
Βιβ
λιο
θή
κη
Πα
νεπ
ιστ
ημ
ίου
Κύ
πρ
ου



ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ

Βιβ
λιο
θή
κη
Πα
νεπ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1947

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΥΠΡΟΣ 

1962
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1961-63

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ, 
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, 
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, 
ΛΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΙΔΟΥ, 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,

πρόεδρος 
άντιπρόεδρος 
γραμματεύς 
ταμίας

μέλη

Επιτροπή Έκδόσεως :
Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ, Θ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

’Επιμελητής "Υλης : 
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Στό έξώφυλλο νόμισμα κυπριακό.

ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΚΥΠΡΟΥ

Βιβ
λιο
θή
κη
Πα
νεπ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΠΑΙΔΕΙΑ...
(’Απόσπασμα άπό όμιλίαν).

Τό έργον του Σχολείου είναι παράλληλον πρός τό έργον τής Έκκλησίας. Εκ
κλησία καί Σχολεϊον έχουσι κοινούς σκοπούς: την πνευματικήν καί ηθικήν έξύ- 
ψωσιν του άτόμου καί τήν διά τούτου έξύψωσιν τής κοινωνίας.

“Οθεν τό Σχολεϊον δέν πρέπει νά μεταδίδη απλώς γνώσεις είς τούς μαθητάς 
του, άλλα κυρίως νά δημιουργή χαρακτήρας, νά έμπνέη Ιδεώδη καί νά δίδη κα
τευθύνσεις, άντλοΰν πρός τόν σκοπόν τούτον έκ του Ελληνικού κλασσικού πνεύμα
τος καί τής ύγιοΰς παιδείας, τής μόνης ικανής νά έξευγενίση καί έξυψώση τόν άν
θρωπον είς τόν άληθή προορισμόν του καί νά τόν κάμη πράγματι άνθρωπον. «Ώς 
χαρίεν έστ’ άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή», κατά τό άρχαϊον λόγιον.

Παιδείαν δέ λέγοντες δέν έννοούμεν τήν έκμάθησιν συντακτικών καί γραμμα
τικών τύπων ή τήν απλήν άποταμίευσιν άλλων γνώσεων, καλλιεργουντες μόνον τόν 
νούν καί προάγοντες τήν άνάπτυξιν μόνον τής γνωστικής δυνάμεως. Τούτο είναι 
μέρος τής παιδείας καί μάλιστα δχι τό σπουδαιότερον. ’Αληθής καί όρθή παιδεία 
είναι ή άνάπτυξις δχι μόνον τής γλωσσικής, άλλά δλων τών ψυχικών δυνάμεων 
τού άνθρώπου. Καί ώς τοιαύτη περιλαμβάνει τόν φωτισμόν τού νου, άλλά καί τήν 
ήθικήν διάπλασιν τής καρδίας, τήν μόρφωσιν έν γένει δλου τού έσω άνθρώπου. 
Είναι άχρηστος καί άνωφελής ή παιδεία χωρίς τήν ψυχικήν άγαθότητα καί πρό
ξενος βλάβης μάλιστα πολλάκις άποβαίνει. Πολλά άλλωστε έχομεν παραδείγματα 
άνθρώπων, οί όποιοι έχρησιμοποίησαν τήν μονόπλευρον παιδείαν των, διά νά βλά
ψουν τήν κοινωνίαν. Καί όρθώς έν προκειμένφ ό Μέγας Πλάτων άποφαίνεται, δτι 
«πάσα έπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τής άλλης άρετής, κακουργία καί 
ού σοφία λογίζεται».

Ό φιλόσοφος τής άρχαιότητος Σωκράτης έθεώρει τήν άρετήν μέρος άπαρτι- 
στικόν της παιδείας, ώστε έταύτιζε τήν άρετήν μέ τήν σοφίαν.

Τοιαύτης, λοιπόν, παιδείας τήν άπόκτησιν πρέπει νά έπιδιώκωμεν, παιδείας 
συγκειμένης έκ μαθήσεως καί άρετής. Αύτή είναι ή πραγματική παιδεία, ή έξευ- 
γενίζουσα τόν άνθρωπον καί άσφαλώς όδηγούσα είς τόν άληθή προορισμόν του, 
ή χειραγωγούσα τούς λαούς είς πράξεις μεγαλουργούς. «'Η άληθής καί πραγμα
τική τών λαών Ισχύς, όπως έλεγεν ό FICHTE, δέν είναι ούδέ δύναται νά είναι ή 
ύλική, άλλά ή ήθική, ή έπί τής ύγιοΰς παιδείας έρειδομένη καί έξ αύτής πηγά- 
ζουσα».

Καθήκον έπιτακτικόν έπομένως είναι οί Έλληνόπαιδες νά βαδίζουν μέ νεανι
κόν ένθουσιασμόν καί άνεπίφθονον άμιλλαν ύπό τό Ιλαρόν φώς τής Ελληνικής 
παιδείας τόν δρόμον τής άρετής, έστω καί άν είναι άνάντης, έστω καί άν «τής ά
ρετής ιδρώτα θεοί προπάροιθεν έθηκαν», κατά τό λόγιον τών Ελλήνων προγόνων 
μας.

Σπουδάζοντες καί έμπνεόμενοι οδτοι έκ τού άρχαίου 'Ελληνικού πνεύματος, 
τοΰ όποίου άνέσπερον είς αιώνας παραμένει τό φώς, καί άντλούντες άπό τά ζεί
δωρα νάματα τοΰ Χριστιανικού Εύαγγελίου, όφείλουν νά τάξουν ιδανικά εύγενή 
καί ώραϊα είς τήν ζωήν των, τά όποία καί νά κάμουν πίστιν των. Διότι ζωή χωρίς 
ιδανικά ούδεμίαν έχει άξίαν.

Οί εύέλπιδες τρόφιμοι τών Έλληνικών Σχολείων όφείλουν νά χαλκεύσουν ύπό 
τό φώς τής Ελληνοχριστιανικής παιδείας μόνιμον ήθικόν χαρακτήρα, χαρακτήρα 
άδαμάντινον, ό όποιος νά μή λυγίζη έν ούδεμιφ περιπτώσει. Σπουδάζοντες οΰτοι 
τών προγόνων τήν εΰκλειαν καί τής φυλής τάς περγαμηνάς, «άς κλείσουν μέσα 
στήν ψυχήν των τήν Ελλάδα καί θά αίσθανθοΰν νά φτερουγίζη μέσα των κάθε 
είδους μεγαλείον». ”Ας μείνουν πιστοί, καί εΰορκοι στρατιώται τής Ιδέας, πού συμ
βολίζει ή γαλανόλευκος μέ τόν Σταυρόν τοΰ Ναζωραίου. Καί δταν κατόπιν θά 
έξέλθουν άπό τό μαθητικόν στάδιον, διά νά είσέλθουν ώς άθληταί είς τήν κοινωνι
κήν κονίστραν, έστω σημαία καί σύνθημά των τό «Μάχου ύπέρ πίστεως καί πα- 
τρίδος».
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ΣΤΟ ΜΙΚΗ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ

α φ i ε ρ ω σ η

Ή μνήμη αίωνίζει. 
Κι’ αύτή ή μνήμη είναι 
το έπαθλο των αθλητών 
στά γράμματα και τις 
επιστήμες.

Ό Μίκης Κ ιτρομηλί- 
δης, επίλεκτο μέλος τοΰ 
«Έλληνικοΰ Πνευματικόν 
' Ο μίλ ον Κ ύπρου », πού 
τον εξυπηρέτησε για χρό
νια ώς γραμματέας τον, 
μνήμη αγαθή άφησε σ' 
έμας. Ό τόμος αυτός 
τής «Φιλολογικής Κύ
πρου», άνθος τοΰ ελλη
νικού πνεύματος σ’ αύτή 
τήν ακραία - Ελλάδα,
αφιερώνεται στή μνήμη 

του, μνημείο πνευματικό σάν πού ταιριάζει στούς γνήσιους 
πνευματικούς ανθρώπους.

Δεν πρόλαβε να δώση το ολοκληρωμένο έργο, τό έργο μα- 
^βάς ζωής με πνευματικές και επιστημονικές διακυμάνσεις. 
Σύντομος ήταν ο βιος τον καί προπαντός πολύ δδυνηρός. Μ,α 
το λίγο έργο τον αντιπροσωπεύει ένα γνήσιο πνευματικό μόχθο 
καί χαρακτηρίζει τόν άνθρωπο στήν επιστημονική του εκδήλω
ση. Τά δημοσιευμένα λογοτεχνήματά του λίγα είναι άλλά καί 
αυτά έχουν τη σφραγίδα τοΰ ήθους και τής αρετής, όπως 
πραγματικό ήθος και αρετή υπήρξε δ κοινωνικός, έθνικός καί 
εκπαιδευτικός του βίος.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ

1) Τό λυρικό στοιχείο στόν «Άγαμέμνονα» του Αισχύλου (μελέτη), «Κυπριακά 
Γράμματα», Ε', 1940, σελ. 45.

2) Τό τέλος μιας μεγάλης έπικής παράδοσης (μελέτη), «Κυπριακά Γράμματα», 
JA' 1946, σελ. 98.

3) Ή Νεοελληνική Ποίηση του Ιθ' αίώνα (μελέτη), «Κυπριακά Γράμματα», ΙΓ', 
1948, σελ. 203, 240, 328, 375, καί ΙΔ', 1949, σελ. 20, 53. Και σέ ιδιαίτερον 
άνάτυπον.

4) Μνημόσυνου του έθνικου ήρωος Ροδίωνος Π. Γεωργιάδου, έκδ. Παγκ. Γυμνα
σίου, Λευκωσία, 1949.

5) Λ. Κ. Ρήγα «Τό βασιλόπουλο τής Βενετίας» (κριτική), «Κυπριακά Γράμμα
τα», IΔ', 1949, σελ. 204.

6) Λ. Κ. Ρήγα «’Έντομα, ζώα καί πουλιά» (κριτική), «Κυπριακά Γράμματα», 
ΙΕ', 1950, σελ. 126.

7) Κ. Χρυσάνθη «Δημώνασσα» (κριτική), «Κυπριακά Γράμματα», 1ΣΤ', 1951, 
σελ. 56.

8) Κ. Χρυσάνθη «Οί ώδές τών ταπεινών πλασμάτων» (κριτική), «Κυπριακά Γράμ
ματα», ΙΣΤ', 1951, σελ. 330.

9) Ν. Κρανιδιώτη «Σπουδές» (κριτική) «Κυπριακά Γράμματα» 1951, ΙΣτ', 
σελ. 341.

10) Τό οίκονομικόν πρόδλημα τής Μέσης Παιδείας καί τρόποι άντιμετωπίσεως 
αύτου (άρθρο), «Ελευθερία» 30 Αύγ. 1952.

11) Ή 'Ομηρική παρομοίωση (μελέτη), «Δελτίον Ε.Π.Ο.Κ. 1950—51», σελ. 48, 
καί άνάτυπον, 1953.

12) Ή Ελληνική Επανάσταση στό Δημοτικό Τραγούδι (μελέτη), «Δελτίον 
Ε.Π.Ο.Κ., 1953—54», σελ. 65, καί άνάτυπον 1954.

13) Τό ύφος τών σχολικών έκθέσεων τών Κυπρίων μαθητών (συνεργασία μέ τήν 
σύζυγό του Μάγδα) (μελέτη), «Δελτίον ΟΕΛΜΕΚ, 1954—55», σελ. 25.

14) Ή δευτέρα πολιορκία του Μεσολογγίου (διάλεξη) «Δελτίον ΕΠΟΚ 1954—55», 
σελ. 119.

15) Τά διδακτικά βιδλία τών φιλολογικών μαθημάτων (είσήγηση), «"Εθνος» 
(Κύπρου) 22 καί 23 ’Απριλίου 1955.

16) Τό μνημόσυνο του τυπογράφου (διήγημα) «Πνευματική Κύπρος», Β', 1962, 
σελ. 246.

Δρ. Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Κ. X.
ΣΗΜ.—Στον «Ν. Κυπριακόν Φύλακα» μέ τό ψευδώνυμο «ΜΙΚ» μετάφραζε μιά σειρά 

σύντομα σημειώματα άπό τό άγγλικό (Γενάρης 1935 — ’Ιούλιος 1935). 
Στά κατάλοιπά του βρε'δήκανε τέσσερα διηγήματα (τό έ'να πραγματική νουβέλλα) 
γραμμένα στά χρόνια 1932—34, δυό δακτυλογραφημένα διηγήματα ασυμπλήρωτα, 
δυο ομιλίες, δυο μικρές μελέτες, γιά το όνομα «Κύπρος» καί γιά τό Σωκράτη (ερ
γασίες φοιτητικών χρόνων), μερικές κριτικές μέ μορφή έπιστολής καί διάφορες 
σημειώσεις.
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Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ

Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ*

* 'Ομιλία τήν 25ην Μαρτίου 1954.

Ή θυσία είναι ή*  άποθέωση του άνθρώπου. "Οταν ό άνθρωπος θυσιάζει μέ 
χαρά καί μέ πίστη τή ζωή του γιά ένα ιερό σκοπό, ξεπερνάει τά δρια τής άνθρω- 
πίνης αρετής καί γίνεται ύπεράνθρωπος. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τούς λαούς. 
"Οταν ένας λαός όρθώνεται σύσσωμος μέ τήν άκλόνητη άπόφαση νά θυσιάση τήν 
ιστορική του ύπαρξη γιά τό 'ιερώτερο άγαθό τής ζωής, γιά τήν έλευθερία, ό λαός 
αύτός ξεπερνάει τά έθνικά του σύνορα καί γίνεται σύμβολο πανανθρώπινο, Ιδέα 
σεπτή καί δύναμη ήθική γιά δλους τούς λαούς δλων τών έποχών. ’Έτσι οί μεγά
λες ώρες ένός λαού γίνονται οί μεγάλες ώρες τής ‘Ιστορίας καί δ πόνος τής θυ
σίας ένός έθνους γίνεται άθλος του άνθρωπίνου γένους. ‘Ο έλεύθερος άνθρωπος 
κάθε έποχής θά στέκεται πάντα μέ σεβασμό μπροστά στήν Ελληνική θυσία τών 
Θερμοπυλών, μπροστά στήν έπανάσταση καί τήν σφαγή τών ’Ιουδαίων στήν Ιερή 
πόλη τό 79 μ.Χ., μπροστά στή πάλη τής έλληνικής ψυχής στά Βυζαντινά τείχη 
του 1453.

Γιά τήν ήθική δέν έχει σημασία τό άποτέλεσμα τής θυσίας. Μονάχα ή άρετή 
τών άνδρών, πού θυσιάστηκαν καί ό σκοπός τής θυσίας ύπολογίζονται. ‘Η έπανά
σταση τών Ελληνικών πόλεων τής ’Ιωνίας, πού πνίγηκε στό αίμα της άπό τούς 
Πέρσες κι’ ό θρίαμβος τής Έλληνικής φυλής, πού πολέμησε άργότερα καί σύν- 
τριψε στήν Ελληνική πατρίδα τήν περσική εισβολή είναι άπό τά κατορθώματα 
του άνθρωπίνου πνεύματος πού έχουν γιά τήν ήθική τήν ίδια άξια. "Οταν δμως 
ή νίκη στεφανώνει τό ήρωϊκό πνεύμα τής θυσίας ένός λαού, τότε δημιουργουνται 
οί μεγάλοι σταθμοί τής ιστορίας. "Ενας τέτοιος Ιστορικός σταθμός είναι καί ή 
25η Μαρτίου.

‘Η έπέτειος πού γιορτάζουμε σήμερα είναι ή μεγαλύτερη τής Έ?<ληνικής 
‘Ιστορίας. "Απειρες σελίδες έχουν γραφή γιά τή σημασία της, μά τό θέμα δέν θά 
έξαντληθή ποτέ. Ό όμιλητής θά προσπαθήση σήμερα νά άντικρύση τή μεγάλη έλ- 
ληνική έπέτειο δσο εΐναι δυνατό άντικειμενικά, άνεπηρέαστος άπό τήν έθνική του 
συνείδηση, χωρίς φυλετική προκατάληψη καί χωρίς ρητορική έπίδειξη, δπως περί
που θά τήν άντίκρυζε άπό μιάν άπέραντη χρονική άπόσταση ένας ξένος έρευνητής, 
πού βρίσκεται πάνω άπό τά έθνικά συμφέροντα καί τήν πολιτική σκοπιμότητα καί 
τήν άνθρώπινη αίσθηματολογία.

Τό 1453 μιά μεγάλη Ιστορική έποχή έφτασε στό τέλος της. Μιά δραματική 
πορεία, πού βάσταξε χίλια όλόκληρα χρόνια, έληξε ήρωϊκά. "Ενας Μεσογειακός 
λαός, οί "Ελληνες, συμπλήρωσαν τή δευτέρα περίοδο τής Ιστορίας τους. Στήν πρώ
τη τους περίοδο, πού βάσταξε καί κείνη χίλια χρόνια, στάθηκαν οί πρώτοι στόν 
κόσμο στό κάθε τι: στή φιλοσοφία, στήν έπιστήμη, στήν τέχνη, στήν έρευνα, στήν 
άναζήτηση τής εύτυχίας. Στή δευτέρα τους περίοδο στάθηκαν πάλι οί πρώτοι στόν 
κόσμο στό κάθε τι. Τό Ελληνικό κράτος του Μεσαίωνα ήταν δχι μονάχα ή μεγα
λύτερη στρατιωτική δύναμη του τότε γνωστού κόσμου μά καί τό πιό σοφά ώργα- 
νωμένο κράτος. Τό έλληνικό πνεύμα πάλαιψε νικηφόρα χίλια όλόκληρα χρόνια 
καί μέ τούς άπειρους καί πολυώνυμους έχθρούς, πού τό κτυποΰσαν άπό παντού 
καί πρός τό σκοτεινό καί φοβερό πνεύμα του Μεσαίωνα, πού είχε νεκρώσει στήν 
άντίστοιχη περίοδο τό πνεύμα τών λαών τής Εύρώπης. Μά στά 1453 έφτασε τό 
τέλος. ‘H έλληνική ψυχή παλαίοντας άπεγνωσμένα στά ώραΐα τείχη γιά νά σώση 
τήν «βασιλίδα τών πόλεων», «τήν χαράν καί τό καύχημα πάντων τών Χριστιανών 
καί Ελλήνων» έπεσε αίμόφυρτη. Στίς έλληνικές χώρες άπλώθηκε τώρα κυρίαρ
χος ξένος λαός, οί Τούρκοι.

Ό ήττημένος λαός τών Ελλήνων είχε χαρίσει στόν κόσμο, πριν σκλαβωθή, 
τήν προσφορά του γιά τήν άνέλιξη τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος. Καί εΐναι ή μεγα
λύτερη προσφορά άπό δσες έχουν γίνει ώς σήμερα. Τί είχε προσφέρει γιά τόν 
ίδιο σκοπό ό νικητής λαός; ’Απολύτως τίποτε. ’Έχουν περάσει άπό τότε πολλοί 
αιώνες. ‘Η άπάντηση στό έρώτημα αύτό δέν μπορεί ούτε σήμερα νά εΐναι διαφο
ρετική. ΟΙ Τούρκοι ήταν ένας λαός χωρίς πολιτιστική δύναμη, χωρίς πνευματική 
δημιουργία. Καί ύποδούλωσαν τούς "Ελληνας. Ποτέ λαός μέ τόσο μεγάλο πολι
τισμό δέν σκλαβώθηκε άπό λαό τόσο κατώτερό του. Ποτέ λαός δέν έπεσε άπό 
τόση δόξα σέ τόση καταφρόνια. ‘Η στέρηση τής έλευθερίας άπό ενα λαό εΐναι 
έγκλημα ηθικό. "Οταν δμως δ λαός, πού στερείται τήν έλευθερία του, είναι οί 
"Ελληνες κι’ δταν ό λαός πού στερεί τούς "Ελληνας άπό τήν έλευθερία τους εΐναι 
οί Τούρκοι, πώς μπορεί νά χαρακτηρισθή τό έγκλημα αύτό; ’Άν δοκίμαζε κανείς 
νά κρίνη τή σημασία τής ύποταγής τών Ελλήνων στούς Τούρκους μέ κριτήριο 
τήν πνευματική προσφορά τών δύο λαών στήν άνέλιξη του άνθρωπίνου πνεύματος, 
τίποτε δέν θά μπορούσε νά τόν θλίψη περισσότερο.

Ό Ελληνικός λαός είχε ύποδουλωθή μιά φορά πρίν άπό πολλούς αιώνες. 
Άπό τήν πρώτη του έκείνη συμφορά έλευθερώθηκε μέ τρόπο άναίμακτο καί κα
ταπληκτικό. Οί Ρωμαίοι, πού τόν ύποδούλωσαν, ήταν λαός πού δεχόταν πρόθυμα 
τά στοιχεία τών ξένων πολιτισμών, πού έλειπαν άπ’ τόν δικό τους. ’Έτσι καί πρίν 
κατακτήσουν τήν Ελλάδα καί δστερα πού τήν κατέκτησαν, δέχθηκαν άνεπιφύλακτα 
τήν έπίδραση τού έλληνικου πολιτισμού καί τόν άγάπησαν καί τόν έθαύμασαν καί 
τόν μιμήθηκαν σέ τέτοιο βαθμό, πού οί ίδιοι χαρακτήρισαν τούς έαυτούς των ύστε
ρα άπό τήν γνωριμία μέ τούς "Ελληνες «άγροίκους» καί διακήρυξαν δτι ή νική
τρια Ρώμη κατακτήθηκε πνευματικά άπό τήν ήττημένη Ελλάδα.

Κι’ ή πνευματική αύτή κατάκτηση ήταν τόσο ούσιαστική ώστε οί περήφανοι 
Ρωμαίοι, πού ήλθαν νά κυβερνήσουν τήν Ελλάδα, οί πανίσχυροι ίμπερατόρες Ρο- 
μάνι χάσανε μέ τόν καιρό τήν έθνική τους συνείδηση, ξεχάσανε τήν Ρωμαϊκή 
γλώσσα κΓ άφομοιώθηκαν άπό τούς "Ελληνες. Στόν θρόνο τών Ρωμαίων αύτο
κρατόρων άνέβηκαν οί Έλληνικές δυναστείες, τό άνατολικόν Ρωμαϊκόν κράτος 
έγινε αύτοκρατορία Έλληνική καί ή λέξη Ρωμαίοι έχασε τήν σημασία της καί 
σήμαινε πιά τούς "Ελληνες.

‘Η δευτέρα συμφορά, πού βρήκε τήν Ελλάδα, ήταν πολύ μεγαλύτερη. Οί 
Τούρκοι ήταν λαός άπολίτιστος. ΚΓ έμειναν άπολίτιστοι. Ούτε έπηρεάστηκαν, ούτε 
γνώρισαν, ούτε ύποψιάστηκαν τό θαύμα, πού λέγεται Ελλάδα. Καί ό Ελληνικός 
λαός κάτω άπό τήν άγρια Τουρκική δουλεία άρχισε νά βαδίζη τή θλιβερώτερη 
άνθρώπινη πορεία. Σιγά-σιγά ξεμάκραινε άπό τήν πρωτινή του δόξα. Τό πνεύμα 
σφαδάζοντας μέσα στή φρικτή άτμόσφαιρα τής σκλαβωμένης ζωής άπόμεινε άκί- 
νητο καί ναρκωμένο. ΚΓ ό λαός, πού στάθηκε άλλοτε πρωτοπόρος στό κάθε τι, 
βυθίστηκε στήν άθλιότητα μιας ταπεινής ζωής, στήν άμάθεια, στήν φτώχεια. Οί 
όμαδικές σφαγές, οί συχνοί άπαγχονισμοί σέ δημόσια μέρη, ή άγριότητα τής 
Τουρκικής διοίκησης, κΓ οί αύθαιρεσίες τού κάθε Τούρκου ιδιώτη διακηρύττανε 
στή σκλαβωμένη χώρα, δτι ό κυρίαρχος είναι άπάνθρωπος καί δτι δλοι πρέπει 
νά σκύβουνε μπροστά του τό κεφάλι καί νά φοβούνται γιά τή ζωή τους. Σκοτάδι 
άπλώθηκε παντού καί φόβος καί πρόληψη καί όπισθοδρομικότητα.

Πάνω άπό τόν σκλαβωμένο λαό άπλωσε τότε τά φτερά της παρήγορη ή έκ- 
κλησία. Ή θρησκεία τού Χριστού μάζεψε τριγύρω της τίς φοβισμένες ψυχές τών 
Ελλήνων. Καί μυστικά μέσα στούς ‘ιερούς της χώρους άρχισε νά μιλάη ψιθυριστά 
στήν άποσταμένη φυλή γιά τήν έλπίδα καί τήν ’Ανάσταση. "Ολες οί γενεές τού 
σκλαβωμένου έθνους άπαγγείλανε μία-μία μέ κατάνυξη τό καινούργιο έθνικό 
πιστεύω.

«Πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πάλι δικά μας θάναι»
"Εξω άπό τήν Ελλάδα στίς έλεύθερες Εύρωπαϊκές χώρες οί "Ελληνες συνε

χίζανε τιμημένοι τήν παληά Έλληνική ζωή. Φεύγοντας άπό τήν άτυχη πατρίδα 
τους πήρανε μαζί τους καί χαρίσανε στούς νέους λαούς τή προγονική τους σοφία. 
ΚΓ ή Εύρώπη στράφηκε μέ λατρεία πρός τήν Ελλάδα τήν παληά. ’Αντίλαλοι τής 

9
8

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



παληας δόξας φτάνανε καί στόν σκλαβωμένο λαό. Κι’ ήταν μιά εύλογία καί μιά 
δύναμη μαγική, πού καλοΰσε έπίμονα τό ύπόδουλο γένος νά ξαναπάρη τή πρώτη 
του θέση άνάμεσα στούς έλεύθερους λαούς. Τό όραμα τής ελευθερωμένης Ελλά
δας άρχισε να παίρνη μορφή μέσα στή ψυχή τών έκλεκτών Ελλήνων. Ό Ρήγας 
καί ή. Φιλική Εταιρεία δουλέψανε μέ σοφία καί αύτοθυσία νά κάνουνε τό δραμά 
τους όραμα κοινό τής φυλής. ’Έτσι σέ λίγο καιρό τό ώραίο όραμα απλώθηκε στις 
ψυχές δλων τών Ελλήνων. Τό κλείσανε στά στήθη τους «ό παπάς ό δάσκαλος», 
ό καλόγερος, στά μοναστήρια, ό ναύτης μέσα στις Ελληνικές θάλασσες, οί κά
τοικοι,τών πόλεων καί τών χωριών. Τό Εύαγγέλιο κηρύχθηκε παντού. Ή έθνική 
ψυχή έκλεισε μέ δέος βαθειά της τό ιερό μήνυμα τού εύαγγελισμοΰ. Καί περί- 
μενε «τό πλήρωμα τοΰ χρόνου». «Ό λόγος σάρξ έγένετο». Καί στις 25 Μαρτίου 
1821 γεννήθηκε πάνοπλη ή Ελληνική Ελευθερία ώπλισμένη μέ τήν όδύνη τεσσά
ρων αιώνων καί μέ τίς προαιώνιες άρετές τής φυλής.

Ή έθνική συνέλευση τής Έπιδαύρου στή διακήρυξή της έλεγε: «’Απόγονοι 
τοΰ σοφού καί φιλανθρώπου ’Έθνους τών Ελλήνων... ήτο αδύνατον πλέον νά ύπο- 
φέρωμεν μέχρις αναλγησίας καί εύηθείας τήν σκληρόν τοΰ ’Οθωμανικού κράτους 
μάστιγα, ήτις τέσσαρας περίπου αιώνας έπάταξε τάς κεφαλάς ήμών καί άντί τοΰ 
λόγου τήν θέλησιν ώς νόμον γνωρίζουσα, διώκει καί διέταττε τά πάντα δεσποτι- 
κώς καί αύτογνωμόνως.

»Μετά μακράν δουλείαν ήναγκάσθημεν νά λάβωμεν τά δπλα είς χειρας καί 
νά έκδικήσωμεν έαυτούς καί τήν πατρίδα ήμών άπό μίαν τοιαύτην φρικτήν καί 
ώς πρός τήν αρχήν αύτής άδικον τυραννίαν, ήτις ούδεμίαν άλλην εΐχεν όμοίαν, 
ή κάν δυναμένην όπωσοΰν μετ’ αύτής νά παραβληθή δυναστείαν.

»Ό κατά τών Τούρκων πόλεμος ήμών... είναι πόλεμος έθνικός, πόλεμος ιερός, 
πόλεμος τοΰ όποιου ή μόνη αιτία είναι ή άνάκτησις τών δικαίων τής προσωπικής 
ήμών έλευθερίας, τής ιδιοκτησίας καί τής τιμής, τά όποια, ένω τήν σήμερον δλοι 
οί εύνομούμενοι καί γειτονικοί λαοί τής Εύρώπης τά χαίρουσιν, άπό ή μάς μόνον 
ή σκληρά καί απαραδειγμάτιστος τών ’Οθωμανών τυραννία έπροσπάθησε μέ βίαν 
νά άφαιρέση καί έντός τοΰ στήθους ήμών νά τά πνίξη. Εϊχομεν ήμείς τάχα όλιγώ- 
τερον παρά τά άλλη έθνη λόγον διά νά στερώμεθα έκείνων τών δικαίων, ή εϊμεθα 
φύσεως κατωτέρας καί άχρειοτέρας καί νά νομιζώμεθα ανάξιοι αύτών, καί κατα
δικασμένοι είς αιώνιον δουλείαν νά ερπωμεν ώς κτήνη καί αύτόματα είς τήν ά
λογον θέλησιν ένός άπηνοΰς τυράννου, δστις ληστρικώς καί άνευ τίνος συνθήκης 
ήλθε μακρόθεν νά μάς καθυποτάξη; Δίκαια, τά όποια ή φύσις ένέσπειρε βαθέως 
είς τάς καρδίας τών άνθρώπων καί τά όποια οί νόμοι, σύμφωνοι μέ τήν φύσιν, 
καθιέρωσαν, όχι τριών ή τεσσάρων, άλλά καί χιλίων καί μυρίων αιώνων τυραννία 
δέν δύναιται νά έξαλείψη. Καί άν ή βία καί ή ’ισχύς πρός καιρόν τά καταπλακώση, 
ταΰτα πάλιν άπαλαίωτα καί άνεξάλειπτα καθ’ έαυτά, ή ισχύς ήμπορεί νά άποκατα- 
στήση καί άναδείξη οΐα καί πρότερον καί άπ’ αιώνων ήσαν, δίκαια τέλος πάντων, 
τά όποια δέν έπαύσαμεν μέ τά δπλα νά ύπερασπιζώμεθα έντός τής Ελλάδος, 
δπως οί καιροί καί αί περιστάσεις τό έπέτρεπον» (Διον. Κοκ. τ. 4 σ. 63—64).

Ό άγώνας ήταν φοβερός. Οί άπόστολοι τής έλληνικής έλευθερίας είχαν κα- 
λέσει στόν ιερόν άγώνα καί τούς άλλους σκλαβωμένους Βαλκανικούς λαούς, μά 
δέν κινήθηκε κανένας άπ’ αύτούς. ’Έλειπεν άπό δλους τό τιμημένον ιστορικόν πα
ρελθόν, έλειπαν οί μεγάλοι πρόγονοι, τό παράδειγμά τους, ή μαγική φωνή τους. 
ΚΓ οΐ "Ελληνες έμειναν μόνοι. Ό έχθρός ήταν τεράστιος σέ όγκο, πάνοπλος, μέ 
οικονομικούς πόρους άνεξάντλητους, μέ έτοιμον ώργανωμένον στρατόν καί στα
θερή κυβέρνηση. Οί "Ελληνες ήταν έλάχιστοι, άοπλοι, φτωχοί, άνοργάνωτοι, άκυ- 
βέρνητοι. Ή έπανάσταση θεωρητικά ήταν καταδικασμένη. Μέ καμμιά λογική δέν 
μπορούσε κανείς νά πλησιάση τήν πιθανότητα τής νίκης. Ή έπανάσταση φαινόταν 
μιά πράξη αύτοκτονίας. ΚΓ δμως οί "Ελληνες χωρίς κανένα ύπολογισμό, χωρίς 
κανένα δισταγμό, βαδίσανε άλύγιστοι τό δρόμο τής θυσίας. Στά έγγραφα τοΰ 
σκληρού έκείνου άγώνα θά μείνουν κλεισμένα πιά γιά πάντα ή ύπεράνθρωπη προ
σπάθεια τής φυλής, ή άγωνία της, ό πόνος της, ό θρίαμβός της. «”Ας σάς βιάση λοι
πόν άδελφοί» έγραφε τό Εκτελεστικόν στήν διακήρυξη του γιά τόν θάνατο τοΰ Μάρ

κου Μπότσαρη. «’Άς σάς βιάση, λοιπόν, άδελφοί, ό έπικείμενος κίνδυνος, δστις 
είναι ό τελευταίος βέβαια, άλλ’ ‘είναι ό μέγιστος καί φοβερώτατος... ’Άς σάς βιά
σουν οί γέροντες γονείς σας, αί γυναίκες σας, τά φίλτατά σας, οί άδελφοί σας, 
ή τιμή σας, ή ζωή σας, ή ιδιοκτησία σας. Καί αύτά σας τά άξιώματα, άς σάς 
έμπνεύσουν πατριωτισμόν καί άς σάς ύποχρεώσουν νά δράμετε κατά τών έχθρών 
διά νά τά ύπερασπισθήτε. Αρκετά έποτίσατε τήν γήν μέ τά αίματά σας καί μέ 
τά δάκρυά σας. Ποτίσατέ την ολίγον άκόμη μέ τούς ιδρώτας σας.

»Έξυπνήσατε άπό τόν λήθαργον, όπλίσθητε μέ πατριωτικήν άγάπην καί ομό
νοιαν, λάβετε μετά χαράς τάρματα καί δράμετε μέ τάς σταυροφόρους σημαίας σας 
είς τά πεδία τοΰ Άρεως, διά νά συλλέξετε τάς όφειλομένας είς τήν άνδρείαν σας 
δάφνας. Είς τάρματα, "Ελληνες. Τρέξατε άποφασισμένοι μέν νάποθάνετε,, διότι ό- 
φείλετε τήν ζωήν σας είς τήν πατρίδα, άλλά πεπεισμένοι, δτι δέν θάποθάνετε, έξ 
έναντίας δτι θά νικήσετε τούς Βανδάλους καί θά ζήσετε άνεξάρτητοι καί εύδαί- 
μονες. Αύτή είναι ή κρίσιμος ώρα τής τύχης μας. ’Άν νικήσετε κοά αδθις τόν τύ
ραννον άπεκτήσατε διά παντός τήν έλευθερίαν σας. ΔεΟτε λοιπόν άήττητοι Ελλη
νες. 'H πατρίς πάσχει. Είς τόν πόλεμον, άδελφοί. 'Η έκκλησία κλονίζεται. Είς 
τάρματα Χριστιανοί. Μιμήθητε τόν άθάνατον προπάτορα σας Λεωνίδαν καί τόν 
σύγχρονόν σας Μπότσαρην καί τούς άξιους συμμάχους του. ’Άγωμεν εύτολμοι νά 
νικήσωμεν τόν έχθρόν, δστις έτόλμησε νά μολύνη τό έδαφος τής Ελλάδος, καί 
μήν άμφιβάλλετε δτι θά έπιστρέψωμεν νικηταί καί τροπαιουχοι είς τόν κόλπον 
τών οικογενειών μας μέ κοινός εύφημίας τών συμπολιτών μας ψάλλοντες. Μεθ’ 
ήμών ό θεός, Γνώτε, έθνη, καί ήττασθε, δτι μεθ’ ήμών ό θεός». (Διον. Κοκ. τ. 6 
σελίς 334).

Μέ τέτοιο πνεύμα βαδίσανε στή θυσία οί "Ελληνες καί μέ τέτοια θυσία φτά
σανε στή νίκη καί στήν έλευθερία. Οί ήρωϊσμοί καί τά κατορθώματα τόσων άπλών 
άνθρώπων, πού έγιναν μεγάλοι μέ τήν πίστη τους στήν έλευθερία καί τή χαρού
μενη θυσία τους, τά μαρτύρια κΓ οί συμφορές, πού ύπέμειναν μέ περηφάνεια δλοι 
οί άοπλοι καί άμαχοι "Ελληνες τής μεγάλης έκείνης^ έποχής, καθιστούν τήν Ελ
ληνική Έπανάσταση τήν ήρωϊκώτερη έκδήλωση τοΰ Έλληνικοΰ πνεύματος κΓ 
ενα άπό τά ώραιότερα κατορθώματα τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος.

’Άν ή έλευθερία δέν άπλώθηκε άκόμα πασίχαρη σ’ δλες τίς Έλληνοπουλες 
χώρες, στήν Κύπρο καί στήν Β. ’Ήπειρο καί στή Βυζαντινή μας Θράκη, δέν θάρ- 
γήση ώστόσο νάπλωθή. Τό φώς τής καλής μέρας άρχισε κιόλας νά γλυκοχαράζη 
γιά τήν Ελληνική μας Κύπρο. Τό ήρωϊκό 21 θά φέρη καί γιά μάς τή μεγάλη Ανα
τολή. Τό 1821 πού χάρισε στήν Ελλάδα καί σ’ ολόκληρη τήν άνθρωπότητα τήν 
Ελληνική Έπανάσταση μέ τό μεγάλο της νόημα καί τόν αύστηρό της συμβολισμό 
θά χαρίση σύντομα σ’ δλους τούς σκλαβωμένους "Ελληνες τή χαρά τής έλεύθερης 
ζωής. Ή Ελληνική Έπανάσταση τοΰ 21 είναι γιά τόν έλληνισμό ή μεγαλύτερη 
ήθική δύναμη, πού θά έμπνέη τίς ώραιότερες έξορμήσεις καί θά διαλαλή τίς γλυ
κύτερες ύποσχέσεις.

ΜΙΚΗΣ Κ1ΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
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Δρος Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

AI ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝ ΚΥΠΡΩι

Είναι γνωστόν δτι ή έκτίμησις πρός τήν άξίαν τών μετά τόν Μ. ’Αλέξανδρον 
χρόνων, οιτινες καλούνται συνήθως έλληνιστικοί, μόλις άρχεται άπό τοΰ παρελ
θόντος αίώνος καί δή διά τών εργασιών τοΰ μεγάλου Γερμανού ιστορικού Ίωάννου 
Δρόϋζεν, τοΰ συγγραφέως δύο γνωστών περισπούδαστων έργων: «'Ιστορία τοΰ 
Μ. ’Αλεξάνδρου» καί «Ιστορία τοΰ Ελληνισμού», δηλ. της έλληνιστικής περιό
δου., Προ τοΰ Δρόϋζεν έπιστεύετο δτι οί ελληνικοί χρόνοι τερματίζονται μέχρι τοΰ 
Μ. ’Αλεξάνδρου καί δτι ή παραλλήλως άναπτυσσομένη Ρωμαϊκή Ιστορία ήτο 
άνεξάρτητος πρός τήν έλληνικήν, ήτις πλέον δέν έπέδρα έπ'ι τής διαμορφώσεως 
τής εύρωπαϊκής καί τής παγκοσμίου ιστορίας.

Ή τοιαύτη άντίληψις δέν είναι ούτε πρωτοφανής οΰτε ή μόνη. Ή έξαρσις μιας 
περιόδου τοΰ πολιτισμού, ήτις μάλιστα χαρακτηρίζεται ώς κλασσική, έπιφέρει ώς 
αποτέλεσμα νά θεωρήται πάσα άλλη περίοδος τής ζωής τής άνθρωπότητος ώς 
περίοδος παρακμής και ώς τοιαύτη ούχί άξια νά προσελκύση τό ενδιαφέρον τοΰ 
μελετητοΰ ή, τοΰ έρευνητοΰ. Συμφώνως πρός τήν τοιαύτην άντίληψιν καί ή Ρω
μαϊκή ιστορία έθεωρείτο άλλοτε ώς τερματιζομένη διά τής καταλύσεως τής res 
publica καί τής έγκαθιδρΰσεως τής αρχής τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων, ή Βυζαν
τινή περίοδος έθεωρείτο ώς περίοδος κατακτήσεως, ό δέ νεοελληνικός κόσμος ώς 
άνάξιος προσοχής, πολύ όλιγώτερον βεβαίως ώς άξιος μελέτης.

Είναι έπίτευγμα, τής νεωτέρας φιλολογικής καί τής ιστορικής έπιστήμης τούτο, 
δτι έξουδετέρωσε τήν τοιαύτην άντίληψιν καί άποκατέστησε τήν έκτίμησιν πρός 
περιόδους ιστορικής τώ δντι άξίας. Ουτω καί τό εργον τοΰ Δρόϋζεν έπέτρεψε τήν 
έκτίμησιν πρός τήν καλουμένην έλληνιστικήν περίοδον τής 'Ιστορίας, εκτοτε δέ 
έπετεύχθη, ώστε ή περίοδος αυτή νά άποτελέση τό άντικείμενον τής έρεύνης πλεί- 
στων κορυφαίων έπιστημόνων, οιτινες καθημερινώς διαφωτίζουσιν άγνώστους προ
ηγουμένως πτυχάς Ιστορικός τής περιόδου ταύτης. Πανθολογούμενον μάλιστα εΐ
ναι δτι κατά τούς καλουμένους έλληνιστικούς χρόνους τούς μετά τόν Μ. ’Αλέ
ξανδρον ούχί μόνον ό έλληνικός κόσμος έσυνέχισε τήν ζωήν αύτοΰ έπεκταθείς 
κυρίως πρός άνατολάς καί πρός δυσμάς είς βαρβάρους λαούς, άλλά καί δτι κατά 
τούτους έτέθησαν τά θεμέλια τής συγχρόνου ιστορίας, Ιδία δέ τής εύρωπαϊκής, 
ήτις κατ’ ~ούσίαν έχει τήν άρχήν αύτής έκ τούτων. Ή όργάνωσις τών κρατών 
πρώτον τοΰ ρωμαϊκού τών χρόνων τής αύτοκρατορίας, βραδύτερον τοΰ βυζαντινού 
καί έν τέλει τών νεωτέρων εύρωπαϊκών καί άλλων δέν θά ήτο οΐα σήμερον εΐναι 
άνευ τών έλληνιστικών κρατών, άτινα προηγήθησαν κατά δύο καί πλέον χιλιάδας 
έτών.

Τό πράγμα τούτο δύναται νά κατανοηθή, άν έκτιμήσωμεν, τί έννοοΰμεν λέ- 
γοντες έλληνιστικούς χρόνους. Διότι συνήθως καλοΰμεν τούς χρόνους έκείνους, 
καθ’ οΰς άπλώς ή έλληνική γλώσσα καί γενικώτερον ό έλληνικός πολιτισμός τής 
κλασσικής περιόδου διά τών κατακτήσεων τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου διεδόθη πρός άνα
τολάς. Διά τοΰτο σχεδόν είς τόν τότε γνωστόν κόσμον παρετηρήθη μίμησις τοΰ 
έλληνικοΰ καί συμμόρφωσις τής ζωής πρός τοΰτο, έχρησιμοποιήθη καί ό δρος 
έλληνισμός σημαίνων τήν μίμησιν, ώς ή λέξις μηδισμός, ξενισμός καί έτερα 
δμοια. Άλλ’ έν τή πραγματικότητι έλληνιστικοί χρόνοι εΐναι τι τό πολύ εύρύτερον, 

δπερ διακατέχει ούχί μόνον έκατονταετηρίδας τινάς, άλλά καί χιλιετηρίδας, ύπό 
τινας δέ έπόψεις έξακολουθεί ή έννοια αΰτη νά ίσχύη μέχρι σήμερον. 'Ίνα δυνη- 
θώμεν νά άντιληφθώμεν τήν διαφοράν ταύτην, παραπέμπω εις ένα παραλληλισμόν. 
’Εννοώ τόν κλασσικισμόν έν συγκρίσει πρός τόν άνθρωπισμόν τόν άπορρέοντα έκ του 
άρχαίου έλληνικοΰ κυρίως κόσμου. Εΐναι γνωστή ή περίοδος τοΰ κλασσικισμοΰ 
έν Εύρώπη. Κατά ταύτην παρετηρήθη ή τάσις, πλεϊστα οικοδομήματα άρχιτεκτο- 
νικά νά έχωσι τόν κλασσικόν ρυθμόν τών κιόνων, έργα δέ λογοτεχνικά νά πραγμα- 
τεύωνται άρχαίους μύθους ή νά μιμώνται άρχαΐα πρότυπα. Ή μίμησις αΰτη ού- 
δεμίαν σημασίαν άξιόλογον έχει διά τήν καλουμένην άνθρωπιστικήν κίνησιν, ήτις 
όρμωμένη έκ τής μελέτης τών άρχαίων συγγραφέων άποβλέπει είς τήν δημιουργίαν 
νέων τρόπων ζωής βάσει τών άρχαίων δημιουργημάτων καί τοΰ άρχαίου πνεύματος.

Είς τόν κλασσικισμόν έλησμονήθη δτι τό κύριον χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής 
διανοήσεως τών άρχαίων Έλλήνων ήτο ή άπορία καί ή διά ταύτης προκαλουμένη 
δημιουργική διάθεσις, έθεωρήθη δέ δτι ή άπλή μίμησις τών έξωτερικών στοιχείων 
έπιφέρει τήν άναβίωσιν τοΰ άρχαίου έλληνικοΰ κόσμου. ’Άν αΰτη ήτο ή άξια τοΰ 
πολιτισμού τούτου ,ούδέν τό όφελος τώ δντι θά προσεπορίζετο ή άνθρωπότης, ό δέ 
άρχαΐος κόσμος θά εΐχε ταφή σύν τή παρόδω αύτοΰ. Τό πράγμα δμως δέν έχει οΰτω. 
Τό αύτό Ισχύει καί μέ τόν έλληνικόν καί τόν έλληνιστικόν κόσμον. 'Η μίμησις τοΰ 
προηγηθέντος έλληνικοΰ πολιτισμού δέν άποτελεϊ τήν έλληνιστικήν κίνησιν. Αυτή 
είναι καθαρά νέα δημιουργία όρμωμένη έκ τής παλαιοτέρας έλληνικής δημιουργίας, 
ήτις άποτελεϊ καί τήν πηγήν. Άλλ’ έπειδή κατά τήν νέαν ταύτην έλληνιστικήν περί
οδον έδημιουργήθησαν νέα στοιχεία βάσει τών παλαιών προτύπων, άτινα όδηγοΰσι 
πρός τούς νεωτέρους χρόνους, διά τοΰτο δυνάμεθα όρθώς νά θεωρήσωμεν δτι ή 
εύρωπαϊκή ιστορία τήν άρχήν αύτής έχει είς τούς έλληνιστικούς χρόνους.

*Άν συλλάβωμεν τήν έλληνιστικήν κίνησιν ύπό τήν εύρυτέραν αύτής έννοιαν 
τήν δηλοΰσαν τήν κατάκτησιν τοΰ κόσμου ύπό τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος καί τήν 
δημιουργικότητα τούτου βάσει τοΰ πρώτου, τότε άσφαλώς θά ίδωμεν δτι ή έλληνι- 
στική κίνησις εΐναι πολύ παλαιοτέρα τών χρόνων τοΰ Μ. Αλεξάνδρου καί τών δια
δόχων αύτοΰ. Έτι περαιτέρω θά ίδωμεν δτι αΰτη δέν τερματίζεται διά τής ύποδου- 
λώσεως τών έλληνιστικών κρατών είς τούς Ρωμαίους, άντιθέτως μάλιστα θά ίδωμεν 
δτι οί Ρωμαίοι ύπέστησαν τήν έλληνικήν έπίδρασιν όλίγον μετά τούς,χρόνους του 
Μ. Αλεξάνδρου. Ή έλληνιστική κίνησις ύπήρξεν άμφοτερόπλευρος καί κατέκτησεν 
ούχί μόνον τήν Ανατολήν, άλλά καί τήν Δύσιν. Καί ή συνέχεια τής ζωής άμφοτέρων 
τούτων δεικνύει έτι περισσοτέραν τήν έλληνικήν έπίδρασιν. Τό Ρωμαϊκόν κράτος 
τών αύτοκρατορικών χρόνων δέν δύναται νά νοηθή άνευ τών έλληνιστικών κρατών. 
Ουτω καί τό Βυζάντιον δυνάμεθα νά εϊπωμεν εΐναι έλληνιστικόν κράτος, ώς γίνεται 
καί ή Εύρώπη χώρος έπιδράσεως τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού πολύ ένωρίτερον παρά 
είς τούς χρόνους τής Αναγεννήσεως, ήτις συνήθως έσφαλμένως θεωρείται, ώς ή 
όδηγήσασα τήν Εύρώπην είς τήν γνώσιν τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού. Άλλ’ έλληνίζον- 
τες ύπήρξαν, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, καί οί ’Άραβες, δΓ ών οί Εύρωπαϊοι^ πλεϊστα 
στοιχεία τοΰ έλληνικοΰ κόσμου έγνώρισαν καί έμιμήθησαν. Οΰτω έννοοΰντες τήν 
έλληνιστικήν κίνησιν εύρίσκομεν πολύ γενικώτερον τόν χαρακτήρα αύτής, ή δ’ ά- 
ποψις τοΰ Δρόϋζεν περί τής άξίας ταύτης διευρύνεται έτι περισσότερον ή ό μέγας 
οδτος ιστορικός διά τών περί Ελληνισμού έργων αύτοΰ έπεζήτησεν. 'Η έλληνιστική 
κίνησις κατά τά άνωτέρω καθίσταται παγκόσμιον φαινόμενον καί κατακτ^ όλό- 
κληρον τόν κόσμον έξ άνατολών μέχρι δυσμών.

Παρά τήν εύρύτητα, ήτις έδόθη διά τών άνωτέρω είς τήν έννοιαν τής έλληνιστι- 
κής κινήσεως, έν τούτοις δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι τό δλον θέμα έκαλύφθη. Διότι 
άν άρχή τοΰ Έλληνικοΰ βίου καί πολιτισμού εΐναι οί καλούμενοι κλασσικοί χρόνοι, 
δυνάμεθα τότε νά εϊπωμεν δτι εΰρομεν τήν πηγήν, έξ ής τροφοδοτείται μέχρι 
σήμερον πνευματικώς καί πολιτιστικώς ό δλος κόσμος, θά εϊπωμεν τότε δτι ό κατά 
τόν πέμπτον ιδία αιώνα π.χ. δημιουργηθείς έλληνικός πολιτισμός, γνωστός ώς κλασ
σικός, δέν άπετέλεσεν άπλώς, ώς έπιστεύετο άλλοτε, τήν βάσιν, πρός^ήν έστράφη ό 
νεώτερος κόσμος διά τής μιμήσεως αύτοΰ, άλλά τήν πηγήν, έξ ής οΰτος έξετράφη. 
Άλλ’ έρωταται: 'Η πηγή αΰτη, ήν καλοΰμεν κλασσικούς χρόνους, είναι τι δημιουργη- 
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θέν άφ’ έαυτοΰ καί ζών χάριν έαυτοΰ καί μή προελθόν έκ παλαιοτέρων έξελίξεων καί 
ύπό τήν έπίδρασιν ποικίλων άλλων έκτος τούτων παραγόντων; ‘Όστις γνωρίζει τήν 
άρχαίαν έλληνικήν Ιστορίαν θά εϊπη δτι άσφαλώς τοιουτό τι δέν δύναται νά συμβαί- 
νη. Ή κλασσική περίοδος του έλληνικού κόσμου είναι ή περίοδος τής τελειώσεως 
αύτής, άλλ’ ούχί καί τής ελληνικής δημιουργίας. Αδτη προηγείται τούλάχιστόν 
τινας έκατονταετηρίδας. ’Άν έξετάσωμεν π.χ. τήν κλασσικήν έλληνικήν λογο
τεχνίαν, θά ίδωμεν δτι ή δημιουργία του ε' αί. π.Χ. δέν νοείται άνευ τής κατά 
τεσσαρας~ περίπου αιώνας παλαιοτέρας ομηρικής ποιήσεως καί τής κατά δύο πε
ρίπου αιώνας παλαιοτέρας ποιήσεως του Σόλωνος, άλλων λυρικών ποιητών καί 
τών φυσικών καλούμενων φιλοσόφων. Οδτω διαπιστοΰται δτι ό έλληνικός κόσμος 
καί τό ελληνικόν πνεύμα είναι μία άλυσις συνεχής οδηγούσα άπό τών άρχών 
τούλάχιστον τής πρώτης χιλιετηρίδος μέχρι τών σημερινών χρόνων.

Δυνάμεθα δμως νά ίδωμεν τά πράγματα καί άπό τής γενικωτέρας ιστορικής 
άπόψεως. Είναι ή δημιουργία τών πρώτων αιώνων τής πρώτης χιλιετηρίδος π.Χ. 
μέχρι τών κλασσικών χρόνων δημιουργία περιορισθεΐσα έντός μόνον τών έλληνι- 
κών γεωγραφικών ορίων; ’Άν έλληνικά γεωγραφικά δρια έννοώμεν τήν ήπειρω- 
τικήν Ελλάδα, ή άπάντησις πρέπει άναμφισβητήτως νά είναι άρνητική. Διότι ό 
έλληνικός κόσμος τοΰ 'Ομήρου καί τών Ίώνων είναι έξω του χώρου τούτου. Έν 
τούτοις είναι οΰτος κόσμος έλληνικός μή διακρινόμενος του λοιπού έλληνικού 
κόσμου. Ή έρμηνεία του φαινομένου τούτου δέον νά άποδοθή είς τό γεγονός δτι 
έλληνικός πληθυσμός διά διαφόρους ιστορικούς λόγους, ών δμως ή έρευνα θά 
ώδήγει πολύ μακράν του σκοπού τής παρούσης μελέτης, δέν περιωρίσθη είς τήν 
άρχικήν αύτοΰ πατρίδα, άλλ’ άναχωρήσας οΰτος έκ ταύτης κατά μάζας ή ύπό άρχη- 
γους έγκατεστάθη είς πλεΐστα μέρη τής Μεσογείου, τοΰ Αιγαίου καί του Εύξείνου 
Πόντου. Ή τοιαύτη έγκατάστασις είναι γνωστή υπό τό όνομα δεύτερος έλ
ληνικός ά π ο ι κ ι σ μ ό ς. ’Ακριβώς τότε ή Μεσόγειος καί ό Εδξεινος Πόντος 
περιβάλλονται ύπό στεφάνης έλληνικών πόλεων άποτελούσης μοναδικόν φαινό- 
μενον έν τώ κόσμω.

Διά τών σκέψεων τούτων όδηγούμεθα είς τήν διαπίστωσιν δτι ή έλληνιστική 
κίνησις ύπό τήν άνωτέρω διαγραφεΐσαν εύρυτέραν έννοιαν δέον νά άρχίζη τούλά
χιστον έκ τών χρόνων του β' έλληνικού άποικισμοΰ, δηλ. άπό τοΰ 8 αί. π.Χ. Είς 
τήν έλληνιστικήν ταύτην κίνησιν όφείλεται ή δημιουργία τοΰ 'Ομήρου, τών λοιπών 
ποιητών καί τών πρώτων φιλοσόφων. Έν τούτοις, άν όρθώς θέλωμεν άκολουθουντες 
τάς τοιαύτας σκέψεις νά κρίνωμεν, θά ίδωμεν δτι πρέπει νά άνέλθωμεν, είς έτι 
παλαιοτέρους χρόνους. Διότι ή κίνησις τών Ελλήνων πρός άλλας χώρας πρός 
έγκατάστασιν έν αύταΐς τής διά ταύτης διαδόσεως τοΰ έλληνικού πολιτισμού δέον 
νά άναγνωρισθή ώς άρξαμένη ίκανάς έκατοντάδας έτών ένωρίτερον. Εννοώ διά 
τούτου τούς μυκηναϊκούς χρόνους, καθ’ οΟς παρουσιάζεται ή πρώτη έξόρμησις 
τοΰ έλληνικού κόσμου πρός άνατολάς καί πρός δυσμάς καί διά ταύτης ή διάδοσις 
τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού είς πλείστας άλλας χώρας, αίτινες διά τούς χρόνους 
έκείνους δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς άποτελοΰσαι τόν δλον τότε γνωστόλ- κόσμον. 
Ή μυκηναϊκή έξόρμησις τών ’Αχαιών δύναται ουτω νά χαρακτηρισθή ώς ή πρώτη 
άρχή τής έλληνιστικής κινήσεως, τής χαρακτηριζομένης ύπό τής διαδόσεως τών 
έλληνικών στοιχείων τής ζωής καί τής κατακτήσεως σύμπαντος σχεδόν τοΰ τότε 
γνωστού κόσμου ύπό τής έλληνικής ισχύος καί τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος.

Ύπό τοιαύτην έννοιαν κρίνοντες γενικώς τήν έλληνικήν κίνησιν έν τή άρχαιό- 
τητι θά δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν δτι καί έν Κύπρω αδτη άρχίζει άπό τοΰ 15 αί. 
π.Χ., δτε οί Άχαιαί άποικοι έγκαθίστανται έν Κύπρω, άπωθοΰσι τούς παλαιούς 
κατοίκους, οΰς Έτεοκυπρίους θά ήδυνάμεθα νά όνομάσωμεν, καί προσδίδουσιν είς 
τήν νήσον τόν έκτοτε έν αύτή έπικρατοΰντα έλληνικόν χαρακτήρα. 'Η κίνησις αυτή 
ού μόνον ουδόλως διαφέρει τής ύπό τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου γενομένης, άλλ’ έν πολλοϊς 
πλείστας όμοιότητας πρός ταύτην παρουσιάζει καί μονιμωτέρας άναμφισβητήτως 
διάρκειας είναι.

Άλλ’ έν τή. παρούση μελέτη δέν προτίθεμαι νά έπεκτείνω τό θέμα μέχρι τών 
τόσων άπομεμακρυσμένων χρόνων, τών μέσων τής B' χιλιετηρίδος π.Χ., ίνα έξε- 
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τάσω τήν έγκατάστασιν τών Αχαιών έν Κύπρω καί τούς άγώνας αύτών μέχρι τής 
όριστικής έγκαθιδρύσεώς των έν τή νήσω. Τούτο μόνον έπιθυμώ νά τονίσω δτι 
άποτέλεσμα τής κινήσεως ταύτης ύπήρξεν έν Κύπρω ή πλήρης έπικράτησις τών 
έλληνικών στοιχείων καί μορφών τής ζωής. Έν τούτοις αί περιπέτειαι τής νήσου 
ώς έκ τών κατακτητικών έπιδρομών τών λαών τής Ανατολής, Ασσυριών, Αιγυ
πτίων καί Περσών, καί τής ύποταγής αύτής ύπ’ έκείνους παρέσχον είς ταύτην μορφήν 
πολιτισμού τοιαύτην, ώστε νά μή ήτο δυνατόν νά όμιλώμεν περί έλληνικοΰ χα
ρακτήρας τής Κύπρου, νά πλασθή δέ άντιθέτως ύπό τοΰ Αισχύλου ό χαρακτηρι
σμός διά τοΰ δρου «Κύπριος Χαρακτήρ». Διά τούτο θά μεταπηδήσωμεν είς τούς 
μετέπειτσ χρόνους καί δή έκείνους, καθ’ οΰς έπικρατούντων έν Κύπρω τών βαρ- 
βαρικών στοιχείων λόγω τής ύποταγής τής νήσου ύπό τούς διαφόρους τούτους 
λαούς τής Ανατολής, έπ'ιχειρεΐται, ώς καί έν τώ βαρβαρικώ κόσμω τής Ανατολής, 
ή διάδοσις έν αύτώ τών έλληνιστικών τρόπων ζωής. 'Ότι δηλ. χαρακτηριστικώς 
λέγει περί τών πρό τοΰ Εύαγόρου Α' χρόνων άπό τοΰ 450 π.Χ. καί έντεΰθεν ό 
άθηνσΐος ρήτωρ ’Ισοκράτης, όμιλών περί τοΰ βασιλέως τούτου, διά τής ψράσεως 
δτι πρό αύτοΰ ή νήσος «έξεβαρβαρώθη», δύναται νά ίσχύη καί διά τούς χρόνους 
τής ύποταγής τής Κύπρου ύπό τούς λαούς τούτους τής Ανατολής. Τά εύρήματα 
π.Χ. τοΰ ίεροΰ τής Αγίας Ειρήνης είναι χαρακτηριστικά τής τοιαύτης καταστά- 
σεως τής νήσου. Δέν δυνάμεθα είς ταΰτα, άνή κοντά είς τούς άρχαϊκούς χρόνους, 
νά άναγνωρίσωμεν τά έλληνικά χαρακτηριστικά τής άρχαϊκής καί τής κλασσικής 
έποχής, άλλά τούναντίον παρατηροΰμεν άνατολικά στοιχεία.

Έν τούτοις οί περσικοί πόλεμοι παρέχουσι τήν εύκαιρίαν διαδόσεως έν Κύπρω 
τών έλληνικών μορφών ζωής. Τό ρεύμα τής έλληνιστικής κινήσεως άνανεοΰται 
άπό τής κυριαρχίας Κύρου τοΰ πρεσβυτέρου έπί τών Περσών καί τής ίδρύσεως 
τοΰ ένιαίου Περσικού κράτους ύπ’ αύτοΰ. Ό άγών μεταξύ Κροίσου καί Κύρου 
καί ή ήττα τοΰ πρώτου ώδήγησεν είς τήν άμεσωτέραν έπαφήν μεταξύ Ελλήνων 
καί Περσών. Όσονδήποτε βαρύ καί άν ύπήρξε τό τίμημα διά τής ύποταγής τών 
Ελλήνων τής Μ. Ασίας, ευρισκον οΰτοι τήν εύκαιρίαν νά συνεχίζωσι καλλιερ- 
γούντες τόν ίδιον αύτών πολιτισμόν, παρέχοντες είς τούς 'Έλληνας τής ηπειρωτικής 
Ελλάδος τά στοιχεία τής προόδου αύτοΰ καί άσκοΰντες ήδη έπίδρασιν έπί τής 
διαμορφώσεως τοΰ κυρίου έλληνικοΰ πολιτισμού. Καί ή Κύπρος ένετάχθη είς 
τήν κίνησιν ταύτην καί ήδη άπό τής ύποταγής αύτής ύπό τόν Κΰρον τόν πρεοβύτερον 
άρχεται ή έπικράτησις έλληνικών στοιχείων είς τήν Κυπριακήν τέχνην. 'Η ’Ιωνική 
έπανάστασις έφερεν είς μεγαλυτέραν έπαφήν τούς Κυπρίους πρός τήν ’Ιωνίαν καί 
τήν έπικράτησιν έν αύτή τών έλληνικών ιδεωδών περί έλευθερίας. Τό κίνημα τού 
Όνησίλου είναι ίσχυρότατον δείγμα τής έπικρατήσεως έν τή νήσω τών έλληνικών 
στοιχείων τής ζωής, ώς συνέβαινε καί έν ’Ιωνία. Ουτω δυνάμεθα νά όμιλήσωμεν 
περί τής πρώτης άρχής τής έλληνιστικής κινήσεως έν Κύπρω ύπό τήν νέαν αύτής 
μορφήν. Ό άφηρωϊσμός τού βασιλέως τούτου, γενόμενος κατά συμβουλήν τού 
μαντείου ύπό τών Άμαθουσίων μετά τόν ήρωϊκόν θάνατον αύτοΰ, είναι έτέρα εν- 
δειξις τής στροφής ταύτης τής νήσου πρός τά έλληνικά στοιχεία τής ζωής. Διότι 
λέγοντες έλληνιστικήν κίνησιν, ώς καί έν άρχή εϊπομεν, δέν δυνάμεθα νά έννοώμεν 
τήν παθητικήν μίμησιν τών έλληνικών έργων τών κλασσικών χρόνων. ΈννοοΟμεν 
κατ’ έξοχήν τήν άφομοίωσιν τού έλληνικού πνεύματος, δπερ έξεσφενδονίσθη κατ’ 
έξοχήν είς τήν Ανατολήν τούλάχιστον άπό τών άρχών τοΰ 5 αί. π.Χ., άν μή καί 
τοΰ τέλους τοΰ 6 αί. π.Χ. 'Η έκσφενδόνισις αδτη έπιτελεΐται διά ποικίλων παραγόν
των, οίον βασιλέων καί άρχόντων, ώς δ Δημάρατος καί ό Ιππίας, καλλιτεχνών, 
λογίων, έμπόρων, στρατιωτικών καί πάσης φύσεως Ελλήνων, έκουσίως ή άκουσίως 
όδηγουμένων πρός τήν Ανατολήν καί τήν περσικήν αύλήν. Είναι γνωστόν δτι τά 
άνάκτορα τοΰ Δαρείου τοΰ Ύστάσπους έκτίσθησαν ύπό 'Ελλήνων άρχιτεκτόνων.

Άλλ’ ή έπίδρασις τών έλληνικών τρόπων ζωής έπί τής Κύπρου δέν περιορί
ζεται είς τόν πνευματικόν, τόν ήθικόν τομέα καί τάς θρησκευτικός άντιλήψεις. 
Σαφέστατον δείγμα τής έλληνικής έπιδράσεως είναι ή πολιτική διαμόρφωσις. Έν 
τοΐς άρχαϊοις χρόνοις ή πολιτική όργάνωσις έν Ανατολή διεκρίνετο διά τής ύπάρ- 
ξεως μεγάλων κρατών, άτινα εΰρον τήν συνέχειαν αύτών έν τώ περσικώ κράτει. 
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Καί ή Κύπρος είχε τό αύτό χαρακτηριστικόν γνώρισμα, τού μεγάλου καί ένιαίου 
κράτους, μέχρις δτου διά τών ’Αχαιών άποίκων ή παλαιό Άλάσια χωοίζεται είς 
μικρότερα κρατίδια κατά πόλεις, έν αίς έκυβέρνων οί «σκηπτούχοι» βασιλείς τού 
'Ομήρου. ’Εν τούτοις ή πολιτική έξέλιξις έν Έλλάδι ύπήρξε διάφορος. "Η βασιλεία 
κατηργήθη είς τάς πλείστας πόλεις, ή δ’ άριστοκρατία καί έν τέλει ή δημοκρατία 
άντικατέστησαν ταύτην. Άλλ’ ή Κύπρος διατελουσα ύπό τήν κυριαρχίαν τών ’Ασσυ
ριών πρώτον άπό του τέλους τού 8 αί. π.Χ. καί τών Αιγυπτίων καί τών Περσών βρα- 
δύτερον, εζησεν άπομεμονωμένη άπό άπόψεως πολιτικής καί, ώς έξέθεσα, πολιτιστι
κής. °^δέ βασιλείς αύτής διετήρησαν προνομιούχον θέσιν έν τώ περσικώ κράτει έ
νεκα τής πρός τόν Κύρον τόν πρεσβύτερον κατά τήν ύπ’ αύτού κατάκτησιν τής Κύ
πρου έπιδειχθείσης συμπεριφοράς καί τής παρασχεθείσης τούτω βοήθειας είς τήν 
κατά τής Βαβυλώνος έκστρατείαν. Ούτω διετηρήθη άνευ διακοπής τό βασιλικόν ά- 
ξίωμα κατά τό ανατολικόν μάλλον πρότυπον, παρ’ δλον δτι ένίοτε ΐσχυσεν έπαφή 
των βασιλέων τής Κύπρου πρός τάς έλληνικάς πόλεις καί τά θρησκευτικά ιδρύματα 
τής ήπειρωτικής Ελλάδος. Τό τέλος δμως τών περσικών πολέμων τό έπελθόν διά 
τής μάχης τών Πλαταιών εδρε τήν Κύπρον έντός τής έπιρροής τών Ελλήνων, τών 
Σπαρτιατών τό πρώτον, τών ’Αθηναίων έπειτα. Ή έπιρροή αυτή δέν ύπήρξε στρα
τιωτική καί μόνον — άναφέρομαι κατ’ έξοχήν είς τούς άγώνας τοΰ Κίμωνος —, άλλ’ 
είς μέγαν βαθμόν πολιτική και πολιτιστική. 'Ολόκληρον τό πρώτον ήμισυ τοΰ 5 αί. 
π.Χ. ή καλύτερον νά εϊπω τά 30 έτη άπό τής νίκης τών Πλαταιών μέχρι τοΰ θανάτου 
τού Κίμωνος είναι έτη έλληνικής ή μάλλον άθηναϊκής έξορμήσεως πρός τήν Κύπρον, 
καί άπελευθερώσεως ταύτης ού μόνον έκ τοΰ βαρβαρικοΰ πολιτικού ζυγού, άλλά 
καί τών βαθέως έπ’ αύτής κεχαραγμένων στοιχείων τοΰ άνατολικοΰ πολιτισμού. Τότε 
συντελείταί τι τό άπίστευτον, δυνάμεθα νά είπωμεν. Οί Κύπριοι βασιλείς, οϊτινες έφε- 
ρον κατά τήν έκστρατείαν τού ηέρξου είς τήν Ελλάδα, συνακολουθούντες τούτω, 
τάς περσικός τιάρας έπί τής κεφαλής, αποδέχονται τώρα δημοκρατικά στοιχεία 
διά τάς πόλεις καί μερίζονται τήν άρχήν μετά τού λαού. Μία περίφημος έπιγραφή 
εύρεθείσα έν Ίδαλίω καί άποκειμένη νΰν έν Λούβρω τών Παρισίων, ήτις άναφέ
ρεται είς πολιορκίαν τής πόλεως ύπό τών Περσών καί τών Κιτιέων, δηλ. τών Φοι
νίκων τής πόλεως ταύτης, όμιλεΐ σαφέστατα περί τής τοιαύτης έλληνικής έπιδρά- 
σεως έπί τά πολιτικά τής πόλεως κατά τρόπον μή νοητόν είς παλαιοτέρους χρό
νους. Συνίσταται δ’ ή έπίδρασις αυτή τών δημοκρατικών στοιχείων είς τήν διοί- 
κησιν τής πόλεως, οίον δτι ή πόλις τιμά τόν Ιατρόν Όνάσιλον καί τούς άδελφούς 
αύτού διά παρασχεθείσας υπ’ αύτών έν τώ άγώνι ύπηρεσίας πρός τούς τραυματίας 
τού πολέμου καί δτι ή τιμή αδτη χαραχθεΐσα έπί πλακάς έναποτίθεται έπί τής 
άκροπόλεως τού Ίδαλίου έν τώ ίερώ, ώς άκριβώς έσυνηθίζετο καί έν Άθήναις. 
'Η έπιγραφή αυτή είναι ή σήμερον εύρεθεΐσα. Έπί πλέον τούτου ή άπόφασις λαμ- 
βάνεται ύπό τής πόλεως, δηλ. τών πολιτών, καί τού βασιλέως άπό κοινού. ’Εξα
φανίζεται ούτω ύπό τήν έπίδρασιν τών ’Αθηναίων ό άπολυταρχικός χαρακτήρ τής 
βασιλείας έν Κύπρω καί τούτο διά πρώτην φοράν. Ταύτα συντελουνται είς τήν 
περίοδον τήν άκολουθούσαν μετά τήν μάχην τών Πλαταιών ού μόνον είς τάς πα
ραλίους, άλλά καί είς τάς μεσογείους πόλεις τής νήσου.

Τό πράγμα έχει μεγίστην σημασίαν άπό τής άπόψεως τού θέματος, δπερ έξε- 
τάζομεν. Είναι ή πρώτη ούσιαστική έξόρμησις τοΰ έλληνικοΰ-άθηναϊκοΰ πνεύματος 
καί τών μορφών ζωής τών ’Αθηναίων πρός άνατολάς. ‘H Κύπρος, ήτις διεκρίνετο 
διά~ τήν συντηρητικότητα αύτής άνέκαθεν, ύπό τήν έπίδρασιν τών άθηναϊκών μορφών 
ζωής μεταβάλλεται καί οι κάτοικοι αύτής άποκτώσι συνείδησιν πολιτών τής πό
λεως τών ’Αθηνών καί θραύουσι δεσμά μακρά αιώνων, άτινα διεμόρφωνον τήν 
ζωήν αύτών ύπό τήν άνατολικήν έπιρροήν. 'Η διείσδυσις αυτή είναι πολύ βαθυτέρα 
πόσης έτέρας έξωτερικής έπιδράσεως, ήτις δίδει δμοιον πρός τά δημιουργήματα τής 
τέχνης καί τού πνεύματος χαρακτήρα. Διότι ή πολιτική ζωή είναι ή πλέον έμπρα
κτος άπόδειξις ριζικής μεταβολής είς τάς άντιλήψεις τών άνθρώπων, πολύ περισ
σότερον ή πόσα έτέρα δημιουργία. Διά τούτο καί τά νομίσματα τών Κυπριακών 
πόλεων τής περιόδου ταύτης φέρουσιν άντί τών όνομάτων τών βασιλέων, ώς συν- 
ηθίζετο, τά όνόματα τών κατοίκων αύτών, οίον Μαριέων, Ίδαλιέων κ.ά.

‘H έξάπλωσις αδτη τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος καί τών έλληνικών μορφών ζωής 
έν Κύπρω δέν έσυνεχίσθη έπί μακρόν. Καί κατά τήν περίοδον τής τότε άθηναϊκής 
έπί τής νήσου έπιρροής 480—450 π.Χ. αυτή ήλλαξε πολλάκις κυριαρχίαν περιελ- 
θοΰσα ύπό τούς Πέρσας καί πάλιν, οί δ’ ύπ’ αύτών ύποστηριζόμενοι Φοίνικες λαμ- 
βάνουσιν έκάστοτε προνομιούχον θέσιν έν αύτή. Ή τελευταία άπόπειρα τού Κί
μωνος πρός άπελευθέρωσιν τής νήσου τώ 450 π.Χ. κατέληξεν, ώς γνωστόν, είς 
τόν μετ’ όλίγον τώ 449 π.Χ. θάνατον αύτού πρό τού Κιτίου. 'Η σύναψις τής συνθή
κης τού Καλλίου κατά τό έτος τούτο θέτει τέρμα είς τήν έλληνικήν έξόρμησιν πρός 
άνατολάς. Ούτω ή πρώτη άρχή τής έλληνιστικής ταύτης κινήσεως δέν εύρίσκει 
δυστυχώς συνέχειαν, ή δέ διάρκεια αύτής δέν ύπερβαίνει τόν ήμισυν αιώνα.

Άλλ’ ένω όμιλοΰμεν περί άρχής τής έλληνιστικής κινήσεως έν Κύπρω κατά 
τούς χρόνους τούτους, δέον νά διακρίνωμεν μεταξύ ταύτης καί τής έλληνιστικής 
κινήσεως άπό τών χρόνων τού Μ. Αλεξάνδρου καί έντεύθεν. ’Εννοώ δτι ή έν 
Κύπρω έλληνιστική κίνησις σημειουμένη άπό τών άρχών τού 5 αί. π.Χ. άποβλέπει 
είς τήν άναβίωσιν έν τή νήσω έλληνικών μορφών ζωής, ούχί δέ είς έθνολογικήν 
μεταμόρφωσιν ή διάδοσιν τού έλληνικοΰ πολιτισμού είς βάρβαρον λαόν, ώς έπε- 
διώχθη διά τών κατακτήσεων τοΰ Μ. Αλεξάνδρου. Τό περίεργον φαινόμενον είναι 
δτι ή Ελληνική Κύπρος χρειάζεται τήν έλληνιστικήν έπίδρασιν, καί τούτο, διότι ή 
μακρά ύποταγή ταύτης είς λαούς τής Ανατολής καί ή άποκοπή αύτής έκ τοΰ 
έλληνικοΰ κορμού έφερεν, ώς είπον ήδη, τήν έκβαρβάρωσιν αύτής. Κατ’ άνάλογον 
τρόπον ζητούμεν καί ήμεϊς σήμερον, “Ελληνες δντες, στενοτάτην έπαφήν καί πολι
τιστικούς δεσμούς μετά τής μητρός Ελλάδος. Διά τοΰτο εύρίσκει καί ό ρήτωρ 
Ισοκράτης ύπάρχουσαν έν Κύπρω τήν βαρβαρότητα κατά τό β' ήμισυ τοΰ 5 αί. 
π.Χ., έγκωμιάζει δέ τόν Εύαγόραν διά τήν έξελλήνισιν τής νήσου. Αί διακυμάν
σεις είς τόν πολιτισμόν τών Κυπρίων κατά τούς άρχαίους χρόνους είναι συχνόταται. 
'H νήσος έκβαρβαρουται καί έξελληνίζεται ούχί άπαξ, τοΰτο δέ ύπήρξε τό 
άποτέλεσμα τών ιστορικών αύτής περιπετειών.

‘Η άνοδος τού Εύαγόρου Α' είς τήν άρχήν τώ 412)11 π.Χ. έπανέφερε καί πάλιν 
είς τό προσκήνιον τόν έξελληνισμόν τής έκβαρβαρωθείσης νήσου. “Ελληνες καλλι- 
τέχναι καί λόγιοι ζώντες έν Σαλαμίνι ύπό τόν βασιλέα Εύαγόραν μεταδίδουσι 
καί πάλιν τάς έλληνικάς μορφάς ζωής είς τήν νήσον. Τά ελληνικά πρότυπα τής 
γλυπτικής κοσμούσι τά νομίσματα τού μεγάλου τούτου βασιλέως τής νήσου, ή δ’ 
έλληνική γραφή άντικαθιστά τήν άπροσάρμοστον πρός τήν έλληνικήν γλώσσαν 
Κυπριακήν συλλαβικήν γραφήν. Ό Πανελλήνιος ήρως Ηρακλής γίνεται τό^σύμ- 
βολον τοΰ Σαλαμινίου βασιλέως. Συμβολίζει οΰτος ού μόνον τήν ίσχύν τού άρ- 
χοντος, άλλά καί τήν εύεργετικήν αύτού άποστολήν. “Οπως~ό μυθικός ήρως έ- 
κείνος άπήλλαξε τούς συνανθρώπους αύτού τών τεράτων τής φύσεως καί τών 
έχθρών τού άνθρώπου, ούτω καί ό βασιλεύς τής Σαλαμίνος άπαλλάσσει τούς συν
ανθρώπους αύτού τών ποικίλων έπαπειλούντων αύτούς κινδύνων, χαρίζει είς τού
τους τήν εύτυχίαν, ύλικήν, ψυχικήν, έθνικήν καί καθίσταται γενικώς ό εύεργέτης 
τού λαού. 'Η περί τοιαύτης εύεργεσίας τού άρχοντος πρός τόν λαόν άντίληψις 
είναι καθαρώς έλληνική. Διότι δέν σκορπίζει, ώς ό άνατολικός ^δεσπότης, πρός 
τόν λαόν δώρα έκ τού περισσεύματος τών είς τήν διάθεσιν αύτού ώς ύπερτάτου 
άρχοντος-θεού ύπαρχόντων άγαθών, ίνα τύχωσι καί οΰτοι μέτριας άπολαύσεως, 
άλλ’ άφιεροί έαυτόν είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ λαού, γινόμενος ό ύπηρέτης αύτούς διά 
τής συνεχούς εύεργεσίας άνευ άναμονής άνταποδόσεως εύγνωμοσύνης πρός αύτόν, 
ώς λέγει καί ό Περικλής περί τών εύεργετών τών άλλων πόλεων τής Ελλάδος 
Αθηναίων. «Ού γάρ πάσχοντες εδ, άλλά δρώντες κτώμεθα τούς φίλους» (θουκ. 
II 40). 'Η τοιαύτη άντίληψις έπαινειται ήδη παρ’ Όμήρω, δστις όμιλεΐ^ περί τής 
άνάγκης, δπως ό άρχων, ό βουληφόρος άνήρ, άγρυπνή ώς ύπεύθυνος τού στρατού 
καί πλήρης φροντίδων. Ό Εύαγόρας παραλαμβάνει τήν άντίληψιν ταύτην« καί τήν 
κηρύσσει διά τού συμβόλου αύτού, τοΰ 'Ηρακλέους, ού μόνον είς τους υπηκόους 
αύτου, άλλά διά τών νομισμάτων αύτού πρός σύμπαντα τόν ^κόσμον, μαθ«’ οΰ ήρ- 
χετο είς οικονομικήν συναλλαγήν. *Η  άντίληψις αύτη περί τού^άρχοντος, ύπηρέτου 
καί εύεργέτου τού λαού, ύπεστηρίχθη ώς γνωστόν, φίλοσοφικώς ύπό τής Κυνικής 
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φιλοσοφίας καί δή του άρχηγοΰ αύτής Άντισθένους του μαθητου τοΰ Σωκράτους, 
βραδύτερον δέ ύπό τών Στωϊκών. Είναι τούτο ή πλέον απτή άπόδειξις ούχί μιμή- 
σεως έλληνικών στοιχείων καί μορφών τής ζωής, άλλά παραλαβή τοΰ έλληνικοΰ 
πνεύματος καί μετατροπή είς πράξιν, οϊα είναι ή πολιτική καί ή διακυβέρνησις 
τοΰ λαού. Είς τό σημείον τούτο ό Εύαγόρας Α' προηγήθη τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου 
καί τών διαδόχων αύτοΰ, παρ’ οίς κρατεί ή αύτή άντίληψις περί τοΰ βασιλέως ώς 
εύεργέτου. Οί Στωϊκοί, ώς γνωστόν, προέβαλον τόν Μ. ’Αλέξανδρον ώς πρότυπον 
τοΰ ιδεώδους βασιλέως.

Παραλλήλως πρός τούτο ό Εύαγόρας Α' ύπήρξεν ό εισηγητής έν Κύπρω 
τής άρχής τοΰ μεγάλου καί ένιαίου κράτους. Αΰτη δέν συμφωνεί πρός τήν έννοιαν 
τής πόλεως-κράτους, άλλ’ όφείλεται είς τόν αύτόν φιλόσοφον ’Αντισθένη τόν κη- 
ρύσσοντα τόν ιδεώδη άρχοντα-εύεργέτην, δν ό φιλόσοφος οΰτος άπετύπωσεν είς 
τά δύο κύρια έργα αύτοΰ, τόν «Ήρακλέα» καί τόν «Κΰρον», τόν μέν λαμβάνων 
έκ τών Ελλήνων, τόν δέ έκ τών βαρβάρων. ‘Η άρχή τοΰ ένιαίου κράτους, ήν ό 
Εύαγόρας Α' έδέχθη καί έφήρμοσεν έν Κύπρω, δέν έχει ανατολικήν τήν προέλευ- 
σιν, ώς θά ήδύνατό τις νά είκάση έκ τής ύπάρξεως μεγάλων καί ένιαίων κρατών 
έν τή ’Ανατολή προηγουμένως, άλλ’ είναι έλληνικόν στοιχεΐον χαρακτηριστικόν 
τοϋτο δείγμα τής στροφής τής φιλοσοφο-πολιτικής άντιλήψεως πρός τήν τοιαύτην 
άρχήν, οΐαν γνωρίζομεν ταύτην ύπάρχουσαν παρά τώ Κυνικώ Άντισθένει καί δή 
έν χρόνοις, καθ’ οΰς ή πόλις-κράτος άπεδεικνύετο άνίκανος νά συγκρατήση τήν 
καταρρέουσαν πολιτικώς ύπόστασιν τών πόλεων. Δέν ήτο δ’ αυτή τι τό άγνωστον 
έν τώ έλληνικώ κόσμω ού μόνον, διότι άρχικώς έν Έλλάδι ύπήρχον μεγάλα κράτη 
άλλά καί διφτι τοιαυτα διετηρήθησαν έν τή περιφερεία τοΰ Έλληνικοΰ κόσμου, 
οίον έν Μακεδονία καί Σικελία. Οί πόλεμοι τοΰ Εύαγόρου Α' ύπέρ τής ένοποι- 
ήσεως τής Κύπρου είς έν κράτος δέον νά ένταχθώσιν είς τήν τοιαύτην φιλοσοφικήν 
άντίληψιν τών χρόνων αύτοΰ περί ένιαίου καί μεγάλου κράτους καί ούχί είς μί- 
μησιν άνατολικών άντιλήψεων ή θεσμών.

Άλλ’ ού μόνον τοϋτο. Ό Εύαγόρας Α' άντελαμβάνετο τήν ήγεμονίαν αύτοΰ 
ούχί ώς έξυπηρετοΰσαν τάς ιδίας προσωπικός άντιλήψεις περί άρχοντος καί κρά
τους τάς έμπνευσθείσας έκ τής φιλοσοφίας τοΰ Άντισθένους. Πέρα τούτων τών 
άντιλήψεων έσκέπτετο ώς *Έλλην  ήγεμών άντιμέτωπος τών βαρβάρων Περσών. 
Διά τοϋτο καί ό πόλεμος αύτοΰ κατ’ έ κείνων, οΰς ήθελε νά ύποτάξη ύπό τόν άνώ- 
τερον έλληνικόν πολιτισμόν/Οπως τοΰ Αγησιλάου όλίγω προηγουμένως, ουτω 
καί τοΰ Εύαγόρου Α' ή έκστρατεία κατά τών Περσών έχει χαρακτήρα έθνικής 
σταυροφορίας πρός έκδίκησιν τής κατά τής Ελλάδος έπιβουλής τοΰ Δαρείου καί 
τοΰ Ξέρξου. Ή σταυροφορία αΰτη, είς ήν ό Εύαγόρας Α' έπεισε καί τούς ’Άρα
βας ϊνα μετάσχωσιν, είναι πρόδρομος τοΰ πολεμικού έργου τοΰ Μ. Αλεξάνδρου. Ό 
Εύαγόρας Α' άντελαμβάνετο τήν πολιτιστικήν αύτοΰ άποστολήν έκτεινομένην πολύ 
πέραν τών στενών κυπριακών όρίων. Ή Ανατολή έπρεπε νά άνοιχθή είς τό έλλη
νικόν πνεύμα καί νά άφαιρεθή ό πέπλος, δστις έκάλυπτε ταύτην καί δέν έπέτρεπε 
νά ϊδη τό φώς τό προερχόμενον έκ δυσμών. Διό δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν τόν 
Εύαγόραν Α' ώς τόν πρώτον ένσυνείδητον καί βάσει συστήματος προδιαγεγραμ- 
μένον διαδοτήν τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού έν τή ’Ανατολή.

‘Ολόκληρος ό 4 αί. π.Χ. έμφανίζει τήν Κύπρον έντός τής έλληνιστικής κινή- 
σεως. Οί διάδοχοι τοΰ Εύαγόρου Α' έξαιρουμένου τοΰ πιθανώς έγγόνου αύτοΰ 
Εύαγόρου Β', ήκολούθησαν τήν πολιτικήν αύτοΰ έν Κύπρω καί τή έναντι Συρία, 
ώστε δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι τό πνεύμα τοΰ Εύαγόρου Α' δέν άπέθανε μετά 
τοΰ θανάτου αύτοΰ έπισυμβάντος κατά τάς άρχάς τοΰ αίώνος. Πάσαι αί ένέργειαι 
αύτοΰ, έσωτερικαί καί έξωτερικαί, άπέβλεπον είς τήν έπικράτησιν τοΰ έλληνικοΰ 
στοιχείου καί τήν διάδοσιν τών έλληνικών μορφών καί τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος. 
Τά ύπό τοΰ Εύαγόρου Α' άπομακρυνθέντα άνατολικά σύμβολα έκ τών νομισμάτων 
τής Σαλαμΐνος δέν έπανέρχονται, άντιθέτως αί έλληνικαί θεότητες καί ύπό έλλη- 
νικήν μορφήν κοσμοΰσι ταΰτα, ώς καί αί έλληνικαί έπιγραφαί αύτών όριστικώς 
άντικαθιστώσι τάς κυπριακός συλλαβικός. Νικοκλής ό Σαλαμίνιος καί Πνυταγό- 
ρας ό βασιλεύς τής αύτής πόλεως είναι έκ τών κυριωτάτων έκπροσώπων τής έλλη- 

νιστικής ταύτης κινήσεως. Έπί τών νομισμάτων αύτών είκονίζονται ή Άθηνά, ή 
Αφροδίτη καί ή Άρτεμις. Οΰτω ή θεά ή συμβολίζουσα τήν κυπριακήν άντίληψιν 
περί ζωής, ή Αφροδίτη, συνενοΰται μετά τών γνησίως έλληνικών θεών, τής Αθή
νας καί τής Άρτέμιδος. Αί θεότητες αΰται βεβαίως δέν έμφανίζονται τό πρώτον 
είς τήν κυπριακήν ζωήν. Αιώνας ένωρίτερον τιμώνται ώς δεσπόζουσαι έν Κύπρω 
θεότητες ή Άθηνά καί ή ’Άρτεμις έν ίεροΐς, ώς έδειξαν αί άρχαιολογικαί άνα- 
σκαφαί, άλλ’ ή έμφάνισις αύτών έπί τών νομισμάτων τών βασιλέων, άτινα προ
ηγουμένως έκοσμοΰντο ύπό άνατολικών, ώς είπον, συμβόλων, είναι χαρακτηριστική 
τής έπελθούσης μεταβολής. Διότι τό κρατικόν σύμβολον έπί τών νομισμάτων είναι 
τό στοιχεΐον έκεΐνο, δπερ διακηρύσσει τήν πολιτικήν καί τάς άρχάς τοΰ βασιλέως. 
Παραλλήλως καί αί έλληνικαί έπιγραφαί άντικαθιστώσι τάς κυπριακός συλλαβι
κός. Ή Κυπριακή τέχνη άκολουθεΐ τήν τάσιν ταύτην τής διαδόσεως παντός έλλη- 
νικοΰ στοιχείου καί μορφής καί τής άντικαταστάσεως τών έγχωρίων ή τών άνα
τολικών στοιχείων δι’ αύτών. ’Άριστα δημιουργήματα ταύτης εύρίσκονται έν τώ 
Κυπριακώ Μουσείω καί έν μουσείοις πολλών έτέρων χωρών. Έπί τούτων είναι 
φανερά ή έλληνική έπίδρασις καί δή τής τέχνης τών μεγάλων καλλιτεχνών τοΰ 4 
αί. π.Χ. Μεταξύ τούτων πρώτην θέσιν κατέχει ό περίφημος γλύπτης Πραξιτέλης, 
οδτινος ίσχυροτάτη έπίδρασις άναγνωρίζεται είς τήν Άρτεμιν τοΰ Κιτίου τήν άπο- 
κειμένην vûv έν Βιέννη. Ό μέγας άρχαιολόγος Furtwaengler είχεν άναγνωρίσει 
καί είς τήν έπί τών νομισμάτων τοΰ Εύαγόρου Α' μορφήν τοΰ ‘Ηρακλέους τά χα
ρακτηριστικά τής τέχνης τοΰ Πραξιτέλους. Χρονολογικοί λόγοι έμποδίζουσιν ήμάς 
νά άποδεχθώμεν τήν τοιαύτην γνώμην, έστω προερχομένην έξ ένός τών μεγίστων 
άρχαιολόγων. Άλλ’ άνεξαρτήτως τούτου έν ζήτημα παραμένει άδιαμφισβήτητον 
δτι ή έλληνιστική κατεύθυνσις τών Κυπρίων βασιλέων, οΐα διά τής πολιτικής καί 
τών έργων αύτών διαπιστοΰται, είναι άπαραγνώριστος.

Τοιοΰτος ήτο ό χαρακτήρ τής Κύπρου, δτε ήρχισεν ή έκτέλεσις τοΰ μεγαλε- 
πηβόλου σχεδίου τοΰ Μ. Αλεξάνδρου διά τής έκστρατείας αύτοΰ πρός κατάκτη- 
σιν τής Ασίας. Οί Κύπριοι βασιλείς συνετάχθησαν άμέσως πρός τό μέρος αύτοΰ 
καί έβοήθησαν τοΰτον πάση δυνάμει. Ή έλληνική αύτών συνείδησις δέν ήτο δυ
νατόν άλλως νά ύπαγορεύση. Άλλ’ ύπήρχε καί έτερόν τι, δπερ ώδήγησε τούτους 
είς τήν άπόφασιν αύτών ταύτην. Είναι τοϋτο, δτι εΐχον προηγουμένως διά τής έλλη- 
νιστικής κινήσεως έν τή νήσω προετοιμασθή. Τοϋτο, δπερ έπεχείρει ό Μ. Αλέ
ξανδρος, ήτο είς μεγαλυτέραν κλίμακα έκεΐνο, δπερ ήδη οί βασιλείς τοΰ 4 αί. π.Χ. 
έν Κύπρω καί δή ό Εύαγόρας Α' άπό τοΰ τέλους τοΰ 5 αί. π.Χ. είχεν ούχί απλώς 
έπιχειρήσει, άλλά καί έπιτύχει. Ό Μ. Αλέξανδρος δέν είχε νά προσθέση τίποτε 
έν Κύπρω, είχεν ίσως νά διδαχθή πλεΐστα έξ αύτής. Διό καί δέν κατέλυσε τήν 
άρχήν τών βασιλέων αύτής, ώς έπραττεν έν άλλαις χώραις, άς κατέκτα ή κα- 
τελάμβανεν. ‘Η συμπεριφορά αυτή τοΰ Μ. Αλεξάνδρου δέν ήτο άπλώς έκφρασις 
εύγνωμοσύνης δι’ δ,τι οί Κύπριοι βασιλείς εΐχον πράξει ύπέρ αύτοΰ, ιδία κατά 
τήν πολιορκίαν καί τήν κατάληψιν τής Τύρου. 7 Η το πέρα τούτου ή άναγνώρισις 
τοΰ έργου αύτών ώς ισοτίμου πρός τό ίδιον αύτοΰ έργον. Οΰτε άθλητικούς άγώ- 
νας έχρειάζετο έν Κύπρω νά ίδρύση πρός έκφρασιν τοΰ έλληνικοΰ χαρακτήρος τοΰ 
πολιτισμού αύτής οΰτε καί θέατρα πρός καλλιέργειαν τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος 
έν τή νήσω. Ταΰτα πάντα ύπήρχον ήδη άπό αίώνος έν αύτή. Όμιλών ό ’Ισοκράτης 
πρός τόν υιόν τοΰ Εύαγόρου Νικοκλέα, τόν βασιλέα τής Σαλαμΐνος, έξαίρει 
τό δτι οδτος δι’ αύτών, τών έλληνικών τρόπων ζωής, τιμά τόν πατέρα αύτοΰ. Τοϋτο 
δέν δύναται νά είναι άπλοΰν σχήμα λόγου. Βεβαιούμεθα δι’ αύτοΰ άσφαλώς περί 
τής έπικρατήσεως τών έλληνικών μορφών ζωής έν Κύπρω, οϊαν ή δλη έρευνα τοΰ 
έργου τοΰ βασιλέως Εύαγόρου Α' καί τών μετά τοΰτον λοιπών βασιλέων τής 
νήσου έχει δείξει, κατά τά άνωτέρω.

Οί έν Κύπρω βασιλείς άναγνωρισθέντες ύπό τοΰ Μ. Αλεξάνδρου παραμένουσιν 
είς τάς θέσεις αύτών καί μετά τόν θάνατον αύτοΰ. Άνεμείχθησαν είς τάς έριδας τών 
διαδόχων αύτοΰ καί έτάχθησαν οί μέν ύπέρ τοΰ Αντιγόνου, οί δέ~ ύπέρ 
τοΰ Πτολεμαίου. ‘Η τοιαύτη διαμάχη έπηρέασεν άναμφισβητήτως δυσμενώς τήν 
Κύπρον καί τούς βασιλείς αύτής. Διότι προηγουμένως δύο τινά είναι τά χαρακτη-
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ρίζοντα τήν δράσιν αύτών, Ιδία άπό του Εύαγόρου Α' καί έντεΰθεν: α) ‘Η άντί- 
δρασις έναντίον τής περσικής κυριαρχίας καί τής τάσεως τών Φοινίκων προστα- 
τευομένων ύπό τών Περσών περί έπικρατήσεως έν τή νήσω. Διά τής άντιδράσεως 
ταύτης ό Ελληνικός παράγων άνεπτύσσετο καί ή ’Ανατολή ύπεχώρει. β) Ή πο
λιτιστική άνάπτυξις τής νήσου ύπό τήν έπίδρασιν του έλληνικοΰ πολιτισμού, ιδία 
τής πόλεως τών ’Αθηναίων. Διά ταύτης ή έλληνιστική κίνησις έν Κύπρω προη- 
γήθη τής έν τή ’Ανατολή συστηματικώς άναληφθείσης ύπό του Μ. ’Αλεξάνδρου 
κατά ένα περίπου αιώνα. Είναι άληθές δτι, ώς έτόνισα καί έν άρχή τής μελέτης 
μου ταύτης, ή ελληνιστική κίνησις είναι πολύ παλαιά, ύφ’ ήν δέ μορφήν άντιλαμ- 
βανόμεθα ταύτην προαχθεΐσαν διά τής έκστρατείας καί τών κατακτήσεων του Μ. 
’Αλεξάνδρου ύπό εποψιν πολιτισμού έλληνικοΰ καί διαδόσεως αύτοΰ, έχει τήν 
άρχήν αύτής είς τό τέλος του 6 καί τάς άρχάς τού 5 αί. π.Χ., δτε, ώς είπον, "Ελ
ληνες καλλιτέχναι, λόγιοι, έπιστήμονες καί πολιτικοί μετέβαινον είτε καλούμενοι 
είτε αύτοβούλως εις τήν ’Ανατολήν καί ύπηρέτουν καί έν τή αύλή του μεγάλου 
βασιλέως. Άλλ’ ή άναληφθεισα ύπό τούτων κίνησις δέν είχε τόν χαρακτήρα συ
στηματικής έξορμήσεως πρός τήν ’Ανατολήν καί κατακτήσεως ταύτης πολιτιστικώς 
ύπό του έλληνικοΰ πνεύματος. Διά πρώτην φοράν τούτο καλείται ύπό του Εύαγό
ρου Α' καί τών διαδόχων αύτου ώς καί έτέρων βασιλέων τής νήσου. Βεβαίως τό 
φαινόμενον δέν είναι μοναδικόν. Καί έτεροι ήγεμόνες άναλόγως ένήργησαν, ώς 
ό Μαύσωλος τής Καρίας. Άλλά δι’ ούδένα δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι τούτο έχει 
χαρακτήρα ένσυνειδήτου ένεργείας καί βάσει προγράμματος. Είς τάς λοιπός πε
ριπτώσεις ή ήτο ένέργεια άσυστηματοποίητος ή ήτο άπότοκος θαυμασμού πρό τού 
έλληνικοΰ μεγαλείου άπλώς, ώς συμβαίνει παρά τώ ήγεμόνι τής Καρίας Μαύ- 
σώλω ή είχε τόν χαρακτήρα έπικρατήσεως τού έλληνικοΰ στοιχείου ώς δυνάμεως 
πολιτικής ή στρατιωτικής, ώς παρατηρούμεν παρά τώ Άγησιλάω έν Μ. Άσία. 
Διότι καί τούτου ή έκστρατεία δέν είχε καί δέν ήδύνατο νά έχη τόν πολιτιστικόν 
χαρακτήρα τής έξορμήσεως τού Εύαγόρου Α'. Ούδ’ ήδύνατο ή Σπάρτη νά δια- 
δραματίση τοιρύτον ρόλον.

*Η ύποταγή τής Κύπρου ύπό τούς Πτολεμαίους μετά τούς άγώνας μεταξύ τών 
διαδόχων τοΰ Μ. Αλεξάνδρου έθεσε τέρμα είς τήν πολιτιστικήν δράσιν τών βασι
λέων τής νήσου, οΐτινες έπαυσαν πλέον νά ύπάρχωσιν έν αύτή. Άλλά πρό τοΰ φθά- 
σωμεν είς τό τέρμα, δπερ τίθεται διά τής ύπερισχύσεως τοΰ Πτολεμαίου είς τόν 
ανταγωνισμόν καί τήν διαμάχην ταύτην τών διαδόχων τοΰ Μ. Αλεξάνδρου, είναι 
άνάγκη νά σταθώμεν πρό δύο άξιολόγων μορφών, τοΰ Νικοκλέους τής Πάφου καί 
τοΰ Νικοκρέοντος τής Σαλαμίνος, οΐτινες έβασίλευσαν μέχρι τοΰ 311)10 π.Χ. Άμ- 
φότεροι οί βασιλείς οΰτοι ζήσαντες κατά τούς αύτούς χρόνους είναι οί κύριοι έκ- 
πρόσωποι τής πολιτιστικής τάσεως πρός τόν έλληνισμόν, ήτις παρατηρείται κατά 
τούς χρόνους τούτους έν Κύπρω, ώς συνέχεια τής πολιτικής τοΰ Εύαγόρου Α' καί 
ών ό μέν έν τή μια καί ό δέ έν τή έτέρα άκρα τής νήσου κατέστησαν τόν έλ- 
ληνικόν πολιτισμόν βίωμα αύτών καί δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι ήμπέδωσαν τούτον 
έν Κύπρω είς χρόνους, καθ’ οΰς οί πόλεμοι καί οί άγώνες έφαίνοντο δτι ήσαν τό 
κύριον μέλη μα τών άνταγωνιζομένων διά τήν έπ’ αύτής κυριαρχίαν διαδόχων. 
Βάσις τής τοιαύτης πολιτικής άμφοτέρων ήτο ή θρησκεία καί ή λατρεία έλληνι- 
κών θεοτήτων. Ό Απόλλων καί ή "Ηρα γνήσιοι έκπρόσωποι τοΰ έλληνικοΰ πνεύ
ματος καί τής έλληνικής άρετής ύπήρξαν παραλλήλως πρός τήν παλαιόν θεάν, τήν 
μεδέουσαν τής Κύπρου Άφροδίτην, οί κύριοι θεοί, οΐτινες έτιμώντο ύπ’ αύτών είς 
τάς πόλεις αύτών καί οΐτινες είκονίζονται έπί τών νομισμάτων αύτών. Ούχί διότι 
προηγουμένως οί θεοί οΰτοι δέν έτιμώντο έν Κύπρω, ώς είπον ήδη. Άντιθέτως ή 
έμφάνισις καί λατρεία αύτών έν τή νήσω προηγείται κατά πολλάς έκατονταετηρί- 
δας. Άλλ’ ώς ό 'Ηρακλής τοΰ Εύαγόρου Α' είκονιζόμενος έπί τών νομισμάτων 
αύτοΰ άποδεικνύει τάς πολιτικός αύτοΰ σκέψεις καί τάς πολιτιστικός αύτοΰ κα
τευθύνσεις, οΰτω καί ό Απόλλων τοΰ Ηικοκλέους ή τοΰ Νικοκρέοντος άποδει- 
κνύουσι τήν πίστιν είς τήν άξίαν τών κυρίων φορέων τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος, οίαι 
ήσαν αί θεότητες αΰται. Δέν θά άναλύσω έπί πλέον τήν πολιτιστικήν δράσιν τών 
βασιλέων τούτων, ήτις βαδίζει έπί τής χαραχθείσης ύπό τοΰ Εύαγόρου Α' γραμ

μής. Δέν σκοπώ είς τήν συγγραφήν λεπτομερούς ιστορίας, άλλ’ είς τήν παροχήν 
δειγμάτων τινών πρός ύποστήριξιν τοΰ ίσχυρισμοΰ δτι ό έλληνικός χαρακτήρ τής νή
σου, δν αυτή είχεν άπό χιλίων καί πλέον έτών καί δστις είχεν ύποστή έξωτερικήν 
άμαύρωσιν διά τών ξενικών κατακτήσεων έξ Ανατολής έχρειάζετο τώρα άφύπνισιν 
καί άνανέωσιν. Αυτή έπιτελεΐται συστηματικώς καθ’ δλον τόν 4 αί. π.Χ. καί ουτω ή 
έλληνική Κύπρος γίνεται κατ’ αύτόν έλληνιστική καί έπιτρέπεται είς τόν γνήσιον 
έλληνικόν αύτής χαρακτήρα νά φανή άκέραιος καί άνέπαφος, τόσον είς τό βάθος 
δσον καί είς τήν έπιφάνειαν.

Τφ 311)10 π.Χ. τελειώνει ή άνεξαρτησία τών βασιλέων τής Κύπρου άποθα- 
νόντων τοΰ Νικοκρέοντος καί τοΰ Νικοκλέους, μετά δέ τό έτος τούτο δέν άναφαί- 
νεται ή νήσος πλέον ύπό ιδίαν ύπόστασιν. Γίνεται μία έπαρχία τοΰ αιγυπτιακού κρά
τους, είς ö όριστικώς ύπετάχθη τώ 294 π.Χ. ύπό τούς Πτολεμαίους. Διό οί χρόνοι, 
καθ’ ούς άρχίζει είς τάς άλλας χώρας τής Ανατολής ή έλληνιστική περίοδος, διά 
τήν Κύπρον άποτελοΰσι τό τέρμα αύτής, άν βεβαίως είς τήν έννοιαν τής έλληνι- 
στικής κινήσεως άποδίδωμεν τήν σημασίαν τής έξορμήσεως τού έλληνικοΰ κόσμου 
πρός μεταμόρψωσιν τοΰ πολιτισμού άλλων λαών. Τό έργον τούτο θεμελιωθέν έν 
ταΐς κατακτηθείσαις χώραις ύπό τού Μ. Αλεξάνδρου εδρε τήν συνέχειαν αύτοΰ είς 
τούς διαδόχους, ιδιαιτέρως δέ παρά τοΐς Πτολεμαίοις τής Αίγύπτου. Ό Πτολεμαίος 
ό Αάγου πρώτον καί ό Φιλάδελφος βραδύτερον έστερέωσαν έν τή χώρα ταύτη 
τό ύπό τοΰ Μ. Αλεξάνδρου προηγουμένως θεμελιωθέν έργον είς τρόπον, ώστε νά 
μή δύναται νά νοηθή έλληνιστική περίοδος άνευ αύτών. Διά τοΰτο ή περίοδος αυτή 
καί άλεξανδρινή άλλως καλείται. Γράμματα, έπιστήμαι, τέχναι, πολιτική, ιδιωτι
κός βίος καί δτι άλλο άποτελεΐ τόν έλληνιστικόν πολιτισμόν άναπτύσσονται έν 
Αίγύπτω έπί βάσεως διπλού χαρακτήρας, τής μιμήσεως τών έλληνικών δη
μιουργημάτων άφ’ ένός καί τής πρωτοτύπου δημιουργίας μετά νέων κατευθύνσεων, 
άντιλήψεων καί άρχών άφ’ έτέρου. Τής κινήσεως ταύτης μετέχουσι καί Κύπριοι 
δημιουργοί. Άλλ’ έν αύτή τή νήσω δέν ύπάρχει τι τώρα άξιόλογον νά σημειωθή, 
ώς συνέβαινε προηγουμένως. Ή άρχή τής έλληνιστικής περιόδου διά τήν Ανατο
λήν δέν δύναται νά είναι τοιαύτη καί διά τήν Κύπρον. Διότι αυτή, ώς έδείχθη, είχεν 
ήδη προηγηθή κατά πολύ είς πάσας τάς έκδηλώσεις τοΰ πολιτισμού, δστις έμφα- 
νίζεται τώρα έ^ Αίγύπτω ώς έλληνιστικός.

Μετά τά έν Κύπρω έκτεθέντα μέχρι τοΰδε, διαπιστουται δτι αί μέν άρχαί τής 
έλληνιστικής περιόδου εύρίσκονται είς τάς άρχάς τοΰ 5 αί. π.Χ., τό δέ τέρμα 
αύτής, ύπό τήν βαθυτέραν αύτής, έννοιαν είς τό τέλος τοΰ 4 αί. π.Χ., κατά τούς 
αύτούς δηλονότι περίπου χρόνους, καθ’ οΰς μόλις άρχίζει διά τόν κόσμον τής 
Ανατολής ή έλληνιστική περίοδος τής ιστορίας αύτής.

Δρ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ
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ΓΛΑΥΚΟΥ ΑΛΙΘΕΡΣΗ

ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Βαρύς ό μόχθος σου "Ανθρωπε- λυπούμαι 
γιατί εσβυσες ’Εμένα καί τό ’Εγώ σου. 
Τή Φαντασία, τό Μύθο, τήν Ψυχή μας! 
Κατάστρεψες τό ίνδαλμα τού θεού σου 
πού μάς κληροδοτήσαν οί προγονοί. 
Καί μένεις αριθμός, γυμνός, πού τρέμει, 
στήν πλάνη έμπρός, τής νέας σου θεωρίας.

—Πάτησε τά κουμπιά, έξωλοθρεμού μας. 

θά κληθή «Μητροκτόνος» ή Γενεά σου!

ΜΙΑ ΕΥΧΗ

Τόν ήχο πού αναβρύζει έντός μου, αιώνια 
καί μου ζητά, έναγώνια, ένταξη Λόγου, 
Γλαυκή, που άλλου νά βρω καταφυγή μου;

Πεθαίνει τό Τραγούδι;
— Δέν πεθαίνει!

Κ’ έγώ ένα μέλημα είχα: Του νά έντάξω 
τή Μουσική, σέ ανάταση άγαλμάτων!

Στό άνάστημά σου, τά φτερά της Νίκης! 
Στά μάτια σου, τό γέλιο τών κυμάτων! 
Στό μέτωπό σου, ή συλλογή τών κρίνων!

Έσύ Γλαυκή, πάντα όρθια στό πλευρό μου, 
τόνιζέ μου τόν ήχο ή εντασσέ μου, 
τό Λόγο, πού ταιριάζει στήν ψυχή σου:

Παρθένο σάν τά κρίνα — σάν τό γέλιο 
«άνάριθμων κυμάτων» — σάν καί τάσπρα 
φτερά τών ’Αρχαγγέλων, πού σέ σκέπουν. 
Γιατί είν’ ή Ποίηση νόμος καί ρυθμός σου.

Μή μέ ξεχνάς. Κι’ ό θεός μαζί σου πάντα.

ΓΕΝΕΑ ΜΗΤΡΟΚΤΟΝΟΣ

Είπαμε:
Δέ μάς χρειάζεται πειά ό ‘Ήλιος! 

Τά κιλοβάτ ύπεραρκούν.
Νεφέλες — 

Χρυσόσκονη — διαζώνουν τόν πλανήτη, 
Εφεύρεσή μας νέα. Φώς καί θερμότη' 
βλάστηση, έπιστημονικά ορισμένη.
Τί νά ζητήσουμε άλλο;

— Τούς πλανήτες 
τούς έχουμε γιά πάντα κατακτήση 
μ’ άκόμα αναζητούμε τό έσχατ’ οριο: 
Ν’ άντιπαραβληθουμε — ’Αρχή τών ’Όντων!

ΔΙΑΔΟΧΗ

‘Απλά κ’ εύκολα- ή έγκαταλελειμμένη 
Φύση, στήν έρημιά της, άναπλάθει 
μορφές ειδώλων.

—Ποιοι νά τό πιστεύουν
στήν πολυτάραχη έποχή μας;

—Μένω
σάν άπροσδιόριστος... Μά άκριβώς ξαίρω 
τά νύχτια έρέβη τής ψυχής, πού θέλει 
καί προσδοκά τό άνέλπιστο.

Ή Επιστήμη
κι ό Α ή Β — ειδικός, τί ξαίρουν;
Τίποτε ! θ’ άπαντήσουν...

Ή μονάδα
πού είναι τό ΕΓΩ μου, στέκει θαρραλέα 
στόν “Ηλιο καί στό θάνατο.

Πιστεύει
μονάχα, στήν άνάπλαση τής “Υλης' 
καί μεταζώ σέ ινδάλματα καί μνήμες 
προγονικές: Καί σέ άνυμνώ μέ στίχους — 
μιας στιγμής στίχους έξαρσης —~ μά δίχως 
τή σύλληψη κ’ έγγύηση τής Μορφής Σου.

"Ηρεμ’ άγάλματα σοφών μετώπων!
ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΛΙΘΕΡΣΗΣ
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ΚΛ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ 
ΕΠΙ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

θά ήτο όμολογουμένως εργον άκατόρθωτον έάν προσεπάθουν νά περιγράφω 
τήν συγκίνησιν, τήν όποιαν δοκιμάζω κατά τήν στιγμήν ταύτην. Τούτο δύνασθε 
δλοι νά άντιληφθήτε πληροφορούμενοι, δτι ε’ισερχόμην τό πρώτον είς τήν Άνωτά- 
την ταύτην Σχολήν δλίγας μόνον ή μέρας μετά τήν πρώτη ν κατά τών "Αγγλων κυ
πριακήν έπανάστασιν τόν ’Οκτώβριον του 1931, καί δτι εύθύς μέ τήν εναρξιν τών πα
νεπιστημιακών μου σπουδών βαπτιζόμενος είς τόν ίερώτερον τών αγώνων, τόν κα- 
τευθυνόμενον άπό τά όνειρα καί τούς πόθους γενεών όλοκλήρων του δούλου Κυ
πριακού λαού, έδιδον μετά τών συσπουδαστών μου τόν δρκον νά άφιερώσω δλας 
μου τάς δυνάμεις, σωματικός καί πνευματικός, εις ένα καί μοναδικόν σκοπόν, νά 
γίνη τό δνειρον πραγματικότης καί νά κυματίση έπί τής γης τών πατέρων μας 
ύπερήφανος ή γαλανόλευκος, στόλισμα κάθε σπιτιού, στόλισμα τών σχολείων μας. 
Καί ιδού μετά τριάκοντα ακριβώς ετη έπανέρχομαι σήμερον είς τό γνώριμον 
τούτο περιβάλλον διά νά προσφέρω τά μύρα τής εύγνωμοσύνης μου είς τήν Σχο
λήν, ήτις, ώς μήτηρ καί τροφός γαλουχήσασά με είς τά θεία καί ιερά νάματα τών 
έθνικών παραδόσεων καί τής Μεγάλης ’Ιδέας, μού έδωσε τά μέσα νά σταθώ 
πιστός είς τόν δρκον μου καί τήν εύκαιρίαν νά δοκιμάσω τήν μεγαλυτέραν χαράν 
καί ίκανοποίησιν, τήν όποιαν θά ήδύνατο νά δοκιμάση άνθρωπος, νά όνομασθώ ό 
πρώτος ‘Έλλην Διευθυντής τής Παιδείας είς Κύπρον έλευθέραν. Άνέκφραστον τό 
μέγεθος τών εύχαριστιών μου πρός τούς σεβαστούς Καθηγητάς τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, οί όποιοι διά τής εύγενεστάτης καί τιμιτικω- 
τάτης δι*  έμέ προσκλήσεως αύτών μού έδωσαν τήν εύκαιρίαν νά εύρίσκωμαι ύπό 
τήν στέγην ταύτην, θύτης σπονδών είς τήν ίεράν μνήμην τών άπελθόντων καί τα 
πεινάς προσκυνητής τών ζώντων σεβαστών διδασκάλων μου.

Καί ύπήρξαν τά τριάκοντα ταύτα έτη, κυρίαι μου καί κύριοι, έτη σκληρών 
άγώνων διά πάντας τούς “Ελληνας έκπαιδευτικούς τής Κύπρου. Είς ούδέν κεφά- 
λαιον τής κυπριακής ζωής ή δίωξις τών ’Άγγλων ύπήρξε τόσον άπηνής καί λυσ
σαλέα — άλλά καί συστηματική — δσον ή δίωξις αύτών είς τό κεφάλαιον τής 
έκπαιδεύσεως τών Έλληνοπαίδων. Άλλά καί είς ούδέν κεφάλαιον ή άντοχή, ή 
καρτερία καί ή άγωνιστικότης τού Ελληνικού πληθυσμού τής Κύπρου ύπήρξε 
τόσον άποφασιστική δσον είς τόν άγώνα διασώσεως καί διατηρήσεως τού έλληνι- 
κού χαρακτήρος τής παιδείας μας. Διά τόν “Ελληνα έκπαιδευτικόν ή τοιαύτη διά- 
σωσις ήτο ζήτημα ζωής καί θανάτου, ένώπιον δέ τού κινδύνου νά θριμματισθώσιν 
είς αύτά ταύτα τά σχολεία, τά όποια ή συνείδησις τού ’Έθνους ήθελεν έθνικά φυ
τώρια καί κέντρα έθνικών έξορμήσεων, ένώπιον τοΰ κινδύνου, λέγω, νά θριμματι- 
σθώσιν είς τά σχολεία καί νά κατακρημνισθώσι τά έθνικά όνειρα καί οί έθνικοί 
πόθοι, ώρθωσεν ό "Ελλην διδάσκαλος τό παράστημα αύτού καί κατέστησεν εαυτόν 
βράχον διά νά θραυσθώσιν έπ’ αύτού τά κύματα τής μανίας τού κυριάρχου, ό 
όποιος μέ τήν σειράν του τήν έκπόρθησιν τών σχολείων έθεώρει ώς στοιχειον άπα- 
ραίτητον διά τήν διαιώνισιν τής κυριαρχίας του έπί τής νήσου. Αύτούς τούς δραμα
τικούς άγώνας θά παρουσιάσω είς ύμάς είς τάς όλίγας προσεχείς σελίδας τής ομι
λίας μου διά νά προβώ έν συνεχεία είς σύγκρισιν τού παρελθόντος μέ τό παρόν καί 
νά έδαγάγω τά έκ τής συγκρίσεως ταύτης συμπεράσματα.

“Οταν διά τής συνθήκης τού Αγίου Στεφάνου έξησφάλιζον οί ’Άγγλοι τήν 
κυριαρχίαν τής νήσου, άπόφασις αύτών ήτο νά καταστήσωσι ταύτην Αγγλικήν 
άποικίαν διαιωνίζοντες τά δεσμά της. Τούτο άποδεικνύεται άπό πλεΐστα δσα γε
γονότα, κυρίως δμως άπό τήν Εκπαιδευτικήν πολιτικήν, τήν όποιαν άπό τής πρώτης 

στιγμής έζήτησαν νά έφαρμόσουν. θά παραθέσω χαρακτηριστικόν άπόσπασμα 
έγγράφου, τό όποιον άπεστάλη εις τό Ύπουργείον ’Αποικιών ύπό τοΰ πρώτου 
Άρμοστοΰ τής νήσου Ούολσελέη καί έτέρου άποσταλέντος ύπό τού διαδόχου αυτού 
Βίδωλφ έν έτος άργότερον, καί τά όποια όμιλούν άφ’ έαυτών: «Οί Χριστιανοί 
κάτοικοι τού διαμερίσματος τής Πάφου, έγραφεν ό Ούολσελέη είς τάς 29 Απρι
λίου 1879, ήτήσαντο τήν κυβερνητικήν συνδρομήν πρός συντήρησιν σχολείου..........  
.............................. Ύπεσχέθην τρίλιρον χορηγίαν κατά μήνα ύπό τόν δρον τού δτι 
ό Διοικητής Πάφου θά είχε δικαίωμα άρνησικυρίας έπί τής έκλογής του διδασκάλου. 
Ένετειλάμην δέ τω Διοικητή νά άσκή τό veto μόνον είς το νά μή καταστή τό σχολείον 
εστία έλληνικής προπαγάνδας». Ποιον άλλο έγγραφον θά ήδύνατο νά άποκαλύψη 
σαφέστερον τάς προθέσεις τών ’Άγγλων, νά πνίξωσι τήν έθνικήν συνείδησιν διά 
τού αποκλεισμού παντός δ,τι δι’ αύτούς θά άπετέλει έλληνικήν προπαγάνδαν; Καί 
ποιον έγγραφον θά ήδύνατο σαφέστερον νά άποκαλύψη δτι μεταξύ τών πρώτων 
μελημάτων τών ’Άγγλων ήτο νά φιμώσωσι τόν "Ελληνα διδάσκαλον, νά τόν άπο- 
μακρύνωσι άπό τά έθνικά ιδεώδη καί νά τόν καταστήσωσι προαγωγόν τών άποι- 
κιοκρατικών των έπιδιώξεων; Αύτή ή πρόθεσις, έκδηλωθείσα εύθύς έξ άρχής, θά 
καταστή σύν τώ χρόνω ό άκρογωνιαίος λίθος τής άγγλικής έναντι τής έλληνικής 
παιδείας πολιτικής, πολιτικής άποβλεπούσης είς τήν καθυπόταξιν τού διδασκάλου 
καί είς τήν δι’ αύτής έπιβολήν σχεδίων ξένων πρός τά αισθήματα τοΰ λαού, ξένων 
πρός τά δνειρα, τούς πόθους καί τάς παραδόσεις του.

Άλλά καί τό δεύτερον έγγραφον, τό όποιον άπέστειλεν είς τάς 12 Αύγούστου 
τοΰ 1880 ό Βίδωλφ είς τόν λόρδον Κίμβερλεϋ, είναι έξ ίσου χαρακτηριστικόν. 
"Εγραφεν οΰτος μεταξύ άλλων καί τά έξής: «Είμαι τής γνώμης, δτι μικρόν τι 
έπίδομα τοίς ύπάρχουσι σχολείοις έσται καθαρά σπατάλη, καί έντόνως συνηγορώ 
ύπέρ τής ίδρύσεως ένός Διδασκαλείου έν Κύπρω ύπό ’Άγγλον διευθυντήν έχοντα 
βοηθούς γινώσκοντας καί τήν Έλληνικήν καί τήν Τουρκικήν, ΐνα διδάξωσι τήν Αγ
γλικήν ..............  Δέον νά τεθή ώς θεμελιώδες αξίωμα, δτι ή διδασκαλία τής Άγ
γλικής είναι τό πρώτον βήμα διά τήν πρός άνώτερα αντικείμενα προαγωγήν, καί 
υποστηρίζω τούτο έξ ούδενός πολιτικού έλατηρίου, άλλ’ έκ καθαρώς έκπαιδευτι- 
κής άπόψεως». Καί ίδρίθη τώ δντι τοιαύτη Σχολή έν Λευκωσίφ ύπό ’Άγγλον 
Διευθυντήν, τόν Ίωσίαν Σπένσερ, δστις ύπήρξεν ό πρώτος έν Κύπρω Επιθεωρη
τής, καί ό όποιος δμως έκ τής πείρας τήν όποιαν άπεκόμισεν, ήναγκάσθη νά όμο- 
λογήση τά σημαντικά ταύτα. «Οί ιθαγενείς γονείς έλαχίστην μέχρι τούδ’ έπεδεί- 
ξαντο προθυμίαν ν’ άποσύρωσι τά τέκνα των Εκ τών σχολείων των καί νά τά πέμ- 
ψωσιν είς τήν ήμετέραν σχολήν, έκτός έάν έγίνοντο δεκτά δωρεάν καί ήσψαλίζετο 
ή διδασκαλία τής γλώσσης των, καί ύποθέτω δτι μόνον ξένοι τινές πάροικοι θά πέμψωσιν 
αυτά.... Συνεπεία τούτου δλη ή προσοχή δέον νά στραφή είς τήν διδασκαλίαν τής 
Άγγλικής είς τά τών ιθαγενών σχολεία δπερ δέον νά γένηται δωρεάν.... Δέον νά 
παραθαρρυνθώσιν οί ιθαγενείς, τών χωρίων ιδία, διδάσκαλοι νά μάθωσι καί δι- 
δάξωσι τά Αγγλικά». ’Αλλά πρός τί νά παραθέσω άλλα άποσπάσματα έκ τής 
έκθέσεως τού Σπένσερ; Δέν όμιλούν τά παρατεθέντα έφ’ έαυτών καί δέν δυνά- 
μεθα καί έξ αύτών μόνον νά έπισημάνωμεν τούς σκοπούς καί τά σχέδια τών "Αγ
γλων, σχέδια άποβλέποντα είς τήν παντί τρόπω έξασθένησιν τής Έλληνικής συνει- 
δήσεως καί τήν δημιουργίαν προϋποθέσεων Επιτρεπουσών τήν άφομοίωσιν πρός 
τό άγγλικόν πνεύμα καί τόν άγγλικόν πολιτισμόν; Είναι δλα τόσον όλοκάθαρα, 
δσον όλοκάθαρον δμως είναι καί τούτο, δτι οί "Ελληνες τής Κύπρου διησθάνθη- 
σαν έξ άρχής τόν κίνδυνον καί έκράτησαν τήν άμυναν αύτών τόσον ίσχυράν, ώστε 
κατώρθωσαν νά άποκρούσωσι τά πλήγματα, τά όποια συνεχώς έκτοτε έντονώτερα 
κατεφέροντο κατά -τής έλληνικής παιδείας καί νά κρατήσωσι τά σχολεία αύτών 
μακράν πάσης ξένης Επιρροής, πνευματικά φυτώρια καί έθνικάς έστίας. Διησθάν- 
θησαν τόν κίνδυνον έξ άρχής, διότι, εύτυχώς δι’ ή μάς, οί πρώτοι ύπεύθυνοι έστε- 
ρούντο διπλωματικότητας καί άφηνον νά άναπτυχθώσι τά σχέδια αύτών έκ τού 
φανερού ώς είχε συμβή μέ τόν πρώτον Διοικητήν τής Λάρνακος, τόν Κόπαμ, δστις 
είχεν είσηγηθή καί τούτο τό άμίμητον: «μεγίστη θά είναι ή ώφέλεια, δταν οί μα- 
θηταί, γινώσκοντες τούς άγγλικούς χαρακτήρας θά δυνηθώσι διά λογικού συστή
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ματος μεταγραμματισμοΰ νά άναγινώσκωσι καί γράφωσι δΓ αύτοΰ τάς λέξεις 
τής έαυτών γλώσσης». Άλλά τοΰτο άκριβώς, ή έλλειψις διπλωματικότητας, έκαμε 
τήν ’Αγγλικήν Κυβέρνησιν νά άπορρίψη τάς προτάσεις τών έν Κύπρω όργάνων 
της διά νά τάς έφαρμόση έν καιρώ διά μακροΰ και συστηματικού προγραμματι
σμού. Ουτω ό Λόρδος Κίμπερλεϋ έγραφεν είς τόν Βίδωλφ: «Τά κύρια άποτελέ
σματα, άτινα ύποθέτω, δτι έχετε είς τόν νοΰν, δύνανται νά έπιτευχθώσι δι~ άλλων 
μέσων όλιγώτερον προκλητικών είς άντίδρασιν, λαμβανομένων ύπ’ όψει τών περι
στάσεων τοΰ λαοΰ καί τών δρων τής βρεττανικής κατοχής. ’Αδυνατώ νά συμφω
νήσω μέ τήν γνώμην τοΰ κ. Σπένσερ, δτι ώς μόνον μέσον εύρυτέρας έκπαιδεύσεως 
τών κατοίκων είναι ν’ άποκτήσωσι γνώσεις τινάς τής άγγλικής γλώσσης».^ Πολι
τικός αύτός καί διπλωμάτης διέγνωσε τούς κινδύνους έκ μιας τόσον άνοικτής έπι- 
θέσεως κατά τής έλληνικής Παιδείας άπό τών πρώτων έτών τής άγγλικής κατο
χής καί έζήτησε νά προλάβη τήν άντίδρασιν ένός ύπερηφάνου λαού, τοΰ όποιου 
έγνώριζε τήν ιστορικήν πορείαν, καί ό όποιος ήτο άποφασισμένος νά ύποστή, δ
πως καί οί πρόγονοί του, όλων τών ειδών τάς θυσίας προκειμένου νά διοιφυλάξη 
τούς προγονικούς θησαυρούς, τούς όποιους έσεδάσθησαν οί αιώνες καί τούς εΐχον 
παραδώσει είς αύτόν άσπιλους καί άνοθεύτους.

Είναι φανερόν δμως, δτι έπρόκειτο περί καθαράς άναδολής ~καί ούχί έγκατα- 
λείψεως τών σκοπών, οϊτινες παρέμειναν άναλλοίωτοι έν άναμονή εύκαιρίας πρός 
έφαρμογήν των. Καί παρόμοιαι εύκαιρίαι έδόθησαν κατά καιρούς καί κατά και
ρούς έφηρμόσθησαν σχέδια, τά όποια, έάν δέν έστάθησαν Ικανά νά άλλοιώσωσι τόν 
έθνικόν χαρακτήρα τής έκπαιδεύσεως, όφείλεται τοΰτο άποκλειστικώς είς τόν πα
τριωτισμόν τών κατοίκων καί είς τόν ένθουσιασμόν τών διδασκάλων, ένα πατριω
τισμόν καί ένα ένθουσιασμόν, ό όποιος μετέτρεπε τό κάθε έλληνικόν σπίτι καί τήν 
κάθε χριστιανικήν έκκλησίαν είς κρυφά σχολειά, έντός τών όποιων διετηρεΐτο άκ- 
μαία καί ζώσα ή έθνική συνείδησις, άκμαΐαι καί ζώσαι αί έλληνικαί παραδόσεις, 
άκμαία καί ζώσα ή έλληνική ιστορία μέ δλους τούς θρύλους της καί μέ δλα τά 
ήρωϊκά κατορθώματα τών ήρωϊκών μορφών της.

Πρώτην εύκαιρίαν είς τούς ’Άγγλους πρός έπέμδασιν είς τά τής παιδείας έ- 
δωσεν ή κακοδαιμονία τών διδασκάλων μέ τούς γλίσχρους μισθούς, διά τών όποιων 
οδτοι ήμείδοντο, κληρονόμοι μιας τραγικής καταστάσεως, τήν όποιαν είχον έπι- 
δάλει τά πράγματα κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας, δτε ή δπαρξις έλλη- 
νικών σχολείων άπετέλει τήν μόνην έγγύησιν σωτηρίας καί διατηρήσεως τών έθνι- 
κών δυνάμεων, ταΰτα δέ άναγκαϊον ήτο νά συντηρούνται έκ τών ιδίων μέσων 
άνευ οίασδήποτε κυβερνητικής χορηγίας. ‘Ως δέ συμβαίνει είς δλας τάς περιπτώ
σεις μεταπολιτεύσεως, έπίστευσε καί ό "Ελλην διδάσκαλος δτι μέ τήν άλλαγήν τοΰ 
καθεστώτος θά ήτο δυνατόν νά άλλάξη καί ή ίδική του ή τύχη, πρός αύτήν δέ τήν 
άλλαγήν συνεχώς έκινείτο, ζητών παρά τών άρμοδίων βελτίωσιν τών δρων έργα
σίας αύτοΰ. Διά τούς "Αγγλους ή εύκαιρία ήτο μοναδική. Έγνώριζον καλώς οδτοι, 
δτι ό οικονομικός παράγων εΐναι δπλον ίσχυρότατον είς τάς χειρας δεξιών πολι
τικών καί έζήτουν νά έκμεταλλευθώσιν ύπέρ έαυτών τήν κακοδαιμονίαν τών διδα
σκάλων. Πλήν δμως συνήντων έπί έτη μακρά τήν άντίδρασιν δλων τών Ελλήνων 
τής νήσου, οί όποιοι, φιλύποπτοι έκ τής μακράς δουλείας, άπέρριπτον συστηματι- 
κώς τά δώρα τών Δαναών μέχρι τοΰ 1923. Τώ 1921 έξέσπασεν είς τήν Κύπρον 
άσυνήθης πολιτική κρίσις λόγω τής άποφάσεως τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμού της νά 
άπόσχη τών έκλογών πρός άνάδειξιν Βουλής, ή όποια, καθ’ δν τρόπον ήτο ή σύν- 
θεσίς της — 6 "Αγγλοι, 3 Τούρκοι καί 9 "Ελληνες — άπετέλει παρωδίαν Βουλής, 
έφ’ δσον ήτο δυνατόν νά καταψηφίσθή οίαδήποτε είσήγησις τών Ελλήνων διά τής 
νικώσης τοΰ Κυβερνήτου, τών "Αγγλων καί τών Τούρκων — 9 ψήφοι — συντασσο- 
μένων έναντίον αύτής. Είς τήν κρίσιμον ταύτην διά τήν πολιτικήν ζωήν τής νήσου 
στιγμήν εύρέθησαν έπτά "Ελληνες έξωμόται, οί όποιοι, άποδεχθέντες διορισμόν 
βουλευτοΰ, έξήγαγον τήν Κυβέρνησιν έκ τής δυσκολωτάτης θέσεως, είς τήν όποιαν 
εΐχεν εύρεθή καί ύπήρξαν αίτιοι πολλών συμφορών, έκ τών όποιων ύψίστη ύπήρξεν 
ό κατά τό 1923 ψηφισθείς έκπαιδευτικός νόμος. Διά τοΰ νόμου τούτου κατηργείτο 
τό δικαίωμα τών χωριτικών άρχών τών χωρίων καί τών πόλεων νά διορίζωσιν 

αύταί τούς διδασκάλους, τών όποιων ό διορισμός έγίνετο ύπό Εκπαιδευτικού Συμ
βουλίου, προεδρευομένου ύπό τοΰ "Αγγλου Διευθυντοΰ τής Παιδείας. Ουτω ό άντι- 
κειμενικός σκοπός τών "Αγγλων νά θέσωσιν ύπό τόν έλεγχον αύτών τά σχολεία 
καί τούς διδασκάλους ήρχισε νά έκπληροΰται, διά νά όλοκληρωθή τώ 1929, δτε 
διά τροποποιήσεως τοΰ νόμου τοΰ 1923 άφηρείτο άπό τό Εκπαιδευτικόν Συμβού- 
λιον καί έδίδετο είς τόν Κυβερνήτην τό δικαίωμα διορισμού, προαγωγής καί άπο- 
λύσεως τών διδασκάλων.

Πού άπέβλεπεν ή ένέργεια αδτη είναι πράγμα ήλιου φαεινότερον. Σ κοπός, ή 
φίμωσις τοΰ διδασκάλου, ό όποιος άπετέλει άκένωτον πηγήν έθνικής ζωής, πηγήν, 
ή όποια έπρεπε πάση θυσία νά στειρεύση. Έπίστευε δηλαδή ή ’Αγγλική Κυβέρ- 
νησις δτι θά τήν έκοιμνε νά στειρεύση διά του τρόπου αύτου, χωρίς νά είναι είς 
θέσιν νά άντιληφθή, δτι αί πηγαί αί πλουτισμένοι μέ νάματα οίαι αί έθνικαί πα
ραδόσεις καί τά έθνικά προστάγματα, δέν είναι δυνατόν νά στειρεύουν άλλά πα
ραμένουν άστείρευτοι, δπως άστείρευτος παρέμεινεν ή έκ τής ψυχής τοΰ "Ελληνος 
διδασκάλου άπορρέουσα πηγή, έξ ής έξηκολούθουν νά άντλοΰν τό άνέσπερον φώς 
τών κηρυγμάτων τοΰ Ναζωραίου καί τών διδαγμάτων τών πατέρων των αί ύπ’ 
αύτών μορφούμεναι γενεαί τών μαθητών, οί όποιοι θά δημιουργήσουν τό έπος τοΰ 
1955—59, τό όδηγήσαν είς τήν Κυπριακήν έλευθερίαν. Πρός τήν φίμωσιν τοΰ διδα
σκάλου άπέβλεπεν ή ένέργεια αδτη, ή όποια δμως ώς άποτέλεσμα είχε τήν συγ- 
κέντρωσιν τών έθνικών δυνάμεων τοΰ τόπου είς μίαν συμπαγή μάζαν, ή όποία θά 
έξωθήση τά πράγματα είς τήν έπανάστασιν τοΰ 1931, κατά τήν όποιαν, δπως καί 
κατά τήν τελευταίαν έπανάστασιν, πρωτοπόρος ό διδάσκαλος ύπέστη πλείστας 
διώξεις, άλλων άπολυθέντων, άλλων φυλακισθέντων καί άλλων καταδικασθέντων 
είς στασιμότητα θέσεως.

'Η έπελθοΰσα μετά τήν έξέγερσιν τοΰ 1931 μεταπολίτευσις έπέφερε καίρια 
πλήγματα κατά τής Έλληνικής Παιδείας τής νήσου. Διότι ή έπέμβασις τών "Αγ
γλων δέν περιορίζεται πλέον είς τόν διά τοΰ διορισμού τών διδασκάλων, τής προα
γωγής καί άπολύσεως αύτών, έλεγχον τών σχολείων, άλλά έπεκτείνεται καί έπί 
ούσιαστικών πεδίων τής έκπαιδεύσεως, έπί τών άναλυτικών προγραμμάτων. Τφ 
1932 καταργειται διά νόμου ή διδασκαλία τής Έλληνικής Ιστορίας είς τά δημοτικά 
σχολεία, άντ’ αύτής δέ είσάγεται τό μάθημα τής ’Αγγλικής καί τής κυπριακής 
ίστορίας, συντεταγμένης καί διδασκομένης κατά τρόπον τείνοντα νά παρουσιάση τήν 
Κύπρον ώς χώραν ή όποία ούδέποτε άπετέλεσε τμήμα τοΰ Ελληνικού κόσμου. 
Καταργειται όμοίως ή Γεωγραφία τής Ελλάδος, χάρται δέ οί όποιοι περιέχουν 
τήν Κύπρον είς τά έλληνικά πλαίσια άπαγορεύονται νά χρησιμοποιώνται ύπό τών 
διδασκάλων καί τών μαθητών. ’Απαγορεύεται ή άνάρτησις τών εικόνων τών ήρώων 
τοΰ 1821 εις τά σχολεία, όμοίως δέ άπαγορεύεται ή διδασκαλία τοΰ έλληνικοΰ έ- 
θνικοΰ ϋμνου, τόν όποιον ύπεχρεώθησαν οί διδάσκαλοι νά ύποκαταστήσουν είς τά 
σχολεία διά τοΰ άγγλικοΰ τοιούτου. Όμοίως ή άγγλική σημαία ύποκατέστησε τήν 
έλληνικήν, κάθε τι δέ τό όποιον ήδύνατο νά ένθυμίζη τά έλληνικά χρώματα — 
μπλέ τετράδια, μολύβια μέ κυανάς καί λεύκάς γραμμάς — άπηγορεύθη αύστη- 
ρώς. Αί ώραι διδασκαλίας τής έλληνικής γλώσσης έμειώθησαν διά νά προστεθή, 
κατ’ άρχάς είς τήν Ε' καί Στ', ύστερότερον δέ καί είς τήν Δ' τάξιν, ή ’Αγγλική 
γλώσσα, τών διδασκάλων ύποχρεωθέντων νά ύποστώσιν έπιτυχώς ώρισμένας έξε- 
τάσεις είς τήν ’Αγγλικήν- άλλως παρέμενον εις τό προσωρινόν προσωπικόν άνευ 
οίασδήποτε προαγωγής. Οΰτω τό όνειρον του Σπένσερ καί τοΰ Βίδωλφ εδρον τήν 
πραγματοποίησιν αύτών, κίνδυνος δέ ύπήρχε νά πραγματοποιηθή καί τό δνειρον 
τοΰ Κόπαμ — άφοΰ πολλάκις διεπιστώσαμεν κατά τήν διεξαγωγήν τών εισιτηρίων 
έξετάσεων περιπτώσεις μαθητών χρησιμοποιούντων άγγλικούς χαρακτήρας είς έλ- 
ληνικάς λέξεις ώς τό d άντί τοΰ ντ — ύπήρχε, λέγω, κίνδυνος καί τοΰ Κόπαμ τό 
όνειρον νά έπραγματοποιειτο, έάν δέν έπεσυνέβαινε τό θαΰμα τής 28ης ’Οκτωβρίου 
τοΰ 1940, τό όποιον κατεκρήμνισε καί κατεθριμμάτισεν έν νυκτί μιφ προσπάθειας 
μακράς καί σχέδια τη άληθεία σατανικά. Διότι ή 28η ’Οκτωβρίου τοΰ 1940 δέν 
άπέδειξεν άπλώς είς τόν κόσμον όλόκληρον, ότι ή Ελλάς σεβομένη τήν Ιστορίαν 
καί τάς παραδόσεις της ήτο έτοίμη νά γράψη νέα έπη καί νά θρέψη καί νά στε- 
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ριώση τήν έλευθερίαν μέ νέα αϊματα τών ύπεραξίων τέκνων της, άλλ’ οτι άκόμη 
ή έλληνική παράδοσις περί έθνικής άξιοπρεπείας παραμένει ένιαία καί άδιάσπαστος 
είς δλα τά τμήματα τού έλληνισμοΰ, άνεξαρτήτως τών συνθηκών υπό τάς όποιας ταΰτα 
διαβιοΰν. Ή 28η ’Οκτωβρίου του 1940 δέν άπεκάλυψε μόνον τήν άπόφασιν τοΰ 
έλευθέρου έλληνικού κορμού νά κρατήση τήν έλευθερίαν της πατρίδος μέ νέας 
έκατόμβας, άλλ’ άπεκάλυψε συγχρόνως καί τήν δύναμιν τών ύποδούλων έλλήνων 
νά κρατούν ύπό τά έρείπια καί τήν τέφραν τήν άσβεστον σπίθα, έκ τής όποιας θά 
έκπηδήση τό φώς τής έλευθερίας. Καί αύτό άκριβώς συνέβη τότε. Ό "Ελλην δι
δάσκαλος άνέσυρεν έκ τών ύπογείων όπου έφύλαττεν ώς ιερόν παρακαταθήκην 
τάς εικόνας τών ήρώων μας, ή έλληνίς μητέρα άνέσυρεν άπό τά συρτάρια της 
τήν γαλανόλευκον, ή, όποια καρτερικώς άνέμενε τήν ήμέραν τής έπιστροφής, καί 
δλοι μαζί μέ έπί κεφαλής τούς νέους μαθητάς άπεδείκνυον είς τόν έκπληκτον Κυ
βερνήτην, δτι δλα τά μέτρα, τά όποια είχε λάβει καί δλα τά μέσα τά όποια είχε 
χρησιμοποιήσει δέν ϊσχυσαν νά έκριζώσωσιν άπό τάς ψυχάς τήν έθνικήν συνείδη- 
σιν, ή όποια έκρατεΐτο άκμαία καί υψηλή είς τό «κρυφό σχόλιό» άπό τόν ηρώα 
διδάσκαλον καί τήν ήρωΐδα μητέρα. Καί ένώπιον τής άποκαλύψεως ταύτης ήναγκά- 
σθη ή ’Αγγλική Κυβέρνησις νά όμολογήση ταπεινώς τήν ήτταν της καί νά άρη 
πάντας τούς περιορισμούς, δπως άκριβώς θά άναγκασθή νά κάμη είκοσι ετη άργό- 
τερα, δταν νέαι συνθήκαι θά τήν όδηγήσουν είς έπανάληψιν του έκ τής ψευδαπάτης 
σφάλματος τών καταπιέσεων καί τών έξαναγκασμών.

’Εκείνο δμως, τό όποιον ύπήρξεν όντως μέγα πλήγμα κατά τής έλληνικής 
παιδείας τής νήσου, πλήγμα του όποιου αί συνέπειαι έξακολουθοΰν καί σήμερον 
νά ύφίστανται όδυνηραί, είναι ή ύπό τών ’Άγγλων κατάργησις του Παγκυπρίου 
Διδασκαλείου τώ 1935 καί του Διδασκαλείου θηλέων τώ 1937 καί ή άντ’ αύτών 
ϊδρυσις του Διδασκαλικού Κολλεγίου του Μόρφου. Διότι τό Κολλέγιον τούτο, δι- 
ευθυνόμενον ύπό ’Άγγλου Διευθυντου, ήτο Σχολή νοθεύσεως του έθνικου φρονή
ματος, Σχολή είς τήν όποιαν "Ελληνες καί Τούρκοι έδιδάσκοντο ύπό τήν αύτήν 
στέγην, τά πλείστα τών μαθημάτων είς τήν Αγγλικήν, καί είς τήν όποιαν ήδύνατο 
πας τις νά είσέλθη άνεξαρτήτως σχολής έκ τής όποιας προήρχετο, άρκεί νά εΐχεν 
έπιτύχει είς ώρισμένας έξετάσεις, καθοριζομένας είς τό γνωστόν ώς “Cyprus 
Certificate” (πιστοποιητικόν Κύπρου). 'Ως δέ ήτο πολύ φυσικόν έγίνοντο συνήθως 
δεκτοί άπόφοιτοι τών Αγγλικών Σχολών, τών όποιων ή γνώσις τής έλληνικής 
ήτο πενιχρά, μέ άποτέλεσμα νά κατέρχεται σταθερώς τό μορφωτικόν έπίπεδον τών 
διδασκάλων πρώτον καί κατά συνέπειαν καί τών μαθητών.

Καί ταΰτα μέν δσον άφορα τήν στοιχειώδη παιδείαν. 'H κατάστασις δμως ήτο 
τελείως διάφορος είς τήν Μέσην, ή όποια κατώρθωσε διά σκληρών άγώνων νά 
διατηρήση τήν άνεξαρτησίαν αύτής. Έγένοντο βεβαίως πολλαί προσπάθειαι καθυ- 
ποτάξεως καί τών Σχολών τούτων ύπό τής Κυβερνήσεως, ή όποια έζήτησε κυ
ρίως νά έκμεταλευθή τάς οικονομικός δυσχερείας τών Σχολικών ’Εφορειών, πολ
λαί τών όποιων δέν ήδύναντο ούτε τούς μισθούς τών καθηγητών νά έξασφαλίσωσι.

'Η εύκαιρία ήτο καί πάλιν μοναδική, έφ’ δσον μάλιστα ύπήρχον καί αί συνε
χείς διαμαρτυρίαι τών καθηγητών, ζητούντων αδξησιν τών άποδοχών των, αί ό- 
ποιαι είς μερικός περιπτώσεις ήσαν τώ δντι έξευτελιστικαί. Καί ένήργησε μέ πολ- 
λήν πανουργίαν ή άγγλική Κυβέρνησις, ήτις τόν Μάρτιον τοΰ 1936 έδημοσίευσε 
τόν περί Μέσης Παιδείας νόμον, είς τόν όποιον έγίνετο πρόνοια περί γενναιοτάτης 
συνεισφοράς είς δσα σχολεία ήθελον συμμορφωθή πρός τούς έν τώ νόμω περιε- 
χομένους δρους. Άλλ’ ή άντίδρασις τών Έλλήνων ύπήρξε καί πάλιν σαφής προ- 
ειδοποίησις πρός τήν Κυβέρνησιν, δτι δέν θά ήσαν διατεθειμένοι νά δεχθώσι ύ- 
ποδούλωσιν καί τής Μέσης Παιδείας, τήν όποιαν ήθελον χαλκευτήριον έθνικών συ
νειδήσεων καί φυτώρια πρός καλλιέργειαν τών έλληνοχριστιανικών παραδόσεων 
καί άρχών. ’’Ήτο δέ συγκινητικόν τό φαινόμενον καθηγητών, τών όποιων ή έτησία 
όμοιβή έκυμαίνετο μεταξύ £60 καί £120, νά πρωτοστατούν είς μίαν κίνησιν ά- 
ποβλέπουσαν είς τήν ύπό τών Σχολικών Εφορειών άσυζητητί άπόρριψιν τών κυ
βερνητικών προτάσεων ώς έθνικώς έπιζημίων, προτάσεων, αί όποίαι δι’ αύτούς έ- 
σήμαινον ύπερδιπλασιασμόν του μισθού των. Άλλ’ είναι διό τοΰτο άκριβώς πού 

έκρατήθη άσβεστος ή φλόγα τοΰ πατριωτισμού είς τάς ψυχάς τών έλληνοπαίδων, 
διότι έδιδάσκοντο ύπό άνθρώπων, οι όποιοι τό ύλικό συμφέροντα έθεώρουν ώς 
πολύ ταπεινούς ύπολογισμούς ένώπιον τού έθνικού χρέους καί τής έθνικής τιμής.

Τήν Ιδίαν άκριβώς στάσιν έτήρησαν οί καθηγηταί καί δταν έδημοσιεύετο τφ 
1952 ό νέος περί Μέσης Παιδείας νόμος, καθ’ δν ή Κυβέρνησις θά ήτο πρόθυμος 
νά άναλάβη έπί τή αιτήσει τών Σχολικών Εφορειών όλόκληρον τό βάρος τής οι
κονομικής διαχειρίσεως τών σχολών, ήρκει καί πάλιν νά έγίνετο συμμόρφωσις 
πρός ώρισμένους δρους τού νόμου.

Ένώπιον τής νέας ταύτης άρνήσεως τό Γραφείον Παιδείας έσκέφθη νά άντι- 
μετωπίση τήν κατάστασιν μέ ριζικώτερα μέτρα. Έπίστευσε πρός στιγμήν, δτι ύ- 
ποκινηταί τής άντιδράσεως ήσαν οί έξ Ελλάδος καθηγηταί, οί όποιοι διωρίζοντο 
διά νά συμπληρώσουν τό εις προσωπικόν κενό τών σχολείων μας, οι όποιοι έπρε- 
πεν όπωσδήποτε νά άχρηστευθώσι. Έξώρισε μερικούς τούτων, διό νά μή παρου
σιάζεται δέ δτι πολεμςί τήν Μέσην Παιδείαν διά τής άπαγορεύσεως εισόδου καθη
γητών έξ Ελλάδος έφ’ δσον ύφίσταντο τά είς προσωπικόν κενά, έσκέφθη νά πλη- 
ρώση ταΰτα διό τής παραχωρήσεως άδειας διδασκαλίας οίουδήποτε μαθήματος 
είς Σχολάς Μέσης Παιδείας είς πρόσωπα, τό όποια θά ύφίσταντο έπιτυχώς κυ
βερνητικός έξετάσεις είς τό μάθημα τούτο. Ήτο άρκετόν δηλαδή νά έπιτύχης είς 
τό θέμα τών Ελληνικών κατά τάς έξετάσεις τού Cyprus Certificate διά νά άπο- 
κτήσης τό δικαίωμα νά διδάξης Ελληνικά είς Γυμνάσια. Τό ίδιον Φυσικά, Μαθη
ματικά, Ιστορίαν, Γεωγραφίαν κλπ. χωρίς νά άπαιτήται νά είσαι οΰτε κόν άπό- 
φοιτος έξαταξίου Σχολής Μέσης Παιδείας. Διό τού τρόπου τούτου ήθέλησε νά 
ύποκαταστήση τό πανεπιστημιακό διπλώματα δι’ άπλών πιστοποιητικών, νά άνα- 
κόψη τόν δρόμον πρός τό 'Ελληνικά Πανεπιστήμια καί νά δημιουργήση πληθώραν 
άδειούχων καθηγητών διά νά δικαιολογήση τήν άρνησίν της νά έπιτρέψη τήν εί
σοδον τοιούτων έξ Ελλάδος. Τό σχέδιον ύπήρξε τόσον καλοκαμωμένον άλλά καί 
τόσον έπικίνδυνον είς τήν έφαρμογήν του, ώστε επρεπε νά άντιμετωπισθή μέ άνάλο- 
γον άποφασιστικότητα καί δραστηριότητα. Διότι είς τήν περίπτωσιν αύτήν ήτο 
πολύ φυσικόν νά ταχθώσιν ύπέρ τού κυβερνητικού σχεδίου δσοι είχον έπιτύχει είς 
παρόμοιας έξετάσεις, άδιαφορουντες διό τά καταστρεπτικά διό τήν παιδείαν άπο- 
τελέσματα. Καί άντιπετωπίσθη τώ δντι μέ τόν άνάλογον τρόπον διό καταγγελίας 
τού μέτρου τούτου καί δΓ άρνήσεως τών Σχολικών ’Εφορειών νά διορίζουν τοιού- 
τους καθηγητάς, μέ άποτέλεσμα δμως νά παραμείνωσι τό σχολεία άνευ έπαρκοΰς 
προσωπικού, ιδίως άπό τού 1956, δτε έξωρίσθησαν πάντες οι έξ Ελλάδος καθη
γηταί.

Άλλ’ ή διάθεσις τών ’Άγγλων νά κρατήσωσι τά σχολεία είς καταθληπτικόν 
κλοιόν έξεδηλώθη σαφέστατα άπό τού 1954. Εύρισκόμεθα είς μίαν περίοδον μέ 
άτμοσφαίραν ήλεκτρισμένην μέχρι σημείου πού τό ξέσπασμα τής καταιγίδος νά 
άναμένεται άπό στιγμής είς στιγμήν. Ό ’Οργανισμός 'Ηνωμένων Εθνών (OHE), 
ένώπιον τοΰ όποιου κατετέθη τό Ένωτικόν Δημοψήφισμα τοΰ Κυπριακού Λαοΰ τής 
15ης ’Ιανουάριου 1951, κατ’ έπανάληψιν άπορρίπτει τήν άξίωσιν τοΰ Ελληνικού 
πληθυσμού τής νήσου δπως ένωθή μετά τής μητρός Ελλάδος, άρνούμενος κάν 
συζήτησιν παρομοίου θέματος. Ό Κυπριακός λαός είναι άναστατωμένος, ώς δέ 
εΐναι πολύ φυσικόν ό μαθητικός κόσμος δέν ήδύνατο νά παραμείνη άσυγκίνητος. 
Άντιθέτως, γαλουχημένοι είς τά νάματα τών έθνικών παραδόσεων οί μαθηταί έστά- 
θησαν πρωτοπόροι ειρηνικών διαδηλώσεων διαμαρτυρίας κατά τής άποφάσεως ένός 
Παγκοσμίου ’Οργανισμού, δ όποιος ένώ ίδρύθη διά νά προστατεύη τούς άδυνάτους 
άπό τήν άδικίαν τών ισχυρών καί διό νά γίνεται φρουρός δλων έκείνων τών Ιδανικών 
καί τών ήθικών άξιών, διά τήν έπιβολήν τών όποιων είχον χυθή ποταμοί αιμάτων 
είς δύο παγκοσμίους πολέμους, ήνείχετο τήν άδικίαν κατά τμήματος "Εθνους 
τό όποιον μέ τό άφθονον αίμα τών παιδιών του είχε θεμελιώσει τά Ιδανικά καί 
τάς ήθικάς ταύτας άξίας.

Είς τάς ειρηνικός ταύτας διαδηλώσεις τών μαθητών έζήτησαν οί "Αγγλοι νά 
άντιδράσωσι μέ τόν πλέον άψυχολόγητον τρόπον. Έκάλεσαν είς δλας τάς πόλεις 
οί Διοικηταί τούς Διευθυντάς καί τάς Σχολικός Εφορείας τών Σχολών Μέσης 
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Παιδείας τής Επαρχίας του Εκαστος, παρόντος δέ καί του "Αγγλου Διευθυντοΰ τής 
Παιδείας άνεκοίνωσαν διαταγήν του Κυβερνήτου πρός αύτούς, νά άποβάλλωσι διά 
παντός πάντα μαθητήν, δστις θά συμμετείχε παρανόμων έκδηλώσεων καί παρελά- 
σεων.’Εάν ήθελον παραλείψει νά συμμορψωθώσι πρός τήν διαταγήν ταύτην, ό Κυ
βερνήτης ήθελε διατάξει τό κλείσιμον του σχολείου τούτου. 'Ομοίως ήθελε διατά
ξει τό κλείσιμον παντός σχολείου, τό όποιον θά έδέχετο μαθητάς — άγυιόπαιδας, 
δπως τούς καλεΐ — άποβληθέντας έξ άλλων σχολείων έξ αιτίας τής τοιαύτης δια
γωγής των. Τήν άνακοίνωσιν ταύτην Εκαμαν οί Διοικηταί κατά τάς διακοπάς τών 
Χριστουγέννων του 1954, πρίν ή άρχίσει ή Ενοπλος έξέγερσις του Κυπριακού λαού.

Τό σκληρόν άναχρονιστικόν καί άντιεκπαιδευτικόν τούτο μέτρον, τό όποιον 
ούτε κάν τήν τόλμην είχον νά παραδώσουν γραπτώς είς τους Διευθυντάς τών Σχο
λείων παρ’ δλον δτι εΐχε ζητηθή έπανειλημμένως ύπ’ αύτών, δέν ήτο δυνατόν νά 
άφήση άσυγκίνητον τήν τάξιν τών Εκπαιδευτικών. "Ολοι οί Διευθυνταί τών Σχολεί
ων διεμαρτυρήθησαν κατά τρόπον Εντονον. Ό ύποψαινόμενος είς Επιστολήν του 
πρός τόν Κυβερνήτην Εγραφε μεταξύ άλλων: «Έν πρώτοις πρέπει νά άκούσετε 
μίαν είλικρινή διαμαρτυρίαν Γυμνασιάρχου έκ μέρους τών μαθητών του καί τών 
μαθητών δλης τής Κύπρου, οίτινες σκαιώς έχαρακτηρίσθησαν ώς άγυιόπαιδες. Δια
μαρτύρομαι, Έξοχώτατε, διά τούς προσβλητικούς καί Εξευτελιστικούς αύτούς χα
ρακτηρισμούς, οί όποιοι Εξετοξεύθησαν κατ’ αύτών καί Εκείθεν Εκ Λονδίνου καί 
Εντεύθεν Εκ τών Διοικητηρίων, διότι οί μαθηταί μας ούτε άγυιόπαιδες είναι ούτε 
Εχουν συμπεριφοράν κακήν καί άνάρμοστον. Καί αύτό πρώτοι Επρεπε νά τό γνω
ρίζετε σεις, διότι καλώς γνωρίζετε, δτι διαμαρτυρία κατ’ άποφάσεως παραβια- 
ζούσης βασικά δικαιώματα τού άνθρώπου, Επί τών δποίων Εδράζεται ό πολιτισμός 
καί ύπέρ τών όποίων Εθυσιάσθησαν Εκατομμύρια εύγενών ύπάρξεων, δέν δύναται 
νά είναι Εργον άγυιοπαίδων, άλλ’ άνθρώπων Ελευθέρων, τούς όποίους κατέστησαν 
τοιούτους δχι σεις, άλλά ή ιστορία των, ιστορία μέ παραδόσεις καί θυσίας ύπέρ 
τών ιδανικών ..............  Καί διερωτάται κανείς, Έξοχώτατε, τί θά συμβή δταν θά
άντιμετωπίσετε τοιαύτην θαρραλέαν καί άνδρικήν στάσιν καθηγητών, άρνουμένων 
νά μεταβληθώσιν είς δημίους τών παιδιών, τών όποίων τήν διαπαιδαγώγησιν ένεπι- 
στεύθησαν οί γονείς των. θά πρέπη, συμφώνως πρός τό περιεχόμενον τής άνακοι- 
νώσεώς σας, νά κλείσετε τά σχολεία! Νά τό κάμετε, Έξοχώτατε, άφοΰ Εχετε πρός 
τούτο τήν Εξουσίαν. ’Έχομεν δμως καί ήμεΐς τήν δύναμιν νά σάς Ερωτήσωμεν. Ποία 
ηθική σάς δίδει το δικαίωμα τούτο; Μήπως ή περιεχομένη είς τήν Διακήρυξιν τών Δι
καιωμάτων τού ’Ανθρώπου, κάτω άπό τήν όποίαν ύπάρχει ή ύπογραφή τής χώρας 
σας;... Είναι καιρός νά άκούσετε, Έξοχώτατε, τήν φωνήν άνθρώπων Ελευθέρων, 
οϊους θεωρούμεν τούς έαυτούς μας οί καθηγηταί. Καί δηλοΰμεν δτι θά είμεθα άνά- 
ξιοι τής άποστολής μας Εάν Εδεχόμεθα δουλικώς μίαν άπόφασιν, ή όποία κατα
πνίγει ούσιαστικώς τάς συνειδήσεις’καί μεταβάλλει τόν άνθρωπον είς άνδράποδον. 
’Απέναντι τού τόπου τούτου Εχομεν ώρισμένας εύθύνας,... τάς όποίας δέν πρόκει
ται νά παραμερίσωμεν ύπό άπειλάς οίασδήποτε μορφής... Καί ώς παιδαγωγοί δέν 
δικαιούμεθα συμμορφούμενοι έκ φόβου πρός μίαν άδικον άπόφασιν, νά καταδικά- 
σωμεν είς πνευματικόν θάνατον παιδιά, τά όποια ή Εξαρσις Ενθουσιασμού καί ή 
Εξαψις Εκ τής άδικίας ώδήγησαν τελείως αύθορμήτως είς πράξεις, τάς όποίας ύπό 
τό πνεύμα τής Εθνικής άποστολής τής νεολαίας, θά ήδυνάμεθα νά χαρακτηρίσω μεν 
ώς πολύ φυσικάς».

Άλλ’ ώς καί άνωτέρω Ετονίσθη, θαρραλΕα Επί τού σημείου τούτου ύπήρξεν 
ή στάσις δλων τών Διευθυντών τών Σχολών Μέσης Παιδείας καί τών καθηγητών, 
οίτινες όμοφώνως κατεδίκασαν είς είδικήν Συνέλευσιν τών μελών τής Όργανώ- 
σεως αύτών τό περιεχόμενον τής άνακοινώσεως ταύτης καί τό κατήγγειλαν πρός 
τόν Κυβερνήτην καί πρός δλους τούς Εκπαιδευτικούς καί άλλους Διεθνείς ’Οργα
νισμούς, δΓ Εγγράφων, τά όποια, λόγω τής Ιστορικής των άξίας, καταθέτω είς 
τήν Γραμματείαν τής Φιλοσοφικής Σχολής. ’Αποτέλεσμα τής άποφασιστικής ταύτης 
στάσεως ύπήρξε νά άναιρέση ό Κυβερνήτης τήν διαταγήν αύτού καί δι’ Εγγράφου 
του πρός τήν Όργάνωσιν τών Καθηγητών νά άφήση τήν άντιμετώπισιν τού δλου 
θέματος είς τούς Καθηγητικούς Συλλόγους.

Βεβαίως δμως ή άναίρεσις αύτη δέν ίσχυσε κατά τήν περίοδον τής Ενόπλου 
Εξεγέρσεως τού Κυπριακού λαού, διότι είναι γνωστόν, δτι κατά τήν περίοδον 
ταύτην τά πλεϊστα τών σχολείων, Δημοτικών καί Γυμνασίων, είχον κλεισθή ύπό 
τού Κυβερνήτου, τά μέν Δημοτικά Επί τή άναρτίσει Ελληνικών σημαιών — Εστω 
καί μικρών χαρτίνων! — Επί τών σχολικών κτιρίων καί Επί δσον διάστημα παρέ- 
μενον αί σημαΐαι αΰται, τά δέ Γυμνάσια έπί τή όργανώσει ύπό τών μαθητών πα
ρελάσεων καί άλλων έκδηλώσεων. Είναι δέ χαρακτηριστικόν καί Ενδεικτικόν τής 
άδυναμίας τής Κυβερνήσεως νά αύτοσυγκρατηθή τό γεγονός δτι, κατά τόν Μάρ
τιον τού 1956 Εκ τών 499 Ελληνικών Δημοτικών Σχολείων έλειτούργησαν μόνον 
81, τών ύπολοίτιων 418 κλεισθέντων ύπό τής Κυβερνήσεως, διά τόν λόγον δτι είχον 
τοποθετηθή Επί τών κτιρίων αύτών έλληνικαί σημαιαι, τά πλεϊστα δέ τούτων — 
213 τόν άριθμόν — παρέμειναν κλειστά καθ’ δλον τό διάστημα τού σχολικού Ε
τους, μερικά δέ καί κατά τό Επόμενον, διότι ούδείς "Ελλην σεβόμενος Εαυτόν ήτο 
διατεθειμένος νά καταβιβάση τάς σημαίας, ώς ό δρος καί ή άπαίτησις τών "Αγ
γλων διά τό έπανάνοιγμα αύτών. Κατά τήν ιδίαν αύτήν Εποχήν Εκλείσθησαν Εκ 
περιτροπής καί δλα σχεδόν τά σχολεία Μέσης Παιδείας, άλλα διά μακράν καί 
άλλα διά μικροτέραν περίοδον.

Τοιαύτη, κυρίαι μου καί κύριοι, ή Εκπαιδευτική πολιτική τής Κυβερνήσεως 
καθ’ δλον τό διάστημα τής άγγλικής κατοχής Εν τή νήσω. Πολιτική, ή όποία εύθύς 
Εξ άρχής Εξεδηλώθη μέ τάσεις άπομακρύνσεως τής έκπαιδεύσεως έκ τών βασικών 
άρχών τής Ελληνικής τοιαύτης καί προσανατολισμού αύτής πρός τό άγγλικόν 
πνεύμα, μέ άπώτερον σκοπόν τήν δημιουργίαν άποικιακής συνειδήσεως είς τάς 
ψυχάς τών έλληνοπαίδων ϊνα διά τού τρόπου τούτου έξουδετερωθή ό πρός τήν Ε- 
νωσιν διάχυτος πόθος, δστις τόσον έμφαντικώς είχε διατυπωθή ύπό τού ’Αρχιεπι
σκόπου Σωφρονίου Β', δταν ύπεδέχετο τόν πρώτον "Αγγλον ’Αρμοστήν είς τήν 
Λάρνακα. Πολιτική ή όποία άπέβλεψεν εύθύς έξ άρχής είς δημιουργίαν συνθηκών, 
σί όποΐαι θά έπέτρεπον τήν διαιώνισιν τού άποικιακού καθεστώτος είς τήν νήσον 
καί ή όποία εδρε τήν πλήρη Εφαρμογήν της είς ώρας κρίσιμους διά τό "Εθνος, 
ώς κρίσιμος ύπήρξεν ή περίοδος 1921—23 μέ τήν Μικρασιατικήν Καταστροφήν καί 
ή περίοδος 1935—36 μέ τήν μεταπολίτευσιν Μεταξά.

Άλλ’ ώς έκ τής κατά τά άνωτέρω ιστορικής έκθέσεως τών πραγμάτων προ
κύπτει, δέν άφέθησαν οι "Αγγλοι άνενόχλητοι είς τήν προσπάθειαν Εφαρμογής τής 
Εκπαιδευτικής των ταύτης πολιτικής. Άντιθέτως άντετάχθησαν κατά τών άφελλη- 
νιστικών καί γενοκτονικών σχεδίων τής κυπριακής κυβερνήσεως οί "Ελληνες δι
δάσκαλοι καί οί "Ελληνες μαθηταί κατά τρόπον τόσον σθεναρόν, ώστε κατώρθω- 
σαν νά άνατρέψουν τούς ύπολογισμούς της καί νά Εξουδετερώσουν ή άπομακρύ- 
νουν τούς κινδύνους. Καί κατώρθωσαν τούτο ούχί άνοδύνως. Πλεϊστοι δσοι τών 
διδασκάλων καί καθηγητών άπελύθησαν τής θέσεως αύτών διά τήν άνδρικήν καί 
Εθνικήν στάσιν των, πλεϊστοι Εφυλακίσθησαν καί πλεϊστοι Επλήρωσαν καί μέ αύτό 
τό αίμά των τό τίμημα τής άφοσιώσεως αύτών είς τήν ιδέαν διασώσεως τής Εθνι
κής τιμής καί άξιοπρεπείας. Καί είναι άσφαλώς ήθικόν καί δίκαιον κατά τήν 
στιγμήν ταύτην τού άπολογισμού νά άποτίσωμεν φόρον ύψιστης τιμής καί εύγνω- 
μοσύνης είς τόν "Ελληνα διδάσκαλον, δστις Εκράτησεν άσβεστον τήν φλόγα τού 
πατριωτισμού είς τάς ψυχάς τών νεαρών μαθητών του, τούς όποίους διά τού φλο
γερού αύτού Ενθουσιασμού ώδήγησεν είς πράξεις καί Ενέργειας, αίτινες Εξησφά- 
λισαν είς τήν Κύπρον τήν πολιτικήν αύτής άνεξαρτησίαν. Είναι ό ίδιος αύτός δι
δάσκαλος, ό όποιος καί τώρα θά θεωρήση τήν δοθεϊσαν λύσιν ούχί τέρμα άλλά 
σταθμόν, καί διά τού αύτού φλογερού Ενθουσιασμού καί τού προσανατολισμού 
του πρός τόν 'Ιερόν Βράχον τόν συμβολίζοντα τήν ένότητα τού "Εθνους θά προ- 
παρασκευάζη τό Εδαφος πρός όλοκλήρωσιν τών όνείρων καί τών προσδοκιών 
σύμπαντος τού Ελληνισμού. Διότι διά τόν "Ελληνα διδάσκαλον τέρμα θά είναι ή 
τοιαύτη όλοκλήρωσις τών όνείρων καί τών πόθων, μέ τούς όποίους έγαλουχήθη- 
σαν γενεαί γενεών τού κυπριακού λαού, καί ύπέρ τών όποίων μόνων έγένοντο αί 
τόσαι θυσίαι.

Έάν δμως δέν ώλοκληρώθησαν οί σκοποί διά τούς όποίους έγένοντο αί θυ-
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σίαι αύταί, δμως τά πρώτα έξ αύτών έπιτεύγματα είς τόν έκπαιδευτικόν  ̂τομέα 
ύπήρξαν καί είναι τεράστια. Έλευθέρα κυματίζει σήμερον έπί τών σχολικών μας 
κτιρίων ή κυανόλευκος. Έλευθέρως διδάσκονται σήμερον οί μαθηταί μας τόν 
έθνικόν των δμνον, τήν έθνικήν των Ιστορίαν. Έλευθέρως έφαρμόζομεν τό πρό
γραμμα τών σχολείων τής μητρός πατρίδος. Έλευθέρως σκεπτόμεθα καί έκφρα- 
ζόμεθα καί άναπνέομεν καί πολιτευόμεθα καθ’ δν τρόπον πολιτεύεσθε * καί ανα
πνέετε καί έκφράζεσθε καί σκέπτεσθε σείς, οί "Ελληνες άδελφοί μας. 'H έκπαι- 
δευτική πολιτική σας άποτελεΐ καί ίδικήν μας έκπαιδευτικήν πολιτικήν, οί προσα
νατολισμοί σας ίδικούς μας προσανατολισμούς. Διότι δπως έδώ ούτω καί είς τήν 
Κύπρον έχομεν ήδη έφαρμόσει τό νέον σχέδιον Μέσης Έκπαιδεύσεως καί^εχομεν 
ή σκοπεύομεν νά ίδρύσωμεν ύπό τήν πεφωτισμένην καθοδήγησιν έκλεκτών στε
λεχών της Έλλαδικής έκπαιδεύσεως, οι όποιοι συντόμως θά μάς έπισκεφθωσιν 
εις Κύπρον, Τεχνικά, Γεωργικά, Οικονομικά, θεωρητικά καί Κλασσικά Γυμνάσια, 
Κατωτέρας καί Άνωτέρας Επαγγελματικός Σχολάς, Νυκτερινά Επιμορφωτικά 
Κέντρα, ’Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών, ένώ συγχρόνως πειραματιζόμεθα έπί ένός 
νέου τύπου σχολείου, του Όκταταξίου Δημοτικού,είς τό όποιον — τάς δύο άνω
τέρας τάξεις αύτοΰ — διδάσκουν διδάσκαλοι είδικώς μετεκπαιδευόμενοι εις τήν 
Παιδαγωγικήν ’Ακαδημίαν, καί του όποιου αί δύο αύταί άνώτεραι τάξεις, προωρι- 
σμέναι δι’ δσους δέν δύνανται νά φοιτήσωσιν είς Σχολάς Μέσης Παιδείας,~ παρέ
χουν πρακτικός γεωργικός καί άλλας γνώσεις εις τά παιδιά τών άγροτικών ιδία 
περιοχών. Τά Όκτατάξια ταύτα, έξυπηρετούντα συμπλέγματα χωρίων, ίδρύθησαν 
κατά τό παρελθόν σχολικόν έτος είς περιωρισμένην κλίμακα — μόνον έννέα — 
κατά τό παρόν δέ σχολικόν έτος ηύξήθησαν είς 12 μέ 320 μαθητάς, μέ προοπτικήν 
περαιτέρω έπεκτάσεως, έφ’ δσον ήθελον άποδειχθή έκπαιδευτικώς έπωφελή.

Τήν αύτήν άλλαγήν δύναται νά συναντήση κανείς σήμερον είς δλους τούς το
μείς καί είς άλας τάς έκφράσεις τής έκπαιδεύσεως. Έπί Άγγλοκρατίας άξιόλογα 
κτίρια δημοτικών σχολείων ύπήρχον μόνον είς τάς πόλεις, τούτων δέ τά πλεΐστα 
έκ δωρεών. *Η  ύπαιθρος ήτο τελείως παρημελημένη, τών μαθητών ήναγκασμένων 
πολλάκις νά παρακολουθούν μαθήματα είς τάς έκκλησίας ή είς χώρους έντελώς 
άκαταλλήλους. Σήμερον τά πράγματα έχουν άλλάξει. Είς διάστημα όλίγον με- 
γαλύτερον τού ένός έτους έχομεν διαθέσει ποσόν τετρακοσίων χιλιάδων λιρών διά 
τήν άνέγερσιν νέων δημοτικών σχολείων ή τήν έπιδιόρθωσιν καί έπέκτασιν πα
λαιών, ύπάρχει δέ προοπτική νά μήν ύπάρχη έντός τής προσεχούς πενταετίας κοι- 
νότης χωρίς σχολικόν κτίριον κατάλληλον. Έντός δύο έτών έχομεν αύξήσει τόν 
άριθμόν τών δημοτικών σχολείων κατά τριάκοντα — λειτουργούν σήμερον 526 
δημοτικά σχολεία μέ 67.276 μαθητάς, ένώ συγχρόνως ηύξήσαμεν τόν άριθμόν τών 
διδασκάλων κατά 250 περίπου, είς τρόπον ώστε είς έκαστον νά άναλογή άριθμός 
35 μαθητών. Τό αύτό δέ άνακαινιστικόν πρόγραμμα άκολουθούμεν καί είς τήν 
Μέσην Έκπαίδευσιν, ιδιαιτέραν σημασίαν άποδίδοντες είς τήν άνέγερσιν έργα- 
στηρίων καί άλλων ειδικών αιθουσών, είς τήν δημιουργίαν πλουσίων σχολικών 
βιβλιοθηκών καί είς τήν ΐδρυσιν νέων σχολείων, κατά τό πλείστον τριταξίων, είς 
κεντρικός άγροτικάς περιοχάς διά νά έπιτύχωμεν άφ’ ένός μέν τήν άποκέντρωσιν 
τών μεγάλων σχολείων τών πόλεων, έκ τών όποιων τό Παγκύπριον Γυμνάσιον 
Άρρένων καί θηλέων άριθμει 4200 μαθητάς, τό τής Λεμεσού 2620 καί άλλα τέσ- 
σαρα πέραν τών 1200 μαθητών, άφ’ έτέρου δέ διά νά δημιουργήσωμεν είς τήν 
ύπαιθρον έστίας πολιτισμού καί προόδου, έστίας έθνικής δραστηριότητας.

Είς τά άγροτικά ταύτα Γυμνάσια πειραματιζόμεθα καί έπί τών αποτελεσμά
των, τά όποια θά είχεν ή προσθήκη γεωργικών μαθημάτων είς τό άναλυτικόν 
αύτών πρόγραμμα. Άλλ’ οι τοιοΰτοι πειραματισμοί άς μή νομισθή, δτι άποτελοΰν 
προσπάθειαν διαφοροποιήσεως, τής μορφής τής έκπαιδεύσεως είς τήν Κύπρον. 
Είναι άπλώς κάτι, τό όποιον καθιστούν άναγκαΐον αί τοπικαί συνθήκαι καί τό 
όποιον ούδόλως διαφοροποιεί τήν βασικήν μορφήν, ώς αΰτη διαγράφεται ύπό τής 
έκπαιδευτικής πολιτικής τής Ελλάδος. Δι’ ήμάς ή Κύπρος ή όποία είς τόν πολι
τειακόν τομέα άπεσπάσθη τού έλληνικού κορμού διά νά άποτελέση κράτος άνε- 
ξάρτητον, είς τόν έθνικόν τοιούτον άποτελεΐ τμήμα άδιάσπαστον καί άδιαίρετον 

τού Ελληνικού Έθνους, καί ώς τοιούτον θά κατευθύνεται άπό τά αύτά έκπαι- 
δευτικά, πολιτιστικά καί έν γένει πνευματικά ιδεώδη, τά όποια ρυθμίζουν τήν 
πνευματικήν ζωήν τής μεγάλης πατρίδος. Έπί τού σημείου τούτου έχομεν συναί- 
σθησιν τής βαρυτάτης άπέναντι τής ιστορίας εύθύνης τού Γραφείου Παιδείας, τού 
οποίου τήν Διεύθυνσιν μού έχουν έμπιστευθή. Έκ τής έκπαιδευτικής πολιτικής 
τήν όποιαν τούτο θά άναπτύξη, θά έξαρτηθή ή ιστορική πορεία τής Κύπρου, έάν 
ή νήσος θά άποκτήση συνείδησιν κράτους καί έθνικώς άνεξαρτήτου ή έάν θά έξα- 
κολουθήση νά κινήται έντός τών πλαισίων έκείνων, τά όποια έπί χιλιετηρίδας 
ολοκλήρους έχουν έξασφαλίσει τήν έθνικήν ένότητα τού έλληνικού λαού. Τό πρώ
τον, ή μόρφωσις έθνικώς άνεξαρτήτου κυπριακής συνειδήσεως, θά ώδήγει είς 
έθνικήν τραγωδίαν, διά τήν άποτροπήν τής όποίας προβάλλει έπιτακτική ή άνάγκη.

Διά τήν άποτροπήν ταύτην τό ήμέτερον τμήμα έργάζεται καί θά έξακολου- 
θήση έργαζόμενον άόκνως, άλλά καί κατά τρόπον θετικόν, θετικόν δέ είναι δ,τι 
έτονίσθη άνωτέρω, ή διατήρησις ένιαίας έκπαιδευτικής πολιτικής είς τήν Κύπρον 
καί είς τήν Ελλάδα. Είς τό ένιαΐον δέ τούτο είναι δυνατόν νά φθάσωμεν έξ άμφο- 
τέρων τών πλευρών, χωρίς τούτο νά σημαίνη, δτι ή Ελλάς θά ρυθμίζη τήν έκπαι- 
δευτικήν αύτής πολιτικήν έκ κυπριακών δεδομένων. Κράτος νεαρόν καί άρτισύ- 
στατον ήμεΐς, θά ήτο άνεδαφικόν νά προβάλωμεν τοιαύτην άπαίτησιν. Δέν θά ήτο 
δμως ούτε άνεδαφικόν ούτε παράλογον νά τηρήται συνεχής έπαφή μεταξύ τών 
έκπαιδευτικών άρχών Ελλάδος καί Κύπρου έπιτυγχανομένη δι’ άνταλλαγής μο
νίμων συμβούλων ή παρατηρητών παρακαθημένων είς τάς συνεδρίας τών ’Εκπαι
δευτικών Συμβουλίων τών δύο χωρών. Τούτο, κατά τήν γνώμην ήμών, θά είχε 
νά έξυπηρετήση ύψίστους σκοπούς, έκπαιδευτικούς καί έθνικούς, κάμνομεν δέ τήν 
είσήγησιν δπως μελετηθή ύπό τών άρμοδίων καί εύρεθή τρόπος έφαρμογής μέ
τρου, τό όποιον θά έξησφάλιζεν ούσιαστικώς τήν συνοχήν τής έκπαιδευτικής πο
λιτικής τών δύο χωρών μας. Τήν συνοχήν ταύτην θά ήδυνάμεθα περαιτέρω νά έξα- 
σφαλίσωμεν δι’ όργανώσεως Εκπαιδευτικών Συνεδρίων έν Έλλάδι καί έν Κύπρω 
μέ συνέδρους άνωτάτους έκπαιδευτικούς ή Έπιθεωρητάς τής Κύπρου καί τής 'Ελ
λάδος όμοΰ, ώς τό κατά τήν προπαρελθούσαν έβδομάδα όργανωθέν είς τήν Λευ
κωσίαν A' Πανελλήνιον Εκπαιδευτικόν Συνέδριον Παιδαγωγικών Άκαδημιών, 
ώς καί διά τής όργανώσεως έκπαιδευτικών έκδρομών εις τήν Κύπρον καί είς τήν 
Ελλάδα. Ή κάθοδος τέλος έκλεκτών έπιστημόνων είς τήν Κύπρον διά σειράν δια
λέξεων καί ή πρόσκλησις Κυπρίων είς τήν Ελλάδα διά τόν αύτόν σκοπόν, ή 
άνταλλαγή καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, πάντα ταύτα άποτελοΰν μέτρον σοφόν, 
διότι δΓ αύτών ένισχύεται καί συντελείται τό άδιάσπαστον τού έλληνικού πολι
τισμού είς τά διάφορα τμήματα τού ’Έθνους, διατηρουμένης τής έθνικής ένότη- 
τος καί συνοχής.

Άλλά νομίζω, δτι είναι καιρός νά σταματήσω, διότι άρκετά σας έχω κου
ράσει. Πιστεύω έν τούτοις, δτι τό περιεχόμενον τής διαλέξεως ταύτης έπρεπε νά 
άκουσθή άπό τούς σημερινούς άκροατάς μου, οί πλεΐστοι τών όποίων θά κληθώσιν 
έντός όλίγου νά καταλάβωσι τήν θέσιν αύτών είς τάς τάξεις τών έκπαιδευτικών. 
Καί τά λεχθέντα θά άποτελοΰν δΓ αύτούς ύψιστον δίδαγμα, δτι ό άξιος τής άπο- 
στολής του έκπαιδευτικός δύναται νά διαδραματίση άποφασιστικόν ρόλον είς τήν 
διαγραφήν τής πορείας τοΰ “Εθνους είς τά ιστορικά του πεπρωμένα. "Ο,τι χρειά
ζεται είναι πίστις καί ένθουσιασμός,- πίστις είς τήν ιδέαν τής έλευθερίας καί είς 
τήν άνάληψιν σταυροφορίας πρός διάσωσιν τών ήθικών τούτων άρχών καί άξιών 
καί τήν διατήρησιν ή τήν άνάκτησιν τής έλευθερίας. Μέ αύτήν τήν πίστιν έγαλου- 
χήθη καί μέ αύτόν τόν ένθουσιασμόν άνέλαβε τήν σταυροφορίαν του ό Έλλην έκ- 
παιδευτικός τής Κύπρου διά νά άποδειχθή νικητής καί τροπαιουχος, δπως τρο- 
παιοΰχοι καί νικηταί άναδεικνύονται δλοι οί άφωσιωμένοι είς τήν έννοιαν τής πί- 
στεως καί τής πατρίδος. Πρός αύτήν τήν άφοσίωσιν σας καλούν οί "Ελληνες èjc- 
παιδευτικοί τής Κύποου, άναμένοντες συσπείρωσιν τών έθνικών καί πνευματικών 
δυνάμεων σύμπαντος του “Εθνους είς κοινούς άγώνας, οίτινες θά όδηγήσωσιν 
άσφοιλώς είς τήν πραγμάτωσιν τής Μεγάλης ’Ιδέας τοΰ Ελληνισμού!
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ΓΕΩΡΓ. Α. ΜΑΡΚ1ΔΗ

ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ

ηικά περνάν 
πάν’ άνοιγμένα, 

σιγοξε κιναν

’Επιφάνεια.

Ή έπιφάνεια κενός είν θόρυβος, θάν κλίμα 
ξένο γι’ αύτήν ό στοχασμός, ποδν βάθος καί σωπάει. 
Τό κύμα, πού στά όλόβαθα του πόντου γοργοπάει, 
δέ σμίγει μέ κανένανε της έπιφάνειας κύμα.

Ρ ο λ ό γ ι α.

Οί δείχτες σας μές στή χαρά βια< 
σάμπως φτερά γοργόλαμνα, φτερά 
μά μές στόν πόνο μας θαρρείς πώς 
σά δεκανίκι’ αργόσυρτα, κι’ όκνά καί μουδιασμένα.

Μέ τό στομάχι σκέπτονται.

Μέ τό στομάχι σκέπτονται, κι’ ή δλη δλο τούς κάνει 
νάν γιά τρανά αίσθήματ’ αδιάφοροι καί ξένοι, 
ώς τό στυπόχαρτο ροφά τήν δλη — τό μελάνι — 
άδιάφορο στήν πάγκαλην ιδέα ποδν γραμμένη.

Στό διάβα σου.

Στό διάβα σου γέρνουν σεμνά τά κλώνια, χαιρετώντας, 
καί τ’ άνθια, κρυφανοίγοντας, διπλά μοσκοβολάνε, 
κι’ ώς πιά διαβείς, τά πέταλα χαμαί γοργοκυλώντας 
τις στράτες πού περπάτησες εύλαβικά φιλάνε.

Ψέμα.

Γλυκό τό ψέμα ώς ζάχαρη, δμως άς μή ξεχνά 
κανείς πώς τόν πού τρέφεται μ’ αύτό, τόν φαρμακώνει, 
καθώς τό βάτράχο συχνά
κΓ ή ζάχαρη σκοτώνει.

’Αθόρυβα.

Γιά πράξεις κανείς πάγκαλες άθόρυβα νά όρμάεΓ 
στά δέντρα, δές, προβάλλουνε σιωπηλά οι καρποί. 
Πετώντας κρώζει ό κόρακας, δ κύκνος δμως πάει 
πρός τ’ άψηλά γαλήνιος, γεμάτος σιωπή.

Ψυχή.

Τό κάλλος, μόνο, δέν άρκεϊ' μά σάν κανείς γνωρίσει 
καί τήν ψυχή, τ’ άκέραιο πορτραίτο έχει μπροστά του. 
ΚΓ άν τό γαζούλι εΐν έμορφο, μονάχα δποιος τ’ άγγίσει 
θά νοιώσει τή δυσάρεστην όσμή πού κλεί βαθιά του.

Είπε.

Χαρίζεις τήν πιό πάγκαλη τ’ Άπριλομάη γλυκάδα 
καί λυρικό μές στήν καρδιά γοργοκυλάεις μεθύσι.
Πά στήν ψυχή μου άνείπωτη κρυφάπλωσες άνθάδα, 
καί τήν ψυχή μου άγάπησα γιατ’ έχει σ’ άγαπήσει.

Μή στόν τάφο κελαϊδήσεις.

Μή σέ κανενός τόν τάφο κελαϊδήσεις, άηδόνι, 
γιατί τότες μές στήν κρύα καί βαθειά του σκοτεινιά 
πιό πολύ θέ νά λυπάται, πιό πολύ θέ νά παγώνει, 
πού θάν άνοιξη άπό πάνω κάί θάν κάτω χειμωνιά.

Σφύρας φθορά.

ΚΓ άν τούς άδύνατους χτυπάν οί τύραννοι, περνώντας, 
καί πάλιν έτσ’ ή σφύρα τους μιά δύναμη δλο χάνει, 
σά χάνανε καί τ’ άλογα τά πέταλά τους, δντας 
— σά λέν — κάποια συνθλίβανε στό διάβα τους βοτάνη.

Γ υ V α Î κ α.

Του πιό γενναίου ή δύναμη καί θέληση, μπορεί 
καί νά λυγίσει κάποτε στήν άγρια τρικυμία' 
δμως γιά σένα στάθηκε μιά δύναμη ιερή, 
μιά δύναμη άκατάλυτ’ ή δική σου άδυναμία.

Μισεμός.

Σάν έφευγες ψιλή βροχή συμβόλιζε τό κλάμα 
τών γύρα, πού κρυφόκλαιγαν στό μαύρο χωρισμό, 
καί τ’ άνεμόδαρτα κλαδιά μοιάζαν θαρρείς άντάμα 
μαντήλια άργοκινούμενα σ’ άποχαιρετισμό.

Πατρών Γερμανός.

Μικρός, σάν ό Άπόλλωνας κΓ έσύ τό φίδι πνίγεις. 
Δεσπότης, πνίγεις τής σκλαβιάς τό φίδι, δντας γενναία 
τής έθνικής έξέγερσης τις πύλες γύρ’ άνοίγεις, 
στήν "Αγια Λαύρα ύψώνονΐας τή θρυλική σημαία.

"Οπου "Ελληνες.

Τών πατρώων άρετών τους τ’ άγνό μέλι τό κρατούσαν 
άκατάλυτο στή νύχτα παλιών χρόνων, χρόνων νέων, 
καθώς άφθαρτο τό μέλι σέ χιλιάδες χρόνια κλειουσαν 
κάποια βάζα μές στή νύχτα κάποιων τάφων παναρχαίων.
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Κακίες.

Κάποιες κακίες μερικών δέ μένουν μυστικές' 
άγέραστες σάν ’Έχιδνα, μονάχες θορυβούν 
δπου κι’ άν τούτοι θά διαβουν 
σάν ό δεμένος στήν ούρα του σκύλου τενεκές.

Εύπιστο τό θήλυ.

Τό θήλυ πάντα είν’ εύπιστο, κι’ ούτ’ έχει άμφιβολίες.
"Ετσι κι’ ή ζέβρος δέχεται καί τ’ δνου τίς θερμές 
έρωτικές θωπείες, 
όντας λευκές του σύρουνε πά στά πλευρά γραμμές.

Τάφοι Μεγάλων.

ΤΙς δέλτους της στό πλάϊ σας ή Ιστορία τίς γράφει, 
κι’ ή σκέψη μας μ’ εύλάβεια συχνά σ’ εσάς έστράφη 
σά σ’ Ήγερίαν δδηγό, σά σέ φωτός χρυσάφι. 
Διδάσκαλ’ είστε ζωντανοί. Δέν είστε βουβοί τάφοι.

’Αλλάζουν γνώμη.

’Αλλάζουν γνώμη άνάλογα στόν πού μιλάν' λές μοιάζουν 
συχνά τό χαμαιλέοντα, καί μοιάζουν κείνον πάλι 
π’ άν πήγαινε σέ δούκισσα, κυττουσε νά ταιριάζουν 
στό χρώμα του οίκόσημου της, τ’ άνθια πού θά βάλει.

Άρχοντοδέσπαινα Ψυχή.

Καθώς τ’ άνοιχτοπέλαγα κυρίαρχο τά σχίζει 
τό πλοίο μές στήν τρικυμιά καί μές στήν άγρια μπόρα, 
έτσ’ ή άρχοντοδέσποινα ψυχή σου ν’ άρμενίζει 
άνοιχτοστήθα κι’ άτρομη στήν τρικυμιά του τώρα.

"Ηρώα ς.

Μαχόσουν σάμπως γίγαντας, όντας, άλλοί, προδόθης, 
ώς τή στερνήν άνάσα σου τόν τύραννο χτυπώντας. 
’Ακόμα κι’ άπ’ τό θάνατο πιό δυνατός ώρθώθης' 
Τό θάνατο θανάτωσες, στή θύμησή μας ζώντας.

Μέ τής μουσικής τό χάδι.

Κάποιοι στοχασμοί καί πόθοι πούναι σάμπως ναρκωμένοι, 
μέ τής μουσικής τό χάδι φτερουγάνε άναστημένοι, 
κι’ άετό γλυπτό στου Δία τ’ ώριο σκήπτρο μοιάζουν τότες, 
π’ άχνοτρέμαν τά φτερά του στις γλυκές τοΰ Φοίβου νότες.

ΓΕΩΡΓ. Α. ΜΑΡΚΙΔΗΣ

ΡΗΝΑΣ ΚΑΤΣΕΛΛΗ

ΤΟ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΤΟΥ ΦΟΥΤΖΟΥ ’
'Όλοι πιστεύουμε πώς έχουμε δίκιο: Είτε γιατί 

βλέπουμε πολύ κοντά σάν άτομα κι δλοι μαζύ σάν 
οίκογένεια, σαν όμάδα, σά λαός, συνειδητά ή Λ. 
συνείδητα.

Κι άν δέν έχουμε, θά προσπαθήσουμε νά βροΰ. 
με γιά νά τό ταιριάζουμε υστέρα μέ μιά φωνή 
πού πλανιέται μέσα μας καί πού λέγουμε συνε!. 
δηση, και νά δώσουμε στήν τελευταία μιά Νιρ. 
βάνα μακαριότητας.

"Αν είναι άληθινή γιά ψεύτικη δέ νοιαζόμαστε.
Φτάνει πού πιστέψαμε πώς... έχουμε δίκιο.

Πιό πέρα δμως άπ’ αύτό μιά άμφιβολία ταρά. 
ζει τό άνθρώπινο μυαλό. Τί είναι αύτό πού μάς 
κάνει νά πιστεύουμε πώς έχουμε δίκιο; "Αραγε ή 
πίστις σέ μιάν ήθική τελειότητα; Κι άραγε έκεϊ 
ώδηγούμαστε σιγά μά σταθερά;

Κ. ΜΑΤΣ Η Σ

"Ολα ήταν έτοιμα, δυό άξίνες, δυό φτυάρια, ένα στέν καί τρία πιστόλια. Τά 
δυό τελευταία δέν χρησίμευαν βέβαια γιά τό σκάψιμο. Τάπερναν μόνο γιά καμιά 
άναποδιά, κανένα κακό συναπάντημα μέ έχθρική περιπολία. "Επρεπε δλα νά τά 
περιμένουν σέ τέτοιους καιρούς.

—Καπετάνιε, θυμάσε τόν τόπο;
—Ναί, γέρω, γίνεται νά τόν ξεχάσω; Έκεΐ στό ξεροπόταμο, στό μέρος πού 

σμίγουν άδελφωμένα τά κλαδιά τους πέντε διαφορετικά δέντρα.
Ή σκαμμένη μορφή του γέρου, έτσι πού φάνταζε άνάγλυφη στό φώς τής λά

μπας έδειξε άμφιβολία.
—Είσε σίγουρος; '’’Ηταν μέρα πού πήγες έκεί. Ή νύχτα σέ μπερδεύει σάν 

ψάχνης γιά σημάδια πούβαλες μέ τό φώς τοΰ ήλιου.
—Κι άν δέν είμαι σίγουρος, έδώ είναι ό Μήτρος πού μεγάλωσε στόν τόπο 

τοΰτο.
—Καλά, ό θεός νά σάς προσέχη, είπε ό γέρος κι’ έκρυψε δλους τούς φόβους 

καί τούς κρυφούς συλλογισμούς του στις άμετρες ζάρες τοΰ μετώπου του.
Ό Καπετάνιος πήρε μέ τό ένα χέρι τό στέν καί άδραξε μέ τό άλλο μιά άξίνα. 

Γιά μιά στιγμή ή χαμηλή πόρτα τοΰ καλυβιού μισάνοιξε καί φώτισε έπιπόλαια μιάν 
άκρη τής αύλής ποδταν μεστή άπό γλάστρες μέ λογής-λογής μυρωδάτα λουλούδια.

Ξεκίνησαν. Τέσσερις δλοι - δλοι, άποτελοΰσαν τή μικρή άντάρτικη όμάδα, πού 
άνάλαβε νά στηρίξη τόν άγώνα σ’ δλη τή γύρω περιοχή. Γλύστρησαν άθόρυβα 
άνάμεσα άπό έλιόδεντρα καί χαρουπιές. Σέ λίγο άντάμωσαν τό ξεροπόταμο. 
Περπάτησαν γιά κάμποση ώρα στό πιό βαθύ του σημείο, γιατί ένοιωθαν έτσι πιό 
σίγουροι καθώς τούς προστάτευαν οί δυό άπότομες πλευρές του.

Νά τά πέντε δέντρα πού βλαστημένα έτσι στήν τύχη σμίγουν άδελφικά τά κλα
διά τους. Τό πιό γέρικο άπ’ δλα θάταν ή έλιά πού στόν μαυρειδερό κορμό της 
έχασκε μιά μεγάλη κουφάλα. "Υστερα θάταν ή άχλαδιά, πού δέν χώριζε σχεδόν 
καθόλου άπό μιά σκοινιά. Τελευταία θά βλάστησε ή λεμονιά. Είχε λεπτό πράσινο 
κορμό καί ψήλωνε τό μικρό της μπόι κάτω άπ’ τόν ίσκιο τών άλλων πού λές είχαν 
άναλάβει νά τήν προστατεύουν.

* Τό διήγημα αύτό πήρε τό α' βραβείο τού «Πιεριδείου Διαγωνισμού» τής «Πνευματικής Κύπρου».
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—Φτάσαμε είπε ό Μήτρος άκουμπώντας χάμω τό φτυάρι του.
Γιά μιά, στιγμή στάθηκαν δλοι άκίνητοι, σά νά είχαν ξεχάση γιά πιά σκοπό 

βρίσκονταν έκεί. Τόσες βδομάδες παίδεψαν τό μυαλό τους, κοπίασαν, έτρεξαν σ’ 
Μνα σωρό μέρη, προσπέρασαν χίλιους δυό κινδύνους νά βρουν ένα τόπο κατάλληλο 
γιά νά φτιάξουν κρησφύγετο πού νά τούς βολεύει. Καί τώρα, γιά μιά στιγμή στέ
κονταν καί κοίταζαν γύρω σά νάβλεπαν τό μέρος πρώτη φορά. *Η  σύντομη γαλήνη 
πριν τή φουρτούνα...

—’'Αντε παλληκάρια, οί δυό θά δουλεύουν καί οί άλλοι δυό θά ξεκουράζωνται 
και θά φυλάνε σκοποί, θ’ άρχίσω έγώ μέ τό Μήτρο.

Αύτά είπε ό Καπετάνιος καί σκαρφάλωσε σ’ ένα δέντρο χαράζοντας στή στη- 
τή πλαγιά του ξεροπόταμου τό μέρος πού θ’ άρχιζαν.

—Μέ τή βοήθεια του θεού, Καπετάνιε, πρόσθεσε ό θεοφοβούμενος. THTav 
καλό παλληκάρι, μόνο ποδχε συχνά τό όνομα τοΰ θεού στό στόμα του τόσο πού 
ταχεία ξέχασαν ποιό ήταν τό όνομά του καί του τό κόλλησαν παρανόμι.

Ό Καπετάνιος δέν άπάντησε, μά τά τρία παλληκάρια σταυροκοπήθηκαν.
* * *

—Μή βιάζεσαι, θύμιο, σιγά καί σίγουρα. Αύτή είναι ή τέχνη. "Ετσι πού πας 
γρήγορα θ’ άποκάμης.

—Πως νά μή βιάζουμαι Καπετάνιε, πού πρέπει νά τελειώσουμε μιά ώρα άρχή- 
τερα Μάς κυνηγάει ό έχτρός καί μείς δέν έχουμε που νά κρυφτούμε. Κι άπ’ τήν 
άλλη, δέ μου πολυαρέσει τό χώμα. “Οσο πάει πιότερο σκληραίνει.

Ό θύμιος είχε δίκιο, καί στά δυό. Τόν τελευταίο καιρό ό στρατός είχε στρι- 
μώξει πολύ τίς άντάρτικες όμάδες. Καί τό βουνό, τό καλοκάγαθο γέρικο βουνό 
του Πενταδάκτυλου δέν μπορούσε νά τούς προστατέψη καί πολύ στά ρηχά του φα
ράγγια. Φαινόταν δμως πώς κοντά στις άλλες άναποδιές στάθηκαν καί στό χώμα 
άτυχοι. Στήν άρχή, μόλις ξεσήκωσαν τό άπάνω άπάνω, τό μαλακό, φάνηκε ένα 
στρώμα κοκκινωπό σά λάσπη πού δσο πήγαινε γινόταν πιό σκληρό, ώσπου στά δυό 
μέτρα έπεσαν σέ σκληρή χαβάρα.

Τδχε προσέξει ό Καπετάνιος μά δέν έβγαλε άχνα άπ’ τό στόμα του. Δέν ήθελε 
νά φευγατίση τό κουράγιο τών παλληκαριών του.

—"Αδικοι θάναι οί κόποι μας, μουρμούρισε ό θύμιος σάν έδινε τήν άξίνα στό 
Μήτρο, άφου πήρε πρώτα τό στέν.

—Μή μελετάς κακά, κι άν τά μελετάς μή τά λές γιά νά μή βγουν άληθινά, 
του άγρίεψε ό Καπετάνιος.

Ό θύμιος σιώπησε καί κάθισε στή ρίζα τής έλιάς σκουπίζοντας μέ τό μανίκι 
τόν ιδρώτα πού βάραινε στά φρύδια του.

—Μή κάνετε έτσι, ό θεός θά μάς βοηθήση, άκούστηκε νά λέει ό θεοφοβούμενος.
* * *

Τό χώμα δσο πήγαινε δυνάμωνε. Πολλές φορές ή άξίνα έβγαζε σπίθες σάν χτυ
πούσε τή σκληρή πέτρα. ‘Η δουλειά στάλωνε καί μαζύ της στάλωναν κι οΐ έλπί- 
δες τών παλληκαριών. Ό καιρός άπ’ τήν άλλη τούς στρίμωχνε κι δλα τούς έρ
χονταν άνάποδα.

'’Ήταν πολλά τά σημάδια πού τούς φανέρωναν. Καί έχτός άπ’ τόν έχθρό ήταν 
κι ό φόβος κανενός περαστικού ντόπιου ματιού ποΰταν τό ίδιο έπικίνδυνο. Άπό 
μιά τρίχα κρέμονταν δλα. Μ’ ένα τίποτε μπορούσε νά χαλάση ή δουλειά πού τούς 
είχε κοστίσει κιόλας άρκετά.

Τό σκαμμένο πρόσωπο του γέρου δέν μπορούσε πιά νά κρύψη τήν ανησυχία 
στά βαθειά αύλάκια τών όγδόντα του χρόνων. Κάθε ξημερώματα πού γύριζαν ζυ
μωμένοι στό χώμα καί στόν ϊδρω τούς κοιτούσε άνήσυχα στά μάτια. Οί έρωτή- 
σεις καί τά λόγια ήταν αχρείαστα. Ό γέρος ήξαιρε καί διάβαζε τή γλώσσα τών 
ματιών. “Υστερα κατέβαζε τό κεφάλι καί πήγαινε νά συνδαυλίση τή φωτιά.

Καί στών παλληκαριών τή σκέψη είχε στεριώσει ή άμφιβολία. *Η  δύναμη πού 
δίνει τήν πίστη σέ κάτι, έχει τά δριά της, κι είχε μείνει τόσο λίγη στις καρδιές τους.

—Τί νά κάνουμε, Καπετάνιο; ’Ήταν ή άφωνη έρώτηση, πού άν δέν έβγαινε 

άπ’ τά χείλη τους ξεχυλοΰσε άπ’ τά μάτια τους, τήν τέταρτη νύχτα.
’Ακόμα κι ό θεοφοβούμενος δέν άνοιγε τό στόμα νά πή μιά κουβέντα 

γιά τό θεό. Ό Καπετάνιος ξεροκατάπινε καί τούς έδινε θάρρος.
—Κουράγιο, παλληκάρια, άκόμη λίγο νά σκάψουμε, ίσως βαθύτερα ν’ άλλάξη 

αύτό τό σκληρό στρώμα και τότε σκάβουμε τό μεγάλο δωμάτιο, θάναι τό «σαλόνι» 
μας. ’Εξ άλλου δσο πιό βαθειά τό κάνουμε τόσο πιό άσφαλισμένο θάναι. Ντροπή 
μας νά φοβηθούμε λίγη σκληρή χαβάρα.

Τό κουράγιο δέν έλειπε βέβαια άπό κανένα, μά οί έλπίδες ποδχαν μείνει ήταν 
λίγες καί κουρελιάζονταν δλο καί πιό πολύ άπ’ τά μάταια κτυπήματα τών άξίνων. 
Είχαν σκάψει μιά σύραγγα πού προχωρούσε δυόμυσι μέτρα στή γη. Τό σχέδιο ήταν 
νά τήν κάνουν τέσσερα καί κεϊ ν’ άρχίσουν τό μεγάλο δωμάτιο, τό «σαλόνι», πού 
θά τούς προστάτευε άπ’ τόν άνήλεο έχθρό.

θά νικούσαν δμως τή σκληρή χαβάρα πού τούς έμπόδιζε;
* * *

— Βρέ, Μήτρο, σπάω τό κεφάλι μου πώς κάτι κουδουνίζει άπό κάτω. Μπας 
κι είναι κανένα κούφιωμα;

ΤΗταν ή πέμτη νύχτα πού σκάβανε σάν τάπε αυτά ό θύμιος. “Ολοι δμως τόν 
άποπήραν !

— Ή άλεποΰ στόν ύπνο της... "Ισως νάναι ό άντίλαλος του άνοίγματος πού 
σκάψαμε.

Τό σκάψιμο προχωρούσε άργά, μά τό κουδούνισμα άκουόταν δλο καί πιό 
έντονο.

— Σπήλιος θάναι, είπε δ θύμιος άφοΰ έπεσε χάμω καί κόλλησε στή γή τ’ 
άφτί του.

— Λές νά μάς λυπήθηκε ό θεός καί θά κάνη τό θαύμα του; Ρώτησε ό θεοφο
βούμενος καί μιά λάμψη φώτισε μέσα στή νύχτα τά μάτια του.

—Ό θεός νά κατέβη δέ θά βρή σπήλιο έδώ πέρα, άκούστηκε θυμωμένη ή 
φωνή του Καπετάνιου, θάναι κανένα μικρό κούφιωμα πέτρας. Σ’ αύτά τά πετρώ
ματα σχηματίζονται συχνά.

Τά παλληκάρια σιώπησαν. ’’Ήταν σπουδασμένος δ Καπετάνιος κι ήξαιρε άπό 
τέτοια, έτσι τόν πίστεψαν χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Ξάφνου μιά άθέλητη κραυγή ξέφυγε άπ’ τά στήθεια τους. Ή άξίνα χτύπησε 
μέ δύναμη, άνοιξε μιά τρύπα καί χώθηκε στό κενό...

Βαθειά έκεί ήταν τ’ άπομεινάρια ένδς τάφου.
Ό Καπετάνιος σταυροκοπήθηκε. Πρώτη φορά τδκανε αύτό. Πάντα μιλούσε 

κοροϊδευτικά γιά σταυρό κοπή ματα καί τά τέτοια.
—Καλό σημάδι, δ θεός είναι μαζύ μας, μουρμούρησε^
ΤΗταν λόγια πού ταίριαζαν καλύτερα στό στόμα τοΰ θεοφοβούμενου κι’ δχι 

τοΰ Καπετάνιου. Άν δμως δέν ήταν νύχτα πού τής έλειπε κι’ αύτό τό άδύναμο λα- 
μπύρισμα τοΰ φεγγαριού, θάβλεπαν τά παλληκάρια πώς τό πρόσωπο τοΰ Καπετά
νιου τους μιλούσε μιά πολύ διαφορετική γλώσσα. Μέσα στό σκοτάδι ή μορφή του 
γιά μιά στιγμή παραμορφώθηκε μέ μιά καινουργιοφερμένη στητή ζαρωματιά στό μέ
τωπο. Κάτι πέρασε άπ’ τό μυαλό του, μά δέν τό ξεστόμισε. Άν τό μολογοΰσε θά 
γινόταν, δχι δέν έπρεπε.

Ό Μήτρος άναψε τό κλεφτοφόιναρο καί φώτισε τόν τάφο ΰστερα άπό τόσων 
χρόνων άπόλυτο σκοτάδι.

Τό κυκλικό φωτεινό δεμάτι πού σκόρπισε στό σκοτάδι, σπόρπισε μαζύ καί τό 
πρώτο τράνταγμα. Μέσα τους κυριάρχησε ή περιέργεια κι’ ή έλπίδα γιά κρυμμέ
νους θησαυρούς.

Ρίχτηκαν μέ τά μούτρα στή δουλειά. Μεγάλωσαν τό άνοιγμα δσο πού χωρούσε 
ένα - ένα νά μπαίνη συρτός μέ τήν κοιλιά, καί μπήκαν μέσα.

—Προσοχή νά βγάλουμε λίγο - λίγο τό χώμα μή μάς ξεφύγη κανένα κομμάτι 
χρυσάφι.

—Νά ένα πυθάρι, κάτι θάχει...
— Τ( είναι;

38 39

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



— Χώμα μοναχά...
— Έδώ σάν κάτι νά έχη, τό χώμα είναι σάν ψιλό άλεύρι.
— Βρήκες τίποτε;
— Κόκκαλα...
— χκε$άλι^ πρέπει νά είναι τά στολίδια, κοίταξε, κάτι μπορεί νά βρούμε.
— ΚΓ άν βρούμε τί νά τό κάνουμε;
’Ακολούθησε βουβαμάρα. Γιά μιά στιγμή σιώπησαν δλοι. Κανένας δέν τδχε 

σκεφτή νωρίτερα αύτό. ’’’Ηταν άντάρτες πού έπαιζαν κορώνα γράμματα τή ζωή 
τους γιά μιά ’ιδέα, τί νά κάνουν τούς θησαυρούς; ΤΗταν τόσο άχρείαστοι στό δρόμο 
πού διάλεξαν.

— Καλά, δ,τι βρούμε θά τά δώσουμε γιά τόν άγώνα, άκούστηκε ή φωνή τού 
Καπετάνιου.

Ήταν μιά καλή λύση. ΝαΙ αύτό θά γινόταν.
Ξανάρχισαν τό ψάξιμο καί τό καθάρισμα.

* * *
Μιά ώρα μονόχνωτης δουλειάς έφτασε γιά νά τελειώσουν τό καθάρισμα. ‘Η 

σοδειά ήταν καμιά είκοσαριά πήλινα άγγεϊα καί κούπες σέ λογής - λογής μεγέθη. 
’Άν τά κοιτούσε κανένας προσεκτικά στό φώς τής μέρας θά ξεχώριζε στήν έπιφά- 
νειά τους κάτω άπό τή λάσπη μαύρες γραμμές πού σχημάτιζαν κύκλους κι’ άλλα 
γεωμετρικά σχέδια. Κοντά σ’ αύτά βέβαια ήταν κι’ άρκετοί σκελετοί πού τούς 
πέταξαν μαζύ μέ τά χώματα.

"Ολη αύτή ή ιστορία είχε κι’ ένα παραπάνω καλό. Ήταν μιά δικαιολογία γιά 
τόν ίδιοχτήτη τοΰ χωραφιού. ’Άν τό άνακάλυπτε ό έχθρός άδειο, θά μπορούσε νά 
πή πώς δλο τό σκάψιμο ήταν άποτέλεσμα άρχαιολογικής μανίας. Τυχαία άνακά- 
λυψε μιά σχισμάδα, μυρίστηκε πώς κάτι θά βρισκόταν άπό κάτω καί έσκαψε. "Οχι 
πώς αύτό τά δικαιολογούσε δλα πέρα γιά πέρα, μά άπό τό τίποτε καλύτερο ήταν 
αύτό; «Στήν άνερκά φελά καί τό χαλάζι».

Ό ίδιοχτήτης τού χωραφιού ήταν πρόθυμος νά ύπηρετήση τό ξεσήκωμα γιά τή 
λευτεριά, καί νά κάνη κάθε θυσία, δπως κι’ ό γέρος μέ τό σκαμμένο πρόσωπο. 
Ήταν δμως φαμελίτης ό άνθρωπος, σαράκι ή ένοια στή ψυχή του.

’Έτσι άφησαν μέσα δυό τρία άρχαϊα κανάτια κι’ ένα κρανίο συντροφιασμένο 
μέ λίγα κόκκαλα.

Λάλησαν οί πετεινοί άπ’ τό κοτέτσι τοΰ γέρου κι’ ό άντίλαλός τους έσκισε τήν 
πρωινή σιγαλιά φτάνοντας ώς τ’ άφτιά τους. Νά περίμενε ή Πλάση όλόκληρη αύτό 
τό σύνθημα τάχα; ’Ίσως, γιατί εύτύς δλη άναταράχτηκε στό πρώτο ξύπνημά της. 
Ό ούρανός ξεθώριασε λιγάκι κατά τήν ’Ανατολή, ένα βιαστικό πουλί πέρασε άνά
μεσα άπό δυό λιόδεντρα, ένα άλλο κάπου κρυμμένο άρχισε νά λέει μιά κου
βέντα στή δική του γλώσσα, ένα άεράκι άνασάλεψε τό κάθε τι φέρνοντας μαζύ του 
άλμύρΟ- καί φύκι άπ’ τή θάλασσα.

—Ξημερώνει σέ λίγο, είπε ό Μήτρος γεμίζοντας τά πνεμόνια του μέ τήν πρωινή 
φρεσκάδα.

—Ναί, δέν προφταίνουμε νά κάνουμε τούς έξαεριστήρες, ούτε νά σιάξουμε 
τήν είσοδο, συμπαίρανε ό θύμιος.

Τήν ώρα κείνη βγήκε άπ’ τήν τρύπα ό Καπετάνιος. Κοίταξε γιά λίγο γύρω 
σιωπηλός. Μάταια τό δροσερό θαλασσινό άγέρι πάσκισε νά τού δροσίση τό νού 
καί τήν ψυχή του.

—Πηγαίνετε έσεις καί πάρτε κΓ δλ’ αύτά τά τσουκάλια, τούς είπε ό Καπε
τάνιος. Δέν έμεινε καί πολλή δουλειά, άκόμα μιά νύχτα καί τελειώνουμε.

Τά τρία παλληκάρια τόν κοίταξαν άπορεμένα.
— Καί σύ, Καπετάνιε;
— Τί έγώ; θά μείνω έδώ. Δέ μπορεί τό κρησφύγετο νά μείνη έτσι μισοτελε- 

μένο μόνο του.
— Καί πώς θά περάσης δλη τή μέρα;
Ό Καπετάνιος σκέφτηκε λίγο.
—Πέστε τού γέρου νά περάση κατά τό μεσημέρι, νά μού φέρη δσες έπιστολές 

ήρθαν καί λίγο φαγητό.
—Κανένα άπ’ τά βιβλία σου; Τόν ρώτησε ό Μήτρος πού ήξαιρε πιό καλά τίς 

συνήθειες τού Καπετάνιου.
—Καλά, άς μού φέρει ένα. Καί σάν πηγαίνετε προσοχή στό δρόμο μή 

σας πάρη κανένας μυρουδιά, τά μάτια σας δεκατέσσερα.
* * *

Κάθισε δσο πιό άναπαυτικά μπορούσε μέσα στό θολωτό λαξεμένο τάφο ένώ 
άκουε τά βαριά βήματα τών παλληκαριών του νά ξεμακραίνουν. Περίμενε ώσπου 
δέν έφτανε πιά ό άχός τους στ’ αύτιά του καί ξεκλείδωσε δλα του τά νεύρα’ άνοι
ξε δλες τίς πόρτες τού νού καί τής καρδιάς του.

'0 τάφος ήταν κατασκότεινος κι’ ό άέρας κρατούσε τή χαρακτηριστική του 
μυρουδιά μ’ δλο πού μπαινόβγαιναν δλο τό βράδυ. Άνάπνευσε βαθειά, καί γέ
μισε δλος, δλο του τό είναι άπό τόν άρχαΐο αύτό τάφο. ’Ένοιωσε τό κάθε τι νά 
χάνεται. Βούλιαξε σέ κάτι άπροσδιόριστο πού ή μεγαλωσύνη του τόν έκμηδένιζε.

Βάλθηκε νά τό ξεδιαλύνη, παίδεψε κάμποσο τό μυαλό, ώσπου τό κορμί κου
ρασμένο τόν άνάγκασε νά γείρη τό κεφάλι στά λαξεμένα τοιχώματα καί τά βλέ
φαρα έγειραν βαρειά σκεπάζοντας τά μάτια...

* * *
Τόν ξύπνησε ένα έντονο άνακάτωμα κλαδιών. ’Έσφιξε τό στέν στά χέρια καί 

περίμενε.
—Έγώ είμαι, Καπετάνιε, μή καί μέ ράψης μέ τό σιδερικό σου.
Ήταν ό γέρος πού κουβαλούσε σέ σταυρωτή μαντηλιά φαγητό, τήν άλληλο- 

γραφία καί ένα βιβλίο.
—Καλημέρα. ‘H σκαμμένη μορφή τού γέρου φάνηκε στό άνοιγμα.
—Καλημέρα γέρο.
— Σταθήκετε τυχεροί βλέπω. Πώς τά φέρνει πότε - πότε ό Πλάστης μου... Είναι 

ν’ άπορή καί νά θαμάζη κανένας. Νά μπώ, Καπετάνιε;
—’Άν θέλης!
—θέλω, θέλω νά δώ καί γώ πώς είναι. Στήν άρχή δέ τό πίστεψα σάν μού 

τώπαν τά παιδιά.
Ό γέρος σούρθηκε μέ τήν κοιλιά του καί μπήκε.
— Σκοτεινά είναι, δέν έχεις φώς; Ρώτησε.
Ό Καπετάνιος άναψε τό κλεφτοφάναρα ,πού κρατούσε περασμένο στή ζώνη 

του. Τά μάτια τού γέρου στριφογύρισαν άκολουθώντας τό φωτεινό κύκλο καί πε
ριεργάστηκε τόν τάφο.

— Πώς σού φαίνεται, παππού;
— Καλός είναι, παιδί μου. Πολύ βολικός. Μόνο πού τό άνοιγμα δέν τό κανο

νίσετε καί φαίνεται πολύ.
— Καλά, θά τό σιάξουμε άπόψε.
Ό γέρος ξανακοίταξε ένα γύρω.
—Καί δέν βρήκατε ούτε ένα χρυσαφικό μέσα παρά μόνο έκείνα τά πήλινα. 

’Αλήθεια τί νά τά κάνω; Μού γέμισαν τό καλύβι.
— Βόλεψέ τα σέ καμιά γωνιά κΓ ύστερα βλέπουμε.
— Έδώ σοΰφερα φαγητό, κάτι γράμματα καί ένα βιβλίο πού διάλεξε ό Μήτρος.
— Εύχαριστώ, παππού.
Ό γέρος δέν είπε τίποτε άλλο. Βιαζόταν νά φύγη. ’Έσκυψε προύμυτα σούρ

θηκε στό χαμηλό διάδρομο καί βγήκε.
— Βάλε καλά τά κλαδιά στό άνοιγμα, τού φώναξε ό Καπετάνιος.
— Μήν έχεις ένοια, καλά είναι. Γειά χαρά...
Τά λόγια τού γέρου φάνηκαν σάν νάρχονταν άπό ένα άλλο κόσμο.

» * *
’Έμεινε πάλι μόνος καί άρχισαν νά τού ξανακατεβαίνουν οί σκέψεις καί οί 

λογισμοί. ’Ένοιωσε νά βουλιάζη στήν ίδια άπροσδιόριστη ούσία δπως καί τό χά
ραμα.
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Προσπάθησε νά καθίση άναπαυτικά μά κάτι σκάλωσε στήν άκρη τοΰ παντε
λονιού του. "Αναψε τό κλεφτοφάναρο. ’’Ήταν τό κρανίο. Τό ξεσκάλωσε καί τό ά- 
πίθωσε σέ μιά γωνιά.

—Συγνώμη γιά την ένόχληση, φίλε, του ψιθύρισε μ’ ένα κομμένο χαμόγελο. 
Τουριξε δλο τό φώς του κλεφτοφάναρου καί τό κοίταζε γιά λίγο.
«Αλήθεια» άναρωτήθηκε, «γιατί να ταράσσουμε τήν μακαριότητα τών πεθα

μένων;» Έμεΐς οί ζωντανοί έχουμε πολλές άπαιτήσεις, καί χωρίς κανένας νά 
μάς_ δώση, τό δικαίωμα τά άναταράσσουμε δλα. Δέν μάς φτάνει πού παιδευόμαστε 
έμεΐς οί ίδιοι παιδεύουμε κι’ δτι ύπάρχει γύρω μας. Ποιος ξαίρει πότε έζησε κι 
αύτός. Μπορεί νάκανε τά ίδια πού κάνουμε έμεΐς. Τώρα χαμένος στά χρό
νια, άγνωστος μέσα στούς τόσους πού έφυγαν άπ’ τή ζωή. Βρές λογαριασμό ποιος 
νάτανε. Καλός; Κακός;... "Ομως πάλι, μιά φορά, κάτι θάταν. Αύτό τό κοκκά- 
λινο κύπελλο είχε μέσα ένα μυαλό πού μπορούσε νά σκεφτή γιά ένα σωρό πρά
ματα».

"Αθελα τοδρθε στό voû μιά φοιτητική παράσταση ποΰκαναν οί Κύπριοι σάν 
πήγαινε πανεπιστήμιο. "Επαιζε τό ρόλο του "Αμλετ στό Σαιξπηρικό έργο καί 
κρατούσε ένα κρανίο που τόχαν δανειστή άπό ένα φοιτητή της ιατρικής. "’Ήταν 
ή μόνη φορά πού είχε δοσοληψίες μέ άνθρώπινους σκελετούς.

Τώρα τοΰ φαινόταν τόσο διαφορετικά. Τοΰ φάνηκε πώς τό κρανίο τοΰ σπήλιου 
είχε δική του προσωπικότητα. Δοκίμασε νά τό πάρη στά χέρια μέ τόν ίδιο 
τρόπο που πήρε έκεΐνο τό άλλο στή φοιτητική τους παράσταση, μά δέν τά κα- 
τάφερε. Κάτι τόν έμπόδιζε ύποσυνείδητα.

Πήρε, τό βιβλίο ποΰταν άφημένο έκεΐ κοντά. Μιά άνθολογία μέ σημειωμένα 
άπ’ τό χέρι του τά ποιήματα πού τοΰ άρεσαν. Δοκίμασε νά συγκεντρώση τό voû 
του και νά διαβάση. Μά ούτε κι αύτό δέν τό κατάψεερε. Τοΰ φάνηκαν δλα δίχως 
νόημα, μικρά, σχεδόν γελοία. Τά έκμηδένιζε ή γεμάτη μυστήριο μεγαλοπρέπεια 
τοΰ τάφου.

θά πρέπει νά καθίσω νά γράψω, μόνον έτσι θ’ άδειάσω και θά γαληνέψω, σκέ- 
φτηκε. Πάντα στις πιό δύσκολες καί άξεδυάλητες στιγμές τής ζωής του αύτό έ
κανε. Τάστρωνε δλα στό χαρτί, πότε στά καλούπια γεροδεμένου διηγήματος καί 
πότε σέ στίχους.

Γύρισε άποφασιστικά τις τελευταίες σελίδες τοΰ βιβλίου. Βρήκε άρκετό μέρος 
άδειο. Πήρε ένα μικροσκοπικό μολυβάκι καί άρχισε νά γράφη.

«Χαλάσαμε τήν μακαριότητα ένός τάφου, ό χρόνος φαίνεται τόσο σταλωμέ- 
νος έδώ, κι δλα τόσο μηδαμινά, γιατί... γιατί... ’Αλήθεια, γιατί τόσος άγώνας νά 
δέρνη τή ζωή μας»;

Τό χέρι του σταμάτησε. Τρόμαξε. Πρώτη φορά δέν μπόρεσε ν’ άδειάση στό 
χαρτί τήν ψυχή του. ’Ανήμπορος άφησε τό μολυβάκι νά κυλήση στό χώμα.

* * *
Πήρε τές έπιστολές κι άρχισε ν’ άνοίγη μιά μιά καί νά τίς διαβάζει μηχανι

κά. "Ελεγαν γιά ένέδρες, γιά ζητήματα όπλισμοΰ, γιά τίς όμάδες, καταγγελίες 
κι ένα σωρό άλλα.

Σέ μιά σταμάτησε. Δέν έγραφε πολλά, μιά πρόταση δλη - δλη: «Γοργέας 
άπέλύθη τών φυλακών χθές».

"Εφερε στό voû του τό καστανό άγόρι πού άφηνε δλο τόν ένθουσιασμό τών 
είκοσι χρόνων του νά ξεχυλα άπ’ τά μάτια του. Πρόθυμο πάντα νά τέλειωνε μέ 
γρηγοράδα κάθε διαταγή σάν κυνηγημένο. Σάν χρειάστηκε νά πάρη ένα ψευδώ
νυμο ό Καπετάνιος δέν δυσκολεύτηκε νά τοΰ τό βρή. Γοργέας. Τοΰ πήγαινε δσο 
κανένα άλλο.

Ό Καπετάνιος σ’ αύτόν βρήκε άναστημένα τά δικά του περασμένα νειάτα. Οί 
σκέψεις του, οί άπορίες του, τά προβλήματά του, τά ’ιδανικά του, οί προτιμήσεις 
του σέ ώρισμένα βιβλία, οί ένθουσιασμοί του ήταν τόσο δμοιοι μέ κείνους πού κά
ποτε είχε στό πρώτο ξέσπασμα τής νιότης.

Γι’ αύτό πολλές φορές σάν τέλειωναν τίς δουλειές τοΰ άγώνα ξεχνιόνταν στήν 
κουβέντα. Μιλούσαν γιά δλα τά θέματα άπ’ τή θρησκεία ώς τή φυσική, άπ’ τήν 
φιλολογία ώς τήν κηπουρική.

Κατά βάθος ό ένας θάμαζε και ζήλευε τόν άλλο. '0 Καπετάνιος καμάρωνε 
τήν άγουρη νιότη κι ό Γοργέας μέ τή σειρά του θάμαζε τήν ώριμότητα καί τήν 
πλατειά μόρφωση τοΰ μεστωμένου άνθρώπου.

Σάν πήραν τό Γοργέα φυλακή ό Καπετάνιος κατάλαβε καί έχτίμησε τή δου
λειά του. Μέ τή σύλληψη του νέου δλες οί δουλειές τής πόλης στάλωσαν. Καί τό 
χειρότερο ήταν πού έκανε καί τό σύνδεσμο μέ τήν πόλη, χωρίς αύτόν δέν μπο
ρούσε νά κινηθή. Προσπαθούσε ένα μήνα νά κατέβη άπ’ τά χωριά τοΰ βουνού 
μά δέν τά κατάφερε.

«Γοργέας άπελύθη τών φυλακών χθές». Κάτι ήταν αύτό. Ρούφηξε άπ’ τό λιγό- 
λογο γράμμα λίγη έλπίδα καί πήρε ένα κομμάτι χαρτί. Είχε τόσα πολλά νά κάνη 
στήν πόλη.

«Πρός Γοργέαν. Νά είναι έτοιμος άνά πάσαν στιγμήν νά μέ παραλάβη, λαμ- 
βάνοντας τά δέοντα μέτρα καί νά είδοποιήση τούς ύπευθύνους».

Ή εύχάριστη αύτή είδηση τουδωσε κουράγιο ν’ άπαντήση μιά-μιά δλες τις 
άλλες έπιστολές.

Κατά τό βράδυ μονάχα θυμήθηκε τό φαγητό πού περίμενε στή σταυρωτή μαν- 
τηλιά. Τήν άνοιξε κι έβαλε λίγες μπουκιές στό στόμα,. "Οχι πώς πεινούσε, μά γιά 
νά μή κακοκαρδίση τό γέρο πού μουρμουρούσε σάν έμενε τό φαγητό άνέγγιχτο.

Κοίταξε τό ρολόι, ήταν σταματημένο. θυμήθηκε πώς δέν τδχε κουρδίσει., 
«Καλά σταμάτησε» σκέφτηκε, «έδώ μέσα έχασαν ολόκληροι αιώνες τή ση

μασία τους, δχι τά λεπτά καί τά δευτερόλεπτα».
Μδλα τούτα μάντευε πώς είχε σκοτεινιάσει. Στό άνοιγμα οί λιγοστές χαρα

μάδες πού άφηναν τά κλαδιά καί πού δλη μέρα ξεχώριζαν κάπως είχαν θολώσει. 
Πήρε τό στέν καί βγήκε έξω. ^Ηταν ή ώρα πού παλεύει ή νύχτα μέ τή μέρα, στό 
σημείο έκεΐνο πού δέν μπορείς νά πής πώς νύχτωσε μά ούτε καί πώς είναι άκόμη 
μέρα.

Ψηλά πάνω έπιβλητικό πρόβαλλε τό βουνό σκιάζοντας τή στενόμακρη ^πεδιά
δα πού τέλειωνε μέ φιδωτό ποδόγυρο στή θάλασσα. Στή ράχη τοΰ βουνοΰ πρός 
τή Δύση ήταν άκουμπισμένο ένα μικρό χωριό πού μόλις ξεχώριζε στό σύθαμπο.

Κύταξε γιά πολλή ώρα γύρω του τήν πλάση, καί άνάπνευσε άχόρταγα τό 
φρέσκο άγέρι. "Εστησε τ’ αύτί κι άκουσε τό ξεψυχισμένο βουϊτό τής θάλασσας. 
Τό πιό ζωντανό στοιχείο τής γής δέν ήταν παρά ένα μίλι μακρυά.

Μόλο πού δέν είχαν φύγει έντελώς οί μπερδεμένοι λογισμοί άπ’ τή σκέψη του, 
ένοιωσε κάτι σάν ’Ανάσταση μέσα του μαντεύοντας στόν ούρανό πού δλο σκού- 
ραινε νά λαμπυρίζη τό πρώτο νυχτιάτικο άστρο.

* * *
Τά τρία παλληκάρια δέν άργησαν νά φανούν. "Ηρθαν πιό γρήγορα άπό δτι 

έπρεπε, μά δέν τούς μίλησε γι αύτό. Καταλάβαινε τή βιασύνη τους νά τελειώσουν 
πέρα γιά πέρα τό κρησφύγετο μιά ώρα άρχήτερα.

Μέ τό χάραμα τέλειωσαν. "Εβαλαν μαστορικά χώμα καί έγειραν άρκετούς 
κλώνους άπ’ τά πέντε δέντρα γιά νά σκεπάζουν όλότελα κι έντελώς φυσικά τό 
άνοιγμα. ’Ακόμα μαστόρεψαν άρκετούς έξαεριστήρες γιά νά μπαίνη καθαρός 
άέρας μέσα.

—Ούτε διάβολος δέν μπορεί νά τό βρή, είπε θριαμβευτικά ό Μήτρος σάν δλοι 
άπίθωσαν χάμω τές άξίνες καί τά φτυάρια.

—Πάντα στις κουβέντες σου θά βάλης τόν έξ’ άπό δώ, τοΰπε έπιτιμητικά ό 
θεοφοβούμενος.

Ό Μήτρος τόν κοίταξε μέ καλοκάγαθο χαμόγελο.
—Είναι δπως έσένα πού πάντα βάζης τό δνομα τοΰ θεοΰ, τοΰ άπάντησε.
Ό Καπετάνιος κοίταξε γιά λίγο σκεφτικός τήν καμουφλαρισμένη είσοδο.
—Καλή είναι είπε, τώρα θά μπορούμε νά κάνουμε καμιά ένέδρα τής προκο

πής. Πάμε.
* * *

Στό καλύβι τούς περίμενε ό γέρος μέ φρεσκογαλεμένο κατσικίσιο γάλα καί 
σκληρό παξιμάδι. Είχαν δλοι όρεξη κΓ ένα αίσθημα σιγουριάς υστέρα άπό 
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τόσο καιρό Αβεβαιότητας. Ό Καπετάνιος γιά νά γιορτάσουν τούς μοίρασε διπλά 
τσιγάρα άπ’ δτι συνήθως. "Ετσι σάν άπόφαγαν έγειραν τό κεφάλι στόν σκληρό 
πέτρινο τοίχο καί τό μικρό καλυβάκι γέμισε άπ’ τή μυρουδιά τών τσιγάρων.

—Νά πάρετε τά δπλα πού έχουμε έδώ καί κεϊ σέ πρόχειρες κρύπτες καί νά 
τά βάλετε δσο πιό γρήγορα μπορείτε στό σπήλιο. "Υστερα νά καθίσετε νά σκε- 
φτητε γιά τήν ένέδρα στό μεγάλο δρόμο. Πρέπει νά τούς δείξουμε πώς μέ τό νά 
παίρνουν όλοένα καί αύστηρότερα μέτρα τίποτε δέν κάνουν. ’Εν τάξει; Έγώ τα- 
χειά φεύγω. ’Έχω πολλές δουλειές νά τελειώσω σ’ ένα άλλο μέρος πού έδώ κι 
ένα μήνα δέν μπόρεσα νά πάω. Σάν θά γυρίσω ό καθένας νάχη έτοιμο τό σχέδιό 
του γιά νά διαλέξουμε τό καλύτερο.

Τά παλληκάρια αναδεύτηκαν.
—Πότε φεύγεις, Καπετάνιε;
—’Απόψε. Είναι καλά, δέν έχει οδτε φεγγάρι. ’Έτσι δέν είναι γέρο;
—Ναί, άπάντησε έφτύς ό γέρος γιατί ήξερε άπ’ έξω κι άνακατωτά δ,τι είχε 

σχέση μέ τόν καιρό.
"Ολοι οί άντάρ,τες ένοιωσαν κάτι νά τούς σφίγγη τήν καρδιά. Τό ίδιο ένοιω

θαν δποτε τύχαινε νά φύγη ό άρχηγός. Τούς έζωνε ένα αίσθημα άβεβαιότητας. 
Κοντά του ένοιωθαν τόσο σίγουροι. "Αν κάποτε ή τραχειά άντάρτικη ζωή τους 
έκανε νά λυγίση τό κουράγιο τους, άν τύχαινε ν’ άναρρωτιούνται: «αξίζει τάχατες 
τόση θυσία;», ό Καπετάνιος τούς στήλωνε.

’Αγαπούσαν τόν Καπετάνιο. Πολλές φορές τούς μιλούσε γιά πράματα πού 
δέν πολύ καταλάβαιναν, ή έλεγε φωναχτά ποιήματα πού έφταναν στ’ αύτιά τους 
σάν άξεδυάλυτα αινίγματα. Μά δποτε τύχαινε νά καθίσουν καί νά μιλήσουν φιλικά 
γινόταν ένα μ’ αύτούς, καί τά λόγια του άπλά, τσεκουράτα έμπαιναν βαθειά στήν 
καρδιά τους. Μιλούσε γέρνοντας έλαφρά τούς φαρδιούς ώμους καί κουνούσε έκ- 
φραστικά τά χέρια, πού μιλούσαν κι’ αύτά τό ίδιο ξάστερα κι άντρίκια, δσο κι’ 
ή γλώσσα.

’Αντίθετα άπ’ τά παλληκάρια του ό Καπετάνιος, τούς καταλάβαινε δλους 
καί μάντευε τίς πιό κρυφές τους σκέψεις.

—Πώς κατάλαβες τί περνούσε άπ’ τό νού μου, Καπετάνιε; Τόν ρωτούσαν τότε 
μέ στόμα άνοιχτό άπό κατάπληξη.

Μά ό Καπετάνιος δέν άπαντούσε. Χαμογελούσε μοναχά.
Στις δύσκολες στιγμές ήξαιρε νά τούς όδηγήση. Δέν έχανε ποτέ τήν ψυχραι

μία του καί κεϊ πού δλα φαινόταν χαμένα εύρισκε σωτήριο μονοπάτι.
Ό Καπετάνιος μάντεψε τή στεναχώρια τών παλληκαριών του άπ’ τή βαρειά 

σιωπή πού άκολούθησε τά λόγια του.
—Τί σιωπήσετε, παιδιά; θά γυρίσω γρήγορα, δέ θ’ άργήσω.
—Ή κατάσταση σκούρανε πολύ, Καπετάνιο, είπε μέσ’ άπ’ τά δόντια του ό 

Μήτρος.
—Καί τί μ’ αύτό, φοβάστε;
—’Όχι γιά μάς. Εμείς καλά τήν έχουμε έδώ πού ήμαστε. Τό πολύ-πολύ άν 

δούμε καμιά άναταραχή κρυβόμαστε στό σπήλιο ποδναι σίγουρος. Έσύ δμως θά 
γυρίζης άπό δώ κι άπό κεϊ, θά κινδυνεύης, πρό πάντων άν πας στήν πόλη...

—Τί έχει ή πόλη;
—Τά ό·αβάζουμε τόσο συχνά στις έφημερίδες, τήν πλάκωσε τό χακί τού έγ- 

γλέζου, κι έτσι μικρή ποδναι...
—Καλα δέν είπα πώς θά πάω στήν πόλη.
—Δέν κάνει νά μάς λές βέβαια πού πηγαίνεις, Καπετάνιε, μά είναι φώς φα

νερό πώς κατά τήν πόλη θά τραβάξης, είπε ό θύμιος σβήνοντας χάμω τό τσιγάρο 
του.

Ό Καπετάνιος έπεσε σέ σκέψη. Τό αύλάκι στό μέτωπο πού τοδχαν άφημένο 
οί σκοτούρες τής φουρτουνιασμένης του ζωής, βάθυνε πιότερο.

—"Αν πάθω τίποτε ξαίρετε τί θά κάμετε.
—Ναί, τό γράμμα πού έγραψες μέ τις διαταγές γιά τέτοια περίπτωση είναι 

θαμμένο στή ρίζα τού μεγάλου πλάτανου στή βρύση τού βουνού.
—Δέν πιστεύω νά τράβηξε ύγρασία τό μπουκάλι μέσα καί νά καταστράφηκε 

ή έπιστολή.
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—Άστειεύεσε, Καπετάνιο; Τδχω κλεισμένο μέ τό καλύτερο βουλοκέρι ένα 
δάχτυλο παχύ, άκούστηκε νά διαμαρτύρετε ό γέρος καθώς συνδαύλιζε τή φωτιά 
ψήνοντας τό μεσημεριανό φαγητό.

—Καλά, καλά. "Ενα άλλο πούθελα νά σάς πώ είναι νά μή ξεχάσετε νά πά
ρετε στό κρησφύγετο μιά στάμνα μέ νερό καί άρκετά φαγώσιμα πού δέν χαλάνε, 
θά φροντίσω νά σάς στείλω καί γώ κονσερβοκούτια αύριο ή μεθαύριο. "Αν δμως 
μού τύχη τίποτε τό νού σας, αϊ;

Ό Μήτρος κοίταξε τόν Καπετάνιο μέ θαυμασμό.
—Μιλάς τόσο ήσυχα, Καπετάνιε γιά τό άν σού τύχη τίποτα σά νά λές γιά τό 

φαγητό πού μαγειρεύει ό γέρος, τοδπε σβήνοντας κι’ αύτός τό τσιγάρο του άφού 
τόν ρούφηξε τσιγγούνικα ώς έκεϊ πού δέν έπαιρνε άλλο.

Ό Καπετάνιος χαμογέλασε.
—Γιατί νά φοβηθώ, Μήτρο; Αύτό είναι κάτι πού άλλος λίγο άλλος πολύ δλοι 

μας περιμένουμε, δέν είν’ έτσι;
—Ναί άλλά^.
—Τί άλλά. Ξαίρετε τί μοδπε κάποιος σάν είχαμε έτοιμη τή δραπέτεψη άπ’ τά 

κρατητήρια;
"Ολα τά παλληκάρια μαζεύτηκαν κοντά του, κι ό γέρος έστησε αύτί γεμάτο 

προσοχή άτ’ τή γωνιά του. Τούς άρεσε ν’ άκοΰνε τόν Καπετάνιο νά τούς ξεδι- 
πλώνη ιστορίες άπ’ τή περασμένη ζωή του, άν καί δέν τδκανε πολύ συχνά.

—"Ολα τά είχαμε κανονίση, ώς τήν πιό μικρή λεπτομέρεια. Τό παραμικρό νά 
παίρναν μυρουδιά οί φρουροί κακά τήν είχαμε. Μέ κόντεψε τότε ένας άλλος συγ
κροτούμενος πού ήξαιρε γιά τά σχέδιά μας καί μέ πήρε μαράμερα. «Δέ φοβάσαι 
πού θά δραπετέψης;» Μέ ρώτησε. Έγώ άπόρησα. «Τώρα πού τά έτοιμάσαμε δλα 
μού κάνεις τέτοια έρώτηση, Χριστιανέ μου;» Εκείνος κόμπασε. «Ναί άπορώ πώς 
τ’ άποφάσισες. Έδώ καλά τήν έχουμε. Είμαστε άσφαλισμένοι. ’Έξω δμως είναι 
τόσοι κίνδυνοι. "Οχι μονάχα οί έγγλέζοι, αύτοί δέν είναι καί τίποτε, μά είναι στή 
μέση κι οί προδότες».

—Καί τί τοδπες; Ρώτησε ό γέρος άνυπόμονα.
—«Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει

δταν προβλέπουν (καί πολλοί προβλέπουν)
πώς ό Εφιάλτης θά φανεί στό τέλος, 
κ’ οί Μήδοι έπιτέλους θά διαβούνε».

Σ’ δλων τά μάτια γράφτηκε ή άπορία.
—Τί παναπή αύτό, Καπετάνιε;
—Είναι γιά τόν Εφιάλτη πού πρόδωσε τό Λεωνίδα καί τά παλληκάρια του 

στούς Πέρσες;
Ρώτησε ό θεοφοβούμενος ποδταν Ô πιό διαβασμένος.
—Ναί, γι αύτόν. Καμιά άλλη ώρα πού θάμαστε ξεκούραστοι θά σάς έξηγήσω 

δλο τό ποίημα. Νά δήτε τί βαθύ κι άληθινό νόημα ποδχει, καί πόσο ύπέροχη είναι 
ή Ιδέα τής σίγουρης θυσίας γιά τή λευτεριά. Τώρα πρέπει νά κοιμηθήτε λιγάκι, 
δέν ήταν λίγο τό ψεσινό ξαγρύπνι. Έγώ θά βγώ στή μεγάλη έλιά νά φυλάω κα
ραούλι.

—Ποτέ, Καπετάνιε, έπαναστάτησαν τά παλληκάρια.
—θά πάω έπέμεινε ό Καπετάνιος.
—Έσύ άπόψε έχεις νά κάνης δρόμο, έμεϊς τίποτε δέν έχουμε.
—Μά δέ νυστάζω.
’Απ’ τό διχασμό τούς έβγαλε ό γέρος.
—Χρειαζούμενο δέν είναι νά φυλάη κανένας. Έγώ έχω δουλειά έξω στήν αύλή. 

θά ποτίσω καί θά ξεχορτίσω τά λουλούδια μου. Πιότερο έπικίνδυνο είναι νά φυλάη 
ένας έξω κ άς είναι πάνω στήν έλιά. Είναι κι αύτά τά μηχανήματά τους μέ τό 
φτερό πού γυρίζει στήν κορφή τους σάν άνεμόμυλος. "Οσο πάνε ξεθαρρεύουν καί 
πετοΰν πιό χαμηλά. Χτές είδα καί τό χρώμα τών ματιών αύτουνοΰ πού καθότανε 
μέσα.

—"Οχι κι έτσι γέρο! Τόν άποπήρε ό Καπετάνιος.
Συμφώνησαν δμως πώς ό γέρος είχε δίκιο, κι δλοι έστρωσαν χάμω τίς κου

βέρτες τους.
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Ό Μήτρος κόντεψε τόν Καπετάνιο.
- Καλά δλ αυτά, Καπετάνιο, μά δέ φοβάσαι καθόλου; τόν ρώτησε σιγανά.

„ θ Καπετάνιος γύρισε καί τόν κοίταξε. Στό λιοψημένο μελαχροινό πρόσωπο 
του παλληκαριου δυο καμίνια τά καστανά μάτια του, καθρέφτιζαν δλο τό άναστά- 
τωμα τών συλλογισμών του.

— Έσύ, Μητρο, φοβάσαι; Άν σου τύχη...
Αν μου, τύχη ποτέ δέ ^θέλω νά πέσω ζωντανός στά χέρια τους, όχι, Καπε

τάνιε, μήν περάσει άπ’ τό νου σου πώς δειλιάζω. Μά έτσι πού κάθουμε καί σκέ- 
φτουμε τώρα τό θάνατο μου φαίνεται άλλιώτικος.

— Δέν τόν ξανασκέφτηκες;
—Πρώτη φορά μουλαχε νά τόν σκεφτώ στά σοβαρά. Σάν ήμουν στό χωριό 

θά μ έβγαζαν τρελλό άν σκεφτόμουν κάτι τέτοιο. Χτυπούσα του τοίχου κι έβγαζε 
νερό πού λέει ό λόγος.

Ό Καπετάνιος τόν κοίταξε λιγάκι σκεφτικός.
— Είσε άραβωνιασμένος, Μητρο; Τόν ρώτησε.
- — Οχι Καπετάνιε, μά είναι μιά στό κάτω χωριό πού τήν άγαποΰσα άπό μικρό 

παιδί, θά^τήν ζητούσα, μά έλαχε έκείνες τις μέρες νά βγώ στά βουνά.
— Σου εύχουμε νά πας γρήγορα νά τήν ζητήσης σάν τελέψη ό άγώνας μας. 

Σέ περιμένη;
—Ναί.
—Τότε ταχειά μέ τό καλό νά τήν παντρευτής. "Οσο γιά τό θάνατο καλά κάνεις 

πού τον σκέφτεσαι στά σοβαρά τώρα. "Οσο τόν σκέφτεται κανείς μεστώνει πιό
τερο. Πάλαιψε μαζύ του, καί θάρτη ή ώρα πού δέ θά τόν φοβάσαι. Τότε Θά νοιώ- 
σης δυνατός, δσο δυνατός μπορεί νά γίνη ό άνθρωπος. Πάλι γιά τό «άν τύχη τί
ποτε» νομίζω, πώς σάν έρθη ή ώρα σου τ’ όσμίζεσαι, είμαι σίγουρος γι αύτό. Καί 
γώ γιά τήν ώρα δέν οσμίστηκα κάτι τέτοιο, ίσως γι αύτό μιλώ τόσο άφοβα.

Δέν συνέχισαν τήν κουβέντα γιατί έκλεισε τά μάτια καί τούς συλλογισμούς 
τους ή κούραση καί τό ξενύχτι.

* * *
Στήν πόλη πού κατέβηκε ό Καπετάνιος τό βράδυ είχε νά κάνη πολλή δουλειά. 

ΟΙ συλλήψεις ξεχαρβάλωσαν τις όμάδες. Εύτυχώς πού δέν μίλησαν ο*ι  πιο πολλοί, 
κι δσοι έτυχε νά μιλήσουν μέ τή γλώσσα του βούρδουλα δέν είπαν σπουδαία πρά
ματα. Μέ τις πρώτες συλλήψεις φρόντισαν κι άδειασαν δλες τις κρύπτες κι έτσι 
δσες έπεσαν στά χέρια του έχθρού ήταν άδειες.

Ό Καπετάνιος ρίχτηκε μέ τά μούτρα στή δουλειά καί τό κεφάλι του βάραινε 
άπό σκέψεις. ’Έπρεπε νά ξαναστηλωθοΰν οί όμάδες, νά κάνουν νέες κρύπτες 
πυρομαχικών, νά λειτουργήσουν νέοι σύνδεσμοι γιά τις έπιστολές, νά βγαίνουν σέ 
άσφαλισμένο μέρος τά φυλλάδια, νά παρακολουθούνται οί ύποπτοι, έπρεπε, έ
πρεπε... "Ενα σωρό δουλειές καί προβλήματα περίμεναν στή σειρά.

ΟΙ άρχηγοί τών όμάδων της πόλης τού παραστάθηκαν καί τόν βοήθησαν μέ 
δλες^τους τές δυνάμεις, κι δ Γοργέας παρ’ δλη τή γρηγοράδα τού νου καί τών 
ποδιών του δέν πρόφταινε νά παίρνη άπ’ έδώ κι άπ’ έκεί μηνύματα, κι ή σκέψη 
του είχε λιγάκι μπλεχτή έτσι πού τή μιά δυσκολία άκολουθούσε άλλη άναποδιά.

Κι ή μικρή πόλη ήταν πραγματικά γεμάτη αναποδιές. Δέν έμεινε δρο
μάκι της χωρίς νάχει καί δυό τρεις οικογένειες τών έχθρών.

Ό Καπετάνιος συχνά πείραζε τό Γοργέα.
—Καλά ήσουνα στή φυλακή, r-άπλα δλη μέρα. ’Ενώ τώρα πού βγήκες σέ 

βάλαμε σέ σκοτούρες.
Ό Γοργέας τότε έσμιγε τά φρύδια κι’ άναβε.
— Τί λές, Καπετάνιε. Δέν έβλεπα τήν ώρα νά βγώ. Άκόμα μιά βδομάδα νά 

μέ κρατούσαν θά δραπέτευα.
« · «

Πέρασαν έτσι 15 μέρες χωρίς νά ξεχωρίζη πότε άρχιζε ή μιά καί πότε τέ- 
λειωνε ή άλλη. Ό άρχαίος τάφος πού βρήκαν σκάβοντας γιά κρησφύγετο έμεινε 
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παραχωμένος στό μυαλό του καί σχεδόν είχε ξεχάσει τό τράνταγμα πούνοιωσε.
Τούρθαν δμως δλα μαζύ σάν πέρασαν οί δεκαπέντε μέρες. Καθισμένος σέ μια 

άναπαυτική πολυθρόνα,έγειρε πίσω το κεφάλι και θυμήθηκε τη βαρεία άτμοσφαι- 
ρα τού τάφου. Μπροστά του ήταν ένα βάζο μέ λουλούδια. Τά κοίταξε γιά, λίγο, 
έσκυψε υστέρα καί τά μύρισε μέ τήν κρυφή έλπίδα πώς τό ολόφρεσκο άρωμά τους 
θά νικούσε τή μπόχα τού σταλωμένου άέρα. ’Άδικα, ή μυρουδιά δέν τριγύριζε 
στό δωμάτιο πού καθόταν, ήταν μέσα βαθειά στό είναι του. ,

Τότε άκριβώς άκουσε στήν πόρτα τό συνθηματικό χτύπημα τού Γοργέα, που 
μπήκε άμέοως δλος βιασύνη. ~ „

— Πήρα τις έπιστολές πού μοΰ .δώσατε και βρήκα τον Τρίαρχον. Μου είπε 
πώς δλα είναι έν τάξει. Τά φυλλάδια θά είναι έτοιμα τό άπόγεμα καί, θά κυκλο
φορήσουν αύριο πρωΐ-πρωΐ στήν έκκλησιά. ’Έχετε τίποτε άλλη διαταγή;

Ό Καπετάνιος τόν κοίταξε καί χοιμογέλασε. Διασκέδαζε μέ τήν εικοσάχρονη 
όρμή τού νέου γιατί τού θύμιζε τή δική του.

— Πές πρώτα ένα καλημέρα, κι ύστερα πάρε ένα-ένα μέ τή σειρά του, Γοργέα.
Κατέβασε τό κεφάλι τό παλληκάρι και ο ένθουσιασμός του εγινε κομμάτια 

στήν θετικότητα τής ώριμης ήλικίας.
— Καλημέρα, Καπετάνιε.
— Καλημέρα. Είπες δτι δλα είναι έν τάξει;
— Ναί. ’Έχετε άλλες διαταγές;
— Τί μέρα έχουμε;
— Τετάρτη.
— Τετάρτη, καί ό μήνας; Είναι δεκατέσσερις σήμερα;
—Ναί, γιατί;
—Λίγο άκόμα καί νά τό ξεχνούσα πώς αύριο πάνε δυό χρόνια άπό τότε που 

δραπέτεψα άπ’ τά κρατητήρια.
—Ναίί
Ό Καπετάνιος τόν κοίταξε έχοντας στά χείλη ένα χαμόγελο ικανοποίησης.
—Ρώτησες άν έχη άλλες διαταγές δέν είν’ έτσι; Τό λοιπόν ύστερα άπό δυό 

βδομάδες γιά πρώτη φορά μπορούμε νά ήσυχάσουμε. Δέν έχουμε καμιά διαταγή 
γιά τήν ώρα. Καί σύ μπορείς νά ξεχάσης γιά λίγο τή βιασύνη σου καί νά καθίσης.

* Ο Γοργέας κοίταξε τό ρολόι του.
— Δέν έχω πολύ ώρα έλεύθερη, είπε.
— Ναί βιάζεσαι τό ξαίρω, έχει δμως πολύ καιρό νά μιλήσουμε. Αλήθεια τί 

έκανες τήν ώρα σου στή φυλακή;
—Διάβαζα.
— Τί περίπου; Μά δέν θά καθίσης, τί δουλειά έχεις έπί τέλους;
— ’Όχι πώς έχω δουλειά, μά δποτε λείπω τό προσέχη ή μάνα καί τής έρχετε 

ή ψυχή στά χείλη άπ’ τήν ένοια. Άπό τότε πού πήγα φυλακή... άστα.
Λέγοντας αύτά ό νέος κάθισε.
— Τό λοιπόν τί διάβαζες;
— "Οτι βιβλίο έπεφτε στά χέρια μου. θυμούμαι τό πρώτο πού έπεσε στά χέρια 

μου ήταν ό «Τάφος» τού Παλαμά. Τό διάβασα μονορούφι. Δέν φαντάζεσαι πόσο 
γρήγορα τελειώνουν τά βιβλία έκεί μέσα.

Ό «Τάφος» τού Παλαμά, ό ΤΑΦΟΣ, θυμήθηκε πάλι έντονα τό σπήλιο. Μέσα 
του ξεχύλισε τό παλιό τράνταγμα.

— Ξαίρεις, Γοργέα, πριν λίγο καιρό σάν σκάβαμε γιά νά φτιάξουμε κρησφύ
γετο πέσαμε πάνω σέ τάφο.

— Ναί, άρχαίος; Μ’ ένδιαφέρει πολύ ή 'Ιστορία. Είναι πολύ παλιός;
— Δέν ξαίρω, βρήκαμε μόνο κάτι πήλινα άγγεία, μέσα.
— Τότε μπορείς άπ’ αύτά νά μαντέψης τήν ήλικία του.,
- —Δέν καταλαβαίνω άπό τέτοια, μά άν θές σου τά στέλνω να τήν βρής έσύ 

άφού ένδιαφέρεσε.
— Ναί θά τά περιμένω όπωσδήποτε.^
— Ξαίρεις δμως πόσο παράξενο μού φάνηκε; Μέ άναστάτωσε.
— Σύμπτωση είναι, Καπετάνιε. Έδώ τριγύρω στήν περιοχή μας ύπάρχουν 

πολλοί.
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Τέτοια σύμπτωση δμως πάλι; Γιατί νά ταράξουμε τήν γαλήνη ένός νεκρού, 
αύτός θά τόν λάξεψε μέ υπομονή γιά ν’ άναπαυτή σάν πεθάνη. Καί μεΐς μπαίνουμε 
μέσα^για να προστατευτούμε σέ ώρα κινδύνου διώχνοντάς τον...

„ Ο,τι είχε μέσα του παραχωμένα τόσες μέρες ό Καπετάνιος τάπε άνάκατα 
του νέου, πού στό τέλος έδεσε σέ κόμπο σκέψης τά φρύδια.

— Αλήθεια είναι πολύ παράξενο, είπε σάν τέλειωσε ό Καπετάνιος.
Σιώπησαν γιά λίγο χαμένοι ό καθένας στις δικές του σκέψεις. Τό ρολόϊ τοϋ 

τοίχου μέτρησε τότε δυνατά τις ώρες φέρνοντάς τους στήν πραγματικότητα.
Πρέπει νά πηγαίνω είπε ό Γοργέας καί σηκώθηκε. Γειά, Καπετάνιε, άν μέ 

θές τίποτε μέ ειδοποιός.
* * *

Τό ίδιο βράδυ μέ όδηγό τό Γοργέα καί μέ κάθε προφύλαξη γλύστρησαν άπ’ 
τους σκοτεινούς δρόμους τής μικρής πόλης. "Αφησαν πίσω τους τά τελευταία σπί
τια καί πήραν τό δρόμο του βουνού. Σάν έφτασαν σέ μιά μεγάλη χαρουπιά πού 
έγερνε τούς κλώνους της σκεπάζοντας τό δρόμο, σά γιά νά τόν προστατέψη ό 
Καπετάνιος σταμάτησε. Τήν είχε πάντα σημάδι.

—'Ως έδώ, Γοργέα, εύχαριστώ, τοΰπε άπλώνοντας τό χέρι γιά νά τόν άπο- 
χαιρετίση δπως πάντα.

Γιά πρώτη φορά ό νέος δέν κουνήθηκε.
—Καπετάνιε...
— Ναί; Τί είναι;
Ήταν νύχτα χωρίς φεγγάρι καί μιλούσαν ψυθιριστά.
— Σκέφτηκα πολύ γιά τόν τάφο πού βρήκατε.
— "Α, ναί, θά σου στείλω τά άρχαΐα άγγεΐα.
—’Όχι δέν είναι γι αύτό... νά γιά τό δτι σάς φάνηκε τόσο περίεργο πού βρέ

θηκε μπροστά σας σέ τέτοια στιγμή.
'O νέος σιώπησε γιά λίγο ϋστερα άπλωσε τό χέρι.
—Νά πάρτε το αύτό, είπε δίνοντας ένα μικρό δεματάκι στόν Καπετάνιο.
—Τί είναι;
—θά δήτε σάν τό άνοίξετε. Μόνο θά σάς παρακαλοΰσα νά τό άνοίγατε αύριο.
—Αύριο; Καί γιατί;
—"Ετσι.
Ό Καπετάνιος στριφογύρισε τό μικρό δεματάκι στό χέρι του θέλοντας νά 

μαντέψη στό σκοτάδι τί τάχα νά είχε μέσα.
—Καλά, είπε τέλος βάζοντάς το μέσα σέ μιά μυστική τσέπη τοϋ σκουρόχρω

μου πουκάμισου που φορούσε.
Τότε πήραν τόν Γοργέα οί βιασύνες.
—Γειά, Καπετάνιε, καλή τύχη κι ό θεός μαζύ σου, τοϋ ψιθύρισε καί χάθηκε 

άφίνοντας μετέωρο τό χέρι τοϋ Καπετάνιου ποδταν έτοιμο νά κάνη χειραψία.
* * »

'H άλλη μέρα ήταν δλο ένταση καί προετοιμασία. Τά παλληκάρια δσο 
καιρό έλειπε έκαναν τό σχέδιο γιά τήν ένέδρα. Ό Καπετάνιος τό βρήκε καλό καί 
διώρθωσε λίγες λεπτομέρειες.

Τά έτοίμασαν δλα. Τά δπλα, τις χειροβομβίδες, τή μεγάλη νάρκη καί μέ το 
πρώτο σκοτάδι πήραν τό δρόμο.

Ό Καπέτάνιος οϋτε πού θυμήθηκε τό μικρό δέμα τοϋ Γοργέα. ’Έμεινε έκεΐ 
στήν κρυφή τσέπη του άκόμα καί σάν πήρε ό καθένας τή θέση του στις δυό 
πλευρές τοϋ δρόμου.

Σέ λίγο άπό μακρυά φάνηκαν τά δυό φωτεινά μάτια τοϋ στρατιωτικού αύτο- 
κινήτου, κατάμεστο άπό στρατιώτες πού πήγαιναν γιά άλλαγή περιπολιών. Τό 
βλέπανε πού πλησίαζε σάν άνύποπτος δράκος. Ό Καπετάνιος κρατούσε σταθερό 
τό χέρι του στήν πυροδότηση τής μεγάλης νάρκης ποδχαν βάλει κάτω άπ’ τό γε- 
φύρι. Δέν έπρεπε οϋτε ν’ άργήση οϋτε νά βιαστή νά τό πατήση. Ή νάρκη έπρεπε 
νά έκραγή άκριβώς στό κατάλληλο δευτερόλεπτο.

Καί τό στρατιωτικό αύτοκίνητο δλο καί πλησίαζε.

Μιά φλόγα φάνηκε μαζύ μ’ ένα μπουμπουνιτό. “Ενα μεγάλο πυροτέχνημα είδε 
ή νύχτα, ίσως γιά γιορτή, ίσως γιά πόλεμο.

Τούτη τή φορά ήταν γιά πόλεμο καί σκόρπησε πλούσια τό θάνατο στόν έχθρό.
’Ακολούθησαν τά κελαδήσματα τών αύτομάτων καί ή τρεχάλα τών άνταρτών. 

Ό σπήλιος δέν ήταν μακρυά, είχαν διαλέξη άπό πρώτα τόν τόπο τής ένέδρας γιά 
νά τούς βολεύη.

Δέν είχαν περάση καλά-καλά είκοσι λεπτά άπ’ τήν έκρηξη καί οι άντάρτες 
ήταν κιόλας σωριασμένοι ό ένας πάνω στόν άλλο μέσα στό κρησφύγετο ένώ ό 
γέρος άπόξω έβαζε μαστορικά τό τελευταίο καμουφλάρισμα στήν είσοδο.

Κόπασε άπόξω τό άσκοπο σφαιροκόπημα τών έχθρών, καί μπήκαν στόν κα
νονικό τους ρυθμό οί λαχανιασμένες άνάσες. Τότε μίλησαν γιά πρώτη φορά.

—Τά καταφέραμε, Καπετάνιο;
—Ναί, έτσι νομίζω. Τό σχέδιο άποδείχτηκε τέλειο στήν πράξη ώς τώρα. Ά- 

νάψτε λίγο τό κλεφτοφάναρο. Ποιός τδχει; Έσύ, θύμιο;
—Ναί.
Τό κλεφτοφάναρο άναψε καί φώτισε τά πρόσωπά τους, σκονισμένα, μπαρου- 

τοκαπνισμένα, άγνώριστα.
—Δουλεύουν καλά οι έξαεριστήρες; Πρέπει νά τούς προσέχουμε σάν τά μάτια 

μας, είπε ό Καπετάνιος έξετάζοντας τις μικρές τρύπες στά τοιχώματα τοϋ σπήλιου.
Σάν τέλειωσε έσβυσε τό κλεφτοφάναρο καί δλοι μείναν στό σκοτάδι.
—Μοΰ πατάς τό πόδι, ό θεοφοβούμενος δέν είσαι; Κάνε πιό πέρα, άκούστηκε 

ή φωνή τοϋ θύμιου.
—Πιό σιγά νά μιλάτε παλληκάρια, παρατήρησε ό Καπετάνιος.
—Δέν ξαίρω γιά τούς πεθαμένους ποδταν έδώ τόσο καιρό, μά δσο γιά μάς 

τούς ζωντανούς είναι πολύ στενάχωρος ό σπήλιος.
— Καλά, άστε τις ιδιοτροπίες.
— Σιωπή, σάν κάτι νά άκούω άπ’ τόν άπάνω κόσμο.
’Έγινε ήσυχία κι δλοι έστησαν αύτί στούς άπόμακρους κρότους πού έφταναν 

άδύναμοι καί ξεψυχισμένοι.
— θά κάνουν έρευνες.
— ”Αν φέρουν σκύλλους;
— Λές νά μάς ßpoüv υστέρα άπό τόσο δρόμο πού κάναμε περπατώντας στό 

λιγοστό νερό τοϋ ξεροπόταμου;
— Δέν είναι τίποτε. Καί βέβαια θά κάνουν έρευνες. Τό ξέραμε άπό πριν αύτό. 

Τί σάς τρόμαξε; Έδώ ποϋμαστε οΰτε τά σκυλλιά τους μπορούν νά μάς βρουν οδτε 
τά μηχανήματά τους, είπε κοφτά ό Καπετάνιος.

'H φωνή του ζέστανε τήν καρδιά τους καί τούς έκανε νά αίστανθοΰν σιγουριά. 
Σιώπησαν δλοι έχτός άπό μιά βαρειά άνάσα πού σά βόγγος τάραζε τήν άπόλυτη 
σιωπή.

— Τί είναι, ποιός βογγά;
’Άναψε τό κλεφτοφάναρο κι δλοι γύρισαν πρός τή μεριά πού άκουόταν ή 

βαρειά άνάσα. Είδαν στό πρόσωπο τοϋ Μήτρου καθισμένη πέρα γιά πέρα μιά 
γκριμάτσα άβάσταχτου πόνου.

— Μήτρο, τί έχεις, πληγώθηκες;
— Ναί, στό πόδι.
Ό Καπετάνιος πήγε κοντά του.
— Γιατί δέ μιλούσες τόση ώρα; Γιά νά δώ. Ποΰ είναι τό κουτί μέ τούς έπι- 

δέσμους καί τά φάρμακα;
“Ολοι κινήθηκαν, δλοι βοήθησαν. Σέ λίγο τό πόδι τοϋ Μήτρου ήταν κιόλας 

τυλιγμένο μ’ ένα μάτσο έπιδέσμους.
— Είναι μεγάλη ή πληγή, Καπετάνιο; Ρώτησε δλος έγνοια ό Μήτρος.
Ό Καπετάνιος τοϋ χαμογέλασε, κλείνοντάς του~ πονηρά τό μάτι.
—Μή φοβασε. Οϋτε πού θά φαίνεται σάν θά πας νά ζητήσης τήν κοπελιά άπ’ 

τό κάτω χωριό.
* * *

Ξαπλώθηκε πάλι ήσυχία καί στό σκοτάδι δλοι έστησαν αύτί στούς κρότους πού 
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έφταναν στόν τάφο «άπ’ τόν άπάνω κόσμο».
—Τώρα καλύτερα νά κοιμηθήτε, ακούστηκε ή φωνή του Καπετάνιου, ένας είναι 

άρκετός νά μένη ξάγρυπνος γιά νά φυλάη. θά μείνω πρώτος έγώ καί σάν νυ
στάξω θά ξυπνήσω ένα άπό σάς νά φυλάξη μέ τή σειρά του.

Ό τόνος της φωνής του Καπετάνιου δέ χωρούσε άντιμίλημα. Οί άντάρτες βο
λεύτηκαν δσο καλύτερα μπορούσαν καί πρώτο-πρώτο άκούστηκε τό ροχαλιτό τοΰ 
θύμιου. Τό άναγνώρισε ό Καπετάνιος καί χαμογέλασε. Ό θύμιος κοιμόταν ώς 
πού νά πής κρεμμύδι.

’Έφερε τά μάτια ένα γύρω χωρίς νά μπορέση νά διακρίνη τίποτε στό άπό- 
λυτο σκοτάδι παρά μόνο τούς φωτεινούς άριθμούς του ρολογιού του. Οί δείχτες 
λαμπυρίζοντας έδειχναν πώς ταχειά τέλειωνε ή μέρα. "’Ήταν δώδεκα παρά είκοσι. 
Τότε θυμήθηκε τό μικρό δέμα πού τούδωσε τήν προηγούμενη νύχτα ό Γοργέας.

’Έψαξε τήν κρυφή του τσέπη καί τό πήρε. ’Αφού δίστασε λίγη ώρα άναψε τό 
κλεφτοφάναρο. Τά παλληκάρια του κοιμόνταν. Μόνο ό Μήτρος τρεμόπαιξε τά βλέ
φαρα. ^Ηταν ξύπνιος, τό κατάλαβε ό Καπετάνιος, μά δέν τδδειξε.

’Έσκισε τήν ψιλόκολα πού τύλιγε τό δέμα καί φάνηκε ένα μικρό, τόσο δά δερ
μάτινο βιβλιαράκι.

Γέμισε απορία. «Τί νάναι;» άναρρωτήθηκε. Ήταν μιά μικροσκοπική έκδοση 
μέ τούς ψαλμούς τού Δαυίδ.

«Στόν Καπετάνιο, γιά τή δεύτερη έπέτειο τής δραπέτευσής του». ’Έγραφε στό 
πρώτο φύλλο. Ό Καπετάνιος κατάλαβε τήν προσπάθεια τοΰ Γοργέα νά στρώση 
τόν άσουλούποτο γραφικό του χαρακτήρα.

«Τί τοΰρθε νά μοΰ χαρίση τούς ψαλμούς τοΰ Δαυίδ; Τό ξέρει πώς δέν πολυ
συμπαθώ τά θρησκευτικά βιβλ.ία», σκέφτηκε χαμογελώντας.

Στό δεύτερο φΰλλο δμως έσβυσε τό χαμόγελό του. Ήταν γεμάτο μέ γράμ
ματα τοΰ Γοργέα, μικροσκοπικά αύτή τή φορά καί στοιβαγμένα το ένα πάνω στ’ 
άλλο γεμίζοντας δλη τή σελίδα.

«Σάς παραξένεψε πού σκάβοντας γιά κρησφύγετο πέσατε σ’ ένα άρχαΐο τάφο 
ταράσσοντας έτσι τόν ύπνο ενός νεκρού. Άκόμα σάς γέμισε δέος τό δτι έκεί μέσα 
ό χρόνος φαινόταν σταματιμένος αν καί είχαν περάσει τόσα χρόνια. Άκόμα νοιώ
σατε άνατριχίλα μένοντας τή νύχτα στ’ άπομεινάρια ένός τάφου.

Δέν είναι δμως τό ίδιο παράξενο καί τό δτι γυρεύοντας νά προσευχηθούμε 
ψελλίζουμε τούς άρχαίους αύτούς ψαλμούς; Δέν πρέπει νά μάς γεμίζη δέος τό 
δτι άν καί τόσο παλιοί μένουν άγέραστοι στά χείλη μας; Τάχα δέν πρέπει να 
νοιώθουμε άνατριχίλα ψελλίζοντας τά πνευματικά άπομεινάρια μιας παλιάς (πολύ 
παλιάς) ζωής;

Παράξενος ό κόσμος τούτος. "Ολ’ αύτά δμως δέν δείχνουν πώς μ’ δλες του 
τίς παραξενιές κατά βάθος δέν άλλαξε, έμεινε ό ίδιος. Τρομαχτικά ό ίδιος. Ασφα
λώς σέ λίγες χιλιάδες χρόνια οί τότε άνθρωποι (άν ύπάρχουν) θά μπερδεύουν 
τόν Καρχηδονικό μέ τόν Παγκόσμιο Πόλεμο. Τί τούς χωρίζει’; Οί αιτίες πού τούς 
προκάλεσαν οί ίδιες, μονάχα λίγες χιλιάδες χρόνια. Μιά σταλιά χρόνος στόν 
ώκεανό τής αιωνιότητας.

Γ.»
Κοίταξε τριγύρω τό θόλο τοΰ τάφου ό Καπετάνιος καί έσβυσε τό κλεφτοφά

ναρο. Γιά πολλή ώρα κρατούσε τό μικρό ψαλτήρι ένώ τά λόγια τοΰ Γοργέα τοΰ 
τρυποΰσαν τό μυαλό.

’Έμεινε έξω άπό κάθε τόπο καί χρόνο.
Σάν ξανακοίταξε τό ρολόι έδειχνε περασμένες τρεις καί τά βλέφαρά του τά- 

νοιωσε πού βάραιναν στά μάτια. Ξύπνησε τό θεοφοβούμενο κι έγειρε τό κεφάλι.
Πριν τόν πάρει γιά καλά ό ΰπνος ένοιωσε μιά άπαίσια άναγούλα. Μιά άνα- 

γούλα πού άνακάτευε δλο του τό είναι, «θάναι άπ’ τή βαρειά άτμόσφαιρα» πρό- 
φτασε νά σκεφτή πριν κοιμηθή.

* * *
Ξύπνησε άπό έντονα πατήματα καί φασαρία πού έρχόταν άπ’ τόν «άπάνω 

κόσμο». Κατάλαβε πώς ήταν ό έχθρός πού έρευνούσε τήν περιοχή. Ακριβώς άπό 
πάνω τους άκουγαν φωνές άνάκατες κι άπ’ τό πλάϊ πρός τή μεριά τοΰ ξεροπό- 

ταμου ξέκρινε ούρλιαχτά σκυλλιών.
’Άναψε τό κλεφτοφάναρο καί κοίταξε τά παλληκάρια του. Στά πρόσωπά 

τους δέν είχαν μείνη παρά μόνο δυό πελώρια μάτια πού ξεχύλιζαν άπό άγωνία. 
Τά χέρια έσφιγγαν σπασμωδικά τήν τελευταία τους έλπίδα, τά δπλα τους.

—’Έφεραν σκυλλιά, Καπετάνιε.
—’Άν μάς τσακώσουν έδώ είμαστε χαμένοι, ούτε νά πολεμήσουμε δέν μπο

ρούμε σ’ αύτή τήν τρύπα.
— Καπετάνιε, σβύσε τό κλεφτοφάναρο.
— ’Άστε τους νά ψάχνουν. Τίποτε δέν μπορούν νά κάνουν, τούς είπε στηλώ- 

νοντας τίς καρδιές τους.
Τά παλληκάρια σιώπησαν κρατώντας μέ άγωνία τίς άνάσες τους. Μονάχα ένα 

μουρμουριτό άκουγόταν πότε-πότε.
—Τί μουρμουρίζεις, θεοφοβούμενε; Ρώτησε ό Καπετάνιος σάν κατάλαβε ποιός 

μουρμουρούσε.
— Προσεύχουμε.
— Καί τί προσευχές λές;
— "Οσες ξαίρω, Καπετάνιε.
— Πές μου, ξαίρεις τίποτε άπ’ τούς ψαλμούς τοΰ Δαυίδ;
— Τώρα δά λέω ένα.
— Ποιόν άπ’ δλους;
— "Εναν άπό τούς πρώτους.
— Ή άρχή του;
— «Κύρ.ε, τί έπληθύνθησαν οί θλίβοντές με;

Πολλοί έπανίστανται έπ’ έμέ».
Γιά λίγο άκολούθησε σιωπή. Οί πατημασιές, οί φωνές καί τά ούρλιαχτά τών 

σκύλλων άκουόταν πιό δυνατά άπό κάθε άλλη φορά.
— Γιατί σταμάτησες, θεοφοβούμενε; Λέγε δυνατά νά σ’ άκοΰμε δλοι, είπε προ

στακτικά ό Καπετάνιος.
Ό θεοφοβούμενος ύπάκουσε.
— Ού φοβηθήσωμε άπό μυριάδων λαοΰ

τών κύκλω συνεπιτιθεμένων μοι.
Ανάστα, Κύριε, σώς με ό θεός μου’
δτι σύ έπάταξας πάντας τούς έχθραίνοντάς με ματαίως, 
όδόντας αμαρτωλών συνέτριψας.
Τοΰ Κυρίου ή σωτηρία, καί έπί τόν λαόν σου ή εύλογία σου...

Σταμάτησε ό θεοφοβούμενος κι δλοι ένοιωσαν παραξενεμένοι μέσα στήν ά
γωνία τους. Τί τοΰρθε τοΰ Καπετάνιου; Ποτέ δέν έκανε προσευχή.

— Γιατί σταμάτησες; Τόν ρώτησε ό Καπετάνιος.
— Λέω... λέω πώς καλύτερα νά μή μιλούμε, καί καλά θά κάναμε άν σβύναμε 

καί τό κλεφτοφάναρο, τού άπάντησε ό θεοφοβούμενος.
*0 Καπετάνιος χαμογέλασε γαλήνια.
—Μέ τόσο θόρυβο πού κάνουν δέν μπορούν νά μάς άκούσουν αύτοί, μά νάστε 

γιά κάθε περίσταση έτοιμοι μέ τά δπλα στό χέρι σάν άξια παλληκάρια. Δέν πρέ
πει νά δειλιάζετε.

—Δέ δειλιάζουμε, Καπετάνιε, μά δσο νά πής...
—Τό ξαίρω, τό ξαίρω είπε ό Καπετάνιος άνοίγοντας τό μικρό βιβλιαράκι πού 

κρατούσε.
Τά παλληκάρια άπόρησαν άκόμα περισσότερο σάν τόν άκουσαν νά διαβάζη 

άργά τονίζοντας τίς λέξεις.
—Ψαλτήριο είναι αύτό πού κρατάς, Καπετάνιε; Ρώτησε δλο έκπληξη ό 

θεοφοβούμενος.
Δέν πήρε άπάντηση. Ό Καπετάνιος συνέχισε τό διάβασμα.
—Είσάκουσον, Κύριε, τής φωνής μου, ής έκέκραξα’ 

έλέησόν με καί είσάκουσόν μου, 
μή παραδώς με εις ψυχάς θλιβόντων με...

Ή φωνή του έσμιγε σά λιβάνι μέ τή φασαρία τών έχθρών, καί χανότανε. 
"Εφτανε τάχα πιό πάνω στό θεό, ή πνιγόταν στά σκυλλίσια ούρλιαχτά;
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—..."Οτι êκρυφέ με έν σκηνή αύτού έν ή μέρα κακών μου, έσκέπασέ με έν ά- 
ποκρύφω της σκηνης αύτου, έν πέτρςχ ϋψωσέ με...

4: ito 4:

Τά παλληκάρια έμειναν κλεισμένα δυό μερόνυχτα στόν τάφο. Δυό μερόνυχτα 
οί έχθροί παίδεψαν μέ κέρφιου κι’ έρευνες δλα τά χωριά τής περιοχής.

Αύτές τις δυό μέρες έλαχε τοΰ Καπετάνιου κάτι, γιά πρώτη φορά. 
Άναλογίστη δλη του τη ζωή μέ τίς πιο μικρές της λεπτομέρειες, θυμήθηκε πρό
σωπα πού τάχε ξεχασμένα χρόνια. Τις δυό αύτές μέρες τόν παίδεψαν γιά πρώτη 
φορά οί άνάμνησες.

—«Γιατί τάχα νά μούρχονται έτσι μαζωμένα δλα τά περασμένα; Γιατί τάχα; 
Άναρωτήθηκε τό δεύτερο βράδυ σάν πάσκιζε νά διώξη μιά κακή θύμηση.

Τότε, τό πρωτοσμίστηκε. Πέρασε σάν κεραυνός άπ’ τή σκέψη του. Είδε τή ζωή 
του ένα δύσκολο, κακοτράχαλο, στητό μονοπάτι. ’Έτσι του στάθηκε άπ’ τά δύ
σκολα χρόνια στό μικρό χωριό, τούς άνήσυχους καιρούς τοΰ Γυμνασίου στήν πρω
τεύουσα, τή γεμάτη άγώνα ζωή στό πανεπιστήμιο, τή βιοπάλη πού άκολούθησε καί 
στό τέλος δ άγώνας τοΰ νησιού του πού τοδχε γεμίση έδώ καί τέσσερα χρό» α 
τήν ψυχή, tq νού καί τήν καρδιά του.

Σάν ήταν μικρός προσπαθούσε τή μιά μέρα νάναι καλύτερος άπ’ τήν περα
σμένη άκολουθώντα); τυφλά τίς όρμήνιες τοΰ άγαπημένου του δασκάλου. Σάν με
γάλωσε άσυναίσθητα τήρησε τήν ίδια τακτική. Ποτέ δέν τάρεσε νά πισωπατή, 
ήθελε νά φτάση στήν κορφή. ΠοΟ είναι δμως; Πού;

*Η μυρωδιά τού ξαναχτύπησε βαθειά μέσα στήν ψυχή του καί τόν τάραξε 
σύγκορμο. Δέν πίστευε πιά πώς έφταιγε ή βαρειά άτμόσφαιρα τοΰ τάφου.

* * *
— Άνάψτε τό κλεφτοφάναρο γρήγορα, άκούστηκε ή φωνή τοΰ θύμιου πού φύ

λαγε σκοπός.
"Αναψε δσο πιό γρήγορα μπορούσε καί φώτισε τά βουλιαγμένα πρόσωπά 

τους. Κράτησαν δλοι άγουροξυπνημένοι τήν άνάσα στήνοντας αύτί σέ πολύ κοντι
νούς θόρυβους. Δέν άργησαν δμως νά φανούν στό στενάχωρο σπήλιο τέσσερα πλα- 
τειά χαμόγελα σάν κατάλαβαν γνώριμους συνθηματικούς χτύπους.

— Βιαστήτε, σέ λίγο χαράζ’ ή μέρα.
* Η φωνή τοΰ γέρου μαζύ μέ τ’ όλόφρεσκο νυχτιάτικο άγέρι πού δρμησε στά 

πνεμόνια τους τούς άνάστησε. Δυό μέρες έζησαν τόσο έντονα κοντά στό θάνατο. 
Κι δμως πόσο παράξενο. Τό μνήμα τούς έσωσε.

— Λεβεντόγερο, τί γίνεσαι;
"Ολα τά παλληκάρια δρμισαν πάνω στό γέρο, μή έχοντας πού άλλοΰ ν’ ά- 

κουμπήσουν τή χαρά πού βάραινε μέσα τους.
—Καλά, καλά, άστε με, θά μέ ρίξετε χάμω, άκούστηκε ή φωνή τοΰ γέρου 

κουρασμένη καί τσακισμένη. Στή χαρά τους δμως κανένας δέν τήν πρόσεξε.
Μπήκαν στό καλύβι, καί κάποιος ψήλωσε τή λάμπα π’ άναβε στό τραπέζι. 

Τό καλύβι γέμισε μέ τ’ άπαλό φώς τοΰ φυτιλιοΰ.
Στό τραπέζι περίμεναν πάνω σέ πράσινα μαρουλλόφυλλα κοκκινιστές όρνι

θες, ζεστό ψωμί, μιά κοΰπα σαλάτα καί μαύρο κρασί σέ πλουμιστό νεροκολοκύθι.
Στή γωνιά ή τσιμινιά μεστή μέ κατακόκκινα κάρβουνα έκανε ενα μεγάλο 

καζάνι νά βγάζη πυκνά άσπρα συννεφάκια. Μέσα είχε μυρωμένο νερό μέ δαφνό
φυλλα καί πράσινα κλαδιά λεμονιάς. Ό μυριστός άτμός γέμιζε τό καλυβάκι νι
κώντας άκόμα καί τή μυρωδιά τών σκόρδων πού κρεμόταν στόν τοίχο σέ μεγά
λες πλεξίδες συντροφιασμένες μέ κόκκινα ξηρά πιπέρια.

—Τό νερό είναι έτοιμο γιά νά λουστήτε. θά πάω νά φέρω καί λίγο κρύο άπ’ 
τό πυθάρι τής αύλής, είπε ό γέρος καί προχώρησε στήν πόρτα κρατώντας ένα 
άδειο τενεκέ.

—Μά, γέρο, ρήμαξες τό κοτέτσι σου γιά μάς; Τόν ρώτησε θυμωμένα ό Κα
πετάνιος βλέποντας τό στρωμένο τραπέζι.

—Δέν είναι τίποτε, παιδί μου. "Αντε έτοιμαστήτε νά λουστήτε.
Γιά πρώτη φορά ό Καπετάνιος πρόσεξε τό παράξενο τσάκισμα στή φωνή τοΰ 

γέρου, τόν πλησίασε παραξενεμένος σάν έβγαζε τό λιγδωμένο πουκάμισό του. 
Τά μάτια του σκάλωσαν ορθάνοιχτα στό πρόσωπο τοΰ γέρου. ’Έτρεξε καί τόν πρό- 
φτασε σάν πήγαινε νά βγή έξω. "Αχνα δέν μπόρεσε νά βγάλη, μονάχα τόν τράβηξε 
άπ’ τό μανίκι καί τόν έφερε κοντά στή λάμπα. Σά νά μή πίστευε στά μάτια του 
έφερε μέ δέος τ’ άκροδάχτυλα καί ψαχούλεψε τή γέρικη μορφή. Τά μάτια του σκο
τείνιασαν καί ή στητή ρυτίδα στό μέτωπό του έγινε φαράγγι.

— Γέρο, τί είναι αύτά; μπόρεσε νά άρθρώση, μέ άγνώριστη φωνή.
— Τίποτε δέν είναι, άσε νά πάω νά γεμίσω νερό τόν τενεκέ.
* 0 Καπετάνιος δμως δέν τόν άφησε. Ό γέρος έκανε νά φύγη μά τόν είχαν 

ζώσει άπό παντού τά παλληκάρια.
Τό πρόσωπό του ήταν γεμάτο άπό κόκκινες γραμμές καί στις σεβάσμιες ρυ

τίδες στάλωνε πηχτό σκούρο αίμα. Είχε γίνη άγνώριστος, έξόν άπ’ τά πλούσια 
κάτασπρα μαλλιά πού πλαισίωναν τό κεφάλι καί τά δυό βαθυστόχαστα μάτια τί
ποτε άλλο δέν είχε μείνει στή θέση του.

Βλέποντας τόσα ζευγάρια μάτια νά στηλώνονται πάνω του ό γέρος ένοιωσε 
σάν ντροπή καί πήγε νά κρύψη τό πρόσωπο μέ τό χέρι. Μά καί τό χέρι δέν ήταν 
σέ καλύτερη μοίρα. Έχτός άπ’ τίς άμετρες κόκκινες γραμμές πού τό σκέπαζαν 
ήταν καί μιά μεγάλη άνοιχτή πληγή γύρω-γύρω στόν καρπό καμωμένη άπό σφί
ξιμο σκοινιού ή άλυσίδας. Μάντεψε κάτι χειρότερο ό Καπετάνιος καί σήκωσε τό 
μαύρο πουκάμισο τού γέρου. Δέ χρειάστηκε νά τό σηκώση πολύ γιατί κατάλαβε 
τά χάλια τοΰ γέρικου κορμιού.

— Αύτοί σού τάκαναν; Ρώτησε ένα παλληκάρι σφίγγοντας τίς γροθιές.
Ό γέρος έσκυψε τό κεφάλι χωρίς ν’ άπαντήση, ήταν τόσο άχρείαστο. "Ενοιω

σε δμως στεναχώρια, δέν ήθελε νά τόν λυπούνται καί νά τόν κοιτάζουν σάν πα
ράξενο πουλί.

—Τίποτε δέν είναι, τά ίδια έπαθαν πολλοί χωριανοί. Τούς είπε άπλά.
—Πώς δέν είναι τίποτε πού δέν έμεινε τόπος πού νά μή σέ χτυπήσουν οί άτιμοι, 

είπε ό Μήτρος καί τόν έπνιξε ό θυμός.
—’Έχουν κι αύτοί δίκιο, Μήτρο, κάνανε μιά μέρα νά μαζέψουνε τά κομμάτια 

τών δικών τους έκεί στό μεγάλο δρόμο. "Ολοι έχουμε δίκιο, τί νά γίνη αύτά έχει 
ό πόλεμος, κάθε πόλεμος.

"Εμειναν δλοι γιά μιά στιγμή καί κοίταξαν τό γέρο.
—"Εχεις μεγάλη καρδιά, γέρο, τοδπε ό Καπετάνιος.
'0 Γέρος κοίταξε βαθειά τόν άντάρτη καί χαμογέλασε.
—"Οχι παιδί μου, είναι μόνο πού είδαν τόσα τά μάτια μου. "Αστε με τώρα 

νά σάς φέρω νερό.
—"Οχι, θά πάμε μείς, έσύ θά ξαπλώσης.
Τότε θύμωσε ό γέρος, καί κράτησε σφιχτά στά χέρια τόν τενεκέ γιά νά μήν 

τού τόν πάρουν.
—Δέ μέ σακάτεψαν δσο νομίζετε, είναι κάτι πού δέν μπόρεσε ό βούρδουλας 

νά μού τ’ άγγίση, κι ούτε κανένας άλλος μπορεί. Νάστε γι αύτό σίγουροι, θά 
πάω νά φέρω νερό, είν’ έπικίνδυνο νά βγήτε έσείς.

Μίλησε μέ μιά φωνή πού έπαιρνε τή δύναμή της άπό κάπου βαθειά, άπ’ έκεί 
πού κανένας βούρδουλας δέν φτάνει. Δέ μπόρεσαν ν’ άντιμιλήσουν. Παραμέρισαν 
καί πέρασε στητός, περήφανος. Τ’ άσπρα του μαλλιά άργοσάλεψαν λές κι ήταν 
φωτοστέφανο στή βασανισμένη του δψη.

* * *

Λούστηκαν, άπόφαγαν καί κάθισαν γύρω στό λιγοστό φώς τής λάμπας, πού 
δσο έφεγγε ή αύγή γινόταν άχρείαστο καί τά είπαν.

Πρώτα άδειασε ό γέρος τήν καρδιά του. Τούς ιστόρισε γιά τό μάζεμα δλων 
τών χωριανών σέ συρματοπλέγματα, γιά τό ξυλόδαρμα. ‘Η δψη του σκοτείνιασε 
σάν τούς έλεγε μιά-μιά τίς ζημιές ποϋκαναν οί στρατιώτες έρευνώντας τά χωρά
φια μή και βρούν δπλα. ’Ακόμα τούς είπε καί γιά τά ιερά χρυσά φυλαχτά που 
πήραν μέ τρόπο κάνοντας άνω κάτω τά σπίτια οί ξανθομάλληδες. Τούς ιστόρισε 
τά μηχανήματα πού έφεραν καί πού — τύφλα νάχουν — άνακάλυπταν κρυμμένα 
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όπλα καί γιά τά σκυλλιά πού ούρλιαζαν σάν λυσσασμένα μυρίζοντας τή γή. Τε
λευταία τους είπε ένα-ένα ποιούς διάλεξαν καί πήραν στά κρατητήρια χωρίς κα
νένα Xóyo, έτσι άπ’ τό κακό τους πού δέν μπόρεσαν νά βρουν τίποτε.

'Ένας-ένας υστέρα οί άντάρτες είπαν δλο τόν τρόμο καί τίς λαχτάρες πού 
πέρασαν στόν σπήλιο σάν νάτανε στόν «κάτω κόσμο».

Ό Καπετάνιος δέ μίλησε, ούτε έδωσε άπάντηση σάν τόν ρώτησε ό γέρος γιά 
τό ψαλτήρι πού κρατούσε. Είχε τήν όψη του σουρωμένη κι έδειχνε σκεφτικός. Τώρα 
ήταν σίγουρος γιά τήν άσχημη μυρουδιά πού τούφερνε άναγοΰλα. Τήν ένοιωθε 
καί μέσα στό μοσκομυρισμένο καλύβι. Δέν ήταν άπ’ τή γή, όχι, άπό κάπου άλλου 
έρχόταν. Τύ άπό πού δέν τόλμησε νά τό φανερώση ούτε στήν ίδια του τήν καρδιά. 
Γι αύτό κιόλας σιωπούσε. Φοβόταν μή καί στή κουβέντα ξεστρατίση ή γλώσσα 
καί τό φανερώση.

Σηκώθηκε έσβυσε τή λάμπα καί ξανακάθισε.
—Τώρα^πρέπει νά σκεφτούμε καί τά πάρα πέρα λιγάκι. Είναι επικίνδυνο νά 

μείνουμε έδώ. Στό ’Ανατολικό χωριό έχουμε σιγουρεμένο κρυσφήγετο, είναι καί 
μακρυά άπό δώ, είπε.

—"Εχεις δίκιο, Καπετάνιε, έκεΐ νά πάμε, συμφώνησαν τά παλληκάρια.
—Έκεΐ θά πάτε έσεΐς, τούς είπε χαμογελώντας. Έγώ έχω λίγες δουλειές, σάν 

τίς τελειώσω μέ τό καλό έρχομαι καί σάς βρίσκω.
Τά παλληκάρια ένοιωσαν τό σφίξιμο στήν καρδιά τους.
—Γιατί δέ μένεις λιγάκι μαζύ μας νά ξαποστάσης. ;
—Δέ μπορώ τώρα. Μού γράφουν άσκημα νέα άπ’ τ’ άκρινά χωριά τής έπαρ- 

χίας, πρέπει νά πάω. Μά καί σεις δέ θά καθόσαστε. Έκεΐ στό ’Ανατολικό χωριό 
έχει όπλα νά καθαρίσετε καί νά καθίσετε νά παιδέψετε τό μυαλό σας γιά τίποτε 
καινούργιο.

Τά παλληκάρια σιώπησαν μουτρωμένα.
—Δέ θ’ άργήσω, θά γυρίσω γρήγορα πρόσθεσε γιά νά τούς μαλακώση.
Μά δέν τό κατάφερε. ’Εξακολούθησε ή βουβουμάρα καί μόνο υστέρα άπό 

ύλάκερα λεπτά μίλησε ό Μήτρος.
—Καί τήν τελευταία φορά τά ίδια μας είπες καί έκανες μισό μήνα νά φανής.
—Καλα, καλά, τότε μού τύχαν δυσκολίες, είπε κάνοντας μιά άόριστη κίνηση 

μέ τό χέρι.
Κάτι πέρασε άπ’ τό μυαλό του κι έδεσε σ’ άξεδυάλυτο κόμπο τά φρύδια.
—”Αν τιάλι μού τύχη τίποτε...
—Πάλι τά ίδια...
—Τί πάλι τά ίδια, Μήτρο; ’Έτσι είναι ή κατάσταση. Ή στάμνα πάει πολλές 

φορές στή βρύση, μά κάποτε πηγαίνει καί δέ ματαγυρίζει. Καί τώρα πού θυμάμαι 
πρόσεχε τό πόδι σου.

Ό Μήτρος κατσούφιασε. 'Η σιωπή πού άκολούθησε μπορούσε νά πάη ώρες 
άν δέν τήν έκοβε ό γέρος.

—'Ώρα νά κοιμηθείτε, έχει ξημερώση γιά καλά, τούς είπε.
* * *

Σάν κοιμήθηκαν τά παλληκάρια, ό Καπετάνιος σηκώθηκε καί πήρε τίς έπι- 
στολές πού είχαν έρθει. Δέν είχε ύπνο.

Κατά τό μεσημέρι τίς είχε διαβάση καί είχε γράψει άπαντήσεις έκεΐ πού 
χρειαζόταν. Κοντά στ’ άλλα έγραψε καί μιά άναφορά τού άρχηγού γιά τήν ένέδρα.

Σάν τέλειωσε σκέφτηκε νά κοιμηθή μά μετάνοιωσε. ’Ένοιωθε μέσα του τήν 
καρδιά πού ξεχειλοΰσε. Κοίταξε άπ’ τή μισανοιγμένη πόρτα τού Καλυβιού τό γέρο 
πού περιποιόταν τά λουλούδια του. Είχε σ’ αύτά τόση άγάπη δοσμένη. ΤΗταν μα- 
ζωμένες σ’ αύτά οί άγάπες τών τεσσάρων ξενητεμένών παιδιών του, τής τόσο 
πρόωρα πεθαμένης γυναίκας του, .κι ένα σωρό άλλες μικρολατρεΐες πού τού στέ
ρησε ή ζωή. Μιά μέρα ό Καπετάνιος τόν τσάκωσε πού κουβέντιαζε σέ μιά μυρω
μένη ψιντρόφυλη βασιλικιά.

Πήρε μιά άδεια κόλλα καί έβαλε άνάκατα δτι περίσσευε μέσα του.
—Τί γράφεις, Καπετάνιε; ’’Ακούσε τό Μήτρο νά τού μιλά ψυθιριστά. Γύρισε 

καί τόν κοίταξε. Τό παλληκάρι είχε ξυπνήσει καί μισοσηκώθηκε άκουμπώντας στό 
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ένα χέρι ένώ μέ τό άλλο έτριβε τά μάτια.
— ’Έγραψα μιά άναφορά στόν άρχηγό γιά τήν ένέδρα πού κάναμε.
— Καί δέν τέλεψες άκόμα;
— Τέλεψα, έχει ώρα.
— Καί τί γράφεις άκόμα;
— Ποιήματα.
—Ποιήματα; Σάν τί ποιήματα;
'Ο Καπετάνιος έριξε μιά ματιά στή μουνζουρωμένη κόλλα σά νάβλεπε πρώτη 

φορά τά γραψίματά του.
—Λένε γιά πεθαμένους, γιά λουλούδια πού βάζουνε στά μνήματα...
—Καί γιατί; Πριν έγραφες γιά τόσο ώραΐα πράματα, γιά τή θάλασσα, γιά 

τήν άγάπη. .
Ό Καπετάνιος τόν κοίταξε στοχαστικά, σμίγοντας τά φρύδια.
—Μήτρο, τό μυρίστηκα.
—Τί μυρίστηκες; Ρώτησε τό παλληκάρι.
—Φαίνετε έφτασα στό τελευταίο μου σκαλί, δέ μέ γελάει.
—Τί είναι αύτά πού λές, Καπετάνιε.
Ό Καπετάνιος μιλούσε άπλά καί ήσυχα.
—Μή ξαφνιάζεσαι, έτσι είναι. Δέ σού τδλεγα πώς θά τ’ όσμιστώ; Έσεΐς νά- 

χετε τό νού σας.
—Μή λές τέτοια λόγια. Ό Μήτρος ήταν άναστατωμένος. ’Ήθελε νά συνέχιση 

μά τόν έκοψε ό Καπετάνιος, δίνοντάς του τόν σωρό τών τελειωμένων έπιστολών.
—’Άσε τά λόγια καί πάρε αύτές. Τύλιξε τήν κάθε μιά προσεχτικά καί γράψε 

άπόξω πού πρέπει νά πάη. Μή ξεχνάς πώς δσο πιό μικρή γίνη τόσο πιό εύκολα 
κρύβεται. Έδώ είναι ή γόμα γιά νά τζς κολλήσεις. Έγώ θά κοιμηθώ τώρα, καλη
νύχτα.

Ό Μήτρος κοίταξε τόν Καπετάνιο πού τυλίχτηκε μιά κουβέρτα. ’Ένοιωθε 
φουρτούνα μέσα του, κοίταξε ένα γύρω δλα τ’ άλλα παλληκάρια πού κοιμόνταν. 
Ξεροκατάπιε πήρε τή γόμα κι άρχισε νά διπλώνη μιά-μιά τίς έπιστολές.

* * *
Τό βράδυ δλοι έτοιμάστηκαν. Ό Καπετάνιος έσφιξε τό χέρι τού κάθε παλλη- 

καριού του δίνοντάς τους καί τίς τελευταίες όρμήνιες.
—Νά πάρετε τό κρυφό μονοπάτι τού βουνού πού βγάζει στό χαλασμένο 

κάστρο, κι άπ’ έκεΐ τά μάτια σας δεκατέσσερα σάν κατεβαίνεται στό χωριό. Ούτε 
τσιγάρα στό δρόμο ούτε κανένα άλλο φώς ν’ άνάψετε. Έκεΐ στό Άν,ατολικό χωριό 
θάστε άσφολισμένοι.

Τελευταίος έμεινε ό Μήτρος.
—Γειά, Μήτρο...
Τό παλληκάρι τόν κοίταξε μέ βουρκωμένα μάτια. Δυό χρόνια πάλευαν μαζύ 

στόν άνισο άγώνα γιά τή λευτεριά τού τόπου.
—Καπετάνιο...
—Τί είναι ;
—Γιά κείνο πού λές... τώρα πού τ’ όσμίστηκες, φοβάσαι;
Ό Καπετάνιος τόν κοίταξε καί πήγαν νά βουρκώσουν κι αύτουνού τά μάτια.
—’Όχι, Μήτρο, θά κάνω έκείνο πού πρέπει ώς τήν τελευταία στιγμή σά νά 

μή συμβαίνη τίποτε. Κι δταν έρθη... «Κι άκόμα πιότερη τιμή τούς πρέπει δταν προ
βλέπουν, καί πολλοί προβλέπουν, πώς ό Εφιάλτης θά φανή κι οί Μήδοι θά δια- 
βούνε».

Τό σφίξιμο τών χεριών τους δυνάμωνε πιότερο στήν προσπάθεια νά έμποδί- 
σουν τά δάκρυά τους. Κανένας δμως δέν πρόσεξε τόν πόνο.

—Γειά, Μήτρο, καί καλά στέφανα. Πά μέ θυμηθής λιγάκι σά θά μπαίνης 
γαμπρός στήν έκκλησιά.

Τά μάτια τού παλληκαριού ξέφυγαν άπ’ τήν άτσαλένια θέληση κι άρχισαν νά 
τρέχουν ποτάμι τά δάκρυα.

—θάσαι, Καπετάνιε, θάσαι.
Ό Καπετάνιος κούνησε άόριστα τό κεφάλι.
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—Γειά...
—Γειά...

* * *
Στό καλύβι έμειναν μόνο ό γέρος κι ό Καπετάνιος. Ό ’Αντάρτης έδωσε ένα 

γύρω στό καλύβι συμμαζεύοντας τά λιγοστά του πράματα. "Ενα μάτσο κόλλες, 
μερικά βιβλία, καί τάβαλε δλα σ’ ένα μικρό δερμάτινο βαλιτσάκι.

Ό γέρος καθόταν σιωπηλός τελειώνοντας τό τσιγάρο του.
— Ωρα νά πηγαίνω καί γώ, γέρο. Καιρός είναι νά άνασάνης καί σύ. 'Όσο 

είμαστε μεις δλο καρδιοχτύπια έχεις καί κάθε στιγμή σέ παραμονεύουν χίλιοι 
κίνδυνοι.

Ο γέρος κούνησε αρνητικά τό κεφάλι σβύνοντας χάμω τό τσιγάρο.
—θά έρημώση τό καλύβι, εΐπε.
—"Αντε, γειά, παππού.
Ό γέρος σηκώθηκε δσο πιό γρήγορα τόν άφηναν οί πόνοι τού βούρδουλα.
—Γειά, παιδί μου.
Κάτι τούς έσπρωξε νά ριχτούν ό ένας στήν αγκαλιά τού άλλου. Ποτέ δέν χω

ρίστηκαν έτσι. Ό Καπετάνιος άφησε τά δάκρυά του νά μουσκέψουν τή γέρικη 
αγκαλιά. Τώρα πούφυγαν τά παλληκάρια μπορούσε νά κλάψη, δέν ντρεπότανε 
τό γέρο, τόν εΐχε Όάν πατέρα.

Ο γέρος πάλι κράτησε τούς πλατειούς δυνατούς ώμους πού τραντάζονταν. 
"Ηθελε κι αύτός πάρα πολύ νά κλάψη μά κράτησε τά δάκρυά του. Δέν έπρεπε ό 
Καπετάνιος νά τόν δη νά κλαίη. Δέν έστεκε. “Υστερα σά θάμενε μόνος, θάφηνε έ- 
λεύθερα τά μάτια νά ποτίσουν τίς άγαπημένες του γλάστρες, πού θάπαιρναν τά 
δάκρυα καί θά τάκαναν μυρωμένα άνθάκια.

Ό Καπετάνιος σταμάτησε άπότομα τό κλάμα καί πήρε τό βαλιτσάκι καί τό 
στέν, τούς άχώριστους σύντροφους τής άντάρτικης ζωής του. "Ενοιωθε ξαλαφρω- 
μένος τώρα πού εΐχε κλάψη.

Κίνησε νά φύγη μά στήν πόρτα κοντοστάθηκε. Κάτι είχε θυμηθή.
—Γέρο.
—Ναί. Καπετάνιε.
—’Εκείνα τ’ άρχαϊα άγγεία τάχεις;
—Ναί, στό σταύλο.
Σκέφτηκε γιά μιά στιγμή.
—Βάλε τα σέ μιά-δυό κοφίνες καί δώσε τα στόν σύνδεσμο πού παίρνει τίς 

έπιστολές. Πές του νά τά παραδώση στόν Γοργέα. Μήν_ ξεχάσης.
—Μήν έχεις έννοια, Καπετάνιε.
Γιά μιά στιγμή ή χαμηλή πόρτα τού καλυβιού μισάνοιξε καί φώτισε έπιπό- 

λαια μιάν άκρη τής αύλής ποδταν μεστή άπό γλάστρες μέ λογής-λογής μυρω
δάτα λουλούδια.

Ό Καπετάνιος χάθηκε φεύγοντας στό σκοτάδι, κι έφευγε γιά πάντα...

ΡΗΜΑ ΚΑΤΣΕΛΛΗ

Α. ΠΕΡΝΑΡΗ

ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
Νά κυματίζης πάνω σέ μιάν έσχάρα πυρακτωμένη 
καί νά σέ κυνηγάη τ’ όνειρο, κύμα πρός κύμα. 
Ύποτονθορισμοί άσυνείδητης μανίας δέν στέργουν 
στόν ύπόκοσμο τής άρνησης νά χαλκέψουν μιάν αιώνια προφητεία 
έκεΐ πού κ’ οί ούρές τών άλόγων μιλάνε γιά συνταγές εύημερίας. 
'0 κόσμος πού τρέχει πίσω άπ’ τ’ όνειρο 
άγνοεί πώς τ’ όνειρο είναι πίσω του 
καί τόν κυνηγάει μέσα στήν πυρακτωμένη θάλασσα τού πάθους, 
κύμα πρός κύμα.

Αγγελικές άμφιταλαντεύσεις νοσταλγούν τίς έωσφορικές βεβαιότητες 
μέσα στό χαμένο παράδεισο, 
δπου τό ξύλο τής γνώσεως, άπό μιά παρεξήγηση, έγινε άπό εύλογία κατάρα. 
Νά ξαίρης καί νά μή μιλάς.
Νά ήδονίζεσαι άπάνω στήν πυρακτωμένη έσχάρα
ένώ κυματίζεις, σά σέ σχεδία, στή θάλασσα τού πάθους, στόν ώκεανό τών έρώτων, 
καί νά μήν έκτείνης τό χέρι πρός τ’ όνειρο πού σ’ άκολουθεΐ.
Βιάζεται ή έσχάρα μή τή χτυπήσουν παγόβουνα πού έπιπλέουν.
Είναι οί άνοησίες μας πού πάγωσαν'
είναι κ’ οί άνάσες μας, πού τίς άφήσαμε νά πήξουν σέ ύφάλους, 
γιά νά λυώσουν κατόπι σέ άμμωσιές προλήψεων.

Ή στεριά είναι κοντά, 
μά τί νά τήν κάνουμε; 
Κούφια χαρά, νά φυτεύεσαι δέντρο ένώ μπορείς νά ταξιδεύης κύμα, 
νά ρίχνης ρίζες, τάχα γιά νά θεριέψης, 
ένώ αύξαίνεις τήν καταδίκη τής άκινησίας σου, 
άφήνοντας πότε - πότε στόν άνεμο κανένα εύτυχισμένο φύλλο 
γιά νά γνωρίση καί νά σού πή τά μυστικά τού άγέρα’ 
ποτέ δέν θά ξαναγυρίση κοντά σου, 
κι άς θρυμματιστή στήν προσπάθεια τού πετάγματος 
παρά νά ρέψη στήν άκρη τού κλαδιού σου.

‘H άγονη περηφάνεια τού βουνού σπαράζει τά στήθια τών άνθρώπων. 
Ούτοπία.
Τό κύμα άνα κυκλώνει τή ζωή μέσα στήν εύωδιά τής άρμύρας καί των φυκιων. 
Χάρη.
Κοσμοσπαρμένες λεωφόρες κομπάζουν γιά τά φώτα πού δέν είναι δικά τους. 
Ούτοπία.
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Ό μικρούτσικος γύλος χαίρεται τό φωσφορισμό του ποδναι όλοδικός του 
καί δέν θά σβήση μέ τό ξεμοντάρισμα μιας βιδίτσας της ήλεκτροπαραγωγικής 

μηχανής.
Χάρη. Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΜΠΟΥΣ

Τό σκοτάδι του βυθού, πού δέν φοβάται τή νύχτα, μου φωτίζει τή σκέψη.
Τά φώτα τών κοσμοπόλεων μιλάνε γι’ άνθρώπους τυφλοπόντικες.
Ή ψυχή ζή μέσα στό κύμα καί κάτω άπ’ τόν ύγρό σάπφειρο, 
στό~ βυθό, πού συγκεντρώνει τά μυστικά της ύπαρξης καί της άνυπαρξίας, 
έκεί, δπου δέν ύπάρχουν ’Ανατολές γιά νά γεννάνε έλπίδες, 
πού γρήγορα θά τις καταπιούν οί ματωμένες Δύσες.
Ελπίδα είναι όλόκληρη ή ματωμένη ζύμη της καί ποδοπατά τούς άμμους τών 

προλήψεων.
Χαμένα τά νιάτα ποδναι δέντρα, ποδναι βουνά, ποδναι κοσμοσπαρμένες λεωφόρες.

Πέρασε πλάϊ μου ή Γοργόνα και μέ ρώτηξε άν ζή ό βασιλές Άλέξαντρος.
Τής είπα πώς ζή καί θύμωσε. Γιατί νά ζή καί νά μή τόν έχη πλάϊ της 
στόν άδυσσαλέο βυθό, πού γνωρίζει τήν άληθινή ζωή τών παθιάρικων έρώτων; 
Ό βασιλές Άλέξαντρος πέτρα ριζιμιά; Ποτές.
Μέσα στήν άένναη κίνηση τών πόθων
ρέει τό ποτάμι πού χάραξε ό "Οφις άπό τόν Κήπο τής Έδέμ, άπό γυναικείες 

κρήνες, 
πρός τήν έξοδο άπ’ τήν άνυπαρξία.
Δέν μπορεί νά τό άντικόψη ή ’Αρχαγγελική ρομφαία.
Ρομφαία δέν άντικόβει τό γόνιμο πόνο, 
πού, άπό κτίσεως κόσμου τρυγάμε — χωρίς νά στερεύη — 
γιά νά γίνουμε άνθρωποι.
Τί άξίζει νά γίνης θεός, άν δέν γίνης πρώτα "Ανθρωπος;
Κύριε, ξαίρω πώς δέν όργίζεσαι γιά τήν αύθάδειά μου'
τό ξαίρω, Κύριε, πώς τή χαίρεσαι’
τό ξαίρω πώς τή λογαριάζεις παράσημο στά στήθια μου' 
πώς έτσι μέ θές, γιατί θές νά ζουν τά πλάσματά Σου. 
Τό ξαίρω πώς θά μέ ξαναβάλης στόν Παράδεισό Σου, 
καί θά δώσης έντολή νά μή φάω άλλο τίποτε Μ
έχτός άπ’ τόν καρπό του άπαγορευμένου δέντρου.

Τά κρίματά μου μπορεί νά γίνουν βουνό.
Οί άμαρτίες μου μπορεί ν’ άνεμίζουν — ριζωμένα δέντρα — τά πολύφυλλο κλα

διά τους 
στις μάταιες χαρές τής αύρας.
Μά ό πόνος μου — ό πόνος του άνθρώπου — δέν θά πετρώση, δέν θά ριζώση, 
θά γίνη θάλασσα γνώσης κι ώκεανός ζωής, 
καί θά φτιάχνη κύματα 
γιά νά λικνίζεται άπάνω ή πυρακτωμένη έσχάρα τής ψυχής 
καί νά τραγουδάη τήν Αιωνιότητα
— τή δίκιά Σου, Κύριε, καί τή δίκιά μου —
μέ συνοδεία τις σονάτες τών φλοίσβων καί τών παφλασμών.

Α. ΠΕΡΝΑΡΗΣ
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
(1833)

*Η ιδιαιτέρα ήμών Πατρίς, ή πολυπαθής Κύπρος, δέν ύστέρησε καθόλου ώς 
πρός τάς θυσίας είς τόν ύπέρ έλευθερίας άγώνα άπό τά ύπόλοιπα τμήματα του 
Ελληνισμού. Κατέβαλε καί αύτή τήν ίεράν της προσφοράν διά τόν άγώνα καί ώς 
άπαρχάς προσέφερεν έκλεκτά της τέκνα μέ έπικεφαλής τόν σεπτόν της Άρχιθύτην, 
τόν Εθνομάρτυρα Κυπριανόν μέ τήν χορείαν τών σεπτών της Μητροπολιτών καί 
τών λοιπών σφαγιασθέντων κληρικών καί λαϊκών, κατά τήν 9ην Ιουλίου 1821, 
τών όποιων μέ εύλάδειαν τήν μνήμην τηρεί κάθε έλληνική τής Κύπρου ψυχή.

Παρά τήν συνεισφοράν όμως ταύτην του 1821 ή ιδιαιτέρα ήμών Πατρίς προσ- 
έφερε καί έτέραν θυσίαν, μέ τήν έπανάστασιν του Καλογήρου του 1833, ή όποια 
δέν ύστερει ούτε είς άριθμόν θυμάτων ούτε καί είς ήρωϊσμούς, μέ τήν ύπέροχον θυ
σίαν του πρωτεργάτου τής έπαναστάσεως ταύτης, του Καλογήρου Ίωαννικίου, 
πρός τήν ήρωϊκήν θυσίαν του όποιου μόνον είς τήν έλληνικήν έπανάστασιν δυνά- 
μεθα νά εύρωμεν δμοίαν.

Ή έπανάστασις αύτή τού Καλογήρου, δπως όνομάζεται, ήτο σχεδόν άγνω
στος είς τάς λεπτομέρειας της. Πολύ όλίγας γραπτός μαρτυρίας εχομεν περί 
αύτής. Εύτυχώς δμως εχομεν περί αύτής άρκετάς παραδόσεις άπό τόν "Αγ. Ήλίαν 
τής Καρπασίας, άπό τήν Φιλιάν τού Μόρφου, άπό τήν Γύψουν, τό Αευκόνοικον, τόν 
Μαραθόδουνον, τό Αάπαθος, τήν Σύγκρασιν, τήν Μηλιάν καί τήν Πυργάν Μεσα- 
ορίας καί μέ τήν βοήθειαν αύτών δυνάμεθα νά έχωμεν ώλοκληρωμένην — μέχρις 
ένός σημείου — τήν μεγαλειώδη αύτήν προσπάθειαν τής πατρίδος ήμών.

Γραπτός μαρτυρίας περί τής έπαναστάσεως αύτής έχομεν άνέκδοτον έπιστο- 
λήν τού τότε ’Αρχιεπισκόπου τής Κύπρου Παναρέτου πρός τόν Οικουμενικόν Πα
τριάρχην, άλλην έπιστολήν τού ίδίου ’Αρχιεπισκόπου δημοσιευμένην ήδη είς τά 
Κυπριακά Χρονικά (ΙΑ σ. 163) καί έκθεσιν τού τότε έν Κύπρω Προξένου τής ’Αγ
γλίας πρός τόν έν ΚΠ πρεσβευτήν τής ’Αγγλίας Posomby, δημοσιευμένην καί 
αύτήν είς τά Κυπρ. Χρονικά (τόμ. Ζ σελ. 216), καί άπό τό Χρονικόν τής Λύσης, 
χειρόγραφον είς τήν κατοχήν τού έκ Λύσης Σάββα Ξυστούρη, είς τό όποιον περι
λαμβάνονται σημειώσεις άναφερόμεναι είς διάφορα γεγονότα πολιτικά, έκκλησια- 
στικά, ιστορικά καί άλλα τών έτών 1800 μέχρι 1913.

Ό Καλόγηρος Ίωαννίκιος έγεννήθη είς ‘Άγιον Ήλίαν τής Καρπασίας περί 
τό 1805. 'Ήτο υιός τού Χριστοφή Λαζίμανου καί τής Μαρίας Χατζηπέτρου ή Χατζη- 
πρέτου. Νέος έφυγεν άπό τό χωρίον του καί έγινε δόκιμος είς τήν Μονήν Μαχαιρά, 
όπόθεν μετά υπηρεσίαν πέντε έτών έφυγεν είς τό έξωτερικόν, δπου έμεινε 4 έτη. 
Δέν γνωρίζομεν άκριβώς πού διήλθε τά 4 αύτά έτη. Γνωρίζομεν δτι ήτο καλλίφω
νος καί πολύ καλός ψάλτης. Τούτο ένισχύεται καί ύπό τίνος μουσικού χειρογρά
φου, τό όποιον σήμερον περιήλθεν είς τήν Έτ. Κυπρ. Σπουδών. Τό χειρόγραφον 
τούτο μαζί μέ τήν βιβλιοθήκην του μετέφερεν ό Καλόγηρος είς τήν οικίαν τού 
γαμβρού του Άντώνη Κοτσάρη έκ Γαστριών, όταν ίσως άπεφάσισε τήν κήρυξιν 
τής έπαναστάσεώς του’ τούτο έδώρισεν ό Κοτσάρης εις έξάδελφόν του Παντελήν 
Βασίλη, άπό τόν όποιον τό ήγόρασεν ή Ε.Κ.Σ. Είς τό τέλος τού χειρογράφου 
ύπάρχει χρονολογία: 1831 Δεκεμβρίου 22 καί ύπογραφή

Ίωνοΰ ίερέως Σάββας προσκινητής.
Ή ύπογραφή πιθανώς δηλοι τόν ιδιοκτήτην τού χειρογράφου. Διά τούτο ύποτίθεται
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δτι ό Ίωαννίκιος μετέβη είς Κωνσταντινούπολιν, δπου καί έτελειοποίησε τάς μου
σικός του γνώσεις. Ύπάρχουν δμως καί πληροφορίαι έκ παραδόσεων δτι μετέβη 
είς τήν τότε έπαναστατημένην 'Ελλάδα, δπου πιθανότατα έλαβεν ένεργόν μέρος 
είς τήν Έλλ. έπανάστασιν, πράγμα τό όποιον έπέτεινε τό μίσος του έναντίον τών 
τυράννων της δούλης πατρίδος του καί ύπεξέκαυσε τόν ζήλον διά τήν άπελευθέ- 
ρωσιν αύτής.

Περί τό 1828 έπέστρεψεν είς Κύπρον, δπου έχειροτονήθη είς ιερομόναχον καί 
διέμενεν είς Πραστειόν Μεσαορίας, δπου ύπηρχαν πολλά κτήματα τής Μονής Μα- 
χαιρά. Μετά 3 περίπου έτη έπέστρεψεν είς τήν γενέτειράν του, τόν “Αγ. Ήλίαν, 
δπου διέμενεν ώς έψημέριος.

Άναφέρεται δτι ήτο ύψηλου άναστήματος, ξανθός καί ώραίος καί τόσον καλ
λίφωνος, ώστε, δταν έψαλλεν είς “Αγ. Ήλίαν, ήκούετο ή φωνή του έως είς τό Πο- 
γάζι. Είς τάς διαφόρους φιλονικίας του μέ τούς τούρκους ούδεποτε ύπεχώρει, άλλ’ 
έξήΡΧετο πάντοτε νικητής καί διά τούτο ένέπνεε τρόμον είς τούς τούρκους καί 
άνεγνωρίζετο ώς ό φυσικός άρχηγός τών έγχωρίων του Χριστιανών.

Ένφ τά πράγματα έδαινον ήσύχως, τυχαϊον γεγονός ήλθε νά ταράξη τήν γα
λήνην καί προωθήση τόν Καλόγηρον είς τήν άπόφασιν περί έπαναστάσεως. Σύμ
φωνα μέ μίαν παράδοσιν, κάποια έγχώριός του Παπαγιάνναινα τόν κατήγγειλεν 
είς τόν Καδήν τής Κώμης Κεπίρ δτι άφήκε τά πρόβατά του νά βοσκήσουν είς τά 
κτήματά της. (Κατ’ άλλην παράδοσιν μίαν τούρκισσα έγχώριός του τόν κατήγγει
λαν είς τόν Καδήν δτι αύτός Χριστιανός άφήκε τά πρόβατά του νά βοσκήσουν εις 
τά^κτήματά της.) Πριν προφθάση ό Καλόγηρος νά έπιστρέψη είς τήν οικίαν του 
Τούρκος ζαπτιές άπεστάλη, διά νά τόν συλλάβη καί νά τόν παρουσιάση είς τόν Κα
δήν. Ό ζαπτιές, δπως ήτο συνηθισμένος, ήρχισε νά κτυπά τόν Καλόγηρον, ό όποιος 
έξοργισθείς τόν έξυλοκόπησε καί τόν έξεδίωξε. Δέν παρήλθεν δμως πολλή ώρα 
καί πάλιν σώμα 6—10 ζαπτιέδων ήλθε διά νά συλλάβη διά τής βίας τόν Καλόγη
ρον είς τήν οικίαν του. Μόλις δμως έπρόβαλαν άπό τήν έξώθυραν, άντελήφθη τούς 
σκοπούς των καί ήρχισε νά καλή δήθεν τά παλληκάρια του νά έπιτεθουν καί έ- 
φώναξε δυνατά: έμπρός άδέλφια, πάνω τους νά μή μάς ξεφύγουν. Πραγματικώς 
τό τέχνασμα έπέτυχε καί οί Τούρκοι, έπειδή ένόμισαν δτι τά παλληκάρια του Κα- 
λογήρου θά τούς έπιτεθουν, έτράπησαν είς φυγήν.

Ή κατάστασις έχειροτέρευσεν, δταν τουρκος Πασάς, ό όποιος διέμενεν είς τήν 
τοποθεσίαν «Γναφκιάες», παρά τό χωρίον Μοναρκά, είς μικρόν άπόστασιν άπό τό 
Πογάζι, έζήτησε νά άπαγορεύση τήν χρήσιν του κώδωνος τής έκκλησίας του Άγ. 
Ήλία, δτε ό Καλόγηρος έξοργισθείς έφόνευσε τόν Πασάν καί κατέφυγεν εις τά 
βουνά είς τήν τοποθεσίαν “Αγιος Μάμας, είς μικρόν άπόστασιν έξωθεν του χω
ρίου του. Κατά τάς ήμέρας αύτάς τουρκοι στρατιώται διήρχοντο διά του χωρίου 
του όδηγοΰντες δέσμιον ιερέα έκ Δαυλού ή Φλαμουδιου. “Οταν τούς εΐδεν ό Κα
λόγηρος, έπετέθη καί έφόνευσε τούς στρατιώτας καί ήλευθέρωσε τόν Ιερέα,, ήρχισεν 
δμως νά σκέπτεται δτι δέν ήτο δυνατόν νά τόν άφήσουν άτιμώρητον οί Τούρκοι 
καί διά τούτο ήρχισε νά καταστρώνη σχέδια διά γενικήν έξέγερσιν τής νήσου, 
πρός άποτίναξιν τοΰ τουρκικού ζυγού, παρακινηθείς είς τούτο, σύμφωνα μέ τήν 
πρός τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην έπιστολήν τού τότε ’Αρχιεπισκόπου Παναρέ
του, καί ύπό τινων φιλελευθέρων δήθεν καί φιλογενών Εύρωπαίων καί άξιωματικών 
δντων, τώ δντι δέ άνατροπέων καί φθορών τής άνθρωπότητος, καί ύπό τού Έξάρ- 
χου καί ’Αρχιμανδρίτου Θησέως, μετά τού όποιου καί μετ’ άλλων Εύρωπαίων 
συνδιετρίβη καί έδιδάσκετο τά μυστήρια τής άποστασίας περίπου τριάκοντα ήμέ
ρας έν τή λάρνακι, έξ ής καί έξεκίνησεν είς Καρπάσιον. Τήν ιδίαν άκριβώς έποχήν 
ό Ήγεμών τής νήσου είχεν έπιβάλει νέους φόρους είς τούς κατοίκους τής νήσου. 
Κατ’ άρχάς οι Ραγιάδες, συνηθισμένοι, ήρχισαν νά πληρώνωσι τούς φόρους των. 
Οί Τούρκοι δμως καί Ιδιαιτέρως οί τής Πάφου, έχοντες έπί κεφαλής κάποιον Ίμά- 
μην, ό όποιος, δπως άναφέρει παράδοσις (άπό Στρατήν Μαρκάνην άπό τήν Αυσόν 
— έτών 115 τό 1955 —), κατήγετο άπό Τριμιθούσαν τής Πάφου «δχι μόνον άπή- 
θειαν έδειξαν είς τάς βασιλικός διαταγάς, άλλ’ ήμπόδιζον καί τούς Ραγιάδες νά 
πληρώνωσι τούς άπαιτουμένους φόρους είς τούς είς τόν Καζά των περιερχομέ- 

νους έπιστάτας τών βασιλικών φόρων καί τούς μέν τών Ίσλάμηδων άπέβαλον — ώς 
άναφέρει ή έπιστολή — τούς δέ τών Ραγιάδων έθανάτωσαν. Τό σημείον τούτο τοΰ 
θανάτου τών Ραγιάδων έπιστατών τών βασιλικών φόρων άναφέρεται είς τόν θάνα
τον τού Γιωρκάτζη τού φορολόγου, ό όποιος κατήγετο έκ Λετύμπου τής Πάφου. 
Οΰτος, δταν έξερράγή ή έπανάστασις τού 1821, έδραπέτευσεν έκ Λευκωσίας καί 
κατέφυγεν είς τό έν Λάρνακι ’Ιταλικόν Προξενειον καί έκείθεν έσώθη είς Εύρώπην, 
όπόθεν έπέστρεψε τώ 1825 καί άνέλαβε τό πρότερον έργον του, του ένοικιαστου 
δηλ. τών φόρων τής'δεκάτης. "Οταν κατά τό 1833 έξερράγή ή έπανάστασις τού 
Καλογήρου έν Καρπασίφ καί τοΰ Γκιαούρ ’Ιμάμη έν Πάφφ, ό Γιωρκάτζης είχεν 
ένοικιάσει τούς φόρους τής Πάφου καί εύρίσκετο είς τό Στρουμπί. ’Εκεί εύρισκό- 
μενος έξεφράσθη δυσμενώς κατά τής στάσεως καί διά τούτο ό Γκιαούρ ’Ιμάμης 
έστειλε 4 στρατιώτας — δύο έλληνας καί δύο τούρκους — οι όποιοι εΰρον αύτόν 
είς Γιόλου καί έφόνευσαν διά ροπάλου καί αύτόν καί τόν γραμματέα του (ίδέ Α. 
Κ. Πηλαβάκη, δ Γιωρκάτζης ό Φορολόγος, Κυπρ. Χρονικά τόμ. Ε' τ. Ζ—θ, σελ. 
216).

Έν τφ μεταξύ ό Καλόγηρος φεύγων τήν δίωξιν είχε μεταβή εις Λάρνακα, δπου 
έμενε κρυπτόμενος είς τήν οικίαν τού δραγομάνου τού Γαλλικού Προξενείου Guil- 
lois, καί παρήγγειλεν δπλα, τά όποια συνεφώνησε νά τού παραδώσουν είς τό Πο
γάζι τοΰ Τρικώμου. Κατόπιν έγύρισεν είς τό χωρίον του ξυρισμένος, διά νά μή 
άναγνωρισθή ύπό τών τούρκων, ύπό τών όποιων κατεζητείτο καί έκρύπτετο καί 
πάλιν είς τήν τοποθεσίαν “Αγ. Μάμας, όπόθεν ειδοποίησε τούς συγγενείς του νά 
τού στείλουν τρόφιμα. Ή άδελφή του Άννίτα έσπευσε νά τού φέρρ τρόφιμα καί, 
δταν τόν είδε ξυρισμένον, έξερράγή εις όδυρμούς. *Ο  Καλόγηρος τής έξήγησε τήν 
αιτίαν διά τήν όποιαν έξυρίσθη, τήν άπεχαιρέτησε καί τήν έστειλε πίσω είς τό χω
ρίον. Μαζί του είχεν άριθμόν τινα ’Αλβανών (16 τόν άριθμόν) καί κάποιον Όδυσ- 
σέα, κατά μίαν παράδοσιν, ό όποιος δέν πρέπει νά είναι άλλος άπότόν θησέα, ό 
όποιος άνεμίχθη ένεργώς είς τήν έπανάστασιν. Είς τήν έπιστολήν τοΰ ’Αρχιεπισκό
που Παναρέτου άναφέρεται δτι «μερικοί έκ τών Ίσλάμιδων καί τών Ραγιάδων ά- 
πατηθέντες ύπ’ αύτού ήκολούθησαν στασιώδη καί όλέθριον σκοπόν καί έδέχθησαν 
είς τάς μωράς των καρδίας τής άποστασίας τόν σπόρον, διότι οΰτος πραγματικώς 
κατελθών έκ τής έπαναστατημένης καί άπελευθερωθείσης ήδη Ελλάδος έφλέγετο 
άπό τόν εύγενή ζήλον νά έλευθερώση καί τήν Ιδιαιτέραν του Πατρίδα.

Φαίνεται δτι κατά πρώτον έξειλίχθησαν τά γεγονότα τής Πάφου, δπου ό ήγε
μών τής νήσου, άφού έφερεν άπό τήν Καραμανίαν 400 στρατιώτας, τούς όποίους 
ήνωσε μετ’ έντοπίων, τούς άπέστειλεν έκ Λευκωσίας διά τήν κατάπνιξιν^τής στά
σεως. ΟΙ Τούρκοι δμως στρατιώται έτράπησαν είς σφαγάς τών Χριστιανών, διά ν’ 
άρπάσωσι τήν περιουσίαν των καί — δπως άναφέρει ή έπιστολή τού Άρχ. Πανα
ρέτου — είς μέν τούς άθώους καί ήσυχάζοντας είς τάς οικίας των Ραγιάδες έδει
ξαν μεγάλην άνδρείαν, άπό δέ τούς άποστάτας τούρκους δέν ήθέλησαν νά βλά- 
ψωσι κανένα καί μετά τήν έκχυσιν τών αΙμάτων πολλών άθώων Ραγιάδων, μέ 
παντοίους τρόπους διεπραγματεύσαντο τά περί ειρήνης καί τό μέν στράτευμα 
άπήλθεν είς Λευκωσίαν, ό δέ ’Ιμάμης έπαυσεν άπό τού νά φέρηται κατά τής έξου- 
σίας. Έκ τών πληροφοριών, τάς όποιας έχομεν, ό ’Ιμάμης κατέφυγεν είς τήν 
’Αλεξάνδρειαν, δπου ένεπιστεύθη τούς θησαυρούς του είς, Κύπριόν τινα Χατζή Κυρ- 
κέην, και κατόπιν έπέστρεψεν εις Κύπρον, δπου συνελήφθη ύπό τών άρχών καί 
ύπέστη τόν δΓ άνασκολοπισμού θάνατον (προβλ. Κ. Χρονικά Ε. τ. Ζ—θ σελ. 218).

Κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα φαίνεται δτι ό Καλόγηρος παρέμενεν εις 
Λάρνακα, δπου διεπραγματεύθη τήν άγοράν δπλων καί κατέστρωνε σχέδια διά 
τήν έκτέλεσιν τών σχεδίων του. Κατά τήν 15ην ’Ιουλίου έξεκίνησεν άπό τήν Σκάλαν 
καί τήν 19ην ’Ιουλίου, δπως άναφέρει ή παράδοσις, παραμονήν τής έρτής τού προ
φήτου Ήλία έπέστρεψεν είς τό χωρίον του άπό Καντάραν, τήν δέ έπομένην έπήγεν 
είς τήν πανήγυριν, μετέλαβε τών Άχράντων μυστηρίων καί ώρκίσθη είς τό Ιερόν 
Εύαγγέλιον ή νά έλευθερύση τήν Πατρίδα του άπό τόν τουρκικόν ζυγόν ή νά άπο- 
θάνη.
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Συνήθροισε λοιπόν πέριξ του άρκετούς έθελοντάς, τούς όποιους ήρχισε νά 
γυμνάζη «ύποσχόμενος είς αύτούς έλευθερίαν καί άνεξαρτησίαν» καί έταμπουρώθη 
είς λόφον πλησίον του μπογαζιού, ό όποιος καί σήμερον φέρει τό όνομα «Καλό
γηρος» καί έπερίμενε τό καράβι, τό όποιον θά μετέφερε τά παραγγελθέντα όπλα. 
Σύμφωνα μέ τήν έκθεσιν του τότε Προξένου της ’Αγγλίας έν Κύπρω, έσχεδίαζε νά 
έπιτεθή κατά της~ Άμμοχώστου, όπου ήλπιζε νά εύρη θησαυρούς — δπως τόν έβε- 
βαίωναν Ευρωπαίοι άκόλουθοί του — καί έπειτα νά έπιτεθη κατά τής Λάρνακος διά 
νά λεηλατήση τάς πλούσιας οικίας καί έπειτα νά στραφή κατά τής Λευκωσίας.

Δυστυχώς τό φορτίον τών δπλων παρεδόθη είς κάποιον Γιακουμέττον Τελε
σφόρον έκ Λάρνακος καί τοιουτοτρόπως ό στρατός τού Καλογήρου έμεινεν άνευ 
οπλών.

"Οταν κατεπνίγη ή έπανάστασις του Γκιαούρ ’Ιμάμη, ό ήγεμών τής νήσου 
διέταξε τήν άποστολήν στρατού κατά τού Καλογήρου. Τούτο έπληροφορήθη κά
ποιος έγχώριος τού Καλογήρου Παπαγιώργης, ό όποιος έτυχε νά εύρίσκεται είς 
τήν Λευκωσίαν, καί άμέσως έσπευσε νά τό καταστήση γνωστόν είς τόν Καλόγηρον, 
ό όποιος βλέπων δτι δέν είχε τόν άπαιτούμενον όπλισμόν, άντί νά στραφή πρός τά 
δρη, δπου θά ήτο δύσκολον νά συλληφθή, έστράφη πρός τά χωρία Μηλιάν, Πρα- 
στειόν, Πυργά οιά νά φύγη πρός τήν Λάρνακα, ώστε έν άνάγκη νά καταφύγη είς 
τά έκεϊ Προξενεία. Ενδείξεις τής πρός τήν Λάρνακα πορείας του Καλογήρου ύπάρ- 
χουν είς τό χωρίον Μηλιά τής Άμμοχώστου, δπου ό μεταξύ τού χωρίου τούτου καί 
τής Περιστερωνοπηγής χείμαρρος φέρει τό όνομα «ποταμός τού Καλοήρου», διότι 
παρέμεινεν έκεϊ κρυμμένος κατά τήν ήμέραν διά νά προχωρήση μόνον κατά τήν 
νύκτα διά μέσου τής πεδιάδος. ’Επίσης πρός άνατολάς τού χωρίου τούτου ύπάρχει 
τοποθεσία «πέζεμα», δπου, κατά παλαιόν μαρτυρίαν γέροντος, ό όποιος έζησε 
τά γεγονότα, έπέζευσαν «οί Άρναουτάες», οι όποιοι έστάλησαν είς καταδίωξιν τού 
Καλογήρου, καί οί κάτοικοι τού χωρίου ήγγαρεύθησαν διά νά μεταφέρουν τρόφιμα 
είς τόν καταυλισμόν αύτόν.

Προχωρών πρός τήν Λάρνακα .ό Καλόγηρος συνεκρούσθη μέ τόν τουρκικόν 
στρατόν είς τήν τοποθεσίαν «Μαζεράες», μεταξύ Γενάγρων καί Μαραθοβούνου. Οί 
στρατιώται τού Καλογήρου ήσαν ώπλισμένοι μέ γεωργικά έργαλεια κατά τό 
πλεΐστον καί διά τούτο μέ τήν πρώτην σύγκρουσιν πρός τόν τουρκικόν στρατόν έ- 
τράπησαν είς φυγήν καί πολλοί τούτων έσφάγησαν ύπό τών Τούρκων. Ό ίδιος ό 
Καλόγηρος, έν τη προσπάθεια του νά διαφύγη, έκρύβη κάτωθεν γεφύρας έξωθεν 
τού χωρίου Πυργά τής Άμμοχώστου, ή όποια ώνομάζετο «γιοφύριν τής Άννεζούς» 
ή «τής Χαραλαμποΰς», άφού, κατόπιν βασάνων, ύπέδειξε τό κρησφύγετόν του 
βοσκός, ό όποιος τού έδωσε νερό, ένω έπότιζε τά πρόβατά του είς τόν πλησίον τού 
χωρίου εύρισκόμενον λάκκον τού Χατζηαντώνη. Κατ’ άλλην παράδοσιν συνελήφθη 
είς τήν τοποθεσίαν «Λύκοι» μεταξύ Γενάγρων καί Πυργάς.

Είς τό σημειον τούτο μας διαφωτίζει σχετική διήγησις, τήν όποίαν αύτόπτης 
μάρτυς,^ύπέργηρος τότε γέρων έκ Πυργάς μού διηγήθη κατά τό 1916, ό Γεώργιος 
Σικουρής. Σι^μφώνως πρός αυτήν τά τουρκικά στρατεύματα, τά όποια κατεδίωκον 
τόν Καλόγηρον, πρός στιγμήν έχασαν τά ίχνη του. 'O ήλιος έπλησίαζε πρός τήν 
δύσιν του, δτε οί τούρκοι σπαχήδες διέσχιζον τήν έξωθι τού χωρίου πεδιάδα, κοντά 
είς τήν τοποθεσίαν Λίζιοι, ένω οί κάτοικοι τού χωρίου έντρομοι άνέβησαν είς τάς 
στέγας τών οικιών, δπου άνεβίβασαν καί τάς ξυλίνας κλίμακας καί παρηκολού- 
θουν μέ άγωνίαν μέχρι βαθείας νυκτός τήν έξέλιξιν τών πραγμάτων. *0  Καλόγη
ρος ήλπιζε μέ τήν έλευσιν τού σκότους νά διαφύγη πρός τήν Λάρνακα. Τήν τελευ- 
ταίαν δμως στιγμήν οί Τούρκοι συνέλαβον τόν βοσκόν, τόν όποιον ήνάγκασαν δΓ 
άπειλών νά τούς ύποδείξη τό μέρος, είς τό όποιον έκρύπτετο ό Καλόγηρος, δπου 
καί τόν συνέλαβον μέ 12 συντρόφους του, άφού δύο μόνον κατώρθωσαν νά διαφύ
γουν.

Τό τί έπηκολούθησε περιγράφεται είς τήν σχετικήν έκθεσιν τού Προξένου τής 
Αγγλίας έν Κύπρω καί είς τήν δευτέραν έπιστολήν του Αρχιεπισκόπου Παναρέτου 
πρός τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Σύμφωνα μέ τήν έκθεσιν τού ’Άγγλου Προ
ξένου οί Τούρκοι θεωρουντες τό κίνημα τούτο ώς φανερόν έπανάστασιν έναντίον
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των, άπεφάσισαν νά έπιτεθώσι καθ’ δλων τών Χριστιανών, άλλ’ ό Μουλλάς τής 
Λευκωσίας, άνθρωπος πολλής φρονήσεως, κατώρθωσε νά τούς συγκρατήση, νά κα- 
ταπαύση τόν άναβρασμόν καί έπαναφέρη τήν δημοσίαν τάξιν. Πλήν νέοι καί πλέον 
έπαχθεις φόροι αναπόφευκτοι έπεβλήθησαν πρός άντιμετώπισιν τών έκτάκτων δα
πανών. Ατυχείς οίκογένειαι κατεστράφησαν ύπό βαρβάρων καί άπειθαρχούντων 
στρατιωτών, οίτινες έκαραδόκουν τοιαύτας περιστάσεις διά νά πλουτήσωσιν άπο- 
γυμνούντες τούς άλλους. Έξοχαί έγυμνώθησαν, χωρία ήρημώθησαν καί γενική 
δυστυχία έστέρει τόν λαόν παντός πράγματος καί ώδήγησεν αύτόν είς τελείαν ά- 
θλιότητα.

Είς τήν σχετικήν έπιστολήν τού Αρχιεπισκόπου Παναρέτου άναφέρονται τά 
έξής: Πόσοι δέ πτωχοί, άθώοι έκ τού Καζά τού Καρπασίου, άλλοι μέν είς τάς 
οικίας των, άλλοι δέ είς τά έργα των, καί άλλοι είς τούς δρόμους, φαντάζεται ή 
'Υμετέρα Πανσέβαστος Παναγιδτης, δτι άδίκως έθανατώθησαν είς δλον τό διάστη
μα τής είς Καρπάσιον διατριβής τών στρατευμάτων, τοσοΰτοι ώστε ούδέ τόν άρι- 
θμόν, ούδέ τά όνόματα, είναι δυνατόν νά ήξεύρω καί νά είπω’ χωρία σχεδόν όλό- 
κληρα ήρημώθησαν, δσοι δέ φοβηθέντες έφυγον, περιφέρονται είς τά δρη τηδε κα- 
κείσε ώς πρόβατα μή έχοντα ποιμένα, καί άν τυχόν τούς άπαντήση τις τών έτερο- 
γενών, άπολαμβάνουσι καί αύτοί τήν όμοίαν τύχην. Τά ύπάρχοντά των έγένοντο 
έρμαιον τών τυχόντων. Είς τούς δρό*μους  καί τού Καρπασίου καί τής Πάφου, εύρί- 
σκονται Χριστιανοί φονευμένοι, χωρίς νά φαίνωνται οί φονευταί των. Καί έν συν- 
τόμω είπείν, τό γένος μας άποκατέστη βδελυκτόν καί άποτρόπαιον, καί δέν έχει 
παρρησίαν νά παρασταθή νά όμιλήση τά δίκαιά του.

Είς Πάφον οί στρατιώται τού Κουσεΐναγα κατέσφαξαν 18 ραγιάδες μέ τόσην 
μανίαν, πού άπερρόφων τό αίμα τών πτωμάτων καί έσύλησαν καί αύτά τά ράκη 
των (Κυπρ. Χρονικά Ζ σελ. 218).

Τάς περισσοτέρου σφαγάς καί λεηλασίας εΐχον τό χωρίον τού έπαναστάτου 
Καλογήρου "Αγιος Ήλίας τής Καρπασίας καί τά πέριξ χωρία Πατρίκιν, Γαστριά, 
Τρίκωμον κλπ. Έκ παραδόσεων πληροφορούμεθα δτι αί κεφαλαί τών φονευθέντων 
άπεστάλησαν είς Λευκωσίαν είς τόν Πασάν πρός έκφοβισμόν τών Χριστιανών. 
Τοιαΰτα φορτία κεφαλών τών Χριστιανών είδεν είς τό χωρίον Λάπαθος ό Ταλα- 
μπούρας καί ό Χατζη-Χριστοφάκης Ττίκκος, οί όποιοι, δταν είδον τούς συνοδεύον
τας τά φορτία τούρκους μέ ξεγυμνωμένα σπαθιά, έκρύβησαν μέσα είς τούς ποτα
μούς, διά νά σωθώσι. (Πληροφορία Μιχάλη Χατζή-Τουμάζου, έκ Λαπάθου). Είς 
Γύψουν, δπως άνεφέρει ό Μ. Κούμας είς τά Κυπριακά διηγήματά του, τά είδε 
γραΐα, όνόματι Άννεζοΰ, έκ τού χωρίου τούτου, ή όποια έπότιζε τό ποίμιον μαζί 
μέ τόν πατέρα της είς λάκκον παραπλεύρως τής όδου Τρικώμου — Λευκωσίας, 
άπέχοντα 150 περίπου μέτρα πρός τά άριστερά τού έρχομένου έκ Τρικώμου είς 
Λευκωσίαν. Καί είς τάς δύο αύτάς μαρτυρίας άναφέρεται δτι μεταξύ τών κεφαλών 
ύπήρχον καί κεφαλαί ιερέων. ’Άλλη σχετική μαρτυρία προέρχεται έκ Λευκονοί- 
κου, δπου έστάθμευσαν κατά τήν νύκτα οί Τούρκοι είς τήν οικίαν τού Παπα-Μι- 
χαήλ. "Οταν κατά τήν πρωίαν ήθέλησαν νά φορτώσουν τά σακκιά διά νά ξεκινή
σουν, έφώναξαν καί τήν κόρη τού Παπά, τήν Μανιεροΰν, νά^τούς βοηθήση νά φορ
τώσουν «τές παττίσιες». "Οταν έβαλαν τό φορτίον είς τά ζώα, μία κεφαλή δέν έ- 
λάμβανε κανονικήν θέσιν, ώστε νά μοιρασθή τό φορτίον έπάνω είς τά ζώα, καί 
ό ένας έκ τών Τούρκων είπεν είς τόν άλλον: Άλώπως έν ή κκελλέ τ’ Άναστάση. 
*Η Μανιεροΰ τότε έπρόσεξε καί είδεν αίματα στά σακκιά καί έλιποθύμησεν (Κυπρ. 
Γράμματα, 6.1.18).

Εκτός τούτων κατέσφαξαν καί τούς προεστούς τών χωρίων τής περιφερείας, 
δπου έγινεν ή σύγκρουσις. Είς Μαραθόβουνον έπήραν 17 προεστούς καί τούς ώδή- 
γησαν είς Κυθρέαν, δπου τούς έκλεισαν είς τήν φυλακήν. Μεταξύ τών συλληφθέν- 
των ήτο καί κάποιος Τελή Σάββας, ό όποιος πρό όλίγων έτών έκρυψεν είς τήν 
οικίαν του Τούρκον κακοποιόν, τόν όποιον τοιουτοτρόπως έσωσεν άπό τήν άστυνο- 
μίαν. Ό Τούρκος αύτός κατόπιν έλαβεν άνωτέραν θέσιν είς τήν άστυνομίαν τής Κυ- 
θρέας καί δταν έμαθεν δτι μεταξύ τών συλληφθέντων ήτο καί ό άλλοτε προστάτης 
του Τελήσαββας, έσπευσε νά τόν σώση. Δέν έπρόλαβεν δμως, διότι είχεν ήδη έκτε-
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λεσθή, καί ώργισμένος έκ τούτου διέταξε τήν έκτέλεσιν καί τών υπολοίπων 16, έκ 
τών όποιων δύο κατόρθωσαν νά δραπετεύσουν και νά σωθούν.

Διά τόν θάνατον του Καλογήρου ή έκθεσις του έν Κύπρφ "Αγγλου Προξένου 
άναφέρει άπλώς δτι άπεκεφαλίσθη μετά τών 14 ’Αλβανών συντρόφων του. 'Η πα- 
ράδοσις δμως μάς λέγει δτι τούς μέν συντρόφους τού Καλογήρου έκρέμασαν είς 
τά δώδεκα καντούνια της Χώρας», πρός έκφοβισμόν τών Χριστιανών, τόν δέ Καλό- 
γηρον άναφέρεται δτι τόν ήρώτησεν ό Πασάς τί θά τού έκαμνεν έάν ήτο αύτός είς 
τήν θέσιν του. Ό Καλόγηρος άντιληφθείς τά σχέδια του Πασά, τού άπήντησεν δτι 
θά τόν έβαλλε νά καθήση είς τόν «μπάλλον». Ό Πασάς τού εΐπεν δτι καί αύτός 
τό ίδιο σκέπτεται νά τού κάμη. ’Αμέσως διέταξε καί «έκάτσαν τον είς τόμ μπάλ
λον» καί τόν έκτυπούσαν μέ κοπάνους εις τούς ώμους, έως δτου «ό μπάλλος» έ- 
βγήκεν άπό τό,ν ώμον του. Κατά τήν στιγμήν τού μαρτυρίου του δέν έδάκρυσεν, 
άλλά τούναντίον ύβριζε τούς τυράννους τής πατρίδος του, όλίγον δέ πριν κλείση' 
τά μάτια, άπευθυνόμενος πρός τούς δημίους του είπε:

Νά πά νά πης τής μάνας μου νά κάμη Γιάννην άλλον 
γιατί τόν Γιάννην πώκαμεν έκάτσαν τον στόμ μπάλλον.

Τέτοιος ύπήρξεν ό θάνατος τού ήρωϊκού τέκνου τής πατρίδος ήμών, ούδόλως 
κατώτερος τού ήρωϊκού θανάτου τού ’Αθανασίου Διάκου, ό όποιος ύπέστη τό ίδιον 
διά σουβλισμού μαρτύριον μέ τό τραγούδι είς τά χείλη.

Καί δμως τόν ήρωα τούτον ή έπιστολή τού τότε ’Αρχιεπισκόπου Παναρέτου 
παρουσιάζει ώς «παρακινημένον ίσως καί ήπατημένον καί αύτόν άπό χαιρεκάκους 
τινάς καί κακοθελητάς τού Γένους μας» καί πολλαχού ώς «άνάγωγον, άχρείον, κα- 
τάρατον καί βδελυρόν άνθρωπάριον», τό όποιον άνεκαλύφθη δτι έκινήθη ύπό τινων 
φιλελευθέρων δήθεν καί φιλογενών Εύρωπαίων καί άξιωματικών δντων — καί 
έδώ είναι φανερόν δτι ύπονοει τινας τοΰ Προξενείου τής Γαλλίας — τώ δντι δέ ά- 
νατροπέων καί φθορών τής άνθρωπότητος, καί ύπό τοΰ έξάρχου καί ’Αρχιμανδρί
του Θησέως.

Ό Πρόξενος τής ’Αγγλίας Βοντιτζιάνος είς τήν πρός τόν έν ΚΠ. πρεσβευτήν 
έκθεσίν του λέγει δτι ό ίερεύς ύπεσχέθη έλευθερίαν καί άνεξαρτησίαν καί μέ τό 
μάταιον τοΰτο έμβλημα... έσχεδίαζε νά προσβάλη καί κυριεύση τήν ’Αμμόχωστον 
διά νά καταστη τοιουτοτρόπως κύριος τών θησαυρών, οί όποιοι ήσαν κρυμμένοι 
άπό τούς χρόνους τών 'Ενετών, καί κατόπιν νά λεηλατήση τήν Λάρνακα καί νά 
κυριεύση καί τήν Λευκωσίαν.

Καί δσον άφορά μέν τούς ύπό τοΰ τότε ’Αρχιεπισκόπου Παναρέτου χαρακτη
ρισμούς, πρέπει νά λάβωμεν ύπ’ δψιν τάς συνθήκας ύπό τάς όποιας έζων τότε οί 
Κύπριοι, 12 μόλις έτη μετά τάς σφαγάς τοΰ 1821, χωρίς καί πάλιν νά δικαιολο- 
γώμεν άπολύτως τήν τοιαύτην στάσιν. "Οσον άφορά δέ έκθεσιν τοΰ "Αγγλου Προ
ξένου δέν πρέπει νά μάς διαφεύγη ή παρατήρησις δτι είς τά κηρύγματά του δΓ 
έπανάστασιν έναντίον τών τυράννων ό Καλόγηρος ύπέσχετο είς τούς άγωνιστάς 
έλευθερίαν καί άνεξαρτησίαν, πράγμα τό όποιον περιτράνως άποδεικνύει δτι ό Κα
λόγηρος Ίωαννίκιος, μόλις έπιστρέψας έκ τής έπαναστατημένης 'Ελλάδος, έφλέ- 
γετο άπό τόν διάπυρον πόθον τής ’Ελευθερίας τής Πατρίδος του καί διά τόν πόθον 
τούτον άκριβώς ύπέστη ώς άλλος ’Αθανάσιος Διάκος τόν μαρτυρικώτατον διά σου- 
βλισμοΰ θάνατον μέ τό τραγούδι εις τά χείλη καί χωρίς ούτε ένα δάκρυ νά βρέξη 
τάς παρειάς του.

Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ
Βασιλιάς ’Ιωάννης 
Βασίλισσα Ελένη 
Καρλόττα 
Βουστρώνιος 
Λεγάτος τοΰ Πάπα 
Σίρ Καρσερά Σουάρ 
Βρυώνης
Μαρκίων }
ΣΙρ Κτόρο ντέ Κυβίδες >
Σίρ Γιάκουμο Γούρρη J
Μάστρε Ιωάννης
Γαλέο ιος Μόνσολος
Μαργαρώ
Τροφός τής βασίλισσας
Πάτερ Πέτρος τών Μαγκάνων

κόρη τους
γραμματικός τοϋ παλατιού

κοντοσταύλης
γιατρός

εύγενείς

θωμάς Πελοποννήσιος
Άποστόλπς
Μαργαρίτα
Δυό Σικελοί στρατιώτες
Βαχλιώτες
Βάγιες
Ποιητής

γυναίκα τοΰ Σίρ Καρσερά Σουάρ

Εποχή της φραγκοκρατίας στήν Κύπρο.
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ΠΡωΤΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ποιητής

ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
(Μπροστά στή σκηνή)

Γειά σου, Κυπραϊε τραγουδιστή, ποιητάρη, 
πού μέ τή φλόγα τής καρδιάς τά πλέκεις 
τά χρυσοτράγουδά σου μές τό γλέντι 
καί στή φλογέρα τά φυσάς κι’ άνάβεις 
γιαλό, ουρανό, βουνό καί κάμπους.
’Εσύ ’σαι, Κυπραϊε τραγουδιστή, ό λαός μας 
πού πλάθεις άπ’ τήν Ιστορία τούς μύθους 
κι’ άπό τούς μύθους πλάθεις τή ζωή μας 
καί ξαναγίνεται ή ζωή τραγούδι 
καί τό τραγούδι πάλι μιά Ιστορία,

Ήταν άγάπη ή Ελένη Παλαιολόγου. 
Τήν πήρε μές τά χέρια του ό λαός μας 
κΓ άπ’ τήν άγάπη φτιάχνει μιά Ιστορία 
κι’ ύστερα μύθο πορφυρό καί πλάθει 
τραγούδια κεντητά στό κάθε χείλος.

Άπ’ τόν Μόριά κινά καί βασιλεύει 
στόν βασιλιά ’Ιωάννη δίπλα ισάξια 
βασίλισσα κι’ άγάπη καί διδάχτρα. 
Μά τόν Ρωμιό έαυτό της δέ νικάει 
ή άγάπη τής Αύλής καί τών ρηγάτων. 
Φλόγα φουντώνει εντός της, ό Κυπραϊος, 
ό δυό φορές Ρωμιός, λαός πού στέκει 
καί καρτερεί τό μήνυμα άπ’ τήν Πόλη, 
βυζαντινός νά ξαναγίνη κλάδος. 
’Εγκλήματα σειρές σάν κομπολόι 
δίπλα σ’ άγάπες κΓ όνειρα μεγάλα, 
πάλη κρυφή κΓ όλάνοιχτες άμάχες 
δέρνουν καιρό τής Κύπρου τό ρηγάτο

Ποιος στά στερνά θά νικηθή μονάχα 
ό χρόνος ό παμπόνηρος τό ξέρει. 
Μά ποιός δυνάστης μπόρεσε νά λυώση 
ενα λαό στήν ίσχυρή του φτέρνα ;

Παρακαλώ σας, φίλοι πού μ’ άκούτε, 
τό βάθος νά κοιτάξετε τού μύθου. 
Βάρος δέν έχει ή λεπτομέρεια μόνο. 
Ρωτήχτε τήν καρδιά σας γιά τό πάθος 
πού λέγεται στόν κόσμο Ρωμιοσύνη. 
Ελένη Παλαιολόγου, Ρωμιοσύνη.......

(Καί τραβά σιγά σιγά τήν αύλαία πηγαίνοντας πρός 
τήν μιά άκρη τής σκηνής)

ΣΚΗΝΗ Α'

(’Ανοίγει ή σκηνή. Ή μεγάλη αίθουσα τού θρόνου, μέ δυό θρόνους. Σ’ ένα γραφείο 
ό Βουστρώνιος. Ό Σουάρ πηγαινοέρχεται. Ό ποιητής σέ μιά γωνιά.)

Σ ο υ ά ρ

Β ουστρώνιος

Σ ο υ ά ρ

Σ ο υ ά ρ

Β ουστρώ νιος

Ποιητής

: Τό πάθος τής άρχής, ή φιλαρχία, 
όπου φανή βάζει φωτιά καί θρέφει 
πύρινες γλώσσες ν’ άνεβοϋν, νά κατακάψουν. 
Τό πρόσχημα πιά βρίσκεται εύκολα.

: Είν’ άλήθεια, κοντοσταύλη μου, κι’ αύτά πού λές. 
Τοϋτο τ’ άνθρώπινο μυαλό γεννάει, 
όπως καρπόφορο έδαφος, τούς δόλους· 
άπλώνει σχέδια σά μελισσολόι 
στήν έποχή τών λουλουδιών, 
πλάθει άφορμές, συνθήματα, διεγείρει.

: Τό πλήθος πάντοτε προσμένει 
μιά σπίθα νά τ’ άνάψη όλα τά πάθη 
πού κρύβει μές τά στήθια του άπό φόβο, 
φόβο θεοΰ καί νόμων τών άνθρώπων.

: Ό Πάπας θέλησε ν’ άπλώση 
τήν κοσμική έξουσία του παντού. 
Σαρακηνοί πατήσανε τούς "Αγιους Τόπους 
κι’ άπλώσαν τό βασίλειό τους.
Καί τό Βυζάντιον, άρρωστο κι’ άδύναμο, 
έξαντλημένο άπό πολέμους 
νοιαζόταν πώς νά ζήση έκεϊ στό κέντρο του. 
Βοηθούσε πιά ή στιγμή. ΚΓ ό Πάπας 
ξαπόλησε στις δυτικές Αύλές 
φανατισμένους όπαδούς νά ξεσηκώσουν 
σέ πόλεμο Ιερό τούς δυτικούς λαούς.

: Θά πρέπει οί "Αγιοι Τόποι νά ξανάρθουν 
σέ χέρια Χριστιανών καί στή δική τού Πάππα 
τήν κοσμική έξουσία, άδιάφορο 
πώς έδρα του θά κράταγε τήν Άγια Ρώμη. 
Τίς χώρες πού περνούσαμε ύποτάξαμ^ 
καί τίς μοιράσαμε 
σέ πριγκηπάτα καί βασίλεια, πού πασκίζαν 
τό δόγμα τό καθολικό νά τό έπιβάλουν.

: Συγχίστηκαν τά δόγματα όπως βλέπεις. 
Τούτο άν συμφέρει ή όχι, δέν τό ξέρω.

: Είναι γερό τό ντόπιο γιά ν’ άντέξη. 
Κάποτε φούντωνε ένα άνθό γερό 
πού ξάστραφτε καί πολεμούσε νά νικήση 
καί τ’ άνατολικό τό δόγμα ν’ άνυψώση. 
Πολλές φορές κατάφερνε πολλά.
Πολλές φορές μαδούσε πρίν καρποφορήση. 
ΚΓ όμως ή πάλη τούτη λίπαινε
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Σουάρ

Βαχλιώτης

Ποιητής

Βουστρώνιος

τό ντόπιο χώμα γιά ν’ άντέξη 
στά βάσανα, καί του γεννούσε έλπίδες. 
Γερός άνθός ή 'Ελένη φάνηκε 
στά χώματα τής Κύπρου τά Ιερά. 
Ελληνικές μορφές θαρρώ πασκίζει νά έπιβάλη 
μές τή θρησκευτική της πάλη.
Τοϋτο βοηθά τή σύγχιση στά δόγματα.
Σίρ Καρσερά Σουάρ, δυό ξένοι κληρικοί 
προσμένουν νά σέ δοϋνε. (Φεύγει ό Σουάρ) 
Ό παπισμός κΓ άν λύσσαξεν, ώστόσο 
τά ντόπια αίσθήματα φουντώσαν δίπλα. 
Μονάχα αν πατηθή ό λαός — κερδίζουμε τόν τόπο. 
“Εχει τόν τρόπο ό λαός συχνά 
μέσα άπ’ τή στάχτη ν’ άνεβαίνη

Βαχλιώτης
Ποιητής

πιο κολλημένος στίς παλιές τις άρετές του. 
ΟΙ βασιλιάδες.
Ελένη Παλαιολόγου. Τίς χρωστάμε 
τή σωτηρία τής Κύπρου κι’ άς φαινόταν 
τότε πώς ήταν πάλη γιά τά δόγματα. 
Ήταν τό δόγμα τής θρησκείας 
τών έθνικών μας άρετών τό πρόσχημα.

(’Ενώ 
μπαίνη 
ή βασιλική 

πομπή)

(Μπαίνουν οί βασιλιάδες κι ή συνοδεία τους. Κάθεται ό βασιλιάς ’Ιωάννης κι’ ή 
βασίλισσα, Ελένη. Στά πόδια της καθεται ή Καρλόττα, ή κόρη τους. Μιά βάγια στέκεται 
δίπλα στή βασίλισσα. Δυό βαχλιώτες στέκουν μακρυά. ‘O γραμματικός Βουστρώνιος 
κάθεται κάπου πέρα κρατώντας βιβλία καί καλαμάρι).

’Ιωάννης 
Βουστρώνιος

Ελένη

’Ιωάννης

Ελένη

Ιωάννης 

'Ελένη

’Ιωάννης

Γραμματικέ Βουστρώνιε, τήν έκθεσή σου άκοϋμε. 
Αύξήσαν τή δεκάτη έκεϊ στήν Τόχνη, 
γιατί ύστεροϋσεν ή σοδειά κΓ οί εισπράξεις 
τό νόμο θά έξευτελίζανε. Στήν Καλοψίδα 
είσπράξανε διπλά παρόλο πού ό λαός 
άρνήθηκε νά δώση στήν άρχή.....
’Αφέντη βασιλιά καί κύριέ μου, 
πού σά διαμάντι άστράφτεις μές τόν Οίκο 
τών Λουζινιάνων βασιλιάδων, καύχημα 
στήν γύρω ’Ανατολή, κι’ όνομαστέ στή Δύση 
γιά τά τολμήματα καί τό ήθος σου.....
Εύχαριστώ, βασίλισσα, διαμάντι 
στό στέμμα μου πεντάλαμπρο, 
γιά τά σοφά σου λόγια πού τ’ άκούω 
καί γονατώ στήν έννοια τους σά σκλάβος 
στό σώφρονα τό λόγο άφεντικοϋ. 
Κοίταξε τοϋτο τό λαό πού κυβερνάς, 
τούς Κυπριώτες Έλληνες.
Κέντρο τής σκέψης πίστεψέ με 
πάντοτε μένει ό Κυπριώτης μου λαός. 
Οί Φράγκοι κι’ άλλοι τής Δύσης Ισχυροί 
συνθήκες καί συνδυασμούς άνάμεσό τους 
καθημερνά πασκίζουνε νά φτιάξουν, 
γιά νά στεριώσουν τό δικό τους θρόνο. 
Έσέ συμφέρο σου είναι νάχης γύρω σου 
τήν ύποσήριξη του ντόπιου κόσμου. 
Τό έλληνικό στοιχείο τό σέβομαι διπλά.

Πρώτα γιατί τ’ άξίζει. Δεύτερο
γιατ’ είναι τό στοιχείο σου καί τό στοιχείο άκόμα 
έτούτης τής κορούλας μας πού έλπίζω 
στό θρόνο μου νά λάμψη σά τόν ήλιο.

"Ελένη : Χμ! Τό στοιχείο του νόθου τ’ ’Αποστόλη 
μέ τή Μαρία τήν Πατρινή χωρίς 
νά σεβαστής τοϋ γάμου σου τό

’Ιωάννης 
Ελένη

: Μά άγαπητή.....
: Τό ξέρω, πρόσκαιρή σου άδυναμία, 

συγχώριο γιά τ’ άνθρώπινα τά πάθη, 
έπίκληση ύψηλής πολιτικής, 
σιωπή νά μή προσβάλης τό παιδί σου, 
κι’ ένα σωρό προσχήματα κΓ εξήγησες. 
Τίς άγωνίες πού πέρασα θυμάμαι 
κΓ άναρριγώ σά φύλλο τό χειμώνα. 
Ή ύγεία μου ράγισε, κουτσομπολεύτηκα, 
κέρδισα παρατσούκλια καί χαμόγελα 
κι’ άμφιβολίες γιά τήν καρδιά σου πλήθος.

’Ιωάννης : Σάμπως καθρέφτη καθαρό σοϋ άπόδειξα 
τό βάθος τής άγάπης μου καί σύντριψα 
μές τή μετάνοια τήν ψυχή μου., 
Έσύ ’σαι τό βασίλειο κι’ ή ζωή μου 
κι’ ή τελευταία μου λέξη μές τό κράτος μου.

Ελένη : Τή στάση σου έχτιμώ μά πάντα βλέπω 
τόν ίσκιο νά φουντώνη άνάμεσό μας. 
Στό χέρι σου είναι νά τόν άποδιώχνης 
όσες φορές σηκώνεται καί σκούζει.

’Ιωάννης : "Ο,τι ζητήσεις πρόθυμα θά πράξω
τόν ίσκιο νά σκορπίζω καί νά ζώ 
στό πλάϊ σου σύντροφος καί ρήγας.

Σουάρ (Μπαίνει)
‘0 παπικός λεγάτος, μεγαλειότατοι, 
έφτασε στήν αύλή μας καί ζητάει 
χωρίς άναβολές νά σάς μιλήση.

’Ιωάννης
Ελένη

: Νάρθή ;
: Νάρθή (φεύγει ό Σουάρ) Μεγάλη σημασία

στή θέση τ’ ’Αρχιεπίσκοπου άποδίνω. 
'0 Πάπας χίλια κλώθει στό μυαλό του, 
ύποταγές τής έκκλησίας μας κι’ άλλα 
πού συδαυλίζουν έχθρητες στόν κόσμο.

Ιωάννης : Μην είσαι τόσο έχθρά τοϋ Πάπα. 
Κερδίζει ή ύπομονή ... Θά δοΰμε.

Ελένη : Τη στάση τοϋ λαοϋ γνωρίζεις όταν 
οί παπικοί προσβάλλανε τόν κλήρο 
τοΰ ορθόδοξου λαοϋ μας. Δέ νομίζω 
νά βάλουμε τή ράχη μας μέ κίνδυνο, 
γιά νά δεσπόζη έδώ ή βουλή τοϋ Πάπα

Σουάρ : (Μπαίνοντας μέ τόν Λεγάτο)
‘0 παπικός λεγάτος, φρά Σουλουάνης.

Λεγάτος : Τή μεγαλειότητά σας προσκυνώ, 
ένδοξοι κι’ άγιοι βασιλείς τής Κύπρου.

’Ιωάννης : Τιμή μας είναι ή άφιξή σου έδώ. 
Τίς άγιες θέλουμε βουλές νά μάθουμε, 
τής "Αγιας Έδρας έμπνευμένους λόγους.

68 69

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Λεγάτος Ό Πάπας άπορρίπτει τίς προτάσεις σας 
νά βγή στόν άγιο θρόνο τής Άγιάς Σόφιάς

Ελένη
Ί ω ά V V η ς 
Λεγάτος

ορθόδοξος Ρωμιός.
Βαρύς ό λόγος σου, λεγάτε.
Μά πλέκονται τ’ άπλά...
Αύτό θεωρείται 
άποστασία άπό τ’ άγια δόγματά μας. 
Θά κηρυχθή σχισματικός ό τόπος σας

Ελένη
κΓ έσεϊς τής "Αγιας "Εδρας άποστάτες. 
Ή^Άγία Καθολική, Άποστολική ’Εκκλησία 
τοΰ ’Ορθόδοξου λαού τών Πενελλήνων, 
πού τό Βυζάντιο λάμπρυνε πρεπούμενα 
κι’ έδωσε μάρτυρες κι’ άγιους πλήθος

Λεγάτος ;
σχισματική καλείται άπό τόν Πάπα ; 
Άν τοΰτο γίνη άφορισμό θά έκδώση 
ό Πάπας κΓ οί λοιποί τής Δύσης Οίκοι

Ελένη ;
θά σάς στερήσουν τή φιλία τους. 
Τόν Πάπα σεβαστήκαμε καί στείλαμε 
νά πάρουμε τήν έγκρισή του. Τούτο 
δέν είναι τάχα σεβασμός κι’ έχτίμηση ; 
Άν θέλαμε άποστέλλαμε στήν Πόλη 
καί^ παίρναμε τήν έγκριση, μά θέλαμε 
τού παπικού τού κλήρου τό δικαίωμα,

Λεγάτος ;
σά χριστιανοί άδερφοί, νά σεβαστούμε. 
Μέ τούτη τή χρυσόβουλη γραφή όρισε 
στό θρόνο τό Γαλέσιο Μόνσολο, άνδρα 
μεστό σοφία καί ήθος νά τιμήση

Ελένη ;
καί νά λαμπρύνη ώς πρέπει τό νησί σας. 
Άπό κανένα διορισμούς δέ θέλουμε.
’Εγκρίσεις σεβασμού μετά χαράς, 
γιατί τούς άρχηγούς κάθε θρησκείας

Λεγάτος :
σεβόμαστε σάν πρέπει σέ χριστιανούς. 
Τό παπικό τ’ ανάθεμα θά πέση

’Ιωάννης :
σάν τήν κατάρα τ’ ούρανοΰ στόν Οίκο σας.
Πιό ψύχραιμα άς σκεφτούμε νάβρουμε 
μιά λύση πού νάρέση σέ όλους.
'Η βία θά σπρώξη σέ κακοτοπιές 
κι’ όλοι θά βγούμε ζημιωμένοι.

Λεγάτος :
’Ιωάννης ;

Αύτή ’ναι ή άπόφαση τού Πάπα.
Αγαπητή μου Ελένη, τί πειράζει 
στόν Θρόνο τ’ Αρχιεπίσκοπου νά βάλουμε 
καθολικό σοφό καθώς όρίζει ό Πάπας ;
Φιλέψανε στόν τόπο οί έκκλησιές 
καί δίχως παρεξήγηση περνούνε.
’Αρχιερέας ορθόδοξος ύπάρχει.

Ελένη ; ’Εδώ ό λαός πληρώνει τίς δεκάτες 
καί πολεμά φυλάγοντας τή χώρα. 
Οί Ιππότες είν’ σμιχτοί Ρωμιοί καί Φράγκοι. 
Έγώ κι’ ή κόρη σου είμαστε Ρωμιοί. 
Ή μάνα τού ’Αποστόλη σου είν’ Ρωμιά. 
’Ορθόδοξοι παντού κι’ ό πρώτος Θρόνος 
τής έκκλησίας μας πρέπει νάναι ’Ορθόδοξος. 
Γιά τούτο ’Ορθόδοξο Έλληνα σκοπεύω

Λεγάτος 
Ελένη

Λεγάτος 
Σ ο υ ά ρ

Λεγάτος

’Ιωάννης

'Ελένη

’Ιωάννης

'Ελένη

’Ιωάννης 
Ελένη

’Ιωάννης 
Σ ο υ ά ρ 
Καρλόττα 
Ελένη

Καρλόττα 
’Ιωάννης

Ελένη

Καρλόττα 
Έλ έ V η

Καρλόττα

'Ελένη

’Ιωάννης

νά βάλω στήν Άγιά Σόφιά γιά νάχη 
ή βασιλεία μας έγκριση τοΰ κόσμου. 
Ποιος είναι τότε βασιλιάς στόν τόπο ; 
Κι’ οί δυό, λεγάτε, μέ ίση δύναμη. 
Τό δέχτηκε ή βουλή τοΰ τόπου κι’ ό λαός. 
Κι’ ό βασιλιάς δέν έχει έδώ τή γνώμη του ; 
Μέτρα τά λόγια σου, λεγάτε. Σέβας 
στόν άγιο Οίκο τών Λουζινιανών.
Ή "Εδρα μέ πρόσταξε αυστηρά 
στούς άποστάτες νά μιλώ.
Ψύχραιμα! άς βροϋμεν ένα τρόπο 
νά γιατρευτή ή διχογνωμία.
Βαχλιώτες, πάρτε τό λεγάτο 
σ’ ένα κελλί κρατούμενο γιατ’ έχει 
γλώσσα πολλή καί λίγη σύνεση. 
Τόν τίτλο τοΰ λεγάτου καταργώ 
στόν τόπο μας κι’ έλπίζω ό βασιλιάς 
νά σύμφωνη μ’ αύτό τό πρόσταγμά μου. 
‘H Ελένη μίλησε αύστηρά κι’ όφείλω 
νά σεβαστώ τό λόγο τής βασίλισσας. 
(Βαχλιώτες παίρνουν τό λεγάτο) 
Μοϋ στοίχισε πολύ ή συζήτηση. 
Νοιώθω μιά ζάλη στό κεφάλι.
'Ελένη, νά ξεκουραστής. Σέ νοιώθω.
Πονά ή καρδιά σά νάχη βάρος 
νά τήν πατά καί νά τήν σφίγγη. 
Ελένη. Τό γιατρό.
Τό Βρυώνη.
Μητέρα, πάγωσε τό χέρι σου. Μητέρα. 
Κορούλα, τ’ ακόυσες πώς φέρνεται 
ό Πάπας στόν όρθόδοξό μας κλήρο ; 
Δέν ξέρει έμεΐς τό πείσμα 
στά στήθη μας κρατούμε δυνατό.
Γιατί, μανούλα, ό Άγιος Πάπας μάς προστάζει ; 
Είν’ τοϋ Θεοϋ άντιπρόσωπος στή γή 
κΓ έμεΐς ώφείλουμε ν’ άκοΰμε.
Ν’ άκοϋμε τό Θεό.
Μά μέσα μας μιλά ό Θεός 
καί μ’ άλλη γλώσσα μάς προστάζει. 
Σάν τί, μανούλα, μάς προστάζει ; 
Πώς τούτος ό ρωμιός λαός 
άπάνω στέκει άπ’ όλα.
(Κάνει πώς ζαλίζεται περισσότερο).
Μανούλα, σέ πιστεύω. Νοιώθω. 
Καί μή κουράζεσαι νά λές 
δ,τι κι’ έμάς τό στήθος μάς προστάζει. 
Πόση χαρά μοΰ δίνεις, κόρη μου, 
μέ τό στερνό σου λόγο.
'Ο,τι μοΰ πήτε οί δυό σας τό πιστεύω. 
Ό λόγος καί τών δυό σας προσταγή. 
’Εσείς ’σαστε τό πλούτος μου.
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Ελένη 
’Ιωάννης

: Σ’ εύχαριστώ, σ’ ευχαριστώ.......
: Ησύχασε, βασίλισσα, κι’ έγώ θά κανονίσω.

"Ο,τι ζητήσεις θά γενή. Τό ξέρω 
πώς καθετί πού θά σκεφτής είναι σωστό

Β ρ υ ώ ν η ς
κι’ έχει σκοπό τόν Οίκο νά στηρίξη. 

: (μπαίνει τρεχάτος)
Κυρά μου ; ”θΰ! παρακαλώ σιγά 
σιγά νά πάμε στά δωμάτιά σας.
Παρακαλώ βοηθήστε με. Δεξιά,

Ιωάννης
κράτα τό χέρι τής κυράς, κυρία.

: (ένώ φεύγη ή βασίλισσα) 
Χρειάζεται ξεκούραση, γιατρέ. 
Τή γονατίσαν οί δουλιές τοΰ κράτους. 
Μιάν άπ’ έδώ ό λαός, μιάν άπ’ έκεϊ 
κλήρος κι’ Ιππότες κΓ εύγενεϊς 
κι’ ό δύσκολος ό Πάπας άπ’ τήν άλλη

Ελένη
τής έχουνε ταράξει τή γαλήνη.

; Γιά τή δική σου ύγεία καί χαρά, 
γιά στήριξη τού τιμημένου σου Οίκου

’Ιωάννης
πασκίζω, βασιλιά.

: Τό ξέρω. Εύχαριστώ.
(Φεύγουν).

ΣΚΗΝΗ Β'

(Βουστρώνιος, Μαρκίων (Θείος τού Αποστόλη) Σίρ Κτόρο ντέ Κυβίδες).

(Στή σκηνή ό Βουστρώνιος γράφει).

Βουστρώνιος 
Σίρ Κτόρο

: Εύγενικοί μου άρχόντοι, προσκυνώ.
: Γραμματικέ Βουστρώνιε, μυρίζει

Βουστρώνιος 
Σ 1 ρ Κτόρο

πολύ λαχτάρα τό παλάτι σήμερα.
: Καλός καιρός άνθίζει ώς πάντα.
: “Ελα καί μήν τό κρύβης. Είναι ή όψη σου 

χλωμή σάν ώριμο λεμόνι.
Βουστρώνιος
Σ 1 ρ Κτόρο

: Τό μάντεμα δέν είναι πάντα άλάνθαστο.
: ίύ! μοϋ τό κρύβεις ; Είδα τούς βαχλιώτες 

σπρωχτά τόν παπικό λεγάτο νά τόν παίρνουν 
στή φυλακή τοϋ ύπόγειου.

Μαρκίων (μπαίνοντας) : θέλει ή Βασίλισσα Ρωμιό νά βάλη 
στό θρόνο τ’ ’Αρχιεπίσκοπου μά ό Πάπας 
άφορισμό θά βγάλη γιά τόν Οίκο της. 
Μωρέ κακό πού πάθαμε μέ δαύτη!

Σίρ Κτόρο : ’Εχέμυθος ; Πολύ θά μοϋ κοστίση! 
Σέ μάγεψε κΓ έσέ ή βασίλισσα 
κΓ ή γλώσσα σου μέ μέλι κόλλησε 
καί δέ μπορεί νά βγάλη λέξη ;

Μαρκίων : Στίς φυλακές μοϋ λένε άπόστειλε 
τόν παπικό λεγάτο σάν κακούργο 
βιλάνο πού δέ δίνει τή δεκάτη.

Σ 1 ρ Κτόρο : Ρωμιός δέν είσαι! Μιλάς ρωμέϊκα

γιατί τό λέει ή διάτα στό παλάτι. 
Μά είναι ή καρδιά σου φράγκικη, 
Λατίνος καί τιτλούχος κι’ αύλικός 
τοϋ φράγκικου οίκου τών Λουζινιανών.

Σίρ Κτόρο : Μαρκίων, τ”Αποστόλη θείε, Λατίνε 
στό φέρσιμο καί στήν ψυχήν, έτοΰτο 
τόν εύγενή Βουστρώνιο πείσε νά μιλήση. 
Τήν πίστη τών Λατίνων πάει έτούτη 
ή κόρη τοϋ Δεσπότη Θεόδωρου, 
ή Ελένη νά σβύση άπ’τό νησί 
κι’όλους Ρωμιούς σέ πίστη καί πατρίδα 
νά μάς γυρίση. Βλέπεις κι’ ό Βουστρώνιος 
ξωμότης θάναι καί σιωπά.

Βουστρώνιος : Ξωμότης δέν είμαι. Στόν Πάπα 
μένω πιστός γιατί ή φαμίλια μου 
οίκος παλιός κι’εύγενικός 
πάντοτε ήταν καί πολέμησε πιστά 
γιά τ’άγια δόγματα τής Ρώμης.

Σίρ Κτόρο 
Βουστρώνιος

: Μίλησε τότε. Τό συμφέρον βιάζει.
: Τή θέση μου φοβούμαι μήπως χάσω 

γιατί μέ πνίγουνε τά χρέη κι’ή χρεία. 
“Αν χάσω τό μιστό

Μαρκίων : Θάχης διπλό άπό μάς.
Γιά τ’άγιο δόγμα σου θά πολεμάς 
καί θάχης δυό μιστά. Τοϋ βασιλιά 
καί τών Λατίνων ‘Ιπποτών, μαζί 
κι’ έχτίμηση καί σέβας άπ’τόν Πάπα.

Σίρ Κτόρο : Σωστά μιλά ό Μαρκίων.
’Εξάλλου ’ναι γυναίκα αύτή.
Σέ λίγο θά τήν φάη ή τρικλοποδιά μας.

Μαρκίων : Καί τότε έσύ ποιά θέση θάχης ;
Οί νέοι πού θάρθουν δέ θά σ’έμπιστεύονται.

Σίρ Κτόρο 
Βουστρώνιος

: Γιατ’ήσουνα κΓ έσύ μιά δυσκολία.
: ’Αλλάζει τότε ή θέση μου καί θάρρος 

νάβγω άπ’τό καβούκι μου πιά παίρνω.
Μαρκίων
Βουστρώνιος

: Τότε πιά μίλησέ μας καθαρά.
: Ή Ελένη όρθόδοξο δεσπότη θέλει, 

στό θρόνο τής ‘Αγιάς Σόφιάς νά βάλη. 
Άρνιέται ό Πάπας. Κι’έτσι πρέπει.

Σίρ Κτόρο 
Βουστρώνιος

: Τάδες πού χώνει πιά τή μύτη της παντού ; 
: Τάπε βαριά ό λεγάτος του καί θύμωσε 

κι’άναψε ή βασίλισσα σάν τό δαυλί. 
“Εννοια σας όμως άπ’τή Ρόδο φτάνει 
ό πορτογάλλος πρίγκηπας Κοέμπρ 
νά παντρευτή τήν όμορφη Καρλόττα.

Σίρ Κτόρο : Τόσο ένωρίς θά φτάση ό πρίγκηπας ; 
Είναι καλός Λατίνος ώς μαθαίνω. 
Θά τόν δασκάλεψε στή Ρώμη ό Πάπας.

Βουστρώνιος : Σ’έτοϋτο βλέπω τίς έλπίδες μας.
“Αν έχη λίγη γνώση θά τυφλώση 
μέ χάδια κι’ ύποσχέσεις τήν Καρλόττα 
κι’έτσι τριγύρα τής Βασίλισσας θά στέκη, 
τείχος άπόρθητο σειρά Λατίνοι.
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Ό βασιλιάς χωρίς βουλή σάν είναι

Σίρ Κτόρο 
Βουστρ ώ νιος

δπου φυσά τ’άγέρι θά πηγαίνη.
: Αύτός άν είχε νεΰρο κι’έξυπνάδα.......
: Ά ξέχασα. Τό θρόνο τ”Αρχιεπίσκοπου 

γιατί νά μήν τόν πάρη ό ’Αποστολής ; 
"Ομορφος είναι, δυνατός, ξύπνιος, όσο δέ θέλεις,

Μαρκίων
Τόν αγαπάει ό βασιλιάς. Τί στέκεστε ; 

: Σωστά μιλάς. Τό θρόνο θά γυρίση 
κι’αύτός μέ τούς Λατίνους φρέρηδες 
νάχη τήν υποστήριξή του. Κι’ετσι

Βουστρώ νιος
τοΰ Πάπα ό κλήρος θάν’ πανίσχυρος.

: "Οταν θά φτάση κι’ ό γαμπρός ό πρίγκηπας
θάχουμε πόστα γιά πλεχτάνες.
Σήμερα έτουτο κι’ αύριο ένα άλλο 
μικραίνουμε μέ φόνους κι’ άρπαγές

Σίρ Κτόρο
τό πλούτος τών Ρωμιών καί τήν ίσχύ τους. 

: Σά δαίμονας ό νους σου πώς δουλεύει ;

Β ουστρ ώ νιος
Καλά τό λέν ό σιωπηλός πώς πάντα είναι ξύπνιος.

: 'Όταν θά σφίξουμε έτσι τήν αύλή
ή θά λυγίση ή ρήγισσα καί θά δεχτή 
τοϋ Πάπα τήν ισχύ σάν τό καλάμι 
πού τό λυγίζει ό άνεμος ή πάλι

Σίρ Κτόρο
σάν τό κερί στόν ήλιο θέ νά λυώση. 

: "Εδαφος τότε ελεύθερο θά μένη 
γιά πλουτισμό καί γιά θρησκεία.

Β αχλ ί ώτ η ς (μπαίνοντας) : (ενώ μπαίνει άπ’ άντίκρυ ό κοντοσταύλης) 
Σιρ Καρσερά Σουάρ, ό σίρ Γούρρη 
άπό τή Ρώμη γύρισε καί θέλει 
τό βασιλιά νά δή.

Σ ο υ ά ρ : Ν’ άνέβη.
Εύγενικοί μου Ιππότες, θέλετε 
κΓ εσείς τό βασιλιά, νά δήτε ;
"Αν κάτι δύναμαι γιά σας νά κάνω

Μαρκίων 
Σ ο υ ά ρ

μέ τήν καρδιά μου θά τό κάνω.
: Ή καταδεχτωσύνη σου τιμή μας!
: Μαρκίων, τί γίνεται ό άνιψιός σου ; 

"Εχω καλά μαντάτα νά τοϋ πώ. 
Ό βασιλιάς στόν Βησσαρίωνα έχει στείλει, 
κρυφά τής ρήγισσας, παράκληση 
γιά τήν εύνοουμένη του Ζωή Παλαιολόγου. 
Τόν ’Αποστόλη γνοιάζεται κι’ άς δέν τό δείχνει. 
Θά τόν κηρύξη πρίγκηπα άν πετύχη 
τοϋ συνοικέσιου ή δουλιά.

Μαρκίων : Αύτό πολύ μάς κολακεύει!
Πάντοτε πρόσμενα άπ’ τό βασιλιά 
μιά εύγενική χειρονομία.

Σίρ Γιάκουμο Γούρρη : (μπαίνοντας) Εύγενικοί μου Ιππότες, προσκυνώ. 
Μόλις στήν ‘Αλυκή ξεμπάρκαρα, 
πήρα τό γρήγορο άλογο γιά νάρθω, 
νά δώ τόν τόπο μας καί τούς άνθρώπους. 
Τήν ήσυχία τοϋ τόπου μας δέν τήν άλλάζω. 
Τό βασιλιά, σίρ Καρσερά Σουάρ.

Μαρκίων : Καλώς μάς ήρθες, σίρ Γιάκουμο Γούρρη.

’Ελπίζω νάναι νέα εύχάριστα
στόν Οίκο τών Λουζινιανών πού φέρνεις.

Σουάρ : Τό μήνυμα θά πάω στόν βασιλιά 
πού τώρα δίπλα στήν κυρά περνάει 
μέ λόγια άγαπητά τήν ώρα του. 
"Εχει λιγάκι χάσει τις δυνάμεις της 
τοϋ παλατιοϋ ή κυρά κι’ ή παρουσία του 
δύναμη δίνει κι’ εύχαρίστηση.

Σίρ Γιάκουμο Γούρρη : Σίρ Καρσερά Σουάρ, ή άπάντηση 
άρνητική καί μέ σκληρότητα ειπωμένη. 
Νόθο ή Ζωή Παλαιολόγου δέν παντρεύεται. 
Ό Βησσαρίωνος σέβεται τό λόγο της. 
Ό νόθος είναι στίγμα κι’ άν εϊν’ νόθος 
βασιλικής άγάπης. ‘Η άρετή 
πάντοτε ξεχωρίζει τήν κακία 
είτε είναι μές τ’ άνάχτορα είτε παίζει 
στό δρόμο φανερά μές τό λαό.

Σουάρ Πικρό μαντάτο φέρνεις σέ ώρα 
πολύ κακή τοϋ βασιλιά.
Σέ σύγκρουση ήρθε μέ τόν Πάπα, 
κι’ ώρα τήν ώρα θάρθη άφορισμός.

ΣίρΓιάκουμοΓούρρη : 
Σουάρ

Αύτό είναι φοβερό μές τάλλα φοβερά.
: ‘Η ρήγισσα άδυνάτισε πολύ 

κι’ άνησυχεϊ ή αύλή γιά τήν ύγειά της. 
Κουράστηκε στό πλάϊ του νά κυβερνά 
καί νάχη νά παλαίψη μέ τήν πίστη, 
τά παπικά τά πείσματα..... καί τό λαό 
πού δέν τολμά μιά σπιθαμή νά χάση 
άπ’ τήν ορθόδοξη θρησκεία του. 
"Αν θέλης πέρασε ύστερα νά δώ 
ίσως ή αύλή λιγάκι γαληνέψει.

Σίρ Γιάκουμο Γούρρη : Όπως νομίζεις πιό σωστό.
’Εξάλλου στό καστέλλι μου θά πάω 
νά δώ λιγάκι τό δικό μου βιός.
Λείπω καιρό.
Ιππότες, χαίρετε. Καλή σας μέρα 
κι’ εύτυχισμένη νύκτα νά σάς βρή.

Σουάρ
Μαρκίων καί Σίρ Κτόρο

: Καί πάλι καλώς ήρθες.
’ΰύρα καλή σου, εύγενικέ Σίρ Γιάκουμο Γούρρη. 
(Φεύγουν Γούρρη καί Σουάρ)

Βουστρώνιος : Μαρκίων, θά βρής τό βασιλιά 
στήν πιό στενόχωρη του θέση. 
Δέ μπόρεσε νά δώση τή χαρά τοϋ γάμου 
πού όνειρευόταν.
Νά ή στιγμή νά δώση τ’ ’Αρχιεπίσκοπου 
τό θρόνο εύτύς στόν ’Αποστόλη.

Μαρκίων
Βουστρώνιος

: El ν’ φοβερά προσβλητική ή άπάντηση.
: Θ’ άνάψουμε μετά τόν ’Αποστόλη 

ενάντια στούς Ρωμιούς γιατ’ ή Ζωή 
Ρωμιά δέν παίρνει τέτοιο Φράγκο. 
Είναι κι’ όρθόδοξη. Μπορεί κΓ αύτό 
νά χρειαστή στά σχέδιά μας.

Σίρ Κτόρο : "Αν ξηγηθοϋμε στήν άρχή θά δράσουμε 
μέ ζήλο, δίχως ύποψίες καί τ’ άλλα.
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Βουστρώνιος

ΓΓ αύτό ξηγούμαι : θάθελα 
βισκούντης νά γενώ μές τό παλάτι. 
Φιλοδοξία θά πήτε. Πιθανό.
Μά τούτο θά βοηθάη τά σχέδιά μας.
Στόν ’Αποστόλη θά μιλήσουμε κι’ έλπίζω 
τή δίκαιη σου αξίωση νά δεχτή.
’Εξάλλου αύτό, Σίρ Κτόρο, μάς βοηθεϊ. 
(μπαίνοντας) Τόν κοντοσταύλη Σέρ Καρσερά Σουάρ.Βαχλιώτης

Βουστρώνιος Νάτος γυρίζει (Μπαίνει ό Καρσερά)
Βαχλιώτης Σίρ Καρσερά Σουάρ, ό μάστρε ’Ιωάννης 

τού Σεβασμίου Τάγματος τών Ιπποτών τής Ρόδου 
μέ τό Γαλέσιο Μόνσολο άπ’ τήν Ρώμη 
έφτάσαν στήν αύλή.

Σουάρ : Άπρόβλεπτα
μάς ήρθε έτούτ’ ή έπίσκεψη.
Μόλις ξεκίνησε ή βασίλισσα νά πάη 
στήν έξοχή της γιά δυνάμωμα. Έτσι 
θά ξηγηθούν χωρίς περιπλοκές.
Κύριοι, θαρρώ πώς πρέπει τήν Αύλή 
ν’ άφήσετε προσωρινά. Τούς ύψηλούς μας ξένους, 
έσύ βαχλιώτη, όδήγησε. Γραμματικέ 
Βουστρώνιε, μείνε νά διαβάσης τίς γραφές 
καί πρακτικά μέ τρόπο νά κρατήσης.
Τήν άφιξη στό βασιλιά θά πώ.
ν , (φεύγει).Μ α ρ κ ί ω V Χαλασανε τά σχέδια μας μ’ αύτή 
τή γρήγορη άφιξη τού παπικού ύποψήφιου.

Βουστρώνιος Νά μή λιποψυχήτε. 'Η νύχτα δέ γνωρίζεις 
τί έπίσκοπο θά βγάλη ώς τό πρωί.

Μαρκίωνκαί Σίρ Κ τ ό ρ ο : Γειά σου, Βουστρώνιε. Μάς κρατάς ένήμερους 
στό καθετί πού θά συμβή.

Βουστρώνιος : Συμφέρο μου είναι. Δυό μιστό 
καί πιό τρανές τιμές θέ ναχω. (φεύγουν), 
(μπαίνουν Μάστρε ’Ιωάννης καί Γαλέσιος) 
Σάς προσκυνώ, σεβασμιώτατοι. Βουστρώνιος 
γραμματικός τού παλατιού καί μέλος 
τού συμβουλίου γιά τά οικονομικά.

Μάστρε ’Ιωάννης : Χαιρόμαστε, Βουστρώνιε εύγενή.
'Η φήμη σου έχει φτάσει καί στή Ρόδο 
γιά γνώσεις καί γιά πίστη πρός τόν Πάπα.

Βουστρώνιος : Τιμή μου, σεβασμιώτατε. Τό δόγμα 
τ’ αλάθητο τής Έδρας μας σά φώς 
τις πράξεις μου όδηγά παντού. 
"Ομως περνάμε δύσκολους καιρούς. 
Δέ χάσαμεν άκόμα τά πρωτεία, 
‘ωστόσο ή ρήγισσα Ρωμιό κΓ όρθόδοξη 
τέτοιο κουράγιο δίνει στούς Ρωμιούς 
πού μέρα τή μέρα κάτι χάνουμε. 
Φοβούμαι μήπως πάλι ύπερισχύσει 
τ’ ’Ορθόδοξο θεριό καί θέλει αγώνα 
νά γονατίση ή πίστη τού λαού.

Μάστρε ’Ιωάννης ;
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“Εμαθα αρρώστια σοβαρή παιδεύει 
τήν άπιστη βασίλισσα. Θάν τιμωρία 
τών ούρανών σέ κεφαλή άτιθάσσου.

Βουστρώνιος

Μάστρε ’Ιωάννης

Σουάρ

Βασιλιάς ’Ιωάννης
Μάστρε ’Ιωάννης
Βασιλιάς ’Ιωάννης

Μάστρε ’Ιωάννης

Βασιλιάς ’Ιωάννης
Μάστρε ’Ιωάννης

Βασιλιάς ’Ιωάννης
Μάστρε ’Ιωάννης

Βασιλιάς ’Ιωάννης

Μάστρε ’Ιωάννης
Βασιλιάς ’Ιωάννης

Γ α λ έ σ ι ο ς

Ό μάστρε Βρυώνης, ό γιατρός τού Παλατιού, 
καθολικός τό θρήσκευμα καί φίλος, 
τήν έστειλε έξοχή νά δυναμώση 
τό στήθος κι’ ή καρδιά της. Σήμερα 
δεύτερη κρίση ύπόφερε έξαιτίας 
του παπικού λεγάτου, πούναι τώρα 
στή φυλακή κλειστός γιά τήν αύθάδειά του. 
Τό μάθαμε κΓ αύτό. Μεγάλη άδυναμία 
ό βασιλιάς δείχνει γι’ αύτή. Δέ λέω 
τ’ άξίζει κι’ έχει μόρφωση καί σθένος 
κι’ ήθος άνώτερο κι’ άς είναι μέ τό σχίσμα 
τών όρθοδόξων.
(μπαίνει)
Ό Βασιλιάς.
(ύποκλίνεται ένώ μπαίνη ό βασιλιάς) 
Καλώς ορίσετε στήν Κύπρο, άγαπητοί μου. 
Τιμή στό θρόνο σου, Ιωάννη.
Εύχαριστώ τήν "Αγίαν "Εδρα. ?έρω 
πολύ δέν τ’ άξιζα. Μέ βρήκαν ώρες 
άπρόβλεπτα δυναστικές πού μού άφαιρούν 
τή δύναμη σέ γνώμη ν’ άντιδράσω.
Κι’ όμως θαρρώ στά βάθη τής ψυχής σου 
δέν έλειψε τού ένάρετου τό ήθος.
Ό λόγος σου κι’ έτούτο φανερώνει : 
πώς έχει σθένος ή ψυχή νά βρή 
ποιόν είναι τό σωστό καί νά τό πράξη. 
Πάντοτε μ’ άξιοσύνη κι’ άρετή.
Στό βίο τό σύντομο τής γής πνευματική 
στούς πάντες έξουσία γνωρίζουμε τόν Πάπα. 
Μέ τις πρεσβείες του θ’ άνοιχτούν 
γιά μάς οί κόλποι τού ’Αβραάμ στόν ούρανό. 
Πιστά πνευματικά του τέκνα θάμαστε. 
Κάθε παρέκκλιση άπ’ τά δόγματα τής Ρώμης 
έγκλείουν κινδύνους τού έπίγειου βίου 
κι’ άνάθεμα πού κλείνει τήν όδό 
γιά τή χαρά τού ύπέργειου κόσμου. 
‘Η κόλαση τής γής καί τ’ ούρανού 
τούς άποστάτες πάντοτε προσμένει.
(ταράζεται)
Μάστρε ’Ιωάννη, φίλε μου, παρακαλώ 
δυσάρεστες προβλέψεις νά μήν κάνης. 
Κι’ ό πιό δειλός στή γή άνθρωπος 
έχει τό στήθος του, πού μέσα ή τύψη 
νυχοπατά. Μήν τήν τραβάς νά βγή 
στις φωτεινές κορφές καί ν’ άγριέψη.
Κι’ όμως τό λόγο δέν άκούς τού Πάπα.
Τά δόγματα τής Ρώμης έχτιμώ 
κι’ ώς άνθρωπος πιστός τούς είμαι. 
Μά δέ μπορώ μέ τό σπαθί τούς άλλους 
ύπήκοους στά ίδια δόγματα νά κάνω 
όταν ή γλώσσα δέν τούς πείθει. 
Τής έκλογής τήν άρετή έχτιμώ.
Αύτό σημαίνει άμφιβολίες στή πίστη σου.
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Βασιλιάς Ιωάννης

Μάστρε Ιωάννης

Βασιλιάς ’Ιωάννης

Μάστρε ’Ιωάννης

Γ α λ έ σ ί ο ς

Μάστρε Ιωάννης

Βασιλιάς ’Ιωάννης

Μάστρε ’Ιωάννης

Βασιλιάς

Γ α λ έ σ ι ο ς 
Βασιλιάς

’Ιωάννης

’Ιωάννης

Ό βράχος δέν άφήνει τό νερό νά πάη 
παραμερίζοντας. ‘Η άμμος στ’ άκρογιάλι 
μέ τήν άβέβαιη της όντότητα έπιτρέπει 
χωρίς άντίσταση νά τρέχη τό νερό 
καί νά τήν κάνη όπως τό θέλει. 
Θαρρώ πώς μ’ αδικείς, σεβασμιώτατε. 
"Οταν τό δόγμα τής γυναίκας μου 
καί τής πριγκίπισσας κορούλας μου 
είν’ άλλο άπ’ τό δικό μου κι’ ό λαός 
διάφορο δόγμα άπ’ τούς Ιππότες μου πιστεύει, 
ή έλεύθερη εκλογή στό θρήσκευμα είναι 
βάση καλής διοίκησης. Άλλοιώτικα 
θάχουμε πόλεμους κι’ έπαναστάσεις κι’ αίμα 
κι’ άπό τά δυό τά μέρη θά χυθή άδικα. 
’Απάνω άπ’ όλα είναι τό δόγμα 
κι’ ό λόγος ό σεπτός τοϋ Πάπα.
Τριγύρα οί Μουσουλμάνοι καταπάτησαν 
τούς "Αγιους Τόπους κι’ ή Χριστιανωσύνη 
μέρα τή μέρα χάνεται κι’ έμεϊς 
θά τρώγουμε τά σωθικά μας γιά τά δόγματα ; 
"Α! τοΰτο είναι βλαστήμια κι’ είμαι ύπόχρεος 
νά είσηγηθώ στήν "Εδρα ν’ άφορίση 
τόν Οίκο σου κι’ ή κοσμική εξουσία 
τοϋ Πάπα νάρθη αντίπαλος καί μαχητής. 
Καί νά κλειστούν οΐ δρόμοι τοϋ Παράδεισου 
σ’ έσένα καί στόν οίκο σου γιά πάντα. 
Μά ύπάρχει άκόμα τρόπος νά ξεφύγη 
θαρρώ τ’ άνάθεμα, άδερφέ ’Ιωάννη.
Αύτό έξαρτάται αν τίς δεχτή τίς αποφάσεις 
τοϋ Πάπα, δίχα δισταγμούς κι’ άναβολές. 
Φίλε ’Ιωάννη, άς πούμε πώς σεβόμαστε 
τούς κατά τά άλλα άμαρτωλούς συλλογισμούς σου. 
"Αν τό Γαλέσιο Μόνσολο στόν Θρόνο τ’ ’Αρχιεπίσκο

που, 
όπως ό Πάπας θέλησε, θελήσεις, 
όλα θά σιωπηθούν καί μιά έκθεση 
γιά μιά εύλογία γιά σέ θά δώσω.
Εύχαριστώ πού νοιώθετε τή θέση μου 
κι’ εύχαριστώ πού πάντα θέλεις 
τήν προστασία νά μού χαρίζης. 
Αύτό μού δείχνει τή φιλία σου. 
Στήν άρνηση όμως τής βασίλισσας 
ποιος θά μπορή ν’ άντισταθή ;
Μά ή άπουσία της ; Ήρθαμε απρόβλεπτα!.. . 
ό κλήρος κι’ οί Ιππότες τό ζητούσαν....  
"Ετσι γιά ν’ άποφύγης τίς περιπλοκές 
μιά καί δέν είχες χρόνο νά μηνύσης 
ύπόγραψες τήν έγκριση.
Μά αύτό σημαίνει περιφρόνηση 
γιά τής βασίλισσας τή γνώμη. 
Ποιος κυβερνά τόν τόπο αύτό ; 
’Εμείς. Αύτό τό δέχτηκε ή Αύλή. 
Γνώμη μέ τή δική μου ισάξια 
νάχη κι’ ή Ελένη.

Μάστρε ’Ιωάννης : Ή άπόφαση είναι τυπική.
Ψυχή τού βασιλείου μονάχα ό βασιλιάς, 
’Εσύ.

Γ α λ έ σ ι ο ς : Ή λογική σου άπόφαση θά δώση 
στό χέρι σου τή ρηγική έξουσία.

Μάστρε ’Ιωάννης : Τού Πάπα δίπλα ή εύλογία 
θά στέκη δύναμη μεγάλη 
καί προστασία σου.

Γ α λ έ σ ι ο ς : ΚΓ οί Φράγκοι Ιππότες θά κοιτάζουν 
τήν προστασία στό πρόσωπό σου.

Μάστρε ’Ιωάννης : Ό δισταγμός άμάρτημα μεγάλο. 
Τή δύναμη εύρε τής ψυχής 
καί σώσου, Βασιλιά Ιωάννη.

Γ α λ έ σ ι ο ς
Μάστρε ’Ιωάννης

: Καύχημα θάσαι τότε τών Λατίνων.
: ΚΓ ή βασιλεία τών Ούρανών θ’ άνοιξη 

γιά σένα διάπλατες τίς πύλες.
(μικρή παύση)

Βασιλιάς ’Ιωάννης : Γαλέσιε Μόνσολε, σ’ εγκρίνω ’Αρχιεπίσκοπο 
στό Θρόνον τής ‘Αγιας Σόφιάς
κΓ ορίζω άκόμα τίς προσόδους τού Ναού 
καί τών χτημάτων πού έξαρτώνται 
μαζί μέ τά κανονικά τών ορθοδόξων 
είσόδημά σου νάναι. ΚΓ εύχομαι 
ένδοξο κΓ εύκαρπο τό στάδιό σου.

Μάστρε ’Ιωάννης : |Σοφά κΓ άντάξια, βασιλιά, πιά μίλησες 
Ή εύχή τοϋ Πάπα στό κεφάλι σου 
καί σ’ όλο τό πιστό βασίλειό σου. 
(Φεύγουν όλοι καί μένει ό Βουστρώνιος. 
Μπαίνει ή Μαργαρώ)

Μ α ρ γ α ρ ώ : Γράφω δέν ξεγράφω, μά τή μοίρα δέν ξεγράφω.
Ό νούς μου δέ χωρεϊ πώς τά ψηφία 
πού στό χαρτί σκαλίζεις λένε 
τόσα πολλά. Μά τό Θεό ή λαλιά 
τ’ άξίζει τούτα τά στολίδια τοϋ χαρτιού 
όπως άξίζει ένα φιλάκι 
όλους τούς στίχους μές τά ραβασάκια.

Βουστρώνιος : Τά ψάρια δέν τά βρίσκεις στή στεριά, 
παμπόνηρή μου, ψαροπούλα.
"Απλωσε έδώ καί δός μου ένα φιλί.

Μ α ρ γ α ρ ώ : Τόσο φτηνό τό βρίσκεις τό φιλί ;
Γιά στάσου! κίνηση πολλή μές τό παλάτι βρίσκω 

σήμερα.
Έρχεται ό ένας, φεύγει ό άλλος, 
σιγομιλήματα δεξά, σιγομιλήματα ζερβά.

Βουστρώνιος : “Ασε τα τούτα γιά τά γέρικα 
μυαλά νά βρίσκουν παρηγόρια 
μιά καί τό σώμα δέ μιλά 
τή γλώσσα τής άγάπης.

Μ α ρ γ α ρ ώ : “Α! όχι! Θαρρώ κΓ έμεϊς οί νιοί
πρέπει νά ξέρουμε πού πάμε. 
’Εξάλλου νοιώθω δίψα νά μαθαίνω.

Βουστρώνιος
Μ α ρ γ α ρ ώ

: Καί νά τό λέω στή γειτονιά.
: Τά παραλές. Έμεϊς μιλάμε γι’ άλλα.
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Βουστρώνιος

Μαργαρώ

Β ο υ σ ί•ρ ώ νιος

Μ α ρ κ ί ω ν

Β ο υ σ ί ρ ώ ν ι ο ς

Μ α ρ κ ί ω ν

Σίρ Κ-γ ό ρ ο
Μ α ρ κ ί ω ν

Β ο υ σ τ ρ ώ ν ι ο ς

Μ α ρ κ ί ω ν

Σίρ Κί■όρο

Μ α ρ κ ί ω ν

Σ i p K τ ό p ο

Μαρκίων 
Μαργαρώ

Μιλάμε γιά τά μάτια καί τά νιάτα. 
Κουτσομπολεύουμε τούς έρωτες καί κάτι 
κρυφά φερσίματα τό βράδυ.
Φίνα δουλιά μά τό Θεό.
Κι’ ό κόσμος άς χαλάση.
Τί θές νά πής μ’ αυτό ;
Τάχατε οί ξένοι άπό τή Ρόδο 
σκαρώνουνε βρωμοδουλιές ; 
Βρωμοδουλιά ’ναι ό θρόνος τής ‘Αγιας Σόφιάς ; 
Γιά κράτηξε τή γλώσσα σου λιγάκι.
Διαβολοθήλυκο, μέ ψάρεψες καί πάλι.
Μά τώρα δόσ μου ένα φιλί.....
(πάει νά τή φιλήση. Μπαίνει ό Μαρκίων καί οί άλλοι) 
Τών γλυκασμών τ’ άνάγνωσμα.
Στό μέλι πέσαμε. Μάς συγχωρεϊτε.
(Ή Μαργαρώ φεύγει καί κρύβεται πίσω άπό μιά 
κουρτίνα)
Άρχόντοι μου, τυχαίο τό πράγμα.
Παρακαλώ νά μείνη μεταξύ μας.
"Οσο γι’ αύτό τό ξέρεις. Στις δουλιές 
εμείς τις αισθηματικές δέν έχουμε 
λόγο ή συμφέρο νά τις ξέρουμε.
“Αν καί πολλές φορές μπορούν νά χρειαστούν, 
‘(ύστόσο τούτο τό στερνό μή λησμονήσης.
Οί ξένοι άπό τή Ρόδο τί ζητάνε ;
Οί φρέρηδες μάς είπαν τό Γαλέσιο 
πώς όρισε στό Θρόνο ό Πάπας....  
Σωστή ’ναι ή είδηση. ΚΓ άπρόβλεπτα 
σ’ ώρα κακή μάς ήρθανε έδώ πέρα, 
'(ύστόσο σώσαμε τό θρόνο κΓ είναι 
τούτο μεγάλο κέρδος.
Ό βασιλιάς τήν έγκριση έχει δώσει.
Τί λές, σίρ Κτόρο ντέ Κυβίδες ;
Χαλάν τά σχέδιά μας μεμιάς.
Βλέπεις μιά λύση μέσα στό σκοτάδι ;
Μιά στάλα στό ποτήρι του φαρμάκι.
Έτσι ξοφλάμε άπ’ τόν Γαλέσιο
κΓ ίσως μπερδέψουμε σέ τούτο τή βασίλισσα.
Θ’ άνάψουν οί δικοί μας άν άφήσουμε 
μέ τρόπο τέτοια διάδοση νά τρέξη. 
Σωστά τό λέν πώς έχεις θηλυκό μυαλό 
κι’ εύκολες βρίσκεις λύσεις.
Νά τό σκεφτούμε ψύχραιμα τό βράδυ.
Ή νύχτα πάντοτε βοηθά 
τις δεύτερές μας σκέψεις.
Μά τί’ ’ναι πού κουνιέται έκεϊ στό βάθος ;
(Τρέχει κι’ άρπάζει τή Μαργαρώ) 
Τό φυλλοκάρδι τού Βουστρώνιου. 
‘Η σφήνα τούτη στις δουλιές μας.
Μας κατασκόπευες, μικρή ρωμιά ;
Στά μάτια μου αν τώνοιωσα τί λέγατε.
Μπήκα τυχαία καί τ’ άκουσα νά λέτε : 
ή νύχτα πάντοτε βοηθεϊ.

Μαρκίων
Σίρ Κτόρο

Στούς έρωτες ; Τό ξέρω.
: Νά γκρεμιστής, σκουλήκι.
: Έγώ θαρρώ πώς λίγο τό χρυσάφι

κολλά τή γλώσσα καί τά χείλη. 
Καί χάνεται ή μιλιά καί δέ γνωρίζεις 
μήτε θυμάσαι τί ακόυσες καί τί είδες!

Μαρκίων : Μπορεί. Γιά πάρε τούτα τά νομίσματα. 
ΚΓ αν είσαι πονηρή γυναίκα θά κερδίσης 
ένα πουγγί χρυσάφι. Πάμε ;
(Φεύγουν Βουστρώνιος, Μαρκίων, Ντέ Κυβίδες).

Μαργαρώ : (Φωνάζει ένα Βαχλιώτη)
"Αν έχης πίστη μέσα σου κΓ άγάπη 
γιά τήν κυρά μας τρέξε νά τήν φτάσης.

Βαχλιώτης 
Μαργαρώ

: Είν’ περιττός ό πρόλογος καί λέγε.
: ΤΗρθε ό Γαλέσιος Μόνσολος κΓ ό ρήγας 

τόν δέχτηκε στό θρόνο δίνοντάς του 
ένα σωρό προνόμια.
Είναι ό Σίρ Κτόρος ντέ Κυβίδες κΓ ό Μαρκίων 
μέ τό Βουστρώνιο συνωμότες γι’ άλλο.
Θά φαρμακώσουν τό Γαλέσιο κΓ έτσι 
ν’ άδειάση πάλι ό θρόνος. Μάς συμφέρει 
τό πράγμα ώς τούτη τή στιγμή.
Μά ποιό προορίζουν γιά τό θρόνο ; 
Γιά τούτο θά πασκίσω. Θά τό μάθω, 
‘ύύς νά γυρίσης θάχω νέα.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ

(Δωμάτιον Ελένης στόν Βασιλοπότσμο).

Β ρ υ ώ V η ς : Κυρά μου, πέρασε πιά ό κίνδυνος.
Τό κλίμα έδώ τοϋ τόπου κι’ ή ήσυχία 
σοϋ τόνωσαν καί πνεϋμα καί κορμί.

Ελένη : Γιατρέ, τό λές στ’ άλήθεια!
Β ρ υ ώ V η ς : ’Εκπληκτικό. Μιά τέτοια άνάρρωση 

δέν πίστευα παρόλο πού συχνά 
θαύματα βλέπουμε στήν άσκηση τής Τέχνης μας. 
Ή Φύση, ή ζωοδότρα Φύση ύπερνικά 
τής νόσου τήν κακούργα δράση. 
Νικά ό άγώνας τής ζωής καί πάλιν 
ολόδροσο τριαντάφυλλο πετιέται 
άπό μιά φούντα ώς χτές χλωμά φύλλα.

‘Ελένη : Εύχαριστώ, γιατρέ, γιά κάθε κόπο σου. 
Θαρρώ τό επάγγελμά σας είναι 
άνώτερο κΓ άπό τόν κλήρο.

Β ρ υ ώ V η ς : Μέ κολακεύει ή χάρη σου, βασίλισσα.
'Ελένη : Είναι ή ψυχή τό πρώτιστο στόν άνθρωπο 

γι’ αύτό δέ συζητώ. Μάναι τό σώμα 
τό πιό χειροπιαστό στήν ύπαρξή μας, 
"Οταν τρύπα τό σώμα ό παιδεμός - 
τί πόνος είναι τί είναι πυρετός - 
τό πνεϋμα άδυνατεϊ νά ύπηρετήση 
τίς έντιμες λαχτάρες τής ψυχής.
Θαρρώ διπλά στά εγκόσμια προσκολλάται 
καί θάδινε τήν άρετή γιά μιά 
χωρίς καϋμούς τοϋ σώματος στιγμή.

Τ ρ ο φ ό ς : Παιδάκι μου, δέν κάνει νά μιλάς 
πολύ μέ τέτοια μάλιστα έξαψη. 
Άς πούμε γιά τού τόπου τίς δροσιές, 
τά καθαρά νερά του, τίς όπώρες 
πού λιμπιστές κρεμιούνται άπό τά δέντρα. 
"Οταν μιλάς γιά γαληνά τοπεΐα 
διπλή γαλήνη παίρνει κΓ ή ψυχή σου.

Β ρ υ ώ V η ς : ΚΓ είναι ή γαλήνη πρώτο φάρμακο 
στόν κουρασμένο. Όρθά μιλά ή τροφός.

Ελένη : ’Αγαπητή μου, πάντα στάθηκες 
πολλές φορές μητέρα στό πλευρό μου. 
Σ’ έσένα όφείλω τή ζωή ώς γεννήθηκα, 
σ’ έσένα τήν άνάθρεψη κΓ άκόμα 
σ’ έσένα σκέψεις άρεστές όφείλω 
σ’ άνθρώπους καί Θεό άρεστές.

Β ρ υ ώ V η ς : Θαρρώ σέ λίγο θά μπορής 
στή Λευκωσία νάρθής πιά πίσω. 
Αισθάνεται ή Αύλή τήν έλλειψή σου. 
’Αλλά νά πάψη ή άγωνία κι’ ή προσπάθεια.

Βάγια (μπαίνοντας) :

Β ρ υ ώ V η ς ;

Ελένη :

Β ρ υ ώ ν η ς :

Ελένη :

Τροφός :

Πάτερ Πέτρος (μπαίνοντας) :

'Ελένη :
Πέτρος :

'Ελένη :

Πέτρος :

‘Ελένη

Τά δυό σκοτώνουνε ψυχή καί σώμα.
‘0 πάτερ Πέτρος τών Μαγκάνων, 
ό ξομολογητής σας, έφτασε, κυρά μου. 
Έ! νά πηγαίνω έγώ γιατί δέν έχω 
σχέση άγαθή μέ τούς άνθρώπους του Θεού. 
Είμαι λιγάκι σκληροτράχηλος 
άμαρτωλός καί τόσον 
πού μοναχά ή μητέρα μου λιγάκι 
μ’ άνέχεται. Καί πώς άλλοιώς μπορεί.... ! 
Εύχαριστώ, γιατρέ. Πολλά σοϋ όφείλω. 
Παρόλο πού στό δόγμα άνήκεις 
τοϋ Πάπα έν τούτοις σ’ έχτιμώ 
γιά τήν εΰρεία σου άντίληψη καί τό ήθος. 
*'03! Βέβαια. Δέ μπορώ νά καταλάβω 
τίς τόσες τών δογμάτων έριδες.
"Ισως ή Τέχνη τοϋ γιατροϋ, πού άνήκει 
σέ φίλο καί σ’ έχθρό, νά μάς δημιουργή 
μι’ άτμόσφαιρα φιλίας πρός όλους 
μές τή ψυχή μας. Προσκυνώ, (φεύγει) 
Σά θάρθη ό Πάτερ Πέτρος θέλω 
μονάχη νά μ’ άφήσετε. Θά πρέπη 
νά έτοιμαστώ νά κοινωνήσω 
Νοιώθω στό στήθος τόσα βάρη....  
"Αν ήξαιρα τό κράτος πώς στηρίζεται 
σ’ άγώνες, δόλους καί σ’ έγκλήματα 
θά προτιμούσα τή μοναχική ζωή.
Νά μή λιπόψυχης, κυρά μου. '0 γυιός μου 
ό ορθόδοξος Θωμάς συχνά τό λέγει 
πώς όποιος γιά τήν πίστη τοϋ Χριστού 
καί τής Έλλήνισσας πατρίδας πολεμά 
θάχη μιστό στους ουρανούς διπλό. 
Βασίλισσα, παιδί μου, τοϋ έκλεχτοϋ 
όρθόδοξού μας κλήρου τίς ευχές σοϋ φέρνω. 
Ευχαριστώ, πατέρα. Ευχαριστώ.
Είσαι καλά, δοξάζω τό Θεόν, υπέρμαχη 
τής πίστης μας στό δουλωμένο τόπο. 
Τό χρέος μου κάμνω πρός τήν πίστη μας 
χωρίς μιστό κι’ εΰχάριστίες νά θέλω. 
Τής Λευκωσίας ό ’Επίσκοπος καθημερνά 
παράκλησες άπέστελλε στόν Κύριο 
τήν κλονισμένη ύγεία σου νά τονώση. 
Στό Μοναστήρι μας, παιδί δικό σου, 
νυχτοήμερα στίς προσευχές γιά σένα 
όλοι οί πατέρες σκύβαμε νά σώση 
τό καύχημα τής πίστης ό Θεός 
έσέ βασίλισσά μας τιμημένη.
Κοιτάζω τή συνείδηση στό στήθος μου.
"Οταν αύτή χαμογελά νομίζω 
πώς όλο εισπράττω τό μιστό τής πράξης μου. 
"Οταν αύτή μέ νέφη σκυθρωπάζη 
ψυχή καί σώμα παραλύει καί χάνω 
τήν αίσθηση τής έντιμης ζωής.
Γιατί μονάχα ή αίσθηση μιάς έντιμης 
ζωής μπορεί χαρά νά δίνη κι’ εύτυχία.
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Πάτερ

Ελένη 
Πάτερ

Ελένη

θωμάς

Πέτρος

Πέτρος

Ελένη

θωμάς

Ελένη 
θωμάς

’Ελένη 
θωμάς

Πάτερ
θ ω μ ά ς

Πέτρος

Πάτερ Πέτρος 
‘Ελένη

θωμάς

Ελένη

θωμάς

'Ελένη
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Μ’ έσένα συμφωνώ, βασίλισσά μου.
’Αλλά τού Πάπα ό κλήρος θέριεψε ξανά 
κι’ όλοΰθε μας πιέζει, σά βραχιόλι, 
νά βγάλη τήν ψυχή μας καί τήν πίστη. 
Τό νοιώθω κι’ άγωνίζομαι.
Άπό τήν άλλη χάσαμε τοΰ όρθόδοξου 
Πατριάρχη μας τή συνδρομή. Καί μένουμε 
έρημος κόσμος μές τή μέση του άνεμου. 
"Ερμος κόσμος ; "Οχι! θά παλαίψουμε. 
Ή πίστη ’ναι τό πιό μεγάλον όπλο, 
(μπαίνοντας).
Τόν κόσμο έτοϋτο άν σώσης καί κερδίσει 
τή θέση του στ’ ’Ορθόδοξό μας πλήρωμα 
διπλά έντιμης ζωής τήν αίσθηση 
στά φυλλοκάρδια σου θά νοιώσης ρήγισσα. 
Πώς έτσι άπρόσκλητα έδώ βρέθηκες ; 
Κάτι κακό στήν πόλη γίνεται, γιατί 
σέ δύσκολες κι’ άνώμαλες στιγμές φυτρώνεις. 
Μά σώζω τήν κατάσταση καί νάμαι 
φύλακας άγγελος έσένα καί τής μάνας μου. 
Πάτερ..........
"Ας μείνει ό Πάτερ Πέτρος.
Είναι δικός μας άνθρωπος, πιστός.
Τήν άγιωσύνη του έχτιμώ καί πάντα 
διπλά έχτιμώ πού πραχτικά 
τά δύσκολα προβλήματά μας έχτιμά. 
Άργοπορεϊς νά μπής στό θέμα. 
‘Η βασιλεία τών ούρανών άρχίζει 
άπό τή γής. "Ετσι δέν είναι, Πάτερ ;
Ό έπίγειος βίος προετοιμάζει.
"Αν χάσουμε τή πίστη, χάσαμε 
τή βασιλεία τών ούρανών. Νομίζω 
πώς μάρτυρας τρανός είν’ όποιος 
τήν βασιλεία τών ούρανών θυσιάζοντας 
τήν χάνει γιά νά άνοιξη δρόμο 
στούς άλλους γιά τούς κόλπους του ’Αβραάμ. 
Παράδοξα μιλάς καί λές παράδοξους συλλογισμούς. 
Πολλή ύποψία στά λόγια σου γυρνάει, 
θωμά. Δέν ξέρω, δέ μαντεύω, δέ μπορώ 
τί θάχης φτιάξει τρομερό γιά νάχης 
τόση στά λόγια σου εύφράδεια νά πείσης 
κι’ έμας μά προπαντός τόν έαυτό σου. 
Άπλούστατα καθάρισα τόν τόπο 
άπό τ’ αγκάθια καί τριβόλια.
Μίλησε καθαρά, θωμά, γιατ’ έτσι 
τήν αγωνία διπλά τήν έρεθίζεις.
Ξεπάστρεψα μέ τό φαρμάκι στό πιοτό 
τό σεβαστό Λατίνο ’Αρχιεπίσκοπο 
Γαλέσιο Μόνσολο πού τάραξε 
στή πίεση κλήρο καί λαό.
(Ό Πέτρος ξαφνιάζεται κι’ άρχίζει νά προσεύχεται). 
Μά τούτο είν’ έγκλημα, θωμά.

θωμάς

'Ελένη 
θωμάς

Ελένη
Πάτερ Πέτρος

θωμάς

Πάτερ Πέτρος

Ελένη 

θωμάς

Ελένη 

θωμάς

Ελένη

Θωμάς

Δέν είναι τίμια ύπερίσχυση.
’Αλλοίμονο άν θά σώζαμε τόν τόπο 
σπέρνοντας τό έγκλημα παντού. 
Ήταν άνάγκη. Κάθε αργοπορία 
θά στοίχιζε μιά πλήρη άποτυχία. 
Μέσα σέ δυό μονάχα μήνες ξέγραψε 
ό έντιμος Μόνσολος καμπόσες διατάξεις 
τής παπικής τής Βούλας πού άφορούσε 
τή δύναμη τού όρθόδοξού μας κλήρου. 
Τόσο δραστήρια δούλεψε στόν τόπο μας ; 
’Αφάνταστα δραστήρια.
Κι’ όταν θά θέριευε ή κατάσταση 
καί θ’ άρεζε στόν Πάπα ή ύπόταξή μας 
χάναμε πιά γιά πάντα τό παιγνίδι. 
Τω Πάτερ Πέτρο, έσύ ξαγορευτή μου! 
Στήν έκκλησία ό ρόλος μου είναι 
πολύ μικρός γιά νά σάς συμβουλεύσω. 
Πάντως στά πάντα πρώτη στέκει 
ή έγνοια γιά τήν ’Ορθοδοξία. 
Τώρα τά μέσα δέν τά καλοσκέφτηκα. 
Δέν είν’ δουλειά δική σας. 
Δουλειά’ ναι τού μυαλού μου.
Βασίζομαι στή πίστη σας καί στού θεού 
τή φώτιση καί έπίνευση. 
θά πάω ένα γύρο στήν περιοχή 
κΓ όταν ζητήσης τήν φτωχή μου συντροφιά 
θάρθώ μ’ εύλάβεια γιά ν’ ακούσω 
τό τί θά θές νά ξομολογηθής. 
θείο δώρο ή εξομολόγηση στά θεία 
τά τόσα δώρα τού Πανάγαθου θεού.
"Οπως νομίζεις, άγιε Πάτερ. (φεύγει ό Πέτρος). 

Άπότολμα τά σχέδιά σου πολύ, θωμά. 
Τό έγκλημα ορθώνει αντίσταση μεγάλη 
καί δυσκολεύεται πιά τό έργο μας.
Υπάρχει κίνδυνος ν’ άρχίσουνε τ’ άντίποινα. 
’Αρχίσανε τά έγκλήματα άπ’ έκείνους.
Ό πορτογάλλος πρίγκηπας πού μπήκε 
μέ τήν εύχή τού Πάπα στήν Αύλή σας 
είν’ όργανο τών παπικών πώχει σκοπό 
τήν έξουσία νά πάρη καί νά βάλη 
παράμερα τή δύναμη τής ρήγισσας. 
Τούτο πιστεύουν καί τό λένε οί Ιππότες. 
Άπ’ έξαρχής δέν ήθελες τόν πρίγκηπα. 
Μά ήταν μιά λύση μές τή δυσκολία μας. 
Δίπλα τού πρίγκηπα γαμπρού σου 
χέρι τρανό τού παραστέκει ό θρόνος 
τ’ Αρχιεπίσκοπου πού σέ μισά θανάσιμα 
γιατ’ είσαι δυνατόν έμπόδιο 
κι’ έξευτελίζεις τό τρανό κεφάλι του. 
Σ’ όλους τούς Φράγκους είμαι μισητή. 
Μ’ άν συμφωνάνε κάπου, κάπου 
είναι γιατί φοβούνται.
Λοιπόν θά πρέπη δυό νά βγούνε άπό τή μέση 
προτού ή ζωή σου κινδυνέψη καί χαθή.
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Θωμάς
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Τροφός
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Γαλέσιος καί γαμπρός. Τόν ενα τό ξεμπέρδεψα 
μ’ ενα καλόγερο δικό μας πώχω 
χρόνια στά οικήματα τοϋ θρόνου έγκαταστήσει. 
Τό πρόβλεψες δαιμονικά.
Τόν πορτογάλλο πρίγκηπα στοχάσου 
πώς νά τό φέρης σέ μιά ακίνδυνη κατάσταση. 
Τόν καθαρίζω βέβαια..............
"Α, όχι τής Καρλόττας 
τής κόρης μου τόν άντρα, π’ άγαπά. 
’Ετούτο θάναι πιά έγκλημα στό σπίτι μου. 
Γι’ αύτό θαρρώ πώς είναι ειρηνικό 
έργο πολιτικής δικής σου ή άφαίρεση 
άπ’ τόν γαμπρό σου κάθε δύναμης. 
Λυπούμαι νά τό πώ πώς έγινε 
σέ δυό μονάχα μήνες κύριος τής αύλής 
καί δίνει διάτες κι’ ύπογράφει κι’ έχτελεί 
σάν νάναι αύτός ό κύριος τοϋ νησιού, 
(μπαίνοντας)
Κυρά, Θωμά, μάς έρχονται άπ’ τή πόλη 
Ιππότες, κληρικοί καί θά ν’ καλό 
ό γυιός μου κάπου νά κρυφτή νά δούμε 
ποιά βία τούς έφερε έδώ κάτω.
Θάμαι στό διπλανό δωμάτιο. Έχω 
παντού δικούς μου άνθρώπους πού γνωρίζουν 
νά δρούν στήν πρέπουσα στιγμή 
όταν ό κίνδυνος θεριέψη. (Φεύγει ό Θωμάς). 
Όδήγησέ τους μέσα.
Καί δυό βαχλιώτες δίπλα μου νά στέκουν. 
Οί άνθρωποι τού σπιτιού τήν είσοδο 
καί τό περβόλι νά φυλάνε.
Μισάνοιχτη τή πόρταν άφησε 
γιά νάναι φανερό τό καθετί. 
'Ησύχασε. Τά πρόβλεψε ό Θωμάς, 
γιατί θαρρώ πώς γνώριζε τόν έρχομό τους. 
Κάτι μισά, μισόλογα τού πήρα. (’Ανοίγει ή πόρτα). 
(Μπαίνουν δυό βαχλιώτες, ό Μαρκίων καί Ντέ Κυ

βίδες)
Βασίλισσα μου εύγενική, σέ προσκυνούμε.
Καλώς όρίσετε, άρχοντες μου εύγενικοί.
Μετά χαράς διαδόθηκε στήν πόλη 
πώς ξανακέρδισες τό θάλπος σου. 
‘Η ύγεία λάμπει στήν πανένδοξη μορφή σου 
κι’ έπισφραγίζει μέ χρυσό τήν καλλονή σου. 
Είναι χαρά μας καί χαρά τού κόσμου όλάκαιρου 
νάχη βασίλισσα εύγενή κι’ ένάρετη 
καθώς έσύ μέ τόσες στολισμένη χάρες. 
Τών Λουζινιάνων ό Οίκος καταλάμπει 
έχοντας πρώτο του διαμάντι έσέ στό στέμμα. 
Ή σωφροσύνη σου σκλαβώνει τόν καθένα. 
Γνωρίζουμε τό πόσο γνοιάζεσαι γι’ αύτό 
τόν τόπο πού όλοι εύτυχισμένο θέλουμε.
Εύχαριστώ γιά τά ειλικρινή παινέματά σας. 
’Αρχή μου νά δουλεύω γιά τήν προκοπή 
λαού μου κι’ Ιπποτών κΓ όλου τού κλήρου,

Μαρκίων

*Ε λ έ ν η 
Μαρκίων

Ελένη
Σίρ Κτόρο

Ελένη 
Μαρκίων 
Ελένη

Μαρκίων

Ελένη
Σίρ Κτόρο 
Μαρκίων

Ελένη

Μαρκίων

Ελένη

Μαρκίων

καθολικού κι’ ορθόδοξου, γιά νάχη 
τήν ήσυχία καί τή χαρά τό κράτος. 
Πολύ θά επιθυμούσα νά γνωρίζω 
ποιος εύγενής σκοπός σάς έχει φέρει. 
Είναι χαρά Θεού τό μέρος τούτο. 
Τό άντιληφθήκαμε περνώντας μέσα 
σέ καταπράσινα δεντρά καί κήπους. 
"Ηρεμος τόπος σάν άνασεμιά παιδιού. 
Κι’ οί δουλευτές γεμάτοι καλωσύνη 
δπως καλός είναι κΓ ό κάμπος μέ τά στάχυα. 
Άλλά ή κακούργα ταραχή τής πόλης 
έδώ δέν φτάνει νά λερώση 
τήν άγιοσύνη τής ψυχής σας.

: Συμβαίνει τίποτε κακό καί δέν τό ξέρω ;
: Κακό ή καλό νά τό χαραχτηρίσω 

βαθιά-βαθιά δέ δύναμαι, κυρά μου. 
Κατά πού βλέπει ό άνθρωπος τά πράγματα 
καί κατά τόν σκοπό του κρίνει.
Γι’ άλλους κακό’ ναι φοβερό καί γι’ άλλους 
μιά λύση άπ’ τό θεό σταλμένη.

: Τό προτιμώ νά γίνης πιό σαφής.
: Μαρκίων, θαρρώ πώς πρέπει καθαρά τά γεγονότα 

στήν έντιμη βασίλισσα νά πούμε.
: Αύτό άκριβώς ζητώ κΓ άπό τούς δυό.
: Χηρεύει ό θρόνος τής ‘Αγιας Σόφιάς.
: Μά ό Μόνσολος παρόλες τίς ένσπάσεις μου 

στό θρόνο στέκει κι’ άπολαύει 
τόσα είσοδήματα καί δόξες.

: Ήταν, βασίλισσά μου, ώς τό πρωί. 
Μ à χτές στό δείπνο άπάνω νόσος 
βαριά τήν άγια κεφαλή του χτύπησε.

: Δέν έπασχε.
: τΗταν γερός.
: Σπασμοί καί πυρετός τό σώμα του 

όλονυχτίς παίδεψαν δίχως οίχτο. 
Πρωΐ-πρωΐ προτού καλά χαράξη 
τό πνεύμα του στούς ούρανούς έπέταξε. «

: Λυπήθηκα τό δύστυχο, παρόλο 
πού σχέσεις φιλικές δέν είχαμε, 
‘ΰΰστόσο οφείλω νά παραδεχτώ 
πώς ήταν άνδρας έξοχος στις γνώσεις, 
στήν άρετή καί στά διοικητικά.

: (βήχει ύποπτα).
Λένε πώς τάχατε οί όρθόδοξοι τού ρίξαν 
φαρμάκι στό κρασί καί τόν ξεπάστρεψαν 
γιά νάχουνε τό δρόμο άφύλαχτο.

: Τό δόγμα μου προσβάλλεις. "Ακαιρες 
κι’ ύποπτες ύποψίες δέ δέχομαι.

: Μέ συγχωρεϊς. ’Οφείλω νά τό πώ 
παρόλο πού προσωπικά δέν έχω 
ούτε μιά τόση δά ύποψία.
Τό λέγω γιά νά δείξω πώς θά πρέπη 
μέ πρόσωπο κατάλληλο νά πληρωθή
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ό θρόνος πού χηρεύει μήπως 
καινούριες ταραχές μας βρούνε.

'Ελένη : Άν καλομάντεψα προτάσεις θάχετε 
καί θάχα περιέργεια νά τις ξέρω. 
Φαίνομαι πάντοτε άκαμπτη μά πάντοτε 
τήν άποψη τών άλλων λογαριάζω. 
Άν εϊσαστε καλόβουλοι, κι’ αύτό τό έλπίζω, 
τήν πρότασή σας θά σκεφτώ, 
χωρίς αύτό νά μέ δεσμεύη άπέναντί σας

Μαρκίων : Δέν είναι πρόταση δική μας τούτη.
Είναι μιά σκέψη πού τήν κάναμε πολλοί 
γιά ν’ άποφύγουμε στό μέλλον φασαρίες. 
Καθένας γιά τό δόγμα του φροντίζει 
σάν πρέπει κάθε χριστιανός.

'Ελένη : ’Ετούτο τό έχτιμώ πολύ 
άρκεΐ τό κίνητρο νάναι έντιμο.

Μαρκίων : Προσωπικά θαρρώ πώς έντιμη 
στάση στά πάντα ώς σήμερα έχω δείξει.

'Ελένη
Μαρκίων

: Αύτό τό παραδέχομαι.
: Δέ θά βρεθή εύγενής ή χωρικός

νά μέ κατηγορήση γι’ άνομες ένέργειες. 
Είμαι πιστός στό δόγμα μου τ’ ομολογώ. 
Περηφανεύομαι γι’ αύτό νομίζοντας 
πώς είναι δόγμα ορθό. Μά σέβομαι 
συγχρόνως τ’ άλλο δόγμα άδελφικά.

Ελένη : Αύτό σέ δείχνει λογικό καί τίμιο 
καί χαίρομαι πού άνήκεις στήν αύλή μας, 
παρόλο πώχουνε τά σπίτια μας 
μΓ άσή μάντη διαφορά στό παρελθόν.

Μαρκίων : Άν έννοής τήν άδελφή μου τή Μαρία 
πού πλέχτηκε άθελά της σ’ έρωτα 
μέ τό νεαρό μας τότε βασιλιά 
λυπάμαι επίσημα. Καί τώχω πάντοτε 
πικρό φαρμάκι αύτό τό παραστράτημά της. 
Παρακαλώ νά ξεχαστή παρόλο ποϋταν 
πληγή γιά σέ τ’ άναγνωρίζω. 
Όμως συμπάθεια γιά τής άγουρης 
τ’ άνέντιμο τό πάθος πού μάς κόστισε 
τόσο πολύ σ’ άξιοπρέπεια καί τιμή.

Ελένη : '0 χρόνος κι’ ή άπόσταση τά ξέγραψε.
Όσο κι’ άν έχη πείσμα ή μνήμη 
τό λογικό τά φύλλα ξεθωριάζει 
σάν ήλιος λαμπερός τ’ όλάνοιχτο βιβλίο.

Μαρκίων
Ελένη

: Αύτό μέ συγκινεϊ καί θάρρος μοΰ γεννά.
: Γι’ αύτό τήν πρότασή σου καθαρά 

θά πρέπη πιά νά πής.
Μαρκίων : Θαρρώ τό θρόνο νά πληρώσετε 

μ’ ένα δικό μας κύπριο τής Αύλής σας 
είναι σωστό καί δίκηο. Νομίζω 
πώς έτσι μιά άδικία ξεγράφεται, 
μιά δίκαιη άδικία κατά τά άλλα.

‘Ελένη : Δέ νοιώθω πώς ή πλήρωση τού θρόνου 
μιά άδικία θά σβύση. Ποιά ;

Μαρκίων : Θάταν καλό στό θρόνο ν’ άνεβή 
ό Κύπριος Άποστόλης ό άνεψιός μου.

Ελένη : Τί ; Ά! τήν πρότασή σου θά σκεφτώ. 
Κι’ άφοΰ θαρρής πώς έτσι μΓ άδικία 
άθέλητά του πού έγινε θά ξεγραφτή 
θά προσπαθήσω νά τού σώσω τήν τιμή.

Σίρ Κτόρο 
Μαρκίων

: Μά αύτό ’ναι ύπέροχο, βασίλισσα.
: Βασίλισσα, πιστεύουμε στή σωφροσύνη σου, 

στήν καλωσύνη τής καρδιάς σου πού είναι 
ή πιό μεγάλη έπίγεια αρετή, 
σέ όλα πιστεύουμε κΓ εύχαριστοΰμε.

Ελένη : Φιλοξενία θά βρήτε στήν αύλή μου 
γιατί σά φίλους σάς προσβλέπω 
μετά άπ’ τή σώφρονά σας όμιλία. 
(Φεύγουν κΓ ύστερα μπαίνει ό Θωμάς)

Θωμάς : Ή πρότασή τους έξοχη. Στό θρόνο 
έτοΰτο τόν άκόλαστο νά βάλουμε

Ελένη
νά πέση ή αίγλη τών δογμάτων τους.
Τί! Συμφωνείς μέ τέτοια πρόταση ;
Τόν νόθο τοΰ συζύγου μου νά βάλω 
στό θρόνο τής Άγιάς Σόφιάς, ένα άσωτο ; 
Τή δίκαιη άδικία, όπως τή λένε, νά ξεγράψω ;

Θωμάς : Όμως αύτό βοηθεϊ τά σχέδια.
ΚΓ αν βοηθή τά σχέδια έκδικεΐσαι 
διπλά τήν άπιστία. ΚΓ άν τούτος πέση 
όπως θαρρώ πιό χαμηλά κΓ άπό τή λάσπη 
πλερώνεις τ’ άδικο μέ δίκαιη πράξη 
πού ή πράξη δίκαιη δίκαια τιμωρεί.

‘Ελένη : Στά σοβαρά μιλάς ; Αστεία σέ τέτοιες ώρες 
θολώνουν τή διάθεση.

Θωμάς : Στά σοβαρά μιλώ.
Στό κάτω-κάτω λίγο χρόνο θά χαρή
τοϋ θρόνου του τή λάμψη καί τή δύναμη. ”
Τήν ύποψία θά ανάψω τάχατε πώς κάποιος
-ά ό Γιάκουμος τοΰ Γούρρη πώς σκοπεύει „
τόν Αποστόλη καθαρίζοντας νά βάλη 
τόν άδερφό του τό θωμά στό θρόνο.
■Έτσι ό άψίθυμος μας νόθος θά σκοτώση
άφοβα τόν βισκούντη Γιάκουμο.

'Ελένη
Θωμάς

"Εγκλημα πάνω σ’ έγκλημα λοιπόν.
: "Εγκλημα πάνω σ’ έγκλημα. Θά δείξω 

τόν παπισμό σαθρό κΓ έπίφοβο. 
Τότε θά βροΰμε τό έδαφος νά μπή 
ορθόδοξος Ρωμιός στό θρόνο. 
Κερδίζουμε χωρίς έμεϊς νά βάψουμε 
σ’ αίμα δίκαιου ή άδικου τό χέρι.

'Ελένη : Θαυμάζω πόσο ή σκέψη σου εύκολα 
περνά τις περιστάσεις κΓ άλλες φτιάχνει 
κΓ άπάνω βγαίνεις σάν τό λάδι.

Θωμάς Στόν άξιο σου πατέρα, τό Δεσπότη τοΰ Μόρια, 
Θεόδωρο τοΰ Ελληνικού κΓ ’Ορθόδοξου 
τών Παλαιολόγων Οίκου, ύπόσχεση έδωκα 
κατάληψη τοϋ βασιλείου αύτοϋ τής Κύπρου. 
Νόμιμα μέσα, είρηνικά, δουλεύω.
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Ελένη : Καί λές αύτά πού κάνεις 
νόμιμα κι’ είρηνικά ;

θωμάς : Άν τώρα οί περιστάσεις μέ βοηθούν 
καί τό έγκλημα τών άλλων όμαλό 
τό δρόμο άνοίγει τί πειράζει ;
Θαρρώ μέ τοΰτο θά χαρή κι’ ό άντρας σου 
πού μυστικά άγαπά τό νόθο του ’Αποστόλη 
καρπό τ’ άνομου του έρωτα άδικα 
τυραγνισμένο άπό δικό του λάθος.

Ελένη : Νά γίνη κληρικός....... νά φύγη άπό τό μέσον. 
’Αφού τά πράγματα έτσι θέλουνε 
άς είναι αύτά τά πράγματα όδηγός μας 
παρόλο π’ άμφιβάλλω στήν άξία τους. 
Αίσθάνομαι πώς τούτος θάναι έμπόδιο, 
τώρα ή μετά, στά σχέδιά μας. Προαίσθηση ; 
Καλά-καλά δέν ξεχωρίζω τί είναι.

Τροφός : Ό βασιλιάς, κυρά μου, μέ τόν κοντοσταύλη 
σέρ Καρσερά Σουάρ καί τό Βουστρώνιο.

'Ελένη : θωμά, πιά χάσου άπ’ τό παλάτι.
Άπ’ τό περβόλι πάρε τούς άνθρώπους σου 
μαζί καί τό ξαγορευτή μου τών Μαγκάνων. 
Ό Καρσερά Σουάρ μυρίζομαι 
πώς κάτι κρύβει μέ τούς τρόπους του.

(Φεύγει ό θωμάς)
Βαχλιώτης
Βασιλιάς ’Ιωάννης

: Ό βασιλιάς!
: (μπαίνοντας)

Βασίλισσά μου τιμημένη, στέμμα μου 
καί δόξα μου αίωνία, χρυσή μου (τή φιλά).

Ελένη : Διαμάντι στών Λουζινιανών τόν Οίκον, 
έξοχε σύζυγε καί φίλε, καλώς ήλθες.

Βασιλιάς ’Ιωάννης : Ή δύσκολη ζωή τού παλατιού, 
τού κράτους οί ύποθέσεις πού κουράζουν 
δέν άφησαν τήν σκέψη μου μακρυά σου.

Ελένη : Αύτό μέ εύχαριστεϊ παρόλο 
πού ξέρω τήν άγάπη σου.

Βασιλιάς ’Ιωάννης : Ύποπτα γεγονότα, πού συντάραξαν
τή Λευκωσία, μοϋ δείξαν τί διαμάντι 
είσαι στις δύσκολες στιγμές κοντά μου. 
"(ύ! τί χαρά, κοκκίνησες έδώ, χαρά μου. 
”Εχει μιά λάμψη ή όψη σου σάν τό φεγγάρι. 
Είμαι εύτυχής πού ξαναβρήκες γρήγορα

λ έ V η
έκείνη τήν παλιά άνθηρότητά σου.

: "Οταν τό λές έσύ πιστεύω, ρήγα μου,
ρήγα τοϋ βασιλείου καί τής καρδιάς μου. 
Άλλά τί βλέπω ; Άσπρίσαν οί κροτάφοι σου ;

Βασιλιάς ’Ιωάννης 
‘Ελένη

: Άπ’ τή δική σου άγάπη κΓ έγνοια.
: Μήν είσαι τόσο πλούσιος στό κολάκευμα.

’Εμένα άρκεϊ ή άγάπη σου παρά 
τά χίλια λόγια τού έπαινου πού άν κρύβουν 
μιά στάλα άλήθεια φαίνονται νά θέλουν 
μ’ ένα σωρό ψευτιές νά γονατίσουν 
τήν σώφρονα ψυχή. Μά ναί! μή βιάζεσαι.

Βασιλιάς ’Ιωάννης : Μά δέν πιστεύεις πόσο είλικρινής 
μαζί σου ό βασιλιάς έστάθηκε καί στέκει!

Ελένη
Βασιλιάς’Ιωάννης

Ελένη

Βασιλιάς ’Ιωάννης

Ελένη

Βασιλιάς ’Ιωάννης

Ελένη
Βασιλιάς ’Ιωάννης

Ελένη
Βασιλιάς ’Ιωάννης
Ελένη

Βασιλιάς
Ελένη

Βασιλιάς

Ελένη
Βασιλιάς

’Ιωάννης

’Ιωάννης

’Ιωάννης

Βουστρώνιος

Ή πίστη μου’ναι υπέροχος καμπάνα 
που διαλαλεϊ στά πέρατα τί άγάπη έδώ 
στά στήθη μου γιά σένα κρύβω !
Τά παραπτώματα τής νιότης τότε ;
Παλιά στραβοπατήματα πού δείχνουν 
μέ τήν μετάνοια πόση άγάπη 
γιά σένα άπόκρυβα στά στήθια.
Πάντα γλυκά μιλάς καί ταπεινά 
δταν έκεϊνα σοϋ θυμίζω, 
τούς έρωτές σου τούς τρανούς..... ! 
Δέ λέω, πολύ σέ πίκρανα. Μά έσύ 
τά πλήρωσες διπλά καί τρίδιπλα! 
Ναί ! νοιώθω δίκηο πώς είχες πιά γιά δλα, 
πώς είχες δίκαιο περισσό καί δέ παραπονιέμαι. 
Τήν άδικία μου άναγνωρίζω σήμερα.
"Εστω κι’ αργά ή συνείδηση ξυπνάει 
κι’ αποκατάσταση ζητά σάν πρέπει. 
Ναί. Ναί, έκλεχτέ τοϋ νοΰ καί τής καρδιάς μου. 
Μιάν άδικία μου ΘάΘελα νά σβύσω.
Παραξενεύομαι μά τό Θεό 
όταν μιλάς πώς τάχα άδίκησες κανένα. 
’Αδίκησα πολύ, τ’ όμολογώ.
Τή σώφρονά σου δράση άκολουθώ 
πιστά σά σκιά τά πράγματα. 
Ποιος είπε πώς άδίκησες έσύ ;
Τό στόμα του ποτέ δέ θά μιλήση 
αν τέτοιο λόγον άπρεπο γιά σένα, 
ρήγισσά μου, άστοχά του πή.
Τό στήθος μου τό λέγει, βασιλιά μου. 
Είναι γιά μένα προσβολή.
'Ησύχασε. ’Αποφάσισα νά σβύσω 
τήν άδικίαν άπ’ τό βιβλίο τής ζωής μου. 
Τόν ’Αποστόλη κληρικό θά κάνω 
καί σέ παρακαλώ στό θρόνο νά τόν βάλης 
τοϋ ’Αρχιεπίσκοπου πού σήμερα χηρεύει. 
Μά ποιος τή σκέψη μου ήρθε καί είπε ; 
Κι’ όλες τίς πρόσοδες νά δώσουμε 
καθολικών καί όρθόδοξων ναών.
Νομίζω πιά έτσι πώς ξεγράφω 
τήν άδικία πού σώρεψα στ’ άθώα 
τά νιάτα του τυφλή άπ’ τό πάθος. 
’Εκπλήττομαι. Μέ σώζεις. Πώς νά πώ! 
θά στό χρωστώ γιά χάρη τέτοια χάρη. 
Νόθο παιδί μάναι παιδί δικό μου. 
Κι’ ήταν άθώος στό έγκλημά μου.
’Αθώος βλαστός έγκλήματος.
Σ’ εύχαριστώ. Θά μοϋ δοθή κΓ έμένα 
ή χάρη νά τοϋ δόσω μιά τιμή.
ΚΓ αύτός διπλά θά σεβαστή τήν κρίση σου 
τήν άρχαγγελική σου κρίση. Εύχαριστώ. 
Βουστρώνιε, στείλε μιά γραφή στή Λευκωσία. 
Μέ σεβασμό ύποβάλλω πώς έδώ 
μέ τόν Μαρκίονα, τό θείο του, ό Άποστόλης
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ήρθε τά σέβη του στή ρήγισσα σάν πρέπει 
γιά τήν άνάρρωσή της νά ύποβάλη.

Ελένη
Βασιλιάς Ιωάννης

: ’Εδώ ; Καλά τήν στρώσαν τήν παγίδα.
: Έδώ ; Νάρθή, νάρθή. ‘Η βασίλισσα τόν θέλει, 

θά τόν τιμήση άντάξια τοϋ γονιοΰ του.
(Βουστρώνιος φεύγει)

'Ελένη : Εσένα δηλαδή. Γιατί θαρρώ 
πώς ή λεγάμενή σου άντάξια 
μέ τέτοια δέν τιμάται μά.

Βασιλιάς Ιωάννης : ’Αγάπη μου, τό λόγο παρεξήγησες. 
'Η τυπικότητα πολλές φορές, 
άκαιρους λόγους φέρνει.
Συγχώρεσε! δέν ξέρω πιά τί λέγω.

'Ελένη : "Ολα σοΰ συγχωρώ γιατί ή καρδιά σου
σάν τό χρυσάφι άστράφτει κΓ είναι 
γλυκιά άπ’ τή καλωσύνη σάν τό μέλι. 
’Αδυναμία τό ξέρω νοιώθουμε όλοι 
ξεχωριστά στ’ άδύναμα παιδιά μας. 
(Μπαίνουν ό Βουστρώνιος ό Μαρκίων, ό Αποστόλης 
καί Ντέ Κυβίδες).

Βασιλιάς Ιωάννης : Έλα, ’Αποστόλη, κΓ ή βασίλισσα, 
ή τιμημένη Ελένη τοϋ Οίκου 
τών Λουζινιανών, τιμάει τό ήθος σου 
καί τό καλό ώς τά σήμερα όνομά σου 
κΓ ’Αρχιεπίσκοπο σέ ορίζει Κύπρου

>
Αποστόλης

μ’ όλες τις πρόσοδες καί τις τιμές.
: Εύχαριστώ τήν Ύψηλότητά της, Κύριε, 

κΓ εσάς τής Κύπρου καύχημα 
γιά τήν τιμή πού σήμερα μοϋ δίνετε. 
Τό βάρος τέτοιας θέσης θά κρατήσω 
άντάξια τών έλπίδων σας γνωρίζοντας 
τά χρέη καί τις βαριές της δυσκολίες.

Ελένη : Αύτό τό ελπίζω άλλοιώτικα έγκριση 
δέ θάδινα γιά τέτοια θέση.
"Εχεις καλό όνομα παρόλο πούσαι 
νέος πολύ, σχεδόν παιδί.
Τό πρόωρό σου τό μέστωμα έχτιμώ 
κΓ εύχομαι σύμβουλος καλών νά είσαι.

’Αποστόλης ; Σύμβουλος έξοχος γιά μένα αύτός 
ό Σίρ Κτόρο Ντέ Κυβίδες είναι. 
"Εντιμος άνθρωπος, Ιππότης σας πιστός, 
πού στάθηκε οδηγός στήν άρετή 
τότε στά πρώτα βήματά μου.
ΓΓ αύτό κι’ έγώ μέ τή σειρά μου θάθελα 
άντάξια πληρωμή νά τοϋ δοθή 
άπ’ τή δική σας χάρη, Θάναι 
τιμή γιά σάς, τιμή γιά μένα 
πού τόσο σήμερα τιμάτε.

Βασιλιάς ‘Ιωάννης : Ν’ άκούσουμε, ’Αποστόλη, τί προτείνεις. 
Θάχης μιά πρόταση σαφή γιά νά μιλάς.

Αποστόλης : Σάν έμπνευση τήν ώρα αύτή τή νοιώθω 
τήν πρόταση στά στήθη μου. Θαρρώ 
θάναι τιμή στόν Σίρ Κτόρο άν γίνη 
βισκούντης πιά πιστός κΓ άγαπητός.

Μ αρκί ω ν

’Αποστολής

Μαρκί ω ν 
’Αποστόλης
Ελένη
Βασιλιάς Ιωάννης

(Στόν Κτόρο)

Αύτός τοϋ δίδαξε τήν άρετή, 
τοϋ γύμνασε τό σώμα καί τό θάρρος 
τοϋ φύτεψε μές τήν ψυχή.
Δεύτερος στάθηκε πατέρας μου 
κοντά στό θείο Μαρκίονα.
Στούς κηδεμόνες μας οφείλουμε πολλά, 
θάλεγα έγώ τό παν.
’Ελεύθερα άποφάσισε, ’Ιωάννη.
Θά γίνη. Δόστε μου τό ξίφος, (τοϋ τό φέρνουν) 
’Ορθό’ ναι νά τιμάς αύτούς 
πού έντιμες πράξεις έχουν κάμει.
ΚΓ ή καθοδήγηση στήν άρετή’ ναι 
έντιμη πράξη άπό τις πρώτες.
Σ’ άνακηρύσσω Σίρ Κτόρο Ντέ Κυβίδες ώς 
Βισκούντη τής Λευκωσίας καί σέ τιμώ σάν πρώτο 
τιτλούχο στήν αύλή μου. ’Ελπίζω 
πιστά νά φέρης κΓ έντιμα τόν τίτλο.

(ύποκλίνεται ό Κτόρο).
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ΕΙΚΟΝΑ ΤΡΙΤΗ

(Αίθουσα δ ε ί 

θωμάς 

Μαργαρίτα 

θωμάς

Μαργαρίτα 

θωμάς

Μαργαρίτα

θωμάς (πίνοντας)

Μαργαρίτα 
θωμάς

Μαργαρίτα

θωμάς

Μαργαρίτα

νου στό σπίτι τού θωμά Πελοποννήσιου).

: Βερύκοκκό μου μυρωδάτο, πάψε 
νά κλαψουρίζης σάν τριζόνι μες τά θάμνα.

: Τό τόλμημα μου ’ναι μεγάλο 
κι’ άς τό προστάζει κι’ ή καρδιά.

: Χρυσό μου, καρυδάτο μου, 
ό Σίρ Σουάρ ό κοντοσταύλης σύζυγός σου 
μήτε μπορεί νά μυριστή τό γιασεμί, 
έσένα καί νά νοιώση τήν άξία.

: Μέ γέμισες γλυκόλογα 
μά άσε τόν κοντοσταύλη κατά μέρος.

: Κι’ όταν συχνά-πυκνά μυρίζεσαι, 
κΓ αν γιασεμί διπλό, βαρυέσαι 
καί στά στερνά τήν αίσθησή σου χάνοντας 
άλλην όσμή άπ’ τής σαρκός δέν παίρνεις.

: Τά παραλές, έκτος αν θές νά μέ πεισμώσης 
καί σ’ άλλο κίνδυνο κι’ άλλη πλεχτάνη 
νά μέ τυλίξης δίχα νά μπορώ 
ν’ άντισταθώ. Τώνα κακό τ’ άλλο κακό 
γραμμή ξοπίσω τοϋ άλλου άκολουθεϊ.

: Σάν πάρη τόν κατήφορο τό σώμα 
πότε δεξά χτυπά, πότε ζερβά 
ώσπου νά φτάση κάτω νά ήσυχάση.

: Τόσο φτηνά μέ υπολογίζεις, κύριε ;
: Μά, Μαργαρίτα, άγάπη μου, γιά μένα 

μιλώ καί λέω κατρακυλίσματα τΙς δούλεψες 
γιά τή βασίλισσα πού κάνω.
"Ομως μιά μέρα ώς βολευτή τό καθετί 
θ’ άποσυρθώ στ’ ώραΐο μου παλατάκι 
καί θάχω έσένα στό πλευρό μου άρχόντισσα 
σπιτιού, καρδιάς καί δυό παιδιών.

: Τρέχεις πολύ, θωμά. Καθολική στό θρήσκευμα είμαι. 
Κι’ ό Καρσεράς 
έτσι φτηνά τ’ άπόκτημα δέ δίνει.

: Υπάρχουν τρόποι χίλιοι δυό 
καί θρήσκευμα κι’ άντίσταση συζύγου 
νά προσπεράση κάποιο χέρι στιβαρό.

: Τό έγκλημα. Τρέμω καί νά τό σκεφτώ. 
Νά κοιμηθής στό πλάϊ του νόμιμα 
μέ τούς δεσμούς του γάμου κι’ όταν 
θελήσης σ’ άλλη άγάπη νά πλεχτής 
νά πρέπη πρώτα νά σκοτώσης, 
μέ τρόπο δολερό τόν άντρα σου 
πού έντιμο κράτηξε τό λόγο του 
σά σύζυγος κι’ άφέντης καί πατέρας.

θωμάς : Άγάπη μου, πιό πάνω άπό τά τέτοια
πού σ’ άραδιάσαν οί δασκάλοι κι’ οί παπάδες

Μ α ρ γ α ρ ί

ή άγάπη στέκει πρώτος ήλιος 
δικαιοκρίτης καί θεός.

τ α : ’Απάνω άπ’ δλα βάζεις μιάν άγάπη
κι’ άλλου κοιτάζει τό μυαλό σου.

θωμάς : Στό κάτω-κάτω όρθόδοξη σέ κάνω.
Κι’ εϊν’ τό διαζύγιον εύκολο στούς ορθοδόξους. 
Μέ τή βοήθεια τής βασίλισσας χωρίζετε 
καί παντρευόμαστε τά δυό, χωρίς 
έγκλήματα καί τά όμοια πού φοβάσαι 
παρόλο πούναι τούτα πιά ή ήθική 
σ’ ετούτο καί στον γύρω κόσμο.

Μ α ρ γ α ρ ί τα : Μά ό Καρσερά Σουάρ άγάπη δείχνει
κι’ ύπακοή κι’ έχτίμηση στή ρήγισσα 
δουλεύοντας πιστά στήν κάθε της δουλιά. 
Πώς μ’ άλλο νόμισμα ύπουλο ή βασίλισσα 
πιστόν ύπάκουο θά πλερώση ;

θωμάς : Ό Καρσερά Σουάρ στή ρήγισσα ύπακούει 
γιατί γνωρίζει πώς αύτή κρατά 
τό χαλινό τού κράτους καί διευθύνει. 
Γιά τούτο κάμνει τό φιλέλληνα 
κΓ δλο γιά τούς όρθόδοξους μιλά μέ καλωσύνη, 
σάμπως έμεϊς τόν οίχτο του ζητούσαμε.

Μ α ρ γ α ρ ί 
θωμάς

τ α : Έχει έξυπνάδα ό άντρας μου.
: ΚΓ έχει μιά τέτοια νόστιμη γυναίκα, 

καθάριο άσήμι, λαμπερό σάν άστρο 
καί στού βισκούντη ντέ Κυβίδες τή συμβία 
τσαλαβουτά σάν κοκοράκι μαδημένο.
Πούναι τό σθένος τού άντρα κι’ ή παλληκαριά 
κΓ ή παρρησία πού κουδουνίζει 
καί λέει πώς έχει θέση πά στή γή ;

Μ α ρ γ α ρ ί τ α : Τού ντέ Κυβίδες τήν ξανθή Τζουάννα ;
Τούτη πού βάφει τά μαλιά νά φαίνεται 
ζωγραφιστή μαντόνα άπό τή Ρώμη ;

θωμάς : ’Ετούτη πού καμώνεται τήν Παναγία 
καί μπαίνει στήν Αύλή λυγίζοντας 
δεξά-ζερβά τόν άσκημο λαιμό της.

Μ α ρ γ α ρ ί τ α : Μά τούτη λέει πώς τάχατες κοιτάζει
τήν κάθε κίνησην εσάς τών όρθοδόξων 
καί μολογά τα στον βισκούντη πούναι 
μέ τόν Μαρκίονα κι’ ’Αποστόλη οί πρώτοι 
τού παπικού θρησκεύματος προστάτες.

θωμάς : Τό ξέρω πώς μ’ αύτό τόν τρόπο μπήκε 
στούς κύκλους σας μά τάπλεξε, κυρά μου, 
μέ τόν άφέντη σύζυγό σου πιό γερά 
πληροφορίες νά παίρνη. ΚΓ ίσως 
μές τή παγίδα τών Λατίνων νάπεσε 
κΓ ό δύστυχος ό κοντοσταύλης δίχως 
νά βλέπη πώς τό σπίτι του διαλύεται.

Μαργαρίτα : θά μου πλερώσουν άκριβά τήν προσβολή!
Στ’ όρκίζομαι θά δώ πώς μούχει πλέξει 
ό προκομένος άντρας μου κΓ εύτύς 
θά στείλω μήνυμα σ’ έσέ, θωμά.
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θωμάς : Τώρα μοϋ φεύγει ή δυσθυμία, γιατί, 
στ’ όμολογώ, πώς σέ κοιτούσα μέ ύποψία, 
όταν τ’ άνακατώματα τ’ άντρός σου 
οί άνθρώποι μου μέ πληροφόρησαν. 
Τάχατε λέω κι’ ή Μαργαρίτα, τ’ άστρο 
κι’ ή άγάπη τής καρδιάς μου νάναι 
μέ τούτους τούς άχρείους μιά πάστα ;

Μαργαρίτα Καί τόλμησες, θωμά, νά κινδυνεύσης 
μέ τέτοια γνώμη τήν άγάπη καί τό ήθος μου ;

θωμάς Μέ συγχωρεϊς, άγάπη, Μαργαρίτα μου. 
Ταπεινωμένος σοϋ ζητώ συγγνώμη.
Κι’ εύχαριστώ άπ’ τά βάθη τόν θεό, 
γιά τήν πολλή σου φρόνηση καί πίστη 
πρός τήν τρανή βασίλισσα κι’ έμένα.

Βαχλιώτης (μπαίνοντας) ‘Η μάνα σου βιαστική στό σπίτι 
έφτασε, άφέντη, καί σέ θέλει.

Μαργαρίτα Πωπώ! άν μέ δή πιά χάθηκα.
Είν’ αύστηρή ή μητέρα σου καί τρέμω 
τ’ άγριωπό της βλέμμα. Κρύψε με.

θωμάς "Εμπα στό διπλανό δωμάτιο. Μιά κουρτίνα 
βαριά άποκρύβει τή ντουλάπα. Πίσω 
κρύψου καί σιωπή. (Ή Μαργαρίτα φεύγει)

Τροφός (μπαίνοντας) 
θωμάς
Τ ρ ο φ ό ς

Γυιέ μου Θωμά, μονάχος τρώς ;
Καλώς τηνε τή μάνα.
Πώς θάθελα κοντά σου κάθε μέρα 
μονάκριβο παιδί μου νάμαι, νά σέ βλέπω! 
Μά τό παλάτι ποϋ καιρό νά μάς άφήση!

θωμάς
Τροφός

"Οπως κι’ έμένα, μάνα.
Λυπούμαι τή βασίλισσα μονάχα 
τώρα πού έχθροί πολλοί τήν τριγυρίζουν.

θωμάς
Τροφός

Καί πότε λείψανε οί έχθροί ;
"Α! Τάμαθες ; Ό πρίγκηπας γαμπρός της 
δασκαλεμένος θάναι άπ’ τούς Λατίνους 
καί κάθε μέρα κάτι μηχανεύεται 
τήν έξουσία νά πάρη όλόκληρη 
στά δυό του χέρια. Ό ’Αποστολής, 
τών παπικών ό άρχηγός τού στέλλει 
κάθε στιγμή μηνύματα καί δίπλα
ό Ντέ Κυβίδες κι’ ό Μαρκίων τοϋ παραστέκουν. 
Σφίγγει ό κλοιός τριγύρα τής βασίλισσας.

θωμάς Τά ξέρω, μάνα, κι’ δλο καταστρώνω 
τοΰτο καί τ’ άλλο σχέδιο ώσπου νάβρω 
τήν εύκαιρία νά δράσω.
Μά πείσε τή βασίλισσα 
πέρα τόν πρίγκηπα νά στείλη 
σ’ άλλο παλάτι, μοναχό.

Τ ρ ο φ ό ς : Είναι κουβέντα αύτή ; ‘H Καρλόττα 
μονάκριβό παιδί της είναι.
Τά μάτια της θά θέλη νά κοιτάζη.

θωμάς : "Αλλος δέν είναι τρόπος νόμιμος.
"Ετσι καιρό θά βρή νά ξαναπάρη 
στά χέρια της τίς τρέχουσες εύθύνες. 
Σιγά-σιγά θά χάση ό πορτογάλλος πρίγκηπας

Τ ρ ο φ ό ς

Θωμάς

Τ ρ ο φ ό ς 

θωμάς

Τ ρ ο φ ό ς 

θωμάς

Τροφός 
θωμάς

Τ ρ ο φ ό ς

θωμάς

Τροφός 
Βαχλιώτης 
θ ω μ δ ς

Πάτερ Πέτρος:

τήν έπαφή μέ τις δουλιές τοϋ κράτους 
καί θ’ άσχολήται πιά μέ τις πλεχτάνες. 
Έκεϊ τόν πιάνω σά λαγό οπή φάκα. 
Μά μέσα στό παλάτι δυσκολεύομαι, 
θαρθή σέ λίγο ό ξομολογητής 
ό Πάτερ Πέτρος τών Μαγκάνων, 
θαρρώ πώς κάτι σοβαρό συμβαίνει, 
γιατ’ είδα τή βασίλισσα καί τόν δεσπότη μας 
πού χθές άπ’ τις Σολιές έπέστρεψε.
Παράξενο. Ό δεσπότης είπε 
πώς θά μας λείψη κάμποσο καιρό. 
Φοβόταν μήπως στις πλεχτάνες μας 
πώς θά κατηγοριότανε σάν μέτοχος. 
Δέ δέχεται μ’ έγκλήματα νά υψώσουμε 
τήν πίστη τοϋ Χριστού. «Πολλοί ’ναι οί κλητοί 
μά λίγοι λίγοι, οί έκλεκτοί» 
φωνάζει σάν τοϋ πούμε δυό-τρεϊς λέξεις.
"Εχει κι’ αυτός μυαλό καί πίστη. 
Μπορεί τό δίκαιο καλύτερα άπό έσένα, 
τό κοσμικόν, έτοϋτος νά γνωρίζη. 
Μάνα, μας σφίγγουν τή θηλιά 
κι’ έμεϊς μέ τό Βαγγέλιο άν πάμε 
μάρτυρες θέ νά γίνουμε μά πάνε 
τά δόγματά μας σά σφαχτά σέ πανηγύρι. 
Δέ νοιώθω τί μοϋ λές, 
μά σέ πιστεύω, γυιέ μου.
Ό κοσμικός δουλεύει μ’ όποιο μέσο 
νά ύπερασπίση, καί μετά κοιτάζει 
δικαιοσύνη ν’ άπονέμη πάντα 
μέ τού Χρίστου τά δόγματα καί τήν άγάπη. 
Τά μπέρδεψες μές τό μυαλό τής μάνας σου. 
Γιατί ’ναι μπερδεμένα πιά δλα, 
θρησκεία, βασίλειο καί τά αίσθήματά μας.
"Ο,τι σοϋ λέει ή συνείδησή σου κάμε. 
’Εγώ σά μάνα στέκω στό πλευρό σου 
καί μ’ όλη μου τή δύναμη βοηθώ 
έσέ, παιδί, καί τή βασίλισσα παιδί μου, 
άφοϋ τή βύζαξα κι’ άνάθρεψα 
κι’ άς είμαστε άπό σόϊ χωρικών. 
Τί σόϊ βασιλικό τί σόϊ χωρικών.
Τό σόϊ ’ναι μές τό μυαλό καί μές τά χέρια. 
Μπορεί, παιδί μου, νάχης δίκιο.
Ό Πάτερ Πέτρος τών Μαγκάνων.
(σηκώνεται κι’ ένώ μπαίνη ό Πέτρος) 
Πάτερ μου Πέτρο, προσκυνώ.
Σέ πρόδωσαν στον ’Αποστόλη. Φαίνεται 
πώς βρήκανε πειστήριο. Τό ξέρουν 
έσύ φαρμάκωσες τό Μόνσολο καί θέλουν 
έκδίκηση νά πάρουν. Σέ φοβούνται. 
Λένε πώς θάρθη κΓ αύτουνοϋ ή σειρά 
έφόσον ζής σ’ αύτά τά μέρη.
Γί’ αύτό σέ ειδοποιώ γοργά νά πας 
στό σπίτι τοϋ δεσπότη στήν ’Αμμόχωστο.
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Τροφός
Πάτερ Πέτρος

Τ ρ ο φ ό ς
Πάτερ Πέτρος

Τ ρ ο φ ό ς

Θωμάς

Πάτερ Πέτρος
Τ ρ ο φ ò ς

Θωμάς

Τροφός

Θωμάς

Πάτερ Πέτρος 
Θωμάς

Πάτερ Πέτρος

Θωμάς
Βαχλιώτης (μπαίνοντας)

Θωμάς

Τροφός 
θωμάς

Τί κάθεσαι, παιδί μου! τί μάς βρήκανε ;
Αυτός θά σ’ άποκρύψη κι’ όταν 
θά πάρουμε ξανά τή δύναμη, τό μήνυμα 
σού στέλλω καί γυρίζεις. Μέ γραφή. 
"Οχι μέ λόγια. Τ’ ακόυσες ;
Καλά προμάντεψε ή βασίλισσα πώς θάχουμε 
γερό τόν ’Αποστόλη άντίπαλο.
"Ασωτος ήταν καί στηρίχτηκα σ’ αύτό. 
"Ασωτος, ξεάσωτος είν*  χρεία νά φύγης πιά. 
'Ο άσωτος πάντα ρέπει στό έγκλημα.
Μέ χειρισμό καλό, όργανο θά γίνη 
σ’ έξυπνη σπείρα. Τούτο 
καλά δέν τό ζυγιάσετε κΓ άφήσετε 
στήν εξουσία ένα άντρα τέτοιο. 
Παιδί μου, τί στοχάζεσαι ; Ξεκίνα. 
Είναι καιρός καί τό σκοτάδι θάναι 
γιά σένα ό πιό καλός βοηθός.
Τά σχέδιά μου στοχάζομαι πού πάνε 
σάν τά φτερά στόν άνεμο.
Τά σχέδια ξαναφτιάχνονται. 
’Ενώ ή ζωή μας πάη... 
ξεκίνα πιά, παιδί μου. 
"Υστερα τή βασίλισσα : σ’ έμένα 
πού τό φορτίο της μού μπιστεύτηκε κι’ είν’ βέβαιη 
πώς στό γιαλό θά φέρω τό καράβι.
Παιδί μου, πάψε πιά νά μουρμουράς. 
Φοβούμαι τή ζωή σου.
Γιατί ή ψυχή κι’ άν έχη δύναμη 
κι’ αν είν’ πιστή στά ίδανικά της 
χωρίς βοηθό στίς δύσκολες στιγμές 
λιποψυχά καί χάνει τόν έαυτό της. 
Στό κάτω-κάτω τί μπορεί νά πάη μπροστά 
χωρίς κατάλληλους πιστούς βοηθούς ;
Θά τής παρασταθούμε έμεϊς.
"Εσπειρεν ό καλόγερος τήν υποψία 
πώς τάχα ό σίρ Γιάκουμος τοΰ Γούρρη 
κοιτά νά φαρμακώση αύτό τόν ’Αποστόλη 
καί ν’ άνεβάση τό Θωμά στόν θρόνο του ; 
Σέ ύπουλα σχέδια άποφεύγω νάμαι.
’Αρχή μου τό καλό νά ύπηρετώ.
Πάντως δέν άκουσα μιά τέτοια φήμη 
καί φαίνεται δέ σπάρθηκε όπως πρέπει. 
Τί διάβολο! νά χάσω τό παιγνίδι ; 
Ό ’Αρχιεπίσκοπος μέ δυό ξενόγλωσσους 
βρίσκεται στήν αύλή μας καί σέ θέλει. 
’Εδώ ’ναι ό ’Αποστολής ; Μάνα, φύγε! 
κι’ έσύ, Πατέρα Πέτρο, νά μήν πέση 
σάν τό πελέκι στό λαιμό σας ή ύποψία του. 
Τάδες πού άργεϊς....πού άργεϊς.....
Μητέρα, τήν βασίλισσα βεβαίωσε 
πώς, άν ξεφύγω, θάμαι στήν ’Αμμόχωστο 
καί θά προσμένω σίγουρο καιρό 

i

Πάτερ Πέτρος

Τ ρ ο φ ό ς
ί

Βαχλιώτης

θωμάς
1

Τ ρ ο φ ό ς

θωμάς
Πάτερ Πέτρος

Βαχλιώτης

θωμάς 
Μαργαρίτα

θωμάς

Μαργαρίτα

θωμάς

’Αποστολής

ί
I

θωμάς

ναρθώ νά δράσω γιά τήν πίστη μας 
καί γιά τό στέμμα καί τιμή της. 
Πάτερ μου Πέτρο, πρόσεχε δολοπλοκές 
μή πλήξουν τή βασίλισσα. Ό Καρσερά, 
ό κοντοσταύλης, είναι μέ τό μέρος τους. 
Κι’ ό ντέ Κυβίδες παίζει 
διπλό παιγνίδι. Πότε είναι μαζί τους, 
πότε γλυκά στό μέρος μας θωρεϊ.
’Ετούτη ’ναι τών Ιπποτών ή ήθική. 
Δολοπλοκίες, συνδυασμούς καί φανερά 
μ’ αύτό πού στέκει στήν αρχή.
Σά γύρη πάνε μέ τό νέο τους κύριο, 
πιστοί, ξεχνώντας όρκους καί φιλίες. 
Καί τά πληρώνει ό δύστυχος λαός. 
Παιδί μου, φρόνηση καί σύνεση.
ΚΓ ας είναι τοΰ θεοΰ τό χέρι φύλακάς σου. 
Δέν είναι σίγουρες οί στράτες γύρα.
Νομίζω οσφραίνομαι κινήσεις άσυνήθιστες.
Νά πάνε άπ’ τόν κρυψώνα καί νά βγοΰν 
δεξά τής έκκλησιάς. Τό μοναστήρι 
πιό πέρα φαίνεται. ’Αντίο, μητέρα! 
Τό νοϋ σου, γιέ μου, μήν παραφερτής. 
Σέ λόγους κΓ ύποσχέσεις μή πιστέψεις. 
Σ’ ένα κλαρί δυό άρσενικοί δέν στέκουν. 
Προστάτης σου ό θεός καί τ’ άγια δόγματα 
τής ανατολικής μας έκκλησίας.

(Φεύγουν) 
'Οδήγησα τούς ξένους. 
Μυρίζουμε άσχημα. 
Σάν τό σκυλί πού όσφραίνεται τήν μπόρα. 
(μισοπαρουσιάζεται άπ’ τή πόρτα) 
θωμά, ναρθώ ;
"Αμυαλη, κρύψου.
θάναι έδώ ό ’Αρχιεπίσκοπος καί χάθηκες 
στόν κοντοσταύλη σύζυγό σου άν τά μηνύση. 
Είναι δικός του.
Χάθηκα... Χριστέ μου.
(Μπαίνουν ό άρχιεπίσκοπος, δυό Σικελοί κι’ άλλοι 

δυό βαχλιώτες τοΰ θωμά)
Τιμή μου πού σέ δέχομαι στό σπίτι μου, 
Σεβασμιώτατε πρωτόθρονε τής Κύπρου. 
Στούς ορισμούς σου στέκω.
Βλέπεις, άργά στό σπιτικό σου φτάνω, 
γιατί είναι χρεία μεγάλη καί στις χρείες 
οί άναβολές στοιχίζουνε καί μιά ήττα, 
θαρρώ σάν άντρες πουμαστε άνοιχτά 
θά ξηγηθοΰμε γιά δουλιές τού κράτους, 
έγώ άρχηγός τών παπικών κΓ έσύ μοχλός 
ό πιό γερός τών ορθοδόξων.
Τιμή μου κΓ έπαινος τά λόγια σου.
Τό ζήλο σου έκτιμώ στό καθετί.
Τιμάς τό θρόνο τής 'Αγιάς Σόφιάς 
μέ γνώση κΓ έξυπνάδα καί τιμή.
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Άττοστόληΐ

Θωμάς

’Αποστολής

Θωμάς

Άποστόλης

Θωμάς

’Αποστολής 
Θωμάς 
Άποστόλης 
Θωμάς 
Άποστόλης

Θωμάς

’Αποστόλη s 
Θωμάς

Άποστόλης 
θωμάς

Άποστόλης 
θωμάς

Σ’ αύτό, τ’ ομολογώ, ζηλοτυπώ. 
Τήν κάθε έλπίδα τήν ξεπέρασες. 
Kt’ έμεΐς π’ ανήκουμε σε ξένο δόγμα 
μέ σεβασμό τό πρόσωπό σου βλέπουμε. 
Ευχαριστώ γιά τήν υπόληψη πού μ’ έχετε. 
Θά υποστηρίξω τό δικό σας κλήρο 
όσο τό δόγμα μου έπιτρέπει καί τή βούλα 
τήν παπική θά σεβαστώ πού δίνει 
τόσα δικαιώματα στούς αρχηγούς σας. 
Αύτό μ’ εύχαριστεί γιατί είναι αρχή 
στενότερης φιλίας κι’ εμπιστοσύνης. 
Θαρρώ μονάχοι άν μείνουμε 0ά λύσουμε 
τις μικροδιαφορές. Καλύτερα μιά ξήγηση 
κι’ όρκοι διπλοί σέ σχέδιο έτοιμο 
παρά άσαφεϊς κουβέντες κι’ ύποσχέσεις. 
Πιστεύω στήν ύπόσχεσή σου μά είναι 
σωστή μιά ξήγηση. Θαρρώ δέν πρέπει 
νά ξέρουν τί 0ά ποϋμε. Ύποψιάζουμε 
τούς πάντες γιά προδότες. Είν’ άρχή 
στό κράτος μας ή προδοσία.
Στείλε τούς συνοδούς σου στήν αύλή 
κι’ έγώ θ’ άπομακρύνω τούς δικούς μου. 
ΟΙ Σικελοί μου έλληνικά δέ νοιώθουν 
ούτε μιά λέξη. ’Εξάλλου είν’ όρκισμένοι 
μήτε στιγμή μονάχο νά μ’ άφήσουν. 
Δίνω στον λόγο πίστη. ’Εσείς πιό πέρα 
τραβάτε στά κελλιά σας καί φωνάζω 
άν ίσως καί χρειαστώ τήν δούλεψή σας.

(φεύγουν οί Βαχλιώτες) 
Είμαστε μόνοι πιά, Θωμά. 
Kt’ οί Σικελοί στήν πόρτα ; 
θά ξηγηθοΰμε τίμια μεταξύ μας. 
Πάντα ξηγοϋμαι τίμια.
Γιατί σ’ έμένα πόλεμο έστησες ;
Ναί ναί! μή έκπλήττεσαι. Τά ξέρω : 
φαρμάκωσες τό Μόνσολο καί τώρα 
γιά μένα κάτι τέτοιο μοϋ έτοιμάζεις. 
Ό Γιάκουμος τού Γούρρη σου έτοιμάζει 
φαρμάκωμα, σεβάσμιε, γιά νά βάλη 
τόν άδερφό του τόν Θωμά στό θρόνο. 
"Αλλος Θωμάς τό θρόνο μου ονειρεύτηκε ; 
Μέ θάρρος άποκρούω τήν κατηγορία 
πώς τάχατε φαρμάκωσα τό Μόνσολο. 
Παράξενα μου φαίνονται, Θωμά.
Δουλιές δέν έχω μέ τόν κλήρο έξόν 
τίς σχέσεις Χριστιανού πού σέβεται 
τό πατρικό του δόγμα καί τήν πίστη. 
Σά ρήτορας μιλάς στήν έκκλησιά.
Είμαι Ρωμιός. Αύτό θαρρώ τιμδ με 
όπως τιμά κι’ έσέ μισό Ρωμιό 
άπό Ρωμιά μητέρα τή Μαρία 
καί Φράγκο άλλο μισό άπ’ τόν πατέρα

Άποστόλης

Θωμάς 
Άποστόλης

Μαργαρίτα

Άποστόλης

Μαργαρίτα 
Άποστόλης

Μαργαρίτα

Άποστόλης

Μαργαρίτα 
Άποστόλης

Μαργαρίτα
Σ ι κ ε λ ό ς

Μ α ρ κ ί ω ν (μπαίνοντας)

Άποστόλης

Μ α ρ κ ί ω ν

Σικελοί 
Άποστόλης 
Σ ί ρ Κ τ ό ρ ο

τό δοξασμένο βασιλιά ’Ιωάννη.
Οί Σικελοί θ’ άποτελειώσουνε τό έργο τους.
Τά λόγια μαστορεύεις, μάναι 
πιά άργά τά λόγια νά σέ σώσουν. 
(Γίνεται πάλη καί ξιφομαχία άνάμεσα τών δύο Σι- 

κελών καί τοΰ Θωμά. Σκοτώνεται ό Θωμάς).
Θά σέ πλερώση ό Γιάκουμος.
Πέθανε έσύ. Τά κανονίζω καί μ’ αύτό.
Ανοίξετε τις πόρτες νάμπουν 
οί άρματωμένοι κληρικοί. Σιωπή, 
(μισοπαρουσιάζεται ) 
Θωμά ; Νά μπώ ;
Συλλάβετέ την.

(Τήν πιάνουν).
Κύριέ μου!
Τοϋ Καρσερά Σουάρ, του κοντοσταύλη, 
ή παινεμένη σύζυγος καί πρώτη 
γυναίκα τών τιμών τής ρήγισσας ; 
Πώς άπ’ έδώ, κυρά μου ; Μάρτυρας 
του δίκαιου φόνου στέκεσαι μά σ’ έχω 
καλά στό χέρι γιά προδότρα του άντρα σου. 
”ùû! Κύριε, λυπηθήτε με θά χάσω 
τήν εύνοια τής βασίλισσας, κι’ άκόμα 
τ’ άντρός μου τήν άγάπη κι’ όλοι 
θά μ’ ονομάζουν άτιμη προδότρα.
Υπάρχει ή σωτηρία σου άν θελήσης 
μέ τό δικό μου μέρος νά δούλεψης. 
Κοιτάζεις πόση δύναμη έχω ;
Τό χέρι σου φιλώ καί προσκυνώ.
"Αν μου δουλέψης έμπιστα κερδίζεις 
πλούτος, τιμή καί σύζυγο. 
Άλλοιώτικα μέ μιά μου λέξη χάνεις 
τιμή κΓ ύπόληψη καί σύζυγο.
Είμ’ ένα πλάσμα άδύναμο καί τί μπορώ. ..
Μπήκανε όλοι. Δέσανε τούς δουλευτές 
καί τούς βαχλιώτες όλους τού σπιτιού. 
Μπά τί είναι τούτο ; Ή Μαργαρίτα 
τοΰ Καρσερά Σουάρ στό σπίτι τοΰ Θωμά ; 
Γοΰστο πολύ. ΚΓ ό κοντοσταύλης πήρε 
καινούργιο τίτλο άπ’ τούς Ρωμιούς.
Θείε μου, σιώπα. Ή Μαργαρίτα θάναι 
δικός μας άνθρωπος. Θά ύποστηρίξουμε 
τόν άντρα της κι’ έτούτη άν μάς δουλέψη 
πιστά γιά τή θρησκεία καί τό καλό μας. 
Βεβαίως. Διπλά εκτιμώ τό Φράγκο 
πού γιά καλό τών Φράγκων θά πασκίζη. 
Ό Σίρ Κτόρο Ντέ Κυβίδες φτάνει.
Θείε, κρυφτήτε μέ τή Μαργαρίτα δίπλα. 
Σεβασμιώτατε, τό Γιάκουμο τοΰ Γούρρη 
σκοτώσαμε. Κοιμόταν άνεγνοιας 
στό πατρικό του στρώμα. Τώρα 
στό σπίτι τ’ άδελφοΰ του οΐ άνθρωποι μας
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θ’ αποτελειώσουν τή δουλιά. Μετά 
κατά πού πρόσταζες τό πτώμα του 
στό σπίτι τοϋ Θωμά θά μεταφέρουμε.

Αποστόλη; : Μέ σύνεση τό σχέδιό μας πιά επέτυχε. 
Τό τέλος τώρα θά προσμένουμε. 
“Αν δλα ώραΐα τελειώσουν, τότε 
τό καθετί πού πράξαμε ήταν ώραϊο. 
Άλλοιώτικα κΓ ώραΐα νάταν, άσκημα 
θά ναι αν είν’ τό τέλος άσκημο. 
Παρακαλώ, τό πτώμα νά προσμένης 
κάτω στήν είσοδο.

Σίρ Κτόρο 
’Αποστόλη;

: Θά τό προσμένω (φεύγει).
: Θείε Μαρκίων. Μαργαρίτα. ’Ελάτε.

“Εχω δουλιά γιά σάς περίφημη.
Ό λογισμός γεννά διαρκώς 
σάν καρπερή γυναίκα τοΰ λαοΰ.

Μαρκίων (μπαίνοντας) 
’Αποστολής

: Τελειώσανε στούς Γούρρη ;
: Καλά, πολύ καλά.

Πλούτος θά βρούμε μπόλικο.
Μ α ρ κ ί ω V 
'Αποστολής

: Σύνεση τώρα νά ξεφύγουμε τό σκάνδαλο.
: Τώρα θά δής καί τ’ άνεψιοΰ τόν λογισμό, 

άγαπητέ μου θείε Μαρκίων.
“Α Μαργαρίτα, βρήκα μιά δουλιά 
περίφημη γιά σένα. Κέρδισες 
μ’ αύτή τιμές καί δόξες καί χρυσάφι. 
Δέν είναι δύσκολη. Παρακαλώ.
Λίγη καρδιά τής χρειάζεται καί τόλμη.

Μαργαρίτα 
’Αποστολής

: ’Αδύναμη είμαι, δίχως νού........
: Κίνδυνος ; Τίποτα. ’Εξάλλου έδώ’ μαι. 

Στήν κεφαλή τοΰ μάστρε Βρυώνη 
τοΰ έμπιστου αύλικοΰ γιατροΰ 
ή καταδίκη μου θά καταπέση 
άν λάχη κΓ άποτύχουμε. Πώς ;
Καλέ μήν τρέμεις. Τόλμησες νύχτα νάρθής 
στοΰ φίλου σου τό σπίτι, 
χωρίς τά μάτια ν’ άψηφίσης, 
τήν προδοσία, τό σκάνδαλο, τή δίκη 
καί τρέμεις τώρα γιά δουλιά έντιμη 
σωτήρια τοΰ παπικοΰ μας δόγματος ;

Μαργαρίτα : Κύριε μου, νοιώθω σάμπως νάμαι 
σέ βάρκα μισοπέλαγα καί πάω 
δπου θελήσει άγέρας καί νερό.

’Αποστολής : Έτοϋτο τό μπουκάλι άνάπαυση 
ψυχής καί σώματος ύγρό περιέχει.

Μαργαρίτα 
’Αποστολής

: Νερό, φαρμάκι!
Στό γιατρικό πού πίνει ή ρήγισσα
ρίξε το. ’Ανάπαυση τής δίνεις κΓ ήσυχία.

Μαργαρίτα 
Άποστόλης

: Νά φαρμακώσω τή βασίλισσα ;
: Άλλοιώς ή φυλακή σέ περιμένει 

κι’ άτίμωση φριχτή κι’ άφορισμός.
Μαργαρίτα 
’Αποστολής

: Θεέ μου! συχαίνομαι τά εγκλήματα.
: ’Εγκλήματα άρχισες σάν ήρθες

στό σπίτι τοΰ Θωμά προδώνοντας

τό νόμιμο τοΰ γάμου σου κρεβάτι.
Μαργαρίτα 
’Αποστολής

: “Ηταν τό λάθος τής καρδιάς.
: Πάρτο καί τράβα στό παλάτι.

Δυό άνθρώποι μου εκεί πέρα θά σέ πάνε 
νά ποΰν πώς ήρθες έκκλησία 
γιά νά ξαγορευτής. Θά τό πιστέψουνε 
σά δοΰν τούς φρέρηδές μου. Φύγε. 
Στοχάσου. ’Αφορισμός, διαπόμπεψη 
καί φυλακή νά λυώση τό κορμί σου.
Άπό τήν πίσω πόρτα πάρτε την, Μαρκίων. 
(φεύγουν)

Σίρ Κτόρο : (φέρνουν τό πτώμα τοΰ Γιάκουμο καί δυό άλλους 
σκοτωμένους)
Τό νεκρικό φορτίο κομίζουμε.
‘Οποιος εγκλήματα στό νοΰ του κλώθει
τάφο δικό του άνοίγει νάμπη.

’Αποστολής : Ρίξε τε δώθε κείθε τις καρέκλες 
γιά νά φανή πώς έγινε έδώ πάλη. 
(Τό κάνουν)
‘όύραϊα. Σέ λίγο θάρθη ό κοντοσταύλης 
νά τού ξηγήσουμε τά έγκλήματα.
"Ο,τι ρωτήξουν τσιμουδιά. Δέν ξέρετε. 
’Εδώ σας έφερα βιαστικά.

Σ ι κ ε λ ό ς (μπαίνοντας) 
Σ ο υ ά ρ (μπαίνει)

: Ό κοντοσταύλης Καρσερά Σουάρ.
Σεβασμιώτατε ; “ΰύ τί σκοτωμοί καί πτώματα ; 
Παρακαλώ. Ξηγήστε τί γνωρίζετε.

’Αποστολής : “Ανθρωποι τοΰ Θωμά μέ ειδοποιήσανε 
πώς άνθρωποι τοΰ Γιάκομου στό σπίτι 
μπήκανε τοΰ Θωμά νά τόν ξεκάνουν. 
Ό πορτογάλλος πρίγκηπας τούς έστειλε 
νά ξεπαστρέψουν κάθε φίλο τής βασίλισσας. 
“Ετσι τό θρόνο θά κερδίση λέει. 
Μέ βία, άνθρώπους πήρα κι’ έτρεξα 
τό φονικό νά σταματήσω, τί είναι 
τό σκάνδαλο μεγάλο κΓ ό λαός 
θά σηκωθή καί θάχουμε ιστορίες. 
Δέν πρόλαβα. Τό θύμα κι’ ό κακούργος, 
έγκλημα καί πληρωμή, μπροστά μας 
ξαπλώνουν άπνοες σάρκες, βδελυρές.
Κι’ δμως ποτέ δέν πίστευα πώς τέτοια ό πρίγκηπας, 
τόσον άχρεϊα, θά σκέφτεται. Σκοπεύει 
τόν Οίκο νά κερδίση καί στή ράχη μας 
σ’ ετούτο τό νησί νά βασιλέψη.
Τή δίκη επικαλούμαι, άν άληθεύουν 
οί φήμες τούτες. Κοντοσταύλη, σκέψου 
νά μαθευτή κι’ ετούτη ή πράξη.

Σ ο υ ά ρ : “Εκπληχτος είμαι. Πόσο λάθεψα!
“Αλλο τ’ ώραϊο τό πρόσωπο κι*  άλλοιώτικο 
τό πνεύμα κι’ ή ψυχή πού κρύβει.

’Αποστολής : Τήν επιφάνεια συνηθίσαμε νά βλέπουμε 
χωρίς εξέταση τοΰ βάθους.

Σ ο υ ά ρ : Σεβάσμιε μου, στούς βασιλείς θά μεταφέρω 
τό καθετί. Στό μεταξύ τά πτώματα, 
τής εκκλησίας μας πιά έργο, παραδίδω 
σ’ εσένα ,άρχή!
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’Αποστολής

Σ ί ρ Κ τ ό ρ ο 
’Αποστολής

Σίρ Κτ όρο

Ά π ο σ τ ό λ η ς

(Κοντοσταύλης φεύγει)
Βισκούντη ντέ Κυβίδες, τώρα 
τό τέλος θ’ άναλάβης. "(ύρα 
στά νώτα νά χτυπήσουμε τόν πρίγκηπα. 
Τήν προσταγή σου καρτερώ νά δράσω. 
’Ανθρώπους πάρε τοϋ σπιτιού καί πες 
πώς ήρθε ό Γιάκουμος σταλμένος 
άπό τόν πρίγκηπα νά ξεπαστρέψη 
ορθόδοξο εύνοοΰμενο τής ρήγισσας. 
“Ετσι θαρρούσε νά κερδίση δύναμη 
καί στό λαιμό νά πνίξη τό λαό.
Πες πώς μισά τά όρθόδοξά τους δόγματα 
καί πώς τόν έστειλεν ό πάπας 
τήν εκκλησία τής Κύπρου νά ύποτάξη 
κι’ όλους καθολικούς νά μεταβάλη.
Νά πάρουνε στά χέρια κάμποσοι τό πτώμα 
-συμβούλεψε- τοϋ ορθόδοξου Θωμά 
καί νά τό πάνε στήν αύλή ζητώντας 
τήν τιμωρία τοϋ πρίγκηπα.
Θά πράξω σύμφωνα τοϋ λόγου σου.
Τά μίση θά ξυπνήσω ώς πρέπει, 
(φεύγει)
Ελένη Παλαιολόγου, άρχίζει ή νίκη μου. 
Μιά μέρα θά κερδίσω καί τό στέμμα.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΙΚΟΝΑ

(Δωμάτιο στό παλάτι)

(Βασίλισσα - Καρλόττα - Μαργαρίτα)

Καρλόττα : Τό πένθος μου δέν πέρασε κι’ άμέσως, 
μάνα, τόν πρωτεξάδελφο νά πάρω 
τό Λούη τής Σαβοΐας έπιμένετε ;

Ελένη 
Καρλόττα

’Ιδέα καί πόθος τοϋ πατέρα σου είναι.
: Δέ λέω, τόν ξέρω πού σπουδάζαμε μαζί 

στή Φλωρεντία. Καλός στούς τρόπους, 
εύφράδεια κΓ εύφυΐα πού τήν πληθαίνουν, 
μόρφωση τέλεια άπό "Ελληνες δασκάλους. 
’Εμφάνιση έξοχη καί πρόσωπο γλυκό.

Ελένη : Σωστό τόν πρωτεξάδερφο νά πάρης 
δέν είναι, κόρη μου. Ό πατέρας έπιμένει.

Καρλόττα
Ελένη

Πολύ άπορώ μέ τοϋ πατέρα τή βιασύνη.
: Ό Πάπας κάποιον άχρηστο άνεψιό του 

στόν άδερφό σου πρότεινε καί φαίνεται 
πώς τοϋ πατέρα σου δέν τ’ άρεσε νά πλέξη 
μέ ταπεινή γενιά καθώς τοϋ Πάπα.

Καρλόττα
Ελένη

: Τό βρίσκεις δίκηο έτοϋτο ;
: Τοϋ βρίσκω δίκαιο. ’Ανεψιός τοϋ Πάπα 

νά βγή στό θρόνο έδώ τής Κύπρου θάναι 
μιά πρόκληση γιά τό λαό πού ύπόφερε 
άπ’ τούς καθολικούς δεινά πού μήτε 
Σαρακηνοί ή Άράπηδες θά σοφιζόντανε. 
Κι’ ετούτα γιά τήν πίστη τοϋ Χριστού. 
Βλέπεις τό πρόσχημα. Στό βάθος όμως 
ή κοσμική ύπερίσχυση τού Πάπα 
κι’ αύτό τό φοβερό πρωτοθρονάτο......!

Καρλόττα : Θέλεις νά πής, μητέρα μου, τ’ ορθόδοξο 
τό δόγμα μας πιο κοντινό’ ναι στό Βαγγέλιο 
καί στήν παράδοση τών ’Αποστόλων ;

Ελένη : Αύτό πιστεύω. Μάναι σοβαρό πολύ 
πώς ό λαός αύτό πιστεύει. Κι’ ό,τι 
ένάντιο είναι στού λαού τήν πίστη οργίζει 
τό λογισμό του καί κινά σ’ επαναστάσεις.

Καρλόττα : Μά μέ τά αίσθήματά μας ό λαός 
τί σχέσεις έχει ;

Ελένη : Σχέσεις πολλές. Ψυχή ό λαός.
"Υστερα φέρθηκαν κουτά στήν Κύπρο 
τά παπικά τά τάγματα : Σφαγές, 
πωλήσεις κι’ άγορές καί πλιάτσικο.
Τούτα φοβίζουν τό λαό προσωρινά 
μά τού γεννάνε ιδανικά : τόν πόθο 
τής λευτεριάς καί τήν άγάπη τοϋ δικού τους.
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Καρλόττα
Ελένη

Κι’ ό πατριάρχης μας στήν Πόλη ; 
Ήταν σέ δύσκολες στιγμές ή Πόλη, 
τό καύχημα τού Ελληνισμού, νά βοηθήση 
τούς Κυπριώτες άδερφούς. ’Αντιζηλίες 
τών κληρικών, κακές έχτίμησες καί τόσα 

άπομακρύνουν τό νησί μας άπ’ τό κέντρο του, 
τό κέντρο τών αύτοκρατόρων πέρα.

Τροφός : (μπαίνε κρατώντας κύπελο μέ φάρμακο) 
Τό φάρμακό σου, ρήγισσα. Τό ξέχασα 
καί πέρασε λιγάκι ή ώρα. Τώπε 
ό μάστρε Βρυώνης τακτικά νά παίρνης 
άλλοιώς οί ζάλες θά γυρίσουν στό κεφάλι 
καί θά λιποψυχής σάν τό πουλί πού βλέπει 
πέρα στό δέντρο τήν όχιά νά τό κοίτα.

Ελένη ’Αγαπητή μου, θά τό πάρω. Βάλε το 
κάπου κοντά. Σέ λίγο. Ναι σέ λίγο.

Τροφός Σέ λίγο, (τό βάζει) Μή ξεχνάς πώς θάχουμε 
ενα μικρό συμπόσιο σήμερα καί πρέπει 
καλά νά νοιώθης. Δέ συμφέρει ή Αύλή 
άρρωστημένη ρήγισσα νά βλέπη. (Φεύγει)

Ελένη Λοιπόν, τόν πρωτεξάδερφο δέν πρέπει 
σύζυγο, κόρη μου, νά πάρης. Τούτο 
τ’ άπαγορεύει ή εκκλησία μας, γιατί 
στενός σου στέκει συγγενής.

Καρλόττα
Ελένη

Εξάλλου δέν τό θέλει ό κόσμος.
Ό κυπρί ώτης.
Νά σέβεσαι παντοτινά τό δόγμα τών πατέρων σου 
τών εύγενών αύτοκρατόρων Παλαιολόγων.

Καρλόττα 
Ελένη

Τ’ Ανθος τής Ρωμιοσύνης.
Τό ξέρω ή Πόλη ξεψυχά
γιατί μας βρήκαν διχασμένους καί τόν Πάπα 
άσπονδο έχθρό τού ’Ορθόδοξου λαού.
Σιώπησε ή Δύση. Σάν έγκληματίας 
στής ίστορίας τήν κρίση θάναι πάντα.

Καρλόττα
Ελένη

Καί θά χαθή ό Ρωμιός ;
Ό Έλληνας ποτέ του δέν πεθαίνει. 
Πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς δικά μας 
θάναι τά μέρη κι’ οί λαοί καί πάλι 
θά λάμψη τών Ελλήνων τό σπαθί 
κι’ ή δόξα τού Χριστού θά βασιλέψη.

Μαργαρίτα
Ελένη 
Καρλόττα

Τό φάρμακό σας ρήγισσα.
Σέ λίγο.
"Ας βγούμε λίγο στή βεράντα, μάνα, 
τις όμορφιές τού κήπου νά χαρούμε.

Ελένη Οί έγνοιες τού κράτους, άγαπούλα μου, 
πολύ μού στέρησαν τήν συντροφιά σου.

Καρλόττα Θέλω πολλά ν’ άκούσω άπό τό στόμα σου 
γιά τής τρανής πατρίδας μας τή δόξα. 
Στή Φλωρεντία θαυμάζαν τούς Ρωμιούς 
μ’ άλλο ν’ άκούς άπό τή μάνα έτούτα 
κι’ άλλο άπ’ άνθρώπους διαβασμένους 
πού μέ ψυχρό τό λογισμό άραδιάζουν 
ένα σωρό σοφά Ιπεισόδια κΓ Ιδέες.

Ελένη (ένώ προχωρούν νά βγουν)

Καρλόττα
Ελένη

Βασιλ. ’Ιωάννης (μπαίνοντας)
Σ ί ρ Κ τ ό ρ ο :

Βασιλιάς ’Ιωάννης :
Σ ί ρ Κ τ ό ρ ο :

Βασιλιάς

Σ ί ρ Κ τ ό ρ

Βασιλιάς

’Ιωάννης

ο

’Ιωάννης

Σ ί ρ Κ τ ό ρ ο
Βασιλιάς ’Ιωάννης

Σ I ρ Κ τ ό ρ ο

Βασιλιάς ’Ιωάννης

Τ ρ ο φ ό ς (μπαίνοντας)

Μαργαρίτα 
Τροφός

Βαθιά μές τή συνείδησή σου ζήτησε 
τό έλληνικό σου κλέος ν’ άνακαλύψης. 
Πολλές φορές τό νοιώθω λίγο συγχυσμένο. 
Μοναδική στόν κόσμο Αξιοπρέπεια 
θαρρώ τό ν&σαι ’Ορθόδοξος Ρωμιός.
Δυό λέξεις πού τό παν στό γράμμα κλείνουν.
(Φεύγουν οί δυό, Απομένει ή Μαργαρίτα λίγο πίσω, 

παίρνει από τό μποΰστο της τό μπουκάλι. Τ’ άδειάζει 
γρήγορα στό κύπελλο τού φαρμάκου καί πάει πρός τή 
βεράντα.)

Δέν ξέρω πώς ν’ Αρχίσω τής βασίλισσας.
Μεγάλη άνάγκη, βασιλιά μου. ’Οσφραίνομαι 
πώς θά ζητά βοηθούς στήν Αίγυπτο.
Μά λές νά φτάσουμε ώς έκεϊ ;
Είν’ ό ’Αποστολής άξιος γιά τό καθετί. 
Θάταν βαρύ μέ ξένους νάρθη στό νησί 
κι’ Ανέντιμα τό θρόνο σου νά πάρη. 
’Ενώ ή συγγνώμη θ’ άφαιρέση Αμέσως 
κάθε του πρόσχημα άπ’ τά χέρια. 
Καταλαβαίνω τή σωστή σου εισήγηση. 
’Εξάλλου τό γνωρίζει πόσο 
τόν αγαπώ κρυφά καί φανερά. 
Δέν είν’ αύτό Αρκετό νά σβύση 
τήν προσβολή καί τήν άμάχη.
Μά τά στερνά καμώματά του Αντήχησαν 
δυσάρεστα σέ ξένους καί δικούς του. 
Σκότωσε τό Θωμά κι’ άνάψαν οί Ρωμιοί 
ένάντια πρώτα τού γαμπρού μου κι’ ύστερα, 
ό αίτιος σάν μαθεύτηκε, ένάντια μας.
Ήταν μιά πράξη λίγο σκοτεινή.
’Από τή λύπη πέθανε ό γαμπρός μου.
’Ετούτο θύμωσε τούς εύγενεϊς πού έλπιζαν 
πολύ στή σωφροσύνη κι’ άντρειοσύνη του. 
Δεύτερα έξέκανε τό Γιάκουμο άδικα 
κι’ άρπαξε κείνου άσημικά καί πράγματα 
καί ρήμαξε μετά καί τού Θωμά τό σπίτι. 
Τόν λέει ό κόσμος άρπαγα κι’ οί ίππότες 
μ’ έμπιστοσύνη ώς ξέρεις δέν τόν βλέπουν. 
Δέν είν’ ό φόβος σίγουρος δεσμός 
γιά μιάν είλικρινή φιλία καί ύποστήριξη. 
Ή στέρηση άπ’ τις πρόσοδες τού θρόνου 
καί τών ορθόδοξων ναών τού στοίχισε 
κι’ ήταν στ’ άλήθεια τιμωρία μεγάλη.
Στή Ρόδο δοκιμάστηκε καί νοιώθει 
ταπείνωση κι’ άποζητά συγχώριο. 
(παίρνοντας τό κύπελλο)
Τό φάρμακο ή νερό ; (τό μυρίζεται) Μυρίζει άλλοιώ- 

τικα!

Τό φάρμακο είναι τής κυράς. Δέν τώπιε ; 
Ά τό παράκανε μ’ αύτή της τήν άμέλεια.
Τό........φάρμακο ; (μπαίνοντας)
Γιατί ;
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Μαργαρίτα

Ελένη (μπαίνοντας)

Καρλόττα

Βασιλιάς ’Ιωάννης

'Ελένη 
Β α σ ι λ άς ’Ιωάννης

Ελένη
Βασιλιάς ’Ιωάννης

Ελένη

Βασιλιάς ’Ιωάννης

Σ ί ρ Κ τ ό ρ ο

Ελένη

Βασιλιάς ’Ιωάννης

Ελένη

Βασιλιάς ’Ιωάννης

Γιά τήν κυρά.
Θυμήθηκα πώς ξέχασε νά πιή. 
Μοϋ φαίνεται πώς άρχισε ή χλωμάδα της. 
Ρήγα μου, τώρα δά μιλούσα τής Καρλόττας. 
“Εξοχος είναι ό κήπος μας μέ τ’ άνθη 
σέ τάξη δώθε κείθε φυτεμένα.
’Αλήθεια ’ ναι, πατέρα. Τέτοιο κήπο 
θά ζήλευαν τής Ιταλίας οί πόλεις. 
Ξέρεις έκεΐ’ ναι μπόλικο νερό 
καί σπουδαγμένοι άνθρωποι γιά τούς κήπους. 
Μ’ ευχαριστεί πού βλέπω ή εύτυχία 
πώς γύρισε στό πρόσωπό σας.
Είσαστε μιά χαρά κι’ οί δυό, κορώνες 
του παλατιού καί τού νησιού κι’ εμένα. 
’Ακόμα λίγο κι’ οί καλές θάρθούνε 
κάτασπρες μέρες στό βασίλειό μας.
Τί θές νά πής μ’ αύτό τό “άκόμα λίγο” ; 
Νά σταματήση κάθε πάθος κι’ έριδα 
στόν οίκο μας καί στά μεγάλα σπίτια. 
Στόν οίκο μας δέν βλέπω τή φιλονικεία. 
Τό παραστράτημα τής νιότης πάντοτε 
πρέπει μέ σύνεση νά τό εξετάζουμε. 
Μακροθυμία, βασίλισσα, κι’ άγάπη. 
Πάνω σ’ αύτά στηρίζονται οί χαρές. 
Θαρρώ καλύτερα τή σκέψη σου σαφή 
ν’ ακούσω, άν έχης κάτι νά μού πής. 
Είναι μιά πρόταση τού Ντέ Κυβίδες, 
τού λόγου του. Τή βρίσκω δίκαιη. 
Μέ ψυχραιμία θαρρώ πώς πρέπει 
τό καθετί ν’ άκούσης πριν μιλήσης. 
Τις φήμες, ντέ Κυβίδες, πές καταλεπτός. 
Φημολογεϊται, ρήγισσα, πώς τάχα 
έκδίκηση γιά τήν ταπείνωσή του 
ζητάει άπ’ τούς εχθρούς μας ό ’Αποστολής. 
Στερήθηκε τις πρόσοδες καί τώρα 
σοφίζεται τεχνάσματα νά πάρη 
πίσω τό βιος καί τ’ άξιώματά του. 
Στό στέμμα σας συμφέρει νά τού δόσετε 
μιάν άφεση. Τις πρόσοδές του δόστε 
ίσως μ’ αύτό άφαιρέσετε σατανικές 
άπ’ τό μυαλό του ένέργειες, πούναι 
κακό γι’ αύτόν καί γιά τό στέμμα. 
Τό δύσκολο καταλαβαίνω δίλημμα 
τού κράτους. Καί τό διχασμό σας νοιώθω. 
Μισοί άγαπάτε τόν προδότη 
κι’ άλλοι μισοί τό στέμμα συμπαθάτε. 
Κι’ είν’ ό λαός ενάντια καί στούς δυό. 
Θάρθούν οί εχθροί νά τιμωρήσουν 
λαό καί στέμμα. Δύσκολη περίσταση. 
Τήν άφεση άν τού δώσης θ’ άποφύγουμε 
δυσάρεστα έπεισόδεια στό κράτος.
'Ολο γι’ αύτόν συγχώρεση ζητάς. 
Άσπρη δέ φέρνει μέρα στό νησί μας. 
’Επικαλούμαι τήν μακροθυμία σου

καί προπαντός τήν οξυδέρκειά σου.
'Ελένη : Τό ρηγικό σου γόητρο ταπεινώνεις, 

μ’ αύτή σου τήν άδυναμία.
Βασιλιάς ’Ιωάννης : Έχεις εύθύνη πιό πολύ άπό μένα 

γιατί είσαι ρήγισσα τών εύγενών 
κι’ άγαπητή μητέρα τού λαού. 
Μπορώ νά πιώ άπ’ τό φάρμακό σου λίγο ; 
Νοιώθω τά πόδια μου νά τρέμουν 
κι’ είν’ άδειο τό κεφάλι μου άπ’ τή ζάλη.

Ελένη : Μετά χαράς. Θά τονωθή ή ψυχή σου 
καί τό μυαλό σου καθαρό θά γίνη.

Μαργαρίτα 
'Ελένη

: Όχι.
: Γιατί παρακαλώ, κυρία ;

Πώς χλώμιασες, καλέ ; Τί σού συμβαίνει ;
Μαργαρίτα : Ή τελευταία τού φάρμακου ’ναι δόση. 

Αύριο ό γιατρός θά στείλη νέο σιρόπι. 
“Αν τύχη κι’ έχεις τήν λιποψυχία ; 
’Ετούτο σκέφτηκα καί ξέφυγε ή φωνή μου.

Βασιλιάς ’Ιωάννης : Είμαι καλά. Παροδική ζαλάδα 
άπ’ τήν πολλή συγκίνηση. Τό φάρμακο 
έσύ, καλή μου, πρέπει νάχεις πούσαι 
δεξί μου χέρι καί τιμόνι καί ζωή. 
Παρακαλώ τήν πρόταση τού Ιππότη 
Βισκούντη ντέ Κυβίδες σκέψου, 
προτού μάς βρούν κακά κι’ ή σκέψη 
θάν’ τότε άνώφελη καί λυπηρά.

'Ελένη : Άν μετανοιώση άληθινά γιά όλα 
τά τόσα κρίματά του δέ νομίζω 
πώς πρέπει ν’ άρνηθώ τήν άφεση.

Βασιλιάς ’Ιωάννης 
Ελένη

: ”ίϋ ξέρω τή μακροθυμία σου.
: Αύτό συμφέρει έξάλλου καί στό στέμμα, 

γιατί θ’ άπομακρύνη κάποιο κίνδυνο 
έστω κι’ άν είναι άκόμα ύπόθεση.
Είναι καί πράξη πού έπιβάλλει τό Εύαγγέλιο. 
Ποιος είναι ό άναμάρτητος σέ τούτη 
τήν ψεύτικη ζωή ; Κι’ άν μετανοιώσης, 
όχι μέ λόγο μά άπό άνάγκη τής ψυχής, 
δέν επιτρέπεται άνθρωπος νά όρθώση 
τ’ άνάστημα καί ν’ άρνηθή.

Βασιλιάς ’Ιωάννης : Σ’ εύχαριστώ πού μές τή δύσκολη ώρα 
σάν άγια λάμπεις Παναγία 
κι’ ορθά μιλάς, παρηγοράς καί πράττεις 
άγγελικά. Σ’ εύχαριστώ, σ’ εύχαριστώ.

Σ ί ρ Κ τ ό ρ ο : Θαυμάζω τήν άνώτερή σου φύση, 
βασίλισσα λαού καί Ιπποτών. 
Τό ευχάριστο σου μήνυμα θά στείλω. 
Γύρισε ό ’Αποστολής σήμερα μέ λίγους 
δικούς του φρέρηδες καί κάτι ίππότες 
τού τάγματος τής Ρόδου καί προσμένει 
στό σπίτι μου τή δίκαιη πρόσκλησή σας.

Ελένη : ’Εδώ ’ναι ; Οί άνθρωποί μας πού κοιμούνται ; 
Τέτοια παράλυση στό κράτος 
πρώτη φορά γνωρίζω. Ό ύπεύθυνος 
στή φύλαξη ποιος είναι ; Νάρθη
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Βασιλιάς ’Ιωάννης 
Ελένη

Βασιλιάς Ιωάννης

Μαργαρίτα
Ελένη (Τό παίρνει)

Βασιλιάς Ιωάννης 
Ελένη

Βασιλιάς ’Ιωάννης 
'Ελένη

Βασιλιάς ’Ιωάννης

Ελένη
Βα σ i λ i ά$ ’Ιωάννης

‘Ελένη

μιά ξήγηση νά δώση.
Κι’ ό ’Αποστολής ;
’Αλλο τό ζήτημα ’Αποστόλη κι’ άλλο 
τοϋ κράτους ή ασφάλεια κι’ ή τάξη. 
Βισκούντη, οδήγησε τόν ’Αποστόλη 
όσο μπορείς πιο γρήγορα. Κι’ έπίσης 
τόν άρχηγό τής φύλαξης θά θέλω. 
(Φεύγει ό Ντέ Κυβίδες) 
Είσαι χλωμή, βασίλισσά μου. Πιές 
τό φάρμακο μιά τόνωση νά πάρης. 
Σέ πείραξε ή συγκίνηση. Συγγνώμη 
πού τόσα βάρη έπιφορτίζω τούς άβρούς, 
έξαίσιους ώμους σου.
Τό φάρμακο, κυρία.
Μυρίζει άλλοιώτικα. Τό κατακάθι 
χίλιες φορές σάς είπα νά πετάτε. 
Είναι λιγάκι δύστροπος 
τό τελευταίο καιρό ό γιατρός.
Ουφ άστε το κατόπι. Νοιώθω δά περίφημα. 
Θ’ άνακατέψη έτοΰτο τό στομάχι μου.
(Τό δίνει πίσω)
Ά ξέχασα. Μιλούσα τής Καρλόττας 
γιά τή καινούρια πρόταση τοϋ γάμου. 
Δεχτήκετε ; Τό μήνυμα νά στείλω ; 
Κι’ οί δυό άπορρίπτουμε τήν πρόταση. 
Είν’ άμαρτία τά πρωτεξάδελφα, 
τέτοια στενή συγγένεια, νά κάμουν 
ζευγάρι ταιριαστό κι’ εύλογητό.
Παράξενα μιλάς, ‘Ελένη.
’Εξάλλου οί διατάξεις έμποδίζουν 
στά δόγματά μας τέτοιο γάμο. 
Χωρίς νά σέ προσβάλλω θέλω 
μέ τις δικές μου άπόψεις τήν Καρλόττα. 
“Αν τό νομίζης έγωϊσμόν ή πείσμα 
άδικα θά σκεφτής γιά μένα.
Ζήτημα άρχών τό θεωρώ καί μάρτυρας 
είν’ ό Θεός πούναι κοινός γιά όλους.
Δέ σέ κατηγορώ γιά έγωϊσμό.
"Ομως νομίζω συγγενής μου αν είναι 
ό άντρας τής Καρλόττας θά διοικήση 
τό κράτος πιό πονετικά.
Αύτό έξαρτάται άπ’ τή συνείδησή του. 
Πολύ φοβάμαι μήπως έχει βλέψεις 
άλλο ύποκείμενο καί θάθελα 
τό στέμμα νά στερεώσω τώρα 
πού είρηνικούς νομίζω τούς καιρούς. 
’Εξάλλου ύπολογίζω καί βοήθεια 
τού Οίκου τής Σαβόγιας, πλούσιος Οίκος. 
Μές τή μπουκιά βρισκόμαστε τού Άράπη.
Τότε γιατί νά μήν τής δόσουμε "Ελληνα ; 
Υπάρχουν πρίγκηπες μέ σθένος, 
παράδοση πολεμική. Ό λαός 
ρωμιός σάν είναι τό ρωμιό άρχηγό 
κΓ όρθόδοξο μ’ άγάπη θά δεχτή.

Βασιλιάς ’Ιωάννης

Ελένη

Βαχλιώτης (μπαίνοντας)

Βασιλιάς ’Ιωάννης

Ελένη

Καί θάναι τούτο βασική ύποστήριξη. 
Ιππότες βρίσκουμε χιλιάδες 
άπ’ τό Βυζάντιο, τήν ‘Ελλάδα.
Θά χάσουμε τής Δύσης τή βοήθεια 
πού τούς Ρωμιούς μέ μίσος τούς κοιτάνε.
Καί πότε ή Δύση μάς βοήθησε ; 
Δυό-τρία καράβια στέλλει κι’ άπαιτεϊ 
προνόμια μές τό κράτος σου καί πάντα 
διχόνοιες σπέρνει κι’ έριδες.
Είναι μονάχα έμπόροι ή Δύση.
Ό άρχιεπίσκοπος σεβάσμιος Άποστόλης, 
ό ντέ Κυβίδες κι’ ό Μαρκίων.
Ναρθή ό γραμματικός Βουστρώνιος.
Νά μπουν. Νά μπουν. Χρυσή μου, 
γίνε μειλίχια κι’ αϋριον τήν ύπόθεση 
μιλάμε τής Καρλόττας μοναχοί μας.
Τήν ξέρεις τήν άπόφαση. Τήν άφεση 
θά δώσω πού συφέρει καί στό κράτος.

Άποστόλης (καί λοιποί μπαίνουν)
Βασίλισσά μου, προσκυνώ. Καρλόττα, 
μέ πλήγωσε τό πένθος σου βαθιά.
Ρήγα, σέ προσκυνώ μέ σεβασμό.

Βασιλιάς Ιωάννης 
Άποστόλης

‘Ελένη 
Άποστόλης

’Ελένη

Άποστόλης

Μ’ εύχαριστεϊ πού γύρισες στόν τόπο σου. 
Ή τελευταία ζωή πολύ μού στοίχισε. 
Είλικρινά σάν κληρικός μιλώ.
Λάθος πώς έκανα τ’ άναγνωρίζω 
άλλ’ ήταν λάθος μου άπό κακό ύπολογισμό. 
Άνομη πρόθεση δέν είχα κι’ άς τό δείχνουν 
άντίθετα τά πράγματα. Ποιος τάχα 
κύριος είναι τών πραγμάτων κι’ ας τό θέλει ; 
Ό νούς πού πάει μέ τή συνείδηση 
Μετάγνοιωσα πού παραφέρθηκα 
στις δύσκολες στιγμές μου δίχως 
νά σεβαστώ τήν ήσυχία τού κράτους. 
Οί διαβολές κι’ οί φήμες οί πανούργες 
σκοτίζουν τό μυαλό καί βλέπει τό σωστό 
σάν άδικο καί κούφιο κι’ έκτιμά 
τό λανθασμένο σάν όρθό καί δίκαιο.
Τό φίλτατο Θωμά πού πάντα θαύμαζα 
άδικη μοίρα μ’ έταξεν έχθρό του 
γιατί τόν παραστησαν γι’ άρπαγα 
τού θρόνου μου καί δολοφόνο μου. 
“Αδικα βέβαια. Μά όταν κινδυνεύη 
τό βιος κι’ ή ύπαρξή σου ή ψυχραιμία 
μεμιάς έξαφανίζεται καί χάνεται ό καιρός 
τό πράγμα νά έκτιμήσης μελετώντας το. 
Τού Γιάκουμου τού δύστυχου ό χαμός 
άδικη πράξη κι’ άσυγχώρητη 
κι’ άπ’ τόν Θεό κι’ άπ’ τούς άνθρώπους. 
Τοϋ Γιάκουμου τυχαίο τό γεγονός. 
Οί άνθρώποι παρεξήγησαν τήν διαταγή 
καί πράξαν μ’ όδηγό τους τήν περίσταση. 
Γιά όλα έτοϋτα μιά άφεση ζητώ (γόνατά) 
γονατιστός μπροστά σας δίχως πάθος, 
έγωϊσμούς παράκαιρους κι’ έπί βουλές
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Ελένη

Βασιλιάς ’Ιωάννης

Α π ο σ τ όλης

'Ελένη

Ά π ο σ τ ό λ 
Ελένη

Βασιλιάς 
Ελένη 
Βασιλιάς

Ελένη 
Βασιλιάς

‘Ελένη 
Βασιλιάς

Ελένη

Βασιλιάς

η S

’Ιωάννης

’Ιωάννης

’Ιωάννης

’Ιωάννης

’Ιωάννης

Ελένη

Βασιλιάς ’Ιωάννης

κρυμένες σκέψεις, κληρικός πού θέλει 
λευκή συνείδηση στά στήθη του.
Αύτή τήν πράξη σου έχτιμώ καί δίνω 
τήν άφεση μέ τή καρδιά μου. ’Ακόμα 
τις πρόσοδες λατινικών κι’ ορθόδοξων 
ναών σ’ εσένα δίνω. Μά άπαιτώ 
τής παπικής τής βούλας σεβασμό 
κι’ άγάπη στους ρωμιούς κι’ Ιππότες, 
παιδιά τοϋ έν τοϊς οϋρανοϊς πατρός.
Σήκω, παιδί μου κι’ ’Αρχιεπίσκοπε 
τής Κύπρου. Σ’ άποκαθιστώ.
Εύγενική κυρά μου, εύχαριστώ.
Τό θρόνο θά τιμήσω κι’ άσπροπρόσωπη 
θά βγάλω αύτή τήν πράξη σου. 
Τόν ’Ιωάννη επίσκοπο Σολιάς, 
πρωτόθρονο τών ’Ορθοδόξων, θάχω 
ίσόβαθμο στου κλήρου τά ζητήματα. 
Τις πρόσοδες άπό ναούς έλληνικούς 
θά τις χαρίσω νά μπορή 
νάχη τ’ άξίωμά τους δύναμη. 
Γιατί τό πλούτος πάντα βοηθά 
κι’ άπό τά επίγεια αποσπά τή σκέψη 
αύτοΰ πού διευθύνει τό ναό.
Στό δείπνο άπόψε προσκαλώ 
εσέ καί τόν Μαρκίωνα. 
Χαρμόσυνο είναι γεγονός καί πρέπει 
νά τό γιορτάσουμε πρεπούμενα. 
Εύχαριστώ. Τιμή μας. 
Χαίρετε.

(φεύγουν ’Αποστολής, Μαρκίων καί Ντέ Κυβίδες). 
Είσαι άγγελος ύπέροχος στά μάτια μου. 
Μέ κολακεύει ό λόγος σου.
Ή καλωσύνη σκέπει τή μορφή σου 
κι’ άγια βυζαντινή σέ βλέπω.
'Η καλωσύνη σου γιά σέ καί τό λαό μας. 
Εύτυχισμένος εϊν’ ό βασιλιάς 
όχι μονάχα μέ τά πλούτη του.
Μέ τήν άγάπη του λαού του. 
καί τή καλή συμβία του πού του στέκει 
σύμβουλος, σύζυγος καί παρηγορητής, 
“(ϋ πώς βαρύ’ναι τό κεφάλι μου ! 
γιατί ήταν δύσκολη κι’ έτούτη ή μέρα. 
Τό φάρμακό σου, λατρευτή, νά τονωθής. 
Σέ παίδεψα πολύ μέ τέτοιες άχαρες 
δουλιές τοΰ κράτους. Πόσο θάθελα 
μιά μέρα νά σου δώση ειρηνική 
κι’ ας έκοβε ò Θεός δεκάδα χρόνια 
άπ’ τή δική μου έπίγεια ζωή!

(τής τό δίνει. Στό μεταξύ τό πίνει ή Ελένη) 
Λόγο βαρύ μή λέγεις, βασιλιά.
Τό φάρμακο ; Μυρίζει άπαίσια.
Τό φάρμακο είναι φάρμακο, σιρόπια

Ελένη

Μαργαρίτα 
Καρλόττα

Τ ρ ο φ ό ς

Βασιλιάς ’Ιωάννης
Τ ρ ο φ ό ς

Μαργαρίτα

'Ελένη

Τ ρ ο φ ό ς (τήν άγκαλιάζει) 
Καρλόττα 
Βασιλιάς ’Ιωάννης

Τ ρ ο φ ό ς

Μαργαρίτα

Ελένη

Άποστόλης

Β ρ υ ώ V η ς

’Αποστολής

Μαργαρίτα
Βασιλιάς ’Ιωάννης

Μαργαρίτα 

’Αποστολής

Σ ί ρ Κ τ ό ρ ο

Β ρ υ ώ V η ς

Τ ρ ο φ ό ς

καί μυρουδιές γλυκές άν βάλουν. (Στό μεταξύ τό 
πίνει ή ‘Ελένη).

Πφ. Καίει πολύ. Μ’ άλλη φορά 
γλυκύ ητανε.
Νοιώθεις καλά, κυρά μου ; Θεέ μου.
Μητέρα, χλώμιασες πολύ. Γιατρό. (Ό Βουστρώνιος 

τρέχει έξω).
(μπαίνοντας)
Πάλι ζαλάδες ; Σου είπα πιές τό φάρμακο.
Τώπιε καί νοιώθει φοβερά άσχημα.
(παίρνει τό κύπελλο)
Μά τούτο άλλοιώτικα μυρίζει. Τέτοια 
δέν είχε μυρωδιά. Τί τρέμεις, Μαργαρίτα ; 
Συγκίνηση. Φοβάμαι μήπως πάθει 
κακό ή βασίλισσα.
Φαρμάκι στό πιοτό.
Γιατρό. Χοχλάζει τό στομάχι μου.
Σπαράζω άπό τόν πόνο. Ήταν φαρμάκι.
Κυρά καί κόρη μου ;
Μητέρα ;
Κακό πού βρήκε τό κεφάλι μας.
Υπομονή, χρυσή μου, θάρθουν οί γιατροί.
Μή κάνεις έτσι. Λυώνει σάν κερί.
Τί μούκανες ;
Τό φάρμακο ήταν.
Ήρθε κανένας, Μαργαρίτα, έδώ ;
Δέν ξέρω. Στή βεράντα πήγαμε.

Ναρθε κανείς ;
Πεθαίνω, πεθαίνω.
(μπαίνουν ό Βρυώνης καί ό ’Αποστολής)
Κυρία, δέ φτάσαμε νά φύγουμε 
καί μήνυμα μάς γύρισε πικρό, 
(μυρίζεται)
Φαρμάκι στό ποτήρι νοιώθω.
Φαρμάκι ; Ποιός ; Τί τρέμεις, Μαργαρίτα ;
Αύτή ’ναι. ’Αγόραζε φαρμάκια καί βοτάνια 
στή δούλεψη σάν ήταν τού Θωμά.
Μαιτρέσα τοΰ Θωμά καί δολοφόνα.
“Οχι. Δέν ξέρω. Λυπηθήτε με.
Πάρτε την στά κελιά. Δουλιά τού κοντοσταύλη.
Γιατρέ, τή ρήγισσά μας σώσε.
“Οχι θά πώ. (ένώ τή σέρνουν ό Σίρ Κτόρο άρπάζει 

ένα μαχαίρι)
Σίρ Κτόρο ντέ Κυβίδες. 
καθάριζε τό δρόμο στό λεπτό. 
(Ό Κυβίδες σκοτώνει τή Μαργαρίτα) 
Τό μισαρό της έργο νά τελειώση 
μ’ άλλη της πράξη άμαρτωλή.
’Αργά. Τό δηλητήριο σκόρπισε 
μές τούς Ιστούς. Μυρίζει ή αναπνοή 
φαρμάκι πνιγηρό.
Θεέ μου.
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Ελένη

Καρλόττα

Βασιλιάς ’Ιωάννης

Ποιητής

Άποστόλης

Ποιητής

Καρλόττα μου, ’Ιωάννη, έλατε. 
Κοντά στά χείλη μου τό λόγο 
πιό καθαρά νά νοιώσετε τί σβύνω. 
Νά μείνη όρθόδοξη ή Καρλόττα, 
‘Ελήνισσα καθώς κΓ έγώ ήμουν. 
Μήν τή παντρέψης μέ τό Λούη, 
τόν πρωτεξάδερφό σου κι’ είναι κρίμα. 
Άλλοιώς τ’ ανάθεμα νά πέση 
στις κεφαλές καί τών δυονών σας. (πεθαίνει) 
Μητέρα ; Ποϋ μ’ άφήνεις μόνη 
στον έχθρικόν έτοϋτο κόσμο!
"Αγγελε, φώς μου, καύχημα τής νήσου 
καί γιασεμί τοϋ γένους τών Ελλήνων, 
άρχόντισσά μου όρθόδοξη, κυρά 
λαοΰ καί Ιπποτών, καρδιά μου, 
μεσίτευε στον ούρανό γιά μάς 
πού άμαρτωλό στόν κόσμο τοΰτο 
άσθενικό κορμί κρατάμε, 
ψυχή μικρή σάν τό σπειρί.
(Ό ντέ Κυβίδες κρατά τόν ’Ιωάννη καί φεύγουν. 

Φεύγουν Βρυώνης καί Καρλόττα.)
Καί είς όλίγον έπέθανεν ή ρήγαινα ή Ελένη 
τή έντεκάτη ’Απριλίου 1458 Χρίστου. 
Ελληνικό κι’ όρθόδοξο μυαλό, 
σέ νίκησα.
Τό πνεύμα τών Ελλήνων 
μές τό λαό περνάει καί δέν πεθαίνει.

ΤΕΛΟΣ

Δρος Π. ΔΙΚΑΙΟΥ

Η ΕΓΚΩΜΗ ΚΑΙ Ο ΜΥΚΗΝΑ Ϊ ΚΟΣ
ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ*

Είναι γνωστά τά άποτελέσματα τά όποια έφερον είς φώς αί άνασκαφαί τάς 
οποίας έξετέλεσα έκ μέρους του Τμήματος ’Αρχαιοτήτων Κύπρου μεταξύ τών έτών 
1948—1958. Αί άνασκαφαί αύται έγένοντο κατόπιν συμφωνίας μετά της Γαλλικής 
’Αρχαιολογικής ’Αποστολής διευθυνομένης ύπό του καθηγητοΰ Claude Schaeffer. 
Διά τοΰ παρόντος συντόμου άρθρου θά προσπαθήσω νά παραθέσω τά συμπεράσμα
τα τά όποια ήδυνήθην νά συλλέξω άπό τάς έν λόγω άνασκαφάς μου. Αεπτομερε- 
στέραν έκθεσιν ό άναγνώστης δύναται νά ϊδη είς τό περιοδικόν «Κυπριακά Γράμ
ματα» τομ. 21, 1956 σελ. 25 κ.έ. καί είς άνακοίνωσίν μου είς τό Διεθνές Συνέδριον 
Προϊστορικών καί Πρωτοϊστορικών ’Επιστημών τό λαβόν χώραν είς 'Αμβοΰργον τό 
1958 (τά πρακτικά του όποιου θά δημοσιευθώσι προσεχώς).

'Η πρώτη έμφάνισις Μυκηναίων είς ’Έγκωμην άνάγεται περί τό τέλος τοΰ 
15ου π.Χ. α’ιώνος οπότε έμφανίζεται άγγειοπλαστική τοΰ ρυθμοΰ 1 IB. Κατά τήν 
περίοδον ταύτην παρατηρείται οικοδομικός όργασμός είς ’Έγκωμην όπότε κτί
ζεται νέα πόλις έπί τών έρειπίων της προηγουμένης πόλεως τής άναγομένης είς 
τόν 16ον καί 15ον αιώνας. Ή έμφάνισις τών Μυκηναίων κατά τήν περίοδον ταύτην 
(1425—1400 π.Χ.) είναι κάπως άραιά έν τούτοις δμως δείγματα άγγειοπλαστικής 
εύρεθέντα κατά τάς έν λόγω άνασκαφάς μου ύποδηλουν δτι τό ρεΰμα όλονέν γί
νεται έντονώτερον. Τό ρεύμα τοΰτο άρχίζει νά γίνεται άκόμη έντονώτερον μέ βα
θύτερα άποτελέσματα κατά τάς άρχάς τοΰ 14ου αίώνος όπότε θαυμάσια δείγματα 
Μυκηναϊκής άγγειοπλαστικής έμφανίζονται τόσον έντός τών οικιών δσον καί έντός 
τάφων (είκ. 1 ).

Ή έμφάνισις αυτή τών Μυκηναϊκών άγγείων είς ’Έγκωμην ύποδηλοϊ δτι Μυ- 
κηναΐοι ήλθον έξ Ελλάδος καί Ρόδου είς τήν πόλιν ταύτην καί έγκατεστάθησαν 
είς αύτήν άλλά ούχί είς μεγάλους άριθμούς. ΟΙ κύπριοι κάτοικοι τής πόλεως ύπερ- 
τεροΰν, έξακολουθοΰν δέ νά κτίζουν οικίας συμφώνως πρός τόν πατροπαράδοτον 
ρυθμόν έπί πλέον δέ κατασκευάζουν άγγεΐα κυπριακού ρυθμοΰ τά όποια όμολο- 
γουμένως άποτελοΰν τήν μεγάλην πλειονότητα τών εύρημάτων. Είναι δμως πιθανόν 
οί Μυκηναΐοι νά έγκατεστάθησαν είς είδικά τμήματα τής πόλεως δπου έζων 
αν όχι χωριστά, τουλάχιστον συνεκέντρωναν έκεί τήν δρασιν των, έμπορικήν καί 
πολιτιστικήν.

Πολιτικώς οί Μυκηναΐοι φαίνεται νά έφάνησαν έπιτήδειοι διότι μολονότι ή Κύ
προς εύρίσκετο είς κατάστασιν πολιτικής έξαρτήσεως άπό τήν Αίγυπτον καί ίσως 
καί άπό τούς Χετταίους έν τούτοις, ώς είπον, κατώρθωσαν νά δροΰν πολιτικώς καί 
πολιτιστικώς μέ άρκετήν έπιδεξιότητα. Δεδομένου τοΰ γεγονότος δτι ή μυκηναϊκή 
γραφή έχει τώρα άναγνωσθή (ύπό τών Ventris καί Chadwick) καί ή γλώσσα είναι 
Ελληνική δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ό σταδιακός έλληνικός άποικισμός τής Κύπρου 
άρχίζει άπό του τέλους τοΰ 15ου καί ιδίως τών άρχών τοΰ 14ου αίώνος π.Χ.

‘Η κατάστασις έξελίσσεται όμαλώς. Δηλαδή όλοέν περισσότερα άγγεΐα μυκη- 
νάΐκοΰ ρυθμοΰ II ΙΑ έμφανίζονται προϊόντος τοΰ 14ου αίώνος, κατά δέ τόν 13ον 
αιώνα ή ποσότης αύξάνεται σημαντικώς. Είναι λίαν πιθανόν οί Μυκηναΐοι νά έφθα- 
σαν τότε είς μεγαλύτερον άριθμόν καί μάλιστα νά ίδρυσαν καί έργαστήρια άγ- 
γειοπλαστικής μυκηναϊκού ρυθμοΰ (II IB) είς τήν ’Έγκωμην καί βεβαίως καί άλ- 
λοΰ τής Κύπρου. Έν τούτοις ούδεμία άρχιτεκτονική άλλαγή έπέρχεται ό δέ Κυ-

(*)  Τό παρόν είναι σύνοψις της διαλέξεως τήν όποιαν έκαμον τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1961 είς τήν 
’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν ’Αθηνών κατόπιν προσκλήσεως της ’Ελληνικής Κυδερνήσεως. Άνακοινώ. 
σεις περί τών άνασκαφών μου είς "Εγκωμην έκαμον έπίσης είς Πανεπιστήμια της ’Αγγλίας καί ’Αμε. 
ρικής καί είς τό Διεθνές Συνέδριον τοΰ Αμβούργου τοΰ 1958.
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πριακός πολιτισμός (άγγειοπλαστική κλπ.) έξακολουθεΐ τό δρόμον του βαθμηδόν 
έξελισσόμενος.

Πέριξ τοΰ έτους 1230 π.Χ. ή κάπως βραδύτερον παρατηροΰμεν δτι ή πόλις κα
τεστράφη όπότε άκόμη ή κυριαρχούσα μυκηναϊκή άγγειοπλαστική ήτο του ρυθμού 
111 Β. Έπί της καταστραφείσης πόλεως έκτίσθη νέα πόλις αύτήν τήν φοράν μέ 
μεγάλα κτίρια μέ όγκώδεις πελεκητούς λίθους τών όποιων τό κάλλος είναι έκ- 
πληκτικόν. ‘Η πόλις αυτή έκτίσθη έπί σχεδίου, μέ δρόμους εύθεΐς διασταυρουμένους 
καθέτως είς διάφορα σημεία τής πόλεως. Έπί πλέον έκτίσθη τείχος μέγα περι
βάλλον τήν πόλιν.

Ή νέα αυτή φάσις είς τήν ζωήν τής Έγκώμης συμπίπτει μέ τήν έμφάνισιν τής 
μυκηναϊκής αγγειοπλαστικής 111 Γ, ή όποία έμφανίζεται είς άρκετάς ποσότητας 
χωρίς αΰτη νά είχεν έξελιχθή έπιτοπίως άπό τά προηγούμενα στάδια. Είναι_ πρό
δηλον δτι έχομεν έδώ έμφάνισιν νέου ρεύματος έλληνικών λαών, τών ’Αχαιών οί 
όποιοι δμως αύτήν τήν φοράν δέν φθάνουν άπλώς ώς έπισκέπται ή έμποροι άλλ’ 
ώς κυρίαρχοι έπιβάλλοντες τόσον τήν τέχνην δσον καί τόν πολιτισμόν των. Είναι 
μάλιστα πιθανόν νά είναι έκείνοι οί όποιοι κατέστρεψαν τήν προηγουμένην πόλιν 
ή όποία πιθανώς νά άντέστη είς τήν μαζικήν άφιξιν τών ’Αχαιών οί όποιοι ίσως 
θά έβοηθοΰντο καί άπό άλλους λαούς τής νοτίου Μικράς ’Ασίας.

Τό πλέον καταπληκτικόν δμως γεγονός τό όποιον παρατηροΰμεν κατά τήν 
περίοδον ταύτην (1230—1200 Π.Χ. καί άργότερον) είναι ή άπότομος έξαφάνισις 
τών προηγουμένων πολιτιστικών στοιχείων ιδίως τής κυπριακής άγγειοπλαστικής 
ή όποία ώς εϊδομεν μέχρι τής στιγμής έκείνης κατεσκευάζετο είς μεγάλας ποσό
τητας. Τί συνέβη τότε δυνάμεθα μόνον νά είκάσωμεν. Φαίνεται δτι τό έγχώριον, 
Κυπριακόν στοιχεΐον είτε άπεσύρθη είς τό έσωτερικόν είτε ήναγκάσθη νά άφομοιω- 
θή μέ τό ’Αχαϊκόν δηλαδή τό Ελληνικόν στοιχεΐον του όποιου ή ’ισχύς καί ή ζωτι- 
κότης ύπερίσχυσε καταπληκτικώς τοΰ κυπριακού στοιχείου.

Δεδομένου δτι αί τελευταίοι άνασκαφαί τοΰ ’Αμερικανού καθηγητοΰ C. Biegen 
είς τήν Τροίαν άπέδειξαν δτι ό Τρώϊκός πόλεμος κατά πάσαν ενδειξιν, ελαβε χώ
ραν κατά τήν περίοδον καθ’ ήν άκόμη ύπήρχεν ή Μυκηναϊκή άγγειοπλαστική 111 Β 
δηλαδή τό 1230 π.Χ. ή κάπως άργότερον, (ήτοι κατά τόν ίδιον σχεδόν χρόνον 
κατά τόν όποιον κατεστράφη ή Έγκωμη καί έπ’ αύτής έκτίσθη νέα πόλις) θά 
ήδυνάμεθα νά συνδέσωμεν τήν νέον πόλιν καί τό τείχος μέ τήν άφιξιν τών ’Αχαιών 
τοΰ Τεύκρου κατά τό τέλος τοΰ Τρωϊκοΰ πολέμου. Είναι τότε δτε ή Κύπρος έδέχθη 
τόν άποικισμόν τών ’Αχαιών όπότε πλέον ή σφραγίς τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου καί 
πολιτισμού έτέθη διά παντός έπί τής Κύπρου.

Ή πόλις τοΰ Τεύκρου, δυνάμεθα νά εϊπωμεν ή πρώτη Σαλαμίς, ήνθησε άλλά 
συντόμως κατά τάς άρχάς τοΰ 12ου αίώνος κατεστράφη ύπό τών «θαλασσίων λαών». 
Έν τούτοις έπέζησε τό δέ άχαϊκόν δηλαδή έλληνικόν στοιχεΐον έξηκολούθησε νά 
κυριαρχή.

Τότε, δηλαδή κατά τά τέλη τοΰ 12ου αίώνος, έμφανίζεται νέα εισροή ’Αχαιών 
οί όποιοι φέρουν μεθ’ έαυτών τόν μυκηναϊκόν ρυθμόν 11ΙΓ: 2 ήτοι τήν τελευταίαν 
άναλαμπήν τής μυκηναϊκής άγγειοπλαστικής. Οί ’Αχαιοί οΰτοι φαίνεται δτι κατέ- 
φυγον είς Κύπρον έξ Ελλάδος κατά τήν περίοδον τής Καθόδου τών Δωριέων, 
άφιχθέντες δέ καί έγατασταθέντες είς Έγκωμην καί βεβαίως είς άλλα μέρη τής 
Κύπρου, εθεσαν τελειωτικώς τήν σφραγίδα τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού έπί τής νήσου. 
Κατόπιν τούτου ή κυπριακή άγγειοπλαστική εισέρχεται είς τόν γεωμετρικόν ρυθμόν 
βασιζομένη κυρίως έπί τών τελευταίων άχαϊκών στοιχείων.

'Η ’Έγκωμη έγκαταλείπεται κατά τά μέσα τοΰ 11ου π.Χ. αίώνος κατόπιν κα
ταστροφής τήν όποιαν άποδίδω είς σεισμόν. Οί κάτοικοι άνωκοδόμησαν τήν πόλιν 
άλλά συντόμως, ίσως κατόπιν νέας θεομηνίας, μετετέθησαν είς τήν άκτήν δπου 
πλέον ήκμασεν ή κλασσική Σαλαμίς.

’Ιδού έν συντόμω τά κυριώτερα ιστορικά συμπεράσματα τών άνασκαφών τάς 
όποιας έξετέλεσα είς ’Έγκωμην. Είναι τά συμπεράσματα ταΰτα τά όποια έλπίζω 
νά έκδώσω συντόμως είς τόμον ό όποιος θά συμπεριλάβη δλα τά μαρτύρια έπί 
τών όποιων στηρίζονται τά έν λόγω συμπεράσματα.

Δρ. Π. ΔΙΚΑΙΟΣ
Είκ. 1
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Κ. MONTH

Ά. Άσπρόφτα: Γυναίκες (λάδι).

ΑΤΙΤΛΑ
"Ενα έγγεγραμμένο πολύγωνο σέ κύκλο είμαστε. 
Στις πιό καλές μας στιγμές 
τό πολύ - πολύ ν’ άγγίξουμε τόν κύκλο.

Τόν άργαλειό τής Πηνελόπης παίζουμε.
Χειρότερα άκόμα, 
γιατί έμεΐς οί ίδιοι οί μνηστήρες 
ξυφαίνουμε τό πανί.

Ποιας συναλλαγής είμαστε τά ρέστα, 
ποιου λογαριασμού τό ύπόλοιπο;

Μά δέν καταλαβαίνετε πώς περιστρεφόμαστε, 
πώς δπου κι’ αν πάμε θά περιστρεφόμαστε, 
πώς δέν ύπάρχει διέξοδος άπ’ τήν περιστροφή ;

"Εχουμε τεχνητά μέλη άπάνω μας, κύριοι, 
πού μέ τήν πρώτη σύγκρουση 
θά σκορπίσουν στό δρόμο.

Πατάμε άπάνω σέ δυό κομμάτια γής πού χωρίζουν 
ώρα μέ τήν ώρα, στιγμή μέ στιγμή.

Φαίνεται πώς μας άλλαξαν τΙς έπιγραφές τών δρόμων, 
πώς μάς άντίστρεψαν τά τόξα.

Έγώ σάς λέω πώς γεννηθήκαμε λιποόαρεϊς, 
πώς είμαστε λιποβαρεις.
Δέν ήξεραν νά ζυγίσουν, 
δέν ξέρουν.

Πότε γύρισαν δλα αύτά κρυφά στό σπίτι, 
μέ τί κλειδί άνοιξαν;

Αύτό τό βλέμμα πού άνέβηκε στά μάτια μου 
δέν είχε Εξουσιοδότηση.
Άφου σας λέω πώς οδτε κάν κύταζα μ’ αύτό, 
αύτό μέ κύταζε.

Πώς άπομακρύνουμαι διαρκώς άπ’ δλα, 
πώς φεύγω πρί φύγω;

Δέν άποδίδει τήν έννοια τό «φεύγω».
Γιατί πότε ήρθα, πότε ήμουνα; ’Αρνουμαι.

"Ημουνα τώρα, 
είμαι πέρσι. 
Άντιληφθήτε έπιτέλους.
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Έγώ πέρασα πιά.
Δέν ξέρω άν μένη άκόμα κάνα ύπόλοιπο σώματος 
πού πάει νά χαθή στή μακρυνή εύθεΐα του δρόμου, 
καμμιά άκρηα χεριού 
πού πάει νά χαθή στήν καμπύλη του δρόμου 
καί τά συλλαμβάνει άκόμα ή δράσή σου.

Ποιά πόρτα χτυπάς, κύριε, ποιά πόρτα;

Αύτοί οί στίχοι δέ συμπληρώνουνται έν ψυχρφ, 
αύτούς τούς στίχους 
θά τούς συμπληρώση ό ύδράργυρος του τελευταίου μας πυρετού, 
θά τούς συμπληρώση τό τελευταίο μας παραμίλημα.
Εξηγήστε στόν έκδότη.

ΣΤΑΛΩ

"Οταν πρόβαλλε, 
ή αύγή έκανε στή ρεματιά τή χωρίστρα της. 
"Οταν σέ κύταζε, 
άνοιγαν μπαλκονόπορτες πρός τή θάλασσα. 
"Οταν σου χαμογελούσε, 
ή θάλασσα άνάστρεφε τό βυθό της 
νά δούν μιά στιγμή τά κουφάρια τών καραβιών τόν ήλιο.

ΟΝΕΙΡΑ

Νά πώ άφαιρέθηκα, 
νά πώ δέν κύταζα 
κ’ έστριψαν άπό καμμιά πάροδο; 
Μά δχι. Σ’ αύτά συγκεντρωνόμουνα, 
αύτά άκολουθούσα.
Πώς χάθηκαν έτσι ξαφνικά;

ΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ

Είτε άπό Θουκυδίδη είτε έκ φύσεως 
ήξερε καλά ό Ήθοκράτης ό Πραξάνδρου 
πώς κίνδυνος δέν ύπήρχε 
άν συγκατάνευε στούς έπαίνους 
καί μάλιστα κι’ αύτός άν έπαινοΰσε 
τόν άδαή κι’ άνΐκανο Ήρόθετο. 
Κίνδυνος ήξερε πώς ήταν 
μεγάλος, γιά τόν Εύαγόρα 
μήν έπιτρέψη κάνα έπαινο, 
μήν τού ξεφύγη κάνας έπαινος έλάχιστος 
κ’ ύστερα πιά, 
έτσι πού ταίριαζαν σ’ αύτόν οί έπαινοι, 
νά μήν είν’ εύκολο ν’ άναιρεθοΰν 
μιάν όποιαδήποτε στιγμή.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ

Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΙΕΡΙΔΗ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑ
(Διήγημα)

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΙΚΗ

Τό πρωινό, ώσπου νά βγει ψηλά ό ήλιος, ή παλιά γειτονιά άποταυρίζεται 
πασχίζοντας νά τινάξει άπό πάνω της τή νάρκη. "Υστερα ζωντανεύει λίγο, μέ τήν 
κίνηση τού παζαριού, πού άπλώνει ώς έδώ τ'ις άκρες τών πλοκαμιών της, μέ τούς 
ήχους, πού φτάνουν σά μακρινό βουητό άπό τό κέντρο τής μικρής πόλης, μέ τις 
παρέες τών παιδιών, πού ξεκινάν γιά τό σκολειό σκορπίζοντας στούς δρόμους ιρι
δισμούς άπό χρώματα καί φωνές, μέ τις νοικοκυρές, πού άνοίγουν τά παράθυρα 
καί τινάζουν τά στρωσίδια, μέ τις μικρές ύπηρέτριες, πού τρέχουνε ξυπόλητες στά 
θελήματα... ‘Ώς τό μεσημέρι. Κι’ άπέ ή γειτονιά ξαναπέφτει στό λήθαργο.

Οί δυό τρεις ώρες εύθύς μετά τό μεσημέρι είναι οί πιο άκίνητες. Οί έρημοι 
δρόμοι, τά κλειστά παράθυρα τών σπιτιών, τά λίγα δεντράκια, πού προβάλλουν 
άπελπισμένα πίσω άπό τούς τοίχους τών αύλών, βυθίζονται στήν έγκατάλειψη καί 
τή σιωπή.

Καί μόνο άργά τό δειλινό ένας άδύνατος σφιγμός φανερώνει ξανά τήν ύπό- 
κωφη παρουσία ζωής’ ένας σφιγμός καί τόνε ρυθμίζουν μοναχικές παρουσίες καί 
κραυγές, πού έρχονται καί παρέρχονται μέ τήν ίδια μονότονη καθημερινή σειρά.

Κατά τις πέντε ό έφημεριδοπώλης θά διαλαλήσει τόν Κήρυκα, πού κυκλοφό
ρησε πρωί - πρωί στήν πρωτεύουσα καί τώρα μόλις έφτασε ’δώ πέρα. (’Έφτασε 
ό Κήρυκας, θά πει στόν έαυτό της ή κυρία Εύλαλία Κανέλη, πού κάθεται στό σα
λόνι της καί περιμένει δ,ίχως νά ξέρει τί. θά κουνήσει τό κεφάλι μέ σημασία, σά 
ν’ άντιλήφθηκε τώρα δά δτι γίνηκε άκριβώς έκεΐνο πού περίμενε, καί θά στείλει 
τή δουλίτσα νά τής φέρει τό φύλλο γιά νά διαβάσει μόνο τή στήλη τών Κοινω
νικών, νά δεί σέ ποιόν άπό τούς άπειρους συγγενείς καί δικούς, πού βρίσκονται 
σκορπισμένοι σ’ δλο τό νησί, θά χρειαστεί νά στείλει ένα συγχαρητήριο ή ένα συλ
λυπητήρια γράμμα, κατάλληλα διατυπωμένο γιά τήν κάθε περίπτωση καί τή θέση 
τού παραλήπτη μέσα στήν κάστα).

"Υστερα θ’ άκουστοΰν κατά σειρά — καί θά χωρίζουνται άπό μεγάλα διαστή
ματα σιωπής — ή τρουμπέτα τού παγωτατζή... ό κουλουράς μέ τά δειλινιάτικα... 
καί, τελευταίος μέσα στό σούρουπο, ό Σαλήχ, ό Τούρκος, θά γεμίσει τούς μαχα
λάδες μέ τήν ιαχή του, πού τήν έπαναλαμβάνει, άπαράλλαχτη, είκοσι χρόνια τώρα, 
τήν ίδιαν άκριβώς ώρα, σά νά στέλνει ένα τελευταίο μήνυμα στόν ήλιο πού βασί
λεψε. Άϊράνν!, θά φωνάξει πρώτα κοφτά, σά νά κάνει δοκιμή, κι ευθύς θά ξανα- 
πεί τραγουδιστά καί μακρόσυρτα, τσακίζοντας τή φωνή του σέ μιάν άνιούσα χρω
ματική κλίμακα, σά νάταν οί νότες σκαλοπάτια καί τ’ άνεβαίνει ένα - ένα, γιά 
νά καταλήξει σ’ ένα καμπανιστό ν όλοδικής του έκτέλεσης: Ά-α-ι-ι-ρά-α-α-ννν.

Σά νάδωσε ό Σαλήχ τό σύνθημα πού περίμεναν, τά δυό άπό τά τρία μαγα- 
ζάκια, ό μπακάλης τής γωνιάς κι ό ψιλικατζής, θά κλείσουν.

Τό τρίτο, τό «Παντοπωλείον καί Οίνοπωλεΐον ή Σμύρνη» είναι μιά ταβερνούλα. 
"Ομως άν είσαι ξένος καί βαρέθηκες νά βλέπεις γύρω σου τήν όμοιόμορφη καί 
διαβρωτική κακογουστιά τής έπαρχίας, θά νοιώσεις άνακούφιση βρίσκοντας έδώ 
μέσα κείνο τό άσύλληπτο στοιχείο πού δίνει σ’ ένα χώρο γνησιότητα καί χαρακτή
ρα. Τά τρία τραπεζάκια, στρωμένα μέ ντόπιο άλατζά καρρέ κόκκινο κι άσπρο, ό 
γυαλιστερός μπάγκος, τά πολύχρωμα ριγωτά κουρτινάκια στή τζαμόπορτα, τό 
μεγάλο καταπράσινο φυλλόδεντρο στή γωνιά, τά φορτωμένα ράφια, ό καλαίσθη
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τος τρόπος πού είναι τοποθετημένο τό κάθε τί, δημιουργούν έδώ μέσα μιαν άτμό- 
σφαιρα πρόσχαρη καί φιλική.

’Ακολουθώντας τούς άλλόκοτους δρόμους πού χαράζει ή μοίρα του άνθρώ- 
που, ή Λίζα ή Σμυρνιά καταστάλαξε σέ τούτο ’δώ τό μαγαζάκι, κάτω άπό τόν 
ίσκιο τών σαραβαλιασμένων αρχοντικών τής πιό ξεχασμένης μικρής πόλης του 
νησιού.

’Έτσι ήρτανε τά πράματα. Περαστική μέ μιά κομπανία, νά την αγαπήσει καί 
νά τήνε παντρευτεί ό Χαρίτος, ό μουσικός, ένας ονειροπαρμένος άνθρωπος άλλου 
κόσμου, πού ζούσε παραδίνοντας μαθήματα — βιολί, μαντολίνο, πιάνο — μά ξό
δευε τόν περισσότερο καιρό του νά γυρίζει τά χωριά, ν’ ακούει τις ντόπιες φωνές 
πού ’παιζαν οί βιολιτζήδες καί νά τις ξεσηκώνει στά χαρτιά του. Ζουσε φτωχικά 
κι είχε αποκούμπι έτουτο τό σπίτι, άπομεινάρι μιας καλής περιουσίας πού κληρο
νόμησε άπ’ τούς γονιούς του καί πού διαλύθηκε μέσα στά χέρια του δίχως νά κα
ταλάβει πώς. ‘Ωστόσο ή Λίζα, πού είχαν αρχίσει νά τήνε παίρνουν τά χρονάκια, 
δέχτηκε τήν αποκατάσταση πού τής πρόσφερε ή τύχη. Έξ άλλου τήν έσπρωχνε 
καί μιά ορμή νά προστατέψει κάτω άπ’ τις φτερουγες της έτουτο τό απροστάτευτο 
παιδί μέ τό ξερακιανό κορμί, τή μαύρη ξεθωριασμένη φορεσιά καί τά στοχαστικά 
μάτια του, πού κοίταζαν τά πάντα μ’ έμπιστοσύνη κι άμα δοκίμαζες νά του δεί
ξεις, νά δει κάτι ύπουλα πρόσωπα πού κρύβονται πίσω άπ’ τά φκιασίδια χαμο
γελούσε αδέξια σά νάτανε φταίχτης. Δέν ήταν, βέβαια, παιδί ό Χαρίτος. "Ητανε 
μεγαλύτερός της, σαραντάρης, τήν έποχή πού γνωρίστηκαν. "Ομως ή Λίζα έτσι 
τόν έβλεπε — σάν παιδί.

’Ανασκουμπώθηκε νά διαφεντέψει τό σπιτικό της καί δέ λύγισε μπροστά στις 
σπουδαίες κυρίες, πού ψήλωναν τή μύτη γιά νά κρατήσουνε τή θεατρίνα στήν πρέ
πουσα άπόσταση. Δέν ήταν δμως καί κουτή, νά τις άφήσει νά καταλάβουν πόσο 
τις περιφρονούσε, δλες αύτές τις κορδωμένες χήνες. Είχε μιάν έμφυτη διακριτικό
τητα, μά καί πολλήν άνεση, στόν τρόπο πού συμπεριφέρονταν, στόν τρόπο πού 
ντύνονταν, στόν τρόπο πού άδιαφοροΰσε γιά τις κουταμάρες πού καταδυνάστευαν 
τή ζωή τους αύτονών. Κι οί σπουδαίες κυρίες κατάλαβαν στό τέλος πώς έτουτο 
τό διαβολοθηλυκό όχι μόνο ήταν άτρωτο στις άπόπειρές τους νά τό ταπεινώσουν 
μά είχε καί σάν απόθεμα, γιά έσχατη ανάγκη, μιάν ακονισμένη γλωσσίτσα ικανή 
νά βάλει στή θέση της, μέ δυό λόγια τσεκουράτα κι αληθινά, τήν πιό ξιππασμένη 
κυρία. Κατάλαβαν καί δέχτηκαν σιωπηρά μιά συμβιβαστική κατάσταση πού, δίχως 
νά παραχωρεί στή Λίζα δικαιώματα ισοτιμίας, τής αναγνώριζε τό δικαίωμα νά 
μήν άνέχεται προσβολές, νά πηγαίνει στή Μητρόπολη τις χρονιάρες μέρες γιά νά 
ύποβάλει καί κείνη, σάν τις άλλες, τά σέβη της στόν Πανιερώτατο, νά κάθεται στή 
Λέσχη μέ τδνα πόδι πάνω στ’ άλλο καί νά καπνίζει, μόνη αύτή άπ’ δλες τις γυ
ναίκες, δίχως νά βρίσκουν οί άλλες πώς είναι άπαραίτητο νά καμώνονται πώς 
φρίττουν γιά τούτα τά φερσίματα.

"Ομως έκείνο πού τής άναγνώριζαν άνεπιφύλαχτα, καί μπροστά της καί πίσω 
της, ήταν ή άξιωσύνη πουδειξε νά διαφεντέψει τά οικονομικά του Χαρίτου. Τούτο 
τό πράμα, ό σεβασμός δηλαδή πρός τά λεφτά κι ή ικανότητα νά τά σφιχτοκρατάς 
καί νά βρίσκεις τρόπους νά τ’ άβγαταίνεις, είναι μιά άρετή αύταπόδεικτη, πού 
μιλάει κατ’ εύθεία στή ψυχή τους. Καί πάνω σ’ αύτό τό ζήτημα ή Λίζα κέρδισε 
δλη τους τήν εκτίμηση. ’Από τούς πρώτους μήνες μετά τό γάμο της βρήκε τόν 
τρόπο νά επαναφέρει τή μνήμη σέ μερικούς γονιούς μαθητών τού Χαρίτου πού 
ξεχνούσανε νά πληρώνουν τά δίδακτρα. Κοσκίνιζε άνελέητα τό ζύγι καί τούς λο
γαριασμούς τού μπακάλη κι άν ψώνιζε κάπου - κάπου κανένα ρούχο γιά τόν έαυτό 
της ή γιά τό Χαρίτο, τό ψώνιζε μέ μάτια ορθάνοιχτα καί μέ τό χέρι σφιχτό.

Μέ τόν καιρό κατάφερε, παίρνοντας κι ένα δάνειο άπό τήν Τράπεζα, νά με
τατρέψει τήν άραχνιασμένη πατρική σπιτάρα τού Χαρίτου σ’ ένα μικρό συμμαζε
μένο διαμέρισμα μέ αύλό στό πίσω μέρος καί, στήν πρόσοψη, ένα μαγαζί πού θά 
τό νοίκιαζε. Κι’ δταν ό Μάρκος, ό μπακάλης τής γωνιάς, άνησύχησε άπό κάτι 

διαδόσεις πού κυκλοφόρησαν — πώς τάχα θά τό νοίκιαζε ή Λίζα τό μαγαζί σέ κά
ποιον πού σκ.όπευε νά τό κάμει μπακάλικο — καί τής πρόσφερε τρεις λίρες τό 
μήνα γιά νά τό πάρει αύτός, κείνη τού ζήτησε όχτώ ! 'Ο Μάρκος τράβαγε τά μαλ
λιά του καί κλαίγονταν πώς καταστρέφεται, δμως άνέβαζε κάθε τόσο τήν προ
σφορά του ώσπου έφτασε στις πέντε λίρες. Μά ή Σμυρνιά βάσταγε καλά’ καί τά 
πράματα έδειχναν πώς θάκλειναν συμφωνία στις έξη. Αϊ! τότε πιά είναι πού τήνε 
θάμαξαν δλες.

‘Ωστόσο δέν πρόκαμε νά τό νοικιάσει τό μαγαζί γιατί στό μεταξύ ό Χαρίτος 
άρρώστησε καί, ώσπου ν’ άντιληφθούν τή σοβαρότητα τής κατάστασής του, πέθανε.

Τό κακό ήρτε σά μπόρα μέσα στό κατακαλόκαιρο, ξαφνική, άγρια, σύντομη. 
‘Η Λίζα κι οί λίγοι φίλοι τού Χαρίτου, πού πρόστρεξαν, τό πήραν άψήφιστα στήν 
άρχή’ βρέθηκαν δμως, άπό τή μιά μέρα στήν άλλη, νά παραδέρνουν μέσα σ’ έναν 
έφιάλτη, ανήσυχοι, αναστατωμένοι, απελπιστικά ανήμποροι, απαρηγόρητοι. Μόνο 
ό Χαρίτος ύπόμεινε ήσυχα κι έσβησε δίχως νά λείψει άπό τά χείλη του κείνο τό 
καρτερικό χαμόγελο, πού στάθηκε ή έκφραση δλης τής ζωής του.

‘Η Λίζα τουκλεισε τά μάτια, περιμάζωξε δλα τά τετράδια καί τις σημειώσεις 
του ώς τό τελευταίο χαρτάκι, τά φύλαξε εύλαβικά κι άπέ άρχισε νά συλλογιέται 
τί θά κάνει τώρα.

Κράτησε τό μαγαζί. Κι δστερ’ άπό λίγους μήνες, άφοΰ έτρεξε πάνω κάτω 
καί προμηθεύτηκε δ,τι χρειάζονταν, άνοιξε τό «Παντοπωλείον καί Οίνοπωλείον ή 
Σ μύρνη».

Ό Μάρκος λύσσαξε. Μερικές κυρίες καμώθηκαν πώς σκανδαλίστηκαν. "Ομως 
οί πιό πολλοί στή γειτονιά κατάλαβαν. Πώς άλλοιώς θά βγάλ’ ή δόλια τό ψωμί 
της, πώς θά ξεπληρώσει τό χρέος; Είχαν έξ άλλου συνηθίσει νά δέχονται άνά- 
μεσά τους τή Λίζα σά μιά περίπτωση ξεχωριστή, ανυπότακτη στά πρέπει καί τά 
δέν πρέπει πού έξουσίαζαν τή δική τους τή ζωή. Μερικές γυναίκες μάλιστα τήνε 
κρυφοκαμάρωναν. θεατρίνα ξεθεατρίνα, αύτές, οί ύποταγμένες, διαισθάνονταν πώς 
τούτ’ ή διαβολογυναίκα είχε φέρει μέ τό δικό της τρόπο, μέσα στή σκλαβιά πού 
κατάθλιβε τά, πάντα γύρω τους, κάποιο μήνυμα προσωπικής ανεξαρτησίας καί 
τόλμης. Τήν ύποστήριξαν. Έξ άλλου σάν καλές νοικοκυρές βρήκανε καί συφερ- 
τικό νά ψωνίζουν άπό τή Λίζα, πού δέ δοκίμαζε νά τις κλέψει.

"’Ήταν καί μερικοί νοικοκυραίοι δπως ό μεγαλέμπορας Νικηταΐδης, ό κύριος 
Λουκίας συνταξιούχος δικαστής, ό διευθυντής τού κτηματολόγιου, ό γιατρός Κα- 
νέλης, ό κύριος Ζούλιος ό φωτογράφος, φίλοι τού καλού μεζέ, πού βρήκαν πώς ή 
Σμυρνιά ήταν άφθαστη σέ τούτο τό ζήτημα. Πάντα είχε νά σερβίρει κάτι έκλεκτό, 
πότε χταποδάκι στή θράκα, πότε τσιροσαλάτα, πότε λούζα ή χοιρομέρι μέ πατα
τάκια φρεσκοτηγανισμένα τραγανά, κάθε φορά καί κάτι πού προκαλοΰσε πάντα 
τις ίδιες ένθαρρυντικές κολακείες.

—Τέλος πάντων, Λίζα, είσαι σπουδαία μαστόρισσα στούς μεζέδες.
Καί τήν ίδια αύτάρεσκη άπάντηση.
—’Έτσι εΐμαστ’ έμείς οί Σμυρνιοί.
’Έρχονταν τό λοιπόν τά βράδυα νά κουτσοπιούν ένα ποτηράκι, νά πουν κανένα 

χωρατό, νά διασκεδάσουνε τήν πλήξη τους γιά λίγην ώρα προτού πάνε στά σπίτια 
τους γιά το δείπνο.

Οί πιό τακτικοί ήταν ό Ζούλιος, πού έπινε παρά πάνω άπό τά ένα δυό ποτη
ράκια καί τόνε βαριόταν ή Λίζα γιατί παρ’ δλη τή λαβαλιέρ κραβάτα του καί τά 
πλούσια γκρίζα μαλλιά του, πού τούδιναν όψη καλλιτέχνη, δέ σταμάταγε νά λέει 
παπαρδέλες. Κι ό γιατρός, πού τόνε τράβαγε ’δώ δά ή νοσταλγία τής πατρίδας 
του. "Ητανε κι αύτός Μικρασιάτης, άπό τ’ Άϊβαλί, καί βρέθηκε ’δώ πέρα πρόσφυ
γας.

"Ομως ό γιατρός ξεχώριζε, ξεχώριζε άπ’ δλο τόν κόσμο, ό καλός άνθρωπος, 
πού πέρασε σάν εύλογία άνάμεσά μας γιά ν’ άφήσει χαραγμένη στις καρδιές μας
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μιά σφραγίδα ανθρωπιάς.
Άπό κείνους πού τόνε γνώρισαν δέ βρίσκετ’ ένας, στή μικρή μας πόλη καί 

τά γύρω χωριά, πού νά μή τόνε θυμάται μέ αγάπη τό Στάθη Κανέλη, τό γιατρό, 
μέ τήν κουρεμένη κεφάλα του, τά καστανόχρυσα γελαστά μάτια του καί τά χέρια 
του τά μακρυδάχτυλα, πού ξέρανε ν’ άγγίζουν — καί τά μάτια του καί τά χέρια 
του — άπαλά καί παρήγορα όλους τούς πόνους.

Δέν έπινε ποτέ του άλλο άπό ένα ποτήρι κρασί «λευκό, ξηρό». Του άρεσε δμως 
τό καλό φαγί κι έδειχνε τή χαρά του σά μικρό παιδί δταν παρουσίαζε ή Λίζα κάνα 
ανατολίτικο μεζεδάκι.

—Σουτζουκάκια ά λά Σμυρναϊα! Μμμ.. !, έλεγε τρίβοντας τά χέρια του μέ 
τρόπο πού θαρρούσες πώς θά φάει μιά πιατέλα.

Τσίμπαγε ένα, άλλο ένα, έπινε μιά γουλιά κρασί καί σταματούσε.
—Πάρε, κύριε γιατρέ, άφού σ’ άρέσουν.
—’Έξοχα είναι.
Μά δέν έπαιρνε άλλο. ’Ήξερε πώς έτούτη τήν ιδιαίτερη λιχουδιά ή Λίζα τήνε 

πήρε άπό τό πιάτο πού είχε ’τοιμάσει γιά τό δείπνο της. Έξ άλλου σκέφτονταν 
πώς θά κακοφάνιζε τήν κυρία Ευλαλία, τή γυναίκα του, αν πήγαινε στό σπίτι φα
γωμένος.

Ή κυρία Ευλαλία άνήκε σ’ ένα άπό τά πρώτα σπίτια τού τόπου κι ήτανε με- 
γαλοκοπέλλα δταν οί δικοί της τήνε πάντρεψαν μέ τό γιατρό γιατί είχαν ζυγίσει 
τήν άξια του.

Είχε ’ιδέες καί συνήθειες άρχοντικές καί δέ συμπαθούσε τις λαϊκές κλίσεις 
τού άντρα της. ’Απέναντι στή Λίζα συμπεριφέρονταν μέ πολλήν άβρότητα γιατί 
έτσι νόμιζε πώς ταιριάζει νά συμπεριφέρεται μιά κυρία τού κόσμου «σέ τέτοιες πε
ριπτώσεις». "Αν καί δέν καταδέχτηκε νά κάμει λόγο γι’ αύτό τό ζήτημα, ό Κανέ- 
λης άντιλήφθηκε τί ύποψίες είχε βάλει στό νού του ή γυναίκα του γιά τις σχέσεις 
του μέ τή Λίζα, κι έβρισκε τήν ύπόθεση αστεία. ’Ήτανε σίγουρος πώς όχι μόνο δέν 
ύπόφερνε ή κυρία Εύλαλία άλλά, άντίθετα, ή ρωμαντική ψυχή της άπολάβαινε τό 
ρόλο τής μελαγχολικής ανωτερότητας πού είχε πλάσει ή φαντασία της γιά τόν 
έαυτό της.

—Τί νά κάμει κι αύτή. Παρασταίνει μέ τόν έαυτό της παραμύθια, άπό βαργε- 
στημάρα, έλεγε μέσα του.

Ποιος είναι κείνος δμως πού μπορεί νά κρατηθεί σταθερά στό ύψος τού φαν
ταστικού έαυτού του; Σύντομα ή κυρία Εύλαλία κατέβαινε ξανά στό επίπεδο τού 
γνήσιου έαυτού της, μέσα στήν πεζή καθημερινότητα καί τις μικρές έγνοιες, νά 
γκρινιάζει άδιάκοπα γιά τό κάθε τί. Κι ό γιατρός ύπόμενε καρτερικά. Μόνο πού...

-—Δέν είναι, παιδί μου, Εύθαλία ή γυναίκα μου, είπε κάποτε σ’ ένα νέο, πού, 
κάνοντας λάθος στ’ όνομα, τόνε παρακάλεσε νά διαβιβάσει τά σέβη του στήν 
κυρία Εύθαλία. Δέν είναι Εύθαλία. Δυστυχώς είναι Εύλαλία.

"Αν τούλάχιστο τού χάριζ’ έν’ αγόρι! Μά δχι. Τό μοναχοπαίδι τους ήταν κο
ρίτσι. "Ομως κι αύτό έπαψε νάχει σημασία γιατί δσο μεγάλωνε ή Μαριέττα καί 
γέμιζε μέ τήν παρουσία της τό σπίτι καί τήν αυλή καί τήν καρδιά τού γιατρού, 
τό παράπονό του έξανεμίζονταν.

’Έμοιαζε τής μάννας της, ξανθιά, ροδομάγουλη, μέ πολύ κανονικά χαρακτη
ριστικά καί κοντυλένια μύτη. Χωρίς νάναι χτυπητά όμορφη, ξεχώριζε μέ τήν άρμο- 
νία τής όψης της. Είχε τό θεληματικό πηγούνι καί τά μάτια τού πατέρα της τά 
καστανά μέ τις χρυσές άντιφεγγιές.

"Ωσπου νά τελειώσει ή Μαριέττα τό δημοτικό, ό Κανέλης ήτανε σίγουρος δτι 
στήν έποχή μας ένα κορίτσι μπορεί νά συνεχίσει καί νά ξεπεράσει τό γονιό του 
τό ίδιο δπως κι έν’ άγόρι. Κι δταν έβγαλε τό γυμνάσιο τήν έστειλε στήν ’Αθήνα 
νά σπουδάσει ’ιατρική.

Πόσο χάρηκε τότε ή Λίζα καί πώς άντίκοβε άνυπόμονα κείνους πού βρήσκαν 
τήν απόφαση τού Κανέλη τολμηρή γιά τις πατριαρχικές παραδόσεις τού τόπου 
μας.

—Εσείς κοιμώσαστε, τούς έλεγε. Βρέ στήν Εύρώπη οί γυναίκες γίνηκαν α
κόμα κι ύπουργίνες.

Καί τί λόγος τής έπεφτε μαθές τής ΛΙζας σέ τούτο τό ζήτημα; Κανένας. Μά 
δέ μπόραγε ν’ άφήσει κι άναπάντητη την κάθε κουκουβάγια, πού νόμιζε πώς μόνο 
τό σκοτάδι είναι καλό καί τόλμαγε ν’ άμφισβητεί τήν κρίση τού γιατρού και τά 
δικαιώματα μιας κοπέλλας σάν τή Μαριέττα. Σάματις δέν έβλεπαν πόσο τού κό
στιζε, τούτ’ ή άπόφαση;

—θά τήν άποθυμάς κύριε γιατρέ τήν κορούλα σου αόριο πού θά λείπει, τής 
ξέφυγε καί τούπε μιά μέρα.

—ηέρω κυρία Λίζα, ξέρω. Μά δέ γίνεται άλλοιώς. Κάποτε ό σωστός δρόμος 
πηγαίνει τά παιδιά άλάργ’ άπ’ τό γονιό τους, είπε σά νά μίλαγε μέ τόν έαυτό 
του, καί βυθίστηκε ξανά στή σιωπή του.

"Οταν τόν έβλεπε νά σωπαίνει έτσι δά, ή Λίζα καταλάβαινε πόσο αύτός ό 
τόσο καλομίλητος άνθρωπος ήταν ούσιαστικά άπροσπέλαστος στή μοναξιά του. 
Ήταν ώστόσο μιά σιωπή πού δέ βάραινε, μόνο απλώνονταν άνάμεσά τους δχι 
σάν κενό άλλά σά μιά ήρεμη έκταση γεμάτη φτερουγίσματα καλής προαίρεσης. 
Μέ τόν Κανέλη μπορούσες νά καθίσεις ώρες άμίλητος δίχως νά στενοχωρεθείς. 
Ή Λίζα σταμάταγε τά πήγαιν’ έλα μέσ’ στό μαγαζί, κάθονταν σέ μιά γωνιά κι 
άνάμενε.

"Οταν δμως μέ τήν κατοχή ή Μαριέττα βρέθηκε άποκλεισμένη στήν ’Αθήνα 
καί πέρναγαν οί μήνες δίχως νάχει ειδήσεις της, ή μοναξιά τού Κανέλη ξεπέρασε 
τά δρια τής άντοχής του. ΟΙ σιωπές του πήραν ένα τόνο θλίψης, κούρασης. Γύρεψε 
στήριγμα στούς άρρώστους του καί σ’ δλους έκείνους τούς τυραννισμένους άνθρώ- 
πους πού είχανε μάθει νά χρειάζονται τήν παρουσία του, πάλευε ένάντια στό κύμα 
τής προσωπικής του στενοχώριας, άποφασισμένος νά μήν τήν άφήσει νά σκάψει 
τά θεμέλια πού στήριζαν τήν Ικανότητά του νά βλέπει μέ μάτι καθαρό τά μέτρα 
τού άνθρώπινου πόνου. Πάλευε άκόμα γιά νά μήν πληγώσει τήν κυρία Εύλαλία 
άφήνοντας νά φανεί ή άθελα ειρωνική κρίση του γιά τόν τρόπο πού έκδηλώνονταν 
ή δική της άγωνία.

—"Ας μήν τήν άδικώ τήν άμοιρη, έλεγε αύστηρά στόν έαυτό του.
Ώστόσο δέ μπόραγε νά μή νοιώθει άπέναντί της μιά πικρά ειρωνική διάθεση 

δταν τήν έβλεπε νά γυρεύει καί νά βρίσκει τήν παρηγοριά της πρός τήν 
άντίθετη άπό τή δική του κατεύθυνση. Τώρα ή κυρία Εύλαλία άπλωσε τά ένδια- 
φέροντά της κατά παντού, διάβαζε δλες τις ειδήσεις καί τήν άρθρογραφία τού Κή- 
ρυκα, παρακολουθούσε τις περιπέτειες στις πολεμικές έπιχειρήσεις καί στις πολι
τικές ζυμώσεις καί κατάφερνε, μ’ ένα δικό της τρόπο κεντρομόλου συλλογισμού 
νά συγκλίνει τά πάντα στόν έαυτό της καί στις διακυμάνσεις τών έλπίδων της γιά 
τόν έρχομό της Μαριέττας.

"Ομως αύτά είναι παλιά Ιστορία.
"Οταν έπί τέλους, μετά τήν άπελευθέρωση, ή Μαριέττα μπόρεσε νάρτει στόν 

τόπο της δέν τόνε βρήκε ζωντανό τόν πατέρα της. Οδτε κι ή ίδια ήταν ή παλιά 
ροδομάγουλη κοπέλλα, πού φώτιζε μέ τό γελαστό της βλέμμα χίλιες πολύχρωμες 
βεβαιότητες. Κείνα τ’ άνεξάντλητα άνθίσματα έδεσαν τώρα σ’ ένα καρπό άγουρο, 
στυφό, πού μέ τά χλωμά, βαθουλωμένα μάγουλα, τά κάπως σφιγμένα χείλια, τά 
μάτια πού συχνά μισόκλειναν γιά νά προσηλωθούν σέ κάποιο μακρινό σημείο, πα
ρουσίαζε δλα τά σημάδια τής δύσκολης πορείας πού όδηγεί άπό τό καμίνι μιας 
δοκιμασίας πρός τήν ψυχικήν ώριμότητα.

"Οσες πήγανε στό σπίτι της νά τήν καλωσορίσουν δοκίμασαν άπογοήτευση 
μπροστά στήν άπροθυμία της νά Ικανοποιήσει τή φλύαρη περιέργειά τους γιά τις 
ταλαιπωρίες πού πέρασε. %

—Φαντάζουμαι Μαριέττα μου, χρυσή μου, πόσα τράβηξες έσύ πού ήσουν τόσο 
καλομαθημένη, άρχιζαν ή κάθε μιά μέ τή σειρά της. Πέρασαν δμως, μήν τά σκέ-
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φτεσαι, τώρα πιά βρίσκεσαι στό σπίτι σου, νά ξεκουραστείς, νά δυναμώσεις...
"Αδικα δμως περίμεναν πώς ή Μαριέττα θά παράκουε τή συμβουλή τους «νά 

μήν τά σκέφτεται». Μπορεί και νά τά σκέφτονταν, σίγουρα θά τά σκέφτονταν, 
δμως δέ μίλαγε γι’ αυτά μόνο κάθονταν κι ό νους της σά νά βρίσκονταν άλλου. *
Καί κείνα τά λίγα ποΰλεγε σχεδόν μέ τό στανιό, άναφέρονταν στό δράμα μέ τρόπο 
γενικό κι άπρόσωπο, πού δέν Ικανοποιούσε τήν ίδιάζουσα μορφή τής περιέργειάς 
τους.

—"Ημαρτον θεέ μου, ψιθύριζαν άναμεταξυ τους. Κι άλλες έβρισκαν πώς ή 
Μαριέττα μάνεψε, κι άλλες πώς μάς κάνει τή σπουδαία.

’Ακόμα κι ή Λίζα, πού έτρεξε μέ μιάν άλλόκοτη λαχτάρα, γύρισε στό μοτγαζί 
της συλλογισμένη. Τής φάνηκε πώς ή Μαριέττα να'ι μέν άποκρίνονταν σ’ δλους 
εύγενικά, δμως μίλαγε μόνο δσο χρειάζονταν κι άπέ, δλη τήν ώρα, βρίσκονταν 
μόνη μέ τόν έαυτό τη.ς.

—Κάτι σκέφτεται, είπε μέσα της ή Λίζα.

ΤΗρτε άξαφνα ένα πρωινό καί βρήκε τή Λίζα στό μαγαζί.
Φόραγε μιά φούστα καφέ κι ένα λεπτό τρικό στό ίδιο χρώμα μέ τή φούστα, 

άλλά σέ τόνο πιό άνοιχτό, μέ άσπρο λινό γιακαδάκι. ’Εκτός άπ’ αύτό τό γιακα- 
δάκι τό κάτασπρο και φρεσκοσιδερωμένο, τίποτα δέ φανέρωνε Ιδιαίτερη φροντίδα 
στό ντύσιμό της’ κι ώστόσο τό παρουσιαστικό της όλάκαιρο μαρτυρούσε καλό 
γούστο καί φυσική χάρη. ί

Κάθισε καί, καθώς έβαλε τδνα πάδι πάνω στ’ άλλο, ή Λίζα στάθηκε ν’ άπο- 
θαυμάζει τή χυτή γάμπα, τό λεπτό νευρώδικο άστράγαλο, τήν καμάρα του ποδα
ριού, πού διαγράφονταν περήφανη στό πείσμα ένός αύστηρου κίτρινου παπουτσιού.

—Βασίλισσα! είπε μέσα της ή Λίζα, πού τσακίστηκε νά τήν περιποιηθεΐ. "Η
τανε τόσο γνήσια ή χαρά της.

"Ομως ή Μαριέττα δέ φαίνονταν νά τό πρόσεξε αύτό, δέ φαίνονταν νά πρό
σεχε τίποτα, μόνο κάθονταν μ’ ένα τρόπο άνετα συγκεντρωμένο, σά νάταν ξένη 
πρός δ,τι βρίσκονταν γύρω της καί κύταγε πέρ’ άπό τή μικρή σκονισμένη έρημη 
πλατέα, πρός τή θάλασσα πού δέ φαίνονταν άπ’ έδώ.

'Η Λίζα πάσχιζε νά καταλάβει. Άθελά της δμως σά νά πικράθηκε.
’Αναθυμήθηκε τό γιατρό. "Ετσι δά σώπαινε καί κείνος. "Ομως δέν ήταν τό 

ίδιο. Κείνος δέν είχε τά χείλια σφραγισμένα μέ τούτη τή σφραγίδα μιας άπόφασης.
Κάθησε πλάι στή νέα καί περίμενε. "Ωσπου,
—Πέ μου τά δικά σου, κυρία Λίζα, πώς πάνε οί δουλειές σου; έκαμε ή Μα

ριέττα καί γύρισε καί τήνε κύταξε μέ τρυφερότητα.
'Η Λίζα σκίρτησε. Ή πίκρα της... Ποιά πίκρα; I
—Καλά, παιδί μου. Νά. Περνάμε.
—ηεχρέωσες; ρώτησε ή άλλη μέ τόν τρόπο τοΰ άνθρώπου πού δέ βρίσκει 

νόημα στις άοριστίες.
*Η Λίζα άπάντησε δίνοντας λεπτομέρειες, νά δικαιολογήσει τό καλά πού είπε 

προηγούμενα. Πόσα πλέρωσε, πόσα μένουν, μικροπράματα πιά.
—Γενικά πώς περάσατε ’δώ κάτω δλο αύτό τό διάστημα;
Τής άρεσε τής Λίζας αύτό τό ένδιαφέρον, πού καθάρισε τήν κουβέντα τους 

άπό τή φρασεολογία τών τυπικών φιλοφρονήσεων καί τήνε τοποθέτησε στό έπίπεδο 
μιας φιλικής συνάντησης μέσα στήν πραγματικότητα. Δίχως φλυαρίες, έδωσε μιάν 
εικόνα τής ζωής τής μικρής πόλης, πού πέρασε τό ίδιο μονότονη καί σκονισμένη 
σάν πρώτα μέ τή διαφορά πώς... καί περίγραψε τήν κάποιαν οικονομικήν εύμά- 
ρεια πού γνώρισε 6 τόπος.

—Δέ νοιώσαμε στέρηση έμείς έδώ κάτω. Μάλλον καλά περάσαμε.
*Η άλλη παρακολουθούσε προσεχτικά καί δέν είχε πιά κείνη τήν έκφραση ά- 

πουσίας.
—Είναι τά βρώμικα δώρα του πολέμου, είπε τέλος. Καί σούφρωσε τά χείλια

της σέ μιάν άδιόρατη έκφραση άηδίας. μ

Σ’ ένα μπαλκόνι στήν άντικρυνή πλευρά τής πλατέας βγήκε μιά χοντρογυ-
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ναϊκα σέρνοντας ένα κιλίμι. Δυσκολεύτηκε νά τό κρεμάσει στό κάγκελο του μπαλ
κονιού κι άρχισε νά τό χτυπάει πεισμωμένα μ’ ένα ραβδί, σά νά βάραγε συναγερ
μό. 'Η έρημιά τών δρόμων ξαφνιάστηκε κι άντιλαλουσε βιαστικά τούς χτύπους.

—Πόσο ήταν φορτωμένα συναισθήματα μέσα στά δνειρά μου έκεΐ πέρα, έτουτα 
δλα τά ρημάδια’ είπε ή Μαριέττα μέ τρόπο πού φανέρωνε τήν άπορία της γιατί 
τάβρισκε τώρα τόσο άδιάφορα.

*Η Λίζα νόμισε πώς διάκρινε ένα τόνο μελαγχολίας.
—Μά είναι ό τόπος σου Μαριέττα μου, τής είπε. Κι έξ άλλου, έδώ μέσα είσαι 

ή καλύτερη μέσα στούς πρώτους. Μπορείς νά κάμεις τή ζωή σου δπως τήν θές.
—Πιστεύεις κι έσύ κυρία Λίζα πώς ή έξασφάλιση τής καλοπέρασης φτάνει γιά 

νά γεμίσει τή ζωή ένός άνθρώπου; "Η...
Δέν ένοιωσε δμως διάθεση νά συνεχίσει. Πώς μπορείς νά έξηγήσεις στόν άλ

λον δλα δσα συμπυκνώνουνται μέσα σου κι άνασυγκροτουν διαρκώς τόν έαυτό 
σου ! Πώς νά του έξηγήσεις τά δσα είδαν τά μάτια σου, άπό ποιούς δρόμους πέ
ρασες γιά ν’ άντιληφθεΐς πόσο μακριά βρίσκουνται οί καιροί πού μέσα σέ τοΰτα 
’δώ τά ρημαγμένα άρχοντικά χάρηκαν καί πόνεσαν άνθρωποι ζωντανοί!

Ή νύξη τής Λίζας γιά πρωτεία όδήγησε μ’ ένα περίεργο συνειρμό τή „σκέψη 
της στή φωτογραφία του παππού της, πού ξεθώριαζε κρεμασμένη στήν Αίθουσα 
Συνεδριάσεων του Δημαρχείου παρέα μέ άλλους δυό «άποθανόντας δημάρχους». 
Ό Χατζή Πιέρας μέ τό φέσι του καί τά δασά σμιχτά φρύδια του κοίταγε βλοσυρός 
σά νά έλεεινολογουσε τήν κατάντια τών έπιγόνων. Πόσο τόν ένοιωθε, τό Χατζή 
Πιέρα, τόν βαρύν, άπελπισμένον ίσκιο του, πού άρνιότανε μέ τόσο πείσμα νά δεχτεί 
πώς δέν ήταν τίποτε πιά. Οΰτε κάν ίσκιος. Είναι δυνατό νά πιστεύει κι ή Λίζα πώς 
έχουν κανένα νόημα στήν έποχή μας οί οικογενειακές περγαμηνές; συλλογίστηκε.

*Η Λίζα ταλαντεύονταν. Τή μιά στιγμή ήσύχαζε μέ τή σκέψη δτι δέν παραλ
λάζει τούτ’ ή Μαριέττα άπό κείνην πού περίμενε, μόνο πού είναι κουρασμένη’ καί 
τήν άλλη στιγμή έβρισκε πώς δχι, ή Μαριέττα τής φαντασίας της είναι άνύπαρκτη 
καθώς είναι κι ή ίδια άνύπαρκτη γι’ αύτήν έδώ τήν άπομακρυσμένη καί κλειστή 
κοπέλλα.

—Έξ άλλου θά περπατήσεις, σά γιατρός, στά χνάρια τοΰ πατέρα σου’ είπε 
καλεστικά σά ν’ άνοιγε μιά χρυσή πόρτα.

Ή Μαριέττα άνασκίρτησε.
—Τίποτα ’δώ μέσα δέ μου είναι τόσο άκριβό δσο ή μνήμη τοΰ πατέρα μου, έ

καμε.
Μά εύθύς έδεσε τό φρύδι της. Τά ίδια της τά λόγια ήχοΰσαν σά συναισθημα

τικές κοινοτοπίες καί κατάστρεφαν τή μαγεία τών δσων ένοιωθε μπροστά, στά 
αισθήματα λατρείας πού είδε νά ένώνουν τις καρδιές τόσων άπλών άνθρώπων 
γύρω άπό τή μνήμη τοΰ γιατρού. Αύτό πού σελάγιζε μέσα της ήτανε τόσο τρυφερό, 
τόσο κατανυκτικό, τόσο πέρ’ άπ’ τή συμβατικότητα τών λόγων...

‘H Λίζα κατάλαβε. "Ομως καί τούτη τή φορά ή άπαντοχή της στάθηκε μά
ταιη. *Η  κοπέλλα δέν τής άνοιξε τήν καρδιά της, μόνο ξανάμεινε άκίνητη μέ τό 
βλέμμα καρφωμένο στούς συλλογισμούς της.

"Εχει τή σκληράδα τοΰ Χατζή Πιέρα, είπε μέσα της χολωμένη ή Λίζα.

Τί άλλο νά κάμουν δσοι βρέθηκαν νά ζοΰν μέσα σέ μιά κοιμισμένη μικρή 
πόλη; Συσπειρώνονται γύρω άπό μερικές άνέκαθεν δοσμένες έγνοιες κι άλαζο- 
νεΐες καί φιλότιμα κι άπασχολοΰν μέ δαΰτα τή ζωή τους. *Η  έτήσια σχολική γιορτή, 
οί τιμές τών οίκόπεδων, οί δυσκολίες πού προβάλλουν τά καινούργια ραψίματα 
κάθε έποχής, ή άμυλλα γύρω άπό τόν πλοΰτο τοΰ μπουφέ στό κάθε πάρτι, τό 
χαρτοπαίγνιο, ό έρανος τής Φιλοπτώχου, οί πολύπλοκοι έλιγμοί γιά την άποκα- 
τάσταση τών κοριτσιών, πού περιμένουν καθισμένα στό πιάνο νά παίζουν ξανά καί 
ξανά τήν ίδια νυκτωδία τοΰ Σοπέν. Τί νά κάμουν; Δίχως αύτά, δίχως τή 
μακάρια πίστη τους στή στερεότητα αύτοΰ τοΰ ύποτυπώδους καί συμβατικού τρό
που ζωής θάτανε φόβος νά χάσουν τήν ίδια τους τήν ύπόσταση, νά διαλυθοΰν μέσα 
στό τίποτα. Βολεύονται τό λοιπόν, μιά χαρά βολεύονται μέσα στήν αύτάρκεια τών
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καθιερωμένων, δπου ή κάθε ροπή του άνθρώπου θά βρει στό τέλος κάποιο τρόπο 
νά μουνουχιστεί καί νά συχάσει. Άκόμα κι οί πιό άνήσυχοι, άκόμα καί κείνοι πού 
βασανίζουνται άπό τήν άνάγκη νά ξεχωρίσουν, θά βρουν σέ κάποιαν άκίνδυνη 
λόξα τή ψευδαίσθηση μιας άποστολής ή τή ψευδαίσθηση τής μοναδικότητας του 
έαυτου τους καί θά προσκολληθουν σάν τά στρείδια ό ένας στή θεοσοφία, ό άλλος 
στή φιλανθρωπική δράση, άλλος στήν πολυδάπανη διατροφή σπάνιας ράτσας σκύ
λων, κι άλλος στήν άπόφασή του νά δείχνει περιφρόνηση στά πάντα.

‘H κυρία Εύλαλία βρήκε δυό στηρίγματα νά τήνε βαστάζουν ένα μπόι πάνω 
άπό τό πλήθος — τήν άρχοντική καταγωγή της, πού είχε γιά σύμβολο έτούτο τό 
μεγάλο σπίτι της,^ καί τήν πλούσια συλλογή της άπό σπάνια φυτά καί άνθη, πού 
τής έξασφάλιζε τήν πρώτη θέση άνάμεσα στούς φιλανθείς δλου του νησιού 
χωρίς νά έξαιρέσουμε ούτε κάτι Εγγλέζες ύψηλές κυρίες, μανιακές σ’ αύτό τό 
ζήτημα.

Τό σπίτι ήταν χτίσμα του Χατζή Πιέρα άπό τήν έποχή τής μεγάλης του δύ
ναμης. Απλόχωρο κι έπιβλητικό, μέ τίς καμάρες, τούς όντάδες καί τήν πλακό
στρωτη έσωτερική αύλή, τά ύπόστεγα, τούς σταύλους, τίς άποθήκες, τή βαρειά 
δρένια αύλόπορτα, διατηρούσε μέσα στήν τωρινή σιωπή του τή θύμηση τού καλού 
καιρού, όταν ή αύλή ήταν γεμάτη κολλήγους καί ύποτακτικούς, κι όλημερίς δέ 
σταματούσανε τό πήγαιν’ έλα αμάξια, κάρρα καί ύποζύγια. Δόθηκε προικιάτικο 
στήν Εύλαλία, μοναδικό μερίδιό της άπό τήν πατρική περιουσία, πού πέρασε όλά- 
καιρη στούς δυό γιούς, νά στηρίξει τ’ όνομα. Αύτή ήταν ή θέληση τοΰ Χατζή Πιέρα, 
κι ή Εύλαλία τήνε βρήκε σωστή.

Μιά πλούσια βλάστηση έχει τώρα κατακτήσει τήν αύλή, τ’ άψιδωτά ύπόστεγα, 
τήν ταράτσα στ’ άνώγι, κι έδωσε τό δικό της χαρακτήρα στή μορφή τού συνόλου, 
πού γίνηκτένας τόπος δροσερός γιομάτος ίσκιους καί φυλλώματα σέ σχήματα 
χίλιω λογιώ καί σ’ όλες τίς άποχρώσεις τού πράσινου, μέ λίγες φλογίτσες, κίτρι
νες έδώ, κόκκινες έκεί, ρόζ, πορτοκαλιές, μόλις νά τό ζεσταίνουν. Φίκους, κέντιες, 
λατανίες, άμαρυλλίδες, μπιγκόνιες, κύκας, νεραγκούλες κι ένα σωρό άλλα μ’ έξω- 
τικά όνόματα, άπό τά πιό πληθωρικά μέ τά πελώρια γαυριασμένα φύλλα τους ώς 
τά πιό λεπτοκαμωμένα.

Ταιριασμένες μέ τούτη τή χλοερή ήσυχία παραφυλάγουνε παντού, άκατάλυτες, 
οί μνήμες τού παλιού καιρού.

Στό^σαλόνι οί βυσσινιές στόφφες κι οί κουρτίνες ξεθώριασαν καί πήρανε τό 
άνισο χρώμα κομμένου κρασιού. Πίσω άπ’ τή θαμπή καί λεκιασμένη έπιφάνειά του, 
ό τεράστιος, βενετσάνικος καθρέφτης κρύβει ένα βάθος γεμάτο μυστήριο. ’Αντίκρυ 
του, μέσα σ’ ,ένα μεγάλο σκοτεινό πίνακα μέ χρυσή κορνίζα, ένα καλλιγραφημένο 
γυμνό μελαγχολεί συμβατικά κρατώντας στά ροδοδάχτυλά του μιά κομψή νεκρο- 
κεφαλή. Πάνω στήν κονσόλα δυό παχουλές καί μισόγυμνες μπρούντζινες κυράδες, 
άλληγορίες άπό τό νοησιοκρατικό πάνθεο τού περασμένου αιώνα, στηρίζονται νω- 
χελικά πάνω σ’ ένα σταματημένο ρολόι καί μή βρίσκοντας άλλο τρόπο νά φανε
ρώσουν τίς ίδιότητές τους — ή Τάξις καί ή Ακρίβεια — τις έχουν χαραγμένες 
γαλλικά ή κάθε μιά κάτω άπ’ τά γυμνά της πόδια.

—Σπούδασε ζωγράφος, είπε ή Μαριέττα.
—Ζωγράφος;!, έκαμε ξαφνιασμένη ή κυρία Εύλαλία. Ζωγράφος δέν είναι 

επάγγελμα. Καί ποιά ’ναι ή οίκογένειά του;
—Λέγεται Πάνος Άρμάνης. 'O πατέρας του ήτανε ράφτης στή Χώρα, άπάντη- 

σε ή Μαριέττα μ’ έναν τρόπο κοφτό πούκλεινε τήν πόρτα γιά κάθε συζήτηση.
Ή κυρία Εύλαλία κατάλαβε πώς δέν τής έμενε άλλο παρά νά δώσει τήν τυ

πική κι άχρείαστη συγκατάθεσή της. Τυλήχτηκε μεγαλόπρεπα στόν πέπλο τών χα
μένων προσδοκιών καί σώπασε κάμποσην ώρα μέ σκυμμένο κεφάλι. Τέλος,

—Έφ’ όσον τ’ άποφάσισες τί μπορώ νά κάμω, είπε ξέπνοα.
Σηκώθηκε άπ’ τήν πολυθρόνα, πλησίασε στή ζαρτινιέρα, πού βρίσκονταν στό 

κέντρο τού σαλονιού φορτωμένη γλάστρες μέ πολύχρωμα καλάδια, έκοψε μέ προ
σοχή τρία μαραμένα φύλλα, καί...
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—"Ομως δέν είναι ό γάμος πού όνειρεύτηκα γιά σένα παιδί μου, πρόσθεσε.
'Η Μαριέττα στέκονταν μπροστά στό παράθυρο καί κοίταγε όξω. Άθελά της 

ήταν έκνευρισμένη μέ τό μελοδραματικό ύφος τής μητέρας της, μά συγκρατήθηκε 
μέ τή σκέψη πώς ό έκνευρισμός της ήταν έγωϊστικός κι άδικος.

Στράφηκε. Γλυκομίλησε.
—Είναι άνθρωπος μέ καρδιά κι άξια, μητέρα. "Οταν θά τόνε γνωρίσεις θά 

μείνεις εύχαριστημένη, είμαι σίγουρη.
Συγκινημένη ή κυρία Εύλαλία άνοιξε τήν άγκαλιά της κι ή Μαριέττα άντα- 

ποκρίθηκε γιά νά μή τήνε πληγώσει.

Τό φανάρι στήν είσοδο τού μικρού λιμανιού άγρυπνά ολομόναχο μέσα στή 
νύχτα κι οί στοχασμοί του γίνοντ’ ένας κύκλος άπό νερένια παιχνιδίσματα φωτός, 
πού κάνουν αισθητή τήν άθέατη άγαλλίαση τής θάλασσας.

Ανοιχτά, μέσα στή σκοτεινή άβεβαιότητα, λικνίζει τή σιγουριά του πυροφάνι, 
μιά φωτεινή κουκκίδα, πού σκορπάει πάνω στά μπλάβα νερά καί μαζεύει καί ξανα- 
σκορπάει άδιάκοπα τή ρευστή δέσμη τών φωσφορισμών της.

Μικρές φωτεινές παρουσίες. ’Απειροελάχιστες φλογίτσες θέλησης κι αντιστέ
κονται άκαταπόνητα στό γλυκοκάλεσμα τού ύπνου.

Τό φωτισμένο παράθυρο άψηλά στ’ άνώγι έμεινε κι άπόψε ν’ άγρυπνά πάνω 
άπό τήν κατασκότεινη γειτονιά. Μιά καμαρούλα κι οί τοίχοι της σκεπασμένοι μέ 
πυκνές αράδες βιβλία στά ράφια καί, πλάϊ στό παράθυρο, τό γραφείο. Τό γραφείο 
τού γιατρού. Τό κελλί του, όπως τόλεγε. Τ’ άγαπημένα του βιβλία. ’Όχι οί χοντροί 
δερματόδετοι τόμοι, πού περιέχουν τή σοφία τών γιατρών’ κείνοι βρίσκονται μέσα 
στις βιβλιοθήκες τού μεγάλου γραφείου στό ισόγειο. Μέσα στή σιωπή έτούτων 
έδώ τών βιβλίων ζούν άλλης λογής φωνές: ποιητές, πεζογράψοι, στοχαστές, δικοί 
μας καί ξένοι, άπό τόν τυφλό πρωτοτραγουδιστή ώς τίς άρχές τού αιώνα μας. 
"Ολα μείναν όπως τ’ άφησε ό γιατρός. ’Ακόμα κι ή μικρή άσημένια κορνίζα μέ 
τή φωτογραφία τής Μαριέττας κορούλας δέκα χρωνώ πάνω στό γραφείο. Κι ή 
τωρινή Μαριέττα νά κάθεται άντικρύ της δίχως νά τήν προσέχει, συγκεντρωμένη 
καθώς είναι στό βιβλίο της. Δέν είναι άπό τά βιβλία τού γιατρού αύτό πού δια
βάζει. 'Η ποίηση δέν τήνε γοητεύει, δέν τράβηξε ποτέ τή θετική σκέψη της, πού 
προσανατολίζονταν πάντα πρός τόν πρακτικό συλλογισμό καί θέλγονταν άπό τή 
λυτρωτική πειστικότητα μιας μαθηματικής έξίσωσης. Τώρα τελευταία βρίσκεται 
προσηλωμένη στήν προσπάθεια νά ξεδιαλύνει, άνατρέχοντας στις βασικές αιτίες, 
προβλήματα τής καυτής έπικαιρότητας, πού συγκλονίζουν τήν ύπαρξή της. ‘Ορμη
τική έπιταγή τής νιότης. Μέ τό μολύβι πού κρατά τραβάει μιά κάθετη γραμμή 
στό περιθώριο, άκουμπά τό πίσω μέρος τού μολυβιού πάνω στά σφιχτό κλεισμένα 
χείλια της καί καρφώνει τό βλέμμα πάνω στή φωτογραφία δίχως νά τήνε βλέπει. 
Ό νούς της φτερακάει. ’Έτσι είναι, θά τήν άλλάξουμε τήν όψη τού κόσμου.

Άπό παλιά συνήθεια ή Λίζα πλαγιάζει άργά. Καθάρισε τό μαγαζί προτού τό 
κλείσει, συγύρισε τό σπίτι καί κάθισε πλάϊ στό τραπέζι, όπου άπίθωσ’ ένα πανε
ράκι μέ λίγα ρούχα πού είχε κατεβάσει άπ’ τό σκοινί καί μοσχομύριζαν πάστρα. 
’Έβγαλε τά γυαλιά της άπό τή θήκη τους, τά σφόγγισε μ’ έν’ άσπρόρρουχο πού 
πήρε άπ’ τό πανέρι, κι άρχισε νά παίρνει τά ρούχα ένα - ένα νά τά έξετάζει καί 
νά ξεχωρίζει κείνα πού ’θελαν μοντάρισμα. Δίχως βιασύνη. Σά νά μήν ήτανε 
σκοπός, τούτ’ ή δουλειά, παρά μόνο ένας τρόπος ν’ άπασχολεί τά χέρια της τήν 
ώρα πού ή σκέψη της, έμποτισμένη άπό τό άρωμα πού άνάδινε γι’ αύτήν καί μόνο 
τό κάθε τι μέσα σέ τούτον τόν όλοδικό της χώρο, έπέστρεφε στά περασμένα.

Δέν ήτανε νοσταλγική όνειροπόληση. Δέν είχε τίποτ’ άπό κείνη τή χαυνωτική 
προσήλωση στ’ άλλοτινά, πού μαραγκιάζει τούς αίσθηματίες. ’Όχι, όχι. ‘Η Λίζα 
πάταε στερεά πάνω στή γής. Δέν ήτανε λοιπόν μελαγχολικοί ρεμβασμοί πού τήνε 
τύλιγαν αύτές τίς ήσυχες νυχτερινές ώρες, σά βρίσκονταν περιτριγυρισμένη άπό 
τά θυμητήρια τής πολυτάραχης νιότης της. 7Ηταν καλές οί νυχτερινές ώρες, 
καλές καί συντροφιασμένες. ΟΙ μνήμες είχαν ύπόσταση ζωντανής παρουσίας κι 
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ή Λίζα έπέστρεφε άνάμεσά τους καί ξαναζούσε μέ τόν πιό φυσικό τρόπο, τόν ίδιο 
φυσικό τρόπο πού τις είχε πρωτοζήσει, τις στιγμές τής πραγματικότητας.

Δυό χρωματιστές άφίσες στούς τοίχους έξακολουθούσανε νά διαλαλούν μέ τις 
χαμένες φωνές τους τό πρόγραμμα ποικιλιών πού θά παρουσιάσει — πριν πόσα 
χρόνια; — στό Κάιρο, στήν Πόλη, ό θίασος Ελαφρού θεάτρου Ροζαλίας Μάνου. 
'Απλωμένο πάνω στις μαξιλλάρες τού καναπέ ένα κατακόκκινο χρυσό κεντημένο 
σάλι μέ μακριά κρόσσια μοιάζει ξωτικό πουλί μέ όλάνοιχτες φτερούγες, νά κε
λαηδά παράξενα καί νά τού άποκρίνεται άπό τόν άντικρυνό τοίχο μιά μεγάλη 
άνοιχτή βεντάγια άπό άσπρα φτερά στρουθοκαμήλου, πού πήρανε μέ τόν καιρό τό 
χρώμα παλιού φίλντισι. Άπό τις κορνιζαρισμένες φωτογραφίες, πού συμπληρώνουν 
τήν εικόνα καμαρινιού, ξεχωρίζει μιά, ή πιό μεγάλη, στηριγμένη πάνω στό κομμό, 
μιά Λίζα νεαρή, νά φοράει σκούρο ταγιέρ μέ φούστα ώς τό γόνατο, άνοιχτόχρω- 
μες βαμβακερές κάλτσες κι ένα καπελάκι τόκ άπό τσόχα, πού τής σκεπάζει τά 
μαλλιά καί δίνει όψη διαβολικά έλκυστικοΰ άγοριού στ’ όμορφο προσωπάκι της 
μέ τ’ αμυγδαλωτά, σουρμελιασμένα μάτια της καί τά προκλητικά χείλια, πού 
είναι μισάνοιχτα σ’ ένα μόρτικο χαμόγελο. Τά πόδια διαγράφουν μιά χορευτική 
κίνηση καί στό δεξί χέρι κρατά ύψωμένο ένα λεπτό μπαστουνάκι. ’’’Ηταν ή με
γάλη έπιτυχία της, ό άγαπημένος της ρόλος.

Έγώ είμαι ή νέα γυναίκα
Πού θά καπνίζω
Καί θά ψηφίζω.
'Η κάθε μιά μας άξίζει γιά δέκα 
Δέ δίνω γι’ άντρααα... ένα παρά.

Άπό τά τόσα καί τόσα, πού σκορπίστηκαν στούς τέσσερις άνέμους, έτούτα 
’δώ έτυχε ν’ άπομείνουν γιά νά τής θυμίζουν μιάν έποχή θριάμβων, πολυτέλειας 
κι άπλοχεριάς. Αύτά κι άκόμα, μέσα στό συρτάρι τού κομμού, μιά δέσμη άπό κι- 
τρινισμένα άποκόμματα έφημερίδων. Καί στό ίδιο συρτάρι, κάτω άπό τή στοίβα 
τών ρούχων ένα βυσσινί κουτάκι φοδραρισμένο άπό μέσα μέ άσπρο μετάξι κι 
άπάνω στις πτυχές του νά λαμποκοπά, δταν άνοίξεις τό κουτάκι, ένα ρουμπίνι 
περίτεχνα δεμένο σέ χρυσό δαχτυλίδι. Σπάνια τ’ άνοιγε ή Λίζα τό κουτάκι. "Ομως 
τ’ άγαπούσε καί τδφερνε συχνά στό νου της, τό τελευταίο πού τής άπόμεινε κό
σμημα.

’Έβγαλε τά γυαλιά της κι έτριψε τά δυό της μάτια μέ τ’ άκροδάχτυλά της. 
Αξέχαστη έποχή.

’Άρχισε νά έτοιμάζεται γιά όπνο.
Αργότερα, στήν κρεββατοκάμαρά της, προτού πλαγιάσει, έσβησε τό φώς, 

άνοιξε τό παράθυρο κι άκούμπησε στό περβάζι.
Πίσω άπό τό γιασεμί, πού στόλιζε τήν αύλή καί μοσχοβόλαγε, έβλεπε λοξά 

τό κενό τής μικρής πλατέας καί, πέρα, τούς σκοτεινούς όγκους τών σπιτιών’ καί 
πάνω άπό τις χαμηλές στέγες τους, στό βάθος, άψηλά, τό φωτισμένο παράθυρο 
τής Μαριέττας νά τής γνέψει. "Ενα σήμα νίκης μέσ’ άπ’ τό σκοτάδι.

—Πάλε θά ξενυχτήσει ’κεί πάνω, μουρμούρισε. Κι ένα κύμα τήνε πλημμύρισε 
στοργής γιά τή Μαριέττα, πού είχε πλάσει μέσα της άπό τήν πεμπτουσία τού 
εαυτού της.

Κάθονταν στήν πόρτα τού μαγαζιού καί τούς είδε νά βγαίνουν άπό τό στενό 
καί νά διασχίζουν τήν πλατέα κουβεντιάζοντας. Τήν είδανε καί κείνοι, κάτι είπε 
ή Μαριέττα στό σύντροφό της κι έστριψαν κατά ’δώ. "Οταν έφτασαν, ή Λίζα ση
κώθηκε κι ή Μαριέττα, πιάνοντας τό χέρι τοΰ άντρα, είπε.

—Νά σοΰ γνωρίσω τόν Πάνο κυρία Λίζα.
θάτανε κάνα δυό χρόνια μεγαλύτερος άπ’ τή Μαριέττα. Μέτριο άνάστημα, 

φαίνονταν γερό σκαρί μέ τούς τετράγωνους ώμους του, μά ή χλωμάδα τού προ
σώπου του, τά τραβηγμένα χαρακτηριστικά του καί μιά βαθειά λάμψη στά γκρι- 
ζογάλανα μάτια του έδειχναν τόν άνθρωπο πού μόλις άρχισε νά συνέρχεται άπό 

βαρειά σωματική δοκιμασία. Τό εύρύχωρο σπόρ σακάκι πού φορούσε, ή άνέμελα 
δεμένη μενεξελιά κραβάτα του, τ’ άνάκατα ξανθά μαλλιά του, ό τρόπος πού είχε 
νά σέ κοιτάζει όλόϊσα μέσα στά μάτια, έδιναν στήν έμφάνισή του ένα χαρακτήρα 
άνεπιτήδευτης έγκαρδιότητας, άντίθετο μέ τή συγκεντρωμένη έκφραση τής Μα
ριέττας.

"Απλωσε τό χέρι του χαμογελώντας στή Λίζα.
Τόνε βρήκε συμπαθητικό, μά όχι δά κι άξιο μιας κοπέλλας σάν τή Μαριέττα.
Δέ θά κάθονταν νά πάρουν κάτι; .’Όχι, τήν εύχαριστουσαν, μά τούς περιμένει 

ό θείος 'Ηρακλής. Μιάν άλλη φορά θάρτουν έπίτηδες.
'Η Λίζα κράτησε στις δυό της χούφτες τό χέρι τής Μαριέττας.
—Νά ζήσετε. Νά ζήσετε.
'Η Μαριέττα φαίνονταν εύτυχισμένη.

Μπροστά στήν έκκλησιά τού Αγίου Μάμα συναπάντησαν τή θεία Ελπινίκη.
Στό νού τού Πάνου ήρτε πάλε ή εικόνα τής σάλας της όπου ή περίφοβη γε

ροντοκόρη, καθισμένη σέ μιά κουνιστή πολυθρόνα, καλλιεργούσε τις φανταστικές 
άρρώστειες της άνάμεσα στις φωτογραφίες τών ζωντανών συγγενών, πού τις είχε 
άραδιασμένες άπάνω στήν κονσόλα, καί κείνες τών νεκρών, πού τις είχε κρεμα
σμένες στον τοίχο άντίκρυ στήν κονσόλα.

Μόλις τούς είδε, ή θεία Ελπινίκη έβαλε κάτι τσυριχτά έπιψωνήματα χαρού
μενης έκπληξης κι έπέμενε σώνει καί καλά νά τά ξαναφιλήσει μέσα στό δρόμο, 
τά παιδιά της, τό ταιριαστό ζευγάρι.

Ναί. ‘’Ήρτε ν’ άνάψει ένα κεράκι στή χάρη του, βοήθειά μας, καί πάει στό 
σπίτι ν’ άλλάξει γιατί νοιώθει πώς έδρωσε. Χαιρετισμούς στήν Εύλαλίτσα καί 
θάρτω νά τήνε συγχαρώ μιάν άπ’ αυτές τις μέρες. Καί νά μήν ξεχνά ό Πάνος δτι 
θέλει μιά φωτογραφία του τό δίχως άλλο. Τής τήν ύποσχέθηκε, δέν είν’ έτσι; Δέ 
θά βγάλουνε φωτογραφίες τήν ή μέρα τού γάμου; χί, χί, χί...

Καί τράβηξε τό δρόμο της μέ μικρά, γρήγορα βηματάκια.
—Πόσω χρονώ τήνε κάνεις; ρώτησε ή Μαριέττα.
—Γύρω στά έξήντα;
—Εβδομήντα καί.
—Απίστευτο !
—Τή μητέρα μου τήνε βλέπει άκόμα σάν τή μικρή ξαδερφούλα της. Κι άπό 

τόν καιρό πού γνώρισα τόν κόσμο, έτσι τήνε θυμάμαι, κι όλο νά γκρινιάζει πώς 
είν’ έτοιμοθάνατη.

Κάτω άπ’ τά πευκάκια τού πάρκου τούς πρόλαβε ό κύριος Λουκίας, άργοπό- 
ρησε τό βήμα του καί συνέχισε τό δρόμο μαζί τους. Πήγαινε κι αύτός στή Λέσχη.

Ό κύριος Λουκίας ήτανε καλά, εύχαριστώ. Πώς σάς φάνηκε ή πόλη μας κύριε 
Άρμάνη, ρώτησε κι άποκρίθηκε μόνος του: Επαρχία, έ; ’Άλλο ή Αθήνα! "Οταν 
ήμουν φοιτητής τής νομικής... κι έκανε μέ τό μπαστούνι του μιά κίνηση σά νά χτύ- 
παγε αύγολέμονο γιά νά δείξει πόσο τήν άπόλαυσε τήν Αθήνα τόν καιρό πού ήταν 
φοιτητής τής νομικής. "Υστερα έβγαλε άπό τήν τσέπη του ένα μεγάλο μαντήλι μέ 
γαλάζιαν σόγια, σήκωσε τή ρεπούμπλικά του καί σφόγγισε τή φαλάκρα του. Καί 
τί σκοπεύετε νά κάμετε μετά τό γάμο, κύριε Άρμάνη;

Ό Πάνος δέν άπάντησε. Είχαν έξ άλλου φτάσει στή Λέσχη καί μερικοί, πού 
βρίσκονταν καθισμένοι στις καρέκλες όξω στό πεζοδρόμιο, προσηκώθηκαν νά κά- 
λοσωρίσουν τούς ξένους.

Ό θείος 'Ηρακλής τούς περίμενε στό άναγνωστήριο, πίνοντας κονιάκ. Ό με
γάλος όγκος τοΰ κορμιού του μόλις χώραγε στήν πολυθρόνα.

—Καλώς τους, είπε. Καί δίχως νά σηκωθεί άπλωσε τό χέρι του καί τούς έ
δειξε δυό πολυθρόνες πλάϊ του. Χτύπησε παλαμάκια.

—"Ενα κονιάκ, Πάνο; Ρώτησε μέ μιάν οικειότητα πού έκαμε τόν Πάνο ν’ ά- 
πορήσει.
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—Εύχαριστώ. Προτιμώ λίγο βερμούτ.
—‘Ένα βερμούτ, Άντρέα. Κι άκόμα ένα κονιάκ γιά μένα, εΐπε στό γκαρσόν 

πού πρόστρεξε. Έσύ τί θά πάρεις Μαριέττα;
—Μιά λεμονάδα, άπάντησε ή Μαριέττα, καί κοίταξε τόν Πάνο μ’ ενα άδιό- 

ρατο χαμόγελο.
‘Ο θειος ‘Ηρακλής, πού θεωρούσε τόν έαυτό του άρχηγό τής οικογένειας, είχε 

τις δικές του ιδέες γιά τή θέση τής γυναίκας μέσα στήν κοινωνία καί δέ μπόρεσε 
ποτέ του νά χωνέψει τήν άπόψαση τού γιατρού νά στείλει τή Μαριέττα γιά σπου
δές. θά τό θεωρούσε λοιπόν άπαράδεκτη πρόκληση άν ζήταγε τώρα ή άνεψιά του 
νά πιει μαζί του πιοτό στή Λέσχη. ’Άσ’ τόνε.

Τή δεύτερη μέρα άπό τήν άφιξη τού Πάνου ή Μαριέττα γιά νά εύχαριστήσει 
τή μητέρα της τόνε πήρε καί πήγαν έπίσκεψη στοΰ θείου 'Ηρακλή. Ό ‘Ηρακλής 
κράτησε άπέναντί τους στάση προστατευτική άλλά δέν έκαμε καμιάν έρώτηση. 
Μού φτάνει νά δείχνετε τόν άπαιτούμενο σεβασμό, έλεγε ή στάση του’ κατά τά 
άλλα, δέν άνακατεύουμε στις ύποθέσεις σας. Κι άφησε νά περάσει τό διπλάσιο 
διάστημα — τέσσερις μέρες — προτού άνταποδώσει ένα πρωί, περαστικός, καθώς 
εΐπε, τήν έπίσκεψη καί τούς καλέσει γιά τήν έπομένη νά φάνε στό σπίτι του τό 
μεσημέρι.

—’Ελάτε νά μέ βρήτε κατά τις έντεκα στή Λέσχη, νά πάμε μαζί.
’Ηταν ή έπισημοποίηση έκ μέρους του τών άρραβώνων τής άνεψιάς του, καί 

μ’ αύτή τήν εύκαιρία έκρινε σωστό νά δείξει οικειότητα καί νά πάψει νά λέει 
τόν Πάνο κύριε Άρμάνη.

Μίλαγε δίχως ν’ άντικρύζει τό συνομηλητή του κατά πρόσωπο, μόνο κοίταγε 
λοξά μέ τά μικρά, παμπόνηρα μάτια του, πού ητανε χωμένα μέσ’ στό ξύγκι.

—Πώς σού φάνηκε, σένα πού είσαι ζωγράφος, ό πίνακας που έχει στό σαλόνι 
της ή Εύλαλία; Σπουδαία τέχνη, αϊ; Καί τί νόημα! Πού νά βρής τέτοια έργα 
σήμερα. Τόφερε ό γέρος άπό τή Μαρσίλια μιά χρόνια πού πήρε ό ίδιος ώς έκεΐ 
ένα φορτίο κουκούλια.

Ό Πάνος σώπαινε. "Αρχιζε νά χάνει τήν ύπομονή του.
Σέ λίγο συγκεντρώθηκαν γύρω τους μερικά άπό τά πιό σπουδαία πρόσωπα 

τής μικρής κοινωνίας, δσα έτυχε νά βρίσκονται κείνη τήν ώρα στή Λέσχη. Ό για
τρός Καλογιάννης, χρυσή καδένα καί ροδοκόκκινο πρόσωπο καλοθρεμμένου άρ
χοντα, πού προσαγόρευσε τή Μαριέττα «άγαπητή συνάδελφος» μ’ ένα τρόπο θεα- 
τρινίστικο σά νά τδλεγε στά χωρατά. Ό κύριος Παπαζηνοβίου, ένα μικρόσωμο 
φαλακρό γεροντάκι, μέ σκληρό κολλάρο. Ό κύριος Άντιδήμαρχος, πού μέτραγε 
τόκ τόκ, τις στιγμές μέ τις χοντρές κεχριμπαρένιες χάντρες τού κομπολογιού 
του. Ό κύριος Λουκίας. Κάνα δυό άλλοι... Δίχως νά ταράζει άπό τή θέση του, 
μόνο μέ μιάν άπόπειρα κίνησης τάχα μου πώς δοκίμαζε νά σηκωθεί, ό θείος Η
ρακλής έκαμνε κάθε φορά τις συστάσεις: ό γαμπρός μας... έκλεκτός ζωγράφος. 
Οί άλλοι χαίρονταν πολύ, πάρα πολύ, καί κοίταγαν μέ περιέργεια τόν Πάνο, σά 
νά τόνε ζύγιαζαν πόσο βαραίνει.

Γίνηκε λόγος γιά τή ζωγραφική, γιά τήν τέχνη γενικά, κι ό κύριος Παπαζη
νοβίου, σηκώνοντας τό χέρι μ’ ένωμένα τά δυό του δάχτυλα σά νάπαιρνε δρκο 
έκαμε μιά πολυσήμαντη παρέμβαση μέ θέμα τήν τέχνη σέ συνάφεια μέ τήν θρη
σκεία καί τήν άρετή σά νάταν όντότητες χεροπιαστές, κομμένες στά μέτρα τού 
άτόμου του. Ό καθένας εΐπε τή γνώμη του. Κι ό Πάνος άνησυχούσε δλη τήν ώρα 
μπάς καί τού ζητήσουνε καί τή δική του γνώμη. Τί θά τούς έλεγε; Εύτυχώς 
δμως δέν τόνε ρώτησε κανείς. Κι ή κουβέντα ξεστράτησε σιγά σιγά ώσπου κατά- 
ληξε πάνω στις έγνοιες καί τά συμφέροντά τους καί τότε άνάσαναν καλύτερα, 
σά νά πάτησαν πάνω σέ γνώριμη καί στέρεα γή.

"Ηταν ή ώρα τέσσερις δταν έφυγαν άπό τό σπίτι τού 'Ηρακλή.
Ό Πάνος φαίνονταν κουρασμένος καί κακόκεφος.
—Βαρέθηκες, τού εΐπε ή Μαριέττα σά νάθελε ν’ άπολογηθεΐ.
Κείνος τής χαμογέλασε καί τήνε πήρε άπό τό μπράτσο.
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—Νοιώθω λιγάκι σάν τό ψάρι πού βρέθηκε δξω άπ’ τό νερό, εΐπε.
—Ύπομονή. Δέ μπορούσαμε νά μή δώσουμε αύτή τήν ικανοποίηση στή μητέ

ρα. Αύτά θά τήν παρηγορούν άργότερα σά θά μείνει πάλε μόνη. Δίνει ή καημένη 
τόση σημασία στούς τύπους.

—Καταλαβαίνω Μαριέττα. ’Έχεις δίκιο, είπε ό Πάνος· κι άκούμπησε πιό τρυ
φερά στό μπράτσο της.

Περπάτησαν γιά λίγο σιωπηλοί μέσα στήν ήσυχία τού άπομεσήμερου.
—Στή Χώρα θάναι άλλοιώς. θά δουλέψουμε, είπε τέλος ή Μαριέττα. Οί δι

κοί σου δέ θάχουνε τόσες προλήψεις.
—Ποιοι δικοί μου; γέλασε ό Πάνος. Έγώ, τό ξέρεις, δέν είμαι άπό σόϊ. 'Η 

μάννα μου είναι μιά άπλή γυναίκα, πού μόνο θά μας άγαπάει.
Στά δρομάκια πού περνούσαν δέ βρίσκονταν ψυχή. Μιά σταλούρα πλάκωνε 

τήν πόλη κι οί ίσκιοι τών σπιτιών μόλις άρχιζαν νά μακραίνουν. Τά βήματά τους 
σφυρόκοπούσανε τήν άντηλιά. Πίσω άπό ’να φράχτη άκούστηκε τό δυσάρεστημένο 
γρούξιμο γουρούνας.

"Οταν έφτασαν στό καντούνι είδανε τό θειο Τάσο νά κατηφορίζει άπό τόν 
πλαϊνό δρομάκο. Φόραγε άνοιχτό άσπρο πουκάμισο, λινό σακάκι, γκρίζο παντα
λόνι άπό μάλλινο φρέσκο κι εΐχε στή μπουτονιέρα ένα μεγάλο φούλι, πού μοσχο
βολούσε. Τ’ άσπρα κυματιστά μαλλιά του, τό κοκκαλιάρικο πρόσωπο, έδιναν στήν 
δψη του μιά φινέτσα, κάτι σάν πνευματικότητα, άσυμβίβαστη μέ τή γαμψή, κόκ
κινη καί σά βλογιοκομμένη μύτη του, πού πρόδινε τόν πότη. ’Αντίθετα μέ τόν 'Ηρα
κλή, ήταν ψηλόλιγνος κι εύκίνητος γιά τήν ήλικία του. Χάρηκε στ’ άλήθεια πού 
συνάντησε τά παιδιά.

—Ξεμπερδέψατε καί μ’ αύτή τήν τελετή; ρώτησε γελώντας. Φαίνεστε βαριοί 
άπό τό φαγοπότι. ’Ή μήπως εϊσαστε παραφουσκωμένοι άπό έπισημότητα;

Μπήκε άνάμεσά τους, τούς έπιασε καί τούς δυό μπράτσο.
—Ελάτε νά σάς κεράσω ένα καφέ στής Λίζας, νά ξαναβρήτε τό κέφι σας.
Ό θείος Τάσος δέν εΐχε παντρευτεί. Ταξίδεψε πολύ στά νιάτα του καί τώρα 

ζούσε όλομόναχος. Σπάνια πήγαινε στή Λέσχη ή στό καφενείο. Οί άλλοι τόνε 
θεωρούσαν έκκεντρικό καί τόνε κουτσομπόλευαν γιατί δέν έπαιρνε στά σοβαρά 
τίποτε άπ’ τά δσα τούς άπασχολοΰσαν. Ό Πάνος δμως, άπό τις πρώτες κουβέντες 
πού εΐχε κάμει μαζί του στό σπίτι τής Εύλαλίας δπου έρχονταν καί τούς έβρισκε 
καθημερινά, είδε πώς δέν τοΰλειπαν ούτε ή καλλιέργεια ούτε ή κρίση αύτουνού 
τού πολυταξιδεμένου άνθρώπου, πού άπόφευγε νά κάνει τό σπουδαίο.

—Καφέ στό οίνοπωλείον; άπόρησε ό Πάνος.
—'Η Λίζα άγαπητέ μου είναι πολιτισμένος ταβερνάρης, είπε ό Τάσος.

'Η κυρία Εύλαλία δυσκολεύτηκε, μά στό τέλος έδωσε τή συγκατάθεσή της 
νά γίνει ό γάμος σέ πολύ στενό κύκλο, δίχως προσκλήσεις, δίχως δεξίωση, άφού 
πήρε τήν ύπόσχεση δτι θά τής άφηναν τό έλεύθερο νά στείλει μετά τό γάμο, κατά 
τήν κρίση της, τά άγγελτήρια. Συνηθίζεται κι αύτό σήμερα στήν καλή κοινωνία.

'Η στέψη θά γίνονταν στό μοναστήρι τού Προφήτ’ ’Ηλία δπου θά πήγαιναν 
μέ τρία αύτοκίνητα οί μελλόνυμφοι, ή κυρία Εύλαλία, ή οικογένεια τού θείου 'Ηρα
κλή, ό θειος Τάσος καί ή θεία Ελπινίκη, πού ήτανε καί νοννά τής Μαριέττας. 
Άπό τή μεριά τού Πάνου θάρχονταν ή μάννα του κι ό άδερφός του άπ’ τή Χώρα 
άποβραδίς γιά νά παν δλοι μαζί. Ό "Αγιος Ηγούμενος μήνυσε πώς θά τελούσε 
αύτοπροσώπως τό μυστήριο.

—Τη συμπαθώ τή μητέρα σου, είπε δ Πάνος. Είναι ένας δυνατός χαρακτήρας, 
ικανός νά ζεί μόνος μέσα στό φανταστικό κόσμο του. Στό βάθος τής μοιάζεις. 
’Έχετε κοινή τή θέληση συνέπειας.

Ή Μαριέττα χαμογέλασε.
—Μόνο πού έγώ δέ ζώ μέσα σέ φανταστικούς κόσμους.
—Αύτό ’ναι άλλο ζήτημα, εΐπε ό Πάνος- καί σηκώνοντας τό ποτήρι του στρά

φηκε πρός τήν κυρία Λίζα. Στήν ύγειά σου κυρία Λίζα.
—Στήν ύγειά σου κυρία Λίζα, είπε κι ή Μαριέττα. Μά έλα λοιπόν νά μάς

133 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



κάμεις παρέα. Ποδναι τό δικό σου ποτήρι;
Τούς είχε σερβίρει ούζο καί καταγίνονταν πίσω από τό μπάγκο νά έτοιμάσει 

μεζέδες. ’Ήτανε Παρασκευή, κοντά μεσημέρι. Ό γάμος θά γίνονταν τήν Κυριακή. 
Έφερε τό δίσκο μέ τούς μεζέδες καί μέ τό ποτήρι της καί κάθησε κοντά τους.

—Στην ύγειά σας. Νά ζήσετε εύτυχισμένοι, έκανε μέ συγκίνηση.
’Ήθελε νά προσθέσει μιάν εύχή γιά τά σχέδιά τους μά δέν έβρισκε πώς. Σά

ματις ήξερε τί ’ταναι κείνο πού μελετούσαν; ‘Ωστόσο ή διαίσθησή της δέν τήνε 
γέλαγε. Τούς ένοιωθε ν’ άνυπομονούν πότε νά ξαναμποΰνε στό καράβι και ν’ ά- 
νοίξουνε πανιά.

—Καί καλήν έπιτυχία στό σκοπό σας, πρόσθεσε.
Ή Μαριέττα κι ό Πάνος κοιτάχτηκαν.
πυπνή γυναίκα, είπε μέσα του ό Πάνος.
Τσούγκρισαν τά ποτήρια τους.

Κλείνοντας τό μαγαζί, στράφηκε καί κοίταξε άψηλά. Τό παράθυρο δέν ήταν 
φωτισμένο άπόψε. Φυσικά. Αύριο γίνονταν ό γάμος καί θάχουν τις έτοιμασίες.

’Έκαμε τό νοικοκυριό της, δείπνησε, μά δλη τήν ώρα ό νους της κλωθογύριζε 
μιά σκέψη.

’Άνοιξε τή ντουλάπα, έβγαλ’ ένα μπλέ σκούρο μεταξωτό φουστάνι, τό ξέτασε 
προσεχτικά κρατώντας το άπό τούς νωμίτες μέ τά χέρια της τεντωμένα κι άποφά- 
σισε δτι χρειάζονταν νά σιάξει λίγο τό γιακά προτού τό σιδερώσει νά τώχει έτοιμο. 
Αύριο θά πήγαινε νά συγχαρεί τό νέο ζευγάρι. Κάθησε, φόρεσε τά γυαλιά της καί 
πέρασε βελόνα. Μά ό νους της δέν ήσύχαζε.

Μέσα της ένα χρυσαφένιο φώς λαμπύριζε, παιχνιδίζοντας μέ τούς ίσκιους, 
γύρω άπό άσύλληπτες μορφές. Ή άπομακρυσμένη και ύπεροπτική έκφραση στό 
πρόσωπο τής Μαριέττας, ποδχε κατά τρόπο άνεξήγητο μά σίγουρο τό νόημα μιας 
ύπόσχεσης. Ή ήρεμη, καλή, θλιμμένη μορφή τού γιατρού. Τ’ αθώα, παιδικά μάτια 
τού Χαρίτου. Τό καινούριο καί μπιστό πρόσωπο τού Πάνου. Καί νά μή ξεχωρίζουν 
οί ζωντανοί άπό τούς πεθαμένους, μόνο σά ν’ άναζητοΰν συντροφικά καί ταυτό
χρονα χώρια τό μυστικό στρατί πού φέρνει πέρ’ άπ’ τά συμβατικά καί ήλίθια λα
σπόνερα. Καί .τόν έαυτό της δεμένο μαζί τους μέ τά δεσμά μιας άνέκφραστης καί 
κοινής προσδοκίας.

’Απ’ τή μεριά τής θάλασσας άκούστηκ’ ένα έρημο μακρόσυρτο μουγκανητό. 
Κάποιο φοργητό άπό κείνα πού πιάνουν άριά καί πού σκάλα στό λιμανάκι, σαλπά
ριζε φορτωμένο χαρούπι.

Ή Λίζα χαμογέλασε. Τό βρήκε! Τό βρήκε τό δώρο της πού θά ταίριαζε στήν 
κόρη τού Κανέλη. Άμέ τί; Νά πάει μέ άδεια χέρια νά εύχηθεί τή Μαριέττα νύφη;

Σηκώθηκε, πήγε στό κομμό, άνοιξε τό συρτάρι κι έβγαλε άπό κάτω άπό 
τή στοίβα τών ρούχων τό βυσσινί κουτάκι. Τό άνοιξε καί κοίταξε πολληνώρα τό 
ρουμπίνι νά λαμποκοπά κάτω 'άπ’ τό φώς. "Υστερα έκλεισε τό κουτάκι, τό τοπο
θέτησε στήν άκρη τού τραπεζιού καί ξανάπιασε τό ράψιμο.

Ό νοΰς της ήσύχασε. ’Έτσι ή θύμησή της θάμενε ζωντανή μέσα στή σκέψη 
τους. Δέν ένοιωθε κανένα δυσταγμό, μόνο ήτανε φχαριστημένη γιά τήν άπόφαση 
πού πήρε.

Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΙΕΡΙΔΗΣ

Δρος Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΜΑΣ'

Κανείς δέν θ’ άμφιβάλλει γιά τήν μεγάλη σημασία — πολιτιστική καί γενι- 
κώτερη — πού έχει γιά τόν τόπο μας ή μελέτη τής Ιστορίας καί τής ’Αρχαιολογίας 
μας, πρό πάντων άπό τούς ξένους. ’Άν στήν Εύρώπη κατά τήν διάρκεια τής 
Ελληνικής Έπαναστάσεως τού Είκοσιένα ύπήρξαν Φιλέλληνες πού βοήθησαν τήν 
έθνικήν έξέγερση τών Ελλήνων, αύτό όφείλεται σέ μεγάλο βαθμό στό γεγονός 
δτι ύπήρχαν άνθρωποι πού άγαποΰσαν τήν ’ιδέα τής Ελλάδος καί θέρμαινε τήν 
καρδιά τους ότιδήποτε συνδεότανε μαζί της. Καί τήν Ελλάδα τήν γνώρισαν οί 
ξένοι πρώτα μέσ’ άπό τά κείμενα Αρχαίων συγγραφέων καί μέσ’ άπό τήν όμορφιά 
τής Ελληνικής Τέχνης. Καί σήμερα άκόμη, στήν πολιτισμένη Εύρώπη άνάμεσα 
στούς καθηγητές τών Πανεπιστημίων καί στούς άλλους διανοουμένους τό άκουσμα 
τής Ελλάδος συγκινεϊ, γιατί μαζί της συνδέονται ιδέες καί πνευματικές συγκινή
σεις, πού δέν σβύνουν εύκολα άπό τήν ψυχή τού πνευματικού άνθρώπου. ’Ίσως 
νά διαφωνούμε κάποτε, σάν "Ελληνες, γιατί μάς έπισκιάζει καί μάς καταθλίβει 
τό βάρος τής Αρχαίας Ελλάδος. Κι’ άπό δικαιολογημένη άντίδραση ξεπροβάλ
λουμε τις άρετές τών σημερινών Ελλήνων καί τής σημερινής Ελλάδος, — καί γιά 
νά δικαιολογήσουμε κατά κάποιον τρόπο τήν περηφάνεια μας — τονίζοντας πώς 
είμαστε άντάξιοι τών άρχαίων μας προγόνων. Αληθινό βέβαια, άλλά νά πού πάλι 
στούς άρχαίους στηρίζουμε πολλές φορές τις άρετές μας καί αύτούς φέρνουμε σάν 
κριτήριο. Μεγάλη βέβαια αύτή ή ιστορία, άλλά τό σίγουρο είναι ένα: Οί ξένοι πού 
μάς μελετούν γίνονται φίλοι δικοί μας, έστω κι’ άν μελετούν τούς Άρχαίους. Τήν 
άγάπη τους τήν διοχετεύουνε σέ μας. Κι’ δσο περισσότεροι είναι αύτοί πού μελε
τούν τούς προγόνους μας, τόσο πολλοί είναι καί οί φίλοι μας.

Ή μελέτη τής Κυπριακής Αρχαιολογίας καί τής 'Ιστορίας δέν είναι βέβαια 
κάτι τό καινούργιο. Ό Ηρόδοτος, δσο μπορούσε τότε, μάζεψε άρκετές πληροφο
ρίες γιά τήν σχετικά σύγχρονή του ιστορία τών Κυπριακών άγώνων έναντίον 
τών Περσών. Κι’ ό ’Ισοκράτης έγκωμιάζοντας τόν Βασιλέα τής Σαλαμΐνος Εύ- 
αγόρα άναφέρεται σέ πολλές πτυχές τής Κυπριακής ιστορίας. Κι’ ύστερα ό Στρά
βων πού περιγράφει τις πόλεις τής Κύπρου καί τήν Ιστορία τους.

Στά νεώτερα χρόνια ή μελέτη τής Κύπρου άπό τούς ξένους άρχισε τόν πε- 
ρασμένον αίώνα. ’Άς άφήσουμε βέβαια κατά μέρος τούς άρχαιοκάπηλους καί τούς 
θησαυροθήρες πού ρήμαξαν όλόκληρες νεκροπόλεις καί ιερά καί πλούτισαν τά 
Μουσεία τής Εύρώπης καί της Αμερικής. Ή συμβολή τους είναι άρνητική, κι’ 

* 'O Δρ. Π. Δίκαιος μου έδωσε παλΰτιμες πληροφορίες καί διώρ^ωσε μερικές μου άνακρί- 
6ειες. Γιά δσες μένουν δμως δέν ευρύνεται διόλου ό ίδιος.
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άν σήμερα μπορούμε νά δούμε τις κυπριακές άρχαιότητες στό Μητροπολιτικό Μου
σείο τής Νέας Ύόρκης, αύτό δέν σημαίνει πώς θά συγχωρέσουμε τόν Cesnola πού 
τις ξέθαψε καί ρήμαξε τόν τόπο σ’ άναζήτηση θησαυρών.

‘Όπως αναφέρει και ό τίτλος τής μελέτης αύτής, θά περιοριστώ μονάχα στούς 
σημερινούς ξένους μελετητές τής Κυπριακής ’Αρχαιολογίας καί ‘Ιστορίας, δηλαδή 
αυτούς jrroù έδρασαν κυρίως κατά τά τελευταία πενήντα χρόνια. Γιαυτό δέν θ’ ά- 
ναφερθώ στό έργο μεγάλων μορφών του περασμένου αιώνα, παρ’ δλο πού μέ 
τήν πρωτοπορειακή τους δράση μάς έχουν προλιάνει πολύ τόν δρόμον τής έπι- 
στημονικής έρευνας. 'Η κοθολική έπισκόπηση τής Κυπριακής ’Αρχαιολογίας και 
'Ιστορίοις, άν κάποτε τήν συγγράψη κανείς, θά τούς δώση άσφαλώς έξέχουσαν 
θέση. Τέτοια μεγάλα όνόματα είναι, περιληπτικά, τά άκόλουθα: Hogarth, Smith, 
Murray, στήν Αγγλία’ Engel, Oberhummer, Richter στήν Γερμανία’ Mas Latrie, 
Duke de Luynes στήν Γαλλία, κΓ άλλοι.

Σάν πρόδρομο τής έπιστημονικής μελέτης τής Κυπριακής ’Αρχαιολογίας καί 
'Ιστορίας άνάμεσα στούς νεωτέρους ξένους θεωρώ τόν καθηγητή του Πανεπιστη
μίου τής ’Οξφόρδης John Myres, πού γέρος πιά μέ άσπρα γένεια καί παράλυτος 
σχεδόν πέθανε τό 1953 σέ ήλικία 85 χρονών. Αύτός πρώτος, γνώστης τής άρχαιο- 
λογίας τής 'Ελλάδος καί γενικά του Μεσογειακού χώρου, μάζεψε τά σκόρπια κομ
μάτια τής Κυπριακής ’Αρχαιολογίας κΓ έκτισε μέ σοφία καί μέθοδο τόν σκελετό 
τής Κυπριακής ’Αρχαιολογίας. ’Έκαμε κΓ ό ίδιος άνασκαφές σέ διάφορα μέρη 
τής Κύπρου καί μέ τις στρωματογραφικές του μελέτες τακτοποίησε χρονολογικά 
τό άρχαιολογικό ύλικό τής Κύπρου πού βρισκόταν τότε στήν άβεβαιότητα καί τή 
σύγχυση. Τό πόσο άγάπησε ό Myres τήν Κύπρον καί τούς Κυπρίους τό ξέρουν 
μόνον δσοι είχαν τήν εύτυχία νά τόν γνωρίσουν. "Οταν ήμουνα φοιτητής τό 1951 
τόν έπεσκέφθηκα στήν ’Οξφόρδη. ’Ήτανε λίγο προτού πεθάνει, είχε δμως μιά 
έξαιρετική διαύγεια πνεύματος κι’ δταν σοΰ μιλούσε γιά τήν Κύπρο νόμιζες πώς 
σού περιέγραφε τόπους καί άνθρώπους πού μόλις πριν λίγο είχεν άφήσει, καί 
τούς είχεν άφήσει μέ πόνο καί νοσταλγία. Μιλούσε γιά τήν ξεχωριστή θέση πού 
παίρνει ή Κύπρος στήν άρχαιολογία τής Μεσογείου καί άράδιαζε ένα σωρό και
νούργια θέματα γιά έρευνα πού θάθελε νά δή νέους άνθρώπους νά τά μελετούν. 
Προφητικά μιλούσε πώς πολλοί μελετητές τής ’Αρχαιολογίας τού Αιγαίου καί τής 
Μεσανατολικής ’Αρχαιολογίας θά συναντηθούν στήν Κύπρο γιά νά λύσουν προ- 
βλήματά τους, προφητεία πού σήμερα έπαληθεύει.

Ό George Hill ένδιαφέρθηκε άπό πολύ νωρίς γιά τήν Κύπρο, δταν στά 1904 
έγραψε τήν ιστορία τών άρχαίων Κυπριακών νομισμάτων, μνημειώδες έργο πού 
μένει ίσα μέ σήμερα μοναδικό στό είδος του. Τό 1940 έξεδόθη ό πρώτος τόμος τής 
Ιστορίας του καί ίσα μέ τό 1952 άκολούθησαν κΓ άλλοι τρεις μεγάλοι τόμοι. Κι’ 
είναι σήμερα ή ‘Ιστορία τού Hill μοναδικό έργο καί κανένας ώς τώρα δέν βρέ
θηκε πού νά συλλάβη ένα τόσο μεγάλο θέμα τόσο διεξοδικό καί σύμφωνα μέ τις 
νεώτερες έπιστημονικές μεθόδους.

Δέν πρέπει δμως νά παραλείψουμε έδώ ν’ άναφέρουμε μιά φράση άπό τόν 
πρώτο τόμο τής 'Ιστορίας του (σελ. 94) πού τονίζει πώς «α'ι προσπάθειαι αί 
όποΐαι έγιναν καί αί όποιαι άναμφιβόλως θά συνεχισθοΰν καί είς τό μέλλον, διά 
νά άποδείξουν δτι οι Κύπριοι ήσαν γνήσιοι "Ελληνες, πρέπει νά θεωρηθούν μά
ταιοι». Τήν πλάνη δμως αύτή τήν άνήρεσε μέ τόν πιό έπιστημονικό τρόπο ό Δρ. 
Κ. Σπυριδάκις («Κύπριος Χαρακτήρ παρ’ Αίσχύλω», Κυπριακά ί Σπουδαί 
1948, σελ. 37—43) δίνοντας τήν σωστή έρμηνεία τού χωρίου τού Αισχύλου στις 
'Ικέτιδες πού άναφέρονται στόν «Κύπριον χαρακτήρα».

Στήν σύντομη άρχαιολογική του σταδιοδρομία ό Stanley Casson μάς έδωσε 
μιά μικρή άλλά γεμάτη ζωντάνια Ιστορία τής Κύπρου (Ancient Cyprus, London 
1936). Στις σελίδες της ξεπροβάλλει ό βαθύς γνώστης τής 'Ελληνικής Ιστορίας 
καί ’Αρχαιολογίας. Μέσα στά Ελληνικά πλαίσια βλέπει πολύ όρθά τήν Κύπρο 
ό Casson, χωρίς προκατάληψη καί μέ έπιστημονική όξυδέρκεια. Ό πρόωρος θά
νατός του στόν τελευταίο πόλεμο άσφαλώς στέρησε τήν Κύπρο άπό ένα σοβαρό 
μελετητή κΓ ένα καλό φίλο.

θετική έργασία γιά τήν Κυπριακήν ’Αρχαιολογία άλλά σέ μικρή σχετικώς 
κλίμακα, έχει κάνει ή Άγγλίδα ’Αρχαιολόγος δεσποινίς Joan du Plat Taylor, πού 
είναι τώρα διευθύντρια τής βιβλιοθήκης τού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου τού Πανε
πιστημίου τού Λονδίνου. Οί άνασκαφές της στόν συνοικισμό τής Τελευταίας Επο
χής τού Χαλκού στό Άπλίκι, στήν Μύρτου καί σ’ άλλα μέρη τής Κύπρου, αποτε
λούν πολύτιμη συμβολή στήν μελέτη τής Κυπριακής ’Αρχαιολογίας. ’Ακόμα καί 
σήμερα, πού οί μελέτες της τήν έχουν πάρει στις γειτονικές χώρες, στήν Συρία 
καί τήν Μ. Άσία, ή Κύπρος, πού άγαπά καί ξέρει, ξεπροβάλλει είτε σάν τόπος 
έπιδράσεων είτε σάν ύλικό συγκριτικό γιά τήν χρονολογία τού αρχαιολογικού ύ- 
λικού τών άλλων χωρών. "Οταν φέτος τήν συνάντησα στό Λονδίνο ήταν έτοιμη 
γιά νά πάη νά μελετήση τό Κυπριακό ύλικό πού βρέθηκε πριν δύο χρόνια σ’ ένα 
ναυάγιο κοντά στήν Σμύρνη καί πού χρονολογείται στήν Τελευταία ’Εποχή τού 
Χαλκού.

Ξεχωριστή θέση άνάμεσα στούς ’Άγγλους Κυπριολόγους κατέχει ό καθηγητής 
τού Σκωτικου Πανεπιστημίου τού Αγίου Άνδρέου T. Β. Mitford. Άπό τό 1935 
έργάζεται γιά τήν Κυπριακήν έπιγραφική τόσο τήν συλλαβική δσον καί τήν αλφα
βητική. Έπισκέφθηκε έπανειλημμένα τήν Κύπρον καί διεξήγαγεν άνασκαφές στήν 
Πάφο καί άλλου. Δέν έμεινε γωνιά τής Κύπρου πού δέν τήν πάτησε καί πέτρα 
πού νά μήν έψαξε γιά νά βρή έπιγραφές, στά χωράφια, στούς τοίχους τών σπιτιών, 
στά πιό απίθανα μέρη. ΟΙ πολλές δημοσιεύσεις του ξανάφεραν τήν Κυπριακήν έπι
γραφική στό προσκήνιο, καί τής έδωσαν τή θέση καί τή σημασία πού κατείχε τόν 
περασμένον αιώνα δταν ό Smith άποκρυπτογράφισε τό συλλαβικό άλφάβητο. Φέ
τος δημοσίευσε τρεις σημαντικές μελέτες πάνω σέ άλφαβητικές καί συλλαβικές 
έπιγραφές άπό τήν Κύπρο, κι’ έτοιμάζει σειρά άλλων μελετών πάνω στό επιγρα
φικό ύλικό πού βρήκε ό ίδιος στις άνασκαφές του. Μέ τήν άοκνη έργασία του 
έχει κάνει τό Πανεπιστήμιο τού Αγίου Άνδρέου τό κέντρο τής Κυπριακής ’Επι
γραφικής.

Ό A.H.S. Megaw, πού χρημάτισε Διευθυντής Αρχαιοτήτων τής Κύπρου άπό 
τό 1936 ώς τό 1960, απαλλαγμένος πιά άπό τις πολύπλευρες ασχολίες του πού 
τόν άπεμάκρυναν συχνά άπό τήν έπιστημονική έρευνα, άσχολείται τώρα μέ τήν 
ανασύσταση καί προετοιμασία γιά δημοσίευση δλων του τών σκόρπιων μελετη- 
μάτων καί έρευνών πάνω σέ θέματα τής Βυζαντινής Κύπρου καί κυρίως πάνω 
στά ψηφιδωτά τών άρχών τής Βυζαντινής περιόδου. Πολύτιμες θά παραμείνουν 
οί έτήσιες έκθέσεις του γιά τήν ’Αρχαιολογική δραστηριότητα στήν Κύπρο στό 
περιοδικό Journal of Hellenic Studies.

Άπό τήν νεώτερη γενειά ό Hector Catling, πού έργάστηκε γιά λίγα χρόνια 
στό Τμήμα Αρχαιοτήτων τής Κύπρου, έχει κάμει άξιόλογη έργασία γιά τήν 
Τελευταία Εποχή τού Χαλκού στήν Κύπρο. Ή Διδακτορική του διατριβή γιά τά 
χάλκινα έργαλεία καί δπλα τής Υστέρας Εποχής τού Χαλκού στήν Κύπρον πού 
δημοσιεύεται τώρα σέ βιβλίο άπό τό Πανεπιστήμιο τής ’Οξφόρδης άσφαλώς θά 
άποτελέση βασικό έργο γιά πολλούς μελετητές τής Κυπριακής Αρχαιολογίας.

Άνάμεσα στούς φοιτητές τών Αγγλικών Πανεπιστημίων έξακολουθεΐ ή Κύ
προς νά παρουσιάζη ένδιαφέρο γιά έρευνα. Στή Βιρμιγχάμη, όπως διαβάζουμε 
στό τελευταίο τεύχος τού περιοδικού τού ’Ινστιτούτου Κλασσικών Σπουδών, ό 
J. Watkins έχει πάρει ώς θέμα διδακτορικής διατριβής τις «Σχέσεις τής Κύπρου 
μέ τήν Μέσην Ανατολή κατά τήν Τελευταίαν Εποχήν τού Χαλκού». 'Η μελέτη 
τής Κυπριακής Αρχαιολογίας στήν Αγγλία έχει τεράστια βοηθήματα τις πλού
σιες συλλογές Κυπριακών Αρχαιοτήτων πού πήραν κατά καιρούς μαζί τους οί 
διάφορες Βρεττανικές Αρχαιολογικές άποστολές. Στό Λονδίνο βρίσκεται μιά ά
πό τις πλουσιώτερες κυπριακές συλλογές στόν κόσμο, κυρίως σέ Μυκηναϊκά άγ- 
γεϊα πού βρέθηκαν στούς τάφους τής Έγκώμης τό 1896 άπό Βρεττανικήν Απο
στολή. Στήν ’Οξφόρδη καί στό Καϊμπριτζ βρίσκονται έπίσης αξιόλογες κυπρια
κές συλλογές, κΓ άκόμα σ’ άλλες έπαρχιακές πόλεις σάν τό Μάντσεστερ, τό Λί- 
βερπόυλ κ. ά.

Ή Σουηδία συνδέεται μέ τήν Κυπριακήν άρχαιολογία μέ δεσμούς άκατάλυ
τους. Τό 1925 έπισκέφθηκε τήν Κύπρο γιά γενικές αρχαιολογικές μελέτες κυρίως 
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στήν προϊστορία ό νεαρός τότε Einar Gjerstad κι’ έγραψε τό βασικό βιβλίο 
Studies^ on Prehistoric Cyprus. Τό 1929 ήγήθηκε τής μεγάλης Σουηδικής ’Αρχαι
ολογικής ’Αποστολής ή όποια έπί τρία συνεχή χρόνια άνέσκαψε στήν Κύπρο σπου
δαίους αρχαιολογικούς χώρους (’Έγκωμη, ’Ανάκτορο Βουνιού, θέατρο Σόλων, 
’Ακρόπολη Ίδαλίου, Άμαθούντα, Λάπηθο καί άλλου). Μπορεί νά πή κανείς πώς 
μέ τις άνακαλύψεις τους έθεσαν στερεά θεμέλια γιά τήν άνάπτυξη τής Κυπρια
κής ’Αρχαιολογίας. ’Έφεραν σέ φώς έντελώς καινούργιες πτυχές τής Κυπριακής 
’Αρχαιολογίας δπως π.χ. τήν ύπαρξη νεολιθικού πολιτισμού στήν Κύπρο, άγνω- 
στην ώς τότε. Ή επιστημονική δημοσίευση τών άποτελεσμάτων δλων τών άνα- 
σκαφών τής ’Αποστολής άποτελεΐ σειρά μεγάλων τόμων πού γιά τήν έποχή τους 
άποτελοΰν ύπόδειγμα. 'Η άποστολή, μέ ψυχή πάντα τόν άκούραστο Gjerstad άνέ- 
λαβεν έπίσης τήν συγγραφή συνθετικών μελετών πού νά καλύπτουν δλες τις άρ- 
χαιολογικές περιόδους τής Κύπρου άπό ειδικούς δλου του κόσμου. Ό πρώτος 
όγκώδης τόμος τής σειράς αύτής γραμμένος άπό τόν καθηγητή Gjerstad βγήκε 
τό 1948 και καλύπτει τήν έποχή άπό τό 1050 μέχρι τό 325 π.Χ. Άκολούθησεν ό 
τόμος πού πραγματεύεται τήν Ελληνική καί Ρωμαϊκή περίοδο πού βγήκε τό 
1956 γραμμένος άπό τόν Ο. Vessberg (Διευθυντή του Μουσείου Μεσογειακών ’Αρ
χαιοτήτων τής Στοκχόλμης) καί τόν A. Westholm πού ήταν μέλος τής Σουηδικής 
’Αποστολής.

Ό τόμος πού θά περιλαμβάνη τήν Νεολιθικήν Έποχή καί τήν Πρώτην Έποχή 
του Χαλκού θά βγή σύντομα. ’Ήδη κυκλοφόρησε τό πρώτο μέρος, πού καλύπτει 
τήν Νεολιθική περίοδο γραμμένος άπό τόν Δρα Π. Δίκαιον καί άκολουθεϊ τό δεύ
τερο μέρος γραμμένο άπό τόν Αύστραλό καθηγητή J. Stewart. Ό Δρ. P. Äström 
έχει ήδη κυκλοφορήσει τόν τόμο πού πραγματεύεται τήν Μέση Έποχή τού Χαλκού, 
κι’ έτοιμάζει μαζί μέ τήν κυρία Äström τόν τόμο πού θά καλύπτη τήν Τελευταία 
Έποχή τού Χαλκού. Εκτός άπό τά έργα τής μεγάλης αύτής σειράς ό Δρ. Äström 
έχει συγγράψει πολλές μελέτες πάνω σέ θέματα τής προϊστορικής Κύπρου, καί 
έτοιμάζει τώρα γιά δημοσίευση τΙς άνασκαφές πού διεξήγαγε μαζί μέ τήν κυρία 
Äström τό 1958 στήν Καλοψίδα τής Επαρχίας Άμμοχώστου.

Σημαντικωτάτη είναι ή έργασία τού καθηγητού Erik Sjöqvist πάνω στήν Τε
λευταία Έποχή τού Χαλκού. Ό Sjöqvist, μέλος τής Σουηδικής ’Αποστολής, διεξή
γαγε τις άνασκαφές τών τάφων τής Έγκώμης καί άλλων άρχαιολογικών χώρων 
τής Τελευταίας Εποχής τού Χαλκού. Τό βιβλίο του Problems of the Late Cypriote 
Bronze Age, πού δημοσιεύθηκε τό 1941 άποτελεΐ μέχρι σήμερα τό βασικό βιβλίο 
πάνω σ’ αύτή τήν περίοδο. Ό A. Westholm, έκτός άπό τήν συμβολή του στόν τόμο 
τής Σουηδικής ’Αποστολής πού καλύπτει τήν Ελληνιστική καί Ρωμαϊκή περίοδο, 
δημοσίευσε σέ ξεχωριστό τόμο τις άνασκαφές τών ναών τών Σόλων καί άλλες ει
δικές μελέτες πάνω σέ θέματα άρχιτεκτονικά κυρίως. Γιά μικρή δυστυχώς μόνον 
περίοδο άλλά μέ άξιόλογα άποτελέσματα άσχολήθηκε μέ τήν Κυπριακήν Άρναιο- 
λογία ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής Uppsala, Arne Furumark, πού είναι 
γνωστός γιά τό μνημειώδες έργο του πάνω στά Μυκηναϊκά άγγεΐα. ’Ανέσκαψε τό 
1947 μέρος τού συνοικισμού τής Τελευταίας Εποχής τού Χαλκού στήν Σίντα τής 
Επαρχίας Άμμοχώστου καί έτοιμάζει τώρα σέ ειδικό τόμο τά πορίσματα τών έ- 
ρευνών του. Πολύτιμος είναι ή έργασία του πάνω σέ ειδικά θέματα κυρίως τής Κυ
πριακής άγγειοπλαστικής τού 13ου καί 12ου αίώνος. Στό μεγάλο του έργο γιά 
τά Μυκηναϊκά Άγγεΐα ή Κύπρος βέβαια έχει πρωτεύουσαν θέση.

Παρ’ δλο πού τά μέλη τής Σουηδικής Αποστολής διατηρούν άκόμη τήν έπαφή 
τους μέ τήν Κυπριακήν Αρχαιολογία, έν τούτοις δλοι οί παλαιοί έχουν ήδη έκλέξει 
καινούργιους τόπους γιά έρευνα, κυρίως στήν ’Ιταλία. Άλλ’ ό Δρ. καί ή Κα Äström 
συνεχίζουν τήν παράδοση τού καθηγητού των Gjerstad καί τό ένεργό τους ένδια- 
φέρο έγγυαται τήν παραμονή τής Κυπριακής Αρχαιολογίας στό προσκήνιο τής έ- 
ρεύνης στήν Σουηδία. Δέν πρέπει νά παραλείψουμε ν’ άναφέρουμε έδώ τήν συμ
βολή τού Περιοδικού τού Σουηδικού Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου Αθηνών 
Opuscula Atheniensia πού σ’ δλα του τά τεύχη φιλοξενεί μελέτες γιά τήν Κύπρο 
άπό Σουηδούς, ξένους καί Κυπρίους άρχαιολόγους.

Πλούσιες είναι βέβαια οί ’Αρχαιολογικές συλλογές πού ύπάρχουν σήμερα στά 

Σουηδικά Μουσεία ιδίως στό Medelhavsmuseet τής Στοκχόλμης, καί στά Πανεπι
στημιακά Μουσεία τής Uppsala καί Lund.

Στήν Γαλλία τό ένδιαφέρο γιά τήν Κυπριακήν 'Ιστορία καί τήν Αρχαιολογία 
άρχισε άπό πολύ νωρίς μέ τούς Reinach, Duke ae Luynes, Mas Latrie κ. ά. Άπό 
τούς νεωτέρους συστηματική έργασία άρχισε μέ τόν καθηγητή Claude F. A. 
Schaeffer, πού συνδέεται μέ τήν Κύπρο άπό τό 1932. Συνεργάστηκε μέ τόν Δρα 
Δίκαιο στήν άνασκαφή τής προϊστορικής νεκροπόλεως τών Βουνών καί κατόπι άρ
χισε τις άνασκαφές στή μεγάλη πόλη τής Τελευταίας Εποχής τού Χαλκού δίπλα 
στό χωριό ’Έγκωμη τής Επαρχίας Άμμοχώστου. Είχανε κι’ άλλοι άνασκάψει 
προηγουμένως τόν ίδιο χώρο, άλλ’ δλοι πίστευαν πώς πρόκειται περί νεκροπό
λεως. Πρώτος δ Schaeffer έπισήμανε τήν πόλη, κι’ άρχισε άνασκαφές σέ μεγάλη 
κλίμακα πού συνεχίζει μέχρι σήμερα. Τό 1948 κάλεσε τό Τμήμα Αρχαιοτήτων 
νά συνεργαστή μέ τήν Γαλλικήν Άποστολή, κΓ έτσι άνελήφθη άπό κοινού ή άνα
σκαφή μέ τόν Δρα Π. Δίκαιο, γιά δέκα χρόνια.

Ό Schaeffer εχει ώς τώρα γράψει μιά σειρά μελετών γιά τήν Κύπρο. Ξε
χωρίζουμε τό βιβλίο του Missions en Chypre 1932-35 (Paris 1936), οπού περι
γράφει γενικά τήν άρχαιολογία τής Κύπρου ύστερα άπό τήν πρώτη του έπίσκε- 
ψη. Τό δεύτερο βιβλίο του Enkomi-Alasia (Paris 1952) περιγράφει τά άποτε
λέσματα τών άνασκαφών του στήν ’Έγκωμη μέχρι τού 1949 καί τώρα έτοιμάζει 
κι’ άλλον τόμο γιά τις άνασκαφές τών κατοπινών χρόνων.

Μέ τήν άνακάλυψη τού χώρου τής Έγκώμης ό Schaeffer άνοιξε ένα σημαντικό 
κεφάλαιο στήν Κυπριακήν Αρχαιολογία. Ή ’Έγκωμη — πού ταυτίζεται συνή
θως μέ τήν προϊστορική Άλάσια τών άνατολικών κειμένων — έχει χύσει φώς 
πάνω σέ σπουδαία προβλήματα τής Κυπριακής Αρχαιολογίας, δπως είναι τό 
πρόβλημα τού άποικισμού άπό τούς Αχαιούς κ.ά. ’Έχει δώσει ύλικό πού θά 
τρέψει γενεές άρχαιολόγων πού ένδιαφέρονται γιά τήν Τελευταία Έποχή τού 
Χαλκού στήν Ανατολική Μεσόγειο.

Τά τελευταία χρόνια είχεν άρχίσει μιάν ένδιαφέρουσαν άνασκαψικήν έργα
σία στήν Πάφο ό Γάλλος καθηγητής τής Αρχαίας ‘Ιστορίας στήν Σορβώνη Jean 
Berard. Ό πρόωρος του θάνατος έστέρησε τήν Κυπριακήν ιστορία καί άρχαιολο- 
γία άπό ένα ικανόν έρευνητή. Τό πρόβλημα πού άνέλαβε νά λύση σχετίζεται μέ 
τήν ίδρυση τής Πάφου άπό τόν Άγαπήνορα, καί πρός τόν σκοπόν αύτό διεξή- 
γαγεν άνασκαφές στό Κτήμα. Τά πορίσματά του δημοσιεύονται τώρα είς βιβλίον 
άπό τόν βοηθό του Jean Deshayes, ό όποιος έλαβε μέρος σ’ δλες τις άνασκαφές 
τού Berard στήν Κύπρο.

Εξαιρετικόν ένδιαφέρο γιά τήν Κυπριακήν Ιστορία καί Αρχαιολογία δείχνει 
στά τελευταία χρόνια ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου τού Nancy, Olivier Masson, 
ό όποιος έργάζεται πάνω στις Κυπριακές έπιγραφές τού συλλαβικού άλφαβήτου, 
τόσο τού Κυπρο-Μινωϊκού (πού δυστυχώς δέν έχει άκόμη άποκρυπτογραφηθή) 
δσο καί τού κλασσικού. ’Έγραψε πλήθος μελετών πάνω στό θέμα τούτο καί τε
λευταία παρουσίασε στή Σορβώνη είς όγκώδη τόμον τή διδακτορική του διατρι
βήν ή όποια τυπώθηκε πριν λίγο σέ βιβλίο μέ τίτλο “Les Inscriptions Chypriotes 
Syllabiques”. Επισκέπτεται σχεδόν κάθε χρόνο τήν Κύπρο κι’ έχει κάνει τά κυ
πριακά θέματα τήν κυριώτερή του έπιστημονική άπασχόληση.

Τελείως διαφορετικό πεδίο έρεύνης έχει διαλέξει ό Δρ. Robert-Charles, πού 
τά τελευταία χρόνια έργάζεται είδικώς γιά τήν Κυπριακή Κρανιολογία, συμβάλ
λοντας μ’ αύτό τόν τρόπο σημαντικά στή γνώση τών άρχαίων Κυπρίων κυρίως 
τής προϊστορικής περιόδου. Εκτός τών πολλών άρθρων του πού έχουν ήδη δημο- 
σιευθή σέ έπιστημονικά περιοδικά, έτοιμάζει τώρα ειδικόν τόμο γιά τήν Κρανιο
λογία τής Κύπρου πού θά έκδοθή στήν σειρά μελετών τής Γαλλικής Αρχαιολο
γικής Σχολής Αθηνών.

Ανάμεσα στούς νέους γάλλους άρχαιολόγους πού άσχολοΰνται μέ Κυπριακά 
θέματα άναφέρομε καί τήν δεσποινίδα Nicole Weill, ύφηγήτρια τής Αρχαιολογίας 
στήν Σορβώνη, πού έχει διαλέξει σάν θέμα διδακτορικής διατριβής τόν ρόλο τής 
Κύπρου στήν διαμόρφωση τής ‘Ελληνικής Αρχαϊκής τέχνης. Γνώστης ήδη τής Αρ
χαϊκής τέχνης τής κυρίως Ελλάδος δπου έμελέτησε καί διενήργησε καί ή ίδια

138 139

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



άνασκαφές, θά δή τήν Κυπριακή τέχνη άπό μιά σκοπιά έξαιρετικά ένδιαφέρουσα.
Μέ χαρά διαπιστώνουμε πώς ή Κύπρος βρίσκει ζωηρή άπήχηση άνάμεσα στούς 

νέους Γάλλους έπιστήμονες. Οί πλούσιες Κυπριακές συλλογές τού Λούβρου καθώς 
καί οί Γαλλικές ’Αρχαιολογικές Σχολές στήν ’Αθήνα καί στήν Βηρυτό έγγυούνται 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις γιά γόνιμη έπιστημονική έργασία. Χαρακτηριστικό 
τού ένδιαφέροντος, πού δείχνουν ο'ι Γάλλοι άρχαιολόγοι γιά τήν Κύπρο είναι καί 
ή καθιέρωση άπό τού 1958 μακροσκελούς έκθέσεως γιά τις άρχαιολογικές άνα- 
καλύψεις στήν Κύπρο στό περιοδικό τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής ’Αθηνών 
Bulletin de Correspondance Hellénique.

Στήν Αύστραλία τό κέντρο τοΰ ένδιαφέροντος γιά τήν ’Αρχαιολογία τής Κύ
πρου στρέφεται γύρω στό πρόσωπο τού καθηγητοΰ James Stewart τού Πανεπιστη
μίου τού Σύδνεϋ πού δημιούργησε μακρόχρονη καί γόνιμη παράδοση στήν Αύστρα
λία, σέ σημείο πού ή Κυπριακή ’Αρχαιολογία νά διδάσκεται συστηματικά άπό τής 
Πανεπιστημιακής έδρας. Μαζί μέ τήν κυρία Stewart έπίσης ’Αρχαιολόγο καί ενα 
έκλεκτό έπιτελεΐο συνεργατών έχουν κάνει τό Σύδνεϋ κέντρο Κυπριακών έρευνών. 
Ό καθηγητής Stewart είναι γνωστός ήδη άπό τις άνασκαφές του στήν νεκρόπολη 
τών Βουνών (1937—1938) κοντά στό Πέλλαπαϊς, πού τις δημοσίευσε σέ ειδικό 
τόμο τό 1950 καί άπό πολλές άλλες μικρότερες μελέτες πάνω στήν Κυπριακή προϊ
στορία. Σέ λίγο καιρό θά έκδοθή ή δική του συνεργασία στις έκδόσεις τής Σουη
δικής ’Αποστολής πού άναφέραμε πιό πάνω, καί θά καλύπτει τήν Πρώτην Εποχή 
τού Χαλκού.

Μέ τήν φροντίδα τού ίδιου πλουτίστηκε τό Μουσείο Nicholson τού Σύδνεϋ μέ 
Κυπριακές άρχαιότητες καί γενικά οί συνθήκες έργασίας στήν Αύστραλία πάνω 
σέ Κυπριακά θέματα είναι τόσο καλές, πού ό Δρ. Äström προτίμησε νά πάη στό 
Σύδνεϋ γιά νά δώση τήν τελική μορφή στό σύγγραμμά του γιά τή Μέση ’Εποχή 
τού Χαλκού ! Οί τελευταίες άνασκαφές τού Καθηγητοΰ Stewart στή Βασίλεια τής 
’Επαρχίας Κυρηνείας τό 1955 καί οί πρόσφατες στήν περιοχή τοΰ χωριού Κάρμι 
τής ιδίας ’Επαρχίας τό 1961 είχαν μιά καταπληκτική έπιτυχία καί τά πορίσματά 
του άσφαλώς θά διευρύνουν τόν ορίζοντα τής μελέτης τής Πρώτης Εποχής τοΰ 
Χαλκού.

Τό ’Αμερικανικό ένδιαφέρο γιά τήν ’Αρχαιολογία τής Κύπρου έκδηλώθηκε πολύ 
νωρίς μέ τόν Daniel καί τόν McFadden. Δυστυχώς κακή μοίρα έθεσε πολύ πρόωρα 
τέρμα στήν ζωή τους, καί δέν μπόρεσαν νά άξιοποιήσουν πλήρως τις έρευνές τους. 
Γιά τις άνασκαφές τοΰ Κουρίου ή άπώλειά τους ύπήρξε πραγματικό πλήγμα γιατί 
χάθηκε μαζί τους ή πείρα, ή προσωπική έπαφή καί ένημέρωση πού μόνον αύτοί 
μπορούσαν νά έχουν. Μερικοί τόμοι τών άνασκαφών τού Κουρίου έχουν έκδοθή δ
πως οί τερρακόττες άπό τόν J. Young τό 1955 καί τά νομίσματα άπό τήν D. Cox 
τό 1959. Τό θέατρο δημοσιεύθηκε τό 1961 άπό τόν R. Stillwell άλλά μένουν άκόμη 
οί άνασκαφές τού Προϊστορικού Κουρίου. Ό Καθηγητής Benson άνάλαβε τήν δη
μοσίευσή τους, κΓ αύτό τουδωσε τήν εύκαιρία νά καταπιαστή μέ πολλά άλλα συγ
γενή Κυπριακά θέματα. Είναι σήμερα ένας άπό τούς πιό δραστήριους Κυπριολό- 
γους. Είναι κΓ άλλοι ’Αμερικανοί πού άσχολοΰνται μέ Κυπριακά θέματα, δπως ό 
S. Weinberg γιά τήν Πρώτην Εποχή τοΰ Χαλκού κι’ ό Roger Edwards πού έχει 
τώρα τή γενική εύθύνη τών δημοσιεύσεων τών άνασκαφών τοΰ Κουρίου.

‘Η άνασκόπηση πού έχει γίνει πιό πάνω άσφαλώς μόνο έπιφανειακά μπορούσε 
ν’ άγγίξη τό θέμα καί θά ύπάρχουν άσφαλώς άνθρωποι καί έργασίες πού θά μοΰ 
έχουν ξεφύγει. Σκοπός της ήταν νά δείξη τό ένδιαφέρο πού ύπάρχει στις ξένες 
χώρες γιά τήν Κυπριακήν άρχαιολογία καί τήν έργασία πού έπιτελείται. Δέν περιέ
λαβα φυσικά τήν καθ’ δλα άξιόλογη έργασία πού γίνεται έδώ στήν Κύπρο άπό 
Κυπρίους άρχαιολόγους καί ιστορικούς γιατί ξεφεύγει άπό τόν άρχικό μου σκοπό.

'Η διαπίστωση ζωηρού ένδιαφέροντος γιά τις Κυπριακές μελέτες στό έξωτε- 
ρικό είναι πολύ εύχάριστη’ φέρνει συχνά τήν Κύπρο στό προσκήνιο τής άρχαιο- 
λογικής έρευνας καί δημιουργεί άνάμεσα στούς ξένους διανοουμένους συμπάθεια 
καί άγάπη γιά τήν Κύπρο γενικά.

Ν. ΚΛΗΡ1ΔΗ

ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ

δρ ΒΑΣΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ

Α' ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ t

Τά κατωτέρω 5 δημοτικά τραγούδια, 
είναι, άπό δ,τι ξέρω, μέχρι σήμερα άθη- 
σαύριστα, καί ή αιτία πιθανόν νά είναι:

α) Γιατί δέν έτυχε νά προσεχτούν άπό 
κανένα, έπειδή τώρα τελευταία έχουν πα- 
ραμεριστή, καί,

β) Γιατί, μπορεί νά προσέχτηκαν, άλλα 
νά μή θεωρήθηκαν άξια λόγου, καί νά 
μή τράβηξαν τήν προσοχή έκείνων πού τά 
άκουσαν.

Άπό δ,τι έχω έρευνήσει, τά τραγούδια 
αύτά χρησιμοποιούνταν άποκλειστικά καί 
μόνο στά χωριά τής Μαραθάσας σέ γλέν- 
τια άρραβώνων καί γάμων, καί άποτελοΰ- 
σαν συνέχεια τών ψαλμωδιών τών παπά
δων άπό τούς λαϊκούς συνδαιτυμόνες. Εί
ναι γνωστή ή συνήθεια πού έπικρατεί καί 
σήμερα στά Κυπριακά χωριά, σέ κάθε 
τραπέζι άρραβώνα, γάμου, βάφτισης, 
γιορταστή, νά κάθεται ό παπάς έπί κε
φαλής τού τραπεζιού καί ν’ άρχίζη τό φα
γοπότι πρώτα μέ τήν προσευχή καί τήν 
ευλογία τού παπά, κι υστέρα μέ τις προ
πόσεις καί τή ψαλμωδία έκκλησιαστικών 
ύμνων έκ μέρους τών ιερωμένων καί τών 
ψαλτάδων. Τά τραγούδια αύτά πού παρα
θέτω πιό κάτω άποτελοΰσαν συνέχειαν 
τών έκκλησιαστικών ψαλμωδιών, καί φαί
νεται πώς αύτά είναι δημιούργημα τών 
Βυζαντινών χρόνων, άν κρίνωμε άπό τή 
γλωσσική τους μορφή καί τή μουσική μέ 
τήν όποιαν τά τραγουδούσαν. Τά 5 αύτά 
δημοτικά τραγούδια προέρχονται άπό τό 
χωριό Οίκος τής Μαραθάσας μέ ύπα- 
γόρευση τού Φυλακτή Κκιούρη 
καί μέ καταγραφή τού διδασκάλου κ. 
Νίκου Χριστοδουλίδη.

Τό έξαιρετικόν ένδιαφέρον πού παρου
σιάζουν είναι μιά σοβαρή άντίθεση τοΰ έ- 
ρωτικοΰ περιεχομένου των πρός τήν έκ- 
κλησιαστικήν μουσικήν, μέ τήν όποιαν τά 
τραγουδούσαν στά γλέντια των οί κάτοι
κοι τής περιοχής.

2ε ήχον α' ώς τό προσόμοιον: 
Τον τάφον Σου Σωτήρ.

1 Τής άσπρης τό φιλίν 
τής ξανθής μαυρομμάτας 
τρελλαίνει μου τόν νοΰν 
καί δεινώς βασανίζει, 
ραΐζει τά σπλάχνα μου, 
φώς μου, μάδκια μου' 
πώς λαχταρά ή καρκιά μου, 
νάρτ’ ή ώρα μας 
νά τζοιμηθούμεν άντάμα.

Σέ ήχον α'.
2. Τής Παραδείσου τά κάλλη, έχεις 

πουλλάκιμ μου 
έχεις καί μαύρ’ άμμάδκια καί φρύδκια 

γαϊτάνια, 
καί άσπρον λαιμόν, καί τά χείλη σου 

κόκκινα.
Ξέβα λεχνή μου στό παραθύριν νά 

σέ ίδώ, 
διά τά σέναν έτρελλάθηκα.

Σέ ήχον πλ. α' ώς το προσόμοιον: 
Χαίροις ασκητικών.

3. Κόρη, δταν σέ θέλω ίδείν, 
ώσάν περνώ πού τήμ πόρτασ σου, 
βλέπω τήν όμορκιάσ σου, 
εναν ώραίον κορμίν, 
καί τά μαύρα τ’ άμμάδκια σου, 
καί δέ χορτάννω, πουλλίμ μου, 

νά σέ θωρώ, 
κάμε, κόρη, έναν έλεος.
"Οτε έκ τοΰ ξύλου Σε νεκρόν.

4. Οίνος, ό γλυκύς μου ιατρός, 
ό καθαρώτατος ρήτωρ καί περιβόητος, 
δλα μου τά τραύματα αύτός ίάτρευσε, 
ρητορεύειν μ’ έδίδαξε 
καί πλεΐστα νά λέγω 
ώς καθώς τόν ξεύρετε 
δσοι τόν πίνετε.
“Ολην τήν σοφίαν μανθάνω 
καί ’Αριστοτέλης αΰθις γίνομαι.
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(χωρίς μουσική)
5. Στής μαντζουράνας ) τόν όσσιόν 

έγειρα νά ποτζοιμηθώ, 
λλίον ύπνον γιά νά πάρω 
τήν άγάπημ μου γιά νάβρω. 
Όνειρον είς τόν υπνομ μου 
τζαί στ’ όνειροφάντασμάμ μου 
όνειρεύτηκα τζ’ έγιώ:

1

1 ) Όρίγανον τό άμάρακον. 2) διπλοκαλλιεργημένο.

—Παντρεύκουν τήν άγάπημ μου, 
κάμνουν το γιά γινάτιμ μου, 
τζαί διοΰν της τόν όχτρόμ μου 
γιά τό πείσμαν τό δικόμ μου.

Β'. ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΙΧΟΥΣ
Τά κατωτέρω 6 αινίγματα δέν περιλαμ

βάνονται στή συλλογή του Άθ. Σακελα- 
ρίου πλήν του 1ου, τό όποιον είναι δια
τυπωμένο διαφορετικά καί στις δυό πε
ριπτώσεις τής συλλογής. Στήν πρώτη εί
ναι γραμμένο έτσι:

Τόμ Μάρτην ν’ άρκινήσω 
μιάν έκκλησιάν νά κτίσω 
τόν ’Άουστον νά τήν τελειώσω 
πεντακόσιους νομάτους νά χωρή εσσω 
τζιαί τό γρόθθοσ σου νά μεν τό χωρή 
νά πάη κάτω.

Στή δεύτερη:
Σπήλιος έμ’ πού κτίζετουν τήν πρώτην 

του Μαρτίου, τζι’ ό μάστορης πού τόν έ- 
κτισεν ’έν άφησε θυρίδαν, ’έν άφησε μέ 
πρόπορταν μηδέ παναθυ^ίδαν, τζ’ άννοι- 
ξέν τους ό γούμενος τζ’ έβκήκαν οΰλοι 
έξω.

Στήν παρούσα συλλογή τό αίνιγμα αύ
τό διατυπώνεται πολύ διαφορετικά: 
1. ‘Ένα σπίτιν έχτίζετουν 

είς τήν άρκήν του Μάρτη.
Εφτά μήνες έχτίζετουν 
μέχρι τοΰ Σεττεβρίου 
τζαί τζεΐνος πού τό έχτισεν 
’έν τ’ άηκεθ θυρίδαν, 
μήτε στον τοίχο μιάμ πορτούν. 
Άμμά πριχοΰ νά τελειωθή, 
άμέτρητοι έμπήκαν 
τζαί έξω δέν έβκήκαν.

Τί είναι;
(Άπ. Τό ρώδι τής ρωδιός) 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ’Αγρόν.
Τά άλλα 5 αινίγματα παραλείπονται 

τελείως άπό τή συλλογή Σακελαρίου, ή 
όποια είναι ή πληρεστέρα, άφοΰ περιλα
βαίνει 145 αινίγματα, θεωρώ σημαντικά 
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τά αινίγματα αύτά, όχι μόνον γιατί είναι 
διατυπωμένα σέ στίχους, άλλά καί διότι 
είναι πολύ έπιτυχεμένα.
2. Βασίλισσα τζαί βασιλέας 

έναμ πύρκον έχτισαν 
τζ’ έξοδα ’βάλαμ πού μισά, 
τζ’ ό πύρκος άμα χάλασεν 
τά έξοδα κερτίσαν 
καθένας τζεΐνα ποόβαλεν, 
τζ’ οί δκυό φκαριστηθήκαν.

Ποιοι είναι;
Άπ. Βασίλισσα: ή γή πούβαλε τό 

χώμα. 
Βασιλέας : ό θεός ποΰβαλε τή 
π , . „ Ψυχή·Π υ ρ κ ο ς : ό άνθρωπος πού ό

ταν πεθάνη (χαλα
στή ό πύρκος) 
παίρν’ ή βασίλισσα 
(γή) τό χώμα της 
κι’ ό βασιλιάς (θε
ός) τή ψυχή.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, Αγρόν.
3. Σαράντα μέρες πολεμώ 

μέραν τζαί νύχτα ξαγρυπνώ 
τζαί δέκα τρεις πουρκεύκω 
κλώθω ’πό τζεί, κλώθω ’πό δά 
τζαί κάποτε νηστεύκω, 
χωρίς άσβέστην τζαί πηλόν, 
μά τόθ θεόμ πού ’μώνω, 
τόμ πύρκομ μου τελειώνω. Τί είμαι;

(Άπ. Ό μεταξοσκώληκας) 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙANNOY, Αγρόν.

4. Είμαι γυμνός, όλόγυμνος 
τζ’ οΰλλον τόγ κόσμο ντύνω 
τζ’ όπ’ ευρώ τρύπαν άννοιχτήν 
ποττέ μου δέν τή ’φήννω.

Τί είμαι; 
(Άπ. τό βελόνι).

5. Είς τόν τοίχομ μέ κρεμμάζουν 
τζ’ οΰλοι έμέμ παρατηρούν. 
Ρέσσουμ πάνω, ρέσσουγ κάτω, 
πάντα θέλουν νά μέ δουν.

Τί είμαι; 
(Άπ.: τό ρολόι του τοίχου).

6. Σαράντα σκάλες δίολον ) 
έβαλά το σησάμι, 
τζ’ δσ’ άστρα έσ’ ό ούρανός 
τόσα κουτσιά νά κάμη.

12

Ποιό είναι τό δίολο καί τό σησάμι; 
(Άπ.: ό ούρανός μέ τ’ άστρα).

Α. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Είς τελετήν ή όποια έγινε είς τήν αί
θουσαν «Παρνασοΰ» Αθηνών, τό 1936, είς 
μνήμην έκλιπόντων διαπρεπών γεωπόνων 
τής τελευταίας έκατονταετίας, έλέχθησαν 
μεταξύ πολλών άλλων καί τά έξής διά τόν 
άείμνηστον Π. Γεννάδιον.

«Μεταξύ τών γεωπόνων, οί όποιοι ση- 
μαντικώτερον έδρασαν τήν τελευταίαν έ- 
κατονταετηρίδα ύπέρ τής προόδου τής 
Ελληνικής Γεωργίας, ό άείμνηστος Γεν
νάδιος άναμφισβητήτως κατέχει τήν πρώ
την θέσιν».

Ό Δρ. Δ. Α. Πόνος, διευθυντής Στάθ
μου Γεωργικών ’Ερευνών, Λαρίσσης, ê- 
γραψε τά έξής περί Γενναδίου:

«Μεταξύ τών γεωπόνων διεκρίθη δλως 
ιδιαιτέρως ό Π. Γεννάδιος, άναδειχθείς 
διά τόν άπαράμηλλον ζήλον του καί τήν 
παραδειγματικήν έργατικότητά του τήν 
δημιουργικήν άφοσίωσίν του είς τήν έκτέ- 
λεσιν τών ιδιαιτέρως σημαντικών διά τήν 
άναγεννωμένην Ελλάδα καθηκόντων του, 
ώς ό Πρύτανις όλων τών γεωπόνων τής 
τελευταίας έκατονταετίας διά τό μέγεθος 
άκριβώς τής γιγαντιαίας συμβολής του 
διά τήν άνάτπυξιν τής ’Εθνικής μας πα
ραγωγής».

Ό άείμνηστος Γεννάδιος έσπούδασε Φυ
σικήν ‘Ιστορίαν καί Γεωπονίαν είς τό Πλ- 
νιουά τών 'Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 
ήρχισε δέ τό έπαγγελματικόν του στάδιον 
ώς διευθυντής τών είς Θεσσαλίαν μεγά
λων άγροκτημάτων κάποιου Χρ. Ζωγρά
φου, ό όποιος τόν είχε βοηθήσει οίκονο- 
μικώς διά νά άποπερατώση τάς είς Αμε
ρικήν σπουδάς του.

Τό 1880 διωρίσθη ’Επιθεωρητής Γεωρ
γίας καί τό 1882 ’Έφορος τοΰ παρά τόν 
Βοτανικόν κήπον δημοσίου δενδροκομείου, 
δπότε καί άρχίζει ή λαμπρά καί γόνιμος 
γεωπονική του δράσις. Μανιώδης δενδοό- 
φιλος, είσήγαγε, πολλαπλασίασε καί διέ

δωσε μέσον του δενδροκομείου, χιλιάδας 
δένδρων παντός είδους, καλλωπιστικούς 
θάμνους καί άνθη. ‘Όταν τό δενδροκο- 
μείον παρεδόθη ύπό του Γενναδίου είς τήν 
Τριανταφυλλιό ιον Σχολήν έμετρήθησαν 
250.000 δένδρα καί καλλωπιστικοί θάμνοι 
215 διαφόρων ειδών καί ποικιλιών. Τά 
πλείστα τών ύπαρχόντων είς τόν Βασιλι
κόν Κήπον Αθηνών, παλαιό δένδρα, έχουν 
φυτευθή έπί έποχής Γενναδίου.

Τό 1887 διορίζεται Διευθυντής τής 
Γεωργικής Υπηρεσίας. Ύπουργείον Γεωρ
γίας δέν ύπήρχε τότε. Αί συνθήκαι ύπό 
τάς όποιας άνέλοβε τά καθή κοντά του 
ήσαν, άπό πόσης άπόψεως, δυσχερέστατοι 
διό τό έργον ένός γεωπόνου, διότι κατά 
τήν έποχήν έκείνην έπεκράτουν άκόμη αί 
πρωτόγονοι μέθοδοι καλλιέργειας καί έκ- 
μεταλλεύσεως τής γής. Τό ’Ησιόδιον άρο- 
τρον ήτο τότε τό μοναδικόν μέσον όργώ- 
σεως του έδάφους. Χάρις είς τάς άόκνους 
καί συνεχείς προσπαθείας του πρώτος 
αύτός είσήγαγε είς Ελλάδα τό σιδηροΰν 
άροτρον καί άλλα νεώτερα χειροκίνητα 
καί μηχανοκίνητα γεωργικά έργαλεΐα. 
Ενδιαφερόμενος διά τήν έπαγγελματικήν 
μόρφωσιν τών άγροτών είσηγήθη καί έπέ- 
τυχε τήν ΐδρυσιν τριών πρακτικών γεωρ
γικών σχολών καί πολλών γεωργικών 
σταθμών, οί όποιοι κατά πολύ συνέβαλον 
είς τό νά διαδοθούν βελτιωμένοι ράτσαι 
ζώων, έκλεκτά είδη καί ποικιλίαι δέν
δρων, λαχανικών κ.τ.λ., νέα καί βελτιω
μένα συστήματα καλλιεργειών, συστημα
τικοί καταπολεμήσεις φυτονόσων καί πλει- 
στα άλλα.

Είς τάς ύπερανθοώπους αύτοΰ προσπα
θείας ύπέρ τής Ελληνικής Γεωργίας, άντί 
ένθαορύνσεως καί άναννωρίσεως τών ύπη- 
ρεσιών του, συναντά χίλια-δυό έμπόδια καί 
άχαριστίαν καί τέλος τόν «τρώγει» ή πο
λιτική καί παραιτεΐται τής θέσεώς του ώς 
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Διευθυντής τής Γεωργικής Υπηρεσίας. 
Άλλα καί ώς απλός ιδιώτης, δέν παύει 
ούδ’ έπί στιγμήν νά ένδιαφέρεται διά τά 
γεωργικά. Κατέγινε είς γεωπονικός μελέ
τας, δημοσιεύσεις άρθρων γεωργικού έν- 
διαφέροντος κ.τ.λ. Κάτοχος τής ’Αγγλι
κής, Γαλλικής καί ’Ιταλικής γλώσσης, 
υπήρξε μέλος τής Εθνικής Γεωργικής 
Εταιρείας τής Γαλλίας, τής είς Παρισίους 
’Εντομολογικής Εταιρείας καί τής είς 
‘Ηνωμένας Πολιτείας ’Αμερικής Ζωολογι
κής Εταιρείας. Μετέσχε είς πολλά Διε
θνή Γεωργικά Συνέδρια είς τά όποια διά 
τών σοφών άνακοινώσεών του έτίμησε όχι 
μόνον τόν έαυτόν του αλλά καί τήν πα
τρίδα του.

Άπό τοΰ 1885 μέχρι του 1896 έξέδιδε 
άνελλιπώς τό περιοδικόν «Ελληνική Γεωρ
γία», εργον τεράστιον, άποτελούμενον άπό 
12 όγκώδης τόμους καί τό όποιον μεγά- 
λως συνέβαλε είς τήν διαφώτισιν τών ά- 
γροτών καί τών άσχολουμένων μέ γεωρ
γικά ζητήματα καί γενικά είς τήν πρό
οδον τής γεωργίας.

Τό σπουδαιότερον δμως έξ δλων τών 
έργων τοΰ Γενναδίου είναι τό μοναδικόν 
είς τό είδος του «Φυτολογικόν Λεξικόν» 
τό όποιον έγραψε τό 1914, καί τό όποιον 
πρό πολλου έξαντληθέν, έπανεξεδόθη τό 
1959.

Είς τόν πρόλογον τής πρώτης έκδόσεως 
ό συγγραφεύς, μεταξύ άλλων, γράφει 
καί τά άκόλουθα:

«Τό Φυτολογικόν Λεξικόν είναι προϊόν 
τεσσαροκονταετούς μελέτης, έρεύνης καί 
πείρας. Ό έπιστήμων, ό γεωπόνος, ό κτη
ματίας ή ό φιλανθής, ό μή γνωρίζων είμή 
μόνον τήν μητρικήν του γλώσσαν καί έχων 
άνάγκην πληροφοριών περί τής καταγω
γής, τής ιστορίας, τών ’ιδιοτήτων καί τής 
χρησιμότητας ή τής βλαβερότητος φυτοΰ 
τινός, στερείται άπαραιτήτου πρός πλή- 
ρωσιν τής άνάγκης ταύτης βοηθήματος 
είς τήν Ελληνικήν. ’Άλλως καί δΓ έκεί- 
νους οι όποιοι καίτοι κάτοχοι μιας ή πε
ρισσοτέρων ξένων γλωσσών, συμβαίνει νά 
άγνοώσι τάς είς αύτό όνόματα πολλών 
φυτών, τό Λεξικόν θά τούς είναι πολύ χρή
σιμον».

Καί πράγματι ώς προέβλεψε ό άείμνη- 
οτσς Γεννάδιος, τό φυτολογικόν Λεξικόν 
δέν ύπήρξε μόνον γιά τόν “Ελληνα βοή
θημα χρησιμότατον, άλλά καί διά πολλούς 
ξένους έπιστήμονας. Έξ δσων γνωρίζω 
δύο τούλάχιστον παγκοσμίου φήμης έπι- 

στή μονές, ό Ρώσσος VAVILOF καί ό 
Άγγλος PERCIVAL οί όποιοι ήσχολή- 
θησαν μέ τήν έρευναν τής καταγωγής τοΰ 
σίτου, πλείστας πληροφορίας τάς έπήραν 
άπό τό φυτολογικόν Λεξικόν τοΰ Γεννα
δίου.

“Οταν κατά τό 1921 έφοιτοΰσα είς τό 
Πανεπιστήμιον τοΰ Reading είς τήν βιβλιο
θήκη τοΰ όποιου ύπήρχε τό Λεξικόν Γεν
ναδίου, ό καθηγητής Percival συγγρα
φεύς τοΰ γνωστού μνημιώδους βιβλίου 
“WHEAT” μέ παρεκάλεσε καί τοΰ μετέ
φρασα δσα περί τής καταγωγής τοΰ σί
του άνέφερε ό Γεννάδιος.

"Οταν έπίσης ό Ρώσσος καθηγητής 
Vavilof κατά τήν περιοδείαν του είς Άπω, 
Μέσην καί ’Εγγύς Ανατολήν καί δλας 
τάς παραμεσογείους χώρας πρός τόν σκο
πόν έρεύνης περί τής καταγωγής τοΰ σί
του καί συλλογής δλων τών καλλιεργου- 
μένων καί αύτοφυομένων ποικιλιών σίτου, 
έπεσκέφθη κατά τό 1926 καί τήν Κύπρον 
διά τόν ίδιον σκοπόν, μου έξέφρασε τήν 
μεγίστην του άπογοήτευσιν διότι εύρισκό- 
μενος είς Ελλάδα δέν κατόρθωσε μέ 
δλας τάς προσπάθειας πού κατέβαλε νά 
βρή καί νά άγοράση τό φυτολογικόν Λε
ξικόν Γενναδίου. Αδύνατον νά φαντασθή- 
τε τήν χαράν του δταν τό βρήκα καί τοΰ 
τό δώρισα.

Άνέφερα αύτά τά δύο γεγονότα διά νά 
αποδείξω πόσον πολύ είχε έκτιμηθή τό 
έργον αύτό τοΰ Γενναδίου καί άπό ξένους 
έπιστήμονας. ΔΓ ή μας τούς Κυπρίους τό 
Λεξικόν Γενναδίου έχει ιδιαιτέραν άξίαν 
διότι είς αύτό ύπάρχουν άρκεταί καί πο
λύ ένδιαφέρουσαι πληροφορίαι περί τής 
χλωρίδος τοΰ τόπου μας.

Κατά τό 1895 ό Γεννάδιος έκλήθη ύπό 
τής Αγγλικής Κυβερνήσεως νά μελετήση 
τήν κατάστασιν καί τάς έλλείψεις τής 
Γεωργίας Κύπρου, άφοΰ δέ παρέμεινε έπί 
τρεις περίπου μήνας, ύπέβαλε τήν «Περί 
γεωργίας τής Κύπρου» έκθεσίν του είς 
τήν όποιαν μέ άξιοθαύμαστον έμβρίθειαν 
καί όξυτάτην παρατηρητικότητα, έκθέτει 
τάς άπόψεις του έπί δλων τών γεωργι
κών ζητημάτων καί ύποδεικνύει τρόπους 
καί μεθόδους άντιμετωπίσεως καί λύσεώς 
των. Είσηγείται βελτίωσιν τών ύπαρχόν- 
των γεωργικών συστημάτων, εισαγωγήν 
βελτιωμένων ειδών καί ποικιλιών φυτών 
καί δένδρων, εισαγωγήν βελτιωμένης ρά
τσας ζώων καί πουλερικών, καταπολέμη- 
σιν φυτονόσων, ίδρυσιν δενδροκομείων καί 

γεωργικών σταθμών καί πολλά άλλα. 
Πλεϊστα έξ δσων άναφέρει καί είσηγείται 
είς τήν έκθεσίν του καί είς τάς μετέπει- 
τα, ώς Διευθυντής τής Γεωργίας, έτησίας 
του έκθέσεις, αξίζει τόν κόπον νά μελε
τηθούν καί προσεκτοΰν καί σήμερα άπό 
τούς ένδιαφερομένους, διότι δυστυχώς άπό 
δσα όρθά καί σοφά είσηγήθη τότε, δηλ. 
πρό 60 περίπου έτών, άρκετά δέν έχουν 
άκόμη μελετηθή καί πραγματοποιηθή.

Έξ αφορμής τής είς Κύπρον άφίξεως 
τοΰ Γενναδίου ό τότε ’Άγγλος Διοικητής 
Λεμεσού έγραψε: «Υπάρχει μεταξύ τών 
άγροτών δλων τών χωρίων ή έλπίς δτι ή 
έπίσκεψις τοΰ Π. Γενναδίου, τοΰ τόσον 
διακεκριμμένου έπιστήμονος μέ τήν εύρυ- 
τάτην του πείραν καί τάς πρακτικός του 
γνώσεις, σημαντικώτατα θά συμβάλη διά 
τήν βελτίωσιν τής γεωργίας καί γενικά 
τοΰ τόπου».

Τό δτι ένας ’Άγγλος άνώτερος Κυβερ
νητικός Λειτουργός έξεφράσθη μέ τόσον 
κολακευτικά λόγια δΓ ένα “Ελληνα έπι- 
στήμονα, είναι άσφαλώς ένδεικτικόν τής 
μεγίστης φήμης, πού οδτος έχαιρε, δχι μό
νον ώς έπιστήμων, άλλά καί ώς πεπειραμέ
νος καί πρακτικός άνθρωπος, ό όποιος 
είχε θέσει ώς άποστολήν τής ζωής του 
τήν διαφώτισιν τοΰ άγροτικοΰ κόσμου καί 
τήν βελτίωσιν τής Επαγγελματικής καί 
κοινωνικής του θέσεως.

Τόν Νοέμβριον τοΰ 1896, σημαντική καί 
ιστορική διά τήν γεωργίαν τής Κύπρου 
ήμερομηνία, ό Γεννάδιος διορίζεται ώς 
ό πρώτος Διευθυντής τής Γεωργίας καί 
παρέμεινε μέχρι τοΰ 1904. Φαίνεται δτι 
καί έδώ, δπως καί είς τήν Ελλάδα, ή 
ίδια τύχη τόν έπερίμενε, διότι έξηναγκά- 
σθη άπό τούς πολιτικούς τής τότε έποχής 
νά παραιτηθή τής θέσεως του καί νά έγ- 
καταλείψη τήν Κύπρον.

"Οταν άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοΰ Τμή
ματος Γεωργίας συνήντησε τάς ιδίας, άν 
δχι καί κατά πολύ χειροτέρας δυσκολίας, 
τάς όποιας είχε συναντήσει είς Ελλάδα.

'0 τότε Άρχιδασονόμος, ό όποιος έφε
ρε καί τόν τίτλον τοΰ Έπιδεωρητου Γεωρ
γίας καί δ όποιος πρό τοΰ διορισμού τού 
Γενναδίου ώς διευθυντου Γεωργίας ήτο δ 
ύπεύθυνος διά τά γεωργικά ζητήματα, πα- 
ραστατικώτατα τό 1895 έγραψε:

«Αί μέθοδοι τάς όποιας ό Κύπριος 
γεωργός έφαρμόζει όμοιάζουν κατά πολύ 
έκείνων τάς όποιας έχρησιμοποίουν οί 
Αιγύπτιοι έπί τής δυναστείας τών Φαραώ». 

Έπί πλέον δπερ καί τό χειρότερον ό 
γεωργός ήτο οίκονομικώς κατεστραμμέ
νος. "’Ήτο έπίσης τελείως άπροστάτευτος 
άπό τήν ληστρικήν έκμετάλλευσιν τών το
κογλύφων καί άπό αύτήν άκόμη τήν Κυ- 
βέρνησιν, ή όποια ένδιεφέρετο μόνον διά 
τήν εΐσπραξιν άπό τούς γεωργούς βαρυ- 
τάτων φόρων. Οί άκόλουθοι άριθμοί παρ
μένοι άπό τάς έπισήμους έκθέσεις μιλούν 
μόνοι των.

Ό προϋπολογισμός τής Κυβερνήσεως 
κατά τό οίκονομολικόν έτος 1896—1897 
ήτο £222,293. Έκ τού ποσού αύτού ό 
γεωργός συνεισέφερε τό τεράστιον καί 
δισβάστακτον δΓ αύτόν ποσόν τών £105, 
280 είς φόρους ώς άκολούθως:

Δεκάτη σίτου, κριθής, 
βρώμης καί όρόβου £67,425

Φόρος προβάτων, αιγών
καί χοίρων 13,948

Φόρος κτηματικός 33,907

£105,280

Έκ τού προϋπολογισμού δέ τών £222, 
293 μόνον τό έλάχιστον ποσόν τών £600 
διετίθετο διά τό Τμήμα Γεωργίας.

Οί προϋπολογισμοί τών έτών 1900—1903 
μαρτυρούν περί τής άδιαφορίας τής Κυ
βερνήσεως διά τήν γεωργίαν.

1900 διά τό Τμήμα Γεωργίας £ 724 
διά Δασονομείον £3,222

1901 διά τό Τμήμα Γεωργίας £ 733 
διά Δασονομεϊον £3,188

1902 διά τό Τμήμα Γεωργίας £ 736 
διά Δασονομεϊον £3,251

1903 διά τό Τμήμα Γεωργίας £ 742 
διά Δασονομεϊον £3,260

Σημερινός προϋπολογισμός διά μέν τό 
Τμήμα Γεωργίας £700,000 διά δέ τό Δα- 
σονομεϊον £300,000.

Κάποιος Δημοσιογράφος τής τότε έπο
χή ς σχολιάζων τάς άξιαιπένους προσπά
θειας τού Γενναδίου, τάς όποιας κατέβαλε 
διά τήν γεωργικήν άνόρθωσιν έγραψε:

«Πολύ φοβούμεθα πώς αί προσπάθειαι 
τού Γενναδίου θά άποτύχουν διότι ό γεωρ
γός θά του θέση τά άκόλουθα δικαιολο
γημένα έρωτήματα:

(α) Διά νά κάμω, δσα μέ συμβουλεύεις 
νά κάμω, χρειάζομαι χρήματα τά 
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όποια δέν διαθέτω. Να δανεισθώ 
άποκλείεται διότι όπωσδήποτε θά 
χρεοκοπήσω καί θά καταστραφώ.

(β) Διά νά κάμω, δσα μέ συμβουλεύεις 
νά κάμω, δυνατόν νά διαθέτω καί 
χρήματα καί καιρόν, άλλα πρός 
τί νά τά κάμω; Μία αύξησις τής 
παραγωγής, έφ’ όσον έξαγωγικόν 
έμπόριον δέν ύπάρχει σχεδόν κα
θόλου, άντί νά μέ ώφελήση πιθα
νόν καί νά μέ ζημιώση, λόγω βε
βαίου έκπεσμού τών τιμών ή κατα
στροφής τής παραγωγής λόγω ά- 
ζητησίας καί μή άμέσου διαθέσεως 
της·

Είς τό «Λρονικόν Λύσης» ό χρονογρά
φος, διά τό έτος 1901, σημειώνει τά άκό- 
λουθα:

«Δυστυχία στόν τόπον. "Εφεραν άλεύ- 
ρια άπό τό έξωτερικόν. Ό σάκκος τό 
άλεύρι μετρητά 16 σελίνια, βερεσιέ 25 
σελίνια, Πείνα μεγάλη. Τό ρόδι μετρη
τά 30 γρόσια τό κοιλόν, βερεσιέ 60 
γρόσια ! »
Είς τήν «Κυπριακήν Εφημερίδα», ’Ια

νουάριου 1904, δημοσιεύονται τά άκόλου- 
θα:

«Επειδή ή Πάφος εύνοήθη καθ’ όλο- 
κληρίαν μέ καλήν έξαιρετικώς έσοδεί- 
αν, ό Πάφιος άνεκουφίσθη καλώς καί 
αί χειμεριναί του άνάγκαι θά έξεπλη- 
ρούντο καλώς, άν δέν ύπήρχε ό αιώ
νιος του έχθρός, ό Τοκογλύφος».

’Ακριβώς διά νά έκτιμηθή δεόντως ή 
τεραστία προσπάθεια τήν όποίαν ό Γεννά
διος κατέβαλε διά νά πραγματοποιήση, 
μικρόν έστω μέρος του γεωργικού προ
γράμματος, θά πρέπει ό έκτιμητής του 
έργου του νά έχη δλας αύτάς τάς δυσκο
λίας καί τάς τότε έπικρατούσας διαφό
ρους συνθήκας ύπ’ δψιν του.

Μέ τά περιχρότατα οικονομικά μέσα τά 
όποια ό Γεννάδιος διέθετε, άρχίζει άμέ- 
σως τήν έφαρμογήν του προγράμματός 
του.

Ενδιαφερόμενος διά τήν διάδοσιν του 
πρασίνου γενικά καί είδικότερον διά νέα 
εϊδη καί ποικιλίας καρποφόρων καί μή 
δένδρων, λαχανικών, βιομηχανικών καί 
κτηνοτροφικών φυτών, ϊδουσε παρά τήν 
Τάφρον Β.Δ. τής πύλης Πάφου δενδροκο- 
μεΐον μέ θερμοκήπιον καί πειραματικόν 
σταθμόν είς τόν σημερινόν δημόσιον κή
πον. Είσήγαγε, πολλαπλασίαζε καί διέθε

τε χιλιάδας διαφόρων ειδών καί ποικιλιών 
δένδρων καί καλλωπιστικών θάμνων. Είς 
τόν πειραματικόν σταθμόν διεξήγοντο δο
κιμαστικά! καλλιέργειαι καρποφόρων δέν
δρων, κτηνοτροφικών φυτών, κλωστικών 
καί άλλων βιομηχανικών φυτών, λαχανι
κών κ.τ.λ.

Οί άείμνηστοι Γ. Φράγκος καί Α. Κλόκ- 
καρης, οί όποιοι ήνάλωσαν δλην των 
τήν ζωήν έργαζόμενοι ύπέρ τής προόδου 
τής γεωργίας του τόπου των, είς τά δύο 
αυτά ιδρύματα τό δενδροκομείον καί τόν 
πειραματικόν σταθμόν έδιδάχθησαν, κάτω 
ύπό τήν καθοδήγησιν του Γενναδίου, τάς 
πρώτας αύτών γεωπονικάς γνώσεις.

Φυτώρια ίδρυσε έπίσης είς Λάρνακα, 
Λεμεσόν, Κοντέαν καί Πεδουλάν. ’Απ’ δλα 
τά φυτώρια έξεδόθησαν κατά τό 1902 πέ
ραν τών 100.000 δενδριλίων, έκ τών ό
ποιων πέραν τών 10.000 ήσαν χαρουπό- 
δενδρα διότι ό άείμνηστος Γεννάδιος πί
στευε στήν μεγίστην οικονομικήν άξίαν 
τής χαρουπιάς.

Πρός ένίσχυσιν τής εργασίας τών φυ
τωρίων είσηγεϊται καί κατορθώνει ώστε ή 
Κυβέρνησις νά έγκρίνη τήν ίδρυσιν σχο
λικών κήπων, σκοπός τών όποιων ήτο άφ’ 
ένός νά διδαχθούν έμπράκτως οί μαθηταί 
τών δημοτικών σχολείων στοιχειώδεις 
άρχάς γεωπονικής καί άφ’ έτέρου νά συν- 
τελέσουν καί αύτοί είς τήν διάδοσιν του 
πρασίνου είς τάς άγροτικάς περιφερείας.

’Ενδιαφέρεται καί καταβάλλει ύπεραν- 
θρώπους προσπαθείας διά νά πείση τόν 
γεωργόν νά άντικαταστήση τά πρωτόγο
να μέσα καλλιέργειας, τό 'Ησιόδιον άρο- 
τρον, μέ άροτρον ίδικής του έπινοήσεως, 
τό όποιον καί όνόμασε «νέον Κυπριακόν 
άροτρον», τήν δουκάνην μέ άλωνιστικάς 
μηχανάς, τόν σάρακλον μέ νεώτερα σιδε
ρένια έργαλεία κ.τ.λ.

Είς τήν έτησίαν του έκθεσιν του 1902— 
1903 άναφέρει μέ κάποιαν ίκανοποίησιν 
δτι κατορθώθη νά διατεθούν 8 άροτρα καί 
16 ύνία! ’Έμποροι γεωργικών έργαλείων 
καί μηχανημάτων δέν ύπήρχον τότε.

Ένδιαφέρεται έπίσης διά τήν καταπο- 
λέμησιν τών φυτονόσων καί κυρίως τής 
στάκτης τών άμπελιών, ή όποία άπεδεκά- 
τιζε καί κάποτε τελείως κατέστρεφε τήν 
παραγωγήν σταφυλών, τήν ψώραν τών 
έσπεριδοειδών, τήν καρπόκαψαν καί άλ
λων. Εισάγει θειάφι τό όποιον καί παρα
χωρεί σχεδόν δωρεάν είς τούς άμπελουρ- 
γούς, οί όποιοι σιγά-σιγά γενικεύουν τήν 

χρήσιν του, ώς φαίνεται καί άπό τά ποσά 
του είσαχθέντος θείου.

1896—1897 324 όκάδες
1897—1898 352 »
1898—1899 2600 »
1899—1900 3700 »
1900—1901 3700 »
1901—1902 5800 »

Σημερινή εισαγωγή θείου 2000 περί
που τόνοι.

Περιοδεύει συνεχώς καί έπισκέπτεται 
δλα σχεδόν τά χωρία, δχι βέβαια μέ πο
λυτελές αύτοκίνητον, άλλα συνήθως μέ 
ζώον καί σπανίως μέ άμαξαν καί δίδει 
έπί τόπου διαφόρους όδηγίας εις τούς 
γεωργούς.
• Ένδιαφέρεται διά τήν έπιλογήν του 
σπόρου σιτηρών, τήν σηροτροφίαν, τήν με
λισσοκομίαν, τά αιθέρια έλαια, τήν διά- 
δοσιν καλλιεργείας νέων κτηνοτροφικών 
φυτών, τήν διάδοσιν τής πιστακιάς καί 
καστανέας καί δι’ δλα γενικώς τά γεωρ
γικά ζητήματα.

Κατορθώνει νά πείση τήν Κυβέρνησιν 
νά άγοράση τό τσιφλίκι Άθαλάσσας, τό 
όποιον ώς γράφει ό ίδιος:

«Πρόκειται νά χρησιμεύση ώς πειραμα
τικόν άγροκήπιον». Πιστεύομεν, έγραφε, 
δτι σύν τώ χρόνω είς τό κτήμα τούτο θά 
δύνανται οί χωρικοί νά βλέπωσιν τά συ
νήθη των προϊόντα παραγόμενα διά τής 
έφαρμογής νέων συστημάτων καί τής 
χρήσεως τελειοτέρων έργαλείων. θά γίνε
ται βεβαίως χρήσις ειδικών λιπασμάτων, 
οί δέ έπισκέπται του άγροκηπίου θά δύ
νανται νά έκτιμώσιν έξ ιδίας άντιλήψεως 
τήν έπίδρασιν τών λιπασμάτων τούτων έπί 
τών προϊόντων, θά ληφθώσιν έπίσης μέ
τρα πρός βελτίωσιν τής φυλής τών έγχω- 
ρίων κτηνών, τά όποια βελτιούμενα σύν 
τώ χρόνω καί διασπειρόμενα βαθμηδόν 
άνά τήν νήσον θά προσθέσωσι μεγάλως 
είς τήν άξίαν καί τήν χρησιμότητα τής 
κτηνοτροφίας τής χώρας».

’Αναλαμβάνει τήν σύνταξιν τής «Κυ
πριακής Έφημερίδος» ή όποία έφερε καί 
τόν ύπότιτλον «Μηνιαία Έπιθεώρησις 
Γεωργίας, Βιομηχανίας καί ’Αρχαιολογίας 
τής Κύπρου» καί τής όποιας τό πρώτον 
τεύχος έκυκλοφόρησε τόν ’Ιανουάριον 
τού 1904.

Εκδίδει πρός διαφώτισιν τών γεωργών 
τά άκόλουθα φυλλάδια:

1. 1896 Περί Σχινοφύλλου.
2. » Περί τής Δάφνης τού ’Α

πόλλωνος.
3. » Όλίγα τινά περί τής αίγός

καί ιδίως τής αίγός Άγκύ- 
ρας.

4. 1897 Περί πιστακιάς.
5. » Περί Όπουντίας.
6. » Οί κόνικλοι είναι ζώα έπι-

ζήμια.
7. » Περί τής άνάγκης τής έπι-

λογής τού σπόρου δημη
τριακών καί ιδίως τού σί
του.

8. » Περί κατ’ οίκον κατα
σκευής σάπωνος.

9. 1898 Κτηνοτροφικά φυτά δοκι- 
μασθέντα έπιτυχώς έν τφ 
Κυβερνητικώ δοκιμαστικφ 
κήπω Λευκωσίας καί δυνά- 
μενα νά καλλιεργηθώσιν 
έπικερδώς έν Κύπρω.

10. 1899 Τό Νέον Κυπριακόν ’Άρο
τρον.

11. 1900 Περί Κερατέας.
12. » Περί κομμιώσεως τών έ-

σπεριδοειδών.
13. » Κατάλογος Φυτών Κύπρου.

Τίποτε τό γεωργικής σημασίας ζήτημα 
δέν διαφεύγει τής προσοχής καί τού έν- 
διαφέροντός του. Ένδιαφέρεται δι’ δλα, 
τά μελετά καί τά έρευνα. Πείθει πρώτον 
ό ίδιος τόν έαυτόν του, κατόπιν έπισταμέ- 
νων δοκιμών, διά τό άποτέλεσμα πού μία 
συμβουλή ή ύπόδειξίς του θά είχε καί κα
τόπιν προχωρεί είς τήν διαφώτισιν τών 
άγροτών διά ζώσης, μέ φυλλάδια, μέ άρ- 
θρογραφίαν, κυρίως δμως μέ έργα, ύπο- 
δειγματικά καί άποδεικτικά.

'Η Κυπριακή Γεωργία καί γενικά ή Κύ
προς, πολλά άσφαλώς όφείλει είς τόν 
άείμνηστον Γεννάδιον. Είς τόν άνθρωπον 
ό όποιος έθεσε τάς πρώτας βάσεις άνα- 
πτύξεως καί προόδου τής γεωργίας καί 
καίτοι μή Κύπριος αύτός ήργάσθη καί έν- 
διαφέρθη διά τόν Κύπριον άγρότην, δσον 
έλάχιστοι Κύπριοι.

'Η έργατικότης, ή θετικότης μετά τής 
όποίας έπιλαμβάνετο παντός ζητήματος 
καί ή άφοσίωσίς του είς τό έργον καί τήν 
άποστολήν του, άς χρησιμεύσουν ώς πα-
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ράδειγμα πρός μίμησιν δΓ δσους πράγμα
τι ένδιαφέρονται διά τήν βελτίωσιν της 
γεωργίας του τόπου μας καί τήν οικονο
μικήν καί κοινωνικήν έξύψωσιν τών άγρο- 
τών μας. Al πιθανότητες έπιτυχίας είς τάς 
προσπάθειας των, είναι σήμερον κατά πο
λύ περισσότεροι έκείνων τής έποχής του

Γενναδίου, άρκεΐ μόνον μέ σύστημα, προ
γραμματισμόν, περίσκεψιν καί κατάλλη
λον συντονισμόν νά έργασθουν φανατικά 
δλοι οί πραγματικός έπιθυμούντες μίαν 
καλυτέραν αύριον διά τόν άγρότην καί 
ένα εύτυχέστερον μέλλον δι’ δλους μας.

Α. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ

Δέ μπορώ άλλο νά πορευθώ. Σ’ άγνωστη πόλη καί ξένη 
δέν άντέχω νά βάλω πόδι. Τό μολύβι μου άκούγεται δπως 
μιά παράταιρη ^τρίλια άηδονιού καταχείμωνο. Νάμαι λοιπόν, 
ή πάντοτε ζητούσα τά ξάστερα, μετέωρη μέσα στή λύπη σου.

Ενα σημάδι, ένα σημάδι νά ξέρω πώς δέχεσαι ή πώς άρνιέσαι 
ενα σημάδι νά ξέρω πώς έμαθες τί θησαυρούς γιά χάρη σου μαζεύω 
πηγαίνοντας. Ενα σημάδι, λοιπόν, νά φτιάξω ένα σχέδιο πορείας πολύμοχθο καί

πολυετές'
μά νά ξέρω τούλάχιστον πώς κάπου έκεΐ στό τέρμα 
θά είσαι ή δέ θά είσαι. "Ενα σημάδι νά ξέρω 
τί στράτες γυμνές κι έρημες, τί νύκτες χωρίς φώς άκόμα 
μέ άναμενουν. Η ένας άγγελος τό σημάδι σου καί φώς χρυσάφι νά κατεβαίνη 
μέσα μου, σάμπως νά χαμηλώνουν τ’ άστέρια τή νύκτα κρυφομιλώντας 
μέ τά κύματα. "Ενα σημάδι. "Ενα σημάδι σου γιά νά μπορώ ή συνέχεια πιά νά 

ή άλλως πως ή σιωπή καί τό τέλος είναι ή μοίρα μου. πορεύωμαι

ΟΝΕΙΡΟ

’Έτσι όμορφα πού θάναι δλα: Νά δρασκελάς
τό κατώφλι μου. Νά μπαίνης στό σπίτι πού μ*  αίμα καί 
ίδρωτα γιά χάρη σου μόνο θά έχω σηκώση. Ν’ άπλώνης 
τό χέρι στό γέλιο μου. Μιάν φούκταν άνθούς κι εύωδιές 
στ ανθογυάλι μου. "Ενα σμήνος φτωχά, φοβισμένα σπουργίτια 
νά κρύβωνται μές τά μαλλιά σου. Κι έσύ 
ν άνεβαίνης άργά ξεκουράζοντας τ’ άσπρα σου χέρια 
μέσα στό βράδυ. Αύτές οί^ γραμμές άπό φώς πού χαράσσω διαβαίνοντας 
θάναι μαζί σου παντού καί πάντα, θά σέ παραστέκουν σάν φώς άπό γνήσιον 
ήλιιο. θά παίζης τούς ώμους σου δπως τό φεγγάρι τήν πίκρα 
τού γέλιου του πίσω άπ’ τά σύννεφα. Κι οί γραμμές άπό φώς 
ξαφνιασμένες θά κτυπούν τήν καρδιά σου γι’ άντίλαλο 
άγάπης γι’ άγάπη.

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΗ

Α. Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ - ΚΥΠΡΟΛΕΟΝΤΑ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΡΟΛΟΥΣ
(Διήγημα)

Σ κοτάδι, σκοτάδι, σκοτάδι. Μούδιασμα τών αισθήσεων, παράλυση, λήθαργος, 
άνυπαρξία. Καί μιά άκαθόριστη άχτίδα, πού μεγάλωνε, δυνάμωνε, πλησίαζε άνε- 
παίσθητα, κι’ ένα άργό, άργό ξύπνημα πού καθιστούσε συνειδητή άς είναι καί 
στόν πιο ύποτυπώδικο βαθμό τήν προΰπαρξη τής άνυπαρξίας.

Ή Ροδοΰ μετεωριζόταν άνάμεσα σέ ύπαρξη κι’ άνυπαρξία, άνάμεσα σέ αίσθη
ση κΓ άναισθησία, άνάμεσα σέ σκοτάδι καί φώς, άνάμεσα σέ συνείδηση κι άσυ- 
νείδητο. ’Αργά, άργά, άργά, κάτι άλλαζε, άλλαζε. Ή άρχική άχτίδα περέχυνε 
φώς, φωτόχυνε τή διάνοια. Περέχυνε θαλπωρή, πισόσπρωχνε τό μούδιασμα, άχνο- 
ζέσταινε τις αισθήσεις.

Καί μισάνοιξε τά μάτια: ή πρώτη ξεμουδιασμένη^ αίσθηση^ πού παράσερνε 
άνεπαίσθητα στό ξεμούδιασμά της τό ξεμούδιασμα τού λογικού. Μπροστά της 
απλωνότανε γνώριμη εικόνα. Δέντρα ίσκιερά, δέντρα πολλά, πυκνά,, ένα σπίτι 
στό μακρυνό πλάϊ, ένα βαθύ ρέμα. Άχνοξεδιάλυνε καί πράματα πού δέν πέφτανε 
στήν άχτίνα τής δράσης: ένας νερόμυλος μισογκρεμισμένος, κάμαρες, στάβλοι, 
αύλές.

’Αργά, άργά γέμιζαν ζωή. Ζωή παράξενη, ζωή πεντακάθαρη σέ περιβαλλο 
άχνοφώτιστο. ’Ανάμεσα σέ δέντρα δυσκολοξεδιάλυτα, μορφές καθαρές σάν ανά
γλυφες σέ φόντο μουντό, σχήματα ζωντανά μέ άνετες κινήσεις, πρόσωπα γνώ
ριμα: νά ό πατέρας, ή μητέρα παρέκει γαλεύει τήν κατσίκα, θειος της ό μυ
λωνάς άλέθει τό σιτάρι τής παπαδιάς πού φλυαρεί στή γωνιά τού μύλου. ΚΓ ένα 
άδιόρατο ξάφνιασμα: πώς μπορεί καί τήν βλέπει!... Μά γρήγορα ή άπορία βυ
θίζεται στό σκοτάδι τής έναλλαγής.

Μά... αύτός είν’ ό Βασίλης!... ό Βασίλης της, ό γυ ιός της, ό κανακάρης της ! 
Καβαλλάει τό μουλάρι καί ροβολάει κατά τό ρέμα!..., Χά, χά, ^χά! Τί άστεΐο!... 
Δέν είναι άστεΐο; τήν ρωτάει τό λαγαρό μυαλό της. Μ’ αύτός είναι άντρας μεγά
λος κΓ αύτή παιδούλα !... Χά, χά !

Μιά άσυναίσθητη ταραχή τήν διατρέχει. Μά βυθίζεται κΓ αύτή στόν κόσμο 
τού ληθάργου. — ,

Σκοτάδι, σκοτάδι, λήθαργος, άνυπαρξία. Ξεμούδιασμα, άνάλαφρο φώς, λα- 
γάρισμα τού μυαλού, ξεβούλωμα τών άφτιών. ’Ακούει. Άφουγκράζεται. Δέν κατα
λαβαίνει. Πασκίζει. Παραξενεύεται. Τρεμουλιάζει.

Νιώθει καλούτσικα τό περίγυρό της. Είναι τό άνοιχτό χαγιάτι πού βλέπει 
κατά τό περιβόλι, μέ τό μύλο στό βάθος καί τ’ αύλάκι πού πέφτει σέ βαθειά ρε
ματιά, κΓ άντίκρυ μιά γωνιά τού σπιτιού τού παπά. Πίσωθέ της είναι τό τζάκι σέ 
χώρισμα άπό μισό τοίχο. Δεξιά κΓ άριστερά είν’ οί κρεβατοκάμαρες. Πλάϊ της 
πλάτεμα άρκετό γιά νά χωράει τραπέζι καί καναπές δίπλα στό κρεβάτι. ΚΓ είναι 
αύτή ξαπλωμένη σ’ αύτό τό κρεβάτι. Μά γιατί; Τί ώραία πού τάνοιωθε δλα, τί 
όμορφα πού τά ξεδιαλύνει ! Τά ξέρει δλα, τά βλέπει, δέν είν’ άνάγκη ν’ άνοιξη 
τά ματόκλαδά της. ΚΓ άκούει, άκούει, ψιθυριστές παράξενες όμιλίες. Ποιοι νάναι;... 
ΚΓ αύτή τί κάνει;...

—Λές νά βαστάξη ώς αύριο; άκούει κάποιον νά ρωτά.
ΚΓ αύτός σάν νάναι ό Βασίλης!... Τί παράξενο!... ΚΓ αύτή είναι μιά κο- 
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πέλλα, ένα κορίτσι άνύπαντρο. Τί γυιός καί κουρουφέξαλα!... Βέβαια!... Κάποτε 
θά τ’ όνειρεύτηκε. Μά τί όνειρο χεροπιαστό! Γυιός!... Καί κοτζάμου παλληκάρι !... 
Τί παλληκάρι! ’Άντρας!

Μπά, τί παράξενο!... Μ’ αύτός ό Βασίλης δέν έχει δυό κόρες; Τή Χρυσούλα... 
τη Χρυσούλα καί... καί... τή Δομνίτσα. Τόν... Κωστάκη, τόν... Χριστάκη καί... καί... 
τόν Άντρίκκο ! Μά τί έπαθε, τρελλάθηκε; Χί, χί, χί!... 'Ωραία όνειρα!... ’Όνειρα 
τόσο ζωντανά ώστόσο!...

Μά κείνος ό κεβεζές, ό καραγκιόζης ποιος νάταν πού τήν κοροΐδευε καί τής 
έλεγε: «έρίτιμος κυρία Ροδή!» κι’ αύτή χασκογελουσε καί τόν καρπάζωνε γεν
ναία καί κείνος πάσκιζε νά τήν γαργαλίση!... Ό Άντρίκκος δέν ήταν;... Μά γιατί 
τήν φώναζε γιαγιά;...

Κάτι σάν μαγνητικό ρεύμα τήν τράνταξε σύγκορμα. Γιαγιά!... Σάν νά βού- 
λιαξαν ξαφνικά δλα μέσα της. Σάν νά κοβόταν ή άνάσα της. ’Έκανε νά κου- 
νηθή, πάσκισε νά φωνάξη, πάλαιψε ν’ άνοιξη τά μάτια της, παιδέφτηκε νά κουρ- 
δίση τό κουρδιστήρι του μυαλού της, όλα μάταια! Σάν ένα παράξενο αμάξι 
χωρίς τροχούς, χωρίς άλογα, τήν έπαιρνε, τήν έπαιρνε, τήν έπαιρνε πρός μιά σκο
τεινή, όριζόντια καταβόθρα.

* * *

'H Ροδοΰ έννοιωσε πάλι κείνο τό παράξενο μισοξύπνημα πού κρατούσε τις 
αισθήσεις της σάν αλυσοδεμένες μέ λαστιχένιες αλυσίδες, πού μιά σφίγγανε μιά 
χαμνίζανε καί τήν άφήνανε νά χαροπαλεύη μέσα σ’ ένα μισοσκόταδο πού τούλειπε 
ή προοπτική τού χρόνου καί τού τόπου. "Ενας κρότος ρυθμικός κατάφερε νά δια- 
περάση τό ληθαργικό βάραθρο πού μέσα του μετεωριζόταν άχνόφεγγα καί νά 
χτυπήση τή σωστή χορδή τού λογικού.

«’Ανακατεύουνε τό γάλα μέ τήν κουτάλα. Κάνουν χαλλούμια».
Ποιος άραγε νάναι!... 'H μάννα της σίγουρα. Κι’ ό πατέρας. ’Εξόν αν είναι 

στό χωράφι ή στό περιβόλι. ’Έκανε νά σαλέψη, νά γυρίση νά δή. ’Ένοιωθε πεθυμιά 
νά καταλάβη πού βρίσκεται, πώς βρίσκεται έτσι πού νά μή μπορή νά δή, νά κατα- 
λάβη πλέρια τί γίνεται γύρω της, κι’ ήξερε ώστόσο πού ήταν τό τζάκι πού κάνανε 
τά χαλλούμια.

Καί σύγκαιρα ήρθε κάτι ψιθυριστά στ’ άφτί της:
—θέλεις τίποτε μητέρα;... θέλεις γάλα;...
—Mai!... μισοψιθύρισε.

Μά... τί μητέρα!... Ποιός τήν είπε μητέρα!... Παράξενο!... Ή μητέρα της 
θάναι. ’Έκανε σίγουρα λάθος. Χά, χά, χά !... ’Έννοιωσε νά τής βάζουν στό στόμα 
ποτήρι. Κατάλαβε τή γεύση τού γαλάτου. ’Ήπιε. Εύχαριστήθηκε.

—θέλεις τίποτε άλλο μητέρα;...
Χά, χά, χά !... Πάλι τά ίδια !
—θέλω νά πάμε σπίτι!...
Αύτό τώπε καλά, τώπε καθαρά. ’Έτσι τουλάχιστο τής φάνηκε. Κι’ ή εικόνα 

άλλαξε μεμιάς.
«θέλω νά πάμε σπίτι!...» ξανάπε μέ πεποίθηση.
Γύρω της οί άντρες άρχισαν νά μεθούν. Τό βιολί τό χόρτασε. Ό χορός ξεθύ- 

μανε. ΚΓ οί νιόπαντροι άρχισαν νά νυστάζουν. Ήταν μικρή μά ήξερε πονηριές. 
ΚΓ ή σκέψη πώς, οί νιόπαντροι νυστάζουν τής έφερε πονηρό χαμόγελο στό στόμα. 
Νύσταζε κΓ αύτή. ΚΓ οί άντρες μεθύσανε. ’Αρχίσανε τις τρέλλες. Μπορεί καί ν’ 
άρχιζαν τόν καυγά.

«Πάμε σπίτι ! »
Μά... σέ μιά γωνιά κάποιος τήν κυττάζει. Ή καρδιά της πετάρισε. Μιά γλύκα 

άναδύθηκε άπ’ τό πετάρισμα. Μπά!... Ό Χατζής της! Ό Κωστής!... Χά, χά, χά!... 
Χατζής!... Μ’ αύτός είναι λεβεντονιός. Ήταν μεγάλος ποόγινε χατζής. Πώς είναι 
χατζής!... Πώς τόν λέει έτσι! Δέν... δέν... πήγανε μαζύ στόν "Αη-Τάφο;... Στόν 
"Αη-Τάφο;... θαλασσινό ταξίδι, Βερούτι σάν άστρο μέσ’ τή νύχτα, Γιάφα, πορτο
κάλια γιαφίτικα σάν κολοκύθες, Πατριάρχης, κεριά, λαμπάδες, "Αγιο Φώς, βάφτι- 
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σμα στόν Ιορδάνη. "Ενας παπαγάλος: «Ήρθαν οί χατζήδες. Ψήσετε καφέ!» Ό 
παπαγάλος! Πώς γέλασε!...

'O Κωστής ήτανε είκοσι χρονών παλληκάρι. Τά μαύρα του μάτια τήν κυττα- 
ζανε διαπεραστικά. Καί τό κορμί της τρεμούλιαζε ήδονικά.

«Πάμε σπίτι ! »
«’Ακόμα λίγο μάννα!...»
ΚΓ ό Κωστής, ό Χατζή-Κωστής, μέ μιάς βδομάδας γέννια, άσπρισμένσ, γερα- 

σμένος παράκαιρα, έπινε, έπινε χαχανίζοντας.
«Πάμε σπίτι Κωστή!...»
Καί πάποιος τήν τραβούσε άπ’ τό φουστάνι, καί κάτι τής έλεγε. Ήταν ή 

κόρη της ή Μηλιά.
"Ενα τρεμούλιασμα παράξενο, άλλοιώτικο. Κόρη της!... Μηλιά!... Μά δέν τής 

είπαν πώς ή Μηλιά πέθανε;... Ή Μηλιά!... Μά τί Μηλιά καί κουρουφέξαλα!... 
Ή Μηλιά!... Πέθανε ή Μηλιά!... Πότε;... Τής τόπανε καί τήν πήρε τό παράπονο 
πού δέν παραστάθηκε στά στερνά της, πέθανε μακρυά, στή Σκάλα, στό Βαρώσι, 
κάπου μακρυά, κΓ αύτή ήταν άρρωστη, καί πέθανε καί τής τόπανε κΓ έμπηξε τις 
φωνές καί λιποθύμησε καί τής ρίξανε νερό καί τήν πήρε τό παράπονο κΓ έκλαιε, 
έκλαιε! ’Έκλαιε τή Μηλιά της, τό Χατζη-Κωστή της, τή μοίρα της. ’Έκλαιε, 
έκλαιε!...

Μά ήταν παραμύθια δλ’ αύτά;... Ήταν όνειρο;... Ή μάννα της τήν πήρε 
άπ’ τό χέρι καί τραβήξανε γιά τό σπίτι προτού κάνουν καυγά οί μεθυσμένοι. Ήταν 
ώς δώδεκα χρονών παιδούλα καί φορούσε ένα τριανταφυλλί φουστάνι πού τό ζη
λέψανε δλες στό γάμο.

Μά ποιός παντρέφτηκε σήμερα, ποιός παντρέφτηκε !... Ό παπάς καλέ!... Ό 
παπάς μέ τήν παπαδιά... ΚύρΓ έλέησον!... Χί, χί, χί! Παπάς;... Παπάς νά παντρεύε
ται γίνεται;... Μά τρελλάθηκε;... Μά καλά δέν ήταν ό γάμος άπέναντι;...~Δέν εΐν’ 
ό παπάς πού κάθεται στ’ άντικρυνό σπίτι;... Ό παπάς, ό γυιός τής άνηψιάς της;... 
Ή Μαρή, ή Μαρή, μά... ή Μαρή ήταν άγέννητη!... ‘O παπάς, ό παπάς γυιός τής 
Μαρής, παπάς καί νά παντρεύεται, κΓ αύτή στό γάμο του δώδεκα χρονών... μέ 
τή μάννα της καί τ’ άντρόγυνο νά νυστάζη, κΓ αύτή νά χασκογελά μέ πονηριά... 
Μά... τ’ άντρόγυνο δέν ήταν παπάς καί παπαδιά. Μά ποιοι ήσαν!... Καλέ δ παπάς 
ήταν!... Μά πώς!... Πριν νά γένη παπάς!... Παράξενα πράματα! Βαρυέστησε νά 
σεκλετίζεται.

* * *

Ουφ!... Ζέστη!... Μά γιατί ζεσταίνεται έτσι; Πασκίζει νά συγκεντρώση τή 
σκέψη της στήν κατάσταση πού βρίσκεται καί στόν τόπο καί στις περιστάσεις. Μά 
δλα τούτα τής φαίνονται άκαθόριστα, άνάμεσα σέ όνειρο καί πραγματικότητα, 
άνάερα, άνάλαφρα, σχεδόν άνύπαρκτα. 'Ωστόσο τή ζέστη τή νιώθει καί τό αίσθημα 
τό βασανιστικό πού τής προκαλεΐ έχει μιά παράξενα έντονη πραγματικότητα μέ
σα του.

Κάνει καί ξανακάνει «οόφ ! », μά δέν μπορεί νά πή άν τούτο τό «ουφ» βγαίνει 
άπ’ τό στόμα της ή άπ’ τήν ψυχή της. Κάνει νά στρίψη τό κορμί της, νά κουνήση 
τά χέρια της μά δέν μπορεί νά πή σέ ποιά στάση βρίσκεται, άν είναι όρθια ή ξα
πλωμένη ή καθιστή. Κουνάει τά χέρια της μά δέν μπορεί νά πή άν τά κουνάη 
πραγματικά ή άν νομίζη πώς τά κουνάει. Πού βρίσκεται;... Τί κάνει;... Τί ε’ν’ 
αύτή ή ζέστη; Καί σάν νά τήν ένοχλούν μύγιες. Ουφ!... Οόφ!...

Τώρα νοιώθει ένα άεράκι, μιά εύχάριστη αόρα νά τής χαϊδεύη απαλά τό πρό
σωπο. Άπό πούθε έρχεται;... Δέν τό ξέρει, δέν τό νιώθει καί δέν τήν ένδιαφέρει. 
Χαθήκανε κΓ οι μύγιες. Νά τώρα κΓ ένα ξαλάφρωμα στό κορμί. Σάν νάταν κου
κουλωμένη μέ βαρειά ρούχα καί τής τά σηκώσανε. Σάν νάταν ντυμένη βαρειά 
καί τή μισογδύσανε. Πώς δμως;... Ποιός;... Καί τό άεράκι συνεχίζει νά τής δρο- 
σίζη τό πρόσωπο καί τό κορμί. Τό νιώθει δροσερό κΓ άνάλαφρο.

—Είσαι καλά τώρα μητέρα;...
Πάλι τούτη ή φωνή. Μά καλέ μητέρα δέν είσαι σύ; Δέν σέ ξέρω νά κάνης 
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αστεία. Μά... είσαι σύ μητέρα; Σάν νάναι ή Κάλλου ! ’Άλλο τούτο πάλι! Ποιά 
Καλλού!... Μέγας είσαι Κύριε!...

Σταματούσε θεληματικά τις αισθήσεις της, τις απονάρκωνε γιά κάμποσο. 
’Ένοιωθε μιά βαρυεστημάρα όλούθε της. Τήν περιζώνανε άχνά κι’ ακαθόριστα μυ
στήρια πού κι’ ή πιό άσήμαντη προσπάθεια νά τά ξεδιαλύνη τσάκκιζε τό μυαλό 
της. Μιά μικρή ξεκούραση τής χρειαζόταν. Κι’ ϊσως μέ τήν ξεκούραση τούτη νά 
λαγάριζε τό καταπονημένο της μυαλό καί νάνοιωθε τέλος πάντων σέ τί μυστηριώ- 
δικο πέλαγο νά πλέη.

Άκούς έκεΐ ή Καλλου!... Μά δέν είν’ αύτή ή κόρη της πού πήρε τόν Άτσουπά; 
Χί, χί, χί !... Πόσο γέλασε σάν τής τόν έφερε ό Βασίλης γιά γαμπρό καί τής είπε 
πώς τόν λένε Άτσουπά!... Άτσουπάς σωστός, άσουλούπωτος καί στά μούτρα καί 
στό κορμί καί στις δουλειές του δπως φάνηκε άργότερα. Μά κι’ ή Καλλου δέν 
πήγαινε πίσω. Κι’ ήταν καί μπασμένη στά χρόνια. Ήταν ώστόσο έξυπνη καί 
νούσιμη. Δέν είπε όχι. Άτσουπάς, Άτσουπάς παρά γεροντοκόρη. ΚΓ ή μάννα της 
τη χωράτεψε καί τής είπε: «Ποιος σέ καταράστηκε κόρη μου νά σέ πάρη ό Άτσου
πάς;...» ΚΓ ή Καλλου πήρε τό άστείο καλόκαρδα.

Μά ποιά καλέ, ή Καλλου;... ‘Η κόρη της;... Μά που τήν βρήκε τήν κόρη;... 
Αφού άκόμα είναι λέφτερη;... ΚΓ ό Βασίλης;... Ό άσίκης της πού δέν άφησε 
θηλυκό πού νά μή τού βάλη χέρι;... Πού πηδούσε τις νύχτες τούς φράχτες καί τούς 
μαντρότοιχους; Καί κάποτες πήγε καί φυλακή γιά τούτα ούλα!

Μά σίγουρα δλ’ αύτά είναι φαντασίες της. Οί κοριτσίστικές της φαντασίες, 
τά όνειρά της. Μά αλήθεια όνειρεύτηκε γιά παιδιά της τήν Καλλού τή στραβο- 
κάννα, τήν χοντρομούσουδη, τήν άσουλούπωτη, μέ τόν Άτσουπά της; Καί τόν Βα
σίλη τόν άσίκκη; Δέν ήξερε νά όνειρευτή τίποτε καλύτερο;

Κάποιος έπιασε τό χέρι της κάί τδσφιξε στό δικό του.
—Μάννα, καταλαβαίνεις ποιος είμαι;... ’Άνοιξε τά μάτια σου!
Δέν σκέφτηκε τίποτε, δέν ύπόθεσε τίποτε. ’Άφησε τό μυαλό της νά μουδιάση 

καί συγκέντρωσε τήν προσπάθειά της στό ν’ άνοιξη τά μάτια της. Δύσκολη δου
λειά. Μά ώστόσο μέ κάποια προσπάθεια τά μισάνοιξε. 'Ο Βασίλης!... θεέ μου!... 
Ο Βασίλης... γέρος... ασπρομάλλης... ’Έννοιωσε ένα πάγωμα στήν καρδιά πού 

σάν κινούμενο σάβανο άπλώθηκε σ’ δλο της τό κορμί. ’Έκλεισε ξανά τά μισανοιγμέ- 
να ματόφυλλά της. Τό παγωμένο σάβανο άπλωνόταν τώρα νά σκεπάση καί τό 
μυαλό της. Πρόφτασε κΓ ακούσε πάλι τήν παράξενα γνώριμη φωνή:

—Μάννα, μέ κατάλαβες;...
—Ναί, είσαι ό Βασίλης! απάντησε ξέψυχα, άθελά της, όλότελα αύτόματα, 

σάν νάλεγε ένα ψέμα, ένα χωρατό, μιά άπιθανότητα, κΓ ό λήθαργος τήν περι
άρπαξε στούς σκοτεινούς πλοκάμους του.

* * *

'Η Ροδού κάθεται κάτω άπ’ τήν βαθύσκια άχλαδιά καί κεντάει ένα μιξιλάρι 
μέ άλικο μετάξι. Μπροστά της είν’ ή ρεματιά τού μύλου πού στό βάθος της τρέ
χει βαρυόηχο τό νερό πού στέλλει ή φτερωτή τοΰ μύλου σάν γιγάντιο πίδακα. 
Κεντάει καί σιγοτραγουδάει. Πιό κάτω είναι τό ξύλινο γιοφύρι πού βγάζει στό 
μονοπάτι που τραβαει για το κέντρο τού χωριού. Κάποιο σφύριγμα άκούστηκε 
καί γυρίζοντας τό κεφάλι κατά τό γιοφύρι άγνάντεψε στή μέση του νά τήν κυτ- 
τάζη χαμογελώντας ό Κωστής! Κόπηκε ή άνάσα της! Τυμπανοχτυπούσε ή καρδιά 
της κΓ άντιφωνούσαν τά μηλίγγια της. 'Ωστόσο σηκώθηκε μέ κόπο κΓ έτρεξε γιά 
τό σπίτι μόλις άκούοντας τό σαρκασμό πού τήν έτρεξε ξοπίσω:

«Σέ τρομάξαμε κοκώνα μου;...»
'Ένα άνάλαφρο χάδι τής γλυκόζωνε τό κορμί. *Ένα  ήδονικό γαργάλισμα τής 

άνοιξε τά σφιγμένα χείλια σέ χαμόγελο καί μιά άχνή φωνούλα τής ξέφυγε άπ’ 
τά σφιγμένα δόντια:

«Κωστή μου!...»
Μά νά, κείνος δέν είν’ ό Κωστής;... Είναι ξαπλωμένη στό χαγιάτι, θέλει νά 

σηκωθή, πάει νά σηκωθή. *Ένα  σιδερένιο χέρι τής πιέζει τό στήθος καί τήν καρ- 
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φώνει στή ξυλένια τάβλα. Μά γιατί ξαπλώνει;... Τί ώρα νάναι;... Ούτε, ήλιος είναι, 
ούτε νύχτα είναι, ούτε φώς βλέπει, ούτε σκοτάδι νοιώθει. Μά νά ό Κωστής, χα
μογελάει πονηρά άνάμεσα στά γκρίζα γένια του πού συνήθιζε νά ξουρίζεται κά
θε βδομάδα.

«Μά δέν σού είπα, Κωστή, νά ξουρίζεσαι δυό φορές τή βδομάδα;»
Δίπλα του είναι τό γαϊδούρι καί πασκίζει νά τό καβαλλικέψη γιά νά πάη 

στή Μαραθάσα νά δή τό γυιό του. Μά δέν τόν καλοβαστούνε τά πόδια του καί 
δυσκολεύεται. Τώρα τά μάτια της παίζουν περγελαστικά βλέποντας τις προσπά- 
θειές του νά καβαλλικέψη.

«Πέρασες, Χατζή μου, γέρασες!...»
Καί πήγε στόν καθρέφτη νά ίσιάση τά μαλλιά της πού τής τά πήρε ό άέρας. 

Ήταν όμορφη τό δίχως άλλο. ’Όχι πώς θέλει νά τό φουμιστή. Μά^ öXoj. τής τό 
λένε. "Ομορφη καί νέα καί δροσερή. Ρόδι ροδοκόκκινο, όνομα καί πράμα. Ό 
Χατζής τσάκκισε, δέν μπορεί εύκολα νά καβαλλικέψη. Μά τί νά σού κάνη; 
Κοντεύει τά έβδομήντα.

Πέφτει τώρα σέ βαθύ συλλογισμό. Αδιόρατα νοιώθει μιάν άλλοιώτικη πραγμα
τικότητα. Καί πάλι άδιόρατα μαντεύει πώς κάποια άλλη πραγματικότητα πέρασε 
καί διάβηκε καί τής άφησε άπορίες, λαχτάρες, καϋμούς, άπογοητεύσεις. Δέν πέ- 
θανε ή νύφη της ή καλωσυνάτη, ή γλυκομίλητη, ή ’Άννα, πού τήν άγαποΰσε πιό 
πολύ άπ’ τις κόρες της τις ίδιες;

«Είναι χαρράμι σου τούτ’ ή γυναίκα ρέ Βασίλη!... Καί δέν έχτιμας καύμένε 
τό λαχείο πού σούπεσε ! »

Είναι μυστήριο πού τόν τραβά καί πού τόν σέρνει τόν άνθρωπο ή φαντασία ! 
"Ενα κορίτσι εικοσάχρονο πού τής χαμογέλασε ένας λεβεντονιός μέ μαύρο μου
στακάκι στριμμένο σάν άγκίστρι καί τής άναστάτωσε τήν ύπαρξη, βρίσκεται σέ 
μιά κατάσταση άκαθόριστη, μέ τό μυαλό έλεεινά μπερδεμένο καί φαντάζεται 
νύφες καί γαμπρούς καί κόρες καί γυιό καί άντρα πού δέν μπορεί νά καβαλλι
κέψη τό γαϊδούρι !

’Άραγε τά βλέπει τούτα σάν σέ όνειρο, σάν όνειροφαντασία, πώς κάποτε θά 
τής λάχουνε; Καλά ό γέρος, καλά ό Βασίλης, μά κείνη ή Καλλού ή στραβοκάννα; 
Μά ώστόσο όλα τούτα είναι παράξενα. Δέν είναι όνειροφαντασία. Είναι πραγμα
τικότητα. Δέν φαίνονται πράματα μελλούμενα. Φαίνονται τωρινά, χτεσινά, περ
σινά, προπέρσινα. Ούφ!... Μπας κΓ είναι άρρωστη;... ’Έχει πυρετό;... Είναι όνει- 
ροφαντασίες τής άρρώστειας;... Πάτον παραλήρημα νά τής περνούσε!...

«Μάννα, έχω πυρετό;...»
Δέν τής άποκρίνεται κανένας. Άφουγκράζεται. Απόλυτη ήσυχία. Τά μάτια 

τάχει κλειστά σφιχτά, σφραγισμένα. ΚΓ ώστόσο νοιώθει πώς γύρω είναι σκοτάδι, 
έρημιά, άνυπαρξία. Μόνη μέ μιά σπίθα συνείδησης νοιώθει νά πλέη άπαλά - άπαλά 
καί σάν άνάερα σ’ ένα άέρινο πέλαγο έξουθένωσης, όνείρου.

* * *

Στό πανηγύρι έχει πολύ κόσμο καί δυσκολεύονται νά προχωρήσουν. Ό δρό
μος πού όδηγάει πρός τήν έκκλησιά είναι άνηφορικός κΓ άπ’ τις δυό μεριές του 
είναι πουλητάδες πού σέ ξεκουφαίνουν μέ τά διαλαλητά τους. ‘Η Ροδού έσκυψε 
μπροστά σέ μιά γυναίκα πού πουλάει ίταρέδες. Πήρε ένα τόπι στό χέρι της καί 
τό έξετάζει μέ προσοχή καί μέ λαχτάρα φέρνοντας στό μυαλό της πώς ϊσως ή 
μητέρα της πού στάθηκε πίσω της άδιάφορη νά μή θέλη νά τής άγοράση. Μά 
έκεΐ πού ήταν σκυφτή μιά χαρούμενη φωνή τής φώναξε άπό δίπλα:

«Τί κάνεις γιαγιά!... θά γοράσης ίταρέδες;»
Γύρισε άπότομα τινάζοντας τό κορμί της πρός τά πάνω καί κύταξε τήν έγ- 

γόνα της τή Δομνίτσα πού τής χαμογελούσε μέ μιάν άλλόκοτη πονηράδα. Καί 
κείνη ένοιωσε στή ψυχή της κάτι άλλόκοτα συναισθήματα: στοργή, θυμό, φόβο. 
Γύρισε στή μάννα της καί τήν κύτταξε στά μάτια έρωτηματικά. Μά κείνη δέν τής 
είπε τίποτε. Μονάχα τήν κυττούσε κΓ αύτή στά μάτια αινιγματικά καί στ’ άχείλι 
της άνθιζε ένα χαμόγελο πού τής φάνηκε κοροϊδευτικό.
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’Έδωσε ένα_ τίναγμα στό κεφάλι της κι’ ή χοντρή μαύρη πλεξούδα τών μαλ
λιών της πού της κρεμόταν στήν πλάτη πετάχτηκε άπ’ τόν ώμο της καί χύθηκε 
στά στήθεια. Τήν πήρε στό χέρι της καί τήν κύτταξε προσεχτικά. "Ολη ή λαμπρό- 
τη τής νιότης καί τής όμορφιάς άναδινόταν άπ’ αύτή τήν πλεξούδα. Τί θέλει νά 
πή^λοιπόν κείνο τό «γιαγιά»; Μά ώστόσο αύτή ήταν ή Δομνίτσα. Κι’ ήταν ή κόρη 
του Βασίλη! Μπά, μπά, μπά!... Μέ συνεπαίρνει πάλι ή όνειροφαντασία. Γύρισε 
στή Δομνίτσα μά είχε χαθή. Μά τήν είδε καί καθόλου στ’ άλήθεια; Μά τώρα 
πιά τήν ξέχασε κιόλας, ηανακύτταξε τή μάννα της. Κείνη τώρα έρευνουσε μ’ 
άδιάφορη ματιά τά έκθέματα πού άπλωνόντανε μπροστά της καί τό ειρωνικό χα
μόγελο δέν ήταν πιά στ’ άχείλι της κι’ ούτε φαινόταν νά ύπήρξε ποτέ. Προχω
ρήσανε, σπρώχνοντας καί σπρωχνόμενες.

Φτάσανε στήν αύλή τής έκκλησιάς. Έδώ ό συνωστισμός ήτανε μεγαλύτερος 
γιατί σχεδόν δλη τήν έχταση τήν κρατούσαν οί πουλητάδες. 'Ωστόσο μπήκανε" στήν 
έκκλησιά. Μά παράξενο πράμα: ή έκκλησιά δέν είχε τή γιορτάσιμη όψη πού έ
χουν στά πανηγύρια. Κόσμος πολύς μά ήσυχία βασίλευε καί μιά σιγή άλλοιώ- 
τικη,_καταθλιπτική. Προχωρέσανε σχίζοντας τό πυκνό βουβό έκκλησίασμα.

ξάφνου ή Ροδού σταμάτησε μέ φρίκη. *Ένα  φέρετρο ήταν στή μέση τής 
έκκλησιάς σκεπασμένο μέ άσπρο σεντόνι άπ’ όπου πρόβαλλε ένα άσπρο κερένιο 
πρόσωπο πλαισιωμένο άπό κάτασπρα μαλλιά. *Η  κόρη της!... *Η  Μηλιά!... θεέ 
μου!... Καί κείνη ή γρηά πού μαλλιοτραβιόταν πάνω άπ’ τό λείψανο, κείνο τό 
χούφταλο πού τή συγκρατούσαν άπ’ τις μασχάλες ή στραβοκάννα ή Καλλοΰ κι’ 
ό μπερμπάντης ό Βασίλης ήταν... ήταν... ήταν αύτή ή ίδια, ή Ροδου!... Στριφο
γύρισε ό νους της μιά, δυό, τρεις, δέκα φορές, δημιουργώντας μέσα της κενό 
καί σκοτάδι καί πάλι ξανάρθε στή θέση του. Μά καλά, ή Μηλιά δέν πέθανε 
στά Βαρώσι;..., Δέν έμεινε μέ τό παράπονο πώς δέν παραστάθηκε στή θανή της 
Kaj στήν κηδεία της;... Δέν κλάφτηκε πώς δέν τής είχαν πή τίποτε;... Πάλι ό 
νους της στριφογύρισε κάμποσες φορές μέσα σ’ ένα άβυσσαλέο ρούφουλά, καί 
πάλι ξανάρθε στή θέση του. Κύτταξε τόν έαυτό της, τό κορμί της, τό ντύσιμό της. 
Έφερε πάλι μπροστά τήν πλεξούδα της καί τήν χάϊδεψε άπαλά. Ήταν μιά 

σβέλτα εικοσάχρονη κοπέλλα. Τί σχέση είχε μέ κείνο τό χούφταλο ! Καί κείνοι 
πού τήν συγκρατούσανε ποιοι ήτανε;... Δέν ήταν παιδιά της;... Καί κείνες οί μαυ
ροφόρες οί ξανθομάλλες πού θρηνολογούσαν άπαρηγόρητα δέν ήταν ή Μαρίτσα κΓ 
ή Σούλα, οί κόρες τής Μηλιάς;... Καλά καί... πώς είδε τόν ίδιο τόν έαυτό της άπέ- 
ναντί της... σάν τρίτο πρόσωπο!... Μητέρα! Μητέρα!... Μήν παραλογίζομαι;... Μού- 
φυγε τό μυαλό μου;... Είμαι τρελλή;... Μητέρα!... Μητέρα!...

Γύρισε πρός τήν μητέρα της, μά δέν ήταν έκεί. ’Έρριξε άλαλιασμένη ματιά γύ
ρω της. Δέν ήταν πουθενά. "Ωρμησε πρός τήν πόρτα διασχίζοντας σάν νάσανε κα
πνός γιά άερας τόν κόσμο που δεν εννοιωθε ο&ν πριν τά κορμιά τους νά σφίγγονται 
στό δικό της. Σκιές!... "Ολοι τους, δλοι ήσαν τώρα σκιές! Σωριάστηκε σέ μιά γω
νιά τής αυλής. Εβλεπε τάχα σάν σέ άλλόκοτο καθρέφτη τά μελλούμενά της;

-—Σάν πολύ άνήσυχη φαίνεται. Γίάναι τά στερνά της;...
Αναταράχτηκε σύγκορμη. Ποιός νά τάπε τούτα τά λόγια καί τί σημασία νά- 

χουν; 'Η μιλιά σάν νάμοιαζε του Βασίλη. Κύτταξε γύρω της. Δέν ήταν κανείς. 
Εκλεισε τά μάτια. Σάν κάποιος νά τής πήρε καί νά τής έσφιξε τό χέρι. ’Ένοιωσε 

βαρύ τό σφίξιμο του ξένου χεριού στό δικό της. θεληματικά ή άθέλητα δέν ά- 
νοιξε^τά μάτια της. θεληματικά ή άθέλητα δέν άποτράβηξε τό χέρι της. Τό σφί
ξιμο έπαιρνε τώρα ένα νόημα άλλοιώτικο. Τής μιλούσε στήν καρδιά. Τής ξύπναγε 
νοσταλγίες. Τής άνάδευε συναισθήματα δλο γλύκα καί στοργή. Ήταν σάν ένα 
χάδι άγγελικό, πού γέμιζε τήν ψυχή της ήρεμία, γαλήνη. ’Ηρεμία, γαλήνη, γα
λήνη, ηρεμία, άποχαύνωση, νάρκωση, λήθαργος.

«Κοπιάστε νά φάμε λουκουμάδες!»
Ή Ροδου ξαφνιάστηκε. Σήκωσε τά μάτια καί τόν κύτταξε κΓ δστερα τά 

χαμήλωσε κοκκινίζοντας. Ή καρδιά της φτεροκοπούσε.
«Δέν είναι άνάγκη, Κωστή, εύχαριστουμε», έκανε ή μητέρα της καί τήν τρά

βηξε άπ’ τό μπράτσο νά προχωρήσουν. Μά κείνος έπέμεινε.
«Δέν είναι σπουδαίο πράμα, καλέ, κοπιάστε 1 »

'Η Ροδου κοντοστάθηκε μέ τή γλύκα τής προσμονής. Μά ή μάννα της τής 
έρριξε άγριεμένη ματιά καί τήν άρπαξε πιό σφιχτά άπ’ τό μπράτσο. Προχώρη
σαν χωρίς νά ρίξουν άλλη ματιά στόν Κωστή. ηαναπεράσαν άπ’ τό δρόμο μέ 
τή διπλή σειρά τών πουλητάδων, ψουνίσανε ίταρέδες κΓ άλλα πράματα καί φύ
γανε γιά τό χωριό.

Παράξενο δμως!... Πώς βρέθηκε πάλι κοντά της ό Κωστής!... Καί που είν’ 
ή μητέρα της;... Εκείνος προχώρησε ίσα κατά πάνω της μ’ ένα χαμόγελο σάν 
νά τής έλεγε «τώρα πού σέ βρήκα μονάχη σου κακή σου τύχη!» Αύτή κρατούσε 
ένα τσαππί στό χέρι καί τά πόδια της γυμνά νοιώθανε τή δροσιά τού νερού πού 
ήταν σκορπισμένο στό μποστάνι. Μά δέν ήταν στό πανηγύρι;... Πώς βρεθήκαν στό 
μποστάνι !...

’Έκανε νά ξομακρύνη άπό κοντά του άθέλητα, παρακαλώντας μέσα της μέ 
Θέρμη νά τήν έμπόδιζε. Βαρέθηκε πάλι μπροστά της χαμογελαστός.

«Δέν μπορούμε νά πούμε δυό λόγια Ροδού;»
Εκείνη χαμογέλασε μέ όλοάνοιχτα τά φυλλοκάρδια της.
—Βλέπει τόν άγγελό της! άκουσε ένα ψίθυρο στ’ άφτί της.
’Αναταράχτηκε. ’Έκανε νά γυρίση πίσω τό κεφάλι μά έμεινε καρφωμένη στή 

θέση της, ξέροντας πώς δέν ήτανε κανένας. Ωστόσο τό μυστηριώδικο ψιθύρισμα 
τήν γέμισε παράξενη ταραχή.

«Μιλάνε καμιά φορά γιά μένα στό σπίτι σου, Ροδού;»
Τήν ρώτηξε ό Κωστής καί προχωρώντας τής έπιασε τό χέρι, μά σύγκαιρα 

κείνη, παίρνοντας τό μάτι της τόν ’Ατσουπά πού τσαλαβουτούσε στις λάσπες στήν 
άκρη τού μποστανιού κόβοντας πλιθάρια, άποτραβήχτηκε περίτρομη. Ό ’Ατσου- 
πάς;... Μά είν’ άλήθεια ό Άτσουπάς;... 'Ο άντρας τής κατσιβέλλας τής Κάλλους;... 
’Έρριξε ξανά τή ματιά της μέ δέος πρός τό μέρος του. Μά δέν ήτανε κανένας 
έκεϊ. Ούτε λάσπες, ούτε πλιθάρια. Άνάσανε, ξαλαφρωμένη μά πάντα άνήσυχη. ΚΓ 
ένοιωθε μιάν άλλόκοτη κατάθλιψη, σάν νά τής πλάκωνε ένα άσήκωτο βάρος τά 
στήθεια. Ήταν ζέστη σχεδόν άνυπόφερτη κΓ άς ήταν κάτω άπ’ τή σκιά τών δέν
τρων πού σκίαζαν κείνη τή γωνιά τού μποστανιού, κι’ άς ήταν τά γυμνά της πό
δια βουτηγμένα στή δροσερή λάσπη τής ποτισμένης γής. Μά ούτε δροσιά ένοιωθε, 
ούτε άλαφράδα. ’Αντίθετα σάν νά βρισκόταν μέσα σέ συνωστισμό, καί σάν κόσμος 
νάταν γύρω της, άπάνωθέ της, καί νά τής κόβαν τόν άέρα, νά τήν έπνιγαν, νά 
τής έμποδίζαν τήν άνάσα. ’Ένοιωθε σάν νά χρειαζόταν τήν άνάγκη βοήθειας καί 
πήγε νά στρέψη παρακαλεστική ματιά στόν Κωστή, μ’ αύτός είχε χαθή. Καί 
δέν ήταν στό μποστάνι. Μά ήταν νύχτα καί ξάπλωνε στό κρεβάτι της κΓ ήτανε 
ζέστη καταθλιπτική. Καί κάποιος καθότανε άπάνω της κΓ ή άνάσα της έβγαινε 
μέ κόπο.

—’Έχει στενοχώρια!...
’Άκουσε πάλι τή μυστηριώδικη μά τόσο γνώριμη φωνή. ’Ήθελε νά τήν άπο- 

διώξη τούτη τή φωνή πού τή μισούσε, μά ταυτόχρονα άγγιζε κάποιες χορδές τής 
καρδιάς της πού άντηχούσαν μελωδικά στ’ άφτιά της. Μά τούτη ή στενοχώρια δέν 
τήν άφηνε νά χαρή πλέρια τή μελωδία τους.

Βαρειές περπατησιές άντηχήσανε άναβαίνοντας τά πέτρινα σκαλοπάτια στό 
χαγιάτι.

—Καλώς τό Δημήτρη!... Σέ περιμέναμε!
ΚΓ άλλες κουβέντες άκολουθήσανε πού δέν τις καλοξεχώριζε, μονάχα οί φω

νές ήσαν όλες γνώριμες άν καί δυσκολοξεδιάλυτες. Ήταν φωνές άντρικές, γυ
ναικείες, παιδικές. ΚΓ άλλοι θόρυβοι μισοφτάνανε στ’ άφτιά της. Κρότοι κου- 
ταλιών, πιάτων, θά τρώγανε. Ή Ροδού μισόπνιξε τήν άλλόκοτη έκπληξη πού δο
κίμασε σ’ δλους τούτους τούς θόρυβους πού ήσαν δλο μυστήριο άξεδιάλυτο, καί 
παραδόθηκε στό ήδονικό της λίκνισμα. ’Ένοιωθε ένα ξαλάφρωμα τού κορμιού 
καί τής ψυχής της μέ τό νά βρίσκεται σ’ ένα κενό πού τό άχνογέμιζαν οί ξεψυ- 
χισμένοι ήδονικοί θόρυβοι πού άκουμπούσαν τό ξεψύχισμά τους στά τρίσβαθά της. 
Τής θύμιζε άδιόρατα κάτι... κάτι... κάτι...

Ή Ροδού άνατινάχτηκε στό κρεββάτι της πραγματικά ή φανταστικά, ξυπνη- 
μένη άπ’ τό βαρύ της λήθαργο. "Εμεινε ύστερα μέ τό μυαλό άκίνητο γιά κάμποση 
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ώρα καί τίς αισθήσεις κλειστές, πασκίζοντας άνόρεξα ν’ άποχτήση συνείδηση του 
γύρω της κόσμου. ΚΓ ή συνείδηση αύτή ξυπνούσε άργά - άργά - άργά καί σταθε
ρά. Νά!... άκούει τώρα ξεκάθαρα. Κάθονται στό τραπέζι. Τρώνε. Τώρα ξέρει 
ποιοι ήσαν. Δέν εΐν’ άνάγκη νά τούς δη. Ξεχωρίζει πεντακάθαρα τίς φωνές τους. 
Ό Κωστής, ή μάννα της, ό αδερφός της ό Άλέκος πού ήρθε άπ’ τή Χώρα νά τήν 
δή πού άρρώστησε, καί τά παιδιά.

Ο Βασίλης ό μπερμπάντης πάντα του άρπάζει άπ’ τά πιάτα τών άδερφάδων 
του δ,τι του άρέσει καί τίς κάνει πολλές φορές νά κλαΐνε. ’Όχι πώς είναι μα
λακός ό πατέρας του. Μά δέν φοβόταν ούτε τίς φωνές του ούτε τίς ξυλιές του. 
Τσακκώθηκε πάλι ό άναθεματισμένος μέ τή Μηλιά. Ούτε τό θειο του δέν ντρέπε
ται. Κι’ ή Καλλου ή άσκημομούρα χαχανίζει!

θά τής βρή τούτης δά άντρα καμιά φορά; ’Άς καλοπαντρέψη πρώτα τή 
Μηλιά της κι’ έχει ό θεός ! Έξ άλλου ή Καλλου άκόμα δεκατεσσάρω χρονών 
είναι. Ώς τότε... ’Αναστέναξε μέ άνακούφιση. Ή άρρώστεια της πάει ώς φαίνεται. 
Δέν νοιώθει τίποτε τό άσκημο. Ούτε πόνο πουθενά, ούτε στενοχώρια. Δόξα σοι ό 
Θεός! Μονάχα μιάν άποχαύνωση νοιώθει, έτσι πού νά μή θέλη οδτε νά κουνηθή, 
ούτε τά μάτια της ν’ άνοιξη. Μονάχα ν’ άκούη θέλει. Ν’ άκούη τή φαμίλια της 
νά τρώνε, νά κουβεντιάζουνε, άς είναι καί νά τσακκώνονται τά παιδιά της! Τί 
ώραία νάταν πάντα έτσι!... Τί όμορφα νάσαι ξαπλωμένη καί νά μή κάνης τίπο
τε!... Ούτε νά τρώς, ούτε νά πίνης, ούτε νά μιλάς. Μονάχα ν’ άκούης, ν’ άκούης, 
ν’ άκούης!...

Παράξενο δμως! Γιατί οί κουβέντες τους νά γίνουνται όλοένα καί πιό σιγα
νές, γιατί γενήκανε τώρα ένα μουρμουρητό άπροσδιόριστο, άχρωμο, άπατηλό;... 
Νυστάζει!... θά ξαναγυρίση στήν άνυπαρξία τού ληθάργου; ’Όχι!... ’Όχι!... Δέν 
θέλει !... θέλει ν’ άκούη, θέλει νά νοιώθη !

Κάποιος όλότελα άθόρυβα τήν πλησίασε, έβαλε τό χέρι του κάτω άπ’ τό κε
φάλι της καί τ’ άνασήκωσε βάζοντάς της κάτι στά χείλια.

—Πιές λίγο γάλα, μητέρα!
’Έκλεισε πεισματικά τά χείλια καί πάσκιζε σπασμωδικά ν’ άνοιξη τά μάτια 

πού άρνιόντουσαν νά ύπακούσουν στή θέλησή της. Σφίχτηκε, σφίχτηκε, τέντωσε 
χέρια καί πόδια καί κατάφερε νά μισανοίξη τά βλέφαρα. *Ένα  δυνατό φώς σχε
δόν τή θάμπωσε. Μά τήν έχουνε μές στό χαγιάτι; Πότε τήν βγάλανε;... Δέν τήν 
είχανε μέσα στήν κάμαρα; Σάν σκιά της φαινόταν αύτός πού τής άνασήκωνε τό 
κεφάλι καί τής είχε ένα ποτήρι στά χείλια. Πάσκισε νά τόν ξεκρίνη γυρίζοντας 
τούς βολβούς τών ματιών της πρός τά πάνω μέ μιά στερνή προσπάθεια νά πλατύνη 
τό άνοιγμα τών ματόκλαδων. ’Έβγαλε μιά τσιριξιά χωρίς ήχο: «Ό Βασίλης!...» 
Καί τά μαλλιά του ήσαν άσπρα, καί τό πρόσωπό του γερασμένο, δλο ρυτίδες!... 
Ό Βασίλης!... Μά άκόμα δέν τόν πάντρεψε!

’Έκλεισε ξανά τά μάτια μ’ άπελπισία άνάμιχτη μέ τρομάρα κι’ έσφιξε τά χεί
λια της πιό πεισματικά. Καί σύγκαιρα ένοιωσε τό κεφάλι της νά ξαναβρίσκη τή 
μαλαχτάδα τού μαξιλαριού. ΚΓ ένα άποκάρωμα άρχισε νά τήν πιάνη άργά-άργά, 
καί δέν άκουγε τίποτε, δέν ένοιωθε τίποτε... τίποτε... τίποτε!...

» * «

Μιά δειλή άχτίδα έστειλε τό μουντό της φώς κι*  άχνοφώτισε τά σκοτάδια πού 
περιβάλλανε τό είναι της. Οί αισθήσεις της άργοξυπνούσανε μιά-μιά. Μουρμου- 
ρίσματα πλέανε γύρωθέ της καί πάσκιζξ άσυνείδητα ν’ άρπάξη κομμάτια άπό 
στέρεες κουβέντες. "Αρπαζε λέξεις άσυνάρτητες, ξεκρέμαστες, πού τήν κουρά
ζανε κι άποζητοΰσε ξανά τήν άποχαύνωση. Ωστόσο, τά μουρμουρητά άποχτούσανε 
σιγά-σιγά' περίγραμμα κι*  άρχισε νά σχηματίζη άπ’ αύτά λέξεις ποδχαν κάποιο 
νόημα. Οί λέξεις «γάμος», «παντρεύονται», τής χτυπούσαν καμπανιστά στ’ άφτιά 
κι άνάμεσα στήν προσπάθειά της νά συλλάβη έννοιες καί νά σχηματίση είκόνες 
έπεσε ξαφνικά σ ένα χάος άνυπαρξίας άπ’ δπου άναδύθηκε μέσα στήν κοριτσί
στικη κρεβατοκάμαρά της.

Παντρευόταν ή Άννίκα ή ξαδέρφη της, κΓ ήταν νά μπή κουμέρα. Στολίστηκε 

μέ τό μεταξωτό της, χρώμα κρεμμύδι, ριγωτό, καί ξεκίνησε γιά τό σπίτι τής 
νύφης νά τή στολίσουνε μαζύ μέ τίς άλλες κουμέρες. Τό στόλισμα τής νύφης τό 
πέρασε μέ σάλτο κι’ οί θριαμβευτικές καμπάνες τήν βρήκανε στήν κοσμοπλημμυ- 
ρισμένη έκκλησιά πλάϊ στή νύφη. *Η  καρδιά της άναφτερούγισε καί κατέβασε τά 
μάτια συγχισμένη νοιώθοντας άνάλαφρο τρεμούλιασμα στό κορμί καί καφτή κοκ
κινίλα στά μάγουλα. ’Αντίκρυ της στεκόταν ό Κωστής, κουμπάρος κΓ αύτός. Ταί- 
ριαξε ν’ άνταλλάξουνε μαζύ τά δαχτυλίδια τών νεόνυμφων κΓ έννοιωσε άναγά- 
λιασμα εύοίωνο άπό τούτη τήν σύμπτωση. Καί τώρα ό Κωστής χόρευε μ’ έναν 
άλλο.

Τά βιολιά παίζανε ζωηρά κΓ ένθουσιαστικά κΓ ή εύρύχωρη αύλή τής Άννί- 
κας ήταν γεμάτη κόσμο. Ή Ροδού τρατάριζε καί κάθε τόσο στεκότανε νά καμα- 
ρώνη τόν Κωστή πού τής έρριχνε φλογερές ματιές μέσ’ άπ’ τά τσακκίσματα τοΰ 
χορού καί τ’ άλαφίσια πηδήματα.

'Η Ροδού χορεύει. Κρατά μεταξωτό μαντήλι καί τό τινάζει στό χέρι μέ χάρη 
καί τά μικρά της βήματα σιγολυγούνε τό κορμί μέ σκέρτσο κΓ η ματιά της είναι 
καρφωμένη σεμνά στις μύτες τών μποτινιών της πού μόλις προβάλλουν δειλά άπ 
τόν κρεμμύδι ποδόγυρο. ΚΓ ό Κωστής πλουμίζει!... Κολλά στό μέτωπο τού^ βιο- 
λάρη ένα άσημένιο διπλοσέλινο κΓ ό κόσμος άρχίζει τά ψού-ψού, κΓ ή Ροδού πα
ρατάει τό χορό καί τώρα σέ μιά γωνιά ή μάννα της τή μαλλώνει.

«Τί φταίω έγώ!...»
Μά ό Βασίλης τήν φωνάζει στό τραπέζι δπου κάθεται γαμπρός μέ τήν μα- 

καρίτισσα τήν "Αννα πού καμαρώνει εύτυχισμένη πλάί στόν άσίκη, τόν λεβέντη της 
μέ τίς στριμμένες χοντρομουστάκες. Πλησιάζει, καί δίπλα του βλέπει τόν Κωστή 
νά ρουφάη τήν εικοστή, τήν τριακοστή — ποιος ξέρει! — ζιβανία του. Τά μάτια 
του είναι ύγρά καί λουλουπίζουν καί τό όλόασπρο κεφάλι του μέ τά βαθουλω- 
μένα μάγουλα σιγοτρέμει.

"Ενας πανικός τήν συνεπαίρνει καί τά μισοπαγωμένα μέλη της βρίσκουνε τή 
δύναμη νά τιναχτούν άνάλαφρα. "Ενα σκούξιμο βρήκε διέξοδο άπ’ τό μισαχρηστε- 
μένο της λαρύγγι καί νοιώθει κάποια άναταραχή γύρω της σάν νά τήν περιτριγύ
ρισαν φτερούγες. Νοιώθει τό θρόισμά τους καί τό άγέρισμά τους.

Μά ό Κωστής τήν περίμενε στό σκοτάδι κΓ έκανε νά τήν άδράξη καί πετά
ρισε ή καρδιά της άπό φόβο καί προσμονή μά βρέθηκε μπροστά της ή έγγονή 
της ή Νίτσα κΓ ό Κωστής χύμηξε άγριεμένος καταπάνω στή μικρή καί κείνη 
ξεφωνίζοντας «τί σούκανα παππού!» τδβαλε στά πόδια άλαφιασμένη καί τρύπωσε 
στό σπίτι.

Μά τά σκοτάδια χάθηκαν κΓ ό Κωστής τήν πρόσμενε στήν άγκωνή τού ξωκ- 
κλησιού τής Άγιά-Μαρίνας. Ντράπηκε γιατί ήταν μέ τά ρούχα τής δουλειάς πού 
μάζευε έληές κΓ έκανε ν’ άλλάξη δρόμο καταστενοχωρημένη, μά κείνος τής φώ
ναξε έπιταχτικά «Ροδού!» κΓ άναγκάστηκε νά σταματήση.

’Έτρεξε κοντά της καί τής έπιασε τό χέρι. Κόντεψε νά τής έρθη λιγοθυμιά. 
Τήν τράβηξε άθελά της μέσα στό παρεκκλήσι μά περάσανε άνθρώποι άπ’ έξω 
καί σταματήσανε νά ξαποστάσουν κΓ ό Κωστής φοβήθηκε καί βγήκε άπ’ τήν πίσω 
πόρτα κΓ αύτή έμεινε πικραμένη. ‘H μάννα της σταμάτησε τό σκάλισμα τών λου
διών καί τής είπε αύστηρά: «Πρόσεχε!...» Μά δέν τής ξεκαθάρισε άπό τί νά 
προσέχη κΓ ή Ροδού δέ θέλησε νά ρωτήση.

Ό Κωστής περνούσε άπ’ έξω άπ’ τό φράχτη καβαλλικεμένος στό γαϊδούρι του 
καί φαινόταν πιωμένος γιατί κουνιόταν μιά δώ καί μιά κεί καί ήταν φόβος νά πέση.

«Πρόσεχε καί θά πέσης!...» τοΰ φώναξε.
Γύρισε νά δή τή μάννα της γιά νά τής τόν δείξη, μά ήταν ή έγγονή της ή 

Νίτσα καί τής λέει: «Γιά κύττα τόν παππού σου, θά πέση καμιά φορά άπ’ τό 
γαϊδούρι έτσι πού καβαλλικεύει μεθυσμένος καί θά σπάση κανένα χέρι^ή κανένα 
ποδάρι». ΚΓ ή Νίτσα χαχάνισε κΓ είπε πώς άν πάθη τίποτε ό παππούς θά τόν 
περιποιέται.

Βέβαια γέρος άνθρωπος ήταν, τό σπάσιμο τού ποδιού δέν γιανίσκει έτσι εδ- 
κολα. Άλλά βαρέθηκε πιά. Πόσο καιρό νά τόν έχη ξαπλωμένο νά μή μπορή νά 
κινηθή, κΓ όλες τίς βρώμες του νά τίς τραδάη έκείνη ! Οί κόρες της δέν τής δί

156 157

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



νουν καί τόσο χέρι^κι’ ή Νίτσα ή έγγόνισσά της δέν πάτησε τό ποδάρι της νά πε- 
ριποιηθή τόν παππού, κι’ αύτή ή έρημη τί νά σου κάνη καί τήν άφήσαν όλομόναχη 
γρηά γυναίκα!...

Μά ό Κωστής είναι καιρός πιά νά τή ζητήση άπ’ τους γονιούς της. Τί περιμένει 
άκόμη; "Ολα κείνα πού της παίζει είναι ψευτιές; Καί νά τήν έκθέτη άδικα στον κό
σμο; Σαν τότε πού κόλλησε τό διπλοσέλινο στό μέτωπο τού βιολάρη; Είναι καί 
φόβος έκεΐ πού συνειθίζει νά γυρίζη τά χωριά καί τά πανηγύρια μέ τό γαϊδούρι του 
νά τόνε ~μπλέξη καμιά έπιτήδεια καί νά τόν χάση γιά καλά.

Μπά!... θά μπή κουμέρα κι’ ή Σοφία; Αύτή ή ψωροπερήφανη πού έπειδή είχε 
πάει δούλα^στή Χώρα μάς παριστάνει τήν κυρία; Δέν πειράζει, καλώς νά όρίση. Οί 
κουμέρες της τραγουδούν τό τραγούδι της νύφης κι’ ή μητέρα της συγκινημένη δέν 
μπορεί νά κρατήση τό κλάμα. Δακρύζει κι’ αύτή μά οί κουμέρες τή μαλλώνουν νά 
μή χαλάση τά μάτια της.

Τί λεβεντιά πού σοΰ έχει ό Κωστής! Πώς καμαρώνει πλάϊ του!... Οϋφ, τε
λειώσανε πειά δλες κείνες οί άγγαρεΐες κι’ οι φασαρίες τοΰ στεφανώματος καί τώρα 
ξεκούραστη «κουκουμώνει» στό πλάϊ τού λεβέλλη της πού της τσουρούφλισε τά φυλ
λοκάρδια ώσπου νά τ’ άποφασίση. Μά τώρα είναι δικός της, όλοδικός της! Λάμπει 
ή μορφή της άπό χαρά, οί λαμπάδες τού γάμου καίνε τώρα μέσα στήν ψυχή της 
κι’ οί θριαμβικές καμπάνες ήχούνε στά σώβαθά της κάνοντας τό κορμί καί τή ψυ
χή της νά αίωρούνται μετέωρα μέ τις φτερούγες της εύτυχίας.

"Ενας-ένας οί καλεσμένοι φεύγουν καί τής άφήνουν τις εύχές τους. "Οσο άδει- 
άζει ή μεγάλη κάμαρη τόσο περίβλεπτο γίνεται τό νυφικό κρεβάτι μέ τά όμορφο- 
πλουμισμένα μαξιλάρια του πού τό σκεπάζουν σχεδόν όλότελα, έργο τών χεριών της. 
Ρίχνει τή ματιά της κλεφτάτα κατά κεΐ καί τήν πιάνει σύγκρυο, σύγκρυο ήδονικό 
γλυκείας προσμονής.

Οί γονιοί τους τούς φιλήσανε στά δυό μάγουλα καί τούς καληνυχτήσανε μ’ 
εύχές καί πειράγματα. Προχώρησε πίσω τους κατά τήν πόρτα μέ γόνατα πού λυ- 
γούσανε καί τήν ρομάνισε. ’Έμεινε έκεϊ καρφωμένη κυττάζοντας χαζά κι’ άόμμα- 
τα τήν άμπαρωμένη πόρτα. Τινάχτηκε μέ πανικό νοιώθοντας άξαφνα τόν Κωστή 
νά τήν πιάνη άπ’ τή μέση. Άνάσαινε βαρειά μισολιπόθυμη. Τήν σήκωσε στά χέρια 
καί τήν άκούμπησε στό ψηλό κρεββάτι. "Υστερα....

Παραδόθηκε στήν πλήμμυρα τής ήδονής μέ τά μάτια σφαλιχτά, μέ τή ψυχή 
σφαλιχτή, μ’ δλες τις αισθήσεις άκονισμένες μά άβουλες, καί τό στήθος της άνε- 
βοκατέβαινε σαν ήφαίστειο έτοιμο νά ξεσπάση.

«Κωστή!...» ψιθύριζε όλοένα λιγωμένα. «Κωστή!... Κωστή!... Κωστή!...»
Ξαφνικά ένας ύπερκόσμιος σπασμός τήν έκανε νά τιναχτή σύγκορμη μέ μιά τσι- 

ριξιά. "Ολοι τρέξανε κοντά της. Πού βρήκε έτσι άναπάντεχα τή δύναμη τό παγω
μένο κορμί^της νά τιναχτή έτσι; Καί πού ήταν ή δύναμη κρυμμένη στό λαρύγγι 
της πού τοΰ δόνησε τόσο άναπάντεχα τις χορδές;

Ή Ροδοΰ άνοιξε τά μάτια. Τ’ άνοιξε όρθάνοιχτα. Κύτταξε γύρω της. "Ολα τά 
ξεχώριζε όλοκάθαρα. Τό ταβάνι τοΰ χαγιατιού, τήν άνοιχτή του ξέπορτη μπασιά 
πού άφηνε τή θέα. Τά δέντρα, τό αύλάκι, τή γωνιά τοΰ σπιτιού τοΰ παπά. ’Έστρεψε 
λέφτερη γύρα-δώθε τή ματιά της. Κι’ ή ματιά έτούτη μέ τή σφραγίδα τοΰ τρόμου 
ξεχώριζε, έβλεπε, άναγνώριζε: Βασίλης, Δημήτρης, ΚαλλοΟ, Άτσουπας, Πίτσα!... 
Δέν είναι όνειρο, δέν είναι όπτασία, είναι πραγματικότητα, τούς βλέπει, τούς 
άκούει, νοιώθει τήν άνάσα τους. Αύτοί είναι, αύτοί!... Καί κείνη;... Κείνη;...

Βρίσκει τή δύναμη ν’ άνασηκώση τά μισονεκρωμένα χέρια της, νά τά φέρη στήν 
άχτι να τής δράσής της: δυό ξυλιασμένα, κοκκαλιάρικα, χιλιορυτιδωμένα χέρια. 
Κι’ ό πανικός, ό άληθινός πανικός, πού παραμόνευε τήν ώρα του, τήν περιάρπαξε 
χυδαίος καί τιτανικός. ‘Η Ροδοΰ, έβγαλε μιά φοβερή ύπόρροχθη κραυγή καί τά 
κατατρομαγμένα μάτια της μείνανε στυλωμένα στό κενόν, στό άπειρο.

Α. Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ — ΚΥΠΡΟΛΕΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Γ. ΠΙΕΡ1ΔΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 

ΚΥΠΡΟ
Ή σύντομη αύτή μελέτη μέ θέμα τήν 

εξέλιξη τής γυναικείας ένδυμασίας στήν 
άρχαία Κύπρο, έχει σκοπό νά παρουσία
ση μιά πτυχή τοΰ Κυπριακού πολιτισμού, 
πού σχετίζεται μέ τή ζωή τής γυναίκας, 
τή γυναικεία χειροτεχνία καί καλαισθη
σία.

Τά εύρήματα τών Νεολιθικών συνοικι
σμών τής Κύπρου μάς όδηγοΰν στό συμπέ
ρασμα δτι ή κατεργασία τών νημάτων 
(άπό λινάρι*  ή μαλλί) κι’ ή κατασκευή 
ύφασμάτων ή σαν άπό τις σπουδαιότερες 
άσχολίες τών άνθρώπων τής Νεολιθικής 
περιόδου. Τά ύφάσματα, πού χρησιμοποι
ούσαν γιά τις ένδυμασίες τους, ή σαν ποι
κίλα σέ ποιότητα καί μερικά άπ’ αύτά θά 
ή σαν πολύ μαλακά, ραμμένα μέ κλωστή 
λεπτή, άν κρίνωμε άπό τούς διάφορους 
τύπους τών κοκκάλινων βελονιών2, πού 
βρέθηκαν στούς Νεολιθικούς συνοικισμούς. 
Έπίσης τά γυναικεία περιδέραια άπό κο- 
χύλια καί πολύτιμες πέτρες κι’ άλλα κρε
μαστά στολίδια, .φανερώνουν δτι ή γυ
ναίκα τήν έποχή αύτή δέν ήταν καθόλου 
καθυστερημένη άλλ’ είχε άξιόλογη θέση 
στήν Νεολιθική κοινωνία κι’ ένδιαφερόταν 
πολύ γιά τήν έμφάνισή της.

’Αργότερα, άπό τήν Έποχή τοΰ Χαλ- 
κοΰ, ειδώλια γυναικεία δείχνουν δτι ή 
γυναίκα έξακολουθούσε νά στολίζεται μέ 
κοσμήματα, περιδέραια καί σκουλαρίκια. 
Τό φόρεμά της, πού τό συγκρατούσανε

1) Γιά τή χρησιμοποίηση τοΟ λιναριού στή Νεο
λιθική Περίοδο βλ. A. Lucas, Ancient Egyp
tian materials and industries, London 
(1934) σ. 139.

2) P. Dikaios, Khirokitia, Oxford (1953) 
pis xcm, XCIV.

P. Dikaios, “The excavation at Erimi” 
Report Department of Antiquities Cyprus 
(1936), part I, pli XXVII, 17, 19.

χάλκινες καρφίτσες στούς ώμους3, τό 
στόλιζε μέ διάφορα γεωμετρικά σχέδια 
(γραμμωτά, ρομβοειδή) καί έδενε στή μέ
ση της πλατειά ζώνη.

Ή γυναίκα τής Κύπρου διατήρησε γιά 
πολλούς αιώνες τήν παράδοση τοΰ στολι
σμού μέ πολλά καί βαρειά κοσμήματα, 
συνήθεια πού τήν κλήρονόμησε άπό τούς 
’Ανατολικούς της γείτονες.

*Η ποικιλία κι’ ό πλούτος τών χρυσών 
γυναικείων κοσμημάτων, πού βρέθηκαν σέ 
Μυκηναϊκούς τάφους (15ος — 14ος αιώ
νας π.Χ.) καί πού ήσαν έργα Κυπρίων τε
χνιτών, μας κάμνουν νά σκεφτόμαστε μέ 
πόση πολυτέλεια θά ντυνόταν ή γυναίκα, 
πού άνήκε στή βασιλική οικογένεια ή στις 
πλούσιες τάξεις. Διότι τά κοσμήματα, πού 
σώζονται θά ήσαν σίγουρα τό συμπλήρω
μα ένός φορέματος άπό πολύτιμο ύφασμα, 
μ’ ανοικτό τό λαιμό καί μέρος άπό τά 
χέρια, πού τά στόλιζαν τά ώραϊα κοσμή
ματα.

Φυσικά έκτος άπό τις γυναίκες πού φο
ρούσαν τά πολύτιμα φορέματα, ύπήρχαν 
κι’ οί γυναίκες τών πτωχικών τάξεων, πού 
θά ντύνονταν μέ όπλα φορέματα άπό φθη- 
νότερο ύφασμα καί χωρίς τά πολλά χρυ
σαφικά.

Στή μελέτη τής ένδυμασίας τής Κύ
πριας στή Μυκηναϊκή περίοδο, οι άγγειο- 
γραφίες δέ μάς βοηθούν διότι οί γυναι
κείες μορφές, πού παρουσιάζουν είναι παρ
μένες άπό Έλλαδικά πρότυπα. 'Ορισμέ
νες δμως παραστάσεις Μυκηναϊκών άγ- 
γείων, πού έγίνονταν στήν Κύπρο είναι 
πολύτιμες διότι διατηρούν διακοσμητικά 
στοιχεία, πού ό άγγειογράφος παρέλαβε 
άπό σύγχρονα ύφάσματα ή άλλα ύφαντά 
άντικείμενα. Κυματοειδείς γραμμές, στι
κτοί κύκλοι, σταυροί, φολιδωτά στολίδια,

3) Handbook to the Nicholson Museum, 
Sydney (1948) σ. 137.
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πού διακοσμούν τά σώματα ζώων ή που
λιών έπάνω σέ Μυκηναϊκούς κρατήρες 
του 13ου αιώνα π.Χ., είναι σχέδια πού 
υπήρχαν, σύμφωνα μέ τή γνώμη τών με
λετητών, έπάνω σέ σύγχρονα Κυπριακά 
υφαντά 4.

7) Άπό άγγειογραφία του 700—600 π.χ. 6λ. 
The Swedish Cyprus Expedition, Stockholm 
(1948) vol. IV, 2 figs XXV, 8 καί XLII, 4.

8) S.C.E., è. άν. fig. 3.
9) L. Cesnola, Atlas, vol. II, pl. XII, 91.
10) L. Cesnola g. άν. vol. II, pl. XII, 93.
11) S.C.E., έν. άν. pl. XLVIII, 1.
12) Max Ohnefalsch Richter, Kypros, 

the Bible and Homer, London (1893), pls. 
XI, 3-6 καί L. 1, 2, 5.

13) F. Ν. Pryce, Catalogue of Sculpture 
in the Department of Greek and Roman 
Antiquities, British Museum, London 
(1931) vol. I, (part II) figs. 170—172.

14) Guide of C.M., pl. XXVII, 3-
15) Cesnola, g. άν. vol. I, pl. XC. 588. 

Παρόμοιο άγαλμα είναι έκτεθιμένο στό Κυπρια
κό Μουσείο. Βλ. Guide ρ. 85, no 23.

Άλλ’ ή πιο θετική πηγή γιά τή μελέτη 
τής ενδυμασίας τής αρχαίας Κύπριας 
είναι τ’ αγάλματα άπό πέτρα ή άπό πηλό 
καί. σέ μιά ορισμένη περίοδο (7ος—6ος 
αιώνας π.Χ.), οί άγγειογραφίες5.

Πίναξ I

4) Γιά τήν έπίδραση τών ύφασμάτων στήν 
Κύπρο - Μυκηναϊκή άγγειογραχφΙα 6λ. V. Kara
georghis “Two Mycenean bull-craters in 
the G.G. Pierides collection, Cyprus” 
American Journal of Archaeology (1956) 
σ. 147—149.

5) Παραστάσεις γυναικείων μορφών υπάρχουν 
καί προηγουμένως στήν Κυπριακή άγγειογρα- 
φία. Ή τελετή πρός τιμήν της νεκρής έπάνω 
στόν άμφορέα Hubbard, 850—700 π.Χ. (6λ. 
Ρ. Dikaios “Fifteen Iron Age Vases in 
the Cyprus Museum” Report of the Depart
ment of Antiquities, Cyprus 1937—1939 
(1949), p. 132—133), γίνεται άπό γυναίκες, 
άλλά τό φόρεμά τους που άφίνη τελείως άκάλυ- 
πτό τό στήθος καί μοιάζει μέ τή Μινωϊκή ένδυ
μασία, έχει μάλλον Ιερατικό χαρακτήρα καί δέν 
άντιπροσωπεΰει τήν καθημερινή γυναικεία έν
δυμασία.

Άπό τά μέσα τού 7ου αίώνα π.Χ. άφ’ 
δτου δημιουργήθηκε στήν Κύπρο ή μεγά
λη γλυπτική μέχρι τήν Ελληνιστική καί 
τή Ρωμαϊκή περίοδο, άνάμεσα στ’ άγάλ
ματα ξεχωρίζουν όρισμένες γυναικείες 
μορφές μέ τήν ένδυμασία τής έποχής.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι πολλά ά- 
γάλματα είναι άντιγραφές τυποποιημένων 
παραστάσεων, πού τις χρησιμοποιούσαν 
ώς άναθήματα είς Ιερά ή έπιτύμβια, άλλά 
άνάμεσα σ’ αύτά δπάρχουν καί άγάλμα- 

τα, δπου ό Κύπριος καλλιτέχνης δέν πα- 
ράλειψε νά παραστήση τό φόρεμα,.τό κά
λυμμα τής κεφαλής και τά κοσμήματα, 
πού φορούσαν οί γυναίκες στήν έποχή του.

'Η Κυπρία τόν 7ο καί 6ο αίώνα π.Χ. 
παρουσιάζεται μέ φόρεμα πού φθάνει ώς 
τή μέση τής κνήμης (πίν. I). "Εχει μα- 
κρυά μανίκια, είναι ζωσμένο κάτω άπό τό 
στήθος καί πλαταίνει δσο κατεβαίνει πρός 
τά πόδια 6. Μιά φαρδειά λωρίδα στολι
σμένη μέ γεωμετρικά σχέδια, πέφτει μπρο
στά στή μέση τού φορέματος ή μιά ζώνη 
πού φθάνει χαμηλά καί στολίζεται στήν 
άκρη μέ κρόσια. "Εχει άκόμα τό φόρεμα 
αύτό στό γύρο του μιά λωρίδα πλατειά 
μέ σχέδια ή κρόσια. ’Άλλη παραλλαγή

6) Ρ. Dikaios, A Guide to the Cyprus 
Museum, Nicosia (1953), pl. XV, 5. 

του ίδιου τύπου ένδυμασίας (πίν. 1 ) 
έχει γύρω στό στήθος καί τούς ώμους έ
να ιδιαίτερο σκέπασμα (σάν σάλι), άπό 
τή μέση του όποιου άρχιζει καί πάλι ή 
πλατειά καί μακρυά λωρίδα 7.

Τό κεφάλι είναι ξέσκεπο καί τά μαλιά 
άρχίζουν χαμηλά άπό τό μέτωπο καί πέ
φτουν πίσω μαζεμένα στούς ώμους καί 
στήν πλάτη, σύμφωνα μέ τήν Αιγυπτιακή 
μόδα, πού έπικρατουσε στήν Κύπρο τά μέ
σα τού 6ου αίώνα π.Χ. Υπάρχουν δμως 
καί γυναικεία άγάλματα 8 9 10 11 12, τής ιδίας έπο
χής, πού παριστάνουν τή γυναίκα μέ τό 
κεφάλι καί τούς ώμους σκεπασμένα μ’ έ
να πέπλο, δπως θά ήταν έξω άπό τό σπί
τι της σέ μιά επίσημη έμφάνιση, ένώ στις 
άγγειογραφίες βλέπομε τή γυναίκα δπως 
ήταν ντυμένη σέ κλειστό χώρο, στό σπίτι 
της ή σ’ ένα ιερό.

Τό έξωτερικό φόρεμα τού 6ου αίώνα 
π.Χ. παρουσιάζει πολλές παραλλαγές. Εί
ναι μιά κάπα, πού σκεπάζει τούς ώμους 
καί τά χέρια καί στολίζεται στις άκρες 
μέ κρόσια θ, ή ένα άπλό σκέπασμα, πού 
πέφτει λοξά μπροστά στό σώμα καί στο
λίζεται καί πάλι μέ κρόσια18, ή μιά φο
ρητή κοντή ζακέττα 11 (πίν. 1 ). Τά 
κρόσια είναι πολύ συνηθισμένο στόλισμα 
όχι μόνο τής γυναικείας άλλά καί τής άν- 
δρικής ένδυμασίας τόν 7ο καί 6ο αί
ώνα π.Χ.

Σέ μιά σειρά άπό γυναικεία πέτρινα 
άγάλματα καί πήλινα άγαλμάτια τού 6ου 
αιώνα π.Χ. πάνω άπό τό έσωτερικό φόρε
μα, πού είναι μακρύ μέχρι τά πόδια ύπάρ- 
χει ένα είδος φορητού σάκκου, πού φθά
νει μέχρι τή μέση ή καί χαμηλότερα, μέ
χρι τά γόνατα, κι’ άφίνει νά φαίνωνται τά 
κροσσωτά άκρα τής ζώνης τού έσωτερικού 
φορέματος 12. Αύτό τό έξωτερικό φόρεμα 
έχει μεγάλο τετράγωνο άνοιγμα στό λαι
μό καί στά χέρια χωρίς νά ξεχωρίζουν 
μανίκια καί είναι άπό ύφασμα βαρύτερο 
άπό κείνο τού έσωτερικού φορέματος. Τό 

φορούν κυρίως άναθηματικές μορφές γυ
ναικών, πού κρατούν διάφορα μουσικά όρ
γανα ή δώρα καί φαίνεται νά μήν ήταν 
ένα έξωτερικό συνηθισμένο φόρεμα άλλά 
νά είχε καί κάποια θρησκευτική σημασία.

Τά περισσότερα άπ’ αύτά τά άγάλματα 
καί ειδώλια φέρουν πέπλο μακρύ, πού 
σκεπάζει δλη τήν πλάτη μέχρι τά πόδια 
καί ψηλό κάλυμμα στήν κεφαλή.

Γιά τήν περιποίηση τών μαλιών, καί γε
νικά γιά τό κάλυμμα τής κεφαλής, ή 
Κυπρία τού 6ου αίώνα π.Χ. δείχνει ιδιαί
τερη φροντίδα. "Οταν άφίνει ξέσκεπο τό 
κεφάλι, έχει μαλιά πάντοτε καλό κτενι
σμένα σέ μικρούς βοστρύχους στό μέτω
πο καί σέ μακρές πλεξίδες στούς ώμους 
καί στή πλάτη. Ψηλά πάνω άπό τό μέτωπο 
τά στολίζει μέ ταινία άπλή ή διακοσμημέ
νη μέ διάφορα σχέδια. "Ομως τις περισ
σότερες φορές ένα χονδρό ύφασμα, πού 
σχηματίζει ένα φουσκωτό στεφάνι περι
βάλλει τό κεφάλι της, πού ήταν σκεπασμέ
νο άπό κάτω. Μ’ αύτό τόν τρόπο άντι- 
καθιστά τό παλαιότερο μαντήλι 13.

’Εκείνο δμως πού διακρίνει τή γυναίκα 
τής Κύπρου μέσα στόν 6ο αίώνα π.Χ. καί 
τής δίνει ένα έντονο τοπικό χαρακτήρα εί
ναι τά πολλά κοσμήματα, μέ τά οποία στο
λίζει τήν ένδυμασία της. Φέρει σειρές ά
πό χάνδρες γύρω στό λαιμό, στερεωμένες 
μπροστά μέ στρογγυλή καρφίτσα, περι
δέραια τύπου Άρσους14, μεγάλο έπιστή- 
θιο κόσμημα, σκουλαρίκια καί βραχιόλια. 
Σκεπάζει άκόμα καί τ’ αύτιά της μέ ένα 
ιδιαίτερο κάλυμμα, σέ μερικά μάλιστα ά
γαλμάτια ύπάρχει καί δακτυλίδι πού δια
κοσμεί τήν άκρη τής μύτης.

Στήν ίδια περίοδο παράλληλα μέ τό ά
πλό φόρεμα, σ’ ένα πέτρινο άκέφαλο ά
γαλμα15 διακρίνομε τήν έπίσημη γυναι
κεία ένδυμασία τού 6ου αιώνα π.Χ. Άπο- 
τελείται άπό χιτώνα μακρύ, κλειστό στό 
λαιμό άπό δφασμα κοκκιδωτό, στήν περί
πτωση αύτή βαμμένο κόκκινο, έσωτερικό 
φόρεμα μέ τετράγωνο άνοιγμα στό στήθος 
καί μακρυά μανίκια καί άπό πάνω βαρύ 
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πολυτελή μανδύα, πού σκεπάζει τούς ώ
μους, τά χέρια καί τό σώμα μπροστά άπό 
τή μέση μέχρι τά γόνατα. Ό μανδύας, πού 
δέν είναι συνηθισμένο τμήμα τής γυναι
κείας ένδυμασίας τόν 6ο αιώνα π.Χ., είναι 
στολισμένος στις άκρες μέ πλατεία χρω
ματιστή (κόκκινη) λωρίδα, πού εξέχει ά
πό τό ύφασμα καί μέ κρόσια, πού διατη
ρούν ίχνη πράσινης βαφής. Τό τετράγωνο 
άνοιγμα τού έσωτερικοΰ φορέματος τό 
σκεπάζουν δύο σειρές άπό περιδέραια καί 
χαμηλότερα, άνάμεσα στά στήθη, κρέμε
ται ένα μεγάλο έπιστήθιο κόσμημα. 01 ά
κρες τών μαλιών διακρίνονται σέ πλεξίδες 
στήν πλάτη, πού δείχνουν δτι τό άγαλμα 
δέν έφερε πέπλο.

Πρέπει δμως ν’ άναφέρομε δτι τόν 6ο 
αιώνα π.Χ. στήν Κύπρο, σύμφωνα μέ μαρ
τυρίες άπό άρχαΐα κείμενα, ή ύφαντική 
«ή τών ποικίλων ύφή», δπως τήν όνομάζει 
ô Άθήναιος 16 βρισκόταν σέ μεγάλη άκμή. 
Καλλιεργούσαν τό λινάρι κα'ι έπεξεργά- 
ζονταν τό μαλλί 17 γιά τήν κατασκευή υ
φασμάτων, πού ή σαν ύφασμένα μέ μεγά
λη τέχνη κα'ι μέ πλουσιώτατα σχέδια καί 
χρωματισμούς. Δύο περίφημοι υφαντές, ό- 
νομαστοί σ’ δλο τόν Ελληνικό κόσμο γιά 
τήν έπιδεξιότητά τους, ό Άκεσάς κι’ ό 
γυιός του ό Έλικών, έζησαν στή Σαλα
μίνα τόν 6ο αιώνα κα'ι δείγματα τής τέ
χνης τους ύπήρχαν στά μεγάλα 'Ελλη
νικά θρησκευτικά κέντρα.

'Όμως πολύ πρίν, άπό τόν 8ο αίώνα π.Χ., 
μέ τό έμπόριο τών Φοινίκων καί τή μετα
φορά έργων άπό τήν ’Ανατολή στά Μεσο
γειακά λιμάνια, οί καλλιτέχνες στήν Κύ
προ κυρίως δμως στήν 'Ελλάδα άρχισαν 
νά παραλαμβάνουν στοιχεία διακοσμητικά 
μέ άνατολικόν χαρακτήρα κα'ι νά έγκατα- 
λείπουν σιγά - σιγά τά σοβαρά γραμμικά 
σχέδια. Στήν Κύπρο ή τέχνη, κι’ ίσως πε
ρισσότερο άπ’ δλες ή ύφαντική, μέ τήν 
έπίδραση τής άνατολικής διακόσμησης 
φθάνει στήν άκμή της τόν 7ο καί 6ο αίώ
να π.Χ. Οί σύγχρονοι άγγειογράφοι 18 κι’ 
οί τεχνίτες τών πήλινων άγαλμάτων 19 μάς

16) Il 48Β.
17) S.C.E., Êv. άν. σ. 460.
18) A. Wace “Weaving or Embroidery”, 

American Journal of Archaeology, vol. LII 
(1948) σ. 51.

19) Η. B. Walters, Catalogue of Terra
cottas in the Department of Greek and 
Roman Antiquities, British Museum, Lon
don (1903) A117—A119. 

δίδουν κάποια εικόνα τού πλούτου τών πα
ραστάσεων, άνθεμωτών σχεδίων (λωτούς, 
ρόδακες), μυθολογικών σκηνών, φολιδω
τών κοσμημάτων, πού στόλιζαν τά Κυπρια
κά ύφάσματα τού 6ου αίώνα. Οί πλούσιες 
λοιπόν γυναίκες τής Κύπρου, σ’ αύτή τήν 
εποχή, θά είχαν τήν εύκαιρία νά ντυθούν 
μ’ αυτά τά πολυτελή φανταχτερά ύφάσμα
τα.

'Η έπόμενη έξέλιξη στή γυναικεία έν- 
δυμασία στις άρχές τού 5ου αίώνα π.Χ. εί
ναι ή προσθήκη τού ίματίου. 'Η Κυπρία φο- 
ρεί μακρύ χιτώνα μέ μανίκια κοντά μέ
χρι τόν άγκώνα 20 καί άπό πάνω τυλίγει 
τό σώμα της μέ τό ίμάτιο, πού γίνεται τώ
ρα άπαραίτητο τμήμα τής ένδυμασίας της. 
Μ’ αύτό σκεπάζει πότε τόν ένα ώμο πότε 
καί τούς δύο. Τό φέρνει άκόμα χαμηλό
τερα καί σκεπάζει τό σώμα άπό τή μέση 
μέχρι κάτω άπό τά γόνατα. Τό στήθος 
μένει άνοικτό καί τό στολίζουν οί πτυχές 
τού χιτώνα, πού είναι ζωσμένος στή μέση 
τού σώματος. Ό χιτώνας ήταν άπό ύφα
σμα λεπτό, πού σχημάτιζε πολλές πτυχές, 
ίσιες ή κυματοειδείς, κάθετες ή οριζόντιες 
στό στήθος, πολλές φορές μάλιστα είχε 
άνώμαλη έπιφάνεια κοκκιδωτή ή μέ μι
κρές κυματιστές όριζόντιες γραμμές, πού 
έδειχναν τήν ποικιλία τού ύφάσματος. Τό 
ίμάτιο ήταν άπό ύφασμα πιό χονδρό, λείο 
κι’ οί πτυχές του πιό πλατειές καί πιό ο
μαλές. Φοράει άκόμα ή γυναίκα κοσμή
ματα άλλ’ αύτή τήν έποχή είναι πολύ λι- 
γώτερα, περιορίζονται σ’ ένα περιδέραιο, 
σκουλαρίκια μικρά στρογγυλά καί κα
λύμματα τών αύτιών. Τό συνηθισμένο κά
λυμμα τής κεφαλής, πλάι στό χονδρό κε
φαλόδεσμο είναι μιά πλατειά λωρίδα 
ύφάσματος, πού τήν τυλίγει πολλές φορές 
γύρω στά μαλιά κι’ άφίνει ξέσκεπη τήν 
κορυφή τής κεφαλής. Μπροστά τά μαλιά 
τά χωρίζει στή μέση καί τό μέτωπο τό 
στολίζει μέ σειρές άπό μικρούς βοστρύ
χους. Φορούν άκόμα, ίσως οί πλουσιώτε- 
ρες σ’ έπίσημες στιγμές, κάλυμμα τής κε
φαλής στολισμένο μέ ρόδακες κι*  άνθέ- 
μια, ψηλά τοποθετημένο πού ν’ άφίνη νά 
φαίνωνται οί βόστρυχοι στό μέτωπο καί 
πλάι στ*  αύτί. Σέ μερικές περιπτώσεις 
ύπάρχει καί τό μαντήλι, πού σκεπάζει τό

20) Άπό τόν προηγούμενο αίώνα σέ μερικά 
άγάλματα τό έσωτερικά φόρεμα είχε άρχίσει 
νά γίνεται μέ κοντά μανίκια. Βλ. B.M.C. 
Sculpture C259, 260, (figs, 164, 165). 

κεφάλι καί τούς ώμους πάνω άπό τά 
μαλιά ή τό κάλυμμα.

Τόν 4ο αίώνα π.Χ. τό ίμάτιο, ώς έξωτερι- 
κό ένδυμα, γίνεται μακρύτερο καί τραβιέ
ται πρός τά πίσω καί πάνω γιά νά σκεπά- 
ση καί τό κεφάλι. Ό χιτώνας είναι ζωσμέ
νος καί έχει πλούσιες καλοσχηματισμένες 
πτυχές γύρω άπό τή μέση, ένώ στά μανί
κια, σέ μερικά άγάλματα, τό ύφασμα έ- 
νώνεται μέ κουμπιά κι’ άφίνει χαριτωμένα 
άνοίγματα έτσι πού νά φαίνεται τό σώμα, 
σύμφωνα μέ τά Ελληνικά κλασσικά πρό
τυπα.

Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι ή χρήση τού 
ίματίου καί τό λεπτό γούστο στήν έκλογή 
τών κοσμημάτων, όφείλονται στήν έπίδρα
ση, πού δέχθηκε ή Κύπρος άπό τις ’Ιωνι
κές πόλεις τής Μικράς ’Ασίας. Σ’ αύτή 
τήν έποχή, στις άρχές τού 5ου αίώνα π.Χ., 
ή Κύπρος κι’ ή ’Ιωνία άποτέλεσαν τμήμα 
τού Περσικού κράτους καί μ’ αύτό τόν 
τρόπο οί έκπολιτιστικές καί καλλιτεχνικές 
σχέσεις μεταξύ τους έγιναν πιό εύκολες 
καί πιό στενές. Τά ’Ιωνικά στοιχεία εί
χαν άρχίσει άπό προηγουμένως νά διεισ
δύουν καί ν’ άφομοιώνονται άπό τούς Κυ
πρίους, πού ήσαν πάντοτε άπό τήν έποχή 
τού Μυκηναϊκού άποικισμού, έτοιμοι νά 
δεχθούν τόν Ελληνικό πολιτισμό. 'Η Ελ
ληνική έπίδραση στό γυναικείο φόρεμα 
φαίνεται άκόμα πιό έντονη τόν 4ο αίώνα, 
πού ή Κύπρος κι’ ή Ελλάδα βρίσκονται 
σέ στενώτερη έπαφή.

'Η έποχή δμως πού γυναίκα τής Κύ
πρου παρουσιάζεται πολύ έξελιγμένη, 
ντυμένη μέ άπλότητα καί καλαισθησία, 
είναι ή 'Ελληνιστική περίοδος. Ή Κύπρος 
τότε μέ τούς πολέμους τού Μεγάλου ’Αλε
ξάνδρου καί τών Πτολεμαίων, στρέφεται 
πρός τήν Πτολεμαϊκή Αίγυπτο καί δέχεται 
τήν Ελληνική έπίδραση άπό τό μεγάλο 
'Ελληνιστικό κέντρο τής έποχής, τήν ’Αλε
ξάνδρεια. Στήν Κύπρο δημιουργοΰνται 
νέες συνθήκες ζωής, πού συνετέλεσαν στήν 
άνύψωση τού κοινωνικού έπιπέδου τής γυ
ναίκας, πού ζή καί ντύνεται διαφορετικά 
άπό πρίν. Φορά χιτώνα μέ πολύ λεπτές 
κάθετες πτυχές 21, μέ κοντά μανίκια πο
λύ πιό πάνω άπό τόν άγκώνα, μέ ώοαίο 
άνοιγμα στό λαιμό καί ζωσμένο ψηλά ά- 
κριβώς κάτω άπό τό στήθος.

Ό χιτώνας είναι άπό πολύ λεπτό ύφα
σμα καί διαφέρει σέ ποιότητα άπό τό I- 
μάτιο, πού είναι κατασκευασμένο άπό χον
δρό ύφασμα καί σχηματίζει πλατύτερες

21) S.C.E., vol. IV, 3, pl. ΙΠ, 1—3. 

πτυχές. ’Εκείνο δμως πού κάμνει έντύπω- 
οη καί τής δίνει έξαιρετική χάρη είναι ό 
τρόπος πού χρησιμοποιεί τό ίμάτιο. Πρώτα 
πρώτα τό σέρνει καί σκεπάζει τόν άριστε- 
ρό ώμο, τό άριστερό χέρι καί τήν πλάτη. 
Τό φέρνει μπροστά γιά νά σκεπάση τό 
σώμα κάτω άπό τή ζώνη μέχρι τά γό
νατα. ’Άλλες φορές τυλίγει τό κεφάλι κι’ 
δλο της τό σώμα μέχρι τά γόνατα κι’ ά- 
φίνει νά φαίνονται μόνο τά χέρια 22. Τά 
κοσμήματα λείπουν παρ’ δλο, πού ό λαι
μός μένει γυμνός καί μόνο βραχιόλια στο
λίζουν τά χέρια της. Τά μαλιά είναι πο
λύ απλά κτενισμένα στερεωμένα μέ ται
νία, κομμένα κοντά στις πολύ νέες ή πέ
φτουν σέ πλεξίδες κυματιστές στούς ώ
μους στις μεγαλύτερες γυναίκες.

Στή Ρωμαϊκή περίοδο μέ τήν προσπά
θεια άντιγραφής παλαιοτέρων κλασσικών 
προτύπων είναι λίγο δύσκολο νά ξεχωρί- 
σωμε τόν τύπο τής λαϊκής γυναικείας έν
δυμασίας. Φαίνεται δμως δτι ή Ελληνι
στική παράδοση, χιτώνας καί ίμάτιο, μέ 
ορισμένες παραλλαγές καί προσθήκες 
έπικράτησε στή Ρωμαϊκή γυναικεία ένδυ- 
μασία. Αύτό τούλάχιστο φανερώνει ό γυ
ναικείος άγαλματικός τύπος, πού άντίγρα- 
φά του βρέθηκαν στήν ’Ιταλία, Ελλάδα 23 
καί Κύπρο. Άκόμα καί άργότερα στά 
Πρωτοβυζαντινά χρόνια, ή γυναικεία μορ
φή έπάνω σ’ ένα άπό τούς άσημένιους δί
σκους τής Λάμπουσας 24 μέ τά πολυτελή 
σύγχρονα φορέματα (μέσα τού 6ου αιώ
να μ.Χ.) δέν άπομακρύνεται πολύ άπό τήν 
Ελληνιστική καί Ρωμαϊκή παράδοση. Δέν 
μπορούμε δμως νά κρίνωμε άπό τις πολυ
τελείς ένδυμασίες τών άγαλμάτων 25 καί 
τών άλλων παραστάσεων γιά τό τί φορού
σαν οί γυναίκες στήν Κύπρο σ’ αύτή τήν 
έποχή. θά πρέπει νά κάνωμε τή σκέψη, 
δτι τούλάχιστο στά χωριά, οί γυναίκες φο
ρούσαν ένα απλό φόρεμα άπό έγχώριο ύ
φασμα, βαμβακερό ή λινό, έφ’ δσον κι’ ή 
ύφαντική ήταν τέχνη πολύ διαδομένη στήν 
Κύπρο σ’ δλες τις έποχές. Αύτό φυσικά 
θά γινόταν, δπως άνάφερα καί προηγου
μένως, σ’ δλες τις περιόδους τής άρχαίας 
Κυπριακής ιστορίας .Τούτο συμβαίνει άλ
λωστε καί στή σημερινή ζωή.

22) S.C.E., g. άν. pls, IX, 3, XI, 5.
23) Χρ. Τσούντα ’Ιστορία τής Ά ρ. 

χαίας Ελληνικής Τέχνης, Άθήναι 
(1957), ΕΙκ. 559—60.

24) Ο.Μ. Dalton, East Christian Art, 
Oxford, (1925) pl. LIX, 2 p. 326.

25) S.C.E., vol. IV, 3, pl. XX, 1, 2.
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ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΟΜΟΡΦΙΤΑ
Ή Όμορφίτα είναι χωριό. Προάστιο τής 

Λευκωσίας. Μά είναι καί χτίριο. ’Όχι κα
τοικία, άστυνομικός σταθμός. Βέβαια λέ
γεται σταθμός. Στήν πραγματικότητα 
είναι φυλακές. Αύτό λοιπόν τό χτίριο-φυ- 
λακή έχει ιστορία δική του. Μιά ιστορία 
όλότελα δική του, πού δε μπορεί νά μοιά- 
ση καμιά άλλη. Κάθε σπίτι κλείνει καί μιά 
ζωή, κι’ έχει καί τό ίδιο τήν ίδια ζωή 
έκεινών που κλείνει. Χαρούμενη, μονότονη, 
μελαγχολική, άγωνιώδικη, κάποτε δραμα
τική καί κάποτε, δχι πολύ συχνά, τραγική. 
Σου μιλάν οί πόρτες, τά παράθυρα, οί 
τοίχοι μέ μιά γλώσσα, λές κι’ ή Μοίρα 
του τό σφραγίζει μέ μιά άνεξάλειπτη 
ζωηρή σφραγίδα. Τής Όμορφίτας ή ζωή 
είναι δ,τι κι’ ή ιστορία της. Φριχτή. Ούτε 
του Ντοστογιέφσκι τά χαμόσπιτα μπορούν 
νά συγκριθούν μέ τήν Όμορφίτα, ούτε τά 
Δαντικά διαμερίσματα του "Αδη. Εκεί
νων ή μιζέρια περιγράφεται έξελιχτικά. 
Νοιώθεις πώς είναι άποτέλεσμα ένός κα
κού κοινωνικού καθεστώτος, πού είχε πο- 
λιτογραφηθή στή ζωή τών άνθρώπων. Σάν 
κι’ έκείνα, πολλά, μέ μόνιμο κάτοικο τή 
δυστυχία καί τήν άπόγνωση ! Διαβάζοντας 
τις περιγραφές τους νοιώθεις πώς διαβά
ζεις φιλολογία. Κι’ αύτοΰ του Δαντικού 
"Αδη ή φρίκη έχει κάτι τό ύπερκόσμιο. 
Νοιώθεις πώς είναι έξω άπό τή γή. Τίπο
τε άπ’ δλα αύτά ή φρίκη τής Όμορφίτας. 
Αύτή είναι όλότελα ρεαλιστική. Τίποτα 
τό φανταστικό. "Οποιος διάβασε τό Δάντη 
κυριεύεται άπό θαυμασμό. "Οποιος έζησε 
στήν Όμορφίτα... Είναι τόσο δυνατή στή 
μνήμη έκεινών πού τή δοκίμασαν, πού τό 
χτίριο έξετόπισε τό χωριό. "Οταν λένε οί 
άνθρωποι «έκανα στή Όμορφίτα» κανε- 
νός ή σκέψη δέν πάει στό χωριό. Μυστη- 
ριώδικο, μαύρο, φριχτό, ύψώνεται μπρο
στά τους τό χτίριο.

Ή ώρα δέν έχει σημασία, γιά τις συλ
λήψεις πού προορίζουνται γιά τήν Όμορ
φίτα. Νύχτα είναι, μεσάνυχτα είναι, αύγή 
είναι, ξαφνικά βρίσκεται τό σπίτι περι
τριγυρισμένο άπό Άγγλοτούρκους όπλι- 
σμένους σάν άστακούς. *Άν  χτυπήσουνε 
τήν πόρτα, καλά είσαι. Τό συνηθέστερο 

είναι νά μπάζουνε τήν πόρτα μέσα μέ 
μιά χτηνώδικη σπρωξιά — μερικοί έχουνε 
έκφραση πού θά ζήλευε καί τό πιό ζωώδι- 
κο βώδι — ή νά πηδάν άπό τά παράθυρα. 
Μή τυχόν κρύψης τίποτα, ή δραπετεύσης 
άπ’ τά κεραμίδια! Ούτε ένταλμα, ούτε 
λόγος συλλήψεως. "Ενα αύτοκίνητο μέ 
δυό τρεις ’Άγγλους μέ τά περίστροφα 
στό χέρι — φοβούνται καί τή σκιά τους! 
— κλειστό, σέ μεταφέρει κάπου. Πού; Δέ 
μπορείς νά καταλάβης. Είπαμε, τό αύτο
κίνητο είναι κλειστό, κι’ έξω είναι νύχτα. 
Οί ’Άγγλοι προτιμούν τήν νύχτα γιά δλες 
τις έπιχειρήσεις τους στήν Κύπρο. ’Άλλο 
πράμα, αν είναι ύποχρεωμένοι νά κάνουν 
κάτι μέρα.

Ξαφνικά τό αύτοκίνητο σταματά. Α
νοίγει μιά μεγάλη πόρτα, μπαίνεις μέσα, 
έπειτα μιά μικρή, δπου σου παίρνουνε τό 
κάθε τι, κι’ αύτά τά κορδόνια τών παπου- 
τσιών — μή πνιγής! — κι’ υστέρα ένας 
ξερός ήχος σιδερένιας κλειδαριάς, ένα 
βροντερό σούρσιμο ένός λουκέτου, ύστερα 
άλλος ξερός ήχος σιδερένιας κλειδαριάς, 
κι’ ύστερα μιά βαρειά σιδερένια πόρτα 
πού στενάζει. Ανοίγει καί στενάζει. Κλεί
νει καί στενάζει πάλι, λές καί θέλει νά 
ποοειδοποιήση τόν άνθρωπο. Ακολουθεί ή 
ίδια διαδικασία μέ άντίθετη σειρά. Μέσα 
κλειδαριά, λουκέτο, έξω κλειδαριά. "Υστε
ρα... Δέν έχει ύστερα. Τέσσερης τοίχοι 
σκοτεινοί, μαυρειδεροί, ένας μικρός φεγγί
της άψηλά, μέ χοντρά σίδερα, πού νά μή 
μπορεί νά πετάξη μήτε πουλί άπό μέσα, 
ένα τσιμεντένιο πάτωμα, ένα τσιμεντένιο 
στρώμα μ’ ένα σανίδι άπό πάνω. 'Ολόγυ
ρα κενό, μηδέν. Στήν άρχή νομίζεις, πώς 
τό κενό είναι λίγο, αύτό πού βλέπεις. 
"Υστερα καταλαβαίνεις, πώς άπλώνεται 
πολύ πιό έξω, άπ’ δ,τι αίσθάνεσαι. Ούτε 
ψίθυρος, ούτε φωνή, ούτε ζωή. Στρώμα 
νέκρας. Νομίζεις, πώς έχεις μεταφερθή 
στό διάστημα. Αύτό είναι τό «ύστερα».

Μέ τήν ώρα βέβαια ξαναθυμδσαι τή 
ζωή. Ζωντανεύεις τις άναμνήσεις καί τις 
σκηνές πού ’χεις κουβαλήσει άπ’ δξω. 
Μιά-μιά άρχίζουνε κι’ αύτές νά παρουσιά- 
ζουνται μπροστά σου, σά στρατιώτες. Σάν 

έκείνοι, πού τούς πήρε τό μάτι σου φεύ
γοντας, νά ζώνουνε τό σπίτι σου. Αλή
θεια! Οί ’Άγγλοι πού μπήκαν στό σπίτι 
ήτανε πολλοί. ’Εδώ σέ κουβάλησαν πολύ 
λίγοι. Οί άλλοι τί νά ’γιναν; ’Έχουνε μεί
νει στό σπίτι, νοικοκύρηδες καί ψάχνουν. 
Τούς βλέπεις ν’ άνοίγουνε βιβλιοθήκες, 
γραφεία, ν’ άναποδογυρίζουνε έπιπλα, νά 
σκάβουνε αύλές. Μά, έκτός άπό τις άνα- 
μνήσεις, τό αίσθημα τής ζωής σοΰ τό ξυ
πνάνε καί μερικές έπιγραφές, κακότεχνες, 
πού ’ναι γραμμένες στούς τοίχους τού κε
λιού:
ΔΙΓΕΝΗΣ ΕΟΚΑ ΜΑ-ΚΑ-ΡΙ-ΟΣ 

ΚΑΤΩ ΟΙ ΤΥΡΡΑΝΟΙ
’Άλλες φιλοσοφούν, προσπαθώντας νά 
δώσουνε θάρρος στούς κρατούμενους

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ
’Άλλες γίνουνται κήρυκες

ΑΓΓΛΟΙ ΧΩΝΕΨΕΤΕ ΤΟ 
ΕΙΜΕΘΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

Τό άπίστευτο είναι πώς ύπάρχουν καί ύπο- 
γραφές κάτω άπό αύτές τές προκλήσεις. 
Αλίκη, Γιαννούλα.

Τό μυστήριο τών γύρω σου έρωτηματι- 
κών, τό κάνει πιό έντονο τό μυστήριο τών 
έρωτηματικών πού ήψώνουνται μέσα σου. 
Πού είμαι; Βέβαια ύποψιάζεσαι τήν Όμορ
φίτα. ’Έχεις άκούσει τόσα! ’Άν δέν είσαι 
δμως; ’Άν είσαι σέ κανένα διαμέρισμα 
τών φυλακών; Λύση τού προβλήματος δέν 
είναι εύκολο νά βρεθή. Ούτε φωνή, ούτε 
μιλιά, ούτε τραγούδι περαστικό. Τραγού
δι! ’Έχει λείψει κΓ αύτό άπό καιρό. 
’Άγχος, άλγος, τρόμος. Αύτά ύπάρχουν 
τώρα στήν Κύπρο, κΓ αύτά άκούονται. 
ΚΓ αύτή ή νεολαία έχει πάψει νά τραγου
δά τώρα. Πολεμάει.

Ή ώρα προχωρεί. Ξημερώνει. Υπολο
γίζεις θά ναι 8 τό πρωί. Ρολόϊ δέν κρατάς. 
Σου τό πήραν στήν είσοδο. Ό μικρός φεγ
γίτης είναι σκεπασμένος άπό πάνω, σέ 
τρόπο πού νά μή άφήνει τό φώς νά μπαί
νει μέσα. "Ομως τόσο θά ναι, όχτώ τό 
πρωί. Στό κελλί ξημερώνει άργά, στις 10. 
Καί νυχτώνει γρήγορα. Στις δυό, άπάνω 
κάτω, άρχίζει τό δειλινό. Αψηλά στήν 
όροφή ύπάρχει ένας λαμπτήρας, μ’ ένα 
γαλακτερό άμπαζούρ γύρω, μά δέν άνά- 
βει. Μένει σβηστός. Τό φώς ξυπνάει τήν 
έλπίδα. Αύτό δέ συμφέρει. Δέν έξυπηρετεί 
τούς σκοπούς τών ’Άγγλων. Ύπάοχει δ
μως κΓ άλλος λόγος, πού δέν άνάβει τό 

φώς. Οί βίδες τού άμπαζούρ είναι λειψές. 
Λείπουνε μιά-δυό, σά νά ’χουνε πέσει άπό 
τήν πολυκαιρία. "Ομως άλλος είναι ό λό
γος. Πίσω άπό τις βίδες είναι στερεωμένα 
μικρόφωνα, γιά νά ήχογραφούνε οί δε- 
ομοφύλακες τις ομιλίες τών κρατουμένων. 
Καμμιά φορά ύπάρχουνε κΓ άπρόσεχτοι 
καί εύπιστοι.

Ξαφνικά άκούουνται τρομερές φω
νές άπ’ δξω. Οί ’Άγγλοι άνακριτές 
κτυπαν βάναυσα άγωνιστές. Μιά στιγ
μή μάλιστα άκούεται τό ξεκλείδωμα τών 
κλειδαριών καί, τό σούρσιμο τού λουκέ
του. ΚΓ άμέσως άνοίγει στενάζοντας ή 
βαρειά σιδερένια πόρτα. "Ενα σακκί πε- 
τιέται μέ μιά κλωτσιά καί πέφτει μέσα 
στό κελλί. Τό σακκί αύτό είναι άνθρωπος. 
Βασανίστηκε, γιά νά μαρτυρήση δ,τι ξαί- 
ρει. Κάποτε είναι άγωνιστής. Κάποτε δ
μως είναι σπιούνος. Οί φωνές, οί βρισιές 
κΓ ή κλωτσιά είναι σκηνοθεσία, θέλουνε 
νά κοιμήσουνε τις ύποψίες τού άληθινού 
άγωνιστή, γιά ν’ άνοιξη τή γλώσσα του 
στό σπιούνο. Αύτό τό δεύτερο είναι πιθα- 
νώτερο. Σκέφτεσαι «Τά βασανιστήρια έ
χουνε ιδιαίτερο θάλαμο. Δυό μάλιστα, σέ 
τρόπο πού νά μή βλέπεται ό βασανιζόμε
νος, μά μονάχα ν’ άκούεται, κΓ αύτό «κα
τά βούλησιν». Αύτόν γιατί τόν κλώτσησαν 
μπροστά στά μάτια σου ; Προσοχή λοιπόν ! 
Συμπόνια στόν πάσχοντα δση δέ γίνεται, 
τσιμουδιά δμως άπάνω στά θέματα τού 
άγώνα, έκτος άπό τά γενικά. «Τί θά γίνη 
ó κοσμάκης έτσι δπως πάνε τά πράγματα ! 
Κουράγιο, φίλε μου, καί θά περάσουνε 
δλα. Ό Διγενής είναι λογικός, θά βρή 
μιά λύση. Δέ μπορεί. Κάνε ύπομονή».

Σέ λίγο οί ύποψίες σου βεβαιώνουνται. 
Ό άγνωστος άρχίζει νά σέ άνακρίνη μέ 
συμπόνια.

—Ποιός είσαι; Πότε σέ πιάσανε; 
Γιατί σέ πιάσανε;

Αύτό τό τελευταίο σέ βάνει σέ ύποψίες. 
Ή διαταγή τού Αρχηγού είναι ρητή:

«ΣΙΩΠΗ, ΣΙΩΠΗ, ΣΙΩΠΗ. ΜΗ ΛΕ
ΓΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ, ΜΗ 
ΕΡΩΤΑΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ». 

ΚΓ άπό κάτω ένα σκίτσο, πού παριστάνει 
ένα στόμα κλειστό, μ’ ένα δάκτυλο κά
θετο μπροστά. Ό έρίφης γιά νά ρωτά, 
φαίνεται δέν έχει γνώση τής διαταγής, 
θά ’ναι βαλτός, σπιούνος! Προσοχή, προ
σοχή ! Καλωσύνη, κάλμη, άδιαφορία, συμ
πόνια, τσιγάρα δσα έχεις, λόγια δμως 
δχι. «Ώσεί άμνός ούκ άνοίγων τό στόμα 
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αύτοΰ».
Τή στιγμή πού διαλογίζεσαι μόνος μέ

σα στό κελλί, καί μιλάς μέ τή γύρω σου 
σιωπή, άκούεται ένας ξερός κρότος, σάν 
πέσιμο καρέκλας. ’Ακολουθούν ύπόκωφα 
ντάκ ντούκ, ντάκ ντούκ, πού συνοδεύουνται 
μέ κομμένα ξεφωνητά.

—Ου ου, ουουχ, ουχ.
Πολύ σύντομα σκίζει τή γύρω σιωπή 

ένας άνατριχιαστικός γρυλλισμός. Νομί
ζεις πώς βρίσκεσαι σέ χωριό τις μέρες 
τών Χριστουγέννων, πού σφάζουνε τούς 
χοίρους.

—Ούουουουουουουου, ουουουουούουουου 
ουου...

"Οσο πάνε, οί φωνές γίνουνται πιό φρι- 
κιαστικές, καί χάνουνε τόν άνθρώπινο 
τόνο. Γίνουνται ζωώδικες. Σέ πιάνει άνα- 
τριχίλα. Πώς θ’ άντέξη ό άνθρωπος; "Υ
στερα σκέφτεσαι καί τόν έαυτό σου. Αύτό 
περιμένει καί μένα. "Ισως τό κάνουνε 
γιά νά μέ συνετίσουν. Ν’ άνοίξω τό στό
μα μου.

Κάθε γρυλλισμός σου γεννάει κι’ ένα 
κύμα ρίγους καί συμπόνιας μαζί. «Είναι 
δυνατό νά τά κάνουνε αύτά άνθρωποι σέ 
άνθρωπο» :

"Ενας καινούργιος γρυλλισμός, ένα πα- 
ρατεταμένο Παναΐα μουουουου, καί μιά 
’Εγγλέζικη βρισιά σέ κάνουν νά νοιώσης 
τήν πραγματικότητα.

—Μάλιστα, άνθρωπος ύποφέρει, άπό 
άνθρώπους, όχι άνθρώπινα.

Μιά στιγμή κόβεται απότομα ό γρυλλι- 
σμός, άκούεται πέσιμο καρέκλας, κΓ ύστε
ρα, κλού κλού κλού, άκούεται τό τρέξιμο 
νερού άπό τό στόμιο τής στάμνας. "Υστε
ρα τίποτε. ’Απόλυτη σιγή. ’Αναρωτιέσαι. 
Πέθανε ό βασανιζόμενος; "Οχι. Δέ μπο
ρεί, θά λιγοθύμισε. Γιατί του χύναν τό 
νερό; "Ακόυσα καλά. "Ητανε στάμνα. 
Κλού κλού κλού κάνει μονάχα ή στάμνα.

Τά γρυλλίσματα σέ διδάσκουν. Αύτός 
πού τά άντεξε ητανε άνθρωπος. ΚΓ έσύ 
θά τά άντέξης, άν εΤσαι άνθρωπος πραγ
ματικός. ”Αν δέν εΤσαι, καλίτερα νά λεί- 
πης. θυμήσου τή διαταγή, μέ τό κλειστό 
στόμα καί τό κάθετο δάκτυλο μπροστά! 
θά φανης κατώτερος άπό τούς άλλους, 
κΓ άπ’ αύτό τό ζώο, πού γρύλλιζε; Δέ 
γίνεται, θ’ άντέξης χωρίς άλλο. Δέν 
είσαι ζαχαρένιος. Μιά στιγμή μάλιστα 
θυμώνεις μέ τόν έαυτό σου, γιατί έκανες 
τις σκέψεις αύτές, έστω καί φευγαλέα. 
Ντροπή ! Δέν έπρεπε νά τις κάνης κάν.

Ό πόνος περνά. 'Η ντροπή μένει.
Μετά κάμποση ώρα λύεται τό μυστήριο 

τής σιωπής. Άπό τήν κατεύθυνση τών 
γρυλλισμών άρχίζει νά ύψώνεται μιά ρυθ
μική κραυγή. Στήν άρχή δέ ξεκαθαρίζε
ται καλά, τι θέλει νά πή. Στή δεύτερη 
τρίτη φορά ξεχωρίζεις καλά, τι λέει. 
Μοιάζει μέ κραυγή παράκληση.

—"Εν νά πά ω νά κα του ρή σωωωωω... 
παύση

—"Εν νά πά ω νά κα του ρή σωωωωω... 
παύση

—"Εν νά πά ω νά κα του ρή σωωωωω...
"Ετσι έπαναλαμβάνεται ή ίδια ή άπα- 

ράλλαχτη στόν ίδιο τόνο, στόν ϊδιο ρυθμό, 
στήν ίδια ένταση, κάθε δυό λεπτά.

Καμιά κίνηση, καμιά φωνή. Μονάχη της 
ύψώνεται ή θλιβερή ξεκούρδιστη ικεσία. 
Σίγουρα θά του ’στρίψε του άνθρώπου 
άπ’ τά βασανιστήρια. Δέ διαλαλει κανείς 
μιά τέτοια έπιθυμία σέ τέτοιο ρυθμό καί 
σέ τέτοιο τόνο. "Ολα του μυρίζουνε τρέλ- 
λα. ΓΓ αύτό λοιπόν έπαψαν νά τόν κτυ- 
πάνε !

Τό κελλί τώρα έχει σκοτεινιάσει όλό- 
τελα, κΓ άπ’ όξω φτάνει άδύνατη άνταύ- 
γεια ήλεχτρικου λαμπτήρα. Σέ μιά στιγ
μή μιά φωνή άπάνθρωπη, βάρβαρη, δια
κόπτει τή ρυθμική παράκληση του τρελ- 
λου.

—"Εν νά πά ω νά κα του...
—Κεμάλ, φρήη χίμ.
Ό Κεμάλ, δέν καταλαβαίνει τό «φρήη» 

καί ξαναρωτάει.
—Χωάτ, σέρ;
—Άντάϊ χίμ. (Ξέδεσέ τον).
Τελειώνει έτσι ή θλιβερή έπωδός του 

άγωνιστή, πού άπό άγωνιστής κατάντησε 
μάρτυρας, ύστερα ζώο, καί τέλος κατά- 
ληξε τρελλός.

‘Η νύχτα προχωρεί γεμίζοντας τό κελλί 
μέ σιγή κΓ έρωτηματικά.

Γιά νά κοιμηθής άπλώνεις τή μιά κου
βέρτα άπάνω στό σανίδι γιά στρώμα, καί 
σκεπάζεσαι μέ τήν άλλη. Τά ρούχα, έν- 
νοειται, δέ βγαίνουν. Κάποτε σέ φωνά
ζουν τά μεσάνυχτα, γιά άνάκριση. Αύτό 
έξαρτάται άπό τό μεθύσι του "Αγγλου 
άνακριτή, ή άπό τό πλήθος τών κατηγο
ριών πού σέ βαραίνουν. Καιρός νά ντυθής 
δέ σου δίνεται.

—Γκέτ άπ! Γκέτ άάαααπ!
Είναι άνάγκη νά περισυλλεγής ένωρίς 

στόν έαυτό σου, καί νά ύπολογίσης καλά, 
τί ξαίρουνε γιά σένα... τί θά σέ ρωτήσουν, 

τί θά παραδεχτής καί τί θ’ άρνηθής. Γιατί, 
έκείνο τό συστηματικό όχι, όχι, όχι, δέν 
πάει νά πή τίποτε, καί φέρνει τ’ άντίθετα 
άποτελέσματα. Τί πάει νά πή ολοένα όχι, 
όχι; Ζής έξω άπ’ τό Νησί; Δέν παρακο
λουθείς, τί συμβαίνει; Δέν έχεις αισθή
ματα; Είσαι ψεύτης! Είναι άνάγκη νά 
καταστρώσης νωρίς γραμμή ύπερασπί- 
σεως. Σάν ξαίρεις μάλιστα τόν προδότη 
σου, είναι εύκολο. Ξαίρεις έκεινού τ’ ά- 
δύνατα σημεία, κΓ εύρίσκεις εύλογοφα- 
νείς δικαιολογίες τών κινήσεων καί τών 
σχέσεών σου μαζί του. Τό παν είναι, νά 
μή σου ύποβάλουν έρώτηση καί νά σέ 
ξαφνιάσουν.

Σέ μερικά κελλιά ύπάρχουν δυό καί 
τρεις κρατούμενοι, πού δέν εννοούν νά 
κοιμηθούν. Σάν φύγουν μάλιστα οί "Αγ
γλοι, αρχίζουν τις ψαλμουδιές καί τά 
έθνικά έμβατήρια.

—*Ως  τών αιχμαλώτων έλευθερωτής...
—Δέσποινα, πρόσδεξαι τάς δεήσεις τών 

δούλων σου...
—Σκέπασε, Μάνα, σκέπασε...
Τό πρωί ξυπνάς άν κοιμήθηκες, άπό τό 

ξεκλείδωμα τής πόρτας. "Ενας Τούρκος 
στέκει στήν πόρτα καί φέρνει μιά σπου
δαία άγγελία.

—Άτε! νά πάη στό μέρος. Νά νιφτή.
Τό μέρος είναι δίπλα σου, καί βρωμάει 

ανυπόφορα φορμόλη νύχτα - μέρα. Σχεδόν 
κάτω άπό τό προσκέφαλό σου. Σηκώνε
σαι καί πας βουβός. Δέ μπορείς ν’ άπο- 
τείνης τό λόγο στό φρουρό. Είσαι κατώ
τερος τού περιβάλλοντος. Ούτε οί τοίχοι 
σού μιλάν, ούτε οί φρουροί.

Μετά τό μέρος, γίνεται ή «καχαριότη», 
ένα πρόχειρο σφουγγάρισμα τοΰ κελιού 
μέ σφουγγαρόπανο. "Υστερα πας γιά νί
ψιμο. "Ολα αύτά γίνουνται χωρίς νά ρθής 
σ’ έπικοινωνία μέ κανένα συγκρατούμενο. 
Μόνος στό μέρος, μόνος στό νιπτήρα. Δέ 
μπορείς νά ξαίρης, ποιοι μένουν δίπλα 
σου. ’Ακούεις φωνές, άγνοείς δμως πρό
σωπα. Έχτός, άν ξαίρης νωρίτερα άπ’ 
τις έφημερίδες, ότι κλείσανε κάποιον στήν 
Όμορφίτα.

Στις όχτώ έρχεται τό «τταΐνι», τρακό
σια δράμια ψωμί, μιά φούχτα έληές καί 
μιά ρέγγα, γιά όλη τήν ή μέρα. "Η τε
λευταία προστίθεται σκόπιμα, γιά νά έπι- 
τείνη τό μαρτύριο τής δίψας, σ’ έκείνους 
πού έχουν τήν άπερισκεψία νά τή φαν. Τό 
κελλί άνοίγει κανονικά τρεις φορές τήν 
ή μέρα μονάχα, καί μέσα δέν έχει κανάτι.

Στις ένιά πρέπει νά ’σαι άπ’ όλα τε- 
λειωμένος. Είναι ή ώρα πού έρχονται «οί 
κύριοι», κΓ αρχίζουν οί άνακρίσεις. ’Α
νοίγει σχεδόν κάθε μέρα τήν ίδια ώρα τό 
κελλί, προβάλλει ή κεφαλή τού Τούρκου 
δεσμοψύλακα, κΓ άκούεται ή στερεότυπη 
πρόσκληση.

—Χάτε, πάνω, θέλει σε τό Κύριο.
Τό «Κύριο» είναι ό "Αγγλος άνακρι- 

τής, πού στή φαντασία τού Τούρκου δε- 
σμοφύλακα προβάλλει σάν κυρίαρχος, ά- 
φέντης !

Σέ δυό λεπτά έπιστρατεύεις τις σκέ
ψεις σου, ρίχνεις μιά νοερή ματιά στό 
πλάνο τής ύπεράσπισής σου, καί αύτο- 
συγ κεντρώνεσαι, θάρρος καί προσοχή. 
Καμιά άνθρώπινη μικρότητα. Πρέπει νά 
γίνης ύπεράνθρωπος, σάν τόν αγώνα, πού 
άνέλαβες γιά τή λευτερηά τής Κύπρου. 
ΚΓ ό αγώνας αύτός δέν έξαρτάται μο
νάχα άπ’ τήν παλληκαριά έκεινών πού 
χτυπάνε τόν έχθρό στά βουνά καί στις πό
λεις, μά κΓ άπό τή δική σου στάση. Τόσο 
νά σού ξεφύγη, σημαίνει θανάτους, κατα
στροφή.

Μπαίνεις στό άνακριτήριο καί περιμέ
νεις. "Ενα γραφείο, μιά θερμάστρα σιδε
ρένια, καί μιά καριόλα, σιδερένια κΓ 
αύτή. Τά έπιπλα έδώ έχουνε τήν Ιδιαίτερη 
χρήση τους. 'Η θερμάστρα είναι γιά νά 
τήν άνάβουν καί νά καθίζουν άπάνω γυμνό 
τόν άνακρινόμενο, σά δέ λέει τήν άλήθεια 
«γιά τό καλό του». Ή καριόλα γιά νά τόν 
δένουν, νά μή μπορή νά κουνιέται κατά 
τά βασανιστήρια. Ό τοίχος πούναι δίπλα 
στήν καριόλα είναι πιτσιλισμένος άπό αί
ματα.

Σέ λίγο μπαίνει κΓ ό άνακριτής. Είναι 
μέλι γάλα.

—Μόρνιγκ !
—Μόρνιγκ, σέρ.
Κάθεται καί σού προσφέρει τσιγάρο.
—Εύχαριστώ, δέν καπνίζω.
—Κκόφι;
Δέ μπορείς ν’ άρνηθής καί τόν καφέ. 

Δείχνεις άπροκάλυπτα έχθρός, κΓ άποφα- 
σισμένος ν’ άρνηθής τό παν, ώστε τόν ά- 
ναγκάζεις άπό μόνος νά μπή στό δεύτερο 
στάδιο τών άνακρίσεων, τό στάδιο τής 
καριόλας, ή τής σόμπας.

—Εύχαριστώ, θά πάνω ένα καφέ.
Βγάζει άδιάφορα τή δερμάτινη στρα

τιωτική του ζώνη, καί πετάη άδιάφορα τό 
τεράστιο περίστροφό του άπάνω στό γρα
φείο, μέ τήν κάννη γυρισμένη άπάνω σου.
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Γελάς, γιά τό κόλπο.
—Γιατί γελάτε, κύριε;
—Μου είναι γνωστό αύτό τό κόλπο, Κύ

ριε άνακριτά.
—Ποιο κόλπο;
—Αύτό, του περιστρόφου μέ τήν κάννη 

γυρισμένη απάνω στον άνακρινόμενο.
—’Ά ! όχι. Τυχαίο είναι, δέν είναι κόλπο. 

Φοβάστε ;
—Καθόλου. Γέλασα, γιατί μου τό λέ

γανε καί δέν τό πίστευα.
Σηκώνει τό περίστροφο, κι’ άρχίζει ή 

ανάκριση. Πόσων έτών είστε; Παντρεμέ
νος; Πόσα παιδιά; Συγγενείς στά ξένα; 
'Η τελευταία έρώτηση έχει σκοπό τόν έ
λεγχο τής άλληλογραφίας πού στέλλεις 
έξω. "Υστερα μπαίνει σέ ούσιαστικώτερες 
έρωτήσεις. Γενικές στήν άρχή.

—Είσθε μέλος τής ΕΟΚΑ;
—’Όχι, κύριε.
— Σάς πρότειναν ποτέ νά γίνετε μέλος;
—’Όχι, κύριε.
—Συμπαθείτε τόν αγώνα τής ΕΟΚΑ;
—Βεβαίως, Κύριε.
Αύτό τό βεβαίως τόν σοκάρει λίγο, δσο 

καί νά προσποιείται τόν άτάραχο.
—Τότε, γιατί δέ γίνεστε μέλος;
—Τί νά κάνω έγώ στήν ΕΟΚΑ. Αύτή 

θέλει νέους, εύκίνητους. Έγώ!
—"Ωστε συμφωνείτε μέ τούς φόνους 

αύτούς έν ψυχρω, πού γίνουνται κάθε μέ
ρα; Σάς αρέσει ή αιματοχυσία;

—’Ασφαλώς δχι.
—θά θέλατε νά σταματήση αύτή ή κα

τάσταση ; Νά ρθουμε σέ συνεννόηση, νά έ- 
ξηγηθοΰμε, καί νά βρούμε μιά λύση ; 
’Αφού μάλιστα οί κυβερνήσεις τής Ελλά
δος καί τής ’Αγγλίας βρίσκουνται σέ ά- 
ριστες σχέσεις!

—Νά έξηγηθοΰμε, δέν ύπάρχει έλπίδα, 
νύριε !

—Γιατί; Πώς τό άποκλείετε;
—Γιατί όγδόντα χρόνια τώρα, αύτή τή 

δουλειά προσπαθούμε νά κάνουμε, καί 
μάς κοροϊδεύετε διαρκώς. Δέ σάς έχουμε 
έμπιστοσύνη.

—Μ’ αρέσει ή είλικρίνειά σας. Συμφω
νώ πώς έχουμε κάνει πολλά λάθη στό πα
ρελθόν. "Ομως τώρα έχουμε σκοπό νά τά 
διορθώσουμε. Άφου λέτε, πώς καταδικά
ζετε τήν τρομοκρατία, θά θέλατε νά γρά
ψετε δυό τρία άρθρα στις έφημερίδες 
έναντίον τής τρομοκρατίας; Γιά τό καλό 
τοΰ Τόπου !

—Μά ή ΕΟΚΑ δέν έκανε τρομοκρατία. 
Πέντε μήνες τώρα δέν έχει σπάσει ούτε 
μύτη. Μονάχα σαμποτάζ. Τρομοκρατία 
κάνετε σείς. ‘Η ΕΟΚΑ αναγκάστηκε ν’ ά- 
παντήση.

—θά θέλατε νά γράψετε δυό άρθρα;
—Καί δέκα, εύχαρίστως. Μά αύτό, πού 

λέτε, τρομοκρατία, είναι άποτέλεσμα, καί 
γιά νά γράψω γιά τό άποτέλεσμα, είναι 
άνάγκη νά γράψω πρώτα γιά τό αίτιο.

—Καί ποιο είναι τό αίτιο;
—Σείς. ‘Η πολιτική τής Μεγάλης Βρετ- 

τανίας.
—Περιττό ! Δέ θέλουμε νά μάς γράψης.
Αύτό είναι τό είδος τής άνάκρισης πού 

γίνεται, όσες φορές θέλουνε οί ’Άγγλοι 
νά σφυγμομετρήσουν τήν Κοινή Γνώμη. 
Άπ’ αύτό είναι εύκολη ή μεταπήδηση στό 
δεύτερο στάδιο, τό στάδιο του μαρτυρίου. 
Σέ τίποτα δέ σταματάει ό ’Άγγλος. "Ενα 
πράγμα τόν φοβίζει μονάχα. Τό θάρρος. 
Τό τρέμει κυριολεχτικά. Λές καί στά σκο- 
ληά τους είναι άγνωστη ή λέξη. Τούς 
άντιμετώπισες μέ θάρρος καί περιφρόνη
ση; Γλύτωσες. ’Έκανες πώς φοβάσαι; 
Είσαι χαμένος.

Πρωί άνάκριση, άπόγεμα άνάκριση. Κά
ποτε καί τή νύχτα άνάκριση. Σκοπός νά 
σου σπάσουνε τά νεύρα, σέ τρόπο πού νά 
πής κάτι. Σου ξέφυγε τό παραμικρό; 
Πάνε δλα πιά. Είναι σάν τό κουβάρι μέ 
τό νήμα, πούναι κρυμένη ή άρχή του. 
Βρήκαν τήν άρχή; Πάει, θά τό ξετυ
λίξουνε δλο. Μέ τόν τρόπο αύτό δημιούρ
γησαν ένα σωρό καταδότες, πού περιφέ
ρονται ίσα μέ σήμερα στις τέσσερης ά- 
κρηες του κόσμου, ντροπιασμένοι, περι- 
φρονημένοι, προστατευμένοι άπό τούς 
’Άγγλους.

Οί μέρες κι’ οί νύχτες περνούν γρήγο
ρα στήν Όμορφίτα. Περίεργο βέβαια. 
"Ομως ύπάρχει μιά έξήγηση. Περιμένεις 
ολοένα καί χειρότερα. ΓΓ αύτό κΓ οί 
ώρες περνάν φτερωτές. Μονάχα τά δειλι
νά, μετά τίς 5, είναι εύχάριστα. Φεύγουνε 
οί ανακριτές καί σταματάει ή καταθλιπτι- 
κή σιωπή. Τό ακραίο κελλί δίνει τό σύν
θημα τής ψαλμουδιάς. Είναι σάν παρατη
ρητήριο. ’Ακούει τό άνοιγμα τής έξώθυ- 
ρας, τίς ομιλίες τών ’Άγγλων πού φεύ
γουν, καί τό βουητό τών αύτοκινήτων πού 
ξεκινάν. Τήν τελική διαπίστωση τής φυγής 
τή δίνουν οί Τούρκοι δεσμοφύλακες. ’Αρ
χίζουν νά βρίζουνται μεταξύ τους. Τώρα 
είναι βέβαιο, πώς οί ’Άγγλοι έχουνε φύ

γει. Σέ λίγα λεπτά ή φυλακή μετατρέπε
ται σέ έκκλησία. "Ολοι ψάλλουν. ’Άντρες, 
νέοι, κορίτσια. Τά τελευταία μάλιστα πιό 
πολύ άπό τούς άντρες.

—Κύριε τών Δυνάμεων, μεθ’ ήμών γε- 
νου...

—Ύπό τήν σήν προστασίαν καταφεύγο- 
μεν, θεοτόκε...

—"Αγιος ό θεός, "Αγιος ισχυρός...
"Ενα περίεργο. Παρ’ δλο τό άνακάτω- 

μα τών φωνών καί τών ύμνων δέ γεννιέ
ται σύγχυση. ‘Η έντύπωση είναι μιά, τής 
κοινής προσευχής. "Ολοι προσεύχονται, 
γιατί δλοι πιστεύουν. "Ολοι ψάλλουν, 
γιατί δλοι έλπίζουν. Πιστεύουνε στό θεό 
καί στήν Ελλάδα. Έλπίζουν στή δικαιο
σύνη καί στή λευτερηά.

Οί ψαλμουδιές καί τά τραγούδια πέρ- 
νουν ένα τέλος. Μόλις άκουστή ένα βογ- 
γητό κτυπημένου, δλοι σταματούν. Δέν 
κάνει νά ύποφέρη ό άλλος, καί σύ νά ψάλ- 
λης ή νά τραγουδάς. Σταματάν δλοι φω- 
νάζοντας «θάρρος, αδέλφι, θάρροοοοοος».

Οί νύχτες στήν Όμορφίτα είναι δλες οί 
ίδιες. ’Όχι δμως κΓ οί μέρες. Κάθε μέρα 
έχει τή δική της σκληράδα, τή δική της 
θηριωδία. Λένε, πώς ύπάρχει όλόκληρη 
σειρά βασανιστηρίων, πού γιά νά τά δο- 
κιμάσης δλα χρειάζουνται μέρες. Είναι ή 
άναμμένη σόμπα, είναι ή κολόνα μέ τόν 
πάγο, είναι τό άδιάβροχο μέ τό νερό, εί
ναι τό γκρέμισμα μέ δεμένα τά μάτια, 
είναι οί προβολείς, είναι, είναι τόσα! Κά

θε μέρα έχει τό δικό της «σέτ» βασανι
στηρίων. Τώρα πρέπει νά κοιμηθής, γιά 
ν’ άντέχης αύριο. Χτυχάς ρυθμικά τόν 
τοίχο του διπλανού κελιού. Στήν άρχή 
δυό χτύπους χωριστούς, υστέρα τρεις συ
νέχεια, υστέρα άλλους δυό χωριστούς, άλ
λους τρεις συνέχεια, κι’ άλλους δυό.

—Τάκ τάκ, τάκ τάκ τάκ, τάκ τάκ, τάκ 
τάκτάκ, τάκ τάκ.

Είναι ένας μονότονος ρυθμός, πού στή 
γλώσσα τών φυλακισμένων σημαίνει πολ
λά. Τώρα σημαίνει «καληνύχτα! σιωπή». 
Τό πρωί σημαίνει «καλημέρα! πώς πέρα
σες;» Τό μεσημέρι σημαίνει «τί γίνεστε, 
βρέ άδερφέ; Ζήτε άκόμα;»

‘Η νύχτα άπλώνει βαρειά. Σέ λίγο 
παύουνε κι’ οί βρισιές καί τ’ άγαρμπα 
χωρατά. "Ενα πράγμα μονάχα συνεχίζε
ται απαίσιο, μονότονο. Τό τραγούδι του 
φρουρού άπάνω στή στέγη. "Οσο χαμηλό 
καί ψιθυριστό καί νά ναι, είναι φριχτό. Δέ 
σταματάει λεπτό. Μεσάνυχτα είναι; πολε
μάει «Άμά ά ά άααα ααν». Λαρυγγισμοί 
άθλιοι, χωρίς νόημα, μονότονοι θλιβεροί, 
πού σέ κάνουν νά νοιώθης πιό πολύ τή 
μονοτονία τής φυλάκισής του.

—Άμά ά ά ά άααα αααααααάν, πάει 
κι’ έρχεται ή φωνή τοΰ φρουροΰ μέσα στή 
νύχτα, σάν τό πριόνι, πού δέν έχει στάση. 
Καί νά σαι ύπόχρεος νά καταστοώσης 
γραμμή ύπερασπίσεως γιά τήν άνάκριση 
τής άλλης μέρας!

ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
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Κ ΥΠ P I AKAI BIΟΓΡ ΑΦ1A1

ΝΕΟΚΛΗΣ Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ
1877 — 1956

Ύιτό ΜΥΡΩΝΟΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

Σοβαρόν πλήγμα ύπέστη ή Λάρναξ, 
καί μετ’ αυτής ολόκληρος ή Κύπρος, τήν 
20ήν Αύγούστου 1956. Ή ήμέρα αυτή 
είναι ενα πραγματικόν πλήγμα, όχι μόνον 
είς τήν Κύπρον, τήν Κυπριακήν Λαογρα
φίαν καί Ιστορίαν, άλλα και τήν ‘Ιστο
ρικήν Επιστήμην. Κυριολεκτικός όμως ή 
Κυπριολογία πενθή πραγματικόν σκαπα
νέα της’ τόν Νεοκλήν Γ. Κυριαζήν. Μία 
προσωπικότης, ή όποια είχεν ώς άρχήν 
της τήν άναδίφησιν τών ’Αρχαίων, τών 
Μεσαιωνικών καί τών Νεωτέρων Προξε
νικών ’Αρχείων, τών Μητροπολιτικών Κω
δίκων, τών Διπλωματικών Εγγράφων άφ’ 
ένός καί τών σύν αύτοις συγκαταλεγο- 
μένων ιστορικών, λαογραφικών, τοπογρα
φικών ’Αρχείων άφ’ έτέρου, έγατέλειψε 
μιάν διά παντός τά γήϊνα ! Ό άείμνηστος 
Νεοκλής Γ. Κυριαζής.

Ό θάνατός του όμως αυτός δέν μάς 
τόν άφήρεσε διά παντός... Τά έργα του 
περί Κύπρου, μάς έπιτρέπουν νά λέγωμεν 
δτι ό άείμνηστος σκαπανευς τής Κυπριο- 
λογίας, Νεοκλής Γ. Κυριαζής, είναι πάν
τοτε παρών είς τήν Κυπριακήν 'Ιστορίαν.

'Η ισχυρά αύτή φυσιογνωμία, έγεννήθη 
τό 1877 είς Λευκωσίαν καί κατήγετο έξ 
οικογένειας του Βόλου τής Θεσσαλίας. 
'Η μήτηρ του φθάνει εκ μακρυνής συγγέ
νειας μετά του Κυπρίου έθνομάρτυρος 
Χατζηπετράκι Κυθερείου Τσελεπή (περί 
του όποιου έγραψεν ό άείμνηστος είς τά 
πρώτα τεύχη του Β' τόμου τών «Κυπρια
κών Χρονικών» τής Λάρνακος), ό δέ 
πατήρ του ήτο καπνοβιομήχανος, έπισκε- 
πτόμενος τά διάφορα μέρη τής ’Ανατολής 
πρός άγοράν καπνού. "Εν εκ τών μερών 
αύτών ήτο καί ή Κύπρος, ήν καί έπε- 
σκέφθη ϊσως-ϊσως τό 1876.

Είς τήν Κύπρον ίδρυσε καί ίδικόν του 
Καπνέργοστάσιον, τό όποιον κατέστη πα- 
ροιμιώδες διά τόν συστηματικόν άνταγω- 
νισμόν τόν όποιον έχρησιμοποιοΰσεν έ- 
ναντίον τών άλλων συναδέλφων του. Πάν
τοτε ήθελε νά καταναλώνη τά ίδικά του 
σιγαρέττα καί τά όποια έπωλουσεν είς 

πολύ λαϊκός τιμάς.
~’Αφοΰ ~άπεφοίτησεν ό Νεοκλής Κυρια- 

ζής εκ τής έν Λευκωσία τότε ύφισταμένης 
Ελληνικής Σχολής, τής ύπό του τότε 
’Αρχιεπισκόπου Φιλοθέου ίδρυθείσης, ό
πόθεν καί ετυχε νά έχη διδασκάλους του 
τούς δεινούς φιλολόγους Γεώργιον Κάλ- 
βαριν, Πασχάλην Κωνσταντινίδην καί Κύ
ριλλον Παπαδόπουλλον 1 ) ετυχε τού βαθ
μού «ΑΡΙΣΤΑ».

2) Σημ. του γράφοντας:. Οΰτοι ήσαν ο! 2 άν. 
τίπαλοι είς τάς έκλογάς.

3) Σημ. του γράφοντας:. Τοΰτο σήμερον άπο. 
τελεΐ χωριστόν Τμήμα του ’Επαρχιακού Μουσείου 
Λάρνακος, κειμένου είς τό άρχαΐον Φρούριον τής 
πόλεώς μας.

4) Βλ. «Νέον ’Έθνος» της 20/3ης Ιουλίου 
1915.

5) Σημ. του γράφοντας:. Οδτος είναι ό πατήρ 
του δικηγόρου της Λάρνακος κ. Γεωργίου Νικο. 
λαΐδου.

Παραλλήλως πρός τήν Ελληνικήν Σχο
λήν Λευκωσίας, ό Κυριαζής παρηκολού- 
θη, σποραδικώς όμως, καί τό Αύτοτελές 
Δημοτικόν Σχολεΐον Λευκωσίας (ίδρυθέν 
τήν 4)11)1830), τό ’Αλληλοδιδακτικόν 
του 'Αγίου Ίωάννου, τό τής Φανερωμένης 
(ίδρυθέν τό 1854), ώς καί τό του 'Αγίου 
Σάββα (ίδρυθέν τό 1867).

Τό έτος 1884 είσήχθη είς τό Παγκύ- 
πριον Γυμνάσιον, έκ τού όποιου άπεφοί- 
τησεν μέ διάκρισιν τό 1890 καί άκολού- 
θως είσήλθεν είς τό έν Λάρνακι τότε υφι
στάμενον Τετρατάξιον κατ’ άρχάς καί άκο- 
λούθως Πεντατάξιον Λύκειον Τέτση, τό ό
ποιον εύρίσκετο παρά τόν χώρον οπού ή 
οδός Μητροπόλεως καί μεταξύ τής αυλής 
του παλαιού Δημοτικού Σχολείου του Σω- 
τήρος Λάρνακος καί τής τζαμής τής Πα
λαιός Λάρνακος. Έξ δλων τών Σχολών 
τούτων άπεφοίτησεν μέ τό «ΑΡΙΣΤΑ» 
καί ιδίως μέ τήν μεγάλην του άδυναμίαν 
πρός τήν ’Ιατρικήν έπιστήμην, γεγονός 
τό όποιον άπεδείκνυεν έκ τών νεανικών 
του χρόνων.

Ουτω, τό έτος 1896 είσήλθεν είς τήν 
’Ιατρικήν Σχολήν του Εθνικού Πανεπι
στημίου ’Αθηνών, όπόθεν άπεφοίτησε τό 
1900 μέ τόν τίτλον του Διδάκτορας. Δυ
στυχώς δέν κατωρθώσαμεν νά άνεύρωμεν 
τήν έναίσιμον διατριβήν του έπί Διδακτο
ρία ήν καί ύπέβαλεν είς τόν Πρύτανίν

1) Σημ. του γράφοντας:. 'Ο τελευταίος είναι 
ô μετέπειτα Μητροπολίτης Κερυνείας (1889), ά. 
κολούθως Κιτίου (1893) καί τέλος ’Αρχιεπίσκο
πος Κύπρου (1910.1916). 

του. Γνωρίζομεν μόνον, δτι ήτο περί συ- 
φιλίδος καί πολύ εμπεριστατωμένη.

ΓΛετά 4 έτη, μετέβη είς Κύπρον καί έγ- 
κατεστάθη είς Λάρνακα (1904). Κατά τά 
4 όμως αυτά έτη (1900-1904) είχε μετα- 
βή είς τήν Σχολήν τών Παρισίων καί τού 
Μονμπελλιέ όπόθεν άπεφοίτησε τό 1904.

Είς Λάρνακα έδρασε τόσον είς τήν 
’Ιατρικήν του έπιστήμην, δσον καί είς 
τήν Κυπριακήν 'Ιστορίαν. Διετέλεσε μέ
λος τής τότε Πολιτικής Όργανώσεως Κύ
πρου, έργασθείς διά τό Εθνικόν Ζήτημα 
τής Νήσου. Έδωκε τάς δωρεάν έπισκέ- 
ψεις του πρός τούς πτωχούς τής Λάρνα
κος, τόσον άφειδώς, οσον πολύ ολίγοι 
συνάδελφοί του. Έκ τής χειρονομίας του 
αύτής, κατέστη καί λαοφιλής. ’Απόδειξις 
τούτου, είναι ή έκλογή του ώς Δημοτικού 
Συμβούλου πλειστάκις (1912-1914-1917), 
καί Άντιδημάρχου Λάρνακος, συνεργα- 
σθέντος μετά τών Δημάρχων Εύαγγέλου 
X'' Ίωάννου καί Φιλίου Ζαννέτου 2) καί 
τέλος Δημαρχεύοντος Λάρνακος έπί τινα 
χρονικόν διάστημα κατά τά έτη 1916-1917, 
δτε ό Ζαννέτος άνεχώρησεν είς τό έξω- 
τερικόν ώς πρεσβευτής τής Κυπριακής 
’Αποστολής διά τό Εθνικόν Ζήτημα τής 
Νήσου τό 1920, δτε καί άπηλάθη ό τότε 
Δήμαρχος Λάρνακος, Φίλιος Ζαννέτος. 
Χάριν τής ιστορίας όμολογούμεν δτι καί 
ό Κυριαζής έκινδύνευσε νά άπελαθή έκ 
τής Νήσου, έξ αιτίας τής άναμίξεώς του 
είς τήν πολιτικήν καί λόγω τής ιθαγέ
νειας του ώς "Ελληνος υπηκόου, ύπό τής 
τότε ’Αγγλικής Κυβερνήσεως Κύπρου 
ήτις καί ήλλαξεν τήν άπόφασίν της (μάλ
λον έναυάγησε τό σχέδιόν της), κατόπιν 
προσπαθειών πολιτικών παραγόντων τής 
Λάρνακος.

Ό Κυριαζής έξελέγη καί Πρόεδρος τής 
έν Λάρνακι Εκκλησιαστικής Επιτροπής 
τού ιερού ναού 'Αγίου Λαζάρου, άπό τού 
1922-1924 καί 1927-1928, δτε καί έδη; 
μιούργησε τό γνωστόν «Μουσείον τού 
'Αγίου Λαζάοου», 3) τού όποιου οί πρώτοι 
έπισκέπται ήσαν ή Πριγκίπισσα τής ’Αγ
γλίας Μαρία μετά τού κόμιτος _Χαίαρ- 
γουώργκτ, ούς καί ύπεδέχθη πρώτος ό 
Κυριαζής. Κατά τήν περίοδον τού 1922- 

1924 έξελέγη καί Έθναρχικός Σύμβου
λος. Παραλλήλως πρός τά άξιώματα 
αύτά, έτυχε καί τού τίτλου τού Επιτίμου 
Εφόρου τού Επαρχιακού Μουσείου Λάρ
νακος άπό τού 1938-1956, είς τό όποιον 
Μουσειον έθυσίασε κυριολεκτικώς ολό
κληρο” τήν ζωήν του.

'Ο Κυριαζής κατά τά έτη 1912-1914, 
ήργάσθη άμισθί καί έθελοντικώς είς τήν 
καταπολέμησιν τής έπιδημίας τής πανώ- 
λους είς τήν έπαρχίαν Λάρνακος. Τήν 
14/27ην ’Ιουνίου 1915 άντεπροσώπευσε 
τήν Λάρνακα είς τά άποκαλυπτήρια τού 
Χριστοδούλου Σώζου (προτομής αύτού) 
έν Λεμεσω 4) άντιπροσωπεύσας τόν Δήμον 
ώς καί τόν Ελληνικόν Τύπον τής Λάρνα
κος.

Τό 1917 διωρίσθη Δημοτικός ’Ιατρός 
μέχρι τού 1925. Τό 1918 τού συνέβη καί 
τό έξής έπεισόδιον, τό όποιον έκτοτε τού 
έμεινε «σημάδι», ώς θά έλέγαμεν σήμε
ρον: -

‘Όταν έπέβλεπεν είς τήν κατασκευήν 
καί άσφαλτόστρωσιν τών οδών, έκτελών 
καί χρέη έπιστάτου, ώλίσθησε καί έκτύ- 
πησε σοβαρώς είς τόν δεξιόν πόδα, ύπο- 
στάς έλαφράν θλάσιν.

Ό Κυριαζής ήτο μέλος τού Εθνικού 
Συμβουλίου, τού οποίου ήγεϊτο ό ζών 
είσέτι δικηγόρος καί πολιτευτής Λάρνα
κος κ. Μιχ. Νικολαΐδης 5), λαβών τήν 2αν 
θέσιν είς τούς ψήφους. ’Ήδη δ κ. Νικολαΐ- 
δης έπήρε 59 ψήφους, ό Κυριαζής 53 καί οί 
λοιποί συνυποψήφιοι του Χριστόφορος 
Παττίχης (πατήρ τού Διευθυντοΰ τής έ- 
φημερίδος «Φιλελεύθερος» κ. Γεωργίου 
Παττίχη καί γαμβρού έπ’ άδελφή τού 
Εύαγγέλου X' ' Ίωάννου), 45, Παναγιώ
της X' ' Λοϊζής 45. Τό κόμμα των, ήτο τό 
λεγόμενον «Βενιζελικόν», έναντι τού κόμ
ματος τών «Βασιλικών» τού όποιου ήγή- 
τωρ ήτο ό Φίλιος Ζαννέτος.

Ό οίστρος του είς τήν Κυπριακήν Ι
στορίαν, Λαογραφίαν, Λογοτεχνίαν καί 
Τοπογραφίαν τής Νήσου^ ήνοιξε νέους ο
ρίζοντας δόξης. Άπό τού 1909 ήρχισε νά 
άρθρογραφή διαφόρους ιστορικός , μελέ- 
τας του τόσον είς τάς Κυπριακός έφημε
ρίδας καί περιοδικά δσον καί είς τόν 
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Ελληνικόν Περιοδικόν Τύπον. Περί τής 
άρθρογραφίας καί τής συγγραφής του 
Κυριαζή, ποιούμεθα έκτενή λόγον κατω
τέρω, είς ειδικόν κεφάλαιον, γράφοντες 
κατά χρονολογικήν σειράν δλας του σχε
δόν τάς μελέτας καί συγγράμματα, τά 
περισυλλεγέντα διά τόν σκοπόν αύτόν 6).

Είς Λάρνακα τότε εύρίσκοντο καί δύο 
άλλαι ίσχυρα'ι φυσιογνωμίαι: - ό ’Ιωάννης 
Συκουτρής καί ό Μητροπολίτης Κιτίου 
Νικόδημος Μυλωνάς, δστις καί έξωρίσθη 
τό 1931 ύπό τών ’Άγγλων, λόγω τών τα
ραχών τών «’Οκτωβριανών» γεγονότων6 7). 
Καί οί 3 αύτοί, μαζί άπετέλεσαν τήν 
Τριανδρίαν τής Κυπριακής ‘Ιστορίας τής 
έποχής των, τόσον είς τόν τομέα αύτής, 
δσον καί είς τούς άλλους αύτής τομείς. Έν 
συνεργασία λοιπόν καί οί 3 οδτοι δεινοί 
ιστοριογράφοι, συνετέλεσαν είς τήν έκδο- 
σιν τού επιστημονικού περιοδικού τών 
«Κυπριακών Χρονικών». Άπό του πρώτου 
τεύχους του πρώτου τόμου του περιοδι
κού τούτου, βλέπομεν τόν Κυριαζήν ώς 
μέλος τής Συντακτικής Επιτροπής. Είς 
τήν έφημερίδα «Νέον ’Έθνος» του μ. Κλεο
βούλου Ν. Μεσολογγίτου, είς τήν έφημε
ρίδα «Ελευθερία» (Λευκωσίας), έχει κα- 
τεσπαρμένας τάς διαφόρους έπιστημονι- 
κάς, ιστορικός καί ιατρικός μελέτας του. 
Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τόν «Νέον Κυ
πριακόν Φύλακα» καί γενικώς μέ τάς λοι
πός Ελληνικός έφημερίδας τής Κύπρου.

6) Σημ. του γράφοντος:. Τά διά κεφαλαίων 
γραμμάτων άναφερόμενα έργα του είναι αυτοτελή 
βιβλία, έκδοθέντα έν μονογραφία. Τά λοιπά έργα 
του είναι μελέται του σκορπισμένοι είς περιοδικά 
και έφη μερίδες.

7) Σημ. του γράφοντος:. Χάριν τής Ιστορίας, 
άς σημειωθή έδώ, ότι ô Νικόδημος Μυλωνάς άπέ. 
βανεν έν έξορία είς τήν "Ιερουσαλήν τήν 13ην Σε. 
πτεμδρίου, 1937, κηδευθείς είς τόν έπί δρους 
Σ ιών κείμενον Ελληνικόν ‘Ορθόδοξον ναόν του 
‘Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Μέχρι του Νοεμβρίου 1961, 
δέν ήτο γνωστόν ποΰ ήσαν τά όστά τοΰ Μυλωνά, 
άλλα τάς άρχάς Δεκεμβρίου 1961, άνηγγέλθη ή 
άνεΰρεσίς των. Αύτά έτέθησαν έντός φερέτρου καί 
μετεφέρθησαν άλλαχόθεν τοΰ ναού, έναποτεθέντων 
έντός βωμού ϊνα μεταφερθοΰν είς Κύπρον. Αύτά, 
ώς έκ θαύματος διεσώθησαν έκ πυρκαΤάς προ. 
κληθείσης έκ βραχυκυκλώματος τήν 26)12)1961, 
μέ άποτέλεσμα νά άποτεφρωθή ό ναός όπου έφυ. 
λάττοντο ταΰτα, έστω καί αν άνηγγέλθη ότι έγι. 
ναν μετά τοΰ φερέτρου, παρανάλωμα πυρός.

Ή μεταφορά τών όστών του είς τόν Μητροπολι. 
τικόν ναόν τοΰ Σωτήρος Λάρνακος, έλαβε χώραν 
τήν Κυριακήν 4)2)1962, τεθέντων εις όστεοφυλά. 
κιον κάτωθεν τής Άγ. Τραπέζης (βλ. έφημερίδας 
τής Δευτέρας 5)2)1962).

8) Ή πληροφορία αϋτη μάς έδώθη ύπό τοΰ υίοΰ 
τοΰ κ. Γιάγκου Κυριαζή, πρώην Κτηματολογικοΰ 
υπαλλήλου, νυν δέ διευθυντοΰ τοΰ έν Λάρνακι ύ. 
ποκαταστήματος της Ελληνικής Εταιρείας πετρε. 
λαιοειδών «ΠΟΥΡΦΙΝΑ».

9) Βλ. «Κυπριακα'ι Σπουδαί», τόμ. I' σελ. 
XIV καί Ι· Σημ. τοΰ γράφοντος:. ΟΙ άλλοι τιμή, 
θέντες διά τοΰ ίδιου Τίτλου, είναι οί έξής: Κώ. 
στας Άμαντος, Νίκος Βέης, Γεώργιος Σωτηρίου, 
R. Dawkins, Einard Gjerstad, John Myres 
καί G. Schaeffer.

Έπί σειράν έτών είσήρχετο πρώτος καί 
έξήρχετο τελευταίος έκ τών διαφόρων βι
βλιοθηκών τής Νήσου, ώς καί έκ τών 
Προξενικών ’Αρχείων, τής ’Αρχιεπισκο
πής καί τών Μητροπόλεων, πρός άναδί- 
φησιν τών Προξενικών ’Αρχείων καί Κω
δίκων άντιστοίχως. Οί Κτηματικοί Κώδι
κες τών Μητροπόλεων καί τής ’Αρχιεπι
σκοπής, καθημερινώς εΐχον τόν Κυριαζήν 
ώς άχώριστόν αύτών φίλον, μέ σκοπόν νά 
τούς... άναδιφή. Τά ’Αρχεία τών Προξε
νείων όλων τών ξένων έν Κύπρω χωρών, 
μή έξαιρουμένου καί τοΰ τής Ελλάδος, 
έφθανε στιγμή πού κατά τήν λαϊκήν πα
ροιμίαν, «έάν εΐχον στόμα θά έπαναστα- 
τοΰσαν»(!). Τόσον πολύ άνεδιφοϋσεν αύ
τά. Προσεπάθη νά έξεύρη παν δ,τι άφορά 
τήν Κύπρον, ϊνα τό δημοσιεύση είς τά α
γαπημένα του «Κυπριακά Χρονικά». Έ- 
ταξίδευεν άνά τά χωρία τής Νήσου καί 
έκτελουσε χρέη Ναογραφικών καί Τοπο
γραφικών μελετών. Έπεσκέπτετο τά διά
φορα τμήματα του Μουσείου τής Κύπρου 
καί τότε μόνον έφευγεν δταν, δπως έλεγε 
καί ό ίδιος, «καί αύτά τά άγάλματα μέ 
έβαριώντουσαν» ! Τόσον μανιώδης ήτο είς 
τήν συγγραφήν τής Κυπριακής ‘Ιστορίας, 
ώστε δέν άφήκε κανένα σχεδόν τομέα άν- 
εκμετάλλευτον. Παραλλήλως πρός αύτά 
έπλούτιζε συνεχώς καί τήν Βιβλιοθήκην 
του, τήν όποιαν καί έδώρησεν είς τήν Βι
βλιοθήκην Φανερωμένης τό 1953, καί ή 
όποια άπετελεϊτο άπό έκατοντάδες τό
μων έπιστημονικών καί λογοτεχνικών τό
σον περί Κύπρου, δσον καί περί Ελλά
δος 8>.

Ό πολύτιμος αύτοΰ θησαυρός κοσμεί 
τήν ρηθεΐσαν Βιβλιοθήκην Φανερωμένης.

Χάρις είς τάς τεράστιας του αύτάς προ
σπάθειας, ή «Εταιρεία Κυπριακών Σπου
δών», κατά τήν Πανηγυρικήν αύτής Συν- 
έλευσιν έπί τή εύκαιρία τής ΊΟετηρίδος 
άπό τής ίδρύσεώς της," έτίμησε τόν Κυ- 
ριαζήν ώς καί άλλους, μέ τόν τίτλον του 
«Επιτίμου Μέλους»9).

Τά άρθρα, αί μελέται καί τά διάφορα 
συγγράμματά του, τά παραθέτομεν έδώ 
κατά χρονολογικήν σειράν, έκτελουντες 
ένα άπλοΰν καθήκον μας πρός τόν έκλει- 
πόντα ιατρόν, ιστορικόν καί λαογράφον. 
1909. «Ό πότος έν τή Π. Διαθήκη» είς 

«Ελευθερίαν» τής 5/18 Σεπτεμ
βρίου 1909.
«Ό ιατρός έν τή Ελληνική Φιλο
λογία», είς «Ελευθερίαν» τής 7/30 
’Οκτωβρίου, 1909.

1910. «'Η θεραπευτική έν Κύπρω», είς 
«Ελευθερίαν» τής 13/26 Μαρτίου, 
1910.

1911. «Ιστορία τής Ψυχιατρικής. Ό 
άλκοολισμός καί τά φρενικά νοσή
ματα παρά τοϊς Άρχαίοις "Ελλη- 
σι», είς «Ψυχιατρικήν καί Νευρο- 
λογικήν Έπιθεώρησιν» τοΰ Σ. Γ. 
Βλαβιανου, ’Έτος θ', τεύχη Γ' — 
Δ' (σελ. 47—54), τεύχη Ε'—ΣΤ' 
(σελ. 84—95) καί τεύχη Ζ'—Η' 
(σελ. 97—109), Άθήναι 1911.

1915. «Ή έξέλιξις του Τύπου, ‘Η Κυπρια
κή δημοσιογραφία καί αί πρόοδοί 
της» είς «Ελευθερίαν» No. 464—6 
καί 468—9.

1917. «Νηστειών ιστορική άνασκόπησις», 
είς «Έκκλησ. Κήρυκα», ’Έτος Ζ', 
τεύχος 119—128, σελ. 25—31, 59 
—64, 89—94, 110—115, 264—269 
καί 329—331.

1923. «Ή ιατρική έν Κύπρω», είς «Κυ
πριακά Χρονικά», τόμ. Α', σελ. 
33—6, 75—78, 108—111, 142—5, 
177—183 καί 245—250.
«Παιδικοί στίχοι», είς «Κ.Χ.», τόμ. 
Α', σελ. 263—270.
«Τσελεπής Χατζηπετράκις Κυθέ- 
ρειος», είς «Κ.Χ.», τ. Α', σελ. 
320—3 καί 346—8, τόμ. Β', σελ. 
35—40, 93—97, 131—8, 185—7 καί 
206—210.

1924. «Επιτύμβιος στήλη Κιτιέως», είς 
«Κ.Χ.», τόμ. Β', σελ. 216—7.

1925. Είς τόν τόμον αύτόν δέν έμφανίζε- 
ται ή συνεργασία του Κυριαζή, 
λόγω τής τότε προκηρύξεως βου
λευτικών έκλογών διά τόν ’Οκτώ
βριον του 1926 καί διά τάς όποιας 
έκλογάς ένδιεφέρετο πολύ ό Κύ
πριος οδτος ιστοριογράφος.

1926. «Δημώδης Κυπριακή ’Ιατρική», είς 
«Κ.Χ.», τόμ. 4ος, σελ. 1—186.
«Γυτιά άλουπου», είς «Κ.Χ.», τ.

4ος, σ. 251—3.
«Δήμα άλουπου», είς «Κ.Χ.», τ. 4ος, 
σελ. 253—5.
«Γυτιά λιμπούρου», είς «Κ.Χ.», τ. 
4ος, σελ. 255—6.
«Κόσκινόμαντεία» είς «Κ.Χ.», τ. 4ος, 
σελ. 256—7.
«Λύσις αινιγμάτων» είς «Κ.Χ.», τ. 
4ος, σελ. 257—60.
«Πέτρα τής κουφής», είς «Κ.Χ.», τ. 
4ος, σελ. 260.
«Δημώδης ιατρική—τό πτέρνισμα 
πρό νεκρού», είς «Κ.Χ.», τ. 4ος, 
σελ. 261—2.
«Anthropological Notes», «Κ.Χ.», 
τόμ. 4ος, σελ. 263.
«’Αρχαιολογικά», «Κ.Χ.», τ. 4ος, 
σελ. 264—6.
«Τό παραμύθι τοΰ Χρίστου», «Κ.Χ.», 
τ. 4ος, σελ. 266—7.
«Βασιλέας Άτός», «Κ.Χ.», τ. 4ος, 
σελ. 268—9.
«Ό πετεινός στό χατζηλίκι», «Κ.Χ.», 
τ. 4ος, σελ. 270—1.

1927. «Κυπριακαί παροιμίαι», «Κ.Χ.», τ. 
5ος, σ. 83—152, 269—292, τόμ. 6ος, 
(1929) σελ. 194—224, 273—288, 
321—335, τόμ. 7ος (1930) σελ. 
167—176, 239—256, 296—319 καί 
τόμ. 8ος, (1931), σελ. 59—80 καί 
125—140.

1929. «Ό Δήμος Λάρνακος έντός μιας 
50ετίας. 1878— Αύγουστος 1928» 
είς έφημερίδα «Ίσότης», τής 
6)4)1929 (Άρ. Φύλλου 168 κ.έξ.). 
«‘Ιστορικαί Σελίδες — ‘Η πόλις 
τής Λάρνακος ύπό τό φώς Ιστορι
κών Εγγράφων — ‘Η Μητρόπολις, 
ό "Αγιος ’Ιωάννης, ή Χρυσοπολί- 
τισσα, ό Σωτήρ, ό "Αγιος Λάζα
ρος, ό "Αγιος Λάζαρος καί οί Λα
τίνοι, ό "Αγιος Λάζαρος κοινοτι
κός παράγων, Σχολεία Άγιου Λα
ζάρου, Καθολικά Ιδρύματα», είς 
«Κ.Χ.», τ. 6ος, σελ. 1—141 (όλό- 
κληρος ό τόμος αύτός είναι γε- 
γραμμένος ύπό του άειμνήστου Κυ
ρ ιαζή καί έπανεξεδώθη είς κεχω- 
ρισμένον βιβλίον).
«Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα», 
«Συγχωροχάρτια», είς «Κ.Χ.» τ. 
6ος, σελ. 161—5.
«Μοναί Φραγκισκανών — Τέρρα 
Σάντα έν Λάρνακι», «Κ.Χ.», τ. 6ος, 
σ. 166—175.
«Μονή Καλογραιών έν Λάρνακι καί
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Λεμεσώ», «Κ.Χ.», τ. 6ος, σελ. 
175—181.
«Μονή Καπουτσίνων έν Λάρνακι», 
«Δύο Βοΰλλαι παπικαί», «Κ.Χ.», τ. 
6ος, σελ. 181—8.
«Οί πυροβολισμοί του Πάσχα έν 
Τέρρα Σάντα», «Κ.Χ.», τ. 6ος, σ. 
188—9.
«Οί Μαρωνίται», είς «Κ.Χ.», γ. 6ος, 
σ. 190—3.
«’Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα — 
Χάττι Χουμαγιούν — ό Κιτίου Με
λέτιος, Βαρνάβας ό διάδοχος του 
Μελετίου», εις «Κ.Χ.», τ. 6ος, σελ. 
236—264.
«’Ανέκδοτα Ιστορικά έγγραφα — 
ή παιδεία έν Κύπρω», είς «Κ.Χ.», τ. 
6ος, σελ. 289.
«'Η Κύπρος είς Παγκοσμίους Εκθέ
σεις», «Κ.Χ.», τόμ. 6ος, σελ. 293.
«Διαθήκαι καί έλεημοσύναι», είς 
«Κ.Χ.», τ. 6ος, σελ. 294.
«Διατίμησις τροφίμων», είς «Κ.Χ.», 
τ. 6ος, σ. 299.
«Δαπάνη είς ιατρούς καί κηδείαν», 
είς «Κ.Χ.», τ. 6ος, σ. 302.
«"Ερανοι ύπέρ Κων)πόλεως», είς 
«Κ.Χ.», τ. 6ος, σ. 308.
«Εκλογή Μακαρίου», «Κ.Χ.», τ. 
6ος, σ. 309.
«Παναγία Κύκκου», «Κ.Χ.», τ. 6ος, 
σ. 311.
«Φόροι», «Κ.Χ.», τ. 6ος, σ. 312, 
«Σεισμοί Λεμεσού», σελ. 314, «Δω
ρεά Καρύδη», σελ. 315.
«Ήμίονοι Κύπρου, Πιστοποιητικά 
καί εισαγωγή δπλων κλπ.», είς 
«Κ.Χ.», τ. 6ος, σελ. 316—19.
«Έξάρτησις Κύπρου καί Αύτοκρα- 
τορική ’Οθωμανική Τράπεζα», 
«Κ.Χ.», τ. 6ος, σ. 319—321.

1930. «Οί σατράπαι τής Κύπρου». «Κ.Χ.», 
τ. 7ος, σ. 3—14.
«Δράσις Ελληνικού Ναυτικού», τ. 
7ος, σ. 15—37.
«*Η  Κυπριακή τραγωδία του 1821», 
«Κ.Χ.», τ. 7ος, σ. 38—79.

10) Βλ. καί 1943 δπου δημοσιεύεται συνέχεια.

«’Εκπατρισμός καί περιπέτειαι Κυ
πρίων», τ. 7ος, σ. 80—105.
«Ένδιαφέρουσαι έπιστολαί: Μοηο- 
chio», «Κ.Χ.», τ. 7ος, σ. 106—110. 
«G. Mattei» — «G. Lapierre» — «K 
X.», τ. 7ος, σ. 110—122.
«Δάνεια θοόνων διά τήν Κύπρον», 
«Κ.Χ.», τ. 7ος, σ. 123—7, 129—144.

«Οικονομική κατάστασις τής Κύ
πρου», «Κ.Χ.», τ. 7ος, σ. 145—152. 
«Οί Δραγομάνοι τού Σεραγίου», 
«Κ.Χ.», τ. 7ος, σ. 153—6.
«Εκθέσεις του Προξενείου τής 
Γαλλίας καί Ελλάδος», «Κ.Χ.», τ. 
7ος, σελ. 157—167.
«Πρόξενοι καί Προξενεία έν Κύ
πρω», «Κ.Χ.», τ. 7ος, σ. 193.
«Στιγμαί άγωνίας έκ στάσεων Λευ
κωσίας», «Κ.Χ.», τ. 7ος, σ. 213, 
Λάρνακος, σελ. 213, ’Ιμάμη, σελ. 
216.
«Σκόπιμος έρεθισμός>, «Κ.Χ.», τ. 
7ος, σ. 218.
«Πυρκαϊαί Λευκωσίας», «Κ.Χ.», τ. 
7ος, σ. 220—23.
«Φόβος έκ τής έν Κων)πόλει κατα- 
στάσεως», «Κ.Χ.», τ. 7ος, σ. 222. 
«Πυριτιδαποθήκη Λάρνακος», «Κ. 
X.», τ. 7ος, σ. 224.
«Συνωμοσίαι καθ’ Ελλήνων Λάρ
νακος», «Κ.Χ.», τ. 7ος, σ. 224.
*Πλήμμυρα Λευκωσίας», «Κ.Χ.», τ. 
7ος, σ. 225.
«Στρατός έν Κύπρω», «Κ.Χ.», τόμ. 
7ος, σ. 228.
«Συνεταιρισμός ιατρών», «Κ.Χ.», τ. 
7ος, σ. 230, «Προικοσύμφωνον», σελ.

«’Αριστοκρατικοί Γάμοι», «Κ.Χ.», τ. 
7ος, σ. 234.
«’Ελληνική έπανάστασις», «Κ.Χ.», τ. 
7ος, σ. 235—8.
«Τούρκων θηριωδίαι:— Φόνος Γ. Π. 
Χάρτα (σελ.. 257—60), Φόνος Ά- 
θηαίνου (σελ. 263—4), καταδίωξις 
χωρικών Γιόλου (σελ. 260—3), 
’Αναφορά χωρίου Βουνί», «Κ.Χ.», 
τ. 7ος, σελ. 264—5.
«’Αγριότητες θέρμειας, Αρπαγή 
Έλληνίδος», «Κ.Χ.», τ. 7ος, σ. 
265—9.
«Σύμμεικτα—θάνατος Λουδοβίκου 
18ου, δολοφονία ’Αβραάμ Λίνκολν, 
άπόπειρα δολοφονίας κατά τής ’Α
μαλίας, γενέθλια Φραγκίσκου, Να- 
πολέοντος, Γεωργίου, Βροχαί, ’Ο
θωμανική Τράπεζα, Εύλογία», «Κ. 
X.», τ. 7ος, σ. 269—275.
«’Αρχαιολογικοί θησαυροί Κύ
πρου», «Κ.Χ.», τ. 7ος, σ. 276—84. 
«Ναογραφία Παναγίας Άθηαίνου», 
«Κ.Χ.», τ. 7ος, σ. 284—7.
« Κ αζίνον», « Σ απωνοπο ιείον», « Κ.

X.», τ. 7ος, σ. 287—292.
«Πληρεξούσιον τού Justiniani della 
Rocca», «Κ.Χ.», τόμ. 7ος, σ. 292—6. 
«ΚΙ ΤΙ ΟΝ». Ό πασίγνωστος ούτος 
νεκρός δέν ύστέρησεν είς τό νά 
δώση καί τά φώτα του είς τήν πο- 
λύκροτον έκείνην «Μεγάλην ’Ελλη
νικήν Εγκυκλοπαίδειαν» τού ΠΥΡ
ΣΟΥ, δπου καί συνηργάσθη. "Ηδη 
εις τόν ΙΔ' τόμον αύτής καί είς τήν 
σελίδα 468, δημοσιεύει τό 1930, τό 
άρθρον «ΚΙΤΙΟΝ», άπό άπόψεως 
’Αρχαίας Γεωγραφίας, Ιστορίας 
καί ’Αρχαιολογίας, παραθέτων καί 
τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν.

1931. «’Εθνικόν Κύπρου φρόνημα — Πό
λεμος Ρωσσοτουρκικός τού 1807», 
«Κ.Χ.», τ. 8ος, σ. 1—6.
«Κριμαϊκός Πόλεμος», «Κ.Χ.», τ. 
8ος, σ. 7—17.
«Επαναστατικά βιβλιάρια», «Κ.Χ.», 
τ. 8ος, σ. 17—22.
«Βερολίνειος Συνθήκη», «Κ.Χ.», τ. 
8ος, σ. 22—3.
«Ό Πρίγκηψ Άλφρέδος», «Κ.Χ.», τ. 
8ος, σ. 23—7. «'Ο κώδων τής Φα
νερωμένης», τ. 8ος, σ. 27—45, «Δη- 
μαρχείον Λάρνακος», σελ. 46—52 
καί τόμ. 12ος, σελ. 208—213. 
«’Έγγραφα Προξενείου Σουηδίας», 
«Κ.Χ.», τ. 8ος, σ. 40—6.
«Κάρολος Λουσινιάνος», «Κ.Χ.», τ. 
8ος, σ. 47—52.
«Χρονολογικόν Σημείωμα», «Κ.Χ.», 
τ. 8ος, σ. 81—105 10).
«Χολέρας καί Πανώλους έπιδημία», 
«Κ.Χ.», τ. 8ος, σ. 105—124.
«Λιμνάζοντα δδατα Λάρνακος» «Κ. 
X.», τ. 8ος, σ. 141—3.
«Ελώδεις πυρετοί Κύπρου», «Κ.Χ.», 
τ. 8ος, σ. 144—9.
«Λαογραφικά ("Αγ. Βηχιανός, Ρί
σης, Εύαγγελική, άϊς Γεώργης, ή 
κόρη του Παπά ή ’Αρετή)», εις «Κ. 
X.», τόμ. 8ος, σ. 149—160.
«’Ενδιαφέροντες έπισκέπται τής Κύ
πρου — Άπτούλ Μετζήτ, Λ. Σαλ- 
βατόρ, Άλ. Δουμάς», «Κ.Χ.», τ. 8ος, 
σ. 161—171.
«Πόσιμον δδωρ Λάρνακος», «Κ.Χ.», 
τ. 8ος, σελ. 171—188.
«Λαογραφικά Σημειώματα», «Κ.Χ.»,

τ. 8ος, σ. 188—192.
«Εικόνες καί παροιμιώδεις φρά
σεις», «Κ.Χ.», τ. 8ος, σ. 192—7.
«’Αντιλαβή» — «Κληρικών πειράγ
ματα», «Κ.Χ.», τ. 8ος, σ. 197—203, 
203—211.
«Τό Προξενείον τής Ελλάδος έν 
Κύπρω», «Κ.Χ.», τ. 8ος, σ. 211—240, 
καί 241—282.
«Οινοπαραγωγή τής Κύπρου», «Κ. 
X.», τ. 8ος, σ. 283—310.
«Λαογραφικά:— ό Μαυρουδής, 
Άσμα έρωτομανούς, ό Γεωρκής, 
Κατάρες», «Κ.Χ.», τ. 8ος, σ. 311—7.

1933. «Έμπόριον καί Ναυτιλία Κύπρου», 
«Κ.Χ.», τ. 9ος, σ. 16—23, 129—160, 
216—238, 245—275, τ. 10ος, σ. 
50—68, 149—159 καί 240—296. 
«Προξενικά έγγραφα», «Κ.Χ.», τ. 
9ος, σ. 24—54.
«Ναογραφία Λευκωσίας — Ό "Αγ. 
’Ιωάννης», «Κ.Χ.», τ. 9ος, σ. 55—64. 
«Ή διακυβέρνησις τής Κύπρου — 
οί σατράπαι αύτής καί τά σχετικά 
προξενικά έγγραφα», «Κ.Χ.», τ. 
9ος, σ. 65—127, 127—9, 165—190. 
«Ναογραφία Λευκωσίας:— “Αγ. 
’Αντώνιος, Άλινιώτισσα», «Κ.Χ.», τ. 
9ος, σ. 122—8.
«Δύο ένδιαφέροντα πρακτικά», «Κ. 
X.», τ. 9ος, σ. 128.
«Έπιστολαί X' ' Γεωργάκη», «Κ. 
X.», τ. 9ος, σ. 189—195.
«Κώδων Φανερωμένης» — «Ναογρα
φία Φανερωμένης», «Κ.Χ.», τ. 9ος, 
σ. 195—216.
«Βιβλιογραφία:— Κ. X'' Ίωάννου, 
Βιβλιογραφία τής Κυπριακής Λαο
γραφίας καί Γλωσσολογίας (συγ
χρόνου γλώσσης)», «Κ.Χ.», τ. 9ος, 
σ. 238—9.
«Κτηματικόν βιβλίον», «Κ.Χ.», τ. 
9ος, σ. 313.
«Ναός άγιου Λαζάρου», «Κ.Χ.», τ. 
9ος, σ. 314.

1934. «Διακυβέρνησις Κύπρου — Πολιορ
κία Λευκωσίας 1804», «Κ.Χ.» τ. 
10ος, σ. 9—25.
«Πολιτικοί έξόριστοί καί άνεπιθύ- 
μητοι έν Κύπρω», «Κ.Χ.», τ. 10ος, 
σ. 25—43.
«Ναογραφία Λευκωσίας ("Αγ. 
Σάββας, ’Απόστολος Λουκάς, "Α
γιος Γεώργιος), Λεμεσού (’Αγία 
Νάπα, "Αγ. ’Ανδρόνικος) καί Ίδα-
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λίου ("Ay. ’Ανδρόνικος)», «Κ.Χ.», 
τ. 10ος, σ. 43—50.
«Νικόλας Κουνελάκης», «Κ.Χ.», τ. 
10ος, σ. 69—72.
«Τά αρχαία μνημεία τής Κύπρου», 
«Κ.Χ.», τ. 10ος, σ. 72—4.
«Πωλητήριον ’Έγγραφον», «Κ.Χ.», 
τ. 10ος, σ. 74—5.
«Ναογραφία Μαραθάσης:— Ναός 
Τροοδιτίσσης», «Τρεις Έληές», 
«λεμύθου», «Κ.Χ.», τ. 10ος, σ. 127— 
35, 190—208 και τόμ. 11ος, σ. 69. 
«Παλιόμυλος», «Κ.Χ.», τ. 11ος, σ. 
90, «Μουτουλλας», σ. 143, Πεδου- 
λας, σ. 147, *Άις  Δημήτρις, σ. 154, 
Καμινάρια, σ. 308, Πρόδρομος, σ. 
314, Τρικουκκιά», σ. 320.

11) "Ολα τά άνωτέρω εόρίσκονται κατεσπαρμέ. 
να είς τό περιοδικόν του «ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙ
ΚΑ», τό όποιον καί διηύθυνε σχεδόν μόνος.

«’Αρχαίοι τάφοι», «Κ.Χ.», τ. 10ος, 
σ. 147—9.
«Επιδημία πανώλους», «Κ.Χ.», τ. 
10ος, σ. 190.
«Κυπριακά Λαϊκά Τραγούδια», «Κ. 
X.», τ. 10ος, σ. 216—239.
«Ό Γαλλογερμανικός πόλεμος του 
1870 καί ή Κύπρος», «Κ.Χ.», τ. 
10ος, σ. 296—309.

1935. «Ιστορίες τής παπαδκιάς» «Κ.Χ.», 
τ. 11ος, σ. 112.
«Ό Λαμαρτϊνος έν Κύπρω», «Κ.Χ.», 
τ. 11ος, σ. 122—33.
«Παραδόσεις περί Τρουλλινοΰ καί 
Μαράθου», «Κ.Χ.», τ. 11ος, σ. 
133—43.
«Νικόλας θησεύς και ή στάσις του 
1833», «Κ.Χ.», τ. 11ος, σ. 160—66. 
«Κληρικών πειράγματα», «Κ.Χ.», τ. 
11ος, σ. 166—70.
«’Ιατροί έν Κύπρω τόν ΙΖ' — Ιθ' 
αιώνα», «Κ.Χ.», τ. 11ος, σ. 177—245 
καί τόμ. 12ος (1936), σ. 80—84. 
«Επιτύμβιοι έπιγραφαί», «Κ.Χ.», τ. 
11ος, σ. 245—255.
«Μία σελίς τών χρόνων του 1821», 
«Κ.Χ.», τ. 11ος, σ. 259.
«Οί Μαρωνιται έν Κύπρω», «Κ.Χ.», 
τ. 11ος, σ. 282.
«Σκλάβοι έν Κύπρω», «Κ.Χ.», τ. 
11ος, σ. 322.
«Λεπτομέρειαι περί Άντ. Χριστο- 
δουλίδου», «Κ.Χ.» τ. 11ος, σ. 328. 
«ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ», 
σελίδες 343. Βιβλίον τό όποιον έ- 
σημείωσε πραγματικόν σταθμόν είς 
τήν Κυπριακήν Βιβλιογραφίαν. 
Λάοναξ, 1935. "Ανκαι παρήλθον 

όλόκλήρα 26 έτη άπό τής έκδόσεώς 
του, καί ή Κυπριακή Βιβλιογραφία 
έπλουτίσθη πάρα πολύ άπό τότε, έν 
τούτοις τό σύγγραμμα του Κυριαζή, 
χρησιμοποιείται ώς πρώτος βοηθός 
ε’ις τούς Ιστορικούς καί τής σήμε
ρον άκόμη.

1936. «Δύο σταθμοί τής Ιστορίας τής 
Κύπρου—Κ. Κορνάρου», «Κ.Χ.», τ. 
12ος, σ. 5—10.
«Κατάληψις Κύπρου 1570 ύπό τών 
Τούρκων», «Κ.Χ.», τ. 12ος, σ. 
10—34.
«Excerpta Cypria (Αίγυπτος-Κύ
προς)», «Κ.Χ.», τ. 12ος, σ. 41—3.
«Κικέρων», «Κ.Χ.», τ. 12ος, 43—9. 
«Ori. Furioso», «Κ.Χ.», τ. 12ος, σ. 
49—53.
«De Spectre Rouge», «Κ.Χ.», τόμ. 
12ος, σ. 53—4.
«Έπτανήσιοι έν Κύπρω—Προξενικά 
’Έγγραφα», «Κ.Χ.», τ. 12ος, σ. 
62—70.
«Ναογραφία Σολέας:— Ναός Σω- 
ζομένου», «Κ.Χ.», τ. 12ος, σ. 57—60 
«θεοτόκιον—’Αρχαγγέλου», «Κ.Χ.», 
τ. 12ος, σ. 60—62.
«’Έκθεσις A. Savorgnano περί Κύ
πρου», «Κ.Χ.», τ. 12ος, σ. 85—103. 
«Διαθήκαι του ΙΗ' αίώνος καί 
προικοσύμφωνα», «Κ.Χ.», τ. 12ος, 
σ. 104—34.
«Μοναστήρια έν Κύπρω:— Τρικου- 
τσιά, Νικόλας τής Στέγης, Ποδί- 
θου», «Κ.Χ.», τ. 12ος, σ. 135—185. 
«Ναός ‘Αγίου Ίωάννου Λαμπαδι- 
στού», «Κ.Χ.», 12ος, σ. 241.
«Μονή ‘Αγίου Ίωάννου Λαμπαδι- 
στου», «Κ.Χ.», τ. 12ος, σ. 260.
«Μονή Τοχνίου» — Μαυροβούνιου», 
«Κ.Χ.», τ. 12ος, σ. 289—90.
«Λαογραφικά Παίγνια», «Κ.Χ.», τ. 
12ος, σ. 155.
«Τραούδιν του MS», «Κ.Χ.», τ. 12ος, 
σ. 166.
«Πειράγματα τών χωρίων», «Κ.Χ.», 
τ. 12ος, σ. 157.
«‘Η Παπαδκιά», «Κ.Χ.», τ. 12ος, σ. 
158.
«Αινίγματα», «Κ.Χ.», τ. 12ος, σ. 159. 
«Παραμύθκια», «Κ.Χ.», τ. 12ος, σ. 
224.
«Λούματα άετών», «Κ.Χ.», τ. 12ος, 
σ. 239.
«’Ανέκδοτος άκολουθία Ίωάννου

Λαμπαδιστου», «Κ.Χ.», τ. 12ος, σ. 
268—89.
«’Ανέκδοτος άκολουθία Ίωνα—Φι
λίππου», «Κ.Χ.», τ. 12ος, σ. 292— 
304.
«Οικονομικά του θρόνου Κιτίου», 
«Κ.Χ.», τ. 12ος, σ. 309—17.
«‘Η άκρίς έν Κύπρω», «Κ.Χ.», τ. 
12ος, σ. 181—5.
«Τό Οδωρ τής Λάρνακος», «Κ.Χ.», 
τ. 12ος, σ. 196—207.
«’Αρχαιότητες έν Κύπρω», «Κ.Χ,», 
τ. 12ος, σ. 213—9.
«Ύπερβασίαι», «Κ.Χ.», τ. 12ος, σ. 
224—239.

1937. «Excerpta Cypria (Η  Κύπρος ύπό 
τούς Λουζινιανούς) », «Κ.Χ.», τ. 
13ος, σ. 1—56.

*

«Παλαιογραφικά — ό ναός του Τί
μιου Σταυρού καί ό Κώδιξ τών 
’Άνω Λευκάρων», «Κ.Χ.», τ. 13ος, 
σ. 56—69.
«Κτηματολογικός Κώδιξ ’Αρχιεπι
σκοπής — ό ’Αρχιεπίσκοπος Χρύ
σανθος καί αί εικόνες τών ναών», 
«Κ.Χ.», τ. 13ος, σ. 69—70.
«Έπιστολαί τής Κων)πόλεως—Κώ
διξ Μητροπόλεως Κιτίου», «Κ.Χ.», 
τ. 13ος, σ. 70—73.
«Ιωάννης Μονόχειρ», «Κ.Χ.»’ τ. 
13ος, σ. 73—77.
«Έκ τών κωδίκων τής Μητροπό
λεως Κιτίου A' — Ό Πάφου Ιω
ακείμ», «Κ.Χ.», τ. 13ος, σ. 80—9.
«Β' ’Έκπτωσις καί άποκατάστασις 
Φιλοθέου», «Κ.Χ.», τ. 13ος, σ. 89— 
96.
«Ό Κιτίου Μακάριος», «Κ.Χ.», τ. 
13ος, σ. 96—102.
«‘Ο Κιτίου Δαμασκηνός», «Κ.Χ.», τ 
13ος, σ. 102—4.
«Δάνεια τών θρόνων Κύπρου», «Κ.
X.», τ. 13ος, σ. 104—124.
«Προγραφαί καί δημεύσεις άκινή- 
των», «Κ.Χ.», τ. 13ος, σ. 124—34. 
«Λοιμοκαθαρτήριον Λεμεσού», «Κ. 
X.», τ. 13ος, σ. 134—7.
«Διαθήκαι», «Κ.Χ.», τ. 13ος, σ.137— 
142.
«Γκιαούρ Ιμάμης καί ό "Ελλην 
Καλόγηρος», «Κ.Χ.», τ. 13ος, σ. 
142—5.
«Έμπόριον Κύπρου», «Κ.Χ.», τ. 
13ος, σ. 145—50.
«Παραμύθια», «Κ.Χ.», τ. 13ος, σ.

150—60.
«Άπό τούς προγραφέντας:— Α' 
Οίκογένειαι Γεωργιάδη—Πετσοπού- 
λη, Β' ’Άγγελος Παταρός», «Κ. 
X.», τ. 13ος, σ. 161—196.
«‘Η προστασία τών Ελλήνων τής 
Κύπρου—Προξενικά έγραφα», «Κ. 
X.», τ. 13ος, σ. 196—210.
«Αγωνιώδεις ήμέραι τής έν Λάρνα- 
κι Εύρωπαϊκής παροικίας—Προξε
νικά έγγραφα», «Κ.Χ.», τ. 13ος, σ. 
210—228.
«Λαογραφικά:— Παλαιοί ναοί καί 
παραδόσεις», «Κ.Χ.», τ. 13ος, σ. 
228—31.
«Μονή Κόκκου», «Κ.Χ.» τ. 13ος, σ. 
231—8.
«Αινίγματα», «Κ.Χ.», τ. 13ος, σ. 
238—40.
«Excerpta Cypria:— Notizie Del 
Giorno», «K.X.», τ. 13ος, σ. 241 — 
269.
«Προσκύνημα είς Ιερουσαλήμ καί 
’Όρος Σινά», «Κ.Χ.», τ. 13ος, σ. 
270—3.
«Παλαιογραφικά», «Κ.Χ.», τ. 13ος, 
σ. 274.
«Τοπωνύμια:— Τροοδίτισσα, Φοινί, 
Μουτουλλας, Καλοπαναγιώτης, 
Πρόδρομος, Καμινάρια, Τρεις Έ
ληές, Πεδουλάς», «Κ.Χ.», τ. 13ος, 
σ. 283—300.
«Νεκρολογίαι:— Νικόδημος Μυλω
νάς Μητροπολίτης Κιτίου», «Κ.Χ.», 
τ. 13ος, σ. 317 H).

1938. «Προπόσεις Ελληνικής παροικίας 
Σκάλας», εις περιοδικόν «Πάφος», 
’Έτος Γ', τεύχη 4—5.

1940. «ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ», ’Ογ
κώδες έργον περί τών προφερομέ- 
νων καί χρησιμοποιουμένων Κυ
πριακών παροιμιών, δπερ καί είναι 
άντιγραφή καί συμπλήρωσις έκ 
τών «Κυπριακών Χρονικών».

1942. «Χιλμή έφέντης ό Μουφτής», «Πά
φος», τεύχη 4—5.
«ΜΟΝΗ ΤΡΟΟΔΙΤΙΣΣΗΣ, ΧΕΙ
ΡΟΓΡΑΦΟΝ ΕΚ 15 ΔΙΣΤΗΛΩΝ
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ΣΕΛΙΔΩΝ», Λάρναξ, 1942 12). 
1943. «Χρονογραψικόν Σημείωμα», «Πά

φος», τεύχος 1—3, σ. 26—31 (Συ
νέχεια του είς «Κ.Χ.», τόμ. 1931 
(τ. 8ος, σ. 81—105), δημοσιευθέν- 
τος «Χρονικού τής Λύσης»).
«Ποια ή μήτηρ του Άντρέ Σενιέ», 
«Πάφος», τεύχη 4—6, σ. 89—90.

1944. «Τοπωνύμια Προδρόμου», «Πάφος», 
τεύχη 4—6, σ. 62—73.
«Βυρσοδεψία έν Κύπρφ», «Πάφος», 
τεύχη 7—9, σ. 99—102.
«Ή Ύδατοπρομήθεια έν Κύπρω», 
«Πάφος», τεύχη 10—12, σ. 148—154. 

1945. «Τεμένη Λάρνακος», «Πάφος», τεύχη 
1—3, σ. 6—14.
«Μοναί καί ναοί έν Κύπρω», «Πά
φος», τεύχη 4—6, σ. 93—99.
«Ή Μεγαλόχαρη στήν Κύπρο», 
«Πάφος», τεύχη 7—9, σ. 133—138. 
«Ό βαθμός πίστεως των Κυπρίων», 
είς «’Αγάπην», τεύχος 13—4, σ. 254. 

1946. «“Αγιοι έν Κύπρω καί οί ναοί των», 
είς «’Αγάπην», τεύχος 17ον, σ. 21. 
«’Ετυμολογικά», «Πάφος», τεύχος 
11 ον, σ. 123—132.
«ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΗ
ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΝΑ- 
ΚΟΣ—ΣΚΑΛΑΣ», Λάρναξ, 1946. 
(Άνατύπωσις άπό τά «Κυπριακά 
Χρονικά»).

1947. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΕΩ Σ Σ ΚΑΛΑ Σ—ΛΑ P Ν Α-
ΚΟΣ», Λάρναξ, 1947. (Άναδημο- 
σίευσις έκ των «Κυπριακών Χρονι
κών») .

1948. «ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΙΕ- 
ΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥ- 
ΝΙΟΥ», Λάρναξ, 1948.

1949. «ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΚΥΚΚΟΥ», Λάρναξ, 1949.

1950. «ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ», 
Λάρναξ, 1950.
«ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», Λάρ
ναξ, 1950.
«ΕΠΩΝΥΜΙΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ», 
Λάρναξ, 1950.

Κατά τά τελευταία χρόνια της ζωής 
του, έδημοσίευεν είς τήν «Ελευθερίαν» 
σειράν άναγνωσμάτων έπί ναογραφικών 
ζητημάτων καί γενικώς έπί τής Κυπριακής 
Ιστορίας, ύπό τύπον μικρών μυθιστορη
μάτων, τόν κατάλογον τών όποίων θεω- 
ρούμεν περιττόν πρός δημοσίευσιν, άνκαι 
κατέχομεν πλήρην.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ
α) «Τοπωνύμια τής Κύπρου». ’Έργον ά- 

ποτελούμενον έκ 3 όγκωδεστάτων 
τόμων καί περιέχει δλα τά έν Κύ
πρω τοπωνύμια, έπί τή βάσει τών 
Κτηματολογικών καί Μητροπολιτι- 
κών Κωδίκων. Έδώ έτυμολογεΐ τήν 
όνομασίαν ένός έκάστου καί τά συν
ταυτίζει μέ τά έν Έλλάδι, Μ. Άσία 
καί άλλαχου του Ελληνισμού συν
ώνυμα τοπωνύμια. ’Ακολουθεί άλφα- 
βητικήν σειράν.

β) «Ιστορία του Δήμου Λάρνακος». Τό 
έ'ργον τούτο παρεδώθη είς τόν Δή
μον Λάρνακος, καί συγκεκριμμένως 
είς τόν Δήμαρχον Λάρνακος Γ. Χρι- 
στοδουλίδην, μέ τήν παράκλησιν δ- 
πως τό έκδώση ό Δήμος. Άργότερον 
παρεδώθη είς τόν δικηγόρον του Δή
μου κ. Κώσταν Σιακαλλήν, άλλά τό 
αποτέλεσμα ήτο νά έπιστραφή είς 
χειρας του υίου του συγγραφέως, κ. 
Γιάγκου Κυριαζή, άνευ καί τής σχε
τικής δαπάνης πρός έκδοσιν. "Α
γνωστον διατί ό Δήμος ήρνήθη τήν 
έκδοσιν ένός τόσον σοβαρού έργου 
του Κυριαζή.

γ) «Ιστορία τής Υγιεινής». Είς 2 τό
μους. Ό πρώτος τόμος έκ 372 καί 
ό δεύτερος έκ 247 χειρογράφων σε
λίδων, σχήματος 8ου.

Έξ δλων αύτών τών έργων του, άτινα 
καί τυγχάνουν τής δεούσης προσοχής, σε
βασμού, καί έκτιμήσεως ύπό τών πνευμα
τικών άνδρών τής Κύπρου καί έξωτερικου, 
άξια μεγάλης προσοχής είναι τά έξής:—

«Κυπριακή Βιβλιογραφία», «Αί Κυπρια- 

καί Παροιμίαι», «Τά Μοναστήρια τής 
Κύπρου», «Τά Χωριά τής Κύπρου» καί 
«Τά Επώνυμα τής Παναγίας». ’Επίσης 
άξια μνείας είναι καί τά 3 άνωτέρω ά- 
νέκδοτα έργα του, τά όποια πρέπει έν 
πάσει περιπτώσει νά έλθουν είς τήν δη
μοσιότητα, ϊνα ρίψουν άπλετον φώς είς 
τήν 'Ιστορίαν του τόπου μας.

Περί του άειμνήστου σκαπανέως τής 
Κυπριολογίας, Νεοκλή Γ. Κυριαζή, έγρα
ψαν μόνον δύο Κύπριοι λόγιοι, οί έξής: - 
Δρ. Κυριάκος Π. Χατζηϊωάννου, είς τό

Δελτίον τών «Κυπριακών Σπουδών» 
(Τόμος Κ', 1956, σ. 209—215) καί

ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΜΙΚΡΟ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ

Έδώ πού έπεσε τό λαβωμένο παληκάρι 
τά χαλίκια φόρεσαν τήν πιό τρυφερή στολή 
γιά νά δεχτούν τ’ άγουρο σώμα του 
καί μιά λευκή άνεμώνα (πιό υστέρα 
τήν πάτησαν άλόγιστα 
έκεϊνοι πού ήρθαν άναζητώντας 
τό κουφάρι), μιά λευκή άνεμώνα 
μάζεψε μέ περισσή σχολαστικότητα 
τήν άλικη δροσιά τής ξεφτισμένης ιδέας 
πού ήταν βαρειά (τόσο βαρειά θεέ μου) ~ 
νά τήν σηκώση ξέγνοιαστα ή συνείδηση του Κόσμου.

ΠΟΡΕΙΑ
Πετάξτε τό χαμόγελο καί προχωρείτε
“Εν, δυό. Τό τέλος έρχεται μ’ ένα κουδουνάκι 
δπως τόν παλιάτσο πού άκουτε νά ’ρχεται, νά ’ρχεται 
καί περιμένετε τό κωμικό του πρόσωπο 
καί φοβάστε τό πληγωμένο του πρόσωπο
Ποιος σάς έπεισε νά φορέσετε 
τούτο τό άστειο σκουφί τής βεβαιότητας;
Πετάξτε, είπα, τό χαμόγελο καί προχωρείτε
“Εν, δυό. Τό τέλος έρχεται μέ τήν όδύνη τής βεβαιότητας 
ένα μερμύγκι πού γλύστρησε μέσα στόν κόρφο 
κι δπου νάναι θά τό πιάσουν τά δάχτυλα
νά τό λυώσουν μέ βεβαιότητα. “Εν, δυό.
Ποιός σάς γέλασε μ’ ένα άγκάθι ξεγνοιασιάς 
μέ μιάν άναδρομική ύπόσχεση καλωσύνης;
“Εν, δυό. Τό τέλος έρχεται
νύχτα δίχως τέλος.
’Όνειρο δίχως άρχή 

μέ έσφαλμένην χρονολογίαν γεννή- 
σεως, καί

Δρ. Κύπρος Χρυσάνθης, είς τό περιοδικόν 
«’Ιατρικόν Περιοδικόν Κύπρου» (“Cy
prus Medical Journal”, vol. IX, 1957, 
σελ. 51—52).

Ό μεν πρώτος ύπό τύπον Νεκρολογίας 
δ δέ δεύτερος διά τό ίατροΐστορικόν καί 
ίατρολαογραφικόν του έργον.

Αύτά είναι τά όλίγα μας λόγια τά ό- 
όποια χαρίζομεν είς τήν Κύπρον μας πρός 
αίωνίαν μνήμην του άξεχάστου σκαπανέως 
τής Κυπριολογίας, του Νεοκλή Γ. Κυρια- 
ζή, του όποιου ή μνήμη καί ή συνειδητή 
έργασία του δέν θά ξεχασθοΰν ποτέ

ΜΥΡΩΝ Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

ΦΟΙΒΟΣ ΣΤ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
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12) Περί τής μονογραφίας αύτής, ούδέν στοι. 
χεϊον κατωρθώσαμεν νά φέρωμεν είς φώς, πλήν τήν 
βιβλιογραφίαν του κ. Ίωάννου Τσικνοπούλου, είς 
τό περί της «'Ιεράς Μονής της Τροοδιτίσσης» ερ. 
γον του, έκδοθέν έν Λευκωσία τό 1954, σελ. 6. 
Μήπως νά éwoQ ό κ. Τσικνόπουλος τάς περί της 
ρηθείσης Μονής μελέτας τοϋ Κυριαζή, τάς είς 
«Κυπριακά Χρονικά» δημοσιευβείσας; *Εξ άλλου 
οϋτε ό ζών υΙός του κ. Γιάγκος Κυριαζής, ένθυ. 
μεϊται έν τοιοΰτον έργον τοϋ πατρός του, ώς μας 
έδήλωσεν.

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



MIX. I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ

ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ
I

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΟ ΔΕΙΛΙΝΟ
Ή απογευματινή ύποχρεωτική έργασία 

τελείωσε. Ό ύπεύθυνος δεσμοφύλακας μά
ζεψε καί καταμέτρησε τά έργαλεΐα της 
δουλειάς. Δέν έλειπε κανένα.

Οί πολιτικοί κατάδικοι κλεισμένοι μέσα 
στά ανήλιαγα καί ύγρά έργαστήρια τών 
φυλακών άπό τις όχτώ τό πρωί, μέ δίωρη 
μόνο διακοπή τό μεσημέρι, περίμεναν τό 
σύνθημα γιά νά ξεχυθούν στή σχεδόν τε
τράγωνη αύλή γιά τόν ήμίωρο άπογευμα- 
τινό τους περίπατο.

'Η μισή αύτή ώρα ήταν άπό τις πιό ό
μορφες στιγμές μέσα στή μονοτονία τής 
ζωής τους. Μόλις τέλειωνε καρτερούσαν 
μέ λαχτάρα τήν έπόμενη.

Σ’ αύτή τή μισή ώρα θά τους χτυπούσε 
στό πρόσωπο ό καθαρός άέρας, δσον βέ
βαια άφηναν νά περάση οί πανύψηλοι πε- 
τρόχτιστοι τοίχοι μέ τά μπηγμένα γυαλιά 
στήν κορυφή' αύτές τις στιγμές περίμε
ναν γιά νά ξεμουδιάσουν τά μέλη τους μέ 
λίγη κίνησι, νά άνταλλάξουν έλεύθερα λί
γες φιλικές κουβέντες.

—Εμπρός! Έξερσάϊζ!, άκούστηκε σέ 
λίγο βαρειά ή φωνή τού δεσμοφύλακα.

Ή μαύρη πόρτα μέ τά σιδερένια κάγκε
λα έτριξε, κι ενας-ενας οί κατάδικοι περ
νούσαν γιά προσωπική έρευνα, προτού 
διασχίσουν τόν στενό διάδρομο τών έργα- 
στηρίων καί ξεχυθούν, ναρκωμένοι άκό
μα άπό τόν συνεχή περιορισμό, στόν κα
θαρόν άέρα.

Ή αύλή γέμισε σέ λίγο άπό νέους μέ 
όμοιόμορφες στολές. Κάτω άπό τό κακορ- 
ραμμένο μπλέ χακκί παντελόνι καί τό ά- 
λατζένιο πουκάμισο μέ τά λιλά καί άσπρα 
τετραγωνάκια, κρυβόταν κάθε κοινωνική 
άνισότητα, κάθε διαφορά καταγωγής καί 
μορφώσεως.

Πίσω άπό τούς ψηλούς τοίχους ήταν 
δλοι τό ίδιο.

ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ
—Παραβάτες τού νόμου, γιά τούς ξέ

νους κυρίαρχους.
—’Αγωνιστές τής έλευθερίας, γιά τούς 

ντόπιους ύπόδουλους.
* * *

Χωρισμένοι σέ μικρές-μικρές παρέες οί 
φυλακισμένοι πηγαινοέρχονταν στήν ποδο- 
στρακωμένη αύλή. Ή καρδιά άναγάλλια- 
ζε στή θέα τών σφιχτοδεμένων έκείνων 
κορμιών μέ τις άλύγιστες κι έλεύθερες 
ψυχές.

Τά πουλιά πάνω στά δέντρα ξεφώνιζαν 
μ’ δλη τους τή δύναμι καί χάρι, δίχως 
τόν φόβο πώς θά τά διακόψη άπό στιγμή 
σέ στιγμή ό τούρκος δεσμοφύλακας μέ τή 
σκληρή φωνή του.

—Πιό σιγά νά συντυχάνετε, ά!...
Τά πουλιά πάνω στά δέντρα δέν είχαν 

τούτο τόν φόβο. Κι οδτε οί ψηλοί τοίχοι 
τά έμπόδιζαν ν’ άπλώσουν τή ματιά τους 
πέρα στό βάθος τού όρίζοντα, έκεί δπου 
φυτρώνει άκόμα τό χορτάρι στούς κάμ
πους κι οί άνθρωποι άγωνίζονται γιά τή 
ζωή καί τά ιδανικά τους.

Καί σάν γιά νά όξύνουν πιό πολύ τήν 
άντίθεσι, δυό καρδερίνες άρχισαν τό κυνη
γητό πάνω στόν γέρικο πεύκο. ’Έσπρωχνε 
ή μιά τήν άλλη πάνω στό κλαρί, πέφτανε 
μ’ όλάνοιχτα τά φτερά τους στόν άέρα 
τσιμπώντας ή μιά τήν άλλη, φτεροκοπού
σαν σ’ άλλο κλαρί καί... φφφρούτττ... πέ- 
ταξαν πάνω άπό τόν τοίχο μέ τά γυαλιά 
στήν κορυφή.

7Ηταν έλεύθερες!...
Τις πρόσεξαν οί φυλακισμένοι καί μιά 

μελαγχολία άπλώθηκε στά πρόσωπά τους. 
Τά πουλιά έχουν πιό μεγάλη έλευθερία 
άπό μάς!

Κι ή σκέψι τους πήγε στά πάθη καί τήν 
πλεονεξία, πού δέν άφήνουν τούς άνθρώ- 
πους νά ζήσουν σάν παιδιά τού θεού καί 
V άπολαύσουν τ’ άγαθά τής Δημιουργίας. 
Ό πόνος τούς είχε μάθει νά φιλοσοφούν.

Τις σκέψεις τους άπότομα τις διάκοψαν 
οί φωνές τών δεσμοφυλάκων, πού παρα
κολουθούσαν τούς φυλακισμένους άπό τις 
γωνιές τής τετράγωνης αύλής.

—Ή ώρα τέλειωσε. "Ολοι μέσα... καί 
άρχισαν νά στενεύουν τόν κλοιό γύρω άπό 
τούς καταδίκους, πού μαζεύονταν σάν τά 
πρόβατα στή στενή είσοδο τής μάντρας 
τους.

—Πόσο εύκολα περνά ή εύχάριστη ώρα !
—Μισή ώρα τό εικοσιτετράωρο. Πώς 

νά μή χαθή σάν τό άστέρι, πού άφοΰ κά
μει μιά φωτεινή γραμμή σβήνει πάλι στό 
σκοτάδι τ’ ούρανοΰ.

—Αύριο πάλι παιδιά, πρόσθεσε ένας 
τρίτος κατάδικος, ενώ περίμεναν τή σει
ρά τους γιά νέα προσωπική έρευνα στό 
σιδερένιο κιγκλιδωτό πού χώριζε τήν αύλή 
άπό τό «ζοντάνι», τό βαρύ, διώροφο κτί
ριο μέ τά ομοιόμορφα κελλιά δεξιά κι ά- 
ριστερά ενός εύρύχωρου διαδρόμου.

* * *

Ό καλοκαιριάτικος ήλιος βρισκόταν ά
κόμα άρκετά ψηλά στόν ούρανό. Χρειαζό
ταν πιό πολύ άπό δυό ώρες γιά νά βάψη 
τή Δύση μέ τά έναλλοσσόμενα χρώματα 
τοΰ δειλινού. Γιά τούς πολιτικούς καταδί
κους δμως ή μέρα τέλειωσε πιά.

’Αφού πέρασαν άπό τήν έρευνα τής ει
σόδου παρατάχθηκαν σέ μιά μακρυά 
γραμμή άνά δύο γιά τήν συνηθισμένη ά- 
πογευματινή καταμέτρησι. Τούς μετράει 
ό ύπεύθυνος άγγλος λοχίας. Τούς ξανα- 
μετράει ό τούρκος λοχίας καί πίσω άπ’ 
αύτόν άλλος τούρκος δεσμοφύλακας. 
’Αφού διαπιστώθηκε πώς δλοι ήταν παρόν- 
τες δίδεται τό σύνθημα γιά τό φαγητό. 
"Ενας-ένας οί κατάδικοι περνούν μπροστά 
άπό μιά τάβλα, παίρνουν τό «καπακλί» 
μέ τό λιτό φαγητό τους καί μπαίνουν στά 
κάτυγρα κελλιά.

Βαρειά κλείνει ή πόρτα πίσω τους. '0 
δεσμοφύλακας, μ’ ένα μάτσο κλειδιά δε
μένα μέ μιά χοντρή άλυσίδα άπό τή ζώνη 
του, κλειδώνει μιά-μιά τις πόρτες. Αφού 
βεβαιωθή μ’ ένα σπρώξιμο πώς τήν έκλει
σε μέ άσφάλεια προχωρεί στήν πιό κάτω.

Κλεισμένοι στά κελλιά τους θά περά
σουν τις ώραιότερες ώρες τής καλοκαι
ριάτικης μέρας, τό μυρωμένο δειλινό, κι 
όλόκληρη τή νύχτα. Τέσσερεις άσβεστω- 
μένοι τοίχοι, μ’ ένα μικρό φεγγίτη ψηλά, 
άπέναντι άπό τή βαρειά πόρτα, θά τούς 
κοατοΰν ύποχρεωτική συντροφιά ώς τις 
έξι τό άλλο πρωί.

Μακρές ώρες σιωπής καί μοναξιάς. Σ 
αύτές τις ώρες έλαφροφτέρουγη ή ψυχή 
άναζητά τή συντροφιά στή σκέψι. ’Ατέ
λειωτοι λογισμοί, έλεύθεροι κι αύτοί σάν 
τά πουλιά, περνούν τούς ψηλούς τοίχους 
μέ τά μπηγμένα γυαλιά, περνούν μπροστά 
άπό τ’ άγρυπνο μάτι τού φρουρού, περ
νούν καί τού κελλιού τή διπλοκλειδωμένη 
πόρτα καί κάμνουν πολύωρη συντροφιά 
στούς καταδίκους.

—Νά ή μητέρα μέ τό λυπημένο πρόσω
πο, δπως τήν πήρε τό μάτι σάν τέλειωσε 
ή δίκη, προτού οί ώπλισμένοι στρατιώτες 
τού φορέσουν χαιρέκακα τις χειροπέδες.

—Νά κι ή πονεμένη σύζυγος, πιστή συν- 
τρόφισσα στή χαρά καί τή λύπη, νά τού 
δίνη θάρρος μέ τήν ύπομονή καί τήν άγά- 
πη της.

—Νά κι οί άθώες παιδικές μορφές, πού 
μάταια κάθε βράδυ περιμένουν τό χάδι 
τού πατέρα.

’Ατέλειωτοι λογισμοί γιά δσους άγάπη- 
σαν, γιά δσα έκλεισαν βαθειά στήν καρ
διά τους, τούς κρατούν πολύωρη συντρο
φιά στών ύγρών κελλιών τους τή σιωπη
λή μοναξιά.

Νύχτα μέ νύχτα δμως μιά μυστική καλ
λιέργεια τελεσιουργεΐται μέσα στ’ άνεξε- 
ρεύνητα βάθη τής ψυχής τους. Εκεί μέσα 
ό ήρωας τού άπελευθερωτικού άγώνος με
ταβάλλεται άργά-άργά καί σέ ηρώα τού 
πόνου καί τής ζωής...

II

ΣΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΩΝ

Τό πρωί οί κατάδικοι χαιρετίζουν όλό- 
χαροι τις πρώτες άκτίνες τού ήλιου, πού 
κρυφό μπαίνουν στό κελλί τους άπό κά
ποια γωνιά τοΰ μικρού φεγγίτη.

Είναι έτοιμοι γιά τόν άγώνα τής και
νούργιας μέρας.

’Άδικα δμως περιμένουν στή συνηθισμέ
νη ώρα ν’ άκούσουν τό γνώριμο θόρυβο 
τοΰ κλειδιού στήν πόρτα τους. 'Η καθυ- 
στέρησι τών πρώτων λεπτών έμεινε άπα- 
ρατήρητη. Τό άλάθητο δμως αισθητήριο 
τής ψυχής τούς πληροφορεί σέ λίγο πώς 
ή κανονική ώρα γιά νά τούς άνοίξουν πέ
ρασε. Κι άρχίζουν τά πρώτα έρωτηματικά:

—Τί συμβαίνει;
—Γιατί δέν μάς άνοίγουν;
‘Η άπάντηση ήρθε σέ λίγο. Τή μετέφε- 

ρεν άπό τόν διευθυντή ό άγγλος λοχίας, 
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τήν άρπαξαν οί δεσμοφύλακες καί τή δια
βίβασαν στούς κλεισμένους καταδίκους.

—Σήμερα δέν έχει δουλειά, θά μείνετε 
κλεισμένοι στα κελλιά σας. "Ολα σας τά 
πράματα νά τά βγάλετε έξω. Τραπέζια, 
τάβλες, βιβλία, παπούτσια, κουζες μέ τό 
νερό. Μόνο τρεις πατανίες νά άφήσετε...

Κελλί μέ κελλί ανοίγονται όλα μέ τή 
σειρά γιά νά έκτελεστή ή απροσδόκητη 
διαταγή.

—Γιατί μάς τιμωρείτε;
—Τί έκάμαμε;
Καμμιά άπάντησι. Μά δ,τι δέν λέγουν 

ο'ι δεσμοφύλακες, τό μαντεύει ή πονεμένη 
ψυχή. Πέρα έκεί στά κελλιά τών θανατο
ποινιτών, δυό αδερφοί τους άντικρύζουν 
τό σχοινί τής αγχόνης.

Οί προετοιμασίες γιά τό φριχτό έργο 
αρχίζουν...

*  * *
Σ ιωπή απόλυτη έπικρατεΐ στό διαμέρι

σμα οχτώ τών κεντρικών φυλακών. Τά 
στενά κελλιά του κι ή μικρή αυλή μέ τό 
ύπόστεγο της αγχόνης στή μιά γωνιά καί 
τόν ψηλό τοίχο του νεκροταφείου στήν 
άλλη, δίνουν τις τελευταίες εντυπώσεις του 
γήινου κόσμου, σ’ όσους έδωσαν πιά δ,τι 
ήταν νά δώσουν στή ζωή καί τήν πατρίδα 
καί στρέφουν τώρα τά μάτια τους στον 
ούρανό.

Τό απόλυτα απομονωμένο τούτο διαμέ
ρισμα μέ τήν αύστηρή φρούρηση άνοίγει 
τή μαύρη, σιδερένια πόρτα του γιά νά φι- 
)νθξενήση μόνο όσους δέν θά τή ξαναδρα- 
σκελίσουν ποτέ πιά...

Στά δυό άπό τά τέσσερα μικρά κελλιά, 
μέ τις πόρτες άπό σιδερένια κάγκελα καί 
λεπτό διχτυωτό, ώστε οί δεσμώτες νά βρί- 
σκωνται συνεχώς κάτω άπό τήν άγρυπνη 
παρακολούθησι τών δεσμοφυλάκων, περι
μένουν γαλήνιοι τή μεγάλη τους στιγμή, 
δυό ήρωϊκά παιδιά τής πολύπαθης Κύπρου.

Βαθύς ό πόνος στή ψυχή. Είν’ ό πόνος 
του χωρισμού τους άπό γλυκειές αγαπη
μένες μορφές... Μορφές πού γεμίζουν μέ 
τήν παρουσία τους τήν καρδιά καί τό νοΰ.

'Η περασμένη τους ζωή περνά μέ κάθε 
λεπτομέρεια μπροστά τους...

—"Εχε γειά..., τή χαιρετούν αργοσα
λεύοντας τά χείλη.

Κι δπως ό μετανάστης μέ τά μεγάλα 
τά όνειρα, πού ένώ κουνάει ακόμα τό μαν
τήλι στή μητέρα, τή γυναίκα, τά παιδιά, 
στρέφει σπινθηροβόλο τό μάτι του βαθειά 

στήν άγνωστη τή χώρα πού θά τούς εξα
σφάλιση μιά καλύτερη ζωή, έτσι κι αύτοί...

Γιά τά μεγάλα τά όνειρα είναι ανάγκη 
αναπότρεπτη ό χωρισμός άπ’ δ,τι αγάπη
σαν...

Δέν είναι οί πρώτοι. Μήτε κι οί στερνοί 
θά μείνουν. "Οσοι τήν άρετή λαχτάρησαν 
νά ζήσουν κι δσοι μ’ αύτή ποθήσανε ν’ α
νέβουν πιο ψηλά άπό τό πρόσκαιρο καί 
μάταιο τής ζωής, τόν ίδιο δρόμο πέρασαν. 
Τόν δρόμο τής θυσίας.

Καί νά μπροστά τους τής προγονικής 
σοφίας τά αιώνια κείμενα. ’Αχόρταγα ρου
φούν άπό τό βάθος τους τή γλύκα. Ό 
Προμηθέας, ή ’Αντιγόνη, ή ’Άλκηστι. Μό
νο μέ τή θυσία κερδίζουν τήν ανώτερη 
ζωήλ

Νά μπροστά τους νά τούς περιμένουν 
χαμογελώντας καί τής τρισχιλιόχρονης 
ιστορίας μας ηρωικές μορφές, πού ό χρό
νος δέν τούς ξέφτισε τή δόξα. Γιά τής πα
τρίδας τή λευτεριά άπέθαναν.

’Έτσι είν’ ό νόμος τής ζωής. Μόνο σάν 
θυσιαστής γιά δ,τι αγάπησες, τό σώζεις. 
Κλεισμένοι όλημερίς μέσ’ τά κελλιά τους 
έμαθαν σ’ δλο της τό βάθος τήν αίμάτινη 
τούτη άλήθεια τής ζωής.

Πονεί τό σώμα γιά τόν χωρισμό- μά ή 
ψυχή άγάλλεται, γιατί έτσι μόνο θά πε- 
τύχη ό μεγάλος σκοπός τους.

Τί κι αν τό σώμα έχει ’ισόβιο σύντροφό 
του τό Πνεΰυα; Δέν μπόρεσαν ποτέ τους 
νά γίνουν φίλοι αύτοί οι δυό. Τό ένα πο
λεμάει τό άλλο. ΚΓ ό πόλεμος αυτός ε- 
γινε δσο ποτέ άλλοτε όξύς, μέσα σέ τούτο 
τό υγρό κελλί.

Τό σώμα μένει σκλάβο αύτου του κό
σμου. Λαχταρά τή ζωή.

Τό πνεύμα αναζητεί τή λευτεριά του. 
Είναι έτοιμο γιά τή θυσία.

'Η στιγυή πού τούς προσυένει άντίκρυ 
στό ύπόστεγο τής άγχόνης θάναι μιά με
γάλη στινυή. θά ποαγυατοποιηθή ό χω
ρισμός τών δύο τούτων άσπονδων Φίλων. 
Κι έλεύθεοο τότε τό πνευυα θά έξασφα- 
λίση μιά καλύτερη ζωή γιά δσους άγάπη- 
σε- γιά δσους άκίνητοι στήν ποοκυμαία 
μιά κουνώντας τό υαντήλι καί μιά σκου
πίζοντας μ’ αύτό τά μάτια τούς εύχονται:

—Κατευόδιο.
*  * *

'Η ψυχή είν’ έτοιμη γιά τό μεγάλο τα
ξίδι. 'Η γαλήνη του ούρανοΰ πότισε ένα- 
ένα τά κύτταρα του σώματος καί ζωγρα

φίστηκε μέ απαλές πινελιές στά ήρεμα 
πρόσωπα. 'Η άχτινοβολία του πνεύματος 
φώτιζε τήν οψι του σώματος.

Εκστατικοί στάθηκαν γιά λίγες στιγμές 
οί πειθαρχικοί δεσμοφύλακες μπροστά 
στήν άχτινοβόλα τούτη αταραξία. ^Ηταν 
κι αύτοί άνθρωποι. Γιά πόσο λίγες δμως 
στιγμές άφήνεται νά έκδηλωθή ό άνθρω
πος! 'H τραχειά καρδιά του έχτελεστικοΰ 
όργάνου κυριάρχησε καί πάλι. 'Η διατα
γή είναι διαταγή. Οί δυό θανατοποινίτες 
πρέπει νά μεταφερθούν στά κελλιά τών 
μελλοθανάτων.

’Απέναντι στήν αγχόνη κι άκριβώς στή 
ρίζα του ψηλού τοίχου πού περικλείει τό 
νεκροταφείο τών φυλακών, βρίσκονται δυό 
μικρά κελλιά μ’ ένα στενό διάδρομο μπρο
στά τους. Ό διάδρομος αύτός έχει δυό 
πόρτες. 'Η μιά βλέπει πρός βορράν, προς 
τά τέσσερα κελλιά τών θανατοποινιτών μέ 
τις πόρτες άπό συρμάτινο δικτυωτό. 'Η 
άλλη άντικρύζει τήν πόρτα τού ύποστέγου 
τής άγχόνης. Δυό μέτρα μόνο χωρίζουν 
τά κελλιά αύτά άπό τόν θάνατο.

Σ’ αύτά τά κελλιά του θανάτου έπρεπε 
νά μεταφερθούν τήν ήμέρα εκείνη. Είναι 
ή τελευταία ήμέρα τής ζωής τους. Τήν 
νύχτα πού θά άκολουθήση θά δείξουν πόσο 
άγάπησαν τήν Κύπρο, τήν Πατρίδα...

III

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Μέσα σέ ζωηρές εθνικές έκδηλώσεις ό

λων τών πολιτικών καταδίκων, άνδρών καί 
γυναικών, πέρασε ή καλοκαιριάτικη έκεί- 
νη μέρα.

Κλειδωμένοι μέσα στά κελλιά τους, μέ 
μοναδική συντροφιά τρεις μόνο κουβέρτες 
ό καθένας, οί πολιτικοί κατάδικοι είχαν 
τή σκέψι τους αδιάκοπα στραμμένη δυό 
εκατοντάδες μέτρα δυτικώτερα, πρός τά 
ήρωϊκά τους αδέρφια, πού καρτερικά πε- 
ρίμεναν τόν θάνατο.

Ούρανομήκεις οί κραυγές τους διέσχι
ζαν τούς χοντρούς πετρόχτιστους τοίχους 
του ζοντανιου, ξεπερνούσαν τούς κατα
τρομαγμένους δεσμοφύλακες κι έφταναν 
ένθαρρυντικές στά δύο κελλιά τών μελλο
θανάτων.

—Λευτεριά ή θάνατος.
—’Άν είναι νά πεθάνουμε γιά τήν Ελ

λάδα, θεία είν’ ή δάφνη, μιά φορά κανείς 
πεθαίνει.

—Κουράγιο άδέρφια γιά τή μεγάλη 

στιγμή.
—Δέν μάς τρομάζει ό θάνατος.
Οί μελλοθάνατοι τις άκουαν μέ γαλή

νη. Δέν είχαν ανάγκη άπό ένθάρρυνσι. 'H 
καρδιά τους όμως βροντούσε άπό χαρά.

—Κύτταξε πόσοι ζοΰν μέ τό ίδιο όνειρο 
έκεϊ κάτω. Πόσων οί καρδιές χτυπούν γιά 
τόν μεγάλο σκοπό !

Καί τά χείλη τους σιγοκινούνται ακο
λουθώντας τό σκοπό γνωστών έμβατη- 
ρίων, πού όλη εκείνη τή μέρα δονούσαν 
τήν άτμόσφαιρα τής φυλακής.

* * *
'Η νύχτα έφτασε.
Ή αγχόνη δοκιμάστηκε γιά δέκατη φο

ρά. Λειτουργεί κανονικά. "Ολα είναι έτοι
μα.

Οί λεπτοδείχτες τρέχουν άκατάπαυστα 
στις στρογγυλές πλάκες τους. Οί ώρες 
περνούν. "Ολοι όμως πίσω άπό τούς ψη
λούς τοίχους μέ τά μπηγμένα γυαλιά στήν 
κορυφή μένουν άγρυπνοι...

Οί κραυγές γίνονται ζωηρότερες. Τά 
θούρια πληροφορούν τούς περαστικούς 
έξω άπό τήν περιοχή τών φυλακών πώς 
κάτι τό ασυνήθιστο γίνεται μέσα oca ογ
κώδη καί παγερά οικοδομήματα μέ τούς 
καγκελόφρακτους φεγγίτες.

Είναι ό αγώνας τής ψυχής πού βρίσκε
ται μέσα σέ έγκλωβισμένα κορμιά, θέλει 
μά δέν μπορεί νά βοηθήση. Καί δείχνει 
τήν συμπαράστασί της μέ κραυγές, μέ 
γρονθοκοπήματα στούς τοίχους, μέ ποδο- 
χτυπήματα πάνω στό τσιμεντένιο πάτωμα, 
μέ βραχνιασμένα ξεφωνητά, πού προσπα
θούν νά μιμηθούν γνωστούς σκοπούς 
έθνικών έμβατηρίων.

—«Είναι βάρβαροι», μουρμουρίζει μέσα 
στά δόντια του ένας νεοφερμένος λοχίας 
άπό τήν ’Αγγλία. «Ξεκούφανα νά τούς 
ακούω».

—«Νά μού επιτρέψετε νά διαφωνήσω, 
αγαπητέ συνάδερφε», του άπαντά ό σύν
τροφός του, ένας, γερασμένος βρεττανός 
πού έκαμε τρία χρόνια αιχμάλωτος πολέ
μου στήν ’Ιαπωνία. Καί μ’ ένα φιλοσοφικό 
στοχασμό προσθέτει. «Είναι τό σκλαβω
μένο πνεύμα πού ζητά τή λευτεριά του. 
Κι ό αητός δέν κάνη τό ίδιο σάν τόν βά- 
λης στό κλουβί;».

* * *
Είναι περασμένα μεσάνυχτα. Μέσα στήν 

ήλεκτρισμένη άπό έθνικόν ένθουσιασμό 
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άστροκέντητη νύχτα, άκούεται ξαφνικά 
μια βαρεία φωνή.

— Σιωπή... ή... ή...
Τά θούρια σταματούν. Οί ένθαρρυντικές 

κραυγές σβήνουν μέ μιας. Τά νεύρα τεν
τώνονται. "Ολες οί αισθήσεις χάνονται 
γιά νά μείνη μια καί μόνη: ή ακοή. Οί 
καρδιές χτυπούν δυνατά, ακανόνιστα. Ε
κατοντάδες αφτιών στρέφονται πρός τό 
μέρος άπ’ δπου άκούστηκεν ή φωνή.

Είναι τό διαμέρισμα τρία, τό πλησιέ- 
στερο πρός τά κελλιά τών μελλοθανάτων 
καί τήν αγχόνη. Εκεί μέσα βρίσκονται οί 
κατάδικοι του κοινού ποινικού δικαίου. 
Σκαρφαλωμένοι στους μικρούς φεγγίτες 
τών κελλιών τους ξαγρυπνούν. "Ελληνες 
είναι κι αύτοί. Παρακολουθούν κάθε κί- 
νησι στό ύπόστεγο τής άγχόνης γιά νά 
μεταδώσουν τά νέα στούς πολιτικούς κα
ταδίκους, πού βρίσκονται στό άλλο άκρο 
τής φυλακής.

Σέ διάστημα λίγων δευτερολέπτων, πού 
τούς φάνηκαν ώρες άτέλειωτες, ή βαρεία 
φωνή του καταδίκου του διαμερίσματος 
τρία, διασχίζει καί πάλι τή νυχτερινή σι
γαλιά.

—’Έρχονται νά τούς πάρουν...
Τή φωνή τήν παίρνουν οί γυναίκες άπό 

τό διαμέρισμα δέκα, πού γιά τήν πατρί
δα φόρεσαν τή γκρίζα ρόμπα τής φυλα
κισμένης, καί τή μεταδίδουν πιο κάτω.

—’Έρχονται νά τούς πάρουν...
Παίρνουν τήν είδησι οί ειδικοί πολιτικοί 

κρατούμενοι τοΰ διαμερίσματος «δύο σπέ
σιαλ» καί τή φωνάζουν στούς πολιτικούς 
καταδίκους τών διαμερισμάτων ένα καί 
δύο.

—’Έρχονται νά τούς πάρουν... Καί ή 
φωνή σβήνεται στή σκοτεινιά του άπειρου, 
έκεί δπου τό άγρυπνο μάτι τής Δικαιοσύ
νης βλέπει τίς άδικίες του ανθρώπου.

Ή αγωνία κάμνει τίς καρδιές νά βρον
τούν στά στήθη.

—’Ανοίγει ή πόρτα... άνοίγει ή πόρτα..., 
συγκινημένες φωνές μεταδίδουν τήν είδησι, 
γιά νά σβήσουν κι αύτές στή γαλήνη τής 
νύχτας. Τή βαθειά σιγή τή διακόπτη καί 
πάλι ή πρώτη βαρειά φωνή.

—Τούς παίρνουν...
—Τούς παίρνουν, άκούεται σάν ήχώ ή 

διαπεραστική γυναικεία φωνή.
—Τούς παίρνουν..., μεταδίδουν τήν εϊ- 

δησι οί ειδικοί πολιτικοί κρατούμενοι. 
Καί μέσα στή γενική συγκίνησι καί τό κο
ρύφωμα τής άγωνίας μιά παλλομένη φω
νή διασχίζει τόν άέρα καί χάνεται στήν 
απεραντοσύνη τ’ ούρανοΰ.

—θάρρος αδέρφια... Σέ λίγες στιγμές 
θά είστε λεύτεροι...

Τό ίδιο λεπτό ακούονται άπό τή διεύ- 
θυνσι τής άγχόνης οί πρώτοι στίχοι του 
έθνικου υμνου.

—Σέ γνωρίζω άπό τήν κόψη...
Οί μελλοθάνατοι αποχαιρετούν τήν 

σκλάβα πατρίδα τους μέ τό τραγούδι τής 
λευτεριάς...

...’Απ’ τά κόκκαλα βγαλμένη..., άκούε
ται γιά τελευταία φορά ή φωνή τους.

"Ολα βυθίζονται πάλι σέ μιά πιο βα- 
θειά σιγή. Είναι ή σιωπή τών πονεμένων...

* * *
Πέρασαν μέρες... Στά διαμερίσματα 

τών πολιτικών καταδίκων άρχισε σάν καί 
πρώτα ή ρουτίνα τής ζωής. "Ολα φαίνον
ται ίδια, σάν τίποτε νά μή είχε συμβή. 
Βαθειά όμως στις ψυχές γινόταν ή μυστι
κή καλλιέργεια. "Οταν ό σπόρος πέση 
στή γή καί σκεπαστή μέ τό νιόσκαφτο χώ
μα, δλα φαίνονται ίδια δπως καί πριν. Κά
τω δμως άπό τήν επιφάνεια τελεσιουργεί- 
ται τό μυστήριο τής ζωής. "Ενας σπόρος 
πεθαίνει καί μιά καινούργια ζωή άνατέλ- 
λει.

Δίχως κι οί ίδιοι οι κατάδικοι νά τό κα
ταλάβουν άπό μέρα σέ μέρα άλλασσαν. 
Τά μάτια βγάζαν σπινθήρες. Οί καρδιές 
γινήκαν βράχος. Ή σκέψι φτερούγιζε σ’ 
δ,τι ύψηλό καί σ’ δ,τι ώραίο έχει ή ζωή. 
Οί προσωπικές έγνοιες παραχώρησαν τή 
θέσι τους στή γενική σκέψι, πού απασχο
λούσε δλους τούς καταδίκους άπό τήν μέ
ρα τής έκτελέσεως:

—Χαρά σ’ δποιον ύποφέρει γιά τή πα
τρίδα.

Τό νεκροταφείο τών φυλακών δέχτηκε 
τούς δύο πρώτους ξένους του. "Υστερα θά 
τούς συντρόφιαζαν στό ένδοξο έ κείνο 
ήρώο κι άλλοι... κι άλλοι. Άπό τούς τά
φους έκείνους άχτινοβολοΰσε δ ήρωϊσμός 
κι ή λεβεντιά. Πάνω στούς τάφους έκεί
νους θά θεμελιωνόταν σάν σέ άκρογωνιαίρ 
λίθο ή Νίκη τής Κύπρου. Κι άπ’ τά ιερά 
κόκκαλα πού σκεπάζουν θά ξεπεταχτή 
όλόρθη ή Έλληνοπούλα Λευτεριά.

MIX. I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ

Α. ΛΟΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

"Ενα άπό τά μεγαλύτερα πνευματικά 
ιδρύματα τό όποιο πράγματι κοσμεί τήν 
πρωτεύουσάν μας καί περιποιεί τιμήν είς 
τούς ίδρυτάς της, είναι ή Βιβλιοθήκη Φα
νερωμένης.

Τό 1933 ή τότε έπιτροπεία τής έκκλη- 
σίας Φανερωμένης συναισθανομένη τήν έλ- 
λειψιν τοιούτου ιδρύματος άπεφάσισεν δ
πως δι’ Ιδίων εξόδων καί είς ιδιόκτητον 
οίκημα στεγάση βιβλιοθήκην, ή όποια καί 
νά όνομασθή Βιβλιοθήκη Φανερωμένης.

Πρός τοΰτο συνήλθον τότε είς τήν πρώ- 
την ιδρυτικήν συνεδρίασιν τήν 31 ην ’Οκτω
βρίου 1933 οί τότε έπίτροποι τής έκκλη- 
σίας κ.κ. Ν. Γ. Παπανικολάου, Μενέδημος 
Εύστρατίου, Χρ. Ίερωνυμίδης, Κώστας 
Χριστοδούλου καί Εύγένιος Παπαδόπου- 
λος ώς έπίσης καί τά διωρισθέντα ύπό τής 
έπιτροπείας έπίτιμα μέλη I. Καραγιαν- 
νάκης καί Γ. Παπαχαραλάμπους, μετέπει- 
τα δέ καί ό ’Αρχιμανδρίτης Ιππόλυτος.

Κατά τήν συνεδρίασιν αύτήν άπεφασί- 
σθη ή σύνταξις καταστατικού, τό έργον δέ 
τοΰτο ώρίσθη είς έπιτροπείαν άποτελε- 
σθείσαν άπό τούς I. Καραγιαννάκην, Γ. 
Παπαχαραλάμπους καί Ν. Γ. Παπανικο- 
λάου.

Παραθέτω πιο κάτω τά δύο πρώτα άρ
θρα τοΰ πρώτου καταστατικού:
ΑΡΘΡΟΝ Ιον: 'Ιδρύεται Βιβλιοθήκη δαπά- 

ναις τοϋ Ίεροΰ Ναοϋ Φανερωμένης στεγα- 
σθησομένη έν ίδιοκτήτφ τοϋ Ναοϋ Φανερω
μένης ο’ικήματι, ύπό τήν έπωνυμίαν «Βιβλιο
θήκη Φανερωμένης».

ΑΡΘΡΟΝ 2ον: Ή «Βιβλιοθήκη Φανερωμέ
νης» σκοπεί τήν εύρυτέραν πνευματικήν καί 
ήθικήν ανάπτυξιν τοΰ λαοΰ.
Ή σφραγίς τής Βιβλιοθήκης έφιλοτε- 

χνήθη ύπό τοΰ καλλιτέχνου ζωγράφου κ. 
I. Κισσονέργη. Είναι στρογγύλη φέρει δέ 
είς τό μέσον τήν εικόνα τής Θεοτόκου καί 
γύρω τά γράματα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΑ
ΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, 1933.

’Έγιναν εισηγήσεις διά τήν άγοράν βι
βλίων «θρησκευτικών, πρός τόνωσιν τού 

θρησκευτικού αισθήματος» ώς καί έπίσης 
βιβλίων πραγματευομένων περί Κύπρου. 
Είς άλλην δμως συνεδρίασιν άπεφασίσθη 
νά γίνη γενικό τμήμα βιβλίων.

'Η πρώτη αγορά βιβλίων έγένετο άπό 
μέλη τής έπιτροπείας, αφού έπεσκέφθησαν 
αυτοπροσώπως τά βιβλιοπωλεία τής Λευ
κωσίας.

'Η Βιβλιοθήκη έστεγάσθη κατά πρώτον 
είς μικρόν οίκημα έναντι τής έκκλησίας 
Φανερωμένης τά δέ σχέδια τής έπιπλώσε- 
ως άνετέθησαν είς τόν αρχιτέκτονα κ. Φω- 
τιάδην.

Διά τήν θέσιν «βιβλιοφύλακος» ύπέβα- 
λαν αιτήσεις 4 φιλόλογοι οί κ.κ. Κ. Πρου- 
σής, Γ. Ήλιάδης, I. Κυριακίδης καί Α. 
Χατζηϊωσήφ κατά δέ τήν συνεδρίασιν τής 
1ης Μαρτίου 1934 ή έπιτροπεία δέν έλα
βε καμμίαν άπόφασιν, διώρισε δέ μετέ- 
πειτα κατόπιν κληρώσεως, τόν Άνδρέαν 
Χατζηϊωσήφ, μέ μηνιαίο μισθό £4, ό ό
ποιος καί άνέλαβε καθήκοντα τήν 14ην 
Μαΐου 1934.

Τά έγκαίνια καί ή έπίσημος έναρξις 
τής Βιβλιοθήκης έγιναν μέ μεγαλοπρέπεια 
τήν 30ήν ’Ιουνίου 1934 ύπό τοΰ Πανιερω- 
τάτου Μητροπολίτου Πάφου Λεοντίου, τό
τε ΤοποτηρητοΟ τοΰ ’Αρχιεπισκοπικού 
θρόνου Κύπρου.

Σύντομα ή Βιβλιοθήκη αντιμετώπισε 
ζήτημα χώρου, διά τοΰτο καί ή έπιτροπεία 
άπεφάσισε τήν μεταφοράν της είς τό ση
μερινόν εύρύχωρον οίκημά της, τό οποίον 
καί ικανοποιούσε πλήρως τάς άνάγκας 
της. Τά σχέδια τοΰ οικήματος τούτου έξε- 
πονήθησαν ύπό τοΰ αρχιτέκτονας κ. Φω- 
τιάδη.

Τό 1936 ή έπιτροπεία άποτελουμένη άπό 
τούς κ.κ. Μιλτιάδη Κουρέα, Κώστα Χρι
στοδούλου, Χρ. Πελίδη, Χρ. ‘Ιερωνυμίδη, 
Ν. Γ. Παπανικολάου ώρισεν ώς έπίτιμα 
μέλη συμπληρωματικώς πρός τόν κ. Γ. 
Παπαχαραλάμπους, τόν κ. Κώσταν Σπυ- 
ριδάκιν, καθηγητήν τότε είς τό Παγκύ- 
πριον Γυμνάσιον καί νυν Πρόεδρον τής 
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Ελληνικής Κοινοτικής Βουλής, καί τόν 
κ. Γεώργιον Μαρκίδην, δικηγόρον.

Κατά τό διάστημα τοΰτο τής λειτουρ
γίας τής Βιβλιοθήκης ό κ. Σώζος Τομπό- 
λης μαζί μέ τά καθήκοντα του ώς ψάλ
του τής έκκλησίας έξετέλει καί καθήκον
τα βοηθού βιβλιοθηκάριου, μέχρις δτου 
διωρίσθη ώς βοηθός τήν ΙΟην Νοεμβρίου 
1938 ό κ. Λέανδρος Παντάκης.

‘H έπιτροπεία έχουσα ύπ’ δψιν της τάς 
δυσκολίας διοικήσεως καί ταξινομήσεως 
τής Βιβλιοθήκης τάς όποιας άντιμετώπι- 
ζεν ό βιβλιοθηκάριος Α. Χατζηίωσήφ, ά- 
πεφάσισεν τήν αποστολήν του εις ’Αθήνας 
έπί δίμηνον δΓ έπιτόπιον ερευνάν καί με
λέτην, άναλαβούσα πλήρως τά έξοδα.

Τό 1940 ή Βιβλιοθήκη χάρις είς τάς 
άοκνους προσπάθειας τής έπιτροπείας της 
άπέκτησε τήν Κωνσταντινίδειον βιβλιοθή
κην έκ 2.292 σπανίων καί άξιολόγων τό
μων.

Ή έπιτροπεία έχουσα ύπ’ δψιν της τήν 
παράγραφον τής διαθήκης του μ. Μιχα
ήλ Κωνσταντινίδη, Κυπρίου φιλολόγου καί 
έκδότου του έλληνικου λεξικού Liddel 
& Scott, οτι ή βιβλιοθήκη του θά «περι- 
έλθη είς τήν πρώτην ίδρυθησομένην βι
βλιοθήκην έν Κύπρω», διεξεδίκησεν έπα- 
νειλημμένως άπό τήν ’Αρχιεπισκοπήν τήν 
Κωνσταντινίδειον Βιβλιοθήκην, ώς ή πρώ
τη ίδρυθείσα έν Κύπρω βιβλιοθήκη. Σή
μερον δέ αποτελούσα ξεχωριστόν τμήμα 
είς τήν Βιβλιοθήκην Φανερωμένης είναι 
πάντοτε πολύτιμον βοήθημα διά τούς έπι- 
στήμονας ’ιδιαιτέρως δέ διά τούς φιλολό
γους.

Τό 1942 άπεχώρησεν ό κ. Παντάκης, 
τήν θέσιν του δέ κατέλαβεν ό κ. Κ. Κυ- 
πρίδημος ό όποιος καί άπεχώρησεν σύν
τομα διά ν’ άναπληρωθή ύπό του κ. Γλαύ
κου Σταυρινου.

Τό 1948 λόγω του άπροσδοκήτου θανά
του του διευθυντου τής Βιβλιοθήκης Α. 
Χατζηίωσήφ καθήκοντα ’Εφόρου άνέλα- 
βεν ό κ. Κωνσταντίνος Χατζηψάλτης τήν 
21 ην ’Οκτωβρίου 1948. Ό κ. Κ. Χατζη
ψάλτης είδικώς άσχολειται μέ τάς βυζαν
τινός σπουδάς καί ιδιαιτέρως μέ τήν βυ
ζαντινήν καί φραγκοκρατουμένην Κύπρον.

Τό 1953 προσετέθη ή άκόλουθος τρο- 
ποποίησις είς τό καταστατικόν: «*Η  Βι
βλιοθήκη Φανερωμένης, ήτις ίδρύθη ύπό 
του Ιερού Ναού Φανερωμένης τό 1933, 
λειτουργεί τή έγκρίσει καί ύπό τάς εύλο- 
γιας τής Α. Μ. ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου, 
στεγαζομένη είς ιδιόκτητον οίκημα του

Ναού».
Τήν 11ην δέ Δεκεμβρίου καί ύπό τήν 

προεδρίαν του Μακαριωτάτου ’Αρχιεπι
σκόπου συνήλθεν είς συνεδρίασιν είς τά 
γραφεία τής έκκλησίας Φανερωμένης ή 
τότε έπιτροπεία άποτελουμένη άπό τούς 
κ.κ. Μ. Κουρέαν, Κ. Χριστοδούλου, I. Ύ- 
ψηλάντην, Κ. Μαρκίδην, Σ. Χριστοφίδην, 
Κ. Σπυριδάκην, θ. Σοφοκλέους καί Δ. 
Σταυρινίδην.

Τό 1957 ό κ. Κύπρος Χρυσάνθης, ια
τρός, άντικατέστησε τόν άποθανόντα Δη- 
μοσθένην Σταυρινίδην, ό δέ κ. Μιχαλάκης 
Σαββίδης άπό τό 1959 τόν κ. I. Ύψηλάν- 
την άποχωρήσαντα λόγω ύγείας.

Τό προσωπικόν τής Βιβλιοθήκης Φανε
ρωμένης άλλάζει συνεχώς ώς κατεφάνη 
καί έκ τών άνωτέρω. Υπηρέτησαν δέ μέ
χρι σήμερον συμπληρωματικώς πρός τούς 
προαναφερθέντας, ή δ. Λυδία Σταυρινου 
νυν κ. Πρωτοπαπά, ή δ. Λούλα Σοφο
κλέους νυν κ. Παναρέτου καί ή δ. Λούλα 
Κοκκίνου νυν κ. Παπαγεωργίου.

Άπό του 1954 έργάζεται ό κ. Άνδρέας 
Μ. Λοής, τό 1961 δέ προσελήφθη καί ή κ. 
Γεωργία Καράλλη.

'Η βιβλιοθήκη άνακαινίζεται καί πλου
τίζεται συνεχώς είτε άπό τόν όλοένα αύ- 
ξανόμενον προϋπολογισμόν είτε άπό ειδι
κός δωρεάς φιλομούσων πολιτών, οί όποι
οι καί άναγράφονται είς ειδικόν βιβλίον. 
’Αναφέρω κατωτέρω άνευ λεπτομερειών 
τούς δωρητάς βιβλίων καί έφημερίδων.

Δ. Σταυρινίδης, Χρ. Πελίδης, Captain 
Charles Sumner Timins, ό όποιος καί άνε- 
κ1ΊΡύΧθη καί ώς ό πρώτος εύεργέτης, 
Γ. Κυριαζής, Εύγενία θεοδότου, Ν. Γ. 
Παπανικολάου, Μιλτιάδης Κουρέας, Ζήνων 
Σώζος, Παϊδούσης καί Χατζή μιχάλης, 
Θεόφιλος Μογάπγαπ.

Μέγας εύεργέτης τής βιβλιοθήκης άνε- 
κηρύχθη ό κ. Κώστας Χριστοδούλου κα
τόπιν τής δωρεάς του έκ £2.000 τό 1944. 
Τό χρήματα αύτό κατετέθησαν είς τήν 
Τράπεζαν, οί τόκοι δέ έχρησιμοποιήθησαν 
διά τήν έπέκτασιν καί τήν πλήρωσιν τών 
άναγκών^τής Βιβλιοθήκης, ώς ή κατα
σκευή του έξώστου, κατασκευή βιβλιοθη
κών κλπ.

Τό 1951 ό κ. Χριστοδούλου διά νέας 
μεγάλης του δωρεάς έκ £333-11-0 συν- 
επλήρωσε τά έξοδα τής κατασκευής του 
έξώστου, δΓ άλλης δέ έκ £280 έπρομή- 
θευσεν τήν βιβλιοθήκην διά 40 μετάλλινων 
βιβλιοθηκών.

Διά ταΰτα ή έπιτροπεία έπιμόνως είση- 

γήθη τήν άνάρτησιν τής φωτογραφίας του 
κ. Χριστοδούλου είς τήν μεγάλην αίθου
σαν τής. βιβλιοθήκης, τιμής ένεκεν, δ κ. 
Χριστοδούλου δμως έπιμόνως άντέστη είς 
τήν είσήγησιν αύτήν.

Ή έπιτροπεία τής Βιβλιοθήκης Φανε
ρωμένης φροντίζουσα πάντοτε διά τήν κα- 
λυτέραν έξυπηρέτησιν του άναγνωστικοΰ 
κοινού, είσηγήθη τήν υπαρξιν του βιβλίου 
παραπόνων διά τούς άναγνώστας ώς έπί- 
σης τήν διεξαγωγήν ύπό του Εφόρου είς 
τήν αίθουσαν τής βιβλιοθήκης διαλέξεων 
πρός κατατόπισιν του κοινού διά τήν λει
τουργίαν καί χρήσιν τής βιβλιοθήκης.

Αύτά δμως είναι έλάχιστα δείγματα του 
ένδιαφέροντος τής έπιτροπείας έν σχέσει 
μέ τά τεράστια έξοδα είς τά όποια συχνά 
ύποβάλλεται διά τήν καλυτέραν λειτουρ
γίαν ή διά τήν έκπροσώπησιν καί προβο
λήν τής βιβλιοθήκης καί τής Κύπρου όλο- 
κλήρου είς διεθνή συνέδρια.

Μέχρι σήμερον έδωσε τέσσαρας φοράς 
άδειαν είς τόν ’Έφορον τής Βιβλιοθήκης 
κ. Χατζηψάλτην διά νά παραστή είς τέσ- 
σαρα διεθνή συνέδρια, έπλήρωσε δέ δύο 
φοράς τά σχετικά έξοδα. Επίσης παρεχώ- 
ρησεν πολυμήνους άδειας είς τόν κ. Χα
τζηψάλτην διά νά δυνηθή νά μεταβή είς 
Γαλλίαν καί Βέλγιον διά περαιτέρω έ- 
ρεύνας καί έκδοσιν ώρισμένων μελετών 
του.

Τό 1960 ή έπιτροπεία παραχώρησε έξά- 
μηνον ύποτροφίαν είς τόν κ. Άνδρέαν Μ. 
Λοήν, διά βιβλιοθηκονομικάς σπουδάς είς 
’Αγγλίαν ύπό τήν αιγίδα του British 
Conucil. Άφοΰ παρηκολούθησεν ειδικά 
μαθήματα έπί συστημάτων ταξινομήσεως 
καί διοικήσεως βιβλιοθηκών καί άφου έπε- 
σκέφθη καί έμελέτησε έπί τόπου τάς πρα
κτικός των έφαρμογάς είς τάς έκεί βι- 
βλιοθήκας, έργάζεται τώρα διά τήν άνα- 
διοργάνωσιν τής βιβλιοθήκης συμφώνως 
του δεκαδικού συστήματος Μ. Demey, τό 
όποιον θά έξυπηρετήση τά μέγιστα τούς 
μελετητάς, ώς έπίσης καί τήν περαιτέρω 
άνάπτυξιν τής βιβλιοθήκης.

'H Βιβλιοθήκη Φανερωμένης ώς πρός τό 
είδος της δύναται νά παρομοιασθή μέ τό 
τμήμα τών ’Αγγλικών δημοσίων βιβλιο
θηκών άπό τό όποιον ό άναγνώστης δέν 
δύναται νά δανεισθή βιβλία άλλά μόνον 
νά τά συμβουλευθή έπί τόπου, καί όνομά- 
ζεται Reference Library, είναι δέ άναπό- 
σπαστον μέρος τής δλης δανειστικής δη
μοσίας βιβλιοθήκης.

Ή Βιβλιοθήκη Φανερωμένης είναι ή 
πλουσιωτέρα δημοσία βιβλιοθήκη τής Κύ
πρου περιέχουσα 20.720 τόμους έκ τών ό
ποιων οί 7.844 προέρχονται έκ δωρεών. 
Εκτός τών έλληνικών βιβλίων ύπάρχουν 
έπίσης πάρα πολλά είς τήν άγγλικήν, γαλ
λικήν καί γερμανικήν γλώσσαν.

Τά βιβλία καλύπτουν σχεδόν δλα τά 
θέματα ιδιαιτέρως δμως πλούσιον είναι τό 
ιστορικόν τμήμα τής βυζαντινής περιόδου, 
ώς έπίσης καί τό θρησκευτικόν.

Είς τήν βιβλιοθήκην ύπάρχουν άξιόλο- 
γοι σειραί βασικών βιβλίων ώς τό 
Acta Sanctorum, Acta Ecomenicorum Con
ciliorum, Histoire des Conciles, Histoire 
de Γ Eglise κλπ. είς τό θρησκευτικόν τμή
μα. Είς τό τμήμα τών άρχαίων συγγρα
φέων ύπάρχουν οί σειρές του «Παπύρου», 
I. Ζαραχοποήλου, Association Gullaume 
Bude καί Loeb Classical Library.

Άξιοπρόσεκτον έπίσης είναι τό τμήμα 
τών περιοδικών μεταξύ τών όποιων ύπάρ
χουν τά Analacta Bollandiana, Orientalia 
Christiana Periodica, Πάνταινος, Ζωή, θεο
λογία, Βυζάντιον, Byzantinische Zeit
schrift, Speculum, Geographical Magazine, 
National Geographic Magazine, Νέα Εστία, 
’Ηπειρωτική Εστία καί πολλά άλλα τά ό
ποια άναφέρονται είς τήν λαογραφίαν, ι
στορίαν καί πολιτισμόν τής Ελλάδος.

'Η βιβλιοθήκη είς τό τμήμα τών ιστο
ρικών καί θρησκευτικών περιοδικών είναι 
αρκετά πλούσια ύστερεΐ δμως είς τά πε
ριοδικά τέχνης, λογοτεχνίας καί θετικών 
έπιστημών.

"Ενα δμως τμήμα διά τό όποιον ή βι
βλιοθήκη δύναται νά καυχάται είναι τό 
Κυπριακό είς τό όποιον ύπάρχουν δλαι 
αί έκδόσεις Κυπρίων συγγραφέων, ώς έ
πίσης καί τών ξένων αί άναφερόμεναι ή 
περιέχουσαι έστω καί ένα κεφάλαιον περί 
Κύπρου.

Ιδιαιτέρως άξιόλογον μέρος του Κυ
πριακού τμήματος είναι αί έφημερίδες αί 
όποίαι ύπάρχουν άπό τήν πρώτην εκδοσίν 
τους καί έντεύθεν καί άποτελοΰν πάντοτε 
τό πολυτιμώτερον συμπλήρωμα τού Κυ
πριακού τμήματος. Διά τούτο καί δίδεται 
ιδιαιτέρα φροντίς διά τήν φύλαξιν καί 
χρησιμοποίησίν των.

Διά νά ίδρυθή, λειτουργήση καί άνα- 
πτυχθή μία βιβλιοθήκη τού είδους καί τής 
άξίας τής Βιβλιοθήκης Φανερωμένης άπη- 
τήθησαν άρκετά έξοδα.

Άπό τής ίδρύσεώς της μέχρι τήν 31.12.
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61 τά έξοδα άνήλθον 
δηλ. 10,174.411

2,475.686
19,247.650
2,102.641

440.580
4,284.158

425.097

εις 39,150.223 μίλς 
βιβλία 
βιβλιοδεσία 
μισθοί 
έπίπλωσις 
περιοδικά 
διάφορα 
έφημερίδες

39,150,223

’Ίσως τό ποσό τούτο είς μερικούς νά 
φανή μικρόν διά τήν λειτουργίαν καί άνά- 
πτυξιν μιας μεγάλης βιβλιοθήκης μέ ζωήν 
30 έτών. Έάν δμως λάβωμεν ύπ’ δψιν τόν 
τιμάριθμον τής περασμένης τριακονταετίας 
τότε θά όμολογήσωμεν δτι ή προσφορά 
της έπιτροπείας της έκκλησίας Φανερωμέ
νης στον τόπο μας είναι τεραστία.

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΛΟΗΣ

I. ΚΟΥΤΣΑΚΟΥ

Ο ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
(’Αγωνία κα'ι Μεταφυσική)

ΑΚΟΥΑΡΕΛΛΑ

Τά ματωμένα τριαντάφυλλα 
καθώς μαδουν ξαγρυπνισμένα στό στήθος τής γαλάζιας μέρας 
προμηνουν τήν άνοιξη.

Ο'ι κορυδαλοί μεθυσμένοι 
στά σταυροδρόμια τ’ ούρανου 
πίνουν τά δάκρυα του γήλιου τραγουδώντας.

Κι’ ή θάλασσα, πελώρια πράσινη χάντρα, 
στό δακτυλίδι ένός μάγου, 
αιχμαλωτίζει τά παιδικά χαμόγελα.

ΘΕΟΚΡΙΤΙΚΟ

Γυμνά τά δέντρα όλοτρίγυρα, 
σάν ένα άκάνθινο στεφάνι 
στό πληγωμένο μέτωπο τής μέρας.

Βαθύ λουλάκι ή θάλασσα 
ξεπλένει, τά λεκιασμένα σύγνεφα 
στις σκοτεινές αύλές τών όριζόντων.

Και δυό καματερά ζεμένα, 
άκίνητα στό ξύλινο τ*  άλέτρΓ 
εικόνα, λές, άπό παλιά σπασμένη ύδρία 
πού ζωντανεύει θεοκριτικά ειδύλλια.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ν. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ

Πρόσφατοι προφήτες, ό Μάρξ κα'ι ό 
Νίτσε, όραματισθήκαν μέ μεσσιανική προσ
δοκία τήν έλευση του νέου άνθρώπου, ό 
μέν του κομμουνιστού, ό δέ του ύπερ- 
ανθρώπου. Καί γιά τούς δυό ό νέος άν
θρωπος ξεπροβάλλει μέσα άπό τές όδύ- 
νες σκληρής δοκιμασίας- κα'ι γιά τούς 
δυό δλη ή προηγούμενη άνθρωπότης ήταν 
μιά προπαρασκευή καί μιά γέφυρα γιά νά 
περάση ό νέος άνθρωπος. Μέχρι σήμερα 
ούτε ό ένας ούτε ό άλλος εμφανίσθηκε, 
όπως τόν περίμεναν, άφού στές χώρες πού 
άπλώθηκεν ή βασιλεία του Μαρξισμού ό- 
μολογείται δτι ό κομμουνιστής δέν άνέ- 
τειλεν άκόμη, ένώ στήν Εύρώπη ό ύπερ- 
άνθρωπος ήλθε καί παρήλθε πολύ βιαστι
κός. ’Απ’ έναντίας ήλθαν κι’ οί δυό πολύ 
διαφορετικοί: ό κομμουνιστής δέν ήλθεν 
έλεύθερος δπως τόν φαντάστηκε δ Μάρξ 
— έλεύθερος άπό προλήψεις καί δεισιδαι
μονίες, έλεύθερος άπό πολιτικούς έξαναγ- 
κασμούς, οικονομικές κα'ι κοινωνικές έκ- 
μεταλλεύσεις- άντιθέτως ήλθε δούλος, ί
σως έθελόδουλος. Κα'ι στήν Εύρώπην ό 
υπεράνθρωπος δέν ήλθε δυνατός, άποφα- 
σιστικός κΓ αγέρωχος άλλά περιτυλιγμέ- 
νος στήν άγωνία, αναζητώντας, σάμπως 
κα'ι κατέβηκε άπό τούς παγετώνες, μιά 
θαλπωρή, ένα παραγώνι γι’ άσφάλεια.

Τό Νιτσεϊκό καί τό Μαρξιστικό άνθρω- 
ποείδωλο μένουν μέχρι σήμερα κατά τό 
μάλλον ή ήττον κενές φόρμουλες ή τό 
πολύ - πολύ γεμίζονται άπό τήν έπιφάνεια 
κΓ δχι άπό τό βάθος του άνθρώπου. Οδ- 
τε τό ένα οδτε τό άλλο έξαντλεί τόν άν
θρωπο. Κα'ι τά δυό άνθρωποείδωλα είναι 
άποτέλεσμα μιας προλήψεως στήν όποιαν 
ή έπιφάνεια διεκδικει τό βάθος- δ,τι συμ
βαίνει μέ τήν φροϋδική προκατάληψη συμ
βαίνει καί μέ τή μαρξιστική καί νιτσεϊκή- 
δπως δηλ. στό φροϋδισμδ ή μεγάλη έντα
ση τής γενετησίου ορμής δημιουργεί τήν 
έντύπωση δτι ό άνθρωπος στό βάθος είναι 
ή λίμπιντο, έτσι καί στό Μαρξισμό ή οι
κονομία καί στό Νιτσεϊσμδ ή δύναμη, ά- 
πολυτοποιημένες έξ άφορμής τής πράγμα

τι μεγάλης των σημασίας στή διαμόρφωση 
τής άνθρωπίνης συνειδήσεως, δδηγουν 
στήν ψευδαίσθηση δτι δ άνθρωπος δέν εί
ναι τίποτε περισσότερο άπό τό άποτέλε
σμα οικονομικών παραγόντων ή τής «θε- 
λήσεως» προς δύναμιν. Είναι άλήθεια πώς 
τήν τεραστία σημασία τών οικονομικών 
παραγόντων καί τής θελήσεως προς δύ- 
ναμιν δέν μπορεί νά τήν άμφισβητήση κα
νείς στά σοβαρά. Τδ «Κεφάλαιο» καί ή 
«θέλησις προς δύναμιν» έχουν καταδείξει 
πειστικά αύτή τή σημασία.

‘Υπάρχει δμως ένα δριο πέρα άπό τό 
όποιο ούτε ή Νιτσεΐκή οδτε ή Μαρξιστική 
ούτε ή Φροϋδική «νομοτέλεια» ισχύουν- 
πέρα άπό τό δριο αύτδ άρχίζει τδ βάθος 
του άνθρώπου πού δέν έξαντλειται. Τδ 
ανεξάντλητο αύτδ βάθος τδ ένοιωσαν πολ
λοί μεγάλοι άνθρωποι, άπδ τόν ‘Ηρά
κλειτο, πού συνέλαβε τόν άνθρωπο κάτι 
σάν άπειρο, (ψυχής τά πείρατα ούκ άν 
έξεύροις πάσαν έπιπορευόμενος τήν δ- 
δόν...) ώς τόν Ντοστογιέφσκι πού είδε τόν 
άνθρωπο σάν άπειρη δυνατότητα (πβλ. 
π.χ. ’Αναμνήσεις άπδ τδ σπίτι τών πεθα
μένων). Ό Μαρξισμός, ό Φροϋδισμός, κι’ 
ό Νιτσεϊσμδς ισχύουν — καί ’ισχύουν άπο- 
φασιστικά — γιά τήν έπιφάνεια κι’ δχι γιά 
τδ βάθος του άνθρώπου, ή άλλοιώς ειπω
μένο, ισχύουν γιά τόν βιολογικόν άνθρω
πο κΓ δχι γιά τόν καθ’ αύτδ άνθρωπον- 
άκριβώς άν πρόκειται νά σύρωμεν μιά 
διαχωριστική γραμμή μεταξύ άνθρώπου 
καί ζώου αύτή ή γραμμή θά περνούσε ά
πό τδ σημείο πού σταματά νά ίσχύη ή 
νομοτέλεια του Μαρξισμού, τού Φροϋδι- 
σμοΰ καί τού Νιτσεϊσμοϋ- στή βιολογική 
σφαίρα τής άνθρώπινης ύπάρξεως δεχό
μαστε αύτή τή νομοτέλεια χωρίς νά τήν 
άμφισβητήσωμε. ‘Η σχέση μεταξύ τών 
δύο αύτών πλευρών τού άνθρώπου είναι 
θεμελιώδες πρόβλημα τής Φιλοσοφικής 
’Ανθρωπολογίας.

Έδώ δέν θά μάς άπασχολήση ή σχέ
ση αύτή παρά μόνο κάπως έμμεσα. ’Εκεί
νο πού θά μάς άπασχολήση έδώ είναι τδ
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βάθος τού ανθρώπου, καθώς τούτο άναγ- 
γέλλει τήν άπωθημένη ύπαρξη του διά της 
αγωνίας, καί όπως αύτό τό ταραγμένο 
βάθος πάει νά διαμορφώση τόν νέον τύ
πον ανθρώπου.

Ή αγωνία δέν είναι αποτέλεσμα οικο
νομικής άνασφαλείας όπως συνήθως έρ- 
μηνεύεται — χωρίς βέβαια μ’ αύτό νά ά- 
ποκλείωνται καί τέτοιες περιπτώσεις — 
άλλ’ αποτέλεσμα μιας βαθύτερης ανατα
ραχής στον άνθρωπο. Τούτο καταφαίνε
ται άπό τό γεγονός δτι είναι στήν ’Αμερι
κή καί στήν Εύρώπη, δπου έχει παγιωθή 
μιά σχετική οίκονομική ασφάλεια, πού έμ- 
φανίζεται ή άγωνία πιο έντονη καί μάλι
στα στες οικονομικά σταθεροποιημένες 
τάξεις των άνθρώπων. Ή ψυχιατρική καί 
ή λογοτεχνία έχουν έπισημάνει άπό και
ρό αύτή τήν αγωνία' καί τούτο γιατί τόσο 
ό λογοτέχνης δσο κι’ ό ψυχασθενής έχουν 
μιάν ύπερανεπτυγμένη εύαισθησία γιά τό 
ψυχικό κλίμα τής έποχής των — ούτε ή 
λογοτεχνία ούτε ή ψυχασθένεια μπορούν 
νά νοηθούν έξω άπό τό ψυχικό κλίμα του 
καιρού των — μέ τή διαφορά δτι ό λογο
τέχνης στήν εύαισθησία του αύτή μένει μέ
σα στά όρια τού ύγιούς. ’Ίσως ή άγωνία 
ώς σημείο τού άπωθημένου βάθους νά μήν 
είναι άγνωστη καί στή Σοβιετική "Ενωση, 
άν μπορούμε νά κρίνωμε άπό τόν Δρα 
Ζιβάγκο τού Παστερνάκ' έπειδή δμως στή 
χώρα αύτή ή λογοτεχνία είναι κατευθυνό- 
μενη, δέν μπόρεσε ή άγωνία νά βρή τήν 
έκφραση πού βρήκε σ’ άλλες χώρες.

Πριν δούμε τί είναι αύτό πού κρύβεται 
πίσω άπό τήν άγωνία είναι καλά νά κά- 
νωμε μερικές διασαφήσεις γιά τήν έννοι
αν αύτή καί νά ίδούμε συντομώτατα τήν 
ιστορία της.

Εκείνος πού φέρνει καθαρά στήν Εύ- 
ρωπαϊκή συνείδηση τήν συναίσθηση καί 
τήν έννοια τής άγωνίας είναι ό Δανός φι
λόσοφος Σ. Κήργκεκααρτ (1813—1855). 
Στό έργο του ή «’Έννοια τής άγωνίας», 
Κοπεγχάγη, 1844, άναλύει μέ πολλήν δια
λεκτικήν όξύτητα τήν έννοιαν αύτή. Με- 
γαλωμένος σ’ ένα περιβάλλο μ’ έντονη τή 
συνείδηση τής άμαρτίας — ό πατέρας του 
βλασφήμησε τό θεό — άνατέμνει κι’ άνα
λύει διαρκώς αύτή τή συνείδηση πού δια
κατέχεται άπό τήν άγωνία. *Η  άγωνία έρ
χεται στόν κόσμο διά τής άμαρτίας’ (σελ. 
53). Τί είναι δμως άγωνία; Γιά τόν 
Κήργκεκααρτ είναι ή θυμική έκείνη κα
τάσταση ή όποια δέν άναφέρεται σέ συγ- 
κεκριμένον άντικείμενον, δπως άναφέρε

ται ό φόβος" ή άγωνία άναφέρεται στό 
μηδέν' ομοιάζει δέ μέ ζάλην' τήν ζάλην 
δμως τής έλευθερίας γιατί ή άγωνία 
άναγγέλλει τήν έλευθερία. Ή άγωνία σάν 
οιωνός έλευθερίας είναι σημάδι τού πνεύ
ματος' τό ζώο δέ μπορεί νά έχη άγωνίαν 
δσο λιγώτερο πνεύμα έχει ό άνθρωπος τό
σο λιγώτερη καί ή άγωνία' μέ άλλα λό
για ή διάθεση αύτή δέν θεωρείται σάν μιά 
άτέλεια στόν άνθρωπο άλλ’ άπεναντίας 
σάν ένας άπαραίτητος προσδιορισμός τής 
πνευματικής του ύποστάσεως. (σελ. 51).

Τήν έννοιαν τής άγωνίας ώς διαθέσεως 
πού δέν έχει άναφοράν σέ συγκεκριμένον 
άντικείμενον παραλαμβάνει άπό τόν Κήρ
γκεκααρτ ό Γερμανός σύγχρονος μας φι
λόσοφος Μ. Χαίντεγγερ' τήν βρίσκομε ά- 
ναπτυγμένη στό θεμελιώδες έργο του «Τό 
είναι καί ό χρόνος» 1927, καί στόν 
εναρκτήριο του λόγο «Τί είναι Μεταφυ
σική» 1930. Εις τό βίωμα τής άγωνίας έ
χει ό άνθρωπος τήν έμπειρίαν τού μηδενός 
— τήν διάθεση δέ αύτή βιώνει ό άνθρωπος 
μπροστά στόν θάνατον.

Εις τήν Ψυχολογίαν καί τήν Ψυχιατρι
κήν ή άγωνία χαρακτηρίζεται ώς τό 
αίσθημα τού άδιεξόδου, τής έγκαταλεί- 
ψεως καί τής παραδόσεως σέ μιάν άκατα- 
νίκητην δύναμη' αύτή ή έγκατάλειψη καί 
παράδοση οφείλεται στό γεγονός δτι ή 
πηγή τού κινδύνου είναι άγνωστη διότι 
έξαφανίστηκε λόγω άπωθήσεως ή προβο
λής. Χαρακτηριστικόν είναι δτι καί στή 
ψυχολογία καί ψυχιατρική τηρείται — άν 
καί ίσως δχι τόσο αύστηρά — ό χαρα
κτήρας τής άγωνίας ώς διαθέσεως πού δέν 
άναφέρεται σέ κάτι τό ώρισμένον ή συγ
κεκριμένο. Ό Φρόϋντ είς τήν άρχήν τών 
έρευνών του είχεν ύποστηρίξει δτι ή ά
γωνία προκύπτει άπό τή ματαίωση σεξου
αλικών όρμών άργότερα (192*3)  διετύπω- 
σε τήν άποψη δτι ή άγωνία είναι ένα σή
μα κινδύνου έκ τών ένδον' δπως ό φόβος 
είναι μιά κλήση γιά νά ληφθούν μέτρα 
(φυγή ή έπίθεση) πρός άπόκρουση έξω- 
τερικοΰ κινδύνου, έτσι καί ή άγωνία είναι 
ένα σήμα γιά νά ληφθούν μέτρα έναντίον 
έσωτερικού κινδύνου (πβλ. C. Thompson, 
DiePsychoanalyse, Ζυρίχη, 1952 σελ. 123, 
124, 137).

Άπ’ δσα άναφέραμε πάρα πάνω γίνε
ται άντιληπτόν δτι ύπάρχει μιά σχετική 
ομοφωνία στό τί είναι άγωνία' καί στές 
τρεις περιπτώσεις ή άγωνία είναι διάθε
ση πού δέν άναφέρεται σέ κάτι τό ώρι
σμένον ή συγκεκριμένο' δέν είναι άγωνία 

γιά τό A ή Β άλλ’ άγωνία γιά ολόκληρη 
τήν υπόσταση τού άνθρώπου' αύτήν τήν 
άγωνία θά τήν όνομάσωμε ύπ οστασ ια- 
κ ή. Τί είναι πού κρύβεται πίσω άπό τήν 
ύποστασιακήν άγωνία; Μήπως έχει σχέση 
μέ τό νέον άνθρωπο; (μέ τό νέον τύπο 
άνθρώπου). Πρός τό σκοπόν αύτό πρέπει 
νά δούμε τόν άνθρωπο, παλαιό καί νέο, άν 
μπορή νά γίνη τέτοια διάκριση.

Τό πιο κτυπητό γνώρισμα στή δομή τού 
«παλαιού» άνθρώπου, τού μέχρι σήμερα 
γνωστού άνθρώπου, είναι ή άναφορά' ό 
άνθρωπος είναι ένα σύστημα άναφορών. 
'Η άναφορά . (ή άναφορικότης) γίνεται 
κυρίως μέ τές άλογες δυνάμεις τής ψυχής, 
μέ τό συναίσθημα δηλ. Τό λογικό είναι 
μιά μεταγενέστερη έξέλιξη τού άνθρώπου 
καί δέν είναι ύπεύθυνο γι’ άναφορές' οί 
διάφορες άναφορές τού άνθρώπου χώνουν 
τές ρίζες των σέ προλογικές καί προ- 
συνειδητές περιόδους τής ζωής, τόσο φυ- 
λογενετικά δσο καί όντογενετικά. ΟΙ θε
μελιώδεις άναφορές τού άνθρώπου είναι 
τρεις, α) στό Σύμπαν (ή κόσμον ή φύσιν) 
β) στήν Κοινωνίαν καί Ιστορίαν καί γ) 
στόν εαυτό του. Αύτές οι τρεις άναφορές 
τού άνθρώπου είναι τρόπον τινά οί σταθε
ρές τής συγκροτήσεώς του. Κάποτε ύπερ- 
ισχύει ή μιά άναφορά καί κάποτε ή άλλη. 
Γιά ένα μακρό χρονικό διάστημα ύπερί- 
σχυεν ή άναφορά στό Σύμπαν μέ διάφο
ρες μορφές ώς θεϊσμός, Πανθεϊσμός, Δεϊ- 
σμός' μέ αύτή τήν άναφορά ό άνθρωπος 
νοιώθει σάν παιδί τής μητέρας Φύσεως, 
τού Κόσμου, τού θεού. Σάν μέσα σέ προ
στατευτικό κόλπο ύπερνικα τήν αίσθηση 
τής παροδικότητας καί ματαιότητας κι’ 
άποκτά μιάν άσφάλεια καί εύδαιμονία. 'O 
κόλπος αύτός είναι ή πρώτη πατρίδα πού 
άναφέρει δ Ρίλκε στήν δγδόη του ’Ελε
γεία' έδώ στό ίδιο ποίημα είναι πού ζη
λεύει τήν εύδαιμονία τής μικρής δημιουρ
γίας, τής κοιτασμένης μέσα στόν προστα
τευτικό κόλπο:

Nach der ersten Heimat 
ist ihm die zweite zwitterig und windig. 
O Seligkeit der Kleinen Kreatur, 
die immer bleibt im Schosse, der sie 

austrug;
o Glück der Mücke, die nach innen hüpft, 
selbst wenn sie Hochzeit hat: dann Schoss 

ist Alles.

Αύτή ή εύδαιμονία τής μικρής δημιουρ
γίας έχει χαθή πιά γιά τόν άνθρωπο τού 

Ρίλκε' είναι μιά νοσταλγία. Τό χάλασμα 
αύτής τής άναφοράς είναι ένα ξ ε ρ ί ζ ω- 
μ α.

*Η άλλη άναφορά στή κοινωνίαν ή τήν 
ιστορία παίρνει επίσης διάφορες μορφές 
ώς πατρίδα, ώς έθνική συνείδηση, ώς κο- 
σμοϊστορική άποστολή, ώς αύτοθυσία, ώς 
κοινωνική άλληλεγγύη κλπ.

Κι’ αύτή ή άναφορά τού παρέχει μιά 
αίσθηση εύδαιμονίας καί μιάν άσφάλεια. 
Ό χαλασμός τής άναφοράς αύτής έπιφέ- 
ρει τήν άποξένωση καί τήν ά π ο- 
μόνωση.

‘Η τρίτη άναφορά τού άνθρώπου, ή ά
ναφορά στόν έαυτό του, δέν τού παρέχει 
τόσον άσφάλειαν δσον άξιοπρέπεια' ό χα
λασμός αύτής τής άναφοράς δημιουργεί 
τόν κυνισμό' ό κυνισμός είναι τό ξε
γύμνωμα τού άνθρώπου σάν άποτέλεσμα 
τού χαλασμού δλων τών άναφορών.

Άπό τά πάρα πάνω φάνηκε πώς ή ά
ναφορά δημιουργεί μιά αίσθηση άσφα- 
λείας' εύκολα γίνεται τώρα άντιληπτόν 
δτι ό χαλασμός τής άναφοράς δημιουργεί 
τήν αίσθηση τής άνασφαλείας δηλ. τήν ά
γωνίαν. "Ετσι μπορούμε τώρα νά κατα- 
νοήσωμε τί σημαίνει αύτό πού άνεφέρθη 
προηγουμένως, δτι ή άγωνία δέν άναφέ
ρεται σέ συγκεκριμένον ή ώρισμένον άντι- 
κείμενον άλλά στό μηδέν' άναφορά στό 
μηδέν σημαίνει καμμίαν άναφορά. Ό χα
λασμός τών άναφορών δημιουργεί ένα 
χάος, ένα κενόν, ένα μηδέν πού έκδηλώ- 
νεται σάν άγωνία. Ό μηδενισμός είναι ό 
χαλασμός κάθε άναφοράς. 'Ö μηδενι
σμός άκριβώς σάν χαλασμός 
κάθε άναφοράς συγκροτείται 
άπό τές κατηγορίες τού ξερι- 
ζώματος, τής άποξενώσεως, 
τής άπομονώσεως καί του κυ
νισμού. Κλασσική έκφραση τού μηδε
νισμού μέ άνάγλυφες τές κατηγορίες τής 
άποξενώσεως, τής άπομονώσεως καί τού 
κυνισμού βρίσκομε, στήν περιοχή τής Λο
γοτεχνίας, στόν «-ένο» τού Άλμπέρ Καμύ.

Στές τρεις άναφορές άντιστοιχούν καί 
τρεις Μεταφυσικές’ γιατί κάθε άναφορά 
άπ’ αύτές είναι ύπέρβαση τής έμπει- 
ρίας’ τό Σύμπαν, ή Φύση, δ θεός... στά 
όποια άναφέρεται ό άνθρωπος είναι ιδέες 
μέ τήν Καντιανή έννοια' τό ίδιο καί μέ τές 
άλλες άναφορές’ ή κοινωνία καί ή ιστορία 
καί δ έαυτός μας στά δποία γίνεται ή ά
ναφορά, είναι ύπερβάσεις τής έμπειρίας 
καί γι’ αύτό ιδέες. Υπήρξαν μάλιστα περι-
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πτώσεις ριζοσπαστικής ύπερβάσεως τής 
έμπειρίας στες αναφορές τής ιστορίας καί 
τής κοινωνίας στόν “Εγελο καί στό Μάρξ. 
Τόσον ό Έγελειανισμός δσο καί ό Μαρξι
σμός είναι μεταφυσική, μεταφυσική μάλι
στα κατά πολύ αποφασιστικό τρόπο. Οί 
υπερβάσεις αυτές τής έμπειρίας ολοκλη
ρώνουν σχήματα που δίνουν ένα νόημα' 
γιατί νόημα ύπάρχει μόνον δπου ύπάρχει 
κάτι τό ολοκληρωμένο. Οί ύπερβάσεις 
είναι αναγκαίες γιά νά όλοκληρωθή ένα 
σχήμα, γιατί ή έμπειρία είναι πάντοτε α
ποσπασματική, καί στό αποσπασματικό 
δέν ύπάρχει νόημα, παρ’ δλον πού μπορεί 
νά ύπάρχη γνώση. Στή γένεση, στή δια
δοχή καί στό χαλασμό αύτών των σχημά
των στες διάφορες του μορφές πρέπει νά 
ύπάρχει μιά νομοτέλεια' δέν είναι δμως τού 
παρόντος τά έξετασθή. ’Εκείνο πού θά 
μπορούσε νά λεχθή έδώ σχετικά είναι δτι 
άπ’ δσα φαίνονται καί μπορούμε νά κρί- 
νωμε τό μεταφυσικό σχήμα τής κοινω 
νιας καί τής ιστορίας βρίσκεται στή δύση 
του. Μέσα άπ’ αύτή τή δύση ξεπρόβαλε ή 
τελευταία μεταφυσική ολοκλήρωση τής 
τελευταίας αναφοράς, δηλ. τής αναφοράς 
του ανθρώπου στόν έαυτό του, ό ύπαρξι- 
σμός (δπως μάλιστα αναπτύχθηκε άπό 
τόν Μ. Χάϊντεγγερ). Πολλοί μιλούν ήδη 
γιά τό ξεπέρασμα κι’ αυτής τής μεταφυ
σικής. Τι άκολουθεί μετά τό ξεπέοασμα 
τούτο είναι τό μεγάλο πρόβλημα, τό με
γάλο έρώτημα γιά τόν επόμενον, τόν μέλ
λοντα άνθρωπον.

Εκείνο πού μπορούμε νά πούμε μέ βε
βαιότητα είναι δτι μέχρι τώρα ό άνθρω
πος δέν μπορούσε νά ζήση χωρίς μεταφυ
σική, χωρίς δηλ. τήν ολοκλήρωση ένός 
μεταφυσικού σχήματος πού νά άνταποκρί- 
νεται σέ μιά ή καί περισσότερες άπό τές 
τρεις άναφορές, κι’ άπό τό όποιο σχήμα 
ευρισκε ένα νόημα. Άπόδειξις τούτου 
είναι τά ύποκατάστατα' δταν δηλ. 
έκείνο στό όποιον άναφέρεται ό άνθρωπος 
γκρεμισθή, τότε τό ύποκαθιστά μέ κάτι 
άλλο, μέ τό κόμμα, μέ τό σύστημα, μέ τή. 
πρόοδο, μέ τό δικτάτορα, μέ τήν έπιστή- 
μη κλπ.' τήν άναφορά τή γνήσια, πού θά 
μπορούσαμε νά τήν πούμε καί πίστη, τήν 
άντικαθιστά μέ τή δεισιδαιμονία καί τήν 
πρόληψη.“Ολα αύτά τά ύποκατάστατα προ
βάλλουν μέ τήν άξίωση τής λογικής, δτι 
δηλαδή είναι τάνα κατασκευάσματα τής 
λογικής' έπικαλοΰνται πάντοτε τή λογική 
καί τήν έπιστημοσύνη' παραδόξως δμως 

άποκτούν ύπερλογικόν ύπερβατικό χαρα
κτήρα, ώστε παρ’ δλον δτι «προέρχονται» 
άπό τήν λογικήν καί σ’ αύτήν αποτείνον
ται, καταλαμβάνουν τό συναίσθημα' τούτο, 
ή ύποκατάσταση δηλ. συμβαίνει διότι είς 
τήν θέση τού «αληθινού» σημείου αναφο
ράς μένει ένα κενόν.' κι’ ό άνθρωπος ά- 
ποστρέφεται τό κενόν' έτσι μένει άντι- 
κρύζοντας τό κενόν μέ αποτέλεσμα τήν 
άγωνία ή τήν πλαστογραφία τής άναφο- 
ράς μέ ύποκατάστατα.

Τό έρώτημα τώρα γιά τόν νέον «άνθρω
πο θά μπορούσε νά διατυπωθεί έτσι: ήρθε 
ή έρχεται ό νέος άνθρωπος χωρίς άναφο
ρές, χωρίς ύποκατάστατα μά καί χωρίς 
άγωνία; Άπό τές τρεις άναφορές, ή τρί
τη, δηλαδή ή άναφορά στόν έαυτό 
του, είναι καί ή σέ λιγώτερο βαθ
μό άναφορά, άφού δέν είναι άναφο
ρά έξω άπό τόν έαυτό του, είναι δηλ. 
μιά αύτοαναφορά ένώ οί άλλες είναι έ- 
ξωαναφορές' πολλές φορέςό (ιδεολογικός) 
πόλεμος έναντίον των έξωαναφορών γι
νόταν μέ τήν πρόθεση νά κτυπηθή ή άνα
φορά τού άνθρώπου έξω άπό τόν έαυτό 
του σάν μιά άδυναμία, μιά άδυναμία νά 
σταθή ό άνθρωπος στόν ίδιο τόν έαυτό 
του, στά δικά του πόδια' έπομένως ή 
αύτοαναφορά άποτελοΰσε μιά ιδιαίτερη 
άξια σάν κάπως άντίθετη προς τές έξω- 
αναφορές. θά μπορέση αύτή ή αύτοανα
φορά νά διαφυλάξη τήν άξια της; Στή 
Μεταφυσική πού έχει άναπτυχθή έν σχέσει 
μέ τήν αύτοαναφορά, στόν ύπαρξισμό δηλ. 
πού, παρά τές έπιθέσεις πού ύφίσταται 
ήδη, φαίνεται πώς θά διατρηθή, ύπάρχει 
ή έλπίδα νά διατηρήση ό άνθρωπος κά
ποιο σχήμα καί κάποιο νόημα' σέ τέτοια 
περίπτωση ό άνθρωπος θά είναι περίπου 
σάν τόν γιατρό Ριέ στήν Πανούκλα τού 
Άλμπέρ Καμύ. Πώς θά είναι ή πώς είναι 
ήδη ό νέος άνθρωπος; άν δέν είναι σάν 
τόν Ριέ θά είναι τότε ίσως σάν τόν Ξένο 
τού Καμύ δηλ. ένας κυνικός μηδενιστής... 
Φαίνεται πώς άπό τές τρεις άναφορές ό 
άνθρωπος θά κρατηθή μάλλον στήν αύ
τοαναφορά' οί άλλες δυό, οί έξωαναφο- 
ρές, φαίνονται πρός τό παρόν πολύ άναι- 
μικές κι’ δπου παρουσιάζονται κάπως ζων
τανές είναι μάλλον κατόπιν τεχνητής άνα- 
ζωογονήσεως' φαίνεται πώς φεύγουν ή έ
φυγαν χωρίς νά ξαναγυρίσουν' δμως δέν 
μπορούμε νά ξέρωμε τί γυρνά καί τί δέ 
γυρνά άλλά χάνεται γιά πάντα.,..Τί είναι 
ή τί θά είναι ό νέος άνθρωπος δσον άφο-

ρά τό βάθος του δέν μπορούμε νά ξέρω- 
με' ίσως νά μήν έχη κανένα βάθος' ίσως 
νά άνοιξη μιά νέα διάσταση' ίσως νά έ
κλειψη ή άγωνία του καί μαζί της — ή 
μάλλον πρωτήτερά της — καί ή μεταφυ-

σικότης του' γι’ αύτό μόνο νά είκάζη κα
νείς μπορεί' μπορεί δμως νά άπορή μέ 
βεβαιότητα.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ.

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Η ΟΔΟΣ

“Οταν πιά είδαμε κΓ άποείδαμε
μέ τά τηλεγραφήματα καί τις πρεσβείες, 
κλείσαμε τή μικρή μας ζωή σ’ ένα φάκελλο 
μικρό πού νά χωράει στή φούχτα μιάς μαθητριούλας, 
στόν προβολέα ένός ποδηλάτου, στή ράχη ένός βιβλίου 
καί γράψαμε μέ κόκκινο μελάνι τή διεύθυνση:

Άξιότιμον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν,
*Οδόν Ελευθερίας ή θανάτου,

Χωριά καί Πόλεις,
Κύπρον

Τό στείλαμε χωρίς τό γραμματόσημο μέ τή ξένη βασίλισσα. 
Ταξίδεψε μέ χίλιους δικούς μας συνδέσμους, 
κρυμμένο σέ γαλάζιες ποδιές καί κόρφους παρθένων 
ή τό πέρασαν άπό μπλόκα γαϊδουράκια άθώα 
πού κουβαλούσαν χειροβομβίδες κι άλλους καρπούς τής γής μας.

Αύτό τό γράμμα πού ταχυδρομήσαμε
δέν άνήκει πιά σ’ έμάς
δ,τι καί νάχη γίνει, 
δ,τι καί νά κερδίσαμε.
’Ανήκει στόν παραλήπτη λαό μαζί μέ τή ζωή πού κλείσαμε μέσα 
πού άκόμα δέν τή χαρίσαμε όλόκληρη, μονομιάς ή λίγη - λίγη.
’Ανήκει στούς άγράμματους χωριάτες κΓ έργάτες μας
πού τό άνοιξαν, πού τδβρεξαν μέ τά δάκρυά τους κι’ είπαν:
—Ελάτε μέσα παιδιά, νά μοιραστούμε τό ψωμί μας κι’ δ,τι βρεθή. 
’Εμείς θά κοιμηθούμε χάμω, ήσυχάστε λίγο έσείς.
Κρυφτήτε νά μή σάς σκοτώσουν, νά μή σάς βασανίσουν.
Δώστε μας τά δπλα σας νά τά κρύψωμε' ξέρομε τί λέει ό νόμος, 
θέλομε καί μείς νά πάμε μαζί σας 
γιά τήν όδόν ’Ελευθερίας ή θανάτου.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Γ. Σ. ΚΥΡ1ΑΚΙΔΗ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ “ΤΟΥ AH ΓΙΩΡΚΟΥ”
’Ανάμεσα στις τόσες εικόνες τών έκ- 

κλησιών μας, ξεχωριστή θέση κατέχει κι’ 
ή εικόνα του 'Αγίου Γεωργίου” άντίθετα 
μέ τούς άλλους είκονιζομένους 'Αγίους, 
μέ τήν μάλλον στατική τους στάση, ό 
“Αγ. Γεώργιος είκονίζεται σέ κίνηση, μέ 
δλη τή μεγαλοπρέπεια μεσαιωνικού Ιππό
τη καβάλλα στό άσπρο του άλογο κι’ 
άγωνιζόμενος νά σκοτώση τόν τερατόμορ
φο Δράκοντα.

'Η 'ιστορία τής έξοντώσεως τού φοβε
ρού τούτου τέρατος καί τής διασώσεως 
τής βασιλοπούλας, άπό τόν «στρατηλά
την» “Αγιον δέν άναφέρεται στό «Μη- 
ναΐον» τής έκκλησίας” μονάχα στά συνα
ξάρια πού σώζονται σέ διάφορα μοναστή
ρια στήν Ελλάδα, άναφέρεται άνάμεσα 
στ’ άλλα θαύματα του 'Αγίου καί τούτο.

Στήν παράδοση αύτή τής δρακοντοκτο- 
νίας, είναι φανερή ή έπίδραση τών άρχαί- 
ων μύθων μέ τό ίδιο θέμα, δικαιολογεί 
δέ πλήρως τήν κλασσική φράση πώς «δ 
Χριστιανισμός έξεχριστιάνισε τόν Ελληνι
σμόν καί ό Ελληνισμός έξελλήνισε 
τόν Χριστιανισμό.

Βλέποντας τήν εικόνα τοΰ ‘Αγίου Γε
ωργίου άναπλάθεις στό νοΰ σου τόν μυ
θικό ηρώα Βελλερεφόντη καβάλλα στό 
φτερωτό του άλογο, τόν Πήγασο, νά σκο- 
τώνη τό τρίμορφο τέρας — τήν Χίμαιρα — 
άκριβώς μέ τόν ίδιον τρόπο πού ό “Α
γιος Γεώργιος σκοτώνει τόν Δράκοντα, 
μ’ ένα μακρύ κοντάρι δηλαδή πού στό 
ένα άκρο έφερε μετάλλινη αιχμή.

Κι’ ή βασιλοπούλα, πού έκπληκτη καί 
περιδεής παρακολουθεί τόν άγώνα, μάς 
θυμίζει τήν ’Ανδρομέδα, τήν κόρη τοΰ βα
σιλιά τής ΑΙθιοπίας Κηφέα, πού σώζεται 
μέ τόν ίδιο τρόπο άπό τά νύχια τοΰ 

θαλασσίου τέρατος, άπό τόν ήρωα Περ- 
σέα.

Διαβάζοντας στό συναξάρι1 τή σκηνή 

1) Βλέπε τό συναξάρι τοΟ 'Ay. Γεωργίου είς τό 
βιβλίον «Μέγας Συναξαριστής» τοΟ Κωνσταντίνου 
X. Δουκάκη. 2) «Ιφιγένεια έν Αύλίδι» στιχ. 905—90V.

3) ’Από δ,τι έχω διαβάσει, παραλλαγή τοΰ ποι
ήματος αύτοΟ δημοσιεύτηκε στή «Μεγάλη ’Εγκυ
κλοπαίδεια τών νέων» X. Πάτση σελ. 275 καί στό 
Κυπριακά περιοδικά «Νέα ’Εποχή» ’Ιούνιος 1959.

4) «ΤζιαΙ μέσ’ τήν χώραν έφτασε χαρούμενο 
μαντάτο 

πώς ένας νιάς καδαλλαρκάς έσκότωσεν τάν δράκον». 
Περιοδικά Ν. ’Εποχή, ’Ιούνιος 1959.

τοΰ άποχωρισμοΰ τοΰ δύστυχου βασιλιά 
άπό τήν κόρη του, τή στιγμή πού ή βα
σιλοπούλα είν’ έτοιμη νά φύγη γιά τή 
μοιραία συνάντηση μέ τό τέρας, έρχεται 
στή σκέψη σου, μιά άλλη τέτοια τραγική 
σκηνή άποχωρισμοΰ άπό τήν άρχαία μυ- 
θολογιία — δπως τήν περιγράφει ό τρα
γικός Εύριπίδης στήν «’Ιφιγένειαν έν Αύλί- 
δι» — τής Κλυταιμνήστρας άπό τήν πολυ- 
αγαπημένη της κόρη ’Ιφιγένεια, δταν ή 
τελευταία όδηγήται σάν έξιλαστήριο Θ0- 
μα στό βωμό τής θεάς.

«...Έγώ ήβουλόμην νά ποιήσω γάμους 
καί χαράς τή ήγαπημένη μου θυγατρί καί 
νθν ποιώ θρήνους καί όδυρμούς...» λέει 
κλαίοντας ό άμοιρος πατέρας τής άτυχης 
βασιλοπούλας.

«...σοί καταστέψασ’ έγώ νυν ήγον ώς 
γαμουμένην, νΰν δ’ έπί σφαγάς κομίζω...»2 3 
όλοφυρόμενη γιά τόν άδικο χαμό τής κό
ρης της, φωνάζει ή Κλυταιμνήστρα.

Γύρω άπ’ αότήν τήν όμορφη παράδοση 
τοΰ ίπποτισμοΰ τοΰ «τροπαιοφόρου» 'Αγίου 
άπέναντι στή δύστυχη κόρη, δ λαϊκός 
ποιητής τόσο στήν 'Ελλάδα δσο καί στήν 
Κύπρο, δημιούργησε τό τραγούδι «τοΰ 
"Αη Γιωρκοΰ»’ παραλλαγή τοΰ δποίου κα
τέγραψα στόν Καραβά καί στό Κάρμι.

'Η πηγή τής έμπνεύσεως τοΰ λαϊκοΰ 
ποιητή δσο καί τοΰ άγιογράφου πρέπει 
ν’ άναζητηθή στά συναξάρια” οί δμοιότη- 
τες τοΰ τραγουδιού — έχω ύπ’ δψη μου 
τδ Κυπριακό — μέ τό συναξάρι, είναι 
πολλές. Γιά παράδειγμα στό συναξάρι ά
ναφέρεται:

«Ένδύσασα αύτήν πορφύραν καί βύσ- 
σον καί άλλα χρυσά φορέματα».

Είς δέ τδ τραγούδι:
«πού κάτω φόρησεν γρουσά, πού πάνω 

δκιαμαντένια 
τέλλια πού πάνω τά καλά τά

μαρ καριταρένια. »
Κατά τδ συναξάρι ό "Αγιος δίδει αύτή 

τή συμβουλή στή νέα:
«’Έκβαλε τήν ζώνην σου καί μέ αύτήν 

δέσον τόν δράκοντα άπό τόν λαιμόν».
Είς δέ τό τραγούδι:
«Νά τάνα στό δισάτσιν μου έσι*  έναν 

άλυσίδι 
πκιάννεις τζαί χαλινώννεις το τζεΐνον 

τδ μέγα φίδι.»
Τδ τραγούδι τοΰ “Αη Γιωρκοΰ φαίνεται 

πώς είναι άκόμα γνωστό σέ πολλά χω
ριά τής Κύπρου.

Στά «Κυπριακά» τοΰ Άθ. Σακελλαρίου 
(Τόμος 3') άνάμεσα στά τόσα άλλα Δη
μοτικά Κυπριακά τραγούδια πού δημοσι
εύονται, περιλαμβάνεται καί τοΰτο” εί
ναι δέ, άντίθετα μ’ αύτδ πού κατέγραψα 
έγώ, μακροσκελέστατο (155 στίχοι) 3.

’Αξιοσημείωτο στό πιδ κάτω δημιοσι- 
ευόμενο τραγούδι, είναι δτι δ Δράκοντας 
δέν σκοτώνεται έπί τόπου άπό τόν "Αγι
ον, δπως άναφέρουν άλλες παραλλαγές4, 
άλλά κατόπιν οδηγιών του δένεται καί 
μεταφέρεται άπό τήν κόρη σάν δαμασμέ
νο ύποζύγιο στήν «χώρα τοΰ τζιουροΰ της»

«Τανά είς τδ δισάτσιν του βρίσκει τδ 
άλυσίδι 

πκιάννει τζαί χαλινώνει το τζείνον τδ 
μέγα φίδι

—“Α βασιλιά ή κόρη σου έμ πόρκεται 
που κάτω μ’ έναν νέον 

τζαί φέρνει τζαί τόν δράκοντα ποτσιει 
χαλινωμένον.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΩΡΚΟΥ*

Δευτέρα ήτουν τής Καθαρής πού κάμνουν τήν νομάδα 
έβκήκεν πού τό σπίτι της τήν πρώτην έβτομάαν 1 
Πέντ’ έξι μέρες έκαμεν τζιαί πάει στό Βερούτι 
ψουμί νερό δέν βρέθεται μέσα στήν χώραν τούτην.

• Τά τραγούδι αύτό τά άκουσα άπά τήν κ. Χαρίταν Εύδοκίμου 60 έτών, άπό τά Κάρμι.

θά μέ άπασχολήση γιά λίγο άκόμα, ή 
λέξη «νομάδα» πού περιλαμβάνεται στόν 
πρώτο στίχο τοΰ τραγουδιού. 'Ο Σακελ
λαρίου τήν έξηγά άπλώς σάν «συνάθροι- 
σις χόρτων».

'Η γριά άπό τόν Καραβά, πού μού 
είπε τό τραγούδι μού έδωσε αύτή τήν 
έξήγηση:

Πομάδα, ήταν ένα παλιό έθιμο πού έ- 
γίνετο τήν «Δευτέρα τής Καθαρής». Οί 
κοπέλλες τού χωριού έγύριζαν άπό σπίτι 
σέ σπίτι κι’ έζητούσαν βοήθεια γιά τό 
«τσιερίν τής Παναγίας»” έπαιρναν παμπά- 
κι, λάδι, άλεύρι, χρήματα, κερί κ.ά. Με
τά, έμαζεύοντο σ’ ένα σπίτι κι’ έκεΐ δ- 
λες έργάζοντο πυρετωδώς, γιά νά κατερ
γαστούν τό παμπάκι καί νά τό μετατρέ
ψουν σέ νήμα κατάλληλο γιά «φυτίλλι»” 
άλλες «έδοξεύκασι», άλλες τό έκλωθαν 
στό δουλάπι κι’ άλλες τό «άναλιούσαν».

Σάν τό έτοίμαζαν, τό έπαιρναν στόν 
«τσιερκοπούλην» καί τούς τό άντάλλασε 
μέ κερί πού τό έπαιρναν δώρον στήν «Πα
ναγιάν τής ’Αχειροποιήτου» καί τό άνα
βαν.

Μεταξύ τών κοπέλλων γεννιόταν άμιλ
λα ποιά θά κάμη τήν περισσότερη δου
λειά, γιά νά δικαιούται έτσι, νά πάρη καί 
ν’άνάψη τήν πιό χοντρή λαμπάδα στήν Πα
ναγιάν.

Τό άλεύρι έχρησιμοποιεΐτο γιά νά γί- 
νη ή «λουτουρκά». Καμμιά φορά δμως τό 
έκαμναν πήττες τής «σάτζιης» γιά νά ξε
γελάσουν λιγάκι τού στομαχιού τους” πού 
καιρός γιά φαγητό ! ή δουλειά έπρεπε νά 
τελειώση ώς τό άπόγευμα.

Τό έθιμο αύτό τό θυμούνται δλες οί 
παλιές γυναίκες τοΰ Καραβά, δέν θυ
μούνται δμως δλες άν έλέγετο «νομάδα». 
Καλό είναι νά γίνη έρευνα, γιά νά έξα- 
κριβωθή άν τό έθιμο αύτό ύπήρχε καί 
σέ άλλα χωριά, κι’ άν πραγματικά έ
λέγετο έτσι.
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Ψουμί νερόν έσιει πολλύν άμμά μακρά του πλάτους 
τζεΐ μέσα έκατοίκησεν ένας μεγάλος Δράκος 
τζι’ οδλλοι ψυσιές του πέμπασι του Δράκου γιά νά φάη 
νά ξαπολήση τό νερό στήν χώρα γιά νά πάη. 
’’Ήρτεγ γυρίν τ’ άφέντη μας του Μέγα βασιλέα 
μιά θεοτέρα μοναχή ποδθεν νά τήν παντρέψη 
του Δράκοντα του πονηρού νά του τήν καννισιέψη.

—Παφής ήσουν τριών χρόνων τζιαί πήαιννες τεσσάρων 
νάεν σέ πέμψω κόρη μου καννίσιν εις τόν Χάρον 
παρά τζιαί πέμπω σε τωρά καννίσιν είς τόν Δράκον.

Χτενίζει την, βρουλλίζει την ώς τ’ άγναρόποά της 
Παίρνει πού τό σεντούτζιν της ρούχα της φορεσιάς της. 
Πού κάτω φόρησε χρυσά πού πάνω δκιαμαντένα 
τέλεια πού πάνω τά καλά τά μαρκαριταρένα 
τζιαί κάζακαν όλόγρυσο τζια'ι σιέπασεν τα οδλλα.
Χρυσό μήλο στό σιέριν της τό παίζει τζιαί πααίννει

Μά όταν έκοντόφτασε του Δράκου τό πηγάδι 
νάσου τζιαί τόν "Αη Γιώρκην του Βερουθκιου 
ποτζιεΐ τζ’ άνεφανίσκει 2.
Στέκεται συλλογίζεται πώς νά τήν σιαιρετήση
Μά νά τής πή μουσκοκαρκιά, μουσκοκαρκιά ’σιει κόγκλους 
μά νά τής πή τρανταφυλλιά, τρανταφυλλιά ’σι’ άγκάθκια.

—Γειά σου εικόνα φράτζιτζη ποτήριν του σωμάτου 
τζιαί κότσινη τρανταφυλλιά του γέρο - Σολημάτου

Που πάεις κόρη που πάεις έσου τούτα τά μέρη;
—Ό τζύρης μου μέ έπεψε του Δράκου νά μέ φάη 

νά ξαπολύση τό νερό στή χώρα γιά νά πάη

—Τράβα τον κόρη τράβα τον τόν Γρίβαν νά ποδρώση 
τζι’ άντάν νά δής τόν Δράκοντα κάμε μ’ όμένα γνώση 
Νά, τάνα στό δισάτσι μου έσΓ έναν άλυσίδι 
πκιάννεις τζιαί χαλινώννεις το τζεινον τό μέγα φίδι 
μέ σιύβκει μέ δακκάνει σε μέ σιύβκει μέ ρουφά σε.

Μά νάσου τζιαί τόν Δράκοντα ποτζιει τζ’ άνεφανίσκεΓ 
μιά μουγκαρκά έν ποβαλεν τζ’ ή χώρα έπήεν τζ’ ήρτεν

—Καλώς ήρτεν τό μπούκκωμα καλώς ήρτε τό γιόμα 
τζι’ αόριον πού τό πρωίν τ’ άππάριν σας κάνει με

— Σπαθκιές νά φάς τό μπούκκωμα, σπαθκιές νά φάς τό γιόμα 
τζι’ αδριον πού τό πρωίν έν νά γινής παιγνίδι.
Τανά εις τό δισάτσι του βρίσκει τό άλυσίδι 
πιάννει τζιαί χαλινώννει τον τζιείνον τό μέγα φίδι 3

Μιά χαντζιαρκάν του χάρισε του Δράκου μές τό στόμα 
τζιαί τζιαχαμαί ό Δράκοντας σιύβκει τζιαί τρώ’ τό χώμα.

—Τράβα τον κόρη τράβα τον στήν χώραν του τσιουρου σου 
γιά νά τόν δουν οί Τούρκαλλοι τζιαί νά τόν πιστευτουσιν

“Οσοι τόν άγαπούσασιν έτρέξαν τζιαί λαλούν του:
—’Ά βασιλιά ή κόρη σου έν πορκεται πουκάτω μ’ έναν νέον, 

τζιαί φέρνει τζιαί τόν Δράκοντα ποτσιει χαλινωμένον

“Οσοι τόν έμισούσασιν έτρέξαν τζιαί λαλούν του:
— "Α βασιλιά ή κόρη σου έν πόρκεται πουκάτω μ’ ένα νέον 

τζιαί φέρνει τζιαί τόν Δράκοντα ποτσιει χαλινωμένον 
νά φάη τζιαί τήν μάνα της τόν τζύρη της τζι’ οΰλλους τούς συγγενείς της.

— Νάξερα ποιος μου έκαμεν τούτην τήν καλωσύνην 
γαμπρόν μου νά τόν έκαμνα, τζιαί δίουν του τήν κόρη μου 
τήν μιά μου θεατέρα 4

— Μήτε τήν κόρην σου θέλω την μήτε γενώ γαμπρός σου 
τήν έκκλησιάν τ’ “Αη ΓιωρκοΟ του Βερουθκιου νά χτίσης 
νά κάμης τ’ άσσω της χρυσά τ’ άξω της κρυσταλλένια 
νά γύρης τζιαί τήν τρούλλην της μέ μαρκαριταρένια 
τζιαί μέ τ’ άμάξια τό τσιερί τζιαί μέ τ’ άσσιά τό λάδι 
τζιαί μέ τά βορτονόμουλα νάρκουνται είς τήν χάριν.

1. Παραλλαγή:
Έξέβη τζι’ “Αης Γιώρκος μές τζιείν’ τήν έβτομάαν

2. Παραλλαγή:
τζιαί πιάννει τζεινον τό στρατί, τζιείνον τό μονοπάτιν 
τό μονοπάτι βκάλλει την στοδ δράκου τό παλάτιν. 
Ό δράκος έσσω έν ήτουν παρά ’τουν στό τζιυνήϊ 
βρίσκει μιά ρότσαν ριζιμιάν τζιαί γέρνει τζιαί καχήσκει 
άπού τό κλάμαν τό πολλύν άνοιξαν πέντε βρύσες 
τζι’ άπού τ’ άναστενάματα άνοιξαν άλλες πέντε 
Νάσου τόν “Αη Γιώρκον του κάμπου τζ’ άνεβαίνει 
’Έγειρεν τζιαί τζιοιμήθηκεν πάνω στά γόνατά της.

3. Συνέχεια άπό άλλην παραλλαγήν:
—Τίνος παιδίν είσαι έσύ τζΓ έμέναν φοβερίζεις
—Τής αστραπής παιδίν είμαι τζιαί τής βροντής άγγόνι 

τζιαί τής χαμηλοπουμπουρκάς δισάγγονον τζι’ άγγόνιν.

4. Παραλλαγή:
νά δώκω τζιαί τήν κόρη μου τζιαί νά γινή γαμπρός μου 
νά δώκω τζιαί τόν θρόνον μου τζιαί νάμαι μισταρκός τους.

Γ. Σ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1) Κ. Ρ ω μ α ί ο υ: Ή Αγιογραφία τής Δρακοντοκτονίας», (“Αρθρον είς τό «Βήμα» τών 

Αθηνών).
2) Ά θ. Σ ακελλαρίου: «Κυπριακά», Τόμος Β.*
3)Κων)τίνου Δουκάκη: «Μέγας Συναξαριστής».
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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΝ ΤΗι ΓΕΝΙΚΗι ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΤΗι 7.1.1962.

Αξιότιμα μέλη,
Ό Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου έσυνέχισε τάς έργασίας αύτοΰ 

κατά τό λήξαν έτος έπΐ των αύτών γραμμών, άς διά του Καταστατικού καί 
της προγενεστέρας δράσεως αύτοΰ καθόρισε. Ai δημιουργηθεΐσαι έν τη νήσω 
μετά τήν έγκαθίδρυσιν της ’Ανεξαρτήτου Κυπριακής Δημοκρατίας εύνοϊκαί συν- 
θήκαι έπέτρεψαν εις τόν "Ομιλον νά συνέχιση έντατικώτερον τάς έργασίας αύτοΰ 
καί νά άναπτύξη μεγαλυτέραν δράσιν ή είς τά πρόσφατα παρελθόντα έτη.

‘Η δράσις αΰτη έξετάθη κατά τό λήξαν έτος εις ποικίλους τομείς: α) τήν 
όργάνωσιν διαλέξεων, πνευματικών συγκεντρώσεων ή συγκεντρώσεων έθνικοΰ χα
ρακτήρας, β) τάς έκδόσεις, γ) τήν όργάνωσιν έκθέσεων καί δ) τήν τιμήν πρός 
άνδρας προσφέροντας ή προσενεγκόντας τήν ηθικήν καί πνευματικήν αύτών συμ- 
παράστασιν πρός πραγμάτωσιν τών ύψηλών σκοπών τού ‘Ομίλου, ών ή μνήμη δέον 
νά διατηρηθή άγήρως.

'Η όργάνωσις διαλέξεων έγένετο έπί συστηματικωτέρας ή προηγουμένως βά- 
σεως, ή δέ προσφορά ύπήρξε πλούσια. Πολλοί έκλεκτοι όμιληταί ανέπτυξαν λίαν 
ένδιαφέροντα θέματα άπό τοΰ βήματος τοΰ ‘Ομίλου, έκτακτοι δέ παρά τούς άρχι- 
κώς όρισθέντας προσετέθησαν, ουτω δ’ έδημιουργήθη άξιόλογος πνευματική κί- 
νησις, ήν κατέστησαν πλουσιωτέραν διακεκριμένοι έξ Ελλάδος όμιληταί, έν οίς 
ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Λ. Πολίτης, έν τώ πλαισίω τών 
πνευματικών άνταλλαγών μεταξύ Κύπρου καί Ελλάδος.

Ύπό τοΰ ‘Ομίλου άνελήφθη, παρά τάς πνευματικός ταύτας συγκεντρώσεις, 
καί ή έκδοσις τοΰ Β' τόμου τής Φιλολογικής Κύπρου, ήτις άποτελεί τήν έπίσημον 
έκδοσιν αύτοΰ άντί τοΰ προηγουμένου Δελτίου καί έν ή δημοσιεύονται τινες τών 
γενομένων διαλέξεων καί όμιλιών καί έτεραι ένδιαφέρουσαι μελέται ή λογοτεχνή
ματα. Ή έκδοσις αΰτη άποτελει κάτοπτρον τής πνευματικής δημιουργίας τής 
νήσου ήμών παραλλήλως πρός λοιπάς όμοιας, περιοδικός κατά τό πλειστον έκδό- 
σεις καί άλλας δημοσιεύσεις. Εύχαριστώ ιδιαιτέρως τόν Γραμματέα τοΰ διοικητικού 
συμβουλίου Ιατρόν Δρα Κ. Χρυσάνθην διά τήν έπιμέλειαν τής έκδόσεως τής Φιλο
λογικής Κύπρου, ήτις όφείλεται κατ’ έξοχήν είς αύτόν. Σημειώ πρός τοίς άλλοις 
ώς λίαν άξιόλογον άπό τής άπόψεως τής πνευματικής.τής νήσου ήμών άναπτύξεως 
σημεΐον, δτι πολλά μέλη τοΰ 'Ομίλου είτε άναλαμβάνουσι πρωτοβουλίαν ώς πρός 
τοιαύτας δημοσιεύσεις είτε συνεργάζονται έν τή έκδόσει τούτων.

Περαιτέρω δράσις τοΰ ‘Ομίλου άνελήφθη διά τής όργανώσεως έν τω Κυπριακώ 
Μουσείω, εύγενώς παραχωρηθέντος, έκθέσεως έργων ζωγραφικής Κυπρίων καλλι
τεχνών έκ τών συλλογών τοΰ ‘Ομίλου, τοΰ Γραφείου Παιδείας καί τοΰ Παγκυ- 
πρίου Γυμνασίου, άναλαβόντος τό έργον τοΰτο τοΰ έπιθεωρητοΰ κ. θ. Κάνθου καί 
πλαισιώσαντος τήν έκθεσιν διά διαφωτιστικών διαλέξεων. Σημειωτέον δτι ό "Ομι
λος ήμών είναι ό πρώτος καταρτίσας έν Κύπρω τοιαύτην συλλογήν έργων τέχνης 

Κυπρίων ζωγράφων, μετ’ αύτόν δ’ ήκολούθησαν άλλοι. Τοΰτο είναι λίαν παρήγο- 
ρον καί ένδεικτικόν ηύξημένου πολιτιστικού έπιπέδου. Έν τώ μέτρω τών οικονο
μικών δυνατοτήτων αύτοΰ ό "Ομιλος ένισχύει ήθικώς καί ύλικώς τήν τοιαύτην 
κίνησιν άγοράζων έργα διά τήν Ιδίαν αύτοΰ συλλογήν, συγχρόνως παροτρύνων 
έτέρους όργανισμούς καί ίδιώτας νά πράξωσιν όμοίως.

Τέταρτον καί τελευταίον έκ τών κυρίων μελημάτων τοΰ ‘Ομίλου ύπήρξεν ή 
άνάθεσις έκτελέσεως τής προτομής τοΰ Κυπρίου ποιητοΰ Δη μητριού Λιπέρτη είς 
τόν Κύπριον γλύπτην κ. Ά. Σαββίδην, δστις θά φιλοτεχνήση ταύτην έκ χαλκού. ‘Ως 
τόπος, ένθα θά στηθή ή .προτομή έξελέγη ό δημοτικός κήπος είς τό άνοιγμα Χρυ- 
σαλινιωτίσσης. Ό λόγος τής τοιαύτης προτιμήσεως είναι ούχί μόνον, διότι προσφέ- 
ρεται ό χώρος οδτος ώς λίαν κατάλληλος, άλλά καί διά νά δοθή ή εύκαιρία καί 
είς άλλας περιφερειακός συνοικίας τής πόλεως, πλήν τοΰ περί τήν πλατείαν Με- 
ταξά κέντρου τής πόλεως, νά άποκτήσωσι τοιαΰτα μνημεία ύπενθυμίζοντα τήν 
πνευματικήν άκμήν καί δόξαν τής μικρός ήμών πατρίδος. Έπί πλέον έκατοντάδες 
μαθητών και μαθητριών καί άλλοι θά διέρχωνται καθημερινώς πρό τής προτομής, 
έν τφ χώρω τούτω τοποθετουμένης, καί θά έχωσι τήν εύκαιρίαν ύπομνήσεως τής 
όφειλής έκάστου είς τήν πνευματικήν δημιουργίαν πρός άνοδον τοΰ πολιτισμού 
τής νήσου ήμών. Τήν άπότισιν φόρου τιμής πρός διακριθέντας άνδρας καί ‘ιστο
ρικά γεγονότα συνεχίζει ό "Ομιλος διά τής όργανώσεως καταλλήλων έπ’ εύκαι
ρία συγκεντρώσεων. Τοιαύται έγιναν πρός τιμήν τοΰ μεγάλου "Ελληνος ποιητοΰ 
’Αγγέλου ΣικελιανοΟ καί τοΰ άκαδημαϊκοΰ Γρηγορίου Ξενοπούλου. Τό «Νέο 
θέατρο» συνέβαλε διά τής διδασκαλίας τοΰ έργου «Πειρασμός», τοΰτο δ’ εύχαρι- 
στοΰμεν έπί τούτω ιδιαιτέρως.

Ή πλουσία δράσις τοΰ ‘Ομίλου δέν δύναται νά διαγραφή έντός όλίγων λεπτών 
δσα έχει είς την διάθεσιν αύτοΰ δ όμιλών πρόεδρος. Άλλ’ ό σκοπός δέν είναι οδτος. 
Άποβλέπομεν περισσότερον ούχί είς τό νά είπωμεν, τί έπετύχομεν ή τί σκοποΰμεν, 
όσον είς τήν παροχήν νύξεων, αϊτινες θά παρακινήσωσι πάντα τά μέλη τοΰ 'Ομί
λου καί τούς λοιπούς πνευματικούς άνθρώπους τής νήσου είς ένεργόν πνευματικήν 
δημιουργίαν. Ό "Ομιλος βλέπει μεθ’ ίκανοποιήσεως συνεχώς άναπτυσσομένην τήν 
πνευματικήν καί τήν καλλιτεχνικήν δημιουργίαν παρ’ ήμΐν καί τήν ζηλευτήν προσπά- 
θειάν τινων νέων στελεχών. "Αν ό "Ομιλος ήμών συνέβαλεν ή συμβάλλη έν τώ 
μέτρω τών δυνάμεων αύτοΰ είς τήν τοιαύτην προώθησιν τών νέων, τοΰτο άποτελει 
δι*  αύτόν τήν μεγαλυτέραν ίκανοποίησιν. Διότι λίαν παρήγορον καί ένθαρρυντικόν 
σημεΐον είναι τό δτι άνάλογοι "Ομιλοι ίδρύθησαν μετ’ αύτόν ή ιδρύονται συνεχώς 
είς άλλας πόλεις τής νήσου προσφέροντες άναμφισβητήτως ού μόνον πνευματικήν 
καί καλλιτεχνικήν, άλλά καί έθνικήν ύπηρεσίαν.

Πρό τοΰ τερματίσω τήν σημερινήν έκθεσιν περί τών έργασιών τοΰ ‘Ομίλου 
κατά τό 1961 έπιθυμώ νά άναφερθώ είς τήν σκληρόν άπώλειαν, ήν οδτος ύπέστη διά 
τοΰ θανάτου τοΰ έκλεκτοΰ μέλους αύτοΰ καί έπί σειράν έτών γραμματέως τοΰ 
διοικητικού συμβουλίου καθηγητοΰ Μιχαήλ Κιτρομηλίδου. ‘Η έπιστημονική αύτοΰ 
κατάρτισις, τό έξαίρετον καί άσύνηθες ήθος, ή άφοσίωσις αύτοΰ είς τά ύψηλό- 
τερα ’ιδανικά τοΰ έλληνικοΰ κόσμου, τής χριστιανικής θρησκείας καί τής άνθρω- 
πότητος άνέδειξαν τούτον ένα τών άρίστων πνευματικών άνθρώπων τής ήμετέρας 
νήσου. 'Η πρός τόν "Ομιλον ήμών πνευματική καί ήθική προσφορά αύτοΰ ύπήρξε 
μεγίστης σημασίας. Διά τοΰτο άπεφασίσθη, δπως μέρη τής έκδοθησομένης προ
σεχώς Φιλολογικής Κύπρου άφιερωθώσιν είς τόν έκλιπόντα κατά πάντα άξιον 
άνδρα. Προτείνω, δπως είς ένδειξιν τιμής πρός αύτόν καί είς μνήμην αύτοΰ τηρή
σω μεν μονόλεπτον σιγήν...

Κλείων τήν έκθεσιν τών πεπραγμένων εδχομαι, δπως τό νέον έτος, είς δ άπό 
όλίγων ήμερών ήδη είσήλθομεν, σημειώση περαιτέρω άφετηρίας προόδου τών έρ
γασιών τοΰ ήμετέρου ‘Ομίλου καί έθνικών έξορμήσεων πρός όλοκλήρωσιν τών 
πόθων καί τών έλπίδων σύμπαντος τού έθνους ήμών.

Δρ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ
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A. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΚΥΠΡΙΩΝ
ΙΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗΙ

ΜΕΣΑΐωΝΙΚΑ ΕΡωΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

11

Κοιμώντα μοΰ φανίστην νά βιγλίσω 
εκείνην άπού ττήρεν τήν καρδιάμ μου, 
μέ θάρος νά μου στρέψη τήν ύγειάν μου 
κ’ έγώ νά ’λπίζω μέσα μου νά ζήσω.

άμμέ, μέ δίχως περισσά ν’ άργήσω, 
ξυπνώντας ποϊκα στρέμμα στήν κυράν μου. 
έδίπλασα ξανά τήν καματιάμ μου 
καί πάλε πεθυμώ νά ξεψυχήσω.

Μμάτια μου, άφόν κοιμώντα μοϋ διδεϊτε 
τό ’θελα νά θωρούσετε άνοιμένα, 
τόν κόσμον πιόν γι’ άγάπημ μου μέδ δήτε.

Μμάτια μου, άφόν βιγλάτε κοιμισμένα 
κείνον πού θέλω πάντα νά θωρήτε, 
μείνετε μέραν νύχταν καμμυμένα

22

Κοντεύγ’ ή ώρα κι’ ό καιρός κυρά μου, 
πού μέλλει νά μισέψω άπό ξαυτόσ σου 
όμως άφήννω δά στόν όρισμόν σου 
όλον τόν έμαυτόν μου, άγγέλισσά μου.

Μηδέ άπορης, άν έμπορώ, θεά μου, 
μισεύγοντα ν’ άφήσω έμέν σ’ αύτόν σου 
μισεύγω άμμ’ όπου πάγω, γυιόν δικός σου, 
μένουσιν μετά σέν τά πνεύματά μου.

Πάγω κι άν ένωσες ποτέ σ’ έσέναν 
πάθος άγάπης, βλέπε τήν καρδιάμ μου 
πάς καί τό σώμαν πιόν δέν σέ βιγλίσει.

”Αν πή κανένας κι’ άλλην παρά σέναν 
άγάπησα ποτέ, πέ άχ τήν μεριάμ μου : 
«μέ δίχως τήν καρδιάν, πώς ν’ άγαπήση ;»

24

Τ’ άδόνιν κείνον πού γλυκά θλιβάται 
τόσον λυπητικά τόσον καμένα, 
νά πής δέν έχει ταίριν γοιόν κ’ έμέναν 
γιά τούτου προς έμέν παραπονάται 
Τόσον γλυκά τήν λύπην του μετράται 
καί πολεμά νά στέκωμαι νοιασμένα 
τά κλάματά του πού’ ναι λυπημένα, 
άπού τά ποιά γνωρίζω πώς φυράται.

Μόνον κ’ είναι πουλλίν, παντές λυπάται 
τά πάθη μου κ’ εκείνον καί θρηνίζει 
κι’ άφόν μέ τόσην πλήξην μ’ άγνωρίζει 
τ’ άγκώματά του ξαύτου μοϋ ξηγάται. 
Μέραν ’δέ νύχτα δέν μοϋ ξηκολλάται 
ούδ’ άντάν νά πετάση ξημακρίζει· 
τό κλάμαν, άν μουλλώσω, μ’ άθθυμίζει 
κι’ ούλη νύχτα μιτά μου δέν κοιμάται· 
Πιστεύγ’ ό πόθος τό ’πεψεν σ’ αύτόν μου 
διά νά μηδέν σιγήση τό λαμπρόν μου.

40

Τρέξετε, μμάτια, τρέξετε κι’ άμέτε 
στήν θάλασσαν γοιόν πάσιν τά ποτάμια- 
κ’ έσείς, άναστενάματά μου, δέτε 
τόν ούρανό μέ τούς άνέμους στ’ άδεια, 
άφόν ή γλώσσα δέν σώννει πιόν, πέτε 
έσεϊς τές ομορφιές της καί τά χάδια 
κΓ όσα στήν γην τά χείλη δέν τορμοΰσιν 
ό ούρανός κ’ ή θάλασσα άς τ’ άκούση.

45

Στάθου, κυρά μου, στά νά σέ βιγλίσω 
καί δέν κάμνεις καλά νά’ σαι κρυμμένη, 
τές έμορφιές σου πώς νά τές φουμίσω 
άνίσως κ’ έσού στέκεσαι χωσμένη ; 
2εύρεις, κυρά μου, πριν νά σ’ άθθυμίσω, 
πώς έν μιά φρόνιμη βουλή γραμμένη 
καί λέγει : «άν έν καλόν, ούδέ ψηφάται 
κείνον τό πράμαν όπου δέν βιγλάται».

Πάθος δέν έν σ’ εκείνους πού ποθοϋσιν 
γοιόν άντάν δοϋν καί λείψη τους τό θάρος 
κι’ άντάν τήμ πεθυμιάν τους πιντωθοϋσιν. 
τότες τούς φαίνεται γλυκύς ό χάρος, 
τότες ήξεύρουν σπλαχνικά νά κλιοϋσιν, 
τότες τοϋ πόθου νοιώθουσιν τό βάρος 
ΚΓ άπού ποθεί καί δέν έ άγαπημένος 
ήτον καλλίον νά μή’ του γεννημένος.

Χάρε, άφόν δέν πιστεύγει στά διαβάζω, 
ώς γοιόν πιστεύγω κ’ ένι ’πό’ ξαυτόν της, 
άφόν δέν έχει λύπην στά παθιάζω 
εις όσην έμορφιάν τό πρόσωπόν της, 
άφότις δέν θωρεϊ στό πώς στεντιάζω 
ώς γοιόν τά κάλλη έγώ θωρώ σ’ αύτόν της, 
πίστεψε σού, λυπήθου, βίγλισέ με 
κι’ άπού τά τόσα πάθη λύτρωσέ με.

58

Διά ν’ άκλουθώ τόν πόθοσ σου, κυρά μου,
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μέ τόσην πίστην νά δοθώ σ’ αυτήν σου, 
στον θάνατον μ’ έφεραν τά λαμπρά μου 
κι’ ούδ’ έχουν παύσην διά τήν άφορμήσ σου. 
Καί τόσον πληθυνίσκουν τά κακά μου 
όσον μέ λείπει τό γλυκύν τό δεϊσ σου 
άμμ’ άν έσού σ’ αυτόν μου νά βιγλίσης, 
δύνεσαι άπού νεκρόν νά μ’ άναστήσης.

59

Διατί ποτέ μου δέν είδα ’ξ’ αΰτήσ σου 
θάρος νά λείψουν τά λαμπρά ’πού μένα, 
τά ποιά μοϋ δώκεν τό γλυκύν τό δεϊσ’ σου 
καί δέν παύγουν ποτέ καιρόν κανέναν, 
διατί δέν μέ ψηφά στήν δούλεψήσ’ σου, 
μισεύγω άπό τήν Κύπρον εις τά ξένα 
άμμ’ έξευρε όπου πάγω άγγέλισσά μου, 
πάντα μ’ έσέν θέλ’ είσταιν ή καρδιά μου

61

Γοιόν τό κερίν πού βρίσκεται στήν φώτην, 
άντάφ φυσά δίχως νερόν άέριν, 
έπέσωσες τήν άχαρήν μου νιότη 
κι’ άξάφτει καί χειμόν καί καλοκαίριν.
Κι’ αν είμαι στό λαμπρόν άμμ’ έχω σκότη 
καί νύχταν καί πωρνόν καί μεσομέριν 
κ’ ίτσου γοιόν νά ’μουν μέσα σ’ έναν σπήλιον 
πιόν άχ τό κλάμαν δέν θωρώ τόν ήλιον.
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Ποτέ ’δειξεν στον κόσμον τόσον κάλλος, 
όσον έδωκεν στήν κυράμ μου ή φύση 
ούδές κανέναν πάθος μηδέ κάψα 
ώς γοιόν εμένα πού τά μέλη μ’ άψα. 
Καί δίχα νά μετρήση 
έδωκεν όσον είχεν κ’ εις τούς δυό μας.
Τίνας ότόσα κάλλη είδεν πλασμένος ; 
κι άπού’ χει πιά μου πάθη έν σιδερένος.

75

Άφήκεσ’ σε, πουλλίν, καί τήν φουλιάσ σου 
ήρτες νά χτίσης ώδε στό κελλί μου. 
έγώ άγαπώ πολλά τήν συντροφιάσ σου 
κ’ έσού’ βρες τόπον έμπιστον, πουλλί μου. 
’Εσού’ χες ματωμένην τήν καρδιάσ σου 
κ’ έγώ ξανασπασμένη τήν δικήμ μου. 
έσού κλαίγεις τόν άνδραδ δίχα πίστη 
κ’ έγώ τήν θεισσάμ μου γιατί άγγρίστη .

Έσσού, πουλλί μου, πάντα σου ξηγάσαι 
στήν γλώσσασ σου τά πάθη σου μιτά μου 
κ’ έγώ μιτά σου σέναν πού θλιβάσαι 
Θρηνίζω, γοιόν θωρεϊς, τά κλάματά μου. 
’Εσού μιτά μου μέν παραπονάσαι 
κ’ έγώ λαλώ σ’ έσέν τ’ άγκώματά μου

τάχατε ποφουσκώνεις μετά μέναν 
κ’ έγώ παρηγοροϋμαι μετά σέναν.
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Τά δάκρυα τοϋτα καί τά κλάματά μου 
είναι γλυκιά τροφή πρός τήν έχθρήμ μου, 
πού θέλει τήν ζωήν μου 
μόνον γιά νά πιντώνει τά λαμπρά μου.

Γιά ταύτου όντα στό τέλος μέ βιγλίση 
τέτοιαν πού μέ γλυτώνει μέν καμμύσω. 
Κι άφοϋ τήν στράταν πιάσω τής ύγειάς μου 
τά δάκρυα δέν άργεϊ νά μοϋ ζητήση 
κ’ ίτσου γοιόν θέλει χρήση μδν νά ποίσω, 
Γιά τούτον δέν τορμώ νά πεθυμήσω 
στούς πόνους μου νά βοέθησα γιαμμένοι 
φοβήντα μηδέν ένι 
άντάμα μέ τήν πλήξην ή χαρά μου

Τόση’ ναι ή όμορφιά σου 
πού μ’ έβαλεν στό βάρος 
καί πιόν δέν λείβγω άπού τήν δουλοσύνην. 
Τόσο’ ν σκληρή καρδιά σου, 
πού’ χασα πάσα θάρος 
νά’ χω πιόν άπό σέναν λεμοσύνην. 
Τιμμές! τήν σκλεροσύνην 
διώξε την έξ αύτόσ σου 
καί δέν έν δίκιον πράμαν. 
νά βγάλης ττίτοιαφ φάμαν 
στά κάλλη τά βαστά τό πρόσωπόν σου. 
άν είσαι χρυσταλλένη 
μηδέν είναι ή καρδιά σου διαμαντένη.
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Έθάρησα τήν έννοιαν 
πού’ καμνε νά θρηνίζω 
κάποτες νά μιλήσω — πρός έκείνην 
πούδ δίχα λεμοσύνην 
ώς νά μέ καταλύση- 
κ’ έννοιάζουμου νά ποίση — ή συντυχιά μου 
ώ! τήν σκληρήν κυράμ μου ; 
άπό τόν πόθον ν’ άψη 
νά λυπηθή, νά κλάψη, — άχ τό λαμπρόν της, 
δάκρυα τό πρόσωπόν της 
τοϋ πόθου νά τό νίψη 
καί πιόν νά μηδέν κρύψη — άπό ξαυτόν μου 
πώς πλήσσει τό κακόν μου 
κι όσα ποτέ μοϋ ποϊκεν 
καί πλήσσει πώς μ’ άφήκεν — κ’ έπλημμέλουν. 
Άμμ’ άφότις δέν θέλουν 
τ’ άστρα πιόν νά μπορήσω 
τό νιώθω νά μελήσω — τής κυράς μου, 
άπέσσω τής καρδιάς μου 
πιόν δέν κρύβγω τά πάθη
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γιά κάποιον μέν τά μάθη - καί τό βάρος 
Άμμέ μέ δίχα θάρος 
yoiòv παρπατώ βακρύζω 
δάκρυα βραστά λουβίζω —yoiòv καμίνιν.
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Τώρα πού ντύθηκεν ή γή τά δασινά 
καί μέ τά χόρτα τά χλωρά μορφίζεται, 
όμέν ό πόθος μ’ έντυσε τά σκοτεινά. 
Ή γή κύρα’ χτά κρυά νερά δροσίζεται 
καί κάμνει τά χορτάρια της ν’ άθθίζουσιν 
κ’ έμεναν ή καρδούλλα μου έμπυρίζεται.

Τώρα τά δεντρη άχ τόν άθθόν μυρίζουσιν 
κ’ είς τά κλωνιά τους τόν καρπόν φορτώνουνται 
κ’ έμέν, πόθε, τά μμάτια μου θρηνίζουσιν 
Κι ώς yoiòv οί βρύσες στά βουνά πιντώννουνται 
μέ ταραχήν είς τούς κρεμμοΰς δίχα σταμόν, 
ίτσου κ’ έμέν τά δάκρυα μου χενώννουν.

Καί μέσα στή λευκή του τή γαλήνη, 
ν’ άνθίζη ή μυστική σου καλωσύνη, 
σά μιά λαμπάδα μπρος σ’ ένα Ιερό,

Καί νάρχεσαι κοντά μου φέρνοντάς μου, 
σάν εύλογία τό φώς σου τό ίλαρό, 
νά φωτίζη τά βάθη τής καρδιάς μου.

ΚΡΙΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ

’Έρωτας δένει τις καρδιές μας ταίρια, ώς περιστέρια- 
μά έμέ χειμώνας μέσα μου, ό άταίριαστος, άλιά!
Κ’ έρχεσ’ ’Εσύ ή τρισεύγενη μέ τά κρινένια χέρια 
νά μού στολίσης, άνοιξη τά μαύρα μου μαλλιά.

Τ. ΑΝΘ1Α

Γ. ΑΛΙΘΕΡΣΗ

ΑΠΟ ΤΑ ΣΟΝΕΤΑ ΤΗΣ ΕΥΑΣ

III

Σ’ άγάπησα, γιατί άγαπώ τόν πόνο 
πού σέ σφραγίζει ευγενικά, ώ θλιμμένη, 
μά έμπρός σου καθείς πρέπει νά σωπαίνη 

καί μυστικά νά σέ λατρεύη μόνο.

Δέν είσαι ώραία σάν τόν όλόανθο κλώνο, 
μηδέ σά θάλασσα ήλιοφωτισμένη, 
κι’ ούτε γεννάς τό θάμπος, προωρισμένη 
νά κυρίαρχης στής ’Ομορφιάς τό θρόνο.

Μά είσαι Ιερή, κι’ άγνή, καί σιωπηλή, 
σάν προσευχή μικρού παιδιού δειλή, 

κι’ είναι τά δυό σου μάτια τά θλιμμένα, 

δυό παραμύθια λυπημένα, θεία, 
στήν ύπερούσια ρέμβη κι’ άοριστία. 
μιας θερινής νυχτός ψιθυρισμένα.

IX

Νά πλημμύρα μας έτσι ή άγάπη ή αίώνια ; 
στήν άφθαρτή της φλόγα νά έξαγνίζη 
κάθε μας κρίμα, καί νά μάς γεμίζη 
μέ τήν πνοή τού Θεού, πού στά άγνά χρόνια 
τά παιδικά μας φύλαε. Κ’ έτσι αίώνια 
τό σπίτι μας κακό νά μή γνωρίζη, 
κι’ όλόχαρο νά μάς καλωσορίζη 
κάθε άνοιξη τά πρώτα χελιδόνια.
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ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΠΰύΜΕΝΗ — πάβλα καί ήμικύκλιον, 
κατακορύφως τοποθετημένα, 
κι’ άπό χρωστήρα λεπτό ζωγραφισμένα, 
μέ τή χροιά παρμένην άπό ρόδα ματωμένα, 
μοιάζουν τά χείλη σου.

Τθύρες τά βλέπω έκστατικός, 
καί νείρουμαι τό γέλιο τους πού μοιάζει 
μέ τής χαβάγιας τόν έξωτικό σκοπό. 
Καί λέω νά πάρω τήν περισπωμένη τους, 
γιά νά τονίσω τή λέξη : ‘Σ’ άγαπώ”.

Σ’ ΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΓΥΝΑΙΚΑ, πού σ’ άντάμωσα σέ κάποιο λεωφορείο, 
κι’ άκούμπησαν τά στήθεια σου στά μπράτσα μου τ’ άλήτικα, 
μέ τό κορμί σου τό κρουστό μ’ έκανες καί θυμήθηκα 
πώς σφάλησα τόν ’Έρωτα σ’ άστεϊο νεκροταφείο.

Μήν πέρασαν τά νιάτα μου ; Μή σβύστηκαν οί όρμές μου ;
Κι’ άν ξέφυγα, στοχαστικά, άπ’ τήν πλάνη καί τή χίμαιρα, 
—ζητώντας κάπως νά ύψωθώ πιο πάνω άπ’ τά έφήμερα — 
μήπως σωπάσαν οί τρελές τού έφήβου έπιθυμιές μου ;
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ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Ερωτικό ΦΘίΝοπωρο 
( ’ Αποσπάσ ματα )

"Ενα φώς έλαμψε 
στή λευκή πεδιάδα 
έκεί π’ ούτ’ ένα πράσινο φύλλο 

δέ δροσίζει
τή γυμνή γή π’ άνασαίνει 
στό βάρος μιας φθινοπωριάτικης μέρας 
Κ’ ήταν 
όταν έπέρασες δίπλα μου 
μέ τή φαρέτρα γεμάτη 
καί τό δόρυ γυμνό 
στ’ άπλετο φωτομάζεμα τών ήλων, 
μέ τή σφραγίδα τής νίκης στό μέτωπο 
πόσο δροσερή 
καί τόσο παρθένα 
σωριάζοντας τρόπαια 
στό κάθε σου βήμα 
"Οπως μιά κρήνη 
κελαρύζει άφρόντιδα

κι’ άς στεγνώσουν τά χείλη 
άπό μιάν άσβεστη δίψα 
έτσι τ’ όλόχαρο τίναγμα 
τής ξανθής σου πλεξούδας 
μάταια έφτασε 
ώς τά γυμνά μου τά πόδια 
μάταια έκάλεσε 
τό καθάριο χρυσάφι 
τή γυμνή φούχτα τοΰ επαίτη. 
2εφτισμένα φτερά, 
τών τελευταίων έρώτων 
μαδοϋνε τώρα 
στή λευκή παστάδα τών κύκνων 
κραυγάζοντας τό φόβο 
τών γαλάζιων λιμνών 
στά πρώτα ρυτιδώματα 
τής άνατριχίλας 
'Οπου καί νάναι 
τά κύκνεια τραγούδια τών πόθων 
—λυσίκομες είμαρμένες 
άδυσώπητων νεκρών — 
θ’ άντηχήσουν 
κ*  έγώ 
δέν έφτασα άκόμη νά δώ 
τούς κύκλους τών ματιών σου 
νά μπλέκουν τά μολυβένια στεφάνια 
τών είκοσι άνοίξεων, 
Βιάζομαι 
νά δώσω δ,τι έχω· 
Σέ μιά γρίζα σελίδα 
δυό στίχους.
Τήν ώριμη οπώρα πού ξεχάστηκε 
στόν άπόμερο κλώνο

Τ’ όψιμο ρίγος 
στήν έαρινή αύρα. 
Στή σάλπιγγα πού ήχησε 
τ*  άνοιξιάτικο θούριο 
τό συντριμμένο αυλό 
στόν έρημο πευκώνα.

Π. ΔΡΟΥΣ1ΩΤΗ

ΜΥΣΤΙΚΟΙ Ε ΡωΤΕΣ

Ήρθες μέσ’ στή ζωή μου μιά βραδυά, 
Σάν άρωμα ένός ρόδου εύωδιασμένου· 
Ήρθες ν’ άναταράξεις τήν καρδιά, 
Σάν κύμα τή σμαράγδινη άμμουδιά. 
Ενός άκρογιαλιοϋ λησμονημένου.

Έσύ μέ τόν ’Απρίλη στά μαλλιά, 
Μέ τούς χρυσούς βοστρύχους στούς κροτάφους 
Καί γώ σκιά σκιάς άπ’ τά παληά, 
Πού άνήσυχη πλανιέται, τρισαλοιά, 
’Απάνω άπ’ τών όνείρων της τούς τάφους.

Τά χείλη μου τ’ άφίλητα καιρούς, 
Νάξερες πώς προσμέναν τό φιλί σου. 
Κι’ ό ήχος τής παράξενης φωνής σου, 
Πού μοιάζει σάν άντίλαλος άβύσσου, 
Άνάστησε τούς μέσα μου νεκρούς.

Μά έφυγες όπως ήρθες μιά βραδυά, 
Σάν άρωμα ένός ρόδου εύωδιασμένου· 
Καί τώρα μέσ’ τά στήθεια τά βαρειά, 
χυμά ό λυγμός νά πνίξει τήν καρδιά, 
Σάν κϋμα άκρογιαλιοϋ τρικυμισμένου.

ΑΦΙ ΕΡωΜ A

“Ελα......... κι’ ό κρύφιος πόθος σου μέ λυώνει ώρα τήν ώρα, 
Στις λίμνες τών βηρυλινών σου άπόψε πνίγομαι ματιών. 
Κ’ έμοιασαν τά τραγούδια μου τά μυρολόγια τών ιτιών 
πού τις κτυπάει μιά μπόρα...................................... 

“Ελα........... τό ρόδο τών χειλιών τό έξαίσιο θά μαδήσει 
Νάξερες πιο γλυκύτατο θερμό σου έκράτησα φιλί.....................  
Μά ώ μήν άργεϊς, τρέμει ή καρδιά σάν άτολμο μικρό πουλί, 
Κ’ ήλιος χλωμός πιά ή νιότη μου κυλάει κατά τή δύση.

Έλα........... πολύ έλαχτάρησα τό ώραϊο κορμί σου μιά βραδυά, 
—Λύκηθο άρχαία άπό άξιο τεχνίτη καμωμένη—
Τά μύρα δλου του πάθους μου νά σπαταλήσω άπ’ τήν καρδιά, 
Μ’ δ,τι άκριβό μου μένει...........
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A. INTI ANOY

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ

Στήν ατμόσφαιρα ξάστραψες κορμί μου πώς βλαστάρι.
Σέ γόνιμο καί στον καιρό καλονιασμένο αγρό. 
Κι’ ήπιες νερόν αλύπητο Γενάρη καί Φλεβάρη, 
Τό Μάρτη δυό νερά κι’ όλον ’Απρίλη ένα νερό, 
Τό Μάη άλαφρό ψιχάδισμα σέ μέστωσε άπό χάρη, 
Κι’ άστάχυ όλόγιομο έλαμψες τόν Πρωτογιούνη άδρό.

Στή γη βαθύριζο δενδρί πού κρυφά ναγαλιάζει, 
Τί κόμποι άδροί στις φλέβες του κυκλοφορούν χυμοί, 
Στή δρόσο έλούστη τοΰ βραδιού καί στοΰ πρωϊοΰ τ’ άγιάζι 
Λαχτάρισε καί κρότισαν τών κλάδων του οί άρμοί 
Σέ τέντωμα ήδονόχαρο- πόθου δάκρυο σταλάζει 
Σχάστηκα στον πόθο μου, μοΰ κλείνουν οί οφθαλμοί.

Δροσό, σγουρό κεφάλι μου πώς σέλινο στήν ώρα 
Σέ λύνω, καί σύ, βόστρυχε, στάσου νά σέ χαρώ 
Σέ χαΐδεψα στό μάγουλο άπό τροφαντήν οπώρα 
Πόχει μιά σάρκα τραγανή καί θώρι φλογερό, 
Στάσου τό ποθεινό φιλί νά στό σφραγίσω τώρα. 
Τέτοιο μπορεί νά μή σέ βρώ ποτέ μου άλλον καιρό.

Χείλη μου, είστε κρυστάλλινα χείλη σ’ ενα ποτήρι, 
Πού δυνατού παλιού κρασιού άναδινει άψιάν θαμή. 
Μέθυσα καί στριφογυρνώ σ’ όνειρο πανηγύρι ;
Φέβγει κάτω άπ’ τά πόδια μου τό χώμα καί στιγμή 
Φαίνεται ή ώρα· τών παιδιών τών παιγνιδιών οί γύροι 
Μέ συνεπαίρνουν καί πετώ μ’ άκράτητη ορμή,.

Στήθη, μ’ όλο τό βύζαγμα κρατιέστε μ’ όρθή ρόγα 
Κι’ άνάνοιχτοι λεϊνομανθοί μ’ άκρατη προβολή 
Παραφυάδων μέσα σας άπόσταξεν ή φλόγα 
Τ’ Άπριλομάη κι’ άσκώσατε μ’ ανάταση πολλή. 
Νιώθω παλμό κυκλόφτερο· νάναι νά παίξη ή φλόγα 
Πού ορέγεται νά ξεχυθή άχαλίνωτη, άπαλή.

Μέση μου, μ’ ένα σόζυγο σέ κρουστή κοιλιά άφάλι, 
Σέ χάραξε μέ μαστοριά χέρι κάποιου θεού
ΚΓ άντί μ’ άγωνία ν’ άδημονά ό τεχνίτης στ’ άκρογιάλι 
Προσμένοντας νά ξαναδή άπ’ τά βάθη τού γιαλού 
Νά βγαίνη ή Άναδυόμενη, θά σέ θωρά καί πάλι 
θά βρίσκη τήν πού έπόθαγε γαλήνη τού καϋμού.

Πόσον καιρόν άχάϊδεφτα μ’ένετε σείς, μαλιά μου, 
Καί σείς, πυρρά άπό ήδονισμό, χείλη, χωρίς φιλί, 
Χωρίς άντρίκιο μάλαγμα, σφιχτόροδα βυζιά μου, 
Μέση μου, δίχα άγκάλιασμα· νά άκούω πού μέ καλεΤ 
Σάν έγερτήριο σάλπισμα, στρίγλας φανή, ή καρδιά μου 
Πώς Συμπληγάδες μ’ άρρυθμον παλμόν άνοίει καί κλιεϊ!

ΚΓ ή φύση πάσα άπάρθενη φορβάδα όργάει, καλπάζει.
Τό γδούπο άκούγω ώς άκουμπώ τ’ άφτί μου άπά στή γη. 
Κύμα στισμού τά σπλάχνα της γκρεμάει κΓ άναταράει 
Νά ξεπηδήση άνόριστη σαγίττα, νέα πηγή.

Τό κάθε ζώο, πουλί, έντομο, χαμόσυρτο σφαδάζει 
Σπαργάει κΓ άσπαίρει σύγκορμο κι’ ώς φύλλο άναριγεϊ.

Κοιτώ τά δένδρα άσκώσανε σ’ άνθόκομπους καί φύλλα 
Πασίχαρα τήν κεφαλή σκύβουν κΓ άναμετρούν 
Τ’ άνάστημα κι’ έπαίρονται τά πνίγει άνατριχίλα, 
τών μελισσών τό ρίπισμα σά χάδι ώς αίστανθούν, 
2εσπούν τό σπέρμα νά δεχτούν κΓ άνειγοκλείουν τά χεϊλα 
Στή θερμή ώρα έπιάσανε καρπόν κΓ άναριγούν.

Πλαγιάζω τ’ άργοκύλητα κΓ άχαρα βράδια μόνη. 
Πυρώνει μέσα μου ό θυμός κΓ άντιχτυπάει λυγμός 
Μακρόσυρτος, σίντας σκεφτώ πώς τρώει καί ξεφαντώνει 
Μ’ άλλες στήν Τροία· κΓ ώς τό νερό άπ ’τά δάχτυλα ό καιρός 
Φέβγει καί δίχως γυρισμό κΓ ούτε σταθμόν οί χρόνοι 
Μέ σέρνουν καβαλλάρηδες γοργοί μπρος κΓ όλο μπρός.

Καμμιά στιγμή στή ζήση αύτή δέ μοιάζει μέ μιάν άλλη, 
ΚΓ ούτε δ, τι χτές δέ χάρηκες μπορείς νά τό χάρης 
Σήμερα μ’ όμοια άπολαβή· κΓ άν τόδες χτές νά θάλλη 
Μπορεί τώρα άν τό πόθησες νά μή τό ξαναβρής 
Φέτο τήν άνοιξη, καρδιά, καίγεσαι άντρός άγκάλη— 
Πέντε τά χρόνια τής χηρείας νά τόν άκαρτερής.

Σακάτης ποιος μπορεί νά πή πώς δέ θά μού γυρίση, 
Μέ τσακισμένο τό κορμί καί μέ στρεβλή ψυχή, 
Τί ώς ρούχο ό σκληρός πόλεμος τήν έχει άποστραγγίσει ; 
στό σπίτι άθλια ή κλαγγή τών όπλων θ’ άντηχή· 
Σφαγές, ξεπαρθενέματα καί χαλασμούς θ’ άρχίσει 
Νά λέη σέ παραλήρημα, τέλος χωρίς κΓ άρχή.

Μά έγώ—σ’ αύτή τή σφριγηλή καί γονιμώτατη ώρα. 
Πού ό γήλιος σφίγγει στήν θερμήν άγκάλη του τή γη, 
Καί τήν άνάσα των γροικώ καί μέ τήν ίδια φύρα 
Σείστρα χτυπάνε στό αίμα μου καί φτάνει νά ραγή 
Μιά φλέβα στά μελίγγια μου θά τόν φωνάζω τώρα 
Τόν Αίγισθο στή φούχτα μου τή ζήση νά μού πιή!

ΤΗΝ ΚΑΜΑΡΑ ΑΣΥΓΥΡΙΣΤΗ

Τήν κάμαρα άσυγύριστη 
κρατώ, καιρός, κλειστή 
καί μΓ άνυφάντρα φίλεργη 
τό πένθος πυκνό ύφαίνει 
κΓ άπ’ τόν καιρό πού μίσεψε 
παντέρημη άπομένει.

Στήν κλίνη έπά τά νυχτικά 
ξαπλώνουν σκονισμένα, 
σκόρπια χαρτιά καί σκυθρωπά 
στό πένθιμο γραφείο 
κι άπορημένο όλάνοιχτο 
χάσκει κάποιο βιβλίο!

Καί τ’ άνθογιάλι άπόκαμε 
ζητώντας νά κρατά 
τά πού στράγγισαν στον καϋμό 
καί σκέβρωσαν λουλούδια
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πού τής Όφήλιας νείρονται 
τά λυπηρά τραγούδια-

Χυμένα τά τσιγάρα της 
στήν πολυθρόνα έκεϊ 
μΓ άδεια μποτίλια παρεκεϊ 
κ’ ένα στεγνό ποτήρι 
πού γίνανε των μυρμηκιών 
χαρά καί πανηγύρι.

Κι άχ πόσο θά τή μάλωνα 
πριχοϋ τή στερηθώ 
γιά τούτη τή φριχτότατη 
των πάντων άταξία 
πού τώρα έχει γιά μένανε 
πανάκριβη μι’ άξία.

ΜΑΝΟΥ ΚΡΑΛΗ

ΦΘΙΝΟΠωΡΙΝΗ ΕΛΕΓΕΙΑ

Γύρισε πίσω στήν πατρίδα σου τήν πρώτη 
κοντά στις αρχαίες θάλασσες μέ τό παρθενικό φτερούγισμα τών γλάρων 
κοντά οπούς άνέμους πού ξυπνούν τή χαραυγή, μές τά χαμένα δάση.
—Γύρισε πίσω στις σεμνές τις κατοικίες τών θεών.

ΚΓ όταν βρεθείς τό σούρουπο, μόνη σ’ ένα λειβάδι μ’ άσφοδείλια 
πέρα άπ’ τά σύνορα τής γης, κι’ άπ’ τά στιλπνά φυλλώματα 

χρυσής ή μέρας πέρα 
πρίν σκύψεις στό θολό νερό τής λήθης—

Γύρε
καί κλάψε τήν άγάπη μας στό μυστικό τό φώς τοϋ άποσπερίτη 
τραγούδησε ξανά, σιγαλινά-σιγαλινά, τ’ άνθρώπινο τραγούδι 
«Κίτρινο άλογο, κίτρινος καβαλλάρης, έπήραν τήν άγάπη μου μακρυά» 
Ά, μήν κοιτάζεις πίσω καί ϊδεϊς
κάτω άπ’ τις γέρικες φτελιές τόν πλούτο τών μαλιών σου
Τό μέτωπο, προσμένοντας τις φθινοπωρινές βροχές νά τό δροσίσουν.

"Ομως άκόμη καί νεκρή μές τούς πικρούς μου στίχους θά περάσης 
όπως στις γήινες νύχτες μας τούς φεγγαροντυμένους δρόμους τής άγάπης..

Ή ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ

Τό πρόσωπο τής τό πήραν οί έποχές - γαλάζιες, άργοκύλητες, θλιμμένες 
Τά μάτια της τεφροί ούρανοί τάχουν ξεπλύνει, 
τίποτε δέν άπόμεινε - ή καρδιά της 
"Ενα κοχύλι πένθιμο τούς βορεινούς γιαλούς άντιβουΐζει.

—Θέ μου νά βρέξει, ό τόπος νά μυρίσει γιασεμί καί χελιδόνι.

ΕΥΑ
Στό Γιώργο Τάνο.

Τώρα πού ένας κούφιος άνεμος άπό τή χώρα τών σκιών 
φουσκώνει τό φουστάνι σου όλοένα 
τώρα πού κατοικούν στή θύμηση τά σκοτεινά πουλιά τής κόμης σου 
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κ’ ή μνήμη τών χεριών σου ζωντανεύει—
ώ, μήν αλλάζεις πρόσωπο, Εύα, πού άνεμίζεις οπούς αντίποδες 
τά ζωντανά μαλιά σου, 
πέρ’ άπ’ τά γιάλινα τειχιά καί τούς σβηστούς πολυελαίους τού ύπνου 
Τώρα πού ψηλαφείς τή σκοτεινιά μέ τά κομμένα χέρια σου 
καί τή φορείς κατάσαρκα, καί πήζει σταλαχτίτης μαύρος στή ψυχή σου, 
ποιές θάλασσες, ποιά φωτεινά νερά, ποιά καλοκαίρια νά τραγούδισες 
Εύα, μέ τό τριαντάφυλλό σου στόμα στούς έφτά άνέμους σκορπισμένα 
λίγο ψηλότερα, κι άπάνω άπό τή χλόη κυματίζει στήν καρδιά σου 
σάν ένα πλοίο τεράστιο, λαμπρά φωταγωγημένο, θά κοιτούσες 
πέρα στούς σκοτεινούς όρίζοντες τή Λύρα νά βουλιάζει.

Ν. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

’Απόψε σ’ άναζήτησα καί πάλι 
μέσα στή λυγμική σιωπή τών κήπων, 
οπών ήλων τής άγάπης μας τόν τύπον 
τό δάχτυλό σου ν’ άπιθώσω άγάλι

Μού είναι βαρύ πιά μόνος τό σταυρό μου 
τόσον καιρό στόν ώμο μου νά σέρνω 
Λύγησε ή περηφάνεια μου, καί παίρνω 
τ’ αχνάρια τού δικού σου πάλι δρόμου.

Έδώ, πά στό κατώφλι σου θά γύρω 
καί τό φορτίο τού πόνου μου θ’ άφήσω. 
Τά πόδια σου, ώς περνάς, θά σού φιλήσω 
καί θά τ’ άλείψω μέ τής θλίψης μου τό μύρο.

Ακούσε τήν καρδιά μου πώς σφαδάζει! 
Αίμάτινος κρουνός, πού έντός μου ρέει, 
μέ συνεπαίρνει ή θύμηση, καί καίει 
τών άναμνήσεων ό έσμός καί μέ σπαράζει.

"Ελα! Κι’ ή νύχτα πλέει μέσα στ’ ασήμι 
καί μάς μιλάει γλυκά, ώ άγαπημένη!
Άνθησεν ή δενδροστοιχία καί περιμένει 
νά ξαναζήσει τής άγάπης μας τή μνήμη.

ερωτικό

Ήρθες μιά νύχτα τού Γενάρη 
μέ τ’ άνθη τού Μαγιού στά χείλη, 
κι’ είχες τή λάμψη τού Αλωνάρη 
καί τή δροσιά μαζί τού ’Απρίλη

"Ηρθες μιά νύχτα, πού ή ψυχή μου 
άρχισε κιόλας νά πεθαίνει, 
κι άμμος έρήμου οί στοχασμοί μου 
μοιάζαν, πού φύτρο δέ βλασταίνει.

Ήρθες σάν τό πουλί, πού πάει
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σ’ άδειο κλουβί νά κελαίδήσει, 
σ’ άδειο κλουβί, π’ άκαρτεράει 
τόσον καιρό, κι’ έχει άπαυδήσει

ΚΓ ήρθες μέ τά χρυσά τά μάτια 
καί τά βελούδινα τά χείλη, 
κι’ άσκωσε νέα πνοή τά ξάρτια 
καί τά πανιά, καί πάμε, ώ φίλη, 

μέ τό καράβι τοϋ θριάμβου 
πού δέ γυρνάει πότες του πίσω, 
π’ όμοια μεθάει μέ τις άντάρες 
καί μέ τό φως τό φεγγαρίσιο, 

μέ τό καράβι, προς τά μέρη 
πού μοναχά οί γενναίοι πηγαίνουν, 
Πού κι άν κακιά μοίρα τό φέρει 
μέ τό χαμόγελο πεθαίνουν.

ΒΑΚΧΙΚΟ

Κάπελα, βάλε γιορτινά 
κι’ έβγα ψηλά στον τοπχανά, 
νά διαλαλήσεις βλάμικο κι’ άσίκικο μεθύσι. 
Πλερώνω άπόψε άρχοντικά 
γιά τά δυό μάτια τά γλυκά, 
όπου μ’ άνάψανε σεβντά καί μ’ έχουνε ζαλίσει.

Νά ρθοϋνε γύρω οί πιστικοί 
κι’ οί ξώμαχοι οί περαστικοί 
κι’ οποίος πονά καί ξενυχτά κι’ άπ’ τήν άγάπη λυώνει, 
γιατί βαθειά μέ τυραννά 
μιά άγάπη γιά δλον τό ντουνιά, 
μέ κάνει άπόψε σάν παιδί καί μ’ όλους μ’ άδελφώνει.

ΚΓ άράδα νά κερνάς κρασί, 
νά πηγαιοέρχεται ή μισή 
μέ τής λατέρνας τό γλυκό κι’ άνασυρτό τραγούδι. Ε
Πώ, πώ! Μές τή ρεματαριά, 
μοΰπε, γιά μέ θά καρτερά 
τής Ρούμελης καί τοϋ Μορηά τό ξώπρωτο λουλούδι.

”ίύ! Νά κατέβαινε ό Θεός 
νά κάθονταν νά πιει κΓ αύτός 
μ’ άπά στό δεύτερο κρασί νά τοϋ κρυφομιλήσω, 
καί νά τοϋ λέω όλυνυχτίς 
πόσο είν’ άλήθεια μερακλής, 
γιά τά δυό μάτια πού έφτιαξε, ώσπου νά τόν μεθύσω.

ΚΓ όταν τό μπροϋσκο τό κρασί 
κΓ ή καλωσύνη ή περισσή, 
μέσα στό ύπόγειο καπηλειό θάχουν όλους μεθύσει 
νά κλάψω πιά αύτή τή χαρά, 
πού θά ξαλλάξει ή συμφορά, 
όπως ή Μοίρα ή άνθρώπινη σκληρά μάς έχει ορίσει.....

Κάπελα βάλε γιορτινά 
κΓ έβγα ψηλά στον τοπχανά,

νά διαλαλήσεις βλάχικο κΓ άσίκικο μεθύσι!
Πλερώνω άπόψε άρχοντικά 
γιά τά δυό μάτια τά γλυκά, 
όπου μ’ άνάψανε σεβντά καί μ’ έχουνε ζαλίσει.

ΣΕΡΕΝΑΤΑ

Τούτ’ ή κοπέλλα ή καστανή 
ποιος τώπε τόσο νά πονεί, 
τ’ άνέραστο πού σβήνεται μενεξεδένιο δείλι, 
τούτ’ ή κοπέλλα νά πονεί 
κΓ ή στρενάτα ή μακρινή 
ν’ άνιστοράει άτέλειωτα τούς έρωτες τ’ ’Απρίλη ;

ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΙΝΗ

Στη συνοικία τή μακρινή, 
πού τρώει ή λύπη τήν ψυχή, 
τό σώμα ή φτώχεια, 
σά βάλσαμο άπ’ τόν ούρανό 
πέσανε αύτό τό δειλινό 
τά πρωτοβρόχεια.

Κυλήσανε σταλιά - σταλιά, 
μέσα στήν γκρίζα σιγαλιά, 
στούς άσπρους τοίχους, 
στούς άνεμόδαρτους θριγκούς, 
ξυπνώντας μέσα τους παλειούς 
γνώριμους ήχους.

Καί κατεβήκανε οί σκιές 
άνάμεσα στις κοπελιές, 
πού, έδώ κλεισμένες, 
λυώνουνε πίσω άπ’ τά γυαλιά 
κεντώντας τ’ άκριβά προικιά 
σάν ξεχασμένες.

Κ’ ένώ κινούν, χερουβικά 
κάνει κΓ ή σκέψη τους φτερά 
Καί ταξιδεύει 
πέρ, άπ’ τά σύννεφα, κΓ έκεϊ 
τ’ ονείρου τό ξανθό παιδί 
δειλά άγναντεύει..........................

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΖωΗΣ ΜΑΣ

Πήρες τήν οδύνη τοϋ Θανάτου
Καί τήν έρριξες μακρυά άπό τή ζωή μας.

Έφερες τ’ άθάνατο νερό 
μέσα στή χούφτα τής ’Αγάπης 
καί πότισες τίς διψασμένες μέρες μας!

Οί αίσθήσεις μας λουλούδισαν 
μέ κρίνα καί μέ γιασεμιά.

Τέντωσες ύστερα τό λυγερό 
τό ύπέροχο τόξο τοϋ κορμιοϋ σου
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Π. ΚΡ1ΝΑ1ΟΥ

καί φύλαξες τήν τρομαγμένη μας ψυχή!

“ΰΰ, έτσι, ιτού ντυθήκαμε 
τήν πανοπλία τής ’Αγάπης, 
δέ στέκει τώρα τίποτε μακρυά άπ’ τή μπόρεσή μας!

Εΐν’ ένα τέλειο κράτος πίσω άπό τήν πόρτα μας 
Έκεϊ θά ζήσουμε τό ποίημα τής ζωής μας.....

Μά συ δέν ήρθες· τώρα πού τά σπλάχνα 
σκιρτήσαν οί χυμοί τής γής, καί στ’ άστρα 
τών υμεναίων τή δάδα τρεμοσβήνουν.....

Δέν ήρθες....... ΚΓ άνανθο θλιμμένο 
φύλλορροεϊ τό “Εαρ στήν ψυχή μου!

ΔωΜΑΤΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ

Ήταν ενα δωμάτιο προαστείου 
μέ δυό παράθυρα στό δρόμο άνοιγμένα 
Δέν είδε ώς τότε άλλο άπό άθλιότητες 
κΓ άπό έπεισόδια πολύ συνηθισμένα.

Μά ήρθε καιρός καί κάποιο δείλι ώραΐο 
έζησε τήν Ιστορική στιγμή του. 
“Ισως πιά νά μή δοκιμάσει άλλο σπουδαίο 
συμβεβηκός ή υπόλοιπη ζωή του.

Μά κάθε έσπέρα, όταν στά τζάμια του θ’ άπλώθει 
πύρινος άπ’ τό δύσμα ό ήλιος πέρα, 
ή χλιαρή του θά ένθυμεϊται άτμοσφαίρα 
τούς δυό μεγάλους εραστές πού έδεξιώθη

Μέ ύγρό άρμυρίκι έστρώσαμε τό μυστικό μας γάμο 
κ’ ό έρωτικός μας βόγγος σαν ήχώ 
φιλί τοΰ πάθους πού έσμιγε τόν βόγγο καί λυγμό 
τής άλκυόνας θεία κραυγή στήν άμμο

Παρθενικά τάχνάρια μας στήν έρμη έτούτη άκτή
σά νάμαστε Θεοί ούρανοσταλμένοι
κ’ οί γλάροι ερχόντανε άφοβα κ’ οί πόντιοι πελαργοί 
στό πλάι καί μάς κυτάζαν μαγεμένοι!

Γυμνοί έβαδίσαμε γυμνοί, ντυμένοι μέ ήλιοφώς 
κι’ ήπιαμε φώς δωρεά τοΰ παρακλήτου 
κ’ άνθισε φώς καί χύθηκε ρομφαία ό λογισμός 
στήν Αίωνία ούσία τοΰ ’Απορρήτου!

Κ’ εκστατικά τά φρένα μας καί τό κορμί έλαφρό 
καϋμός τάφροΰ, πανί καί πεταλίδα
—Σφίξε με ’Αγάπη, όσο μπορείς, πρόσωπο θείο κΓ άγνό. 
τι θά μέ συνεπάρει μιά ήλιακτίδα!

ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΑΠΟΘΕωΣΗ

Γυμνοί βαδίσαμε γυμνοί στάμμόγιαλο. Τόφώς 
κρουστή φωτορροή νά μάς τυλίγει
κι’ Ικέτης νάρχεται άσπασμός ό πόντιος μυκηθμός 
μέ τοΰ ισοβίου πάθους του τά ρίγη.

Σέ μιά κοχύλα ώς σάλπιγγα τ’ άνέμου έραλδική 
διαβάσαμε τών ώκεανών τήν ιστορία 
καί σ’ ένα ξύλο άπό άρμπουρο, τοΰ ναυαγίου πικρή 
τήν κυματοδαρμένη έποποιΐα.

Θάμα γλυπτό πού Ιρίδιζε, τό βοτσαλίδι άνθός 
κΓ εξαίσιο μές τή φούχτα μας πετράδι 
κΓ ήταν κοράλλινη άνοιξη ό έξωτικός βυθός 
κ’ οί κοραλλένιοι κλάδοι!

Τοΰ Αιγαίου γαλάζιον όνειρο κ’ είκόνα ρεμβασμών 
τ’ όστρακο, ή θαλασσόπαπια, τό φύκι 
κ’ ήταν σά νά μαρμάρωσε στον ύπνον τών νερών 
λευκή όπτασία «άρόδο» ένα καΐκι.

Π. ΛΙΑΣΙΔΗ

Τ’ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΝ ΝΕΡΟΝ

Πέτρα ήτουν ή καρκιά σου στές άρτζιές μμά μούνταρα 
μέ τόν κοΰσπον τής όρπίδας έσπασά την, μέ τζιαιρόν, 
τζι ηύρα μουσσιεμμένον άμμον τής χαράς, τζΓ έφούνταρα 
τζΓ έπετάχτην τής άγάπης τ’ άρτεσιανόν νερόν.

ΠΑΡΑΑΑΑΗ

Ρωβκιάν πού τήν έθάρεια ξερήν μέσ’ τήν αύλήν μου 
πού τόσους γρόνους άποτην τζΓ άτσάππιστην τζιαμαί 
φέτη θωρώ πώς άθθισεν γιον νύμφη πού χαμαί 
ούλα πού πήεν σύμφωνη μέ τήν παραλλαήν μου.

Πού μέσα πού τής πορπισιάς τόν τάφον, ή καρκιά μου 
γεμάτη έρωταν, ζωήν, έβλάστησεν ξανά 
τζιαί μιά λεγνόκοξη ρουσοΰ μ’ άμμάδκια καστανά 
έξύπνησεν τόν έρωταν μές τά ξερόστηθά μου.

Ο ΧωΡΙΣΜΟΣ

Καβάτζιιν μου ψηλόν, λεγνόν, πλατύριζον
Έσπάσαν οί άνέμοι, τζΓ έν σέ ρίξαν!
τζΓ όσον τζΓ έκόψασιν τό μούτιν πιόν τζΓ έβρίξαν, 
ήρτεν ττουλούμπα, τζΓ έβκαλεσ σε ξύριζον!

ΤζΓ ένωσα πόσσω μου μιάν λύπην πού σέ σσιάστηκα, 
πούσουν καμάριν πάντα δίπλα στον νοτάν μου, 
π’ όκαμα χρώμαν τοΰ νεκροϋ, πού τά χαλάστηκα, 
σάν νά ξιρίζωσες τζΓ έμέναν τήν καρκιάν μου.

ΟΥΛΛΑ ΠΟΥ ΜΑΣΟΥΝ Ο ΘΕΟΣ

Ούλα πού νάσουν ό Θεός τζΓ άστραψες τζΓ έκρουσες με,
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προχτές π’ άνταμωθήκαμεν. ΤζΓ ούτε σιαιρέτησές με 
ούτε ύπ’ δψιν μ’ έβαλες, τζι’ έφυες τζι’ έφησές με 
τζειαμαί νεκρόν, τζι’ εις τό στραφήν πούρτες άνάστησές με.

Μέν τζ έν τό ζώδκιον του σπιτιού 
Του γέρημου τ’ άλακαδκιοΰ· 
Βρίξε πκιόν τζι έν τζιοιμοϋμαι.

Δ. ΛΙΠΕΡΤΗ

ΣΤΑ ΚΑΚΚΑΦΑ

Τόν άχαροV άντάν μέ δής νάρκουμαι σύναμπλά σου 
πέ μου γιατί, κόρη Καλλοϋ, 
ούλλον τζιαί πελλετάς άλλου 
τζιαί κλώθεις τά βρουλλιά σου ;

“Αν κλέψω νακκουρίν τζιαιρόν τζιαί πώ σου ήντα κάμνεις. 
Μηνίσσ’εις τέλεια μουλλωτή, 
καραμουτσώννεις τζιαί σσ’υφτή 
πιάννεις τήν στράταν, λάμνεις.

Μέ τούτα τά γινάδ'κια σου έντζι άφησες μου χάλιν. 
κρούζω πκιόν ούλα τό τζ'ερίν 
τζιαί τήν καρκιάν μου τήν γερήν 
“Εκαμες την άρβάλιν.

“Εσ'εις με γιά ποριψιμιόν τζι εν μέ λυπάσαι νάκκον.
Τούς λάς πού ρέσσουν σ’αιρετάς, 
’Πό’ μέν ξιππάζεσαι, πετάς 
Σγιάν τό πεζούνιν τ’ άρκον.

“Ετο πού ή ά(γ)άπη σου έν άουρη κουτσάζ’ίν. 
πκοιός έν πδν νά μέ λυπηθή ;
Κατύσ'η μ’ ώστι νά ψηθή 
“Εν νά ρουφώ φαρμάτζ’ιν.

’Εσού είσαι τό πάνυν μου τζιαί δκιώ ζωήν κοντά σου, 
“Ας τρώω τό ψουμίν ξερόν 
τζι άς ζήσω νακκουρίν τζ'αιρόν 
στά κάκκαφα μιτά σου.

Η ΠΑΛΛΟΥΡΑ

—Βρά Γιαλλουρού, άκκου, φακκοΰν—Μάνα, έν τό καπρέτιν 
Τό γέρημον τζ’εϊν’ τό σ’οιρίν, 
Τζ’ άμα πεινάση νακκουρίν, 
κάμνει τό σπίτιν φέττιν.

—Μμά, κόρη, τακκουροϋν πολλά.—“Εν τ’ άππαρίν άλώπως 
Τζ’ εϊν τό συζίνιν τζαί διψά, 
Σκαλίζει τζαί πορτοκλωτσά 
Τζαί σσ’ειέται πκιόν ό τόπος.

—Κόρη, ψίχου τζ έβ βούριστρον — “Εν τό ταυρίν σϊούρου 
Τζ’ έσ σύγκουντα ή κατσελλού 
Πών τήν έσσιοίνιασες άλλου 
Τζ έβαλέν την πωβούρου.

—Τούτον έν πλάσμαν, ττακουρά.—Ουσσου πκιόν τζαί φοουματ

—Έβριξεν ή μανούλλα της....... Τζι έθώρες τήν γιαλλούραν 
Νά σιονοστή μέσ’ στήν αύλήν 
Τζαί μάταιου μάταιου πκιόν φιλί ν 
Μέ τζιεϊνον πού ’ττακούραν

Πάνω σέ τζι είν τήν σταλαμήν πού κρούζει τζι άνασταίννει 
Τήν μιάν τζιαί’ τήν άληθινήν 
Τρεμουσιασμένην μιάφ φωνήν 
“ Ακούσε ν νά ξεβαίννη.

—“Α, πού νά σ’ έχω στόθ θεόν, κόρη μ’, άγκαλεμένην 
’Εν τούτος ζώδκιον τζ άππαρίν 
Τζιαί τό σιοιρίν τζαί τό ταυρίν 
Πού σ’ έσ' άγκαλιασμένην.

ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΑΜΜΑΔΚ1Α

“Ελα, κορού, νά δούμεν τά μαΰρα σου τ’ άμμάδκια, 
πού βκάλλουν τζιεϊν’ τές γλώσσες, πού κάμνει τό λαμπρόν 
Τζι άν κάμνουν τήν καρτκιάν μου τήν άχαρην κομμάδκια, 
Νά μέν πλήσσης, χαρώ σε, τζι άφησ’ τα νά τήν τρών.

Μ’ άν τύσιη τζι έννά κρούσω τζιαί νά γινώ ποζαύλιν 
Μπήξε με στήν αύλήν σου, βάρμε σέ μιάν μερκάν 
Γιατί ’πού τήν θωρκάν σου ’πού μιάν μέραν ώς άλλην 
Μπορεί τζιαί νά βλαστήσω, ναύρω παρηορκάν.

Τζι όντας καλοριζώσω τζιαί βκώ ψηλά τζι άθθίσω 
Τζαί ποταβρίσκω κλώνους, νάρτης πουκατωθκόν, 
Τά κάλλη τούς άθθούς μου γιά νά σοϋ τά ραντίσω 
Γιά τζ'εϊνες τές γλυκάδες τών δκυό σου άμμαδκιών

Η ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΥ

Σγιάν άγαποϋν τραντάφυλλον θέλεις νά σ’άγαπώ, 
Μμά τούτον έλ λλιόζωον, γλήορα μαρανίσκει 
τζι άσύντυχον τζι ήντα νά πή σγιάν θέλω νά τού πώ 
Πώς ή άγάπη μου έμέν ούλλον τζαί πολλυνίσκει ;
Έθελα νάτουν βολετόν νά μου σίλιοχρονίσης, 
Νά σ’ άγαπώ τζιαί σταλαμήν νά μέν βαρυκαρτίσης.

ΓΙΑ ΤΖΙΕΪΝΟΝ ΠΟΥ Τ’ ΑΡΝΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ
“Αννοιεν ή καρκιά μου φύλλα, φύλλα 
όντας σού έμπλαζα μές στά πιτύδκια, 
Χαρές τζιαί άγαλλίασες, παιχνίδκια, 
Σφιακταγκαλιάσματα τζιαί φίλα, φίλα.

Τζιείν’ ή πιτυερή ήτουν γιά μέναν
Παράδεισος σωστή τζι εμείς πουλιά της, 
Τορά κλαμάτου βρύση τζαί προλά της 
Πού μ’ άφηκες νά ζιώ χωρίς έσέναν.

Καμμιάν φοράν πού ρέσσω, ’πού τζιειπέρα,
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Tà κατατόπια κλάμοντα θωρώ τα
Τζι ήντα ’μουν δκιαλοοΰμαι τότες, πρώτα.... 
Άμμά γιά σέν ήταν δουλειές τ’ άέρα.

Τά φύλλα τού δέντρου τζιείνου ’πού ’σάπην 
Ππέφτουν χαμαί στήν γην τζ'ιτρινιασμένα 
Τζι ούλλα τά πάντα πκιόν έν πικραμένα 
Γιά τζιεΐνον ’πού τ’ άρνιοϋνται τήν αγάπην.

ΕΓΙΝΗΝ ΔΑΦΝΗ

Γιά σέν πκιόν ή ζωή μου έν άξίζει 
Ποτίζεις μέ καμούς, τόσα κακά, 
Μοιάζω τορά *νού  φού πού λουλλουπίζει 
Τζαί πά’ νά σβήση άκλουθητικά.

Γιά μέν’ τόν διψασμένον ήσουν βρύση 
Τζι έπιννα άχόρταα τζ’εΐν ’τό νερόν 
Τζι έλάλουν τούτον έν νά μέ δροσίση 
Πών τζιαί πεθυμισμένον ’πού τζιαιρόν.

Μμά τό νερόν τζιεϊν’ τό πεθυμισμένον 
Γλυκώττερον ’πού τ’ αλλά τζιαί καλλιόν 
γιά μέν έγίνην δάφνη τό καμένον 
Τζιαί πίννω το τορά μ’ άνακαλιόν.

σάν μεγαλόπρεποι έραστές μέσα στ’ άρχαϊα τά χρόνοα 
ΚΓ όταν μαζύ άνταμώσουμε τόν άνθισμένο Μάη 
έκεϊ άς σταθούμε. Σιωπηλά, λουλούδια εγώ θά δρέψω 
γιά νά στολίσω, ώ διαλεχτή, τ’ όμορφο σου κεφάλι. 
Λόγο κανένα δέν θά πώ τ’ ώραϊο γιά ν’ άσκημίσω! 
τού ήλιου τή στερνότερη άχτίδα θά φιλήσω 
όταν ζυγιέται στού χλωμού βλεφάρου σου τήν άκρη.

PRELUDIO IV
Πόση όμορφάδα άπλώθηκε στήν άγκαλιά σου ώ πόλη 
πού άπαλινά σέ τραγουδά ό φλοίσβος στό άκρογιάλι! 
Ρόδινα άντιφεγγίσματα σέ γαλανές άψϊδες 
λιγοθυμούν στού όρίζοντα τήν τραγική ήρεμία 
κι’ οί πόντιες αύρες στήν καρδιά μιά άπαντοχή σταλάζουν 
τού κωπηλάτη πού ρεμβός άγάλι άποξεχνιέται.
ΚΓ έμένα ώ πόση άπλώνεται στά στήθια άπαλοσύνη! 
Νοιώθω νά ζεϊ ή ψυχούλα μου στήν όμορφιά τού άπείρου, 
γίνουμαι χάδι στού Μαγιού τό φέγγος, σάν τό γλάρο 
σκιρτώ, σάν χλόη νείρουμαι, σάν κρίνο συλλογιέμαι.
ΚΓ ώ τά χλωμά πώς νοσταλγώ βλέφαρα τών ματιών σου, 
ώ πώς σέ άναλογίζομαι, γλυκειά, τήν ώρα έτούτη 
πού όνειρεμένα σεργιανάς στίς πράες δεντροστοιχίες 
μέσ’ τής άγάπης τούς ρυθμούς γαλήνια βυθισμένη

Γ. ΜΑΡΚ1ΔΗ

Ξ. ΛΥΣΙΩΤΗ

ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
Στή γυναίκα μου

Γλυκειά μου, σ’ τώπα μιά φορά, μά σοϋ τό ξαναλέω : 
θά σέ άγαπώ σάν σήμερα καί μ’ όλη τήν καρδιά μου 
στό μάκρος τής ζωούλας μου πού πλάϊ σου θέ νά γέρνει 
όπως στή δροσορεματιά ό πλάτανος ό αφέντης 
κι’ όπως γρασίδι έρωτικό πλάϊ στής πηγής τό χάδι. 
Καί θά φουντών’ ή άγάπη μου μέρα μέ τήν ή μέρα 
όπως οί άνθοί φουντώνουνε στής λεμονιάς τά κλώνια, 
κι*  ή σκέψη μου σάν τόν κισσό θέ νά σέ περιπλέκει 
όσο πού ό μαύρος θάνατος τά μάτια μου σφαλίσει. 
Γιατί σού άξίζει πειότερη κι’ άπό τή δική μου άγάπη, 
κι’ άπ’ όση κρύβουν τά πουλιά στού Μάη τις πρασινάδες, 
κΓ άπ’ όση τ’ άνθη νείρουνται στού δειλινού τις ώρες — 
τόσο είσαι όμορφη, καλή, καί τόσο άγαπημένη.
Μοιάζεις τραγούδι αύγερινό τής άνοιξης τό μύρο, 
ρόδα καί κρίνα στό γλυκό τό πρόσωπό σου άνθίζουν, 
στό στόμα σου όμορφιές γελούν μέ χάρη Παραδείσου, 
κΓ άπό τά μάτια σου ή ζωή κυλά ώς μέσ’ τήν ψυχή μου.

ΧΡΥΣΗ ΣΤΙΓΜΗ

ΑΓΑΠΗ

Μές στήν άγάπη τους θαρρούν πώς καί τ’ άγκάθια άντάμα 
τούς γίναν τώρα γιασεμιά, τούς γίναν τώρα κρίνα, 
καί στής χαράς τους τής πλατειάς τό διάβα — δές τί θάμα — 
καί τά σοκάκια τά στενά πώς πλάτυναν καί κείνα.

Τ. ΜΕΛΑ

Τώρα πού ή φύση όλόγυρα είναι γεμάτη άγάπη 
θέλω, άκριβή, στό χέρι μου τό χέρι ν’ άπιθώσεις. 
Μαζύ κΓ οί δυό νά πάρουμε στρατί τό μονοπάτι

ΚΡΥΦΟΜΙΛΗΜΑΤΑ

Θάλεια σέ θέλω γώ, καί σ’ έχω στή ψυχή μου άνασσα. 
Καί Κίχλα, Κίχλα δέν είσαι, καί Κίχλα Κελαϊδεϊς 
πότες μ’ ένα ’Ολύμπιο συναίστημα νά μέ κρατάς, 
καί πότες μέ τό βουητό — φουρτουνιασμένη θάλασσα

Τό γόνιμο σούρουπο τού θανάτου 
θάναι κΓ άφτό έφπρόσδεχτο : 
«γιατί νά θρηνήσουμε, καλή μου, 
τό χαμό τού εφήμερου Άδωνη ; 
στό δάσος τής άνθρωπότητας, 
δυό πέφκα, κ’ έμεΐς, 
καλλωπίσαμε τό ξερό τοπίο 
τό μολογούν τά σκαριά, 
τό διαιωνίζουν τά πράσινα κλαριά μας.»

Τ’ ΑΓΝΟ ΤΟ ΑΙΣΤΗΜΑ

Σάν τά μελτέμια τά σφοδρά τού Αίγαίου, στό στήθος
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—ή καρδιά σφυρί κι’ οί πόθοι σίδερο, άμόνι — 
τά πάθη μύρια, πλήθος :
τό νοΰ σέ πλάνους λογισμούς γυρνούν. Μά μ’ έξυψώνει

'Ενός άγνοΰ αίστήματος ή λαμπρότης : τροπάρι 
πού Ιερουργό κάποια κυρά πού σέρνει στά φτερά 
τό λογισμό, καί σάμπως νά φεγγοβολά λυχνάρι, 
καί σάμπως στή ψυχή ν’ άχολογά μιά ψαλμουδιά.

Π· ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΦΙΛΕ ΜΟΥ — ΦΙΛΕ ΜΟΥ

Θυμάσαι, φίλε μου, φίλε μου, 
πού βημάτιζες μές τό παλάτι σου 
νέος, ώραϊος, εύθυτενής, 
πού βημάτιζες μόνος μές τό παλάτι σου 
μετρώντας τό ρίγος τής εύτυχίας σου.

Περίμενες τήν άγαπούλα, 
μά ποιόν άγαπούλα, ώ! 
Κι’ αύτή έρχονταν κάθε φορά πού τήν περίμενες 
Αύτή έρχονταν κάθε φορά πού τήν περίμενες.

Στήν άφή της ένοιωθες τό γάλα 
άξιο μονάχα βρέφους φάτνης φωτοστέφανης. 
"Οταν τά μάτια της έστρεψαν νά σέ κοιτάζουν στό πρόσωπο 
σέ περιέλουε μέ τό φως τής άγάπης ό Θεός 
Κι’ ήξερες πώς τάγματα άγγέλων 
ήταν φίλοι πιστοί.
Όταν άγγιζες τά μαλλιά της 
γέμιζες μιά φούχτα μαλλιών μυστηρίου, 
πού τά μελετούσες κλωστή τήν κλωστή, 
καί σου φέγγαν μέ φανάρια άγγέλοι.

Φίλε μου, φίλε μου, 
πού βάδιζες ώραϊος, εύθυτενής, μεριμνώντας τήν εύτυχία 
στό παλάτι πού πέταξε μέ τά φτερά τών άγγέλων 
Κι’ άφήκε μονάχα τό γήπεδο 
όπου βλάστησε τώρα μιά ζούγκλα, 
φίλε μου, φίλε μου, 
κι’ ό βρυχηθμός του λιονταριού, 
φίλε μου, φίλε μου, 
έξακοντίζει ένα μαχαίρι εγρήγορσης, 
πού κόβει τή θύμηση.

Ν. Μ1ΚΕΛΛΙΔΗ

ΧΙΜΑΙΡΑ

Πρόσεξε τό στεφάνι πού θά φορέσεις στό τέρμα 
μήπως σού ξεσχίσει τά μακριά άραχνουφαντα μαλλιά 
καί σβήσει τόνειρο τού πληγομένου γλάρου, 
γυναίκα τού άπρόσιτου ονείρου 
κάθισε στήν πέτρα τής ύπομονής 

καί περίμενε τό μήνυμά μου 
μέ τό περιστέρι πού μού χάρισες.

(‘Η άνάσταση τού έαυτού μας
σκότοσε τόνειρο
καί χάσαμε τήν παντοτινή άνοιξη).

Τώρα σού χάρισα τό θάνατο
κι ένα χρυσοπότηρο γιομάτο άχνό κρασί.
σάν τότε πού γύρισες
μέ τά μαλλιά χωρισμένα σέ λεφτές κλωστές
πού πάνω τους δέσαμε τά όνειρα τής άλλης ζωής 
σάν τότες
πού φορούσες στό κορμί τόν άνεμον.

καί κοιμόσουν μέ τή θάλασσα
γυναίκα τού άνύπαρχτου ονείρου
γυναίκα τής ύστερης ζωής
σάν τότες πού γύρισες
σκορπίζοντας παντού φωλειές χελιδονιών 
σκορπίζοντας παντού άνεμώνες καί θάλασσα

— Χίμαιρα!

ΜΑΛΒΙΝΑ

Τή θάλασσα νά φοβάσαι μέ τά νεκρόψαρα· 
γλυκόνερο δροσερό σάν τά χείλια σου Μαλβίνα· 
Γλυφάδα στά στήθεια σου καί στό κορμί σου 
Ψαρένια τά μάτια σου
—Θάλασσα χωρίς άλάτι.

Τά μουχλιασμένα καράβια πού ταξιδεύουν
οί πόθοι σου άνεχπλήρωτοι
τάγκυροβλημένα καράβια πού νειρέβονται
οί πόθοι σου έχπληρομένοι
Μαλβίνα, Μαλβίνα
άνεράδα τού νεκρολίμανου
νά φοβάσαι τή θάλασσα μέ τά νεκρόψαρα 
καί τά μουχλιασμένα καράβια πού ταξιδεύουν 
Μαλβίνα!

ωΡΕΣ ΑΓΑΠΗΣ
τής Αύρας.

’Ακίνητος στήν ίδρωμένη φούχτα 
ό πόθος.
ΚΓ ό στεναγμός σου θάλασσα

καί τά φιλιά σου κύμα

Β. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
Η ΑΝΕΡΑΔΑ

Στήν χώραν π’ άναγιώθηκα 
κ’αί κόμα άναγυιώννουμουν 
κ’άρκεψα νάκκον νά λαχτώ,
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τότες έξηφοήθηκα 
τά ζώδκια κ’ι έν έχώννουμουν 
κ’ι έξέηκα νά δκιανευτώ.

Σέ μιάν ποταμοδκιάβασην 
μιαν λυερήν έσ’ κ’ ιάστηκα 
-νείεν καή ή σταλαμή!- 
ούλα τ’ άρνίν είς τόν τσ’ ωκκόν 
'0 άχαρος έπκιάστηκα, 
άντάν ττκιαστή μέσ’ στήν νομήν.

Άντάν με εϊδεν έφεξεν 
κ’ι ό νους μου έφεγ’γ’άστηκεν 
κ’ι έφάνην κόσμος φωτερός. 
Άντάν μου χαμογέλασεν 
παράδεισος έπλάστηκ’εν 
όμπρός μου κι’ έμεινα ξερός.

Εύτύς τό πας μου έχασα, 
τόν κόσμον έλλησμόνησα 
κΊ εμεινα χάσκοντας βριχτός. 
είπεν μου : έλα κλούθα μου- 
κ’αί που καρκιάς έπόνησα 
κ’αί έκλούθησά της, ό χαντός.

Λαόνια, κάμπους κ’αί βουνά 
άντάμα έδκιαβήκαμεν 
γεμάτ’ άθθούς κι’ άγκαθθερά- 
ή στράτα (δ)έν έτέλειωννεν 
κ’ αί δέν έποσταθήκαμεν 
ήτουν γιά λλόου μας χαρά.

Έτρεμεν μέν κ’αί χάση με 
κ" έτρεμα μέν κ’αί χάσω την 
κ’αί μέν τής πω κ’ αί μέν μου πή· 
έδίψουν την κ’ι έκαύκουμουν 
κ" έτρεμα μέν κ’αί πκιάσω την 
κ’αί γίνουμεν κ’ οι δκυό στραπή.

Ύστερα σγιάν παράδεισον 
έναν βουνόν έφτάσαμεν 
ϊσ'α μέ τάψη τούρανοϋ. 
κ'εϊ πάνω κ'εΐ έκλάψαμεν 
άντάμα κ” έγελάσαμεν 
μέσα στους μούσκους τοϋ βουνοϋ.

Λαλεϊ μ’ : αν είσαι πέρκαλλος, 
τωρά πκιόν μείνε δίχως μου, 
άν σοΰ άρέσκ’ έτσι ζωή· 
κ'αί ξαπολά’ ναν χάχχανον, 
ίσια’ νωσα τό στήθος μου 
πώς άλλονάκκον νά ραή.

Είπεν. κ" έγίνην άφαντη 
εύτύς π’ όμπρός μώχάθηκεν, 
σγιάν άνεμος περαστικός· 
έράην ή καρτούλλα μου,

Κ. MONTH

εύτύς ό νους μώστάθηκεν 
κ” είμαι πού τότες ξηστηκός.

01 πλήξες πού μέ τρώασιν 
άκόμα’ ν άφανέρωτες
κ” εις τά πουλιά πού κ’ιλαδοϋν. 
Έχ'ει πού τότες, όπου δώ 
τές άνεράδες, τρέμω τες· 
κ’ αί πογυρίζω μέν μέ δουν.

ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ
Τριαντάφυλλα στά μάγουλα 
τριανταφυλλιά κορδέλλα στό μαλλί 
καί βγαίνει στό μπαλκόνι. 
Μπουμπούκιασμα τά στήθια της φουσκώνει 
σάν κϋμα πρί στό βράχο άναλυθή.
Λαιμός άφρός, μάτια άστρα, 
μιά πεταλούδα γελασμένη τή ζυγώνει : 
τριαντάφυλλον όλάκερη 
καί τό μπαλκόνι γλάστρα.

ΣΤΙΓΜΕΣ
Πέρα άπό σένα πέφτω στό χάος, 
πέρα άπό εσένα δέν ύπάρχει βήμα, Έρση.

Δώστε μου ξανά τόν καιρό έκεϊνο 
πού ή άγάπη έγραφε τό πρώτο της φωνήεν, 
πού σχεδίαζε τήν άγκαλίτσα τής ψιλής της.

ΕΡΣΗ
Κρατώ τό φώς τής άγάπης σου 
καί διασχίζω τή νύχτα, 
κρατώ τήν πυξίδα τής άγάπης σου 
καί ταχτοποιώ τά πελάγη.

ΚΙ ΑΛΛΟ ΤΗΣ ΕΡΣΗΣ
Ό δρόμος μου τελειώνει στήν άγάπη σου, 
στήν άγκαλιά σου σταματά ή ζωή μου.

ΑΓΑΠΗ
’Εκείνη ή άχτι να φταίει
πούπεσε έτσι άπάνω σου, 
πού σ’ έδειξε έτσι 
πού σέ ξεχώρισε μέσ’ άπ’ τό σκοτάδι γιά νά σέ δείξη, 
έσένα καί τίποτ’ άλλο, 
πού σέ διάλεξε γιά νά ένανθρωπιστή.

ΕI Ρ. Π ΑΝ ΑΓΗ
ΠΡΟΣΜΟΝΗ

Έχει κρύψει τόν άληθινό εαυτό του στις μέρες πού έφυγαν.
Μετρά τις ήμέρες πού πέρασαν - μιά μέρα, δυό μήνες, τρία χρόνια.
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μέ γράμματα πού μοϋ όφείλει - σχέδιο, σπουδές ή σύνθεση σέ 
γραμμές καί χρώματα.

’Εγώ μετρώ τή ζωή μου σέ ποιήματα καί περιμένω.

ΑΝΑΘΗΜΑ
’Ενθυμούμαι δυό χλωμά χέρια πάνω στον ώμο μου.
Τότε δέν ήξερα παρά νά όνειρεύωμαι κάποτε νά τά’ γγίζω 
μέ δέος δπως ή αίμορροοΰσα γυναίκα τοϋ κυρίου τό ένδυμα. 
Παραπατούσα χαμένη μέσα στή νύχτα όταν ένα όνειρο 
άπλωσε τό χέρι του άπό τον ούρανό καί μέ κράτησε

Ή ποίηση, 
γτννησε μέσα μου έναν κρίνο καί λησμονήθηκα

στήν έκστασή μου 
νά στον χαρίσω.

ΤΟΣΗ ΔΥΝΑΜΗ
’Εκεί είναι ένας άντρας λογικός κι’ ένάρετος
Έδώ είναι μιά γυναίκα πού τραγουδά χωρίς νάχει ζήσει.
’Αλλά ή ιδεώδης άγάπη καί άν τον έτύλιξεν μέ θέρμην 
μάταιη έστάθη ή άλήθεια ν’ άπαλύνη τή ψυχρή του σκέψη.

'Η σιωπή θά γλύφει τή ψυχή μου 
ώσότου βότσα - βότσαλο γιαλού φρεσκοπλυμένο μείνει ;

Τόσο πολύ ή σιωπή μέ έχει καθαρίσει, πού κάποιο 
θαύμα έντός μου έπετελέσθη.

’Εγώ έχω τό φως τής σιωπής κλέψει κι’ όμως ή σιωπή 
είναι κάτι σάν θάνατος.

ώστόσο έσύ ό λογικός κι’ ένάρετος τό ξέρεις πού βρίσκεις 
τή δύναμη νά σιωπάς όταν άπό τό δρόμο σου κάθε μέρα 

πιό πολύ μακραίνω.
όταν έγώ είμαι έτοιμη νά σιωπήσω μές τή σιωπή σου 
γιά ν’ ανέβεις ;

ΘΡΗΝΟΥ ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ

’Εκείνος πού άγάπησα καί δέν τό ξέρει 
ας μή μού πής πώς τού είμαι ξένη.

’Αγάπησα τ’ άδύνατα, τά Ισχνά του χέρια 
πού μοιάζαν πληγωμένα περιστέρια.

Μά τάδα κάποια μέρα βροχερή 
περίλυπα νά γέρνουνε στή γή

Κι’ έμοιζαν μέ γεμάτη πιά σελήνη 
πού γλυκοπέφτει στής αύλής τήν κρήνη.

Μέσα σπά μάτια του μι’ άχτίδα ύγρή 
στον ούρανό στρεφόταν σέ μιά δέησ’ ιερή.

Καί δίπλωσα μεμιάς τά θεία φτερά μου 
κι’ έκρυψα τά παρθενικά τά μυστικά μου.

Τόσο ή μορφή του μέσα μου άγρυπνεΐ 
πούγινε ή άγάπη μου τραγούδι καί φωνή.

Κι’ έγινε τό τραγούδι μου ένας θρήνος 
γλυκύς κι’ ώραιόπλαστος σάν κρίνος.

’Εκείνος πού άγάπησα καί δέν τό ξέρει 
άς μή μού πή πώς τού είμαι ξένη.

Η ΦίϋΝΗ ΣΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΛΥΚΕΙΑ ΝΥΚΤΑ

Κι’ ή φωνή σου : Γιατί μπήκες στο δρόμο μου ; ’Εγώ πού όνειρευόμουνα 
μ’ άδρές άσκελιές νά προσπεράσω τό λόφο κι’ άνεβαίνοντας τ’ άπέναντι 
βουνού τήν κορφή τήν ψηλότερη νά σμίξω μ’ εκείνον τον κάθετο θρόνο 
μά κοίταξε — πέτρινος μόλις πού φαίνεται μέσα στά σύννεφα. Μ’ άργοπορεϊς σταματώντας με 
γιά μιά καλή μέρα ή καί γιά ένα όνειρο σύντομο μέσα στό βράδυ.
Κι’ έξαφνα — έκεϊ π’ άνεβαίνω άργά άπ’ τό βάρος πού δίνουν τά χρώματα τού κόσμου μέσα μου 
μέ τον ήλιο καυτό νά στραγγίζει τόν ίδρω τού μόχθου μου, έξαφνα, έκεϊ πού άνεβαίνω 
ψιχαλίζεις δροσιά μέ τά δάκτυλα δπως τ’ άπλώνεις σέ μέ, μέ τό πρόσωπο 
δπως μαζεύει τήν πίκρα σου σ’ ένα χαμόγελο 
μά, έλα, λοιπόν, αύτή σου ή άπλότητα μού άφαιρεϊ σκέψη 
καί χρόνο καθώς άνεβαίνω. Δέ βλέπεις, λοιπόν, πού ό δρόμος μου είναι πολύς, δέ βλέπεις 
τ’ άνυπόδητα πόδια μου, τές γυμνές πέτρες στον ήλιο ; Καθώς τρέχεις 
ξωπίσω μου πρόσεχε Τούλάχιστον κάτσε σ’ έτούτο τό δένδρο, περίμενε 
’Ίσως νά μήν άργήσω. Έπιστρέφοντας μπορεί νά σού άνάψω ένα κερί ή 
νά σού κρατήσω τό χέρι καθώς θά γλυστράς άπ’ τό βάρος τής κούρασης τό βουνό 
κατεβαίνοντας. ’Ακόμα μπορεί γονατίζοντας νά βρω ποιά προσευχή θά πώ γιά τά χέρια σου, 
γι’ αύτά σου τά χέρια, άγάπη μου, βιάζομαι, τρέχω, μήν μού τά κρύψεις σέ δυό 
δίπλες λύπης π’ άργώ, οφείλω ένα φίλημα σέ τούτα τά χέρια, πού 
πριν μέ γνωρίσουν οί άνθρωποι χάρισαν ένα άστέρι στή νύκτα μου κι’ ένα 
κλωνί μυγδαλιάς άνθισμένης στό χειμώνα τής καρδιάς μου.

Α. ΠΑΣΤΕΛΛΑ
ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΠΟΝΟΣ

Μιά κοπέλλα κλαίει άπόψε στό θαμπό μου τζάμι. 
Μιά λεπτή κορδέλλα γύρω στό λαιμό μου, 
στήν καρδιά μου άφή άγάπης, πού δέν ήρθε. 
Άστρο τής αύγής, Παναγία τού Γκρέκο, 
μέ τού πόνου σου τό βρέφος στήν άγκάλη, 
Έξω σέ μιά γλάστρα πνίγεται μιά κάμπια 
των ματιών σου οί κύκλοι κοίτα πώς πλαταίνουν.

Πέρ’ άπ’ τίς βροχές άναδύονται ήλιοι, 
κι’ είναι οί κάμποι, πού προσμένουν παπαρούνες, 
ύφεση στον πόνο πού κρατάω βαθειά μου. 
Μιά κοπέλλα κλαίει άπόψε στό θαμπό μου τζάμι. 
Δυό θολά ποτάμια πνίγουν τήν καρδιά μου.

Λ. ΠΑΥΛΙΔΗ

ΑΝΘΡωπωΝ ΤΕΛΕΙΟΙ ΕΡωΤΕΣ

Ζ'
Κκ ίσαμε τ’ άσπρα γηρατειά, πούνε καθάρια φλόγα 
δίχως καπνό στό θάνατο μπροστά τής ζωής πυρσός 
Θά ζήσουμε πάντα γεροί κΓ ωραίοι καθώς τή ρόγα 
μοσχάτου πούνε τραγανή καί λάμπει σάν κισσός 
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γιομάτη φέγγος σύθαμπο κι’ άς τή στερνοτρυγήσουν 
στα ρίγη τού χινόπωρου, γιατί μέσα της κλεϊ
τ’ άγνό της νάμα ζωντανό. Κι’ εμείς σά μας χωρίσουν 
ανέμων μυστικές πνοές σ’ ώρα χαμοΰ θολή

άπ’ τό ζωοπάροχο κορμό, σαν ώριμες οπώρες 
θά γύρουμε στό καρπερό μας χώμα· ϊσαμ’ έκεϊ 
σίγουροι πώς θά φτάσουμε τις γοργοπόδες ώρες 
του ’Ερέβους δρασκελίζοντας τό χώρο. Κι’ ή άπλοϊκή

πίστη, πώς έχει κι άλλη ζωή πέρα σέ κόσμον άλλο 
ά δέν άνθεϊ στά φρένα μας σά ρόδο τήν αυγή
καί τί μας νοιάζει ; μιά κι’ έδώ σ’ άπανεμιά ή σέ σάλο 
πάντα έκαμεν ή άγάπη μας παράδεισο τή γη ;

Κι άφοΰ ’σαι, ’Αγαπημένη μου, καλή κι ώραία πάντα — ότι 
’Έφηβος ονειρεύτηκα κι’ άντρας τώρα ποθώ — 
κι’ άφοϋ πάντα στοχάζομαι πώς ή μεστή μου νιότη 
δέντρο στό φώς έκλάρωσε καί γιόμισε άπ’ άνθό ;

II
Κι άφοϋ μέ τ’ άπαλό πολύ καί τ’ άξιο σου τινάζεις 
χέρι τό δέντρο κι ώς σκορπά τ’άνθια του, ’Εσύ γερτή 
στό χώμα καί στή ρίζα του τό θησαυρό συνάζεις 
νά μπλέξουμε τά στέφανα γιά μιά τέτοια γιορτή ;

Η'
Γιά τούτη τήν τρανή γιορτή πού λέει τήν άρετή μας, 
γιατί σήμερα κλείσανε δέκα χρόνια σωστά 
άπ’ τήν ήμέρα πού έγινε κληρονομιά δική μας 
ή τέλεια άγάπη καί μ’ εμάς ζεϊ καί θά ζεϊ πιστά....

ΜΝΗΜΗ

Καμμιά δέ σ’ έφτασε φωνή καί τώρα πιά εχεις πάρει 
τό κρύφιο πέρ’ άπ’ τό πυκνό φαράγγι μονοπάτι 
καί χάθηκες καί μ’ αφισες τών ίσκιων περατάρη 
στούς μαύρους δχτους τής νυχτιάς πού πλημμυρά τά πλάτη...........

Σ’ ώρες γλυκές σέ θρήνησα, σ’ ώρες πικρές σέ πήρα
μαζί μου σάν τον άνεμο στ’ άνθόκρημνα τ’ ’Απρίλη
ΚΓ ώς οί πρωινές φυσούσαν πνοές χρυσάδραχτα άπό μύρα
σοΰ άλειφαν τό λιγνό κορμί τά λυρικά μου χείλη...........

Μ’ άπ’ όσες άχραντες μορφές έχω γιά σέ περάσει
μέσ’ άπ’ τή γή μεσουρανίς στό λίοκαλον αιθέρα
τών λογισμών ή στών παθών τά πυρωμένα δάση
καμμιά δέ χαμογέλασε στή σκοτεινή μου μέρα.........

Γιατί δέν ήσουν τ’ όνειρο, δέν ήσουν ή έξαισία
φλόγα πού ή στερνή λάμψη της τόν έρωτα χαράζει, 
πρόπλασμα γήϊνο σάλευες στά χέρια μου κ’ ή ούσία 
τών πόθων άλλοιφόρμισε σ’ άσπέδιστο χαλάζι.................

Στήν άσπρη θύελλα κράτησα τά πετρολούλουδά της
άν μοϋ ματώσαν τή μορφή λοξά στό μέτωπό μου
δέν έπαψε νά μέ κινεί μέ τ’ άγγελόκρουσμά της

έμπνευση μυσταγωγική στόν τελικό σκοπό μου.......

Κ’ έμεινες, όπου άπόμειναν μοιραίων χαμών ρημάδια 
τά μυστικά σου θέλγητρα τ’ άλάλητα άσματά μου 
τά πού δέ μούδωκες ποτέ τά πού δέν πήρες χάδια, 
ν’ άναρριγάς κρύα κ’ άχροη αύγή στ’ άκροπερίγυαλά μου.....

ΕΡωΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

'ύΰς μ’ είχες πόθο κ’ έγνοια σου ξάφνου μέ βρήκες, σάμπως 
τής μυστικής σου θάλασσας νάμουν τό ένάλιο θάμπος.....

Κι’ ώς άνεβαίνω πρός τό φώς στήν τρίαιναν τήν όρμή μου 
μαργαριταρολούλουδο λαμποκομάς μαζί μου.....

Κ’ ένώ τή βραχοστέφανην άκρογυαλιά πατούμε 
στ’ αύγινά χαιρετίσματα κ’ έμεϊς άνταπαντουμε...........

Καί σ’ άκλουθώ καί μ’ άκλουθάς, σχήμα διπλό κι’ άκράτο 
στό σούρουπο πού μέστωσε καί τρέμει άχνοφλογάτο.......

Κι’ ώς σ’ άπιθώνω στήν πλαγιά τή νυχτοφιλημένη 
ίσκιος διαβαίνω άπάνω σου καί σέ πατώ άναμμένη.

Κ’ ένώ έχεις τήν άστροφεγγιάν άπανωσκέπασμά σου 
ούράνια χρυσομέλισσα τρυγώ τήν ομορφιά σου.........

Καί τό φιλί σου μολογα καί μέ γνωρίζεις πρώτη 
χαρά ποθοκρατόρισσα στήν ώριμή σου νιότη.

Α. ΠΕΡΝΑΡΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ Η ΑΓΑΠΗ

I

Εϊν’ ή άγάπη θάλασσα κί’ ό π’ άγαπάει είν’ ναύτης.

II

Είχες πατέρα μίά φορά, ναύτη, ναύτη κι*  έκεϊνο 
κι’ ή θάλασσα ή άχάριστη, μιά φοβερή νυχτιά 
σ’ τόν άρπαξε κυλώντας τον μέ σάββανα άφριστά. 
Θυμήσου. Είχες κάποτε γονηό, ναύτη κί’ εκείνο.
—Τί μου τό λές ; κι’ αν φανερά θωρώ πώς μέ τραβάει 
τό κύμα στήν άγκάλη του άπό μιά σ’ άλλη στιγμή, 
είναι γιά μένα ή άγωνία πανώρηα ήδονή.
Σώπα, λοιπόν. Γλυκός είναι ό άφρός πού μέ τραβάει!

Ill

Τής έρωτιάρας τά φιλιά τής νηας, πού σέ μεθάνε, 
τά χίλια τά γλυκόλογα κ’ οί ψευτοστεναγμοί,
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μή σέ γελούν. Μή κλίνουν σου χωρίς σκέψη ο! άρμοί 
σέ πλάνο αγκάλιασμα. Άλλοι, σ’ άβυσσο σέ τραβάνε.
—Τι μου τό λες ; κι’ άν σάν τό φως τό βλέπω πώς πλανιέμαι 
είναι γλυκός ό πλανεμός. τΗταν νά μήν άγγίξω 
τό στόμα μου στο στόμα της, τό φίλτρο νά ρουφίξω.
Τώρα πειά σκλάβος της τραβώ κι’ άς βλέπω πώς πλανιέμαι .

IX

Είν’ ή άγάπη θάλασσα κί’ ό π’ άγαπάει είν’ ναύτης.

ΣΕ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ

"ùû, μελαγχολίκή καί ντροπαλή γλυκειά κυρία, 
πού γνώρισα μονάχα μιά στιγμή, 
γιά σένανε είν’ οί σκέψεις μου, οΐ παλμοί, 
γλυκειά καί ντροπαλή κι’ άβρή κυρία.

Δε θά σέ γδύσω έσέ σάν άλλες μέ τό μάτι, 
δέ θέ ν’ άφήσω νά ριγήσει τό κορμί 
σάν πάντα γίνεται σ’ άκόλαστην όρμή. 
Νοιώθω γιά σέ πρωτόφανο άλλο κάτι.

'ω, μελαγχολική καί ντροπαλή γλυκειά κυρία, 
τι νά σου πώ ; πώς νά σ’ τό πώ, πώς νά σ’ τό πώ 
πώς τήν καρδιά μου πλημμυράει τό «σ’ άγαπώ ;» 
γλυκειά καί ντροπαλή κΓ άβρή κυρία

ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ

Σάν έρχεται ή άγάπη 
άπάνω στά λευκά φτερά τής αύρας 
είτε άπάνω στις άχτϊνες τοϋ ήλιου 
ή άπάνω στις μαύρες φτερουγες τού ύετού καί τής καταιγίδας, 
μήν πής πώς έχει πληρωθεί τό ποτήρι σου 
όταν τά δένδρα ήταν πράσινα, 
όταν κελαήδαγαν τά πουλιά τής νιότης, 
όταν 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 υπεσχημένο ταυτίζονται σέ δροσιά, 
ταυτίζονται σέ δροσιά καί σέ πλήρωση, 
κι’ ό παράκαιρος άνθος, άνοιξιάτικο μύρο πολλαπλάσιο.
"Οταν στέλνης τις νότες τού τραγουδιού σου στό κενό 
γιά νά μήν άκουστούν άπό κανένα 
νάσαι φειδωλός καί μέσα στά πλούτη σου· 
Μά όταν γίνεσαι κορυδαλλός 
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, 
όταν τό συνεχίζει τό ρουκάνι κι’ άπάνω στή νεκρόκασσα*  
συλλάβισε τή λέξη άγάπη σ’ όλους τούς τόνους, 
κλίνε τη σ’ όλες τις πτώσεις*  
μή τήν προδώσης*  
μή τή σκοτώσης.

Φ. ΣΤΑΥΡΙΔΗ

ΤΟ ΡΟΔΟ
Τό ρόδο τό άναζήταγα 
γιά μήνες καί γιά χρόνια 
άνάμεσα στά κλώνια 
σέ μιά τριανταφυλλιά, 
όμως σά δέν περίμενα 
τό βρήκα καρφωμένο 
καί μοσκοβολημένο 
στής κόρης τήν ποδιά. 
Τό πήρα καί έμάδαγα 
τά πέταλα ένα ένα 
τά χιλιευωδιασμένα 
νά ΐδώ άν μ’ άγαπά, 
μά πριν τά μάσω όλότελα 
ή κόρη άπολογήθη 
σάν γέρνοντας κοιμήθη 
εϊς τήν καρδιά μου άπά.

ΑΡΧΕΣ ΦΘΙΝΟπωΡΟΥ

Φεύγεις καί σύ, λοιπόν, ώς τ’ άλλα 
τά καλοκαίρια. Μές στό δείλι 
μού καίει ή δίψα σου τ’ άχείλι 
καί ρέει τό δάκρυ στάλα στάλα.

Ριγώ στή θύμηση τού πέρσι.
Μού λείπει έφέτο ή άγκαλιά σου. 

"bò, πώς κρυβόμουν στήν ποδιά σου, 
νεκρή μου άγάπη, "Ερση, ώ "Ερση.

Σά γοργονάσασμα θανάτου 
ή συντυχιά τού άνέμου έκύλα 
στά χλωμορόδινα τά φύλλα 
κι’ άπόνετα τά σκόρπαε κάτου.

Ριγώ στή θύμηση τού πέρσι.
Μού λείπει έφέτο ή άγκαλιά σου. 
Χω πώς κρυβόμουν στήν ποδιά σου, 
νεαρή μου άγάπη, "Ερση, ώ "Ερση.

IN PERSPECTIVE 

’Αφιέρωση

Σά μιά σταγόνα διαλυμένη 
μέσα στήν κάψα τού μεσημεριού 
φέρνεις στά χείλη τά μακάρια 
γεύση άπό πρώιμο καλοκαίρι, 
κι’ έτσι καί γυρνάς τό πρόσωπο 
άπ’ τή ζωή, μακρυά πού δίνεται 
διάφανη μές στό φώς τού βάθους 
μοιάζεις άλήθεια κι όνειρο — 
τό χτές, τό σήμερα, τ’ αύριο, ένα.
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τ. ΣΤΕΦΑΝΙ ΔΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΑΝΟΥ

CARO MIO BEN

"Έτσι φαντάστηκα.
Νάμαι γέρος, μόνος στή χιονιά μου, 
στη σιωπή μου βυθισμένος.
Δίχως πάθη, δίχως μίση, 
πάνω άπ’ τόν πόθο.
Νά σφαλνώ τά μάτια καί νά νείρουμαι 
κάποια παρελθόντα πούγιναν πουλιά 
καί στή μοναξιά μου ήρταν 
συντροφιά νά μου κρατήσουν 
’Αόρατο χέρι τήν πόρτ’ άνοίγει 
καί μπαίνει ’Εκείνη.
Θεέ μου, πόσο τήν όμόρφηνε ό χρόνος!
Δεν βλέπω πιά ρυτίδες στήν ψυχή της 
καί ή φωνή της καθαρή, σάν γάργαρη πηγή 
«Άργησα. Έπερίμενες πολύ ;» 
—«Μέτρο δέν έχει ό χρόνος· 
μέσα στον χρόνο ό χρόνος χάνεται· 
ήρτες· αυτό μοϋ άρκεϊ».
—«Θυμάσαι τό πρώτο μας φιλί ;»
—«Ήτανε όνειρο, καλή.»
—«’Ακούω έξω τή βροχή, σάν προσευχή νά πέφτει» 
«Είναι οί στάλες τής βροχής πού πέφτουν στή Μαγιόρκα 
Νά μπορούσαμεν έτούτη τή στιγμή 
τόν Σοπέν νά ακούαμε στό πιάνο.......»
—«Γιατί δεν παίζεις ; Μέσα σέ σκόνη παχυλή 
βλέπω τό πιάνο σου θαμμένο.»
—«Δες τά χέρια μου πώς τρέμουν!.......
Τά δάχτυλά μου πιο κοκκαλιάρικα άπ’ τά κόκκαλα τοΰ πιάνου.»
—«Τά χέρια σου στό πιάνο εγώ θά τ’ άκουμπήσω.
Τό ξέχασες ; Σοΰ τό είχα ύποσχεθεϊ»
—«“Ητανε όνειρο, καλή.
‘ΰύστόσο θά σου τραγουδήσω : Κάρο Mio Πέν, 
τό πρώτο μου τραγούδι στή φωνητική.
Θυμάμαι ακόμα τή νύχτα εκείνη τή φθινοπωρινή.
Στή βεράντα καθισμένος τό τραγούδι μελετούσα. 
Ξάφνου μέ κτύπησαν χιλιάδες κεραυνοί 
καί ή βροντή μούσβησε τή φωνή :

Κάρο μίο πέν.............
Τί περιμένεις ; Κανείς δέν πρόκειται νάρθεϊ.
Τό παιδί μας τό σκοτώσαμε προτού νά γεννηθεί»

“Ετσι φαντάστηκα στις δώδεκα κ’ ένα λεπτό 
τή νύχτα κάποιου μηνός 
τού σωτηρίου έτους χίλια ένιακόσια πενήντα τρία. 
Αύριο νά εξοφλήσω πρέπει 
κάποιο γραμμάτιο στήν τράπεζα 
καί τού κυανιούχου ή πικρά όσμή. 
μέσα στό σκοτεινό μου θάλαμο 
πιό ανάγλυφη μού κάνει τή ζωή...........
Κάρο μίο πέν.

Τ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ

ΑΓΧΟΝΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ

Κίτρινες νύχτες τού Νοεμβρίου, 
’Ατμοί άπό θειάφι κί άνήμερους ίμερους 
’ΰθχρό λείψανο — τό κερί τών Ιερέων 
ή σβηστή ψαλμωδική φωνή τους 
δάκρυα — λυγμοί — μάταιοι θρήνοι.

Τρυπάς τή γή, μέ τά σπασμένα, 
κατάλευκα δοξάρια τών όστών σου. 
Άπ’ τις λυωμένες σάρκες σου, 
μιά γιασεμιά γεννήθηκε 
— λευκοντυμένη νύφη — 
στολίδι καί πληγή γιά τό κορμί μου.

Ξερή πολιτεία — έγκαταλελειμμένη, 
λευκοί σταυροί, 
σιωπηλά κυπαρίσσια, 
άδειοι ομιχλώδεις ούρανοί.

"Οταν έφυγες, 
έζησα πολύ κοντά στήν τρέλλα, 
οδοιπόρησα σκληρά, 
πλήγωσα τά πόδια 
μέσα σέ λόχμες αίχμηρές, 
όταν έφυγες — έμεινα μόνος 
δίχως νερό — δίχως έρωτα — δίχως πίστη.......  
"Οταν σού διάβασαν τις τελευταίες εύχές 
έσπασε — σκορπίστηκε στούς τέσσερεις άνέμους ή ζωή μου.

Λυδία, δέν μπορείς νά δεις 
τις χαρακιές στό δέρμα 
αφού οί γαλαζοχάντρες τών ματιών σου 
έγιναν χώμα.
Τ’ άτσαλένια μου φτερά τσακίστηκαν.

Είμαι, Λυδία, 
"Ενας ταπεινός Δόν Κιχώτης 
δίχως Σάντρο, δίχως έρωτα· 
δίχως τήν έλπίδα τής λύτρωσης

—δολοφονημένος άπό τό γκρίζο 
στιλέτο τής θανής σου.
Πού νά πάω, Λυδία, 
Τώρα πού ξέρω πώς στό τέλος τής πορείας 
μέ περιμένει ή άγχόνη τής πλήξης ;

ΡΟΖΙΝΑ
Πάν’ χρόνια πού τήν γνώρισα - μιά Ιστορία παλιά - 
- Τί γρήγορα πού φεύγουνε τ’ άγαπημένα χρόνια - 
“Ητανε τότε πούσφυζαν καί νιάτα καί καρδιά 
καί κελαϊδοΰσαν μέσα μου τής ξεγνοιασιάς τάηδόνια.
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Ροζίνα τήνε λέγανε - κι ακόμα άναπολώ 
Τα λυπημένα μάτια της τά έκφραστικά τά χείλη. 
Σέ πάρκο κάποιο σούρουπο τήν γνώρισα θολό 
Κι έτσι άναπάντεχα στενοί γινήκαμε δυό φίλοι.

“Ημουνα τότε κυνηγός τής χίμαιρας, ζητούσα 
Άπ’ τ’ άγνωστα καί τ’ άπιαστα κάποια χαρά νά βρω 
“Ισως κι έκείνη γύρευεν ότι κι εγώ. Σά Μούσα 
Μού πρόσφερεν άνάερα τό χέρι της τ’ άβρό.

Κι οί μέρες πέρασαν γοργές - καθώς περνάνε πάντα. 
Τά φύλλα τού Φθινόπωρου κάποτε είχαν στρωθή 
Καί κάποια μέρα θρήνησε τού χωρισμού ή μπαλλάντα 
Καί στην ψυχή μου άπόμεινε κάποιο κενό βαθύ......

“Εκτοτε δέν ξανάκουσα τί άπόγινε ή Ροζίνα 
Τρέμω ν’ άκούσω νέα της όσο κι’ άν λαχταρώ 
’Αστέρι άς μείνη ή θύμηση βαθειά μου φωτερό - 
Τής ομορφιάς της στήν καρδιά κρατώ λευκά τά κρίνα.

..Γιατί ξαναθυμήθηκα μιάν Ιστορία παλιά
Τώρα πού συνεπήρανε τά νιάτα μου τά χρόνια ; 
“Ητανε τότε πούσφυζαν καί νιάτα καί καρδιά 
Καί κελαϊδοϋσαν μέσα μου τής ξεγνοιασιάς τ’ άηδόνια.

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

III
Αύτό τ’ ώραίο τριαντάφυλλο χαρούμενο βλαστούσε 
σέ μιά τής Λευκωσίας γωνιά κι’ ήταν σάν ένα άστέρι 
πού λησμονήθηκε στή γή καί πλάϊ στη βρύση έζούσε, 
τό μάζεμα αναμένοντας άπό γυναικείο χέρι.

"Ενα φυλλάκι άφήνοντας τό μάζεψα γιά σένα, 
νά τό καρφώσεις χαρωπά κοντά στη τραχηλιά σου. 
Δυό άστέρια μού είσταστε τά δυό στή γή λησμονημένα, 
καί δέν ταιριάζει στή ζωή νά ζεϊ ξεχωριστά σου.

ερωτικό
Γλάστρα βασιλικού, πυκνό άνθολόϊ 
τ’ άχεϊλι σου κλειστό, μά σά μιλήσει 
πετά λαός γιορτής σάν τό μελίσσι 
σέ ρόδα αύτιά τ’ άνάερο σου άχολόϊ.

Τό πάτημά σου εικόνα όπου κυλήσει 
καί γόνατά τών νιών τό κομπολόι, 
πού σ’ άκλουθεϊ, καί θείο περδικολόϊ 
τό βλέμμα σου στον όποιο ροβολήσει.

ΚΓ οί φορεσιές σου άνθοί τής πάχνης, 
βαμπάκι τού καπνού κΓ άτλάτζι άράχνης 
Δός μου κι’ έμέ τον πλουμιστή σου πόθο, 

τή συλλογή σου γύρα νά τη νοιώθω, 
ή άστροπελέκι ρίξε μου άπό πάνω 
σάν τό κλωνί νά γύρω νά πεθάνω.
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ
(σέ έργο τού Velazquez)

Στο σώμα τούτο ύπήρξε ή μάχη. 
Λιποταχτοϋν τής άρετής τά μήκη. 
“Αν ό μηρός εγκυμονεί τή νίκη 
ό έξαλλος νοΰς ήττα δέν θάχει.

’Αναμετρά την τόλμη κΓ ετοιμάζει 
στό στήθος ή συνείδηση μιά άγχόνη. 
Τού χρυσαφιού τό πόθος δέν πληγώνει. 
Τό πάθος τού κορμιού χαράζει.

Πολύ μάς μάδησαν τά μέτρα. 
Στή συντεφένια δόξα τής γραμμής σου 
μ’ ενα γαρύφαλλο κλωνί σάν πέτρα 
θά πέσω ναυαγός στον όρμο νήσου.

Καί θάν’ τού ναυαγού ή πορεία 
τών βύσινων πουλιών άποδημία.

ΕΠΙΛΥΧΝΙΑ
III 

(’Απόσπασμα)

Δυό βήματα έξω άπ’ τήν άγκάλη σου, συμβία 
τή μέριμνα άφησα τού κόσμου καί τίς πίκρες. 
Ό κόσμος τώρα έσύ είσαι. Τό κατώφλι έτοΰτο, 
σά νήμα τανυσμένο, αντίθετους δυό κόσμους, 
κΓ ώστόσο άδερφωμένους, τόσο τούς χωρίζει. 
Μένει ή φουρτούνα άπ’ έξω καί κρυφά έτοιμάζει 
σάν τήν κουφόβραση τ’ αύριανά ίδρωκόπια 
καί κάποια δάκρυα π’ άθελα στό στήθος πνίγεις 
γιατί φοβάσαι τ’ ούρανοΰ τό περιγέλιο.
’Εδώ ή γαλήνη παίζει σάν παιδιού ματάκια 
καί σάν χεράκια παχουλά καί σάν ποδάκια 
πιό θαυμαστά κΓ άπ’ τόν Θεό κι’ έλπίζεις έτσι, 
πώς μές τ’ άγκάθια ζοΰν καί ρόδα κΓ ή ζωή σου 
πώς δέν σέ γέλασε πολύ. Ποιος ξαίρει άκόμα 
άν δίχως χιόνια ή ζεστασιά δέ θάταν χιόνι ; 
Μόλις άντίκρυσα τό φώς τού λυχναριού σου, 
καθώς κορφή νησιού σ’ άτέλειωτα πελάγη, 
έφτά ούρα voi μέ δέχτηκαν καί μίλησα έτσι : 
«μιά άχτίδα, τόση δά, πού σέ προσμένει, άξίζει 
χιλιάδες ήλιους πού περνούν καί δέ σέ ξαίρουν».

ΠΥΓΜΑΛίωΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΕΙΑ

“Αγνωρης εύτυχίας άνθος ροδίζει 
μές τ’ άγαλμάτου τήν καρδιά σά μέρα 
σέ στήθη κρίνου άνάνοιχτου καί γύρα 
χρυσό προμάντεμα πεταλουδίζει.

Σπαρτάρησε τό στήθος κΓ έπλημμύρα 
ξανθή πνοή. Στά χείλη ξάφνου άνθίζει 
ζωντανεμένος λόγος πού ξανθίζει 
σά σκόνη χρυσαφιού σέ φώς πλημμύρα.
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«’Απ’ τού μαρμάρου τά ψυχρά βασίλεια 
σκοπός πινδαρικός μες τήν προσήλια 
κατάχνια τής θνητής ζωής σκορπιέμαι

πού τήν αθάνατη πλάση στενεύει. 
Σά μοσκοβολισμένο ’Απρίλη πιε με. 
Ό έρωτας καί πέτρες ζωντανεύει».

ΣΥΜΦωΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
ΤΗΣ ΕΜΠΑΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ

II
Βοστρύχι έξαίσιο ό μορφασμός 
τού στήθους. Τό λιμπίζεται ό άγέρας. 
Κι’ ή ρόγα τοϋ δακτύλου αρσενικό 
στρογγύλεμα σάν πίστη.

Τήν άνεικτήρμονά του κλίση 
επικαλούμαι μές τή θημωνιά. 
Ό κόσμος σφύζει ώς άπελπίζεται. 
Τ’ άγάλματος παθαίνεται ό γλουτός 
τή φύση εξιστορώντας.
Τήν αίσθησή μου νοιώσε 
σάν τό βαρύ ποδάρι στό χλωρό λειβάδι.

'0 λογισμός στρογγύλεψε 
στό στρογγυλό σου σχήμα, 
τοϋ στήθους μορφασμέ.

VI
θ’ άποτινάξω τό ζυγό 
τής λατρευτής μου φρόνησης. 
Ό τράχηλός μου άπώλεσε τό ύψος. 
Βγήκε ή ψυχή στον ούρανό ;
Τ’ άστέρι πέτρωσε ψηλά 
καί μάταια τό πετροβολά ή ματιά.

Θά σκύψω τήν έντύπωση στό βάθος 
τοϋ μυτερού πιά πηγαδιού.

Πόσο εύκολα άν θελήσω 
μπορώ νά ροβολώ!

Θά δώσω χάρη στό ένστικτο 
π’ άνθος χωμάτου μοιάζει.
Τ’ άγαλμα άρχίζει άπ’ τόν πηλό, 
στό μάρμαρο προικίζεται.
Θ’ άπλώσω, Πάθος τού "Ερωτα, 
θ’ άπλώσω σάν τόν ίσκιον 
όταν νικά τό φώς.
Νά χαίρεσαι τήν πρόθεση 
πού τόν σκοπό δέν έχει 
κι’ είναι σκοπός τής γής.

Δέν είναι μιά στιγμή ή ζωή.
Κι’ αν ή χαρά μές τή στιγμή διάρκεια, 
πού είναι ή χαρά, "Ερωτα ;

ΓΥΜΝΟ

Μαύρος γλουτός σπιθοβολάει 
μέ λάμψη σκοταδιού 
μές τ’ όστρακο σεντόνι πλάϊ. 
Ή ρόγα άγγίζει φύλλο τού πανιού, 
σά ράμφος άκρηα τού νερού.
Τούτη ή γραμμή τού σώματος στά ύψη πάει 
έτσι καθώς τή γή μετράει.
Κουβάρι μαύρο άρσενικού, 
μέ μιά ματιά σέ σχήμα αύγού 
τόν ήλιο τής ματιάς χτυπάει 
στό σώμα κΓ ό μηρός 
στήν έξαρση του σπάει 
πού βαθουλώνει, κούπα άπό κρασί, τό νού. 
"Εχει τό σώμα κάποτε, τό νοιώθω, 
τών ούρανών τόν πόθο.

ΒΑΡΒΑΡΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

’Ακούει τόν ήχο τού ένστιχτου 
μέ διπλωμένη φούχτα 
μές τή μεσόστηθη αύλακιά.
Τ’ άλλο τό χέρι σφίγγει τήν κοιλιά 
π’ άδημονεϊ σά βλέμμα 
σέ θερμουργό καιρό.
"Εφτασε ή παλάμη νά κρατά 
τό κόκκαλο τής μέσης 
όπως κρατάς κεφάλι 
νά μπήξης τή ματιά. 
"Ολο τό σώμα άκούει 
τό μαλλιαρό ήχο.

Βαρβαρικό τραγούδι : 
χτυπά τό τύμπανο σά ρόγα, 
σά χελιδόνι τή φωλιά. 
Τούτο τό πάθος δίνει 
μιά συλλογή βαρειά.
Μικραίνει τά προβλήματα 
μές τά σαρκώδη χείλη.

Υπάρχει νόημα στ’ αύριο, 
στούς φαντασμένους ούρανούς ;

ΑΦΟΣΚϋΣΗ
"Εργ. 25, άρ. 1

τού Σιούμαν

Κρατά ή χαρά άπ’ τό ένστικτο ;

Σκοινιά χρυσά, σκοινιά άργυρό στόν τράχηλο γιορντάνι 
δένω καί τό ποδάρι της τήν άκρη των πατά.
Μπροστά της πέφτω σά σταλιά, σά φύλλο άπό πλατάνι, 
καί τό κορμί μου τό λυγώ καμπύλη άπό κλωνιά.
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Κορφολογώ τριαντάφυλλα, πού πέφτουν απ’ τό στόμα, 
καί χρυσαχτίδες βλέμματα μέ τά ξανθά μαλλιά 
καί λόγια χρυσοκαπνιστά καί προσκυνώ τό χώμα 
γιά κάτι άχνάρια άρχοντικά άπό κλωνί περπατησιά.

Σύγνεφα στα ματάκια της ; Στάζω κι’ εγώ τό δάκρυ, 
κόμπος ασήμι φεγγαριού πού στάλαξε στή γη.
Χαράς φωτιά στά μάτια της ; Λιοπύρι άπ’ άκρη σ’ άκρη 
καίγομαι, γίνομαι φωτιά πού γύρω άνθοβολεϊ.

’Ανθοβολεί χρυσάνθεμα κι’ άνάβει τό περβόλι 
μέ μαργαρίτες κίτρινες, λιοστρόφια στούς φραγμούς 
καί στά στερνά δοξαρωτά σε καταπλούσια σκόλη 
τριαντάφυλλα, έκατόφυλλα καί χρυσοκαπνισμούς.

“Ανοιξε χώμα, νά γενώ ρίζα γιά τό χορτάρι, 
γιά τό πετούμενο φτερό, γιά τή φωτιά δαδί, 
κλωστή ψιλή μεταξωτή γιά τό μαργαριτάρι, 
πράσινη φλούδα γραμμωτή στό καρπερό κλαδί.

Ά/έρα, πάρε με στερνά, ρίξε με στήν πνοή της 
κόμπος άγέρα νά γενώ στό φωτεινό κορμί, 
αίμα σταλιά στις φλέβες της, χτύπος μες τή ψυχή της, 
ή ρίξε με κατάχαμα, σκόρπα με σά γυαλί.

ΕΡωΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

II

Μιά μέλισσα στά χείλη σου πετάει, 
τρελλαίνεται άπ’ τό χρώμα τους κι’ όρμά, 
πλανιέται στ’ άνοιγμά τους καί κυλάει, 
στά δόντια σου χτυπά, λιγοθυμά.

Άνθο τά χείλη σου θαρρεί καί πάει 
γλύκα νά πιή καί γύρη μάλαμα. 
2έρει πώς τέτοιο λούλουδο κρατάει 
στό μέλι του τής γης τό μέλωμα.

Πώς νά κρατήξει ό νους τή δύναμή του 
άφοϋ καί τό ένστιχτο πιά ξεγελάεις ;
Τή σύνεση πετά, σάν κόσμος Μάης

π’ άκούει μονάχα τή ζωή στ’ αυτί του, 
παίρνει τή μέθη φορεσιά καί πέφτει 
σάν ίσκιος στών ματιών σου τόν καθρέφτη.
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