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npoc IX βΜΠρΟΟ”
Στρέφοντες τήν σκέψιν πρός τό παρελθόν, αίσθανόμεθα έθνικήν 

υπερηφάνειαν διά τήν ένδοξον τετραετή εποποιίαν, τήν όποιαν ό ήρωϊ- 
σμός καί ή αύτοθυσία τών αγωνιστών τής ΕΟΚΑ, ύπό τήν ήγεσίαν του 
αρχηγού των Διγενή, έγραψαν εις τήν ιστορίαν μας. Κλίνομεν εύλα- 
βώς τό γόνυ προ τής θυσίας τών μαρτύρων μας καί άποτίομεν πρός 
αύτούς τιμής καί εύγνωμοσύνης φόρον. Κύπτομεν πρό τών τάφων των, 
διά νά καταθέσωμεν τάς δάφνας του θαυμασμού μας, τά άνθη τής αγά
πης μας καί τάς μυρσίνας τού ύπερηφάνου πένθους μας.

Κύπτοντες δμως πρό τών τάφων των, άκούομεν επιτακτικήν τήν φω
νήν τών μαρτύρων μας : «Πέραν τών τάφων, πρός τά έμπρός». Νά βα- 
δίσωμεν πρός τά έμπρός, προστάζει ή φωνή ένδοθεν τών τάφων. Ό 
άγών δέν έτελείωσεν. Ό άγών συνεχίζεται. Έτελείωσεν ό ένοπλος 
άγών, διά νά συνεχισθή δμως ύπό άλλην μορφήν. Συνεχίζεται ό άγών 
διά τήν άξιοποίησιν τού παρόντος καί τήν κατάκτησιν τού μέλλοντος.

Άλλά ποιον τό παρόν καί ποία ή μορφή τού μέλλοντος; Παρόν εί
ναι ή ύπό τών συμφωνιών Ζυρίχης καί Λονδίνου διαμορφωθείσα Κυ
πριακή Πολιτεία. "Ητο δμως σκοπός καί επιδίωξις τού άγώνος ή δη
μιουργία Κυπριακής Πολιτείας ύπό οίονδήποτε σχήμα καί μορφήν; 
’Όχι, άπαντώμεν άδιστάκτως. Τούτο δμως έπέδαλλον αί τότε περι
στάσεις. Τούτο ήτο δυνατόν νά έπιτευχθή εντός τών δεδομένων τότε 
συνθηκών. Τό επιθυμητόν δέν είναι, δυστυχώς, πάντοτε δυνατόν. OÖ- 
τε καί τό εύκταίον πάντοτε έπιτευκτόν. Καί οί έχοντες εύθύνην διά 
τήν τύχην καί τό μέλλον ένός λαού, πρέπει νά είναι ρεαλισταί καί δχι 
άπλώς νά διακρίνωνται είς τήν διά λόγων έθνικήν πλειοδοσίαν. Εί- 
λικρινώς δέ πιστεύω, δτι αί συμφωνίαι αύται δέν αποτελούν ήτταν, 
άλλά νίκην, έστω καί μή ώλοκληρωμένην. Αποτελούν αύται σταθμόν 
καί άφετηρίαν διά τήν πορείαν πρός τά πρόσω’ άποτελουν έπαλξιν 
διά τήν κατάκτησιν τού μέλλοντος.

Ποιον είναι τό μέλλον τούτο, διαγράφει τό νόημα καί τό περιεχό- 
μενον τής ενδόξου έπετείου τής πρώτης ’Απριλίου τού 1955.

t Ό Κύπρου ΜΑΚΑΡΙΟΣ.

5Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΩΝ

Χ«Ρακτί1Ρ έξ επιστολής γνωρίζεται. Φυσικά είναι κι’ ό λόγος γε- 
~κα, κι ιδιαίτερα ό προφορικός. Ομως ό τελευταίος έχει τό χρώμα τής στιγμής 
^νηΛτΐΥμέαΐωντ ,τών παροδικών περιστάσεων. Πολύ πιό θετικό, πιό
ισορροπημένο είναι ή επιστολή. Δέν είναι άνάγκη νά σκεφτής καί τόσο στόν προ
φορικό λογο. Δεν μπορείς παρά νά σκεφτής καί καλά στόν γραπτό. "Ομως ή 
έννοια του να σκεφτής δεν πρέπει νά συγχύζεται μέ τήν έννοια του ν’ άλλοιώσης 
τις σκεψεις και τα αισθήματα σου. Μονάχα νά έπιστρατεύσης τις δυνάμεις αύτές 
να τις ραλης σε πνευματική σειρά, νά τις πελεκήσης. Αύτό συμβαίνει σέ μεγα
λύτερο ραθμο στήν επιστολή, πού είναι ένα είδος εσωτερικού διαλόγου. Έδώ ό 
γραφών υποβάλλει τον εαυτό του σέ ψυχοπνευματική άνάλυση. Ρωτάει τήν φυγή 
και το πνεύμα του, αύτά τού άπαντούν, κι’ αυτός καταγράφει τις άπαντήσεις. Σκέ
φτεται το Α, νοιώθει τό Β, καί νράφει τό AB.

Ä σΟυ· ΤίΙν τήν έκτίμηση^άύτή

Ούτε ψυχικός ναρκισσισμός, ούτε πνεΰμα, ούτε ψεύτικα αισθήματα Χωρούν έδώ 
Ο μελλοθάνατος ήρωας δεν υπολογίζει τίποτα.Ψ Ξαίρει πολύ καλάΧπώς τίποτα 

τηΓ>μο^Ρ^ να^ν γλυτωση απο τά νύχια τού Χάρτιγκ κι’ άκούει καθαρά τά βήματα 
του θανατου εξω απο το κελλι του. Ούτε ύπόνοια μελλοντικής έκ μετάλλευσής τών 
ά^υπα^ τθυ' Κσμΐα α^ιβολία- πώζ άπό τόΠ βρόχο άκολουθεί ή

, Η αναμφισβήτητη αύτή ειλικρίνεια κάνει τις έπιστολές τών μελλοθανάτων 
ήρωων της ΕΟΚΑ θαυμάσια ντοκουμέντα τού χαραχτήρα των. ’Ίσως καλύτερα 
κι άπ αυτές τις πράξεις του ηρωισμού των. Εκείνες είχαν μέσα τους κάποιο 
στοιχείο έθνικης ή ψυχικής μέθης. s λ μ υς καποι°

Υπόδειγμα τέτοιας έπιστολής είναι κι’ ή έπιστολή πού έγραψε ό ήρωας Μαυ- 
αδελ?°Μτου- λίγες ώρες προτού έχτελεστή. Τό αύτόγραφο τής έπυ στολης βρίσκεται στο Μουσείο τού Αγώνα. Η ψ |S

’Αγαπημένε μου άδελφέ,

. Τώρα που σου γράφω είναι Πέμτη πρωΐ. "Οπως καί σύ τό ξερής μόνον λίγες 
ώρες με χωρίζουν απο το αναπόφευκτον μοιραίον. Δέν θέλω δμως καί δέν πρέπει 
να λυπασαι γιαυτο όπως δεν λυπάμαι καί γώ.
, 'Λ^ναντιας πρέπει νά εΰχαριστοΰμεν τον πανάγαθον Θεό που θέλησε νά μέ 
απαλλαξη απο τες θλίψεις και τά βάσανα αυτής τής πρόσκαιρης ζωής.

Θέλω νά ξέρης πώς ό άδελφός σου πεθαίνει μέ τό χαμόγελο στά χείλη γιατί 
ο Θεός τον αξίωσε να φθαση μέχρι τέλους χωρίς ποτέ νά καμφθή ή νά Μγοψυχήση. 
Γιαυτο πρεπει νασαι και συ περήφανος γιά μένα.

Νοιώθω τόν εαυτό μου ισχυρόν καί γαλήνιον καί είμαι έτοιμος νά τά άντιμε-
Γ Κ“1 ^ovVl“TÌ εχ« τόν Χριστόν μέσα μου καί μέ βοηθά, 

ηπως δεν είπεν ο Ιησούς «Μη φοβηθείτε άπό τών άποκτεινόντων τό σώμα τήν δέ 
θΧΧζή ΧΤωΤενων a7rC>l<TEÎVa‘··^ ’Από τί λ0,πόν νά φοβίβώ έφ’ δσον ή ψυχή μας

'Η τελευταία μου έπιθυμία που ζητώ άπό σένα άγαπημένε μου άδελφέ είναι νά 
άγαπάς καί νά βοηθάς τους γονείς μας μέχρι τέλους. Επίσης θέλω να σταθης 
προστάτης στές δυό άδελφές μας καί νά τές άγαπας ώς μας άγαπουν και κείνες.

Μοΰ ύποσχέθησαν πώς θά σέ έφερναν νά με δής σημμερα άλλα αυτήν την 
στιγμήν μέ πληροφόρησαν πώς δέν τους έπέτρεψεν ο Κυβερνήτης. Μη λυπασαι όμως 
γι7τΓκά!ίια μέρα θά συναντιθοΰμεν πάλι στήν αιώνια ζ«η και δεν θα μπορη κάνεις 

νά μάς χωρίση. m „ α
Μέ αύτά τελειών« Αγαπημένε μου άδελφέ καί σου στέλνω το» τελευτά.» βερμο 

μου άσπασμόν.
Μέ άπειρην άγάπην, 
ό άδελφός σου

Στέλιος Μαυρομμάτης.

Κον
Κώσταν Χρ. Μαυρομμάτη

D. Ρ. 467
Κρατητήρια Πύλας

(Ή όρθογραφία τής έπιστολής μένει άισλλοίωτη.)

Μπορούμε νά ξεχωρίσουμε μερικά χαραχτηριστικά άποσπάσματα άπό τήν έπι
στολή αύτή:

Λίγες ώρες μέ χωρίζουν άπό τό άναπόφευκτον μοιραίον...
Μή λυπάσαι, δπως δέν λυπάμαι καί έγώ... , λ .
Ό θεός μέ άξίωσε νά φθάσω μέχρι τέλους χωρίς ποτέ να καμφθώ η να

Eîu-Ocl έτοιμος νά τά άντιμετωπίσω δλα μέ θάρρος... «Μή ^φοβηθείτε άπό τών 
άποκτεινόντων τό σώμα τήν δέ ψυχή μή δυναμένων άποκτείναι»...
Νά σταθής προστάτης στις άδελφές μας..., , ~
Ό Κυβερνήτης δέν έπέτρ&ψε τήν τελευταία στιγμή να με οης...

'Η άπόλυτη έπίγνωση τής βεβαιότητας τού θανάτου δέ θολώνει
υυαλό τοΰ ήρωα. ’Αντίθετα τόν κάνει ν’ αύτοσυγκεντρωθη, να δίωξη κάθε ζωωδη 
φόβο άπό μέσα του καί νά προσπαθή, αύτός πού φεύγει απο τη ζωη, να 
ρήση έκείνους πού μένουν. Οί ήθικοί σκοποί που τον καθωδηγησαν στη ζωη, και 
πού τόν εφεραν στήν άγχόνη, έξακολουθούν νά παραμένουν μέσα του άπαρασαλευ- τοι "Ενας άπ’ αύτούς ήταί νά κρατήση τά μυστικά τής Όργανωσεως χωρίς να 
καμφθή άπό τά βασανιστήρια. Τό ήθικό περιεχόμενο αυτής της περηφάνειας το 
ϊίοωα είναι άπροσμέτρητο, γιατί είναι άπόλυτο. Δεν πρόκειται να είσπραξη απο 
κανένα τά λύτρα τής άκαμψίας αύτής. Αίγες ώρες τον χωρίζουν απο το ^5*™^  
φευκτόν μοιραίον! Τή γαλήνη τών τελευταίων στιγμών του την υποστηρίζει η πι- 
?τη στήνμάθανασία τής ψυχής. Οί τύραννοι μπορούν, να του
τό σώιια. Τήν ψυχή «ού δύνανται αποκτειναι». Κι ο ηρωας εζησε, εδρασε κα 
φεύγει^άπό τή ζωή μέ καθοδηγητική πυξίδα τή ψυχή. Α^τι1 η
ηοΧχ μέ τήν άγάπη, τόν κάνε) νά ύπενθυμίζη στόν αδελφό του το κοινό καθηκο 
στίο άδελφές τους. Δέν εχει σημασία, πώς σέ λίγο ό ίδιος θα βρίσκεται, σωματικά 
στό^ δοόιιο τής άνυπαρξίας. Ή ψυχή θά έξακολουθήση νά ζη, και κατα συνέπεια 
kS δλαμτά ήθικά καθήκοντα πούέίιβάλλει. ‘Η ίδια ψυχική έγρηγορση δεναφηνει 
ιόν ήρωα νά ξεσπάση σέ καμιά κατάρα ένάντια στόν τύραννο, που του αρνηθ^ 
τήν τελευταία^ στιγμή, τήν πιό άκίνδυνη, τήν πιο άνεξοδη χάρη, να σφίξη στή 
άγκάλη του τόν άδελφο του ! c

Τέτοιοι ήταν οί ήρωες τού Κυπριακού ’Αγώνα. ’Ατρόμητοι, υπερήφανοι, στα
θεροί, πιστοί, τρυφεροί. ’Άνθρωποι καί ύπεράνθρωποι μαζί! Υστερα, πως να 
μή πετύχη ό Αγώνας;

ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
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Λ. ΣΥΜΕΩΝ ΙΔΟΥ

^Ιφιέρωοις

Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ» 
ΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 23ην ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963 
ΑΠΕΦΑΣΙΣΕΝ ΟΠΩΣ ΑΦΙΕΡΩΣΗ

ΤΗΝ «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΝ ΚΥΠΡΟΝ» 1963
ΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΗΝ
ΚΥΠΡΙΟΝ ΖΩΓΡΑΦΟΝ

ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΚΑΙ

ΜΑΝΩΛΗΝ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΝ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΝ

ΙΔΡΥΤΗΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ

'H «Φιλολογική Κύπρος» αφιερώνει φέτος στήν μνήμη του Γ. Κισσόνέργη, ένός 
ξεχωριστού τέκνου τής Κύπρου, καί τοΰ Μ. Καλομοίρη, ένός μεγάλου "Ελληνα πού 
αγάπησε τόν μικρό τούτο τόπο σάν τήν ίδιαίτερή του πατρίδα. Δίκαια ή τιμή. 
’Επιβεβλημένη όφειλή στούς μεγάλους πού φεύγουν. Φεύγουν !_ μιά λέξη πού χά
νει τελείως τήν σημασία της σέ κάτι τέτοιες περιστάσεις. Πώς μπορεί νά φύγη 
κανείς δταν στέκη πάντα άνάμεσά μας — φωτεινό μετέωρο — μέ όλόκληρο τό τε
ράστιο έργο που μάς άφίνει φεύγοντας!

Αισθάνεσαι τόσο έντονα τήν παρουσία τους άκούοντας ή βλέποντας κάτι δικό 
τους πού θαρρείς πώς άπό κάπου θά ξεπροβάλη ή γνώριμη μορφή, ή γεμάτη άν- 
θρωπιά νά σου πή δυό λόγια γεμάτα καλωσύνη καί κατανόηση.

Στήν περίπτωση του Μανώλη Καλομοίρη, πού στήν τελευταία 50ετία πρωτο
στατούσε σέ κάθε μουσική έκδήλωση στήν Ελλάδα, άλλά καί στήν μικρή Κύπρο 
μέ τήν όποιαν είχε συνδέσει τό όνομά του άπό 16 χρόνια χάρις στά έδώ παραρ
τήματα του Εθνικού ’Ωδείου, ή απουσία του ή παντοτεινή άφίνει κενόν, πού δέν 
θά πληρωθή ποτέ καί μέ κανένα τρόπο. ’Ήτανε πολύ μεγάλη ή θέση πού κρα
τούσε στήν μουσική ζωή τής πατρίδας του. "Ομως καί στήν δική του καρδιά δέν 
ήτανε μήπως κλεισμένη ολόκληρη ή Ελλάδα; «Σ’ αύτό τό φέρετρο άκουμπάει ή 
Ελλάδα» είπε κάποιος στόν έπικήδειο πού είπε κατά τήν ή μέρα τής κηδείας του. 
Πόση μεγάλη αλήθεια! Σ’ αύτό τό φέρετρο άκουμπάει ή Ελλάδα, γιατί ή καρδιά 
του δσο ζοΰσε μπορεί κανείς αδίστακτα νά πή κτυπούσε μονάχα γιά τήν Ελλάδα, 
γιά όλόκληρη τήν έλληνική φυλή, γιά κάθε τι έλληνικό.

Άπό τήν πιό τρυφερή του ήλικία τόν γοήτευε ό παλμός τής έλληνικής λαϊκής 
ψυχής καί τόν συνέπαιρναν ή φύση καί οί ρυθμοί τής γής έκείνης πού ζυμώθηκε 
μέ τις λακτάρες καί τούς καϋμούς τής έλληνικής καρδιάς.

Ό Καλομοίρης πίστευε πώς γιά νά δώση ένας τεχνίτης τέχνη έθνική πρέπει 
πριν άπό δλα νά νοιώση, νά ζήση τόν παλμό τοΰ έθνους του, νά πονάη, πιό πολύ 
άπ’ δλα νά πονάη γιά τά ιστορικά γραμμένα τής φυλής του, τούς θρύλους, τις 
παραδόσεις της καί νά έχη τήν δύναμη νά τά άποδώση μέ τήν τέχνη του είτε ποιητής, 
είτε μουσικός είτε εικαστικός είναι.

Στό μουσκό ξεχωριστά πρέπει νά χρησιμεύση ή γνώση τών γύρω, ή άτμό- 
σφαιρα τής λαϊκής μουσικής τοΰ τόπου του, δπως στόν ποιητή ή λαϊκή ποίηση. 
’Όχι δμως γιά νά τήν άντιγράψη ή νά τήν μιμηθή, άλλά γιά νά έμπνευσθή άπό 
αύτή καί νά δημιουργήση άπό αυτήν μιά δική του προσωπική γλώσσα, πού νά 
άποδίδη καλλιτεχνικά τόν παλμό, τήν ψυχή τοΰ έθνους του.

"Ομως ό συνθέτης, δπως καί κάθε άλλος τεχνίτης, δσο άνήκει στό έθνος του 
άλλο τόσο πρέπει νά συνταιριάζεται μέ τήν έποχή του καί τήν γενική έξέλιξη τής 
τέχνης πού ακολουθεί.

Πρέπει λοιπόν άπαραίτητα νά έπηρεάζεται καί άπό τά πρότυπα πού ~προη- 
γήθηκαν, τά δημιουργήματα τών μεγάλων δασκάλων τής τέχνης πού άποτελοΰν γιά 
μάς σήμερα ένα παγκόσμιο κληροδότημα.

"Ολα αύτά δταν ό τεχνίτης έχη βαθειά άποτυπωμένη μέ φλόγινη σφραγίδα στήν 
μοίρα του τό δώρο τών θεών, θά τά συγχωνέψη μέσα στήν ψυχή του σ’ ένα 
σύνολο άδιάσπαστο γιά νά τά έξωτερικέψη μέ τό έργο του. Αύτό ήτανε τό «πι
στεύω» του, τό μεγάλο ’ιδανικό του πού τό είχε ξεκαθαρίσει άπό πολύ ένωρίς μέσα
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στή ψυχή του. Έδώ ήθελε νά φθάση. Καί προχωρούσε γιά τήν κατάκτηση του 
ιδανικού αύτοΰ μέ τέτοιο θάρρος, τέτοια συνέπεια καί τέτοια άδιάπτωτη πρόοδο πού καταπλήσσει.

Στούς στίχους τοΰ Καπετάν Λύρα φαίνεται καθαρά ό ένθουσιασμός του καί ή 
πεποίθησή του γιά τήν έπίτευξη του μεγάλου Ιδανικού του, στήν δημιουργία μιας 
καθαρά Ελληνικής Μουσικής Σχολής:

Κι’ έζήτησε λεβέντης καπετάνιος 
νά πάρη τό στρατί, στρατί, 
στρατί τό μονοπάτι, 
πού βγάζει άγνάντια στις ψηλές κορφές 
δπου πουλί δέ φτέρωσε 
κι’ άνθρωπο δέν ματάειδε 
ένα δικό του λάλημα 
νά σκούξη άπό κεί πάνω 
πού ν’ άντηχήσουν τά βουνά 
καί νά τό πουν οί κάμποι 
μέ τής φλογέρας τόν άχό 
μέ τοΰ ζουρνά τή χάρη.

"Ενα δικό του λάλημα! Αύτό ήτανε, αύτό ποθούσε καί γι’ αύτό άγωνίστηκε σ’ δλη του τή ζωή.
'Η μουσική του δέν είναι μόνο ένα τραγούδι καί ένα παράπονο γιά τήν έλεύ- 

θερη καί τήν άλύτρωτη Ελλάδα άλλά καί μιά πίστη άκλόνητη γιά τό τί ή φυλή 
μας μπορεί καί πρέπει νά έπιτελέση. Τό έργο του είναι πολύπλευρο καί πολύ
μορφο καί είτε τραγούδι είναι είτε μουσική δωματίου, συμφωνική μουσική, μουσικό 
δράμα, δλα αποκαλύπτουν τό δικό του προσωπικό ύφος.

Στάθηκε εύτυχής γιατί είδε τό έργο του νά ριζώνη. Ποτίστηκε μέ χίλιων λο
γιών πίκρες καί απογοητεύσεις. "Ομως, ούτε μιά στιγμή δέ λύγισε ή ψυχή του 
καί τά ιδανικά του τά κράτησε πάντα ολόρθα.

Μόνος καί γαλήνιος ό σεβάσμιος γέροντας έμεινε πάντα μακρυά άπό τούς πει
ρασμούς τής_ εύκολης έπιτυχίας καί τής κούφιας έπιφάνειας. ‘Η μορφή του θά πα- 
ραμείνη ανεξίτηλη στις καρδιές όλων, ή ήρεμη καί γαλήνια έκείνη μορφή μέ τή 
μεγάλη καρδιά, τήν εύγενή ψυχή καί τόν εύθύ χαρακτήρα. ’’Ήταν ό άνθρωπος πού 
ξεχείλιζε άπό άνθρωπιά. 'Η καρδιά του ήτανε τόσο μεγάλη ώστε νά χωράη μέσα 
της δλο τόν κόσμο πού άγαπουσε άδολα καί είλικοινά καί ή ψυχή του στεκόταν 
τόσο ψηλά ώστε νά κατανοή καί νά συγχωρή πάντα τίς άδυναμίες τών άλλων. Τό 
πνεύμα του, καταγοητευτικά διαυγές μέχρι τήν τελευταία του στιγμή, ήξερε νά 
άγωνίζεται γιά δ,τι πίστευε όρθό καί δίκαιο. ’Άλλωστε δλη του ή ζωή ήτανε ένας 
συνεχής άγώνας Στά τελευταία πενήντα χρόνια ή παρουσία του έσψράγιζε κάθε 
καλλιτεχνική, καί πνευματική έκδήλωση τής πατρίδας μας είτε αύτή ήτανε καθαρή 
καλλιτεχνική δημιουργία είτε έκπαίδευση είτε όργάνωση είτε διοίκηση.

Οι λίγες αύτές γραμμές πού γράφτηκαν μέ πραγματική άγάπη καί αληθινή 
συγκίνηση, έπάνω στό ίδιο γραφείο δπου ό μεγάλος συνθέτης έγραψε τήν 2η πρά
ξη τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, πού στάθηκε καί τό κύκνειον άσμα του, δέν 
είχαν σκοπό νά καταπιαστούν μέ τό μεγάλο παιδαγωγικό καί δημιουργικό του έργο 
στήν κάθε τους λεπτομέρεια. Είναι μονάχα ένας μικρός, έλάχιστος, φόρος τιμής 
καί εύγνωμοσύνης άπό τήν Κύπρο — τήν Κύπρο πού άγάπησε δσο καί τήν ίδιαί- 
τερή του πατρίδα Σάμο — ένας ύστατος χαιρετισμός άπό τήν «μυριάνθιστη καί 
θαυμαστή μας» Κύπρο πρός τήν μεγάλην έλληνική φυσιογνωμία πού μαζί μέ τόν 
Ελευθέριο Βενιζέλο, τόν Κωστή Παλαμά καί τόν Δημήτρη Μητρόπουλο άποτελούν 
τίς 4 μεγαλύτερες μορφές τής Νεοελληνικής Ιστορίας.

ΛΟΥΛΑ ΣΥΜΕΩΝ ΙΔΟΥ

κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΤΟΥ ΜΑΝΩΑΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

Τών άθανάτων ό θάνατος είναι άπαράδεχτος. Συνήθως δέν τόν πιστεύεις. 
Νοιώθεις κι’ δλας συναισθηματικά καί λογικά πώς μέ τόν θάνατο άρχισε ή άθανα- 
σία καί όχι ή φθορά. Κι’ δμως. Τό έργο μένει δίπλα στήν άγαθή μνήμη. Κι’ ή 
μνήμη πόσο καιρό κρατά; "Οσο κρατά τό έργο; ’Ανεξάρτητα, όφείλουμε νά 
κρατάμε μιά μνήμη. 'Η μνήμη δημιουργεί τήν άθανασία. Στή μνήμη αύτή δ,τι 
προσφέρεις είναι ένα συνδαύλισμα τής ζωογόνας φωτιάς: καλόδεχτο.

Είναι άκόμα μπροστά στά μάτια μας ή πατριαρχική μορφή τού Καλομοίρη (τέ
τοιο τόν γνωρίσαμε έμείς έδώ στήν Κύπρο). Στ’ αύτιά μας άκούεται ό ήχος τής 
φιλικής του όμιλίας. Πρόσφατα είναι κάποια κατάλοιπά του στις σελίδες ^κυπρια
κών καί άθηναϊκών έντύπων. Τό Ραδιοφωνικό "Ιδρυμα Κύπρου συχνά μάς δονεί 
μέ τίς μεταδόσεις έργων του. Κάπου σέ κάποιο πιάνο άκούεις μερικά μικρά έρ- 
γάκια του.

Συνδεθήκαμε έμείς οί Κύπριοι πολύ μέ τόν δάσκαλο. Συνδεθήκαμε στό κα- 
θαρώς προσωπικό κλίμα, άλλά καί τόν μορφωτικό καί καλλιτεχνικό τομέα. Προ
παντός τού γίναμε μιά περιοχή ύψηλού ένδιαφέροντος. Υπήρξε ό μόνος Έλλα- 
δικός ύψηλού πνευματικού καί καλλιτεχνικού έπιπέδου πού βρισκόταν σέ συνεχή 
έπαφή (καί προπαντός προσωπική έπαφή άκόμα καί στά έπικίνδυνα χρόνια τού 
’Απελευθερωτικού μας ’Αγώνα 1955—1959) μέ τό άπομακρυσμένο μας νησί.

Προσωπικά είχα τήν εύκαιρία νά δώσω στή δημοσιότητα μιά σειρά έπιστολές 
τοΰ Μανώλη Καλομοίρη, πού δείχνανε τόν άνθρωπο, τίς μουσικές του άπόψεις, τό 
δημιουργικό του μόχθο, κάποιες προτιμήσεις του καί περιστατικά του. Βρίσκω τήν 
εύκαιρία τώρα νά ξαναδώσω μερικά άλλα κομμάτια τής ψυχής του: δυό άπο- 
σπάσματα άπό όμιλίες του στήν Κύπρο (μού τά παραχώρησε ή Λουλού Συμεω- 
νίδου) καί τούς άρ. 11 καί 12 άπό τίς «Παραγγελίες» του, ένα είδος διαθήκης, 
πού έγραφε στό Νοσηλευτικόν "Ιδρυμα στά 1957, περιμένοντας ίσως τόν θάνατο στό 
κρεβάτι τής άρρώστειας (μού τά παραχώρησε ή κόρη του Κρινιώ:- τήν εύχαριστώ).

Όμιλία πού δόθηκε στό θέατρο «’Απόλλων» στις 20 Μαΐου τοΰ 1952 μέ τήν 
εύκαιρία τών έξετάσεων τοΰ «Έθνικοΰ ’Ωδείου Κύπρου»:

«"Οπότε έρχομαι στην μυριάνθιστη καί θαυμαστή μας Κύπρο πάντα 
νοιώθω τον έαυτό μου νά δονείται όλόκληρος άπό μιά βαθειά καί άνείπωτη 
συγκίνηση. Είναι τόσο καί τόσα πού μιλάνε στή ψυχή μου, ή φύση, οί άνθρω
ποι, ό παλμός πού τούς συνεπαίρνει ολόκληρους, ό άπλός καλός λαός τής Κύ
πρου, άγαθός μέ τήν καρδιά γεμάτη καλωσύνη καί ήχους καί ρυθμούς πού δεί
χνουνε τή στενή τους συγγένεια μέ τά γνώριμα ήχοσκόπια της μεγάλης νησιώ- 
τικης οικογένειας τών νησιών τοΰ Αιγαίου.

Δίπλα δμως στους τόσους λόγους πού μέ κάνουνε νά θεωρώ κάθε φορά τό 
ταξίδι μου στήν Κύπρο κάτι σάν προσκύνημα καί άναβάπτισμα έλπίδας καί 
αισιοδοξίας προστέθηκαν τώρα τελευταία καί λόγοι καθαρά καλλιτεχνικοί...».

Όμιλία πού δόθηκε μέ τήν εύκαιρία τών ΙΟχρονων τοΰ «Έθνικοΰ ’Ωδείου Κύ
πρου» στήν Αίθουσα Συναυλιών τού ’Ωδείου τήν 19ην Μαΐου 1958.

«Δεκτή κάμε μέ χαρά (έννοεί τό νά γίνη Παράρτημά του τό ’Εθνικόν 
Ώδείον τής Κύπρου») καί δέν μπορούσαμε παρά νά δεχθούμε δταν έπρόκειτο
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I. ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΗ
ΠΙΝΑΚΕΣ

γιά ενα κάλεσμα που έρχότανε dorò ενα τόπο πού άπό τόν καιρό άκόμα τοΰ 
μύθου καί τής προϊστορίας ώς σήμερα δέν έπαψε μέ φωτερές άκτίδες καί τ’ 
άκατάλυτα τού πνεύματος τά μάγια νά δένεται μέ την μεγάλη Ελληνική 
Πατρίδα......

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Προηγούνται οί παραγγελίες 1, 2...

1 1 ) Αυτά είχα νά πώ δσα μου έρχονται πρόχειρα στο Νοΰ. Σ’ δλη μου τή 
ζωή πάσκισα, άγωνίστηκα καί ύπέφερα γιά τήν Ελληνική μουσική ιδέα.

"Αν έφταιξα σέ τίποτε ή σέ κανένα, ας μέ συμπαθείτε. Έγώ αυτή τή 
στιγμή δέν νοιώθω κακία σέ κανένα. ΚΓ άν στό διαρκή άγώνα που πέρασα 
γιά νά στήσω τό έργο μου, καί στήν άμάχη πού μοΰ στήσανε δεξιά κΓ άρι- 
στερά κονταροχτυπήθηκα κΓ άγωνίστηκα δμως πραγματικά βαθειά δέ μίσησα 
κανένα ούτε τούς πιό άσπονδους έχθρούς μου, οϋτε κΓ αυτούς πού κάνανε το 
μεγάλε ίτερο κακό.

Θά ή’θελα νά είχα μπροστά μου δλους τούς 'Έλληνες, δλη τήν Ελλάδα 
γιά νά τούς έδινα φίλους καί έχθρούς, μαζύ μέ τήν ψυχή μου ένα φιλί άγάπης, 
συγγνώμης καί λατρείας.

Νοσηλευτικό "Ιδρυμα Μ.Τ.Σ. 3 τού Θεριστή 1957.

12) Πριν κλείσω αυτές μου τις παραγγελίες θά ήθελα τήν τελευταία μου 
σκέψη νά τήν άφίσω στήν έγγονούλα μου τή Χαρά.

'Η Χαρούλα φώτισε τά έφτά τόσα χρόνια, πού βρίσκεται μαζύ (μου) μέ 
τό θείο χαμόγελο τής παιδικής της ψυχής καί μου δρόσισε τά γεροντάματά μου. 
Τήν άγάπησα μέ δλη τή δύναμη τής ψυχής καί τής καρδιάς μου καί κάθε μέρα 
πού περνούσε άνακάλυπτα μέσα της θησαυρούς όλόκληρους άπό ποίηση καί 
ταλέντο.

ΚΓ άν σήμερα παρακαλώ το Θεό νά μέ άξιώση νά ζήσω λίγα χρόνια 
άκόμα, τό κάνω πριν άπ’ δλα γιά τή Χαρούλα.

Ή Χαρούλα άπό νήπιο σχεδόν, ζεί μέσα στό δνειρο, δέν είναι μόνο τό 
μικρό που παίζει τό πιανάκι της, έχει κάτι πολύ βαθύτερο καί έσωτερικό.

Τήν έμπιστεύομαι στή Μάνα της καί στή Γιαγιά της, άλλά καί σέ δσους 
φίλους μέ άγαπάνε. Θέλει μεγάλη προσοχή ή Χαρούλα καί τρέμω μήν πληγω- 
θή ή ψυχούλα της. "Ομως δέν θά ήθελα ή Χαρούλα νά μέ ξεχάση, ούτε νά τήν 
περάσουνε πώς ό Παπούς πάει ταξίδι. "Αν συμβή κακό σιγά σιγά νά τής 
πούνε τήν άλήθεια καί νά θυμάται πάντα τό γέρο της Παππού πού τήν λατρεύει.

Νοσηλευτικό "Ιδρυμα 6 τού Θεριστή 1957.

Μέ τήν ευκαιρία τής δημοσιεύσεως αύτής θεωρώ ύποχρέωσή μου ώς συμπλή
ρωμα γιά μνήμη νά παραθέσω τά τελευταία δημοσιεύματα κειμένων του (μή μου
σικής φύσεως).

Κ. Χρυσάνθη: '0 Καλομοίρης καί τό δημοτικό τραγούδι τής Κύπρου, 
«Πνευματική Κύπρος», 1962, Χρονιά Γ', σελ. 24.

Κ. Χρυσάνθη καί Λουλούς Συμεωνίδου: 'Ο «Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος» τού Μανώλη Καλομοίρη μέσα άπό τις έπιστολές του, 
«Πνευματική Κύπρος», 1962, Χρονιά Γ', σελ. 46.

Κ. Χρυσάνθη : ’Αποσπάσματα άπό δεκάξη έπιστολές του Μανώλη Καλο
μοίρη, «Νέα Εστία», 1963, τόμ. 73, σελ. 38.

Ό θεός τής Ελλάδος άς μάς στέλλει συχνά τέτοιους μεγάλους στή γή. Ό 
λαός δημιουργεί τή ζωή. Ό μεγάλος τή δικαιώνει.

Δρ ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Δοόμος παλαιάς Λευκωσίας.
...'Ως ζωγράφος είσήγαγε τήν άκουα- 

ρέλλα στήν Κύπρο. 'Η καθαρότης, ή σα- 
ςήνεια, ή προοπτική (πού τόσο αγαπού
σε) , τό άνάλαφρο χρώμα, ή πίστη καί ό 
σεβασμός του πρός τό θέμα, ήταν τά χα
ρακτηριστικά τής Τέχνης του. "Ολα αύτά 
έδωσαν σύν τοις άλλοις ενα τοπογραφικό 
χαρακτήρα στά έργα του, πού έστω καί 
άν τούτο κρίνεται άπό μερικούς ώς παρ
ελθοντολογία, είναι έν τούτοις μία αύθεν- 
τική παρουσίαση προσώπων, πραγμάτων 
καί καταστάσεων. Οί ύδατογραφίες τοΰ 
Κισσονέργη είναι πολύτιμες, έκτος άπό 
τις καθαρώς καλλιτεχνικές τους άρετές, 
καί ώς ντοκουμέντα. Τά σοκάκια, οί 
τύποι, οί άρχαιολογικοί τόποι έκφράζον- 
ται χωρίς φυγή ή άλλοίωση, χωρίς άμέ- 
λεια ή άσφάλεια. Σ ’ αύτά πρέπει νά προσ- 
τεθή μία εύγένεια καί μία ειλικρίνεια 
ασυνήθης γιά τήν έποχή μας...

(απόσπασμα)
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

12

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΓΛ. ΑΛΙΘΕΡΣΗ

ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
Πιστεύαμε σέ άπόλυτες άξίες. 
θυμάσαι;

Νέοι, στερρή ή άπόφασή μας.
Κινήσαμε στήν έρημο...

Μά έμπρός μας 
ύψώθη — άετου φτερά — σώμα λιοντάρι — 
Μορφή παρθένα — ή Σφίγγα!

Πνεύμα κ’ Ολη 
καί σύνθεση.

Ή ένοποίηση τών πάντων: 
Ή Ενόραση κι’ ό Λόγος καί ή Ούσία!

Μά είχαμε τότε καί φτερά καί νειότη !
Δέν ύπαρχε αϊνιγμ’ άλυτο, κανένα!
Γιά μάς άνάβλυζε ή ρέουσα 'Ιπποκρήνη!
Καί προχωρούσαμε, στήν έρημό μας 
μέ άτρομη τήν καρδιά !

Μέ ιαχές τής νίκης!

[Κάτι ύποψιθυρίσαμε στόν αιώνα 
της άπιστης γενεάς μας:

Νά προσέξη 
Μή καί προδώσει τ’ "Αγια τών 'Οσίων ! 
Τώρα;

Τό ανεπανόρθωτο εχει γίνει.
Καί ή Σφίγγα, ικέτες δέν ξεμολογάει...
Νά! Καί τ’ ακροτελεύτιο σύνορ’ δπου 
δέ θ’ άνατείλει τό Αδριο στις καρδιές μας.

Τραγικό λάθος τό ξεκίνημά μας;
Βυθίζουμε στήν άβυσσο...

Μά μένει
τ’ δραμα της 'Ωραίας Ελένης, πάντα 
ενα δραμα έκτυφλωτικό — προ 'Ομήρου — 
έπιταγή προγόνων καί λαχτάρα, 
τών δσων ξεκινούνε γιά τήν Τροία!

Καταφυγή κ’ έξιλασμός νά ύπάρχει;
Άπάντησέ μου!

θά σέ άκολουθήσω...
ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΛΙΘΕΡΣΗΣ
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ΦΡ. Π. ΒΡΑΧΑ

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Οί αρχές τής πνευματικής Ιστορίας τής Κύπρου πρέπει νά άναζητηθοΰν στούς 

τελευταίους αιώνες τής 2ας χιλιετηρίδας π.Χ. ’Ήδη άπό τότε οί Κύπριοι μιλούσαν 
τήν έλληνική γλώσσα, στή μορφή τής ’Αρκαδο-Δωρικής διαλέκτου πού είχαν φέρει 
μαζύ τους στό νησί οί πρώτοι έλληνες άποικοι άπό τήν ’Αρκαδία, άρκετά πρίν 
όλοκληρωθή ή κατάκτησις τής Πελοποννήσου άπό τούς Δωριείς. Σ’ αύτή τή διά
λεκτο σώζονται καί πλεϊστα δσα άπό τά πρώτα πνευματικά μνημεία του τόπου πού 
απαντούν σάν έπιγραφές, αργότερα, στό λεγόμενο κυπριακό συλλαβογραφικό άλ
φάβητο. Τούτο, προσαρμοσμένο μέ τρόπο πού νά άνταποκρινόταν καί στίς άνάγκες 
τής αγνωστής μας έλληνικής έτεοκυπριακής διαλέκτου καί πού φαίνεται νά προήλ- 
θεν άπό τό Μυκηναϊκό άλφάβητο, διατηρήθηκε στό νησί καθ’ δλη τήν άρχαιότητα 
— άκόμη καί μετά τήν κατά τόν Ε' αιώνα εισαγωγή τού έλληνικού άλφαβήτου 
άπό τό Βασιλέα τής Σαλαμϊνος Εύαγόρα Α'. Οί έπιγραφικές μαρτυρίες άποδει- 
κνύουν δτι τά δύο άλφάβητα, διερμηνεύοντα πάντα σκέψεις σ’ έλληνική γλώσσα, 
συμβάδισαν άδελφικά τούλάχιστο μέχρι τοΰ τέλους τοΰ Γ' αίώνος π.Χ.

Ή ’ιδιαίτερη Κυπριακή διάλεκτος, δπως διαμορφώθηκε μέ τόν καιρό, άπέβη 
ένα, πλουσιώτατο έκφραστικό όργανο πού στά χρόνια τά έλληνιστικά έπρόκειτο 
νά,άναζυμωθή καί ν’ άναδυθή καινούργια καί ζωντανή μέσα στίς έλληνικές της ρίζες 
στη μορφή τής Κοινής, πού κληροδότησε κατόπιν όλόκληρη τήν εύαισθησία 
κι’ εύλυγισία της καί στή γλώσσα τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας. Μέσα στά πλαί
σια τοΰ βυζαντινού κόσμου ή Κύπρος έσυνέχισε καί στερέωσε τή γλωσσική ιστορία 
της, σέ σημείο πού οί κατοπινές ξένες έπιδράσεις τών κατακτητών τής Δύσεως καί 
τών Τούρκων δέν μπόρεσαν νά τήν έπηρεάσουν πέρ’ άπό τόν φλοιό της. Είναι μά
λιστα χαρακτηριστικό τό γεγονός δτι λόγω τής γεωγραφικής άπομονώσεως τού 
νησιού έναντι τού ύπολοίπου έλληνικού κορμού άλλά καί λόγω τού συντηρητισμού 
τού λαού της, πού τόσο τόν βοήθησε στήν έθνική του έπιβίωση, ή κυπριακή διά
λεκτος διατηρεί μέχρι σήμερα, καί στό λεξιλόγιο καί στή σύνταξη καί στό φθογ
γολικό της, μερικούς άπό τούς γνησιώτερους τύπους τής όμηρικής καί τής δλης 
άρχαίας καί μεσαιωνικής έλληνικής γλώσσας. ΚΓ είναι ώς σήμερα ή διάλεκτος 
τής Κύπρου μιά άπό τίς πιό ένδιαφέρουσες έλληνικές διαλέκτους. Πάντως, πρέπει 
νά τονισθή δτι ή πνευματική ζωή τοΰ τόπου δέν βρήκε έκφραση μονάχα στή διά
λεκτο αύτή, γιατί ή έκάστοτε έπικρατοΰσα μορφή τής έπίσημης έλληνικής γλώσ
σας ύπήρξε καί γλώσσα τού κυπριακού πνευματικού πολιτισμού. ΚΓ δπως ό κυ
πριακός λόγος άντλησεν άπό πάντα μέσα άπό τίς κοινές γλωσσικές πηγές τού 
έλληνισμού έτσι κΓ ή δλη πνευματική δημιουργία τών Κυπρίων άντλησε κάθε φορά 
υέσ’ άπό τίς γνώριμες πηγές έμπνεύσεως τής εύρύτερης έλληνικής πνευματικής 
δημιουργίας. Τό ίδιο συμβαίνει κΓ ώς πρός τίς έκάστοτε πνευματικές άνησυχίες 
καί λογοτεχνικές τάσεις καί μορφές. Κλειστή κυπριακή πνευματική παράδοση ού- 
δέποτε ύπήρξεν. Ή κυπριακή λογοτεχνική παραγωγή άνθισε καί άνθει πάντα μέσα 
στόν κύκλο τής δλης έλληνικής παραγωγής. Ή πνευματική παράδοση τού έθνους, 
στό σύνολό της, στηρίζει σάν δύναμη πολιτιστική καί τήν πνευματική ύποσταση 
καί παιδεία τής Νήσου. ’Έτσι, ή Κύπρος ζεΐ άδιάκοπα μέσα στή γενικώτερη έλλη
νική πολυφωνία, άναπνέοντας τόν άέρα πού τή ζωογονεί καί πού, ταυτοχρόνως, 
Ϋονιμοποιεΐ τήν ιδιαίτερη δημιουργία της καί τήν πολύτιμη έθνική πνευματική συμ
βολή της. Ύπό τό πρίσμα αύτό πρέπει νά έξετασθούν καί οί διάφορες παραδόσεις 
τής έλληνικής άρχαιότητος σέ συσχετισμό μέ θρυλουμένους συγγενικούς δεσμούς 
τοΰ Όμήρου μέ τήν Κύπρο, ή άκόμη καί μέ δήθεν γέννηση τοΰ μεγάλου Ποιητή στήν Κύπρο.

(α) ’Αρχαία Περίοδος
Γενάρχης τής κυπριακής ποίησης άναφέρεται άπό τόν Πίνδαρο (Πυθ. 11,6) ό 

Κ ι ν ύ ρ α ς τού όποιου οί λυρικοί στίχοι θά πρέπει νά συνδέονταν μέ τή λατρεία 
- Αφροδίτης καί τοΰ ’Αδώνιδος στήν Πάφο. Στόν ίδιο θρησκευτικό ποιητικό κύκλο 

τοποθετούνται καί οί λεγόμενοι «'Ομηρικοί "Υμνοι εις ’Αφροδίτην» πού, κι’ άν δέν 
όΦείλονται σέ τοπικούς ποιητές, θά συνετέθησαν, δμως, γιά άπαγγελία στίς σχετικές 
γιορτές τού Νησιού άπό ποιητές τής κυρίως Ελλάδος - πράγμα πού χαρακτηρίζει 
την ιδιαίτερη σημασία πού τό πανελλήνιο άπέδιδε στίς όργανούμενες γιά τήν Κυ- 
τριδα στήν ιδιαίτερη πατρίδα της, λατρευτικές έκδηλώσεις. Στά «’Αφροδίσια» τής 
Πάφου καί τά «Άδώνια» τής Άμαθούντος ή έλληνική λυρική ποίηση χρωστά καί 
τήν άνάπτυξη τού θεσμού τών κυπριακών ποιητικών διαγωνισμών, πού διοιτηρεϊται 
j-τό νησί ώς σήμερα — τόσον στίς έτήσιες γιορτές τού «Κατακλυσμού», πού πολλοί 
συνδέουν μέ τήν παδάδοση τών άρχαίων κυπριακών παγανιστικών πανηγύρεων, δσο 
καί σέ διάφορες έορταστικές λαϊκές έκδηλώσεις τής ύπαίθρου, έπίκεντρον τών 
όποιων έξακολουθεί νά παραμένη ό ραψωδός (γνωστός σάν ποιητάρης) πού συνε
χίζει νά ψάλλη θεία κΓ άνθρώπινα έργα καί νά διδάσκη τήν κοινωνική καί έθνική 
άρετή.Ό Ε δ κ λ ο ς φέρεται σάν ό πρώτος Κύπριος ποιητής στόν όποιον ή άρχαία 
παράδοση άποδίδει διαφόρους στίχους χρησομολογικού χαρακτήρος (τά σχετικά 
άποσπάσματα δέν θεωρούνται σήμερα παλαιότερα τού 6ου αί. π.Χ.) μέ προφητικές 
προβλέψεις γιά τή γέννηση μεγάλων άνδρών, συμπεριλαμβανομένου καί τού 'Ομή
ρου. Ό Σ τασί ν ο ς είναι ό ποιητής στόν όποιον άπεδόθησαν τά λεγόμενα 
«Κύπρια ’Έπη», πού κατά τήν παράδοση τοΰ τά είχε χαρίσει σάν προίκα ό "Ομηρος 
πού πάντρεψε μέ τόν Κύπριο ποιητή τήν κόρη του ’Αρσινόη. Ώς γνωστόν, τά «Κύ
πρια ’Έπη», πού άποδίδονται καί σ’ ένα άλλο Κύπριο ποιητή, τόν Ή γ η σ ΐ ν ο, 
άποτελοΰν ένα είδος εισαγωγής στήν Ίλιάδα καί άναφέρονται συγκεκριμένα στά 
αίτια καί στά πρώτα χρόνια τού Τρωικού Πολέμου. Τό τραγούδι αύτό, πού μπορεί 
νά άποτελή άνασύνθεση παλαιότερων ποιητικών θρύλων καί παραδόσεων, χρησι
μοποιήθηκε σάν πηγή μυθολογικού ύλικού άπό τούς τραγικούς ποιητές τών κλασ
σικών χρόνων καί άπό άλλους μεταγενεστέρους συγγραφείς. Στήν ίδια περίοδο 
άνήκει κΓ ό Ιατρός Συέννεσις (τόν άναφέρει μέ ιδιαίτερη έκτίμηση ό ’Αρι
στοτέλης) — πράγμα πού άποδεικνύει δτι ή ιατρική στήν Κύπρο είχεν άρχίσει ν’ 
άναπτύσσεται συστηματικά άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων.

Ή περσική κατάκτηση ύπήρξεν άνασταλτική τής πνευματικής δημιουργίας στήν 
Κύπρο. "Ομως, στά χρόνια τής βασιλείας τού Εύαγόρορυ Α', πού περί τό 388 π.Χ. 
πέτυχε νά ένώση ολόκληρο σχεδόν τό νησί ύπό τό σκήπτρον του, ή Κύπρος 
άπέβη J.να άπό τά σημαντικώτερα τότε πνευματικά κέντρα τού έλληνισμού. Καί είναι 
άκριβώς μέσα στά πλαίσια τής πραγματικότητας αύτής πού διάσημοι ’Αθηναίοι, 
δπως ό ρήτωρ Ισοκράτης, είχαν άποβλέψει στόν Εύαγόρα τής Σαλαμίνας σάν τόν 
μόνον ικανό νά συλλάβη καί νά προωθήση τήν ’ιδέα τής πανελληνίου ένώσεως, *0  
λόγος τού ’Ισοκράτη «Εύαγόρας» καί ή ρητορική του παραίνεση «Πρός Νικοκλέα» 
είναι χαρακτηριστικά τής τεράστιας πολιτιστικής καί πολιτικής έπιρροής πού ό 
Εύαγόρας πέτυχε νά άναπτύξη έπί πανελληνίου κλίμακος.

(β) Ελληνιστική Περίοδος
Περίοδος λαμπρής πνευματικής άθνήσεως στήν Κύπρο ήτο κΓ ή έλληνιστική 

(323—30 π.Χ.). Στά χρόνια τών Πτολεμαίον συνεχίζεται άφ’ ένός ή ποιητική πα
ράδοση μέ τόν Κ λ έ ω ν α (πού μέ τά «’Αγροναυτικά του» ύπήρξε πρότυπο μι- 
μήσεως γιά τόν ’Απολλώνιο τόν Ρόδιο), τόν ιαμβογράφο Έ ρ μ ε ί α, τόν κωμικό 
Σώπατρο, κ.ά., ένώ άφ’ έτέρου δ πεζός λόγος παρουσιάζει σημαντική άνά
πτυξη μέ διακεκριμένους Κυπρίους ιατρούς, ρήτορες, φιλοσόφους, φιλολόγους καί 
ιστορικούς. ’Από τούς τελευταίους αύτούς ξεχωρίζουν οί ’Ά ρ ι σ τ ο ς ό Σ α - 
λα μ ί νιος καί ό ’Ασκληπιάδης ό Κύπριος πού άσχολήθηκαν μέ τήν 
έκστρατεία τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, ό Έρμησιάναξ ό Κύπριος πού 
έγραψε «Φρυγικά», ό Κλέαρχος ό Σ ό λ ι ο ς, ό Δημήτριος ό Σ α λ α- 
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μίνιο ς, ή Σολεύς, ό Ό νά σ ι μ ο ς ό Κύπριος, κ.ά. "Ομως, φυσικά ό 
διαπρεπέστερος Κύπριος τής έποχής αύτής ύπήρξεν ό ‘ιδρυτής τής στωϊκής φιλο
σοφίας Ζήνων ô Κιτιεύς (άπέθανε 264 π.Χ.) πού έξέφρασε τό μετά τόν 
’Αλέξανδρον νέο πολιτικό καί ήθικό πνεύμα τών καιρών καί πού άπέβη ένας άπό 
τούς μεγαλύτερους άναμορφωτές τής έλληνικής φιλοσοφίας καί τους σημαντικό
τερους προδρόμους του χριστιανισμού. Τόν Ζήνωνα διεδέχθη πλειάς Κυπρίων φι
λοσόφων τής όποιας κυριώτεροι έκπρόσωποι ύπήρξαν ό Περσαίος, ό Δη- 
μώναξ, κ.ά. ’Ιδιαίτερος πάντως λόγος θάξιζε να γίνη γιά ένα παλαιότερον 
Κύπριον διανοούμενον, τόν μαθητή του Πλάτωνος καί φίλο του ’Αριστοτέλη Ε ö - 
δήμο, πού προβάλλει μέσα άπό τήν άρχαία γραμματολογία καί ίστορία σάν 
μιά ’ιδανική μορφή άφοσιωμένη στήν Πλατωνική ιδεολογία γιά τήν άθανασία τής 
ψυχής και τήν ιδέα τής ανθρώπινης έλευθερίας. 'Η πνευματική δραστηριότης 
έσυνεχίσθη, παρά τήν πολιτική δοκιμασία τοΰ τόπου, καί κατά τή ρωμαϊκή περίο
δο (300 π.Χ. — 330 μ.Χ.)

(γ) Βυζαντινή Περίοδος

Κατά τήν βυζαντινή περίοδο (330 — 1191) ή Κύπρος ανανέωσε τήν πνευ
ματική δημιουργία της μέσα στό πνεύμα τοΰ χριστιανισμού μέ τάσεις άληθινά 
πρωτοποριακές καί μέ έκπροσώπους σάν τόν ’Απόστολο Βαρνάβα, τόν 
‘Η ρ α κ λ ε ί δ ι ον, τόν Ν ά σ ω ν α, καί Λάζαρον, τόν Σ πυρίδωνα 
Τ ριμυθοΰντος, τόν Τριφύλλιον Λήδρας, τόν Φίλωνα Κ α ρ- 
π α σ ί α ς, τόν Τύχωνα Άμαθουντος, τόν Έπιφάνιον Κων- 
σ τ α ν τ ί α ς, κ.ά. ’Αργότερα, διακεκριμένοι Κύπριοι Επίσκοποι άντιπροσώπευ- 
σαν τήν ’Εκκλησία τής Κύπρου σέ πολλές Οικουμενικές Συνόδους καί άλλοι, πού 
ξεπέρασαν τήν στενή φήμη τοΰ τόπου τους, πέτυχαν ν’ άνέβουν πατριαρχικούς θρό
νους, τούς όποιους καί έκλέϊσαν μέ τήν πνευματική άκτινοβολία τους, δπως ό 
’Ιωάννης ό ’Αλεξάνδρειάς, ό Κωνσταντινουπόλεως Παύ
λος, κ.ά.

Στόν τομέα τής ποιήσεως ή άντιπροσωπευτικώτερη κυπριακή δημιουργία είναι 
μιά περίφημη παραλλαγή τοΰ έπους τοΰ Βασίλη Διγενή ’Ακρίτα, σέ συν
δυασμό μέ πλεϊστα άλλα άκριτικά τραγούδια πού βρίσκονται ώς σήμερα στά χείλη 
τοΰ κυπριακού λαοΰ. 'Η καλλιέργεια τής άκριτικής ποιήσεως στήν Κύπρο χαρα
κτηρίζει μέ τρόπο πειστικό τό πώς οί Κύπριοι ζοΰσαν τότε τό βυζαντινό πνεύμα 
μέσα στό όποιο, καί δή έν τω προσώπω τοΰ Διγενή, άναζοΰσεν ή άρχαία παράδο
ση τοΰ Άχιλλέα καί τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Ό Διγενής γιά τούς Κυπρίους 
ύπήρξεν ό κατ’ έξοχήν "Ελλην, πράγμα πού φαίνεται κι’ άπό διάφορες λαϊκές παρα
δόσεις πού τόν θέλουν σάν τόν έξολοθρευτή τού κακοΰ καί τόν γενναίο καί ίππο- 
τικόν ύπερασπιστή τών άδυνάτων. Γενικά, θά μπορούσε νά λεχθή δτι τά Κυπρια
κά άκριτικά τραγούδια ύπήρξαν μιά άπό τίς ρωμαλεώτερες πηγές τής βυζαντινής 
άκριτικής ποιήσεως μέ σοβαρές έπιδράσεις στήν δλη διαμόρφωση τής βυζαντινής 
πνευματικής παραδόσεως.

(δ) Μεσαιωνική Περίοδος

‘H κυπριακή λογοτεχνία συνέχισε τό ρόλο της, παρά τίς ποικίλες πολιτικές 
περιπέτειες καί δοκιμασίες τοΰ τόπου, καί στά κατοπινώτερα μεσαιωνικά χρόνια 
(1191—1570) μέ έπιτεύγματα πού μπορεί νά θεωρηθή δτι άφησαν τήν σφραγίδα 
τους στήν δλη νεώτερη ίστορία τών έλληνικών γραμμάτων. Στήν Κύπρο είναι 
πού γιά πρώτη φορά είσάγεται σάν έπίσημη ή όμιλουμένη έλληνική γλώσσα μέ 
μετάφραση σέ ρεουσα κυπριακή διάλεκτο τών Ά σ σ ι ζ ώ ν τών Φράγκων βασι
λέων τής ‘Ιερουσαλήμ. Παραλλήλως, ό "Α γ. Νεόφυτος (1134—1225) έδωσε 
στά κείμενά του ένα άξιόλογο κώδικα ήθικής καί κοινωνικής ζωής, ένώ άργότερα 
ό Λεόντιος Μαχαιράς (τέλη Μου — άρχές 15ου αί.) μέ τό περίφημο χρο
νικό του, ύπήρξεν ό πρώτος μεγάλος νεοέλλην πεζογράφος, θεωρούμενος σήμερα 
σάν πατέρας τής νεοελληνικής πεζογραφίας. Λίγο μεταγενέστερος είναι κι ό χρο
νικογράφος Γεώργιος Βουστρώνιος. Στήν ίδια αύτή περίοδο άνήκουν 

καί έκκλησιαστικές μορφές, δπως ό Πατριάρχης Κων/πόλεως Γ ρηγόριοςΒ', κ.ά.
’Έτσι, ή μεσαιωνική Κύπρος, πού καλλιέργησε σέ βαθμό άξιοζήλευτο καί τήν 

έρωτική λυρική ποίηση (τό «σονέττο» πρωτομπήκε στήν έλληνική ποίηση μέσω τής 
κυπριακής ποιήσεως), στάθηκε μιά άπό τίς σοβαρώτερες πνευματικές έπάλξεις τοΰ 
έλληνισμοΰ — σέ έποχή πού οί περισσότερες έλληνικές χώρες διαβιοΰσαν ύπό τόν 
τουρκικόν ζυγόν.
(ε) Περίοδος Τουρκοκρατίας

‘H πτώση τής Κύπρου στά )(έρια τών Τούρκων (1570/1) ύπήρξε μοιραία καί 
γιά τήν πνευματική ζωή της. "Ομως, παρά τή γενική πνευματική παρακμή πού 
έπακολούθησε διατηρείται πάντα ή φλόγα τής δημιουργίας σέ συνδυασμό μέ τή 
γενική πνευματική προσπάθεια τοΰ Γένους γι’ άπόσειση τοΰ ξένου ζυγού. Στά 
χρόνια τής Τουρκοκρατίας άνήκουν, μεταξύ άλλων, ό ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Ί λαρίων Κιγάλας (1674), ένας έξαιρετικά φωτισμένος καί πολυγράφος έκ- 
κλησιαστικός συγγραφεύς πού άποτελεΐ, γιά τήν έποχή του, μορφή πανελλήνια, οί 
ποιητές Σολομών Ροδινός καί Κωνσταντίνος Διάκονος, 
ό ιστοριογράφος Νεόφυτος Ροδινός καθώς καί ό ’Αρχιμανδρί
της Κυπριανός πού συνέγραψε «Χρονολογική Ίστορία τής Κύπρου» (1788). 
Περί τίς άρχές τοΰ 19ου αίώνος ή έθνική φιλοτιμία καί ή δίψα γιά μάθηση ώδήγη- 
σαν τόν ’Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό νά ίδρύση στή Λευκωσία Έλληνική Σχολή (1812), 
πού έπρόκειτο κατά τά πρώτα χρόνια τής ’Αγγλικής κατοχής νά άναδιοργανωθή 
στή μορφή τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου (1893), πού άπετέλεσε έκτοκτε τόν σοβαρώ- 
τερο έκπαιδευτικό παράγοντα τοΰ τόπου — μέ άνεγνωρισμένη άκτινοβολία σ’ όλό- 
κληρο τόν έλληνισμό καί τίς γειτονικές χώρες. Προηγουμένως άνάλογες σχολές 
είχαν ιδρύσει οί άρχιεπίσκοποι Φιλόθεος καί Χρύσανθος.

(στ) Τά Νεώτερα Χρόνια
Μετά τήν άπελευθέρωση τής Ελλάδος ή ύπόδουλη άκόμη Κύπρος άποκτά 

σαφέστερους έθνικούς καί πνευματικούς προσανατολισμούς μέ όριστικό πόλο τής 
ζωής της τήν ’Αθήνα. Φυσικά, μέχρι τής έποχής τής άποχωρήσεως τών Τούρκων 
(Γ878) ή λογοτεχνική καί ή καθόλου πνευματική άπόδοση έξακολούθησε νά είναι 
περιωρισμένη, παρ’ δλον δτι ή παιδευτική προσπάθεια φωτισμού προσέλαβε πιά, 
χάρη στήν πρωτοβουλία τής Εκκλησίας, χαρακτήρα περισσότερον έπίμονον καί συ- 
στηματικώτερον. Μέ τήν έγκαθίδρυση τής Βρεττανικής διακυβερνήσεως ή πνευμα
τική ζωή τοΰ τόπου άρχισε νά χειραφετήται, ή έπαφή μέ τό έθνικό κέντρο νά γί
νεται στενώτερη καί ή παιδεία νά προσλαμβάνη όλοένα καί περισσότερη έκταση. 
Τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών άπέβη μέ τόν καιρό ή κατ’ έξοχήν πνευματική τροφός 
τών Κυπρίων έπιστημόνων καί έκπαιδευτικών πού πήγαιναν στήν Ελλάδα γιά άνώ- 
τερες σπουδές, ένώ έκ παραλλήλου Κύπριοι νέοι πού σπούδαζαν σέ εύρωπαϊκά 
Πανεπιστήμια γίνονταν μέ τόν έρχομό τους στήν Κύπρο οί φορείς τών έκάστοτε 
νέων ιδεών καί πνευματικών ζυμώσεων. Μέσα σ’ αύτή τήν άτμόσφαιρα άφυπνί- 
σεως καί μέσα στά πλαίσια τής άναγεννωμένης πνευματικής έλευθέρας Ελλάδος 
ή Κύπρος άνοιξε καινούργιους πολιτιστικούς δρόμους μέ γλώσσαν, έμπνεύσεις, θέ
ματα καί τεχνοτροπίαν πού άντλοΰσε πάλιν μέσα άπό τήν εύρύτερη έλληνική 
δημιουργία.

Φυσικά, στήν ποίηση πρό παντός, πρωτοξεκίνησε μέ κύριο γλωσσικό όργανο 
τήν τοπική διάλεκτο, πού δμως δέν τήν έμπόδισε καθόλου άπό τοΰ νά άπλώση τά 
διαφέροντά της σ’ όλόκληρη τήν έκταση τής έλληνικής πραγματικότητος. ‘Ο Βα
σίλης Μιχαηλίδης μέ τήν έπική του μούσα, πού τραγούδησε τήν ύπέρ έλευ
θερίας θυσίαν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού καί άλλων Κυπρίων κληρικών καί 
λαϊκών κατά τό 21, πετύχε νά δώση στίχους μοναδικής στερεότητος σέ σχέση μέ 
τήν έθνική άρετή τής φυλής, ένώ ό Δημήτρης Λιπέρτης, πού έγραψε λυ
ρικά τραγούδια γιά τή ζωή τής κυπριακής ύπαίθρου, άπέβη ό νεώτερος θέογνις 
τής έλληνικής ποιήσεως. Στό μεταξύ, καί δή περί τά τέλη τοΰ π. αίώνος, διά
σημοι Κύπριοι διανοούμενοι, έγκατεστημένοι στήν κυρίως Ελλάδα, κατώρθωσαν νά 
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καταλάβουν έξέχουσαν θέση στήν Ιστορία τών έλληνικών γραμμάτων, δπως ό 
Ο. Ίασονίδης, ό ιδρυτής τής Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών Γ. Φ ρ α γ κ ο ύ- 
δης, ό διάσημος νομικός Γ. Σαρίπολος, ό Ιδρυτής τής έφημερίδος «Εστία» 
’Ά δ ω ν ι ς Κόρου, κ.ά. Είναι χαρακτηριστικό τό γεγονός δτι καί στά κατο- 
πινώτερα χρόνια Κύπριοι διανοούμενοι καί καλλιτέχνες στήν ’Αθήνα καί στήν ’Αλε
ξάνδρεια μπόρεσαν νά ξεπεράσουν τόν στενότερο κύκλο της πνευματικής ζωής της 
ιδιαίτερης των πατρίδος γιά νά προβάλουν τό εργον τους στή σφαίρα τής εύρύτε- 
ρης νεοελληνικής δημιουργίας. Καί άσφαλώς δέν μπορεί νά είναι τυχαία σύμπτω
ση τό δτι μεταπολεμικά τρεις μεγάλες ’Αθηναϊκές έφημερίδες — «Καθημερινή», 
«'Εστία», «Καθημερινά Νέα», βρέθηκαν στά χέρια Κυπρίων ιδιοκτητών ή διευθυντών 
δπως του Αιμίλιου Χουρμουζίου (έκ τών καλυτέρων συγχρόνων Ελλή
νων δοκιμιογράφων καί κριτικών), τών ιστοριογράφων καί δοκιμιογράφων Άχιλ- 
λ έ ω ς καί Κ ύ ρ ο υ Κύρου (άδελφών τοΰ διπλωμάτου καί συγγραφέως Ά λ έ ξ η 
Κ ύ ρ ο υ) καί τοΰ Λουκή ’Ακρίτα (έκ τών δυναμικωτέρων πεζογράφων). Σή
μερα Γενικός Γραμματεύς τής 'Εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών καί τής Στέγης 
Γραμμάτων καί Τεχνών είναι ό Κύπριος πεζογράφος Μελής Νικολαΐδης. 
Στήν Αίγυπτο ξεχώρισαν οί Ν. Νικολαΐδης, Γ λ. Ά λ ι θ έ ρ σ η ς, κ.ά. Στούς 
κυπρίους τοΰ έξωτερικοΰ άνήκουν ό άλλοτε καθηγητής Σιμός Μενάρδος, οί 
καθηγητές Λουκάς Μούσουλος (τοΰ Πολυτεχνείου ’Αθηνών) καί Περί- 
στιάνης (τοΰ Πανεπιστημίου ’Οξφόρδης), ό β. γενικός γραμματεύς τοΰ Συμ
βουλίου τής Εύρώπης Μ. Μ ο δ ι ν ό ς, κ.ά.

Τό κατ’ έξοχήν άναγεννητικόν πνευματικόν κίνημα στήν Κύπρο άρχισε περί 
τό 1920 μέ τήν έκδοδση ένός προοδευτικού περιοδικού («Α ύ γ ή») πού έπρόκειτο νά 
προωθήση άποφασιστικά μεταξύ τών άνθρώπων τών γραμμάτων καί τό κίνημα γιά 
τή χρησιμοποίηση τής Δημοτικής γλώσσας πού άπό πολύ πριν είχε συνυφανθή στήν 
κυρίως Ελλάδα μέ τήν δλη προσπάθεια πνευματικής άφυπνίσεως καί άνανεώσεως. 
"Αλλα τοπικά λογοτεχνικά περιοδικά μέ 'ιστορίαν στάθηκαν τά «Κυπριακά 
Γράμματα» μέ τόν έξαίρετο λογοτέχνη Ν. Κρανιδιώτη καί τόν βαθυστό
χαστο κριτικό Κ. Π ρ ο υ σ ή, κΓ ή «Φιλολογική Πάφος», μέ τόν 
ποιητή Α. Περνάρη καί τόν ιστοριογράφο Λ. Φιλίππου. Σοβαρό 
περιοδικό έθνικοΰ προσανατολισμού ήτο καί τό έκδιδόμενο προεπαναστατικώς ύπό 
τού Γραφείου Έθναρχίας Κύπρου «Έ λληνική Κύπρος», ένώ τις σύγχρο
νες τάσεις έκφράζουν σήμερα δυό άλλες περιοδικές έκδόσεις ή «Πνευματική 
Κύπρος», μέ τόν λογοτέχνη Κ. Χρυσάνθη καί τόν ποιητή Κ. 
Μόντη, κ.ά., καί τά «Κυπριακά Χρονικά», μέ τήν πεζογράφο Η. Με- 
λ ε ά γ ρ ο υ, κ.ά. Ό τομέας τής δημοσιογραφίας σήμερα καλύπτεται άπό τις 
καθημερινές έφημερίδες «Ελευθερία» (τού μ. Δ. Σταυρινίδη, πού διευθύνεται 
σήμερα άπό τόν Γ. Χατζηνικολάου), τήν «Μάχη» (τού Ν. Σαμψών), τόν «Φιλε
λεύθερο» (τού Ν. Παττίχη), τή «X α ρ α υ γ ή» (δργανο τού ΑΚΕΛ), καί τις 
έβδομαδιαϊες «Κύπρο ς», «Ά λ ή θ ε ι α», «θάρρος», «Συναγερμός», 
«Φώς», «’Αλλαγή», «Ν. Καιροί», «Εθνική» κλπ.

Άλλά, παραλλήλως πρός τή λογοτεχνική δημιουργία, πού έχει νά έπιδείξη σο
βαρά ποιητικά καί πεζογραφικά κείμενα, ή Κύπρος καλλιέργησε συστηματικά καί 
τήν Τέχνη μέ ζωγράφους περιωπής δπως ό Α. Διαμαντής καί ό Γ. Π. Γε
ωργίου (κι’ άκόμα οί Τ. Κ ά ν θ ο ς, X ρ. Σάββας κ.ά.), μέ μουσουργούς 
σάν τόν καθηγητή I. Μ ι χ α/η λ ί δ η καί Σ. Μιχαηλίδη πού διευθύνει τό Κρα
τικό Ώδεΐο καί τήν Κρατική ’Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μέ καλλιτέχνες τής όπερας 
σάν τόν I. Μοδινό καί μέ σκηνοθέτες τού κινηματογράφου δπως ό Μ. Κακο- 
γ ιάννη ς. Στό σημείο τούτο πρέπει νά γίνη λόγος καί γιά τή διαρκώς άναπτυσ- 
σόμενη θεατρική κίνηση τού τόπου, μέ έπί κέντρο τόν «’Οργανισμό θεατρικής Άνα- 
πτύξεως Κύπρου».

Στόν τομέα τού πνευματικού πολιτισμού γενικώτερον ή Κύπρος πέτυχε, μέ 
τήν προστασία τής ’Εκκλησίας καί μέ τήν πρωτοβουλία διαφόρων έκπαιδευτικών 
καί έπιστη μόνων, νά άναπτύξη άξιόλογη κίνηση — βασικός πυρήνας τής όποίας 
στάθηκε ή Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, καί ό Ελλη
νικός Πνευματικός “Ομιλος Κύπρου, — τελευταία καί ό «Σύν
δεσμος Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου», τών όποίων προε

δρεύει άπό τής ίδρύσεώς των ό σημερινός Πρόεδρος τής Ελληνικής Κοινοτικής 
Συνελεύσεως διακεκριμένος ιστορικός καί καθηγητής Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ ι ς. Ή 
Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, πού συστηματικά έρευνα δλους τούς τομείς τής 
Κοπρολογίας (ιστορία, άρχαιολογία, λαογραφία, λαϊκή τέχνη, κλπ.) έχει συγκεν
τρώσει πολύτιμη έργασία στό έκδιδόμενο έτησίως έπιστημονικό της Δελτίο — κΓ 
αύτά άνεξαρτήτως τής έξαίρετης έπιστημονικής έργασίας πού γίνεται άπό τό Κυ
πριακό ’Αρχαιολογικό Μουσείο μέ άρχαιολόγους δπως ό διεθνούς κύρους Π. Δί
καιος καί ό νέος άξιος έπιστήμων Β. Καραγιώργης. Ειδικά στόν κλάδο 
της λαογραφικής έρευνας, ή έργασία άρχισε πριν χρόνια σάν άνταπόκριση στό κή
ρυγμα τού Πατέρα τής Νεοελληνικής Λαογραφίας καθηγητή Νικολάου Πολίτη 
(πρό έτών έξεδίδετο καί ειδικό ιστορικό καί λαογραφικό περιοδικό, τά «Κυπριακά 
Χρονικά», τού Κυριαζή), έξακολουθεί νά γίνεται άπό έκλεκτούς έρευνητές είς δ
λους τούς έπί μέρους τομείς φωτισμένα μέ σύστημα (ό μ. Φ α ρ μ α κ ί δ η ς, 
καί οί δρ Κ. Χατζή ϊωάννου, Γ. Παπαχαραλάμπους, Ν. Κληρί- 
δης κ.ά.). "Ηδη μέ τήν άπό μέρους τής 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως 
ίδρυση τού Επιστημονικού Κέντρου Ερευνών ή σχετική μελέτη καί 
έπί τού προκειμένου όργανώνεται άκόμη πληρέστερα.

Άλλά, άπάνω στά τοπικά Κυπριακά θέματα σοβαρές έργασίες έχουν δημοσι- 
ευθή καί άπό έλλαδικούς έπιστήμονες, σέ ώρισμένες δέ περιπτώσεις μέ πρωτοβου
λίαν τής ’Ακαδημίας Αθηνών.

'Η πνευματική δραστηριότης στήν Κύπρο,, πού έξέφρασε μέ τρόπο σταθερό καί 
τό πνεύμα τών άγώνων τών Κυπρίων γιά έλευθερία καί έθνική άποκατάσταση μέσα 
στά πλαίσια τού έλληνικου κόσμου, είναι φανερό πώς έπ’ ούδενί λόγω μπορεί νά 
διαφοροποιηθή έναντι τής γενικώτερης έθνικής πνευματικής παραγωγής? Οί κατευ
θύνσεις τού κυπριακού πνευματικού πολιτισμού, προσδιοριζόμενες άπό τήν καθαρή 
έλληνική συνείδηση τού κυπριακού λαού καί τό πάθος του γιά τά ’ιδεώδη τού 
καθολικού άνθρώπου, σμίγουν σήμερα μέ τήν παγκόσμια άγωνία γιά ένα καλύ
τερο και λυτρωτικό αύριο. Οί έλληνες τής Κύπρου, αισθανόμενοι έαυτούς σάν 
τμήμα τής εύρωπαϊκής πολιτιστικής κοινότητας — άφού ή άνθρωπιστική καί χρι
στιανική παράδοση άποτελούσε καί αποτελεί τόν κεντρικό πυρήνα τής ζωής των 
— ατενίζουν τό μέλλον μέ έμπιστοσύνη καί μέ τήν εύγενή φιλοδοξία νά συμβάλη, 
δπως όλόκληρη _ή ιστορία τής πνευματικής ζωής της ύπήρξε άδιάκοπη συμβολή στήν 
δλη ιστορία τού έλληνικού πολιτισμού, δσο μπορεί περισσότερο στή διαμόρφωση 
τού άξιου Άνθρώπου.

ΦΡΙΞΟΣ Π. ΒΡΑΧΑΣ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
Σ τό μνημείο τοΰ Φώτη Πίττα 

(Παιδαγωγική ’Ακαδημία)

Τού ήρωα δάσκαλου ή θυσία 
θρέφει τό πάθος στό βωμό’ 
τών άφανών τό πάθος θρέφει 
καί συντηρεί τό μέγα φώς.

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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I. ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΗ

ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΗΡΩΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ
‘Όταν γράφτηκαν τά πρώτα κατορθώ

ματα του Άγώνα, πολλοί έξω άπό τήν 
Κύπρο, στήν Ελλάδα, καί στήν Κύπρο 
άκόμα δέν πίστευαν τά μάτια τους. Οί 
Κύπριοι, οί ήμεροι τούτοι νησιώτες, χωρίς 
καμμιά πολεμική παράδοση, πήραν τά δ
πλα, καί μάλιστα ένάντια στούς "Αγ
γλους, πού είχαν στή διάθεσή τους δλα τά 
μέσα, καί κάνανε δλα αύτά, πού μέ τόσο 
άπίστευτο ρεαλισμό διαλαλοΰσαν δλοι οί 
πολεμικοί Ανταποκριτές !

“Οσοι μιλούσαν έτσι, δέν είχαν μπή οδ- 
τε στό νόημα του ξεσηκωμού, ούτε στό μυ
στικό τής επιτυχίας τών Κυπρίων. Οί Κύ
πριοι ξεσηκωθήκαν γιά ν’ άποτινάξουν μιά 
γιά πάντα τή σκλαβιά, χωρίς νά ύπολογί- 
σουν ούτε μέσα ούτε θυσίες. ’Άν γελοιόν- 
τουσαν νά στηρίξουν τήν έπιτυχία τους 
στά μέσα καί στό έμψυχο ύλικό, οι δυ- 
σαναλογίες μέ τούς "Αγγλους ήταν τέ
τοιες πού θά ήταν έκ τών προτέρων κα
ταδικασμένοι σέ άποτυχία. ΟΙ Κύπριοι πο
λέμησαν μέ τή ψυχή, τήν άρετή καί τή 
Χριστιανική τους πίστη. Οί "Αγγλοι έρ
χονταν στήν Κύπρο γιά νά πολεμήσουν. 
Οί Κύπριοι, δσοι μπήκαν στόν Άγώνα, 
μπήκαν γιά νά πεθάνουν γιά τή λευτερηά, 
τήν Ελλάδα, τήν “Ενωση. Οί "Αγγλοι 
στηρίζονταν στήν άποτελεσματικότητα τών 
δπλων τους καί στά τρομοκρατικά μέτρα 
τού Χάρτιγκ. Οί Κύπριοι στή ψυχή τους 
καί στήν άκαμπτη άποφασιαστικότητά 
τους. ’Άν μάλιστα ή άποτελεσματικότητα 
τών βομβών τους ήταν άνάλογη μέ τό 
μεγαλείο τής ψυχής τους, οί ζημιές τών 
"Αγγλων θάταν πολύ σοβαρώτερες, κι’ ό 
Αγώνας θά τέλειωνε πολύ ένωρίτερα.

Οί Αγωνιστές πού πέσανε σ’ ένέδρες, 
ή άνέβηκαν στήν άγχόνη είχαν ήθος εξαι
ρετικά ύψηλό καί βαθειά Ελληνική καί 
Χριστιανική πίστη. Οί άρετές τούς δώκανε 
τή δύναμη νά δημιουργήσουν τά «μεγάλα 
κσ,ί θωμαστά» τού Κυπριακού Άγώνα, 
πού κίνησαν τόν θαυμασμό δλου τού κό
σμου. Τό ήθος τών μαρτύρων τής άγχό
νης είχε κάτι τό ξεχωριστά μεγαλειώδες, 
τό πραγματικά ύπέργειο. "Οσοι πέσανε 

στις μάχες, πέσανε μέσα στήν έξαρση του 
ηρωικού μεγαλείου, μεθυσμένοι άπό τό ή
ρωϊκό πνεύμα καί τ’ δραμα τής λευτερη- 
ας, πού οί "Αγγλοι δέ μπόρεσαν νά τούς 
κάνουν νά τό ξεχάσουν. Οί μελλοθάνατοι 
πού βάδισαν στήν άγχόνη, δέν ήταν «έκ 
τού κόσμου τούτου». Άντίκρυσαν τόν βρό
χο μέ ήθος καταπληχτικά ψύχραιμο, πού 
δέν τό θέρμαινε κανένα περιβάλλο μάχης, 
οδτε τό ένεψύχωνε κανένα δραμα λευτερη- 
άς. Αντίθετα μάλιστα, οί δικαστικές ένέ
δρες πού τόσο έντεχνα τούς είχαν στήσει 
οί "Αγγλοι, καί τό καθημερινό μαρτύριο 
τοΰ άντικρύσματος τής άγχόνης, πού τούς 
έπέβαλλαν μέ άπίστευτο σαδισμό οί φύ
λακες, τούς είχαν τσακίσει τά νεύρα. Τά 
σωματικά, έννοεΐται. Γιά τά ψυχικά, τό 
ήθος, ούτε λόγος! Ό Καραολής, ό Πα- 
τάτσος, ό Μαυρομμάτης, ό Δημητρίου, ό 
Παλληκαρίδης κι’ οί άλλοι μάρτυρες τής 
άγχόνης, νίκησαν τόν φόβο τού θανάτου, 
δχι μονάχα στό πεδίο τής μάχης, μά καί 
στό πεδίο τού μαρτυρίου.

Στή νίκη αύτή τού ζωικού φόβου πού 
δυσκολεύει τή ψυχή νά ξεκολλήση άπό τή 
σάρκα, βοηθούσε τούς τραγικούς μελλο
θάνατους καί τό ήρωϊκό περιβάλλο τών 
φυλακών τής Λευκωσίας, πού ήταν γεμά
τε άπό πολιτικούς καταδίκους. '0 άέρας 
τών φυλακών τήν έποχή τούτη δέ μύριζε 
έγκλημα, μά ψυχικό καί ήθικό μεγαλείο. 
Μοναδικός σκοπός δλων τών κατάδικων 
ή διατήρηση τοΰ πνεύματος τοΰ Άγώνα 
κι’ ή δραπέτευση. Πάνω άπ’ δλα ή δια
τήρηση τοΰ ήθικοΰ τών μελλοθάνατων. Τό 
θαρραλέο άντίκρυσμα τής άγχόνης δέν 
ήταν ύπόθεση πού άφοροΰσε μονάχα τους 
με?Λοθάνατους. Άφοροΰσε δλους τούς 
Αγωνιστές, τόν Άγώνα, τήν Ελλάδα, τήν 
Κύπρο. Στήν άγχόνη δέν έβάδιζε ό Παλ
ληκαρίδης, ούτε ό Πατάτσος. ’Εβάδιζε ή 
ψυχή τής 'Ελλάδας καί τής Κύπρου, κι’ 
έπρεπε νά βαδίσουν, ύπεράνθρωπα, στα
θερά, χωρίς ίχνος φόβου, χωρίς όλιγοψυ- 
Χ(α· * * *

Οί έχτελέσεις γίνονταν συνήθως μετά τά

Άββαεϊο τοΰ Μπελλα. Μπαις.

Σ κίτσο

20

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



μεσάνυχτα. Τό φως του ήλιου κι ό παλ
μός τής ζωής,μποδίζανε τους Αγγλους 
νά προβουνε στό άνοσιουργημα τους. Η 
όυέρα κι’ ή ώρα τής έκτέλεσης κρατιόν
τουσαν μυστικές. "Ομως οι φυλακισμένοι 
tic μάθαιναν. Πώς; "Ας μή ρωτήση κα- 
v-ic Βέβαιο είναι πώς τό μυστικό γινότα
νε γνωστό σέ δλους, καί γι’ αύτό κρατού
σανε στάση άναμονής. Τήν νύχτα κανένας 
δέν κοιμότανε. "Ολοι περιμένανε ν’ άνάψη 
τό άμυδρό φως τής αγχόνης. ΤΗταν ση
μάδι πώς ολα είχαν έτοιμαστή κι’ ό μελ
λοθάνατος θ’ άρχιζε τήν πορεία πρός τό 
μαρτύριο.

'Όσοι συνορεύανε πρός τήν άγχόνη δί
νανε τό σύνθημα του έθνικου συναγερμού. 
Ή καταιγίδα ξεσποΰσε άστραπιαία σ’ ο
λόκληρη τή φυλακή. Ή ψυχική έξαρση 
δλων εκείνων τών φυλακισμένων ’Αγωνι
στών, πού κρατιόταν άπό σεβασμό μπρο
στά στήν παγερή ίεροπρέπεια του έπερ- 
χομένου θανάτου, ξεσπούσε θυελλώδικη, 
έμψυχωτική, σεισμική.

—Τάκα τάκα τάκα τάκα τάκααααα....α
—Θάρροοοοοοοοοοοοοο....ος
—’Ατρόμητοι άδέλφιααααααα....α
—Θάρροοοοοοοοοοοοοο....ος
Σέ λίγα δευτερόλεπτα τά περίγυρα τών 
φυλακών κι’ όλόκληρη ή Λευκωσία, ή 
«Χώρα», αντηχούσαν άπό τά ούρλιαχτά, 
τά ξεφωνητά, τή ψυχική καί τήν έθνική 
καταιγίδα πού ξεσήκωναν οί ’Αγωνιστές 
γιά νά εμψυχώσουν τόν ηρώα στήν πορεία 
του πρός τόν θάνατο, καί ν’ άποτρέψουν 
τήν πιθανή δειλία τής σάρκας. Ό μελλο
θάνατος έπρεπε ν’ άντικρύση τήν άγ
χόνη Ελληνικά, όχι ανθρώπινα, τόν ψυ
χρό θάνατο μέ τήν ίδια άταραξία πού εί
χε άντικρύσει τόν θερμό, δταν άμολοΰσε 
τή χειροβομβίδα ή πυροδοτούσε τή νάρκη 
γιά τήν άνατίναξη τών τυράννων.
—’Ατρόμητοι άδέλφιαααααααααααα.,.α
—Ζήτω ή Έλλάδααααααααααααα....α
Μέσα στόν έθνικό αύτό συναγερμό πρώτες 
καί καλίτερες γυναίκες. Είναι άπίστευτο 
πόσο έξουδετέρωσε ή γυναικεία ψυχή τού 
’Αγώνα τό φόβο τού θανάτου. Καί νά φαν- 
ταστή κάνεις πώς οί περισσότερες ήταν 
νεαρές κοπέλλες, μερικές μάλιστα παιδού
λες !

Μέ τό σβήσιμο τοΰ φωτός τής αγχόνης 
έσβηνε, κι’ ή καταιγίδα. Σεμνός ιεροπρε
πής, μ’ δλη τήν παγερότητα τού περιβάλ
λοντος^ ύψώνονταν σ’ δλη τήν έχταση τών 
φυλακών ό ’Εθνικός "Υμνος, πού τραγου- 

ιδόταν άπ’ δλους τούς κατάδικους, σάν 
μεταθανάτια προσφορά στή μνήμη τού 
μάρτυρας πού ξεψύχησε. "Υστερα, μιά άπέ- 
ραντη καταθλιπτική σιγή σκέπαζε τίς φυ
λακές δμοια μέ κείνη πού περιγράφει ό 
Σολωμός στούς Ελεύθερους Πολιορκημέ- 
νους

’Άκρα τού τάφου σιωπή στόν κάμπο 
βασιλεύει, 

ή μέ κείνη πού περιγράφει ό Βασίλης 
Μιχαηλίδης στήν 9 ’Ιουλίου.

Σιανεμιά, δέν ακόυες δεντρούδιν νά 
ταράξη μήτε τού σιύλλου λάξιμον, 

μέ πετεινόν νά κράξη.
Κι’ οί κοινοί κατάδικοι άκόμα, πού τούς 
συνεπήρε τό ψυχικό μεγαλείο τών ’Αγω
νιστών, τά σκυλιά τής περιοχής, καί τά 
νυχτοπούλια, δλα σιγούν.

"Ομως σέ δυό περιπτώσεις ή Δαντική 
σκηνογραφία τής άγχόνης άλλαξε ριζικά. 
Ή πρώτη ήταν ή περίπτωση τού Πατά- 
στου. Ή δεύτερη τού Παλληκαρίδη. Μέ 
τό άναμμα τού φωτός τής άγχόνης, προ
τού ξεσπάση ό ψυχικός σάλαγος, άκού- 
στηκε ένα παρατεταμένο σσσσσσσσσσσσ... 
άπό τά κελιά πού συνορεΰαν μέ τήν άγχό
νη. Δέν πρόλαβε νά σταματήση κι*  άκού- 
στηκε κάτι άπίστευτο. Μέσα άπό τή ριγη
λή σιωπή τών μεσανύχτων καί τήν άνα- 
τριχιαστική άναμονή τού γδούπου τοΰ ι
κριώματος, άδύναμη, σταθερή, γιομάτη 
πίστη γιά τό μέλλο τής ψυχής, ύψώθηκε 
ή φωνή τοΰ μελλοθάνατου.
—"Ο τε κα τήλ θες πρός τόν θααά να
τό ο ο ον....
Ό Πατάτσος έβάδιζε πρός τόν θάνατο 
ψάλλοντας τήν Ανάσταση. Νεκρική σιγή 
άπλώθηκε ολόγυρα, τόσο έντονη, λές κι’ 
ό θάνατος κυριάρχησε σ’ δλη τήν έχταση. 
Αίσθημα πρωτάκουστου δέους άπλώθηκε 
στή ψυχή τών ’Αγωνιστών, πού βλέπανε 
πώς ό ήρωας δέ χρειαζότανε τή δική τους 
ψυχική συμπαράσταση, γιά ν’ άντικρύση 
θαρραλέα τό μαρτύριο τής άγχόνης. Μο
νάχα, δταν τέλειωσε τό νόμιμο έγκλημα 
τής τυραννίας, κι’ έσβησε ξανά τό κόκκι
νο φώς τής άγχόνης, ύψώθηκε ό ’Εθνικός 
"Υμνος.

Στήν περίπτωση τοΰ Παλληκαρίδη ή 
σκηνή έπαναλήφθηκε ή Ώδια, μέ μιά δια
φορά. ’Αντί τοΰ ’Αναστάσιμου Ομνου τήν 
πορεία τοΰ ηρώα συνόδεψαν οί ρυθμοί κι’ 
οί μελωδίες τοΰ πένθιμου έμβατηρίου τής 
'Ηρωικής. Πνεύμα περισσότερο Ελληνικό
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παρά Χριστιανικό, ό νεαρός έφηβος της 
Πάφου, προτίμησε άπό τή σιδερένια άτα- 
ραξία της θρησκείας τήν έπιβλητική όρ
μον ία τών ήχων.

Λένε, πώς ό τρόπος μέ τόν όποιο άντι- 
κρύζει ό άνθρωπος τόν θάνατο, χαραχτη- 
ρίζει τό ποιόν της ψυχής του. ”Αν ή ψυ
χή ζή τίς μεγάλες ιδέες πραγματικά, καί 
δέ συνήθισε νά ψιθυρίζη μονάχα τ’ δνομά 
τους, άντικρύζει τό θάνατο χωρίς φόβο. 
’Άν οχι, ό θάνατος τής άφαιρεί τή μάσκα 
κι’ άφήνει νά φανή τό πραγματικό ποιόν

της.
’Άν άληθεύουν τά πιό πάνω, ή Κύπρος 

μπορεί νά ναι ήσυχη γιά τό μέλλο της. 
Χιλιάδες παιδιών της έχουν έξασκηθή στήν 
ιδέα του καθήκοντος καί τής θυσίας, κι’ 
άκόμα πιό πολύ στό ήρεμο άντίκρυσμα 
του θανάτου.... Ό Πατάτσος καί ό Παλλη- 
καρίδης άφήκαν μαθήματα καί κληρονο
μιά βαριά, πού κανένα άπό τά Κυπριό- 
πουλα δέν μπορεί, δέν πρέπει, νά λησμο- 
νήση.

ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΔΙΚΟ ΜΑΣ

Μόλις πού πρόλαβε ν’ άκουστή 
γιά πρώτη φορά κι’ έσβύστη εύτύς 
τό «κότ’ άλκιμον έξετε θυμόν ώ νέοι;» 
καί τό «τεθνάμεναι καλόν» κ.λ.π. 
έκ τών ύστέρων τά μάθαμε 
καί βρήκαμε πώς ήταν δικό μας άπόλυτα, 
ταίριαζε στήν περίπτωσή μας.

(Καλοκαίρι 1958)

Η «ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ» ΜΑΣ

'Η σημερινή μας «δολοφονία» 
ή σημερινή μας «άνανδρος 
έκ τών νώτων έπίθεσις» 
ήταν γιά νά πάρουμε 
τό αίμα σου πίσω νεκρέ φίλε. 
Μέ τόν σμηνίτη τής ΡΑΦ 
δέν είχαμε τίποτε (ούτε πού τόν ξέραμε), 
άπλώς ή τύχη τόν έφερε στόν δρόμο μας.

(Όκτώβρης 1958)
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓ. Α. ΜΑΡΚΙΔΗ

ΚΥΠΡΟΣ
(Τετράστιχα γραμμένα πριν τού 1947)

Σκλάβα Γή.

'Όντας κανένα πλάϊ σου σιγοπερνάει καράβι, 
ιμέ πόνο καί μ’ εύλάβεια τό κύμα σου φιλεί, 
καί, σά νυχτώσει γύρασου, κάθε του φώς τ’ άνάβει 
γιατ’ εΐν’ στίς νύχτες τής σκλαβιάς ή σκοτεινιά διπλή.

'Η θάλασσα μένει.

Μές στούς καιρούς, καταχτητών σέ σκλάβωσαν ορδές, 
μά πέρασαν καί σοδμεινε γιά πάντα τιμημένη 
καί πάντ’ άδούλωτ’ ή ψυχή. Τά κύματα, γιά δές, 
έρχονται καί παρέρχονται, κΓ ή θάλασσα δμως μένει.

Ή ψυχή μας.

'Η μοίρα κι’ άν στό σταυρικό μαρτύριο τήν ψυχή μας 
καρφώνει, τούτη τ’ όνειρο νυχτόημερα τό πλέκει 
μέ τοΰ σταυρού της τά καρφιά, κΓ άκέρια κι’ όρθή στέκει 
σά μές στίς φλόγες ό σταυρός τής Τόχνης στό νησί μας.

Άρχιεπ. Κυπριανός.

Στ’ όλόφωτο ταξίδι σου κρυφάκουσ’ ό λαός 
κάποιο κλαδί τής συκαμιάς, σά σ’ είχαν κρεμασμένο, 
νά λέει πώς θάρτεις. Τό κλαδί τής Δωδωναίας δρυός 
λές κΓ ήταν πού προφήτευε πά στήν Αργώ δεμένο.

Κ ί μ ω ν α ς.

Ποτές γιά μάς δέν πέθανεν ό γυιός του Μιλτιάδη, 
μά τόν άκουμε νά μιλά πάλι γιά μάς στήν Πνύκα. 
ΚΓ αν ίσως πέθανε, θαρρώ τή νίκη κΓ άπ’ τόν *Άδη  
θά μάς τή φέρει καθώς πρίν πού «καί νεκρός ένίκα».

Σάν τότες;

Σάν τότες — πού μέ τήν αισχρή συνθήκη τ’ Άνταλκίδα 
δούλη στόν Πέρση άπόμεινες — μή τάχα έτσι καί τώρα 
τής νύχτας σου τής άναστρης μή θά σέ δέρνει ή μπόρα, 
κΓ άν γιά τήν ώρια Χρυσαυγή πολέμησες, πατρίδα;
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Άνάλλαγος ό πόνος σου.

Ό πόνος της μεγάλης σου ψυχής είναι μεγάλος.
Άκαρτερούσες μι’ ’Άνοιξη νά ρθει σ’ έσένα τάχα, 
μά τόν παλιό δεσπότη σου διαδεχόταν άλλος, 
καί στάθη πάντ’ άνάλλαγος ό πόνος σου μονάχα.

Σίμωσεν ή θέαινα.

Άνεμοπόδα σίμωσε σάν αϋρα όλαπλωμένη, 
καί νίκης άπ’ τό κράνος της χαρές σπιθοβολάνε, 
κι’ άπό τήν άμβη της χρυσής άσπίδας της γλιστράνε 
γιά μάς έλπίδων άστραπές στή νύχτα τή θλιμμένη.

Δημώνακτας.

Τό πέτρινο σου κάθισμα δέν είχε ξεχαστεί, 
κι’ οί ’Αθηναίοι γιά καιρούς τό στέφαν μέ κλαριά, 
θά μάς τό φέρει όντας θά ρθει μιά μέρα ή λευτεριά, 
γιά νά καθίσει άπάνω του καί νά ξεκουραστεί.

Κι’ άν οί Τελχΐνες μίσεψαν.

Κι’ άν οί Τελχΐνες μίσεψαν, τήν τρίαινα θά σου δώσουν, 
κι’ έδώ, ποδν θλίψη τής σκλαβιάς, σάν Άμυμώνης βρύση 
πηγές χαράς στό χτύπημα τής τρίαινας θά φουντώσουν, 
ώς τ’ άη Μάμα τό ραβδί πηγές είχε χαρίσει.

Ζήνωνας Κιτιέας.
Τόσο πολύ σέ σέβονταν, π’ άπ’ όλους στήν ’Αθήνα 
σύ τά κλειδιά της κράταγες. θαρρώ πώς τώρα πάλι 
σύ τά κρατάεις, προσμένοντας ν’ άνοίξεις πιά μέ κείνα 
σ’ έμάς τήν πύλη τή χρυσή τής λευτεριάς άγάλι.

Μ έ γ α ς ’Αλέξανδρος.
Μανδύα Σαλαμίνιο χαρίσαμε σ’ Έσένα 
καί μάχαιρα Κιτιακή' μ’ αύτή, σάν έδώ φτάσεις, 
κόψε τό γόρδιο τής σκλαβιάς' μέ κείνο νά σκεπάσεις 
τά τωρινά μας τ’ άφεγγα, τά μαύρα περασμένα.
Κύπριοι έθνομάρτυρες.
Ή Νύχτα ήταν στή λάρνακα τοΰ Κύψελου γλυμμένη.
Τή θύμηση τήν άσβεστη, — σά μέρα δίχως δύση, — 
γιά σάς άπάνω στις ψυχές ή Δόξα έχει κεντήσει. 
Ή νύχτα — λύπης σύμβολο γιά σάς θά μείνει ξένη.

Ή λευτεριά θά ρθει.
Οί Δελφικοί χρησμοί μάς λέν θά ρθει νά μάς άπλώσει 
τ’ ό^όγλυκο Μαγιάπριλο, χίλιες χαρές σκορπώντας, 
κι’ ô τάπητας πού στούς Δελφούς τόν εϊχαμ’ άφιερώσει 
θά τής στρωθεί νά ρθει σ’ έμάς, άπάνω του πατώντας.

ΓΕΩΡΓ. Α. ΜΑΡΚ1ΔΗΣ

Α. Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΥΠΡΟΛΕΟΝΤΑ

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
(’Αθηναϊκό διήγημα)

Ό Κώστας έβγαλε ένα «ούφ!», τεν
τώθηκε καί ικύτταξε τό ρολόι του. '’’Ηταν 
μισή ή ώρα. θά μπορούσε νά κάνη άκό
μα λίγη δουλειά ώς τή ιμία, μά κουρά
στηκε. Καί πεινούσε. Τό πρωί δέν είχε 
βάλει μπουκιά στό στόμα του. Ό άδελ- 
φός του έλειπε, είχε πάει στήν Τράπεζα 
καί σίγουρα δέν θά ξαναγύριζε άπ’ τό 
γραφείο — ήξερε αύτός νά κανονίζη τή 
δουλειά του — κι’ ό προϊστάμενός τους 
ήταν μέσα. Δέν μπορούσε νά τό σκάση 
πριν τή μία·

’Έβγαλε ένα βαθύ στεναγμό. «’Άχ!>... 
*Ως πού θά πάη τούτ’ ή κατάσταση ! Νά 
παίρνης ένα μισθό πείνας καί λές εύ- 
χαριστώ ! Νά χρωστάς κΓ εύγνωμοσύνη ! 
Καί νά μή μπορή νά μιλήση, νά νιώθη 
πραγματικά τήν εύγνωμοσύνη μέσα τουί 
Έτσι ήταν, δέν μπορούσε νά τ’ άρνηθή. 
Δέν ήταν υπάλληλος τοΰ κ. Καλλιάδη. 
Ήταν ύπάλληλος τ’ άδερφοΰ του. Τόν 
άδερφό του άλάφρωνε άπ’ τή δουλειά, 
τόν άδερφό του είχε προϊστάμενο, άπ’ 
αύτόν έπαιρνε διατοίγές, κι’ ό Καλλιάδης 
πλέρωνε. ’Άς είναι καί κείνο τό ψωρο- 
χιλιάρικο! Άπό οίχτοί Άπό λύπηση,! 
Άπό φιλία, δπως έλεγε ό κ. Καλλιάδης. 
Βέβαια μπορούσε νάταν κι’ άπό φιλία 
δπως τήν άντιλαμβανόταν ό κ. Καλλιά- 
δης. Βέβαια τό γραφείο έκανε τόσο 
καιρό χωρίς αύτόν — ποδχε καί περισ
σότερες δουλειές — μπορούσε καί τώρα 
νά κάνη χωρίς αύτόν, τώρα πού λιγόστε
ψαν κι’ οί δουλειές. 'Ωστόσο, μπορούσε 
νά τόν κρατήση σάν τακτικό ύπάλληλο 
αν ήταν πραγματικά φίλος. Δέν θάχε τήν 
άπαίτηση φυσικά νά τόν πλερώνη δσο 
καί τόν άδερφό του — έξη χιλιάρικα — 
μά έστω νά τούδινε τουλάχιστο τρία όχι 
χίλιες δραχμές πού δέν τφανανε ούτε γιά 
φαΐ.

Τί κακό νά ιμή μπορή νά βρή μιά δου
λειά τόσο καιρό! Τί κακό!... Βέβαια ήτα- 
νε κρίσις, οί δουλειές σχεδόν σταματη- 
μένες, μά δχι πάλε κι’ έτσι! Τοΰτυχε καί 
κείνη ή φοβερή περιπέτεια. ’Άχ μωρέ Χα- 
ρίδημε πού νά σέ πάρ’ ό διάολος μέ πή
ρες στό λαιμό σου! Βρήκε σού λέει σύ
στημα νά κερδίζη στή ρουλέττα! Κι’ αύ

τός σάν χάχας τοχαψε! Καί τόν πήρε ό 
διάβολος καί τόν έσηκωσε!

Κι’ δμως πολλοί τήν πάθαν, κι’ έξυπνό- 
τεροι άπ’ αύτόν. Γιατί ό Κώστας είναι 
καιρός πού άμφέβαλλε γιά τήν έξυπνάδα 
του. Ό άδερφός του μάλιστα! Αύτός 
ήταν έξυπνος. Γιατί νά μή τό μολογήση; 
Άπό μικρός αύτός ό ίδιος ήταν, ένας 
χάχας, ένώ ό Μίμης άστραφτε άπό έξυ
πνάδα. Ήταν άτσίδα. Δέν θά μπλεκόταν 
αύτός σέ τέτοιο δίχτυ. Πολλοί δμως άλ
λοι μπλέχτηκαν. Περιουσίες όλάκαιρες 
καταβρόχθισε καί καταβροχθίζει κείνο τό 
καταραμένο τό Καζίνο!

Τίναξε ό κεφάλι του σάν νάθελε ν’ 
άποδιώξη δλες τούτες τις σκέψεις, μά 
κείνες ξαναγυρνούσανε έπίμονα. Τόν πα- 
ράσυρε ό Χαρίδημος ένα βράδυ καί τόν 
πήγε μαζί του στό Λουτράκι. Δωρεάν 
διαδρομή μ’ αύτοκίνητο πολυτελείας, τοΰ- 
κανε καί τό τραπέζι στό έστιατόριο, ά
κουσε μουσική, είδε κόσμο, διασκέδασε 
βλέποντας τούς άλλους νά κερδίζουν καί 
νά χάνουν, γύρισε πίσω πάλι τζάμπα μέ 
τ’ αύτοκίνητο τού καζίνου, τί άλλο ήθε
λε! Καί σάν περίπατος άναψυχής καί 
μάλιστα δωρεάν άξιζε τόν κόπο.

Καί μελέτησε καί τό σύστημα τού Χα- 
ρ(δημου καί τό βρήκε λογικώτατο. Μόνο 
ποΰφερνε μικροκέρδη. Μά κείνος τζέπω- 
νε τά λίγα κοσπεντάρικα πού κέρδιζε κι*  
έπαιρνε δρόμο νωρίς — νωρίς. Ό Κώστας 
έμενε πιό άργά. Τόν διασκέδαζε τρομερά 
κείνος όλος ό κόσμος μέ τό πάθος τοΰ 
κέρδους, μέ τήν μανία τοΰ εύκολου, τοΰ 
άνομου πλουτισμού. Διασκέδαζε μέ τή 
χαρά τους, διασκέδαζε μέ τήν άπάθειά 
τους, διασκέδαζε μέ τή σκασίλα τους, μέ 
τις βλαστήμιες τους. Καί μελετούσε καί 
...τελειοποιούσε τό σύστημα!

*Άν βάλης μιά μάρκα σ’ ένα νούμερο 
σέκο καί ποντάρης πάντα τό ίδιο νούμερο 
τριάντα φορές κΓ έρθη τήν τριακοστή 
πρώτη, χάνεις τριάντα μάρκες καί κερδί
ζεις τριανταέξη. "Αν περάσουν οι τριαν- 
ταέξη φορές καί δέν έρθη διπλάζεις τό 
ποντάρισμα. "Αν έρθη τήν πεντηκοστή 
φορά τό νούμερό σου νά πούμε, θά πάρης 
έβδομηντάδυό μάρκες καί θάχης χάσει
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τριανταέξη μονές καί δεκατέσσερης δι
πλές, τό δλο έξηντατέσσερης, άρα κερδί
ζεις όκτώ μάρκες. Κι’ ϋστερα άπ’ τήν 
άρχή πάλι μία μία σ’ άλλο νούμερο. ’Άν 
δμως άντίς τήν πεντηκοστή φορά έρθη 
τό νούμερο τήν τεσσαρακοστή, τότε χά
νεις μόνο σαραντατέσσερης, άρα καθαρό 
κέρδος κοσιοκτώ, καί πάει λέοντας! Εί
ναι σπουδαίο, πολύ σπουδαίο τό σύστημα. 
Κι’ άν άργήση νά βγή τό νούμερό σου 
ξαναδιπλάζεις τό ποντάρισμα. Κάποτε θά 
βγή καί θά σου καλύψη δλη τή ζημιά 
σου καί θά σ’ άφήση καί κέρδος. Τί διά
βολο, δέν θά βγή καθόλου τό νούμερό 
σου όλάκερη τή νύχτα; ’Αδύνατο πράμα! ’Απίθανο !

Κι δμως ήταν πιθανότατο, κι’ δμως 
ήταν δυνατότατο! Κι’ ό Κόστας είδε τίς 
μικρές οικονομίες του νά τίς συνεπαίρνη 
στήν περιδίνησή της ή μικρή άσπρη μπαλ- 
λίτσα. Χαθήκαν δλες, σβύσαν! Γιατί δέν 
είχε τήν ύπομονή ν’ άκολουθήση τό σύ
στημα κατά γράμμα. Πότε βιαζόταν νά 
διπλάση τό ποντάρισμα πιό γρήγορα, πό
τε βαριόταν τό ίδιο νούμερο καί ποντά
ριζε άλλο, κι’ δταν κείνο έρχόταν τρα
βούσε τά μαλλιά του, πότε πέταγε κατο
στάρικα στό μαύρο — κόκκινο ή στά μο
νά — ζυγά ή στις δωδεκάδες, τέλος πάν
των τάκανε σαλάτα. Μά κι’ ό Χαρίδημος 
μέ τήν άκρίβεια πουπαιζε τό σύστημα δέν 
πήγε καλύτερα. Διπλάζοντας καί ξανα- 
διπλάζοντας τή μίζα κάποιο βράδυ τά- 
χασε δλα. Τό καταραμένο τό νούμερο 
του δέν βγήκε οΰτε μιά φορά όλάκερη 
τή νύχτα! ’Έσπασε δλες τις άπιθανό- τητες!

’Ανάθεμα τήν κρίση ! ’Ανάθεμα τήν 
ανεργία! ’Άν είχε τή δουλειά του, τή 
θεσούλα του, θά πάταγε ποτές τό ποδάρι 
του σέ κείνο τό καταραμένο τό διαφθο
ρείο; Έννηά χρόνια βρισκόταν στήν Α
θήνα. Δέν ήξερε πως ύπάρχει καζίνο καί 
δέν ήξερε άπό που πηγαίνουν στό Λου
τράκι; Κι’ δμως δέν του πέρασε ποτέ άπ’ 
τό νου νά πάη νά δή έστω κι’ άπό πε
ριέργεια τί γίνεται κεί πέρα. "Οπως δέν 
πάτησε ποτέ τό πόδι του στόν 'Ιππό
δρομο, δπως δέν ήξερε τί θά πή πόκερ, 
τί θά πή κουγκάν, σχεδόν τί θά πουν 
χαρτιά. Μά είπαμε: άνάθεμα τήν άνερ- γία !

Τό χειρότερο είναι πού δανείστηκε άπό 
κάποιο φίλο δέκα χιλιάρικα. Κι’ άνέλαβε 
τήν ύποχρέωση νά του δίνη τριακόσιες 
δραχμές τό μήνα. Του μέναν άπ’ τό ψω-

ρομισθό του έφτακόσιες. Πώς νά τά βγάλη 
πέρα! Στόν άδερφό του δέν θέλησε νά 
πή τίποτε. Πλήρωνε πού πλήρωνε κείνος 
όλάκερο τό νοίκι τής κάμαρας άπ’ τόν 
καιρό πού τούτος είχε μείνει άνεργος. 
Δεν ήταν βέβαια μεγάλο τό νοίκι, μά 
άδιάφορο !

Κι’ έπειτα... κι’ αύτή τή μικροϋποχρέω- 
ση τελευταία άρχισε νά τή νοιωθη σάν 
βάρος άβάσταχτο. Του ρχόταν πολύ βα
ρύ νά ύποχρεωνεται στό μικρότερο του 
άδερφό. Περνούσε τό Μίμη πέντε χρόνια. 
Καί τό άλλο, τό πιό βαρετό άπ’ δλα: 
δ Μίμης ήταν τύπος άλλοιότικος άπό 
δαΰτον. "Ηταν βέβαια πολύ έξυπνος, μά 
είχε κάποια έλαφρότητα πού τόν έκανε 
πολλές φορές νά φαίνεται άκαρδος, άπο
νος, κούφιος, έπιπόλαιος. Ξεχείλιζε άπό 
ζωή, ήταν τύπος πληθωρικός,, όρμητικός 
καί στήν όρμή του πολλές φορές παρά- 
σερνε δ,τι βρισκόταν μπροστά του. Αφού 
ένα μεσημέρι σάν τρόγανε στό Ίντεάλ 
μαζί μέ τήν παρέα τους, τοΰ πέταξε τό 
νερό στά μούτρα, έτσι γιά χάζι, γιά τό 
τίποτε ποιανού; τ’ άδερφού του τού με
γαλύτερου !

Τούτ’ ή θύμηση τόν έκανε νά σκυλλιά- 
ση. Καί τούφερε καί τίς άλλες: τίς προσ
ταγές πού τούδινε στό γραφείο σάν ναταν 
ύπάλληλός του, τσιράκι του. Κατά κά
ποιο τρόπο ήταν βέβαια, μά οχι πάλι κι’ 
έτσι! Αφού μιά μέρα ός κι’ δ Καλλιά- 
δης τού κάνε τήν παρατήρηση: «Ντροπή 
σου Μίμη ! Αδερφός σου μεγαλύτερος εί
ναι! Πώς τοΰ φέρνεσαι έτσι!»

Καί σέ τούτη τή θύμηση σκύλλιασε. Κι’ 
ή θύμηση τούτη τοϋφερε τήν άλλη. Τίς 
πρώτες μέρες πού τόν πήρε ό κ. Καλλιά- 
δης στό γραφείο του, ό Μίμης τόν 
έστειλε σάν νάταν κανένας κλητήρας, ν’ 
άγοράση τάππους. Πήγε στήν όδό ’Αθή
νας κι’ άγόρασε τάππους. "Αμα τούς είδε 
ό Μίμης έσκασε στά γέλια. Φώναξε κι’ 
άλλους ύπαλλήλους, σχεδιαστές καί μη
χανικούς, καί τούς τούς έδειξε.

—Κυτταχτε τάππους ποΰφερε ό άδερφός μου!
^.εκαρδιστήκαν δλοι στά γέλια. Ό Κώ

στας είχε γίνει κατακόκκινος άπ’ τή ντρο
πή του — κατάλαβε πώς κάποια γκάφα 
έκανε — κι’ άπ’ τό θυμό του.

—Καλά, δέν είναι τάπποι αύτοί, τί είναι!...
—>Καί δέν συλλογίστηκες μωρέ πώς 

έδώ είναι μηχανουργείο δέν είναι οινο
ποιείο; Τι θά τούς κάνουμε τούς φελλέ- 

νιους τάππους! Είδες δώ μέσα τίποτε 
μποτίλιες; Σιδερένιους τάππους χρειαζό- 
μσΚ?τάπιε τή ντροπή χωρίς νά πή άλλο 
τίποτε. Βέβαια δέν ήταν έξυπνος. Μά 
π°Δέν μπορούσε λοιπόν νά ξομολογηθή 
στόν άδερφό του. Δέν μπορούσε νά τού 
αολογήοη τήν κατάντια του. Δέν μπορού
σε νά ζητήση τήν βοήθειά του. Καί κείνο 
τό νοίκι πού τό πλήρωνε ό Μίμης όλάκε
ρο τόν βάραινε τόν Κώστα σάν βραχνάς!

Κύτταξε πάλι τό ρολόϊ του. Παρά πέν
τε. Δόξα σοι ό θεός! Ή κοιλιά του έπαι
ζε ταμπουρά ! Βέβαια ό άδερφός του θά- 
ταν τούτη τή στιγμή στό Ίντεάλ καί θά 
ξεκοκκαλιζε κάνα κομμάτι γαλόπουλο ή 
γουρουνόπουλο. Σηκώνουν οί έξη χιλιά
δες! Καί θά πίνη καί τή μπυρίτσα του 
καί θά χαχανίζει μέ τήν παρεΐτσα. ’Ενώ 
αύτός...

Τρέξαν τά σάλια του. Άχ κείνα τά μέ
ση μερινά τού Ίντεάλ! Εΐν’ άπ’ αύτά πού 
δέν ξεχνιούνται. Κάθε φορά πού τ’ άνα- 
θυμάται μιά πίκρα τού συνεπαίρνει τήν 
ψυχή σάν σίφουνας βίαιος καί κατάμαυ- 
ρος. ’Έτρωγε, έτρωγε, καί τί δέν έτρωγε ! 
Πέντε χιλιάρικα κοπάναγε ! Γιατί νά μή 
φάη; ’Όχι πώς έτρωγε πολύ, οχι! Πολυ
φάγος δέν ήταν, μά καλοφαγάς. Γαλό
πουλο ψητό, γουρουνόπουλο, άρνάκι 
γκιουβέτσι, κόττα μέ πιλάφι μιλανέζα, 
συναγρίδα, τσιπούρες, μακαρόνια όγκρα- 
τέν, καί τί, καί τί!... Είναι νά μή τρέ- 
ξουν τά σάλια σου στ’ άναθύμημά τους; 
Καί τώρα τί τρώει; Καμιά παλιοφασου- 
λάδα, ψωμότυρο τίς πιό πολλές φορές, 
καί σήμερα λογαριάζει νά πάρη λίγες 
έληές άντίς γιά τυρί. Γιατί τό ταμείο 
άδειάζει έπίφοβα καί τό τέλος τού μηνάς 
άργεΐ. Καί μέ τό στραπάτσο ποΰχει πά- 
θει ορκίστηκε νά μή ξαναπάρη δανεικά 
έστω κι’ άν πρόκειται νά πεθάνη άπ’ τήν 
πείνα! ’Άν δέν είχε νά πλερώνη έκείνες 
τίς τρακόσες τόν μήνα...

Ωστόσο δέν ήταν τό φαί μονάχα πού 
νοσταλγούσε άπ’ τό Ίντεάλ. 7Ηταν ή 
παρέα. Μαζευόντουσαν έκεί στό ιδιαίτε
ρο καμιά δεκαριά φίλοι καί σπάζανε κέ
φι. Τί ιστορίες, τί άνέκδοτα, τί άστεΐα, 
τί πειράγματα, τί φάρσες, τί γέλια ! Ερ
χόντουσαν πού καί πού καί καλλιτέχνες, 
κανένας ήθοποιός, κανένας ζωγράφος, 
κανένας ποιητής. Τούς κουβαλούσε ό Βα- 
γιάνος πούταν τό στέκι του κεί μέσα. 
Ήταν τέλος πάντων μιά συντροφιά πε

ριζήτητη. ’Έκανε τούς άλλους πελάτες νά 
τούς σφίγγη ό φθόνος. Καί βάσταγε κεί
νο τό λακκιρντί καί τό φαγοπότι ώς τίς 
τέσσερης πού άνοίγουν τά γραφεία γιά 
τήν άπογευματινή έργασία. Τρεις όλάκε- 
ρες ώρες φαγοπότι καί γέλιο! Είναι νά 
τό ξεχάσης ποτέ σου αύτό τό πράμα;

Σάν έπαθε τό στραπάτσο δέν σήκωνε 
πιά ή τζέπη του τό Ίντεάλ. Πάνε καί τά 
γουρουνόπουλα, καί τά γαλόπουλα, καί 
τά γκιουβέτσια. Καμιά φασουλάδα άπό 
δώ καί μπρος, κανένα πιάτο χορταράκια, 
ραδίκια, βλήτα καί πάλε... ’Έπρεπε νά 
καταφύγη σέ κάνα μαγέρικο τής όδού 
Αθήνας πούταν καί πιό φτηνό καί πού 
δέν τόν ήξερε κανένας. Δέν μπορούσε 
μπροστά στήν παρέα του νά τρώη φασου- 
λάδες καί χόρτα καθημερινά! θά προ- 
δονόταν. Τί ! θά παρίστανε τόν όπαδό 
τού Ήλία Πέτρου; Δέν θά τό πίστευε 
κανείς. Μά άν έφευγε άπ’ τό Ίντεάλ στά 
καλά καθούμενα πάλι θά προδονόταν. 
Πώς ν’ άφήση τήν παρέα έτσι ξαφνικά 
χωρίς λόγο!

7 Ηταν ένα δίλημμα πού τόν βασάνισε 
πολύ. Τέλος βρήκε τή λύση. Κάποια λύ
ση. Βρήκε κάποια άφορμή καί μάλλωσε 
μέ τό φίλο του τό Γιώργο, τόν ιδιοκτήτη 
τοΰ Ίντεάλ! Τόν καϋμένο τό Γιώργο! 
Δέν πίστευε στά μάτια του, δέν πίστευε 
στ’ άφτιά του! Τόσο άδικος νά γένηκε 
ξαφνικά ό φίλος του ό Κώστας, πού τόσα 
χρόνια τόν είχε πελάτη καί φίλο! Μά
ταιες στάθηκαν οι παραστάσεις τ’ άδερ- 
φοΰ του! Στάθηκε άδύνατο νά μεταπει- 
στή ! (Πώς νά μεταπειστή ό δύστυχος!).

Καταλάβαινε πώς ή δικαιολογία πού 
βρήκε ήταν ρηχή καί πώς άργά ή γρή
γορα ή άφορμή ποΰφυγε άπ’ τό Ίντεάλ 
θά μαθευόταν. Μά δέν είχε τί άλλο νά 
κάνη. ’Έτσι άδιαφόρησε. Μόνο πού παρα
ξενευόταν πολύ πού ό άδερφός του δέν 
φάνηκε νά μάντεψε τίποτε. Κι’ αύτή ή 
άδιαφορία πουδειχνε ό άδερφός του γιά 
τό πού τρώει καί γιατί δέν ξαναγυρίζει 
στό Ίντεάλ, αύτή ή άδιαφορία πού τήν 
έπεδίωκε, πού τήν ευχόταν, τόν πείραζε, 
τόν πλήγωνε.

—Άκόμα έδώ κάθεσαι; άκουσε ξαφνικά 
μιά φωνή άπό πάνω του καί τινάχτηκε 
όρθός.

Ήταν ό προϊστάμενός του μέ τό κα- 
πέλλο στό κεφάλι.

—Είχα πολλή δουλειά κι’ Αθελα νά 
τήν τελειώσω! ψεύδισε σαστισμένος.

Βγαίνοντας κύτταξε τό ρολόι του. Μιά
26
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καί δέκα. Βρέ άφηρημάδα! 01 πικρές 
θύμησες σβύσανε ώς καί τό γουργουρητό 
τής κοιλιάς του! Τώρα δμως έννοιωθε 
τήν πείνα νά τον σουβλίζη έντονώτερα. 
Τράβηξε γιά τό μπακάλικο τής γωνιάς. 
Πήρε πενήντα δράμια έληές κ’ ένα κάρτο 
ψωμί άπ’ τό φούρνο. Τράβηξε μέ σκυφτό 
τό ικεφάλι γιά τό δωμάτιό τους, στήν οδό 
Κωλέττη.

• · ·
"Απλωσε μιά παλιά έφημερίδα στό 

τραπέζι κι άνοιξε τίς έληές άπάνω. ’Άθε- 
λά του κούνησε τό κεφάλι σάν νά έλεει- 
νολογουσε τόν έαυτό του.

«Αύτός τώρα τρώει γουρουνόπουλο καί 
πίνει τή μπυρίτσα του καί χαχανίζει!... 
Μπα, δέ βαρυέσαι! Ό καθένας μέ τήν 
τύχη του!.... Καί μέ τήν έξυπνάδα του!»

’Έβαλε τήν πρώτη έληά στό στόμα του 
κι’ ήρθε ξαφνικά στό νου του, ποιός ξέρει 
άπό ποιό συνειρμό, ή Καίτη κι’ οί χοροί 
πού πήγανε μαζί κι’ οί έκδρομές τους, 
κι’ οί άλλες παρέες οί παληότερες, τότε 
ποΰταν στίς δόξες του καί σύχναζε στά 
χορευτικά τσάγια του Σενοΰ, τοΰ Άκρο- 
πόλ καί του Μαξίμ.

«Βρέ που καταντήσαμε!... Άπό τό Μα
ξίμ στίς έληές!»

'Ωστόσο οί έληές τοΰ φανήκανε άμβρο- 
σία. Μά δέν πρόφτασε νά Φάη τρεις μπου
κιές κι άκουσε περπατησιές στή σαραβα
λιασμένη σκάλα πού τριζοβολοΰσε καί 
γάτος νά τήν άνέδαινε. Τέντωσε άνήσυ- 
χος τ’ αφτί του. Καί κουβέντες. Ό άδερ- 
φός του ήταν!...· Μέ κάποιον!... Μέ κά
ποια!... Τόν συνεπήρε ό πανικός! Πετά- 
χτηκε άπάνω σάν νά τοΰ πατήσαν άπότο- 
μα κάποιο έλατήριο καί μέ χέρια τρεμά- 
μενα άπ’ τήν άγωνία καί τή σαστιμάρα 
τύλιξε μάνι - μάνι έληές καί ψωμί στήν 
έφημερίδα κι’ έρριξε τό δέμα κάτω άπ’ 
τό κρεββάτι του. Μόλις πρόφταξε. ’Άνοιξε 
ή πόρτα καί μπήκε ό άδερφός του μαζί 
μέ τή Ρίτα. Δέν είχε προφτάξει νά φέρη 
τά χαρακτηριστικά του στή θέση τους. 
Μά κείνοι δέν τά πρόσεξαν.

—Έδώ είσαι;
—Είπα νά γράψω κάποιο γράμμα.
—’Έφαγες κιόλας;
’Επεμβαίνει ή Ρίτα.
—’Έχουμε μπόλικο φαί. "Αν δέν άφα

γες κάτσε νά φας μαζί μας. Είπαμε νά 
κάνουμε οικονομία σήμερα καί φέραμε 
φαγιά άπ’ τοΰ θανόπουλου!

Τότε πρόσεξε πώς κρατοΰσε δ καθένας 
άπό ένα δέμα καί τ’ άπόθεσαν στό τρα
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πέζι. Άπ’ τή σαστιμάρα του δέν πρόσεξε 
τίποτε στήν άρχή.

—Εύχαριστώ !... Είμαι ώς τά μπούνια!
—ΤΙ έφαγες;
—Θά τό πιστέψετε;... Κείνο τό ταβερνά- 

κι πού άνακάλυψα καί πού δέν τό λογα
ριάζεις, σοΰ σκαρώνει κάτι φαγιά καμιά 
φορά.... Λαγό στιφάδο! Ποΰ νά τό περί- 
μενες!

Καί τραβάει συγχισμένος παράμερα 
σάν άπό κάποιο λογικό φόβο μπας καί 
τόν προδώση ή μπόχα του! Στό μεταξύ 
έκεΐνοι άνοίξανε τά πακέτα καί τά στρώ
σανε στό τραπέζι.

—Λαγό στιφάδο, μπράβο!... Καιρό νά 
γευτώ κυνήγι !

"Ενα ολάκερο κοτόπουλο ψητό, ρού
σικη σαλάτα, δυό μπουκάλια μπύρες. 
Πάλι κόντεψε νά τοΰ τρέξουν τά σάλια. 
Στεκόταν σάν χαζός καί κύτταζε καί 
δέν ήξερε πώς νά φερθή.

—Τί στέκεσαι αύτοΰ!... τοΰκανε ό ά
δερφός του χωρίς νά γυρίση πρός τό 
μέρος του, κομματιάζοντας τό κοτόπου
λο. Δίνε του άφοΰ είσαι χορτάτος!

Τοΰ πλημμύρισε τό αίμα τό πρόσωπο. 
Πάπαν νάνοιγε ή γή νά τόν κατάπινε.

—Γειά σας!
Καί κατεβαίνοντας τίς τριζάτες σκά

λες ήρθε στ’ άφτί του ό κρότος τοΰ κλει
διού πού κλειδώνανε τήν πόρτα άπό 
μέσα.

«’Άχ αύτή ή Ρίτα! θά τόν φάη τό 
Μίμη ! Είναι όμορφη ώστόσο. Κόμματος 
μέ τά οΰλα της! "Ομως σωστό γύναιο!»

Κι’ δμως πόσο ζήλεψε καί πόσο ύπό- 
φερε πού δέν τά κατάφερε αύτός! Κα
θόταν στό κάτω πάτωμα στό σπίτι πού 
κρατούσαν δωμάτιο πρίν νά μετακομί
σουνε σέ τοΰτο τό σαράβαλο, καί τής 
ριχτήκανε κι’ οί δυό ταυτόχρονα. ΤΙ νύ- 
χτιες ξαγρύπνιας δοκίμασε! Άπό ποιά 
κόλαση ζήλειας πέρασε ! Βέβαια τοΰ τήν 
πήρε κείνος! Μπορούσε νά γίνη άλλοιώς; 
Πιό άτσίδας, πιό μικρός, πιό... όμορφος! 
’Έ, κι’ αύτό βέβαια! Μά καί τί νά τήν 
έκανε; Τούτη θέλει λεφτά! "Ολο στά 
Πατήσια τόν τραβάει τό Μίμη. Καί πε
ρίεργο νά ρθοΰνε σήμερα στό δωμάτιο. 
Τί τούς έπιασε! Οικονομία λέει! ’Ήτανε 
γιά νά τόν διακόψουν στήν... πανδαισία 
του! Οί τέτοιες λοιπόν θέλουνε λεφτά. 
Καί μέ τήν άπενταρία πού τόν έκοψε 
άργότερα, βέβαια θά τήν παράταγε. "Ο
πως παράτησε τήν καΰμενούλα τήν Καί- 
τη. ΚΓ δμως δέν ήτανε τέτοια ή Καίτη!Βιβ
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βαρότητες, γέλια καί κλάματα, χαρές 
καί πίκρες, Ικανοποίησες καί ζήλειες, έ- 
πιτυχίες κι’ αποτυχίες, όμορφιές κι’ ά- 
σκήμιες, δλα μπερδεμένα, δλα άνακατω- 
μένα. Μιά δεκαετία σχεδόν ξένοιαστης 
νεανικής ζωής, ξένοιαστης άθηναϊκής ζω
ής. Πού... κατάληξε σέ τοΰτο!Τόν κουράσανε τούτες οί θύμησες. Τόν 
τσακίσανε. Κύτταξε τό ρολόι του. Τέσσε- 
ρης παρά δέκα. Μόλις προφταίνει τό 
γραφείο. Πρέπει νά πηγαίνη. Μά τά πό
δια του σάν νά τά κρατάνε καρφωμένα 
στή γή βαρειά σίδερα. Πάει νά σηκωθή 
καί δέν μπορεί, καί δέν θέλει. Κάτι άλ
λο άναθυμήθηκε, κάτι άλλο πόθησε. ΟΙ 
φωτογραφίες! Πώς τοΰ ήρθανε έτσι ξα
φνικά στό νου οί φωτογραφίες; Καί τί 
εϊν’ αύτός ό πόθος, αύτή ή νοσταλγία πού 
τοΰ ξυπνούσε άγάλι—άγάλι;’Αγάλι - άγάλι, άγάλι - άγάλι. Μά νά 
πού αύτή ή παράξενη νοσταλγία δυνα
μώνει, φουντώνει! Πετάγεται όρθός. Στό 
διάβολο τό γραφείο ! Δέν θά πάη ! θά 
πή πώς άρρώστησε. θά πή κάποια ψευ
τιά, θά βρή κάποια δικαιολογία, θέν άς 
τόν πιστέψουν, θέν άς μή τόν πιστέψουν! 
Οί φωτογραφίες! Σάν μαγνήτης τόν τρα
βούν κατά τό σπίτι. Σχεδόν τρέχει. Νά 
τις άπλώση μπροστά του, νά τις χαϊδέψη 
μέ τά μάτια, ν’ άναπολήση μαζί τους, 
άναπόληση ζωντανή, τις εύτυχισμένες στι
γμές τής ζωής του, τής εύτυχισμένες στι
γμές τής νιότης του!

’Έφτασε στό δωμάτιο λαχανιασμένος. Πάνω άπ’ τήν ντουλάπα ήταν μιά βαλί
τσα πεταμένη μ’ ένα δάκτυλο σκόνη ά
πάνω. Τήν κατέβασε. Τήν άνοιξε μέ κά
ποιο κλειδάκι πού δυσκολεύτηκε ν’άνα- 
καλύψη. "Ενα μεγάλο χαρτονένιο κουτί 
είχε μέσα τις φωτογραφίες. Δεκάδες πολ
λές έσταντανέ, ντουζίνες. ’Αναποδογυρί
ζει τό κουτί στό στρώμα. ΚΓ άρχίζει νά 
τις άνακατεύη, νά τις σκαλίζη μέ λα
χτάρα, μέ λαχάνιασμα πόθου, μέ ξάναμ
μα έπιθυμίας. Οί ζωντανές μαρτυρίες τής 
πιό καλής δεκαετίας τής ζωής του, πιό 
καλής καί γιά σήμερα, πιό καλής καί 
γιά τό μέλλον καί γιά πάντα!

Νά ή Καίτη ! Πώς τήν πέτυχε μέ τό 
πρώτο! ΚΓ ήταν ή μόνη φωτογραφία πού 
βγάλανε μαζί στήν πλαγιά τοΰ Λυκαβητ
τού. Τήν καμάρωσε κάμποση ώρα βυθι
σμένος σέ ρέμβη. "Υστερα τήν πέταξε. 
Νά τον άνάμεσα στήν κυρία Παπαδημη
τρίου καί τις κόρες της. Τόν ήθελε γιά 
γαμπρό, μά... πέρα έβρεξε! Νά κΓ ή

Τράβηξε στό πόστο του άπελπισμένος. 
Κύτταξε τήν κοπέλλα μέ ματιά πούκλεινε 
κάποια βουλιμία μέσα της. Μελαγχόλησε. 
Μά κεϊ πού τήν κύτταζε κατά πρόσωπο 
γιά μιά στιγμή γύρισε τήν ματιά της κα
τά πάνω του. Σάν ήλεκτρισμένος, όλότελα 
αύτόματα, χωρίς νά δουλέψη καθόλου ή 
σκέψη του, της έκανε ένα γνέψιμο μέ τό 
χέρι. Τάχα «χορεύουμε;» Καί κείνη άλα- 
φρά κούνησε καταφατικά τό κεφάλι.

Πετάχτηκε άπάνω σάν νά τόν τίναξε 
καταπέλτης! Έτρεξε σάν μέ φτερά κον
τά της. Τήν έσφιξε στήν άγκαλιά του σάν 
άγαπημένο πρόσωπο ποΰχε χρόνια νά τό 
δή, σάν πολύτιμο άπόκτημα. Και χόρεψε.

Ή θύμηση ήταν άρκετά όδυνηρή κι’ ό 
Κώστας πάσκισε νά σταματήση τό ρου 
της. Μά κείνη άντιστεκόταν όλοένα καί 
πιό άδύναμα, δσο κείνος πείσμωνε. Τό 
ραντεβού τής άλλης μέρας στό χοροδιδα
σκαλείο του Σακελλαρίου, ύστερα τό έ- 
ρωτικό ραντεβουδάκι στι πλαγιές του Λυ- 
καβητοΰ υστέρα... κι’ ύστερα! Κι’ έπειτα 
άπό κάποιο καιρό τό στραπάτσο τοΰ Κα
ζίνου μέ τό περίφημο σύστημα! Άκοΰς έ- 
κεϊ σύστημα! Μά δέν ήταν λοιπόν γιά δέ
σιμο; (Έδώ θυμήθηκε καί τό φίλο του τό 
Βάγια μέ κείνο τό σοβαρό, τό τελετουρ
γικό του «άργία μύτηρ πάσης κακίας» σάν 
τόν βρήκε μιά μέρα στό καφενείο νά «έπε- 
ξεργάζεται» στό χαρτί τό σύστημα).

*Η θύμηση τόν τραβάει πρός τά έκεϊ, 
πρός έκείνη, αύτός κλωτσάει, κείνη έπι- 
μένει νά τόν τραβάη. "Ενα άπόγεμα του 
ζήτησε νά τήν πάη στήν ’Επιθεώρηση. Κι’ 
ήταν άπένταρος. Βρήκε πρόφαση γελοία 
καί ξέφυγε. Μά ώστόσο ή πίκρα πού κα
ταστάλαξε μέσα του σταλαγματιά—στα
λαγματιά σκέπασε, έπνιξε τή μαγεία του 
ειδυλλίου. Καί ξέκοψε, ξέκοψε, είχε τή 
δύναμη, τή δύναμη τήν άπάνθρωπη νά 
ξεκόψη ! "Εκοψε τό χέρι του, τό πόδι του, 
τή σάρκα του, μέ τή πάλα! ’Έτσι ψύχραι
μα, έτσι θεληματικά! ηερρίζωσε τήν καρ
διά του μέ τά νύχια του! Κι’ δστερα κα
θόταν κι’ έκλαιε καί θρηνούσε. Καί πρός 
τί;... Ποιό τό δφελος;... Καίτη!...

Έπί τέλους κατάφερε ν’ άποδιώξη τή 
θλιβερή, τήν όδυνηρή θύμηση. Καί στή 
θέση της χύμηξαν άλλες, άλλοπρόσαλλες, 
κοπαδιαστές, ξεμαλλιάρες, άνταριασμέ- 
νες. Ρούλα, Γεωργία, ‘Ηρώ!... Μά δέν 
ήσαν μονάχα τούτες! Ή παρέα τούς Ή- 
λιάδηδες, ή παρέα τής Παπαδημητρίου, 
τούς Σ αββόπουλους. Φλέρτ καί έρωτας, 
χοροί καί γλέντια, έλαφρότητες καί σο

Σουσού μέ τό φίλο του τόν Κλεισιούνη. 
Κι, ή Λουλού, νάτην κΓ αύτή! "Αχ, νά 
ή Γεωργία στήν Πάρνηθα, μαζί με τήν 
παρέα της. "Ηταν πριν ν’ άρχίση τό ει
δύλλιό τους ποδχε τόσο άδοξο τέλος ! 
"Αχ, άς μήν άρχίσουν πάλι οί θύυησες 
νά τόν βασανίζουν! Καί τούτη δώ η φω
τογραφία είναι στή Χελιδονού. Ή Ήρώ 
μέ τή μητέρα της καί τήν μικρούλα τήν 
άδερφή της. Κείνη ή ζηλιάρα πού τά μυ
ρίστηκε καί πάσκισε νά τούς τά χαλάση. 
Βρέ τή μουσίτσα!... ’Άς 'ξεγλυστρήση 
κΓ άπό τούτη τή θύμηση.

Ή Ρούλα δμως; ’Ήταν τό κόρτε τής 
Μυκόνου. Ή φωτογραφία πέρα στή Με
γάλη ’Άμμο μέ τά μαγιό. ΚΓ αύτή μέ 
τήν άδερφή της. Τούτη τά μαρτύρησε 
στή μάννα της ή άνόητη. Τής ήρθε τότε 
νά τήν χαστουκίση. Τόσο πολύ τή μίσησε. 
"Ε όχι βέβαια καί τή μίσησε, μά τόν πει
σμάτωσε. ΚΓ ήταν καί μιά άσκημομούρα! 
Ένώ ή Ρούλα είχε ένα κεφάλι, σωστό βα
σιλικό! Νά κΓ ό φίλος του ό Σαραντόπου- 
λος μέ τήν Πόπη του καί τις άδερφές της 
στόν Πόρο, στό Λεμονοδάσος. Τόν έχου
νε τόν Κώστα στή μέση οι άδερφές της. 
Κάτι παν νά τού θυμήσουν κΓ αύτες, 
κάτι τό ξεχωριστό, τό Ιδιαίτερο, μά δέν 
βαρυέσαι! Περασμένα—ξεχασμένα καί... 
διηγώντας τα νά κλαϊς! Νά κΓ ή παρέα 
τούς Μητσοτάκηδες στή Βάρκιζα, μέ τά 
μπάνια πού κάνανε τακτικά μαζί, τό κα- 
νώ τους, ή μπαραγκουλά τους. ΚΓ ή 
χοντρή ή Μητσοτού, δπως τήν έλεγε, 
πούπεφτε άπ’ τό σανίδι στή θάλασσα καί 
πεταγόταν τό νερό μεσούρανα! Καζούρα 
πού τής έκανε! θυμήθηκε καί τό χορό 
της τις Άπόκρηές στό σπίτι της, κάποιες 
Άποκρηές. ΤΙ όμορφα πού περάσανε! 
Πήρε κΓ ένα ψήφο στό διαγωνισμό άν- 
δρικής καλλονής! Ό ψήφος τής Άλεξ, 
τής πονόψυχης! ΚΓ δμως αύτοί, οι νέοι, 
ψηφίζοντας τή βασίλισσα τής δμορφιάς 
βγάλανε τήν πιό άσκημη, σάν νά είχανε 
κάνει προσυνεννόηση. Μά ό καθένας είχε 
πή μέσα του: άς δώσω καί μιά ψήφο 
(θά ψήφιζε δ καθένας δυό) σέ τούτο τό 
κακόμοιρο, μπας καί δέν πάρη καμιά ψή
φο καί πικραθή. Καί τό άποτέλεσμα πή
ρε τις πιό πολλές ψήφους καί καμάρω
νε! Τί σοΰ είναι οί γυναίκες!

Τις ξεσκάλισε δλες. Δεκάδες. Ντουζί
νες. Καί κάθε μιά είχε τήν Ιστορία της. 
Ιστορία γλυκειά, Ιστορία πικρή, Ιστορία 
άδιάφορη. Ιστορία. Ή Ιστορία μιας δε
καετίας. Ή Ιστορία τής νιότης του, τής

καρδιάς του, τών πόθων του. "Ολες έκεϊ 
ήταν. Γνωστές καί άγνωστες, φιλενάδες 
κΓ άντίζηλες. Φλερτάκια άπλά κΓ άγά- 
πες βαθειές, πονεμένες. Δέκα χρόνια! 
Πού άπολήξανε σέ τί; Σέ λίγες έληές 
πεταμένες κάτω άπ’ τό κρεββάτι! Τοδ- 
ρθε ένα γέλιο ύστερικό, ένα γελόκλαμα!

Σηκώθηκε. Στυλώθηκε στά πόδια του. 
Κύτταξε παράξενα τόν άμορφο σωρό τών 
ζωντανών καρτονιών. Ή ματιά του πήρε 
μιά παράξενη έκφραση. Τις ξάνισε πάλι 
μέ τό χέρι του. Γέμισε τή φούχτα του καί 
τήν άνέβασε ψηλά κΓ ΰστερα τις άφησε 
νά πέσουν. Έπανάλαβε τήν άνόητη τούτη 
χειρονομία δυό—τρεις φορές. Τό μυαλό 
του δέν δούλευε. Κάποια άλλη δύναμη, 
μυστηριώδικη, πού άνέβαινε άπ’ τά τρί
σβαθα τής ψυχής του, πήρε τή θέση τής 
σκέψης του. Άνακάτεψε ξανά τις φωτο
γραφίες, μηχανικά, τυφλά. Δέν έβλεπε 
τώρα τίποτε σ’ αύτές. Καρτονάκια μουν
τζουρωμένα.

«Τί τά φυλάω;» ρώτηξε ή μουντή δύ
ναμη πού άνάβλυσε άπ’ τά τρίσβαθά του 
καί πήρε τή θέση τής σκέψης του. «Τί 
νά τά κάνω!... Τί τά θέλω;... Γιά νά μέ 
δηλητηριάζουν;... Γιά νά μέ πικραίνουν:»

Μ’ άγριεμένη ματιά καί τρελλό χορο
πήδημα τών χεριών άρπαξε μερικές φω
τογραφίες κΓ άρχισε νά τις ξεσκίζη κομ
ματάκια—κομματάκια καί νά τις πετάη 
στό πάτωμα. Σιγά—σιγά στή θέα τών 
σκόρπιων κομματιών, σάν τόν αίμοβόρο 
φονιά πού μεθάει άπ’ τό χυμένο αίμα, ά- 
ρχίζει νά συνεπαίρνεται όλοένα καί πιό 
πολύ άπ’ τή μανία τής καταστροφής. Καί 
σκίζει, καί σκίζει όλοένα μέ πιότερη μα
νία, όλοένα μέ πιότερη λύσσα, καί σκορ
πάει τά κομματάκια όλόγυρα, τα σκορ
πάει παντού, νά μή μείνη πατιά στό πά
τωμα πού νά μήν είναι στρωμένη μέ τά 
οίχτρά ναυάγια τών όνείρων του, των νε
ανικών του πόθων.

"Υστερα, σάν τό έργο τελείωσε, άπό- 
μεινε έκεϊ σάν χαζός νά κυττάζη. Κύτ
ταζε χαμαί τά σκόρπια κομματάκια γιά 
ώρα, σάν νά μή καταλάβαινε τί έκανε, 
τί τού γενόταν, πού βρισκότανν. "Επειτα, 
έννοιωσε σάν κάτι νά γκρεμιζόταν μέσα 
του, σάν κάτι νά χανόταν, νά διαλυόταν. 
Σιγά—σιγά χαμήλωσε στήν καρέκλα, γύ
ρισε στό τραπέζι, άκούμπησε άπάνω τούς 
άγκώνες του, έγυρε τό κεφάλι στά χέρια. 
ΚΓ άναλύθηκε σ’ άναφυλλητά.
A. Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΚΥΠΡΟΛΕΟΝΤΑΣ
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Ν. ΣΠΑΝΟΥ

H ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΚΑΙ Η ΕΝΑΤΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 182Γ

Πρέπει ν’ ανατρέξουμε στον 13ον αιώνα γιά νά βρούμε τά γεγονότα καί τά 
αίτια, τά όποια ύποχρεώνουν τόν Ελληνικό κόσμο νά διαμορφώση μιά νέα ψυχο
σύνθεση, νά πάρη μιάν έντελώς νέα ψυχική στάση άπέναντι τών γεγονότων της 
έποχής, νά αντιμετώπιση μέ άλλους τρόπους τις νέες δυνάμεις, νά θέση νέους άντι- 
κειμενικούς σκοπούς μέσα στήν ιστορική του πορεία, νά δημιουργήση δηλαδή τήν 
Νεοελληνική παράδοση μέ τις δικές της μορφές καί τό ιδιαίτερό της περιεχόμενο.

Ό Βυζαντινός Ελληνισμός μέχρι τό 1204 στάθηκε ό ακοίμητος φρουρός του 
πολιτισμού έναντίον τής βαρβαρότητας. Οί αύτοκρατορικοί άετοί είχαν παρελά- 
σει νικηφόροι στήν Βαλκανική, στήν Μ. ’Ασία κα'ι σ’ δλη τή Μεσόγειο. Ό Ελλη
νισμός, ακμαίος, στάθηκε γιά όχτακόσια χρόνια ή μεγαλύτερη έκπολιτιστική δύ
ναμη άνάμεσα στήν Εύρώπη, τήν ’Ασία κα'ι τήν ’Αφρική. Διετήρησε τήν πολιτι
κήν κα'ι ’ιδεολογικήν του ένότητα κα'ι διεκαθώρισε μέ τήν στρατιωτική δύναμη καί 
τήν πνευματική έπιρροή του τά ρεύματα τών γεγονότων καί τήν Ιστορική έξέ- 
λιξη. Ό Βυζαντινός Ελληνισμός μέχρι τις άρχές τοΰ 13ου αιώνα είχε διατηρή
σει ακμαίο τό φρόνημά του καί τήν συναίσθηση τής πνευματικής του αποστολής, 
έστηρίχθη στις δικές του ψυχικές καί πνευματικές δυνάμεις καί διετήρησε τήν 
ένότητα τής παράδοσής του, πού άρχισε άπό τόν Μέγα Κωνσταντίνον πέρασε στόν 
Ιουστινιανό καί τόν ‘Ηράκλειο καί εφθασε στούς Μακεδόνες καί τούς Κομνηνούς.

“Ομως σημαντικά γεγονότα του 13ου αιώνα θά άνατρέψουν τήν ’ισορροπία, θά 
πλήξουν τήν δυναμικότητα καί τό σφρίγος τοΰ Ελληνισμού, θά του διασπάσουν 
τήν ένότητα καί θά τόν ύποχρεώσουν ν’ άναθεωρήση τήν δλη του τοποθέτηση μέσα 
στήν ‘Ιστορία.

Ό Ελληνισμός άπό κινούσα καί πρωταρχική δύναμη θά καταστή θεατής τών 
γεγονότων. Τά πεπρωμένα του θά διακαθορισθοΰν άπό τις δυνάμεις τής βίας, πού 
θά κατακλύσουν ορμητικά τόν ζωτικό του χώρο.

Τό 1204 τό Βυζάντιον θά ύποστή τό πρώτο πλήγμα μέ τήν κατάληψη τής 
Κωνσταντινουπόλεως άπό τους Φράγκους καί τήν ίδρυση τών φραγκικών κρατών 
πάνω στά έδάφη τής Αυτοκρατορίας. Παράλληλα πρός τά τέσσερα φραγκικά 
βασίλεια τής Κωνσταντινουπόλεως, τής Θεσσαλονίκης, τής Άχαΐας καί τών Αθη
νών, θά δημιουργηθοΰν τρία Ελληνικά κράτη: ‘Η Αύτοκρατορία τής Νίκαιας καί 
ή Αύτοκρατορία τής Τραπεζοΰντος στήν Μ. Άσία καί τό Δεσποτάτον τής ’Ηπείρου 
στήν Βόρειο Ελλάδα.

Στά τέλη τοΰ 13ου αιώνα μιά δεύτερη δύναμη, ή πιό τρομερή, οί ’Οθωμανοί 
Τοΰρκοι, κάνουν τήν έμφάνισή τους στήν Μ. ’Ασία. Άπό τότε θά άποτελέσουν τήν 
κύρια δύναμη, πού θά πολεμήση άκατάπαυστα καί μέ πρωτόγονο μανία τόν ‘Ελ
ληνισμό μέχρι τόν 20όν αιώνα. Γιά τήν κρισιμότητα τοΰ 13ου αιώνα ό Vasiliev 
στήν Ιστορία τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας παρατηρεί: 1 «"Ολος ό 13ος αιώνας

* ['Ομιλία που έγινε κατά τόν έορτασμό τής 9ης ’Ιουλίου άπό τόν Ελληνικό Πνευματικό 'Όμι
λο Κύπρου, στήν Μεγάλη Αίθουσα του Παγκυπρίου Γυμνασίου στις 13 ’Ιουλίου 1962],

1, A. Vasiliev: 'Ιστορία τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Μετάφρ. Δ. Σαβράμη, 
σελ. 625.

Ά. Διαμαντή: «Σχληοά XQÌVUa (w&)
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ù-πηρξε πλήρης άπό συνεχείς καί ποικίλους διαπληκτισμούς καί αγώνες αύτών τών 
κρατών. Οί 'Έλληνες ήγωνίζοντο κατά τών Φράγκων, τών Τούρκων καί τών Βουλ
γάρων, άλλά συγχρόνως καί κατά τών Ελλήνων δημιουργώντας νέες αιτίες δια
φωνιών μέσα σέ μιά χώρα, τής όποιας ή οργάνωση είχε ήδη διασπασθή άρκετά». 
Καί συνεχίζει: «Μετά τήν καταστροφήν τοΰ 1204 τό πρόβλημα του που θά έτίθετο 
τό πολιτικό, οικονομικό, έθνικό, θρησκευτικό καί πολιτιστικό κέντρο καθώς καί που 
θά έδημιουργεΐτο καί ένισχύετο ή ιδέα τής ένότητος καί τής τάζεως ήταν έξαιρε- 
τικά σημαντικό».

‘Η διάσπαση είναι σοβαρή. Τό Ελληνικό ιδανικό τεμαχίζεται καί τά τρία 
Ελληνικά κράτη διεκδικοΰν τό καθένα γιά τόν έαυτό του τό προνόμιο τής κλη
ρονομιάς του μεγαλείου τής Αυτοκρατορίας καί τής συνεχίσεως τής παραδόσεως. 
Έτίθετο σαφώς κατά τόν 13ον αιώνα πρόβλημα έπιβιώσεως καί συντηρήσεως του 
Ελληνισμού. Οί καιροί ήταν δύσκολοι, ή θύελλα καί τά γεγονότα καταστρεπτικά. 
Μετά τήν πρώτη σύγχυση δημιουργοΰνται δυό έστίες πού συγκρατοΰν ψυχικά τόν 
Ελληνισμό: ’'Αλλοι προσβλέπουν στήν Πόλη σάν κέντρο άνανεώσεως καί συντη
ρήσεως, ένώ οί λάτρεις τής Κλασσικής παραδόσεως στρέφονται πρός τό "Αστυ, 
προσβλέπουν στήν άναβίωση τής άρχαιότητος καί άπό τό πνεύμα της άναμένουν 
τήν σωτηρία.

Ή πορεία πρός τήν πολιτικήν καί ιδεολογικήν ένότητα είναι όδυνηρή καί διέρ
χεται άπό πολλά στάδια. Οί δυνάμεις τοΰ Νεώτερου Ελληνισμού θά προβάλουν 
μία - μία καί μετά άπό σκληρόν πνευυατικόν άγώνα καί όδυνηρές συγκρούσεις πρός 
τις έξωτερικές δυνάμεις.

•Ι» 'ι*  »R

'Η ασφυκτική καταπίεση άπό τήν ’Ανατολή καί τήν Δύση, ύποχρεώνει τόν Βυ
ζαντινό Ελληνισμό νά άναζητήση διέξοδο μέσα άπό τις συγκρούσεις τών Φράγκων 
καί τών Τούρκων: Αύτοσυγκεντρώνεται, άναζητει τό παρελθόν καί προβάλλει σάν 
μόνη δύναμη σωτηρίας τόν έθνισμό του. Επανέρχεται στόν έαυτό του, διαγράφει 
τήν ιδιομορφία καί τήν άξια του καί τονίζει τήν εθνική του ύπόσταση γιά νά 
άντιδράση στήν καταπίεση. Νεώτερος έρευνητής παρατηρεί: 2 «'γπό τήν άδυσώ- 
πητον φυλλορροήν τοΰ Βυζαντίου έκτεθειμένου ε’ις τήν ταυτόχρονον πίεσιν τής Δύ- 
σεως καί τήν πνικτικότητα τής ’Ανατολής, γεννάται ή Νεοελληνική έθνική συνεί- 
δησις».

Ό νεοελληνικός έθνισμός έπρεπε τώρα νά άνεύρη καί τό νέο του περιεχό
μενο. "Ηδη άπό τόν 12ον αιώνα ό άρχαίος Ελληνικός κόσμος είχεν άναβιώσει 
καί άρχισε νά έπηρεάζη άποφασιστικά τήν πνευματική καί πολιτική κατεύθυνση 
τών τριών τελευταίων αιώνων. Ό άνθρωπισμός διεκδικοΰσε τό πνευματικό προ
βάδισμα άπό τόν όρθόδοξο στοχασμό.

Κύριος φορεύς τής κλασσικής παραδόσεως, λίγα χρόνια πρό τής άλώσεως, 
καθίσταται ό Γεώργιος Γεμιστός. Δυναμική προσωπικότης, άναθρεμμένος μέ τά 
διδάγματα τών άρχαίων καί κυρίως μέ τόν Πλάτωνα, γίνεται ό γνησιώτερος κή- 
ρυκας τής άρχαίας παραδόσεως. Μέ τήν δράση του προσπαθεί νά καταστήση τό 
Δεσποτάτον τοΰ Μορέως έστίαν τοΰ Νέου Ελληνισμού, τόν όποιον θέλει έμποτι- 
σμένον μέ τό κλασσικόν πνεύμα. Σέ δυό «έκκλίσεις» του, πού άπευθύνει πρός 
τόν αύτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγον καί τόν Δεσπότην τοΰ Μορέως Θεόδω
ρον, άποδεικνύει τήν άνάγκην τής πολιτικής καί κοινωνικής μεταρρυθμίσεως μέ 
σκοπό τήν έσωτερική άνανέωση καί ένδυνάμωση τοΰ Έλληνισμοΰ. ’Αντί τών μι
σθοφόρων στρατιωτών ζητεί τόν σχηματισμό άμιγους Ελληνικού στρατού, ό όποιος 
θ’ άνελάμβανε τήν προάσπιση τοΰ Ελληνισμού έναντίον τών Τούρκων και τών 
Λατίνων.

Μέ τήν πνευματική καί πολιτική του δράση δημιουργεί τόν κύκλον τών Έλλη- 
νιζόντων, οί όποιοι προσβλέπουν οχι πρός τήν Πόλη τού μεσαίωνα, άλλά πρός τό 
"Αστυ τού άρχαίου κόσμου καί τήν άνδρεία τών Σπαρτιατών.

2. Δ. Τσάκωνα: ΕΙσαγωγή εις τόν Νέον Ελληνισμόν, σελ. 21.
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Νεώτερός του, άλλά έξ ίσου πιστός στόν κλασσικόν κόσμον, είναι ό ’Αθηναίος 
άνθρωπιστής Λαόνικος Χαλκοκονδύλης ‘ιστορικός τών χρόνων τής άλώσεως. Στό 
έργον του «’Αποδείξεις ιστοριών» γράφει: 3 «(έπυθόμεθα) Έλληνάς τε τό άπό 
τοΰδε Ρωμαίοις αύτου έπιμειγνύντας, γλώτταν μέν καί ή θ η διά τό πολλώ 
πλέονας Ρωμαίων "Ελληνας αύτου έπικρατειν διά τέλους φυλάξαι, τοΰνομα μέντοι 
μηκέτι κατά τό πάτριον καλουμένους άλλάξασθαι, καί τούς γε βασιλείς Βυζαντίου 
έπί τό σφάς αύτούς Ρωμαίων βασιλείς τε καί αύτοκράτορας σεμνύνεσθαι άποκα- 
λεΐν, Ελλήνων δέ βασιλείς ούκέτι ούδαμή άξιοΰν».

3. Laonici Chalcocandylae, Historiarum demonstrationes, recensuit Eug. Darko, 

I, 4, 10.

Ό Χαλκοκονδύλης προηγείται του Ζαμπελίου καί του Παπαρρηγοπούλου: 
Συνδέει τόν άρχαϊον καί τόν νεώτερον ‘Ελληνισμόν. Είς τό απόσπασμα πού 
παρέθεσα πολύ εύφυώς διαπιστώνει τόν έξελληνισμόν τών Ρωμαίων άπό τούς "Ελ
ληνες στό ’Ανατολικόν Ρωμαϊκόν κράτος καί όμιλεί γιά τήν ενότητα γλώσσης καί 
ήθών μεταξύ τού αρχαίου, τοΰ μεσαιωνικού καί του νεωτέρου Ελληνισμού.

Ό Χαλκοκονδύλης αισθάνεται οχι σάν Βυζαντινός άλλά σάν "Ελληνας. Δέν 
όμιλει πέον περί Ρωμαίων άλλά περί Ελλήνων, οί όποιοι θά έπανιδρύσουν τό κρά
τος μετά τήν πτώσιν τών Όσμανιδών. Σύμφωνα μέ τήν πεποίθησή του σέ λίγο 
θά βασιλεύση ‘Έλληνας στήν Κωνσταντινούπολη καί "Ελληνες θά τόν διαδεχθούν.

Στόν Γεμιστό καί τόν Χαλκοκονδύλην καταφαίνεται ή δύναμη καί ή δρμή μέ 
τήν όποια τό κλασσικό πνεύμα είσελαύνει μέσα στήν παράδοση του Βυζαντίου άκρι- 
βώς τήν έποχή, πού είχε γεννηθή ή νεοελληνική συνείδηση, σάν δύναμη αύτοσυντη- 
ρήσεως καί έπιβιώσεως μέσα στό χάος πού δημιουργούσε ή σύγκρουση άνατολής 
καί δύσεως.Μέ τήν άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως άπό τούς Τούρκους δ άναγεννημένος 
έθνισμός θά άπευθυνθή πρός δυό πηγές γιά νά τραφή καί νά δημιουργήση τήν νέα 
παράδοση. Άπδ τήν μιά πρός τδν άναγεννημένο άνθρωπισμδ καί άπό τήν άλλη 
πρός τήν ζωντανή παρουσία τοΰ Βυζαντίου, πού έκπροσωπείται άπό τήν ’Εκκλησία 
καί τήν όρθόδοξη σκέψη. Τό έσώτερο περιεχόμενο τής νέας παραδόσεως θά δια- 
μορφωθή άπό τήν σύγκρουση πρώτα, τήν σύνθεση υστέρα, τών ιδεωδών τής Κων
σταντινουπόλεως καί τών ’Αθηνών.

Τό αίτημα τής έλευθερίας συναδελφώνεται μέ τήν Μεγάλη Ιδέα, εύθύς μέ τήν 
άλωση τής Πόλης. Τό αίτημα τής έλευθερίας καί τής δημιουργίας άνεξάρτητου έλ- 
ληνικοΰ κράτους έχει τήν πηγή του στόν αρχαίο κόσμο, μέσα στήν φωτεινή σκέψη 
τών αρχαίων φιλοσόφων' πηγάζει άπδ τό φως τής Άκροπόλεως καί τής Πνύκας, 
άπδ τήν σκέψη τοΰ Περικλή καί τοΰ Σωκράτη. ‘Η έλευθερία σάν αίτημα καί καθή
κον άνάγεται ε’ις τδ ιοστεφές άστυ.‘Η Μεγάλη ’Ιδέα, σάν όνειρο καί έπιδίωξη τοΰ νέου Ελληνισμού, ξεκινάει άπδ 
τήν Πόλη. Βαθύτερο περιχόμενό της είναι ή άνάσταση τής δουλωμένης αύτοκρα- 
τορίας, πού σελάγισε μέ τό φώς της τήν οικουμένη. Πηγή της έχει τήν δόξα τής 
Βυζαντινής αύτοκρατορίας, τά κατορθώματα τών βασιλέων, τδν ναό τής 'Αγίας 
Σοφίας καί τήν αίγλη τοΰ Χριστιανισμού.Ή νεοελληνική συνείδηση βαθμιαία καί άρμονικά διαμόρφωσε τδ πνεΰμα καί 
τό περιεχόμενο τοΰ νεώτερου έθνικοΰ μας βίου. Γύρω άπδ τήν συναδέλφωση τοΰ 
αρχαίου καί τοΰ μεσαιωνικού μας πολιτισμού έπλεξε τήν βαθύτερη ούσία τής^νέας 
μας ιστορίας. ‘Η Πόλη άγκάλιασε τό ’Άστυ γιά νά πολεμήσουν άπό κοινού τδν 
’Ασιατικό Δεσποτισμό, πού απειλούσε μέ άφανισμδ τήν 'Ελληνική ’Ελευθερία καί 
τό άδούλωτο άνθρώπινο πνεΰμα. • * *

Ή πορεία πρός τήν διαμόρφωση τοΰ ιδεολογικού περιεχομένου τού νέου Ελ
ληνισμού ύπήρξε έπίπονη καί οδυνηρή, ιδιαίτερα τούς δυό πρώτους αιώνες τής 
σκλαβιάς, δτε έτίθετο ζήτημα έπιβιώσεως τού Ελληνισμού. Ή στυγνή καταπίεση,

τό παιδομάζωμα, ή οικονομική άφαίμαξη, ή προσπάθεια προσηλυτισμού, ή έλλειψη 
πνευματικής ήγεσίας έκτος άπό τήν συνεχώς διωκόμενη έκκλησία, ήταν παράγοντες 
πού έπηρέασαν δυσμενέστατα τό έθνος. Πρός στιγμήν ένομίσθη δτι δλα έχάνοντο. 
Ό λαός μας δμως έδειξε τεράστιαν βιολογικήν καί ήθικήν άντοχήν. Στήν καταπί
εση άντέταξε τήν ύπομονή καί τήν πίστη του. Στήν έλλειψη καθοδηγήσεως τδ 
ένστικτο καί τήν μυθοπλαστική φαντασία του. ’Έπλασε στήν άρχήν μύθους καί 
θρύλους γύρω άπό τήν Πόλη καί τά πρεπρωμένα της, πίστεψε στόν Μαρμαρωμένον 
βασιληά καί τόν άγγελο, πού θά κατέβαινε νά τδν άναστήση.

Τόν 17ον αιώνα μέ τήν άλλαγή τών έσωτερικών καί έξωτερικών συνθηκών, μέ 
τήν παιδεία, τήν οικονομική άνάπτυξη, τήν άκμή τού Ελληνισμού τής Διασποράς 
καί τήν έσωτερική παρακμή τού Τουρκικού κράτους, δ λαός μας διαμόρφωσε έπι- 
τυχέστερα τούς σκοπούς του, έδωσε πιό όρθολογικό καί πραγματικό περιεχόμενο 
στήν ιδεολογία του καί άντλησε άπό τόν κλασσικό καί μεσαιωνικό κόσμο κάθε 
στοιχείο, πού μπορούσε δημιουργικά νά πλουτίση τήν νέα του παράδοση.

Παραπλανημένος στήν άρχή άπό τήν άντίληψη, δτι ξένες δυνάμεις, θά τούδιναν 
τήν έλευθερία, έπανευρίσκει τον έαυτό του μέ τήν άρχή τού 18ου αιώνα. Πίστη 
καί Ιδεολογία θά συμπληρωθούν άπό τήν άναβίωση τής άγωνιστικής πράξεως: Τό 
ήρωϊκό πνεΰμα θά άναγεννηθή πιό όρμητικό καί ρωμαλέο γιά νά κάμη τήν ’Ιδέα 
πραγματικότητα. Οί κλέφτες θά γίνουν οί ζωντανότεροι φορείς τής νέας Ελληνικής Ιδέας.

Μετά άπό τήν μακροχρόνια προπαρασκευή καί τήν ήθικήν ώρίμανση ή συγκε
κριμένη καί ύψηλή πράξη θά άποτελέση τήν σημαντικώτερη δύναμη άναδημιουργίας 
καί τονώσεως τοΰ έθνους. Μόνο ό διαρκής άγώνας θά συντρίψη τόν Δεσποτισμό 
τής ’Ανατολής καί θά άπομακρύνη τόν Τούρκο άπό τά έδάφη τής αύτοκρατορίας. 
Τό έθνος μόνο, μέ τις δυνάμεις του, τό αίμα καί τήν θυσία του θά φανή άντάξιο 
τής διπλής του παράδοσης καί θά δικαιώση τήν συνέχιση τής παρουσίας του πάνω στή γή.

Γι’ αύτό καθιερώνει τόν διαρκή άγώνα σάν πρωταρχική δύναμη καί άπαραί- 
τητο στοιχείο μέσα στόν νεοελληνικό βίο. ’Έτσι γίνεται ομαλή ή σύνδεση καί ή 
έπάνοδος στά διδάγματα τοΰ Γεμιστού, ό όποιος χαρακτηριστικά προέτρεπε τούς 
"Ελληνες τοΰ καιροΰ του: «Νά γενήτε σάν τόν άετό πού είναι δρνεο ήγεμονικό 
καί δέν έχει άνάγκην άπό τά καμώματα καί τά χρυσαυγή στολίδια τοΰ παγωνιού, 
τού συμβόλου αύτου τής Άνατολής». Τήν φωνή καί τήν ’ιδεολογία τού Γεμιστού 
τις εΐχεν άνατρέψει άλλοτε ή θύελλα τών γεγονότων. Τώρα δμως έρχόταν ή ώρα 
πού ό Ελληνισμός μπορούσε ν’ άποβλέψη στις δυνάμεις του, νά βασισθη στήν αύ- 
τοπεποίθηση καί στήν ήθική του άντοχή, πού πήγαζε άπό μιά μακροχρόνια πίστη 
καί τήν καταφρόνια αιώνων δουλείας.

θά έπρεπε οί "Ελληνες νά περάσουν άπό δυό αιώνες δουλείας καί νά δοκιυα- 
σθούν παντοιοτρόπως γιά νά φτάσουν στό ηθικό πλήρωμα, πού έπέρχεται δχι τοσο 
μέ τήν πίστη στήν ’Ιδέα, δσο μέ τήν ισχυρή ήθική βούληση, πού γίνεται ζωντανή 
καί ένσυνείδητη πράξη μέ συγκεκριμένους σκοπούς.

Ό ήρωϊσμός καί ή παλληκαριά τών κλεφτών σχηματίζουν τόν δεύτερο καί ση- 
μαντικώτερο κύκλο τής νεοελληνικής παράδοσης. Τό ήρωϊκό πνεΰμα άντικαθιστά 
τήν μάλλον θεωρητική .στάση, πού έδειξε τό έθνος τούς δυό πρώτους αιώνες άπέ- 
ναντι τών Τούρκων. Τά λίγα κινήματα πού είχαν γίνει μέχρι τόν 18ον αιώνα δέν 
ήταν παρά άπόπειρες τοΰ έθνους νά έπανεύρη τόν δρόμο του.

Τά σώματα τών κλεφτών άπετέλεσαν τήν κυρία δύναμη, πού έχρησιμοποίησε τό 
έθνος γιά νά πραγματοποιήση τις έπιδιώξεις του. Έξ άλλου τό νέο αΐμα πού πό
τισε κάμπους καί βουνά άνασύνδεσε μέ φωτιά καί σίδερο τό έθνος πρός τήν με
σαιωνική του καί τήν άρχαία παράδοση. Εκείνο πού πνευματικά καί ψυχικά εί
χε γίνει μέ τήν έμφάνιση τοΰ έθνισμοΰ πραγματώνεται τώρα σέ ένα δεύτερο έπί- 
πεδο, μέ τόν σκληρό καί άδιάκοπον άγώνα. ’Αρχαίος μεσαιωνικός καί νεώτερός 
έλληνικός κόσμος συνενώνονται στήν ψυχή τοΰ κλέφτη σέ μιάν άδιάσπαστην ένότητα.

«(Ό νέος τύπος έλληνικοΰ άνθρώπου) έυπλεως ιστορικής μνήμης καί ούχί ρα- 
κενδύτου άπομνημονεύσεως φορεύς λαοΰ και ούχί μάζης, ζητεί νά ύψωθή μέ τήν 
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προσωπικήν του ζωήν εως τόν πόθον καί τήν λαχτάραν τής έλευθερίας... ’Αποκαλύ
πτει διά τής ήθικής του ρώμης τήν ανδρικήν συνείδησιν, δι*  ής ό νεότερος "Ελλην 
μετέστη είς τήν ’ιδανικήν μορφήν του άνθρώπου, τήν λεβεντιάν. Είς δλας τάς γλώσ
σας του κόσμου ή μονοσήμαντος λέξις «'Ηρωισμός» κατέστη ή έννοια, δι*  ής 
παρίσταται ή δύναμις. Είς τήν νεοελληνικήν ύπάρχει ή αμετάφραστος λέξις τής 
«λεβεντιάς», ήτις έπέκεινα τής δυνάμεως συνδυάζεται καί πρός τό ήθος. Σύνθεσις 
ήθους και δυνάμεως καθίσταται ή μοναδική καί άνεπανάληπτος δι’ άλλον λαόν 
έννοια τής «λεβεντιάς». Προκύπτει άπό τήν διεξαγωγήν τών πολέμων καί δέν συ- 
νιστά μίαν πράξιν είκαστικώς παραστατικήν ώς είς τήν αρχαιότητα, άλλά μίαν 
έμπλεων ήθους ένατένισιν τής ήρωϊκής προβολής»4. Οί παρατηρήσεις αύτές νεωτέ- 
ρου έρευνητού σχετικά μέ τήν ήθικήν δύναμη τών νέων Ελλήνων αποδίδουν άκρι- 
βώς τήν αλήθειαν διά τό άγέρωχον φρόνημα τών νέων πολεμιστών. "Ολα τά κα
τορθώματα τών κλεφτών, τά όποια μάς παραδίδει ή γραπτή καί προφορική παρά
δοση χαρακτηρίζονται άπό ύψηλοφροσύνην, άνδρείαν, άφάνταστον ήθικήν δύναμη 
καί ήρωϊκήν ένατένιση τής ζωής.

4. Δ. Τσάκωνα, ένθ. άνωτ., σελ. 120 121.

Ό άρματωλός καί ό κλέφτης μέ τήν λεβεντιά τους καί τό ήθος τους, θά 
ύποσκελίσουν τόν ραγιά, τόν άβουλο μοιρολάτρη, πού άρκείται στήν ρωμαντικήν 
άναπόληση τής περασμένης δόξας, υποκύπτει στήν δραστικήν άνάγκη τών γεγο
νότων καί άναμένει άπό τούς ξένους νά τόν λυτρώσουν καί νά του άποκαταστήσουν 
τήν χαμένην αύτοκρατορίαν καί τό μεγαλείον της.

Ό κλέφτης μέ τήν παλληκαριά του καί τήν ήρωϊκήν του πράξιν καταφάσκει 
άπό τήν μιά τήν ζωή, γιατί θέλει νά τήν ζήση έλεύθερος μακρυά άπό όποιαδήποτε 
καταπίεση. Άπό τήν άλλη προκαλεϊ τόν θάνατο, τόν συναντά μέρα καί νύκτα, ά- 
γωνίζεται μαζύ του, τόν κοιτάζει κατάματα σάν τόν Διγενή δταν πολέμησε τόν 
Χάροντα στά μαρμαρένια άλώνια. Μιά καί δέν φοβάται τόν θάνατο γνωρίζει ή 
διαισθάνεται πώς τοΰ άρμόζει ή αθανασία.

Ό λαός έξ άλλου θά άποκτήση ψυχή άετου μέ τήν ύψιπετή φαντασία του, θά 
άγωνισθή στόν ’Όλυμπο καί τόν Κίσσαβο, τά ’Άγραφα καί τήν Πίνδο καί θά 
τραγουδήση λιτά καί παραστατικά τήν συναδέλφωση τής ’Ιδέας μέ τόν θάνατο 
καί θά ύμνήση τήν Ελευθερία πού γίνεται πράξις καί λεβεντιά μέ τόν ήρωϊσμό 
καί τήν αύτοθυσία τών παλληκαριών. Τό δημοτικό τραγούδι είναι τό έπιστέγασμα 
τής νεοελληνικής παράδοσις. Περιεχόμενό του έχει τήν ’Ελευθερία καί τό ήρώΐκό 
πνεύμα. ‘Η μορφή του φτάνει τήν λιτότητα καί ζωντάνια τής κλασσικής μορφής, 
πού προβάλλεται άγέρωχη καί ρωμαλέα μέσα στό καθαρό φώς του 'Ελληνικού 
ούρανου.Ή ψυχή του λαού μας, καθαρμένη άπό τά στίγματα τής σκλαβιάς, άνανεω- 
μένη καί περήφανη προβάλλει μέσα στά κλέφτικα τραγούδια, πού είναι ή άκριβώ- 
τερη πνευματική κληρονομιά του νέου Ελληνισμού. Ό Κ. Μ. Bartholdy γράφει 
τά έξής γιά τά δημοτικά μας τραγούδια: «Πλήν τής άρχαίας άπλότητος καί 
λιτότητος παρατηροΰμεν καί ακραιφνές νεωτερικόν πάθος καί σθένος άκαταδά 
μαστόν είς τά δημοτικά τραγούδια δπου ή γλώσσα είναι έμπλεως όρμής πρός ά- 
πόσεισιν του ξενικού ξυγοΰ καί άδιαλλάκτου μίσους πρός τούς άπιστους μουσουλ
μάνους. Τά κλέφτικα τραγούδια νομίζεις πώς είναι χείμαρροι άφρισμένοι, έκρέον- 
τες δχι άπό ανθρώπινα χείλη, άλλ’ άπό τούς βράχους τής Οίτης καί του Όλύμπου.

Καί γιά νά συμπληρώσουμε παρατηρούμε: Στά κλέφτικα τραγούδια άπεικο- 
νίζεται ή έλληνική αίσθηση τής όμορφιάς, άκατάβλητη ηθική δύναμη καί πάθος 
μέχρι θανάτου γιά τήν έλευθερία. * * *

Μετά από σκληρή δοκιμασία καί μακροχρόνια δουλεία ό νεώτερος 'Ελληνι
σμός έπανεΰρε τόν έαυτό του. ’Απέκτησε αύτοσυνείδηση, έδωσε συγκεκριμένον 
καί σαφές περιεχόμενο στήν ιδεολογία του τήν ζωή καί τήν ίστορία πού δημιούρ
γησε. Στήν κορυφή τοΰ Νεοελληνικού βίου τοποθέτησε τήν έλευθερία. ’Εκεί έ-

κλείσε δλο τό ιδεολογικό περιεχόμενο τής ζωής του. Μέ τήν λεβεντιά έδωσε ή- 
θικό κανόνα ζωής γιά τόν έαυτό του καί έδημιούργησε τόν τρίτο μεγάλο έπικό 
κύκλο τής ιστορίας του. Μέ τά κλέφτικα τραγούδια έστησε μνημεία ομορφιάς καί 
ανδρείας κοντά στά άκριτικά καί ομηρικά ποιήματα. Μέ τήν άρχή τού 19ου αιώ
να ή έθνική του συνείδηση είχε φθάσει στήν πλήρη άκμή της καί ή νεοελληνική 
παράδοση στήν πλήρη ώριμότητα. Ό νεοελληνικός βίος έλαβε τήν δική του μορ
φή καί τό δικό του περιεχόμενο.

Τό 1821 κρίνει τήν δύναμη καί τήν άξια τής νέας παραδόσεως καί συμπυκνώ
νει τήν ίδια τήν παράδοση σέ μιάν δψιστην ύπέρβαση τών αντικειμενικών δυνατοτή
των τού νέου έλληνισμού. Μέσα άπό τήν φωτιά καί τήν έρήμωση πέρασε ό νέος 
έλληνισμός περήφανος γιά τόν έαυτό του καί τό έργο του. Ή πίστη καί τά ιδεώ
δη του γιγαντωμένα αντιμετώπισαν τήν βία καί τήν πρωτόγονο βαρβαρότητα.

Ό έλληνικός κόσμος τήν ώρα τού μεγάλου άγώνα, συνεπαρμένος άπό μιά πί
στη καί ένα σκοπό είχε ρίξει τίς δυνάμεις του έναντίον μιας κολοσσιαίας αύτοκρα- 
τορίας γιά νά δημιουργήση τόν έλεύθερον πολιτικόν του βίο. Μόνο σ’ ένα έλεύ- 
θερο κράτος θά μπορούσε νά άναπτύξη πλήρως τίς πνευματικές του δυνάμεις.

* * *
Ή φιλική έταιρεία είχε καταστή ό θερμουργός πρωτεργάτης τού έπαναστα- 

τικού πνεύματος. 'Η Κύπρος, παληά κοιτίδα τού Ελληνισμού δέν μπορούσε παρά 
νά ένταχθή μέσα στόν κύκλο τών δραστηριοτήτων τής έταιρείας. Γι’ αύτό άπό 
τό 1818 πράκτορες τής έταιρείας κατέρχονται στό νησί γιά νά μυήσουν τόν ’Αρ
χιεπίσκοπο καί τούς προκρίτους.

Ό ’Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός πολύ σωστά είχε διαβλέψει τήν ιδιότυπη θέση 
τής Κύπρου μέσα στόν έλληνικό καί μουσουλμανικό κόσμο. Γεωγραφικά ή νήσος 
είναι τοποθετημένη μακρυά άπό τόν κορμό τού νεοελληνικού κόσμου. ’Ήδη άπό 
τό 1191 άκολουθεΐ πορεία άνεξάρτητη άπό τόν Βυζαντινό Ελληνισμό καί έχει 
τήν δική της μοίρα. Ύφίσταται τόν διωγμό καί τήν καταπίεση τών Φράγκων σκλη
ρότερα ίσως άπό κάθε άλλο τμήμα τού 'Ελληνισμού. Μετά τήν Τουρκική κατά- 
κτηση βρίσκεται τοποθετημένη μέσα στό κέντρο τού Σουλτανικού κράτους. Περι
βάλλεται στενά καί άποπνικτικά άπό τήν Τουρκική δύναμη και ύφίσταται άλγεινό- 
τερη καί οδυνηρότερη τήν καταπίεση τού ’Ανατολικού δεσποτισμού. Βρίσκεται μα
κρυά άπό τήν Εύρώπη καί τά κέντρα τού Ελληνισμού τής διασποράς, πού τόσο 
συνέβαλαν στήν αφύπνιση καί ήθική ένδυνάμωση τού Ελληνισμού τής Ηπειρωτικής Ελλάδας.

Μέ βάση τούς ανωτέρω λόγους ό ’Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός είχε συστήσει τήν 
ύλική καί ήθική συμμετοχή τής Κύπρου στόν άγώνα. Έξ άλλου οί Κύπριοι, στε
ρούμενοι τών συμπαγών όρεινών όγκων τής ήπειρωτικής Ελλάδος, δέν μπορούσαν 
νά έχουν πολεμική παράδοση παρόμοια πρός έκείνη τών κλεφτών καί τών άρμα- 
τωλών. Όποιοδήποτε κίνημα θά ήταν καταδικασμένο έκ τών προτέρων σέ άπο- 
τυχία. Ή γειτνίαση πρός τήν Μικρά Άσία καί τά άλλα κέντρα τού μουσουλμα
νικού κόσμου καθιστούσε εύκολη σ’ όποιαδήποτε στιγμή τήν μεταβίβαση τουρκικών 
δυνάμεων στό νησί. Τήν 9ην Μαΐου τοΰ 1821 ό Πασάς τής Πτολεμαΐδος, μετά άπό 
έντολήν τής Υψηλής Πύλης, μεταβίβασε στήν Κύπρο 4000 στρατιωτών γιά νά έφαρμό- 
σουν τό γενικόν διάταγμα περί αφοπλισμού τών ραγιάδων.

Παρά τά σύντονα μέτρα τών τουρκικών άρχών καί τόν άφοπλισμό ό Κυπριακός 
Ελληνισμός συμμετέχει όλόψυχα στήν έπανάσταση. Ό ’Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος 
θησεύς κατεβαίνει στήν Κύπρο γιά νά έξεγείρη τόν λαό σέ δυναμικήν άναμέτρηση 
μέ τόν κατακτητή. Διανέμει σέ χωριά καί πόλεις έπαναστατικές προκηρύξεις. Μερι
κές πέφτουν στά χέρια τών τουρκικών άρχών καί δίνουν έτσι τήν αφορμή στόν Διοι
κητή Κουτσιούκ Μεχμέτ, άνθρωπον θηριώδη καί αίμοβόρον, νά μηχανευθή κατά τού 
Κυπριακού Ελληνισμού καί τής ήγεσίας του ένα άπό τά σατανικώτερα έγκλήματα 
τής ιστορίας. Ή Κύπρος θά πληρώση μέ τό αίμα της τήν ταπείνωση καί τόν έξευτε- 
λισμό πού ύφίστατο ή Τουρκική αύτοκρατορία, στήν ξηρά καί στήν θάλασσα, άπό 
τίς δυνάμεις τής έπαναστάσεως.

Πρώτος στόχος τής τουρκικής μανίας καθίσταται ό ’Αρχιεπίσκοπος Κυπρια
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νός, άνθρωπος φωτισμένος, πού σπούδασε τά γράμματα στις έλληνικές σχολές 
τών παραδουνάβιων χωρών. Τό κήρυγμα καί ό θάνατος τοΰ Ρήγα καί τών συν
τρόφων του τόν βρίσκουν στήν Βλαχία. Μέ τόν έρχομό του στήν Κύπρο γίνεται 
ό ζωντανός φορεύς τοΰ άναζωπυρωμένου Ελληνικού πνεύματος. Στά 1812 ιδρύει 
τήν Ελληνική Σχολή τής Λευκωσίας, δπου θά άναβιώση ρωμαλέα καί μαχητική ή 
νεοελληνική παιδεία.Αύτός ό φωτισμένος ήγέτης καί ένσαρκωτής τών έπιδιώξεων τοΰ Ελληνισμού 
κα'ι οί πρόκριτοι τού νησιού πρέπει νά άφανισθούν, γιατί άπό τήν ζωή καί τήν 
πίστη τους κινδυνεύει ή ύπόσταση καί τό μέλλον τής Τουρκικής αύτοκρατορίας. 
Τό 'Ελληνικό φώς πού άναλάμπει στήν Κύπρο άπειλεί τόν σκοταδισμό καί τήν δύ- 
ναμι τού κυριάρχου. Ό Κουτσιούκ Μεχμέτ πρέπει νά γίνη ό ύπερασπιστής τής 
φθίνουσας δυνάμεως τού Πατισάχ. Γιά τούτο μέ δολερό σχέδιο μαζεύει στό Σε
ράγιο στή Λευκωσία τούς προκρίτους, τούς έπισκόπους καί τόν ’Αρχιεπίσκοπο, 
κλείνει τίς πύλες τής πόλεως γιά νά μπορέση άνενόχλητος νά διεκπεραιώση τό σα
τανικό σχέδιό του.Τήν 9ην ’Ιουλίου άρχίζει δργιον αίματος καί σφαγών είς δλην τήν Κύπρον. 
Ό Κουτσιούκ Μεχμέτ πιστός είς τήν δολερόν ύπόσχεσή του νά μή καρατομήση τόν 
’Αρχιεπίσκοπον Κυριανόν τόν άπαγχονίζει άπό τήν συκομουριά στήν Πλατεία τού 
Σεραγίου, ένώ στόν άπέναντι πλάτανον έκρεμάσθη ό άρχιδιάκονος καί γραμμα- 
τεύς του Μελέτιος. Συγχρόνως άρχισε ό άποκεφαλισμός τών άλλων προγραφέν- 
των. Άπό τούς πρώτους άποκεφαλίζονται οί Μητροπολιται Πάφου Χρύσανθος, 
Κιτίου Μελέτιος καί Κυρηνείας Λαυρέντιος. 'Ηγούμενοι, ιερείς, πρόκριτοι θυσιά
ζονται είς τόν βωμόν τής νεοελληνικής ιδέας. 'Ο άριθμός τών έκτελεσθέντων δέν 
είναι άκριβώς γνωστός άλλά δλες οί πηγές άνεβάζουν τά θύματα γύρω στά τε
τρακόσια.Ό Κουτσιούκ Μεχμέτ καί οί άγάδες ικανοποιούν τήν άπληστίαν καί τήν φιλο
χρηματίαν των μέ τήν άρπαγήν καί τήν δήμευση τών περιουσιών. Ό Κυπριακός 
'Ελληνισμός μέσα σέ πέντε μέρες, άπό τής 9ης μέχρι τής 14ης ’Ιουλίου, χάνει τήν 
έθνικήν καί θρησκευτικήν ήγεσίαν του καί ύφίσταται ύπομονητικά τήν τουρκικήν 
θηριωδίαν καί βαρβαρότητα. * ❖ *

Μέ τίς σφαγές τής 9ης ’Ιουλίου κάθε πρόθεση γιά τήν άνάληψη ένεργού ά- 
γώνα στήν Κύπρο έγκαταλείπεται. 'Η τουρκική βαρβαρότης κατορθώνει, πρόσ
καιρα τουλάχιστον, νά πνίξη τήν φωνήν τής έλευθερίας. “Ομως τά γεγονότα δέν 
πρέπει νά κρίνωνται πάντοτε άπό τά άμεσα άποτελέσματά των. Πρέπει νά άνα- 
ζητήται ή έσωτερική σύνδεσις πρός τήν ιδέα πού κρύβεται πίσω άπ’ αύτά καί ό 
ρόλος των στήν δημιουργία τού μέλλοντος. Στά γεγονότα τής 9ης ’Ιουλίου μπορεί 
νά μήν έκφράζεται πνεύμα καθαυτό μαχητικό ύπό τήν έννοια πού είναι γνωστό 
άπό τά σώματα τών κλεφτών στήν ήπειρωτικήν Ελλάδα. Πίσω δμως άπό τά γε
γονότα κρύδεται ή άφάνταστα ισχυρή πίστη τών σφαγιασθέντων στόν άγώνα καί 
τήν ’Ιδέα τής ’Ελευθερίας. Έδάδισαν πρός τόν θάνατον γιατί μέ τήν θυσία τους 
ήξεραν πώς θά ριζώση βαθύτερα στις ψυχές ή πίστη στήν έλληνική ιδέα.

Οί τετρακόσιοι σφαγιασθέντες θά μπορούσαν νά σώσουν τήν ζωήν καί τό σαρ- 
κίον των δεχόμενοι τόν ’Ισλαμισμόν δπως συνέδη μέ μερικούς άπό τούς προκρίτους. 
Ό ’Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός μπορούσε νά σωθή φεύγοντας άπό τήν Λευκωσία, 
γιατί γνώριζε τά σχέδια καί τίς προθέσεις τού Κουτσιούκ Μεχμέτ. "Ολοι δμως 
έκράτησαν ύψηλά τό φρόνημα καί προσεφέρθησαν όλοκαύτωμα στόν βωμό τής 
’Ιδέας, αύτής πού τούς ήταν βίωμα καί σκοπός ζωής.Τό αίμα τών έθνομαρτύρων τής 9ης ’Ιουλίου συνδέει τήν Κύπρο κατά τρόπον 
άποφασιστικό πρός τό άγωνιστικό πνεύμα τού 1821. 'Η νεοελληνική Κυπριακή 
παράδοσις έπισφραγίζεται μέ ιερή θυσία πάνω στόν βωμό τής ’Ιδέας πού ά,ποτελεί 
τόν κεντρικόν άξονα τής νεοελληνικής παραδόσεως. 'Η θυσία τής 9ης ’Ιουλίου 
έντάσσει ταυτόχρονα τήν Κύπρο μέσα στήν δραματική καί άγωνιώδη πορεία τοΰ 
νέου Ελληνισμού, προδιαγράφει τό έθνικό της μέλλον καί τήν πορεία τού έπρεπε 
νά άκολουθήση γιά τήν πραγμάτωση τών έπιδιώξεών της. ’Από τότε ή ψυχή τού 

Κυπριακού Ελληνισμού είναι στραμμένη πρός τό κέντρον τού νεώτερου έθνικού μας βίου.
'Η ένάτη ’Ιουλίου έκφράζει άκόμα, δπως καί δλα τά γεγονότα τής νεοελλη

νικής παραδόσεως, τήν άντιδικία καί συνεχή διαμάχη μεταξύ τού Τουρκικού Δε- 
σποτισμού καί τού Νέου Ελληνισμού. Γιά τόν νέον Ελληνισμό άποτελεί όργανι- 
κήν άνάγκην νά μάχεται άδιακόπως έναντίον τής τουρκικής δυνάμεως, διότι σ’ αύ- 
τήν κυρίως όφείλεται ή πτώσις τού Βυζαντινού κόσμου καί μακρά δουλεία.

Ή θυσία τού ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού καί τών προκρίτων έκφράζει τήν 
προσήλωση καί άφοσίωση τής ήγεσίας στήν ζωντανή παράδοση καί τά βιώματα 
τού λαού. Έκφράζει άκόμα τήν βεδαιότητα πώς θ’ άνατείλουν καλύτερες μέρες 
γιά τόν σκλάδο, γιατί, δταν ή πίστις συγκρούεται μέ τόν θάνατο, δέν μπορεί παρά 
τό μέλλον νά άνήκη στούς πιστεύοντας.

Ή Κύπρος έτσι άνασυνδέει τόν έαυτό της πρός τό κλασσικό καί άκριτικό 
πνεύμα καί δημιουργεί νέα κολυμδήθρα ψυχικής άνανεώσεως καί έγκαρτέρησης. 
Ή μεγάλη θυσία τών μαρτύρων κραταιώνει τήν ψυχική άντοχή καί τό φρόνημα 
τού λαού, τόν κατευθύνει πρός τήν ιδέα τής έλευθερίας, μέ τήν όποία έχει πιά 
άρρηκτους δεσμούς αίματος. Ή θυσία συνδέει άκόμα τήν Κύπρο άγωνιστικά, πνευ
ματικά καί ψυχικά πρός τόν ύπόλοιπο έλληνισμό καί έκφράζει τήν άκαμπτη θέλη
ση τών έδώ Ελλήνων νά παρακολουθήσουν τά πεπρωμένα καί τίς τύχες τού λοιπού 
έθνους. Γι’ αύτό έδώ στό πολύπαθο νησί πνέει άπό τότε όρμητικώτερο τό ρεύμα 
γιά τήν όργανική ένωση μέ τό έλεύθερο κράτος, πού δημιούργησε ό άγώνας τού 1821.

Τήν 9ην Ιουλίου γράφεται ό πρόλογος τών άγώνων τής Κύπρου γιά έθνικήν 
άποκατάσταση. Άπό τότε ό έθνικός βίος καθίσταται πιό έντονος καί στήν Κύ
προ καί στήν Ελλάδα. Κοινοί άγώνες καί έπιδιώξεις συνδέουν καί τίς δυό στόν 
έπίπονο δρόμο τού νέου Ελληνισμού. Τό πνεύμα τής 9ης ’Ιουλίου έχει συνδέσει 
άρρηκτα τήν Κύπρο πρός τήν Ελλάδα. Τό πνεύμα τής θυσίας τού ’Αρχιεπισκό
που Κυπριανού καί τών άλλων μαρτύρων τής Κύπρου είναι τό ίδιο πνεύμα πού δη
μιούργησε στά 1821 τό έλεύθερο έλληνικό κράτος. Τά γεγονότα τής 9ης ’Ιουλίου 
δέν είναι παρά μιά ύψηλή κορυφή ψυχικής άντοχής καί μεγαλείου μέσα στό πο
λυδύναμο καί ρωμαλέο πνεύμα τής Νεοελληνικής παραδόσεως.

Ν. Σ. ΣΠΑΝΟΣ

ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ
’Έφυγες κι’ ή όδύνη σου μού κατακλύζει τήν καρδιά 
πού άγάπησε τήν ομορφιά, τό φώς καί τά λουλούδια’ 
τώρα λυγμοί καί δάκρυα πού γίνονται τραγούδια 
κΓ άνοίγουν ρόδα τού Ίσπαχάν, στήν άναστρη βραδυά.

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
Τής Κύπρος άγριολούλουδα κΓ άνθη «μή μέ λησμόνει» 
άπ’ τήν λεπτή σας θελκτική κρατείστε μου εύωδιά’ 
βάλσαμο γιά τήν άρρωστη κι’ άνήσυχη καρδιά, 
τώρα πού σκλάβα τήν κρατά τοΰ Κολωνοΰ τ’ άηδόνι.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ν. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ
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Η ΓΛΥΚΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ

ΠΑΥΛΟΥ KP INAIOY

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΜΑΡΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΡΩΦΙΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ...

(Ή Ειρήνη μέ τά τρυφερότερα ονόματα)

Που νά γράψωμε τδνομά σου; Στό στέρνο τοΰ θαλάσσιου βράχου 
νά τό διαβάσει ή λυσίκομη ’Όστρια, στό καμπανάκι τάγροτικού ναού νά τάποστηθίσουν τά χελιδόνια, 
στό φύλλο τοΰ πλάτανου νά τό τερετίσει τό πρώτο και τελευταίο ζιζίκι;

Σέ περιμένει μιά θέση στό λιτό μας τραπέζι 
δεξιά κοντά στήν μητέρα' ή άδερφή μρυ θά ράψει 
τό κουμπί πού σοΰ λείπει στό καλοκαιρινό σου πουκάμισο.
Τάγοράκι θά σέ φιλέψει βατόμουρα. Στήν έκκλησιά τό στασίδι σου 
είναι δίπλα στό δεσποτικό μανουάλι μέ τά σαράντα κεριά...

Καί τό γιόμα θά σέ πάμε στάλώνι, στό πανηγυριώτικο γλέντι 
μέ ψησταριές καί δαφνόφυλλα.
θάκοΰς νάντιλαλοΰν τά βουνά μέ τά σμπάρα, δοξαστικό λιανοτούφεκο.
θά σέ κεράσουν πιοτί, πιπεράτο κρασί π’ άνεφλογίζει τά σπλάχνα
νά πεταλουδίσει ή καρδιά σου,
νά πεντοβολήσει ή καρδιά σου τριαντάφυλλο.
θά πιαστής στόν χορό, Καλαματιανό, Μετσοβίτικο
μέ τούς νηούς πού βεργολυγάνε τήν μέση, κυπαρισσάκια στό ξάγναντο
μέ τις τσούπρες, σμιχτοφρύδι, σερπετιά καί χαμόγελο
"Αη Γιώργη βοήθα μας...μέ τις τσούπρες πού φοράν στήν σεγκούνα τις φυλλωσιές καί τά κόματα
μέ τις τσούπρες πού φοράν στόν λαιμό, 
χαϊμαλί καί γιορτάνι τόν Αύγερινό καί τήν Πούλια 
χρυσοφλουρί καί πεντόλιρο... "Αη Γιώργη βοήθα μας...

ΚΓ έτσι θάκοΰς νά μοιρολογούν τά βιολιά
—'Αγιοπετρίτη χρυσό τό δοξάρι σου—
θά κελαίδούν τά λαγούτα, διπλοπεννιά μερακλίδικη
μέ τό φώς, τις ψησταριές, τό κρασί, τά δαφνόφυλλα
τόν καϋμό καί τόν έρωτα, τήν λευτεριά καί τόν θάνατο' 

Μαρία, Βασιλική, Έρωφίλη, Ειρήνη...

Γιά σένα κεντάνε στούς καλαμένιους αύλούς οί ποιμένες
τήν γοργόνα, τήν Παναγιά μέ τούς δυό ’Αρχαγγέλους, 
τήν Γενοβέφα, τήν Μπουμπουλίνα στήν πλώρη.
Γιά σένα σπαργώνουν οί ατρύγητοι κόρφοι τών κοριτσιών,
γιά σένα μοσχοβολεί τό φιλί, τό πικρό δεντρολίβανο, 
γιά σένα θησαυρίζει ή ’Αγάπη άναστεναγμούς καί παράπονα.

Μαρία, Βασιλική, Έρωφίλη, Ειρήνη...

Ρωτήσανε ποιά ναι ή γλυκύτερη λέξη τού κόσμου'
—’Αγάπη, ψιθύρισεν ό νηός, μονάχα ή λέξη ’Αγάπη
—’Αλήθεια, δογμάτισεν ό γηραιός ίδεολόγος'
—'Αγνότητα, πρόσθεσεν ή ταπεινή μοναχή

μέ τήν άναστρη νύχτα στό τριανταφυλλένιο πρωί 
τής παρθενικής παρουσίας της.

—Λευτεριά, φώναξεν ό διψασμένος γιά τήν ζωοδόχο πνοή της.
—ΚΓ έσύ μικρή κόρη, μέ τό φόρεμα πού ύφανε ό άνεμος 

μέ τά σάνδαλα πού κεντήσανε οί ούρανοί μέ δροσοστάλες καί άστρα...
—Τό «’Έλα»... έλα καί μήν άργείς, είναι ή γλυκύτερη λέξη 

τρία γράμματα, ένας κόκκος σινάπι, μιά λεξούλα πού γεμίζει 
μέ φώς, μουσική καί πουλιά τόν ουρανό, τήν γη καί τήν θάλασσα.

ΔΕΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

"Αγγελε τού ύπνου, κατέβα στήν κλίνη τάρρώστου 
τών έξη καλοκαιριών' δρόσισε τήν καρδιά του 
δπως δροσίζει ή έλπίδα τά χείλη πού πίνουν τήν άρνηση 
γλύκανε τήν μικρή λυπημένη καρδιά
δπως γλυκαίνει τό μήλο πού λησμόνησε στό κλωνάρι ό άνεμος.
"Αγγελε τοΰ ύπνου,
φέρε στήν κλίνη τάρρώστου τών έξη καλοκαιριών 
τό κουτί μέ τά χρώματα, τό βιβλίο μέ τόν Σαρλώ, 
τόν Ροβινσώνα, τόν άγιον Φραγκίσκο.
"Απλωσε στάμμογιάλι τοΰ πυρετού τών σαράντα κυμάτων 
τά δίχτυα σου γιομάτα φωσφορισμούς καί κοράλλινα όνειρα 
πεταλίδα τάφρού, μαλαματένια αινίγματα τού δρυμού τών βυθών. 
"Αγγελε τού ύπνου,
φέρε στό κλαδωτό σου μαντήλι τά τριζόνια τής Αύγουστιάτικης νύχτας, 
άναψε μπροστά του τάσημένια κεριά τών πυγολαμπίδων,
ώδήγησε κοντά του τό έλάφι, καρφίτσωσε στό σεντόνι του μιά πεταλούδα. 
Φέρε τήν Μιμή μέ τόν άσπρο φιόγκο, άνακωχή στόν ζόφο 
τών μαύρων πλοκάμων της νά τού γυρίσει τόν «θησαυρό» του' 
τήν κίτρινη σβούρα του, τό χαλασμένο κλειδί, τήν χρυσόμυϊγα
"Ανοιξε τό παράθυρο νά μετρήσει τά άστρα, τις φωληές καί τά φύλλα 

"Αγγελε του ύπνου,
κάμε τά ταξιδέψει έδώ, κοντά στό κρεβάτι του, 
τό τραινάκι πού θάμπωσε τήν άκοή καί τήν μνήμη του, 
τό τραινάκι πού σουσουρίζει, στρουφίζει καπνό, ταξιδεύει 
τήν ’Αλίκη στήν χώρα τού μύθου, τόν Γκιούλιβερ...
σέ περιβόλια πού μιλούν τά πουλιά κΓ άναστενάζουνε τάνθια
σέ πολιτείες μέ άσημένια καμπαναριά, μαλαματένια άγάλματα 
σέ όνειρα μέ καβαλλαραίους, παγανά καί ξωθιές...

"Αγγελε τού ύπνου
άφησε τό νά ίδεί τήν μορφή σου 

νά δυσωπήσει τόν θάνατο!

’Αθήνα. ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΝΑΙΟΣ
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Κ. ΚΟΥΤΣΟΚΟΥΜΝΗ

Ο ΣΩΤΗΡΗΣ
(διήγημα)

"Ηρωάς μας είν’ ό Σωτήρης πού ’ζησε τά περισσότερό του χρόνια πρίν άπ’ 
τό τελευταίο πόλεμο.Ό Σωτήρης ήταν ενα άπ’ τά τέσσερα παιδιά μιας φτωχής οικογένειας. Τής 
οικογένειας του Κύρ Μήτρου του γεωργού. ΤΗταν ενα ύποταχτικό παιδί. ’Έξυ
πνο άλλά καί ήρεμο. Σοβαρό πιό πάνω άπ’ τήν ήλικία του γιατί στόν φτωχό 
πάντα ή όριμότητα προβαδίζει τής ήλικίας. Ό Σωτήρης πήγαινε στό Δημοτικό 
σχολείο άλλά ευρισκε χρόνο γιά διάβασμα; Τόν δρόμο του σπιτιού ποΰταν στή 
βουνοπλαγιά μέχρι τά χωράφια στή πεδιάδα — ένα μίλι άπόσταση — έπρεπε νά 
τόν κάνει τούλάχιστο δυό φορές τήν ήμέρα. ’Έπρεπε νά κάνει στά χωράφια δτι 
μπορούσε άπ’ τις δουλειές του γονιού πού πάσκιζε μόνος του χωρίς καμμιά βοή
θεια άπό πουθενά. Ό Σωτήρης πότιζε, ξεχόρτιζε καί σκάλιζε. Τόν έβλεπε ό 
γονιός καί τόν καμάρωνε. Κάποτε δμως τάβαζε καί μέ τή μοίρα του πού, βα
σάνιζε τό παιδί. Φρόντιζε καί τίς δυό γίδες ό Σωτήρης.^ Κάποτε μικρός αύτός, 
άχάριστες καί λαίμαργες δπως πάντα αύτές δέ μπορούσε νά τίς συγκρατήσει 
στό τράβηγμά τους. Μπροστά στόν κίνδυνο νά παρασυρθεί άφινε τό σχοινί τους. 
Καί τότε έβλεπες μέσα στό κάμπο δυό γίδες μπροστά κι’ ένα μικρό παιδί ξωπίσω 
νά κλαίει καί νά φωνάζει προσπαθώντας νά συλλάβει τά ζώα. ΚΓ άν πλησίαζες 
τό παιδί θά τδβλεπες άνυπόδητο, καταματωμένο άπ’ τ’ άγκάθια, μέ ρούχα ξε
σχισμένα. θάβλεπες δυό μεγάλα μάτια κόκκινα άπ’ τό κλάμα καί τά πύρινα 
δάκρυα πού ’χύσε νά φαίνονται σάν πολλά ποταμάκια πάνω στό άσπρο πρό
σωπό του πού ’γίνε έτσι άπ’ τή σκόνη καί τά χώματα του κάμπου.

Τί έκαναν τ’ άλλα ^αδέρφια του Σωτήρη; Δέν πηγαίνουν λέει στό κάμπο, 
γιατί έτσι δέ θά μπορούν νά διαβάζουν. Αύτή ήταν πρόφαση γιά τούς γονιούς. 
Ή αλήθεια είναι δτι δέν άγαπούσαν τίς δουλειές καί προπαντός τή σκληρή δου
λειά. ΚΓ άν πήγαιναν κάποτε στόν κάμπο μόνο τό παιχνίδι τούς τραβούσε. Τ’ 
άδέρφία ήταν πολύ διαφορετικά. Ό ίδιος γονιός τάχε γεννήσει δλα κι*  δμως 
κανένα δέν έμοιαζε τού άλλου. ’Έτσι ό ύποτακτικός καί καλός Σωτήρης πού 
ήταν καί ό πιό μεγάλος άνάλαβε άπό μικρός άρκετή φροντίδα τών χωραφιών. 
ΚΓ δπως ή μάνα τουλουπίζει άπ’ τά νύχια ώς τό λαιμό τό βρέφος καί δεν είναι 
μπορετό ν’ άντισταθεί καί μάλιστα σιγά - σιγά τό τουλούπισμα τ’ άγαπάει, δπως 
μοιραία ή νύχτα άκλουθάει τήν ήμέρα κΓ ό άνθρωπος ρίχνεται στό στρώμα έτσι 
κΓ ό Σωτήρης ήξερε άν κΓ είχε κΓ αύτός τίς δικές του κρυφές λαχτάρες πώς 
ήταν δεμένος μέ τά χώματα κΓ άρχισε ν’ άγαπά τήν Ιδέα καί νά ξεχνάει τίς λα
χτάρες γιατί στήν έποχή του γράμματα σήμαινε φυγή άπ’ τά φωράφια καί χω
ράφια ξεμάκραιμα άπ’ τά γράμματα. ΓΤ αύτό ό Σωτήρης έφυγε άπ’ τά μισά 
τής πέμπτης τάξης τού δημοτικού σχολείου. Φρόντισε δσο μπορούσε ό δάσκαλος. 
Χάνω ένα λαμπρό παιδί τού σχολείου, είπε στόν κύρ Μήτρο. Είμαι βέβαιος πρόσ- 
θεσε πώς θά γίνει ένας σπουδαίος άνθρωπος άν μάθει γράμματα δ Σωτήρης. 
Άλλά φαίνεται πώς ό δάσκαλος δέν ήξερε κείνο πού τόσο καλά γνώριζε ό 
κύρ Μήτρος. “Οτι δηλαδή ή φτώχεια χωρίζει άπ’ τή μόρφωση στό πρώτο δίσ- 
τρατο πού θά συναντήσει παρ’ δλο πού ή πρώτη έχει τόση άνάγκη τη δεύτερη 
γιά συνοδοιπόρο. ’Έτσι θυσιάστηκε ό Σωτήρης στό βωμό της φτώχειας άλλά 
καί γιά τή μόρφωση τών άλλων άδερφών του. Ό πατέρας δμως τό ’κάνε καθα
ρό. Τ’ άδέρφια δέν θά είχαν δικαίωμα στά χωράφια. Άποθανάτου του, λέει, θά 
τά ’παίρνε δλα ό Σωτήρης. Ό γονιός δείχνει πάντα περισσότερη συμπάθεια στό 
παιδί π’ άκολουθάει τό δικό του έπάγγελμα.* * *

Πέρασαν μερικά χρόνια. Τ’ άδέρφια τέλειωσαν τό Γυμνάσιο κΓ έφυγαν γιά 
τή πόλη. Ελάχιστες φορές τόν χρόνο τούς έβλεπε τό χωριό. Ή ζωή τής πόλης

είναι γλυκειά Σειρήνα γιά τόν άβγαλτο νέο. Τά χρόνια πού πέρασαν άλλαξαν 
καί τόν γονιό πού ήταν τώρα ό γέρο Μήτρος. Πάντα τά γηρατιά άλλάζουν τόν 
άνθρωπο. ’Άλλος κλείεται στόν έαυτό του καί σκέφτεται τό τέλος μονάχα, κΓ 
δσους δικούς του έχασε. ’Άλλος τό ρίχνει στή φλυαρία καί στά παινέμετα γιά 
τί ήταν καί τί έκανε στά σπουδαία νιάτα του. ’Άλλος θρηνεί γιά τά χρόνια 
πού πέρασαν καί γίνεται ύπερευαίσθητος. ’Άλλος, πού είναι καί ό καλύτερος, 
φιλοσοφεί άς είναι κΓ άγράμματος τή ζωή καί δίνει κουράγιο στούς λιγόψυχους. 'O 
γέρο Μήτρος στή ζωή του ήταν λιγομίλητος δπως οί πλείστοι χωρικοί. Τώρα 
στά γεράματά του έλάχιστες φορές άποφάσιζε νά μιλήσει. ΚΓ δταν μιλούσε ά- 
πευθυνόταν μόνο στό Σωτήρη. Πρέπει ό γέρος νά αίσθανόταν τύψεις γιατί άφισε 
τόν γιό του χωρίς γράμματα. Πάντοτε φρόντιζε νά δώσει θάρρος στό Σωτήρη 
άπ’ τή μιά άλλά κΓ άπ’ τήν άλλη πλευρά γιά νά πείσει τόν έαυτόν του δτι έκανε 
τό σωστό, κείνο πού ’πρεπε καί πού δέν άδικούσε τόν Σωτήρη.

—’Άκου παιδί μου, του ’λεγε. Σέ λίγα χρόνια δέν θά ’μαι σ’ αύτό τόν 
κόσμο, θέλω νά παντρευτείς ώσότου ζώ. θέλω πηγαίνοντας έκεΐ πάνω νά πάρω 
μήνυμα τής μάνας σου πώς σέ τακτοποίησα, θέλω γιέ μου νά πάρεις γυναίκα 
τήν Ελένη τής Μαρίας (πάντα άνάφερε τ’ όνομα τής μάνας κΓ δχι τοΰ πατέρα 
τής κοπέλλας). Τό λοιπόν μέ τήν Ελένη θά γίνετε ένα ζευγάρι πού θά σάς ζη
λεύει τό χωριό. ’Άν πάρεις γυναίκα νά πάρεις άπό γενιά. Ξεύρω τήν ’Ελένη 
καί τήν γενιά της, πάππου πρός πάππου. Πρόσεξε γιέ μου γιατί τά λουσα καί 
τά στολίδια δέν κάνουν γιά μας. Καί νά θυμάσαι γιά τές λουσάτες: ’Έξω 
σούσμα τό μανίκι καί μέσ’ άναγερμόν τό σπίτι. Είμαι βέβαιος δτι θά ’ρθούν 
καλύτερες μέρες μέ τά χωράφια καί θά ζήσετε άφέντηδες. θά κάνεις τά παιδιά 
σου καλή ώρα σάν καί μένα καί τί θέλεις άλλο. ’Άσε τούς άδερφουδες σου τούς 
προκομμένους. ’Έμαθαν, λέει, γράμματα. ’Άκου πού σού λέω δμως. Δέν θά 
μείνουν εύτυχισμένοι άπ’ αύτή τή ζωη. Σ’ αύτό τόν κόσμο άν δέν σέ φάει ό ήλιος 
καί ή άνεμοζάλη κΓ άν δέν φας ψωμί κΓ έλιά άνακατεμένη μέ τόν ίδρωτά σου 
καί τό χώμα, τή γλύκα τής ζωής δέν θά τήν καταλάβεις παιδί μου. Τούς άδερφοΰ- 
δες σου πάντα θά τούς τρώνε οί ξένες λύπες, οί λύπες τού άφέντη τους καί τ’ 
άπομούσουρα τού καθενός. Σ’ ένα μέρος δέν θά μπορούν νά θρονιάσουν.

Κάποτε τού ’πε ό Σωτήρης.
—Μιάν ήμέρα πατέρα τ’ αδέρφια μου θά γίνουν πλούσιοι. Ποιος ξέρει...
ΚΓ ό γέρος άπάντησε:
—Καί νομίζεις γιέ μου πώς ή χαρά είναι στά πλούτη; Γελιέσαι Σωτήρη. 

Είδες τό γέρο Δημητρό τόν τοκογλύφο πού δανείζει τόν κόσμο, πού ρουφά τό αίμα 
του καί τούς κόπους του κΓ έκαμε μισό χωριό δικό του, είδες τον καμμιά φοράν 
χορτάτον; Δέν τό ξεύρεις πώς μ’ έναν αύγό έφαγε τρεις φορές καί τού ’μεινεν 
άκόμα; ’Ακούσε γιέ μου. Τά πλούτη ποπετρώνουν τήν καρδιάν τού άνθρώπου. 
Βολούν τον μεσ’ τήν άμαρτίαν. “Οσα κάμεις θέλεις νά κάμεις παραπάνω. "Α
κούσε γιέ μου. “Ενα μωρό ήθελε σταφύλι κΓ έκλαιγε. Στά πολλά κλάματα ή 
μάνα πήρε στ’ άμπέλι τό παιδί καί τ’ άφισε νά προχωρήσει μέσα καί νά φάγει δσο 
σταφύλι ήθελε. Μετά άπό άρκετήν ώρα τό παιδί γύρισε στή μάνα κλαίοντας δμως. 
’Έφαγες σταφύλι γιέ μου; Γιατί κλαΐς τού είπε. Δέν έφαγα μάνα ήταν ή άπό- 
κριση. Καί πράγματι δυό χέρια είχε τό παιδί καί τά δυό δμως γεμάτα σταφύλι. 
Πώς θά φάγει; Έκεΐ πού πλησίαζε τή μάνα σκουντουφλά σέ μιά πέτρα καί κτυπά 
στό κεφάλι, στά χέρια καί στά πόδια. Τό σταφύλι πού κρατούσε σκόρπισε άλλά 
τό περισσότερο έλειωσε στό πρόσωπο καί στά ρούχα του. Πληγώθηκε άλλά καί 
λερώθηκε. ’Έτσι κΓ ό πλούσιος γιέ μου. Μεθάει άπ’ τά πλούτη καί μένει νυ- 
στικός δπως τό παιδί μέ τό σταφύλι. Στό τέλος σκουντουφλά καί χάνεται στόν 
άλλο κόσμο καί φεύγει μέ τή ψυχή λερωμένη δπως άκριβώς τό παιδί με τό σταφύλι.

Μιά μέρα χωρίς νά καλοσκεφθεΐ ό Σωτήρης πέταξε στόν γέρο-Μήτρο καί τούτο τόν λόγο.
—Άλλά πατέρα, άλλοι σ’ αύτή τή ζωή ζοΰνε μέ τόν κόπο κΓ άλλοι μέ τόν τρόπο.
θύμωσε τότε ό γέρος.
—Δέν θέλω τρόπο, γιέ μου, μούγκρισε δ γέρος καί κτύπησε στή γής τό ραβδί πού κρατούσε.
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_ θέλω κόπον έγώ. Τά παιδιά μου θέλω νά μέ βγάλουν άσπροπρόσωπο. θέ
λω νά βλέπουν τόν άλλο μέσα στά μάτια κι’ δχι νά στέκουνται σούζο μπροστά του. 
Ό τρόπος γιέ μου είναι τό κοντοδρόμι. Είναι τό γελασιό, ή ψευτιά. Είναι τό πήδημα 
πάνω άπό ξένους τοίχους καί φράκτες καί τό περπάτημα μέσα άπό άγκάθια. Ο 
κόπος γιέ μου είναι τό μονοπάτι π’ άνηφορίζει.

Κάτι τέτοια έλεγε ό γέρο - Μήτρος στόν Σωτήρη. Προσπαθούσε — φανερό 
πράμα — νά κάνει τόν Σωτήρη νά μή λυπάται που έμεινε ρεσπέρης δυσκολευό
ταν δμως κι’ ό γέρος νά πιστέψει πώς θά ’ρχουνταν γιά τόν γεωργό καλύτερες 
μέρες.

* * *
Σ ιγά σιγά τά χρόνια πέρασαν. Οί μέρες του γέρο - Μήτρου ήτανε μετρη

μένες. Στό έπιθανάτιο στρώμα του φώναξε τόν Σωτήρη. Μέ σιγανή κομμένη 
φωνή άπ’ τή τέλιεια έξάντληση τόν ρώτησε:

—Τί ήθελες νά γίνεις άν σπούδαζες γιέ μου;
Ό Σωτήρης δέν αποκρινόταν. ’Έπειτα άπό έπιμονή του ’πε:
—θά ’θελα νά γίνω θεολόγος πατέρα.
Άπό μικρός στήν έκκλησιά ό Σωτήρης κρατούσε τό έξαπτέρυγο. ’Άκουγε 

μέ θαυμασμό κι’ άγνωρο μυστήριο τόν ύμνο τών χερουβίμ. Πέρασαν πολλά χρό
νια γιά νά καταλάβει τό νόημα του δμνου τούτου. 'Η μαγεία τής λειτουργίας 
είχε μπει βαθειά στή ψυχή του. Μετά, δεκαεξάχρονο παλληκάρι, έψαλλε στήν έκ- 
κλησία. ’Ήθελε ό Σωτήρης νά γίνει θεολόγος γιά νά ύμνολογει γιά πάντα τόν 
θεό. Καί τώρα γιέ μου, του ’πε ό γέρος, καί τώρα, ύμνολογάς τόν θεό. Σου 
εύχομαι γιέ μου νά κάνεις θεολόγο ένα άπ’ τά παιδιά σου. Άλλά στό πρόσωπο 
του γέρου ζωγραφίστηκε πικρία καί λύπη. Είδε αύτή τή λύπη ό Σωτήρης κι’ ή 
καρδιά του σπάραξε. Σέ τρεις μέρες ό γέρο - Μήτρος άκολούθησε ήρεμα τή μοίρα 
τών άνθρώπων.

* * *
Ό Σωτήρης συνέχισε σκληρός πάντοτε έργάτης τής γής. Τά μορφωμένα ά- 

δέρφία; Ξενητεύτηκαν στά τέσσερα σημεία τής γής άγνωστον που. Κάποτε τούς 
σκεφτόταν ό Σωτήρης. Νά νοστάλγησαν άραγε τό άπλό, πατρικό σπιτάκι „τους 
μά δέν είχαν τήν οικονομική δύναμη νά έπιστρέψουν; ’Έμαθαν τόν θάνατο„τού γέ
ρου; Πεθύμησαν νά δουν τ’ αδέρφι κι’ άς πέθαιναν ψτωχοι; Να δουν τους 
παιδικούς τους φίλους; Νά γυρίσουν στόν κάμπο πού χαν τόσες άναμνήσεις; 
Ν’ άγκαλιάσουν τό χώμα τής γής τους κι’ άκατάπαφτα νά το φιλούν; Νά σκύψουν 
στή πηγή του βουνού καί νά δροσίσουν τά χείλη; Νά„καθήσουν στό πεύκο καί ν’ 
ακούσουν τό κελάδημα τής αύρας στό δάσος; Νά δουν την έκκλησούλα, τά χω
ράφια, τ’ άλακάτι καί τή γαλάζια θάλασσα δίπλα; Ζοΰν ή πέθαναν μέ τό όνειρο 
νά έπιστρέψουν; Ποιος ξέρει; ’Έκανε δλες αύτές τις σκέψεις ό Σωτήρης γιατί 
άκουσε πολλά στό χωριό γιά τή νοσταλγία τοΰ ξενητεμένου., ’Ήξερε δμως κον
τήν Ιστορία τής Ειρήνης άπ’ τό δικό του χωριό. Παντρεύτηκε ή κοπέλλα καί πήγε 
στά ξένα. Εκεί τή τύλιξε δμως ή νοσταλγία κι’ έσβυνε, άπό μέρα σέ μέρα. Ό 
άνδρας της δέν είχε τά μέσα νά τή στείλει πίσω. Γιατροί καί γιατρικά σέ τίποτε 
δέν τήν όφέλησαν ώσότου στό τέλος μαράθηκε κι’ εσβυσε στά ξένα. Το ίδιο δεν 
παθαίνουν τά δένδρα πού μεταφυτεύουνται δσο νερό καί τροφή κι’ άν τούς δώσεις ;

Ό Σωτήρης πέρασε άρκετές φουρτούνες, ζεί δμως τώρα ειρηνικά καί ήρεμα 
μέ τήν Ελένη τή γυναίκα του. Παρ’ δλη τή σκληρή δουλειά στέκει, πολύ καλά. 
Τό χαμόγελο δέν λείπει άπ’ τό πρόσωπό του πού ήταν τώρα ηλιοκαμένο άλλά δχι 
καί ρυτιδωμένο. Δέν είναι ή σκληρή δουλειά άλλά ή λύπη, ή άγωνία, ή άρρώστεια 
κΓ η αμαρτία έλεγε πού γερνάει τόν άνθρωπο. Τά μαλιά του μόλις τώρα στά 
σαρανταπέντε του άρχισαν ν’ άσπρίζουν. Είχε κάνει, τόσα παιδια — όκτω ως*  τα 
τώρα — πού δυσκολεύτηκε στά δυό τελευταία μέ τί δνομα νά τά βαφτίσει. Κι δ
ταν ήθελε τό ένα, στό στόμα του έρχόταν τό δνομα του άλλου καί του άλλου που 
στό τέλος ήθελε νά πει ένα δνομα άλλ’ άράδιαζε τρία-τέσσερα. Στις καλές του 
έλεγε στή γυναίκα του:

—’Όχι άλλα παιδιά, Ελένη, καί γελούσε άλλ όταν μερακλωνόταν ξεχνούσε 
τις συμβουλές.

Ο Σωτηρης, μετά άπο τή σκληρή δουλειά τής ή μέρας έπαιρνε καβάλλα στό 
γαϊδούρι τον δρομο τοΰ σπιτιού. "Ενα ήταν τό καλό του φαγητό. Εκείνο τής 
νύχτας στό σπίτι.*  Άπ’ τό τραπέζι του τό κρασί δέν έλειπε ποτέ. "Οσο έπινε 
τόσο φωτιζόταν τό πρόσωπό του. Γελούσαν τά μάτια του. ’Έβλεπε τότε τά παι
διά γύρω του * έγερνε λίγο πίσω τό κορμί, κόρδωνε τόν λαιμό, ύψωνε τό ποτήρι 
μέ τό κρασί κι’ έλεγε στή γυναίκα του: r

— Στήν ύγειά σας δλους, Ελένη μου.
Εννοείται δτι αύτές τις διαχύσεις, άν μπορεί κανένας νά τις πει έτσι, τις 

έκανε, μόνο υστέρα άπό μπόλικο πιοτό. Ό χωρικός τις διαχύσεις τις θεωρεί σάν 
κάτι δχι άνδρικό, σάν σαχλαμάρες καί σάν μπαστάρδικο φέρσιμο.

Ό Σωτήρης δέν παράλειπε νά δίνει κρασί καί στά παιδιά του. Τό κρασί, 
έλεγε, εΐν’, εύλογία., "Ηταν αρεστό καί στόν Χριστό καί στούς ’Αποστόλους' 
"Οταν έπενέβαινε ή Ελένη γιά νά μή πίνουν τά παιδιά ό Σωτήρης έλεγε:

—Βρέ γυναίκα, πώς θά μεγαλώσουν τά παιδιά; ’Έτσι στεγνά;
-, Είχε πάντοτε τή συνήθεια νά πίνει τή νύχτα άλλά δέν είχε καμμιά φορά με
θύσει. Ήταν μετρημένος στό πιοτό. Τό ’πίνε πού λένε. Δέν τόν έπινε. Μόνο
μια φορά είχε μεθύσει στη ζωη του. Βρεθηκε μέ παρέα. Τραγουδούσε κι*  έπινε 
KL„ ,καλα. Είπεν όμως να σηκωθεί κι’ ώς τού δίδει ή αύρα τής νύγτας
του ρθε αναγούλα κι υστέρα ζαλάδα. "Ολα άναδεύουνταν καί μέσα του κΓ δξω
του. „ Ελεγε, να, πατήσει τό πόδι του άλλα ή γής, έτσι γιά νά τόν παιδεύει, ύπο- 
χωρουσε μισό πόδι πιο κάτω. Ώς δτου προφθάσει τή γή σαντανεύουνταν τά πό
δια του, κι έκεί πού βρισκόταν ζερβά παραπατούσε, σκόνταφτε, κορμότρεμε γιά 
λίγο , κι άξαφνα τόν έβλεπες στά δεξιά τού δρόμου. Προχωρούσε σάν νά ’παίζε 
καττομυιγα σάν νά, βάδιζε σ,’ όλισθηρό ίστό τή μέρα τού Κατακλυσμού. ’Άρχι- 
θε να ψιχαλίζει. Περασε άπο μπροστά του μια γρηουλα τόν χαιρέτισε καί ττίς 
απάντησε: '

—Καλησπέρα Πάτερ.
Οί σύντροφοί του πού τόν άκολούθησαν γιά νά βεβαιωθούν άν θά πήγαινε 

σπίτι,του συγκρατηθηκαν καί δέν γέλασαν. Ό δρόμος στό μεθυσμένο είναι πάντα 
σχεδόν ατέλειωτος. Τόν χειμώνα σ αύτή τή γωνιά τής γής τό σκοτάδι ξαπλώνεται 
μέ τα λεπτά. Κουράστηκε ό Σωτήρης καί τό κεφάλι του βούιζε. ’Άς νομίσει 
ά,κούοντας τόν ψίθυρο τών φίλων του πώς ήταν ή Ελένη ή γυναίκα του αγκάλιασε 
τόν κορμό τής χαρουπιάς πού ήταν στήν άκρη τοΰ δρόμου κι’ άρχισε νά φωνάζει: 
Ελένη μου, Ελένη, μου κΓ δλο καί πιό πολύ έσφιγγε κΓ άγγάλιαζε τή χορουπιά. 

Γέλασαν τότε οί φίλοι κΓ ώς κατάλαβε αύτός τί είχε γίνει τοΰ ’φύγε άμέσως τό 
μεθύσι,. Φώναξε καί στό τέλος τδρριξε στό κλάμα. Άπό τότε δέν μέθυσε ποτέ 
του. Άλλά καί ποτέ, του δέν πάτησε στό καφενείο. Γιατί στό ίδιο καφενείο είχε 
πάθει άκόμα μιά μεγάλη λαχτάρα. Ήταν καί πάλιν χειμώνας. Πάντοτε τόν χει
μώνα μυρίζει ή συναναστροφή, τό πιοτό, ό μεζές καί τό χαρτοπαίγνιο στό χωριό. 
Κι’ δλ’ αύτά τά βρίσκει κανένας συμμαζεμένα στό καφενείο τής γειτονιάς του. 
Τό καφενείο αύτό ήτανε σχεδόν μιά τρύπα. Χώραγε δλο - δλο έξη τραπεζάκια. 
Ή πογιά στούς τοίχους του είχε ξεφλουδίσει καί μέ λίγη προσοχή ένας θά μπο
ρούσε νά διακρίνει στούς τοίχους αύτούς δ,τι ήθελε. Πρόσωπα, άλογα, ζώα" τέ
ρατα, γυναίκες, πολεμιστές. Τέλος πάντων σχηματιζόταν στούς τοίχους ό,τιδήποτε 
άνάλογα μέ τή φαντασία κείνου πού κοιτούσε. ’Έκανε κέφι στόν κάπελα μέ τόν 
τοίχο αύτό νά ύποβάλλει σέ δοκιμασία τούς μεθυσμένους. ’Έλεγε ό κάπελας.

—Δημητρό, χρωστάς δέκα σελίνια ποτό. Πές μου τί παριστάνει ό τοίχος 
έδώ καί άν συμφωνούν οί άλλοι πελάτες τό χρέος σου τό ’σβυσα.

’Έβλεπε καλά - καλά ό Δημητρός καί στό τέλος άναφωνούσε μπερδεμένα ύψώ- 
νοντας τά δυό του χέρια.

—Ό τοίχος πάρ-στάνει τόν Μέγαν Αλέξανδρο.
’Άλλοι μεθυσμένοι φώναζαν δτι έβλεπαν λιοντάρι, άλλος άλογο. Καί τό 

πράγμα κατάληγε σχεδόν σέ καυγά. Τό χρέος ήταν γραμμένο στή πλάκα. Πε
ταγόταν στό άψε σβύσε ό Δημητρός άρπασσε τήν πλάκα κι’ έσβυνε τό χρέος μέ 
τήν άκρη τού μανικιού του λέγοντας:

—Χάσε καί σύ λίγο άπό τά κέρδη. "Οπως βλέπω άπ’ δλους έδώ μέσα μόνο 
έσύ είσαι ό κερδισμένος.
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Τέλος πάντων σ’ αύτό τό καφενείο πήγε ό Σωτήρης. "Ηπιε λίγο στον πάγκο, 
κάθισε στό χαρτοπαίγνιο καί άπ’ έκεί συνέχισε νά πίνει. Παρ’ δλο πού δέν έπαι
ζε συχνά τά χαρτιά τά ’παίζε, δέν τόν παίζανε πού λένε. Είχε νυχτώσει άρκετά 
κι’ ό Σωτήρης πρότεινε έπειδή ήθελε νά φύγει νά έπιστρέψει τά λεφτά σ’ αύτούς 
πού τά ’χαν χάσει. Γιατί οί σύντροφοί του, ήταν ένας φτωχός ψαράς μέ μεγάλη 
οικογένεια, ένας άλλος οικογενειάρχης καί άνεργος καί ό τρίτος ένας έλεύθερος 
ώς τριάντα χρόνων άνθρωπος σχεδόν έπαγγελματίας χαρτοπαίκτης. "Επρεπε νά 
τό είχε καταλάβει ό Σωτήρης γιατί άπ’ τά ξενύχτια τά μάτια του ήταν φουσκω
μένα. Ό τύπος αύτός ώς άκουσε τή πρόταση του Σωτήρη προσβάρτηκε. Πρώτα 
του ’πε δέν έχεις δικαίωμα νά φύγεις άφού κερδίζεις. ΚΓ δστερα δέν θέλω τήν 
έλεημοσύνη σου. ’Οφείλεις νά παίξεις άλλιώτικα δέν φεύγεις άπό ’δώ μέσα. Γέ
λασε μέ τήν απειλή ό Σωτήρης κΓ έκανε νά σηκωθεί. Άλλά ό άλλος πού δέν 
χωράτευε άναποδογύρισε τό τραπέζι καί μέ μεγάλη σβελτάδα κατάφερε τέτοιο 
δυνατό κτύπημα στό πρόσωπο του Σωτήρη πού ό τελευταίος σωριάστηκε στό δά
πεδο. "Ετρεξε ό κάπελας, όρμήσανε οί άλλοι πελάτες καί διώξανε τόν χαρτο- 
παίχτη. Είχε γίνει δμως τόση φασαρία πού δλ’ ή γειτονιά στό λεπτό καί παρ’ 
δλη τή προχωρημένη ώρα βρισκόταν στή πόρτα του καφανείου. Τούς έδιωξε 
δλους ό κάπελας κΓ άρχισε νά περιποιείται τό τραύμα του Σωτήρη. Πώς έμπλε
ξες τοΰ ’πε μ’ αύτόν τόν άνθρωπο; Ξεύρεις τί έγινε τις προάλλες; "Επαιζε μιά 
νύχτα χαρτιά δπως δλες τις νύχτες δταν μπήκε μιά γυναίκα στό καφενείο καί 
του ’πε πώς πέθανε ή μάνα του. Τί νομίζεις είπε τότε; "Ακούσε καί μή ταραχθείς.

—Καλά τί μπορώ νά κάνω; θά τελειώσω τή παρτίδα καί θάρθω.
Ώς άκουσε αύτό τό περιστατικό ό Σωτήρης άνατρίχιασε. Πήρε τά πόδια του 

καί συντριμμένος πήγε σπίτι. ’Αήδιασε δσους παίζουν χαρτιά κΓ όρκίστηκε νά 
μή ξαναπατήσει τή νύχτα σέ καφενείο. "Ετσι τή νύχτα βρισκόταν πάντα στό σπίτι 
του. Περνούσε πολύ εύχάριστα μέ τή γυναίκα καί τά παιδιά του. Γιά τά παιδιά 
του ό Σωτήρης ήταν πολύ περήφανος. Είχε βγάλει καί στό καθένα άπό ένα πα
ρατσούκλι. Τό ένα τό έλεγε «τό Μίπς» γιατί δταν ήταν πολύ μικρό έλεγε «μίπς» 
στόν γάτο. Τό άλλο τό έλεγε «τό Άσασούδι» γιατί δταν ήταν μικρό έτσι ελεγε 
τό αμύγδαλο. Τό άλλο ήταν «τό ”Αγκι» γιατί έτσι πρόφερε κάποτε τό παιδί τό 
άγγουράκι. Οί γείτονες πού έβλεπαν τή φτώχεια του καί τόν άριθμό τών παιδιών 
του, του ’λεγαν:—Νά σου ζήσουν Σωτήρη άλλά δέν νομίζεις δτι τά παιδιά είναι άρκετά;

ΚΓ αύτός άπαντοΰσε:—Νομίζετε γείτονες πώς είμαι φτωχός; ’Εγώ σας λέγω δτι είμαι έκατομ- 
μυριοΰχος. Δώστε έκατόν χιλιάδες, ένα έκατομμύριο σάς δίνω μιά τρίχα άπό τή 
μικρή μου κόρη, τή Μαρία ή άπό κανένα άλλο παιδί μου; Του φτωχού τά πλούτη 
είν’ τά παιδιά του."Ετσι έλεγε κΓ οί γείτονες γελούσαν μαζί του καί κατά βάθος τόν ζήλευαν 
καλόκαρδα κΓ εύχόντουσαν νά του δίνει ό θεός ύγείαν καί καλές σοδειές γιατί 
μέ τή φτώχεια πού είχε καί τή μεγάλη οικογένεια δέν θ’ άντεπεξερχόταν οΰτε μιά 
μικρή κακοτυχία. ΚΓ άλοίμονο, οί ύπολογισμοί κΓ οί φόβοι τους βγήκαν σωστοί.

Άλλ’ άς δούμε πώς περνούσε στά )ςωράφια ό καλός Σωτήρης. "Ολοι γνωρί
ζουμε λίγο πολύ τή ζωή τοΰ ρεσπέρη. "Οποια ώρα κΓ άν κοιμόταν τό πρωί ήταν 
στό πόδι προτού μολυβώσει τό φώς. Ετοίμαζε ό ίδιος τό βουρκί του, έπαιρνε τό 
γαϊδούρι καί κατέβαινε στά χωράφια. Στό σπίτι άλλος άνθρωπος ό Σωτήρης. 
Χαρούμενος. Στά χωράφια άλλος. ’Όχι σκυθρωπός — τό ’χε τό μούτρο του 
νά ’ναι χαμογελαστό — άλλά σοβαρός καί πολυάσχολος. “Ολα τά χωράφια 
του ήταν μονάχα πέντε σκάλες. Τό μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν τό νερό 
πού τό ’βγάζε μέ τό άλακάτι. "Εβαζε τή τραχελιά στό γαϊδούρι καί τό ’ζευγνε 
στό άλακάτι. "Εδινε γύρους τής τραπεζιάς τό γαϊδούρι καί τό νερό γαργαριστό 
έτρεχε άπ’ τούς κάδους. "Ασχημη μέθοδος δυως. Πόσο νερό νά βγάλει ό κάδος 
καί πότε νά γεμίσει ή δεξαμενή. Καί τό χειρότερό τό γαϊδούρι δέν έλεγε νά κάνει 
γύρους πρόθυμα. Σέ κάθε γύρο άκριβώς στό ίδιο σημείο σταματούσε. ΚΓ ό 
καημένος ό Σωτήρης άν σκάλιζε έκεί κοντά φώναζε:—"Αντε μάνα μου, γιά νά έπαναληφθεί ή ίδια επίκληση στόν άλλο γύρο. ΚΓ 
άν ό Σωτήρης καλλιεργούσε λίγο πιά μακρυά καί δέν άκουγε τόν σκούντρο τού 

άλακατιού νά χτυπά φώναζε πάλιν. Άλλά τό γαϊδούρι άκούγοντας νά ’ρχεται άδύ- 
νατη ή φωνή στ’ αύτιά του — ποιος ξέρει; — δέν έλεγε νά τό κουνήσει. Τότε ό 
Σωτήρης έτρεχε πιό κοντά καί φώναζε στό γαϊδούρι τή γνωστή έπίκληση. Συνέ- 
βαινε μ’ αύτό τόν τρόπο νά πηγαινοέρχεται όπότε έχανε τήν ύπομονή του κι*  δχι 
μόνο φώναζε άλλά κΓ ύβριζε. Τό γαϊδούρι μετά άπό τις ύβρεις καί τις φωνές 
ξεκινούσε καί λές άπό φόβο αύτή τή φορά έκανε δχι ένα, άλλά δυό γύρους γιά νά 
σταματήσει. “Οταν πάλιν συνέβαινε αύτό, δ Σωτήρης τώρα, άντί γιά φωνές άρ
χιζε τά παρακάλια. "Αντε μάνα μου, έλεγε, κΓ έχω παιδιά. Λυπήσου με πιά. 
ΚΓ ώ τού θαύματος σέ τέτοιες περιπτώσεις τό γαϊδούρι σάν νά συμπαθούσε τή 
θέση τού Σωτήρη άποφάσιζε κΓ έκανε τρεις γύρους προτού σταματήσει. Τό με
γάλο δμως μαρτύριο άρχιζε δταν πλησίαζε τό μεσημέρι. Τότε τό γαϊδούρι τόν 
ένα γύρο τόν έκανε σέ δυό σταθμούς. Ό Σωτήρης άναγκαστικά πλησίαζε γιά νά 
νοιώθει τό γαϊδούρι τή παρουσία του. "Εκανε κανένα κουτσοδούλι έκεί κοντά καί 
φώναζε σχεδόν συνεχώς:

—"Αντε μάνα μου, άντε μάνα μου.
Τό ζώο κουρασμένο έκινείτο μόνο δταν ένοιωθε στά καπούλια του τή ράβδο 

τού Σωτήρη. ΚΓ αύτός άπό άγάπη γιά τό ζώο του καί σάν άπό τύψεις τά παρη
γορούσε δμως ύστερα καί τού ’λεγε:

—"Αντε μάνα μου καί σέ λίγο θά ποζεύξεις. "Αντε άκόμα λίγο.
Τό άπόζευμα έπί τέλους έρχόταν. Τό γαϊδούρι τό ’ρίχνε στό άχυρο μέ μπό

λικο κριθάρι — ή άμοιβή τών κόπων του — κΓ ό Σωτήρης άνοιγε τό βουρκί 
του, έβγαζε τό ψωμί καί τόν μάππο άπ’ τις έλιές, έκοβε μιά ντομάτα, ένα αγγου- 
ράκι κΓ ένα πιπέρι άπ’ τά δικά του ζερζεβατικά, έτρωγε καί βλογούσε συνάμα τόν 
θεό. Βασανισμένη άλλά καρδιά χρυσή ό Σωτήρης. Κάποτε έπαιρνε ένα μεσομε- 
ριάτικο ύπνο. Καί τότε τόν άκουγες νά λέγει στόν ύπνο του:

—"Αντε μάνα μου, άντε γαϊδούρι μου.
’Άν ό θεός ήταν πιό κοντά στούς άνθρώπους ή όρθότερα άν οί άνθρωποι ήταν 

πιό κοντά στόν θεό θά ’κουγε σίγουρα τόν Σωτήρη, θά ’βλεπε τούς κόπους καί 
τή καρδιά του κΓ αύγουστιάτικα θά ’βρεχε στή γή του γιά ν’ άπαλλάξει τόν Σω
τήρη άπ’ αύτό τό μαρτύριο τού νερού. Άλλά ό Σωτήρης κΓ ένα χειμώνα άν δέν 
έβρεχε ό θεός νά χορτάσει καλά ή γή του δέν είχε κανένα παράπονο, άρκεϊ νά ’χε 
τό πηγάδι του νερό. Βλογούσε πάντα τό θεό κι*  έβαζε τόν σταυρό του καί προτού 
ξεκινήσει γιά τή δουλειά κΓ δταν τή τέλειωνε. Τό ίδιο έκανε δταν έτρωγε έλιά, 
κρεμμύδι καί ψωμί. Τό τελευταίο ήταν γιά τόν Σωτήρη κΓ είναι γιά τόν κάθε 
φτωχό, πράγμα ιερό ώς τό άντίδωρο τής έκκλησιας. ’Άν ένα ψίχουλο πέσει στό 
έδαφος θά σκύψει νά τό πάρει γιατ’ εΐν’ άμαρτία νά μείνει έκεΐ καί νά τό δρα- 
σκελήσει πλάσμα. “Ενας λαός πού σέβεται τόσο πολύ τό ψωμί καί πού κρα- 
τάει αιώνια στή πράξη τή φράση τοΰ Χριστού «τούτο έστί τό σώμα μου» δέν ση
μαίνει βαθειά θρησκευτικότητα πού διατηρήθηκε άδολη μέσα στό πέρασμα τό
σων αιώνων σ’ αύτό τόν λαό;

Στόν Σωτήρη κάποτε τά μεσημέρια έρχόταν δ γείτονάς του ό κύρ - Νέστορας. 
Αύτός ήταν ένας πλούσιος κΓ ένας κάπως μορφωμένος άνθρωπος πού ’ζησε στά 
ξένα κΓ έλαχτάρισε τόν τόπο πού γεννήθηκε κΓ ήρθε καί γίνηκε ό γείτονας τού 
Σωτήρη. Ό τελευταίος συμπαθούσε πολύ τόν κύρ - Νέστορα γιά τόν χαραχτήρα 
καί τούς τρόπους του, άλλά καί γιά τις μετρημένες κουβέντες του καί τις Ιστο
ρίες καί τά βάσανα τής ξενητιάς πού τού έξιστορουσε. Στίς ιστορίες του δέν έκρυ
βε άπ’ τόν Σωτήρη δπως κάνουν πολλοί δτι στά πρώτα του χρόνια στή ξενητιά 
καθάριζε πιάτα στά ξενοδοχεία κΓ έκανε τό γκαρσόνι στά χειρότερα έστιατόρια 
καί πώς ταυτόχρονα δμως μορφωνόταν σέ νυχτερινές σχολές. Άπ’ δλες τις κου
βέντες τού κύρ - Νέστορα τοΰ ’κάνε μεγάλη έντύπωση δταν μιά μέρα τοΰ ’πε:

—Δέν ξέρεις Σωτήρη τί άσχημο πράγμα είναι ή ξενητιά. Υπάρχει περίοδος 
πού ξεχνάς τόν τόπο σου. Σάν δμως περνούν τά χρόνια γεμίζεις νοσταλγία. “Ο,τι 
καί νά ’χω, δσα καί νά ’χω λές τά δίνω γιά νά καθήσω άς είναι καί μιά φορά 
στό καφενείο τού χωριού. Νά βρώ τούς παλιούς μου φίλους. Νά χωρατέψω καί 
νά γελάσω καλόκαρδα μαζί τους. Νά πάω στήν έκκλησιά, πού δύσκολα βρίσκεις 
έξω, μιά φορά τά Χριστούγεννα ή τή Λαμπρή. Ν’ άκούσω άπ’ τόν Παπά τόν 
Καλό Λόγο καί τό Χριστός Άνέστη μέσα σ’ έκείνη τήν εύλαβική άτμόσφαιρα καί 
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τη φωταγωγία τών κεριών. Νά διασκεδάσω μιά φορά μέ τούς φίλους στ'ις άπό- 
κρηες. Νά χαρώ τόν κάμπο. Νά πιώ κρασί καί νά σπάσω τά ποτήρια μέ τούς φί
λους μιά Καθαρά Δευτέρα. Νά πάω στόν γάμο τοΰ χωρίου μου. Ν’ ακούσω 
τό βιολί καί τό λαγούτο καί νά δώ λεβέντες νά χορεύουνε κι’ άλλους νά τραγου
δούνε. Αύτά είναι Σωτήρη πού προσθέτουν στήν ομορφιά τής ζωής τοΰ ανθρώπου 
κι’ δλ’ αύτά δμως τά στερείσαι στή ξενητιά.

Ό κύρ - Νέστορας δέν ήταν παντρεμένος καί συμπαθούσε κι’ αύτός πολύ τόν 
καλό Σωτήρη. "Οταν έρχόταν δ κύρ - Νέστορας έκανε τόν καφέ δ Σωτήρης κι’ 
έλεγε τότε συχνά:

—’Εμείς κύρ - Νέστορά μου δέν χρειαζόμαστε τις γυναίκες. Νά πού μπορού
με νά τά κάνουμε δλα.

Κι’ άπαντούσε δ κύρ - Νέστορας:
—’Όχι καί δλα Σωτήρη!
Τό γεγονός ήταν δτι ό Σωτήρης είχε τδ τηγάνι του στά χωράφια, ένα τσου

κάλι καί τδ μαγικό μπουκάλι του άπ’ τδ λαδόξυδο γιατί δταν ήθελε ό Σωτήρης 
τδ μπουκάλι έβγαζε λάδι κι’ άλλοτε πάλιν τδ ίδιο μπουκάλι έβγαζε μόνο ξύδι. 
Μ’ αύτά τά σύνεργα ό Σωτήρης κατάφερνε νά μαγειρεύει κάθε είδος ζερζεβα- 
τικά πού ’βγάζε. "Οταν έπέστρεφε τή νύχτα σπίτι έλεγε στή γυναίκα του τήν 
ώρα τοΰ δείπνου δλα τά περιστατικά τής ήμέρας. Κάποτε άπ’ τά χωράφια του 
πέρασαν δυό άνδρες καί μιά γυναίκα. ’Έλεγε τήν ιστορία στή γυναίκα του καί 
γελούσε:

—Πού λές Ελένη, ή γυναίκα φορούσε ένα κοντό πανταλόνι. Οί δυό άνδρες 
καί κείνοι μέ τά κοντά. Ό ένας άν καί άρκετά ήλικιωμένος άνθρωπος είχε τά 
μαλλιά του πογιατισμένα μαύρα καί φρόντιζε νά κουβαλάει μιά κεφαλή δμοια μέ 
μαυροκόρακα. Στις ρίζες δμως κι’ άπό κάτω καί στις χωρισιές φαίνουνταν άσπρα. 
'’Ήταν, βρέ γυναίκα, ένα ανούσιο, παρδαλό κι’ άφύσικο πράμα πού ήταν νά τδ 
βλέπεις καί νά γελάς. ’Αλήθεια, Ελένη, τί λές νά φορέσεις καί ’σύ κοντά, πρόσ- 
θεσε καί ξεκαρδιζόταν στά γέλια.

Ή Ελένη δμως είπε:
—Τδ γέλιο σου καλό σημάδι Σωτήρη. Ό θεός νά κάνει νά μή μάς γυρίσει 

γελόκλαμα.
"Οταν γελάσει καμμιά φορά ό φτωχός ξέγνοιαστα καί κεφάτα νομίζει πώς 

καταδέχεται κάτι πού είναι ξένο καί δέν τού άνήκει. Γελά, γρήγορα δμως παίρ
νει σοβαρό δφος καί σέ καλό θεέ μου λέγει καί σταυροκοπιέται. Κι’ δ Σωτή
ρης είπε:—θά βγει σέ καλό βρέ γυναίκα τδ γέλιο. Ποιος ξέρει. Αύτοί οί έπισκέπτες 
πού σοΰ είπα έγύριζαν γιά άρχαίους τάφους. Στήν περιοχή τών χωραφιών μας 
είπαν έχει πολλούς άρχαίους τάφους. ’Απαγορεύεται, βρέ γυναίκα, σάν σκαλί
ζω καμμιάν ή μέρα ν’ άνοίξει ή γής καί νά πέσω ολόκληρος άξαφνα μέσ’ τδ 
χρυσάφι; Τί γλέντια θά γίνουν τότε, θυμάσαι Ελένη τί γλέντι έγινε στά βα
φτίσια τού Κωστάκη μας;

—θυμάμαι Σωτήρη, τού ’πε ή Ελένη. Σφάξαμε τότε τδ χοίρο, γέμισαν 
οί αυλάδες τραπέζια καί κόσμο. Τά τραγούδια καί τά βιολιά κρατήσανε ώς τδ 
πρωί. Δέν τδ ξεχνώ αύτό τδ γλέντι Σωτήρη.

ΚΓ άλήθεια στό φτωχό μιά μεγάλη διασκέδαση άρκεί. Μέ τή θύμησή της 
περνά τόν ύπόλοιπο βίο του.

Μιάν άλλη φορά πέρασαν άπ’ τά χωράφια τού Σωτήρη ξένοι άπ’ τή πόλη. 
Τή νύχτα έλεγε τήν Ιστορία μετά άπδ τδ κρασί στόν πνευματικό του, τή γυναίκα του.

Πωλούμεν, είπε, ακριβά τά ζερζεβατικά μας. Εμείς οί χωριάτες, είπε, δταν 
δούμε κανένα ξένο ύψώνουμε τή τιμή. ‘H πλούσια άρχόντισσα τής πολιτείας, συ
ζήτησε μαζί μου γιά δεκάρες. ’Εμάς τούς χωριάτες, είπε θυμωτά, τά δεφτέρια 
μας είναι άνοιχτά. Πασκίζουμε δλη μέρα καί τόν κόπο μας δέν τόν βγάζουμε. 
Σ’ δλους χρωστούμε κΓ αύτά τά χωράφια μας άκόμα είναι ύποθηκευμένα., Τήν 
οίκογένειά μας μόλις τή ζούμε. Δέν μοιάζουμε τούς πολίτες πού τούς δώσαμε 
δέκα άκάδες άγνή σάλτσα καί πουλήσανε στο τέλος πενήντα γιατί προσθέσανε 
καί σαράντα δκάδες άλας. Πωλούμεν άκριβά, λέει ή πολίτισσα, άλλά δέν ξέρει 
τί κόποι χρειάζονται, τί μόχθοι καί βάσανα γιά νά βγάλουμε αύτά τά προϊόντα.

Τί καημός νά βγει τδ νερό. Πόσες μετάνοιες κάθε μέρα βάζουμε σκαλίζοντας. 
Τί άγώνα κάνουμε μέ τά ζιζάνια, τήν άρκαστη, τή καλαμάγκρα, τδ ξινίδι καί 
τδ καπούρι. Τί πόλεμο κάνουμε μέ τήν 'άκρίδα, τή μαρουδιά, τδν κολοκυθά. 
Μετά δμως πού πλήρωσε τής έδωσα, είπε, καί πέντε ντομάτες δωρεάν. ’Έτσι 
γιά νά πάρει ένα μάθημα άπδ τούς χωριάτες, βρέ γυναίκα.

'?Ηταν πολύ εύχαριστημένος μέ τήν χειρονομία του σάν νά φαντάστηκε δλους 
τούς άλλους χωρικούς δτι τδν έβλεπαν μέ θαυμασμό καί δτι έπικροτούσαν τδ μάθημα πού ’δώσε.

Σάν τέλειωσε τήν ιστορία αύτή ό Σωτήρης σάν κατά βάθος νά ζήλεψε τούς 
μορφωμένους πολίτες, γύρισε κΓ είπε στά παιδιά του:

—’Άν δέν μάθετε γράμματα παιδιά μου θά σάς στείλω νά έργάζεστε χαμάληδες σέ λιμάνι.
Τότε ό μικρός γιός τού ’πε:
—Έν κάξει, ,θωτήρη.
Αύθόρμητα τότε τ’ άρπαξε, τό ’σφίξε στήν αγκαλιά του καί τό φίλησε. Ή 

Ελένη, ή γυναίκα του τού φώναξε:
—Σωτήρη...
Καί λέγοντας Σωτήρη τόν λοξοθωρούσε μέ έννοια γιά νά καταλάβει νά στα

ματήσει τις διαχύσεις ώστε νά μή ζηλεύουν τ’ άλλα παιδιά. ’Αλήθεια γι’ αύτή τή 
ζήλεια τών παιδιών πόσες συνταγές έχουν γράψει μέχρι σήμερα κΓ έλεύθεροι κΓ 
άτεκνοι ειδικοί. Εκτός πού ό Σωτήρης δέν γνώριζε καμμιά συνταγή τό «έν κάξει 
θωτήρη» πού άκουσε ήταν λόγια τόσο άθώα πού τόν γέμισαν μ’ άφραστη χαρά 
καί ή άντίδρασή του δέν θ’ άλλαζε κΓ άν ήξερε χίλιες συνταγές. "Οση μαγεία, 
χαρά κΓ εύτυχία προκαλεί ή άγάπη γιά τούς μικρούς άλλη τόση έχει ή άθωό- 
τητα γιά τούς μεγάλους. Πέστε πώς ή άθωότητα είναι ένα θεϊκό δώρο, πώς 
σίγουρα είναι ή θυγατέρα τής αγνής ψυχής πού άλλοίμονο γρήγορα τή χάνουμε έμεις οί μεγάλοι.

*Η Σωτήρης γιά νά κολακεύσει δμως καί τ’ άλλα παιδιά του είπε:
—Γιά τό Άσασούδι, τόν Μίπς καί τόν Άγκη μου έχω μιά ρίζα καρπουζιά 

θεόρατη. Κρατάει τέσσερα ψαθιά τόπο. Άπ’ τά καρπούζια της δέν θά πωλή- 
σω ούτε ένα. "Ολα θά είναι δικά σας.

Καί μετά γύρισε στήν Ελένη καί τής είπε:
—Δέ μάς λές καί τά νέα τού χωριού; ’Ακόυσα δτι προψές γίνηκε μεγάλος 

καυγάς στής Χρυσταλλούς.
—Σωτήρη, άπάντησε ή Ελένη, νομίζεις πώς είμαι καμμιά κουτσοπόλα καί πού 

γυρίζει τό χωριό; Είχα τόσες δουλειές δλη μέρα στό σπίτι. Άλλά έσύ πού 
άκουσες γιά τόν καυγά;

—Είμαι στά χωράφια γυναίκα άλλά δλα τ’ άκούω.
Δέν έλεγε ύπερβολή ό Σωτήρης. Τό πράγμα πού περπατά πιό γρήγορα άπ’ 

δλα τ’ άλλα τοΰ χωριού είναι ή διάδοση. Ή έξιστόρηση τοΰ καυγά άρχισε έτσι.
—Ό θεός, βρέ γυναίκα, δέν πρέπει νά ζευγαρώνει τόν άνθρωπο τόν φου- 

τούλλη καί τή γυναίκα τή γλωσσιάρα. Ξεύρεις τόν άνδρα τής Χρυσταλλούς, τόν 
Άρέστη. '’Ήρθε προψές άπ’ τά χωράφια άποσταμένος καί θεονήστικος. "Ολη τήν 
ή μέρα δέν είχε βάλει τίποτα στό στόμα του άπ’ τις πολλές δουλειές. Μόλις μπή
κε στό σπίτι βάλε φαγητό γυναίκα τής είπε. Τό φαγητό δμως δέν ήταν έτοιμο. 
ΚΓ άπ’ έδώ άρχισε ό καυγάς.

—Γιατί δέν είναι έτοιμο; Στά χωράφια δέν ήρθες. Τί έκαμνες;
—Μόνον έσεΐς δουλεύετε. ’Εμείς χορεύουμε τσιάρλεστον.
— Σώπα μά τή πίστη μου.
—Τί νά σιωπήσω άδερφέ. ’Έχεις τόσα μωρά. Ποιός τά καθαρίζει δλη μέ

ρα; Τούτες δλες τές αύλάδες πού γιά νά καθαρίσουν χρειάζουνται χαμάληδες 
ποιός τές κάμνει καί λάμπουν άπό καθαριότη ;

—Γυναίκα... βρυχήθηκε ό Άρέστης.
Άλλά ή Χρυσταλλού πήρε φόρα.
—Ποιός κάθεται στήν βούφαν άδερφέ δλη μέρα καί πού τήν βούφαν ~ στήν 

άνέμην, στόν άνεμόροκκον καί στό δουλάπι γιά νά βρούν τά μωρά ένα βουκκον 
φαγί άφού άπό τόν κάμπον έσύ ό προκομμένος δέν κερδίζεις τίποτε;
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Ό Άρέστης είχε γίνει κόκκινος άπό τόν θυμό του άλλά ή Χρυσταλλου 
συνέχιζε.— Ποιος ζυμώνει; Ποιος φουρνίζει; Ποιος βλέπει τές όρνιθες καί καθαρίζει 
τόν σταΰλο; Ποιος κόβει συκαμιόφυλλα καί ποιος θρέφει καματερό;

Ό Άρέστης άναψε καί πάνω στό φούρκισμά του άρπαξε τήν μαγείρισσα άπό 
πάνω στή φωτιά καί τήν έπέταξε μισό ποσκάλεμα μακριά. Ή Χρυσταλλου ξέσπα
σε τότε σέ κλάματα καί ό Άρέστης μουλλωτός πήγε νά κοιμηθεί.

Κι’ εϊπεν δ Σωτήρης:— Τόν καϋμένο τόν Άρέστη έμεινε καί νηστικός. Άλλά λέει μιά κουβέντα 
«θυμός τοΰ χωρκάτη ζημιά τής πούγκας του».

Ή Ελένη ήταν μιά ήσυχη γυναίκα. Μπορούσε δμως νά ήταν κι’ άλλιώτικη; 
Γιατί κι’ ό Σωτήρης ήταν ήσυχος άνθρωπος. Άλλά τώρα ή Ελένη άκούγοντας 
τόν Σωτήρη νά υποστηρίζει καί νά λυπάται τόν Άρέστη, άπό ύποσυνείδητη γυναι
κεία άλληλεγγύη είπε:— Ή γυναίκα τοΰ Άρέστη είχε δίκαιο. Καλά νά πάθει άν έμεινε νηστικός.

Τότε ό Σωτήρης κοίταξε τή γυναίκα του σάν πρώτη φορά νά τήν έβλεπε και 
μέ φωτεινό χαμόγελο τής είπε:

— Μπράβο γυναίκα. Μοΰ άρέσεις. Πές κΓ έσύ μιά φορά δχι, νά βάλω κι’ 
έγώ τίς φωνές, ν’ άρχίσεις κι’ έσύ νά τσιριλλάς, νά γίνει καυγάς τρικούβερτος, 
νά σουστεί ή γειτονιά καί νά μάς άκούσει τό χωριό έτσι γιά νά ζωντανέψουμε 
κι’ έμεις. Γιατί δηλαδή ν’ άποτελοΰμεν έμείς παραφωνία;

Ή Ελένη μέ λίγο παράπονο είπε:
— Δέν πρέπει νά πιεις άλλο κρασί Σωτήρη.

* * *
’Έτσι εύχάριστα περνούσε τίς νύχτες του ό Σωτήρης μέ τήν οίκογένειά του. 

Σ’ ώρισμένες δμως περιπτώσεις περνούσε καί στό κάμπο εύχάριστα. Τό μεσημέρι 
καί άργά τά δειλινά σάν πότιζε. Τό μεσημέρι τόν εύχαριστοΰσε ν’ άκούει άπό 
μακριά τή φωνή τοΰ κύρ - Νέστορα:

—"Ετοιμος ό καφές Σωτήρηηηηη...
Κι’ αύτός ν’ άπαντάει:
—Ναί κύρ - Νέστορα, έλααα...
’Ιδιαίτερο κέφι δμως έρχόταν στόν Σωτήρη δταν τό γαϊδούρι του τά δρο

σερά δειλινά έκανε διάθεση καί δέν ήθελε φωνές καί παρακάλια γιά νά γυρίσει 
τ’ άλακάτι. Ό Σωτήρης τότε άκούγοντας τό ρυθμικό ντρίγκ-ντρίγκ τ’ άλακατιοΰ 
καί τόν λευκό χρυσό — τό νερό — νά χύνεται κουδουνιστά στή δεξαμενή του έκανε 
τόσο κέφι πού τό ’ρίχνε στή τραγουδιά. Κι’ ήταν τά τραγούδια του τόσο γλυκά — 
τραγούδια παλιά, ρομαντικά τής νιότης τοΰ Σωτήρη — καί τόσο μελωδική ή φω
νή του πού δσοι περνούσαν άπ’ έκεΐ κοντά κοντοστέκουνταν κι’ άκουγαν έκείνη 
τή φωνή κι’ ήμέρωνε ή ψυχή τους. ’Άν οί διαβάτες ήταν άπλοϊκοί άνθρωποι πα- 
ρακαλουσαν τόν θεό νά δίδει χρόνια στόν Σωτήρη καί τόν βλογοΰσαν γιατί έδωσε 
τή γλυκειά φωνή στόν άνθρωπο νά τοΰ γλυκαίνει τόν μόχθο καί ν’ άπαλύνει τόν 
πόνο. ’Άλλοι διαβάτες πλησίαζαν κΓ έδροσίζουνταν άπ’ τό νερό τ’ άλακατιοΰ. 
Τότε ό Σωτήρης πήγαινε κοντά κι’ έδιδε στά παιδάκια τους άπό ένα μικρό καρ
πούζι ή ένα πεπόνι ή άγγουράκι. Οί γονιοί διαμαρτύρουνταν άλλ’ ό Σωτή
ρης ήταν άνένδοτος. Μάλιστα ζητούσε άπ’ τά μικρά μέ χαμόγελο νά τρώνε 
άμέσως τό δώρο του. ’Ήξερε ό Σωτήρης τήν άξια τοΰ προϊόντος του δταν τρώ
γεται στόν τόπο τής παραγωγής του. Φεύγαν οί διαβάτες κι’ οί άπλοϊκοί τοΰ εδ- 
χουνταν εισοδήματα διπλά καί τρίδιπλα.

Κάθε δυό - τρεις μέρες γέμιζε ή δεξαμενή του καί προτιμούσε νά ποτίζει 
τή νύχτα. ’Έβλεπε τότε άπ’ τό κάμπο τά φώτα τών σπιτιών τοΰ χωριού νά 
λαμπιρίζουν στή βουνοπλαγιά καί πιό πάνω στό σκοτεινό δάσος τά φώτα τών 
δασοφυλάκων. Άπ’ τήν άλλη πλευρά άντίκρυζε τή θάλασσα πού πάνω στά ήσυχα 
σκοτεινά νερά της χοροπηδούσε τό φώς τοΰ φεγγαριού καί πού άπάνω τους τρε- 
μόσβυναν τά φώτα πού βοηθούσαν τούς ψαράδες νά ρίχνουν τό παραγάδι καί τά 
δίχτυα. Δίπλα του αισθανόταν τή συντροφιά τοΰ γρίλλου, τοΰ κολοκύθα καί τοΰ 
τυφλοπόντικα. Γύρα του σπάθιζε χορευτά ή νυχτερίδα κι’ άπ’ τόν ούρανό άπό πάνω 

του έκατομμύρια κόσμοι τόν συνόδευαν στή δουλειά του. Στό πρόσωπό του χτυ
πούσε δροσερό τό άγέρι καί στ’ αύτιά του έφτανε ό ήχος άπ’ τό γουργούρισμα 
τοΰ νερού πού πιό κάτω γινόταν κελάδημα. ’Ακόμα πιό κάτω δυό ρυάκια συναν
τιούνταν καί ψιθύριζαν δπως δυό γειτόνισσες συναντοΰνται στό φράχτη καί κου
τσομπολεύουν ψιθυριστά. Άπό πολύ μακριά έρχόταν σβυσμένη μιά μελωδία. ‘’Ή
ταν ή παθητική φωνή τής φλογέρας πού ’παίζε μιά άλλη πονεμένη μορφή τοΰ κάμπου. 
“Οποιος έζησε ας είναι καί μιά μόνο τέτοια νύχτα στή ζωή του σίγουρα θ’ άναφώ- 
νησε μέ γνήσια φωνή:

—θαυμαστά είναι τά έργα σου Κύριε. ’Έδωσες Κύριε καί στόν πιό ταπεινό 
καί στό πιό φτωχό σου πλάσμα τήν εύκαιρία νά είναι εύτυχισμένο άπ’ τό τίποτα 
άς είναι καί γιά λίγες στιγμές ή ώρες.

Σέ τέτοιες νύχτες πάντα τραγουδούσε ό Σωτήρης. Τότε ή γλυκειά φωνή του 
πιασμένη άπ’ τήν αύρα τής νύχτας ταξείδευε μίλια μακριά. Πολλές φορές συνέβηκε 
νά τόν άκούσει καί ή Ελένη στό σπίτι τους. ΚΓ δσοι άκουγαν ήξεραν ποιός 
τραγουδούσε καί χαμογελούσαν μέ τή χαρά του. Τέτοιους καλούς και γλυκούς 
κραδασμούς έξέπεμπε ό άνθρωπος ώστε κανένας δέν σκεφτόταν νά τόν φθονήσει 
έκτος ίσως ό κ. Χρίστος πού είχε λαμβάνειν άπ’ τόν Σωτήρη. “Οταν σέ τέτοιες 
νύχτες έπέστρεφε στό σπίτι του έπινε τό κρασί του μέ μεγαλύτερη δρεξη καί έπειδή 
τού άρεσε δταν ήταν πιομένος λίγο νά πειράζει τήν Ελένη τής ψιθύριζε συχνά τό 
λαϊκό:

«Ελένη, Έλενάρα μου
Τσαφκίνα, παρπουνάρα μου».

* * *
Ή δουλειά ήτανε συνεχής. Στό θεό πίστευε δσο καί οί Απόστολοι τού Κυ

ρίου έλεγε ό Σωτήρης άλλά στήν έκκλησιά δέν μπορούσε νά πάει. Αύτό τόν 
στενοχωρούσε άλλά έπρεπε τή Κυριακή πρωϊ-πρωϊ νά πάρει τό γαϊδούρι, νά φορ
τώσει τά κηπουρικά του καί νά γυρίσει δλο τό χωριό νά τά πωλήσει. ’Έτσι δ 
Σωτήρης οδτε σχεδόν τή Κυριακή ήσύχαζε. Οί γείτονες τού ’λεγαν κάποτε σάν 
τόν έβλεπαν νά έπιστρέφει άργά άπ’ τά χωράφια.

— Άναπαύθου κΓ έσύ λίγο Σωτήρη.
ΚΓ αύτός άπαντοΰσε:
— Μή μοΰ λέτε ζωντανός άνθρωπος ν’ άναπαυθώ. Μιάν ή μέρα θ’ άναπαυθώ κΓ 

έγώ άλλά πρέπει νά ’ρθεί ή ώρα τοΰ θεού.
Δέν άναπαυόταν ό Σωτήρης καί μόλις τά ’βγάζε πέρα μέ τή μεγάλη φαμίλια. 

’Έμελλε δμως νά ’ρθοΰν γι’ αύτόν χρόνια δίσεκτα. ΚΓ ή αιτία τό νερό. Άπ’ τόν 
ένα χειμώνα στόν άλλο ό θεός δέν έλεγε νά βρέξει άρκετά. Καί τό νερό στό πη
γάδι λιγόστευε. Τά προϊόντα του τό ίδιο, παρ’ δλο πού πιό σκληρή έγινε ή δου
λειά. Τό χρέος στόν κύριο Χρίστο μεγάλωνε. Τά κέφια τού Σωτήρη χάνουνταν 
άπό μέρα σέ μέρα. Τό χαμόγελο έσβυνε άπ’ τό πρόσωπό του άν κΓ έμενε τούτο 
πάνα φωτεινό. Πού ν’ άκούσεις πιά τ’ άηδόνι τού Σωτήρη νά λαλήσει. Τά παιδιά 
μεγάλωναν άλλά κΓ οί άνάγκες τους έπίσης. Εύλογία είναι τά πολλά παιδιά άλ
λα στις δυσκολίες τής φτώχειας τρώνε τόν γονιό δπως τά παραπούλια πνίγουν τό 
δένδρο. "Ολα έξαρτούνταν άπό τούτο τόν χειμώνα.

Ή Ελένη τού ’λεγε:
— Κάνε κουράγιο Σωτήρη. Μπορεί νά κάνει καλή χρονιά φέτος. Ό θεός 

είναι μεγάλος.
ΚΓ δσο μπορούσε βοηθούσε κΓ αύτή. Εργαζόταν μέρα νύχτα μέ τό βελόνι 

κΓ έκανε κροσέδες, πιπίλλες, πετσεττάκια, άλλά κΓ αύτά δέν είχαν τόση ζήτηση 
τελευταία. Τί νύχτα ή γυναίκα πού ’στελλε τά παιδιά στό κρεβάτι τους — κοι
μόντουσαν τρία καί τέσσερα μαζί σ’ ένα στρώμα — τά ’βάζε καί προσεύχουνταν 
στόν θεό νά κάνει βροχές, πολλές βροχές γιατί αύτό ήταν η σωτηρία τους. ’Έλεγε 
ή γυναίκα:

— Είναι τόσο άθώα κΓ ό θεός θ’ άκούσει τό παιδιά Σωτήρη.
Στά πρόσωπα τών παιδιών ζωγραφιζόταν ό τρόμος άλλά τά πιό μικρά δέν 

καταλάβαιναν καλά καλά τί συνέβαινε. Άκουμπούσαν κΓ αύτά στό στρώμα, κου- 
λουριάζουνταν στά πλευρά τών μεγάλων κΓ έμιμούνταν τί έκαμναν αύτά. Στό τέ
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λος δλα τά παιδιά γίνουνταν ενα, μέ τά κεφάλια στραμμένα στόν ουρανό μέ πρόσω
πα φοβισμένα. Δέν έλεγαν τίποτε άλλ’ ή βουβή προσευχή πού ’βγαίνε άπ’ τά 
τρίσβαθα τής ψυχής τους δέν ήταν πιό δυνατή άπ’ τά λόγια; Δέν ήταν αρκετή 
προσευχή δεκάξη μεγάλα άθώα ματάκια στραμμένα στόν ούρανό; Έρχόταν ή 
μάνα. Τά ’βλεπε κι’ ελυωνε ή ψυχή της καί σπάραζε ή καρδιά της.

Μιά νύχτα μέ κάποια απόφαση έπέστρεψε στόν άνδρα της καί του ’πε:
— Σωτηρη, μήπως κι’ έχεις άμαρτίες; ’Έτσι λέω πριν παντρευτούμε... καί 

τώρα ήρθε ή ώρα νά πληρώσουμε; Λένε πώς ό θεός δέν ξεχνά ώς τήν ήμέρα τής 
άληθινής μετάνοιας. Δέ λέω δλοι έχουμε άμαρτίες άλλ’ άν ύπάρχει κάτι χρειά
ζεται μετάνοιαν ό θεός. Νά πας κι’ έσύ έπί τέλους καί μιά φορά στήν έκκλησία 
έκτός άπ’ τή Κυριακή του μνημοσύνου.

Κι’ ό Σωτήρης με στοϊκότητα πιά άπ’ τά πολλά βάσανα:
—Τόσα χρόνια δέν μ’ ήξερες γυναίκα θέλεις νά πεις; Χαρούμενο καί γελα- 

ττό δέν μ’ έβλεπες πάντα; ‘O άνθρωπος πού δέν εΐν’ έν τάξει δέν τόν άφήνει τ’ 
άμάρτημά του ήσυχο. “Οσο κι’ άν προσπαθεί νά τό κρύψει τό δείχνει ή όψη του 
πού εΐν’ πάντ’ άνήσυχη καί βαρετή σάν πέτρα. Έγώ γυναίκα δέν έφαγα τό δί
καιο κανενός. Δέ σκέφτηκα νά κάνω κακό σέ κανένα. Λόγο κακό δέν είπα σέ 
καμμιά περίπτωση. ’Άν θέλει δμως νά μέ καταστρέψει δ θεός άς τό κάμει. ’Άς 
σκέφτεί μόνον έκείνα τά μωρά. "Αν έμεις ή άλλος κόσμος έφταιξε αύτά τά μωρά 
δέ φταίξανε. Καί νομίζεις πώς ό θεός μόνο γιά μένα δέν βρέχει;

Σώπασε ή Ελένη γιατί ήξερε πώς ό Σωτήρης ήταν άθώος. Στις κρίσιμες 
δμως στιγμές είναι λίγοι πού κρατούν τό κουράγιο τους καί άκόμα πιό λίγοι πού 
δέν σκέφτουνται τίς άμαρτίες τους καί τόν θεό.

Σ’ αυτά τά χρόνια τής άνομβρίας πού ό Σωτήρης έβλεπε τά δεξαμενή του 
χωρίς νερό καί τά δένδρα του πού ’τρεφε τόσες έλπίδες νά καταστρέφουνται είχε 
άνάγκη έναν άνθρωπο νά τού παρασταθεί σάν πατέρας, σάν άδελφός καί νά τού 
δώσει κουράγιο. Είναι κι’ αύτό στό χαρτί μιά λέξη. Άλλά ή έλλειψή του κάνει 
τόν άνθρωπο άπελπισμένο ναυαγό. Τόν κάνει χλωμό κι’ αδύνατο σάν τό φύλλο 
τού φθινόπωρου πού περιμένει τό πρώτο φύσημα γιά νά πέσει καί νά λυωθει 
κάτ’ άπ’ τά πόδια τών ανθρώπων. “Εναν άνθρωπο είχε άνάγκην ό Σωτήρης. Κι’ 
αύτός ήταν ό κυρ - Νέστορας. Μά νά πού κι’ αυτός είχε φύγει τώρα καί δέν έλεγε 
νά έπιστρέψει.Δέν είχε νερό άλλά ό Σωτήρης δέν παράλειπε νά πηγαίνει κάθε μέρα στά 
χωράφια. ’Έκανε κανένα κουτσοδούλι — γιά νά ξενοδουλέψει δέν ύπήρχε δου
λειά — άλλά τίς πιό πολλές ώρες καθόταν άμίλητος σέ μιά πέτρα. Σέ τέτοιες 
στιγμές ό νούς του πήγαινε στά παιδικά του χρόνια, στόν μακαρίτη τόν γέρο του 
καί στις έλπίδες του πώς ό αγρότης θά ’βλεπε καλύτερες μέρες. Στή πέτρα ή 
σκέψη πήγαινε καί στούς ζωντανούς καί σ’ αύτούς πού ’φυγαν καί στόν θεό. 
Στόν θεό πήγαινε συχνά ό νούς του. Ό γονιός του — θρήσκος άνθρωπος — άπό 
μικρό τόν έμαθε νά μή προσμένει καί πολλά άπ’ τούς ανθρώπους καί πάντα ν’ 
άκουμπά στόν θεό τίς έλπίδες του. “Υστερα νεαρό παλληκάρι έψαλλε στήν έκκλη- 
σιά καί προκαλούσε κατάνυξη μέ τή μελωδική φωνή του. “Οταν εύρισκε καιρό 
στό σπίτι του διάβαζε μόνο θρησκευτικά βιβλία. Σάν καθόταν στή πέτρα μόνος 
έλεγε στόν θεό:—Πές μου πώς δέν εΐν’ άλήθεια θεέ μου δτι έκαμες έσύ τόν πλούσιο καί τόν 
φτωχό. Κάποτε οί πρώτοι άνθρωποι δέν είχαν πλούσιους καί φτωχούς. Τό ξεύρω 
πεθαίνει κι’ ό πλούσιος άλλά μόνο μιά φορά στή ζωή του άλλά δ φτωχός θεέ 
μου — δέν τόν βλέπεις; — πεθαίνει μιά φορά τήν ήμέρα.

Κι’ άλλοτε:—Χωρίς δυσκολίες δέν είναι γλυκειά ή ζωή θεέ μου άλλά καί πάλιν τόσες 
δυσκολίες;

Καί συνέχιζε:—Βρέξε θεέ μου τούλάχιστο γιά κείνα τά παιδιά. Κι’ άν δέν βρέξεις χιόνισε, 
γιά ρίξε χαλάζι. Κι’ άν δέν ρίξεις ούτε χαλάζι, ρίξε φωτιά θεέ μου. Πόσες 
αλήθεια είναι οί άμαρτίες μας καί μάς βασανίζεις.Πολλούς άνθρώπους οί άναποδιές τούς έξαγριώνουν. ’Άλλους δπως τόν Σω
τήρη τούς κάνουν λιγομίλητους καί σκεφτικούς καί τούς δίνουν μιά παλαβή φυσιο

γνωμία. ’Άν συναντήσεις τέτοια φυσιογνωμία στό διάβα σου μή τήν περιγελά
σεις. Τέτοια μπορείς κ’ έσύ νά πάρεις άνά πάσα στιγμή. Σκύψε κι’ άκουσε τόν 
πόνο της. θά πονέσεις μαζί της καί θά τήν άγαπήσεις.

* * *
'O Σωτήρης άργούσε τελευταία νά έπιστρέψει στό σπίτι του. Μιά νύχτα 

μπαίνοντας στό σπίτι εΐδε τήν Ελένη ιδιαίτερα λυπημένη. Εΐχε κοιμήσει τά παιδιά καί καθόταν μονάχη της.
—Τί συμβαίνει Ελένη; Τής είπε.
Αύτής γέμισαν τά μάτια της κι’ άπάντησε:
—Τά παιδιά ήρθαν κλαίοντας στό σπίτι σήμερα. Ό δάσκαλός τους τούς είπε:
—Δέν ντρέπεστε κι’ έρχόσαστε ξυπόλυτοι στό σχολείο! Αύριο πρέπει δλοι 

νά φορέσετε παπούτσια γιατί θά περάσει άπό τό χωριό μας ό νέος Κυβερνήτης 
τής Κύπρου καί πρέπει νά ’χετε καλή έμφάνιση. “Οποιος δέν έρθει ντυμένος 
καλά καί μέ παπούτσια θά τόν διώξω.

Ό Σωτήρης σώπασε άλλά αντί νά λυπηθεί γέμισε όργή. Ό άφιλότιμος, εΐπε, 
θέλει νά δείξει στόν ξένο μάστορή του πόσο καλοπερνούμε, θά διώξει τά ξυπό
λητα παιδιά άντί νά τά βάλει στήν πρώτη γραμμή. Δέν θέλει δμως νά δυσάρε
στή σε ι τόν μάστορή του.

Έκείνη τήν νύχτα δέν έβαλε μπουκιά στό στόμα του ό Σωτήρης. ‘Η τροφή 
ήταν τό τελευταίο πράγμα πού σκεφτόταν αύτό τόν καιρό. “Οταν ή λύπη κάθεται 
σάν ταφόπετρα στή μαύρη ψυχή σου τί άξια έχει ή τροφή δση καί νά σού προσφέ
ρουν; Στό τέλος βγήκε άπ’ τό σπίτι λέγοντας στήν Ελένη πώς θά πήγαινε στό 
καφενείο. Δέν τού άντιμίλησε ή Ελένη. “Ενας βουβός πόνος τής έφρασσε τό στό
μα καί μαύρες σκέψεις περνούσαν άπ’ τό μυαλό της γιατί ό άντρας της δσο πή
γαινε έχανε βάρος. Είχε τώρα γίνει πετσί καί κόκκαλο. Βγαίνοντας ό Σωτήρης 
ήθελε γιά τήν άκρίβεια νά μείνει μόνος κι’ άντίς νά τραβήξει γιά τό καφενείο 
πήρ’ ένα δρόμο πού κι’ ό ίδιος δέ σκέφτηκε πού θά τόν έβγαζε. Κάθησε σέ μιά 
πέτρα. "Η ψυχή του γαλήνεψε καί γιόμισε θεό γιατί ή ψυχή τού Σωτήρη ήταν 
σάν μιά άρχαία πόλη πού ’κρύβε σχεδόν στήν έπιφάνεια δλους τούς θησαυρούς της. 
Μιά πόλη πού δέν τή κούρσεψαν τυμβορύχοι καί σαρακηνοί. Μέ τό πρώτο φύσημα 
τ’ άγέρα έφευγαν τά χώματα κι’ άστραφτε τό χρυσάφι τής ψυχής του. Είναι γι’ 
αύτό πού κι’ άπόψε ή ψυχή του γιόμισε θεό καί άγάπη πρός τήν οίκογένειά του. 
'Η σκέψη του δλο κι’ ανέβαινε πρός τά πάνω. Φαίνεται άλήθεια πώς σ’ αύτό τόν 
κόσμο ύπάρχουν δυό κέντρα βαρύτητας. Εκείνο τού σώματος καί τής άμαρτωλής 
σκέψης πού όδηγεί πρός τά κάτω κι’ έκείνο τής ψυχής καί τής αγνής σκέψης π’ 
όδηγεΐ πρός τά πάνω.

Δέν είναι δμως μόνο τόν θεό πού παρακαλοΰσε συχνά ό Σωτήρης. 'Η σκέψη 
του πήγαινε καί στούς γονιούς του. “Οσο δυνατή κι’ άν είναι ή θέληση συχνά 
κουράζεται σ’ αύτή τήν ανθρώπινη πορεία καί είναι γι’ αύτό πού σέ στιγμές κού
ρασης τά μάτια τής ψυχής τοΰ Σωτήρη γύριζαν στούς πεθαμένους γέρους του. Πάν
τα άνακουφίζεται σάν ή σκέψη πετά στ’ απόκοσμα. Είναι ι^ως γιά τή ψυχή γνώ
ριμα λειβάδια καί γι’ αύτό.

Στήν πέτρα πού κάθησε ό Σωτήρης σκέφτηκε καί τ’ άδέρφια του, σκέφτηκε 
καί τόν τοκογλύφο Χρίστο πού ζητούσε τά λεφτά του. Πολλές σκέψεις περνούσαν 
άπ’ τό μυαλό του άλλά καμμιά δέν τού ’δίνε λύση. Αύτό τό άδιέξοδο τόν ζάλισε 
καί τόν έξάντλησε. Γιά ν’ άποφύγει τή λιποθυμία πού τήν κατάλαβε νά τόν κυ
κλώνει σηκώθηκε κι’ ένας θεός τό ξεύρει πώς τά κατάφερε νά μεταβεί στό σπίτι 
του κείνη τή νύχτα.

* * *
*Η οικονομική κατάσταση καί ή μιζέρια πού ’πληξε τό σπίτι τού Σωτήρη δέν 

ήταν μοναδική στό χωριό γιατί δλες σχεδόν οί οικογένειες τού χωριού πού ζού- 
σαν άπ’ τά χωράφια κτυπήθησαν άπ’ τήν άνομβρία. 'Η κατάσταση δμως τού Σω
τήρη ήταν ιδιαίτερα τραγική γιατί τό πηγάδι του ήταν τό πρώτο πού στέρευε άπ’ 
τήν άνομβρία, δέν είχε κανένα άλλο πόρο ζωής καί ή οίκογένειά του ήταν πολύ 
μεγάλη. Τόσο ό Σωτήρης δσο καί ή Ελένη ήταν άπ’ τούς φτωχούς πού ’χουν 
καί τή περηφάνεια τους. “Αλλοι μέ τό πρώτο χτύπημα βγαίνουν στή ζητιανιά καί 
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διαλαλοΰν τή φτώχεια τους. ΑύτοΙ δμως ύπόφερναν χωρίς νά παραπονιούνται ούτε 
στον γείτονα τους. Οί γείτονες δμως ήξευραν πολύ καλά τί γινόταν στό σπίτι του 
Σωτήρη. Ξεφεύγει μήπως άπ’ τούς γείτονες τίποτα σ’ ένα χωριό; Έξ άλλου τή 
μιζέρια τήν έδειχναν τά ξυπόλητα παιδιά, τά τρύπια παπούτσια, τά μπαλλωμένα 
ρούχα, τά χλωμά κι’ άδύνατα πρόσωπα. Στούς καλούς καιρούς τά παιδιά τοΰ 
Σωτήρη ξυπνούσαν πρωί τή Κυριακή και μέ τις μελωδικές ψαλμουδιές τους γιό- 
μιζαν δλη τή γειτονιά μ’ Εκκλησιαστικούς ύμνους. Τώρα κανέν’ άπ’ τά παιδιά 
δέν έψαλλε τήν Κυριακή κι’ οί γείτονες θυμούνταν τις παλιές Κυριακές κι’ εισχω
ρούσε μέσα τους λύπη.

Αύτό τό γεγονός δμως τούς ύπενθύμιζε πώς κάτι έπρεπε νά κάνουν γιά τήν 
οικογένεια του Σωτήρη. Είπαν στήν Ελένη μέ τρόπο πώς έπρεπε νά ζητήσουν 
βοήθεια άπ’ τή Φιλόπτωχο ’Αδελφότητα, άπ’ τήν έκκλησία, άπ’ τόν ’Επίσκοπο ή 
άπ’ τή Κυβέρνηση. Τά ’πε αύτά τά πράγματα κι’ ή Ελένη μέ τρόπο στόν Σω
τήρη. Αύτός τ’ άκουσε δλα μ’ ύπομονή καί στό τέλος είπε στή γυναίκα του πε
ρίπου αύτά τά λόγια:

—Τό πιστεύεις άληθινά γυναίκα δτι μπορεί νά λυθεί τό πρόβλημά μας μέ τή 
βοήθεια τής Φιλοπτώχου; Είναι γνωστό δτι ή Φιλόπτωχος δέν έχει ίδικά της 
εισοδήματα καί δλος δ κόσμος είναι φτωχός καί μάλλον θέλει, παρά νά δώσει 
βοήθεια. Εκείνοι πού κρατούν τά λεφτά καί μπορούν νά δώσουν δέν πιστεύουν 
στό έργο τής Φιλοπτώχου. Έξ άλλου έχουν λέει κι’ αύτοί τις οικονομικές τους 
δυσκολίες! Παρ’ δλον τούτο λέει βοηθούν δμως τούς πτωχούς μέ χίλιους άλλους 
τρόπους! Καί ή βοήθεια τής Φιλοπτώχου πώς θά δοθεί; Νά κάνω αίτηση δτι 
είμαι φτωχός κι’ έχω άνάγκη; Νά συνεδριάσει ή Επιτροπή καί άν έγκριθει ή 
αίτηση νά βοηθήσουν τά παιδιά μας τά Χριστούγεννα δταν θά γίνει ή γιορτή καί 
θά παρελάσουμε έμεις οί φτωχοί άπ’ τήν έδρα δπου θά κάθεται περήφανα ή Επι
τροπή; ”Η άν έγκριθει ή αίτηση νά βγάλει προκήρυξη ή Φιλόπτωχος στό χωριό 
νά μάς έλεήσει έμάς τούς φτωχούς; Προτιμώ, γυναίκα, ν’ άποθάνω χίλιες φορές 
τής πείνας παρά νά ύποστώ τέτοιον έξευτελισμό. Άλλά είπες νά μάς βοηθήσει 
ή έκκλησία. Γιατί δμως; Πήγαμε καμμιάν ήμέρα στήν έκκλησία καί ρίξαμε 
έστω κΓ ένα γρόσι στό δίσκο της; ΚΓ δπως έμεις δέν πηγαίνουμε, πολλοί άλλοι 
κάνουν τό ίδιο. Ξεύρεις πολύ καλά δτι ή έκκλησία μας είναι φτωχή καί ούτε τόν 
παπά δέν μπορεί νά συντηρήσει. Πληρώνεται μισθό πείνας καί ξενοδουλεύει γιά 
νά μπορεί νά ζήσει. ’Άν καμμιά φορά ή όργή τοΰ θεού χτυπήσει κανένα μας 
κάνουμε εν’ άσημένιο χέρι του Χρίστου ή τής Παναγιάς γιά νά έξαγοράσουμε τήν 
όργή τοΰ θεού γιά τις άμαρτίες μας. Κάνουμε δώρο άσήμι γιά χρυσάφι ώς νά 
είναι ό θεός έμπορος τέτοιων ειδών ή ώς νά λέμε στό θεό: «Μάς βασανίζεις 
γιατί θέλεις άκριβό δώρο». Αμαρτάνουμε έτσι περισσότερο γιατί βάζουμε τόν 
θεό στή θέση του πιό άπληστου συμφεροντολόγου. Μ’ αύτό τόν τρόπο γεμίζουνε 
οί έκκλησιές χρυσάφι, ή άμαρτία μένει πάντα άμαρτία άφου πραγματική μετάνοια 
δέν ύπάρχει κΓ ό φτωχός δέν βρίσκει λίγη βοήθεια άπ’ τήν έκκλησία δταν τήν 
έχει τόση άνάγκη. Άλλ’ είπες νά ζητήσω βοήθειαν άπ’ τόν Επίσκοπο. "Ομως 
τό παλάτι του Έπίσκοπου είναι τόσο μεγάλο, γυναίκα. Μέ τόσους διαδρόμους καί 
κάμαρες καί τόσο πλούσιο, πού έγώ ντρέπομαι νά μπώ. *Ως  είπε ό Σωτήρης τή 
λέξη πλούσιο έμεινε σκεφτικός καί υστέρα ψέλλισε:

—Πόσο πλούσια μέγαρα άλήθεια. Πόσο πλούσια.
Τότες έσκυψε τό κεφάλι, άκούμπησε τά χέρια στά γόνατα κΓ είπε μέ φωνή πολύ 

βαρετή :
—Μείναμε μόνοι μας θεέ μου έμεις οί φτωχοί.
—Γιά δνομα του θεού Σωτήρη τί είν’ αύτά πού λές; Του ’πε ή Ελένη. 
’Αμέσως συνήρθε ό Σωτήρης άλλ’ ήταν άλλαγμένος καί θυμωμένος.
—Μά ζητήσω είπες βοήόειαν άπ’ τή Κυβέρνηση. Καί μήπως κάμνει τίποτ’ 

άλλο ό κόσμος δλη μέρα; Στέλλει αιτήματα κΓ οί έφημερίδες βούιξαν άλλά τοΰ 
κουφού τή πόρτα δσο θέλεις βρόντα. Μετά άπό τόσα_χρόνια όνομβρίας μάς είπαν 
προχθές δτι ή Κυβέρνηση θά μελετήσει τό ζήτημα, ηεύρεις δηλαδή τί θά γίνει; 
'Ο άγροφύλακας θά κάνει έκθεση στούς άζάδες καί οί άζάδες στόν μουχτάρη.~ Ό 
μουχτάρης θά γράψει στόν Επαρχιακόν Επιθεωρητή. Αύτός μετά άπό μήνες 
θά ’ρθει στό χωριό έπί τόπου νά έξετάσει. θά έπιστρέψει στή πόλη καί θά ύπο- 

βάλει έκθεση στόν Διοικητή. Ό Διοικητής θά ύποβάλει έκθεση στόν Κυβερνήτη 
κΓ δ τελευταίος αφού έξετάσει τό ζήτημα γιά μήνες μέ τούς συμβούλους του θ’ 
άπαντήσει δτι τό ζήτημα μελετάται. Καί θά μελεταται γιά χρόνια γυναίκα, 
φτάνει πιά. Φτάνει. Μάθαμε τούς ξένους κυβερνήτες.

Καί τέλειωσε έτσι:
—Μπουχτήσαμε, γυναίκα, μπουχτήσαμε, καί καταντήσατε συλλούρηδες άπό τις γαλαντομίες τους.
Νά πάει ό ίδιος ό Σωτήρης νά ζητήσει βοήθεια άπ’ τόν Διοικητή. Άναψοκόκ- 

κινος τ’ άπόρριψε κΓ αύτό. Έκεϊ πού δέν πετύχαινε τίποτε δλος ό κόσμος θά 
πετύχαινε αύτός; ΚΓ έξ άλλου ό Σωτήρης είχε πάντα ένα παθολογικό φόβο γιά 
τις μεγάλες πόρτες. Καί δέν είχε άδικο γιατί μιά φορά πήγε στό Διοικητήριο γιά 
δουλειά. ’Έφευγε άπ’ τή μιά πόρτα καί πήγαινε στήν άλλη, άπό τό ένα γραφείο 
τόν άπόπεμπε μ’ είρωνία ό ένας ύπάλληλος καί σ’ άλλο τόν έστελλε ό άλλος πού 
κΓ αύτός ό άλλος είχε ένα ΰφος σάν νά ’λεγε σίγουρα άπό μέσα του: ’Αμφι
βάλλω άν θά τά καταφέρεις βρακά. Τό «βρακά» μέ τήν έννοια τοΰ άξεστου 
χωριάτη.

Έκεϊ πού ό Σωτήρης περιπλανιόταν μέσα στούς διαδρόμους δέν πρόσεξε 
μιά ταπέλλα πού ’γράφε στ’ ’Αγγλικά: NO ENTRY. ’Αδιαφόρησε γιά τό 
«νό έντι», δπως τό ’λεγε άργότερα, γιατί δέν καταλάβαινε άγγλικά καί προχώ- 
οησε μέ τόν ίδιο τρόμο πού θά αισθάνεται ένα ύδρόβιο ζώο σάν τό ρίξουν στή 
στεριά. Έκεϊ πού σχεδίαζε νά ριχθεϊ στό τρέξιμο καί νά φύγει άπ’ έκεϊ τό γρη- 
γορώτερο χύμηξε κατά πάνω του ένας άχρείαστος άστυνομικός πού ’στεκε 
σοΰζο καί κορδωτός δξω άπό μιά πόρτα σφαλισμένη. "Υστερα τόν χύμηξε κΓ 
άλλος άστυνομικός κΓ ώσότου παίξεις τό μάτι σου ό Σωτήρης βρέθηκε πεταμένος 
μέσα στόν δρόμο. ’Αργότερα έμαθε πώς σέ κείνο τόν άπαγορευμένο τόπο ήταν 
τό γραφείο τοΰ Εγγλέζου Διοικητή πού ’κόψε μίλια νά ’ρθεϊ στόν τόπο τοΰ Σω
τήρη γιά νά φέρει τήν πρόοδο καί τήν εύημερία καί γιά νά έκπολιτίσει τούς άν- 
θρώπους σάν τόν Σωτήρη! Σηκώθηκε άπ’ τόν δρόμο μέ κόπο ό πεταμένος Σω
τήρης καί παρακάλεσε τόν θεό πού τόσο πίστευε νά τόν βοηθήσει νά μή χρειαστεί 
ποτέ νά ξαναπατήσει σέ τέτοιους τόπους.

Νά σάς περιγράφω μέ κάθε λεπτομέρεια τή ζωή δπως τήν είδα άπό τόσο 
κοντά αύτού τοΰ ηρώα τοΰ άγροΰ θά’ ταν θαυμάσιο πράγμα. Αύτό δμως είναι 
έργο ένός λογοτέχνη. Έγώ θά σάς διηγηθώ μόνο έκεϊνα τά σημεία τής τραγω
δίας τοΰ Σωτήρη πού μοΰ ’καναν τή μεγαλύτερη έντύπωση. "Ολες οί τραγωδίες 
έχουνε συνήθως ένα τέλος. Άλλ’ αύτό τό τέλος δέν έφθασε γιά τόν Σωτηρη γιατί 
ή άνομβρία συνεχιζόταν. Στά τόσα του βάσανα προστέθηκε κΓ ή άρρώστια τοΟ 
ένός παιδιού του. Χίλιες πρακτικές θεραπείες τού κάνανε άλλ’ ό πυρετός δέν 
έλεγε νά ύποχωρήσει. Πήρε κΓ έπιστολή άπό τόν κύριο Χρίστο τόν τοκογλύφο 
πού ’λεγε δτι είχε κΓ αύτός άνάγκη άπό χρήματα ! "Οτι δέν παίρνει τίποτα άπ’ 
δσους δάνεισε. "Οτι λυπόταν τόν Σωτήρη άλλά δέν μπορούσε νά κάνει άλιώτικα 
παρά νά δώσει όδηγίες στόν δικηγόρο του νά πωλήσει τά χτήματα τού Σωτήρη 
σέ ένα μήνα άν δέν ξοφλούσε τό χρέος. Καί σάν τραγική είρωνία ήρθε κΓ άπ’ 
τά ξένα μιά έπιστολή άπ’ τόν ένα άδερφό του πού τού ’λεγε:

—Ντρέπουμαι πού σοΰ γράφω μετά άπό τόσα χρόνια. Άλλά είναι τόσο άπελ- 
πιστική ή κατάστασή μου πού θά μέ δικαιολογήσεις. Έσύ ήσουν πάντα τόσο κα
λός μ’ δλους μας. Έδώ στά ξένα έργάστηκα τόσο σκληρά κΓ έκανα τόσο έξευ- 
τελιστικές δουλειές πού ποτέ μου δέν θά καταδεχόμουν νά τις κάνω στόν τόπο μας. 
Τό μόνο πού έπιθυμώ είναι νά γυρίσω στό χωριό. Είμαι μόνος, έρημος κΓ άρρω
στος. Σέ παρακαλώ στείλε μου μερικά λεφτά νά μπορέσω νά έπιστρέψω. ’Άν 
είναι ν’ άποθάνω θέλω ν’ άποθάνω έκεϊ πού γεννήθηκα.

Δέν μπόρεσε νά διαβάσει δλη τήν έπιστολή ό Σωτήρης καί ξέσπασε σέ λυγμούς. 
Σέ λυγμούς βροντερούς κΓ άσταμάτητους. Τό κορμί του διπλώθηκε καί συσπασ- 
σόταν. Τό στήθος άνεβοκατέβαινε. ’Έχωσε τό κεφάλι στά χέρια καί τά χέρια 
στά γόνατα καί σφάδαζε κυριολεχτικά, άλλά καί ψέλλιζε τις λέξεις:

—Αδερφέ μου. Πατέρα.
’Άν έβλεπες έκείνη τή στιγμή έκεϊνο τόν άνθρωπο, άν έβλεπες έκεϊνο τό κορμί
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καί τό πρόσωπο πού ήταν στίς καλές του στητό καί γελαστό καί πρόσχαρο θά 
φώναζες:—Καταραμένη φτώχεια. Ποιος σ’ εύλόγησε καί γιατί κόλλησες σ’ αύτό τόν 
πλούσιο πλανήτη κι’ άπομιζάς άπ’ τά πλάσματά σου δλη τή ζωτικότητα και τή 
χαρά. Πού μαραίνεις τά πρόσωπα, τά χλωμιάζεις άπ’ τη μιά μέρα στήν άλλη. 
Κοκκαλιάζεις τά κορμιά. Συνθλίβεις καί σπάζεις τις καρδιές. Μαυρίζεις τις ψυ
χές τών πλασμάτων σου. Γεννάς τή ψευτιά, τή κλεψιά και κάθε λογής άμαρτία. 
’Άκαρδη πού δέν λυπάσαι καί δέν σκέφτεσαι πόσο κακούργημα κάνεις σ’ αυτά 
τά άλίμονο τόσο βραχύβια θύματά σου. ’Άν καταραμένη φτώχεια δημιούργημα 
τών άνθρώπων δέν ύπήρχες, πόση γνήσια χαρά κι’ εύλογία θά βασίλευαν σ’ αύτόν 
τόν πλανήτη.

* * *
Ό Σωτήρης συνήρθε άπ’ αύτή τή κατάσταση άλλά ήταν πάρα πολύ έξαν- 

τλημένος. Σάν νά εΐχε μείνει μερόνυχτα ξάγρυπνος. "Ομως τήν Κυριακή πού έρ- 
χόταν έπρεπε νά πάει στήν έκκλησία γιατί ήταν τό μνημόσυνο του γέρου του. 
Τοΰ γέρο - Μήτρου. Ποτές ό Σωτήρης δέν παράλειπε νά πηγαίνει σ’ αύτό τό 
μνημόσυνο. Τελευταία σάν νά τό περίμενε πολύ. Μάλιστα σκεφτόταν καί τόν 
γέρο του πιό συχνά. "Οπως ό δύτης δσο βαθαίνει τό νερό και τόν κουράζει ξε
κουράζεται μέ τή σκέψη τής έπιφάνειας έτσι κΓ ό άνθρωπος δσο κουράζεται σ’ 
αύτή την άνθρώπινη πορεία του καί τόν βαραίνουν τά βάσανα καί τά χρόνια, τόσο 
έλαφρώνει σκεφτόμενος αύτούς πού δέν είναι μαζί του. Τούς γονιούς καί τούς δι
κούς του πού ’φυγαν. Είχε κΓ ενα ιδιαίτερο βάρος μέσα του ό Σωτήρης. ΚΓ 
αύτό ήταν γιατί πίστευε δτι είχε λυπήσει τόν γέρο του στή στερνή του στιγμή. 
Μέσα του έλεγε συχνά.

’’Ήταν άνάγκη νά του πει δτι είχεν όνειρο νά γίνει θεολόγος; ’Αλήθεια δέν 
ύπάρχει μεγαλύτερο βάρος γιά τό παιδί πού δυσαρέστησε τόν γονιό του στή τε
λευταία του στιγμή. Στό κάθε μνημόσυνο έλεγε μέσα του συνεχώς:

—«Συγχώρα με πατέρα», καί τά μάτια του γέμιζαν δάκρυα. ΓΓ αύτό σάν πή
γαινε στην έκκλησιά τέτοια Κυριακή διάλεγε πάντα ^ιιάν άπόμερη γωνιά πού δέν 
θά τόν έβλεπε ξένο μάτι άν δάκρυζε. Πάντα δταν άρχιζαν οί ψαλμοί του Δαυίδ 
τούς έπαναλάμβανε ψιθυριστά κΓ ό Σωτήρης. Αύτόν δμως τόν χρόνο δέν άντεξε 
νά ψιθυρίζει τούς ψαλμούς. Σάν άρχισαν, ή ψυχή του πλημμύρισε. Πλησίασε στό 
ψαλτήρι κΓ άρχισε μόνος του νά ψάλλει. Που βρήκε ό Σωτήρης τή φωνή πού 
’βγαίνε άπ’ τό στόμα του. Αές κΓ ήταν βρύση καί τόσο καιρό πού δέν τήν χρησι
μοποίησε παραγέμισε κΓ έτρεχε σάν χείμαρρος. ’Εκείνη ή φωνή δέν ήταν μελω
δία άλλά λύπη καί θρήνος. ’Ήτανε τό ξεχειλισμένο παράπονο του Σωτήρη πρός 
τόν Πλάστη του. ’Έμοιαζε σάν νά ήταν ό συγκεντρωμένος πόνος καί τό άποκά- 
μωμα κάθε άνθρώπου τή στιγμή πού λυγίζει καί δέ μπορεί νά μεταφέρει τόν σταυ
ρό του ώς τά υψη τοΰ Γολγοθά. ΚΓ έκείνη ή φωνή μέ χίλιες άποχρώσεις γέμιζε 
δλη τήν έκκλησία. ’Αναδευόταν μέ τό θυμίαμα. Χτυπούσε στίς πόρτες καί στά 
παράθυρα κΓ άνακατευόταν μέ τό κλάμα τών πουλιών πού κατοικούσαν στό θόλο 
τού ναού κΓ έρχόταν πίσω άγκαλιάζοντας τόν Εσταυρωμένο στή κορυφή τοΰ 
εικονοστασίου. Τό έκκλησίασμα συνήρθε άπ’ τή κούραση τής μεγάλης λειτουργίας. 
Ζωντάνεψε. Γύρισαν δλοι τά κεφάλια πρός τό ψαλτήρι. "Οσοι δέν έβλεπαν πά
τησαν στίς άκρες τών ποδιών τους ή τέντωσαν τό λαιμό. ’Άλλοι άλλαξαν θέση 
γιά νά βλέπουν. Τόν μικρό θόρυβο πού δημιουργήθηκε τόν άκολούθησε σιγή ~ καί 
κατάνυξη. ’Ήτανε τόσο γλυκειά ή φωνή τοΰ Σωτήρη καί τόσο γνήσιος ό θρήνος 
του πού σιγά-σιγά πολλά μάτια θολώσανε. Έκείνη τήν Κυριακή φεύγοντας άπ’ 
τήν έκκλησία ό Σωτήρης ήταν λίγο άνακουφισμένος. Αισθανόταν δτι ξώφλησε άπό 
κάποιο χρέος πού είχε στόν γονιό του. Πήρε έτσι λίγο κουράγιο κΓ άποφάσισε 
τήν άλλη μέρα νά πάει νά δει τόν τοκογλύφο. Τόν κύριο Χρίστο., θά τοΰ έξη- 
γουσε τή κατάσταση μέ κάθε ειλικρίνεια, άν καί βέβαια δ άλλος τήν ήξερε πολύ 
καλά, κΓ έλπιζε πώς θά τοΰ έκανε ύπομονή. Κατά βάθος μέ, τήν άθώα ψυχή του 
δ Σωτήρης πίστευε δτι δ τοκογλύφος ήτανε πολύ καλός άνθρωπος. Τοΰ είχε 
σέβας γιατί στήν άνάγκη του ποτές δέν τοΰ άρνήθηκε νά τόν βοηθήσει έλεγε. Πη
γαίνοντας σ’ αύτόν τήν άλλη μέρα σκεφτόταν μέ ποιό τρόπο δημιουργήθηκε αύτό 

τό χρέος. Καί πώς άπό τότε πού δημιουργήθηκε έδινε στόν κύριο Χρίστο δ,τι τοΰ 
περίσσευε. Μ’ ενα πρόχειρο ύπολογισμό ευρισκε δτι τά χρήματα πού πήρε τά ’χε 
δώσει καί, μυστήριο πράγμα, τό χρέος ήταν πάντα χρέος. ΚΓ άκόμα δέν λογά
ριαζε τόσα καλάθια άπ’ τά καλύτερα κηπουρικά του πού ’στελλε στόν κύριο Χρί
στο. Μόνο τώρα γιά πρώτη φορά μπήκε άμφιβολία στή ψυχή τοΰ Σωτήρη γιά 
τή προθυμία του νά τόν βοηθάει. Δέν ξεχνούσε έξ άλλου καί τήν έπιστολή τού 
κυρίου Χρίστου πού δέν τού άρεσε καθόλου. Ή άμφιβολία πού μπήκε μέσα του 
όδήγησε τόν Σωτήρη νά σκεφθεί μέ ποιό τρόπο δ πιστωτής του έγινε κύριος Χρί
στος. Πώς δηλαδή άρπαξε δλη τήν περιουσία τού γονιού κΓ άδίκησε τ’ άλλα ά- 
δέρφια του καί τώρα πεινούσαν κΓ αύτά καί δέν τού μιλούσαν ούτε καί τόν άνα- 
γνώριζαν γι’ άδερφό τους, θυμήθηκε δ Σωτήρης πόσα χρόνια πήγαιναν στά Δι
καστήρια τ’ άδέρφια αύτά γιά νά λύσουν τις διαφορές τους. Καί πόσους καυ
γάδες έστηναν τότες μεταξύ τους καταμεσίς τού δρόμου σάν συναντιούνταν χωρίς 
νά λογαριάζουν καί νά ντρέπουνται άπ’ τόν κόσμο πού τούς έβλεπε κΓ άκουε. 
θυμήθηκε περπατώντας, τόν κύρ - Νέστορα, τόν γνήσιο φίλο καί γείτονά του, πού 
τοΰ ’λεγε πώς ή κληρονομιά είναι πολύ άσχημο πράγμα. Πώς προκαλεί μίση 
καί καυγάδες μεταξύ τών κληρονόμων συγγενών έκεΐ δπου έπρεπε νά πρυτανεύει 
ή άγάπη μεταξύ τους. Καί πώς οί συγγενείς άντί νά μακαρίζουν τ’ όνομα κείνου 
π’ άφισε τή περιουσία πολλές φορές τό καταριούνταν «νά κρούσει καί ν’ άψει στή 
πίσσα καί στή κόλαση». Τί σοΰ είναι στ’ άλήθεια αύτός ό θεσμός τής κληρονομιάς. 
Τήν συναντά κανείς σ’ δλους τούς λαούς. Σ’ άσπρους, έγχρωμους, πολιτισμένους 
κΓ άγριους κΓ όχι πάντοτε βασισμένη πάνω στίς ίδιας άρχές. Αλήθεια είναι άκό
μα δτι ή κληρονομιά δίνει άτού στό ενα πλάσμα κΓ άφαιρα άπ’ τό άλλο.

’Άς παρακολουθήσουμε δμως τόν Σωτήρη πού τώρα συνάντησε τόν κύριο Χρί
στο. Αύτός δ τελευταίος ήταν ένας έξηντάρης άνθρωπος. Χοντρός. Καί παρά
ξενο πράγμα. Τό πρόσωπό του δέν φαινόταν ξέγνοιαστο καί χαρούμενο. ’Έκανε 
συχνά νευρικές κινήσεις. ’Έπασχε κΓ άπό ρευματισμούς καί άρθριτισμούς πού ίσως 
νά όφείλουνταν στήν έλλειψη έργασίας, στό καθήσι καί στό πάχος άπ’ τή λαιμαρ
γία. Τά πλούτη δμως τοΰ ’διναν άέρα. Μιλούσε πάντοτε δυνατά κΓ άπ’ τό στό
μα του οί λέξεις βγαίναν συλλαβιστά. Είπε τήν ύπόθεσή του ό Σωτήρης σ’ αύτόν 
τόν άνθρωπο καί τέλειωσε έτσι:

—Είμαι ένας τίμιος άνθρωπος κύριε Χρίστο. Τό χρέος μού λέγεις είναι τόσο, 
ηέρω κΓ έγώ; θά τό πληρώσω δμως. Δέν καταδέχτηκα ώς τά τώρα νά φάω 
κανενός. Ουτ’ ένα φυλλοκρόμμυδο πού λέει ό λόγος. Μόνο κάνε μου ύπομονή. 
’Άν ήρταν τά πράγματα άλιώτικα δέν φταίω έγώ. Ό θεός έτσι θέλει. Δέν 
βλέπεις πόση άνομβρία; ’Άν δέν έχω έγώ χατήρι τούλάχιστο κάνε ύπομονή γιά 
τά παιδιά μου.

Νά ποιά ήταν ή άπάντηση τού κυρίου Χρίστου:
— Σέ κλέψαμε κύριε Σωτήρη; ’Αμφιβάλλεις — κΓ έπανέλαβε πάλι — κύριε 

Σωτήρη δτι τό χρέος σου είναι δσο σού λέγω; Δέν πειράζει δμως μάς έδωσες 
καί τό εύχαριστώ πού σέ βοηθήσαμε τόσες φορές. Άλλά λέεις φταίει κΓ ό θεός 
γιατί δέν πληρώνεις τό χρέος σου. Αλλού αύτά Σωτήρη. Δέν άνακατεύεται ό 
θεός στά χρέη καί στά ριάλια. Δέν μπορείς νά πληρώσεις τό χρέος. Άλλά πώς 
μωρέ άνθρωπε μπορείς νά ξοφλήσεις τό χρέος μέ τόσα παιδιά πού ’χεις; Προτού 
κάνεις αυτό τό τσούρμο τά παιδιά πού ’χεις σκέφτηκες άφιλότιμε άνθρωπε πώς θά τά ζούσες;

Μπροστά στά λόγια αύτά τά δυνατά καί συλλαβιστά ό Σωτήρης τά ’χάσε καί 
γίνηκε δπως λένε νερό καί τόν κατάπιε ή γής. Τόλμησε μόνο νά πεί.

—Τά παιδιά έρχονται άπό τόν θεό κύριε Χρίστο. Αφού έρχονται τί νά κά
μουμε; Νά γίνουμε φονιάδες καί νά τά σκοτώσουμε;

—Κύριε Σωτήρη, είπε δ κύριος Χρίστος, άφησε τις έξυπνάδες. Αλλού αύτά. 
δέν είν’ άνάγκη νά μερακλώνεσαι κάθε νύχτα καί νά βγάζεις κάθ’ ένιά μήνες κΓ 
ένα παιδί χωρίς νά σκέφτεσαι πώς θά τά άναγιώσεις τόσα παιδιά καί πώς θά 
πληρώσεις τά χρέη σου.

Σ’ ένα τρίτο άν άκουγε αύτή τή κουβέντα τό πράγμα πού χωράει καί πολλ,ή 
συζήτηση θά φαινόταν κωμικό. Γιατί ό κύριος Χρίστος άπαιτούσε μ’ άλλα λόγια 
άπ’ τόν Σωτήρη νά μή μερακλώνεται. ΚΓ άν κάποτε τού συνέβαινε κάτι τέτοιο 
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νά θυμάται τό χρέος καί νά ξεμερακλώνεται. Αύτό γιά τόν τρίτο. ’Αλλά ό Σω
τήρης ενα πράγμα γνώριζε. "Ότι έρέθισε άθελα του τόν κύριο Χρίστο κι’ δτι 
ή υπόθεσή του ήταν χαμένη κι’ άρχισε ό τρόμος νά δουλεύει σώψυχά του. Τρόμος 
καί φόβος κυριαρχούσε σ’ έκείνη τήν έποχή τόν φτωχό σάν έρχόταν φάτσα μέ τόν 
πλούσιο. Έδέησε νά μεσολαβήσει τό μακελειό του τελευταίου πολέμου γιά ν’ 
άποχτήσει ό φτωχός κάποια συνείδηση δτι έχει δικαιώματα σ’ αύτή τή ζωή καί 
μάλιστα περισσότερα γιατί άκριβώς είναι φτωχός. ΚΓ εΐν’ αύτή ή συνείδηση δπου 
ύπάρχει πού κάνει τόν σημερινό φτωχό νά βλέπει κατάματα τόν πλούσιο καί νά 
τοΰ μιλά θαρρετά άδιαφορώντας γιά τις συνέπειες. Πολύ καλή εΐν’ αύτή ή συνεί
δηση δταν δέν γίνεται κατάχρηση καί δέν άναμιγνύεται μέ πάθος καί πολλές φο
ρές μέ μίσος.”Ας είναι δμως. "Οταν ό Σωτήρης παλάβωσε καί δέν γνώριζε τί νά πει, 
στόν δρόμο έξω ακούστηκαν ψαλμουδιές καί θρήνοι. Βγήκε ό κύριος Χρίστος στή 
πόρτα καί τόν άκολούθησε κΓ ό Σωτήρης γιά νά δουν τί συνέβαινε. "Ενα κορμί 
σκεπασμένο βρισκόταν άψυχο μέσα σέ μιά σαρακοφαγημένη κάσια που τήν βά
σταζαν τέσσερα πρόσωπα. Μπροστά πήγαινε ό παπάς ψέλνοντας. '’’Ηταν σοβαρός 
κΓ άτάραχος φανερά συνηθισμένος άπό κάτι τέτοια. Πίσω άκολουθοΰσε ή γυναίκα 
του νεκρού στά μαύρα καί μιά ντουζίνα παιδιά ανυπόδητα καί συλλούρικα. Γύρω 
στά μπράτσα τους μιά μαύρη λορίδα ύφασμα. Τήν πομπήν έκλειαν έλάχιστοι άν
θρωποι καί μερικές ήλικιωμένες μαυροφόρες γυναίκες. Ή μαυροφόρα γυναίκα 
χτυπιόταν, δερνόταν καί μούγκριζε άπό πόνο. Σπάραζε ή καρδιά έκείνου πού 
τήν άκουγε.’Έξω άπ’ τό γραφείο τοΰ κυρίου Χρίστου πού ήταν κοντά στήν έκκλησιά 
σταμάτησε ή πομπή γιατί έκεί σχηματιζόταν σταυροδρόμι κΓ έπρεπε ό παπάς νά 
κάνει ειδική προσευχή. Ό Σωτήρης συνταράχτηκε άπ’ δτι έβλεπε μπροστά του. 
Μακάρισε τόν νεκρό καί μέσα του σχηματίστηκε μιά έλπίδα πώς ό κύριος Χρίστος 
θ’ άλλαζε ιδέα γιά τό χρέος καί πώς θά τόν βοηόοΰσε τώρα πού ’βλεπε τόσο ζων
τανά μπροστά του τή ματαιότητα τοΰ άνθρώπου. Μέσα του έλεγε άκόμα δτι ό 
νεκρός θά ’ταν πολύ δίκαιος άνθρωπος γιατί καί άποθανάτου του θά ’κάνε καλό.

Προχώρησε ή πομπή καί χάθηκε στό βάθος τοΰ δρόμου παίρνοντας μαζί της 
τις ψαλμουδιές καί τούς θρήνους. Ό τοκογλύφος τότε γύρισε στόν Σωτήρη καί 
τοΰ ’πε:—Είναι ό Κωστής τοΰ Ξυπόλητου. Πάτησε βελόνα στά χωράφια πού δούλευε. 
Δέν έδωσε σημασία καί δέν είδε γιατρό. Μολύθηκε τό πόδι του άπ’ τις άκαθαρ- 
σίες καί τά γιατροσόφια.

"Υψωσε κΓ άλλο τή φωνή του καί νευριασμένα πρόσθεσε:
—Δέν είδε γιατρό παρά μόνο τήν ώρα πού θά πέθαινε. Τί νά σοΰ κάνουν 

κΓ οί γιατροί. Άπ’ τό ψυχομάχημά τους δέν άνασταίνουν άνθρώπους. Ανάθεμα 
τήν αμορφωσιά μας.Αύτό τό ’λεγε καί τό πίστευε είλικρινά. "Ομως δέν σκεφτόταν πώς κΓ ή 
αμορφωσιά εΐν’ άποτέλεσμα τής φτώχειας καί ή τελευταία δέν έπιτρέπει έπισκέψεις 
σέ γιατρούς παρά μόνο μπαλλώματα μέ γατροσόφια.Ό κύριος Χρίστος πρόσθεσε δμως σάν νά μιλούσε τώρα στόν έαυτό του:

— ΚΓ έχει τόσα παιδιά.
Ξαφνικά γυρίζει στόν Σωτήρη καί τοΰ λέει φωναχτά:— Ξεύρεις πόσα μοΰ χρωστά αύτός πού είδες; Πάνω άπό τρακόσες λίρες. 

Άπό ποΰ θά είσπράξω τώρα; ’Έχω κΓ άνθρωπιά μέσα μου. Μπορώ νά ένο- 
χλήσω έκείνη τή χηράτη γυναίκα;’Έβλεπε τόν Σωτήρη στά μάτια καί κάτι δούλευε στό μυαλό του. Σίγουρα 
δτι ή περίπτωση τοΰ Σωτήρη δέν είχε σχεδόν καμμιά διαφορά μέ κείνη τοΰ νε- 
κροΰ γιατί κΓ ό Σωτήρης άν πέθαινε θά ’φίνε μιά ντουζίνα περίπου παιδιά κΓ 
ό τοκογλύφος δέν θά ’χε νά πάρει άπ’ τή χήρα. Καί σίγουρα έλεγε μέσα του 
δέν θ’ άργίσει ν’ άποθάνει κΓ ό Σωτήρης έτσι κίτρινος καί πετσί καί κόκκαλο 
πού κατάντησε δμοιος ό "Αγιος Λάζαρος δταν άναστήθηκε. ’Έμεναν ό τοκογλύ
φος πού ’παίζε τό ’να δάχτυλο στά κλειστά χείλη φανερό πώς σκεφτόταν άλλά 
κΓ ό Σωτήρης— ό ένας άπέναντι στόν άλλο — χωρίς νά βγάζουν λαλιά γιατί κΓ άπ’ 
τόν νοΰ του Σωτήρη τούτ’ ή σκέψη περνούσε:

— θεέ μου. Ήταν γραφτό άραγε κΓ ήταν ανάγκη ν’ άποθάνει ό Κωστής νέος 
άνθρωπος καί μέ μιά ντουζίνα παιδιά; Δέν ήταν καλύτερα νά πάει ό γέρο-Μηνάς 
πού είναι ένενήντα χρόνων άνθρωπος παράλυτος καί πού γιά δέκα χρόνια τώρα 
φωνάζει τοΰ Χάρου νά τόν πάρει νά γλυτώσει;

Μετά άπ’ αύτή τή σκέψη άλλη μπήκε μέσα του πού ’λεγε:
— Ό Κωστής πέθανε κΓ αναπαύτηκε. Πρέπει κανένας νά τόν ζηλεύει γιατί γλύτωσε.
"Ομως σάν πρός στιγμή νά ξέχασε λίγο τά δικά του βάσανα σκέφτηκε:
— "Ομως Κωστή δέν έπρεπε ν’ άποθάνεις κατά τόν κύριο Χρίστο. ’Όχι νά 

ζήσεις βέβαια γιά τή γυναίκα σου καί τά τόσα μωρά σου, άλλά μόνο γιά νά ξο- 
φλήσεις τό χρέος πού ’χεις κοντά του. "Υστερα άς έκανες δ,τι ήθελες.

Συντρομάχτηκε δμως ό Σωτήρης μόλις τέλειωσε αύτή τή σκέψη γιατί δ κύριος 
Χρίστος πήρε τήν απόφασή του καί φώναξε συλλαβιστά δπως πάντα:

— Κύριε Σωτήρη. Πρέπει σ’ αύτό τόν κόσμο ό καθένας μας νά κάμνουμε τό 
καθήκον μας καί νά ξοφλοΰμε τις ύποχρεώσεις μας. ΓΓ αύτό, κύριε Σωτήρη, 
πρέπει νά φροντίσεις νά ταχτοποιήσεις τό χρέος σου. ’Έχω κΓ έγώ άνάγκη. ’Έ
χεις άδέρφια στό έξωτερικό. Γράψε τους τή κατάσταση νά σέ βοηθήσουν.

Τά ’πε τά τελευταία λόγια ό τοκογλύφος χωρίς νά ξεύρει τί τραγική ειρω
νεία έκρυβαν. Γιατί τ’ άδέρφια δχι μόνο δέν είχαν νά τόν βοηθήσουν άλλ’ ήθε
λαν άπ’ τόν Σωτήρη βοήθεια.

’Έφυγε ό Σωτήρης άπ’ τόν τοκογλύφο μέ βαθειά λύπη κΓ άπόγνωση. Στόν 
δρόμο σκεφτόταν πώς άδικα πήγαν οί προσευχές τών παιδιών του τή νύχτα πού πέ
ρασε γιά νά καλοσυνέψει ό θεός τόν κύριο Χρίστο καί νά δεχτεί δχι μόνο νά μή 
πάρει τώρα τά λεφτά του άλλά νά δώσει κΓ άλλο δάνειο. ΤοΟτο τό τελευταίο 
οΰτε τόλμησε βέβαια νά τό άναφέρει ό Σωτήρης στόν τοκογλύφο. "Οσο γιά τις 
προσευχές τών παιδιών τί κανένας νά πεί. Ό Χριστός άντί νά χρησιμοποιήσει μόνο 
μιά φορά τό φραγκέλιο γιά τούς έμπόρους άς τό σήκωνε καί γιά δεύτερη φορά 
κΓ άς τ’ άνέμιζε σ’ δλην τήν οικουμένη πάν’ άπ’ τά κεφάλια τούς πλούσιους άν 
δχι νά τούς τιμωρήσει άφοΰ κανενός δέν ήθελε τό κακό άλλά τούλάχιστον νά λιγο
στέψει τή μανία καί τά κακουργήματά τους πού στήν έποχή του ήταν χίλιες φο
ρές χειρότερα άπ’ τά σημερινά. *Ο  Χριστός δέν τό ’κάνε αύτό. Οί προσευχές καί 
τά θαύματά του δέν συνέφεραν άλλά έξαγρίωσαν τούς πλούσιους, καί άλίμονο, 
περιμένουμε έμείς σήμερα νά συγκινήσουν τούς περισσότερους πλούσιους οί προσευχές τών παιδιών;

Σάν σκεφτόταν τις προσευχές ό Σωτήρης έβλεπε καί τόν ούρανό καί μεμιάς 
άναθάρρησε γιατί τόν είδε νά παίρνει τό γνωστό σκοΰρο χρώμα τής βροχής. 
Πήγε στό σπίτι χωρίς νά λυπάται. Ό ούρανός κράτησε έτσι σκούρος ώς τήν άλ
λη μέρα πού πήγε στόν κάμπο ό Σωτήρης. Σάν μπήκε στά χωράφια του τί ήταν 
έκείνος ό χαλασμός Κυρίου π’ άρχισε. Φύσηξε ένας δυνατός άνεμος καί μαύρισε 
δλος ό όρίζοντας γύρω. Τά βουνά κΓ ή θάλασσα σκεπάστηκαν άπό μαυρίλα. 
Άπό ποΰ έρχόταν αύτός ό κρότος καί ό θόρυβος πού δσο πήγαινε δυνάμωναν; Άπ’ 
τό βουνό; Άπ’ τή θάλασσα; Ήταν κρότος άπ’ τά έγκατα τής γής ή μουγκρητό 
άπ’ τ’ άλλα στοιχεία τής Φύσης πού τά στρίμωχνε ό θεός; Άλλ’ αύτά δέν φό
βιζαν τόν Σωτήρη. Τά βλογοΰσε μάλιστα γιατ’ ήξερε πώς τοΰτα έφερναν τή 
βροχή. Τή βροχή τή βλογημένη καί σωτήρια. Τή βροχή πού θά σκόρπιζε τή 
χαρά πρώτα σ’ δλους τούς δουλευτάδες τοΰ κάμπου κΓ υστέρα σ’ αύτόν. Μέσα σέ 
λίγα λεπτά άρχισε μιά άδρή κΓ άσταμάτητη βροχή πού κάθε σταλαματιά της 
έδιωχνε άπ’ τή γή π’ άχνιζε τ’ άναιμικό κίτρινο χρώμα τής πείνας καί τ’ άνέβαζε 
ψηλά σέ σκόνη καί καπνό καί χάριζε τ’ όλοπράσινο χρώμα στά δένδρα καί τό 
μαυριδερό χώμα στή γή, τό χρώμα τής ύγείας. Ό Σωτήρης παράξενο πράγμα. 
Δέν φώναξε καί δέν χοροπήδησε. Στάθηκε στή μέση τών χωραφιών μέσα, στη 
βροχή, ύψωσε τά δακρυσμένα μάτια του στόν ούρανό άμίλητος, συνέχισε νά τά 
κρατάει έτσι ύψωμένα κΓ άρχισε σιγά-σιγά νά βάζει τόν σταυρό του. Βουβά άπ’ 
τά χείλη του έβγαινε μιά προσευχή καί κάθε λίγο ψέλλιζε.

—Σ’ εύχαριστώ θεέ μου. Σ’ εύχαριστώ θεέ μου.
Εκείνος πού στεκόταν φουσκωμένος άπ’ τά νύχια ώς τήν κουρίδα μέσα στη 

μέση έκείνων τών χωραφιών δέν ήταν ό Σωτήρης. Ήταν δλος ό ήρεμος, δ άπονή- 
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ρευτος, ό άγαθός, ό τίμιος άγρότης τής Κύπρου πού κάθε μέρα πέθαινε άπ’ τά 
βάσανα, τή φτώχεια καί τις κακουχίες χωρίς τότες νά ’χει καμμιά βοήθεια άπό 
πουθενά καί πού άνασταινόταν μόνο σάν έβρεχε καί χόρταινε ή γής. "Οπως 
αύτή τή στάση ήταν δ Σωτήρης άπό μακριά έφτασε στ’ αύτιά του ή φωνή του 
κύρ - Νέστορα πού ’λεγε άπ’ τά γειτονικά του χωράφια.

— Σωτήρη... Σωτήρη... Τί κάνεις Σωτήρη; ’’Ήρθα. ’Έρχομαι.
‘Η φωνή αύτή φάνηκε στόν Σωτήρη τόσο γλυκειά καί μελωδική, τόσο γνήσια 

καί ζεστά φιλική πού νόμιζε πώς έρχόταν άπό άλλους κόσμους. Άπό κόσμους πού 
ξέρουνε νά γεννάνε γνήσιους φίλους. "’Ήταν τόση ή άφραστη χαρά του άπ’ αύτή τή 
φωνή κι’ ή συγκίνησή του πού άστραπιαϊα πίστεψε πώς τό ποδαρικό στούς κάμπους 
τοΰ κύρ - Νέστορα έφερε τή βροχή ώστε μόλις μπόρεσε ν’ άπαντήσει:

—Καλώς όρισες κύρ - Νέστορα. Εύλογημένος ό έρχομός σου. Εύλογημένος 
όποιος φέρνει τό νερό σ’ αύτή τή γή. ~ ,

Λέγοντας τά λόγια αύτά άπ’ τά μύχια τοΰ είναι του, έσβυσε^ ή φωνή του, και 
κατάρρευσε σιγά-σιγά. ’Έπεσε στή γή τέλεια έζαντλημένος καί λιποθυμισμένος.

’Έτρεξε ό κύρ - Νέστορας καί φρόντιζε μέ μπάτσους καί κινήσεις νά φέρει στις 
αισθήσεις του τόν Σωτήρη. Συνάμα τοΰ ’λεγε:

— Σήκω Σωτήρη. 7Ηρθα έγώ άπ’ τά ξένα μόνο γιά σένα. 7 Ηρθα κρυφά 
χθες γιά νά σοΰ κάνω σήμερα έκπληξη. Μού ’γραψαν τή δυστυχία σου καί γι’ 
αύτό ήρθα. Δέν έχω παιδιά. Δέν έκανα κανένα καλό στή ζωή μου. "Ο,τι έχω 
Σωτήρη άπό δώ καί σήμερα είναι δικό τών παιδιών σου. Σήκω Σωτήρη 
γιά όνομα τοΰ θεού.

Ό κύρ - Νέστορας τά ’χε χαμένα. Στήν απόγνωσή του φροντίζοντας νά βρει 
μιά λύση τί νά κάνει σήκωσε τό κεφάλι καί γύρισε τά μάτια στά γύρω χωράφια 
ίσως δει μιά ψυχή νά τόν βοηθήσει. Έκεΐ πού σήκωσε τά μάτια είδε άπό μακριά 
νά ’ρ)ςουνται τρεχτά όλα τά παιδιά τοΰ Σωτήρη έκτος τοΰ τελευταίου πού δέν 
μπορούσε νά τρέξει. Τά παιδιά άν καί μουσκεμένα όλα άπ’ τή βροχή φώναζαν 
καί τσιριλλοΰσαν άπό χαρά. ’Άλλα τραγουδούσαν κι’ άλλα έψαλλαν τό «Κύριε 
έλέησον» καί προχωρούσαν μέ χοροπηδητά. Πήρανε δλα τό δρόμο γιά τόν πατέ
ρα τους μόλις άρχισε ή βροχή. Τά ’δε τά παιδιά αύτά ό κύρ - Νέστορας. Συγκι- 
νήθηκε τότε κι’ είπε:

— Σωτήρη. Σήκω νά δεις τά παιδιά σου. ’Έρχουνται νά χαροΰν μαζί σου 
γιατί οί ούρανοί τό ’ρίξαν στή βροχή. Μή μοΰ πεις πώς τό ’ρίξαν στό κλάμα γιά 
σένα Σωτήρη.

Ό Σωτήρης σάν νά κινήθηκε, άνοιξε λίγο τά μάτια καί μ’ έξασθενημένη 
φωνή είπε:

—Δέν χάθηκε ή καλωσύνη άπ’ τόν κόσμο. Ούτε ή φιλία. Ναί. Οότε ή άν- 
θρωπιά. Εύχαριστώ πού ήρθες κύρ - Νέστορα. Δέν φοβούμαι τώρα.

Καί πραγματικά ό Σωτήρης σέ λίγες μέρες γίνηκε σχεδόν καλά. ~Οί λύπες 
τοΰ ’χαν φέρει διαβήτη κι’ ή μεγάλη χαρά της βροχής καί τοΰ έρχομοΰ τοΰ κα
λού γείτονα τοΰ προκάλεσαν «έλαφρό διαβητικό κόμμα» δπως είπε ό γιατρός.

Ό κύρ - Νέστορας πλήρωσε τό χρέος τοΰ Σωτήρη^ στόν τοκογλύφο χωρίς 
καθυστέρηση κι’ έταξε γιά σκοπό του νά παρασταθεί τοΰ Σωτήρη ώς τήν τελευ
ταία του στιγμή. ,

Πόσο δίκαιο είχε ό Σωτήρης δτι ή άνθρωπιά κι’ ή καλωσύνη δέν χάθηκαν άπ 
αύτό τόν κόσμο. Πόσο, άλήθεια, μαγεύουν καί συγκινοΰν καί πόσο καταυγάζουν 
τό σούρουπο μέσ’ τό όποιο άλλόφρονα πορεύεται ή σημερινή κοινωνία μας δσοι 
άνθρωποι είναι προικισμένοι μέ τέτοιες άρετές.

ΚΥΠΡΟΣ Σ. ΚΟΥΤΣΟΚΟΥΜΝΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Η ΧΡΙΣΤΙΝΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΗΝΗΣ
Τό τραγούδι αύτό είναι τελείως άσχετον πρός τό τραγούδι τής Χριστινοΰς, τό 

όποιον είναι δημοσιευμένων ε’ις τά Κυπριακά τοΰ Σακελλαρίου (Β.143 κ.έ.)^ 
Είναι παραλλαγή τοΰ ποιήματος τοΰ δημοσιευμένου ύπό τοΰ Ξ. Φαρμακίδου είς 
τά Κυπριακά Χρονικά (έτος Α, Τεύχος Γ, Μάρτιος 1923, Σελ. 86 κ.έ.) Al δύο 
παραλλαγαί συμπληρούσιν ή μία τήν άλλην, καθ’ δσον ή μέν πρώτη άναφέρει λε
πτομέρειας έκ τών όποιων δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν περί τής θέσεως τής 0ερ- 
μόκρηνης, παλαιού χωρίου τής Πάφου είς άπόστασιν δύο μιλίων άπό τό χωρίον 
Άρόδες Πάφου, τό όποιον κατεστράφη έπί Τουρκοκρατίας, ή δέ νύν δημοσιευομέ- 
νη άναφέρει ένδιαφερούσας περί τοΰ θανάτου τής νεάνιδος λεπτομέρειας, al όποί- 
αι έξυψώνουν τήν ΧριστινοΟν είς ήρωΐδα, παραλλήλως πρός τήν Μαρίαν τήν Συγ
κλητικήν, τήν Μαρίαν τοΰ Πάντζαρου, τάς ήρωΐδας τοΰ Ζαλόγκου καί τάς τόσας 
άλλας Έλληνίδας, αί όποίαι διά τής αύτοθυσίας των τιμώσι τήν Ελληνικήν ‘Ι
στορίαν. Μας παρουσιάζει μίαν πτυχήν τής ζωής τών προγόνων ήμών έπί Τουρ- 
κοκροιτίας, δτε ή ζωή, ή τιμή καί ή περιουσία τών Χριστιανών εύρίσκετο κάθε 
στιγμήν είς τήν διάθεσιν τών κατακτητών. ’Αναφέρεται είς Κύπριαν νεάνιδα — 
κόρην ίερέως — τήν όποιαν, λόγω τής έξαιρετικής της ώραιότητος, οι Τούρκοι 
έπεδραμον διά νά άπαγάγουν ε’ις τά χαρέμια τοΰ Σουλτάνου. Ό πατήρ προσπα
θεί μεθ’ δρκων νά πείση τούς έπιδρομείς δτι δέν έχει κόρην, ώς φαίνεται άπό τούς 
στίχους: —

Μά τ’ άστρη, μά τόν ούρανόν, μά τό χρυσόφ φεγγάριν 
έγιώνυ κόρην έν έχω, παρά ’ναν παλληκάριν’ 

ύποβάλλεται ό πατέρας είς βασανιστήρια: —
Τζαί πκιάστε μου τόν Τζύρ παπάν τζαί χαλινώστέ μού τον 
τζαί ράψετε τ’ άμμάδκια του τρεις δίπλες τό μετάξιν... 
τζαί βάρτε ε’ις τά πόδκια του κουλλούρκα σιερένια...

καί κατά τήν δευτέραν παραλλαγήν : —
τζαί πκιάννουσιν τζαί τόμ παπάν χαμαί τόν κουρπατζιάζουν... 
τζαί τοΰ παπά έκάψασιν τάσια στήν τζεφαλήν του...

Άλλ’ δμως
Ή κόρη δέν έβάσταξε βάσανα τοΰ τζυροΰ της 
τζ’ έφκέην τζ’ έποσσιέπασεν άπό τό παναθύριν 
τζ’ έσσόντζιζεν τ’ άμμάθκια της μ’ όλόχρυσομ μαντήλιν...

δτε τήν άντελήφθησαν οί Τούρκοι καί τήν έσυραν διά τό χαρέμι τοΰ Σουλτάνου. 
Κατόπιν

Άνέφανεν ή μάνα της ώς τά βυζιά σσισμένη
Διαφαίνεται ό πόνος τής Έλληνίδος μητέρας, ό όποια βλέπει τήν κόρην της νά 
σύρεται διά νά άλλαξοπιστήση είς τό χαρέμι και μέ λυμένα τά στήθη τής παραγ- 
γέλλει : —

Μέσ σοΰ γελάση τό Τουρτζίν, τό σαλαβατισμένον 
τζαί πάρη σου τό μΰρος σου, τό μουσκομυρισμένον

Προτιμά νά τήν ίδη νεκράν παρά ζωντανήν είς τό χαρέμι καί διά τούτο 
τζ’ έπήεν ή μονούλλα της νά τήν ποσαιρετίση 
τζ’ έδωκέν της τήψ ψατζήν, νά μέν τήν άπατήση

Καί πραγματικώς άντί νά δεχθή ν’ άτιμασθή ύπό τών άλλοπίστων ή Χριστινού 
λαμβάνει δηλητήριον.

"Ωστι νά μπούσιν τζαί νά βκούν, εύρέθη ψατζεμένη
Καί ή μητέρα πρό τής αύτοκτονίας τής κόρης της, ικανοποιημένη διότι τό Τουρ
τζίν τό σαλαβατισμένον δέν έπήρε τό μύρον τής κόρης της, μοιρολογεί: —

νείεν σέ κλαίω, Χριστινού, μέ Τούρκον άρμασμένην
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καλλύττερα τζαί κλαίω σε στήμ μαύρηγ γήθ θαμμένην.

Η ΧΡ1ΣΤΙΝ0Υ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΗΝΗΣ

Τήχ Χριστινοΰν τήν δμορφην, τήν άσπρην περιστέραν 
πού πήρασιν τό νάμιν της οί καζαντζήες πέρα, 
έπήαν τζαί χουμίσαν την του βασιλιά σουλτάνου 
τζαί τζεΐνος έστειλε στρατόν τζ’ ήρταν νά τοΰ τήμ πάρουν' 
ήρτασιν εις τόμ Παπά, γιά νά τόσ σαιρετίσουν: 
“Ωρα καλή σου, ά παπά, ήρταμεν νά σέ δοΰμεν. ~ 
Καλώς ήρταν οί φίλοι μας νά φάμεν τζαί νά πιουμεν, 
νά σάς έστρώσω τά χρυσά, πάνω νά τζοιμηθοΰμεν. 
Άμμάν ήρταμεν, ά παπά, νά φάμεν τζαί νά πιουμεν, 
νά μάς έστρώσης τά χρυσά, πάνω νά τζοιμηθουμεν, ~ 
εσείς μιάν κόρηχ Χριστινουν τζ’ ήρταμεν νά τήδ δοΰμεν 
—Μά τόν άγιον τόν ούρανόν, μά τό χρυσόφ φεγγάριν 
έγιώνυ κόρη δέν έχω, άλλομ πού παλληκάριν 
τζαί τζεΐνον έσσω έν ένι, έπήεν στό ζευκάρι.
Είπαν του, που κάμνει, παπά; —κάμνει στ’ άρκοκαλάμι, 
σσίζει τήν γήμ μέ τ’ άλετρον τζαί βάλλει τησ σιτάριν. 
Τζαί πιάστε, ρέ, τόν τζύρ παπά, χαμαί τόγ κουρπατζιάστε. 
τζαί πιάννουσιν τζαί τόν παπά, χαμαί τόν κουρπατζβάζουν, 
στά σέρκα τζαί στά πόδκια του κουλλούρκα σιδερένια 
Δείξε, παπά, τήγ κόρησ σου τζαί πά’ ή τζεφαλή σου. 
Τζαί του παπά έκάψασιν τάσια στήν τζεφαλήν του.
*Η κόρη δέν έβάσταξεν βάσανα τοΰ τζυρου της 
τζ’ έφκέην τζαί ποσσέπασεν άπό τό παναθύριν 
τζαί σφόντζισεν τ’ άμμάθκια της μ’ όλόχρυσομ μαντήλιν. 
“Ενας άπό τήμ μέσην τους έπολοήθην τζ εΐπεν: 
'Η κόρη, πού γυρεύκουμεν, ένι στό παναθύριν, 
σφοντζίζει τ’ άμματάτζια της μ’ όλόχρυσομ μαντήλιν” 
βάρτε σανίδκια σκαλωσιάν νά κατεβή ή κόρη, 
νά κατεβή σουλτάγκατη άπό τό περιβόλιν.
Βάλλουν σανίδκια σκαλωσιάν τζαί κατεβαίνν’ ή κόρη 
έφεραν τζαί πατήσαν την όλόχρυσο ψαθίν, 
έφέρασιν τζ’ έκάτσαν την όλόχρυσην τσαέραγ 
έβάλαν της τήν άλλαήν τζ’ όλόχρυσημ παγκέραν. 
Άνέφανεν ή μάνα της ώς τά βυζιά σσισμένη 
τζαί τρώαν τζαί χορτάννασιν δκυό σσύλλοι πεινασμένοΓ 
έπολοήθην τζ’ εΐπεν της: «έΐ μανά, νά jò κρατής μανιέραν 
πού ’καμες κόρην δμορφην τοΰ βασιλιά πού πέρα.
Τζ’ ή μάνα έπολοήθην τζ’ εΐπεν της:
«Μέσ σοΰ γελάση τό Τουρτζίν τό σαλαβατισμένον 
τζαί πάρη σου τό μύροσ σου τό μουσκομυρισμένον. 
Τζ’ έπήεν ή μανούλλα της νά τήμ ποσαιρετίσ^ 
τζ’ έδωσέν της τζαί τή ψατζήν νά μέν τήν άπατηση. 
“Αμα τήν εΐ(δ)εβ βασιλιάς, έθάμπωσεν τό φως του” , 
εΐπεν της χάρισμά σου τά πότιμα, τά Κούκλια τζαί τ’ Άσσιέλια 
τζ’ δπου βρεθούν άφεντικά ας έδ’ δικά σου τέλεια.
Έπήραν την τοΰ βασιλιά γεναίκαμ παινεμένην, 
ώστι νά μποΰσιν τζαί νά βκοΰν εύρέθη ψατζεμένη. 
’Άχ, Χριστινοΰ τής θερμοκρήνης π’ άρωτοΰσιν εΐντα γίνεις, 
νειεν σέ κλαίω, Χριστινοΰ, μέ Τοΰρκον άρμασμένην 
καλλύτερα τζαί κλαίω σε στήμ μαύρηγ γήθ θαμμένην.

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΟΥΤΡΟΥΖ1ΔΟΥ, έτών 98, 
έξ “Ανω Άρόδων Πάφου.

Κ. Α. ΠΙΛΑΒΑΚΗ

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΛΙΠΕΡΤΗ·
“Ενα, βράδυ Κυριακής τοΰ Ιουλίου τοΰ 1923 στό πόντε τοΰ παραλιακού κα

φενείου «’Ανταίου» — δέν σώζεται σήμερα τίποτε άπό τό πιό δροσερό καφενείο 
τής Λεμεσού”, δμως οί Αεμεσιανοί, ιδίως οί παλιοί, θά θυμούμαστε μέ νοσταλγία 
τις δόξες που γνώρισε ώς θέατρο, αίθουσα κινηματογράφου, διαλέξεων, πολιτικών 
όμιλιών,, χορών κλπ. — μπροστά σέ μιά μικρή ομήγυρη μάς άπήγγειλε ό Λιπέρτης 
μερικά άπό τά ποιήματα τής συλλογής του Τζ'υπριώτικα τραούδκια, πού είχε μό
λις έκδοθή.

,n°^ θωστά £JX£ διαλέξει ν’ άρχίσει τήν ποιητική του έξόρμηση άπό τή Λε- 
μεσό. Εδω είχε ακουστή ή φωνή τοΰ έθνικοΰ βάρδου τής Κύπρου — τοΰ Βασ 
Μιχαηλίδη — πού τόσο ζωηρήν άπήχηση είχαν αφήσει τά τραγούδια του, Ιδίως 
ή Ενατη Ιουλίου και ή Χιωτισσα. Η Λεμεσός βρισκόταν τότε στήν πρωτοπορία 
της λογοτεχνικής κινήσεως στήν Κύπρο, μέ τούς ποιητές Γλαύκο Άλιθέρση, τόν 
Δημ. Δημητριάδη (Ντόριαν), τόν Γιάννη Λεύκη, μέ τόν κύκλο τού περιοδικού «Άβγή» 
που εβγαζε ό Αίμ. Χουρμούζιος, τόν Νίκο τόν Νικολαΐδη, πού έξέδωσε τό Γαλάζιο 
Λουλούδι, τις ’Ανθρώπινες καί "Ανθινες ζωές καί τό Στραβόξυλο, καί άρκετούς 
άλλους λογίους καί διανοουμένους — παλιούς καί νέους — (τούς μακ. Μεν. Φραγ- 
κούδη ~καί Εύγ. Ζήνωνα, τόν Νικ. Λανίτη, τόν Εύ. Πιτσιλλίδη, τόν Γιάγκο ’Ηλιάδη, 
τόν Γιώργο καί τόν Πάνο Φασουλιώτη καί μερικούς άλλους άκόμα.

'H εύπορούσα αστική τάξη στήν Κύπρο — δπως καί άλλού — μέ τις άνέσεις 
καί τις ύλικές άπολαύσεις πού γνώρισε τά πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, είχε άρχί- 
σει νά δείχνει κάποιο ένδιαφέρον καί γιά ζητήματα πνευματικά καί νά έπιζητεΐ 
καί τις λεπτότερες χαρές, πού δίνει ή λογοτεχνία καί γενικά τά προϊόντα τοΰ πνεύ
ματος καί τής Τέχνης. ’Έτσι καί στόν ποιητή, πού έκανε τότε τήν έμφάνισή του, 
τό Λε μεσιανό, κοινό έπεφύλαξε θερμή ύποδοχή’ τοΰ χάριζε τήν πρώτη Ικανοποίηση 
της άναγνωρίσεως, πού σέ λίγα χρόνια έμελλε νά γίνει Παγκύπρια καί Πανελλήνια. 
Την άλλη μέρα μετά τή συγκέντρωση τοΰ Άκταίου ό Λιπέρτης μέ τόν όποιο συν
δέομαι άπό τή μητέρα μέ στενό συγγενικό δεσμό, ήρθε νά μάς έπισκεφθή καί νά 
μάς χαρίσει μέ άφιέρωση τά τραγούδια του. Πολλές φορές τόν είχα δει σπίτι 
προηγουμένως καί πάντα μάς έδινε χαρά ό έγκάρδιος τρόπος του” άλλ’ αύτή τή 
φορά αισθανόμουν μιά ξεχωριστή εύχαρίστηση καί περηφάνεια νά κουβεντιάσω σά 
φίλος μέ τόν ποιητή.

Μέ καταφανή ικανοποίηση άκουσε άπό μένα πώς τά τραγούδια του είχαν άφήσει 
σέ δλους εύχάριστη έντύπωση καί ’ιδιαίτερα μάς εΐχε ένθουσιάσει ό θαυμάσιος τρό
πος τής άπαγγελίας του.

Μιλήσαμε γιά τήν ποιητική παραγωγή στήν Κύπρο, τούς ποιητάρηδες καί τόν 
Βασ. Μιχαηλίδη. Τοΰ έξέφρασα τήν βαθειάν άγάπη πού μοΰ είχαν γεννήσει τά 
ποιήματά του, δταν παιδί τοΰ δημοτ. σχολείου άκουα νά μάς τ’ άπαγγέλλει ό 
πατέρας μου καί άποστηθίζαμε στίχους των. Συμμερίστηκε τήν έκτίμησή μου γιά 
ròv Μιχαηλίδη, είχε δμως μερικές έπιφυλάξεις. ’Έβρισκε λ.χ. πώς χρησιμοποιούσε 
πολλές ξένες — ’ιδίως τούρκικες — λέξεις' θεωρούσε ώστόσο τή Χιώτισσα ώς τήν 
καλύτερή του δημιουργία. Πρός τό τέλος τής κουβέντας κάρφωσε έπάνω μου γλυ
κά τό βλέμμα του καί μέ κάπως έπίσημο τόνον μοΰ είπε: «θέλω νά γράψεις κι’ 
έσύ κάτι γιά τά τραούδκια μου». Τοΰ άπήντησα άμέσως πώς δέν άμφέβαλλα γιά 
τήν άξια των καί τήν έπιτυχία πού θάχαν, μά πώς θά βρισκόνταν άλλοι καταλλη
λότεροι μου — ήμουνα τότε άκόμα φοιτητής — γιά νά τά κρίνουν καί νά τά έπαι- 
νέσουν δσο τούς άξιζε. Τό φιλοφρόνημα τόν άφήκε άσυγκίνητο καί μέ φωνή κάπως

• Διάλεξη στό Σύλλογο «“Αρης», Λεμεσού στίς 2 τοΰ Φεβράρη 1955.
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θλιμμένη μου παρετήρησε: «Άλώπως φυλάεις τές κρίσεις σου νά τές γράψεις 
όταν πεθάνω». Ή πρόβλεψη έκείνη του ποιητή, ή όποια στάθηκε γιά μένα ένα 
βαρύ χρέος καί μιά Ιερή εντολή πραγματοποιείται σήμερα δστερα άπό άρκετά χρό
νια μετά τόν θάνατό του. Πριν άπό καιρό είχα κάμει ένα σχέδιο μελέτης γιά τή 
ζωή καί τό έργο του ποιητή, μά μονάχα τελευταία είχα νιώσει νά κατασταλάζουν 
μέσα μου κάποιες σκέψεις καί νά προβάλλει καθαρότερα ή ποιητική φυσιογνωμία 
του καί τό βαθύτερο νόημα τής ζωής του. Μελετώντας τή ζωή και τό έργο του 
θαρρώ πώς γνώρισα τό δράμα τοϋ Λιπέρτη, πού θά προσπαθήσω νά σκιαγραφήσω 
5τή σημερινή ομιλία μου. (Παρόμοια έργασία έχει έκδώσει πριν χρόνια ό φίλος 
μου ποιητής Γιάννης Λεύκης γιά τόν Βασ. Μιχαηλίδη).

Μέσα στά έφτά χρόνια πού μεσολάβησαν άπό τήν έκδοση του πρώτου ώς τήν 
έκδοση του δεύτερου τόμου τών Τζ'υπριώτικων τραουδκιών (1930), ή φήμη του 
Λιπέρτη είχε όριστικά στερεωθή. Μά ή άναγνώριση δέν ήρθε νά τόν βρή μόνη της' 
τήν κυνήγησε ό ίδιος καί είχε τήν τόλμη καί τήν άξιότη νά βγει νά τήν καταχτήσει 
με τό σπαθί του.

Τόν ’Απρίλη τοΰ 1925, στό Γυμναστήριο τής Λευκωσίας, μπροστά σέ χιλιάδες 
κόσμο πού έτρεξε νά ύποδεχτή τούς άθλητές τών Πανελληνίων άγώνων (πού τε
λούνταν στή Λεμεσό) καί τούς προσκυνητές άπό τήν Έλλλάδα, παρουσιάστηκε δ 
Λιπέρτης σάν έθνικός ποιητής τής Κύπρου καί μέ τόν χαιρετισμό του «άδέρκια, κα
λώς ήρτετε», γίνεται διερμηνέας τών έθνικών πόθων τοΰ Κυπριακού λαού. Δέν ή
ταν ή πρώτη φορά πού πρόβαλλε μπροστά στό πλήθος ν’ άπαγγείλει. Τό 1897, στήν 
έκκλησία τοΰ Άγ. Λαζάρου, άπό τό θρόνο τοΰ Δεσπότη, (κατ’ άλλη πληροφορία 
τοΰ μακ. Γ. Άραδιπιώτη, ή συγκέντρωση έγινε σέ αίθουσα κοντά στό σημερινό χτί
ριο τής Τραπέζης Κύπρου’ μίλησαν τότε ό Σ. Μενάρδος, σχολάρχης, ό Κοσμάς Λυ- 
σιώτης, ή Μαρίτσα Λοΐζου καί άπάγγειλε ό Λιπέρτης) σκόρπισε ρίγη πατριωτικού 
ένθουσιασμοΰ μέ τό ποίημά του «Είς τήν Κρήτην» (περιλαμβάνεται στή συλλογή του 
«Σ τόνοι» 1899).

«’Ήτανε νύχτα σκοτεινή, όλόβαθο σκοτάδι 
πού σκέπαζε τήν άμοιρη καί ξακουσμένη Κρήτη. 
Κλάψες, κα(η)μοί καί βάσανα, μαρτύρια τοΰ "Αδη. 
Άπό ψηλά άκουστήκανε έκεΐ στόν Ψηλορείτη 
τουφέκια βροντερόφωνα, άπελπισιάς κατάρα 
Καί ή σκλαβιά άνατρίχιασε, τήν έπιασε τρομάρα».

’Έτσι άρχιζε τό ποίημα, πού είχε τό ίδιο περίπου άποτέλεσμα δπως ή έλεγεία 
τοΰ Σόλωνος γιά τή Σαλαμίνα’ μερικοί άπό τούς άκροατές έτρεξαν νά γραφτούν 
έθελοντές’ μεταξύ αύτών μιά γυναίκα, θεοδώρα όνόματι, καί ένας χωρικός, πού 
έγκατέλειψε στή Σκάλα τό μουλάρι μέ τήν πραμάτεια του!

Τώρα δμως στά 1925, δπως άργότερα στά 1927 στούς Πανελλήνιους άγώνες 
στή Λευκωσία, μέ τό ποίημά του «Κονάτζ'ιν μιάν γιά πάντα», καί τό 1929, στό 
Γυμναστήριο τής ΛεμεσοΟ μέ τό ποίημα «Καλώς τους, Καλώς ήρτετε», μιλοΰσε ένας 
άλλος Λιπέρτης πού θύμιζε τούς άρχαίους ραψωδούς ή μάλλον τούς ποιητές καί ρή
τορες πού έτρεχαν στήν ’Ολυμπία γιά νά διεκδικήσουν κΓ αύτοί τό στεφάνι τής 
νίκης καί τήν άναγνώριση, τοΰ έργου των. Μέ τή σοβαρή φυσιογνωμία τοΰ με- 
στωμένου άντρα, μέ ιερατική, λές, έπισημότητα, μπροστά σ’ ένα πλήθος πού άριθ- 
μοΰσε χιλιάδες άκροατές δχι μόνο Κυπρίους άλλά καί έπίσημα πρόσωπα άπό τήν 
Ελλάδα, μέ βροντερή φωνή καλά κυριαρχημένη, μά πού τή δονούσε ό παλμός τοΰ 
ένθουσιασμοΰ, άπήγγελλε μέ τέχνη άρχαίου ύποκριτή τά πατριωτικά του ποιήματα 
στήν καθαρή κυπριώτικη τοπολαλιά, πού, δσο κι’ άν ήχοΰσε παράξενη στ’ άφτιά 
τών άδερφών μας Ελλήνων, κατώρθωνε ώστόσο νά τους μεταδώσει τή συγκίνηση 
καί τό νόημα τοΰ τραγουδιού, δπως οί ίδιοι άργότερα όμολογουσαν. Δίκαια λοι
πόν δ Λιπέρτης κέρδισε στούς άγώνες αύτούς — πού έμοιαζαν μέ έθνικές πανηγύ- 
ρεις — τό καλύτερο στεφάνι τής νίκης — ν’ άναγνωρισθή, έπίσημα μπορούμε νά 
πούμε, δ έθνικός ποιητής τής Κύπρου. Κι’ άπ’ αύτή τή στιγμή αισθάνεται δλη τήν 
περηφάνεια μά καί τήν εύθύνη γιά τόν έξαιρετικό αύτό τίτλο.

*Ο β' τόμος τών Τζ'υπριώτικων Τραουδκιών, πού βγήκε τό 1930, προλογίζεται
Χρ. Σάββα: 'Τφασματογραφία

64

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



άπό τόν Κωστή Παλαμά. Ή κρίση τού μεγαλύτερου ποιητή τής Νεωτ. Ελλάδας 
διατυπωμένη μέ τή συνήθη συμπάθεια καί κατανόηση γιά τόν ομότεχνό του, και 
-ττρό πάντων ό χαρακτηρισμός δτι τά τραγούδια του Λιπέρτη «είναι εδρημα γιά 
τόν έραστή τών ώραιοτήτων» τόν κολάκευαν δχι λιγώτερο άπό τις έπευφημίες καί 
tà χειροκροτήματα τοΰ πλήθους στά Γυμναστήρια καί στά θέατρα. Άνταποδίνοντας 
τήν τιμή άφιερώνει τήν «Μητρυιά» (ένα άπό τά πατριωτικά ποιήματα του Β ' τόμου) 
«στον μιαλλήττερον ποιητήν τής Νεώτερης Ελλάδας».

’’’Ηταν άλήθεια έξαιρετικά ευαίσθητος καί δεχόταν μέ φιλαρέσκεια κάθε εύνοϊ- 
κή κρίση πού δημοσιευόταν γιά τό έργο του’ — στούς τρεις τελευταίους τόμους 
φρόντισε νά περιληφθοΰν άποσπάσματα άπό τις κρίσεις αύτές γιά τό έργο του.

’Έπειτα άπ’ αύτές τις έπιτυχίες δέν άργησαν νά έπιδαψιλεύωνται άπανωτές οί 
τιμές κι’ οί έκδηλώσεις σεβασμού πρός τόν ποιητή. Τό 1932 τοΰ άπονέμεται άπό 
τή Γαλλική Κυβέρνηση ό τιμητικός τίτλος τοΰ άξιωματικοΰ τής ’Ακαδημίας. Καθη
γητές Πανεπιστημίων καί "Ελληνες λογοτέχνες καί κριτικοί γράφουν εύνοϊκά σχό
λια γιά τό έργο του στον ’Αθηναϊκό τύπο. Καί οί Κυπριακές πόλεις, ή μιά υστέ
ρα άπό τήν άλλη, διοργανώνουν γιορτές, δπου ό Λιπέρτης καταμαγεύει μέ τήν 
άπαγγελία του τούς άκροατές καί δέχεται τά συγχαρητήρια άπειράριθμων θαυμα
στών τής τέχνης του. Καί τόση ήταν ή δημοτικότητά του, ώστε ή πρωτεύουσα πού 
τόν διεκδικοΰσε γιά πολίτη της, ήταν έτοιμη κάποτε νά τόν έκλέξει δημοτικό σύμ
βουλο, άν ό ίδιος τήν τελευταία στιγμή δέν άπεφάσιζε νά κρατηθή μακριά άπό 
τήν κομματική διαπάλη.

Συνεπαρμένος άπ’ δλες αύτές τις τιμητικές έκδηλώσεις παίρνει τήν άπόφαση 
νά κυνηγήσει τη δόξα καί έξω άπό τά δρια τής Κύπρου. Τόν Γενάρη τοΰ 1936 
βρίσκεται στήν ’Αλεξάνδρεια, δπου ή Έλληνική παροικία καί οί Κύπριοι ’ιδιαιτέ
ρως, τοΰ έτοιμάζουν θερμή ύποδοχή. Πρωτοστατούν φίλοι του λογοτέχνες, δπως ό 
Γλ. Άλιθέρσης καί δημοσιογράφοι, δπως ό Καραβίας καί άλλοι.

'Η μεγαλύτερη δμως δόξα — πραγματική άποθέωση — τόν περίμενε στόν 
κλεινόν άστυ τής Παλλάδος. Μπροστά σ’ ένα πυκνό έκλεκτό άκροατήριο, άπό κα
θηγητές Πανεπιστημίου, λογίους, λογοτέχνες καί φιλομούσους στήν αίθουσα του 
πιό έπισήμου φιλολογικού συλλόγου, τόν «Παρνασό», υστέρα άπό σύντομη εισήγη
ση τοΰ μακ. ’Ιω. Συκουτρή, παρουσιάζεται συγκινημένος άλλά μέ δλη τήν αύτο- 
πεποίθηση καί τό θάρρος ό ποιητής καί άπαγγέλλει μερικά άπό τά ποιήματά του. 
Μέ πόσον ένθουσιασμό καί θερμές έκδηλώσεις ύποδέχτηκε τό ’Αθηναϊκό κοινό τόν 
Κύπριο ποιητή, μαρτυρούν τά σχόλια καί τά κριτικά σημειώματα έκλεκτών λογίων 
καί δημοσιογράφων στις ’Αθηναϊκές έφημερίδες καί τά περιοδικά. Τήν καταπληκτι
κή έντύπωση πού άφήκε συνοψίζει πολύ πετυχεμένα τό άρθρο τοΰ Π. Χάρη: *Η  
άπαγγελία τοΰ Λιπέρτη, γράφει ό Χάρης, δέν ήταν ή καλύτερη, ή δροσερώτερη, ή 
πιό άβίαστη; ήταν ή μ ό ν η άπαγγελία πού είχα άκούσει. 7Ηταν μιά άπαγγελία πού 
έδινε τό πιό θαυμαστό άποτέλεσμα — βοηθούσε τόν άκροατή νά καταλάβει στί
χους γραμμένους στό γλωσσικό ιδίωμα πού μεταχειρίζεται ό Λιπέρτης, δηλ. σέ 
άγνωστή μας σχεδόν γλώσσα. Ό ποιητής γιά νά έξασφαλίσει πιό στενή έπικοι- 
νωνία μέ τό άκροατήριο του πριν άπό τήν άπαγγελία κάθε τραγουδιού διάβαζε μιά 
σύντομη περίληψη τοΰ περιεχομένου του. Άλλά τό ποίημα δέν είναι κάτι πού πρέπει 
νά τό καταλαβαίνουμε μόνο' πρέπει νά τό νιώθουμε, νά αισθανθούμε τόν παλμό 
του καί νά δεχτούμε ώς τά βάθη τής ψυχής μας τή μουσική του. ΚΓ ή άπαγγελία 
τοΰ Λιπέρτη έκαμε τό θαύμα της πέρα ώς πέρα- μάς βοήθησε νά έκτιμήσουμε δλη 
τήν άξια τής ποιήσεώς του...».

"Οταν τό καλοκαίρι τοΰ 1936 γύρισε στήν Κύπρο δ Λιπέρτης ήταν πιά χορ- 
τασμένος άπό δόξα καί τιμές. Είχε πατήσει τό τελευταίο σκαλοπάτι τής δόξας καί 
είχε άξιωθή τις μεγαλύτερες τιμές, πού κανένας Κύπριος λόγιος ή λογοτέχνης δέν 
γνώρισε ώς τότε.

’Από τήν κορυφή πού βρέθηκε άνεβασμένος μπορούσε τώρα νά ρίξει μιά μα
τιά στόν μακρινό καί έπίπονο δρόμο πού είχε διανύσει γιά νά φτάσει έκεΐ ψηλά. 
Εβδομήντα όλόκλήρα χρόνια είχαν περάσει άπό τότε πού πρωτόειδε τό φώς σ’ 
ενα σπιτάκι τής Σκάλας, κοντά στή Σωτήρα. Παιδάκι παχουλό, δυσκίνητο καί
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κάπως αδέξιο καί συνεσταλμένο έμαθε τά πρώτα γράμματα στό αλληλοδιδακτικό 
σχολείο καί συνέχισε κατόπι στό Σχολαρχείο τής γενέτειράς του. Ζωηρή έφεση 
στά γράμματα τόν διακρίνει καί μιά κλίση ιδιαίτερη στά έκκλησιαστικά. ’Ανα
τράφηκε κάτω άπό τή σκιά τής Μητροπόλεως συναναστρεφόμενος τούς τροφί
μους της καί ή φιλοδοξία του είναι νά γίνει Δεσπότης. Προσόντα γι’ αύτό τό 
άξίωμα δέν τόν λείπουν: ζήλος γιά μόρφωση, έμφάνιση έπιβλητική, φωνή δυνα
τή καί γλυκειά πού τήν καλλιεργεί καί γιά ν’ άπαγγέλλει καί γιά νά ψάλλει. 
Υπάρχει άλλωστε στήν ο’ικογένειά μας ή παράδοση τοΰ ράσου. Μέ τόν καιρό 
ώστόσο καί άλλες φιλοδοξίες καί λαχτάρες ξυπνούν μέσα του. Άπό τούς δασκά
λους καί τούς καθηγητές του μερικοί έρωτοτροποΰν μέ τις Μούσες — ό θεόδουλος 
Κωνσταντινίδης, έγραψε τόν Πέτρον καί τόν Κουτσούκ Μεχμέτ καί ό θεμιστ. 
θεοχαρίδης (του Σχολαρχείου) ποιητής, τήν τραγωδία «Πέτρος ό Συγκλητικός». 
'Η Σκάλα μέ τήν έκλεπτυσμένη κοινωνία της — άπό δικούς μας καί τήν ξένη 
παροικία — διατηρεί κάποια λογοτεχνική κίνηση καί ταράζεται άπό τούς ποιητικούς 
οίστρους αισθηματικών στιχοπλόκων’ — έκεΐ έγραφε ποιήματα καί ό Βασίλης Μι- 
χαηλίδης καί αργότερα ό Γουσταΰος Λαφφόν. Οί στίχοι των μαζί μέ ποιήματα 
τοΰ Παράσχου καί άλλων ρωμαντικών τής έποχής έσμιγαν στήν ψυχή του μέ κάποια 
σκιρτήματα πού άρχισε νά νιώθει ή έφηβική του καρδιά. Σέ λίγο δμως σκληρά 
χτυπήματα τής μοίρας απανωτά διαλύουν τά παιδικά του όνειρα καί ρίχνουν στήν 
εύαίσθητη ψυχή του μαΰρα σύγνεφα πού θά θολώσουν γιά πολύν καιρόν τόν ορί
ζοντα τής πρώτης νεανικής του ήλικίας. Ό Χάρος τοΰ άρπάζει τρεις άγαπημένες 
άδερφοΰλες, τόν πατέρα καί υστέρα τήν τελευταία άγκυρα τής ζωής του, τήν πολυα- 
γαπημένη του μητέρα.

'Ολομόναχος τώρα στόν κόσμο ζητά παρηγοριά σέ κάποια ανώτερη μόρφωση 
πού θά τοΰ εξασφαλίσει τά μέσα γιά τή ζωή. Επιδίδεται στήν έκμάθηση ξένων γλωσ
σών καί γιά τέσσερα χρόνια σπουδάζει τ’ αγγλικά καί τά γαλλικά στή Βηρυτό. 
Ρίχνεται κατόπι στή βιοπάλη πού τοΰ έπιφυλάσσει σκληρές δοκιμασίες. Μπαίνει 
στήν Κυβερνητική ύπηρεσία πέντε χρόνια δόκιμος στό Δικαστήριο τής Σκάλας’ 
ύστερα σέ προσωρινές έργασίες, πληρωτής ανακουφιστικών έργων, πληρωτής άκρί- 
δων, έπόπτης άκτοφυλάκων, έπιτετραμμένος γιά τήν άσθένεια άμπελιών, καταγραφή 
ζημιών άκρίδος κ. ά. Οί ύπηρεσίες του αύτές (πού γίνονται κυρίως στά χωριά) τόν 
φέρνουν σέ στενή έπαφή μέ τόν κύπριο χωρικό. Γνωρίζει άπό κοντά τή ζωή τοΰ 
χωριοΰ, μέ τις χαρές καί τις λΰπες της καί προπάντων μέ τόν καθημερινό μόχθο 
γιά τό ψωμί’ καί μαθαίνει στήν εντέλεια τό κυπριακό ιδίωμα πού βύζαξε μέ τό 
γάλα τής μητέρας του τής ώραίας Κοκώνας άπό τό "Ομοδος (έξαδέρφισσας τοΰ 
παπποΰ μου). Γιά νά έξασφαλίσει κάποιαν άνεση άπό τήν πλανητική ζωή του άνα- 
λαμβάνει τή διεύθυνση του καταστήματος Turner στή Λευκωσία. Μά ή άνήσυχη 
ψυχή του δέν βρίσκει ουτ’ έδώ ικανοποίηση. Φεύγει στήν Αίγυπτο γιά καλύτερη 
έργασία. "Ομως ό πόθος του γιά ανώτερες σπουδές κι’ οί πρώτες του φιλοδοξίες 
τόν φέρνουν στήν ’Ιταλία καί έπειτα στήν ’Αθήνα, δπου γιά δύο χρόνια φοιτά στό 
Πανεπιστήμιο καί παρακολουθεί μαθήματα (κυρίως) θεολογίας. Οικονομικοί περισ
σότερο λόγοι τόν άναγκάζουν νά διακόψει τις σπουδές καί νά ξαναριχτή στήν 
βιοπάλη. Γυρίζοντας στήν Κύπρο δοκίμασε δυό—τρεις έργασίες γιά νά καταλήξει 
στό διδασκαλικό έπάγγελμα, πού στάθηκε ό τελευταίος σταθμός τής έπαγγελμα- 
τικής του σταδιοδρομίας. Στήν ’Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, μέ διευθυντή τόν 
Canon Newham άραξε γιά 30 περίπου χρόνια μέ μιά διακοπή ώς διευθυντής τής 
Έμπ. Σχολής Λεμύθου.

Στά προηγούμενα δέκα χρόνια τής ταραγμένης του ζωής είχαν έκδηλωθή καί 
οί πρώτες του έρωτοτροπίες μέ τή Μοΰσα. Πότε σέ άπταιστη καθαρεύουσα καί πότε 
σέ λίγο χρωματισμένη άπό τό κυπριακό ιδίωμα δημοτική έχυσε τόν πόνο γιά τούς 
χαμούς τών δικών του, πού είχαν σκορπίσει στή ψυχή του ή τούς έρωτικούς του 
κοιημούς γιά τήν σκληρόκαρδη Εκείνη, πού δέν έστεργε νά δώσει προσοχή 
στις παθητικές έπικλήσεις του. «'Η χαλαρωμένη λύρα» του, βγαλμένη στά 1891 
καί οί «Στόνοι» στά 1899, πέρασαν σχεδόν απαρατήρητοι στήν έποχή τους καί 
έχουν σήμερα λησμονηθή. Καί δμως στούς στίχους τών δυό αύτών συλλογών βρί
σκεται ή ίδια πονεμένη, έρωτόπαθη ψυχή τοΰ Λιπέρτη καί ό ήθογραφικός καί δι
δακτικός τόνος πού συναντούμε καί στά Τζ'υπριώτικα Τραούδκια του. "Οταν ζεύ- 

τήκε στό μαγγανοπήγαδο τής διδασκαλικής δουλειάς σώπασε γιά καλά μέσα του 
ή φωνή τοΰ ποιητή. Τά πρώτα χρόνια έργάστηκε σκληρά — 50 ώρες τήν έβδο- 
μάδα — δταν είχε ώρες διδασκαλίας καί στό Παρθεναγωγείο Φανερωμένης καί 
ιδιαίτερες παραδόσεις. Σ ιγά-σιγά τόν άπορρόφησε τελείως τό δασκαλίκι, μά τοΰ 
έξασφάλιζε μιά τακτική καί νοικοκυρεμένη ζωη. 'Η συναναστροφή μέ τά παιδιά 
στό σχολείο κΓ ή εύθύνη του γιά τό οικοτροφείο τοΰ έδιναν τό ξεγέλασμα πώς ήταν 
κΓ αύτός ένας πατέρας, κΓ άναπλήρωνε ώς ένα σημείο τή στέρηση μιας πραγμα
τικά δικής του οικογενειακής φωλιάς. Μέσα στή ρυθμισμένη τώρα καί γεμάτη 
καθήκοντα ζωή του οί παλιοί πόνοι καί καημοί τών νεανικών του χρόνων είχαν 
άπαλύνει καί σχεδόν ξεχαστή. Αύτό τόν έκανε περισσότερο ν’ άγαπά τό διδα
σκαλικό έπάγγελμα, νά δοθή σ’ αύτό μ’ δλη του τήν καρδιά καί νά κερδίζει 
εύκολα τήν συμπάθεια καί τόν σεβασμό τών μαθητών του καί τήν έμπιστοσύνη καί 
τήν έκτίμηση τών προϊσταμένων του (ό Κάνων Νιούχαμ τοΰ άνέθεσε γιά ένα διά
στημα τή διεύθυνση τοΰ οικοτροφείου). ’Αντίθετα μέ μερικούς πτωχοπροδρόμους 
συναδέλφους του πού μεμψιμοιροΰσαν γιά τήν τύχη τους (κι έβρισκαν τήν ύλική 
αμοιβή πολύ μέτρια — δπως καί ήταν αλήθεια — καί πού οδηγούσε τάχα σέ θά
νατο τοΰ δασκάλου πάνω στή ψάθα) ό Λιπέρτης, — άφοΰ άλλαξε τόσα έπαγγέλ- 
ματα στή ζωή του, — αισθανόταν καί εύτυχής καί περήφανος γιά τό έπάγγελμά του. 
Τό έπαιρνε σά μιά ύψηλή αποστολή, παρόμοιο μέ τό ιερατικό άξίωμα πού όνειρευό- 
ταν στά παιδικά του χρόνια. Έπί πλέον είχε κΓ ένα άλλο θέλγητρο γι’ αύτόν. 
Τοΰ έδινε τήν εύκαιρία νά καταγίνεται μέ τή φιλολογία καί ιδιαίτερα μέ τήν ποίη
ση, πού δέν έπαψε νά είναι ή αδυναμία καί τό έντρύφημά του. Εκτός άπό τά Ελ
ληνικά μπορούσε ν’ απολαμβάνει καί ξένων ποιητών τά δημιουργήματα, ’Αγγλικά, 
Γαλλικά καί Ιταλικά, πού είχε τήν εύχέρεια νά τ’ άποστηθίζει. ’Ιδιαιτέρως τόν 
τραβούσε ή έκκλησιαστική φιλολογία, ή ποίηση καί ύμνωσια. Τακτικός στις λει
τουργίες, δπως ό Παπαδιαμάντης, όδηγοΰσε καί τούς μαθητές του καί έψαλλε 
κατανυχτικά μέ τή βαθειά καί δυνατή φωνή του.

’Έτσι, δσο καί νά τόν βάραινε ή έντατική καί γεμάτη εύθΰνες έργασία του 
στό σχολείο, δέν πρέπει νά φανταστούμε πώς είχε όλότελα άπαρνηθή τή Μούσα. 
'Η έπιτυχία τού Βασ. Μιχαηλίδη, πού χρησιμοποίησε μέ τόση τέχνη στή Χιώτισσα 
καί τήν Άνεράδα τό ζωντανό Κυπρ. ιδίωμα δέν τόν άφηνε ασυγκίνητο.

Τό Νοέβρη τού 1917 ό βάρδος τής 9ης Ιουλίου έκλεισε τά μάτια του καί τή 
θέση του δέν βρισκόταν άξιος διάδοχος νά τήν πάρει. ’Ακουόταν μόνον ή φωνή 
τών Κυπρίων ποιητάρηδων, πού έπαιρναν θέματά τους τούς φόνους, τις αύτοκτο- 
νίες, τις άπαγωγές ή τά θαύματα τών άγιων, πού τά συνέθεταν σέ δεκαπεντασυλλά
βους συνήθως στίχους, σέ μιά γλώσσα νοθεμένη καί διαστρεβλωμένη συχνά γιά νά 
ύπηρετήσει τό μέτρο καί τήν όμοιοκαταληξία. Καί ήρθε τότε ό καιρός ν’ άνοίξει 
καί πάλι ή μυστική πηγή, πού χρόνια φαινόταν πώς είχε στερέψει, καί ν’ άναβλύσει 
πλούσιο τό τραγούδι τού Λιπέρτη στήν Κυπριακή λαλιά.

Πώς μπορούσε άλλωστε νά κρατήσει περισσότερο κλεισμένα τόσα αισθήματα 
πού κόχλαζαν μέσα του — ήφαίστειο άληθινό — «τό καμίνιν», δπως τόνομάζει ό 
ίδιος σ, ενα του ποίημα:

Καθώς γράφει στόν έμβριθή πρόλογό του ό φίλος λόγιος καί ποιητής κ. Γεώργ. 
Μαρκίδης — άπό τόν όποιον πήρα καί αρκετά βιογραφικά στοιχεία, — ή ποίηση 
ήταν γιά τόν Λιπέρτη μιά έπιτακτική άνάγκη, δπως τήν έκφράζει τόσο Λ
Παλαμάς στούς στίχους του:

ώραΐα ό

Νά σωπάσω; Τί θά γίνουν έδώ μέσα, έδώ βαθιά 
ΚΓ δσα κύματα σαλεύουν κΓ δσα λαχταρούν πουλιά, 
ΚΓ δσοι άνέμοι άποκλεισμένοι κΓ δσοι ποταμοί δετοί 
πού κανείς μηδέ τά σπρώχνει μήτε τά κρατεί 
καί γυρεύουν κάποιο δρόμο νά χυθούνε νά ξεσπάσουν, 
γιατί θάνατοι θά γίνουν καί θά μέ χαλάσουν.

ύποταχθήΜά καί πάλι πόσος κόπος καί πόση άγωνιώδης προσπάθεια γιά νά 
τό πάθος στό νόημα τής τέχνης! Πόσες μέρες καί νύχτες έπρεπε νά δουλευτούν 
καί νά ξαναχυθοΰν οί στίχοι γιά νά πάρουν τήν τέλεια φόρμα, ώστε νά μπορεί 
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ό Λιπέρτης νά παρουσιαστή άντάξιος συνεχιστής καί νά ξεπεράσει ακόμα — στή 
γλώσσα καί τή στιχουργία τούλάχιστον — τόν προκάτοχό του !

Καί ό μόχθος αύτός καί ή φιλότιμη έργασία στέφθηκαν άπό λαμπρή έπι- 
τυχία. Ό ταπεινός καί σέ περιορισμένο κύκλο γνωστός δάσκαλος τής ’Αγγλι
κής Σχολής βρέθηκε μέσα σέ λίγα χρόνια ξακουσμένος' ό δαψνοστερής ποιητής 
τής Κύπρου, μέ τή φήμη απλωμένη στό Πανελλήνιο. —Ναί! Είναι τώρα κατά
φορτος άπό δόξα καί τιμές' έχει νικήσει καί τή φτώχεια πού τόν βασάνισε νέο. 
Άλλά στό ύψος έκείνο πού τόν ανέβασαν χρόνων και χρόνων προσπάθειες καί 
καρδιοχτύπια αισθάνεται πώς είναι μόνος. Καί άλλοτε τόν κυρίευε αύτό τό αίσθη
μα τής μοναξιάς, τώρα δμως τοΰ γεννά μεγαλύτερο δέος. Μέ ποιόν θά μοιρα
στή τίς δόξες καί τά έχη του; Δέν βλέπει πλάϊ του κανένα στοργικό χέρι νά 
σφίξει τό δικό του, νά του χαϊδέψει τό φλογισμένο μέτωπο, νά τοΰ σκουπίσει ένα 
δάκρυ σέ ώρα θλίψεως (αύτά δέν μπορούν νά τά κάμουν οΰτε καλοί συγγενείς 
οΰτε στενοί φίλοι). Γιά μιά στιγμή περνά άπό τό νοΰ του πώς δσα έχει κατα
χτήσει δέν αξίζουν τίποτα «δσο αξίζει ένα φίλημα, δσο άξίζει ένα δάκρυ» άπό 
πρόσωπο άγαπημένο, (δπως λέει ό Παλαμάς). Νιώθει πικρά μετανιωμένος πού 
δέν έκαμε κι’ αύτός οικογένεια, πώς δέν κέρδισε τή συντροφιά μιας πιστής κι’ 
άγαπημένης γυναίκας. Τό έξομολογείται σ’ ένα φίλο του: «’Έκαμα πολλά λάθη 
είς τήν ζωήν μου. ’Άνθρωπος είμαι. Δέν μετανοώ καί δέν λυπούμαι διά κανένα 
άπό τά λάθη μου. ΔΓ ένα μόνον μετανοώ καί λυπούμαι. Πού δέν έκαμα ίδικόν μου 
σπίτι. Μέ άγαποΰν οί συγγενείς μου καί μέ περιποιούνται. Εντούτοις πάντοτε 
αισθάνομαι τό κενόν πέριξ μου, μή πρός κακοφανισμόν σας, οιίσθάνομαι ξένος, 
αισθάνομαι πολύ μόνος». Ερωτεύτηκε στά νιάτα του, μά ή φτώχεια καί κάποια 
δισταχτικότητά του τόν έμπόδισαν νά ένθαρρύνει τό αίσθημά ~του πρός τό γάμο. 
”Η, κατ’ άλλην πληροφορία, ό πατέρας τής κόρης πού άγαπούσε —- μιας Σ καλιώ- 
τισσας — άπέρριψε τήν πρότασή του, γιατί ό Λιπέρτης δέν είχε σίγουρη δουλειά. 
’Ίσως αύτό νά θυμάται δταν τραγουδεί:

Σαρανταπέντε χρόνια έποσώσαν 
πού τότε πδρκουμουν στό σπιτικόν σου 
Τζι’ οί τόσοι πόνοι μου έν έβωβώσαν 
τζι’ ήτουν τό φταίξιμον οΰλον δικόσ σου.

Η ερωτική φωτιά πού έκαιγε τά σωθικά του, τό πάθος τό σαρκικό βράζει 
άκόμα στό γεροντικό του κορμί. Κι’ αύτός είχε φανταστή πώς ξεχύνοντάς το στούς 
στίχους του είχε βρει τή λύτρωση. Χάσκει άκόμα μπροστά του «σάν χάς νεκα- 
τσΊασμένον καί σάν θεόρατος κρεμμός». «’Αφού ένιωσε τήν ύπέρτατη άγαλλίαση 
πού γνωρίζει κάθε καλλιτέχνης δταν δημιουργεί — νά λυτρώνεται δηλ. άπό τή 
σκλαβιά τού πόνου καί τού πόθου, βλέπει τώρα πώς σέρνει πάλι τίς ίδιες βαρειές 
άλυσίδες τών παθών αύτών».

θυμούμαι μιά κουβέντα πού κάμαμε μαζί ένα καλοκαίρι στήν Τροοδίτισσα. 
Πηγαίνοντας έκδρομή στόν Κόκκο σταμάτησα γιά ένα βράδυ στό μοναστήρι τής 
Τροοδίτισσας. Τόν βρήκα έκεΐ νά κάνει τήν έξοχή του. Επειδή δέν ύπήρχε δω
μάτιο διαθέσιμο, μου πρότεινε νά μείνω τή νύχτα στό δωμάτιό του. «Δέν κάμνω 
στόν καθέναν τούτην τήν χάρην» έσπευσε νά μού προσθέσει. Σέ λίγο μπήκα στό 
νόημα αύτής τής παρατηρήσεως. Πλαγιάσαμε νωρίς, γιατί ένιωθα πολύ κουρα
σμένος άπό τήν ολοήμερη καβάλλα σέ μουλάρι. Ό ύπνος ώστόσο άργησε νά μέ 
πάρει, ένώ ό Λιπέρτης κοιμόταν βαριά στό άλλο κρεβάτι κι’ άκούονταν τά ροχα
λητά του πού έμοιαζαν μέ μουγκρητά. ’Εννοείται πώς αύτά δέν ήταν τό καλύτερο 
ναννούρισμα γιά μένα. ’Έμεινα πολλήν ώρα άγρυπνος καί θά κοιμήθηκα 3—4 ώ
ρες τό πολύ, όπότε μέ ξύπνησαν τά βαριά βήματά του στό δωμάτιο. Κάνοντας τήν 
άνάγκη φιλοτιμία σηκώθηκα κι’ έγώ γιά νά τόν συνοδέψω στόν πρωινό του περί
πατο. Προχωρούσαμε σιωπηλοί μέσα στό δάσος τών πεύκων πού μοσκομύριζαν, 
μέ τήν αύγινή δροσιά καί τό γλυκό φώς πού ροδοχάραζε. Μού έξήγησε δτι ό ύγιει- 
νός αύτός περίπατος πού συνήθιζε άπό τά νιάτα του, τού ήταν απαραίτητος, δπως 
καί τού δειλινού, γιατί έτσι καί μέ μερικές γυμναστικές άσκήσεις περιώριζε τήν 
παχυσαρκία του. Νέος είχε περάσει τίς 100 όκάδες καί κατώρθωσε νά ρίξει τό 

βάρος γύρω στις 70. Τότε δμως ζύγιζε περισσότερο. Άνάπνεε άργά κι’ άγκομα- 
χουσε. Μετά μισή ώρα περίπου καθίσαμε κάπου κι’ άρχισε κουβέντα γιά τήν 
ποίηση. Τού άπήγγειλα μερικούς στίχους τοΰ Παλαμα' μου είπε δτι τόν έβρισκε 
πολύ βαθύ, σκοτεινό. Προτιμούσε τούς «έλάσσονας» ποιητάς τόν Δροσίνη καί 
τόν Πολέμη καί τούς ρομαντικούς τής παλαιότερης γενεάς, τόν Παράσχο λ.χ. πού 
ναννούρισαν τήν έρηβική του ψυχή. Μού άπήγγειλε τότε ένα ποίημα του 
Stecchetti καί μού τό μετέφρασε άπό τά ’Ιταλικά. «’Έτσι θέλω, μού κάνει, τά τρα
γούδια' νά βγαίνουν άπό μέσα στήν καρδιά», θεώρησα κι’ έγώ κατάλληλη τήν 
εύκαιρία ν’ άραδιάσω μερικές γνώσεις γιά τήν ποίηση άπό πρόσφατα διαβάσματά 
μου τής Σχολής τής Ψυχανάλυσης. *Η  ικανοποίηση τών όρμων καί τών έπιθυμιών 
— πού κυριώτερη είναι ή libido ή έρωτική όρμή (ή έρωτογόνον) κατά τόν Freud — 
άναζητείται άπό τόν ποιητή οχι στόν πραγματικό κόσμο μέ τή δράση, άλλά στή 
σφαίρα τής φαντασίας. Τό ποίημα δπως καί τδνειρο πηγάζει άπό τήν άδέσμευτη 
ένέργεια τής ψυχής, άναβλύζει μέσα άπό κάποιες άγνωστες, μυστικές πηγές της. 
Ό ποιητής είναι στις στιγμές τής έμπνευσής του σέ μιά κατάσταση θείας μανίας 
(ένθους). Καί τήν κατάσταση αύτή τήν μεταδίνει καί στούς άλλους πού επικοι
νωνούν μέ τό έργο του. ’Ονειρεύονται τδνειρό του σά δικό τους δνειρο. Γίνεται 
αύτό πού τόσο όμορφα ό Shelley στόν «Κορυδαλλό» του.

1) Κάνει δ,τι λέει ô Γκαϊτε στόν Εύφορίωνά του :
Κι’ ένω 6ου6ός μένει ô άνθρωπος μέσ στό μαρτύριό του 
τό θείο δώρο έχω έγώ νά λέω πώς ύποφέρω.

Σάν ποιητής πού κρύβεται στό φώς τών λογισμώ(ν) του 
καί μοναχός του ψάλλει, 
ώσότου μάθει νά πονεί κι ό κόσμος τδνειρό του 
καί νά γροικάει αγνώριστα νοήματα καί κάλλη.

Ό ποιητής ξέρει νά δίνει τέτιο ΐύπο στά όνειρά του πού νά χάνουν κάθε προ
σωπικό χαρακτήρα' τ’ άποσκεπάζει καί τά όμορφαίνει κι’ έτσι δίνει καί στούς 
άλλους τό μέσο ν’ άντλήσουν άπό τίς πηγές ήδονής τού δικού των ύποσυνειδήτου 
άνακούφιση καί παρηγοριά.

Ιδιαίτερα ό λυρικός ποιητής είναι δ τύπος τού άνθρώπου πού άγαπά νά δεί
χνεται — θέλει νά τόν βλέπουν καί νά «θεάται» τούς άλλους. ’Ανοίγει τήν καρ
διά του καί παραδίνει στό κοινό τά έσώτερα συναισθήματά του, τίς λαχτάρες καί 
τούς καημούς του. Δέν μπορεί νά κρατήσει κρυφό, φωνάζει, τόν πόνο του. 
«Εκτίθεται» κι’ αισθάνεται εύχαρίστηση πού τόν βλέπουν οί άλλοι.1) Στό βάθος 
αύτής τής τάσης ύπάρχει τό θεαματικό σύμπλεγμα πού έξιδανικεύεται μέ τήν καλ
λιτεχνική έργασία. Ή Τέχνη είναι τρόπος λυτρωμού μέ τήν έμμεση καί άθώα 
ικανοποίηση πού προσφέρει στις τάσεις αύτοΰ τοΰ είδους. Τό ποίημα — καί γενι- 
κώτερα τό καλλιτεχνικό δημιούργημα — έκφράζει τήν πάλη άνάμεσα στά πρωτό
γονα καί ζωώδη ένστιχτα καί στις ήθικές άπαιτήσεις τοΰ πολιτισμού. Ή πάλη αύτή 
φτάνει σέ όξύτατο σημείο μέσα στήν ποιητική ψυχή, γιατί άπό τό ένα μέρος τά 
ένστιχτα καί οί όρμές της είναι ισχυρές καί βίαιες, άπό τό άλλο πάλι μέρος τό 
ηθικό της αισθητήριο είναι έξαιρετικά άνεπτυγμένο καί πολύ λεπτό. *Η  καλλι
τεχνική έργασία είναι μιά αύτοψυχοανάλυση πού δίνει διέξοδο στά άπωθημένα συμ
πλέγματα νά έκκενωθοΰν καί νά ξεθυμάνουν. Μέ αύτή τήν άπελευθέρωση ό καλ
λιτέχνης καί ό ποιητής γίνεται ό ίδιος θεραπευτής τοΰ έαυτοΰ του (τό θέμα άνα- 
πτύσσεται πλατιά στήν «Αισθητική» τοΰ Ε. Παπανούτσου). Βυθισμένος σε συλλογή 
μέ άκουε μέ συγκατάβαση χωρίς νά μέ διακόψει. “Υστερα πιάνοντάς με σφιχτά 
άπό τόν ώμο, μού είπε σέ τόνον έξομολόγησης: «Σάν νάχεις δίκαιον. Καί τά 
τραούδκια μου είναι οί άζίνες (οί σπίθες) άπό τήν ψωδκιάν πού έχω μέσα μου». 
Μέ τόν ίδιον τρόπον τό είχε έκφραστή σ’ ένα άπό τά παλιά ποιήματά του στούς
«Στόνους»: „ „ „ , , ,« Κρυφία φλόξ πυρκαϊας διατηρειτ έντος μου 

ώσεί άκοίμητος λαμπάς άσβεστος άνημμένη 
Καίουν τά μέσα μου, φωτιά τά μέσα μου φλογίζει
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φωτιά μεγάλη κι’ άσβεστη πού νά μήν είχεν άψει» (Στιγμαί 
μελαγχολίας)

«"Εν λιπαρήν φωδκιάν πδχ'ει ή καρκιά μου 
"Εν νά φά’ τζ'αί νά μέ καταλύσει»

λέει άργότερα στά τραγούδια τής τελευταίας του συλλογής:
Τά περισσότερα τραγούδια του είναι γεμάτα άπό έκρήξεις του πόθου τοΰ σαρ

κικού — μιά δίψα μέσ στό αίμα του, προγονική κατάρα, τή λέει ό ΓΙαλαμδς — 
πού έκρυβε μέσα του:

«Έγιώ άρπα σε φίλησα τότες — έν άθθυμάσαι; — 
τζ’ έφαα σε πού τά φιλιά τζι' έλάλες μου: κάνει 
έδκιάζωσα τήν κόξαν σου, πδν’ σγιάν τό δαχτυλίδιν 
έστάλωσά σε μιά χαρά
έκλώθεσουν ποτζ'εϊ ποδά, οδλα τό νεροφείδιν
τζι' ακόμα άθθυμουμαι το, κόρη, ψίς τζι' έν τωρά (Τό κατώφλιν, Α) 
Σέ άλλο του τραγούδι (Στήν όμορφήττερην της χώρας)

«“Ο,τι τζι' άν έχουν τζ'εΐνα τά χ'ειλούδκια σου 
τήν ώραν πού γελάς τζ'αί κουκκουμώννεις 
γινίσκουνται τζι' οί γέροι κοπελλούδκια σου 
τζι' εχ’εις κρυφήν χαράν τζ'αί καμαρώννεις

Κι’ άλλου πάλι:
«’Έχ'εις γλυτζ'ιύν στομόχ'ειλον πολλά 
πδν' τδχ'ει άλλη μιά μέσα στήν χώραν 
Μιάν σταλαμήν νά μου τό φϊαρευτής 
νά σέ φιλήσω τζι' υστερις ’πο τοΰν’τόν κόσμον τότες ξηχρεώνω

Άπό τήν ίδιαν άρρώστεια ύπόφερνε ένας άλλος «λιμασμένος του φιλιού» (ή 
ττοκαρυμμένος του φιλιού) ό ποιητής τοΰ Δόν Ζουάν, ό Βύρων, πού ήθελε νά έχουν 
δλες οι γυναίκες ένα στόμα γιά νά τό φιλήσει.

Ερωτικές έκφράσεις δέν λείπουν ούτε καί άπό τά πατριωτικά ποιήματα τοΰ Λιπέρτη.
«’Έλα πκιόν τζ'αί ’ποταύρισε τά χ'εροπάλαμά σου.
Νάχουμεν χάδιν τζ'αί φιλίν τό καθημερινόν (Άδέρκια 

καλώς ήρτετε) 
Πεθυμισμένον χάδιν έν, φιλίν τής Μάνας ένι.

’Αλήθεια, τό άπόθεμα τής έρωτικής όρμής δέν είχε έξαντληθή μέσα του οΰτε 
στά 70 του χρόνια. Ό δαίμονας, ό φοβερός έχθρός πού πάλαιψε μαζί του στήθος 
μέ στήθος καί πού νόμιζε πώς τόν είχε κατατροπώσει, πρόβαλλε καί πάλι κορο
ϊδευτικά καί τόν προκαλοΰσε. Τό μυαλό του τριβελίζει ή σκέψη πού βασάνιζε καί 
τόν Φάουστ: άν δέν ήταν καλύτερα νά είχε συνθηκολογήσει μ’ αύτόν καί ν’ άπο- 
λαύσει τις χαρές τής ζωής καί τις ήδονές τής σάρκας πού είχε μέ τόσον άγώνα 
καταπιέσει μέσα του. Αύτός, ό γεννημένος έπικούρειος, πού διάλεξε νά γίνει 
στωϊκός, σχεδόν άσκητικός.

Τό ψυχικό αύτό μαρτύριο άρχισε νά κλονίζει τήν πνευματική του ισορροπία:
«Οδλλον τζ'αί ξισκοπίζουμαι σάν τόν πελλόν λαμνίζω 
τζ'έν έν έχω πκιόν σιούρκασην πού τό τρεμουσ'ιαρκόν»!

Είχε ’πει σ’ ένα του τραγούδι. Αισθάνεται άδύνατος καί μόνος —σά ναυαγός 
σέ άγρια θάλασσα— καί άναζητεί κάποιο στήριγμα, ένα καταφύγιο, θυμάται τήν 
’Εκκλησία, πού άπό τά μικρά του χρόνια τοΰ είχε άνοίξει τήν παρήγορη άγ καλιά 
της, μέ τό ούράνιο φώς τής Χριστιανικής άγάπης. Καί γιά νά γλυτώσει άπό τούς 
πειρασμούς τής πόλεως καταφεύγει σέ μοναστήρι — περνά λίγον καιρό (καλοκαίρι 
τοΰ 1936) στόν “Αγιο Νεόφυτο, συντροφιά μέ τούς καλογέρους. “Ομως τά μονα
στήρια δέν είναι τά παλιά «άσυλα ψυχών καί λιμένες τών χειμαζομένων». Μοιά

ζουν — τά καλοκαίρια ιδίως — μέ ξενοδοχεία- συχνάζονται άπό άνθρώπους τών 
πόλεων πού κουβαλούν κι’ έκεί τήν κοσμική τους διάθεση γιά γλέντι καί διασκέδα
ση- οί γυναίκες είναι μάλιστα άπό τις τακτικώτερες έπισκέπτριες. Ό πειρασμός 
τόν καταδιώκει λοιπόν κι’ έκει. Ετοιμάζεται νά φύγει καί άποχαιρετώντας τούς 
μοναχούς χαρίζει τήν φωτογραφία του στό μοναστήρι μέ μιά παραγγελία: «Νά 
κρεμαστή απέναντι στόν καναπέ τοΰ ήγουμενείου. Καί έξηγει στούς περίεργους 
καλογήρους δτι άπό τή θέση έκείνη θά έχει άπέναντί του καί θά βλέπει τις γυναίκες 
πού κάθονται στόν καναπέ! Δέν ύπάρχει λοιπόν άλλο φάρμακο στή δοκιμασία του, 
άφοΰ τό μοναστήρι τοΰ άρνεΐται τόν λυτρωμό; "Ας ξαναδοκιμάσει τά μάγια τής 
ποιήσεως γιά νά ξορκίσει τόν σατανά πού έπιμένει νά τόν βασανίζει.

«Είς σέ προστρέχω, Τέχνη τής ποιήσεως
πού κάπως ξέρεις άπό φάρμακα- νάρκης τοΰ άλγους δοκιμές, 

έν Φαντασία καί Λόγω. Είναι πληγή άπό φριχτό μαχαίρι.’
Τά φάρμακά σου φέρε τέχνη τής ποιήσεως
πού κάμνουνε — γιά λίγο — νά μή νιώθεται ή πληγή.»

(Μελαγχολία τοΰ Ίάσονος Κλεάνδρου 
ποιητοΰ έν Κομμαγηνή 545 μ.Χ.)

δπως λέει ό Καβάφης, ό κολασμένος αύτός τής αμαρτωλής ήδονής καί τών έκ- 
νομων έρώτων. Σκύβει καί πάλι πάνω στό χαρτί καί άφήνει νά ξεχειλίσει τό 
παράπονό του γιά τήν μοναξιασμένη, τήν άχαρη ζωή του πού προχωρεί πρός τό 
τέλος της.

«Τωρά στενοκοπιά, παντού σταλούρα 
τζ'αί τής ψυχ'ής τζ'άκόμα τού σωμάτου 
λαγκόδερμαν, καμοί πδν τού κλαμάτου 
Τζι' άντίς δροσιά τωρά ξυλοπαούρα»

(Γιά τζ'εΐνον πού τ’ άρνιούνται τήν άγόιπην Δ)
Ή άπληστη δίψα τού φιλιού έκφράζεται τώρα μέ περισσότερη τόλμη, μ’ ένα 

έξαλλο αισθησιασμό:
«’Έθελα νάμουν άερούδιν
νά δώκω μέσα στήν μονήν σου
Πού νάσαι τέλεια μανιχ’ή σου
χωρίς νά πάρουν μυρωδκιάν-
Τζ'αί τότες, τζ'εΐν’ τά κάλλη τότες 
νά τά ρουφήσω νά τά φάω 
Τζι’ άν νώσουν ξέρω πούν νά πάω- 
βκαίννω πού μιάν χαραμαδκιάν.

(μεταφέρθηκε στή δημοτική άπό τόν 
"Αργή Κόρακα στήν «Πνευμ. Ζωή»).

Σέ άλλο του ποίημα ύπερασπίζεται τούς γέρους σάν κι’ αύτόν πού τούς 
τραβά σά μαγνήτης ή γυναικεία όμορφιά. Συμφωνεί μέ τόν Άνακρέοντα δταν 
δικαιολογεί τούς γέρους πού δέν θέλουν νά παραιτηθούν άπό τις χαρές τής ζωής 
«τώ γήρα πάντα τά καλά πρέπει, δτι πέλας τής μοίρης».

«Γιατί τούς γέρους πάντα καταχνώννουν 
μέ τές κοπέλλες άντάν νά τούς δοΰσιν 
νά γλυκοσυντυχαίννουν, νά γελούσιν; 
Εΐντ άνι πού τούς τρώει τζι'εν βωβώννουν; 
Στολίδιν οί κοπέλλες έν’ τού τόπου 
καμάριν όμορκιά τζ'αί πλούτος 
τζ'αί δίχα των ό κόσμος οδλος τούτος 
έθελεν νάτουν κόλαση τ’ άθρώπου.
Οί γέροι χ'αιρετούν πού πάν κοντά τους 
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την νιότην πού τήν είχασιν τζ'έχασαν, 
τά χρόνια τά χρυσά πού παραλάσαν 
τζ'έπήραν τές χαρές οδλλες μιτά τους 
Γιά τούτον πκιόν τζ' οί μαύροι σγιάν τές δουσιν 
ξηχάννουν πώς έφάαν τό ψουμίν τους 
θαρκοΰνται πώς παιδκιώννουσιν μαζίν τους 
τζ'αί τά κακά τους ούλλ’ άλλησμονούσιν».

Πρωτύτερα εΐχεν έξομολογηθή πώς:
«πού τούς πολλούς καμούς μου 
έλλίανεν τζι' ό νους μου».

Καί θυμίζει τώρα περισσότερον τόν άτυχο ποιητή της Βιζύης, τόν Γεώργιο 
Βιζυηνό, πού παρουσιάζει άρκετές όμοιότητες ή ζωή του μέ τόν Λιπέρτη, δταν 
τραγουδούσε στά φωτεινά διαλείμματα τής τρέλλας του:

«Κι’ άπό τότε πού θρηνώ 
τό ξανθό τό γαλανό 
τό δροσάτο φως μου 
μετεβλήθη έντός μου 
κΓ ό ρυθμός τού κόσμου

Τόν ίδιο χαλασμό ένιωθε κι’ ό Λιπέρτης μέσα του. Τό προαίσθημα τού θανάτου 
αρχίζει πιά νά κυριεύει τήν ψυχή του. Κι’ άφού τέλειωσε τά τραγούδια του μέ 
τούς παλιούς και πάντα νέους καημούς του πού έτοιμαζόταν ή έκδοσή τους σέ 
■όμο (τόν Δ' καί τελευταίο) σέρνει καί πάλι τά κουρασμένα του βήματα στά μονα
στήρια, στό Σταυροβούνι πρώτα καί ύστερα στό Χρυσόστομο. Προετοιμάζεται γιά 
τό μεγάλο ταξίδι καί θέλει νά βρίσκεται άπό τώρα κοντότερα στό θεό. "Οταν 
ξαναγύρισε στή Χώρα σωματικώς ήταν ένα έρείπιο πού ή ζωή γι’ αύτόν είναι ένα 
βάρος. Πέφτει στό κρεβάτι γιά νά μή ξανασηκωθή. —Κάποια μέρα θερμή τού 
’Ιουλίου τού 1937 παρέδινε τό πνεύμα γιά νά βρει τήν αιώνια γαλήνη. Τήν προηγού
μενη ό κ. ’Άντης Περνάρης τού πήρε άπό τό τυπογραφείο τό πρώτο άντίτυπο τού 
Δ' τόμου τών τραγουδιών του. Τόν βρήκε βυθισμένο σέ λήθαργο. "Οταν άνοιξε σέ 
λίγο τά μάτια πήρε τό βιβλίο, τό έσφιξε μέ λαχτάρα στά χέρια και στό στήθος 
του, σταυροκοπήθηκε καί τό φίλησε. "Υστερα τό ξανάδωσε δώρο στό φίλο του, πού 
είχε έπιμεληθή τήν έκτύπωσή του, καί ξαναβυθίστηκε στή σιωπή του, γιά νά μή 
ξυπνήσει πιά. Τό φίλημα αύτό ήταν μιά ώραία συμβολική πράξη: Εξέφραζε τήν 
άγάπη γιά τό έργο του, πού γι’ αύτό είχε στύψει δλο τό αιμα τής καρδιάς του 
κΓ είχε άναλώσει τή φλόγα τής ψυχής του' ήταν τό άπο^αιρετιστήριο φίλημα στή 
Μούσα, τήν πιστή συντρόφισσα τής βασανισμένης του ζωής, πού στάθηκε ή δόξα 
του κι’ εύχαρίστησή του.

Λάρνακα 1953. ΚΩΣΤ. Α. ΠΙΛΑΒΑΚΗΣ

Α. ΠΕΡΝΑΡΗ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΟΣ
Σκάψαμε μέ τά ίδια μας τά χέρια τάφους βαθιούς καί θάψαμε τις χαρές 

τής ζωής, τις χαρές μας. Κάτω άπ’ τό βαρύ χώμα κάθε τάφου στενάζει κι άπό 
ένας θεός.

Σκοτώσαμε τά κόκκινα γεράνια μέ τ’ άφειδώλευτο φώς καί κλειστήκαμε σέ 
στενά κελλιά μέ τις κίτρινες άνταύγειες φθισικών κεριών, άγκαλιάζοντας κατα
μεσήμερα τή νύχτα.

Τό βούνευρο τής άκαλαισθησίας μετράει σαδιστικά μιά μιά τις πλευρές τής 
άντοχής μας.

Επιπτώσεις θηλυκότητας νοσταλγούν τήν έποχή τού τρύγου κάποιες άνάερες 
φαντασίες ύπήλατων ένστικτων μέσα σέ μιά γέννα βουνήσιου πρωτογονισμού.

Τά πλοία σήκωσαν άγκυρα γιά τή θούλη τής εύδαιμονίας καί τέρατα έρμα- 
φρόδιτα γεμίζουν τά καταστρώματα νωχελικά παραδομένα στούς άγονους αισθη
σιασμούς των, τά καταστρώματα πού διαποτίζουν άρωστες όσμές τραγίλας.

Συκοφαντίες κ’ έξεζητημένες ύπεροψίες μέσα στούς άκοσμους κόσμους τών 
ένστικτων ύψώνουν τά κεφάλια πάνω άπό σταυρούς κι άπό θυσίες, σπαταλούν σπερ
ματοζωάρια κ’ έγκεφαλικά κύτταρα καί φτύνουν κατάμουτρα τήν ήθική μας.

Μιά πειθαρχία σέ τόνους άνήκουστους, πού τούς κρούει σέ χαλαρωμένες χορδές 
χέρι λυωμένο άπό τή λέπρα, ένα φιλί δοσμένο σέ χείλη φαγωμένα άπό τή σύφιλη.

'Η καρδιά άπό δίπλα κλαίει γιά τό κατάντημα τών πολεμιστών, πού πέταξαν 
τά δπλα χωρίς ν’ άντικρύσουν έχθρό, γιά τό ξεπεσμό τών άγγέλων πού τόξεψαν 
τούς ούρανούς μέ περιφρόνηση κι άντάλλαξαν αρραβώνα μέ τόν "Αδη.

Λιποτάκτησαν άπ’ τό αιμα πού έχυσε στις άκτές τό ήλιοβασίλεμα καί γλείφουν 
απολαυστικά τό ρινί τής έκμηδένισης. Έγκατάλειψαν τις παρθένες νά σπαρνούν 
στά κρεβάτια τους άνυμέναιες κι άντί γι’ άνθούς τρυγήσαν άγκάθια.

θά ξανασκάψω μέ τά νύχια τούς τάφους νά λευτερώσω τούς θαμμένους θεούς, 
νά έπιχειρήσω μαζί τους ταξίδι πρός τό άφθαρτο σέλας, νά μαζέψω άνταύγειες γιά 
νά έπουλώσω μ’ αύτές τις πληγές τούρανού, νά ξαναβάλω τά δπλα στών άγγέλων 
τά χέρια, νά ξεπλύνω τή λέπρα άπ’ τά δύχτυλα πού κρούουν τή λύρα, ν’ άφαιρέσω 
ròv άρραβώνα άπ’ τόν "Αδη καί νά καλέσω τό ήλιοβασίλεμα νά γαληνέψη τις 
ταρθένες σέ γλυκότατο ύμέναιο, βάφοντας άλικους τούς άνθούς στά πουπουλένια 
κρεβάτια.

Γελά τό πεύκο καί χαχαρίζει ή καζουαρίνα μέ τήν άποκοτιά μου, οί φιλι- 
σταϊοι τών δέντρων, πού λογχίζουν μέ τις κορφές τους τήν αιθρία καί τή συννεφιά, 
φιλισταιοι έγωιστές, άδιαμαρτύρητοι άχθοφόροι τόννων λυσσαγμένου χιονιού, πού 
δμως δέν αντέχουν στήν έπίθεση μιας τόσης δά πιτυοκάμπης πού τούς άπογυμνώνει.

Οί τσιμινιέρες είναι πιό ψηλές καί πιό δυνατές άπ’ τούς φιλισταίους τών δέν
τρων, γιατί μπορούν νά λερώνουν τήν αιθρία καί νά σπάνε ίο ούράνιο τόξο.

Τό φυλλοθρόϊσμα τών φιλισταίων μέ φωνάζει δειλό, γιατί φοβάμαι τό σκοτά
δι’ μά ό δειλός φοβάται τό φώς’ έγώ κυνηγάω πανηγύρια φωτός καί πολευώ 
νά μετακινώ τόν μεσημβρινό μου γιά νά μή μέ βρή ποτές ή Νύχτα μέ τούς έφιαλ- 
τες της.

Α. ΠΕΡΝΑΡΗΣ
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ΣΠ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΤΟΥΡΑΣ Ο ΤΟΥΡΚΟΜΕΡΙΤΗΣ
(Μιά Ιστορία σχεδόν άληθινή)

Μέλι λές κι’ έσταζε τό άπόγιομα τούτο. Ό ήλιος στό βάθος βουτοΰσε άνά- 
μεσα τής θάλασσας καί τών βουνών τής Καραμανιάς. Γλυκειά καλοκαιρινή ήρεμία 
ήταν χυμένη στό κυπριώτικο τοπίο. Χάμω ή γή έχοντας πιει ένα πρώϊμο πρω- 
τοβρόχι μύριζε όμορφα άρωμα μαζί μέ τή μυρωδιά τών μαδημένων θάμνων. Τό 
κάθε χωμάτινο σπυρί έσκαγε στήν θεία του ώρα καί πρόβαινε ή κιτρινοπράσινη 
μυτούλα τοΰ χόρτου.

Τό χωριό, μεταξύ βουνού καί θάλασσας, χαιρόταν κι’ αύτό τήν γλυκειά ήρεμία.
Άπό τό μέρος τής θάλασσας ξάφνου άκούστηκε τό στριγγό λάλημα μιας σάλ

πιγγας: Πού... πού... πουουού... Γιά μιά στιγμή. Διακοπή. Καί πάλι τό ίδιο.
—Ό Ντούρας... Ό Ντούρας... Ό Ντούρας...
Τά παιδάκια πού παίζανε τό έφτάπετρο στόν δρόμο αλαφιασμένα τρύπωσαν στις 

χαμηλές πόρτες. Ή σάλπιγγα ξανακούστηκε μέ τόν ίδιο στριγγό ήχο. Καί πάλι 
τά παιδάκια έρριξαν φωνή: «'Ο Ντούρας... Ό Ντούρας». Καί χώθηκαν στις πο
διές τών μανάδων τους πού κεντούσαν στά κατώφλια.

Φάνηκε άπό τόν δρόμο ό Ντούρας. Λιγνός, ψηλός, ντυμένος μόνο μ’ ένα τριμ
μένο κοντοβράκι κι’ έχοντας γυμνό τό κοκαλιάρικο στήθος του. Τά μακριά του 
άσπροκίτρινα μαλλιά πέταγαν πίσω έτσι όπως σήκωνε τόν μακρύ λαιμό νά φυσήξη 
τήν σάλπιγγα. Τό καρύδι του έδινε τήν έντύπωση πώς ένας σκούληκας άπό μέσα 
κουνούσε πάνω κάτω τό κεφάλι του. Τά σαντάλια του σήκωναν σκόνη. Μέ βή
ματα αργά καί μεγάλα πλησίαζε. ’Άφησε τήν κόρνα του, έβαλε τό χέρι μισοα- 
νοιγμένο μπροστά στό στόμα του καί φώναξε:

—’Έϊ. Χεχέϊ. ’Άααα...
Τά παιδάκια τσίριξαν: «Μάνα... μανούλα». Καί τά μωρά «σά μέ φάη» καί 

χώθηκαν στούς μητρικούς κόρφους.
’Ανάμεσα άπό τίς γυναίκες τής γειτονιάς πού ήσύχαζαν τά μωρά ξεπρόβαλε 

ή κυρά ’Ανθούσα μέ σηκωμένο τό μπαστούνι της.
—’Άει στά τσακίδια, βρωμόγερε. Σου φανερώθηκαν έκεΐ δά στις βραχοσπη- 

λιές; καί κούνησε τό μπαστούνι απειλητικά.
Ό Ντούρας παραμέρισε δυό βήματα καί φύσηξε τήν μπουροΰ του κοροϊδευ

τικά στήν γρηά: «Μπού».
Τά παιδάκια έβαλαν τά κλάματα γιατί νόμιζαν πώς ό Ντούρας θά σκότωνε τήν 

γρηά. Εκείνος όμως στάθηκε δυό βήματα πιό πέοα καί τράβηξε άπ’ τήν πλάτη 
του τό κρεμασμένο ταγάρι. Τό μισοφαφούτικο στόμα του άνοιξε σ’ ένα θριαμβευ
τικό άγριο γέλιο: «Χέ, χέ, χέϊ...». Κι’ έχωσε τό χέρι μέσα ψάχνοντας κάτι νά βρή. 
Κάτι φαινόταν πώς χούφτιασε άπό μέσα καί μή θέλοντας νά τό δείξη προχώρησε 
σκυφτός προτείνοντας τό ταγάρι του πρός τά παιδιά.

—Χέϊ, μπαστάρδικα, χέϊ.
—’Άϊ, άϊ, τσίριξαν πάλι τά παιδιά. Καί μέ μιά απότομη κίνηση έβγαλε άπ’ 

τό ταγάρι μιά μισοζώντανη σμέρνα. Τήν κρατούσε άπ’ τό κεφάλι καί τήν κουνούσε 
πέρα δώθε απειλητικά πρός τά παιδιά.

— Ουστ, γερογάϊδαρε. Νά λοιπόν ψοφήμι, καί τού πέταξε τό μπαστούνι ή 
γρηά ’Ανθούσα, πετυχαίνοντάς τον στά καλάμια πόδια του.

Πάλι Θριαμβευτικό γέλιο: «Χέ, χέ, χέϊ», κΓ άρπαξε ό Ντούρας άπό χάμω τό 
μπαστούνι. ’Έτρεξε δέκα βήματα πιό πέρα καί φώναξε στήν γρηά προκλητικά:

— «Χέϊ, γρηά καμπούρα», καί μέ μιά κίνηση τής πέταξε τό μπαστούνι στις στέ
γες τών χαμόσπιτων πλάϊ.

— Τήν κατάρα μου ξεκούτη.
Ό Ντούρας ούτε γύρισε. Φεύγοντας άρχισε πάλι τήν κόρνα του: «Πού... 

πού... πού».
* * *

Ή γειτονιά ξαναβρήκε τό χαμόγελό της. Οί βελόνες ξαναπήγαν κι’ ήρθαν 
φτιάχνοντας πουλιά μέ φτεροΰγες σ’ όλα τά χρώματα, τριαντάφυλλα καί γα
ρύφαλλα καί καραβάκια μ’ ανοιγμένα πανιά. Τά παιδιά ξανάρχισαν τό έφτάπετρο.

—Μωρέ τόν σκυλομούρη, μίλησε μιά γειτόνισσα, μάς τρόμαξε τά παιδιά. Κα
λά πού δέν ήταν έδώ ό Κωστής μου. θά πέθαινε τό καϋμένο. Αφού χτές βράδυ 
— στά μάτια μου — μέ ξύπνησε φωνάζοντας: «Μέ παίρνει μανούλα. 'O Ντούρας 
μέ παίρνει στις βραχοσπηλιές».

—Καί τό δικό μου, τό Λενάκι μου, τί νομίζετε γειτόνισσες πώς μέ ρωτούσε 
προχτές; Μέ ρωτούσε άν ό Ντούρας έχει τίς σπηλιές γεμάτες παιδιά πού τάπνιξε 
στήν θάλασσα.

—Νά τόν φοβίσουμε μέ κάνα φουρνέλο νυχτιάτικα, πρότεινε ή πρώτη γει
τόνισσα.

—Νά βάλουμε τούς άντρες μας νά τόν στρώσουν στό ξύλο, πρότεινε ή δεύτερη. 
Δυό τρεις άλλες ψιθύρισαν κουνώντας τό κεφάλι τους: «Νά χαθή, νά χαθή».

* * *
Τήν κόρνα του τήν παράτησε ό Ντούρας σάν έφτασε μπροστά στό «σπίτι» του. 

ΤΗταν ένα χάλασμα, ένα ερειπωμένο σπίτι πού σέ μιά του κάμαρα τά πεσμένα 
δοκάρια φτιάναν ένα κούφωμα. Μέσα κεΐ ήταν τό σπίτι του. Τό άλλο χωριό ήταν 
μακριά.

Προχώρησε σύρριζα στόν τοίχο τού πεσμένου λιακωτού κι’ έφτασε ώς τό κού
φωμα. ’Άναψε ένα σπαρματσέτο καί μπήκε. Χάμω ήταν ένα σωρό κουρελούδες. 
Πλάϊ σέ μιά μικρή κάσα άναψε τήν λάμπα.

Άπόθεσε τό ταγάρι κι’ έκατσε. «Ουφ, έκανε κουρασμένα. Τό βλέμμα του 
έμεινε γιά δυό στιγμές κάτι νά κοιτάζη πρός τήν κάσα. Τά γκρίζα γυαλιστερά 
του μάτια τρεμόπαιξαν. «Χά, φώναξε κι’ όρμώντας πήρε στόνα χέρι τήν λάμπα 
καί μέ τάλλο άναγύρισε τήν κάσα. "Ενα φλασκί πήρε άπό κάτω, τόφερε ψηλά 
κι’ άρχισε νά πίνη μέ μεγάλες γουλιές: «κλού... κλού... κλού». Δυό τρία ποτα
μάκια κρασί τοϋφυγαν άπό τό φαφούτικο στόμα καί πήραν τόν κατήφορο πρός τό 
λαιμό καί τό κοκαλένιο στέρνο του, γυαλίζοντας στό λιγοστό φώς τής λάμπας.

’Άδειασε τό φλασκί καί άνάσανε. θά ήπιε πολύ γιατί γιά μιά στιγμή άνοι
ξε πολύ τά μάτια κι’ ύστερα βάλθηκε νά τά τρεμοπαίζη κοιτάζοντας τήν λάμπα. 
Καθόταν στήν ίδια στάση γιά ώρα ακίνητος καί σκεφτικός. "Υστερα σάν νά πήρε 
άπόφαση άνασηκώθηκε κΓ άρχισε τραγούδι:

Σάν μοΰ δώσεις τό φιλί σου γίνομαι σκλαβάκι σου 
σάν τό θέλει κι’ ή ψυχή σου γίνομαι άντράκι σου.

Βραχνόκοκόριζε πού καί πού μά ή φωνή του ήταν γλυκειά. ’Έβαλε τόν άγκω- 
νά του στό γόνατο, άκούμπησε τό πρόσωπο στήν παλάμη, μισόκλεισε τά μάτια κι 
άρχισε τόν άμανέ:

Οί όμορφες τής γειτονιάς, αμάν, άμάν, αμάν, 
μούπανε πώς μέ θέλουν, άμάν, άμάν, άμάν.

"Υστερα άρχισε νά ψιθυρίζη άσυνάρτητους στίχους καί λέξεις. Πιό ύστερα 
γέλασε τρανταχτά.

—Χά, χά, χά, χέεεε.,.έϊ, στό διάολο, κι’ έδωσε μιά στήν λάμπα.
Άναμένο πετρέλαιο χύθηκε στήν κάσα καί στις κουρελούδες χάμω. Οί μι

κρές φλογίτσες μεγάλωσαν κι’ άρχισαν νά κατακαίνε τά στρωσίδια, τήν κάσα 
κι’ ένα μικρό τραπεζάκι πλάϊ.
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Αύτό δέν τό περίμενε ό Ντούρας. Τό βλέμμα του γέμισε τρόμο καί ταρα
χή» μά δέν κινήθηκε. ~Εμείνε έτσι νά κοιτάζη τήν φωτιά νά σέρνεται χάμω σάν 
φίδι, ν άπλώνη από ροΰχο σέ ρούχο κι’ άπό ξύλο σέ ξύλο, σάν χαμένος, σάν νά 
σκεφτόταν πώς έγινε τούτο τό μεγάλο κακό.

Σηκώθηκε από χάμω καί ρίχτηκε χτυπώντας μέ τις παλάμες άνοιχτές τά άνα- 
μένα ρούχα. « Α... ά... ά... ά» κι’ δλο κτυπούσε. Τόν έκάψε ή φωτιά κι’ άφησε 
φωνή σάν λαβωμένου τσακαλιού: «Ου... ου... ου...» καί πετάχτηκε έξω. Ό άέρας 
τον χτύπησε καί τόν συνέφερε λίγο. Κοίταξε πρός τό χωριό. Είχε πιά πέσει τό 
σκοτάδι, καί μόνο τά μικρά φωτάκια τών σπιτιών φαίνονταν κλιμακωτά, θέλησε 
νά φωνάξη «βοήθεια» μά φαίνεται πώς δέν θυμόταν τή λέξη. Κι’ άφησε τήν ίδια 
τρομαγμένη φωνή:

—«Ου... ου... ου...»
Στό χωριό δέν τόν ακόυσαν, μά είδαν σέ λίγο τις φλόγες πού θεριέψανε καί

γοντας τα δοκαρια και τα καλάμια τού «σπιτιού» τού Ντούρα' κάποιοι έτρεξαν στήν 
καμπανα κι αρχισαν νά τήν κτυπούν συνέχεια δυνατά καλώντας τούς χωριανούς.

Οι πιο πολλοί είχαν κοιμηθεί στό χωριό. ’Αλαφιασμένες οί γυναίκες σταυρο- 
κοπιουνταν: «Χρίστος και Παναγία μου, τί νάγινε;» Μιά όμάδα άντρες φώναζαν:

Τούρκοι, Τούρκοι. Μάς καίνε οί Τούρκοι. Τις πάλες, πάρτε τις πάλες χωριανοί..,. r ’
Λίγοι είχαν φτάσει μέ κουβάδες καί φτιάρια στόν Ντούρα. Οί πιο πολλοί εί

χαν αρματωθη μέ μαχαίρια καί τσουγκράνες. ‘Η φωτιά είχε θεριέψει γιά καλα 
Μερικοί ρώτησαν:

— Μήν τόν είδε κανείς σας; Μπάς καί τόν έκοψε μέσα ή φωτιά;
Την απάντηση τούς τήν έδωσε ή φωνή τοΰ Ντούρα: «Ου... ου... ου...». Είχε 

σκαρφαλώσει στό πιο μακρυνό τοίχο άπό τήν φωτιά καί όρθιος έκεί ψηλά χειρο
νομούσε φωναζοντας ^τρομαγμένος. ’Έτσι δπως φαινόταν τό δυνατό φώς τής φωτιάς 
πίσω, του δεν μπορούσες νά δής τά χαρακτηριστικά του. 7Ηταν μιά μαύρη ψηλή 
φιγούρα, που κουνούσε συνέχεια χέρια πόδια.

Η φωτιά αφού πια είχε κάψει το σπιτικό τού Ντούρα έσβυσε αφήνοντας υ,ιά μεγάλη θράκα. τ ι r
Ο Ντούρας στεκόταν ακόμη ψηλά στόν τοίχο καί φώναζε, χειρονομούσε άδιά- 

κοπα δταν τόν πλησίασαν οί χωρικοί καί τού φώναξαν νά κατέβη.
— ’Έλα μωρέ, μή σκιάζεσαι. Κατέβα.
Μερικοί πλησίασαν ανεβαίνοντας στόν σωρό μέ τις πεσμένες πλίθες. Σήκωναν 

ψηλά τά φανάρια καί στηρίζονταν στις δικράνες γιά νά φτάσουν ώς τόν τοίχο πού 
ήταν άνεβασμένος σάν ξωτικό ό Ντούρας.

Οί, öi, οί, φώναξε έκείνος τραβώντας ώς τήν άκρια τού τοίχου. Κόντεψε 
νά γκρεμοτσακιστή γιατί μερικές πλίθες ξεκόλλησαν κάτω άπ’ τά πόδια του.

— Σιγά ώρέ, δέν σέ πειράζουμε. Κατέβα.
— ’Όϊ, δϊιιιι...
Ο παπας τού χωριού, ο Παπαπιστολας, μέ τό λίγδικο ράσο, τό άφράτο πρόσωπο 

καί τά κοκκινοασπρα γένια πρόβαλε μπροστά στό σωρό άνασαίνοντας βαθειά. 
,Ανοιξε δρόμο άνάμεσα στόν δμιλο τών χωρικών μέ τά φανάρια καί τις δικράνες, 
ύψωσε ,τό δεξί του χέρι σάν σ’ εύλογία καί άγκομαχώντας φώναξε:

—’Έκβαλον Κύριε παν δαιμόνιον τοΰ δούλου σου, έκβαλον Κύριε παν δαι- 
μόνιον...

—'Αμαρτίες γονέων..., στέναξε ό Παπαπιστόλας.
“Υστερα ,μάζωξε τό ποίμνιό του κι’ έβγαλε λόγο. Ό Τούμπας κι’ ό Μέλιος 

σήκωναν,ψηλά, δεξά ζερβά του παπά, τά φανάρια τους κι’ είχαν στηριγμένες κάτω 
τις δικράνες σάν παπαδόπαιδα τήν ώρα τοΰ Εύαγγελίου. Κι’ ό Παπαπιστόλας 
είχε ύφος σάν νάκανε κήρυγμα μπρός στήν “Αγια Πύλη.

—Χωριανοί. Ό άγιος θεός έστειλε τά καλά νά τόν εύχαριστοΰμε καί τά κακά 
νά τόν δοξάζουμε. Τά καλά γιά νά βλέπουμε τό μέγεθος τής εύσπλαχνίας του καί 
τά κακά γιά νά βλέπουμε τό μέγεθος τής δύναμής του. Τόν φτωχό τούτο συν
άνθρωπό μας πού μας τόν έστειλε στόν τόπο μας ό θεός πρέπει νάχουμε δείγμα τί 
μπορεί νά πάθη ό άνθρωπος. Ποιος ξέρει τί έφταιξε ό μίζερος ή γιά ποιούς πλη
ρώνει; Κι’ άκόμα νά τόν βλέπουμε καί νά δοξάζουμε τόν “Αγιο Πατέρα μας γιατί 

έμείς έχουμε γερά τά φρένα, έχουμε τά παιδιά μας, τό βιός μας, ,τά πάντα... 
Μά τώρα έχουμε χρέος νά τόν σώσουμε. Γιατί αύριο θά βρεθούμε άντάμα δλοι οί 
χωριανοί, καλή ώρα σάν τώρα, στόν άπάνω κόσμο στήν τρανή την ώρα τής κρίσεως 
καί θάχουμε νά δώσουμε λόγο στόν “Υψιστο γιά τό τί καλά κάναμε, στήν γή. 
θά τόν έχουμε μερέψει τόν Ντούρα, θά τόν κρατάμε άπ’ τό χέρι καί θά πάμε 
μπρος στόν άγιο θρόνο. «’Απ’ τό νησί τής Κύπρος ένα τσούρμο άμαρτωλοί» θά 
μάς μπάσουν τά παχουλά άγγελούδιοί. Καί σάν θά πρέπει νά πούμε τί κάναμε 
καλό θά πούμε στόν Ντούρα: «Πες Ντούρα μου, πέστοι πού σε γλυτώσαμε καί 
σού δώσαμε «στέγη, τροφή καί ύδωρ». ΚΓ έκείνος θά τά πή καί θά γλυτώσουμε. 
Λοιπόν, κινούμε τώρα χωριανοί γιά τό }(ρέος μας. Νά τόν βρούμε τόν Ντούρα. 
Πάμε στό γιατάκι του, στις βραχοσπηλιές.

* * *
Στό στενό, στής «γκαμήλας τό γκρέμισμα», σταμάτησαν οί χωριανοί πού προ

χωρούσαν μέ τά φανάρια. Περνούσαν ένας ένας αναμεσα στο άνοιγμα των βράχων 
κΓ έπαιρναν τό μονοπάτι πού κατέβαζε πλάϊ κολλητά στούς άγκαθωτούς βράχους.

Τά πρώτα φανάρια είχαν κΓ δλας φτάσει χαμηλά στόν γυαλό καί τό φώς τους 
χρύσιζε στό νερό. Τά τελευταία ψηλά μόλις είχαν περάσει τό στένωμα. , Τ άλλα 
φανάρια ένωναν τά πρώτα μέ τά δεύτερα σέ μιά κατηφορική γραμμή που μοίραζε 
στήν μέση τά όρθια τετράγωνα βράχια. , , ,

Ό Παπαπιστόλας πρώτος έφτασε και στάθηκε δέκα βήματα μακρυα απο τ 
άνοιγμα τής μεγάλης βραχοσπηλιάς.

—Ντούρα, παιδί μου, βγές σέ θέλει ό θεός, φώναξε μέ τήν χοντρή φωνή του.
“Ολοι είχαν μαζωχτή πλάι στό μπάσιμο τής θάλασσας στήν σπηλιάς έστησαν 

τ’ αύτί καί καρτερούσαν. 'Ησυχία. Νά προχωρήσουν πιο πέρα δέν τολμούσαν. Ή 
θάλασσα ήταν βαθειά έκεί καί μέ τό χτύπημά της δεξιά-ζερβά, έφτιανε ρουφήχτρα. 
’Έπρεπε κανένας νά προχωρήση, μιά πηδώντας άπό μύτη σέ μύτη τών βράχων πού 
τρυποΰσαν τήν θάλασσα ώς πάνω, καί πιό μέσα νά προχωρή πιασμένος άπό τά βρά- 
χινα σπαθιά πού κρέμονταν άπό τήν μπούκα τής σπηλιάς ώς μέσα.

Τό τόλμημα τούτο ένας είχε τολμήσει νά τό κάνη ώς τότε στό χωριό, ό Στρα- 
τής τής χήρας πού μπήκε στις σπηλιές καί δέν φάνηκε ξανά. Κάποιοι παραγαδιά- 
ρηδες είπαν πώς ένα βράδυ είδαν, τήλ^ ώρα πού ψάρευαν άνοιχτά άντικρύ στήν 
μεγάλη βραχοσπηλιά, γοργόνες, νεράιδες, ξωθιές, νά στήνουν στόν Στρατή, θρόνο 
άπό κοχύλια καί νά τόν στολίζουν μέ λουλούδια. Σάν τόμαθε η δύστυχη ή χήρα 
πώς ό γυιός της ζή καί δέν πέθανε άρχισε άπό τότε νά κατεβαίνη στις σπηλιές 
φέρνοντας φαί καί ρούχα γιά τόν Στρατή. Καί τάριχνε δλα μέσα στό νερό γιατί, 
λέει, «πού θά βρουν οί ψαρογυναίκες τραχανά κΓ αύγά γιά τό παιδί μου».

—Ό θεός σέ κράζει, ό θεός... ξαναφώναξε ό Παπαπιστόλας ένώ ό άέρας του 
πετάριζε τά διχαλωτά γένια του.

—Ό θεός, Ντούρα, ό θεοοοός... φώναξαν δυό τρεις άλλοι.
Ούτε Ντούρας ούτε άπόκριση. Ό παπάς μίλησε κΓ είπε πώς μπορούσε ό Ντού

ρας νάχε γυρίσει στό χωριό καί νά κρύφτηκε στην έκκλησιά σαν τόχε ξανακάνει 
τόσες φορές. Καί πισωδρόμησαν οί χωριανοί. ,

'Η φωτεινή γραμμή τών φαναριών σχημάτιζε μιά διαγώνιο από κάτω στη θά
λασσα ώσαμε πάνω στής «γκαμήλας τό γκρέμισμα».

* * *
Ο ΝΤΟΥΡΑΣ άναγάλιασε μόλις βρέθηκε στόν κόσμο του. Προχώρησε βράχο 

μέ βράχο, τσαλαβούτησε στά νερά ώς τό γόνατο κΓ έφτασε μέχρι τόν «θρόνο» του. 
«θρόνο» του, έτσι ό ίδιος έλεγε μιά κάπως έπίπεδη έπιφάνεια ενός μικρού βράχου. 
Τό άπόλυτο σκοτάδι τόν εύχαριστούσε. ’Ήξερε τό «βασίλειό» του πέτρα μέ πέ
τρα, βράχο μέ βράχο. ’Έκανε μιά μικρή βόλτα καί κάθισε στον «θρόνο» του. 
“Απλωσε μιά κάτω τις χερούκλες του, πήρε άπό τό καταπαγωμενο αλμυρό νερό 
κΓ έριξε στό πρόσωπό του. “Υστερα καθησε ακίνητος καί σκέφτηκε.

Πρώτη εικόνα ήρθε στό μυαλό του ή μάνα του μέ τήν μεγάλη ροζ μαντήλα. 
“Υστερα τό χωριό του στόν κάμπο τής Σμύρνης., ,ΚΓ ύστερα ο πατερας του, 
τ’ άδέλφια του, οί χωριανοί, δλοι δσους ήξαιρε. ΚΓ έσυρε φωνή:
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—Μάνα μου...
Καί τόν πήρε τό κλάμα. "Ολα έρχονταν τόσο ζωντανά στήν θύμησή του καί 

τουφερναν παράπονο γιατί τάχασε πριν τά χαρή.
θυμήθηκε καί τά Τουρκάκια τής άπάνω γειτονιάς πού τό πρωί παΐζαν μαζί 

μέ τά Χριστιανόπουλα πεντόβολα καί κρυφτό καί τό βραδάκι σήκωναν τά μπαϊ
ράκια κι’ έκαναν σωστές μάχες. Τά πιό άπίθανα έπιθετικά όργανα χρησιμοποι
ούνταν σ’ αύτές τις μάχες, άπό λάστιχα, πέτρες καί σουγιάδες μέχρι τήν γαϊδου- 
ροκοκάλα πού κράδαινε ό μικρός Ντούρας όταν όρμουσε κατ’ έπάνω στά Τουρ
κάκια. Καί τ’ όνομα Ντούρας τά Τουρκάκια τού τόχαν βγάλει άγνωστο γιατί. 
"’’Ηταν μιά μέρα πού ή μάχη είχε φουντώσει καί ό Ντούρας έλειπε σταλμένος 
άπ’ τήν μάνα του γιά θέλημα. "Ακούσε τις φωνές, κατάλαβε, ώρμησε. Μέ τήν 
γαϊδουροκοκάλα του στύ χέρι. Τά Τουρκάκια τρόμαξαν σάν είδαν τόν άρχηγό 
τών Χριστιανόπουλων νά όρμά κατ’ έπάνω τους καί φώναξαν τρομαγμένα:

—Ντούρα κελίορ !
Πρώτη φορά τ’ άκουγε. Μιά λέξη πού ούτε σήμαινε τίποτε. ’Ίσως νάταν 

μιά λέξη πού τήν γεννούσε ό φόβος τών Τουρκόπουλων πού τόρριχναν στά πόδια 
στή θέα τοΰ πρωτοπαλλήκάρου τής κάτω γειτονιάς. Κι’ άπό τότε δταν τόν έβλε
παν άπό μακριά φώναζαν:

—Ντούρα κελίορ !
Τό όνομα πιό υστέρα πολιτογραφήθηκε στά έλληνικά κι’ έγινε «Ντούρας». 

Τό βαφτιστικό του όνομα, τό Άχιλλής, χάθηκε, ξεχάστηκε καί μόνο ή μάνα του 
τόχε κάθε ώρα στό στόμα της. Καί τό βράδυ έβγαινε στό ξάγναντο καί τόν 
φώναζε νά γυρίση άπό τό παιγνίδι:

—Άχιλλή, γύρνα Άχιλληηηή...
Κι’ αύτός ποτέ δέν γύριζε παρά αφού έρχόταν καί τόν ξύλιζε ό πατέρας του, 

ό Παναγιώτη έφέντης.
—Μάνα μου... ξαναφώναξε ό Ντούρας κι’ άντήχησε ή βραχοσπηλιά.
Κι’ ύστερα ό νους του πέταξε στις μέρες τοΰ τρόμου καί τοΰ μακελειοΰ. Τό 

χωριό τους βαθειά στον κάμπο τής Σμύρνης είχε άκόμη τήν ήσυχία του. Μιά-δυό 
νύχτες έκαμαν οί Τούρκοι νά ξεμπουκάρουν γιά τούς κάτω μαχαλάδες καί οί 
Χριστιανοί τούς άντίκοψαν μέ τά χαντζάρια. ’Εκείνοι έβαλαν φωτιά σέ κάνα δυό 
αρχοντικά — γιατί ό Τούρκος στό θυμό του πάντα έχει δυό φωτιές, μιά στήν 
ψυχή του καί μιά στό χέρι.

"’’Ηταν μιά ήσυχία πουμοιαζε μέ τό αθόρυβο καί αργό άναμμα τού φυτιλιου τού 
φουρνέλου. Καί προχωρούσε μέχρι πού κάποια έσπέρα στό χωριό έφτασε καβαλ- 
λαραΐος μαντατοφόρος μέ γραφή. Κι’ έλεγε ή γραφή πώς τά σκυλιά έτοίμαζαν 
μεγάλο γιουρούσι στά κάτω χωριά τού κάμπου.

—Ό θεός νά μή τούς άφήση, καταράστηκε γονατώντας στή γή ή μάνα τοΰ Ντούρα.
Τήν άλλη μέρα τοίμασαν δυό μποξάδες ρούχα, έντυσαν τά παιδιά, τόν Άχιλ- 

λή, τήν Μάγδα, τήν Αύγή καί τόν μικρό ’Αντρικό, κλείδωσαν τις κάμαρες τού αρ
χοντικού τους καί κίνησαν άνεβασμένοι σέ δυό μουλάρια. Πέρασαν κι’ άπό τό πε
ριβόλι τους, τό καλύτερο παχιοχώραφο τού κάμπου, έκοψαν δυό σύκα άπό τις 
θεόρατες συκιές καί πήραν δρόμο.

*Η κυρά Παναγιώταινα καί τά παιδιά είχαν ένα φόβο ανέκφραστο. Πήγαιναν 
πρός τήν θάλασσα, τό παρήγορο τούτο υγρό πού έβγαζε στήν λεύτερη πατρίδα 
μά πού δέν πατιώταν, βούλιαζε άσπλαχνα. Τήν μέρα κρύβονταν στά δασωμένα 
φαράγγια καί τις νύχτες προχωρούσαν. Είδαν δυό τρεις φορές στον όρίζοντα 
ίίακριά φωτιές καί φλόγες θεόρατες.

—Τά χωριά μας, στέναξε ό Παναγιώτη έφέντης.
7Ηταν μιά νύκτα κρυερή γιομάτη πηχτό σκοτάδι καί φόβο όταν κατηφόριζαν 

πρός τό Γενίκιοϊ, ένα άπό τά τουρκοχώρια τού μεγάλου κάμπου. Διάβαιναν 
όχτη - όχτη πλάϊ στις καλαμιές τού ποταμού δταν άρματωμένοι πεταχτή καν καί 
τούς έφραξαν τό δρόμο δυό Τούρκοι.

—Παναγιά μου, φώναξε ή μάνα τού Ντούρα ένώ τά παιδιά έμπηγαν τά κλά
ματα.

Τ’ άλογα ξιπάστηκαν καί χλιμίντρισαν τρομαγμένα. Ό Παναγιώτη έφέντης 

τά συγκρότησε άπό τά γκέμια καθώς προχωρούσε μπροστά κρατώντας τα.
Οί δυό Τούρκοι προχώρησαν μπρος κρατώντας τις πάλες. Σάν τσακαλιών 

γυάλιζαν τά μάτια τους.
—Ντούρ, φώναξε δ πρώτος.
—Γκέλ ίτσερί, είπε ό άλλος δείχνοντας τις καλαμιές, πλάϊ.
—Άϊ σιχτίρ πεζεβέγκ, είπε ό Παναγιώτη έφέντης κι’ ώρμησε πάνω του τρα

βώντας τό δίκοπο.Δυό άπανωτές μαχαιριές κατάστηθα έδωκε στον πρώτο πού πέφτοντας φώναξε:
’Αλλάχ μπελά σινίβερσιν. ’Αλλάχ...
Ό δεύτερος χώθηκε τρέχοντας πίσω στις καλαμιές σάν τό σκιαγμένο σκυλί.
Χωρίς άλλο συναπάντημα φτάσαν ώς τήν θάλασσα. "Ήταν πρωινό κι’ ό 

ήλιος, ολοστρόγγυλος καί κατακόκκινος, κουρασμένος άναδυόταν μέσα άπό τήν 
άσημένια θάλασσα. Μιά γραμμή ολόχρυση ξεκινούσε άπό τόν κατακόκκινο δίσκο 
κι’ έφτανε μέχρι τήν ξανθή άμμο τής παραλίας. "Ενα μονοπάτι ϊσιο καί ολόχρυ
σο. Οί ψυχές σκίρτησαν: «Νά περπατιώταν τούτο τό μονοπάτι!»

'Η οικογένεια τού Παναγιώτη έφέντη έφτασε ακριβώς ώς έκεΐ πού έσβηνε ή 
χρυσή γραμμή τού ήλιου. Κάτω στήν άμμο βαθειά σχηματίστηκαν τά χνάρια 
άπό τις όπλές τών άλόγων.

'Η κυρά Παναγιώταινα μέ τό κατάχλωμο άπό τήν άγρύπνια πρόσωπο στήλωσε 
τά μεγάλα της μαύρα μάτια δλο άπορία στον άντρα της. Έκεΐνος τράβηξε τά 
γκέμια τών άλόγων καί πήραν τό μονοπάτι παραέξω άπό τήν θαμνόφυτη άμμουδιά. 
Τά παιδιά κατακουρασμένα, νηστικά καί φοβισμένα είχαν μιά φρικτή όψη. ‘H 
μάνα κι’ αύτή στό ίδιο χάλι δέν έκανε τίποτε άλλο άπό τό νά κοιτάζη μιά τόν 
άντρα της πού πορευόταν μπροστά καί μιά τά παιδιά της ποΰταν άνεβασμένα στά 
δυό άλογα. Στήν κάθε ϊνα τού προσώπου της έβλεπες τόν φόβο καί τήν άγωνία. 
Καί προχωρούσαν...

Σ’ ένα μικρό κάβο απάντησαν δυό κουρελήδες Τούρκους ψαράδες. ^Ηταν 
άπό τούς λίγους πού δέν τούς είχε πειράξει τό σκουλήκι τού φανατισμού κι’ έδει
χναν διάθεση νά βοηθήσουν μιά πού ό Παναγιώτη έφέντης τούς έταξε λίρες χρυ
σές. Μιά χούφτα όλόκληρη είχαν κρυμένη μέσα σ’ ένα λαβομάνο μέ μέλι.~ ’Α
γόρασαν μ’ αύτά τά λεφτά μιά βάρκα, μιά ξύλινη σαραβαλιασμένη σκάφη, δώσαν 
στούς Τούρκους καί τά δυό άλογα γιά μπαξίσι, μπήκαν, έκαναν τόν σταυρό τους 
κι’ άνοίχτηκαν.

’Έτσι καθώς μακριάθε κοίταζαν τής Ιωνίας τις πέτρες ή ψυχή τους γεννούσε 
δίδυμα δυό αισθήματα. Τήν άγάπη γιά τούτη τήν εύλογημένη γή πού ό άποχω- 
ρισμός της τούς έφερνε σπαραγμό καί τό μίσος πού τούς γεννούσε ό φόβος γιά 
δσα φοβερά είδαν κι’ έπαθαν οί Χριστιανοί άπ’ τόν ’Αγαρηνό. Καί ξεμάκραιναν...

Μιά ξεθωριασμένη μακρινή γραμμή κατάντησε σέ λίγο ή παραλία τής Μι- 
κρασίας. Καί κατάμπροστά τους θαμπές άρχισαν νά φαίνωνται πάν’ άπ’ τήν 
θάλασσα οί κορφές τών νησιών τής Ελλάδας.

* * *
Τό κακό έγινε ακριβώς έκεΐ μισοπέλαγα. Μιά μεγάλη βάρκα γιομάτη πάνο

πλους Τούρκους τούς βγήκε μπροστά. Ούτε πού μίλησαν, ούτε πού έρριξαν ντου
φεκιά. "Ωρμησαν μ’ δλη τήν ταχύτητα κατά πάνω τους κι’ ή βαρκούλα άναπο- 
δογύρισε. Γιά ένα λεπτό άκούστηκαν οί άπελπισμένες κραυγές τους σάν βρέθη
καν στό νερό. Ό πατέρας προσπαθούσε νά κρατήση τήν Μάγδα καί τόν ’Αντρικό 
στήν έπιφάνεια. Ό Άχιλλής προσπαθούσε κι’ αύτός νά σώση τήν Αύγή. Τή μάνα 
του οότε πού τήν είδε. "Υστερα άρχισαν οί ντουφεκιές. Ό Άχιλλής μόνος κο
λυμπώντας γιά ώρες μπόρεσε νά σωθή. Ό πατέρας του, τ’ αδέλφια του, ή μάνα 
του χάθηκαν.

—Μάνα μου... ξαναφώναξε ό Ντούρας κΓ ή βραχοσπηλιά μετάλλαξε άπαίσια 
τόν ήχο...

* * *
Τό νέο μεταδόθηκε, πέρα στό χωριό, καί πλάϊ στούς μεγάλους πού τό συζη

τούσαν ήταν καί τά παιδιά πού ρωτούσαν τό ένα τ’ άλλο: «τάμαθες; τόν Ντούρα 
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τόν κατάπιε ή θάλασσα!», «λένε πώς τόν πήραν οί νεράιδες τής βραχοσπηλιάς ! », 
«άλήθεια, αλήθεια;» ρωτούσαν μερικά άλλα.

Ό δίσκος του ήλιου είχε πάρει απόσταση δυό κοντάρια πάνω άπ’ τό γυαλό 
καί τό χωριό χωμένο στούς σκονισμένους δρόμους είχε ένα νεύρο καί μιά άπορία 
γιά τό τί έγινε τούτος ό παράξενος τουρκομερίτης.

Στόν καφενέ τής πλατείας ό μαστρε - Κώτσος πήγαινε κι’ έρχόταν κουβαλώντας 
τούς «ένα μέ όλίγη» καί «ένα σκέτο, δυό γλυκούς». Κι’ ό χαζό - Βαγγέλης, ό κου
τσός παραγυιός, σκουντουφλώντας βήμα παρά βήμα, είχε φέρει δυό-τρεΐς ναργιλέ
δες στούς καθημερινούς πελάτες. Καί συνέχεια ρωτούσε:

—Ά-α-α-αλήθεια, χααάθηκε, ο-ο-ό Ντου-ντου-ντούρας;
—Χα-χα-χάθηκε, του απαντούσαν πειράζοντάς τον τά πιτσιρίκια.
Καί τό χωριό στά σκονισμένα στενά δέν είχε όρεξη γιά τις καθημερινές δου

λειές. Οί παραμυθοΰδες τού χωριού είχαν κιόλας κεντήσει τό παραμύθι τους γιά 
τούτο τόν παράξενο άντρα μέ τό λειψό μυαλό καί τά παράξενα χούγια.

Πήγαινε κι’ έρχόταν ό χαζό - Βαγγέλης όταν σέ μιά στιγμή άφησε τόν δίσκο 
μέ τούς «γλυκούς» καί τά νερά στό πλακόστρωτο καί γούρλωσε τά μάτια κατά τό 
πάνω στενό. Μόλις πρόλαβε νά πή όλο άπορία καί φόβο: «”Α-α-α...» κι’ έκατσε 
στό πεζούλι πλάϊ.

Τί είχε γίνει; Μέ γρήγορα, μεγάλα βήματα είχε φανή νά κατηφορίζη πηγαί
νοντας τοιχο-τοιχο ό Ντούρας. Είχε χαμηλωμένο τό κεφάλι σάν νά ντρεπόταν γιά 
τήν σύγχυση ποόδωσε στούς χωριανούς. Προχωρώντας πρός τό καφενείο πήρε τό 
άπέναντι πεζοδρόμιο, έρριξε ένα μισοσκιαγμένο βλέμμα στούς μαζεμένους μπροστά 
στό καφενείο χωριανούς κι’ άνοιξε τό περπάτημά του.

Κανένας δέν ήξαιρε γιά πού διάβαινε ό Ντούρας, μά κι’ ό ίδιος δέν ήξαιρε.
—Παιδί μου Ντούρα, στάσου, τού φώναξε φτάνοντάς τον ό Παπαπιστόλας.
Ο Ντούρας γύρισε, τόν είδε καί συνέχισε τόν δρόμο του. Ό παπάς τόν άκο- 

λουθησε και τού μιλούσε όλοένα. Καί προχωρούσαν έτσι ώσπου φτάσαν ώς τής 
'Αγίας Μαύρης τό παρεκκλήσι έξω άπ’ τό χωριό.

Μπήκαν μέσα κι’ δταν πιά είχανε βγή ό ήλιος κατακόρυφος μετεωριζόταν πά- 
Υω» àirò τό χωριό. ‘Η συνάθροιση στόν καφενέ τής πλατείας είχε μικρύνει άλλά 
ή ίδια άπορία κάτεχε τούς χωριανούς γιά τό παράξενο νέο τής μέρας, μιά άπορία 
δυναμωμένη τώρα μέ τό «τί διάολο ψιλό λακιρντί πιάσανε ό παπάς μέ τόν Τουρ
κομερίτη μές στόν ναό τού θεού!»

Τό τί «λακιρντί» γίνηκε μέσ’ τήν έκκλησιά καί τό τί συμφωνίες μπλέχτηκαν 
άνάμεσα παπά καί Ντούρα δέν τά έμαθε ποτέ τό χωριό. Μόνο πού τό χωριό τήν 
άλλη μέρα έμαθε πώς ό Παπαπιστόλας πήρε στήν δούλεψή του τόν Ντούρα. Κι’ 
οί κουβέντες πήραν κΓ έδωσαν γιά τό πώς θά τά κατάφερνε τό θεριό ό Ντούρας 
νά ξεκολλήση άπό τήν θάλασσα καί τούς βράχους ποΰταν κολλημένος κοντά τους 
σάν στρείδι καί νά πάρη τά πλάγια τοΰ Πενταδάκτυλου ξεχερσώνοντας τά κτήματα 
τού παπά άπ’ τις μερσινιές καί τά παλούρια. Καί τό κυνήγι τής σμέρνας, τής 
μεγάλης του άγάπης, τί θά γινόταν; Τό βρήκε ή παραμυθοΰ ή Κωσταρίνα:

—Στά μάτια μου σάς όρκίζουμαι άν δέν θά κυνηγάη αύτός όχιές καί φίδια. 
Μπορεί άκόμη καί νά τά τρώη. Ή γιαγιά μου — μά τόν τίμιο σταυρό — μοΰλεγε 
πώς ένας Άρμένης πουμενε παλιά στό χωριό μας, έφτιανε άπ’ τις όχιές σουβλάκια. 
Τούς έβαζε καί μπόλικη ρίγανη, πιπέρι κόκκινο καί σάλτσα καί τάτρωε στόν καφενέ 
μπρος στούς χωριανούς πού τούς έπιανε ή άναγούλα. Κι’ αύτός έλεγε πώς όποιος 
καταλαβαίνει τρώει...

* * * *

* Πουρνό _ πουρνό,
* σκάλα καμωμένη μ’ ένα μόνο ξύλο.

'H παπαδιά, πολύ πιό νέα άπ’ τόν παπά της, στρουμπουλή - στρουμπουλή, μέ 
τις μακριές κοτσίδες νά κρέμουνται πίσω ώς τήν μέση της, ήταν δλο φρεσκάδα καί 
περιποίηση. Φορούσε τά μαύρα πού τής πήγαιναν τόσο καί τόνιζαν τό άσπρορό- 
δινο χρώμα τής έπιδερμίδας της. Γιά δυό λόγους φόραε ή «πρεσβυτέρα» τού 
Παπαπιστόλα τά μαύρα: Πρώτα σάν τις πιό πολλές παπαδιές στόν τόπο πού τό 
θεωρούσαν σάμπως νά συμμερίζονταν τήν τιμή καί τό καθήκον μέ τούς άντρες τους 
φορώντας τούτο τό θηλυκό ράσο καί υστέρα γιατί ή Παπαπιστόλαiva ήταν καί 
χαροκαμένη. Είχε χάσει τόν Βαγόρα της, τεσσάρων χρόνων παιδάκι άπό πνευ

μονία. Μιά ντουζίνα χρόνια είχαν περάσει άπό τότε πού χάσανε τό μονάκριβό 
τους κι’ ή θλίψη βασίλεψε στό σπιτικό τους. ’Άλλο παιδί δέν κάνανε παρόλο 
ποΰταν κι’ οί δυό νέοι. Καί σάν τούς ρωτούσαν τότε γιατί δέν έκαναν άλλο 
παιδί άπαντούσαν μιά πώς δέν ήθελαν άκόμη... καί μιά πώς ή έγκυμοσύνη θάβαζε 
σέ κίνδυνο τήν ύγεία τής παπαδιάς πού είχε τά νεφρά της.

Μά τό χωριό είχε πάνω σ’ αύτό τά δικά του. Καί μέσα στις κουβέντες του
ξεχώριζε κάτι γιά ένα άτύχημα τού παπά πού πηγαίνοντας στ’ άμπέλι άφινίασε 
ή φοράδα κι’ έτούτος κρεμάστηκε, λέει, άπό τό σαμάρι κι’ έπαθε «μιά μικρή
βλάβη». Κι’ άκόμα «άφοΰ ή παπαδιά στέκει στά καλά της κι’ είν’ σάν τριαν
τάφυλλο...».

Άπό τότε πού πέθανε ό Βαγόρας της ή παπαδιά φυλάκισε τόν έαυτό της 
μέσα στις καμάρες καί στά λιακωτά τού σπιτιού της. Δέν ήθελε πουθενά νά 
βγή, κανένα νά δή. Τήν μέρα έκανε δλες της τις δουλειές μιά, χαρά κι’ άποξε- 
χνιώταν λίγο. Μά σάν έρχονταν οί άτέλειωτες βραδιές μαρτύριο περνούσε ή 
καϋμένη. Ό δπνος της είχε σχεδόν χαθή άπό τότε ποΰχασε τό παιδί της.^ Πή
γαινε νά τόν πάρη κομμάτι μά ξάφνου μ’ άναφυλλητά πεταγόταν έχοντας δή έφι- 
άλτες καί όνειρα άσχημα γιά τόν μικρό Βαγόρα της. Κι’ ό Παπαπιστόλας ξυ
πνώντας άπό πλάϊ της έπαναλάμβανε πάντα στερεότυπα: «Φτάνει πιά, παπαδιά, 
θά πεθάνης, τό ξέρεις;» Καί κατά κανόνα γύριζε καί κοιμόταν , άμέσως. Κι 
ήταν κι’ άλλες νύκτες δπου ό παπάς ξυπνούσε «πρός νερού του» κι’ ευρισκε, πε
ρασμένα μεσάνυχτα, τήν γυναίκα του νάχη άπλωμένα ένα - ένα άπάνω στόν κα
ναπέ τά ρουχαλάκια τού Βαγόρα καί νά κλαίη.

Ξημέρωνε ή μέρα κι’ άρχιζαν οί καθημερινές άσχολίες τής παπαδιάς, οί 
ίδιες καί πάλι οί ίδιες, κι’ έρχόταν ή βραδιά τρομερή κι δλο κλάμα. Καί ξημέ
ρωνε καί νύχτωνε ξανά...

Αισθανόταν μιά ικανοποίηση τώρα πού περιποιόταν στό τραπέζι τούτο τόν 
φτωχό άνθρωπο πού ή μοίρα τόν έρριξε στήν δούλεψή τους. Πήγαινε κι’ έρχό
ταν άποθέτοντας στό πανέρι μπρος στόν παπά καί τόν Ντούρα πιάτα καί πιατά- 
κια μ’ όρεκτικά καί φαγιά.

Ό Ντούρας δέν μιλούσε παρά έρριχνε άνακατεμένα στό στόμα του καί κατέ
βαζε πατάτες, κρέατα, τυριά, ντομάτες καί μεγάλα κομμάτια άπό ψίχα ψωμιού πού 
τήν έφερνε σέ κύκλους σκουπίζοντας τά πιάτα άπό τό λαδόξυδο καί τις σάλτσες. 
Μόνο μιά στιγμή διέκοψε κι’ έδειξε μέ τό δάκτυλο τό πιάτο μέ τά ντολμαδάκια. 
«Αύτό, είπε μασώντας, αύτό μ’ άρέσει πολύ». «Φάτο δλο, λοιπόν, άφοΰ σ’ άρέ- 
σει» τοΰπε γελώντας ό παπάς. Καί τδφαγε.

Σάν άπόφαγαν πέρασαν στήν μάντρα, πλάϊ στό προσαύλι, καί μπήκαν στούς 
στάβλους. Τούτη ή βρώμα άπό τις κοπριές δέν χτύπησε καλά στό ρουθούνι τοΰ 
Ντούρα καί τδπε στόν παπά: «Μωρέ παπά μου, πολύ βρωμάει δωμέσα».

Ό παπάς τοΰκανε τις συστάσεις: «Ετούτη δώ είναι ή «μαυρόψα» μας, τό 
καλύτερο γαϊδούρι πούχω δει». Καί πιό κάτω: «Ετούτος είναι ό «κόκκινος» 
κι’ αύτός ό «καφετής» μας, τά βώδια τού ζευγαριού». Καί στήν γωνιά τοΰ 
στάβλου: «Αύτή*  είν’ ή γελάδα μας· δέν έχει δνομα».

Ό Ντούρας έσκυβε λίγο τό κεφάλι στήν κάθε «σύσταση» σά νάλεγε: «'Ω
ραία. Κι’ έγώ είμαι ό Ντούρας ό Τουρκομερίτης».

* * *
Τήν άλλη μέρα χαράματα φου * ό Ντούρας βοήθησε τόν παπά νά ζέψη V 

άλέτρι καί κινήσανε μαζί άνάμεσα άπό χαρουπιές κι’ έληές γιά τις πλαγιές τοΰ 
Πενταδάκτυλου. Είχε μιά κωμική έμφάνιση δπως ήταν χωμένος στις βαθειές 
μπότες, μέ τό πέτσινο ταγάρι ριγμένο στήν πλάτη του καί μέ τήν διχάλα που τήν 
κουνούσε άδέξια δεξιά-ζερβά. , ,

Στό κοκκινοχώραφο τής ρεματιάς μάζευαν κιόλα έληές οι δυο γεροντοκόρες 
οί Άντζουλουδες. Ή μιά ήταν ψηλά άνεβασμένη στόν σκαλαβάτη * κι’ έρριχνε 
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κάτω έληές κι’ ή άλλη κτυποΰσε τά ξώκλωνα μ’ ένα μακρύ καλάμι. "Ακόυσαν άπό 
τό μονοπάτι, πλάι, τό ποδοβολητό καί στράφηκαν νά δουν. ’Έμειναν γιά δυό 
στιγμές σιωπηλές προσπαθώντας νά καταλάβουν ποιός ήταν τούτος ό νέος ζευ
γολάτης μέ τό παράξενο βάδισμα πού άκλουθούσε τόν Παπαπιστόλα στήν πάνω 
ράχη. Κι’ υστέρα μέ μιας, ή μιά ψηλά άπ’ τήν σκάλα κι’ ή άλλη κάτω κρατώντας 
τήν ποδιά γεμάτη μέ τόν πράσινο καρπό, ξέσπασαν σέ τρανταχτά γέλια: «Μωρέ 
ό Ντούρας». «Ναί, ναί ό Ντούρας μάτια μου». Καί δώστου γέλιο. Ή μιά ά- 
δελφή άφησε τήν ποδιά καί χύθηκαν οί έληές κάτω κι’ έφερε τά χέρια κρατώντας 
τήν μέση της άπό τό πολύ γέλιο. *Η  άλλη ’Αντζουλού έκανε νά κατέβη πιό κάτω 
γιά νά δή καλύτερα μά γλύστρησε στόν σκαλαβάτη κι’ έπεσε καθιστή στό χώμα. 
Τό γέλιο δυνάμωσε περισσότερο: «Μωρέ ό Ντούρας... ό Ντούρας...».

'Η μιά αδελφή κράτησε λίγο τό γέλιο της καί πέταξε στόν Ντούρα τό περι- 
παιχτικό δίστιχο πού γέννησε κείνη τήν ώρα τό μυαλό της:

Ντούρα μου λεβεντόκορμε, Ντούρα μου νοικοκύρη 
ποιά κοπελιά στ’ άγκάλια σου μέλλεται, άχ, νά γείρη !

καί ξανάρχισαν τό γέλιο.
Τόν Ντούρα τόν πείραξε τούτο τό συναπάντημα γιατί κι’ ό ίδιος τόνοιωθε πώς 

θάταν ένας μασκαράς μέ τούτη τή στολή. Σταμάτησε λίγο καί πέταξε καί τούτος 
τήν απάντησή του:

Μή μου γελάτε κοπελιές, έμέ μέ λένε Ντούρα 
κι’ έχω τήν βέργα τήν χλωρή κι’ έχω καί μιά μαγκούρα.

Καί κούνησε κατ’ άπάνω τους απειλητικά τήν διχάλα. Εκείνες λούφαξαν 
καί ξανάρχισαν τήν δουλειά τους όχι γιατί φοβήθηκαν τόν Ντούρα μά γιατί πει- 
ράχτηκαν άπό τούτο τό τελευταίο διφορούμενο.

* * *
"Οσο καί νά βαρυόταν τούτη τήν άχαρη δουλειά, τ’ όργωμα, ό Ντούρας έκα

νε ύπομονή καί τήν έμαθε. Καί δέν έρχόταν πιά άπό κοντά ό παπάς μά μόνος 
του τάβγαζε πέρα μιά χαρά. Μέ τόν καιρό τουφυγε καί κείνη ή άντιπάθεια γιά 
τά «χαζά» τά βώδια καί φίλιωσε μαζί τους. Κι’ ήταν φορές πού άκουγόταν νά 
μιλάη μαζί τους: «Βρέ σύ, κόκκινε. Δίψασες ρέ καί κρέμασες τήν τζαχείλα 
σου; Νά, πιές νεράκι». «Καφετή μου έσύ’ σέ πειράζει τό σκοινί καί μοΟ κου
νάς τό σβέρκο; ’Έλα νά στό λύσω».

Μέρεψε ό Ντούρας. Βρήκε τό χαμόγελό του καί τοΰ λύθηκε ή γλώσσα. 
Κι’ ήταν ή πρώτη φορά πού οί χωριανοί είδαν πώς ό Ντούρας είχε έξυπνο μυαλό 
καί πώς δέν μπορούσες νά του τήν σκάσης.

Ντυνότοιν τώρα μέ καινούργια. Τίς λίγες του οικονομίες πού έκανε δου
λεύοντας στόν παπά τίς ξόδεψε στόν πραματευτή τόν Νικόδημο κι’ άγόρασε ρού
χα. Δυό πουκάμισα, δυό γιλέκα καί τρία παντελόνια — ήταν άπό τούς λίγους 
στό χωριό πού φορούσε «φράγκικα». ποριζόταν τώρα καί κουρευόταν τακτικά 
καί χτενιζόταν μέ γούστο.

Πήγαινε τώροι καί στόν καφενέ. Μόλις γύριζε άπ τά χωράφια πλενόταν, άλ
λαζε, ~έτρωε κι’ έβγαινε. Καθόταν πλάι σέ τραπέζι ποόπαιζαν οί μαστόροι τοΰ 
χωριού στήν «πρέφα» καί στό «τριανταένα» καί παράγγελλε τόν συνηθισμένο του 
«βραστό μέτριο». Τσιγάρα δέν άγόραζε. Ποτέ έξ άλλου δέν είχε συστηματικά 
καπνίσει. Μόλις έρχόταν ό καφές κάποιος πρόσφερε καί τσιγαράκι. Ό Ντού
ρας άναβε, έριχνε λίγο νερό στόν καφέ του, τραβούσε μιά ρουφιξιά καπνό καί 
πριν τόν άφήση έπινε δυνατά καί μιά γουλιά καφέ. Κι’ αισθανόταν άνείπωτη 
εύδαιμονία.

Στό χωριό μέρα μέ τήν μέρα είχανε πιά σταματήσει τά πειράγματα. Καί 
τά παιδιά πιά δέν τόν φοβούνταν μιά πού είχε παρατήσει τίς μπουρουδες καί τίς 
σμέρνες του. Είχε γίνει μέ δυό λόγια ό Ντούρας κανονικός άνθρωπος σ’ δλα 
του. Τόσο κανονικός πού τ’ άπομεσήμερα τής Κυριακής έπαιρνε τό λεωφορείο 
γιά τήν πρωτεύουσα ντυμένος στήν τρίχα. "Ηξαιρε τί ζητούσε, τόβρισκε γρήγορα 

κι’ έπαιρνε πάλι τό λεωφορείο τής Κερύνειας. Μιά παρέα κοπέλια τού χωριού τόν 
είχαν δει μιά Κυριακή ποΰβγαινε άπό ένα «σπίτι» τής Λευκωσίας στρίβοντας τό 
μουστάκι του καί ξέσπασαν στά γέλια. Κι’ έτσι ριά Κυριακή τήν ώρα πού ό 
Ντούρας καθόταν καί περίμενε γιά λεωφορείο τού πέταξαν: « Ε, Ντούρα, πού 
πάς. Δέν βάζουν γέρους». Κι’ ό Ντούρας τούς φώναξε: «Ελάτε, ρέ παλλη- 
κάρια νά πάμε μαζί νά δούμε ποιούς βάζουν». *

Στό σπίτι τού παπά ό Ντούρας καλά περνούσε. Καλό φαι; καλό ύπνο κι 
όρεξη γιά δουλειά. Ή παπαδιά τοΰχε έτοιμάσει καί δωμάτιο δικό του στό κατώι. 
Κι’ ήταν εύχαριστημένος άπό τήν ζωή του.

Τήν Θάλασσα, τήν βραχοσπηλιά καί τίς σμέρνες σπάνια τά θυμόταν και τούτο 
στόν ύπνο του τίς πιό πολλές φορές όπου όσα είχε δει κι όλα δσα έκανε έρχονταν 
άνακατεμένα. Καί περγελουσε κι’ ό ίδιος τόν έαυτό του γιά τίς τρέλλες πουκανε 
παλιά...

* * *

Κείνη τήν νύχτα ό Ντούρας ξύπνησε άπό ένα φοβερό όνειρο: "Ητανε, λέει, 
έκειδά στις βραχοσπηλιές καί κάπως βρέθηκε στά χέρια του μιά μεγάλη σμέρνα, 
τέσσερις φορές πιό μεγάλη άπό τίς συνηθισμένες. Τήν κουνούσε πέρα-δώθε μ’ 
άγρια χαρά γιά τήν επιτυχία του δταν ξάφνου ή σμέρνα γύρισε, δάγκωσε κύ 
εκοψε μέ μιας τό μεγάλα δάκτυλο τ’ άριστερού του χεριού. Άπό τήν βάση τού 
κομμένου σύρριζα δάκτυλού του άρχισε νά τρέχη σάν βρύση κατακόκκινο τό 
αίμα. Κι’ υστέρα, λέει, ή σμέρνα δάγκωσε κι’ έκοψε καί τό πλαϊνό του δάκτυλο 
πού κι’ αύτό άρχισε νά τρέχη αίμα. Κι’ υστέρα τό άλλο, καί τό άλλο ώσπου ή 
σμέρνα τούκοψε καί τά δέκα δάκτυλα. Κι’ αύτός ούτε πού πονοΰσε παρά μόνο 
στεκόταν ακίνητος καί κρατούσε μπροστά τίς δυό τετράγωνές του παλάμες μέ 
τίς δέκα κατακόκκινες βρύσες. Κι’ υστέρα, υστέρα έρριξε φωνή καί ξύπνησε. 
"Ακούσε νάρχεται άπ’ έξω κάτι σάν κλάμα, κάτι σάν λυγμός πού προσπαθούσε νά 
πνιγή. Καί σκέφτηκε: «Μωρέ μπας, κι’ όνειρεύομαι καί ξύπνιος». Σήκωσε τήν 
χερούκλα του καί βάρεσε μιά στό μάγουλό του νά ξυπνήση. Καί ξανάπε: «Μω
ρέ, π’ άνάθεμά με, δέν είναι όνειρο. Κλάμα είναι τούτο... κλάμα».

Σηκώθηκε, μισοντύθηκε, άνοιξε τήν πόρτα καί βγήκε. Πέρασε στόν ήλιακό, 
κατέβηκε τά πέτρινα σκαλοπάτια κάτω άπό τήν καμάρα κι’ άρχισε ν’ άνεβαίνη 
τήν κτιστή σκάλα μέ τά βασιλικά καί τίς γαρυφαλιές. Σάν έφτασε ώς πάνω στήν 
μικρή βεράντα, πλάϊ στό δωμάτιο δπου κοιμούνταν ό παπάς μέ τήν παπαδιά του, 
στήλώσε τ’ αύτί κι’ άκουσε. "’Ήταν ή παπαδιά αύτή ποόκλαιγε. Κι’ έκλαιγε 
ήσυχα καί πνιχτά σάν νά φοβόταν μή ξυπνήση τόν άντρα της. Κοίταξε άπό μιά 
χαραμάδα: Καθόταν ή παπαδιά στό ντιβάνι πλάι στό κρεβάτι κι’ είχε άπλωμένα 
ρούχα μωρουδιακά, φανελίτσες, πουκαμισάκια κι’ ένα κοστουμάκι «ναυτικά». 
Τάπαιρνε στά χέρια της, πότε τό ενα πότε τάλλο, μέ μιά εύλάβεια σάν ιερά άμφια. 
Κι’ δλο ανέβαινε βαθειά άπό τά φυλλοκάρδια της νέο κύμα κλάμα. Σέ μιά 
στιγμή σηκώθηκε καί προχώρησε στις μύτες τών ποδιών πρός τήν πόρτα τής βε
ράντας. Μέ τό κουβαριασμένο άσπρο της μαντήλι έφραξε τό στόμα της ένω μέ 
τάλλο της χέρι κρατούσε τό στήθος της έκειδά στήν καρδιά πού ταραζόταν άπ’ τόν 
πνιγμένο λυγμό λές κι’’ήθελε νά πεταχτή ή ίδια έξω άπό τήν σάρκινη φυλακή της 
έξω στόν λεύτερο άέρα, λεύτερα νά ξεδιπλώση τόν θρήνο της.

Ό Ντούρας είχε άπορροφηθή σέ τούτο τό άναπάντεχο θέαμα πού έμεινε ακί
νητος έκεί βλέποντας τήν παπαδιά νά πλησιάζη ν’ άνοιξη τήν πόρτα. Έκείνη μό
λις άνοιξε κι’ είδε άντικρύ της τόν μαΰρο άνθρώπινο όγκο άφησε τρομαγμένο άλ
λά σιγανό ένα «α». Ό Ντούρας τήν καθησύχασε: _«Κυρά μου έγώ ’μαι. Μη σκιά- 
ζεσαι. "Ακουσα τό κλάμα σου κι’ άνέβηκα νά δώ μή μέ είχετε χρεία». Ή πα
παδιά δέν μίλησε. Συγκρατώντας τόν θρήνο της δσο μπορούσε προχώρησε πρός 
τήν πέτρινη σκάλα. ’Ανασήκωσε μέ τδνα χέρι τό μακρύ νυχτικό της κι’ άρχισε 
νά κατεβαίνη άργά - άργά τά ψηλά σκαλοπάτια.

Στό κάθε ένα σκαλοπάτι πού κατέβαινε ένα νέο κύμα κλάμα, όλοένα και πιο 
δυνατό, έβγαινε καί σμιγόταν στή φεγγαρόφωτη νυχτιά μέ τίς ^μυρωδιές τών βα
σιλικών, τού λασμαριου, τών λεμονανθών πλάϊ στό πηγάδι τής αύλής, καί τίς 
άσημένιες άχτίδες τής σελήνης πού τρυπούσαν τα φύλλα κι έφτιαναν σκιές καί 
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φωτεράδες. Κι άπό πάνω, ψηλά στό κεφαλόσκαλο, ό άκαθόριστος όγκος του 
άντρα δλο άπορία καί συγκρατημό νά κατεβαίνη καί τούτος τή σκάλα. Κατέβη
καν πέρασαν κάτω άπό τήν αψιδωτή καμάρα καί μπήκαν στόν φαρδύ ήλιακό.

Μαύρη θλιβερή κολώνα ή παπαδιά σταμάτησε καταμεσίς κι έρριξε άναπο- 
φάσιστο βλέμμα στόν Ντούρα πού κι αύτού ένας πηχτός κόμπος άπορίας τοΰφραζε 
τό στόμα. Τό μυαλό του στεκόταν ανίσχυρο νά καταλάβη τό τί έτρεξε στήν κυρά 
του, μά δμως ξαφνικά άνέβηκε στό στόμα του ένας λόγος άπορίας καί καλωσύνης 
γιά τή γυναίκα τούτη πού τήν παράδερνε ό θρήνος: «Κυρά μου, κράτησ’ τόν 
πόνο σου. Τί έχεις, τί έπαθες, γιατί κλαίς; Μά... πέρνα μέσα νά χαρής, τρέμεις 
όλόκληρη». Καί τής έδειξε πλάϊ τήν πόρτα ένώ άνοίγοντας δειλά τήν κλειστή του 
παλάμη τής άπόθεσε στήν πλάτη ένα μικρό εύχάριστο φορτίο άντρικής συμπόνιας 
καί στοργής.

Μπήκανε μέσα κι’ Ντούρας έτρεξε πρώτα κι άπλωσε πρόχειρα τ’ άνακατω- 
μένα στρωσίδια του κρεβατιού του φτιάνοντας θέση γιά τήν παπαδιά πού ξεθαρρε
μένη άφέθηκε σύγκορμη νά κάτση ένώ τό κλάμα της, λεύτερο, πιά ξεχυνόταν καί 
γέμιζε τόν άδειο χώρο τής κάμαρης τού Ντούρα. "Υστερα ό Ντούρας έτρεξε 
στήν λάμπα τού τοίχου, πού τρεμοπαίζοντας πήγαινε νά σβήση, κι έφτιαξε τό 
φυτίλι άνεβοκατεβάζοντάς το μιά δυό φορές.

— Κυρά μου, τί έχεις πές μου. Πές μου άν μπορείς. Πές μου τί σού καίει 
τά σωθικά, είπε ό Ντούρας.

Μέσα άπό τόν θρήνο σπαρακτική βγήκε ή φωνή τής παπαδιάς:
— Δέν μπορώ πιά. Δέν μπορώ άλλο, δέν μπορώ...
Τό μυαλό τού Ντούρα δούλεψε καί σά νά κατάλαβε δλο τό δράμα τής κό

ρας του. Είχε άκούσει άπό τό χωριό κάτι άκρες - μέσες μά δέν πίστευε όλότελα 
τό μαρτύριο τής παπαδιάς. Τώρα τδχε μπροστά του όλόκληρο. Αισθανόταν γιά 
πρώτη φορά στήν ζωή του μιάν άσήκωτη εύθύνη: Νά ήρεμήση τούτη τή γυναίκα 
πού πονοΰσε.

Καί φαίνεται πώς τά κατάφερε καλά γιατί δταν, πρωινό σχεδόν,, ή παπαδιά 
έβγαινε άπ’ τό δωμάτιο τοΰ Ντούρα είχε μιά ήρεμη δψη. Πήρε μάλιστα άπό τις 
γλάστρες τοΰ πεζουλιού κι’ έτριψε στις δυό της χούφτες βασιλικό. '0 Ντούρας 
κρατούσε στούς ώμους της τό βαρύ του παλτό καί τήν άνέβαζε σκαλί-σκαλί στήν 
πέτρινη σκάλα. Σάν έφτασαν πάνω στό κεφαλόσκαλο ή παπαδιά στράφηκε μ’ 
ένα βλέμμα εύγνωμοσύνης κι’ είπε στόν Ντούρα:

— Εύχαριστώ Άχιλλή, εύχαριστώ. Τό «Άχιλλή» μόλις τδχε άκούσει μιά - δυό 
φορές, μά έτσι τδνοιωσε έκείνη τήν ώρα άνάγκη νά τό πή.

ΚΓ ό Ντούρας, κι’ αύτός δέν τήν είπε «παπαδιά» μά σκέφτηκε τό άλλο της 
δνομα κι’ είπε:

— Στό καλό Φωτεινή. Στό καλό κυρά μου...
Κατέβηκε ό Ντούρας κάτω καί βάλθηκε νά στοχάζεται τούτο τόν άσήκωτο 

πόνο τής κυράς του: Χωρίς παιδί, μ’ ένα άντρα παπά, μ’ ένα άντρα... μισό άντρα. 
Καί τήν συμπόνεσε βαθειά.

’Έσκαγε στήν άνατολή ό ήλιος κι’ ή γή είχε ένα άρωμα σάν νάνοιγε τούς 
κρυερούς άπό τή νύχτα κόρφους της νά δεχτή τις άχτίνες του. Τό κάθε δέντρο, 
τό κάθε κλαδί, ό κάθε άνθός, τό κάθε σπουργίτι, δλα λές καί σήκωναν τό κε
φάλι, λές καί τέντωναν τά κλαδιά, τά μέλη, τις ΐνες τους γιά νά δούν τό μέγα 
θαύμα: Τό ύπέροχο φανέρωμα τού καθημερινού έραστή τους, τού ήλιου.

Βγήκε ό Ντούρας στήν αύλή, τράβηξε νερό άπ’ τά πηγάδι, πλύθηκε. Τρά
βηξε κάτω στούς σταύλους κι έρριξε δυό χούφτες «ταή» στις πάχνες τοΰ «καφετή» 
καί τού «κόκκινου». Τήν ώρα πού γύριζε πίσω γιά νά ψήση καφέ είδε πού ό 
Παπαπιστόλας στεκόταν στήν βεράντα, έτριβε τά μάτια του νά ξενυστάξη κι’ έκα
νε τόν σταυρό του κοιτώντας κατά τόν ήλιο. Είδε τόν ζευγολάτη του κάτω στήν 
αύλή καί φώναξε:

— Καλημέρα Ντούρα.
Ό Ντούρας δμως έτσι τοδχε μιά κακία πού δέν τ’ άπάντησε.
— Καλημέρα Ντούρα, κουφάθηκες μωρέ:
— Καλημέρα, τ’ άπάντησε χωρίς όρεξη άπό κάτω.

* * *

Ή ζωή στό χωριό, στά πλάγια τών βουνών τής Κερύνειας, συνεχιζόταν γιά 
μήνες υστέρα ή ίδια καί ή ίδια — μιά ζωή χωριού. Τά κοπάδια παίρναν τις 
πλαγιές τού Πενταδάκτυλου γιά βοσκή, τά φυτά μεγάλωναν, οί λίγοι ψαράδες 
κατέβαιναν στό γυαλό, οί κοπελιές πετούσαν χωρίς σταμάτημα τήν σαΐτα καί χτυ
πούσαν τό κτένι σιγοτραγουδώντας ήρεμα, σίγουρες πώς ή κάθε τους σαϊτιά ήταν 
κι’ ένα βήμα σέ τούτο τόν μακρύ δρόμο μέ τό ποθητό τέρμα τόν μουστακαλή δεμένον 
γαμπρό. Ή χωριατοπούλα τής Κύπρου άπό ’κεί άρχίζει νά ζή τήν ζωή της. "Ως 
τότε οί κοπελιές περίμεναν, χαμήλωναν τά μάτια, καί στοίβαζαν στά σεντούκια 
καί στις ντουλάπες τά σεντόνια, τις μαντηλιές, τά κιλίμια καί τά πουκάμισα καί τά 
ζιμπούνια τοΰ γαμπρού...

Μόνο τό κουτσομπολιό στά καλντερίμια, στις βεράντες καί _στά σοκάκια τοΰ 
χωριού άλλαζε άπό μέρα σέ μέρα. "Οσο στεκόταν τό φώς τού ^λιου τό χωριό 
είχε τήν σύσπαση τοΰ μόχθου. Μά τό βραδάκι πλενόταν, άλλαζε κι’ έβγαινε στούς 
δρόμους καί στούς καφενέδες γιά νά τά πή. Κι’ είχε τούτη ή ώρα τόση δύναμη 
πού ή γλώσσα άλάφρωνε τό σώμα.

Μιά τέτοια μέρα, ένα τέτοιο βραδάκι βγήκε τό χωριό, έκεΐ ανάμεσα τού 
Πενταδάκτυλου καί τής θάλασσας, κι’ άρχισε τήν κουβέντα. Καί μέσα σέ τούτη 
τήν κουβέντα άκούστηκαν κάτι σάν: «Μωρέ πολύ τόν νοιάζεται τόν Ντούρα ή 
παπαδιά», «μπαίνω κιόλας στό κρίμα της άλλά, νά, δέ μού φαίνεται πώς μοιάζει 
τού παπά ό μικρός δ Λευτέρης», «ποιός ξέρει μπορεί καί τού παπά νά μή τοΰφυγε 
δλη του ή δύναμη... μπορεί...».

Τούτες ήταν οί πρώτες κλωστές πού γύρω τους τό χωριό υφανε τό κάθε βρά
δυ στόν άργαλειό τού κουτσομπολιού όλόκληρο παραμύθι. ’Άλλοι λέγαν γιά τήν 
παπαδιά πού πέταξε τά μαύρα καί φόρεσε κάτι καφέ - γκρίζα μέ ρίγες μπλέ, μέ 
κουκιδίτσες πράσινες, κι’ άλλα. Κι’ άκόμα πώς ή παπαδιά άρχισε νά βγαίνη στις 
γειτόνισσες. Κι’ άκόμα πώς ό Ντούρας άρχισε νά βάφη κορακάτο τό μουστάκι του.

Κι’ δλα τούτα χωρίς κακία. Τύχαινε, νά πούμε, νά περνά στόν δρόμο ό 
Ντούρας. Τό καλντερίμι ήσύχαζε, άντικαλησπέριζε καί καλούσε γιά καφεδάκι.

Κάποιο βράδυ ή χοντρή ή Δέσποινα, ή γυναίκα τού μάστρε Κώτσου τού κα- 
φετζή, άφού πρώτα έκανε δυό φορές τόν σταυρό της άμόλησε τό μεγάλο μυστικό. 
’Ήτανε, λέει, έκεΐ πάνω άπό τις βραχοσπηλιές, στό χωράφι της καί μάζευε χα
ρούπια. Κι’ είδε, λέει, (τί είδε:) κάτω στις βραχοσπηλιές. Τόν Ντούρα κάτω 
κοντά στήν μεγάλη βραχοσπηλιά νά κρατάη άπό τό χέρι τόν μικρό Λευτέρη καί 
νά τού μαζεύη βοτσαλάκια καί κοχύλια άπ’ δσα ή άσίγαστη θάλασσα χρόνια καί 
χρόνια έφερνε, στρογγύλευε, όμόρφαινε καί τ’ άπόθετε στις άγκαθαρές λακούβες 
καί τις σχισμές τών βράχων. Κι’ άκόμα είδε, λέει ή χοντρή ή Δέσποινα, νά 
φτιάνη ό Ντούρας καραβάκια στόν μικρό καί νά τά βάζουν στό κύμα. Κι’ ό μι
κρός νά φωνάζη όλοένα: «Κι’ άλλο θείε, κι’ άλλο...»

* * *
Ό Παπαπιστόλας δέν πήρε είδηση γιά τό τί λεγόταν πίσω άπ’ τις πλάτες 

του γιά τόν «Λευτεράκη» του, καί γιά τά καλοσιδερωμένα πουκάμισα πού φορούσε 
ό Ντούρας. ‘Ο ίδιος μισοπίστευε πώς «έ, δέν ήταν καί τόσο σαβαρή ή βλάβη» του, 
καί πώς «άμα θέλει ό θεός... άσ’ τούς άνθρώπους νά λένε...»

"Ομως ένα άπόγευμα τήν ώρα πού οί γειτόνισσες, κι’ ή παπαδιά του μαζί, 
κεντούσαν στό στενό, καί τά παιδιά πλάϊ παίζανε τις κουμπάρες άκουσε τήν ’Αγ
γελική τού Γύφτου νά λέει στά άλλα κορίτσια: «Τό Ντουράκι, λοιπόν, θάναι τό 
μωρό μας» κΓ έδειξε πλάϊ τόν «Λευτεράκη». Κατάλαβε ό Παπαπιστόλας πού πή
γαινε ή κουβέντα καί σκέφτηκε: «Μωρέ μπάς καί... άφού έγώ... μά είναι δυ
νατόν ; »

* * *
Ή Κυριακή έκείνη έμοιαζε σάν δλες τις Κυριακές τού χωριού. Ξυπνούσε 

τό χωριό, έβαζε τά καλά του, σταυρόκοπιόταν, έβγαινε έξω, κοίταζε τόν ούρανό 
καί τραβούσε στήν έκκλησιά. ”Α τούτη ή έκκλησιά είναι μεγάλη ώρα γιά τούς 
χωρικούς τής Κύπρου. Δέν είναι ή λατρευτική άνάγκη μόνο πού ικανοποιείται, 
μά κι’ άλλες μαζί.
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'Ο Παπαπιστόλας κείνη τήν Κυριακή έκανε τήν δουλειά του όμοια μέ τις άλ
λες Κυριακές. Μπαινόβγαινε στό ίερό, έπαιρνε σκεύη, έψαλλε άλλοτε φωναχτά 
κι’ άλλοτε χαμηλόφωνα κατά πώς έλεγε ό «ήχος». Κι’ έκανε σταθερά καί μέ σι
γουριά τήν δουλειά του έτσι δπως ό κτίστης παίρνει τήν λάσπη, φέρνει καί σοφι- 
λιάζει τήν μιά πέτρα πλάι στήν άλλη, βάζει χαλίκια καί σφυρίζοντας προχωρεί μέ
χρι νά φτάση τό μεσημέρι γιά νά σκολάση.

Ή λειτουργία προχωρούσε κΓ έφτασε ώς τό «τά σά έκ τών σών» δταν ό 
Παπαπιστόλας πρόσεξε στό έκκλησίασμα μιά άσυνήθιστη νευρικότητα. Κάτι ψι
λοκουβέντες έδιναν βόλτα, αντηχούσαν ελαφρά στά θολωτά παράθυρα, σκόνταφταν 
σέ Παναγίες, Χριστούς κι’ 'Αηγιώργηδες, έκαναν τ'ις φλόγες τών κεριών νά τρε
μοπαίζουν, σμίγονταν σέ τις ψαλμουδιές τοΰ «δεξιού» καί τοΰ «ζερβοΰ» κι’ έδιναν 
τούτο τόν τόνο τής νευρικότητας πού είδε ό Παπαπιστόλας τήν ώρα πού έψελνε 
τό «τά σά έκ τών σών» — ή πιό καλά τό ρουφοΰσε κι’ έλεγε «τσά έκσών». Κι’ 
ένοιωθε τήν άνάγκη ν’ άφήση στήν μέση τήν ψαλμωδιά καί νά ρωτήση τί ήταν 
τούτο πού ξεσήκωνε τό σούσουρο — άμαρτία — τήν ώρα τοΰ «τά σά έκ τών σών». 
Μόνο πού σάν μπήκε στό ίερό ρώτησε τόν θεόφραστο, πού βοηθούσε στά έξα- 
πτέρυγα καί στ’ άλλα, γιά τό τί συνέβαινε. Δέν μπόρεσε νά μάθη καί ρώτησε 
τήν έκκλησάρισσα τήν ’Αργυρή πού στεκόταν πλάϊ στήν πόρτα μά κι’ αύτή δέν 
μπόρεσε νά τού πή. Μονορούφι υστέρα κατάπιε τήν ύπόλοιπη λειτουργία κι’ άνά- 
σανε βαθειά φτάνοντας στό «δι’ εύχών τών άγιων». Δέν πρόλαβε νά πετάξη τά 
άμφιά του δταν μπήκε ό άδελφός του ό Νικήτας καί τοδπε τήν φοβερή κουβέντα: 
Είχε πρωί πάει στό σπίτι τού παπά γιά νά πάρη τό γάλα κι’ απόρησε πού δέν 
τ’ άνοιγε κανείς. Πήγε άπό τό ξωπόρτι τής αύλής, μπήκε κι’ άνέβηκε τις πέ
τρινες σκάλες. ’Έσπρωξε δυνατά τήν πόρτα καί τί είδαν τά μάτια του: Τήν πα
παδιά μέ τόν Ντούρα κυλισμένους στό κρεβάτι. ’Ανέβηκε τό αίμα στό κεφάλι του 
γιά τήν προσβολή πού γινόταν τού αδελφού του. “Αρπαξε ένα σανίδι καί κυνή
γησε τόν Ντούρα. Έκεΐνος τού ξέφυγε άπό τό δωμάτιο, έδωσε σάλτο καί πετά- 
χτηκε στήν αύλή. Έκεΐ κάτω άπό τις λεμονιές έπαιζε «χώματα» τό «Ντουράκι». 
Τ’ άρπαξε ό Ντούρας στήν άγκαλιά του, βγήκε τό ξωπόρτι καί πήρε τόν δρόμο 
τρεχάλα γιά τήν θάλασσα.

—Τό σκύλλο, θά τού βγάλω τ’ άντερα, μούγκρισε ό Παπαπιστόλας άρπάζοντας 
τό ασημένιο μαχαίρι πουκοβε τ’ άντίδωρο. Χύθηκε έξω σάν σίφουνας.

Τόν ακολούθησαν πέντε-εξη χωριανοί άλλοι κρατώντας μυτερά σίδερα που 
είχαν ξερριζώσει άπό τό κιγκλίδωμα τής έκκλησιάς κι’ άλλοι διχάλες πού είχαν 
αρπάξει άπό τά κοντινά σπίτια.

Παπάς καί χωριανοί πήραν τό μονοπάτι γιά τις βραχοσπηλιές. Στήν ξέφρενή 
τους τρεχάλα σήκωναν ένα σύννεφο σκόνης. Ξαναμμένος ό Παπαπιστόλας έτρε
χε μπροστά κρατώντας τό ράσο του μή μπλεχτή στά πόδια του καί κάθε τόσο φώ
ναζε: «θά τόν σκοτώσω, θά τόν σκοτώσω... δέν έχω κρίμα». Κι’ έτρεχε μαζί 
μέ τούς άλλους άνάμεσα άπ’ τις χαρουπιές γιά τήν θάλασσα.

“Οταν είχαν πιά φτάση στήν «μικρή άνεφανή» είδαν μακριά, στήν κόψη ψηλά 
τών βράχων, τόν Ντούρα νά στέκεται κρατώντας τόν μικρό Αευτέρη στήν άγκαλιά 
του κοιτάζονας κάτω βαθειά τήν θάλασσα. Κάτι έδειχνε ό Ντούρας στον μικρό 
μακριά μέ τό δάχτυλο. “Οταν άκουσε άπό πίσω τήν τρεχάλα ό Ντούρας γύρισε, 
είδε, κατάλαβε μά δέν ταράχτηκε. Στεκόταν έτσι έκεΐ στήν άκρη τών πανύψηλων 
βράχων, λιγνός, ψηλός μέ λίγο άνοικτά τά πόδια καί πίσω του ή γαλάζια άπέ- 
ραντη θάλασσα κι’ άκόμη πιό πίσω, βαθειά στον ορίζοντα θαμπά φαίνονταν τά 
βουνά τής Μικρασίας, τής πρώτης πατρίδας του.

Είχαν πιά φτάσει κοντά στον Ντούρα καί τό παιδί. Προχωρούσαν άργά. Ό 
Ντούρας έβλεπε γύρω του μυτερά σίδερα νά στενεύουν ολοένα τό ήμικύκλιό τους 
μέ κέντρο τήν καρδιά του. ’Έσφιξε τό παιδί, τό δικό του παιδί, στήν άγκαλιά του 
καί κοίταξε μ’ ένα βλέμμα πού δέν ήταν ούτε συμπόνια, ούτε άπόφαση, ούτε 
τίποτε.

Τό ήμικύκλιό μέ τις λόγχες στένευε άπειλητικά.
Τό τέλος ήρθε μέ τήν φωνή τού μικρού Λευτέρη πού έσκισε τόν άέρα τήν ώρα 

πού τό σύμπλεγμα ^πατέρα καί γυιού έπεφτε άπό τούς πανύψηλους βράχους κάτω 
στά βαθεια νερά της θαλασσας, πλάϊ στις βραχοσπηλιές.

, Ως τώρα έκεΐ στήν θάλασσα τών άκτών τής Κερύνειας, κοντά στό χωριό πού 
άπλωνεται μεταξύ του Πενταδάκτυλου καί τής θάλασσας, πάνω άπ’ τό κύμα άπλώ- 
νεται τό παραμύθι του Ντούρα. Καί οί σπηλιές μέ τά περίεργα σχήματα δέν εί
ναι πια οι βραχοσπηλιές, μά οί σπηλιές τοΰ Ντούρα.

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αύτές οί τριάντα φοινικιές 
κι’ αύτά τά όλόρθα ούρανοφόρα κυπαρίσσια 
στον κήπο τής ’Αρχιεπισκοπής 
καί στις αύλές παλιών άρχοντικών, 
έχουνε γλώσσα καί ιστορία.

Καθώς τρυγά τά ρόδα άπ’ τις ροδιές 
καί τις ποτίζει ή τις σκαλίζει ό κηπουρός, 
σιγομιλοΰνε οί αδρές στις δαφνιές, 
δρέπουν πικρά δαφνόμηλα τά κάτασπρα πουλιά, 
καί τά σκληρά νταμάρια τρίζουν 
άπό τό βάρος τών ετών 
πού κατοικεί μέσ’ στήν ψυχή τους 
καί μέσα στόν άγέρα.

Αύτές οί τριάντα φοινικιές, 
αύτά τά τείχη κι’ οί καμάρες 
βρίθουν άπό φωνές κι’ άπό άνθρωπίνην 
άνάσα στοιχειωμένη, κι’ άπό πίστην. 
Αύτές οί τριάντα φοινικιές...

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΚΥΡΡΗΣ
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I. ΚΟΥΤΣΑΚΟΥ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΡΞ
(μελέτη)

α) Ή άποξένωσις ώς άπομυόολογημένη 
έννοια

Ή έννοια τής άποξενώσεως έρχεται είς 
τήν φιλοσοφίαν μέ τόν "Εγελον άπό τόν 
όποιον τήν παραλαμβάνει ό Κ. Μάρξ. Είς 
τήν σύγχρονον έποχήν ή έννοια αύτή έπή- 
ρεν αισθητικήν μορφήν κι’ έκφρασιν είς τό 
έργον τού Άλμπέρ Καμύ. Είς τά εργ« 
του νέου Μάρξ, πού τίθενται μεταξύ τού 
1837 καί 1847, ή έννοια της άποξενώσεως 
βαστάζει δλην τήν φιλοσοφίαν καί κοινω- 
νιολογίαν του.

Ό Μάρξ περιβάλλει τήν έννοιαν αυτήν 
μέ τό προφητικόν πάθος πού τόν χαρακτη
ρίζει' αί σχετικαί σελίδες δίδουν τήν έν- 
τύπωσιν δτι κάποιος προφήτης όμιλεΐ διά 
τήν πτώσιν τοΰ άνθρώπου, ενώ συγχρόνως 
όραματίζεται τήν άποκατάστασιν οχι δ
μως μέ τά σύμβολα τής Π. Διαθήκης, άλ
λά μέ τάς έννοιας τής Έγελιανής διαλε
κτικής. Τήν ήδη άπομυθολογημένην θεο
λογίαν του Έγέλου έρχεται δ Μάρξ νά 
άπομυθολογήση περισσότερον. Τήν ιδέαν, 
αύτόν τόν πυρήνα τής άπομυθολογημένης 
θεολογίας — ή άπομυθολόγησις άρχίζει 
μέ τούς άρχαίους "Ελληνας ώς μία στα
θερά πορεία άπό τόν μύθον πρός τόν λό
γον — άναζητεί ό Μάρξ είς τόν κόσμον 
τής πραγματικότητας. Είς τήν έπιστολήν 
του ήμ. 10.11.1837 πρός τόν πατέρα του 
άναφέρει δτι τήν ιδέαν άναζητεί μέσα είς 
τήν πραγματικότητα καί προσθέτει «άν 
προηγουμένως οί θεοί κατοικούσαν έπάνω 
άπό τήν γήν, τώρα έγιναν οί ίδιοι τό κέν- 
τρον τής γής» Η). Έδώ είναι ή άρχή τής 
άπομυθολογήσεως τής προφητικής διαθέσε- 
ως τοΰ Μάρξ πού φέρει μέσα του άπό τήν 
παράδοσιν τοΰ λαού του.

1) Κ. Marx, Die Frueschriften, heraus
gegeben von Siegfried Landshut, 
Stuttgart 1953, σελ. 7.

Τά κυριώτερα μοτίβα τά όποια δ Μάρξ 
φέρει μέσα του άπό τήν ’Ιουδαϊκήν παρά- 
δοσιν καί τά όποια καθορίζουν τήν σκέ- 
ψιν του είναι τά άκόλουθα:

α) ή παράδοσις περί άληθους δρισμου 
τοΰ άνθρώπου, τόν όποιον ό άνθρωπος 
πρέπει νά πραγματοποιήση, καί ή συνα
φής άντίληψις δτι ό άνθρωπος άπεμακρύν- 
θη άπ’ αύτόν τόν προ-ορισμόν. Ό δρισμός 
αύτός καθορίζεται άπό τήν ιδέαν (τήν. άπό- 
λυτον ήθικότητα τοΰ Έγέλου) πού είναι 
ένα είδος άπομυθολογημένης θεότητος.

β) ή έπίσημος ιδέα δτι ή φιλοσοφία πρέ
πει νά πραγματοποιηθή, άπό θεωρία δηλ. 
νά γίνη πράξις.

γ) ή πίστις δτι κατά μίαν άναπόφευ- 
κτον άναγκαιότητα ό άνθρωπος θά ξανα- 
γυρίση είς τήν άληθινήν του ούσίαν, θά ά
πο κατασταθή.

δ) ή άντίληψις διά τήν δεσποτείαν κά
ποιας ύπερυποκειμενικής δυνάμεως είς 
τήν ιστορίαν .

ε) ή πεποίθησις διά τήν άναίρεσιν καί 
συναίρεσιν τών άντιθέσεων καί τού άτο- 
μικοΰ καί γενικού είς μίαν νέαν σύνθεσιν.

Τά μοτίβα αύτά άναγνωρίζονται εύκρι- 
νώς καί είς τήν έννοιαν τής άποξενώσεως.

β) Ή άποξένωσις ώς άπομάκρυνσις τοΰ 
άνβρώπου άπό τήν ούσίαν του.

Έφ’ δσον ή άποξένωσις είναι έννοια άν- 
θρωπολογική είναι εύνόητον δτι πρέπει, 
διά νά τήν κατανήσωμεν, νά γνωρίσωμεν 
τήν έννοιαν ή ούσίαν τοΰ άνθρώπου κατά 
τόν Μάρξ. Τήν έννοιαν αύτήν ό Μάρξ 
κατασκευάζει στηριζόμενος είς τόν "Εγε- 
λον. Τοΰτο όμολογεί ό ίδιος δ Μάρξ έμ- 
μέσως δταν έπαινή τόν "Εγελον: «τό ση
μαντικόν είς τήν φαινομενολογίαν τοΰ Έ
γέλου καί τό τελικόν άποτέλεσμα τής δια
λεκτικής τής άρνήσεως ώς τής κινούσης 
καί δημιουργούσης άρχής είναι δτι ό "Ε- 
γελος άντιλρςμβάνεται τήν αύτοδη μ ιουργί- 

αν τοΰ άνθρώπου ώς μίαν διαδικασίαν ή 
πορείαν, τήν άντικειμενικοποίησιν ώς άπο- 
μάκρυνσιν, ώς έξωτερίκευσιν καί ώς άναί- 
ρεσιν αύτής τής έξωτερικεύσεως’ έτσι 
συλλαμβάνει (δ "Εγελος) τήν ούσίαν τής 
έργασίας καί τόν άντικειμενικόν άνθρω
πον, τόν άληθινόν άνθρωπον καθότι πραγ
ματικόν, ώς άποτέλεσμα τής ίδικής του 
έργασίας» (2). Ψέγει δμως τόν "Εγελον 
διότι είδε μόνον τήν θετικήν πλευράν τής 
έργασίας ένω τοΰ διέφυγεν ή άρνητική.

‘O Μάρξ δέχεται κατά ταΰτα δτι ό άν
θρωπος είναι έκείνο τό δν τά όποιον διά 
τής έργασίας του αύτοδημιουργεΐταΓ ή 
ούσία τοΰ άνθρώπου έγκειται είς αύτήν 
τήν διά τής έργασίας αύτοδημιουργίαν. — 
Είς τήν έννοιαν τής αύτοδημιουργίας άνα- 
γνωρίζεται εΰκολα ή άπήχησις τής άντι- 
λήψεως τοΰ Κάντ διά τήν αύθορμησίαν 
(Spontaneitaet) τής συνειδήσεως. — *0  
άνθρωπος δμως αύτός, δ διά τής έργα
σίας του αύτοδημιουργούμενος δέν είναι 
μεμονωμένον δν, άλλά γενικόν ή καθολι
κόν δν πού καθορίζεται καί διαμορφώνε
ται άπό τήν Ιστορίαν. Τό γεγονός τούτο, 
δτι δηλ. δ άνθρωπος είναι γενικόν ή καθο
λικόν δν, τό όποιον ένω διά τής έργασίας 
του αύτοδημιουργεΐται/ συγχρόνως δμως 
είναι καί άποτέλεσμα τής 'Ιστορίας, άπο- 
τελεΐ τήν άρνητικήν πλευράν τής έργασί- 
ος. Αύτή ή άρνητική πλευρά άπομακρύ- 
νει τόν άνθρωπον άπό τήν ούσίαν του ή 
τόν άποξενώνει άπό τόν έαυτόν του.

2) Έ.ά. σελ. 269.
3) ’Έ.ά. σελ. XXXVn. 4) ’Έ.ά. σελ. 358—362.

γ) Ή δεσποτεία της νομοτελείας τής άν- 
τικειμενικοποιημένης έργασίας

Χαρακτηριστικόν τής έργασίας είναι ή 
έξωτερίκευσις. Εργαζόμενος ό άνθρωπος 
παράγει' τό παράγει νά τό έννοήσωμεν 
έδώ μέ τήν έννοιαν τής έξωτερικεύσεως' 
τό λατινικόν pro-ducere ίσως έκφράζει κα
λύτερα τήν έννοιαν τής παραγωγής ώς έ- 
ξωτερικεύσεως: ίσως καί ή λέξις προ-ϊόν 
έκφράζει καλύτερα άπό τήν λέξιν παραγω
γή τήν έννοιαν τής έξωτερικεύσεως πού 
κρύβεται είς τήν έννοιαν τής έργασίας. Τό 
παραγόμενον ή τό προϊόν είναι μιά προ
βολή τής συνειδήσεως εις τόν έξωτερικόν 
κόσμον (3).

Ή έξωτερίκευσις αύτή καθ’ έαυτήν δέν 
είναι κάτι τό άρνητικόν, δέν είναι άποξέ- 

νωσις. 'Η έξωτερίκευσις γίνεται άρνητικόν 
στοιχεΐον καί μεταβάλλεται είς άποξένω- 
σιν, δταν τό προϊόν πάρη άντικειμενικήν 
ύπόστασιν καί άποκτήση ίδικήν του νομο
τέλειαν. "Οταν τό προϊόν πάρη ίδικήν 
του ύπόστασιν καί άποκτήση ίδικήν του 
νομοτέλειαν γίνεται κυριολεκτικώς, έν 
σχέσει πρός τόν άνθρωπον, άντι-κείμενον, 
καί δεσπόζει είς τήν κοινωνίαν.

Πώς δμως ή άντικειμενικοποιηθεΐσα έρ- 
γασία άποκτά ίδικήν της νομοτέλειαν έ
πάνω άπό τόν άνθρωπον καί δημιουργόν; 
Ό Μάρξ βλέπει τήν αιτίαν είς τήν κατα
νομήν τής έργασίας. Διά τής κατανομής 
τής έργασίας δημιουργείται μία άμοιβαία 
έξάρτησις τών άτόμων. Έφ’ δσον ή κα
τανομή δέν είναι έκουσία άλλ’ έπιβαλλο- 
μένη, ή έργασία μεταβάλλεται είς μίαν ξέ- 
νην πρός τόν άνθρωπον δύναμιν. Πώς δ
μως είναι ή κατανομή τής έργασίας έπι- 
βαλλομένη καί ούχί έκουσία; 'H έργασία 
είναι έπιβαλλομένη έκ τής φύσεως ή, δπως 
έπί λέξει άναφέρει ό Μάρξ, φύεται έντός 
τής φύσεως' με τήν έπιβολήν τής έργασίας 
έκ τής φύσεως έπιβάλλεται συγχρόνως καί 
ή κατανομή τής έργασίας έκ τής φύσεως. 
Ιό άτομον, μιά καί έπεκράτησεν ή κατα
νομή τής έργασίας, πρέπει νά μείνη είς 
τό έ'ργον πού άνέλαβεν διά τής κατα
νομής, έάν δέν θέλη νά χάση τά μέσα 
πρός τό ζήν. ’Έτσι διά τί^ς έκ φύσεως έ- 
πιβαλλομένης κατανομής τής έργασίας δη- 
μιουργεΐται μία άνάγκη, μία κοινωνική δύ- 
ναμις πέραν καί ύπέρ τά άτομα μέ ίδικήν 
της ύπόστασιν καί νομοτέλειαν καί έπομέ- 
νως ξένη πρός τόν άνθρωπον. Κατά ταΰ
τα ή έργασία, τής όποιας προηγουμένως 
έξήρθη, ή θετική πλευρά, — διά τής έργα
σίας αύτοδη μιουργεΐται ό άνθρωπος — πα
ρουσιάζει τώρα τήν άρνητικήν της πλευ
ράν διά τής όποιας (άρνητικής πλευράς) 
ό άνθρωπος άποξενώνεται άπό τό εργον 
του καί άπό τόν έαυτόν του άφοΰ ή ούσία 
τοΰ άνθρώπου έγκειται είς τήν διά τής έρ
γασίας αύτοδημιουργίαν (2 3 4>.

δ) Περαιτέρω συνέπειαι της κατανομής 
της έργασίας

Μέ τήν κατανομήν τής έργασίας δημι- 
ουργείται μία σύγκρουσις συμφερόντων. 
«Μέ τήν κατανομήν τής έργασίας ή πνευ
ματική καί ύλική δραστηριότης, ή άπό- 
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λαυσις καί ή έργασία, ή παραγωγή καί 
ή κατανάλωσις, περιέρχονται είς διάφορα 
άτομα». Τούτο σημαίνει άνισην κατανο
μήν έργασίας καί προϊόντων, πράγμα τό 
όποιον όδηγεϊ εις τήν σύγκρουσιν τών 
συμφερόντων. *Η  σύγκρουσις αύτή όδηγεϊ 
είς τήν διάσπασιν άτόμου καί κοινωνίας ή, 
άλλως λεγόμενον, είς τήν διάστασιν άτο- 
μικού καί κοινωνικού συμφέροντος. Τό 
κοινωνικόν συμφέρον προσλαμβάνει μίαν 
αύθυπόστατον μορφήν, τήν μορφήν τής πο
λιτείας' έτσι τό άτομικόν συμφέρον καί 
τό συμφέρον τής πολιτείας δέν συμπίπτουν. 
Ή διάστασις αύτή είναι άποξένωσις. Μορ
φή πλήρους άποξενώσεως είναι κατά τόν 
Μάρξ, ή μοναρχία, ένώ ή δημοκρατία εί
ναι ή άρνησις αύτής τής άποξενώσεως ώς 
διαστάσεως, άλλ’ έντός τής σφαίρας τής 
ιδίας τής άποξενώσεως (5).

5) ’Έ.ά. σελ. 50.
6) Κ. Marx, Selected writings in Socio

logy and social philosophy, Edited by
T. B. Bottomore and Max. Rubel,
London, 1956, σελ. 168.

Περαιτέρω συνέπεια τής κατανομής τής 
έργασίας καί έν συνεχεία τής άποξενώσε
ως είναι ό χωρισμός κεφαλαίου καί έργα
σίας καί ή έπακόλουθος άντινομία έργοδό- 
του καί έργάτου ή κεφαλαίου καί έργασί
ας. Ή πολιτική οικονομία δέν έρμηνεύει 
τόν χωρισμόν τούτον άλλ’ άπεναντίας άνά- 
γει τήν έργασίαν είς άφηρημένην έννοιαν' 
ή πολιτική οικονομία θεωρεί τόν προλετά
ριον ώς έργάτην μόνον, ό όποιος άποδίδει 
έργασίαν δπως τό άλογον, όχι δμως ώς 
άνθρωπον (6).

Ό άνθρωπος δέν άποξενώνεται μόνον 
άπό τήν κοινωνίαν καί πολιτείαν άλλά καί 
άπό τήν ιδίαν τήν έργασίαν του. Έφ’ δσον 
ή έργασία δέν είναι πλέον έργασία διά 
τήν ίκανοποίησιν τών άναγκών του άλλ’ 
έργασία διά τήν ίκανοποίησιν άναγκών 
άλλων, ή έργασία δέν άνταποκρίνεται πρός 
τήν φύσιν του καί έπομένως δέν είναι 
πραγματοποίησις τού έαυτού του. Ή έξω- 
τερικώς έπιβαλλομένη καί άποξενωμένη 
έργασία έπιφέρει άπώλειαν τής αύθορμη- 
σίας καί τής δημιουργηκότητος τού άν
θρώπου (Spontaneitaet). "Οπως ή πηγαία 
καί αύθόρμητος θρησκευτική φαντασία 
του προβαλλομένη πρός τά έξω άποκτά ί- 
δικήν της νομοτέλειαν ώς ιδρυματική θρη
σκεία, έτσι, λέγει ό Μάρξ, καί ή έργασία 

τού άνθρώπου δέν είναι πλέον αύθόρμητη 
ένέργεια άλλ’ ένέργεια πού έπιβάλλεται 
έκ τών έξω, έκ τής κοινωνικής τάξεως δηλ. 
πού έλαβεν ίδικην της ύπόστασιν καί νο
μοτέλειαν.

"Οταν ή έργασία έπιβάλλεται ό άνθρω
πος άποξενώνεται δχι μόνον άπ’ αύτήν 
άλλά καί άπό τόν έαυτόν του, ώς άνεφέρ- 
θη ήδη άνωτέρω. Είς τό έργον του προ
βάλλει καί άποθέτει διά τής έργασίας του 
ό άνθρωπος ένα μέρος του έαυτού του ή 
τής ούσίας του. Το μέρος αύτό δέν τοΰ 
άνήκει πλέον, τό έχει χάσει, τό έχει άποξε- 
νώσει άπό τόν έαυτόν του*  ό άνθρω
πος έτσι άποξενώνεται καί άπό τόν ίδιον 
τόν έαυτόν του. Τό άποξενωθέν διά τής 
έργασίας του ύπό τήν μορφήν τοΰ έργου 
μέρος τοΰ έαυτού του δχι μόνον δέν τοΰ 
άνήκει πλέον άλλά καί έχει γίνει Αντίπα
λος καί δεσπότης του. «Ή ζωή τήν όποι
αν έδωσεν ή έναπέθεσεν είς τό έργον του 
στρέφεται έναντίον του ώς ξένη καί έχθρι- 
κή δύναμις (7 *).

Ή άποξένωσις τοΰ άνθρώπου άπό τήν 
έργασίαν καί τό έργον του άποκορυφου- 
ται είς τό χρήμα. *0  Μάρξ έπαινεϊ τόν 
ύπό τοΰ S. Mills όρισμόν τοΰ χρήματος 
ώς (ένδια)μέσου άλλαγής (θ). Ώς ση- 
μαντικώτατον γνώρισμα τοΰ χρήματος, έν 
σχέσει πρός τήν άποξένωσιν, διαβλέπει ό 
Μάρξ ούχί τό δτι διά τοΰ χρήματος ή 
ιδιοκτησία άποξενώνεται άλλά τό δτι δι’ 
αύτοΰ ή μεσάζουσα δραστηριότης τής άν- 
θρωπίνης κοινωνικής ένεργείας, διά τής ό
ποιας άλληλοσυμπληρώνονται τά προϊ
όντα τής άνθρωπίνης έργασίας, άποξενώ
νεται καί καθίσταται χαρακτηριστικόν ένός 
ύλικοΰ πράγματος, τοΰ χρήματος, τό όποι
ον είναι κάτι τό τελείως έξωτερικόν διά 
τόν άνθρωπον (9). Τό χρήμα κατά ταΰτα 
ύποκαθιστά τόν άνθρωπον ώς έκεϊνον πού 
διεξάγει τήν άνταλλαγήν' έτσι ό άνθρω
πος, άντί νά είναι κύριος τής άνταλλαγής, 
καθιστά τό χρήμα κύριον, καί ύποδουλώ- 
νεται είς τοΰτο, διότι τό χρήμα άποκτά 
τόσην δύναμιν, ώστε τά άντικείμενα χωρι- 

ζόμενα άπ’ αύτό χάνουν τήν άξίαν των. 
’Ενώ άρχικώς έφαίνετο δτι τό χρήμα έχει 
άξίαν μόνον έφ’ δσον άντεπροσώπευε τά 
άντικείμενα, τώρα έχουν ή προσλαμβάνουν 
τά άντικείμενα άξίαν μόνον έφ’ δσον αύ- 
τά άντιπροσωπεύουν τοΰτο.

Τό χρήμα είναι μία κτυπητή περίπτωσις 
ένός δημιουργήματος τοΰ άνθρώπου, πού 
άπέκτησεν ίδικήν του νομοτέλειαν καί άπε- 
ξενώθη άπό τόν άνθρωπον διά νά όλοκλη- 
ρώση τήν άποξένωσίν του. Είς τό έργον 
του «Πολιτική οικονομία καί φιλοσοφία» 
παραθέτει ό Μάρξ ένα άπόσπασμα άπό τόν 
Τίμωνα τόν Άθηναϊον τοΰ Σαίκσπηρ διά 
νά είκονογραφήση τήν φοβερήν δύναμιν 
τοΰ χρήματος, ώς δυνάμεως πού άπεξενώ- 
θη άπό τόν άνθρωπον καί στρέφεται έναν
τίον του' είς τό χωρίον αύτό τό χρήμα χα
ρακτηρίζεται ώς ή δύναμις πού μεταβάλ
λει δλας τάς ιδιότητας τοΰ άνθρώπου είς 
τό άντίθετον καί Αντιστρέφει τά πράγματα.

ε) Ή άναίρεσις τής άποξενώσεως
*Η Αναίρεσις τής Αποξενώσεως είναι δυ

νατή, κατά τόν Μάρξ διά τής Αναιρέσεως 
τής αιτίας της ήτοι διά τής ύπερνικήσεως 
τής κατανομής τοΰ έργου. Διά νά γίνη 
τοΰτο πρέπει ή Αποξένωσις νά γίνη μία 
Ανυπόφορος δύναμις έναντίον τής όποίας 
ό άνθρωπος έπαναστατεΐ. Διά τήν έπανά- 
στασιν δμως αύτήν πρέπει νά πραγματο
ποιηθούν δύο πρακτικαί προϋποθέσεις: νά 
γίνη ή μεγάλη μάζα τών Ανθρώπων «Α
κτή μων», ώστε νά έλθη είς άντίθεσιν μέ έ
να κόσμον πλούτου, πράγμα τό όποιον μέ 
τήν σειράν του προϋποθέτει Ανάπτυξιν τών 
παραγωγικών δυνάμεων' τό τελευταϊον Α
ποτελεί τήν άλλην Απαραίτητον προϋπόθε- 
σιν, άλλως Απλώς θά γενικευθή ή έν
δεια. (10). ’

10) Κ. Marx, herausgegeben von S. Land
shut, σελ. 358—362.

Ό Μάρξ είδεν τόν άνθρωπον νά άποξε
νώνεται καί νά χάνεται μέσα είς τήν άν- 
τικειμενικοποηθεϊσαν καί παγιωθεϊσαν νο
μοτέλειαν τής οικονομίας ήτις άποκτά μίαν 
δεσποτείαν έπί τού άνθρώπου. "Οσον με
γάλη καί άν ήτο ή σύλληψις αύτή, δέν 
συνέλαβεν καί δέν έξήντλησεν δλον τόν 
άνθρωπον, διότι ό «άνθρωπος είναι κάτι τό 
πλέον πολυσήμαντον καί πολύπλευρον άπ’ 
δ,τι τόν άντελήφθη ό Μάρξ. Ή έννοια τής 
άποξενώσεως, παρά τήν πράγματι θεμε
λιώδη σημασίαν της διά τήν κατανόησιν 
τού άνθρώπου, καί μάλιστα τού νεωτέρου, 
δέν άρκεϊ, δπως δέν άρκοΰν καί δλαι αί 
κατηγορίαι μαζί, βιολογικοί, ψυχολογικά! 
κοινωνιολογικά! καί φιλοσοφικοί διά νά 
συλλάβουν τόν άνθρωπον, αύτό τό σκεπτό- 
μενο καλάμι. Περιπλέον ή ’ιδία ή κατη
γορία τής άποξενώσεως παρουσιάζεται είς 
πολλάς περιοχάς τής άνθρωπίνης ζωής 
καί ύπό ποικίλας μορφάς. Πέραν τής ά
ποξενώσεως εις τόν τομέα τής έργασίας 
καί τής οικονομίας, δπου ό Μάρξ ένετόπι- 
σεν τήν κατηγορίαν τής άποξενώσεως, ύ
πάρχουν ο! μορφαί τής άποξενώσεως είς 
τόν πνευματικόν τομέα — δχι δμως ώς έ- 
πιφαινόμενον τής οικονομίας δπως θέλει δ 
Μάρξ.

Μία όλοκληρώμένη φαινομενολογία τής 
άποξενώσεως θά είναι δυνατή έάν παρά 
τόν Μάρξ, άνατρέξωμεν είς τόν Κήργκε- 
κααρτ, είς τόν Φρ. Κάφφκα, είς τόν Άλ- 
μπέρ Καμύ, είς τόν St. Exupery καί εις 
άλλους λογοτέχνας καί φιλοσόφους, καί 
άκόμη καί είς τήν ψυχιατρικήν, ήτις τελευ
ταίως τείνει νά καταστήση τήν άποξένωσιν 
ώς μίαν άπό τάς θεμελιωδεστέρας της κα
τηγορίας.

Παρά τήν μονομέρειαν δμως τής συλλή- 
ψεως τής έννοιας τής άποξενώσεως άπό 
τόν Μάρξ, παραμένει αύτή ώς μία άπό 
τάς σημαντικωτέρας καί γονιμωτέρας άν- 
θρωπολογικάς συλλήψεις τών νεωτέρων 
χρόνων.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ

7) ’Έ.ά. σελ. 170.
8) Φαίνεται δτι ό Μάρξ δέν έχει ύπ’ οψιν 

τον παρόμοιον, αλλά πληρέστερον, δρι- 
σμόν τοΰ χρήματος ύπό τοΰ Πλάτωνος 
είς τήν Πολιτείαν, ώς συμβόλου άλλαγής.

9) Κ. Marx, Edited by Bottomore etc, 
σελ. 171.
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Ν. ΚΛΗΡΙΔΗ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ 
—ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Ή κατωτέρω ιστορία κατατάσσεται με
ταξύ τών Κυπριακών άνεκδότων, τά όποια 
ξεχνοΰνται άπό μέρα σέ μέρα έξ αίτιας 
τών ποικίλων άνέμων πού πνέουν τώρα σέ 
δλον τόν κόσμο, και στό νησί μας, μέ^με- 
γαλύτερη όρμή και άποτελέσματα. Είναι 
μιά ιστορία προξενιού καί άρραβώ- 
νων τών παλιών χρόνων, τήν όποιαν έχω 
άκούσει στόν ’Αγρό άπό τά παιδικά μου 
χρόνια.

"Ενας λεβεντονιός άποφάσισε νά ζητή- 
οη τήν κόρη ένός χωριανού του, όμορφη 
καί πλούσια, και πού είχε ó πατέρας της 
πολλές προτάσεις γάμου, καί άπό τό χω
ριό του, καί άπό γειτονικά χωριά. Επει
δή οί προτάσεις αύτές έρχόντουσαν άλλε- 
πάλληλες, κι δ πατέρας τής κοπέλλας δέν 
ήθελε ν’ άπορρίψη καμμιά, γιά νά μή 
δυσαρεστήση κανένα, σκέφτηκε νά άθλο- 
θετήση τό ζητημα κι ή κόρη του νάναι έ
παθλο γιά τόν λεβεντονιόν έκείνον, πού 
θά πετύχαινε, και ό όποιος θά έχτελουσε 
τόν άκόλουθον άθλον:

Ό πατέρας τής κόρης είχε ξερριζώσει 
άπό ένα περιβόλι του μιά πελώρια ζ ι - 
ζ υ φ ι ά καί, τό μέρος τοΰ κορμού της, πού 
ήταν χωμένο σττ[ γή, τό μετέφερε στήν 
αύλή του ολάκερο μέ τις πλάγιες καί κά
θετες ρίζες του. Είναι γνωστό στούς κα
τοίκους τών όρεινών χωριών πόσο στριμ
μένο είναι τό ξύλο τής ζιζυφιάς, καί πιό 
πολύ στις ρίζες του, καί πού δέν ύπάρχει 
άλλο ξύλο τόσο δυσκολόσχιστο δσο τής 
ζιζυφιάς τό ξύλο. Γιά τό σχίσιμό του 
χρειάζεται ύ π ο μ ο ν ή καί έ π ι μ ο ν ή σέ 
άφάνταστον βαθμό καί τόση, δση χρειά
ζεται ν’ άνθέξη ένας άντρας μιά στριμ
μένη γυναίκα. "Ομως δέν ήταν άρ- 
κετή ή δυσκολία πού παρουσίαζε τό σχί
σιμο μιας τέτιας ρίζας τής ζιζυφιάς, κι ό 
πατέρας τής κοπέλας αδξησε τή δυσκολία 
μέ τό ρίξιμο τής κωλοριζιάς έκείνης 
στή δεξαμενή άπό τόν νέο, καί τή μεταφο
ρά της στήν αύλή μετά άπό 40 μερες, ό
πότε θά άρχιζε τό σχίσιμο.

Κάτω άπό τέτιες συνθήκες δέν ήταν κα
θόλου εδκολος ό άθλος, γιατί ό πατέρας 
άπάντησε σέ δλους πού έστειλαν προξένια 
πώς θά έδινε τήν κόρη του σ*  έκεϊνον πού 

θά κατάφερνε νά σχίση τό ξύλο έκείνο τής 
ζιζυφιάς.

"Ενας, ένας, οί ύποψήφιοι δοκίμαζαν 
καί, άλλος μέ λιγότερη κΓ άλλος υέ πε
ρισσότερη έπιμονή, έγκατέλειπαν το σχί
σιμο κι έφευγαν άπρακτοι, γεμάτοι άπο- 
γοήτευση. Πολλοί άπό τούς ύποψηφίους 
άποσύρθηκαν, χωρίς νά δοκιμάσουν κάν 
τό σχίσιμο, μόνο καί μόνο γιά νά μή 
ντροπιαστούν.

Ή κοπέλα, γιά τήν όποιαν γινόταν ό 
άγώνας αύτός, παρακολουθούσε κρυφά ά
πό τή χαραμάδα του μισόκλειστου παρα
θύρου τις προσπάθειες τών παληκαριών, 
ένοιωθε μεγάλην άπογοήτευση σάν έβλεπε 
ένα παληκάρι νά προχωρή καλά στήν άρ
χή, καί στό τέλος νά έγκαταλείπη κάθε 
προσπάθεια, νά βάζη στόν ώμο τόν πέλε- 
κύ του καί νά φεύγη ! ’Έτσι ή κοπέλα έ- 
κείνη δοκίμασε την πίκρα καί τή στενοχώ
ρια δλων τών παληκαριών πού μπήκαν στή 
δική της αύλή, καί πήραν μέρος στόν δια
γωνισμό γιά τό δικό της τό χατήρι. Κι ή 
απογοήτευσή της ήταν πολύ μεγάλη γιά τ’ 
άρχοντόπουλα, τά όποια, άπό τις πρώτες 
δοκιμές, παρατούσαν τό έγχείρημα κι έ
φευγαν ήττημένα.

Στό χωριό τής κοπέλας καί στά γειτο
νικά, μαθεύτηκε ή άποτυχία τών ύποψη- 
φίων γαμπρών, κι ή δοκιμή διακόπηκε ό- 
ριστικά γιά κάμποσες μέρες, πράμα πού 
έκανε τήν κοπέλα ν’ άπερπιστή γιά τό με
γάλο στοίχημα του πατέρα της. ’Άρχισε 
λοιπόν τά παρακάλια στούς άγίους και τά 
ταξίματα, νά έπαναληφθή μέ έπιτυχίαν ή 
δοκιμή, κι ή χαρά της πλημμύρισε καί τήν 
ιδίαν καί τά γύρω της, δταν ένα πρωί εί
δε ένα λεβεντονιό — ήταν δ χωριανός πού 
άναφέραμε στήν άρχή — νά φορτώνεται 
τόν ξύλινον έκεϊνον δγκο τής ζιζυφιάς καί 
νά προχωρή κατά τή δεξαμενή. Μετρού
σε μέ άγωνία τις μέρες καί, τήν νύκτα τής 
39ης δέν έκλεισε μάτι.

—«θά πετύχη; Δέν θά πετύχη!;» ή σαν 
τά άμείλικτα έρωτήματα πού τή βασάνι
ζαν τό βράδυ έκείνο.

Μόλις τό πρωί τής 40ης μέρας πρόβαλε 
δ ήλιος στις κορφές τών άντικρυνών βου
νών, μπήκε δ λεβεντονιός στήν αύλή τής 

κοπέλας, φορτωμένος στόν ώμο του τό φο
βερό ξύλο τής ζιζυφιάς. Σείστηκε τό έ
δαφος σάν τδριξε άπό τόν ώμο του, κΓ δ 
μπάρπα Κωνσταντής — έτσι τόν έλεγαν 
τόν πατέρα τής κοπέλας — έτρεξε κοντά 
του νά τόν χαιρετίση καί νά του εύχηθή 
καλήν έπιτυχία.

Ή κόρη δμως δέν τολμά νά ξεμυτίση. 
Κρυφοκοιτάζει άπό τό μισό κλειστό παρά
θυρο. Βλέπει τό παληκάρι πού άρχίζει τό 
δύσκολον έργο του καί τάζει κεριά, λα
μπάδες του ίσιου της, καί λάδι 
στούς άγίους. Ίδρωκοπά τό παληκάρι, 
μά έπιμένει. Σπογγίζει μέ τις χερούκλες 
του τόν ίδρωτα πού στάζει όλοένα στό χώ- 
μα, άνασαίνει, καί ξαναρχίζει μέ καινούρ
για έπιμονή. Δέ θέλει ν’ άκουστή στό χω
ριό πώς άπότυχε κι αύτός σάν τούς άλ
λους. ’Έτσι τό σχίσιμο προχωρεί κανονι
κά. "Ομως ήρθε ή στιγμή τής άνυπέρ- 
βλητης δυσκολίας, καί αύτή ήταν πού έ
φτασε τό σχίσιμο ώς έκεϊ πού ξεπετιουνται 
άπό τόν κεντρικό κορμό ή κάθετη κι οί 
πλάγιες χοντρές ρίζες. Οί δυνάμεις του 
παλληκαριου έξαντλήθηκαν κι ή κούραση 
ζωγραφίστηκε στό πρόσωπό του. Σταμα
τά γιά μιά στιγμή, άνασαίνει, σφογγίζει 
τόν ίδρωτά του, κοιτάζει μέ άπορία τό ξύ
λο, καί λέει μεγαλόφωνα:

«Τί άτιμο ξύλο πού είναι! Τί ζάρι εί
ναι τούτο!»

Εκείνην τή στιγμή άνήσυχη ή κοπέλα 
πετάχτηκε στήν αύλή μέ άνασηκωμένη τήν 
ποδιά γεμάτη κριθάρι, κΓ άρχισε νά ρί- 
χνη άπ’ αύτό στήν αύλή, καί νά φωνάζη 
στις κότες:

«Πούρι, πουρί στό κλιδδάρΓ 
δός του, παίδκιο, μέσ’ τό ζάρι!»

’Ηταν τόσο άνήσυχη, πού δέ μπορούσε 
νά συγκρατηθή. Μιά ένθάρρυνση άπό 
μέρους της μπορούσε νά έφερνε θετικό ά- 
ποτέλεσμα. Δέν ήθελε ν’ άντιμετωπίση 
τήν τραγική άποχωρηση καί τούτου τοΰ 
παληκαριου καί νά μείνη στό ράφι, έτσι 
άπό πείσμα τοΰ γέρου νά σκιστή τό ξύλο 
τής ζιζυφιάς!

Ό νέος άρχισε τά δυνατά κτυπήματά 
του στό ξύλο μέ τόν πέλεκύ του, άκολου- 
θώντας τή συμβουλή τής κόρης, ή όποια 
τοΰ ξαναφώναξε, ένθαρρύνοντάς τον δεύτερη φορά:

«Πούρι, πούρι, στο κλιθθάριν 
δός του, παίδκιο, μέσ’ τό ζάρι!»

Σέ λίγο τό παληκάρι φώναξε μέ δλη 
του τή δύναμη:

«Ζήτωωω! τέλειωσεεε! Μπάρπα Κων- 
σταντή, κέρδισα το στοίχημα! Δική μου 
ή κόρη σου!»

Κι ό γέρο Κωνσταντής έτρεξε στήν αύ
λή, καί σάν άντίκρυσε τόν ξύλινον έκεϊνον 
δγκο τής ζιζυφιάς χωρισμένο σέ κομμα
τάκια, σκορπισμένα στήν αύλή, φώναξε:

«Μπράβο, παληκάρι μου! Δική σου ή 
κόρη μου! Κόπιασε στο σπίτι μας!»

Ή κοπέλα δέ βγήκε. Χοροπηδούσε ά
πό χαρά, μά δέν ετρεξε γι’ άγκαλιάσματα 
καί φιλιά, δπως θάκανε μιά κοπέλα τής 
σημερινής έποχής. ΠοΟ νά άνεχθή ό Κω
σταντής τέτια; Παρακολούθησε τόν έρχο- 
μό τοΰ παληκαριοΰ στό σπίτι της καί, 
πλημμυρισμένη άπό χαρά, έτρεξε νά έτοι- 
μάση τόν δίσκο μέ τό γλυκό. Εύλογημέ- 
νη ή ώρα! Πόσες μέρες περίμενε τήν ώ- 
ραίαν αύτή στιγμή ! Καί σάν ήρθε, τήν 
άντιμετώπισε μέ σοβαρότητα, μέ φρονιμά
δα, προκομμένα, εύγενικά. Παρουσιάστη
κε μπροστά στό παληκάρι μέ σεμνότητα, 
μ’ ενα έλαφρό χαμόγελο, χωρίς φτιασιδώ
ματα, προκλητικότητες, κορδακισμούς. 
Πρόσφερε γλυκό στόν άγαπημένο της, ά- 
κουσε άπό τό στόμα του τό χαρούμενο:

«Στην έείαν σας! Τζαί καλώς σάς 
ηϋραμεν!» κι άπάντησε: «Εύκαριστοΰ- 
μεν! Νά σιαίρεστε!», κι έφυγε μέ τόν δί
σκο στά χέρια.

'0 πατέρας κι ό νέος κανόνισαν τήν ή- 
μέρα καί τήν ώρα τών άρραβώνων, καί 
τό χωριό πανηγύρισε τούς άρραβώνες αύ- 
τούς καλύτερα κι άπό πριγκιπικούς άρρα
βώνες.

Ν. ΚΛΗΡΙΔΗΣ
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K. MONTH
TA ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ TOY 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΧΤΟ
ΕΘΘΑ ΣΟΥ ΠΩ

’Έθθα σου πώ, Δροσούλλ’, άσ σ’ αγαπώ , 
τζ’ ας κλαΐσιν τά γρουσά σου τά μματούδκια 
τζ’ ας βκαίννουσιμ μισά ’πού τόγ καμόν 
τά παραπονημένα σου λοούδκια.
Έσοΰ ’σαι τά χαράματα του φοΰ 
πού μολοοΰσιμ μέραν τζαΐ ξιφώτιν, 
έγιώνι τό σουρούππιασμαν. Λαλώ, 
μ’ δπου τζα'ι νάν’ ή νύχτα καρτερώ την.
Έσοΰ ξεπεταρούϊμ πού πέτα 
τζ’ δπκοια βρεθούν όμπρός του αγαπά τα’ 
εντζαι δικλά ποττέ πίσω νά δή, 
φιλιά μέ λοδαρκάζει μέ μετρά τα.
Έγιώ ’μως λοβαρκάζω τό φιλίν 
γιατ’ έν είμαι τζ’ έγιώ ξεπεταρούϊν 
τζαί μέμ παραπονιέσαι τζαί κάνει, 
μέν τρέμη τ’ ομορφόσ σου τό σιειλούϊν.
Έσοΰ ’σαι ’νας άθθός τής λεμονιάς 
τζ’ έγιώνι τ’ όλοτζίτρινολ λεμόνι (ν)' 
έσοΰ ’σαι παναΰριμ π’ άρκινά 
τζ’ έγιώνι παναΰριμ πού τελειώννει.
’Έθθα σου πώ, Δροσούλλ’, άσ σ’ αγαπώ 
τζ’ ας κλαΐσιν τά μματούδκια σ’ όμπροστά μου. 
Κάλλιαν τωρά νά κλάψουφ φανερά 
παρά νά κλαΐσιν ΰστερις κρυφά μου.

ΕΝΕΦΑΝΕΝ...
Ένέφανεμ ’πού τήγ γωνιάν, 
έσείστην, έλυΐστην 
τζ’ έσιάστησεν τήγ γειτονιάν, 
θωρεΐς πωρνόμ - πωρνόν 
τζ’ έράντισεν, έσύσταρεν, 
ένίφτην, έχτενίστην, 
έσασεν τούς βραμούς του τό στενόν. 
’Έμπήκεν ό αέρας της 
φυσούνιμ μέσ’ στά σπίθκια 
σάν τήδ δροσιάσ, σάν τήφ φωθκιάν, 
σάμ μιας λοής τήμ μυρωθκιάν. 
Έγιώνι πκιόν έζώστηκα τά φίδκια' 
τζα'ι τά μωρά τά λίξικα 
έτσι ’πού τά χαράματα 
ξυπνούν πκιάννουν τά κλάματα.
—Γιέ μου, έσυντρομάχτηκες; 
Γιέ μου γρουσέ, ’ντα ’ν’ πώνι; 
—Μανά, περνά ροδάτζινον, 
μανά, περνά τζυδώνι(ν).

Η ΜΑΥΡΟΦΟΡΗΜΕΝΗ
Μπόρουν τά μμάθκια, κόρη μου, νά κλάψουσιν 
’πού πάνω ’π’ έτσι σιείλη ;
’Έκαμες τζιαι τά μαύρα τζιαί φεντζιάζουσιν, 
ασπρίζουν, έγινήκασιρ ρεζίλιν(ν).
’Έμοιασες άσιλα έσούνι μέ τ’ άνόρπιστον 
τό πρώτοσ σιελιόνιν.
Φορεΐ τά μαΰρ’ άμμά τά μαύρα του 
έμ παραπάνω άσπρα ’πού τό σιόνιν.

ΕΣΕΝΑΝ Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ...

Έσέναν ή αγάπη σου έμ πλάτανος λυσσιάρης 
πού χάρος έν τόγ καταλύει, 
τήμ μιάν ή μέραν κόβκεις τον, 
τήν άλλην νάσου τον πολυεΐ.
Έμέναν ή άγάπη μου εν τζέδρος άππωμένος, 
πού μιάφ φοράν έβλάστησεν 
τζ’ δσον τζαί νά βαστά 
άμα τόγ κόψης γέρημος μεινίσκει τζαί καμένος 
τζ’ έν - ι - ξαναδλαστά.

ΑΓΚΡΙΣΜΑΝ
Άγκρίστηκεμ πού έμεινα τήν Τζερκατζήσ στήχ Χώραν 
τζι’ έμάσιετουν τζ’ έμάσιετουμ παράπονα μιάν ώραν. 
Έλάλεν έν τήν άγαπώ τζαί κάφκω τό βλαντζίν της, 
πώς ξέρω δτ’ εν άρρωστη 
τζαί πάλε πάω φανερά κόντρα μέ τήζ ζωήν της. 
"Ως τήν Τετάρτην τό πωρνόμ πού έξανανταμώσαμεν 
τζ’ εϊπαμεν έμερώσαμεν 
άκόμα έν τό ξίχαννεν, 
άκκεφα έσυντύχαννεν, 
έτρεμεν τό λουτσίν της.
"Ως τζεΐ πού άμα στά πολλά έκλινεν τζ’ έκαΐλισεν 
τζ’ έφίλησα τζ’ έφίλησεν, 
έβαλελ λλίοδ δάκκαμμαν ώς τζαί μέσ’ τό φιλίν της.

Η ΚΑΛΟΓΝΩΜΗ
’Έκαμέν τους μαγιές, ρά τρισκατάρατη, 
τζεΐν’ τό γελούϊσ σου τό σιονωστόν 
τζ*  οδλλοι πιστεύκουσιμ πώς έν έσιει 
περίτου σου καλόγνωμημ μέσ’ στό χωρκόν. 
*Ά τζαί νά ξέραδ, δκιάολε, νά ξέρασιν 
ϊντα καρκιάν έσιεις θερκόν.
Νά τούς τήμ πώ έγιώνι πού τήν έπραξα, 
άμμά ’τσι πού τούς έκαμες 
έννά μέ βκάλουσιμ πελλόν.
Βράζουμ με, βάλλαχι, τά γαίματα 
άντα ’ν’ άρκέψουν τά παινέματα 
οδλλοι γεμάτοδ βουκκον, 
σπάζω ’πού τό πλευρόν, 
μάντα νά κάμω, σάν τόγ γάαρον 
σούζω τζι’ έγιών’ ό γέρημος καοδκκον.
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ΠΡΟΞΕΝΙΑ
Ρά Μαρουλλοΰ, 
pà βουκκαλλοΰ, 
κκεραζοκοτσινοσιειλοΰ 
τζαί χαμηλοβλεπούσα, 
τούτα ’ν’ τζ’ έν παίξε - γέλασε, 
μέμ μου κάμνης καμώματα 
τζιαί μαστορκές τζ’ άππώματα. 
Σύντυσιε μετρημένα 
τζ’ άησ’ τά μασημένα 
νά φάμεν τά χαρτώματα 
γιατί άμ πώ τζαί φύω 
μά τοΰν’ τόν ήλιομ πού θωρώ 
εντζαι ξαναπατώ 
τζ’ έννά μηνάς σάν τήμ πελλήν 
μέ τήμ Μηλιάμ, μέ τήγ Γρουσήν, 
μέ τόν άρφόσ’ σου τομ μιτσήν, 
μέ τήν άρφήσ σου τήμ μιτσιάν 
νά ξωδικλήσω μιάμ μαθκιάν. 
Χαρκέσαι πώς εδ δύσκολον 
νά κλίν’ άλλου ό νους του 
πά σέ καμμιάν τιτσίραν 
τζαί σάσ’ τα πκιόν τζ’ έγειραν; 
’'Αησ’ τό νάζιν, τόχ χωστόν 
ώσπ’ ών τό σίεροβ βραστόν 
γιατ’ έννά μετανώσης. 
Στό κάτω-κάτ’ έμέναν 
εντζαι δρώννει τόφ φτίμ μου 
μέσα στά σιίλλια έναν 
—άρώτα νά σου ποΰσιν— 
γιά μιάξ ξεροαμπάλατην 
τζαί πελλοαππωμένην 
αχ χάσω ’ναμ προξένιν.

ΦΤΩΣΙΑ
Λαλούν ή φτώσια έν εσιει κατάγνωσην, 
λαλούν ή Φτώσια εμ ’πού τόθ θεόν, 
πώς έν κάμν’ ό ππαράς τόν άθθρωπον, 
πώς νουν νάσιης τζαί τ’ άλλα ’ν’ ταπισόν. 
’Έμ μουσκουρούδκια οδλλα, περιπαίζουμ μας. 
"Αμά ’β’ βαρεΐ ή πούγκα σου, νά δής 
πών εσιεις καρτζιλλίκκιν νά σταθής, 
πά νά συντύσιης δίννεται ή γλώσσα σου, 
έν ’ιβκαίννει παθκιά τζεί πού πατάς, 
τζαί στό θαφκιόσ σ’ ακόμα, κακομάζαλε, 
άψήννει πίσ’ ώς τζ’ ό παπάς.

ΚΑΦΚΕΙΣ ΜΕ...
Κάφκεις με, καουρτίζεις με, τζ’ έγιώνι 
έτσά νά μου γελάσης νακκουρίν 
ξιχάννω τ’ οδλλα μονομιάς τζ’ εΐμ’ δπως πριν, 
πετάσσουμαι λιγκούρκα τό λαόνι(ν).
Παθθαίνω σάν τήλ λεμονιάμ π’ ακούεις

πού τήν άφήννουν άποτην τζαιρόν 
τζαί κλώθουνται, τζαί κλώθουνται τά φύλλα της, 
άκόμα τσά τζαί ξερανίσκει, 
μ’ άμα τής δώκουσ στό νερόν, 
δπως στό κόώιμόν του τό τριφύλλιν, 
θωρεϊς την τζαί παράτζαιρα 
φορτώννεται άθθόν 
τζαί κάμνει μέσ’ στόν ’Άουστον Άπρίλλην.

ΤΟ ΓΕΛΟΥΤΝ ΤΗΣ
θωρεϊς τηβ βρίσκει αφορμήν 
μέ τόν άρφόν της τόμ μιτσήν 
τζαί άρκινά ’νασ σιονωστόν 
γελούϊσ σιεντρουβάνιν.
Δικλά σου υστερις άλλου 
ή πολλοπάητ’ άλουπού 
τζαί άχτυπά του ’ναγ γυρόν 
τζαί τζεϊνομ πκιόΟ θερίζει σε σάν τό δρεπάνιν. 
Σφάζει σε, μάμ σηκώννει τίποτε, 
έν τόμ πκιάννει ό νόμος τόσ σκοπόν της, 
λαλεϊ σου τζιείν’ έγέλασεμ μέ τόν άρφόν της.

ΝΑΝΝΟΥΡΙΣΜΑΝ
Τζοιμήθου, γρουσαφένε μου τζαί μπαροδκιάρτιστέ μου, 
ν’ άναγιωθής τζαί ν’ άντρωθής νά μοιάσης τού τζυρού σου. 
Τζοιμήθου, κουλλουρένε μου, τσιππούδα τού γαλάτου, 
περτίτζιμ μου κακκαριστόφ, φιλίμ ’πού τά φιλιά του. 
’Άτε τζ’ άσ σουρτη στ’ δρομαν νά μοΰ τό μολοήσης 
μ’ έναγ γελούδιμ πόκρυφοσ στά δκυό σου τά σιειλούδκια, 
μ’ έναν άλαβροτάραμασ στά δκυό σου τά μματούδκια. 
Δέ τον τζαί διπλοχάρου τογ γιά σέναν τζαί γιά μέναν 
τζαί διπλοχαμογέλασ’ του πέρκ’ έρτη πκιόγ κοντά μας.

ΑΤΙΤΛΑ
"Οπότε κόψω μόνος μου οδλλον τζαί σκέφτουμαί την.
"Ο,τι ταράξ’, δ,τι φανή 
χαρκούμ’ έν τζείνη τζ’ έρκεται, λαλώ ’πού μέσα μ’ «έτην»!
θεγέ μου, δίκλα νά μοΰ πής ίντα κακόλ λοάται:
Ό νους μου μαλλώννει τής καρκιάς τζ’ οδτε τοΰ πολοάται.
θεγέ, ’ντα ’λος γελάστηκες τέθκοιογ καμόν νά βάλης 
μέσ’ στούν’ τήν τζέλεφην καρκιάν τζαί νά μοΰ τήμ ποβκάλης;
’Έν τόσον τρυφερά τζεϊν’ τά μματούδκια της 
πάσιν νά δοΰσιν τήν άγάπην τζαί βαώννουν. 
’Έτσι ψιντρά πών τά σιειλούδκια της 
έναφ φιλίν έν τό γεμώννουν.
Έν ίβρίσκω τήν ίσιασ σου' 
άλόπως έννά βκή 
τζ’ έμίσας τούς άδρώπους ’πού γεννήσια σου 
τζ’ έππεσα ’γιών’ δ γέρημος στό πάχτισ σου 
τζαί βκάλλεις πάνω μου τό άχτισ σου.

ΚΩΣΤΑΣ MONTHΣ
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Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΟΥ
(διήγηιμα)

ΑΠΟΛΟΓΙΕΣ
Τώρα πού βρέχει 
απλώστε τά σπίτια μας 
απλώστε τούς δρόμους 
απλώστε τά χέρια μας 
κάτω από τόν ούρανό 
δσο νά τά θωπεύση ή βροχή. 
—Δέ βαρυέστε
Τά κλειστά παραθυρόφυλλα 
κρύβουν τήν ύπαρξη τής σκόνης 
πάνω στά σκαλιστά μας έπιπλα 
καί τούς άκριβούς μας πίνακες. 
Τό φώς δέν είναι παοά γιά τά δέντρα 
πού άφίνονται άνευ δρων 
στή θωπεία τής βροχής.
Μακάρι νά θέλαμε νά πετοΰμε.
Τότες ή γή θάχε λιγώτερη έλξη. 
Μά έχει τόση σιγουριά τό χώμα. 
Καί τόπο γιά νά κρύψη έναν άνθρωπο. 
Σάν κάνης πώς πετάς 
δέν έχεις που νά κρύψης τό πρόσωπό σου. 
Πίσω άπό τά σύννεφα 
παραμονεύει ένας ήλιος.
’Άν είχαμε 
μιά στάλα ήλιο του καλοκαιριού 
δέ Θά κρυώναμε τόσο τό χειμώνα. 
Καί τά παιδιά μας 
θά γελούσαν στόν άνεμο 
καί θά τραγούδαγαν τίς Κυριακές 
συνοδεία στή διάφανη ικεσία τής βροχής. 
— Στά χέρια μας 
πώς νά χωρέση 
μιά στάλα ήλιος καλοκαιρινός;
Δυό χέρια μές τή βροχή 
πώς ν’ απλωθούν;
Κι έχομε τόσα νά κάνουμε 
μ’ αύτά τά χέρια.
Χώρος δέν περισσεύει 
ούτε γιά μιά στάλα ήλιο 
τόσο πολύ πού γιόμισαν 
άπό βροχή.
Μάς χρειάζεται 
μιά στάλα φώς 
γιά ν’ άπλώσουμε τά χέρια καί νά πεθάνουμε. 
Πώς νά τολμήσης νά πεθάνης 
σ’ αύτή τή σκοτεινιά;
Δίχως χαμόγελο άπό λουλούδι 
χωρίς τή θερμή άνάσα τών ήλιαχτίδων 
πώς νά τολμήσης νά πεθάνης;
Τούλάχιστον στήν αναμονή 
ύπάρχει μιά ύποψία φώς.

ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓ1Ω1ΌΥ

Είναι ένα σωρό λεπτομέρειες πού πρέ
πει νά έχωιμεν ύπόψι άν πραγματικά δλοι 
θέλωμε μιά δπως πρέπει κηδεία γιά τήν 
μακαρίτισσα. Βέβαια, βασικά πρέπει πρώ
τα άπόλα νά συμφωνήσωμε γιά τόν χρό
νο καί τήν έκκλησιά. Κι’ οδτε λόγος νά 
γίνεται δτι θά θάψωμε τήν μάνα ιμας στό 
παλιοκοιμητήρι του χωρίου, πού κατου- 
ροΰνε οί σκύλλοι πάνω στά μνήματα καί, 
βοσκίζει ό θεοκλής τίς αίγες. “Οσο γιά 
τά έξοδα θά τά μοιραστούμε ô Θανάσης 
κι’ έγώ. Βέβαια δέν είναι μάνα του Θα
νάση, άλλά άς μή ξεχνάμε πώς γιά πέντε 
όλάκερα χρόνια τούς τάτευε τά παιδιά.

—Συμφωνείς Θανάση;
Καί βέβαια πού συμφωνεί ό Θανάσης. 

Πώς άλλοιώς θά έκαμνε. Είναι δυνατό ό 
ύπάλληλος νά έχει άντιρρήσεις στόν μά- 
στρο του; Άπό παιδί φτωχό, άσημο, τόν 
έκανε άνθρωπο ό ’Αριστείδης. Τον πήρε 
στήν δουλειά του, τόν πάντρεψε μέ τήν 
άδερφήν μας, — μεγαλύτερη του βέβαια 
καί μέ κείνο τό λοξό της μάτι ή Ελένη 
μας, άλλά έτσι ό Θανάσης άπόκτησε τόν 
τίτλον τοΰ διευθυντοΰ στόν έμπορί'κό οίκο 
’Αριστείδης Παλέττας καί Σία. ’Αντιρ
ρήσεις τώρα θάχε γιά τό πώς θά θάβανε 
τήν πενθερά του; ’Ή πού θάκουγε έμέ- 
να, πού στό κάτω κάτω κι’ έγώ άπό τόν 
’Αριστείδη έξαρτιόμουνα.

—Πώς μούρχεται τώρα στό νοΰ πώς 
ό Θανάσης ποτέ δέν έκανε λόγο γιά τόν 
πατέρα ή τήν μάνα του; έχει άραγε 
γονιούς ;

—Λοιπόν, συνέχισε δ ’Αριστείδης, έγώ 
προτείνω ή κηδεία νά γίνη αδριο στις 
12 τό μεσημέρι, άπό τόν «Καθεδρικό 
Ναό», θά έχωμε τόν καιρό νά συμπλη- 
ρώσωμε δλες τίς λεπτομέρειες, καί κυ
ρίως θά βάλωμε στις πρωινές έφημερί- 
δες τήν άγγελία τής κηδείας. "Ετσι θά 
δοθή ή εύκαιρία στούς γνωστούς καί 
φίλους νά παραστοΰν.

Καί ποδσαι Νίκο, ή άγγελία νά δη- 
μοσιευθή σ’ δλες τίς πρωινές έφημερίδες 
σέ μαΰρο πλαίσιο, μεγάλο μέγεθος. Εί
ναι δική σου τούτη ή εύθύνη. Καί, πές 
σ’ ένα δυό δημοσιογράφους νά παρακο

λουθήσουν τήν κηδεία αδριο. ’Αρκετές 
ρεκλάμες παίρνουνε άπό μάς. — ’Εσύ Θα
νάση, θά φροντίσης γιά τό φέρετρο — 
δρύινο πρέπει νάναι καί, νά ε’ιδοποιήσης 
στό νεκροταφείο γιά τόν τάφο. Ά ! μή 
ξεχάσης τά αυτοκίνητα καί λουλούδια. 
Τόν Δεσπότη θά τόν άναλάβω έγώ. θά 
πάω προσωπικώς νά τοΰ ζητήσω νά 
προστή τής κηδείας ικαί δέν θά μ’ άρνη- 
θή. Είμαι βέβαιος. Τώρα κάποιος νά εΐ- 
δοποιήση τήν Μαίρη τήν γυναίκα μου νά 
έρθη. Ή καημένη ή Ελένη θά χρειάζε
ται βοήθεια. Είναι τόσα πράγματα πού 
πρέπει νά γίνουν έδώ. Μαύρες κορδέλ- 
λες, λαμπάδες, λιβάνι. Καί νά θυμάσαι 
Θανάση νά πής στήν Ελένη, δταν θά μι- 
ζαρώσουν τήν γριά νά τήν ντύσουνε μέ 
καινούργια ρούχα. ’Έτσι μπράβο πού 
δλοι συμωνοΰμε.

—Ζήτησα κάτι νά πώ γιά τούς δικούς 
μας στό χωριό, καί τόν τάφο του μακα
ρίτη του πατέρα, άλλά ό ’Αρι'στείδης μ’ 
έκοψε μέ έκεινο τό έπιτακικό, άπότομο 
δφος πού έπαρνιε δταν διέτασσε τούς 
ύπαλλήλους του — περιλαμβανομένου καί 
τοΰ διευθυντου.—

—’Έχει γούστο νά μου ζητήσης τώρα 
νά κουβαλήσω στήν κηδεία καί τόν θειό 
σου τόν Φανη μέ τίς βράκες κΓ δλους 
τούς άλλους τούς χωριάτες. "Οσο γιά 
τόν τάφο τοΰ πατέρα, ίσως στό μέλλο 
θά πρέπει νά μετακομίσωμε τά λείψανα 
του έδώ στήν πόλη. Τώρα θάναι μιά 
καλή εύκαιρία νά άποκτήσωμε οικογε
νειακό τάφο, δπως ταιριάζει σέ μιά πλού
σια οικογένεια.

Γύρισα καί κοίταξα τήν πεθαμένη. 
Κοίτουνταν πάνω στό σιδερένιο κρεββά- 
τι της. Χλωμή δσο καμμιά άλλη φορά.

ΚΓ οί ρυτίδες ζάρωσαν τόσο πολύ τό 
πρόσωπο της. Καί τό μέτωπο ζάρωσε καί τό 
στόμα μισάνοικτο — μ’ έκείνοι τό μακά
βριο χαμόγελο, λές :καί τό μπόδιζαν οί 
ρυτίδες νά κλείση. Τά μάτια σφαλικτά 
μέ πείσμα. Πάω νά πείσω τόν έαυτό μου 
δτι κοιμάται. "Οχι δέν μπορεί, δέν κοι
μόταν έτσι ή μάνα μου. Νεκρή ; Δέν 
μοιάζει μ’ δσους νεκρούς έχω δει. Έκεΐ-
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νο, τό μακάβριο χαμόγελο μ’ ένοχλεϊ ά- 
φάνταστα. Μουρχεται νά φωνάξω. Νά 
κλάψω δυνατά, ίσως έλευθερωθώ άπό 
τοΰτο τό βάρος πού ιμοΰ πιέζει τά στήθη. 
Νά έλευθερωθώ άπό τόν άβάσταγο πόνο. 
Τόν πόνο πού ιμοΰ σκίζει τήν καρδιά γιά 
τήν κατάντια τής μάνας μου. "Οχι γιά 
τόν θάνατο της. Άλλά γιά τήν ζωή πού 
τής έπέβαλαν νά ζήση. Τούς περιορι
σμούς, τόν άργό θάνατο άπό τότε πού 
τήν κουβάλησε δ ’Αριστείδης έδώ στήν 
πόλη. «Πρέπει νά μάθης νά ντύνεσαι μη
τέρα σάν τις κυρίες τής πόλης. Πρέπει 
νά μάθης νά μιλάς άμορφα. Νά ξεχάσης 
τά χωριάτικα. Είσαι ή μητέρα του Αρι
στείδη τώρα. Δέν θέλω νά μάς ντροπιά- 
ζης, μπροστά στούς ξένους μας». Κι’ ή 
καημένη ή μάνα, άδιαμαρτύρητα, στωϊ- 
κά έλεγε: «Ναι παιδί μου. Ναί, δέν πρέ
πει νά σάς ντροπιάζω. Άλλά δέν φταίω 
πού γεννήθηκα στό χωριό. Μ*  άρέσει 
έκεϊ. Βολεύομαι πιό εύκολα. Ό μακα
ρίτης ό πατέρας σου ευρισκε πώς ^ήμου
να ή πιό καλή κυρά τοΰ χωριού. Κι’ 
έσύ ’Αριστείδη μου γεννήθηκες στό χω
ριό. Γιατί δέν τό άγαπάς πιά;» Είδε καί 
άπόδε ό ’Αριστείδης μέ τοΰτο τό πρόβλη
μα τής μάνας του. Οί φιλότιμες προσπά
θειες του νά έκπολιτίση τήν γριά Άνα- 
σάσία δέν έφερο^ν άποτέλεσμα, κι’ οί 
καυγάδες μέ τήν Μαίρη γινόντουσαν πιό 
συνχοί. «Δέν μπορώ νά δεχτώ ξένους στό 
σπίτι πιά. Δέν τό καταλαμβαίνεις πώς μέ 
κοροϊδεύουν οί φίλες μου γιά τήν χωριά- 
τισσα τήν μάνα σου ; Καί τά παιδιά μας, 
τί θέλεις; Νά μάθουνε συμπεριφορά άπό 
τήν «στετέ»; δλη τήν ώρα είναι' μαζί, της. 
Καί τούς λέει έκεϊνες τις κουτές ιστο
ρίες τοΰ χωριού σου, «Τόν Συστελλή» 
καί τόν «Δράκο τής βαθκιάς» Δέν^άντέ- 
χω άλλο. Νά τήν πάρης άπ’ έκεϊ πού 
τήν έφερες». Ζορίστηκε δ ’Αριστείδης, ά- 
γαποΰσε τήν μητέρα, άλλά δχι καί νά 
καταστρέψει τήν κοινωνική του ύπόλη- 
ψη. ΚΓ έτσι, ένα πρωΐ κουβάλησε τήν 
γριά στήν Ελένη καί τδ Θανάση. Έδω 
ή ζωή ήταν βέβαια πιό ύποφερτή. 'Η καη
μένη ή Ελένη μας, άγαποΰσε τήν μάνα 
καί δέν έκανε κοσμική ζωή γιά νά της 
τήν καταστρέψει μέ τήν παρουσία της. 
Άλλά ή γριά ’Αναστασία μάθαινε αέρα 
μέ τήν μέρα. ’Ίσως νά τής έλειπε δ κα
θαρός άέρας τού βουνού. ’Ίσως νά τής 
έλειπαν οί Φίλες της. ’Ίσως... ΚΓ υστέρα 
έδώ στήν πόλη δέν είχε τί νά κάμη. Πρόσ
εχε τά παιδιά, τούς έλεγ' ιστορίες. ’Αλ

λά τοΰτο δέν ήταν άρκετό. ’Ήθελε τις 
κοτοΰλλες της, τήν κατσίκα της τήν «ψα- 
ρούλλα», πού τήν βόσκιζε στό περιβόλι 
μας. ’Ήθελε τόν κόσμο τόν δικόν της. Τόν 
κόσμο τού χωριού της. Τί όμορφα πού 
θάταν άν δλα τά παιδιά ζοΰσαν μαζί 
της στό χωριό;

Δέν έκΛαψα κρατήθηκα. Σκέφτηκα πού 
έπρεπε νά τελειώνει δσο πιό σύντομα 
έπιρνε τούτη ή κωμωδία τής μάνας μου. 
’Αποτόλμησα νά παρατηρήσω δτι έπρεπε 
νά μεταφέρουμε τήν νεκρή στό μεγάλο 
σαλόνι. Δέν έκανε οί γνωστοί καί φίλοι 
τού ’Αριστείδη νά δούνε τήν γριά σέ 
τοΰτο τό φωχικδ δωμάτιο, μιά πόρτα μέ 
τήν κουζίνα.

—Μπράβο άδερφέ μου Νίκο. Νά μιά 
σωστή παρατήρηση-ς. Ή καημένη ή Ελέ
νη, πού κανείς ώς τώρα δέν είχε προσέ
ξει, πού τόση ώρα έκλαιγε βουβά στά 
πόδια τής νεκρής, κινήθηκε, σήκωσε τό 
κεφάλι, — πόσο κόκκινα έγιναν τά μάτια 
της — καί μίλησε γιά πρώτη φορά.

—Ναί θά φροντίσω έγώ γιά τοΰτο.

Κοντά στις έντεκα τό βράδυ έφυγαν κΓ 
οί τελευταίοι ξένοι πού ήρθαν νά μάς 
συλλυπηθοΰν. Κύριοι καθώς πρέπει, ντυ
μένοι στά μαύρα καί μ’ ένα σοβαρό, πέν
θιμο ύφος. "Ολοι είχαν περίπου τδ ίδιο 
ύφος μέ τοΰ ’Αριστείδη. Κυρίες μέ μαύ
ρα φορέματα, κλειστά μέχρι τδ λαιμό. 
Κατά περίεργη σύμπτωση όλες είχαν μαύ
ρα γυαλιά καί κρατούσαν στό άριστερδ 
χέρι ένα μαντηλάκι. Κάποτε, έφερναν τδ 
μαντηλάκι μέχρι τδ πρόσωπο σέ μιά προ
σπάθεια γιά νά σκουπίσουν δάκρυα, άλλά 
ή κίνηση έμενε προσπάθεια γιατί τήν τελευ
ταία στιγμή καταλάβαιναν πώς δάκρυα 
δέν ύπήρχαν πίσω άπό τά μαύρα γυαλιά. 
Τώρα πάλι μόνοι, ή οικογένεια, μιλήσα
με άκόμη λίγο γιά τήν καημένη την γριά. 
Πόσον καλή ήταν καί πόσο μάς άγα
ποΰσε. Ούτε κΓ ή Μαίρη δέν παρέλειψε 
νά πή πόσο καλή ήταν ή πενθερά, της. 
"Υστερα άφοΰ είπε πώς θά πρέπει νά τής 
πώ τά τελευταία νέα άπδ δ Παρίσσι, αύ
ριο βέβαια, δήλωσε πώς θά πάει σπίτι 
της γιατί μπορεί νά ξυπνήσουν τά παιδιά. 
«Καλήνύκτα Μαίρη...». ‘O Άρισείδης άρ
χισε μιά ψιλοκουβέντα μέ τόν Θανάση 
γιά κάτι νέες παραγγελίες πού πρέπει 
νά κάνουν. Ή Ελένη, ή καημένη Ελένη 
βρήκε τήν εύκαιρία νά ξαναρχίση τδ βου
βό της κλάμα. "Ολο τό άπόγευμα άντι- 
μετώπισε τούς ξένους ρέ άπαράμιλλη 

άξιοπρέπεια. θά έξετίμησε ό ’Αριστεί
δης οπωσδήποτε... πόσο μεγάλωσαν οί 
μηλιές στό περβόλι μας στήν «Στράτα 
τοΰ Προδρόμου». Πόσα κόκκινα μήλα. ΚΓ 
δμως, περίεργο, είναι πικρά στή γεύση. 
Καί τά βατόμουρα, γιατί έχουν μαρανθή 
τά βατόμουρα στά βράχια. Δέν είναι έπο
χή νά μαραίνωνται τά βατόμουρα.

—’Έλα Νίκο μου, έλα γυιέ μου κα
νακάρη. ’Έλα νά κολατσίσωμε' έχω φρέ
σκο προσφάγι, ντομάτες, έλιές κολυμπά- 
τες. Δέσε τήν Ψαρούλλα κοντά στό 
φραγμό μή μοΰ φάει τις φασολιές, κι 
έλα νά κάτσωμε έδώ στήν πηγή. Στή 
ρίζα τοΰ πλατάνου.

—Μάνα γιατί τά μήλα είναι πικρά. 
ΦτοΟ, δέν τρώγονται.

—Είναι ή γεύση σου παιδί μου, είναι 
γιατί δέν έχει βάλει μπουκιά στό στόμα 
άπδ τδ πρωΐ. ’Έλα θά σου κάνει καλό 
νά φας κάτι.

Ή Ύβον είναι μιά πόρνη. Δέν θά μέ 
ξεγελάσει, δέν θά μέ τυλίξει. Δέν σπα- 
ταλώ έγώ τήν νιότη μου νά γίνω γιατρός 
γιά νά πάρω τήν Υβόν.

—Ή Ριάνα μάνα, ή Ριάνα, δέν είναι 
καλό κορίτσι;

—Ναί παιδί μου είναι καλό κορίτσι ή 
Ριάνα. Παντρεμένη γυναίκα τώρα κΓ έχει 
δύο τόσο όμορφα άγοράκια. ’Έλα κάτσε 
έδώ κοντά μου νά σοΰ πώ γιά τόν πα
τέρα σου. Πόσο σέ ήθελε κοντά του δταν 
κατάλαβε τδ τέλος του. Τδ όνουά σου 
μόνο έλεγε. "Αχ! Πόσο μόχτησε δ μακα
ρίτης γιά νά σάς μεγαλώσει. Νά σπουδά
σει τόν Άοιστείδη, νά τοΰ βάλει καπιτάλι 
νά κάμει δουλειά δική του. ’Άχ καί νά 
ζοΰσε νά σέ δή γιατρό. Σπουδαίο γιατρό 
άπό τδ Παρίσι. Μόνο ή καημένη μας ή 
Ελένη...

—Μάνα, μάνα φύγε άπ’ έκεϊ, πέφτει δ 
πλάτανος....

—’Άχ καί τώρα μόνη έγώ παιδί μου, 
θά σέ καμαρώνω. Σπουδαίο γιατρό. Δέν 
θά μ’ άψήνης ν’ άρρωσταίνω δέν εϊν’ 
έτσι; Μαζί μου έδώ θά μένεις, δέν εϊν’ 
έτσι; θά γιατρεύσεις δλους τούς χωρια
νούς καί θά σχωρνάνε τδ μακαρίτη τόν 
πατέρα σου.
,—θά μάς πνίξει τδ νερό. Ποΰ βρέθηκε 

τδ νερό μεσοκαλόκαιρο; θολά, βρωμενε- 
ρά άπδ ποΰ έρχονται. Άπδ τδ κοιμητήρι 
θάναυ Ποΰ βρέθηκαν τόσα κρανία. ”Α, 
θΧι> όχι δέν θέλω νά γίνουν πειράματα 
πάνω στό σώμα τής μάνας μου. "Οχι, 
ώχ πνίγομαι.....

—Νίκο, ξύπνα παιδί μου, θά κρυώσεις 
έκεϊ πού κοιμήθηκες. Μά τί έχεις, έσύ 
είσαι ίδρωμένος. Πήγαινε καλύτερα νά 
κοιμηθής λίγο στό κρεβάτι σου.

—’Ό, όχι δέν θέλω νά κοιμηθώ ’Αρι
στείδη, είδα, νά τώρα δά, ένα άπαίσιο 
όνειρο, θά πάρω ένα βιβλίο ή καλύτερα 
νά βάλω λίγη μουσική.

—Τί άστεϊα είναι τούτα πάλι; Ή μάνα 
μας νεκρή κΓ έσύ θέλεις μουσική;

—’Ά, νάί ή μάνα μας νεκρή........

Ή κηδεία τής μάνας μου έγινε όπως 
είχε προγραμματισθή. Μεγαλοπρεπής, μέ 
όλους τούς τύπους καί κανόνες όπως 
συνήθως γίνεται μιά κηδεία ένδς άστοΰ, 
ή απλώς ένός σημαίνοντος προσώπου. 'Ο 
Δεσπότης παρών. Ούρά οί μαύρες λιμου- 
ζίνες έξω άπδ τόν Καθεδρικό Ναό. Κα
θώς πρέπει κυρίες, καί κύριοι ντυμένοι στά 
μαύρα — πάλι τά μαύρα γυαλιά καί τά 
μαντηλάκια στό χέρι. «Πληθύς στεφάνων» 
άπό χάρτινα λουλούδα — δείγμα κΓ αύ
τό τών αισθημάτων τών γνωστών καί φί
λων πρός τήν νεκρή. Πού λίγα φ υ σ ικ ά 
άνθη βρήκε δ Θανάσης.

«.... θρηνεί σήμερον ή πόλις μας τόν 
θάνατο πολυσεβάστου δεσποίνης, ήτις ύ- 
πήρξεν ύπόδειγμα άφοσιωμένης συζύγου 
καί στοργικής μητρός καί ήτις πεπροι- 
κισμένη διά σπανίων άρετών καί μορ- 
φώσεως....».

Μπράβο κύριε Πρόεδρε τού Εμπορικού 
Σ υλλόγου!

«.Ή άείμνηστος ’Αναστασία ηύτύχη- 
σε νά ϊδη τά τέκνα της, καί κυρίως τόν 
άγαπητόν Άριστείδην, εύδοκιμοΰντα έν τή 
κοινωνία μας καί κατέχοντα άξιοζήλευ- 
τον θέσιν......

Ψάλλουν οί παπάδες —
«Πάντα ματαιότης τά άνθρώπινα, ού 

γάρ ύπάρχει μετά θάνατον, ού παραμένει 
ό πλούτος......

Περίεργο δυό δάκρυα κυλούν στά μά
γουλα τού ’Αριστείδη.

—Δεύτε, τελευταϊον άσπασμόν....
«Ναί μάνα, γλυκειά μου μάνα. Δέν θά 

περάσει πολύς καιρός στό δρκίζομαι. θά 
σέ πάρω στό χωριό μας. Νά κοιμηθής 
αιώνια, άγκαλιά υέ τόν πατέρα. Έκεϊ 
είναι δ τόπος ό χλοερός.

Τά πουλιά, κΓ άνθρωποι, κΓ οί κατσί- 
κεσ, οί κοτοΰλλες.

Τό φώς......
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
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ΦΡ. Π. ΒΡΑΧΑ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΓ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

(Μαθητικά
Ό εορτασμός τής 150ης επετείου τοΰ 

Παγκυπρίου Γυμνασίου ξυπνάει τις μέρες 
αύτές ζεστή τή νοσταλγία τών περασμένων 
πιά σχολικών χρόνων... θυμάμαι, ήμουνα 
μαθητούδι ακόμα στά θρανία ένός μικρού, 
μά πλούσιου σέ παράδοση, έπαρχιακοΰ 
σχολειού, δταν προ^τοσυνδέθηκα συναισθη
ματικά μέ τό μεγάλο, τό ιστορικό σχολείο 
τής Λευκωσίας.

"Ηταν τότες πού ή άσυγκράτητη όργή 
κΓ οί έλληνικοί πόθοι τού πολύπλαγκτου 
κΓ αλύγιστου νησιού άναψαν άκατάσχετες 
τις φλόγες τής ’Οκτωβριανής φωτιάς! 
"Ολος_ συγκίνηση ό διευθυντής, καί πολύ 
πριν προλάβη ν’ άπλώση ή συγκλονιστική 
είδηση, μας κάλεσε σ’ έκτακτη πρωϊνή 
συγκέντρωση γιά νά μάς μεταδώση ένα 
μήνυμα: «Έμεΐς οί μαθητές τού Παγκυ
πρίου Γυμνασίου βρισκόμαστε άπό χθές 
τό βράδυ σ’ επανάσταση γιά τήν κατάλυ
ση τής ξένης τυραννίας και γιά τήν κα- 
τάκτηση τής λευτεριάς τής πατρίδος μας. 
Κάναμε, και θά συνεχίσουμε νά κάνουμε 
τό ελληνικό μας χρέος. Καλούμε δλους 
τούς μαθητές, μεγάλους καί μικρούς, σ’ 
έθνικό συναγερμό!...». Άμέσως ή μάζα 
τών παιδιών αναταράχτηκε. Οί ώριμότε- 
ροι άνάλαβαν μεμιάς πρωτοβουλίες κι’ 
άρχισαν τά διαβούλια, ένώ έμεΐς οί άλλοι, 
σάν ξαφνιασμένοι παρακολουθούσαμε, χω
ρίς νά πολυκαταλαβαίνωμε, κάθε τους 
κίνηση. ΚΓ αργότερα, δταν τό ήφαίστειο 
τού αλησμόνητου Δεσπότη μας έφερε τό 
σεισμό τών ψυχών καί στήν απόμερη πολι
τεία μας καί τά σχολειά μας άποδεκατί- 
στηκαν μέ τις συλλήψεις καί τις φυλακί
σεις τών δεσκάλων μας, πάλιν τό Παγκύ- 
πριο Γυμνάσιο πρόβαλε μέ τήν παρουσία 
του — μέ τούς καθηγητές του πού έσπευ- 
οαν ν’ αναπληρώσουν τά κενά.

Πέρασαν χρόνια άπό τότες’ συμπλήρω
σα τή μαθητεία μου στό ήμιγυμνάσιο κΓ 
ενα φθινοπωρινό πρωινό, μέ άλλους 5—6 
συμμαθητές, μαζέψαζε τις ανησυχίες καί 
τις λαχτάρες μας γιά τό Παγκύπριο — 
γιά ένα μόνο χρόνο, στήν "Εκτη τάξη. Μέ 
ζωηρή πάντα τήν ανάμνηση τής παληάς έ- 
γερτήριας φωνής του καί μ’ έντονη τήν 
αίσθηση τής πνευματικής ακτινοβολίας 
του πρωτανεβήκαμε τά σκαλοπάτια του. 
Πίσω μας σιωπηλό μέσα στήν τότε μόνω
σή του τό παλαιικό Μέγαρο τής Άρχιεπι- 
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θυμήματα)
σκοπής μέ στηλωμένη κατακόρυφα τήν έ- 
θνική αξιοπρέπεια, κΓ άκόμα, ή μαρμάρι
νη μορφή τού έθνομάρτυρος Κυπριανού. 
’Αριστερά τό άγαλμα τού μεγάλου Εύερ- 
γέτη. Καί μπροστά ό καινούργιος δρό
μος τής παιδείας πού άνοιγε μέ τήν έπι- 
βλητική είσοδο τού σχολειού πού πρόβαλ
λε μέσα μας σάν μιά τεράστια ήθική έπι- 
ταγή. Περιμέναμε νά ίδοΰμε αίθουσες αρ
χοντικές κΓ εγκαταστάσεις πολυτελείς. 
Καί βρεθήκαμε σ’ ένα περιβάλλο άπλο κι 
απέριττο. Στούς τοίχους, ξέχωρα άπό τά 
έργα ζωγραφικής, οί εικόνες τών παλήών 
δασκάλων καί τών ήρωϊκών μορφών τού 
Γένους φάνταζαν σάν σέ προσκυνητάρι. 
Στις βιτρίνες πολυσήμαντα έθνικά καί 
λαϊκά θυμήματα ιστορούσαν δοκιμασίες, 
αγώνες, δόξες, πόθους. 'Η Σπηλιά τού 
Κανάρη έμοιαζε βωμός. ΚΓ ή δλη άτμό- 
σφαιρα ύπόβαλλε τό μόνιμο ρίγος πού 
προκαλεΐ ό μυστικισμός τού πολύπειρου 
παρελθόντος, τών μακρόπνοων προγραμ
ματισμών καί τών σοβαρών καί πειθαρχη- 
μένων έργων.

Δέν αργήσαμε νά νοιώσωμε πώς ή αρ
χοντιά τού Παγκυπρίου δέν ήταν, πρά
γματι, παρά ή παράδοσή του, ή ψυχή του 
κΓ ή δουλειά του. Καί γιά ένα ολόκληρο 
χρόνο, μ’ όρθάνοιχτα τά μάτια τής καρ
διάς καί τής σκέψης, γαλβανίσαμε, μέσα 
στήν αίθριος του καί τή δύναμή του, ρω
μαλέα τά ιδανικά μας καί στέρεους τούς 
προσανατολισμούς μας. "Ενας μόνο χρό
νος — μά χρόνος άποφασιστικός πού άνα- 
μόχλευσεν ολόκληρο τό είναι μας καί ξε
δίπλωσε τούς ορίζοντες μας σ’ ολόκληρο 
τό πλάτος καί τό βάθος τής έλληνικής κΓ 
ανθρώπινης αλήθειας. 'Η τάξη μας, 49 μα
θητές δλοι δλοι, δέν ήταν ή βουβή άδυνα- 
μία πού σφράγιζεν ό οποίος, δσο σοφός, 
μονόλογος. Ήταν μιά όντότητα γιομάτη 
άπό ζωή κΓ έρωτηματικά. 'Η μελέτη κΓ 
ή συζήτηση ήταν ή χαρά μας, κΓ οί ιδέες 
πού ζυμώνονταν μέ τήν καθοδήγηση τού 
Δασκάλου (γυμνασιάρχης καί Δάσκαλος 
ό Κωνσταντίνος Σπυριδάκις) διαμόρφω
ναν τό πάθος τής άναζήτησης καί τήν 
αίσθηση τής εύθύνης, ένώ συγχρόνως θε- 
μέλιωναν, σέ πείσμα τής απαίσιας παλμε- 
ροκρατίας, ατσάλινη τήν έθνική καί χρι
στιανική πίστη. Τόσο γόνιμες μέρες δέν 
μού συνέβη νά ξαναζήσω. Καί τήν ώρα 

αύτή φέρνω καί ξαναφέρνω μέ συγκίνηση 
στή μνήμη δλες τις προσφιλείς μορφές 
συμμαθητών καί δασκάλων, πού, έξω άπ’ 
έκείνους πού έσβησαν παλαίονατς άπάνω 
στήν έδρα (Σόλων Μιχαηλίδης, Μενέλαος 
Εύσταθίου, Μάρκος Γαβριηλίδης, Μιχαήλ 
Κυριακίδης, Γεώργιος Σαββίδη^, Άριστό- 
δημοςχ’I ακωβίδης, Γεώργιος Καραγιάν- 
νης) ή άφησαν τόν κόσμο άπάνω στό άν
θισμα τής νειότης καί τών όνείρων τους 
(Γιαννάκης Κυπριανίδης, Γιάννης Κόκκι
νος, Σιμός Συμεωνίδης, Κούλης Κυριακί- 
δης) κρατούν σήμερα κΓ άπό μιά έπαλξη, 
πολλοί άπ’ αύτούς αληθινοί πρωτοπόροι, 
σ’ δλους τούς τομείς τής Κυπριακής ζωής.

Μά τό Παγκύπριο Γυμνάσιο μέ δ,τι ή
ταν καί μ’ δ,τι διαρκώς καί σταθερά πρα
γματοποιούσε τό έζησαν σάν ύποδειγματι- 
κή παρουσία κΓ δσοι δέν τό γνώρισαν σάν 
μαθητές. Στά έλληνικά πανεπιστήμια οί 
δικοί του τίτλοι σπουδών λογαριάζονταν 
σάν έχέγγυο προκοπής κΓ έπιτυχίας, καί 
στό έξωτερικό, ώς τήν μακρυνή ’Αμερική, 
τό απολυτήριό του πρόβαλλε πάντα μέ ι
διαίτερο κύρος. Μά καί σάν κέντρο πνευ
ματικό μέσ’ άπό τό κύλημα τών καιρών, 
τό Παγκύπριο Γυμνάσιο, μ’ δ,τι στέγασε 
κΓ έξέθρεψε, ακτινοβόλησε πέρα γιά πέρα 
στον τόπο μας τήν πιό ύπεύθυνη πνευμα
τική ήγετική καθοδήγηση. Είναι γιομάτη 
ή ζωή όλων μας άπό τήν πολύπλευρη καί 
πολύχυμη προσφορά τού Παγκυπρίου Γυ
μνασίου. Καί προσωπικά όμολογώ, πώς, 
δσα χρόνια κΓ άν πέρασαν, δταν μπαίνω 
στό τόσο αλλαγμένο πιά μέγαρό του, περ
νώντας — σάν άπό νοσταλγική συνήθεια — 
γιά νά φτάσω ώς έκεΐ άπό τά παληά γνώ
ριμα σοκκάκια τών σχολικών χρόνων, 
νιώθω τό ίδιο ρίγος πού πρωτοδοκίμασα 
δταν σάν μαθητής ανέβηκα γιά πρώτη φο
ρά τά σκαλοπάτια του. Τό πνεύμα του 
ολόρθο κΓ ύποβλητικό, αμετακίνητο μέσα 
στήν πυκνή ατμόσφαιρα τών έργων καί 
τών όραματισμών, τυλίγει τήν ψυχή καί τήν 
ξεμακραίνει άπ’ δλες τις έγνοιες τής κα
θημερινότητας γιά νά τή σμίξη μέ τήν πυ
ρά τών δσων ένσαρκώνει — πού δέν είναι 
άλλο παρά αύτή ή ίδια ή ιστορία τών α
κοίμητων πεπρωμένων μας.

Γιατί, γιά δσους ξέρουν νά βλέπουν καί 
νά καταλαβαίνουν, τό Παγκύπριο Γυ
μνάσιο πού σάν Ελληνική Σχολή, άρχικά, 
άναστήθηκε μέσ’ άπό τόν πόνο τής σκλα
βιάς καί τόν πόθο τού έλληνικού φωτισμού 
καί τής εθνικής λύτρωσης, γιά νά συνδέση 
αργότερα τήν ύπαρξή του μ’ δλες τις 
προσπάθειες τού τόπου καί τού έθνους γιά 

Σ η μ :- Κείμενο πού μετεδάθη άπό τό Κυπριακό Ραριόφωνο στις 21.2.62.

προκοπή καί γιά λευτεριά, προσφέρεται 
σάν τό πιό πολύτιμο βιβλίο ολόκληρης τής 
ιστορίας μας τών νεώτερων χρόνων. Μέ
σα στις σελίδες του είναι χαραγμένα δλα 
τά καθέκαστα τής σύγχρονης κυπριακής 
πραγματικότητος κΓ ολόκληρη ή άλήθεια 
τών παραδόσεων καί τών διεκδικήσεών 
μας.

Τό είπαμε καί άλλοτε: "Οταν έδώ 
οτήν Κύπρο μιλάμε γιά σχολειά δέν πρέ
πει νά ξεχνούμε πώς ή έλληνική παιδεία 
στάθηκε ή κατ’ έξοχήν σχεδία τοΰ βίου 
μας. Δίχως τή δάδα της πού κράτησαν 
άναμένη στά τιμή μένα χέρια τους οί άπό- 
οτολοί της, καί πρώτα καί πάνω άπ’ δλους 
ή Εκκλησία, δέν θά μπορούσαμε νά έπι- 
βιώσωμε. *Η  μόνωση, ή δίωξη, ή σκλα
βιά κΓ ό έξαναγκασμός θά έξανδραπόδι- 
ζαν. "Ομως, ή Έλληνική Παιδεία, πού 
δούλευε τις συνειδήσεις, δέν διασφάλισε 
μονάχα τή σωτηρία μας. Μάς έδωσε καί 
πνοή, καί μας έξασφάλισε τό χαρούμενο 
προνόμιο νά πιστεύωμε, νά παλαίωμε καί 
νά προχωρούμε. Στούς ιδρυτές τού Παγ
κυπρίου Γυμνασίου άνήκει τιμή ξεχωρι
στή, γιά τόν τρόπο πού συνέλαβαν καί 
στήριξαν τό νόημα καί τή δύναμη τής έλ
ληνικής Παιδείας. «Τά έλληνικά μαθήμα
τα, διαλαλούσεν ό Κυπριανός στό σχετι- 
ζόμενο μέ τό γεγονός πού γιορτάζομε πε
ριλάλητο έγγραφό του, είναι τό μόνον μέ
σον δπου στολίζουσιν τόν άνθρώπινον νουν, 
καί δπου άποκατασταίνουσι τόν άνθρωπον 
άξιον τώ δντι άνθρωπον».

'Η πελώρια έθνική προσφορά τών φι- 
λόμουσων θεμελιωτών δέν έχει περιωρι- 
σμένη χρονική σημασία. *Η  πρωτοβουλία 
τους είχεν πολύ εύρύτερη προοπτική καί 
άπεδείχθη, έκ τών ύστέρων, ή καίρια προ
ϋπόθεση τής άποτυχίας δλων τών άφελλη- 
νιστικών προσπαθειών πού έπακολούθη- 
σαν. Καί μή μάς διαφεύγη τήν προσοχήν 
πώς άν ή Βρεττανική Κατοχή δέν ευρισκε 
τό ισχυρό προηγούμενο τής έκπαιδευτικής 
κληρονομιάς τού Έθνομάρτυρος Κυπρια
νού θά μποροΰσεν ϊσως νά δώση τις λύσεις 
Παιδείας πού άπό τήν πρώτη στιγμή έπε- 
ζήτησε καί πού ούδέποτε, δμως, μπόρεσε 
νά όλοκληρώση. Ποιά θά ήταν τότε ή 
τροπή τών πραγμάτων δέν είναι δύσκολο 
ν’ άντιληφθή κανείς...

Τό Παγκύπροι Γυμνάσιο, άληθινή έθνική 
κι βαλτός, άξίζει δλη τήν εύγνωμοσύνη μας. 
Τοΰ τήν χρωσταυε καί σάν άτομα, καί σάν 
λαός, καί σάν έλληνες καί σάν άνθρωποι 
— κΓ έμεΐς καί τό έθνος ολόκληρο.

ΦΡ. Π. ΒΡΑΧΑΣ
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ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ TOTTENHAM COURT ROAD
Στις έξη καί δέκα τό απόγευμα, στό κεντρικό Λονδίνο, 
όταν ένας ξανθόμαλλος χείμαρρος χύνεται 
σέ κάθε είσοδο τών ύπογείων τραίνων, 
δυό μέτρα μπόϊ καί τίποτ’ άλλο 
δλοι κι’ όλες βιαστικοί γιά τό γλυκό σπίτι, 
είδα μιά μέρα ενα σαστισμένο Κυπριόπουλλο νά στέκεται 
σέ μιά βιτρίνα σιμά.
Φαινόταν νιόφερτο άπ’ τό νησί καί σάν τρομαγμένο 
άπό τά έκατομμύρια τοΰ κόσμου πού σου λένε “thank you’’, “sorry”, 
μά ποτέ «καλημέρα» ή «χαίρετε».
’Έβλεπε τόν ήλιο άνάμεσα στή φόγκη, 
έναν ήλιο άγνώριστο, άστειο, 
σάν ένα γλόμπο ηλεκτρικό πού δέν καίει, δέν άοτράφτει, μά είναι 
άπλώς ένα σημάδι τής μέρας πού ήρθε και φεύγει σέ λίγο.
Ψιχάλιζε άργά, δπως πάντα κι’ ήτανε, λές, μέσα στά μάτια του ή βροχή 
σέ μιάν άξαφνη νοσταλγία.
’Άρχισε νά δακρύζη μά κανένας
δέν έδωσει σημασία γιά ένα άπλό άριθμό μέσα σέ όχτώ 
έκατομμύρια ξανθόμαλλα κεφάλια. ’Ίσως νά θυμήθηκε 
τή μανούλα του, ίσως μιάν άγαπούλα 
τό δεκαοκτάχρονο άγοράκι τής Κύπρου 
πού ή πείνα τώφερε έδώ, νά πλένη οχτώ ώρες δρθιο πιάτα 
σ’ ένα ύπόγειο, χωρίς νόημα καί χαρά γιά νά βγάζη 
μονάχα τό ψωμάκι του καί τά χρέη του πατέρα.
Στό Tottenham Court Road, κάθε μέρα έργάσιμη 
ή ίδια ιστορία, 
ό ίδιος ξανθόμαλλος χείμαρρος τής πολιτείας δπου ζείς 
σάν ένας άριθμός τηλεφώνου, 
σάν μιά ταχυδρομική διεύθυνση μέ τή λαχτάρα 
ενός Κυριακάτικου πρωϊνοΰ στό Ναό τών Αγίων Πάντων. 
Τότε ξεχνάς πώς ή λιακάδα είναι ένα σπάνιο φαινόμενο 
που τό χαίρονται τά γαλανά μάτια, πού τό γιορτάζουν 
σά θρίαμβο τής θείας Χάριτος. Ξεχνάς 
πώς τά πλεμόνια σου είναι κάτι μαΰρο σάν καπνοδόχος 
πώς σιγά-σιγά γίνεσαι χλωμός, σβήνεις 
στά όχτώ έκατομμύρια, οικονομώντας πάντα 
τά ναΰλα τοΰ γυρισμού, μά πάντα ξοδεύοντάς τα γιά ένα δώρο 
στήν άδερφούλα, μιά καινούργια έτοιμη φορεσιά, γιά ένα άβέβαιο αίσθημα. 
Παραπατώντας σάν ένας τυφλός, ψαχουλεύοντας τούς τοίχους 
σπιτιών πού είν’ δλα τά ίδια, 
δταν ή φόγκη είναι πηχτή καί σταματάνε τά τραίνα κι’ οί Λονδρέζες 
είναι σάν άγγελοι μετέωροι στήν άχλύ τήν ύπερκόσμια, πιά δέν βλέπεις 
άν ένα μελαχροινό άγόρι κλαίει σιμά σέ μιά βιτρίνα μέ τ’ όνειρο 
τής μακρινής, μικρής, λιόχαρης πατρίδας στά μαΰρα μάτια.
Στις έξη καί δέκα, στό Tottenham Court Road 
δλοι είναι βιαστικοί γιά τό υπόγειο τραίνο, 
γιά άκόμα ένα ζεστό τσάι μέ πολλή τηλεόραση.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΟΥΛ1ΔΗ

Η ΑΓΧΟΝΗ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΛΥΓΙΣΕ

Ό γέρο — Νικής σπάνια βγαίνει άπό 
τό χωριό του. Λές κι είναι δειμένος ιμέ τή 
γη του. Είναι κι οί ασχολίες του πολλές. 
Ποΰ νά εύκαιρήση ό άνθρωπος! Βλέπει 
πολλές φορές τούς άργόσχολους νά κά- 
θωνται στά καφενεία καί τά βάζει πότε 
μέ τόν έαυτό του καί πότε μέ τή γυναίκα 
του.

—Τί προκοπή περιμένεις! "Ολη τή μέρα 
νά κάθωνται στούς καφενέδες οί άθεό- 
φοβοι.. Άμ ό θεός δέν τά στέλλει έτοιμα, 
κυρά μου... Πρέπει νά κουνηθής καί σύ 
γιά νά σου δώση.

Παραξενεύεται ή άγαθή γυναικούλα 
καί μ’ δλο τό σέβας πού τοΰ έχει, τοΰ 
λέει.

—Μά τί θέλεις νά κάνουν, καλέ μου; 
Χρειάζεται καί ξεκούραση. '0 άνθρωπος 
δέν είναι μηχανή.

Κουνά εκείνος τό κεφάλι καί λογαριά
ζει άκόμη τί έχει νά κάμη. Μά σήμερα 
κάτι τοΰρθε. "Ακούε γιά τή Λευκωσία, 
τήν καινούργια πόλη καί θερίευε μέσα 
του ό πόθος νά ’ρθή κι’ αύτός νά τή γνω- 
ρίση. θυμάται πώς χρόνια τώρα έχει νά 
κατέβη. "Ακούε νά λένε πώς παντού τώ
ρα σ’ δλα τά κτίρια τής Κυβέρνησης κυ
ματίζει ή δίκιά μας σημαία κι ήθελε κι ό 
ίδιος νά χαρή τούτη τήν χαρά, πριν κλεί
ση τά μάτια του γιά πάντα.

Αύγουστος μήνας, κι ή ζέστη άνυπόφο- 
ρη. Τό βράδυ σάν πήγε νά πλαγιάση έ- 
ρχόταν κι ή σκέψη τούτη στό μυαλό του 
καί τόν βασάνιζε καί δέν μπορούσε νά 
κλείση μάτι. Τέλος τ’ άποφάσισε. θ’ άφή- 
ση γιά μιά μέρα τή δουλειά, θά κατέβη 
στή Λευκωσία. Ξύπνησε πολύ πρωί.

—Γυναίκα, τής είπε, δώσε μου τά γιο
ρτινά μου. θά κατέβω στή Χώρα.

Ή άγαθή γυναικούλα σταυροκοπήθηκε. 
Τόσο πολύ παραξενεύτηκε.

—Καί τί δουλειά έχεις έσύ στή Λευκω
σία; Πώς σούρθε έτσι ξαφνικά; Τόσα χρό
νια δέν ξεκόλλησες άπό τό χωριό σου καί 
τώρα έτσι άψε-σβύσε σού κατέβηκε. !

—"Ακούσε γυναίκα, είπε ό γέρο - Νι

κής μ’ έκεΐνο τό ύφος πού δέν χωρούσε 
άντίρρηση. Τόσα χρόνια ζούσα μέ μιά έ- 
λπίδα νά τή δώ λεύτερη. Καί τώρα πού 
μ’ άξίωσε ό θεός νά μήν πάω; "Αντε κά
νε γρήγορα νά προλάβω καί τ’ αύτοκίνη- 
το. * * *

"Ηταν 8 Αύγουστου τού 1962. Ή Λευ
κωσία άμέριμνη καί ήσυχη. "Ολες οί έγ
νοιες κοινές γιά δλους τούς άνθρώπους. 
Ό μόχθος τής δουλειάς, ό άγώνας γιά 
τήν επιβίωση έρχονται στό νού τού κάθε 
κάτοικου πού πρωί, πρωί ξυπνά γιά νά 
ριχτή στόν άγώνα, τής ζωής.

Ό γέρο - Νικής έβλεπε τούς δρόμους 
πού ώδηγοΰσαν στήν πόλη γεμάτους άπό 
αύτοκίνητα, πού έρχονταν νά τής δώσουν 
τή ζωή καί τήν όψη πού τής δίνουν κάθε 
μέρα. Είδε τούς δρόμους τής πολιτείας 
νά πλημμυρίζουν άπό ζωή κι όλος τούτος 
ό κόσμος πού έφτανε μέ τις πραμμάτιες 
του άπ’ δλες τις γωνιές τού νησιού, ξε
χύνονταν δεξιά κι άριστερά σέ κεντρικούς 
κΓ άπόμερους δρόμους κι ή ζωή έδινε κι 
έπαιρνε. Καί χαιρόταν νά βλέπη τούς 
νιούς καί τις νιές νά μπαινοβγαίνουν σέ 
καταστήματα καί νά ψωνίζουν μέ τόσες 
κρυφές λαχτάρες τά ρούχα τους, τά στο
λίδια τους, τά προικιά τους. Καί πάρα 
πέρα τά καταστήματα τροφίμων, οί άγο- 
ρές γεμάτες άπ’ δλα τά άγαθά τού θε
ού. Κι ό γονιός μέ τό καλάθι στό χέρι 
έρχεται νά τό γεμίση μ’ δτι τού παράγ- 
γειλε ή νοικοκυρά τού σπιτιού, πού προσ
μένει κι αύτή μέ τή σειρά της τό γυρι
σμό του γιά ν’ άρχίση κ’ αύτή τό έργον 
της νά έτοιμάση τό φαγητό, νά θρέψη τά 
παιδιά της.

Κι ή έλεύθερη ζωή έδινε κι έπαιρνε. 
Ή γή τούτη, πού ποτίσθηκε μέ τό αίμα 
ήρώων γιά νά κερδίση τή Λευτεριά της, 
λές καί βάλθηκε νά δώση δσο πιο πολλύν 
καρπό μπορεί, νά χορτάση δλα έκείνα τά 
στόματα, πού τόσα στερήθηκαν γιά νά 
τήν κάμουν λεύτερη.

Κι άφού τά είδε καί τά χόρτασε, άφοΰ
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χάρηκε ή ψυχή του άπό τούτη τήν εικό
να, πέταξε ό νους του ο’ ένα άλλο μέ
ρος. Πήρε ένα αύτοκίνητο καί έδωσε τήν 
έντολή στόν οδηγό.

—'Γιά τίς Κεντρικές Φυλακές.
Έκεΐ πού βρίσκονται τά «φυλακισμέ

να μνήματα», έκεΐ οπού οί σταυροί υψώ
νονται άπλοι κι άπέριττοι ήρθε καί σθά- 
θηκε. Κοίταζε, κοίταζε άμίλητος, ή άνά- 
σα πιάνονταν κι αύτή κι ένας κόμπος 
του έδενε τό λαιμό. Άπό τά βάθη τής 
ψυχής του ύψώθηκε εύλαβικά μιά δέηση 
ικετευτική πρός τόν Δημιουργό καί Πλά
στη. Κι δπως απλός ήταν έκεΐνος άλλο 
τόσο άπλά ήσαν τά λόγια του.

—θεέ μου, κάμε ν’ άναπαυθοΰν οί ψυ
χές αύτών έδώ πού θυσιάστηκαν γιαυτή 
τή Λευτεριά, πού δέν χάρηκαν ποτέ οί 
ίδιοι. ’Έδωσαν τό αίμα τους, νά ποτίσουν 
τό δέντρο της γιά νά γενή θεόρατο καί 
νά σκεπάση δλους έμάς. Κι ούλο τούτο 
τό μελισσολόι όποΰδα σήμερα νά κινήται 
πάνω κάτω, σ’ αύτούς χρωστάει τούτο τό 
μεγάλο δώρο, θεέ μου, άνάπαψε τήν ψυ
χή τους δπως ταιριάζει σ’ αύτούς.

Καί στάθηκε γιά λίγο άλαλος, άκίνη- 
τος. 'Η καρδιά του φλογίζονταν, ό νους 
του σκοτείνιασε, ή σκέψη του άφανιζόταν 
σάν σέ δνειρο. ’Ένοιωθε σά νά φεύγη άπό 
τή ζωή, σάν μιά φανταστική αύλαία ν’ 
άνοίχτηκε μπροστά του. Καί βρέθηκε έξι 
χρόνια πίσω. Κι είδε νά περνούν άπό τά 
μάτια του δλα έκείνα τά γεγονότα δπως 
τ’ άκουσε στό ραδιόφωνο, δπως τά διά
βασε στις έφημερίδες, δπως τά διηγιόντου- 
σαν έκεΐνοι πού τάζησαν.

8 Αύγούστου 1956. ‘Η ίδια τούτη πόλη, 
πού βουίζει σήμερα άπό ζωή, έδινε τήν 
δψη τής νεκρής πολιτείας. ΟΙ άνθρωποι 
κλειστοί στά σπίτια. Τό μεγαλύτερο δώ
ρο, πού χάρισε ό θεός στόν άνθρωπο — ή 
έλευθερία καί ή άξιοπρέπειά του βρί
σκονταν στά χέρια τών κατακτητών τους. 
Λές κι οδτε ίχνος άνθρωπιας δέν κατοι
κούσε στήν καρδιά τους. Πάσκιζαν μέ 
κάθε μέσο νά τά πνίξουν. Μέ τά όπλο- 
πολυβόλα στό χέρι κρατούσαν κάθε γω
νιά του δρόμου καί τήραγαν μήπως προ
βάλει κεφάλι άνθρώπου έξω. Τά θωρα
κισμένα αύτοκίνητα γυρόφερναν στούς 
δρόμους της κι ό κρότος τών τροχών καί 
τών μηχανών τους έφτανε στ’ αύτιά τών 
πολιορκημένων καί τούς ξυπνούσε τήν 
άγανάκτηση, τό μίσος, τήν έκδίκηση. Κοί
ταζαν οί άνδρες πίσω άπό τά παντζού
ρια τών παραθύρων καί καταριόντουσαν 

τή μοίρα τους κι άναμετούσαν τίς ώρες 
τής άπραξίας καί τούς φαίνουταν άτέ- 
λειωτες. Κλαίγανε τά παιδιά, πού τά θέ
ριζε ή πείνα κι ό πόθος νά ριχτούνε έξω 
νά χαρουνε παιγνίδι. Καί τά ’κρύβε ή 
μάνα στή ποδιά της, τάπαΐ'ρνε στά γό
νατά της καί προσπαθούσε νά περιγελά- 
ση τήν πείνα τους μέ χίλια δυό ψέματα:

—’Έλα, χρυσό μου, έλα, σώπασε. θάρ- 
θη σέ λίγο τ’ αύτοκίνητο. θά μάς φέρη 
ψωμί, τυρί, κρέας, ένα καλάθι γεμάτο 
μέ μήλα κι ένα καρπούζι, νά, τόσο με
γάλο, νά τρώμε τρεις μέρες.

Τάλεγε αύτά καί στά μάτια της, πού 
βούρκωναν καθρεφτίζουταν κι ή δική της 
πείνα. Καί μέσα σ’ δλο τόν κόσμον τού
τον τών πολιορκημένων δέν έλειπαν κι οί 
γριούλες, πού τώρα στά γηρατειά τους 
ή τύχη τους τούς φύλαξε καί τούτη τή 
δυστυχία. Καί σέρνουταν μπροστά στά 
εικονίσματα κι οί προσευχές τους στήν 
Παναγιά καί στούς 'Αγίους έδιναν κι 
έπαιρναν. Καί ξάφνου ήρθε στό νού τού 
γέρο — Νική ή δική του γριά, πού τό
σες φορές τήν είχε άκούσει νά κρυφο- 
μουρμουρίζει μπροστά στό εικόνισμα.

—Παναγιά μου, άξίωσέ μας νά δούμε 
τή γή μας λεύτερη καί νά χρυσώσω τό 
εικόνισμα σου.

’Αναστέναξε ό γέρος καί γύρισε πάλι 
στά περασμένα νά συνέχιση τήν θλιβερή 
τούτη άναπόληση. Γύριζε, γύριζε ό νοΰς 
του κι δλο αυξαινε ή φρίκη στήν καρδιά 
του. ’Έβλεπε δρόμους νεκρούς. Γέλιο χα
ράς πουθενά δέν απαντούσε. Ξέγνοιαστη 
ζωή πού ν’ άπαντηθή ; Λές κι ένοιωθε καί 
τή γή νά σειέται, νά τρέμη, νά θέλη κι 
αύτή νά πετάξη άπό πάνω της αύτούς, 
πού τής έγιναν βάρος άβάσταχτο. Κι ή 
Φρίκη του αυξαινε κι ό άποτροπιασμός του 
έφτανε στό κορύφωμα του.

Ξάφνου πέζεψε μπροστά στό Κυβερνείο. 
Σιΰερόφρακτυ. Τίς πόρτες άγρυπνοι μέρα 
καί νύκτα τίς φύλαγαν οί στρατιώτες, μέ 
τά αύτόματα στό χέρι. Παντού άπ’ δλες 
τίς μεριές οί σιδερένιες κάννες άπαγό- 
ρευαν σέ ζωντανό νά σιμώση. ’Ανθρώπινο 
μάτι δέν μπορούσε νά διακρίνη οδτε καί 
τούς τοίχους του άκόμη. Κι ό Κυβερνή
της πού πάλαιε νά κρατήση τούτη τήν 
χώρα σκλάβα μ’ δ,τι μέσα σοφίζετουν τό 
μυαλό του μπαινόβγαινε μ’ έλικόπτερα. 
Κι άν τύγχαινε νά βγή στή γή ποτέ δέν 
τήν πατούσε τό πόδι του. Κλεισμένος σ’ 
άλεξίσφαιρο αύτοκίνητο, μέ συνοδεία τά 

θωρακισμένα νά μήν τόν βλέπη άνθρώπου 
μάτι, περνούσε τρέμοντας καί μόνο τότε 
άνάσαινε ή ψυχή του σάν γύριζε καί βρι
σκόταν κλεισμένος στό άπρόσιτό του φρού
ριο. Καί πιό πολύ φουρτούνιαζε ή ψυχή 
τοΰ γέρου καί μονολογούσε μέ θυμό.

—■Δέν είσ’ άντρας, κύρ στρατάρχη, δέν 
είσαι. Δέν σέ βαστά νά βγής νά κοιτάξης 
τούς άνθρώπους στά μάτια. Είσαι δειλός, 
ναί δειλός.

"Υστερα δ νούς του πέρασε μέσα ατό 
Κυβερνείο. Ή φαντασία του έβλεπε γύρω 
στήν τράπεζα δλο τό έπιτελεΐο. Καί στό 
μέσο ό ίδιος ό στρατάρχης. Κρινότανε ή 
ζωή τριών παλληκαριών. Τρεις λεβέντες 
πού δόθηκαν στόν αγώνα καταδικάστη
καν σέ θάνατο. Ή ζωή τους τώρα ήταν 
στά χέρια τού στρατάρχη. Καί τό συμ
βούλιο άκουε καί συμφωνούσε. Κρίση δι
κή του δέν εΐχε κανένας. ’Άν διαφωνού
σε θάχανε τά παράσημα. ’Έπρεπε ή ά- 
πόφαση νά ήταν δμόφωνη. Καί σύμφωνα 
μέ τίς άρχές τού στρατάρχη, πού έπρε
πε νά έπιδειχθή ή σιδερένια πυγμή γιά νά 
λυγίση δ λαός, ή άπόφαση πάρθηκε γρή
γορα. Πού νά βρεθή οίκτος στήν καρδιά 
αύτού τού άνθρώπου; Τί κι άν τρεις λε
βέντες θά έσβηναν στήν άγχόνη; ’Έπρεπε 
νά νικήση τό άδικο. Κι δ Άνδρέας Σά
κος, ό Ιάκωβος Πατάτσος κι δ Χαρί
λαος Μιχαήλ δέν ήταν γι’ αύτδν τά τιμη- 
μένα νειάτα, πού έμειναν πιστά στόν δρκο 
τους, πιστά στά Ιδανικά τους, πιστά σ’ 
δτι άγάπησαν. '’Ήταν οί τρομοκράτες, 
πού έπρεπε νά πληρώσουν μέ τή ζωήν 
τους. ’Έτσι ώριζε δ νόμος τοΰ στρατάρ
χου. Κι δ γέρο Νικής εΐδε τό χέρι τό 
άνομο νά γραφή στό χαρτί τήν άδικη 
άπόφαση: «Ή αϊτησις χάριτος άπορρί- 
πτεται. '0 νόμος θά άκολουθήση τήν πο
ρείαν του». Κι ένα μέ τ’ άλλο τά άνόσια 
χέρια ύπόγραφαν καί μόνο ή καρδιά τοΰ 
γέρου φούσκωνε στήν άδικη κι άπάνθρω- 
πη τούτη άπόφαση κι έκλαιγε μέσα του 
καί πόνεσε κι άς πέρασαν έξι χρόνια 
άπό τότε. Κι έξαφνα συνήλθε, άναγάλ- 
λιασε γιατί σήμερα τό νησί άναπνέει λεύ
τερο καί μονολόγησε καί πάλι:

—’Έτσι ’ναι, κύρ στρατάρχη. Τό άδικο 
μένει πάντα άδικο. ’Έρχεται μιά μέρα 
καί τό δίκιο θριαμβεύει. Καί σούμεινε τό 
κρίμα τους καί τδ άδικο νά σέ κυνηγάη 
σ’ δλη σου τή ζωή.

Μάν δέν ξαπόστασε ή σκέψη του σέ 
τούτο τό άναγάλλιασμα. Γύρισε πίσω στό 

χρόνο ν’ άποτελειώση τό άναπόλημα. Κι 
οί άναμνήσεις πηδούσαν μπροστά του δ- 
λοζώντανες. θρονιάστηκαν βαθειά στό εί
ναι του. Σάμπως ύπήρξαν στή ζωή του 
ζωντανότερες ; Ποιά ψυχή έμεινε άσυγκί 
νητη, ποιδ μάτι δέν δάκρυσε, ποιά καρδιά 
δέν πόνεσε; Καί γιατί ή δική του νά 
ύστερούσε;

Μά σήμερα πού συνέδεε τά γεγονότα 
μέ τόν τόπο πού ξετυλίχτηκαν θάμπωνε δ 
νούς του καί πιότερο βυθιζόταν στό πα
ρελθόν. Κι ή φανταστική αύλαία σύρθηκε 
καί πρόβαλαν στή σκηνή οί ζοφερές καί 
τραγικές εικόνες τής Αύγουστιάτικης μέ
ρας τοΰ 56.

Ή μέρα καψερή. Οδτε ένα σύννεφο 
στόν Ούρανό νά δροσίση τή λιοκαμένη 
γή. Ούτε ή παραμικρή αύρα δέν τάραζε 
τά φύλλα. Τά πάντα βουβάθηκαν. Οί 
δρόμοι νεκροί, ή πλάση θρήνος. Μονάχα 
ό ήλιος έστελλε τίς πιό καυτερές του 
άκτΐνες κι έκανε ζώα καί πουλιά νά κα
ταφύγουνε στ’ άπόσκια νά μένουνε κι 
έκεΐνα άτάραχα νά συμπληρωθή ή νεκρι
κή εικόνα. Παντού έρημιά. Οί άνθρωποι 
κλειστοί στά σπίτια. Φρίκιασε δ νοΰς στή 
τόση νέκρα. Πού οί φωνές, πού τά ξε
φωνητά, πού ή βοή, πού ή πολυθόρυβη 
ζωή τής πόλης;

Συντρίφτηκε κλονίστηκε ή ψυχή τοΰ 
γέρου. ’Έβλεπε τά νειάτα κλειστά νά μα
ραίνονται. Τά μπράτσα τά ζωντανά τά 
μάραινε ή άπραξία.

—Κατακαημένα, νειάτα, πώς σας κα
τάντησαν; είπε. Κι ήρθανε στά μάτια του 
μπρος οί τρεις λεβέντες. Μήνες τούς παί
δευαν. Πιάστηκαν στήν ένέδρα. Πέρασαν 
μαρτύρια, άνακρίσεις, δίκες. Καί σήμερα 
άντίκρυζαν τήν άγχόνη. Σ’ ένα σκοτεινό 
κελλί τής φυλακής, κλεισμένοι μήνες πρό- 
σμεναν δικαιοσύνη.

Δάκρυσε δ γέρος. Χωρίς νά τό θέλη 
πρόφερε:

—Κατακαημένη δικαιοσύνη, πώς σέ 
κατάντησαν καί σένα ! !

Εΐδε τόν διευθυντή τών φυλακών νά πε- 
ρνάη τά κελλιά καί νά φτάνη στό κελλί 
τους. Στάθηκε, πήρε τδ χαιρέκακο ύφος 
κι άρχισε νά διαβάζη τήν άπόφαση.

—Έν δνόματι τής Αύτής Μεγαλειότη- 
τος τής Βασιλίσσης δ έξοχώτατος Κυβε
ρνήτης στρατάρχης Σέρ Τζιών Χάρτιγκ 
έκρινε δρθδν δτι δ νόμος δφείλει νά άκο
λουθήση τήν πορείαν του. Τήν αύγή θά 
έκτελεσθήτε καί οί τρεις στήν άγχόνη.

107106

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Είμαι πρόθυμος νά έκτελέσω τήν τελευ
ταία σας επιθυμία.

Πάγωσε τό αίμα τών παλληκαριών. Κλο
νίσθηκε ό Μιχαήλ. Τά μάτια του Πατάτσου 
καρφώθηκαν στό σκοτάδι. ’Ένοιωσε τό 
έδαφος νά φεύγη κάτω άπό τά πόδια του. 
Μονάχα δ Ζάκος μίλησε.

—'θάρρος καί καρδιά άδέλφια, είπε. Ε
μείς κάναμε τό χρέος μας. Τώρα βασι
λεύει τ’ άδικο. ’Άς δώσουμε τή ζωή μας 
νά βασιλέψη τό δίκιο.

Και γυρίζοντας στόν ’Άγγλο του είπε:
—Ό θεός είναι μεγάλος. Αύτός θά 

κρίνη καί μάς κα'ι σάς μιά μέρα. Αύτός 
ας σας συγχωρέση. Άπό μας συγχωρε- 
μένοι νάστε.

Κι έπανάλαβαν κι οί άλλοι δυό μέ τή 
σειρά τους

—‘O θεός άς σάς συγχωρέση.
—θεέ μου καί συγχώρα τους.
Ντροπιάστηκε ό ’Άγγλος άπό τήν τόση 

πολυευσπλαχνία τών μελλοθανάτων. Συν
τρίφτηκε τό αγέρωχο ύφος του. Πόνεσε 
ή ψυχή του. Κατάλαβε πώς ύπηρετουσε 
τ’ άδικο. Μαλάκωσε τή φωνή του καί 
τούς είπε:

—'Περιμένω τις τελευταίες σας έπιθυμί- 
ες. Γράψετε δσα γράμματα θέλετε κι έγώ 
θά φροντίσω νά σταλούν. Καί τούς δικούς 
σας θά τούς δήτε τό απόγευμα. ’Άλλο 
τι δέν έχω νά σάς πώ. Πρέπει νά περά
σετε στά κελλιά τών μελλοθανάτων.

Είπε αύτά καί γύρισε ντροπιασμένος. 
’Έφυγε κι έμειναν τά παλληκάρια μόνα 
μέ τούς φρουρούς τους. Βάραινε ή ψυχή 
τους. Κοιτάχτηκαν στά μάτια. Τά χέρια 
τους κινήθηκαν μόνα τους. ’Αγκαλιάστη
καν κι ένοιωσαν τις ψυχές τους άδελφω- 
μένες. Φιλήθηκαν. Μίλησε πάλι ό Ζάκος:

—Ψηλά, αδέλφια, τό κεφάλι. Κάνετε 
καρδιά. Ελάτε νά χαρουμε γιά άλλη μιά 
φορά τό φώς τού ήλιου. Αύριο ίσως δώση 
ό θεός νά χαιρώμαστε τήν πηγή τού φω
τός.

—Αύριο τέτοια ώρα, πρόσθεσε ό Χαρί
λαος, θά μάς πηγαίνη καβάλλα ό Χάρος 
κοντά του.

—Τά μάτια μας δέν θά βλέπουν πιά τό 
φώς, πρόσθεσε κι ό Πατάτσος. Δέστε το 
γιά στερνή φορά. ‘Όσο σκοτάδι βασιλεύει 
τώρα στήν, καρδιά μας, άλλο τόσο θά 
βασιλεύη αύριο γύρω μας. Γιατί σκοτάδι 
θά βλέπουν γιά πάντα τά μάτια μας σάν 
θά τά, κλείσουμε μιά γιά πάντα.

—Δέν ξέρεις άν θάναι σκοτάδι, άδελφέ, 

είπε ό Ζάκος. ^έχασες τί διδαχθήκαμε 
στό Γυμνάσιο; Ό Σωκράτης δταν κατα
δικάστηκε σέ θάνατο δέν δείλιασε. ’Άν ό 
θάνατος είναι ένας αιώνιος ύπνος, είπε, 
θά τόν ζήλευε κι ό καλύτερος βασιληάς. 
’Άν πάλι είναι μιά μετοίκηση σ’ άλλη 
ζωή θάθελα νά πεθάνω δυό φορές γιά νά 
βρώ τούς πραγματικούς δικαστάς κι’ δ
λους τούς μεγάλους προγονούς μας.

—Λές νά συναντήσουμε καί μείς τούς 
πρωτομάρτυρες; Τόν Καραολή καί τόν 
Δημητρίου; είπε ό Πατάτσος.

—θά τδμαθαν άρα γε καί θά μάς προ
σμένουν; είπε πικρογελώντας δ Μιχαήλ.

Τότε ό Ζάκος πέρασε αλαφρά τό χέρι 
μπροστά στά μάτια σκούπισε τόν ίδρωτα 
πού έτρεχε ποτάμι άπό τό πρόσωπο, άκού- 
μπησε ανάλαφρα στόν τεΐχο καί είπε:

—’Αδέλφια, αύριο νά μή βιαστήτε. Μή 
μάς ξεγελάση ό Χάρος καί μάς χωρίση. 
Οί ψυχές μας άγκαλιαστές νά πετάξουνε 
στά ούράνια. Νά προσμένη ή μιά τήν άλ
λη. ’Έτσι δπως μαζί δοθήκαμε κι ένωθή- 
καμε στόν άγώνα έτσι άγκαλιασμένοι ν’ 
άφήσουμε τόν κόσμο.

—Ναί, ναί πρόσθεσαν κι οί δυό μαζί. 
Ό Χάρος μαζί θά μάς πάη δλους.

Ό Πατάτσος πού άναθάρρεψε, θέλησε 
νά φαιδρύνη λίγο τις πένθιμες στιγμές. 
Κι είπε πικρογελώντας:

—Κι άν είναι πικραμμένος μαζί μας;
—Πικραμμένος, γιατί; ρώτησε ό Μιχα

ήλ.
—Δέν ήλθε μόνος του νά μας πάρη. 

Βλέπεις έχει κι αύτός δικαιώματα. Δια
λέγει έκείνους πού θέλει. Εμάς δέν μας 
διάλεξε.

—θέλεις νά πής θά τού είμαστε άγγα- 
ρεία; άπάντησε δ Ζάκος γελώντας πού 
βρήκε τ’ άστείο πολύ νόστιμο.

—Έσύ τί λές; είπε δ Πατάτσος.
—Δέν πεθαίνουμε μόνοι μας. Μάς παίρ

νουν τή ζωή μέ τή βία. Κι ίσως νά μάς 
δή μέ καλύτερο μάτι, είπε καί πάλι ό 
Ζάκος.

ζΥστερα στέκονταν άμίλητοι. Κοίταζαν 
δ ένας τόν άλλο λές καί τά μάτια τους 
ήθελαν νά χορτάσουν τις μορφές πού έ
βλεπαν γιά στερνή φορά πριν δ θάνατος 
τά ρίξη στό αιώνιο σκοτάδι. Καί πιότερο 
βάραινε ή ψυχή τους. Κι δ πόνος γιά τή 
ζωή τους πού θάσβηνε, ή θλίψη γιά τό 
έργο τους, πού άφησαν άτέλειωτο, τούς 
έκλεβε λίγο - λίγο τό θάρρος. Μέσα 
στούς λογισμούς τους έρχονταν οί όμο
ρφες μέρες της ζωής πού χάρη καν καί 

πιότερο ή στενοχώρια τούς πίεζε τά στή- 
θεια. Περνούσαν άπό τή σκέψη τους τά 
πρόσωπα τά λυπημένα, πού μέ τόσους 
μόχθους καί θυσίες τούς μεγάλωσαν καί 
τώρα τάφηναν πίσω τους μ’ ένα καημό 
άφόρητο καί βούρκωναν τά μάτια τους. 
Πιότερο ράγισε ή καρδιά τού Πατάτσου, 
γιατί ήταν τ’άποκούμπι τής χήρας μάνας 
του. Κι ένας βαθύς άναστεναγμός ξεπή- 
δησε άπό μέσα του κι έσπασε τή μονότο
νη σιγή. Στήριξε τό πρόσωπο του στά 
χέρια, έκρυψε τά μάτια νά μή φαίνωνται 
πώς δάκρυσαν κι είπε:

—Είναι γλυκειά, άδέλφια, ή ζωή.
..—Ναί, άδελφέ μου, είναι πολύ γλυκειά, 
έπανέλαβε κι δ Μιχαήλ κι ή καρδιά του 
πού ήταν θολό ποτάμι έτοιμο νά ξεχυθή 
δέν βάσταξε καί λύθηκε σέ λυγμούς.

Πιότερο πόνεσε ό Ζάκος. Μά δέν έκλα- 
ψε. Κρατήθηκε. Προσπάθησε νά παρηγο- 
ρήση, νά ήσυχάση πρώτα τόν έαυτό του. 
Οί θλίψεις είναι άνώφελες, συλλογίστηκε. 
’Έσυρε άργά τά βήματά του, πλησίασε 
τούς δυό συντρόφους του, πέρασε άπαλά 
τά χέρια του γύρω στό λαιμό τους καί 
σά μάνα στοργική τούς έσφιξε σάν παιδιά 
στήν άγκαλιά του. ’Ένοιωθαν τούς παλ
μούς τών καρδιών τους πού κτυποΰσαν 
τόσο πλάι ή μιά στήν άλλη, κι είχαν τόν 
πόνον τους κοινό τόν καημό τους ίδιο. Κι 
άλάφρωνε ή ψυχή τους κι ένοιωθαν τό 
βάρος τ’ άβάσταχτο νά φεύγη. Κι ήρθαν 
τά λόγια τοΰ Ζάκου καί τούς άναθάρρε- 
ψαν.

—Είναι γλυκειά, άδέλφια, ή ζωή σάν 
τήν χαίρεσαι λεύτερος. Πόσες γυναίκες 
δέν πεθαίνουνε άπό πείνα καί στέρηση. 
Πόσο εύκολο θά τούς ήταν νά ζήσουνε 
σέ πλούτη καί παλάτια &ν προτιμούσαν 
τήν άτίμωση. Κι δμως πεθαίνουνε στή 
φτώχεια μέσα στό φτωχοκάλυβο, μά έ
χουν τό κεφάλι ψηλά, γιατί ή τυμή λάμπει 
στό μέτωπό τους. Τήν ίδια δουλειά κά
νουμε κι έμείς. Διαλέγουμε τόν δρόμο 
τής Τιμής κι άς μάς φέρνη στό θάνατο. 
Τέτοιος θάνατος είναι πιό γλυκύς κι άπό 
τή ζωή. Μήν ξεχνάτε πώς γιά τήν πατρί
δα ό θάνατος, θάνατος δέν είναι.

’Ακόυαν τά λόγια τούτα οί άλλοι κι ά- 
λάφρωναν. Άναγάλιαζαν οί ψυχές τους.

—Ναί γιά τήν πατρίδα χαλάλι ή ζωή 
μας είπε δ Πατάτσος.

—Κι έγώ, πού δέν έμαθα τόσα γράμμα
τα σάν καί σάς, τό νοιώθω τώρα. Δέν πε
θαίνουμε, άδέλφια, είπε δ Μιχαήλ, θά 
ζουμε γιά πάντα στήν καρδιά τού κό

σμου.
—Ναί, Χαρίλαε, τούπε ό Ζάκος. Γιατί 

είναι καί μερικές φορές πού δ θάνατος 
φέρνει τιμή. ’Όχι μόνο σέ κείνον πού πε
θαίνει μά καί στό γένος του όλόκληρο. 
Κι έκείνοι περηφανεύονται γιά τό παλλη- 
κάρι. Τδ κρύβουν στήν καρδιά τους. Πώς 
έζησαν στις καρδιές τόσων γενιών τόσοι 
ήρωες καί τούς φώτιζαν καί τούς δίδα
σκαν καί τούς έδειχναν τόν δρόμο τής τι- 
ιμής;

—Κι ό Πατριάρχης, που κρεμμαστηκε 
στήν Πόλη άπ’ τούς Τούρκους κι ό δικός 
μας Δεσπότης, πού ή δική του άγχόνη ή
ταν χειρότερη άπ’ τή δική μας τώρα μάς 
παραστέκουν καί μας λένε νά φανούμε κι 
έμείς άντάξιοι τής δικής τους θυσίας, εί
πε ό Ζάκος.

—Αύριο σάν βρεθούμε κοντά τους θά 
μας δεχτούνε άρα γε μέ τις άγκάλες ά- 
νοικτές; είπε ό Μιχαήλ πού άναθάρρεψε 
πιά.

—Καί γιατί δχι; είπε δ Ζάκος. Τάχα 
καί μείς δέν κάνουμε τό ίδιο χρέος; Δεν 
θά γίνουμε καί μείς μάρτυρες τού γένους 
μας;

Ή ώρα πιά περνούσε. Τό τέλος φαινό
τανε πιό κοντά. Οΐ τοίχοι τού κελλιοΰ έ
παιρναν μιά πένθιμη ύψη. *Όλα  μύριζαν 
μαυρίλα. Κι ή πολιτεία έξω νεκρή. *Η  συ
νηθισμένη βουή της σήαερα δέν έφτα
νε ν’ άντηχήση στό κελλί μιά καί πα
ράστεκε κι αύτή στό βαρύ πένθος τοΰ νη
σιού. Φώς τοΰ ήλιου δέν έφτανε στό σκο
τεινό κελλί. Άπό τό σιδεροψρακτο παρα
θυράκι στήν πόρτα, χυνότανε μονάχα τό 
λίγο φώς τοΰ διαδρόμου, καί φώτιζε τό 
κελλί δπως φώτιζε πού καί πού μιά ά- 
ναλαμπή έλπίδας τις στερνές ώρες τών 
μελλοθανάτων.

Κι ένοιωθαν κι οί τρεις τή μοίρα τους 
κοινή, κι ήταν τά χτυποκάρδια τους ίδια. 
Κι ευχαριστιούνταν καί βρίσκαν άνακού- 
φιση γιατί βρίσκουνταν κι οί τρεις μαζί 
κι άλάφρωνε δ ένας τόν πόνο τοΰ άλλου. 
’Ακόμα καί στό πιό θλιβερό ξέσπασμα 
τής ψυχής τους βρίσκαν παρηγοριά γιατί 
ήτανε κοινό καί γιά τούς τρεις. Κι άν ύ- 
πήρχε κάτι παρήγορο σ’ δλες αύτές τις 
πένθιμες καί μονότονες στιγμές, ήταν γιατί 
είχαν τήν ευκαιρία ν’ άντικρύζουνε άνθρώ- 
πινο μάτι, άνθρώπινες ψυχές, πού είχαν 
κοινό πάθος. Κι δμως ήρθε ή στιγμή πού 
καί τούτες οί παρήγορες στιγμές έπρεπε 
νά πάρουν τέλος. Σάν μαχαίρι' καυτερό 
άκούστηκε ή φωνή τοΰ φρουρού:
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—"Ωρα, πιά νά πάτε στά κελλιά της 
άπομόνωσης

Οί γενναίες καρδιές ανησύχησαν. ’Α
δέιασε πιά ή ζωή τους. Γέμισε ή ψυχή 
τους μέ ανησυχία. Τό βάρος τους ήταν 
άβάσταγο. ’Ήξεραν πιά πώς θ’ άρχιζε ή 
ανησυχία άνάμιχτη μέ χτυποκάρδια μ’ 
άπροσδιόριστους καί θολούς φόβους. Βά
ραινε ή καρδιά, στηλώνονταν τά μάτια 
καί κοίταζαν τά μάτια του συντρόφου. 
’Έφευγαν άπό τόν ένα καί συναντιόνταν 
μέ τά μάτια του άλλου. Κι δλα φαίνον
ταν σά νά βούρκωναν. Κι ή θλίψη φανε
ρώθηκε άλλοιώτικα. Μιά αίσθηση καυτε
ρή σάν κάτι πολύ πικρό, σωστό φαρμάκι 
ήταν τό μόνο, πού γεύουνταν. Τήν πίκρα 
τήν έπαιρναν μέ όλες τις αισθήσεις. ”Ας 
ήταν νά τούς αφηναν μαζί νά μοιράζωνται 
τόν πόνο τους, νά άλαφρώνουν τό πάθος 
τους μέχρι πού ό θάνατος θάβαζε τέλος 
στή σκληρή τούτη άγωνία. Μά ή καρδιά 
τών άνθρώπων, πού κρατούσαν στά χέρια 
τους τή δική τους μοίρα δέν είχε ούτε 
αύτήν τή στάλα άνθρωπιας.

"Ακόυσαν τά παλληκάρια τό κλειδί 
τής σιδερόφρακτης πόρτας του κελλιοΰ 
νά τρίζη, είδαν τήν πόρτα ν’ άνοίγη καί 
πρόβαλαν οί φρουροί μέ τά όπλοπολυ- 
βόλα έτοιμα νά ξεράσουν φωτιά, υψωμέ
να στά πρόσωπά τους. "Ολα πιά έπρεπε 
νά πάρουν τέλος. Τά πόδια τους κινήθη
καν άπό μόνα τους τό λογικό τους δέν 
δούλευε, άνοίχτηκαν τρεις άγκάλες καί 
τρία κορμιά φιλιόντουσαν άχόρταγα. Κι 
άπό τρία στόματα άκούστηκε ή ϊδια 
φωνή.

—Καλή αντάμωση στήν άλλη ζωή.
—Κι δπως είπαμε, νά προσμένουμε δ 

ένας τόν άλλο, είπε δ Ζάκος.
Κι ή καρδιά του γέρο Νική παρέκει, 

πού λές καί παράστεκε, σάστισε σάν είδε 
τρία παιδιά άγκαλιασμένα στις στερνές 
τους ώρες νά προσπαθούνε νά κρύψουνε 
τό μαύρο δάκρυ, πού άνέβαινε μέ τ’ άνα- 
φυλλητά τής πικραμένης ψυχής τους. Κι 
άφηρη μένος, ξεχασμένος λές κι ήταν ση
μερινή ή εικόνα πού άντίκρυζε μέ τή φαν
τασία του, πρόφερε σάν στοργικός πα
τέρας:

—•Κουράγιο, παιδιά μου, κουράγιο.
Τρεις κάννες όπλοπολυβόλων άκούμπη- 

σαν τότε στις τρεις πλάτες τών παλλη- 
καριών καί τά χέρια, πού τις διαφέν- 
ττευαν, έσπρωξαν βίαια. Πόνεσαν τά παλ
ληκάρια. Σηκώθηκαν, ύψωσαν τό λεβέν
τικο άνάστημά τους καί πήραν τό δρόμο

no 

τής απομόνωσης. ’Από τό διάδρομο έφτα
ναν άκόμη τά ρυθμικά βήματα, πού άφη
ναν οί μπότες τών φρουρών. Σιγά - σιγά 
έσβηναν μέχρι πού άπλώθηκε νεκρική 
σιγή, δπως νεκρική ήταν κι ή σιωπή πού 
βάραινε τις ψυχές τις λεβέντισσες.

* * *
Βρέθηκαν πιά μόνοι στά κελλιά τους. 

’Έγειραν στό σκληρό στρωσίδι κι ή καρ
διά τους έκλαιε νά ξαλαφρώση τό βάρος 
της. Πολεμούσαν μέ τούς λογισμούς τους. 
Τούς έζωνε ή θλίψη τών προσώπων, πού 
άφηναν πίσω τους. ’Έμπαινε δίπλα στό 
δικό τους καημό κι ό καημός τών δικών 
τους. Μά πάνω άπ’ δλους ό καημός της 
μάνας. "Οτι καί νά πής ή μάνα είναι 
πάντα μάνα καί δέν μπορεί νά κάμη πέ
τρα τήν καρδιά, πάντα καρδιά μένει. Μι
λούσαν ,μέ τή σιωπή τής ψυχής τους καί 
ζητούσαν νά βρούν μιά άναλαμπή χαράς 
νά ξαστερώση ή βαρειά καρδιά. Κι δμως 
πιό πολύ άφανιζόταν ή σκέψη τους στούς 
μαύρους πέπλους τής σιγής καί τής θλί
ψης. Ή πένθιμη σιωπή, οί γυμνοί τοίχοι 
δπως τούς τύλιγε τό μισοσκόταδο του 
κελλιού, ή βαθειά μοναξιά, στις στερ
νές τους ώρες κι δλοι εκείνοι οί πέν
θιμοι λογισμοί τύλιγαν τά πάντα στή 
μαυρίλα κι ένοιωθαν πώς ό Χάρος άπλω
σε κάπου έκεΐ κοντά τις φτερούγες του 
καί πρόσμενε τήν ώρα πού θ’ άρπαζε 
τις τρεις ψυχές γιά τό στερνό ταξίδι.

Σ’ ένα γυμνό τραπέζι βρήκαν μολύβι 
καί χαρτί. Στις στερνές ώρες, κεί πού 
δέν έβλεπαν θεού πρόσωπο ν’ άκούση τόν 
καημό τους, νά πού βρέθηκε ένα μέσο 
νά μιλήσουν. Τά χέρια τους άρπαξαν 
τό μολύβι σάν ν’ άγκάλιαζαν τό πιό 
άγαπητό τό πιό έπιθυμητό πράγμα. Κι 
έκεινο τό άψυχο έδινε δλο ψυχή κι άπο- 
τύπωνε στό )ζαρτί τά στερνά λόγια, τούς 
τελευταίους αποχαιρετισμούς, τις στερνές 
παραγγελιές κι δση φλόγα πύρωνε τή 
ψυχή τους άλλη τόση φωτιά ήταν τά 
λόγια, πού άράδιαζε στό χαρτί. Τά πιό 
απλά λόγια, φουντωμένα άπό τό πάθος τού 
βουβού μαρτυρίου, πού κόχλαζε μέσα τους, 
άραδιάζουνταν στό άψυχο χαρτί καί τού- 
δ'.ναν λαλιά καί μιλούσε στις καρδιές τους 
ποώτα καί τις άλάφρωνε, γιά νά περάση 
υστέρα στά χέρια τών δικών τους νά γίνη 
τό Ιερό κειμήλιο νά φουντώνη κι αύτου- 
νών τό πάθος καί ν’ άλαφρώνη καί πάλι 
τόν λογισμό τους δταν ή θύμηση τών νε
κρών πιά παιδιών τους θά τούς άναστά- 
τωνε καί θά τούς κρατούσε μακριά άπό 

κάθε έκδήλωση ζωής.
"Υστερα έγραψαν τις στερνές παραγ

γελίες τους. Ό Ζάκος ζήτησε ν’ άκούση 
μουσική. Ό Μπάχ ήτανε ό άγαπημένος 
του. Τόν τραβούσε τό μυστήριο τής μα
γείας, πού χυνόταν δλο γλύκα άπό τούς 
άψυχους δίσκους καί θάμπωναν δλα γύ
ρω του, κι όνειροπολουσε. Καί σβηνόταν 
ή ζωή άπό μπροστά του καί πετούσε σ’ 
άλλους κόσμους, όμορφους, δλο χάρη κι 
όμορφιά. Τούτη ή μαγεία ήρθε στό νού 
του καί τώρα καί τή ζήτησε γιά στερνή 
χάρη.

θυμήθηκαν κι οί τρεις τή παραγγελιά 
τού Ζάκου γιά φαγητά:

—Νά φάμε, άδέλφια, νά φάμε δσο μπο
ρούμε νά μάς βρή ό Χάρος χορτάτους.

Κι δπως συνήθιζε νά δίνη πάντοτε ένα 
έλαφρό τόνο στις κουβέντες του τούς 
πρόσθεσε:

—Κι άν μάς θάψουν χορτάτους θά πλου
τίσουμε τή γή μέ πιό πολλή τροφή. Νά 
φάη αύτή γιά νά μπορή κι αύτή νά θρέψη.

* * *
Ή μέρα δέν ξημέρωνε μαύρη μονάχα 

γιά τά τρία παιδιά. ’’Ήταν τό ίδιο μαύρη 
γιά δλο τό νησί. Μά πιό πολύ βάραινε ή 
μαυρίλα τή Λεύκα, τή Γαληνή, τή Λευκω
σία. 7Ηταν ό τόπος δπου μιάν άλλη μέ
ρα πρωταντίκρυσαν τό φώς οί ψυχές πού 
πιάστηκαν στά δίχτυα τού Χάρου. ’’Ήταν 
ή γή τους ή γενέθλια. Καί στήν πόρτα 
τών σπιτιών τους πετούσε ή σκέψη τού 
νησιού νά τούς παρηγορήση νά μοιραστή 
τόν πόνο τους. Κι έκείνοι οί λιονταρόψυ
χοι οί πατεράδες κι οί μάνες οί λεβεντο- 
γεννήτρες, ψήλωναν τό κεφάλι, γέμιζαν 
μέ περηφάνεια.

—Γιά τήν πατρίδα, χαλάλι τό παιδί μου 
έλεγε ό πατέρας τού Ζάκου.

Μιά πένθιμη συνοδεία ξεκινούσε σέ λί
γο άπό τά δυό χωριά. Οί πιό στενοί συγ
γενείς έρχονταν νά δώσουν τόν τελευ- 
ταΐον άσπασμό. Μονάχα πού σέ τούτη τήν 
περίπτωση τόν έδιναν σέ ζωντανό. Τό 
στερνό νεκροφίλημα τούς τό στερούσε ό 
νόμος τού στρατάρχη.

Ξεκίνησαν τ’ αύτοκίνητα κι δ γέρο - 
Νικής έβλεπε μέσα ψυχές βουβές, θλιμ
μένες, άρρωστημένες άπό τό άδικο χτύ
πημα πού τούς έδωσε ή μοίρα τών παι
διών τους νά άτενίζουν τό άπειρο καί 
νά μή ξεκολλάνε άπ’ δπου κόλλη
σαν. Κι ήταν ή άλήθεια πώς είχαν μάτια 
μά αύτά ένα μονάχα κοίταζαν. Τό πρόσ

ωπο τού άγαπημένου τους. Τά άλλα πού 
περνούσαν τώρα μπροστά τους τούς ήταν 
άδιάφορα. Μονάχα ή μορφή έκείνου πρό
βαλλε ολοένα μπροστά τους κι δλο αύ
τήν πάλαιαν νά κρατήσουν. Καί μόνο σάν 
περνούσαν άπό χωριά τούς ξυπνούσαν άπό 
τό βαθύ τούτο ονειροπόλημα οί φωνές 
τών χωρικών, πού έτρεχαν νά συμμερι
στούν τόν πόνο τους.

—Τιμή σας καί πάλι τιμή σας, φώναζε 
ένας.

—Οί ήρωες δέν πεθαίνουν, φώναξε άλ
λος.

Κι έρχονταν άπανωτά οί φωνές καί ψύ
χωναν τή συνοδεία. Μά πιό πολύ τούς 
ψύχωναν οί παρακλητικές δεήσεις τών 
γυναικών, πού σάν στερνή έλπίδα ευρί
σκαν μονάχα τόν θεό. Βούρκωναν τά μά
τια τους, θάμπωνε ό νούς τους άπό θλί
ψη ράϊζαν οί καρδιές τους κι άφηναν νά 
ξεχυθή τούτη ή παράκληση.

—Κύριε, βοήθα, τούς Χριστιανούς.
Γιά μιά στιγμή ό γέρο - Νικής έτσι 

σάν κοίταζε τά μνήματα τινάχτηκε άπό- 
τομα καί φώναξε δυνατά σάν νά ξεχεί
λισε ή ψυχή του άπ’ τ’ άδικο.

—"Ατιμοι, δέν έχετε οδτε μιά στάλα 
καρδιά;

Έκείνη τή στιγμή περνούσε άπό τό νθθ 
του τό μαρτύριο τής χήρας, τής γριάς 
Πατάτσαινας. Μόνη καί έρημη στόν κό- 
μο χωρίς κανένα προστάτη. Άπό τότε 
πού ό Χάρος τής πήρε τόν άντρα της κι 
άπόμεινε μέ τό βυζανιάρικο στά χέρια 
μιά μονάχα έλπίδα ρίζωσε στήν καρδά 
της. Νά παλαίψη ν’ άγωνιστή, ν’ άναστή- 
ση τούτο τό νιάνιαρο νά τδχη άποκούμπι 
καί παρηγοριά της. "Ολη τήν χαρά, πού 
τής έκλεψε ό Χάρος άρχισε σιγά - σιγά 
νά τής τή δίνη τό παιδί, πού μεγάλωνε 
καί γέμιζε τό σπίτι μέ τούς ήχους τής 
λαλιάς του μέ τά χαρούμενα ξεφωνητά 
του. Κι έρχόντανε στιγμές, σάν τ’ άπο- 
κοίμιζε γλυκά στά γόνατά της, πού έβλε
πε τή μέρα πού θά τόν καμάρωνε γαμπρό 
στήν έκκλησιά, θά έσκυβε νά τού φιλήση 
τά στέφανα, θά γέμιζε τό σπίτι άπό βιο
λιά καί λαγούτα. Κι άκόμη έφτανε νά 
φαντάζεται έίνα τΙσοΰρμο παιδιά — τ’ 
άγγόνια της — πού θά έκαναν άνάστατο 
τό σπίτι κι αύτή θάβαζε τά δυνατά της 
νά τ’ άνατρέφη καί νά τά μεγαλώνη καί 
θά είχε ένα σκοπό ή ζωή τους.

Καί τώρα άντί τό φίλημα τού στεφα
νιού, ήρθανε νά τήν πάρουνε νά νεκρο- 
φιλήση τό παιδί της, πριν άκόμη ό Χάρος,
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του κλείση τά μάτια.
Μαυροφορεμένη, γιατί ποτέ δέν τάβγα- 

λε τά μαύρα, άπό τότε πού ακούσε τήν 
άδικη άπόφαση κλείστηκε στό σπίτι καί 
θεού πρόσωπο δέν ήθελε νά δή. Σκελέ- 
βρωσε καί σούρωσε σάν τήν κεραυνω
μένη έλιά καί κάτω άπό τή μαύρη μαν- 
τήλα, πού τύλιγε δλο τό πρόσωπο, πρό- 
βαλλαν δυό μάτια στεγνά, πού στέρεψαν 
άπό δάκρυα, πού έβλεπαν και δέν έβλε
παν, πού ζητούσαν νά κλάψουν καί δά
κρυα δέν είχαν.

Κι δταν οί μισθοφόροι του άδικου τήν 
φώναξαν νά τούς άκολουθήση κάρφωσε 
τά μάτια της στή γή καί ζουσε τόν κόσμο 
τοΰ δικοΰ της μυστηρίου. Καί είδε ό γέ
ρο - Νικής τό χέρι τό άνόσιο νά σπρώχνη 
βίαια τή γριά και τδ στόμα τό βλεδυρό 
νά ξεφωνίζη:

—"É, γριά, κουνήσου, καιρό δέν έχου
με γιά χάσιμο. "Ασε τά καμώματα.

Φουρτούνιασε ή καρδιά του γέρου καί 
ξεφώνησε τό «άτιμοι» δέν ήθελε νά δή κι 
άλλα. Τό αίσθημα του άποτροπιασμοΰ τόν 
έκαμε νά κλείση τούτη τή φανταστική αύ- 
λαία. Μιά άλλη αύλαία σύρθηκε κι ήρθαν 
οί στιγμές του άποχαιρετισμοΰ.

* * *
Ή αίθουσα αναμονής γέμισε σέ λίγο 

άπό τούς δικούς τών παλληκαριών. "Αρ
χιζε πιά γιά δλους ή στιγμή του μαρτυ
ρίου. ‘Όλοι θάβλεπαν γιά στερνή φορά 
μιά γλυκειά μορφή καί θά τήν έκλειαν 
γιά πάντα στή ψυχή τους. Κι ή μορφή 
αυτή θάτανε τό καρδιοχτύπι τους θάτανε 
ή ψυχή τους, θά άκουαν τά στερνά λό
για, θά χάϊδευαν γιά μιά άκόμη φορά τό 
πρόσωπο του σπλάχνου τους, του άδελ- 
οου τους, του έγγονιοΰ τους, του ξαδέλ- 
φου τους. Πόσο βάραινε ή καρδιά τους! !

Κι ήταν δλοι ένωμένοι στόν πόνο. Κι 
ήταν ή μοίρα τους κοινή. Καί μιλούσε 
όλων ή ψυχή μέ τό ίδιο βουβό πόνο. Οί 
ματιές τους πού άντικρύζονταν διάβαζαν 
ή_ιμιά τήν άλλη, μάντευε ή μιά τόν καημό 
τής άλλης, μιλούσε ή μιά στήν άλλη κι 
άλάφρωναν μέ τ’ άναστενάγματα. Καί 
καρφώνονταν κάθε λίγο στό σιδερένιο κιγ
κλίδωμα καί πρόσμεναν νά συρθή ή μι
κρή θυρίδα νά προβάλη ή μορφή τοΰ ά- 
γαπημένου τους. Κι οί ώρες τής άναμο- 
νής κυλούσαν πολύ άργά καί τούς φαίνο
νταν τά ~λεπτά ώρες. Κι δμως κανένας 
δέν μιλούσε. Μονάχα ένα μικρό κοριτσά
κι, πού δέν μπορούσε νά καταλάβη τή 

ζωή, τυλιγόταν στήν ποδιά τής μάνας του 
καί ρωτούσε:

—Πότε, μάνα, θά έρθη ό θείος νά τόν 
δούμε ;

Τής χάϊδευε ή μάνα τά μαλλάκια, τήν 
έσερνε κοντά της, τήν έσφιγγε στήν άγ- 
κάλη καί τής έλεγε σιγά νά μήν άκουστή 
άπό τούς άλλους:

—Θά ρθή, μωρό μου, δπου νάναι θά 
φανή. Κι έσκυβε καί φιλούσε τά μαλλά
κια της γιά νά μή φαίνονται τά μάτια 
της, πού βούρκωναν.

Καί βασίλευε καί πάλι ή νεκρική σιγή 
κι άκούονταν οί άνάσες άνάμικτες μέ βα- 
θειά άναστενάγματα. Άπό ένα μακρινό 
διάδρομο άκούστηκαν βήματα. "Ολων οί 
καρδιές ρίγησαν. Κτυπουσαν δυνατά σάν 
νά ήθελαν νά ξεπεταχτούνε άπό τά στή- 
θεια τους.

Τά βήματα ξεκαθάριζαν σιγά - σιγά 
κι δλο πλησίαζαν. Σύρθηκαν οί θυρίδες 
καί πρόβαλαν πίσω οί τρεις μορφές κι 
έμοιαζαν σάν άγιοι στό εικονοστάσι. Κι 
δλο τό άνθρωπολόι πού πρόσμενε μέ μιας 
πετάχτηκε άπάνω. Κι άπ’ δλα τά στόμα
τα μ’ δλο τόν καημό τής καρδιάς ξεχύνο- 
ναν άκατάπαυστα.

—Άνδρέα μου..
—Χαρίλαέ μου...
—’Ιάκωβέ μου....
Καί σπρώχνονταν δλο καί πιό κοντά 

καί τέντωναν τό χέρι νά χαϊδέψουν τόν 
άγαπημένο τους κι ήταν τό διάφραγμα 
στή μέση καί τούς χώριζε. Καί δάκρυζαν 
τά μάτια κι ήθελαν νά μιλήσουν καί τά 
λόγια τούς κόβονταν στό λαιμό.

‘H μάνα ή Πατάτσαινα, ή χαροκαμένη, 
πού στέρεψε άπό δάκρυα μ’ δση δύναμη 
είχε ή άρρωστημένη καρδιά της φώναξε:

—Γιέ μου, σάρκα μου, σέ τί χάος θά 
μέ ρίξης!

Τί νά ζήσω, τί νά προσμένω πιά άπό 
τή ζωή ! !

Γιατί νά μήν πάρη έμένα δ Χάρος καί 
ν’ άφήση έσένα, καρδούλα μου;

Ράγισε ή καρδιά τοΰ παλληκαριου. 
Κλονίστηκε γιά μιά στιγμή. Άκούμπησε 
στό κιγκλίδωμα, δάγκωσε τά χείλη, κοί
ταξε τή μάνα του κατάμματα καί τής εί
πε:

—Μάνα μου, ήσουνα γιά μένα ό κόσμος 
όλόκληρος. Μά πάνω άπό σένα έστεκε 
μιά άλλη μάνα. Αύτή μάς κάλεσε καί 
τρέξαμε στή φωνή της. ’Εμείς κάναμε 
τό χρέος μας. Τώρα βρεθήκαμε στήν ά
νάγκη νά δώσουμε καί τό ίδιο μας τό 

αίμα γιά νά ποτίσουμε τό δέντρο τής 
λευτεριάς. Τό κάνουμε μέ τήν συνείδηση 
ήσυχη. 'Η ψυχή μου λαχταρά ν’ άνεβή 
στήν κορυφή καί ν’ άναπνεύσω τόν κα
θαρό άέρα τής Ελευθερίας.

Η γριά τόν άκουε άμίλητη. "Ακούε τά 
θερμά λόγια καί τάκρυβε βαθειά στά 
φυλλοκάρδια της. Τόν κοίταζε περίλυπα 
καί δυό λόγια πικραμμένα χύθηκαν άπό 
τό στόμα της.

—Καί πώς νά βρω παρηγοριά έγώ 
γιέ μου;

—Ό θεός είναι μεγάλος, μάνα, τής 
είπε. Αύτός φροντίζη γιά δλους. Έσύ πού 
μ’ έμαθες νά τόν άγαπώ, έσύ πού τόν 
αγάπησες μ’ δλη σου τήν ψυχή νομί
ζεις πώς αύτός δέν θά φροντίση καί γιά 
σένα; "Ολα τοΰτα τά βράδυα στήν προ
σευχή μου δέν τόν παρακαλοΰσα τίποτε 
άλλο παρά μονάχα γιά σένα. Νά σου 
δώση κουράγιο. Μιά ζωή έχουμε δλη κι 
δλη. Πού ξέρεις άν δέν τήν έχανα άπό 
άλλο περιστατικό; Τώρα τούλάχιστο τήν 
δίνω γιά τήν πατρίδα. Καί θά χρειαστή 
πολλές σάν τή δική μου. ’Εμείς κάνουμε 
τήν εύχή νά είμαστε οί τελευταίοι. Τήν 
ίδια εύχή έκαμαν :κι ό Καραολής κι ό 
Δημητρίου. "Ομως αύτούς ό θεός δέν 
τούς άκουσε. Μπορεί ν’ άκούση έμάς.

Δέν χόρταινε ή γριά νά τόν άκούη. 
Μιλούσαν καί τ’ άλλα παλληκάρια στούς 
δικούς τους. Οί ματιές τους συναντιόν
ταν πού καί πού, καί προσπαθούσαν δ
πως συμφώνησαν νά δώσουν κουράγιο 
στούς δικούς τους.

—Γιατί, θεέ μου, νά μού τό κάνης αύτό, 
ξεφώνησε μέ τήν ραϊσμένη φωνή της ή 
γριά Πατάτσαινα.

—Μάνα, είπε καί πάλι ό Πατάτσος. Δέν 
ανήκουμε μονάχα στό θεό. ’Ανήκουμε καί 
στήν πατρίδα. Κι αν τό θελήση ό θεός 
τό θέλει κι ή πατρίδα. Κι άν πάλι ή πα
τρίδα τό θελήση ό θεός δέν λέγει οχι. 
Γιαυτό κι ό ένας κι ό άλλος μάς παίρνουν 
δπότε τό θελήσουν στήν άγκαλιά τους. 
Τώρα μάς παίρνει ή πατρίδα. Ό θεός δέν 
έχει τίποτε νά κάμη. Μονάχα πού θέλει 
κι αύτός νά μάς βοηθήση, μάς θέλει κι 
αύτός λεύτερους. Κι εύλογει τίς πρά
ξεις τής πατρίδας. Εμείς είμαστε οί εύ 
λογημένοι του.

—Είναι εύλογία, γιέ μου πού θά μείνω 
μόνη ;

—Δέν θάσαι μόνη, μάνα. "Ολα τά παι
διά θδναι δικά σου. Κι δλα τάλλα πού 
θά γεννιώνται καί θά βυζάνουν τό γάλα 

άπό τά στήθη λεύτερα, θά περνάνε μιά 
μέρα έξω άπό τό σπίτι μας, θά σέ βλέ
πουνε στό δρόμο καί θά λένε:— Νά ή 
μάνα τού Πατάτσου. Καί θά εϋχωνται νά 
σού δείνη χρόνια ό θεός.

—Τί νά τήν κάμω, γιέ μου, τή ζωή. 
Ζωή χωρίς έσένα είναι ζωή;

—Δεν πεθαίνουμε έμεϊς, μάνα. Σήμε
ρα γινόμαστε άθάνατοι. θά ζούμε γιά 
πάντα στις καρδιές τοΰ κόσμου. Καί κά
ποτε θά ένωθουμε έκεΐ πού δέν υπάρχει 
άνθρώπινη κακία. Γι’ αύτό δέν θέλω νά 
σέ βλέπω θλιμμένη. Πές πώς δέν πέθανε 
τό παιδί σου. Πές πώς έφυγα, πώς ξε- 
νητεύτηκα. Πάρε τήν φωτογραφία μου καί 
μίλα της καί θά σού μιλώ. Καί τά βρά
δυα θάρχωμαι νά βλέπω τήν καμαρούλα 
μου. Καί δέν τό θέλω νά σέ βλέπω θλιμ
μένη.

Σέ τούτα τά λόγια δέν άντεξε ή μάνα, 
θυμήθηκε τά βράδυα τής άγωνίας της. 
"Οταν έπιασαν τό παιδί της καί τδσερναν 
στή δίκη. Κι οί άνακρίσεις καί τά δικα
στήρια έπαιρναν μέρες. Καί τά βράδυα 
σάν πήγαινε νά πλαγιάση ή γριά κι ό 
ύπνος δέν έρχόταν γιά νά τής κλείση 
τά μάτια, γιά νά κοροϊδεύη τόν πόνο της 
κάί τήν άγωνία της πήγαινε στήν κά
μαρη τοΰ γιοΰ της. Καμωνόταν πώς δέν 
ήξερε τίποτε. Πώς τόν πρόσμενε νά γυ- 
ρίση. Καί θύμωνε μέ τόν έαυτό της γιατί 
άργοΰσε νά γυρίση. Καί τοΰ έτοίμαζε τό 
στρώμα. Τοΰ τό άνοιγε νά τό βρή έτοιμο. 
Τοΰ ζέστανε κι ένα ποτήρι γάλα. Τδβαζε 
στό τραπεζάκι δίπλα στό στρώμα, τό 
σκέπαζε μ’ ένα πιατάκι νά μείνη ζεστό, νά 
τό βρή τό παιδί σάν γυρίση. Καί πήγαι
νε τό πρωί κι έβλεπε τό ποτήρι άγγιχτο, 
τό στρώμα δπως τδφτιαξε κι ένα πικρό 
παράπονο τήν έπαιρνε καί μονολογούσε:

—’Ιάκωβέ μου, παιδί μου, γιατί δέν 
ήρθες, γιατί μ’ άφήνης μόνη;

Τώρα πιά έβλεπε πώς κάθε έλπίδα 
τήν έγκατέλειψε, πώς ή μοίρα της ήταν 
νά χαροδέρνεται κι άπόμενε νά κοιτάζη 
τό παιδί της νά τ’ άκούη, νά τ’ άκούη 
μέχρι νά χορτάση τή λαλιά του.

'H οικογένεια του Ζάκου παρέκει ζούσε 
τίς ίδιες στιγμές. "Ητανε κι αύτής ό πό
νος ό ίδιος. Μά τόν ξαλάφρωνε ή στάση 
τοΰ πατέρα. Είχε ή μάνα του άλλα παι
διά νά ξαλαφρώνη τόν καημό νά βρίσκη 
τήν χαρά πού τής έκλεβε ό Χάρος άπό 
τό σπίτι.

Ό Ζάκος άρχισε άπό τά παιδιά. Τά 
είδε νά κλαίνε καί τούς είπε:
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—Βρέ, άφιλότιμα, μήν κλαΐτε. Έγώ 
δέν πεθαίνω, θά πάω σ’ ένα ταξίδι μα
κρινό. Σάν γυρίσω θά σάς φέρω ένα 
σωρό πράγματα.

Τό πιό μικρό κοριτσάκι μ’ όλο πού τά 
χρόνια του ήταν λίγα έν τούτοις γνώρι
ζε τήν ιστορία. Κατάλαβε ότι τό κοροΐ
δευε καί μέ ένα άγνό παιδιάτικο παράπο
νο του είπε: —

—θά σέ κρεμμάσουν καί τό ξέρω πώς 
μάς κοροϊδεύεις.

“Υστερα ό Ζάκος γύρισε στούς δικούς 
του. Ή ιμάνα του φορούσε μαύρη μαν- 
τήλα.

—’Ακόμα δέν πέθανα, μάνα, καί μαυ- 
ροφόρεσες, τής είπε. “Ενα πράγμα νά 
ξέρετε. Δέν θέλω νά χύσετε δάκρυ γιά 
τόν χαμό μου. Έγώ πεθαίνω μέ τήν 
συνείδηση μου ήρεμη γιά τήν αύοδιάθε- 
ση τής Κύπρου μας. Νοιώθω περήφανος 
πού ό κλήρος τής τιμής έλαχε σέ μένα. 
Τήν ίδια περηφάνεια θέλω νά νοιώθετε 
καί σεις.

— Σέ νοιώθουμε, γιέ μου, σέ νοιώθουμε, 
είπε ό πατέρας.

—Γιέ μου, σέ γέννησα, σ’ άνάστησα γιά 
νά σέ καμαρώσω. Τώρα στά νειάτα σου 
μου φεύγεις έτσι άδικα, είπε παραπονε
τικά ή μάνα. Μ’ άφήνεις γιά πάντα, θά 
σέ σκεπάση ή μαύρη γη καί μου λές νά 
μήν κλάψω; Είναι καρδιά, γιέ μου, πού 
νά μή κλάψη, νά μή ματώση ;

—Μάνα οί κλάψες είναι άνώφελες. Τί 
θά κερδίσης; Πεθαίνω κι δμως θά ζώ γιά 
πάντα μάνα, θά μπω σ’ δλα τά χωριά. 
“Οπου κι άν πηγαίνης θά βλέπεις τις 
φωτογραφίες μας. θ’ άκούς παντού νά 
λένε:— Αυτοί οί τρεις είναι ό Ζάκος, ό 
Πατάτσος κι ό Μιχαήλ, πού άπαγχονί- 
στηκαν γιατί πολέμησαν γιά τή λευτε
ριά τους. Χάριτες θά μάς χρωστάει ή 
πατρίδα μάνα. Καί θά λένε οί άλλοι πού 
θ’ άκοΰνε τήν Ιστορία μας:— Νά ζήση 
ή μάνα πού τούς γέννησε. Γιαυτό κατά 
λαβέ το πώς είναι τιμή γιά σάς, μάνα.

—Κι δλα στό σπίτι πού θά μού μιλά
νε γιά σένα, γιέ μου; Οί πορτοκαλιές 
σου, οί τριανταφυλιές σου, τό κλήμα 
σου;

Τούτα τά λόγια τής μάνα^ του τόν 
έρριψαν σέ μιά μελαγχολία. Έσυρε τά 
μάτια πάνω της, τά κάρφωσε στό κενό 
καί παραδόθηκε στούς συλλογισμούς του. 
Περνούσαν *πό  τό νοΰ του οί παλιές ήμέ- 
ρες. Κι έτσι όνειροπαρμένος είπε στή μά
να του.

—Τώρα είναι Αύγουστος, έτσι δέν εί
ναι μάνα;

—Ναί, γιέ μου, όικτώ Αύγουστου. Τό
σες έχει ό μήνας.

Γύρισε τήν κοίταξε κι άρχισε νά τής 
λέη:

—Οί τριανταφυλλιές μας θά θέλουν 
κλάδεμα. Εκείνη ή κόκκινη, πού είναι 
δίπλα στό κλήμα, θά θέλη γερό κλάδεμ- 
μα. Είναι τόση δσα καί τά χρόνια μου. 
Κι οί αγριοτριανταφυλλιές θά άπλωσαν 
καί θά σκέπασαν τά κάγκελλα. Κι αύτές 
θά θέλουν κλάδεμα. Οί πορτοκαλλιές μας 
θά έχουν δέσει τόν καρπό. Καί στό κλήμα 
μας θά έχουν άρχίσει νά μαυρίζουν οί 
ρόγες στά τσαμπιά.

—Ναί, παιδί μου, είναι ό καιρός τους.
—Ξέρεις, μάνα, λένε πώς τό Ψυχοσάβ

βατο οί ψυχές βγαίνουν άπ’ τόν τάφο καί 
γυρνάνε στούς τόπους πού άγαποΰνε. ’Άν 
έτσι γίνεται θάρχωμαι καί ’γώ τό Ψυ
χοσάββατο, νά τά βλέπω δλα νά τά χαί
ρεται ή ψυχή μου. Καί θέλω νά τά βρί
σκω δπως τ’ άφησα, θέλω νά βλέπω καί 
σάς χαρούμενους, έτσι σάν ταιριάζει σέ 
σάς. Δέν θέλω νά βλέπω πένθος. Άκοΰτε, 
τό πένθος δέν ταιριάζει σέ μάς.

—Σ’ άκούμε, γιέ μου, σ’ άκοΰμε, τοΰπε 
ό πατέρας πού συγκινήθηκε κι έκεινος 
μέ τούτα τά λόγια τοΰ παλληκαριού.

Σέ μιά άλλη θυρίδα δ Χαρίλαος Μι
χαήλ μέ τούς δικούς του περνούσαν πα
ρόμοιες στιγμές. Εκείνος λιγομίλητος, 
μά ψυχωμένος άπό τά λόγια τών συντρό
φων του έλεγε κάθε λίγο στά λόγια τών 
δικών του.

—Γιά τήν Ελλάδα μου, κάθε προσφορά 
είναι μικρή.

Τό έλεγε καί τό ξανάλεγε κι οί λέξεις 
του δέν ήταν ρητορικά σχεδιάσματα. Ή
ταν ή πίστη τής ψυχής του. Κι δταν οί 
δικοί του τόν ρώτησαν άν φοβάται έκει- 
νος τούς είπε:

—Δέν ξέρω άν θά φοβόμουνα άν ήμουν 
μόνος. Μά τώρα είμαστε τρεις. Γκαρ- 
διωθήκαμε. Γίναμε ένας. Είμαστε τρία 
άδέλφια. Πηγαίνομε στό θάνατο άδελφω- 
μένοι. Καί ξέρετε τήν παροιμία <«μέ τούς 
πολλούς δ Χάρος είναι γλυκύς».

Κι ή συνομιλία στις τελευταίες ώρες 
τοΰ άποχαιρετισμοΰ άγγιζε τις καρδιές 
κι δ νοΰς πλανταζόταν καί πετούσε πότε 
σέ ώκεανούς άπδ πόθους, πότε σέ θά
λασσες δλο καημό καί θλίψη, καί πότε - 
πότε έρχονταν καί τά λόγια τά παρήγο- 
ρα νά φέρουν ένα φύσημα δροσιάς στή 

φλογισμένη ψυχή τους.
Κι ένώ οί καρδιές έδιναν κι έπαιρναν 

τά στερνά λόγια άκούστηκε ή φωνή τοΰ 
φρουρού. Δέν ήταν άνθρωπος έκεινος μέ 
καρδιά. Ήταν μιά σκληρή καί βάναυση 
ψυχή, πού χαιρόταν μέ τόν πόνο τών άλ
λων. Κι ένώ καί τ’ άψυχα άκόμη λύγι
σαν κι δλα μαζί σπρώχναν δυνατά καί 
τήν πιό πέτρινη καρδιά νά δείξη λίγη 
συμπόνια στό ανθρώπινο τούτο δράμα, ë- 
συρε εκείνος τούς λεβέντες τράβηξε τις 
θυρίδες κι οί μορφές έσβησαν κι άκούον- 
ταν μονάχα τά λόγια τους, πού ύψώ- 
νονταν δλο καί πιό δυνατά.

—Καλή αντάμωση στήν άλλη ζωή;
“Υστερα άκούστηκε ή φωνή τού Πατά- 

τσου νά ψάλλη τόν άναστάσιμον, ύμνον. Οί 
άλλοι τόν συνώδευαν. Τούτο ήταν τδ 
σύνθημα. Ήταν ό σπινθήρας γιά ν’ άνά- 
ψη ή πυρκαγιά. "Ολοι οί φυλακισμένοι 
άπό τά δικά τους τά κελλιά, πού σήμε
ρα τούς άπαγόρεψαν τήν έξοδο, άρχισαν 
νά φωνάζουν δυνατά, νά άποδοκιμάζουν 
τούς δυνάστες, νά δίνουν θάρρος στά παι
διά. Τί κι άν τούς τιμωρούσαν μέ «ψωμί, 
νερό»; Ποιά ψυχή είχε σήμερα δρεξι ν’ 
άγγίξη φαγητό;

Μιά βουή σηκώθηκε άπ’ δλη τή φυλα
κή, άνάμικτη μέ κρότους στά σίδερα, μέ 
χτυπήματα στά κάγκελλα, στό δάπεδο 
καί σερνόταν δσο έφταναν τά στήθη, ν’ 
ακουστή στή φυλακισμένη πολιτεία τδ 
άδικο πού έτοιμαζόταν. 'H έπανάσταση 
τής ψυχής τους έφτανε στ’ αύτιά τής 
πολιτείας καί πύρωνε σάν φλόγα τήν ψυ
χήν της.

Γύρισε κι δ γέρο - Νικής τδ νού τή<^ 
φαντασίας του. Δέν μπορούσε άλλο ν 
άντέξη:

—Εύλογημένος δ δρόμος σας, παιδιά 
μου. Ό θεός νά σάς δίνη κουράγιο σέ 
τούτες τις δύσκολες ώρες, είπε, κι έσμι
γε κι αύτδς τή φωνή του μέ τις φωνές 
τών φυλακισμένων, πού έσερναν λαλιά, κι 
άφηναν τά στήθεια τους νά ξεχύσουν δλη 
τήν άγανάκτηση, πού ξεσήκωσε ή άδικη 
κι άπάνθρωπη άπόφαση τού στρατάρχη 
Χάρτιγκ.

* * *
Τδ μεσημέρι έγερνε πιά. ‘Ο ήλιος πήρε 

τόν κατήφορο γιά τή δύση. Ή ζέστη ήταν 
άνυπόφορη. Οί άκτΐνες τού ήλιου άφοΰ 
έκαψαν τή γή, άρχισε κι αύτή νά ξεφυ- 
σά τήν καυτερή άνάσα της. Καί τά πλά
σματα τοΰ θεού φυλακισμένα στά σπίτια 
τους ζητούσαν νά βροΰν τρόπο ν’ άλα- 

φρώσουν κάπως τό μαρτύριο τής ζέστης.
Σέ μιά συνοικία τής Λευκωσίας, στον 

“Αγιον Άνώνιον, ό έφημέριος τού ναού 
παπά — Άντώνης κλειστός κι αύτός στό 
σπιτικό του, καιγόταν δπως κι δλος ό κό
σμος. ’Έφαγε τό μεσημεριανό του καί 
γιά νά περάση τήν ώρα πήγε νά ξαπλώ- 
ση. Μά πού νά κλείση μάτι. '0 ιδρώτας 
τόν έκανε μουσκίδι.

—Πού νά μπορέσης νά κλείσης μάτι μ’ 
αύτό τό καμίνι, έλεγε καί ξανάλεγε.

Τέλος άνοιξε τό παράθυρο, πήρε μιά 
πλαγιαστή καί κάθισε άναμεσίς πόρτας 
καί παραθύρου. ’Έτσι δροσίζετουν καλύ
τερα. ’Έξω ό δρόμος έρημος. Μονάχα 
ακουόταν πού καί πού ό βόμβος τής μη
χανής τών αύτοκινήτων, πού περνούσαν. 
Σιγανός στήν άρχή, δυνάμωνε δσο πή
γαινε καί τέλος έσβηνε σιγά - σιγά. Τώρα 
ό ίδιος βόμβος έφτανε στ’ αύτιά του. 
Δυνάμωνε, δυνάμωνε κι δταν ό έφημέριος 
άντιλήφθηκε πώς τό αύτοκίνητο βρισκό
ταν στό δικό του δρόμο, άκουσε τό φρε
νάρισμα του. Σταμάτησε άκριβώς έξω 
άπό τή δική του πόρτα. Γιά μιά στιγμή ή 
περιέργεια τόν έσπρωξε νά πάη ν’ άνοί- 
ξη τήν πόρτα. "Υστερα σκέφτηκε τόν κατ’ 
οίκον περιορισμόν. Πού νά προβάλη κε
φάλι έξω;

Δέν πρόλαβε δμως νά τελειώση τή σκέ
ψη του κι ή πόρτα τοΰ σπιτιοΰ βρόντησε. 
Οί κτύποι ήσαν άπανωτοί κι δλο δυνά
μωναν. Σάστισε δ παπα - Άντώνης κι 
ένώ βρισκόταν σ’ αμηχανία άκούστηκε ή 
φωνή:

—’Αστυνομία, άνοίχτε.
Έτρεξε, άνοιξε τήν πόρτα καί πρόβα

λε ένας άγγλος μέ τό τουφέκι στό χέρι, 
ένώ άλλοι δυό δίπλα στό αύτοκίνητο μέ 
τήν ψυχή στό στόμα, έρευνοΰσαν μέ τις 
ματιές τους δτι έπαιρνε τό μάτι τους.

—Ό θεός μαζί σας, είπε ό ιερέας, πε
ράστε μέσα. Ό άγγλος στρατιώτης τότε 
χωρίς οδτε τό δπλο νά κατεβάση χωρίς 
περιστροφές τοδπε:

—'Ο κύριος Ρήηντ, ό διευθυντής τών 
φυλακών σέ καλεΐ νά πάς στις φυλακές, 
θέλει νά σου μιλήση. ’Ήρθαμε νά σέ 
πάρουμε. ’Έχεις δέκα λεπτά καιρό νά 
έτοιμαστής.

Ό παπά - Άντώνης κατάλαβε άμέσως. 
Δέν ύπήρχε πιά έλπίδα σωτηρίας γιά τά 
τρία παιδιά. Τις ίδιες φοβερές στιγμές τις 
είχε ζήσει κι άλλη μιά φορά. "Οταν κρέμ- 
μασαν τόν Καραολή καί Δημητρίου. Ε
κείνη τή στιγμή άλλαξε άμέσως. "Εγινε 
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ό άντιπρόσωπος του θεού. Δέν ήταν άν
θρωπος. Σέ λίγο θά γινόταν ό έμψυχω- 
τής τών παιδιών ό κοινωνός μεταξύ αύ- 
τών καί τοΰ θεού.

—Μεγάλο τό θέλημα του κι άπ’ τή 
βουλή του ποιος μπορεί νά ξεφύγη, εΐπε. 
Καί μέ δυό βήματα άρπαξε τό καλλυ- 
μαύχι του κι άμίλητος προχώρησε άμέ
σως στ’ αύτοκίνητο. Μούγγρισαν οί μηχα
νές του καί μέ μεγάλη ταχύτητα έσχιζε 
τούς δρόμους τής βουβής πόλης. ’Έβλεπε 
ό παπα - Άντώνης τή νέκρα πού άπλωνό- 
ταν γύρω του καί πιό πολύ νέκρωνε ή 
ψυχή του. Δέν άργησαν νά φτάσουν. Πή
δησαν οί ’Άγγλοι, κατέβηκε κι ό παπάς. 
Ό ίδιος ’Άγγλος τόν ώδήγησε στό ίδιο 
γραφείο οπού στήν προηγούμενη έκτέλε- 
ση γνώρισε παρόμοιο καρδιοχτύπι.

Σκυφτός στό γραφείο καθόταν ό διευ
θυντής τών φυλακών. Ανασκάλευε κάτι 
χαρτιά. ’Έψαχνε γι’ άρκετή ώρα. Ντρε
πόταν νά κοιτάξη τόν θεό κατάμουτρα. 
Γιατί έκείνη τήν ώρα ό παπά - Άντώνης 
έκπροσωπούσε τό θεό. Τόν ϊδιο θεό πού 
πίστευε κι ό ’Άγγλος.

Σήκωσε τά μάτια άπό τά χάρτια, είδε 
τόν παπά μέ σέβας καί μέ θλιμμένο τόνο 
φωνής του εϊπε.

—Μετά μεγάλης μου λύπης έχω νά 
σάς άνακοινώσω δτι στήν περίπτωση τών 
τριών καταδίκων ό νόμος θά άκολουθή- 
ση τήν πορεία του. *Η  έκτέλεση θά γίνη 
τήν αύγή. Γιά τούτο σέ παρακαλώ νά 
διανυκτερεύσης άπόψε στή φυλακή. Οί 
νεκροί δέν θά δοθούν στούς δικούς τους, 
θά τούς θάψης έδώ στις φυλακές μέ τούς 
κανόνες τοΰ δικού σας δόγματος.

Σάν άνθρωπος ό παπά - Άντώνης πό
νεσε. Μ’ δλο πού άπό τή στιγμή πού τόν 
κάλεσαν ήταν βέβαιος γι’ αυτό, δμως εί
χε άκόμη μιά άμφιβολία. Κι αύτή ή άμφι- 
βολία τοΰδινε έλπίδα. Τώρα τόν έγκατέ- 
λειψε κι αύτή. Σάν έκπρόσωπος τοΰ θεοθ 
δμως έπρεπε νά έκτελέση τά θρησκευτικά 
του καθήκοντα. Δέν είχε κανένα δικαίω
μα ν’ άρνηθή. "Ηθελε δμως πρώτα νά 
κάμη κι ένα άλλο καθήκον. Νά έμψυχώση 
τά παιδιά. Κοίταξε μέ ένα παρακλητικό 
βλέμμα τόν διευθυντή τών φυλακών καί 
τοΰ εϊπε:

—Σάν λειτουργός τοΰ Ύψίστου δέν 
μπορώ ν’ άρνηθώ. Απευθύνομαι δμως 
τούτη τή στιγμή δχι πρός τόν διευθυντή 
τών φυλακών άλλά πρός άνθρωπο, πρός 
άνθρωπο μάλιστα Χριστιανό, καί ζητώ 
μιά μόνο χάρη.

—’Άν είναι κάτι, πού είναι στό χέρι 
μου νά στό δώσω θά γίνη, εΐπε ό "Αγ
γλος.

—θέλω νά έπισκεφτώ πρώτα τά παι
διά, τώρα μάλιστα τοΰ είπε.

—Αύτό τό έχεις είπε ξερά ό διευθυντής.
—θέλω κι ένα αύτοκίνητο νά μεταφέρω 

άπό τήν έκκλησία τή θεία Κοινωνία, είπε 
ό παπάς.

—Καί γιά τοΰτο θά σέ πάρη ένα αύ
τοκίνητο δικό μας. ’Έχετε σ’ δλες τις 
έκκλησιές νομίζω, είπε ό ’Άγγλος καί γιά 
νά άπσφύγη τήν κίνηση τής Λευκωσίας 
τοΰ πρότεινε τό Μετόχιον της Μονής Κόκ
κου.

Τόν εύχαρίστησε ό παπά - Άντώνης κι 
άκολούθησε τόν ’Άγγλο στό διαμέρισμα 
τών τριών παιδιών.

"Οταν πρόβαλαν οί άγιες μορφές, ό 
πόνος τής ψυχής του άγαθοΰ λευΐτου θέ- 
ριεψε. Δάκρυσε ή ψυχή του. Στά μάτια 
του τά παιδιά αύτά παράσταιναν τούς 
μάρτυρες καί ήρωες τής φυλής μας. Τούς 
μιλούσε καί τούς ψύχωνε κι έβλεπε τή 
μορφή τους νά φωτίζεται. "Ενοιωθε τήν 
καρδιά τους ν’ άλαφρώνη. *Η  έπαψή αύτή 
μέ τό θεό άναθάρρεψε τά παλληκάρια. 
Κι ό παπά-Άντώνης ένοιωθε τις ψυχές 
τους νά έξαγνίζωνται πανέτοιμες νά μποΰν 
στό Πάνθεον τών ήρώων.

—Τώρα πιά δέ φοβούμεθα, τοΰ είπαν 
δλοι._

—Ξαλάφρωσε ό παπάς. ’Ένοιωθε τήν 
ικανοποίηση, πού νοιώθη κάθε άνθρωπος, 
πού βλέπει τό έργο του νά πετυχαίνη.

—θά σάς έπισκεφθώ ξανά στις 8, τούς 
είπε, θά τελέσωμεν τό "Αγιον Εύχέλαιον, 
θά σάς έξομολογήσω καί θά σάς μετα
δώσω τήν θείαν Κοινωνίαν.

—θά σέ προσμένουμε, πατέρα, τοΰ εί
παν καί οί τρεις, πού τούτη τή στιγμή 
δέν τόν έβλεπαν μόνο σάν πνευματικόν 
πατέρα, άλλά σάν στοργικό πατέρα, πού 
μιλούσε στά παιδιά του.

Ό παπά - Άντώνης έσυρε τά βήματά 
του μέ βαρειά καρδιά. Τό αύτοκίνητο τών 
’Άγγλων τόν πήρε καί μέ μιά ίλιγγιώδη 
ταχύτητα έφθασαν στό Μετόχιον τής Μο
νής Κύκκου. Παράλαβε τή θεία Κοινωνία 
κι δλα τά ιερά άμφια καί σκεύη τά άπαι- 
τούμενα κι έπέστρεψαν στις φυλακές. Ε
κεί σέ μιά κάμαρη κλείστηκε καί πρόσμε- 
νε τήν ώρα, πού θά τόν καλοΰσαν. Άνα- 
μετρούσε τά λεπτά καί δέν είχαν τελειω
μό. Δέν ήθελε ποτέ νά ζήση τοΰτες τις 
στιγμές. "Ομως αύτός έπιφορτώθηκε. Πά- 

λαιε μέ τή σκέψη του καί ζητούσε τά 
λόγια τά κατάλληλα, πού θά έδιναν πα
ρηγοριά στά παιδιά, θάταν τό βάλσαμο 
πού ζητούσαν οί καρδιές του σέ τοΰτες 
τις στιγμές.

Στις όκτώ ακριβώς ώδηγήθηκε καί 
πάλι στό διαμέρισμά τους. Τόν πρόσμε- 
ναν δπως τ’ άνήλικα τή μάνα τους. Τόν 
είδαν καί άνάσαιναν. ’Έστρωσαν μιά 
πρόχειρη τράπεζα. Ξεδίπλωσε ό παπάς 
τό άντιμήνσιον καί έγινε ιερή. "Εγινε 
ή "Αγια Τράπεζα. Κι ό φοβερός χώρος 
πήρε κι αύτός μιά Ιερότητα. ’Απίθωσε 
ύστερα τό Εύαγγέλιον, τό "Αγιον Πο- 
τήριον φόρεσε τό πετραχήλι, έκανε τό 
σταυρό του κι άρχισε τό: — Εύλογητός 
ό θεός ήμών πάντοτε...

—Αμήν, πρόσθεσε πρώτα ό Πατάτσος 
κι ύστερα ό Ζάκος, πού άπ’ έκείνη τή 
στιγμή έκπροσωπουσε τόν δεξιό κι άρι- 
στερό χορό.

Τό μυστήριον τοΰ Αγίου Εύχελαίου, 
προχωρούσε κανονικά. 'O γέρο - Νικής 
παρακολουθούσε κι αύτός μέ τή φαντα
σία του βουβός κι ακίνητος. Είδε στό τέ
λος τού Εύχελαίου τούς τρεις νέους νά 
γονατίζουν μπροστά στον ιερέα κι έκεΐνος 
ν’ άπλώνη στήν "Αγια Τράπεζα τό χέρι 
νά παίρνη τό Εύαγγέλιο. Τό τοποθέτησε 
πάνω στά κεφάλια τους, έτσι πού νά σκε- 
πάζη καί τούς τρεις κι ύστερα άρχισε τή 
συγχωρητικήν εύχή. Φίλησαν τό Εύαγγέ
λιο κι ό παπάς τούς έχρισε μέ μύρο στά 
χέρια καί στό πρόσωπο. Οί λαδεροί σταυ
ροί στό πρόσωπο τους έφεγγαν άπό τις 
άναλαμπές τού φωτός. "Εδιναν στό γέρο 
τήν έντύπωση τού φωτοστέφανου, πού έ
χουν οί "Αγιοι στις εικόνες. ‘Ο παπάς 
άρχισε τήν έξομολόγηση. 'Ο γέρο - Νικής 
έκλεισε τά μάτια. Σ’ αύτή τή συνομιλία 
μεταξύ θεού καί άνθρώπων δέν ήθελε νά 
βρίσκεται. Δέν έπιθυμοΰσε ν’ άμαρτήση. 
Παρακολούθησε τά στερνά λόγια. "Ακού
σε τόν παπά πρώτα νά λέη:

—Μετά φόβου θεού, πίστεως καί άγά- 
πης προσέλθετε.

Προχώρησε πρώτος ό Πατάτσος.
—Μεταλαμβάνει ό δούλος τού θεού 

’Ιάκωβος, είπαν οί άλλοι δυό. Κι έψαλ
λαν σιγά.

—Τού δείπνου σου τοΰ μυστικού σήμε
ρον Υιέ θεού κοινωνών με παράλαβε.

Άκολούθησε ό Άνδρέας, ό Χαρίλαος. 
’Έκλεισαν πιά τόν θεό μέσα τους καί 
ψυχώθηκαν δσο δέν φαντάζονταν κι οί 
ίδιοι. "Αρχισαν ύστερα νά ψάλλουν τό

— «Ε’ίδοιμεν τό φώς τό άληθινόν...».
Ο παπά - Άντώνης άπόθεσε τό "Αγιο 

Ποτήρι μ’ δλο τό δέος πάνω στήν "Αγια 
Γράπεζα^ Γύρισε άντίκρυσε τις μορφές 
τών τριών νέων. Τις έκλεισε μέσα του. 
Σφαλούσε τά μάτια καί τις έβλεπε μπρός 
του. ’Έτσι έξαγνισμένες, έτοιμες γιά τή 
θυσία θά τις έβλεπε γιά πάντα μέχρι πού 
νά τόν άξίωνε ό θεός νά συναντηθούν 
στήν ζωή.

—^Παιδιά μου, τούς εΐπε, καί ή φωνή 
του έτρεμε άπό τή συγκίνηση, μή φοβά- 
σθε. Σ κεφθήτε τούς μάρτυρες τής έκ- 
κλησίας. Σάς φωνάζουνε άπ’ δλα τά μέ
ρη. Άπό τά άμψιθέατρα τής Ρώμης σάς 
παρακινούν νά τούς μιμηθήτε. Σ κεφθήτε 
τά μαρτύρια έκείνων, πού έγιναν βορά 
θηρίων, πού κομματιάστηκαν στούς τρο
χούς, πού κάηκαν στή φωτιά, πού σταυ
ρώθηκαν άνάποδα, πού ύπέστησαν χίλια 
βασανιστήρια κι δμως ήθελαν νά πεθά- 
νουν πιστοί στή θρησκεία τους, πιστοί στά 
ιδανικά τους γιά νά είσέλθουν μιάν ώρα 
ένωρίτερον εις τήν βασιλείαν τών ούρα- 
νών. Δέν φοβούμεθα, πατέρα, δέν φοβού
μεθα είπαν καί οί τρεις μέ μιά φωνή.

—Δέν ξέρω δμως τήν ώρα πού θά μάς 
οδηγούν στήν άγχόνη, είπε ό Πατάτσος.

—Νά έχετε, παιδιά μου, τόν νου σας 
έστραμμένον πρός τόν θεό, τούς είπε ό 
παπά - Άντώνης. Αύτός είναι πηγή θάρ
ρους. θά σάς δώση τό κουράγιο, πού 
χρειάζεσθε. Κι έγώ φοβάμαι, καί σκέ- 
φτομαι πόσο θά κλονισθώ δταν θά σάς 
άντικρύσω τό πρωί νεκρούς. Μά θά δεη- 
θώ γιά τις ψυχές σας.

—‘Ο θεός θά σέ βοηθήση καί σένα, θά 
σού δώση τή δύναμη νά μπορέσης νά 
κάμης σέ μάς καί τό τελευταϊον σου κα- 
θήκο, τοΰ είπε ό Πατάτσος.

'Η ώρα πιά προχώρησε άρκετά. *Η  
καρδιά τοΰ παπά - Άντώνη, στά τόσα 
κτυπήματα πού δέχτηκε, δέν μπορούσε 
άλλο ν’ άντέξη. Φοβόταν κι δλας μήπως 
μέ τά λόγια πού θ’ άκολουθοΰσαν τούς 
έκαμνε νά χάσουν τό θάρρος. Γιαυτό γύ
ρισε πήρε στά χέρια τό Εύαγγέλιο καί 
είπε στά παιδιά:

—’Ελάτε, παιδιά μου, προσκυνάτε.
Στάθηκαν κι οί τρεις εύθυτενεις, άλύ- 

γιστοί κι άρχισαν νά ψάλλουν τόν ύμνον 
τής Άναστάσεως. Μόλις τέλειωσαν ένας, 
ένας προχώρησαν, άσπάζονταν τό Εύαγ
γέλιο πρώτα, ύστερα τό χέρι τού παπά. 
Έκεΐνος έσκυψε γιά στερνή φορά, τούς 
φίλησε ένα, ένα σάν πατέρας τά παιδιά
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του. ^Ηταν ή τελευταία φορά πού τούς 
φιλούσε ζωντανούς.

Γύρισαν κι έκείνοι Αγκαλιάστηκαν, φι
λήθηκαν γιά τελευταία φορά καί χωρί
στηκαν. θά άνταμώνουνταν πιά στην άλ
λη ζωή.

—Καλή άντάμωση, πατέρα, στήν άλλη 
ζωή.

—Καλή άντάμωση, άδέλφια, έλεγαν καί 
ξανάλεγαν.

—Καλή άντάμωση, παιδιά μου, είπε κι 
ό παπάς κι είδε τούς φρουρούς νά τούς 
παίρνουν άπ’ τά μάτια του έμπρός. "Α
κούε τά κελλιά τους ν’ άνοίγουν και φώ 
ναξε γιά άλλη μιά φορά:

—Καλή άντάμωση στήν άλλη ζωή. *Η  
φωνή του ράϊσε. Δέν τοΰ ήταν γραφτό 
πιά νά τούς ξαναδή ζωντανούς. Μόνο νε
κρούς, άψυχους μέσα στά φέρετρα, κάτω 
άπό τό χλωμό φώς τής αύγής.

Ό άναβρασμός στις φυλακές έφτασε 
στό Αποκορύφωμά του. Βούιζαν οί φυλα
κές άπό τίς φωνές τών φυλακισμένων. Κι 
ή φωνή αύτή ψύχωνε τά παλληικάρια. ’Ε
ρχόταν σάν παρήγορη κραυγή στή στε
ρνή ώρα.

'H όγδόη Αύγούστου έσβηνε πιά. Τό 
ρολόι κτύπησε μεσάνυκτα. Ή μέρα έσβη
σε δπως έσβηνε καί ή ζωή τών παλληκα- 
ριών. ‘Η ένάτη Αύγούστου πρόβαλε σκο
τεινή. Ή φωνή του Πατάτσου άποχαιρε- 
τοΰσε τήν όγδόην Αύγούστου ιμέ τό «“Οτε

κατήλθες πρός τόν θάνατον» κι ύποδεχό- 
ταν τήν ένάτην μέ τό «’Έκστηθι φρίττων 
ούρανέ».

Ή φωνή φαινόταν νά προχωρή. ΤΗταν 
σημείο πώς τούς ώδηγοΰσαν στήν άγχό- 
νη. Δυνάμωνε κι όλοένα γινόταν πιό δυνα
τή. Σάν έφτασε στό «τάφω σμικρφ ξενο- 
δοχεΐται» έγινε βραχνή καί κόπηκε Από
τομα. "’Ήταν τά στερνά λόγια, πού Ακού
στηκαν Από τό στόμα του. Δέν έπρόκειτο 
νά Ακουσθουν άλλα. Ή Αγχόνη του έκλει
σε μιά γιά πάντα τό στόμα, δπως έκαμε 
καί στ’ άλλα δυό παιδιά, τούς συντρό
φους του.

Ό γέρο - Νικής πού ζοΰσε τις στιγμές 
τούτες τόσα ζωντανά, λές καί τώρα πρό
βαλλε ή έννάτη Αύγούστου, ξεχασμένος, 
άπορροφη μένος φώναξε δλος όργή:

—"Ανανδροι, θηρία ής ζούγκλας, τά 
φάγατε τά παλληκάρια.

“Υστερα συνήλθε, σκούπισε τά μάτια 
του, έδωσε ένα γύρο μέ τό βλέμμα, είδε 
πώς κανένας δέν τόν πρόσεξε, άποκαλύ- 
φθηκε καί είπε:

—Εύλογημένη ή γή, πού σάς δέχτηκε, 
παιδιά μου. Κοιμηθήτε ήσυχα τόν ύπνο 
σας κι ή θυσία σας δέν πήγε στά χαμένα. 
Ή άγχόνη δέν σάς λύγισε. Τή νικήσατε 
κι αύτή, δπως νικήσατε τό θάνατο κι ήλ
θε ή άνάσταση στό νησί μας.

Ναί, ή άγχόνη δέν σας λύγισε.
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΔΗΣ

Δ. ΧΑΜΠΟΥΛΙΔΗ
ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ

Κατόρθωσα έκεϊνο τό χαμόγελο πού μοΰ χάρισες 
νά τό άπομονώσω άνθινο άπό τά χείλη σου, 
καί νά τό στήσω μετέωρο, δείγμα στήν "Ανοιξη’ 
νά τό βλέπουν τά μπουμπούκια 
γιά νά μάθουν πώς ν’ άνοίγουν τά ροδοπέταλά τους.

Ήταν δυνατό τέτοιο ούράνιο χαμόγελο 
νά τό άφήσω άπροστάτευτο στή ροή τοΰ χρόνου, 
ώ άγαπημένη !

ΚΑΙΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ
Ό θεός, παιδί μου, μάθε το, 
δέν είναι γέρος.
Είναι νέος, νεώτατος!
"Οταν βλέπεις τά πέταλα ένός ρόδου 
ν’ άνοίγουν στό φίλημα τών άχτίνων τοΰ ήλιου, 
νά ξέρεις δτι τό ρόδο έκεΐνο είναι ό θεός!

"Οταν βλέπεις τά χείλη μιας ώραίας κόρης 
ν’ άκρανοίγουν στό χάδι τοΰ έρωτα 
σ’ ένα πανάχραντο μειδίαμα, 
νά ξέρεις δτι τά χείλη έκεΐνα, 
τό πρόσωπο έκείνο, 
είναι ό θεός !

ΣΟΥ ΕΚΤΙΣΑ ΕΝΑ ΝΑΟ...
Σοΰ έκτισα ένα ναό μέ δ,τι έκλεκτό είχε ή καρδιά μου. 
Ό ναός αύτός δέν είναι πρόκληση στό θείο.
Είναι πρόσκληση στούς πιστούς τής ομορφιάς.
Δέν προκαλεί τήν μήνιν οίουδήποτε θεοΰ’ 
δέν προκαλεΐ συνεπώς τήν μήνιν σου !
Γι’ αύτό δέν πρέπει νά φοβάται άπό θεομηνίες τούτος ό ναός, 
θέλεις νά κατοικήσεις μέσα;
θά έχει πολλούς νά σέ ύπηρετοΰν’
πολλούς καστελλάνους, πολλούς καντηλανάφτες,

πολλούς άλλους λειτουργούς, 
θέλεις, Άγνούλα;

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Νά φαντασθής
πώς μιά μικρούτσικη χρυσή μνα 
έπεσε άπ’ τ’ άργυρόηχο γέλιο σου 
στό κέντρο τής ψυχής μου. 
κι’ άκούστηκε δ ήχος όλοκάθαρος 
ώς τήν τελευταία κυκλική κερκίδα της!

Σ’ αύτή λοιπόν τή θυμέλη τήν άπέραντη 
μέ τήν άπαράμιλλη ήχητική, 
πρόκειται νά γίνει αύτές τίς μέρες 
ή μεγάλη άναπαράσταση τών ώραίων στιγμών σου!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
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1. ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ

ΦΙΛΟΙ
(διήγημα)

Τόν είχε προσέξει ενα βράδι στό φώς 
του φεγγαριού.

Περνούσε κάτω άπ’ τό παραθύρι — 
ένας ψηλός, αδύνατος νέος μ’ άκατάστα
τα μαλλιά — καί κοντοστάθηκε άμήχα- 
νος ικεΐ δά στό κατώφλι. Ήταν ή πρώ
τη φορά πού τόν έβλεπε νά σταματά ξα- 
φνκά στό λιθόστρωτο κι άπορη σε. Μεμιάς 
ή συνηθισμένη εικόνα τοΰ πηγαινέλα στή 
δουλειά του φάνηκε λιγώτερο άνιαρή.

Κάποτε σήκωσε κείνος διατακτικά τό 
κεφάλι καί τά μάτια τους συναντήθηκαν. 
Μά ή σιωπή δέν έλεγε νά σπάση.

—θές τίποτα; έκανε τέλος ό νέος μέ 
τά ξανθά μαλλιά, πού στεκόταν στό πα
ραθύρι καί δεχόταν κατάστηθα μι’ άχτίνα 
τοΰ φεγγαριού.

—Ναι ! Μπορώ ν’ άνέβω μιά στιγμή 
άπάνω ;

—Μά, βέβαια, άν τό θέλης. 'Ένα λε
πτό νά σ’ άνοίξω.

Μπήκε μέσο κουνώντας άκατάστατα τά 
δυό του χέρια.

—Ό νέος πού γράφει διηγήματα, ύπο- 
θέτω, έ; Αύτός πού γιά λόγου του μι
λάει δλ’ ή γειτονιά; ρώτησε κάπως δει
λά μά οχι χωρίς κάποια δόση είρωνίας.

—Ναι! Έλ’ άπό δώ, είπε έκεινος καί 
μπήκε πρώτος στό μικρό δωμάτιο.

Τούδειξε μιά καρέκλα.
—Κάθησε.
’Εκείνος βολεύτηκε δσο μποροΰσε κα

λύτερα. “Υστερα έπιασε νά φέρνη γύρω 
κείνα τά μικρά πονηρούτσικα μάτια του 
καί νά κοιτά προσεκτικά τό κάθετι.

Τό βλέμμα του σταμάτησε άπορημένο 
στό τραπέζι ιμέ τις γαλάζιες ζωγραφιές 
μες στό σκούρο ξύλινο πλαίσιο.

—Ζωγραφίζω κιόλας;
—Κάπου — κάπου σάν δέν γράφω...
Περίμενε μιά στιγμή κι ύστερα:
—Μπορώ νά τά δώ άπό κοντά; ρώτη

σε βιαστικά.
—Πώς ! βέβαια.
Σηκώθηκε, πήρε ένα — ένα τά κάδρα 

καί τάφερε στη μέση τής κάμαρας κάτ’ 
άπ’ τό φώς. Τά κοίταξε λίγο, ύστερα τ’ 
άπίθωσε στις θέσεις τους.

—Είναι θαυμάσια, είπε άπλά.

Σύρθηκε μιά μονότονη σιωπή καί τούς 
κουκούλωσε. Δέν ελεγε θαρρείς νά λυώ- 
ση ό πάγος.

Κάποτε κοιτάχτηκαν βαθιά μέσα στά 
μάτια πασκίζοντας νά ξετάση ό ένας τήν 
καρδιά τ’ άλλουνού, μά μόλις τό κατά
λαβαν τραβήχτηκαν στόν έαυτό τους τρο
μαγμένοι.

'O άγνωστος έρριξε τό βλέμμα στό 
ρολόι τού τοίχου καί:

—Πρέπει νά πηγαίνω, είπε' άργησα.
Κοντοστάθηκε προσμένοντας τή φωνή 

τού νέου μέ τά ξανθά μαλλιά καί σάν 
δέν ήρθε ποτέ αύτή, έχωσε τά χέρια στις 
τζέπες καί βγήκε.

—©αρθώ ξανά. Καληνύχτα.
* * *

Τούτη τή φορά τά πράματα ήτανε πιο 
εύκολα. “Υστερα ήταν κι ό γνώριμος 
άέρας πιά.

—Γράφεις; Μήπως σ’ ένοχλώ; ρώτησε 
μισοειρωνικά.

—’Όχι καθόλου! Μιά — δυό γραμμές 
άκόμα καί τελειώνω.

—Εύχαριστιέμαι μ’ αύτά πού κάνεις δλη 
μέρα;

'H έρώτηση έρχεται κάπως άπρόσμενη.
—Τί έννοείς;
—Νά ! θέλω νά πώ δέν είσαι βαριε- 

στημένος άπ’ τή ζωή σου; Δέν νοιώθεις 
ποτέ τήν άνάγκη νά καταπιαστής μέ κά
τι άλλο πιο συγκεκριμένο;

Ό άλλος σηκώνει τούς ώμους.
—Μπά! Γιατί; “Οταν ή τέχνη γίνεται 

ζωοποιό δύναμη πού κατακλύζει τό είναι 
σου καί θρέφει τό πνεύμα, δταν ή φωτιά 
τής δημιουργίας ψουντώνη καί μεταβάλ- 
λη τήν ψυχή σέ φλογερό καμίνι' — θυσία 
στήν τέχνη — γιατί;

Ό άγνωστος άκούει μέ συγκρατημένη 
δυσφορία. Πότε — πότε κουνά συγκατα
βατικά τό κεφάλι.

—Έσύ δέν γράφεις;
—Πώς ! ! ’Εγώ γράφω μονάχα τούς 

άριθμούς τών μηχανών πού βγαίνουν άπ’ 
τό έργοστάσιο, λέει γελώντας μέ μιά 
βαθειά ειρωνική διάθεση. Καί, γιά νά σού 
πώ. Δέν θάθελα ποτέ νά παρατήσω τή 

δουλειά μου γιά νά γράφω τέτοιου εί
δους... άνοησίες.

Ό άλλος ξαφνιάζεται. Σηκώνει τό κε
φάλι, τόν κοιτά Ισια στά μάτια καί βλέ
πει πώς αύτό τό τελευταίο είναι ψέμα' 
γιατί τά μάτια πού καίνε τόσο παράξενα 
μές στό φώς, δέν είναι δυνατό παρά νά 
εκφράζουνε βουβά τήν κρυφή λαχτάρα.

—’Έ, δέν είμαστε δά καί μείς πλουσιό- 
παιδα σάν τού λόγου σου, λέει ή καμπα
νιστή φωνή του γιομάτη φαρμάκι, παρά
πονο, ειρωνεία, άπαντοχή.

—'Ωστόσο πιστεύω πώς θάμαστε δυό 
καλοί φίλοι, τολμά εκείνος. 'Η απάντη
ση άργεϊ. Μπλέχτηκε μέσα στά χείλη τ’ 
άλλουνού καί δέν λέει νά ξεμπλέξη. Μά 
δταν έρχεται δέν χωράει άμφιβολία.

Γνέψει ιμέ τό κεφάλι «ναι» καί παίζει, 
φανερά στενοχωρημένος άπ’ τά γεγονό
τα, τά χέρια. “Υστερα, σηκώνει δειλά τό 
κεφάλι καί κοιτάζει τόν άλλο.

Μόνο τότε θαρρείς πώς καταλαβαίνουν 
κι οί δυό τους πώς ή ζωή πήρε στά χέρια 
της κείνο τό πρώτο βράδι τούς κρίκους 
τής ύπαρξής τους καί τούς έδεσε σφιχτά 
νά φτιάξη τήν παντοδύναμη άλυσίδα τής 
φιλίας.

—Ναί ! πιστεύω νάμαστε πάντα φίλοι, 
λέει αύθόρμητα ό άγνωστος κι άπλώνει 
τό χέρι νά σφίξη τό χέρι πούρχεται νά 
συναντήση τό δικό του.

Κάθονται.
—θές νά μού διαβάσης κάτι; Νά, ας 

πούμε κάτι πούγραφες τώρα.
—Ναί;... άκου λοιπόν.
«Διάβηκε μιά λαφριά πνοή κι άγγιξε 

τή γριούλα. Άνέμισαν κάτι άσημιά μαλ
λιά στό φώς — άπειλή τού Χειμώνα 
πούρχόταν γοργά κι έπαψαν φοβισμένα 
δυό μισοσβησμένα μάτια.

«'Η κόρη καθότανε στό κατώφλι κι 
άπλωνε χρυσαψιά κεντίδια στό κάτασπρο 
λινό. Στόν ίσκιο τής μητέρας του παίζει 
μέ τά πλουμίδια τό όμορφο τ’ άγγόνι.

»'Η γριά δέν μιλά. ’Ανασαίνει μέ χαρα 
τό μυρωδάτο άέρι, φουσκώνουνε τά στή- 
θια της καί κλαίει εύτυχισμένη γιά τήν 
γεμάτη της ζωή.

»..."Ηρθε ένας γαλάζιος άγγελος καί 
στάθηκε σιμά της.

»—’Έλα, καλή κυρά μου! Φόρεσε τά 
φτερά σου.

»Φυτρώνουνε στούς ώμους της κάτι 
γαλάζιες φτερούγες. ’Ανοίγει τότε διά
πλατα τά ροζιασμένα χέρια καί χάνεται 
άθέατη μές στό γαλάζιο θόλο.

»...'Η κόρη στό κεντίδι της, τ’ άγγόνι 
στή σκιά της χαίρονται μέ τόν τρόπο 
τους τήν όμορφη ζωή τους καί δέν νο- 
γοΰν πώς έσβησε σάν ένα πεφταστέρι ή 
έρμη ή γριά.

»Κι έρχεται τότε μιά πνοή, ένα γλυκό 
άέρι δειλά νά τις άγγίξη. ’Ηταν τής μά
νας ή ψυχή πού έσβυσε κι έχάθη. Τότε 
μονάχα γύρισαν καί είδαν τό κουφάρι. 
Ήταν έκεί δυό χέρια όλάνοιχτα, γιομάτα 
καλωσύνη, έτοιμα ν’ άγκαλιάσουνε ολά
κερο τόν κόσμο.

»—Πέθανε ή δόλια μάνα μας. Πέθανε 
ή ’Αγάπη. Κι έμεινε ό κόσμος όρφανός 
νά κλαίη τόν Παράδεισο...»

—«Ευχαριστώ! Τώρα πηγαίνω, λέει ό 
άγνωστος καί βγαίνει βιαστικά χωρίς νά 
τόν κοιτάξη.

—Καληνύχτα! μουρμουρίζει καθώς περ
νά κάτ’ άπ’ τό παραθύρι καί — πράμα 
παράξενο — κείνη ή σκληρή φωνή του 
τρέμει.

“Υστερα σκυφτός καί παράξενος χώνε
ται μέσα στή νύχτα καί τά χέρια του 
πιάνουν νά κουνούνται σπασμωδικά σέ 
μιά προσπάθεαι νά κατακτήσουν τήν χα
μένη ισορροπία τού άδύνατου κορμιού.

« * *
—Ξέρεις; ΠΥεται ένας διαγωνισμός 

διηγήματος τώρα τελευταία καί πρόκει
ται νά λάβω μέρος. ’Έχω γράψει ένα 
διήγημα καί θά τό ύποβάλω στήν έπι- 
τροπή μέ τόν τίτλο «’Άγνωστος», θά σέ 
πείραζε άν σού έλεγα πώς κύριος ήρωάς 
του είσαι σύ;

Ξαφνιασμένος άπ’ τήν άποκάλυψη τόν 
κοιτάζει δύσπιστα.

—Έγώ;
—Ναί.
—Καί πόσα θά πάρη ό νικητής;
—Μά, δέκα λίρες ύποθέτω.
—’Έ τότε, φίλε μου, είσαι τυχερός.
—Τυχερός! Μά γιατί;
—Γιατί έγώ σού λέω καλά θάκανε νά 

μή γινότανε τούτος ό διαγωνισμός μιά 
κι είτε γίνει είτε όχι έσύ θά πάρης τό 
βραβείον, λέει βιαστικά καί τόν κοιτά
ζει παράξενα.

—’Έλα τώρα! Μήν τά παραλές, καη
μένε.

Περνά μΓ άμφίβολη στιγμή κι ύστερα 
έρχεται γιομάτη ειρωνεία ή φωνή τ’ άλ- 
λουνού.

—Καί γιά νά δούμε πώς μέ βλέπεις 
στά γραφτά σου;

—Μιά καί τό θέλεις θά σού διαβάσω
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λίγες γραμμές:
«Είν' ένα ψηλό, αδύνατο αγόρι, γιομάτο 

νεύρο καί παράξενα φερσίματα, πού περνά 
κάθε βράδι στις έπτά. θέλησε ή μοίρα καί 
μάς ένωσε κι άπό τότε ξαίρω πώς τραβά
με στό μονοπάτι τής ζωής πατώντας ό 
ένας στ’ αχνάρια τ’ άλλουνοΰ.

»Είναι καί κείνα τά μικρά φοβισμένα 
μάτια του, πού καίνε δμως παράξενα μέ 
μιά γαλάζια φλόγα καί τά λεπτά χλω
μά του χείλη, πού μένουν τόσο ανεξήγητα 
κλειστά σάν κάθεται σιΐμά του. Πότε σάν 
ξεθαρρεύεται καί πιάνει νά μιλήσΐ}, παί
ζει σπασμωδικά τά χέρια καί μέ κοιτά 
ολόισια στά μάτια — ναί ! δση ώρα 
μου μιλά, μιλούνε καί τά ιμάτια του, πού 
μέ κοιτάζουν σταθερά, ίσια, γεμάτ’ άλή- 
θεια.

»Μ’ άρέσει αύτό τό βλέμμα του τό 
βέβαιο. Μ’ άρέσει άκόμα κι ή μυρουδιά 
του, ή μυρουδιά του βασανισμένου έργά- 
τη καί τά κατάμαυρα λερωμένα του χέ
ρια.

»...Μά — τό πιστεύετε; — είναι φορές 
πού δέν βλέπω τά μάτια του. ’Έρχεται ή 
νύχτα ή σκοτεινή καί τά σκεπάζει. Σκύ
βει τότε τό κεφάλι νά μήν τόν βλέπω καί 
σκέφτομαι πώς ίσως νά ντρέπεται.

»Ωστόσο, μέσα στό βλέμμα του δέν 
λέει νά σβήση ποτέ κείνη ή γαλάζια φλό
γα. Μόνο πού μου φαίνεται πώς ώρες - 
ώρες ματώνει ή φλόγα κείνη, φουντώνει 
κατακόκόκικινη φωτιά τά σωθικά του.

»Λένε πώς είναι κακό αύτό’ μά έγώ 
πού είμαι φίλος του, έγώ πού τόν είδα νά 
δακρύζη μπρος τό κουφάρι ένός σκυλιού, 
ξαίρω πώς μονάχα άπό καλωσύνη φουν
τώνει ή φλόγα κείνη.

»Είναι ένα ψηλό άδύνατο γιομάτο νεύ
ρο καί παράξενα φερσίματα, μέ μιά χρυ
σή καρδιά, πού περνά κάθε βράδι στις 
έπτά άπ’ τό δρομάκι τής καρδιάς μου...»

—Είσ’ ένας καλλιτέχνης. Τδχεις σίγου
ρο τό βραβείο, μουρμουρίζει σιγανά μέσ’ 
άπ’ τά δόντια του καί πασκίζει νά χαμο- 
γελάση μά είναι φανερά στενοχωρημένος.

Κοιτάζει τά λερωμένα του ρούχα καί 
τά μαυρισμένα του χέρια, κοιτάζει καί τά 
καθαρά ρούχα καί καλοκαμωμένα μα
κριά δάχτυλα τ’ άλλουνοΰ καί λέει άσυν- 
αίσθητα μά σκληρά:

—Καί, γιά νά σού πώ. Δέν θάθελα 
ποτέ νά παρατήσω τή δουλειά μου γιά 
νά γράφω τέτοιου είδους... τέτοιου 
είδους...

'Η φωνή του γεμάτη παράπονο μοιάζει 

μέ ήχώ.
Ό νέος μέ τά ξανθά μαλλιά τινάζεται 

όλάκερος. Τόν κοιτάζει στά μάτια προσε
κτικά, έρχεται ολοζώντανη ή σκηνή μπρο
στά του.

—Δέν ήθελα νά σέ πονέσω, ψιθυρίζει.
—Χμ! “Ενας νέος μέ χρυσή καρδιά 

καί λερωμένα χέρια! Παράξενο στ’ άλή- 
θεια δέν θέλω νά τό ξεχνάς αύτό.

Καί δρασκελά βιαστικά τό κατώφλι.
* * *

Πέρασαν μέρες.
’Άν ήτανε σάν πρώτα θά κατέβαινε νά 

τού άνοιξη διάπλατα τήν πόρτα τής καρ
διάς του καί νά τόν στήση τρόπαιο στό 
κάστρο τής ψυχής του.

Μά τώρα; Τώρα τά μάτια τους δέν θά 
μπορούσαν ν’ ανταμωθούν, ούτε τά χεί
λη τους νά πούνε «φίλε». 'ΓΗταν ένα 
παραμύθι ή περασμένη τους ζωή κι έσβη
σε. θάτανε άνώφελο πιά νά κάθεται «τώ
ρα πού ήξερε», νά κάθεται καί ν’ άκούη 
τις δικαιολογίες τού «άγνώστου». Ό ψη
λός άδύνατος νέος, ήτανε ένα είδωλο 
πού γκρεμίστηκε. “Ενα φίδι πού τόν ξε
γέλασε. "Ενας ήρωας πού τόν έστησε 
στά γραφτά του καί τόν τίμησε, γιατί 
πίστεψε πώς ήταν ειλικρινής μά πού πέ
θανε τώρα γιατ’ ήταν ένας άνάξιος.

Κι οί άναμνήσεις; Νάτες έκεΐ! Μιά 
δέσμη γραμμένα χαρτιά. «Ό άγνωστος».

...Ναί! έτσι θάτανε καλύτερα, θά τις 
έκαιε. Κι ό έφιάλτης θά τέλειωνε.

Δέν θάθελε ποτέ του νά ξεγελάση τόν 
κόσμο μ’ ένα ψεύτικο ήρωα, μ’ ένα γκρε
μισμένο είδωλο.

Μαζεύει τά χαρτιά, άνάβει ένα σπίρτο 
καί τούς βάζει φωτιά. Ό καπνός άνε- 
βαίνει, πλημμυρίζει τό δωμάτιο, τόν πνί
γει. Άνάμεσά τους χοροπηδούν δαιμονι
σμένες οί δέκα λίρες καί τό πρόσωπο τού 
«φίλου» μέ τά γαλάζια ύπουλα μάτια.

«θά τό πάρης τό βραβείο... Είμαστε 
φίλοι... Δέν θάθελα νά γράφω άνοησίες...»

—Άϊ στό καλό.
* * *

Κτυπά ή πόρτα. Στό κατώφλι στέκετ’ 
έ κείνος.

—Μήν μπής μέσα.
Δέν τόν άκούει. Μπαίνει κουνώντας πά

λι σπασμωδικά τά χέρια. Κοιτάζει ένα 
γύρω’ βλέπει τή θυσία. Πετρώνει.

—Τί έκαμες;
—’Έκαψα τις άναμνήσεις. Σ’ έσβησα 

καί σένα.

—Συγχώρεσέ με. Βλέπεις δέν ήμουνα 
τέτοιος πού νόμιζες. «*Ο  νέος μέ τήν 
χρυσή καρδιά καί τά λερωμένα χέρια». 
’Έτσι στό χάλασα τό έργο σου. Πίστεψέ 
με δμως, δέν τύθελα. Τώρα θά πρέπει νά 
ξαναρχίσης.

—Φύγε.
—Μού λές νά φύγω; Έσύ;
Τά υάτια του πάνε νά ψιχαλίσουν.
—Είμαι ένας τιποτένιος.
—Φύγε.
Ξαφνικά:
—θά μαζέψω τή στάχτη τούτης τής θυ

σίας. ’Ίσως μέ κάνη καλύτερο (άνθρωπο.
—Μή. Μή τήν άγγίξης. Ποτέ. "Οχι! 

Ποτέ δέν θ’ άγγίξης τή στάχτη τού πα

ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΜΑΣ
Τά καράβια μας μένουν μακριά 
καί δέν τά φτάνει 
ό μάταιος κτύπος τής καρδιάς μας.

Γιατί δέν είχαμε ζωή, σπαταληθήκαμε 
δίδοντας σημασία στή σιωπή μας 
γιατί δέν έχουμε σιωπή πώς νά χαρούμε 
τ’ άσπρα καράβια μας (μένουν μακριά 
έξω άπό τή δυνατότητα 
τής νοσταλγίας...)

’Άν δμως μάς λογαριαστή πώς τά χαρήκαμε; 
Κάποιος βρεθή νά πή: Τόσα καράβια 
τόση προσδοκία πού ξοδεύτηκε — 
θά ’χουμε κάτι νά μετρήσουμε 
στό βάθος τού κενού μας.
Κ’ ϊσως μιάν ώρα νά λογαριαστή πώς τά χαρήκαμε. 
Νά τό θυμάστε.

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ
Άς μή μιλούμε πιά γιά ήρωϊσμό
οί λεπτομέρειες δέν έξισώνουνται
μέ μιάν άσήμάντη κλωστή σιωπής
κι άφού δέ διαχωρίσαμε τήν πράξη
άπό τό τίμημα τού αίματος καί τού θανάτου
μή ρωτάτε νά σάς πούν ποιος νίκησε’
ύπάρχει πάντα ένα κομμάτι γής 1X2 γιά τόν καθένα.

ΦΟΙΒΟΣ ΣΤ. ΣΤΑΥΡ1ΔΗΣ

ρελθόντος. Φύγε.
*Η προσταγή πούρχεται κοφτερή σά 

μαχαίρι γιά τρίτη φορά τόν καρφώνει 
στήν καρδιά.

—Ναί, φεύγω. Μά πρέπει νά τό ξανα- 
φτιάξης. Τό βραβείο σέ περιμένει. Συ- 
χώρεσέ με πού στό χάλασα.

* * *
Κάποτε ήρθε ή γαλήνη. Τότε ό νέος 

μέ τά ξανθά μαλλιά σκέφτηκε πώς ύπήρ- 
χε άκόμα καιρός. ’Έπιασε νά κυνηγά τις 
άναμνήσεις. ’Έψαξε στό παρελθόν νά 
βρή τή δύναμη πού θά τόν ένέπνεε νά ξα- 
ναρχίση, μά δέ βρήκε μέσα του παρά μιά 
κούβάρα κουρελιασμένες θύμησες.

ΙΑΝΘΗ Ε. ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
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Τ. Γ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ

ΠΟΡΕΙΑ
(’Απόσπασμα)

’Αγωνίζομαι νά ζήσω
Νά διανύσω αύτό τό διάστημα, 
Τό άγνωστο διάστημα 
Στήν τροχιά του κόσμου’ 
’Αγωνίζομαι νά ζήσω 
’Ανάμεσα στά όνειρά μου 
Τ’ ανεκπλήρωτα, στούς διαλογισμούς, 
Στούς κραδασμούς τής ψυχής μου 
Κι’ ανάμεσα στις τύψεις μου 
Γιά όσους πλήγωσα — 
Γιά όσα πλήγωσαν τήν ζωή μου 
(Ξέχασα πόσοι μέ πλήγωσαν)

’Αγωνίζομαι νά ζήσω
’Ανάμεσα στήν αίσθηση ένός
Γαληνεμένου Σούρουπου
"Οταν όλα σωπαίνουν
"Οταν όλα ύψώνονται σέ μιάν ανάταση
’Ανάμεσα στούς μυστικούς κραδασμούς
Τής Φύσης
Στούς μυστηριακούς παλμούς τών κόσμων
— Στά ξεφωνητά μικρών παιδιών
Στό χάζεμα μιας πεταλούδας
Στό κάλεσμα τών πουλιών
Πού ζούνε στόν δικό τους κόσμο
Τών χελιδονιών πού σπαθίζουν
Τόν μελιχρό ούρανό μέ τά φτερά τους —
Στή μακάρια σιωπή τών κηπαρισιών
Στ’ άχολόγημα μακρυνών καμπάνων
Πού ό ήχος τους εισορμάει στά παιδικά μου χρόνια
Τότε πού κρατούσα τό κερί
"Οταν ό Παπάς έλεγε τό Εύαγγέλιο 
Στή φτωχή έκκλησία τού χωρίου μου.

’Αγωνίζομαι νά ζήσω άνάμεσα
Σ’ όσα δέν άνέχομαι καί δέν έγκρίνω
Κάνοντας συμβιβασμούς (σκληρούς συμβιβασμούς)
Μέ τήν καρδιά μου καί μέ τούς ανθρώπους 
Γιατί πρέπει νά ζήσω, νά έπιζήσω 
’Απ’ αυτόν
Τόν ’Αγώνα.

’Αγωνίζομαι νά ζήσω
Σέρνοντας καμιά φορά τά βήματά μου
Ρουφώντας τό κουράγιο μου
Σάν άντικρύζω γρηούλες μαυροφόρες 
(κληρονομιά κΓ αύτή τών παιδικών μου χρόνων) 
Νά κουβαλάν ένα σακκί στόν ώμο
Λυγίζοντας κάτω άπ’ τό βάρος
”Η ναπλώνουν τά λιπόσαρκά τους χέρια
Σέ μιά βουβή Ικεσία
«Ελεήστε με Χριστιανοί».

’Αντικρίζοντας ξυπόλητα παιδάκια
Μέ ύγρές τ'ις χάντρες τών ματιών τους
Νά πηλαλάνε στά λασπόνερα
Τής φτωχογειτονιάς
Μέ τούς βασιλικούς καί τά γεράνια.

ΚΓ όταν άκόμα διαβάζω
Γιά ποταμούς αιμάτων
’Ανθρώπων πού κΓ αύτοί 
’Αγωνίζονται νά ζήσουν 
Τήν όμορφη ζωή τής έλευθερίας.

ΚΓ όταν σκέφτομαι
Πόσα δέν ξέρω
Πόσα δέν εΐσα
Πόσα έχω νά μάθω
Στόν ατελείωτο δρόμο τής σοφίας
Πού πάει μακρυά
Πολύ π ιό μακρυά
Άπ’ τό Τέρμα τών Ανθρώπων.

Είναι τόσο φριχτό νά ζής
Καί τόσο ώραϊο —
Είμαστε ενα είδος πού ψαλίδισε
Τά φτερά του
Μέ τά ίδια του χέρια
Μιά άγέλη πλασμάτων
Πού μπορεί νά όδεύη στό φώς 
ΚΓ όμως πηλαλάει στή λάσπη 
Στά κατακάθια τών αιώνων...

ΤΑΚΗΣ Γ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ
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Κ. ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗ

Η ΜΟΡΦΗ
(Διήγημα)

Κείνο τ’ απόγευμα δέν είχα κέφι νά 
βγω περίπατο. Τό ίδιο κι’ ό "Αρης. Μιά 
νωθρότητα μάς πλάκωσε, γίναμε βαριοί 
μολύβι, καί τό δωμάτιό μας πού άλλες 
φορές τό νομίζαμε πληκτικό, μάς φάνηκε 
κάπως χαμογελαστό κι’ έγκάρδιο καί πρό
θυμο νά μάς κρατήση κοντά του.

Ούτε νά ζωγραφίσουμε κάτι θελήσαμε 
ούτε κα'ι νά σκοτώσουμε τίς ώρες μας μέ 
τό διάβασμα...

Βάλαμε τά μαξιλάρια μας κοντά στόν 
τοίχο κι’ άκουμπήσαμε τά κεφάλια μας 
άπάνω τους, ξαπλωμένοι στά κρεββάτια 
μας ποδσαν άντίκρυ τδνα στ’ άλλο.

Πάντα όταν περπατούσαμε μέ τόν "Αρη 
είχαμε πολλά νά πούμε. ‘Όταν δμως μέ
ναμε σπίτι, περνούσαν κάμποσες στιγμές 
θλιβερής σιωπής, ή γλώσσα μας δενόταν, 
καί μέναμε έτσι σέ μιάν αμηχανία πληκτι
κή. Άνταλλάσσαμεν μερικά χαμόγελα 
σάν παιδάκια πού στό τέλος καταντούσαν 
κι’ αύτά ξερά μηχανικά, τελειώνοντας ά
δοξα στά χείλη μας πού συμμαζεύονταν.

Τό ίδιο σχεδόν κα'ι κείνη τή φορά... Μό
νο πού κάποια σημεία άνυπομονησίας δια
γράφονταν στό πρόσωπο του ’Άρη, λές κι’ 
είχε κάποιο μυστικό νά μου πή, λές καί 
ξεπίτηδες μέ κράτησε κοντά του τό άπό- 
γευμα.

—«Τί σκέφτεσαι ’Άρη»; του είπα.
—«Τί σκέφτομαι!... ’Ά... νά... τίποτα».
—«Μά πώς, σέ βλέπω βυθισμένο σέ συλ

λογισμούς... κάτι πρέπει νάχης...».
—«’Άστο νά πάει, Κώστα μου... δέν εί

ναι τίποτα... σκέψεις περαστικές...».
—«Μά πρέπει... πρέπει νά μου πής, ίσως 

νά μπορώ νά σέ βοηθήσω... ’Εξ άλλου πρέ
πει κάτι νά πούμε άφού μείναμε...».

Παρ’ δλον πουθελε νά μιλήση, έντούτοις 
άργοποροΰσε λίγο, ίσως γιά νά ξεδιαλύνη 
τίς σκέψεις του ίσως... ίσως γιά νά βρή 
τόν τρόπον ν’ άρχίση...

—«Ναί, Κώστα... Είναι μιά ιστορία πού 
μέ βασανίζει άπό ψές, είναι μερικές σκέ
ψεις πού δέν μ’ αφήνουν ήσυχο... ’Ίσως γιά 
σένα νά μην είναι κα'ι τόσο Ενδιαφέρουσα... 

Είναι κάτι πού άφορά μερικά πρόσωπα 
πού γνωστά σου άγνωστά σου δέν κάνει 
διαφορά... Μιά χάρη δμως θά σου ζητού
σα... Άπ’ δσα ακούεις μήν άφήσεις τό 
μυαλό σου νά τρέξη σέ κάτι τό πιό συγ
κεκριμένο, καί ψηλαφήσης πρόσωπα, μή... 
σέ παρακαλώ, μή μου ζητήσης όνόματα... 
προ πάντων όνόματα... θά μέ δυσκολέ- 
ψης...».

’Άρχισε, νά παίρνει ένα σοβαρό κα'ι 
θλιμμένο ύφος καί τά μάτια του νά δια
γράφουν μιά λάμψη Ικεσίας. Σάν τόν 
εξομολογούμενο πού μπροστά στόν Πνευ
ματικό γίνεται άδύναμος, κι’ άφήνει τήν 
καρδιά του άνοικτή κΓ ή γλώσσα του λέει 
δ,τι ή δεύτερη ύπαγορεύει.

Κι’ άλλες φορές δταν ό ’Άρης έπρόκει- 
το νά μου πή κάτι τό θλιβερό, κάτι τό 
σοβαρό, κάτι πού τδνοιωθε πραγματικά 
κι’ ίσως του προκαλοΰσε πόνο, έπαιρνε έ
να ύφος έτσι σοβαρό, μυστικιστικό.

Τούτη δμως τή φορά, ήταν κάτι παρα
πάνω. ‘Ένα ρόζ χρώμα πέρασε άπ’ τό πρόσ
ωπό του, δάγκωσε λίγο τή γλώσσα του... 
Τά βλέφαρά του σάλεψαν πίσω' άπ’ τά 
γυαλιά του... Ή γλώσσα του λύθηκε...

—«Κώστα, θυμάσαι ψές έλειπα. Δέν 
σούπα πού πήγα κι’ έλπίζω νά μή μέ πα- 
ρεξηγήσης. Πάντως ήμουνα τόσο συντα
ραγμένος, βρισκόμουνα σέ τέτοια άγωνία 
πού πολλά πράγματα δέν τά θυμάμαι...

’Ίσως νά μή μπορέσω νά σου πώ μέ 
τή σειρά τί άκριβώς μου συνέβη, είμαι βέ
βαιος δμως πώς έσύ μέ νοιώθεις, έχεις άρ- 
κετά διεισδύσει μέσα στόν έαυτό μου κα'ι 
θά μέ καταλάβης... θά μπής πιό πέρα, σή
μερα... θά ξεδιαλύνης και μιά άλλη γωνιά 
του είναι μου, μικρή ίσως, αλλά πολύ 
σκοτεινή... Μικρή, άλλά πού περικλείει, 
μπορώ νά πώ, τό πιό μεγάλο κομμάτι του 
έαυτοΰ μου».

Κόμπιασε γιά λίγο... Κατάπιε ένα κό
μπο πού πρόδινε συγκίνηση...

Δέν μπορούσα νά διακόψω. ‘Η στιγμή 
ήτανε Ιερή καί ήρεμη... "Ενα αύλάκι σκέ
ψεων άρχισε νά τρέχη καί ή παραμικρή 

μου λέξη θά τοδκοβε τό δρόμο...
—«Έγώ, ό φίλος σου, Κώστα, ό καθη

μερινός σου σύντροφος, ό συγκάτοικός 
σου, πού εσύ θεωρείς κάτι τό σπουδαίο 
πού δέν παραλείπεις εύκαιρία νά θαυμά- 
ζης καί νά έπαινής είμαι ένα μηδέν... ένα 
τίποτα... Είμαι, Κώστα έγώ, ένας άνθρω
πος χωρίς συγενεΐς, χωρίς οικογένεια, χω
ρίς καταγωγή... είμαι ένας νόθος... ναί έ
νας νόθος... πώς νά στό πώ... δέν έχω πα
τέρα !...».

Σάν κεραυνός μου κτύπησαν στ’ αυτιά 
μου τά λόγια του. Κείνο π’ άκουσα ήταν 
κάτι τό άπρόσμένο, κάτι τό ά,ναπάντεχο, 
τό αταίριαστο...

—«Νόθος... πώς νόθος... ’Άρη, ,τί μου 
λές ρέ παιδί μου... Πώς δέν έχεις πατέ
ρα; Αυτός ό άνθρωπος πού κινείται κον
τά σου κάθε μέρα, πού σέ συμβουλεύει, 
πού σέ άγαπά, πού του φωνάζεις πατέρα... 
τί σού είναι. Τί άλλο άπό πατέρας σου 
είναι ό κ. Αλέξανδρος; !»

—«Χμ ! ! ! », ένα πικρό χαμόγελο γεμάτο 
πόνο ζωγραφίστηκε στά χείλη του... «Εί
ναι σωστό, Κώστα, πώς αύτός ό άνθρωπος 
μέ άγαπά. Είναι, ομολογώ, κάτι περισ
σότερο άπό πατέρας μου... Αλλά δέν εί
ναι... πατέρας μου... ό πραγματικός μου 
πατέρας. Αύτός μ’ έδημιούργησε... Αύ
τός είναι ό δεύτερος άντρας τής μάνας 
μου... Τόν πατέρα μου ποτέ δέν τόν γνώ
ρισα. Άπ’ τό καιρό ποδμουνα μικρός ή
ξερα γιά πατέρα μου αύτόν. Κι αύτός 
πάντα μουδειχνε στοργή. Τίποτε τό έξαι- 
ρετικό, τίποτε τό παράξενο, τό ξεχωριστό 
δέν παρατήρησα πού νά μοϋδινε μιά ύπο- 
ψία δτι αύτός δέν ήταν ό πραγματικός 
μου πατέρας. Μιά μέρα σάν έπαιζα μ’ 
ένα φίλο μου τσακωθήκαμε. ’Ήτανε πιό 
μικρός μου καί τοΰ τίς έβρεξα. Τόν άκου- 
σε ή μάνα του πού έκλαιγε κι’ έβαλε τίς 
φωνές καί τίς βρισιές.

«Τί σουκανε βρέ μπάσταρδε τό παιδί... 
Βρέ νόθε... Αλλά βέβαια ποιος νά σου 
δώση τήν ανατροφή... Ή «προκομμένη» ή 
μάνα σου;..·2>

Ντροπιασμένος καί κεραυνοβολημένος 
άπ’ τά λόγια της έτρεξα στή μάνα μου καί 
τή ρώτηξα: «Τί έννοει μάνα;... Γιατί μπά
σταρδος... άπό που ώς που;»

Ή μάνα μου μέ κύταξε στά μάτια, ένα 
παγερό συγκρατημένο χαμόγελο ζωγραφί
στηκε στά χείλη της... Μου χαΐδεψε τό κε
φάλι καί μ’ έσφιξε στήν άγκαλιά της μέ 
πόνο...

«Γιατί, μάνα... γιατί... γιατί μπάσταρ
δος ; ! ! ! »

«Τίποτα παιδί μου τίποτα. Είναι ή 
γλώσσα της τέτοια... ηέχαστο...»

“Οταν μεγάλωσα δμως καί μέ είδε πιό 
ώριμο γιά ν’ άντέξω τό μυστικό μου τό 
έκ μύστη ρεύθη κε...

Οί γονιοί της τήν πάντρεψαν μικρή καί 
μέ τό ζόρι μ’ ένα πλούσιο καί αρκετά με
γάλο της. Δυσκολεύτηκε νά βολευτή μαζί 
του, δέν μπορούσε δμως νά κάνη κι’ άλ- 
λοιώς. Βγήκε δμως τέλεια άχαΐρευτος, 
γλεντζές, γυναίκας. ’Έκανε ένα παιδί 
μαζί της. Πόσο ν’ άντέξη δμως ή γυναί
κα τό μαρτύριο καί τή φυλακή τής ζωής; 
τόν χώρισε... άπογοητευμένη καί τσακι
σμένη...

Ήταν άκόμη αρκετά, νέα κΓ όμορφη δ
ταν σταυρώθηκαν τά βήματά τους μέ τόν... 
πατέρα μου... ’Όχι τούτο... τόν άλλονε τόν 
πραγματικόν... ’Αγαπήθηκαν, κι’ άρραβω- 
νιάστηκαν... ’Έπρεπε δμως νά πάη άκόμη 
ένα χρόνο στή ξενητειά νά τελειώση τίς 
σπουδές του... Κι’ δταν θά τέλειωνε άρχι- 
τέκτονας πιά, έπιστήμονας, θάπαιρναν μέ 
του θεοΰ τή βοήθεια, τήν εύχή τοΰ παπά 
καί θά μπαρκάριζαν στό καράβι τής ζωής... 
Καί νά μήν φοβάται γιά τό παιδί... καί 
θάταν σάν βασιλόπουλο, θά τό φρόντιζε 
σάν δικό του...

Ήρθαν δμως οί χρόνοι κακοί έκεί στά 
ξένα... καί πήραν άρρώστειες κι’ άρχισε 
ό Χάρος τό θερισμόν... Καί μιά μέρα ό τα
χυδρόμος τής έφερε ένα μήνυμα μέ μαύρη 
κορδέλλα...

Καί ή άγάπη τους ή παράφορη, καί τό 
σμίξιμό τους τό κακόμοιρο καί τής μάνας 
μου τό μαυροφόρεμα τό θλιβερό... έφεραν 
στόν κόσμο έμένα...

Τ’ άκουσα τοΰτα δλα άπ’ τής μάνας 
μου τό στόμα. ΚΓ είδα πώς είχα μιά Ι
στορία κΓ ένα βάρος στόν ώμο. Καί μου 
φάνηκε μιά νέα ζωή νά ξανοίγεται μπρο
στά μου καί μιά έντονη πεθυμιά μου γεν
νήθηκε, πού μουγινε πάθος, νά γνωρίσω... 
τόν πατέρα μου... Βάλθηκα δσα πιό πολ
λά στοιχεία μπορούσα νά μαζέψω... Δέν 
μπορούσα νά καταλάβω... γιατί νά μή 
γνωρίσω πατέρα.

Καί τό πάθος μου γινόταν πιό μεγάλο, 
μουγινε σκοπός, μοδγινε άγώνας νά μά
θω τί μορφή είχε ό πατέρας μου... νά τόν 
δώ...

Μουγινε πίστη... Καί νοσταλγούσα μέ 
μιά άόριστη πεποίθηση κΓ έλπίδα...

Ούτε φωτογραφία του σώθηκε γιά νά 
δώ, ούτε κανένα συγγενή του γνώρισα, έ
να θείο μου νά πούμε, γιά ένα παππού. 
Μονάχα ή μάνα μου κάπου, κάπου, δταν
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τήν ρωτούσα μου τόν περήγραφε κάπως 
μέ αδρές γραμμές πού της έφερναν δά
κρυα στά μάτια.

Κι’ είναι τότες πού μ’ έπαιρνε καί μένα 
τό παράπονο καί ό πόθος μου μεγάλωνε 
κι’ ή καρδιά μου λαχταρούσε...

Πόσον καιρό δμως, πόσες μέρες, πόσους 
μήνες, πόσα χρόνια! "Ωσπου μιά νύκτα 
άποκαμωμένος άπ’ τήν προσπάθεια καί τή 
νοσταλγία, κι’ απογοητευμένος άπ’ τό μά
ταιο κυνηγητό έκλεισα άποχαυνωμένος τά 
μάτια κι’ ό ύπνος μέ πήρε βαρύς...

Μιά στιγμή δμως ένας απαλός θόρυβος 
σάν θρόισμα φύλλων μέ ξύπνησε κι’ έτσι 
ασυναίσθητα άνακάθησα στό κρεββάτι, κι’ 
έτριβα τά μάτια... ’Άνοιγα τά μάτια, μάλ
λον μηχανικά γιά νά άφουγκραστώ τό θό
ρυβο παρά γιά νά δώ...

Ή κάμαρη, πού ήτανε βυθισμένη στό 
σκοτάδι, τώρα ήταν γεμάτη φώς... "Ενα 
παράξενο φώς, σάν πορτοκαλί, μέ λίγο κί
τρινο φώς, λίγο ρόζ... "Ενα μίγμα άπό 
κείνα τά χρώματα πού σκορπά ό ήλιος 
κοντά πού πάει νά βασιλέψη. 'Η εστία 
πού βρισκόταν έκεϊ στή γωνιά... έκεί δί
πλα, σου..; άρχισε νά μεγαλώνη, νά σκορ
πά ένα κύκλο άπό φώς σάν εκείνο πού έ
χουν οί άγιοι γύρω τριγύρω στά κεφάλια 
τους... ΚΓ άνάμεσα άπ’ τόν κύκλο ξεχώ
ρισα , μιαν μορφή, μιά γαλήνια, ήρεμη 
μορφή, ενα πλάσμα, πού μέ κοίταξε κατά
ματα μέ τά γαλανά του μάτια... ’Έμεινα 
μ’ άνοικτό τό στόμα... Καί συμμαζεύτη
κα φοβισμένος, ούτε πού σάλεψα.

Γιά~ μιά στιγμή τά μάτια τής γαλήνιας 
μορφής σάλεψαν καί δυό χείλη κινήθηκαν 
μ’ ένα μειδίαμα γλυκό...

«Γιέ μου, μέ ζήτησες, νάμαι» κι’ ό κύ
κλος άρχισε νά μικραίνη...

"Ενα ρίγος μέ διαπέρασε κι’ ό ίδρωτας 
μέ περιλούσε...

«Πατέρα... πατέρα... μείνε πατέρα, μεί
νε», φώναξα ύστερικά κι’ άπλωσα τά χέρια 
λές κι’ ήθελα νά τόν κρατήσω...

’Αλλοίμονο δμως... τά χέρια μου άρπα
ξαν τό σκοτάδι πού μ’ έπνιγε...

Τό πρωί ήμουνα κάτι τό διαφορετικό. 
Πήρα ένα μολύβι καί σχέδιασα τούτο τό 
σκίτσο λές κι’ είχα μοντέλλο μπροστά 
μου...

Κοίταξε τώρα κι’ αύτή τή φωτογραφία... 
Αυτός είναι ό μακαρίτης ό πατέρας μου».

Πράγματι ή διαφορά τού σκίτσου καί 
τής φωτογραφίας ήταν έλάχιστη.. "Οπως 
μού έξήγησε άνακάλυψε ένα θείο του έν- 
τελώς τυχαίως, παρ’ δλο πού προσπαθού
σε τόσα χρόνια, καί τουδωσε τούτη τήν 
φωτογραφία τό προηγούμενο βράδυ...

Στάθηκα έτσι γιά δυό λεπτά κοιτάζον
τας μιά τή φωτογραφία καί μιά τό σκί
τσο... Γιά μιά στιγμή πού ψήλωσα τά μά
τια στόν ’Άρη τόν είδα νά σφογγά δυό 
δάκρυα...

Στή δύση ό ήλιος σκορπούσε πορτοκα
λιές άχτίδες.

—«Μέ συγχωρεΐς, Κώστα μου, ό θειος 
μου θά μέ περιμένη».

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ

ΜΕΝ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

Ή εξέλιξη τής γλώσσας ένός λαού συνδέεται μέ τήν ιστορία του. ’Έτσι, γιά 
νά μελετήσουμε τήν Κυπριακή διάλεκτο είναι άνάγκη ν’ άκολουθήσουμε τις Ιστο
ρικές τύχες τής Κύπρου. Κατά τούς προελληνικούς χρόνους ή αύτή Ομοφυλία 
λαών, πού τούς όνομάζουμε μέ τό περιληπτικό δνομα Μεσογειακοί λαοί καί κα
τοικούσαν στήν Ελλάδα, τά νησιά καί τά παράλια τής Μικράς Ασίας, κατοικούσε 
καί στήν Κύπρο. Τά Κυπριακά τοπωνύμια Λάπ - ήθος καί Καρπασία μάς συν
δέουν άμέσως μέ τήν Κάρπαθο. Οί Κάρες καί οί Λέλεγες πού άναφέρονται, σάν 
παλαιότατοι κάτοικοι τής Κύπρου άνευρίσκονται καί στήν Έρμιόνη, τήν Επί
δαυρο καί τά Μέγαρα οί πρώτοι, στήν Ακαρνανία, τή Αοκρίδα, τή Μεγαρίδα, τή 
Λακωνία καί τή Μεσσηνία οί άλλοι.

Τό 2.000 π.Χ. περίπου κατεβαίνουν στήν Ελλάδα άπό τό Βορρά οί πρώτοι "Ελ
ληνες κ’ έγκαθίστανται κυρίως στήν Πελοπόννησο, τήν Αττική καί τήν Εύβοια. 
Είναι ’Ίωνες. Στις έπόμενες Εκατονταετηρίδες κατεβαίνει ειρηνικά κ’ έρχεται σ’ 
έπιμειξία μέ τούς "ίωνες ένα άλλο Ελληνικό φύλο, οί Αχαιοί, ώστε τό 1400 π.Χ. 
περίπου καταλαμβάνει τήν έξουσία κι άναγκάζει τούς ’Ίωνες νά περιορισθούν στήν 
Αττική καί τήν Εύβοια καί νά τραπούν πρός τά νησιά καί τή Μικρά ’Ασία. 'H 
έμφάνιση τών Αχαιών συνοδεύεται μέ πολλές άναταραχές καί σπουδαία γεγονότα 
δπως ή καταστροφή τής Κρήτης κ’ ή όχύρωση τών Μυκηνών μέ τά Κυκλώπεια 
τείΧη·

Άπό ξένες πηγές μανθάνομε δτι οί Αχαιοί ένεργούσαν έπιδρομές στήν Αί
γυπτο κ’ είχαν δοσοληψίες μέ τούς Χετταίους στή Μικρά ’Ασία. ’Ήδη είχαν άποι- 
κίσει τή Ρόδο, τήν Κύπρο καί μέρη τής Μικράς ’Ασίας. Οί ίδιοι οί άρχαϊοι "Ελ
ληνες δέ γνώριζαν πόσο παλιές ήταν οί ρίζες τους στή Μικρά Άσία καί τήν Κύ
προ. Τελευταία άπό τό Χετταϊκό άρχείο πού άνακαλύφθηκε στήν πρωτεύουσα τών 
Χετταίων στό Μπογάζ-κιοϊ μάθαμε δτι στά νότια παράλια τής Μικράς, Ασίας κον
τά στή Αυκία, έκεϊ πού στούς ιστορικούς χρόνους ήταν ή Παμφυλία,, ιδρύθηκε 
μιά άποικία τών Αχαιών μέ τό δνομα AHHIJAWA. ’’Ήταν δηλαδή όμώνυμος μέ 
τή μητρόπολη Άχαΐα. Τό κράτος τών Αχαιών στή Μικρά Άσία φαίνεται πώς 
ήταν πολύ Ισχυρό, γιατί ό Χετταϊος βασιλιάς άποκαλεϊ τόν βασιλιά του, άδελφό 
του δπως μόνο οί μεγάλοι βασιλείς ώνομάζονταν μεταξύ τους. ’Αδελφοί ώνομά- 
ζονταν ό βασιλιάς τών Χετταίων, τών Ασσυριών, τών Αιγυπτίων καί κάποτε των 
Βαβυλωνίων.

Αχαιοί όρμώμενοι έκ Μικράς Ασίας ή έχοντες τό κράτος τους έκεϊ ώς κά
λυμμα γιά τά νώτα τους άποβιβάζονται άπό τό 1400 π.Χ. άν μή ένωρίτερα κατά 
πάσαν πιθανότητα στις βόρειες άκτές τής Κύπρου δπου κατά τόν Στράβωνα καί 
τόν Πτολεμαίο ύπήρχε τοποθεσία Αχαιών άκτή. Ή Κύπρος ήταν ένδιάμεσος 
σταθμός γιά τή ναυσιπλοΐα πρός τήν Αίγυπτο, τή Φοινίκη, τή Συρία καί τήν Παμ- 
φυλία κ’ είχε άκόμη πλούσια μεταλλεία χαλκού, γι’ αύτό ήταν έπόμενο νά τρα- 
βήξη τούς θαλασσοπόρους Αχαιούς. Οί άποικοι καταφθάνουν όλοένα άπό τήν 
Πελοπόννησο κατ’ έξογκούμενα κύματα γιά νά έγκατασταθοΰν μόνιμα στή νέα 
τους πατρίδα. Γι’ αύτό είναι ώργανωμένοι, πιθανόν όδηγουνται άπό βασιλικούς 
γόνους, καί φέρουν μαζί τους τή γλώσσα τους, τήν τέχνη, τήν Κρητομυκηναϊκή 
γραφή καί τόν Κρητομυκηναϊκό πολιτισμό. Οί Αχαιοί κατ’ άρχάς κατέλαβαν 
τά παράλια τής νήσου. Εύτυχώς γιά τόν έθνολογικό χαρακτήρα τής Κύπρου 
προχώρησαν καί στά ένδότερα. Ή Άλασία έπεσε στά χέρια τους κ’ ή Σαλαμίς
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στά ανατολικά παράλια έγινε ό σπουδαιότερος κεντρικός σταθμός άποικισμοΰ. 
Άπό τή Σαλαμίνα εισδύουν στήν ένδοχώρα καί εκτοπίζουν κάθε άλλο έθνικό στοι
χείο. Ό έντόπιος πληθυσμός έκτοπίστηκε στά νότια γύρο στήν ΆμαθοΟντα δπου 
διατηρήθηκε χωρίς καμμιά ικμάδα ώς τόν Δ' αιώνα π.Χ., δπως καί ό παλαιός πληθυ
σμός τής Κρήτης απομονώθηκε άπό τούς “Ελληνες στά άνατολικά τής νήσου κ’ έπέ- 
ζησε ώς τόν ίδιο αιώνα. ’Επίσης οί Φοίνικες, πού ίδρυσαν έμπορικούς σταθμούς στήν 
Κύπρο μετά τόν I ' αιώνα π.Χ., κάτω άπό τήν τρομερή πίεση τών Ελλήνων κράτησαν 
μονάχα τό Κίτιον. Πολύ αργότερα, μετά τό 449 π.Χ. δταν οί Αθηναίοι έγκατέλειψαν 
τήν Κύπρο στούς Πέρσες, προχώρησαν καί μεσογείως έπωφελούμενοι άπό τήν Περσι
κή προστασία γιά νά βρουν τά μεταλλεία. Τόσο οί παλιοί κάτοικοι δσο καί οί Φοί
νικες, επειδή άσφυκτιοΰν άπό τήν πίεση τοΰ δυναμικώτερου κι ασύγκριτα πολυ
πληθέστερου Ελληνικού στοιχείου, βυσσοδομοΰν έναντίον του καί συμμαχούν μέ 
τούς ξένους ώστε μετά άπό τόν Μέγα ’Αλέξανδρο έξαφανίζονται άπό τήν ιστορία, 
-τ- ..μαρτυρία τών αρχαίων δτι ή Κύπρος δέχτηκε τούς “Ελληνες μετά τόν
Τρωικό πόλεμο δέν είναι αληθινή, γιατί συναντούμε “Ελληνες στήν Κύπρο 200 χρό
νια πρωτύτερα. Στούς ιστορικούς χρόνους, έπειδή τά μάτια τών Κυπρίων ήταν 
πάντα γυρισμένα πρός τήν Ελλάδα, έγινε προσπάθεια νά συνδεθούν οί πόλεις 
ης Κύπρου μέ μιά μητρόπολη στήν Ελλάδα. "Ετσι έλέγετο δτι ή Πάφος ήταν 
αποικία τών ’Αρκάδων, τό Κούριον έθεωρεΐτο αποικία του ’Άργους, ή Σαλαμίς 
τής ’Αττικής Σαλαμίνος καί οί Γόλγοι τής Σικυώνος. “Ομως κάτω άπό τις παρα
δόσεις αύτές κρύβεται μιά μεγάλη άλήθεια.: δτι οί “Ελληνες τής Κύπρου προ
έρχονται άπό την Πελοπόννησο. Τότε στήν Πελοπόννησο κατοικούσαν διάφορες 
Ελληνικές φυλές πού ασφαλώς μιλούσαν τήν ίδια γλώσσα, δπως οί ’Αχαιοί, οί 
Άργείοι, οί Δαναοί, οί ’Αρκάδες. Μετά τήν κάθοδο τών Δωριέων οί πρόγονοι 
τών Κυπρίων γνωστοί σάν ’Αρκάδες περιορίζονται στό κέντρο τής Πελοποννήσου 
στήν ’Αρκαδία.

Ή διάλεκτος τής αρχαίας Κύπρου είναι ή Ελληνική διάλεκτος τών ’Αχαιών 
πού κατοίκησαν σ’ αύτή ήδη άπό τό 1400 π.Χ. Δυστυχώς δπως συμβαίνει μέ 
πολλές Ελληνικές διαλέκτους δέν παρεδόθησαν λογοτεχνικά κείμενα στήν άρχαία 
Κυπριακή διάλεκτο κι δλες οί γνώσεις μας γι’ αύτή προέρχονται άπό τις έπι- 
γραφές καί τούς λεξικογράφους πού διάσωσαν διαλεκτικές λέξεις.

Έν τούτοις μπορούμε νά τή μελετήσουμε σέ άρκετή έκταση καί νά τήν κατα
τάξουμε. Παρουσιάζει ενα άρκετά παλιό τύπο τής Ελληνικής γλώσσας κ*  εί
ναι αδελφή τής ’Αρκαδικής διαλέκτου. Σήμερα πού άποκρυπτογραφείται ή γραμ
μική γραφή Β, ή Κυπριακή διάλεκτος προσφέρει πολυτιμότατη βοήθεια στόν ταυ- 
τισμό τών λέξεων γιατί είναι ό άμεσος διάδοχος τής γλώσσας τών ’Αχαιών καί 
πιό κοντά σ’ αύτή άπ’ δλες τις άλλες Ελληνικές διαλέκτους. Άλλά καί στήν 
ιστορική μελέτη τής Ελληνικής γλώσσας ή Κυπριακή διάλεκτος είναι άπαραίτη- 
τη, γιατί μέ τήν άρχαιοπρεπέστερη μορφή της δίνει τό κλειδί στήν κατεννόηση πολ
λών μεταγενεστέρων σχηματισμών.

Μέ τήν Αρκαδική ή Κυπριακή διάλεκτος παρουσιάζει μεγάλη όμοιότητα, μά 
εχει και μερικές διάφορες. Οπως καί ό Ομηρος καί οί δυό διάλεκτοι δέν έ- 
χουν άρθρο γιατί αυτό, είναι μεταγενέστερο δημιούργημα τής Ελληνικής γλώσ
σας απο τη δεικτική αντωνυμία. “Ομως ή Αρκαδική διάλεκτος έπειδή έμεινε 
απομονωμένη εχει καί δυίκό άριθμό, ένώ ή Κυπριακή, δπως συνέβη μέ δλα τά 
Ελληνικά μέρη,πού προώδευσαν κ’ έπιδόθηκαν στό έμ’πόριο, δέν έχει. Στήν Ατ

τική διαλεκιο ο δυίκος είναι παραδοσιακό στοιχείο, καθαρεύουσας τών αριστο
κρατικών πού έξαφανίζεται δταν παίρνουν τήν έξουσία λαϊκώτερα στρώματα. 
Επίσης στην Αρκαδική διάλεκτο ανιχνευονται και άραιά ’Ιωνικά στοιχεία, γιατί 

πρό τής καθόδου τών Αχαιών κατοικούσαν στήν Πελοπόννησο ’Ίωνες.
Στήν Ελληνική γλώσσα ανευρίσκονται καί μερικές Φοινικικές λέξεις πού 

άνοιφέρονται ,σέ αντικείμενα πού γνώρισαν οί “Ελληνες άπό τήν Ανατολή, δπως 
κινύρα, σινδόνη, άρραβων. Φοινικικές λέξεις είναι φυσικό ν’ άνευρίσκωνται καί 
στήν Κυπριακή διάλεκτο, άφοΰ είχαν ίδρυθή Φοινικικοί σταθμοί στήν Κύπρο. Τέ
τοιες πού δέν ύπερβαίνουν τις πρώτες δεκάδες τών αριθμών άναφέρει ό λεξικο

νοάφος 'Ησύχιος του Ε' u.X. αιώνα, υά πρέπει οπωσδήποτε ν’ άναφερθή δτι ό 
'Ησύχιος άντλεί λέξεις ίσχυρώς διαλεκτικές αγνοώντας τήν προέλευσή τους κ’ 
έτσι οί έλάχιστες Φοινικικές λέξεις πού αναφέρει είχαν προτεραιότητα μπροστά 
στις γνώριμές του Ελληνικές λέξεις. Κι’ δμως οί Φοινικικές λέξεις πού άναφέ- 
ρει είναι τόσο λίγες!

'H Κύπρος παρουσιάζει στενώτατες σχέσεις μέ τήν Πελοπόννησο καί στή 
θρησκεία, τή μυθολογία, τούς θεσμούς καί τήν όνομασία τόπων καί πόλεων.^ Στό 
Κούριον λατρευόταν κάποιος θεός Περσευτός πού ένθυμίζει τόν όχυρωτή τών Μυ
κηνών Περσέα πού λατρευόταν έκει σάν ήρωας. Υπήρχε άκόμη στήν Κύπρο λα
τρεία Απόλλωνος Άμύκλου πού σχετίζεται ασφαλώς πρός τήν πανάρχαιη λα
τρεία στις Άμύκλες κοντά στή Σπάρτη. Ό 'Ησύχιος μας πληροφορεί δτι μ,ιά 
τάξη χρησμολόγων στήν Κύπρο λέγονταν Άχαιομάντεις: Άχαιομάντεις· «οί τών 
Θεών εχοντες ίερωσύνην έν Κύπρω».

Τά αρχαία τοπωνύμια δέ λησμονήθησαν σήμερα στήν Κύπρο, μά πολλές βου
νοκορφές καί πολλά χωριά ονομάζονται άκόμη έπειτα άπό τόσες χιλιάδες χρόνια 
μέ τό άρχαίο δνομα, άκόυη καί μέ όνομασία πού έχει σχέση μέ δνομα κάποιου 
θεού. “Ενα παράδειγμα θά ήταν’αρκετό. Ό ’Όλυμπος σάν κατοικία τών θεών 
είναι δημιούργημα τών Αχαιών τής Θεσσαλίας, πού είναι γνωστοί μέ τό δνομα 
Αίολείς. “Οπου μετανάστευσαν αύτοί έπήραν μαζί τους καί τις παραδόσεις τους 
κι ώνόμασαν κι άλλα βουνά Όλύμπους. Είναι γνωστό πώς ένα μέρος αύτών 
ώνομάστηκε γιά πρώτη φορά “Ελληνες. Γνωρίζομε άκόμη δτι ’Αχαιοί άπό τή 
Θεσσαλία μετανάστευσαν στήν ’Ήλιδα δπου μεταφέρανε τόν θεσμό τών Ελλανο
δικών κ’ έδωσαν τό δνομα ’Ολυμπία. Οί θεσσαλικοί καί Βοιωτικοί~ μύθοι είναι 
κοινής καταγωγής κ’ έχει έξακριβωθή δτι Μινύαι όρμώ[ΐενοι εκ τοΰ Βοιωτικοΰ 
Όρχομενοΰ κατέλαβαν μέγα μέρος τής Δυτικής Πελοποννήσου^ μέ τήν Πόλο. ’Έ
τσι στή Δυτική Πελοπόννησο συναντώνται στοιχεία θεσσαλικά καί Βοιωτικά δ
πως Οίχαλία, ’Ίφιτος, Εύρυτος καί Κένταυροι έπί τής Φολόης. Αξιοθαύμαστο 
είναι δτι άναφέρονται παραδόσεις γιά Κενταύρους καί στήν άρχαία Κύπρο καί 
σήμερα άκόμη μιά κορυφή ψηλότερα άπό τήν Άκανθού διατήρησε τό δνομα 
’Έλυμπος πού τής έδωσαν οί Αχαιοί πού έφθασαν στήν Κύπρο.

Άλλά καί πολλά πράγματα πού θεωροΰνταιι Ανατολικής προελεύσεως άπο- 
δεικνύεται πώς έχουν βαθύτερες ρίζες. Ή θεά τών περιστερών π.χ. δπως τή γνω
ρίζουμε άπό τήν Κρήτη καί τις Μυκήνες αναφαίνεται καί στήν Κύπρο. Ονομά
ζεται Κύπρις ή’ Κυπρογένεια κ’ έχει συγχωνευθή πρός τήν έντοπία άνάλογη θεό
τητα. ’Έχει δμως καί τό δνομα Αφροδίτη πού προήλθε άπό τις Μυκήνες. Ο 
ναός της στήν Πάφο δπως δείχνουν οί άπεικονίσεις διατήρησε, τόν τύπο τοΰ Κρητο- 
μυκηνάίκοΰ ίεροΰ σηκοΰ μέχρι τό τέλος. Ό βασιλεύς Κινύρας, δηλαδή έκεϊνος 
πού ψάλλει μέ τή συνοδεία κιθάρας, είναι έπώνυμος αρχηγέτης τοΰ ιερατικού γέ
νους τής Πάφου καί τό πάρισο τοΰ Απόλλωνος, διότι ό Απόλλων σά μουσαγετης 
φέρει λύρα καί τήν πανάρχαιη ποδήρη ένδυμασία πού διατήρησε από τούς ιερείς 
τής Κρητομυκηναϊκής έποχής.

Στήν έξέλιξη τής Ελληνικής γλώσσας ύπάρχει ένα γεγονός πού δέν μπορεί 
νά τό παραγνώριση κανένας μελετητής τής Νέας Ελληνικής γλώσσας. Είναι 
δημιουργία τής Κοινής Ελληνικής γλώσσας. ‘Η πνευματική άκτινοβολία τών 
Αθηνών άρχισε νά έπιβάλλη τό ιδίωμα τών Αθηνών σάν πανελλήνιο γλώσσα. 

"Ηδη άπό τούς κλασσικούς χρόνους Αττικοί τύποι έμφανίζονται σέ μερικές δια
λέκτους- πρώτη ύπέκυψε ή ’Ιωνική διάλεκτος. ’Έτσι ένας νεώτερος τύπος τής 
Αττικής μέ στοιχεία τής ’Ιωνικής διαλέκτου άρχίζει νά διαδίδεται στις Ελληνι
κές χώρες καί νά έπιβάλλεται. Αυτή τή γλώσσα υιοθέτησε σάν έπίσημη ή Μα
κεδονική αύλή, γιατί οί Μακεδόνες δπως καί οί Κύπριοι πού απείχαν πολύ άπό 
τό κέντρο ήθελαν νά νοιώθουν ενωμένοι μέ τούς όμοφύλους^ τους καί γι αυτό 
άποβλέπουν μέ φανατισμό πρός τό κέντρο τοΰ Ελληνισμού. Εννοείται ότι ή 
Αττική Κοινή δέν έπεβλήθη διά μιας, άλλά κατ’ άρχάς παρέχοντας άφθονα στοι
χεία έβοήθησε νά σχηματισθοΰν κι’ άλλες κοινές δπως ή Δωρική καί η Βορειο
δυτική κοινή, πού διατηρήθηκαν πολλούς αιώνες δστερα. Επιγραφές σε Κυπρια
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κή διάλεκτο μέ επίδραση ’Αττικών τύπων δέν παραδίδονται ϊσως λόγω τών ιστο
ρικών περιπετειών τής νήσου.

Οί Μακεδόνες πού έφεραν τόν Ελληνικό πολιτισμό ώς τά πέρατα του κόσμου 
πήραν μαζί τους καί τήν ’Αττική Κοινή καί τήν έκαμαν παγκόσμιο γλώσσα. ‘Η 
νέα Ελληνική γλώσσα κατάγεται άπ’ αύτή τήν ’Αττική Κοινή. Μόνο ή Τσακονική 
διάλεκτος στήν Κυνουρία τής Πελοποννήσου δέν προέρχεται άπό τήν Κοινή, άλλά 
άπό τή Λακωνική του Β' μ.Χ. αιώνα. 'Η Κύπρος έμεινε κάτω άπό τούς Πτολε- 
μαίους άπό τό 294 π.Χ. μέχρι τό 58 π.Χ. κ’ ήταν ένωμένη μέ τό κράτος τής Αίγύ- 
πτου. Επομένως ή Κοινή πού διαδόθηκε στήν Κύπρο είναι ή ’Αττική πού έφεραν 
οί Πτολεμαΐοι στήν Αίγυπτο. ‘H σημερινή Κυπριακή διάλεκτος διατηρεί μεγάλο 
αριθμό λέξεων τής Παλαιας Διαθήκης πού μεταφράστηκε στήν Ελληνική έπί Πτο- 
λεμαίων στήν ’Αλεξάνδρεια. ’Ακριβώς τήν ιδία έποχή έγκαταλείπεται άπό τούς 
Κυπρίους τά πανάρχαιο συλλαβογραφικό άλφάβητο πού έφεραν μαζί τους οί ’Α
χαιοί καί υιοθετείται τό κοινό Ελληνικό άλφάβητο ασφαλώς γιά νά γράψουν τό 
νέο ιδίωμα πού είσάγεται στήν Κύπρο.

Λέξεις τών άρχαίων διαλέκτων σώζονται στά νέα Ελληνικά έφ’ δσον αύτές 
υιοθετήθηκαν άπό τήν Κοινή. Τέτοιες λέξεις μπορεί ν’ άναφέρωνται άπό τούς αρ
χαίους, άλλά καί νά είναι αμάρτυρες άπό άλλου, μά οπωσδήποτε άρχαιες Ελ
ληνικές. 'Η Κυπριακή, ή Ποντική καί ή Κρητική διάλεκτος είναι άπό τις πιό ση
μαντικές στή διατήρηση άρχαίων διαλεκτικών στοιχείων. Είναι καταπληκτικός ό 
μέγας άριθμός λέξεων του 'Ησυχίου, τών συγγραφέων, φυσικών, ιστορικών καί άλ
λων πού συναντώνται σήμερα στήν Κύπρο. Μερικές παραδίδονται σά διαλεχτικές 
άλλων μερών, μά θά συνηθίζονταν καί στήν άρχαία Κύποο. άφου ζουν άκόμη σή
μερα, δπως τό ροδοί γιά τό όποιο ό Πολυδεύκης γράφει: *σιτοδόλια ’ ταΟτα δέ 
ρογούς Σικελιώται ώνόμαζον». Άπό τά στοιχεία τής άρχαίας Κυπριακής διαλέ
κτου ϊσως διασώθηκε ένα μόνο, τό έγώνυ καί τό έσούνυ δπου τό νυ είναι άρχαίο 
Κυπριακό έγκλιτικό μόριο πού συνοδεύει άλλες άντωνυμίες δπως δνυ= δδε, τόνυ= 
τόδε. Δέν είναι πιθανό νά πρόκειται γιά τό έγώνη και τύνη, γιατί αύτά είναι μάλ
λον Δωρικοί σχηματισμοί. ’Όχι μονάχα λέξεις άπό τήν άρχαία γλώσσα διατη
ρήθηκαν στή σημερινή Κυπριακή διάλεκτο, άλλά καί έκφραστικά σχήματα δπως 
καρταμοθωρώ άπό τό άρχαίο κάρδαμον βλέπω = έχω δψη τραχεία, καί συντάξεις 
δπως άπλή αιτιατική πρός έκφρασιν κινήσεως μέ ρήματα κινήσεως σημαντικά δπως 
«πάω Χώραν» καί γενική μέ ρήματα μνήμης καί λήθης σημαντικά δπως «άθθυμήθην 
του άρφοΰ του». Αύτό πρέπει νά τό θυμούμαστε γιατί θά μάς χρησιμεύση στήν 
έξαγωγή μερικών συμπερασμάτων.

Συνήθως λέγεται δτι ή σημερινή Κυπριακή διάλεκτος διασώζει 'Ομηρικές λέξεις. 
’Ασφαλώς! Γιατί άν δέ διατηρούσε άπό κάθε στίχο τού 'Ομήρου τούλάχιστο μιά λέξη 
δέ θά ήταν Ελληνική διάλεκτος. 'Η νέα Ελληνική γλώσσα είναι ή ϊδια μέ τήν 
άρχαία κΓ άν διαδάσουμε ένα όποιοδήποτε κείμενο στή σημερινή γλώσσα ένα πολύ 
άσή μαντό ποσοστό λέξεων θά βρούμε πού δέν ύπάρχουν καί στήν άρχαία γλώσσα. 
Είναι γεγονός δτι άπό τό λεξιλόγιο τού 'Ομήρου σώζονται στήν Κύπρο πολλές 
λέξεις πού δέ συναντώνται άλλού, δπως αύλή μέ τή σημασία σπίτι, μά δέν είναι 
άλήθεια πώς σώζονται τύποι τού 'Ομήρου, πού παρουσιάζει μιά έξιωνισμένη Αιολική 
διάλεκτος.

Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ή Κύπρος άποτελεί μέρος τοΰ Βυζαντινού 
κράτους κ’ έχει πάντα στραμμένα τά βλέμματα πρός τό κέντρο τού Ελληνισμού 
τήν Κωνσταντινούπολη. Τό πνεύμα τού Βυζαντίου διεπότισε τόσο πολύ καί τις πιό 
απομακρυσμένες περιοχές τής αύτοκρατορίας, ώστε έπέδαλε τή δική του Κοινή 
γλώσσα σέ δλα τά Ελληνικά μέρη. Σέ κανένα άλλο Ελληνικό μέρος δέ διατη
ρήθηκε τόσο καλά ή Κοινή τού Βυζαντίου δσο στήν Κύπρο στό λεξιλόγιο, στά 
σχήματα τού λόγου καί στις παραγωγικές καταλήξεις. Μπορούμε άδίσταχτα νά 
πούμε πώς οί Κύπριοι σήμερα μιλάνε Βυζαντινά. Τά τοπωνύμια σέ —έα δπως 
Κυθρέα, Σολέα έχουν Βυζαντινή κατάληξη, τά χωριά Νικήτας, Νικητάρι, Μόρφου, 
δηλαδή ~στά κτήματα τού Ευμόρφου έχουν Βυζαντινά όνόματα, πολλά παράγωγα 
προτιμούν τή Βυζαντινή κατάληξη —άρης π.χ. παγωτάρης, ένώ ή άλλη Ελληνική 
έχει τήν Τουρκική κατάληξη —τζής, π.χ. παγωτατζής.

Άπό τούς Βυζαντινούς χρόνους διασώθηκαν δημοτικά τραγούδια, άκριτικά 
καί παραλογές, δσα σέ κανένα άλλο μέρος τού Ελληνισμού. 'Η γλώσσα τους 
είναι έπική, άφταστη σέ έκφραστικότητα, στιδαρή καί άρρενωπή, γεμάτη παλμό 
καί ζωή, ώστε άν λέγαμε δτι ή Κυπριακή διάλεκτος είναι ή κατ’ έξοχήν γλώσσα 
τών Άκριτικών τραγουδιών δπως τών 'Ομηρικών έπών ή έξιωνισμένη Αιολική δέ 
θά ’χαμέ κανένα λάθος.

Μετά τή διάσπαση τοΰ Βυζαντινού κράτους πού άρχισε μέ τις Σταυροφορίες 
έλειψε γιά πολλά Ελληνικά μέρη ένα ισχυρό πολιτικό κέντρο πού ήτάν ή 
Κωνσταντινούπολη κ’ έτσι έπέδωσαν οί διαλεκτικές διαφορές πού άρχισαν ήδη άπό 
παλιότερα. ’Έτσι προέκυψαν οί νέες Ελληνικές διάλεκτοι.

Άπό τοΰ 649 μέχρι τοΰ 965 μ.Χ. έγιναν φοβερές έπιδρομές τών ’Αράβων κατά 
τής Κύπρου. Άναφέρονται έρημώσεις τής νήσου καί μετοικίσεις Κυπρίων τό 691—2 
στή Νέα Ίουστινιανή στήν έπαρχία Ελλησπόντου άπό τόν ’Ιουστινιανό Β' καί τό 912 
στή Βαγδάτη άπό τούς ’Άραβες. Άπ’ δλες αύτές τις περιπέτειες σώθηκαν στήν 
Κυπριακή διάλεκτο καμμιά δεκαριά Αραβικές λέξεις. 'Η Κύπρος δέν άπετέλεσε 
ποτέ μέρος τοΰ Αραβικού κράτους. Ό Η. Gregoire γράφει σχετικά: «Καμμία 
εϊδησις Ανατολικών πηγών δέν έπιτρέπει νά πιστεύσωμεν δτι ή Κύπρος άπετέλεσε 
τμήμα τοΰ Αραβικού κράτους, δπως ή Κρήτη παραδείγματος χάριν».

Άπό τού 1192 μέχρι τού 1489 κατείχαν τήν Κύπρο οί Γάλλοι Λουζινιανοί· τού
τους διαδέχθηκαν οί Βενετοί μέχρι τού 157Γ άκολούθησαν οί Τούρκοι μέχρι τού 
1878 κ’ οί ’Άγγλοι μέχρι τού I960 όπότε ή Κύπρος άπέκτησε τήν άνεξαρτησία της. 
'Όλοι αύτοί οί κατακτητές άφησαν γλωσσικά στοιχεία στήν Κυπριακή διάλεκτο, 
περισσότερα οί Λουζινιανοί κ’ οί Τούρκοι, λιγώτερα οί Βενετοί κ’ έλάχιστα οί ’Άγ
γλοι. Στήν προκειμένη περίπτωση ισχύει ό γλωσσικός νόμος δτι μιά γλώσσα παίρ
νει άπό άλλη γλώσσα πού έρχεται σ’ επαφή λέξεις γιά πράγματα πού πρώτη φορά 
νά γνωρίζει. Οί διάφοροι άξιωματοΰχοι τών Γάλλων, ό όπλισμός τους, ή ένδυ- 
μασία τους ήταν φυσικό νά όνομαστούν στήν Κυπριακή διάλεκτο μέ τις ϊδιες 
λέξεις πού άκουαν οί Κύπριοι τούς Γάλλους νά τά όνομάζουν. Οί Βενετοί έφεραν 
στήν Κύπρο τις πουρνέλλες καί τις μαραπέλλες κ’ επειδή οί Κύπριοι πρώτη φορά 
έβλεπαν τά δέντρα αύτά, τά ώνόμασαν μέ τά ϊδια όνόματα τών Βενετών. Οί άρχές 
τών Τούρκων, ό μουχτάρης κι ό άζάς, οί φόροι, «τό μιρί» ήταν φυσικό νά όνομα
στούν μέ τά Τουρκικά όνόματα, γιατί δέν τά είχαν αύτά οί Κύπριοι στή γλώσσα 
τους. Επίσης ό κατ’ οίκον περιορισμός κατά τήν Κυπριακή έπανάσταση ώνομά- 
στηκε μέ τήν Αγγλική λέξη κέρφιου δπως τόν ώνόμαζαν οί ’Άγγλοι.

Άπό τή Φραγκοκρατία στήν Κύπρο παραδόθηκαν άξιόλογα κείμενα, πεζά καί 
ποιητικά, πού έχουν μεγάλη σημασία γιά τή μελέτη τής καθόλου Ελληνικής γλώσ
σας. Τέτοια κείμενα _εΐναι οί χρονογραφίες τού Λεοντίου Μαχαιρά καί τού Γεωρ
γίου Βουστρωνίου τού ΙΕ' αιώνα, οί Άσσίζες, μετάφραση Γαλλικών νόμων, τού 
1Δ' αιώνα, τά Κυπριακά Ερωτικά Ποιήματα τού I Στ' αιώνα καί τά δημοτικά 
τραγούδια τής έποχής, δπως τό τραγούδι τής Άροδαφνούσας. Παρατηρείται δτι 
οί χρονογραφίες κ’ οί νόμοι πού γράφτηκαν άπό άνθρώπους στήν ύπηρεσία τών 
Φράγκων παρουσιάζουν ξένες λέξεις κυρίως στήν όρολογία, ένώ τά ποιητικά έργα 
καί μάλιστα τά δημοτικά έλάχιστα Γαλλικά στοιχεία παρουσιάζουν, γιατί αύτά 
προέρχονται άπό τό λαό πού δέν είχε ύποστή σημαντική έπίδραση άπό τούς Φράγ- 
κους. Τό μεγαλύτερο ποσοστό τών λέξεων πού άναφέρονται σά ξένες, Γαλλικές, 
ή Τουρκικές, δέν είναι κατανοητές σήμερα άπ’ τόν λαό ούτε έπιζούν, γιατί άνήκουν 
μονάχα στήν έποχή τους καί στούς κυβερνητικούς ύπαλλήλους πού τις δημιούρ
γησαν. Ό Κρουμβάχερ γράφει έπί τού προκειμένου: «Τώ δντι ε’ις τάς Άσσί- 
ζας καί τάς χρονογραφίας τοΰ Μαχαιρά καί τοΰ Βουστρώνη χρεωστοΰμεν τό δτι 
ή νεοκυπριακή διάλεκτος δύναται νά μελετηθή πληρέστερον πασης άλλης νεοελληνι
κής κατά τήν ιστορικήν της γένεσιν. Εκείνο δέ τό όποιον πρό πολλοΰ άνεγνωρί- 
σθη, δτι ό Δυτικός πολιτισμός ούδαμοΰ τοΰ Ελληνικού έδάφους ήδυνήθη νά κατα- 
λίπη βαθέα καί διαρκή ϊχνη, μαρτυρείται καί ύπό τής παρατηρήσεως δτι αί πλεί- 
σται Γαλλικαί έκψράσεις ών βρίθουσιν αί Έλληνικαί Άσσίζαι είναι σήμερον έντε- 
λώς άγνωστοι καί άκατανόητοι έν Κύπρω». Οί Άσσίζες είναι τό πρώτο παρά- 
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δείγμα συγγραφής νόμων στήν Ελληνική δημοτική γλώσσα καί τά Κυπριακά ’Ερω
τικά Ποιήματα κατέχουν μιά άπό τις πρώτες θέσεις στή νεοελληνική λυρική ποίη
ση μέχρι σήμερα.

Τά λείψανα τών Φράγκων πού διατηρούνταν στήν Κύπρο κατά τήν Τουρκική 
κατάχτηση έπειδή πιέζονταν άπό τούς Τούρκους πού φοβούνταν τούς Καθολικούς 
καί τήν έπέμβαση^ του Πάπα έξώμοσαν. Είναι οί γνωστοί Λινοβάμβακοι, έλληνό- 
φωνοι Μωαμεθανοί χωρίς κανένα εθνικό συναίσθημα καί μέ μιά άμυδρή ανάμνηση 
πώς~είναι καί Χριστιανοί. Αύτούς τά τελευταία χρόνια μέ τήν έξαψη του φανατι
σμού τούς κέρδισαν οί Τούρκοι κι αρχίζουν νά μαθαίνουν Τουρκικά.

Αλβανικές καί Σλαβικές λέξεις δέν ανευρίσκονται στήν Κυπριακή διάλεκτο 
όπως στήν άλλη Ελληνική έκτος αν τό δάνειο έγινε έπί Βυζαντινών, γιατί οί λαοί 
αύτοί δέν πάτησαν στήν Κύπρο.

μεγάλη ανάπτυξη τής Κρητικής λογοτεχνίας κυρίως κατά τόν ΙΖ' αιώνα 
παρ’ όλίγο νά έπιβάλη τήν Κρητική διάλεκτο σάν πανελλήνια γλώσσα. "Ομως 
ακολούθησε ή Τουρκοκρατία καί μετά τήν άπελευθέρωση δταν ή ’Αθήνα έγινε κέν
τρο τού Ελληνισμού^έπεβλήθη καί ή διάλεκτός της σάν πανελλήνια γλώσσα. Ή 
διάλεκτος τών ’Αθηνών προήλθε άπό τή Μοραΐτικη καί έν μέρει τήν Κυκλαδίτικη. 
Στούς χρόνους μας δμως πού κ’ οί δασονόμοι παρεισέφρησαν σά μανιτάρια στό 
χορό τών φιλολόγων λένε μερικοί ξένοι πώς ή Κυπριακή είναι παρεφθαρμένη Ελ
ληνική γλώσσα. ’Άν συγκρίνουν την Κυπριακή μέ τήν κοινή Ελληνική τών ’Αθη
νών πού είναι μεταγενέστερο δημιούργημα, τότε θά μπορούσαν νά πούν πώς κ’ ή 
’Αθηναϊκή είναι παρεφθαρμένη Ελληνική άν γινόταν ή Κρητική πανελλήνια γλώσ
σα. Ή Κυπριακή διάλεκτος παρουσιάζει συγγένεια υέ τή Δωδεκανησιακή καί μέ 
μερικά ιδιώματα πού μιλιούνταν άλλοτε στή Μικρά ’Ασία, γιατί οί "Ελληνες τών 
μερών αύτών έρχονταν σέ τακτικώτερη έπαφή μεταξύ τους. Τά ξένα στοιχεία 
στήν Κυπριακή διάλεκτο είναι έλάχιστα όφειλόμενα στις ιστορικές περιπέτειες της 
νήσου καί δέν αλλοιώνουν καθόλου τόν Ελληνικό χαρακτήρα της. Ή Κυπριακή 
διάλεκτος είναι Ελληνική καί στό λεξιλόγιο καί στήν ούσία, στό ένδυμα καί στό 
σώμα.

Συγκρινόμενη ή σημερινή Κυπριακή διάλεκτος μέ τήν Κοινή Ελληνική πα
ρουσιάζεται περισσότερο αρχαιοπρεπής στή διατήρηση τύπων, άλλά καί πιο έξει- 
λιγμένη στό Φθογγολογικό καί τό τυπικό. Τό περίεργο αύτό φαινόμενο όφείλεται 
στήν καθαρεύουσα καί τήν παιδεία πού ξανάφερε στήν ζωή παλιούς τύπους κ’ έ
καμε ώστε κανένας Φθογγικός νόμος νά μή ίσχύη απόλυτα στή νέα Ελληνική, ένώ 
ή Κυπριακή έμεινε ακαλλιέργητη καί μακριά άπό τήν παιδεία καί μπόρεσε νά γίνη 
mò όυοιόμορψη στό φθογγολογικό καί τήν κλίση τών όνομάτων. Πολλές τάσεις 
τής νέας Ελληνικής πού άνέκοψε ή παιδεία μπορούμε νά τις παρακολουθήσουμε 
άβίαστα στή σημερινή Κυπριακή διάλεκτο.

„ ™θτεύουυε στην καθαρότητα καμμιάς Φυλής, δμως ή μελέτη τής Κυπρια
κής διαλέκτου πείθει τόν καθένα δτι ό ίδιος κατά βάση λαός κατοικούσε τήν Κύ
προ άπό τούς άρχαίους χρόνους ώς τά σήμερα. ”Αν άφωμοιώθηκαν μερικοί ξένοι 
δε σημαίνει ^τίποτε, μονο δείχνεται ή ζωτικότητα τής φυλής. ’Έγινε κατά καιρούς 
αραιωση τού πληθυσμού, μά ποτέ έρήμωση, γιατί μονάχα ένας κατά βάση άναλ- 
λοίωτος πληθυσμός μπορούσε να διάσωση τόση αφθονία όνομάτων καί γλωσσικών 
στοιχείων άπό τήν αρχαιότητα πού δέ διατηρήθηκαν πουθενά αλλού. Σ’ δσους 
έθελοτυφλουν καί κινούμενοι οχι άπό τήν έπιστήμη άλλά άπό τήν πολιτική δοξά
ζουν άλλα άπό αύτά δέν έχομε τίποτε άλλο νά πούμε παρά μόνο «λάβετε μηδέν 
καί κρατείτε καλώς».

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΕΙΡ. ΠΑΝΑΓΗ
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΟΥ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΟΥ

Πώς μπορώ νά σέ λέω άγάπη μου, πώς μπορώ νά σέ τραγουδώ γλύκα μου 
πώς, άφού δέ μ’ άφήνεις καμιά νύκτα μου νά κλάψω 
στόν ώμο σου γέρνοντας δπως ό σταυρωμένος στά κλαδιά του σταυρου του 
άπλωσέ μου τό γέλιο σου, σκέπασέ με καλά , , „
κρυώνω πολύ, ά, κρυώνω, ό άγέρας μπαίνει πιά κι άπ τες τρύπες των δέκα 
r δακτύλων μου

κτυπιέται άπά στό γυμνό στήθος τής ποίησης, τυρα^νέται 
πειράζει, σού λέω, αδριο πού θάρθης δλα πρέπει νάναι στή θέση τους 
μού φαίνεται. ’Ίσως θελήσεις νά πλύνης τά χέρια σου, τό δάκρυ μου 
ξενυκτώντας μονάχο δίπλα στήν άδεια σου θέση μιά νύκτα 
δυο νύκτες, νύκτες ολόκληρων πέντε χρόνων 
θάχη στερέψει.
’Ήπιε ή αναμονή μου,

ήπιε ή σιωπή σου,, 
ήπιε ή πίκρα μου.

Ή προσευχή μου διπλώθη στά πόδια σου — ένα έλαφάκι στόν πρώτο 
ζωολογικό του κήπο. Κι έκεί παρακάλεσα νάναι ή καρδιά σου άπαλή 
σάν καί τά χέρια σου. Νάναι ή φωνή σου σάν ένα άγιασμα 
σάν ένα δένδρο στήν άκρη τής θάλασσας στές μέρες τού θέρους 
παρακάλεσα νάσαι. Λίγο πιο κάτω μέ άρπαξεν δμως 
ένας βοριάς καταχείμωνο. ’Έκλεισ’ απότομα τά δύο μου_ χέρια, 
τυλίχθηκα. Πάντα ύπάρχει καιρός νά προφθάσης. Τό πρώτο 
τραίνο πού χάθη σφυρίζοντας μέσα στή νύκτα μπορείς να προλάβης στόν πάρα 
κάτω σταθμό. Ή σιωπή σου τά μπέρδευε. Στό μεταξύ τά φώτα 
τοΰ τραίνου σβήσαν στό μέσο τοΰ δρόμου. Τό σφύριγμα μόνο 
ακουόταν σ’ απόσταση δέκα μιλίων. θαρρούσα πως ήσουν έσύ 
καί μέ φώναζες. Καί καθώς τά χέρια του άπλώνονταν, χρυσαφιές 
άνταύγειες μέ διαπέρναγαν, μου έσκαβαν 
δυό αύλάκια στό στήθος. Τό αίμα καθάριο — σάν ποίηση — 
ξέβγαινε μές άπ’ τό στήθος μου, άκριβώς δπως 
τό νερό στήν πηγή του.

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ
Τά μάτια μου δυό πιστά σκυλλιά στό κατόπι σου.
Τά μαλλιά μου νά σφογγίζουν τά πόδια σου.
Ή καρδιά μου στά χέρια σου καλύτερα παρά στό λιμάνι μου 
πού φουρτούνιασε. Δέν παραδέχομαι τά χρώματα.
Μονάχα τή χλωμάδα τού τίμιου μετώπου σου. 
Άρνιέμαι τό φώς. Τά μάτια μου δέν ξεχωρίζουν 
παρά μόνο τό φώς τών ματιών σου. 
Τής καρδιάς μου τά κόκκινα ξεφτίδια μαζεύω 
νά ύψώσω γιοφύρι πάνω άπ’ τό δάκρυ μου 
νά περνάς νά κτενίζης τά μαλλιά σου 
στό ποτάμι μου.

ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΑΓΑΠΗΣ
’Έτσι ώς ό ήλιος έγερνεν στή λίμνη τών ήρεμων νερών 
τό πρόσωπόν της έσχεδίαζεν. Λιγνόν, χωρίς ίχνος ρυτίδος 
μόνο στ’ άκρόχειλο μιά χαρακιά βαθειά ώς σημάδι.
Είχαν μιάν άπορία παιδιού τής πρώτης~ τά δυο μάτια της 
κι είχαν τήν λυπημένην όψη τ’ όρφανού τά μάγουλά της.

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΗ
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ΚΑΛΑ- ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΠΟΙΗΤΡΙΕΣ
(διάλεξη)

"Αν έπρόκειτο νά κάνουμε τήν Ιστορία τής γυναικείας ποιήσεως στήν Ελ
λάδα, έπρεπε ν’ άνατρέξουμε στήν αρχαιότητα, γιά ν’ άναφέρουμε τή Σαπφώ, τήν 
Κόριννα, τήν ’Ήριννα, τήν Πράξιλλα, τήν Άνύτη, τήν Τελέσιλλα καί πολλές 
άλλες, πού μπορούμε νά βρούμε στήν αρχαία Λυρικήν ’Ανθολογία. Ούτε καί θ’ 
άρχίσουμε άπό τούς Βυζαντινούς χρόνους, στούς όποιους οί συνθήκες ήταν τέ
τοιες, πού μόνον λίγες γυναίκες μπορούσαν νά γράφουν κι’ αύτές πάλιν έλάχι- 
στες μπορούσαν νά γίνουν γνωστές. Είναι δμως βέβαιο — τό παράδειγμα τής 
Κασσιανής δέν είναι μοναδικό — πώς πολλές βυζαντινές άρχοντοπούλες θάδιναν 
μέ τόν στίχο διέξοδο στά θρησκευτικά τους πρώτα, κι’ ύστερα στά άλλα τους 
συναισθήματα, πού μπορούσε νά δοκιμάση ή γυναικεία τους καρδιά. Στούς χρό
νους πάλι τής Τουρκοκρατίας ήταν τόση ή αμάθεια γενικά στόν ύπόδουλον έλλη- 
νισμό, πού μόνο στό δημοτικό τραγούδι θά μπορούσαν νά βροΰν τήν έκφρασή τους 
τά πιό γνήσια καί πιό έντονα συναισθήματα τού "Ελληνος. "Οπως δμως δέν έλει- 
ψαν καί τότε οί "Ελληνες βάρδοι, έτσι βρίσκουμε κάπου - κάπου καί λιγοστά όνό- 
ματα Έλληνίδων, πού μπόρεσαν νά ξεχύσουν τόν πόνο τους γιά τήν σκλαβιά πρό 
πάντων, σέ άτεχνους ίσως άλλά γεμάτους άφέλεια καί ειλικρίνεια στίχους. Ιδιαί
τερα φαίνεται πώς στήν Επτάνησο, πού δέν πατήθηκε άπό τούς Τούρκους, θά 
βρίσκονταν περισσότερες Έλληνίδες πού νά καταπιάνονται μέ τήν ποίηση επηρεα
σμένες ασφαλώς καί άπό τήν ’Ιταλικήν ποίηση, πού άλλωστε παρατηρείται καί 
μέ τήν ά ν δ ρ ι κ ή λογοτεχνία στήν Επτάνησο.

Είπαμε δμως πώς δέν πρόκειται νά άνατρέξουμε τόσο μακρυά. Μιά τέτοια 
αναδρομή θά ένδιέφερε πιό πολύ τόν ιστορικό τής έλληνικής γυναικείας ποιήσεως. 
Εμείς τώρα ένδιαφερόμαστε πιό πολύ νά μάθουμε πώς αισθάνεται ή νεώτερη 
Έλληνίδα μέσα στό φυλετικό καί κοινωνικό της περιβάλλον καί νά έκτιμήσουμε 
ανάλογα τή θέση, πού θά μπορούσε νά καταλάβη ή γυναικεία ποίηση μέσα στήν 
νεοελληνική λογοτεχνία. Καί λέμε άπό τώρα πώς οί Έλληνίδες πού γράφουν ποι
ήματα είναι σέ αναλογία πολύ περισσότερες άπό τούς "Ελληνας. Τά φιλολογικά 
περιοδικά είναι γεμάτα άπό στίχους γνωστών καί άγνωστων Έλληνίδων, πού γιά 
νά τά φιλοξενούν σημαίνει, πώς δέν είναι έξω άπό τά πλαίσια τής αληθινής λογο
τεχνίας. Είναι βέβαια γεγονός δτι, έκτος μερικών έξαιρέσεων, ή ποίησή τους δέν 
έχει τό βάθος ή τό πλάτος έκεϊνο, πού θά τής έδινε καθολικώτερο χαρακτήρα. 
’Απορρέει κυρίως άπό τήν προσωπική ζωή τής κάθε μιας καί συνδέεται τις πιό 
πολλές φορές μέ γεγονότα προσωπικά. Είναι δμως κατά κανόνα ειλικρινής έκφρα
ση τοΰ προσωπικού των τόνου, πού δέν είναι άσχετος μέ τήν φύση τής γυναίκας 
καί μάλιστα τής Έλληχίδας. ’Εκφράζει μέ αξιόλογη λυρική διάθεση τις διάφορες 
πτυχές τής γυναικείας φύσεως. Τήν γυναίκα σάν μητέρα, σάν σύζυγο, σάν άνθρω
πο πού άγαπά καί ακόμη σάν άνθρωπο πού σκέπτεται δυνατά καί δημιουργικά. 
Μερικές μάλιστα άπό τις νεώτερες σχετικά, άναζήτησαν τήν έμπνευσή τους μέσα 
στούς φιλοσοφικούς στοχασμούς τού σύγχρονου άνθρώπου, πού τούς παρουσίασαν 
σάν καινούρια θέματα μέ βαθύτατη δμως συγκίνηση καί πηγαΐον λυρισμό. ’Έτσι, 
ένώ τά θέματά τους είναι «μοντέρνα», ή ποίησή τους δέν έχει τίποτα τό έξεζητη- 
μένο καί τό πλαστό. Στό σημείο αύτό μπορούμε νά πούμε πώς ή Έλληνίδα ποι- 
ήτρια ύπερέχει άπό τόν άρρενα συνάδελφόν της.

Άπό άπόψεως καθαρός μορφής ή ποίηση αύτή είναι κατά κανόνα έντεχνη. 
Δέν περιφρονει τούς παραδεδεγμένους κανόνες τοΰ στίχου καί δείχνει μιάν ίδιαί- 
τερην επιμέλεια γιά τό δούλεμα τού στίχου καί τήν άρτια έμφάνιση. Σπανίως 
είναι άτιμέλητη καί πρόχειρη. ’Έχει λεπτότητα, εύαισθησία καί εύγένεια. Μερι
κές, είπαμε, θέλουν νά νεωτερίσουν, νά δείξουν πώς είναι πιό κοντά στά σύγχρο
να προβλήματα τής τέχνης καί τις σύγχρονες ιδέες, άλλά καί σ’ αύτές άκόμη ή 
έλληνική παράδοση καί ή έλληνική ψυχή είναι φανερά.

Οί πρώτες ποιήτριες πού θά δούμε, καί γιά τις όποιες θά περιοριστούμε 
σέ μερικούς γενικώτατους χαρακτηρισμούς, δπως θά κάνουμε καί μέ δλες τις 
άλλες, παρουσιάζονται στή λογοτεχνία ύστερα άπό τά μέσα τού περασμένου αί
ώνος, πρός τό τέλος του, καί στις άρχές τού δικού μας. Καί είναι «δίκαιον άμα 
καί πρέπον» μέ τήν εύκαιρίαν αύτή ν’ άρχίσουμε άπό μιά έλληνίδα ποιήτρια, πού 
συνδέεται κάπως καί μέ τήν Κύπρο. Είναι ή

1. Φλωρεντία Φουντουκλή (1869—1915), πού ό άντρας της ήταν 
γόνος τής ιστορικής κυπραίικης οικογένειας Οίκονομίδη. Πολυταξιδεμένη, πολύ
γλωσση καί μορφωμένη δσο σπάνια στήν έποχή της διακρίθηκε κυρίως ώς πρωτο
πόρος παιδαγωγός καί σάν τέτοια κέρδισε τόν γενικό σεβασμό. ’Αλλά καί στή 
λογοτεχνία διακρίθηκε άπό νωρίς. Δικό της είναι τό γνωστό καί στις γιαγιάδες 
μας ποίημα «’Αποχαιρετισμός», μέ τήν καθαρεύουσά του, πού στήν έποχή της ήταν 
επικρατέστερη:

«Σάς άφήνω πτηνά τής Ελλάδος
Μελωδοί τών δασών, σάς άφήνω» κ.λ.π.

"Υστερα δμως ή εύαισθησία της καί ή είλικρίνειά της τής ύπαγορεύουν νά άντι- 
καταστήση τήν καθαρεύουσα μέ τή δημοτική, μιά στρωτή καί ρέουσα δημοτική, 
στήν όποια μάς έδωσε στίχους γλαφυρούς πάνω σέ θέματα παρμένα άπό τήν 
έθνική καί τήν άλλη ζωή τοΰ "Ελληνος.

2. Άπό τις πιό παλιές μας ποιήτριες, σύγχρονη περίπου μέ τήν Φουντουκλή 
άλλά ζωντανή άκόμη είναι ή Μαρίκα Πίπιζα (1875), πού έξακολουθεί ά
κόμη νά γράψη παρ’ δλα τά γερατειά της καί τήν κατάντια της (βρίσκεται στό 
Γηροκομείο Αθηνών). Τά πρώτα της ποιήματα είχαν κάμει πολλήν αίσθηση στό 
έλληνικό κοινό, ό δέ ’Άγγελος Βλάχος τήν είχεν ώνομάσει «Χάίνε μέ φουστάνια». 
"Ενα μεγάλο μέρος τής ποιήσεώς της είναι πατριωτικό καί χαρακτηρίζεται άπό 
ένα ζωηρό καί εύγενικό πατριωτικόν αίσθημα. Εύγένεια, ειλικρίνεια καί τρυφερό
τητα είναι τά χαρακτηριστικά τής ποιήσεώς της.

3. Αίσθηση έπίσης στήν έποχή μας είχαν κάμει τά ποιήματα τής Ελένης 
Σ βορώνου (1874—1918), άπό άρχοντική Κεφαλλωνίτικη οίκογένεια, μ’ δλο πού 
σήμερα ό ρομαντισμός της μας φαίνεται κάπως ύπερβολικός. Ό έρωτικός ρεμβα
σμός είναι τό κυριώτερο γνώρισμα τής ποιήσεώς της.

θά περιοριστούμε στις τρεις αύτές παλαιότερες ποιήτριες, γιά νά πάμε αμέ
σως στήν έπόμενη περίοδο, πού άρχίζει μέ τήν πρώτη δεκαετηρίδα τοΰ αιώνα μας 
καί πού τήν αντιπροσωπεύουν κυρίως οί έξής:

1. Αιμιλία Στεφάνου Δάφνη: Γεννήθηκε στή Μασσαλία στά 1881 
καί πέθανε στήν Αθήνα στά 1941. Γυναίκα τοΰ γνωστού ποιητοΰ Στεφάνου Δάφνη, 
πού πέθανε κΓ αύτός τό 1947, άγάπησε άπό μικρή τήν ποίηση κΓ έγραφε 
στίχους σέ περιοδικά, δπως τό «Αργώ». Έξέδωκε καί χωριστή συλλογή μέ τόν 
τίτλο «Χρυσά Κύπελλα» μέ ένθουσιώδη πρόλογο τοΰ Παλαμά. Είναι ή ποιήτρια τών 
απλών πραγμάτων, πού τά μελετά στοχαστικά καί τά δείχνει μέ τήν θλιβερή κάπο
τε ομορφιά τους. Καί δταν άτενίζη ψηλά, τό κάνει πάντα συγκρατημένα, μέ σεμνό 
τρόπο, λές καί φοβάται ν’ άπλώση τό χέρι της έκει πού νομίζει πώς δέ φτάνει. Κα
τορθώνει δμως νά δίνη στά πράγματα, καί τά πιό κοινά άκόμη, ένα χαρακτήρα 
όνείρου. Ό στίχος της είναι πάντα δουλεμένος καί πλαστικός. Επιμένει πολύ στις 
περιγραφικές λεπτομέρειες. Τό ποίημα «Τά παιδικά μου χρόνια» έχει αύτά τά χα
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ρακτηριστικά πού άναφέραμε: τήν περιγραφική λεπτομέρεια, τόν έξωραϊσμό τών 
άπλών καί ταπεινών πραγμάτων καί τήν ήρεμη στοχαστικήν δνειροπόληση.

2. Μυρτιώτισσα (Θεώνη Δρακοπούλου). ‘H πιό γνωστή ίσως καί ή πολυ- 
γραφώτερη Έλληνίδα ποιήτρια. Γεννήθηκε στά 1883 στήν Πόλη άλλα ήρθε άπό 
μικρή στήν ’Αθήνα. Γιά λίγο καιρό έπαιξε στό θέατρο, στή Νέα Σκηνή τού Χρηστο- 
μάνου, ύστερα όμως έγινε καθηγήτρια τής απαγγελίας στό Ελληνικό Ώδεΐο. Τά 
πρώτα της ποιήματα τά δημοσίεψε στόν «Νουμά» καί στά «Παναθήναια», αλλά έξέ- 
δωκε καί χωριστές συλλογές μέ τούς τίτλους: «Τραγούδια», «Κίτρινες Φλόγες» καί 
«Δώρα τής ’Αγάπης». Είναι ή ποιήτρια του πάθους, πού μάλιστα επιδιώκει νά τό 
παραστήση πιό έντονο άπό δ,τι ίσως είναι στήν πραγματικότητα, ιδίως τό πάθος 
τό έρωτικό, πού κάποτε δέν ξεχωρίζει άπό τόν σκοτεινό ζωϊκό πόθο. Είναι φανερή 
ή προσπάθειά της νά παρουσιαστή σάν ή Σαπφώ τής νεοελληνικής Μούσας. Ό 
Παλαμας τήν συγκρίνει μέ τήν Contesse de Noailles καί τήν Deslaboroles Vaimore. 
Στό ποίημά της «Βραδιάζει», τό πάθος καί ό πόθος σμίγουν μαζί μέ κάποια βουκο
λική καί ειδυλλιακή χάρη. 'H τελευταία του στροφή πραγματικά θυμίζει τή 
Σαπφική στροφή «δέδυκεν ά Σελάνα έγώ δέ μόνα καθεύδω...». Στό δραματικόν 
της ποίημα «Όφηλία», ή ποιήτρια συνταυτίζει τόν έαυτό της μέ τή γνωστή 
Σαιξπηρικήν ήρωΐδα έξ αιτίας τής τραγικής διαψεύσεως τών έλπίδων της.

3. Γαλάτεια Καζαντζάκη: Γεννήθηκε στό Ηράκλειο τής Κρήτης 
στά 1886 καί πρωτοφανερώθηκε στή λογοτεχνία κυρίως μέ διηγήματα μέ τό 
γνωστό ψευδώνυμο Πετρούλα Ψηλορείτη καί μέ αύτό έξέδωσε καί τά περίφημα 
στήν έποχή τους αναγνωστικά του δημοτικού σχολείου. Γυναίκα του Νίκου Κα
ζαντζάκη, πού τήν έπηρέασε αργότερα, ώς ένα σημείο, καί στήν τέχνη της. ‘Η 
πρώτη ποιητική της συλλογή «Σονέτα» βγήκε στά 1922 στήν ’Αλεξάνδρεια κι’, έκα
ναν εντύπωση μέ τήν αρτιότητα τής μορφής τους. Είναι γυναίκα μέ πολλές άνησυ- 
χίες, τις όποιες σχηματοποιεί μέ διάφορα θέματα άπό τή μυθολογία, τήν ιστορία 
καί τήν καθημερινή ζωή. ’Έτσι ή ποίησή της φαίνεται σάν συμβολική. Μάς κάνει 
δμως εντύπωση ή τόλμη τής φαντασίας της καί ή βαθειά της παρατήρηση. Τέτοιος 
είναι ό «Κολόμβος» της. Μ’ δλο πού ύστερώτερα ή ποίησή της έπηρεάζεται άπό 
τις κοινωνικές της αντιλήψεις, έν τούτοις ποτέ δέν προδίνει τήν γυναικεία της 
εύαισθησία, δσο κι’ άν τήν πικραίνει κάποτε άπαισιόδοξη διάθεση. Άπό τά πιό 
χαρακτηριστικό της κρίνουμε τό «Στό γέρμα», άπό τά τελευταία της ποιήματα καί 
έμπνευσμένο άπό τή σκέψη, δτι βρίσκεται πιά στή δύση τής ζωής της. Πέθανε πέρσι.

4. Κλεαρέτη Δίπλα-Μαλάμου: Γεννήθηκε στά 1897 στήν Πρέβεζα 
αλλά άνατράφηκε στή Λευκάδα. Ζή άπό τή νεανική της ήλικία στήν ’Αθήνα. Πρω
τοφανερώθηκε κι’ αύτή στόν «Νουμά» καί στή «Νέα Εστία». Στά 1922 έβγαλε 
τή πρώτη της ποιητική συλλογή «Στό διάβα μου». Παραλλήλως έξέδωσε καί 
πολλά διηγήματα. Τόν κληρονομικό ρομαντισμό της, θά λέγαμε, μετριάζει ή φι
λοσοφική της διάθεση καί ή δύναμη τού στίχου της. Οί περιγραφές της ιδίως 
είναι έξαίρετες. 'Η φύση άσκεί κάτι σάν μαγεία άπάνω της. ’Αντιπροσωπευτικό 
είναι ή «Βαρκαρόλα», πού μέ τή λεπτή της αίσθηση μάς ύποβάλλει μιά μυστηριώδη 
ψυχική άνάταση.

5. Δώρα Μοάτσου: Κρητικιά (1896), γυναίκα τού ριζοσπαστικού ποι
ητή καί διανοουμένου Κώστα Βάρναλη. Μ’ δλη της τήν πολυμάθεια καί τή βα- 
θειά της μόρφωση ή ποίησή της είναι γεμάτη άπλότητα καί άφέλεια. Τό αίσθημά 
της δσο δυνατό κΓ άν είναι, έκφράζεται πάντα μέ λεπτότητα κΓ εύγένεια. Αυτό 
φαίνεται στό νοσταλγικό «θά ξαναϊδώ;»

6. Μαρία Πολυδούρη: ’Ασφαλώς ή πιό γνωστή άπό τις έλληνίδες 
ποιήτριες. ’Ίσως σ’ αύτό νά συνετέλεσε καί ό τραγικός θάνατός της. Πέθανε φθι- 
σική, άφού προηγουμένως ξέχυσε σέ σπαρακτικούς στίχους τό συναίσθημά της, 
πού τής γεννούσε ή κατάστασή, της καί τό άγγιγμα τού θανάτου. ’Ακόμη καί ό 
δεσμός της μέ έναν άλλο τραγικό ποιητή, τόν Καρυωτάκη, πού ό δεσμός τους πα

ρεξηγήθηκε, ίσως γιατί τά ποιήματα τής άτυχης ποιήτριας έχουν φανερή κάποια 
ποιητική συγγένεια μ’ έκείνα τού Καρυωτάκη. 'Η Πολυδούρη πέθανε νέα, στά 
1930, στή «Σωτηρία» σέ ήλικία 27 χρόνων. ’Ίσως κανένας άλλος ποιητής δέν 
τραγούδησε μέ τόσο σπαρακτικόν τόνον τήν πίκρα καί τήν απογοήτευση γιά τό 
χάσιμο τής ζωής. Τό παράπονό της είναι βαθύ, λυγμοί σπαρακτικοί πού ξεσχί
ζουν τήν καρδιά. Καί δμως δείχνει τόσην έγκαρτέρηση. Δέ βλαστημάει πουθενά. 
ΚΓ αύτό τό πάθος της άκόμη λές κΓ είναι έξαϋλωμένο. Τό τραγούδι της είναι τό 
κύκνειο άσμα τής ζωής της. Ό θάνατος δέν τήν τρομάζει. Τήν βυθίζει ^μονάχα 
σέ βαθειά μελαγχολία, πού ξεχωρίζει καί κελαρύζει δπως τό τραγούδι των έρω- 
τευμένων άηδονιών στή μοναξιά τού δάσους. ΓΓ αύτό καί τή συλλογή τών τρα- 
γουδιών της τήν έπιγράφει «Τρίλιες πού σβήνουν» (1928). Ό στίχος της είναι 
πάντα μαστορεμένος, χωρίς προσπάθεια, σάν αύθόρμητος.

7. "Ηβη Κούγια— Σκανδαλάκη: Γνωστή μέ τό φιλολογικό της 
ψευδώνυμο Μελισσάνθη. Γεννήθηκε στά 1910 στήν ’Αθήνα καί έξακολουθεί 
άκόμη νά δείχνει έξαιρετική δημιουργικότητα δημοσιεύοντας συνεχώς ποιήματά της 
στά λογοτεχνικά περιοδικά, κυρίως στή «Ν. Εστία». ‘H σημαντικώτερη ποιητική 
συλλογή της «Φλεγομένη Βάτος» βγήκε στά 1935. "Υστερα πρόσθεσε κΓ άλλες 
(Προφητείες, Φωνές Εντόμου). Μ’ δλο πού ό στίχος μάς φαίνεται πολλές φορές 
κάπως τραχύς, μάς ξαφνιάζει μέ τήν πρωτοτυπία τών έκφράσεων καί τών εικό
νων της, έστω κΓ άν δέν τό έπιδοκιμάζουνε κάποτε. Είναι περισσότερο διανοητική 
παρά αύθόρμητη, χωρίς δμως νά τής λείπη ή συγκίνηση. Καί τά πιό κοινά πρά
γματα τά παρουσιάζει μέ δικό της, κάπως παράξενο τρόπο. "Οπου ή αύθορμησία 
της μένει άνεπηρέαστη άπό τήν προσπάθεια τής πρωτοτυπίας μάς δίνει αξιόλογα 
τραγούδια, σάν τό «Στή μνήμη τού πατέρα μου». Χαρακτηριστικό τού έσωτερι- 
κού πνευματικού άγώνα τής ποιητρίας καί τής σημερινής έξελίξεώς της είναι τό 
«Έ λ ε υ θ ε ρ ί α».

8. Ρίτα Μπούμη — Παπά: Κυκλαδίτισσα, γεννημένη στή Σύρο στά 
1906 άλλά μεγαλωμένη καί σπουδασμένη στήν Ιταλία. Είναι γνωστή σ’ δλους 
τούς άναγνώστες τής «Διαπλάσεως τών Παίδων» δπου συνεργάζεται άπό τό 1928. 
'Η πρώτη της συλλογή «Τραγούδια τής ’Αγάπης» βγήκε στά 1930. Είναι κΓ αύτή 
μιά άπό τις πιό γόνιμες ποιήτριες μας πού έξακολουθεί άκόμη νά μάς δίνη αξιό
λογα ποιήματα. Είναι κυρίως ή τραγουδίστρια του έρωτικού πάθους, άλλά στή 
στενή του σημασία. Σπάνια ξεφεύγει άπό τόν προσωπικόν τόνο, τόνο δμως πού 
είναι απόλυτα γυναικείος. Ό στίχος της κατά κανόνα άψογος, μ’ δλο πού τά σονέτα 
της μάς φαίνονται κάπως τυπικά. Στά 1949 έβγαλε τήν συλλογή «Καινούρια 
Χλόη», στήν όποια θέλει πραγματικά νά δώση καινούριους τόνους μέ τήν κάποια 
ύποχώρηση τού πάθους μπροστά στήν ιδέα.

9. Διαλεχτή Ζευγώλη: ΚΓ αύτή Κυκλαδίτισσα, γεννημένη στή Νάξο 
στά 1907, γνωστή καί γιά τό λαογραφικό της έργο, πού βραβεύτηκε πολλές φο
ρές άπό τή Γλωσσικήν Εταιρεία. ’Αλλά καί ή ποιητική παραγωγή της είναι άφθο
νη, εξακολουθεί δέ νά γράφη μέ τήν ίδια όρμή καί δροσιά, δπως καί δταν πρω
τοφανή κε πριν πολλά χρόνια^ μέ τά «Τραγούδια τής Μοναξιάς». Δέν είναι ύπερ- 
βολή νά πούμε πως είναι ή σεμνότερη έλληνίδα ποιήτρια στήν ποίησή της. 
Κατέχει απόλυτα τά μυστικά τού στίχου, πού τόν χρησιμοποιεί μέ θαυμαστήν 
άνεση καί ποικιλία. Χωρίς νά είναι έξεζητημένη σού δίνει τήν έντύπωση πώς άνα- 
ζητά διαρκώς καινούριους τρόπους νά τραγουδήση δ,τι γεμίζει τή ψυχή της, άπό 
τά κάλλη τού νησιού της καί τής έλληνικής φύσεως γενικά, ώς στήν οικογενειακή 
στοργή καί δλες τις αληθινές ανθρώπινες λαχτάρες. Ή «Μπαλάντα τού αδερφού» 
είναι άπό τά πιό χαρακτηριστικά της.

, 10. Μέ τή Λιλή Πατρικίου — Ίακωβίδη αφήνουμε τις παλαιότερες 
και μπαίνουμε στις πιό σύγχρονες. 'Η Λιλή Ίακωβίδη χρονολογικά είναι πιό παλιά 
άπό μερικές άλλες, πού άναφέραμε προηγουμένως, άλλά στήν τεχνοτροπία καί 
στο περιεχόμενο τής ποιήσεώς της, είναι πιό κοντά στήν έποχή μας. Πνεύμα άνή- 
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υυχο καί γεμάτη δραστηριότητα δημοσίεψε έκτός^ άπό πολλά πεζά (διηγήματα, 
μυθιστορήματα καί θεατρικά έργα) καί 3 συλλογές ποιημάτων ίσαμε τώρα (Φω
τεινές ΤΩρες 1932, Σαράντα Τραγούδια 1934, Κορυδαλοί 1940), έκτος άπό άπειρα 
ίίλλα δημοσιευμένα στά διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά. ~ Είναι ή ^ποιήτρια τοΰ ορ
μητικού πάθους, που φθάνει τά δρια του αισθησιασμού καί του τυραννικού πό
θου γι’ απολύτρωση. ‘Όταν δμως ή φύση του θέματος τό άπαιτή, γίνεται λεπτή, 
στοχαστική καί μάς συγκινει μέ τίς βαθειά άνθρώπινες άγωνίες της. Τίς άγωνίες 
μιας γυναίκας, πού θά γίνη σέ λίγο μητέρα μας έκμυστηρεύεται στό βαθύτατα αν
θρώπινο «Κάτι σπαράζει μέσα μου».

11. Σοφία Μαυροειδή— Παπαδάκη: Κρητικιά, γεννημένη στά 
1905. Είναι κι’ αύτή άπό τίς πιό πολυγράφους, γιατί άρχισε νά γράφη πολύ νω
ρίς. Αύτοδημιούργητη, κατόπιν άπό σκληρόν άγώνα στή ζωή, του όποιου τήν πίκρα 
ξεχύνει στά πρώτά της ποιήματα. Εξαιρετική δεξιοτεχνία δείχνουν τά σονέτα της 
μαζί μέ κάποιαν έπίδραση του Μαβίλη. Τραγουδάει μέ πολλήν εύαισθησία τήν ά- 
γάπη, τίς λαχτάρες τής γυναικείας καρδιάς, τίς όμορφιές τής φύσεως. ’Αργότερα 
δμως έξελίσσεται, γίνεται πιό «μοντέρνα», θίγει καί άλλα θέματα καί δίνει κυρίως 
κοινωνικό περιεχόμενο στά ποιήματά της. Ποτέ δμως δέν προδίδει τήν ποίηση. 
Ό στοχασμός της γίνεται βαθύτερος καί πιό συγκράτη μένος, μένει δμως τό ίδιο 
ειλικρινής καί λεπτή. “Ενα άπό τά πιό ίδιότροπά της, άς πούμε, ποιήματα, πού 
είναι καταφανής ή πικρή ειρωνική του διάθεση, είναι τό «Ιδιαίτερον μάθημα».

12. Άνθούλα Σταθοπούλου — Βαφοπούλου: Είναι καί στή 
μοίρα τής ζωής καί στήν τέχνη δμοια μέ τήν Πολυδούρη, μόνο πού φαίνεται λι- 
γώτερο γενναία στό έργο της άπό κείνη. Πέθανε κι’ αύτή φθισική στό σανατόριο 
τής Σωτηρίας στά 1931, παιδί σχεδόν άκόμη — τό πολύ 20 χρόνων — άφήνοντας 
δμως πίσω της μεγάλο σχετικά έργο, ποιήματα, διηγήματα καί δράματα, πού τά 
έξέδωκεν υστέρα σ’ ένα τόμο ό άντρας της, ό γνωστός ποιητής Γιώργος Βαφό- 
πουλος, σάν πνευματικό μνημόσυνο στήν άτυχη γυναίκα του. θά περίμενε κανείς 
πώς τά ποιήματά της, άφού ήταν τόσο νέα, θά ήταν πρωτόλεια, άπ’ έκείνα πού 
γράφουν οί κοπέλλες τής ήλικίας της. Καί δμως είναι άρτια καί στήν τεχνική καί 
στήν έμπνευση. Αύτό πού έλεγε στόν άντρα της πειράζοντάς τον: «’Εγώ είμαι ά- 
ληθινή ποιήτρια... Έσύ έχεις τέχνη, έχεις στίχο... Μά έγώ έχω τήν έμπνευση...» ήταν 
πολύ σωστό. ’Ακόμη καί στόν στίχο ύποτιμουσε τόν έαυτό της. Γιατί, άν άφήσωμε 
κατά μέρος μερικά σημάδια βιασύνης, κατά τά άλλα είναι σχεδόν άψογος. Τά 
ποιήματά της έχουν μιά συγκινητικήν άπλότητα χωρίς νά είναι άπλοϊκά, παρ’ δλη 
τήν ήλικία της. Πόθοι κοριτσιού καί γυναίκας μαζί, τραγουδημένοι μέ μιά συν
αρπαστικήν όνειροπόληση, χωρίς πολλή προσπάθεια νά βρή άνώτερα ποιητικά σχή
ματα γιά νά τούς έκφράση. ’Αλλά ό κύριος τόνος στήν ποίηση τής Βαφοπούλου 
είναι ή δραματική πραγματικότης, μέσα στήν όποία ζή. Τό άντίκρυσμα του θα
νάτου, δσο καί νά τή φοβίζει, τής γεννά μιά βαθειά μελαγχολία, μιά μαρτυρική 
έγκαρτέρηση, χωρίς βίαια ξεσπάσματα. Χαρακτηριστικά είναι τό «Παλιές εικόνες» 
καί τό σπαρακτικώτατο στήν άπλότητά του «Μπροστά στό νεκρό μου». Καί τό 
τραγικώτατο στήν αλήθεια του «‘Η Μπαλάντα τών Φθισικών». Δέ βρίσκουμε 
καμμιά ύπερβολή στά λόγια τών κριτικών έκείνων, πού είπαν, πώς άν είχε καιρό 
νά ζήση καί νά γράψη θά γινόταν ή μεγαλύτερη νεοελληνίδα ποιήτρια.

Δέν είναι δυνατό νά έπεκταθουμε στήν όμιλία μας αύτή καί σ’ άλλες νεώτε- 
ρες ποιήτριές μας, πού βρίσκονται άκόμη πάνω στήν άκμή τής δημιουργίας τους 
καί νά μπούμε, έστω καί^σέ γενικές γραμμές, στό έργο τής κάθε μιας. Μερικά όνό- 
ματα δμως είναι ασφαλώς γνωστά σ’ δλους άπό τά λογοτεχνικά μας περιοδικά, 
δπως ή Μαρία Άμαριώτου γιά τόν ρωμαλέο στίχο της, ή Μαρία Μα
στό ρ ά κ η γιά τόν αισθησιακό της τόνο, ή Χρυσάνθη Ζιτσαία γιά τήν πε- 
ριγραφικότητά της, ή Λιλή Καρανικόλα γιά τίς βαθειές της άνησυχίες, ή 
Μαρία Φαλαγγά-Γεωργίου γιά τό θερμό της αίσθημα, ή Τίλλα Μ π α- 
λ,Ρ Τ1® ,τ° τραγικό της πάθος, ή Ελένη Β α κ α λ ό καί ή Κυπριακής καταγω
γής Γιάννα Βέρα (Χριστοφή) γιά τόν μοντερνισμό τους, άς τόν πούμε, 

ή συμπατριώτισσά μας Αύγή Σακαλλή γιά τή λεπτή της αίσθηση καί άλλες.
Δέ θά μιλήσουμε έπίσης γιά τίς Κύπριες ποιήτριές, έκεΐνες πού ζουν καί δη

μιουργούν έδώ, καί πού δσο λίγες κΓ άν είναι δουλεύουν μέ πίστη στήν τέχνη 
κΓ έχουν προσφέρει αξιόλογη συμβολή στήν πνευματική ύπόσταση τοΰ τόπου μας. 
Νομίζουμε πώς δέν θάταν σωστό νά μιλήσουμε έμεις έδώ γΓ αύτές, προτού τό 
έργο του άξιοποιηθή άπό τούς ειδικούς. Ασφαλώς δμως αύτό μπορούμε νά τό 
πούμε μέ βεβαιότητα: Πώς τό έργο τών Κυπρίων ποιητριών δέ βρίσκεται έξω άπό 
τά γενικά πλαίσια, μέσα στά όποια τοποθετήσαμε τό έργο καί τών άλλων Έλλη- 
νίδων ποιητριών, κΓ έχει τά γενικά γνωρίσματα, πού μέ αδρότατες πινελιές δια
γράψαμε προηγουμένως. Πολύ πιό ζωντανά άπό μάς τά γνωρίσματα αύτά τά πα
ρουσιάζει ή γνωστή λογία κ. Άθηνά Ταρσούλη στό έργο της «Έλληνίδες Ποιή- 
τριες», πού στάθηκε καί γιά μάς πολύτιμο βοήθημα. Καί κλείνουμε τήν όμιλία μας 
μέ τά έκφραστικά της λόγια, δταν προλογίζη τό έργο της μιλώντας γιά τίς έλ
ληνίδες ποιήτριές: «...Ή έκφραση τής χαράς, τού πόνου, της άγωνίας, τής θλίψης, 
τού θανάτου, τού έρωτα, τού πάθους, τής στοργής, παίρνουν στήν έξωτερίκευσή 
τους τήν άνάλογη χροιά, φωτεινή ή πένθιμη, άκτινοβόλα ή ζοφερή. Στήν πολύεδρη 
φύση τής ποιήτριας μέ τήν πλημμυρίδα τού αίσθηματικού καί τού αισθησιακού 
στοιχείου αύτά στέκουν άξιολογικά σέ πολύ άνώτερο κΓ έκδηλωτικό έπίπεδο. Δέν 
παρουσιάζονται μονομερή καί μονόπλευρα στήν άπλή βιολογική τους σύσταση, άλ- 
λά πληθαίνουν καί μετουσιώνονται μέσα στό ψυχικό της έργαστήρι, σάν άπό μιά 
μυστηριακή δύναμη όδηγημένα. Καί τότε, δπως άπό τά έγκατα τής γής άναπηδούν 
οί κελαριστές βρυσομάνες καί ξεχύνονται σέ ίριδόχρωμα ποτάμια, δπου καθρεφτί
ζονται ήλιοι, άστρα, σύγνεφα, μπόρες καί καταχνιές, έρχονται στό φώς τά τρα
γούδια τής πολύκρουνης γυναικείας ψυχής στις ποιητικές της έκδηλώσεις, στούς 
οίστρους της τούς δημιουργικούς».

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΠΩΡΓΗ
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ΦΡΙΞΟΥ Σ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
Άπό τά πολύ παλιά χρόνια τό νησί μας ήταν γνωστό γιά τό ώραίο του κρασί. 

Ό Στράβων στήν περιγραφή του τής Κύπρου λέει δτι είναι «ευοινος κα'ι_ εύέλαιος» 
— παράγει δηλ. αρκετό καλό κρασί καί αρκετό λάδι. Οί "Ελληνες τής Κύπρου 
κατά τήν άρχαιότητα καλλιεργούσαν τό αμπέλι καί έπιναν κρασί μέ τό φαγητό 
τους. ’Έπιναν δέ πολύ περισσότερο κατά τίς μεγάλες γιορτές πρός τιμή του θεού 
Διονύσου. 'Η καλλιέργεια τού αμπελιού καί ή παραγωγή κρασιού συνεχίστηκε καί 
κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Ό "Αγιος Νεόφυτος, δταν έφηβος άκόμα ζούσε 
μαζί μέ τούς γονείς του στόν Κάτω Δρυν2 δπως μάς λέει ό ίδιος, είδικεύθηκε στήν 
έπιστημονική καλλιέργεια τού αμπελιού, άπό φυτείας «μέχρι καρπού καί κλαδιού 
καί τρυγητού καί ληνού πατητού».

Σκοπός μας δμως είναι ν’ ασχοληθούμε μόνο μέ τόν ρόλο πού έπαιζε τό κρα
σί στήν καθημερινή ζωή τοΰ τόπου μας κατά τόν μεσαίωνα, δταν αύτός άποτελοΰσε 
βασίλειο τών Λουζινιανών βασιλέων άπό τήν Δύση. Κανένας, άπ’ δτι γνωρίζομε, 
δέν άσχολήθηκε ώς τώρα έπισταμένα μέ τήν κοινωνική ζωή στήν νήσο κατά τήν 
περίοδο τής Φραγκοκρατίας. Ό κυριώτερος λόγος είναι δτι δέν ύπάρχουν στις 
σύγχρονες πηγές αρκετά στοιχεία γιά μιά έπιστημονική μελέτη. ΟΙ σύγχρονοι 
χρονικογράφοι, κι’ αύτός άκόμα ό δικός μας Λεόντιος Μαχαιράς, δέν μάς λέγουν 
παρά έλάχιστα γιά τήν γενική κατάσταση τής νήσου καί σχεδόν άγνοούν πλήρως 
τήν ύπαρξη τού γηγενούς έλληνικού πληθυσμού. Περιορίζονται στό νά έξιστορούν 
ιούς άθλους, τίς φιλονεικίες καί τά σκάνδαλα άκόμη τών Φράγκων βασιλιάδων 
<αί εύγένών. Γιά τό κρασί δμως οί χρονικογράφοι μάς λέγουν άρκετά. Τό κρασί 
φαίνεται τούς ένδιέφερε ιδιαίτερα, γιατί τούς ήταν άπαραίτητο, άφοΰ δέν έπιναν 
σχεδόν καθόλου νερό.

"Ενα άπό τά κρανιά μας, ή κουμανδαρία, έχει άμεση σχέση μέ τόν φραγκικό 
μεσαίωνα στήν νήσο· γιατί ό τρόπος τής κατασκευής της έπινοήθηκε άπό τούς 
'Ιππότες τοΰ ‘Αγίου Ίωάννου, οί όποιοι ήσαν άπό τούς μεγαλύτερους γαιοκτήμο
νες τής έποχής, μέ κέντρο τό Κολόσσι.

"Ολα γενικά τά κρασιά τής Κύπρου άρεσαν στούς Φράγκους. Στούς Γάλ
λους δηλαδή καί τούς ’Ιταλούς πού ήσαν έγ κατεστημένοι στήν νήσο, καί^στούς 
"Αγγλους, Γερμανούς καί άλλους έπισκέπτες, ο'ι όποιοι περνούσαν άπό έδώ στόν 
δρόμο τους πρός τούς 'Αγίους Τόπους. "Ενας ’Ιταλός, πού έπισκέφθηκε τήν νήσο 
κατά τίς άρχές τοΰ Ί6ου αιώνα, γράφει: «Τά κρασιά τής Κύπρου είναι πολύ 
γλυκιά καί ύγιεινά- έχουν έπίσης πολύ καλή μυρωδιά κΓ αύχάριστη γεύση. Μπο
ρείς νά βρής κρασί όγδόντα καί περισσότερο χρόνων, άξιο γιά βασιλικό τραπέζι. 
Τό κρασί τής Κύπρου έχει τίς ιδιότητες φαρμάκου, κι’ είναι σάν βάλσαμο γιά τόν 
όργανισμό. ’Αρκεί ένας, κι’ αύτό τό τονίζει ό ’Ιταλός έπισκέπτης, νά^πίνη 
λίγο καί νά τό άραιώνη μέ άρκετό νερό. Τά κρασιά τής Κύπρου μπορούν νά 
συναγωνισθούν τά κρασιά όποιασδήποτε χώρας, καί χαίρουν μεγάλης έκτίμησης 
στήν Βενετία καί τήν Ρώμη, κΓ άλλού δπου είναι γνωστά» L

Οί Φράγκοι, οί όποιοι ήσαν συνηθισμένοι μέ τά άδύνατα κρασιά τής Γαλλίας 
καί τής ’Ιταλίας, ευρισκαν τά κρασιά τού τόπου μας πολύ δυνατά, ώστε νά τούς 
καίουν τά σωθικά, άν δέν τά άραίωναν μέ νερό. Μερικοί μάλιστα άπέδωσαν στήν 
δύναμη τού Κυπριώτικου κρασιού τόν λόγο πού έκανε τούς άρχαίους νά θεωρούν 
τήν νήσο μας ώς πατρίδα τής θεάς τής ομορφιάς καί τοΰ έρωτα.1 2 3 4

1. Porcacchi Tommaso, Excerpta Cypria, 162 κ.έ.
2. W. Von Oldenburg, Exc. Cypr. 13.

3. Αυτόθι 14.
4. Lithgow William, Exc. Cypr. 202 κ.έ.
5. W. Von Boldensele, Exc. Cypr. 15.
6. W. Von Oldenburg, Mv. εργ. 13.
7. Felix Faber, Exc. Cypr. 38.
8. J. Von Suchen, Exc. Cypr. 18 κ.έ.

Οί Φράγκοι έπισκέπτες, πού δέν γνώριζαν τήν δύναμη τού κρασιού μας, πολ
λές φορές είχαν νά ύποστούν τίς συνέπειες. Ό Γουλιέλμος τού "Ολντενμπουργκ, 
άργότερα έπίσκοπος τής Ούτρέχτης, σημειώνει κΓ αύτό τό φαιδρό στις έντυπώσεις 

του: «"Ενας άπό τήν παρέα μας, τόν όποιον δέν τολμώ νά όνομάσω (θά ήταν 
φαίνεται κανένας σπουδαίος εύγενής), ό όποιος ήπιε άρκετά ποτήρια κρασί, δταν 
ζήτησε νά καβαλλικεύση τό γαϊδούρι του, βρήκε τά πόδια του νά κινούνται πρός 
άκριβώς τήν άντίθετη διεύθυνση, μέ άποτέλεσμα νά πέση άπό τό ζώο. Ένώ δέ 
προσπαθούσε νά σηκωθή δέχτηκε άρκετές κλωτσιές άπό τό γαϊδούρι».3

Οί ξένοι έπισκέπτες τού μεσαίωνα εδρισκαν κάπως άποκρουστική τήν μυρωδιά 
τού Κυπριώτικου κρασιού, άν καί κατά τά άλλα τό θεωρούσαν ύπέροχο. Τήν μυ
ρωδιά του αύτή τό κρασί τήν έπαιρνε άπό τά πήλινα πιθάρια μέσα στά όποια 
άποθηκευόταν. 'O "Αγγλος Λίθγκω μάς λέει σχετικά: «'Η ζέστη τής πεδιάδας 
μού προκαλούσε πολλή δίψα, άν καί είχα δμως άρκετό κρασί μαζί μου, δέν τολ
μούσα νά πιώ, γιατί είχε τήν γεύση καί τήν μυρωδιά πίσσας. Γιατί οί Κύπριοι 
δέν βάζουν τό κρασί τους μέσα σέ βαρέλια, άλλά μέσα σέ πιθάρια άπό πηλό. 
Τοποθετούν δέ τά πιθάρια μέσα στή γή, ώστε νά φαίνεται μόνον τό στόμα τους. 
Τό έσωτερικό τού πιθαριού είναι καλυμμένο μέ πίσσα, γιά νά μή ραγισθή άπό τό 
δυνατό κρασί. 'Η πίσσα δμως δίνει μιά γεύση στό κρασί πού δέν είναι καί τόσο 
άρεστή στόν ξένο. Κάνει έπίσης τό κρασί νά ζαλίζη καί νά προκαλή δυσπεψία».*

Οί Φράγκοι παρατήρησαν καί μιά άλλη ιδιότητα τού κρασιού τής Κύπρου: 
δτι δηλαδή, άν καί άρχικώς κόκκινο, μέ τόν καιρό άλλάζει χρώμα καί γίνεται 
λευκό. Γίνεται δέ συνάμα καί πιό δυνατό.5 6 Δέν ξέρομε άν τήν παρατήρηση αύτή 
τών Φράγκων τού μεσαίωνα τήν διαβεβαιώνουν καί οί οίνοπαραγωγοί μας σήμερα.

Κάποιος ξένος λέει δτι τό κρασί τής Κύπρου παρασκευαζόταν ειδικά γιά νά 
τρώγεται πάνω στό ψωμί σάν μέλι 6. ’Ίσως νά έννοή τό έψιμο, τό όποιο κατα
σκευάζεται ώς σήμερα στήν νήσο καί χρησιμοποιείται άκόμα γιά τόν ίδιο σκοπό.

Τό κρασί φαίνεται δτι χρησιμοποιόταν σέ κάθε γεύμα. Καί στήν Κύπρο, δπως 
καί στήν Δύση, ό καφές καί τό τσάι ήσαν άγνωστα κατά τόν μεσαίωνα. Κάποιος 
δομινικανός μοναχός, πού βρέθηκε έδώ, μάς λέγει πόσον εύγνώμων ήταν στόν Κύ
πριο πού τοΰ έφερε ψωμί, τυρί καί λίγο κρασί γιά νά προγευματίση.7

Δέν είναι δμως μόνο τό κρασί τοΰ τόπου μας πού προκαλούσε τόν θαυμασμό 
τών ξένων κατά τόν μεσαίωνα. Καί γιά τ’άμπέλια καί τά σταφύλια τής Κύπρου 
είπαν πολλά έγκωμιαστικά λόγια. Οί θρησκευόμενοι μάλιστα Φράγκοι δέν άργη
σαν ν’ άνακαλύψουν έδώ στόν τόπο μας τόν περίφημο άμπελώνα τού Έγκάδη, τόν 
όποιον άναφέρει ό Σολομών στό ΤΑσμα τών ’Ασμάτων. «Έδώ, κοντά στήν Πά
φο», γράφει ό Γερμανός ιερέας Σούχεν, κατά τίς άρχές τού 14ου αιώνα, «βρίσκε
ται ό άμπελώνας τού Έγκάδη, τόν όποιο δέν θά βρής πουθενά άλλού. Βρίσκεται 
πάνω σ’ ένα ψηλό, βουνό, κΓ έχει πλάτος δυό μιλιά καί μήκος άλλα τόσα. ’Απ’ 
δλες δέ τίς πλευρές του περιβάλλεται μέ άπότομους βράχους καί ψηλούς τοίχους, 
μέ μόνο μιά στενή είσοδο στήν μιά πλευρά. Στόν άμπελώνα αύτό θά βρής στα
φύλια διαφόρων ειδών. Μερικά έχουν τό μέγεθος μπουρνέλλας, άλλα είναι μι
κρά σάν μπιζέλια, άλλα έχουν τό σχήμα βαλανιδιού, ένώ άλλα δέν έχουν καθόλου 
κουκούτσια. "Ολα τους δέ είναι διαφανή σάν κρύσταλλο». Καί συνεχίζει ό Γερ
μανός ιερέας: «Ό άμπελώνας αύτός άνήκε στούς Ναΐτες. Τότε δέ περισσότεροι 
άπό έκατόν Σαρακηνοί σκλάβοι έργαζόντουσαν κάθε μέρα μέσα σ’ αύτόν, μέ μόνο 
σκοπόν νά τόν καθαρίζουν καί νά τόν προσέχουν. Δέν μπορώ νά φαντασθώ καλύτερο 
στολίδι τό όποιο έπλασε ό θεός γιά τήν άπόλαυση τού άνθρώπου. Καί γιά τόν 
άμπελώνα αύτό διαβάζομε στό "Άσμα τών ’Ασμάτων, δπου ή νύμφη περιγράφει 
τόν γαμβρό σάν ένα τσαμπί τής Κύπρου άπό τόν άμπελώνα τού Έγκάδη».8

Οί Φράγκοι κυρίαρχοι τής Κύπρου άγάπησαν τό κρασί μας. Τώπιναν πάν-
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τότε μέ τό Φαγητό τους, τώπιναν στά συμπόσιά τους, τώπιναν κι’ οί σιδερόφραχτοι 
ιππότες γιά νά πάρουν θάρρος καί τόλμη πριν άπό τις μάχες τους. *0  Λεόντιος 
Μαχαιράς, ό μεγάλος χρονικογράφος τής φραγκοκρατουμένης Κύπρου, ήταν αύ- 
τόπτης μάρτυς τής μεγάλης μάχης τής Χοίροκοιτίας, τό 1426, μεταξύ του στρα
τού τού βασιλιά Ίανού καί τών Σαρακηνών. Ξέρει δέ τί λέει ô Μαχαιράς, γιατί 
ό ίδιος ήταν ύπεύθυνος γιά τήν διανομή του κρασιού στούς στρατιώτες.

(α) για τούς στρατιώτες (β) στρατηγός (γ) έξητοΰσαν διά τής βίας (δ) τήν βίαν
πού εχρησιμοποιοΰσαν (ε) φέρτηκε μέ τρόπον άγριον.

9. Makhairas (Dawkins) Chronicle, 658 κ.έ.
10. Richard Jean, Le Casal de Psimolopho et la Vie Rurale en Chypre au XIX siede.

«Καί άνταν έξημέρωσεν ή εύλογημένη Κυριακή είς τάς ζ' Ιουλίου α υ 
(1426) ήλθεν ό λαός νά πάρη κρασίν“· ό μισέρ Πατή τε Μόρες ό μαριτζάς ß 
τών Ιεροσολύμων ώρισέν με τόν Λεόντιον τού Μαχαιρά, νά μέ δώση τίνος κρασίν 
τοπικού ώς όπου νά φέρουν οί λάς έδυναστεύγαν ν νά τούς δώσουν’ τόσον ήτον, 
δτι έδραξεν εναν γομάριν, άλλοι έναν άσκίν, άλλοι έδράξαν δαμαλία καί σφακτά, 
καί ’γίνην μάλλωμαν καί ταραχή μεγάλη όμπρός είς τόν πύργον δπου ήτον τό κελ- 
λάριν. θεωρώντα ό αύτός μισέρ Πατής τε Νόρες την δυναστείαν τήν έπείκαν5 καί 
έκατακουρσέψαν τό κρασίν, έκατέβην άπού τήν σκάλαν τού πύργου, καί έβρούθη- 
σεν ε τόν λαόν τόσον, οτι ένας παιδίος όνόματι Χαρίους Σκαραμάς καί εΐπεν του: 
«’Αφέντη, δέρνεις μας καί διώχνεις μας! Πού νά πάμεν ναδρωμε νά πιούμεν, διά 
νά σμικτούμεν μέ τούς όκτρούς μας;»* * 9 10.

Κρασί ήθελαν νά πιουν οί Φράγκοι ιππότες κι’ οί στρατιώτες πριν έλθουν 
στά χέρια μέ τούς Σαρακηνούς. Φαίνεται δμως δτι δέν ήπιαν μόνον τόσο δσο χρει- 
αζόντουσαν γιά νά σμικτούν μέ τούς έχθρούς. ’Ήπιαν τόσον πολύ ώστε δέν μπό
ρεσαν καί νά σταθούν ακόμα μπροστά στούς Σαρακηνούς. Καί ή μάχη τής Χοι- 
ροκοιτίας άπέληξε σέ μιά συντριπτική ήττα τού στρατού τών Λουζινιανών άπό 
τούς Σαρακηνούς τής Αίγύπτου. Οί έχθροί έφτασαν ώς τήν πρωτεύουσα Λευκω
σία, κΓ ώδήγησαν κι’ ακόμα τόν βασιλιά ’lavò αιχμάλωτο στό Κάιρο.

Άπό δτι είπαμε φαίνεται πόσο αγαπητό ήταν τό Κυπριώτικο κρασί στούς 
ξένους κυριάρχους. Οί ξένοι δμως έπισκέπτες, κι’ αύτός άκόμα ό Λεόντιος Μα- 
χαιράς, δέν μάς λέγουν άν τό κρασί ήταν έξ ίσου αγαπητό καί στούς πραγματικούς 
κατοίκους τού νησιού αύτοΰ, τούς γηγενείς "Ελληνες: Στις κατώτερες δηλ. μή 
προνομιούχες τάξεις — στόν δουλοπάροικο καί τόν πάροικο πού μοχθούσε νύχτα 
μέρα στό κτήμα τού Φράγκου αύθέντη, καί στόν έμπορο καί τόν τεχνίτη τής Λευ
κωσίας καί τής Άμμοχώστου.

Φαίνεται δτι οί πρόγονοί μας τού μεσαίωνα αγαπούσαν τό κρασί δσο καί οί 
αφέντες τους. Αύτό τό μαρτυρεί τό βιβλίο ένός χωριού τής έποχής έκείνης, τοΰ 
Ψημολόφου, τό όποιο ήταν κτήμα τής Καθολικής Εκκλησίας. Τό βιβλίο παρα
θέτει λεπτομερή κατάσταση τών προϊόντων πού παρήγε τό κτήμα — σιτάρια, κρι
θάρια, έλιές κι’ έλαιόλαδο, βαμβάκι, σταφύλια καί κρασί, λέγει, κι*  αύτό μάς 
ένδιαφέρει ’ιδιαίτερα, δτι σέ κάθε Κύπριο δουλοπάροικο πού ζοΰσε κι’ έργαζόταν 
στό κτήμα τοΰ Ψημολόφου παρεχωροΰντο κάθε μήνα 48 λίτρες κρασί. “Ωστε, κον
τά στό σιτάρι, τό λάδι καί τ’ άλλα προϊόντα πού έπαιρνε ό Κύπριος πρόγονός μας 
άπό τόν Φράγκο άφέντη του ώς άμοιβή γιά τήν δουλειά του, έπαιρνε καί μιά σε
βαστή ποσότητα κρασιού. Φυσικά μέρος τής ποσότητας πού έπαιρνε τό πωλουσε 
στις πόλεις, γιά νά πάρη λίγα χρήματα γιά τήν συντήρηση τής οίκογένειάς του. 
Χωρίς άμφιβολία δμως κρατούσε ένα μεγάλο μέρος γιά δική του χρήση.

Δυστυχώς δέν ξέρομε πώς προτιμούσαν νά πίνουν τό κρασί τους οί Κύπριοι 
τού μεσαίωνα. ’Άν τό αραίωναν κΓ αύτοί μέ νερό, δπως οί Φράγκοι άφέντες τους, 
ή άν προτιμούσαν νά τό πίνουν σκέττο. Πιθανόν οί πρόγονοί μας προτιμούσαν 
τό κρασί τους σκέττο, χωρίς νερό, γιά νά ξεχνούν εύκολώτερα τά καθημερινά 
βάσανά τους κάτω άπό τόν βαρύ ζυγό τού Φράγκου εύγενή.

ΦΡ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ

Βίκτωρα Ίωαννίδη: «Γέρος Χωρικός» (λάδι)

Βίκτωρα Ίωαννίδη:

«Κεφάλι» (λάδι)
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Ξάνθου Χατξησωτηρίου : 

'Υφάντριες (λάδι)

Ξάνθου Χατζησωτηρίου : 

Μήλα (λάδι)
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Α. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

Ο ΞΕΝΟΣ
(Διήγημα)

Τό χωριό ήταν κτισμένο μέσ’ τή μέση 
του κάμπου. Νερό μπόλικο δέν είχε, άλλά 
οί λιγοστές του πηγές, ήταν άρκετές γιά 
νά του έξασφαλίζουν τό χάδι τοΰ πρασί
νου. Στή μέση του ύψωνόταν έτσι άπό- 
τομα, δλο χώμα καί πέτρα ένας μικρός 
λόφος. Άπ’ έκεϊ έβλεπες τίς γύρω έλιές, 
τίς συκιές, τά λιγοστά περβόλια, τή χα- 
μοζωή του χωριάτη. ’Έτσι τό θυμόταν κι’ 
έτσι τό βρήκε τό χωριό του. ’Έλειπε κοσ- 
πέντε όλάκερα χρόνια. Φτωχές καί πεί
νες τότε σάν έφυγε. Δέν μπορούσε νά 
τούς έξασφαλίση ό τόπος τους μήτε αύτό 
τό ψωμί. ’Έτσι γύρεψε τήν τύχη του στό 
εξωτερικό. Μήτε ό πρώτος ούτε ό τελευ
ταίος. Αύτός δμως είχε τήν τύχη πού δέν 
έχουν δλοι. Πλούτισε, γύριζε φορτωμένος 
λεφτά. Βέβαια δέν είχε πάρει άκόμα ορι
στικές αποφάσεις. "Αν θάμενε έδώ πέρα 
μιά γιά πάντα. Τίποτε ούσιαστικό δέν 
είχε πιά στή γην αύτή νά τόν κρατήση. 
"Ενας-ένας τ’ άγαπημένα του πρόσωπα 
πέθαιναν σάν αύτός πάλαιε στά ξένα. Καί 
δέν μπόρεσε έν τω μεταξύ νά γυρίση έστω 
καί γιά μιά φορά. «Οί δουλειές, οί δου
λειές» αύτό τό καθημερινό άχ βάχ, εΐχε 
άλλωστε τώρα ύποχρεώσεις, γυναίκα παι
διά, νά τ’ άφήση σύξυλα καί νά γυρίση, 
γιατί; Υποχρεώσεις, τελειώνεις μ’ αύτές; 
Πάντα άπ’ τά παιδικά του τά χρόνια, δέν 
πλήρωνε; "Ας εΐναΓ τώρα γύριζε. Άπό 
περιέργεια, άπό νοσταλγία, κολακευόταν 
νά λέη:

—Προσκύνημα, είς τήν πατρώαν γην. 
Τό χωριό τό βρήκε σχεδόν δπως τ’ άφη- 
κε.^ Βέβαια τά παλιά χαμόσπιτα δέν 
ύπήρχαν, κάτι άνεπαίσθητο πιθανό νά 
είχε άλλάξει άλλά στήν ουσία παρέμενε 
τό ίδιο. Λές ό χρόνος νά μήν τό κάλυψε 
στήν άένναη πορεία του, τριγύρω του λές 
είχε διαγραφή ένα Ιδεατό περίφραμμα, 
πού δέν μπορούσε νά τό προσπεράση μήτε 
ή φθορά οδτε ή πρόοδος, καί παρέμενε 
έκεΐ άπείραχτο ξεχασμένο κι*  άπ’ άνθρώ- 

πους καί θεό.
Ό έρχομός του κ. Κωστή, μέ τή φου

σκωμένη κοιλιά καί τό πορτοφόλι, μέ τά 
χρωματιστά πουκάμισα καί τίς κτυπητές 
γραβάτες τά τρανταχτά γέλια, ήταν σάν 
μιά πέτρα πού πέφτει στά στεκάμενα νε
ρά τής λίμνης. Ταράζει γιά λίγο τήν ήρε- 
μία, κι’ υστέρα οί κύκλοι αδυνατούνε καί 
σβήνουν στά περιθώρια γιά νά ξανάρθη 
καί πάλι, ή ίδια πληκτική γαλήνη. Μά ό 
Κωστής δέν θάμενε ήσυχος, θά ξυπνούσε 
τή ψυχή του χωριάτη. Αύτοί οί άνθρωποι 
μείνανε πίσω άπ’ τό κάθε τι. Γύρω τρι
γύρω θρασομανουσαν οί άγριοσυκιές, οί 
νεραντζιές, άγριες παραμελημένες κι’ 
αύτές, άν τίς μπόλιαζαν άπό έξευγενι- 
σμένη ράτσα θά τούς δίνανε καρπό, θά 
τούς δίνανε ψωμί. Μέσ’ τά καφενεία λί
μναζε ή ψυχή του χωριάτη. Μέσ’ τή πρέ
φα, τήν άργητα καί τά κομματικά. Γιά 
τή φτώχια καί τή βρωμιά τους, τούς φταί- 
γαν οί άλλοι, χωρίς ποτές νά τό παρα
δεχτούν πώς ύπαίτιοι τής μοίρας τους 
ήταν ή τεμπελιά τους, ήταν οί ίδιοι. Άλλά 
δέν βρήκανε καί καθοδήγηση. ’Έπρεπε 
κάποιος νά τούς άνασύρη άπό τή νάρκη 
νά τούς κάνη άνθρώπους. ΚΓ αύτό τό 
έργο θά τό άναλάβη ό κ. Κωστής, βε
βαίως έρασιτεχνικά καί μέ τό άζημείωτον 
μιά καί δέν εΐχε τίποτε άλλο σ’ αύτόν 
τόν έρημότοπο νά κάνη. ’Άλλωστε κά
ποια σχέδια άρχισε νά γεννάη τό μυαλό 
του. Δέν είχαν βέβαια πάρει στό δημιουρ
γικό του κεφάλι συγκεκριμένη μορφή. Τό 
χωριό διέθετε θαυμάσιο κλίμα, τό καλο
καίρι ή δροσιά ήταν μοναδική. Βουνό, 
θάλασσα δέν ήταν καθόλου μακρυά, ή 
πρωτεύουσα έπίσης κοντά. Γιατί νά μή 
άξιοποιηθή τουριστικά ό τόπος!... Γιατί 
νά μή κτισθή ένα ξενοδοχείο!... "Ολα τά 
σχέδια ήτανε πολύ άπροσδιόριστα πολύ 
άνώριμα άκόμα μέσα του. Πάντως έπεσή- 
μανε τό καλλίτερο μέρος, μιά μεγάλη 
έκταση, καί τό γόρασε άπ’ τούς χωριά-
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τες γιά ένα κομμάτι ψωμί. Μπορεί νά- 
κτιζε κάποτε ξενοδοχείο, μπορεί καί όχι. 
θά μελετούσε έπισταμένως δλους τούς 
παράγοντες καί θά άπεψάσιζε.

Ή πρώτη του δουλειά, θάχτιζε ενα μι
κρό άλλά άνετο σπιτάκι, γιά τόν ίδιον 
καί τήν οίκογένειά του. Φτώχεια μέσ’ τό 
χωριό κι’ άνεργία. Τά μεροκάματα πολύ 
χαμηλά, θά τοΰ κόστιζε φθηνά, θάρχο- 
ταν νά κάνη τήν έξοχή του έδώ. ’Έπρεπε 
μες τόν τόπο του. Καί μιά καί δέν ήταν 
διατακτικός στις άποφάσεις του, έβανε 
τό κτίσιμο μπροστά. Προσέλαβε στή δού
λεψη του, όλους τούς συγγενείς του. Καί 
μά τήν άλήθεια βρεθήκανε πολύ συγγε
νείς. Καί γνωστοί του καί άγνωστοι. Καί 
πού τούς θυμόταν καί πού δέν μπορούσε 
πιά νά θυμηθή.

—Έσύ είσαι ώστε ό άγγονας τής θείας 
μας τής Ελένης;

—Ναι άφεντικό.
—’Όχι άφεντικό, όχι αφεντικό, θειε νά 

μέ λες. ’Έλα κι’ έσύ.
’Άς είναι, ήθελε νά ίκανοποιήση πρώ

τα τούς άνθρώπους άπ’ τό σόϊ του. Καί 
τό βράδυ στό καφενείο έντυπωσίαζε τούς 
πάντας σάν άρχιζε γιά τις δικές του έπι- 
τυχίες, γιά τά ταξείδια του:

—Δουλειά, άδελφέ μου, δουλειά, πά 
στή δουλειά σας θά στηρίξετε τή ζωή σας. 
Κι’ έφτασε ή μεγάλη ώρα, τδχε κι’ αύτό 
φυλαγμένο κάποτε νά τό πή.

—“Οποιος μπολιάσει, χωριανοί, τά δέν
τρα του μέ μπόλι έξευγενισμένης ράτσας 
καί τό μπόλι πιάσει, θάχει άπό μένα γιά 
κάθε μπόλι, πέντε λίρες. Έγώ θά φύγω, 
άλλά θ’ άφήσω στό πόδι μου τόν κύρ δά
σκαλο, κι’ αύτός θά βλέπη ποιοι μπολιά
ζουνε, κι’ δταν μέ τό καλό του χρόνου τό 
καλοκαίρι έπιστρέψω, τότε θά μέ πάρη 
νά ίδώ τά πιασμένα μπόλια καί θά πάρη 
καθ’ ένας τήν άμοιβή. Γιά τόν κόπο δέ 
πού θά μπαίνη ό δάσκαλος, γιά τόν έ
λεγχο αύτό πού θά άναλάβη, θά πάρη 
άπό μένα μόλις γυρίσω, δέκα λίρες.

Οί χωρικοί τόν άκουγαν διατακτικοί 
σχεδόν κατσούφηδες. Δέν βγάζαν μιλιά. 
Δίβουλοι καί σκοτεινοί, σάν σκοτεινή είν’ 
ή ψυχή του μεροκαματιάρη άνθρώπου. 
Σάν έφυγε άπ’ τό καφενείο ήταν άργά. 
Μέναν άκόμα λίγοι νυσταγμένοι χωριά- 
τες.

—Ά κουτέ είπε ένας' άνοιξε ή τύχη μας. 
Πέντε λίρες γιά κάθε μπόλι.

—Έγώ δέν θά κάνω τίποτε άλλο παρά 

νά μπολιάζω δεντρά.
—Μή τόν άκοΰτε είπε κάποιος νεαρός 

ξεραγκιανός, μέ διαπεραστικό μάτι. ’Άν 
αύτός δώση μία δεκάρα, νά σταθώ νά 
μου τήν κόψετε άπάνω στό σβέρκο. 
Αύτός μωρέ, είχε κοντά του τή θειά μου 
τήν Ελένη καί τοΰ δέλευε, καί τήν πλή
ρωνε πέντε σελίνια τήν ή μέρα, δταν τά 
μεροκάματα τών γυναικών στή χώρα 
είναι δέκα καί δεκαπέντε. ΚΓ δταν τοΰ 
ζήτησε φτωχή γυναίκα μέ τέσσερα μωρά 
νά τής δώση έξη, άρνήθηκε. Άλλά ξεχά- 
σετε τί έκανε τοΰ σιωφέρ. Πού χάλασε 
μιά μέρα ή λιμουζίνα του, κΓ ήρτε μέ τα
ξί, κι’ έπέμενε νά βάλη τόν άνθρωπο νά 
φορτωθή τής δυό του βαλίτσες δλο έκεί- 
νο τόν άνήφορο, καί νά τις πάρη ώς τό 
σπίτι του.

Οί χωρικοί άκούγανε βουβοί. Στά 
σκοτεινά τους μάτια ξαναφέρανε δλοι 
έκείνη τή σκηνή, είχε βουίξει τό χωριό:

—Νά τις πάρης τις βαλίτσες, είναι 
μέσα στά καθή κοντά σου έπανελάμβανε 
μέ τήν σά ξυράφι κοφτερή φωνή του, ό 
κύρ Κωστής.

— Σοΰ λέω πώς δέν μπορώ άφεντικό, 
είμαι έγχειρισμένος.

—Πάψε μωρέ, πάψε. Είσαι όκνηρός τε
μπέλης δπως δλοι σας.

Τότε σάν ή συζήτηση κόρωσε ό σιω
φέρ μέσα στή μέση τοΰ δρόμου, άνοιξε 
τά πανταλόνια του, καί φάνηκε ή γυμνή 
του σάρκα, κεντημένη άπ’ τή νωπή πλη
γή τής έγχείρησης.

—Νά πού νά σέ πάρη ό διάολος, οΰτε 
τά λεφτά σου θέλω, καταραμένε, οΰτε 
τίποτε, καί μπήκε μέσα στ’ αύτοκίνητο 
καί χάθηκε στό βάθος τοΰ δρόμου, στό 
σύννεφο της σκόνης. Ό κύρ Κωστής κύτ- 
ταξε γύρω, οί χωρικοί συναζόντουσαν.

—Βρέ Γιαννακό, είπε σ’ ένα ξυπόλητο 
άγόρι. ’Έλα βρέ πάρτες βαλίτσες.

Τό παιδί έκανε νά κουνηθή, ένας μεγά
λος τό συγ κράτη σε.

—’Έλα βρέ, δίνω ένα σελίνι' κανείς 
δέν κουνήθηκε. Δίνω δυό σελίνια γι’ 
αύτές τις βαλίτσες. Βρέ π’ άνάθεμά σας, 
άπ’ τή τεμπελιά σας θά ψοφίσετε. Πήρε 
τις βαλίτσες κι’ άνέβηκε, ξεφυσώντας σάν 
άτμομηχανή τόν άνήφορο.

*Όλα έτοΰτα οί χωρικοί τά θυμόντου
σαν, έκείνο τό βράδυ πού ή ύπόσχεσή του, 
έπεσε άπάνω σέ κατάξερη γη καί δέ φύ
τρωσε, έκείνο τό βράδι πού ήταν Φθινό
πωρο κΓ ό άγέρας βασάνιζε τά μονα- 

ξιασμένα τά δέντρα κι’ έλεγε λόγια~ πα
ράξενα μέσα στά σοκάκια τοΰ χωριοΰ.

* * *
Κι’ δμως τό ερχόμενο καλοκαίρι μιά 

καλωσυνάτη μέρα καί πάλι τό γέλοιο τοΰ 
κύρ Κωστή άντήχησε μέσα στό καφενείο 
τοΰ χωριού. Άνεμίστηκαν καί πάλι οί 
πολύχρωμες φανταχτερές γραβάτες καί 
τά πουκάμισα.

—Λοιπόν, κύρ δάσκαλε; Πόσα πιασμένα 
μπόλια έχουμε;

—Δύο, φώναξε σά μαθητής ό δάσκα
λος. Δύο μόνο μπολιάσανε καί τά δύο 
πιάσανε.

—Νά τά δούμε.
Διεπιστώθη άπό τό δάσκαλο ποιοι μπο

λιάσανε, καί τό βράδυ στό καφενείο, 
μπροστά στά έκθαμπα μάτια τών χωρι
κών, πήρε ό καθένας άπό ένα φρεσκο- 
κολλαρισμένο πεντόλιρο, καί ό δάσκαλος 
τις δέκα λίρες, δπως είχε ύποσχεθή ό 
κύρ Κωστής. ’Έκανε ό δάσκαλος πώς 
δέν δεχότανε, ό Κωστής έπέμενε:

—’Άλλωστε άπό δώ καί πέρα~ τά κα
θή κοντά σου θά πολλαπλασιαστοΰν, γιατί 
έλπίζουμε πώς άπό δώ καί πέρα θά μπο
λιάζουν πολύ περισσότεροι.

Καί πράγματι τήν έπόμενη χρονιά δέν 
έμεινε χωριάτης πού νά μή μπολιάση δσα 
είχε κι’ δσα δέν είχε δεντρά. ~ Κι’ ό δά
σκαλος δέν πρόφτανε άπό τοΰ νά γρά- 
φη καί νά καταγράφη, γέμιζε λίστες όλό
κληρες. Μά αύτή, παιδί μου, ήτανε μεγάλη 
δουλειά ώρες τοδτρωγε όλόκληρες, για
τί έπρεπε νά πηγαίνη καί νά διαπιστώνη 
έπί τόπου. Πεντόλιρο είναι κάθε μπόλι, 
δέν είναι παίξε γέλασε. Κι’ αύτός μακάρι 
νάχε δεντρά νά μπολιάση, τί είναι δέκα 
λίρες πού θάπαιρνε. Κι’ ό κύρ Κωστής 
θάπρεπε νά τό σκεφτή νά τοΰ δώση μιά 
αδξηση.

Πώς τόν περίμεναν τό έρχόμενο καλο
καίρι' βγήκαν δλοι σέ προϋπάντηση. Παρ’ 
όλίγο νά βγαίναν καί τά έξαπτέρυγα. 
Άλλά αύτό θά τ’ άφηναν γιά καμμιά άλ
λη φορά, θά βρισκόταν κάποτε ή περί
σταση. Καί πάλι εις τό καφενείο καί τά 
άναψυχτικά εις τήν φόρα καί οι λίστες 
μπροστά στόν κ. Κωστή.

—Μπράβο, μπράβο, ε αύτή τή φορά, δέν 
έχει πεντόλιρο. Γιατί μέ τό νά μπολιάσετε 
τά δέντρα σας δέν ώφεληθήκατε μόνο 
πέντε άλλά πολλές λίρες. ΚΓ αύτή άκρι- 
βώς ήταν ή ώφέλεια πού θάθελα νά φέρω 
στό χωριό σας, νά μπολιάσετε δλα τά 

δένδρα καί νά βγάλετε έξευγενισμένη ρά
τσα. Καί τό πλατύ του γέλοιο, χύθηκε σέ 
πυκνούς κυματισμούς κΓ έσπασε άπάνω 
στούς λιγδωμένους τοίχους τοΰ φτωχικού 
καφενείου. Κατάπληκτα τά μάτια τών χω
ρικών. Απογοήτευση κΓ έκ μέρους τού 
δασκάλου. ’Ακούσανε καλά, καταλάβανε 
καλά. Δέν ύπήρχαν πεντόλιρα, δηλαδή 
τούς γέλασε; “Ενα κύμα άέρος άνάμικτο 
άπό άγωνία κΓ άπό μίσος, χύθηκε μέσ’ 
τήν καρδιά τους. Αύτός ό λεφτάς, αύτός 
ό ξένος. Τά όνειρα πού μπλέξανε ένα ό- 
λόκληρο χειμώνα μέ μιά μονοκοντυλιά τά 
διέγραψε, τά κατασύντριψε δλα μέ τό άπ- 
αίσιο του τό χάχανο. Τούς γέλασε μέ τόν 
πιο παμπέσικο τρόπο. ΚΓ ή γρηά ή Ε
λένη καί ό σιωφέρ ήταν πιό έντονα στή 
μνήμη τους. Μά ό κύρ Κωστής ούτε πού 
τό χαπάρισε κάν. Αύτός είχε τά δικά του 
τά σχέδια. ’Έφερε ειδικούς πού τόν διαβε
βαίωσαν πως ο τόπος είχε μπόλικο νερό, 
ή γή ήταν σφογγάρι. ΚΓ δπως ήταν άν
θρωπος τών γρήγορων άποφάσεων, έστη
σε όλόκληρες έγκαταστάσεις, κΓ άρχισε 
διατρήσεις. Καί πράγματι σέ λίγο άνά- 
βλυσε πλούσιο, καταρράκτης όλόκληρος 
τό νερό. Βαβαίως στό κτήμα του. ’Ά, 
αύτός ό τόπος θά γινόταν παράδεισος. 
ΚΓ οί χωριάτες λίμναζαν μέσ’ τά καφε
νεία, κΓ ή ψυχή τους ήταν βαρειά, δπως 
τό κατακάθι τού έλους. Καί σέ λίγο ήρ- 
ταν τά μαντάτα. Τό νερό τού Γιακουμή 
πού συνόρευε μέ τά κτήματα τού κύρ Κω
στή κόπηκε. Αύτό τό νερό ήταν ή ζήση 
του. ’Ολόκληρης φαμελιας μ’ ένα τσούρ
μο παιδιά. ’Άμ βέβαια ήταν έπόμενο, δταν 
αύτός έφερε τού διαόλου αύτά τά μηχα
νήματα πού μπορούσε νά πάνε χιλιάδες 
μέτρα στά έγκατα τής γής, άπό δτι οί 
ίδιοι μπορούσαν νά σκάψουνε, δέν θά τούς 
τάπαιρνε δλα τά νερά νά τά έκανε δικά 
του; Κτυπήθηκε πέρα ώς πέρα, πληγωμέ
νο λές θεριό, ή ψυχή τού χωριάτη άπά 
ρημαγμένα χαμόσπιτα.

—Νά πας ρέ Γιακουμή, νά τού ζητήσης 
άποζημίωση. Νά πληρώση ό κερατάς, 
γιατί άλλοιώς δέν θά τού καλαρέση.

ΚΓ ό Γιακουμής πήγε καί κλάφτηκε.
—Καί ποιος μάς λέει πώς είναι έπειδή 

έβγανα έγώ νερό πού στέρεψε τό χωρά
φι σου; Τέλος πάντων. Πόσα θέλεις;

—Διακόσες τουλάχιστο, άφεντικό, λίρες.
—Διακόσες λίρες; Βρέ άν ένας άπ’ τούς 

συγχωριανούς σου έσκαβε στό κτήμα του, 
πού θάταν πλάι στό δικό σου, κΓ εδρισκε 
νερό, καί τό δικό σου στέρευε, θά σου 
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1

πλήρωνε διακόσες λίρες;
—Βέβαια.
—Λές ψέματα, ξέρεις πώς έχω λεφτά 

καί θέλεις νά μέ έκμεταλλευτής. "Ακούσε, 
ρέ Γιακουμή. Καμμιά ύποχρέωση δέν έχω 
νά πληρώσω δεκάρα. ’Αλλά ας είναι, εί
μαι έτοιμος νά σου πληρώσω κάτι. ’Αλλά 
ούτε συ θά καθορίσης πόσα, ούτ’ έγώ. 
Νά όρίσουμε έπιτροπή, κι’ δσα πει αύτή. 
’Έτσι ώρίστηκε έπιτροπή, πού διάλεξε ό 
κύρ Κωστής, άπ’ τό δάσκαλο καί τό μου- 
χτάρη. Αύτοί άποφασίσανε νά του πληρώ- 
ση του Γιακουμή έκατό λίρες. Ό κύρ Κω- 
στής άπεφάνθηκε, κομμένη κουβέντα, δέν 
σήκωσε δεύτερη, πώς θά πλήρωνε όγδόν- 
τα λίρες καί θάπαιρνε καί τό Γιακουμή 
στή δούλεψη του. Φαί έξασφαλισμένο. Καί 
είχε άνάγκη πολλοί νά δουλεύουν τώρα 
κοντά του. Γιατί άρχιζε κτίσιμο. Κτίριο, 
απέραντο. Τί θάκανε, μυστήριο. ΟΙ συγ
γενείς βρέθηκαν πάλι πολλοί, προσελή- 
ψθησαν πρώτοι, δουλειά γιά τούς άλλους 
δέν περίσσευε. Ήρταν καί πάλι τά μηχα
νήματα του διαόλου, άλλες διατρήσεις, τά 
νερά ξεχύθηκαν καί πάλι άλαψιασμένα, 
πλημμύρισαν τούς τόπους, καί τό κτίριο 
μεγάλωνε, πελώριο σά δράκος, νά ψάη τό 
χωριό λές δλο. “Εν’ άπόγευμα πήγαινε 
περίπατο ό κύρ Κωστής μέ τό δάσκαλο. 
Σπάνια τώρα συναντιόντουσαν. Λές γιατί 
ό Κωστής άπέφευγε, λές γιατί δέν τόν έ
φτανε πιά ό χρόνος μέ τις δουλειές του.

—Κοιτάς αύτό, κύρ δάσκαλε; κΓ έδειξε 
τό κτίριο πού ύψωνόταν. ξέρεις αύτό τί 
θά τό κάνω;

—Που νά ξέρω, κύρ Κωστή, δέν λές τί
ποτα σέ κανένα.

—θά σου τό πώ έσένα άλλα νά μου ύ- 
ποσχεθής πώς δέ θ’ άνοιξης τό στόμα σου 
νά πής σέ κανένα μιλιά.

—·”Ε, θά τό κάνω Γεωργική Σχολή. 
Νάρχωνται έδώ τά χωριατόπαιδα καί νά 
μορφώνονται δωρεάν. Νά μάθουν πώς θά 
τούς δίνη αύτή ή γη ή παραμελημένη ψω
μί.

—Μπράβο, κύρ Κωστή, είπε ένθουσια- 
σμένος ό δάσκαλος, αύτή είναι μεγάλη ι
στορία. Καί τόν γέμισε μέ έρωτήσεις.

Ό Κωστής άπέφυγε νά δώση λεπτομέ
ρειες. "Ηθελε νά τό κρατήση τό πράμα 
μυστικό, έως δτου τελειώση τό δλον έργο 
καί τότε νά τό παραδώση στό χωριό καί 
νά άποκαλύψη τόν προορισμό του καί νά 
κάνη έντύπωση. θά καλουσε καί τό Δεσπό
τη άπ’ τή Χώρα νά κάνη τά έγκαίνια, καί 
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γέλαγε καί κουνιόταν σπαρταριστή ή κοι
λιά του.

Έν τώ μεταξύ είχαν έρτει τά μαντάτα. 
Τό νερόάπ’ τό φτωχό κτήμα του Δημήτρη 
στέρεψε. ’Ακόμα ένας. Καί βρέθηκαν κι’ 
άλλοι πολλοί νά πούνε πώς τά νερά τους 
είχαν άδυνατήσει. θά ρχόταν σύντομα κΓ 
ή δική τους ή σειρά. Τό βράδυ μέσ’ τό 
καφενείο οί γερόντοι καθήσαν βουβοί όλο- 
γύρω, ίδιοι βυζαντινές άσκητικές άγιο- 
γραψίες. Ό Δημήτρης, τρεις - τέσσερις άλ
λοι, κΓ δστερα γίνανε πέντε, δέκα. Οί 
ψίθυροι δίναν καί πέρναν. Κίτρινοι σάν 
ή χολή. Πικραμένοι, απηυδησμένοι μά καί 
γεμάτοι άπ’ άνταρσία σάν ή καρδιά τους. 
Κάποιος τολμά νά πή: Νά του ζητήσης ά- 
ποζημίωση, ρέ Δημήτρη. Σ’ αύτουνου τό 
πρόσωπο διαγράφεται ένα χαμόγελο, 
π’ άπάνω του κρέμεται καί πέφτει σταλα
ματιές - σταλαματιές ή πίκρα κι’ ό σαρ
κασμός.

—Καί νά όρίση έπιτροπή γιά τήν άπο- 
ζημίωση άπό τό δάσκαλο καί τό μουχτάρη 
καί νά έξευτελιστώ έγώ άπ’ αύτούς τούς 
πουλημένους, πουλημένοι δικοί του. Γιά 
νά μέ προσλάβη δστερα, κάνοντας καί 
ψυχικό, καλή ώρα ό Γιακουμής, μέ πέντε 
σελίνια τήν ή μέρα, στή δούλεψή του. "Οχι 
μά τό παιδί πού κρύβει στά σπλάχνα της 
ή γυναίκα μου, πού σέ λίγες μέρες θά γεν- 
νήση, μά τόν “Αγιο του χωρίου σάς λέω 
δέν θ’ άφήσω νά μέ ξεκληρίση άπ’ τό κτή
μα μου αύτός. Δέν έφτυσα γαϊμα άπά σέ 
τούτη τή γή γιά νά καταλήξω δούλος. 
Οΰτε, σεις παιδιά, γιατί αύτό πού μέ πε
ριμένει σήμερα έμένα θάναι ή δική σας 
σειρά, αδριο.

Σάν τό κατακάθι τής άλάρμης πικρό 
τό μίσος λίμναζε μέσα στις γωνιές του κα
φενείου. Καί δώσανε έξω, ήταν πάνω άπό 
δέκα. Μέσ’ τό καφενείο μείναν σάν πάν
τα βουβές οί μορφές τών γερόντων, άνε- 
ξιχνίαστες, περιφρονημένες, σεβαστές σάν 
οί μοίρες μέ κάποιο δέος στό περίγραμμά 
τους. "Εξω ό άγέρας έλεγε λόγια παρά
ξενα, καί κτύπαγε άψύς, άπά στούς βα
σανισμένους τοίχους τών φτωχόσπιτων, κι 
ήταν κι*  αύτός άπελπισία καί κινδύνους 
γιομάτος, τυφλός σάν τήν καρδιά τ’ άγρι- 
μιου πού ζητάει τροφή. *Η  λιμουζίνα του 
κύρ Κωστή διέσχιζε έκείνη τήν ώρα τούς 
έρημωμένους δρόμους του χωρίου. "Ητανε 
μέσα τά δυό του παιδιά κΓ ή γυναίκα του. 
Τραβούσαν γιά τήν πρωτεύουσα σάν γύ
ρισαν ήταν περασμένα μεσάνυκτα. Μ’ ά
πό μακρυά είδαν μιά λάμψη πελώρια νά 

τυλίγη σάν φίδι μυθικό πυρακτωμένο τόν 
κατασκότεινο ούρανό κατά τά μέρη τού 
χωριού. Σάν πλησιάσανε ολόκληρο τό ύ- 
ποστατικό του, τό άτέλειωτο κτίριο ήταν 
παραδωμένα στις φλόγες. ΚΓ ούτε ένας 
άνθρωπος μήτ’ ένας χριστιανός δέ βρι
σκόταν έκεΐ. Πελώρια πυρκαγιά θρασο- 
μανοΰσε μέσ’ σέ πανέρημο τόπο... Τήν άλ
λη μέρα ό κύρ Κωστής μέ τή φαμίλια του 
έφυγε καί δέν ξαναγύρισε, καί τό ιδεατό 
περίγραμμα πού γιά αιώνες λές πλαισίωνε 
τό χωριό καί πού γιά μιά στιγμή τό μπό- 
λιασμα τών δεντρών τούς νέους άνθούς 
τούς καρπούς πού κάποτε θάρτουν καί νά 
ύψώση κατάμαυρο κατασκευασμένο τό 

παλάτι του, τό ιδεατό τούτο περίγραμμα 
σιγά - σιγά καί πάλιν έκλεισε' καί τό χω
ριό παρέμεινε πάντα τό ίδιο άπείρακτο, 
φτωχό, ξεχασμένο, μέ τή πυκνή του σκόνη 
πού σάν πλήξη κάθεται στις καρδιές τών 
άνθρώπων, μέ τήν άνάμνηση του ξένου 
πού ξέρουν πώς δέν θά γυρίση καί μέ τό 
μεγάλο έρωτηματικό άν αύτός ό άνθρω
πος ήταν γιά τό καλό ή γιά τό κακό, μέ 
τούς γέρους, τις βυζαντινές μορφές πού 
κάθονται άμίλητοι στις γωνιές τών καφε
νείων καί τούς νέους μέ τά βίαια πάθη 
πού ξεψυχούν στά κράσπεδά του, στή μο
νότονη διαρροή τής ζωής.

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΜΗ ΖΗΤΑΣ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΗΣ
Μή ζητάς νά έξηγήσης 
τό μυστήριο τής σιωπής 
όταν περπατώντας τή νύχτα 
κοιτάς τόν έναστρο ούρανό. 
Τό μυστήριο τής άγάπης 
πιό βαθύ άπό δλα 
σέ κρατάει έκστατικό 
σάν ενα μικρό σύμπαν 
δλο άρμονία καί τάξι 
Φίλε ! 
άγκάλιασε αύτό τό σύμπαν 
ρίξε ώς τά μύχια του είναι σου 
τις φωτερές του άχτίδες 
ένα τραγούδι ν’ άκουστεΐ 
στήν έρημιά.

VANITAS
“Οταν περπατούσαμε 
άπό βράχο σέ βράχο 
ματώναμε τά πόδια μας 
πάνω στις αιχμές τών χαλικιών. 
Μά τή σημαία μας 
ούτε λεπτό δέν ύποστείλαμε 
κυνηγώντας τό τέρμα.

Τώρα πού φτάσαμε στό τέρμα 
ποιο θά είναι τό έπαθλο; 
Σέ λίγο θά περάσουμε 
στήν ’Ανυπαρξία.

MIX. ΙΑΚ. Μ1ΧΑΗΛΙΔΗΣ
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Γ. Σ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

Ο ΙΟΥΔΑΣ —

Δέν είναι θρησκευτική έορτή, γύρω ά
πό τήν όποια, ό λαός νά μή έχη δημιουρ
γήσει τις δικές του τελετουργικές δοξασί
ες, προλήψεις κι έθιμα. Παρ’ όλη τή συν- 
τηρητικότητά του καί τήν προσκόλλησή 
του στά καθιερωμένα, μέ τήν πάροδο τών 
αιώνων, σαν έπέκταση καί συμπλήρωμα 
τών θρησκευτικών τελετών, δημιούργησε 
τήν άγραφη θρησκευτική παράδοση πού 
χαρίζει ξεχωριστή ικανοποίηση στήν έκ
τέλεση τών θρησκευτικών του καθηκόν
των..

Άπ’ δλες τις θρησκευτικές έορτές, έ- 
κείνη πού μιλάει πιότερο στήν ψυχή του 
Ελληνικού λαού είναι ή Λαμπρή, σύμβο
λο της ’Ανάστασης όχι μονάχα τοΰ θε
ανθρώπου, μά κάθε είδους άνάστασης, 
ήταν φυσικό νά βρή άπήχηση σ’ ένα λαό 
μεσογειακό όπως ό Ελληνικός πού κάθε 
χρόνο λόγω τής γεωγραφικής του θέσεως, 
ζή έντονα τή νεκρανάσταση τής φύσεως 
καί πού γιά χρόνια περίμενε μέ λαχτάρα 
τή δική του άνάσταση άπό τό θάνατο τής 
σκλαβιάς.

Γιά τοΰτο καί τις γιορτές τής Λαμπράς 
τις ζή τόσο έντονα, τόσο κτανυχτικά, τό
σο μυσταγωγικά' τό κάθε τι τις ή μέρες 
αύτές άποπνέει θρησκεία' χαίρεσαι πραγ
ματικά έκείνο πού δημιούργησε ό λαός 
άπό θρησκευτική άνάγκη: Τό Σάββατο 
του Λαζάρου μέ τόν άπλοϊ κό έπαρχιώτη 
παπά νά έπισκέπτεται μέ σεμνή ίεροπρέ- 
πεια πού καταμαγεύει, ένα - ένα τά σπί
τια του ποιμνίου του γιά νά τούς ψάλλη 
τό «’Έαρ ήμιν έπέφανε τοίς πάσιν τό μνη- 
μεΐον»' τήν Κυριακή τής έλιάς, μέ τούς 
χωρικούς νά στρώνουν τό δάπεδο του προ
αυλίου τής έκκλησιας, μέ κλαδιά έλιάς 
άπό τό μάτσο πόχουν κάτω άπ’ τή μασχά
λη τους, σάν άκούσουν τό άπόσπασμα έ- 
κείνο του Εύαγγελίου πού λέει: «άλλοι 
δέ έκοπτον κλάδους άπό τών δένδρων καί 
έστρώννυον έν τή όδώ».

Κι’ υστέρα τήν Αγία Εβδομάδα μέ τά 
έσπερινά της κάτω άπό τό άχνό φώς τών 
κεριών, μέ τά τροπάρια τ’ ’Αντίφωνα, 
τούς Αίνους καί τ’ Άπόστιχα πού δλα μα
ζί: νύχτα, κεριά, θρησκευτικοί ΰμνοι, κλα- 
ψιάρικη ψάλμωδία συνθέτουν μιά θρη-
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Η ΤΡΙΖΟ(Γ)ΥΡΑ
σκευτική εικόνα άπό τις μοναδικές στήν 
έκκλησία μας. Άπό κάτι τέτοιες θρησκευ
τικές εικόνες, σίγουρα θά άντλησε τήν 
έμπνευσή του ό "Ελ Γκρέκο γιά νά δώση 
τ’ άθάνατα θρησκευτικά του έργα: «*Ο  
Χριστός φέρων τόν Σταυρόν», «*Ο  ’Εσταυ
ρωμένος» καί «‘Η άποκαθήλωση»' κι ό 
πρίγκιπας τών ήχων Σεβαστιανός Μπάχ 
τά όρατόρια του: «Τά πάθη κατά Ματ
θαίον καί Ίωάννην».

Καί τήν Αγίαν Παρασκευή μέ τήν άπό- 
λυτη νηστεία, τό μαυροφόρεμα τών εικό
νων, τόν στολισμό τοΰ ’Επιταφίου, τό θρή
νο τής Παναγίας «Άδε μαντάτα σκοτει
νά» καί τούς μαηφόρους. Τό "Αγιο Σάβ
βατο μέ τό κτύπημα τών σκάμνων στήν 
πρώτη άνάσταση, τις βλαοΰνες του καί 
τό άναμμα τής λαμπρατσιάς καί τέλος 
σάν έπιστέγασμα τήν Κυριακή τής Λαμ
πρής, μέ τις «σιηπαιθκιές» πού τις προκα- 
λουν μέ πρακτικά δσο καί έξυπνα μέσα, 
στό άκουσμα τοΰ «Χριστός Άνέστη», μέ 
τά κόκκινα αύγά, τόν όβελία, τά παιγνί
δια στήν αύλή τής έκκλησιας καί τόσα 
άλλα.

Στό σημερινό μου σημείωμα θ’ άσχο- 
ληθώ μέ τήν περιγραφή δύο άπό τά πολλά 
Λαμπριάτικα έθιμα καί παιγνίδια, πού 
έξακολουθοΰν καί τά δυό ν’ άναζοΰν κάθε 
χρόνο τέτοιες μέρες. Τοΰ έθίμου τοΰ ’Ιού
δα πού γίνεται στήν Άκανθου καί τής 
Τριζο(γ)ύρας — παιγνίδι τοΰτο — πού 
γίνεται στόν "Αγιο Αμβρόσιο Κυρηνείας.

Τό πρόσωπο τοΰ ’Ιούδα έφερε τόσο σά
λο καί τόση συζήτηση δσο κανένας άλλος 
άπό τούς μαθητές τοΰ Κυρίου. Οί Εύαγ- 
γελιστές άναφέρουν τόσο λίγα γιά τό μυ
στηριώδες τοΰτο πρόσωπο, πού ό μελε
τητής δέν μπορεί νά φθάση σέ λογικό συ
μπέρασμα, γιά τά κίνητρα τής έπαίσχυν- 
της προδοσίας του. Ό ύμνωδός τών έκ- 
κλησιαστικών βιβλίων έπεστράτευσε δλα 
τά κακόφημα έπίθετα γιά νά χαρακτηρίση 
τόν άριστοκράτη τοΰτο μαθητή πού τόλ
μησε νά προδώση τόν δάσκαλό του ~γιά 
τριάκοντα άργύρια: φιλάργυρο, δούλο, 
δόλιο, δυσσεβή, παράνομο, δυσώνυμο, έπί- 
βουλο κ.λ.π.

’Έχει δμως καί τούς ύποστηρικτές του 

ό ’Ιούδας δπως ό διάσημος Άμερικανο- 
εβραΐος συγγραφέας Solem Asch κι’ ό δι
κός μας Σπΰρος Μελάς, πού κι οί δυό 
δέν θέλουν νά παραδεχτούν πώς ό Ιούδας 
ήταν ό τύπος τοΰ χαμερποΰς κι έμπαθοΰς 
προδότη, μά τοΰ φλογερού κι ίδεολόγου 
επαναστάτη, πού παρεξήγησε τις προθέ
σεις τοΰ Χριστού, έκλαμβάνοντάς τον σάν 
ενα έπαναστάτη πού θά όδηγοΰσε τόν λαό 
τοΰ ’Ισραήλ στό ξεσκλάβωμα.

Ό Σπ. Μελάς στό όμώνυμο δράμα του, 
παρουσιάζει τόν ’Ιούδα ν’ άκολουθή τόν 
Χριστό δταν ό τελευταίος διεκήρυσσε: 
«Μή νομίσητε δτι ήλθον βαλείν είρηνην έ
πί τής γής' ούκ ήλθον βαλείν ειρήνην άλ- 
λά μάχαιραν (Ματθ. ι' 34), άποδίδοντας 
στά λόγια αύτά καθαρή έπαναστατική διά
θεση' τόν άπαρνιέται δμως κι άποφασί- 
ζει γιά έκδίκηση νά τόν προδώση, δταν 
ό Χριστός όμολογή δημοσία νομοτάγεια 
στόν κατακτητή. «Άπόδοτε oCv τά Καί- 
σαρος Καίσαρι καί τά τοΰ θεοΰ τώ θεώ 
(Ματθ. ηβ' 21).

Γιά τόν λαό, δμως, ήταν, είναι καί θά 
είναι ό χαμερπής προδότης τοΰ θεανθρώ
που, ό άχάριστος μαθητής πού πρόδωσε 
τόν δάσκαλό του, σύμβολο τής αιώνιας 
προδοσίας τοΰ καλού άπό τόν κακό, τοΰ 
άνεξίκακου άπό τόν κακεντρεχή. Καί σάν 
τέτοιος τοΰ ταιριάζει κάθε είδους τιμω
ρία κι έξευτελισμός' ή αύτοτιμωρία πού 
ύπέστη τότε, καταφεύγοντας στήν αύτο- 
κτονία, μετά τήν αισχρή προδοσία του, δέν 
είναι άρκετή. Κάθε χρόνο ή τιμωρία του 
πρέπει νά έπαναλαμβάνεται έστω κι εικο
νική.

Πριν 50 περίπου χρόνια τό έθιμο τοΰ 
’Ιούδα έπικρατοΰσε σ’ δλη τήν Κύπρο. Ό 
Γερμανός λαογράφος Richter στό βιβλίο 
του: «Ελληνικά ήθη καί έθιμα τής Κύ
πρου» (1913) περιγράφει τό έθιμο τοΰτο 
δπως γινόταν στή Λάρνακα καί Λευκωσία. 
Αναφέρει δέ πώς στή Λευκωσία, οί διά
φορες ένορίες κατήρχοντο σέ διαγωνισμό, 
ποια θά παρουσίαζε τόν κωμικώτερο ’Ιού
δα καί τήν πιο έπιτυχή διαπόμπευσή του. 
Τό έθιμο τοΰτο σιγά-σιγά άτόνησε κι έσβη
σε δπως τόσα άλλα. Εξαίρεση άποτελεί 
ή κωμόπολη τής Άκανθοΰς πού έξακολου- 
θεί νά ζή στήν παράδοση καί στά πλαίσια 
ένός όλότελα δικού της πολιτισμού καί πού 
συνεχίζει τό έθιμο τούτο.

Τή Δευτέρα λοιπόν τής Λαμπράς μιά 
παρέα άπό νέους άπό τούς πιό ζωηρούς 
κι έπιδέξιους, πού έχουν είδικευθή άπό 
παλαιότερους, πρωί-πρωί έπιδίδονται στή 

κατασκευή τοΰ Ιούδα' τά ύλικά τους ό
πλα κι εύκολόβρετα, άχρηστα άντικείμενα 
τά πιό πολλά: μιά κατσαρόλα, μιά κολο
κύθα, παλιά ρούχα, δυό σανίδια, χαρτί, 
μπαρούτι καί φυτίλι.

Παίρνουν μιά παλιά κατσαρόλα πού τήν 
«στοτσιάζουν» μέ τόν άκόλουθο τρόπο: 
Στό κάτω μέρος βάζουν ένα στρώμα άπό 
τοπ-παρούτι, πού τό σκεπάζουν μέ χαρτί' 
τό ύπόλοιπο μέρος τό γεμίζουν μέ «κόν- 
νον». Άπό τρύπα πουβγαλαν έκ τών προ- 
τέρων, στόν πάτο τής κατσαρόλας, περ
νούν ένα κομμάτι φυτίλι γιά τήν άνατίνα- 
ξη. Στις δυό πλευρές τής κατσαρόλας 
στερεώνουν δυό μορίνες, πού θ’ άποτελέ- 
σουν τόν σκελετό τοΰ ’Ιούδα' στό άνω ά
κρο των στερεώνεται όριζόντια, άλλη μο- 
ρίνα, στή θέση τών χεριών. Τό κεφάλι 
γίνεται άπό κολοκύθα πού βάφεται κα
ταλλήλως γιά ν’ άποδοθοΰν τά χαρακτη
ριστικά τοΰ προσώπου: μάτια, στόμα, μύ
τη, μαλλιά κλπ.' ένα παλιό πουκάμισο 
καί παντελόνι γεμισμένα μέ «φελλατζίθ- 
κια» δίδουν τή μορφή τοΰ σώματος' άπό 
πάνω ένα χάρτινο ράσο δίδει τήν τελειωτι
κή του μορφή. Στό λαιμό, τοΰ κρεμάζουν 
τά τριάκοντα τενεκεδένια άργύρια.

Μετά τή λιτανεία ό Ιούδας στήνεται σέ 
κάποιο ψηλό μέρος τοΰ κιγκλιδώματος 
τής αύλής της έκκλησιας, έτοιμος γιά 
έκτέλεση. "Ολο τό έκκλησίασμα παίρνει 
θέση, γιά νά παρακολουθήση τό παράξε
νο θέαμα' ή είκονική τιμωρία τοΰ προδό
τη— άνταμοιβή γιά τό άνοσιούργημα του 
— άποτελεί ένδόμυχη ικανοποίηση τής 
κοινής γνώμης.

Πριν άπό τήν έκτέλεση δυό-τρείς άπό 
τούς κατασκευαστές, περιφέρουν δίσκο, τό 
προϊόν τοΰ όποιου, άφοΰ άφαιρεθοΰν τά έ
ξοδα, διατίθεται γιά τή διασκέδαση τής 
παρέας, πού άκολουθεί.

"Οσοι διαθέτουν πιστόλες στέκουν στή 
γραμμή καί πυροβολούν τό δυσσεβή, ένώ 
συγχρόνως οί παρευρισκόμενοι τόν χλευά
ζουν. Αποκορύφωμα τοΰ χλευασμού καί 
τής διαπόμπευσής του είναι ή άνατίναξη. 
Κάποιος πυροδοτά τό φυτίλι καί σέ λίγα 
δευτερόλεπτα ό δόλιος ’Ιούδας άνατινάσ- 
σεται στόν άέρα, μέ έκκωφαντικό κρότο. 
Τίμημα τής προδοσίας ό θάνατος' γιά τόν 
λαό δέν ύπάρχουν έλαφρυντικά οΰτε συμ
βιβασμοί.

Ή τριζο(γ)ύρα τής όποιας ή περιγρα
φή άκολουθεί, είναι λαμπριάτικο παιγνίδι 
πού γίνεται μέχρι σήμερα στόν "Αγιο Αμ
βρόσιο Κυρηνείας.
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Ξέρομε πόσο τό παιγνίδι άποτελοΰσε ά- 
ναπόσπαστο μέρος τών λαμπριάτικων λαϊ
κών έορταστικών έκδηλώσεων στά περα
σμένα χρόνια. Κατάλοιπο αύτών τών έκ
δηλώσεων είναι κι ή τριζο(γ)ύρα, Èva έ- 
πικίνδυνο μά γραφικό ώστόσο παιγνίδι 
ιλίγγου, μέ πρωτοστάτη κι έδώ τή νεο
λαία του χωρίου. Σύνεργα του παιγνι
διού, ένας πεύκος. "Αγραφο μά κι’ απα
ράγραπτο προνόμιο άποτελει γιά τό χωριό 
ή δωρεάν προμήθεια τού πεύκου άπό τό 
διπλανό κυβερνητικό δάσος.

'Η προετοιμασία άρχίζει άπό τήν έβδο- 
μάδα τού Λαζάρου. ’Αφού έπιλεγή νάναι 
ίσιος, κόπτεται, καθαρίζεται άπό τά κλα
διά του καί μεταφέρεται στό χωριό μέ 
τράκτορ, παλαιότερα μέ βόδια. "Ενα μέ
ρος τού κορμού, 7—8 πόδια, άπό τή χον
τρή μεριά, άποκόπτεται, μεταφέρεται στό 
χωράφι ποδναι δίπλα άπό τήν έκκλησία κι 
έκεΐ στερεώνεται κάθετα στό έδαφος, έτσι 
πού νά έξέχουν τά 5 πόδια' τό άπάνω ά
κρο του γίνεται μυτερό γιατί θά χρησιμο- 
ποιηθή σάν άξονας πάνω στόν όποιον το
ποθετείται γιά νά περιστρέφεται, τό ύπό- 
λοιπον μέρος τού πεύκου, άφού προηγου
μένως ξετρυπηθή κυκλικά σέ σημείο που 
άπέχει άνισα άπό τά δύο άκρα του. Μέ 
τόν τρόπο αύτό, φυσικά δέν ισορροπεί τό 
κομμάτι πού μπαίνει όριζόντια πάνω στόν 
κάθετον άξονα' τό μέρος μέ τό μεγαλύ
τερο μήκος καί τό λιγώτερο πάχος άγγί- 
ζει τή γή, ένώ άντίθετα τό άλλο άπομα- 
κρύνεται άπό τή γή.

‘Η ισορροπία έπέρχεται μονάχα σάν κα- 
θήσουν 6—8 άτομα στή μεριά μέ τή μικρό
τερη άκτΐνα κι ένας μόνος στήν άλλη με

ριά- Σάν έπέλθη ισορροπία άρχίζει ή 
περιστροφή, πού προκαλεΐται άπό τό σπρώ
ξιμο 2—3 άτόμων σέ λίγο ή τριζο(γ)ύ- 
ρα άναπτύσσει ίλιγγιώδη ταχύτητα, δημι
ουργώντας ταύτόχρονα ένα δαιμονιώδες 
τρίξιμο άπό τό όποιο παίρνει καί τήν ό- 
νομασία της. Τό τρίξιμο αύτό έπιτυγχά- 
νεται, μέ τήν έναπόθεση καρβούνων καί 
πετρελαίου στήν τρύπα μέσα στήν όποία 
μπαίνει ό κάθετος άξονα.

Σκοπός τού παιγνιδιού αύτοΰ, είναι ή 
άπόλαυση τής ήδονικής ψευδαισθήσεως 
πού προκαλεΐ ό ίλιγγος στό πρόσωπο έκεί
νο πού κάθεται στό άπομακρυσμένο άπό 
τόν άξονα άκρο τοΰ πεύκου' γιά νά κρα- 
τηθή κανένας πάνω στή τριζο(γ)ύρα, κα
τά τή διάρκεια τής περιστροφής της, πρέ
πει νά διαθέτη θάρρος, σβελτοσύνη κι έπι- 
δεξιότητα.

Ή τριζο(γ)ύρα στήνεται τό "Αγιο Σάβ
βατο καί μένει σ’ ένέργεια ώς τήν Κυρια
κή τού θωμά. Οί θεατές πού άντιπροσω- 
πεύουν δλες τίς ήλικίες καί τών δύο φύ
λων, παρακολουθούν μέ άνάμικτα αισθή
ματα, άγωνίας, περιεργείας καί θαυμα
σμού καί έπιδοκιμάζουν, ιδίως οί κοπελιές 
μέ τό έκφραστικό βλέμμα των τά θαρρα
λέα καί ριψοκίνδυνα παλληκάρια τού χω
ριού. Πόσα ειδύλλια δέν θάχουν τήν άφε- 
τηρία τους στό έπικίνδυνο τούτο λαμπριά
τικο παιγνίδι πού συνεχίζεται άκόμα στήν 
όμορφη κωμόπολη τής έπαρχίας μας είς 
πείσμα τού νέου κλίματος πού τείνει νά 
ίσοπεδώση τήν άγροτική ζωή τοΰ τόπου 
μας, άφαιρώντας της έτσι τήν πηγαία χα
ρά πού ήταν ώς τελευταία τό έμβλημά 
της.

Γ. Σ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Ν. ΛΑΔΑΚΗ

ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΝ
ΥΜΝΟΣ I

Ώ τού ούρανου τό ύπέρλαμπρον φώς 
ώ τής αγιότητας κρίνον εύώδες 
ώ τής φωνής Τού Κυρίου τό σύμβολον 
προσφιλής τού θεού Σύ Μήτερ !
Τό τού πόνου τό βάρος 
ύποστάσα σεμνή μου Παρθένος 
τοΰ Σταυρού τό μαρτύριον 
Τοΰ Υιού Σου ύπέμεινας
ώ τοΰ φωτός, τής αγάπης τό σύμβολον 
ώ τής ταπεινότητος τό μεγαλεΐον έπιδείξασα 
γενεών οί βωμοί Σέ μεγαλύνουσι 
τών ’Αγγέλων τά πλήθη ύμνοΰσι Σε

Χαΐρε, Μήτερ 'Αγνή Εύλογημένη.

ΥΜΝΟΣ II
ΤΩ τής έρημου τό άχανές κράτος κυβερνήσασα 
ώ τής είδολωλατρίας τήν ρομφαίαν νικήσασα 
ώ τοΰ σπαραγμού τήν λύτρωσιν φέρουσα 
ώ τήν μητρότητα λαμπρύνουσα 
ώ τόν Σωτήρα τώ κόσμω δοΰσα 
μακαριούσι Σε γενεών τά στόματα

Χαΐρε, Μαρία 'Αγνή Εύλογημένη.

ΥΜΝΟΣ III
ΤΩ τά πάντα άγιάζουσα 
ώ τών ούρανών τό φέγγισμα 
σπαραγμού Σύ λύτρωσις 
τών καμνόντων άνάπαυσις, 
οτε τόν θεάνθρωπον ήξιώθης δούναι τώ κόσμω 
’Αγγέλου Γαβριήλ τό στόμα έρρίγησε 
ώ τών θαυμάτων τό θαύμα Πανάχραντε 
ώ τοΰ Παραδείσου τό σήμαντρον

Χαΐρε, Μαρία 'Αγνή Εύλογημένη.

ΥΜΝΟΣ IV
Μέσω κεραυνού, όργής, κινδύνου, χολέρας 
άστρον λαμπρόν τούς μάγους ώδήγησεν 
ώ θαύμα Υψηλού Δημιουργού 
έν τώ Στάβλω τής Βηθλεέμ 
ή άνθρωπότης όψετο φώς 
ώ Σύ Μήτερ 'Αγία 
έμέ τήν ταπεινήν τήν δούλην Σου άξίωσόν Σοι κραυγάζειν 

Χαΐρε, Μήτερ, 'Αγνή Εύλογημένη.
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ΥΜΝΟΣ V

Ώ κάλλος ψυχής έκ θεού κοσμουμένης 
λαμπάδας φαεσφόρους κρατούσα 
τήν παραδείσιον οδόν ήνοιξας 
ώ θεότητος δλης όχημα

Χαΐρε Μήτερ, 'Αγνή, Ευλογημένη.

ΥΜΝΟΣ VI

"’Ω τήν άγνότητα τώ κόσμω διδάξασα 
ώ τό σκότος άμαυρώσασα 
πρός ζωήν ούράνιον μεταβέβηκας 
γαλήνην τω κόσμω δοΰσα 
ώ Παρθενομήτορ θεόνυμψε

Χαΐρε Μήτερ, 'Αγνή, Εύλογημένη.

ΥΜΝΟΣ VII

ΤΩ τής εκκλησίας τό άνεξάντλητον Στήριγμα 
τόν νουν τόν ούράνιον 
τής σοφίας τόν βυθόν 
τήν Σήν λαμπρότητα 
μελιρρυτως ύμνήσωμεν

Χαΐρε Μαρία, 'Αγνή, Εύλογημένη.

ΥΜΝΟΣ νΠΙ

ΤΩ εργον ύλης φυγούσα 
τοΐς ούρανοΐς συνηρμόσθης 
σαρκί πολεμήσασα 
άγγελικήν μετήλθες έπί γής πολιτείαν

Χαΐρε Μαρία, 'Αγνή, Εύλογημένη.

ΥΜΝΟΣ IX

ΤΩ φωτεινέ τε καί έμψυχος νεφέλη 
ώ θεοφόρε τοΰ πνεύματος 
ώραιε παράδεισε 
τήν ζωήν τήν αιώνιον 
δωρουμένη τω κόσμω 
τό μέγα έλεος 
ώ ζωηφόρε σταυρέ τής άγνότητος

Χαΐρε Μαρία, ‘Αγνή, Εύλογημένη.

ΥΜΝΟΣ X

'’Ω τής Ναζαρέτ τά χώματα 'Αγιάσασα 
ώ τών πένητων τάς υλας έπουλώσασα 
ώ τών άγγέλων ό ύμνος ’Αείμνηστε 
ώ τών ούρανών μορφή ’Αειπάρθενε 
έμέ τήν ταπεινήν τήν δούλην Σου άξίωσόν Σοι κραυγάζειν 

Χαΐρε Μήτερ, 'Αγνή, Εύλογημένη.
ΝΙΚΗ ΛΑΔΑΚΗ

Κ. ΜΙΧΑΗΛ1ΔΗΣ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟ Ϋ ΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ή τροπή τών καιρών, πού σημειώθηκε μέ τό πέρασμα στόν εικοστόν αιώνα 

δέν είναι μιά άπλή μεταβολή στις μεθόδους έρευνας τών έπιστημών — είναι μιά 
ριζική μεταλλαγή του τρόπου συναναστροφής μέ τά όντα.

Ή τροπή τούτη φανερώνεται μέσα σ’ όλες τίς έμπειρίες άπό τήν τέχνη μέχρι 
τήν παιδεία, άπό τήν φυσική μέχρι τήν ψυχολογία καί τήν ανθρωπολογία.

Ή τέχνη δέν παριστάνει πιά τά όντα σάν άντικείμενα έξω άπό μάς, ή φυσική 
δέν κινείται πιά μέσα σ’ ένα άπόλυτα καθωρισμένο έξωτερικό χώρο καί χρόνο, 
ή ανθρωπολογία δέν βλέπει τόν άνθρωπο σάν ένα «ύποκείμενο».

Άπό παντού άναδύεται μιά νέα έπαφή του άνθρώπου μέ τόν κόσμο. Ποιά είναι 
τούτη ή νέα έπαφή καί ποιο τό νόημά της, θά άναζητήσωμε έξετάζοντας τήν σύγ
χρονη ψυχολογία καί τήν γένεσή της.

Ή ψυχολογία του 19ου αιώνα άπέβλεπε στήν πλήρωση τριών σκοπών (α) τήν 
άναγωγη τής ψυχικής πραγματικότητας σέ άπλούστατα στοιχεία (π.χ. στά 
αισθήματα) κατά τό πρότυπο τής Φυσικής, (β) τόν καθορισμό τών ψυχολογικών 
γεγονότων καί καταστάσεων μέ μέτρο καί ά ρ ι θ μ ό, άρα τήν αναγωγή τοΰ ποιο
τικού σέ ποσοτικές σχέσεις (Fechner, Herbart) καί (γ) τήν αποκλειστικήν έφαρ- 
μογή τής αίτιολογικής-μηχανικής έρμηνείας.

1. Ενάντια στόν κατακερματισμό τών ψυχικών φαινομένων στράφηκε ή νέα 
μορφολογική ψυχολογία ή ψυχολογία τής όλότητος. Πρώτος ό Wertheimer 
(1912) απέδειξε πώς ή κίνηση δέν είναι ένα άθροισμα άλληλοδιαδεχομένων αισθη
μάτων άλλά ένα πρωταρχικό φαινόμενο. ’Απ’ αύτήν τήν διαπίστωση ξεκίνησε ή 
πειραματική φαινομενολογία βλέποντας στά ψυχικά φαινόμενα ό
χι μιά άπλή συσσώρευση ή σύνθεση έστω στοιχείων ή συνειρμών άλλά ολότητες: 
τό μήλο π.χ. πού βλέπω δέν είναι ένα πλήθος άπό αισθήματα άλλά έξ άρχής 
μιά συνολική μορφή. Μιά μελωδία μπορούμε νά άναγνωρίσωμε καί δταν τήν με- 
ταθέσωμε πάνω στήν κλίμακα? ή μορφή άποτελεΐ τήν μελωδία, ένω τά αισθή
ματα, πού τήν άποτελουν, μεταβάλλονται.

’Έτσι μέσ’ άπ’ τίς αισθήσεις μας άντιλαμβανόμαστε μορφές άνάλογα μέ τό 
ολικό νόημα έρμηνείας των. Τούτο τό νόημα έρμηνείας γεννιέται σύμφωνα μέ τόν 
Ph. Lerch μέσα άπό τήν θεματική τών ορμών μας, πού φέρουν μέσα τους δυνάμει 
εικόνες ζητητικές. Αύτές οί εικόνες πραγματώνονται στή δράση καί έπικοινωνία 
τού άτόμου μέ τόν κόσμο.

'Ο Köhler έδειξε, δτι ή πράξη ξετυλίγεται μέσα σέ ένορατικά άποκαλυπτό- 
μενες μορφές συμπεριφοράς, πού έμφανίζονται ξαφνικά. Σ’ αύτές άντιστοιχεΐ μία 
μορφικά διαρθρωμένη ψυχολογική τοπολογία, δπως τήν διατυπώνει ό Lewin. Σέ 
αντίθεση πρός τήν θεωρία τού Thorndike περί «δοκιμής - έπιτυχίας» ζήτησε ό Koffka 
νά άποδείξη, δτι ή εύφυΐα σχετίζεται μέ τήν ένόραση τής μορφής καί ή μάθηση 
δέν είναι παρά διαμόρφωση μορφικών ποιοτήτων (Gestaltqualitäten). 'H πορεία 
τής σκέψης μας δέν έρμηνεύεται συνειρμικά, άλλά μέσω μιας μορφής, πού προλη
πτικά περιέχει τό δλον. Γενικά κάθε φαινόμενο ψυχικό έχει τόν χαρακτήρα 
τής όλότητας. "Ομως καί κάθε ψυχικό φαινόμενο δέν είναι μόνον μάθησις ή 
όρμή ή συναίσθημα. Ούσιαστικά μάθηση, όρμή, συναίσθημα κ.τ.λ. άποτελοΰν μό
νον διαφορετικές άπόψεις μιας αδιαίρετης ένότητας, ψυχολογία δηλ. δέν ύπάρχει 
χωρίς ψυχή.
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2. Παράλληλα μέ τήν μορφολογική στράφηκε καΐ^ή λειτουργική ψυχο- 
λογία ένάντια στήν στοιχειολογία δηλ. τήν αναγωγή τών ψυχικών φαινομένων σέ 
στοιχεία καί συνειρμούς. 'Η λειτουργική ψυχολογία μέ κύριο έκπροσωπο της τον 
’Αμερικανό ψυχολόγο Dewey άντιθέτει στά στοιχεία - περιεχόμενα την λειτουρ
γία πράξη. Τά ψυχολογικά φαινόμενα μπορούμε νά κατανοήσωμε μόνον σαν λει
τουργία καί έχουν νόημα σέ συσχετισμό πρός τήν δράση. Τό όράν και οχι τα ορά
ματα, τό νοεΐν καί όχι τά νοήματα έχουν ψυχολογική σημασία. Οι ψυχικές λει
τουργίες έχουν πάντα ένα τέλος βουλητικό — είναι άρα σκόπιμες.

'H μορφολογική ψυχολογία όμως θέτοντας σάν άρχή έρμηνείας τήν «μορφή» 
έπληξε καί τόν δεύτερο τρόπο έρευνας τών ψυχικών ^φαινομένωψ κατά τόν 19ον 
αιώνα, δηλ. τόν ποσοτικό. Τά ψυχικά φαινόμενα είναι μορφικές ποιότητες και 
όχι ποσά. ’Άρα δέν μπορούν νά μετρηθούν.

Γι’ αύτό σήμερα ή ψυχοφυσική μέθοδος (Fechner, Helmholtz), πού ζητούσε 
αριθμητικά νά μετρήση τή σχέση τών ψυχικών φαινομένων μέ τούς φυσικούς έρεθι- 
σμούς, θεωρείται άνεπαρκής καί ακατάλληλη γιά τήν έρμηνεία τών ούσιωδεστέρων 
ψυχικών φαινομένων. Βέβαια ή έμμεση συμβολική μέτρηση τών ψυχολογικών δυ
νάμεων, δπως τής εύφυΐας καί γενικά ή στατιστική έκφραση τής συχνότητός των 
βρίσκει σήμερα ευρύτατη χρήση. Ή στατιστική αποβλέπει στήν διαγραφή πιθανών 
τάσεων, πού παρουσιάζονται μέσα σέ μιά ομάδα ή μέσα σ’ ένα άτομο καί στόν 
συσχετισμό τους (τυπολογία, κριτήρια εύφυΐας, σχολή παραγόντων κ.τ.λ.), δεν ισχυ
ρίζεται όμως ποτέ, δτι τά ίδια τά ψυχολογικά φαινόμενα είναι μετρητά. Παράλλη
λα μέ τήν βαθμολογία μιας επίδοσης αναπτύσσονται τά tests προβολής καί τό έρω- 
τηματολόγιο, πού έργάζονται μέ τό ποιόν τής άπαντήσεως.

Τό πείραμα είναι άπ’ αυτήν τήν άποψη γόνιμο, δσο δμως προχωρορυμε στά 
βαθύτερα ψυχολογικά στρώματα, τόσο περισσότερο τό πείραμα σά μιά τεχνητή κα
τάσταση ύποχωρεΐ καί τή θέση του παίρνει ή κλινική πεΐρα καί ή ύπαρξιακή 
συνάντηση μέ τό πρόσωπο τού άλλου.

3. 'Η ψυχολογία είναι σήμερα πάνω άπ’ δλα ψυχολογία τής πρόσω- 
πικότητος. Τό άνθρώπινο πρόσωπα δέν είναι ένα άθροισμα αισθημάτων ή ένας 
συνειρμός παραστάσεων άλλά πριν άπ’ δλα μιά ύπαρξη μοναδική, άνεπανάληπτη 
καί Αναντικατάστατη, πού πραγματώνει τά πολύμορφα βιώματά της μέσα στόν κό
σμο. Τό πρόσωπο έχει τήν ελευθερία τής αύτοεκλογής καί τής εύθύνης. , Η ψυ
χολογία λοιπόν ζητώντας νά έρμηνεύση τά ψυχολογικά φαινόμενα, τή ψτνημη, την 
φαντασία, τήν νοημοσύνη, τήν συμπεριφορά, δέν έξετάζει μόνον τό ένα χωριστά απο 
τό άλλο, άλλά σέ'συνάρτησή μεταξύ τους. Αύτή δμως ή συνάρτηση άποβλεπει στην 
κατανόηση τής ύπαρξης τοΰ άνθρώπου σάν προσώπου. _ „ t

Τό πρόσωπο σάν άρχή καί σάν τέλος δλων τών ψυχικών φαινομένων ζήτα η 
σύνχοονη ψυχολογία νά πλησιάση γνωρίζοντας συνάμα νά σιωπά μπροστά στην μυ
στική καί άσύλληπτην ούσία του. (Πρβλ. Allport: Persönlichkeit. Lersch: Aufbau 
der Person, Murphy: Personality. Remplein: Psychologie der Persönlichkeit).

4. Ενάντια στήν αιτιοκρατική - μηχανική έρμηνεία των ψυχικών φαινομένων 
κινήθηκε καί ή όρμική ψυχολογία. Η αιτιοκρατική - μηχανοκρατική ψυχο
λογία τού περασμένου αιώνα ξεκινούσε μέ τήν προϋπόθεση, δτι τα ψυχικά φαινό
μενα συνδέονται καί προκαλοΰν τό ένα τό άλλο κατά ένα μηχανικό - συνειρμικό τρ 
πο. Σήμερα ή σχολή τής συμπεριφοράς (Behaviorismus) ζητά έπισης^να εξάρτηση 
τήν δλη ψυχική ζωή άπό προκλήσεις τού περιβάλλοντος, πού ένεργουν σαν αίτιες 
ώντίδρΧης τοΰ έμψυχου άτόμου.' Ή αντανακλαστική ψυχολογία (Reflexologie) μέ 
κύριους έκπροσώπους τόν Pawlow καί τόν Bechterew έρμηνευει την ψυχική ζωη του 
άνθρώπου σάν ένα άθροισμα άντανακλάσεων άμεσων ή έμμεσων.

Ή σύγχρονη μορφολογική ψυχολογία άπέδειξεν δμως, ότι κάθε ,πραξη είναι μια 
ολότητα καί ή κίνηση διαγράφεται πάντα σά μιά μορφή έξ άρχης και.όχι σα 
άθροισμα άντανακλαστικών μερικών κινήσεων. Πάνω δμως άπ ολα jq ρ μ I 
ψυχολογία τού Me. Dougall μάς έψανέρωσε τόν τελικό χαρακτήρα των ρ 
υών 'Η ανθρώπινη συμπεριφορά θεμελιώνεται πάνω σέ πρωταρχικές τάσεις, π 
έχουν πάντα άναψορά πρός σκοπίύς (είνα. intentional) καί πραγμα^ετα, ζη. 
τητικά μέσα στόν κόσμο. Γεν.κά ή άνβςώπινη συμπεριφορά 
δλου ψυχικού όργανισμού σέ μιά συνολική κατασταση και οχι σέ μερικούς span 

σμούς. Ή τελική άναφορικότητα τής ορμής είναι μετασχηματιστή, δμως οί όο- 
μές είναι δυνάμεις τής ψυχής, γι’ αύτό καί ή όρμική ψυχολογία ονομάζεται 
δυναμική.

5. Μέ τά πρώτα βήματα τού αιώνα μας γεννήθηκε καί μιά άλλη ψυχολογική 
σχολή, ή Ψυχανάλυση τού S. Freud, πού παιδί της είναι ή ψυχολογία του 
βάθους.

Ή νέα σχολή έφερε στό φώς τή σημασία, πού έχει στήν ψυχική ζωή τό 
ασυνείδητο^ καί άντιδιαστέλλεται βασικά πρός τήν Ψυχολογία, πού προηγή- 
θηκε,καί πού ήταν κατ’ έξοχήν ψυχολογία τής συνειδήσεως. Μέ τήν εισαγωγή 
τού ασυνειδήτου εισβάλλει στήν ψυχολογία τού άλογο (irrational). Ό Freud 
ακολουθεί τόν δρόμο τού ονείρου καί τού μύθου γιά νά έρμηνεύση τήν ψυχική 
ζωή, πού πρωτοπηγή της είναι ή άσύνειδη όρμή τής libido. 'Η συνείδηση είναι 
γι’ αυτόν μόνον ή έπιφάνεια τού ασυνειδήτου καί ή ανθρώπινη πνευματική δημι
ουργία (ή Kultur) ένας μετασχηματισμός αύτής τής όρμής.

Γιά τόν Adler διαμορφώνεται ψυχικά τό άτομο μέ βάση τόν νόμο τής αντιρ
ρόπησης (Konpensation), που γεννιέται άπό τήν άσυνείδητην όρμή πρός κυριαρ
χίαν, όταν δεν εκπληρώνεται στήν συνειδητήν ζωή. Γενικά ύπάρχει μιά αντιθετική 
τάση αναμεσα στην συνείδηση καί τό άσυνείδητο. "Ο,τι ή συνείδηση δέν δέχεται 
άπωθει στο άσυνείδητο. λ »

, θ F’ Κ· δμως είναι έκεινος, πού έδωσε στό άσυνείδητο μιά άκόμα πλα
τύτερη έννοια. Το ασυνείδητο κάθε ανθρώπου φέρει μέσα του τήν άλογη μνήμη 
της ανθρωπότητας τό ομαδικό άσυνείδητο, πού χαράζεται σέ αρχέτυπες εικό
νες. αποκάλυψη τού ασυνειδήτου μας έφερε στό φώς τό αμέτρητο βάθος 
τής ψυχής άφ ένός σάν ένα βάθος χρόνου (τό παρελθόν είναι παρόν μέσα σέ κάθε 
μοις στιγμή) και αφ ετέρου σάν ένα βάθος, πού μόνο μέ εικόνες είναι συλληπτό 
ενω η λογική περιορίζεται μόνο στήν έπιφάνεια.

θΛ ÿ ψυχολογία δμως τού βάθους ένυφαίνει μέσα της μιάν άλλην άποψη τής 
ψυχικής ζωής,, τηνδομική. ν । ι»

‘° Freud αναγνωρίζει τρία στρώματα ψυχικής πραγματικότητας, τό Υπέρ - εγώ 
το Εγω και τό αύτό (άσυνείδητο). Τήν ένότητα τής ψυχής βλέπει ή σύγχρονη 
ψυχολογία οχι σάν κάτι απλό άλλά σάν κάτι πολυδύναμο. ‘Η ένότητα τής ψυ- 
Χής βρίσκεται σέ μιά διαρκή ένταση, πού τείνει καί μπορεί νά πάρη τήν μορφή 
συγκρούσεως. r 1

Η σύγκρουση όφείλεται στήν ψυχική πολυφωνία, πού φέρνουν στό φώς τά 
διάφορα στρώματα τής ψυχής. Ή έννοια τής ψυχικής δομής είναι λοιπόν μιά 
προεχουσα άρχή έρμηνείας τών ψυχ. φαινομένων σήμερα.

’Ακολουθώντας τήν πλατωνική διάκριση άνάμεσα στό λογικό, τό θυμικό καί 
τό έπιθυμητικό, πού ίεραρχικά σχετίζονται άνάμεσά τους (καί παραστατικά παίρ
νουν το σχήμα ήνιόχου — καλού καί κακού άλόγου) καί τήν ’Αριστοτελική δι
δασκαλία γιά μιά φυτική, ζωική καί λογική ψυχή αποπειράται σήμερα ή ψυχρ- 
λογια, νά διαστείλη τήν ψυχή σέ θυμοψυχή καί νοοψυχή (Ε. Stransky), σέ ένδοθυ- 
μική καί νοητική έπιδομή (Ph. Lersch), σέ Tiefenperson καί Kortikalperson (Ε. 
Rothacker) ή σέ ψυχή καί πνεύμα (L. Klages).
στ ν Τ.°> ψ-υχικά εΐναι ^διατεταγμένα ίεραρχικά, προχωρούμε δηλ. δταν

μιλούμε για έ ν δ ο θ~υ μ ι κ η βάση καί νοητικήν έπιδομή άπό ένα κατώτερο 
και πρωταρχικωτερο στρώμα προς ένα ανώτερο - μεταγενέστερο. Ή σύγχρονη δο
μική ψυχολογία συγχωνεύει μέσα της καί τήν άνελικτική πορεία τών ψυχολογικών 
Φαινομένων, τόσο την όντογενετικήν δσο καί τήν φυλογενετική Ψ Λ Υ

Τα ψυχολογικά στρώματα δέν είναι δμως γεωλογικά άλλά άντίθετα διεισδύουν 
ενα μέσα στο άλλο λειτουργικά, είναι τό ένα έπάνω στό άλλο καί συνάμα τό 

ενα μέσα στο άλλο. Τούτο ονομάζομε τεκτονική τού προσώπου ‘Η 
ένταση, που υφισταται άνάμεσα στά στρώματα μοιάζει νά παίρνη τήν μορφή τής 
έντασης αναμεσα στόν λόγο καί στό πάθος. Μέσα άπ’ αύτή τήν ένταση μπορεί 
να πρόκυψη η μια γόνιμη ίσορρόπιση ή μιά έπικίνδυνη δυσαρμονία, πού μπορεί νά 
i f Α ί^υρφες α) μετατόπιση τών στρωμάτων καί μονόπλευρη έπικράτηση τού
StA Ρ\νθθΑα της ψυχικές; ζωής, γ) σύγκρουση καί διχασμό (απώθηση). ΓΓ 
αυτό η δομική ψυχολογία άποδεικνύει σήμερα, δτι ή ψυχική ύπαρξη δέν μάς δί
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δεται απλώς άλλά μάς παραδίδεται — σάν θέμα ζωής.
7. Ή σύγχρονη δμως ψυχολογία ήρθε νά καταρρίψη και μίαν άλλη προκατά

ληψη, πού άπό τήν έποχή του Descartes βάρυνε πάνω στόν στοχασμό — τήν άντί- 
ληψη δηλ. δτι τά ψυχικά φαινόμενα ανήκουν σ’ ένα ύποκείμενο, όντας κάτι 
έσωτερικό καί μένοντας πάντα αιχμάλωτα αύτής τής έσωτερικότητας. (Πρβλ. Ph. 
Lersch: Seele und Welt, Leipzig 1943).

’Αντίθετα σήμερα ή ψυχολογία βλέπει δτι τά ψυχικά φαινόμενα είναι άπ’ άρ- 
χής ύπερ-βατικά δηλαδή συναρτημένα προς τόν κόσμο καί τά γύρω μας.

Τά συμπαθητικά π.χ. συναισθήματα δέν στηρίζονται, δπως ό Hobbes ’ισχυρί
ζεται, στήν παράσταση τής δυνατότητας μιας δικής μας δυστυχίας, άλλά, δπως ό 
Μ. Scheler άπέδειξε, άπευθύνονται σέ έναν άλλον, έχουν τήν ποιότητα του 
Έ σ ύ. Συμπόνοια σημαίνει συνάντηση μ’ έναν Έσύ. ’Έτσι κα'ι τά αισθητικά 
συναισθήματα, ό έρως, τό μίσος κ.τ.λ. είναι ύπερβατικά μέ τήν σημασία τής συνάν
τησής μας μέ τά όντα καί τά πρόσωπα ή τής συμμετοχής μας σέ μιαν ιδέα, δπως 
τούτο έκφράζει κα'ι ή Πλατωνική άνάμνησις. Άλλά και ή βούληση δέν είναι αίχμά- 
λωτη του ύποκειμένου. Ό άλτρουϊσμός δέν είναι μεταμφιεσμένη ’ιδιοτέλεια, δπως 
είπε ό La Rochefoucould, ούτε οί ορμές κινούνται μόνον μέσα στόν κύκλο τής έγωϊ- 
κότητας (Machiavelli, Th. Hobbes). Υπάρχουν πράξεις πάνω άπ’ δλα σκόπιμες, τών 
όποιων τό τέλος βρίσκεται πέραν άπό τό ύποκείμενο, σέ ’ιδεώδη καί ούσίες — άξιες 
στ'ις όποιες ζητάμε νά μετάσχωμε.

'Η γνώση καί τό νοείν δέν είναι πάλιν, δπως ό ιδεαλισμός τής συνειδήσεως 
ύπεστήριξε, esse=percipi (Berkley), ούτε τά άντικείμενα του κόσμου είναι μόνον 
εικόνες τής ψυχής, ώστε τελικά νά μήν συναντούμε παρά τόν ίδιο τόν έαυτό μας 
(Fichte). Ό ψυχολογισμός αύτός τής σκέψης έχει σήμερα άνατραπή. Οί νόμοι 
του σκέπτεσθαι δέν είναι ψυχολογικοί — πραγματικοί νόμοι άλλά ύπερψυχικοί κα
νονικοί (ιδεατοί).

’Ακόμη καί στήν χαρακτηρολογία διαγράφοντας ένα χαρακτήρα δέν έπιτρέπε- 
ται νά διαβλέπομε μέσα του μόνον ένα ύποκειμενικό τρόπο, άλλά πρέπει νά τόν 
έρμηνεύσωμε σέ συνάρτηση προς τό ύπερυποκειμενικό, πού αύτός πληροί, δηλ. σέ 
συνάρτηση προς τις όντικές δυνάμεις, πού κυριαρχούν μέσα τους. Δέν ύπάρχει χα
ρακτηρολογία χωρίς ιστορία.

*Η προκατάληψη γιά τήν ύποκειμενικότητα καί έσωτερικότητα τών ψυχολογικών 
φαινομένων άνάγεται, δπως είπαμε, στόν Descartes, πού χώριζε ριζικά τήν ψυχήν 
άπό τόν κόσμο καί διέκρινε τή res cogitans άπό τήν res extensa. ’Έτσι γεννήθηκε 
άφ’ ένός ό ιδεαλισμός τής συνειδήσεως καί άφ’ έτέρου ή αίσθησιοκρατική διάκριση 
άνάμεσα σέ έξωτερικήν καί έσωτερικήν αίσθηση. Άλλά καί αύτή, δπως έρμηνεύε- 
ται άπό τόν Lock, μένει αιχμάλωτη στήν ύποκειμενικότητα. Ή ψυχική πραγματι
κότητα είναι χωρίς κόσμο, άκοσμη.

*Η πείρα δμως, δτι τά ψυχικά φαινόμενα δέν ύπάρχουν χωρίς άναφορά πρός 
αύτό, πού συναντούν, άναγκάζει σήμερα μιάν άνατροπή τής άντίληψης, δτι ή ψυχή 
είναι κάτι χωριστό καί ξένο άπό τόν κόσμο. Ψυχή καί κόσμος δέν είναι δύο 
όντικές σφαίρες κλειστές ή μιά πρός τήν άλλη, άλλά μία διπολική συν- 
υπαρκτική ένότητα (Ph. Lersch).

Ούτε ό «έξωτερικός» κόσμος έπιδρα αίτιολογικά πάνω στήν συνείδηση, οΰτε 
ή συνείδηση δημιουργεί τόν έξωτερικό κόσμο. 'Η ψυχή συναντώντας τά δντα 
φανερώνει αύτό, πού ό ίδιος ό κόσμος άφ’ έαυτου του δείχνει. Ή ψυχή χαρακτη
ρίζεται άπό μιά κοσμοανοιχτοσύνη καί κοσμοαμεσότητα. (Dilthey, Spranger, 
Kroh, F. Krueger, Tumliez, Klages). 'Η κοινωνία λοιπόν ψυχής - κόσμου μαρ
τυρεί τήν σχέση τους, πού μπορούμε νά τήν όνομάσωμε δ ι α λ ο γ ι κ ή.

8. Μέ βάση αύτή τή διαλογική σχέση μπορούμε νά έρμηνεύσωμε καί αύτό, 
πού λέμε έκφραση. (Ψυχολογία τής έκφρασης). Τήν έκφραση τών άλλων 
δέν κατανοούμε έν άναλογία μόνον πρός τά δικά μας βιώματα, οΰτε άναβιώνοντας 
έξ άφορμής τής έκφράσεως προγενέστερός μας ψυχολογικές καταστάσεις, άλλά τήν 
ψυχική ζωή τών άλλων κατανοούμε άμεσα δηλ. μέσα στό φαινόμενο τής έκφρα
σης συλλαμβάνεται συνάμα τό ψυχικό περιεχόμενο. Η  ίδια ή έκφραση δείχνει, 
δτι σώμα καί ψυχή δέν χωρίζονται, άλλά άποτελοΟν μιά πολική συνυπαρκτικήν 
ένότητα, δπως ή ψυχή μέ τόν κόσμο.

*
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Τό θέμα τής παρούσης μελέτης δέν ήταν δμως μόνον ή άπλή περιγραφή τών 
τάσεων τής σύγχρονης ψυχολογίας. Οί νέες τάσεις, ή μορφολογική, ή όρμική, 
ή δομική, η ψυχολογία του προσώπου, ή ψυχολογία τοΰ βάθους καί ή διαλογική 
ψυχολογία, δπως καί ή ψυχολογία τής έκφράσεως δέν σημαίνουν μόνον μιά νέα 
προσέγγιση τών ψυχικών φαινομένων άλλά πριν άπ’ δλα νέαν έπαφή του άνθρώπου 
μέ τά δντα καί τόν έαυτό του — μιά νέαν ύπαρκτικήν έμπειρία.

Τά σημάδια τής νέας ύπαρκτικής έμπειρίας μπορούμε νά τά άνιχνεύσωμε μέσα 
σέ πολλούς τομείς — πάνω άπ’ δλα δμως στήν φιλοσοφία. Ή φιλοσοφία όντας πάντα 
στόχαση τών πρώτων άρχών είναι φυσικό νά φέρνη καθαρώτερα καί άμεσώτερα στό 
φώς τή νέαν έμπειρία, πού καθορίζει τήν συναναστροφή μας μέ τά δντα.

α) Ή μορφολογική - όλική ψυχολογία γεννιέται μέσα άπό τήν τάση τής 
ειδολογικής θεώρησης τών δντων. Πάνω άπ’ δλα ή φαινομενολογία 
(Husserl, Heidegger, Scheler) ξεκινά άπό τό γεγονός, δτι τά δντα είναι φαινό
μενα, δηλ. φανερώνονται άφ’ έαυτου τους καί ή συνάντηση καί ή γνωριμία μας 
μ’ αύτά δέν πρέπει νά γίνεται έμμεσα άλλά άμεσα. Επομένως κάθε τι, πού συναν
τούμε, είναι ένα δλο καί ή διαίρεση τής στόχασης σέ Λογική, ’Ηθική, Ψυχολογία, 
Αισθητική είναι τεχνητή καί πρέπει νά ύπερνικηθή. Τά δντα καί ή ύπαρξή μας 
είναι σάν φαινόμενα πέραν άπό τέτοια διάκριση.

β) 'Η όρμική καί διαλογική ψυχολογία άναδύεται μέσα άπό τήν νέα πρωταρ
χικήν έμπειρία, δτι ή άντιδιαστολή καί ό χωρισμός του ύποκειμενικου άπό τό άντι- 
κειμενικό, πού σάν κακή μοίρα βάραινε άπό τήν έποχή του Descartes τόν στοχα
σμό, άποτελεί κάτι τεχνητό. Δέν ύπάρχει ύποκείμενο καί άπέναντί του άντικείμενο 
άλλά άνθρωπος καί κόσμος συναποτελουν μιάν πολική συνυπαρκτικήν ένότητα.

Πρώτος ό Brentano έδειξε τήν άναφορά (Intentionalität) τών βιωμάτων πρός 
τά άντικείμενα καί ύπερνίκησε έτσι τόν ψυχολογισμό.

Στόν Husserl ό άνθρωπος ύπάρχει μέσα στόν κόσμο. Αύτό σημαίνει δτι ζή 
μέσα σ’ έναν όρίζοντα κοσμικό καί είναι κέντρον άναφορικών έπιτευγμάτων.

Τό νά βρίσκεσαι μέσα στόν κόσμο (In-der-Welt-Sein) είναι ό θεμελειώδης ύπαρ- 
ξιακός τρόπος γιά τόν Heidegger. Ό άνθρωπος (Dasein) είναι ρηγμένος μέσα 
στόν κόσμο. Δέν ύπάρχει λοιπόν άνθρωπος χωρίς κόσμο.

γ) Ό άνθρωπος δμως δέν είναι άπλώς ενα δν άνάμεσα στά άλλα, είναι τό 
δν έκείνο, πού μόνον νοεί τό είναι καί πού μέσα του είναι αύτό τό είναι κατ’ ούσίαν 
παρόν.

Σύμφωνα μέ τόν Scheler ό άνθρωπος δέν είναι άντικείμενο άλλά τελεστής πρά
ξεων (Akten) καί γι’ αύτό πρόσωπο.

Πρώτος ό Kierkegaard στράφηκε ένάντια στόν Ιδεαλισμό του Έγέλου καί 
έφερε στό φώς τόν άνθρωπο σάν ύπαρξη έλεύθερη καί ιστορικά πραγματώνουσα τόν 
έαυτό της καί δχι σάν μιά φάση τής πορείας τής ιδέας.

Τό πρόσωπο δμως δέν είναι άπλώς ύποκείμενο. 'Ο Husserl έσυρε τήν έσχατη 
συνέπεια τοΰ στοχασμού τοΰ Descartes άνάγοντας τά πάντα στήν καθαρή συνείδη
ση, πού είναι κάθε φορά ή δική μου, ενα Solus ipse.

Τό πρόσωπο δέν είναι ύποκείμενο, γιατί ύπάρχει πάντα σέ συσχετισμό πρός,τά 
δντα καί τό είναι. Τό άνθρώπινο είναι σημαίνει μέριμνα γιά τό είναι, γι’ αύτό 
καί ύπαρξη, Ek-sistenz είναι ή έκστατική άνοιχτοσύνη πρός τό είναι. 
(Heidegger). ’Έτσι ό Μ. Heidegger συνυφαίνει μέσα στόν στοχασμό του καφ τά 
δύο — τήν ύπαρξη καί τήν άναφορά πρός τό είναι. Μέσα του γίνεται φανερή ή 
έμπειρία, πού γέννησε τήν διαλογική ψυχολογία καί τήν ψυχολογία τοΰ προσώπου 
σέ μιά βαθύτερη συνάρτηση.

δ) 'H ίδια δμως ύπαρκτική φιλοσοφία σάν άντίδραση πρός τήν λογοκρατία 
τοΰ ιδεαλισμού μας άποκαλύπτει τό άλογο (irrational) τής ύπαρξης. Πρώτη ή 
φιλοσοφία τής ζωής, δπως ξεκινά μέ τόν Nietzsche άκολουθούμενη άπό τόν Bergson, 
τόν Dilthey, τόν L. Klages κ.τ.λ. άντιθέτει στό γενικό - λογικό τό άτομικό - ιστορικό. 
‘Η συγκεκριμένη δπαρξη του άνθρώπου δέν μπορεί νά διαγραφή μέσα στά σχήματα 
τής άφηρημένης σκέψης, γιατί κλείνει μέσα της κάτι λογικά άσύλληπτο. Είναι τοΰ- 
το τό eìan vital τοΰ Bergson, είναι ή ζωή τοΰ Dilthey, είναι ή ψυχή τοΰ Klages. Ό 
πύγχρονος ύπαρξισμός μιλά γιά τήν άοριστία, πού χαρακτηρίζει τήν σχέση τοΰ 
άνθρώπου πρός τόν έαυτό του καί τόν κόσμο. Τό άλογο καί άόριστο - άσύλληπτο
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είναι, πού καί ή ψυχολογία του βάθους φέρνει στό προσκήνιο όνομάζοντάς το άσυ- 
/είδητο. Ή έκφραση τούτου τοΰ άλογου δέν είναι ή έννοια άλλα ή εικόνα.

Στήν φιλοσοφία του Ν. Hartmann κατέχει τό άλογο μιά σημαίνουσα θέση. Τό 
ίδιο τό αντικείμενο έχει άλογα χαρακτηριστικά, πού άνθίστανται στήν γνώση, άπο- 
τελώντας έτσι έγγύηση, δτι τό είναι του αντικειμένου δέν είναι κάτι, πού απλώς 
νοείται, αλλά ύφίσταται ανεξάρτητα άπό τό άν γίνεται γνωστό.

ε) Ό Ν. Hartmann έκπροσωπεϊ όμως σήμερα μιαν Ιερ αρχικήν όντο- 
λογία. Τό δν χωρίζεται σέ διάφορες περιοχές - κατηγορίες, πού δέν κεΐνται ή μία 
κοντά στήν άλλη αλλά δομούνται ή μιά πάνω στήν άλλη. Οί περιοχές αύτές είναι 
τό ανόργανο, τό όργανικό, τό ψυχικό καί τό πνευματικό (πρδλ. έπίσης τής περιοχι- 
κές όντολογίες του Husserl).

Τό ύψηλότερο στρώμα στηρίζεται πάντα στό χαμηλότερο καί φέρεται άπ’ αύτό, 
ουσιαστικά δμως περιστάνει κάτι τό ιδιότυπο καί έχει τήν ιδιαίτερη μορφή του είναι 
καί τούς δικούς του νόμους. Αύτονομία δμως δέν σημαίνει άποχωρισμό. Μέσα 
σ’ αύτά τά πλατειά πλαίσια τής ιεραρχίας τοΰ είναι μπορούμε νά τοποθετήσωμε 
τήν δομικήν έρμηνεία τής ψυχικής πραγματικότητας.

Ή τροπή λοιπόν τών καιρών, πού σημειώθηκε μέ τό πέρασμα πρός τόν 20όν 
αιώνα, γίνεται φανερή σέ μιάν νέα πρωταρχικήν έμπειρία, πού ξεπερνώντας τις τε
χνητές λογοκρατικές διαιρέσεις άνάμεσα σέ ύποκείμενο - άντικείμενο άφ’ ένός καί 
άνάμεσα σέ ήθική, λογική, αισθητική κ.τ.λ. θεάται τό φαινόμενο άνθρωπος σά μιά 
προσωπική δπαρξη, πού αναδύεται καί ύπάρχει συναντώντας τόν κόσμο καί άνοί- 
γοντας διάλογο μαζύ του.

’Όχι δμως μόνον όριζόντια άνάμεσα σέ άνθρωπο καί κόσμο, άλλά καί κάθετα 
άνάμεσα στό κατώτερο καί στό άνώτερον ύπαρκτικό ή όντικό στρώμα ξετυλίγεται 
μιά διαλεκτική ένότητα. Τόσο δμως ή πρώτη ένότητα άνάμεσα στήν δπαρξη καί 
στον κόσμον, δσο καί ή δεύτερη άνάμεσα στά δομικά στρώματα τής δπαρξης είναι 
πάντα ένα αίτημα, πού μπορεί νά πραγματωθή, μπορεί δμως καί νά υείνη άνεκ- 
πλήρωτο. "Η ούσία τοΰ άνθρώπου βρίσκεται μέσα σ’ αύτή τήν άμφισβητηση.

Δρ ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Φώτου Χατξησωτηρίου :

"Αγιος Γεώργιος τοΰ «Φάραγκα» (λάδι)

Συλλογή: δρος Κ. Σπυριδάκι.

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΠΟΙΗΜΑ

Ζητάω τό τέλειο ποίημα.
Νά ’χει στοχασμό, πυκνότητα κι’ άλήθειες αιώνιες νά λαλεΐ.
Νά δονεί δλων τήν καρδιά καί τό αίσθημα.
Νά τραγουδεϊ τ’ ώραΐο πού δλοι καταλαβαίνουν.
Νά θρηνεί έκεί δπου δλοι θά θρηνούσαν.
Νά πάλλεται άπό ιδανικά πού δλους γαλουχουν.

’Αλί μου! τεθλασμένη ’ναι γραμμή ή άλήθεια
κι’ ό καθένας μιά καρδιά, άλιώτικη άπό σήμερ’ ώς αδριο, 
ό καθένας τό δικό του ώραΐο, τό δικό του θρήνο

τό δικό του ιδανικό.
Τό τέλειο ποίημα μιά ούτοπία!

ΚΥΠΡΟΣ Σ. ΚΟΥΤΣΟΚΟΥΜΝΗΣ

Φώτου Χατξησωτηρίου:

«Ψιλοκουβέντα» (λάδι)

Συλλογή κ. Μ. Δελιβάνη.
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I

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ (Κλειώ)

ΚΡΟΙΣΟΣ ΚΑΙ ΣΟΛΩΝ

ΕΙΡΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΑΔΑΜΙΔΟΥ

ΣΚΗΝΗ Α'

Κ ρ ο ΐ σ ο ς : Ξένε ’Αθηναίε, μαντεύω 
διόλου δέν κουράστηκες νά δής καί νά 
θαυμάσης τούς θησαυρούς μου !

Σόλων: Διόλου, Κροΐσε βασιληά, 
σωστά μαντεύεις!

Κ ρ ο ϊ σ ο ς : Καί γιά πές μου άκόμα, 
πώς τούς βρήκες;

Σ όλων: Περίλαμπρους !
Κροίσος: Σόλωνα, πολλά έχω ά- 

κούσει γιά τή σοφία σου! ’Αλήθεια είναι;
Σ όλων: ’Όχι, βασιληά !
Κ ρ ο Î σ ο ς : Πώς όχι ; Μ’ άφοΰ τή στο- 

ρούν άνθρώποι σοβαροί και μέ γνώση ! ...
Σόλων: Γιά κείνους μπορεί νάν’ ά- 

λήθεια γιατί τό πιστεύουν. Κι’ άμα κανέ
νας πιστεύει κάτι τό θαρρεί άλήθεια. Έγώ 
πιστεύω πώς σοφία δέν έχω...

Κροίσος: Τά λόγια σου σέ συλλο
γή μέ βάζουνε μεγάλη. Δέν τά πολύ κα
ταλαβαίνω. "Ομως καί γιά τά μακρυνά 
ταξείδια σου έχω ακούσει. Γιά τούτα τί 
λές, άλήθεια είναι;

Σ όλων: Ναί, βασιληά !
Κροίσος: Κι δτι έχεις γνωρίσει α

μέτρητους άνθρώπους;
Σ όλων: Ναί !
Κροίσος: ©άθελα, Σ όλωνα, κάτι 

νά σέ ρωτήσω, γιατί, νά ξέρης, καί γώ 
πιστεύω στή σοφία σου!...

Σ όλων: "Ο,τι θέλεις, Κροΐσε !
Κροίσος: Άπ’ όλους τούς άνθρώ

πους πού είδες ώς τώρα, ποιος είν’ ό πιο 
εύτυχισμένος;

Σόλων: Ό Τέλλος ό ’Αθηναίος, βα- 
σιληά !

Κροίσος: (ξαφνιασμένος) Γιατί ;
Σ όλων: Πρώτα γιατί έζησε δίχως 

στερήσεις κι έκαμε παιδιά καλά καί γερά. 
Μά πρό πάντων γιατί βρήκε όμορφο καί 
δοξασμένο θάνατο. Πέθανε πολεμώντας 
γιά τήν πατρίδα του, γι’ αύτό καί τιμή
θηκε δπως του άξιζε.

Κροίσος: (λίγο άπογοητευμένος) 
Κι υστερ’ άπό τόν Τέλλο ποιόν καταλογί

ζεις γιά εύτυχέστερο;
Σ όλων : Τόν Κλέοβι καί τό Βίτωνα!
Κροίσος: (πιο ξαφνιασμένος καί 

κάπως θυμωμένος) Τ’ είναι πάλι τούτοι;
Σ όλων: Δυό νέοι Άργείτες μέ δύνα

μη μυθική κι αμέτρητα χαρίσματα!
Κροίσος: Κι άπό πού παίρνεις α

φορμή γιά νά τούς δώσης τέτοια μεγάλη 
θέση στήν ευτυχία;

Σ όλων: ’Από τόν όμορφο θάνατό 
τους! θέλεις ν’ άκούσης πώς πέθαναν, 
Κροΐσε;

Κροίσος: Γιά λέγε !
Σ όλων: Κάποτε, δταν οί Άργείτες 

πανηγύριζαν τή γιορτή τής "Ηρας, ό Κλέ- 
οβις κι’ ό Βίτων έπρεπε νά πάνε τή μητέ
ρα τους μέ τή βοϊδάμαξα στό ιερό. Τά 
βόδια δμως αργούσαν νά φτάσουν άπ’ τό 
χωράφι κι ή ώρα περνούσε. Δέθηκαν λοι
πόν τά παλληκάρια στό ζυγό κι έσυραν 
τ’ άμάξι σαρανταπέντε στάδια, μέχρι τό 
ναό. "Ολος ό κόσμος θαύμασε τή δύναμη 
καί τή λεβεντιά τους κι ή μάνα τόσο πολύ 
συγκινήθηκε μέ τήν άφοσίωση πού τής έ
δειξαν, πού γύρεψε γιά χάρη άπ’ τή θεά 
νά δώση στά παιδιά της τή μεγαλύτερη 
εύτυχία. Κι ή "Ηρα τούς έστειλε ένα γλυ
κό κι ώραΐο θάνατο τήν ώρα πού κοι- 
μώνταν...

Κροίσος: Εντύπωση μεγάλη μού 
κάμνει ή ίστορία σου, ’Αθηναίε ! Μά γιά 
πές μου άκόμα, τή δική μου εύτυχία πού 
τή λογαριάζεις;

Σ όλων: Πουθενά, Κροΐσε !
Κροίσος: (ξαφνιασμένος) Πώς αύ

τό;
Σ όλων: Είναι πολύ άπλό, βασιληά ! 

Δέν πέθανες άκόμα...
Κροίσος: Νά πεθάνω ; Καί τί σχέση 

έχει αύτό πού σέ ρωτώ μέ τό θάνατο;
Σόλων: Κροΐσε, φαίνεσαι άνθρωπος 

έξυπνος! Πώς είναι δυνατό τόση ώρα νά 
μήν κατάλαβες πώς άπ’ τό τέλος τής ζωής 
κρίνω έγώ τήν εύτυχία τού άνθρώπου;

Κροίσος: Καλά, δέν άντιλέγω, κα
λό είναι νά πεθαίνη κανένας όμορφα καί
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δοξασμένα, μά τά πλούτη και τή δύναμη 
στή ζωή καθόλου δέν τά λογαριάζεις; 
θαρρώ έχεις άδικο, Σόλωνα, νά τά πε- 
ριψρονής!...

Σ όλων: Δέν τά περιφρονώ, δμως τά 
βλέπω ψηλά δσο βρίσκονται. 'Όλα στον 
άνθρωπο είναι άστάθεια κι άβεβαιότης. 
Έσύ τώρα είσαι βασιληάς, πλούσιος, παν
τοδύναμος. ΤΙ νά τά κάμης δμως αύτά άν 
στό τέλος τής ζωής σου τά χάσης κι 
έβρης θάνατο άδοξο καί τραγικό;

Κ ρ ο Î σ ο ς : Μά τώρα ζώ, κι έχω παι
διά, κι έχω θησαυρούς κι ύπηκόους πού 
μέ προσκυνάν! Πώς μπορείς νά μή μέ λές 
εύτυχισμένο;

Σ όλων: Δέν είσ’ εύτυχισμένος, βασι- 
ληά, μόνο καλότυχος είσαι ! "Αν, κοντά 
σ’ αύτά πού λές, βρής κι ένα καλό τέλος, 
τότε πιά σίγουρα θά λογαριάζεσαι εύτυ- 
χισμένος!...

Κροΐσος: (συμβιβαστικά μέ κά
ποια πονηριά) Καλά, άς πούμε πώς μι
λάς σωστά ! Γιά λέγε μου, δμως, τί τέλος 
θαρρείς πώς θάχω;

Σόλων: Δέν είμαι μάντης, Κροίσε, 
εΤμ’ ένας ταπεινός νομοθέτης, ό πιό τα
πεινός ’Αθηναίος... ’Άν οί θεοί θελήσουν 
νά δώ τό τέλος σου, τότε θά μπορώ στά 
σίγουρα νά σέ πώ δυστυχισμένο ή εύτυ- 
χισμένο. Γιατί μόνο αύτά πού βλέπω κι 
άκούω μπορώ νά κρίνω !...

Κ ρ ο Î σ ο ς : (θριαμβευτικά) Είδες πώς 
είσαι άμυαλος, ’Αθηναίε; Καί βέβαια τό 
ξέρω πώς δέν είσαι μάντης, δμως έτσι σέ 
παγίδεψα γιά νά πής αύτό πού είπες; άμα 
δής τό τέλος μου θά μπορής νά μέ πής 
εύτυχισμένο ή δυστυχισμένο. Μά τότε ή 
γνώμη σου δέ θάχη πιά γιά μένα άξια, 
άψού δέ θά μπορώ νά τήν άκούσω !...

Σ όλων: (πολύ ήρεμα) "Ομως άπό 
μένα γύρεψες μέ πείσμα κάποια άπόκρι- 
ση, Κροΐσε, καί δέ μπόρεσα τώρα νά σου 
τή δώσω. "Αν, σά δική μου γνώμη, τής 
λογαριάζης κάποια άξια, τό πότε θά τή 
δώσω δέν πρέπει νάχη γιά σένα σημασία. 
’Άν πάλι ζητάς μέσ’ άπ’ τά λόγια μου νά 
μάθης άν είσαι εύτυχισμένος, αύτό δέ σου 
χρειάζεται, μιά κι ό ίδιος πιστεύεις πώς 
είσαι...

Κ ρ ο Î σ ο ς : (θυμωμένος) Δηλαδή μου 
ξαναλές πώς έσύ δέν πιστεύεις δτι είμαι 
κι ούτε θεωρείς τά πλούτη καί τή δύναμή 
μου άξια νά συγκριθουν μέ τόν ώραίο θά
νατο πού βρήκαν οί κοινοί θνητοί πού 
μου άράδιασες πρωτύτερα!...

Σ όλων: Ακριβώς, βασιληά ! Γιά τήν 
ώρα σέ θεωρώ μόνο καλότυχο. Εύτυχισμέ- 
νος θάσαι άμα μείνης καλότυχος ώς τό 
τέλος τής ζωής σόυ καί βρής κι ένα καλό 
θάνατο !

Κ ρ ο î σ ο ς : Φύγε τότε άπό τό σπίτι 
μου, άμυαλε Αθηναίε ! Σ οφό θαρρώ πώς 
άδικα σέ λογαριάζουν!

Σ όλων: Αύτό πού λές είναι σωστό, 
κι άν ό σκοπός σου είναι νά μέ πληγώ- 
σης, άτεχνο τρόπο διάλεξες, άφοΰ πρώτος 
έγώ πιστεύω πώς μόνο σοφός δέν είμαι!

Κροίσος: (έξαλλος) Έγώ!...
Σόλων: Φεύγω, Κροΐσε! Μέ διώ

χνεις, κι άλλο στό σπίτι σου νά μείνω δέ 
μπορώ ! Μά νά θυμάσαι, τις ώρες πού μό
νος θ’ άναλογίζεσαι τήν εύτυχία: Μηδένα 
πρό τοΰ τέλους μακάριζε, βασιληά!...

ΣΚΗΝΗ B’

Υπηρέτης: Ό άφέντης μου μέ φώ
ναξε;

Κροΐσος: (Μέ φωνή μακρυνή) Έ
γώ, δοΰλε; Μ’ άκουσες;

Υπηρέτης: "Ετσι θαρρώ, άφέντη 
μου !...

Κροΐσος: Τότες δίκηο θάχης... Μά 
τί τάχατες νά σ’ ήθελα;

Υπηρέτης: Ό άφέντης μου δέ θυ
μάται πιά;

Κροΐσος: Τό κεφάλι μου βουίζει !...
Υπηρέτης: Ό άφέντης μου είν’ 

άρρωστος;
Κροΐσος: "Οχι ! Αύτός ό τρισκατά

ρατος ό Σόλων φταίει!...
Υπηρέτης: Ό σοφός Αθηναίος;
Κροΐσος: (θυμωμένος) Νά μή ξα

νακούσω νά τόν λένε σοφό μέσα σέ τούτο 
τό σπίτι ! Είναι ένας άμυαλος καί τίποτ’ 
άλλο ! Μέ σύγχισε μέ τις παραξενιές καί 
τις άνοησίες του!... ’Άκου, λέει, νά περι- 
φρονουμε τά πλούτη μας καί νά περιμέ
νουμε τό θάνατο γιά νά διαπιστώσουμε 
τήν εύτυχία μας, άν είν’ ωραίος είμαστε 
καλορίζικοι, άν δέν είναι δέν είμαστε!... 
Καί πώς θά γίνη αύτό άφου θάμαστε πιά 
πεθαμένοι ;

Υπηρέτης: (δειλά) θά τό δουν οί 
άλλοι, άφέντη μου!... , >

Κροΐσος: (έξαλλος) Σ ιωπή ! Καί 
γώ τότε τί θά κερδίσω; Τί τούς νοιάζει 
τούς άλλους ή εύτυχία ή δική μου; Έγώ 
είμαι πού τή θέλω γιά νά τή χαρώ!..^

Υπηρέτης: (λίγο φοβισμένος) Ό 

άφέντης μου έχει δίκηο!... Τώρα δμως πιά 
ποΰδιωξε τό Σόλωνα, δέν πρέπει νά στε
νοχωριέται κι ούτε νά τόν θυμάται!...

Κροΐσος: Σωστά λές! Φέρε μου 
μιά κούπα κρασί, δοΰλε !

Υπηρέτης: Αμέσως, άφέντη μου !
(Μικρή σιωπή, δση χρειάζεται γιά νάρ- 

θη τό κρασί καί νά τό πιή ό Κροΐσος).
Κροΐσος: (μ’ εύχαρίστηση) "Ω!... 

Είναι γλυκό, γι’ αύτό μ’ άρέσει! Γεμάτο 
ζάχαρι, όπως τό σπίτι μου γεμάτο άπό 
τούς θησαυρούς μου!... Χά, χά, χά! Τί 
ξέρεις έσύ άπ’ αύτά, κουτέ Σόλωνα, πει- 
νασμένε Αθηναίε σοφέ;

'Υπηρέτης: Ό άφέντης μου δέ μπο
ρεί άκόμα νά τόν ξεχάση ;

Κροΐσος: θά μπορέσω, δοΰλε, θά 
μπορέσω! Μή ξεχνάς πώς είμ’ ό Κροΐσος 
έγώ κι’ δ,τι θέλω τό πετυχαίνω ! Είμαι 
πλούσιος καί παντοδύναμος, είμαι... μά 
ναί, γιατί κομπιάζω; (πολύ φωναχτά) 
Είμαι εύτυχισμένος!... (συνέρχεται καί 
συνεχίζει ήρεμα) θέλω νά κοιμηθώ, δοΰ
λε ! Άφησέ με μόνο !

Υπηρέτης: Στις διαταγές σου, ά
φέντη ! Καλή σου νύχτα!...

(Γίνεται μικρή σιωπή. Σέ λίγο ό Κροΐ- 
σος όνειρεύεται).

Μιά φωνή: Κροΐσε, παντοδύναμε 
βασιληά, προσκυνώ σε !...

Κροΐσος: Ποιος είσαι σύ; Δέ θυμά
μαι νά σ’ έχω δει ποτέ!...

Φωνή: Δέ μ’ έχεις δει μά μέ γνωρί
ζεις! Είμαι ό Τέλλος!

Κροΐσος: Ό Τέλλος; Αδύνατον! 
Μά έσύ δέν πέθανες;

Τέλλος: Καί βέβαια πέθανα ! Τώρα 
πού σοΰ μιλώ είμαι πνεύμα!...

Κροΐσος: Μ’ άφοΰ σέ βλέπω !
Τέλλος: Δέν έχει σημασία!... Βλέ

πεις κεΐ κάτω τούς άνθρώπους;
Κροΐσος: Τούς βλέπω, είναι πολ

λοί !
Τέλλος: Γιά μένα έχουνε μαζευτεί, 

γιά νά μέ θάψουν! Είν’ δλοι ’Αθηναίοι, 
συμπολίτες μου. θέλουν νά μέ τιμήσουν 
γιά τό δοξασμένο, τόν ώραίο μου θάνα
το!... Ξέρεις κάτι, Κροΐσε; Είμαι πολύ 
εύτυχισμένος !...

Κροΐσος: (ξυπνά) Τ’ είτανε πάλι 
τούτο; Καταραμένε Σόλωνα, οδτε στόν 
ύπνο μου δέ μπορώ ν’ άπαλλαγώ άπ’ τις 
γελοίες, σου ιδέες; Μά θά σέ διώξω γιά 
καλά άπ’ τό μυαλό μου, ποΰ θά μοΰ

(~ανακοιμάται καί σέ λίγο πάλι όνει- 

ρεύεται).
Κροΐσος: Έ, σεις ! Πώς τολμάτε 

νά περνάτε άπό μπρος μου χωρίς νά μέ 
προσκυνάτε; Μήπως δέ ξέρετε ποιος εί
μαι;

Μιά φωνή: Μάς συγχωρεΐς, Κροΐσε 
βασιληά, μά, καθώς βλέπεις, δέ μπορού
με νά σκύψουμε. Είμαστε δεμένοι στό ζυ
γό τής άμαξας !...

Κροΐσος: Καί ποΰ στό καλό τρα
βάτε; Πώς σάς ήρθε τούτ’ ή περίεργη ι
δέα ;

"Αλλη φωνή: Τή μάνα μας πρέπει 
νά πάμε στό ιερό τής "Ηρας καί τά βό
δια δέν έφτασαν στήν ώρα τους άπ’ τό 
χωράφι. ΓΓ αύτό πήραμε μεΐς τή θέση 
τους.

Κροΐσος: Κι είναι μακρυά τό ιερό;
1 η φ ω ν ή : Σ αράντα πέντε στάδια, μά 

τώρα δπου νάναι φτάσαμε... "Ελα μαζί 
μας!

Κροΐσος: Πολύ τό θέλω ! ’Έρχο
μαι!... (υστέρα, καθώς περπατούσαν) 'Η 
άγάπη κι ό σεβασμός σας μέ συγκινεΐ. 
Ποιοι είσαστε;

2η φωνή: Έγώ είμαι ό Βίτων. Τόν 
άδερφό μου Κλέοβι τόν φωνάζουν κι ή 
γενιά μας κρατά άπ’ τό "Αργος...

Κροΐσος: θαρρώ, κάπου σάς ξέ
ρω !...

Β ίτων: Διόλου παράξενο, ξακουστοί 
είμαστε γιά τή δύναμή μας!...

Κ λ έ ο β ι ς : Νά τό ιερό, φτάσαμε !
Κροΐσος: Καί τώρα τί θά γίνη ;
Βίτων: 'Η μητέρα μας θά προσευ- 

χηθή στή θεά καί μεΐς θά κοιμηθούμε. 
Στόν ύπνο μας άπάνω θά μάς βρή ό θά
νατος...

Κροΐσος: (ξαφνιασμένος) Ό θάνα
τος!... Άπό τώρα;

Κ λ έ ο β ι ς : Ναί, μή παραξενεύεσαι ! 
Είναι τό δώρο τής θεάς γιά τήν άξιοσύνη 
μας, τό καλύτερο πού θά μπορούσε νά 
μάς στείλη ! “Ενας θάνατος γλυκός, άπα- 
λός, συνέχεια τού υπνου μας!... Λοιπόν, 
ο’ άφήνουμε, Κροΐσε! Καί νά ξέρης, εί
μαστε πολύ εύτυχισμένοι !...

Βίτων: Γειά σου, βασιληά!...
Κροΐσος: (ξυπνά) Πάλι έσύ, τρισ

κατάρατε ! "Ετσι λοιπόν, άναντρα, μ’ έκ- 
δικιέσαι πού σέ περιφρόνησα; Μά δέ θά 
μέ πείσης, άκούς Σόλωνα! Δέ θά μέ πεί
σης ποτέ πώς είσαι τίποτ’ άλλο άπό ά
μυαλος κι άσυνάρτητος!... (ήρεμώτερα) 
’Ά ! Μέ παράσυρε τό δνειρο καί μιλώ μο
ναχός μου! Συνομώτισσα σ’ αύτό κι ή 
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νύχτα! "Ομως άγρυπνος νά μείνω δέ μπο
ρώ, νυστάζω... ”Ας προσπαθήσω νά βρω 
λίγη γαλήνη, νά κοιμηθώ βαθειά!...

(Μικρή σιωπή καί πάλι ό Κροΐσος ό- 
νειρεύεται).

Κροΐσος: (ταραγμένος) ’Άτυ, ά- 
κριβό μου παιδί, πώς εΐσ’ έτσι ματωμέ
νος; Τ’ είναι τούτ’ ή φοβερή πληγή στό 
στήθος σου;

”Ατυς: (μέ φωνή βασανισμένη) Πα
τέρα μου... πονώ... ’Από κονταριού σιδε
ρένια αιχμή βρίσκομαι χτυπημένος και πε
θαίνω... Τί φοβερός θάνατος!... Γλύτωσέ 
με, πατέρα, πονώ!...

Κροΐσος: (μ’ άγωνία) θεοί, ώ θεοί, 
βοηθάτε!... Χάνω τό γυιό μου... τόν χτυ
πήσανε, λέει, καί πονεΐ... πεθαίνει! θεοί, 
μ’ άκουτε; Καί σύ, ξένε, τί στέκεις άπό- 
μερα στό σκοτάδι καί μέ κοιτάς θλιμμέ
νος ; Ποιος είσαι ! Μά τί μέ νοιάζει τώρα 
καί σέ ρωτώ !... Κουνήσου μόνο, τρέξε, 
κάνε κάτι γιά νά σωθή τό παιδί μου!...

Φωνή: (μιλά άργά καί βαρειά) Δέ 
μπορώ, Κροΐσε, τίποτα πιά δέ μπορώ νά 
κάμω γιά σένα!... Μ’ έδειωξες άπό τό 
σπίτι σου ! Μόνο νά μιλήσω μπορώ καί 
νά σου ξαναπώ: «περίμενε τό θάνατο γιά 
νά κρίνης τήν εύτυχία» ! Αυτό νά τό θυ
μάσαι, βασιληά, κι άμα πεθάνη τό παιδί 
σου, σκέψου το άν πρέπει νά τό καλοτυ- 
χίσης μέ τέτοιο τραγικό θάνατο πού θάχη 
βρει!... Μηδένα πρό του τέλους μακάριζε, 
Κροΐσε βασιληά!...

Κροΐσος: (ξυπνά άλλ’ εΐν’ άκόμα 
έπηρεασμένος άπό τό όνειρο). ’Άτυ, παιδί 
μου, που είσαι; (κάπως ήσυχασμένος) 
”Α, όνειρο εϊτανε, δοξασμένοι οί θεοί!... 
Μά τί όνειρο, άλήθεια, σάν... σάν προει
δοποίηση ! (ξανά ταραγμένος) Μά ναί, 
μόνο προειδοποίηση μπορούσε νάταν ένας 
τόσο ζωντανός έφιάλτης... Τό παιδί μου... 
ό φοβερός θάνατος... θεοί, θά τρελλα- 
θώ!... (πολύ δυνατά) Σόλωνα... καταρα
μένε.. είχες δίκηο!...

ΣΚΗΝΗ Γ' 

Υπηρέτης: Αφέντη μου, εΐν’ έξω 
κάποιος πού παρακαλεΐ νά τόν δεχτής!...

Κ ρ ο Î σ ο ς : Δούλε, είπα, θαρρώ, κα
νένας νά μή μ’ άπασχολήση τούτες τις με
γάλες μέρες! Κατέχεις πώς τό γυιό μου 
’Άτυ θά παντρέψω!...

Υπηρέτης: Ναί, άφέντη μου, καί

στον ξένο είπα τήν αιτία νά μήν τό κακο- 
πάρη. Μά σέ παρακαλεΐ, εΐν’ άνάγκη λέει, πέφτει στά πόδια σου νά τόν ίδής καί 
σκλάβος σου υστέρα θά^μείνη παντοτεινός.

Κροΐσος: (υστερ’ άπό δισταγμό) 
Καλά, άς είναι, δούλε, νά περάση !

Υπηρέτης: Στις προσταγές σου, 
άφέντη μου!...

(Μεσολαβεί μικρή σιωπή ώσπου νά μπή 
ό ξένος).Ξένος: Κροΐσε, μεγάλε βασιληά, 
προσκυνώ σε !Κροΐσος: Καλώς ήρθες, ξένε, στό 
σπίτι μου ! (Φανερά βιαστικός) Είπες πώς 
άνάγκη έχεις μεγάλη νά μέ δής. Σ’ ά- 
κούω !Ξένος: ’Άδραστος είναι τ’ όνομά 
μου, βασιληά, του Γόρδιου, άρχοντα τής 
Φρυγίας είμαι παιδί, και του Μίδα έγγόνι.

Κροΐσος: (Πιό φιλικά) Άπό άν- 
θρώπους φίλους, καταλαβαίνω κρατά 
ή γενιά σου, καί χαίρομαι! Σέ φίλους 
λογάριαζε πώς ήρθες, ’Άδραστε! Λέγε 
μου, άπό μένα τί ζητάς;

’Άδραστος: 'Iκετεύω νά μ’ έξαγνί- 
σης, βασιληά ! Βαμμένα έχω τά χέρια μου 
άπό φόνο !

Κ ρ ο ΐ σ ο ς : ’Άνθρωπε !... Φαίνεσαι, 
ωστόσο, καλός... Ποιόν έχεις σκοτώσει καί 
γιατί;’Άδραστος: Τόν άδερφό μου,
Κροΐσε, δίχως διόλου νά τό θέλω!...

Κροΐσος: Τό κρίμα σου τόσο βαρύ 
δέν είναι άμα έλαχε χωρίς τή θέλησή σου !

’Άδραστος: "Ομως διωγμένος βρί
σκομαι τώρα δώ κι άπ’ τόν πατέρα μου 
καταραμένος! Νά, βασιληά, ή πιό μεγά
λη γιά μένα δυστυχία! Γιά τούτο, σέ πα
ρακαλώ, έξάγνισέ με και κράτα με στό 
σπίτι σου!... Χάρη θά σού χρωστώ πού ή 
ζωή μου όλάκερη δέ θά φτάση γιά νά 
τή ξεπληρώση !...

Κ ρ ο ΐ σ ο ς : Καλά, ’Άδραστε, μείνε 
κοντά μας! Τίποτε δέ θά σού λείψη. κα
θώς ταιριάζει στήν άρχοντιά σου. Κι άν 
τήν όρμήνεια μου θέλης ν’ άκούσης, πάρε 
τή συμφορά σου όσο λιγώτερο κατάκαρδα 
μπορείς! Κερδισμένος άπ’ αύτό θέ νά- 
βγης!...’Άδραστος: Στά πόδια σου νά πέ
σω νά τά φιλήσω, μεγάλε βασιληά'...

Κροΐσος: Σήκω πάνω, δέ χρειάζε
ται! Καθήκο στέκει Ιερό τού άνθρώπου 
νά βοηθά τό φίλο του, μακάρι καί τόν 
έχθρό του!... Άφησέ με όμως μονάχο 

τώρα, πολλές εΐν’ οί φροντίδες μου καί 
πρέπει νά βιαστώ! θά σούπανε, μαντεύω, 
τό γυιό μου ’Άτυ πώς έτοιμάζομαι νά 
παντρέψω !...

’Άδραστος: Ναί, Κροΐσε, τό ξέρω ! 
Δέξου κι άπό μένα τίς ταπεινές ευχές γιά 
τού παιδιού σου τήν εύτυχία!...

Κροΐσος: Εύχαριστώ, ’Άδραστε, χα
ρά μεγάλη μοόφεραν τά λόγια σου!... Ή 
εύτυχία τού γυιού μου θάναι κι ή μισή 
δική μου !

’Άδραστος: Σ’ άφήνω τώρα, βα- 
σιληά, καθώς τό πρόσταξες. Καί πάλι σού 
θυμίζω, σκλάβο σου νά μέ λογαριάζης 
πάντοτε ινό !...

Κροΐσος: (όταν μένη μόνος) Ψέ
ματα τοδπα, τόσο πολλές φροντίδες δέν 
έχω! Μόνο τή ψυχή μου βαραίνουν άσή- 
κωτες οί έγνοιες κι ή άγωνία. "Ομως, 
θαρρώ, σάν τό παιδί μου παντρευτή, θά 
λείψουν. Ούτε σέ πόλεμο πιά θά ξαναπάη, 
μήτε σέ δόρατα κι άκόντια θ’ άφήσω νά 
ζυγώση... Ό Άτυς παντρεμένος, μέ παι
διά... ευτυχισμένος! Πού νά βρίσκεσαι 
τώρα, Σόλωνα Αθηναίε; Καί τί θάλεγες 
άν ήτανε πάλι βολετό μαζί μου νά μιλή- 
σης; Καλά ώς έδώ δέ θάταν άραγε ή 
γνώμη σου πώς πάμε;

ΣΚΗΝΗ Δ'

(Άπό μακρυά φθάνει κάποιος θόρυ
βος, φωνές συγκεχυμένες).

Κροΐσος: Δούλε !
Υπηρέτης: Πρόσταξε, άφέντη μου !
Κροΐσος: Τί φασαρία είναι τούτη 

π’ άκούω;
'Υπηρέτης: Απεσταλμένοι άπ’ τή 

Μυσία ήρθανε, άφέντη μου!...
Κροΐσος: Και θέλουν ;
'Υπηρέτης: Νά σέ δούν! ’Έχουνε, 

λέει, κάτι πολύ σπουδαίο νά σέ παρακα- 
λέσουν!

Κροΐσος: Νάρθουνε, λοιπόν, γιατί 
άργούν;

'Υπηρέτης: (δισταχτικά) Τούς είπα
με πώς δέν μπορείς, άφέντη μου, νά τούς 
δεχτής !.„

Κροΐσος: Γιατί;
Υπηρέτης: θαρρώ πώς ξέρουμε τί 

θέλουν νά σού πούνε!...
Κροΐσος: ’Έ, κι ύστερα ;
Υπηρέτης: θά στενοχωρεθής !...

Κροΐσος: (αύστηρά) Δούλε, αύτό 
ποτέ πιά νά μή γίνη ! Κι οί ξένοι εύθύς 
νά περάσουν!

Υπηρέτης: (μέ ύποταγή) Άφέντη 
μου, συχώρα με !...

(Μεσολαβεί μικρή σιωπή μέχρι πού 
νάρθουν οί άπεσταλμένοι).

Κροΐσος: Καλώς ήρθατε στό σπίτι 
μου, ξένοι!

1 ος άπεσταλμένος : Κροΐσε, με
γάλε βασιληά, σέ προσκυνούμε !

Κροΐσος: Τί καινούργιο μοΰ φέρνε
τε;

2ος άπεσταλμένος: Κάποιο κα
κό μαντάτο, βασιληά, πού στό χέρι σου 
βρίσκεται νά γίνη καλό!

Κροΐσος: Ξένε, έξηγήσου, δέ σέ 
καταλαβαίνω !

2ος άπεσταλμένος: Στόν ’Όλυ
μπο τής χώρας μας, τής Μυσίας, κάποιο 
θεώρατο άγριογούρουνο παρουσιάστηκε 
τελευταία. Συχνά όρμά άπ’ τό βουνό, ξε
χύνεται στά χωράφια μας καί καταστρέ
φει τίς σοδιές μας. Πολλοί ώς τά τώρα 
πάσκισαν νά τό ξεκάμουν μά τίποτα δέν 
κατάφεραν. Μάλιστα άρκετούς έχει κα
τασπαράξει τό θεριό καί κανένας δέν 
τολμά νά τό πολεμήση...

Κροΐσος: "Ολ’ αύτά είναι πολύ 
δυσάρεστα, φίλοι μου, καί μέ λυπούνε! 
Αλλά δέ βλέπω τ’ είναι κείνο πού άπό 
μένα γυρεύετε!...

1ος άπεσταλμένος: Τό γυιό 
σου, βασιληά, καί διαλεχτά παλληκάρια, 
νά μάς βοηθήσουν!

Κροΐσος: (ταραγμένος) Τό γυιό 
μου;

1 ος άπεσταλμένος: Ναί, Κροΐ- 
σε ! '0 ’Άτυς είναι ξακουστός γιά τήν 
πείρα του στό κυνήγι καί θά τά καταφέ- 
ρη. Μόνο κείνος μπορεί νά τά καταφέρη ! 
Γι’ αύτό καί σέ παρακαλοΰμε, άφησέ τον 
νάρθη μαζί μας! Χάρη θά σού χρωστού
με, βασιληά, γιά τή βοήθεια!...

Κροΐσος: θά τόθελα, ξένοι μου, πο
λύ, μά, βλέπετε, σέ άσκημη ώρα πέσατε! 
'0 ’Άτυς είναι νιόπαντρος κι δπως θά 
μαντεύετε... πολύ άπασχολημένος!... "Ο
μως μπορώ άλλοιώτικα τή φιλία μου νά 
σάς δείξω, θά σάς δώσω μερικούς διαλε
χτούς Λυδούς κι όλα τά σκυλιά μου τά 
κυνηγάρικα, πού θαύματα θά κάμουν καί 
θά γλυτώσουνε τόν τόπο σας άπ’ τό θε
ριό !...

2ος άπεσταλμένος: Σ’ εύχαρι-
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στοΰμε, βασιληά! Τίποτα δέ θά μπόρεση 
νά ξεπληρώση τήν εύγνωμοσύνη μας!...

’Άτυς: (μπαίνει ξαφνικά) Πατέρα, 
κάτι άκουσα!

Κροΐσος: Κρυφακόυσες, ’Άτυ, θέ
λεις νά πής !

”Α τ U ς : ’Όχι, πατέρα μου, δίχως νά 
θέλω άκουσα, ή πόρτα δέν ήτανε καλά 
κλεισμένη. Κι ήθελα νά ρωτήσω, τ’ είναι 
κείνο πού σ’ έμποδίζει νά μέ στείλης στή 
Μυσία;

1ος απεσταλμένος: Ό πατέρας 
σου έξηγήθηκε, μεγάλε πρίγκηπα, κι έχει 
δίκηο !...

”Α τ υ ς : Ό γάμος μου είναι ή α’ιτία ! 
Τό αληθινό έμπόδιο θέλω νά μάθω, άπό 
σένα πατέρα!

K ρ ο î σ ο ς : (ύποταγμένος) Καλά, 
παιδί μου, άκου λοιπόν! ΠρΙν άπό και
ρό είδα ένα τρομερό όνειρο, ότι, λέει, 
πρόωρα θά πεθάνης άπό σιδερένια αίχμή. 
Γιά τούτο φρόντισα γρήγορα νά σέ παν
τρέψω καί πιά δέ θέλω νά σέ στέλνω σ’ 
έκστρατειες μήτε σέ μέρη πού θά μπο- 
ρούσε όπλο νά σ’ άγγίξη !...

”Α τ υ ς : Πιστεύεις, λοιπόν, στά δνείρα- 
τα, πατέρα;

Κ ρ ο Î σ ο ς : Ναί, παιδί μου, συχώρα 
με! Μπορεί κι ή μεγάλη μου άγάπη νά 
φταίη σ’ αύτό.

’Άτυς: (συγκινημένος) Τό ξέρω, πα
τέρα μου, πόσο μ’ αγαπάς! Καί γώ άλλο 
τόσο σέ σέβομαι καί σέ λογαριάζω ! Μά 
σκέψου μονάχα κάτι, ότι δ άγριόχοιρος 
μήτε χέρια έχει μήτε σιδερένια αίχμή, γιά 
νά φοβάσαι! ’Άφησέ με λοιπόν, νά πάω, 
άφοΰ μ’ άνθρώπους δέ θάχω νά πολεμή
σω !...

Κροΐσος: Μ’ έπεισες, γυιέ μου, μέ 
τή λογική και τήν έξυπνάδα σου ! Πήγαι
νε, λοιπόν, στό κυνήγι, μιά καί τόσο πολύ 
τό θέλεις! "Ομως άφησε νά στείλω καί 
τόν ’Άδραστο μαζί σου! Πιστός καί τίμιος 
φίλος είναι, πιό ήσυχος έτσι θέ νάμαι!...

”Α τ υ ς : Μετά χαράς, πατέρα, και γώ 
σύντροφο πολύτιμο τόνε λογαριάζω ! 
"Ομως σωστό δέ θάναι πρώτα νά τό ρω
τήσουμε; Σκληρός κι έπικίνδυνος μου 
φαίνεται δ άγώνας, μονάχα μέ τή θέλησή 
του πρέπει νά πάη όποιος άποφασίση !

Κροΐσος: Καλά λές, "Ατυ, στείλε 
νά τδν φωνάξουν! Καί σεις, ξένοι, τό γυιό 
μου ακολουθήστε! θά φροντίση τό σπίτι 
μας σπίτι σας νά γίνη όσο θά μείνετε 
κοντά μας!

1ος απεσταλμένος: Σ’ εύχαρι- 
στουμε, βασιληά, καί πάλι σέ προσκυνού
με!

(Μεσολαβεί μικρή σιωπή ώσπου νά 
βγουν οί απεσταλμένοι κι ό ’Άτυς καί 
νάρθη ό ’Άδραστος).

’Άδραστος: Μέ γύρεψες, θαρρώ, 
βασιληά !

Κροΐσος: Ναί, ’Άδραστε, κάτι σέ 
θέλω!

’Άδραστος: Στις προσταγές σου, 
Κροΐσε !

Κροΐσος: ’Άκου, λοιπόν ! "Οταν σέ 
χτύπησε ή φριχτή συμφορά καί στό σπίτι 
μου κατάφυγες, έγώ σ’ έξάγνισα καί σέ 
κράτησα κοντά μου ! ’Έχεις ακόμα γιά 
μένα κάποια εύγνωμοσύνη ;

’Άδραστος: Τά λόγια σου, Κροΐσε, 
μέ ξαφνιάζουν! Μπορώ νά μήν έχω;

Κροΐσος: θέλω λοιπόν καί γώ μιά 
χάρη νά σου ζητήσω!

’Άδραστος: Πρόσταξε, βασιληά !
Κροΐσος: ’Όχι, δέ σέ προστάζω, 

μονάχα σέ ρωτώ, θέλεις τόν ’Άτυ νά συν- 
"ροφέψης καί νά φυλάξης άπό κάθε κακό 
στό έπικίνδυνο κυνήγι τοΰ άγριόχοιρου 
τής Μυσίας;

’Άδραστος: Κάτι πού άλλοτε ίσως 
θά μέ τρόμαζε, τώρα, γιά χάρη σου, 
γλέντι μου φαίνεται, Κροΐσε! θάναι γιά 
μένα μεγάλη τιμή νά μου έμπιστευθής τοΰ 
γυιου σου τή ζωή ! Πρώτα έκείνου κι υ- 
στερα τή δική μου ορκίζομαι νά φυλάξω !

Κροΐσος: ’Άρχοντας άληθινός τό- 
ξερα άπ’ τήν άρχή πώς είσαι, ’Άδραστε! 
Τώρα πιά ήσυχος θέ νά κοιμάμαι, ό ’Άτυς 
βρίσκεται σέ χέρια φίλου καί καλά!... 
Σύρε, λοιπόν, νά έτοιμαστής, γιατί όπου 
νάναι ξεκινάτε! Τ’ άλλα τά παληκάρια 
θάχουνε κιόλας μαζευτεί!...

’Άδραστος: "Οπως προστάζεις, βα- 
σιληά! Σέ προσκυνώ καί σέ χαιρετώ!

Κροΐσος: Στό καλό ! Μέ τών θεών 
τή μεγάλη βοήθεια!...

ΣΚΗΝΗ Ε'

Κροΐσος: Δούλε!...
Υπηρέτης: Αφέντη μου ;
Κροΐσος: Ρίξε καί σύ μιά ματιά 

άπό δώ πάνω, ποδσαι πιό νέος καί ξεκρί
νεις μέ σιγουριά! Κόσμος πολύ εΐν’ έτοΰ- 
τος ποόρχεται ή μέ γελά τό φώς μου;

Υπηρέτης: θαρρώ καλά έχεις δει 
άπ’ τήν άρχή, άφέντη μου ! Κόσμος πολύς

έρχεται κατά δώ καί... ώ, θεοί ! Κάποιον 
κουβαλάνε ξαπλωμένο!...

(Τήν ίδια στιγμή άκούγονται άνάκατες 
φωνές καί μπαίνει λαχανιασμένος ένας 
μαντατοφόρος).

Μαντατοφόρος: Άφέντη μου, 
κουράγιο !...

Κροΐσος: (ταραγμένος) Αέγε, άν
θρωπε, τί τρέχει;

Μαντατοφόρος: Ό γυιός σου ό 
’Άτυς σκοτώθηκε !...

Κροΐσος: (Απελπισμένα) Ό γυιός 
μου... σκοτώθηκε; Μά πώς... γιατί;

Μαντατοφόρος: Τοΰ ’Άδραστου 
τό κοντάρι ξαστόχησε, καθώς έκεΐνος τό 
θεριό πήγαινε νά σκοτώση, καί κατάστη
θα πέτυχε τόν ’Άτυ ή σιδερένια του 
αίχμή !...

Κροΐσος: (άποκαμωμένος) ’Ώ, 
θεοί!...

Υπηρέτης: Κουράγιο, βασιληά μου, 
ήταν γραφτό!

Κροΐσος: (μονολογώντας) Ναί, 
γραφτό μου ήτανε νά δώ τό γυιό μου σκο
τωμένο!... (πιό δυνατά) Κι άκόμα ποδναι 
τό τέλος; Τί άλλο θά μοΰ λάχη τάχατες 
ώσπου νά φτάση ; Σ όλωνα, Σ όλωνα, χί
λιες φορές σέ καταράστηκα μά δέν κα- 
τάφερα έτσι τήν άλήθεια νά σκοτώσω!... 
Ναί, Αθηναίε, είσαι σοφός γιατί έσύ τή 
βρήκες καί θαρρετά τή σκόρπισες μέ λό
για ζυγιασμένα!... Τώρα καί γώ τό μο- 
λογώ — μ’ άλλοίμονο, τί όφελεΐ; — Δί
κηο μεγάλο είχες, Σάλωνα, μηδένα πρό 
τοΰ τέλους μακάριζε!...

ΕΙΡΕΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ—ΑΔΑΜ1ΔΟΥ

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
Τώρα πιά τί περιμένουμε; 
Σήμερα 
οί αισθήσεις ώχριοΰν 
μπροστά στή δυνατολογία 
τών άριθμών.
Άπό τότε 
ώς σήμερα 
συνετελέσθη ή θυσία. 
Επάνω στόν βωυό τών χρόνων 
Ή Ζωή 
έκέντησε τό πένθιμο διάδημα 
τής Αναμονής.
Τότε, 
όλα ή σαν ένα τίποτε 
καί τό τίποτε ήταν τό σόμπαν.

Τώρα πιά τί περιμένουμε; 
Ή ζωή δέν ύφίσταται 
ύποστροφή.
Τό διάστημα πού μένει 
νά διανύσουμε ώς τό τέλος 
είναι έλάχιστο.

Τώρα πιά 
δέν μάς παίρνει ό καιρός- 
Φτάνουμε στή δύση.

Οότε ένα ύποφερτό 
«καλώς»

Δέν μάς άπενεμήθη. Δέ βαρυέσαι.
ΧΡ. ΚΑΡΜΙΟΣ
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ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΤΤΙΧΗ

ΑΙΜΙΛΙΑ ΔΑΦΝΗ
Κάθε γυναίκα κάνει ποίηση. Κάθε γυναίκα είναι πλούσια, σέ αίσθημα καί 

φαντασία. "Ολες μας κάνουμε ποίηση. Ποίηση ξεχειλισμένη σέ χίλιες δυό μορφές: 
άλλες ξεχείλισαν τό αίσθημα τους στό χωράφι, στό μεγάλωμα τών παιδιών, τό 
κέντημα κάποιου κρυφού όνείρου. Καλότυχες όμως δσες, ξεχείλισαν τό ~αίσθημά 
τους μέ πέννα στό χαρτί. Καλότυχες δσες λευθερώθηκαν άπό τό βαρύ του έαυτου 
νους φορτίο, τό φορτίο τής μοναξιάς, τής χαράς, τής λύπης καί^τής προσδοκίας! 
Καλότυχες όσες μπόρεσαν νά δώσουν διέξοδο στό αίσθημα πού μάς τυλίγει.. Καλό
τυχες όσες προικίσθηκαν μέ τήν εύκαιρία τής έκφρασης. Καλότυχες δσες σήκωσαν 
τό βάρος μιας κληρονομιάς πού λέγεται Κόριννα ή Σαπφώ!

Ή Σαπφώ έννοιωσε τόν πόνο τής έρωτευμένης θεάς, έκλαψε μαζί της τό χάσιμο 
του καλού της' συντρόφευσε ώς τόν τάφο τόν ’Άδωνι:

Κατθναίσκει, Κυθέρη, άβρος ’Άδωνις' τό κε θεΐμεν; 
καττύπτεσθε, κόραι, καί κατερρείκεσθε κίθωνας.

Ή Σαπφώ εννοιωσε δλο τό πλάτος καί τό βάθος του έρωτα: τόν εβαλε μέσα 
σ’ ένα μόνο στίχο πού δμοιός του δέν γίνηκε άπό τότε:

Φαίνεται μοι κείνος ίσος θεοϊσιν.
Ή Σαπφώ ανέβηκε τις παρνασικές κορυφές τής ποίησης κι’ έφθασε τήν κορυφή 

μέ τόν Πίνδαρο καί τόν ’Αλκαίο.
Σήμερα ποιά γυναίκα σήκωσε τό βάρος τής κληρονομιάς τής αρχαίας ποιήτριας; 

Σήμερα ποιά γυναίκα μπορεί νά σταθή στις κορυφές πού ανέβηκε ό Σολωμός, ό 
Καβάφης, ό Παλαμάς; Μήπως ή Πολυδούρη, ή Δάφνη, ή Μυρτιώτισσα ή ή Καρέλη;

Καμμιά τους απαντάει ό νέος κριτικός. Πολλές άναγνωρίζει ή Ταρσούλη. Έγώ 
τάσσομαι μέ τή γνώμη τοΰ πρώτου δμως μέ τήν παρατήρηση: άν γυναικείοι πνεύμονες 
δέν άνάπνευσαν τις έλατογραμμένες κορυφές τοΰ Παρνασσού δίπλα σέ Παλαμάδες 
καί Σολωμούς ποιος μπορεί νά άμφισβητήση δτι άνάπνευσαν τόν μαβί θυμαρίσιο 
άέρα κάποιων Ύμηττών; δτι γεύθηκαν στό μέλι τους τή διαφάνεια κι’ άρχοντιά;

*Η Αιμιλία Δάφνη μπορεί νά μή ανέβηκε στις Παρνασικές, κορυφές δμως^δέν 
μπορεί νά τής άμφισβητήση κανείς τήν πρωτοπορία άνάμεσα στις Έλληνίδες γυναίκες 
ποιήτριες τοΰ αιώνα μας.

Εύτύχησε νά έχη καλά παιδικά χρόνια καί νά βρεθή άπό μικρή μέσα στούς 
ποιητικούς κύκλους τής παλιάς ’Αθήνας. Ό Άχιλλεύς Παράσχος, πού τότε δόνιζε 
μέ τά ποιήματά του τήν ’/λθήνα, ήταν νονός της, άνέλαβε τήν έκπαίδευσή της. Ό 
Σωτήρης Σκίπης ένας άπό τούς πιό θερμούς θαυμαστός της έμπνεύσθηκε άπό τήν 
όμορφιά της ένα άπό τά ώραιότερα ποιήματά του: «ή κόμη τής Βερενίκης».

Τά ολόμαυρα μαλλιά σου σέ τί νερά καί βρύσες, 
σέ τί κρουνούς όνείρων καί κρυστάλλων πηγάς, 
σέ τί άστεριών καί ήλιων άνατολές καί δύσες 
νά πάρω νά τά λούσω μέ μόσκους καί δροσιές;

Κι’ ό ποιητής καί συγγραφέας Στέφανος Δάφνης δέν γοητεύθηκε μόνο άπό τά 
ποιήματα τής Αιμιλίας Κούρταλη, άλλά κι’ άπό τήν όμορφιά της. Τό 1911 παντρεύ- 
θηκαν, κι’ έζησαν ήσυχα κι’ εύτυχισμένα.

Ή Αιμιλία Δάφνη δέν ήταν καμμιά πονεμένη γυναίκα, άποτυχημένη τής ζωής 

καί τοΰ έρωτα. 7Ηταν μιά εύτυχισμένη γυναίκα, μιά πετυχημένη κοινωνικά, μιά 
άγαπημένη κι άφοσιωμένη σύζυγος. Ή ζωή της δέν είχε τις τρικυμίες, τά δράματα, 
κι’ άρρώστιες τής Πολυδούρη. Δέν είχε πόνους καί λύπες- ό πόνος της δέν ήταν 
ψυχικός. "Ηταν διανοητικός, πνευματικός. 'Η Αιμιλία Δάμνη άγωνιζόταν, έπασχε, 
άνησυχοΰσε γιά ένα πράγμα: πώς θά έφθανε τήν ’Ομορφιά. Πώς θά κατανοούσε 
τό μεταφυσικό στοιχείο τής ζωής. ΚΓ είναι αύτό πού τήν κάνει νά ξεχωρίζη άπό 
τές άλλες γυναίκες ποιήτριες.

Η Αιμιλία Δάφνη άτενίζει τό τέλειο, λαχταρά τό κόντεμα, τό ζύγωμα τής 
’Ιδέας του Φωτός. Δέν τή μέλει τί θά τής στοιχίση αύτό τό άγγιγμα τοΰ τέλειου 
πού παθαίνετη ή ψυχή της. Μέσα στό σκοτάδι καί τή θλίψη πού στάζουν τά σύννεφα 
θτή μέσα στά χλωμά καί τά φύλλα ζητάει τό άνοιξιάτικο φώς νά φέξη κι’ ας 
τήν πονέση δπου θέλει κι’ δπως θέλει καί μέ θάνατο άκόμα:

Φώς άνοιξιάτικο γιά φέξε, 
μέσ’ στή θλιμμένη μου ψυχή, 
κι’ άς είσαι σάν τ’ άστροπελέκι 
πάνω στοΰ δέντρου τήν κορφή !

Κι είναι κι η Δύναμη πού λαχταράει νά φθάση. Νά τήν κοντοζυγώση νά δή τή 
λάμψη της κι’ άς τυφλωθή άπό τή δύναμή της.

Ζητάει νά ύψωθή στά άκροούρανα τής Σκέψης κι’ άς γκρεμισθή δστερα, στόν 
"Αδη., Ζητάει, σάν μιά άλλη Σεμέλη νά δή τή Δύναμη μ’ δλη τή φοβερή της 
λαμπρότητα κι άς ^ιυντριβή σάν τή κόρη τοΰ Δία άπ’ τό άβάστακτο τής λάμψης 
του μέ μεγαλείο. Τούτον τόν πόθο της νά φθάση τό άπειρο έκφράζει τό ποίημα «Προ
σεχή στή Δύναμη». Είναι τό ποίημα πού ιδιαίτερα πρόσεξε ό Παλαμάς, έκείνο πού 
τόν τελευταίο του στίχο άποκάλε «έκφραστικό εδρημα, εύτυχισμένο»:

Εκεί πού οί άνέμοι άντιβουΐζουν, 
πού ή Νύχτα ή μάγισσα κλώθει — ξεκλώθει, 
μέσα στό κρύο της τό παλάτι, 
στήν σβύγα καί στήν άλεκάτη, 
πού άπ’ τή γοργή της τήν άνέμη 
τά παραμύθια ξετυλίγει, 
πού δέν τελειώνουν, κι’ δλο άρχίζουν, 
Στοΰ άρματός σου έκεί τό θρόνο 
στήσε με Έσύ καί γύρισέ με 
στούς κύκλους τοΰ Παντός τριγύρω, 
μέ τά δαχτύλια μου ν’ άγγίσω, 
καί κάθε άστέρι νά φιλήσω, 
Σύ, φώτισέ με!
Μικρή πώς είμαι καί δέ φτάνω 
τ’ άστρι τό έφτάφωνο ν’ άδράξω, 
νά φέγγη μου σάν άγια δάδα 
στό δρόμο έγώ πού θά χαράξω, 
γύρω άπ’ τοΰ Σύμπαντος τή σφαίρα 
νά ύψώνωμαι τοΰ νοΰ χίμαιρα 
μέ τήν έφτάφωνη λαμπάδα.
"Ομως μικρή είμαι καί δέ φτάνω.... 
Στοΰ άρματός σου έκεΐ τό θρόνο 
στήσε με Έσύ καί γύρισέ με, 
κι’ άπό τή φρίκη, άλλοι, τοΰ ώραίου 
τοΰ ύπερκόσμιου μέθυσέ με 
καί τιμωρός μου πέτρωσέ με, 
Εκεί πού οί άνέμοι άντιβουΐζουν, 
πού ή Νύχτα ή μάγισσα κλώθει — ξεκλώθει, 
μέσα στό κρύο της τό παλάτι, 
στή σβύγα καί τήν άλεκάτη, 
πού άπ’ τή γοργή της τήν άνέμη
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τά παραμύθια ξετυλίγει, 
που δέν τελειώνουν, κι’, δλο άρχιζουν. 
Καί, ώ Δύναμις, πού Δία σέ είπαν, 
κι’ οί Βέβηλοι θεό σέ κράζουν, 
δεξου με μ’δλη σου τή,δόξα 
κάτω άπ’ του χάους τ άπειρα τόξα, 
ώς ή αχόρταστη ψυχή, μου θέλει, 
καί σύντριψέ με ώς τή Σεμέλη!

Ή Αιμιλία Δάφνη ήταν άπό τις γυναίκες εκείνες πού_ έχουνε πλούσιο αίσθημα 
καί μουσική φωνή, αλλά ό συναισθηματισμός τους δέν εΐναι^άπαισιοδοξος, μεμψί
μοιρος. Πολύ γρήγορα απομακρύνθηκε άπό τό νοησηρό ρεύμα του ρομαντισμού 
τού"19ου αιώνα. Αύτοσυγκεντρώθηκε. Γύρισε στις πήγες της ποίησης, στους, άρ- 
χαίους. Μελέτησε τούς άρχαίους άλλά περισσότερο τους Γάλλους συμβολιστές επει
δή έζη σε στή Γαλλία κι’ έξερε τέλεια τά Γαλλικά. ’Από τούς 'Έλληνες ο Παλαμας 
ότο ό αγαπημένος της ποιητής. Καί ό Παλαμας πρόσεξε τη νεαρή ποιήτρια. Στα 
πρωτόλειά της «Χρυσάνθεμα» κάποιοι της στίχοι μέσα „στις παιδικές έκεινες δοκιμές 
φωτίζανε σά γλυκοχάραμα», γράφει στόν πρόλογο της δεύτερης ποιητικής συλλο
γής της «Τά χρυσά κύπελλα» πού προλόγισε τό 1923. Τά ποιήματα «Χρυσά κύπελλα», 
® ό ποιητής, τά γιομίζει μιά γαλήνη πού δέν τής είναι η έκσταση ξένη, και 
μΚιρά πού θά ίίθελε παίρνοντας λόγο άπό ένα στίχο δικό, τους, «σοφή χαρα» 
νά τήνΡόνομάση, σοφή δίνοντας νόημα κάποιας μετρημένης τέχνης, που ξερει να 
συγΖή περισσότερο μέ τό συγκρότημα του λόγου παρά μέ τό ξίπασμα το ασυγ- 
κοάτητο γνώρισμα καί τών πιό μεγάλων καί τών πιο ανίδεων. Το τραγούδι της 
Αιμιλίας Δάφνη... είναι τό σεμνότερο στοχαστικό... τραγούδι που σκόρπισε ως την 
rSna ή λύοα ή νεοελληνική κινημένη άπό χέρια γυναικεία». ,

Ρ 'Η ποίηση τής Αιμιλίας δέν μοιάζει μέ του συζύγου, της ποιητη. Είναι έκεινης 
πιό θερμή άγγίζει τόν αισθητικό χώρο οπού ό συμβολισμός και η ανησυχία γίνονται 

τίTX«»’ της. "Ενα λουλούδη 
iva τοπίο ?ραγού6° καθοεπίίζουτοα μέσα στή φαντασία της. Πα.ρνει το mò 
κοινό θέμα δπως τό πάρκο, τό έρημοκλήσι καί τό πλάθει με μια ξέχωρη πρωτοτυπία,

Τό Πάρκο σήμερα δλο μάγια 
στήν απριλιάτικη γιορτή, 
μοιάζει σάν πράσινη βεντάγια 
κάπου άπ’ τόν ήλιον άνοιχτή.

Τό πάρκο είναι φιλόξενο, χαρίζει γαλήνη σ’ δλους. Έχει σκαμνιά νά έρθουν οί 
νέροι «νά ξαποστάσουν τό κορμί». ’Έχει πλατάνους που,στή κώχη τους κάποιοι νέοι 
θάΡσιμώνουν μέ τις Στροφές του Μωρεάς στό χέρι. Σε κάποιες άκομη παράμερες 
γωνιές υπάρχουν

καί φυλλωσιές βαθειές καί δρόμοι 
γιά τις αγάπες τις βαθειές.

Στό πάρκο τραγουδιστά ανεβαίνει τό γάργαρο νερό έκεί εχθυν στήσει Ορχήστρα τά 
πουλιά καί σά μιά φυσαρμόνικα παλια αναστενάζει ή γριά λευκά. Σ άλλες γ ζ 
του πάρκου:

Κι’ εσύ, κρυμμένος κάπου, στήνεις 
τό δίκτυ σου, ’Έρωτα χρυσέ, 
’Έρωτα θείε, πού άνασ,τήνεις 
δσους πιστεύουνε σέ σέ!
Ποιοι θά χαροΰν έδώ τά μάγια 
του φεγγαριού τ’ αποψινά, 
έδώ πού ή πράσινη βεντάγια, 
κλείνει τήν πιό δμορφη γωνιά;

σύχναστοιμα <<Πολιτείας οί ÔP°EOI>> περιγράφονται ζωντανά οί δρόμοι οί πολυ- 

Κόσμος ώραίος περνάει κΓ άνάερος:
κάποιο κορμί, κάποιο φτερό, κάποια κορδέλλα.

Κάθε λογής πρόσωπα ασήμαντα τής καθημερινής ζωής πού μέ τήν πέννα τής ποιό- 
τριας γίνονται σημαντικά. Πρόσωπα πού: 1

γελούν, γλυστρούν, αγγίζουν, χάνονται 
σάμπως στήν άβυσσο ενός τάφου.

Στούς δρόμους τής πολιτείας νά καί τά σκίτσα, 
π?2 ^^ΦΠΡίζθσν τις χαρές ή κ’ άσεμνους 
ποθους ξυπνούν στ’ ανίδεα κορίτσια.

"Οταν δμως μέσ’ στό θολό τό δειλινό έλθη ή βροχούλα δλα τότε: 
στέκουν — ψυχές άνέγγιχτες 
στοΰ κόσμου τήν πλημμύρα.

Είπαμε πώς ή Αιμιλία Δάφνη λυτρώθηκε άπό τόν νοσηρό ρομαντισμό Ό συμ
βολισμός είναι έκεινος πού τώρα στά «Χρυσά κύπελλα» καί τήν μεΧειτοΓποιη- 
τικ,η της συνέχιση κυριαρχεί. Δεν παύει δμως νά νοιώθη τή μεταφυσική 
ί“1 Τ1Ί' ^θινοπωΡ^ φύση δπως τάβλεπε ό ρομαντισμός. Είνα? άλήθεια
στι, ο συμβολισμός διατηρεί την φθινοπωρινή αίσθηση τής φύσης τόσο πο^ έκ 
πρώτης ο„ψεως διαβάζοντας μερικά γιά τή φύση ποιήματα τής Αιμιλίας δέν ξεχω
ρίζεις που σταματαει ό ρομαντισμός καί που άρχίζει ό συμβολισμός. Νομίζεις ^τι 
η απαισιοδοξία τυλίγει τήν ποιήτρια στό ποίημα «Πέντε τού Γενάρη»: °μΐζεΐς 0τΐ

Σκληρός ό χειμώνας εφέτος 
καί ποσο ή άνοιξη θ’ άργήση ! 
’Από έτος είς έτος 
κάτι, θαρρείς, αλλάζει μές στή φύση.

Τί κρύο ! Τί γρήγορο πού πέφτει 
τό χιόνι !, δλη τή νύκτα ώς τήν αύγή 
λευκούς άνθούς έκρέμασε 
μές στής αύλής τό ρεύτη.
Ψυχή δέν βλέπεις γεννητή 
τό δρόμο πού λευκός μακραίνει... 
'Ένα πουλάκι μόνο — τουρλουλής — 
πετώντας έπεσε καί μένει 
στό χιόνι τό πυκνό καταμεσίς 
μέ τά φτερά κλεισμένα.
Μαύρη„ τελεία πού έσταξαν 
άπ’ τού θεού τή πέννα 
στή κρύα, κατάλευκη σελίδα...

Παρ δλη τήν άπαισιοδοξία πού φαίνεται στίο «Πρυτρ τηΗ '
Είναι πόθηι^κΓτί ληντΛηπ· '-τ-Ω X ~ διάθεση τής ποιήτριας δέν είναι άπελπιστικ)|.

μ ä -ïâr-
Αφού δλα, γύρω σου είναι φώς καί πανηγύρι 

γιατί, ψυχή μου, έσύ ’σαι πικραμένη ;
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Γιά δέ!... απ’ τ’ ανοιγμένο παραθύρι 
μιά νέα ζωή γιομάτη άνθούς προβαίνει.

δμως έχτές έπέθανε ή Μαρία
στ’ άντικρυνό σπιτάκι, πρός τό βράδυ 
κι’ ή νύχτα μέ τά χέρια της τά κρύα 
τήν τύλιξε βαθιά μές τό σκοτάδι.

‘Όλα γενήκαν έτσι άπλά, συνηθισμένα... 
σπάραξε ή μάννα, ή αδελφή, ό πατέρας, 
κι’ δταν έβγάλανε στό ξόδι τήν παρθένα, 
νυφούλα έδείχτηκε στή λάμψη τής ή μέρας, 
Κι’ αδιάφορη στά δάκρυα καί στούς θρήνους 
κρατούσε, θέ μου, έκστατικά τά μάτια, 
σά νάβλεπε στά ούράνια πλάτια 
αγγέλους νάν τής γνέψουν μ’ άσπρους κρίνους.

Σά νάθελε νά δή καί νά χορτάση, 
δτ,ι δέν πρόφθασε στερνή φορά έδώ κάτου, 
σά νάθελε νά κλείση δλη τήν πλάση 
στά γαλανά της μάτια του θανάτου.

Γιά τήν «Πεθαμένη μέ τ’ ανοιχτά μάτια» γράψει ό Παλαμάς πώς «μιλεϊ μέ
σα της τή χάρη τή συνθετική, καθώς τήν κλείνουν τά φινάλε τής συμφωνίας. Τό 
ποίημα δέν είναι λαχταριστό μονάχα άπό τήν μυστηριακή του όψη, πρωτότυπο κα
θώς είναι τό θέμα του. Τραβάει πάρα πέρα, ποιος ξέρει! καί ικανό στέκεται 
νά συμβολίση τήν ιερή ακινησία τής τέχνης τής ποιητικής μέσα στήν έκστασή της 
αδιάφορης καί άτάραχης, σάν πεθαμένη, δπως κρατώντας όλάνοιχτα τά μάτια 
πρός ούρανους πού άδύνατο μάς είναι μέ τά μάτια τής ζωής μας νά τούς άντι- 
κρύσωμε».

Μετά «Τά Χρυσά Κύπελλα» (1923), δημοσιεύτηκαν ποιήματά της στήν τιμη
τικά πρώτη σελίδα τής «Νέας Εστίας». Δυστυχώς δέν έχουν έκδοθή σέ συλλογή, 
θά έπρεπε κάποιος έκδοτικός οίκος νά τά έκδώση διότι σ’ αύτά τά ποιήματά της 
ή Αιμιλία Δάφνη φθάνει «τή συνείδηση τού μέτρου, τού ύψους, τού ποιητικού λό
γου». "Ενα δείγμα τής ψθασμένης αύτής ποιήσεώς της είναι ή «Προσδοκία»:

ΤΗρθ’ ένας αγέρας, ήρθε ένα καράβι τήν αύγή 
καί μοΰ πήρε τή χαρά μου καί τήν πάει 
καί τήν πάει σέ ξένη γή.
Γιά σταθείτε, άνθρώποι, γιά σταθείτε, άνθρώποι μου καλοί, 
κι’ δλοι έσεις οί μαρινέροι πού τραβάτε, 
πού τραβάτε τό κουπί...
Μέσα στή θολούρα τού πελάγου, μές στή χλαλοή 
ψαύω, καί δέ βλέπω, καί δέν ξεχωρίζω 
μι’ άκρη μαντηλιού ή φωνή.
Δέν άκούω φωνές στό σύθαμπο, δέ βλέπω, καί θαρρώ 
πώς στενεύει τό καράβι σά μιά κάσσα 
πού κλεΐ μέσα της νεκρό.

θά ήθελα παραγγελιές νά δώσω, θάθελα φιλί, 
κάτι πού ξεχάστηκε στό δρόμο κι’ ήταν 
γιά τό κατευόδιο εύχή.
Γιά σταθείτε, άνθρώποι, γιά σταθείτε, άνθρώποι μου καλοί, 
κι’ δλοι σείς πού καρτερείτε στό λιμάνι, 
μέρες στό λιμάνι μοναχοί, 
δίχως άλλο έσεις θά ξέρετε πού πάει, καί ρωτώ;

Γιά πού πάει τό καραβάκι, πού θ’ αράξει; 
σέ ποιά γή μέ τό καλό;

Πότε θάρθει πάλι, πότε θά γυρίσει, βράδυ, αύγή; 
Γιά νά ξέρω νά κατέβω στό λιμάνι 
μέ τόν ήλιο στήν ψυχή.

’Ή καί νύχτα άν θάναι, πάλι ξέρω πού φωτάει, καί πώς 
νά μέ δει τό καραβάκι σάν σού φέρνω 
στά δυό χέρια μου τό φώς.
Κι’ άν σωπαίνετε δλοι μές στή συλλογή σας, άχ, μπορώ 
μέρες νά σταθώ κοντά στό λιμάνι 
σάν καί σάς νά καρτερώ.

Κλείοντας τά ποιήματα τής Αιμιλίας Δάφνη αισθανόμαστε πώς ήλθαμε άπό 
ένα άλλο κόσμο, δυσκολευόμαστε νά φιλιωθούμε μέ τή πραγματικότητα. Γιατί ή 
ποίηση τής Αιμιλίας μάς άνεβάζει σέ μιά άλλη σφαίρα, έκεΐ πού κυριαρχεί «τό 
δραμα τής φαντασίας» δπως χαρακτηριστικά λέγει ό Τέλλος ’Άργας («Νέα Εστία» 
—Αύγ. 1941).

Τό στοχαστικό τραγούδι της «τό σεμνότερα στοχαστικό», δπως τό λέει ό Πα
λαμάς, έφερε τήν Αιμιλία κοντά στού Παρνασσού τά πνεύματα». Ή Αιμιλία κα- 
λεί κοντά της τήν Κόριννα, τήν Μυρώ, τή Μεγαλόστρατη, τή Γλαύκη, τήν λιγύθροο 
’Ήριννα καί

δσες τή λύρα έκράτησαν κι’ έπόνεσαν. Καί πρώτη 
στόν Άπολλώνειο αύτό χορόν ή Ψάπφα ή κορυφαία: 
δλη τού στίχου, τής στροφής τής φτερωτής ή νειότη 
νά μού γέμιση τήν καρδιά μ’ αισθήματα γενναία».

Κι’ έκείνες δέν τής άρνήθηκαν τή συντροφιά τους' στάθηκαν δίπλα της ώς 
τό 1941 πού ήσυχη πέθανε καλλιεργώντας δλο καί σέ ψηλότερα δώματα τό χω
ράφι τής ποιητικής τέχνης.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΤΙΧΗ
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K. MONTH

ΕΚΕΙ, ΛΟΙΠΟΝ...

Tò κακό ήταν πού πλησιάζαμε τήν πόλη.
Καί ξέρεις πώς γίνεται
όταν έπειτα άπό δρόμο πολύ καί δύσκολο 
πλησιάζης έπιτέλους τήν πόλη, 
δταν έπειτα άπό δρόμο πολύ καί δύσκολο 
έχουν φανή έπιτέλους άπ’ τό ύψωμα 
τά προάστεια τής Λευκωσίας.
Ξέρεις πώς διαισθάνεται
καί τρέχει πιά άπό μόνο του τ’ αύτοκίνητο, 
ξέρεις πώς διαισθάνεται
καί τρέχει πιά άπό μόνο του τ’ άλογο, 
ξέρεις πόσοι άλλοι άναφύονται ξαφνικά 
καί συντρέχουν μέσα σου, 
ξέρεις τήν έκ τών ένδον ώθηση 
πρός τά μάτια, πρός τ’ αύτιά, πρός παντού, 
ξέρεις τόν ασυλλόγιστο άγέρα πού καλπάζει στά μαλλιά σου, 
πού φέρνει γύρους καί καλπάζει μέ φωνές καί τρέλλες σάν παιδί. 
Εκεί, λοιπόν, 
μ’ δλα αύτά, λοιπόν, 
μάς έναπέθεσαν στό δρόμο τήν τελεία.
Εκεί, λοιπόν,
μ’ δλα αύτά, λοιπόν,
έν δψει τής πόλεως,
έν δψει τής Λευκωσίας, 
έν δψει του προσδοκωμένου, 
σκηνοθέτησαν τό τέρμα.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Φαίνεται πώς κατά λάθος πήρε μιά στιγμούλα 
τό ξυπόλητο ’Αραπάκι ό φακός 
νά κυτάζη έτσι περίλυπα, 
νά κυτάζη έτσι ανορθόγραφα 
μέσ’ στήν έορταστική έκείνη ατμόσφαιρα τής υποδοχής, 
μέσ’ στήν έορταστική έκείνη ατμόσφαιρα τής έπετείου, 
τήν κατά τ’ άλλα τόσο καλά δοσμένη.
“Ομως είλικρινά δέν καταλαβαίνω
πώς δέν «καθάρισαν» έπειτα τήν ταινία τους,
πώς δέν τήν ήλεγξαν προσεχτικά πριν τήν προβάλουν 
καί μέ τό τίποτα πήγαν άδικα τόσοι κόποι 
καί μέ τό τίποτα πήγαν άδικα τόσες προπαρασκευές.

ΔΥΟ ΑΤΙΤΛΑ
α Μικρά, άβουλα χέρια, 

τούλάχιστο χειροκροτείτε άπό μόνα σας.

ß Μόλις στήν τελευταία έκδοση καταλάβαμε 
πώς τό βιβλίο δέν έπρεπε νά εΐχεν έκδοθή καθόλου.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ

Ε Κ θ Ε Σ I Σ 
ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Δρος Κ. ΣΠΥΡ1ΔΑΚ1
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1962 ΕΝ ΤΗι ΓΕΝΙΚΗι ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΟΥ
ΤΗι 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963, ΩΡΑι 11.30 π.μ.

Αί έργασίαι του Ομίλου ήμών έσυνεχίσθησαν κατά τό λήξαν έτος έπί τής βά- 
σεως τών προηγουμένων έτών. Ό “Ομιλος συνεπλήρωσεν ήδη 15 έτη ζωής καί τό 
γεγονός είναι άξιον ιδιαιτέρας έξάρσεως. Διότι κατά τήν περίοδον ταύτην προσέφε- 
ρεν οδτος πολλά είς τήν άνάπτυξιν πνευματικής ζωής παρ’ ήμϊν. 'Έν έκ τών Απο
τελεσμάτων τής ίδρύσεως τοΰ Ομίλου ήμών καί τής καρποφόρου δράσεως αύτοΰ 
είναι δτι έν τώ μεταξύ καί άλλοι άνάλογοι “Ομιλοι ίδρύθησαν είς άλλας πόλεις, 
πράγμα τό όποιον συντελεί εις τήν άνάπτυξιν τής πνευματικής τής όλης νήσου κινή- 
σεως.

Έν τή παρούση έκθέσει θά παραθέσω τά κυριώτατα σημεία τών δραστηριοτή
των του ήμετέρου Όμίλου κατά τό λήξαν έτος. Πρώτον άναφέρω τήν έπιμελεία 
του Γραμματέως του δ.σ. γενομένην έκδοσιν τής «Φιλολογικής Κύπρου» του έτους 
1962, τής τρίτης κατά σειράν έκδόσεως αύτής. 'Η έργασία συγκεντρώσεως τοΰ ύλι- 
κοΰ συνεχίζεται,, ώστε νά δυνάμεθα έντός ολίγου χρονικού διαστήματος νά ύπολο- 
γίζωμεν είς τήν έκδοσιν τοΰ τετάρτου τόμου τοΰ 1963. Ή μορφή καί τό περιεχόμενον 
τοΰ νέου τόμου θά είναι έπί τής δημιουργηθείσης ήδη διά τριών έκδόσεων παραδό- 
σεως; Δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι ή έκδοσις ήμών αυτή, ήτις έξετιμήθη δεόντως έν 
Έλλάδι, άποτελει τήν σημαντικωτέραν φιλολογικήν—λογοτεχνικήν έκδοσιν έν Κύπρω 
καί άντικατοπτρίζει τήν πάσης φύσεως πνευματικήν έν αύτή ζωήν.

Έν τώ πλαισίω τών δραστηριοτήτων αύτοΰ ό Ελληνικός Πνευματικός “Ομιλος 
ώργάνωσε κατά χρονικά διαστήματα έντός τοΰ λήξαντος έτους Φιλολογικά τέϊα, 
κατά τήν διάρκειαν τών όποιων ώμίλησαν οί κ. Στ. Συρίμης καί κ. θ. Σοφοκλέους 
καί ώργάνωσε διαλέξεις καί έφιλοξένησεν όμιλητάς τοΰ ’Ινστιτούτου Γκαιτε καί 
τοΰ Γαλλικού Μορφωτικού Κέντρου.

Άπεφάσισε περαιτέρω τήν προώθησιν τού ζητήματος τής ίδρύσεως προτομής 
τού ποιητου Λιπέρτη έκ χαλκού έπί βάθρου έκ σκληρός Κυπριακής πέτρας. Ή 
προτομή θά τοποθετηθή είς τό άνοιγμα Παλουριωτίσσης, παρά τήν συνοικίαν Χρυ- 
σαλινιωτίσσης, τού Δήμου Λευκωσίας συναινούντος πρός τούτο. ‘Η έκτέλεσις τού 
έργου άνετέθη είς τόν γνωστόν Κύπριον γλύπτην ’Ανδρέαν Σαββίδην, έναντι ποσού 
Λ.250. 'Η προτομή χυθεισα έν Ιταλία εύρίσκεται ήδη έν Κύπρω. Τήν δαπάνην τοπο- 
θετήσεως καί ίδρύσεως τού βάθρου μέχρι £100 εύγενώς προσεφέρθη νά άναλάβη ό 
Οΐκος Ίωάννου καί Παρασκευαΐδη, δν εύχαριστουμεν θερμώς. Τό άναγκαιον διά 
τήν προτομήν ποσόν συνελέγη δΓ έράνου μεταξύ τών μελών του Όμίλου καί άλλων 
πολιτών καί ιδρυμάτων, συνεπληρώθη δέ διά ποσού £70 προερχομένου έκ παλαιο- 
τέρου έράνου όργανωθέντος πρό έτών ύπό του μ. Λοΐζου Φιλίππου καί του κ. Α. Περ- 
νάρη. Τό ποσόν τούτο ήδη κατεβλήθη είς τόν “Ομιλον ήμών ύπό τοΰ έν Πάφω 
κ. Γιάγκου Νικολαΐδου.

Ο Ομιλος ωσαύτως προέβη είς τήν άγοράν πινάκων ζωγραφικής Κυπρίων 
ζωγράφων πρός συμπλήρωσιν τής συλλογής αύτοΰ, ώς τοΰ Ξάνθου Χατζησωτηρίου 
καί τής Βέρας Γαβριηλίδου—Ζαφείρη. ‘Η συλλογή αύτοΰ θά έκτεθή είς τήν έν 
τώ παλαιω Άρχιεπισκοπικώ Μεγάρω παραχωρηθεΐσαν είς τόν "Ομιλον αίθουσαν, 
δπου καί θά εύρίσκωνται τοΰ λοιπού τά άρχεια τοΰ Όμίλου. Περαιτέρω άναφέρω 
δτι ό “Ομιλος προεκήρυξε^διαγωνισμόν διηγήματος έπί έλευθέρου θέματος καί τε
χνοτροπίας όρίσας πρός τούτο κριτικήν έπιτροπήν άποτελουμένην έκ τής κ. Α. Ήλιο- 
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φώτου, καί τών κ. Κ. Χρυσάνθη καί κ. Ν. Σπανού. Τά άποτελέσματα τούτου θά 
άνακοινωθώσι σήμερον ύπό τής κριτικής έπιτροπής. Διά τήν συμμετοχήν τοΰ Όμίλου 
είς τήν κριτικήν έπιτ'ροπήν τοΰ θεατρικού Διαγωνισμού τού ΟθΑΚ, ής ουτος 
έκλήθη άρμοδίως νά μετάσχη ώρίσθη ό κ. Δημ. Εύαγγελίδης.

Ταύτα είναι τά κυριώτατα σημεία δράσεως τού 'Ομίλου ήμών κατά τό λήξαν 
έτος 1962.

θά έπεθύμουν προ τού κατέλθω τού βήματος και έπί τή ένάρξει τού νέου έτους 
;ά είσηγηθώ σκέψεις τινάς πρός περαιτέρω άνάπτυξιν δραστηριοτήτων τού Ομίλου, 
τάς όποιας θεωρώ απαραιτήτους προϋποθέσεις διά τήν μελλοντικήν ζωήν αύτού. 
Καθήκον ήμών είναι, όπως διευρύνωμεν τάς έργασίας καί τήν άποστολήν τού Ομίλου.

Ή πλήρης συνεργασία μετά τού Τμήματος Πνευματικής καί Πολιτιστικής Άνα- 
ττύξεως είναι αναγκαία δσον αφορά τάς καλλιτεχνικός καί πολιτιστικός έν γένει 
δραστηριότητας τής νήσου. Τήν συνεργασίαν ταύτην θά καταστήση εύκολωτέραν ή 
συστέγασις τού Όμίλου ήμών έν τώ αΰτώ κτιρίω τού παλαιού ’Αρχιεπισκοπικού Με
γάρου μετά τού Τμήματος τούτου, δπερ είναι ύπεύθυνον διά τήν πνευματικήν καί 
πολιτιστικήν άνάπτυξιν έν τή νήσω.

Εις τών σκοπών τού Όμίλου είναι ή προαγωγή τής Λογοτεχνίας έν Κύπρω, ήτις 
δύναται νά έπιτευχθή σύν άλλοις καί διά τής προκηρύξεως, πλήν τοΰ ήδη διεξαγο- 
μένου διαγωνισμού διηγήματος, διαγωνισμού ποιήματος, χρονογραφήματος καί μυ
θιστορήματος καί έν συνεχεία δημοσιεύσεως τών βραβευομένων έργων είς τήν «Φι- 
Κολογικήν Κύπρον».

'Η συνεργασία μετά τής νεοσυσταθείσης Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λο
γοτεχνών Κύπρου καί έτέρων άναλόγων πνευματικών Σωματείων δέον νά είναι 
έν τών κυρίων μελημάτων τού ήμετέρου Όμίλου. Ή πέρυσιν έν τή Γενική Συνε- 
λεύσει άποφασισθείσα συνεργασία μετ’ άναλόγων 'Ομίλων άλλων πόλεων δυστυχώς 
δέν κατέστη δυνατόν νά προωθηθή άποτελεσματικώς. Περαιτέρω εισηγούμαι τήν 
ϊδρυσιν ύπό τοΰ Όμίλου «Εκδοτικής Εταιρείας» πρός ύποβοήθησιν έκτυπώσεως 
έργων νέων λογοτεχνών, ιδία μελών τοΰ Όμίλου.

Περαίνων άναφέρω ότι ό 'Όμιλος ήμών θά ήδύνατο νά έπιδείξη άμεσον ένδια- 
φέρον διά τήν όργάνωσιν έκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής καί παντός είδους τέχνης, 
ομαδικών ή μή, αϊτινες προάγουν άναμφισβητήτως καί τά μάλιστα τό μόλις άπό 
Γινος χρόνου έξελθόν έκ τής άπομονώσεως πνεύμα τών Κυπρίων, καλλιτεχνών καί 
ανυψώνουν τό έπίπεδον τής καλλιτεχνικής έπιδόσεως είς τόν τομέα τούτον. Ενθυ- 
μούμεθα άλλως τε, πόσην έπιτυχίαν είχον άλλοτε τοιαύται έκθέσεις όργανωθείσαι 
ύπό τού ήμετέρου Όμίλου, ών μνημονεύω τήν τού Κυπρίου ζωγράφου Ί. Κισσο- 
νέργη καί τών συλλογών Γραφείου Παιδείας, Παγκυπρίου Γυμνασίου καί αυτοΰ 
τού Όμίλου.

Έλπίζων δτι αί εισηγήσεις αΰται δέν θά παραμείνουν μόνον εισηγήσεις, άλλά 
θά ένσαρκωθούν καί πραγματωθούν έν τώ πλαισίω τών δραστηριοτήτων τοΰ Όμίλου 
κατά τό έπί θύραις έτος, εύχομαι είς πάντας τούς παρευρισκομένους καί τήν ολο
μέλειαν τοΰ Όμίλου, δπως τό νέον έτος, είς δ είσήλθομεν, άποβή προσωπικώς μέν 
είς έκαστον εύτυχέστερον, διά δέ τάς έργασίας τοΰ Όμίλου άποτελεσματικώτερον 
καί έπιτυχέστερον.

Δρ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ., 1962
‘Η Κριτική ’Επιτροπή πού έχει όρισθή άπό τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. 

άποτελεΐται άπό τούς έξής:
Κυρίαν Άντρούλαν Ήλιοφώτου,
Κύριον Κύπρον Χρυσάνθην, 
καί κ. Νίκον Σπανόν.

Εισηγητής: Νίκος Σ. Σπανός
Στον Διαγωνισμόν έχουν ύποβληθή έξη διηγήματα, τά έξής: (κατά άλφα- 

βητικήν σειράν τών συγγραφέων) :
ί. Τοΰ Ανδρέα Άντωνιάδη μέ τίτλο «Τό καλοκαίρι τοΰ άπαγορευμένου...».
2. Τοΰ Χαραλάμπου Βαρνάβα μέ τίτλο «Ξύλα γιά τήν Λαμπρατζιά».
3. Τής Χρ. Δημητριάδου μέ τίτλο «Ό Προδότης».
4. Τοΰ Άναστάση Κουτσουλίδη μέ τίτλο «Ή άγχόνη δέν τούς λύγισε».
5. Τής Α. Λυσιώτου μέ τίτλο «θλιμμένη καρδιά».
6. Τοΰ Σπ. Παπαγεωργίου μέ τίτλο «Ντούρας ό Τουρκομερίτης».

Άπό τά έξη διηγήματα καταφανώς υπερέχει τό διήγημα τοΰ κ. Σπύρου Παπα
γεωργίου «Ντούρας ό Τουρκομερίτης». Ό συγγραφεύς γνωρίζει τήν τεχνική τοΰ 
διηγήματος καί παρουσιάζει, τήν ιστορία του μέ άπλότητα καί φυσικότητα, χωρίς 
έπιτήδευση καί έκζή,τηση. Ή μετάβαση άπό ένότητα σέ ένότητα γίνεται φυσιο
λογικά καί στήν άφήγηση δέν παραμένουν χάσματα.

Ό συγγραφεύς δίνει ζωντανή περιγραφή τής ζωής τοΰ κυπριακού χωρίου, που 
βρίσκεται στήν παραλία τής Κερύνειας καί δπου έκτυλίσσεται ή ιστορία τοΰ διη
γήματος.

Ό Ντούρας, παράξενη μορφή, πρόσφυγας ρημαγμένος, άπό τήν Μικρά ’Ασία 
δίνει μέ τήν παρουσία του ένα ιδιαίτερο τόνο στήν ζωή τοΰ χωριού. Στήν άρχή 
ζή~ μόνος~ με τόν έαυτό του. Βρίσκει δμως προστασία καί καταφύγιο στό σπίτι 
τοΰ παπά δπου ξαναγίνεται «άνθρωπος». Σ’ αύτόν τόν μόνο καί παράξενο άν
θρωπο θά βρή τήν γαλήνη ή γυναίκα τοΰ παπά, μητέρα δίχως παιδί, μιά δύστυχη 
γυναίκα πούναι παντρεμένη μ’ έναν άνθρωπο πού μετά άπό ένα άτύχημα δέν είναι 
πιά σωστός άντρας.

Τό χωριό ξέρει πώς ό Λευτέρης είναι παιδί τοΰ Ντούρα καί τής παπαδιάς. 
Ό παπάς υποψιάζεται. Κάποτε τό μυστικό τό μαθαίνει. Ό Ντούρας διώκεται 
άπ’ τό χωριό. Μαζυ μέ τό παιδί του θά βρή τόν θάνατο στις βραχοσπηλιές.

Τό διήγημα υπερέχει τών άλλων στήν τεχνική, στήν πληρότητα τής περι
γραφής καί στήν πλοκή.

Κυρίαρχος χαρακτήρας είναι ό Ντούρας πού περιγράφεται μέ ζωντάνια καί 
παραστατικότητα.

Τό διήγημα, γιά τούς άνωτέρω λόγους, κρίνεται άρκετά καλόν καί άξιον 
γιά τό A' βραβείον.

* * *
’Αξιέπαινη ή προσπάθεια τοΰ κ. Κουτσουλίδη νά άποδώση τις τελευταίες στιγμές 

των ηρώων τοΰ άγώνα μας Ζάκου, Πατάτσου καί Μιχαήλ στό διήγημά του «Ή άγ
χόνη δέν τούς λύγισε». Τό θέμα μέ τό όποιο καταπιάστηκε ό κ. Κουτσουλίδης εί- 
VOCL πολύ δύσκολο. Η φαντασία μόνη δέν μπορεί νά συλλάβη καί νά είκονίση τό 
δράμα τών τριών μελλοθανάτων, πού σέ λίγο θά όδηγηθουν στήν άγχόνη.
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Ό κ. Κουτσουλίδης παρακολουθεί τούς τρεις ήρωες από τήν στιγμή πού μα
θαίνουν τήν απόρριψη τής αίτήσεως χάριτος μέχρι τήν στιγμή τής άγχόνης. Δύσκο- 
λον τό έγχείρημα. Πολύ πάθος, πολλή ζωή, πολύ πνεύμα καί άγώνας είναι συμπυ
κνωμένες μέσα σέ λίγες ώρες. Πώς όμως νά ζωγραφιστή πιστά ή ζωή πού γίνε
ται θάνατος καί πνεύμα καί σύμβολο;

Ό κ. Κουτσουλίδης έχει ώρισμένες στιγμές πού συγκινοΰν. Τό διήγημα σάν 
σύνολο αγγίζει τό ύψος τών μεγάλων στιγμών πού προηγούνται τής άγχόνης. Ή 
παρουσία τοΰ γέρο-Νική, μέσα άπό τήν ψυχή του όποιου ό συγγραφεύς θέλει νά 
διοχετεύση τό δράμα, δέν είναι στοιχείο πού συμβάλλει θετικά στό διήγημα.

Παρά τά μειονεκτήματα δμως, τό διήγημα έχει άρκετά καλά στοιχεία, γλωσ
σική εύχέρεια, μερικές καλές εικόνες καί είναι γραμμένο μέ άγάπη.

"Ενα άλλο διήγημα πού πρέπει νά προσεχθή είναι «Τό καλοκαίρι του άπαγο- 
ρευμένου...» του κ. ’Ανδρέα Άντωνιάδη. Είναι γραμμένο μέ ειλικρίνεια καί προ
σεγμένη ψυχολογική παρατήρηση. Ό συγγραφεύς ξέρει νά παρατηρά γύρω του 
καί αντιλαμβάνεται τις ψυχικές διακυμάνσεις τών άνθρώπων. Γράφει τήν ιστορία 
ένός μαθητικού έρωτα πού σέ μιάν έκδρομή κατατήγει στήν γεύση τοΰ «άπαγορευ- 
μένου». Τό γεγονός τούτο κάνει νά σταθή άνάμεσα στόν έφηβο καί τή νέα ή 
τύψη, πού τούς χωρίζει γιά πάντα.

Τό διήγημα ύστερεί γλωσσικά. Ή λέξη, ή φράση καί ή πρόταση παρουσιά
ζονται άκόμα άδιαμόρφωτες.

Τά διηγήματα τοΰ κ. Άν. Κουτσουλίδη «'Η αγχόνη δέν τούς λύγισε» καί τοΰ 
κ. ’Ανδρέα Άντωνιάδη «Τό καλοκαίρι τοΰ άπαγορευμένου...» συγκεντρώνουν θετικά 
στοιχεία, τά όποια έχουμε άνωτέρώ άναφέρει, καί γιά τούτο κρίνονται άξια δπως 
τούς άπονεμηθή έπαινος.

Λευκωσία 21.1.1963.
Ή Κριτική Επιτροπή

ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
ΝΙΚΟΣ Σ. ΣΠΑΝΟΣ
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Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

TO ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ TOY ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ...
(Διήγημα)

’Ήμαστε σχεδόν τρία χρόνια στό ίδιο 
τμήμα, κι’ δμως δέν τήν είχα προσέξει 
και τούτο δέν θά συνέβαινε άν πριν έννια 
μήνες, δταν ήρθαμε πάλι σχολείο, δεν ε- 
κοβε τήν μακρυά ξανθή κοτσίδα της. 
Τότε ένα χρυσό φωτοστέφανο πλαισίωσε τά 
πράσινα μάτια της καί τά γλυκά χείλη 
της. „ i"Οταν πριν τρία χρόνια μπήκα στό 
πρακτικό τμήμα τοΰ σχολείου, είδα ότι 
είχαν γραφτεί καί έφτά μαθήτριες. Καμ- 
μιά δέν μου έκανε έντύπωση. 'Η παρέα 
έλεγε δτι είχα πολύ δύσκολα γούστα... 
"Οταν, λοιπόν, μπήκαμε στό σχολείο γιά 
τόν τελευταίο χρόνο, αμέσως ή προσοχή 
δλων μας συγκεντρώθηκε στό χρυσάφι 
τών μαλλιών της. "Ισως τΊν ήμέρα Εκεί
νη νά έφταιγε καί ό ήλιος πού έστελλε 
συνεχώς τις ακτίνες του στά ξανθά μαλλιά 
της. ’Αρκετοί γνωστοί της τήν περιτριγύ
ρισαν καί τής άρχισαν τις έρωτησεις. 
Έγώ άρκέστηκα νά τήν χαιρετίσω μόνον, 
διότι ποτέ ώς τότε δέν είχαμε άνταλλάξει 
άλλη κουβέντα έκτος του «καλημέρα» καί 
του «χαίρετε».

Σ άν κατάλαβε πώς ή προσοχή , δλων 
ήταν συγκεντρωμένη απάνω της, άρχισε 
νά περηφανύεται καί νά μάς θεωρή σάν 
κατώτερούς της. Έδημιουργήθησαν αρ
κετά σχόλια τότε έναντίον της πού κατέλη
ξαν σέ συκοφαντίες. "Ολοι βέβαια γνω
ρίζαμε πώς δλα ή σαν ψέμματα, μά δέν 
σταμάτησαν οί κατηγορίες. Ή κατάστα
ση αύτή συνεχίστηκε τούς δυό πρώτους 
σχολικούς μήνες καί ή γοητεία της έγινε 
γνωστή σέ δλους τούς μαθητές. Μερικοί 
νεαροί καθηγητές τήν γλυκοκοίταζαν καί 
προσπάθησαν μέ τόν δικό τους τρόπο νά 
τήν γοητεύσουν. Τούτο έδωσε αφορμή νά 
κυκλοφορήσουν νέα σχόλια έναντίον της. 
Αύτή δμως, δποτε τής έκαναν κάποιο ύπαι- 
νιγμό γιά τις φήμες, τίναζε τά μαλλιά της 
πίσω καί γελούσε ειρωνικά. Δέν τήν έν- 
διέφερε τίποτε καί συνέχισε νά τηρή τήν 
άφελή καί συγχρόνως προκλητική στάση 

της σέ δλους.
Βέβαια, άπό τις ύπόλοιπες έξη μαθή

τριες του τμήματός μας ύπήρχαν δυό-τρείς 
άρκετά χαριτωμένες καί ώραιες. Άλλά 
τήν σταρένια έπιδερμίδα, τά χρυσαφένια 
μαλλιά καί τά λαμπερά πράσινα μάτια, δ
λα, τά συγκέντρωνε μονάχα ή θέα. Επί
σης, ή αλλαγή αύτή δέν είχε αιτία τό κό
ψιμο τής ξανθής κοτσίδας μόνο, άλλά καί 
τήν παιδική χάρη μέ τήν θηλυκότητα πού 
άνεπτύχθη στά δεκαοκτώ της χρόνια.

"Οπως δλοι, έτσι κι’ έγώ, άπό τή στιγμή 
έκείνη είχα τήν κρυφή έπιθυμία νά τήν 
κατακτήσω. Δέν ξέρω αν άρχισα νά τήν 
άγαπώ, πάντως έπιθυμοΰσα πολύ νά μου 
άνήκη καί νά ύπακούη μονάχα σέ μένα. 
Τό κατώρθωσα τούτο, δχι δμως μέ τά 
κατακτηκτικά σχέδια πού είχα όργανώσει, 
άλλά άπό ένα τυχαίο γεγονός. "Ενα γε
γονός καθόλου εύχάριστο κατ’ άρχήν, άλ
λά ύπέροχο δταν είδα τά άποτελέσματα 
πού είχε φέρει.

?Ηταν στά μέσα τού Νοεμβρίου, δταν 
διοργανώσαμε μαθητικούς άγώνες στό 
γυμναστήριό μας. ‘Οπωσδήποτε θά έλάμ- 
βανα μέρος στό δρόμο 110 μέτρων μετ’ 
έμποδίων καί ήμουν τό φαβορί διότι έδώ 
καί δυό χρόνια πάντα πρώτος ήμουν στό 
αγώνισμα τούτο.

"Οταν μπήκα στό μαθητικό στίβο φο
ρώντας τήν κατάλευκη φόρμα μου, είδα 
πίς οί κερκίδες ήταν ασφυκτικά γεμάτες. 
’Έρριξα ένα βλέμμα στή πλευρά τών μα
θητριών. Ξεχώρισα τήν θέα. Μιλούσε μέ 
συμμαθητές μας... Μονάχα γι’ αύτήν θά 
έτρεχα σήμερα καί ήμουν βέβαιος δτι θά 
τερμάτιζα πρώτος. Γι’ αύτό τήν έπομένη, 
στή τάξη, δταν θά μου έδινε συγχαρητήρια 
θά πιάναμε κουβέντα πού δέν θά ήταν 
ασφαλώς σύντομη. Σέ τούτο τό αγώνισμα 
στήριζα τις έλπίδες μου.

Σέ λίγο είχαμε πάρει τις θέσεις μας, οί 
έξη αθλητές, κι έγώ στεκόμουν στήν έσω- 
τερική γραμμή. ‘Η καρδιά μου κτυπουσε 
παάξενα καί άπορουσα κΓ έγώ γιά τήν 

τόση ταραχή πού ένιωθα. 'Η έκκίνηση δό
θηκε καί τρέξαμε δλοι δσο πιο γρήγορα 
μπορούσαμε. Στά πενήντα μέτρα είχα 
ξεχωρίσει άπό τούς άλλους μέ μισό μέτρο 
διαφορά. Στά έξήντα μέτρα συνέβη τό 
άτυχο γεγονός. "Ενα έμπόδιο μπλέχτηκε 
στά πόδια μου καί κατρακύλησα προς τά 
μέσα τοΰ στίβου. "Ενα ομαδικό ξεφωνη
τό άκούστηκε άπό τις κερκίδες. Στό κα- 
τρακύλισμά μου σκόνταψα πάνω σ’ ένα 
αιχμηρό σίδηρο (άργότερα μοΰ είπαν δ- 
τι ήταν ένα ακόντιο). ’Ένιωσα ένα σου- 
βλερό πόνο στό δεξί μου μπράτσο καί τό 
τελευταίο πού είδα ήταν μιά κόκκινη λί
μνη. "Ολα κοκκίνισαν γύρω μου καί υ
στέρα άπότομα έγιναν μαύρα.

"Οταν συνήλθα ήσαν δλα γύρω μου 
λευκά. Βρισκόμουν στό δωμάτιο μιας 
κλινικής. Τό δεξί μου μπράτσο ήταν ά- 
σήκωτο. ’Αρκετοί έπίδεσμοι τό περιτύλι
γαν. Γυρίζοντας πρός τά άριστερά είδα 
τούς γονείς μου. Είχαν μιά έκφραση λύ
πης πού σάν τήν είδα στεναχωρέθηκα. *Η  
μικρή άδελφή μου, πού ήταν πιό πίσω, 
προχώρησε γελαστή καί μοΰ πρόσφερε 
μερικά γλυκίσματα. Τό χαμόγελό της μέ 
γέμιζε χαρά καί αισιοδοξία. 'Ο γιατρός 
πού μπήκε μάς είπε πώς σέ λίγες μέρες 
θά ήμουν πάλι στό θρανίο μου. Μέ εύ- 
χαρίστησαν τά λόγια του, δχι γιατί άγα- 
πουσα τόσο πολύ τό θρανίο μου, άλλά 
γιατί θά έβλεπα τήν θέα μέ τά πράσινα 
μάτια καί τά ξανθά μαλλιά.

Τήν άλλη μέρα, μέ έπεσκέφτηκαν, τό 
πρωΐ ό καθηγητής τής γυμναστικής, καί 
τό άπόγευμα άρκετοί συμμαθητές μου. 
Μετά άπό αύτούς ήρθαν δυό συμμαθήτριές 
μου. Ή μιά άπό αύτές έρωτοτροπουσε 
μαζί μου άπό καιρό. Τήν έπομένη, ήρθαν 
άλλοι γνωστοί μου μαθητές, συμμαθητές 
καί συμμαθήτριές. Είχα άπογοητευτεί, 
γιατί έκείνη πού περίμενα δέν είχε φα- 
νή^ Μέ δλους αύτούς δλο τά ίδια λέγαμε. 
Πώς έπεσα, πού κτύπησα, τί ένιωσα, άν 
μέ πονουσε τό μπράτσο μου, άν ήταν σο
βαρό τό κτύπημα, δ,τι έχασα τό πρωτείο 
καί άλλα πολλά πού πραγματικά τά είχα 
βαρεθεί.

Τό πρωΐ τής τρίτης μέρας ήρθε ή θέα! 
Ή έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη γιά 
τρεις λόγους. Πρώτον, τό είχα άποφασί- 
σει δτι δέν θά έρχότανε. Δεύτερον, είχε 
έρθει πρωΐ χάνοντας τά μαθήματα, πράγ
μα πού κανένας μαθητής δέν τό έκανε. 
Τρίτον, είχε έρθει μοναχή της! Καμμιά 
μαθήτρια δέν είχε έρθει μόνη. ’Ή συνο
δευόταν άπό άλλες μαθήτριες ή άπό τούς 

γονείς της... Βλέποντάς με έτσι έκπληκτο, 
μοΰ είπε άπλά:

—Καλημέρα, Μάριε.
—Καλημέρα θέα.
Κατόπιν κάθησε δίπλα μου σέ μιά πολυ

θρόνα καί άρέστηκε στό νά μέ κοιτάζη 
σιωπηλά, στά μάτια. Τό ίδιο έκανα κΓ έ
γώ ! Δέν ύπήρχε ίχνος άπό τήν τυπική 
συμπάθεια πού συναντούσα στά άλλα πρό
σωπα. ’Ήρεμη πράσινη θάλασσα τά μά
τια της, μέ τά ίσια καλοκτενισμένα ξαν- 
θα μαλλιά της σάν κορνίζα μιας αγγελι
κής μορφής, ή θέα συνέχισε νά μέ κοι- 
τάζη πάντα. Κατώρθωσε τότε νά γαληνέ- 
ψη τά άνήσυχα δεκαοκτώ μου χρόνια 
πού τις μέρες έκεινες είχαν ξεπεράσει κά
θε δριο άνησυχίας καί νευρικότητας. 
’Ένιωσα άσφαλισμένος καί όλό κλήρος 
πλημμύρισα άπό ήδονική χαρά. Κατάλα
βα δτι είχα τήν ίδια γαλήνια έκφραση... 
"Οτι κΓ άν συνέβη κατόπιν, ή στιγμή αύτή 
έμεινε πάντα χαραγμένη στή μνήμη μου, 
σάν μιά άπό τις καλύτερες στιγμές τής 
ζωής μου.

Λοιπόν, οί σχέσεις μας άρχισαν μέ τό ά
τυχο τούτο γεγονός πού μοΰ άφησε μιά 
βαθειά ούλή στό δεξί μπράτσο. Οί μα
θητές καί μαθήτριες τοΰ τμήματός μας, 
κατάλαβαν τις σχέσεις μας καί περιώρι- 
σαν τά συναισθήματα καί τή γλώσσα 
τους.

’Ήμουν εύτυχισμένος; ’Έπρεπε νά ή
μουν γιατί είχα κατακτήσει δ,τι έπιθυμοΰ
σα. Μά τό είχα κατακτήσει πραγματικά; 
Τά τρυφερά βλέμματα στή τάξη, τά κλε
φτά φιλιά στά πάρτυς, τά βιαστικά χάδια 
στά ραντεβού, δλα μαζί δέν μπορούσαν 
νά' ονομαστούν εύτυχία. Κάτι πιό τέλειο, 
πιό όλοκληρωμένο, άποζητούσαμε καί οί 
δυό. Γιατί καταλάβαινα καλά δτι ή θέα 
αισθανόταν άκριβώς δπως κι’ έγώ. Τί 
παράξενο,„ άρκετές φορές είχαμε άντιλη- 
φθή δτι είχαμε τόν ίδιο χαρακτήρα, τις 
ίδιες έπιδιώξεις, τά ίδια γούστα καί τόν 
ίδιο έγωϊσμό. Τήν άγάπη πού ένιωθα έγώ 
γι’ αύτήν, ένιωθ κι έκείνη γιά μένα. Σάν 
νά είχαμε ζήσει ολόκληρη ζωή μαζύ καί 
μάθαμε ό ένας τόν άλλο, πολύ καλά. Μέ 
τόν καιρό, ή άμοιβαιότης σέ κάθε μας 
πράξη εξελίχτηκε περισσότερο καί τό άν- 
τιληφθήκαμε κι’ οί δυό. Τό είπαμε καί τό 
συζητήσαμε μεταξύ μας δπως καί μέ τόν 
έαυτό μας. '’Ήταν σάν νά ήμαστε πλα
σμένοι άπό τήν ίδια σάρκα, άπό τήν ίδια 
καρδιά. Σάν νά οί καρδιές μας ήταν 
δίδυμες. "Ο,τι θεωρούσα λογικό, τό πα
ραδεχόταν κι’ έκείνη. "Ο,τι ύποστήριζε, 
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συμφωνούσα κι’ έγώ. Γι’ αύτό ποτέ μας 
δέν έναντιωθήκαμε ό ένας στη σκέψη του 
άλλου, είτε άπό ασυμφωνία, είτε άπό κα
πρίτσιο. ’Έφτανε νά κοιταχτούμε στά μά
τια και τότε δλα έπαιρναν τόν κανονικό 
τους δρόμο.

Συμβαίνει καμμιά φορά νά γνωρίζουμε 
κάτι, νά είναι καλό, άλλα νά μή μάς προ- 
καλή ’ιδιαίτερη έντύπωση. "Ενα γεγονός 
δμως άρκεί γιά νά τό έξυψώση καί νά εί
ναι γιά μάς τό παν. ’Έτσι συνέβη καί μέ 
τή «Νύφη» (Λά νόβια)... Στο πάρτυ έ- 
νός συμμαθητή μας ή θέα κι έγώ είχαμε 
τά νεύρα μας. Γιατί ή συμμαθήτρια πού 
ερωτοτροπούσε μαζύ μου, μου είχε κολ- 
ληθή μέ μιά κουβέντα περί άνέμων κ,αί ύ- 
δάτων κι έγώ είχα άναγκαστεί νά χορέψω 
μαζί της, τρεις φορές συνέχεια. 'Η θέα 
άναψε πολύ καί βλέποντάς με νά~ συνεχί
ζω τή κουβέντα καί τό χορό, βγήκε στή 
βεράντα. Έγώ τή γύρεψα. ’Άφησα τι') 
ντάμα μου μέ τήν δικαιολογία δτι διψού
σα... Τήν βρήκα μόνη στό σκοτάδι. Τήν 
πλησίασα καί τήν κοίταξα στά μάτια: 
Επιτέλους τά είδα’ περήφανα καί λυπη
μένα, έτοιμα γιά δ,τιδήποτε.

—’Έλα νά χορέψουμε, τής ψιθύρισα.
— Όχι !
—Μή προσπαθής νά άλλάξης χαρακτή

ρα καί τύπο, θέλεις νά χορέψουμε καί 
τό άρνιέσαι. θέλεις διότι θέλω κι’ έγώ.

-Όχι!
—'Ωραία, φεύγω.
-Όχι!
Τήν άγκάλιασα χωρίς νά περιμένω δεύ

τερη λέξη. Είχε άρχίσει τό «Λά Νόβα». 
Κοιταχτήκαμε καλά στά μάτια. ’Έσκυψα 
λίγο τό κεφάλι μου καί τά χείλη μας έ- 
νώθηκαν. Τό φιλί αύτό δέν ήταν σάν τά 
άλλα. ^Ηταν διαφορετικό. Είχε διαφο
ρετική σημασία’ ίσως διότι μέ τό φιλί αύ
τό καθιερώσαμε τήν «Νύφη» σάν τραγούδι 
μας, άποκλειστικά δικό μας, (καί τό πε
ρηφανευόμαστε μέ μικρή δόση ρωμαντι- 
σμου). Δέν ήταν βέβαια ή πρώτη φορά 
πού τό είχαμε άκούσεΓ άλλα τώρα τό 
είχαμε νιώσει.

"Ενα άπόγευμα πήγαμε κινηματογράφο 
παρανόμως. Στό διάλειμμα του φίλμ, έ- 
νώ μιλούσαμε, ή θέα μου έσφιξε τό χέρι 
παράξενα καί μου ψιθύρισε τρομαγμένα 
πώς κάποιος καθηγητής μας βρισκόταν 
τρεις σειρές πιο πίσω ! Μέ τρόπο κοίταξα 
κι’ έγώ. Εύτυχώς είχε βγάλει τά γυαλιά 
του καί τά σκούπιζε, υστέρα άρχισε νά 
κουβεντιάζει μέ τόν διπλανό του... Τή 
στιγμή έκείνη άκούστηκε ή μελωδία μας.

«Λά Νόβια». Τής έσφιξα τό χέρι τόσο δυ
νατά ώστε έβγαλε μιά μικρή , κραυγή. 
Κραυγή πόνου καί χαράς συγχρόνως. Σέ 
λίγο τά φώτα έσβησαν. Γιά μας δμως τί
ποτα δέν θά άλλαζε...

Μιά βδομάδα πριν τις διακοπές, _μάς ά- 
νεκοίνωσαν δτι «έντός τών ήμερων» θά 
πηγαίναμε «διήμερον έκδρομήν» σ’ ένα μα- 
κρυνό μέρος τής Κύπρου καί δτι θά δια- 
νυκτερεύαμε σέ κάποιο μοναστήρι. Επα
κολούθησε σωστός πανζουρλισμός άπό χα
ρά. Σέ δυό-τρεΐς μέρες μάς ώρισαν τήν 
ή μέρα καί ώρα έκκινήσεως άπό τό σχο
λείο. 'Η μέρα έφθασε καί ή έκδρομή 
άρχισε ώς συνήθως χωρίς τίποτα τό ξε
χωριστό.

Μπροστά κάθονταν οί μαθήτριες καί 
πίσω έμεις. Εμείς τραγουδούσαμε γιά νά 
έντυπωσιάσουμε τις μαθήτριες κι*  έκεϊνες 
χαριτολογούσαν. Σέ κάθε σταθμό βρί
σκαμε τήν εύκαιρία, ή θέα κι’ έγώ, νά 
άνταλλάξουμε καμμιά κουβέντα. Τίποτα 
περισσότερο διότι στόν περιορισμένο χώ
ρο σταθμεύσεως βρισκόμαστε δλοι, μαθη
τές, μαθήτριες καί καθηγητές. Είχαν έρ
θει μαζί μας καί οί μαθητές του ’Εμπορι
κού Τμήματος μέ τούς καθηγητές τους.

Τό άπόγευμα, δλοι στό λεωφορείο είχα
με μισό κλείσει τά μάτια μας τόσο άπό τήν 
κούραση τής διαδρομής, δσο καί άπό τήν 
άφόρητη ζέστη τού καλοκαιριού. Ήταν 
τότε 3 ’Ιουνίου. Μέσα-μέσα ψιθυρίζαμε 
κανένα σκοπό μέ τρομερές βέβαια παρα
φωνίες, χωρίς νά νοιαζόμαστε άν ό νεαρός 
μας καθηγητής καί ό μεσόκοπος όδηγός 
είχαν τήν διάθεση νά μάς άκούνε. Οί φω
νές μας είχαν βραχνιάσει άπό τό άσταμά- 
τητο τραγούδι, γι’ αύτό άν κανείς ήθελε 
νά πή άστεια, τού χρωστούσαμε μεγάλη 
εύγνωμοσύνη πού μάς άνάγκαζε νά στα
ματούμε τό τραγούδι.

Γύρω στις 5.30 είδαμε άπό μακρυά τό 
κατάλευκο μοναστήρι περιτριγυρισμένο 
άπό τό πράσινο δάσος καί τούς πυκνούς 
θάμνους. Ή γαληνεμένη έμφάνισή του μάς 
δρόσισε. Μάς έκανε νά τό ποθούμε πολύ 
παρ’ δλον δτι άρκετοί άπό μάς είχαν άντι- 
πάθεια γιά τά μοναστήρια. Τώρα δλα τά 
συναισθήματα παραμερίστηκαν μπροστά 
σέ τούτο πού μάς κυρίευε. Τό συναίσθη
μα τής άσφάλειας καί τής άνακούφισης. 
Σέ λίγα λεπτά κατεβαίναμε κοιτακουρα- 
σμένοι έχοντας τήν έλπίδα δτι θά βρίσκα
με κάποιο τόπο γιά ξεκούραση. "Ενα 
πρόβλημα δμως γεννήθηκε, πού τακτοποι

ήθηκε σέ λίγο είς βάρος μας βέβαια. Γιά 
να μήν κοιμηθούν στή γή οί μαθητές τού 
Εμπορικού, θά μπαίναμε περισσότεροι, 
στά μικρά δωμάτια, άπό δσοι είχαμε κα 
νονιστει. ’Έτσι σέ τούτο πού μπήκα έ
γώ, μπήκανε άκόμα 24 μαθητές. *Η  θέα 
θά κοιμόταν μέ τις ύπόλοιπες έξη τού τμή
ματός μας, σ’ ένα δωμάτιο πού χωρούσε 
άκόμη όκτώ άτομα.

Στρώσαμε στό δάπεδο τού δωματίου 
καί κατεβήκαμε κάτω στή βρύση τού μο
ναστηριού γιά νά ξεπλυθούμε. Τό βράδυ 
έπεσε σιγά-σιγά μέ δλη του τήν γλύκα. 
'Η γαλήνη τού μοναστηριού καί τής νύ
κτας διακόπτετο στό καφενείο πού ήταν λί
γα μέτρα πιο κάτω. Οί όμιλίες μας καί 
τό βραχνιασμένο ραδιόφωνο ήταν ό μόνος 
θόρυβος. Ξέχωρα έγώ είχα άνοίξει καί 
τό μικρό τρανζίστορ μου. Άρκετοί άλλοι 
είχαν φέρει μαζί τους. Σέ λίγο, πέντε - 
έξη μαθητές σηκωθήκαμε άπό τό καφενείο 
γιά νά κάνουμε μιά βόλτα γύρω στό μο
ναστήρι καί στό δάσος του. 'Η θέα καί 
οί άλλες μαθήτριες δέν είχαν φανεί άπό 
τότε πού φθάσαμε. ‘Όταν άπομακρυνθή- 
καμε άρκετά μέσα στό σκοτάδι, ή φωνή 
τού σπήκερ στό τρανζίστορ άκουγόταν 
παράξενα δυνατά, δπως καί τά βήματά 
μας στά χαλίκια τού μονοπατιού. Δέν 
χρειάστηκε νά άνάψουμε τό φανάρι γιατί 
τό φεγγάρι ήταν άρκετά φωτερό. Τό κά
ναμε μόνον δταν μπήκαμε στό πυκνό δά
σος όπου δέν έφταναν οί άκτίνες τού φεγ
γαριού. Άκόμη λίγα βήματα πιό κάτω 
είδαμε μιά μικρή καλύβα. Πλησιάσαμε 
καί κτυπήσαμε. Τίποτα. Άνοίγοντας 
τήν ξύλινη πόρτα είδαμε πώς τά μόνα έ
πιπλα ήταν μιά χωριάτικη καρέκλα κΓ ’έ
να παλιό τραπέζι. Άρκετά κουρέλια καί 
χόρτα ήταν μαζεμένα κι ένα παλιό τραπέ
ζι. Άρκετά κουρέλια καί χόρτα ήταν 
μαζεμένα σέ μιά γωνιά. Δέν παρουσίαζε 
κανένα ένδιαφέρον καί έτσι φύγαμε. Στήν 
έπιστροφή άρχίσαμε, μουρμουρίζοντας, 
μιά παλιά καντάδα. Τέτοιες στιγμές εί
ναι τό μόνο πού ταιριάζει στήν ήλικία 
τών δεκαοκτώ. Τέτοιες στιγμές τά έπανα- 
στατημένα νειάτα πετοΰν τήν μάσκα τους 
καί άφήνουν τόν άληθινά ήρεμο έαυτό τους 
νά έμφανιστή δπως είναι. Οί στίχοι τής 
καντάδας έφευγαν άπό τό στόμα μας μέ 
πάθος. ’Έλεγαν γιά τά πράσινα μάτια έ- 
νός ξανθού κοριτσιού, γιά τά ώραΐα χείλη 
του πού μοιάζουν μέ ώριμα κεράσια... Τό 
τρανζίστορ θεωρήθηκε περιττόν, γΓ αύτό 
καί τό έκλεισα. Τήν πρώτη καντάδα τήν 
διαδέχτηκε δεύτερη. Οί στίχοι της έλεγαν 

γιά τήν άπιστη καρδιά τής όμορφης κο- 
πέλλας.

...Σάν σταματήσαμε τό τραγούδι, κά
ποιος είπε δτι καλά θά κάναμε νά μή συ
νεχίζαμε γιατί είχαμε μελαγχολήσει. "Ε
τσι τό ρίξαμε στά άστεια τά τολμηρά, 
παρ’ δλον δτι δέν ταίριαζαν στήν ρωμαν- 
τική άτμόσφαιρα πού είχε δημιουργηθή.

Φτάσαμε στό καφενείο γελώντας δυνα
τά. Σταματήσαμε τό γέλιο μας δταν 
μάς πληροφόρησαν δτι άπαγορεύεται κάθε 
θόρυβος. Στό μεταξύ είχαν κατεβεί καί 
οί μαθήτριες. "Ολες είχαν σχηματίσει μιά 
παρέα μέ μερικούς μαθητές καί περνού
σαν τήν ώρα τους λέγοντας άνέκδοτα καί 
αινίγματα. 'Η θέα έλειπε. Τήν γύρεψα 
μέ τό μάτι μου καί είδα δτι ήταν σέ κά
ποια γωνιά τής βεράντας τού καφενείου 
καί συνομιλούσε μέ τόν νεαρό καθηγητή 
πού μάς συνόδευε στήν έκδρομή. Μήπως 
αύτό ήταν συνέχεια τής ψιλοκουβέντας πού 
είχαν άρχίσει στό λεωφορείο; Έκείνη δέν 
μέ είχε δει. Δέν ξέρω γιατί, πάντως θύ
μωσα δταν είδα πόσο άπορροφημένη ή
ταν σέ δτι τής έλεγε έκείνος. Προσπα
θώντας νά μή δείξω τό θυμό μου, πλη
σίασα τήν παρέα καί άνακατεύτηκα στό 
παιγνίδι τους. Ή συμμαθήτριά μας πού 
μέ φλέρταρε άπό καιρό ήταν ή μόνη πού 
εί^ε καταλάβει τήν ψυχική μου άναταρα- 
χη, γιατί μέ πλησίασε καί μέ κοίταξε έ- 
ρευνητικά.

—’Έπρεπε νά τό περιμένης, ψιθύρισε 
στ’ αύτί μου μέ κακία.

Τής άξιζε ένας μπάτσος, άλλά συγκρα
τήθηκα. Τής είπα δμως πώς καλά θά έ
κανε νά ξεκουμπιζόταν άπό κοντά μου. 
Χαμογέλασε γιά νά μή δείξη πώς πειρά- 
χτηκε καί μέ τρόπο άπομακρύνθηκε λίγα 
βήματα. Δέν σταμάτησε δμως νά παρα- 
κολουθή κάθε κίνηση καί κάθε βλέμμα 
μου προς τόν καθηγητή καί τήν θέα.

Δυό άπό τήν παρέα είχαν πεταχτει στό 
γειτονικό χωριό νά φέρουν μιά τράπουλα 
γιά νά περάση ή ώρα στό δωμάτιό μας. 
Έμεις άρχίσαμε νά έτοιμαζόμαστε γιά 
δείπνο, γιατί ήταν κιόλας όκτώ ή ώρα. 
'Η θέα τέλειωσε τήν ψιλοκουβέντα μέ τόν 
καθηγητή καί πήγε πάνω γιά νά φέρη 
τήν τσάντα της... 'Η μόνη κενή θέση γιά 
νά καθήση ήταν άκριβώς δίπλα μου, κα
τόπιν δικής μου σκηνοθεσίας. Πλησίασε 
καί κάθησε. ’Έκανα δτι δέν τήν είδα.

—Τί συμβαίνει, ρώτησε ψιθυριστά σέ μι- 
σοαστεϊο τόνο.

—Τίποτα, άπάντησα μέ σχεδόν κλειστό 
τό στόμα μου.
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—Μάριε !
—Ned.
—Τί έχεις; ρώτησε καί πλησίασε τό 

πρόσωπό της στό δικό μου.
Δέν χρειάστηκε ν’ απαντήσω γιατί κα

τάλαβε, δπως πάντα, άπό τήν έκφρασή 
μου. Έγώ άρκέστηκα νά τήν κοιτάζω 
σκοτεινά.

—Μιλούσαμε γιά μάθημα, άπάντησε 
στήν έρώτηση της σκέψης μου.

Μέ τή σειρά μου τώρα κατάλαβα άπό 
τό ύφος της πώς έλεγε τήν άλήθεια. Μά 
συνέχισα νά δείχνω δυσπιστία γιατί έπιθυ- 
μουσα κάτι άλλο. Κάτι πού νά τήν φέρη 
π ιό κοντά μου.

—Δέν πιστεύεις, συνέχισε. Δέν είναι δυ
νατόν.

—θέλω νά μου έξηγήσης, ψιθύρισα βρα
χνά. Νά μου έξηγήσης δταν θά είμαστε 
κάπου μόνοι.

—Που;
—Σέ μιά καλύβα έκατό βήματα άπό 

τήν άκρη τοΰ μονοπατιού, στό δάσος, τά 
μεσάνυχτα.

—Μά... πώς; Τί θά πω;
—Νά πής στις συμμαθήτριές σου δτι 

κάπου πηγαίνεις’ γιά νά πιής νερό, γιά..., 
έσύ ξέρεις.

—Λοιπόν;
—Κι’ έγώ θά σέ περιμένω στήν άκρη 

του μονοπατιού.
—Φοβάμαι;...
—Τί; ’Από πότε έγινες δειλή;
—Φοβάμαι γιατί δέν κατορθώνω νά λέω 

ψέμματα μέ πειστικότητα.
—θά σέ περιμένω...
Ή φωνή τής συμμαθήτριας πού μέ 

φλερτάριζε, μάς διέκοψε:
—'Η θέα καί ό Μάριος χορταίνουν μέ 

λόγια, παιδιά.
Γέλια άκολούθησαν τό κρύο άστεϊο της. 

Έμεΐς βρεθήκαμε σέ άμηχανία. "Ολοι εί
χαν αρχίσει νά τρώνε ένώ έμεΐς δέν είχαμε 
άνοίξει άκόμη τής τσάντες μας. Γελών
τας κι έμεΐς χωρίς νά ξέρουμε γιατί, άρ- 
χίσαμε νά τρώμε άνόρεχτα τά σάντουιτς 
πού είχαμε φέρει.

Ό πρόχειρος δεΐπνος τέλειωσε σέ λίγο 
καί δλοι του τμήματός μας, σάν μιά πα
ρέα, καθήσαμε στά παγκάκια τοΰ πλακό
στρωτου καί διασκεδάζαμε άστειεύοντας, 
λέγοντας αινίγματα καί μέ έξυπνα παι
γνίδια.

‘Η ώρα περνούσε χωρίς κανένας νά έχη 
τή διάθεση γιά ύπνο. Πολλές φορές συ
νάντησα τό βλέμμα τής θέας, πού ήταν 
απέναντι, νά καρφώνεται έπάνω μου καί 

στό ρολόι της. ”Αν δέν πηγαίναμε γιά 
ύπνο, πώς θά φεύγαμε; Τό ίδιο πρόβλη
μα θά άπασχολοΰσε καί τή θέα γιά νά 
είναι τόσο νευρική. Εύτυχώς ό βοηθός 
τοΰ ήγουμένου μάς πληροφόρησε δτι στις 
9.30*  θά σβήνανε δλα τά φώτα, γι’ αύτό 
καλά θά κάναμε νά πηγαίναμε στά δωμά
τιά μας, νά τακτοποιηθούμε. Οί καθηγη
τές μας κατάφεραν νά παρατείνουν τό 
σβήσιμο τών φώτων ώς τις δέκα. Πάντως 
μονάχα μιά ώρα είχαμε ώς τότε γι’ αύτό 
σηκωτή κάμε άμέσως δλοι γιά τά δωμάτιά 
μας. Αισθανόμουν ύπερβολικά χαρούμε
νος. Γιατί; Μήπως θά μου συνέβαινε 
κάτι ξεχωριστό; Γύρεψα τήν θέα. Τήν 
είδα πιο μπροστά νά προχωρή άργάάργά 
καί λιγάκι σκεπτική. Τό δφος της δέν έ
δειχνε τή χαρά πού περίμενα νά έχη. Ά- 
τολμία, φόβο ή άπογοήτευση έδειχνε; Δέν 
μπόρεσα νά τό προσδιορίσω. ΤΗταν κΓ δ- 
λας μακρυά μου...

Μπαίνοντας αίσθάνθηκα μιά κακή μυ
ρωδιά. Προερχόταν άπό είκοσι περίπου 
ζευγάρια παπούτσια πού ή σαν δλα πεταγ- 
μένα σέ μιά γωνιά. Πολλοί γελούσαν, άλ
λοι μαθητές πάλευαν στ’ άστεΐα, άλλοι 
πείραζαν ό ένας τόν άλλο καί γενική εύ- 
θυμία έπικρατούσε. ’Εγώ είχα διαλέξει 
τό μέρος δπου θά κοιμόμουν’ στήν άκρη 
τού δωματίου, δίπλα στήν πόρτα. Πρότει- 
να έπίσης στούς άλλους πού είχαν φανά
ρια, νά τά άφήσουν στήν πόρτα γιά νά 
μπορή όποιασδηποτε νά βγή έξω. "Η πρό
τασή μου έγινε δεκτή. Σέ λίγο δυό-τρεΐς 
μαθητές ήρθαν καί μέ άρπαξαν άπό τά 
πόδια καί τά χέρια, καί δλοι μαζί πέσαμε 
κάτω. "Ωρμησαν καί άλλοι καί έπακο- 
λούθησε σωστή μάχη. Γελάσαμε μέ τήν 
καρδιά μας. Ό θόρυβος πού κάναμε ε- 
νώχλησε, φαίνεται, τούς άλλους γιατί ήρ
θε ό νεαρός καθηγητής καί μάς συμβού- 
λευσε νά ήσυχάσουμε. Τόν κοίταζα μέ 
προκλητική συγκατάβαση. ’Έφυγε. Με
τά δυό λεπτά έσβησαν τά φώτα. '’Ήταν 
δέκα !

Γενικό σκοτάδι έπακολούθησε πού τό 
ύποδεχθήκαμε μέ φωνές καί γέλια. ’Αρ
κετά φανάρια άναψαν καί τά άστεΐα άρ
χισαν πάλι. Τούτο δμως δέν κράτησε, πε
ρισσότερο άπό μισή ώρα, γιατί ή κούρα
ση μας άνάγκαζε νά σιωπούμε καί ό δ- 
πνος μάς καλοΰσε έπιτακτικά. ’Αρκετοί 
άποκοιμήθησαν άμέσως, δπως συμβ,ανει 
πάντα υστέρα άπό μιά εύχάριστη κούρα
ση. Ό διπλανός μου ήταν ένας άπό αύΐ 
τούς’ είχα κι*  έγώ άνάγκη άπό ένα τέ
τοιο γλυκό δπνο δμωο προσπαθούσα συνε-

Άνδρέα Σαββίδη:

Μαθητής της Τεχνικής 
Σχολής.
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χώς νά μείνω άγρυπνος. ‘Η σκέψη μου 
παρακολουθούσε τούς δυνατούς της καρ
διάς μου. Λες νά τούς άκουγα καί οί 
άλλοι; 'Η σκέψη μου προχωρούσε" βια
ζόταν νά μαντέψη τί θά έγίνετο στήν κα
λύβα... Προσπάθησα νά τήν στρέψω σέ 
άλλα γεγονότα, σέ άλλους τόπους, σέ άλ
λα πρόσωπα. Τίποτα. Γύριζε στή θέα 
καί στήν έκφρασή της. ’Αγαπούσα τήν 
θέα; Μά βέβαια, ναι άφού τήν ποθούσα 
τόσο πολύ. Στριφογύριζα άδιάκοπα στό 
κρεββάτι μου. Κοίταξα τό ρολόι μου. Οί 
φωσφορίζοντες δείκτες του έδειχναν με- 
σάνυκτα παρά τέταρτο. Άνακάθησα καί 
άκροάστηκα στό δωμάτιο. Σιγανά ροχα
λητά, καί έλάχιστες ψιθυριστές κουβέντες, 
άπό τύ γωνιά, άκούονταν. Φόρεσα γρήγο
ρα τό παντελόνι μου καί τις παντούφλες 
μου. Πήρα τό τρανζίστορ μου καί ένα φα
νάρι άπό τήν είσοδο, καί βγήκα. Προσπά
θησα νά περπατώ άθόρυβα καί νομίζω τά 
κατάφερα. Τό φεγγάρι κτυπούσε τό πλα
κόστρωτο τού προαυλίου καί έτσι δέν 
χρειάστηκε, γιά τήν ώρα, τό φανάρι. Με
ρικοί μαθητές τού ’Εμπορικού τμήματος, 
πού έπεφταν στό πλακόστρωτο στριφογύ
ριζαν καθώς τούς προσπερνούσα. Επιτέ
λους βγήκα άπό τό μοναστήρι. Περπάτη
σα λιγάκι καί έφθασα στήν άκρη τού μο
νοπατιού. Τό καφενείο ήταν όλοσκότεινο. 
"Αναψα τό φανάρι καί περίμενα. Κοίτα
ξα τό ρολόι. ’’’Ηταν δώδεκα παρά πέντε. 
Τά λεπτά αύτά μού φάνηκαν όλόκληροι 
αιώνες. Γιατί; Δέν ήταν ή πρώτη φορά 
πού περίμενα. Κι’ όμως μού φαινόταν πώς 
ήταν ή πρώτη...

«Μήπως ή θέα δέν μπόρεσε νά βγή άπό 
τό δωμάτιό της; ’Ή μήπως φοβόταν; ’Αη
δίες. Ή θέα δέν φοβάται δταν ιδίως ξέ
ρει πώς θά είμαι κι’ έγώ μαζί της. Στό 
κάτω-κάτω μονάχα μιά έξήγηση θά μού 
δώση καί θά χωρίσουμε πάλι. Τό πολύ 
σέ μισή ώρα θά είμαστε πάλι στά κρεββά- 
τια μας». Αύτά έλεγα στον έαυτό μου έ- 
νώ περίμενα.

Μιά σκιά φάνηκε μέ ένα φανάρι. Τραβή
χτηκα λίγο στήν άκρη τού μονοπατιού. 
Ή σκιά πλησίασε καί άνεγνώρισα τή θέα. 
’’’Ηρθε! Τής ψιθύρισα τό δνομά της. Τρο
μαγμένη έσβησε τό φανάρι. Κατόπιν έπε
σε στήν αγκαλιά μου. Χωρίς νά πούμε λέ
ξη, προχωρούσαμε στό μονοπάτι. Τό φα
νάρι πού κρατούσα μέ τό ένα μου χέρι 
μας έφεγγε αρκετά καλά. Τό τρανζίστορ 
τό έδωσα στή θέα, ώστε νά μπορώ μέ τό 
άλλο μου χέρι νά τήν κρατώ άγκαλιά. 
Γιατί δέν μιλούσαμε; Μήπως φοβόμασταν 

καί τή φωνή μας; "Η δέν θέλαμε νά ξυ
πνήσουμε τό όνειρο πού βλέπαμε; Γιατί 
έγώ νόμιζα δτι έβλεπα όνειρο. Τό ίδιο 
θά νόμιζε καί ή θέα. Τό έλαφρό άεράκι 
κινούσε τά χρυσά της μαλλιά πού γυάλι
ζαν στό σκοτάδι. Εκείνη φορούσε τήν μπλέ 
στολή της ένώ έγώ μονάχα τήν φανέλλα - 
εσώρουχο. "Ελπιζα σέ λίγο νά μή κρύω
να... Τό φώς του φαναριού έπεσε πάνω 
στή μικρή καλύβα. Σταματήσαμε. Γιά λί
γα λεπτά μείναμε έτσι ακίνητοι κοιτάζον- 
ταό τήν μικρή καλύβα συνεχώς. *Η  θέα 
γιά νά κάνη κάτι, άνοιξε τό τρανζίστορ. 
Τό τραγούδι πού άκούστηκε μάς έκανε νά 
ξεχάσουμε κάθε τι έκτος άπό τήν άγάπη 
μας. '’’Ηταν τό «Λά νόβια» ! Κοιταχτήκα
με μέ λατρεία καί άγκαλιασμένοι τρέξα- 
με καί μπήκαμε στό καλύβι. "Εβαλα τό 
φανάρι στό τραπέζι καί καθήσαμε κάτω, 
άπάνω στά κουρέλια. Ή συγκίνηση μάς 
έπνιγε. Δέν μπορούσαμε νά αρθρώσουμε 
ούτε μιά λέξη. Οί καμπάνες, στό τραγού
δι, ανήγγειλαν τό τέλος τοΰ μυστηρίου κα
θώς καί τού τραγουδιού. ’Άν είχαμε τό 
πίκ-άπ μας, θά τό βάζαμε στήν έπανάλη- 
ψη. Δυστυχώς ό σκήπερ έλεγε δτι θά συ
νεχιζόταν τό πρόγραμμα άπό ξένες έπιτυ- 
χίες μέ ένα τουίστ. 'Η θέα τό έκλεισε... 
Κοίταξα τό τραντζίστορ. "Εδειχνε τό σταθ
μό ’Αθηνών. Τό άφησα καί αύτό στό τρα
πέζι. Γύρισα πρός τή θέα. Μέ κοίταζε 
τρυφερά... Τήν άγκάλιασα καί ξαπλώσα
με στά κουρέλια. Τήν φίλησα στά πράσι
να μάτια. ’Αποτραβήχτηκε τρομαγμένη. 
Τήν κοίταξα έρωτηματικά.

-- Τό φιλί στά μάτια, μού ψιθύρισε, ση
μαίνει χωρισμό. Μήν τό ξανακάνης, Μά- 
ριε.

Τής έκλεισα τό στόμα μέ τό δικό μου. 
Μού ανταπόδωσε τό φιλί στό στόμα. Τά 
χέρια μου ψαχούλεψαν τό φερμουάρ τής 
στολής της. Τό βρήκα καί τό τράβηξα 
πρός τά κάτω. Σέ λίγο τό φόρεμα τής 
στολής της κυλούσε στά πόδια μας. Τής 
άφαίρεσα καί τά έσώρουχα. Άπέμεινα 
τότε νά τήν κοιτάζω έκστατικός. Τό κορ
μί της φάνταζε παράξενα δμορρφο. Κρύ
φτηκε στήν αγκαλιά μου. Τήν έσφιξα. "Ε
νιωσα νά φρικιά τό είναι της. Τό παντε
λόνι μέ ζέσταινε πολύ. Ξεκουμπώθηκα μέ 
τό ένα χέρι μου καί μετά πέταξα τό παν
τελόνι μακρυά, μαζί μέ τά έσώρουχά μου. 
Ή φανέλλα πού μέ έδενε, είχε τήν ίδια τύ
χη μέ τούτα. ’Απομακρύνθηκε λίγο γιά 
νά μέ θαυμάση. Στό φώς τού φαναριού τό 
κορμί μου φάνταζε πολύ μελαχροινό καί 
το δικό της, κοντά μου, άσπρο. Γιά λίγο
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θαυμάζαμε, έκείνη έμένα κι έγώ έκείνη, 
βλέποντας κάθε απαγορευμένο του φύλου 
μας. ’Έμενε μονάχα νά τό γευτούμε... 
Στο στήθος μου είχαν φανή οί πρώτες 
τρίχες. Ή θέα μου τίς χάϊδεψε, συγχρό
νως δέ καί τήν ούλή στο δεξί μου μπρά
τσο. Έγώ άγγιζα συνεχώς όλόκλήρο τό 
κορμί της. ’Ανατρίχιασα καί τήν άγκά- 
λιασα δυνατά. Πολύ δυνατά. ’Άρχισα νά 
τή φιλώ χωρίς διακοπή ένώ κυλιόμαστε 
κι οί δυο στά κουρέλια. 'Η ζέστη του κα
λοκαιριού ήταν αφόρητη στή μικρή καλύ
βα. 'Ιδρώτας έτρεχε άπό δλο μου τό κορ
μί. Τότε έφτασε καί ή γεύση του άπα- 
γορευμένου... Μετά κτήνος σωστό, ξάπλω
σα ακίνητος. Ή γυναίκα, ήταν κι αύτή 
άκίνητη.

Μετά τίς πρώτες στιγμές άναισθησίας, 
ή λογική μας άνάγκασε νά σκεφτουμε τί 
κάναμε. "Οταν τό χωνέψαμε, σηκωθήκα
με κι οί δυό τρομαγμένοι. Ή πρώτη μας 
κίνηση ήταν νά κρύψουμε τή γύμνια μας. 
Φορέσαμε τά άναγκαΐα έσώρουχα. Κατό
πιν κοιταχτήκαμε καλά στά μάτια. Τά 
δικά της πράσινα μέ κοίταζαν κρύα, μέ 
τρόμο, θυμό καί περιφρόνηση, αισθήματα 
πού ένιωθα κι’ έγώ γιά κείνη. Τά δικά 
μου μαύρα θά είχαν τήν ίδια έκφραση. 
Παγωμένη ! Δέν πίστευα άκόμη πώς δ,τι 
έκαμα, τό έκαμα μέ τή θεά καί πώς ή 
παρθένα μαθήτρια έγινε τέλεια γυναίκα! 
Ό ένοχος ήμουν έγώ! Μά έφταιγα μονάχα 
έγώ; ’Όχι. Φταίγαμε κι οί δυό, γι’ αύτό 
κοιταζόμασταν μέ μίσος. Διότι μονάχα μί
σος μπορούσε νά όνομασθή τό τί ένιωθα 
τήν στιγμή έκείνη έγώ καί άναγκαστικά ή 
θέα. Γιατί πάντα αισθανόμασταν τό ίδιο 
σάν δυό κορμιά μέ μιά ψυχή. Προσπάθη
σε νά μιλήση, νά φωνάξη δτι έγώ ήμουν 
ένοχος καί μέ μισούσε. Άλλά δέν τά 
κατάφερνε. Τό ίδιο θά έκανα κΓ έγώ άλ
λά δέν μπορούσα... Δέν θέλαμε κΓ οί δυό 
νά γίνη; Δέν καταλάβαμε δ,τι θά γινόταν; 
Τότε γιατί κοιταζόμασταν μέ μίσος; *Η  
θέα άρχισε νά ντύνεται γρήγορα. Τήν μι- 
μήθηκα. Παράξενο! Ή άτμόσφαιρα στή 
καλύβα ήταν παγωμένη καί ή φανέλλα 
μου δέν μπορούσε νά μέ προφυλάξη άπό 
τό κρύο. Πήρα τό τρανζίστορ μου καί τό 
οανάρι. Πήρε κι έκείνη τό φανάρι της. 
’Άνοιξα τήν πόρτα καί βγήκαμε έξω. Προ
χωρούσαμε σιωπηλοί, περπατώντας στήν 
άριστερή άκρη του μονοπατιού έγώ, στή 
δεξιά έκείνη. Είχαμε άνάψει κι οί δυό 
τά φανάρια. Κοίταξα τό ρολόι μου. 'Ήταν 
μιά παρά τέταρτο ! ’Ήθελα νά σκοτώσω 
τόν έαυτό μου. Τόν μισούσα δπως μισού

σα καί τή θέα. ’Ή μάλλον αύτήν δέν τήν 
μισούσα πιά, άλλά οδτε καί τήν άγαπου- 
σα! Φτάσαμε στήν άκρη του μονοπατιού 
καί σταματήσαμε χωρίς νά γυρίσουμε ό έ
νας πρός τόν άλλο. Τήν κοίταξα μέ τήν 
άκρη τοΰ ματιού μου. Μού φάνηκε πώς 
στά δυό της μάτια υπήρχαν δάκρυα σάν 
σταγόνες βροχής. Λές νά έκλαιγα κΓ έ
γώ; Γιατί; Χωρίς νά πούμε λέξη προ
χωρήσαμε πάλι. Σταμάτησα άφήνοντάς 
την νά άπομακρυνθή. Αύτό ήταν τό καλύ
τερο! Σέ λγο άνέβαινα κι έγώ στό δω
μάτιό μας. ’Έπεσα στό κρεββάτι μου καί 
ξέσπασα σέ πνιχτούς λυγμούς. ’Ένοιωθα 
γελοίος μά έβρισκα κάποια άνακούφιση. 
Σέ λίγο κοιμήθηκα.

Ξυπνήσαμε πρωί-πρωί άπό τά κελαϊδή- 
ματα τών χελιδονιών πρώτα, καί τόν ήχο 
τής καμπάνας δστερα. Ξύπνησα ξέγνοια
στος κΓ έγώ σάν τούς άλλους. ’Αλλά οί 
καμπάνες μού θύμισαν τά γεγονότα τής 
νύχτας. Οί καμπάνες μού θύμισαν τό τέ
λος ένός τραγουδιού καί τήν άρχή τής 
ψεσινής ιστορίας. Τό τραγούδι πού μάς 
ένθουσίασε στή σκέψη τής γνωριμίας τού 
άπαγορευμένου. «Αά νόβια», ή νύφη' έ
γινε έτσι ή θέα νύφη; Αηδίες, άηδίες... 
"Ολοι άρχισαν νά ντύνωνται καί νυσταγμέ
νοι προχωρούσαν στή βρύση γιά νύψιμο. 
’Έκανα κι έγώ τό ίδιο μηχανικά. ’Ήμουν 
κομμένος καί είχα μεγάλη άνάγκη άπό ύ
πνο.

Σέ λίγο κατεβήκαμε στό καφενείο. 
Περνώντας άπό τή βεράντας τού μοναστη
ριού στάθηκα μέ μερικούς άλλους γιά νά 
θαυμάσουμε τήν άνατολή τού ήλιου. Δέν 
είχα όρεξη γιά τέτοια. Μά τό έκανα ά- 
πλώς καί μόνον γιά νά μή δώσω βάση σέ 
έρωτήσεις καί σχόλια. Τό μάτι έπεσε σ’ 
ένα μικρό σκούρο δγκο στό πράσινο δά
σος. Ήταν ή καλύβα. Μπροστά στό δ- 
ψος τού μοναστηριού, έφαίνετο σάν ένα 
μικρό σαλιγκάρι. Γιά μιά στιγμή φαν
τάστηκα τόν έαυτό μου καί τή θέα, έξω 
άπό τήν καλύβα, νά στεκόμαστε άηδιασμέ- 
νοι... Τό έπιβλητικό μοναστήρι θά μάς 
κοίταζε σκληρά γιά δ,τι είχαμε κάνει έξω 
άπό τούτο, μπρός στά πόδια του. Γιατί; 
Ή λέξη αύτή βασάνιζε άνεξήγητα τό μυα
λό μου.

Στό καφενείο ήπιαμε άναψυκτικά καί 
καφέ μαζί μέ τά σάντουιτς μας. Είχαν 
κατεβεί καί μερικοί άπό τούς καθηγη
τές μας. Σέ λίγο ήρθαν δλοι, καθηγητές, 
μαθητές καί μαθήτριες. Ήρθε καί ή θέα

μέ τήν όποια άνταλλάξαμε μιά «καλημέ- 
ρα» καί μιά ματιά πού έλεγε πολλά. Πα
γερή ματιά, πού πρώτη φορά έβλεπα στά 
πράσινό της μάτια πού μοΰ φαίνονταν πα
ράξενα, κρύα. Καί τά δικά μου έφαίνον- 
ταν έτσι;

Γύρω στις έξη άναχωρήσαμε. "Ολοι 
κουρασμένοι καί νυσταγμένοι κοιτάξαμε 
γιά τελευταία φορά τό μοναστήρι. Πόσες 
άναμνήσεις άφήναμε σ’ α.ύτό, καί πόσες 
άναμνήσεις μας άφηνε! Μέ τό ξεκίνημα 
τοΰ λεωφορείου, έκλεισα τά μάτια μου. 
’Ήθελα νά κοιμηθώ καί κοιμήθηκα.

Ξύπνησα κατά τίς όκτώ δταν φθάσαμε 
στό σταθμό πού έπρεπε νά κάνουμε. Αρκε
τοί άλλοι άνοιγαν τά μάτια τους τήν ώ
ρα έκείνη. Μερικοί είπαν δτι φωτογράφι
σαν δσους έκοιμούντο. Γελάσαμε... Είδαμε 
δ,τι είχαμε νά δούμε καί σέ λίγο ξεκινή
σαμε πάλι γιά νά σταματήσουμε σέ μιά 
ώρα, σέ μιά παραλία, θά κάναμε μπά
νιο. Οί μαθήτριες είχαν προχωρήσει.καμ- 
μιά πεντακοσαριά μέτρα σέ άλλο κέντρο. 
Σέ λίγο ή θάλασσα γέμισε άπό μισόγυμνα 
έφηβικά κορμιά. Σκέφτηκα τότε πώς ή 
θάλασσα έχει τούς περισσότερους έρα- 
στές, μέ δλους έρωτοτροπεί καί δέ φοβά
ται κανένα.

Ή θάλασσα ήταν άρκετά ζεστή καί δέν 
μοΰ έκανε καλό. Δέν έλαβα μέρος σέ 
κανένα παιγνίδι ή άγώνισμα πού έκαναν 
οί άλλοι μαθητές μέ τούς καθηγητές μας. 
Ό νεαρός καθηγητής μέ ρώτησε μέ ένδια- 
φέρον γιατί ήμουν άδιάθετος. *Άν  μάθαι
νε τήν άλήθεια δέν ξέρω κι έγώ τί θά 
συνέβαινε. ’Ίσως δμως καί νά μήν τόν 
ένοιαζε τόσο πολύ ή θέα. ’Ίσως...

Τό ύπόλοιπο ταξίδι συνεχίστηκε έτσι ά- 
νιαρό χωρίς κανένα ξεχωριστό ένδιαφέ- 
ρον. Κάναμε δυό-τρείς σταθμούς γιά 
μεσημεριανό καί γιά ξεκούραση, καί δλο 
μετά ταξιδεύαμε. Μέ τή θέα δέν μιλήσα
με καθόλου καί οδτε έπιδιώξαμε μιά συ
νάντηση. Ήταν ή πρώτη φορά πού συνέ- 
βαινε κάτι τέτοιο δστερα άπό όκτώ μήνες 
έρωτα. Μά νά ήταν τάχα έρωτας; Ή 
μιά παραζάλη, ένα πάθος χωρίς καμμιά άξίωση ;

Τό απόγευμα φτάσαμε στόν προορισμό 
μας. Κατεβήκαμε στό σχολείο μας καί 
πήραμε τά ποοήλατά μας γιά τήν έπιστρο- 

φή στό σπίτι. Κοίταξα τό ποδήλατό μου 
συλλογισμένος. Πόσα μυστικά άπό τήν 
μαθητική μου ζωή γνώριζε! Τούτο δμως 
δέν θά τό μάθαινε ποτέ... ’Έφτασα σπίτι 
κατακουρασμένος. Οί έρωτήσεις τής μη
τέρας έπεφταν βρο^ή. Σέ όλες άπαντού- 
σα καταφατικά καί μέ ψεύτικο χαμόγελο 
στό στόμα. ’Ήθελα νά βρεθώ κάπου μό
νος όχι γιά νά σκεφτώ άλλά γιά νά ήσυ- 
χάσω. Γι’ αύτό μπήκα στό μπάνιο γιά 
ένα κρύο ντούς. Μόλις βρέθηκα μόνος 
μου στό μικρό λευκό δωμάτιο κοίταξα τόν 
έαυτό μου στόν άπέναντι καθρέφτη. Φρί
κη ! Δέν τόν άναγνώριζα. Δέν είχαν άλ- 
λάξει τά χαρακτηριρστικά μου' δμως 
δέν ήμουν ό ίδδιος! Γδύθηκα καί στάθηκα 
κάτω άπό τό ντούς. Μέσα μου κυλούσε 
νέο αίμα. Αίμα άνδρός καί δχι έφήβου. 
’Έτσι καί στή θέα. Άπό παρθένο κορίτσι 
μετεβλήθη σέ γυναίκα. Καί τούτο δέν 
χρειάστηκε νά γίνη, παρά έλάχιστη ώρα. 
’Έφηβος καί παρθένα! "Αδρας καί γυ
ναίκα! Τί διαφορά! Τά δυό πρώτα μπο
ρούσαν νά μεταβληθουν στά άλλα δυό. 
Τούτα δμως έμεναν καί δέν έβρισκαν τήν 
πρώτη τους μορφή, δ,τι καί νά κάνανε... 
Τό τρανζίστορ μέ τήν τζάζ του μέ δαι
μόνισε. Τό έκλεισα. ’Άνοιξα τό ντούς. 
Τό κρύο μά δροσερό νερό του έπεφτε στό 
κεφάλι μου καί έπαιρνε μιά-μιά τίς σκέ
ψεις μου καί τίς παρέσερνε σ’ όλόκληρο 
μου τό κορμί. Κοίταξα πάλι τόν καθρέ
φτη. Ό βρεμμένος έαυτός μου έρριχνε τό 
είδωλό του μέ περιφρόνηση. Τί θά γινόταν 
αύριο; Ποιο θά ήταν τό άποτέλεσμα τής 
γεύσης τού άπαγορευμένου;

Σταμάτα σκέψη μου... Κρύο νερό πάρε 
μιά - μιά καί διώξε τις χωρίς οίκτο, τού
τες μέ βασανίζουν καί μέ άναγκάζρυν νά 
μορφάζω άπό πόνο... Τό βλέπω στόν κα
θρέφτη καί τό καταλαβαίνω δτι είναι πε
ριττό νά μορφάζω, άλλά δέν μπορώ νά τό 
άποφύγω γιατί πονώ. Πονώ γιατί έχασα 
τή θέα. Τήν έχασα γιά πάντα. Καί 
τώρα νοιώθω τήν έλλειψή της. Τώρα πού 
τό κρύο νερό μού καθάρισε τό μυαλό... 
Τό νά κερδίσω πάλι τή θέα είναι άδύνατο 
δπως νά γίνη ό άνδρας έφηβος καί ή γυ
ναίκα παρθένα.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
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Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΔΕΚΑΤΡΙΑ (ΚΑΚΟΣΗΜΑΔΑ) ΑΝΤΙΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ

Γρονθοκοπιοΰνται γύρω οί βρυκολάκοι 
του χτές του πέρσυ του προ αιώνων — 
τό έκθετο πάνω στο κατώφλι 
καί τής μαμής τ’ άγγόνι πού τό σκότωσε 
άπ’ τήν αμέλεια ό γιατρός 
τής παπαδιάς ό ξάδερφος πού λέγεται 
πώς τή λυμπίζονταν 
ό πενηντάρης ύπερτασικός 
πού στής χορεύτριας πέθανε τό στήθος 
ό Γιακουμής ô πότης πού τόν σκότωσε 
βοδάμαξο — σάς λένε ψέμα πώς τόν σκότωσε 
τ’ άθώο κρασί — 
ή άριστοκράτισσα πού τάχασε άπ’ τή σύφιλη 
μιά παξιμάδα στά χαμόσπιτα 
τό ίδιο μικρόβιο τήν πείραξε όριζόντια, 
δ φρόνιμος κι’ ό έγκρατής στή δείξη 
ό αντρείος τής παρεξήγησης κι’ ό ήρωας του λάθους 
ό τοκογλύφος κι’ ό πολιτικός 
πού μέ τά τσεκ μετρά τούς νόμους 
ό λοχαγός πού τρώει μιστά 
τών σκοτωμένων στρατιωτών 
κι’ ό πολισμάνος πού προμήθειες τρώει 
στό διάολο φάρες - φάρες πεθαμένων 
καί βρυκολάκων καί βρυκολάκων 
γρονθοκοπιοΰνται γύρω στον καθένα μας.

Γρονθοκοπιοΰνται μέσα μας φαντάσματα 
έλληνικά, ήμιάγρια, πρωτόγονα 
σέ μιά σαλάτα αισθήματος κι’ ιδέας, 
πραγματικά, φτιαχτά καί πιθανά 
τά χείλη του Ζουλοΰ ό Ρωμαίος ό τοκογλύφος ό Όδυσσέας 
ό πολυμήχανος-(ή ρίζα μου) 
κΓ δ σαρκαστής Λουκιανός 
δ μάγος καί άγιος Κυπριανός 
τδ σύνταγμα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
καί ό Λένιν μέ τδ καύκαλό του 
δ Άλγερινδς δ πειρατής κΓ ό ’Άγγλος πειρατής 
πού μόλις χτές άνακηρύχθηκε άγιος 
ό Γερμανός πού σταχτοποιουσε Εβραίους 
ό Κώχ πού πολεμούσε μέ τόν βάκιλλο 
κι’ έκρυβε σκόπιμα τδ μυστικό 
πού προστατεύει τδν ύγιή 
ό πόλεμος του όπίου στήν Κίνα

τ’ άλληλοφάγωμα τ’ άραβικδ 
ό γόος μές τήν ’Αγκόλα 
τδ μαύρο γέλιο στό Κογκδ 
κΓ οί αύτοκριτικές τής Σιβηρίας 
όλοι οί διαβόλοι οί έπί τής γής 
γρονθοκοπιοΰνται μέσα μας 
κΓ δφαίνονται καί σμίγουν καί χαλκεύουν 
τδν χαραχτήρα μας...
—Ποιος θά μάς καθαρίσει 
ποιος θά μας δώση δύναμη, πηλό 
καί χρώμα καί μιά ιδέα 
νά φτιάσουμε ένα δλόδικο έαυτό μας;
—Νομίζεις είναι άνάγκη;

Ο ΦΥΛΑΡΓΥΡΟΣ
Παίζει τδ τάληρο, τδ παίζει, 
τδ τάληρο ζυγίζει, τδ ζυγίζει 
τδ τάληρο διαβάζει, τδ διαβάζει, 
τδ ξαναπαίζει, τδ ζυγίζει 
γράφει άριθμούς, μετρά άριθμούς 
σβύνει άριθμούς τραβά γραμμές 
χαμογελά, συνοφρυώνεται, ξανά 
ξαναχαμογελά κοιτά τδ τάληρο 
παίζει τδ τάληρο, τδ παίζει, 
καί τδ ζυγίζει, τό διαβάζει 
τδ γράφει, τδ μετρά, τδ ξαναγράφει, 
προσθέτει κι’ άφαιρεϊ τραβά γραμμές 
χαμογελά, χαμογελά καί τρέμει 
ρουφά τή μύτη του τά χέρια τρίβει 
τά χείλη γλύφει κΓ άφουγκράζεται, 
παίζει ξανά τδ τάληρο, τδ παίζει 
καί τδ ζυγίζει καί τδ φιλάει 
καί τρέμοντας τό κρύβει.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ
Νοικιάσαμε τδ νοΰ μας στον προϊστάμενο 
τήν άρθρωσή μας στά σχολεία 
τή μετρημένη κίνηση στήν κοινωνία 
τούς νόμους ύπακούομε 
πληρώνουμε τούς φόρους δίχως διαμαρτυρήσεις 
σέ γάμους παριστάμεθα παράνυμφοι 
— τήν άδεια ύπογράφουμε καί τήν κορδέλλα — 
σέ δμίλους καί κινήσεις ένεχειριαζόμαστέ 
καλημερίζουμε εύπρεπώς 
διαθέτουμε μηνιάτικες άσφάλειες ζωής 
λαχεία άγοράζουμε τού κράτους 
κάθε Χριστούγεννα πληρώνουμε 
μιά λίρα στήν Φιλόπτωχο χωρίς νά βρίζουμε 
πίνουμε τσάϊ, καθόμαστε σέ δείπνα 
φιλανθρωπίας 
πάμε νά χτίσουμε ένα σπιτικό 
μ’ ένοικιαγορά — 
ή γής άνήκει σέ μονή — 
στούς κόρακες καί στά κομμάτια κι’ όσα δέ γνωρίζω. 
Καπνίζετε;
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ

Φορεϊ τό Κυριακάτικο πουκάμισο — 
τ’ ώνα μανίκι δεν έχει κουμπί 
καί τό καρφίτσωσε προσωρινά — 
μιάν ανθοδέσμη πήρε μειδιάματα 
και πήγε νά ζητήση νύφη.

Ό πεθερός: τό λάδι τόσα 
τό νοίκι τόσα καί τά ρούχα τόσα. 
"Οταν καθήσης ό μπακάλης κλείει, 
τό σπίτι πέφτει.
"Οταν παιδιά γεννήσης
τόν κόπο σου πληρώνουν οί άσφαλίσεις. 
Ποιος θά πληρώση τήν τροφή 
τό πέτσωμα, τό ράψιμο 
τά γιατρικά καί τά σχολεία;
’Ήπιε τόν πόνο του καφέ πικρό 
καί λέρωσε μιά στάλα τό πουκάμισο.

Ο ΑΝΤΡΕΙΟΣ
Δέν είναι αντρεία πού πετσοκόβεις κόσμο 
— τό πόδι πέρα μέ καινούρια άρβύλα 
τό χέρι πέρα μ’ ένα δαχτυλίδι 
κι’ ό ώμος μ’ άσημένια άστέρια 
καί τό κεφάλι τό ξανθό...
δέν είναι αντρεία νά πετσοκόβεις κόσμο.

’Αντρεία νά σώζης τις ψυχές
— ή πίκρα τής ψυχής σάν τό λεμόνι 
καίει τις πληγές του σώματος 
ή μαύρη απελπισία πού σου νεκρώνει 
τό κάθε νεύρο τού ποδιού 
κι’ ή μοναξιά πού έξοστρακίζει 
τό πλήθος κι’ άπό τις πλατείες 
κι’ άπό τις έκκλησιές τήν Κυριακή 
κι’ άπό τούς γόμους προσφιλών 
κι’ ό φόβος τής ζωής πού σού μικραίνει 
μέ πόντους κάθε βήμα — κι’ άλλα κι’ άλλα — 
αντρεία νά σώζης τις ψυχές.

Κυκλώθηκα στή μάχη κι’ έχασα 
τού ορίζοντα τή σημασία.
Μήτε άκοή, μηδέ ντροπή κι’ άντρεία καμμιά. 
Κι’ ώς έτρεχα τή σκιά μου κυνηγώντας 
άπό μιά μέσα προσταγή νά ζήσω 
σκοντάφτω πέφτω καί τό δάχτυλο 
καρφώνω στή σκανδάλη καί σωριάζω 
λαόν έχτρούς.

Λάμπει ό σταυρός στο στήθος μου 
σταυρός άντρείας καί χρέους. 
Κύριοι φονιάς δέν ήμουν 
κύριοι αντρείος δέν ήμουν.

ΤΟ ΙΔΙΟ
Τέσσερεις ώρες φύσαγε ό άγέρας 
χτυπούσε στις προσόψεις τών μεγάρων 
χτυπούσε στις αύλές τών φτωχικών 
έπαιζε μέ τόν τενεκέ 
κι’ έπαιζε μέ τό ρόδο 
μέ τά μαλλιά έπαιζε καί μέ τά ρούχα 
μέ τά σκοινιά καί τά κατάρτια 
έπαιζε μέ τά στήθη τού φτωχού 
καί μέ τά νοίκια τού άρχοντα 
στροβίλιζε τόν καπνό άπό τζάκι εύωδιαστό 
καί τόν καπνό άποτσίγαρου 
πού μάζεψε ό συνταξιούχος 
τέσσερεις ώρες φύσαγε ό άγέρας.
Κι’ ήταν άγέρας ό ίδιος γιά δλους 
σέ μιά κοπή.

Τό βρέφος έκλαψε τού βασιλιά 
τό βρέφος τού τσιγγάνου 
τό βρέφος τού κακόφημου σπιτιού 
τό βρέφος τού φτωχού 
τό βρέφος τού χωριάτη καί τού έργάτη 
τό βρέφος τού έπιστήμονα 
τό βρέφος τ’ αρχηγού 
κι’ ήταν τό κλάμα τό ίδιο σ’ δλα 
στ’ άνθρώπινο αίμα τά ίδια, 
ζωή, ζωή, ζωή.

Τό βρέφος τού φτωχού γιατί 
λειψά ζυγίζεις;
Τέσσερεις ώρες φύσαγε ό άγέρας 
στο καθετί τής πολιτείας, 
σέ μιά κοπή.

Ο ΔΗΜΙΟΣ

Είχε ένα σπίτι γαλανόλευκο 
μ’ ένα μπαλκόνι πρόκληση 
σάν τούς μαστούς 
στόν τόκο άγόρασε τή γειτονιά 
— ένας δουλεύει σκουπιδιάρης 
ό άλλος σκοτώνει μυιγες 
στόν καφενέ 
ξενοδουλεύει πλύστρα ή Κατινιώ 
κι’ ή Μελπομένη σέ κακόφημο 
χαμόσπιτο φορώντας 
μαθήτριας τή στολή — 
τό προτιμούν οί πενηντάρηδες 
πού δέν έχουν Μαΐους — 
καί διακονεύει πέντε έλιές καί ξεροκόμματο 
ό έβδομηντάρης Σπύρος 
παλιός πολεμιστής τού δώδεκα καί δεκατρία 
τού δίνουν πρόγευμα στήν έθνικήν έπέτειο 
συγκαταβατικά 
κι’ ώς βγή στό δρόμο τ’ άποτσίγαρα κορφολογά, 
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κι’ ό άλλος γείτονας έτοΰτο κι’ άλλος κείνο 
φτωχοπαραδαρμοί 
γιατί τά άγόρασε στόν τόκο 
τ’ αφεντικό μέ τό ψηλό κονάκι 
τό πιπεράτο πρόσωπο 
καί τή χρυσή καδένα στό χαμόγελο. 
’Αφεντικό τό λένε.

Μά έγώ τό δήμιο θά παινέσω 
τόν καμπουράκο πέρα στή γωνιά 
πώχει μια έλιά μέ τρίχες στό σαγώνι 
καί δόντια ανάρια καί τραυλίζει 
κι’ ώς τραγουδά πονάς τ’ αύτιά σου 
καί σου έρχεται έμετός 
κΓ έχει τακούνια φαγωμένα 
καί μπαλλωμένα τά μανίκια 
καί σαλιαρίζει ώς δίπλα του περνά 
κι’ ή πιό άσκημη όψη θηλυκιάς 
ίσκιος γυναίκας 
αύτό τόν καμπουράκο πού τοΰ φόρεσαν 
τό παρατσούκλι «δήμιος» 
γιατί τυχαία μέ τό ποδήλατο 
ξεκοίλιασε ένα όρνίθι.

ΣΤΡΗΠ - ΤΗΖ
Στην κοινωνία παράγοντας μέ ύπόληψη. 
ΓΙρώτ’ άφαιρεί τό έπίσημο σακάκι 
κασμίρι έγγλέζικο — χρωστεί τις δόσεις. 
Μεταξωτό πουκάμισο 
δώρο άπό μιά ύποπτη δουλειά.
Τό παντελόνι ώς τό σακάκι 
μέ κίνηση προσεχτική νά μή σκιστή· 
έσώβρακο μέ τρύπες χρώμα καρβουνί. 
Καί βγάζει τό πουκάμισο πού ώς φύλλο 
τής λεύκας τρέμει μές τό φώς. 
Φανέλλα μπαλλωμένη μέ άμασχάλες 
σάν τό πετσί σκληρές, έλαφρορόδινες, 
τής λείπουν δυό κουμπιά.
Παπούτσια γυαλιστά — τό μόνο 
π’ άγόρασε άπ’ τό στολισμό του· 
τις κάλτσες τις χρωστά.
Πουκάμισο κι’ έσώβρακο καί κάλτσες 
μέ κίνηση αθλητή άφαιρεί 
κρατώντας τό καθένα άπό δυό δάχτυλα. 
Δέρμα μέ χάρτες γεωγραφίας, 
γδαρσίματα έκεΐ πέρα άπ’ τόν κνησμό, 
όσμή άποκρουστική.
Καί μέ τήν κίνηση τής προσταγής 
πετάει τό δέρμα, πετάει τούς μΰες, 
πετάει τά σπλάχνα, πετάει τά κόκκαλα. 
Καί μένουνε κατάγυμνα, κατάγυμνα 
λεύκωμα, λίπος κι’ ύδατάνθρακες.

—Δέν ξεγυμνώνεται ή ψυχή. 
Καί σκοτεινιάζει ή όθόνη. 
Μετράνε τις εισπράξεις στό ταμείο.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΕΚΡΩΝ

θά μάς άφήσετε στό μνήμα μας; 
Εμείς μιλάμε οί πεθαμένοι, 
οί παρελθόντες.
’Άν θέλετε εύφράδεια τρίψτε τή γλώσσα 
σέ αλάτι καί λεμόνι.
’Άν θέλετε ιστορία καί σύμβολα 
βάλτε χαμαί τό καύκαλό σας, τό δικό σας 
καθήστε οί ίδιοι στ’ αύγά, κλωσσέψετε.
Μά πρός θεού, μά πρός θεοΰ!
τήν ύψηλή τιμή τοΰ πεθαμένου, τή δική μας, 
άφήστε την τροφή τής λήθης 
τά λόγια τά μεταξωτά σας
μάς ένοχλοΰν.
Εμείς μιλάμε οί πεθαμένοι, 
οί παρελθόντες.

ΤΑ ΡΟΔΑ

Τά ρόδα τά έκατόφυλλα 
τά ρόδα τών έρώτων 
αύτά π’ άνθοΰνε στις φραγές 
κι’ αύτά π’ άνθοΰν στά βάζα 
κι’ αύτά π’ άνθοΰν στις τραχηλιές 
κι’ αύτά π’ άνθοΰν στά πέτα 
κι’ αύτά π’ άνθοΰν στά μάγουλα 
κι’ αύτά π’ άνθοΰν στά χείλη 
τά ρόδα τά έκατόφυλλα 
τά ρόδα τών ποιητών 
τά ρόδα, χίλια ρόδα δλα τά ρόδα 
θάταν τοΰ λόγου σαπωνόφουσκες 
χωρίς τήν κόπρο μιά φορά 
τούλάχιστον τό χρόνο.

ΣΥΝΗΘΕΙΑ
(σ’ ένα ήχο τοΰ Σεφέρη)

Ντύνουμαι τό χαμόγελο 
δπως φορώ τις κάλτσες 
καί τά παπούτσια' 
τό δαπανώ στήν άγορά' 
τό δαπανώ παντού' 
χαμογελώ' 
μέ πλάκωσε ή συνήθεια καί χαμογελώ 
κλειστός στό σπίτι' 
χαμογελώ 
στον ύπνο μου κι’ ας είναι 
τά όνειρα πάντα μαΰρα 
καί δυσπνοϊκά.
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ΡΗΤΟΡΑΣ

Τρεις ώρες κουπανούσε έπιχειρήματα 
σά νά κουπάνιζε πιπέρια 
γιατί συχνά φταρνίζετο μαζύ μας, 
τρεις ώρες κουπανουσε επιχειρήματα 
— καί δυο φορές του φύγανε τά ξένα δόντια, 
τρεις ώρες κουπανουσε έπιχειρήματα 
μ’ άρχαία ρητά 
μέ παροιμίες (ή καθεμιά τους έχει 
τήν άντιπαροιμία της) 
καί μ’ αποσπάσματα συγχρόνων συγγραφέων 
παραπομπές μέ μόλις όρατά ψηφία 
καί μέτρησα: ήπιε δώδεκα φορές νερό, 
τρεις ώρες κουπανουσε έπιχειρήματα 
γιά ν’ απόδειξη: «θεός υπάρχει» 
καί δέν τ’ άπόδειξε.
"Ενα παιδάκι, πού έκλαψεν, αύτοστιγμης 
άπόδειξε: «ό θεός ύπάρχει».

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΜΟΥ

Πήρε μαχαίρι δίκοπο 
καί τρύπησε τό , (κόμμα) 
καί μέ καρφίτσα κοφτερή — 
αντί οβελία — 
τήν άνω πέρασε τελεία’ 
ήταν ώχρό τό γιώτα μές τη λέξη 
«βλακεία» καί τό σχολίασε δίκαια 
— τό ψάρεψε προσεχτικά μέ τήν τσιμπίδα 
ώς νάβγαζε τίς τρίχες άπ’ τά φρύδια — 
κι’ υπόγραψε τήν κριτική 
«Κ.'Χρυσάνθη κριτικός!»

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1962

Τό παρόν βιβλιογραφικόν δελτίον διά τό έτος 1962 είναι συνέχεια καί συμ- 
πλήρωσις του ήδη έκδοθέντος βιβλιογραφικού δελτίου 1960—61.

Ετήσιον βιβλιογραφικόν δελτίον δι’ όλα τά έργα τά έκδιδόμενα έν Κύπρω ή 
ύπό Κυπρίων έπί οίουδήποτε θέματος έν τω έξωτερικω, ή περί Κύπρου ύπό μή 
Κυπρίων θά έκδίδεται ανελλιπώς κατ’ έτος τή βοήθεια τού Εθνικού Συμβουλίου 
Νεολαίας Κύπρου καί τής βιβλιοθήκης τής Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως 
Κύπρου.

Μέ τήν εκδοσιν τών έτησίων τούτων βιβλιογραφικών δελτίων θά πληρωθή ένα 
κενόν είς τόν τόπον μας. Ουτω θά πληροφορούνται οί πνευματικοί άνθρωποι τής 
Κύπρου, οί ένδιαφερόμενοι διά τήν Κύπρον, καλύτερον περί τής πνευματικής πα
ραγωγής τής Κύπρου.

*Η συγκέντρωσις τού βιβλιογραφικού υλικού έν Κύπρω είναι δύσκολον έργον, 
διότι δέν έφαρμόζεται ό σχετικός νόμος ώστε νά ύποχρεώνωνται οί συγγραφείς καί 
έκδόται νά άποστέλλουν αντίτυπα έργων των είς μίαν Κεντρικήν βιβλιοθήκην.

Παρ’ όλον ότι δέν ύπάρχει Κεντρική βιβλιοθήκη έν Κύπρω, αρκετοί συγγρα
φείς άνταποκρινόμενοι είς τάς έκκλήσεις τού δρος Κ. Σπυριδάκι, Προέδρου τής 
Ε.Κ.Σ.Κ., άπέστειλαν έργα των είς τήν βιβλιοθήκην τής Ε.Κ.Σ.Κ., ή όποια τρόπον 
τινά, διά τούς "Ελληνας τούλάχιστον συγγραφείς, θά πρέπη νά άποτελή τήν Κεν
τρικήν βιβλιοθήκην είς τήν όποιαν νά καταθέτουν τά έργα των.

Τό παρόν βιβλιογραφικόν δελτίον πιθανόν νά μήν είναι πλήρες διά τό έτος 
1962. ’Ίσως νά ύπάρχουν καί άλλα βιβλία τά όποια έξεδόθησαν κατά τό έν λόγω 
έτος καί τά όποια δέν περιελήφθησαν· ή προσθήκη θά γίνη είς τό έπόμενον έάν οϊ 
συγγραφείς μας γνωστοποιήσουν τήν έκδοσιν τών έργων των.

Ai κρίσεις καί αί συμπληρώσεις τού βιβλιογραφικού τούτου δελτίου καθώς καί 
ύποδείξεις διά παραλείψεις καί λάθη θά μάς ύποχρεώσουν τά μέγιστα.

Τά βιβλία είς τό παρόν δελτίον είναι ταξινομημένα συμφώνως πρός τό δεκα
δικόν σύστημα Dewey, καί κατ’ άλφαβητικήν σειράν συγχρόνως’ πρώτον τά βιβλία 
Κυπρίων ή βιβλία έκδοθέντα έν Κύπρω, καί δεύτερον τά περί Κύπρου. ’Ακολου
θούν αί κυβερνητικά! ένδοτμηματικαί έκδόσεις, αί έφημερίδες, τά γενικά περιοδι
κά, περιοδικά σχολών Μέσης Παιδείας, περιοδικά Δημοτικών Σχολείων, καί τέλος 
διάφοροι έκδόσεις.

Ή περιγραφή τού βιβλίου περιλαμβάνει, όνομα συγγραφέως, τίτλον βιβλίου, 
τόπον έκδόσεως, έκδοτην ή τυπογραφειον, χρονολογίαν έκδόσεως, σελίδας — είκο- 
νογράφησιν, σχέδια, χάρτας έάν ύπάρχουν — καί σχήμα μετρουμένου πάντοτε είς 
έκατοστόμετρα ώς πρός τό ύψος τού βιβλίου.

000 ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ:

Τηλεφωνικός κατάλογος. Ελληνιστί,
Τουρκιστί, Αγγλιστί. Λευκωσία, Τυηο- 
γραφείον «ή Λευκωσία» 1962. 523 σελ., 
31 έκ.

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ 
ΑΓΓΛΙΑΣ Ε.Φ.Ε.Κ.Α. 1962-3: Ίστορία τής 
Όργανώσεως καί καταστατικόν. Λονδϊ- 
νον, 1962. 21 σελ., 22 έκ.

ΕΝΩΣΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
Ε.Κ.Σ.Κ. : Καταστατικόν. Λευκωσία, 1962. 
35 σελ. 15 έκ.

ΕΣΤΙΑ ΠΑΦΙΩΝ: Καταστατικόν τής Ε
στίας Παφίων. "Ετος ίδρύσεως 1962. 
Λευκωσία, Τύποις ‘Αναγέννησις, 1962. 
10 σελ. 12 έκ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: Κατα
στατικόν Παγκυπρίου Εταιρείας Ψυχικής 
Υγιεινής. Λευκωσία, 1960. 7 σελ., 14 έκ.
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JACOVIDES, Andreas E.: 9th Cyprus 
International Fair, 1962. Nicosia, 1962. 
120 p., illus., 23 cm.

ΙΩΑΝΝΟΥ, Μ. Μανώλης: Ήμερολόγιον 
τοΰ 1962. Λευκωσία: Τύποις Ζαβαλλή, 
1961. 50 σελ., 24 έκ.

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ, Θάσος : Κυπριακή, βι
βλιογραφία. Λευκωσία, 1962. Άνατύπω- 
σις έκ τών «Κυπριακών Σπουδών» Τομ. 
ΚΣΤ' (1962) σελ. 181 - 187, 25 έκ.

ΚΩΣΤΕΑΣ, Κώστας. : Επιμελητής. Συγ
κρότημα καλλιτεχνών Λύσης. Ειδύλλιο 
καί γάμος. Μουσικοχορευτικη ήθογραφι- 
κή παντομίμα. Λευκωσία, Νοέμβριος 1962. 
44 σελ., είκον., 24 έκ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕ- 
ΩΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο.Θ.Α.Κ. : Κανονισμός ε
σωτερικής λειτουργίας. Λευκωσία, 1962 
47 σελ., 21 έκ.

ΠΙΕΡΙΔΗΣ, Γεώργιος. Φ. : Βιβλία καί 
βιβλιοθήκες. ’Αμμόχωστος. "Εκδοσις Δη
μοτικής Βιβλιοθήκης Άμμοχώστου, 1962. 
61 σελ., 21 έκ.

ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ, Κωνσταντίνος: Χαιρετι
σμοί προς τήν νεολαίαν τής Κύπρου είς 
διαφόρους τελετάς. Λευκωσία, Εκδοσις 
Κυπριακής έκπαιδεύσεως Άρ. 4, 1962. 
34 στλ. 22 έκ.

ΣΤΑΣ1Ν0Σ, Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλο
λόγων Κύπρου : Καταστατικόν Συνδέ
σμου Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου, «ΣΤΑ- 
ΣΙΝΟΣ». Λευκωσία, Τύποις Ζαβαλλή, 
1962. 16 σελ., 24 έκ.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΣΤΑ: Κυπριακή βιβλιο
γραφία. Βιβλιογραφικόν δελτίον έτών 
1960—61. Λευκωσία, 1962. 26 σελ. 23 έκ. 
(Άνατύπωσις έκ τής έπετηρίδος τής Παι
δαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου, 1960— 
61).

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, Κύπρος : Κυπριακοί Σπου- 
δαί. Τομ. A. — ΚΕ, 1937 — 1961. ’Αναλυ
τική βιβλιογραφία Λευκωσία, Τύποις Ζα
βαλλή, 1962. (Άνατύπωσις έκ τών Κυπρια
κών Σπουδών Τομ. ΚΣΤ' 1962) σελ. 
κζ' — μά, 25 έκ.
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ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Νέαρχος: Εκκλησιαστική 

ιστορία γιά τήν Ε' Δημοτικού. Λευκω
σία — Βαρώσι, Α.Π. Πολίτης, 1961. 183 
σελ. είκον., χάρτης, 20 έκ.

ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Νέαρχος: Μαθήματα έκ- 
κλησιαστικής ιστορίας γιά τήν Ε' Δημο
τικού. Β' έκδοση. Λευκωσία, 1962. 173 
σελ. είκον. 21 έκ.

ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Νέαρχος: θρησκευτικά μα
θήματα γιά τήν Α' και Β' τάξη τοΰ Δη
μοτικού, σύμφωνα μέ τό έπίσημο πρό
γραμμα. Λευκωσία, 1962. 26 σελ., 22 έκ.

Άρχιμ. ΚΩΝΣΑΑΝΤΙΝΙΔΗΣ , Φώτιος : 
Ό Ίησοΰς καί οί συμπατριώται του. Με
λέτη Ερμηνευτική, Λευκωσία, 1962. 32 
σελ., 24 έκ.

Άρχιμ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΤΗΣ, Κωνσταντίνος : 
’Έλεγχος τών Χιλιοστών. Δ' εκδοσις. Ά- 
θήναι, 1962. 91 σελ., 16 έκ.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ : Ακολουθία Α
γίας Σκέπης. Λευκωσία, 1960. 40 σελ., 
20 έκ.

ΜΙΤΣΙΔΗΣ, Άνδρέας: Ή έν Ρόδιρ πα
νορθόδοξος διάσκεφις. Λευκωσία, 1962. 
57 σελ., 23 έκ.

ΠΑΠΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, Παπασταΰρος: Ψαλ- 
μοί καί μελωδίαι. Τεΰχος Α', Κύπρος, 
1962. 199 σελ., 25 έκ.

ΤΣ1ΚΝΟΠΟΥΛΟΣ, ’Ιωάννης Π. : Γεωγρα
φικά καί λαογραφικά τοΰ Άγιου Νεοφύ
του. Λευκωσία Κύπρος, 1962. 92 σελ., 
25 έκ. (Άνάτυπον έκ τών «Κυπριακών 
Σπουδών» Τόμος ΚΣΤ' 1962).
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ΑΖΙΝΑΣ, Άνδρέας: Έτησία έκθεσις 
γραφείου Συνεργατικής άναπτύξεως διά 
τό έτος 1961. Λευκωσία, 1962. 20 σελ., 
πιν., 33 έκ.

Α.Κ.Ε.Λ., Κεντρική ’Επιτροπή: Ή Εύ- 
ρωπαϊκή Κοινή Αγορά καί ή θέσις τής 
Κύπρου. Λευκωσία, 1962. 31 σελ., 14 έκ.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟ
ΡΙΩΝ: Ή έπίσκεψις τοΰ Προέδρου τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας είς Ηνωμένας 
Πολιτείας. Λευκωσία, 1962. 16 σελ., 23 έκ.

ΓΡΑΦΕ ΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: * 
Συνθετικές καί γραμματικές άσκήσεις 
γιά τήν Τρίτη τάξη τών Δημοτικών Σχο
λείων. Ε' έκδοση. Λευκωσία, Τύποις Ζα
βαλλή, 1962. 59 σελ., 22 έκ.

* Τά βιβλία τά σημειούμενα μέ Αστερίσκον 
έξεβόθησαν ύιτό τοΰ Γραφείου Έλλ. 
Παιδείας τό 1960 καί 1961.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: * 
Συνθετικές καί γραμματικές άσκήσεις 
γιά τήν Τετάρτην τάξη τών Δημοτικών 
Σχολείων. Ε ' έκδοση. Λευκωσία, Χρ. 
Σταυρινίδη καί υιών, 1962. 82 σελ., 22 έκ.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: * 
Συνθετικές άσκήσεις γιά τήν "Εκτην Τά
ξη τών Δημοτικών Σχολείων. Ε ’ έκδοση. 
Λευκωσία, Τύποις Ζαβαλλή, 1962. 93 
σελ., 22 έκ.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: * 
Αριθμητική Πρώτης Τάξης. Μέρος Ιον. 
Λευκωσία, Τύποις «Πρόοδος», 1962. 68 
σελ., 23 έκ.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: * 
Αριθμητική Πρώτης Τάξης. Μέρος 2ον. 
Αθήνα, Ν. & Σ. Ρώσση, 1962. 91 σελ. 
23 έκ.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: * 
Αριθμητική Δευτέρας Δημοτικού. Έβδο
μη έκδοση. Άθήναι, Ν. & Σ. Ρώσση, 1962. 
125 σελ. 22 έκ.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: * 
Αριθμητική _Τρίτης Δημοτικού. Έβδόμη 
έκδοση. Άθήναι Ν. & Σ. Ρώσση, 1962. 161 
σελ., 22 έκ.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: * 
μη έκδοση. Άθήναι, Ν. & Σ. Ρώσση, 1962. 
Αριθμητική Τετάρτης Δημοτικού. Έβδό- 
142 σελ., 22 έκ.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: * 
Αριθμητική Πέμπτης Δημοτικού. Έβδόμη 
έκδοση. Άθήναι, Ν. & Σ. Ρώσση, 1962. 
151 σελ., 22 έκ.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: * 
Αριθμητική Έκτης Δημοτικού. Έβδόμη 
έκδοση. Άθήναι, Ν. & Σ. Ρώσση, 1962. 
185 σελ., 22 έκ.

ELECTRICITY AUTHORITY OF CY
PRUS: Ninth annual report 1952—1960 for 
the year ended 31st December 1960. Ni
cosia, 1961. 39 p., 26 cm.

ELECTRICITY AUTHORITY OF CY
PRUS: The tenth annual report and ac
counts 1952—1961 for the year ended 31st 
December 1961. Nicosia, 1962. 39 p., maps, 
tables, 27 cm.

ΕΝΩΣ1Σ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: έκ
δοτης. Ό Κυπριακός άγών καί οί κομ- 
μουνισταί. Λευκωσία, 1962. 27 σελ., 18 έκ.

ΕΝΟΣΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ: έκδοτης. Ζήτω 
ή 29η Αύγούστου 1949. Κομμουνιστός, ή 
καταστροφή τής άνθρωπότητος. Λευκω
σία, 1962. 8 σελ., 20 έκ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΛΑΝΙΤΗ: Έκθε- 
σις τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Ε
ταιρείας Αδελφοί Λανίτη Λτδ., διά τό 
έτος 1961\ Λευκωσία, 1962. 14 σελ.,
είκον., 28 *έκ.

ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Φαίδων: έκδότης. Trade 

Industry and tourist guide of Cyprus. Εμ
πορικός βιομηχανικός καί τουριστικός 
οδηγός Κύπρου. Λευκωσία, 1962. 184
σελ., 24 έκ.

ΚΟΥΡΟΣ, Άνδρέας: Αί ρίζαι τής έκ- 
παιδευτικης μας παραδόσεως. Λευκωσία, 
Εκδοσις Παγκυπρίου Όργανώσεως Ελ
λήνων διδασκάλων, τμήμα Λάρνακας 
1962. 30 σελ., 22 έκ.

CYPRUS TELECOMMUNICATION AU
THORITY : Sixth annual report and ac
counts for the year ended 31st December 
1961, and financial statement for 1960 as 
per appendix “A”. Nicosia, 1962. 81 p., 
illus., 28 cm.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ό περί Ε
ξωτερικής ύπηρεσίας τής Δημοκρατίας 
νόμος τού [960. Κανονισμοί θεσπιθέντες 
δυνάμει τού άρθρου 10 (2) (62). Λευ
κωσία, Τυπογρ. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
1960. 15 σελ. 25 έκ.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 'Ομιλία τής 
Α. Μ. του Προέδρου τής Δημοκρατίας 
Αρχιεπισκόπου ΜΑΚΑΡΙΟΥ, είς συγκέν- 
τρωσιν τών Δημοσίων Υπαλλήλων έν τώ 
Προεδρική Μεγάρψ τή 5ρι Μαΐου 1962. 
Λευκωσία, Τυπογρ. Κυπριακής Δημοκρα
τίας, 1962. 8 σελ. 16 έκ.

* , ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Κανονι
σμοί διέποντες τήν διαχείρησιν τού σχε
δίου κοινωνικών άσφαλίσεων καί Κυπρια
κής Κυβερνήσεως. Λευκωσία, Τυπογρα- 
φείον Κυπριακής Δημοκρατίας, 1960. 20 
σελ., 16 έκ.

ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ,_ Φρίξος : "Υλη καί διδα
κτική τής φυσικής καί γενικής Γεωγρα
φίας τού δημοτικού Σχολείου. Λευκωσία, 
1962. 105 σελ., σχέδια, 24 έκ.

MARKIDES, Frixos, Editor: The Cyprus 
Law reports Vol. 23. Cases decided by the 
supreme Court of Cyprus in its original 
jurisdiction and appeal from the Assize 
Courts, district Courts and Turkish family 
Courts, and Cases decided by the district 
Courts in which there was no appeal. Ni
cosia. Published by authority. Printed by 
“PROODOS” for the director of the Print
ing Office of the Republic of Cyprus. 1962 
331 p., 25 cm.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ: 
Έπιτηρίς Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύ
πρου 1960—61. Λευκωσία, Τύποις Ανα
γέννησις, 1962. 364 σελ. είκον., 23 έκ.

ΠΑΠΑΛΟ-Ι-ΖΟΥ, Θεόδωρος Κ. : Βιβλίον 
άσκήσεων (Άρ. 1) διά τήν Α' τάξη. 
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Workbook (No. 1) for the first Grade. Ni
cosia, Zavallis press, 1961. 21 p., 25 cm.

ΠΑΠΑΛΟ-Ι-ΖΟΥ, Θεόδωρος Κ. : Άλφα- 
βητάριον (βιβλίον Πρώτον) First Grade 
primer (First book) Nicosia, Zavallis press, 
1961. 47 p., 25 cm.

ΠΑΠΑΛΟ. 1-ZOY, Θεόδωρος Κ. : Βιβλίον 
’Ασκήσεων (Άρ. 2) διό τήν Α' τάζη. 
Workbook (No. 2) for the first Grade. Ni
cosia, Zavallis press, 1961. 51 p., 25 cm.

ΠΑΠΑΛΟ-Ι-ΖΟΥ, Θεόδωρος Κ. : Βιβλίον 
’Ασκήσεων διό τήν Β' τάζη. (Τό Ελλη
νικό μου βιβλίο. Workbook (my Greek 
reader) for the second grade. Nicosia, Za
vallis press 1961. 60 p., 25 cm.

ΠΑΠΑΛΟ-Ι-ΖΟΥ, Θεόδωρος Κ. : Βιβλίον 
άσκήσεων διά τήν Ε ' τάζη (Τό Έλλη 
νοαμερικανούπουλο) Workbook for the 
fifth grade. Nicosia, Zavallis press, 1961. 
74 p., 25 cm.

ΠΑΤΤΙΧΗ, Μαρία Λουκοπούλου: Τό 
παιδί καί εμείς. Προβλήματα τοΰ παιδιού 
ύπό τό φως τής συγχρόνου Παιδαγωγι
κής καί Ψυχολογίας. Άθήναι, 1962. 75 
σελ., 22 έκ.

THE PRODUCTIVITY COUNCIL OF 
CYPRUS: First management conference 
and seminar 1962. January 23rd and 24th 
1962. Nicosia, Zavallis press, 1962. 72 p., 
25 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS: Ministry of 
Foreign Affairs. List of the members of 
the Diplomatic corps in Cyprus. Nicosia, 
1962. 52 p., 20 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS: Reports of 
cases decided by the Supreme Constitu
tional Court of Cyprus 1961, vol. 2, edited 
by Chris Fisentzides registrar of the 
Supreme Constitutional Court under the 
supervision of the judges of the Court. 
Published by authority. Nicosia, Govern
ment of Cyprus, 1962. 170 p., 25 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS: Reports of 
cares decided by the Supreme Constitu
tional Court of Cyprus 1962, vol. 3, edited 
by Chris Fisentzides registrar of the 
Supreme Constitutional Court under the 
supervision of the judges of the Court. 
Published by authority. Nicosia, Govern
ment of Cyprus, 1962. 186 p., 25 cm.

ROSSIDES, Zenon G.: Cyprus in the 
United Nations. N. York, N.Y., 1961. 52 
p., 18 cm.

ΣΠΑΡΣΗΣ, Μίκης Δ. : ‘Οδηγός έργατι- 
κών σχέσεων. Λευκωσία, Τύποις Πρόοδος, 
1960. 32 σελ., σχεδιάγρ. 22 έκ.

SPYRIDAKIS, Constantinos: Summary 
of the report on the work of the office 
of Greek education. Academic year 1959— 
60. Nicosia, Publications of “Kypriaki 
Ekpaedevsis” No. 3, 1962. 10 p., tables, 
25 cm. (Reprinted from “Kypriaki Ekpae- 
devsis”).

ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ, Κωνσταντίνος: Ή άν- 
θρωπιστική παιδεία καί αί κατευθύνσεις 
τής έν Κύπρφ έκπαιδεύσεως. Διάλεζις 
(γενομένη έν τψ Συνδέσμψ Ελλήνων 
Οιλολόγων Κύπρου «Στασίνος»). Λευκω
σία, "Εκδοσις «Κυπριακής Έκπαιδεύσε- 
ως» Άρ. 5., 1962. 18 σελ., 22 έκ.

ΤΡ1ΑΝΤΑ0ΥΛΛΙΔΗΣ, Χρίστος: ’Ατομική 
έργασία στήν άριθμητική. Διαβαθμισμέ
νη έργασία. Λεμεσός, 1962. 25 σελ. 
(Κείμενο πολυγραφημένο).

400 ΟΙΛΟΛΟΓΙΑ
ANTON ΙΑΔΗΣ, Άντωνάκης Σ. : Τ’ Ά- 

κριτόπουλο. Συμπληρωματικόν Αναγνω
στικόν "Εκτης Δημοτικού. Λευκωσία, X. 
I. Οιλιππίδης & υιός,, 1962. 116 σελ., 
25 έκ.

ΒΕΛΑΖΗΣ, Γ. & Πολυμνίου, Μ. : Λεζι- 
κόν Ερμηνευτικό τών λέζεων πού πε- 
ριέχονται στά άναγνωστικά και τά βοη
θητικά βιβλία τής Ε' καί ΣΤ' τάζης τού 
Δημοτικού. Λεμεσός 1962. 93 σελ. (κεί
μενο πολυγραφημένο).

GEORGIADES, C.I. & others: Grammar
translation lessons. Comprehension pieces 
and guide to composition. Stage A. Nico
sia, 1962. 72 p., 32 cm. (Κείμενο πολυ
γραφημένο) .

KAILIDES, J. N.: A guide to English 
syntax nad phraseology for Greek stu
dents. Nicosia, Zavallis press, 1962. 188 p., 
18 cm.

ΚΟΣΜΑΣ, Άλέζανδρος I.: Γραμματική 
τής Ελληνικής γλώσσης πρός χρήσιν 
τών μαθητών Ε' τάζεως τών Δημοτικών 
Σχολείων. 14η έκδοσις. Λευκωσία, Τυ- 
ποις Χρ. Σταυρινίδη καί υιών, 1962. 
191 σελ., 22 έκ.

SAVVA Ν.: A colloquial Greek Course. 
Nicosia, Zavallis press, 1962. 125 p., 18 cm.

ΤΕΧΝΙΚΑI ΣΧΟΛΑI ΚΥΠΡΟΥ : Νεοελλη
νικά άναγνώσματα διά τήν Α' τάζιν τών 
Ελληνικών Τεχνικών Σχολών Κύπρου. 
Λευκωσία, 1961. 136 σελ., 22 έκ.

ΤΕΧΝΙΚΑI ΣΧΟΛΑI ΚΥΠΡΟΥ : Νεοελλη
νικά άναγνώσματα διά τήν Β' τάζιν τών 
Ελληνικών Τεχνικών Σχολών Κύπρου. 
Λευκωσία, 1961. 104 σελ., 22 έκ.

ΤΕΧΝΙΚΑI ΣΧΟΛΑ 1 ΚΥΠΡΟΥ : Νεοελλη
νικά άναγνώσματα διά τήν Γ' τάζιν τών 
Ελληνικών Τεχνικών Σχολών Κύπρου. 
Λευκωσία, 1961. 164 σελ., 22 έκ.

ΤΕΧΝΙΚΑI ΣΧΟΛΑ 1 ΚΥΠΡΟΥ : Νεοελλη
νικά άναγνώσματα διά τήν Δ’ καί Ε' 
τάζιν τών Ελληνικών Τεχνικών Σχολών 
Κύπρου. Λευκωσία, 1961. 235 σελ. 22 έκ.

HUFFORD, Caroline Μ. & Eliadou, 
Ileana: Greek in your house. Nicosia, Za
vallis press 1962. 155 p., 18 cm.
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KASHOULIS, Ioannis, C.: The thermal 

decomposition of Lithium Perchlorade. 
Haifa, 1962. 116 p., 27 cm. (Κείμενο πολυ
γραφημένο) .

ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ, Παναγιώτης Λ.: Στοι
χειώδης άριθμητική πρός χρήσιν τών 
μαθητών Θ & Β τάζεως τών Γυμνασίων, 
Λυκείων καί Εμπορικών Σχολών. Επιμέ
λεια Γ. Π. Βαρναβίδη. Β' έκδοσις. Λευ
κωσία, 1962. IV, 232 σελ., 22 έκ.

ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ, Π. Λ. & Γ. Λ. : Πρακτική 
γεωμετρία πρός χρήσιν τών μαθητών 
Α & Β τάζεως τών Γυμνασίων, Λυκείων, 
Εμπορικών καί Τεχνικών Σχολών. Β' έκ- 
δοσις. Λευκωσία, 1961. 92 σελ., 22 έκ.

BEAR, L. Μ. : Annual report of the 
Geological Survey Department for the year 
1960. Cosmos press, 1961. 47 p., fig. bi- 
bliogr., 33 cm.

ΧΡ1ΣΤ0Δ0ΥΛ1ΔΗΣ Γ. Δ. & Ν. Δ. : Λο
γαριθμικοί μαθηματικοί καί φυσικοί πίνα
κες Λευκωσία, 1962. 62 σελ. 20 έκ.

600 ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠ1ΣΤΗΜΑΙ
ΓΡΗΓΟΡ1ΟΥ, Ίωάννου: 'Ελληνική στε

νογραφία κατά τό σύστημα Γκρέγκ, τό 
πλέον διαδεδομένον σύστημα άνά τήν 
ύφήλιον. Λευκωσία, 1960. 108 σελ., 
24 έκ.

ΔΡΑΚΟΣ, Ορίζος : Ό νέος γεωργός: 
Τεύχος Γ'. Μαθήματα φυσιογνωσίας γιά 
τις άνώτερες τάζεις τών δημοτικών σχο
λείων βασισμένα πάνω στό νέο άναλυ- 
τικό πρόγραμμα. Β' έκδοση. Λευκωσία, 
«Ό Νέος Γεωργός», 1962. 52 σελ., είκον. 
20 έκ.

ΚΟΡΑΛΛΙ, Κ. : Κυπριακόν άμπελουργι- 
κόν πρόβλημα. Προτεινομένη λύσις καί 
προσδοκώμενα άποτελέσματα. Λεμεσός, 
1960. 82 σελ., πίνακες, 32 έκ. (κείμενο 
πολυγραφημένο).

CYPRUS (Public Information Office): 
Water Schemes go ahead. Nicosia, Print

ing office of the Republic, 1962. 4 p., illus., 
22 cm.

ΜΑΡΑΓΚΟΣ, Γεώργιος: Σκέψεις έπί τής 
θεραπευτικής άζίας τής γαστρεκτομής 
πρός άποκλεισμόν κατά Bancroft-Plenk 
έκ τής χειρουργικής κλινικής τοΰ γενι
κού Νοσοκομείου Λευκωσίας (Κύπρου). 
7 σελ., 22 έκ. (Άνατύπωσις έκ τής Ελ
ληνικής Ιατρικής Τόμος 6ος, 1961).

ΜΑΡΑΓΚΟΣ, Γεώργιος Ν. : Ή ριζική θε
ραπεία τών περιπρωκτικών συριγγίων διά 
τής μεθόδου τής έκριζώσεως τούτων. 
(Άνάτυπον έκ τοΰ περιοδικού τής Ελ
ληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Τεύχος 
2ον, 1962) σελ. 121-124.

Μ ARANGOS, G. Ν. & others: Abdomi
nal injuries in Cyprus. Printed by the 
Forces press (N.A.A.F.I.) Crimea road, 
Aidershot, Hants, 1962. 7 p., 24 cm. (Re
printed from the Journal of the Royal 
Army Medical Corps, vol. 108, No. 2, April 
1962).

Lady MURRAY: A.B.C. of flower gar
dening in Cyprus. 2d enlarged edition. Ni
cosia, Zavallis Press, 1962. 132 p., 18 cm.

ΠΑΠΑΣΟΛΟΜΟΝΤΟΣ, A. : Πρόγραμμα 
ψεκασμού καρποφόρων δένδρων κατά 
τήν περίοδον 1962—1963. Λευκωσία, Ύ- 
πουργείον Γεωργίας καί όυσικών Πόρων 
— Γεωργικόν Τμήμα — Ουτοπαθολογική 
Υπηρεσία, 1962. 22 σελ., έκ. Ουλλάδιον 
Α5.

ΠΟΛΥΔΟΡΟΥ, ’Ιωάννης: Ελληνική Στε
νογραφία κατά τό σύστημα GABESBER- 
GER. Λευκωσία, 1962. 58 σελ., 24 έκ. 
(κείμενο πολυγραφημένο).

SU ART, J. Β.: Some wild flowers of Cy
prus. Produced for the Chief Education 
Office H. Q. Near East Land Forces, Ni
cosia, Zavallis Press, 1962. 120 p., illus., 
25 cm.

FIMI: (Publishing and Advert· sing 
Firm). Modoring in Cyprus. Nicosia, Cos
mos press, 1962. 119 p., illus., map. 23 cm.

OHMH: (έκδοτικός καί διαφημιστικός 
οίκος). Ό Αύτοκινητιστής 1962. Λευκω
σία, 196. 250 σελ., είκον., χάρτης, 23 έκ.

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, Κύπρος: Σημειώσεις σχο
λικής ύγιεινής γιά τις Παιδαγωγικές Ά- 
καδημίες καί τούς δασκάλους. Λευκωσία, 
1962. 64 σελ., 24 έκ.

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, Κύπρος: Υγιεινή, Λευ
κωσία, 1962.

700 ΚΑΛΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
ΑΣΣΙΟΤΗΣ, Γρηγόρης : Κυπριακοί 
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χοροί. Ανδρικοί καί γυναικείοι. Λευκω
σία, 1962. 66 σελ., είκον., σχέδια, 33 έκ. 
(κείμενο πολυγραφημένο).

1ΟΑΝΝΙΔΗΣ, Κώστας Δ.: Φωνητικά γυ
μνάσματα διά Παιδαγωγικές Άκαδημίες, 
Σχολεία καί Όδεία. Τεύχος Α'. Λευκωσία. 
I. Γ. Κασουλίδης, 1962. 95 σελ., 22 έκ.

ΜΙΚΕΛΛΙΔΗΣ, Νίκος Φέλεκ: Τά κυριώ- 
τερα στάδια στην έξέλιξη τοϋ κινηματο
γράφου. Μέρος Πρώτο ή Βουβή Τέχνη 
(1896—1930) Λευκωσία. Τύποις Ζαβαλ- 
λή, 1962. 63 σελ., είκον. 18 έκ.

PETROU, Helias: Bench weight train
ing. London, Bell & Sons, 1962.

800 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΓΓΕΛ1ΔΗΣ, Σταύρος: Οί δύο βαλί

τσες. Λευκωσία, 1962. 72 σελ., 18 έκ.
ΑΔΑΜΙΔΟΥ, Είρένα Ίωαννίδου: Ή Κυ

ρία Ρίμα. ’Αθήνα, Εστία, 1962. 163 σελ. 
20 έκ.

ΑΘΑΝΑΣ1ΑΔΗΣ, Κώστας : Ή τραγωδία 
τοΰ Ελληνισμού τής ’Αμερικής. ’Αθήνα, 
Δίφρος, 1962.

ΑΝΟΙΑΣ, Τεϋκρος: Ποιητικά "Απαντα 
1928 — 1962. Λονδίνο, 1962. 550 σελ. 
22 έκ.

ΒΡΑΧΑΣ, Ορίζος: ’Οκτώ Ελληνικά θέ
ματα. Λευκωσία, Λυρική Κύπρος 1962. 29 
σελ., 25 έκ.

ΓΙΑΚΟΣ, Δημήτριος: ’Ασκήσεις λόγου. 
Μελετήματα. Ό έορταστικάς Παπαδια- 
μάντης. Δημ. Χατζόπουλος, Σπΰρος Με- 
λάς, Κύπρος Χρυσάνθης, Μελής Νικολαΐ- 
δης, Αιμίλιος Χουρμούζιος. Λευκωσία, 
Λυρική Κύπρος (28) 1962. 48 σελ., 24 έκ.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 
Παραστάσεις άρχαίου δράματος. Κύπρος 
1961. 21 - 28 Σεπτεμβρίου. Ελληνιστί — 
Αγγλιστί. ’Αθήνα, 1961. 32 σελ., είκον. 
24 έκ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΚΥΠΡΟΥ: Φιλολογική Κύπρος 1962. Λευ
κωσία, 1962. 247 σελ., 25 έκ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΣΠΟΥΔΟΝ : Δελ- 
τίον τής ‘Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. 
Τόμος ΚΣΤ' 1962. Λευκωσία, 1962.

ΙΑΚΟΒΙΔΗΣ, Άνδρέας: Βιολέττες στη 
Βερενίκη. Λευκωσία, Τύποις «Κόσμος» 
1962. 187 σελ., 22 έκ.

ΙΝΤΙΑΝΟΣ, Άντώνης Κ. : Μία ’Ιταλική 
Χρηστομάθεια τοΰ Άνδρέα Κάλβου. Λευ
κωσία, Άνάτυπον άπό τά «Κυπριακά Χρο
νικά», 1961. 16 σελ., 24 έκ.

IQ ANN ΙΔΗΣ, Πόνος: Δραματάκια άπά 
τή Βίβλο. Α' ή θυσία τοΰ ’Αβραάμ, Ίσαΰ 
καί Ιακώβ, Ή Σφεντόνα τοΰ Δαυίδ. Ό 
Άμάς καί τρεις Μάγοι. Λευκωσία — Βα- 
ρώσι, Α. Π. Πολίτης, 1962. 71 σελ., 20 έκ.

ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ, I. Γ. Μαρία ή Συγκλητι
κή. Δράμα Τρίπρακτο, παρμένο άπό τήν 
Ιστορίαν τής Κύπρου. Λευκωσία, 1962. 
50 σελ., 22 έκ.

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΚΥΠΡΟΛΟ- 
ΓΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΟΝ: Σύντομοι γενικοί όδη- 
γίαι τοΰ Κέντρου Επιστημονικών Κυπρο- 
λογικών ’Ερευνών πρός συλλογήν λαο- 
γραφικοΰ καί γλωσσικού ύλικοΰ τής Κύ
πρου. Λευκωσία, Τύποις Ζαβαλλη, 1962. 
11 σελ., 15 έκ.

ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Νέαρχος Κυπριακά παρα
μύθια. Μέρος Γ' Διήγησις μέ δράκους. 
Λευκωσία 1962. 118 σελ., 25 έκ.

COOPER, John & Fawcett Charles: Epi- 
skopi oh Eplskopi. Nicosia, Zavallis press, 
1962. 56 p., illus., 20 cm.

Άρχιμ. ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ, Μάζιμος: Τώ
ρα π’ άνθίζης. Λευκωσία — Βαρώσια. Εκ
δόσεις ή «"Ελαφος» Α. Π. Πολίτη, 1962. 
69 σελ., 20 έκ.

ΚΡΑΝΙΔΙΟΤΗ, Νίκου: Τό νεοελληνικό 
θέατρο. Λευκωσία, 1960. 16 σελ., 20 έκ.

ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ: Είκοσιπενταετη- 
ρίς 1936 — 1961. Λευκωσία, 1962. 45 σελ., 
25 έκ
’ Άρχιμ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Φώτιος: Ή 
θρησκευτική ζωή μας πίσω άπό τά κάγ- 
κελλα τών φυλακών κατά τήν διάρκειαν 
τού Κυπριακού ’Απελευθερωτικού ’Αγώ
νας. Λευκωσία, 1962. 53 σελ., 24 έκ.

Άρχιμ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Φώτιος : 
’Εθνικοί προσφωνήσεις. Λευκωσία, 1962. 
23 σελ., 24 έκ.

ΛΥΚΑΥΓΗΣ, "Ανθος: Σχεδίασμα γιά 
τόν άνθρωπο. ,Αθήνα, Λήδρας, 1962. 38 
σελ., 22 έκ.

MALENIS, Leo. & IOANNIDES, Panos 
editors·. Cyprus highlights. Short stories, 
poems, essays, drama, art. Nicosia, 1962. 
78 p., illus., 24 cm. (English-Greek).

ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Ν. X.: Τζιυπριώτικα Τρα- 
ούδκια. Οί παραντζελιές τού ρεσπέρη 
στον γυιόν του. Τόμος Α'. Νέα Σπάρτη 
Άμμοχώστου, 1962. 51 σελ., 22 έκ.

Μ1ΧΑΗΛΙΔΗΣ, Μιχαήλ: Ανατολή στό 
στρατόπεδο. Αθήνα, 1962. 175 σελ., 
17 έκ.

ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΗΣ, Μιχαήλ: Πέρασε κάποιος 
στρατιώτης. Λεμεσός. Κατηχητικά Αγίας 
Τριάδος, 1962. 55 σελ., 20 έκ.

ΜΟΝΤΗΣ, Κώστας: Ποίηση. Λευκωσία, 
Τύποις «Πρόοδος» 1962. 129 σελ., 24 έκ.

ΝΙΚΟΛΑ-Ι-ΔΗΣ, Μελής: Τψ Καιρφ έκεί- 
νψ... Διηγήματα έμπνευσμένα άπό τούς 
πρώτους Χριστιανικούς αιώνες. Αθήνα, 
«Πνευματική Ζωή», 1962. 141 σελ., 22 έκ.

ΝΙΚΟΛΑΊ-ΔΗΣ, Τάσος: έπιμελητής. 
Γιορτή τού κρασιού. Πίννε κρασί νάσιης 
ζωήν. Δημοτικός Κήπος Λεμεσού. Βον 
έτος 21 — 30)9)1962 όργανωθείσα ύπό 
τού Συνδέσμου Άναπτύξεως Λεμεσού 
καί τής Έμποροβιομηχανικής 'Ομοσπον
δίας Λεμεσού. Επιμέλεια καί άνθολόγη- 
ση Λευκώματος Τ. Νικολαίδης.. "Εμβλη
μα καί σκίτσα Μ. Φιλιππίδη. Λεμεσός, 
Τύποις Παρατηρητού & Λίθο - Βίσμαν, 
32 σελ., είκον., 24 έκ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕ- 
ΟΣ ΚΥΠΡΟΥ : Τά δεδομένα τής Κυπρια
κής Θεατρικής πραγματικότητος. (Έκ- 
θεσις τού Δ.Σ. πρός τόν Πρόεδρον τής 
ΕΚΣΚ). Λευκωσία, Τύποις Αναγέννηση 
1962. 17 σελ., 23 έκ.

ΠΑΝΑΓΗ, Ειρήνη: Μνήμες στή νύκτα. 
Ποιήματα. Λευκωσία, Λυρική Κύπρος (άρ. 
27) 1962. 20 σελ., 24 έκ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Άνδρεστίνος Νικο
λάου: Ρωμανού τοώ Μιλωδού «"Υμνοι», 
Έκδοσις Κριτική. Τόμος Δ'. Άθήναι, 
Τύποις Μηνά Μυρτίδη, 1961 σελ. 233 — 
295, 25 έκ. (Άνάτυπον).

ΠΑΠΑΛΟ-Ι-ΖΟΥ, Θεοδώρου Κ. : Μυθολο
γία καί Τρωικός πόλεμος διά τήν Γ' καί 
Δ' τών 'Ελληνικών σχολείων τής Αμε
ρικής. Mythology and the Trojan war, for 
the 3th and 4th grade. Nicosia, Zavallis 
press, 1961. 40 p., illus., 25 cm.

ΠΑΣΙΑΡΔΗ, Μιχάλη: Ποιήματα. Κύπρος, 
Τύποις Ζαβαλλή, 1962. 20 σελ., 24 έκ.

ΠΑΤΤΙΧΗ, Μαρία Λυκοπούλου: Λυρικά 
ξεσπάσματα. Άθήναι,, 1962. 32 σελ. 
24 έκ.

PATTICHIS, Ρ.: Evripides, Helen and 
the Romance-tradition. New York, 1961. 
64 p., 24 cm.

ΠΙΣΣΑΣ, Μιχαήλ: Κύπρος, Ποιήματα. 
Αλεξάνδρεια, Τυπογραφείον τού Εμπο
ρίου, 1962, 46 σελ., 20 έκ.

ΠΙΣΣΑΣ, Μιχαήλ: Κύπρος. Αναγκαίο 
σημείωμα. Αλεξάνδρεια, Τυπογραφείον 
τοϋ Εμπορίου, 1962. 11 σελ., 18 έκ.

ΠΙΣΣΑΣ, Μιχαήλ: Ή φυλή έπαναλαμβά- 
νει τό ΟΧΙ. Αλεξάνδρεια, Τυπογραφείον 
τού Εμπορίου, 1962. 92 σελ. 24 έκ.

ΠΙΣΣΑΣ, Μιχαήλ: Τό έπαναστατικό 

πνεύμα τών Κυπρίων. Αλεξάνδρεια, Τυ- 
πογραφείον τού Εμπορίου, 1962. 38 σελ. 
20 έκ.

ΣΙΑΦΚΑΛΗΣ, Νίκος: Μεταφραστής. Ή 
καθάρση. Τένεσυ Ούίλλιαμς. Λευκωσία 
1961. 16 σελ. 25 έκ.

ΣΠΑΡΤΗΝ, Δαΐδ: Ποιητικοί άντίλαλοι. 
Κύπρος, 1961. 40 σελ., 22 έκ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ, Κώστας: Προσφορά. Ποιή
ματα. Λευκωσία, 1962. 32 σελ., 24 έκ.

ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ, Κώστας: Σάρκα, αίμα, 
πηλός. Αθήνα, 1962. 150 σελ., 22 έκ.

Χωρεπίσκοπος ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ, Γεώρ
γιος Παυλίδης: Τά δύο φτερά. Θρησκεία 
— Επιστήμη. Λευκωσία — Βαρώσια. Εκ
δόσεις ή «Έλαφος» Α. Π. Πολίτη, 1962. 
87 σελ., 20 έκ.

ΤΣΙΝΙΚΟΛΑ, Δέσπω: Παιδικό θέατρο. 
Τρία μονόπρακτα. Οί ούρανοί άνοίγουν 
ξανά, Ή μάνα τού άντάρτη, Ή χρυσή 
Παναγίτσα. Λευκωσία — Βαρώσια, Α. Π. 
Πολίτης, 1962. 67 σελ., 20 έκ.

ΧΑΤΖΗΚΟΣΤΑ, Λεόντιος : Τό μνημό
συνο τής άδελφής μου καί άλλα διηγή
ματα. Θεσσαλονίκη, έκδ. οίκος, Κ. Γεωρ- 
γιάδη, 1962. 90 σελ., 21 έκ.

ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ, "Αννα: Ό θρήνος τής 
Κύπρου πρός τήν μάνα Ελλάδα. Αμε
ρική, Michigan, I960. 70 σελ., 21 έκ.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ, Κωνσταντίνος Ε. : Τό 
πρόβλημα τής Ελληνικής Παιδείας ώς 
προβάλλει είς τήν Αντιγόνη τού Σοφο- 
κλέους. Λευκωσία, 1962. 15 σελ., 25 έκ. 
(Άνατύπωσις έκ τής Κυπριακής Έκπαι- 
δεύσεως (II) έτοςΓ', ’Οκτώβριος 1961).

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ, Άνδρέα: ’Ερωτικά Κυ
πρίων. Ανθολόγηση. Λευκωσία, 1962. 39 
σελ., 24 έκ.

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, Κύπρος: Τό ξεσήκωμα 
τών σκλάβων. Νουβέλα. Λευκωσία, 
«Πνευματική Κύπρος», 1962. 72 σελ. 
24 έκ.

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, Κύπρος: Γρηγόρης Αύ- 
ξεντίου, σέ τρεις πράξεις. Λευκωσία, 
«Πνευματική Κύπρος» 1962. 22 σελ. 
26 έκ.

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, Κύπρος : 01 μπαλάτες 
μιας ήρωϊκής έποχής. Λευκωσία, Λυρική 
Κύπρος (άρ. 25), 1962. 47 σελ., 27 έκ.

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, Κύπρος: Ελένη Παλαιο- 
λόγου, σέ τέσσερεις εικόνες. Λευκωσία, 
Δυτική Κύπρος, (άρ. 29) 1962. 50 σελ., 
24 έκ.

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, Κύπρος: Ό Κανάρης στή 
Λάπηθο, καί ή Ανάσταση. Δύο μικρά 
μονόπρακτα. Λευκωσία, «Λυρική Κύπρος»
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(άρ. 30), 1962. 24 σελ., 24 έκ.
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, Κύπρος: Παλαιογραφικά. 

Λευκωσία, 1961.
ΨΑΡ0Π0ΥΛ0Σ, Τάσος: Ό Δήμιος. Τό 

ημερολόγιο του Φούσκου. Άθήναι, Δί
φρος, 1962. 271 σελ., 24 έκ.
900 ΙΣΤΟΡΙΑ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Διομήμης: Γνωριμίες μέ 
τόν κόσμο. Αύστρία, Δανία, 'Ολλανδία, 
'Αθήνα, Κ. Τσικόπουλος, 1962. 172
σελ., είκον., 24 έκ.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Κλεάνθης Π.: Ιστορία 
τής Κύπρου. Μέρος Πρώτον. Διά τήν Α' 
καί B' τάζιν Σχολών Μέσης Παιδείας 
(Προϊστορικοί χρόνοι μέχρι τών Ρωμαϊ
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ΧΑΡΑΥΓΗ » » Χρ. Δημητριάδης
CYPRUS MAIL » 

Εβδομαδιαία
» C.H.W. Coult.

ΑΛΗΘΕΙΑ » » Α. Φαρμακίδης
ΑΘΛΗΤΙΚΗ » » Α. Τσιαλής
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ » » Ν. Σ. Κωνσταντινίδης
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ » » Ε. Άριοτοφάνους 

Εκδοτική ΕταιρείαΕΘΝΙΚΗ » » «Κήρυξ»
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

» » Φ. Κωνσταντινίδης

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ

» » Κυβέρνησις Κύπρου

ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ » » Α. Γάβρης
ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ » » Γ. Τσιρπονούρης
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ » » Χρ. Α. Μιχαηλίδης
ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ » » Πέτρος Στυλιανού
ΘΑΡΡΟΣ » » Ν. Σαμψών
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ » » Κ. Καλησπέρας
ΚΥΠΡΟΣ » » Γιάννης Κυριακίδης
ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ » » Λ. Τσιμίλλης
ΝΕΟΛΑΙΑ » » Ε.Δ.Ο.Ν.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ » ΛΕΜΕΣΟΣ Π. Φασουλιώτης
ΡΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ » ΛΕΥΚΩΣΙΑ ’Αρχιεπισκοπή
ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ » » Χα. Χατζηχάρος
ΦΩΣ » » θ. Κορφιώτης
ΧΡΟΝΟΣ » ΛΕΜΕΣΟΣ Δ. Δημητριάδης
C.M.C. News 
'Ελληνιστί — ’Αγγλιστί

Τουρκιστί

» » C.M.C.

ΚΥΠΡΟΣ Cyprus Greek - American Review Μηνιαία, Νέα Ύόρκη 
ΝΕΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 'Εβδομαδιαία Λονδίνο.

of property Law 1962. English Translation 
prepared by the Ministry of Justice. Nico
sia, Printed by Halkin Sesi Ltd. 1962. 12 
p. 25 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS : The compulozy 
acquisition at Property Law, 1962. English 
Translation prepared by at the Ministry 
of justice. Nicosia, Printing Office of the 
Republic of Cyprus, 1962. 12 p. 25 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS: The estate 
duty Law 1962. English translation pre
pared at the ministry of justice. Nicosia. 
Printed by Halkin Sesi Ltd., 1962. 28 p., 
25 cm.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΑΓΡΟΤΗΣ: Μηνιαίον γεωργικόν περιο

δικόν, Λευκωσία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ: Διμηνιαίον 

έκκλησιαστικόν περιοδικόν, όργανον της 
έκκλησίας τής Κύπρου.

ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ: Μηνιαίον περιοδικόν Συν
δέσμου ’Αγωνιστών Λευκωσίας.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ καί Μοτοσυκλέττα : Μη
ναία τεχνική καί πρακτική έπιθεώρησις, 
Λευκωσία.

BULLETTIN : Μηνιαίον Δελτίον τοΰ 
Ροταριανού 'Ομίλου Λεμεσού, Λεμεσός.

ΔΑΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ: Μηνιαίον περιο
δικόν Δασικού Συνδέσμου Κύπρου, Λευ
κωσία.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ: 
Μηνιαία "Εκδοσις Κύπρου, Λευκωσία.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΗ ΗΧΩ: Περιοδικόν Εκδρο
μικού Συνδέσμου Λευκωσίας, Λευκωσία.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓ1ΟΝ: Ε
τήσιον έκκλησιαστικόν ήμερολόγιον ύπό 
Χρ. ’Αγαπίου, Λευκωσία.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ: Μηνιαίον ’Εργα
τικόν ΠερΌδικόν, Λευκωσία.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ : Μηνιαίον Δελ
τίον τής Συντεχνίας «’Επένδυσης — Υ
πόδησης», Λευκωσία.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ : Διμηνιαίον 
Περιοδικόν τού Γραφείου Ελληνικής 
Παιδείας, Λευκωσία.

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Μηνιαία έκδο- 
σις τής ’Εθνικής Φοιτητικής Ένώσεως 
Κυπρίων, Άθήναι.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΧΩ: Μηνιαίον περιοδικόν, 
Λευκωσία.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ: Τριμη- 
νιαίον Δελτίον τοΰ Συνδέσμου ’Επιστη
μόνων μηχανικών Κύπρου, Ελληνιστί — 
Άγνλιστί, Λευκωσία.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ: Μηνιαίον περιο
δικόν, Λευκωσία.

THE LEDRA STEW: Τό Δελτίον τοΰ 
Προσωπικού τοΰ Λήδρα Πάλας. Λευκωσία.

ΛΥΚΟΠΟΥΛΟ : Μηνιαίον προσκοπικόν 
περιοδικόν, ’Αμμόχωστος.

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ: Τοΰ Υπουργείου 
Εργασίας καί Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, 
Λευκωσία.

ΜΟΡΦΩΣΙΣ: Μηνιαίον περιοδικόν, Λευ
κωσία.

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ: Μηνιαίον περιοδικόν, 
Λευκωσία.

ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΑ: Μηνιαίον περιοδικόν, 
Λευκωσία.

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ: Τριμηνιαίον πε

ριοδικόν τής Κ.Ε. τοΰ Α.Κ.Ε.Λ., Λευκω
σία.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ: Μηνιαίον πε
ριοδικό, Λευκωσία.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥ
ΠΡΟΥ : Δελτίον, διμηνιαίον, Λευκωσία.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: 15ήμερη φιλολογική έπι- 
θεώρησις, (Επιτροπή Σπουδαστών φιλο
λογίας), Λονδίνο.

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΣΤΙΑ: Μηνιαίον περιο
δικόν Επαρχιακής Εφορείας Λευκωσίας, 
Λευκωσία.

CYPRUS MEDICAL JOURNAL: Μη
νιαίον περιοδικό, Λευκωσία.

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ: Μηνιαίον όργανον τής 
"Ενωσης Τραπεζικών ‘Υπαλλήλων Κύ
πρου, Λευκωσία.

ΥΓΕΙΑ: Μηνιαίον ίατροπαιδαγωγικόν 
περιοδικόν, Βαρώσι.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ο.Κ. : Δελτίον 
Συνδέσμου Κύπρου Ε.Ο.Κ., Λευκωσία.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: Περιοδικόν Συντεχνίας 
Υπαλλήλων Ξενοδοχείων καί Κέντρων ’Α
ναψυχής, Λευκωσία.

ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: Μηνιαίον νεα
νικόν περιοδικόν τοΰ Ε.Σ.Ν.Κ.

«ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ»: Περιοδική 
έκδοσις μέ διαφωτιστικά άρθρα παιδαγω
γικής γιά μητέρες ύπό τής κας Πετρών- 
δα, Εύγενίας Παλαιολόγου, Λευκωσία 
1962 Άρ. 1.

«ΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ: Μηνιαίον 
μορφωτικόν Δελτίον Ελευθέρου Εργα
τικού Κέντρου (ΣΕΚ) Λεμεσού.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ: Περιοδικόν τοΰ 
Παγκυπρίου Γυμνασίου θηλέων.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ: Περιοδικόν τοΰ 
Παγκυπρίου Γυμνασίου. Κεντρικού — 
Κύκκου.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ: Περιοδικόν τών 
μαθητών καί μαθητριών Γυμνασίου Όμό- 
δους.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΣΟΣ: Περιοδικόν τών 
μαθητών τού 'Ελληνικού Γυμνασίου Κυ- 
ρηνείας.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΛΟΓΑ: Μηνιαίον δελτίον 
τών μαθητών καί μαθητριών τοΰ οικονο
μικού Γυμνασίου Άμμοχώστου.

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Περιοδικόν τών 
μαθητών τοΰ Έμπορικοΰ Λυκείου Λευ
κωσίας.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ: Περιοδικόν 
τοΰ Γυμνασίου Μόρφου.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ: Περιοδικόν Γυ
μνασίου Πολεμίου.
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ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Περιοδικόν Γυ
μνασίου Βαρωσίων (άρρένων).

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΖΟΗ: Ιδήμερη έφημερίς 
Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΣ: Ετήσιον 
περιοδικόν τών Τεχνικών Σχολών Λευ
κωσίας Λεμεσού.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΟΝΗ Περιοδικόν Μεικτής ’Αστικής Άκανθους
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ Περιοδικόν Δ. Σ. Λάρνακος
ΠΑΙΔΙΚΗ ZQH » » Τσάδας
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ » » Τρικώμου
ΠΑΙΔ1ΔΚΗ ΦΛΟΓΑ » » Μαραθούντας
Η ΛΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ » » Κουκλιών
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΟΝΗ » » Δαυλού
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΟΝΗ » » Κάθηκα
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ » » Τρούλλων
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ » » Άγ. Φυλ άζεως
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΦΟΝΕΣ » » Άρακαπά
«Η ΦΟΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ» » » Άγ. Αντωνίου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ » » Δ. Σ. “Αρσους
ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ » » Βουνίου Λεμεσού
ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ » » "Ανω Κυβίδων
0 ΗΛΙΟΣ » » Όμόδους
ΚΕΛΑΔΗΜΑΤΑ » » Λακατάμιας
ΦΛΟΓΑ » » Βυζακιάς
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΟΝΗ » » Τίμης
0 ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΛΛΕΠΙΤΗΣ » )) Καλλέπειας
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ » » Άγ. Τύχωνος
ΧΑΡΑ » » Άρδάνης
ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΛΟΓΑ « Α ' Παρθεναγωγείον Καϊμακλίου
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ « Β ’ Άρρεναγωγείον Καϊμακλίου
0 ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ « A ’ Αστικής Βαρωσίων
Η ΕΦΗΜΕΡ ΙΔΟΥΛΑ ΜΑΣ « Β' Άρρεναγωγείον Καϊμακλίου
ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΑ » Γ ' Αστικής Βαρωσίων
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ » A ' Αστικής Λεμεσού
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ » Ε ' Αστικής Λεμεσού
Η ΦΟΝΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ » Α' Άρρεναγωγείον Καϊμακλίου
0 ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ » Α' Αστικής Λύσης
ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ τών Δημοτκιών Σχολείων

» Βαρωσίων — Μεσαορίας
ΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ ΜΑΣ, Περιοδικόν μαθητικής κοινότητας Κουκλιών Πάφου.
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ, Περιφερειακόν περιοδικό τών Δημοτικών Σχολείων Άγ. Παύλου, 

Άγ. Κωνσταντίνου, Ζωοπηγής, Μαθηκολώνης, Καλού Χωρίου.

ΕΣΤΙΑΣ: Περιοδικόν Γυμνασίου Βαρω
σίων (θηλέων) '

ΑΚΑΜΑΣ: Περιοδικόν 'Ελληνικού Γυ
μνασίου, Πόλεως Χρυοοχοΰς.

ΛΟΓΙΟΣ ΕΡΜΗΣ: Περιοδικόν τών οικο
νομικών Γυμνασίων Λευκωσίας.

ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δεκαπενθή
μερος έκδοσις τοϋ Ελληνικού Γραφείου 
Τύπου, Λευκωσία.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ: Ιδήμερη είδησεο- 
γραφική έκδοσις τής Πρεσβείας τού 
’Ισραήλ εις Κύπρον.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕ ΙΟΝ ΤΥΠΟΥ: Δημο
σιεύματα τού Τουρκοκυπριακού Τύπου 
(Καθημερινώς), Λευκωσία.

ARAB AFFAIRS: Monthly bulletin of 
the United Arab Republic Embassy Cy
prus.

BRITISH INFORMATION SERVICES: 
Information bulletin. (Weekly). Nicosia.

PAN (Publishing House): The official 
gazette of the Republic of Cyprus. Sum
marized translation by Kyprianides Ma
rios, Nicosia.

PAN (Publishing House): Daily press 
review, Nicosia.

PUBLIC INFORMATION SERVICE : 
Digert of the Cyprus vernacular press 
(daily), Nicosia.

TURKISH NEWS: Weekly edition of 
the Turkish Embassy, Nicosia.

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Μηνιαίον ’Εσωτε
ρικόν "Οργανον τής Π.Ε.Ο.Μ., Λευκωσία.

ISRAEL: Cyprus Magazine monthly 
official organ of the Israel - Cyprus Friend
ship Society. Tel Aviv.

ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΝΕΑ: Δελτίονπληροφοριών 
τής Πρεσβείας τής Ε.Σ.Σ.Δ. στήν Κυπρια
κήν Δημοκρατία, Λευκωσία.

NEWS DIGEST: Published weekly by 
the Relations Department Turkish Com
munal Chamber, Nicosia.

OUT AND ABOUT: Μηνιαίον Περιοδι
κόν ’Αγγλικών Βάσεων, Λευκωσία.

ΚΩ ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΛΥΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

Τή στερνή τήν ώρα όλα έρχονται κοπάδι 
νά σέ πάνε μπρος στό νόμο γιά μιά πράξη άρνητική. 
Μπρος στά πόδια σου καμπανιστά κυλούν 
κουβάρια, οί σκέψεις πουπρεπε νά ξεδιαλύσης. 
Στόν άνεμο στριφογυρνουν ξερόφυλλα 
σύνθημα πούχει τό άπο κόρωμα μαδήσει έλεεινά. 
Λές νά γεννήθηκαν άνώφελα;
Στή γαληνιά θά κατακάτσουν.
Στή καρδιά αφανισμένα τραγούδια καί χαρές 
στό λαρύγγι ό καημός πικρό φαρμάκι 
πού καιρός νά τά καλέσης;
“Ομως τραγούδια καί χαρές 
μένουν και προσμένουν.

ΝΑΤΑΛΙΑ Γ. ΡΩΣΣΙΔΟΥ

ΠΗΓΑΣΟΣ, Περιοδικόν Όκταταζίου Λύσης.
ΗΧΟ, Περιοδικόν Όκταταζίου Άθηαίνους.
ΠΑΧΝΑ, Περιοδικόν Όκταταζίου Πάχνας.
ΛΟΓΙΑ ΑΚΡΙΤΟΝ, Περιοδικόν Όκταταζίου Άγ. Τριάδος.
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ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΚΥΠΡΩ<

Μεταξύ τών πλέον ρωμαλέων κλάδων 
τής μακραίωνος ιστορίας μας άφ’ ότου οί 
‘Έλληνες έγκατεστάθησαν έν τή νήσω εί
ναι καί ό τής Βυζαντινής περιόδου του 
όποιου θαλεροί κλονίσκοι έπεκτείνονται 
μέχρι τών ημερών μας. ’Άν καί ό κλάδος 
ούτος του πολιτισμού μας έχει πολλά νά 
μάς διδάξη, έν τούτοις δέν έχει δοθή προς 
αυτόν ή δέουσα προσοχή. Διότι, έκτος τών 
φιλολογικών πηγών, ύπάρχει καί διά τήν 
περίοδον ταύτην, ή ανεξάντλητος πηγή τής 
τέχνης, ήτις ώς καθρέπτης ακτινοβολεί τήν 
ιστορικήν αλήθειαν του παρελθόντος. Καί 
ή μέχρι τοΰδε παραμεληθείσα καί ύπό 
μερικών ξένων συγγραφέων παρερμηγευ- 
θεΐσα Βυζαντινή τέχνη του τόπου μας, δύ- 
ναται νά άναμετρηθή έπιτυχώς, όχι μόνον 
μετά τής άνθηροτέρας τέχνης του καθ’ ό
λου Βυζαντινού κράτους, άλλά καί προσ
θέτει αγνώστους σελίδας εις τήν ιστορίαν 
τής έξελίξεως καί διαμορφώσεως τής τέ
χνης αύτής ταύτης τής Κωνσταντινουπό
λεως, μετά τής όποιας εΐχεν ώς φαίνεται 
στενήν έπαφήν, καί οπού τά Βυζαντινά 
έργα έχουν έν πολλοΐς καταστραφή.

Άλλ’ ή διαμόρφωσις τής Χριστιανικής 
τέχνης καί ή έξέλιξις αύτής εις τήν Βυ
ζαντινήν, έπήλθεν έπειτα άπό πολλάς ζυ
μώσεις διά μέσου πολλών αιώνων πάλης 
μεταξύ δύο καθ’ ολοκληρίαν αντιθέτων 
στοιχείων, τού Ελληνικού καί τού ’Ανα
τολικού.

Ουτω τήν Χριστιανικήν τέχνην έγαλού- 
χησεν καί καθωδήγησεν εις τά πρώτα της 
βήματα ή έλληνιστική τέχνη τής έγγύς 
καί μέσης ’Ανατολής, δπου διεμορφώθη 
αϋτη άπό τής έποχής τού Μεγάλου ’Αλε
ξάνδρου. Διότι, αναζητούσα μέσα έκφρά- 
σεως ή νέα θρησκεία, δέν εύρισκε τίποτε 
άλλο παρά έλληνιστικά πρότυπα τά ό
ποια υιοθετούσε καί έφήρμοζε καταλλή
λως πρός τάς άνάγκας αύτής. Ό νεαρός 
’Απόλλων καί ό Όρφεύς μετατρέπονται 
τώρα εις Χριστόν. Στάσεις, έκφράσεις, 
πτυχολογία, σύνθεσις καί έν γένει ή όλη 
τεχνοτροπία τής Πρωτοχριστιανικής ταύ

της τέχνης, είναι είλημμέναι έκ τής Ελλη
νιστικής τοιαύτης.

Άλλ’ οί έξιδανικευμένοι κοσμικοί τύποι 
τών Ελλήνων δέν ήτο δυνατόν νά έπικρα- 
τήσουν έπί πολύ, διότι δέν ήμπορούσαν νά 
δώσουν εις τήν Χριστιανικήν τέχνην τάς 
συγκινητικός παραστάσεις τάς όποιας έ- 
χρειάζετο ή νέα θρησκεία διά τήν κατά- 
κτησιν τών προσηλυτιζομένων μαζών. Οί 
‘Έλληνες, ή έκείνοι ύπό τήν άμεσον έπί- 
δρασιν αύτών, ήμπορούσαν νά είναι ικανο
ποιημένοι, άλλά ό Χριστιανισμός μετεδί- 
δετο παραλλήλως καί εις τάς μάζας τών 
διαφόρων ’Ανατολικών λαών τών όποιων 
ή ψυχοσύνθεσις ήτο διάφορος τών Ελλή
νων. Οί δύο αντίθετοι οδτοι κόσμοι δέν 
ήμπορούσαν νά όραματισθούν τόν θεόν 
κατά τόν ίδιον τρόπον. Οί “Ελληνες ή σαν 
φιλόσοφοι. Οί ’Ανατολικοί λαοί ή σαν μά
γοι. Οί 'Έλληνες έξεφράζοντο μέ βάσιν τό 
φυσικόν καί ιδεώδες, οί ’Ανατολικοί λαοί 
μέ βάσιν τό ύπερφυσικόν καί φοβερόν.

Δύση ρέστη μένοι, ούτως είπείν, οί ’Ανα
τολικοί λαοί έναντίον τών Ελληνοχριστια
νικών τύπων, έδημιούργησαν κατά τόν 4ον 
αιώνα τόν τύπον τού ιστορικού Χριστού, 
δμοιον πρός έαυτούς κατ’ έμφάνισιν καί 
ψυχοσύνθεσιν, μέ μακράν κόμην καί πώ- 
γωνα καί μέ άγριον βλέμμα φοβερόν εις 
πάντας.

'’Ήτο φανερόν δτι, ούτε τά Ελληνικά 
ούτε τά ’Ανατολικά ιδεώδη ήσαν ικανά 
νά δώσουν άφ’ έαυτών τήν άπαιτουμένην 
έκφρασιν εις τόν Χριστιανισμόν, άλλ’ έ- 
κείνο τό όποιον έχρειάζετο ήτο ένας κα
τάλληλος συνδυασμός. Έπήλθεν οδτω τό
τε ένας άνευ προηγουμένου συμβιβασμός 
καί τά δύο άντίθετα στοιχεία ήνώθησαν 
έν όνόματι τής νέας θρησκείας, διά*  νά 
γεννηθή κατά τόν 5ον αιώνα ή καθ’ αύτώ 
Χριστιανική τέχνη. Οί τοίχοι τών έκα- 
τοντάδων ναών, οϊτινες άνωκοδομήθησαν 
εις όλόκληρον τήν Βυζαντινήν Αύτοκρα- 
τορίαν, άπέβησαν διά τών ψηφιδωτών και 
τών τοιχογραφιών τό είκονογραφημένον 
εύαγγέλιον τών Χριστιανών.

Άλλ’ ή άναλογία τών δύο έν συνθέσει 
παραγόντων διέφερε κατά περιοχάς. Εις 
τάς παρακτίους Μεσογειακός περιοχάς 
όπου τό Ελληνικόν στοιχείον ύπερίσχυεν 
ή Χριστιανική τέχνη ήμπορούσε νά είναι 
έν πολλοΐς ‘Ελληνική ώς πρός τόν τύπον 
καί τήν σύνθεσιν καί άνατολική μόνον 
ώς πρός τό θέμα. Πρόσωπα μέ φυσικός 
στάσεις καί κλασσικήν περιβολήν έκυ- 
ριαρχοΰσαν τών συνθέσεων. Ε’ις τά έν- 
δότερα όμως τής άνατολικής αύτοκρατο- 
ρίας, όπου ό 'Ελληνισμός δέν ήτο τόσον 
δυνατός τό ανατολικόν στοιχείον ύπερί- 
σχυε.

Τό δημιουργικόν κέντρον τής Πρωτο- 
βυζαντινής ταύτης τέχνης ήτο τό Βυζάν
τιον. Έκεΐ συνέρρεον όλα τά άνόμοια 
στοιχεία άπό όλην τήν Βυζαντινήν αύτο- 
κρατορίαν, διά νά έπιστρέψουν πάλιν όπί- 
σω καί πέραν αύτής ώς ένα ένιαΐον κλασ
σικόν συγκέρασμα.

Αί έπακολουθήσασαι είκονομαχικαί έ
ριδες, άν καί έπέφεραν μίαν προσωρινήν 
στασιμότητα εις τήν παραγωγήν έργων τέ
χνης, έν τούτοις, έκ τών έκτεταμένων θεο- 
λογικών συζητήσεων προσετέθη είς τόν 
τομέα τού λόγου τού Βυζαντινού πολιτι
σμού μία σειρά συγγραμμάτων, ή όποια 
κατ’ ακολουθίαν έπέδρασεν άργότερον είς 
τήν είκονογραφικήν διαμόρφωσιν καί έξέ- 
λιξιν τής Βυζαντινής αγιογραφίας.

'Η έποχή ή έπακολουθήσασα τάς είκο- 
νομαχικάς έριδας ύπήρξεν ό χρυσούς 
αιών τού Βυζαντίου καί δι’ αύτού καί τής 
Χριστιανικής τέχνης, τήν όποιαν άπό τοΰ
δε καί είς τό έξής δικαιούμεθα νά άπο- 
καλώμεν Βυζαντινήν. Αί τέχναι καί τά 
γράμματα ήρχισαν νά άναζωογονώνται 
πάλιν διά τής μελέτης τών κλασσικών έρ
γων. Εντός τών κόλπων τού Βυζαντίου, 
ή Ελληνική άγχίνοια τών κλασσικών χρό
νων άναγεννηθεΐσα κατά τόν 9ον καί ΙΟον 
αιώνα, ένεφύσησε νέαν ζωήν είς τήν άπό 
τού 6ου αίώνος γεννηθεΐσαν Χριστιανικήν 
τέχνην, ήτις λαβουσα έθνικόν καί θρησκευ
τικόν χαρακτήρα, έπέδρασε σημαντικώς έ
πί ολοκλήρου τού τότε πεπολιτισμένου 
κόσμου. 'Ο θολωτός σταυροειδής ναός, ά- 
ποκρυσταλλωθείς έκεΐ κατά τά τέλη τού 
9ου αίώνος άπό άνατολικά πρότυπα, έ- 
πεκράτησεν είς όλόκληρον τήν Βυζαντι
νήν αύτοκρατορίαν μέχρι τής πτώσεως αύ
τής κατά τό 1453, έπέδρασε δέ σημαντι
κώς έπί όλης τής μεσαιωνικής καθώς καί 
έπί τής μετέπειτα έκκλησιαστικής άρχιτε- 
κτονικής τής άνατολικής Εύρώπης.

'Η θέσις τής Κύπρου είς τήν άνατολικήν 
μεσόγειον καί ό προηγηθείς πολιτισμός 
αύτής έδωσαν είς τήν νήσον έξέχουσαν 
θέσιν εύθύς έξ άρχής είς τήν διαμόρφωσιν 
καί έξέλιξιν τού καθ’ όλου Χριστιανικού 
καί Βυζαντινού πολιτισμού. Τό ότι ή Κύ
προς ύπήρξεν εύδαίμων ύπό τήν κυριαρ
χίαν τών Πρωτοβυζαντινών Αύτοκρατόρων 
είναι φανερόν άπό τά τεκμήρια τής τέχνης 
τά όποια κατώρθωσαν νά έπιζήσουν τών 
Αραβικών έπιδρομών. Είς τόν κοσμικόν 
τομέα τής τέχνης, ένα ψηφιδωτόν δαπέδου 
τού 5ου αίώνος παριστάνον πρόσωπό ίησιν 
τής κτίσεως άνακαλυφθέν είς Κού- 
ριον, συγγενεύει στενώς μέ παρόμοιας 
προσωποποιήσεις Ελληνιστικής τεχνοτρο
πίας αί όποΐαι έχουν άνακαλυφθή είς Αν
τιόχειαν, τήν τότε έδραν τού κόμητος τής 
Ανατολής, όπόθεν έκυβερνάτο καί ή Κύ
προς. ’Άλλα εύρήματα δεικνύουν παρό
μοιον προσανατολισμόν. Δύο δέ ψηφιδω
τά! άνακαλυφθεΐσαι κατά τάς ιδίας άνα- 
σκαφάς άντανακλούν τήν ψυχολογικήν κα- 
τάστασιν τής έποχής καί εικονογραφούν 
κάλλιστα τήν μεταβατικήν περίοδον άπό 
τήν κλασσικήν λατρείαν είς τόν Χριστιανι
σμόν. Αί έμμετροι αΰται έπιγραφαί .είναι 
γεγραμμέναι είς άρχαΐζον ύφος, ύπενθυ- 
μίζον 'Ομηρικόν λεκτικόν, καί ή μία άνα- 
ρέρει τόν Φοίβον ώς τόν πρώην προστά
την τής πόλεως, ή δέ άλλη όμιλεΐ περί τών 
νέων συμβόλων τού Χριστού.

Τού ιστορικού τύπου τού Χριστού, ή Κύ
προς διασώζει άριστον παράδειγμα τού 
6ου αίώνος είς τοιχογραφίαν δεξαμενής 
άγιάσματος είς Κωνσταντίαν, Άρχαίαν 
Σαλαμίνα. Τό άγιασμα τούτο, έντός πα
λαιός διθαλάμου κιστέρνας, μαρτυρεί 
περί Χριστιανικών έθίμων τής παλαιοχρι
στιανικής καί Πρωτοβυζαντινής έποχής 
καί εικονογραφεί τόν τρόπον, μέ τόν όποιον 
ή Εκκλησία, έως ότου μορφώση ίδικά 
της μέσα έκφράσεως, έδανείζετο μή Χρι
στιανικά τοιαυτα, τά όποια μετέτρεπε κα
ταλλήλως διά τάς άνάγκας αύτής. Είς 
τόν ένα έκ τών δύο κυκλικών θαλάμων 
αύτής, μεταξύ συμβολικών παραστάσεων 
ύδροβίων φυτών, ιχθύων καί πτηνών,, άτι- 
να μαρτυρούσι τήν άρχαιότητα τού όλου 
διακόσμου, ε’ικονίζεται προτομή τού Χρι
στού έντός κύκλου, ό όποιος χρη
σιμοποιείται καί ώς σταυροφόρος φωτο
στέφανος, καί τούτο άρχαΐζον ε’ικονογρα- 
φικόν στοιχείον. Ό Ανατολικός οδτος τύ
πος τού Χριστού μέ βραχύν πώγωνα, μα
κράν κόμην κεχωρισμένην είς τό μέσον 
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κατά τό έθιμον τών εύγενών ’Ιουδαίων 
καί μέ σοβαρώτατον ύφος έμπνέουν φόβον 
καί τρόμον εις τούς έμβλέποντας Αύτόν, 
αντανακλά: τήν ψυχοσύνθεσιν τών λαών, οί 
όποιοι τόν έπενόησαν καί τήν άντίληψιν 
αυτών περί τού θεού, βασιζομένην εις 
τάς προχριστιανικάς των δοξασίας. Έν 
τώ προσώπω αύτοΰ έμφανίζεται ό παντο
δύναμος θεός, έν δψει του όποιου όλοι 
πρέπει νά τρέμωσι καί νά κρύβωνται. Έξ 
Αύτοΰ αντανακλάται ή φράσις «δταν μέν 
έπιπλήττη, είναι φοβερός» τής ουτω κα- 
λουμένης έπιστολής του Λεντούλου. Άλλ’ 
ή Χριστιανική διδασκαλία παρουσιάζει 
τόν θεόν δχι μόνον ώς φοβερόν άλλά καί 
ώς πανάγαθον: Αύτό τό στοιχεΐον τής 
αγαθότητας τό προσφέρει άργότερον τό 
Ελληνικόν στοιχεΐον, διά του όποιου ή 
μορφή του Κυρίου λαμβάνει τήν άπαιτου- 
μένην έκφρασιν, μέ τήν πρόσθετον δηλ. 
έξ αυτής άντανάκλασιν. «“Οταν νουθετή, 
θελκτικός καί αγαπητός».

Ε’ίμεθα τυχεροί, διότι διεσώθησαν έν 
Κύπρω δύο ψηφιδωτά! εικόνες τής Πανα
γίας έκ τής Πρωτοβυζαντινής ταύτης πε
ριόδου. 'Η άρχαιοτέρα έξ αυτών διασώζε
ται, δυστυχώς ήμικατεστραμμένη είς τό 
ήμιθόλιον τής άψΐδος του ναού τής Πανα
γίας Κανακαρίας είς Λυθράγκωμην τής 
Καρπασίας. Ή Παναγία είκονίζεται εν- 
θρονος κατά μέτωπον, μετά του έκθεια- 
σμένου Βρέφους Χρίστου καθημένου έπί 
τών γονάτων Αύτής, είκονογραφικός Τύ
πος, ό όποιος ώνομάσθη ύπό τών Βυζαν- 
τινολόγων Κυπριακός.

Ή εικονογραφία ώς καί ή τεχνοτροπία 
τής είκόνος άνατολίζουν. Τά δύο κεντρι
κά πρόσωπα τής συνθέσεως, ή Παναγία 
μετά του Χρίστου, περιβάλλονται ύπό μιας 
κυανής «δόξης» πλαισιουμένης διά τών 
χρωμάτων του ούρανίου τόξου, πράγμα 
τό όποιον τά απομονώνει έκ του περιβάλ
λοντος αύτά τοπίου καί ύποδηλοΐ τήν 
θεότητα καί ύπερφυσικήν δύναμιν τών έγ- 
κλειομένων έν αύτή προσώπων. Δηλ. ή 
Μαρία είναι έδώ ή Μήτηρ του θεού, ώς 
τήν άνεκήρυσσεν ή Οικουμενική Σύνοδος 
τής Εφέσου τό 431.

Μερικά στοιχεία τής είκόνος ύπενθυμί- 
ζουν ψηφιδωτά τής Ραβέννης τής Ιτα
λίας του 6ου αίώνος, μία δέ σειρά προτο
μών τών ’Αποστόλων πλαισιοΰσα τό ήμι
θόλιον τής άψΐδος, άνακαλυφθεΐσα τελευ
ταίως είς άρίστην κατάστασιν, ύπενθυμί- 

παΡοΡ°ίσν σειράν ’Αποστόλων είς τήν 
αψίδα του ναοΰ τής άγιας Αικατερίνης 

του όρους Σινά, ή όποια χρονολογείται 
μεταξύ του έτους 562 καί 565. Οδτω, τό 
ψηφιδωτόν τής Παναγίας Κανακαρίας 
συνδέεται μέ τήν τέχνην τής έποχής του 
Ιουστινιανού καί δέον νά χρονολογηθώ 
άπό τότε.

'Η δευτέρα Πρωτοβυζαντινή είκών τής 
Παναγίας διασώζεται είς τό ήμιθόλιον τής 
άψΐδος του ναοΰ τής Παναγίας Άγγελο- 
κτίστου είς Κίτιον καί ακολουθεί αυτή 
έντελώς άντίθετον είκονογραφικήν παρά- 
δοσιν καί τεχνοτροπίαν έκείνης τής, Κα
νακαρίας καί μάς μετατοπίζει άπό τήν 
Μέσην ’Ανατολήν είς τό Βυζάντιον έπί 
του Βοσπόρου. Ή Παρθένος είκονίζεται 
έδώ είς τύπον όδηγητρίας, ίσταμένης δηλ. 
καί Βρεφοκρατούσης διά τής αριστερός 
χειρός. ’Άν καί ή Παρθένος ύπεν- 
θυμίζει τό περίφημον ψηφιδωτόν τής 
Αύτοκρατείρας θεοδώρας είς Ραβένναν 
τής ’Ιταλίας τοΰ 6ου αίώνος, έν τούτοις 
είναι ή κλασσικότης τών σεβιζόντων ’Αρ
χαγγέλων, ήτις εμποιεί μεγάλην έντύπω- 
σιν οΰτως ώστε νά έχη οδηγήσει πολλούς 
Βυζαντιολόγους νά χρονολογήσουν τήν 
εικόνα είς τήν κυρίως Βυζαντινήν έποχήν, 
μετά δηλ. άπό τάς ε’ικονομαχικάς έριδας 
καί τήν άναγέννησιν τής Βυζαντινής τέ
χνης διά τής μελέτης τών κλασσικών 
έργων. Νομίζω δτι κανένα άλλο έργον 
τέχνης όποιασδήποτε περιόδου δέν έχει 
συγχίσει τούς αρχαιολόγους καί ιστορι
κούς τής Τέχνης τόσον, δσον ή είκών αυτή 
τής Παναγίας Άγγελοκτίστου. Ύπήρξεν 
αυτή τό αίνιγμα τών Βυζαντινολόγων τής 
τελευταίας πεντηκονταετίας. Διότι δέν υ
πάρχει πιθανή χρονολογία άπό τοΰ 5ου 
μέχρι τοΰ 12ου αίώνος, είς τήν όποιαν νά 
δύναται νά άναχθή τό ψηφιδωτόν καί ήτις 
νά μήν έχη προβληθή. Ό 7ος αιών είναι 
ή τελευταία έκδοχή.

“Ενα τεμάχιον ψηφιδωτής είκόνος τής 
Παναγίας είς τύπον δεομένης, τό όποιον 
σώζεται είς τόν είς σχήμα έλευθέρου 
σταυροΰ ώραΐον ναΐσκον τής Παναγίας 
Κυρας είς Καρπασίαν, παρουσιάζει ένδια- 
φέροντα στοιχεία καί δταν καθαρισθή καί 
μελετηθή δεόντως άναμφιβόλως θά προσ- 
θέση ένα άκόμα κρίκον είς τήν ιστορίαν 
της καθ’ δλου Βυζαντινής τέχνης καί δή 
τής εικονογραφίας τής Παναγίας.

Μία σειρά άργυρών δίσκων άνακαλυ- 
φθέντων είς τά έρείπια τής ’Αρχαίας Λα- 
πήθου καί φυλαττομένων σήμερον είς τά 
μουσεία τής Κύπρου, τοΰ Λονδίνου καί 
τής Νέας Ύόρκης, μαρτυροΰν περαιτέρω 

περί τών δεσμών τής Κύπρου μετά τοΰ 
Βυζαντίου. Οί πλεΐστοι τών δίσκων τού
των φέρουν άναγλύφους παραστάσεις μέ 
σκηνάς άπό τήν ζωήν τοΰ Δαυίδ κλασσι- 
κιζούσης τεχνοτροπίας καί άποδίδονται 
σήμερον είς έργαστήρια τής Κωνσταντι
νουπόλεως τής έποχής τοΰ Ηρακλείου, 
τών άρχών δηλ. τοΰ 7ου αίώνος.

(Β’)

'Η περίοδος μεταξύ τοΰ πρώτου ήμίσε- 
ος τοΰ 7ου αίώνος καί τοΰ τελευταίου ή- 
μίσεος του ΊΟου, παρουσιάζει ένα κενόν 
είς τόν τομέα τής Βυζαντινής τέχνης έν 
Κύπρω λόγω τών ’Αραβικών έπιδρομών. 
Οδτω, ή κυρίως Βυζαντινή περίοδος διά 
τήν Κύπρον άρχίζει κατά τό έτος 965, δτε 
ό Νικηφόρος Φωκάς έξεδίωξεν όριστικώς 
τούς “Αραβας άπό τήν νήσον, έπουλώσας 
διά παντός μίαν πληγήν, ήτις έτεινε νά 
παραλύση τήν ζωήν τής νήσου. Είσέρρευσε 
τότε άπλετον είς τήν νήσον, τό φώς τής με
γάλης μητροπόλεως έπί τοΰ Βοσπόρου. Οί 
ήρειπωμένοι ναοί τών παρακτίων πόλεων 
άνεκαινίσθησαν καί έκαλλωπίσθησαν δια- 
μορφωθέντες καταλλήλως έπί τή βάσει 
τών νέων στοιχείων τής Βυζαντινής άνα- 
γεννήσεως. Παραδείγματα έχομεν, τούς 
ναούς τής Άγγελοκτίστου, τής Κανακα
ρίας, τοΰ Αποστόλου Βαρνάβα, τής Αχει
ροποιήτου είς Λάμπουσαν καί άλλους. 
Άλλά καί πολλοί άλλοι νέοι ναοί άνωκο- 
δομήθησαν πάραυτα άνά τάς ένδοτέρας 
πόλεις καί χωρία τής νήσου καί νέαι Μο- 
ναί άνηγέρθησαν έπί γραφικωτάτων τοπί
ων καί τών δύο όροσειρών αύτής. “Ελλη
νες άγιογράφοι έγ κατέστη σαν τάς σχολάς 
των έν τή νήσω καί διδάξαντες τήν Βυ
ζαντινήν τέχνην κατέστησαν αύτήν ικανήν 
νά έπιζήση μέχρι καί τών Μεταβυζαντινών 
χρόνων.

*0 παλαιότερος σωζόμενος ναός τής 
Βυζαντινής ταύτης περιόδου είναι καθ’ δ- 
λας τάς ένδείξεις ό τοΰ άγ. Νικολάου τής 
Στέγης παρά τήν Κακοπετριάν. Τό έσω- 
τερικόν αύτοΰ είναι ένα μουσεΐον Βυζαντι
νής τέχνης. Καλύπτεται τοΰτο ύπό 7 σει
ρών άγιογραφιών διαφόρων έποχών άπό 
τοΰ 11ου μέχρι τοΰ 17ου αίώνος. ’Άς τό 
έπισκεφθώμεν.

Ό σταυροειδής μετά τρούλλου ναός 
άνηγέρθη κατά τά τέλη τοΰ 10ου αίώνος. 
“Ολος ό ναός καλύπτεται σήμερον ύπό 
δευτέρας προφυλακτικής άμφικλινοΰς στέ

γης μεταγενεστέρων χρόνων, έκ τής ό
ποιας, ώς φαίνεται, έλαβεν οΰτος καί τήν 
έπωνυμίαν «Τής Στέγης».

Έκ τής άρχικής είκονογραφήσεως τοΰ 
ναοΰ, μόνον όλίγαι τοιχογραφίαι διασώ
ζονται σήμερον, άλλ’ είναι αδται αί πα- 
λαιότεραι Βυζαντιναί άγιογραφίαι, αΐτινες 
έχουν διασωθή έν Κύπρω έκ τών κυρίως 
Βυζαντινών χρόνων καί ώς έκ τούτου εί
ναι μεγάλης ιστορικής άξίας.

Μεταξύ τούτων έξέχουσαν θέσιν κατέχει 
μία δίδυμος είκών τής Μεταμορφώσεως 
τοΰ Χριστού καί τής Έγέρσεως τοΰ Λαζά- 
ρου.| ‘Η ιερατική συμμετρία τής 
μεταμορφώσεως συλλαμβάνει τό ύπερφυ
σικόν φαινόμενον είς τό άποκορύφωμα 
αύτοΰ: Ύπεράνω τοΰ ορούς θαβώρ, ό 
Ίησοΰς μέ τά ίμάτια Αύτοΰ ώς τό φώς 
έξαστράπτοντα, συνομιλεί μετά τοΰ Μωϋ- 
σέως καί Ήλία. Είς τούς πρόποδας τοΰ 
ορούς οί τρεις έκλεκτοί μαθηταί παρακο
λουθούν τό φαινόμενον εύρισκόμενοι είς 
τρεις στάσεις μεταξύ λιποθυμίας καί έγέρ
σεως, χαρακτηριστικόν φαινόμενον τής 
Βυζαντινής τέχνης τής έποχής. Αί τρεις 
στάσεις τών μαθητών προσαρμόζονται κα
τά τό ύψος είς τά τρία βραχώδη βουνά 
ύπεράνω τών όποιων αίωροΰνται είς τόν 
αέρα ό Μεταμορφωθείς Χριστός έντός τής 
«δόξης» Αύτοΰ καί οί δύο Προφήται. Ή 
ακτινοβολία τοΰ μεταμορφωθέντος Χρι
στού σχηματίζει συμβολικόν X έπί Σταυ
ροΰ.

Ακολούθως, ό άγνωστος καλλιτέχνης, 
διά μιας χαριτωμένης καί θαρραλέας λευ
κής κονδυλιάς έσχημάτισεν ένα ύψηλόν δ- 
ρος, όπισθεν τοΰ όποιου έτοποθέτησεν είς 
αντίστροφον προοπτικήν τήν Χρυσήν Πύ
λην τών 'Ιεροσολύμων καί είς τούς πρό
ποδας αύτοΰ μίαν όλιγόμορφον καί δυνα
μικήν σύνθεσιν τής Έγέρσεως τοΰ Λαζά
ρου. Μέχρι τής Μεταμορφώσεως ό Ίησοΰς 
είχε τό δικαίωμα νά θεραπεύη τούς πά- 
σχοντας, μετά τήν Μεταμόρφωσιν Οΰτος 
είχε τήν δύναμιν νά έγείρη καί τούς νε
κρούς.

Ένδεδυμένος πορφυρουν χιτώνα καί κυ- 
ανοΰν ίμάτιον ό Ίησοΰς ϊσταται έμπροσθεν 
σπηλαίου άνοιγομένου είς τούς πρόποδας 
βραχώδους βουνοΰ. Είς τό στόμιον τοΰ 
σπηλαίου ϊσταται ό Λάζαρος φέρων λευ
κήν περιβολήν. Τό πρόσωπον τοΰ Χριστοΰ 
έκφράζει τοιαύτην σοβαρόν καί δυναμικήν 
αποφασιστικότητα, ώστε νά μή δύναται 
κανείς νά άμφιβάλλη δτι έχει τήν έξου- 
σίαν νά έγείρη τούς νεκρούς. *Η  δεξιά 
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του χειρ έκτεινομένη προς τόν Λάζαρον 
διατάσσει: «Λάζαρε, δεύρο έξω».

"Οπισθεν του Χρίστου ϊσταται ό Πέτρος 
καί ό Ιωάννης καί είς άλλος μαθητής. Ό 
Πέτρος, ό όποιος άκολουθεί τόν Χριστόν 
στρέφει τήν κεφαλήν προς τόν Ίωάννην μέ 
τόσην θαυμαστήν έκφραστικότητα ώσάν 
νά λέγη: Είδες, νεαρέ μου! Ό Ιωάννης 
έμφανίζεται έξερχόμενος μεταξύ τών δύο 
όρέων. Εύρίσκεται ταυτοχρόνως είς τό 
βάθος καί είς τό προσκήνιον! Τό σύνολον 
τής διδύμου είκόνος φωτίζεται έξ άνατο- 
λών. ’Αλλά μήπως ό Μεταμορφωθείς Χρι
στός δεν είναι ό άνατέλλων ήλιος;

Μεγαλοπρέπεια καί άπλότης, συμβολι
σμός καί πραγματικότης, ύπερφυσικότης 
καί φυσικότης, χονδροειδής τεχνική καί 
λεπτότης, δύο διαστάσεις καί τής τρίτης 
έν εϊδει όπτικής απάτης, ένα συγκέρασμα 
δηλ· άνομοίων στοιχείων, 'Ελληνικών καί 
’Ανατολικών, αντανακλάται εκ τής είκό
νος ταύτης διά τής Βυζαντινής δεξιοτε- 
χνίας. 'Η τεχνοτροπία τής είκόνος ύπενθυ- 
μίζει σύγχρονα έργα τής Καππαδοκίας, 
καί τής Καστοριάς τής Βορείου Ελλάδος.

'Η Είσοδος του Χρίστου είς τά 'Ιεροσό
λυμα είναι ή μόνη άλλη σύνθεσις, ή όποια 
διασώζεται έκ τής πρώτης είκονογραφή- 
σεως του ναού: 'Ο ’Ιησούς έπί πώλου ό
νου καθήμένος, λευκού ώς τών προφη
τών καί πριγκήπων καί άκολουθούμενος 
ύπό τών τριών έκλεκτών μαθητών του, έ
χει ήδη κατέλθει τό όρος τών Έλαιών καί 
πλησιάζει τήν Χρυσήν Πύλην τής ‘Ιεράς 
πόλεως, έξ ής πλήθη ' Iεροσολυμιτών χύ
νονται νά τόν προϋπαντήσουν. "Ενας χα
ριτωμένος νεανίσκος, μετά πελέκεως έν τή 
ζώνη αυτού, άναρριχάται έπί φοίνικος ένω 
άλλα παιδιά ρίπτόυσι τά ίμάτια αύτών 
κατά γής.

Μία σειρά 'Ιεραρχών καί Μαρτύρων έ
χει έπίσης διασωθή έκ τής πρώτης ταύτης 
είκονογραφήσεως του ναού. Αί προσωπο- 
γραφίαι αδται καί ’ιδία έκειναι τών Μαρ
τύρων, ύπενθυμίζουν Αιγυπτιακά πορτραί- 
τα μουμιών έγκαυστικής τέχνης του 3ου 
μ.Χ. αίώνος.

Είς τήν έπομένην σειράν, ήτις άνάγεται 
είς τά τέλη του 11ου αίώνος έξέχουσαν 
θέσιν κατέχει ή προσωποποίησις τής θα
λάσσης, μέρος τής κατά τό πλείστον κατα- 
στραφείσης Δευτέρας Παρουσίας. 'Ωραιο- 
τάτη νεάνις, τής όποιας ή κεφαλή 
παρουσιάζεται κατά τομήν καί ύπενθυμί- 
ζει Ελληνιστικά πρότυπα, είκονίζεται κα- 
θημένη έπί θαλασσίου κήτους, γυμνή έως 
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τήν όσφύν, κατ’ άπομίμησιν τών Ελληνι
κών ήμιθέων. ’Έχομεν έδώ άναφομοίωτα 
Ελληνικά στοιχεία έν τή Βυζαντινή τέ
χνη καί τούτο διότι ή θάλασσα δεν είναι 
ιερόν πρόσωπον.

Μεταξύ τών τοιχογραφιών τής έπομένης 
σειράς του τέλους περίπου τού 13ου αίώ
νος, έξέχουσαν θέσιν κατέχουν ή Σταύ- 
ρωσις καί ή είς "Αδου Κάθοδος του Χρί
στου.

'Η Σταύρωσις παριστάνει τόν Χριστόν 
καθηλωμένον έπί του Σταυρού είς τό κέν- 
τρον τής είκόνος. Κάτωθεν τού Σταυρού 
είκονίζεται κρανίον ύποδηλούν τόν Γολγο- 
θάν ή τό κρανίον τού Άδάμ, ένταφιασθέν 
έκεί, κατά τήν παράδοσιν, μετά τόν κατα
κλυσμόν ύπό τού μεγαλυτέρου υιού τού 
Νώε. Έξ οδ καί «Κρανίου Τόπος».

‘Η πινακίς είς τό άνωθεν μέρος τού 
σταυρού φέρει τήν έπιγαφήν «ό Βασιλεύς 
τής Δόξης» κατά τό 7ον έδάφιον τού 24ου 
ψαλμού καί όχι έκείνην τού Πιλάτου. Ε
κατέρωθεν τού Σταυρού ό ήλιος καί ή σε
λήνη πεπλοφορούν είς παραστατικωτάτην 
ένδειξιν τού καλύψαντος τήν γήν σκότους. 
’Αριστερά, κάτωθεν τού Σταυρού είκονί
ζεται ή Παναγία άτενίζουσα μετά συγ
κρατημένης λύπης τόν άπνουν υιόν της. 
"Οπισθεν αύτής δύο έκ τών άγιων γυναι
κών ϊστανται ομοίως. Δεξιά, ό ’Ιωάννης 
ϊσταται συμμετρικώς πρός τήν Παρθένον. 
"Οπισθεν αύτού ό 'Εκατόνταρχος καί είς 
άλλος στρατιώτης συμπληρούσι τήν συμμε
τρίαν τής είκόνος. Al αξιοπρεπείς συγκρα- 
τημέναι στάσεις τών πενθούντων προσώ
πων καί ή συμμετρική έκατέρωθεν τού ά- 
ξονος τοποθέτησις αύτών, είναι χαρακτηρι
στικά τής νεοκλασσικής σχολής τής Βυ
ζαντινής τέχνης τών πρό τού 14ου αίώνος 
χρόνων.

'Η είς "Αδου Κάθοδος τού Χριστού 
ή ώς έπιγράφεται, ή Άνάστασις, δηλ. 
ή ’Ανάστασις τών νεκρών, έχει την 
πηγήν της είς τά άπόκρυφα βιβλία τού 
Νικοδήμου καί Βαρθολομαίου καί παρου
σιάζει πολλά ένδιαφέροντα στοιχεία. Διό
τι, αν καί μερικά έδάφια τής Παλαιας καί 
Καινής Διαθήκης, άναφέρονται είς τήν 
είς "Αδου Κάθοδον τού Χριστού, έν τού- 
τοις δέν έγείρουσι τόν πέπλον τού μυστη
ρίου, ούτε προσφέρουσι τάς άναγκαίας 
πληροφορίας πρός είκονογραφικήν άναπα- 
ράστασιν τού γεγονότος.

Κατά τό άπόκρυφον βιβλίον τού Νικο
δήμου, δύο έκ τών άγιων, οϊτινες ήγέρθη- 
σαν έκ τών νεκρών, όταν μετά τήν Άνά- 

στασιν τού Χριστού, «ή γή έσείσθη καί τά 
μνημεία άνεώχθησαν», έξιστοόρησαν τά 
τής σωτηρίας αύτών έκ τού "Αδου είς 
τούς άρχιερείς. Κατ’ αύτούς ό "Αδης καί 
ό Σατανάς, μαθόντες τά τής έλεύσεως τού 
Χριστού φιλονικούσι καί έξυβρίζονται, οί 
δέ φυλακισμένοι άγιοι άγάλλονται. Φθάνει 
ό Χριστός, καθυποτάσσει τόν Σατανάν 
καί έγκλείει αύτόν είς τόν "Αδην άντί τών 
'Αγίων, οϊτινες τώρα έλεύθεροι πλέον συν
αθροίζονται γύρω Του καί Τόν άνυμνού- 
σιν. 'Η είκών είναι σκηνοθετημένη είς τήν 
στιγμήν, κατά τήν όποιαν ό ’Ιησούς, πα- 
τών σταθερώς τάς πύλας τού "Αδου καί 
κρατών έπί τών ώμων του τόν Σταυρόν 
αύτού, σύρει τόν γονυπετούντα Άδάμ έκ 
τού μνημείου. Ή Εόα έχει ήδη έλευθερω- 
θή καί ϊσταται όπισθεν τού Άδάμ μετά 
τού Προφήτου Δαυίδ καί Ίωάννου τού 
Βαπτιστου. Ό τελευταίος κρατεί ράβδον, 
τό άνω μέρος τής όποιας καταλήγει είς 
άσπρον σταυρόν έντός άγκύρας, συμβολι
κόν είκονογραφικόν στοιχεϊον Παλαιοχρι
στιανικών χρόνων, συμβόλιζαν «τήν πίστιν 
πρός τόν Σταυρόν». Είναι δέ ή χρήσις του 
έδώ πρωτότυπος, διότι ό ’Ιωάννης είκονί
ζεται συνήθως κρατών είλητάριον μετά 
σχετικής έπιγραφής, άφού κατά τό έν λό
γω άπόκρυφον έργον οδτος έκήρυξε τόν 
έρχομόν τού Κυρίου είς τόν "Αδην ώς έ- 
πραξε καί έπί τής γής.

Έκ τής έπομένης σειράς άγιογραφιών 
τού 14ου αίώνος άναφέρομεν ώς παρα
δείγματα τήν εικόνα τής Γεννήσεως τού 
Χριστού, ή όποια περικλείει ίδιάζοντα 
στοιχεία: Είς τό μέσον ή Παναγία κάθη- 
ται έπί στρώματος, παρά τό στόμιον σπη
λαίου καί θηλάζει τό νεογέννητον, κατά 
τήν άφήγησιν τού άποκρύφου Πρωτευαγ
γελίου, ένω παρά τήν φάτνην βούς καί ό
νος θαυμάζουσι τό παιδίον, κατ’ άλλην 
άπόκρυφον άφήγησιν τού Ευαγγελίου τού 
Ψευδοματθαίου.

Κάτω άριστερά κάθηται ό ’Ιωσήφ σκε
πτικός, ένω έμπροσθεν αύτού νεαρός ποι- 
μήν αύλεϊ άσκαυλον Ελληνικού τύπου.

Δεξιώτερον δύο γυναίκες λούουσι τόν 
Χριστόν. 'Η άπεικόνησις τού θηλάζοντος 
Χριστού έν τή Γεννήσει δέν είναι κοινή.

Ή σειρά αύτη άγιογραφιών είναι μονα
χικής τεχνοτροπίας καί ή μοναχική τέχνη 
έπροτιμούσε τόν ρεαλισμόν τών άποκρύ- 
φων βιβλίων.

Μία σειρά όλοσώμων άγιων έπί τών 
δυτικών πεσσών τού ναού άνάγεται είς 

τόν 15ον αιώνα. Μεταξύ τούτων έξέχου
σαν θέσιν κατέχουν οί δύο στρατιωτικοί 
άγιοι Θεόδωρος καί Γεώργιος καί οί ά
γιοι ’Ιωάννης ό Πρόδρομος καί ’Ιωάννης 
ό Έλεήμων. Ύπενθυμίζομεν ότι ό τελευ
ταίος ύπήρξεν Επίσκοπος ’Αλεξανδρείας 
άπό τού 609—615, έγεννήθη έν Κύπρω έξ 
εύγενών γονέων, ότε ό Πατήρ αύτού έκυ- 
βερνούσε τήν νήσον κατά τά μέσα περίπου 
τού 6ου αίώνος, μέ έδραν τήν Άμαθούντα.

(Γ')

Ο ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΣ ΝΑΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ

Παρά τό χωρίον Νικητάρι, είς τούς πρό- 
ποδας τής οροσειράς τού Τροόδους, δια
σώζεται ένας μικρός ναΐσκος τιμώμενος 
έπ’ όνόματι τής Παναγίας Φορβιωτίσσης 
κατ’ έπιγραφήν, ή τής Παναγίας τής ’Α- 
σίνου κατά τήν λαϊκήν παράδοσιν. Είναι 
εύχάριστόν, διότι ή λαϊκή παράδοσις διέ
σωσε τό όνομα Άσίνου ώς έπώνυμον τής 
Παναγίας, διότι είναι τούτο ή μόνη σω- 
ζομένη μαρτυρία περί τής τοποθεσίας τής 
άρχαίας 'Ελληνικής πόλεως Άσίνης, ίδρυ- 
θείσης έν Κύπρω ύπό όμάδος Δρυόπων, 
έκδιωχθέντων ύπό τών 'Ηρακλειδών κατά 
τόν 11 ον π.Χ. αιώνα, έκ τής ομωνύμου πό
λεως τής Άργολίδος. Είναι αύτη μία πει
στική μαρτυρία περί τής άξίας τών λαϊκών 
παραδόσεων. Οί μεσαιωνικοί χαρτογράφοι 
τής Κύπρου σημειούν τήν πόλιν Άσίνην ώς 
άγνώστου τοποθεσίας.

Ό Βυζαντινός ναΐσκος είναι μονόκλι
τος καμαρωτός μετά τρουλλωτού καί άψι- 
δωτου νάρθηκας. Ό όλος ναός καλύπτεται 
ύπό δευτέρας προστατευτικής στέγης με
ταγενεστέρων χρόνων.

Τό έσωτερικόν τού ναού είναι κατάγρα- 
φον διά τοιχογραφιών διαφόρων έποχών 
άπό τού 1106 μέχρι τού 17ου αίώνος. Έπί 
τού νοτίου τοίχου καί κάτωθεν είκόνος τών 
άγιων Κωνσταντίνου καί Ελένης, μία έ- 
πιγραφή μάς πληροφορεί τά έξής: 
«’Ανοικοδομήθη ό Πάνσεπτος ούτος ναός 
διά συνδρομής καί πολλού πόθου Νικηφό
ρου μαγίστρου τού Ύσχιρίου, βασιλεύον
τος ’Αλεξίου τού Κομνηνου έτους ΣΤΧΙΔ» 
δηλ. 1106 άπό Χριστού Γεννήσεως.

Έκ τής πρώτης σειράς τών τοιχογραφι
ών τού ναού τού 1106 σώζονται σήμερον 
μόνον 20, μεταξύ τών όποιων καί μία δυ
ναμική σύνθεσις τής Κοιμίσεως τής θεο
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τόκου.
Εϊς τό μέσον ή Παναγία κείται έπί τής 

νεκρικής κλίνης, ένω γύρωθεν αύτής οί ’Α
πόστολοι κλαίουσι καί λυπούνται. Παρά 
τήν κεφαλήν θυμιά ό άγιος Πέτρος. Παρά 
τούς πόδας κλαίει ό απόστολος Παύλος. 
Παρά τό στήθος αύτής κύπτει μετ’ εύλα- 
βείας ό άγιος ’Ιωάννης. Είς τό βάθος ό 
Χριστός κρατεί ε’ις τάς άγκάλας του τήν 
ψυχήν τής μητρός του ώς έσπαργανωμένον 
βρέφος. ’Από τά υπερώα παρακολουθουσι 
μετά λύπης αί άγιαι γυναίκες.

’Άλλη σπουδαιοτάτη τοιχογραφία έκ 
τής πρώτης ταύτης είνογραφήσεως του 
ναού του 1106 είναι έκείνη τής Κοινωνίας 
τών ’Αποστόλων του Μυστικού Δεί
πνου δηλαδή, άπό λειτουργικής άπό- 
ψεως, ή όποια διασώζεται εις τήν άψίδα 
του ιερού. Είς τό δεξιόν μέρος τής είκό- 
νος, τό όποιον διασώζεται, οί εξ ’Απόστο
λοι μεταλαμβάνουν του αίματος του Κυ
ρίου άπό τάς χεΐρας του Ίδιου. ’Άν καί 
ό Χριστός παρουσιάζει άκόμη τά σοβαρά 
χαρακτηριστικά τών εικόνων του 11ου 
αϊώνος του άγ. Νικολάου τής Στέγης, έν 
τούτοις αί κλασσικοί μορφαί τών ’Αποστό
λων μέ τάς κατά διάκρισιν κινήσεις καί 
τήν ήρεμον έκφραστικότητα, μας δεικνύ
ουν τήν πορείαν τής Βυζαντινής τέχνης 
τής σχολής τής πρωτευούσης. Χαρακτη
ριστική είναι ή στάσις του ’Ιούδα, τελευ
ταίου είς τήν σειράν, ό όποιος είκονίζεται 
έστραμμένος καί βαδίζων είς αντίθετον 
κατεύθυνσιν άπό τό άγιον Ποτήριον.

Κατά τόν 15ον αιώνα άνεκαινίσθη ό 
ναός καί έπανεζωγραφήθη τό κεντρικόν 
μέρος αύτοΰ. Υπερήφανοι οί μοναχοί διά 
τήν ιστορίαν τής μονής των καί τιμώντες 
τήν μνήμην τού εύγενους δωρητού κτήτο- 
ρος, έπανεζωγράφησαν πιστώς καί τήν 
κτητορικήν εικόνα μετά τής συνοδευούσης 
ιαμβικής έπιγραφής. ’Άν καί ή σημερινή 
είκών τών δωρητών ύπεράνω τής νο
τιάς εισόδου είναι του 15ου αϊώνος ώς 
πρός τήν τεχνοτροπίαν, έν τούτοις ή 
εικονογραφία άνήκει είς τόν 12ον αιώνα 
καί αντανακλά τά συστήυατα τής Βυζαν
τινής αύλής. Βλέπομεν οδτω τόν κτήτορα 
Νικηφόρον Μάγιστρον, ένδεδυμένον τό 
Βυζαντινόν σκαραμάγγιον, χιτώνα δηλ. έκ 
πολυτελούς ύφάσματος, προσφέροντα σχε
διάγραμμα τού ναού είς τόν Χριστόν, τή 
μεσιτεία τής Παρθένου, ή όποία ϊσταται 
είς τό μέσον. "Οπως δηλ. ένα αίτημα πρός 
τόν αύτοκράτορα έπρεπε νά διαβιβασθή 
διά κάποιου μεσολαβουντος άξιωματούχου, 

ουτω καί ή δωρεά τού Νικηφόρου έπρεπε 
νά διαβιβασθή πρός τόν Χριστόν διά τής 
μητρός του. 'Η μεταξύ αύτών ιαμβική έ- 
πιγραφή έξηγεί τόν σκοπόν τής δωρεάς 
τοιουτοτρόπως:

«Πολλοίς τεθηλώς 
άγαθοϊς έν τώ βίφ 
ώνπερ χορηγός όράθης σύ Παρθένε 
Νικηφόρος μάγιστρος είκτρός ικέτης, 
ήγειρα τόνδε τόν ναόν μετά πόθου 
άνθ’ οδπερ έτώ προστάτην εύρικέναι 
έν ή μέρα σε τή φρικώδη τής δίκης».

Ό εύγενής οδτος δωρητής τής Μονής 
ήτο υιός τού Κωνσταντίνου Εύφορβηνού, ό 
όποιος υπήρξε Κυβερνήτης τής νήσου άπό 
τού 1103—1107.

Μία σειρά τοιχογραφιών τού νάρθηκος, 
χρονολογημένη δι’ έπιγραφής είς τό έτος 
1333 διασώζεται είς άρίστην κατάστασιν 
καί είναι μεγάλου ένδιαφέροντος. Είς τήν 
μικρόν κόγχην ύπεράνω τής πρός τόν 
ναόν θύρας τού νάρθηκος είκονίζεται ή 
Παναγία έν προτομή καί είς τύπον Βλα- 
χερνιωτίσσης, δεομένης δηλ. κατά μέτωπον 
καί μέ τό Παιδίον Χριστόν έν έγκολπίω 
έπί τού στήθους αύτής. ‘Η έξιδανικευμένη 
μορφή τής Παρθένου μέ τό γαλήνιον ύφος 
της, ύπενθυμίζει τά έργα τής σχολής Κων
σταντινουπόλεως τών κυρίως Βυζαντινών 
χρόνων, καί τούτο παρά τό γεγονός δτι 
ή νήσος είχε περάσει είς Λατινικός χεί- 
ρας άπό 140 καί πλέον έτών. ’Επιγράφε
ται «Παναγία Φορβιώτισσα». Τό έπώνυμον 
τούτο τής Παναγίας άλλοι μέν έτυμολο- 
γούν έκ τού «φορβή», ήμεις δέ έκ τού 
φυτού εύφορβίου κοινώς φορβίου τού φαρ
μακευτικού, καί δή διά τόν λόγον τής 
φαρμακευτικής αύτοΰ ίδιότητος. Είς τό 
χρονικόν τού Γεωργίου Άκροπολίτη άνα- 
φέρεται δτι «οί ’ιατροί άμυχάς τοίς ποσίν 
έποίουν καί έφόλβιον ταΐς άμυχαΐς ένέ- 
β άλλον».

Τό κύριον θέμα τής σειράς ταύτης τού 
1333 είναι ή Δευτέρα Παρουσία ή όποία 
κατανέμεται συμβολικώς είς τά διάφορα 
μέρη τού νάρθηκος μέ έπίκεντρον τόν ά- 
βαθή τροΰλλον. Είς αύτόν είκονίζεται ό 
Δίκαιος Κριτής έν πλήρει δόξη, περιστοι- 
χιζόμενος ύπό τών άγγέλων Αύτοΰ. 
Ουτω ό τροΰλλος παριστάνει τούς ού- 
ρανούς. Είς τά σφαιρικά τρίγωνα, διά τών 
όποιων μεταβιβάζεται ό κυκλικός τοουλ- 
λος είς τό τετράγωνον έπί τού όποιου 

στηρίζεται, είκονίζονται άνά τρεις οί 12 
μαθηταί έτοιμοι νά κρίνουν τάς 12 φυλάς 
τού Ισραήλ, κατά τήν ύπόσχεσιν τού Με
γάλου διδασκάλου των. Κάτωθεν, έπί 
μιάς στενής καμάρας είκονίζονται οί 
χοροί τών άγιων, Προφητών, Ιεραρχών, 
Όσιων καί Μαοτύρων. Έπί άλλης καμά
ρας οί άμαρτωλοί βασανίζονται ύπό φο
βερών δφεων κρεμάμενοι ύπεράνω πυράς. 
Έκ τής φυσικότητος τών δφεων είναι φα
νερόν δτι ό ζωγράφος θά είχεν ύπ’ δψιν 
του τοιούτους δφεις έξ έκείνων, οϊτινες 
καί σήμερον εύρίσκονται έν αφθονία είς 
τά δάση τής Άσίνου. Παραπλήσιοι έπιγρα- 
φαί έξηγούσι τους λόγους τής τοιαύτης 
τιμωρίας των ώς έξής: «Ό κλέπτης, ό 
κατάλαλος, ό άπο καλόγερος, ή άποστρέ- 
φουσα τά νήπια, ό παραμυλωνάς, ό παρ- 
αυλακιστής, ό τοκιστής, ό παραζυγιαστής 
καί ή άποκαλόγραια».

Αύταί είναι αί άμαρτίαι, διά τάς όποιας 
οί άμαρτωλοί οδτοι βασανίζονται έδώ διά 
τής πυράς καί τών δφεων. Έχομεν δηλ. 
κοινά άνθρώπινα σφάλματα καί κακάς έ
ξεις τά ότξοία οί Βυζαντινοί άγιογράφοι 
έπροσπαθούσαν νά άποτρέψουν διά τών 
είκονογραφικών τούτων μέσων καί δή διά 
τής τρομοκρατήσεως τών άνθρώπων έναν- 
τίον τής άμαρτίας. Αέγομεν οί Βυζαντινοί 
άγιογράφοι καί οχι ή ’Εκκλησία, διότι ή 
τελευταία ούδέποτε υιοθέτησε τοιαύτας 
παραστάσεις, άφού τά γραπτά έργα έπί 
τών όποιων βασίζονται αΰται, άπερρίφθη- 
σαν ύπό διαφόρων Εκκλησιαστικών Συν
όδων ώς «άπόκρυφα». Άλλ’ οί Χριστια
νοί άγιογράφοι, μή εύρίσκοντες άρκετάς 
πληροφορίας έν ταΐς κανονικαις γραφαΐς 
πρός άρτίαν άναπαράστασιν τών διαφό
ρων θεμάτων, κατέφευγον είς τά άπό
κρυφα βιβλία, δπου ευρισκον σωρείαν 
τοιούτων. Καί ή Εκκλησία έξηναγκάσθη 
νά άνεχθή τήν παρουσίαν των έν τοίς ναοις 
ύπό μορφήν εικόνων, δπως άκριβώς έξ
η ναγκάσθη αϋτη ύπό τών λαϊκών μαζών 
νά άνεχθή πολλαπλά είδωλολατρικά στοι
χεία καταλλήλως μεταβαπτισθέντα είς τόν 
Χριστιανισμόν.

Ουτω τά άφελή αύτά εικονογραφημένα 
βασανιστήρια έχουν τήν πηγήν των ε’ις 
παλαιοχριστιανικά άπόκρυφα συγγράμμα
τα, μεταξύ τών όποιων είναι καί αί άπο- 
καλύψεις τού Πέτρου καί τού Παύλου, 
έργα τού 2ου καί 4ου αϊώνος άντιστοίχως. 
Ό «παραμυλωνάς» δέν άναφέρεται δμως 
είς τά άνωτέρω συγγράμματα καί είναι 

ώς φαίνεται προσθήκη τού Κυπρίου ζω
γράφου, τόν όποιον ίσως θά είχε κλέψει 
κανείς μυλωνάς τής περιοχής τής Σολέας, 
δπου ύπήρχον τότε πολλοί άλευρόμυλοι. 
Πάντως είκονογραφικώς τά θέματα Άνα- 
τολίζουν. Τοιαυται παραστάσεις είκονί
ζονται καί ε’ις Βουδικούς ναούς.

Είς τό ήμιθόλιον τής βορείου άψίδος 
προσωπογραφούνται ή Γή καί ή θάλασ
σα. Ή Γή κάθηται έπί λέοντος καί 
κρατεί διά τής άριστεράς χειρός δφιν έκ 
τής ούράς, ό όποιος άψιδώνεται ύπεράνω 
τής κεφαλής της καί πίνει άπό τό ποτή
ριον, τό όποιον κρατεί διά τής δεξιάς. Είς 
ίο βάθος είκονίζονται βραχώδη βουνά καί 
είς τό προσκήνιον δφεις καί πτηνά. ‘H 
θάλασσα κάθηται έπί θαλασσίου κήτους 
καί κρατεί διά τής άριστεράς ίστιοφόρον 
πλοιάριον καί διά τής δεξιάς κώπην. Είς 
τό προσκήνιον είκονίζονται ιχθύες καί είς 
όκτάπους. Έπί τής κεφαλής φέρουν καί 
αί δύο στέμματα. Αί προσωποποιήσεις 
αδται δέν είναι πλέον Ελληνιστικής τε
χνοτροπίας ώς έκείνης τής θαλάσσης τού 
11ου αϊώνος εϊς "Αγιον Νικόλαον τής 
Στέγης. Τά έλληνιστικά στοιχεία έχουν 
τώρα άφομοιωθή καί τά πρόσωπα είναι 
κοινά Βυζαντινά.

Κάτωθεν τών δύο τούτων προσωποποι
ήσεων ό απόστολος Πέτρος όδηγεί τούς 
δικαίους είς τόν παράδεισον.

Έκ τής έπομένης σειράς άγιογραφιών 
τού ναού, έπίσης τού Μου αϊώνος άλλ’ 
ύπό άλλου ζωγράφου, άναφέρομεν τήν 
εϊκόνα τού άγιου Γεωργίου, ό όποιος εϊ- 
κονίζεται έφιππος εϊς τό κάτω μέρος τής 
βορείου άψίδος τού νάρθηκος. Παραπλή
σιος έπιγραφή μάς πληροφορεί τά έξής:
«"Ιππων άκεστήρ εύσεβής Νικηφόρος 
θερμώ κινηθείς ένδιαθέτω πόθω 
άνιστόρησεν έμφερώς τήν εϊκόνα 
τού παμμεγίστου μάρτυρος Γεωργίου 
καν τήδε σεπτώς τή μονή τών Φορβίων 
ποθών έφευρείν άντίληψιν έν κρίσει 
τόν ύπεραυγή μάρτυρα στεφανίτην 
καί τάς προσευχάς τών μενόντων ένθάδε.

Δέησις Νικηφόρου τού Καλιά.

Ό Νικηφόρος οδτος, τό έπάγγελμα 
άκεστήρ, δηλ. έξημερωτής ίππων, έδώρη- 
σε τήν εϊκόνα τού άγίου Γεωργίου εϊς τόν 
ναόν τούτον τής μονής τών Φορβϊων. Τό 
έπάγγελμα τού Νικηφόρου τούτου τού 
Μου αϊώνος ύποδηλοι, νομίζομεν, δτι ή 
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εκτροφή ίππων έν Κύπρφ διά τάς άνάγκας 
τού Αύτοκρατορικού ιππικού των Βυζαντι
νών χρόνων, έξηκολούθει καί κατά την 
Λατινικήν κατοχήν διά τάς άνάγκας των 
Λουζινιανών. Τό δτι οί Κυπριακοί ίπποι 
ήσαν περίφημοι κατά τόν Μεσαίωνα, άρ- 
κεΐ νά άναφέρωμεν τήν περίπτωσιν του 
Ριχάρδου Λεοντοθύμου, Βασιλέως τής 
’Αγγλίας, ό όποιος, άφου έκυρίευσε τήν 
Κύπρον καθ’ οδόν προς τήν Τρίτην Σταυ
ροφορίαν, έλαβεν ώς λάφυρον, τόν «άπα- 
ράαιλλον Κυπριακόν πυρόχρουν» ώς τόν 
άποκαλουν οί χρονογράφοι ίππον του ήτ- 
τηθέντος Ίσαακίου Κομνηνοΰ, τόν όποιον 
έχρησιμοποιουσεν μεθ’ υπερηφάνειας είς 
τάς έκστρατείας του.

’Ενδιαφέρον έπίσης παρουσιάζουν δύο 
προσωπογραφίαι δωρητριών της έποχής 
ταύτης του 14ου αίώνος. Ή μία όνομά- 
ζεται ’Αναστασία Σαραμαλύνα καί εί- 
κονίζεται _ ίσταμένη πλησίον τής εικό
νας τής ΓΑγίας ’Αναστασίας τής Φαρ- 
μακολυτρίας. *Η  δωρήτρια αυτή ήτο ώς 
φαίνεται μία συντηρητική γυναίκα τής έ
ποχής έκείνης, καθ’ δτι φορεΐ ποδήρη 
χρυσόχρουν έσθήτα καί πρασινωπόν μαν
δύαν πορπούμενον έπί του στήθους. ’Επί 
τής κεφαλής φέρει ένα ώραιον μεταξωτόν 

κεφαλόδεσμον, ό όποιος καλύπτει καί τόν 
λαιμόν. 'H γυναικεία αύτή άμφίεσις έχρη- 
σιμοποιεϊτο ήδη ένα αιώνα ένωρίτερον 
ώς έμφαίνεται έκ μιας άλλης είκόνος δω- 
ρητρίας, είς τόν ναόν τής Παναγίας του 
Μουτουλλά του 1280. ‘H άλλη δωρήτρια 
ή όποια είκονίζεται γονυπετοΰσα πλησίον 
τής ένθρόνοϋ Παναγίας είς τήν νότιον 
άψϊδα του νάρθηκος, φαίνεται δτι ήτο 
μία γυναίκα του τελευταίου συρμου 
καθ’ δτι ή ποδήρης έρυθρά έσθής αύτής 
φερει πολύ χαμηλοκομμένον λαιμόν μέχρι 
Γών μαστών, ώς ακριβώς καί ό συρμός 
τής σήμερον.

Αί τοιχογραφίαι του θόλου του κυρίως 
ναού περιστρέφονται περί τά Πάθη του 
Χρίστου καί ανήκουν είς τήν δραματικήν 
σχολήν του 15ου αίώνος.

Τοιοΰτος ό ναός τής Παναγίας τής Ά- 
σίνου έν συντομία. Είναι τούτος λαμπρόν 
«εκμήριον του έν γένει Βυζαντινού πολι
τισμού καί τό μόνον σωζόμενον οικοδόμη
μα έκ τής μονής τών Φορβίων ή όποια 
ήκμαζεν έδώ μέχρι του 17ου αίώνος. ’Εκ 
τής αρχαίας καί μεσαιωνικής πόλεως 
Άσίνης ούδέν άλλο διασώζεται ύπεράνω 
του έδάφους.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΚΩΣΤΑ Π. ΚΥΡΡΗ

ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Α'

'Η δύναμη τών ξένων Προξενείων καί 
τών ύπ’ αύτά δυτικών έμπορικών κυρίως 
παροικιών στό νησί μας, δπως καί σ’ δλη 
τήν ’Οθωμανική Αύτοκρατορία ήταν μεγά
λη καθ’ δλη τήν νεώτερη έποχή. Μέ τούς 
δραγομάνους, τούς Γενιτσάρους, τούς 
γραμματείς καί τό λοιπό προσωπικό τους 
τά Προξενεία ήταν Κράτη έν Κράτει κι’ 
έπηρέαζαν πολύ τήν γενική έξέλιξη τών 
πολιτικών πραγμάτων. Ιδίως δμως τόν 
XIX αιώνα ήταν κυριολεκτικά τεραστία ή 
έπιρροή των, όργανωμένη καί παντοδύνα
μη καί είσέδυε σ’ δλους τούς τομείς τής 
δημοσίας (οικονομικής, θρησκευτικής, πο
λιτικής, κοινωνικής κλπ.) ζωής τής Αύτο- 
κρατορίας καί σέ πλείστες περιπτώσεις 
άσκουσε ρυθμιστικό ρόλο.

’Ήδη άπό τά πρώτα χρόνια τής Τουρκι
κής Κατοχής (1571) οί Δυτικές παροικίες 
έπανεμφανίζονται στήν Κύπρο καί γρήγο
ρα ένδυναμώνονται. ’Αρκετοί φραγκίζον- 
τες Κύπριοι έπικοινωνοΰν μέ δυτικά κρά
τη γιά νά έλευθερώσουν μέσω τους τήν 
Κύπρο καί έξεγείρουν λίγο ή πολύ τόν 
πληθυσμό. Τό 1572 ό Προπαυλος καί τό 
1578 άλλοι, σέ συνεργασία καί μέ Τούρ
κους!, κάμνουν κινήματα, έχοντας τή μυ
στική ύποστήριξη των Ενετών. Τό 1578 
ή Γαλλία ένδιαφέρθηκε γιά τήν Κύπρον 
έξ αιτίας κάποιου Guy de Lanzac, άπογό- 
νου τών Lusignan, πού τήν διεκδικουσε σέ 
συνεννόηση καί μέ τήν Ένετία. Κυρίως 
δμως ή Σαβοΐα έπί συνεχή έτη προσπά
θησε νά έξεγείρη τούς Κυπρίους, πού έλ
πιζαν πολλά άπ’ αύτήν. Οί άπαιτήσεις τής 
Σαβοΐας έπί τής Κύπρου, άναγόμενες στον 
γάμο τής Καρλόττας μέ τόν Λουδοβίκο 
τής Σαβοΐας (1458) έπαναλαμβάνονταν 
έντονα καί έφθαναν μέχρι συγκεκριμένων 
σχεδίων, κινημάτων καί διπλωματικών έ- 
νεργειών. Τό 1583 δ Κύπριος Εύγένιος 
Μπενάκης, τό 1600 ό Ρόδιος Φραγκίσκος 
Άκκιδάς, τό 1601 ό Φραγκοκύπριος Κλαύ- 
διος Cecni(ni) διοικητής τών Αλυκών Λάρ- 
νακος έπί Ενετών καί Τούρκων (!), κλπ., 
έπικοινωνοΰν μέ τήν Σαβοΐα καί ζητούν 
τήν βοήθειά της κατά τών Τούρκων. Τό 
1600 ό Δούκας τής Σαβοΐας έκχωρεΐ (θε

ωρητικά!) όλόκλήρο σύστημα προνομίων 
στήν Κυπριακή έκκλησία καί στούς πρού
χοντες καί στόν λαόν διά του Cechi (α).

Τό 1608 ό Πέτρος Γονέμης, διερμηνέας 
του Τούρκου Πασά, — Φραγκοκύπριος άπό 
τή γνωστή μεγάλη οικογένεια, του ένός 
κλάδου της πού έσώθηκε, δπως τόσες άλ
λες, μέ συμβιβασμό πρός τούς Τούρκους 
μετά τήν καταστροφή του 1571, — στά 
1608 καλεΐ τόν Δουκα τής Σαβοΐας, νά έ- 
λευθερώση τήν Κύπρο. Στά 1609 καί 
1611 οί Κύπριοι έπίσκοποι έπαναλαμβά- 
νουν τήν ίδια έκκληση στόν ίδιο, καί στά 
1617 πάλιν, μετά την έξέγερση του λαού 
άπό τόν Βιττόριο Ζεμπετό, πού τελικά κα
τέφυγε στή Σαβοΐα. Τό 1632 ό Κύπριος 
θεόκλητος, άνεψιός του Κυπρίου ’Αρχιεπι
σκόπου καί ήγούμενος μιας μονής στήν 
Μακεδονία, έπαναλαμβάνει τήν παράκλη
ση πρός τόν Δουκα Άμεδαΐο Α' μέ κά
ποιον Γάλλο Grandnon πού ήξερε τήν Κύ
προ.

Οί άπαιτήσεις τής Σαβοΐας έπί τής Κύ
πρου άνανεώνονταν καί ένθαρρύνονταν έ
τσι, καί τό 1633 τονίστηκαν σέ διατριβή 
του Πέτρου Monod πρός όργή τής Βενε
τίας, μέ τήν όποια βρέθηκε συμβιβασμός 
στά 1622. Στά 1664 ό ’Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Νικηφόρος άνανεώνει τήν αίτησή 
του γιά έπέμβαση τής Ένετίας καί τής 
Σαβοΐας καί τό 1668 ό Pedro Senni άπό 
τήν Pisa, πού είχε ζήσει πολύ έδώ, ύπο- 
βάλλει έκθεση λεπτομερή γιά τήν Κύπρο 
στόν Δουκα τής Σαβοΐας καί τήν ίδια χρο
νιά ό ίδιος άρχιεπίσκοπος (μέσω κάποιου 
Louis de Barrie) στέλλει μυστικά γράμμα
τα στόν ίδιο, γιά τελευταία φορά. Οί έπαν- 
ειλημμένες άποτυχίες άπογοήτευσαν τούς 
Κυπρίους, πού παύουν πιά νά περιμένουν 
τήν έλευθερία άπό τούς Φράγκους (®). 
Το 1669, δταν έπεσε ή Κρήτη στούς Τούρ
κους, ό Louis XIV τής Γαλλίας γιά ένα 
διάστημα έτρεφε τό όνειρό νά πάρη τήν 
Κύπρο, πού τήν σημασία της γιά τό ’Ανα
τολικό έμπόριο κανείς δυτικός δέν παρ
έβλεπε. Μάλιστα οί Δούκες τής Σαβοΐας 
κι’ οί βασιλείς τής Σαρδηνίας καί Ιτα
λίας έξακολουθουσαν νά αύτοκαλοΰνται 
βασιλείς τής Κύπρου, καί τό 1684 ή Βενε
τία σκέφθηκε νά τήν άνακαταλάβη. Οί Βα-
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σιλιάδες τής Σαρδηνίας καί Ιταλίας καί 
οΐ Δούκες τής Σαβοΐας μάλιστα ύποστή- 
ριζαν τουλάχιστον μέχρι του 1684 οικονο
μικά τους Μαρωνΐτες καί τά υπολείμματα 
των Λατίνων καί δή την Λατινική έκκλη- 
σία τής Κύπρου (υ).

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν την ύπαρξη 
τουλάχιστον έλπίδας ανάμεσα σέ καθολι
κούς 'Έλληνες δτι τό ένδιαφέρον τής Σα
βοΐας γιά την Κύπρο θά άναζωπυρωνόταν, 
έως τό 1751, οπότε γεννήθηκε διάδοχος 
τοΰ Vittorio Amedeo III di Savoia καί τής 
Antonia Ferdinanda dei Bourbon!, ô 
Em[m]anuele. Τότε ό Χίος καθολικός 
Ραφαήλ Βερνάτσας, βιβλιοθηκάριος του 
Βατικανού (1745 έ.) έγραψε στιχούργημα 
εκφράζοντας τήν έλπίδα πώς ή γέννηση 
αύτή θά έφερε τήν έλευθέρωση τής νή
σου (δ). Περισσότερα στοιχεία πιθανότατα 
θά βρεθούν μετά από ερευνά στο Quai 
d’ Orsay, δπου ό τόμος 18, Mémoires et 
documents de Sardaigne 1600—1805 (όλ. 
Archives du Ministère des Affaires Etran
gères. Etat numérique des Fonds de la 
Correspondance Consulaire et Commerciale, 
Paris 1961, σ. 327—338) περιέχει καί σχε
τικά πρός τά δικαιώματα των δουκών τής 
Σαβοΐας στήν Κύπρο. "Αλλα σχετικά μπο
ρούν νά βρεθούν στήν Ένετία, Σαβοΐα, 
Σαρδηνία, Γένοβα κ. ά.

Β'

Μετά τό 1571 ή ανάγκη ξανάφερε τούς 
Δυτικούς έμπορους κυρίως στήν Κύπρο. 
Στά 1603 δ "Αγγλος Pervis ένοικίασε 
τούς φόρους τής Αλυκής, πιθανώς μέσα 
στά πλαίσια τής Τουρκοαγγλικής προσέγ- 
γιισης, πού έπεδίωξεν ή Ελισάβετ Α', με
τά τό 1580 γιά νά έκτοπίση τήν Γαλλική 
έπιρροή στήν Τουρκική αύτοκρατορία, ήδη 
ισχυρήν άπό τόν καιρό τών διομολογήσεων 
του 1535 πρός τόν Φραγκίσκο Α' τής Γαλ
λίας. Έν τούτοις ό Pervis, άς σημειωθή 
δτι ένεργοΰσε ώς άτομο, τούλάχιστον φαι
νομενικά. Στήν συνθήκη του 1573 μεταξύ 
Τούρκων καί Ενετών ύπήρχε δρος νά ά- 
φεθοΰν έλεύθεροι οί Ενετοί έμποροι πού 
είχαν αίχμαλωτισθή στον πόλεμο 1570—1. 
Ή ίδρυση προξενείων έτσι γίνεται απαραί
τητη (ε). "Ηδη άπό τό 1551 φαίνεται δτι 
ύφίστατο Αύστριακό Προξενείο στήν Κύ
προ καί θά συνεχίστηκε καί μετά τό 1571 
<στ), καί δχι άπό τό 1778, δπως ύποθέτει 
ό Ν. Κυριαζής (ζ). Τό 1605 μαρτυροΰν- 
ται Προξενεία τής Ένετίας, Γαλλίας, ’Αγ
γλίας καί Φλάνδρας. ’Αλλά πιθανότατα 

ύπήρχαν καί πριν, τούλάχιστον 10—15 χρό
νια πρό του 1593, γιατί στά 1593 άναφέ- 
ρονται ’Άγγλοι καί Γάλλοι Πρόξενοι άπό 
τήν Histoire Universelle des Missions 
Franciscaines (Tome III, partie 2e Paris 
1898, p. 276). Τότε ιδρύθηκε Κοινόβιο 
Φραγκισκανών στή Λάρνακα — στή Λευκω
σία είχε ίδρυθή στά 1226 — άλλά χωρίς 
ναό: Οί Λατίνοι έλειτουργοΰντοον, τούλά
χιστον άπό τό 1589, δύο φορές τόν χρόνο 
στο Βόρειο κλιτός τοΰ Αγίου Λαζάρου, 
λεγόμενο στις λατινικές πηγές «παρεκ- 
κλήσιο», μέχρι τοΰ 1784, όπότε μέ φιρμάνι 
τερματίστηκε ή συγκυριαρχία κι’ οί άπαι- 
τήσεις τους, πού φαίνεται δτι άνάγονταν 
στά χρόνια τής Συνόδου τής Φλωρεντίας 
(1439): άπό τότε έχρησιμοποιόταν άδια- 
κρίτως άπό "Ελληνες καί Λατίνους ώς τό 
1571, όπότε οί Τούρκοι πήραν τόν ναό, ώς 
τό 1589 πού έξαγοράστηκε άπό ορθοδό
ξους μάλλον έφοπλιστές τής Λάρνακας 
παρά Λατίνους, κατά τόν Ν. Κυριαζή (Π). 
Νομίζω δτι μαζύ θ’ αγόρασαν τόν ναόν, 
όρθόδοξοι καί καθολικοί, τότε, γιατί ό φο
ρέα τής έγγραφής 'Ιερώνυμος Beneducio, 
φαίνεται φραγκίζων ή ’Ιταλικής καταγω
γής. Ή κατοπινή έξελλήνιση τής οικογέ
νειας (θ) είναι άκριβώς μέρος τών γενι- 
κωτέρων έξελίξεων τής συλλειτουργίας 
καί συγκυριαρχίας τοΰ ναοΰ άπό καθολι
κούς καί δρθοδόξους καί τών στενών έπα- 
φών των, πού έδωσαν έναν πληθυσμό στή 
Λάρνακα αρκετά ανάμεικτο καί έπαμφο- 
τερίζοντα (0.

*Η διατήρηση τοΰ Ελληνισμού καί ό έξ- 
ελληνισμός μέρους τοΰ πληθυσμού αύτοΰ 
είναι πραγματικό θαΰμα μέσα στις τέ
τοιες συνθήκες ισχυρός δυτικής έπιρροής 
(ισ).

'Οπωσδήποτε ή παρουσία Δυτικών Προ
ξένων στή Λάρνακα είναι πιθανότατη αρ
κετά πρό τοΰ 1593: ή άπλή τότε αναφορά 
τους σημαίνει δτι ύπήρξε πολύ πρίν, δ 
’Άγγλος τουλάχιστον άπό τό 1579—1588 
πού οί Άγγλοτουρκικές διαπραγματεύσεις 
γιά διομολογήσεις καί διπλωματική έκ- 
προσωπηση — άρχινημένες άπό τό 1533 — 
κατέληξεν σέ εύνοϊκά άποτελέσματα καί- 
τοι γιά τήν Κύπρο δέν έχουμε συγκεκρι
μένη μνεία. “Ομως κέντρο τής δράσης 
τών πρακτόρων τής Ελισάβετ Δ' ήταν τό 
Χαλέπι (lS> καί άπό έκεΐ ήταν φυσικό νά 
στελλόταν ornò νωρίς ύποπρόξενος έξαρτη- 
μένος άπό τόν Πρόξενο Χαλεπίου, δπως θά 
δούμε.

Τδ 1625 Ενετός Πρόξενος άναφέρεται 
δ Αλέξανδρος Γονέμης ύπαγόμενος ύπδ

Βέρας Γαβριηλίδη—Ζαφείρη: 

«Σύνθεση I» (λάδι)

Βέρας Γαβριηλίδη—Ζαφείρη: 

«Σύνθεση Π» (λάδι)

220

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Άνδρέα Άσπρόφτα:

«Κεφάλι» (λάδι)

Άνδρέα Άσπρόφτα:

«Χωριό» (λάδι)Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



τον Πρόξενο Χαλεπίου ώς ύποπρόξενος. Ή 
ίδια έξάρτηση συναντάται καί στον ’Άγ
γλο ύποπροξενο: π.χ. το 1625 ό Πέτρος 
Savioni, ύποπρόξενος στή Λάρνακα, έξαρ- 
τάται από τδν Πρόξενο Χαλεπίου. Τό 1636 
διορίστηκε ό Richard Glever, ώς πρόξενος 
φαίνεται, πιά, στην Κύπρο, καίτοι αρχικά 
ήταν ύποπρόξενος έξαρτημένος άπό τό Χα- 
λέπι καί την ’Αγγλική έταιρεία τής ’Ανα
τολής. Τό 1680 τά άγγλικά συμφέροντα 
οτήν Κύπρο προστάτευε δ Γάλλος Πρόξε
νος, ώς τό 1689, πού διορίστηκε δ R. West
brook. Τό 1722 ό "Αγγλος ύποπρόξενος 
Κύπρου εγινε άνεξάρτητος άπό τό Χαλέπι 
καί άνάλαβε, άπδ τό 1754, καί τις ύποθέ- 
σεις του τότε καταργηθέντος προξενείου 
του Κάιρου. Στά 1873 άπαντάται ή πρώ
τη αναφορά Γάλλου Προξένου στήν Κύ
προ (ιΎ). Κατά τά τέλη του 16ου αίώνος, 
ίσως άπδ τό 1589, έως τό 1671 οί Λατίνοι 
λειτουργούσαν στον δρθόξοδο ναό του 
Άγιου Λαζάρου δύο φορές τδν χρόνο καί 
μάλιστα τδν διεξεδίκησαν Ενετοί, Γενουά
τες, Φραγκιστανοί <ιδ). Άπδ τούς ’Άγ
γλους Προξένους ώς τό 1878 δ Αντώνιος 
Βοντιτζιάνος (1779—1840) καί δ Παύλος 
Βοντιτζιάνος (1840—3) ήταν Έπτανήσιοι 
“Ελληνες, ένώ δ Δημήτριος Πιερίδης, 
προσωρινός ύποπρόξενος 1849—1850 συ- 
στάσει του Niven Kerr, καί ό Ζ. Δ. Πιερί- 
δης δμοίως 1876—77 ήταν “Ελληνες Κύ
πριοι <ιε>. ‘Ο Πιερίδης υιοθετήθηκε ά
πό ’Άγγλον καί σπούδασε στήν Αγ
γλία (ιστ). Άπδ τούς (ύπο) προξένους ή 
προξενικούς πράκτορες των λοιπών χωρών 
σηιμειώνονται πολλοί ώς “Ελληνες: π.χ. 
Ί. Ίασονίδης τής Αμερικής στή Λεμε
σό τό 1859, Γ. Άκάμας 1861—1873 καί θ. 
Περιστιάνης 1873. Στή Λεμεσό οί προξε
νικοί Πράκτορες τής Άγγίας, ήταν στά 
1799 δ Δημ. Φραγκούδης, στά 18..—1845 
ό Νικόλαος Φραγκούδης, στά 1869—1879 
δ Πέτρος Λοΐζου, στήν Πάφο ό Άνδρέας 
Ζυμπουλάκης 1799—1826 καί ό Σμίθ Ζυμ- 
πουλάκης 1826—1864, δλοι Έπτανήσιοι 
(Κεφαλλωνιτες) (ιζ). Μεταξύ τών Προ
ξένων τής Αύστρίας σημειώνουμε τούς 
“Ελληνες Ν. Ρώσσο, Δ. Ζ. Πιερίδη καί τδν 
Προξενικό Πράκτορα Λεμεσού 1856—1866 
Κων)νο Φραγκούδη, καί στήν Πάφο τδν 
X'' Σμίθ Ζυμπουλάκη στά 1856, πού ή
ταν ταυτόχρονα καί τής Σουηδίας καί 
Αγγλίας καί μεταξύ 1846—1850 έπιστά- 
της καί άπδ τό 1850 πράκτορας του Ελ
ληνικού Προξενικού Πρακτορείου στήν Πά
φο <ΙΤ1). Πολλά τέτοια παραδείγματα 
θά ιμπορούσαμε νά παραθέσουμε γιά νά 

δείξουμε τήν στενή έπαφή τών Επτανησια
κής προελευσεως Κυπρίων άστών με τις 
δυτικές δυνάμεις (ιθ).

Ό Άχ. Αίμιλιοινίδης σχετικά ύπεστήριξε 
δτι πολλά άπδ τά Προξενεία πού εγκατα
στάθηκαν στήν Κύπρο όφείλονται οχι στήν 
άνάγκη προστασίας τών ύπηκόων τών αν
τιστοίχων χωρών, άλλά στήν έπιθυμία τών 
Ελλήνων, γιατί μεγάλος άριθμδς προξέ
νων ήταν “Ελληνες, νά πετύχουν γιά τούς 
έαυτούς των προνομιούχα θέση καί νά 
προαγάγουν τά έμπορικά τους συμφέρον
τα. Μερικοί άπ’ αύτούς σχεδόν δέν είχαν 
ύπηκόους νά προστατεύσουν! (*).

Αλλά ό Hill παρατηρεί δτι αύτδ αν ή
ταν αληθινό στον XVIII αιώνα κ. έ., δμως 
οχι παλαιότερα. Ό άριθμδς τών Έπτανη- 
σίων προξένων είναι αξιοσημείωτος.

Γ'
Παρουσία ξένων κοινοτήτων στήν Κύπρο 

μαρτυρείται σαφώς άπό τήν παρουσία ξέ
νων γιατρών στις (παραλιακές κυρίως) 
πόλεις, ώς chirurgiens de la nation ήδη α
πό τό 1625 κατά τις έ'ρευνες τού Ν. Γ. Κυ- 
ριαζή (κ«). Ό Adolphe Laffon, πατέρας 
τού Gustave, ήταν γιατρός άπδ τήν Raille 
τού Loire Inférieure καί γεννήθηκε στά 
1803. 'Ώς τδ 1832 ύπηρετούσε τδν Μωχα- 
μέτ Άλή τής Αίγύπτου ώς chirurgien 
major, δπότε έγκαταστάθηκε στή Λάρνα
κα, κατά απάντηση τού Bottu, προξένου 
τής Γαλλίας έκεί, μ’ άδεια τού Γάλλου ύ- 
πουργού έξωτερικών. Τδ 1839 έγκαταστά
θηκε στή Λευκωσία δπου προσέφερε δπη- 
ρεσίες στο (έκεί) προξενείο τής Γαλλίας. 
Τδ 1845 διορίστηκε προξενικός πράκτορας 
τής Γαλλίας στή Λευκωσία (κ®). ‘Ο ίδιος 
A. L. άπδ τδ 1846 ήταν καί προξενικός 
πράκτορας τής Ελλάδος στή Λευκωσία, 
μέχρι τού 1856, δπότε άντικαταστάθηκε 
άπδ τδν Σταύρον Επαινετό (Δεκεμβρ. 
1856—1862), καί αύτδς άπδ τδν γυιό του 
Πολύδωρο Επαινετό, πού τδν διαδέχθηκε δ 
γυιδς τού Adolphe, δ Gustave Laffon (κχ). 
Ό Adolphe τδ 1859 έπενέβη στήν θε
ραπεία τού άσθενούς Αρχιεπισκόπου (Μα
καρίου) , πού ώς τότε θεραπευόταν άπδ 
Κύπριο γιατρό πτυχιοΰχο Αθηνών, πρώην 
θαλαμηπόλο του, ώς λέγει, καί άνάξιο 
(κδ) "Ωστε δ A. L. ήταν στενά συνδεδε- 
υένος πρδς τούς Κυπρίους προκρίτους καί 
ιεράρχες, δπως καί άλλοι Δυτικοί πρόξε
νοι (κε) καί πίστευεν δτι ή Ιδέα τής 
Γαλλικής ύπεροχής «ένεφυτεύθη βαθειά 
εις τδ πνεύμα τού άνατολίτου, καί ή Αύ- 
στρία καί ό άντιπρόσωπός της, καί άν πα-
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τήσουν σέ σκαμνιά θά είναι πάντοτε νάνοι, 
προ τής Γαλλίας» (κστ), Τό 1862 οί πρό
κριτοι "Εληνες υπήκοοι Λευκωσίας παρα- 
καλουν τον Γάλλο Πρόξενο Λάρνακας De 
Maricourt νά έπιτρέψη στον Ad. Laffon νά 
(ξανα)γίνη (καί) προξενικός Πράκτορας 
τής Ελλάδος στη Λευκωσία, γιατί ό Ε
παινετός είχε φύγει καί ό "Ελληνας Πρό
ξενος Λάρνακος δεν είχε φροντίσει νά τόν 
άντικαταστήση (κζ). Ό γυιός του Adolphe, 
Gustave, στις 20.6.1859 έγραψε στον Πρό
ξενο τής Γαλλίας Darrasse άπό την Λευκω
σία στη Λάρνακα καί τουστειλε σύντομο 
βιογραφικό σημείωμά του: γεννήθηκε στή 
Λάρνακα στά 1835, δπου έμαθε Ελληνικά 
καί Τουρκικά, σπούδασε σέ ήλικία 15 έ- 
τών (δηλ. στά 1850 κ. έ.) Λατινικά, ’Ι
ταλικά καί ’Αραβικά στό Κολλέγιο των 
’Ιησουιτών του Λιβάνου, καί δταν άποφοί- 
τησε έμαθε μερικά Αγγλικά’ καί, δταν έ
γραφε τό γράμμα του, μελετούσε Περσι
κά, δηλ. ειδικευόταν στις γλώσσες καί α
σκούσε τό έπάγγελμα του Διερμηνέως. 
Σέ ήλικία 19 έτών, δηλ. στά 1854, στον 
Κριμαϊκό Πόλεμο, κατατάχθηκε στόν Γαλ
λικό στρατό ώς βοηθός διερμηνέας. Τέλος 
ό Gustave ζητεί τήν βοήθεια του Προξένου 
γιά νά καταλάβη ανάλογη θέση (κη). Ό 
Adolphe πέθανε στή Λευκωσία καί άφήκε 
μνήμη~άγαθή ώς εύεργέτης τών ραγιάδων 
καί τών Ελλήνων ύπηκόων καί ώς φι- 
λέλλην. Στά Προξενεία Γαλλίας καί Ελ
λάδος, πού διεύθυνε, προσλήφθηκαν πολ
λοί "Ελληνες μέ διάφορους τίτλους, ώς 
δήθεν ύπάλληλοι, γιά νά προστατεύωνταΓ 
έτσι προσελήφθη ό Μιχ. Σιακαλλής άπό 
τήν Άθηένου, που άντικατέστησε τόν Μι- 
χαηλίδη στό Προξενείο τής Λευκωσίας καί 
έγινε Protégé Français, ό Βολιώτης Γεώρ
γιος X'' Κυριαζής, drogman de 1 agence 
Consulaire de France à Nicosie, κατόπιν 
καπνόβtoμήχανος κ. ά. Ό Μιχ. Σιακαλ
λής τό 1854 παρέλαβε άπό τήν πρώην δα
σκάλα τών Γλωσσών στό Παρθεναγωγείο 
Λευκωσίας Ερατώ Καρύκη (1859—1863) 
πολλά έπαναστατικά βιβλία πού κατασχέ
θηκαν (κθ). Επειδή δ Μ. Σιακ. ήταν ση- 
μαίνων έφορος τών Σχολείων Λευκωσίας, 
(χ) έρμηνεύονται αί σχέσεις Καρύκη — 
Σιακαλλή, του όποιου, σημειωτέον, ό γυιός 
δικηγόρος Γεώργιος άπό 21.6.1888 μέχρι 
10.12.1890 έξέδιδε τήν έφημερίδα «Κύ
προν» στή Λάρνακα <λα). Είναι άξιοπρό- 
σεκτο δτι στά 1854 ό Adolphe Laffon πα- 
ρέδωσε στόν Τούρκο Κυβερνήτη Λευκω
σίας ένα άντίτυπο έπαναστατικου φυλλα
δίου πού είχε είσαχθή στήν Κύπρο γιά νά 

ξεσηκώση τούς ραγιάδες κατά τών Τούρ
κων έξ αφορμής του Κριμαϊκού πολέμου 
γραμμένο πιθανώς άπό τόν ’Επαμεινώνδα 
Φραγκούδη, Καθηγητή τής Ελληνικής 
Σχολής Λευκωσίας κι’ ένοικου τής ’Αρχιε
πισκοπής, ά π’ δπου ό ’Αρχιε
πίσκοπος τότε τόν έ δ ι ω- 
ξ ε (λα*).  *Η  φιλοτουρκική θέση τής Γαλ
λίας καί τής ’Αγγλίας τότε έξηγεϊ 
τήν φιλοτουρκική τότε στάση του Ad. 
Laffon, πού δέν συμφωνεί πρός τήν γενική 
φιλελληνική πολιτεία καί αύτου καί του 
γυιοδ του Gustave; ’Αγωνίζονταν νά έξου- 
δετερώσουν τήν έπιρροή τών Ρώσσων, πού 
τότε διοχετευόταν μέσω τού Προξενικού 
Πράκτορας Σουηδίας καί Νορβηγίας ’Αν
τωνίου Βοντιτζιάνου, πού τό σπίτι του είχε 
γίνει έντευκτήριο τών Ρωσσοφίλων Κυ
πρίων (λβ). Ό Gustave Laffon έγινε 
προξενικός Πράκορας τής Γαλλίας στή 
Λευκωσίαν άπό τό 1860 ώς τό 1868, όπότε 
μετατέθηκε ώς (ύπο)πρόξενος στή Λάρνα
κα. Εκεί έμεινε άπό τό 1868 ώς τό 1874, 
όπότε τόν διαδέχθηκε ό Baron Dubreuil 
(1874—8) καί ό Doazan (1878-1881). 
(1874-8) καί ό Doazan (1878-1881) (λγ). 
Επομένως ό Gustave είχε στενούς 
πόλεων, δπως θά δούμε παρακάτω.

Δ'
Περισσότερες λεπτομέρειες γιά τήν δρα

στηριότητα τών Δυτικών Προξένων στήν 
Κύπρο κατά τόν Ιθ' αιώνα θά βοηθήσουν 
στήν κατανόηση του πολιτικού κλίματος 
τού καιρού, θά περιοριστούμε σέ μερικά 
γενικά καί βασικά γεγονότα.

Ό Τούρκος διοικητής τής Λάρνακος 
(Dideban) ήταν κατά τούς 18ον—19ον αι
ώνα δεύτερος στήν τάξη μετά τόν Κυβερ
νήτη έξ αιτίας τής σπουδαιότητος τής πό
λης (λδ). Σέ περιόδους ταραχών, μολα
ταύτα, λόγω τών ξένων παροικιών, δυσκο
λευόταν νά φερθή τόσο άγρια δσο ô διοι
κητής Λευκωσίας, καί οί κινηματίες έπω- 
φελοΰνταν άπ’ αύτό γιά νά ζητούν προ
στασία ή βοήθεια άπό τούς προξένους. 
’Έτσι οί Τούρκοι έπαναστάτες ύπό τόν 
Χαλίλ στά 1765, διεκδικώντας άπαλλαγή 
άπό τήν φορολογία γιά τήν Τουρκική κοι
νότητα καί γι’ αύτό έχοντας τούς "Ελλη
νες ιεράρχες άντιπάλους των, κατέφυγαν 
σιτ Λάρνακα (27.1.1766) καί ζήτησαν δ- 
πλα άπό τούς Προξένους, ένώ δμοια καί 
οί Τουρκικές άρχές, οί έμποροι κ.ά. στρά
φηκαν στούς ίδιους γιά νά μεσολαβήσουν 
γιά συμβιβασιιό μέ τούς έπαναστάτες. Τό
σο ήταν τό κύρος τών Προξένων πού οί 

Τούρκοι τούς έσέβονταν. Μετά την άρνη
ση τού Γάλλου Προξένου νά μεσολαβήση, 
ό ’Άγγλος Πρόξενος Timothy Turner με
τά δισταγμό δέχθηκε καί ή μεσολάβησή 
του ύπήρξεν ουσιώδης στην δλη πορεία 
τών γεγονότων, πού κατέληξε στήν συν
τριβή τού κινήματος καί στόν φόνο ού 
Χαλίλ. Άφ’ έτέρου ό Γάλλος Πρόξενος πα- 
ραδόξως ύποστήριξε τόν Χαλίλ στήν τελευ
ταία φάση τού άγώνα του, δταν έπολιορ- 
κεϊτο στό Φρούριο τής Κερύνειας (λε). Αύ- 
τή είναι ίσως μιά άπό τις πολλές έ- 
V έ ρ γ ε ι ε ς τής Γαλλικής 
πολιτικής πού σκοπούσε 
στή διείσδυση καί κατο
χή τής Κύπρου, καί μέσω α ύ- 
τής σ’ έπιρροή στήν ’Εγ
γύς καί Μέση ’Ανατολή, 
δπου μόνο τής διανοιγόταν χώρος ιμετά 
τις τρομερές άπώλειες τής Γαλλίας στόν 
Επταετή πόλεμον 1756—1763, ιδίως στις 
άποικίες (Καναδά κΓ Ίνδίεπ), καί στόν 
πόλεμο τής Αύστριακής διαδοχής (λθΌ. 
Στήν διάρκεια τού Ρωσσοτουρκικού πο
λέμου 1761—1774 οί "Ελληνες καί Τούρ
κοι ήγέτες γιά νά καλύψουν τά έξοδα τού 
στρατού τού Sadik Mehmed Pasha, πού έ- 
στάλη στήν Κύπρο τό 1772 γιά νά τήν 
προστατεύη κατά τών Ρώσσων, κατέφυ
γαν σέ δάνεια άπό τούς Εύρωπαίους τής 
Λάρνακος (λζ). Άπό τό 1785 ώς τό 1821, 
πού χαρακτηρίζεται άπό τόν Hill ώς περί
οδος της “Ascendancy of Dragoman and 
Bishops” (λη), όπότε ή Κύπρος ύπαγόταν 
στόν Καπετάν Πασά ή Άρχιναύαρχο άντί 
στόν Μ. Βεζύρη, ή δύναμη τών ξένων Προ
ξένων στήν Κύπρο αύξάνει, δπως κΓ ή δι
είσδυση τών ξένων παροικιών. Μεταξύ άλ
λων σημειώνουμε τήν δράση τού "Αγγλου 
Κομμοδόρου Sir William Sidney Smith, 
πού διεύθυνε τις μάχιμες δυνάμεις τού 
Σουλτάνου στήν ξηρά καί στήν θάλασσα, 
στήν Αίγυπτο καί Συρία καί άνέλαβε τήν 
φρούρηση τής Κύπρου καί τήν καταστολή 
έξεγέρσεων τού στρατού της τό 1799.

Τότε ό Sidney διόρισε τόν Κεφαλλωνίτη 
Άνδρέα Ζυμπουλάκη ώς Βρεττανό Πρά
κτορα στήν Πάφο, κυρίως γιά νά άνε- 
φοδιάζη τ’ άγγλικά πολεμικά στούς Ναπο
λεόντειους πολέμους. ‘O Ά. Ζ. ένθουσια- 
σμένος όνόμασε Smith τόν γυιό του, πού 
τόν διαδέχθηκε ώς πράκτορας στήν Πάφο 
(1826—1864). ‘O ’Αρχιεπίσκοπος συνεχά- 
ρη τόν Sidney γιά τήν καταστολή τής έξέ- 
γερσης καί τού χάρισε έναν Επισκοπικό 
σταυρό πού «άνήκε στόν Ριχάρδο Λεοντό
καρδο» ( ! ), καί κατόπιν μέ άρχιεπισκοπι- 

κη έγκριση, «κατέστειλε μιά έξέγερση Ελ
λήνων καί συμφιλίωσε τά άντιμαχομενα 
κόμματά των» (λθ).

Στήν διάρκεια τής έξέγερσης τού Τουρ
κικού όχλου καί στρατού κατά τού X' ' 
Γεωργάκη Κορνεσίου, τού Μ. Δραγομάνου 
τής Κύπρου τό 1804, ό Δραγομάνος διέφυ
γε στήν Λάρνακα, δπου έκρύφτηκε στά 
σπίτια τών Εύρωπαίων Προξένων έωσότου 
έφυγε στήν Πόλη. Μά οί Πρόξενοι δέν πα- 
ρέλειψαν νά ύποδεχθούν καί τούς δύο Πα
σάδες πού ήρθαν νά καταστείλουν τό κί
νημα καί νά τούς παρακαλέσουν νά φερ
θούν μέ ήπιότητα στούς κινηματίες, τονί
ζοντας δτι δέν άναμειγνύονται στήν Κυ
πριακή πολιτική ! Ταυτοχρόνως όμως ό 
Γάλλος Πρόξενος πέτυχε άμνηστία γιά 
τούς κινηματίες, άφοΰ μεσολάβησε μέ πα
ράκληση καί Χριστιανών καί Τούρκων — 
μάλιστα είχε κρύψει καί φυγαδεύσει καί 
μερικούς κινηματίες (μ). Γιά τά οικο
νομικά βάρη τού κινήματος οί ’Αρχιερείς 
άναγκάστηκαν νά δανειστούν άπό τούς 
Εύρωπαίους Προξένους καί δή άπό τόν 
"Αγγλο (=Κεφαλλωνίτη ! ) ύποπρόξενο 
Βοντιτσιάνο — καί ώς τό 1812 δέν τόν εί
χαν έξοφλήσει! κΓ οί Πρόξενοι παραδέ
χονται τήν οικονομική άθλιότητα τών ’Ε
πισκόπων (μ«>.

‘H έχθρότητα τού Γάλλου προξένου κα
τά τών έπισκόπων στά χρόνια αύτά ήταν 
φυσικό άποτέλεσμα τού γεγονότος δτι ή 
Γαλλία ήταν πρόμαχος τών Ρωμαιοκαθο
λικών συμφερόντων στην Μ. ’Ανατολή. Ή 
Ρωσσία έξ άλλου άπό τό 1774 προστάτευε 
τούς ’Ορθοδόξους τής Μ. καί Εγγύς ’Ανα
τολής καί γι’ αύτό τήν συμπαθούσαν οί 
Κύπριοι ιεράρχες, πού άντιπαθοΰσαν τήν 
Γαλλία, φοβούμενοι δτι θά ήγειρεν άξιώ- 
σεις έπί τής Κύπρου χωρίς ή Πύλη ν’ άν- 
τισταθή σ’ αύτό. Ό Γάλλος πρόξενος 
τού- θεωρεί «μισητούς στούς "Ελληνες 
Κυπρίους» καί πιστεύει δτι πε
ριμένουν ’Αγγλικήν ύπο- 
στήριξη, μή πιστεύοντας δτι ήταν 
δυνατό ή Πύλη νά πολεμήση ταυτόχρονα 
Ρώσσους καί "Αγγλους καί δτι οί "Αγ
γλοι θάρχονταν νά καταλάβουν τήν Κύ
προ στήν κατάλληλη στιγμή. ΓΓ αύτό κΓ 
έκαναν καί προπαγάνδα στό λαό. Κατά 
τόν Ρωσσοτουρκικό πόλεμο τού 1806— 
1812 οί έπίσκοποι έπανέλαβαν τήν ύποστή- 
ριξή τους στούς Ρώσσους κατά τών Γάλ
λων κΓ ήταν σέ συνεννόηση μέ τόν Ρώσσο 
Πρόξενο Κωνστ. Περιστιάνη, Έπτανήσιο, 
δπως καί υιέ τόν "Αγγλο ’Αντώνιο Βοντι- 
τσιάνο (1779—1840), έπίσης Έπτανήσιο!
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Στις άρχές τού 1807 κυκλοφόρησε φήμη 
δτι ή Αγγλία θάπαιρνε τήν Κύπρο καί την 
Αίγυπτο καί μαζύ καί τον Τουρκικό στό
λο. Τότε ό Περιστιάνης συνελήφθη καί μό
νο χάρη στην ύποστήριξη των Επισκόπων 
γύρισε στην Λάρνακα, ώς Πρόξενος τής 
Σουηδίας! Στην Πόλη ό φυγάδας X' ' Γε- 
ωργάκης βρήκε προστασία στούς Ρώσσο 
κι’ "Αγγλο Πρόξενο (1809) (μ®). Τό 1814 
έξ άλλου ή ’Αγγλική διπλωματία ένδιαφέρ- 
θηκε γιά τήν Κύπρον ώς βάση έπιρροής 
στήν Μ. ’Ανατολή καί στο έμπόριο βαμβα
κιού, όπίου, καπνού, κρασιών, μεταξιού 
κλπ. (μν). Ή συμμετοχή Κυπρίων αστών 
του έξωτερικού στήν Επανάσταση του 
1821 καί ή προσπάθειά τους νά έξεγείρουν 
τήν Κύπρο έπίκεντρο είχε τήν Γαλλία, ό
που οί άδελφοί θ η σείς είχαν τά γραφεία 
τών έμπορικών των έπιχειρήσεων στή Μασ
σαλία. Μέσω Λάρνακας ό πολύτροπος καί 
ταξιδεμένος Θεόφιλος θησεύς, 
δια.(μδ) ΟΙ δεσμοί προξενείων καί Κύ
προ (Μάης 1821) μ’ έπαναστατικά φυλλά
δια. (μ®) ΟΙ δεσμοί προξενείων καί Κυ
πρίων σφυρηλατήθηκαν στερεότεροι τήν έ- 
ποχή τών σφαγών, όπότε πολλοί βρήκαν 
καταφύγιο σ’ αύτά, Ιδίως στο ’Αγγλικό 
(: Άντ. Βοντιτζιάνος), στο Ρωσσικό καί 
Σουηδικό (: Κωνστ. Περιστιάνης) καί στο 
Γαλλικό (Méchain), ένώ ό Αύστριακός, ό 
Ναπολιτάνος καί ό ’Αμερικανός Πρόξενος 
ζητούσαν βαρειές αμοιβές, δπως κι’ ό Δρα- 
γουανος τού Γαλλικού Προξενείου G. 
Lapierre, φίλος τού Κουτσιούκ Μεχμέτ. 
’Ανέντιμη ήταν ή στάση τού Lapierre, καί 
του Πρώσσου Προξένου Giagometto Mattei, 
δπως καί «δύο όρθόδοξων νέων Γαλλικής 
καταγωγής» (με>. Στή γενική λεηλασία 
τών ναών πού άκολούθησε, μόνο ή Χρυσο- 
πολίτισσα Λάρνακος διέσωσε τά σκεύη της 
χάρη στον "Αγγλο ύποπρόξενο (Άντώνη 
Βονιτσιάνο) (μστ). Πολλοί Κύπριοι τότε 
χάρις στά Προξενεία διέφυγαν στήν Τερ
γέστη, Βενετία, Μασσαλία κ.ά. (μζ).

(α) Hill History of Cyprus, IV, 37-46. 65-66.
(ß) Hill IV, 60-61, 308-381.
(γ) Hill IV, 46-59 όπου κι’ άλλες λεπτομέρειες γι’ από
πειρες κι’ έπαφές. Ό Hill δέν αναφέρει τήν έπισπολή του 
Νικηφόρου τής 17 Μαΐου 1664 προς τον Δόγη τής Ένε- 
τίας, άλλα μόνο εκείνη προς τόν Κάρολο ’Εμμανουήλ Β' 
τής Σαβοΐας, τής 9/12/1664, δηλ. άφοϋ άπελπίστηκε πια 
νά περιμένη άπάντηση τής Ένετίας. Τήν αίτηση προς 
τήν Ένετία βλ. στοϋ Κ.Δ. Μέρτζιου, ’Ανέκδοτος έπιστολή 
τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου Νικηφόρου (1664) προς 
τόν Δόγην τής Βενετίας διά τήν άπελευθέρωσιν τής Κύ
πρου, Πρακτικά τής Ακαδημίας ’Αθηνών τόμ. 33 (1958) 
(1959) σ. 247 - 256. Πρβλ. κρίση στον “Παρνασσόν” 

Α' 4 (1959) 542-3 καί δική μου λεπτομερή κρίση, σχόλια 
διορθώσεις τού κειμένου βάσει τής φωτοτυπίας τοϋ Κ.Δ.Μ. 
στις Κυπρ. Σπουδ. ΚΖ' (1963), στήν Βιβλιογραφία. Ό 
ίδιος Κ.Δ.Μ. μνημονεύει καί τήν άπάντηση τής Βενετικής 
Γερουσίας (Registro 40, Fogl. 240, Senato Rettori), τής 
7/11/1665, δηλ. ένάμισυ χρόνο μετά τήν έπιστολή τοϋ 
Νικηφόρου. ’Αξιόλογα στατιστικά στοιχεία γιά τόν 
άριθμό τών Τούρκων καί ’Ελλήνων τής Κύπρου τότε 
περιέχει ή έπιστολή τοϋ Νικηφόρου : 5.000 οί πρώτοι, 
σκορπισμένοι στά χωριά καί στις πόλεις, καί 60.000 οί 
δεύτεροι. Οί πρώτοι ήταν τοπικές φρουρές κΓ όχι κάτοικοι. 
Πρβλ. όσα είπα γι’ αύτό τό έγγραφο στό Διεθνές Ιστορικό 
Σεμινάριο Λευκωσίας σπίς 21/9/1962, βλ. «Φιλελεύθερον» 
22/9/1962 καί «’Ελευθερίαν» 23/9/1962, «Βήμα» ’Αθηνών 
25/9/1962, καί τά υπό έκδοση Πεπραγμένα τοϋ Σεμινα
ρίου. Πρβλ. καί τίς Τουρκικές εφημερίδες Λευκωσίας τής 
22/9/62, Halkin Sesi καί Akin, πού ή τελευταία έγραψε 
πώς τό έγγραφο τοϋ ’Αρχιεπισκόπου έσπάλη στην ‘Ελ
λάδα. Cf. Hill IV, 31 έ. Hackett - Παπαϊωάννου Α', 251.

(δ) Mario Vitti, Στίχοι τοϋ Χίου Ραφαήλ Βερνάτσα γιά 
τήν Κύπρο [1751], Παρνασσός Β' (1960) σ. 577-580. 
Βλ. Κ.Π. Κύρρην, Κυπρ. Σπουδ. ΚΣτ' [1962], σ. 191.
(ε) Hill, IV, 61-62.
(στ) Γ.Ν. Μαραγκός, στήν Φιλολογική Κύπρο 1960, σ· 
137.
(ζ) Ν. Κυριαζής, στά Κυπρ. Χρον. Λάρνακος, Ζ' 1930, 
σ. 177-188.
(η) Κυπρ. Χρον. Στ', 1929, σ.55-75. Πρβλ. IB', 1936, 162. 
(θ) Κυπρ. Χρον. Στ', σ. 69.

(ι) Πρβλ. καί Ν. Γ. Κυριαζή, Κοινωνική δράσις τής 
πόλεως Σκάλα- Λάρνακα, 1947, καί ιδίως τοϋ ίδιου, Συλ
λογή Ιστορικών ειδήσεων τής πόλεως Λάρνακα - Σκάλα, 
1946.
(ια) Πρβλ. άνάλογα φαινόμενα στή Σμύρνη : Φιλίππου Κ. 
Φάλμπου, Ό Φραγκομαχαλάς τής Σμύρνης καί τά Φρα- 
γκοχιώτικα βιβλία, Μικρασιακά Χρονικά, τόμος Η'(1959), 
173-226. Mario Vitti, Catechismi in “Froncochiotica” 
e il codice Vaticano greco 1902, O.C.P. 24 (1958)257-275. 
S. Salaville - E. Dalleggio, Karamanlidika. Bibliogra
phie analytique d’ouvrages en langue turque imprimes 
en caractères grecs, I, 1584-1850, Athènes 1958. Cf. 
Mario Vitti, Άθηνά 65 (1961) 239-243. Κ.Π. Κύρρην, 
Κυπρ. Χρον. Λευκωσίας, άρ. 26-27 Δεκ. 1962- Γεν. 1963, 
σ. 66-77 passim.
(iß) Paul Wittek, The Turkish Documents in Hakluyt’s 
Voyages, Bulletin of the Institute of Historical Research, 
vol. XIX, nr 57, Nov. 1942, pp. 121-139, Ιδίως 121-5. 
Πρβλ. καί τίς σημειώσεις μου άπό τίς παραδόσεις τοϋ 
καθηγητοϋ Wittek στήν School of Oriental and African 
Studies τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Λονδίνου τό 1958-9.
(ιγ) Hill, IV, 63-64.
(ιδ) Κυπρ. Χρον. Στ' (1929) 57-63.
(ιε) Κυπρ. Χρον. Ζ' (1930) 196.
(ιστ) Κυπρ. Χρον. ΙΑ', 216, Hill IV, 178 σημ. 2.
(ιζ) Κυπρ. Χρον. ib. 196-7 καί Hill IV, 103 σημ., 161, 
163, 181.
(ιη) Ib. 197-8, Hill IV, 103. Κυπρ. Χρον. Η', 42 καί 
Ζ', 206.
(ιθ) Διομολογήσεις καί προνόμια τής άλλοδαπών έν 
Κύπρω, 1937, σ. 48-49. Σύμφωνα μέ ύπόμνημα τοϋ Γαλ- 

λικοϋ Προξενείου Χανιών Κρήτης, πιθανώς τοϋ 1686 ή 
τών πέριξ έτών, τό Γαλλικό Προξενείο Χανιών έκμισθώ- 
νεται σέ πολύ χαμηλότερη τιμή παρά εκείνα τής S e y d e 
καί τής Κύπρου, στά όποια τό έμπόριο άπ α
γορεύεται στούς Προξένους των. Τονί
ζεται ότι άν οί Γάλλοι Πρόξενοι Κρήτης έμπορεύωνται, θά 
πλεονεκτούν έναντι τών λοιπών εμπόρων χρησιμοποι
ώντας τούς Γενιτσάρους των γιά νά παρεκ
κλίνουν τά άμάξια μέ τίς έλιές πρός τίς άποθήκες των! 
Στή Βερβερία τό έμπόριο επιτρέπεται στούς Γάλλους Προ
ξένους, άλλά οί λόγοι πού έπέβαλλαν τήν έξαίρεση αύτή 
δέν Ισχύουν γιά τήν Κρήτη, όπου τό Προξενείο είναι με
γάλο καί τά Προξενικά δικαιώματα ύψηλά. ‘Επομένως 
πρέπει ν’ άπαγορευθή καί στήν Κρήτη ή εμπορία τών 
Προξένων. Κατά τόν ύπομνηματογράφο τό Προξενείο 
Κρήτης έκμισθώνεται γιά 4500 λίρες, τής Seyde 2.600 καί 
τής Κύπρου 2.000, βλ. Κ.Γ. Κωνσταντινίδην, Κρητ. Χρον. 
Η' (1954) σ. 330. Πράγματι όμως στήν Κύπρο οί Γάλλοι 
δέν έμπορεύονταν ; *Αν τούτο ϊσχυε ίσως στούς πρώτους 
αίώνες, είναι άπίθανο νά συνέβαινε τόν ΙΘ' αί. (πρβλ. Hill 
IV, 64 κ.ά.) τόσο γιά τούς Γάλλους όσο καί γιά τούς 
λοιπούς προξένους. Τό ζήτημα θέλει περαιτέρω διερεύ- 
νηση. Πρβλ. Philip Argenti, Diplomatic Archives of 
Chios 1577- 1841, Vol. I (1954) pp. XV - XVIII κ.έ. 
Τά έργα τοϋ Labrousse καί τοϋ Svoronos δέν μοϋ είναι 
έ δώ προσιτά.
(κ) Βλ. Κυπρ. Χρον. Ζ', 198-208 κ.ά. passim. Πρβλ. 
καί IB', 1936, 161-181.
(κα) Κυπρ. Χρον. [Α' 11935] 177-244 καί IB’ [1936] 81-84. 
(κβ) Κυπρ. Χρον. ΙΑ'[1935], 1935, σ. 210-211, καί 
αύτόθι σελ.225-6, έπιστολή τοϋ A. Laffon τής 17/11/1848. 
(κγ) Ib. Ζ' σ. 206. Πρβλ. IB', 1936, 177-180.
(κδ) Ib. ΙΑ', 234-6 επιστολές τής 24/3 καί 27/3/1859. 
(κε) Πρβλ. Ν. Κυριαζήν, Κυπρ. Χρον. Η' [1931] σ.1-3. 
(κστ) Ib. IB', σ. 178, έπιστολή 21/5/1858.
(κζ) Ib. σ. 179, έπιστολή 14/26/5/1862.
(κη) Ib. ΙΑ', 236-7.
(κθ) Κυπρ. Χρον. I', 1934, σ.30-31. Η', σ. 12, 22, καί ΙΑ', 
σ. 210 : έπιστ. 29/4/1864 τοϋ Γάλλου Προξένου Λάρνακος 
Πρβλ. Ζ', 163-4 καί Hill IV, 373, 233. Πρβλ. Κυπρ. 
Χρον. Στ', 125 καί 166έ.
(λ) Χαρ. Παπαδοπούλλου, ’Ανέκδοτα έγγραφα περί τών 

Σχολείων Λευκωσίας κλπ., Κυπρ. Σπουδ. ΙΘ', 1955, 260 
έ. καί Κ', 1956, 175-207 passim.
(λα) Καί όχι στή Λευκωσία! Πρβλ. όμοια μετατόπιση τοϋ 
γυιοϋ τοϋ Γ. X" Κυριαζή, Νεοκλή Γ. Κυριαζή, τοϋ γνωστού 
γιατρού κι’ Ιστοριοδίφη, στή Λάρνακα : Ν. Κυριαζή, 
Κυπριακή Βιβλιογραφία, 1935, σ.311. Κ.Π. Χατζηϊωάννου, 
Ν. Κυριαζής, Κυπρ. Σπουδ. Κ, σ. 213.

(λα*)  Κυπρ.Χρον. Η', 9-10, 19-20. Hill IV, 196 σημ.2-3. 
Harry Luke, Cyprus under the Turks σ. 199, Κ.Π. Κύρρης, 
op. cit. 8 7, σημ. 39 καί Κυπρ. Χρον. Λευκωσίας άρ.19, 
Μάϊος 1962, σ. 334 σημ. 3.
(λβ) Κυπρ. Χρον. Η', σ. 21.
(λγ) Κυπρ. Χρον. Ζ', 199-200.
(λδ) Hill IV, 82.
(λε) Hill IV, 82-92.
(λς) E.Jarry, Les TempsModernes Paris, [1949] 309-313 
καί 328-339.
(λζ) Hill IV, 93.
(λη) Τόμ. IV, 100 έ.
(λθ) Hill IV, 101-104.
(μ) Hill IV 105-109.
(μα) Hill ib.111-113, 119-122: 1810-1858. Πρβλ.σ.142-5.
(μβ) Hill IV, 112-8.
(μγ) Hill IV, 270.
(μδ) Hill IV, 124-5, 136-7.
(με) Hill IV, 129-131, 138-141.
(μστ) Αύτ. 135.

(μζ) Κυπρ. Χρον. ΙΓ', 1937, σ. 73-77. Κυπρ. Χρον. Ζ', 
110, 106. Πρβλ. καί ΙΓ' 210-219, 241-259 καί Α' 320-323, 
346-348, Β', 35-40, 131-8, 185-7, 206-210, όπου δημο
σιεύεται ή εμπεριστατωμένη βιογραφία τοϋ προγόνου 
τοϋ Ν.Γ. Κυριαζή, Τσελεπή Χατζηγεωργάκη Κυθερείου, 
ή ίστορία τών περιπετειών του στις Δυτ. χώρες μετά 
τίς σφαγές τοϋ 1821 καί τών στενών του σχέσεων μέ 
Γάλλους, Γερμανούς κ.λ.π., π.χ. μέ τόν Pouqueville, τόν 
Don Marcellus, τόν Antonio Caprara κ.λ.π. Πρβλ. 
Κυπρ. Χρον. ΙΓ' 250-2. Γιά τόν ”Αγγελο Παταρό, φυγάδα 
καί αύτόν τοϋ 1821, βλ. Κυπρ. Χρον. ΙΓ', 189-195 καί 
Φιλίου Ζαννέττου, Ίστορία τής Κύπρου σ. 1155.
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Γ. ΑΒΕΡΩΦ

ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Ό χορός του Μαχαιριού 

ή του δρεπανιού, πού καταχρηστικός λέ
γεται καί Τσάμικος, είναι χορός συμβο
λικός, άρκετά θεαματικός καί ένδιαφέρων. 
Χορεύεται άπό δύο άνδρες έκ των όποιων 
ό ένας συμβολίζει τόν αγρόν καί ό άλ
λος τόν θεριστήν, ή ό ένας είναι τό σφάγι- 
ον_καί ό άλλος ό χασάπης.

^.εκινά μέ ένα έλαφρόν καί χαρούμενον 
ρυθμόν ό χασάπης γιά τη δουλειά του. 
Σάν φθάσει στο τέρμα του άρχιζει νά 
κάνη έλιγμους γύρω άπό ένα μαχαίρι πού 
εΐχεν ήδη εύθύς έξ άρχής στερεώση χαμαί 
καί πού στο τέλος γέρνει άνάσκελα χωρίς 
νά έγγίση την γην, γέρνει τό κεφάλι προς 
τά πίσω καί τό πέρνει μέ τά δόντια του, 
ό δέ σύντροφος του τόν ύποστηρίζει στα
θερά κρατώντας τον μέ ένα μαντήλι. ’Α
φού πάρει τό μαχαίρι, μέ τήν βοήθεια του 
συντρόφου του σηκώνεται καί τότε ύπό 
τούς ήχους μιας μουσικής πού ύποβάλλει 
τραγικότητα έκτελεϊ μέ τό μαχαίρι άνά- 
λογες κινήσεις σάν νά κομματιάζει τό 
σφάγιον πού είναι ό σύντροφός του στήν 
προκειμένη περίπτωση.

Χοροί σάν τά Ζεϊμπέκικα καί τσίφτετ- 
τέλια είναι Μικρασιάτικοι. Ό Άραπιές, 
ό Κόνιαλης καί άλλοι είναι ’Ανατολίτικοι 
χοροί, ένώ τό Λέχικο τό Σέρβικο καί πα
ρόμοια είναι Σλαυϊκής προελεύσεως δ- 
πως καί τό Καρροτσέρι είναι Ρουμάνικο.

Τό δτι ύπάρχουν δλα αύτά μέσα στο 
Κυπριακό χορευτικό ρεπερτόριο είναι φυ
σικό. Πάντως τά ξενικά στοιχεία έρχον
ται καί„ παρέρχονται. Ό έμπειρος μελε
τητής εύκολα μπορεί νά ξεχωρίση τά διά
φορα ξενικά στοιχεία άπό τό δλο Κυ
πριακό Μουσικό ρεπερτόριο δπως ό 
γλωσσολόγος τις ξενικές λέξεις άπό τή 
γλώσσα.

"Ο,τι συνέβαινε μέ τις γυναίκες πού ή
θελαν τράβηγμα γιά νά βγουν στόν χο
ρόν, τό άντίθετο συνέβαινε μέ τούς αν- 
δρες.

’Αφού έτρωγαν καί έπιναν άρκετά εις 
σημείοV που ήρχοντο στό κέφι ή καί καμ- 

μιά φορά χωρίς φαγοπότι άλλά μόνο καί 
μόνο γιατί έπηρεάζοντο άπό τήν παρου
σίαν του βιολιού καί των άλλαμένων κο- 
ριτσιων, έπήγαιναν κοντά στό βιολί μέ 
τήν άπαίτησιν νά παίξη γι’ αύτούς. Καί 
δσο έπήγαιναν ένας ένας ή ζευγάρι ζευ- 
γάρι, τό πράγμα δέν ήτο δύσκολο. "Ο
ταν δμως πήγαιναν δυό ζευγάρια ταυτο- 
χρόνως καί κάθε ένα άπό αύτούς ήθελε 
νά τού παίξουν νά χορέψη τό δικό του τό
τε ήταν πού τά πράγματα έδυσκολεύοντο. 
«Παίξε μάστρε ενά συρτό, ό ένας. Μά- 
στρε! Τράβα μας ένα Καρτζηλαμά ό άλ
λος. Τούτο, ό ένας, έκείνο ό άλλος ό 
βιολάρης δέν ήξερε τι νά κάνη. ’Εκείνοι 
έξετέθησαν πιά ή δέ ύποχώρησις δέν έθε- 
ωρειτο ποσώς φρονιμάδα άλλά τό ζήτημα 
πήγαινε μάλλον στό φιλότιμο. Γι’ αύτό 
πολύ συχνά, άν συνέβαινε νά είχαν καί 
κάτι προηγούμενα έπεφτε ό πρώτος μπά- 
τσος, έσηκώνοντο οί καρέκλες πρός τή 
στέγη τό δέ «μαυρομάνικο» ή ή «κάμα» 
άνεσύρετο πολλές φορές άπό τό θηκάρι 
καί τότε πιά έγίνοντο πραγματικές 'Ομη
ρικές μάχες.

Καί μή νομίσετε, δτι τούτο ήταν καμ- 
μιά έξαιρετική περίπτωση ! Κάθε άλλο. 
Ό καυγάς εις τό βιολί ήταν κάτι τό συνη
θισμένο, τετραήμερος δέ γάμος δίχως 
καυγά, μικρόν ή μεγάλο ήταν κάτι τό 
πολύ σπάνιο.

“Ενα ^έθιμο*  πού σιγά σιγά έκλείπει 
έπίσης είναι ή συνοδεία τού άνδρογύνου 
εις τήν έκκλησίαν μέ τά βιολιά.

Τήν Κυριακή μετά τό στόλισμα του 
γαμβρού καί τής νύφης ή» δλη πομπή, 
προπορευομένων τών βιολιών καί άκολου- 
θοΰντος του ίερέως, τού γαμβρού, τής 
νύμφης καί τών λοιπών προσκεκλημένων 
έπήγαιναν στήν έκκλησία καί μέ τόν ίδιο 
έορταστικόν καί θριαμβευτικόν τόνον έ- 
πανήρχοντο εις τό σπίτι των νεονύμφων, 
δπου έπηκολούθη τό κέρασμα καί έστή- 
νετο ό χορός.

Μέσα σέ δλο τό τετραήμερο συμπόσιο 
τού γάμου πού συνίστατο σέ φαγοπότι, 

τραγούδι καί χορό, μία ξεχωριστή συγκί
νηση έχάριζε ό χορός τού άνδρογύνου τήν 
Δευτέραν κατά τήν ώραν πού έπρόκειτο 
νά διαλυθούν τά τραπέζια τού δείπνου.

Τό άνδρόγυνο έπρεπε νά χορέψη τόν 
καθιερωμένο χορό «Γυναικείο Καρτζηλα
μά» ό δέ γαμπρός ήτο ύπόχρεως νά άπο- 
μιμείται τά βήματα τής νύμφης. Τούτο 
διασκέδαζε πολύ τούς παρευρισκομένους 
γιατί ώς γεγονός ό γυναικείος Καρτζη- 
λαμας φαίνεται κωμικός δταν χορεύεται 
άπό άνδρα.

Ή νύφη άπό τή μιά μέ δλη τή σοβαρό
τητα καί τή χορευτική της έπιδεξιότητα 
καί άπό τήν άλλη ό γαμβρός μέ^δλη του 
τήν άδεξιότητα εις τόν χορόν τούτον καί 
τήν κωμικότητά του. Μ’ δλα ταυτα, ό 
χορός ώφειλε νά συνεχισθή καί δλοι οί 
παρευρισκόμενοι συγγενείς καί φίλοι νά 
πλουμίσουν τό άνδρόγυνο. Δίπλα άπό 
τήν καρέκλα καί τό καθιερωμένο πιάτο 
τών βιολάρηδων έμπαινε μιά άλλη καρέ
κλα μέ πιάτο σκεπασμένο μέ μεταξωτό 
μαντήλι καί οί παρευρισκόμενοι έπλούμι- 
ζαν τόν χορόν τού άνδρογύνου. Πολλοί, 
ιδίως έκείνοι πού ήθελαν νά βάλουν χαρ- 
τονίσματα άντί νά τά βάλουν στό πιάτο 
τά έκαρφίτσωναν πάνω στά μαλλιά τής 
νύφης καί στά φορέματα της δπως καί 
πάνω στούς ώμους καί στό στήθος τού 
γαμβρού, θεματικά.

Είναι ή μόνη έξαιρετική περίπτωση κα
τά τήν όποιαν λέγονται τραγούδια μέσα 
στόν Γυναικείον Καρτζηλαμάν. Τούτο γί
νεται εις τόν Τρίτον καί λέγονται τρα
γούδια τέτοια :

1. Γαμπρέ τή νύφη ν’ άγαπάς 
νά μέν τήνε μαλλώνεις
σάν τήν βασιλιτζιάν στή γή 
νά τηνε καμαρώνεις.

2. Τζιαί σοΰ καλή μας νηόνυφη 
π’ άφήνεις τούς γονιούς σου 
τζιαί πάης μέ τόν άντρασ σου 
νάσιης πάντα τό νουσ σου.

3. Στά σπίτια πού καθούμαστην 
πέτρα νά μέρ ραΐση 
τζι’ ό νοικοτζιύρης τού σπιτιού 
σιίλια χρόνια νά ζήση.

Στό τέλος τού χορού, δένεται τό με
ταξωτό μαντήλι μέ τά χρήματα, τό δέ 
πιάτο σπάζεται μέσα στά πόδια τών 

νεονύμφων. ’Έτσι ό χορός τού άνδρογύ

νου τελειώνει καί άρχίζουν οί συνδυασμοί.
Πρέπει νά χορέψη ή νύφη μέ τήν Κου- 

μέρα ό γαμβρός μέ τόν Κουμπάρο, οί 
δυό συμπεθέρες, οί δυό συμπεθέροι καί 
δταν κανείς άπό αύτούς δέν εύρίσκεται 
έκει άντικαθίσταται άπό ένα πληρέστερο 
συγγενή καί μετά ό χορός συνεχίζεται 
άπό τούς ύπολοίπους μέχρι τής διαλύσε- 
ώς του γιά νά συνεχισθή πάλιν τήν έπο- 
μένην.

Ή έπόμενη μέρα είναι Τρίτη, τετάρτη 
δέ ή μέρα τού γάμου. Είναι γνωστόν δτι 
άπό πολλά τώρα χρόνια ή μέρα αύτή έ
χει άποκοπή άπό τό γαμήλιο συμπόσιο.

Έν τούτοις όφείλω νά άναφέρω δτι σέ 
παληά χρόνια κΓ δχι πιο μακράν άπό 
τριάντα κατά τήν ήμέραν αύτήν ό γάμος 
είχε πάλιν τά ξεχωριστά του έπεισόδια 
καί ένδιαφέροντα.

Κατά τήν ήμέραν αύτήν ή συγκέντρω- 
σις εις τό σπίτι τού γάμου άρχιζε περί 
τό ηλιοβασίλεμα. Καί είναι άλήθεια δτι 
ό κύκλος τού γάμου στένευε κάπως. Δη
λαδή περιωρίζετο εις τούς συγγενείς, κον
τινούς καί μακρυνούς, εις τούς κουμπά
ρους καί κουμπάρες καί εις τούς στενούς 
φίλους.

Ένωρίτερον τό άπόγευμα εις τό χωριό 
έλάμβανε χωρά ένα άλλο γεγονός, συν
δυασμός τού τερπνού μετά τού ώφελίμου.

Τά βιολιά, τρεις τέσσερις νέοι άπό τούς 
ένδιαφερομένους τού γάμου καί ένα παι- 
διί καβάλλα στό γαϊδούρι έβγαιναν στό 
γύρω τού χωριού γιά νά συνάξουν όρνι
θες γιά τό νυκτερινό συμπόσιο.

Πήγαιναν λοιπόν σέ δλα τά συγγενικά 
σπίτια καί πάντοτε ύπό τούς χαρμόσυνους 
ήχους τών βιολιών. Καί άν μέν η οικο
δέσποινα είχε τήν πρόνοιαν νά έχη τήν 
κόταν έτοιμη τότε τό ζήτημα έληγεν εδ- 
ΐκολα. Έδένετο καί έδίνετο στό παιδί 
πού ήταν καβάλλα στό γαϊδούρις ”Αν 
δμως ύπήρχε οίαδήποτε άρνησις ή δισταγ
μός, τότε μέ δλον τό θάρρος τής συγγε- 
νίας ή φιλίας, είσωρμούσεν δλη ή συνο
δεία στό σπίτι καί άρχιζε τό κυνηγητό 
τών όρνίθων εις τήν αύλήν πού έγίνετο 
όλόκληρος κυκεώνας καί καμμιά φορά 
άντί μιά κότα έπαιρναν δύο κοτοπουλά- 
κια κΓ άς τηνε τήν νοικοκυρά νά φωνά- 
ζη καί νά διαμαρτύρεται. 'Η άπάντηση 
ήταν «κόπιασε καί σύ νά φας άπό τό μά- 
λι σου».

Τό βράδυ λοιπόν έσφάζοντο οί δεκάδες 
τών όρνίθων καί στό ζωμό των έψήνοντο 
τά μακαρόνια τά όποια είρήσθω ώς έν
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παρόδω άλλα μέν είχαν έτοιμασθή καί 
ξηρανθή στον ήλιο' από μέρες καί άλλα 
την ίδια έκείνη μέρα άπό πολλές γυναί
κες καί με μουσικήν ύπόκρούση.

Ή τελευταία αύτή βραδυά του γαμήλι
ου συμποσίου, παρουσίαζε πολλά ένδιαφέ- 
ροντα καί διασκεδαστικά πράγματα, 
«ατραξιόν» θά ήμπορούσαμε να τά πούμε 
σήμερα, πρώτον γιατί ό κύκλος του" γά
μου ή το κάπως στενότερος καί δεύτερον 
γιατί είχαν άποκάμει πλέον έπί τρία όλό- 
κληρα ήμερονύχτια προηγουμένως μέ 
τούς συνήθεις χορούς καί τά τραγούδια.

Αύτά λοιπόν τά νέα στοιχεία ή σαν τά 
διάφορα αουσικά παιγνίδια καί άσυνήθεις 
χοροί που αποκλειστικό σκοπό είχαν νά 
προκαλέσουν τήν εύθυμία.

Τέτιοι χοροί, παιγνίδια, ήσαν: «Τ ό 
πιπέρι». "Ενας άριθμός άπό άνδρες 
έπιαναν τά χέρια κυκλικά. Ό Πρώτος 
έκρατούσε μιά μαντηλιά μέ ένα γερό κό
μπο εις τό ένα άκρο' κι’ ένώ έδιναν τον 
γύρω τους ό κορυφαίος έτραγουδουσε μέ 
τήν συνοδείαν τών βιολιών.

«Συναχτήτε ρέ κοπέλια 
νά σάς μάθω μίαν τέχνην 

πώς τό τρίβουν τό πιπέρι.
Τρίβουν το, τζιαί τρίβουν το 

τζιαί πάλε ξανά τρίβουν το...

Σταματουσεν απότομα ή μουσική ό δέ 
κορυφαίος έφώναζε τή διαταγή: «Μέ τό 
πόδι τους τό τρίβουν». "Ολοι τότε του 
κύκλου ώφειλαν νά τρίβουν τό πόδι τους 
στο δάπεδο μέχρις οτου ξαναρχίσει πάλιν 
ή μουσική καί η έπωδός του τραγουδιού: 
Συναχτήτε ρέ κοπέλια! Μετά ίδίδετο 
άλλη διαταγή μέ τή ράχη τους τό τρίβουν, 

μέ τή μύτη τους, άλλοίμονό του δέ έκείνου 
πού τολμούσε νά παραβή τή διαταγή του 
κορυφαίου ή πού έφαίνετο διατακτικός 
είς τήν έκτέλεσιν.

Τότε έτρωγεν άλύπητα τις ξυλιές μέ 
τή μαντηλιά καί ή όλη ύπόθεση διεσκέ- 
δαζεν αφάνταστα όλους.

’Ακόμη ένας κωμικός καί άρκετά δια- 
σκεδαστικός χορός ήταν τά «Σάνταλα 
καί Μάνταλα». Δυό άνδρες έκρατουσαν 
ό κάθε ένας άπό αύτούς ένα μακρύ κον
τάρι. Καμμιά φορά έμουντζούρωναν καί 
τά πρόσωπά των καί ύπό τούς ήχους του έν 
λόγω σκοπού έχώρευαν ρυθμικά κάνοντας 
ταυτοχρόνως κάθε είδους γκριμάτσα τήν 
όποια μπορούσε ένας νά φαντασθή ! Έ- 
σ-ράβωναν τό στόμα, άλλοιθώριζαν τά 
μάτια, κουνούσαν τό κεφάλι, έκαμπούρω- 
ναν, έγέρναν πίσω, έπερπατοΰσαν όκλαδόν 
έκτυπούσαν τό κοντάρι όριζόντια καί 
κάθετα πάνω στη γή, τό έβαζαν στούς ώ
μους καί έπερνουσαν τά χέρια άπό πάνω 
καί έγερναν μιά στή μιά πλευρά καί μιά 
στήν άλλη πάντοτε κωμικά καί ρυθμικά, 
καί έν γένει έκαναν κάθε είδους κωμική 
κίνηση πού μπορούσε νά διασκεδάση τούς 
παρισταμένους.

Τ ό «Μ ή λ ο» είναι χορός καί τρα
γούδι. ’Ανήκει είς τήν κατηγορίαν τών 
άντικρυστών χορών όπως οί Καρτζηλαμά- 
δες καί είναι σέ χρόνο 9)8. Είς τά μέ
ρη τής Λεμεσού ύπάρχει παραλλαγή δια- 
φέρουσα άπό τή Λευκωσία καί Σκάλα, ή 
μεταφορά όμως μιας παραλλαγής άπό τό 
ένα μέρος στό άλλο, έξαρτάται κατά μέ- 
γα μέρος άπό τόν μουσικόν έκτελεστήν.
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