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ΘΧ ATODNJCeCDMeN . . .

Άπό πενταμήνου καί πλέον ή Κύπρος άντιμετωπίζει δύο μεγάλους κινδύνους: 
κίνδυνον έξωτερικής έπεμβάσεως καί κίνδυνον έσωτερικών ταραχών. ‘Η έδαφική 
άκεραιότης, ή ασφάλεια καί ή ειρήνη τής Νήσου εύρίσκονται ύπό σοβαρόν άπειλήν. 
Τούς κινδύνους τούτους θά άντιμετωπίσωμεν μετά θάρρους, έν συνδυασμό μετά 
συνέσεως.

’Έχοντες συναίσθησιν του δικαίου μας, έζητήσαμεν ήδη τήν συμπαράστασιν τοΰ 
Συμβουλίου ’Ασφαλείας τοΰ ’Οργανισμού 'Ηνωμένων Εθνών διά τήν διασφάλισιν καί 
κατοχύρωσιν τής έδαφικής ακεραιότητας τής Νήσου μας, άπειλουμένης έξωθεν δι’ 
έπιδρομής. Τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας έκάλεσε διά τοΰ άπό 4ης Μαρτίου ψηφί- 
σματός του πάντα τά μέλη τοΰ Διεθνούς ’Οργανισμού, «δπως, έν συμμορφώσει πρός 
τάς ύποχρεώσεις των βάσει τοΰ Χάρτου τών ‘Ηνωμένων ’Εθνών, απέχουν πάσης 
ένεργείας ή απειλής ένεργείας, ήτις ένδέχεται νά έπιδεινώση τήν κατάστασιν είς τήν 
κυρίαρχον Δημοκρατίαν τής Κύπρου ή νά θέση είς κίνδυνον τήν διεθνή ειρήνην». 
Τό ψήφισμα τοΰτο έπανεβεβαιώθη ύπό τοΰ Συμβουλίου ’Ασφαλείας τήν 13ην Μαρ
τίου, καταδικασθεισών οΰτω καί αΰθις τών κατά τής Κύπρου έπιδρομικών ένερ- 
γειών τής Τουρκίας.

Πέραν δμως τοΰ έξωτερικοΰ κινδύνου έχομεν, δυστυχώς, έπικίνδυνον κατάστασιν 
καί είς τό έσωτερικόν. Καθημερινώς σχεδόν οί Τούρκοι γίνονται ήρωες άπροκλή- 
των έπεισοδίων. Πολλά είναι τά θύματα, τά όποια έθρηνήσαμεν καί άνυπολόγιστοι 
είναι αί ύλικαί ζημίαι, τάς όποιας ύφιστάμεθα.

Παρά ταΰτα οί "Ελληνες είναι πρόθυμοι νά λησμονήσουν τό παρελθόν καί νά 
έπιδείξουν καλήν θέλησιν καί διάθεσιν διά τήν έμπέδωσιν τής ειρήνης καί τήν έπα- 
ναφοράν είς τήν όμαλότητα. Ή έμπέδωσις τής γαλήνης καί τής όμαλότητος τής 
Νήσου έξαρτάται έπομένως έξ όλοκλήρου άπό τούς Τούρκους. ’Εάν, λοιπόν, οί 
Τούρκοι θελήσουν τήν ειρήνην, πρέπει νά είναι βέβαιοι, δτι οί "Ελληνες έχουν τήν 
χείρα τεταμένην μέ τόν κλάδον τής έλαίας.

’Εάν δμως παρ’ έλπίδα οί Τούρκοι τής Κύπρου έπιμένουν είς σχέδια διχοτο- 
μικά καί έπιζητοΰν διά τής βίας τήν έπιβολήν των, θά άντιμετωπίσωμεν ώς άπαρά- 
δεκτον τήν τοιαύτην κατάστασιν. θά άντιμετωπίσωμεν άποφασιστικώς πάσαν 
προσπάθειαν δημιουργίας καταστάσεων, αϊτινες θά τείνουν νά έπιβάλουν άντιδημο- 
κρατικάς καί παραλόγους λύσεις τοΰ πολιτικού προβλήματος τής Κύπρου, θά 
άντιμετωπίσωμεν μετά σθένους πάσαν δυσάρεστον κατάστασιν, έκ τών έσω ή έκ τών 
έξω δημιουργουμένην.

Δέν εϊμεθα καθόλου διατεθειμένοι νά ύποκύψωμεν ε’ις άπειλάς ή έπιθέσεις ή 
έκβιασμούς. θά άγωνισθώμεν μέ θάρρος καί άποφασιστικότητα έναντίον πάσης 
έπιβουλής ή έπιδρομής κατά τής Νήσου μας. Ή Κύπρος είναι πολύ μικρά, ώστε 
νά άπειλήση ή νά έπιβουλευθή οίονδήποτε. Είναι δμως πολύ μεγάλη διά νά άγω- 
νισθή ύπέρ τών ιερών καί τών όσιων της. Πιστεύομεν, δτι δέν θά παραμείνωμεν 
μόνοι είς τόν άγώνά μας. Άλλά καί έάν μόνοι παραμείνωμεν, καί έάν παρ’ ούδενός 
έχωμεν βοήθειαν, θά άγωνισθώμεν μέ τήν βοήθειαν τού θεού καί τήν δύναμιν τοΰ 
δικαίου μας.

Στό εξώφυλλο: ’Αργυρούς δίσκος έκ Λαμπούσης ΟΙ γόιμοι τού Δαβίδ 

(πρωτοχριστιανική περίοδος)
t Ό Κύπρου ΜΑΚΑΡΙΟ^
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ΑΦΙ6ΡΩΣΙΣ
Ό «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ» 

αφιερώνει τήν «Φιλολογικήν Κύπρον» 1964 
ε’ις τόν ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΑΙΠΕΡΤΗΝ, Κύπριον ποιητήν

ΣΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ Δ. Θ. ΛΙΠΕΡΤΗ
. . . . Φαντάζουμαι σά θάχη ή φλόγα πιά φύγη, 
πού τό φθαρτό σου τό σώμα έμψυχώνει, ό καιρός δικαιοκρίτης, 
μέ σεβασμό θέ νά φέρνη τήν τότε γενηά στδνομά σου, 
κ’ έτσι στούς αιώνες θά ζής καί θά πάλλης στή νέα ψυχή της, 
πού θά σκιρτά δακρυσμένη στά ποιήματα τ’ άθάνατά σου, 
καί τό πρεπούμενο, αύτή θά σου δώση, τής νίκης στεφάνι 
πού του θεϊκού κεφαλιού σου στερεί τών συγχρόνων σου ή πλάνη.

ΓΛΑΥΚΟ Σ ΑΛΙΘΕ Ρ Σ Η X
(’Aitò τή συλλογή «'Αιτλή Προσφορά», 1925)

ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ο ΠΡΩΤΟΓΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΕΡΤΗ

Μέ τόν δρο «πρωτογονισμός» εννοούμε τήν τάση πού έχουν ώρισμένοι δημιουρ
γοί ν’ αποφεύγουν τήν έκμετάλλευση και τήν όλοκλήρωση τής πνευματικής κλη
ρονομιάς τού παρελθόντος, τόσο στό περιεχόμενο δσο και στά μέσα τής έκφρασης. 
Άπό τόν ίλιγγο πού προκαλεΐ ή ιστορική σκέψη τού παρελθόντος, προτιμούν τήν 
γαλήνη πού συνοδεύει τήν άπλή επισκόπηση τού παρόντος. Άπό τήν φιλοσοφική 
διείσδυση καί τήν πνευματική αφαίρεση καί άνάλυση, προτιμούν τήν άπλή ήθική 
κρίση καί τήν αισθητική ένατένιση τοΰ φαινομένου. Άπό τήν συμβολική έκφραση 
πού είναι προϊόν σκέψης καί μελέτης τών περασμένων, προτιμούν τήν άναλελυμένη 
έκφραση, πού λέει κάποτε περισσότερα άπ’ δσα χρειάζουνται, προτιμώντας τή 
ζωντάνια, άπό τήν πνευματικότητα. Τά στοιχεία αύτά είναι καί σύμφωνα καί άπα- 
ραίτητα γιά τούς σκοπούς πού έπιδιώκει ή πρωτογονική τέχνη.

Στή στρατιά τών πρωτογονικών δημιουργών άνήκει ό Λιπέρτης. Μιά διασά
φηση είναι άναγκαία. Ό πρωτογονισμός τοΰ ποιητή δέν είναι προϊόν άδυναμίας, 
δπως συμβαίνει μέ τήν όλότητα τών πρωτογονικών Κυπρίων ποιητών. Ούτε ύπο- 
συνείδητος. Κάθε άλλο. Είναι προϊόν δύναμης, συνειδητή επιδίωξη τοΰ ποιητή, πού 
πιστεύει βαθειά στις βασικές έθνικές, χριστιανικές καί κοινωνικές άρετές, τίς ό
ποιες ό πολιτισμός καί ή σύγχρονη ύλιστική νοοτροπία άδειάζει καί έκφυλίζει. 
‘Ότι ή τεχνοτροπία του αύτή είναι προϊόν δύναμης φαίνεται κι’ άπό τό έξής: Ό 
ίδιος λόγω καταγωγής καί σχέσεων άνήκε στήν καλύτερη κοινωνία. “Ομως προ
τίμησε νά σκέπτεται καί νά συγκινήται μέ τόν τρόπο τοΰ Κυπρίου άγρότη. Αύτόν 
έχει μέσα στήν καρδιά του κι’ αύτόν προσπαθεί νά κρατήση μέσα στά φυσικά 
πλαίσια τοΰ ψυχοπνευματικοΰ του βίου. Ούτ’ ένα ηρώα, ούτε μιά στιγμή, ούτε 
μιά πλευρά τής κοινωνικής ζωής τής πόλης δέν περιέλαβε στά ποιήματά του. 
Κι’ άν κάποτε παρουσιάζει, είναι γιά νά τίς άντιδιαστείλη μέ τά άντίστοιχα στοι
χεία τής άγροτικής ζωής.

Τά δημιουργικά έλατήρια πού τροφοδοτούν τήν ποίηση τού ποιητή είναι τά 
φυσικά καί τά ήθικά βιώματα. Ούτε ίχνος πνευματικού βιώματος. ‘H ύποκειμε- 
νική καί ή πνευματική άφαίρεση είναι άγνωστες στήν ποίησή του. Ό άνθρω
πος μέ τόν όποιον άσχολειται, είναι δημιούργημα τών σύγχρονων κοινωνικών, 
θρησκευτικών καί έθνικών παραγόντων. Τόν βλέπει μέ τό άπλό μάτι καί τήν 
άπλή σκέψη τού άνθρώπου τών πρώτων κοινωνιών, κΓ έκφράζει τίς άνησυχίες 
καί τά προβλήματά του μέ τόν ίδιο άπέριττο τρόπο, μέ τόν όποιο τ’ άντικρύζει. 
Αύτό τόν θεό δέν τόν άντικρύζει μέ τό άφηρημένο μάτι τού στοχαστή (κΓ ήταν 
άρκετά μορφωμένος), σάν άπεριόριστη δύναμη χωρίς μορφή, μά μέ τό μάτι τού 
Κυπρίου χωρικού, σάν μορφοποιημένο πατέρα, παραστάτη τού άγαθού καί τιμω- 
ρδ τού κακού άνθρώπου. Ούτε άφηρημένα, ούτε πνευματικά, ούτε σύνθετα στο»-----  
χεία, ύπάρχουν στήν ποίηση τού Λιπέρτη. “Ολα του είναι συγκεκριμένα, θετικά 
καί άπλά, δπως τά φυσικά πλαίσια κι’ οί άνθρωποι πού περιγράφει/^ Γι’ αύτό 
άκριβώς τό λόγο κΓ ή ποίησή του άρέσει έξαιρετικά στις μάζες, γιατί τίς «πα- 
ρηγορεί». Δημιουργεί δηλαδή εύκολα πλαίσια φυγής, έξω άπό τήν όξύτητα τών 
καθημερινών παθών πού σκοτώνουν τή χαρά καί τήν εύτυχία.

‘Η έννοια τής ζωής πού άποτελεί τό φόντο κάθε του δημιουργίας δέν είναι ή 
πλατειά καί πολυσύνθετη πού έχει σχέση μέ τήν πολιτιστική καί τήν κοινωνική 
έξέλιξη, ή πολυκύμαντη ζωή τής πόλης. Είναι ή στενή ζωή τής Κυπριακής ύπαί- 
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θρου. Στενή όμως μέ τήν έννοια του κοινωνικού καί του γεωγραφικού όρου μο
νάχα, γιατί πλαταίνει έξαιρετικά, όταν ό μελετητής κάνει τήν έξίσωση τών έπί 
μέρους προσώπων, καταστάσεων καί άντιλήψεων — καί γίνεται τόσο εύκολα — 
πρός τά σύμβολα πού έκπροσωπούν. (”Η θεοφοβούμενη γυναίκα ή προκομμένη 
κόρη καί ό δουλευτής νέος τοΰ Λιπέρτη, δέν είναι παρά τά σύμβολα τών άντίστοι- 
χων τύπων δλου τοΰ κόσμου, πού ζοΰν κάτω άπό τόν ίσιο δρόμο τοΰ θεοΰ, δπως 
τούς έχουν συνηθίσει γενηές γενηών τών προγόνων τους. Φέρουν μονάχα κυ
πριακό ένδυμα?

Οί ιδέες, οί είκόνες, οί περιγραφές, οί σκηνές στήν ποίηση τοΰ Λιπέρτη έχουν 
μιά διαύγεια καταπληχτική. Ό άναγνώστης βλέπει τις ιδέες. Ή γυναικεία 
άγνότητα κι’ όμορφιά είναι «ματσικόρυδον» 1, πού δσο πιό πολύ τό φυσάει δ άέρας, 
τόσο πιό πολλές μυρωδιές άναδίνει. Ή γυναικεία έλαφρότητα κι’ ή τάση στήν 
παρεκτροπή είναι «σάστα πιόν τζι’ έγειραν οΰλλα» 2( ή κακογλωσσιά «χαμωλιός 
τζιαί θανατικόν πού παρπατεί τζι’ άπλώνει» κΓ ό άκαμάτης «φτείρα κοττημένη».1 2 3

1) ματσικόριδον = tò άνθος νάρκισσος.
2) παροιμία κατά μεταφοράν άπό τά ζώα. Χαρακτηρίζει τόν τέλειον ξεπεσμόν.
3) «Ψείρα λυωμένη μέ τό νύχι» λέγεται ytà τά πράγματα πού δέν έχουν καμμιάν άξια

<Αύτή ή διαύγεια, ό πλούσιος άποφθεγματισμός, κι’ οί συχνές λαϊκές έκφρά- 
σεις καί άντιλήψεις πού χρησιμοποιεί, είναι ένα άπό τά πιό χαρακτηριστικά στοι
χεία τοΰ πρωτογονισμού του.^ Ξεχωρίζοντας ειδικότερα τήν ούσία τοΰ πρωτο
γονισμού τοΰ ποιητή, πρέπει να παρατηρήσουμε πώς δέν έχει καμιά σχέση μέ τή 
στείρα άρνηση, μά σημαίνει τόν άνεπηρέαστο άπό τις άρνητικές άντιλήψεις καί 
τάσεις τοΰ σύγχρονου ύλικοΰ πολιτισμού πού αλλάζουν όλοένα.

Κοντά στήν απλότητα της ούσίας τών θεμάτων πρέπει νά τονισθή κι’ ή άπλό- 
τητα κι’ ή φυσικότητα τού λόγου του. Λεκτικά σχήματα καί τρόποι, πού κάνουν 
τό λόγο περίτεχνο σέ βάρος τής φυσικότητας, ,είναι άγνωστα στήν ποίηση τού Λι
πέρτη. Τό άπλό άντίκρυσμα τών πραγμάτων τού άποκλείει τήν πνευματική άνά- 
λυση, δχι δμως καί τό πρωτόγονο ήθικό άντίκρυσμά τους, πού είναι τόσο ήθικό 
δσο είναι άπλό.

Ό πρωτογονισμός άποκλείει κάθε ίδεαλιστικό, κάθε πνευματικό στοιχείο άπό 
τήν ποίηση τού Λιπέρτη. ‘Η ίδεαλιστική τάση κι’ ή πνευματική άνάλυση ζητούν 
νά έξυπηρετήσουν ώρισμένες καταστάσεις, τάσεις καί τάξεις άνθρώπων. Οί κατα
στάσεις, οί τάσεις καί οί τάξεις αύτές έχουν σχέση μέ τή μειονότητα τών άνθρώ
πων, πού είναι δημιούργημα τών μεγάλων άστικών κέντρων. Ό Λιπέρτης ψυχο- 
πνευματικά άνήκει στή μεγάλη αγροτική οικογένεια, τής όποιας τις καταστάσεις 
καί τή νοοτροπία άντιγράφει. Γιατί πρέπει νά τονισθή καί τούτο. Ό Λιπέρτης 
δέ δημιουργεί καταστάσεις. ’Αντιγράφει μονάχα. Καί τις άντιγράφει μέ τό σκο
πό νά τις διατηρήση. Πιστεύει πώς έκείνο πού έχει δημιουργήσει ή φύση, ή 
χριστιανική θρησκεία κι’ ή έθνική παράδοση είναι τό μόνο άληθινό καί βιώσιμο, 
κΓ έπομένως, είναι τό μόνο πού πρέπει νά διατηρηθή. Νά διατηρηθή δμως δπως 
είναι. Άλλοιώς χάνει τή φυσικότητά του, τήν άλήθεια του. Τό τοπίο πού τό 
χαράζει ό δρόμος δέν είναι φυσικό, οί θρησκευτικές άλήθειες καί καταστάσεις 
χάνουν άπό τήν ήθικότητά τους, δταν άπομακρύνουνται άπό τά πρωτόγονά τους 
πλαίσια, ή δταν νοθεύουνται μέ κοσμικές άντιλήψεις. Σ’ αύτό άκριβώς όφείλουν- 
ται καί κάποια πολύ δηκτικά ποιήματά του γιά τούς καλόγερους καί τήν έπί- 
πλαστη χριστιανική ζωή τους.

Ό πρωτογονισμός του κάνει τήν ποίησή του νά μή γεννά δευτερογενείς έντυ- 

πώσεις καί σκέψεις. Είναι γνωστό, πώς ή όρθόδοξη άντίληψη γιά τήν ποίηση 
καί τήν Τέχνη γενικά είναι, πώς πρέπει νά γεννούν δευτερογενείς έντυπώσεις καί 
σκέψεις. Νά έκφράζουν τόσα μόνον, δσα έπιτρέπουν στόν άκροατή ή τόν θεατή 
ν’ άναπλάση άλλά τόσα. Νά μή προκαλούν μονάχα άπλούς αισθητικούς ή πνευ
ματικούς έρεθισμούς, άλλά νά θέτουν σέ κίνηση τόν ψυχοπνευματικό κόσμο τού 
άναγνώστη ή τοΰ θεατή. ’Έτσι μονάχα θά προκαλέσουν έκρήξεις τοΰ έσωτερικοΰ 
κόσμου καί θά προπαρασκευάσουν τόν δρόμο πρός τή ψυχική κάθαρση. *0  Λι
πέρτης τά λέει δλα. ‘Η έπίδραση τής τέχνης του σταματάει στις πρωτογενείς 
έντυπώσεις. Οί περιγραφές, οί ήθικοί άφορισμοί, ό διδακτισμός κι’ ή συγκίνηση 
σταματούν μέ τή φωνή τών ήρώων του. Δέ γεννάει έρωτηματικά. Αύτό είναι 
σύμφωνο μέ τόν πρωτογονικό χαραχτήρά της. “Ομως δέν πρέπει νά νομισθή, πώς 
αύτό ζημιώνει τήν καθαρή αισθητική συγκίνηση. Οί έντυπώσεις πού γεννάει ό 
Λιπέρτης είναι τόσο έντονες πού δέν άφήνουν περιθώρια γιά συμπλήρωση. Μά καί 
ν’ άφηνε, θά ταν δύσκολο νά συμπληρωθούν. Πνευματικές συμπληρώσεις μπορούν 
νά κάνουν πολλοί, φυσικές δμως έλάχιστοι, δσοι ζούν μέσα στή φύση. Είναι βέ
βαιο, πώς δέν έπεδίωξε ποτέ νά δημιουργήση τέτοιες έντυπώσεις, γιατί ήταν έξω 
καί άπό τή φύση τών ήρώων του καί άπό τή δική του φύση. Οί μόνες δευτερο
γενείς έντυπώσεις, δχι σκέψεις, πού αφήνει ό Λιπέρτης, είναι άνάλογες μέ έκεϊνες 
πού αφήνει ό Θεόκριτος μέ τόν όποιο έχει πολλές άναλογίες. Στόν Θεόκριτο ή 
παραστατικότητα είναι τόσο έντονη, πού δέ σέ άφήνει νά βγής άπό μέσα. Σέ 
κρατά δεμένο άπάνω στό βουνό, ανάμεσα στις γίδες καί τούς βοσκούς καί κάτω 
άπό τά πεύκα. Ό Λιπέρτης ζωγραφεί τόσο έντονα τό χωριό καί τόν κάμπο, πού 
σού γεννά έντονο τό συναίσθημα τής νοσταλγίας τής αγροτικής ζωής.

" ( ’Άλλο στοιχείο τού πρωτογονισμού του είναι τό άνεξέλιχτο. Άνεξέλιχτοι οί 
ήρωές του, άνεξέλιχτος ό ίδιος, άνεξέλιχτα τά μέσα, οί είκόνες, οί ρυθμοί τής 
ποίησής του. Τό άνεξέλιχτο τού Λιπέρτη ήταν κι’ αύτό ζήτημα πεποίθηση^ Ό 
ήθικός του κόσμος, τά αίσθήματά του, οί αντιλήψεις του γενικά, έχουν μιά πρω
τογονική άκαμψία, πού τοΰ είχε καλλιεργήσει, κοντά στά άλλα, κΓ ό μονήρης 
βίος τοΰ ζούσφ Ή ποίησή του ξεπηδάει μέσ’ άπό τό είναι του, αύθόρμητη, χωρίς 
πνευματικά κι*  ήχητικά στολίδια, ρωμαλέα, φυσική, λές κάποια άνώτερη μυστη- 
ριακή δύναμη άνοίγει τόν κρουνό τής ψυχής του, πού τραγουδάει σάν άπό μυστη- 
ριακή φλογέρα, δπως στό γνωστό έργο τοΰ Παλαμά. Δέν μπορούσε άλλως τε 
νά γίνη κΓ άλλοιώς. 'Η φύση, τό κυριώτερο πλαίσιο τής έμπνευσής του, άνε- 
ξέλιχτη είναι. Αιώνες τώρα παρουσιάζει τά ίδια στάδια καί τις ίδιες μορφές δη
μιουργίας.

Χαραχτηριστικό τού πρωτογονισμού του είναι κι’ ή τέλεια έλλειψη κενοΰ κΓ 
ή έλλειψη τού άπίστευτου καί τού τρόμου άπό τήν ποίησή του. Τό κενό δημι
ουργεί τό απίστευτο καί ξεμακραίνει άπό τή φύση. Τό άπίστευτο ξεμακραίνει 
άπό τήν τέχνη κι’ έμποδίζει τήν καλλιτεχνική φυγή. Ό τρόμος είναι δημιούργη
μα τής άνθρώπινης κοινωνίας καί δέν έχει καμμιά σχέση μέ τή φύση.

Μέ τόν άνεξέλιχτο συντηρητισμό του ό Λιπέρτης πρόσφερε άνεχτίμητη έκ- 
δούλευση στήν έπιστήμη καί τό έθνος.

Στήν έπιστήμη, ειδικά στή Λαογραφία, πρόσφερε πολύτιμα βοηθήματα γιά τή 
μελέτη τών ήθών, τών έθίμων, τών ιδανικών, τών τρόπων ζωής τής Κυπριακής 
άγροτιάς. Σωστό ζωντανό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης είναι τά ποιήματά του/ Τό 
έργο του μάλιστα είναι πολυτιμότερο άπό έκείνο τής έπιστήμης.’ *Η  έπιστημονική 
Λαογραφία καταγράφει καί ήχογραφεί γιά τόν μελετητή. Ό Λιπέρτης κατέγρα
ψε, ήχογράφησε καί δραματοποίησε γιά τόν ίδιο τόν χωρικό. Πρόβαλε τις άξιες 
τής ζωής του μπρος στά ίδιά του τά μάτια μέ τόν καλύτερο τρόπο, καί τού ύπό- 
δειξε τά στοιχεία πού πρέπει νά έπιβιώσουν, γιά τήν ίδιά του εύτυχία. Μελετητής 
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και θαυμαστής τής έθνικής λαϊκής ζωής τής Κύπρου, έγινε μέ τήν πίστη καί τήν 
και ξ°μ°θέτης. Νομοθέτης δμως, δχι μέ τή ψυχρή γλώσσα τής έπι- 

βολης, μά μέ τη θερμή γλώσσα τής τέχνης. Τό έργο του, αν προσθέση κανείς 
τήν πλούσια καί γνήσια κυπριακή του διαλεχτό, παίρνει χαραχτήρα εθνικό, κι’ 
ό συντηρητισμός του γίνεται αρετή. Εκείνος πού διασώζει καί καλλιεργεί τις 
εθνικές αξίες, είναι κι’ εθνικός έργάτης.

Η διαπίστωση αύτή συνεπάγεται τήν ανάγκη τής συστηματικής εισαγωγής 
τοΰ έργου του, ^άν δχι στό πρόγραμμα διδασκαλίας, τούλάχιστο στό πρόγραμμα 
σχολικών τελετών. Μά καί στό πρόγραμμα διδασκαλίας πιστεύουμε πώς έχει 
θέση τό έργο του Λιπέρτη. Δέν είναι μονάχα τά βαθειά διανοήματα πού άπεργά- 
ζουνται τήν προσωπικότητα τοΰ πολίτη, μα κι’ ή μελέτη κι’ ή έχτίμηση τών εθνικών 
αξιών. Αύτή ή μελέτη «απεργάζεται καί σφυρηλατεί τάς έθνικάς συνειδήσεις» 
δπως διδάσκει κι η Αγωγή τοΰ πολίτη, ενα μάθημα πού πρέπει νά κατέχη ούσια- 

—στική θέση σέ κάθε σχολικό πρόγραμμα. 'Η εθνική αξία τής ποίησης του Λιπέρτη 
δέ βρίσκεται μονάχα στό δτι ζωγράφησε καί διατήρησε μέ τή συντηρητικότητά 
της πιστά τίς σπουδαιότερες λοΛκές άξίες τής Κυπριακής ζωής. Βρίσκεται καί 
στό δτι μέ τή δύναμη καί τή γνησιότητά της μπορεί νά τίς κάνη βιώματα σέ κάθε 
στιγμή.] Σήμερα μάλιστα που ή μεγάλη άλλαγή τών δρων ζωής του αγρότη, ή 
συχνή έποικοινωνία του μέ τήν πόλη, ή έργατοποίησή του, τόν έχουν άπομακρύνει 
μοιραία άπό τίς αύστηρές αντιλήψεις γιά τή ζωή καί τίς πατριαρχικές παραδόσεις 
γιά τήν τιμή, τήν αξιοπρέπεια, τήν προκοπή, τήν άρετή γενικά, καί τή γνήσια 
χριστιανική ζωη, η πρωτογονική ποίηση τοΰ Λιπέρτη μέ τούς ολοζώντανους ήρωες 
τοΰ παληοΰ καιροΰ, τίς μανάδες, τίς στετέδες, τούς παππούδες, τούς γέρους 
παπάδες μπορεί νά προβάλη καί νά έπιβάλη ασυζήτητα τίς παληές έθνικές λαϊκές 
άξίες στή ζωή τοΰ χωρικού. 'Η ψυχική κι’ ή ήθική όμορφιά δσο καί νά παραγκω- 
νισθοΰν, δέ σκοτώνουνται άπό τή μηχανή. Τό άνασκάλεμά τους μιά καί δυό 
καί τρεις φορές, δέ μπορεί παρά νά τίς ζωντανέψη καί νά τίς κάνει βιώματα.

θά κλείσουμε τή μελέτη αύτή μέ τοΰτο. Ό πρωτογονισμός τοΰ Λιπέρτη δέν 
είναι ζήτημα μονάχα φραστικής καί τεχνικής άπλότητας. Είναι καί ζήτημα δια
τήρησης τής έθνικής άρχαϊκής αρετής. Άπό τήν άποψη αύτή ό ποιητής γίνεται 
κι’ έθνικός δάσκαλος. Τό Κυπριόπουλο πού πρέπει νά γνωρίση τίς ‘Ελληνικές 

ή άξίες, πρέπει πρώτα νά γνωρίση τίς παλαιικές Κυπριακές. Άπό τή γνωριμία 
τούτη θά συνειδητοποιήση τήν παραλληλία τοΰ Κυπριακού καί τοΰ Έλληνικοΰ 
Ελληνισμού, καί θά σταθεροποιήση τήν πίστη του στήν Ελλάδα καί τήν Κύπρο.

ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΓΕΩΡΓ. Α. ΜΑΡΚΙΔΗ

ΛΙΠΕΡΤΗΣ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Χθές, έπέτειο τού θανάτου τού ξεχωριστού διαλεχτικού τής Κύπρου ποιητή, 
ήρτε πιό έντονα άπό κάθε άλλην ήμέρα στή θύμησή μας ό Λιπέρτης, ή ζωή και 
τό έργο του. Κάτι λοιπόν πού σχετίζεται μ’ αύτόν σέ συνδυασμό μέ τόν Παλαμα 
κι’ ’Ακαδημίαν, είναι κι’ οί σημερινές γραμμές, π’ άποτελοΰν κάπόια συμβολή 
στό μνημόσυνο τ’ άξέχαστου Λιπέρτη, καθώς καί σέ κείνο τού μεγάλου Παλαμα, 
πού πέθανε χωρίς νά προφτάσει άτυχώς νά δει τήν άπό τά νύχια νεοβαρβάρων 
καταχτητών έπικειμένην άπαλλαγήν τής γεμάτης άπό παλληκαριάν, έθνική τιμή 
καί δόξαν Ελλάδας, πού τήν είχε τραγουδήσει ό Παλαμάς τόσο μεγαλόστομα, 
τόσον άξια καί σεμνά.

* * *

"Οταν έπρόκειτο νά έκδώσει ό Λιπέρτης τό δεύτερο τόμο τών «Τζυπριώτικων 
Τραουδκιών» του, μέ είχε παρακαλέσει νά τού γράψω καί πάλι τόν πρόλογο, μά 
τού ύπόδειξα πώς, άφοΰ ήταν δικός μου ό πρόλογος τοΰ πρώτου τόμου, θά 
’ταν καλύτερο νά γραφόταν άπό κάποιον άλλο κείνος τοΰ δευτέρου,, καί τόν δια
βεβαίωσα πώς θά παρακαλοΰσα τόν Παλαμα νά προλογίσει κείνος τό δεύτερο τόμο 
τών Τζυπριώτικων Τραουδκιών. Καί πράγματι τό φθινόπωρο τοΰ 1929, δταν στήν 
έπιστροφή μου άπό τό Λονδίνο, Παρίσι καί Βιέννη, πέρασ’ άπό τήν ’Αθήνα, έδωκα 
στόν Παλαμα δακτυλογραφημένα τά χειρόγραφα τοΰ Β' τόμου καί τόν παρα- 
κάλεσα νά γράψει άνεπηρέαστα σέ κανένα μήνα τόν πρόλογο, γιατί θάρχιζε σέ 
λίγο ή έκτύπωση. Τού μίλησα καμπόσα γιά τό έργο τοΰ Λιπέρτη, καί μου ύπο- 
σχέθηκε μέ προθυμία κι’ εύγένεια πώς σέ κανένα μήνα θά μούστελνε τόν πρόλογο.

"Οταν έπέστρεψα στήν Κύπρο, έγραψα στόν Παλαμάν ύπενθυμίζοντάς του 
τήν ύπόσχεσή του. Μά περνούσαν οί έβδομάδες χωρίς νά φθάσει δ πρόλογος, 
κι’ ό Λιπέρτης, άνυπόμονος δπως ήταν, βιαζόταν ν’ άρχίσει τήν έκτύπωση. ’Έ
χοντας ό ποιητής τήν πεποίθηση πώς θ’ άμελήσει ό Παλαμάς, μέ παρακάλεσε πάλι 
νά γράψω τόν πρόλογο, καί μή θέλοντας νά τόν πικράνω μέ τήν άρνησή μου, έ
γραψα πράγματι κάτι γιά τά πατριωτικά του τραγούδια. Αύτό, άφοΰ άλλαξα με
ρικές γραμμές τής άρχής, μπήκε ώς έπίλογος τού B' τόμου (στις σελ. 111—117), 
γιατί, λίγο πρίν άρχίσ’ ή έκτύπωση, μουστειλε περί τά μέσα τού Δεκέβρη τού 
1929 τόν πρόλογό του ό Παλαμάς, στενοχωρημένος γιά τήν άργοπορία, κι’ έκ- 
φράζοντας τήν έπιθυμία νά μπει ώς έπίλογος, άν έφθανεν άργά.

Κι’ ή στενοχώρια τού Παλαμα γιά τήν άργοπορία, φαίνεται άπό τό κατωτέρω 
γράμμα του τής 10.12.1929, πού μούστειλε συνοδεύοντας τόν πρόλογο.

Άθήναι 10.12.1929
’Αγαπητέ Κύριε Μαρκίδη,

Δυστύχημα είναι πού δέν κατώρθωσα, γιά χίλιους δυό λόγους, νά άπο- 
κριθώ έγκαιρα στήν παράκληση σας. Φοβούμαι πώς θά είναι άργά. Δέν 
ξέρω πώς θά σάς φανούν τά βιαστικά αύτά λόγια, άλλ’ άν άξίζουν, εύχομαι 
νά μήν είναι άργά.

”Αν δέν μπορεί νά μπούν ώς πρόλογος, δέν ήμπορεί νά τεθούν ώς έπί
λογος; Έβράδυνα ν’ άπαντήσω στό γράμμα σας, μέ τήν έλπίδα νά σάς 
άπαντήσω μιά καί καλή.
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'Οπωσδήποτε γράψετε μου γιά νά είμαι τούλάχιστον ήσυχος. Δυό λόγια 
σάς ρίχνω, βιάζομαι νά παραδώσω στό ταχυδρομείο τό γράμμα μου.

Δεχθήτε τούς έγκάρδιους ασπασμούς μου καί χαιρετίστε άπό μέρους μου 
τούς φίλους.

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

Πρόφθασε λοιπόν ό πρόλογος λίγο ακριβώς πριν άρχίσ’ ή έκτύπωση του Β ' 
τόμου, κι’ έτσι μπήκε στις σελίδες 7—11. Είναι άρκετά έπαινετικός γιά τά τρα
γούδια τού Λιπέρτη, κι’ ώς γνωστόν άρχίζει ώς έξης:

«'Όποιος διαβάση τόν πρόλογο πού έγραψεν ό Γεώργ. Α. Μαρκίδης γιά τά 
Τζυπριώτικα Τραούδκια τού Δ. Λιπέρτη, πού είδαν τό φως στά 1923 θά βρεθή 
σέ δύσκολη θέση δστερ’ άπό τό γνώρισμα τών τραγουδιών αύτών, άν θέλη νά πή 
γιά κείνα τή γνώμη του. Ή κριτική του Μαρκίδη πόσο καλά τά λέει γιά τόν 
ποιητή... Άλλ’ άν κανείς καλά τό στοχασθή, ποτέ δέν παίρνει τέλος ή έντύπωση 
πού ή όμορφιά προξενεί τόσο στήν τέχνη δσο καί στή φύση...»

'Όταν τό 1936 ό Λιπέρτης πήγε στήν ’Αθήνα (δπου κι’ άπάγγειλε μέ τόσην 
έπιτυχία στόν Παρνασσό, μέσα σ’ άληθινή κοσμοσυρροή, κάμποσ’ άπό τά Κυπριώ
τικα Τραγούδια του) έπισκέφθηκε στό σπίτι του τόν Παλαμάν. Τίς έντυπώσεις 
τού Λιπέρτη άπό τήν έπίσκεψή του κείνη, τίς βρίσκει κανείς στό κατωτέρω πρός 
έμένα γράμμα του, πού μουστειλ’ άπό τήν ’Αθήνα:

Άθήναι 27 ’Απριλίου 1936
Φίλτατέ μου,

Προ όλίγων ή μερών είχα τήν μεγάλην εύχαρίστησιν νά έπισκεφθώ τόν 
Παλαμάν. Είχα περάσει τό πρωί άπό τό σπίτι του, δπου έμαθα δτι δέχεται 
μόνον τό απόγευμα· διά νά μή παραβώ τήν συνήθειάν του τόν έπεσκέφθην 
τ’ απόγευμα.

Μέ ύπεδέχθη μέ μεγάλην εύπροσηγορίαν καί εύγένειαν καί μού άφήκε 
τήν έντύπωσιν δτι ηύχαριστήθη πολύ διά τήν έπίσκεψίν μου καί μού έξέφρα- 
σεν έπανειλημμένως τόν ένθουσιασμόν του διά τήν προσωπικήν γνωριμίαν πού 
έκάμαμεν.

Είναι πράγματι τόσον καλός καί εύγενικός δπως μού τόν έλεγες. Δέν 
παρέλειψεν νά μ’ έρωτήση, αγαπητέ Γεώργο, καί γιά σένα, διά τόν όποιον 
μού έξέφρασε τήν έκτίμησίν του, είπών πολλά τά καλά γιά σένα.

Μέ διεβεβαίωσε έπίσης γιά τήν άγάπην του έν γένει πρός τήν Κύπρον, 
τήν όποιαν λυπεΐται διότι δέν ήδυνήθη νά γνωρίση προσωπικώς, καίτοι είχε 
προσκληθή καί άπό τήν Λεμεσόν προ έτών, ώς έπίσης τόν είχες προσκαλέσει 
καί σύ.

Έμιλήσαμεν έπίσης διά τά Τζυπριώτικα Τραούδκια, τά όποια είχε τήν 
καλωσύνην νά μού έπαινέση καί προσωπικώς. Φυσικά τού έξέφρασα τόν θαυ
μασμόν μου διά τό έργο του καί τού ηύχήθην ύγείαν πρός συνέχισιν αύτού. 
Δυστυχώς είναι πολύ καταβεβλημένος μή έξερχόμενος σχεδόν. Ώς έκ τούτου 
βεβαίως δέν θά δυνηθή νά παραστή στήν απαγγελίαν μου στόν «Παρνασσόν», 
ή όποια ώς ξέρεις θά γίνη τήν 3ην Μαΐου μέ είσήγησιν διά τό έργον μου έκ 
μέρους τού κοινού φίλου κ. Συκουτρή.

Μέ άδελφικήν άγάπην
Δ. θ. ΛΙΠΕΡΤΗΣ

Γιά τόν Παλαμάν ό Λιπέρτης είχε γράψει μερικούς στίχους στό σχετικό πανη
γυρικό τεύχος τού περιοδικού «Πάφος» τ’ ’Απρίλη 1936.

* * *
Ό Παλαμάς ξέρω πώς συμπαθούσε τήν ιδέαν νά βραβευθούν ύπό τής ’Ακα

δημίας τά «Τζυπριώτικα Τραούδκια». Μά δέν κατωρθώθηκε ή βράβευση τους 
γιά λόγους, φαντάζομαι, τυπικούς. Γιά τό ζήτημ’ αύτό είχαν φροντίσει μερικοί 
στήν ’Αθήνα, ένδιαφέρθηκε δέ άρκετά κι’ ό Μιχ. Ρόδάς, πού είχε μάλιστα γρά
ψει έπανειλημμένως γιά τούτο καί στό «Ελεύθερο Βήμα». Κρατώ δυό γράμματα 
τού Ρόδά ήμερ. 19.1.1935 καί 31.1.1935, στά όποια κάμνει λόγο γιά τίς ένέρ- 
γειες του σχετικά μέ τήν ’Ακαδημία. ‘Όταν είχα συστήσει στό Ρόδά τόν Λιπέρτη, 
παρακάλεσα τόν δεύτερο ν’ απαγγείλει μερικά του τραγούδια, καί θυμάμαι πώς 
ό Ρόδάς έκλαιε σάν παιδί καθ’ δλο τό διάστημα τής άπαγγελίας τών Τζυπριώ- 
τικων τραγουδιών, πρό παντός τών πατριωτικών.

Ό Ρόδάς γράφοντας σ’ ένα περιοδικό τού έξωτερικοΰ τόν ’Απρίλη τού 1935 
γιά «Τά βραβεία τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών» σημείωνε καί τά έξής: «Τά έργα 
όλων δσοι έβραβεύθησαν καί έπηνέθησαν, είναι δλα άξια τής γενομένης τιμής. 
Άλλά τούτο δέν σημαίνει δτι ή ’Ακαδημία έξεπλήρωσεν έξ όλοκλήρου τό καθή
κον της. Καί φαίνεται δτι οί πλησιέστερον πρός αύτήν εύρισκόμενοι λαμβάνονται 
ύπ’ δψιν. Ή παρατήρησή μου αύτή άφορα τήν παράλειψιν τοΰ Κυπρίου ποιητού 
κ. Λιπέρτη, τού ποιητού τών Τζυπριώτικων Τραγουδιών, ποιητού μεγάλου είς 
έμπνευσιν, τέχνην, ιστορίαν γλώσσης, πατριωτισμόν. Γνωρίζω έξ αύθεντικής 
πηγής δτι μία έκ τών ένταύθα Κυπριακών όργανώσεων είχεν ύποβάλει τά σχετικά 
έγγραφα πρός τήν ’Ακαδημίαν, καί έχει κάμει τήν δέουσαν ύπόδειξιν διά τήν 
βράβευσιν τής ποιητικής έργασίας τού κ. Λιπέρτη. Άλλά ό κύκλος τών ’Ακαδη
μαϊκών έπροτίμησε ν’ άναβάλη τήν κρίσιν έπί τού έργου τού Κυπρίου ποσ^ού. 
Ή παράλειψη αϋτη βεβαίως δέν μειώνει τήν αξίαν τού ποιητού, διότι έχει τήν 
θέσιν του στερεόν άνάμεσα είς τόν πνευματικόν κόσμον, πού κρίνει έλευθέρως 
καί μέ άληθή συνείδησιν. Μειώνει δμως αύτήν τήν ’Ακαδημίαν καί τήν ύποβιβάζει 
είς ίδρυμα στενών προσωπικών άντιλήψεων».

’Εκτιμώντας άφ’ ένός είλικρινά τό έργο τοΰ Λιπέρτη, κι’ άπό τήν άλλη μεριά 
θέλοντας, χάρη τοΰ τόπου, νά δημιουργηθεί ένδιαφέρο γιά τήν πνευματική ζωή 
καί κίνηση τής Κύπρου, είχα ένδιαφερθεί κάποτε κΓ έγώ γιά τή βράβευση τών 
«Τζυπριώτικων Τραγουδιών». ΚΓ είχα μιλήσει τό 1933 πού ήμουνα στήν ’Αθήνα 
σέ μερικούς λογίους έκεΐ γιά τό ζήτημ’ αύτό, μεταξύ δέ τούτων καί στόν ύφηγητή 
τότε Συκουτρήν, λίγο δηλαδή πριν έκδοθεί ό τρίτος τόμος τοΰ Λιπέρτη. Στόν 
Συκουτρήν, πού έργαζότανε στήν ’Ακαδημίαν, είχα γράψει καί λίγο ένωρίτερα, 
πήρα δέ τό άμέσως κατωτέρω δημοσιευόμενο γράμμα του:

Άθήναι 15 Ιουνίου 1933

Αγαπητέ φίλε Κε Μαρκίδη,
Σάς έντρέπομαι κυριολεκτικώς, πού τόσον άργά άπαντώ στό γράμμα 

σας. Ή άρχική άφορμή ήταν ή έπιθυμία νά δώ τί μπορεί νά γίνει γιά τήν 
ύπόθεσι τοΰ κοινού μας φίλου κ. Λιπέρτη. Τότε πού μοΰ έγράψετε εΐχαμεν 
έδώ άρκετές άνωμαλίες, παραίτησιν τοΰ κ. Μενάρδου, άνάληψιν τοΰ έργου 
άπό τόν κ. Αίγινήτην, δλα τά πράγματα δχι πολύ κατάλληλα γιά ένέργειες, 
άφού καί ό Μενάρδος, καθώς ξέρετε, είναι άρκετά καταβεβλημένος καί άρ
κετά άδιάφορος. Δυστυχώς τά βραβεία τής Ακαδημίας δίδονται γιά έργα 
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έκδιδόμενα έντός ώρισμένης προθεσμίας, άφοΰ δλα είναι χορηγήματα Ιδιω
τών καί δέν έχει ίδικήν της περιουσίαν.

Του χρόνου πού μάς έρχεται μπορεί κάτι νά γίνη αν είμαι έδώ. Γιατί 
καθώς θά είδατε στάς έφημερίδας, ή Φιλοσοφική Σχολή του Γερμανικού 
Πανεπιστημίου τής Πράγας έπρότεινεν έμενα ώς τακτικόν καθηγητήν είς τήν 
χηρεύουσαν έδραν κλασσικής φιλολογίας, καί μετά τήν - καταφατικήν μου 
άπάντησιν περιμένω έντός αύτοΰ ή τοΰ άλλου μηνάς άν τό Τσεχοσλοβακικόν 
Ύπουργείον θά έγκρίνη ή δχι τόν διορισμόν μου. ’Έτσι θ’ άφίσω τήν Ελ
λάδα, καθώς βλέπετε, άν δχι γιά πάντα, όπωσδήποτε γιά καιρό πολύ.

Καί πάλι μέ συγχωρεΐτε. Χαιρετισμούς στόν κ. Λιπέρτην καί τούς άλ
λους φίλους. Σάς στέλλω ένα μικρό μου δημοσίευμα, πού θά σάς ένδια- 
φέρη ίσως.

Δικός σας
I. Α. ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

* * *
Μιλώντας γενικά κι’ άσχετα πρός τό Λιπέρτη καί τήν Έλλην. ’Ακαδημίαν, 

όφείλω νά ομολογήσω πώς δέν παίζουν γιά ένα έργο τά βραβεία συνήθως ρόλο 
ούσιαστικό, μήτε συχνά έπηρεάζουν τήν άπαξίαν ή άξίαν αύτοΰ. ΚΓ οΰτε πάντα 
δίνω καμμιά προσοχή. Πόσα έργα πού βραβεύτηκαν δέν έσβησαν σέ λίγο. Ή 
τύχη τών βραβευθέντων δραματικών έργων τοΰ Άντωνιάδη είν’ άρκετά διδακτική. 
ΚΓ άπό τήν άλλη μεριά μήπως δέν άγνοήθηκε ό Παλαμάς άπό τό βραβείο Νόμπελ, 
μέ τό όποιο, καθώς έγραψα τό 1936, «φαίνεται πώς έρωτοτροποΰν έκάστοτε ή πο
λιτική καί τό ένδιαφέρο τών Ισχυρών»; Δέν είναι ή άδιαφορία, τά γαυγίσματα, 
τά πάθη ή κΓ οί έπαινοι τών συγχρόνων, πού θά ποΰν τήν τελευταία λέξη. Μά 
είναι ή άμερόληπτη έκτίμηση καί κρίση τών κατοπινών.

Καί χωρίς λοιπόν τό σουηδικό βραβείο θά ζήσει τό έργο τοΰ Παλαμα στήν 
έκτίμηση καί σεβασμό τών Πανελλήνων, πού θά γεννώνται μέσα στούς καιρούς, 
καθώς έπίσης, τηρουμένων τών αναλογιών, νομίζω πώς θά ζήσει χωρίς κανένα 
βραβείο καί τό διαλεχτικό έργο τοΰ Λιπέρτη στήν ψυχή καί τήν άγάπη τών Ελ
λήνων κατοίκων τής Ελληνικής αύτής Μεγαλονήσου, πού θά ρθοΰν κατόπιν 
άπό μάς.

18.7.43 ΓΕΩΡΓ. Α. ΜΑΡΚΙΔΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΕΡΤΗ
ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Κου ΓΕΩΡΓ. Α. ΜΑΡΚΙΔΗ

Λευκωσία Δεκέβρης 1963

’Αγαπητή «Φιλολ. Κύπρος»,
Άνταποκρινόμενος στήν εύγενική σου έπιθυμία, δπως δώσω κάτι σχετικό 

μέ τό Λιπέρτη, στόν παρόντα τόμο, τόν άφιερωμένο στόν άξέχαστο διαλεκτικό ποιητή 
τών «Τζυπριώτικων Τραουδκιών» — γιά τόν όποιον έχω γράψει τόσες φορές — 
στέλνω έκτος τών γραμμών αύτών, άντάμα καί τό σημείωμά μου «Λιπέρτης, Πα
λαμάς, ’Ακαδημία» πού περιέχει μερικά κείμενα καί γεγονότα, καί πού τό είχα 
γράψει καί δημοσιεύσει πριν είκοσι χρόνια. Δίνω έπίσης άπό τά χειρόγραφά του, 
πού μοΰ είχε χαρίσει, τό χειρόγραφο τοΰ χαριτωμένου τραγουδιού του «ΜαΟρα 
άμμάδκια», γιά νά μπει ή φωτοτυπία του στόν ίδιο τόμο.

Συγχαίρω τόν «Πνευματικόν "Ομιλο Κύπρου», στόν όποιον άνήκει ή Φιλο
λογική Κύπρος, τόσο γιά τήν προτομή δσο καί γιά τήν άφιέρωση τοΰ τόμου τού
του στό Λιπέρτη, μέ τήν εύκαιρία πού συμπληρώθηκαν 25 χρόνια άπό τόν καιρό 
πού έχει κλείσει τά μάτια του γιά πάντα. Μά κΓ άν πέρασαν 25 χρόνια, έν τούτοις, 
πρός πείσμα θαρρείς τής καταλυτικής δύναμης τοΰ καιρού, ή παρουσία του είναι 
σάν άκατάλυτη καί ζωντανή. Στήν κυπριακή θύμηση κΓ άγάπη θά μένει πάντα 
ριζωμένος σά ρωμαλέα κΓ αγέραστη δρΰς.

Στό Μεξικό κάποιο δέντρο, πού τό λένε Γκουαράκι, άποθηκεύει νερό γιά 25 
ολόκληρα χρόνια. ΚΓ ό Λιπέρτης λοιπόν, αντλώντας άπό τις γνήσιες πηγές τής 
Κυπριώτικης ζωής, άποθήκευσε τούς χυμούς της, καί μετουσίωσε στά «Τζυπριώ- 
τικα Τραούδκια» του, τά γραμμένα στήν Κυπριακή ντοπιολαλιά, τούς πόνους, 
πίκρες, άνησυχίες, ταλαιπωρίες, πόθους, όνειρα, χαρές καί προσδοκίες τής βασα
νισμένης κΓ άδούλωτης Κυπριακής ψυχής. Τά τραγούδια του πού τόσον έχουν 
άγαπηθεί δσο ζοΰσε, καί πού συγκινοΰν έπί 25 άπό τοΰ θανάτου του χρόνια, θά 
έξακολουθήσουν γιά πάμπολλες άναμφίβολα είκοσιπενταετίες άκόμα νά συγκεν
τρώνουν τήν ίδια τών συμπατριωτών του έκτίμηση καί στοργή, μέ τήν όποίαν καί 
κείνος είχεν άγκαλιάσει καί τραγουδήσει τήν ψυχή τής πονεμένης πατρίδας του. 
Τήν έδωκεν άπέριττα, μ’ ειλικρίνειαν καί λιτά, γνήσιαν, άνόθευτην, αύτούσιαν καί 
ζωντανήν. ’Όχι ψιμυθιασμένην, φανταστικήν, ψεύτικην καί πλαστήν. Δέν παρου
σίασε πρός παραπλάνηση άλλην άντ’ αύτής, ώς εΐχε παρουσιάσει ό Πεισίστρατος, 
πρός έξαπάτηση τών ’Αθηναίων, στ’ άρμα του τή Φύην, ώς τάχατες ’Αθήναν.

Τραγούδησε τήν Κυπριακή ζωή, κυρίως τή ζωή τής άγροτιάς, πού τοΰ χάρισε 
τή γύρη τής έμπνευσης, καί τιμώντας ό Λιπέρτης, στά τραγούδια του, τ’ άγρότη τή 
γλώσσα, τιμήθηκε καθώς τόνιζα κΓ άλλοτε, σ’ Ικανό βαθμό κΓ έξ αιτίας αύτής. 
ΚΓ ώς τοΰ έλεε σ’ ένα γράμμα του κΓ δ μ. Μενάρδος, μετά 2—3 αιώνες κάποιος 
διάδοχος τοΰ τελευταίου θά τά μελετά ώς μνημεία γλωσσικά. Κάτι παρόμοιο 
τουγραφε κΓ ό μ. ’Άμαντος, καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου.

Πολλά άπό τά τραγούδια του, δσες φορές κΓ άν άκουστοΰν ή διαβαστούν, 
πάντα θά θέλγουν· θά φαίνονται νέα. Καθώς έλεα τό 1935 στόν παγκύπριον 
έορτασμόν τών έβδομηντάχρονων του, «άν ή 'Ηώς, ζητώντας τήν άθανασία γιά 
τόν αγαπημένο της Τιθωνό, ξέχασε νά ζητήσει καί τήν αίωνία νεότητα γι’ αύτόν, 
ή Κυπριακή δμως ΜοΟσα, πού τόσον έχει αγαπήσει τό Λιπέρτη, θαρρώ πώς τοΰ 
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έξασφάλισε τήν αιώνια νεότητα κι’ άνοιξη τών Κυπριώτικων του Τραγουδιών». Τήν 
αιώνια νεότητα κι’ άνοιξη τής άγάπης τοΰ Κυπριακού λαού.

* * *
Μ’ άπό τόν Κυπριακό λαόν ό Λιπέρτης άγαπήθηκεν έξ ίσου και ώς άνθρωπος. 

Γιατ’ ήταν υπογραμμός εύθύτητας, εύσέβειας κι’ αρετής. ^Ηταν τύπος καλοσύ
νης, άγάπης πρός τούς αδικημένους καί σ’ δσους πονοΰσαν γενικά, τύπος εύγέ- 
νειας κι’ ανθρωπιάς. Κι’ ήταν ύπόδειγμα φίλου σταθερού κι’ ειλικρινούς, πού 
«πάντων κτημάτων κράτιστόν έστι» κατά Σωκράτη, θυμάμαι πώς δέν περνούσε 
μέρα χωρίς νά περάση ό Λιπέρτης άπό τό γραφείο μου. “Οταν δέ, μετά τά ’Οκτω
βριανά, είχα έντοπισθή έπί έναν άκριβώς χρόνο σ’ ένα όρεινό χωριουδάκι τής 
Πάφου, όχι μόνο μέ είχε μερικές φορές έπισκεφθεΐ έκεϊ πάνω, μά καί μου έγραφε 
κατά τούς δώδεκα κείνους μήνες τόσο συχνά, ώστε άπό τά γράμματά του κείνης 
τής χρονιάς κρατώ περισσότερα άπό πενήντα. Γενικά ήταν άνέκαθεν ένας άλη- 
θινά τετράγωνος καί σταθερός χαρακτήρας, πού δέν τόν άλλαξαν ή κάν τόν λύ
γισαν οί τρικυμίες τής ζωής. ’Έμεινεν ό ίδιος μέχρι τής τελευταίας του πνοής. 
Γεμάτος δηλαδή αισθήματα εύγενικά π’ άξίζουν βέβαια περισσότερο κΓ άπό τά 
μεγαλύτερα πλούτη. Δέν ύπήρξε ποτέ πλούσιος ό Λιπέρτης, τά λίγα δέ χρήματα 
πού εΐχεν έξοικονομήσει τ’ άφήκε γιά φιλανθρωπικό κυρίως σκοπό.

’Αλήθεια, θά ζήσει γιά τίς άρετές του, τήν ηθικήν του άρτιότητα κΓ άνθρω- 
πιά, στή θύμηση καί σεβασμό κείνων πού τόν είχαν γνωρίσει ώς άνθρωπον, δπως 
καί γιά τά Κυπριώτικα Τραγούδια του στήν άγάπη τόσο τών συγχρόνων του 
καί τωρινών, δσο καί κείνων πού θά ρθοΰν κατόπιν άπό μάς.

θά ζήσει τόσο γιά τά λυρικά, δσο καί γιά τά πατριωτικά του τραγούδια. 
“Οταν άπάγγελνε τά τελευταία, σκορπούσε μέ τήν ξεχωριστά ζωντανήν του 
άπαγγελίαν ένα πραγματικά έγερσίνουν ένθουσιασμό, καί μετάγγιζε στά στήθη 
μιάν άνθοφόρηση, ρωμαλεότητα κι’ άλκή· τόσον ένθουσιασμό καί συγκίνησή 
στούς συμπατριώτες, δσο καί στούς άπό τήν Ελλάδα άδελφούς — έστω κι’ άν 
οί τελευταίοι δέν καταλάβαιναν καλά τήν κυπριακή ντοπιολαλιά — πού τόν ά- 
κουσαν νά τούς προσφωνεί τό 1925, 27 καί 29, μέ τό «Άδέρκια καλώς ήρτετε» 
μέ τό «Κονάτζιν μιάν γιά πάντα» κ.λ., κατά τήν τέλεση τών Παγκυπρίων ’Αγώνων 
στή Λευκωσία ή Λεμεσόν. Καί σ’ ένα γράμμα του μ. Πάτση, Δημάρχου τότε τών 
’Αθηνών, διατυπωνόταν ή συγκίνηση δλων γιά τήν ύπό του Λιπέρτη άπαγγελίαν 
τών Κυπριώτικων του κείνων Τραγουδιών, στά όποια διακήρυττε τόσο παραστα
τικά τόν σταθερόν κΓ άναλλοίωτον ενωτικό πόθο τής μαρτυρικής του πατρίδας.

* * *
Κι’ ή πατρίδα του δέν τόν ξέχασε μά κι’ ούτε θά τόν ξεχάσει θαρρώ. Γιατί 

άλλως τε ξέρει πώς είναι κυρίως οί πνευματικοί άνθρωποι μιάς χώρας πού άπο- 
τελοΰν τό μέτρο τής άξίας της, κΓ είναι αύτοί πρό παντός πού συμβάλλουν στή 
δόξαν αύτής. Καθώς έλεε κι’ ό S. Johnson “the chief glory of every people 
arises from its authors”. Αύτοί κυρίως είναι οί δημιουργοί. Δημιουργοί του πο
λιτισμού, τής προόδου κι’ άνόδου τής πατρίδας τους καί τής πρός αύτήν έκτίμη- 
σης τών άλλων πατρίδων. ΓΓ αύτό καθώς λέει κι’ ό “Ομηρος «τιμής έμμοροί είσι 
καί αίδοΰς».

Πολύ περισσότερο βέβαια δταν ή ζωή τών πνευματικών άνθρώπων είναι 
συνεπής πρός δσα διδάσκουν.

Άτυχώς αύτά τά δύο συγκρούονται κι’ άντιμάχονται ένίοτε στόν κόσμον αύτόν. 
(These often clash sadly, έλεγε κι’ ένας ’Αμερικανός κριτικός).

’Άν είχε δίκαιον ό άρχαίος Φιλήμονας τονίζοντας πώς «άνθρωπον δντα ράδιον 
παραινέσαι έστίν, ποιήσαι δ’ αύτόν ού ράδιον», θαρρώ πώς τούτο δέν έφαρμο- 
ζόταν καί στό Λιπέρτη. Γιατ’ ή ζωή του ύπήρξεν άρμονισμένη πρός δσα τούτος 
συμβούλευε καί κήρυττε, μέ τ’ άγρότη τή γλώσσα, στά «διδακτικά» του τραγού
δια, ποδναι άφειδώλευτα διαποτισμένα μέ τ’ άγρότη τή θυμοσοφίαν, παραινετική 
διάθεση, νοοτροπίαν, άφέλεια, φυσικότητα, κι’ άνεπιτήδευτη κΓ έμφυτη του χω- 
ριάτη άπλότητα. Κι’ ή τέτοια συνέπεια, καί τό τέτοιο αύτάγγελτό του καί καρ
ποφόρο παράδειγμα, πλαισίωνεν, άγκάλιαζεν< άνύψωνε καί καθίστα τήν πνευ
ματική του προσφορά περισσότερον άκόμα σεβαστή.

* * *

Καί δίκαια λοιπόν, καθώς είπα, δέν ξεχάστηκε καί δέν θά ξεχαστεί. Καί 
τιμήθηκε καί θά τιμάται άνυπόκριτα κι’ είλικρινά, μένοντας ριζωμένος στήν 
Κυπριακήν έκτίμηση σά σωμαλέα κι’ άγέραστη δρυς. ΚΓ__ή^ έπιβίωσή του τούτη 
στέκει πάντα σάν ή δικαιότερη, σεμνότερη καί καλύτερη του ικανοποίηση καί χαρά.

Στό χαριτωμένο του τραγούδι τών μαύρων ματιών (τοΰ όποιου σάς στέλνω 
αύτόγραφο), φαντάστηκε πώς άπό τό νεκρωμένο «ποζαύλιν», τό ριγμένο στήν 
αύλή τής ώραίας μαυρομμάτας, θ’ άναβλαστήσει όλάνθιστο δέντρο πού θά ραντί
ζει «τά κάλλη τούς άθθούς του» άπάνω σ’ αύτήν. “Ετσι λοιπόν, κΓ άν νεκρώ
θηκε άπό είκοσιπέντε τώρα χρόνια τής ψυχής του τό γήϊνο περίβλημα, τά Κυπριώ- 
τικά του δμως τραγούδια, στά όποια άνθίζει όλόχλωρ’ ή ποιητική του ψυχή, 
σκορπάν καί θά σκορπάν τή συγκίνηση καί τή χαρά σ’ δσους έκάστοτε θά θέν νά 
ξεκουραστούν κάτω άπό τόν στοργικό κι’ όλόδροσον ήσκιο τους γιά λίγες ώρες 
ή στιγμές.

Στό αιώνιο ταξίδι του καί στήν άποδημία του τή χωρίς γυρισμό, ή ώραιότερη 
του συντροφιά κι’ ή εύγενικώτερη του χαρά είναι πού νοιώθει καί θά νοιώθει, 
πώς, καί μετά τό θάνατό του, τό πέρασμά του κΓ ή πνευματική του συμβολή, 
παρουσία καί προσφορά, λουλουδίζουν πάντα, μέσα στό διάβα τοΰ καιροΰ, στών 
συμπατριωτών του τήν άγάπη, θύμηση καί σεβασμό, καθώς άναβλάστανε καί καρ
ποφορούσε κΓ ό ιστός τοΰ ποντοπόρου πλοίου, π’ άναφέρει κάπου ό Λουκιανός.

Κι’ ό Πνευματικός “Ομιλος Κύπρου, πού δίκαια τίμησε ποικιλότροπα τό Λι
πέρτη, καί μέ τοΰ παρόντος τόμου τώρα τήν άφιέρωση, θυμίζει ουτω πώς οί λαοί, 
τιμώντας μέ τήν έμπρακτη εύγνωμοσύνη τους τούς πνευματικούς τους άνθρώπους, 
τιμάν έτσι άντάμα καί τόν ΐδιό τους έαυτό.

Διατελώ κ.λ..π.,
ΓΕΩΡΓ. Α. ΜΑΡΚΙΔΗΣ
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Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΙΠΕΡΤΗ

Οί πιο παλιοί μελετητές τής νεοελληνικής ποιήσεως κοιτούσανε ζεχωριστά 
τή μετρική τοΰ παραδοσιακού ποιητή πού έζετάζανε. Ή ποιητική μορφή είχε 
βαρύτητα όχι γιά τίς σχολές κλασσική, ρωμαντική καί παρναοσιακή μέ τούς αύστη- 
ρούς των οτιχουργικούς κανόνες, άλλά καί γιά τή συμβολική σχολή καί τά νεώ- 
τερα παρακλάδια της. Ό συρρεαλισμός κΓ οί μοντέρνες τάσεις δημιουργήσανε 
μιά πιά ρευστή μορφή, μά πού έχει κΓ αύτή τούς οτιχουργικούς της κανόνες, 
λιγώτερο αύστηρούς.

Ή μορφή άνταποκρινόταν πρός κάποια άπαίτηση. Δέν ήταν γιά τόν παρα
δοσιακό κάτι τό ξεκάρφωτο κΓ άσχετο μέ τό περιεχόμενο τής ποιήσεως του, όπως 
ακριβώς δέν είναι καί γιά τούς σύγχρονους μέ τίς νέες τάσεις. Ερευνώντας την 
συνεπώς μπορεί νά φτάσης σέ κάποια συμπεράσματα (προέλευση, ποικιλία έκ- 
φραστική, έπιδράσεις κλπ.).

"Εχω ύπόψη μου πώς οί περισσότεροι πού κοιτούσανε τή μετρική διαφόρων 
ποιητών είχανε οδηγό τό φιλολογικό παρά τό καθαρά αισθητικόν ή κριτικόν ένδια- 
φέρον. Αύτό δέν λιγοστεύει τή σημασία τοΰ κοιτάγματος. Πολλές φορές τό φιλο
λογικό κοίταγμα τοΰ τομέα αύτοΰ είχε τέτοια θερμότητα, πού άγγιζε τά σύνορα 
τοΰ δοκιμίου.

Ό Δημ. Λιπέρτης παρόλη τήν άποκλειστική προσήλωσή του στόν άγροτικό 
κυπριακό πολιτισμό, χρησιμοποίησε σχετικά μιά ποικιλία στή μετρική του. Γιά τήν 
πραγματική μελέτη τοϋ έργου του, κΓ όχι γιά τό γρήγορο κοίταγμά του μέ σκοπό 
τή διαφωτιστική διάλεξη ή τό άπλό φιλολογικό—γραμματολογικό μάθημα, χρειάζε
ται ή έξέταση τής μετρικής αύτής.

Στίχοι: Ό Δημ. Λιπέρτης χρησιμοποίησε τούς έξης στίχους:
α) τόν δεκαπεντασύλλαβον (ιαμβικό), κατά προτίμηση τόν 

παροξύτονο. Σπάνια άπαντά στήν ποίησή του ό προπαροξύτονος 
όπως στήν άφιέρωση τοΰ α' τόμου τών «Τζυπριώτικων Τραουδκιών» του (σελ. 18) *

* Ό πρώτος και τελευταίος στίχος τονίζονται στήν 8η συλλαδή άλλά δέν έχουν τήν τομή 
σ’ αύτή.

Σέ σάς πού δκιαφεντευκετε τήν προκοπήν, τά γράμματα 
Σ’ οπκοιουσ ταβρούν πομούσουρα τού τόπου, λήτες, κλάματα...

Ό δεκαπεντασύλλαβος αύτός έχει όλες τίς γνωστές ρυθμικές μορφές (κοί
ταξε Ήλία Βουτιερίδπ: Νεοελληνική Στιχουργική, ’Αθήνα 1929, σελ. 236) μέ τομή 
μόνο στήν όγδοη συλλαβή, πού είναι ή πιό συνηθισμένη θέση της.

Κάπως συχνότερα άπαντά στά ποιήματα τής τελευταίας περιόδου ό ό ξ ύ τ Ο
νος δεκατετρασύλλαβος ιαμβικός, πού είναι στήν πραγματικό
τητα ό δεκαπεντασύλλαβος, χωρίς τήν τελευταία του συλλαβή.

Τέλος, στό τελευταίο ποίημα τής τελευταίας του συλλογής (σελ. 261) ύπάρ- 
χει ένα ποίημα, όπου χρησιμοποιείται ένας «νόθος» τροχαϊκός δεκαπεν
τασύλλαβος όξύτονος μέ τομή στήν 8η συλλαβή πού είναι παραλήγου
σα. Πρόκειται γιά τήν ένωση δυό τροχαϊκών στίχων ένός 8σύλλαβου παροξύτο-

* Τά παραδείγματα παίρνονται «Serrò τήν έκδοση «"Απαντα, τά ευρισκόμενα» Κύπρος, 1961, καί 
μόνο άπό τά διαλεκτικά του. Τά καθαρευουσιάνικα είναι μάλλον πρωτόλεια κι’ έξω άπό τό κυπρια
κό ιδιότυπο πνεΟμα.

νου καί ένός έφταούλλαβου όξύτονου καί συμπλέκεται στό τετράστιχο μέ ένα 
όμοια νόθο τροχαϊκό δεκαεξασύλλαβο παροξύτονο (δυό 
τροχαϊκοί όκτασύλλαβοι παροξύτονοι, «Ό στίχος τών Σούστων» όπως άποκαλείται).

Μέ τό έμπα τζιαί το έδκα τού Στυλλή στο σττιτικόσ σου 
Τής πελλής τής προονής σου έν νά μέν τής μείνη νους...

(σελ. 261)

β) Δεκατετρασύλλαβος ιαμβικός: Είναι ένας νόθος στίχος, 
πού άποτελείται άπό δυό παροξύτονους ιαμβικούς έφτασύλλαβους ή ένα παρο
ξύτονο έφτασύλλαβο καί ένα όξύτονο έξασύλλαβο ιαμβικούς μέ τομή στήν έβδο
μη συλλαβή. Είναι μονότονοι στίχοι, ώς είναι γενικά παραδεκτό. Ό Λιπέρτης 
χρησιμοποιεί τόν παροξύτονο καί όξύτονο.

Πκοιού πρόσωπον έν ήσουν ποριψιμιοΰ άθθρώπου;
Έγιάτρεψες τζιαί ψτώσ'ειαν, σ'ηρκάν τζιαί άρφανιάν...

(σελ. 125)

γ) Δεκατρισύλαβος ιαμβικός: Δέν τό χρησιμοποιεί πολύ ό Λι
πέρτης. Σ’ ένα ποίημά του (σελ. 200) χρησιμοποιεί τόν παροξύτονο δεκατριούλ- 
λαβο Ιαμβικό μέ τόν ιαμβικό δωδεκασύλλαβο προπαροξύτονο, δυό στίχους πού 
μοιάζουν πολύ, μέ τομή συνήθως καί στούς δυό στήν 8 συλλαβή. *

...Τζι ήντα ’σ'ει μέσα του το χάς, μπορούν νά δούσιν;
Πόθθεν ή νάκρα τ’ ουρανού έν π’ άρκινά...

δ) Δωδεκασύλλαβος ιαμβικός: Συχνά άπαντά ό προπαροξύ
τονος πού είναι ό ίδιος μέ τόν δωδεκασύλλαβο όξύτονο (ή διαφορά βρίσκεται 
στό μετρικό τόνο — Βουτιερίδης). Ό στίχος αύτός συμπλέκεται (όπως καί στήν 
έλλαδικήν έντεχνη ποίηση) μέ έντεκασύλλαβο παροξύτονο μέ τόν οποίο έχουν 
τόν Ιδιο ρυθμό.

ε) Έντεκασύλλαβος ιαμβικός: Είναι ό κλασσικός ιταλικός στί
χος, πού μπήκε στή νεοελληνική μέ τούς έφτανησιώτες. Ό Λιπέρτης μπορεί νά 
τόν πήρε άπ’ εύθείας άπά τά ιταλικά, γιατί γνώριζε ιδιαίτερα τήν ιταλική λογο
τεχνία. Ό στίχος αύτός άπαντά συχνότατα σέ όλες τις γνωστές ρυθμικές του 
ποικιλίες (νταντέσκο δέν συνάντησα). Ό στίχος αύτός συχνά συμπλέκεται μέ 
όξύτονο δεκασύλλαβο ή προπαροξύτονο δωδεκασύλλαβο, στίχους συγγενικούς.

στ) Δεκασύλλαβος ιαμβικός: Στήν ποίηση τοΰ Λιπέρτη άπαντά 
ό νόθος παροξύτονος δεκασύλλαβος πού είναι δυό πεντασύλλαβοι παροξύτονοι 
ένωμένοι. Ό στίχος αύτός συμπλέκεται μέ ένα όξύτονο έννιασύλλαβο ιαμβικόν, 
έπίσης νόθο, πού άποτελείται άπό ένα πεντασύλλαβο παροξύτονο κΓ ένα τετρα
σύλλαβο όξύτονο μέ χώρισμα στήν πέμπτη συλλαβή πού είναι παροξύτονη, όπως 
άκριβώς καί στόν δεκασύλλαβο παροξύτονο, τό νόθο.

Νά σού συντυσ'η πκοιος ήμπορούσεν,
Ήταν κουνούπια γιά σέν οι λάς... (σελ. 190)

Γιά τόν δεκασύλλαβον όξύτονο κοίταξε τό τί άναφέρεται στόν έντεκασύλλα- 
βον ιαμβικό.

ζ) Έ ν ν ι α σ ύλλαβος ιαμβικός: Χρησιμοποιείται ό παροξύτονος, 
πού συμπλέκεται μ’ ένα όκτασύλλαβον όξύτονο. Γιά τό νόθο έννιασύλλαβον όξύ-
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τονο κοίταζε το τί άναφέρεται στο νόθο δεκασύλλαβο παροξύτονο.
η) ’Οκτασύλλαβος ιαμβικός: Άπαντά καί όζύτονος καί δέν 

χρησιμοποιείται ώς στίχος άπό άνάλυση τοΰ 15σύλλα6ου σέ όκτασύλλαβο καί έφτα- 
σύλλαβο. Ή κυπριακά λαϊκό μοΰσα τόν χρησιμοποιεί ώς ξεχωριστό στίχο (θεοδ. 
Καλλίνικου, Κυπριακή Λαϊκή Μοΰσα, Κύπρος 1951, σελ. 3, 47 — Μεσαρίτισσα, άβκο- 
ρίτισσα κλπ.).

θ) 'Εφτασύλλαβος ιαμβικός: Χρησιμοποιείται ό παροξύτονος, 
χωρίς πάλιν νάχη σχέση μέ άνάλυση τοΰ δεκαπεντασύλλαβου, άφού άπαντά πλεγ
μένος μέ οξύτονο δεκασύλλαβο ή οξύτονο έξασύλλαβο.

Ο Έξασύλλαβος καί τετρασύλλαβος ιαμβικοί: ΚΓοί 
δυό οξύτονοι.

Παρατηρήσεις :

1 ) Είναι όλοφάνερη ή ύπερίσχυση τοΰ Ιαμβικού ρυθμού. Μόνο σ’ ένα ποίη
μα χρησιμοποιείται ό τροχαίος σέ νόθο στίχο.

2) Γίνεται σαφώς μεγάλη χρήση τών νεοελληνικών στίχων δεκαπεντασύλλα
βου, όκτασύλλαβου καί έφτασύλλαβου, δίπλα στόν έντεκασύλλαβο πλεγμένο μέ 
συγγενικούς στίχους τόν όξύτονο δεκασύλλαβο καί τόν προπαροξύτονο δωδε- 
κασύλλαβο.

3) Χρησιμοποιούνται τρεις νόθοι στίχοι (μέ τούς συγγενικούς των στό πλέ
ξιμο στροφής) : α) τροχαϊκός δεκαεξασύλλαβος παροξύτονος (8+8 παροξύτονοι), 
β) ιαμβικός δεκατετρασύλλαβος παροξύτονος (7+7 παροξύτονοι) καί γ) ιαμβικός 
δεκασύλλαβος παροξύτονος (5+5 παροξύτονοι).

Στήν παροξύτονη άκολουθείται συνήθως ό ίδιος κανόνας· δηλ. ό ίδιος ήχος 
όχι μόνο στό τονισμένο φωνήεν τής παραλήγουσας άλλά καί στό σύμφωνο πού 
προηγείται. Άλλά καί στήν περίπτωση αύτή πάλιν γίνεται προσπάθεια γιά πιό 
τεχνική όμοιοκαταληξία.

Π.χ. καρφιτούδκια 
τζ ’ ερατούδκια.

Στήν προπαροξύτονη όμοιοκαταληξία παρατηρείται κατά φυσικό λόγο λιγώ- 
τερη έπιτυχία, χωρίς όμως νά καταργείται ό βασικός κανόνας. Συνήθως όμως άρ- 
χίζει ό ίδιος ήχος άπό τό φωνήεν τής τονισμένης συλλαβής.

Καί οί γνωστοί πέντε τρόποι ομοιοκαταληξίας, πού άναφέρει ό Βουτιερίδης 
(σελ. 172) χρησιμοποιούνται άπό τόν Λιπέρτη.

Δηλ.
α) ζευγαρωτή (ααββγγ) (όπως τήν άπαιτεϊ τό λαϊκό δίστιχο).
β) πλεχτή (αβαβ).
γ) σταυρωτή (αββα) όπως τό άπαιτεϊ ό λαϊκός σκοπός).
δ) ζευγαροπλεχτή (ααβγγβ).

καί ε) ά ν ά κ α τ η (π.χ. μιά μορφή : αβαγδεεγ).
Στόν Λιπέρτη όμως παρατηρείται μιά παραλλαγή τής σταυρωτής αβααβ, άλλά 

προπαντός ή πραγματική ζευγαροπλεχτή. Τονίζω αύτή τή ζευγαροπλε
χτή (αβαβγγ). (Νομίζω πώς ή άνωτέρω άναφερόμενη άπό τάν Βουτιερίδη ώς 
ζευγαροπλεχτή πρέπει νά λέγεται ζευγαροσταυρωτή).

'Ομοιοκαταληξία : Μπορεί ή ομοιοκαταληξία νά μή θεωρείται έλληνική 
έπινόηση ή τούλάχιστον νά μήν τή σέβονταν σέ μεγάλο βαθμό οί έλληνες όσον 
οί δυτικοί. Στά χρόνια πού έζησε ό Λιπέρτης ή όμοιοκαταληξία είχε μεγάλη πέ- 
ράση κΓ άνταποκρινόταν πρός τό λαϊκόν αίσθημα τής Κύπρου, μιά καί οί Κύπριοι 
(έστω κΓ άπό δυτικήν έπίδραση κατά τά χρόνια τής φραγκοκρατίας) τή χρησιμο
ποιούν στό λαϊκό τους τραγούδι καί στά ποιητάρικά τους.

Είναι φανερό πώς ό Λιπέρτης πρόσεχε ξεχωριστά τήν όμοιοκαταληξία καί 
προσπαθούσε νά βρή «σπάνιους ήχους». Δέν τό κατόρθωνε πάντοτε έξαιτίας τής 
γνωστής φτώχειας σέ όμοιοκαταληξία (μή ρηματικής φύσεως) πού παρουσιάζει ή 
έλληνική γλώσσα.

Ό Λιπέρτης χρησιμοποίησε καί τίς τρεις μορφές τής όμοιοκαταλη- 
ξίας: τήν όξύτονη, παροξύτονη καί προπαροξύτονη.

Στήν όξύτονη οί δυό στίχοι έχουν τόν ίδιο ήχο στό φωνήεν καί στό σύμφωνο 
πού προηγείται. Αύτό είναι τό πιό συνηθισμένο (έστω κΓ άν μερικές φορές δέν 
κρατείται ό κανόνας έξ άνάγκης).

Π.χ. θωρκά
γεννητικά

ή άληθινά 
άλλαξανά.

'Ωστόσο πολλές φορές ό Λιπέρτης πετυχαίνει καί πιό τεχνικές ομοιοκαταληξίες, 
όπου ό ίδιος ήχος έπεκτείνεται καί στήν προηγούμενη συλλαβή.

Π.χ. θωρεί
μπορεί

ή σγιάν πριν
Λαμπρήν

20

Στροφικά εϊ.δη:

Ύπάρχουν δυό ποιήματα (σελ. 29 καί 79) τοΰ Λιπέρτη πού δίνουν άπά πρώτη 
ματιά τήν έντύπωοη δίστιχης στροφής. Άλλά σέ πολλούς στίχους τά νόημα 
συνεχίζεται πιό πέρα άπό τό δίστιχο, πράμμα πού δείχνει πώς δέν ύπάρχει ή 
πρόθεση δίστιχης στροφής άλλά άπλώς ζευγαρωτής όμοιοκαταληξίας. Συνεπώς 
ό Λιπέρτης δέν έχει δίστιχη στροφή (όλες οί διαφόρων τύπων στροφές της σαφώς 
καθορίζονται άπό τήν όμοιοκαταληξία άλλά καί άπό τό πλήρες νόημα πού έγ- 
κλείουν).

Οί πραγματικές στροφές πού χρησιμοποιούνται άπό τόν Λιπέρτη είναι οί έξής : 
τετράστιχη, πεντάστιχη, έξάστιχη καί όκτάστιχη, μέ τά δυό ποιήματα πού άνάφερα 
δίχως στροφή, δηλαδή οί πραγματικά τεχνικές (δέν έγραψε τρίστιχες στροφές).

α) Τετράστιχη στροφή: Ό Λιπέρτης έχει έννιά είδη τετράστιχης 
στροφής, τά έξής:

1) 11 + 11 + 11 + 11 παροξύτονος
2) 15+15+15+15 παροξύτονος ή όξύτονος (14)
3) 16+15+16+15 τροχαϊκοί νόθοι.
4) 15+ 8+ 8+ 7 παροξύτονος, όξύτονος, όξύτονος, παροξύτονος.
5) 12+11 + 12+11 προπαροξύτονος, παροξύτονος, προπαροξύτονος, παροξύ

τονος.
. 6) 15+ 8+ 8+15 παροξύτονος, όξύτονος, όξύτονος, παροξύτονος.

7) 15+ 8+15+15 παροξύτονος, όξύτονος, παροξύτονος.
8) 12+11 + 12+ 7 προπαροξύτονος, παροξύτονος, προπαροξύτονος, παροξύ

τονος.
9) 15+ 8+15+ 8 παροξύτονος, όξύτονος, παροξύτονος, όξύτονος.
β) πεντάστιχη στροφή: Ό Λιπέρτης χρησιμοποίησε μόνο τήν έξής: 

10+11 + 10+10+11 όξύτονος, παροξύτονος, όξύτονος, όξύτονος, παροξύ
τονος.
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γ) έζάοτιχη στροφή: Ό Λιπέρτης χρησιμοποίησε τά έξής όκτώ εϊδη 
τής στροφής αύτής:

1 ) μέ δεκαπεντασύλλαβους παροξύτονους καί προπαροξύτονους.
2) μέ δεκαπεντασύλλαβους παροξύτονους.
3) μέ δεκαπεντασύλλαβους παροξύτονους καί οξύτονους.
4) 14+14+6+14+14+6 παροξύτονοι δεκατρισύλλαβοι μέ όξύτονο έξασύλλαβο.
5) μέ έντεκασύλλαβους παροξύτονους.
6) 14+13+14+13+14+7 παροξύτονος, όξύτονος, παροξύτονος, όξύτονος,

παροξύτονος, παροξύτονος.
7) 14σύλλαβους παροξύτονους κι’ οξύτονους (νόθοι στίχοι).
8) 10+10+10+9+10+4 παροξύτονοι δεκασύλλαβοι, όξύτονος έννιασύλλαβος 

καί τετρασύλλαβος.
δ) όκτάστιχη στροφή: Ό Λιπέρτης χρησιμοποίησε τά έξής εϊδη τής 

στροφής αύτής:
1 ) μέ δεκαπεντασύλλαβους παροξύτονους.
2) 7+7+7+6+7+7+7+6 παροξύτονοι έφτασύλλαβοι καί οξύτονοι έξασύλλαβοι.
3) μέ παροξύτονους έντεκασύλλαβους καί όξύτονους δεκασύλλαβους.
4) 9+9+9+8+9+9+9+8 παροξύτονοι έννιασύλλαβοι μέ όξύτονους οκτασύλ

λαβους. ή 
9+8+9+8+9+8+9+8 » » » »

6) 12+13+12+13+12+13+12+13 οξύτονοι δωδεκασύλλαβοι μέ παροξύτονους 
δεκτρισύλλαβους. *

* Τό ύκτάστιχο αύτό (σελ. 200) μπορούσε νά ήταν δυό τετράστιχες στροφές, γιατί ή /καθεμιά 
της έχει πλήρες νόημα.

ε) Δωδεκάστιχη στροφή: Ό Λιπέρτης χρησιμοποιεί μιά δωδεκάστι- 
χη στροφή (σελ. 229). Όστόσο στήν πραγματικότητα αύτή εϊναι μιά τετράστιχη μέ 
μιά όκτάστιχη ένωμένες (διάλογος).

Παρατηρήσεις :

α) Ό Λιπέρτης χρησιμοποίησε μόνο εϊδη στροφών άπό τίς κλασσικές άρμονι- 
κές (πού είναι ή δίστιχη ώς τήν όκτάστιχη).

β) Δέν χρησιμοποίησε τή δίστιχη (έστω κι’ άν μιά σχετική μορφή της παρου
σιάζεται σέ δυό μονάχα ποιήματά του. Ή δίστιχη στροφή κατάντησε πιά κάπως 
μονότονη καί κοινότυπη).

γ) Στά περίπου 150 ποιήματά του χρησιμοποίησε άναλόγως άρκετή ποικιλία 
στά εϊδη στροφής.

Συνίζηση: Άπό τά βοηθητικά μέσα τοΰ στίχου (παρήχηση, συνίζηση 
κλπ.) ή συνίζηση άποτελεΐ ένα ύπολογίσιμο μέσον άρμονίας, γιατί μ’ αύτή θερα
πεύεται πραγματικά ή χασμωδία, δηλ. ή έν συνεχεία παράταξη δυό ή τριών 
ή τεσσάρων φωνηέντων. Ό Βουτιερίδης (σελ. 141) σημειώνει πώς άπό φυσικό της 
ή έλληνική γλώσσα δέ δέχεται τήν ύπαρξη χασμωδίας. Όστόσο ή κυπριακή διάλε
κτος όχι άπλώς δέχεται τή χασμωδία, άλλά τήν θεωρεί φυσικό, γιατί οί Κύπριοι 
έκφέρουν τά φωνήεντα σαφώς χωριστά. Συνεπώς δέν δέχονται τή συνίζηση. "Αν 
τό έπιβάλλουν στιχουργικοί λόγοι τότε χρησιμοποιείται ή έκθλιψη καί σέ καμ- 
μιάν άπολύτως περίπτωση ή συνίζηση.

Ό Δημήτρης Λιπέρτης άκολουθεί πιστά αύτή τήν ιδιότητα τής κυπριακής δια

λέκτου (όπως άκριβώς τή συναντούμε στό κυπριακό δημοτικό τραγούδι καί στά 
ποιητάρικα). Π.χ.

Σύναε τά παιδκιά σου πόξω ώς πών μωρά

δηλ. μεταξύ αε τοϋ «σύναε» καί ωώ τοΰ «πόξω ώς» δέν γίνεται συνίζηση, χωρίς 
τούτο νά δημιουργή χασμωδία στό κυπριακόν αύτί.

Θά ήταν θέμα άρκετά ένδιαφέρον ή έρευνα γύρω άπό τή γλώσσα πού χρησι
μοποίησε ό Δημ. Λιπέρτης: ό ποιητής αύτός έχει ένα γλωσσικό τύπο «παγκυπρια- 
κό», πού δέν θυμίζει τήν ιδιορρυθμία τής άλφα ή βήτα περιοχής. Άκριβώς ή έρευ
να πάνω στήν «ποιητική» του γλώσσα σέ συνδυασμό μέ τή στιχουργική του καί τό 
λαογραφικό (ή άν θέλετε ήθογραφικό) πλούτο θά δώσουν μιάν όλοκληρωμένη 
εικόνα τού ποιητικού έπιτεύγματος τοΰ γνήσιου αύτοϋ λυρικού τής Κύπρου.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ. ΛΙΠΕΡΤΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΑΡΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΑΜΜΑΔΚΙΑ
’Έλα, κοροΰ, νά δοΰμεν τά μαύρα σου τ’ άμμάδκια, 
Πού βκάλλουν τζ'ειν’ τές γλώσσες, πού κάμνει τό λαμπρόν 
Τζι άν κάμνουν τήν καρτκιάν μου τήν άχαρην κομμάδκια, 
Νά μέν πλήσσης, χαρώ σε, τζι άφησ’ τα νά τήν τρων.

Μ’ άν τύσ'η τζι έννά κρούσω τζιαί νά γινώ ποζαύλιν 
Μπήξε με στήν αύλήν σου, βάρμε σέ μιάν μερκάν 
Γιατί ’πού τήν θωρκάν σου ’πού μιάν μέραν ώς άλλην 
Μπορεί τζιαί νά βλαστήσω, ναύρω παρηορκάν.

Τζι όντας καλοριζώσω τζιαί βκώ ψηλά τζι άθθίσω 
Τζιαι ποταβρίσω κλώνους, νάρτης πουκατωθκιόν, 
Τά κάλλη τούς άθθούς μου γιά νά σου τά ραντίσω 
Γιά τζ'εΐνες τές γλυκάδες τών δκυό σου άμμαδκιών.

ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΙΑ
(παράφραση)

’Έλα, μικρή, νά δούμε τά μαύρα σου τά μάτια 
πού βγάζουν κάτι φλόγες, όμοιες μέ τής φωτιάς, 
κι’ άν κάνουν τήν καρδιά μου τήν άχαρη κομμάτια, 
άφησ’ τα νά τήν τρώνε καί μή βαρυγνωμάς.

Κι’ άν τύχει καί μέ κάψουν κΓ άπόδαυλο άπομείνω, 
μπήξε με στήν αύλή σου κάπου σέ μιά μεριά, 
γιατί άπό τή θωριά σου, μέρα τή μέρα—κρίνω— 
μπορεί καί νά βλαστήσω νάβρω παρηγοριά.

ΚΓ όντας καλοριζώσω καί βγώ ψηλά κΓ ανθίσω 
κΓ άπλώσω κλώνους νάρτεις στόν ίσκιο τών κλωνιών 
τά κάλλη τούς άνθούς μου γιά νά σού τά ραντίσω 
γιά κείνες τίς γλυκάδες τών δυό σου τών ματιών.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
(«Πνευματική Κύπρος» 1963, άρ. 32, σελ. 272)

ΤΟ
’Έθελα νάμουν άερούδιν 
Ηάρκουμαι πάντα σύγκοντά σου 
Νά μέν άφήσω μέ μουγιούδιν 
Μά σου κοντέψη μιάφ φοράν 
Μήτε κουνούπιν νά σου κρούσει 
Μήτε λιοπύριν νά σου μπλάσει 
Νάν’ όμορφύττερη τζι’ ή πλάση 
ΤζΓ έσού γεμάτη πού χαράν.

ΑΕΡΟΥΔΙΝ
’Έθελα νάμουν άερούδιν 
Παντού νά σέ βουρώ ξοπίσω 
Μήτε προστάθιν νά σ’ άφήσω 
Νά ξωμακρίσης, Χριστινού, 
Γιατί ’πού τήν άζούλα σπάζω 
—Ειντα νά σού τό πογυρίσω;— 
Έγιώ, κοροΰ, σγιάν άγαπήσω 
Έν φϊαρκούμαι κανενού.
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’Έθελα νάμουν άερούδιν
Νά δώκω μέσα στήν μονήσ σου 
Πών νάσαι τέλεια μανισιήσ σου 
Χωρίς νά πάρουν μυρωδκιάν 
Τζιαί τότες τζιεΐν τά κάλλη, τότες 
Νά τά ρουφήσω, νά τά φάω, 
Τζι’ άν νώσουν ξέρω που ’ν νά πάω, 
Βκαίννω πού μιάν χαραμαδκιάν.

ΤΟ ΑΕΡΑΚΙ

’Ήθελα νάμουν αεράκι, 
νάρχομαι πάντα άπό κοντά σου, 
νά μήν άφήσω ζουζουνάκι 
νά σέ σιμώση μιά φορά, 
ούτε κουνούπι νά σέ γγίξη, 
ούτε λιοπύρι νά σέ πιάση, 
νάναι όμορφότερη κι’ ή πλάση, 
καί σύ γεμάτη άπό χαρά!

’Ήθελα νάμουν άεράκι, 
παντού νά παίρνω σε άπό πίσω, 
καί σπιθαμή νά μή σ’ άφήσω 
νά ξεμακραίνης, Χριστινοΰ, 
γιατί άπό τή ζήλια σκάζω' 
—τάχα γιατί νά σού τό κρύψω 
κόρη μου, έγώ σάν άγαπήσω, 
δέν έχω πίστη κανενού.

’Ήθελα νάμουν άεράκι,
γιά νά χωθώ μές στή στρωμνή σου, 
ώς θάσαι τέλεια μοναχή σου, 
χωρίς νά πάρουν μυρουδιά, 
καί τότε εκείνα σου τά κάλλη 
νάν τά ρουφήξω, νάν τά φάω, 
κι’ άν νοιώσουν, ξέρω πού νά πάω: 
βγαίνω άπό μιά χαραμαδιά!

Μεταφορά ΑΡΓΗ ΚΟΡΑΚΑ
(«Πνευματική Ζωή» 1937, «ϊρ. 11, σελ. 169)

Ή προτομή του ποιητή Δημ. Λιπέρτη που άνηγειρε à «Ελληνικός Πνευματικός "Ομι
λος Κύπρου» στον Παιδικό Κήπο Χρυσαλινιωτίσσης, στή Λευκωσία.

36 Τό πατρικό σπίτι τοΰ ποιητή στή Θέρμια (έπαρχία Κερήνειας)
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Μάννα "Ορθρος Χριστουγέννων Σκληρά χρόνια

’Αγωνίες Μάννα. Σχέδιο διά γλυπτό ’Αγωνίες 11

Δυό τμήματα από τήν ’Έκθεση τοϋ Ά. Διαμαντή 
είς το Commonwealth Institute Art Gallery — Λονδίνο, 1964.
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Δρος Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

ΤΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ*

* Τά έν τώ παρόντι τόμω τής «Φιλολογικής Κύπρου» δημοσιευόμενα «Τρία θέματα έκ τής 
Κυπριακής Ιστορίας» μετεδόθησαν είς 4 διαλέξεις άπό τοΰ Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 
κατά το 1963.

Ό χαρακτήρ τής Κυπριακής 'Ιστορίας καί Αρχαιολογίας

Ή ιστορία τής Κύπρου άρχίζει άπό τής 6 π.Χ. χιλιετηρίδας, ώς προσφάτως 
διεπιστώθη διά τών άρχαιολογικών άνασκαφών. Οδτω ή ζωή τής νήσου έπεκτεί- 
νεται έπί 8 σχεδόν χιλιετηρίδας. Κατά τό μακράν τούτο χρονικόν διάστημα 
συνετελέσθησαν μεγάλαι ίστορικαί διακυμάνσεις, αΐτινες έπηρέασαν τήν ζωήν τής 
νήσου είς μέγαν βαθμόν.

Κείμενη ή Κύπρος είς τήν ’Ανατολικήν Μεσόγειον παρά δύο ήπείρους, τήν 
’Ασίαν καί τήν ’Αφρικήν, αΐτινες περιβάλλουσιν αύτήν δίκην δακτυλίου καί ούχι 
μακράν τρίτης ήπείρου, τής Εύρώπης, ή μετά τής όποίας έπικοινωνία δέν ήτο 
δυσχερής, άποτελεϊ μοναδικόν κόμδον, δπου ήδύναντό νά διασταυρουνται τά ρεύ
ματα τά προερχόμενα έκ τών τριών τούτων ήπείρων. Άλλά πέραν τούτου άπο- 
τελοΰσα τρόπον τινα ή Κύπρος προπύργιον πρός άμυναν τών περιστοιχιζόντων αύ
τήν λαών, οϊτινες συνέστησαν ισχυρά καί άντιμαχόμενα κράτη, ήδύνατο νά άποδή 
τό μήλον τής έριδος μεταξύ αύτών.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας θά άνέμενέ τις νά μή διατηρήση αδτη Ιδίαν ύπόστασιν, 
άλλά νά καταστή τμήμα μιας μεγάλης δυνάμεως όρμωμένης έκ τίνος τών γειτο
νικών χωρών καί άποδάλη πάντα ’ιδιαίτερον χαρακτήρα, άν τοιουτον είχε κατορ
θώσει αυτή έν τή ιστορική αύτής σταδιοδρομία νά άποκτήση. Άλλά, διά νά δια- 
πιστώσωμεν τήν ιστορικήν έξέλιξιν, δέον νά άναδράμωμεν είς τήν άρχήν τής Ιστο
ρίας τής νήσου, ήν δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν άρχικώς μόνον έκ τών έν αύτή 
διενεργηθεισών άνασκαφών καί άποκαλύψεων.

‘Η ζωή τής Κύπρου κατά τούς χρόνους τής νεολιθικής λεγομένης έποχής, 
ήτοι άπό τής 6 μέχρι τής 3 χιλιετηρίδας π.Χ., δέν δύναται νά έχη άλλον εί μή 
κυρίως άρχαιολογικόν ένδιαφέρον. Διότι ή διαμόρφωσις τών ισχυρών κρατών εις 
τάς γειτονικός τής νήσου χώρας, έξ ών θά ήτο δυνατόν νά προκύψωσι διά ταύτην 
τά ιστορικά γεγονότα τοΰ διαγραφέντος χαρακτήρος, δέν είχε συντελεσθή. ’Επι
δράσεις έν τή τέχνη ήτο δυνατόν νά ύπάρχουν, άλλ’ αδται δέν άπορρέουν έκ τής 
άνελίξεως τοιούτων ιστορικών γεγονότων.

‘H πρώτη σημαντική έπίδρασις είς τήν ζωήν τής Κύπρου συντελεΐται, δταν οί 
“Ελληνες όρμώμενοι έξ Ελλάδος έξέτειναν τήν έπιρροήν καί τό έμπόριον αύτών 
είς χώρας μακρυνάς άπό τής μιας άκρας τής Μεσογείου μέχρι τής άλλης καί έν 
συνεχεία πρός βορραν καί νότον. Τό μέγα ιστορικόν φαινόμενον τής διαδόσεως 
του μυκηναϊκού πολιτισμού άπό τών μέσων μέχρι του τέλους τής β' χιλ. π.Χ. άπο- 
τελοΰν τήν πρώτην άρχήν τής έλληνιστικής κινήσεως, ήτις έκορυφώθη μετά χιλιετη
ρίδας διά τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, τών Ρωμαίων καί τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων,
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είναι ή πρώτη άρχή ούσιαστικής καί μονίμου έπιδράσεως έπί τής ζωής τής νήσου 
μετά πάροδον χιλιετηρίδων, καθ’ ας φαίνεται δτι αυτή είχε τήν ιδίαν αύτής ζωήν 
ανεξάρτητον τών έξωτερικών συνθηκών.

'Η έγκατάστασις τών Μυκηναίων Ελλήνων έν τή νήσφ έχει μάλλον έθνολο- 
γικόν καί πολιτιστικόν ή πολιτικόν χαρακτήρα. Έν τούτοις άποτελεΐ αυτή τό 
σημαντικώτατον γεγονός καί άπό πολιτικής άπόψεως. Είναι ίσως μοναδικόν 
παράδειγμα περιπτώσεως, καθ’ ήν ή πολιτική άνάπτυξις ένός τόπου έδημιούρ- 
γησε πολιτικός συνθήκας, αϊτινες έπέζησαν του γεγονότος τούτου έπί χιλιετηρίδας 
καί έδωσαν πολιτικήν κατάστασιν, ήτις δέν έπηρεάσθη ύπό τών μετέπειτα γεγο
νότων είς τήν ρίζαν καί τόν χαρακτήρα αύτής. Πολιτική ζωή καί πολιτισμός 
συμβαδίζουν άπό τών μέσων τής 2 χιλ. π.Χ., δτε έγκατεστάθησαν έν τή νήσω οί 
'Έλληνες Μυκηναΐοι. Ό δημιουργηθείς έκτοτε σύνδεσμος μεταξύ τών ίδρυθεισών 
έλληνικών αποικιών έν αύτή γινόμενος έκδηλος έν τή τέχνη καί τή πολιτική ζωή 
παραμένει αρραγής έν συνεχεία ανεξαρτήτως ιστορικών περιπετειών τής νήσου. 
Ή διάδοσις τών μυκηναϊκών άγγείων, ή έπικράτησις τής μυκηναϊκής θρησκείας 
καί ή διαμόρφωσις τών Κυπριακών βασιλείων κατά τό πρότυπον τής ομηρικής βα
σιλείας είναι τρανά δείγματα τής έπελθούσης μεγάλης μεταβολής.

'H βασική αυτή διαμόρφωσις τής ζωής τής Κύπρου ή συντελεσθείσα διά τής 
έγκαταστάσεως τών Ελλήνων έν αύτή δέν ύπέστη μεταβολήν καθ’ δλην τήν άρ- 
χαιότητα μέχρι τών χρόνων τού Μ. ’Αλεξάνδρου παρά τό γεγονός δτι ή νήσος 
κατελήφθη κατά περιόδους ύπό γειτονικών κρατών, άτινα ήσκησαν έπιρροήν έπ’ 
αύτής περισσότερον είς τόν πολιτικόν ή είς τόν πολιτιστικόν τομέα.

’Άν ρίψωμεν έν βλέμμα είς τόν χάρτην τής ’Ανατολικής Μεσογείου, άμέσως 
θά άναγνωρίσωμεν τούς λόγους άπορρέοντας έκ γεωπολιτικής θεωρήσεως, δι’ οΟς 
ή Κύπρος έπρεπε νά περιέλθη κατ’ άνάγκην ύπό τήν κυριαρχίαν τών ’Ασσυριών 
τό πρώτον, τών Αιγυπτίων έπειτα καί τών Περσών έν τέλει, λαών άναπτυχθέντων 
είς ισχυρά κράτη έν τή ’Ανατολή. Δέν νοείται διά τά δημιουργηθέντα μεγάλα 
ταϋτα κράτη ή διατήρησις τής Κύπρου ώς άνεξαρτήτου, δταν μάλιστα, συμφώνως 
πρός τήν δημιουργηθεΐσαν έν αύτή ιστορικήν παράδοσιν τών όμηρικών βασιλείων, 
ούδ’ ή ένότης τής νήσου ώς πολιτικής δυνάμεως ήτο νοητή. ‘Η Κύπρος έχρειάζετο 
διά τά μεγάλα ταϋτα κράτη τής ’Ανατολής ώς προκάλυμμα αύτών καί άμυντήριον. 
Διότι περιερχομένη αϋτη ύπό μίαν δύναμιν έκ δυσμών θά ήδύνατο νά χρησιμεύση 
ώς τό όρμητήριον πρός πολιτικήν καί στρατιωτικήν διείσδυσιν είς χώρας τής 
’Ανατολής. Ταϋτα δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν ώς πραγματοποιηθέντα κατά 
τήν πρός άνατολάς έκστρατείαν του Μ. ’Αλεξάνδρου. "Οταν ή Κύπρος έχάθη διά 
τό Περσικόν κράτος, ή άμυνα αύτου είτε έν Αίγύπτω είτε έν ’Ασία δέν ήτο εύ- 
κόλως πλέον δυνατή. Διά τούτο καί είς Γερμανός άρχαιολόγος, ό Hirshfeld 
έγραψε μετά τήν έξαγοράν τής νήσου ύπό τών ’Άγγλων τώ 1878 δτι «δστις 
έπιθυμεΐ νά καταστή καί παραμείνη ώς μία μεγάλη δύναμις έν τή Ανατολή όφείλει 
νά κατέχη τήν Κύπρον. "Οτι τούτο είναι άληθές, άποδεικνύεται ύπό τής παγκο
σμίου ιστορίας κατά τάς τρεις καί ήμίσειαν τελευταίας χιλιετηρίδας, άπό τών 
χρόνων τού Τουθμώσιος ΓΖ τής Αίγύπτου μέχρι τών χρόνων τής βασιλίσσης 
Βικτωρίας».

Έν τούτοις ή Κύπρος περιελθούσα άλληλοδιαδόχως ύπό ξένους κυριάρχους, 
τούς Αιγυπτίους πρώτον κατά τήν 2 χιλιετηρίδα π.Χ., τούς Άσσυρίους, τούς 
Αιγυπτίους πάλιν καί τούς Πέρσας έν τέλει, κατά τό α' ήμισυ τής α' χιλιετηρί
δας π.Χ., παρουσιάζει τό άξιοπερίεργον φαινόμενον δτι ύποταχθεΐσα ύπό Ισχυρά 
κράτη δέν άπέβαλε τόν χαρακτήρα, δν άπέκτησε κατά τά μέσα τής 2 χιλιετηρί
δας π.Χ. διά τής έγκαταστάσεως τών Ελλήνων Μυκηναίων έν αύτή, άποδειχθέντος 
δτι οί έγκαταστάντες έν αύτή "Ελληνες καί διαδώσαντες τόν ίδιον πολιτισμόν 

υπήρξαν ισχυρότεροι τών πολιτικών δυνάμεων τής Ανατολής. Ή ισχύς αυτή δέν 
υπήρξε μόνον πολιτιστική, άλλά καί πολιτική, διατηρηθέντων τών άρχικών βασι
λείων, είς ά διηρέθη ή Κύπρος μετά τήν έγκατάστασιν τών Μυκηναίων Ελλήνων 
έν αύτή κατά πρότυπον τής μητροπολιτικής Ελλάδος. Διά τούτο, εύθύς ώς έδόθη 
ή εύκαιρία, ή Κύπρος έπανεστάτησεν ύπό τόν Όνήσιλον πρός άπόκτησιν τής έλευ- 
θερίας αύτής έν συνεργασία μετά τών μόλις προηγουμένως έπαναστατησάντων 
Ελλήνων τής ’Ιωνίας. Ουτω ή Κύπρος διατηρήσασα τόν άπό τών μέσων τής β' 
χιλιετηρίδας π.Χ. άποκτηθέντα ύπ’ αύτής μυκηναϊκόν πολιτισμόν, διετήρησε τήν 
πολιτικήν παράδοσιν παρά τήν έξ Ανατολής ισχυρόν πίεσιν, περιορισθείσης τής 
έπιδράσεως αύτής είς έλάχιστον βαθμόν, καί άνέλαβεν άγώνα άποτινάξεως τής 
πολιτικής κυριαρχίας τής Ανατολής καί συνδέσεως αύτής μετά τοΰ έλληνικού κό
σμου, δεδομένου δτι ή έγκατάστασις τών Ελλήνων Μυκηναίων έν τή νήσω κατά τά 
μέσα τής 2 χιλ. π.Χ. έπέφερε πρωτίστως έθνολογικήν καί ούχί μόνον πολιτιστικήν 
άλλαγήν είς αύτήν. ’Έκτοτε ή τύχη τής Κύπρου είναι στενότατα συνδεδεμένη 
μετά τής λοιπής Ελλάδος, παρ’ δλον δτι αυτή ήδυνήθη νά ζήση έλεύθερον βίον 
μόνον έπί 30 περίπου έτη, άλλά καί ταύτα ούχί άπηλλαγμένα περιπετειών.

Οί άγώνες τοΰ μεγάλου στρατηγού καί πολιτικού τών Αθηναίων Κίμωνος 
κατά τήν περίοδον ταύτην άποτελοΟσι τρανότατον δείγμα ούχί έλληνικού έπεκτατι- 
σμου, ώς θά ήδύνατο άλλως τό πράγμα νά κριθή, άλλά σαφούς προσπάθειας, ϊνα 
ή Έλληνική Κύπρος, ή διασώσασα έλληνικόν χαρακτήρα καί πολιτισμόν έπί χίλια 
περίπου έτη, άποσπασθή τής Ανατολής καί πολιτικώς, συνδεομένη νΰν μετά τής 
Ελλάδος, είς ήν έθεώρει έαυτήν άνήκουσαν. Ό θάνατος τοΰ Κίμωνος τώ 449 π.Χ. 
έθεσε τέρμα είς τήν προσπάθειαν ταύτην έπί 40 περίπου έτη. Τάς ιστορικός 
περιπέτειας τής Κύπρου κατά τήν περίοδον ταύτην δυνάμεθα νά διακρίνωμεν καί 
είς τήν τέχνην, ιδία τήν γλυπτικήν, ώς ταύτην άπεκάλυψαν είς ήμας αί άρχαιολο- 
γικαί έρευναι. Αί έξ Ανατολής έπιδράσεις έξαφανίζονται ή μειοΰνται, δημιουρ- 
γεΐται ουτω ό «Κύπριος χαρακτήρ» τής τέχνης φέρων σαφή τά ίχνη τής έλλη
νικής, ιδία τής ιωνικής έπιδράσεως, τά δέ ιδρυόμενα άνάκτορα, οϊον τό μονα
δικόν άποκαλυφθέν τοΰ Βουνιοΰ, έν φ διασώζονται καί τινα στοιχεία τής άνατο- 
λικής τεχνοτροπίας, φέρουσι σαφή τόν χαρακτήρα τής μυκηναϊκής παραδόσεως, 
ήτις διετηρεΐτο είς τήν κυπριακήν βασιλείαν, ώς μοναδικόν δείγμα έπιβιώσεως αύτής 
μετά ήμίσειαν καί πλέον χιλιετηρίδα άπό τής έποχής τής έξαφανίσεως τών Μυκηνών 
καί τοΰ πολιτισμού των.

Παρά τήν παροδικήν ύποταγήν τής Κύπρου είς τήν Ανατολήν μετά τόν θά
νατον τοΰ Κίμωνος ή νήσος στρέφεται συνεχώς πρός τήν Ελλάδα, ή δέ άνοδος τού 
Εύαγόρου Α' είς τόν θρόνον τής Σαλαμΐνος άποτελεΐ τήν άπαρχήν στενοτέρου 
συνδέσμου αύτής πρός τήν θεωρουμένην πλέον ώς μητέρα πατρίδα, ιδία δέ πρός 
τάς Αθήνας, τήν μητέρα τού πολιτισμού. Τό σύμβολον τού ήρωϊκοΰ άρχοντος, τού 
προσκομίζοντος τά άγαθά, ύλικά καί πνευματικά, είς τόν λαόν, ό ‘Ηρακλής, άπο- 
τελεΐ τό σύμβολον τοΰ βασιλέως τούτου καί αί μορφαί τών έλληνικών θεών, αϊτινες 
είσήχθησαν είς τήν Κύπρον διά τών Μυκηναίων, κοσμοΰσι τά νομίσματα τών βα
σιλέων τής νήσου παραλλήλως πρός τήν Άφροδίτην, τήν γηγενή θεάν τής νήσου. Τά 
έλληνικά γράμματα, οϊα άνεπτύχθησαν έν Έλλάδι καί ’Ιωνίφ, τό έπος, ή λυρική 
ποίησις, τό δράμα, ή ιστορία, ή φιλοσοφία άναπτύσσονται έν Κύπρω τότε καί είς τούς 
έπομένους χρόνους βάσει τών έλληνικών προτύπων.

"Οτε δέ ό Μ. Αλέξανδρος ήρχισε τήν έξόρμησιν αύτοΰ πρός Άνατολάς, άπο
τέλεσμα τής όποιας ύπήρξεν ή κατάλυσις τοΰ περσικού κράτους, οί Κύπριοι βασι
λείς, προτού κριθή ή έκστρατεία, έτάχθησαν παρά τό πλευράν τοΰ Μακεδόνος 
βασιλέως καί έβοήθησαν αύτόν ούχί μόνον είς τήν κατάληψιν ένός μεγάλου άχυρου, 
τής Τύρου, είς τήν Φοινίκην, άλλά καί παρέσχον είς αύτόν πάσαν δυνατήν οίκο- 
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νομικήν, στρατιωτικήν καί προσωπικήν βοήθειαν. Ουτω ή Κύπρος, ήτις άπό έτών 
έπάλαιε μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως προσανατολισμένη πρός τήν τελευταίαν εις 
στιγμάς κρίσιμους διά τήν ζωήν καί τό μέλλον τής άνθρωπότητος λαμβάνει θέσιν, 
ήτις ού μόνον έξησφάλισεν είς αύτήν έμπρέπουσαν θέσιν είς τήν δημιουργουμένην 
νέαν πολιτικήν καί κοινωνικήν ζωήν, άλλά καί συντελεί διά τών ιδίων αύτής δυνά
μεων είς τήν διαμόρφωσιν ταύτης. ’Έκτοτε καί έπί μακρούς χρόνους δέν ύπάρχει 
διά τήν Κύπρον πρόβλημα ’Ανατολής. Ή ζωή τής νήσου ύπό τούς Πτολεμαίους τής 
Αίγύπτου διαρκέσασα έπί 3 πλήρεις αιώνας μετά τήν έπικράτησιν αύτών, παλαι- 
σάντων έπί τινα χρόνον πρός άλλους έκ τών διαδόχων τού Μ. ’Αλεξάνδρου φέρει 
εκδηλον τήν σφραγίδα τοΰ άναπτυχθέντος έλληνιστικοΰ πολιτισμού, οδτινος ή άρχή 
εύρίσκεται έν Κύπρω άπό τών χρόνων τούλάχιστον του Εύαγόρου Α', άν μή καί 
ένωρίτερον.

*Η τοιαύτη θέσις τής Κύπρου δέν μετεβλήθη, ούδ’ δταν οί Ρωμαίοι άπέβησαν 
μεσοΰντος τοΰ 1 αί. π.Χ. οί κύριοι τής νήσου γενόμενοι διάδοχοι τών έλληνι- 
ζόντων βασιλέων τής Αίγύπτου ού μόνον ώς κυρίαρχοι, άλλά καί ώς φορείς τοΰ 
αύτοΰ έλληνιστικοΰ πολιτισμού. Ό άγών μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως εΐχεν ήδη 
κριθή όριστικώς έπί μακρότατον τούλάχιστον χρόνον, ή δέ πολιτική καί λοιπή 
ζωή τής Κύπρου έντάσσεται έξ ολοκλήρου είς τήν διαμορφωθεΐσαν έπί αιώνας 
κατάστασιν τής δλης άνθρωπότητος. ‘H συντελεσθεΐσα μετά τινα χρόνον άφύπνισις 
τής ’Ανατολής δέν έσχεν άμεσον άντίκτυπον εις τήν ζωήν τής Κύπρου. Αΰτη έξηκολού- 
θησε παραμένουσα προσηλωμένη είς τήν Δύσιν, πρός ήν εΐχεν ήδη προσανατολισθή 
άπό 1500 καί πλέον έτών. Καί αύτή ή διάδοσις τοΰ Χριστιανισμού είς τήν Κύπρον καί 
ή έγκατάστασις χιλιάδων Εβραίων έν αύτή δέν συνετέλεσαν είς τήν άλλαγήν τής 
τοιαύτης στροφής τής νήσου πρός τήν Δύσιν. Διότι ό Χριστιανισμός προελθών έξ 
’Ανατολής δέν έφερε τήν σφραγίδα τοΰ άνατολικοΰ πνεύματος έξ όλοκλήρου, άλλ’ 
άντιθέτως άπέκτησε στοιχεία ζωής έκ τοΰ πνεύματος τής Δύσεως καί μόνον ώς 
συγκερασμός άμφοτέρων, καί δή μετά ύπερισχυόντων τών στοιχείων τής Δύσεως 
είναι δυνατόν οΰτος νά νοηθή. Οί έν τή νήσω δ’ έγκαταστάντες Εβραίοι έξέλιπον 
ώς έκ μιας άποτυχούσης έξεγέρσεως αύτών γενομένης τώ 116 μ.Χ. καί τεινούσης, 
είς ματαιωθεϊσαν δμως κυριαρχίαν αύτών έν τή νήσω.

Ένταχθείσα έν συνεχεία ή Κύπρος είς τό ύπό τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, τοΰ 
διαδόχου τούτου τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου Ρωμαίου αύτοκράτορος, ίδρυθέν Βυζαντινόν 
κράτος ήκολούθησαν έπί χιλιετηρίδας σχεδόν τάς τύχας τοΰ λοιποΰ έλληνικοΰ 
κόσμου. Διότι τό νέον κράτος παρά τήν παραδοχήν στοιχείων τινων έκ τής άνα- 
τολικής ζωής ύπήρξεν έν τή πραγματικότητι συνέχεια τών έλληνιστικών κρατών 
τών ίδρυθέντων ύπό τών διαδόχων τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου καί τοΰ βάσει τούτων 
διαμορφωθέντος έκ βάθρων ύπό τούς Ρωμαίους αύτοκράτορας κράτους. ’Έκδηλος 
είναι ή έπικράτησις τών έλληνικών στοιχείων έν τή ζωή τής νήσου καταστάσης 
έπαρχίας βυζαντινής, ιδιαιτέρως δέ έν τή βυζαντινή τεχνοτροπία άποτυπωμένη έν τή 
ζωγραφική τών ναών. 'Η άνεξαρτησία τής Κυπριακής Εκκλησίας κυρωθεισα δι*  
Οικουμενικών Συνόδων έπέτρεψεν είς τήν νήσον τήν άσκησιν έστω ύπό τούς βυ
ζαντινούς αύτοκράτορας ζωής τής ιδίας αύτής προτιμήσεως, δεδομένης τής μεγά
λης σημασίας, ήν ένεΐχεν ή έκκλησιαστική ζωή είς τήν δλην ζωήν τών κατοίκων 
αύτής. Αί άραβικαί έπιδρομαί διαρκέσασαι έπί 3 αιώνας, άπό τοΰ 7 μέχρι τοΰ 
10, ύπήρξαν ή σημαντικωτέρα έκδήλωσις τής έξορμήσεως τής ’Ανατολής πρός 
ύποταγήν τής Κύπρου, ουχί μόνον ύπό τήν πολιτικήν κυριαρχίαν, άλλά καί ύπό τό 
πνεύμα αύτής, τό όποιον ύπό νέαν μορφήν ήπείλει όλόκληρον τήν Δύσιν. *Η  νήσος 
άπηλλάγη τοΰ νέου τούτου κινδύνου διά τοΰ αύτοκράτορος του Βυζαντίου Νικη
φόρου Φωκά τώ 965, ούδέν δέ ίχνος τών βαρβάρων έπιδρομέων διετηρήθη έν αύτή 
πλήν τών καταστροφών, αϊτινες εΐχον έρειπώσει τήν χώραν, ιδίως τούς ναούς αύτής.

’Αναγέννησις θρησκευτική, πνευματική καί έν γένει πολιτιστική, ύπήρξε τό άπο- 
τέλεσμα τής νίκης ταύτης καί τό πνεΰμα τό έλληνικόν είναι ήδη περισσότερον έκ- 
δηλον είς τάς καλλιτεχνικός δημιουργίας τών έπομένων αιώνων, αϊτινες έκόσμησαν 
τούς ιερούς ναούς τής νήσου.

Αί έκ δυσμών έπιδρομαί τών Σταυροφόρων γενόμεναι μετά τινας έκατονταετη· 
ρίδας ώδήγησαν είς τήν έγκαθίδρυσιν φραγκικού κράτους έν Κύπρω, οδτινος ή 
ζωή διήρκεσεν έπί τρεις έκατονταετηρίδας. Ή πολιτική ζωή τών Ελλήνων κατοί
κων τής νήσου ύπέστη διά τής ίδρύσεως τοΰ κράτους τούτου λίαν σημαντικήν μετα
βολήν. Άλλά παρά τήν πίεσιν καί τάς διώξεις, ιδία τής όρθοδόξου έκκλήσίας, 
τό φρόνημα καί ό έλληνικός χαρακτήρ τών κατοίκων δέν ύπέκυψαν ύπό τήν έπι- 
διωχθεΐσαν ύπό τών Φράγκων άλλαγήν. Πάντα τά έλληνικά στοιχεία έπέζησαν 
καί πλήν τών φραγκικών μνημείων καί φρουρίων τών ύπό τών κυριάρχων Ιδρυ- 
θέντων, άτινα σήμερον έπισκέπτονται ιδίως οί περιηγηταί, ούδέν σχεδόν ίχνος τής 
διαβάσεως τών ξένων τούτων κατακτητών διετηρήθη. Τό αύτό ϊσχυσε καί διά 
τούς διαδεχθέντας τούς Φράγκους Ενετούς κυριάρχους τής νήσου, ών τά μόνα 
κατάλοιπα είναι τά φρούρια τών πόλεων, άτινα ένισχύθησαν ή έπεσκευάσθησαν 
πρός άμυναν κατά νέας έπιβουλής έξ άνατολών, τής τουρκικής κατακτητικής 
μανίας.

Ή νήσος περιελθοΰσα άπό του 1571 ύπό τήν κυριαρχίαν τών Τούρκων Σουλ
τάνων, οϊτινες εΐχον καταλύσει τό Βυζαντινόν κράτος πρό 120 περίπου έτών, τώ 
1453, άντίκρυσε δι’ έτέραν φοράν τό πνεύμα τής ’Ανατολής έπελθόν δίκην λαίλαπος 
κατ’ αύτής. Άλλ’ δτι ό έθνικός ποιητής Παλαμάς λέγει περί τής νήσου έπιγραμ- 
ματικά, δτι «πολλούς άφέντες άλλαξε, δέν άλλαξε καρδιά», είναι είς τήν περίπτω- 
σιν ταύτην τό χαρακτηριστικόν τής ζωής τής νήσου. Ό έλληνικός χαρακτήρ τής 
Κύπρου παρά τήν νέαν δουλείαν 300 έτών καί πάλιν μένει άνέπαφος, έστω καί άν 
όλίγαι χιλιάδες έπηλύδων Τούρκων ή έξισλαμισθέντων Ελλήνων έγκατεστάθησαν ή 
έζησαν έν αύτή καί έξακολουθοΰσι καί σήμερον ύπάρχοντες. ’Ολίγοι μιναρέδες 
ύψώθησαν έπί τών χριστιανικών φραγκικών ναών καί ζωή άνατολική έπεβλήθη έπί 
τών κατοίκων, ιδία τών πόλεων, έγκλεισθέντων ε’ις τά φρούρια - πόλεις, ώς εΐχον 
διαμορφώσει τάς κυριωτέρας πόλεις τής νήσου οί Τούρκοι κυρίαρχοι. "Οταν οδτοι 
άπήλθον, άφ’ οΰ έπώλησαν τήν νήσον είς τούς ’Άγγλους ώς νέους κυριάρχους, δέν 
άφήκαν φεύγοντες άλλο τι ή τούς μιναρέδες έπί τών είς μωαμεθανικά τεμένη μετα- 
τραπέντων φραγκικών χριστιανικών ναών καί όλίγα πρότυπα άνατολικών άγορών 
καί λουτρών.

ΟΙ νέοι κυρίαρχοι τής Κύπρου, οί ’Άγγλοι, δέν κατεπολέμησαν τό άνατολικόν 
στοιχείον, δπερ έστω είς μικράν κλίμακα έπεβλήθη έπί τής νήσου κατά τήν διάρκειαν 
300 έτών τουρκικής κατοχής. Άλλά οί "Ελληνες κάτοικοι τής νήσου ήδυνήθησαν 
νά άναπτύξωσι διαρκούσης τής 80ετούς κατοχής τής νήσου περισσότερον έλευθέρως 
τόν ίδιον αύτών έλληνικόν πολιτισμόν καί χαρακτήρα, ώστε ή έλληνικότης τής Κύ
πρου δχι μόνον νά είναι, άλλά καί νά φαίνεται ώς τοιαύτη. Φεύγοντες οί ’Άγγλοι 
έκ Κύπρου δέν άφήκαν είμή όλίγους δρόμους, ένα άτελή λιμένα καί μίαν κατεστραμ- 
μένην οικονομίαν τής νήσου. Ούδέν πνευματικόν στοιχείον ή στοιχείον πολιτισμού 
τής ιδίας αύτών δημιουργίας κατέλιπον έν αύτή. "Ο,τι ύπό τοιαύτην έποψιν έδη- 
μιουργήθη ύπήρξε προϊόν τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας τού Ελληνικού Κυπριακού 
λαού.

Σήμερον διανοίγεται πρό ήμών τών Κυπρίων νέα περίοδος ζωής. *Άν  αύτη θά 
καταστή, ώς όφείλει νά καταστή, άρχή μιας πραγματικής άναγεννήσεως καί πνευ
ματικής άνθήσεως τής νήσου, τούτο θά έξαρτηθή έξ ήμών τών Ιδίων. Διότι ούτε 
κατακτητάς οδτε κυριάρχους δυνάμεθα έν προκειμένφ νά μεμφθώμεν. Τό βάρος 
πίπτει έπί τών ώμων ήμών καί είς ή μάς άπόκειται νά δείξωμεν, δτι εΐμεθα άξιοι 
νά τό βαστάσωμεν.
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Ή πνευματική δημιουργία των άρχαίων Κυπρίων.

Γενικώς όμιλούντες περί του έλληνικού χαρακτήρος τής αρχαίας Κυπριακής 
Ιστορίας έξαίρομεν τόν στενότατον φυλετικόν, θρησκευτικόν, γλωσσικόν καί τόν έν 
γένει πολιτιστικόν σύνδεσμον, δστις υπήρχε μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος είς τήν 
άρχαιότητα καί καταλήγομεν είς τό έπιστημονικόν συμπέρασμα δτι άνεξαρτήτως 
πολιτικών έξελίξεων καί συνθηκών ή Κύπρος ανήκει είς τήν Ελλάδα, έστω καί άν 
δέν άπετέλεσε μέρος τοΰ ελληνικού πολίτικου κόσμου, ώς έτερα τμήματα αύτής.

’Ιδιαιτέρως τονίζομεν τά πορίσματα τών άνασκαφών, ώς πιστοποιουντα τόν σύν
δεσμον τούτον είς ούχί μικρότερον βαθμόν ή τά φυλετικά, τά θρησκευτικά καί τά 
γλωσσικά στοιχεία. Άλλ’ όντως πλήν τών τελευταίων, άτινα είναι άναμφισβήτητα, 
τά άλλα προκαλοΰσι πολλάκις συζητήσεις ώς έκ τών ποικίλων έπιδράσεων καί έτέ- 
ρων παραγόντων έπί τής ζωής τών κατοίκων τής αρχαίας Κύπρου. ’Ιδιαιτέρως ή 
τέχνη δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι έξ άρχής έχει γνησίως έλληνικόν χαρακτήρα, 
άλλά παρουσιάζει καί τό γνήσιον κυπριακόν παραλλήλως πρός τάς έλληνικάς 
έπιδράσεις.

Εκείνο δμως, δπερ δέν τονίζεται πολλάκις είς τόν έμπρέποντα βαθμόν, είναι, 
πώς ΐσταται ή Κύπρος έναντι τής πνευματικής δημιουργίας τών άρχαίων Ελλήνων 
καί τίνα συμπεράσματα έκ τής τοιαύτης έπισκοπήσεως δυνάμεθα νά συναγάγωμεν. 
Διότι ή πνευματική δημιουργία είναι στοιχείον προερχόμενον έκ τοΰ πνεύματος ένός 
λαού' συνεπώς ή έξωθεν έπίδρασις δύναται νά είναι είς τήν περίπτωσιν ταύτην μι- 
κροτέρα. ’Άν είς λαός παρουσιάζη απόλυτον συνταύτισιν είς τήν πνευματικήν αύτού 
δημιουργίαν πρός τήν δημιουργίαν έτέρου λαού, δέον κατά λογικήν συνέπειαν νά 
δεχθώμεν τήν συνταύτισιν τών δύο τούτων λαών.

Παρ’ δλον δέ δτι είς Κύπρον δέν διεσώθησαν έκ τής πνευματικής δημιουργίας 
τών άρχαίων Κυπρίων, εί μή άποσπάσματά τινα, συντρίμματα δυνάμεθα νά εϊπωμεν, 
έν τούτοις έκ τών σωθέντων κρίνοντες δυνάμεθα νά ίδωμεν δτι τόσον είς μορφήν 
δσον καί είς περιεχόμενον ή πνευματική δημιουργία τών άρχαίων Κυπρίων άκο- 
λουθεί έν πάσι τήν άρχαίαν ελληνικήν δημιουργίαν.

‘Ως γνωστόν, παρά τοίς "Ελλησι τό άρχαιότερον δημιούργημα τοΰ έντέχνου 
γραπτού λόγου είναι ή ποίησις καί ταύτης τό έπος. Τό δημιούργημα τούτο είναι 
τό κατ’ εξοχήν ύμνοΰν τούς ήρωας καί τόν άγώνα ώς ιδεώδες. Ή μεγάλη ποίησις 
τοΰ Όμήρου έκπροσωπεί κυρίως τό είδος τούτο τής ποιήσεως ώς και τά δημιουρ
γήματα τού λεγομένου έπικού κύκλου. Είς ταύτα συμπεριλαμβάνονται καί τά Κύ
πρια έπη, άτινα κατά πάσας τάς δυνατάς ένδείξεις έποιήθησαν ύπό Κυπρίου ποιητοΰ, 
τού Στασίνου πιθανώτατα, τοΰ όποιου καί τό δνομα είναι άναμφισβητήτως κυπρια
κόν. *Η  άξια τής ποιήσεως τοΰ Στασίνου είναι πολύ μεγάλη. Τά σωθέντα όλίγα 
άποσπάσματα άποπνέουν ομηρικόν άρωμα. Άλλά και φιλοσοφικόν πνεύμα διέπει 
τά άποσπάσματα ταϋτα. Ερμηνεία τών τοΰ κόσμου και ήθικαί άξίαι τής ζωής 
άποτυποΰνται ήδη είς τά ποιήματα ταϋτα. Είναι σημαντικόν π.χ. δτι ή βραδύτερον, 
παρά θεόγνιδι καί Σόλωνι ιδίως, παρουσιαζομένη σύνδεσις μεταξύ αίδοΰς καί δέους, 
δύο σπουδαίων ήθικών έννοιών, παρουσιάζεται ήδη είς τά Κύπρια έπη. Είς τήν 
έπικήν ταύτην ποίησιν τών Κυπρίων δυνάμεθα νά συμπεριλάβωμεν τούς τρεις όμη- 
ρικούς υμνους είς Άφροδίτην, οϊτινες, ένώ άπεδίδοντο ύπό τών άρχαίων είς τόν 
"Ομηρον, δέν δύνανται νά είναι δημιούργημα έκείνου. Ύπάρχουν πλείσται ένδεί- 
ξεις δτι οί ύμνοι οδτοι ούχί μόνον ήδοντο πρός τιμήν τής θεάς Αφροδίτης είς τάς 

μεγάλας έορτάς αύτής, άλλά καί δτι έδημιουργήθησαν έν Κύπρω. Είναι δύσκολον 
είς μίαν ραδιοφωνικήν ομιλίαν νά άναπτύξη τις τούς έπιστημονικούς λόγους καί 
συλλογισμούς, οί όποιοι όδηγοΰσιν είς μίαν τοιαύτην κρίσιν. Παραλλήλως πρός 
τούς ομηρικούς δμνους είς τήν έπικήν ποίησιν δυνάμεθα νά συμπεριλάβωμεν καί τά 
ποιήματα Κυπρίων χρησμωδών, οϊτινες άνήκουν είς τόν 6 ή τόν 5 αί. π.Χ. Οί χρησμοί 
τούτων έπεζήτουν νά συνδέσουν τήν Κύπρον μετά τοΰ κυριωτέρου έκπροσώπου τής 
έπικής ποιήσεως, τοΰ Όμήρου, τόν όποιον έμάντευον δτι θά έγεννάτο έν Κύπρω.

‘Η έπική ποίησις, ώς γνωστόν, παρακμάζει άπό τοΰ 6 αί. π.Χ. καί είς τήν θέσιν 
αύτής κυριαρχεί ή λυρική ποίησις. Άλλά καί πάλιν άναφαίνεται κατά τούς έλλη- 
νιστικούς χρόνους, δτε τά γράμματα έκαλλιεργήθησαν κατ’ έξοχήν έν Άλεξανδρείςι, 
τών όποιων τήν άνάπτυξιν έβοήθουν αί βιβλιοθήκαι καί τό Μουσείον. Κατά τούς αύτούς 
χρόνους ή έπική ποίησις άναθάλλει καί έν Κύπρω. Ό ποιητής Κλέων ό Κουριεύς συγ- 
γραφεύς τών Άργοναυτικών, έργου άναφερομένου είς τήν άργοναυτικήν έκστρατείαν, 
γίνεται ό πρόδρομος καί ή κυρία πηγή τοΰ Απολλώνιου τοΰ έπιλεγομένου Ροδίου, 
τοΰ γνωστού ώς συγγραφέως τών Άργοναυτικών. Άλλ’ δτι τήν έπικήν ποίησιν 
ήρχισε νά διαδέχεται κατά τούς αύτούς χρόνους ή βουκολική, ήτις ύπήρξε γνησιώ- 
τερον ποιητικόν δημιούργημα τών έλληνιστικών χρόνων παρά τό έπος, άπλώς μι
μούμενη παλαιότερα πρότυπα, ή Κύπρος δίδει στοιχεία είς τόν μεγαλύτερον τών 
βουκολικών ποιητών τόν Θεόκριτον. Είναι, ταϋτα ποιήματα άναφερόμενα είς τόν 
υιόν τής Αφροδίτης Άδωνιν, τόν μετ’ αύτής τιμώμενον έν Πάφω καί τά όποια ό 
Θεόκριτος έχρησιμοποίησεν είς τό γνωστόν είδύλλιον αύτου τό έπιγραφόμενον 
«Άδωνιάζουσαι».

Καί τό δεύτερον είδος τής ποιήσεως, ή λυρική, λαμβάνει άνάπτυξιν έν Κύπρφ. 
Ηδη άπό τών χρόνων τοΰ μυθικού βασιλέως τής Πάφου Κινύρου, δστις είναι 

γνωστός δι’ ένα περίφημον θώρακα δωρηθέντα ύπ’ αύτού είς τόν άρχηγόν τής 
τρωικής έκστρατείας, τόν Άγαμέμνονα, ή λυρική ποίησις καλλιεργείται, καί δή, 
ως μνημονεύεται παρά Πινδάρω, ύπ’ αύτού τού βασιλέως, ώς καί τών περί αύτόν. 
Λυρικοί δμνοι εις τήν θεάν Άφροδίτην εϊμεθα βέβαιοι δτι ύπήρχον καί ό τραγικός Εύ- 
ριπίδης ύμνεί τήν Πάφον, διότι παρά τάς έκβολάς τού ποταμού αύτής Βωκάρου 
αί Μουσαι έκ Πιερίας είχον μετοικήσει. Παραλλήλως τό έπίγραμμα είχεν άνα- 
πτυχθή, σημαντικά δέ έπιγράμματα, άλλα μέν είς τήν Κυπριακήν διάλεκτον, άλλά 
δέ είς τήν πανελλήνιον γλώσσαν τών έπιγραμμάτων προερχόμενα έκ διαφόρων 
χρόνων, ιδία δέ τών έλληνιστικών καί έντεύθεν, μάς έχουν διασωθή.

Ή άνάπτυξις τού δράματος δέν ήκολούθησεν έν Κύπρω τήν έν Έλλάδι. Οί 
λόγοι πρός τούτο είναι ιστορικοί. Καθ’ ούς χρόνους είς τήν Ελλάδα καί δή τάς 
Αθήνας, άνεπτύσσετο τό σπουδαιότερον καί τελειότερον είδος τής ποιήσεως, τό 
δράμα, ή Κύπρος έκυπτεν ύπό τό βάρος τοΰ περσικού ζυγού. Καί είναι γνωστόν 
δτι άνευ έλευθερίας πνευματική άκμή δέν είναι δυνατόν νά σημειωθή. "Οτε δέ 
ή Κύπρος άπηλλάγη τού βαρβαρικού ζυγού διά τού Εύαγόρου, τό δράμα έν Έλ
λάδι ώδηγείτο πρός τό τέρμα τής άναπτύξεως αύτού. Τοιουτοτρόπως δέν εδρε 
τούτο άνάπτυξιν έν Κύπρω. Μόνον τό είδος τής κωμψδίας, ήτις έσυνεχίζετο, ήτο 
δυνατόν ύπό τοιαύτας συνθήκας νά άναπτυχθή έν Κύπρω, ώς καί συνέβη. *Ότε  δέ 
κατά τόν 3 αί. π.Χ. έπί τών χρόνων Πτολεμαίου Β' τού Φιλαδέλφου άναπτύσ- 
σεται ή ιλαροτραγωδία, άποτελουμένη έξ άναμείξεως τού φαιδρού μετά τού δρα
ματικού, ή Κύπρος προσφέρει ένα έκ τών σημαντικωτέρων ποιητών τών χρόνων 
τούτων, τόν Σώπατρον τόν Πάφιον. Δείγμα τής άναπτύξεως τής δραματικής ποιή
σεως έκτοτε είναι τά σωθέντα έν Κύπρω θέατρα, τά όποια λαμβάνουν μεγάλην 
άνάπτυξιν κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους. ’Άλλαι ένδείξεις ύπάρχουν δτι τό θέα- 
τρον πρέπει ύφ’ οίανδήποτε μορφήν νά ύφίστατο κατά τούς χρόνους Εύαγόρου 
τού Α', ήτοι κατά τό τέλος τού 5 καί τάς άρχάς τού 4 αί. π.Χ.
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Όχι δέ μόνον ή ποίησις, άλλά καί ό πεζός λόγος εύρίσκουν άνάπτυξιν έν 
Κύπρω. Τών τριών ειδών αύτοΰ, της 'Ιστορίας, τής Φιλοσοφίας καί τής Ρητο
ρείας, τά δύο πρώτα άντιπροσωπεύονται ίκανώς. Τό τρίτον δέν είχε πρόσφορον 
έδαφος πρός άνάπτυξιν μή ύπαρχόντων έν Κύπρφ πολιτικών Ιδίςχ δρων ζωής, 
οϊτινες αποτελούν τήν βασικήν προϋπόθεσιν τής άναπτύξεως τού είδους τούτου. 
Ή 'Ιστορία άναπτύσσεται ιδία κατά τούς άλεξανδρινούς χρόνους. Ή Κύπρος, ώς 
γνωστόν, έδωσε μεγάλην στρατιωτικήν βοήθειαν είς τόν Μ. ’Αλέξανδρον κατά τήν 
πρός άνατολάς έκστρατείαν. Άλλ’ εδωσε καί τούς ύμνητάς τής έκστρατείας 
αύτού. Κύπριοι ιστορικοί συνέγραψαν ταύτην, εις δ’ έκ τούτων ό "Αριστος, ύπήρ- 
ξεν ή πηγή, έξ ής ήντλησεν ό Πτολεμαίος, ό κατόπιν βασιλεύς τής Αίγύπτου, δστις 
αποτελεί τήν βάσιν τής συγγραφής τοΰ έργου τού Άρριανού «’Αλεξάνδρου Άνά- 
βασις» αρκετούς αιώνας βραδύτερον. Πλήν τής Ιστορίας ή Πλατωνική Ιδία φι
λοσοφία έκπροσωπεΐται διά τού Εύδήμου, φίλου τοΰ Άριστοτέλους καί μαθητού 
τοΰ Πλάτωνος, άνδρός άπολαύοντος μεγάλης έκτιμήσεως έν τή άρχαιότητι, έτι 
δέ περισσότερον διά Ζήνωνος τοΰ Κιτιέως, τοΰ ίδρυτοΰ τής στωϊκής φιλοσοφίας, 
τοΰ όποιου πολύ γνωστός μαθητής ήτο ό έν τή αύλή τοΰ βασιλέως τής Μακεδονίας 
Περσαιος ό Κιτιεύς, όπαδός δέ ό Δημώναξ ό πολύ γνωστός διά τήν περίφημον 
ρήσιν αύτοΰ «εύδαίμων είναι έκείνος, δστις οΰτε έλπίζει οΰτε καί φοβείταί τι». 
Ή φιλοσοφία τοΰ Ζήνωνος όνομασθεΐσα ουτω έκ τής έν Άθήναις στοάς, ένθα 
έδίδασκεν, ύπήρξε συνέχεια τής κυνικής φιλοσοφίας καί κράμα άνατολικής σκέ- 
ψεως καί έλληνικής φιλοσοφίας, έξετείνετο δέ είς παν τό έπιστητόν. Μνημονεύεται 
ή περίφημος ρήσις αύτοΰ «όμολογουμένως τή φύσει ζήν» ώς Ισοδύναμος πρός τό 
κατ’ άρετήν ζήν. ’Ιδιαιτέρως άξίζει νά μνημονευθή τό γεγονός δτι παρά τά φυ
σικά, τά λογικά καί τά ήθικά προβλήματα, τά όποια ή φιλοσοφία τοΰ Ζήνωνος 
έξήταζε, τά πολιτικά προβλήματα εΰρον παρά τώ Ζήνωνι τόν άξιον μελετητήν. 'Η 
«πολιτεία τών σπουδαίων», ώς δυνάμεθα νά καλέσωμεν τήν ύπό τοΰ Ζήνωνος κηρυσ- 
σομένην ιδεώδη πολιτείαν, είναι συνέχεια τών ιδανικών πολιτειών, τάς όποίας έχο- 
μεν έν τή άρχαιότητι καί αϊτινες τελειοΰνται είς τήν περίφημον Πολιτείαν τοΰ 
Πλάτωνος. ’Αλλά καί τοΰτο είναι άξιον νά σημειωθή διά τήν φιλοσοφίαν τοΰ Ζή
νωνος, δτι ή έπίδρασις αύτής είς πάσαν τήν άνθρωπίνην διανόησιν καί τήν ζωήν 
ύπήρξεν ούχί μόνον έν τή άρχαιότητι, άλλά καί έν τφ χριστιανικώ κόσμω κατα
πληκτική. ‘H Κύπρος διά τοΰ Ζήνωνος Κιτιέως εδωσεν είς τήν άνθρωπότητα μίαν 
γιγαντιαίαν μορφήν. "Αν δέ αί Ιστορικοί έξελίξεις είναι έν πολλοίς τό άποτέλε- 
σμα τής πνευματικής δημιουργίας καί καθοδηγήσεως τών λαών, — δείγματα πλεί- 
στα τής άρχής ταύτης ύπάρχουν ιδία είς τόν σύγχρονον κόσμον — τότε δυνάμεθα 
νά θεωρήσωμεν δτι ή ιστορική ζωή τής άνθρωπότητος έξειλίχθη έπί πολλούς αιώ
νας ύπό τήν έπίδρασιν τής ύπό τοΰ Ζήνωνος Κιτιέως ίδρυθείσης στωϊκής φιλοσοφίας.

Ούχί μόνον δέ είς τήν 'Ιστορίαν καί τήν Φιλοσοφίαν, άλλά καί εις τήν έπιστή- 
μην έχουν νά δείξουν οί Κύπριοι άξίους έκπροσώπους, πρό παντός είς τήν Ιατρι
κήν. Είς ταύτην ηύδοκίμησαν τούλάχιστον άπό τοΰ 5 αί. π.Χ.. Περίφημος ιατρός 
ήτο ό Όνήσιλος, δστις διεκρίθη είς τήν περιποίησιν τών τραυματιών κατά τήν ύπό 
τών Μήδων καί τών Κιτιέων πολιορκίαν τοΰ Ίδαλίου καί εις τόν όποιον άφιερώθη 
τό περίφημον έπί όρειχαλκίνης πλακάς τιμητικόν ψήφισμα τής πόλεως τό άποκεί- 
μενον νΰν έν Λούβρω τών Παρισίων. "Ετερος ιατρός Κύπριος, δ Σιέννεσις, μνη
μονεύεται είς έργον τοΰ Άριστοτέλους, ό δέ όφθαλμίατρος Διαγόρας ήτο έξαισία 
φυσιογνωμία τών χρόνων αύτοΰ, δπως καί ό ’Απολλώνιος ό Κιτιεύς συγγραφεύς 
ιατρικών έργων. Ή πνευματική δημιουργία τών άρχαίων Κυπρίων είς πεζόν λόγον 
είναι μικροτέρα τής είς ποιητικόν. Τοΰτο είναι πολύ φυσικόν, διότι, ώς γνωστόν, 
ή ποίησις προηγείται τοΰ πεζοΰ λόγου, δέν ύπήρχε δέ ό έπαρκής χρόνος πρός άνά- 
πτυξιν τοΰ πεζοΰ λόγου έν Κύπρω ώς έκ τών ιστορικών αύτής περιπετειών. Διά 

τοΰτο οδτος έμφανίζεται κυρίως καλλιεργούμενος ύπό Κυπρίων άπό τών έλληνι- 
στικών χρόνων καί δή ύπό ζώντων έκτός τής Κύπρου.

Τό χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής πνευματικής δημιουργίας τών άρχαίων 
Κυπρίων είναι δτι αδτη έντάσσεται καί παρακολουθεί έκ τοΰ σύνεγγυς τήν πνευ
ματικήν δημιουργίαν πάντων τών Ελλήνων. Είναι τοΰτο τό χαρακτηριστικώτερον 
γνώρισμα τής ζωής τής άρχαίας Κύπρου, παρ’ δλον δτι αδτη έζη ύπό διαφόρους 
πολιτικάς συνθήκας καί δή ούχί έλεύθερον βίον. Είναι έκπληκτικόν τό παρά
δειγμα ζωτικότητας καί άντοχής ένός λαοΰ, δστις ύπό τάς πλέον άντιξόους πολι
τικός συνθήκας καί περιπετείας ζωής διετήρησεν δχι μόνον άλώβητον τήν φυλετι
κήν αύτοΰ δπαρξιν, άλλά καί δέν άπεσπάσθη πνευματικώς άπό τόν κορμόν, είς 
τόν όποιον φύσει άνήκε. Τό αύτό ισχύει καί διά τήν γλώσσαν τοΰ λαού τούτου, 
ήτις άρκαδική τό πρώτον, παρουσιάζεται έν τή έξελίξει αύτής συνεχής άπό τών 
έλληνιστικών χρόνων καί έντεΰθεν καί μέχρι σήμερον ώς νεοελληνική διάλεκτος, 
ένφ ή γλώσσα τών πνευματικών αύτών δημιουργημάτων έν τή άρχαιότητι άκο- 
λουθεί τήν έν έκάστω είδει χρησιμοποιουμένην ύπό τών λοιπών 'Ελλήνων διάλεκτον.

Διά τοΰτο, άν τά δύο ταΰτα μόνον στοιχεία διατηρήση ή 'Ελληνική Κύπρος 
άλώβητα καί τώρα, δηλαδή τήν πνευματικήν δημιουργίαν κατά τάς έλληνικάς 
κατευθύνσεις καί πρότυπα καί τήν γλώσσαν, θά δύναται νά προσβλέπη μετ’ άγαθών 
έλπίδων πρός τό έθνικόν αύτής μέλλον. Καί δέν ύπάρχει ούδεμία άμφιβολία δτι, 
δπως έπέτυχεν αδτη ύπό δυσμενεστάτας συνθήκας ζωής, νά διατηρήση δηλ. τόν 
έθνισμόν δι’ αύτών, πολύ περισσότερον δυνάμεθα νά προσδοκώμεν δτι θά έπιτύχη ύπό 
εύμενείς πως, ώς αί σημερινοί, συνθήκας.

45
44 Βιβ

λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Κύπρος καί Ελλάς κατά τους 5 καί 4 αϊ. π.Χ.

Α'

W δτου ή Κύπρος περιήλθεν ύπό τήν έξουσίαν διαφόρων κυριάρχων έξ 
Ανατολής, η μετά, της Ελλάδος σχέσις αύτής παρέμεινε πολύ περιωρισμένη. Οί 
έν τη νησω απο των μέσων τής β' χιλ. π.Χ. έγκατασταθέντες ’Αχαιοί άπετέλεσαν 
μεν την ισχυροτατην απο πασης άπόψεως φυλήν έν Κύπρφ καί κατίσχυσαν τόσον 
των παλαιοτερων κατοίκων δσον καί τών μετ’ αύτούς έλθόντων είς τήν νήσον 
Φ?ινί.* “Υ’*λλ €ή ελλειψις διά τούς τοιούτους πολιτικούς λόγους σχέσεως μετά 
της Ελλάδος ωδηγησεν είς τήν άνάπτυξιν ίδιου πολιτισμού μή συμφώνου πρός 
τον εν Ελλαδι έξελισσόμενον. Μόνον άφ’ δτου Κύπρος καί ’Ιωνία περιήλθον 
υπο την κυριαρχίαν τών Περσών μετά τό 540 π.Χ. ή πρώτη, όλίγον ένωρίτερον 
η δεύτερα, ο έν Ιωνία αναπτυχθείς καί συνεχιζόμενος καί ύπό τούς Πέρσας πολι
τισμός έπεδρασεν είς τήν πολιτιστικήν ζωήν τής Κύπρου, ιδία εις τήν άνάπτυξιν 
τής τέχνης εν αύτή, ήτις έδωσε σπουδαία δημιουργήματα.

, Είναι γνωστόν δμως δτι δέν παρήλθον πολλά έτη καί οί ’Ίωνες ήσθάνθησαν 
την αναγκην άποτινάξεως του περσικού ζυγοΰ, δσον καί άν οδτος δέν’ή το τόσον 
καταπιεστικός, ώστε έπέτρεπε τήν άνάπτυξιν ίδιου έν τή χώρφ πολιτισμού. ’Απο
τέλεσμα τής τοιαύτης προσπάθειας τών Ίώνων πρός άνάκτησιν τής έλευθερίας 
των ύπήρξεν ή έπανάστασις αύτών γενομένη περί τούς χρόνους τής μεταβάσεως 
άπό τής 6 πρός τήν 5 έκ. π.Χ. Οί Κύπριοι έζησαν τότε στιγμάς συγκινήσεως. 
Ο άνεμος τής έλευθερίας έπνευσε πρός αύτούς καί δέν άφήκε τούτους ύπνώτ- 

τοντοις. Βεβαίως αί ύποχρεώσεις των Κυπρίων βασιλέων πρός τόν μέγαν βασι
λέα ήσαν πολύ δεσμευτικά! δι’ αύτούς καί δέν έπέτρεπον κίνησιν σύμφωνον πρός 
τά αισθήματα του πληθυσμού. Γνωριζομεν δτι ένα αιώνα περίπου προηγουμένως 
ό βασιλεύς τών Σόλων Φιλόκυπρος είχε φιλοξενήσει τόν μέγαν Άθηναιον νομο- 
θέτην Σόλωνα, δστις κατά τήν είς ’Ανατολήν περιοδείαν αύτου είχε συμπεριλάβει 
καί τήν Κύπρον.

Η τοιαύτη, έπίσκεψις δέν ήτο δυνατόν νά μή είχεν άφήσει ζωηρά τά ίχνη 
της είς τήν, μνήμην τών κατόπιν βασιλέων τής νήσου, τόσον μάλιστα, ώστε καί 
τό δνομα τής πόλεως ύφιστάμενον ήδη τουλάχιστον άπό του 7 αί. π.Χ. συνεδέθη 
κατά παρετυμολογίαν προς το ονομα του μεγάλου ’Αθηναίου σοφού. Ό τοιουτος 
σύνδεσμος μετά~ έλληνικών προσωπικοτήτων συνεχίζεται καί βραδύτερον, ώς άπο- 
δεικνύεται έκ τής ιστορίας του Εύέλθοντος τής Σαλαμίνος συνδεθέντος πρός τόν 
βασιλικόν οίκον τής Κυρηνης καί παρασχόντος βοήθειαν είς τήν έκπτωτον βασί
λισσαν Φερετιμην. Οι τοιοΰτοι δεσμοί εκαλλιέργουν οδτω παράδοσιν διά τήν νήσον 
παρά τάς πολιτικός αύτής δυσχερείας, ώστε τό κίνημα τών Ίώνων ήτο εδκολον 
νά καρποφορήσω καί έν Κύπρω.

Έξέγερσις τών Κυπρίων βασιλέων άμεσος δέν ήτο δυνατή. Έν τούτοις αδτη 
δέν έβράδυνε νά έκδηλωθή, δταν ό βασιλεύς τής Σαλαμίνος Γόργος, έγγονος του 
Εύέλθοντος, παρεκινήθη ύπό τού άδελφοΰ αύτου Όνησίλου νά άναλάβρ τήν ήγε- 
σιαν έπαναστασεως κατα των Περσων έν συνεργασία μετά τών άποστατησάντων 
ήδη Ίώνων. Συμφώνως πρός τό έπικρατουν είς τάς" Κυπριακός πόλεις πολιτεια

κόν σύστημα, παρ’ δλον δτι ό βασιλεύς ήτο ό άνώτατος_ άρχων πολιτικός, στρα
τιωτικός, δικαστικός, καί θρησκευτικός, οί άδελφοί του βασιλέως εΐχον Ιδιαι
τέραν θέσιν καλούμενοι οί μέν άρρενες «άνακτες», αί δέ θήλεις «άνασσαι», δπερ 
δεικνύει δτι έν τινι μετρώ καθίστανται οδτοι οί σύμβουλοι του βασιλέως. Τοιαύτην 
θέσιν κατέχων δ Όνήσιλος ηθελησε να καταστήσω γνωστά είς τον βασιλέα της 
Σαλαμίνος καί άδελφόν του Γόργον τά αισθήματα τών πολιτών καί τήν συγκί- 
νησιν αύτών ώς έκ τής έπαναστάσεως τών Ίώνων. Ή στιγμή τής άποκτήσεως τής 
έθνικής έλευθερίας τής Κύπρου ήτο κατάλληλος καί ούδεμίοι άλλη, καλυτέρα ήτο 
δυνατόν νά άναμένεται είς τό μέλλον, θά ήτο έπί πλέον τούτου αδτη ίσχυροτάτη 
ένίσχυσις τών άδελφών Ίώνων.

Έν τούτοις ή προσπάθεια αδτη έμεινεν άνευ άποτελέσματος. Δέν ύπελείπετο 
παρά ή ένεργός δράσις ύπό του Όνησίλου, έστω καί δι’ έκπτωσεως του αδελφού 
αύτου Γόργου έκ του θρόνου. Τοΰτο έπέτυχεν οδτος, διότι συμπαρέστη είς αύτόν 
ό λαός τής πόλεως. Τά έπακολουθήσαντα γεγονότα είναι έκ τοΰ 'Ηροδότου γνω
στά. "Απαντες οί βασιλείς τής Κύπρου πλήν του τής ’Αμαθουντος, ένθα διεβίουν 
άκόμη οί παλαιοί Κύπριοι, τούς όποιους συνήθως κατά τούς Έτεόκρητας Έτεο- 
κυπρίους όνομάζομεν, συνετάχθησαν πρός τόν Όνήσιλον καί έλαβον τά δπλα κατα 
τών Περσών. Ό άγων διεξήχθη κατά ξηρόν καί κατά θάλασσαν, των ’Ιώνων 
έλθόντων είς έπικουρίαν αύτών. Δέν είναι άνάγκη νά έκθέσω λεπτομερώς τά κατ 
αύτόν. Είναι ταΟτα γενικώς γνωστά. Τούτο μόνον λέγω, δτι ό ήρωίκός θάνατος 
τοϋ Όνησίλου είς τήν προ τής Σαλαμίνος μάχην κατά ξηρόν δέν έπέτρεψεν, ώστε 
οί Κύπριοι νά διατηρήσωσι τήν έλευθερίαν των, τήν όποιαν, ώς λέγει ό ‘Ηρόδοτος, 
άπέκτησαν, μόνον έπί έν έτος. Ούδ’ ή ήρωϊκή άντίστασις τών Σόλων ύπηρξεν 
εύτυχεστέρα. Καί ή πόλις αδτη έπεσε μετά μακράν πολιορκίαν. Ό άφηρωισμος 
του Όνησίλου ύπό τών Κυπρίων κατ’ έντολήν του θεού, καθ’ ‘Ηρόδοτον άποτελει 
σαφώς ένδειξιν τών έν τή νήσω έπικρατούντων έλληνικών στοιχείων.

Έν τούτοις παρά τήν άποτυχίαν ταύτην ό προσανατολισμός τών Ελλήνων Κυ
πρίων πρός τήν Ελλάδα δέν άνεκόπη. Δέν παρήλθον πολλά έτη καί οί Κύπριοι 
βασιλείς ήκολούθησαν τόν Ξέρξην είς τήν κατά τής μητρός πατρίδος, Ελλάδος 
έκστρατείαν παρασχόντες είς αύτόν 150 πλοία. ‘Η ούσιαστική δμως βοήθεια πρός 
αύτόν ύπήρξε μηδαμινή, διό καί ή άγανάκτησις του Ξέρξου καί τής ’Αρτεμίσιας, 
διότι οί Κύπριοι βασιλείς ήσαν οί πρώτοι, οίτινες έδωσαν τό σύνθημα τής ύπο- 
χωρήσεως του Περσικού στόλου έν τή ναυμαχία τής Σαλαμίνος. Οί συναισθημα
τικοί δμως λόγοι συνδέσμου τών Κυπρίων πρός τούς "Ελληνας, μετεβλήθησαν είς 
θετικούς καί πραγματικούς, δταν ό Παυσανίας τό πρώτον, δ ’Αριστείδης^ καί ό 
Κίμων έπειτα άνέλαβον νά έκκαθαρίσουν τήν ’Ανατολικήν Μεσόγειον έκ τής περ
σικής καί τής φοινικικής κυριαρχίας. Τριάκοντα σχεδόν έτη ήδυνήθη ή Κύπρος 
μετά τό 479 π.Χ., δτε οί Πέρσαι ήττήθησαν κατά θάλασσαν έν Μυκάλη ύπό του 
’Αθηναίου στρατηγού Ξανθίππου, του πατρός του μετεπειτα μεγάλου πολίτικου 
Περικλέους, νά ζήση ύπό έλεύθερον άέρα, άν καί ούχί συνεχώς, jcaì νά έπανα- 
συνδέση έαυτήν πολιτιστικώς πρός τήν Ελλάδα. Ό σύνδεσμος οδτος έκτείνεται 
τώρα καί είς τήν πολιτικήν. Οί Κύπριοι βασιλείς άνεγνώρισαν, δτι δσον και αν 
ή βασιλεία αύτών είχε βαθείας τάς ρίζας είς τήν μυκηναϊκήν παράδοσιν, δέν ήτο 
δυνατόν νά είναι αδτη σύγχρονον πολίτευμα δυνάμενον νά έπιτρέπω είς τόν λαόν 
συμμετοχήν είς τά κοινά πρός άνάπτυξιν τής ζωής καί του πολιτισμού του· 
Διέκριναν άκόμη περισσότερον δτι ή νίκη των Αθηναίων κατά θάλασσαν ωφειλετο 
κατά μέγα μέρος είς τήν έπικράτησιν έν τή πόλει αυτών των δημοκρατικών θεσμών, 
διά τήν δημιουργίαν τών όποιων εΐχον οδτοι παλαίσει έπί ένα σχεδόν αιώνα κατά 
τής όλιγαρχίας καί τής τυραννίας.

Μία σπουδαιοτάτη έπιγραφή έπί όρειχαλκίνης πλακός πρό πολλών δεκα
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ετηρίδων εύρεθεΐσα εις τό Ίδάλιον έπί της Άκροπόλεως αύτοϋ, ένθα τό ιερόν της 
Αθήνας, διασώζει έν λίαν άξιοσημείωτον γεγονός. ’Αναφέρεται είς τήν πολιορ
κίαν τής πόλεως ταύτης ύπό τών Περσών καί τών Φοινίκων του Κιτίου. Ό άγών 
ύπήρξε σκληρός καί οί τραυματίαι τών άμυνομένων εΐχον άνάγκην ιατρικής βοήθειας. 
Ταύτην παρέσχεν ό ιατρός Όνάσιλος, ψέρων τό όνομα του ήρωος τής Σαλαμίνος, 
καί οί άδελφοί αύτοϋ. Τιμητικόν ψήφισμα πρός αύτούς άποτελεΐ ή σωθεΐσα όρει- 
χαλκίνη πλάξ του αύτου τρόπου ώς καί τά ψηφίσματα τών ’Αθηναίων τά ύπό τής 
πόλεως θεσπιζόμενα καί ήτο έν τή Άκροπόλει άποτεθειμένον. Περαιτέρω δμως 
τό ψήφισμα μάς δεικνύει δτι δέν λαμβάνεται τούτο άπλώς δι’ έντολής του βασι- 
λέως, άλλά τή κοινή συναινέσει τών πολιτών του Ίδαλίου. Δημοκρατικός άνεμος 
πνέει εις τήν πόλιν καί δημοκρατικοί θεσμοί έγκαθίστανται έν αύτή. ”Αν τοΰτο 
συμβαίνη είς μίαν πόλιν εύρισκομένην είς τήν ένδοχώραν καί είς τό μέσον σχεδόν 
τής νήσου, δπου οί Φοίνικες εΐχον ίσχυρώς έγκατασταθή, είναι πολύ φυσικόν νά 
φαντασθώμεν δτι τούλάχιστον τά αύτά πρέπει νά συνέβαινον εις τάς παραλίους 
πόλεις, αΐτινες εΐχον άμεσωτέραν έπαφήν μετά τής Ελλάδος. Ή έπικράτησις δη
μοκρατικών άντιλήψεων έν Κύπρω ύπό τήν έπίδρασιν τών Ελλήνων κατά τήν 
τριακονταετή ταύτην περίοδον τών έπιθετικών αγώνων τούτων κατά τών Περσών 
είναι ίσως ή σημαντικωτάτη ένδειξις τών στενών δεσμών τής νήσου πρός τήν ’Ελ
λάδα καί τής βαθμιαίας άποβολής τών στοιχείων έκείνων, τά όποια έξηκολούθουν 
ύπάρχοντα έν αύτή λόγω τής άμεσωτέρας σχέσεως τών βασιλέων αύτής πρός τήν 
’Ανατολήν προηγουμένως.

Ή τοιαύτη δμως άνάπτυξις τών σχέσεων δέν ύπήρξε μόνιμος. Al έσωτερικαί 
έριδες τών ’Αθηναίων δέν έπέτρεψαν είς έαυτούς νά έκμεταλλευθώσι τάς μεγάλας 
νίκας του Κίμωνος, του μεγίστου στρατηγού τών Πανελλήνων, ίδίςι τήν παρά τόν 
Εύρυμέδοντα, ό δέ ήρωϊκός θάνατος αύτου πρό τοΰ Κιτίου τφ 449 π.Χ. άγωνιζο- 
μένου νά άπαλλάξη έκ νέου τήν Κύπρον άπό τής περσικής καί φοινικικής κυριαρ
χίας, έξακολουθούσης ώς έκ τούτου έν αύτή, έθεσε τέρμα είς τά εύτυχή γεγονότα. 
‘H Κύπρος περιέρχεται καί πάλιν ύπό τούς Πέρσας, τής τοιαύτης κυριαρχίας 
άναγνωριζομένης είς αύτούς διά τής όλίγον μετά τόν θάνατον τοΰ Κίμωνος 
συναψθείσης πρός τούς Πέρσας, συνθήκης τοΰ Καλλίου. Τό άποτέλεσμα τών γε
γονότων τούτων ύπήρξεν έν συνεχεία δτι ή Κύπρος έπί ήμισυν σχεδόν αιώνα 
άπεσπάσθη τής έπικοινωνίας μετά τής Ελλάδος, άκριβώς είς τούς χρόνους έκεί- 
νους, καθ’ οΰς έσημειουτο έν Έλλάδι καί δή έν Άθήναις ή μεγαλυτέρα πολιτιστική 
δραστηριότης, ιδία είς τόν πνευματικόν καί τόν καλλιτεχνικόν τομέα. Διά τοΰτο 
ώμίλησεν ό ’Ισοκράτης είς λόγους αύτοϋ γραφέντας κατά τό πρώτον τέταρτον τοΰ 
4 αί π.Χ. περί έκδαρδαρώσεως τής νήσου. Οί χρόνοι οδτοι τοΰ δευτέρου ήμίσεος 
τοΰ 5 αί. π.Χ. ύπήρξαν πολύ κρίσιμοι διά τόν έλληνικόν κόσμον. Διότι, ένώ άπό 
άπόψεως καλλιέργειας τοΰ πολιτισμού έν Έλλάδι σημειοΰται ή μεγαλυτέρα άνθη- 
σις ώς άποτέλεσμα τοΰ ένθουσιασμοΰ καί τής αύτοπεποιθήσεως, άτι να έδημιουρ- 
γήθησαν κατά τούς περσικούς πολέμους όλίγας τινάς δεκαετηρίδας προηγουμένως, 
ή πολιτική κατάστασις καί ιδία αί σχέσεις μεταξύ τών νικητριών πόλεων, της 
Σπάρτης καί τών ’Αθηνών, έξειλίχθησαν όσον ήδύναντο είς χειρότερον βαθμόν. 
Είς τόν άνταγωνισμόν τούτον τών δύο πόλεων δέν μετέσχεν ή Κύπρος. Ή έγκατάλει- 
ψίς της διά τής συνθήκης τοΰ Καλλίου (448 π.Χ.) δέν έπέτρεπεν είς αύτήν οίανδήποτε 
ένεργόν συμμετοχήν είς τά έλληνικά πράγματα, τά όποια έκλονίζοντο έπικινδύνως. 
Άλλά καί προηγουμένως ή Κύπρος άπλώς ύφίστατο τήν έπίδρασιν τής έλληνικής 
δραστηριότητος μετά τό τέλος τών μηδικών πολέμων, δέν άνέπτυσσεν αδτη οίαν- 
δήποτε ιδίαν δραστηριότητα τείνουσαν είς άνάμειξιν είς τά έλληνικά πράγματα.

Ό έν τώ μεταξύ άπό τοΰ 431 π.Χ. έκραγείς πελοποννησιακός πόλεμος έπεδεί- 
νωσεν έτι περαιτέρω τάς σχέσεις τών δύο ήγεμονίδων πόλεων, ’Αθηνών καί Σπάρ- 
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της, άνταγωνιζομένων ούχί μόνον περί τής πολιτικής ισχύος, άλλά καί περί τής 
έπικρατήσεως τών ύπ’ αύτών έκπροσωπουμένων δύο ολοκλήρων άντιθέτων κόσμων 
ιδεών, οΐτινες ευρισκον κατ’ έξοχήν εκφρασιν είς τήν διαφοράν τής έσωτερικής 
αύτών πολιτικής όργανώσεως καί τών πολιτειακών' έξωτερικών κατευθύνσεων. 
’Ανεξαρτήτως τών άπό πολιτικής άπόψεως κακών άποτελεσμάτων τοΰ τοιούτου 
άνταγωνισμου τής Σπάρτης καί τών ’Αθηνών διά τόν δλον έλληνικόν κόσμον, καί 
ή άπομόνωσις τής Κύπρου άπό τοΰ έλληνικοΰ κόσμου ύπήρξε δι’ αύτήν πλήγμα 
ύπό τοιαύτας συνθήκας άνεπανόρθωτον. Διότι δι’ αύτοϋ πάσα εύκαιρία έδόθη, 
ώστε τά στοιχεία έκεΐνα, τά όποια προηγουμένως κύπτοντα πρό τοΰ ίσχυροτέρου 
ώδήγουν πρός τήν ’Ανατολήν, νά άνέλθωσι τώρα είς τήν έπιφάνειαν, μετά τάς 
προηγηθείσας όλίγας ήδη δεκαετηρίδας δάφνας, καί νά όδηγήσωσι τήν νήσον είς 
τόν πολιτικόν καί τόν πολιτιστικόν μαρασμόν, τών Φοινίκων άναλαβόντων έν τή 
νήσω πρωτεύουσαν θέσιν ώς ύποστηριζομένων ύπό τών φιλικώτατα πρός αύτούς 
διακειμένων Περσών.

Ουτω ή Κύπρος διήρχετο διά πολιτικής καμπής τής ιστορίας αύτής σημαντι- 
κωτάτης. tHto βέβαιον ότι ό έμφύλιος πόλεμος μεταξύ ’Αθηνών καί Σπάρτης θά 
ώδήγει είς τήν έξασθένησιν τών δυνάμεων άμφοτέρων, αν μή είς τήν καταστροφήν 
αύτών. Πρός τοΰτο συνείργει καί ή έναντι τούτων πολιτική τοΰ μεγάλου βασιλέως 
καί τοΰ άδελφοΰ αύτοϋ Κύρου, δντος σατράπου έν Μ. Άσίφ. Παρεΐχεν οΰτος 
πότε πρός τούς μέν καί πότε πρός τούς δέ τοσαύτην βοήθειαν, όση θά ήρκει, ϊνα 
κρατήση τήν ισορροπίαν τών δυνάμεων τών άντιμαχομένων καί είς τρόπον, ώστε 
νά έπιτυγχάνεται ή φθορά άμφοτέρων ή ή έπικράτησις τοΰ έτέρου.

Οΰτω ή τύχη τής Κύπρου έφαίνετο έπισψραγισμένη. Δέν ήδύνατο ούδαμόθεν 
νά άναμένη σωτηρίαν ή βοήθειαν πρός άντιμετώπισιν τοΰ έπελθόντος ήδη έκβαρ- 
βαρισμοΰ αύτής. Μία Ελλάς έξησθενημένη, ίσως καί κατεστραμμένη, ούδέν θά 
ήδύνατο νά πράξη διά τήν Κύπρον. Άφ’ οδ ύπό πολύ καλυτέρας συνθήκας καί δή 
είς περίοδον προηγηθέντων νικηφόρων άγώνων αυτή έγκατέλιπε τήν νήσον διά τής 
συνθήκης τοΰ Καλλίου, πόσον μάλλον τώρα, δτε αί προϋποθέσεις ήσαν πολύ χει
ρότεροι, ήγωνίζετο δέ αύτή αυτή πλέον περί ζωής ή θανάτου. Έφαίνετο λοιπόν 
δτι ή Κύπρος ήτο έξ όλοκλήρου έγκαταλελειμμένη είς τήν Ιδίαν αύτής τύχην, 
ήτις ήτο ή παραμονή αύτής ύπό τήν περσικήν κυριαρχίαν έπί άπροσδιόριστον χρο
νικόν διάστημα.

Έν τούτοις ή τόσον δυσμενής θέσις τής Κύπρου μεταβάλλεται άπροόπτως καί 
ή νήσος καλείται νά διαδραματίση πρωτεύοντα ρόλον ούχί μόνον μεταβάλλουσα 
τόν ροΰν τής ιδίας αύτής ζωής, άλλά άναμειγνυομένη είς τά έλληνικά πράγματα, 
άσκοΰσα δι’ αύτά ένεργόν πολιτικήν καί άποβάλλουσα τήν μέχρι τότε παθητικήν 
αύτής στάσιν. Τό μέγα τοΰτο έργον ύπήρξε τό άποτέλεσμα τής πολιτικής τοΰ 
άξιολογωτέρου τών Κυπρίων βασιλέων, τοΰ Εύαγόρου Α' τής Σαλαμίνος, τήν 
ζωήν καί τήν δράσιν τοΰ όποιου θά άναπτύξωμεν είς τήν προσεχή όμιλίαν.

Β'

"Οπως ήδη έχομεν έκθέσει είς τήν προηγουμένην όμιλίαν, ή Κύπρος έγκατα- 
λειφθεΐσα διά τής συνθήκης τοΰ Καλλίου περιήλθεν ύπό τήν έξουσίαν καί πάλιν 
τοΰ μεγάλου βασιλέως καί έξεβαρβαρώθη άπομονωθεΐσα τοΰ λοιποΰ έλληνικοΰ 
κόσμου. Παρά ταΰτα αί Άθήναι, αίτινες τώ 448 π.Χ. έγκατέλειψαν τήν Κύπρον, 
ήσθάνοντο τήν άνάγκην νέων συμμάχων, δταν μάλιστα ή πολεμική κατάστασις 
διαρκοΰντος τοΰ πελοποννησιακοΰ πολέμου καί δή μετά τήν άποτυχοΰσαν 
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εκστρατείαν είς Σικελίαν καί τήν έν αύτή καταστροφήν των έξειλίσσετο τόσον 
δυσμενής δΓ αύτάς. Τότε ό έκ Σαλαμινος Εύαγόρας, νέος μόλις 25 έτών, τφ 
411 π.Χ. φυγάς ών έν Σόλοις τής Κιλικίας, έθεώρησεν δτι εΐχεν έπιστή ή στιγμή, 
καθ’ ήν ή Σαλαμίς καί ή δλη νήσος Κύπρος θά διεδραμάτιζε τόν ρόλον της έντός 
μιας έποχής, ήτις έφαίνετο νά όδηγή έκ τού κέντρου ε’ις τήν περιφέρειαν καί δή 
πρός τήν Ανατολήν. Εις τήν Δύσιν ό Διονύσιος ό τύραννος τών Συρακουσών 
έδημιούργει έλληνικόν κράτος ισχυρόν, ένώ ή παλαιά δόξα τών ’Αθηνών έκλινε 
πρός τήν δύσιν της. Ό Εύαγόρας, έν Κιλικία εύρισκόμενος, συνέλαβε τήν ιδέαν 
μιας αττικό κυπριακής συμμαχίας, ήτις θά ώδήγει ε’ις τήν πολιτικήν έπικράτησιν 
τών ’Αθηνών έν Έλλάδι καί είς τήν άποκατάστασιν του άπολεσθέντος έλληνικου 
γοήτρου είς τήν ’Ανατολήν.

Η στιγμή διά τούς Αθηναίους ήτο κρίσιμος καί ή άποφασιστικότης του νεαρού 
Εύαγόρου, μή ευρισκομένου άκόμη είς τήν άρχήν, ήδύνατο μόνον νά πραγματο- 
ποιήση έν τοιούτο μεγαλεπήβολον σχέδιον. Διά τούτο καί παρέσχον είς αύτόν 
οί ’Αθηναίοι πάσαν δυνατήν ύποστήριξιν, ϊνα άνέλθη είς τόν θρόνον, δπερ καί 
έπέτυχεν οδτος σχεδόν εύκόλως. 'Ο μέγας βασιλεύς ών άπησχολημένος είς τά 
έσωτερικά του κράτους του καί έξασφαλίσας παρά του νέου βασιλέως τήν κατα
βολήν τού φόρου δέν άνεμείχθη ούδ’ άντέδρασεν είς τήν σημειωθεϊσαν έν Σαλαμίνι 
άνατροπήν.

Ο Εύαγόρας άνελθών είς τόν θρόνον έξεπλήρωσεν άμέσως άναληφθείσας 
οικονομικός καί στρατιωτικός πρός τούς ’Αθηναίους ύποχρεώσεις, δπερ συνετέλεσε 
καί πάλι νιώστε οί ’Αθηναίοι νά ύπερισχύσωσιν έν Μ. ’Ασία τών Σπαρτιατών, 
εύγνωμονούντες δέ νά άνακηρύξωσι τόν Εύαγόραν πολίτην άέηναΐον καί νά τιμή- 
σωσι περαιτέρω αύτόν διά προξενιάς. Τιμητικόν ψήφισμα, δυστυχώς κατεστραμ- 
μένον κατά τά 4/5, έπεβεβαίωσε τόν τοιουτον σκοπόν άναγραφέν έπί στήλης ίδρυ- 
θείσης έν Ακροπόλει, δπου καί άνευρέθη είς συντρίμματα, άποκείμενα νυν έν τώ 
Μουσείω τής Ακροπόλεως των ’Αθηνών. Ούδέποτε άλλοτε είς τό παρελθόν είχε 
συναφθή τοιαύτη μετά τής Κύπρου συμμαχία, ούδ’ εΐχεν έπισφραγισθή διά τοιού- 
των τιμητικών έκδηλώσεων. 'Η παθητική στάσις ή προηγουμένως έκδηλουμένη ύπό 
τών Κυπρίων πρός τούς "Ελληνας γίνεται τώρα ένεργός καί άρχίζει νέα περίοδος 
συνεργασίας, ή όποια έπέτρεψε νά άφυπνισθή δ,τι έλληνικόν προηγουμένως έκοι- 
μάτο έν τή νήσω λόγω τών μέχρι τότε πολεμικών αύτής περιπετειών καί άποτυχιών.

Η τοιαύτη συνεργασία ήτο τόσον στενή, ώστε ’Αθηναίοι στρατηγοί, ώς ό 
Κόνων, νά διατηρούν πρός τόν Εύαγόραν φιλίαν. Διά τούτο καί μετά τήν κατα
στροφήν τού ’Αθηναϊκού στόλου είς τούς Αίγός ποταμούς τώ 405 π.Χ. οδτος μετά 
τών σωθέντων 8 πλοίων έπλευσε πρός τόν Εύαγόραν, παρά τφ όποίφ εδρε κατα- 
φύγιον. Άλλ’ ή άγαθή τύχη δέν ήτο μόνον ή σωτηρία ένός στρατηγού καί με
ρικών πλοίων. Αυτή συνίστατο είς τό δτι άμφότεροι οί άνδρες έμελέτησαν άπό 
κοινού μετά τήν παράδοσιν τών ’Αθηνών τώ 404 π.Χ. καί τήν διάλυσιν τής άθη- 
ναϊκής ήγεμονίας τήν έκ νέου άνοδον αύτών είς θαλασσοκράτειραν δύναμιν 
άνακτώσαν τό παλαιόν μεγαλείον τών χρόνων τού Κίμωνος καί τού Περικλέους. 
Τό μεγαλεπήβολον σχέδιον άμφοτέρων συνίστατο είς τήν χρησιμοποίησιν πρός 
τούτο τού μεγάλου βασιλέως πεισθέντος δτι τούτο έπέβαλλε τό ίδιον αύτού συμ
φέρον. Καρπός ώριμος τής τοιαύτης συνεργασίας καί τής ύπό τού ’ιατρού καί 
γνωστού συγγραφέως Κτησίου παρασχεθείσης μεσολαβήσεως παρά τφ μεγάλφ 
βασιλει ύπήρξεν ή νίκη παρά τήν Κνίδον τφ 394 π.Χ., ήτις έθεσε τέρμα είς τήν 
κατά θάλασσαν ίσχύν τών Λακεδαιμονίων, έπέτρεψε δ’ έκ νέου τήν άνάκτησιν 
αύτής ύπό τών ’Αθηναίων. Διά τούτο καί νέαι πολύ μεγάλαι τιμαί άπενεμήθησαν 
είς άμφοτέρους, διά τής έν τφ σταδίω κατά τάς έορτάς τού Διονύσου στέψεως 
τού Εύαγόρου χρυσώ στεφάνω, τής άνανεώσεως τής προξενιάς καί τής άνιδρύσεως 

άνδριάντος αύτού παρά τό ιερόν τού Διός Σωτήρος μετά τού Κόνωνος, ζώντων 
είσέτι τών τιμωμένων, ώς δέν εΐχεν έφαρμοσθή άπό τών χρόνων τών τυραννοκτόνων 
Αρμοδίου καί Άριστογείτονος.

Τά σχέδια τού Εύαγόρου δέν περιωρίσθησαν μόνον είς τούτο. Δέν ίκανοποιή- 
θη, διότι έπανέψερε τήν ναυτικήν ίσχύν τών ’Αθηνών, ήτις θά έπέτρεπεν είς αύτούς 
τήν έκ νέου άνθησιν καί τού πνευματικού αύτών πολιτισμού. Συνέλαβεν οδτος 
μεγαλύτερα άκόμη σχέδια. Ταΰτα ήσαν ή δημιουργία τή βοήθεια τών ’Αθηναίων 
ενός ένιαίου καί ισχυρού Κυπριακού κράτους ύπό τό πνεύμα τής ύπό τού άρχη- 
γοΰ τής Κυνικής φιλοσοφίας Άντισθένους κηρυχθείσης άρχής διά τής έγκατα- 
λείψεως τού συστήματος τών πόλεων-κρατών τού έπικρατούντος έως τότε έν Έλ
λάδι καί Κύπρω. 'Η ένέργεια αύτη τού Εύαγόρου προσέκρουσεν, ώς ήτο φυσικόν, 
είς τήν άντίθεσιν πολλών κυπριακών πόλεων, ήτις καί ύπήρξεν άφορμή πολέμου 
πρός τόν μέγαν βασιλέα, τού οποίου τήν βοήθειαν είχον ζητήσει αί προσβληθεισαι 
ύπό τού Εύαγόρου Κυπριακαί πόλεις, Σόλοι, Κίτιον καί ’Αμαθούς. Οδτω έκρή- 
γνυται τώ 390 π.Χ. ό Κυπριακός λεγόμενος πόλεμος, δστις έμελλε νά διαρκέση 
έπί δεκαετίαν. ‘Η ζητηθεϊσα ύπό τού Εύαγόρου παρά τών ’Αθηναίων βοήθεια 
παρεσχέθη μέν, άλλ’ είς μικρόν βαθμόν. 'Η εύεργετηθεΐσα ύπό τού Σαλαμινίου 
βασιλέως πόλις δέν ήδύνατο νά συλλάβη τό μέγεθος τών νέων σχεδίων τού Εύαγό
ρου ώς στερουμένη ύψηλοπνόων πολιτικών. Έθεώρησεν ϊσως άντιθέτως δτι ή 
ένέργεια τού Εύαγόρου ήτο τυχοδιωκτική ή τούλάχιστον άναξία μεγάλης προσο
χής περιπέτεια, αν καί ό περίφημος στρατηγός Χαβρίας εΐχεν άποσταλή ύπ’ αύτών, 
άλλά μετά μικράς δυνάμεως, πρός βοήθειαν αύτού.

"Οτε μετ’ ολίγα έτη τφ 386 π.Χ. οί ’Αθηναίοι ύπεχρεώθησαν νά άποδεχθώσι 
τήν λεγομένην Άντιαλκίδειον ειρήνην ή μάλλον διαταγήν τού μεγάλου βασιλέως, 
ό Εύαγόρας έγκατελείφθη παντελώς καί έσυνέχισε μόνος τόν άγώνα. Νέοι σύμ
μαχοι δΓ αύτόν άνευρέθησαν είς τάς χώρας τής ’Ασίας καί τής ’Αφρικής καί 
δόξαι μεγάλαι έστεφάνωσαν τήν κεφαλήν του. Έκίνει διά τών πολεμικών του 
έπιχειρήσεων τάς χώρας τής βορείου, τής άνατολικής καί τής νοτίου περιοχής τής 
’Ανατολικής Μεσογείου. ‘0 μέγας βασιλεύς ήρχισε τότε πρώτον νά άντιλαμβά- 
νεται δτι δέν έπρόκειτο περί μικράς ύποθέσεως. Άλλά παρά τήν κατάληψιν ύπό 
τοΰ Εύαγόρου τής ίσχυροτάτης πόλεως τής Φοινίκης Τύρου ό πόλεμος δέν έλάμ- 
βανεν εύνοϊκήν τροπήν δΓ αύτόν. Άντιθέτως μία ναυμαχία έξωθι τού Κιτίου τφ 
381 π.Χ. εΐχεν ώς άποτέλεσμα ήττημένος ό Εύαγόρας νά κλεισθή είς τήν Σαλα
μίνα καί νά άποδυθή είς άγώνα φθοράς τού έπιτιθεμένου πρός κατάληψιν αύτής 
άντιπάλου. Παρά τήν ζητηθεΐσαν ύπ’ αύτού παρά τών Αιγυπτίων βοήθειαν, τήν 
παρασχεθεΐσαν δυστυχώς είς έλάχιστον βαθμόν διά τάς έσωτερικάς περιπετείας 
τής χώρας έκείνων, ή άντίστασις τού Εύαγόρου έκάμφθη καί ύπεχρεώθη είς σύναψιν 
συνθήκης ειρήνης τφ 380 π.Χ., δΓ ής έγκατέλειπε τά σχέδια περί ήγεμονίας τής 
Σαλαμινος καί συμμαχίας τών πόλεων τής νήσου ύπ’ αύτήν, άλλ’ έν τούτοις διε- 
τήρει τόν τίτλον τοΰ βασιλέως, ύπό τήν ιδιότητά του δέ ταύτην συνήψε^ τήν μετά 
τών Περσών ειρήνην, ήτοι ώς βασιλεύς πρός βασιλέα καί ούχί ώς δούλος πρός 
κύριον, ώς ήτο ή άρχική άπαίτησις παρ’ αύτού.

'H έμφάνισις τού Εύαγόρου είς τήν πολιτικήν σκηνήν άπό τού 411 π.Χ. καί 
έφεξής έχει μεγίστην σημασίαν, δχι μόνον διά τά κυπριακά, άλλά καί διά τά 
καθόλου έλληνικά γράμματα. Διότι διεϊδεν οδτος δτι ό έλληνικός πολιτισμός, καί 
ώς τοιούτος ήννοεΐτο ύπ’ αύτου ό άθηναίκος, ήτο ό πολιτισμός έκείνος, δστις εδει 
νά άποκτήση παγκόσμιον χαρακτήρα διά τής κατακτήσεως τής Ανατολής. Τό^ έλ
ληνικόν πνεύμα έτίθετο ύπό τού Εύαγόρου άντιμέτωπον τοΰ βαρβαρικού, η απο
βολή τού όποιου ήτο άναγκαία πρώτον έκ τής ίδιας αύτού πατρίδος Κύπρου, διότι, 
ώς εΐπομεν, ή νήσος διά τών Φοινίκων μετά τόν θάνατον τού Κίμωνος εΐχεν έκ- 
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βαρβαρωθή κατά τόν άθηναΐον ρήτορα Ίσοκράτην. Ή διάδοσις ουτω του έλλη- 
νικοΰ πολιτισμού έν Κύπρω υπήρξε τό πρώτον αύτοΰ μέλημα πρός τούτο. "Οχι 
διότι έλληνικά στοιχεία δέν ύπήρχον προηγουμένως ε’ις τόν έν Κύπρφ πολιτισμόν 
— αύτά εϊπομεν είς έτέραν ομιλίαν έμφανίζονται καί κυριαρχοΰσι διά τών Μυκη- 
ναίων —, άλλά, διότι ή Κύπρος διά τάς ίοτορικάς αύτής περιπετείας δέν ήδυνήθη ώς 
άπομονωθείσα άπό τής Ελλάδος άπό του 448 π.Χ. και έντευθεν νά παρακολου
θήσω τήν μεγίστην έν αύτή άνάπτυξιν του πολιτισμού. Πρός τούτο έκάλεσεν είς 
τήν αυλήν του ό Εύαγόρας λογίους καί καλλιτέχνας έξ Ελλάδος, οϊτινες άνέλαβον 
τό αναμορφωτικόν έργον πρός τοιαύτην κατεύθυνσιν.

Άλλά, διά νά έλθη είς άμεσωτέραν έπαφήν ή Κύπρος πρός τόν έλληνικόν 
πνευματικόν κόσμον έχρειάζετο πρώτον νά γνωρίση αυτή τό έλληνικόν άλφάβητον. 
Διά λόγους ιστορικούς έπεκράτει έν Κύπρω έν συνεχεία τό άρχικώς έν χρήσει 
ύπάρχον Κυπριακόν συλλαβικόν άλφάβητον χρησιμοποιούμενον καί διά τήν Κυ
πριακήν ελληνικήν διάλεκτον καί δέν άπεβλήθη ένωρίτερον ώς έκ τής άνέκαθεν 
ύπαρχούσης συντηρητικότητος τών Κυπρίων. Τό βήμα τής εισαγωγής του έλλη- 
νικου άλφαβήτου ήτο σημαντικώτατον. Αύτός ό βασιλεύς Εύαγόρας προπαγαν
δίζει τούτο διά τής έπί τών νομισμάτων αύτου τυπώσεως τών άρχικών του όνό- 
ματος αύτου ΕΥ. Ή γνώσις ύπό τών Κυπρίων του έλληνικού άλφαβήτου διήνοιγε 
τόν δρόμον κατακτήσεως ύπ’ αυτών τών έλληνικών πνευματικών δημιουργημάτων 
καί τής ύπ’ αύτών δημιουργίας νέων τοιούτων κατά μίμησιν έκείνων. ‘Η άρχή της 
έλληνικής κινήσεως τίθεται ουτω προδήλως έν Κύπρω. Έν τούτοις χρόνος μακρός 
άπητήθη, μέχρις δτου έχομεν έν τή νήσω συγγραφείς γράφοντας κατά τά έλλη
νικά πρότυπα. Τούτο ήτο πολύ φυσικόν. Αί πνευματικαί έξελίξεις δέν έπέρχονται 
αυτοστιγμεί. Χρειάζονται χρόνον, μέχρις δτου καρποφορήσουν.

Τό πνεύμα τό έλληνικόν διεχέετο διά του Εύαγόρου πανταχοΰ τής Κύπρου καί 
ήσκει έπίδρασιν καί είς τάς πέριξ χώρας. Πρότυπον αύτου ώς άρχοντος ήτο ό 
πανελλήνιος ήρως Ηρακλής, δστις έτιμάτο έν Κύπρω ώς θεός. Έπί τών νομι
σμάτων του άπετύπωσεν ούτος άρχικώς άλλην έλληνικήν θεότητα, ήτις έσυμβό- 
λιζε τό έλληνικόν πνεύμα, τόν ’Απόλλωνα. 'Η άπόφασις τού Εύαγόρου, έπειτα νά 
καταστήση κύριόν του έμβλημα τόν 'Ηρακλέα έχει άμεσον σχέσιν πρός τάς πο
λιτικός αύτου πεποιθήσεις. Ό 'Ηρακλής είναι τό σύμβολον τού καλού άνωτάτου 
άρχοντος κατά τόν κυνικόν φιλόσοφον ’Αντισθένη, τόν όποιον ό Εύαγόρας, ώς 
εϊπομεν, ήκολούθει. Διότι ό 'Ηρακλής είναι ό ήρως έκείνος, ό γενόμενος μετέπειτα 
θεός, δστις άνέλαβε τούς μόχθους χάριν τών συνανθρώπων του άναδειχθείς οδτω 
ό εύεργέτης τών πανελλήνων καί έπειτα δι’ αύτών τής άνθρωπότητος όλοκλήρου ώς 
άλλος Προμηθεύς δεσμώτης, δστις έφερε τό φώς είς τούς άνθρώπους. Τά άγαθά 
τού έλληνικού πολιτισμού είναι έκεϊνα, άτινα έσκόρπα ό Εύαγόρας είς τούς συμ- 
πολίτας του διά τής πολιτικής του. Άλλ’ ή πολιτική τής ένοποιήσεως τής Κύ
πρου είς έν κράτος ύπό τήν ήγεμονίαν τής Σαλαμΐνος, ϊνα ουτω δυνηθή οδτος 
εύκολώτερον τό πολιτιστικόν αύτοΰ έργον νά προωθήση άπροσκόπτως τόσον έν 
Κύπρω δσον καί έν τή πέριξ αύτοΰ Ανατολή, προσέκρουσεν είς τήν άντίστασιν 
τών συμπατριωτών του Κυπρίων βασιλέων καί έν συνεχεία τού μεγάλου βασιλέως, 
δστις έβλεπε τήν Κύπρον προπύργιον τού κράτους του, τού έσωτερικώς ήδη κλο- 
νιζομένου. Έν τούτοις παρέμεινεν έν άλλο θετικόν άποτέλεσμα τών άγώνων τού 
Εύαγόρου, ή διάδοσις τού έλληνικού πολιτισμού ύπό τήν νέαν του μορφήν τήν 
άναπτυχθεΐσαν έν Έλλάδι κατά τόν 5 αί. π.Χ. Τό άποτέλεσμα τούτο δέν κατεπο- 
λεμείτο ούτε διά τών μαχών ούτε διά τών συνθηκών ειρήνης. 'Η νικηφόρος πορεία 
τού έλληνικού πνεύματος πρός Άνατολάς δέν άνακόπτεται δι’ αύτών καί ό Εύαγό
ρας καθίσταται είς ούσιαστικός έν τούτω πρόδρομος τού Μ. Αλεξάνδρου.

Διά τούτο οί διάδοχοι τού Εύαγόρου ήκολούθησαν τήν αύτήν πολιτιστικήν 

πολιτικήν. Ό Νικοκλής ό διαδεχθείς αύτόν άμέσως μετά τόν θάνατόν του, ο 
Πνυταγόρας ό φέρων τό δνομα ένός άξιου υιού τού Εύαγόρου τού δολοφονηθέντος 
άτυχώς μετ’ αύτοΰ τώ 374 π.Χ., ό Νικοκρέων ό τελευταίος βασιλεύς τής Σαλαμΐνος 
καί ό έν Πάφω βασιλεύς Νικοκλής ύπήρξαν οί φορείς τής πολιτικής ταύτης τού 
Εύαγόρου Α'. Μόνον δ διάδοχος τού Νικοκλέους Εύαγόρας Β , ίσως έγγονος 
τοΰ Α', ήθέλησε νά άκολουθήση διάφορον πολιτικήν, έπιλήσμων τοΰ πάππου, του, 
έλπίζων δ’ ίσως είς περισσότερα πολιτικά όφέλη παρά τοΰ μ. βασιλέως., Άλλ 
ή όρμή τοΰ έλληνικού πνεύματος τείνοντος είς τόν έξελληνισμόν, τής Ασίας ήτο 
τοσαύτη, ώστε οδτος ούχί μόνον ούδέν έπέτυχεν, άλλά καί άπώλεσε, παρά τόν 
άπεγνωσμένον άγώνά του καί τήν βοήθειαν τοΰ μ. βασιλέως, τόν θρόνον του.

ΟΙ Κύπριοι βασιλείς καθ’ δλον τόν 5 καί τόν 4 αί. π.Χ. έπάλαισαν~ μεταξύ 
τής κυριαρχίας τοΰ έλληνικού καί τού άνατολικού πνεύματος. Είς τόν άγώνα τού
τον είς τόν όποιον είχεν άποδυθή όλόκληρος ή Ελλάς ύποστδσα τήν έπίθεσιν 
τής’ έπεκτατικής πολιτικής τοΰ μ. βασιλέως διενεργήσαντος τήν κατά της Ελλά
δος έκστρατείαν, δέν έδίστασαν καί οί Κύπριοι νά τοποθετηθώσι παρά το, έλλη
νικόν πνεύμα καί νά γίνωσι φορείς αύτοΰ. Διά τούτο μορφαί, οίος ό Όνήσιλος, 
ό Εύαγόρας Α', δ Πνυταγόρας καί ό Νικοκλής δ Πάφιος άνήκουσιν είς τήν κυπρια
κήν ίστορίον άλλ’ είς τήν καθόλου έλληνικήν Ιστορίαν. "Αν δ’ ύπολογίσωμεν 
άκόμη περισσότερον δτι οί έλληνιστικοί λεγόμενοι χρόνοι, οϊτινες συνήθως τοποθε
τούνται ώς άρχόμενοι άπό τοΰ Μ. Αλεξάνδρου, είναι, ώς συνήθως χαρακτηρίζονται, 
ή άρχή ούσιαστικώς τής παγκοσμίου Ιστορίας, δυνάμεθα τότε τούς Κυπρίους τού
τους βασιλείς καί ήρωας νά θεωρήσωμεν ώς άνήκοντας είς τήν παγκόσμιον ιστορίαν. 
Οδτω τοπικά γεγονότα λαμβάνουσι τοιαύτην έκτασιν καί σημασίαν, οϊαν Ισως ουδ 
αύτοί οί δημιουργοί των ήδύναντο έξ άρχής νά προεικάσωσιν.

'Η μετέπειτα ιστορία τής Κύπρου άπδ τών χρόνων τοΰ Μ. Αλεξάνδρου καί 
έντεΰθεν είναι άρρήκτως συνδεδεμένη μετά τής έλληνικής, καί τής παγκοσμίου 
ιστορίας. Οί έλληνιστικοί, οί ρωμαϊκοί, οί βυζαντινοί και οί τουρκικοί χρόνοι 
τής ιστορίας αύτής πιστοποιοΰσι τούτο άναμφισβητήτως. Καί ή σύγχρονος ή μων επο
χή ούδέν άλλο άποδεικνύει ή τήν συνέχισιν τής αύτής τύχης. Τήν απόλυτον συν- 
ταύτισιν τής κοινής ταύτης τύχης μετά τών λοιπών Ελλήνων εύχεται και προσδοκά 
ό έλληνικδς κυπριακός λαός καί σήμερον παρά τάς προσωρινας, κατ αυτόν, πο
λιτικός λύσεις. Καί άναμένει έγκαρτερών.

Δρ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚ1Σ
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Α. ΠΕΡΝΑΡΗ

ΠΛΑΝΤΑΓΜΑ

Βγαίνω κάθε αύγή νά δώ τή μορφή σου, 
ν’ άκούσω τό τραγούδι σου.
Πώς μπορούσα ν’ άγαπώ τή μορφή σου, 
πώς μπορούσα ν’ άγαπώ τό τραγούδι σου 
χωρίς ν’ άγαπώ τή ψυχή σου;
Κάθε βράδυ στό φεγγάρι 
παραβγαίνεις μέ τό γιασεμί στήν εύωδιά, 
μέ ροδαλό κυκλάμινο στή χάρη.

Ξεχάστηκα ενα μεσονύχτι 
άναπνέοντας τήν παρουσία σου. 
’Έπλεκε ή άργή ή ώρα μύθο λυρικό 
γιά έγραφε ένα δράμα;
'Όπως καί νάναι, 
πλάνταγμα, 
τό νοιώθω, 
άνήξαιρος ποΰθε ρέει’ 
μή άπ’ τό φεγγάρι; 
μή άπ’ τό γιασεμί; 
μή άπ’ τό κυκλάμινο; 
γιά άπ’ τ’ άστήθι σου 
πού καθώς τό άσκώνει ό πόθος 
πάει νά πέση, καρπός ώριμος, άπό λιγνό βεργί; 
Κ’ έγώ τ’ άγαπώ καί τούτο 
καθώς άγαπώ τή μορφή σου 
καί τό τραγούδι σου.

ΕΝΟΤΗΤΑ

Μέσ’ άπ’ τήν άναθεώρηση 
μπουσουλώ στό 'Ένα.
’Ορυμαγδός άπό πίστεις, ιδέες, άγάπες 
πού κατρακυλούν,
πομφόλυγες πού σκάνε στό ψαύσιμο έλαφρής πνοής. 
Νάξαιραν
πόσο όδυνηρός εΐναι γιά μένα αύτός ό όλεθρος 
δέν θά μου ζήταγαν νά τραγουδήσω.
’Άλλο νάσαι άφρόντιστο σπουργίτι
κι άλλο άπ’ τά συντρίμια νά φτιάχνης παιδιά γελαστά.

’Αναθεωρώ
γιά νά ζοΰνε τά παιδιά μου’ 
μπουσουλώ

γιά νά όρθώνουνται τά παιδιά μου*  
συντρίβω
γιά νά χαίρουνται τήν αιώνια νιότη τά παιδιά μου*
τά ντύνω στό χιόνι
γιά νά μή φοβούνται τό χιόνι,
τά λούζω στήν κάψα
γιά νά μή φοβούνται τήν κάψα, 
στήνω μέσα στήν καρδιά τους τόν Κολωνό καί τό Γολγοθά 
γιά νά μή τρέμουν κατατρεγμό καί σταυρό, 
γιά νά χαιρετάνε τόνειρο μέ σπονδές 
καί νά κάνουνε τό ξόδι του μέ παιάνες, 
γιά νά εύωδιάζουν σά θά δέχουνται τό θάνατον 
ώς ρόδα έκατόφυλλα συθλιμμένα.

ΑΝΑΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Μουσκεύω τόν πόθο μου στό δροσό τής αύγής 
κυλιντίζοντάς τον στήν ύγρή χλόη*  . 
σφίγγω τίς φράουλες 
καί χαίρουμαι σέ σπάταλο συμπόσιο 
τ’ άπάρθενό τους αΐμα· 
τσαλακώνω στις άπαλαμές μου τ’ άγρια ρόδα 
κι άνατριχώ στό τρίξιμό τους· 
όσφραίνουμαι τό χορτάρι μέ διάπλατο ρουθούνι, 
όπως χτές, 
σάν μέ πλησίασε ή πεθυμιά 
καί κάτι μ’ άκροχάραξε κρυφά στ’ αύτί. 
Μέσα στήν αύγινή δροσιά, 
πάνω στή ράθυμη χλόη, 
πλάϊ στήν ώριμη φράουλα, 
κάτω άπ’ τά τριαντάφυλλα τής φραγής 
είναι τής γής ή άνάσα πιό καφτή 
άπό ποθοάσκωτου κόρφου ξεπνεμό, 
εΐναι τής γής ή έπιταγή βαθύτερη 
άπό τά δυό γυναικεία χέρια 
πού κληματιάζουν τώρα γύρω μου σφιχτά.

Κρατιέμαι άπ’ τ’ άραχνένιο σκοινί, 
άναρριχημένος στήν κορφή τής εύτυχίας, 
περιμένοντάς το νά σπάση 
άπό στιγμή σέ στιγμή 
καί νά κυλήσω στήν άβυσσο· 
τέτοιες ώρες 
περνώ σέ κλωστή, 
μιά - μιά, 
κομπολόι, 
τίς κακίες μου*  
τίς σημερινές, τίς άποψινές, τίς περασμένες*
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καί τίς μελλούμενες· 
γιατί ή αδυναμία 
— ή ή δύναμη; — 
δέν θά μ’ άφήσουν νά μετανοήσω· 
είμαι βέβαιος γιαυτό'

Τρεμίζει ή άναπνοή 
τήν ώρα που τό τραγούδι τού σπίνου 
μέ τή φλογέρα του πεζολάτη 
καί τό τύμπανο τής καρδιάς μου 
— περίεργη όρχήστρα 
πού διευθύνει άθέατος μαέστρος — 
σμίγει τόν άπλερο κάμπο μέ τό στενό κελλί μου. 
θρόμβοι άπό ιδρώτα φτιάχνουν διάδημα 
πάνω στις ρυτίδες του μετώπου μου 
ένώ ζώ τό παράξενο κονσέρτο 
μέ δλες μου τίς αίσθήσεις.
Οί έποχές άνακατεύουνταΓ 
παιδικότητα, έφηβεία, αντροσύνη, δλα ένα- 
άπό τό ίδιο μήκος κύματος 
παίρνουν τίς λεπτεπίλεπτες παλμικές δονήσεις 
πού μεταδίδουν τό κονσέρτο, 
αύγή σέ κάποια ρεματιά, 
μεσημέρι κάτω άπώνα δέντρο, 
βράδυ σέ κάποιο μαλακό κλινάρι. 
Κλείνουν τά μάτια, 
ριγούν τά χείλη, 
τά ρουθούνια τρεμίζουν 
στή σύλληψη τής ανάερης μουσικής 
πού δέν έγραψε κανείς συνθέτης μοναχός του 
μά δλοι μετέχουμε στή σύνθεσή της 
καί στήν έχτέλεση 
καί στήν απόλαυση, 
δπως τώρα κ’ έγώ 
πού κυλιντίζω τόν πόθο μου 
στή ράθυμη χλόη, 
κάνοντας τίς φράουλες νά ματώνουν στή φούχτα μου.

Α. ΠΕΡΝΑΡΗΣ

Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΙΕΡΙΔΗ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΗ
ή Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΡΟΚΟΜΑΤΟΥ

Δέν τ’ αποφάσιζε, νά πάρει κι αύτός κάνα πολιοποδήλατο, νά πηγαινόρχεται 
σάν τούς άλλους ξεκούραστα, μόνο συνέχιζε ποδαρόδρομο άπ’ τή μπαράγκα του 
στή δουλειά, πότε στόνα χτήμα πότε στ’ άλλο.

"Οχι πώς δέ συμφωνούσε μέ τούς άλλους, καλό ’ναι τό ποδήλατο, δσο καί 
νά πεις έλυσ’ ένα πρόβλημα γιά τόν έργάτη, δμως νά, δέν τούρχονταν νά πιάσει 
στήν ήλικία του νά καβαλάει τό παλιοσίδερο. Μιά φορά, πού δοκίμασε μέ τό 
ποδήλατο τού Λαζαρή, πάνω πού παιδεύουνταν πώς νά ταιριάζει τά κανιά του, 
πώς νά τό κουμαντάρει, «είμαστε τώρα γιά παιδιαρίσματα;» άναρωτήθηκε άθελά 
του καί τό παράτησε. Οί άλλοι τούδιναν κουράγιο, μά κείνος ύποψιάστηκε πώς 
μπορεί καί νάταν γιά νά κάμουν χάζι.

“Ομως αύτά καί μόνο δέ θά τόνε σταματούσαν άν δέν ήταν τ’ άλλο. Δέν 
τούρχονταν ν’ αλλάξει τώρα πιά τόν τρόπο τής ζωής του, τά σχήματα δπου κατα
στάλαξαν οί δεσμοί τής ύπαρξής του μέ τή ζωή καί μέ τίς άγάπες του.

Πώς θά ξυπνήσει μιάν ώρα πιό νωρίς; ε, καί τί μ’ αύτό, σάματις είναι 
μαθημένος νά χουζουρεύει στό στρώμα; ’Έτσι καί χάραξε τό φώς τής μέρας 
θά βρεθεί στό πόδι οπωσδήποτε, νά νιφτεί, νά πιει ένα καφέ, πού τόνε ψήνει μο
ναχός του στό καμινέτο τήν ώρα πού ή γριά του καταγίνεται νά καθαρίζει τό 
κοτέτσι, κι άπέ νά ξεκινήσει καί μάλιστα μέ τήν ήσυχία του, δίχως νά βιάζεται 
δπως στά χρόνια τής νειότης του, πού πιάνανε δουλειά μέ τήν άνατολή τού ήλιου.

Κρατώντας στό νώμο ένα χοντρό ραβδί καί στήν άκρη του άγκιστρωμένη, 
μπογαλάκι, μιά παρδαλή πετσέτα άπό άλατζά δπου είχε τυλιμένο ψωμί καί 
προσφάι, περπάταγε άγαρμπα μέ μεγάλες ήσυχες δρασκελιές, λικνίζοντας τό 
ξερακιανό κορμί του σά γκαμήλα.

Οί γνώριμοι δρόμοι τόνε πήγαιναν πότε σ’ άνοιχτό κάμπο, πότε άνάμεσα σέ 
φράχτες περβολιών άπό κυπαρίσσια, καλαμιές, θάμνους, καί πίσω τους νά στέκουν 
οί πορτοκαλιές άκίνητες καί συλλογισμένες μέσα στήν εύωδάτη σιγή τοΰ πρωϊοΰ. 
Οί λοξές ηλιαχτίδες περνώντας άνάμεσα στά δέντρα νά χρυσοστολίζουν τή δρο
σιά, τά σπουργίτια νά πηδούν έδώ κι έκεί σάν τίς μπάλες καί νά λούζουνται στό 
χώμα τού δρόμου, τά γαρδελάκια νά φλυαρούν μέσα στούς φράχτες, καί κείνος 
νά περπατά καί νά τραγουδάει μέσα του σά νά μήν είχε καμιάν έγνοια.

Ό άνθρωπος, βλέπεις, δέν είναι δλες τίς ώρες ό ίδιος. Αύτή τήν άγια πρω
ινήν ώρα ό Κωσταντής τήν ένοιωθε νά πλέει στόν άφρό, άπάνω άπό τίς έγνοιες, 
σά νά ξαναγεννήθηκε ή ζωή τώρα δά μόλις, άνέπαφη — δπως κάθε πρωΐ. Τήν 
άγαπούσε τό λοιπόν αύτή τήν ώρα καί δέν τούρχονταν νά τήνε στερηθεί γιά νά 
γλυτώσει άπό τήν κούραση τού ποδαρόδρομου.

’Άν καί τόν τελευταίο καιρό καταλάβαινε πώς δέ μπόραγε ν’ άψηφά τήι 
κούραση σάν άλλοτες.

■’Ήταν ψηλόλιχνος, λίγο στραβοκάνης, μέ μεγάλα δυνατά χέρια, κεφάλι μι
κρό γιά τό άνάστημά του, ψαρά μαλλιά καί τό μουστάκι του νά πέφτει άπερι- 
ποίητο. Οί κοντές γερμανικές μπότες — άπό τά ξεπουλήματα τοΰ πολέμου — 
πού φορούσε, καί τό μαύρο μανίκι μαχαιριού, πού φαίνονταν νά εξέχει άπό τή δε
ξιά μπότα, τούδιναν εναν άέρα άρειμάνιο. (“Ενα παλιομάχαιρο ήταν, μέ κομμένη
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μύτη, καί τόχε γιά νά ξύνει τό χώμα, πού κόλλαγε στή τσάπα του).
Ή δουλειά στό χτήμα τής Σάρδαινας δέ σήκωνε χωρατά. ‘H τετραπέρατη 

καί δραστήρια χήρα του Σάρδη — μιά πρώην αρτίστα, πού ό περίφημος έκείνος 
γλεντζές τήν εΐχε παντρευτεί άπό έρωτα στά γερατειά του — ήξερε νά κρατά 
στά χέρια της τά γκέμια μέ τρόπο πού νά μήν πέφτει ή απόδοση του έργάτη. 
Τώρα βέβαια δέν είχανε πιά πέραση τά παλιά συστήματα, νά τούς στύβει τούς 
έργάτες μέ τό άγριο καί νά τήνε σέβουνται γι’ αύτό, τώρα ή Συντεχνία Ερ
γατών Γής έχει γλώσσα καί μιλάει καί κάνει συφωνίες ξεκαθαρισμένες, δμως 
κι ή Σάρδαινα προσαρμόστηκε μιά χαρά, άπάντησε μ’ ένα «πφ!» περιφρόνησης 
στις φλυαρίες τών άλλων μεγαλοπερβολάρηδων περί έπαναφοράς του έργάτη 
στήν παλιά θεογνωσία, συζητά μέ τή Συντεχνία σάν ίση πρός ίσους καί βρίσκει 
πώς οί συφωνίες δίνουν καί στόν έργοδότη κάποια δικαιώματα, πού έννοεΐ νά 
τά έξασφαλίσει στό ακέραιο.

Ή Συντεχνία έχει χωρίσει τούς έργάτες κάθε ειδικότητας σέ τάξεις, πρώτη, 
δεύτερη, κάποτε καί τρίτη, άνάλογα μέ τήν ικανότητα τοΰ καθενοΰ, μέ διαφορές 
στό μεροκάματο. 'H Σάρδαινα τό λοιπόν ζητάει πάντα έργάτες πρώτης τάξης 
γιατί κατάλαβε πώς ή διαφορά στό μεροκάματο άντισταθμίζεται καί μέ τό 
παραπάνω άπό τή διαφορά στήν απόδοση του καλού έργάτη. Φτάνει νά ξέρεις 
πώς νά πάρεις τό δίκιο σου.

Ητανε πέντε τσαπάρηδες καί πήραν θέση σέ ίσες άποστάσεις μέ τρόπο πού 
κάλυψαν δλο τό φάρδος του κατεβατού, θά προχωρούσαν κατά μέτωπο, τσα
πίζοντας ό καθένας μιά πλατειά λουρίδα γής κι οί πέντε λουρίδες νά πιάνουν δλη 
τήν έπιφάνεια έτσι πού σά θάφταναν στό τέλος θάτανε τσαπισμένο όλάκερο τό 
κατεβατό. Δουλειά κανονισμένη μεθοδικά, μέ τό ρολόι, σαρανταπέντε λεφτά 
τσάπισμα, δεκαπέντε λεφτά διακοπή, ν’ άνασάνουν οί έργάτες γιατί άλλοιώς δέν 
αντέχουν, ή δουλειά είναι σκληρή, πολύ σκληρή, καί νάσαι δλη τήν ώρα διπλω
μένος, σκυφτός κάτω άπ’ τις πυκνοφυτεμένες πορτοκαλιές, πού απλώνουνε τούς 
κλώνους τους μισό μπόϊ άνθρώπου άπό τή γής.

Πήρανε θέση καί περίμεναν σάν αθλητές, πού περιμένουν τό πρόσταγμα τής 
έκκίνησης. ’Ακρινός άριστερά στέκονταν ό Παντέλας, ένας κοντοπόδαρος, χαμη- 
λοζωσμένος, πλατύστερνος άντρας, μέ σβέρκο ταύρου, πρισμένα μάγουλα καί 
μικρά λαμπερά μάτια. Σ’ αύτόν άνάθεσε ή ομάδα νά κανονίζει τις ώρες, μιά 
κι είχε ρολόϊ στό χέρι του. Δεξιά του Παντέλα πήρε θέση ό Κωσταντής καί 
δεξιά του Κωσταντή ό Γιώργης ό Τράμπας, ό Γιώργαρος, ένας άντρακλας στό 
μπόϊ τοΰ Κωσταντή μά διπλάσιος άπό τόν Κωσταντή στό πάχος, μονοκόμματος, 
βαρύς, σούδινε τήν έντύπωση άδέξιας δύναμης. Παρακάτω στέκονταν ό Ξαπό- 
λυτος καί στήν άκρη, δεξιά, ό Στέλιος ό Κλαμένος.

Πάνω στήν ώρα έφτασε κι ή Σάρδαινα.
’Ακόμα καί τώρα, γύρω στά πενήντα της, θύμιζε πώς ήταν κάποτε έξαιρε- 

τικά όμορφη γυναίκα. Διατηρούσε τό κορμί της λυγερό καί τά πόδια της καλο
γραμμένα καί νευρώδικα. "Ομως οί τετράγωνες πλάτες της, τό ίσιο στήθος 
φανέρωναν πώς εΐχε πάψει νάναι γυναίκα. Περπατώντας άναψε τσιγάρο άπό τή 
γόπα τοΰ προηγούμενου. Στάθηκε πλάϊ στόν Παντέλα καί καλημέρισε μέ 
βραχνή ζεστή φωνή. "Υστερα κανόνισε τό ρολόϊ της μέ τό ρολόϊ τοΰ Παντέλα.

Οί πέντε άντρες απάντησαν στό καλημέρισμά της.
«Κι οί πέντε τής πρώτης;» ρώτησε κείνη.
«Ναί», είπε ό Παντέλας.
«Νά τό δοΰμε», εΐπε κείνη καί συνέχισε τό δρόμο της, νά κάμει τήν πρωινή 

έπιθεώρησή της στό χτήμα.

Ό Γιώργαρος τήν παρακολουθούσε μέ λοξή ματιά βλέποντάς την άπ’ τή 
μέση καί κάτω άνάμεσα στούς κορμούς τών δέντρων καθώς πήγαινε μέ τό στα
θερό της βήμα, ώσπου χάθηκε. "Υστερα έφτυξε στις φούχτες του κι άδραξε τή 
τσάπα του λές κι έτοιμάζουνταν νά χυμήξει.

Ό Κωσταντής έφτυξε κι αύτός στις χούφτες του.
«’Άϊντε κοπέλια», έκαμε ό Παντέλας κι έδωσε μιά δυνατή τσαπιά.
Δεύτερος κατέβασε τή τσάπα του ό Ξαπόλυτος μ’ ένα «χμ ! » σά νάβγαζε 

άπ’ τό στήθος του ένα βάρος. "’Ήταν ένας μελαψός μικροκαμωμένος νέος, δλο 
νεύρο, μ’ εύλυγισία γάτου. Τ’ αύτιά του πετάγονταν δξω σά νάταν ανεξάρτητα 
άπ’ τό κεφάλι του.

Μέσα σέ λίγα λεφτά ή δουλειά βρήκε τό κανονικό της βήμα. ’Άν καί ό 
καθένας άπ’ τούς πέντε άντρες τσάπιζε μέ τό δικό του τρόπο, μέ τό δικό του 
ρυθμό, οί άσυντόνιστες κινήσεις τους, οί χτύποι, πού έπαναλαμβάνουνταν ξανά 
καί ξανά, σχημάτιζαν στό τέλος κάποιο ρυθμικό σύνολο.

Ό Παντέλας ήταν δίχως συζήτηση ό καλύτερος έργάτης μέσ’ στή Συντεχνία. 
Μέ τό κορμί του γερτό νά σχηματίζει όρθή σχεδόν γωνία στούς γοφούς, τσάπιζε 
μετρημένα κι άβίαστα, σά νά μήν έκανε καμιά προσπάθεια, μιά, δυό, τρεις, τέσ
σερις τσαπιές σέ ίσες άποστάσεις νά παίρνουν άκριβώς τό φάρδος τής λουρίδας 
πού τοΰ άναλογοΰσε, έκανε ένα βηματάκι όμπρός μέ τά σκέλια του άνοιχτά, 
ρίζωνε τά πόδια του στή νιοσκαμμένη γής καί ξανάρχιζε ήσυχα: μιά, δυό, τρεις, 
τέσσερις... '’’Ηταν ικανός νά συνεχίσει μ’ άύτό τόν τρόπο γιά δυό όλάκερες ώρες 
δίχως νά πάρει άνάσα.

Ό Κωσταντής τόνε κοίταγε κάπου κάπου μ’ ένα λοξό βλέμμα. «Μπρέ τό 
θηρίο!», έλεγε μέσα του κι άναθυμόταν τά δικά του νειάτα. "Ομως δέν τόνε 
φοβόταν. ’Ήξερε πώς ό Παντέλας δέν καταδέχουνταν νά κάμει νταηλίκια στή 
δουλειά, μόνο κανόνιζε τό βήμα του μέ τό βήμα τών συντρόφων του, άποφεύγοντας 
νά δείχνει πώς θά τού ήταν εδκολο νά τούς ξεπεράσει.

Κείνος πού στενοχωρούσε καμιά φορά τόν Κωσταντή ήταν ό λιονταρής ό 
Γιώργαρος μέ τις παλληκαρωσύνες του. Παλληκαρωσύνες στή δουλειά, τό βόδι. 
Τόσος ήταν ό νούς του.

Άπό τις πρώτες τσαπιές ένοιωσε κείνο τόν πόνο στό ζερβί του νώμο, σά 
νάχε μιά σφήνα μπημένη μέσ’ στήν κλείδωση, νά τόν σουβλίζει στήν κάθε κίνηση. 
’Έσφιξε τά δόντια του καί συνέχισε μέ πείσμα τή δουλειά. ’Ήξερε πώς τό με
γάλο βάσανο ήτανε τώρα, στήν άρχή, ώσπου νά ζεσταθούν οί άρμοί του κι ή 
μέση του, πού γιά τήν ώρα δυσκολεύουνταν νά τή λυγίσει. "Ενας χοντρός κόμπος 
ιδρώτα κύλησε άπ’ τό μέτωπό του καί κρέμουνταν στήν άκρη τής μύτης του. 
Προβάλλοντας τό κάτω άχείλι του, φύσηξε καί τόνε σκόρπισε. Ή δυσκολία είναι 
ώσπου νά περάσ’ ή πρώτη ώρα, σκέφτηκε κι έσφιξε μ’ δλη του τή δύναμη τό 
στειλιάρι τής τσάπας.

Ό Κωσταντής εΐχε περάσει τά σαρανταπέντε κι ήταν ό μόνος έργάτης αύτής 
τής ηλικίας, πού κράταγε άκόμα τή θέση του στήν πρώτη τάξη. (Οί συνομήλικοί 
του, δσοι μπορούσαν άκόμα νά δουλέψουν, είχαν περάσει ένας ένας στή δεύτερη 
τάξη ή τοποθετούνταν σ’ άλαφριές, βοηθητικές δουλειές). Οί άλλοι τέσσερις 
έτούτης τής όμάδας ήταν δλοι τους νέοι άντρες, γύρω στά τριάντα. 'Ο Ξαπό
λυτος μάλιστα ήταν δέν ήταν είκοσιπέντε χρονώ. "Ομως δέν τόπαιρνε άπάνω 
του ό Κωσταντής, οΰτε καί νόμιζε πώς είναι λόγος νά κορδώνεται. Φυσικά τό 
νά παραβγαίνεις σ’ αύτή τήν ήλικία, ίσα κι ίσα, μέ νέους άντρες καί μάλιστα δια
λεχτούς δέν είναι μικρό πράμα, ό Κωσταντής τόνοιωθε κι ώρες ώρες τό χαίρουνταν. 
'Ωστόσο κείνο πού λογάριαζε κυρίως ήταν τό μεροκάματο, δυό σελίνια παραπάνω
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είναι κάτι, πού σέ δυσκολεύει νά τό στερηθείς. Τόξερε, τόβρισκε φυσικό πώς 
κάποια μέρα θά πέρναγε κι αύτός μαζί μέ τούς συνομήλικούς του, έτσι είναι, 
δμως,

«Βάστα καλά γέρο» τοΰ φώναξε πειραχτικά ό Γιώργαρος.
Βάστα Κωσταντή, είπε κι ό ίδιος μέσα του, δίχως νά δώσει σημασία στόν 

τρόπο πού τό φώναξε ό άλλος. Τί περιμένεις άπ’ τόν πορδαλά τό Γιώργαρο.

Ο πόνος στό νώμο άρχίνησε νά μαλακώνει κι ή κλείδωση νά δουλεύει πιό 
λεύτερα.

Οί πέντε άντρες έσυνέχισαν γιά κάμποσην ώρα τήν δουλειά τους σωπαίνοντας. 
Με την κάθε τσαπιά άναγύριζαν τή βαρεία αμμουδερή γής θάβοντας τό νοτισμένο 
χορτάρι. Η νιοσκαμμένη γής, τό κομμένο χορτάρι, άνάδιναν μιάν ύποβλητική 
μυρωδιά γονιμότητας, πού γέμιζε σά βάλσαμο τά πλεμόνια του Κωσταντή.

Ομως ό Γιώργαρος τάχυνε τό ρυθμό του, λές καί τοΰ κάπνισε άξαφνα ν’ 
άντροκαλέσει τούς συντρόφους του. Οί άλλοι σφίχτηκαν, νά μήν κόψουν πίσω, 
γιατί άντιλήφτηκαν τή Σάρδαινα, πού ήρτε, στάθηκε στήν άκρη καί παρακολου
θούσε. Ο Κωσταντής πείσμωσε καί κάνοντας μεγάλη προσπάθεια βάσταγε τήν 
ίδιαν ακριβώς γραμμή μέ τό Γιώργαρο ένώ οί άλλοι άκολουθοΰσαν μιά δυό πι
θαμές πιό πίσω μέ τελευταίο τόν Παντέλα, πού δέν έδειξε πώς δίνει σημασία 
σ αύτό τό άκήρυχτο καί κούφιο άντιπάλεμα. Ό Κωσταντής κατάλαβε. ’Έ ! καί 
νάθελε ό Παντέλας, θά σοΰ τόν έκανε τό Γιώργαρο νά φάει χώμα ώσπου νά πεις 
κρεμμύδι.

Αύτο τό τέντωμα βάσταξε κάπου δέκα λεφτά. Ό Κωσταντής άρχίνησε νά 
βαριανασαίνει, μά δέν τόβαζε κάτω. "Ωσπου ή Σάρδαινα, άφοΰ ύπολογόγισε, καθώς 
φαίνεται, τήν ώρα καί τή δουλειά πού γίνηκε τραβήχτηκε. Ό Κωσταντής κατά
λαβε πώς κόντευε ή ώρα τής πάψης. Καί πραγματικά, δέν είχε προλάβει νά 
ξεμακρύνει ή Σάρδαινα δταν ό Παντέλας έδωσε τό σύνθημα.

«’Ώωωώπ ! »
Σταμάτησαν, παράτησαν τίς τσάπες κι έστησαν τά κορμιά τους. Ό Γιώρ

γαρος άνακλαδίστηκε έπιδειχτικά. 'Ο Παντέλας έδεσε τά χέρια του πίσω καί τά 
τέντωσε μέ δύναμη πρός τά κάτω, διπλώνοντας δσο μπορούσε τίς σπάλες του. 
Ό Κωσταντής σφόγγισε τό μέτωπό του μέ τ’ άνάστροφο τής παλάμης του κι 
ύστερα φύσηξε τή μύξα του κατά γής κλείοντας μιά τόνα ρουθούνι μέ τό δά
χτυλο καί μιά τ’ άλλο μέ τό δείχτη. 'Ο Ξαπόλυτος άποτραβήχτηκε πάρα πέρα 
νά κατουρήσει. Ό Κλαμένος άνακλαδίστηκε κι αύτός.

Πήγαν ένας ένας νά πιοΰν νερό άπό ’να σταμνί ποΰχε φ£ρει άπό ώρα μιά 
κοπέλλα καί βρίσκονταν άκουμπημένο στή ρίζα μιας πορτοκαλιάς έκεϊ κοντά, μ’ 
ένα ποτήρι μέσ’ στό λαιμό του. Ό Γιώργαρος κατέβασε μέ τρεις μεγάλες γου
λιές τό ποτήρι, τό ξαναγέμισε, ρούφηξε μέ τόν ίδιο τρόπο καί τό δεύτερο κι 
έβγαλ’ ένα «ώωωχ!» απόλαυσης.

Ό Κωσταντής ξέπλυνε δυό φορές τό στόμα του προτού πιει. "Υστερα κάθησε 
καταγής στή ρίζα μιας πορτοκαλιάς κι άκούμπησε τή ράχη του στόν κορμό της. 
'Ο Παντέλας ήρτε καί κάθησε λίγο πιό ’κεϊ, σταυροπόδι. Κάθησαν κι οί άλλοι 
δπως λάχει κι άναψαν τσιγάρα, έχτός άπ’ τόν Κλαμένο, πού ξάπλωσε μπρούμυτα, 
μέ τό σαγώνι άκουμπημένο άπά στά χέρια του. ‘ΓΗταν ένας καλοκαμωμένος άν
τρας, μέ μακρουλό πρόσωπο, βουλιαγμένα μάγουλα καί τσακιριά μάτια, τόσο 
χλωμός πού σούκάνε έντύπωση γιατί άπ’ τόν τρόπο πού δούλευε δέ φαίνουνταν 
νάναι άνήμπορος.

«Δέ θά τά παρατήσεις έπί τέλους αύτά σου τά καμώματα μωρέ Γιώργη;» 
είπε βαργεστημένα.

«Τί θές νά πεις;» ρώτηξε ό Γιώργαρος, κάνοντας τό χαζό.
«Ξέρεις καλά τί θέλω νά πώ. Δέν τό κατάλαβες άκόμα πώς αύτά δέν έχουν 

πέραση πιά;»
Ό Γιώργαρος δέν άπάντησε. Στό πρόσωπό του ένα μισοχαμόγελο φανέρωνε 

αδιαφορία καί στενόμυαλο πείσμα.
Ό Παντέλας έσμιξε τά φρύδια του καί,
«Έμ πού νά καταλάβει ό Γιώργαρος», είπε χωρίς ν’ άπευθύνεται σέ κανένανε 

ξεχωριστά.
Ό Ξαπόλυτος έφτυξ’ έπιτήδεια καί πέτυχε τόν κορμό μιάς νεαρής πορτοκα

λιάς, πού βρίσκουνταν δυό μέτρα μπροστά του. Ξανάφτυξε, μά δέν πέτυχε τή 
δεύτερη φορά.

’Ήτανε δροσερά καί ήσυχα κάτω άπό τήν καταπράσινη σκεπή, πού τήνε στή
ριζαν εύθυγραμμισμένες κι αναρίθμητες σειρές άπό κολώνες, οί κορμοί τών δέν
τρων, κι δπου τό φώς τής μέρας έφτανε φιλτραρισμένο κι άπόκοσμο.

"Οπως κάθουνταν άκουμπημένος στήν πορτοκαλιά ό Κωσταντής άκουγε τό 
αίμα του νά χτυπάει φουρκισμένο στά μελίγγια του καί παρακολουθούσε έναν 
άσπρο, μεγαλόσωμο πετεινό μέ κατακόκκινο λειρί, πού έξανε νευρικά τό χώμα, 
τσιμπολόγησε καί τάχα μου πώς κάτι βρήκε βάλθηκε νά κουκουρίζει καλώντας 
τίς κότες του, πού βόσκαν πάρα πέρα, πλήθος όλάσπρες, μεγαλόσωμες καί πα- 
χειές κότες, μιά ράτσα μέ τόν πετεινό, οί φημισμένες έγγλέζικες κότες τής 
Σάρδαινας. Τρεις άπ’ αύτές έτρεξαν στό κάλεσμα τοΰ πετεινού μέ τεντωμένο τό 
λαιμό φτερακώντας καί σάν έφτασαν άρχίνησαν νά ξαίνουν καί νά ραμφίζουνε 
λιμάρικα τή γής. Ό πετεινός παραμέρισε μ’ ένα ύφος άρχοντικό κι ύστερα 
στρίμωξ’ έπιδέξια τή μιάν άπό τίς τρεις καί τήνε πήδηξε. Μά τήν ίδια στιγμή 
ό Παντέλας έδωσε τό σύνθημα.

«’Άϊντε κοπέλια».
Σηκώθηκαν εύτύς καί ξανάπιασαν τίς θέσεις τους.
Τό ξεκίνημα τώρα ήταν λιγώτερο σκληρό άπ’ τό πρώτο. Ο Κωσταντής δέν 

ένοιωθε κείνη τήν άλυγισιά στή μέση του, οί άρμοί του μαλάκωσοτν, δούλευε μέ 
άνεση, θάβρισκε ίσως καί τό παλιό του κέφι άν δέν ήταν κείνο τ αποκουφο κου
δούνισμα στ’ αύτιά του, πού τόν ένοχλούσε. ΠοΟ καιρός, όταν δε χαμπαριζε πως 
ύπάρχουνε τ’ αύτιά του γιά οί άρμοί του γιά ή αντίσταση αύτής τής γής, πού 
τήνε νογοΰσε τώρα σάν ένα ζωντανό αντίπαλο νά τραβά μ’ δλο τό βάρος τοΰ 
ρευστού δγκου της στήν κάθε τσαπιά του.

«’Έλα μάννα μου», μουρμούριζε κάθε τόσο σα νά καποιονε κολάκευε, δίχως 
νάχει ξεκαθαρισμένα ποιόν. Μπορεί κι αύτην έδω την κόκκινη άμμογής. Αγκαλά 
ήταν συνήθειό του νά κουβεντιάζει μαζί της, μονο που στους άλλοτινους καιρούς 
οί κουβέντες του ήταν διαφορετικές, ήτανε βέβαια καί τότε φιλικές, πάντα την άγα- 
ποΰσε, δμως δέν τήνε παρακάλαγε, δέν τής ζήταγε νά τόν εύνοήσει δπως τώρα.

Ή Σάρδαινα ξαναπέρασε, κοντοστάθηκε καί παρακολουθούσε τούς πέντε έρ- 
γάτες. ’Ακούραστη, ή δράκαινα, είπε μέσα του ό Κωσταντής, πού έχτιμουσε τήν 
άξιωσύνη της κι άς ήξερε πώς ή έρώτηση πού είχε κάμει τό πρωί, άν ήτοιν 
δηλαδή κι οί πέντε τής πρώτης τάξης, άναφέρουνταν σίγουρα σ’ αύτόν. ‘0 ύπευ- 
θυνος τής Συντεχνίας τοΰχε πει τίς προάλλες δτι σέ μιά συζητηση ποΰχε μαζί του 
ή Σάρδαινα γιά τά νέα αιτήματα, πέταξε άνάμεσα στ’ άλλα κι ένα λόγο γιά έρ- 
γάτες προχωρημένης ήλικίας, πού έξακολουθοΰν νά βρίσκουνται τοποθετημένοι στην 
πρώτη τάξη κι άνάφερε σάν παράδειγμα τόν Κωσταντή, «ξέρουμε», έτσι είπε, 
«ξέρουμε ποιο ’ναι τ’ άποτέλεσμα δταν έστω κι ένας έργάτης μέ περιορισμένες 
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δυνάμεις βρίσκεται μέσα σέ μιαν ομάδα». 'Ο υπεύθυνος τήνε διαβεβαίωσε πώς ή 
Συντεχνία τό προσέχει πολύ αύτό τό σημείο κι δσο γιά τόν Κωσταντή είναι καί 
παραείναι πρώτης τάξης έργάτης κι άς μήν έχει έγνοια. Αύτά του άνάφερε ό 
ύπεύθυνος. Κι ό Κωσταντής δέν πληγώθηκε, όχι, ούτε κι είχε παράπονο. Τόβρισκε 
φυσικό ό εργοδότης ν’ απαιτεί τά δικαιώματά του καί φυσικό νά πέφτουν οί δυνάμεις 
του ανθρώπου μέ τήν ήλικία. ’Άλλος θ’ άντέξει πιό πολύ, άλλος πιό λίγο, δμως 
τοΰ καθενου θέ νάρτ’ ή ώρα του, πού θά τά βάλει κάτω, έτσι είναι. "Οσο γιά 
τίς διαβεβαίωσες του υπεύθυνου, δέν τις χρειάζεται ή Σάρδαινα, είναι πολύ κα
λά σέ θέση νά κρίνει μόνη της.

Βλέποντάς τηνε νά στέκει άκόμα έκεΐ δά ό Κωσταντής καταλάβαινε πώς 
δέν κόντεψε άκόμα ή ώρα τής πάψης κι άνυπομονούσε γιατί είχε αρχίσει νά κου
ράζεται. .Τό κουδούνισμα στ’ αύτιά του δυνάμωνε κι ή καρδιά του γέμισε τά 
στήθεια του καί φούσκωνε άκόμα, νά ξεχειλίσει. Μέσα στό μυαλό του περνού
σανε ξεσκλίδια άπό σκέψεις, δίχως άρχή καί τέλος, πού δέν είχαν τή δύναμη 
νά σκεπάσουν τή μιά καί μόνην έγνοια του — νά μήν κόψει πίσω. Ούτε ϊντσα.

Τέλος ή Σάρδαινα έφυγε. Αύτή τή φορά δμως πέρασε κάμποση ώρα 
ώσπου νά δώσει τό σύνθημα ό Παντέλας.

«’Ώωωώπ ! »
'Η δεύτερη έτούτη πάψη θά βάσταγε μισήν ώρα, γιά νά κολατσίσουν οί 

εργάτες.
Ό Κωσταντής δυσκολεύτηκε νά στήσει τό κορμί του.
Πήγε τρεκλίζοντας στό ποτιστικό αύλάκι, πού κύλαγε στό πλαϊνό κατεβατό, 

βούτηξε τά χέρια του στό νερό κι ένοιωσε τή δροσιά του ώς μέσ’ στά σπλάχνα του. 
"Υστερα φύσηξε τή μύξα του καί νίφτηκε. Πήγε ’κεί πουχε κρεμασμένο τό μπο- 
γαλάκι του άπό τόν κλώνο μιας πορτοκαλιάς, τό πήρε, ξαναγύρισε καί κάθησε 
κοντά στ’ αύλάκι, ν’ άπολαβαίνει τό χαρούμενο κελάρυσμα τοΰ νερού.

‘Η κουμπάνια του ήταν μισό καρβέλι, μιά δράκα έλιές πράσινες, δυό ντομά
τες καί λίγο φαϊ άπό τό χτεσινό, πατάτες γιαχνί, μέσα σ’ ένα γυάλινο βαζάκι μέ 
βιδωτό σκέπασμα· αύτό τό τελευταίο γιά τό μεσημέρι.

Οί άλλοι εργάτες πλησίασαν ένας ένας καί κάθησαν κατάγυρα βάζοντας 
όμπρός τους άλλος μιά πετσέτα σάν τόν Κωσταντή, άλλος ένα καλαθάκι.

«Κόρη Φωτεινήηηη. Νερό ! » φώναξε ό Γιώργαρος.
"Υστερα σύναξε άπό χάμω ξερά κλαδάκια, σχημάτισ’ ένα μικρό σωρό, τ’ 

άναψε καί καψάλισε μιά ρέγγα κρατώντας την καρφωμένη στό πηρούνι του. ‘Η 
μυρουδιά τοΰ τσιγαρισμένου παστού ψαριού γέμισε τόν τόπο.

Ό Κωσταντής τόν παρακολουθούσε άδιάφορος καί καθώς έκεΐνος σηκώθηκε 
κρατώντας μέ ικανοποίηση τό μεζέ του, πρόσεξε τίς γραμμές, πού σημάδευαν κάθε 
τρύπα τής πέτσινης ζώνης του καί φανέρωναν πόσο πάχαινε άπό χρόνο σέ χρόνο 
ή μεγάλη κοιλιά του. Πόσο χρονώ είναι; άναρωτήθηκε, κι ύπολόγισε: γύρω 
στούς είκοσιοχτώ. Τόσο θάταν σήμερα ό πρωτογιός του ό Χριστοφής, πού πέ- 
θανε μικρός στήν έπιδημία τοΰ μελιγγίτη. ’Ήτανε συνομήλικοι μέ τό Γιώργαρο.

’Έφτασε ή Φωτεινή κουβαλώντας τή στάμνα φρεσκογεμισμένη καί τήν άπί- 
θωσε πλάι τους. 7Ηταν μιά στρουμπουλή μά σφιχτοδεμένη κοπέλα δπως είναι 
συχνά οί εργαζόμενες αγρότισσες, μαυρειδερή, στρογγυλοπρόσωπη, μέ παχειά 
φρύδια κι ένα λεπτό χνούδι νά σκεπάζει τ’ άπανώχειλό της.

«Κόπιασε νά φάμε, Φωτεινή», είπε ό Ξαπόλυτος.
Ή κοπέλα τούριξε μιά γρήγορη, προκλητική ματιά κι εύτύς έστρεψε άλλου 

τό κεφάλι της, τάχα μου πώς δέν τόνε ψηφοΰσε.

«Πώς πάμε, θειέ Κωσταντή;» ρώτηξε καί χαμογέλασε δείχνοντας μιά γραμμή 
άπό κάτασπρα δοντάκια, πού μέ κάποιον άνεξήγητο τρόπο τήν έκανε νά μοιάζει 
μέ μικρό, χαριτωμένο θηρίο.

«Καλά, παιδί μου» άπάντησε δ Κωσταντής.
’Έκοψε μέ τό σουγιά του τίς ντομάτες, τίς πασπάλισε άλάτι, πού τόχε τυ- 

λιμένο σ’ ένα κομματάκι παννί, καί βάλθηκε νά τρώει ήσυχα, ψωμί, έλιά καί ντο
μάτα, μασουλώντας μέ προσήλωση τήν κάθε του μπουκιά, δίχως νά βιάζεται. 
Δέν τόχε αύτό τό χούι, νά βιάζεται, σέ τίποτα. Ούτε καί τόν καιρό πού ήταν 
νέος σάν αύτούς έδώ. Γιά τοΰτο συμπαθούσε καί τόν Παντέλα, ποΰχε βάλει τό 
καλαθάκι του μπροστά του καί κολάτσιζε μέ τόν ίδιο συγκρατημένο κι άπόμονο 
τρόπο πού τσάπιζε, ένώ οί άλλοι βάλθηκαν νά τρώνε σά νά φοβόντουσαν μπάς καί 
φύγει τό ψωμί άπό μπρός τους.

Ό Γιώργαρος έβγαλε άπ’ τό καλάθι του ένα ολάκερο καρβέλι, τόκοψε στή 
μέση, ξανάβαλε τό μισό μέσ’ στό καλάθι κι άρχίνησε νά τρώει άρπαχτά πλατα
γίζοντας τά χείλια του, μεγάλες μπουκιές ψωμί, πού τίς δάγκανε άπ’ τό καρβέλι, 
καί φέτες άπ’ τή ρέγγα, πού τίς έκοβε μέ τό σουγιά του έγκάρσια, τίς πέταγε 
μέσ’ στή στομάρα του κι υστέρα έφτυνε τό κομμάτι τοΰ ραχοκόκκαλου σά νάτανε 
κουκούτσι άπό βερίκοκκο.

Καθώς τόν κοίταζε ό Κωσταντής, ήρτε στό νου του ό παππούς του. Ήταν πολύ 
μικρός δταν πέθανε ό παππούς του καί μόλις ξεχωρίζει κάπου κάπου μιά θαμπή 
μορφή μέσα στις παιδικές του θύμησες, έχτός άπό μιάν εικόνα, πούμεινε χαραγμένη 
ζωηρά. Ό γέρος νά κάθεται στό πεζούλι, μέ τή βράκα του καί τά γυμνά του 
πόδια καί νά χάφτει λιμάρικα κάτι, πού τό μάζευε μέ τά δάχτυλά του μέσ’ άπό 
μιά γαβάθα, καί νά τρέχουνε τά σάλια του, νά στάζουν πά στά γυμνά του στή- 
θια καί τήν πρισμένη κοιλιά του. Στά τελευταία του είχε καταντήσει σάν τό 
ζώο, νά μήν έχει άλλη βούληση πάρεξ πότε νά φάει, νά καταβροχθίζει δ,τι τούδι- 
ναν, κι δλη τήν ώρα νά κλαψουρίζει πώς πεινάει — έτσι άπόμεινε στή μνήμη τοΰ 
Κωσταντή ό παππούς του.

Άπό τήν άλλην άκρη τού κτήματος άκούγονταν ό θόρυβος τής σκαλιστικής 
μηχανής, πούχε φέρει τώρα τελευταία ή Σάρδαινα καί σκάλιζε τά νιοφυτεμένα 
κομμάτια δπου τά άραιά βαλμένα δεντράκια δέν έμπόδιζαν. Ήταν ένα πράμα 
σά χαμηλό χειραμάξι, μέ μοτέρ, καί μ’ έναν έργάτη νά τ’ όδηγάει μπόραγε νά 
κάμει δση δουλειά δέν πρόφταιναν πέντε καλοί τσαπάρηδες. Βέβαια ή δουλειά 
δέν είναι ή ίδια, έτούτο σκαλίζει μόνο ξώφαρσα, δμως ή Σάρδαινα λέει πώς έτσι 
συβουλεύουν τώρα οί γεωπόνοι, πώς δέ χρειάζεται δηλαδή τό βαθύ τσάπισμα. 
Σ ίγουρα παρακολουθάει τώρα, ή τετραπέρατη, καί λογαριάζει τ’ άποτελέσματα 
καί τό κόστος, γιά νά κανονίσει άνάλογα. Ό Κωσταντής άκουγε τό μηχάνημα 
νά καταχτυπά τήν ησυχία καί τ’ άντιπαθούσε.

Άπόφαγε τελευταίος. Τύλιξε τό ψωμί καί τό βαζάκι μέ τό φαγητό στήν 
πετσέτα, τήνε κρέμασε άπό ’να κλωνάρι, ξανακάθησε στή ρίζα μιας λεμονιάς, 
πού ξεχώριζε μοναχική στόν δχτο τ’ αύλακιού, κι άναψε τσιγάρο. ’ Αν καί δέ 
μπόραγε νά τό καθορίσει σέ λεφτά, ήξερε ά κ ρ ι β ώ ς πόσο διάστημα άπόμενε 
γιά νά ξαναπιάσουνε τή τσάπα. Κι αύτός νά μήν έχει άκόμα νοιώσει στό κορμί 
του ξεκούραση, μόνο νά κάθεται βαριακουμπώντας τή ράχη του πά’ στόν κορμό 
τού δέντρου καί νά μήν έχει διάθεση νά ταράξει άπό κεί δά.

"Απλωσε τό χέρι του κι έκοψ’ ένα τρυφερό φυλλαράκι άπό τή λεμονιά, τότριψε 
μέ τά δυό του δάχτυλα καί τό μυρίστηκε. Μοσκοβόλησ’ ό νούς του. Κούρασή 
’ναι καί θά περάσει, συλλογίστηκε, καί καθώς τήν ίδιαν έκείνη στιγμή άκουσε 
τόν Παντέλα νά δίνει τό σύνθημα έβαλε δύναμη καί σηκώθηκε.

Μόλις άρχίνησαν δουλειά καί νάτην, ή Σάρδαινα ξεφύτρωσε μπροστά τους 
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καί στάθηκε νά παρακολουθάει. Τόχε σύστημα — νά παρουσιάζεται κάποτε κά
ποτε ενα λεφτό πριν τήν ώρα τής πάψης ή ενα λεφτό μετά τήν ώρα πού ξανάπιαναν 
δουλειά, γιά νάχουνε τό νοΰ τους κείνοι πού κανόνιζαν τίς ώρες. Στάθηκε λίγην 
ώρα, μά ευτυχώς ό Γιώργαρος δέν έδειξε διάθεση νά κάμει τίς έξυπνάδες του. 
’Έφυγε.

'0 Κωσταντής έκαμε κουράγιο, ξαναβρήκε κάπως τή δύναμή του καί κράταγε 
τή θέση του στή γραμμή, δέν έκοψε πίσω. "Ομως τώρα τόνε παίδευ’ ένας πόνος 
άλλης λογής, μουλωχτός, πού άπλώνουνταν σ’ δλο τό άριστερό του μέρος άπό 
τήν πλάτη ώς τ’ ακροδάχτυλα τών χεριών του, δίχως νά μπορεί νά ξεκαθαρίσει 
πού ακριβώς βρίσκεται ή ρίζα του. ’Έλα μάννα μου, έλεγε μέσα του κάθε 
τόσο σά νά ξόρκιζε τό κακό, δμως αύτό δέν ήταν σάν τούς συνηθισμένους πόνους, 
πού σέ μαγγώνουν στούς άρμούς γιά στή μέση καί σέ δυσκολεύουν μά τούς νικάς 
καί ξαναβρίσκεις τήν εύλυγισία σου δουλεύοντας. Τούτο ’δώ είναι κάτι διαφο
ρετικό, πού κουφοκαίει μέσα σου πεισματικά καί χρειάζεται νά παλεύεις μαζί 
του μά δέν τό νικάς, μόνο μέ τήν πολλήν ώρα σά νά μουδιάζει καί τό κάνεις 
πιό εύκολα ζάφτι.

Ό Γιώργαρος έβαλε τίς φωνές.
«Νερόοο, μωρή Φωτεινήηη!»
’Έτρεξε ή κοπέλα, έφερε τό σταμνί κι έκανε νά τού δώσει τό ποτήρι, μά 

κείνος άρπαξε τό σταμνί, τό σήκωσε μέ τά δυό του χέρια, έγυρε πίσω τό κεφάλι 
καί δίχως ν’ αγγίξει τά χείλη του στά χείλη του σταμνιού έχυνε άπό ψηλά μέσ’ 
στ’ ανοιχτό του στόμα τό νερό καί μ’ έναν έπιδέξιο τρόπο τά καταρούφαγε δίχως 
νά κλείνει τό στόμα, ανεβοκατεβάζοντας τό καρύδι του.

Οί άλλοι έσυνέχισαν τό τσάπισμα.
«Λύσσαξε ό Γιώργαρος», έκανε ό Κλαμένος.
«Φταί’ ή ρέγγα», περιπάιξε ό Ξαπόλυτος.
Ό Γιώργαρος αφού ήπιε μπόλικο νερό κατέβασε τό σταμνί καί ρεύτηκε ήχε- 

ρά. "Υστερα ξανάπιασε τή τσάπα κι έβαλε τά δυνατά του γιά νά κερδίσει τήν 
άπόσταση πούχε χάσει.

«’Άν ήταν... μόνο... ή ρέγγα» καυχήθηκε λαχανιάζοντας. «Εψές... ήπιαμε... 
άπό μιά... σφραγιστή κονιάκ... έγώ κι ό Άντρικκής».

Δέ θ’ άντέξει πολύ καιρό έτσι πού πάει δ παλληκαράς, συλλογίστηκε αδιά
φορα ό Κωσταντής.

Κείνο πού τόν απασχολούσε ήτανε ν’ άντέξει ό ίδιος. "Οσο μπορεί. Πρέπει 
νά μπορέσει. Άκόμα λίγο καί θά δώσει ό Παντέλας τό σινιάλο νά ξεποστάσουν, 
θά ξαπλώσει ανάσκελα στή γής, νά πάρει δύναμη. "Ενα κάρτο τής ώρας, κάτι 
’ναι κι αύτό, νά ξεκουραστεί, νά τά βγάλει πέρα ώς τήν πάρα κάτω πάψη, άλλο 
ένα κάρτο, κι ύστερα θάρτ’ ή πάψη τού μεσημεριού, πού θά βαστάξει μιάν ολά
κερη ώρα... ’Έλα μάννα μου. Κουράγιο Κωσταντή. Κοντεύει πιά καί σένα 
ή ώρα σου πού θά τό βάλεις κάτω, δμως ή κάθε μέρα πού βαστάς άκόμα είναι 
μιά κερδισμένη μέρα.

Τώρα ό πόνος είχε μουδιάσει, έμοιαζε πιό πολύ μέ κενό, ένα βασανιστικό 
κενό μέσα του άπό τήν πλάτη ώς χαμηλά στό φράχτη σάμπως ν’ αδειάσανε τά 
σωθικά του. Τά πόδια του τρέμουν, ό ιδρώτας στάζει κόμπο κόμπο άπό τό μέ
τωπό του, δμως βαστιέται μέ μιάν άγρια θέληση κολλημένος στά βήματα τού 
Παντέλα, πατιά σου πατιά μου, τσαπιά σου τσαπιά μου, νά μήν κόψει πιθαμή πίσω.

'Ωστόσο δέν ξάπλωσε στή γής, νά μή δείξει πόσο ένοιωθε αδύναμος, μόνο 
κάθησε καθώς συνήθιζε μέ τή ράχη άκουμπημένη στόν κορμό μιας πορτοκαλιάς.

Καλύτερα έτσι. ’Άν ξάπλωνε μπορεί καί νά δυσκολεύουνταν νά σηκωθεί.
Ό Παντέλας ήρτε πάλε καί κάθησε πλάι του, καί πέρασαν τό τέταρτο τής 

πάψης συντροφεμένα, νά καπνίζουν δίχως ν’ άνταλλάξουν λέξη.
Οί άλλοι τρεις κάθουνταν πάρα πέρα, κάτι διηγόταν ό Ξαπόλυτος κι ό 

Γιώργαρος χαχάνιζε βαστώντας τά πλευρά του.
Ό Παντέλας κοίταξε τό ρολόι του καί σηκώθηκε.
«"Οπου καί νάσαι θά φανεί ή δράκαινα», είπε σά νάθελε νά δικαιολογηθεί 

απέναντι στόν Κωσταντή, κι έδωσε τό σύνθημα χτυπώντας παλαμάκια.
Ό Κωσταντής σηκώθηκε, έβγαλε άπ’ τή μπότα του τό παλιομάχαιρο, έξυσε 

καλά καλά τή τσάπα του καί μ’ έναν τρόπο αποφασιστικό, σά νά τώρα δά 
κατάλαβε πώς, άρχίνησε δουλειά. Μιά... δυό... τρεις... τέσσερις...

’Όχι δά!... έκανε μέσα του σά ν’ άπαντούσε σέ μιά πρόκληση, πού δέν ψή- 
φαγε. ’Όχι δά!... ξανάκαμε σφίγγοντας γερά τό στειλιάρι τής τσάπας. "Ομως 
μέσα του ήταν άνήσυχος.

Μέ συγκεντρωμένες όσες τού άπόμεναν δυνάμεις σέ θέληση κι άντοχή, δού
λευε συγκρατημένα, άγρυπνα, άποφεύγοντας κάθε περιττή κίνηση, άποφεύγοντας 
άκόμα καί νά μιλάει γιά νά μή σπαταλά τήν άνάσα του. Οί κινήσεις του, πού 
ήταν κι άπό φυσικού του άβίαστες κι άποτελεσματικές, γίνηκαν άκόμα πιό με
τρημένες έτσι πού ή κάθε τσαπιά του, τό κάθε βήμα του σημάδευαν τέλεια τό 
στόχο καί μόνο, μέ τή μαστοριά ψημένου χερομάχου, πού έμαθε νά οικονομάει 
τίς δυνάμεις του γιά νά μπορέσει νά φτάσει ώς τήν άκρη τής μέρας. ’Όχι πώς 
ύπολόγιζε μέ τέτοιο τρόπο, μόνο ύπάκουε σέ μιάν άναγκαιότητα, πού τήν ένοιωθε 
μέσ’ στό κορμί του, μέσ’ στά σπλάχνα του, κι ό νούς του προσηλώθηκε άπάνω 
της γινομένος ένα κουβάρι.

Σά νά λησμόνησε τήν παρουσία τών συντρόφων του, κόχευε μόνο κάπου 
κάπου τόν Παντέλα γιά νά βεβαιωθεί πώς βρίσκεται στή γραμμή. Τίς κου
βέντες τους ή δέν τίς άκουγε καθόλου ή τίς έπαιρνε κάποτε τ’ αύτί του μόνο 
σάν ήχους, δίχως νά δίνει περισσότερη προσοχή.

’Έτσι άντεξε δλη σχεδόν τήν ώρα καί μόνο πρός τό τέλος άρχίνησε νά λα
χανιάζει. "Ομως ό χρονομέτρης, πού άγρυπνούσε μέσα του, τούλεγε πώς δπου 
καί νάναι θ’ άκουστεί τό πρόσταγμα τού Παντέλα- καί μέ τούτη τήν άπαντοχή 
βάσταξε δίχως νά λυγίσει ώσπου,

«’Ώωώπ!», άκούστηκε έπί τέλους ή μπάσσα τού Παντέλα.
Ή Σάρδαινα δέν είχε φανεί αύτή τή φορά.
Δεκαπέντε λεφτά, δσο γιά ν’ άνασάνει λιγάκι δίχως νά χαλαρώσει κάν τή 

θέλησή του, πού έπρεπε νά τήν κρατήσει ώς τήν πάρα κάτω διακοπή, τή μεση
μεριάτικη. Τότε θά ξεκουράζουνταν.

'’Ήταν κατάμονος, σά νά βρίσκουνταν χώρια άπ’ τούς συντρόφους του. 
’Όχι πώς τόθελε, πώς ένοιωθε γι’ αύτούς τίποτα κάκητα ή πίκρα, πού έβλεπε νά 
τραβάν όμπρός άδιάφοροι κι αύτός νά δυσκολεύεται τόσο πολύ γιά νά κρατήσει 
τή θέση του στή γραμμή. Τόβρισκε φυσικό νά δυσκολεύεται, καιρός του ήταν, 
κι ούτε κάν πέρασε άπ’ τή σκέψη του πώς θά μπορούσε νά γίνει διαφορετικά, 
πώς θάταν δυνατό ν’ άναλάβουν οί άλλοι — ή νά δεχτεί ό ίδιος — νά τόνε 
προστατέψουν. Μόνο πού δίχως νά τό καταλαβαίνει ξεχασε την παρουσία τους 
γιατί ό λογισμός του, ολάκερος, άπορουφήχτηκε άπ’ τή μιά καί μόνη του έγνοια.

‘Ωστόσο ό Παντέλας ήρτε πάλε καί κάθησε κοντά του καί σά νάταν συνεν- 
νοημένοι οί δυό τους κάπνισαν άμίλητοι, τάχα μου άδιάφοροι, τό τσιγάρο τους.

Ή Σάρδαινα δέν έλειψε αύτή τή φορά.
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"Οτι ξανάπιασαν τις τσάπες κι έκαναν λίγες τσαπιές καί νά σου την, ό 
Κωσταντής τήν άντιλήφτηκε, πού ερχουνταν μέ τό πάσσο της παρατηρώντας τή 
σκαμμένη γής — σίγουρα υπολόγιζε τή δουλειά πού είχανε βγάλει — ώσπου έφτασε 
κοντά τους καί,

«Πώς πάμε;», ρώτηξε τόν Παντέλα.
«Καλά» άπάντησε κείνος δίχως νά γυρίσει νά τήνε κοιτάξει.
Δέν είπε τίποτ’ άλλο, μόνο στάθηκε κεΐ δά γιά λίγα λεφτά, άναψε τσιγάρο 

κι έφυγε.
Είναι μερικοί έργοδότες πού τόχουν σύστημα νά κάνουνε παρατηρήσεις, νά 

γκρινιάζουν, νά μή δείχνουνε ποτέ τους πώς έμειναν Ικανοποιημένοι, νομίζοντας 
πώς μ’ αυτό τόν τρόπο κάτι θά βγάλουν παραπάνω. 'Η Σάρδαινα όμως δέν ήταν 
τόσο κουτή, νά σηκώνει απαιτήσεις δίχως λίγο. Έφ’ δσον ύπολόγισε τή δουλειά 
καί τήνε βρήκ’ έν τάξει ξέρει πώς τίποτα δέ θά βγει μέ τό νά κάνει τζαναμπετιές. 
’Αντίθετα.

*Η αποφασιστικότητα του Κωσταντή βάσταγε άκόμα, δμως οί δυνάμεις του 
άρχίνησαν σιγά σιγά νά τόν έγκαταλείπουν καί μόνο ένα άνυπόταχτο πείσμα τόνε 
κράταγε. ’Ένοιωθε σάν ένα μαμμούδι, πού παιδεύεται μέσα στό χώμα κι δλο 
καί κουτρουβαλάει κι δλο καί ξαναβρίσκεται στά πόδια του καί ξαναρχίζει τήν 
προσπάθεια. ’Ακόμα ένα βήμα... μιά, δυό, τρεις, τέσσερις... Άκόμα ένα βήμα... 
μιά, δυό, τρεις, τέσσερις... Αίστάνουνταν λιγούρα στό στομάχι του. Στό μυαλό 
του στροβιλίζουνταν θρύψαλ’ άπό σκέψεις. Μά κείνος, σά νάταν ξένος πρός δλ’ 
αύτά άκουγε μόνο τήν άλύγιστη θέλησή του, πού τόνε στήριζε ώσπου μπόρεσε κι 
άύτή τή φορά νά φτάσει ώς τήν ώρα τής διακοπής. Οί άλλοι ούτε άντιλήφτηκαν 
μά ούτε καί νοιάζουνταν ν’ άντιληφτούν πώς έφτασε. Γιά ποιο λόγο θά νοιά- 
ζουνταν. Ό καθένας παλεύει μέ τό δικό του τρόπο. Τό πώς είναι δική του 
δουλειά.

Δέν είχε διάθεση νά βάλει μπουκιά στό στόμα του. ’Ήθελε μόνο νά ξαπλώ
σει. Νά ξαπλώσει κατάχαμα, καθώς τό προμελετούσε, νά ξαποστάσει τό κορμί 
του. "Ομως τώρα, πού ήρτε ή στιγμή, σκέφτουνταν πώς έπρεπε πρώτα κάτι νά 
φάει. Νά ξεκουραστείς, ναί, μά πάλε πώς θά πάρεις δύναμη γιά νά συνεχίσεις. 
Μπόρει ό άνθρωπος νά δουλεύει νηστικός; Δέν τούρχονταν κιόλας μπροστά στούς 
άλλους νά πέσει έτσι δά καί νά φανεί πώς δέν τούμεινε κάν κουράγιο νά φάει.

’Άφησε τή τσάπα του καί τράβηξε στ’ αυλάκι, νά δροσιστεϊ, ψάχνοντας μέσα 
στό σκοτισμένο μυαλό του νά θυμηθεί που ακριβώς είχε άφήσει κρεμασμένο το 
μπογαλάκι του.

"Ομως ώσπου νά φτάσει στ’ αύλάκι τόνε πρόλαβε ό Παντέλας καί κράταγε 
στά χέρια του μαζί μέ τό δικό του καλαθάκι καί τήν πετσέτα του Κωσταντή.

«Μιά καί πήγα ώς έκεΐ...» δικαιολογήθηκε κι απίθωσε τό καλαθάκι καί τήν 
πετσέτα καταγής.

Ό Κωσταντής δέ μίλησε, μόνο βιάστηκε νά σκύψει στό νερό, νά ξεπλυθεΐ, τάχα 
πώς δέν είχε τίποτα νά πει, καί βέβαια ήταν φυσικό, μιά καί πήγε ό άνθρωπος 
ώς έκεΐ... Έξ άλλου τόχε αύτό τό χούϊ, νά σωπαίνει δταν ένοιωθ’ έτσι, σάν τώρα 
δά. Δέ μπορούσε νά τις ύποφέρει τις τρυφεράδες.

"Απλωσε τήν πετσέτα του, ξεβίδωσε τό σκέπασμα άπ’ τό βαζάκι κι άρχίνησε 
νά τρώει χρησιμοποιώντας γιά πηρούνι τό σουγιά του.

Στήν άρχή μοσούλαγε μέ τό στανιό, ώσπου τράβηξε τήν προσοχή του ή γέψη 
του καλομαθημένου ψωμιού μέσα στό στόμα του καί τότες ένοιωσε καλύτερα. 
Είδε τόν Παντέλα άντίκρυ του ν’ αλέθει μέ κέφι τή μπουκιά του καί τά δυνατά 
του δόντια ν’ άσπροβολάνε. Είδε τό Γιώργαρο πάρα πέρα νά καταπίνει λιμάρικα 

γουρλώνοντας τά μάτια του. Είδε τή Φωτεινή, πού μόλις κουβάλησε τό σταμνί 
μέ φρέσκο νερό, νά στήνει ψιλή κουβέντα μέ τόν Ξαπόλυτο. Κι έπαψε νάναι 
κατάμονος.

'Ωστόσο δέν έπρεπε νά χάνει τόν καιρό. Άπόφαγε καί δίχως κάν ν’ άνάψει 
τσιγάρο σηκώθηκε, τραβήχτηκε παράμερα, διάλεξ’ ενα κομμάτι ίσιοτόπι στόν 
ήσκιο καί ξάπλωσε φαρδύς πλατύς. ’Ώωωχ!

Τά νεύρα του χαλάρωσαν καί γίνηκ’ ένα μέ τήν παχειάν άμμογή καί μέ τις 
πορτοκαλιές, πού άπλωναν ψαχουλευτά καί σμίγανε κατά παντού τούς κλώνους 
τους σά ζωντανά χοντρά πλοκάμια φορτωμένα σφρίγος καί στερεοποιημένη κίνηση. 
Κι άπό πάνω τους νά ξεπετάγουνται καί νά βυζαίνουνε καί νά θρασομανοΰν τά 
κλαδιά μέ τά πυκνά καταπράσινα φύλλα.

Δίχως νά σκέφτεται τίποτα, ό Κωσταντής περιπλανιόταν μέ τό βλέμμα του 
έδώ κι έκεΐ σταματώντας κάπου κάπου σέ λεπτομέρειες — μιάν έπουλωμένη πλη
γή, ένα άρρωστο χλωρωτικό βλαστάρι, ένα λαίμαργο ορμητικό κλαδί — πού τις 
μελετούσε σά νάταν κάτι δικό του, σά νά μελετούσε τούς ρόζους πά’ στά ίδια 
του τά χέρια. Τού ήταν τόσο γνώριμα τά δέντρα τούτα ’δώ — κι άλλα πολλά 
σ’ δλη τήν περιοχή — άπ’ τόν καιρό πού τά θυμάται νιοφύτευτα δεντράκια. Μιάν 
ολάκερη ζωή στή δούλεψή τους. "Οσο τού ήταν γνώριμη καί τούτ’ ή γής μέ 
τή χορταριασμένη έπιφάνειά της καί τά σκοτεινά της σπλάχνα, δπου άντρειεύουνε 
κι άνοίγουνε λαγούμια καί προχωρούν πασπατευτά γιά νά ρουφήξουν τούς χυ
μούς οί ρίζες. ’Ένοιωθε σά νά βυθίζουνταν στόν κόρφο της καί ρούφαγε κι αυτός 
μέ τήν κάθε ϊνα τού κορμιού του βάλσαμο ζωής άπ’ τή μεγάλη πνοή της... "Ωσπου 
άποκάρωσε...

Ακούσε μέσ’ στή βύθισή του τά παλαμάκια τού Παντέλα καί τινάχτηκε 
άπάνω, άνακλαδίστηκε καί πήγε στή θέση του. ’Ένοιωθε ξεκούραστος, ήσυχος. 
Ηξερε ώστόσο δτι θά ξανάρχιζε ό άγώνας μέ τόν ίδιο τρόπο πού άρχίνησε τό 

πρωί, οί πόνοι, τό κοκκάλιασμα τής μέσης του, ώσπου νά ζεσταθούν οί αρμοί του 
στή δουλειά, νά μουδιάσουν οί πόνοι. Μά δέ φοβόταν. Είχε μαζέψει άρκετές δυ
νάμεις γιά νά τά βγάλει πέρα. Πόσο έμενε άκόμα; Δυό σταθμοί... *Έλα  μάννα 
μου... ’Έφτυσε στις χούφτες του καί ξεκίνησε.

Αποφασιστικά άλλά πειθαρχημένα κι άβίαστα μόχταγε καί προχωρούσε 
πατιά πατιά.

"Ομως τά πράματα δέν άκολούθησαν άπαράλλαχτα τήν ίδια πορεία δπως τό 
πρωί. Στήν άρχή καί σχεδόν ώς τήν πρώτη πάψη τό έξουσίαζε καλά τό κορμί 
του καί δέν άψήφαε τούς κουφόπονους. Μά ή κούραση τόν έσφιγγε δλο καί πιό 
πολύ δσο κυλούσε ή ώρα καί στις σύντομες διακοπές δέν πρόφταινε νά ξαναπάρει 
δύναμη.

Άπόκαμε πιά. Κείν’ ή αίσθηση τής άδειοσύνης μέσ’ στά στήθεια του κα
τάντησε αβάσταχτη καί δέ μπορούσανε νά τήν μερέψουν ούτε οί φρενιασμένοι 
χτύποι τής καρδιάς του ούτε οί βιαστικές κι άχόρταγες άνάπνιες του. Τό βούϊσμα 
στ’ αύτιά του ξανάρτε καί συμπλήρωσε τήν άπομόνωσή του. Κάθε τόσο κλονί- 
ζουνταν μ’ ένα παράξενο τρόπο, σά νά χάνουνταν ή γής κάτω άπ’ τά πόδια του, 
μά στή στιγμή έσφιγγε τά δόντια καί μ’ ένα τίναγμα ξανάβρισκε τήν αύτοκράτησή 
του σάν ένας πού άντιστέκεται πεισματικά στόν ύπνο.

"Ωσπου, τέλος, δέν άπόμεινε νά τόν στηρίζει άλλο άπό τή θέλησή του, πού 
στάθηκε άλύγιστη, νά βαστάξει, νά βαστάξει ώς τήν άκρη τής μέρας. '0 λογισμός 
του δέν πήγε ούτε μιά φορά πέρ’ άπ’ αύτό τό άμεσο σύνορο, ν’ άναλογιστεΐ τί 
θά γίνουνταν αύριο... "Ολο τό παν είναι νά σταθείς δρθιος σήμερα, νά κερδίσεις 
τή σημερινή μέρα, κι άπέ γιά αύριο έχει ό θεός.
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"Ομως κι οί σύντροφοί του άρχίνησαν νά βαλαντώνουν, έπαψαν τίς κουβέντες, 
τά χωρατά, καί δέν άκουγες άλλο άπ’ τίς βαριές ανάσες τους καί τίς τσάπες, 
πού χούφτιαζαν ρυθμικά τή γής. "Οσο πλησίαζε ή ώρα πού θά σκολνουσαν αύτή 
ή άγγουσεμένη σιωπή φορτώνουνταν ολο καί πιό πολύ μέ τό βάρος του κάματου 
καί τής άνυπομονιάς τους.

Ό ήλιος βρίσκουνταν ακόμα ψηλά, δμως οί άχτίδες του, πού έπεφταν τώρα 
λοξά, γλυστροΰσαν ανάμεσα στούς κλώνους καί σταμπάριζαν στή γής μιά φαντα
σμαγορία άπό φωτεινά σχήματα μέ πράσινες άντίφεγγιές. Ό τόπος κάτω άπ’ τίς 
πορτοκαλιές πήρε δψη βυθού.

Μέσα στήν παραζάλη του ό Κωσταντής ξέχασε νά καρτερά καί νά παραμο
νεύει μέ τό βλέμμα πότε θά φανεί ή Σάρδαινα — τόχε συνήθειο νά βρίσκεται στόν 
τόπο τής δουλειάς πάνω στήν ώρα πού θά σκολνουσαν οι έργάτες — ούτε καί τήν 
άντιλήφτηκε πού ερχουνταν, μόνο τήνε πήρε άξαφνα τό μάτι του τή στιγμή 
πούφτασε καί στέκουνταν κοντά στόν Παντέλα κοιτώντας τό ρολόι της. ’Ήξερε 
τώρα πώς δπου καί νάσαι θάδινε τό σύνθημα ό Παντέλας. Κι ένοιωσε σά χαρά 
νίκης.

Κι δταν, τέλος, άκούστηκε τό «’Ώωώπ!» του Παντέλα, δυσκολεύτηκε νά στή
σει τό κορμί του, τά πόδια του έτρεμαν, δμως στό πρόσωπό του τρεμούλιαζ’ ένα 
παράξενο μαχόγελο σάν παιδιού, πού θέλει νάναι γενναίο.

«Αύριο συνεχίζουμε», είπε ή Σάρδαινα. «θέλω δμως άκόμα μιάν όμάδα άπό 
πέντε. Ό καιρός δέν μάς παίρνει καί πρέπει νά βιαστούμε».

«Μάλιστα», είπε ό Παντέλας.

Οί τέσσερις καβαλήκεψαν τά ποδήλατά τους κι ώσπου νά φτάσει ό Κωσταντής 
στήν καγκελόπορτα του κτήματος είχαν χαθεί.

’Έβαλε τό ραβδί του στό νώμο καί πήρε τό δρόμο γιά τή μπαράγκα του μέ 
τό ίδιο λικνιστικό κι άγαρμπο βήμα, πού περπάταγε τό πρωί. "Ομως τώρα πή
γαινε σκυφτός, σά νά μήν έβλεπε γύρω του, σά νά γυμνώθηκε ό τόπος άπό τή 
μαγεία, πού τόν έλουζε τό πρωί. ’Όχι πώς ήτανε προσηλωμένος σέ τίποτα άγω- 
νίες ή παράπονο, δχι, ήταν ήσυχος, μόνο κουρασμένος. Έξ άλλου τόπαμε, δ άν
θρωπος δέν είναι δλες τίς ώρες ό ίδιος.

’Έφτασε στή μπαράγκα του σουρουπώματα.
Κάθησε σ’ ένα σκαμνί όξω κι ώσπου νά καπνίσει ένα τσιγάρο ή γυναίκα του 

έστρωσε γιά τό δείπνο κι άναψε τή λάμπα.
Ό τόπος ήταν βυθισμένος στό μισόφωτο, μιά ήσυχη θλίψη περιτύληγε τίς 

φωνές τής γειτονιάς καί τίς χαμηλόφωνες κουβέντες του Κωσταντή καί τής γυ
ναίκας του, καθώς δειπνούσαν κάτω άπ’ τήν κληματαριά.

Ό Κωσταντής λογάριαζε μετά τό δείπνο νά πάει ώς τό καφενείο, νά ξεσκά
σει καμιάν ώρα. "Ομως σάν άπόφαγαν ένοιωσε κομμάρα. Τό στομάχι του ήταν 
βαρύ, τά βλέφαρά του έπεφταν άπ’ τή νύστα.

Σηκώθηκε μέ κάποια δυσκολία, πήγε τρεκλίζοντας μέσ’ στή μπαράγκα, 
έβγαλε τά παπούτσια του κι έπεσε μπρούμυτα στό στρώμα.

"Υστερ’ άπό λίγες στιγμές κοιμότανε βαριά.
Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΙΕΡΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΥ KPINAIΟΥ

Η ΠΗΛΙΝΗ ΧΥΤΡΑ
Καλοκαίρι μέ χρυσό φεγγαράκι· ροβολάει τάγεράκι 
φορτωμένο δαφνόλαδο· 
μοιρολογάει ό κούκος, άκούγεται τό λυπητερό νυχτοπούλι 
στό πυρομάχι μιά πήλινη χύτρα, στήν πυροστιά τερερίζει 
μιά χύτρα τό χορικό τής φωτιάς, τόν μύθο του Κύκλωπα· 
προετοιμάζει τήν Εύλογία του δείπνου...
Καί τό χρυσό φεγγαράκι άπλώνει τόν ίσκιο της, 
γιγαντώνει τόν ίσκιο της μέχρι τήν άκρη του κάμπου 
σάν γιγάντια ήπειρο, ιστορημένη στό χώμα.

Ελάτε λοιπόν νά δειπνήσετε 
ξωμάχοι, όδοιπόροι, πουλιά τούρανου 
’Αγωγιάτες, ’Απόστολοι.
Ελάτε Ιπποκόμοι τάνέμου, σερπετά του δρομου 
Ελάτε στρατιώτες τής νύχτας, άγρίμια, νεράιδες 
Ελάτε θά περισσέψει τροφή, 
θά περισσέψει φωτιά, θά περισσέψει Εύλογία 
Άκόμα καί γιά τόν Γιούδα τόν μαθητή του Χριστού 
πού θάπουσιάσει άπό τόν δείπνο σας !

Ο ΦΤΩΧΟΥΛΗΣ ΘΕΟΣ
Πού βρήκε τόν δρόμο στό χιόνι κι’ άνέβηκε στό βουνίσιο χωριό 
ή πρώιμη ’Άνοιξη, 
ή καινούργια δασκάλα, ό ταχυδρόμος, ή «άπροσδόκητη» άγάπη 
σέ σχήμα φωληάς;
Πού βρήκε τόν δρόμο τό έξόριστο φώς κι’ έκρέμασε στά κλαριά 
τοΰ πιό γέρικου έλατου τόν αύγερινό καί τήν πούλια;
Πού βρήκε τόν δρόμο, ό φτωχούλης θεός 
μέ τάκουρα γένεια, τήν γιδοπροβιά, τά τρύπια τσαρούχια;

Μπήκε στόν καφενέ τοΰ χωριού, παράγγειλε τόν καφέ του, 
καλημέρισε τόν άγροτικόν ιερέα... τόν δάσκαλο.

Κι’ οί χωρικοί, έκειδά πού πίνανε ζεστό χαμομήλι 
τηράξανε κΓ είδανε τό άνιστόρητο θάμμα, 
τηράξανε κΓ είδανε τήν Λερναία "Υδρα τού Νόμου 
(τόν δραγάτη, τόν κύριο δασάρχη, τόν βλοσυρό χωροφύλακα) 
νά τούς χαμογελάει καλόκαρδα, 
μίλησε στήν καρδιά τους τό φώς 
τό τριμμένο ράσο, τό τρύπιο τσαρούχι, 
τό χαμομήλι πού μοσχοβολούσε τήν άρετή τοΰ βουνού;

Βαρείτε λοιπόν τήν καμπάνα
Βάψετε κόκκινα αύγά, ζυμώστε νοικοκυρές Λαμπροκούλουρα 
σηκώστε τά χρυσά έξαφτέρουγα!
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Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ

Ό ούρανός σάν κρυστάλλινον όνειρον. Τάκηλίδωτο φώς 
έξαϋλώνει τις πιπεριές, στραφταλίζει στάγάλματα 
μιά παιδούλα περνάει ντυμένη όλόλευκα 
μουσική μετουσιωμένη σέ χρώμα, αισιοδοξία μέ τόν ρυθμό του θουρίου. 
Πελιδνοί στρατιώτες τής νύχτας, σκυθρωποί στρατιώτες 
του στρατοπέδου τής νύχτας, σταθήτε μέ θαυμασμό 
σάν τούς γερόντους τής Τροίας στό έτοιμοθάνατο τείχος, 
περνοδιαβαίνει τό έξαίσιον όραμα, ή Ελένη τής Σπάρτης 
δεκάξη χρονών. Παρουσιάστε της δπλα
Τά δπλα τοΰ πικρού στεναγμού,
Χαιρετίστε καταπώς πρέπει κι’ άξίζει τήν ώραία πριγκήπισσα 
του μυθικού βασιλείου. Τήν περιμένει στήν άκρη του δρόμου 
ενα τέθριππον άρμα, ένα πράσινο φύλλο μέ τέσσαρα δάκρυα, 
θά τήνε πάει στά Ήλύσια... στό γοτθικό της άνάκτορο

...στήν διπλανή γειτονιά 
μέ τά βασανισμένα παράθυρα.

—Μοδιστρούλα, μεροκαματιάρα, περήφανη

μή σέ ίδουν μέ τό βελονάκι στό χέρι...
Ή ραψωδία σου έδώ πέρα τελειώνει...

Δέν έχει συνέχεια!

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ !

Τσαμπιά πασκαλιάς, περιστέρια στό γείσο του καμπανιαριου 
ήρεμη, πρωινή, σάν άνάσα νηπίου βαθυκύανη θάλασσα...

Καλή μέρα άγάπη μου...
Τό σουράβλι στόν λόφο, μιά κοιλάδα σέ ρόδινο πούσι 
μιά μαργαρίτα στήν άγκάλη τοΰ "Ηλιου.

Καλημέρα άγάπη μου...
Μιά πεταλούδα στόν πρωινό ρεμβασμό τοΰ γυακίνθου· 
τάγεράκι ψιθυρίζει τό έρωτικό μυστικό του στήν λεύκα·

Καλημέρα άγάπη μου...
Ό μαλαματένιος καπνός, γαϊτάνι γαϊτάνι στόν λαιμό τής αιθρίας

Καλημέρα άγάπη μου...

'Η πληγωμένη καρδιά νανουρίζει τόν άδάκρυτο πόνο της

Καλημέρα... καλημέρα άγάπη μου!

Ο AH - ΓΙΩΡΓΗΣ KP Η ΑΒΥΣΣΟ !
Λουλούδισε μέ άνεμώνες, ό θαλάσσιος πένθιμος βράχος· 
στολίστε τον μέ μυρτιές, καριοφύλλια καί λάβαρα" 
κάρπισεν ή καταραμένη συκιά, 
άνάψτε λαμπάδες, τραγουδήστε τό σαπφικό έπιθαλάμιο.
Γιόμισε φυλλοθρό καί κελάρισμα ή σκοτεινή Άχερούσια άβυσσο" 
στολίστε την μένα μεγάλο γεφύρι, σαν Ούράνιο Τόξο 
νά περάσει ό καβαλλάρης ’Αρχάγγελος
νά περάσει ό άη - Γιώργης ’Απρίλης, μέ τάρματα 
νά τής ρίξει τό χρυσό δακτυλίδι του 
νά τήν άνεβάσει ώς τό ξέφωτο
νά τήν όδηγήσει στήν έκκλησίαν Έρωτόκριτος!

ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ό έφημέριος πήρε τό μαλαματένιο κλειδί τοΰ ναοΰ 
ό νοτιάς τάσημένιο κλειδί τών κυμάτων.
Ό κηπουρός τό ξύλινο κλειδί τοΰ μπαξέ.
Δέν θέλει νά ξεπορτίσουν, νά πάρουνε βόλτα τις ρούγες 
οί κερασιές στολισμένες ρουμπίνια, 
οί νεροσυρμές μέ τά φαρφουρένια των κύμβαλα.

Μονάχα ή άγάπη λησμόνησε τό μικρό της κλειδί στήν καρδιά 
Νάνοίξουν, νά ξεπορτίσουν οί άναστεναγμοί καί τά δάκρυα.

Ο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
Μιά μάνα, μιά φτωχομάνα, ρωτάει καί λέει

—Γιατί πήρανε τόν γυό μου, τάγόρι μου 
τό φώς, τήν καρδιά μου, τήν άνοιξη; 
Τόν πάνε πίσω άπό τά μαΰρα βουνά, 
πίσω άπ’ τόν "Ηλιον.

—Μετρούσε τά μανταλωμένα παράθυρα, τά μαύρα τσεμπέρια τά δάκρυα’ 
παρίστανε τόν "Αη-Γιώργη π’ άκοντίζει τόν Δράκο" 
ήτανε κι’ είναι παράνομος.
Τόν είδαμε νά διαβάζει ένα γράμμα τοΰ φυλακισμένου ζευγά 
στήν γελάδα του. «Ταχιά θά γυρίσω νά σοΰ φέρω νερό, 
νά σοΰ φέρω ταγή στριφτοπόδα μου, θά σέ πάω στό λειβάδι 
Κανέλλω μου...». Τόν άκούσαμε τά λέει «Σέ ζηλεύω κορυδαλλέ 
πού σπας μέ τόν κελαϊδισμό σου τήν πόρτα τοΰ άνέμου, 
σέ ζηλεύω μικρέ μαθητή μέ τό πιλήκιο γεμάτο ζιζίκια" 
σέ ζηλεύω άνελέητε θάνατε πού μοσχομυρίζεις δαφνόφυλλο.

’Ήτανε κΓ είναι παράνομος.
ΚΓ άκόμη χειρότερο.
Τόν είδαμε νά μιλάει καί νά ρωτάει τόν γυιό τοΰ παπά’ 
(τόν κουζουλό πού σκαρώνει λογής-λογής μαντινάδες — 
«Πώς μπορείς καί πώς πετυχαίνεις εύλογημένε θωμά, 
νά ζευγαρώνεις σάν δυό καματερά στόν ζυγό 
τις λέξεις Ειρήνη, Άγάπη, Λευτεριά, Ούρανέ 
μέ τό ψωμί, τάγιο λάδι, τό νάμα, τό λειτουργημένο άντίδωρο;

ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΝΑ1ΟΣ
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ΓΕΩΡΓ. Α. ΜΑΡΚΙΔΗ

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
Ό φθόνος κατατρώγει διαρκώς τά 

σπλάχνα του φθονερού, πού ξαναφυτρώ- 
νουν πρός τιμωρία του κάθε φορά, γιά 
νάν’ έτσι τά βασανιστήριά του χωρίς τε
λειωμό. Σ’ αύτό μοιάζει τούτος τόν 
Τιτυόν, του όποιου κατάτρωγαν τήν καρ
διά φίδια καί γΰπες, μά τό κατατρωγό- 
μενο μέρος της δμως άναφυόταν ξανά, 
γιά νά συνεχισθοΰν έτσι μέ τό νέο κατα- 
φάγωμα τά μαρτύριά του έπ*  άπειρο.

* * *
ΟΙ γονείς κάνουν καλό στά παιδιά τους, 

τόσο μέ τή θερμή τους στοργή και μέ τήν 
ειλικρινή καί προστατευτική τους συμβου
λή, δσον άπό τήν άλλη μεριά τά ώφελοΰν 
μέ τήν αύστηρή τους έπίκριση και τιμω
ρία, καθώς περίπου κι’ ή μέλισσα ώφελεϊ 
μέ τ’ όλόγλυκο μέλι της, άλλά σ’ ώρι- 
σμένες περιπτώσεις και μέ τό δηλητήριό 
της ακόμα.

* ♦ *
Ό Αινείας πήρε στόν ώμο του τόν πα

τέρα του γιά νά τόν σώσει. Ώς έπί τό 
πλεΐστο σέ μερικούς νάνους άπογόνους 
συμβαίνει άκριβώς τό άντίθετο. ΟΙ πρό
γονοι δηλαδή παίρνουν στόν ώμο τους 
τούς άνάξιους έπιγόνους τους, κι’ έτσι 
τότες τούτοι ζοΰν, σώζονται κι’ έχουν κά
πως έχτίμηση καβάλλα στ’ δνομα μονάχα 
τών μεγάλων προπατόρων τους.

* * *
Μερικοί θρασύδειλοι λεονταρήδες φεύ

γουν καί χάνονται μέ τήν παρέα τους μέ 
μιας, στήν πρώτη τουφεκιά κι’ ή στό κα
τά του γείτονά τους λάκτισμα μιας μπό
τας έχθρικής. Κι’ έτσι ξάφνου σβύνουν 
άδοξα δλες οί τυμπανοκρουσίες τους καί 
τά φωτιστικά τεχνάσματα, πυροτεχνήμα
τα κι’ άστραπές τής αύτοδιαφήμισης και 
κομπασμού τους γιά τήν τάχατες παλλη- 
καριά τους, καθώς περίπου σβύνουν δλες 
οί άντανακλάσεις καί φωτεινές γραμμές 
τών έντόμων τής οικογένειας τών λαμπυ- 

ρίδων στόν παραμικρότερο θόρυβο, κι’ ή 
μόλις κατά λάθος κανείς πατήσει κανέν 
άπ’ αύτά.

*  * *
Ύπάρχουν άνθρωποι πού δέ διαβιβά

ζουν καί δέν προσθέτουν στή θλίψη τών 
άλλων τά δικά τους συλλυπητήρια, παρά 
μόνον δταν ξέρουν πώς μ’ αύτά έλαττώ- 
νουν τήν έλπίδα τής παρηγοριάς.

*  * *
Μερικοί παλαιοημερολογίτες τής σκέ

ψης, είτε γέροι, κι’ είτε νέοι, παραγεμι
σμένοι μέ γερασμένες, σφαλερές καί σά
πιες άντιλήψεις, ζητάν νά τις έπιβάλουν, 
καί φωνασκοΰν στήν έμφάνιση κάθε φι
λοπρόοδης τάσης καί στήν αύγή κάθε γε
μάτης φώς, αλήθειαν κι’ ύγείαν ιδέας. ΟΙ 
φωτοσβεστικές τους προσπάθειες κι’ οί 
βάρβαρές τους φωνές, θαρρείς πώς μοιά
ζουν τίς άπο κρουστικές κραυγές πού βγά
ζουν κάθε πρωί οί γηραλέοι γορίλλες 
στήν έμφάνιση πάντα τοΰ ήλιου.

* * *
Βλέπεις κάποτε νά έξακολουθοΰν κολ

λημένα καί σφηνωμένα στό εΐναι κανενός 
κάποια παλιά του κι’ άσυγχώρητα έλατ- 
τώματα, κι’ δταν άκόμα τούτος, έχει γε- 
ράσει κι’ ή φτάσει στή μεγαλύτερή του 
δόξα, έξέλιξη κι’ άκμή, καθώς βλέπεις 
κάποτε μυρμήγκια στό ήλεχτρο μέσα, 
ποδταν κολλημένα στή ρητίνη άπ’ άρχής, 
πριν δηλαδή τούτη άπολιθωθεί καί κατα- 
λήξει στό ήλεχτρο πού κυττάς.

* * *
Οί κόλακες, οί έπιτήδειοι κι’ οί δημο- 

κόποι κάνουν μερικούς εύπιστους κι’ άφε- 
λεΐς νά μεθάν — εϊτ’ άτομα, είτε λαούς, — 
μέ τά παραπλανητικά τους λόγια ή τούς 
κίβδηλους τους Εναγκαλισμούς' καί σά 
μεθυσθοΰν άπό τίς θανάσιμες κολακείες 
παραδίδοντ’ έτσι τούτοι εύκολα σέ λίγο, 
καθώς ό Διόνυσος, μεταβάλλοντας σέ 

κρασί τά νερά τής πηγής καί μεθώντας μ’ 
αύτά τήν άνύποπτη νύμφη, κατώρθωσε νά 
τού παραδοθεΐ έτσι τούτη μέ μιας. Καί 
θυμίζουν οί κόλακες τίς Όνοσκελέες τοΰ 
Λουκιανού, πού μεθώντας τούς ξένους, 
τούς σκότωναν κατόπιν, άφοΰ πρώτα 
συνευρίσκονταν μ’ αύτούς.

* * *
Κείνοι πού διορθώνουν τήν άδικία πού- 

καναν οί γονείς ή κι’ οί πρόγονοί τους 
στ’ άτομα ή στήν κοινωνία γενικά, θυμί
ζουν τά φύλλα τής έπιπαχτίδας, τά όποια 
εΐναι σωτήριο άντιφάρμακο στή δηλητη
ρίαση πού προξενήθηκε άπό τίς ρίζες τοΰ 
ίδιου φυτού. Κι’ άντίθετα, οί γεννήτορες, 
διορθώνοντας τήν άδικία πούχουν κάνει τά 
παιδιά τους, μοιάζουν θαρρείς τίς ρίζες 
τής μιμόζας ποΰν’ άντιφάρμακο γιά τή 
δηλητηρίαση πού έχουν προξενήσει τά 
φύλλα τους.

*  * *
Σάν άνακατευθει τό συμφέρο καί στήν 

ώραιότερη πράξη καί σά μαντευθεϊ τούτο 
γιά μοναδικό της έλατήριο, τότες τήν Εκ
φυλίζει καί τή νερώνει, καθώς ένα βοτάνι 
τ’ ’Αχελώου, σάν άνακατευόταν στό κρα
σί, τό μετάβαλλε μέ μιας σέ νερό.

*  * *
Μερικοί λογοκλόποι έμφανίζουν άδιάν- 

τροπα μιά ξένη πνευματικήν έργασίαν ώς 
τάχατες δική τους. Άφαιρούν άπ’ αύτήν 
απλώς τ’ δνομα τοΰ πραγματικού συγ
γραφέα καί βάζουν τό δικό τους. Τά 
οϋτω πως έμφανιζόμενα έργα κι’ οί τέ
τοιες βιαιοπραγίες τών λογοκλόπων, θυ
μίζουν τ’ αγάλματα τών θεών, άπό τά ό
ποια ό Καλιγούλας εΐχεν άποκόψει τίς 
κεφαλές καί τοποθετήσει άπάνω τους ό- 
μοίωμα τής ίδικής του.

* * *
Ύπάρχουν κενολόγοι άπελπιστικά φλύ

αροι, πού κοάζουν σά βάτραχοι διαρκώς 
δταν βρεθούν σέ περιβάλλον εύπιστων, 
κεχηναίων κι’ άφελών. Σά μεταφερθούν 
ή βρεθούν δμως σέ διαφορετικό κύκλο 
κι’ άντιληφθούν πώς δέν έχουν έκεί πέρα
ση, τότες γίνονται σιωπηλοί καί μεταβάλ
λονται σ’ άφώνους βατράχους Κυρήνης ή 

σέ βατράχους Σερίφου, πού, μεταφερό- 
μενοι άλλοΰ, λέγεται πώς έχαναν μέ μιας 
τή φωνή τους.

* * *
Σ’ δλους τούς τόπους κι’ έποχές, μέ 

θλίψη του εΐδεν ό κόσμος νά έπιπλέουν ά
πό τούς πολιτευομένους δχι σπάνια κείνοι 
άτυχώς πού είχαν ώρισμένα βασικά Ελατ
τώματα. Κιβδηλίαν π.χ., άσυνέπειαν, θρα- 
σύτητα, ψευδολόγον μανίαν κ.λ., δπως πε
ρίπου έπιτυγχάνουν στό θέατρο, τσίρκο 
κ.λ. πολλάκις οί κωμικοί ένεκα ώρισμέ- 
νων σωματικών δμως Ελαττωμάτων τους, 
δυσμορφίας, δηλαδή, καμπούρας, τραυλό- 
τητας κ.λ. Καθώς ηύδοκίμησε κι’ ό Φερ- 
ναντέλ γιά τήν άσχημία του πρό παντός, 
— ώς ενθουσίαζαν γιά τή δυσμορφία τους 
ή Μπέβαν καί Πολαίρ — καί πολύ πριν 
άπ’ αύτόν ό ’Άγγλος θωμάς Βέντερς, γιά 
τήν τεράστια μύτη του, κι’ ή ‘Ισπανίδα 
Λοπέζ Επιδεικνύοντας τήν πλούσια γενειά
δα της.

Μ’ άν τά ελαττώματα καί τών δεύτε
ρων καί τών πρώτων άποτελοΰν δχι σπά
νια προσόν επιτυχίας γι’ αύτούς, έχουν δ
μως βέβαια μεταξύ τους τήν έξής κεφα
λαιώδη διαφοράν. "Οτι δηλαδή τά Ελατ
τώματα τών δευτέρων δέν βλάπτουν κα
νένα, ένώ άντιθέτως κείνα τών πρώτων — 
δηλαδή τών πολιτευομένων — ζημιώνουν 
τόν άτυχή, τόν άνυποψίαστον κι’ εύαπάτη- 
το λαό. Καί μάλιστα τόν ζημιώνουν άνε- 
πανόρθωτα πολλάκις. Δέν είναι δέ λίγες 
οί χώρες πού εΐχαν τήν άτυχίαν αύτήν.

*  * *
Τό χρήμα γιά μερικούς πού δέν έχουν 

καμμιάν άξια καί προσόν, εΐναι σάμπως 
ολόχρυση ουρά. Σάν τή χάσουν, χάνουν 
άντάμα καί τήν ύποτιθέμενην Εκτίμηση κι’ 
άγάπη τής γυναίκας πού τούς όρκίζετ’ 
άφοσίωση παντοτεινά, καθώς άμα χάσει 
τήν ουρά της ή άρσενικιά σαύρα, φεύγει 
άντάμα κΓ ή Εκτίμηση τής θηλυκής. Εΐν’ 
ενίοτε θαρρείς τό χρήμα ή χρυσή τού Πτε- 
ρέλαου τρίχα, πού σάν τοΰ τήν άπόσπα- 
σαν, έχασε τούτος καί τήν παντοδυναμία 
του μέ μιας.

*  * *
Μ’ όσην κΓ άν Επικρίνεις μερικούς εύ- 

πρέπειαν γλώσσας, σεμνότητα, καλήν πί
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στη καί γερά επιχειρήματα, τούτοι προ
βάλλουν ώς μόνο τους δπλο τή δυσωδία 
τών ύβρεων, θυμίζουν τή μεφΐτιν, πού 
διωκομένη έκπέμπει τήν άφόρητη δυσοσμία 
της.

* * *
Μήν έκπλαγείτε σά δείτε κανέναν 

αχρείο και θηριώδη νά συγ κινείται στό 
θέατρο, συναυλία κ.λ. Κείνην Ισως τή 
στιγμήν ή θηριωδία του βρίσκεται σέ νάρ
κη, προσπαθώντας νά χωνέψει τό θύμα 
της, καθώς βρίσκεται σέ νάρκη σά χω
νεύει ό πύθωνας. "Αλλως τε ό Τιμπώ πα
ρατήρησε, στό ζωολογικό κήπο Βενσέν, 
πώς ό κροκόδειλος είναι τό πιό εύαίσθητο 
ζώο στή μουσική.

* * *
Νοιώθει κανείς κάποτε κρυφά μέσα του 

τήν άλήθεια γιά κάτι χωρίς νά τήν κη- 
ρήττει. Κι’ δμως ένίοτε, μονάχα σάν τήν 
άκούσει νά τή βροντοφωνεϊ κάποιος άλ
λος είναι π’ άναγαλιάζ’ ή ψυχή του· γιά 
τήν άλήθεια, μά καί γιά τήν παρρησία 
ποδχε κείνος πού τήν κήρυξε. Τότες εΐν’ 
άκριβώς πού δίνει τούτη τήν άρχή τής 
άνακούφισης καί λύτρωσης σέ κείνον πού 
τήν καρτέραγε. Δίνει τήν ένίσχυση πολ- 
λάκις στήν κρίσιμην ώρα. Τή διαπίστωση 
έκ μέρους κείνου πού τήν άκουσε πώς δέν 
είναι πλέον μονάχος, καί πώς είναι συν- 
τροφεμένος καί δυνατός.

* * *
Κείνος πούχει τή μυίγα μυιγιάζεται. 

Γι’ αύτό κΓ δταν στήν έκκλησιά κάποιος 
παπάς άπείλησε πώς θά ρίψει τό σκούφο 
του σέ μιάν αμαρτωλή, φύγαν σχεδόν δλες 
άπό τό ναό. Κι’ δταν ό Σολομώντας θέ
λοντας νά βρει τόν κλέφτη, φώναξε πώς 
τόν βλέπει γιατί τάχατες έβγαλε τούτος 
φτερά στό κεφάλι, τότες ό πραγματικός 
κλέφτης άγγιξε τό κεφάλι του νά πιάσει 
τά φτερά, κι’ έτσι άποκαλύφθηκε μέ μιας.

Άπό τή στιγμή πού έπικρίνοντας μιά 
κακία κ.λ., όλότελ’ άπρόσωπα καί γενι
κά, κΓ έχτός χρόνου καί τόπου, μερικοί, 
κάνοντας αύτοέλεγχο, θά βρουν στήν έπί- 
κρισή σου τό μαστίγωμα τής δικής τους 
κακίας, ένώ δέν τούς είχες ύπ’ όψη καθό

λου, καί διορθωθούν ίσως μ’ αύτό, άπό 
τή στιγμή λοιπόν κείνη μάθε πώς γίνηκες 
δημιουργός.

* * *
Άτυχώς συχνά μερικοί — είτε άτομα 

είτε κυβερνήσεις — κατορθώνουν μέ τή 
λάμψη τοΰ χρυσίου τους νά παραλύουν, νά 
αιχμαλωτίζουν κΓ ύποδουλώνουν τούς 
άσταθεΐς κι’ ίδιοτελεις χαρακτήρες, καθώς 
οί κυνηγοί, μέ τή λάμψη τών προβολέων 
πού χρησιμοποιούν, παραλύουν κι’ άκινη- 
τοΰν τή λεοπάρδαλη πού γίνετ’ έτσι εύ
κολη λεία τους.

"Οσοι δέν είναι τετράγωνοι, άκέραιοι 
κΓ άνιδιοτελείς χαρακτήρες, άνοίγουν 
πρόθυμην άγκάλη στήν έπέλαση καί 
μεσουράνημα τής λάμψης του χρυσίου, 
έφ’ δσον δηλαδή τούτο δέν έχει έξαντλη- 
θεί, καθώς τό μεσημβριάνθεμο άνοίγει στό 
λάμποντα ήλιον, καί κλείει δταν τούτος 
πλησιάζει νά δύσει.

* * *
Μερικοί ζητάν νά θεραπεύσουν τήν κε

νοδοξία τους μέ τήν κατάληψη ένός οίου- 
δήποτε άξιώματος, κι’ έχουν μάλιστα τήν 
αξίωση νά τό καταλάβουν γιατί τό ζήτη
σαν πρώτοι. Τό θεωρούν δηλαδή, φαίνεται, 
γιά κολυμβήθρα Βιθεσδά, πού θεράπευε 
κείνους πού έμπαιναν πρώτοι σ’ αύτήν, δ
ταν ανάδευε τά νερά της ό άγγελος.

* * *
’Άν ό Κινέζος χαιρετίζοντάς σε βγά

ζει γεμάτος καλωσύνη τά δικά του ματο
γυάλια, μερικοί άντικρύζοντάς σε προσπα
θούν νά σου βγάλουν άπό κακία τά μά
τια σου.

* * *
"Ενας βάτραχος διαφέρει άπό μερικούς 

βατράχους τής πολιτικής κατά τοΰτο πρό 
παντός. "Οτι ό μέν πρώτος μπορεί νά μεί
νει ολόκληρο χρόνο χωρίς τίποτε νά φά- 
γει, ένώ άντιθέτως πολλοί άπό τούς, δεύ
τερους δέ μπορούν ούτε στιγμή νά μείνουν 
μ’ αδρανείς τίς σιαγόνες, σάν άνακατευ- 
θοΰν στά δημόσια πράγματα καί στό 
δημόσιο θησαυρό.

* * *

Σάν πιστευθεΐ μιά συκοφαντία καί μυ
ριστούν τήν έπιτυχία της μερικοί χυδαίοι 
καί μοχθηροί, σπεύδουν νά συκοφαντή
σουν ποικιλότροπα τό ίδιο πρόσωπο κι’ 
αύτοί. θυμίζουν έτσι τίς μέλισσες, πού, 
σάν κεντρίσ’ ή μιά καί μυριστούν οί άλ
λες τό δηλητήριο πού χύθηκε μέ μιάν όσμή 
ξεχωριστή, σπεύδουν τότες μέ τή σειρά 
τους νά κεντρίσουν τό ίδιο πρόσωπο κι’ 
αύτές.

* * *
Πολλούς κίβδηλους καί καιροσκόπους 

τούς βλέπεις νάν’ έτοιμοι νά έπευφημήσουν 
— δχι άπό ιδεολογίαν άλλ’ άπό ιδιοτέλεια 
μονάχα — μέ τό θορυβωδέστερο τρόπο 
κείνον πού βρίσκετ’ έκάστοτε στήν έξου- 
σία, οίοσδήποτε κι’ άν είναι, κΓ οίαδήποτε 
τά πρός αύτόν προγενέστερό τους αισθή
ματα. Κάνουν περίπου δ,τι κι’ ό άρχαΐος 
Ρωμαίος π’ ανάτρεφε δυό κόρακες, τόν 
ένα γιά νά έπευφημήσει τόν Αύγουστο, 
καί τόν άλλο γιά ν’ έπευφημήσει τόν 
’Αντώνιο. ΚΓ δταν ό δεύτερος νικήθηκε 
άπό τόν πρώτο, παρουσίασε λοιπόν τότες 
ό Ρωμαίος στόν Αύγουστο κείνον άπό 
τούς δυό κόρακες, ποΰχε μάθει νά λέει 
τόν κατάλληλο σ’ αύτόν χαιρετισμό.

’Αλήθεια, έλατήριο τής μεταβολής αντι
λήψεων ύπήρξε συχνά σέ πολλούς τό συμ- 
φέρο· καί δέν είναι βέβαια μοναδικό πα
ράδειγμα ό Κράσσος, πού, κατά τόν 
Πλούταρχον «ούτε φίλος ήταν σταθερός 
κΓ ούτε άσπονδος έχθρός, μά εύκολα πα
ράταγε γιά τό συμφέρο του, τήν εύνοια 
καί τό θυμό». Ό κίβδηλος δέ κΓ άχάρι- 
στος Ταλλεϋράνδος, πού κολάκευε τούς 
έκάστοτε ισχυρούς, δέν εΐν’ έξαίρεση μο
ναδική. Μήτε εΐν’ έξαίρεσ’ ή χυδαία συμ
περιφορά τής φρουράς τού Βυζαντινού 
αύτοκράτορα Νικηφόρου, ή όποια φρου
ρά, «άφοΰ δέν ύπήρχε πιά στή ζωή κείνος 
πού τήν πλήρωνε», άνακήρυξε αύτοκράτο
ρα τό δολοφόνο τού Νικηφόρου. Αύτό 
περίπου πούκανε κΓ ό άχάριστος εύνοΰχος 
πρόεδρος τής κυβέρνησης Βασίλειος.

Ή ιδιοτέλεια δηλαδή κρυμμένη έπιτή- 
δεια στό βάθος, στ’ άθώρητο βάθος, κάνει 
πολλούς νά μεταβάλλουν καί προσαρμό
ζουν τίς ιδέες τους σύμφωνα μέ τίς δικές 
της ύπαγορεύσεις κΓ άξιώσεις, καθώς πε

ρίπου αλλάζει χρώμα καί τό ψάρι ίππό- 
καμπτος, πού παίρνει ώς έπί τό πλειστον 
τό χρώμα τού βυθού.

* * *
Σ’ δλους τούς καιρούς καί σ’ δλες γε

νικά τίς χώρες, δχι σπάνια μερικοί άκα- 
τάλληλοι κατείχαν άξιώματα καί πρωτο
καθεδρίες, θυμίζοντας έτσι τόν δνο πού 
κάπου στις γιορτές τής "Ισιδας πρόπα- 
ρευόταν στολισμένος μέ Πηγάσου φτερά. 
Πολλές φορές άντίκρυσε κΓ άντικρύζει 
κανείς νά προηγούνται οί έτερόφωτοι, καί 
ν’ άκολουθούν οί αύτόφωτοι κΓ Ικανοί, 
καθώς σέ κάποιον άρχαΐο λαό προηγόταν 
ίεραρχικά ή έτερόφωτη σελήνη κΓ άκο- 
λουθούσεν ό ήλιος.

*  * *
Ή αραβική παροιμία πώς «ό διάβολος 

δέ βάζει φωτιά στό δικό του τό σπίτι» δέν 
έχει πάντοτε δίκαιο. Γιατί κάποτε συμβαί
νει τ’ αντίθετο άκριβώς, άπό τόν καιρό 
πού λειτουργούν άσφαλιστικές έταιρείες.

*  * *
Τ’ δτι ένας είναι περιποιητικός στούς 

συγγενείς καί δικούς του, δέν είναι τού
το βέβαια τεκμήριο κΓ άπόδειξη πώς εί
ναι ταυτόχρονα καί γιά τούς άλλους ή τήν 
κοινωνία καλός. Συμβαίνει μάλιστα κά
ποτε άπό τούς τέτοιους νάν’ μερικοί πιό
τερο άπό οίονδήποτε άλλον έπικίνδυνοι 
στόν πλησίο τους ή στήν κοινωνία πού 
ζούν. Περισσότερο δηλητηριώδεις κΓ άπό 
τό νοτιοαφρικανικό φίδι «μαύρη μάμπα», 
πού μένει μέχρι τέλους έν τούτοις περι
ποιητικό στή θηλυκή του συντρόφισσα.

* * *
Κουράστηκε ή κάτω σιαγόνα στήν προ

σπάθεια της νά ύπηρετήσει κΓ εύχαριστή- 
σει τόν κοιλιόδουλο τήν ώρα τού φαγητού, 
κΓ ύστερα τού παραπονιόταν τό γένι πώς 
κατακουράστηκε βοηθώντας την τάχα.

* * *
Πιστευόταν πώς οί άρχαΐοι Νευροί μπο

ρούσαν νά μεταμορφωθούνε σέ λύκους. 
Τώρα βλέπουνε πώς πολλοί λύκοι μετα
μορφώθηκαν σ’ άνθρώπους, πού διατη-
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ροΰν τά ένστικτα τών λύκων. "Αλλοι πά
λιν έχουν τήν άναίδεια πιθήκου, σά νά 
κατάγονται θαρρείς άπό τούς πιθήκους 
πού κατά τή μυθολογία τής Μοζαμβίκης 
μεταμορφώθηκαν σ’ ανθρώπους.

* * *
Πολλοί αλλάζουν ιδέες άναλόγως της 

επιταγής του συμφέροντός των, καθώς ή 
καρδερίνα αλλάζει χρώμα άναλόγως του 
τόπου τής διαμονής ή τών ώρών τοΰ έτους. 
"Αλλοι πάλι φοράν μάσκα καί μιλάν έκά- 
στοτε σύμφωνα μέ τίς άντιλήψεις καί φρο
νήματα κείνων μέ τούς όποίους κουβεν
τιάζουν θυμίζουν έτσι δηλαδή τούς Γάλ
λους πούβαζαν στήν κομβιοδόχη τους λου
λούδια σύμφωνα μέ τά χρώματα τοΰ οί- 
κόσημου κείνων πού έκάστοτ’ έπισκέπτον- 
ταν.

* * *
"Οταν ό κρυφός πόνος τρύπα τήν καρ

διά μας, βγαίνει πολλές φορές άπό τίς αί- 
ματωμένες καί χαίνουσες πληγές της κά
ποιο τραγούδι κατά τίς στιγμές πού μάς 
γλυκοσκορπά τήν πνοή του τ’ άγέρι, ή 
όταν μάς ανοίγει τήν αγκαλιά του καλω- 
συνάτο τό δάσο τών πεύκων, ή μάς ά- 
πλώνει τή μεθυστική γοητεία της ή εύωδία 
τών λουλουδιών, καί γενικά κατά τίς 
στιγμές π’ άκοΰμε μιά παθητική μουσικήν 
ή νοιώθουμε κάποιαν ανάλαφρη καί δια- 
βατάρα πνοήν καί θωπεία στοργής. "Ε
τσι τότες ή διάτρητη άπό τόν πόνο καρδιά 
μας μοιάζει μέ κάποιες άκακίες τής ’Α
φρικής, άπό τίς όποιες άκούει κανείς συ
χνά κάτι σάν ήχο φλογέρας, δταν, πάνω 
άπό τίς πληγές πού είχαν κάνει σ’ αύτές 
μέ τό κέντρισμά τους οί προνύμφες τών 
εντόμων, σκορπά τή χαδιάρα πνοή του τ’ 
άγέρι.

*  * *
Δέν είναι μόνον οί Μαζί πού βρήκαν 

εθελόδουλους, καταχθόνιους καί ταπεινούς. 
Πολύ πριν άπ’ αύτούς σ’ δλες σχεδόν τίς 
χώρες κι’ έποχές, μερικοί μέ άναίδειαν 
θαργηλίας μηδίζοντες, έθελόδουλοι κι’ I- 
διοτελείς, γιά τό ταπεινό τους συμφέρο 
ταλαιπώρησαν καί πούλησαν τήν πατρίδα 
τους, ύπηρετώντας δουλικά τίς έπιδιώξεις 
κείνου πού τήν κατάχτησε. Αύτοί λοιπόν 
κατά κανόνα σχεδόν τήν ταλαιπώρησαν 

καί τήν πρόδωσαν καί στόν οίονδήποτε 
διάδοχον αύτοΰ. Τούτος δέν είχε παρά νά 
ζητήσει τόν κατάλογο τών διαφόρων κατα
χθονίων, πού ύπηρέτησαν δουλικά πρός 
ζημίαν τής πατρίδας τους τόν προηγού
μενο δεσπότη της. Άπό τή σημείωση κεί
νη διάλεγεν δσους θάθελε πρός στερέωση 
του, πρός δημιουργίαν βαρυτέρων στή χώ
ρα δεσμών, συνέχιση τής δουλοσύνης της 
καί παράταση τής άναστρης νύχτας της.

'Η άναγραφή τών όνομάτων τους στόν 
κατάλογο π’ άναφέραμε, θυμίζει περίπου 
τήν έπάνω στούς τοίχους τοΰ Κεραμεικοΰ 
έκάστοτε παράθεση τών όνομάτων κείνων 
τών έταιρών, πού θάταν ελεύθερες καί 
διαθέσιμες νά πωλήσουν τό κορμί τους 
κείνην τή νύχτα.

*  * *
Τά κατοπινά γλυκόλογα καί χάδια κεί

νου πού σ’ έχει βαριά καί κακόβουλα βλά
ψει, κι’ ή έξ αιτίας τής πράξης του κεί
νης κατοπινή του τιμωρία καί καταστρο
φή, δέ σ’ ώφελοΰν σέ τίποτε βέβαια. Κα
θώς δέν σ’ ώφελει κι’ ό θάνατος τής μέ
λισσας έξ αίτιας τοΰ δτι σέ κέντρισε κι’ 
άφήκε στό κορμί σου τό δικό της κεντρί, 
καί καθώς δέ σ’ ώφελει τό μέλι της τό 
βαλμένο έκεΐ.

* * *
‘Η φήμη πού περιβάλλει ένα πρόσωπο, 

δημιουργεί γύρα του κόλακες, συμφερον
τολόγους κι’ έκμεταλλευτές, καθώς ή 
πολλή ύγρασία πού περιβάλλει ένα δέν
τρο, εύνοεί τή σέ βάρος του άνάπτυξη 
μυκήτων, παρασίτων κ.λ.

* * *
Υπάρχουν χαρές ποδναι στό βάθος μιά 

θλίψη, καί στήν έπιφάνεια είναι πυροτέ
χνημα μόνο χαράς. Ή έπιφανειακή τους 
λάμψη δέν είναι παρά ή άντανάκλαση τής 
άθώρητης τοΰ πόνου φωτιάς.

* * *
Κάποτε γίνονται τυμπανοκρουσίες, γιορ

τές καί πανηγύρια πρός συγκάλυψη τής 
άθλιας κατάστασης μιας χώρας κι’ άπό- 
κρυψη τοΰ θρήνου τών δυστυχών, καθώς 
μέ τραγούδια καί τύμπανα καλύπτουν στήν 
Πολυνησία τίς κραυγές κείνων πού ύφί- 
στανται τήν κατάστιξη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΙΔΗΣ
Βέρας Γαβριηλίδη—Ζαφείρη: Γλάστρα (λάδι)
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ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΟΙ ΑΠΟΘΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

"Ω ρωμαλέε κι’ αθλητικέ έρωτά μου, κάμπε. 
Μ’ ένα τριαντάφυλλο στ’ αύτι σάν σκουλαρίκι, 
μ’ άνέμελα μαλλιά σά φουντωμένα θάμνα, 
μ’ όλάνοιχτο τό στήθος σά ματιά άπορίας, 
κάμπε, άθλητή πλατύστηθε καί πυκνομάλλη, 
σέ πίνω κόμπο-κόμπο μ’ άσημ'ι ποτήρι. 
Πλημμύρισέ με, ώ θεμωνιά, του χωραφιού ήλιε, 
χεράκια παιδικά, ώ τρισγαλανές έλιές μου, 
κι’ εσύ γαμήλιον αίμα, βρύση παραρούνα. 
Πνίξε με, πνίχτρα κεχριμπάρα μαργαρίτα, 
καί βασιλιά μου έσύ περήφανό μου άγκάθι, 
θυμάρι τής πλαγιάς σάν άρραβωνιασμένης 
μαλλάκια ξέμπλεκα μές τά κλεφτάτα χάδια. 
Μέσα στόν ίσκιο σου, βελανιδιά γρηούλα, 
μέ τής άνέμης τούς άχούς ώ ! κοίμισέ με, 
τόν ύστατο ύπνο, πρώτη άρχή τής α’ιωνιότης.

Φέρτε μου σάβανα τά ξεραμένα χόρτα 
πού φούντωσαν φτερά γιά τό στερνό ταξείδι, 
φέρτε καλάμια γύρα μου σάν άγιοκέρια 
καί μές τήν παπαρούνα δύση άφήστε φλόγα 
νά γεμιστούν κρασάτη φλόγα οί θύσανοί τους. 
Καί φέρτε τά βοδάμαξα ν’ άχολογήσουν 
μέ τούς σπασμένους των τροχούς σάμπως καμπάνες. 
Φέρτε τά βόδια μου, τά δίκαιά μου κοπάδια, 
τά πεταχτά κατσίκια, κλέφτες τής άγάπης, 
τά γαϊδουράκια τά σοφά, τό μαύρο φίδι 
— άδέλφι τών μαλλιών μου — πέρα τά βατράχια 
νά μέ θρηνήσουν μέ τό τίμιο τους τό δάκρυ. 
Σου παραδίνω τίμιο λογισμό καί σώμα, 
ώ ρωμαλέε κι’ άθλητικέ έρωτά μου κάμπε.

Στά ρωμαλέα σου βλέφαρα, κάμπε άθλητή μου, 
ό ύπνος κατέβηκε. Καί μές τό μεσημέρι 
χαλάρωσαν τά μέλη σου κι’ άχνίζουν μόσκο, 
άπό τόν κόμπο του ίδρωτα πού στις μασχάλες, 
στό μέτωπο, στου γόνατος τή δίπλα πίσω 
κυλιέται σάν καρπός πού κόπηκε άπ’ τόν κλώνο. 
Βαριά άνασαίνει τό πλατύτατό σου στήθος 
πά νά σέ χτύπησαν κακούργοι στό κεφάλι.
■£κεί πού τ’ ούρανοΰ σέ χαΐδευε τό χέρι 
λαμπρός καπνός σηκώθηκε καί κυματίζει 
κι’ είναι σά νάρκη τοΰ κρασιού π’ άκροπατάει 
στά κουρασμένα μέλη καί τ’ άπλώνει ώς πέρα.
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Κάμπε, στόν ύπνο πάρε με νά ξαλαφρώσω 
νά ξεντυθώ τό γήινο σώμα καί νά πάω 
πιό πέρα κι’ άπ’ τά σύγνεφα καί τίς άχνάδες, 
σέ πολιτείες ν’ άράξω ξωτική γαλέρα 
καί τά γυναικεία στήθη νά κορφολογήσω, 
νά βγω στις μύτες τών δεντρών καί νά φιλήσω 
καρπούς πού λύγισαν στό παραγίνωμά τους, 
κάποιες φτερούγες μαλακές νά χαϊδέψω 
έτσι καθώς περνούν καί κόβουν τόν άγέρα 
κι’ όλόγυρα τόν κάνουν κύκλο καί τραγούδι, 
στών ώκεανών νά πάω τά σπλάχνα καί νά παίξω 
μέ τ’ άσημένια λέπια τών ψαριών κι’ άπάνω 
στών χταποδιών τούς πλοκαμούς νά περπατήσω. 
Καί λέω νά πάω στ’ άστέρια γιά νά πιώ άσημένια 
κρασιά νά τρελαθώ καί στόν χορό νά πέσω 
σέ σύγνεφα βαμπακερά άλαφροπατώντας.
Κι’ όντας θά φτάσουν οί δροσιές καί θά ξυπνήσεις 
ν’ άκούσης τά βελάσματα καί τίς φλογέρες 
νά μέ ξυπνήσεις, κάμπε μου, στό γήινο σώμα 
νά δώ τό βράδυ νάρχεται καί νά κυλιέται 
στήν άγκαλιά σου ώς πρωτομάλαγη κοπέλλα.

Νύχτες θερμές του κάμπου μας, γιομάτες νιότη, 
άχερομύριστες, σάς σέβεται ή καρδιά μου. 
Μάτια τ’ άστέρια σάς κυτοΰν καί τ’ άγεράκι 
λεπτό σά χεροπάλαμα παιδιού σας παίζει. 
Στόν ύπνο της ή γή παραμιλά στόν ήχο 
τών τριζονιών πού ζούν τόν έρωτα στις στοίβες. 
(Μονάχα ή νύχτα γιά έρωτες καί μόνο ό κάμπος, 
νύχτες θερμές του κάμπου μας, γιομάτες νιότη). 
Οί χωρικοί καί τά γελάδια μές τ’ αλώνια 
πλατιά - ανοιχτά σά νά σκεπάζουνε τήν πλάση 
κοιμούνται κι’ οί βαριές άνάσες τους γροικιούνται 
ιερές σά ν’ άποθεώνουνε ίδρωτες καί κόπους. 
‘Ένα έρπετό μ’ εύγένεια προσπερνά καί πάει. 
‘Ένα παιδί κι’ άν κλάψει μοιάζει σάν τό φύλλο 
πού κατά λάθος χτύπησε τή μύτη κλώνου. 
’Άν τρέχει τό ποτάμι έκεϊ, θαρρείς παινεύει 
τίς προκοπές τών δρεπανιών καί τίς γλυκάδες, 
Μιά νυχτερίδα φτερουγά στ’ άρχαϊα ρημάδια 
σάν τήν εύχή γρηούλας στού παιδιού τ’ αύτάκι. 
Καί τ’ άγεράκι πού περνά μές τά μαλλιά μας, 
κι’ είναι χεροπιαστό σάν τό φιλί κοπέλλας, 
τό παραμύθι της δροσιάς μάς κρυψολέει.
Καί λέει πώς ξεκουράζουν τά φιλιά καί χάδια, 
πώς είναι έξαίσιο πλάσμα ή όμοκρέβατή σου, 
καί λέει πώς τά παιδιά σου αξίζουν κόσμο, 
πώς είναι ώραίο νά ζής στή γή κι’ οχι στ’ άστέρια.

Παράδεισε τού κάμπου, χαίρε άπ’ τήν καρδιά μου. 
Κάνω καπνό τά χρόνια μου πού περπατήσαν 
σάν τόν ζητιάνο μές τήν πόλη καί τά ρίχνω 
στά στήθη σου σά γιασεμιά καί σά βιολέττες.

Λαμποκοπά μέ θεμωνιές ξανθός ό κάμπος 
καί μέ τ’ άθέριστα, ξανθά μαλλιά σιτάρια 
δεύτερος ήλιος πά στή γής άναλυωμένος. 
Τής άνοιξης τά όνείρατα χρυσάφι έγιναν. 
Κάθε σταγόνα τής βροχής στό στάχυ χάντρα, 
κάθε χυμός πηγμένη ρώμη μές τόν κόκκο, 
κάθε πνοή τής αύρας στάλα μές τό στάρι. 
‘Όμως εμείς τά ρόδα έζήσαμε μιάν ώρα. 
Γι’ ανθίσματα ήρθαμε στή γή καί μείναμε άνθη. 
Μά μείναμε άνθη σέ γκρεμνούς π’ άνθούν παντέρμα. 
Ποδναι τού ρόδου ή εύωδιά στόν κόπο τώρα; 
καί τού γαρούφαλλου τό πνιχτικό του χρώμα; 
Ποδναι του γιασεμιού τά χίλια άστράκια' 
καί τά ζουμπούλια οί ούρανοί καί τ’ άκρογιάλια; 
Οί μαργαρίτες ποδναι, τοΰ έρωτα δουλεύτρες, 
κι’ οί παπαρούνες πού μιλούν γιά χίλιες τρέλλες; 
Ποδναι οί πλημμύρες κι’ οί φωτιές άνθοσυνάξεις;

Κάλλιο νά πέσει μαχαιριά στ’ ώραίο κοτσάνι 
έτσι καθώς άντιχτυπά τήν κάθε άνάσα 
παρά νά μένεις μοναχό, παντέρμο άνθούλι. 
Οί θερισμοί κΓ οί τρυγητοί τής δύσης ώρες 
πού προμηνάνε τ’ άναμα τού λύχνου, τί ήρθε 
στά πρόθυρα ή έπίσημη, μεγάλη νύχτα. 
Κύριε θεέ, τή γή μ’ άνθοσυνάξεις πνίξε. 
Ρίξε τή δρόσο τής αύγής πάνω στις γλάστρες. 
Κίνησε πρόσχαρα τ’ άνθοΰ τά κεφαλάκια 
μέ κάποιες αδρές πρωινές ξενυχτισμένες.
Παίξε τό γάργαρο νερό κοντά στις ρίζες. 
Κύριε θεέ, τή γή μ’ άνθοσυνάξεις πνίξε. 
Οί χειμωνιές, τά δράματα, κουράζουν τόσο. 
Τά καλοκαίρια προμηνοΰν τό τέλος.
Κι’ είμαστε νέοι, παιδιά, στά χρόνια τού κορμιού μας, 
σάν έφηβοι, παιδιά, στά χρόνια τής καρδιάς μας. 
Κύριε θεέ, τή γή μ’ άνθοσυνάξεις πνίξε.

Παίρνω ένα στάχυ καί μασώ τ’ ώραίο κοτσάνι 
κι’ ή μυρωδιά τού χόρτου τού ώριμου περνάει 
στάλα τή στάλα τό αίμα μου καί μέ ποτίζει 
κι’ είμαι τό στάχυ πιά τό παραγινωμένο. 
Χτύπα με, άγέρα δυτικέ, νά νοιώσω τάχα 
τή σύνδεσή μου μέ τή γής προτού μέ πάρει 
τό κοφτερό δρεπάνι μές τίς άποθήκες.
Καματερό μου βόδι, φύσα λίγη άνάσα 
ή μέ τή γλώσσα χάϊδεψε κι’ άν θές άκόμα
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σφίξε με ανάμεσα νυχιού καί σβώλου νάχω 
τήν αίσθηση τών ζωντανών πλασμάτων λίγο 
προτού περάσω στό χρυσό αποτράβηγμά μου. 
Πέρνα, τροχέ, πού μοιάζεις τή ζωή τού κάμπου 
— όλο γυροβολήματα χωρίς λιμάνια — 
πέρνα, τροχέ, και κόψε με στά δυό γιά σπάσε 
τούς κόκκους μου σάν τό χοντραλεσμένο αλεύρι, 
έτσι νά νοιώσω τόν καϋμό τού χωρισμού μας.

Βαρύ ν’ αποχωρίζεσαι τ’ ώραΐο σου κλίμα, 
ώραΐο γιατί είναι κλίμα σου. Μάναι πιό ώραΐο 
οπού κι’ αν πας νά παίρνεις, σώμα καί καρδιά σου, 
τό χώμα πού σέ γέννησε, τό δροσονέρι 
πού πότησε τή ρίζα σου, τ’ άθώο τ’ άγέρι 
πού πλήγωσε τά μέλη σου, τή χρυσαχτίδα 
πού χόχλασε τό σώμα σου καί μές τά φύλλα 
σάν τό σκουλήκι κύλησε καί στόν καρπό σου 
ώρίμασε κάθε χυμό καί κάθε ρώμη.
'Ωραίος ό τόπος καθενός, πιό ώραΐος ό κάμπος. 
Κάμπε, σέ κράζω τώρα πού κρατώ τό στάχυ 
καί τό μασώ καί γίνομαι δικό σου στάχυ. 
Δέν έχεις σίφουνα τρελλό νά μέ σηκώσει 
καί σέ λιθάρι κοφτερό νά μέ χτυπήσει;
Δέν έχεις όχεντρα θεριό νά μέ σκοτώσει 
στάλες φαρμάκι ρίχνοντας μές τήν καρδιά μου; 
"Ηλιο πολύ νά ζαλιστώ καί νά πεθάνω;

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΚΛ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
«Δέ χάθηκες, μά κι’ ούτε θα χαθής
Κι’ ας έρθουν πάλι Πέρσες καί Λατίνοι.
Κάστρο δέν ήσουν γιά νά πατηθής, 
Είσαι τό φως, Ελλάδα, πού δέ σβήνει”.

Φως ή Ελλάδα, άγαπητοί μου, ξεπροβάλλει κατά τήν σημερινή λαμπροφόρα επέτειο 
άπ’ τοϋ όρίζοντα τό βάθος γιά νά φωτίση άλλη μιά φορά καί νά διδάξη, πώς τά σύμβολα 
κι’ οί Ιδέες είναι δυνάμεις άκατάλυτες, πού στήν έκθαμβωτική άκτινοβολία τους συντρίβουν 
κάθε έχθρό.! Φως ή Ελλάδα άνυψώνει περήφανη τό μυριοχτυπημένο κορμί της γιά νά δείξη 
τίς πληγές πού ή καθεμιά τους είναι κι’ ένα βέβαιο σημάδι ύπέρτατης θυσίας γιά τοϋ Χριστού 
τήν πίστη τήν άγία καί γιά τής πατρίδας τήν ελευθερία! Φως ή Ελλάδα εκπέμπει κατά τήν 
θεόπεμπτη τούτη ήμέρα τό θάμβος τής άκτινοβολίας της στοϋ κόσμου τά πέρατα γιά νά θεμε- 
λιώση τήν πίστη στή δύναμη τής θυσίας καί γιά ν*  άνανεώση τήν έμπιστοσύνη τοϋ άνθρώπου 
στις ήθικές άξιες καί τ’ άνθρώπινα ιδανικά!

Καί τό φως τούτο τής Ελλάδος άστραψε κι’ άκτινοβόλησε πανώριο στις 28 τού Όχτώβρη 
τού 1940 γιά νά σβήση τό σκοτάδι τής βαθειας νύχτας, όταν στις τρεις μετά τά μεσάνυχτα 
άκούστηκε περήφανο τό ΟΧΙ τοϋ ’Εθνικού Κυβερνήτη. Στέκει ό ’Ιταλός Πρέσβυς στό κατώφλι 
τού σπιτιού του κρατώντας τό πιό ταπεινό τελεσίγραφο γιά ν’ άκούση δμως τήν πιό περήφανη 
άρνηση καί νά δεχθή τό πιό Ισχυρό ράπισμα. Γιατί ό ’Ιωάννης Μεταξάς σκέφτηκε γιά ν’ άπαν- 
τήση τόσο μόνο δσο κράτησε γιά νά περάση άπό τά μάτια τής ψυχής του ή πολύχρωμη ταινία 
τής Ιστορίας τής φυλής μας. Μιας Ιστορίας θρύλων καί παραδόσεων, μιας ιστορίας άδιαλήπτων 
άγώνων καί θυσιών, μιας Ιστορίας εύγενών έπιδιώξεων σ’δλες τίς σφαίρες τοΰ πολιτισμού. 
Σάν όραμα περνούν άπό τά μάτια του οί Θερμοπύλες καί τό «μολών λαβέ» τού Λεωνίδα. Σάν 
δραμα περνούν ή Σαλαμίνα, ό Μαραθώνας, οί Πλαταιές. Σάν δραμα τό «τήν δέ Πόλιν ού σοι 
δίδομεν» καί ό Παλαιολόγος. Σάν δραμα ό Διάκος, τό Σούλι, τό Μεσολόγγι, τό Μπιζάνι, 
τό Κιλκίς! Σάν δραμα περνούν άπό τά μάτια τής ψυχής του σκιές ηρώων καί ημιθέων, πού 
πιασμένες σέ χορό χορεύουν τό Ζάλογγο, ψάλλοντας μιά θεία μελωδία «άπ’ τά κόκκαλα βγαλ- 
μένη, τών Ελλήνων τά Ιερά, καί σάν πρώτα άνδρειωμένη, χαϊρε, ώ χαϊρε, Λευτεριά»! Καί 
τό δραμα ήταν τόσο ζωντανό πού αύτόματα βγήκε άπό τό στόμα τό θρυλικό ΟΧΙ!

’Αλήθεια, τί περίεργα πράγματα συμβαίνουν καμμιά φορά στόν κόσμο! Καί πώς 
μιά λέξη, δσο άσήμαντη κι’ άν φαίνεται, μπορεί ν’ άλλάξη τή ροή τών πραγμάτων καί νά 
μεταβάλη καταστάσεις γιά όφελος ή γιά καταστροφή. Μιά τέτοια δύναμη πήρε καί τό ΟΧΙ 
τής Ελλάδας. «ΟΧΙ» μπορούμε νά λέμε χίλιες φορές χωρίς ή σημασία του νά είναι άποφασι- 
στική γιά τή ζωή καί γιά τήν Ιστορία. Μά τό «ΟΧΙ» τής Ελλάδας έκαμε τή γή καί τόν κόσμο 
της νά πάρουν νέα μορφή, έκαμε νά λάμψη ή άλήθεια, έκαμε βέβαιη τή μετάβαση άπό τή σκο
τεινιά στό φώς! Κι έβλεψαν! Κι είδαν! Καί πίστεψαν κι οί άπιστοι πώς καί σήμερα άκόμα 
νικούν οί άσπιδοφόροι κι οί κονταροφόροι, δταν οί άσπίδες καί τά κοντάρια βρίσκονται σέ 
χέρια άνθρώπων πού άγωνίζονται γιά τήν τιμή καί τήν έλευθερία τής πατρίδος καί πού πι
στεύουν στά ιδανικά. Πίστη στήν έλευθερία στις καρδιές ήρώων είναι τό ίδιο μέ άσπίδα καί

Πανηγυρικός λόγος στήν έπέτειο της 28ης ’Οκτωβρίου πού δόθηκε: στό σωματείο ΕΠΑ της 
Λόορνοοκος τήν 27ην ’Οκτωβρίου 1963.
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κοντάρι στά χέρια τής ’Αθήνας πού πάνοπλη συντρίβει! Είναι κεραυνός στά χέρια Δία πού 
κατακεραυνώνει! Είναι πύρινη φλόγα στά χέρια ’Εγκέλαδου πού κατακαίει!

Κι όταν στ’ ’Αλβανικά βουνά ό φαντάρος ρίχνονταν στή μάχη μέ τό τραγούδι «στή Ρώμη 
θέ να μπούμε» είναι γιατί δεν είχε καμμια άμφιβολία πώς θά νικούσε. Πίστευαν όλοι πώς καί 
νεκροί δεν θαμεναν στο μνήμα, μα εκδικητές θά πρόβαλλαν κι άπό τόν τάφο μέσα γιά νά έπι- 
βάλουν τό δίκαιον, τήν ήθική, τήν τιμή, τήν λευτεριά, τήν άνθρωπιά, τήν Ελλάδα δηλαδή.

Κοιτάξετε, οί Πανέλληνες, πόσο λαμπερή ξεπροβάλλει ή 28η Όχτωβρίου 1940 άνάμεσα 
στα Εθνη και τους λαούς! Είναι ήμερα ένδοξη καί φωτεινή, γιατί άκριβώς τή μέρα τούτη 
γράφτηκε στις δέλτους τής παγκόσμιας Ιστορίας, σημειώθηκε στις συνειδήσεις έχθρών καί φίλων, 
όχι άπλώς ή άντίσταση μιας χώρας μικράς σέ θεόρατο εχθρό, όχι άπλώς κατορθώματα θρυλι
κών τσολιάδων και ατρόμητων καπετανίσσων, όχι άπλώς ή περιφρόνηση ένός ολάκερου 
"Εθνους στό θάνατο, μά τούτο τό σημαντικό, ότι οί Έλληνες τού 1940, γνήσιοι άπόγονοι 
ένδοξων προγονών και κληρονόμοι λαμπράς παραδόσεως, έχοντας πλήρη επίγνωση τού 
φοβερού κινδύνου ν’ άφανιστή τό Κράτος, ρίχτηκαν στόν άγώνα χωρίς παζαρέματα, χωρίς 
ύπολογισμούς, χωρίς κανένα δισταγμό η φόβο μέ μόνα όπλα τήν πίστη στόν Θεό τής Ελλάδας 
καί τήν άγάπη τους γι’ αύτή.

Καί νίκησε ή πίστη! Θριάμβεψε ή άγάπη γιά τήν Ελλάδα μας, τή λευτεριά καί τήν τιμή 
της! Πού πάν οί «Κένταυροι» καί οί «Λύκοι τής Τοσκάνης» ; Πού φεύγουν ; Δέν είναι αύτοί 
πού λίγο πριν καυχιόνταν μέ τό στόμα τοΰ Γκαϋντά πώς ό πόλεμος σήμερα γίνεται καί κερδί
ζεται μέ άρματα μάχης, μέ πυροβόλα καί μέ άεροπλάνα, όχι δέ μέ τά άκόντια τών Θερμοπυλών, 
ούτε καί μέ τής Άθηνάς τό δόρυ ; Γιατί φεύγουν λοιπόν ; Γιατί τ’ άρματα μάχης καί τά 
πυροβόλα και τα αεροπλάνα τους είναι άδύναμα νά προστατέψουν τούς άνδρες τής «Φερράρα» 
καί τής «Τζούλια» ; Γιατί οί μεραρχίες τους σάν ζώα λυτά σέρνονται μέ συνοδούς νά παρε- 
λάσουν — τί εΐρωνία! — αιχμάλωτοι άντί θριαμβευταί στούς δρόμους τής ’Αθήνας ; Γιατί 
τρέχουν πανικόβλητοι ; Νικούν λοιπόν καί σήμερον τής Άθηνάς τό δόρυ καί τών Θερμοπυ
λών τ’ άκόντια ; Ναί ; Πώς ; Γιατί ; Ναί! Νικούν καί σήμερον! Γιατί τά όπλα τά δικά 
τους δέν είχαν πνοή, δέν είχαν ψυχή! Τά όπλα τά δικά μας ήταν πνοή, ήταν παλμός, ήταν 
ψυχή, ήταν ιδέα! "Ενας παλμός, μιά ψυχή καί μιά ιδέα ήταν όλοι οί "Ελληνες, μικροί καί 
μεγάλοι, νιοί καί νιές, γέροι καί γρηές, παρθένες καί μητέρες, άστοί καί άγρότες, πλούσιοι καί 
φτωχοί. Καί στά χέρια τά όπλα γίνηκαν άστροπελέκια πού καίουν καί συντρίβουν τόν 
Ιερόσυλο πού ήρθε νά βεβηλώση τήν γή τών πατέρων τους. Καί κυνηγούν τόν άνομο, τόν 
διώχνουν απο παντού, τόν διώχνουν καί συνεχώς τόν διώχνουν. Κορυτσά, ’Αργυρόκαστρο, 
Άγιοι Σαράντα, Χειμάρρα, Κλεισούρα, γίνονται δλα δικά μας, δικά μας δπως ήταν μιά φορά, 

δπως θά γίνουν πάλιν σέ μιά έποχή πού θά βασιλέψη στόν κόσμο ή ήθική καί τό δίκαιο, σ’ έπο
χή πού ή έννοια τής έλευθερίας θά πάρη τήν άληθινή της μορφή χωρίς ύπολογισμούς καί 
συμφέροντα, τότες πού θά συντελεσθή ή πανελλήνια ένωση!

ΚΓ ήταν ή ορμή τους άβάσταγη γιατί ένιωθαν βαρειά τήν άδικία. Ποτέ λαός δέν θάκανε 
έκεϊνο πού ή Ελλάδα είχε κάμει στις 28 τοΰ Όχτώβρη τοΰ 1940. "Ηταν ή άπόφασή της 
τρελλοΰ άπόφαση γι’ αύτοκτονία ; Όχι άσφαλώς, γιατί τρέλλες τέτοιας μορφής οδηγούν 
σέ άθανασία! Ήταν ή τόλμη καί ή όρμή της τόλμη καί όρμή τρελλοΰ ; "Ισως, άν είναι τρέλλα 
ή άπόφαση νά θυσιασθή ένας ολάκερος λαός γιά' νά σωθή ή άνθρωπότητα, νά σωθή ό πολι
τισμός! Δέν ήταν πάντα τέτοια ή μοίρα τής φυλής μας ; Δέν ήταν στή χώρα μας πού πυραμί
δες τίμια κόκκαλα στάθηκαν φραγμός σ’ έπιδρομές βαρβάρων πού χίλιες φορές άπείλησαν τήν 
έλευθερία τοΰ κόσμου ; Καί δέν τό λέει τό ριζικό μας, νά κρατάμε πάντα έμεΐς ψηλά τή σημαία 
τοΰ ώραίου καί τοΰ άληθινοΰ ; Τί κΓ άν τάνκς καί πολυβόλα πάσκιζαν σάν δαίμονες νά έπι- 

βάλουν τήν άδικία, τό ψεύδος, τό μίσος, τήν ταπείνωση, τή σκοτεινιά ; Έπρεπε γι’ αύτό οί 
άνθρωποι νά ύποκύψουν στή Βία ; Μ’ άν σέ τούτο τό έπρεπε μή έχοντας τί ν’ άπαντήσουν 
διάλεξαν τόν δρόμο τόν πιό εύκολο κι άκίνδυνο οί λαοί τής Εύρώπης καί ύποκύπτοντας 
άφησαν τήν χώρα τους βορά στά όρνεα τής Βίας, δέ γίνηκε, γιατί δέ μπορούσε νά γίνη τό ίδιο 
μέ τούς "Ελληνες. ΚΓ δταν στις 28 τοΰ Όχτώβρη οί άρνητές καί διώκτες τών ιδανικών ζήτη
σαν «γήν καί ύδωρ» δέν τούς συνεπήρε ό φόβος τών τάνκς καί τών άεροπλάνων, δέν τούς κλό
νισε ό τρόμος τής πείνας καί τής γύμνιας, δέν τούς τρόμαξε κανένα τέτοιο αίσθημα, μά σάν 
ύπνωτισμένοι έτρεξαν πίσω άπό μιά γνώριμη φωνή τους, φωνή πού έρχονταν άπό τής Σαλα
μίνας τά άγιασμένα νερά «Ίτε, παϊδες Ελλήνων, έλευθεροΰτε πατρίδα». Παιδιά τών Ελλήνων 
εμπρός, άκουαν οί φαντάροι κΓ ό άντίλαλος έδινε φτερά καί άετοί σκαρφάλωναν στής Πίνδου 
τ’ άπάτητα βουνά κΓ άνάτρεπαν τήν Βία! Παιδιά τών Ελλήνων έμπρός, άκουαν οί γυναίκες 
καί Σουλιώτισσες άλλες άνέβαιναν βουνοκορφές καί βράχους άπρόσιτους φέρνοντας τροφή 
καί βόλια σέ ήρωες θρυλικούς. Παιδιά τών Ελλήνων έμπρός, άκουαν μητέρες καί γιαγιάδες 
κι άτσαλώνοντας στήθια καί καρδιά σάν άλλες Σπαρτιάτισσες φώναζαν σέ γυιούς κι έγγόνια 
«ή τάν ή έπί τάς». Παιδιά τών Ελλήνων έμπρός, άντηχοΰσαν ράχες καί λαγκαδιές καί θάλασ
σες καί γύρω ή φύση σάν ύπνωτισμένη άφηνε ν’ άντιλαλήση σ’ δλο τόν κόσμο ξανά ή άπόφαση 
«καλύτερα μιας ώρας έλεύθερη ζωή», μιά άπόφαση πού άποτέλεσε έναυσμα στις ψυχές όσων 
άκόμα ήταν έλεύθεροι γιά ένα ξεκίνημα οριστικό στήν κατάκτηση τής Νίκης!

Ποτέ χρονολογία δέν πήρε τόση σημασία στήν Ιστορία τών αιώνων δσο ή 28η Όχτω
βρίου τού 1940. Καί είναι ή χρονολογία τούτη σταθμός, γιατί στής Αλβανίας τούς άπόκρη- 
μνους βράχους καί τής Πίνδου τις άπάτητες χιονισμένες κορφές άρχισε τήν ήμέρα έκείνη νά 
θαμποφέγγη, άχνό στήν άρχή, πιό καθάριο ύστερα τής άνατολής τό ρόδινο φώς, τό φώς τοΰτο 
πού θάφερνε στόν κόσμο πού άγωνιοΰσε τό άλικο χρώμα·τής αύγής, τό δίκαιο, τήν ήθική, τήν 
έλευθερία.

Πόσο περήφανοι γινόμαστε σάν άναλογιστοΰμε καί τώρα άκόμη πώς ή άγωνία όλου τοΰ 
κόσμου ξεσποΰσε σέ χειροκροτήματα άκράτητα καί ζητωκραυγές ούρανομήκεις, ή σέ άρθρακ 
καί ύμνους διθυραμβικούς, όταν σκυμμένοι καί δλο προσοχή άκουαν — κΓ ήταν τόσο συχνά 
πού τάκουαν! — ύστερα άπό τή γνώριμη φωνή τής φλογέρας τοΰ βοσκοϋ τών έλληνικών 
κάμπων νίκες τών φαντάρων μας, πού στά βουνά κΓ αύτοί φύλαγαν ποίμνια πιο πολύτιμα, 
τήν κληρονομιά τών προγόνων μας, τήν τιμή καί τήν έλευθερία τής πατρίδος μας. Κι ήταν 
οί νίκες τους οί πρώτες σέ τοΰτο τόν πόλεμο, κΓ ήταν τά κατορθώματα τους κατορθώματα 
γιγάντων, άποτέλεσμα κάποιας έσώτερης φλόγας, τής φλόγας πού φύτεψε ό Θεός στήν ψυχή 
τους γιά νά δοξάσουν άλλη μιά φορά τό "Ονομά Του! Καί δοξάστηκε τότες το ονομα τοΰ Θεοΰ 
άπό τούς "Ελληνες πού τόν κήρυξαν Θεό σ’ δλο τόν κόσμο, δπως δοξάστηκε καί στις 28 τοΰ 
Όχτώβρη πού μέ τήν θεία του φλόγα έκαμαν νά βασιλέψουν στή γής οί Νόμοι Του!

Ποτέ λαός δέ δοξάστηκε τόσο σέ μιά μέρα δσο δοξάστηκαν οί "Ελληνες στις 28 τοΰ Όχτώ
βρη τοΰ 1940. Τή μέρα τούτη ένας λαός οκτώ έκατομμυρίων ψυχών, φτωχός, γυμνός, χωρίς 
σύγχρονο οπλισμό προσκλήθηκε σέ μονομαχία μέ δυό αύτοκρατορίες 120 εκατομμυρίων, 
παντοδύναμες κΓ άκατάσχετες στήν όρμή τους, μέ πλούτη άφθονα καί οπλισμό τέλειο. Καί 
δέχτηκε τήν πρόσκληση χωρίς νά δειλιάση, χωρίς νά λιποψυχήση, χωρίς νά σκύψη ύποτα- 
κτικά τόν αύχένα. ΚΓ ή δόξα του άρχισε νά φεγγοβολά άπό τήν ίδια στιγμή πού δέχτηκε 
τήν πρόσκληση τούτη. Δέν ζύγισε πρώτα ό ελληνικός λαός τήν κατάσταση, δε λογάριασε 
πρώτα τίς συνέπειες, δέν σκέφτηκε κάν μέ ύπολογισμούς, μά δλοι σάν ένας άνθρωπος άρπαξαν 
πέτρες καί μαχαίρια καί κοντάρια — μαζί καί τό είκόνισμα τής Παναγίας, δπλο φοβερό κι 
άσύντριπτο — κΓ ώρμησαν στό θάνατο, δείχνοντας έτσι στήν έκθαμβη άνθρωππότητα πώς 
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άν ύπάρχη κάτι yid τό όποιο ό θάνατος είναι χρέος καί προσταγή, αύτό είναι ή διατήρηση 
τής τιμής καί τής ελευθερίας τής πατρίδας. Κι’ άπό τήν ώρα έκείνη άρχισε τό έπος, μπροστά 
στό όποιο ή άνθρωπότητα θά άποκαλΰπτεται εύλαβικά καί πού θά δείχνη ολοκάθαρα πώς 
πάνω άπό τήν υλική δύναμη στέκει τό πνεύμα καί ή ψυχή.

“(ϋ! Πώς θ’ άναπολοϋμε τις μέρες έκεϊνες τής δόξας καί τού θριάμβου! "Οσοι είχαμε τό 
έξαιρετικό προνόμιο νά τις ζήσουμε έστω καί άπό μακρυά, δακρυσμένοι καί περήφανοι θά διη- 
γόμαστε στούς νεώτερους, όπως κάμνουμε τώρα, τούς άθλους τών πατέρων καί άδελφών μας, 
άθλους που θά φαίνωνται σάν παραμύθι, άφοϋ τέτοιο τό ζήσαμε κι’ έμεΐς, κι’ άφοϋ τό λογικό 
δέ θά μπορή νά έξηγήση μέ ποιο τρόπο ό τσολιάς καί ό φαντάρος έδιωξε άπό τής Πίνδου τά 
άπόκρημνα όρη τά φωλιασμένα γεράκια καί τούς λύκους κι έτοίμασε στή Νίκη τό θρονί νά 
στήση θριαμβευτικά τό βωμό της!

Καί γίνονταν τά θαύματα μέρα μέ τήν ημέρα καί πιό τρανά, γιά νά τρανέψουν σέ περιθώ
ρια μύθου όταν στις 6 τοϋ ’Απρίλη τής έπόμενης χρονιάς άκούστηκε γιά δεύτερη φορά τό ίδιο 
ΟΧΙ, πιό βροντερό καί πιό περήφανο σ’ έχθρό χίλιες φορές άνώτερο σέ δύναμη. Πίστεψαν οί 
Γερμανοί πώς μέ τόν άναπάντεχο θάνατο τοϋ Μεταξά θά λιποψυχούσαν οί Έλληνες καί θά 
παράδιδαν τή χώρα τους, μιά κι’ ήταν ολοφάνερο πώς ό άγώνας τους θά ήταν μιά άσκοπη 
αίματοχυσία. Δέν ήταν φαίνεται σέ θέση ν’ άντιληφθοϋν τό βαθύτερο νόημα τοϋ ΟΧΙ. Δέν 
ήταν σέ θέση νά συλλάβουν τήν άλήθεια, πώς τό ΟΧΙ δέν τό είχεν είπή ό Μεταξάς άλλά ή 
Ιστορία τής φυλής μας. Δέν ήταν σέ θέση νά νιώσουν πώς Μεταξάδες ήταν όλοι οί "Ελληνες, 
πού κι’ αν δέν πίστευαν στή νίκη, πού κΓ αν έβλεπαν πώς τό πέσιμο ήταν βέβαιο, όμως 
τό τοϋτο πέσιμο καί τόν σκοτωμό τόν θεωρούσαν χρέος στή μνήμη όλων τών προγόνων 
τους, πού όμοια μ’ αύτούς είχαν άγωνιστεϊ άγώνες άνισους κΓ άπίθανους γιά νά χαρίσουν 
στόν κόσμο μιά Ελλάδα ελεύθερη καί τρανή, μιά Ελλάδα τιμημένη, μιά Ελλάδα σύμβολο!

Έπεσεν ή Ελλάδα στόν άγώνα τούτο, είναι άλήθεια. Μά πιό τό κέρδος γιά τόν καταχτη
τή ; Μήπως τήν άφάνισε ; ’Όχι, γιατί τά σύμβολα δέν άφανίζονται μά άντίθετα άφανίζουν 
τούς βέβηλους. Είδε τά παιδιά της σκοτωμένα, τά είδε νηστικά νά πεθαίνουν στούς δρόμους, 
είδε τά σπίτια της έρηπωμένα, τά χωρία της κατασπαμμένα καί κατανθρακωμένα, τά νήπιά 
της σκελεθρωμένα καί μέ άσπρισμένα τά μαλιά, είδεν όλα τούτα τά άνείπωτα καί τά φρικτά, 
μά δέ λιποψύχησε! Κάτω άπό τά ερείπια έμεινε μιά σπίθα άσβηστη πού έδωσε νέα φωτιά, 
θέριεψε καί φούντωσε, κι’ άδύναμη καί ώχρή στήν άρχή, άγριεμένη ύστερα κι’ έκδικήτρα, 
πέρασε θάλασσες, άνέβηκε βουνοκορφές καί ράχες, κι’ άπό τή θάλασσα κι’ άπό τά όρη μέσα 
χίμηξε δεύτερη φορά, μπήκε στή Ρώμη καί στό Ρίμινι, στήν Πάτρα καί στήν Κόρινθο καί στήν 
’Αθήνα, κι’ ορμητική έζωσε τή σβάστικα, τήν χάλασε, τήν έκαψε, κΓ έστησε στόν ϊερό τής 
’Ακρόπολης Βράχο τή Γαλανόλευκη, ματωμένη καί περηφανοκυματοΰσα! Τήν έστησε ψηλά 
τόσο πολύ, πού νά μπορή νά φωνάζη άπό τόν θρόνο της σ’ όλο τόν κόσμο, πώς ή Λευτεριά 
έγκαταστάθηκε ξανά στή μητέρα της γή!

Έπεσεν ή Ελλάδα, ναί! Μά τό πέσιμό της ήταν πέσιμο γίγαντα έτοιμου νά ξανασηκωθή 
μέ νέα ζωή καί νέες δυνάμεις. Καί πεσμένη άναπολούσε τήν άσβηστη τής ’Ολυμπίας λαμπάδα 
πού μίλια διέσχισε γιά νά φωτίση τού Βερολίνου τό στάδιο λίγα μόνο χρόνια πριν, σύμβολο 
ειρήνης καί λατρείας στό άθάνατο άρχαϊο της πνεύμα, καί στό όνειρο τοϋτο τό ψεύτικο σηκώ
θηκε αίμόφυρτη καί στηλώνοντας τά μάτια δακρυσμένα στόν βράχο τόν Ιερό πού γιά τήν 
κυριότητά του πάλαιψαν χιλιάδες χρόνια πριν θεοί, είπε καί παρηγορήθηκε. “Γιά τ’ άνέ- 
βασμα ξανά πού σέ καλεί, θά αίσθανθής νά σού φυτρώνουν — ώ χαρά! — τά φτερά, τά 
φτερά τά πρωτινά σου τά μεγάλα».

Καί νά! προβάλλει λαμπερή καί φωτοδότρα ή ή μέρα τούτη πού γιά τήν σπουδαιότητά 
της άνήκει σ’ όλο τόν κόσμο!. Κι’ όλοι πρέπει νά τήν άγκαλιάζουν μέ στοργή, εχθροί καί 

φίλοι άδιακρίτως, γιατί καί γιά τούς δυό γίνηκε σύμβολο. ‘Η Ελλάδα—Ιδέα δέ νίκησε άπλώς 
τήν ’Ιταλία στά ‘Αλβανικά βουνά, μά άνοιξε τό δρόμο σέ σειρά κατορθωμάτων πού ώδήγησαν 
στό Έλ-Άλαμέϊν καί πιό πέρα στή συντριβή τοϋ εχθρού. Ή Ελλάδα— ’Ιδέα δέν άντιστάθηκε 
άπλώς στή Γερμανία, μά ή άντίστασή της, έχτός πού ήταν ένα μάθημα γιά τούς δειλούς τής 
Εύρώπης, ήταν συγχρόνως ή άπαρχή τής νίκης, γιατί όλοι άρχισαν νά βλέπουν στήν ιδέα 
σάν σέ κάτι μέ οντότητα, σάν σέ κάτι πού τελικά θά έκανε νά λάμψη ή άλήθεια! ‘H Ελλάδα— 
’Ιδέα δέ νίκησε άπλώς, δέν άντιστάθηκε άπλώς, δέ θυσιάστηκε καί δέν ύπόφερε καί δέν βασανί
στηκε ή κατακάηκε ή κατασκάφτηκε άπλώς, μά οί νίκες της, ή άντίστασή της, οί θυσίες κι’ οί 
συμφορές της στάθηκαν γιά όλο τόν κόσμο βωμός, μπροστά στόν όποιο γονάτισαν εύλαβικά 
κΓ ορκίστηκαν ν’ άπαλλάξουν τήν άνθρωπότητα άπό τούς δαίμονες πού άπειλούσαν τόν 
άφανισμό τού πολιτισμού μας!

Μεγάλο, άλήθεια, τό χρέος όλων γιά τήν Ελλάδα! Καί τό χρέος γίνεται πιό μεγάλο όσο 
πλουτίζεται ή προγονική κληρονομιά μέ νέα πολύτιμα πετράδια. Κι’ ένα τέτιο διαμάντι, πιό 
λαμπερό άπό πολλά άλλα, έχει προσθέσει ή σημερινή επέτειος. Βαρύς ό κλήρος καί τό φορτίο 
πολύτιμο χρειάζεται ώμους δυνατούς νά τό κρατήσουν. "Ομως δέν τό κράτησαν όλοι μέ τήν 
ίδια στοργή καί μέ τήν ίδια έκτίμηση γιά νά άξιοποιήσουν τά κέρδη μιας τόσο μεγάλης θυσίας! 
Καί στά ίδια έκεϊνα βουνά πού τά άγίασαν αίματα ήρώων καί πού ή ιστορία θά περιγράφη 
σάν όρμητήρια Θεών εναντίον δαιμόνων, στις κορφές έκεϊνες πού στολίζονται μέ τά πιό λαμπρά 
σύμβολα λεβεντιάς καί άνδρείας μ’ ένα Ροϋπελ καί μιά Νυμφαία κι’ ένα Περιθώρι, στά ίδια έκεϊνα 
μέρη γράφτηκαν — γιατί άφησαν οί δυνατοί νά γραφτούν — σελίδες μαύρες τής ιστορίας 
μας λίγο μόνον μετά τήν άσύγκριτη δόξα. Έπαναλήφθηκε δμως ή ίδια Ιστορία ηρωισμού 
καί τά χέρια πού τόσον αισχρά συμμάχησαν μέ τούς δήμιους τού Δοξάτου, τής Καβάλλας 
καί τής Δράμας καί μέ τούς έξολοθρευτές τού έλληνικού πληθυσμού τής Βορείου ’Ηπείρου 
κόπηκαν καί βρόντησαν βαρειά, γιά νά διαλαλήσουν άλλη μιά φορά άπό τόν Γράμμο καί άπό 
τό Βίτσι, ότι κλήρος βαρύς τής φυλής μας είναι νά προστατεύουμε τόν κόσμο άπό τό κράτος 
τής βίας καί τής δουλείας όποιας μορφής. Νά διαλαλήσουν άκόμα πόσον άνάλγητοι είναι οί 
ισχυροί σάν περάση γι’ αύτούς ό κίνδυνος καί πόσο άχάριστοι στούς μικρούς, πού έχουν τήν 
άφέλεια νά βλέπουν καί νά θέλουν τήν έλευθερία όχι σάν μέσο άλλά σάν σκοπό Ιερό, πού δέν 
έπιδέχεται ύπολογισμούς καί παζαρέματα.

Κι άνέχθηκαν οί ίδιοι αύτοί οί ισχυροί κι ύστερα κι άπό τό δράμα τού Γράμμου τήν 
έπανάληψή του σ’ ένα άλλο γνήσιο τμήμα τής Ελλάδας, τήν Κύπρο μας. ΚΓ όταν ή στρατιά 
τών νέων ήρώων, όδηγημένοι άπό τό πνεύμα τής ελευθερίας, πού τόσο διαλαλήθηκε σ’ όλες 
τις κατευθύνσεις, ζήτησαν μέ νέο αίμα νά φέρουν τό ίδιο αύτό πνεύμα καί στό άλύτρωτο νησί 
μας, δέν βρέθηκαν οί πρόθυμοι ν’ άνακόψουν τήν μανία Νεονερώνων ούτε καί ύστερα άπό 
όλοκαυτώματα λαμπρά, τό ολοκαύτωμα τοϋ Μαχαιρά καί τού Λιοπετρίου καί τού Δικώμου!

Μά πού τέλος πάντων θά σταματήση αύτή ή θυσία ένός λαού, πού μόνο του σφάλμα είναι 
ή προσήλωσή του στά ιδανικά ; Τά τόσα αίματα καί τά τόσα έρείπια καί οί τόσες συμφορές 
δέν έδειξαν άκόμη τό χρέος γιά τήν Ελλάδα ; "Η τήν θέλουν πάντα στάχτη γιά νά τήν 
προσκυνούν στό πέσιμο καί τή θυσία της ; Πότε θά δικαιωθούν οί άγώνες της καί οί θυσίες 
της άν δέν δικαιώθηκαν ύστερα άπό τό ΟΧΙ ; Πότε πιά θά έπιτρέψουν οί δυνατοί τής γής νά 
νιώση κΓ ή πατρίδα μας τή χαρά τής νίκης, πού είναι δικό της γένημα, καί πότε θά τής χαρί
σουν τήν εύτυχία νά νιώση πραγματικά άλύτρωτα τά παιδιά της κι’ άδέσμευτα άπόλύσσεις 
νόθους δπως ή λύση πού δόθηκε στή δική μας ίερή ύπόθεση ; Ποιος ήθικός νόμος έπιτρέπει 
τούς τέτοιους συμβιβασμούς πού όδηγούν στήν κατάρρευση τής έννοιας τοϋ δικαίου καί τής 
έλευθερίας ; ΚΓ αν δέν άποτελεΐ κατάρρευση τών τέτοιων έννοιών ή λύση νά κυβερνούν άλλοι 
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τήν θέληση μιας χώρας πού την ονομάζουν — τί είρωνία! — ελεύθερο κράτος, τότε τί μπο
ρούμε νά ονομάσουμε δουλεία καί άδικο ;

Μά όχι! τό δράμα τής φυλής μας δέν μπορεί νά συνεχιστή χιά πάντα. Γιατί δέν πρέπει 
καί δέν μπορούμε νά τό άφήσουμε νά συνεχίζεται έτσι. Ή ανθρωπότητα θά πρέπη νά ανα
γνώριση, πώς άν υπάρχη ένας λαός γιά τόν όποιο ό σεβασμός καί ή άπόδοση δικαιοσύνης 
είναι χρέος της, αύτός ό λαός δέν μπορεί νά είναι άλλος άπό τόν ελληνικό. Πρέπει νά έχη πιά 
άναγνωρίσει, ότι λόχοι ασφαλείας τοϋ κόσμου επιβάλλουν τήν μέ κάθε μέσο ενίσχυση τής 
‘Ελλάδος, πού μόνη τήν δύναμη καί τήν ισχύ της θά χρησιμοποιήση χιά τήν ανόρθωση καί 
χιά τήν ειρήνευση τοϋ κόσμου. Γιά μιά τέτοια ολοκλήρωση τοϋ άνθρώπου κι’ άνόρθωση 
έρχάστηκε ή άθηναϊκή πολιτεία, χιά τόν εκπολιτισμό καί τόν έκχριστιανισμό τοΰ κόσμου 
χρησιμοποίησε τήν ισχύ του τό Βυζάντιο, χιά τήν ήθική εξυγίανση μοχθεί καί σήμερα τό 
"Εθνος ήμών. Πρέπει νά άναχνωρίση πώς είναι γι’ αύτή χρέος ίερό ν’ άποδώση δικαιοσύνη 
σ’ ένα λαο πού στάθηκε πρωτοπόρος στόν άχώνα χιά τή νίκη τών ιδανικών. Καί τό χρέος 
τοΰτο ή άνθρωπότητα θά τό νιώση πιό πολύ σάν μπορέση νά μπή στό νόημα καί στή σημασία 
τής επετείου πού σήμερα χιορτάζουμε καί χιά τό έχκώμιο τής οποίας ύποκριτικά έχουν αφιε
ρώσει χιλιάδες τόμων βιβλίων.

Μά άν ή σημερινή έπέτειος μέ τή φωτεινή προβολή της φωνάζει επιτακτικά στόν κόσμο νά 
άποδώσουν δικαιοσύνη στή χώρα τών εύχενών παραδόσεων, σ’ εμάς τούς Έλληνες δημιουρχεϊ 
ύποχρεώσεις δυσβάσταχτες. Καί τίς ύποχρεώσεις μας τοΰτες δέν τίς έκπληροϋμε ούτε μέ δοξο- 
λοχίες καί μέ πανηχυρικούς έορτασμούς ούτε μέ λόχους καί ζητωκραυχές. "Ολα τοΰτα είναι 
ώραϊα καί άπαραίτητα όταν χίνονται χιά τήν κατανόηση τής σημασίας τής ήμέρας πού χιορ- 
τάζομε. "Αν λεβέντες πότισαν τό ελληνικό χώμα μέ τό άχιο αίμα τους· κι’ άν ήρωες μαρτύ
ρησαν ή άκρωτηριάστηκαν- άν μητέρες έδωκαν τήν εύχή τους στέλλοντας σέ βέβαιη θυσία 
τά παιδιά τους πού τά χέννησαν καί τά μεχάλωσαν νά είναι στήριχμα τοΰ σπιτιοΰ καί τελευ
ταίο άποκούμπι στά χηρατειά τους· άν χυναϊκες φόρεσαν χωρίς παράπονο περισσό τά 
μαΰρα χιά τό χαμό προσώπων λατρευτών άν όλα ταΰτα χίνηκαν τόσο λαμπερά καί τόσο 
πρόθυμα, δέν είναι χιά νά προσθέσουν μιά άκόμα μέρα χιορτασμοΰ σέ άνθρώπους άρχόσχολους, 
άλλά χιά νά διδάξουν έμάς πρό πάντων, ότι οί εύχενεϊς άχώνες κερδίζονται μέ θυσίες καί έρχα 
ήρωϊσμοΰ άσύλληπτα σέ έμπνευση κι’ άνερμήνευτα σέ εκτέλεση. Δέν είναι χιά νά μνημονεύων- 
ται άπλώς ονόματα ήρώων θρυλικών, άλλά χιά νά διδάξουν πώς χιά τής πατρίδος τήν τιμή 
καί τοΰ άνθρώπου τή λύτρωση ένας είναι ό δρόμος, ή ΘΥΣΙΑ!

Κ'Γ άκολούθησαν τό δρόμο τοΰτο τά παιδιά μας κι’ έγραψαν έμπνευσμένοι στά κυπριακά 
βουνά σελίδες άφθαστου ήρωϊσμοΰ καί αύτοθυσίας. Μέ τό αίμα τους μάς χάρισαν μιά μορφή 
ανεξαρτησίας, πού όποια, κι άν είναι, είναι άσφαλώς πιό καλή άπό τή δουλεία πού έφυχεν άπό 
τόν τόπο μας άνεπιστρεπτί. Σέ μάς στέκει νά άξιοποιήσουμε τίς θυσίες εκείνες καί νά έπιτύχουμε 
ακέραια τή μορφή τής έλευθερίας. Γιά τήν ολοκλήρωση τοϋ έρχου τούτου δέν επιτρέπεται ύποσ- 
τολή τής σημαίας. Ούτε καί θά τήν πετύχουμε μέ κλαθμούς καί μεμψιμοιρίες. καί κατακρίσεις. Θά 
τήν πετύχουμε μέ δουλειά θετική, δουλειά άντάξια μ’ αύτή τών δημιουρχών τών μεχάλων 
στιχμών καί τών μεχάλων χεχονότων. "Αν οί ήρωες τής Πίνδου έδωσαν όρμή καί πνεΰμα 
στούς ήρωες τοΰ Κυπριακοΰ Όλύμπου, ή σκιά τών τελευταίων τούτων άναμένει τούς άξιους 
συνεχιστές τοΰ έρχου των. Δέν στάθηκαν τούτοι τυχεροί νά χαροΰν τήν ελευθερία τής Κύπρου 
μας, ούτε κάν τήν άνεξαρτησία της. "Ας εύχηθοϋμε σήμερα νά χαρίση ό Θεός τή χαρά τούτη 
σ’ έμάς καί στά παιδιά μας. Μά χιά τή χαρά τούτη, τήν τόσο μεχάλη καί τήν τόσο άκέραια, 
χρειάζεται δουλειά, χρειάζονται άχώνες, χρειάζονται θυσίες. Σ’ αύτές τίς θυσίες καί τούς άχώ
νες καί τή θετική δουλειά μάς καλεϊ ή σημερινή επέτειος! "Οσοι πιστοί!

ΚΛ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ

Τής Παναγιάς οί έκκλησιές πιό πολλές άπ’ τές μέρες πού έζησε, 
πιό πολλές άπ’ τ’ άστέρια πού άντιφεγγίζαν στήν παρθένα ματιά της. 
«Χαίρε, Κεχαριτωμένη» ψάλλουν οί αιώνες στή Μάνα Εκείνου 
πού ήρθε πολύ νωρίς καί δέν μπορέσαν νά Τόν καταλάβουν 
πού δέν ξέρανε άν κείνη ή άνταύγεια ήταν 
ή δύση του ήλιου ή μιά καινούργια άνατολή.
Γιά κείνον πού μένει λησμονημένος 
σέ μιά χωνίτσα στό έορτολόχιο, 
σέ μιά χαραμάδα τής μνήμης 
τών άχραμμάτων ψαλτάδων πού ύμνωδουνε 
ορθρο κι’ έσπέρα τό Ρόδον τό Άμάραντον, 
χιά τόν ’Ιωσήφ τόν Μνήστορα στοχάσου μιά γιορτή. 
Γι’ αύτή θά στείλουν 
δλες οί Μαντόνες του Ραφαήλ τά μητρικά τους χαμόγελα, 
οί άγγελοι θά φτιάξουν τό πιό ώμορψο γλύκισμά τους, 
τούς πιό γλυκούς χουρμάδες θά δώσουν οί χουρμαδιές τής Αίγύπτου 
πού σκύψαν νά θρέψουν τό Βρέφος στή φυγή.
Φιλώ τά ροζιασμένα του χέρια
πού μάθαν τό Χριστό νά δουλεύη τό πριόνι,
τά κουρασμένα του γόνατα πού χορέψαν μικρό τόν Χριστουλη, 
πλένω τά πόδια τά πληγωμένα που γυρνωντας άπο τα κουτσοδουλια 
τρέχαν νά βρούνε τό πιό παράξενο παιδί του κόσμου, 
τό τσελιγκόπουλο πού χάθηκε στό λόγγο 
ψάχνοντας γιά τά χαμένα πρόβατα.
Μοιράστηκε τό ψωμί του μέ τόν θεό, μέ τόν Ανθρωπο.
’Ανάθρεψε τήν άλήθεια,
διωγμένος άπ’ δλα τά πανδοχεία της I ουδαιας, απ όλες τές καρδιές 
κΓ άς ξέχασε ό ’Άγγελος νά του δώση ένα κρίνο, 
νά του πή ένα «Χαίρε» 
κι’ αύτοϋ του εύλογημένου άνάμεσα στούς άντρες.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

θάθελα νά γράψω μιά ιστορία τής ’Αγάπης στή γή 
μά δέν ξέρω πότε καί που γεννήθηκε καί πότε θά πεθάνη. 
Τά πιό πολλά βιβλία μας είναι γιά κείνους 
πού τούς λέμε μεγάλους γιατί 
σκοτώσανε μυριάδες καρδιές σέ μιά νύχτα μίσους.
ΓΓ αύτούς είναι οί άψίδες των θριάμβων και τ αγάλματα. 
"Ομως πώς θά μπορούσα νά μαζέψω δσα λουλούδια 
άνθίσανε κι’ άνθίζουνε στόν κόσμο;
Τά έργα τής άγάπης γίνανε άστέρια στόν ούρανό 
καί κανένας δσο ζή δέν θά τά μέτρηση.
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Ή ’Αγάπη δέν γεννήθηκε ποτέ 
γιατί ήτανε πριν άπ’ τόν άνθρωπο, 
δέν θά πεθάνη 
γιατί θά μένη κι’ ϋστερα άπό έμδς. 
Τά πιό μεγάλα διαμάντια του κόσμου 
άκόμα δέν τά βρήκαμε.
Τό πιό πολύ χρυσάφι άκόμα είναι στά σπλάγχνα της γής 
καί στις καρδιές τών άνθρώπων. Α. ΠΕΡΝΑΡΗ

ΑΝΘΟΣ ΤΡΟΠΙΚΟ

"Οπως έκείνους τούς μανιώδεις άνθοκόμους 
πού περιμένουν χρόνια μέ λαχτάρα 
ν’ άνθιση κάποιο τροπικό, παράξενο άνθος, 
είμαστε κάποτε καί κάποιοι μοιάζουν πάντα. 
Πού τούς άφήνουν άσυγκίνητους τά ρόδα 
μέ τό βασιλικό άρωμα καί τ’ άλλα 
τ’ άνθη πού ζοΰνε πρόσχαρα στόν κήπο. 
’Ανθίζει έμπρός στά μάτια τους κάθε ώρα 
καί στ’ όνειρό τους τρέμει ή φαντασία 
χαϊδεύοντας τά πέταλα, μιλώντας 
στό τροπικό, γλυκό, παράξενο άνθος.
Μπορεί κι’ δταν άνοιξη νά μήν είναι 
κάτι πού νά άξιζε δλη έκείνη τή λαχτάρα, 
νά μή συγκρίνεται μ’ ενα «μή μέ λησμονεί». 
Κι’ δμως έκεΐναι περιμένουν, περιμένουν.

Λεμεσός, 3.10.62 ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΚΩΣΤΑΝΤΑΣ

ΔΡΑΜΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

(Βασισμένο πάνω σέ Κυπριακά Δημοτικά τραγούδια)

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΝΤΑΣ, Κυπριώτης Άκρίτης 
ΜΑΡΟΥΔΙΑ, γυναίκα του Κωσταντά 
ΘΕΟΦΑΝΑ, μητέρα του Κωσταντά 
Α' ΑΡΧΟΝΤΑΣ 
Β' ΑΡΧΟΝΤΑΣ 
Γ' ΑΡΧΟΝΤΑΣ 
Α' ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ 
Β' ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ 
ΥΠΗΡΕΤΗΣ 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, Β' Υπηρέτης 
ΣΠΑΘΑΡΙΟΣ, ’Απεσταλμένος του Στρατηγού 
ΛΥΡΑΡΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, δπως έντυσε ή πεθερά τή Μαρουδιά 
ΑΛΛΟΙ ΑΡΧΟΝΤΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΕΣ, Βουβά πρόσωπα

Ή A', Β' καί Δ' εικόνα στό σπίτι τοϋ Άκριτη Κωσταντά. Ή Γ εικόνα σ,το βοννό.
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Α ΕΙΚΟΝΑ

(Ή σκηνή στό σπίτι τοΰ Κωσταντά, πού παντρεύεται τή Μαρουδιά. Σ,τρω- 
μένο τραπέζι σέ μια δίχωρη αίθουσα μέ καμάρα στή μέση. Στή γωνιά τζάκι 
καί δίπλα ξύλα στιβαγμένα. Στόν ,τοίχο, στή μέση, ζωγραφισμένος ένας δικέ
φαλος αϊτός, καί δεξιά κι αριστερά του γύψινα ράφια κι άπάνω τους πιάτα 
μέ ζωγραφιές. Σ’ ένα τραπεζάκι δίπλα βρίσκεται λιβανιστήρι καί άσημένιο 
δοχείο μέ ροδόσταμο. Πολλοί καλεσμένοι καί καλεσμένες κ’ ένας λυράρης. 
Στή μέση τοΰ τραπεζιοΰ, άπέναντι στούς θεατές, τό άντρόγυνο. Στήν άκρη 
στέκει ό κεραστής μ’ ένα κανάτι στό χέρι. Τραγουδοΰν όλοι οί ξένοι, ένώ τό 
άντρόγυνο σηκώνεται καί χορεύει).

ΣΚΗΝΗ Α'

A'
Ό Κωσταντάς κ’ή Μαρουδιά 
σήμερα ζευγαρώνουν, 
χαίρεται ή φτωχολογιά 
κ’ οί άρχόντοι ξεφαντώνουν.

(γύρισμα)

’Αφήνω γειά γειτόνισσες 
μαθήτριες καί μαστόρισσες.

Β'

’Απόψε τά μεσάνυχτα 
ήρθε φωνή άπ’ άγγέλοι 
νά παντρευτή ό Αυγερινός 
νά κάν’ τήν πούλια ταίρι.

(γύρισμα)

’Έχει στό πηγούνι μήλο 
π’ άντικρύζει μέ τόν ήλιο.

Γ'

’’’Ηρθεν ή ώρα ή χρυσή 
ήρθε κ’ εύλογημένη 
νά πάρη αϊτός τήν πέρδικα 
τή χιλιοπλουμισμένη

(γύρισμα)

τά μάτια τσ’ έχουνε ζιμπούλια 
παίζουν δλα τά λουλούδια.

(Χτυπούν δλοι τά πηρούνια στά πιάτα, ένώ μιά άπ’ τίς άρχόντισσες 
σηκώνεται, παίρνει τό λιβανιστήρι καί λιβανίζει ,τ’ άντρόγυνο λέγοντας) :

Α' Αρχόντισσα: Κακό μάτι νά μή σας βασκάνη. Νά ζήσετε καί νά 
πολυχρονίσετε.

Κωσταντάς: Κέρνα, παιδί, κρασί στούς καλεσμένους μας.
Άρχόντοι: —Στήν ύγειά σου, Κωσταντά. Καλορίζικα.

—Στήν ύγειά σου, Μαρουδιά.
Α' ’Άρχοντας: Στ’ άλήθεια παίρνει ό άϊτός τήν περιστέρα. Ή λε

βεντιά τοΰ Κωσταντά δέν εΐναι μονάχα στό νησί ξακουσμένη, μά σ’ όλόκληρη τήν 
Ανατολή. Τά κατορθώματά του γίνανε θρύλος καί τά τραγουδάνε παντού δπως 
καί τά κατορθώματα τοΰ Διγενή. Δέν εΐναι μικρό πράμα, ένας νά τά βάλη μέ 
έκατό καί κάποτε μέ χίλιους. ‘Η άντρειά του συνταιριασμένη μέ τήν έξυπνάδα 
του έκανε θάματα όσες φορές τολμήσανε οί Σαρακηνοί νά μετρηθούνε μαζί του.

Α' Αρχόντισσα: Αληθινός άϊτός. "Ολοι οί λόγγοι κι δλα τά κορφο
βούνια άντιλαλοΰνε τή δύναμη καί τήν άξιοσύνη του.

Β' ’Άρχοντας: θαρρώ δμως πώς καί σάν τής Μαρουδιάς τήν όμορφιά 
δέ βρίσκεται άλλη σ’ δλο τό βασίλειο. Φαγώθηκε τ’ Άντρειόπουλο τοΰ Βυζαν
τίου νά τήν κάνη γυναίκα του, μά τοΰ Κωσταντά άξιζε κι ό Κωσταντάς τήν πήρε.

Β' Αρχόντισσα: Είναι πραγματικά τό πιό ταιριαστό ζευγάρι. Ό 
θεός νά τούς πολυχρονάη καί τούς δυό. Δέκα χρόνια πολέμαε τό παλληκάρι τούς 
Σαρακηνούςκαί σπίτι δέ χάρηκε. Καιρός ήταν, τώρα πού ήσυχάσανε κάπως τά 
πράματα, νά βρή λίγη ξαπόσταση πλάϊ σέ γυναίκα άγαπημένη.

Κ ωσταντάς : Εύγενικοί μου καλεσμένοι, εύχαριστώ γιά τά καλά σας 
λόγια. Πολλές φορές, σά νιός κ’ έγώ, είχα σκεφτή τό γάμο, μά οί περίστασες 
άλλοιώς προστάζανε. Καθώς τό ξαίρετε δλοι, τή Μαρουδιά εΐναι χρόνια πού τήν 
έχω στήν καρδιά μου, καί τής χρωστώ χάρη πού βάσταξε νά μέ καρτερέψη ώς σή
μερα, δστερις πού τήν τριγυρίζανε τόσα άρχοντόπουλα καί τόσα παλληκάρια.

Μαρουδιά: Ποιο παλληκάρι, άφέντη μου, σοΰ παράβγαινε έσένα στή λε
βεντιά καί στήν άρχοντοσύνη;

Κωσταντάς: Μά είχανε πλούτια άμετρα οί νέοι πού σέ ζήταγαν κ’ έγώ 
μπροστά τους λογιόμουνα φτωχός.

Μαρουδιά: Καί τί είναι τό λογάρι, άφέντη μου, μπροστά στό πλούτος 
τής καρδιάς; ’Άν οί άλλοι είναι άρχόντοι άπό γενιά, έσύ είσαι άρχοντας άπό κα- 
λωσύνη κι άντρειά.

A' ’Άρχοντας: Νά ζήσης, Μαρουδιά. Σωστά τά λές.
Κωσταντάς: Μά δλοι οί άλλοι νιοί ύπόσχονταν μιά ζωή ήσυχη κ’ εύτυ- 

χισμένη, ένώ έγώ, σάν πολεμιστής, δέν έχω νά τάξω στήν καλή μου άλλο άπό 
στενοχώριες κι άγωνίες.

Μαρουδιά: Τίποτε, θαρρώ, δέν άξίζει πιό πολύ γιά μιά γυναίκα άπ*  τό 
ν’ άγωνιά γιά ένα γενναίο παλληκάρι, πού μοίρασε τήν καρδιά του άνάμεσα σ*  
αύτή καί στήν Πατρίδα.

Β' ’Άρχοντας: Μπράβο, Μαρουδιά! Νά μάς ζήσης! Κι άλλωστε δέν 
πρέπει νά ξεχνάμε πώς οί άρχόντοι τής γενιάς καί τοΰ λογαριού θάπαυαν νά ύπάρ
χουν, άν τό Βυζάντιο δέ γεννούσε κι άρχόντους τής καρδιάς, σάν τόν Κωσταντά.

Μαρουδιά: Τ’ άκους, άγαπημένε μου;
Κωσταντάς: Σ’ εύχαριστώ, Μαρουδιά. *Η  άγάπη σου μοΰ δίνει φτερά. 

Σά θ’ άκούω τή ζεστή φωνή σου πλάϊ μου, θά ξεχνώ κάθε έννοια- θά μαλακώνουν
90
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ol θλίψες καί θά κλείνουν οί πληγές πού μ’ άνοιξαν οί πόλεμοι στό κορμί καί στή 
ψυχή.

(Ή Μαρουδιά στό μεταξύ δείχνει σά νάχη τή σκέψη της κάπου άλλου).

—"Ομως, Μαρουδιά μου, θαρρώ πώς ή σκέψη σου κάπου φτεροκοπάει αύτή 
τή στιγμή. Τά μάτια σου δείχνουν θλιμμένα· άν είναι τίποτε πού σέ βάζει σέ 
στενοχώριες καί κάνει τήν καρδιά σου νά πονά, πές μου το, άγαπημένη, γιά νάβλεπα 
πώς θά μπορούσα νά τ’ άποδιώξω και νά δώ νά φωτίζη τό προσωπάκι σου τό 
χαμόγελο της χαράς.

Μαρουδιά: Δέν κατάλαβες λάθος, άγαπημένε μου. "Ενα δνειρο ποδδα 
άπόψε μου ταράζει τή ψυχή. Κι δσο γελώ μέ τόν έαυτό μου καί λέω πώς είμαι 
κουτή ν’ άφήνω τά όνείρατα τά δηλητηριάζουν άδικα τή χαρά μου, άλλο τόσο φο
βάμαι. Κι δχι τόσο γιά μένα, δσο γιά σένα, Κωσταντά.

Κωσταντάς: (χαϊδευτικά). Τρελλό μου πλασματάκι, πικραίνεσαι μέ 
τά δολερά όνείρατα, τήν ώρα πού πρέπει νά μή νοιώθης άλλο άπό χαρά, άφου 
νικήσαμε δλες τίς άναποδιές ποδκοβαν τό δρόμο τής εύτυχίας μας καί δεθήκαμε 
πιά μέ τό γάμο γιά δλη μας τή ζωή 1

Α' "Αρχοντας: Πές τδνειρό σου, άρχόντισσα, νά ξεθυμάνης. Γιατί τά 
όνείρατα, δσο τά κρατά κανένας γιά τόν έαυτό του, τόσο πιό βασανιστικά γί
νονται. *Άν  τό θές, βέβαια, κ’ έσύ κι άν τό βρίσκη σωστό κι δ Κωσταντάς...

Κωσταντάς: Ναί, πές το, Μαρουδιά, νά ξαλαφρώσης τήν καρδιά σου.
Μαρουδιά: Νά. ’Ήμασταν, λέει, έσύ κ’ έγώ στό χαγιάτι άγκαλιασμέ- 

νοι. Κ’ έκεϊ, πέφτει ένα δρεπάνι, πού άπό που ήρθε δέν τώδα, καί κόβει τά χέρια 
σου πού μ’ άγκάλιαζαν, καί κατεβαίνουν δυό άρπάγια καί τώνα άρπάει έσένα 
καί σέ πετάει στόν Άφράτη καί τ’ άλλο άρπάει έμένα καί μέ πετάει σ’ ένα βουνό, 
άνάμεσα σ’ άγκάθια, σέ σκυλιά καί σέ γίδια. Κ’ ή μάνα σου, λέει, άπό δίπλα 
μάς κυτάει καί γελάει, γελάει, όλοένα γελάει καί φεύγει μακρυά κι δλο πιό μα- 
κρυά, ώσπου τή χάνω πιά άπ’ τά μάτια μου. Αύτό είναι τδνειρο πού μέ βασα
νίζει, άρχόντοι μου, καί, σάς παρακαλώ, μή μέ περιγελάσετε.

Κωσταντάς: (χαϊδευτικά) Αύτό σέ κάνει νά στενοχωριέσαι; Ή έννοια 
πού σέ ζώνει γιά μένα, πουκανα τόν πόλεμο έπάγγελμα, σπρώχνει τή φαντασία 
σου σέ φόβους, πού δημιουργούν αύτά τά όνείρατα. Βγάλτα άπ’ τό νού σου καί 
μή δίνης τόπο στή θλίψη, τώρα πού δέν πρέπει νά κάνουμε παρά χαρούμενες σκέ
ψεις γιά τό μέλλον μας. Ό βραχνάς τών πολέμων θαρρώ πώς ξεμάκρυνε πιά, 
δστερ’ άπ’ τίς συφορές ποδπαθαν οί Σαρακηνοί άπ’ τό στρατό του Αύτοκράτορα. 
Βέβαια είναι ύπουλοι, κ’ έκεϊ πού νομίζει κανείς πώς τά βάλανε κάτω, ξαναση- 
κώνουνται καί κάνουν καινούργιες έπιδρομές. Μά δσο πιό ύπουλοι γίνονται έκεϊ- 
νοι, τόσο πιό πολύ άντρειεύουμε καί μεϊς. Δέν ύπάρχει λοιπόν κανένας λόγος ν’ 
άνησυχής.

Α' ’Άρχοντας: ’Έτσι είναι, Αρχόντισσα, δπως τά λέει ό άντρας σου 
καί μή στενοχωριέσαι.

B' ’Άρχοντας: Μά καί βέβαια έτσι είναι.
Γ' ’Άρχοντας: Ναί, σωστά, σωστά.
Μαρουδιά : Σάς εύχαριστώ, άρχόντοι, πού μου σηκώσατε ένα βάρος άπ’ 

τή ψυχή μου. Αύτό θάναι, δίχως άλλο. Δώσε κρασί στούς άρχόντους, κεραστή. 
Κ’ έσύ λυράρη, τί κάθεσαι καί δέν μάς τραγουδάς τά κατορθώματα του άντρούλη 
μου, πού τόν θαυμάζουν δλοι οί φίλοι καί τόν τρέμουν δλοι οί όχτροί;

"Ολοι: Ναί, ναί, τραγούδα νά τ’ άκούσουμε. Πές μας τό τραγούδι του 
άγριοκάβουρα.

Λυράρης: Στις διαταγές σας, Άρχόντοι μου.
(Χτυπούν μαχαιροπήρουνα στα πιάτα καί κατόπι γίνεται σιωπή. 'Ο Λυ

ράρης τραγουδά:)
Τρώτε καί πίνετ’ άρχοντες κ’ έγώ νά σάς ξηγιέμαι. 
Κάτω στούς πέντε ποταμούς, κάτω στις πέντε βρύσες 
κάβουρας έκατοίκησε καί τρώει τούς ξακουσμένους. 
Σκοτώνει νιούς άπό γενιά, άνθρώπους του πολέμου 
κι άν είναι τρεις τρώει τούς δυό, άν είναι δυό τόν ένα.

A' ’Άρχοντας: Αλήθεια, τί ζημιές έκανε αύτό τό θεριό!
Α' Αρχόντισσα: Έμένα μου λές; Τρία άδέρφια έχω χαμένα έξαι- 

τίας του.
Β' Αρχόντισσα: Άμή έγώ; Δέν έχασα καί τόν πατέρα μου καί τόν 

άδερφό μου;
('Ο Λυράρης συνεχίζει τό τραγούδι).

Ό Βασιλιάς έσκέφτηκε, στέκει καί συλλογιέται 
χαμπάρια καί μηνύματα στόν Κωσταντά νά πάνε.
—’Έλα νά πάμε Κωσταντά, κι ό Βασιλιάς σέ θέλει. 
Μπήκε μέσα καί φόρεσε ρούχα τής ήλικιάς του 
άπάνω φόρεσε χρυσά καί κάτω χρυσταλλένια 
κι άπάνω άπάνω φόρεσε κείνα τά σιδερένια. 
Ζώστηκε καί στή μέση του τ’ άργυρο κουδουνάτο 
καί πήρε καί στό χέρι του τό σιδεροκοντάρι.

Β' "Αρχοντας: Κοντάρι μιά φορά! Τρεις δέν τό σηκώνουν, κι δ Κω
σταντάς τό σηκώνει μοναχός του.

(Ό Λυράρης συνεχίζει)
—Σάν τί μέ θέλεις, Βασιλιά, κ’ έμήνυσες καί ήρθα;
—’Ά ! Κωσταντά, ’Ά ! Κωσταντά, άξιο μου παλληκάρι 
κάβουρας έκατοίκησε κάτω στις πέντε βρύσες 
καί τρώει νιούς άπό γενιά κι άνθρώπους τού πολέμου 
καί μούφαε τά στρατεύματα κι δλα τά παλληκάρια.
—Νά μή φοβάσαι, Βασιλιά, κ’ έγώ θά τόν νικήσω.

Α' Αρχόντισσα: Νά μή φοβάται ένας λόγος ήταν. Μά δλος ό κό
σμος είχε ξεσηκωθή στό κεφάλι του.

Β' Αρχόντισσα: Τί προσευχές, τί άγρυπνίες, τί νηματώματα γενή- 
κανε στις έκκλησιές γιά νά πάψη τό κακό ! Τίποτε δμως. θαρρείς καί ήταν κα- 
τάρα θεού.

Α' ’Άρχοντας: Καί πώς δά, δέ θά μάς εύρισκε ή κατάρα τού Θεού, 
πού μέσα στήν περηφάνεια μας γιά τό μεγαλείο τού κράτους μας τόν είχαμε άπο- 
λησμονήσει !

Β' ’Άρχοντας: Είχαμε ξεχάσει πώς έκείνος πού μάς έδωσε τή δόξα 
μπορούσε καί νά μάς τήν πάρη.
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Α Αρχόντισσα: Ελα, λυράρη, λέγε τό τραγούδι σου.

(Ό Λυράρης συνεχίζει)
Ό κάβουρας κι ό Κωσταντάς τήν πάλην άρχινήσαν, 
μά τρεις ή μέρες πάλευαν, τίποτες δέν του κάνει 
κι άψήλωσεν είς τόν θεόν καί τόν παρακαλάει*  
καί του έπάκουσ’ ό θεός ποδναι είς τά ούράνια. 
Έτάνυσε στή μέση του, βρήκε άργυρό θηκάρι 
καί στό άργυροθήκαρο βρήκε άργυρό μαχαίρι, 
και μονομιάς στόν άφαλό του κάβουρα τό μπήγει. 
Τή μιά δαγκάνα έκοψε, τή φόρτωσε στ’ άμάξι 
γιά νά τήν πάη στό Βασιλιά πεσκέσι στό Παλάτι.

Α Αρχοντας: θεριό πού ήτανε ! Μιά δαγκάνα του γιόμισε ένα άμάξι! 
Β Αρχοντας: Άφοΰ ή ράχη του ήταν, λένε, πλατειά σάν ένα άλώνι.

('Ο Λυράρης συνεχίζει)

Κι άπολογήθη ό Βασιλιάς καί λέει του Κωσταντίνου:
—Χίλια μπράβο, λεβέντη μου, του κόσμου παλληκάρι, 
έλα νά γίνης βασιλιάς στό θρόνο νά καθήσης.
Κι άπολογήθη ό Κωσταντάς κ’ είπε στό Βασιλέα:
—Έγώ δέ θέλω, Βασιλιά, θρόνο νά μου χαρίσης· 
’ποχαιρετώ κι άφήνω γειά στό σπίτι μου νά πάω.

(Χτυποΰν ,τά μαχαιροπήρουνα στά πιάτα)

"Ολοι μαζί: Μπράβο! Μπράβο! Στήν ύγειά τοΰ Κωσταντά. (Σηκώ
νουν τά ποτήρια) Στήν ύγειά τοΰ Λυράρη !

Κωσταντάς: Εύγενικοί μου καλεσμένοι, άκοΰστε. Δέν ήταν κάβουρας 
δπως τόν θαρρείτε. '’Ήταν ένας πολεμόχαρος Σαρακηνός μέ τό στρατό του. Κ*  
οί δαγκάνες του ήταν μηχανές τεράστιες, πού ανοίγανε σιδερένια στόματα κι άρ- 
πουσαν μολυβολίθαρα σά βοϊδοκέφαλα καί τά πετοΰσαν άπάνω στούς δικούς μας. 
Και που νά σάς λέω τότε τό κακό που γινόταν!

ΣΚΗΝΗ B'

(Οί ίδιοι τής προηγούμενης σκηνής. Μπαίνει ένας υπηρέτης τοϋ Κω
σταντά καί περιμένει νά τοϋ δοθή ή άδεια νά μιλήση).

Κωσταντάς: (Στόν ύπηρέτη) Λέγε, τί θές;
Υπηρέτης: ’Άρχοντα Κωσταντά, ένας σπαθάριος είναι άπέξω καί θέλει, 

λέει, νά σέ δή άμέσως.
Κωσταντάς: ’Άς έρθη μέσα. Κι άκουσε δω*  ή μητέρα μου που είναι; 

Γιατί δέν έρχεται κ’ έκείνη νά καθίση μαζί μας στό τραπέζι; Πές της πώς τήν 
περιμένω.

Ύ π η ρ έ τη ς : Βγήκε μιά στιγμή μέ τόν καμπούρη τόν ύπηρέτη, νά πάη στήν 
έκκλησιά προσφορές καί νάμα, γιά τή γιορτή πού κάνει αΰριο.

Κωσταντάς: Μόλις γυρίση, νά τής πής πώς τήν περιμένουμε. Δέν κάνει 
νά λείπη ή πρώτη κυρά του σπιτιού άπ’ τό τραπέζι του γάμου.

‘Υπηρέτης: "Οπως ορίζεις, ’Άρχοντα Κωσταντά!
(Βγαίνει ό υπηρέτης κι ό Κωσταντάς συνεχίζει)

Τί νά θέλη ό σποίθάριος τέτοια ώρα;
Α' ’Άρχοντας: θάναι σταλμένος γιά νά σέ συγχαρή γιά τό γάμο σου, 

θαρρώ.
Κωσταντάς: Μά ό Διοικητής μοδστειλε τά συγχαρητήρια καί τίς 

εύχές του.

ΣΚΗΝΗ Γ'

(Οί ίδιοι εκτός άπό τόν ύπηρέτη. Μπαίνει ό Σπαθάριος).

Σπαθάριος: Παρακαλώ τόν ’Άρχοντα Κωσταντά καί τούς άλλους 
Άρχόντους καί τίς Αρχόντισσες νά μοΰ δώσουν τήν άδεια νά τούς χαιρετίσω.

Κωσταντάς: Καλώς ήρθες, σπαθάριε, στό σπιτικό μου.
Ο i άλλοι: Καλή σου μέρα, σπαθάριε.
Κωσταντάς: Καίταδέξου τό τραπέζι μου.
Σπαθάριος: Εύχαριστώ, ’Άρχοντα Κωσταντά. Δέν έχω δμως δυστυ

χώς καιρό. Ήρθα σταλμένος γιά νά σοΰ φέρω ένα πολύ έπείγον μήνυμα.
(Βγάζει άπό τόν κόρφο του ένα τυλιγάδι καί τό προτείνει στόν Κωσταντά).

Κωσταντάς: (τό παίρνει, τό άνοιγει και ρίχνει μια βιαστική ματια) 
Άρχόντοι μου, φαίνεται πώς ή αγαπημένη μου γυναίκα σωστά προαιστάνθηκε 
τ’ όνειρό της ήταν, θαρρώ, προφητικό. Δέν προφτάσαμε ν άνασάνουμε, καί φαί
νεται πώς καινούργιες περιμένουν ταλαιπωρίες τό λαό μας. (Στό σπαθάριο) 
Ανάγγειλε παρακαλώ, σπαθάριε, στό Στρατηγό, πώς έρχομαι άμεσως.

Σπαθάριος: Στις διαταγές σου, ’Άρχοντα Κωσταντά. (Φεύγει).

ΣΚΗΝΗ Δ'

(Οί ίδιοι έκτος άπ’ τό σπαθάριο).

Κωσταντάς: Φαίνεται πώς οί Σαρακηνοί μάς έτοιμάζουν πάλι έπιδρο- 
μές, άν δέν τίς έχουν άρχίσει κιόλας, (διαβάζει δυνατά τό γράμμα) «Έγώ ό 
’Ιωάννης Κακορίζος, Ναύαρχος καί Στρατηγός τοΰ θέματος Κύπρου, του κρα- 
ταιοΰ Βυζαντίου, έπινεύσει τοΰ θεοπέμπτου Αύτοκράτορος Αύγούστου Κώνσταν- 
τος Β', καλώ έπειγόντως τόν Άκρίτην Κωνσταντάν είς πολεμικόν Συμβούλιον έν 
τώ μεγάρω τής Τοποτηρητείας σήμερον τό έσπέρας. Κακή μοίρα, τό άπομεμα- 
κρυσμένον τοΰτο τμήμα τής θεοφυλάκτου Αύτοκρατορίας, τό όποιον καί πρότερον 
δεινάς ύπέστη συμφοράς, εϊλκυσε καθ’ δλας τάς ύπαρχούσας πληροφορίας τά 
άπληστα βλέμματα τοΰ άσεβοΰς Μωαβία, διό καί θεωρείται έπάναγκες δπως εϊ- 
μεθα πανέτοιμοι πρός άπόκρουσιν πάσης έπιθέσεως».
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Α' Άρχοντας: Άλοίμονο στά νιάτα πάλι, πού θά στρατευθούν πρίν 
νοιώσουν λίγη άνάπαυση.

Α' ’Αρχόντισσα: Κακό πού βρήκε πάλι τό νησί μας!
Β ’Άρχοντας: Άλοίμονο στούς κάμπους μας καί στά χωριά μας.
Μαρουδιά: Μαχαίρι δίκοπο μου σχίζει τή ψυχή, αγαπημένε μου, ή σκέ

ψη πώς, πρίν προφτάσω νά σέ χαρώ, θά σέ χάσω άπό κοντά μου. Σάν φύλλο 
μυγδαλιάς τρέμω γιά τή στέρησή σου. Ναί, πολύ γρήγορα άλήθεψε τδνειρο ποδχα 
δη άπόψε βράδι. Πάντα συνήθιζε νά τό λέη ή μάνα μου, πώς τά κακά όνείρατα 
γρήγορα ξεδιαλύνουν κ’ είν’ τά καλά πού παραργοϋν καί δέν μας συντυχαίνουν. 
’Άν δμως ή Πατρίδα σέ καλή, άν τό καθήκον σέ φωνάζη, έγώ ή ίδια θά σέ ξεπρο- 
βοδήσω σά θά φεύγης, κι άς είμαι τριών μονάχα ήμερων νύφη, κι άς σχίζεται 
σέ χίλια κομμάτια άπό τόν πόνο ή καρδιά μου.

('Ο Κωσταντάς αγκαλιάζει τρυφερά τή γυναίκα του).

Κωσταντάς: Σ’ ευχαριστώ, άγαπημένη μου. Τδξερα πώς έτσι θά φερ
νόσουν. θά πάω έκεΐ πού προστάζει τό καθήκον μου, κ’ ή αγάπη σου θά κάνη 
τό θάμα νά νικήσω καί νά γυρίσω γρήγορα κοντά σου. Και τίποτε πιά κατόπι 
δέ θά ταράξη τήν εύτυχία μας.

Α' ’Άρχοντας: Μπράβο, γενναίε Άκριτη.
B' ’Άρχοντας: Νά μάς ζήσης κ’ έσύ, Αρχόντισσά μας, άξια γυναίκα 

άξιου παλληκαριου, καί νά χιλιοχρονίσης. *Άμα  έχουνε τέτοιες γυναίκες οί λε
βέντες μας γίνονται διπλά γενναίοι.

Γ' ’Άρχοντας: Νά μάς ζήσετε κ’ οί δυό.

καί δός μου τήν εύχή σου. Πλάϊ σου, στό πόδι μου, άφήνω τή Μαρουδιά. ’Αγάπα 
τη νά σ’ άγαπά καί στήριζέ τη νά σέ στηρίζη, άν γίνη άνάγκη νά λείψω γιά 
καιρό.

θεοφάνα: θά κάνω πέτρα τήν καρδιά μου, άφου έτσι τό θές, παιδάκι 
μου. Καί γιά τή Μαρουδιά μήν έχης έννοια, γιατί άν έσύ τήν άγαπδς πέντε, έγώ 
τήν άγαπώ δέκα. Του παιδιού μου ή γυναίκα, παιδί μου είναι. *Άν  χρειαστή νά 
φύγης, νά πας στήν εύχή μου καί μέ τή δύναμη του θεού γρήγορα νά γυρίσης.

(Ό Λυράρης τραγουδά, ένώ κλείνει σιγά σιγά ή ΑΤΛΑΙΑ).

Ό Κωσταντάς τριάντα χρονώ γυναίκα δέν έπήρε 
κι άπ’ τούς τριάντα κ’ ύστερα γυναίκα λέει νά πάρη. 
Σάββατο άρραβωνιάζεται, τήν Κυριακή παντρεύτη 
καί τή Δευτέρα τό πρωί τούρχεται τό ταξίμι. 
Κόρη, νά κάνης τήν καρδιά πέτρα νά μή ραγίση, 
προσκύνα καί τήν Παναγιά γερός νά σου γυρίση.

ΣΚΗΝΗ E'

(Μπαίνει ή Θεοφάνα, μητέρα τοϋ Κωσταντά).

θεοφάνα: Τί άκούω, παιδάκι μου! θά φύγης; Σέ καινούργιο πάλι 
καημό θά μέ βουτήξης;

Κωσταντάς: Μάνα, άν ή Πατρίδα τό θέλη, δέ μπορώ νά τής τό άρνηθώ.
θεοφάνα: ’Έχει κι άλλα παιδιά ή Πατρίδα, μά έγώ ένα σ’ έχω καί 

μοναχό. ’Άς πάνε κι άλλοι πιά νά πολεμήσουν. Τόν πατέρα σου δέν τόν χάρηκα 
κοντά μου. Πάντα μούλειπε στούς πολέμους, ώσπου άχαρο κοντάρι μοΰ τόν πήρε 
γιά πάντα και μέ βούτηξε στά μαύρα. Παρηγοριά είχα έσένα, μά καί σύ άπό 
είκοσι χρονώ ρίχτηκες στις μάχες καί ρήμαξες χειρότερα τήν καρδιά μου. Καί 
τώρα πουλεγα πώς θά ριζώσης πιά στόν τόπο σου καί θά καλοκαρδίσης κ’ έμέ 
τή μαύρη μάνα σου λιγάκι, φεύγεις πάλι μακριά μου, κ’ ένας θεός τό ξαίρει 
άν θά ζήσω νά σέ ξαναδώ.

(Στό μεταξύ τόν πλησιάζει καί τοϋ χαϊδεύει τό κεφάλι).

Κωσταντάς: (πιάνοντας τό χέρι τής μάνας του καί χαϊδεύοντας καί 
φιλώντας το). Μάνα, δέ σέ άδικώ πού παραφέρνεσαι, γιατί καταλαβαίνω πόσο 
μεγάλος είναι ό καημός τής μητέρας, πού βλέπει τό παιδί της νά τής φεύγη, τή 
στιγμή πού νόμιζε πώς θά τδχε κοντά της στήριγμα στά στερνά της. Μά, στήν 
Πατρίδα δέ στέκει νάρνιόμαστε τή βοήθειά μας. Σφίξε, μανούλα, τήν καρδιά σου
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Β ΕΙΚΟΝΑ

(Δωμάτιο στο σπίτι τοΰ Κωσ,ταντά. Διάφορα κοινά έπιπλα. ’Επικρατεί 
άταξια. Στη γωνία, τα πιο απίθανα πράματα: ένα σκαμνάκι, μιά άγκλίτσα, 
ενα ράσο, μιά καλογερίστικη σκούφια, ενα βουργί, ενα μεγάλο ψαλίδι. "Ενας 
καμπούρης υπηρέτης, λιγάκι κουτός, πηγαινοέρχεται καί γελά).

θεοφάνα: Κι άκουσε δω. 'Η κυρά σου κάπου θά πάη κατόπι γιά δου
λειά. Πρόσεξε καλά. Σ’ δσους σέ ρωτάνε άν τήν είδες, νά λές πώς δέν τήν 
είδες, γιατί δέ θέλει νά ξαίρη κανείς που πάει.

Υπηρέτης: Καί σύ άν μέ ρωτήσης τό ίδιο νά σου πω; Χί, χί, χί. Δέν 
ξαίρω που πήε, έ! XI, χί, χί.

θεοφάνα: ’Άντε χάσου τώρα. Ναι, τό ίδιο θά πής καί σέ μένα. Πή
γαινε καί μή ξανάρθης έδώ άν δέ σέ φωνάξω.

Υπηρέτης: Καλά, πάω, πάω· χί, χί. Τό ίδιο θά πώ καί σέ σένα. 
Χί-χί-χί.

(Φεύγει ό υπηρέτης)

ΣΚΗΝΗ A'

Υπηρέτης: Χί, χί. Τρελλάθηκε ή γριά. Χί, χί, χί. Τάχει πάλι μέ τή 
νύφη της. Άπ’ τήν αύγή μουρμουράει καί βρίζει, χί, χί, χί. Σίγουρα τρελλά
θηκε. Καί βρήκα καί γώ ό καημένος τό μπελά μου. — Καμπούρη, τρέχα νά μου 
φέρης ενα ράσο καί μιά σκούφια παπαδίστικη. — "Ημαρτον, θεέ μου! Τί θά τό 
κάνη τό ράσο; Χί, χί. Καλόγερος θά ντυθή; — Καμπούρη, τρέχα στόν καρεκλά 
νά φέρης ένα σκαμνί. — Τόσες καρέκλες έχουμε καί σκαμνί θέλει νά κάθεται; 
Χί, Χ^> — Καμπούρη, νά πας τά βρής βοσκούς καί νά μου φέρης μιάν άγκλίτσα.
ΓΙλήρωσέ την δσα δσα. — Χί, χί, χί. Μετάνοιωσε. Δέ θά γίνη καλόγερος ή γριά, 
θά γίνη βοσκός. — Καμπούρη, πάρε μου γρήγορα κ’ ένα μεγάλο ψαλίδι κ’ ένα 
βουργί. — ’Ά σίγουρα βοσκός θά γίνη. Χί, χί, χί.

(Μπαίνει ή μητέρα ,τοϋ Κωσταντά).

ΣΚΗΝΗ Β'

θεοφάνα: Τί έκανες μωρέ;
Υπηρέτης: Τί έκανα; ’Έκανα τίποτε; Χί, χί.
θεοφάνα: Τί έκανες μωρέ, μ’ έκείνα πού σοδπα νά μου βρής; Κουτέ, 

πού δλο χαζογελάς.
Υπηρέτης: ’Ά ! έκεΐνα πού μοδπες; πού θά ντυθής καλόγερος; Χί, χί. 

’Ά δχι, πού θά γίνης βοσκός, ήθελα νά πω.
θ εοφάνα: Βρέ θεόκουτε! Τ’ άγόρασες δσα σου παράγγειλα; Τό σκα

μνί, τό ράσο, τή σκούφια, τήν άγκλίτσα...
Υπηρέτης: ’Ά, γιαυτά μιλάς; Πές το ντέ! Νά τα δλα στή γωνιά, 

(πρός τό κοινό) Δέν καλοβλέπει ή κακομοίρα καί δέν τάδε. Χί, χί. Καί τά θέλει 
δλα· θά γίνη κι άπ’ τά δυό· καί βοσκός καί καλόγερος. Πώς τής ήρθε τέτοια 
ιδέα; Οί άποκρηές άργουν άκόμη πολύ. Χί, χί.

θεοφάνα: ’Άντε τώρα. ’Άφησε τις παλαβομάρες κι άμε νά πής στήν 
κυρά σου τή Μαρουδιά νά ρθή δωπέρα πού τή θέλω.

Υπηρέτης: Πάω, πάω άμέσως· χί, χί. ’Ά, μου φαίνεται πώς θά ντυθή 
αύτή καλόγερος καί θά ντύση τή Μαρουδιά βοσκό. Χί-χί-χί.

ΣΚΗΝΗ Γ'

θεοφάνα: (μόνη) Καί τώρα, πουλάκι μου, θά λογαριαστούμε οί δυό μας. 
Πολλή ύπομονή σου πήρα. Πολύ καιρό βάσταξα νά σέ βλέπω μπροστά μου, νά 
κάνης τή νοικοκυρά. Άκους έκεΐ! Νάμαι κυρά στό σπίτι μου τόσα χρόνια καί 
τώρα νά μπή αύτή καί νά μου κοκορεύεται! Τόσα κορίτσια άπό γενιά του προ
ξενεύανε του προκομένου του γιου μου, κι αύτός πήγε καί μου κουβάλησε δωπέρα 
τή γύφτισσα, τή τσιτσιδόποδη. Άμ’ θά τή συγυρίσω έγώ. Δυό κυράδες μέσα 
στό ίδιο σπίτι δέ χωράνε.

ΣΚΗΝΗ Δ'
(Μπαίνει ή Μαρουδιά).

Μαρουδιά: Μου παράγγειλες μέ τόν ύπηρέτη, μητέρα, νά ρθώ. Τί 
μέ θές;

θεοφάνα: Ρωτάς τί σέ θέλω; Τί χάλια είν’ αύτά; Γιατί δέν πιάνεις 
μιά σταλιά νά συγυρίσης; θές μονάχα νά σέ φωνάζουνε κυρά. Μά οι κυράδες 
είναι καί νοικοκυράδες.

Μαρουδιά: Δέ μοδπες, μάνα, έσύ νά μήν άγγίζω πουθενά, γιατί σου 
χαλνώ δ,τι φτιάξης; Κι δσες φορές δοκίμασα νά κάνω κάτι, δέ μοΰμπηξες τις 
φωνές καί τις βρισιές;

θεοφάνα: Καί μήπως σου περνά νά κάνης καί τίποτε τής προκοπής; 
Περιμένω συγύριση άπό μιά παλιογύφτισσα; Είσαι βάρος τής γής καί του νοι
κοκυριού μου. Άπ’ τόν καιρό πού πάτησες τό πόδι σου στό σπιτικό μου, μονάχα 
συφορές μάς έφερες. Τρεις μέρες υστερ’ άπ’ τό γάμο σου ξόρισες τό νοικοκύρη. 
Δέν πέρασε πολύς καιρός καί μύρτωσαν τά στάχια. Καί σά νά μήν έφταναν αύ
τά, έκατό γιδοπρόβατα μάς χάλασε ή άρρώστεια.

Μαρουδιά: Μάνα, γύφτισσα νά μή μέ λές, γιατί καλά τό ξαίρεις πώς 
είμαι άπό γενιά κι άς είμαι καί φτωχή. Τί φταίω γώ άν καλέσανε τόν άντρα μου 
στόν πόλεμο; Ούτε σωστό, μά οδτε βολετό ήταν νά τόν μποδίσω, μιά καί ή Πα
τρίδα είχε τήν άνάγκη του. Τί φταίω άν μύρτωσαν τά στάχια κι άν ψόφησαν τά 
γιδοπρόβατα; Ό θεός τό θέλησε νά στείλη καί τό μύρτο καί τήν άρρώστεια.

θεοφάνα: Τό κακό σου ποδαρικό τά φταίει δλα. Πώς δά, θά περι
μέναμε χαΐρι, μιά καί ό νους σου άντί νάναι στό σπιτικό σου είναι στους άγαπητι- 
κούς σου;
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Μαρο υ δ ιά : Μάνα...
θ ε ο φ ά ν α : Δέν τό λέω έγώ. Ό κόσμος τό λέει. Τό γράψανε κιόλας 

και του άντροΰς σου κ’ έστειλε γραφή καί μέ ρωτάει.
Ί Μαρουδιά: χαίρεις πολύ καλά πώς είναι ψέματα δλα αύτά, μητέρα, 

.χαίρεις πολύ καλά πώς ούτε άπ τό σπίτι βγήκα ποτέ μονάχη, ούτε στό σπίτι 
μπήκε κανένας ξένος άπ’ τή μέρα πουφυγε στόν πόλεμο ό Κωσταντάς.

Θεοφάνη: Ψέματα, ξεψεματα, άφου τά λέει ό κόσμος πάει νά πή πώς 
είναι άλήθεια^ “Ολοι στ°ν τ°'ΓΤΟ αυτό πιστεύουν καί, μιά πού τό πιστεύουν, 
ή υπόληψη του γιου μου έχει λερωθή. Είδες γάτα νά τσαγκρουνίση τό ρούχο σου 
καί νά μή σου βγάλη άς είναι και μιά κλωστή; ’Εσένα σέ τσαγκρουνάνε δλες οί 
γάτες τής πολιτείας καί των γύρω χωρίων. Δέ θ’ άφήσω μιά ξενομπασμένη νά 
λερώνη τήν ύπόληψη του παιδιού μου καί του σπιτικού μου.

Μαρουδιά: Τί έγραψες, μάνα, έσύ στόν Κωσταντά;
θεοφάνα: Τι νά τού γράψω; Μήπως ήθελες νά τού πώ πώς δέν τά πι

στεύω, πράματα πού τά πιστεύει δλος ό ντουνιάς;
Μαρουδιά: Καί δέ φοβήθηκες τό θεό; Δέ λογάριασες τήν κρίση του; 

Βαραίνει πιο πολύ γιά σένα ή κρίση τού κόσμου — κι αν άκόμη πιστέψω πώς τά 
λέει ό κοσμος αυτά πού άραδιάζεις — πού δέ τό πιστεύω — άπό τήν κρίση τού 
θεού; Γυναίκα είσαι έσύ, γιά λάμια; Καί άν δέ μέ λυπήθηκες έμένα, πού 
σουμαι μιά ξένη, δέ λυπόσουνα τουλάχιστο τό γιό σου, πού δέν τόνε φτάνει πού 
πολεμάει καί βασανίζεται, θάχη τώρα νά τόνε τρώη κι ό άβάσταγος πόνος, πώς 
ή γυναίκα του τόν πρόδωσε; Μάνα, σκέψου άλλη μιά φορά. "Αν δέ θάχης νά 
δώσης λόγο στούς άνθρώπους, θά δώσης όμως σίγουρα στόν Πλάστη. Αύτός τά 
βλέπει δλα καί τά ξαίρει δλα. Τί ψυχή θά τού παραδώσης;

θεοφάνα: Βέβαια. Καλά τά κατάφερες καί τόν ξαπόστειλες, λέγοντάς 
του πώς ή Πατρίδα στέκει πάνω άπ’ τή γυναίκα του καί τό σπιτικό του, μά λογά
ριασες χωρίς τον ξενοδοχο, όμορφούλα μου. Δέ θ’ άφήσω έγώ νά καταστρέψης 
τό σπίτι μου.

(Παίρνει τό σκαμνί καί τό βάζει στή μέση τής σκηνής).

—Τό καλό πού σού θέλω, νά μή σέ βρή γυρίζοντας ό Κωσταντάς στό σπίτι, 
γιατί θά σέ σφάξη σάν τραγί.

Μαρουδιά: Νά φύγω, μάνα, άφοΰ τό θές, νά πάω στή μητέρα μου. Καί 
σά γυρίση ό άντρας μου καί μάθη τήν άλήθεια, ξαναγυρνώ κοντά του αν μέ θέλη, 
γιατί ποτέ δέ θά πάψω νά τόν άγαπώ.

θεοφάνα: θά φύγης άπό τό σπίτι, ναί· δχι δμως ήσυχα κι ώραΐα δπως 
θές έσύ, μά δπως θέλω έγώ. Δέ θά πας στή μάνα σου, μόνε θά πάρης τά πέντε 
γίδια πού μάς μείνανε καί θά πας στό βουνό νά τά βοσκάης. Καί δέ θά γυρίσης 
στόν κόσμο, άν δέν τά κάνης χίλια. Κάτσε κεί.

(Τή σπρώχνει καί τήν καθίζει στό σκαμνί, άρπα τό ψαλίδι καί τής κόβει 
τις πλεξούδες καί τής φορά στό κεφάλι τόν καλογερίστικο σκούφο).

—•’Όμορφη πούσαι τώρα! χά-χά-χά. Ήρθες δωπέρα μέ τις χωριατοπλε- 
ξούδες καί τό τσεμπέρι καί γίνηκες κυρά μ’ άρχοντικά χτενίσματα κι άγκράφες. 
’Έτσι δμως πού σ’ έκανα τώρα, θ’ άρέσης πιό πολύ στούς άγαπητικούς σου. 
Χά-χά-χά.

Μαρουδιά: Μάνα, λυπήσου με !
(Κάνει νά φύγη μά ή πεθερά τήν τραβάει).

θεοφάνα: Στάσου, κι άκόμη δέν τελέψαμε. Κι άκουσ’ έδώ. Άπ*  τό 
στόμα σου νά μή ξαναβγή ή λέξη «μάνα», γιατί μιας γύφτισσας μάνα έγώ δέν 
είμαι...

(Τής δίνει τό ράσο. Κ’ ένώ ή Μαρουδιά τό φοράει, ή πεθερά συνεχίζει)

—Φόρεσέ το. Νά δής τί ώραΐα πού θά σού πηγαίνη. Αύτό μάλιστα· σού 
ταιριάζει’ ήρθες χωριατοφορεμένη τσούπρα καί γίνηκες άρχόντισσα’ καί θάρ
ρεψες πώς θάφηνα έγώ νά μού πάρης τό παιδί μου καί τό νοικοκυριό μου μέσ’ 
άπ’ τά χέρια μου. Γελάστηκες δμως. Πάρε τώρα καί τήν άγκλίτσα καί τό 
βουργί. (Φωνάζει τόν ύπηρέτη) Καμπούρη ! Μωρέ Καμπούρη !

Υπηρέτης: (άπέξω) Τί είναι κυρά;
θεοφάνα: Τσακίσου μωρέ, καί φέρε μου ένα παξιμαδόψωμο καί καμμιά 

δεκαριά κρεμμύδια, (στή Μαρουδιά) θά πάρης τό ψωμί καί τά κρεμμύδια γιά 
νά μή ψοφολοήσης δσο νά βρής άγριόχορτα στό βουνό πού θά πας. Καί πρόσεξε 
πολύ καλά. Βάλε το καλά στό νου σου: άν θέλης τή ζωή σου, νά μή φανης 
στόν κόσμο, άν δέ χιλιάσης τά πέντε γίδια πού θά πάρης μαζί σου. Άλλοίμονό 
σου, κακομοίρα, άν ξαστοχήσης τή βουλή μου.

ΣΚΗΝΗ Ε'

(Μπαίνει δ καμπούρης κρατώντας τό παξιμαδόψωμο καί λίγα κρεμμύδια).

θεοφάνα: (Στή Μαρουδιά) Πάρτα καί φεύγα. Κι άν δέ σου φτάνουν 
τά κρεμμύδια, πές στόν καμπούρη νά σου φέρη λίγα άκόμη...

Μαρουδιά: Κυρά, ψωμί δέ μουδωσες καί ρωτάς άν θέλω άλλα 
κρεμμύδια;

θεοφάνα: Πολύ σου είναι καί τό παξιμάδι. Κι άν δέ βρής νερό νά τό 
βρέξης, τόσο τό καλύτερο. Κάνεις καί οικονομία, (φεύγει).

Μαρουδιά: θεέ μου, έσύ πού βλέπεις αύτή τήν άδικία, κάνε να φανε- 
ρωθή ή άθωότητά μου μπροστά στά μάτια του άντρός μου. Γιά κανένα άλλο δέ 
μέ νοιάζει, μά ό Κωσταντάς δέ θέλω νά πιστεύη πώς πρόδωσα τήν άγάπη του.

(Τραγουδά θλιβερά ένώ κυτάζει ενα γύρω τό σπίτι πού αφήνει καί συνε
χίζει φεύγοντας:)

Ξενητεμένο μου πουλί 
τί πίκρες σέ ποτίζω, 
άθελα τήν καρδούλα σου 
πώς σου τηνέ ραγίζω! 
Παρακαλώ σε, σπίτι μου 
γλυκό κι άγαπημένο, 
νά πής τά χαιρετίσματα 
στόν άντρα πού προσμένω.

(Βγαίνει)

Υπηρέτης: Κοιτάτε κεί τί γίνεται ! Νά κατηγορανε μιάν άγια γυναίκα 
σάν αύτή. Τί σκαρφίστηκε ή παλιόγρηα γιά νά ξορίση άπ τό σπίτι τή γυναίκα 
του γιου της! Σίγουρα, θ’ άνέβηκε πολύ ψηλά δ θεός αύτό τόν καιρό, γιά νά 
μή βλέπη τ’ άδικα πού γίνονται δωπέρα καί νά μή ρίχνη τ’ άστροπελέκια του
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άπάνω στό κεφάλι τής κακούργας μάνας. Χί, χί, χί. Κρυμένος έκεΐ πίσω άκουσα 
όλες τίς ψευτιές πού ή παλιόγρηα άράδιαζε. Λέει ό κόσμος τό καί τό... Γρά
ψανε στόν Κωσταντά τό καί τό... Τόν κακό της τόν καιρό καί τή ψυχρή της 
μέρα. Κανένας δέ ξεστόμισε κακό λόγο γιά τή Μαρουδιά καί κανένας δέν έγρα
ψε κακό. "Ολοι μιλάνε γιά τήν τιμιότητά της κι δλοι κλαΐνε γιά τά μαρτύρια 
πού τραβάει άπ’ τή γρηά κουκουβάγια. Προχτές άκόμη ό παπάς έλεγε πώς θά 
τάγραφε τοΰ άψεντικοΰ τά βάσανα της κυράς, μά δέν ήξαιρε που νά γράψη, γιατί 
δέ μολογάνε τόν τόπο πού γίνονται οί πόλεμοι... Μά τί μέ νοιάζει έμένα, χί, χί, χί, 
δέ λέω τίποτε έγώ μή βρω τόν μπελά μου άπ’ τή στρίγγλα. Κάλλιο κουτός παρά 
πεθαμένος. Χί, χί, χί. (φεύγει).

ΑΥΛΑΙΑ

Γ' ΕΙΚΟΝΑ

ΣΚΗΝΗ Α'

(Ή σκηνή στό βουνό. Ή Μαρουδιά πλαγιάζει στή σκιά ενός δέντρου, 
έχοντας πλάι της ένα τσοπανόσκυλο, καί τραγουδά θλιμμένα).

Πέντε χρόνια
— άχ, Παναγιά μου — 
πέντε χρόνια έρημιά 
στό λιοπύρι
— άχ, Παναγιά μου — 
ξεροβόρι καί χιονιά.

Δέν τήν κλαίω
— άχ, Παναγιά μου — 
δέν τήν κλαίω τήν όμορφιά 
μόνο κλαίω
— άχ, τόν καλό μου — 
πού τόν τρώει ή ξενητιά.

(σηκώνεται σιγά-σιγά)

—Πέντε χρόνια, ναί, πέντε όλάκερα χρόνια. Ποιός νά μου τδλεγε πώς μέσα 
στήν πιο μεγάλη μου εύτυχία θά μ’ ευρισκε ή πιο μεγάλη δυστυχία! Περηφανεύ- 
τηκα πολύ φαίνεται γιά τήν τύχη πού μοδχε έρθει κι ό Θεός άγανάκτησε γιά τήν 
άπρεπη περηφάνεια μου, γιά νά μέ τιμωρή μ’ αύτό τόν τρόπο.

(τραγουδά τή β' στροφή)

Δέν τήν κλαίω
— άχ, Παναγιά μου — 
δέν τήν κλαίω τήν όμορφιά 
μόνο κλαίω
— άχ, τόν καλό μου —
πού τόν τρώει ή ξενητειά.

—Καί σάν νά μή τόν φτάνανε τόν άγαπημένο μου τά βάσανα του πολέμου 
κ’ οι ταλαιπωρίες τής ξενητειάς, ήρθε ή σκύλα ή μάνα του νά του μπήξη καί τή 
μαχαιριά, γράφοντάς του πώς δέν τοΰμεινα πιστή. Εξήντα όλόγιομα φεγγάρια 
μέτρησα καί τάχω χαραγμένα στόν κορμό του μεγάλου πλατάνου, ποδναι κοντά 
στό ρέμα. Κι ό καλός μου άκόμη νά φανή. Γιατί, δέν πάει ό νους μου νά σκεψτή 
πώς γύρισε άπ’ τόν πόλεμο καί δέ ρώτησε γιά μένα. Οΰτε κι άν μέ συκοφαντή
σανε, θά μέ καταδίκαζε χωρίς νά μέ δικάση. θεέ μου, έσύ πού ξαίρεις τήν καρ
διά μου κ’ είδες δλα τά βάσανά μου, κάνε τό θάμα σου καί φανέρωσε τόν άντρα 
μου. Νά τόν δω, Χριστέ μου, άλλη μιά φορά κι άς πάω σκοτωμένη άπ’ τά ϊδια
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του τά χέρια. Γιατί κι ό θάνατος άκόμα είναι γλυκός σάν τόν προσφέρη άγα- 
πημένο πρόσωπο.

Κάποιος δμως έρχεται κατά δώ, κι ό τρόπος πού περπατά τόν δείχνει κου
ρασμένο. θάταν πολύ μακρύς ό δρόμος του.

(Βάζει .τό χέρι αντήλιο)

—θεέ μου ! "Οσο πλησιάζει, τόσο πιό πολύ μου φαίνεται πώς μοιάζει του 
άντρός μου. Άν είν’ έκείνος τί νά κάνω;

—Φώτισέ με Χριστούλη μου. ’Ώ, Παναγίτσα μου, έκείνος είναι. Τόν κατά
λαβε ή καρδιά μου πριν καλά-καλά τόν καταλάβη ή ματιά. Μά δέ θά του φα
νερωθώ ποιά είμαι, άν δέν έχη άκόμη πάει σπίτι, μήπως έτσι ποδναι τσακκισμένος 
άπό τήν κούραση τόν συνεπάρη ό θυμός καί κάνη κάτι πού γιαυτό θά μετάνοιωνε 
κατόπι.

(Εμφανίζεται ô Κωσταντάς)

άλογό σου; Γιατί έχω άκούσει πώς, ποτές τό μαύρο σου δέν τόν άποχωρίζεσαι.
Κωσταντάς: Τούς δούλους μου τούς έστειλα μπροστά νά πάρουνε στό 

σπίτι μου τήν είδηση του γυρισμού μου κ’ έμεινα όλομόναχος μέ μόνη συντροφιά τό 
άλογό μου. Μά έκεί πού χαιρόμουνα έγώ τήν όμορφιά του τόπου καί τό χαμόγελο 
τών άρχαίων θεών καί ό μαύρος μου τό γρασίδι, όχιά φαρμακερή τόν δάγκωσε, καί 
πάει’ έτσι άναγκάστηκα νά συνεχίσω τό δρόμο μου πεζός, κι άπ’ δ,τι καταλα
βαίνω έχω πολλά μίλια δρόμο νά κάνω άκόμη δσο νά φτάσω στήν πολιτεία.

Μαρουδιά: Σωστά, κατάλαβες, Άφέντη.
Κωσταντάς: Λίγο νεράκι έχεις νά μου δώσης νά πιώ;
Μαρουδιά: Νά σου φέρω άμέσως άπ’ τή γάργαρη πηγή, ποδναι δωπέρα 

στό μεγάλο πλάτανο.
(Ή Μαρουδιά παίρνει ενα κανάτι καί χάνεται γιά λίγο πίσω άπό τή σκηνή)

ΣΚΗΝΗ Β'

Κωσταντάς: "Ωρα καλή, καλόγερε.
Μαρουδιά: Καλή σου ώρα, ’Άρχοντά μου. Άπό που έρχεσαι; Κάτσε 

νά ξαποστάσης στόν ίσκιο, κι άν πεινάς θά βρεθούνε καί γιά σένα λίγα χόρτα 
μαζί μέ λίγο γάλα. Καί πές μου ποιός είσαι καί πώς βρέθηκες σ’ αύτή τήν έρημιά;

Κωσταντάς: Άπό άλλο τόπο θάσαι καλόγερε, γιά νά μή μέ ξαίρης. 
Δέν έχεις άκουστά τόν Άκριτη Κωσταντά;

Μαρουδιά: Τόν Κωσταντά! Καί ποιός δέν έχει άκουστά τόν ξακου
σμένο Άκριτη, πού τά τραγούδια τής άντρειάς του φτάσανε στά πέρατα του κό
σμου! ’Ιδωμένο δμως δέ σ’ έχω άφέντη μου. Δωπέρα στήν έρημιά, πού άσκη- 
τεύω χρόνια, που ήθελες νά σ’ έχω δη ; Δοξάζω τώρα τό θεό μου πού εύδόκησε 
νά σέ γνωρίσω. Ή εύχή του κ’ ή ευλογία του, μεγάλε μου άφέντη, νάναι πάντα 
μαζί σου, πού γλύτωσες τή Χριστιανοσύνη άπό τούς άντίχριστους τόσες φορές. 
"Ομως πώς γυρνάς, ’Άρχοντά μου, σ’ αύτά τ’ άραχλα βουνά έτσι μονάχος;

Κωσταντάς: Είπα νά περάσω μέσ’ άπ’ τό λόγγο ν’ άνασάνω λιγάκι, νά 
ξαποστάσω πλάϊ σέ καμμιά βρυσούλα, νά δροσιστώ μέ τ’ άγέρι του πευκου καί 
μέ τό γάργαρο νερό, γιατί μ’ έφαγε τόσα χρόνια ή κάψα του κάμπου.

Καλόγερος: Πολύ καλά σκέφτηκες, ’Άρχοντά μου.
Κωσταντάς: ’Ήθελα νά καθίσω λιγάκι στά μαρμαρένια ρέπια ένός 

ξεμοναχιασμένου άρχαίου ναού πού άπάντησα στό δάσος καί ν’ άφήσω τή σκέψη 
μου νά πλανηθή σ’ έκείνους τούς όμορφους θεούς τών παλιών καιρών, ποΰχανε 
πάντα τό γέλιο στ’ άχείλι καί κάνανε συντροφιά τούς θλιμμένους άνθρώπους καί 
σταλάζανε βάλσαμο στή ψυχή τους.

Μαρουδιά: ’Όμορφοι ήταν έκείνοι οι θεοί, ’Άρχοντά μου, μά δέν ήταν 
άληθινοί*  καί τό γέλιο τους ήταν ψεύτικο καί πλάνευε.

Κωσταντάς: "Ομως ένα χαμόγελο είναι πάντα εύεργεσία κι άς πλανεύη, 
καλόγερε. Έγώ έχω χρόνια ν’ άντικρύσω χαμόγελο σέ χείλη άγαπημένου προσώ
που καί τδχω τόσο πολύ άνάγκη.

Μαρουδιά: Ό Χριστός νά σου δώση άφθονη δση χαρά στερήθηκες, ’Άρ
χοντα Κωσταντά. Μά, δέ μου λές, που είναι ή άκολουθία σου; καί που είναι τ

ΣΚΗΝΗ Γ'

Κωσταντάς: (μόνος) Περίεργο πράμα. "Οσο μοΰ μιλά αύτός ό καλό
γερος, τόσο πιό πολύ νομίζω πώς τόν ξαίρω· πώς έχω άκούσει κι άλλη φορά τή 
φωνή του. Που νά τόν έχω ίδή; Σέ κανένα έρημικό μοναστήρι μήπως, πού 
άναγκάστηκα νά κονέψω κάποτε στις έκστρατεΐες μου;

(Ή Μαρουδιά φέρνει τό νερό)

ΣΚΗΝΗ Δ'

Μαρουδιά : Πιές άρχοντά μου, νά δροσιστής. (Ό Κωσταντάς πίνει).
Κωσταντάς: Ό θεός νά σου τό άνταποδώση, καλόγερε. Αλήθεια, δρό- 

σισες τά φρυμένα χείλια μου.
Μαρουδιά: (στόν έαυτό της) Εύκολο είναι νά δροσιστουν τά φρυμένα 

χείλια μέ τό νεράκι. Οί φρυμένες ψυχές είναι πού δέ βρίσκουν δροσιά!
Κωσταντάς: Τί είπες, καλόγερε ;
Μαρουδιά: Τίποτε, άρχοντά μου. Σκεφτόμουνα κάτι καί μιλούσα μονά

χος μου. Ή έρημιά κάποτε μάς κάνει νά ξεχνιόμαστε καί νά μιλάμε μονάχοι 
ξαστοχώντας άν κανένας βρίσκεται πλάι μας.

Κωσταντάς: Δέ μοΰ λές, καλόγερε, αύτά τά γιδοπρόβατα ποδδα έδώ 
παρακάτω στή ρεματιά νά βόσκανε, ποιανού είναι;

Μαρουδιά : Δικά σου ’ναι, δικά μου ’ναι, δικά του πού τά βλέπει.
Κωσταντάς: Μίλα καλά, καλόγερε, καί δέν καταλαβαίνω' ποιανού εί

ναι τά γίδια;
Μαρουδιά: Δικά σου ’ναι, δικά μου ’ναι, δικά του πού τά βλέπει.
Κωσταντάς: Καλόγερε, ή έρημιά θά σ’ έχη ξεκουτιάνει.
Μαρουδιά: (στόν έαυτό της) Μπροστά μου στέκει ό Κωσταντάς, τόν 

βλέπω καί μέ βλέπει, μά μ’ έχει άλλάξει ό καιρός καί ποιά είμαι δέν κατέχει.
Κωσταντάς: Τί μουρμουράς, καλόγερε;
Μαρουδιά: Ρωτώ, μαθές, πεινάεις;
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Κ ω σ τα ντας : Πεινώ νά δω τό σπίτι μου καί τούς άγαπημένους.
Μαρ ο U δ ι ά : "Αμε νά πας στό καλό ! Ό θεός νάναι μαζί σου.
Κωσταντάς: Αφήνω γειά, καλόγερε. Στόν τόπο μου ôcv κατέβης, πέ

ρασε άπό τό σπίτι μου, γιατί, κάτι μου λέει πώς έμεϊς οί δυό θά γίνουμε καλοί 
φίλοι. Γειά καί χαρά σου τώρα.

Μ α ρ ο υδ ι α : Γενναίε Ακριτη, στο καλό καί στοΰ θεού τή στράτα.

(Φεύγει ο Κωσταντας, κ’ ή Μαρουδιά κλαίει καί σιγοτραγουδεΐ τήν πρώτη 
στροφή τοΰ θλιβερού .της τραγουδιού)

Πέντε χρόνια
— άχ, Παναγιά μου — 
πέντε χρόνια έρημιά 
στό λιοπύρι
— άχ, Παναγιά μου — 
ξεροόόρι καί χιονιά

ΑΥΛΑΙΑ

Δ ΕΙΚΟΝΑ

(Δωμάτιο στό σπίτι τοΰ Κωσταντά. Μαζεμένοι ο'ι άρχόντοι δπως καί στήν
πρώτη πράξη, καί μαζί τό καλογεράκι ποΰδαμε στό βουνό).

ΣΚΗΝΗ Α'
Κωσταντάς: ’Αρχόντισσες κι Άρχόντοι μου, μεγάλη χάρη σάς χρωστώ 

πούρθατε νά μέ δήτε καί νά μέ χαιρετίσετε*  εύχαριστώ καί τό λυράρη πού τρα
γούδησε τά έργατά μου καί τίς ζημιές πού πάθανε άπ’ τό στρατό μας οί Σαρα- 
κηνοί. Μόνο νά μέ συμπαθάτε πού ή καρδιά μου είναι κλειστή καί τ’ άχείλι μου 
δέ μπορεί νά γελάση.

Α' ’Άρχοντας: Μά δλο χαρά έπρεπε νάσουν, Άκριτη Κωσταντά, 
υστερ’ άπ’ τά τόσα σου κατορθώματα, πού κινήσανε όλονών τό θαυμασμό καί σέ 
βάλανε πλάϊ στό μεγάλο μας Διγενή.

Κωσταντάς: Κέρδισα δσα δέν είναι δικά μου, ’Άρχοντα, κ’ έχασα τό 
μόνο πράμα ποδταν όλοδικό μου. Κέρδισα νίκες, πού άνήκουνε στό ’Έθνος καί 
τόπους, πού άνήκουνε στόν Αύτοκράτορα. "Ομως έχασα τή γυναίκα μου, τή με
γάλη μου άγάπη.

Β' ’Άρχοντας: Μά δέ μπορεί νά χάθηκε ή Αρχόντισσα Μαρουδιά. 
θάχη πάει στή μάνα της καί δέ θά τδχη μάθει άκόμη πώς γύρισες άπ’ τόν πόλεμο.

Γ' ’Άρχοντας: Βέβαια, δέν είναι δυνατό νά χάθηκε.
Α' Αρχόντισσα: Δέν τή γύρεψες; ποιούς ρώτηξες; τί σούπανε, "Αρχοντα 

Κωσταντά;
Κωσταντάς: (Αναστενάζει) Παντού τήν άναζήτησα, άπ’ τή πρώτη στιγμή 

πού γύρισα στόν τόπο μου, μά πουθενά δέν τή βρήκα. Ρώτησα τή μητέρα μου, 
πού τής τήν είχα αφήσει στά χέρια της, στή φύλαξή της. Πρώτα μοδπε πώς πήε 
μέ τίς άλλες λιγερές γιά νερό στή βρύση, μά οί λιγερές μοδπαν πώς είχανε νά τήν 
δουν άπ’ τήν ή μέρα του γάμου της. Ξαναρώτησα τή μάνα μου καί μοδπε πώς πήε 
νά φέρη ξύλα γιά νά πυρώση τό φούρνο, μά μήτε καί γιά ξύλα είχε πάει. ’Έψαξα 
δλο τό λόγγο, ρώτησα δποιον συναντούσα, μά κανένας δέν τήν είχε δή. Ρωτώ 
πάλι τή γρηά καί μού λέει: «*Η  Μαρουδιά σου έφυγε άπό τή πρώτη μέρα πούφυ- 
γες καί σύ καί πήε στή μάνα της». Καβαλλάω τό πιό γρήγορό μου άλογο καί πάω 
στό χωριό της, μά κ’ έκεϊ ούτε οί γονιοί της ούτε κανένας άλλος τήν είχε δή. Γυρ- 
νώντας βρίσκω τή μητέρα μου νά φτιάχνη κόλλυβο. Τή ξαναρωτώ, βάζει τά κλά
ματα καί μού λέει: «Τί νά σού πώ, γιόκα μου; θέλησα νά σού τό κρύψω γιά 
νά μή σέ λυπήσω, μά τώρα άναγκάζουμαι νά σοΰ τό φανερώσω*  ή Μαρουδιά πέ- 
θανε· νά καί τά κόλλυβά της». Τρέχω στόν παπά καί τό ρωτάω νά μοΰ δείξη 
ποΰ τή θάψανε γιά νά φιλήσω κάν τό χώμα πού τήν σκέπασε, άφοΰ δέν ήταν βολετό 
νά φιλήσω τά γλυκά μάγουλά της' κι ό παπάς άντί γιαυτό, μοδπε νά σάς καλέσω 
δωπέρα καί μαζί νά καλέσω καί τόν καλόγερο πού βλέπετε.

(αναστενάξει)
—"Υστερ’ άπ’ αύτά, πώς ν’ άνθιση χαμόγελο στά χείλη μου;
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Καλόγερος: ’Άκου, αφέντη Κωσταντά, άφου τίποτε δέ μπόρεσε νά 
σοΰ δώση τή χαρά, δώσ’ μου, σέ παρακαλώ, τήν άδεια νά πώ κ’ έγώ ένα τρα
γούδι, ίσως μ’ αύτό καταφέρω ν’ άλλάξω τή διάθεσή σου.

Κωσταντάς: Είσαι τρελλός, καλόγερε. Σου τώπα και στό βουνό πού 
σ’ είδα. Τί μπορείς έσύ νά πής, γιά ν’ άλλάξης τή διάθεσή μου;

Α' ’Άρχοντας: ’Άφησέ τον, Άκριτη μου, νά πή κι’ αύτός τό τραγούδι 
του, άφου τόν κάλεσες δωπέρα.

Κωσταντάς: ’Άς τό πή, λοιπόν, άφου καί σεις τό θέτε. "Ομως, τή 
στιγμή τούτη θυμάμαι κάτι πούλεγε μονολογώντας αύτός ό ίδιος ό καλόγερος σάν 
τόν άπάντησα στό βουνό καί πού τότες δέν τόχα καταλάβει· πώς, τίς φρυμένες 
τίς ψυχές τίποτε δέν τις δροσίζει. Καί σάν τήν δίκιά μου τή ψυχή φρυμένη, δέν 
είναι καμμιά άλλη.

Καλόγερος: Φώναξε καί τή μάνα σου, άφέντη, γιατί κι αύτή πρέπει ν’ 
άκούση τί θά πώ. Κ’ ίσως βρεθή κάποια δροσιά γιά τή ψυχή σου.

Κωσταντάς: (Πάει στήν πόρτα καί φωνάζει) Μάνα, έλα μιά στιγμή μέσα 
που σέ θέλω.

θεοφάνα: (απέξω) ’Έχω δουλειά, γιέ μου. Ετοιμάζω κάτι γιά τούς 
ξένους μας.

Κωσταντάς: (φωνάζει) ’Έλα γιά λίγο, καί πάλι πηγαίνεις, μάνα.

(Μπαίνει ή Θεοφάνα, πού αρπάζεται μόλις βλέπει τόν καλόγερο).

ΣΚΗΝΗ Β'

Καλόγερος: Νά κλείσουν πόρτες καί παράθυρα καί μήτε νά μπή κανέ
νας στό σπίτι μήτε νά βγή, δσο θά τραγουδώ, γιατί έγώ είμαι καλόγερος καί 
μόνο νά ψέλνω κάνει.

Κωσταντάς: (φωνάζει) Καμπούρη !
Υπηρέτης: (άπέξω) Τί είναι, Άφέντη;
Κωσταντάς: (φωνάζει) Κλείσε τίς πόρτες όλες καί τά παράθυρα καί 

κανένας νά μή μπή στό σπίτι μήτε νά βγή δσο νά σου πώ.
Υπηρέτης: (άπέξω) Στις διαταγές σου, Άφέντη!

(’Ακούονται οί πόρτες καί τά παράθυρα πού κλείουν).

Κωσταντάς: Καί τώρα πές τό τραγούδι σου, καλόγερε.
Καλόγερος: (τραγουδά)

Ό Κωσταντάς παντρεύονταν καί τούρθε τό ταξίμι.
Φωνάζει καί τή μάνα του καί λέει καί λαλεϊ της:
—Μάνα μου τήν άγάπη μου κοντά σου τήν άφήνω 
νά τήν κοιμίζης ένωρίς μήν τήν μαυρίση ό ήλιος, 
νά τή ξυπνάς πρωί πρωί μήν τήν μαράνη ό ύπνος.

Κωσταντάς: Αύτά τά ξαίρω, καλόγερε καί μήν τά ματαλές, θά χάσης 
τόν καιρό σου.

Α' ’Άρχοντας: ’Άφησέ τον, Άκριτη μου, νά τελειώση τό τραγούδι του 

καί μή τόν κόβης. Δέν πειράζει ν’ άκούη καμμιά φορά κανείς καί κάτι πού τό 
ξαίρει, αν είν’ άνάγκη νά είπωθή.

’Άλλοι Ά ρ γ ό ντο ι κι Αρχόντισσες: Ναί, ναί, άφησέ τον, ’Άρ
χοντα Κωσταντά, νά συνέχιση.

Κωσταντάς: Αρχόντισσες κι άρχόντοι μου, νά μέ συμπαθάτε πού έκοψα 
στή μέση τόν καλόγερο, μά άν έχη σκοπό νά διηγηθή τά έργατά μου, νομίζοντας 
πώς κολακεύοντάς με θά πετύχη νά δώση τή χαρά στήν πονεμένη μου καρδιά, τόν 
κόπο του θά χάση.

θεοφάνα : Σωστά τά λέει ό γιός μου. ’Εκείνο πού του χρειάζεται είναι 
νά μείνη μονάχος του, νά ήρεμήση καί νά βρή τή γαλήνη πού χάθηκε άπ’ τή ψυχή του.

Γ' ’Άρχοντας: Μήπως αύτό θέλει νά πή πώς μάς διώχνεις, ’Αρχόντισσα 
θεοφάνα;

θεοφάνα: Νά διώξω άπό τό σπίτι μου άρχόντους σάν έσάς δέν είναι τιμή 
γιά μένα. Λέω μονάχα πώς σάν ήρεμήση θάναι δυνατό νά σκεφτή πώς στόν κόσμο 
αύτό ή χαρά κ’ ή λύπη βαδίζουνε μαζί καί θά κλείσουν οί πληγές πού του άνοιξε 
δ καημός τής γυναίκας του.

Α ' ’Άρχοντας: Δέν έχεις άδικο. Μά θαρρώ πώς κι’ ό παπάς θάχε κά
ποιο λόγο, γιά νά παραγγείλη στόν Κωσταντά νά μάς καλέση δωπέρα καί μαζί 
μ’ έμάς καί τόν καλόγερο.

B' Αρχόντισσα: Δέ χάνουμε τίποτε νά τόν άκούσουμε. ’Ίσως κάτι 
νάχη νά πή, πού θά βοηθήση.

Κωσταντάς: ’Έχουν δίκιο, μάνα, οί καλεσμένοι μας. ’Έλα, καλόγερε. 
Συνέχισε τό τραγούδι σου καί κανένας δέ θά σέ διακόψη.

(Ή Μαρουδιά άρχίζει άπό τήν άρχή καί συνεχίζει:)

*Η μάνα, ή κακή μάνα τή νύφη δέν τή θέλει 
καί τήνε στέλνει στό βουνό τά γίδια νά φυλάη, , 
ντυμένη ένα παλιόρασο καί σκούφια καλογήρου. 
Σάν τέλεψεν ό πόλεμος κι ό Κωσταντάς γυρνουσε 
παντέχει τόν καλόγερο καί τόν διπλορωτάει: 
ποιανού είναι τά πρόβατα, ποιανού είναι τά γίδια; 
κ’ έκείνος άποκρίνεται καί βαρυαναστενάζει: 
«Δικά σου ’ναι, δικά μου ’ναι, δικά του πού τά βλέπει» 
Ό Άκριτης δέν κατάλαβε καί φεύγει πικραμένος...

θεοφάνα: (πετιέται άγρια άπάνω) Σήκω νά πας, καλόγερε, άμέσως 
στή δουλειά σου, γιατί άρπώ ένα χοντρόξυλο καί σπάζω τά πλευρά σου.

Κωσταντάς: Μάνα, δέν είν’ καλόγερος, μόν’ είναι ή καλή μου, πού 
γύρευα τόσον καιρό καί σύ μέ ξεγελούσες.

(’Αγκαλιάζει τή Μαρουδιά)

—’Ώ, Μαρουδιά, πώς βάσταξες νά μή μου μολογήσης;

Μαρουδιά: Άφου δέ μέ κατάλαβες, είπα νά περιμένω νά δώ άν γυρ- 
νώντας στήν πολιτεία θά μέ άναζητοΰσες, γιά άν πίστεψες σ’ έκεϊνα πού σου γράψαν.

Κωσταντάς: Κανείς κακό γιά σένα δέν μοΰγραψε, γιατί κανείς δέ 
γνώριζε που ήμουνα καί που πολεμούσα. Άπό δώ καί μπρός θά ζήσουμε εύτυχι-
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σμένα, χωρίς νά ξαναχωρίσουμε ποτές. Καί στήν κακή τή μάνα, πού μάνα δέν 
είναι παρά θεριό, φυλάγω τήν πληρωμή πού τής αξίζει. Είμαι πολεμιστής έγώ και 
ξαίρω νά γδικιέμαι. θά βρω δύο άγριομούλαρα καί θά δέσω τό δεξί της πόδι 
καί τό δεξί της χέρι στό ενα, καί τό ζερβό της πόδι καί τό ζερβό της χέρι στ’ 
άλλο, καί θά τ’ άμολήσω νά τήν πάνε στά φαράγγια νά τήν κατακόψουνε. Μιά 
κ’ έκείνη δέ σκέφτηκε πώς ήμασταν παιδιά της, γιατί έγώ νά σκέφτωμαι πώς είναι 
μάνα μου;

Μαρουδιά: ’Όχι, αγαπημένε μου, δέ θά σ’ άφήσω νά καταστρέψης τήν 
εύτυχία μας βάζοντας χέρι γδικιωμού έπάνω στή μητέρα.

Κ ω σ τα V τ ά ς : Μά αύτή ούτε έσένα, ούτε έμένα λυπήθηκε...
Μαρουδιά: Σ’ ώρες αγάπης καί χαράς ταιριάζει ή συγγνώμη.
Κωσταντάς: ’Αφού τό βρίσκεις έσυ σωστό, θά κάνω δπως όρίζεις. 

"Ομως, ξαίρε το, μαζί μας νά μείνη δέν τό θέλω. Πέρα, στήν άκρη του βουνού 
ειν’ ένα μοναστήρι. ’Άς πάρη μαζί της ο,τι θέλει άπ’ τό σπίτι κι άς πάη έκεί νά 
ζήση τίς μέρες πού τής μένουν. ’Ίσως ό θεός τή σπλαχνιστή καί τήνε συγχωρήση.

θ ε ο φ ά V α : (συντριμένη φιλά τή Μαρουδιά) Τέτοιες καρδιές δέν τδξερα 
πώς βρίσκονται στόν κόσμο. Ό έγωϊσμός μέ είχε τυφλώσει καί μ’ είχε κάνει όρ
γανο τού δαίμονα καί τής συφοράς. Σχωρνάτε με, παιδάκια μου, γιά τό κακό πού 
σάς έχω κάνει.

(Πάει νά γονατίση μπροστά τους, μά ή Μαρουδιά τή σηκώνει)

Μαρουδιά: (Στήν πεθερά) ’Όχι, μάνα. Δέν κάνει νά γονατίζη ή γεν- 
νήτρα μπροστά στό γέννημά της. θά μείνης κοντά μας, θά σ’ άγαπάμε καί θά 
μάς άγαπάς καί θά ζοΰμε καί οί τρεις μαζί εύτυχισμένοι. Καί μή ξεχνάς, πώς 
τά παιδάκια πού θά κάνουμε έγώ κι ό Κωσταντάς, θά χρειάζωνται μιά γιαγιά 
κοντά τους. (Στόν Κωσταντά) Παρακαλώ σε, άφέντη μου, μή μού τό άρνηθής.

Κωσταντάς: ’Ώ, λατρεμένη μου γυναίκα ! Πανέμνοστη δσο είσαι στό 
κορμί, άλλο τόσο είσαι καί στή ψυχή, γιά νά μπορής, ύστερ’ άπ’ δσα ύπόφερες, 
νά σχωρνάς καί νά τυλίγης μέ τήν άγάπη καί τήν προστασία σου έκείνους πού σέ 
πλήγωσαν κατάβαθα. Διπλά γιαυτό μού είσαι τώρα άγαπητή, καί τίποτε δέν έχω 
ν’ άντιτείνω στό θέλημά σου.

(Τήν αγκαλιάζει, ένώ δ λυράρης .τραγουδά)

Καρδιές πού ξαίρουν ν’ άγαπούν 
κι οχτρούς νά συγχωρνάνε, 
έχουν τή χάρη τού θεοΰ, 
ποτέ τους δέ γερνάνε.

ΑΥΛΑΙΑ
Α. ΠΕΡΝΑΡΗΣ

ΝΙΚΗΣ ΛΑΔΑΚΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΟΜΟΡΦΙΤΑ
Πολλά ντουφέκια σέ παράταξη 
πολλά κορμιά σέ γραμμή 
πολλές φωλιές χωρίς πουλιά 
καί ή άπορία γιά τό μπαρούτι καί τό θάνατο 
καί μιά είρηνοφόρα κατάνυξη νά γλύφει 
τίς καρδιές 
κι’ άπέναντι μιά άλλη άνθρώπινη παράταξη 
άπό άδερφούς άλλόφυλους 
άλλα ντουφέκια σέ γραμμή 
άλλα κορμιά σέ σχηματισμό 
άλλα δέντρα στό ίδιο δάσος.
κι’ δλα μαζί ν’ άτενίζουν 
τό άνεύρετο πάνω στή γή πρόσωπο τού θεού.

ΣΕ ΧΑΙΡΕΤΩ
Σ έ χαιρετώ i
μέσ’ άπό τή γονυκλισία 
τής πικροδάφνης 
σά πέρδικα που ξεπεταρίζει 
στόν θρό 
καί πετώ τό βλέμμα τόξο 
στήν άγ καλιά τ’ άνέμου 
γιά νά σού πει 
— άγάπη 
μέσα στά μάτια σου χωράει ό κόσμος!
Σέ χαιρετώ
μ’ δλα τής γής τά χαμόγελα 
μέ γόνατα πού τά λυγίζει 
ό πυρετός τ’ αίμάτου 
καί σέ δοξολογώ 
άπό τή βαθύτατη μεσονύχτια 
μ’ ένα κλωνί βασιλικό 
κι’ ένα σταματημένο 
στά χείλη τής αύγής άπολυτίκιο
— άγάπη 
στό άετόφρυδό σου ζωγραφίζω τή μέρα

— άγάπη
είσαι ένα παράπονο σαρκωμένο 
ίσια στό μέρος τής καρδιάς!

ΝΙΚΗ ΛΑΔΑΚΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ
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ΜΑΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΠΟ ΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ

Ό Γιώργιγς Ζαβρός ήταν τής παρέας 
μας. "Ενα λιγνό άνθρωπάκι μέ μάτια 
σκούρα καί αφύσικα βαθειά πού φάντα
ζαν παράξενα στό λιγνό του πρόσωπο καί 
έδιναν περιεχόμενο στήν άκίνητη μορφή 
του. Αύτό ήταν τό ξέχωρο άπάνω του, ή 
λιγνάδα καί τά μάτια. Συνήθως καθό
ταν σιωπηλός άνάμεσά μας κι’ ήταν κι’ 
αύτό κάτι που τόν χαρακτήριζε. Καί άν 
μίλαγε, πράγμα σπάνιο, θάλεγε κάτι άσή- 
μαντο. Μέ τόν χαρακτήρα του τόν κλει
στό μάς είχε έπιβληθή. Μας έντυπωσίαζε 
αύτή του ή έσωτερικότητα πού πολλές 
φορές έβαζε κάποιο φρένο στόν άκατά- 
οχετο αύθορμητισμό μας.

’Εμείς οί άλλοι λύναμε τά προβλήματα 
του κόσμου μέ τόση ευκολία μέ δση πα- 
ραγγέλναμε τή μισή μας. ’Ακόμη δείχνα
με τόση έμβρίθεια, πού τό άχαρο τραπέζι 
του καπηλειού φάνταζε σάν τρανή τράπε
ζα διαπραγματεύσεων διεθνών ζητημάτων. 
'Η συζήτησις μάς έτρωγε ώρες όλόκλη- 
ρες, ’ιδίως σέ παραμονές έκλογών. "Ολοι 
ανήκαμε σέ διαφορετικά κόμματα καί ύπο- 
στηρίζαμε μέ φανατισμό τις άπόψεις μας, 
όχι πώς ήμαστε φανατικοί, άλλά πιό πολύ 
τό κάναμε γιά νά προκαλουμε τήν άντί- 
δρασι καί νά τροφοδοτούμε τήν συζήτηση 
τόν σκοπό τής ζωής μας. Συνδαυλίζαμε 
τήν κουβέντα καί τήν κρατούσαμε δσο τό 
δυνατό πιό πολύ.

’Ήμαστε σχεδόν δλοι γεροντοπαλλήκα- 
ρα, μερικοί άπό μάς χήροι άπό πολλά 
χρόνια. Αύτό άλλωστε ήταν ένας άγρα
φος νόμος τής παρέας. Οικογένεια δέν 
είχαμε, νοιαζόμαστε μονάχα γιά τό τομά
ρι μας, τήν κουβέντα καί τό κρασί. Ή 
παρέα μας ήταν ιδιόρρυθμη, σάν δλες άλ
λωστε τις παρέες πού άποτελούνται άπό 
γέρους άπομάχους τής ζωής.

Συστάθηκε άπό πολλά χρόνια, πριν ά
πό τόν πόλεμο. Μέ τό πέρασμα τού χρό
νου ύπέστη αύξο με ιώσεις καί κάθε είδους 
μεταβολή άπό τις έξωτερικές καί έσωτε- 
ρικές συνθήκες τής έποχής μας. Νέα μέ
λη δεχότανε καί άποχαιρετοΰσε τά παλιά 
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μ’ ένα έπικήδειο πού συντασσότανε άπ’ δ- 
λους σ’ ένα τραπέζι τού Ζαχαράτου γιά 
χρόνια πολλά. Στήν κατοχή βρεθήκαμε 
όλοι μαζί σ’ ένα ύπογειάκι τής Πλάκας 
καί άπό τότε μείναμε έκεΐ, γιατί βρήκαμε 
δ,τι θέλαμε, έλευθερία στις κινήσεις καί 
καλό κρασί. Κανείς δέν μάς ένοχλού- 
σε καί κανένα δέν ένοχλούσαμε, ούτε κι*  
άπό τούς μερικούς μόνιμους σάν κΓ έμας 
ούτε κι’ άπό τούς άλλους έκτακτους καί 
περαστικούς μόνο γιά ένα βράδυ.

Έκεΐ στήν κατοχή κάτω άπό τό φως 
τής άσετυλίνης κι’ άργότερα τής λάμπας 
τού πετρελαίου παρακολουθήσαμε τόν πό
λεμο φάσι πρός φάσι. Καθένας έφερνε 
τήν μερίδα τού συσσιτίου του καί τή μοι
ραζόμαστε μέ μιά αύταπάρνησι κι’ άλλη- 
λεγγύη πού μόνο στις πολύ άγαπημένες 
οικογένειες γινότανε σ’ έκείνα τά χρόνια. 
Άλλά μήπως ή παρέα μας δέν ήταν καί 
ή μοναδική μας οικογένεια; Σιωπηλοί 
δλη μέρα στις δουλειές μας, μονόχνωτοι 
καί σκυθρωποί, γινόμαστε άλλοι άνθρω
ποι τό βράδυ στήν παρέα. Ό κόσμος μας 
πλάταινε καί άνοιγε στό υγρό καί άνήλιο 
αύτό στέκι, πού δέν έμπόδιζε τήν κατα
πιεσμένη άπό τις συνθήκες τής ζωής φι
λοδοξία μας νά λάβη διαστάσεις δυσανά
λογες τού φτωχού μας άτόμου.

’Έτσι ένωμένοι παρακολουθήσαμε τόν 
πόλεμο, έτσι δλοι μαζί χαρήκαμε καί λυ
πηθήκαμε, δακρύσαμε καί πονέσαμε καί 
μέ άγαλλίασι δεχτήκαμε τή νίκη. "Ολα 
άπό τό ταβερνάκι. ’Ακολουθήσαμε τις με
γάλες δυνάμεις στόν άγώνα τους καί τις 
μικρές στήν άγωνία τους, είδαμε τήν κα
ταστροφή τού κόσμου καί προβλέψαμε τήν 
συντέλειά του. Είχαμε καί τόν ποιητή 
μας, τέως ήθοποιό καί νύν παράσιτο σέ 
μιά παντρεμένη άδελφή του πού τόν έβριζε 
δλη τήν ώρα. Περίμενε τό τέλος κάθε 
συζητήσεως γιά νά μάς πή τό ποίημά του, 
αύτοσχέδιο τής στιγμής, πού τό προκα- 
λούσε τό θέμα τής συζητήσεως. Πρώτα 
στόν πάτο άπό ένα κουτί τσιγάρα, άργό- 
τερα, δταν λείψαν τά τσιγάρα, σ’ ένα 

στρατσόχαρτο, ή ό,τιδήποτε παλιόχαρτο 
έπεφτε στά χέρια του ξέχυνε τήν έμπνευ- 
σί του σέ μέτριους στίχους, γεμάτους δ- 
μως συναίσθημα. ‘’Ήταν ό μόνος φτω
χός τής παρέας μας καί είναι βέβαιον δτι 
χάρις σ’ αύτήν έπέζησε κατά τήν διάρ
κεια τής κατοχής. "Ολοι κάτι έξοικονο- 
μούσαν. ’Άλλος, ένας άπόστρατος συν
ταγματάρχης πού είχε άνδραγαθήσει τό 
12 καί τό ’λεγε πάντα μέ καμάρι καί σέ 
κάθε συζήτηση έπαιρνε τό συσσίτιό του 
καί μερικά τσιγάρα άπό τό 430 στρατιω
τικό νοσοκομείο. ’Άλλος, ένας δικηγό
ρος συνταξιούχος, έπαιρνε κάτι λίγα τρό
φιμα άπό τόν σύλλογό τους, κι’ είχαμε 
καί κάνα δυό άπό χωριά πού μας φέρναν 
πού καί πού λίγο λάδι. ’Έτσι περάσαμε 
τότε.

Ή άπελευθέρωσι μας βρήκε έκεΐ, με
γαλύτερους στά χρόνια, γεροντότερους 
στήν ψυχή, μά βασικά όλότελα ίδιους, σάν 
νά μή πέρασε όλόκληρη κοσμογονία άπό 
πάνω μας. Ή ιστορία τής ζωής μας γρα
φότανε μέσα στήν μονοτονία της καί νοιώ
θαμε τήν παρουσία της μά καί τήν ποίησί 
της.

Τότε ήταν πού ήλθε καί ό Γιώργης 
Ζαβρός.

Δυό χρόνια ύστερα άπό τήν άπελευθέ- 
ρωσι τόν έφερε στήν παρέα ένα βράδυ ό 
καπετάνιος, δπως συνηθίζαμε νά λέμε τόν 
συνταγματάρχη. Κάθησε τό πρώτο βρά
δυ άνάμεσά μας καί έμεινε έκτοτε. Ερ
χότανε τά βράδυα δπως δλοι μας, άλλοτε 
άργότερα καί άλλοτε νωρίτερα, μά ποτέ 
δέν έλειπε καί έφευγε άπό τούς τελευ
ταίους. Συμμετείχε σέ δλα. Συχνά μάς 
έφερνε δ,τι τού στέλνανε άπό τήν πατρίδα 
του, τό Μεσολόγγι. Ή χαρά του ήταν 
νά μας φέρνη χέλι. Τό κουβαλούσε έπι- 
δεικτικά καί τό πέταγε άνοικτό στό τρα
πέζι.

—Άπό τήν λιμνοθάλασσα, μάς έλεγε μέ 
κάποια ύπερηφάνεια καί έσερνε λίγο τήν 
Φωνή του στή λέξι λιμνοθάλασσα.

"Υστερα φώναζε τόν γέρο ταβερνιάρη 
μας μέ στόμφο:

—Παιδί, ψήστο !
Μετά τήν έπίδειξι αύτή έπαιρνε τή θέσι 

του άνάμεσά μας καί σιωπηλός, άλλοτε 
καπνίζοντας κι’ άλλοτε πίνοντας, τέλειωνε 

τό βράδυ του. Καί έγώ τόν παρατηρού
σα συνεχώς, τόν κοίταζα έτσι σιωπηλό καί 
ολοκληρωμένο καί τόν θαύμαζα. Τόν ζή
λευα καί τόν θαύμαζα ταύτόχρονα. "Ο
λοι τόν θαυμάζαμε, γιατί ξέχασα νά σάς 
πώ δτι ό Γιώργης Ζαβρός ήταν ό ήρωάς 
μας, ήταν ήρως τού τελευταίου πολέμου 
μέ παράσημα καί δημόσια άναγνώρισι. 
"Οταν μάς τόν σύστησε ό καπετάνιος χα
ρήκαμε, γιατί νομίζαμε δτι καινούργιο 
υλικό γιά ιστορίες θά τροφοδοτούσε τήν 
κουβέντα μας. Γρήγορα άπογοητευθή κά
με, ήταν σιωπηλός άπό ιδιοσυγκρασία καί 
δέν μίλαγε ποτέ γιά τόν έαυτό του. Μά
θαμε δτι τόν είχε παρασημοφορήσει ό ίδι
ος ό βασιλιάς καί ό Άλεξάντερ. ’Ήμα
στε περίεργοι καί γιά περισσότερα, άλλά 
φαινόταν καθαρά δτι δέν ήταν διατεθειμέ
νος νά ίκανοποιήση τήν περιέργειά μας. 
Στά χρόνια πού κύλησαν άπό τότε πού 
ήλθε στή συντροφιά μας μόνο λίγα πρά
γματα πήραμε άπό τό στόμα του. Οί 
πληροφορίες μας ήταν δτι κατά τήν διάρ
κεια τής κατοχής άνήκε σέ μιά πατριωτι
κή όργάνωσι. "Οταν τόν συνέλαβαν, δέν 
μαρτύρησε τίποτα. Κατόπιν δραπέτευσε 
καί έφυγε γιά τή Μέση Ανατολή, δπου 
συνέχισε νά εργάζεται γιά τούς συμμά
χους μέχρι τό τέλος τού πολέμου. Μέ τήν 
άπελευθέρωσι γύρισε στήν Ελλάδα γεμά
τος παράσημα, δόξα καί σιωπή.

—Είναι μετριόφρων, γνωμάτευσε ό ήθο- 
ποιός.

—Μπά, δ τύπος του είναι νά μή μιλάη 
πολύ, πρόσθεσε δ συνταγματάρχης, πού ή 
σιωπή τού άλλου μείωνε τό δικό του κύ
ρος.

ΚΓ έγώ άνάμεσά στούς άλλους έθαύ- 
μαζα μά έπινα καί φαρμάκι, διότι ζήλευα 
τή δόξα του, τή δυνατή του προσωπικό
τητα, τή σιωπή του. Γιά μένα ήταν κάτι 
παραπάνω άπό ήρωας, έμένα μού ένσάρ- 
κωνε τά όνειρά μου. Στή ζωή μου δέν 
είχα κάνει τίποτα καί ήταν πολύ άργά 
πιά γιά νά κάνω. Ξεκίνησα μέ όνειρα 
πού δέν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Γέρα- 
σα καί δέν ύπήρχε πιά πολύ μέλλον μπρο
στά μου. Ή ζωή μου όλόκληρη κύλησε 
μονότονη, άργή, χωρίς σταθμούς καί έπι- 
τεύξεις. θέλησα νά πιστεύσω δτι δέν μού 
δόθηκαν εύκαιρίες γιά νά βγώ άπό τήν 
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μετριότητα, άλλά ήμουνα αρκετά έξυπνος 
γιά νά καταλάβω καί άρκετά τίμιος γιά 
νά παραδεχτώ δτι έκρυβα τήν μετριότητα 
μέσα μου. Καί ή ζωή μου; Ή καταγω
γή μου ; Πάντα ήθελα νά τό ξεχνάω, πώς 
βρέθηκα σ’ ενα βρεφοκομείο καί άπό κεί 
σ’ ενα όρφανοτροφείο. ’Ήμουν καλός μα
θητής καί μέ ύπεστήριξαν νά βγάλω τό 
Γυμνάσιο. Μιά άπό κείνες τις φιλάνθρω- 
πες κυρίες μου βρήκε δουλειά στή Δη- 
μαρχία.

Τό μυστικό τής καταγωγής μου μέ άκο- 
λούθησε πάντοτε. Τό έκρυβα καί άπέφευ- 
γα νά έρθω στήν θέσι νά τό φανερώσω. 
’Έτσι έζησα μόνος καί γέρασα μόνος. 
Στούς πολέμους καί στ'ις έπιστρατεύσεις 
ήμουνα πάντα βοηθητικός λόγω τής μεγά
λης μου μυωπίας. Πάντα καραδοκούσα 
τήν εύκαιρία νά κάνω κάτι νά φανώ, άλ
λά ποτέ δέν ήλθε καί κάποτε κατάλαβα 
πώς γέρασα. ‘Όταν πήρα τήν σύνταξί 
μου καί τό έφ’ άπαξ, κατώρθωσα νά πά
ρω ενα σπιτάκι στήν Πλάκα καί νά ζώ. 
Πόσο μηδαμινά μοΰ φαινόντουσαν αύτά 
μπροστά στά παράσημα καί στή δημόσια 
άναγνώρισι τοΰ Γιώργη. Μερικοί μέ ζή
λευαν, πώς θάχα εξασφαλισμένα γεράμα
τα, κΓ έγώ πικραινόμουνα παραπάνω, 
γιατί τήν λέξι γεράματα τήν άντικαθι- 
στοΰσα μέ τήν λέξι θάνατο.

’Έτσι στήν μετριότητά μου ό Γιώργης 
φάνταζε άκόμη πιο ήρως, άκόμη πιο 
σπουδαίος. Τόν κοίταζα δσο δέν μέ κοί
ταζε καί συχνά συναντιόντουσαν τά μά
τια μας. Αύτός έστρεφε τό κεφάλι λίγο 
άπότομα σάν νά μέ άπέφευγε. "Οταν έ
φευγε, τό βλέμμα μου τόν άκολουθουσε 
μέχρι πού χανότανε, θαύμαζα καί άπο- 
ροΰσα τό άδύνατο αύτό σκαρί πού κΓ έ
να φύσημα θά τό σώριαζε κάτω. Τί ψυχή 
νάχη, σκεπτόμουνα. Πολλές φορές τόν 
όνειρευόμουνα καί μέσα στόν άνήσυχο ύ
πνο μου τοΰ έδινα άπίθανες διαστάσεις. 
Πρώτη φορά είχα ίδει τόσο κοντά ένα 
ήρωα. Τά μάτια μου άκουμποΰσαν έπά- 
νω του μέ θαυμασμό καί πολλές φορές 
ένοιωθα πώς αύτό τόν ένοχλουσε.

’Έτσι περάσανα δέκα χρόνια. Γερνού
σα κΓ δλοι γερνούσαμε. Μιά νύχτα ό 
καπετάνιος δέν φάνηκε. Σέ κάτι τέτοια 
είχαμε συνηθίσει κΓ άλλωστε τά περιμέ

ναμε στήν ήλικία πού ήμαστε. Ήταν μιά 
παράστασι πού συχνά έπαναλαμβανόταν, 
’ιδίως τά τελευταία χρόνια. ’Άρχιζε κά
ποιος «Μά πώς δέν φάνηκε ό Κωστής...». 
"Υστερα κάποιος άλλος συνέχιζε «Ποιός 
ξέρει, φαίνεται κάτι θά ’παθε», ΰστερα 
πάλι άπό κάποιον άλλον άκουγότανε: 
«Δέν ξέρει κανείς τίποτα;» Καί ΰστερα 
έγώ, πού έπεφτα άκόμη ό πιο νέος τής 
παρέας: «θά περάσω αύριο νά δώ τί γί
νεται».

’Έτσι θά’πρεπε νά γίνη κι’ άπόψε, μά 
δέν έγινε έτσι, γιατί ό καπετάνιος δέν ή
ταν άπλώς ένα μέλος τής παρέας, ό κα
πετάνιος ήταν ή παρέα ή ίδια. Ήταν ά
πό τά ‘ιδρυτικά της μέλη καί τά πιο τα
κτικά της. Είχε αύτοχρησθή πρόεδρος 
τής συντροφιάς καί κανείς δέν σκέφθηκε 
νά τοΰ πάρη τά πρωτεία. Φωνακλάς καί 
πεισματάρης, μάς έπεβλήθη άπό τήν άρ- 
χή, πιο πολύ μέ τήν καλή του καρδιά πα
ρά μέ τις ίδιότητές του αύτές. Διεκδι- 
κουσε μέ μανία τό δίκιό του καί δταν συ
ζητούσε μέ κάποιον πού είχε διαφορετική 
γνώμη άπ’ αύτόν, φούσκωνε καί κοκκίνιζε 
καί σταματούσε πάντα μ’ ένα τρομερό 
βήχα άπό μιά χρονία φαρυγγίτιδα. ’Έτσι 
κανείς δέν σκεφτόταν νά διαφωνήση μαζί 
του κΓ έτσι είχε πάντα τήν τελευταία λέ
ξι. Τελευταία παραπονιότανε γιά κάτι 
κεφαλόπονους καί δτι λαχάνιαζε εύκολα. 
‘Ένας γιατρός τού ’πε νά κόψη τό κρασί. 
Τόν έβρισε κΓ έφυγε.

—Αύτοί οί νέοι έπιστήμονές δέν έχουν 
σεβασμό, μάς είπε μέ πίκρα. Άφοΰ μέ 
καταξευτέλισε έμένα, ένα παλιό συντα
γματάρχη πού διοικούσα ένα δλόκλήρο 
σύνταγμα σέ δυό πολέμους, καί μέ είχε 
καί πήδαγα μιά ώρα, ύστερα μοΰ’πε νά 
κόψω τό κρασί, έγώ τοΰ’πα νά κόψη τό 
κεφάλι του καί έφυγα.

Γελάσαμε δλοι τότε, άλλά τώρα τά θυ
μόμαστε μέ άνησυχία. Καί ή συζήτησις 
άρχισε άλλοιώτικα αύτή τήν φορά:

—Λές; είπε ένας μας.
—Μπά, δπου νάναι θά φανή, είπε άλ

λος.
Περιμέναμε κάμποση ώρα ώσπου ό 

Γιώργης, ό σιωπηλός καί πάντα τόσο ψύ
χραιμος, άναπήδησε άπότομα.

—Δέ μπορώ άλλο πιά νά περιμένω, είπε. 

θά πάω νά δώ.
Ακολουθήσαμε δλοι μας. Ψιλόβρεχε 

δταν βγήκαμε στόν δρόμο. Σκεπτόμουνα 
πώς άσχημη νύχτα διάλεξε ό καπετάνιος 
νά μάς άφήση. Διότι μάντευα τήν αίτια 
τής άπουσίας του. Άπό χρόνια είχα πά- 
ψει πιά νά πιστεύω σέ ούτοπίες, έπαιρνα 
τή ζωή δπως έρχότανε. Βαθειά μέσα μου 
δμως είχα τήν έλπίδα δτι αύτή τή φορά 
οί κακές μου προαισθήσεις δέν θά έπαλη- 
θεύανε. Τό καλντερίμι γιάλιζε παράξενα 
κι’ έδειχνε τις σκιές μας, άναποφάσιστες, 
γεροντικές καί σκουντούφλικες.

Τό σπίτι του ήταν κλειστό καί σκοτει
νό. Βροντήσαμε τό χερούλι μέ κάποια 
δειλία στήν άρχή, ΰστερα πιο πολύ καί 
τέλος δλοι σάν τρελλοί χτυπούσαμε καί 
φωνάζαμε, χωρίς πιά προσχήματα:

—Καπετάνιο, καπετάνιο, άνοιξε.
‘Ένα παράθυρο άνοιξε άπέναντι καί 

μιά γριά φάνηκε, άσκημη καί ξεδοντιάρα 
σάν τή κακή μοίρα. Μάς φώναξε:

—Τόν έπιασε κόλπος, τόν πήραν στό 
Πρώτων Βοηθειών.

Ή σκιά ταλαντεύθηκε στό παράθυρο κΓ 
ΰστερα χάθηκε. Κι’ οί δικές μας οί σκιές 
χάθηκαν μιά μιά μέσα στό σκοτάδι.

Σέ δυό μέρες ό καπετάνιος πέθανε. 
Ό έπικήδειος συντάχθηκε στό ταβερνάκι 
καί τόν έξεφώνησε ό ήθοποιός. Μετά τήν 
κηδεία βρέθηκα στό Ζάππειον. Είχα πολ
λά χρόνια νά πάω καί τό γεγονός αύτό 
μοΰ γέννησε άκαθόριστα συναισθήματα. 
Ή ψυχή μου γέμισε πόνο, θυμήθηκα τα 
νιάτα μου. θυμήθηκα πώς μιά φορά, δ
ταν ήμουν μαθητής, πέρασα άπό δώ. '’Ή
ταν μιά ώραία μέρα καί κάθησα σ’ ένα 
παγκάκι. ’Ήμουν αισιόδοξος κι’ ένοιωθα 
χαρά. Είχα κάνει όνειρα γιά τό μέλλο 
μου καί στό τέλος είχα ύψώσει τό βλέμμα 
μου καί άντίκρυσα τόν Παρθενώνα, μοΰ 
είχε φανή συμβολικός τότε. Είχα όρκι- 
στή μέσα μου πώς κάποια μέρα θά γινό
μουν κάτι πολύ μεγάλο. Καί τώρα ύψω
σα ξανά τό βλέμμα μου καί ξαναείδα τόν 
Παρθενώνα ψυχρό καί μακρινό, χωρίς πλέ
ον νά συμβολίζη τήν άνοδό μου, άλλά τήν 
άδιαφορία τών γύρω πραγμάτων...

Είχα άφαιρεθή, δταν άκουσα τή φωνή 
τοΰ Γιώργη.

—’Έ φίλε, ποΰ ταξιδεύει ό νοΰς σου;

"Ηταν μόνος καί μέ κοίταζε μέ λίγο 
κοροϊδευτικό βλέμμα.

■Ήταν κι’ αύτός λυπημένος, άλλά πά
σχιζε νά τό φιλοσοφήση.

—Βλέπω σοΰ στοίχισε ό θάνατος τοΰ 
καπετάνιου, μοΰ είπε.

Μέ έπιασε μιά διάθεσι γιά έκμυστή- 
ρευσι.

—θυμήθηκα τά νεανικά μου χρόνια, 
τοΰ’πα. Είχα περάσει κάποτε άπό έδώ 
νεαρός κι’ αισιόδοξος καί ήσαν δλα ίδια. 
Τό Ζάππειον έδώ, αύτό τό συντριβάνι έκεί, 
τό κέντρο μέ τήν μουσική καί πέρα έκεί ό 
Παρθενώνας άπλός, άπέριττος καί ώραΐ- 
ος. Άκόμη αύτό τό ϊδιο παγκάκι που 
κάθησα τότε καί ονειροπόλησα καί νάμαι 
τώρα πάλι, ΰστερα άπό χρόνια πού πέρα
σαν σάν νερό, νά στέκω άνάμεσά τους, άλ- 
λαγμένος μόνο έγώ.

"Οταν τέλειωσα τόν μονόλογό μου στά
θηκα λίγο μετανοιωμένος. Ντράπηκα γιά 
τό ξέσπασμά μου καί κοίταξα μέ κάποιο 
δισταγμό τόν Γιώργη. Ή ειρωνική διά
θεσι είχε φύγει άπό τά μάτια του. Μέ 
τράβηξε σ’ ένα παγκάκι. Παρά τή συνή
θειά του δέν ήταν τώρα σιωπηλός. Φά
νηκε πώς ήθελε νά μέ τραβήξη άπό τίς 
άπαισιόδοξες σκέψεις μου, άρχισε νά μοΰ 
μιλάη γιά πράγματα άδιάφορα καί άσχε
τα μέ τό θέμα πού τοΰ έθιξα.

Έγώ σιγά σιγά συνήλθα καί τότε συνει
δητοποίησα δτι δίπλα μου καθόταν ό Γιώρ
γης ό ήρωάς μου, φιλικός καί ομιλητι
κός δσο ποτέ.

—Φίλε, δέ σέ τρομάζει ό θάνατος, 
τοΰ’πα.

—Ποιος θά τό’λεγε αύτό, σοβαρεύτηκε.
—Καί δμως κράτησες καλύτερα άπ’ δ- 

λους μας, άπάντησα. Σήμερα κατάλαβα 
πόσο διαφέρεις άπό δλους μας. ‘Ώς τώ
ρα σέ θαύμαζα, γιατί είχες άποκτήσει κά
τι πού δέν τό’χα έγώ, τή δόξα. ’Ήθελα 
νά πιστεύω πώς σέ είχε εύνοήσει ή τύχη 
ή οί περιστάσεις, δπως θέλεις πέστο. Τώ 
ρα βλέπω πώς ό χαρακτήρας σου σ’ έ
φερε σ’ αύτήν. Έγώ ύπήρξα δειλός γιά 
νά κάνω κάτι. Στήν κατοχή άκουγα τίς 
σφαίρες κΓ έτρεμα. Μιά φορά έγινε 
μπλόκο καί γιά νά μή μέ πιάσουν κρύ
φτηκα πάνω στή σκεπή, θυμάμαι πώς 
μιά φορά τραβούσα κατά τήν ταβέρνα 
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νύχτα καί ώρα περασμένη καί παραλίγο 
νά πέσω πάνω σέ μιά γερμανική περίπο
λο. θυμάμαι τήν τρομάρα μου. Τά δόν
τια μου χτυπούσαν, τά γόνατά μου έτρε
μαν, τά χείλη μου στέγνωσαν. Πίσω μου 
βρισκόταν ένα κλειστό παράθυρο, άρχισα 
νά τό χτυπάω μ’ όλη μου τή δύναμι. Μέ 
φωνή πού δέν θά τήν άναγνώριζα γιά δι
κή μου, τούς Ικέτευα νά μού άνοίξουν. 
Έκτοτε δέν ξαναβγήκα έξω άπηγορευμέ- 
νη ώρα. ’Εσύ έκείνη τήν έποχή βρισκό
σουνα στόν κολοφώνα τής δράσης σου...

Δέν περίμενα άπάντησι. Τόν ήξερα σι
ωπηλό, έχθρό τών έκμυστηρεύσεων. Καί 
ίσως νά έμενε έτσι, άν δέν τόν συγκινού
σε ή άπελπισία τής φωνής μου. Μέ μιά 
φωνή, σάν νά έρχόταν άπό μακρυά, 
μού’πε.

—Δέν συνέβησαν άκριβώς έτσι τά πρά
γματα.

Στήν άρχή δέν κατάλαβα τί έννοοΰσε. 
Στάθηκα λίγο, κι’ ύστερα περίεργος τόν 
ρώτησα.

—Τί είπες;
Τότε μόνο τόν κοίταξα συνειδητά. “Ως 

έκείνη τήν ώρα, μέ βυθισμένο τό μυαλό 
μου στό παρελθόν, τά μάτια μου κοίταζαν 
έπιπόλαια. Ή άπάντησίς του μ’ έφερε 
στό παρόν καί τώρα μέ μάτια έξεταστικά 
διέκρινα τήν άλλαγή. Τά σκοτεινά του μά
τια έκρυβαν μιά τρυφερότητα καί στό 
χλωμό του λιπόσαρκο πρόσωπο ήταν διά
χυτο ένα κόκκινο χρώμα. Ντροπής; σκέ- 
φτηκα.

—Τί έννοεϊς; ξαναρώτησα.
—Δέν ήμουνα ήρωας μού είπε, ήρωας 

δέν υπήρξα ποτέ. Κι’ δ,τι έχω, τά παρά
σημα καί αύτή ή σύνταξις άκόμη, δέν τά 
άναγνωρίζω σάν δικά μου.

Στό έκπληκτο βλέμμα μου άρχισε νά 
άφηγήται:

—Έγώ δέν ύπήρξα γεροντοπαλλήκαρο. 
’Ήμουν παντρεμένος κι’ είχα κι’ ένα γυιό. 
Ό πόλεμος μέ βρήκε χήρο καί μέ τόν 
γυιό μου νεοσύλλεκτο. Σκοτώθηκε άπό 
τούς πρώτους καί έκτοτε στόν τοίχο μου 
βρίσκεται κορνιζαρισμένο ένα χαρτί πού 
γράφει πώς πρέπει νάμαι περήφανος για
τί ό γυιός μου πέθανε σάν ήρωας καί δτι 

ή πατρίς μέ εύγνωμονεί. Τόν γυιό μου 
τόν άγαπούσα παθολογικά καί αύτό τό 
χαρτί, καθώς καταλαβαίνεις, ήταν πολύ 
μικρή παρηγοριά γιά τήν άναστατωμένη 
μου ψυχή. Άντιθέτως τό χλεύαζα καί τό 
αντιπαθούσα. Έκλαψα πικρά μόνος καί 
γιά καιρό δέν μπορούσα νά συνέλθω. ’Έ
γινα άδιάφορος γιά δλα. Ούτε μ’ ένοια- 
σε γιά τήν εισβολή τών Γερμανών καί τήν 
κατοχή πού ακολούθησε. Πίστεψα δτι εί
χα δώσει πολύ περισσότερα άπό τό καθέ
να στόν πόλεμο. Είχα γίνει πικρόχολος 
καί κυνικός. Ξέχασα νά σού πώ πώς ή
μουνα δεσμοφύλακας στις φυλακές. Συνέ
χισα τήν δουλειά μου χωρίς καμμιά πρό- 
θεσι νά κάνω τίποτα παραπάνω άπό του 
νά έργάζωμαι συνειδητά καί μέ συνέπεια. 
’Άλλωστε ούτε ήξερα, ούτε φανταζόμου
να δτι θ’ άρχιζε άμέσως ή έθνική άντί- 
στασις. Γιά καιρό έβλεπα τίς φυλακές νά 
γεμίζουν κΓ έγώ κινιόμουν σάν άπλός 
παρατηρητής. Ή δουλειά μου ήταν νά 
κλειδώνω τά κελιά τών φυλακισμένων καί 
νά κρατάω τά κλειδιά. "Ημουν πάντα κα
λός στή δουλειά μου, καί... νομοταγής, 
θά’ταν περίπου πέντε μήνες πού άρχισε ή 
κατοχή, δταν ένα βράδυ φέραν κάποιο καί 
τόν κράτησαν σέ αύστηρή άπομόνωσι. 
Έγώ μόνος άπό τούς "Ελληνες τόν έβλε
πα, διότι τοΰ πήγαινα τό φαγητό του. 
Βλέπεις μού είχαν έμπιστοσύνη, γιατί δέν 
τούς είχα δώσει ποτέ άφορμή. ’Έγινε ή 
δίκη του καί τόν κατεδίκασαν σέ θάνατο. 
’Έλαχε σέ μένα ό κλήρος νά τοΰ πάω τόν 
παπά τήν ήμέρα τής έκτελέσεως. Πρά
γματι τό ήθικό του ήταν άκμαίο. Μού μί
λησε καί σ’ αύτή τήν τελευταία στιγμή τής 
ζωής του είχε στόν νού του τόν άγώνά 
του, τόν σκοπό του.

—’Άκου, μού λέει, θές νά βοηθήσης;
Τήν σιωπή μου τήν πήρε γιά κατάφασι. 
—Τούτοι έδώ ξέρουν πολλά!
Κατάλαβα δτι έννοοΰσε τούς Γερμανούς. 

Μοΰ είπε πού θά πήγαινα καί ποιόν θά 
εύρισκα. Τού ύποσχέθηκα. Τότε κατά
λαβα πώς κάτι γινόταν έξω, κάτι ώργα- 
νωμένο, κάτι πού δέν μέ είχε φτάσει στή 
μόνωσί μου. Επίσης κατάλαβα δτι ό 
μελλοθάνατος δέν μοΰ ζητούσε τίποτα τό 
σοβαρό νά μεταφέρω, τίποτα τό άξιον λό

γου, ό σκοπός του ήταν άπλώς νά μέ άνα- 
μείξη, γιατί, λόγφ τής θέσεώς μου, μπο
ρούσα νά φανώ πολύ χρήσιμος στόν άγώ- 
να τους. "Οταν βρέθηκα μόνος, σκέφτη- 
κα τί θά έκανα, θά πήγαινα ή δχι; 
Πάλαιψα πολύ μέ τή συνείδησί μου. Δέν 
ήμουνα άσυνείδητος καί τήν πατρίδα μου 
τήν άγαπούσα, μάλιστα στόν καιρό μου 
είχα πολεμήσει γι’ αύτήν. Είδα δμως μέ 
έκπληξί μου δτι δέν μέ ένδιέφερε πιά γιά 
τίποτα. «’Άς κάνουν δ,τι θέλουν», είπα. 
"Ενοιωθα άδιαφορία μά καί κάποια άντί- 
δρασι. "Ετσι δέν πήγα πουθενά.

Έκείνη τή χρονιά είχαμε πολλούς φυ
λακισμένους. Συλλάμβαναν άράδα οί 
Γερμανοί καί μάς τούς φέρναν ή άπό τά 
κρατητήρια ή κατ’ εύθεΐαν. Καταλαβαίνεις 
δτι δλοι τους ή σαν σέ κακό χάλι. Ύπέ- 
φερα βέβαια, ’ιδίως δταν οί άνακρίσεις άρ
χισαν νά γίνωνται έκεΐ. ’Άκουγα τίς φω
νές τους καί ή δλη μεταχείρισις πλήγωνε 
τόν άνθρωπισμό μου. Τίποτε άλλο. Συ
χνά ώδηγοΰσα τόν παπά νά τούς κοινωνή- 
ση τήν ήμέρα τής έκτελέσεώς τους, θλι
βερό καθήκον άλλά καθήκον καί ήμουνα 
νομοταγής. Πέρασαν τά χρόνια καί ήλθε 
τό τρίτο έτος τοΰ πολέμου. Πολλοί άπ’ 
αύτούς πού πέρασαν ζήτησαν τήν βοήθειά 
μου. Πολλοί μ’ έστελναν μέ μηνύματα 
στούς δικούς τους. Ποτέ δέν πήγαινα. 
Πίστεψα δτι είχα προσφέρει στόν πόλεμον 
αύτόν πολύ περισσότερα άπ’ δ,τι δλοι αύ
τοί έδώ. Ντρέπομαι πού τό λέω, άλλά 
σχεδόν τούς μισούσα. Σιγά σιγά άρχισα 
νά τούς κριτικάρω, νά τούς μελετώ. "Ε
βλεπα τίς άντιδράσεις τοΰ καθενός άπ’ 
αύτούς τήν στιγμή πού τούς ώδηγοΰσαν 
στήν έκτέλεσι. Κανείς τους δέν δείλιασε. 
Πίστεψέ με δτι πολλές φορές θά τό προ
τιμούσα. Διέβλεπα κάποια ύπεροψία στήν 
στάσι τους, κάποια σπουδαιοφάνεια. "Οταν 
άρχισαν οί όμαδικές έκτελέσεις τραγου
δούσαν δλοι μαζί. "Αρχιζαν τό τραγού
δι άπό τό προηγούμενο βράδυ καί τούς 
ευρισκε ή αύγή τραγουδώντας. "Υστερα, 
δταν τούς έπαιρναν καί χανόταν πιά τό 
τραγούδι τους, σκεπτόμουνα πώς αύτός 
δέν λεγότανε ήρωϊσμός άλλά άγνοια τού 
κινδύνου, θρασύτης ή άναχρονιστικός 
σπαρτιάτικος κομπασμός. ’Έτσι συνεχι
ζόταν ή ζωή μου ώσπου μιά μέρα φέρανε 

μιά όμάδα άπό πέντε νεαρούς άπό τά 
κρατητήρια τής όδοΰ Μέρλιν. Τούς πέ
ρασαν γρήγορα άπό μπροστά μου καί μού 
ζήτησαν ν’ άνοίξω ένα κελλί. Επαγγελ
ματικά άρχισα νά δοκιμάζω τά κλειδιά. 
"Οταν άνοιξα τήν πόρτα καί ό Γερμανός 
φρουρός τούς έσπρωξε μέσα, ό τελευ
ταίος κοντοστάθηκε. Δέν ξέρω πώς ή 
ποιά μοίρα συνέβαλε καί τά μάτια μας 
συναντήθηκαν. Κλονίστηκα, ήταν τόσο νέ
ος, σχεδόν παιδί. ’Άθελά μου μουρμούρι
σα, «θεέ μου!». Πραγματικά ήταν ένα 
αδύνατο καί χλωμό παιδί, δχι περισσότε
ρο άπό 18 έτών. Αναστατώθηκα. Ρώτη
σα μετά τόν Γερμανό γιά τί τούς κατηγο
ρούσαν. «Σαμποτάζ», μού πέταξε μέσα 
άπό τά δόντια του. "Ηξερα τί σήμαινε 
αύτό. Άπό έκείνη τήν στιγμή άρχισα νά 
ένδιαφέρωμαι γιά τούς πέντε φυλακισμέ
νους μου. Ή δίκη τους δέν άργησε νά 
γίνη καί, δπως τό είχα προβλέψει, τούς 
καταδίκασαν σέ θάνατο. Συνήθως μετά 
τήν καταδίκη τούς έβαζαν σέ χωριστά κελ- 
λιά, γιά νά μή κάνουν φασαρία τίς παρα
μονές τής έκτελέσεως καί άναστατώνουν 
ολόκληρη τήν φυλακή. ‘O μικρός δμως 
δέν έφευγε άπό τή σκέψι μου. Γιά πρώ
τη φορά ύστερα άπό τρία χρόνια άρχισα 
νά νοιάζωμαι γιά τούς μελλοθανάτους. 
’Άρχισα νά σκέπτωμαι. ’’Άραγες τί έκα
ναν έκεΐ μέσα, τί σκεφτόντουσαν, πώς τό 
αντιμετώπιζαν; Καί πάνω άπ’ δλους στήν 
σκέψι μου έπικρατούσε ό μικρός. Μιά 
μέρα δέν άντεξα. Είχα τό έλεύθερο νά 
τριγυρνώ στά κελλιά. Σού’πα ήδη πώς 
ήμουνα έμπιστος. "Εκανα τήν δουλειά 
μου δσο μπορούσα πιο καλά καί ήταν αύ
τό κάτι πού οί Γερμανοί τό έκτιμήσανε. 
Μού δώσανε καί αύξησι. Εντόπισα τό 
κελλί τού νεαρού καί κάποιο πρωί τόν έπι- 
σκέφθηκα. Καθόταν στό κρεββάτι του 
συλλογισμένος. Ή έπίσκεψί μου δέν τόν 
ξάφνιασε, σάν νά τήν περίμενε. Μού’πε 
μόνο:

—Άπερρίφθηκε ή αϊτησίς μου;
—Δέν ξέρω, τού’πα.
Δέν ξέρω πώς μού’ρθε νά τόν ειρωνευ

τώ:
—Περίμενες νά στήν χαρίσουν;
—"Οχι βέβαια, μού’πε καί χαμογέλασε. 
Τό χαμόγελό του ήταν πικρό καί άν- 

116 117Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου
Κύ
πρ
ου



θρώπινο. Συγκινήθηκα. Τοΰ’πα μέ ειλι
κρίνεια:
λ—Έδώ καί τρία χρόνια έσύ μόνο μου 

θύμισες τόν γυιό μου. ’Ίσως γιατί θά εί
χατε περίπου τήν ίδια ήλικία.

Στό έρωτηματικό του βλέμμα άφηγή- 
θηκα τήν Ιστορία μου.

—Μένω στήν οδόν Πιπίνου 30, μου είπε, 
στήν Κυψέλη, αν θέλης πάρτους χαιρετί
σματα κι’ δτι βαστάω γερά.

Περίμενα νά προσθέση δτι είναι ύπερή- 
ψανος καί άλλα τέτοια, μά δέν είπε τίπο
τα. "Ηταν πολύ νέος γιά νά προσποιη- 
θή. Πάλι χαμογέλασε.

—Ξέρεις, μοΰ είπε, μου κάνεις καλό ό
ταν έρχεσαι.

Δέν βαστουσα νά ξαναπάω, δέν άντεχα. 
Πήγα τήν παραμονή τής έκτελέσεώς του.

—’Ήγγικεν ή ώρα, μοΰ είπε, όταν μέ 
είδε νά μπαίνω.

Τότε ξέσπασα.
—Καί δέν σέ νοιάζει καθόλου, δέν σκέ

φτεσαι αύτούς πού άφήνεις πίσω σου;
’Έκρυψα τό πρόσωπό μου στά χέρια 

μου κι’ έκλαψα. ’Ήξερα τί καταστρεπτι
κό ήταν αύτό γιά τό ήθικό του. Είχα μα
κροχρόνια θητεία σ’ αύτή τήν δουλειά καί 
γνώριζα τις συνέπειες. Μά ήταν παρα
πάνω άπ’ τις δυνάμεις μου. Δέν άντέδρα- 
σε στό ξέσπασμά μου. "Οταν συνήλθα, 
τόν κοίταξα. Φαινόταν αξιόλογο παιδί. 
’Έχει 'ψυχή, σκεπτόμουνα καί τούτο μοΰ 
’φερνε περισσότερη απελπισία.

—Δέν φοβάσαι; άποτόλμησα τήν έρώ- 
τησι.

—Καί ναί καί δχι, μοΰ άπάντησε. Ξέ
ρεις, μοΰ έξήγησε σέ λίγο, κάθε άνθρωπος 
γενιέται μέ τή μοίρα του. Ό πατέρας 
μου ήταν στρατιωτικός καί πολύ ένθου- 
σιώδης. ΜοΟ’μαθε ν’ άγαπάω αύτό τόν 
τόπο. Καί τόν αγάπησα βαθειά, συν
αισθηματικά. "Οταν μπήκανε οί Γερμα
νοί, τούς μίσησα γιατί μόλυναν μέ τήν πα
ρουσία τους δ,τι θεωρούσα άσπιλο καί Ιε
ρό. Σ’ αύτό λοιπόν, καί μοΰ’δειξε τό 
κελλί, μέ ώδήγησαν ή άγάπη καί τό μίσος. 
’Ίσως είμαι πολύ ίδεολόγος, ίσως νά’χω 
λάθος, δέν ξέρω άργότερα, άν ζοΰσα, πώς 
θά σκεπτόμουνα, τώρα δμως δέν έχω και
ρό νά τό σκεφθώ. ’Ίσως ό πατέρας μου πι- 
κραθή καί νά αισθάνεται πιά σάν καί 

σένα, έγώ δμως νοιώθω τήν πατρίδα σάν 
ιδέα καί προτιμώ νά πεθάνω γιά μιά ιδέα 
παρά γιά ένα τίποτα... Καταλαβαίνεις, 
πρόσθεσε, νοιώθω σάν νά όδηγώ έγώ τήν 
μοίρα μου καί δτι δέν μέ κατευθύνει έκεί- 
νη. ’Ίσως είναι ούτοπία. Σού ξανάπα 
δμως, δέν έχω καιρό πιά νά τό σκεφθώ.

Τήν άλλη μέρα τόν πέρασαν άπό μπρο
στά μου. Τόν ώδηγοΰσαν τέσσερις φρου
ροί ώπλισμένοι. Βάδιζε άνάμεσά τους μέ 
τά χέρια πισθάγκωνα δεμένα. '’Ήταν τό
σο εύθραυστος καί αδύνατος, ιδίως άνά
μεσά τους, πού ή δλη σκηνή φάνταζε λί
γο κωμική. «Τί θά σώσουν άπό τήν αύ- 
τοκρατορία τους άν έξαφανίσουν αύτό τό 
παιδί», σκέφθηκα. Πρόσεξα τά σκληρά 
τους πρόσωπα, τά χτυπημένα άπό τήν ζωή. 
Αύτό είναι είπα, πέρασαν τήν έποχή τής 
νεότητος, πέρασαν τήν ήρωϊκή έποχή τοΰ 
άνθρώπου, δπως κΓ έγώ άλλωστε.

Μοΰ’ρθε μιά ιδέα: «Άραγε μέ σκέ
φτεται καθόλου;» Ήταν μιά μικρή παρο
δική σκέψις, πού τελεσφόρησε. Πριν χα- 
θή στό βάθος τοΰ διαδρόμου, γύρισε καί 
μέ κοίταξε. Τά μάτια μας συναντήθηκαν 
σάν τήν πρώτη φορά. Τά μάτια του άλ
λαξαν έκφρασι, ήταν σάν νά μέ άποχαι- 
ρετοΰσε. ’Έφερα τό χέρι μου στήν καρ
διά. "Ήταν μιά αύθόρμητη κίνησι πού 
ίσως σήμαινε άποχαιρετισμό, ίσως καί τί
ποτα, ίσως καί εύχαριστώ.

Τού χρωστούσα τόσα πολλά!
Δέν χρειάστηκε ή θυσία του γιά νά μέ 

κάνη ν’ άλλάξω, ήδη άπό κείνη τήν νύχτα 
πού μίλησα μαζί του είχα άλλάξει.

Έκτοτε άρχισα νά ζώ τήν δεύτερή μου 
νιότη καί τοΰ τήν άφιέρωσα. Τόν θυμό
μουνα συχνά νά μοΰ λέη: «’Ίσως έχω 
λάθος, άλλά τώρα δέν έχω καιρό νά τό 
σκεφθώ». Μήπως είχα έγώ καιρό νά τό 
σκεφθώ; "Ο,τι έπρεπε νά κάνω έπρεπε 
νά τό κάνω τώρα. Τώρα πού ζούσα, 
ποδχα άκόμη καιρό. ’Έτσι άναμείχτηκα 
στήν άντίστασι. "Οταν φοβόμουνα, δταν 
δείλιαζα, τόν σκεπτόμουνα. Μέ ’πιάνε τό
τε μιά μανία νά μείνω νέος, νά μή ύπο- 
κύψω στά γηρατειά. ’Ήθελα νά ξανα
ζήσω τήν ήρωϊκή έποχή τής νεότητος. 
Βάλθηκα νά θυμηθώ πώς αισθανόμουνα, 
δταν ήμουνα 18 χρονών. Βρήκα ένα πα
λιό τετράδιο καταχωνιασμένο καί ξεχα

σμένο χρόνια ολάκερα. Δέν ήταν δικό 
μου, ήταν τοΰ γιοΰ μου. θάρρεψα πώς 
ήταν τό μήνυμά του σέ μένα. Είχε μέσα 
σκέψεις καί ιδέες πού μέ δυνάμωσαν καί 
μουδωσαν κουράγιο.

Καί ό Γιώργης Ζαβρός σταμάτησε νά 
μιλάη. Πέρασε πολλή ώρα στή σιωπή. 
Φοβήθηκα μήπως ξανακλειστή στόν έαυτόν 
του καί τοΰ’πα:

—"Ησουν τυχερός πού τόν συνάντησες 
τότε.

—Καί σύ πέρασες πολύ κοντά του, μοΰ 
άπάντησε.

Τόν κοίταξα μέ άπορία. ’Αλλά ό Ζα
βρός έκοψε τήν κουβέντα. Ήταν πολύ Ιε
ρή αύτή ή θύμησις γιά νά τήν βεβηλώνη 
ή άμφιβολία μου.

Φύγαμε σκεφτικοί κΓ ένοιωθα πώς αύτή 
ή ιστορία, πού δέν μοΰ άνήκε, έδωσε καί 
σέ μένα λίγη άπό τή δροσιά της.

Τό βράδυ τόν είδα στό ταβερνάκι κλει
στό καί σιωπηλό, σάν νά μή είχε μεσο
λαβήσει τίποτα μεταξύ μας.

Ήταν δλα ίδια, δπως πάντα. ‘O 
σκουντούφλης ταβερνιάρης μέ τό τσιμπλιά
ρικο παιδί του, σάν στοιχειά πού ξεπήδη- 
σαν άπ’ τις σελίδες ένός κακοΰ παραμυ
θιού, καί τό ύγρό του μαγαζί μέ τήν βρώ
μα καί τήν άθλια έμφάνισί του. Καί έ- 
μείς τριγύρω. Πάντα ίδιοι.

"Ενας ένας οί φίλοι μαζεύτηκαν. Με
ρικοί πιό αύθόρμητοι κΓ έκδηλωτικοί φο
ρούσαν πένθος. θεώρησαν ύποχρέωσί 
τους νά τόν πενθήσουν σά συγγενή τους.

Ή συζήτησις περιστρεφότανε γύρω άπ’ 
τό νεκρό καπετάνιο. ’Ανιστορουσαν τις 
χαρές του, λέγανε τά άνέκδοτά του. Τό
τε ήταν πού δ Γιώργης έσπασε τήν σιωπή 
του.

—"Ηταν καλός φίλος καί καλός άν
θρωπος, είπε.

Κάποιος πρόσθεσε:
—Καί πικραμένος. Ήταν κάποτε παν

τρεμένος, νομίζω... ΚΓ είχε κΓ ένα γυιό, 
πρόσθεσε.

—Ναί, τόν έξετέλεσαν οί Γερμανοί στήν 
κατοχή, μίλησε καί ό Γιώργης καί μέ 
κοίταξε.

’Έσκυψα στό ποτήρι μου. Ήταν γεμά
το άκόμη. Όλωνών τά ποτήρια ήταν γε
μάτα ξέχειλα, κανείς δέν τ’ άγγιξε. ’Έ

κανα τήν άρχή.
— Στήν ύγειά σας, είπα, καί ζωή σέ λό

γου μας.
Αισθανόμουνα κάτι καινούργιο νά μέ 

πλημμυρίζη, κάτι άκαθόριστο πού δέν 
μπορούσα νά τό έκφράσω. θυμόμουνα 
τόν γέρο συνταγματάρχη πού μάς μιλού
σε διαρκώς γιά τά άνδραγαθήματά του 
τού 1912 μέ στόμφο καί μεγαλόσχημα, 
θυμάμαι πώς τόν περιγελούσα τότε πού 
ζούσε, συχνά τόν ειρωνευόμουνα στήν 
σκέψι μου, πώς ύστερα άπό τέτοιο πόλε
μο καί τέτοια παγκόσμια καταστροφή, έ- 
κεϊνος έμενε προσκολλημένος στόν πόλε
μο τού 1912. Τόν φανταζόμουνα εύτυχή, 
εύδαίμονα καί τόν μυκτήριζα.

’Αλλά δέν ήταν έτσι. Είχε κι αύτός τήν 
ιστορία του, τόν πόνο του, τόν ήρωϊσμό 
του καί τά ύπέμενε σιωπηλά.

Τότε μόνο συνειδητοποίησα πώς μέχρι 
τώρα δλους αύτούς τριγύρω τούς περί- 
φρονούσα. Τούς έβλεπα σάν συντρόφους 
τής μετριότητας, τού κρασιού καί τής 
κουβέντας. Τούς νεμόμουνα άναγκαστικά 
καί γιατί δέν ύπήρχε κάτι καλύτερο γιά 
μένα. Ποιός ήξερε τί ό καθένας τους ë- 
κρυβε; Κοίταξα δλους γύρω μου, τόν η
θοποιό, τόν δικηγόρο, τόν συνταξιούχο 
ύπάλληλο τών τριών Τ.Τ.Τ. Τούς έβλεπα 
τώρα μέ άλλα μάτια. "Ως τώρα μόνο 
τόν Γιώργη ύπελόγιζα, γιατί ό ήρωϊσμός 
του είχε άναγνωρισθή δημόσια, γιατί τού- 
δωσαν καί παράσημα.

Καί τούτων έδώ τά παράσημα; Κοίτα
ξα τόν δικηγόρο. Μέ κοίταξε πίσω άπ’ 
τά γυαλιά του. Τού χαμογέλασα μέ ά
γάπη, μέ κατανόηση ίσως γιά πρώτη φο
ρά. Μού άνταπέδωσε τό χαμόγελο μέ 
κάποιο δισταγμό. «Πόσο βαθειές ρυτίδες 
έχει»... σκέφθηκα.

Μόνο έγώ έμενα έξω. Έγώ δέν είχα 
κάνει τίποτα στήν ζωή μου. θλϊψις μέ 
κατέλαβε. Μόνο έγώ δέν έχω ιστορία.

Ό ήθοποιός μέ τό κρασάκι ήλθε στό 
κέφι:

— Σιγά σιγά στό τέλος δλοι θά βγουν 
παντρεμένοι. Μπας καί μάς κρύβεις καί 
σύ τίποτα; άποτάθηκε σέ μένα.

—’Όχι, είπα, έγώ δέν πλησίασα ποτέ 
μου γυναίκα.

Ό ήθοποιός γέλασε.
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—Τις φοβόσουνα μήπως;
” I σως τό κρασί, ίσως ή ώρα τό φερε, 

απάντησα:
—Φοβόμουνα μήπως άνακαλύψουν τήν 

καταγωγή μου.
Μέ κοίταξαν όλοι μέ άπορία. Τούς εί

πα:
—Δέν είχα ποτέ οικογένεια. ’Ήμουνα 

παιδί τοϋ Βρεφοκομείου. Τά χαρτιά μου 
γράφουν «άγνώστου πατρός».

Πρώτη φορά τό ξεστόμιζα. Τό νόμιζα 
τόσο δύσκολο! Χρόνια έτρεμα μήπως τό 
άνακαλύψουν καί τώρα τούς τό’πα μόνος 
μου. Συγχισμένος τούς κοίταξα. Δέν 
τούς έκανε τήν έντύπωσι πού περίμενα, ά
πλώς τό δέχτηκαν. Ό δικηγόρος μόνο 

ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
’Ανάμεσα στά στάχυα πού ώριμάζουν μέ τή βοήθεια 
τοϋ ήλιου
’Ανάμεσα στις πλατυμάσχαλες γυναίκες πού θερίζουν 
τά καρπισμένα στάχυα
’Ανάμεσα στό σιτάρι καί τό κριθάρι πού τρέφει 
τούς άνθρώπους καί τά ζώα 
βρίσκεται σιωπηλή μιά Πέτρα.
’Ανάμεσα στά φύλλα πού πεθαίνουν άκολουθώντας 
τήν μοίρα τους
’Ανάμεσα στή γής πού μυρίζει θυμάρι καί θρούμπα 
στό πρώτο ξεδίψασμά της
’Ανάμεσα στά πουλιά πού τά ξενητεύει 
ή άνάγκη
βρίσκεται μωλωπισμένο ένα Πετροχελίδονο.
’Ανάμεσα στις εύχές πού γράφεται 
ό νέος χρόνος
’Ανάμεσα στή γαλήνη πού σπέρνει 
τό χρώμα τοΰ χιονιού
’Ανάμεσα στά νέα σημάδια πού προμηνύουν
σημαντικά κέρδη 
βρίσκεται
μέ μιά στρογγύλη μελανάδα στό πρόσωπο ένα παιδί.
’Ανάμεσα στό άνθισμα τής χαράς
στήν πρόωρη άμυγδαλιά
’Ανάμεσα στόν έπαναπατρισμό 
τών ξενητεμένων πουλιών
’Ανάμεσα στήν ’Ανάσταση τών πεθαμένων 
καί τοΰ ήλιου
βρίσκεται χαραγμένη στό σταυρό τοΰ Γολγοθά 
ή λέξη «μισώ !»

ΙΚΑΡΟΣ Κ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ
ι

ψιθύρισε:
—Φαντάζομαι τί ήρωϊσμός χρειάζεται 

γιά νά ζήση κανείς μέ τέτοια χαρτιά σ’ 
αύτή τήν κοινωνία...

—Ναί, βέβαια, συμφώνησα σά χαμένος 
άπ’ τήν άποκάλυψι.

Κοίταξα τόν Γιώργη τόν ήρωά μου, τόν 
ήρωα του πολέμου. Κλειστός καί σιωπη
λός μάς κοίταζε άφηρημένα. Ξαναζούσε 
ίσως κάποια άλλη στιγμή.

Κι’ έγώ σιώπησα. Δέν μου χρειαζόν- 
τουσαν πιά άλλα λόγια. ’Έφερα τό χέρι 
στήν καρδιά, ήταν σάν ένα εύχαριστώ σ’ 
αύτόν ή σέ κάποια σκιά πού περνοϋσε 
μπρος άπ’ τά βαθειά του μάτια.

ΜΑΙΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ν. Σ. ΣΠΑΝΟΥ

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΑΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ

ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
Ή δεύτερη πολιορκία τοΰ Μεσολογγίου 

πού κράτησε ένα χρόνο, άπό τόν ’Απρίλη 
τοΰ 1825 μέχρι τόν ’Απρίλη τοΰ 1826, 
είχε βυθίσει σ’ άγωνία τίς ψυχές δλων τών 
Ελλήνων καί προκάλεσε τόν θαυμασμό 
τών Ευρωπαίων γιά τό φρόνημα τών 
ύπερασπιστών, πού μέσ’ τήν μανία τόσων 
μαχών είχαν ξεπεράσει κάθε άνθρώπινο 
μέτρο. Ή πολιορκία, μέ χιλιάδες στρα
τό καί κανόνια μέ δυό ικανότατους στρα
τηγούς, τόν Κιουταχή καί τόν Αιγύπτιο 
Ίμπραήμ, είχε καταστή μιά μακρά τρα
γωδία μέ πολλές φάσεις, περιπέτειες καί 
έπεισόδια καί κατέληξε στήν ήρωϊκήν 
έξοδο τήν νύκτα τής 10ης πρός τήν 11η 
’Απριλίου 1826.

Ή μνήμη τών Ελλήνων διατήρησε τό 
Μεσολόγγι καί τήν πολιορκία του σάν ένα 
γεγονός έξω άπό τ’ άνθρώπινο, σάν ένα 
κατόρθωμα πέρα άπό τά φυσικά μέτρα. 
Στήν ψυχή τούς μεταγενέστερους δ θαυ
μασμός συμπλέκεται μέ τήν άπορία, τήν 
έκσταση καί τό δέος. Παραμένει γεγο
νός μοναδικό τό πείσμα καί ή άντοχή τής 
μικρής πόλης, πού ζώνεται άπό στίφη 
άμέτρητα Τούρκων, ’Αλβανών καί ’Αρά
βων κι δμως άνθίσταται, πολεμά καί στό 
τέλος γίνεται όλοκαύτωμα. ’Απορούμε 
πώς νά έρμηνεύσουμε τήν ήθική άντοχή 
τών άνθρώπων πού δοκιμάστηκαν στήν 
πυρά άνήλεου πολέμου, στις κακουχίες, 
τήν πείνα, άντίκρυσαν ζωντανό τό φάσμα 
τοΰ θανάτου καί δμως ούδέ στιγμήν έκάμ- 
φθησαν ! ’Απορούμε γιά ένα θαύμα' τήν 
ώρα πού οί πολιορκημένοι έχασαν τά 
πάντα καί τό στερνό άκόμα ίχνος τής έλ- 
πίδας διέσχισαν μέ γυμνά τά σπαθιά τό 
στρατόπεδο τών πολιορκητών καί βγήκαν 
νικητές μέσα άπό κόλαση πολέμου.

Ή έξοδος δμως, πού στεφάνωσε λαμπρά 
μιάν υπέροχη πάλη τοΰ "Ελληνα κατά τών 
εχθρικών στιφών, δέν ήταν πραξις άπελ- 

πισίας, άλογη καί τυφλή. ’Αντίθετα ήταν 
ενέργεια συνειδητή καί μελετημένη, μέ 
πλήρη έπίγνωση τών συνεπειών δπως θαυ
μάσια καταφαίνεται στά 17 άρθρα τοΰ 
συμφώνου πού εΐχεν ύπογραψή άπό τούς 
άρχηγούς καί άξιωματικούς τής φρουράς 
τήν ΙΟην ’Απριλίου. ΓΓ αύτό καί σάν 
κατόρθωμα στέκεται σ’ ένα μεγάλο δψος 
μέσα στά πνευματικά επιτεύγματα τοΰ 
άνθρώπου.

"Ενα τόσο συγκλονιστικό καί μακρο
χρόνιο δράμα μόνο μέ τήν εόαισθησία του 
ένας μεγάλος ποιητής θά μπορούσε νά τό 
ζήση συγκλονιστικά καί νά τό διοχετεύση 
σέ στίχους, στήνοντας έτσι ένα μνημείο 
πνευματικό άκατάλυτο άπό τό πέρασμα 
τοΰ χρόνου. Είναι χαρακτηριστικό, πώς 
σέ άλλα κείμενα, Ιστορικά ή λογοτεχνι
κά χάνεται μέσα στήν έξιστόρηση της 
πληθώρας τών γεγονότων, ή πυκνότητα 
τοΰ δράματος καί ή τραγική ούσία. Τήν 
πολυκύμαντη παλληκαριά καί τό σελαγί- 
ζον άπό τίς ψυχές τών πολιορκημένων 
φώς μόνο ένας ποιητής σάν τόν Σολωμό 
θά μπορούσε ν’ άναγάγη στήν «άψογη τε
λειότητα τού ήθικού κόσμου, δπου πρά
γματι είχαν διαδραματισθή τά γεγονότα. 
Ό έθνικός μας ποιητής μέ τήν άγάπη καί 
τήν άγωνία του γιά τήν Ελλάδα καί τήν 
τύχη της θά μπορούσε νά προβάλη τίς 
μορφές τών μαρτύρων μέσα στό στερέω
μα τής ποίησής του.

Ή μεγάλη ψυχή τού Σολωμου συνέλα
βε δλους τούς τόνους τού δράματος καί 
δοκίμασε νά μεταπλάση σέ ποίηση τά γε
γονότα. Τριάντα χρόνια δούλευε ό ποιη
τής πάνω στό θέμα, άλλά δέν μπόρεσε 
νά τ’ όλοκληρώση. Αισθανόταν σέ κάθε 
προσπάθειά του πώς ό λόγος δύσκολα 
μπορούσε νά συμπυκνώση τήν πράξη, νά 
περιλάβη τόν πλούτο τής πνευματικής ού- 
σίας πού ξεπήγαζε άπό τά γεγονότα. Ή 
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ψυχή τών ύπερασπιστών καθημερινά 
κατέτεινε πρός μιά όλοένα ύψηλότερη 
συνείδηση του χρέους μέχρι πού έξαγιά- 
στηκε· ό στίχος δύσκολα μπορούσε νά 
παρακολουθήση τήν φωτεινή πορεία τών 
ψυχών.

Τρία σχεδιάσματα, τρεις δοκιμές άπάνω 
στό θέμα μάς δίνουν τήν έντύπωση σκόρ
πιων μελών αρχαίου ναού. Μέσα στά 
κατάλοιπα μέ δυσκολία ή φαντασία μπο
ρεί νά συλλάβη σχηματικά τήν άρχιτε- 
κτονική Ιδέα πού προσπάθησε νά σαρ- 
κώση ό ποιητής. Είναι εύχάριστο δτι μέ
σα στούς στοχασμούς, τούς τίτλους καί 
τούς στίχους, ξαναγραμμένους πολλές 
φορές, διαφαίνονται καθαρά οί ψηλές 
προθέσεις του ποιητοΟ, πού θέλησε νά 
πλάση τόν λόγο άνάλογο πρός τήν περιε- 
χτικότητα τών γεγονότων.

Γράφει στούς στοχασμούς: «’Άς φανή 
καθαρά ή μικρότης του τόπου, και ό σι
δερένιος καί άσύντριφτος κύκλος δπου 
τήν έχει κλεισμένη. Τοιουτοτρόπως άπό 
τή μικρότητα του τόπου, ό όποιος παλεύει 
μέ μεγάλες ένάντιες δύναμες, θέλει 
έβγουν οί Μεγάλες ούσίες». Ο'ι Μεγάλες 
ούσίες είναι αύτές πού γεννήθηκαν στίς 
ψυχές τών ύπερασπιστών.

Τό πρώτο σχεδίασμα είναι λυρικό. Ό 
ποιητής γράφει λίγους στίχους καί ύστε
ρα τό έγκαταλείπει. ’Αντιλαμβάνεται πώς 
ενα τόσο ευρύ καί δραματικό θέμα δέν 
μπορεί ν’ άποδοθή μέ τόν λυρικό λόγο. 
Χρειάζεται στίχος καί μορφή έπική, πού 
θά μπορέσουν ν’ άγκαλιάσουν τήν ούσία 
τών γεγονότων καί θά καταστήσουν τό 
ποίημα συνθετότερο καί περιεχτικότερο.

Οί όλοένα καί ψηλότεροι στόχοι του 
Σολωμού καταφαίνονται καί στήν άναζή- 
τηση του τίτλου. Τό όνομάζει «Μεσολόγ
γι», υστέρα «Χρέος» καί τέλος «’Ελεύθε
ροι Πολιορκημένοι».

'Η έννοια του χρέους είναι ή κεντρική 
μέσα στό ποίημα. Άλλά γίνεται βαθύτερη 
καί συνθετότερη όλοένα, γιά νά δηλώση 
τό συνειδητό βίωμα καί τήν χαρά του άν
θρώπου, πού άγωνίζεται κάθε στιγμή 
ύπέρτατον άγώνα μέχρι πού νά έξαφανίση 
τά σύνορα ζωής καί θανάτου.

Σημειώνει ό ποιητής στούς στοχασμούς: 

«Είς τό ποίημα του χρέους μακρινή πρέ
πει νά είναι ή φριχτή άγωνία μέσα είς τήν 
δυστυχία καί είς τούς πόνους, δπως 
έκείθε φανερωθή άπείραχτη καί άγια ή 
διανοητική καί ήθική Παράδεισος».

Οί ύπερασπιστές πολεμώντας άκατά- 
παυστα γιά ένα χρόνο άπάνω στά τείχη 
τής πόλης είχαν σπάσει κάθε άντίληψη 
συμβατική γιά τόν άνθρωπο, τήν ζωή, τόν 
θάνατο καί τό καθήκον, γι’ αύτό ζουν σέ 
μιά «ήθική παράδεισο» πέρα άπό τούς 
άλλους άνθρώπους καί έξω άπό κάθε μι- 
κρότημα. Τό ξέρει ό ποιητής καί θά τό 
προβάλη σάν κεντρικό πυρήνα στό ποίημα.

Ό πρώτη εικόνα στό Α' Σχεδίασμα εί
ναι μιά θαυμάσια σκηνοθεσία του τόπου 
δπου παρίσταται τό μεγάλο δράμα. Χα
λασμός, βροντές, άστροπελέκια γύρω άπό 
τ’ άλωνάκι, τό Μεσολόγγι. Παντού μαυ- 
ρίλα καί πίσσα καί πόλεμος ιδιαίτερα ά
πό τήν ώρα πού ή Αραπιά του Ίμπραήμ 
κατασκήνωσε έξω άπό τήν πόλη.

«Τότες έταραχτήκανε τά σωθικά μου, 
καί έλεγα πώς ήρθε ώρα νά ξεψυχήσω· 
κΓ εύρέθηκα σέ σκοτεινό τόπο καί βρον
τερό, πού έσκιρτοΰσε σάν κλωνί στάρι στό 
μύλο πού άλέθει όγλήγορα, ώσάν τό 
χόχλο στό νερό πού άναβράζει' έτότες 
έκατάλαβα πώς έ κείνο ήτανε τό Μεσο
λόγγι' άλλά δέν έβλεπα μήτε τό κάστρο, 
μήτε τό στρατόπεδο, μήτε τή λίμνη, μήτε 
τή θάλασσα, μήτε τή γή πού έπάτουνα, 
μήτε τόν ούρανό· έκατασκέπαζε δλα τά 
πάντα μαυρίλα καί πίσσα, γιομάτη λάμψη, 
βροντή καί άστροπελέκι*  καί ύψωσα τά 
χέρια μου καί τά μάτια μου νά κάνω δέη
ση, καί ιδού μέσ’ στήν καπνίλα μία με
γάλη γυναίκα μέ φόρεμα μαύρο σάν του 
λαγού τό αίμα, δπου ή σπίθα έγγιζε κΓ 
έσβενότουνε' καί μέ φωνή, πού μου έφαί- 
νονταν πώς νικάει τήν ταραχή του πολέ
μου, άρχισε·

«Τό χάραμα έπήρα 
τού "Ηλιου τό δρόμο 
κρεμώντας τή λύρα 
τή δίκαιη στόν ώμο, 
κΓ άπ’ δπου χαράζει 
ώς δπου βυθά, 

τά μάτια μου δέν είδαν τόπον ένδοξότερον 
άπό τούτο τ’ άλωνάκι».

Κεντρική μορφή «μία γυναίκα μέ φόρε
μα μαύρο σάν τού λαγού τό αίμα, δπου ή 
σπίθα άγγιζε καί έσβενότουνε». ’Εδώ βα- 
θύνεται ή εικόνα τής ’Ελευθερίας, Δέν εί
ναι ή μορφή πού γνωρίζεται άπό τήν κόψη 
τού σπαθιού καί άπό τήν δψη πού μετράει 
τήν γή. Στόν "Υμνο ή Ελευθερία συν
τρίβει, πολεμά, διώχνει τόν τύραννο. 
Έδώ ή Ελευθερία έχει κύριο γνώρισμα 
τόν βαθύ πόνο γιά τό δράμα τών πολι- 
ορκουμένων. Είναι μαυροφορεμένη μέ πέ

Μητέρα μεγαλόψυχη στόν πόνο καί στήν δόξα, 
κΓ άν στό κρυφό μυστήριο ζούν πάντα τά παιδιά σου 
μέ λογισμό καί μ’ δνειρο, τί χάρ’ έχουν τά μάτια, 
τά μάτια τούτα, νά σ’ ίδούν μέσ’ τό πανέρμο δάσος, 
πού ξάφνου σού τριγύρισε τ’ άθάνατα ποδάρια 
(κοίτα) μέ φύλλα τής Λαμπρής, μέ φύλλα τού Βαϊώνε! 
τό θεϊκό σου πάτημα δέν άκουσα, δέν είδα, 
άτάραχη σάν ούρανός μ’ δλα τά κάλλη πώχει, 
πού μέρη τόσα φαίνονται καί μέρη ’ναι κρυμμένα' 
άλλά, θεά, δέν ήμπορώ ν’ άκούσω τή φωνή σου, 
κΓ εύθύς έγώ τού έλληνικού κόσμου νά τή χαρήσω; 
Δόξα ’χ’ ή μαύρη πέτρα σου καί τό ξερό χορτάρι.

Ή θεάνθρωπη μεγαλόψυχη μάνα παρα
στέκει στά παιδιά της γιά νά γλυκάνη 
τόν πόνο. Δέν άνησυχεί γιά τό φρόνημα 
τών παιδιών της:

«Μένει άγρυπνη μέρα καί νύχτα, καρ
Στού τέκνου σύρριζα τό νού, θεού τής μάννας μάτι·

"Ησυχη γιά τή γνώμη τους, άλλ’ δχι γιά τή Μοίρα, 
καί μέσ’ στήν τρίσβαθη ψυχή ό πόνος της πλημμύρα».

Πάνω άπό τό Μεσολόγγι ή Μάνα - 
’Ιδέα - Ελευθερία πλανάται καί παρίστα
ται στά παιδιά της. Αύτά ζούνε κατά- 
βαθα μέσα τους τό δραμα γι’ αύτό κρα
τιούνται άλύγιστοι στόν άγώνα καί στις 
τόσες δοκιμασίες. "Ολα τούς μάχονται 
καί δοκιμάζουν τήν ψυχή τους. Μιά κλι
μάκωση: Οί άμέτρητες δυνάμεις τού έχ- 

«Μέσ’ στά χαράματα συχνά, καί μέσ’ στά μεσημέρια, 
καί σά θολώσουν τά νερά, καί τ’ άστρα σά πληθύνουν, 
ξάφνου σκιρτούν οί άκρογιαλιές, τά πέλαγα κ’ οί βράχοι. 
Αραπιάς άτι, Γάλλου νούς, βόλι Τουρκίας, τόπι ’Άγγλου! 
Πόλεμο μέγα πολεμά, βαρεί τό καλυβάκι.
ΚΓ άλιά ! σέ λίγο ξέσκεπα τά λίγα στήθια μένουν».

Δειλιάζουν γύρω τά νησιά, παρακαλοΰν καί κλαίνε, 
καί μέ λιβάνια δέχεται καί φώτα τόν καημό τους 
ό σταυροθόλωτος ναός καί τό φτωχό ξωκκλήσι».

πλο βαμμένο στό αίμα, μέ τήν λύρα στόν 
ώμο γιατί δέν μπορεί νά τραγουδήση. Μέ 
τή φωνή της δμως τήν θλιμμένη μπορεί 
νά νικά τήν ταραχή τού πολέμου.

Πληρέστερα ή μορφή δίνεται στό τρίτο 
σχεδίασμα δπου παρουσιάζεται σάν θεά, 
Μητέρα μεγαλόψυχη στόν πόνο καί στήν 
δόξα, άτάραχη στόν ούρανό μέ θεϊκό πε- 
ριπάτημα καί προστάζει τόν ποιητή νά 
ψάλλη τήν πολιορκία, δπως σημειώνει ό 
Παλυλάς: 

τερώντας τό τέλος τού άγώνος' δέν τά 
φοβάται τά παιδιά της μή δειλιάσουν· εις 
τά μάτια της είναι φανερά τά πλέον άπό- 
κρυφα τής ψυχής τους· 

θρού, ή έλευση τού έχθρικου στόλου καί 
τό χάσιμο τής τελευταίας έλπίδας, δ πει
ρασμός άπό τήν γύρω άνοιξιάτικη φύση, 
ή πείνα, ό θάνατος· δλα στέκονται άδύ- 
ναμα νά κάμψουν τις ψυχές.

Ό έχθρός κτυπά άλύπητα τό κάστρο 
πού ρήμαζε άπό τόν νυχτοήμερον πόλεμο:
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Μένει μιά έλπίδα μέσα στό βαρύ πέλα- 
γο πού κτυπά τό Μεσολόγγι. Ή έλευση 
του Ελληνικού στόλου. Σέ μιά στιγμή 
χάνεται κι’ αύτή. Πυκνό δάσος τά έχ- 
θρικά καράβια γεμίζουν τήν θάλασσα.

Ό ποιητής σημειώνει: «Τώρα όπού έ
χασαν κάθε έλπίδα, καί ό έχθρός τούς 
τάζει νά τούς χαρίση τή ζωή άν άλλαξο- 
πιστήσουν, ή ύστερινή τους άντίσταση 
τούς άποδείχνει μάρτυρες».

*Η δοκιμασία γίνεται δλοένα καί πιό 
δυνατή, καταθλιπτική. Κι’ ό γύρω κόσμος 
σάν νά συμμάχησε μέ τούς έχθρούς. Ό 
’Απρίλης κι’ ό ’Έρωτας, ή Φύση μέ τά

«’Έστησ’ ό ’Έρωτας χορό μέ τόν ξανθόν ’Απρίλη 
κι’ ή φύσις ηδρε τήν καλή καί τή γλυκειά της ώρα, 
καί μέσ’ στήν σκιά, πού φούντωσε καί κλεί δροσιές καί μόσχους, 
άνάκουστος κιλαηδισμός καί λιποθυμισμένος.
Νερά καθάρια καί γλυκά, νερά χαριτωμένα, 
χύνονται μέσ’ τήν άβυσσο τή μοσχοβολισμένη, 
καί παίρνουνε τό μόσχο της, κι’ άφήνουν τή δροσιά τους 
κι’ ούλα στόν ήλιο δείχνοντας τά πλούτια τής πηγής τους, 
τρέχουν έδώ, τρέχουν έκεΐ, καί κάνουν σάν άηδόνια.
’Έξ’ αναβρύζει κΓ ή ζωή ς’ γή, ς’ ούρανό, σέ κύμα».

Τά μάτια δείχνουν έρωτα γιά τόν άπάνου κόσμο 
καί στή θωριά του είν’ όμορφο τό φώς καί μαγεμένο».

Δίπλα στούς άντρες πού δοκιμάζονται, 
αγωνίζονται καί δέν ύποχωρούν, θαυμαστά 
στέκονται κι’ οί γυναίκες. Τίποτα δέν τίς 
δειλιάζει. 'Η ψυχή τους καί στά όνειρα 
μέσα παραμένει φωτισμένη κι’ άδούλωτη 
προσηλωμένη στό χρέος καί τήν πατρίδα.

«Είπα νά δώ τή γνώμη τους στήν ύπνο- 
φαντασιά τους:

Μιλούν οί γυναίκες:
«Έγώ ’δα δάφνες — Κι’ έγώ φώς...

—Κι’ έγώ ’ς φωτιά μιάν όμορφη 
π’ άστράφτουν τά μαλλιά της».
’Αλλού παρατηρεί ό ποιητής: «’Ιδού 

αύτές οί γυναίκες φέρονται θαυμαστά’ 
αύτές είναι μεγαλόψυχες καί λένε ότι μα
θαίνουν άπό μας· δέ δειλιάζουν, μολονότι 
τούς έπάρθηκε ή έλπίδα, πού είχαν, νά 
γεννήσουν τέκνα γιά τή δόξα καί γιά τήν 
εύτυχία. Εμείς λοιπόν μπορούμε νά μά
θουμε άπ’ αύτές, καί νά τές λατρεύουμε 

κάλλη της καλούν τόν άνθρωπο στήν χα
ρά καί τήν εύδαιμονία. Οί πιό σαγηνευ
τικές δυνάμεις λές βάλθηκαν στήν κρίσιμη 
ώρα, νά λυγίσουν τήν άντίσταση τών πο- 
λιορκημένων, πού ένώ τά πάντα γύρω 
τους παίζουν, χαίρονται, γελούνε και ξυ
πνούν τόν ’Έρωτα, αύτοί συνειδητά νικούν 
τήν γοητεία και οδηγούν τόν έαυτό τους 
στόν θάνατο καί τήν θυσία. Καί σ’ αύτό 
τό ψηλότερο σκαλί τοΰ πειρασμού, πού οί 
ψυχές μπορεί νά καμφθούν καί νά παρα
δώσουν τήν πόλη μέ τήν έλπίδα τής ζωής 
γιά αντάλλαγμα, ούτε σάν ταχύ φύσημα 
άνέμου δέν διασταυρώνει τήν σκέψη ή Ιδέα 
τής παράδοσης.

έως τήν ύστερην ώρα».
Κάποτε δέονται οί γυναίκες καί δειλιά

ζουν λίγο. Είναι κι’ αύτό μιά δοκιμασία 
γιά τούς άντρες, άλλά κι’ αύτήν θά τήν 
νικήσουν: «...δλα τά φερσίματα τών γυ
ναικών άντιχτυπούν είς τήν καρδιά τών 
πολεμιστάδων καί αύτή είναι ή ύστερινή 
εξωτερική δύναμη, πού τούς καταπολε
μάει, άπό τήν όποιαν, ώς άπ’ δλες τές 
άλλες, αύτοί βγαίνουν έλεύθεροι».

Τελευταία, πιό καταστροφική θά έλθη 
ή πείνα. Τό Μεσολόγγι κλεισμένο μέσα 
σέ σιδερένιο δαχτυλίδι πεινά. “Εχει φάει 
άκόμα καί τά μεταφορικά ζώα, κάθε ζων
τανό πού κυκλοφορούσε στήν πόλη. Είναι 
ή έσχατη καί πιό ’ισχυρή δύναμη πού θά 
πλήξη τούς ύπερασπιστές.

Ή άκατάσχετη ζωική όρμή θά κατα- 
φέρη άραγε νά καταβάλη τό πνεύμα καί 
τό φρόνημα; Τό Μεσολόγγι φθάνει στήν 
τέλειαν άπόγνωση. "Ομως όχι. Οί ύπε- 

ρασπιστές θά άνθέξουν καί στήν στερνή 
δοκιμασία. Είναι άπό ένα χρόνο πολιορ- 
κημένοι καί θά μείνουν έλεύθεροι. Καμ- 
μιά έσωτερική ή έξωτερική δύναμη δέν 
μπορεί νά τούς ύποτάξη. ’Αποδεσμεύτη
καν άπό κάθε φόβο καί κάθε κίνδυνο. Τό 
πνεύμα τους ύπέταξε τήν άνάγκη, τήν 
σάρκα, τήν όρμή. Γι’ αύτό έφθασαν στήν 
τόσον ύψηλήν συναίσθηση τού χρέους καί 
γίνανε ήθικά, πνευματικά πανελεύθεροι:

«Τής μάνας ώ λαύρα!
τά τέκνα τριγύρου 
φθαρμένα καί μαύρα, 
σάν ήσκιους όνείρου· 
λαλεί τό πουλάκι 
στοΰ πόνου τή γή, 
καί βρίσκει σπειράκι, 
καί μάννα φθονεί».
«Καί ώ πείνα καί φρίκη! 
δέ σκούζει σκυλί».

«’Άκρα τοΰ τάφου σιωπή στόν κάμπο 
βασιλεύει· 

λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κΓ ή μάννα
—«Δέν τούς βαραίν’ ό πόλεμος, άλλ’ έγινε πνοή τους, 

κΓ έμπόδισμα δέν είναι 
στές κορασιές νά τραγουδούν, καί στά παιδιά νά παίζουν».

—...«στά μάτια καί στό πρόσωπο φαίνοντ’ οί στοχασμοί τους· 
τούς λέει μεγάλα καί πολλά ή τρίσβαθη ψυχή τους: 
’Αγάπη κι’ έρωτας καλοΰ τά σπλάχνα τους τινάζουν 
τά σπλάχνα τους κΓ ή θάλασσα ποτέ δέν ήσυχάζουν· 
γλυκειά κ’ έλεύθερ’ ή ψυχή σά νάτανε βγαλμένη, 
κι’ ύψώναν μέ χαμόγελο τόν οψι τή φθαρμένη».

Ψυχές ώριμες, δοκιμασμένες μέσα στόν 
πόλεμο καί τίς παντοειδείς δοκιμασίες, 
περήφανες μέσα στήν γαλήνη καί τήν 
άταραξία τους ταράζονται μόνο άπό τήν 
άγάπη καί τόν έρωτα τοΰ καλοΰ. Πρόσω
πα πού προδίδουν τούς στοχασμούς χαμο
γελούν μέ τήν φθαρμένη δψη τους, γιατί 
χαίρονται τόν όμορφο κόσμο πού μέ τήν 
πίστη τους στό χρέος δημιούργησαν.

’Έγιναν κΓ αύτοί μεγαλόψυχοι σάν τήν 
μεγαλόψυχη Ελευθερία - Μητέρα, πού τρέ
φεται καί βαθαίνει σέ δύναμη καί νόημα 
δσο πιό βαθειά καί παθιασμένα τήν άγκα- 
λιάζουν καί τήν ζοΰν τά παιδιά της μέσα 

Καί βλέπω πέρα τά παιδάκια καί τές άντρογυναΐκες 
γύρου στή φλόγα π’ άναψαν, καί θλιβερά τή θρέψαν

τό ζηλεύει, 
τά μάτια ή πείνα έμαύρισε’ στά μάτια ή 

μάνα μνέει». 
νη στις ψυχές στέκεται ή ’Ελευθερία, 

"Ολα δσα ήταν κίνδυνος νά λυγίσουν 
τίς ψυχές τά νίκησαν οί πολιορκημένοι. 
Μέ τήν πείνα τό δράμα όδηγειται στήν 
λύση του. 'Η ’Έξοδος θά φέρη τήν κά
θαρση, άλλά καί θά σφράγιση τήν ήθική 
τελείωση τών άγωνιστών.

Γιά τούς άντρες, τίς γυναίκες καί τά 
παιδιά δέν κάνει καμμιά διαφορά άν θά 
ζήσουν ή θά πεθάνουν. *Η  ψυχή διέρρηξε 
τό φράγμα πού χωρίζει τήν ζωή άπό τόν 
θάνατο. Στό κέντρο τής πόλης, στυλωμέ- 
μεστή άπό τό Χρέος. Είναι άπό τίς λίγες 
ώρες τοΰ άνθρώπου δπου τό πνεύμα πρό
βαλε τόσο κυρίαρχο καί τόσο μεγαλόπρε
πο μέσα στις άπειρα ισχυρές δυνάμεις τοΰ 
κόσμου καί τίς νίκησε.

'O πόλεμος σ’ αύτούς τούς μάρτυρες έ
γινε τόσο οικείος σάν τήν άναπνοή τους. 
"Ενα άπό τά ύψηλότερα σκαλιά δπου μπό
ρεσαν νό φθάσουν οί ψυχές τόσων πολλών 
άνθρώπων ταυτόχρονα.

στ’ άλλεπάλληλα κύματα τών δυνάμεων 
πού άπειλοΰν νά καταποντίσουν στόν χαμό 
καί τούς μαχητές καί τήν Ιδέα. Άφοΰ 
δμως οί μαχητές άργά ή γρήγορα χάνον
ται καί μόνον οί ίδέες καί τά όρόσημα τών 
μέ τήν πάλη καί τόν άγώνα μπορούν νά 
ζοΰν, τό Μεσολόγγι μένει καί ζή μέσα στήν 
αιωνιότητα τής ’Ιδέας καί τοΰ ήθικοΰ κα
τορθώματος. ‘Η ’Έξοδος πού άκολουθεΐ 
δέν είναι παρά μιά συνέπεια άναγκαία 
τής κλίμακας πού ώδήγησε τούς ύπερα- 
σπιστές στό κατά πρόσωπο άντίκρυσμα 
τής Ελευθερίας.
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μ αγαπημένα πράματα, καί μέ σεμνά κρεββάτια, 
ακίνητες, άστέναχτες, δίχως νά ρίξουν δάκρυ».
«Είν’ έτοιμα στήν άσπονδη πλημμύρα τών αρμάτων 
δρόμο νά σχίσουν τά σπαθιά, κι’ έλεύθεροι νά μείνουν, 
έκεΐθε μέ τούς άδελφούς, έδώθε μέ τό Χάρο». Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Η έξοδος ή θά όδηγήση στόν Χάρο, ή 
στούς άλλους άδελφούς “Ελληνες. Καί 
στήν ζωή καί στόν θάνατο οί πολιορκημέ- 
νοι θά μείνουν έλεύθεροι. "Οπως τονίστη
κε πιο πάνω, μέ τήν έσωτερική τους ώρί- 
μανση έσπασαν τό φράγμα πού χωρίζει 
φυσικό καί μεταφυσικό κόσμο, ζωή καί 
θάνατο.

■ Ä

’Ακολουθήσαμε τό δράμα δπως άπο- 
σπασματικά διαγράφεται στά τρία σχε
διάσματα.

Ό Σολωμός μάς έδωσε ένα άποσπα- 
σματικό μέν άλλά ψηλών έπιδιώξεων καί 
περιεχομένου ποίημα μέσα σέ αυστηρά 
καλλιτεχνικά πλαίσια. Δέν κάμνει κή
ρυγμα, δέν διδάσκει, δέν κάμνει πολιτι
κήν. Στό έργο αύτό τοποθέτησε ένα 
άπό τούς μεγαλειωδέστερους ποιητικούς 
στόχους του καί παρουσίασε ιδανικούς 
καί τέλειους μέσα στό δράμα τους δλους 
τούς Μεσολογγΐτες άνδρες, γυναίκες καί 
παιδιά.

Τούτο άραγε τό τελευταίο πόσο ν’ άπέ- 
χη άπό τήν ιστορικήν άλήθεια; Νομίζω 
καθόλου, ή μάλλον ό ποιητής δέν κατόρ
θωσε νά φθάση τήν πραγματικότητα παρά 
τις ύπεράνθρωπες προσπάθειες πού κατέ
βαλε ν’ άνυψώση τόν λόγο στό έπίπεδο 
τής πράξεως. Φτάνει ν’ άνοιξη κανείς 
όποιαδήποτε ιστορία τής πολιορκίας καί 
θά άντιληφθή πώς ό ποιητής δέν έπλασεν 
ένα κόσμον τέλειον «ποιητική άδεια», άλ
λά άγωνίστηκε νά φθάση τά γεγονότα σέ 
άλήθεια καί μεγαλείο.

'O "Ελληνας ό άμόρφωτος, ό άπλός 
πολεμιστής καί ή γυναίκα, είχαν γίνει μέ
σα στό Μεσολόγγι ήθικά τέλειες καί άκε- 
ραιωμένες μονάδες. Δέν είναι τής ώρας 
νά έξετάσουμε τούς λόγους. Πάντως οι 

έλεύθεροι πολιορκημένοι έγιναν ό καθένας 
μιά άξια πού τόσο ψηλότερα στάθηκαν δ- 
σο περισσότερον συνειδητά γνώριζαν πώς 
ό ’Έρωτας, ή Χαρά, ή Ζωή ήταν καθ’ 
έαυτές μεγάλα άγαθά, άλλά τά θυσίασαν 
μπροστά σ’ έκείνο πού μιά δψιστη συναί
σθηση χρέους έπέβαλλε. θριάμβευσε έτσι 
ό “Ελληνας άνθρωπος, μένοντας έλεύθε- 
ρος καί θυσιάζοντας κάθε άλλην άξίαν.

Σ’ ένα τόσον ύψηλόν έπίπεδον μπορούν 
νά φθάνουν άτομα μορφωμένα πού μπο
ρούν νά διαχωρίζουν μεταξύ τών διαφό
ρων άξιών τις άνώτερες άπό τις κατώτε
ρες. Τό γεγονός δτι οί ύπερασπιστές ή
ταν τόσοι πολλοί καί άμοιροι παιδείας 
προσδίδει στό κατόρθωμά τους μεγαλύτε- 
ρην άξια καί τούς περιβάλλει μέ τόσον 
φώς δόξας, δσον έλάχιστα γεγονότα τής 
ιστορίας άξιώθηκαν νά τύχουν.

Γιά τήν ιστορία μας ή πολιορκία καί ή 
έξοδος τού Μεσολογγίου άποτελεΐ ένα άπό 
τά ψηλότερα όρόσημα δπου μπόρεσε νά 
φθάση ό έπαναστατημένος ‘Ελληνισμός. 
’Απόδειξη πώς ή έθνική βούληση τού 
"Ελληνα ξεπέρασε τ’ άνθρώπινα δυνατό, 
γι’ αύτό καί νίκησε καί έπλασε κράτος. 
Ή πολιορκία καί ή έξοδος άποτελούν γε
νικότερα γιά τόν άνθρωπο μιά άπόδειξη 
πώς τό πνεύμα μπορεί νά διέρχεται άμό- 
λυντο κι’ άχραντο μέσα σέ λαίλαπες 
θύελλες καί κατακλυσμούς καί νά διατη- 
ρή τό φώς, τήν δύναμη καί τήν άθανα- 
σία του. "Οσο γιά τό έργο τοΰ Σολωμού 
έχουμε νά παρατηρήσουμε πώς παρ’ δλη 
τήν άποσπασματικότητά του άποτελεΐ ένα 
ύπέροχο μνημείο άλήθειας καί κάλλους, 
στημένο πάνω στόν βωμό τής ψηλότερης 
καί τελειότερης πράξης τής νέας μας 
ιστορίας.

Ν. Σ. ΣΠΑΝΟΣ

Κ. στις 11 ’Απριλίου 1964 για τήν επέτειο

ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ 1821

Περί τών θλιβερών γεγονότων, τά όποια συνέβησαν έν Κύπρω, πολύ όλίγας 
πληροφορίας έχομεν. Ό Γεώργιος Κηπιάδης μάς παρέχει κατάλογον τών Ελλή
νων, οί όποιοι ύπέστησαν μαρτυρικόν θάνατον κατά τάς έν Κύπρφ σφαγάς, αί 
όποΐαι ήρχισαν τήν 9 Ιουλίου 1821. Έκ πληροφοριών, τάς όποιας έχομεν, δ μ. 
διδάσκαλος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος έχει περισυλλέξει όνόματα καί άλλων Κυ
πρίων, οί όποιοι κατά τόν χρόνον τούτον ύπέστησαν μαρτυρικόν θάνατον. [’Επ’ 
αύτοϋ έτοιμάζεται σχετική έκδοσις ύπό τού κ. θεοδ. Παπαδοπούλου]. Δέν είναι 
άπίθανον έπιμελεστέρα έρευνα νά μάς άποκαλύψη καί άλλους μάρτυρας τών 
δύσκολων τούτων ή μερών τής πατρίδος μας.

Πλήν τούτων δμως πολλοί Κύπριοι, έν τή προσπάθεια των νά άποφύγωσι τήν 
μάχαιραν τών Τούρκων δημίων, έζήτησαν καταφύγιον είς τά έν Κύπρω Προξενεία, 
όπόθεν έλαβον λαθραίως τήν άγουσαν πρός τήν ξένην. Περί τούτων ό Γεώργιος 
Κηπιάδης γράφει τά έξής: —

«Έκ τών διασωθέντων καί είς τήν άλλοδαπήν μεταναστευσάντων χριστιανών 
Κυπρίων, ήσαν καί οί έκ Λάρνακος άδελφοί Σαρίπολοι Χριστόδουλος καί ’Ιωάννης, 
πατήρ ό τελευταίος τού άποβιώσαντος διαπρεπούς Νομομαθούς Καθηγητοΰ Νικο
λάου Σαριπόλου. Επίσης ό Χριστόδουλος1 Φραγκούδης καί ό ’Αρχιδιάκονος τού 
Μητροπολιτικού θρόνου Κυπριανός, οΟς έσωσεν ό Χατζή-Ούσείν-Έφένδης, Σέχης 
τού παρά τάς 'Αλυκάς Λάρνακος Τεκκέ (άρχαίου όθωμανικού Τεμένους). Ό έκ 
τής αύτής πόλεως Χατζή-Παταρός, δν ό Πρόξενος τής ’Αμερικής Μαρίνος, δπως 
έπιβιβάση έντός άποπλέοντος Εύρωπαϊκοΰ πλοίου, έκρυψεν έντός βαρελιού. Οί 
έκ Λεμησσού Δαβίδ Άνδρεάδης, δστις κατέψυγεν είς Βενετίαν καί είτα είς Σύρον, 
μετερχόμενος μέχρι τελευτής τόν Συμβολαιογράφον, ό Όνούφριος Ίασωνίδης, καί 
ό Δημήτριος Σιβιτάνος. Οί έκ Λευκωσίας Χατζή-Ραφαήλ Τελεβάντος μετά τής 
συζύγου καί τών τέκνων του, ό Χατζή-Γιαννάκης, ό έξαρχος τού ’Αρχιεπισκοπικού 
θρόνου Ίωαννίκιος, ό μετά ταΰτα τή προστασία τών ισχυρών φίλων του, μεθ’ ών 
έγνωρίσθη έν Παρισίοις Χοσρέφ-Πασιά καί Φεττίχ-Πασιά, ’Αρχιεπίσκοπος τής Κύ
πρου γενόμενος. ’Έτι ό έκ Λαπήθου Χατζή-Λοϊζής Εύαγόρας μετά τών δύο υιών 
του, έξ ών ό εις Χατζή-Παναγιώτης Εύαγόρας μετέβη είς τήν Ελλάδα καί έλαβε 
μέρος ένεργόν άπ’ άρχής μέχρι τέλους τού ‘Ιερού Άγώνος, καί οί έκ Κυθραίας 
Χατζή-Πετράκης καί Χατζή-Πασχάλης, έκ τών μάλα πλουσίων γαιοκτημόνων. 
Διεσώθη δέ έκ τού θανάτου καί ό 'Ηγούμενος τής Μονής Μαχαιρα Γερμανός, τυ- 
χαίως εύρεθείς κατά τόν χρόνον τούτον είς τό χωρίον Πραστιόν τής Μεσαορίας, 
δν έσωσεν ό Γεώργιος Λαπιέρ, άδρά λαβών χρηματικά λύτρα τής ζωής καί δώδεκα 
καμήλους άνήκοντας τώ Μοναστηρίω.

['Ομιλία πού έγινε σέ συγκέντρωση τοϋ Ε.Π.Ο 
τής εξόδου τοϋ Μεσολογγίου].

Οί δέ δι’ άδυναμίας χαρακτήρος έξομόσαντες περί τούς τεσσαράκοντα τόν

1 Όρθότ. Χαράλαμπος, Ιδέ Γ. Σ. Φραγκούδη, 'Ιστορία καί γενεαλογία τής οικογένειας 
Φραγκούδη (1939), 22.
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αριθμόν, οί πλείστοι παρελθόντος του τρομερού καί καταστρεπτικού κλύδωνος, 
προσήλθον καί άπέθανον μετ’ άφοσιώσεως είς τό πάτριον θρήσκευμα, οί μέν έν τή 
άλλοδαπή μεταναστεύσαντες, οί δέ καί έν τή ιδία πατρίδι διαμείναντες.

Δίκαιος τής άρετής ό έπαινος, καί ώς έκ τούτου δέν πρέπει νά παρέλθωμεν 
έν σιωπή καί τήν κατά τήν λίαν κρίσιμον έκείνην έποχήν φιλάνθρωπον διαγωγήν 
εύρωπαίων τινών Προξένων, οϊτινες ήνοιξαν τάς οικίας των είς καταφυγήν καί 
σωτηρίαν πλήθους άνδρών καί γυναικών καί παιδιών καταδιωκομένων καί κινδυ- 
νευόντων, καί έτίμησαν ουτω έαυτούς καί τάς σημαίας των. Έν Λάρνακι μέν ό 
τής ’Αγγλίας ’Αντώνιος Βονδιτσιάνος, ό τής Ρωσσίας καί Σουηδίας Κωνσταντίνος 
Περιστιάνης, πάππος του νυν έπιζώντος έν Λεμησσω Διδάκτορος τής νομικής θεο- 
δώρου Περιστιάνη, άμφότεροι Κεφαλλήνες τό γένος. Ό τής Γαλλίας Mechain, 
ό τής Αύστρίας Καπράρας, ό τής Νεαπόλεως Καλημέρης, ό τών Ηνωμένων Πο
λιτειών τής ’Αμερικής Μαρίνος καί Βόζενι, μολονότι δέον νά ύπομνήσωμεν, δτι 
οί τελευταίοι τέσσαρες άδρά έλαβον λύτρα τής ζωής, πλουτίσαντες ώς έκ τούτου. 
Έν Λεμησσω δέ ό τής Ρωσσίας καί ’Αγγλίας Δημήτριος Φραγκούδης, μεθ’ ών δι
καίως πάνυ συγκαταλέγεται καί ό αγαθός τήν καρδίαν Χουσείν-Έφένδης, προϊστά
μενος του, ώς εϊρηται, κατά τάς Άλυκάς τής Λάρνακος ’Οθωμανικού Τεμένους.

Άλλ’ άλλοι δμως κατ’ δνομα Εύρωπαίοι Χριστιανοί προσηνέχθησαν ήκιστα 
τιμίως καί φιλανθρώπως, ού μόνον ώφεληθέντες καί πλουτίσαντες έκ τών περιου
σιών τών τλημόνων χριστιανών ραγιάδων, άλλά καί διότι συνετέλουν είς τόν θά
νατόν των, προδίδοντες αύτούς έμμέσως πρός τήν Κυβέρνησιν, δτε κατέφευγον ύπό 
τήν προρστασίαν των. Μεθ’ ών συγκαταριθμείται ό Γιακουμέτος Ματέης, πρόξε
νος τής Πρωσσίας, καί κθ’ ά ύπό τών ειδήσεων *Ιστ.  Έκκλ. Κύπρ. ύπό Φ. Γεωρ
γίου, άναφέρεται καί ό Διερμηνεύς του Γαλλικού Προξενείου καί έπιστήθιος φίλος 
του 'Ηγεμόνας Γεώργιος Λαπιέρ, δστις καθ’ δλον τό διάστημα τής άπαγχονίσεως 
καί καρατομήσεως του ’Αρχιεπισκόπου καί λοιπών άλλων προύχόντων διετέλει 
παρά τό πλευράν τού 'Ηγεμόνας θεώμενος άπαθώς τά θύματα. Άλλά καί ό 
έξομόσας Άνδρέας Σολομωνίδης, ό μετονομασθείς Χουρσίτ-Άγας, σφόδρα τούς 
ομογενείς του κατεδίωξεν, έπωφελείς τής περιουσίας πολλών θυμάτων».1

1 Ίδέ Ν. Κυριαξή: Άπό τούς προγραφέντας, Κυπριακά Χρονικά, έτος ΙΓ', τεΰχ. Γ (1937), 
163.

2 Ίδέ Ν. Κυριαζή, Ναογραφία Λευκωσίας Δ' Ναός Τρυπιότου, Κυπριακά Χρονικά, έτος 
Θ', τεΰ)χ. Γ (1933) σ. 210.

3 Ίδέ Γ. Σ. Φραγκούδη, Ιστορία καί γενεαλογία τής μεγάλης Κυπριακής οικογένειας 
Φραγκούδη (1939) σ. 52.

Είς τό πρό τίνος έκδοθέν ύπό τού θ. Μουστοξύδη βιβλίον μέ τόν τίτλον 
Άνδρέας Μουστοξύδης (1963), σ. 27, άναφέρεται δτι μετά τού έκ Λάρνακος 
Παυλή Χάρτα, ό όποιος έκαρατομήθη τήν 9 ’Ιουλίου, (έ.ά.σ. 19) έφονεύθη καί ό 
δεκαετής υιός του Λούης, ή δέ σύζυγός του μετά τών λοιπών μελών τής οικογέ
νειας της κατώρθωσε νά διαφύγη είς Βενετίαν, δπου έζη πωλούσα τά τιμαλφή, 
τά όποια είχε φέρει μαζί της.2 3

Αί θυγατέρες της ήσαν πολύ μορφωμέναι, άρίστης ανατροφής, σεμνόταται 
καί ώραιόταται. Μίαν έξ αύτών, τήν Πεζούναν ή Κολόμπαν, όπως ώνομάσθη είς 
Κέρκυραν, ήγάπησεν ό Άνδρέας Μουστοξύδης, ό όποιος ύπήρξε συνεργάτης τού 
Καποδιστρίου καί προσέφερεν άξαιρετικάς ύπηρεσίας διά τήν όργάνωσιν τού νέου 
Ελληνικού κράτους, καί τήν ένυμφεύθη. Τήν άλλην άδελφήν της Μαρίαν ένυμ- 
φεύθη ό Αιμίλιος Τυπάλδος, τού όποιου τήν θυγατέρα Έλοϊσίαν ένυμφεύθη ό 
έθνικός ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης.

Κύπριος έπιστήμων — ό μ. Αντώνιος Τριανταφυλλίδης — είς συνομιλίαν άνέ- 
φερεν δτι πρό τινων δεκαετηρίδων είδεν είς Β. Ιταλίαν πινακίδα καταστήματος 
Alonefti, τού όποιου ό κάτοχος έρωτηθείς δέν έγνώριζε τήν καταγωγήν τού όνό-

1 Ίδέ Γεωργίου I. Κηπιάδου, ’Απομνημονεύματα τών κατά τό 1821 έν τή νησω Κύπρο) 
τραγικών σκηνών, ’Αλεξάνδρεια, 1888, α. 26—29.

2 Ίδέ Θ. Μουστοξύδη, Άνδίρέας Μουστοξύδης, 1963, σ. 27.

ματός του. Λίαν πιθανή έξήγησις είναι δτι ό ιδρυτής τού έν λόγω έμπορικού οίκου 
ήτο Άλωνεύτης, ό όποιος φεύγων τάς σφαγάς τών Τούρκων κατέφυγεν είς ’Ιτα
λίαν. Πρό τριακονταετίας έπίσης Κύπριος έμπορος έξ “Αλωνας συνήντησε διευ
θυντήν παλαιού έμπορικού οίκου μέ τό ίδιον δνομα είς Βενετίαν καί Τεργέστην.

θετικός πληροφορίας διαφυγής είς τό έξωτερικόν έχομεν διά τήν οικογένειαν 
Κέπετζη, τής όποιας σώζονται μέχρι σήμερον κτήματα είς τήν “Αλωναν. Ό Κέ- 
πετζης ήτο μικρός θείος τού Αθανασίου Οικονόμου, προπάππου τού ζωγράφου 
Τηλεμάχου Κάνθου καί τού έπιθεωρητου θεοδότου Κάνθου. Τά κτήματά του 
σήμερον περιήλθον είς τήν οικογένειαν Κάνθου. Αύτή φεύγουσα κατέφυγεν είς 
Τεργέστην. Άναφέρεται περί τών θυγατέρων του δτι ήσαν μορφωμέναι, μία δέ 
τούτων είναι ή προμάμμη τού “Ελληνας λογοτέχνου Γρηγορίου Ξενοπούλου.

Έπίσης έξ έγγράφων τού αρχείου τού έν Λάρνακι Γαλλικού Προξενείου μαν- 
θάνομεν δτι έφυγαδεύθησαν είς Μασσαλίαν ό Κωνσταντής Πετσοπούλης ή Γεωρ- 
γιάδης, ή Μαρίνα Κ. Πετσοπούλη καί δ Γεώργιος Κ. Πετσοπούλης. Ό Κωνσταντής 
Πετσοπούλης, άδελφός τού καρατομηθέντος Χατζηνικόλα Πετσοπούλη, έπέστρεψε 
τφ 1827 είς Κύπρον ύπό τό δνομα Άκάμας καί έπειδή έν συγκεντρώσει έζήτησεν 
άπό τόν Lapierre 23 χιλ. τάληρα, τά όποια ώς διερμηνεύς τού Γαλλικού Προξε
νείου έσφετερίσθη, έρραπίσθη ύπό τούτου.1

Εις τόν κώδικα τής Αρχιεπισκοπής I, 190, είς τούς λογαριασμούς τής έκκλη- 
σίας Τρυπιώτου άναγινώσκομεν:

«αωκβ' ’Ιανουάριου α' λογαριασθείς ό φραντζέσκος, κατά τήν φυγήν 
Χ''Δημητράκη (Λιπέρτη) άπό μέσα 7δρίου έδειξεν...».

Είς τόν ίδιον κώδικα έπίσης σελ. 211 είς τούς λογαριασμούς τής έκκλησίας 
άγ. Κασσιανού άναγινώσκομεν «...μετά τήν φυγήν X''Ραφαήλ έστάθη τέλειος 
έπίτροπος ό X''Γιάννης περιβολάρης...». Έκ τών ειδήσεων τούτων φαίνεται δτι 
κατά πάσαν πιθανότητα έφυγαδεύθησαν έκ τής νήσου καί ό X''Δημητράκης (Λι- 
πέρτης), έπίτροπος κατά τό έτος τούτο τού ί. ναού Τρυπιώτου καί ό X 'Ραφαήλ, 
έπίτροπος τού ί. ναού Αγίου Κασσιανού, ό όποιος πιθανώτατα είναι ό ύπό τού 
Κηπιάδου άναφερόμενος (σ. 27) Χατζή-Ραφαήλ Τελεβέντος.2

Έπίσης ό Χατζή Δαυίδ Οίκονομίδης, μετά τόν θάνατον τού άδελφού του 
Πέτρου Οίκονομίδη, καρατομηθέντος έν Λευκωσία τώ 1821, έφυγεν έκ Κύπρου είς 
Αγκώνα καί έκείθεν είς Τεργέστην μετημφιεσμένος είς πωλητήν αύγών έπί άγ- 
γλικοΰ πλοίου τή βοήθεια τού ’Άγγλου Προξένου Βοντιτσιάνου.3

Έπίσης έδραπέτευσεν είς Γαλλίαν καί έτερος άδελφός τού καρατομηθέντος 
Πέτρου Οίκονομίδη, ό Γεώργιος, δστις έδραπέτευσε μετά τού υιού του Νικολάου 
είς Γαλλίαν καί έπέστρεψεν είς Κύπρον μετά τήν άμνηστείαν (έ.ά. σ. 63) Καί ό 
μετέπειτα νομάρχης Κυκλάδων Γεώργιος Δ. Οίκονομίδης, υιός τού Δαυίδ, έγεν- 
νήθη έν Κύπρω τώ 1801, Φεβρουάριου 11, άφίχθη δέ είς τήν Ελλάδα τόν ’Οκτώ
βριον τού 1821, δπου έχων ύπό τάς διαταγάς του ίδίοις άναλώμασι 12 στρατιώ- 
τας ύπηρέτησεν είς τόν άγώνα ύπό τόν Δημήτριον Ύψηλάντην καί τόν Θεόδωρον 
Κολοκοτρώνην. (έ.ά. σ. 56).

Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
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ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Γ. ΠI EP ΙΔΟΥ

Η ΠΑΦΟΣ, ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ 
ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ 19ο ΑΙΩΝΑ

(ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ 18ου ΚΑΙ 19ου ΑΙΩΝΑ)

Στά βιβλία τών ξένων έπισκεπτών, πού 
πέρασαν άπό τήν Κύπρο τόν 18ο καί 19ο 
αιώνα, υπάρχουν πολύτιμες πληροφορίες 
γιά τις πόλεις καί τά χωριά καί γενικά 
γιά τήν κατάσταση, πού έπικρατοΰσε τότε 
στήν Κύπρο. Οί περιηγητές έγραψαν γιά 
τή γεωγραφική θέση καί τή διοίκηση τής 
Κύπρου, τήν οικονομική κατάσταση καί 
τήν έμπορική κίνηση στις πόλεις καί τά 
είδη τών γεωργικών προϊόντων, πού πα- 
ρήγε ή κυπριακή ύπαιθρος. Επίσης πε- 
ρίγραψαν τ’ αρχαιολογικά έρείπια, πού 
συναντούσαν στά ταξείδια τους, πού, συν
δυασμένα μέ τήν όμορφιά του Κυπριακού 
τοπείου τούς έκαναν έξαιρετική έντύπωση.

’Αντίθετα οί περιηγήτριες πρόσεξαν πε
ρισσότερο τή ζωή τών κατοίκων καί μας 
άφισαν περιγραφές γιά τις γιορτές, τά έ
θιμα, τις ένδυμασιές καί άκόμα γιά τά χα
ρακτηριστικά τών άνδρών καί γυναικών. 
Μπήκαν στά χωριάτικα σπίτια, μίλησαν μέ 
τις γυναίκες τών χωριών, είδαν τά χειρο- 
τεχνήματά τους καί τή διακόσμηση τού 
σπιτιού τους.

Ή Πάφος έκαμε έντύπωση στούς ξένους 
γιά τό γλυκό της κλίμα, τις φυσικές της 
όμορφιές καί τούς άρχαιολογικούς της 
θησαυρούς. ’Εκτός άπ’ αύτά δμως οί 
περιηγητές τόνισαν τήν έξαιρετική ποιό
τητα τών γεωργικών της προϊόντων, τών 
δημητριακών καί τοΰ μεταξιού καί έγρα
ψαν μέ θαυμασμό γιά τά χειροτεχνήματα 
τών γυναικών, πού είδαν στά όρεινά χω
ριά της.

Τό Κτήμα, ή πρωτεύουσα τής έπαρχίας 
ήταν καί τό σπουδαιότερο κέντρο δπου 
γινόταν τό έμπόριο τών άγροτικών προϊ

όντων. Τό λιμάνι δμως τής Πάφου ήταν 
μικρό καί άκατάλληλο γιά τήν έξαγω- 
γή τών προϊόντων.

Ή τοποθεσία τού Κτήματος καί οί κή
ποι, πού ήσαν στά περίχωρά του, έγοή- 
τευσαν τούς ξένους δπως βλέπομε άπό 
τήν περιγραφή ’Άγγλου περιηγητή τό 
1879 1. «Σταματήσαμε στό Κτήμα γιά 
νά ξεκουρασθούμε καί κοιτάξαμε νά 
βρούμε μέρος κατάλληλο γιά κατασκή
νωση. Φθάσαμε σ’ ένα ύψωμα λίγο έξω 
άπό τήν πόλη, πού άπεϊχε ένάμισυ μίλι 
άπό τή θάλασσα. Άπ’ έκεΐ κατεβήκαμε 
άπό ένα μονοπάτι σέ μιά τοποθεσία κα
τάφυτη άπό πελώρια καταπράσινα δέν
δρα, πού ήταν τό ώραιότερο μέρος πού 
είχα δει ποτέ στήν Κύπρο. Ή θάλασσα, 
ή πόλις καί τό λιμάνι τής Πάφου ήσαν 
απέναντι μας καί γύρω μας σκέπαζαν 
μεγάλα πανύψηλα δένδρα μέ θαυμάσιο 
πυκνό φύλλωμα, πού μάς έκαναν ωραία 
σκιά. Τά δένδρα όνομάζονται τριμιθιές 
καί κάμνουν μικρούς καρπούς, άπό τούς 
όποιους οί κάτοικοι βγάζουν λάδι, πού 
τό χρησιμοποιούν δπως τό έλαιόλαδο. 
Είδα παρόμοια φυτά άλλά ώς θάμνους 
στή Λάπηθο, πού μέ γοήτευσαν μέ τό ά
ρωμα τών φύλλων τους, άλλά δέν ήξερα 
δτι στήν Πάφο γίνονται δένδρα μεγάλα 
δασικά. Πηγή άπό καθαρό νερό έβγαινε 
άπό τούς βράχους πού άπεΐχαν άπό μάς 
λίγες ύάρδες... Βρισκόμαστε πραγματι
κά σέ μιάν θαυμάσια τοποθεσία».

1. Sir Samuel White Baker, Cyprus as 
J saw it in 1879 (London 1879) a. 236—7.

«Δέν ύπάρχει άμφιβολία», γράφει άλ
λος ξένος έπισκέπτης στις άρχές τού 19ου 
αιώνα2 3, «δτι τό λιμάνι τής Πάφου ήταν 
πολύ σημαντικό μέρος στή άρχαία έποχή, 
δπως φαίνεται άπό τά γύρω έρείπια. 
Σήμερα είναι μικρό καί γεμάτο άμμο 
καί τά πλοία, πού έρχονται νά φορτώσουν 
εμπορεύματα αγκυροβολούν έξω άπ’ αύ
τό τόν χειμώνα. Στή Ν.Δ. άκρη τοΰ λι
μανιού ύπάρχει τό φρούριο, πού είναι έ- 
φοδιασμένο μέ πυροβολικό». Ό Baker 3 
τό 1879 είδε στό λιμάνι τό φρούριο μέ 
τήν αγγλική σημαία καί λίγα καΐκια, 
άλλά τίποτα πού νά δείχνει πρόοδο ή έμ
πορική δραστηριότητα.

2. Ali Bey, Travels, vol. I (London 
1816) σ. 298.

3. Baker, έν. άν. σ. 237.
4. Mariti G., Travels in the island of 

Cyprus (transi, by Cl. Cobhan, Cambridge 
1909) a. 120—1.

5. Mariti, έν. άν. σ. 122.
6. Turner, W., Tour in the Levant, (Lon

don 1815) σ. 166.

7. Mariti, έν. άν. ö. 119.
8. Turner, έν. άν. ö. 564.
9. Gaudry, AL, Recherches Scientifiques 

en Orient, (Paris 1820) a. 158—9.
10. Gaudry, AL, έν. άν. σ. 156 7.

Τά γεωργικά προϊόντα τής έπαρχίας 
Πάφου ήσαν έκλεκτά καί οί ξένοι τ’ άνα- 
φέρουν σάν ανώτερα σέ ποιότητα άπό τ’ 
άλλα παρόμοια Κυπριακά.

Τό καλύτερο σιτάρι καί κριθάρι άπ’ 
δλη τήν Κύπρο ήταν τής έπαρχίας Πάφου 
καί κυρίως τό σιτάρι, πού καλλιεργού
σαν στήν περιοχή τής “Fontana Amoro
sa”, πού μπορούσε νά διατηρηθή καί γι’ 
αυτό έξαγόταν στήν Εύρώπη. Τό ψωμί, 
πού κατασκεύαζαν άπ’ αύτό τό σιτάρι, 
ήταν θαυμάσιο καί καλύτερό του δέν μπο
ρούσε νά βρή κανείς σ’ δλη τή Συρία 
ή σ’ άλλα μέρη τής Ανατολής4.

Άπό τά σπουδαιότερα προϊόντα τής 
έπαρχίας Πάφου γιά τό έμπόριο ήσαν τά 
χαρούπια. Οί έμποροι τής Κύπρου, “Ελ
ληνες καί Τούρκοι5 6 στέλλαν χαρούπια 
στήν Αλεξάνδρεια κι’ άπ’ έκεΐ στήν Εύ
ρώπη καί τά περισσότερα εύρωπαϊκά 
πλοία, πού μετάφεραν έμπορεύματα στήν 
Ανατολή, ασχολούνταν μ’ αύτό τό έμπό
ριο. Ό Turner 6 άναφέρει δτι άπό τήν 
Ένετική περίοδο ήταν άναπτυγμένο τό 

έμπόριο τών χαρουπιών τής Κύπρου, διό
τι στή Βενετία προτιμούσαν τά Κυπριακά 
χαρούπια γιά τήν κατασκευή ένός νόστι
μου γλυκίσματος.

Άπό τήν Κύπρο έξαγόταν κι’ή τερε
βινθίνη (άσπρη πίσσα), πού ήταν κυρίως 
προϊόν τής Πάφου7 8. Ή πιό ·καλή σέ 
ποιότητα ήταν έκείνη πού μάζευαν άπό 
τούς κορμούς τής τριμιθιάς στήν έπαρχία 
Πάφου. Τό έμπόριο τής τερεβινθίνης, 
πού έξαγόταν μέσα σέ βάζα, γινόταν μέ 
τήν Βενετία δπου είχε πολύ καλή φήμη.

Στήν Πάφο καλλιεργούσαν βαμβάκι, 
λινάρι (κατασκεύαζαν καί λινή κλωστή) 
καί καπνό κυρίως στήν περιοχή άπό τήν 
Γεροσκήπου μέχρι τά Κούκλια, άλλά 
αύτά έμεναν γιά τήν τοπική άγορά. Ό 
Turner 8 άναφέρει δτι σημαντική ποσό
τητα καπνού γινόταν στήν Πάφο, πού με
ρικοί μάλιστα τόν θεωρούσαν καλύτερο 
κι’ άπό τόν καπνό τής Λατίκαιας.

Σ’ αύτή τήν περιοχή στή Μεσαιωνική 
περίοδο μεγάλες έκτάσεις γής ήσαν καλ
λιεργημένες καί μέ ζαχαροκάλαμο. Οί 
Φράγκοι καί οί Ενετοί έδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον έκτος άπό τήν καλλιέργεια, 
γιά τήν έπεξεργασία καί τό έμπόριο τής 
ζάχαρης. 'Η ζάχαρη, πού παραγόταν 
στήν Κύπρο ήταν πολύ καλής ποιότητας 
καί μπορούσε νά συγκριθή μέ τήν Αιγυ
πτιακή. Δυστυχώς άργότερα τόν 18ο 
αιώνα ή καλλιέργειά της είχε τελείως 
παρακμάσει 9 10.

Άλλά περισσότερο άπ’ δλα τά προϊόν
τα τό μετάξι τής Πάφου ήταν τό πιό έκ- 
λεκτό προϊόν γιά τό έμπόριο. 7Ηταν τό 
καλύτερο τής Κύπρου γιά τό χρώμα του 
καί τή στερεότητά του. Τό μισό τής πα
ραγωγής δλης τής Κύπρου γινόταν στήν 
Πάφο, δπου ύπήρχαν καί τά μεγαλύτερα 
δένδρα τής μουριάς. «Στό έμπόριο», 
γράφει ό Gaudry 1Ο( κάνουν λάθος καί 
ονομάζουν δλο τό μετάξι τής Κύπρου
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σάν παραγωγή τής Πάφου, γιατί είναι 
πολύ άνώτερο άπό τ’ άλλα, πού παρά
γονται στήν ύπόλοιπη Κύπρο». Τό με
τάξι έξαγόταν στήν Εύρώπη κυρίως στή 
Γαλλία καί Αύστρία, άλλά καί στήν Αί
γυπτο, Συρία καί Τουρκία.

Έκτος άπό τήν έξαγωγή άρκετή πο
σότητα μεταξιού χρησιμοποιούσαν στήν 
Πάφο γιά τήν ύφανση διαφόρων ύφασμά- 
των γιά ενδυμασίες καί γιά διάφορα είδη 
τοΰ νοικοκυριού. Τή μεταξωτή κλωστή 
τή χρησιμοποιούσαν καί γιά τό κέντημα. 
Στά όρεινά χωριά τής Πάφου, καί αύτό 
έκαμε έξαιρετική έντύπωση στόν Gau- 
dry 11, οί γυναίκες κεντούσαν μέ χρωμα
τιστές μεταξωτές κλωστές μαντηλιές καί 
τραπεζομαντηλιές μέ μεγάλη ικανότητα 
καί καλαισθησία.

’Επίσης οί ξένοι, πού φιλοξενήθηκαν 
στά διάφορα Κυπριακά σπίτια, βρήκαν 
τήν εύκαιρία νά γράψουν, δπως άνάφερα 
πιο πάνω γιά τούς κατοίκους καί γιά 
τόν τρόπο τής ζωής τους.

Ό Ali Bey 12 στή Γεροσκήπου φιλοξε
νήθηκε στό σπίτι του Άνδρέα Ζυμπου
λάκη 13 τοΰ άντιπροσώπου τοΰ ’Άγγλου 
Προξένου. Είναι, δπως τόν περιγράφει, 
πλούσιος, εύγενικός καί ντύνεται καί συμ
περιφέρεται δπως οί ’Άγγλοι. ’Επάνω

11. Gaudry, έν. άν. σ. 277.
12. Ali Bey, έν. άν. σ. 291—2.
13. Τμήμα τοϋ σπιτιού αυτού ανήκει στο 

Τμήμα ’Αρχαιοτήτων, δπου καί στεγάζεται τό 
Μουσείον Λαϊκής Τέχνης τής Επαρχίας Πάφου. 

στό σπίτι του κυματίζει ή σημαία τοΰ 
’Άγγλου προξένου.

Στό σπίτι τοΰ Ζυμπουλάκη εδρισκαν 
φιλοξενία δλοι οί περαστικοί άπό τήν 
Πάφο. Σέ δλους έκανε έντύπωση δ δια
φορετικός τρόπος ζωής στό σπίτι αύτό 
άπό τ’ άλλα σπίτια στά όρεινά χωριά, 
δπου άναγκάσθηκαν νά περάσουν πολλές 
φορές τά βράδυα τους. Ό Ali Bey μέ 
τήν γνωριμία τής οικογένειας τοΰ Ζυμ
πουλάκη γράφει καί γιά τίς γυναίκες τής 
Πάφου. «'Η μεγάλη κόρη τοΰ Ζυμπου
λάκη είναι τόσο ώραία, πού άξίζει νά ζή 
στόν 'Ιερό Κήπρο τής Αφροδίτης. Είναι 
ή πιό τέλεια όμορψιά, πού είδα ποτέ στήν 
Κύπρο καί ένώ δέν είναι ξανθή, τό πρό
σωπό της είναι πρότυπο τελειότητας». 
Παρ’ δλη δμως τήν όμορφιά της ή κόρη 
τοΰ Ζυμπουλάκη, συνεχίζει ό Ali Bey, 
έχει τά έλαττώματα τών άλλων γυναι
κών τής Κύπρου, είναι ντροπαλή, δέν ξέ
ρει νά μιλήση καί γενικά ή ένδυμασία 
της δέν κολακεύει καθόλου τό σώμα της...

«Είδα έπίσης στό σπίτι τοΰ Ζυμπουλά
κη μιά ύπηρέτρια Όθωμανή ξανθή καί 
έξαιρετικά ώραία, πού έμοιαζε μέ γυ
ναίκα τών Ελβετικών βουνών. Άλλά 
δέν είναι στις γυναίκες τών ’Οθωμανών, 
πού πρέπει ν’ άναζητήσω τόν τύπο τής 
άρχαίας Κυπριακής όμορφιάς... Είναι 
μεταξύ τών 'Ελληνίδων, πού πρέπει νά 
κυτάξω νά βρώ τό πρότυπο τών άγαλμά- 
των τής Αφροδίτης τών Μεδίκων. Άλλά 
πώς νά τό άνακαλύψω, άφοΰ οί γυναίκες 
κρύβονται μόλις μέ ίδοΰν»...

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΠΙΕΡΙΔΟΥ

Τάσου Στεφανίδη: Σύνθεση (λάδι)
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‘A. Χρνσοχοΰ: Σύνθεσις (λάδι)
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ΜΑΡΙΑΣ Π. ΠΑΤΤΙΧΗ

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΘΕΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Α'

'O άνθρωπος στά πρώτα του βήματα ήταν απόλυτα δεμένος μέ τό φυσικό του 
περιβάλλον. Άπό τούς καρπούς τής φύσεως ζοΰσε κι’ άπό τήν όμορφιά της δια
σκέδαζε. 'Η στενή έπαφή μαζί της ρύθμιζε όχι μόνο τήν ύλική του ύπόσταση, άλλά 
καί τήν ψυχική του διάθεση. Ό χειμώνας νέκρωνε τόν κόσμο του κι’ ή άνοιξη 
τόν ζωντάνευε. Τό καυτερό καλοκαίρι σκότωνε τήν ζωή καί τό φθινόπωρο στό 
προχώρημά του προμήνυε τόν θάνατο. Ή γη τότε μύριζε σαπίλα πού άνάδιναν τά 
στρώματα τών σάπιων φύλλων κι’ ή πικρή μυρωδιά τους έμπαινε στήν ψυχή καί 
τήν γιόμιζε θλίψη. Κι ό ήλιος φρικτός συνένοχος στό κακό, ξεχειμώνιαζε στόν 
βαρύ ούρανό καί του ύστεροΰσε τό φώς. Κάθε ζωντάνια ποδοκυλιόταν, θαπτόταν 
στά σκότη τού μαρασμού καί τής αφορίας.

"Ομως τό κλάμα έπαυε όταν στό γύρισμα του χρόνου έρχόταν ή άνοιξη καί 
ξύπναγε μία νέα φύτρα στή καρπερή μήτρα τής Γής. Τότε άνάσταση, μεταμόρ
φωση, άνανέωση, άνάπλαση κι’ άναδημιουργία τής ζωής! Τότε τραγούδια κι’ 
άνασκιρτήματα γιά τήν νέα βλάστηση, τραγούδια κι’ όργια χαράς γιά τήν ξανα
νιωμένη όμορφιά καί τήν σοδειά πού έρχόταν!

Γιά όλες αύτές τις φυσικές άλλαγές ό πρώτος άνθρωπος έκανε τελετουργίες 
κι’ έπρόφερε λέξεις, προσευχές γιά νά προκαλέση τήν βροχή, νά φέρη έξω τόν 
ήλιο νά ζεσταθή ή ζωή, νά πολλαπλασιασθούν τά ζώα, νά βλαστήσουν τά φυτά, 
νά γλυκαθή ή καρδιά του.

Σύν τώ χρόνω όμως άντελήφθηκε πώς τά κακά του χειμώνα ή τά καλά τής 
άνοιξης, ό θάνατος κι’ ή ζωή τής φύσης δέν ήταν άποτέλεσμα δικών του Ικεσιών. 
Άντελήφθηκε πώς κάποια βαθύτερη αίτια τά προκαλεΐ, μιά άλλη δύναμη πρωτα
γωνιστεί στή σκηνή τής φύσης. ’Έτσι μέ τήν δημιουργία μιας θεάς, ένός θεοί; πού 
γεννιέται, παντρεύεται, πεθαίνει κι’ άνασταίνεται έξήγησε όλο τό μυστήριο, εύρήκε 
τήν έρμηνεία καί τόν λόγο σέ μύθους: "Ολες οί άλλαγές προσωποποιήθηκαν στή 
θεά, Μητέρα-Γή, κι’ εύρέθηκε ή έξήγηση του κακοΰ: ή θεά χάνει τόν σύντροφό 
της, κλαίει τόν χαμό του, τό χαμό του νεαρού θεού πού ήταν ή ίδια ή βλάστηση 
κι’ ή φυτική ζωή ! "Ολα τότε γύρω κάθε χρόνο, θρηνούσαν τήν λύπη τής θεάς:

ώρεα πάντα λέγοντι καί δρύες, αί τόν ’Άδωνιν, 
καί ποταμοί κλαίοντι τά πένθεα τας Άφροδίτας, 
καί παγαί τόν ’Άδωνιν έν ώρεσι δακρύοντι. (Βίων, 30—33).

Κι’ όλα γινόντουσαν «κλαυθμός καί έλεος καί οίκτος βλαστήματι γής άπιόντι». 
(Εύσ. Προτρ. Εύαγγ. I. 28).

’Έτσι οί άλλαγές τών έποχών έξηγήθηκαν μέ τόν θάνατο τών θεών. Μέ μα
γικές ιεροτελεστίες έπίστευαν ότι άναζωογονιόντουσαν οί άπονεκρωμένες δυνάμεις 
τών θεών. ’Έκαμαν οί ίδιοι άνθρωποι τούς γόμους τών θεών - δυνάμεων τής γονι
μότητας. Έθρηνοΰσαν τόν θάνατο ένός τούλάχιστον άπό αύτούς καί κατόπιν πανη-
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΠΑΙΑΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ! 

ΚΥΠΡΟΥ

γύριζαν τήν ανάστασή του. 'Η θεά ήταν ή ένσωμάτωση τής παραγωγής καί διαιώ
νισης τοΰ είδους’ ό νεαρός της σύντροφος προσωποποιούσε τήν παροδικότητα τής 
ζωής κατά τήν διαδοχή τών εποχών.

'Η λατρεία τους ταυτιζόταν κι’ οί τελετουργίες τους ήταν άρχικώς μία φυσική 
λατρεία πού παρήχθη άπό τήν ικανότητα του έδάφους νά αύτοαναπαράγεται. Οί 
τελετουργίες έπεκράτησαν στις γόνιμες πεδιάδες τής Μεσοποταμίας, ε’ισήχθησαν μέ 
τά ίδια σχεδόν χαρακτηριστικά στόν χώρο πού καλύπτεται άπό τήν ’Ινδία ώς τήν 
Μεσόγειο, δηλ. τήν Δυτική ’Ασία.

Μέ τό όνομα Ταμμούζ, ’Άδωνις, ’Όσιρις, ’Άττις, Διόνυσος οί λαοί τών προ- 
αναφερθεισών χωρών άναπαραστατουσαν κάθε χρόνο τήν καταστροφή καί τήν 
ανανέωση τής ζωής. Είς τόν χώρο τής ’Ανατολικής Μεσογείου όπου λατρεύθηκε ή 
Μητέρα - θεά και ό νεαρός σύντροφός της, τό «θειον παιδίον», τό έδαφος ήταν 
πρόσφορο νά δεχθή αργότερα τήν Παρθένα Μαρία, τήν μητέρα του Χρίστου. Ό Εύ- 
σέβιος (PRAEPARATIO EVANGELICA) λέγει ότι οί είδωλολατρικές αύτές πίστεις 
ήταν μία τέλεια προετοιμασία διά τήν νέα θρησκεία. Πώς ή Άνατολία δέχθηκε 
τόσο εύκολα τόν σπόρο τοΰ Χριστιανισμού είς πείσμα τοΰ ’Ιουδαϊκού μονοθεϊσμούς 
Διότι ή Άνατολία ποτέ δέν έπαψε νά λατρεύη τήν Μητέρα - θεά οότε τό πάθος τού 
νεαρού θεού.

Ό Gilbert Murray (Five stages of Greek Religion σελ. V-VI) αναφέρει τήν 
συγκίνηση καί τήν πίστη τού Ελληνικού λαού κατά τις Πασχαλινές ήμέρες όταν 
λέη: «Χριστός Άνέστη ! ’Αληθώς Άνέστη!». θυμάται τήν γυναίκα τής Εύβοιας, 
πού είπε «έάν ό Χριστός δέν άναστηθή αύριο δέν έχομε έσοδιά αυτό τόν χρόνο». 
Τά λόγια αυτά τής χριστιανής γυναίκας δέν είναι παρά ύπόλειμμα τού προχριστια- 
νικού παρελθόντος. Είναι ή αγωνία τού άνθρώπου, ή αγωνία πού τόν έπιανε όταν 
κάθε άνοιξη τά τρόφιμα, οί σοδειές του ήταν τελειωμένες. Αγωνία άν θά ανα- 
στηθή πάλι ή νεκρή φύση, ό νεκρός χρόνος πού ήταν θαμμένος στή σκοτεινιά τού 
χειμώνα. Ό Murray ύπογραμμίζει τήν ομοιότητα τής χριστιανικής θρησκείας μέ 
τίς ιδέες τής αρχαίας. Λέγει ότι «ό Αδωνις, ό Αττις, ο Οσιρις, ό Διόνυσος κι 
οί ύπόλοιποι θεοί τού έτους... είναι διαφορετικά όνόματα πού δίδονται σέ διαφορε
τικές περιστάσεις στόν ένα πού πεθαίνει καί γεννιέται πάλι κάθε χρόνο. Πεθοιίνει 
γερασμένος, μιασμένος μέ περασμένους θανάτους κι’ άρμαρτίες καί ξαναγεννιέται 
νέος καί άγνός». «Αυτό πού έννοοΰσε» λέει ή Jane Harrison,2 ή γριά γυναίκα τής 
Εύβοιας, είναι ολοφάνερα καθαρό! Ή συγκίνησή της είναι ή παληά συγκίνηση, 
όχι ή λύπη γιά τόν Χριστό, τόν Γιό τής Μαρίας, άλλά ό φόβος, δ έπικείμενος 
φόβος γιά τήν αποτυχία τής σοδειάς».

Οί Μεσογειακοί λαοί, τόσο στούς άρχαίους όσο καί τούς νέους χρόνους, έορ- 
τάζουν ιδιαίτερα τίς γιορτές τής Άνοίξεως. Τό πάθος καί τήν ανάσταση τού θεού. 
Τά «δρώμενα» τού ’Άδωνι καί ’Όσιρι έμειναν μόνο τελετουργίες ένώ τό «δρώμενον» 
τοΰ Διονύσου καί τοΰ διθυράμβου του έγέννησαν τό Δράμα. Υπάρχει, ώς είναι 
γνωστό, στενή, άποκλειστική σχέση τοΰ Δράματος καί τοΰ Διονύσου. Σέ πολλές 
τραγωδίες οί τελετουργίες τοΰ Διονύσου ομοιάζουν μέ τίς τοΰ Αιγυπτιακού ’Όσιρι 
(Ήροδ. Β, 42)· έχομε μιά Σύγκρουση τού θεού καί τού έχθρού του, ένα θάνατο 
ή Καταστροφή, πού κάποτε παίρνει τή μορφή τοΰ Σπαραγμού, τού θρήνου, καί τέλος 
τήν ’Αναγνώριση καί τά θεοφάνεια. Οί τελετουργείς τού Οσίριδος, σάν θεοΰ-σίτου 
περιλαμβάνουν τούς άγώνες του μέ τόν έχθρό του Σέτ, τόν Σπαραγμό τής κατα
στροφής, τέλος τήν νέα έμφάνιση τού σίτου, τήν ’Αποκάλυψη τού θεού. Παρόμοιες 

τελετουργίες έχομε μέ τό Λίνο (λινάρι), τόν ’Άττι (πεύκο), τόν Διόνυσο (κρασί 
ή άμπελο), τόν Ταμμούζ καί άλλους θεούς τής βλαστήσεως.

Τό^δράμα έχει τήν αρχή του σ’ αύτές τίς θρησκευτικές τελετουργίες.3 Τό πρό
τυπο τών τελετουργιών αύτών έγινε ή ύπόθεση τού δράματος. Ό Murray εδειξε 
ότι οί περισσότερες τραγωδίες τού Εύριπίδη (Βάκκχαι, 'Ιππόλυτος, ’Ανδρομάχη, 

Ιων κ.ά.) περιέχουν στερεότυπα στοιχεία τών πρωτογόνων «μυστηρίων» ή τής ιερής 
παντομίμας πού αφορούσε τήν Σύγκρουση τών έποχών (Ζωή, θάνατο, θεό, 
δράκο - έχθρό) καί τό πάθος, θρήνο καί άναβίωση τού κυρίου τής γονιμότητας: 
α) άγωνα, β) πάθος, γ) θρήνον, δ) έπιφάνεια. Καί ό Cornford (έ.ά.) έδειξε ότι 
οί πρώτες κωμωδίες τού ’Αριστοφάνη μέ τόν Κομμό, θεοξένια, ιερό γάμο είναι 
έπιβιώσεις τών παλαιοτέρων τελετουργικών συγκρούσεων (θεού καί δράκου).

Ο χορός, λέει ή J. Harrison (έ.ά. σελ. 138), στό δράμα προήλθε άπό ένα τελε
τουργικό χορό. Ο Αγών ή συναγωνισμός ή φιλονικία γίνεται πιθανόν έπειδή τό 
καλοκαίρι συναγωνίζεται τόν χειμώνα, ή Ζωή τόν θάνατο, τό Νέον ’Έτος τό Παληό. 
Μιά τραγωδία πρέπει νά είναι τραγική, νά έχη πάθος έπειδή ό Χειμώνας, ό Παληός 
Χρόνος πρέπει νά πεθάνη' ύπάρχει ανάγκη άλλαγής, μιά άλλαγή άπό τή λύπη στή 
χαρά, αύτό που οι Ελληνες ωνομαζαν περιπέτεια, διότι ένώ πετάς έξω τόν 
χειμώνα, φέρνεις τό καλοκαίρι. Στό τέλος έχομε τήν έμφάνιση τού θεού, τά επι
φάνεια, έπειδή ή όλη ούσία, ό κύριος σκοπός τής άρχαίας τελετουργίας ήταν νά 
κληθή τό πνεύμα της ζωής.

Β'

«Πριν έμφανισθή ή λατρεία τών πολλών θεών», λέγει ό Langdom 4, «πού κατά 
κάποιο τρόπο έξαρτιότουσαν άπό τήν πολιτική σπουδαιότητα τών πόλεων όπου ή 
λατρεία τους κυριαρχούσε, πριν τήν γέννηση τών θεών τής φύσεως, πριν τήν άπόρ- 
ροια τού αχανούς πανθέου, πού ή θρησκεία προμηθεύθηκε, οί παραγωγικές δυνά
μεις τής γής είχαν προμηθεύσει κατά τούς προϊστορικούς χρόνους μία θεότητα, είς 
τήν όποιαν τό θηλυκό στοιχείο έπικρατούσε».

Στή Μεσοποταμία ή Μητέρα - Γή έχει πολλά όνόματα κι’ έπίθετα. Είναι ή 
’ 1 νάννα - ’ I στάρ πού στούς Σουμερίους άποκαλείται «μητέρα τής γής», «παρθένα», 
«κυρία». 'Η θεά τής κοιλάδας τού Τίγρητα καί τού Εύφράτη είναι ή πηγή πού 
άπ αύτή άναβλύζει κάθε δύναμη καί ζωή. Είναι ή ύπεύθυνη τής περιοδικής άνα- 
γέννησης τής ζωής τήν άνοιξη. 'Η πίστη αύτή γιά τήν δύναμη τής θεάς αναπτύχθηκε 
όταν ή λατρεία τής γέννησής της συσχετίσθηκε μέ τήν διαδοχή τών έποχών καί τήν 
βλάστηση στις γεωργικές κοινότητες τής Μεσοποταμίας.

'Όταν ή λειτουργία τού αρσενικού έγινε φανερή στή πρόοδο τής γενεάς, όταν 
ιδρύθηκε ή συζυγία, άναγνωρίστηκε σάν ζωτικό στοιχείο τής παραγωγής τής ζωής, 
ή παρουσία τού συντρόφου τής Μητέρας - θεάς. Αύτή απέκτησε σύντροφο, ό όποιος 
έπαιζε τόν ρόλο τού γεννήτορα, ήταν ό γυιός ή ό ύπηρέτης ή ό έραστής της.

’Έτσι ή Άσσυριακή Ίστάρ παντρεύθηκε τόν βοσκό - θεό Ταμμούζ, θεό πού έν- 
σάρκωνε τήν θαυματουργική δύναμη τής άνοιξης. Οί γάμοι τους γινότουσαν κάθε 
άνοιξη καί συμβόλιζαν τό ξύπνημα τού κοιμισμένου χώματος καί τήν γονιμότητα. 
Ό γάμος της μέ τόν Ταμμούζ έδινε έκφραση είς τόν κύκλο τής βλάστησης. Καί 

2. Art and Ritual σελ. 74.

3. Έπ’ αύτοΰ ασχολήθηκαν ô G. Murray (Themis 314 κ.έ.) ή Jane Harrison (Art 
and Ritual, 1913) κι’ δ Francis Cornford (The origin of Attic Comedy, 1934).

4. Tammuz and Ishtar, Oxford 1914, σελ. 4.
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δπως «ό πιστός γυιός τών ύδάτων προέρχεται άπό την γή» έτσι καί ό νέος θεός 
Ταμμούζ ήταν ό θεός πού ύπέφερε, πού έξαρτιόταν όλοκληρωτικά άπό τήν μητέρα 
του Ίννάνα - Ίστάρ.

Κάθε χρόνο πέθαινε—προσωποποιώντας τήν φθινοπωρινή καταστροφή — κι’ ή 
θεία έρωμένη του μέ τούς πιστούς της θρηνούσε τόν χαμό του, ψάχνοντας νά τόν βρή 
παντού. Τέλος πήγαινε στόν Κάτω Κόσμο γιά νά τόν ζητήση «στή γη άπό τήν 
όποια κανείς δέν ξαναγυρνρά, στό σπίτι τού σκοταδιού, δπου ή σκόνη βρίσκεται 
στήν πόρτα καί τις κλειδαριές».

Κι’ δταν ή Ίστάρ τόν ξανάφερνε στή ζωή, τότε δλα έπαιρναν ζωντάνια κι’ ανα
γεννιόταν ή νεκρωμένη φύση. ‘Η «κάθοδος» τής Ίστάρ στόν «Κάτω Κόσμο» περι- 
γράφεται στά Σιμιτικά κείμενα τών Άκκαδικών πινάκων πού χρονολογούνται τήν 
πρώτη π.Χ. χιλιετηρίδα. Στή Συρία άπό τά κείμενα πού βρέθηκαν τό 1929 στή 
βόρειο άκτή, στή πόλη Ράς- Σαμράχ (άρχαία Ούγκαρίτ) καί άνήκουν στό τε
λευταίο μέρος τού 14ου αί. π.Χ. (άλλά τό περιεχόμενό των είναι παλαιότερο) έχομε 
άλάθητη ένδειξη τής λατρείας τής θεάς, ή οποία όνομάζεται Άστάρτη, ’Αστάρ καί 
πιό συχνά Άνάτ.5 *

5. Schaeffer C.F.A. “The Cuneiform Texts of Ras-Shamra-Ouggarit 1939’’, C. 
H. Gordon “Ugaritic Manual καί G. R- Oriver Canaanita Myths and Legends”. Τά 
κείμενα είναι γνωστά στους Άσσυριολόγους ώς VAT 9555 καί Κ. 3476 (Staatliche Mu
seum zu Berlin, Vorderasiatische Abtheilung. Tonta ein). Περιέχονται α) τό «’Έπος 
τής δημιουργίας» (Ένούμα-Έλίου) β) Τό VAT 9555 καί Κ. 3476 πού είναι αποσπάσματα
άπό ιερατικά εγχειρίδια πού σχετίζονται μέ εποχικούς μύθους, τόν θάνατο κι’ άναβίωση 
τοϋ Βάλ-Μαρδούκ. «Σφηνοειδή κείμενα τού Βρεττανικοΰ Μουσείου XV, PL.48».

Τό «ποίημα τού Βάαλ» διηγείται τήν περιπέτεια αύτοΰ, τού κυρίου τής βρο- 
χοπτώσεως καί γονιμότητος.

'Η δράση του άφορά κυρίως τήν πάλη τού θεού μέ τόν δράκο Γιάμ, κύριο 
τών θαλασσών καί ποταμών, τόν θάνατό του καί τήν άνάστασή του. Είναι ό παθών 
καί άναστάς θεός πού φέρνει τήν καλοκαιρία. Είναι ό Αδωνις των ιστορικών χρό
νων, τό πανομοιότυπο τού Ταμμούζ.

‘H Άνάτ θρηνεί τό θάνατό του:
Είναι νεκρός ό Βάαλ.
Τί θ’ άπογίνη τώρα τό γένος τού γυιού τού Νταγκάν; 
Τί θ’ άπογίνη τώρα τό πλήθος τών άγαθών τού Βάαλ; 
θά κατέβη κάτω στή γη.

Οί πιστοί θάβουν τό θεό καί προσφέρουν έκατόμβες σ’ αύτόν:
Τόν θρηνούν καί τόν θάβουν, 
τόν τοποθετούν στις τρύπες τής γης. 
Τότε (ή Άνάτ) σφάζει έβδομήντα άγρια βόδια 
σάν μιά έπικήδεια προσφορά στό Βάαλ τόν Δυνατό. 
Σφάζει έβδομήντα ταύρους 
σάν μιά έπικήδεια προσφορά στόν Βάαλ τόν Δυνατό. 
Σφάζει έβδομήντα πρόβατα 
σάν μιά έπικήδεια προσφορά στόν Βάαλ τόν Δυνατό. 
Σφάζει έβδομήντα άρσενικά έλάφια 
σάν μιά έπικήδεια προσφορά στόν Βάαλ τόν Δυνατό.

Μετά θ’ ακολουθήσουν οί χαρμόσυνες μέρες τής άναστάσεως, τής νίκης τού 
θανάτου, τών έχθρών.

Είναι ό Βάαλ ό Δυνατός στ’ άλήθεια ζωντανός;
Στ’ όνειρό μου, ώ μεγαλόψυχε ’Έλ, 
στ’ δραμά μου, ώ Δημιουργέ δλων τών δημιουργημάτων, 
οί ούρανοί έβρεχαν λάδι 
οί πετροπηγές έτρεχαν μέλι.
’Έλ, ό καλός, ό Εύσπλαχνος ξαναχαίρεται, 
τά πόδια του στό θρόνο πού κάθεται, 
ανοίγει τό στόμα καί γελάει.
Σηκώνει τή φωνή καί φωνάζει:
«θά καθίσω καί θά πάρω τήν εύτυχία».
Καί ή καρδιά θά ζεσταθή στό στήθος μου, 
Γιατί ό Βάαλ ό Δυνατός είναι ζωντανός 
γιατί ό Πρίγκηπας, ό Κύριος τής γής ζή. 6

Στήν Αίγυπτο ή άνατολική θεά κΓ ό σύντροφός της συναντώνται μέ τά όνό- 
ματα Ισις, Οσιρις - ' Ωρος. Τών Αιγυπτιακών7 κειμένων ό δραματικός χαρα
κτήρας έχει άναγνωρισθή άπό τόν Kurt Sethe.. Τά κείμενα είναι χαραγμένα σέ 
γρανίτη καί βρίσκονται στό Βρεττανικό Μουσείο. Γράφτηκαν κατά διαταγή τού 
Σαμπάκα, βασιλέως τής 25ης ή Αίθιοπικής δυναστείας, πού βασίλευε τό 711 π.Χ. 
ή ίσως τής πέμπτης 2500 π.Χ. Περιέχουν τις έτήσιες εορτές πού γινότουσαν στό 
παλάτι, θέμα τών κειμένων είναι ό θάνατος κΓ ή άναβίωση τού βασιλιά. *Η  
δράση περιλαμβάνει α) τόν θάνατο ή ΤΗττα τού παλαιού βασιλιά, β) τελετουρ
γικούς θρήνους, γ) τελετουργική πάλη, δ) άποκατάσταση τού νικητού στή Μέμφί. 
Ό βασιλιάς ταυτιζόταν μέ τόν ΐ'Ωρο κΓ ό άποθανών προκάτοχός του μέ τόν "Οσιρι. 
Ό άγώνας γινόταν μεταξύ τού "Ωρα καί τού Σέτ. 01 ιέρειες 8 πού κλαίνε τόν 
’Ίσιρι είναι ή ’Ίσις καί ή Νέφθυς (άργότερα ή Μάρθα, ή Μαρία). ΟΙ θηλυκές 
«μοιρολογίστρες» είναι κοινές στή λατρεία κι’ άλλων χωρών. Στή Βαβυλώνα 
παρήλαυναν στήν έτησία παρέλαση τού Νέου ’Έτους κι’ άντιπροσώπευαν τήν θεά 
πού έκλαιγε τόν κύριο τής γονιμότητος.

Ό θρήνος καί ή νηστεία είναι κύρια χαρακτηριστικά στή περίοδο τών έορτών 
τής Άπονεκρώσεως. Γιά τούς θρήνους σ’ αύτές τις έποχικές έορτές έχομε άρκετές 
πληροφορίες. Οί Αιγύπτιοι λέγεται (Διοδ. I, 14) στόν θερισμό «τούς πρώτους άμη- 
θέντας στάχυς θέντας τούς άνθρώπους κόπτεσθαι πλησίον τού δράγματος καί τήν 
’’Ίσιν άνακαλείσθαι». «’Έλα στό σπίτι του» έλεγαν οί θρήνοι γιά τόν ’Ίσιρι, δηλ. 
«έλα κοντά μας». Κάποτε στήν Αίγυπτο οί θρήνοι συνοδευότουσαν άπό φλάουτα 
('Ηροδ. 11, 48) πρός τιμήν τού Διονύσου. Στή Μεσοποταμία οί θρηνώδεις κραυγές 
άκουγόντουσαν σάν «άλάλου» καθώς καί στά Όσχοφόρια τής ’Αττικής «έλελευ» 
(Πλουτ. θησ. 22). Καί τό ’Ίακχος — δνομα τού Διονύσου — όφείλει τήν άρχή του 
στό τελετουργικό κλάμα ϊακχος (Παυσ. I 31,4).

Στή Συρία ή Άστάρτη κλαίει τόν ’Άδωνι, στή Μ. ’Ασία ή Κυβέλη τόν Άττι.

136

6. Μετάφραση έκ τοϋ ’Αγγλικού: Documents from Old Testament Times έκδοση 
D. W. Thomas, (Herpen and Brothers, New York, I).

7. Ίδέ διά Βιβλιογραφία Th. H. Gordon. Thespis σελ. 112.
8. Davis-Gardinen Tumb of Emenemhet, 42.
9. Langdon, Epic of Creation, 48—49.
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Στήν Ελλάδα τόν έποχικό όλολυγμό έχομε στά θεσμοφόρια οπού οί όδυρόμενες 
γυναίκες αντιπροσώπευαν τήν λυπημένη Δήμητρα πού γύρευε τήν Περσεφόνη. (*Ομηρ.  
"Υμν., II, 19ο κ.έ., Άθην. 618F).

10. The Golden Bough, MacMillan Paper backs, New York, 1960, σελ. 448.

11. The Religion of Greece in Prehistoric Times, California 1942, σελ. 25 χ.έ.
12. Ή λατρεία τής Μητέρας-Θεάς καί τοΰ νεαροΰ συντρόφου της ήταν διαδεδομένη 

στους αρχαίους λαούς τόσον τής Δυτικής ’Ασίας δσον καί τής Ευρώπης. Ό κύκλος τής 
βλαστήσεως είχε μεγάλη σπουδαιότητα στήν Κρητική Θρησκεία. Μερικοί μελετηταί υπο
στηρίξουν δτι άπό τήν αρχή ή Μινωϊκή θρησκεία είχε μία μεγάλη θεά τής φύσης καί τόν 
νεαρό θεό της. ’Άλλοι έχουν εΰρει πολλά τά κοινά χαρακτηριστικά τής κρητικής θεάς μέ 
τήν ’Ανατολικήν. Τό θέμα τοΰ δανείου τής Κρητικής Θρησκείας άπό τήν Άνατολία καί 
γενικώτερα τήν ’Ανατολή εξετάζομε σέ προσεχώς μέλλουσα νά έκδοθή μελέτη μας «Ή 
καταγωγή τής ’Αφροδίτης». ’Εκεί άποδεικνύομε δτι ή Κρητική Θρησκεία ήταν ένα κράμα 
Φρυγο-Καρικής καί Σιμιτικής λατρείας καί μύθου.

13. The Palace of Minos II, σελ. 842.
14. Minoan — Mycaenean Religion σελ. 296.

Ό 'Ομηρικός "Υμνος στή Δήμητρα, παρουσιάζει τήν όδυρομένη Μητέρα - θεά 
νά νηστεύη κατά τήν περίοδο τής άναζητήσεως τής Περσεφόνης:

49 Ούδέ πότ’ άμβροσίης καί νέκταρος ήδυπότοιο 
50 πάσσατ’ άκηχεμένη, ούδέ χρόα βάλλετο λουτροίς.

Ή εποχή τοΰ φαγητού καί ποτού καθώς καί τό πένθος ήσαν χαρακτηριστικά 
τών θεσμοφορίων. Τήν 3ην ή μέρα τών θεσμοφορίων ώνόμαζαν Νηστεία. (Πλούτ. 
Ίσιδ. "Οσιρ. 69, Άριστοφάνους Βάτραχοι 372, Παυσανίας VII 279, Άθην. V 10.181). 
Ή Δήμητρα-Χλόη όταν τό σιτάρι ώρίμαζε, τήν 6η ήμέρα τοΰ θαργηλιώνος έωρτα- 
ζόταν μέ θρήνους. Στή Ρώμη στήν έορτή τών Κηρών πού γινόταν τόν Απρίλιο, 
άρχιζαν μέ νηστεία. Τόν ’Οκτώβριο πάλι έννέα μέρες νηστεία πρός τιμή τής θεάς 
(Jejunium Cereris, Livy XXXVI 37, Όβιδ. Μετ. X 432, Fasti IV 535, κ.ά.). Τό 
ίδιο γινόταν καί. στις ετήσιες έορτές τοΰ Βάκχου (Livius, XXXIX 9). Στήν Κύπρο 
ή νηστεία διαρκοΰσε εννέα μέρες (Διοδ. Σικ. V 4, Πλατ. Έπιτ. 349 πρβλ. Όμ. 
"Υμνους 135). Οί Εβραίοι νήστευαν τό Φθινόπωρο (Λεβ. 16) καί οί Βαβυλώνιοι 
τήν πρώτη έβδομάδα ή καί δεκαέξη μέρες τοΰ Νέου έτους τοΰ μηνάς Τεσχρίτ άνα- 
γνώριζαν σάν περίοδο θρήνου καί νηστείας.

Οί μύθοι καί οί τελετουργίες τοΰ Άδωνι καί "Αττι τόσο έμοιαζαν πού καί οί 
ίδιοι οί αρχαίοι μερικές φορές τούς ταύτιζαν. "Ομως ή λατρεία τής Φρυγίας 
«Μητέρας τών θεών» καί τοΰ νεαροΰ "Αττι είχε βάρβαρο καί ώμο χαρακτήρα: 
ήταν μία οργιαστική λατρεία μέ άνατριχιαστική μουσική καί άγριους χορούς μέ 
μανιώδεις ύπερβολές πού ήσαν — άν καί υίοθετήθησαν στήν Ελλάδα — άναμφίβολα 
άπεχθείς στό καλό γούστο καί τόν ανθρωπισμό τών Ελλήνων, οί όποιοι προτίμησαν 
τόν συγγενή άλλά ήπιώτερο στις τελετουργίες "Αδωνι. 'Η λατρεία τής Φρυγίας 
μεταφέρθηκε τό 204 π.Χ. στή Ρώμη. Ό αύτοκράτορας Κλαύδιος υιοθέτησε τή Φρυ
γική λατρεία τοΰ ίεροΰ δένδρου καί μαζί της πιθανώς καί τήν ανοιξιάτικη έορτή 
τής Κυβέλης καί τοΰ "Αττι. 'Η λατρεία τής «Μητέρας τών θεών» καί τοΰ έραστοΰ 
της ή γυιοΰ της ήταν δημοφιλής στή Ρωμαϊκή αύτοκρατορία. Άπό έπιγραφικές 
μαρτυρίες ξέρουμε οτι ή λατρεία αύτή διεδόθηκε στήν ’Αφρική, Ισπανία, Πορτογαλ- 
λία, Γερμανία καί Βουλγαρία καί διεσώθηκε ώς τά χρόνια τοΰ. Μ. Κωνσταντίνου.

"Ομως οί ’ιδέες τής προσωποποίησης τών έναλλαγών τής φύσης καθώς καί οί 
τελετουργίες δέν ήταν αποκλειστικές ιδέες τών ’Ανατολικών λαών τής Βαβυλώνας, 
Συρίας ή Φρυγίας καί Αίγύπτου. Δέν ήσαν προϊόν τοΰ θρησκευτικού μυστικισμοΰ 
τής όνειροπόλου ’Ανατολής άλλά ήσαν κοινές άπό φυλές που κατοικούσαν στις 
άκτές καί τά νησιά τοΰ Αιγαίου. Πολύ όρθά παρατηρεί ό Frazer ότι οί Δυτικοί 
αύτοί λαοί δέν χρειάζεται νά ύποθέσουμε οτι δανείστηκαν άπό παλαιότερον πολι
τισμόν τής ’Ανατολής τήν σύλληψη τοΰ «Άποθνήσκοντος καί Άναστάντος θεοΰ» 
όπως καί τό τελετουργικό, τό όποιο έκτυλισσόταν σάν δράμα μπροστά στά μάτια 
τών πιστών. Οί "Ελληνες δέν χρειαζότανε νά ταξειδεύσουν σέ μακρυνούς τόπους 
διά νά μάθουν τήν περιπέτεια τών έποχών, νά παρατηρήσουν τόν μαρασμό τοΰ κόκ
κινου τριαντάφυλλου, τήν παροδική δόξα τοΰ χρυσαφένιου σιταριού. Έδημιούρ- 
γησαν γιά τήν νέκρα καί τήν ανάσταση τής φύσης θεότητες καί τελετουργίες δμοιες 

μέ τοΰ "Αδωνι, "Αττι καί "Οσιρι. Είχαμε τόν Διόνυσο, προσωποποίηση τοΰ κρα
σιού, άλλά καί τής γεωργίας καί τοΰ σπόρου. Ό Νόννος μάς διηγείται τήν τρα
γική του ιστορία: βασανιζόμενος πέθαινε καί πάλι άναστηνόταν. ΚΓ ό 'Ομηρικός 
"Υμνος στή Δήμητρα μάς μιλάει γιά τήν «όλοφυρομένη» μητέρα πού κλαίει τόν 
χαμό τής Περσεφόνης.

Καί άν άνατρέξουμε στήν έλληνική προϊστορία θά βρούμε τήν Μινωϊκή θεά 
καί τό θειον παιδί σέ πολλά δακτυλίδια, πού άλλα άπεικονίζουν τό θάνατο κΓ άλλα 
τήν ανάσταση τής βλάστησης. Είς τά χρυσά αύτά δακτυλίδια έχομε συμβολικές 
παραστάσεις τοΰ κύκλου τοΰ χειμώνα καί του κύκλου τής άνοιξης. Ό A. W. Persson 
περιγράφει δεκαεννέα δακτυλίδια τοΰ χειμωνιάτικου κύκλου καί δεκαοκτώ τοΰ ανοι
ξιάτικου. Οί παραστάσεις θυμίζουν τίς ιστορίες καί τό τελετουργικόν τής Άνατο- 
λίας· χωρίς νά έξετάσωμε έδώ άν είναι δάνεια τής Κρητικής θρησκείας10 11 12 13 14 άπό 
τήν ’Ανατολή άς έξετάσουμε ένα δακτυλίδι άπό τόν κάθε κύκλο.

Σέ χρυσό δακτυλίδι (εύρίσκεται στό Ashmolean μουσείο τής ’Οξφόρδης) φαί
νεται ή θεά σέ μία κατάσταση λύπης, σέ μία στάση έτοιμη νά θρηνήση. Βρίσκεται 
πίσω άπό ένα άφυλλο δένδρο, γερμένη σ’ ένα μεγάλο πιθάρι — σάν νά ξεκουρά
ζεται στά χείλη του. Επάνω άπό τήν θρηνούσα μορφή διακρίνεται ένα μάτι κΓ 
ένα αύτί. ’Αριστερά μία άρσενική μορφή κρατάει ένα άντικείμενο πού όμοιάζει μέ 
τόξο. Στήν ίδια πλευρά βρίσκεται καί άλλη θηλυκή μορφή πού πρέπει νά είναι 
ή Μητέρα - θεά. Καί ό Evans’! 3 καί ό Nilsson Ί 4 πιστεύουν οτι ή μικρή μεταξύ 
τών δύο γυναικών μορφή είναι ό σύντροφος τής θεάς. 'Η δλη σκηνή είναι τό θέμα 
τής λύπης τοΰ θανάτου. Τό αύτί καί τά μάτι συμβολίζουν τόν θεό που βλέπει καί 
άκούει τήν λύπη καί γρήγορα θά φέρη τήν άνάστασι.

Άφ’ έτέρου είς άλλο δακτυλίδι (Nilsson έ.ά. pl. I, I. σελ. 228, η. 6) φαίνεται 
αριστερά ένα ιερό περίφραγμα μέ ύψηλό τοίχο καί είσοδο. Τό οικοδόμημα πλαι
σιώνεται άπό τά κλαδιά ένός δένδρου μέ φύλλα. Μπροστά στό περίφραγμα στέ
κεται μία άνδρική μορφή μέ τό άριστερό χέρι άπλωμένο πρός μία θηλυκή μορφή 
στά δεξιά (ή θεά κατά τόν Nilsson). Μεταξύ τών δύο μορφών, σάν κρεμασμένη 
στόν άέρα — μία μικρή μορφή κρατάει δπλο ή ράβδο. Αύτή ή μορφή — κατά 
τόν Evans (έ.ά. τόμ. I σελ. 159 κ.έ. είκ. 115) παριστά τόν νεκρό θεό καί συμβο
λίζει τήν άναγεννημένη ζωή τής φύσης. Είναι πιθανόν δτι έδώ έχομε τά Επιφά
νεια τοΰ νεαρού θεοΰ, πλησίον τοΰ ίεροΰ του περιφράγματος, κατά τήν καλοκαιρινή 
έποχή.

Μεταγενέστερα ή Μητέρα - Γή τής Κρήτης είναι ή Ρέα πού μέ τόν Κρόνο απο
τελεί τό θείο ζευγάρι. (Ό Κρόνοςκατά τόν Nilsson ήταν μία άρχαία προελληνική 
γεωργική θεότητα κΓ ίσως θεός τής συγκομιδής). 'Η Ρέα συνδεόταν μέ τήν Με
γάλη Μητέρα τής Μ. Ασίας, τήν Κυβέλη (ιδίως άπό τόν 5ον π.Χ. αιώνα). Μέ τήν 
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διαφορά πού ή Ρέα είχε σύζυγο τόν Κρόνο καί γυιό τόν Δία (τό Ιδιο συμβαίνει 
καί στήν Αίγυπτο μέ τό ζεύγος "Iσις-’Όσιρις καί τόν γυιό τους ΤΩρο). Ή Ρέα 
κι’ ό γυιός της Ζεύς (θεός τής βλαστήσεως μέ δργιαστική λατρεία) άντίθετα πρός 
τήν παράδοση τής Δυτικής ’Ασίας δέν ήμπόρεσαν νά γίνουν μία καί ή αύτή κατά
σταση δπως π.χ. ή Κυβέλη kl’ ό ’Άττις. ΟΙ "Ελληνες ένωρίτερα του Ε' π.Χ. 
αίώνος υιοθέτησαν τήν Κρητική Ρέα καί τόν Φρυγικό Διόνυσο. Άλλά αύτοί οί 
δύο έπειδή ήταν διαφορετικής τοπικής προελεύσεως δέν ήταν τό ζευγάρι μητέρας 
καί γυιου. Ή λατρεία καί ό μύθος τους έμειναν άσύνδετοι. Τόν 5ον αιώνα Άσιατες 
μετανάστες έφεραν έκ νέου τό ζεύγος στήν Ελλάδα ύπό τό δνομα τής Κυβέλης καί 
του Σαβάζιου δπου καί έλατρεύθηκαν μέ μία κοινή λατρεία. Τότε ή ταυτότητα τής 
Ρέας συνεχωνεύθηκε μέ τήν ’Ασιατική Μητέρα καί ό Διόνυσος - Σαβάζιος έφέρετο 
ώς «γυιός τής Μητέρας» (Στραβ. 10.3.15, Εύριπίδης: Άποστ. 586...

δς άν’ "Ιδαν 
τέρπεται σύν ματρί φίλα 
τυμπάνων έπ’ ίαχαΐς.

Καί στις Βάκχες (78—79) σχετίζει τά όργια τά Διονύσου μέ «τά ματρός με
γάλης δργια Κυβέλας»).

Είς τήν Ελλάδα καί τήν Κρήτη ή λατρεία τής Μητέρας - Γής καί του νεαρού 
θεού ήταν σοβαρή καί άξιοπρεπής μέχρις δτου ύπέστη τήν θρακο - Φρυγική έπί- 
δραση καί περισσότερο τήν τής ’Ανατολικής Μητέρας - θεάς τύπου Άστάρτης καί 
του νεαρού θεού "Αδωνι.

Γ'

Ά δ ώ ν ι α

Στή Βύβλο τής Συρίας — άπ’ δπου έλκει τήν καταγωγήν ό ’Άδωνις — ό 
Λουκιανός είδε τόν μεγάλο ναό τής «Βυβλίης» ’Αφροδίτης δπου κάθε χρόνο έτε- 
λοΰντο τά δργια του "Αδωνι. ’Έλεγαν δτι ό "Αδωνις έφονεύθηκε άπό τόν κάπρο 
στή χώρα τους καί «μυήμην τοΰ πάθεος τύπτονται σε έκαστον έτεος καί θρηνέουσι 
καί τό δργιον έπιτελέουσι καί σφίσι μεγάλα πένθεα άνά την χωρην Τστανται» 
(Περί Συρίης θεού). Τήν άλλη ήμέρα έλεγαν δτι άναστήθηκε καί «ές τόν ήέρα 
πέμπουσι». Εξόριζαν τά κεφάλια τους — δπως οί Αιγύπτιοι δταν πέθανε ό Απις. 
"Οσες γυναίκες δέν ήθελαν νά τά ξυρίσουν τις έπέβαλαν ώς τιμωρία νά πουλούν 
τήν όμορφιά τους γιά μιά ήμέρα στούς ξένους καί τά χρήματα τά διέθεταν στό ναό 
τής ’Αφροδίτης. Γινόταν κι’ άλλο θαύμα, συνεχίζει ό Λουκιανός, στή Βύβλο. Ό 
ποταμός "Αδωνις πού πηγάζει άπό τό Λίβανο, κάθε χρόνο έχανε τό φυσικό του 
χρώμα καί γινόταν κόκκινος σάν αίμα. "Οταν έφθανε στό πέλαγος έβαφε γύρω 
τήν θάλασσα. Αύτό σημαίνει δτι άρχισαν τά πένθη γιά τους Βυβλίους. Λέγουν δτι 
αυτές τις ήμέρες πληγώνεται ό "Αδωνις γι’ αύτό κοκκινίζουν τά νερά του ποταμού 
(πράγμα πού δείχνει δτι τά Άδώνια γινόντουσαν άνοιξη· τήν άνοιξη καί κατ’ 
άλλους ταξιδιώτες κοκκινίζουν τά νερά, τήν άνοιξη έφύτρωναν οί άνεμώνες πού 
χρωματίσθηκαν κόκκινες άπό τό αίμα του "Αδωνι).

Ό "Αδωνις — γιά νά θυμηθούμε λίγο τό μύθο του νεκρού θεού πού υιοθετήθηκε 
άπό τό Ελληνικό πάνθεο — ήταν ό εραστής τής ’Αφροδίτης. Ό "Αρης μεταμορ
φωμένος σέ άγριόχοιρο τόν σκότωσε στά βουνά τοΰ Λιβάνου άπό ζήλεια. *Η  θεά 

λυσαμένα πλοκαμίδας άνά δρυμώς άλάληται 
παυθαλέα νήπαστος άσάνδαλος, αί δέ βάτοι νιν 
έρχομέναν κείρουσι καί ιερόν αίμα δρέπονται·

ΚΓ "Ερωτες κλαΐνε μαζί της τό χαμό τοΰ καλοΰ της:
Αϊαζ’ ώ τόν "Αδωνιν' άπώλετο καλός "Αδωνις, 
ώλετο καλός "Αδωνις· έπαιάζουσιν "Ερωτες.
Μηκέτι πορφυρέοις ένί φάρεσι Κύπρι κάθευδε· 
έγρεο δειλαία κυανόστολε καί πλατάγησον 
στήθεα καί λέγε πάσιν άπώλετο καλός "Αδωνις.

(’Επιτάφιος Βίωνος).
Η Αφροδίτη τόν βρήκε νεκρό καί τόν έκλαψε. "Ολα τότε μαραθήκαν μέ τής 

θεάς τή λύπη. ’Απαρηγόρητη παρακάλεσε τόν Δία νά τής τόν ξαναφέρη στή ζωή. 
Ομως καί ή Περσεφόνη διεκδικοΰσε τόν όμορφο νέο. ΓΓ αύτό ό Ζεύς τόν παρα

χώρησε τούς καλοκαιρινούς μήνες στήν ’Αφροδίτη καί τούς άλλους μισούς στή Περ
σεφόνη.

Ή τραγική ιστορία τοΰ "Αδωνι είναι ή ιστορία τοΰ Ταμμούζ καί τής Ίστάρ. 
Ό "Αδωνις τής Ελληνικής μυθολογίας είναι μία άντανάκλασις τοΰ ’Ανατολικού 
Ταμμούζ. Ό Ταμμούζ είναι έραστής τής Ίστάρ παράλληλα δ έλληνικός "Αδωνις 
τής Αφροδίτης. Η ιστορία δέ τοΰ άγώνα τής Περσεφόνης καί τής ’Αφροδίτης γιά 
τήν κατοχή τοΰ "Αδωνι άντανακλά τόν άγώνα τής Ίστάρ καί τής Άλλατού, βασι- 
λίσσης τοΰ Κάτω Κόσμου, ή όποια έπιτρέπει στήν Ίστάρ νά έπαναφέρη στή ζωή 
τόν Ταμμούζ. Ή άπόφαση τοΰ Διός (κατ’ άλλους άπόφαση τής Καλλιόπης καθότι 
ό Ζεύς δέν καταδέχθηκε νά έκδικάση μία άνόητη έριδα δύο έρωτευμένων θεών) 
δπως ό "Αδωνις περνά ένα μέρος τής ζωής του στόν Κάτω Κόσμο καί τό άλλο μέ 
τήν ’Αφροδίτη (ένα τρίτο μέρος τό διέθετε δπως ήθελε αύτός) είναι κατά τόν 
Frazer (έ.ά.) ή έλληνική έκφραση τής έτησίας έξαφάνισης καί έπανεμφάνισης τοΰ 
Ταμμούζ.

Ό "Ομηρος δέν ξέρει τόν "Αδωνι καί φυσικά καί τις τελετουργείς τών Άδωνίων. 
Ό 'Ησίοδος όμιλεί διά τήν γενεαλογία τοΰ "Αδωνι: Τόν όνομάζει γυιό τοΰ Φοίνικα 
καί τής Άλεσιβοίας.

Ό "Αδωνις έφθασε είς τήν Ελλάδα τόν 7ον π.Χ. αιώνα. Ταξείδευσε άπό τήν 
Φρυγία, Κύπρο καί τά άνατολικά νησιά τοΰ Αιγαίου. 'H Σαπφώ τραγούδησε τό 
έλεγεϊο τοΰ "Αδωνι στή Λέσβο δύο αιώνες πρίν ή Έλληνική χερσόνησος δεχθή τήν 
δργιαστική λατρεία τοΰ ξένου θεοΰ:

καταθναίσκει, Κυθέρη’ άβρος "Αδωνις· τί κεθεΐμεν; 
καταττύπτεσθε, κόραι, καί κατερείκεσθε κίθωνας.

Πρόκειται γιά τόν θρήνο στόν έτήσιο θάνατο τοΰ "Αδωνι.
Στή χερσόνησο τής Ελλάδος οί τελετουργίες γίνονται γνωστές άπό τόν 5ον 

αιώνα. Ό παλαιότερος ύπαινιγμός τής είσόδου τών Άδωνίων στήν ’Αθήνα είναι 
άπόσπασμα τοΰ Κρατίνου (άπόσπ. 2) πού συνετέθη πιθανώς πρίν τόν Πελοποννησιακό 
Πόλεμο:

δς ούκ’ έδωκ’ αίτοΰντι Σοφοκλέει χορόν 
τώ Κλεομάχου δ’ δν ούκ ήξίουν έγώ 
έμοί διδάσκειν ούδ’ άν είς Άδώνια.

Ό Πλούταρχος (Βίος Άλκιβ. 18,4 Βίος Νικ. 13,5—10) μάς πληροφορεί πώς 
δταν ό δήμος έψήφισε τήν έκστρατεία στήν Σικελία, κΓ έδώ δλα ήσαν έτοιμα γιά 
τόν άπόπλουν, οί θρήνοι κΓ οί κοπετοί τών γυναικών γιά τόν "Αδωνι δχι μόνο έγέ- 
μιζαν τήν άτμόσφαιρα μέ πένθιμα τραγούδα άλλά κΓ ήσαν σάν νά προμηνοΰσαν 
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τήν αποτυχία. Οί γυναίκες σέ νεκροκρέββατα είχαν ξαπλώσει τά είδωλα του ’Άδω- 
VI. Άπό παντού φέρνανε όμοιώματα του νεκρού θεού, παριστάνοντας τήν κηδεία 
του καί θρηνολογούσαν κτυπώντας τά στήθη τους.

Τά πένθιμα τραγούδια τών γυναικών, τά «άδωνίδα», συνοδευόμενα από τούς 
γίγγρους (αύλούς) , γέμιζαν πένθος καί δέος τήν πόλι. Ό ’Αριστοφάνης στή Αυσι- 
στράτη (385—395) διακωμωδεί τις κραυγές τών γυναικών. Λέγει πώς ένοχλουν 
τίς συζητήσεις τής έκκλησίας καί μάλιστα σέ κρίσιμες στιγμές, σάν τίς παραμονές 
τής έκστρατείας:

"Ο τ’ Άδωνιασμός οΰτος ούπί τών τεγών, 
οί ’γώ ποτ’ ών ήκουον έν τή έκκλησία;
έλεγεν δ’ δ μή ώρασι μέν Δημόστρατος 
πλεϊν είς Σικελίαν, ή γυνή δ’ δρχουμένη, 
«αίαΐ ’Άδωνιν» φησίν, δ δέ Δημόστρατος 
έλεγεν όπλίτας καταλέγειν Ζακυνθίων' 
ή δ’ ύποπεπωκυϊα, ή γυνή ’πέ του τέγους 
«κόπτεσθ’ ’Άδωνιν», φησίν.

Παρά τήν διακωμώδηση του ’Αριστοφάνη διά τίς κραυγές τών γυναικών, τήν 
έκσταση τοΰ πόνου καί τής χαράς κατά τήν έορτήν τών Άδωνίων, ή νέα θρησκεία 
εύρήκε τόν δρόμον της σέ στιγμές αδυναμίας τών ήθών, σέ στιγμές λικών καί πολέ
μων διά νά έπικρατήση.

"Ομως καί άν έπεκράτησε δέν υιοθετήθηκε άπό τήν Ελληνικήν θρησκείαν δπως 
ό Διόνυσος. Κατά βάθος τά Φρυγικά τύμπανα κι’ οί θρήνοι δέν ικανοποιούσαν τούς 
"Ελληνες: Ό ’Αριστοφάνης διακωμωδεί τήν Φρυγικήν θρησκείαν κι’ ό Λουκιανός 
αγανακτεί: «τελεταί δέ απόρρητοι καί χωρίς άνδρών ύποπτα μυστήρια καί-τί γάρ 
δει περιπλέκειν; διαφθορά ψυχής» (Λουκ. ’Έρωτ. 42).

«Οί "Ελληνες», παρατηρεί ό Farnell 16, «πού υιοθέτησαν καί μετεμόρφωσαν τόν 
Διόνυσον καί τήν Άφροδίτην ποτέ τελειωτικά δέν έξηλλένισαν τόν ’Άδωνι. ‘Η άρσε- 
νική διάθεση τών Ελλήνων ήταν αντίθετη πρός τόν έκθηλυσμένον ’Ανατολικόν θεόν 
(είς ’Ορφικόν ύμνον (56) προσφωνείται σάν αρσενικός καί θηλυκός:

Εύβουλεί... κούρη καί κόρε 
δίκερως)

μέ τούς πολλούς ευνουχισμένους ιερείς των καί τά ακόλαστα τελετουργικά έθιμα. 
'Η περισσότερο αύστηρή θρησκεία τής Ελλάδος πιθανώς άπέτυχε νά έξαγνίση δλ’ 
αύτά, τά γερά μυαλά τών Ελλήνων θρεμένα είς μίαν θρησκευτικήν άτμόσφαιραν 
πού ήταν καθ’ δλα φαιδρή καί έγκρατής, έπαναστάτησαν άπό τά τύμπανα καί τίς 
κλαγές».

‘Η κεντρική φυσιογνωμία τών τελετουργιών του ’Άδωνι ή όποιο άλλο δνομα 
σέ άλλες χώρες εΐχε — είναι ασύλληπτη, απατηλή κι’ άπρόσωπη όντότης, ή όποια 
παριστάνει μέ άνθρωπόμορφο σχήμα τήν άρχή τής έμψύχου φύσεως, άπό τήν όποιαν 
ή ζωή του άνθρώπου άπ’ εύθείας ή μή έξαρτάται. Έπ’ αύτοΰ ή Harrison 17 παρα- 
τρεϊ δτι ό ’Ενιαυτός Δαίμων ποτέ δέν έγινε καθ’ ολοκληρίαν ’Ολύμπιος άλλά 
πάντοτε διατήρησε τά ίχνη τής έκ τής καταγωγής του, πράγμα πού άρμόζει είς τόν

16. The Cults of the Greek States, Oxford 1896, τόμ. 2, σελ. 648.
17. A study in Greek Social Origins.
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‘Άδωνι, ό όποιος άν καί είσήλθεν είς τόν ’Όλυμπον ώς έραστής τής Αφροδίτης, 
πάντοτε ελκετο πρός τήν γήν καί κατέβαινε είς τό βασίλειον τής Περσεφόνης.

Είς τήν Αθήνα τά Άδώνια έτελοΰντο τό καλοκαίρι (θουκ. VI 30 θέρους με- 
σοΰντος ήδη). Κατά τίς ήμέρες τών Άδωνίων έτοίμαζαν νεκροκρέββατα καί τά
φους διά τά κέρινα όμοιώματα του νεκρού θεού, τά όνομαζόμενα «είδωλα». Σέ 
άγγεία, γλάστρες, όστρακα ή καλάθια τοποθετούσαν άνθη πολλών ειδών κυρίως 
πολύ εύαίσθητα άνθη, πρασινάδες, μάρανθα, θριδακίνες (άγρια μαρούλια). Τά 
ώνόμαζαν «κήπους Άδώνιδος» καί έσυμβόλιζαν τήν σύντομη ζωή του ’Άδωνι. ‘H 
καλύτερη άπόδειξις δτι ό ’Άδωνις ήταν θεότητα τής βλαστήσεως καί ειδικά του 
άραβοσίτου είναι οί «κήποι», λέγει ό Frazer (έ.ά. σελ. 396).

Οί κήποι κατά τόν Frazer αντιπροσώπευαν τόν ’Άδωνι μέ τήν άληθινή, άρχική 
του φύση, αύτόν τούτον τόν θεόν τής βλαστήσεως, ένώ τά όμοιώματα, τά όποια 
μετέφεραν οί γυναίκες καί έκήδευαν παρίσταναν τήν μεταγενεστέραν του θεού μορ
φή, τήν άνθρωπίνη. Οί πράσινοι «κήποι» στά όστρακα ύπετίθετο δτι θά έκαναν 
καλό στή βλάστηση τών άγρών. Τό ρίψιμο τών «κήπων» καί τών ειδώλων στό 
νερό προανάγγελλε τήν ποθητή, γονιμοποιουσα βροχή. ΟΙ «κήποι» αύτοί φυτεύονται 
άκόμη άπό πρωτόγονες φυλές κατά τήν έποχή τής σποράς καί άπό τούς Εύρωπαίους 
χωρικούς κατά τό μεσοκαλόκαιρο. Στή Σαρδηνία καί τήν Σικελία οί «κήποι» τοΰ 
Άδώνιδος φυτεύονται άκόμη στή μεγάλη πανήγυρι τοΰ Άγ. ’Ιωάννη τό κατα
καλόκαιρο.

Ό έπιτάφιος τών Καθολικών καί τών Ελλήνων, τό στόλισμα τοΰ ομοιώματος 
τοΰ Χριστού μέ φρέσκα λουλούδια τήν Μ. Παρασκευή γίνεται γιά τόν νεκρό Χριστόν 
δπως γινόταν γιά τόν ’Άδωνι.

Οί γυναίκες στά Άδώνια έκλαιγαν, έφώναζαν δυνατά διά τόν νεκρό έραστή 
τής Αφροδίτης.

Ό πατήρ bangrande (Frazer ε.ά. σελ. 393 κ.έ.) σχετικά μέ τούς θρήνους τών 
γυναικών διά τόν ’Άδωνι λέγει δτι ό θρήνος ήταν ούσιαστικά τελετουργία τοΰ θερι
σμού, κατά τήν όποιαν ήθελαν νά έξιλεώσουν τόν θεό - σπόρο, ό όποιος σκοτωνόταν 
άπό τόν δρέπανον τών θεριστών ή πατιόταν άπό τά πόδια τών βοδιών. Ένφ οί 
άνδρες έσκότωναν τόν θεό οί γυναίκες στά σπίτια μέ κροκοδείλια δάκρυα τόν έκλαι- 
γαν διά νά έξευμενίσουν τήν άγανάκτησή του διά τόν θάνατό του.

Ή θεωρία τοΰ πατρός bangrande ένισχύεται άπό τήν θεωρίαν τών Αιγυπτίων 
θεριστών, οί όποιοι έθρηνοΰσαν — επικαλούμενοι τήν ’Ίσιδα — δταν έκοβαν τόν 
πρώτον καρπόν. Ερμηνευόμενος έτσι ό θάνατος τοΰ ’Άδωνι δέν είναι ή φυσική 
φθορά τής βλαστήσεως λόγω τής ζέστης τοΰ καλοκαιριού ή τού κρύου χειμώνα άλ
λά ή βίαια καταστροφή τού καρπού άπό τόν άνθρωπο πού τόν κόβει μέσα στόν 
άγρό. Ύπό τήν ιδιότητα αύτή τοΰ σπόρου, καρπού - θεού ό ’Άδωνις παρουσιάζεται 
κατά τήν μεταγενεστέραν έποχήν είς τούς γεωργικούς λαούς τής Ανατολής. "Ομως 
ό Frazer αμφιβάλλει άν ή τελευταία αύτή ίδιότης τού ’Άδωνι ήταν ή άρχική του 
ιδιότητα. Άρχική μορφή τού θεού ήταν — άπόδειξις οί «κήποι» τό τρυφερό χόρτο. 
Πιθανόν νά ένσωμάτωνε ένα ζωντανό άνθρωπο μέ χαρακτήρα θεού πού πέθανε άπό 
βίαιο θάνατο. Στήν Ανατολική Μεσόγειο τό πνεύμα τού καρπού άπό όποιοδήποτε 
δνομα ήταν γνωστό άντιπροσωπεύετο συχνά άπό άνθρώπινα θέματα σκοτωμένα 
στούς άγρούς τοΰ θερισμού. ’Εάν ήταν έτσι τότε φαίνεται δτι ό έξευμενισμός τού 
πνεύματος τοΰ καρπού έτεινε κάπως νά συγχωνευθή μέ τήν λατρεία τού νεκρού. Τά 
πνεύματα αύτών τών θυμάτων έπρεπε νά γυρίσουν στή ζωή μέσα είς τά στάχυα, τά 
όποια είχαν θρέψει μέ τό αίμα τους καί νά πεθάνουν ένα δεύτερο θάνατο κατά τόν 
θερισμό τού καρπού. "Οπως ό νεκρός έρχεται πίσω στή ζωή στό σπόρο πού βλα- 
στάνει έτσι έπρεπε νά γυρίσουν κι’ αύτά τά πνεύματα τών θυμάτων μέ τά άνθη τής 
άνοίξεως. Τό καλοκαίρι στόν άγώνα τού Landon στήν Εύρώπη τόν πιο αιματηρό 
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αγώνα τοϋ 17ου αίώνος ή γή έμούσκευε μέ τό αίμα εύκοσι χιλιάδων σκοτωμένων. 
"Υστερα τήν ίδια έποχή έφύτρωναν παπαρούνες, τις όποιες βλέποντας ό ταξειδιώτης 
νόμιζε δτι ή γή έδωσε πίσω τούς νεκρούς της. "Οπως και τό Ψυχοσάββατο στήν 
’Αθήνα — μέσα Μαρτίου — δταν τά λουλούδια άνθίζουν πιστεύουν πώς οί νεκροί 
ξαναζούν, διαβαίνουν στούς δρόμους, κατοικούν στις έκκλησίες.

Είς τήν Κύπρον τά Άδώνια έτελοϋντο κατά τήν Φθινοπωρινήν ’Ισημερίαν, τήν 
αρχήν του έτους τοϋ Συρο-Μακεδονικοϋ ήμερολογίου. Ή έορτή περιελάμβανε τόν 
«άφανισμόν» τελετήν τοϋ πένθους πού έπεφτε τήν 23ην Σεπτεμβρίου κα'ι τήν «ευρε- 
σιν» άνάσταση τοΰ θεοϋ πού έπεφτε τήν Ιην ’Οκτωβρίου, τήν άρχήν δηλ. του νέου 
έτους. Αύτό έδείκνυε κατά τόν Vellay (Adonis, Annales de Musée Guimet σελ. 115) 
τόν ’Άδωνι όλιγώτερο σάν θεό τής βλαστήσεως παρά σάν τόν άνώτερο καί χωρίς 
δνομα κύριο τής ζωής.

Κατά τήν τέλεση τοΰ άφανισμοΰ οί Κύπριοι έπετοΰσαν ζωντανά περιστέρια είς 
τήν κεντρικήν πυράν τοΰ ’Άδωνι. Κάποτε, διηγείται ό Τιμοκρέων (Lyra Graeca, LL, 
1-4) τά περιστέρια ξέφυγαν τις φλόγες άπροσδόκητα κι’ έπεσαν σ’ άλλη φωτιά καί 
κάη καν.

Τά Άδώνια τής ’Αλεξάνδρειάς φαίνεται δτι έχουν τήν άρχή τους στήν Κύπρο. 
Ό Θεόκριτος (XV 100) ύπογραμμίζει τό σύνδεσμο αύτόν:

Δέσποιν’ ά Γολγής τε καί Ί δόλιον έφίλησας.
Είναι δέ δυνατόν ή πρώτη ή μέρα τής ένώσεως τοΰ ίεροΰ γάμου τής ’Αφρο

δίτης καί ’Άδωνι τών Αλεξανδρινών Άδωνίων νά προέρχεται άπό τήν Κύπρο, άλλά 
ίσως κατά τόν Wilamovitz νά είναι καί νεωτερισμός τοΰ Πτολεμαίου Σωτήρος, έπει- 
δή ή Κύπρος μέχρι τό 294 π.Χ. ήταν στά χέρια τών Πτολεμαίων δπου καί ή Αρ
σινόη μετά τήν θεοποίησή της ώς Αφροδίτη ώνομάσθηκε Κύπρις (Άθην. 3180). 
Κυρίως δμως έμοιαζαν μέ παρόμοια ’Ινδική ιεροτελεστία διά τήν βλάστηση (Frazer 
The Dying God, σελ. 261—266). Άπό τήν έποχή τοΰ Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου 
έωρτάζοντο μέ μεγάλην μεγαλοπρέπειαν. ‘H ήμερομηνία τών έορτών δέν άναφέ- 
ρεται άκριβώς. 'Υποτίθεται δτι θά γινόταν καλοκαίρι έπειδή λέγεται δτι τά φροΰτα 
πού έβαζαν δίπλα στόν νεκρό ήσαν ώριμα. Τά Άδώνια τής Αλεξάνδρειάς έλαβαν 
Αιγυπτιακήν χροιάν δπως καί ή δλη λατρεία τής Αφροδίτης καί ’Άδωνι ώμοίαζε 
έκεΐ μέ τοΰ ’Όσιρι καί τής ’Ίσιδος. Τής Αλεξάνδρειάς καί τών Αθηνών είχαν 
κοινό χαρακτηριστικό τούς κήπους. Καί έδώ ή έορτή ήταν τών γυναικών. "Ομως 
ή συμμετοχή τής Αρσινόης προκαλεΐ καί άνδρες θεατές (θεοκρ. XV 70—89). 
Άπ’ δτι φαίνεται είς τό XV Ειδύλλιο του Θεόκριτου έωρταζόταν μόνον ή άνάσταση 
τοϋ ’Άδωνι. Ό Άδωνις έρχόταν στή ζωή γιά μιά μόνο ήμέρα κατά τήν διάρκεια 
τής οποίας κατακλινόταν μέ τήν θεά στό ναό. Τό έπόμενο πρωί οί γυναίκες έφε
ραν τό όμοίωμά του στήν άκρογιαλιά καί τό έρριχναν στά κύματα, έλπίζοντας δτι 
τά κύματα θά τόν έφερναν πάλι κοντά τους.

ΜΑΡΙΑ Π. ΠΑΤΤΙΧΗ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗ

ΝΕΡΟΠΟΓΙΑ ΜΕ ΛΕΡΩΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Καί τις ώρες έκεΐνες τό κίτρινο μαντήλι πού τήν κάλυπτε 
άνασηκωνόταν ώς τό μισόφρυδο. Καί δέν ευρισκε μιά πόρτα μισάνοικτη 

(έστω νά κρυβή 
οϋτ’ ένα βιβλίο νά μοιρασθή σιωπηλά τή δίψα της δέν ευρισκε.
Κι οί ήχοι τότε σιωπούσαν μέσα της κι οί γραμμές τότες άλλαζαν 
πορεία. Κι έμενε τό μολύβι στά χέρια της καί τά γόνατα έτρεμαν 
κι ή κίτρινη μανδήλα πετοΰσε άπό τό άνοικτό παραθύρι 
κι οί κοσιδυό Απρίληδες άφηναν τό πρόσωπό τους κι άκάλυπτοι 
σπρώχνονταν έξω στό δρόμο, στήν παραλία, στά θέατρα τής μικρής πόλης 
κι οί πόρτες άνοίγονταν κι έσύ κι έγώ κι δλοι μας άπορούσαμε 
πόσο κοντά ή ξεγνοιασιό κι ή συλλογή πήγαιναν 
καί καθόμασταν στή θέση μας, άκριβώς τήν χθεσινή, τήν άπό πέρισυ 
— τή θέση πού θά κραταμε στά βασανισμένα χρόνια πού θάρθουν — 
καί κοιτάζοντας έξω άπό τό παραθύρι βλέπαμε τή σελήνη τής μιας ή μέρας 
πού μεγάλωνε λυπημένη μές τό βράδυ. 'Ωστόσο τ’ αστέρια ήσαν πονηρά

(κι ή μνήμη 
άκολουθώντας τήν τροχιά τους ξυπνοΰσε θαμμένες άπό καιρό θύμησες.
Κι’ ή πίκρα κατέβαινε λυσσίκομη τις σκάλες τής καθημερινής ζωής μας 
κτυπώντας άργά τήν πορεία της σέ ρυθμό σπασμένων βημάτων.

Είμαστε στις άρχές τής μεγάλης ζέστης έκεΐνες τις ημέρες. Τά παράθυρα 
μπάζαν λίγη δροσιά δμως, δσο κι άν πεις, ό ήλιος βάραινε πάνω στά δένδρα, 
πάνω στούς τοίχους, πάνω στά θρανία. "Ενα άνοικτό παρεθύρι δέν έφθανε 
μά έσύ έπέμενες νά τά κλείσουμε δλα. Κι ή φωνή σου έφθανε.
Καί άρχές τής μεγάλης ζέστης δέν ήταν πιά καί δροσιά ήταν ή φωνή σου. 
Κι ούτε ήταν βιβλία, ούδέ τετράδια, μηδέ μολύβια, ήταν μόνο 
πορφυροί όρίζοντες κι ένα μεγάλο φώς ν’ άπλώνεται μέσα στά σπλάχνα μας 
κι ένα τραγούδι στά χείλη μας σάν μόχθος ρυακιού νύκταν Αύγούστου. 
Δέν χρειαζόμασταν τίποτες άλλο, μόνο τό μεγάλο φώς νά μάς έπαιρνε

(πίσω στό δρόμο 
ποτέ ό ρόχθος τού ρυακιού νά μή μάς άφηνε — οί μεγάλες ζέστες έξω συνεχίζονταν 
κι έμεΐς τό ξέραμε καλά (καλά; Μά ήταν οί πρώτες πρώτες ζέστες πού έξω άπό τόν 

(ίσκιο τού σπιτιού περνούσαμε 
κι ήσουν τό πρώτο ρυάκι) γι’ αύτό έπιμέναμε νά μάς πάρης ξωπίσω 
δέν ξέραμε τίποτε πάρα κάτω — είναι πάντα τόσο άφελής ή πρώτη γνώση — 
πολλή δύναμη, πολύς θόρυβος, μά πιό πολλή περηφάνεια (έπιμένω σ’ αύτό) 
θά μπορούσες νά γελάσης κι δλας μέ τήν έπιμονή μας — ίσως δέν πρόφθασες. 
Ή Ρηνούλα, τήν είδε, λέει, ή Μαρία τό μεσημέρι στό δρόμο έξω άπό τό τείχος: 
"Ενα ρεύμα άέρα τής πράυνε τό ίδρωμένο μέτωπο κι ή πρώτη ρυτίδα 
διπλωνόταν σ’ ένα πλατύ χαμόγελο, άκριβώς δπως διπλώνει τά κλαδιά του 
ένα μοναχικό δενδρί μέσα στή νύκτα. "Οσο γιά τά χέρια της άνήμπορα έγερναν 
στις άκρες τού ρούχου της.

’Ά, είναι καί τάλλα πού δέν λέγονται, έκεΐνα τάλλα πού δέν γράφονται 
τ’ άμολόγητα, πού γλυκά σέ πιέζουν, πού γλυκά σέ βαραίνουν
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έκείνα τάγραφα, τ’ άμίλητα, τά πιότερο σκεπτικά άπό τό παιδί μέ τό πόδι
(του άπέναντι σπιτιού 

πού χρόνια τώρα παίρνει τά κορίτσια ξωπίσω, ένα σπασμένο πόδι 
είναι σά μιά φωνή, πού κρέμμεται άναπάντητη μέσα στή νύκτα.

‘Ύστερα ήλθαν οί φωτιές μέ τις κίτρινες σπίθες μέσα στό βράδυ 
ήλθαν τά τραίνα πού χάνονταν σφυρίζοντας πίσω άπ’ τό λόφο 
ήλθαν τ’ αγόρια μέ τ’ άνεμισμένα μαλλιά στόν γρήγορο άνεμο 
τό πετρέλαιο τής λάμπας κατέβαινε, άγγιζε τή γυάλινη βάση 
δέ θυμόμασταν τή διεύθυνση τών γραμμών στά τετράδια — δέν θυμόμασταν 
καν τό τελευταίο νόημα του ποιήματος, τό χαρτί στό τραπέζι 
είναι σάν ένα μονοπάτι σέ ξένη παλιτεία μιάν άφέγγαρη νύκτα 
δπου γι’ αύτό σέ όγκώδη βιβλία κάποτες είχες διαβάσει.

Μακρυά, πολύ μακρυά μοιάζαν τότες δλα, τά χέρια σου γέρναν 
τό τραπέζι σάν μαλακό στρώμα, τό τελευταίο σου ποίημα προσκεφάλι 
νά μήν κοιμηθούμε, «δέ θά κοιμηθώ» σου λέω «δέν θά κοιμηθώ» 
μονάχα πού πίσω άπ’ τόν τοίχο ξύπνησεν κι δλας μιά μνήμη λευκή 
άφήστε με — ή μνήμη του. Άμίαντη ή μνήμη του άγοριου στό τριαντάφυλλο 
τών κοσιδυό μου χρόνων.

Σπίτι μ’ όλάνοικτα παρεθύρια στή χαρά του πρώτου βήματος στ’ άπάτητο κατώφλι 
(του, κάποιο άγόρι 

απλώνοντας σταθερά τό χέρι του πέρασε κοιτάζοντας άπ’ τ’ άνοικτά παραθυρόφυλλα 
( — ϊσως νά εΐδε, ίσως δχι — 

συνέχιζε πάντως τό κανονικό βήμα του ψάχνοντας τό πιθανότερο γιά μιά ξαφνική 
(περιπέτεια.

Μονάχα τό χέρι του φαινόταν νά τρέμη άγανακτισμένο:
«Έγώ; ”Αν τό μάθη κανένας; Σφάλισε, λοιπόν, αύτή τήν άνυπότακτη πόρτα, 

(μικρή άνόητη, μήν άνοίγης».

Στόν κεντρικό δρόμο λικνίζοντας τό κορμί της διάβαινε κι δλας ή άρνηση και 
(μιά περίλυπη συλλογή ποιημάτων στό πεζοδρόμιο 

άνυπεράσπιστη έκλιπαρούσε.

'Ωστόσο στ’ ούριανό φύλλο τής καθημερινότητας γυρίζοντας τήν πρώτη σελίδα 
παίρνοντας ζέστα άπό τή ζέστα της άνυποψίαστος θά περιμένης 
τή ζωή, τό θάνατο ίσως, ίσως τ’ όνειρο τό χρυσό της εύτυχίας 
τ’ άνύπαρκτο τ’ όνειρο τής εύτυχίας ίσως
— τώρα βαδίζεις στή χώρα σου άτάραχος δίχως μνήμη 
δίχως καν τύψη
— βαδίζεις, διπλώνεις δυό άσπρα φτερά, τίποτε δέν φθάνει ώς έσένα 
γι’ αύτό δέν θά βρής στόν αιώνα τήν καρδιά σου στήν καρδιά 
τών άνθρώπων—. Κι ή θάλασσα, μακρυνή σάν άστέρι
κι ή θάλασσα θά τραβιέται παντοτεινά σ’ ένα βάθος πού δέ θά τό ξέρης
μακρυά, παίρνοντας μαζί της δ,τι δέν τά μοιράσθηκες μέ τή ζωή καί τούς άνθρώπους 
παίρνοντας μαζί της έσένα — δός μου τά δλα
δός μου τό γέλιο σου, τό χέρι σου, τό στήθος σου τ’ άνδρίκιο 
δός μου τήν καρδιά σου χαράκωμα γιά τις τραγικές 
ώρες τής μοναξιάς και της πίκρας μου.

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΗ

Σ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

Ο ΦΡΑΚΤΗΣ
Κουκουλωμένος ώς τ’ αυτιά, ροβόλαε τό 

δασωμένο μονοπάτι, ό Νικόλας ό Μαυρομίχα- 
χαλος. Βαθύ συλλοϊσμό έκρυβε στό μέτωπό 
του. Πατημασιά, πατημασιά, κατέβαινε θαρ
ρείς στόν κάτω κόσμο. Ξερόβηξε, φύσηξε 
δυνατά τά ρουθούνια του κι’ άναστέναξε :

—Άχάα  ζωή παλιοπαμπέσα.
—Καλή σου μέρα, Μαυρομίχαλε. Πουρνό, 

πουρνό, γιά που μέ τό καλό ;
Βίγλισε ζερβόδεξα νά δή, άπό ποϋθε ή 

φωνή του κρένει. Μιά Ιδέα πιό κάτω, σύρριζα 
σ’ ένα πουρνάρι, στεκόταν ό Λαγούρης ό 
Πέτρακας. Σά βιγλάτορας στό σύθαμπο, φύ- 
λαε θαρρείς, κάποιας όμορφης βασιλοπούλλας 
τόν πύργο.

—Καλή σου μέρα Πέτρακα, τοϋ άποκρίθηκε, 
«Λίαν πρωί» βλέπω!

—Τί λές βρέ άδερφέ ; πριν λαλήσουν τά 
κοκόρια έκίνησα.

Ό Μαυρομίχαλος, πού κατάλαβε τοϋ γέρου 
τήν παρεξήγηση, χαμογέλασε.

—Στόν ύπνο σου, μαθές, έβλεπες τά πουρνά
ρια ; τοϋ ξαναμίλησε.

—Σάν έβγει ό ήλιος μοΰ ζαλίζει τό κούτελο. 
«Πουρνό, πουρνό, σά σηκωθείς, γιατρό ποτέ 
μή φοβηθείς». Αυτό, μοϋ,τόλεγε ό μακαρίτης 
ό πατέρας μου.

—Πέθανε ;
—Ζωή σέ λόγου σου! καί πέθανε καί τόν 

κλάψαμε καί τόν θάψαμε. Πάνε δυό χρόνια 
τώρα.

—Μέ συμπαθάς· δέν τόμαθα.
—"Ετσι είναι, Μαυρομίχαλε. Τοϋ φτωχοΰ 

ή προστυχιά καί τοϋ έχάμενου ό θάνατος.
Ένας λυγμός άνέβηκε σάν καρύδι, στό λαιμό 

τοϋ Μαυρομίχαλου. Κοίταξε μέ παράπονο 
τό γέρο, στά μάτια.

—Καμιά φορά καί τοϋ έχάμενου δέν άκούεται 
Πέτρακα.

—Έ, δέ λέω καί τό ένάντιο. ‘Η παροιμία 
είναι παροιμία. Αύτοί πού τήν έβγαλαν, τό 

στομάχι τους γουργούριζε σαράντα μέρες 
άπό τήν άφαΐα καί τήν άποσιά. Καμιά βολά 
γλέπεις, γίνουνται κι’ έξαιρούμενα.

—Γίνουνται καί παραγίνουνται, φώναξε 
ξαναμένος ό Μαυρομίχαλος. Τόμαθες έσύ, 
τό μαθές ;

—Τόμαθα, τόμαθα ; Άμ τί νά μάθω Χριστι
ανέ μου ;

—Τό παιδί μου Πέτρακα, ό Βασίλης, μας 
άφησε χρόνια.....

Χοντρές σταγόνες άπό καφτό δάκρυ, κομ
πολόι έπεφταν στά ξερολίθαρα. Τό στήθος 
τοϋ Μαυρομίχαλου άνεβοκατέβαινε, σά φουρ
τουνιασμένη θάλασσα. Τά χείλη του τρέμανε 
σάν τ’ άγιοκέρι, μπροστά στό εικόνισμα 
κάποιου θαματουργοΰ άγιου. Έσφιγγαν τά 
χέρια κάποιο άόρατο θεριό. Νά τό πνίξουν 
έθελαν. ’Από τόν πάτο νά τοϋ βγάλουν τή 
ψυχή.

Τόν κοίταξε ό γέρος μέ λύπηση καί στοχα
σμό. Νά τοϋ μιλήση ; μά τί τό όφελος ; 
παλάβωσε μέ τοΰτο τό γενούμενο. Βρέ τί 
έγινε! σκέφτετουν. Τοϋ Μαυρομίχαλου ό γυιός 
νά πεθάνει κΓ αύτός ιδέα! Μήν γένηκε ποτέ! 
Γένηκε κοτσιάμ Μαυρομίχαλος νά πεθάνει, νά 
τόν κλάψουν, νά τόν θάψουν κι’ αύτός πέρα 
βρέχει! Έ, μά τί τά θές ; μέρα νύκτα στά 
βουνά καί τά διάσελα. Ποιος νοιάζεται γιά 
τό γέρο νά τοϋ τό κρένει ;

—Καλή σου μέρα Πέτρακα· βιάζομαι κι’ 
είναι πολύς ό δρόμος.

—Καλό δρόμο, καλό δρόμο, μίλησε μπερδε
μένα ό γέρος.

♦

Παλιές, πολύ παλιές ήταν οί ρίζες τής γενιάς 
τοϋ Μαυρομίχαλου. Οί προγονοί του, οί 
παππούδες κΓ οί προπαπποΰδες του, οί για
γιάδες κΓ οί προγιαγιάδες του, δούλεψαν κι’ 
άναδείκτηκαν. Τούς θάμαζε ό τόπος. "Αλλοι
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τούς παίνεβαν κι’ άλλοι τούς μίσαγαν. Θές 
μέ τό καλό, θές μέ τό στανιό, αύτοί έκαναν 
κουμάντο στόν τόττο τους. Οί άλλοι, οί 
άχαμάκηδες, δούλευαν γιά λόγου τους. Δού
λευαν νά φάνε. Δούλευαν νά ντυθούν καί νά 
πετσωθούνε. Πέθανε ό ένας Μαυρομίχαλος ; 
άλλος έπιανε τόν τόπο του. Γενιά μέ γενιά, 
δέν νόγαγαν ν’ άφανιστοΰν. Γερό ήτανε τό 
σκαρί τους. Παιδιά ; δόξα τώ θεώ. Γέμι
ζαν οί ρούγες καί τά ψηλώματα, γέμιζαν οί 
βραγιές καί τά λιοστάσια.

Κάμποι καί δασαβούνια έπεφταν στό μερρά 
τους. Φάνηκαν χαϊρλήδες, φάνηκαν βαγα- 
πόντες, μιά φορά τά κατάφεραν. "ΰύς καί στή 
θάλασσα ρίκτηκαν μέ τά ούλα τους. Τήν 
τάϊσαν, τήν μέρεψαν κι’ ύστερα δόστου τήν 
καβαλίκευαν.

Γολέρες έρχονταν καί γολέρες έφευγαν. 
Κουβάλαγαν τά γεν νήματά τους, στής Δύσης 
καί τής ’Ανατολής τά παζάρια. Φούνταραν 
τά καράβια τους σέ κάθε λογής λιμάνια.

Τδνομά τους ήτανε σεβόμενο. Τά έχούμενα 
κι’ ή παλληκαριά τους ξακουστή.

«Τοΰ Μαυρομίχαλου τά καράβια, τοΰ Μαυ- 
ρομίχαλου τά χειμαδιά, τοΰ Μαυρομίχαλου ή 
γροθιά» έλεγαν καί ξανάλεγαν οί φουκαράδες.

Γενιά μέ γενιά κράτησαν τόνομα, κράτησαν 
κι’ όσα μπόρεσαν άπό τά έχούμενα. "Οσα 
δέν κούρσεψαν μέ παμπεσιά, οί χαραμοψού 
μηδες.

Κατέβαιναν μπουλούκια, μπουλούκια, άπό 
τήν ’Ανατολή, καβάλλα στ’ άλόγατα. Φουρ
κισμένοι άπό τήν πείνα καί τήν άξεσιά, πη- 
λαλοϋσαν μέ τά ζά στά γεννήματα. "Οσα 
κατάστρεφαν κΓ όσα έπαιρναν. Δικά τους 
ήταν ; φτάνει πού τάβρισκαν.

Τούς κυνήγησαν στήν άρχή οί Μαυρομί- 
χαλοι. Τούς κτύπησαν άλύπητα. Τό γουδί 
καί τό γδοχέρι έτοΰτοι. Σάν έτρωγαν τά 
ληστευάμενα καί γουργούριζε τό στομάχι 
τους, νά τους πάλι. Σά δραγάτες άπλωναν 
στις σοδειές κΓ άρπαγαν άπό δώ, άρπαγαν 
άπό κεϊ, δ,τι καλό καί καλύτερο. ΓΓ αύτούς 
δέν ύπήρχε πρεπούμενο καί ξεπρεπούμενο. 
—“Εχεις έσύ ; νά φάω γώ. Πεινώ— ; νά μοΰ 

δώσεις. Μά γιατί νά μοΰ δώσεις ; Μακρύτερο 
είναι τό χέρι μου. Παίρνω καί φεύγω. Σάν 
σοΰ βαστά κυνήγαμε. Μέ κτυπάς ; σέ κτυπώ. 
Μέ σκοτώνεις ; σέ σκοτώνω. Είμαι μακρυά 
καί δέν προφταίνω τις σοδειές ; Κάθομαι πιό 
κοντά γιά νά προφταίνω. “Εχεις πολλά ; 
παίρνω κι’ έγώ λίγα. 'Ύστερα πιότερα. 
Στό τέλος γίνομαι άφέντης καί σέ πηλατεύω».

Μέρα μέ τήν μέρα τραβιόνταν τά σύνορα. 
— “θύς έδώ είναι τό τσιφλίκι μας. —Τσιφλίκι 
σας ;

—Ναί, σείς έτσι δέν τό κάνατε ; Δέ σάς 
άρέσει ; Πάρτε πόζα. Μαραζώνεις έσύ ; χαί
ρομαι γώ. "Αρχισες νά πεινάς ; χορταίνω 
έγώ. Τούτα είναι δανεικά. —δανεικά ; —ναί, 
βολά σου, βολά μου».

Πείσμοναν οί Μαυρομίχαλοι. Τάβαζαν μαζί 
τους, σκοτώθηκαν, σκότωσαν. "Υστερα βαρέ
θηκαν. Κάθισαν σ’ ότι τούς άπόμεινε καί τό 
τήραγαν. Τήραγαν νά μή τό χάσουνε κΓ 
αύτό. Ό έχτρός δέν έχει λύπηση. "Οσο 
φτωχαίνει ό γεϊτος του, τόσο χαίρεται αύτός. 
"Οσο τρώγει, τόσο γίνεται άχόρταγος.

"Εφαγαν οί χαρομοψούμηδες, δάνεισαν, πού
λησαν, σκόρπισαν. Ό,τι κερδαίνεις μέ τόν 
ίδρωτα είναι πολύτιμο. "Ο,τι άρπάζεις μέ 
τό χέρι σου είναι τίποτα. Ούτε τό σκέφτεσαι 
ούτε τό λογαριάζεις. Σήμερα τούτο αύριο 
τό άλλο. Τί, θά χαθούν οί παλαβοί ; "Ετοιμα 
όσα θέλεις. Γενούμενα είναι τό δύσκολο. 
—Κάνεις τό ζόρικο ; σού σπάζω τά μούτρα, 
σού γκρεμίζω τό σπίτι. Κάνεις τόν πολύξευρο 
καί τόν ψηλομύτη ; σ’ άνοίγω τό κούτελο. 
Είσαι ποιητής ; σού σχίζω τό δελτάρι. Είσαι 
θαλασσινός ; σού παίρνω τά καράβια.

Σκαρώνεις παλιόσπιτα ατούς βράχους καί 
τά ψηλώματα ; σοΰ τά γκρεμίζω γιά νά 
μάθεις νά προσκυνάς».

Μέ τούτη τή γλώσσα μίλαγαν οί οχτροί. 
Στά καλά καθούμενα θύμωναν. "Επαιρναν 
ένα γΰρο τό τσιφλίκι καί τό ρήμαζαν. Δέν 
τούς έφταναν τά άδικοκρατημένα- ήθελαν σώνει 
καί καλά νά βάλουνε χέρι καί στά άσήμαντα. 
Αύτά πού έμειναν παρηγοριά τών άφεντάδων. 
Κάτι κατσάβραχα κάτι άγριοβούνια. Λίγο 

χώμα καί πολύ φτώχεια. Λίγο νερό καί 
πολύ δάκρυ.

Σκαρφάλωναν οί άδικημένοι, γιά νά σωθοΰν 
καί νά ζήσουν. Άγνάντευαν κάτω τό πατρο- 
γονικό τους μοιράσι καί δάκρυζαν. Δέ δά
κρυζαν μόνο γιά τό χαμό του- δάκρυζαν γιά 
τήν κατάντια του. Αύτοί δούλεψαν νά τ’ 
άναστήσουν. Τώρα άλλοι τό τρυγοΰν καί 
τό χαίρονται. Τό χαίρονται καί τούς φασκε
λώνουν.

Μέσ’ τούτη τή φούρκα βρέθηκε καί ό Νι- 
κόλας ό Μαυρομίχαλος. Σ’ ένα κορφοβούνι 
τόν γέννησε ή μάννα του, άγουρο άκόμη, 
κατατρεγμένη κΓ αύτή μέ τόν κύρη του. Καί 
σά μεγάλωσε, κράτησε μέσα του τήν έχτρα 
καί τήν εκδίκηση. Νά πάρη πίσω, δ,τι ήτο 
δικό του, δ,τι άνήκε μιά φορά στή γενιά του 
τή ξακουσμένη. Τά χωράφια, τά σπίτια, 
τό καθετίς. Θά τ’ άνάστηζε πάλι μέ τό μόχτο 
του. Θάδιωχνε ένα μετά τόν άλλο τούς κουρ
σάρους.

Τό κτήμα πού τούδωσε ή μάννα του τό 
τσάππισε, τό πότισε. Τράβηξε λίγο τά ροθέ- 
σια καί τό μεγάλωσε. Σήμερα λίγο, αύριο 
πιότερο. "Αγγιξε κάποτε τόν όχτο τού 
οχτρού. Ούτε πού τό κατάλαβε έκειός. Σκά
λισε, σκάλισε ό Μαυρομίχαλος· καί μιά μέρα 
ό δχτος δέν άντεξε· χλάπ σωριάστηκε στό 
κτήμα τοΰ σκούντρου του.

—Πράματα είναι τοΰτα, μπρέ Νικόλα ; 
Βάλε νοΰ στό καυκάλι σου, γιατί σοΰ τό παίρνω 
κι’ αύτό.

—Συμπάθαμε Μεχμέτ έφέντη. Ό γυιός μου 
δέν ήξερε. Σκάλισε εκεί πού δέν έπρεπε.

—Σκάλισε ξεσκάλισε. Τόν δχτο νά τόν 
ξανακτίσεις. ΚΓ άν δέν τόν ξανακτίσεις τόν 
κτίζω ’γώ καί ξέρεις.......

—Νά τόν κτίσω άφέντη. Χωρατά θά κά- 
νωμε τώρα ; ’Εμείς τό χαλάσαμε, έμεϊς τό 
κτίζουμε.

—”Α, έτσι. Τώρα φάνηκες νούσιμος. Είπα 
κΓ εγώ.....

—Είπες τί άφέντη ;
—Βρέ είπα : ό Νικόλας ποτέ δέ σήκωσε 

κεφάλι. Χιναέττης δέ γένηκε. Τώρα πώς 

γένηκε ;
—Έγώ χιναέττης, άφέντη ; μέρα νύκτα πα

ρακαλώ τόν ’Αλλάχ νά σ’ έχει καλά. Νά στέλ- 
λει πολλά νά τρώμε κΓ έμεϊς οί φτωχοί.

—Μπράβο μπρέ Νικόλα. Τώρα είπες ένα 
λόο σωστό. Σάν πέψει σ’ έμένα θά φάεις καί 
σύ. Θά φάεις γιατ’ είσαι καλός άνθρωπος....

—Νά φας τό κεφάλι σου παλιοτόμαρο, φώ
ναξε μέσ’ άπ’ τά δόντια του ό Μαυρομίχαλος. 
Τώρα θά μοΰ κάνεις καί τόν πονόψυχο. Παίρ
νεις τά δικά μου καί μοΰ τά δίνεις. «Πάρε νά 
φάς καί νά μακαρίζεις». —Νά μακαρίζω τί ; 
τούς προγόνους σου ; Αύτούς πού μάς ρού- 
φηξαν τό αίμα ; Αύτούς πού μάς κούρσεψαν 
τά κτήματα ; Αύτούς πού μάς έδιωξαν άπ’ 
τόν κάμπο καί ζοΰμε σάν τ’ άγρίμια στά 
ψηλώματα ; Βάλτο καλά στό νοΰ σου. Τό 
λιοντάρι λιοντάρι είναι κΓ άν τοΰ κόψεις τά 
νύχια κΓ άν τοΰ σακατέψεις τά δόντια. "Ενα 
του μούγγρισμα σέ κάνει νά γεμίζεις τό βρακί. 
Θαρθεϊ καί σένα ή ώρα σου. Καί τότες θά 
δεις τί παναπεϊ γενιά τών Μαυρομίχαλων.

Γύρισε καί τόν κοίταξε :
—Σπολάτη Μεχμέτ άφέντη, τοΰ μίλησε. Ό 

Θεός βλέπει τήν καρδιά σου καί θά σοΰ στείλει 
μπόλικη σοδειά.

—Χά, Χά, Χά! Νά στείλει μπρέ. Νά στείλει 
κΓ άλλο, κανίσκι, κΓ άλλο ππαρά. Καί σάν 
έχω έγώ, έσύ γιατί νά μαραζώνεις ; Έκμέκ 
χέλεις, ππαρά χέλεις ; νά πάρε. Φάε καί σύ 
καί ή φαμίλια σου..

—Θεριό, μουρμούρισε, σάν είδε τόν άλλόπιστο 
νά ξεμακραίνει. Νά πέψει ό Θεός. Καί γιατί 
νά πέψει σάν άρπάζεις ; "Εννοια σου καί 
θαρτεϊ ή ώρα σου. "Οπως τά πήρες θά τά 
δώκεις. Άπό κεϊ πούρθες θά πάς. Στήν 
κόκκινη μηλιά καί πάρα πέρα. Ούλλο τό 
συγγενολόι σου. Άχαΐρευτοι, γεναικάδες, 
σφακτιάδες.....

Τό κτήμα τοΰ Μαυρομίχαλου ήταν δέν 
ήτανε μιά γυροβολιά. Μιά έτσι έκανες μέ τό 
μάτι του καί τό τήραες. Δούλεψε δμως σάν 
σκλάβος γιά χάρη του. Τό τσάππισε, τό 
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πότισε, τ’ άνάγειρε. Φύτεψε δέντρα καί τό 
έφραξε. Μέρα μέ τή μέρα ομόρφαινε. Πρα
σίνιζε έκεϊ ψηλά, μέσα στή ξεραΐλα τοϋ βουνού. 
Σάν καρφί ήτανε στό μάτι τοϋ σκούντρου του. 
Τό κοίταζε άπ’ τόν όντα καί σούφρωνε τά 
φρύδια. Τόν ψωριάρη, τόν φτωχό, δέν τόν 
άνέχετουν νά προκόψη. "Ας τό σκαλίζει, 
συλλοΐζετουν. "Ας τό σκαλίζει. Σάμπως κΓ 
αύτός κι’ ή γυναίκα κΓ ούλο του τό βιος δικά 
μου δέν είναι ; Τ’ άνάστησες τό κτήμα ; 
δόστο μου. Μοχτεϊς έσύ ; τά παίρνω γώ. 
—Άμ έγώ ; —Έσύ νά πας άλλοΰ νά μοχτή- 
σεις».

’Από τά σκαλοπάτια κοίταζε κι’ ό Μαυρο- 
μίχαλος κι’ άναστέναζε. Κοίταζε τόν κάμπο, 
τό τσιφλίκι τών παππούδων του. Παντού 
ξεραΐλα καί μαράζι. Οϋτ’ ένα δέντρο, ούτε 
μιά νεροσυρμή. Τό ραχάτι τ’ άφέντη τ’ άφά- 
νισε. Γιατί νά δουλέψει αύτός ; τά έτοιμα 
καλύτερα είναι. Καί γιατί νά μένει ό κάμπος 
άκαμάτης ; Σά χορτάσει ό ζεπήλης, άνοίγουν 
τά μάτια του καί ζητά τό δίκιο του.

—Θά τό πάρω Μεχμέτ-μπεη, άναφώνησε, 
σφίγγοντας τις γροθιές. Τόν κάμπο θά τόν 
φυτέψω. Θά τόν σκάψω. Τά χαλάσματα 
θά τά ξαναφτιάξω. Έκεϊ έζησαν οί προγονοί 
μου. ’Αχούρια τά κατάντησες ; Προσκύνημα 
θά τά κάνω.....

—Έλα μέσα γέρο καί μή σεκλετίζεσαι, τοϋ 
μίλαε ή γριά. Άπ’ τόν Θεό καί τά καλά 
δεχούμενα καί τ’ άνάποδα.

—Ό Θεός μούδωκε λοϊκό, γριά. Μοϋδωσε 
καί φερμάνια.

Τά φερμάνια τά τσαλαπάτησαν τώρα, οί 
οχτροί. Τά ροθέσια τά ρήμαξαν. Άτός σου 
θά κάνεις τόν Νταΐ ;

—Άτός, όχι. Μέ τό Θεό καί μέ τό δίκιο.
—Αντίχριστοι, μαθές, είναι τούτοι μάτια 

μου. Καί μέ τό Θεό τά βάζουνε καί μέ τό καθε- 
τίς. Σάμπως σεβάστηκαν καί τίποτις ;

—Τό μέρμηγκα, σά θέλει νά τόν άφανήσει 
ό πλάστης μου, τού δίνει φτερά. Κι’ αύτούς 
φτερά γένηκαν τά λοϊκά τους, γριά. Άκου 
το πού σού λέω. Θά ξηλειφτοϋν, στήν κόκκι
νη μηλιά θά πάνε.....

Καθόταν ϋστερις ό γέρος στή πεζούλα. 
Έβανε τό κεφάλι στις άπαλάμες κι’ όνειρεύε- 
τουν. Έβλεπε τόν εαυτό του δραγάτη, κατα- 
μεσίς στά κλήματα καί τις ελιές. Ό κάμπος 
όλος πρασίνιζε. Τά νερά χαρχάριζαν στά 
πετράβλακα. Τά κοπάδια κΓ οί πιστικοί 
σκόρπιζαν στις πλαγιές καί τά Ισκιώματα. 
ΚΓ ό οχτρός όξω άπό τό φράκτη, κοίταγε 
μέ μάτια γουρλωμένα. —Μέ μισείς ; σέ μισώ. 
Δικό μου καί τό παίρνω. Ξένο καί τ’ άφήνεις. 
Σάμπως νόμιζες θά καλοκάτσεις ; Τράβα, 
τράβα νά ζήσεις στό μερρά σου. ΚΓ άν δέ 
ζήσεις ; τί φταίω γώ ; Έμαθες γλέπω, στά 
χαζίρικα. Μά τό μάθημα καί τό ξεμάθημα 
κοντά είναι. Τράβηξα γώ τό σεβντά μου. 
Τώρα σειρά σου νά τραβήξεις. Πεινάς ; τό 
νοΰ σου καί μιά λίρα. Πούγκιαζες τόσα 
χρόνια. Μέ ξένα κόλλυβα έκανες μνημόσυνα, 
μά χαϊρλής δέ φάνηκες. Φασκελώσου λοιπόν. 
Ούλοι σας φασκελωθήτε καί πέστε στό τερρέ 
νά πνιγήτε. "Ας τό διάολο. Καί τό νερό 
θά σαπίσει. Καλύτερα πααίνετε. Στήν κόκ
κινη μηλιά....

—Κίτσο, μωρέ Κίτσο, φώναζε τό παιδί καί 
τούδειχνε τό δίκιο τους. Γλέπεις τό κάμπο ; 
γλέπεις τή θάλασσα, τά βοσκοτόπια ; Ούλα 
δικά μας είναι. Έγώ γέρασα, Κίτσο μου. 
Τό δίκιο μας δέν τό πήρα. Κράτησα ο,τι 
άπόμεινε. Τό δούλεψα, τό έφραξα. Έσύ, νά 
βγάλεις τό φράκτη. Θέλω νά τό μεγαλώσης 
τό κτήμα. Τόν οχτρό πού κάθεται στό κονά
κι νά τόνε διώξεις. Μέ τό καλό, όχι. Μέ τό 
ζόρι. Αύτός δέν παίρνει άπό λόγια. Τό 
νούσιμο τόν περιγελά. Τό φτωχό, τόν άχα- 
μάκκη, τό συχαίνεται. Τό φουτούλλη, τό 
μαχαιροβγάλτη, τόν τρέμει.

— "Ο,τί προστάζεις πατέρα, καλό καί άγιο 
τούλεγε τό παιδί.

—Έγώ δέν προστάζω γυιέμ. Ούλο τό 
συγγενολόι μας τό θέλει. Τήν πάσα ώρα 
ζητούν εκδίκηση. Ποιος ξέρει : μπορεί καί 
στις μέρες μου νά σκουντήσω τό φράκτη. 
Μά σύ θά τόν κάψεις. Σά βάλεις τά ροθέσια 
στά παλιά τούς σημάδια, άς τον νά χαθεί.

—Μά τά σημάδια τά χάλασαν, πατέρα.

—Τά κουτσούρεψαν μοναχά. Άκου το πού 
σού λέω. Δέν τά ξερρίζωσαν. Σκάψε καί 
θά τό βρεις. "Οχι ένα μά πολλά. Δέν είναι 
ένα καί δυό κΓ έκατό. Προχθές δέ σού τόπα..

—Δέ μούπες τί, πατέρα ;

—Σαλαγοΰσα τά πράϊτα, πέρα στοΰ Άϊ 
Λιά τό κορφοβούνι. Χλάπ καί άνοιξε ένα 
κομμάτι χώμα. Τό χούφτιασα, τό τράβηξα 
άπάνω. Σέ λίγο άστραψε μπροστά μου, ένα 
όλόασπρο σημάδι. "Ητανε τών παππούδων 
μας. Τό φίλησα· τό σκέπασα κΓ έφυγα.

—Νά τό δείξουμε στό Μεχμέτ νά καταλάβει 
τό σόϊ μας.

—Σούπα, αύτός δέν παίρνει άπό δαϋτα. 
Τό γαϊδούρι μέ τό καλό κλωτσάει. Στό τσι
φλίκι του, στό τσιφλίκι μας δηλαδή, βρήκε 
πολλά τέτοια σημάδια. "Αλλα τάφησε στόν 
τόπο, άλλα τά σακάτεψε. Δέ σκαμπάζει 
άπό άρχαϊα. Ούλα πέτρες τά ξέρει. Πέτρα, 
μαθές, δέν είναι καί τό κεφάλι του ; τις προάλ- 
λες τόν παρακάλεσα. Βρέθηκε είπαν στό 
χωράφι του ένα σημάδι. ΤΗταν μικρό μά 
καλοφτιαγμένο. Κάτι συμβόλιζε. Πήγα καί 
τού τό ζήτησα : —Δόστο μου τούπα, δέν 
σού κάνει. Χασκογέλασε έκειός — Νάτο, μού- 
πε, πάρτο τό σημάδι. —Κομμάτια μαθές θά 
τό πάρω ; — Πολλά σημάδια τοκανα, χασκο
γέλασε πάλι.»

*

Μεγάλη εντύπωση έκανε σήμερα στό Μαυρο- 
μίχαλο, τοϋ Κίτσου τό όνειρο. "Αξαφνα, λέει, 
μεγάλωσε. "Εγινε άντρας μέ μουστάκια. Κοί
ταζε τόν εαυτό του καί παραξενεύετουν. — 
Μπρέ, παιδί δέν εϊμουνα ’κόμα χτές ; συλλοΐ
ζετουν». Ξάφνου μπροστά του στάθηκε μιά 
γαλανομάτα, χαμογελούσε καί τούγνεφε νά 
τήν σιμώσει. —Παραξενεύεσαι πού μεγά
λωσες, τούπε, μά πάντα μεγάλος είσουνα. 
Παιδί στό μπόϊ μά άντρας στή ψυχή». "Υστε
ρα τοϋδειξε πέρα δώθε τό τσιφλίκι. Χαμο
γέλασε πάλι καί τό ρώτησε : —Αφέντης του 
θέλεις νά γίνεις ; —Μ’ αύτόναι τού Μεχμέτ, 

τόλμησε νά τής πή. —Τού Μεχμέτ δέν τού 
πέφτει λόγος, τ’ άπάντησε ή νιά. Αύτός 
καί τό σόϊ του καλά βυζάξανε. Τώρα τούς 
κόβουμε τό γάλα κΓ άς τους νά κουρεύουνται. 
Έσύ θά γένεις άφέντης του κΓ αύτός θά προ
σκυνήσει. —Μά μοναχός θά τά βάλω μέ τό 
θεριό ; τόλμησε νά τής μιλήση. Μαράζωσε 
ή νιά κΓ έγειρε τό κεφάλι κατά πάνω του. 
Κ’ εμένα δέ μέ λογαριάζεις ; τούπε. Μαζί θά 
τούς διώξουμε.

Τόν πήρε άπό τό χέρι καί προχώρησαν. 
Πάταγαν στις σοδειές, δρασκέλαγαν τά χαντά
κια. Ούτε κανείς τούς πείραξε, ούτε κανείς 
τούς μίλησε. Τά χαϊβάνια ροκάνιζαν τό 
λιγοστό χορτάρι. Οί γελάδες έπαιζαν σή
μαντρο τήν ούρά τους. Τά σκυλιά έβαναν 
κάτω τις ούρές καί κλαψούριζαν. Οί σκλάβοι 
κοίταζαν άμίλητοι, τό παράξενο ζευγάρι.

Στό κονάκι τού Μεχμέτ, στάθηκαν νά ξαπο
στάσουν. Γύρισε ή νιά κατά τό μπαλκόνι 
καί τού φώναξε : —Μεχμέτ, πάρε τό σόϊ σου 
καί φεύγα». "Ακούσε κείνος καί χούμηξε κατά 
τή φωνή. Ψήλωσε τό χαντζάρι του τή νιά 
γιά νά κτυπήση. Ένα βήμα δέν κουνήθηκε 
έκειά. Τούφερε μιά μέ τό σπαθί καί τόν ξε
κοίλιασε. —Πάρε τό κονάκι Κίτσο, τούπε, 
πάρε καί τό τσιφλίκι. Καί κοίταξε νά τά με
ρώσεις καί τά δυό. Γιατί κατά πού βλέπεις 
άγρίεψαν.» Θέλησε κείνος νά τής φιλήσει τό 
χέρι. Μάγινε άφαντη ή νιά.....

—Τήν εύκή μου νάχεις γυιέ μου, είπε ό 
γέρος. Έσύ θά ξεκοιλιάσης τόν οχτρό.

—"Αμ πότες πατέρα, τούπε έκειός. Τώρα 
πιά δέν τό λογαριάζω. Τής νιας τά λόγια μέ 
τράνωσαν. Φέτος κΓ όλας θά μεγαλώσω τό 
κτήμα, κΓ άς έρθει νά μετρηθούμε. Τό ξέρω 
είναι μουζεβίρης μ’ αύτό δέν τόν ώφελεϊ πιά. 
"Εχασε τή δύναμή του. Τά χωράφια τά πα- 
παράτησε τά κοπάδια τά σκόρπισε στά δάση. 
Πρηστήκανε λένε τά πόδια του καί δέν βγαίνει 
άπ’ τό κονάκι. ΚΓ αύτούς πόχει στό κτήμα 
του του ούλοι τους παμπέσησδες. Χρόνο μέ 
χρόνο λιγώτερα τού δίνουν.

—Ούλοι τους είναι νηστικοί, γυιέ μου. Τού 
δουλεύουν γιά νά ψοφήσουν μιά ώρα άρχήτε- 
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τέρα. Γεμώνει εκείνος τά πυθάρια καί παίζει 
ετούτους ταμπούρλο ή κοιλιά τους. Τό 
μίσησαν πιά. Σάμπως κι’ αυτοί δέ περιμένουν 
τό χαμπάρι του ;

—Τόσο τό καλύτερο, πατέρα. "Ενας λόγος 
παραπάνω νά σκουντήσω τώρα τό φράκτη. 
Τούς δίνω κι’ αύτούς ένα κόκκαλο γιά νά 
γλύφουν καί νά στουππώσουν τό στόμα τους. 
Σά γυρίσει ό χρόνος άς τόν ϊδεΐ πιά.

*

Γυιός καί πατέρας ρίχτηκαν κι’ όλας στη 
δουλειά. Σήμερα πέταγαν ένα πόδι τό φρά- 
φράκτη, αύριο άλλο. Μέρα μέ τή μέρα μεγά
λωνε τό κτήμα κι’ αύτοί τό φύτευαν. Βλά- 
σταιναν οί σπόροι, δάσωνε ό τόπος καί γέ- 
νετουν ένα μέ τό δικό τους. ’Ιδέα ό οχτρός. 
Ούτε σημάδια είχε ούτε ροθέσια ήξερε. Μά 
κι’ οί ξωμάχοι του, βούλωναν τό στόμα. 
—Τί μάς νοιάζει εμάς, έλεγαν. ’Άς τους νά 
τρανώσουν».

Σά γύρισε ό χρόνος καί πέτυχε τό σκέδιο, 
φώναξ’ ό γέρος καί καναδυό συγγενείς. "Υστε
ρα πιότερους. "Εδινε ούλη ή κουμπανια χέρι. 
Μεγάλωνε τό κτήμα τοΰ Μαυρομίχαλου· μά 
δέν έλεγε νά μικράνει κι’ αύτό πού άρπαζε ό 
Μεχμέτ. "Ακρη δέν είχε μά μήτε τελειωμό. 
Πάταγε τήν άκρογαλιά. Πάταγε τά κύματα 
κι’ έφτανε σ’ άλλη άκρογιαλιά. Μεγάλο 
ήτανε τό κτήμα τών παππούδων, τοϋ Μαυρο
μίχαλου. Γι’ αύτό άργησαν νά τό πιάσουν, 
άργοϋν καί τώρα νά τ’ άφήσουν.

Κατέβηκε κάποτε άπ’ τό βουνό ό φράκτης 
κι’ έζωσε τό κάμπο. Δουλειά ό γέρος, δουλειά 
ό γυιός, δουλειά οί συγγενείς. Ό κάμπος 
πρασίνισε κΓ έδωκε πλούσιους καρπούς.

Σάν ήταν χαμηλά τά δέντρα, δεν ταβλεπε 
ό Μεχμέτ. Τώρα όμως πού ψήλωσαν τά 
είδε. Τά είδε καθισμένος στόν όντά του κΓ 
έπαιξε πεταλούδες τά μάτια του. Μαχαιριά 
νά τούμπηγες αίμα δέ θάβγαζε, παρά φαρμάκι. 
Γύρισε κατά τό κελλάρι κι’ έβγαλε μιά λιοντα
ρίσια φωνή :

—Όμέρ, Όμέρ! φώναξε τόν επιστάτη.

"Εφτασε εκείνος τρεχάλα, μ’ ένα παπούτσι 
στό πόδι καί μέ τά χέρια αλευρωμένα. Στάθη
κε μπροστά του κι’ έκανε ένα μεγάλο, σάν τό 
φούρνο, τεμενά.

—Ποιος φύτεψε μπρέ, τόν κάμπο ;
—Ό Μαυρομίχαλος, άφέντη.
—Καί γιατί δέ μοΰπες τίποτα, μπρέ χαϊβάνι ;
—Ύπόφερες μέ τά πόδια σου, άφέντη, καί 

δέ θέλαμε νά σέ σεκλετίσουμε περισσότερο.
^-Ά, νά μοΰ χαθείς σκατάνθρωπε. Τί σέχω 

βρέ επιστάτη στό κτήμα ; γιά νά τρως καί 
νά κάνεις τόν άπόπατό σου ;

—Μέ συμπαθάς, άφέντη. Δοκίμασα κανα
δυό φορές νά τόν σταματήσω. Μ’ αύτός 
κατέβασε ένα σωρό συγγενείς. Καί νά δεις! 
ήτανε ούλοι τους τελιφουσέκηδες. ’Έδωκαν 
κατά πάνω μου μέ τά φτυάρια, μέ τά τσαππιά, 
μέ τούς κασμάδες, μέ τό καθετί. —Φεύγα, 
φεΰγα, βρωμόσοο, μ’ άπόπαιρναν. Ποΰ τά 
βρήκε βρέ ό άφέντης σου ; Αύτάναι τών παπ
πούδων μας. —Ναί, μά τώρα ό άφέντης τά 
κάνει κουμάντο, τούς μίλησα. —Πούναι βρέ 
μουρτάτη τά κοτσιάνια του, μ’ άπάντησαν. 
Τράβα νά μή σέ κάμουμε κιμά». Είπα καί γώ 
νά μή γένεται μακελιό. "Ενα κομμάτι λιγώ- 
τερο, ένα κομμάτι παραπάνω, δέ χάθηκε ό 
άφέντης μου.

—Τί είπες μπρέ σκύλλε ; Δέ χάθηκα τί πανα- 
πεϊ ; Σήμερα τούτο αύριο εκείνο. Τί γουρούνι 
είναι δαύτος, έσύ δέν ξέρεις.

—Ξέρω άφέντη. Μά πρώτα νά γένεις καλά 
είπα, άπ’ τόν ’Αλλάχ, κι’ ύστερις βλέπουμε.

—Σούτ μπρέ, ξεροκέφαλε. Τόν ούστά θά 
μού κάνεις τώρα ;

— "Ο,τι προστάζεις τότες, άφέντη.
—Νά πάρεις 'τ’ άσκέρι πού μέ δουλεύει καί 

νά τού τά ξερριζώσεις. Βάνε μπροστά, τή 
δουλειά καί άτε ξεκουμπίσου, γιατί σέ σιχά- 
θηκα.

—Προσκυνώ, άφέντη. Θά γένει τό θέλημά 
σου, είπε κλαψουριστά ό Όμέρ, σκύβοντας 
όσο μπορούσε στά πόδια του.

*
Νά μαζέψει τό άσκέρι ό Όμέρ, ένας λόγος 

ήτανε. Τώρα πώς θά τά κατάφερνε ; άς 

έσπαξε τή ξερή του νά τό βρή. Ούλοι τους 
είχανε γίνει κακοκέφαλοι. ‘Η τεμπελιά τοΰ 
άφέντη τους, τούς έκανε κι’ αύτούς ράθυμους. 
Στά χωράφια κατέβαιναν μόνο καί μόνο, γιά 
νά τόν ξεγελάσουν. Ξάπλωναν στόν κάμπο, 
σά γίδια χωρίς γιδοβοσκό. "Αλλοι κάθουνταν 
ώρες όλόκληρες πίσ’ άπ’ τούς όχτους, άλλοι 
πάγαιναν γιά νερό τους καί κατουρούσαν τή 
μισή μέρα. Άλλοι παίζανε μέ τίς χανούμισσες 
μοναζυγά, χωμένοι στά χαμόκλαρα. Δέν ήτα
νε καί λίγοι έκεϊνοι πού άνοιγαν κρυφά τά 
πυθάρια καί γίνουνταν στουππί στό μεθύσι.

Ψόφαγαν γιά τεμενάδες, σάν έβλεπαν τό 
Μεχμέτ. Πίσω του τόν γέμιζαν μέ παρατσού
κλια καί φασκελώματα. Καί τί δέν τόν φώ
ναζαν! Κουτσομεχμέτη, κοιλιαρά, φαγούδα, 
γεναικά, τράγο κι’ δ,τι άλλο Ιγκώμιο τής 
κακής ώρας.

Ό Όμέρ άπό καιρό τά μυρίστηκε, μά άς 
άνοιγε τό στόμα. Θά δρμαγαν κατά πάνω 
του καί θά τόν κασάπεβαν. Γι’ αύτό έβλεπε 
καί δέ μιλούσε. Κατάπινε, κατάπινε, κι’ έγινε 
μισκίνης άπ’ τό κακό του. "Οχι καί γιατί 
νοιάζετουν γιά τό Μεχμέτ, μά λυπόταν τό 
τομάρι του. Άν τό μάθαινε ό άφέντης, ήξερε τί 
τόν περίμενε. Θά σάπιζε σέ κάνα άνήλιο 
μπουτρούμι ή θά τόν κρέμαζε άπ’ τή γλώσσα, 
στό πιό ψηλό πευκάρι τοΰ βουνοΰ. Καί 
θάμενε έκειά ώσπου νά βρωμήση καί νά τόν 
φάνε οί γΰπες καί τά κοράκια.

Όσο πού τό σκέφτετουν κρύωνε ’Ιούλη 
μήνα. Πασπάτευε τό κρέας του, μυρίζετουν 
τίς απαλάμες του λές κι’ ήταν κρεμασμένος 
άπό τώρα κι’ άρχισε νά σαπίζει. Καί σάν 
έβλεπε κανένα ίσκιο άπό ψηλά, θαρρούσε πώς 
οί γΰπες καί οί κοράκοι τόν σίμωναν, γιά νά 
τόν ξεντερίσουν. "Εβανε τότες ταμπούρι τά 
χέρια στό καύκαλό του κι’ έτρεχε νά γλυτώσει 
άπό τό γυποφάϊμα.

Χαχάνιζαν οί τεμπερχανάδες καί τόν γιου
χάϊζαν. Τελή-'Ρμέρ τόν ήξεραν στό τσιφλίκι, 
χαϊβάνι τοΰ Μεχμέτ τόν φώναζαν.

Μίσαγε τούτη τή δουλειά κι’ έθελε νά τήν 
παρατήσει, μιά ώρα νωρίτερα. Τί άφορμή 
θάβρισκε δμως στόν άφέντη ; ΚΓ ύστερις 

ήταν κΓ οί άχαΐρευτοι πού δέν ήθελαν νά τόν 
χάσουν, γιατί δέ θάβρισκαν «καλύτερό» του. 
Μιά χαρά τόν είχανε μερώσει. Τώρα νά τούς 
φύγει! Μπορεί καί νά μίλαγαν στόν άφέντη 
καί τότες βάρτου ρίγανη.

"Ετσι ύπόφερε διπλό καϋμό ό Όμέρ. Κατά
πινε σά μαντζούνια τά λόγια τους καί τοϋ 
Μεχμέτη τά λόγια. Μά γιατριά δέν έβρισκε 
γιατί κι’ αύτά ήταν ένάντια στήν άρρώστεια 
του.

‘ύύσιόσο ήταν ύποχρεωμένος νά τούς μιλή
σει. Σήμερα, αύριο, έπρεπε νά τούς μαζώσει 
καί νά τούς κρένει τό πρόσταγμα. Εύκολο 
πράμα δέν ήταν, τό ήξερε. Γιά τοΰτο, άπό 
τήν ώρα πού τοΰ τό πέταξε ό άφέντης στά 
μούτρα, ένοιωσε μιά άνατριχίλα νά τού πασπα
λίζει τό κορμί. "Εφυγε συλλοϊσμένος, σχεδόν 
άπελπισμένος. Καλά, μάζωσε τό άσκέρι. Καί 
έπειτα, τί γένεται ; νά τούς πεϊ πώς είναι τοΰ 
άφέντη ό λόγος. Λάχανα νερόβραστα. Κα- 
θημέρα δέν τούς έλεγε τά ίδια καί τά ίδια καί 
κείνοι χαχάνιζαν, σούρωναν τά μοΰτρα καί 
μάσαγαν άποκαλάμες ; —Βρέ σείς θά χαλά
σετε τό ντοβλέττι σας, τούς έλεγε. —Ντοβλέτ- 
τι μ’ άνθρώπους σάν καί τοΰ λόγου σου, άς 
το νά χαθεί, τοΰ ψουψούριζαν».

Δυό νύκτες παιδεύτηκε. Γύρισε μέσα στό 
κεφάλι του χίλια δυό σκέδια· μά κανένα δέν 
τοΰ σύφερε. Στό κατόπι άποφάσισε. Πήρε 
πόζα καί κατέβηκε στό τσιφλίκι. Χούφτιασε 
ένα μεγάλο κόχυλα καί πάου-πάου, τόν φύσαε. 
"Ακόυσαν εκείνοι καί πιότερο κρύφτηκαν 
στήν κρύψη τους. —Άστονε τόν παλαβό 
νά φυσά έλεγαν ένας τάλλου. —Μπαϊράμι 
μέ τό νού του κάνει αύτός, έλεγαν άλλοι. 
—Μαζώνει τις γκαμήλες νά βατέψουν, έλεγαν 
άλλοι πιό κάτω. Αύτός φύσαε-φύσαε τό 
κόχυλα. Σάν είδε πώς τίποτας δέ γίνετουν, 
παράτησε τό παούρισμα κΓ έκανε ένα γΰρο 
στό κτήμα νά τούς μαζώσει. Τούς εύρε πα
ρέες, παρέες, νά κάνουν τόν νοΰ τους, μά δέν 
τούς μάλωσε. Εύχαριστήθηκε νά ποΰμε καί 
πού τούς βρήκε μαζωμένους, άς ήταν καί 
άκαμάτηδες.

Σταμάτησαν τό καθετίς οί ρέμπελοι καί τόν 
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κοίταξαν καταμούτσουνα. Κάτι κατάλαβαν 
άπό τό κιτρινιασμένο του πρόσωπο καί περί- 
μεναν. Σάν τούς είδε νά σιωπούν, άνέβηκε 
σ’ ένα όχτο καί πήρε μιά άνάσα. Σπούγγισε 
τόν ίδρωτα, πού κατέβαινε σά φίδι στά χείλη 
του, έσφιξε τό σαρίκι του κι’ άρχισε.

—Τ’ άφέντη είναι ό λόχος πού θά σάς πώ. 
Τό νοϋ σας μή κάνετε τής κεφαλής σας, γιατί 
δέ χωρατεύει, τούτη τή βολά. Μού τόπε 
ξεκάθαρα. Σά δέν άκούσετε, θά μάς πετάξει 
σουρουσούϊλα, δεμένους χεροπόδαρα, στό 
Τενίς νά πνιοΰμε- τό νοϋ σας καί άκούετε.

"Ενα σούσουρο έγινε στό άσκέρι. Κάτι 
τόλμησαν μερικοί νά φωνάξουν, μά τούς βού
λωσαν τό στόμα οί διπλανοί.

Ό ‘Ομέρ συνέχισε :
—Γλέπετε τόν κάμπο πού πρασίνισε ;
—Ν α ί α ι α ι, άποκρίθηκαν, μονόουλοι.
—Λοιπόν τόν κάμπο τόν πήρε ό καταρα

μένος ό Μαυρομίχαλος καί τό φύτεψε. Τόν 
άφέντη δέν τό ρώτησε. Γιά τούτο προστάζει 
νά πάμε νά τού τόν ξερριζώσουμε.

—Άμά! φώναξε τό άσκέρι.
—Μή φωνάζετε μπρέ πριχοΰ ν’ άκούσετε. 

Στό κάμπο, έβαλε ό γκιαούρης ένα μεγάλο 
βραμό. Κι’ ούλο τόν σκουντά, τό σκουντά 
κατά τό τσιφλίκι τ’ άφέντη. Θάρτει μιά μέρα 
πού θά κάνει δικό του τό τσιφλίκι καί τότε 
σείς τί γινόσαστε ;

"Εγινε μιά φασαρία μεταξύ τους· κι’ ύστερα 
σά νάσαν συνεννοημένοι φώναξαν σάν άγριο- 
γούρουνα :

—Τό βραμό νά τόν κάψουμε. Τά δέντρα 
ούλα νά τά ξερριζώσουμε.

—Νά μοΰ ζήσετε, φώναξε πηδώντας σά 
παιδί ό Όμέρ. Τέτοια άφωσίωση ποτέ δέ 
τή περίμενε. Νά τούς πάρουμε καί τά θηλυκά 
τους καί νά τά κάνουμε χανούμισσες.

—’Αμάν, άμάν, φώναξαν άπό ήδονική συγκί
νηση, κτυπώντας παθητικά τά στήθη τους.

*

Πολύ πρωί σηκώθηκε σήμερα ό Μαυρομί
χαλος. "Εκανε ένα γύρο στό κτήμα, είδε τούς 
συγγενείς μέ τά σύνεργα κι’ εύχαριστήθηκε.

Ύστερις τράβηξε κατά τό φράκτη. Κοίταξε 
κάθε του κομμά π, κοίταξε κι’ αύτούς πού 
φύλαγαν καραούλι.

—Τό νού σας, τούς είπε. ΚΓ άν δέν ήρτε 
ώς τώρα, θαρτεϊ πού σάς τό λέω. Μά ας 
κοπιάσει έλόγου του καί βλέπουμε.

—"Ας κοπιάσει, φώναξαν οί άτρόμητοι. 
Ούτε σπιθαμή δέ θά πισωστρατήσουμε τό 
φράκτη.

Ό γέρος άκουε τήν αγάπη τους καί γέμιζε 
ροδόσταμα ή κάργιά του. Δρασκέλαε τούς 
όχτους, σά νάκανε αγώνισμα. Δέν ήξερε 
ποιόνε νά πρωτοδεϊ καί ποιανού νά πρωτο- 
σφίξει τό χέρι. Τ’ όνειρό του, νά δει μιά μέρα 
στά χέρια του τό έχει τών προγόνων του, 
άρχισε κι’ άλας. Όχι πώς έκαν= καί σπουδαία 
πράματα, μά, δ,τι καί νά πεις έκαν^ τήν άρχή. 
Τό μελλούμενο δέν τό ήξερε. "Ενα πράμα 
μονάχα ήξερε. Πώς τούτο ούλο τό συγγενο
λόι πού τόν παράστεκε, είχε κότσια καί γιά 
μελλούμενα.

—Μιά καί πάτησες τό θεριό κι’ άγρίεψε, 
ανόητο είναι νά τ’ άμολήσεις, έλεγε στόν 
Κίτσο. Δόστου κατακούτελλα, δόστου πισώ- 
πλατα όπου λάχει. Μά έχε τό νοΰ σου. Έτσι 
σακάτικο πού είναι γένεται θεριώτερο. Ούτε 
θάνατο νογά, ούτε πισωστρατεϊ.

—Έγώ δέ θά τό σακατέψω πατέρα, μίλαε 
έκειός. Μιά καί κάτω. Καιρό δέν έχω νά 
χάνω μαζί του.

—Τώρα, κρατούμε μετερίζι γυιέ μου. Πρώτα 
σοδιάζομε, γιά νάχουμε τήν πάσα ώρα. Δέ 
ξέρεις πόσο θά κρατήσει τό κακό Δέ θά 
πέσουμε μέ τά μούτρα απάνω του. “Ας 
έρτει άπό μοναχός του νά λαβαίνει τό λόγο.

—Άπό μοναχός του δέν έρχεται πατέρα. 
Λυπάται τό τομάρι του. "Εχει νά πέψει 
κουτεντέδες.

—"Ας τούς πέψει· τοΰ στέλλω πίσω πεσκέσι 
τά κεφάλια τους.

“Αδραξ’ ό γέρος τήν άσημοπιστόλα κι’ 
έρριξε δυό στόν άέρα. Αύτοί πού δούλευαν 
στό κτήμα παράτησαν τό σκάψιμο καί στά
θηκαν σάν άλόγατα πού μυρίζουνται παρούτι.

—Τίποτας δέν είναι, τούς είπε ό Κίτσος, ό 
πατέρας έκανε ένα χωρατά.

"Αδραξαν πάλι τά σύνεργα κι’ έπεσαν στή 
δουλειά.

Ό κάμπος καί τό δασαβούνι άχολογοΰσαν, 
άπό τοΰτο τό παναΰρι. Το ξύπνημα τής 
γής έσμιγε μέ τοΰ άνθρώπου τό ξύπνημα. 
Μιά νέα ζωή, σά τό γάλα τής πρωτομάνας, 
πηδοΰσε μέσ’ άπ’ τά χώματα, λές καί γένε- 
τουν κοσμογονία..... Τά νερά χαρχάριζαν 
στό αύλάκι τους. Μιλιούνια τά πετούμενα 
ξελαρυγγίζουνταν στά δέντρα καί τά χαμό- 
κλαρα. Οί καρποί μεστωμένοι σέ παΐρτιζαν. 
Καί πέρα στό λιβάδι τά κτηνά, άνάκατα, 
έβοσκαν άδερφωμένα.

Τό βόίδι έτρωε σύγκοντα στό γαϊδούρι 
Τά γουρούνια έξυναν τήν κοιλιά τους, στό 
πόδι τής φοράδας· τά δαμάλια έπαιζαν μέ τά 
παπιά καί τούς διάνους· τά κλωσσοπούλια 
έκαναν παναΰρι κάτω άπ’ τήν κοιλιά τής 
γελάδας· ό κόκκορας ανέβαινε στή ράχη 
τ άλογου καί κουκούριζε. Ούτε μάλωναν, 
ούτε πείναγαν.

Οί άνθρώποι ήταν χαρούμενοι καί πήδα
γαν σά ξυππασμένα κατσίκια. "Εσμιγαν οί 
νιές μέ toûc λεβέντες σ’ άερόπατο χορό. Βά- 
ραε ό λυράρης τ’ δργανο κι έβγανε.. θαρρείς, 
τή φωνή ουλής τής γενιάς. Μιά φωνή λυγερή, 
καρδιοανοίκτρα, πού μίλαε σά γλυκόλογο 
αγόρι στό είναι σου. Σώπαινε ό λυράρης, 
κι’ άρχίναε τό σουράβλι. Έλεε τά παλιά, 
τά τωρινά καί τά κατοπινά. Καί σάν τέλειω- 
νε ό καυμός του, τά κοπέλια κτύπαγαν τις 
άπαλάμες και φώναζαν χάϊ, χάι.

Σάν άμπουλας φαρομανοΰσε μέσα στούς 
γέρους η συγκίνηση. Φτυμάκωναν τά δά- 
δάκτυλα, κΓ έκαναν ραφίδι τό μουστάκι. 
Σπούγγιζαν μέ τήν άνάστροφη τοΰ χεριοΰ 
τά δακρυσμένα τους μάτια καί κράταγαν ίσο 
στούς λεβέντες πού χόρευαν.

Καί σάν έπεφτε ή νύκτα, ένα σούσουρο άπό 
κυπριά καί βελάσματα έφτανε άπό τά χειμαδιά. 
Οί πιστικοί μάντρωναν τά ζωντανά μέ σφυριές 
καί χέϊ· χέϊ. Οί τσελιγγάδες έρριχναν τ.ς 
Φλοκάτες καί κατέβαιναν στά μαντριά. Τά 
τσοπανόπουλα χαλούσαν τό κόσμο μέ τις 
φωνές καί τά πετροβολητά. Τά μαντρόσκυλα 
άρπαγαν άπ’ τήν ουρά τις προβατίνες πού 

ξέκοβαν καί τις έβαναν στό στρατί τού γυ
ρισμού. Οί ξωμάχοι ζύγιαζαν στούς ώμους 
τά τσαππιά, τά φτυάρια τούς βατοκόπους, 
τά σακκιά μέ τό σπόρο πού τούς έμεινε κΓ 
έφευγαν παρέες, παρέες. Πηδούσαν οί λε
βέντες τούς όχτους καί τά χαμόκλαρα, σάν 
έφηβοι. Κι’ οί κοπελιές κρατούσαν τά πανέρια 
στό κεφάλι, μέ τήν πρώιμη σοδειά, σάν καρυά
τιδες. Καβάλλα οί γέροι στις μούλες, μέ τά 
βαριά χαϊμαλιά, τήραγαν άπό ψηλά τή νεο
λαία σάν Ελλανοδίκες. "Ενα ποτάμι άπό 
άνάσα γιόμιζε ό άέρας. Άνάσανε ή έργατιά, 
άνάσανε κΓ ό κάμπος.

Τό ίδιο δέ γίνετουν δμως καί στό κτήμα τοΰ 
όχτροΰ. Πηγαιμό δέν είχαν οί ξωμάχοι του, 
μά ούτε κι’ ερχομό νά πούμε. Νά σοδιάσουν 
τίποτις δέν είχαν. Τά χρόνια πού τεμπέλια
ζαν ξώδεψαν, δ,τι άπόμεινε στό κελλάρι τους. 
Τώρα ή γής έμενε χέρσα, σάν άτροφη κατσίκα. 
Δεντρί πουθενά, γιά μιά πρασιά μέ κατιτίς. 
Ό κάμπος γεμάτος πετριές καί γαϊδουράγκα
θα, έμοιαζε σάν άλήτης. Τά κοπάδια έγιναν 
πετσί καί κόκκαλο άπό τήν άφαΐα καί γύριζαν 
μπεμπερίζοντας στά στενοσόκακα καί, στά 
κατσάβραχα. “Εμπαιναν στά ζερζεβατικά τά 
μποστάνια, στά περιβόλια τών άλλονών καί 
τά κατάστρεφαν. Ούτε νόηση είχαν ούτε 
βοσκαρούδι. Κι’ άν γύρευε κανείς νά τ’άντι- 
κόψη, τά τραγιά έπεφταν κατά πάνω του καί 
τόν ξεκοίλιαζαν μέ τις κουτουλιές. Τά μαν
τρόσκυλα άπό πίσω, μέ άφρισμένες τις μασέλες, 
ξέκοβαν τό πρώτο κτηνό πούσερνε μέ κόπο τά 
πισινά του καί τό κασάπεβαν. "Εκλαιε κείνο 
καί ζήταε έλεος άπό τ’ άλλα τά συντροφικά. 
Μά ’κείνα γύρευαν τό πετσί τους νά γλυτώ
σουν κι’ έπαιρναν μέσα τις βραγιές, τά λαγκά
δια, τ’ άγριοβούνια καί κρύβονταν γιά νά 
ζήσουν, όσο ήτο μπορετό.

Ό τόπος άγρίεψε τόσο, πού ό πάσα ένας 
δέ ξεπόρτιζε μοναχός. Καί δυό καί τρεις καί 
πιότεροι πάαιναν στή δουλειά τους, γιά νάχει 
ό ένας τή συνδρομή τ’ άλλουνοΰ.

Τό κονάκι τοΰ Μεχμέτ έστεκε σά δράκουλας, 
καταμεσίς στόν κάμπο. Τά δέντρα πού τό 
έκρυβαν έρριψαν άπό καιρό τά φύλλα τους 
καί τώρα φαί νέτου ν σά νά τουρτούριζε.
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01 σκλάβοι σουλατσάριζαν μέ άργό βήμα 
καί κατέβαιναν τις σκάλες μέ τόν κώλο τους, 
γιά νά μή άνησυχήσουν τόν άφέντη τους. 
Κι’ είναι βαριά βαλαντωμένος ό άφέντης καί 
κλαίει άπ’ τό κακό του, πού δέ μπορεί νά έκ- 
δικηθεϊ, γιατί δέν τόν άκοΰν τά πόδια του.

Κάθεται σ’ ένα βελούδινο ντιβάνι μέ κεντη
μένα μαξιλάρια κι’ όλο βλαστημάει καί φτύνει 
κατά τόν τοίχο. Έρχονται καί πηγαίνουν 
οί σκλάβοι νά τόν εύχαριστήσουν, μ’ αύτός 
τούς βρίζει τούς φτύνει, τούς μπήγει τά δέκα 
του στά μάτια καί τούς κλωτσά μέ τά κουτσά 
του. Ρουφάει τό ναργιλέ του, σά νά ρουφάει 
τό αίμα τοϋ σκούντρου του καί φτύνει σά νά 
τό μίσησε. Κτυπά μέ τό μαρκούτσι του στ’ 
άφράτα πισινά τις χανούμισσες κι’ αύτές χιχι- 
νίζουν σά γυρισμένες φοράδες καί τρίφουνται 
άπάνω του, νά τόν εύχαριστήσουν. Μά τό 
ντέρτι του είναι μεγάλο καί δέν μπορεί νά τό 
ξεχάσει. Πάει νά τοϋ λασκάρει ή βίδα άπό 
τή σκέψη. Τό δυνάμωμα του άλλου τ’ άνοιξε 
μεγάλες πληγές στό καύκαλο. Φύτεψε σπό
ρους, τούς άνάστησε, έκανε δέντρα, ρίζωσαν, 
έβαλε φράκτη. Εύκολο πράμα δέν είναι τό 
ξερρίζωμα. Μεγάλουςμ πελάδες θάχει μαζί του.

—Μεγάλος ό ’Αλλάχ μά τήν πίστη μου, 
έλεγε μέσα του. Ένα κι’ ένα έκανε τά πλάσ
ματά του». Μόνο αύτό δέν έπρεπε νά τόν 
κάνει άφέντη. 'Ένα μικρό, άσήμαντό Μεχμε- 
τούδη Θά τόν έφτανε. Φασαρίες νά μή έχει 
κ’ οχτρό κανένα. Ένα μαντρί άς είχε καί 
πεντέξι ζωντανά. Θά σηκώνετουν πρωί πρωί, 
Θάκανε χίλιους δυό τεμενάδες στόν ’Αλλάχ 
νά τόν εύχαριστήσει, νά τοϋ στείλει λίγο γάλα 
μόνο καί λίγο έκμέκ. Θάπινε τό γάλα, θάφαε 
καί τό έκμέκ κι’ ύστερις δόστου θάσπαξε 
πελεκούδι μέ τούς άμανέδες.

Αύτά σκέφτεται ό Μεχμέτ καί λυώνει σάν 
κερί ή κάργιά του. Χουφτιάζει τή κούπα καί 
τή γεμίζει γλυκόποτο κρασί. Πίνει καί γίνεται 
τριαντάφυλλο. Άνάφτει τό τσιπούκι καί γέρ
νει στά κεντημένα μαξιλάρια κι’ άρχινά τόν 
άμανέ. Τά μάτια του τρέχουν, οί μύξες του 
στάζουν καί τ’ άχαμνά του μουσκεύουν άπ’ 
τό κατούρημα. Τό ντέρτι πού τόν έτρωε, 
γένηκε πεταλούδα καί πέταξε. Ό ντουνιάς 

ούλος νά χαθεί δέν τού καίγεται καρφί. “Ας 
είναι καλά αύτός καί τό μαντρί του.

—Ό Μεχμέτ έγινε παιδί, ό Μεχμέτ έγινε 
βοσκαρούδι, φωνάζει καί τρέμει τό κονάκι.

*

Άφοϋ τά κατάφερε ό Όμέρ νά καλάρει 
τούς κακοκέφαλους νά τόν άκλουθήσουν, τούς 
έβαλε μπροστά γιά νά μή τοϋ ξεφύγουν καί 
τώρα έρχετουν κατά τό κονάκι.

Είχανε κι’ δλας βγάλει άπ’ τά φικάρια τίς 
ππάλες καί τίς κρατούσαν ψηλά καί τίς άνέ- 
μιζαν. “Εθελαν έτσι νά δείξουν στό Μεχμέτ 
πώς θά ζεμάτιζαν, προτού ξεράνει τό φτύμα 
του στή γη, τούς πεισματάρηδες πού τόν 
κακοφάνισαν. Φώναζαν, έκλαναν, κλωτσού
σαν κι’ έκαναν άπρεπες χερονομίες.

Ό Όμέρ, άπό πίσω, κρατούσε τό κοντο
βράκι του γιά νά μή τό ξεσκίσει στ’ άγκάθια 
κι’ έκανε μεγάλες δρασκελιές γιά νά τούς 
φτάνει. Τά κλατσούνια του κρεμάστηκαν 
ή κοιλιά του πήδησε έξ’ άπ’ τό ζωνάρι καί 
τά χείλη του τρεμόπαιζαν σάν τού τράγου, 
τήν έποχή τής βατιάς. Σήκωνε μέσα - μέσα 
τόνα πόδι κι’ έκλανε, γιά νά φχαριστήσει 
τ’ άσκέρι πού τόν συνερίζετουν. Ψήλωνε 
τόνα χέρι σά παγγέρα, κρατούσε μέ τ’ άλλο 
τά βρακιά πού τούπεφταν καί φώναζε σά 
μουσκάρι τήν ώρα τής σφαγής :

—Χεέ, χέε. “Αϊ παλληκάρια μου καί τούς 
φάγαμε.

Όθεν περνούσαν χλώμιαζε τό χώμα καί 
τά δέντρα πέφτανε σύξυλα, σά νά τά κτύπησε 
δρολάπι. “Εστεκαν στις δημοσίες κι’ έκαναν 
τό ψιλό τους μπροστά στις σκλάβες καί τίς 
άδολες παιδούλες. Μούγγλιζαν τίς πόρτες 
καί τίς έσπαζαν. “Εμπαιναν στά σπίτια σά 
νοικοκυραίοι καί τ’ άφάνιζαν. Κι’ άν γύρευε 
κανείς νά τούς άντιμιλήσει, στό πί καί φί τού 
τήν κατέβαζαν όπου λάχει καί τόν άφηναν 
σύξυλο καταγίς. Πόνεση δέν είχαν λοϊκό, 
ούτε. Μοιάζανε πιότερο μέ κοπάδι άπό 
λύκους πεινασμένους, πού άφηναν τό βουνό 
καί κατέβαιναν νά γεμίσουνε τάντερό τους.

Περίμεναν τούτη τήν ώρα, όπως τό διψασ- 
μένο λάφι τό νερό. Όχι καί πώς δέν τ’ άκαναν 

καί πρίν. Μά όσο καί νά πεις δέν ήτο τόσο 
μεγάλο τό ρεζιλίκι. Όσο άνόητος καί βι- 
δάτος κι’ άν ήτανε ό Μεχμέτ, έβανε σκληρές 
ποινές γιά κάτι τέτοια. Φασαρίες δέν ήθελε 
στόν τόπο του καί τό παραπάνω βαριόταν 
τά παράπονα. Τούς τόχε κόψει λοιπό μιά 
καί καλά. Στό τσιφλίκι του δέν ήθελε μπελά
δες καί μασκαραλίκια. Όποιος έθελε τού 
κεφαλιού του νά κάνει, άς πήγαινε άλλού νά 
δουλέψει.

Μά ποιος έφευγε άπ’ τό τεμπελίκι καί νά 
πάει στό βούρδουλα ; κανείς δέν τό πεθυμούσε 
καί κρατιόντουσαν μόνο καί μόνο, γιά νά 
περνούνε ππασιαλίκι τή ζωή τους. Τώρα 
όμως τούς χρειάζετουν όσο ποτέ, ό ούστάς. 
Μιά λέξη παραπάνω άν έλεγε, δέ θά τό βοη
θούσαν. Γιά τούτο άγρίεψαν μέ τό ύπέρ τους 
κι’ έκαναν, ό,τι τούς κάπνιζε. Μά κι’ ό Όμέρ 
κάτι τέτοιο πειδίωκε, τουλάχιστο τώρα. Νά 
γένουν μουρτάτηδες καί νά πέφτουν μέ τό 
άχτι τους στό μάλι τού άντίπαλου. Τί 
έφταιαν όμως οί άλλοι πού δέν τόν πείραξαν ; 
“Ε, αύτόταν ένα σκέδιο πού τό δοκίμαζε. Σάν 
πετύχαινε, σίγουρα θάχε κότσια νά τά βάλει 
καί μέ τόν άντίπαλο.

Στό κονάκι έφτασαν σκονισμένοι, ίδρωμένοι 
καί μέ τίς ππάλες κατεβασμένες. “Αλλων σχί
στηκαν τά κοντοβράκια, άλλων έλειπαν τά 
μισά κουμπιά τής τραχελιάς, άλλων τά πόδια 
ήσαν ματωμένα άπ’ τ’ άγκάθια καί τά κλατ
σούνια κουρέλια έκρέμουνταν στά πόδια τους. 
Άγγομαχούσαν καί χόχλαζαν, σάν τό καζάνι 
τού νερού. Άποκαμωμένοι, άπό τίς άτιμίες 
πού κάνανε όλη τήν ή μέρα, δέν είχανε όρεξη 
γιά τό γιουρούσι. Στάθηκαν κάτω άπό τά 
δέντρα καί περίμεναν τόν Όμέρ, νά τούς φέρει 
άπόκριση.

Ό Όμέρ έτρεξε μέσ’ άπ’ τ’ άσκέρι κΓ άνέ- 
βηκε σέ μιά μιλόπετρα. Άγγομαχούσε κι’ 
κι’ αύτός κί έβγαλε φιδίσιο σφύρημα ό λά- 
ρυγγάς τους. Τό σαρίκι του έλειπε, τό κοντο- 
κοντοβράκι έγινε έλεεινό, ή τραχελιά του ήταν 
άνοικτή καί φαινόντουσαν τ’ άπόκρυφά του. 
Ή κοιλιά του άνοιγόκλεινε, λές κ’ ήτανε φυσερό 
τοϋ κομοδρόμου. Τούλειπε τόνα κλατσούνι, 
τά χέρια καί τά μούτρα του γεμάτα γρατσου- 

νιές άπό τούς βάτους καί τά νύχια τών σκλά
βων. Κι’ άπό τή μύτη του έσταζε, όλο έσταζε 
μύξα καί ίδρωτας. Κ’ αύτός, κάθε τόσο, 
έπαιρνε μιά βαθιά άνάσα καί τή ρούφαε, λές 
κΓ έτρωγε ζεστή λουβανόσουπα. Τά κατά
φερε κάποτε καί φτιάκτηκε κάπως. 2εκοκκί- 
νησε όσο μπορούσε άπ’ τήν ντροπή καί τό 
τρέξιμο, πήρε τό ύφος τού έπιστάτη κι’ άρχισε :

—Τί νά σάς πώ καί τί νά σάς άφήσω ; Τά 
μάτια μου κλαϊνε κΓ ή κάργιά μου πά νά σπάσει 
άπ’ τή χαρά της......... νά μού ζήσετε λεβέντες 
μου....... δυό λεφτά- άνεβαίνω στό κονάκι νά 
σάς φέρω άπόκριση.

Έβγαλε μιά μεγάλη, τετράγωνη, άλατζένη 
μαντήλα άπό τή μέση καί σπούγγισε τά 
μούτρα καί τά χέρια του. Τήν έδεσε ύστερις 
σαρίκι στό ξερό του καί κίνησε ν’ άνέβει τή 
σκάλα.

Δέ πρόφτασε νά πατήσει τό πόδι του στό 
πρώτο σκαλοπάτι κι’ άκουσε άπό μέσα τόν 
άφέντη του νά βρίζει καί νά φωνάζει. “Εγινε 
κίτρινος άπό τό φόβο του καί δέν ήθελε νά 
προχωρήσει. Πώς θά μπορούσε νά τόν πλη
σιάσει! άνέβαινε ένα σκαλοπάτι καί σάν άκουε 
τού άφέντη τή βρισιά τόν έπιανε μιά τρέμου- 
λα, λές καί τόν κτύπησε άερικό. Κατέβαινε 
άλλα δυό σκαλοπάτια καί περί με νε νά καταλα
γιάσει μέσα του ό φόβος καί ή μπόρα στό 
κονάκι. “Ετσι, τή σκάλα πού θ’ άνέβαινε 
μιά φορά, τήν άνέβηκε τρεις.

Σάν έφτασε στόν όντά, δέν τούκανε κάργιά 
νά προχωρήσει. Στάθηκε νά τού δώκει ό 
άέρας, ίσως καί τού φρεσκάνει τό μυαλό πού 
χόχλαζε. Κάποτε έπαιρνε θάρρος, σίμωνε τήν 
πόρτα κι’ άγγιζε τό κρικέλι. Μά πήδαε στά 
δάκτυλα, λές καί τόν πάτησαν στόν κάλλο, 
σάν έβανε άπό μέσα τή διαολιά ό Μεχμέτ. 
Στάθηκε, στάθηκε, ώσπου βαρέθηκε.

Κάτω στόν αύλόγυρο άρχισαν κι’ όλας οί 
σερσέμηδες τό βαρβακιό. Τούς άκουσε καί 
τού γύρισαν τά μυαλά. «Τό κέρατό σας τό 
δεξί θεομπαίχτες, μίλησε μέσ’ άπ’ τά δόντια 
του, έσεϊς κατά πού πάτε θά μέ στείλετε ολόι
σια στή κρεμάλα». Κατάλαβε, πώς ή δουλειά 
δέ σήκωνε καρτέρηση. Πήρε όσο θάρρος τού 
έμεινε, γέμισε τά πνεμόνια του άέρα, λές καί 
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θάκανε μακροβούτι στή θάλασσα καί έβαλε 
τό χέρι του στό σύρτη ν’ ανοίξει. Δέν πρό
λαβε όμως, ή πόρτα άνοιξε κατάμουτρα του 
κι’ είδε τό Μεχμέτ καθισμένο σέ μιά πλαγιαστή, 
νά τόν κουβαλούν στόν άέρα.

“Εσκυψε άμέσως νά χαιρετήσει, μά τό κεφάλι 
του κτύπησε στά κουτσά του.

—“Ααα!, έβαλε κείνος μιά στριγγιά φωνή, 
ποιο γουρούνι μέ κτύπησε ;

Άφήκαν κάτω οί κουβαλητάδες τήν πλα
γιαστή, νά τοϋ περάσει ό πόνος.

Ό Όμέρ τράβηξε πίσω σάν ύπνωτισμένος 
καί μέ τά πισινά του κτύπησε στά ξύλα τής 
βεράντας. Γένηκε κίτρινος, κίτρινος, λές καί 
τόν έπιασε μαλάρια- τά χείλη του κάτι τσέ
βδιζαν, χωρίς νά βγαίνει νόημα.

Μόλις τόν είδε ό Μεχμέτ άγρίεψε. “Εκανε 
νά κουνηθεί, μά ένας σουβλερός πόνος τόν 
σταμάτησε. Κοίταξε τόν καϋμένο τόν Όμέρ 
μέ μίσος καί θυμό.

—’Εσύ ’σαι του λόγου σου άχαΐρευτε ; τοϋ 
μίλησε. Πούναι μπρέ γαϊδούρι τ’ άσκέρι ; 
τά ξερρίζωσες μπρέ, τά ξερρίζωσες ;

—Μέ συμπαθάς άφέντη, τοϋ μίλησε έκειός, 
κι’ ή φωνή του έβγαινε θαρρείς άπό τό μνήμα. 
Έδώ ’ναι τό άσκέρι, κάτω, καί περιμένει.

“Εγινε κόκκινος ό Μεχμέτ άπ’ τό κακό του, 
λές καί τοϋ τρίψανε τή μούρη πιπέρια άψερά. 
Σήκωσε τό μαρκούτσι τού ναργιλέ καί τοϋ τό 
πέταξε στά μούτρα.

—Νά θεομπαίχτη! νά χέσω στά μούτρα 
σου κέρατά. Γιατί μού τούς κουβάλησες έδώ 
μπρέ ; τί νά τούς κάνω ; παστουρμά ; άπό- 
κτι ; κρένε μου λοιπόν.

Τά πόδια καί τά χέρια τού Όμέρ τρέμανε 
τώρα άπ’ τό θυμό καί τήν προσβολή. Τό 
δίκιο τόν έπνιγε. Τοΰρχετο έτσι μιά νά τού 
λουριάσει στήν κεφάλα καί νά τού τήν άνοίξει. 
Νά τά πλέρωνε ποιος όμως ; «Κρατήσου 
Όμέρ, έλεγε μέσα του. 'Ένα χεσίδι παραπά
νω, ένα κεράτωμα λιγώτερο, δέ χάθηκε ό 
κόσμος. Μήν έχουνε κΓ αύτά μετρημό ;»

"Οσες φορές τόν έχεσε ό άφέντης, άν ήτανε 
στ’ άλήθεια, σίγουρα θά τόν είχε πνίξει στό 
κόπρι του. Μά έλα πού ήταν ή ώρα πού 

έβραζε κΓ άντί νά τά βγάλει άπ’ τόν πάτο 
τάβγαζε άπό τό στόμα. «“Ας είναι, έλεγε 
γιά παρηγοριά του ό Όμέρ. Έσύ τά βγάζεις 
άπ’ τό στόμα κι’ έγώ γεμίζω τ’ αύτιά μου».

Κρατήθηκε λοιπόν καί τούτη τή βολά. 
“Εβαλε τά δυνατά του νά χάψει, ό,τι τού πέτα- 
γε ό Μεχμέτ, μά πρόσεχε νά μήν τόν πιάσει 
άναγούλα. “Εφερε τό χέρι στήν κάργιά καί 
μέ φωνή κλαψουριστή τ’ άπάντησε :

—Νά δώκης προσταγή τό τί νά κάνουμε, 
άφεντικό.

—Τόν κακό σου τόν καιρό, τ’ άντιμίλησε. 
Έγώ σούδωκα διαταγή. Σούπα νά πας νά 
ξερριζώσεις, ό,τι έχει καί δέν έχει αύτός ό 
μουζεβίρης ό Μαυρομίχαλος. Σύ κάθεσαι καί 
μού κλαψουρίζεις κι’ αύτός σπέρνει καί θερίζει. 
Στό κονάκι τί γυρεύεις ; γιά νά μέ κάμεις νά 
βγώ όξω άπό τά ρούχα μου ;

—Παρεξήγηση έγινε, άφεντικό. Ποτέ δέ 
σκέφτηκα ένα τέτοιο πράμα. Είπα μόνο, νά 
δεις τό άσκέρι πριχού κάνει τό γιουρούσι.

—“Αμε στό διάλο, σερσέμη. “Αμε πάρε τους 
καί κάνε γρήγορα. Έσύ τί κάθεσαι καί κλαΐς 
τί μοίρα σου ; θαρρείς θά σέ περιμένει ; "Οπου 
καί νάσαι τάραξε τά ροθέσια. ΚΓ ώσπου νά 
πας ό ’Αλλάχ ξέρει τί θά κάνει. Φτού νά μού 
χαθείς καί σέ νόμιζα μερακλή.......... Τί είνα 
μπρέ τά σελούρια πού φοράς..... γιατί έρχεσα 
έτσι μπροστά μου ;

—Άπό τό δρόμο είναι, άφέντη. Γεμάτος 
άγκάθια μαθές είναι. Ούλοι τους έτσι γίνανε.

—Σούτ! Μή μιλάς άλλο γιατί σέ βαρέθηκα. 
Πάρε τά πόδια σου καί δρόμο. Θέλω νά 
φτάσεις τό γοργό, νά κάψεις νά ξερριζώσεις. ..

—Νά κάψω άφέντη, νά ξερριζώσω, τραύλισε 
ό Όμέρ, σκύβοντας όσο μπορούσε τή καμπού
ρα του σ’ ένα άκούσιο τεμενά.

Πετάκτηκε άπ’ τόν όντά, σάν νά τόν τσίμπη
σε άγκάθι στό κωλομέρι, καί βρέθηκε μέ μιάς 
στό τελευταίο σκαλοπάτι.

Οί άλλοι μόλις τόν είδαν νά κατεβαίνει, 
σήκωσαν τις ππάλες καί φώναξαν δυνατά 
άπ’ τή χαρά τους.

«Σκασμός», τούς έγνεψε ό Όμέρ μέ τήν παλά
μη, γιατί ήξερε τί τόν περίμενε σάν άκουε ό

Μεχμέτας τις φωνές. ’Ανέβηκε πάλι στή 
μιλόπετρα.

—Καλό χαπάρι σάς φέρνω άπό τ’ άφεντικό. 
Μεγάλη εύχαρίστηση έχει, λέει, πού σάς είδε. 
’Από μάς καρτερά νά μεγαλώσουμε τό τσιφλίκι 
καί ό ’Αλλάχ θά στείλει σ’ όλους μας φαί καί 
γυναίκες.

—“Εεεε! φώναξαν όλοι σά νά γκρεμίστηκε 
κάστρο.

—Τώρα τό νού σας. Νά πάρουμε δρόμο γιά 
τό κτήμα τού πικράντερου τού Μαυρομίχα- 
λου. Τίποτα νά μήν άφήσουμε. Στακτό νά 
τά κάνουμε, τά μάτια του νά γεμίσουν καί νά 
στραβώσει.

—Ζήτω ό Μεχμέτ! φωνάξανε όλοι. Καί σέ 
λίγο... ζήτω ό Όμέρ, ό άσίκης!....

*

'ωστόσο, ό Μαυρομίχαλος κάτι μυρίστηκε 
κΓ έδωκε προσταγή νά σκουντήσουνε τό 
φράκτη μέ διχάλια, μέ τσαππιά, μέ φτυάρια, 
όσο ήτο μπορετό. Τό δυνάμωσε άκόμη μέ 
θρούμπες καί παλούρια πού τά κουβάλησαν, 
οί συγγενείς, στή ράχη, άπό τις γύρω πλαγιές.

Δούλευαν άσταμάτητα καί σέ λίγες μέρες 
μέσα, ό φράκτης τύλιγε τό μισό τσιφλίκι τού 
Μεχμέτ. Φρέσκος άκόμη, έμοιαζε μέ σαραντά- 
πηχο κάστρο, πού πάνω του βλάστησαν 
λογής-λογής μούσκλια καί ζερζεβατικά.

Άπό πίσω μελισσολόι, δούλευαν οί γέροι, 
οί νιές καί τά κοπέλια. Φύτευαν, κλάδευαν, 
μάζωναν τούς καρπούς. Είχανε καί στό νού 
τους πώς δέ θάμενε άπραγος ό όχτρός, μά 
είχανε κΓ όλας συνηθίσει τό συναπάντημά 
του καί τόν περίμεναν. Γιά τούτο, σήκωναν 
κάθε τόσο τό κεφάλι καί κοίταζαν κατά τό 
κονάκι, νά δούνε τόν ερχομό του. «Νάτος 
έρχεται», φώναζε κάποιος κΓ όλοι κάρφωναν 
κατά κεϊ τά μάτια τους καί χούφτιαζαν, ό,τι 
έρχετουν στό χέρι τους, γιά νά τόν κυνηγή
σουν.

Οί γυναίκες τάϊζαν τά κτηνά στούς στάβλους, 
γάλευαν τις γελάδες καί τις κατσίκες κΓ έδιναν 
μέ τή σειρά τους τό βυζί στά μωρούδικα πού 
τσίριζαν.

“Εμοιαζε τό κτήμα τού Μαυρομίχαλου σά 
μιά μικρή πολιτεία, πού τώρα δά ξεπού- 
λιασε μέσ’ άπ’ τό χέρι τού Παντοδύναμου. ΚΓ 
έτρεχε ή πολιτεία καί πάταε τις πλαγιές, 
τόν κάμπο, τις ρεματιές καί στά νερά τους 
καθρεφτίζετουν.

Γεμάτη μέ μικρά καί μεγάλα σπίτια, μέ 
χαμώγια καί άνώγια, μέ λογής-λογής πορτο- 
παράθυρα, μαβιά, κόκκινα, κίτρινα. Κάπνιζε 
τό κάθε σπίτι τόν καπνό του, λές κΓ έστελλαν 
θυμίαμα στόν πλάστη τους, πού τά κλώσσησε 
στή ζεστασιά τής άπαλάμης του.

*

Ή πούλια έγερνε νά κοιμηθεί, δταν ό Όμέρ 
μέ τούς τσαλαβούτηδες έφταναν κΓ όλας στού 
Μαυρομίχαλου τό κτήμα. Άπό μακρυά, άκό
μη, είδαν τό φράκτη νά μαυρίζει σά θεόρατο 
στοιχειό καί τούς έπιασε φόβος. Σταμάτησαν 
τούς άμανέδες κΓ άρχισαν νά περπατούν μέ 
τό στανιό. Κείνοι πού μπροστοπατούσανε 
ώς τώρα, κάνανε τή ζαβολιά τους καί βρέ
θηκαν στά πισινά τών άλλονών. Ό καθένας 
έκανε καί κάτι, γιά νά βρεθεί όσο τό μπορετό 
πίσω άπό τόν άλλο.

Μπροστάρης πήγαινε ό Όμέρ, καβάλλα 
σ’ ενα καλοταϊσμένο άτι. Κάλπαζε τό ζωντα
νό καί γύρευε νά τόν φέρει μιά ώρα άρχήτερα 
στό τέρμα. Τραβούσ’ αύτός τά ρέτινα καί 
τ’ άνάγκαζε νά σταματάει κάθε τόσο. Σφικτο- 
πιασμένος στή σέλλα, έγερνε τό κεφάλι του 
καί κουτουλούσε τή χήτη τού άλογου, λές 
κΓ έκανε ραμαζάνι.

“Εγειρε ή πούλια καί χάθηκε, όταν ξάφνου 
σήκωσε τό κεφάλι καί βρέθηκε κατάμπροστα 
στό φράκτη. "Ενα σύγκρυο τόν έπιασε, λές 
καί γένηκε τό αίμα του ενα ποτάμι παγώνερο. 
Ή έχθρητα πουχε γιά τόν άντίπαλο, δέν 
τούδινε κουράγιο νά προχωρήσει. Χαντακώ
θηκε, πού έτσι άξαφνα βρέθηκε μπροστά στό 
κίντυνο κΓ έφυγε άπ’ τό κεφάλι του τό άσή- 
μαντο σκέδιο. Στάθηκε σάν πηλμέζης καί 
κοίταζε. Κάποτε γύρισε κατά πίσω κΓ είδε 
τούς χαφιέδες νά στέκουνται σαράντα δρασκε
λιές άπό κοντά του, καί νά ψιλοκουβεντιάζουν.
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—Γιατί στέκεστε μπρε, σά χαζοί, τούς φώνα
ξε. Κουνηθήτε ζωντόβολα, φώναξε άγκρισμέ- 
νος. Κουβεντολόι έχουμε για ρέ ή γιουρούσι ;

'Ακόυσαν έκεΐνοι κΓ έμειναν στό πόστο τους 
άβουλοι. Έβλεπαν μια τό φράκτη, μιά τόν 
Όμέρ καί τούς έπιανε ταμπλάς. «Καλά χού- 
μηξαν στό φράκτη. Κι’ αυτοί πούναι άπό 
μέσα καί τούς βλέπουν, τί γίνεται ; Ά! όλα 
κΓ δλα. Θά τούς μπήξουν άπό κεϊ τά διχάλια 
καί τά σουβλιά καί θά τούς ξεκοιλιάσουν. 
Παμπέσηδες μαθές είναι ούλο τους τό σόϊ».

—Τό νοϋ σας καί μιά λίρα. Τί πασμαλίζετε 
μπρέ στό ξερό σας καί χαντακώνεστε ; ξεχνάτε 
μπρέ τά λόγια του άφέντη..... καί τις γυναίκες ;

Κατά πώς ακόυσαν τά τελευταία λόγια, 
λές καί τούς έπιασε κόλπος, έσφιξαν τις μασέ
λες σά νά μασούσαν όλοκόμματη τήν ηδονή, 
άνοιξαν τά ρουθούνια γιά ν’ άνασάνουν τή 
μυρωδιά της καί έπεσαν μέ τά μούτρα κατά τό 
φράκτη.

Οί συγγενείς άπό μέσα, ταμπουρωμέ voi, 
τούς περίμεναν, όπως τό παγίδι περιμένει τό 
θεριό νά τό πατήσει. Ούτε φασαρία έκαναν, 
ούτε κουνιούνταν, γιά νά τούς δώσουνε στόχο. 
’Αποβραδίς, μικροί καί μεγάλοι είχανε κι’ άλας 
κοινωνήσει άπό τό χέρι ένός γερόπαπα, πού 
τόν φέρανε κρυφά άπ’ ένα κοντινό χωριό. 
Φίλησαν καί φιλήθηκαν μεταξύ τους καί στό 
κατόπι έπιασε ό καθένας τό πόστο του. Ήτα- 
νε άποφασισμένοι νά μή πισωπατήσουν, ούτε 
μιά ιδέα. Τό φράκτη θά τόν κράταγαν μέ 
τά δόντια τους. Είχαν φυτέψει στήν κάργιά 
τους τά λόγια τών παππούδων τους, γιά 
τό τσιφλίκι πού τούς έπεφτε μοιράσι. ΚΓ 
δ,τι πιάνανε τώρα μέ τό χέρι τους, τό δίκιο 
τους ήταν. Τά παρακάλια δέν είχανε πέρασει, 
γιατί ό πρησμένος δέν ξέρει τι παναπεϊ νηστι
κός καί κουρελιάρης. Κι’ ύστερις τού κακοφαί
νεται πού άνοίγουν τά μάτια τών άδικημένων 
καί ζητούν δικαίωση.

Άπό τις χαραμάδες πού άφηναν τά θαμνιά, 
έβλεπαν τώρα τούς θεότρελλους τού Μεχμέτ 
ν’ άφρίζουν σάν άρρωστιάρικα δαμάλια. 
Έσφιγγαν τις ππάλες καί τις γιαταγάνες λές 
κι’ έσφιγγαν τά τσάρουχα τ’ άντίπαλου.

Έτρεχαν καί φώναζον σά γκαστρωμένες, 
τήν ώρα τής γέννας. Ξεστόμιζαν, δ,τι βρω- 
μόλογο έπεφτε στη γλώσσα τους καί πάαιναν 
νά κρεπάρουν άπ’ τό κακό τους, πού δέν 
έπαιρναν άπόκριση.

Έβανε ό Όμέρ προσάναμα μιά κουβέντα 
κΓ έπαιρνε πουρλότο τό στόμα τους καί ξε- 
μπούκιαζε, δ,τι περισσευάμενο είχανε στό 
στομάχι τους.

Σάν κόντεψαν τό φράκτη, άρχισαν νά κλωτ
σούν καί νά σκορπίζουν τά θαμνιά.

—Έβγάτε όξω μπρέ χέσηδες, φώναζαν 
στούς εργάτες πού φύλαγαν άπό μέσα. Έβγά
τε νά δούμε τά μούτρα σας. 'A, νά μού χαθήτ3 
ξεροπερήφανοι, πού θέλετε καί μεγαλείο! 
Θά στά ξερριζώσουμε μπρέ τά δέντρα. .. τούς 
σπόρους θά τούς τσαλαπατήσουμε μη δεις 
νά μή βλαστήσει» φώναζαν καί τραβούσαν τά 
θαμνιά.

Αύτοί άπό μέσα μιλιά ούτε, άπόκριση καμιά. 
Είχανε τό σκοπό τους καί δέ βιάζονταν. 
Τούς άφήκαν νά ξελαρυγγίζουνται άτοί τους 
καί μέ τό φράκτη. 'Αντεχαν, άντεχαν, ώσπου 
φτάσανε στό Άμή. Τότες όλοι μαζί άπό 
συμφωνία, μ’ ένα πρόσταμα τού τσιφλικάρη, 
έδωκαν κατά πάνω τους μέ τ’ άργαλεϊα τής 
δουλειάς καί μέ τις πέτρες.

Γύρεψαν νά τούς άντικόψουν οί φωνακλάδες 
τού Μεχμέτ. Πιστοχώρησαν μιά ντουφεκιά 
κι’ έστησαν κατάμπροστά τους τις ππάλες 
καί τις γιαταγάνες. *Η  φωνή στάλωσε στό 
τσάρουχά τους, άρμωσαν τό κεφάλι στούς 
ώμους κι’ άνάσαναν βαθιά μέ τό στόμα.

Οί συγγενείς τού τσιφλικάρη έσφιξαν τ’ 
άργαλεϊα στό χέρι, ένα σάλτο έδωκαν καί 
βρέθηκαν μούτρο μέ μούτρο. Σήκωσαν κείνοι 
τις ππάλες νά τούς κτυπήσουν, μά τό πιδέξιο 
χέρι αύτονών, μαθημένο στη δουλειά καί τό 
μόχθο, έπεσε βαρύ καί τολμηρό κατά πάνω 
τους.

Κράπ, τσακκίζουντα τά πλευρά, άνοιγαν 
ρόδι τά κεφάλια κι’ οί κουτάλες ξεβουλώνουν- 
ταν. Έπεφταν τά κορμιά ζεματισμένα κατα- 
γίς, μ’ ένα άπαίσιο γδούπο. Τό αίμα έτρεχε 
ποτάμι καί πότιζε τή χέρσα γής.

Πατούσαν στά κορμιά τών σκοτωμένων, 

οί συγγενείς, πατούσαν στ’ άχνισμένο ματο- 
ποτάμι καί τούς πισωπατούσαν, τούς πισω- 
πατούσαν, ώσπου τούς βάλανε στό πόδι.

Έτρεχαν κείνοι μέ κομμένη τήν άνάσα, γιατί 
κατά πού κατάλαβαν, οί φρακτοφύλακοι 
σκοπό δέν είχανε νά τούς καρτερήσουν.

Ένα μέ τ’ άλλο πήδαγαν τά χαντάκια, 
τούς βάτους, πάταγαν τά πετρερά χωράφια 
οί κατόχοι, κυνηγούσανε τούς ξενομερίτες 
κΓ δλο άνοιγαν λακκιά μέ τ’ άργαλεϊα καί 
φύτευαν σπόρους, στό πέρασμά τους.

Άπό τά σπίτια πρόβαλλαν οί άδικημέvoi 
καί μ’ άνοικτό τό στόμα κοίταζαν τού οχτρού 
τή φυγή. Έρχονταν ύστερις στό θάρρος τους, 
άρπαξαν, δ,τι έπεφτε στό χέρι τους καί βοη
θούσανε τούς άλλους στό διώξιμο.

Πέφτανε οί καταδιωγμένοι, άπό τό βάσανο, 
προύμυτα στή γής, μέ πρησμένα τά μάτια, 
μ’ άφρισμένα τά στόματα, άνοιγαν τά σκέλια 
τους καί πέθαιναν άπ’ τό φόβος τους. Κτικιό 
γινότανε ό τόπος, στή θανή τους, γιά τούτο 
οί άλλοι μέ τά φτυάρια, τούς έρριχναν χώμα 
καί άσβέστη καί τούς σκέπαζαν νά μή μολύ- 
νουνε τά γύρω.

Μέσ’ τούτη τήν κοσμοχαλασμή, άφήκε 
άξαφνα πληγωμένη φωνή, ό τσιφλικάρης.

Παράτησαν οί άργάτες τό κυνηγητό καί 
τρέξανε κοντά του· πρώτος ό Κίτσος βρέθηκε 
άπό πάνω του καί μέ πόνο τό ρωτούσε :

—Πατέρα, τί έπαθες πατέρα ;
—Τό νού σου γυιέ μου στόν οχτρό, τού 

μίλησε ό γέρος, σφίγγοντας τις γροθιές καί 
τά δόντια, έγώ τίποτα δέν έχω.

—Ό οχτρός πάει κατά διαόλου, πατέρα. 
Ούτε γύρισε νά μετρηθεί μέ τούς δικούς μας, 
τούπε τό παιδί, σκύβοντας δσο μπορούσε 
στό πρόσωπο τού κύρη του.

—Τό φράκτη θέλω νά μού κρένης, τό ξανα- 
ρώτησε μέ κόπο ό γέρος, τό φράκτη τόν 
σκούντησαν ;

—Ό φράκτης κάθεται τώρα όξω άπ’ τό 
κονάκι τού Μεχμέτ, πατέρα, άποκρίθηκε αύτός 
μέ πικρό χαμόγελο.

Σήκωσε ό γέρος τά χέρια, τού κράτησε τό 
κεφάλι καί τό φίλησε στό μέτωπο.

—Τήν εύκή μου νάχεις γυιέ μου καί σύ κΓ 
ούλοι μας οί συγγενείς. Μόνο., άκουσε πού 
σού λέω. .. τώρα. .. πού κατάλαβες. .. τά 
ροθέσια.... θέλω νά πάρεις ... καί τούτα έδώ ... 
κΓ έκεΐνα  πού κάνανε.... μέ τό χαΐρι τους 
οί παππούδες σου.... πέρ’ άπ’.... τά ... κύματα. 
Μέ κα-τά-λα-βες Κίτσο μου ;

—Ναι πατέρα, τού μίλησε ό γυιός, καί 
γέμισαν μαργαριτάρια τά γαλανά του μάτια. 
Σέ κατάλαβα καί μένε ήσυχος. Σού τορκίζο- 
ζομαι πώς δέ θά σού χαλάσω τό χατίρι.

Τρεμογέλασαν τού γέρου τά χείλη, κάτι 
θέλησε νά ψελίσει, μά δέν τά κατάφερε. "Α
πλωσε τό κοκκαλιάρικο χέρι του καί χάδεψε 
τού παιδιού του τό χέρι. Έγειρε ύστερα τό 
κεφάλι κι’ έφυγε μ’ ένα ατέλειωτο χαμόγελο. ..

ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
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ΡΗΝΑΣ ΚΑΤΣΕΛΛΗ ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΧΜΕΤ ΑΑΗΜΠΕΗΣ
ΔΡΑΜΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εμπνευσμένο άπό τά γεγο
νότα τής έξεγέρσεως τών 
Τουρκοκυπρίων τόν Δεκέμ

βριο τού 1963.

ΠΡΟΣΩΠΑ:

ΑΧΜΕΤ ΑΑΗΜΠΕΗΣ

ΧΡΥΣΗ X'' ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΚΙΑΝΕ

ΦΑΤΜΑ

ΟΥΣΕ-Ι-Ν ΑΑΗΜΠΕΗΣ

ΤΖΕΜΑΛ ΣΕ-Ι-ΤΕΦΕΝΤΗ

ΧΑΚΙΣ

ΜΕΛΒΙΝ

Ό γιατρός. Είναι όμορφος μεστωμένος άντρας κάπου 
35 χρόνων.

Νέα μέ δροσερά νιάτα, κάπου 22 χρόνων μέ ζωηρά 
κΓ έζυπνα καστανά μάτια.

Ή άρχινοσοκόμος. Λεπτή μελαχροινή μέ άρμονικά 
χαρακτηριστικά κάπου 30 χρόνων.

Χοντρή πενηντάρα μέ τούρκικο κάλυμμα στό κεφάλι. 
Είναι παραδουλεύτρα στοΰ γιατρού.

Ό πατέρας τού γιατρού. Χοντρός μέ άναδιπλωμένα 
προγούλια στό λαιμό και μεγάλη κοιλιά κάπου 65 
χρόνων.

Νέος όαθύς μελαχροινός μέ χοντρά χείλη καί πονη
ρή έκφραση στό πρόσωπο, κάπου 30 χρόνων.

Νέος κάπου 25 χρόνων.

Μιά νοσοκόμα.
ΔΥΟ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΙ. ΔΥΟ - ΤΡΕΙΣ ΑΛΛΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΟΠΛΟΦΟΡΟΙ.

ΣΚΗΝΙΚΟ :

Τό Ιδιαίτερο σαλόνι τοΰ γιατρού πού είναι στο ίδιο κτίριο μέ τήν κλινική του. Στό βά
θος είναι ενα μεγάλο παράθυρο μέ πλούσιες λεπτές κουρτίνες καθώς καί ή πόρτα πού οδηγεί 
στό χώλ τής κλινικής. Αριστερά μιά πόρτα οδηγεί στό υπνοδωμάτιο τοϋ γιατρού καί δεξιά 
μια άλλη στο υπνοδωμάτιο τού πατέρα του. ’Άν είναι εύκολο κάπου νά ύπάρχη κι ένα τζάκι. 
Στη μέση ένα αρκετά μεγάλο τραπέζι καί γύρω μοντέρνες πολυθρόνες καί καρέκλες. Σέ 
μιά γωνιά ένα μικρό τραπεζάκι μέ ραδιόφωνο. Στόν τοίχο πάνω άπ’ τό τζάκι μιά φωτογρα
φία τού παππού τοϋ γιατρού καί τής γιαγιάς του, σέ χρυσή κορνίζα. Τό μόνο πού δέν είναι 
μοντέρνο είναι ένα χαμηλό καναπεδάκι μέ μαξιλάρια καί κοντά του ένας ναργιλές.

’Απρίλης τού 63. Είναι πρωί. Τά παραθυρόφυλλα είναι κλειστά. Κανένας δέν είναι 
στή σκηνή. ’Απ’ έξω άκούγεται σιγανό τραγούδι άπό γυναικεία φωνή.

Φωνή: (’Απ’ έξω σιγοτραγουδά) :
«Στή γειτονιά τοΰ φεγγαριού βγήκα νά σεριανήσω 
νά δω τά μάτια τ’ ούρανοΰ τά χείλη νά φιλήσω...»

"Αχμετ: (Βγαίνει άπ’ τό δωμάτιό του μέ μιά πετσέττα στούς ώμους καί 
μέ σαπουνάδες στό μισό του πρόσωπο κρατώντας στό χέρι τή ξυριστική του., Γιά 
λίγο άφουγκράζεται στό μισοσκόταδο τό τραγούδι καί τό πρόσωπό του φωτίζεται 
άπό χαρά). Ναί αυτή είναι, δέν είναι δυνατό νάναι καμιά άλλη, θά γύρισε έπί 
τέλους. (Τραβά ένα δυό φορές τό ξυράφι στό μάγουλό του κι ύστερα τρέχει πίσω 
στό δωμάτιό του).

Φωνή: (Συνεχίζει νά σιγοτραγουδά).
"Αχμετ: (Ξαναβγαίνει έντελώς ξυρισμένος τραβώντας φουριόζικα τήν πε

τσέττα άπ’ τούς ώμους του. Φορεΐ άσπρο πουκάμισο καί σκούρο παντελόνι. 
Κάπου πέτα τήν πετσέττα, τραβά τις κουρτίνες, ανοίγει τά τζάμια καί τά φυλλα
ράκια τού παραθύρου. Τό πλούσιο πρωινό φώς πλημμυρίζει τό δωμάτιο κι ή φωνή 
πού τραγουδά άκούγεται έντελώς ξεκάθαρα τώρα καί δυνατά).

Φωνή: «Μέσ’ στήν καρδιά μου ένα πουλί δέ βλέπεις πώς σπαράζει 
κι άν κελάίδή, κι άν κελαϊδή τό λυώνει τό μαράζι...»

"Αχμετ : (Πάει νά σκύψη έξω μά μετανοιώνει καί γυρίζοντας μέσα κουνά 
τό κεφάλι χαμογελώντας μέ πεσσιμιστική διάθεση). "Οχι, δχι. Κάνω σά ^ικΡάζ 
μαθητής. "Ομως... Ώ, ’Αλλάχ, άνοίγει κανείς τό παράθυρο κι όρμουν στό σπίτι 
σου δλες οί άνοιξες! "Ολες οί άνοιξες! Ή άνοιξη τ’ ’Απρίλη καί... (Κάνει 
ένα δυό βήματα) Δέ βαριέσαι !... (’Ανοίγει έντελώς τό παράθυρο καί σκύβει έξω). 
Καλημέρα Χρυσή, γύρισες πάλι κοντά στόν πατέρα σου βλέπω.

Χρυσή: (’Απ’ έξω) Καλημέρα, κύριε γιατρέ!
"Αχμετ: Πήρα τίτλους βλέπω, άπό άπλός "Αχμετ, έγινα καί «κύριος για

τρός». Πώς αύτό;
Χρυσή : (Προβάλλει τό κεφάλι της άπό τό παράθυρο κρατώντας μιά 

σκούπα) Πολύ άπλό: Τόσο καιρό δούλευες στό νοσοκομείο. "Εφευγες τό πρωί 
γιά τή δουλειά καί γύριζες τό βράδυ, ύπως ύλος ό κόσμος, ένώ τώρα...

"Αχμετ: Δέν ξέρω νάγινε τίποτε τό καινούργιο τώρα.
Χρυσή : Δέν έγινε; Αύτό τό πατρικό σου σπίτι δέν τδκανες αγνώριστο; 

Τού πρόσθεσες δυό πατώματα, τού τά καινούργιωσες ύλα καί τό βάφτισες κλινική 
μέ κάτι γράμματα δυό πήχες στήν είσοδο.

"Αχμετ: ΓΓ αύτό ;
Χρυσή: ’Όχι έντελώς, μά νά... Πώς νά στό πώ. Άπό χτές πού γύρισα 

δποιος έρθη ρωτά: «Είναι μέσα ό κύριος γιατρός»; «Μπορεί νά μέ δή ό κύριος 
γιατρός;» Σέ λέω καί γώ λοιπόν «κύριο γιατρό», μή σού κακοφανή, «κύριε 
γιατρέ» άν σέ πώ άλλοιώς καί γίνω αιτία νά χαλάση ή Ελληνοτουρκική φιλία!... 
Δέν είν’ έτσι; (Γελά)

"Αχμετ: (Γελά μαζύ της) "Οχι, άπό μικροί μεγαλώσαμε στήν ίδια γειτο
νιά, τέτοια παρεξήγηση δέ γίνεται. Έσύ τί έκανες στό χωριό;
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Χρυσή: Τί έκανα; Περιποιόμουνα τή θειά μου πού είχε άρρωστήσει. 
Εύτυχώς τώρα έγινε καλά.

"Αχμετ: Καί δέν έγραφες καθόλου;
Χρυσή: Τί; Πώς... Γιατί αύτή...
"Αχμετ: (Κουνώντας τό δάχτυλό του) "A I Μή γυρεύης νά μου κρυφτής 1 

Διάβασα έκεϊνο τό διήγημά σου πού δημοσίεψες.
Χρυσή: Έσύ; Δέν είναι δυνατό ν’ άγοράζης έλληνικά περιοδικά, άφοΰ 

είσαι Τούρκος.
"Αχμετ: Γιατί δχι μιά καί ξέρω ελληνικά; ’Άν δέν μέ πιστεύης έδώ τδχω. 

(Παίρνει άπό τό τραπεζάκι ποδναι άπάνω τό ράδιο ένα περιοδικό) Πάτο! (Τό 
άνοίγει καί βρίσκει τή σελίδα πού θέλει) Σελίς 17. «Τό στοιχειό του Βαθυρκάκα» 
διήγημα τής δεσποινίδος Χρυσής X" Σωτηρίου. ’Ή μήπως δέν είσαι έσύ;

Χρυσή : Έγώ είμαι, μά σπάω τό κεφάλι μου πώς τό άνακάλυψες.
"Αχμετ: (Γελά) "Α, αύτό είναι μυστικό. Τώρα γράφεις τίποτε άλλο;
Χρυσή : ’Όχι... δηλαδή... ναί... "Οχι καί σπουδαία πράματα. Κάτι γράφω 

φυσικά άλλά δέ ξέρω, άν θά βγή τίποτε της προκοπής στό τέλος.
"Αχμετ: Μά προσπαθήσης καί νά δής πού θά βγή. ’Έχω διαβάσει 

κλασσική έλληνική φιλολογία μεταφρασμένη τουρκικά μά δέν πολυκαταλαβαίνω 
τή φιλολογία στά έλληνικά, έκεϊνο δμως πού έγραψες έχει νόημα, έχει ιδέες. Μιά 
καί τό μυαλό κατεβάζει ιδέες, γερές καί δυνατές μέ τή θέληση καί μέ τή δουλειά 
θά μπορέσης σιγά σιγά νά τις στρώσης ώραϊα στό χαρτί. ΟΙ Ιδέες είναι τό παν, 
τά ύπόλοιπα είναι τριβή καί ρουτίνα. Λοιπόν, καί είς άνώτερα Χρυσή, πολύ άνώ- 
τερα. Καί... νά μας χαιρετάς σάν φτάσης τόν "Ομηρο.

Χρυσή : Ώ, μέ κοροϊδεύεις, "Αχμετ !
"Αχμετ : ’Όχι, δέν κοροϊδεύω, τί σου κακοφάνη; ’Ή μήπως λές νά κάνη 

παράπονο ό "Ομηρος πού θά τόν φάη ό συναγωνισμός; (Γελά)
Χρυσή: (Γελά κι αύτή, μά γρήγορα σοβαρεύεται) "Εχεις κέφια πρωί 

πρωί. Εμένα δμως μέ πιάνει κεφαλόπονος σάν σκέφτουμαι πώς έχω όλόκληρη τήν 
κουζίνα καί τις κρεββατοκάμαρες νά συγυρίσω. "Ενα μήνα πού έλειπα βούλιαξε 
στή σκόνη καί στήν άκαθαρσία τό σπίτι. (Παίρνει τή σκούπα της) Γειά. (Χάνεται 
άπ’ τό παράθυρο).

"Αχμετ: Γειά!... (Προχωρεί στό δωμάτιο) Χμΐ... ’Έχω κέφια, λέει. 
Ναί, χάρηκα πού τήν ξανάδα, μά πάλι... (’Ακούεται ή Χρυσή πού λέει χωρίς λόγια 
τό σκοπό του τραγουδιού πού τραγουδούσε στήν άρχή) Πώς τό είπε στό τραγούδι 
της; Μέσ’ τήν καρδιά μου ένα πουλί δέ βλέπεις πώς σπαράζει κΓ άν κελάίδή, 
κι*  άν κελάίδή τό λυώνει τό μαράζι!... (Κοιτά τό ρολόι) "Ωχ, θεέ μου! Όχτώ 
παρά τέταρτο καί δέν άνέβηκα άκόμη νά δώ πώς πάνε οί δυό χειρουργημένοι. Τό 
σακκάκι μου κι ή γραβάτα μου. (Τρέχει στό ύπνοδωμάτιό του).

Γεκιανέ: (Χτυπά πρώτα τήν κλειστή πόρτα πού όδηγεϊ στό χώλ καί 
μετά τήν άνοίγει διακριτικά) Γιατρέ! Γιατρέ! Γιατρέ! (Κοιτά γύρω. Στά χέρια 
της κρατά ένα σημειωματάριο, πέννα κι ένα μπουκέτο άπό ώραϊα κόκκινα 
τριαντάφυλλα). Παράξενο, δέ σηκώθηκε άκόμα ό γιατρός; Φατμά! Φατμά!

Φατμά: (Προβάλλει στή πόρτα τού ήλιακού) Μάλιστα!
Γεκιανέ: Δέ σηκώθηκε ό γιατρός γιά νά τού φέρης τό πρόγευμά του;
Φατμά: Τδχω έτοιμο έδώ καί τόση ώρα, Γεκιανέ, μά δέ μου φώναξε 

άκόμα. Νά τό φέρω;
Γεκιανέ: ’Αφού τδχεις έτοιμο... "Οπου νάναι θάρθη.
Φατμά: Καλά. (Φεύγει).
Γεκιανέ: (Τακτοποιά τά κόκκινα τριαντάφυλλα σ’ ένα βάζο στό τραπέζι).
"Αχμετ: (Βγαίνει φορώντας γραβάτα αύτή τή φορά καί τό σακκάκι του). 

Καλημέρα, Γεκιανέ!

Γεκιανέ: Καλημέρα γιατρέ.
"Αχμετ: "Εχει άρρώστους στήν αίθουσα άναμονής;
Γ εκιανέ: Τρεις, δυό γυναίκες κι έναν άντρα.
A X μ ε τ : Αμάν! (Κάνει να φύγει μά τού κόβει τό δρόμο ή Φατμά πού 

φέρνει τό δίσκο μέ τό πρόγευμά του).
Φατμά: Γιατρέ, τό πρόγευμά σας.
"Αχμετ: Εύχαριστώ, Φατμά, άλλά...
Γ εκιανέ: Μή πήτε πώς δέ θά φάτε γιατρέ !
Αχμετ: Μετά, δέν κάνει νά περιμένουν άρρωστοι.

Γεκιανέ: Μπορούν, τούς είδα. Δέν έχουν τίποτε τό βιαστικό. Ελάτε 
καθίστε., (Παίρνει τό δίσκο άπ’ τή Φατμά καί τακτοποιεί τά πράγματα στό τρα
πέζι). Έν τάξει Φατμά.

Φατμά: (Φεύγει).
A X μ ε τ : Μά είναι κι οί δυό χειρουργημένοι άπάνω!

Γεκιανέ: Είναι μιά χαρά, σάς τό βεβαιώνω. Τώρα δά πήγα καί πήρα 
τή θερμοκρασία τους. Γιατρέ σάς σέρβιρα τόν καφέ, μή φεύγετε.

"Αχμετ: Μά...
Γεκιανέ: Κάντε μου αύτή τή χάρη.
Ά X μ ε τ : ”Ας είναι. (Καθίζει καί φέρνει βιαστικά στό στόμα τό φλυτζάνι 

καί καίγεται άπ’ τό ζεστό καφέ) "Ωχ!...
Γ εκιανέ: Καήκατε, γιατρέ; Μά γιατί δέν τρώτε τό αύγό σας πρώτα ώς 

δτου κρυώσει δ καφές;
’Αχμετ: Καλά, καλά!... (’Αρχίζει καί τρώει ρίχνοντάς της στενάχωρες 

ματιές).
Γεκιανέ: ’Αντιλαμβάνεται πώς ό γιατρός στενοχωριέται μέ τήν παρουσία 

της) Έγώ νά πηγαίνω νά...
"Αχμετ: Γιατί νά πάς; Κάθισε νά πιής καί σύ λίγο καφέ. Δέ θάχης 

φάει είμαι σίγουρος. Υπάρχει άκόμη ένα φλυτζάνι καθαρό έδώ.
Γεκιανέ: Δέν θέλω.
’Ά X μ ε τ : Δέ γίνεται, έλα, πάρε κι αύτά τά μπισκότα. Δέν συνηθίζω 

νά τά τρώω καί τοχει καϋμό ή Φατμά. Κάθισε, λοιπόν.
Γεκιανέ: (Καθίζει).
"Αχμετ: ("Υστερα άπό σιωπή βλέπει τά τριαντάφυλλα) 'Ωραία τά τριαν

τάφυλλα, μά... δέν ήτανε πρίν. Έσύ τάχεις φέρει;
Γεκιανέ: Ναί.
"Αχμετ: Πού τά βρήκες τόσο ώραϊα; Δέν πιστεύω νάναι άπ’ έδώ. Μέ 

τά κτίσματα καί τις έπιδιορθώσεις έχουν καταστραφεί δλες οί τριανταφυλιές τού 
σπιτιού.

Γεκιανέ: Είναι άπ’ τόν κήπο τού δικού μου σπιτιού.
"Αχμετ: Ά!... (Σμίγει μ’ έννοια τά φρύδια ένώ μιά σκέψη φαίνεται νά 

τόν κάνει νά κατσουφιάζη. Πίνει λίγο άπ’ τό φλυτζάνι του). Γεκιανέ!
Γεκιανέ: Ναί, γιατρέ;
"Αχμετ: Δέ μετάνοιωσες πού δέχτηκες ν’ άφίσης τή θέση σου στό νοσο

κομείο γιά νάρθης νά δουλέψης σέ μιά ιδιωτική κλινική;
Γ εκιανέ: ’Όχι, γιατρέ.
"Αχμετ: Έκεϊ είχες σπουδαίο μέλλον μέ τό δίπλωμά σου καί τή μετεκπαί

δευση πού πήγες, πέρσυ τό καλοκαίρι.
Γ εκιανέ: Καί σεις, γιατρέ, είχατε σπουδαίο μέλλον έκεϊ μέ τά διπλώ

ματα, τις μετεκπαιδεύσεις καί πρό πάντων μέ τήν άξια καί τήν εύσυνειδησία σας.
"Αχμετ: "Ασε μ’ έμένα. Έγώ έφυγα γιατί πρώτα πρώτα δέ μ’ άρέσανε 

ώρισμένες καταστάσεις έκεϊ μέσα κι ύστερα ήθελα νά έργαστώ δπως έγώ νόμιζα 
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καλύτερα. Έσύ όμως...
Γεκιανέ: "Ηθελα καί γώ νά έργαστώ μέ...
"Αχμετ: (Τήν διακόπτει) Γεκιανέ, ας μιλήσουμε χωρίς περιστροφές.
Γεκιανέ: (’Ανήσυχα) Δηλαδή ;
"Αχμετ: ’Απόρησα σά δέχτηκες νάρθής, έστω καί σάν γενική ύπεύθυνη 

αδελφή στήν κλινική μου, τώρα δμως νομίζω πώς ξέρω τό λόγο.
Γεκιανέ: (Κάνει νά σηκωθή). Γιατρέ, περιμένουν τρεις άσθενεΐς στήν 

αίθουσα αναμονής.
"Αχμετ: Δέν πειράζει μπορούν νά περιμένουν.
Γεκιανέ: Μπορεί δμως νάρθαν κι άλλοι κι οί... κι οι δυό χειρουγημένοι 

ζήτησαν νά σέ δουν. "Αν τελειώσατε τό πρόγευμά σας...
"Αχμετ: Οί χειρουργημένοι είναι μιά χαρά. “Ολοι μπορούν νά περιμέ

νουν γιά λίγα λεπτά άκόμη. Κάθισε, Γιακιανέ, παρακαλώ. (Τήν συγκρατεί άπό 
τό χέρι γιά νά μή φύγει χωρίς νά τό αντιλαμβάνεται).

Γεκιανέ: (Βλέπει μέ έκπληξη νά τής τραβά τό χέρι ό γιατρός). Γιατρέ!
"Αχμετ: Μέ συγχωρεΐς κάθισε δμως.
Γεκιανέ: ’Ακούω, γιατρέ, τί έχετε νά μού πήτε; (Καθίζει)
"Αχμετ: Δέν σού τό κρύβω πώς κι άλλα όχτώ χρόνια νά συνεργαζόμαστε 

μαζύ στό νοσοκομείο δέ θά καταλάβαινα τίποτε, Γεκιανέ. Έδώ δμως τό βλέ
πω καθαρά. Στήν αφοσίωσή σου, στό ένδιαφέρο σου, σ’ δλα. Κι άθελά μου τό 
μυαλό μου δουλεύει καί θυμάται μικροπράματα άπό πριν πού έρχονται νά έπι- 
βεβαιώσουν αύτό πού τόσο αργά έχω άντιληφθή. Λυπάμαι καί στενοχωριέμαι 
πού...

Γεκιανέ: (Τόν διακόπτει) Γιατρέ δέν είμαστε μικρά παιδιά, γιά νά 
παιδιαρίζουμε καί νά συνεννοούμαστε μέ μισόλογα. Έγώ άντιλήφθηκα άπό 
τήν αρχή πώς δσα ισχύουν γιά μένα δέν ισχύουν γιά σάς. Τό ξέρω πώς έσείς δέ 
μ’ αγαπάτε κι έτσι τό καλύτερο πού έχουμε νά κάνουνε είναι νά μή μιλάμε γι αύτό. 
"Αν έξακολουθήτε νά μέ χρειάζεστε σάν διευθύνουσα άδελφή στήν κλινική σας, 
μένω. "Αν δχι, τό ξέρετε πολύ καλά πώς μπορώ νά ξαναδιοριστώ πίσω στό 
νοσοκομείο.

"Αχμετ: Γεκιανέ, σέ χρειάζομαι, καί τό ξέρεις πολύ καλά αύτό. Είσαι 
τό δεξί μου χέρι έδώ μέσα. Κι άν πάη καλά ή κλινική αύτό σέ σένα όφείλεται, 
μόνο σέ σένα, θέλω δμως νά μιλήσουμε καί γιά τό άλλο πού «δέ θές νά μιλάμε». 
Τώρα δά είπες πώς δέν είμαστε παιδιά γιά νά παιδιαρίζουμε καί νά μιλάμε μέ 
μισόλογα. θέλω νά μιλήσουμε σοβαρά.

Γεκιανέ: "Ας είναι, άκούω.
"Αχμετ : (“Υστερα άπό λίγη σκέψη) Δέ μπορούσα νά φανταστώ πιο ιδα

νική σύντροφο τής ζωής μου άπό σένα, Γεκιανέ. Γιά τήν ώρα σέ θαυμάζω καί σ’ 
έκτιμώ πάρα πολύ. Νομίζω πώς μέ τόν καιρό θά... θά μπορούσα καί γώ νά σ’ 
αγαπήσω.

Γεκιανέ: (’Έκπληκτη) Γιατρέ!...
"Αχμετ : "Ασε με νά τελειώσω. Τώρα δέ μπορώ γιατί μέσα μου ζή άκόμη 

μιά χίμαιρα. “Ενα δνειρο ποδναι καταδικασμένο νά πεθάνη.
Γεκιανέ: Τί;
"Αχμετ: Μή ζητήσης νά μάθης περισσότερα, Γεκιανέ. Αύτό μόνο νδσαι 

σίγουρη πώς τό όνειρο αύτό θά πεθάνη καί τότε θά μπορέσω νά σού πώ πώς 
σ’ άγαπώ.

Γεκιανέ: (Λίγο θλιμμένα) Καί πότε θά γίνη αύτό;
"Αχμετ: "Αν σού πώ σ’ ένα χρόνο θά σού φανή πολύς ό καιρός καί δέ θά 

περιμένης;
Γεκιανέ: θά... περιμένω γιατρέ.

"Αχμετ: (Σηκώνεται καί πλησιάζει τς κάθισμά της) Κι άν σού πώ πώς 
μπορεί νά γίνει καί σέ λιγότερο άπό ένα χρόνο θά μπορείς νά μέ λές μέ τ’ όνομά 
μου σά δέν είναι άλλοι μπροστά;

Γ εκιανέ : (Σηκώνεται κι αύτή συγκινημένη) Είναι δυνατό... "Α... "Αχμετ! 
(Γέρνει στόν ώμο του γιά μιά στιγμή κι αύτός τή χτυπά φιλικά στόν ώμο. Εύθύς 
δμως συνέρχεται κι απομακρύνεται άπό κοντά του). Νά πού κάνω σάν μικρή κι 
ανόητη κοπελλίτσα. Μέ συγχωρεΐς γιατρ... "Αχμετ. (Παίρνει τό σημειωματάριο 
καί τήν πέννα της άπ’ τό τραπέζι). Νά πώ τού πρώτου άσθενή πού περιμένει νά 
περάση στό ιατρείο;

"Αχμετ: Ναί.
Γ εκιανέ: (Φεύγει).
"Αχμετ: (Βλέπει τό έλληνικό περιοδικό στό τραπέζι. Τό παίρνει γιά 

λίγο κι ύστερα τό τσαλακώνει στά χέρια του ένώ τό πετά πίσω). ^Ω ’Αλλάχ! 
Πρέπει, πρέπει, νά σβύση, νά χαθή.

Ούσεΐνης: "Αχμετ, παιδί μου. Καλημέρα. (Μπαίνει άπό τόν ήλιακό).
"Αχμετ: Καλημέρα, πατέρα. Κοιμήθηκες καλά ψές;
Ούσεΐνης : ’Όχι καί σπουδαία. Αύτό τό βάρος στό στήθος π’ άνάθεμά το...
"Αχμετ: Τό γιατρικό σου τό πήρες σήμερα;
Ούσεΐνης: Πού ξέρω; Ρώτησε τή Φατμά, άν μού τδδωσε τό πήρα, μά 

θαρρώ μού τδδωσε μέ τόν καφέ τό πρωί. Φατμά! Ποδναι τώρα νά μού φέρη 
κάτι νά τσιμπήσω; Φατμά!

"Αχμετ: Πατέρα, δέν κάνει νά τρώς πολύ, ή καρδιά σου...
Ούσεΐνης: (Τόν διακόπτει) ‘Η καρδιά μου κι ή καρδιά μου!... “Ο,τι 

είναι κισμέτι νά γίνη θά γίνη. Πείνασα, παιδί μου, άπ’ τά χαράματα πού σηκώ
θηκα είμαι τό κείνο τόν καφέ πού μοδφτιαξε ή Φατμά.

"Αχμετ: Μόνο... καφέ ήπιες πατέρα; Μόνο;
Ούσεΐνης: Ναί... έμ... χμ... "Οχι βέβαια, άλλοίμονο νάμαι άπ’ τά χα

ράματα μόνο μ’ ενα ξερό καφέ. Νά... δχι πώς έφαγα καί τίποτε σπουδαίο. 
Τσίμπησα λίγο ζεστό ψωμί πού μοΰ πρόσφερε έδώ δίπλα ή κυρά Κατίνα ή φουρ
νάρισσα μέ λίγο φρέσκο χαλούμι άπ’ αύτά πού έφερε ό Ραούφ ψές.

"Αχμετ: Βλέπεις; "Εφαγες καί μέ τό παραπάνω. Τώρα δέν πρέπει νά 
βάλης τίποτε στό στόμα σου ώς τό μεσημέρι πού θά φάς κρέας μέ λίγα βραστά 
χόρτα χωρίς ψωμί.

Ούσεΐνης: "Αχ!... Χωρίς ψωμί! Φατμά!... Φατμά!...
"Αχμετ: Τί τή θές;
Ούσεΐνης: Νά μού φέρη κανένα άναμμένο κάρβουνο νά καπνίσω λίγο 

ναργιλέ τουλάχιστο ν’ άποκοιμηθώ καί ν’ άποκοιμήσω τό άδειο μου στομάχι μαζύ. 
Φατμά!... (Καθίζει στό χαμηλό ντιβανάκι μέ τά μαξιλάρια).

Χακίς: (Φαίνεται άπ’ τό παράθυρο άπάνω σ’ ένα ποδήλατο) Γιατρέ!
"Αχμετ: Ποιός;
Χακίς: Έγώ, ό Χακίς, στό παράθυρο είμαι.
"Αχμετ: Καλημέρα Χακίς, κόπιασε μέσα.
Χακίς: ’Όχι, είμαι περαστός, γιατρέ. Μόνο πού ό Τζεμάλ μού είπε νά 

σού πώ νά μήν πας πουθενά άπόψε καί νά τόν περιμένης γιατί σέ θέλει. Μπορεί 
νάρθώ καί γώ μαζύ του.

"Αχμετ: Ό Τζεμάλ; θά έρθη νά μέ ζαλίζη πάλι μέ τις άνοησίες του. 
Τί ώρα;

Χα κ ί ς : Γύρω στις όχτώ, άν μπορείς.
"Αχμετ: "Αχ ! "Ας είναι, θά τόν περιμένω.
Χακίς: Γειά. (Φεύγει).
"Αχμετ: Γειά !
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Φατμά: (’Έρχεται άπ’ τόν ήλιακό) Μέ φώναξες Ούσεΐνη; Τί θές;
Ούσεΐνης: "Εμ... (Βλέπει τό γυιό του) "Αχμετ, παιδί μου, τό ξέρεις 

πώς σέ περιμένουν ένα σωρό άρρώστοι γιά νά τούς γιατρέψης;
"Αχμετ: Ναί, πηγαίνω, πατέρα. (Φεύγει).
Φατμά: Λοιπόν, μέ φώναξες Ούσεΐνη ;
Ούσεΐνης: Ναί, κανένα κάρβουνο άναμμένο γιά τό ναργιλέ μου Φατμά 

κα'ι οικονόμα μου τίποτε νά μασήσω.
Φατμά: Κάρβουνο νά βάλω ν’ άνάψη στην γκαζιέρα, μά τίποτε δέν έχει 

γιά μάσημα. Μέ τό συμπάθειο, δηλαδή, άλλά έτσι μούχει πή ό γυιός σου. (Φεύγει).
Ούσεΐνης: Βάΐ, ’Αλλάχ, βάϊ !... Μήν είναι κανένας γιατρός στόν παρά

δεισο, ’Αλλάχ, και μου άπαγορέψη νά φάω πιλάφι γιατί θά τόν σκίσω νά, (Κάνει 
μιά άγρια χαρακτηριστική κίνηση) έτσι!

Φωνή: (’Απ’ έξω) Σιάμαλι!... Πράμαν καλό!... Σιάμαλι!... Σιάμαλι!...
Ούσεΐνης: Σιάμαλι! Χμ! (Πλαταγίζει μέ θόρυβο τή γλώσσα του) 

Φατμά, Φατμά!...
Φατμά: (Φτάνει τρεχτή) Ούσεΐνη μή φωνάζης δυνατά, άπάνω έχει άρρώ- 

στους ό γυιός σου.
Ούσεΐνης: Τό ξέχασα π’ άνάθεμά σε. Γιά έλα, έλα Φατμά μου, 

πρόφτασέ τον.
Φατμά: (’Ανήσυχα) Νά τόν προφτάσω; Ποιόν;
Ού σ ε ΐνης: (Τής δίνει λίγα κέρματα) Τόν Όσμάν πού πουλά τό σιάμαλι.
Φατμά: "Α!... Αύτόν; Και μου κόπηκε ή πνοή μήν έπαθες τίποτε.
Ούσεΐνης: (Παρακαλεστικά) Τίποτε δέν έπαθα, Φατμά μου, μά πήγαινε 

πρόφτασέ τον μή φύγη. Έγώ βλέπεις δέ μπορώ νά πάω γιατί μπορεί να μέ δη 
ό γυιός μου.

Φατμά: Μά άκριβώς ό γυιός σου μοδπε νά μή σ’ άγοράζω γλυκιστικά.
Ούσεΐνης: Σουλτάνα μου! Γιατί νά μου τό κάνης αύτό; Περισσότερο 

χατήρι έχει ό γυιός μου άπό μένα; *Ή  μήπως τώρα πού τοΰδωσα τά κονάκια 
καί τά τσιφλίκια μου ξέχασες πώς τόσο καιρό μονάχα άπό μένα πληρωνόσουνα 
κι έτρωες τό ψωμί μου !

Φατμά: Ούσεΐνη, δέν είναι γι αύτό. Λέει πώς άπ’ τό πολύ φαγητό θά 
πεθάνης.

Ούσεΐνης: Χέ, χέ, χέ, χέ ! "Ελα νά σου πώ στρουμπουλή μου, γιά έλα. 
Πιστεύεις πώς μπορεί νά πεθάνουν οί άνθρωποι άπ’ τό φαγητό; Τό πιστεύεις;

Φατμά : ’Αφού...
Ούσεΐνης: (Τήν διακόπτει) "Ασε τά κόλπα καί ξέχασε τί σοδπε ό ένας 

κι ό άλλος. Πές μου τήν άλήθεια, τί νομίζεις έσύ. ’Απ’ τό φαΐ παθαίνουμε δ,τι 
παθαίνουμε ή άπ’ τό κισμέτ;

Φατμά: Τί νά σου πώ Ούσεΐνη! Σά δέ φάω τρέμει τό στομάχι μου καί 
μου κόβει τή ζωή, δέ μπορώ νά κουνήσω οΰτε χέρι οδτε πόδι.

Ούσεΐνης: (Τής δίνει μιά γερή ξυλιά μέ τό χέρι του στά πλούσια μεριά 
της). Εμπρός, λοιπόν, πήγαινε νά προφτάσης τόν Όσμάν. Νά! ’Αγόρασε έξη 
κομμάτια σιάμαλι γιά μένα κι άλλα τόσα γιά σένα, γιά νάσαι άφράτη κΓ όμορφη.

Φατμά: Πηγαίνω, πηγαίνω!... (Φεύγει τρεχάτη ένώ κλείνει ή Αύλαία).

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ

Τό ίδιο Απριλιάτικο βράδυ. Ό "Αχμετ κάθεται αναπαυτικά στήν πολυθρόνα του κι άνα- 
σκαλεύει μ’ ένδιαφέρον ένα σκουριασμένο κουτί πού έχει μισολειωμένες επιστολές.

Αχμετ: (Διαβάζει) «’Αγαπημένη μου, Μαρία. Τώρα καταλαβαίνω γιατί 
άλλαξες γνώμη καί δέν έφυγες κρυφά άπ’ τό κονάνι του Άλήμπεη όπως τό είχαμε 
σχεδιάσει. Μου έρχεται νά τρελλαθώ σάν σκέφτουμαι πώς σέ λίγους μήνες θά 
γεννήσης παιδί αύτοϋ του μισητού, πού ούτε άνθρωπο δέ μπορεί κανένας νά τόν 
φώνάξη. Μου μήνυσες πώς μιά κι ήρθαν έτσι άνάποδα τά πράματα μέ μάς τούς 
δυό, νά παντρευτώ καί γώ, νά νοικοκυρευτώ, νά κάνω σπιτικό δικό μου. Τώρα 
δέν μπορώ νά σκεφτώ τέτοιο πράμα, μά κι άν κάποτε τ’ άποφασίσω νά ξέρης πώς 
ποτέ μου δέ θά σέ βγάλω άπ’ τό νου μου. Ό θεός δέν έπρεπε νά...» (Τό γυρίζει 
πιο πολύ στό φώς). Μπά, τά παρακάτω τάχει σβύσει ή ύγρασία καί δέ φαίνονται. 
Μά έδώ έχει ήμερομηνία! Γιά φαντάσου ! «Δεκαπέντε ’Απριλίου 1875». Είναι 
άπίστευτο ! (Φωνάζει) Φατμά !

Φατμά: Φώναξες "Αχμετ ;
"Αχμετ: Ναί. Αύτό τό κουτί που άκριβώς τό βρήκε ό χτίστης;
Φατμά: Στήν πίσω αύλή τοΰ σπιτιού. Δέν ήταν έκεί ένας ποληότοιχος δλο 

τρύπες πού έμπαιναν μέσα σαύρες κι ένα σωρό άκαθαρσίες;
Αχμετ : "Α, έκείνη τή δόμη πού τοδπα νά χοίλάση;
Φατμά: Ναί. Σάν τή χαλούσε βρήκε τό κουτί. (Λίγο έμπιστευτικά). Στήν 

άρχή νόμισε πώς είχε μέσα χρυσά καί δέν ήθελε νά μου τό δώση, σάν δμως τό 
άνοίξαμε καί είδε αύτά τά λυωμένα χαρτιά μου παάγγειλε νά σου τό δώσω καί νά 
θυμηθής νά του δώσης παξίσι, λέει.

"Αχμετ: Καλά. (Λίγη παύση). Τή γιαγιά μου, τή μάνα του πατέρα, τή 
γνώρισες; Τή θυμάσαι καθόλου;

Φατμά: Τή Χαττιτζέ χανούμ ! Λίγο, γιατί πέθανε γρήγορα, ήταν δέν ήταν 
σαράντα χρόνων.

"Αχμετ: Πώς ήταν ;
Φατμά: Φεγγαροπρόσωπη, μαυρομμάτα, άφράτη!... ’’Ήταν ή όμορφό- 

τερη χανούμ ποδδαν τά μάτια μου.
"Αχμετ : Καί πρίν γίνει Χαττιτζέ Χανούμ τδνομά της ήταν Μαρία;
Φατμά: Ναί, μά κανέας δέ τή φώναζε έτσι σέ τούτο τό κονάκι 

γιατί ό παππούς θά τοΰκοβε τή γλώσσα. Μόνο ή μάνα μου τή φώναζε έτσι σάν 
ήθελε νά τής ζητήση καμιά χάρη, μά σιγά καί σάν ό παππούς σου δ Άλήμπεης 
έλειπε στά τσιφλίκια του.

"Αχμετ: Καλά, Φατμά. ’Άν νύσταξες πήγαινε νά κοιμηθής. Ό πατέρας 
μου θά πλάγιασε άπό νωρίς φαίνεται γιατί δέν τόν είδα, καθόλου, δέν είναι;

Φατμά: (Διστάζει λίγο) Μούπε νά σου τό κρύψω "Αχμετ, μά δέ μπορώ 
γιατί έχω τήν έννοια του μή πιή λίγο παραπάνω καί δέ βρή τό δρόμο νά γυρίση 
δπως τήν περασμένη φορά.

"Αχμετ: Τί σοδπε νά μου κρύψης;
Φατμά: Νά... Πώς άπόψε πήγε στου φίλου του του Σεΐττη. Τόν προσκά- 

λεσε καί...
"Αχμετ: (Ανήσυχα) Καί δέ μου τό λές τόση ώρα; θά καθίσουν στό 

φαγοπότι κι ένας θεός ξέρει τί θ’ άπογίνει μέ τήν καρδιά του.
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Φατμά: Νά πάω νά τόν φέρω, "Αχμετ ;
"Αχμετ: Πήγαινε, Φατμά, καί γρήγορα.
Φατμά: (Φεύγει).
"Αχμετ: ’Αδιόρθωτος, αδιόρθωτος. Ποτέ δέ θά μπορέσω νά του κρατήσω 

μιά κανονική δίαιτα. (Κοιτάζει τά γράμματα καί ξανακάθεται νά τ’ άνασκαλέψη). 
Κι αύτά τά γράμματα!... Είναι οικογενειακά μου κειμήλια! Μόνο πού τά περισ
σότερα σάπισαν. Αύτό έδώ κάτι ξεχωρίζει, γιά να δώ. (Τό παίρνει καί τό δια
βάζει). «...Πού πήγαινες νά θάψης τό παιδί σου. Σέ είδα πού μέ κατάλαβες άν κι 
έχουν περάσει τόσα χρόνια. Κουράγιο. Μιά καί πέρασες τόσα θά...» Δέ βγαί
νουν πάρα πέρα. (Τ’ ανασκαλεύει κι αναποδογυρίζει τό κουτί). "Α ! Νά ενα στόν 
πάτο του κουτιού πού δέν τ’ άγγιξε πολύ ή ύγρασία. (Διαβάζει) «’Αγα
πημένη μου, Μαρία. "Εκλαψα μαθαίνοντας τά μαύρα χαμπάρια σου. ”Αν ό 
Άλήμπεης γέρασε καί δέ μπορεί πιά νά φυτέψη στά σπλάχνα του παιδί δέν πρέπει 
νά σού φέρνεται έτσι. Τουχεις γεννήσει δεκάξη ώς τώρα κι άπ’ αύτά τά δεκατέσ
σερα ζούν καί βασιλεύουν. Βρές τό κουράγιο καί πές του τα σταράτα μιά καί 
καλή. Προειδοποίησέ τον πώς άν σέ ξαναδείρη καί πάθης κακό τότε θά τούρθουν 
πολλά στό κεφάλι του. Πές του πώς οί μέρες τής ζωής του φτάνουν ώς τις μέρες 
τής δικής σου ζωής, Μαρία, γιατί άν σέ σκοτώσει δέ θά τόν άφίσω νά ζήση, μά 
τό θεό. Μέ τή χρυσή λίρα πού μούστειλες, αγόρασα μιά μεγάλη λαμπάδα καί 
μεταξωτές ποδιές καί πήγα ό ίδιος στή χάρη τού ’Αποστόλου Άντρέα 
τά δικά σου ταξίματα όπως μού παράγγειλες». "Α ! Νά πού έχει κι ύπογραφή 
αύτό, «Γιάννης Νυχτοπάτης 12 Δεκεμβρίου 1901». (Κάνει βήματα σκεφτικός). 
Δώδεκα Δεκεμβρίου 1901 !... Αύτό τό μήνα κι αύτή τή χρονιά πέθανε ή Χαττιτζέ 
Χανούμ ή γιαγιά μου, κι ό παππούς μου βρέθηκε τρεις μέρες ύστερα μαχαιρωμένος 
σ’ ένα χαντάκι έξω άπ’ τό σπίτι του καί κανένας δέν ήξερε ποιος τόν σκότωσε. 
Τώρα λύθηκε τό μυστήριο. Αύτός σίγουρα θάναι ό δολοφόνος.

Ούσεΐνης: (Άκούγεται πριν μπή νά τραγουδά ένα συρό άμανέ). 
Ά...μάν...ά...α...μαν... (Μπαίνει καί βλέποντας τό γυιό του σοβαρεύεται καί ξερο- 
βήχοντας σταματά τόν άμανέ)

Φατμά: (Μπαίνει άπό πίσω του) Τόν βρήκα στό δρόμο, μά ούτε ώς 
αύριο δέ θάρχότανε άν δέν τόν έπαιρνα...

Ούσεΐνης: (Τήν διακόπτει) Σιωπή ! Νά τώρα πού θά βγής κι άπό πάνω, 
ξέχασες πού μουλεγες κάθε λίγο νά σέ περιμένω νά καθίσης νά ξαποστάσης. 
"Αχμετ, παιδί μου, καλησπέρα.

"Αχμετ: (Λίγο δυσάρεστη μένα) Καλησπέρα, πατέρα.
Ούσεΐνης: θ’ άνησύχησες πού δέ σού τώπα ό ίδιος πώς θά πήγαινα στού 

φίλου μου άπόψε, μά είχα πή στή Φατμά νά σού τό πή, γιατί δέν ήθελα νά σέ 
ενοχλήσω σάν ήσουν άπάνω μέ τούς άρρώστους.

"Αχμετ: Ελπίζω νά πέρασες καλά στού φίλου σου, πατέρα.
Ούσεΐνης: (Κάθεται) "Αχ! Καλά δέ λέει τίποτε. Σπουδαίος άνθρωπος 

ό Σεΐττης! Σπουδαίος! Κι ή γυναίκα του, βέβαια είναι σάν ποστόσυκο, ξερή, 
(κάνει ένα μορφασμό άπέχθειας) μά τά χέρια της είναι χρυσά, κάνουν κούπες!... 
(Χαμογελά εύχαριστημένος, μά θυμάται πώς τόν άκούει ό γυιός του καί προσπα
θεί μετανοιωμένος ν’ άλλάξει θέμα) "Εμ... Χμ... ’Εσύ ’Άχμετ είχες δύσκολες έγ- 
χειρήσεις σήμερα;

"Αχμετ: (’Ανήσυχα) Κούπες; Πατέρα, στρωθήκατε στό φαγοπότι;
Ούσεΐνης: "Εμ, όχι, παιδί μου, ποιός είπε τέτοιο πράμα;
"Αχμετ: Είπες πώς ή γυναίκα τού Σεΐττη κάνει ώραΐες κούπες. (Σηκώ

νεται καί τόν πλησιάζει).
Ούσεΐνης: Αί, πώς τώπα; Τώρα τδμαθα; Είναι σαράντα χρόνια πού 

ξέρω τό Σεΐττη, τή χανούμισσά σου καί τό σιξιλέ του.
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A X μ ε τ : Γιά άνοιξε τό πουκάμισό σου πατέρα νά σ’ εξετάσω. Φατμά, 
βοήθησέ τον, νά πάω νά φέρω τή στηθοσκόπιο.

Ούσείνης: ’ Οχι, νά μήν πας πουθενά. (’Αποφασιστικά καί θυμωμένα) 
Ναί, έκανε κούπες ή γυναίκα τού Σεΐττη καί έφαγα δυό. Χάθηκε ό ντουνιάς; 'Ο 
Σείττης έφαγε καμιά εικοσαριά καί δέ φοθήθηκε. “Ολες ύλες δυό κούπες.

"A X μ ε τ : Κι ύστερα τίποτε άλλο δέν έφαγες;
Ούσεΐνης: Ναί, ύστερα έτρωγα τά σάλια μου πού τρέχανε άπάνω στούς 

μεζέδες.
’A X μ ε τ : "Α ! Είχε καί μεζέδες! Καί δέν έφαγες;
Ούσεΐνης: Καί νάθελα δέ θά πρόφτανα γιατί ήρθε ό γυιός του ό Τζεμάλ 

μ ένα μπουλούκι φίλους καί φίλες καί δλα καθαρίστηκαν άπ’ τό τραπέζι.
Φατμά: Έσύ τούς καθάρισες Ούσεΐνη, ή αύτοί;
Ούσεΐνης: Φατμά, γιά πήγαινε νά κοιμηθής, γιά πήγαινε... "Αντε.
Φατμά: Καληνύχτα. (Φεύγει).
Αχμετ: Καληνύχτα Φατμά. (’Ανάβει νευρικά τσιγάρο).

Ούσεΐνης: Αχ! Καλός ό φίλος μου ό Σεΐτ-Έφέντης κι ό γυιός του ό 
Τζεμάλ χρυσός νέος! Ξέρει καί ζή. ’Απόψε είχε μιά κιουζέλ μαζύ του! Άΐσέλ 
τήν έλεγε μάταν ούρί τού παραδείσου. Μού κάηκε ή καρδιά "Αχμετ, μού κάηκε.

"Αχμετ: (Λίγο άπορεμένα) Γιατί πατέρα;
Ούσεΐνης: Γιατί έτσι πού τόν έβλεπα νά διασκεδάζη καί νά χαίρεται τά 

καλά τού ’Αλλάχ, είπα: Γιατί έμένα ό γυιός μου νά μήν είναι έτσι; Τί τού λείπει; 
Νέος είναι, όμορφος είναι καί περισσότερο άπ’ τόν Τζεμάλ, πλούσιος, δόξα τόν 
’Αλλάχ. Κονάκια, τσιφλίκι πλούσιο, τό καλύτερο άπ’ δσα είχε ό κύρης μου ό 
Άλήμπεης. Γιατί ό Τζεμάλ...

"Αχμετ: (Τόν κόβει) Καί δέ μού λές πατέρα, πού είναι τώρα αύτός ό 
θαυμάσιος ό Τζεμάλ;

Ούσεΐνη ς: Ξέρω γώ; "Εφυγε μέ τήν παρέα του τραγουδώντας.
"Αχμετ: Καί γώ σάν γαΐδαρος τόν περιμένω έδώ καί μιά ώρα νάρθή.
Ούσεΐνης: θάρθή ; θά τόν κάνης παρέα "Αχμετ; θά βγής καί σύ μαζύ 

του νά χαρής τή ζωή σου;
"Αχμετ: Ό καθένας χαίρεται τή ζωή μέ τό δικό του τρόπο, πατέρα.
Ούσεΐνης: Κι ό δικός σου τρόπος είναι νά σκοτώνεται στή δουλειά μέρα 

νύχτα; Δέ λέω τού ένός άλλα πράματα τ’ άρέσουν καί τ’ άλλουνου άλλα μά είναι 
ένα πού ΟΛΟΙ οί νέοι τό γυρεύουν, ΟΛΟΙ. Γράμματα δέ ξέρω, μά ξέρω πώς δλοι 
μας γυρεύουμε τή γυναίκα, "Αχμετ. Είσαι νέος γεροδεμένος, γερό σκαρί, μά κά
θεσαι έδώ μέσα χρόνια σάν γκιαουροκαλόγερος. Κι δλ’ αύτά γι’ αύτήν ποδναι 
άπέναντι, τή Χρυσή.

"Αχμετ: Πατέρα, κάνεις λάθος.
Ούσεΐνης: Μακάρι νάκανα. Σ’ άκουσα τό πρωί πού κουνουστίζετε. 

Λιαζόμουνα στό ξωπόρτι κι έστησα άφτί. (Τόν μιμείται άγαρμπα) «Λοιπόν καί είς 
άνώτερα, Χρυσή, σέ πολύ άνώτερα... καί νά μάς χαιρετάς... καί...». Σέ καμιά άλλη 
δέ μιλάς έτσι. (Παύση. Ό "Αχμετ βηματίζει κάπως νευρικά).

Ούσεΐνης: (Τόν λοξοκοιτά) Δέ λέω ν’ άγαπάς, μ’ αύτός δέν είναι άντρί- 
κειος τρόπος. "Αχ, άν έμοιαζες τού παπού σου τού Άλήμπεη. Κι αύτός γκιαούρισ- 
σα άγάπησε, μά δέν καλογέρεψε κι ούτε κάθισε μέ δεμένα χέρια.

"Αχμετ : (Μέ ειρωνεία) Καί τί έκανε ό περιβόητος παππούς μου;
Ούσεΐνης: Πρώτα-πρώτα πήγε καί ζήτησε νά τήν παντρευτή. Σηκώθηκε 

ή τρίχα τού κυρου της. Άρνήθηκε καί τοδπε πώς τήν είχε κιόλας άρραβωνιασμένη. 
Ό Άλήμπεης δέ θύμωσε, έφυγε ήσυχα κι είπε μόνο πώς σέ τρεις μέρες θά τήν 
ξαναζητούσε «μή καί σάν τό καλοσκεφτούν άλλάξουν γνώμη» καί τού τή δώσουν. 
Καί μά τόν Αλλάχ στις τρεις μέρες άλλαξαν γνώμη.
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"Αχμετ: Ναί; Και πώς αύτό;
Ούσεΐνης: Πώς, αΐ; Γιατί ώσπου νά περάσουν οί τρεις μέρες ό κύρης 

μου ξεμονάχιασε τήν όμορφη γκιαούρισσα καί της έκανε δ,τι τής έκανε. Χέ, χέ 1 
Τί θάκανε ό κύρης της; Είδε κι άπόειδε καί του τήν έδωσε γυναίκα καί τήν κάθισε 
χαννούμι στό κονάκι του.

"Αχμετ: (Κάθεται πιο ήρεμος) Πατέρα, δέ ζοΰμε τώρα τόν καιρό του 
παππού μου του Άλήμπεη γιά νά ξεμοναχιάσω δπως λές δποια θέλω καί νά τής 
κάνω ότιδήποτε. Μά και νά ζούσαμε δπως τότε νομίζω πώς δέ θάκανα κάτι τέ
τοιο. θά ντρεπόμουν.

Ούσεΐνης: Καλά... καλά... δέ σούπα νά κάνης τίποτε άφού ντρέπεσαι, μά 
έγώ άν πώ του μπάρμπα της... "Ενα μπάρμπα έχει, είναι όρφανή άπό μάνα και 
φτωχή.

"Αχμετ: η έχασες τό σπουδαιότερο πατέρα: Είναι γκιαούρισσα. Μεγάλω
σα κοντά σέ γκιαούρικα σπίτια καί ξέρω καλά πώς σκέφτονται αύτοί γιά μας καί 
μείς γιά κείνους. Βέβαια άλλαξαν τώρα οί καιροί καί πάει ένας αιώνας σχεδόν 
άπό τότε πού φύγαμε τό πόδι μας άπ’ τό σβέρκο τους. Χρειάζεται δμως πολύς 
καιρός άκόμη γιά νά ξεχάσουν τά δύσκολα χρόνια πού έζησαν τόν καιρό πού κυ
βερνούσαμε σάν κατακτητές τό νησί. Λένε «τόν καιρό τής Τουρκίας» κι έννοούν 
τόν καιρό τής κόλασης, τής άδικίας, τής ντροπής, τής ταπείνωσης, τής σκλαβιάς. 
"Ο,τι καί νά πούμε, δσο κι άν ήρθε ό μοντέρνος πολιτισμός έμεΐς θάμαστε γι 
αύτούς τ’ αβάφτιστα σκυλιά. Πρέπει νά περάσουν πολλές γενιές γιά νά ξεχά
σουν οί ντόπιοι "Ελληνες πώς έκατοντάδες Άλήμπεηδες άρπαξαν τις φεγγαρο
πρόσωπες κόρες τους καί τις έκαναν μέ τό ζόρι γυναίκες τους. Και μείς πάλι δέ 
θά ξεχάσουμε γρηγορώτερα πώς αύτοί οί γκιαούρηδες γιά τρακόσια χρόνια έργά- 
ζονταν γιά μάς καί γιά τήν καλοπέρασή μας. Τρίβουμε τά μάτια καί δέν τό πι
στεύουμε: Πώς έγινε κι οί γκιαούρηδες σήκωσαν κεφάλι; Λέμε καί άγριεύουμε. 
Τώρα μπορούμε νά ζούμε βέβαια στόν ίδιο τόπο, νά πιάνουμε φιλίες μαζύ τους, 
δμως γιά συγγένειες...

Ούσεΐνης: θές νά πής πώς δέ θά θέληση νά σέ ποιντρευτή ή Χρυσή ;
"Αχμετ: ’Όχι μόνο αύτό, μά τήν άλλη μέρα θά φύγη νά πάη σέ άλλη 

γειτονιά νά μένη. t
Ούσεΐνης: Χμ! Κι ή μάνα μου στήν άρχή δέν ήθελε τόν κύρη μου, μά 

ύστερα σά σπιτώθη στό κονάκι του χαιρόταν, μασούσε τή μαστίχα της και γεννο- 
βολούσε. Δεκάξη παιδιά έκανε τού κυρού μου. Εφτά Αλήμπεηδες παλληκαράδες 
κι έφτά κόρες φεγγαροπρόσωπες, μονάχα δυό τής πέθαναν.

"Αχμετ: Δέν ήταν μόνο τού Άλήμπεη τά παιδιά.
Ούσεΐνης: Τί; Καί ποιανού άλλου ήτανε;
"Αχμετ: ΤΗταν καί παιδιά τής Μαρίας.
Ούσεΐνης: Ποιας;
"Αχμετ: Τής Μαρίας, τής γυναίκας του.
Ούσεΐνης: Καί πού ξέρεις, έσύ τό γκιαούρικο όνομα τής μάνας μου; 

Αύτό τό ξέχασε σάν μπήκε στόν όντά τού κυρού μου, γιατί δέν έμεινε γκιαούρισσα, 
έγινε ή Χαττιτζέ Χανούμι μέ τό νάμι.

"Αχμετ: Είσαι βέβαιος;
Ούσεΐνης: Βεβαιώτατος. Κι άπ’ τήν άλλη, τί Μαρία, τί Χαττιτζέ; π 

γυναίκα είναι δπως ή γής. Άν ψυτέψης στή γή δεκάξη σιταρόσπορους θά βλα- 
στήσουν δεκάξη φυτά σταριού.

"Αχμετ: "Α, δχι. 'Η γυναίκα δέν είναι δπως ή γής, είναι κάτι πολύ πε
ρισσότερο. Είναι δ,τι άκριβώς είναι κι ό άντρας, τούλάχιστο στό ζήτημα τών 
παιδιών.

Ούσεΐνης: Κουρουφέξαλα. „
"Αχμετ: "Ησουν γεωργός, είχες τσιφλίκια κι έφερες παράδειγμα τή γης, 

μά είχες καί πολλά κοπάδια. Λοιπόν γιά νάχης αρνιά άπό σόι διάλεγες καί τό 
κριάρι καί τήν προβατίνα. Κατάλαβες τή διαφορά;

Ούσεΐνης: "Οχι, γιατί, γιά νά βλαστήσουν οί δεκάξη σιταρόσποροι έν 
τάξει καί νά γίνουν καλά σταρια πρέπει κι αύτοί νάναι άδροί, γεμάτοι κι ή γής 
καλοζευγαρισμένη μέ τήν ύγρασία πού πρέπει.

Αχμετ: (Χαμογελά ανεκτικά) "Οχι, πατέρα, καί δυστυχώς είναι περα
σμένη ή ώρα γιά νά σού κάνω μάθημα γιά τό πώς πολλαπλασιάζονται τά ζώα κι 
οί άνθρωποι. Μά είτε τό θές είτε δχι είσαι μιγάς.

Ούσεΐνης: Τί;
Άχμετ: Μιγάς, δηλαδή, μισός Τούρκος, μισός "Ελληνας, άν βέβαια ό 

Άλήμπεης είχε καθαρό τούρκικο αίμα στις φλέβες του κι άν δέν τόν είχε γεννήσει 
καμιά όμορφη τουρκεμένη γκιαουροπούλα.

Ούσεΐνης: Μέ βρίζεις "Αχμετ!
' X l·1 ε τ : Δε θέ βρίζω άν λέω τήν πραγματικότητα. Είτε τό θέμε είτε 

θΧι εχουμε στις φλέβες μας έλληνικό αίμα καί μάλιστα σέ πολύ μεγάλες ποσότητες, 
άλλά μην ανησυχείς γιατί δέν πιστεύω νά ύπάρχη έστω κι ένας πού νά τρέχη στις 
φλέβες του τό άρχικό αίμα τής φυλής τών Τούρκων.

Χακις: (Μπαίνει καί κοιτά έκπληκτος) Μά είναι μέ τόν πατέρα σου πού 
μαλλώνεις γιατρέ; Νόμιζα πώς ήταν ό Τζεμάλ.

A X μ ε τ : Καλησπέρα, Χακίς, χόσκελτίν. Πώς μπήκες καί δέ σέ πήραμε 
είδηση ;

Χακίς: Μού άνοιξε ή νοσοκόμα πού είναι στό γραφείο. Καλησπέρα.
Ούσεΐνης: Καλησπέρα. ("Εχει κατεβασμένα τό μούτρα).
Χακίς: Λοιπόν, τί είχατε; Τί σοδλεγε ό γιατρός γέρω Ούσεΐνη;
Ούσεΐνης: Κουρουφέξαλα.
"Αχμετ: Έξήγησέ του καί σύ Χακίς πού είσαι δάσκαλος καί ξαίρεις λίγη 

ιστορία.
Χακίς: Τί νά τοΰ έξηγήσω;
"Αχμετ: Νά σάν ήρθε ή φυλή μας καί κυρίεψε τούτο τό νησί ήρθε σάν 

στρατός δέν είναι; Κι ένα άπό τά χαρακτηριστικά αύτής τής μακρυνής φυλής μας 
ήταν τό δτι είχε σέ άρκετά ανεπτυγμένο βαθμό τό έρωτικό αίσθημα. Μέ παρακο
λουθείς, Χακίς;

Χακίς: Ναί, συνέχισε.
"Αχμετ: Αύτός ό στρατός, λοιπόν, άρχισε έχτός άπ’ τούς φόνους ν’ άρ- 

πάζη μέ τό καλό ή μέ τό κακό ντόπιες γυναίκες. Αύτό ήταν μιά φυσική άνάγκη. 
Αύτές τούς γέννησαν παιδιά, τά παιδιά τους άρπαξαν καί τούρκεψαν άλλες ντόπιες 
καί ουτω καθ’ έξης.

Χακίς: Ναί, γίνανε καί προσπάθειες δμως νά φέρουν άπό άλλες φτωχές 
περιοχές όλόκληρες οικογένειες, γιατρέ.

"Αχμετ: Ναί; Καί έγκαταστάθηκαν στήν Κύπρο;
Χακίς: ’Αρχικά ναί, άλλά πολύ λίγες έπιζούσαν γιατί δέν μπορούσαν νά 

συνηθίσουν τό κλίμα τού νησιού καί πέθαιναν άπό άρρώστειες. "Οσοι γλύτωναν, 
προτιμούσαν κι’ έφευγαν άπ’ τό νησί.

"Αχμετ: Άρα, δέν είπες τίποτε περισσότερο άπ’ δ,τι είπα έγώ.
Χακίς: Τί κάθεσαι καί λές τέτοια πράματα στόν πατέρα σου, γιατρέ καί 

τόν σεκλεντίζεις;
"Αχμετ: Ή κουβέντα τδφερε.
Χακίς: Ξέρω αύτή τή θεωρία σου, πάντως, άπό προηγουμένως. ’Ισχυρί

ζεσαι πώς έμεΐς οί Τούρκοι καί πρό πάντων τής Κύπρου δέν έχουμε στις φλέβες 
μας παρά σέ έλάχιστο ποσοστό τό άρχικό αίμα τής φυλής μας, δέν είναι;
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"Αχμετ: Δέν τό ισχυρίζομαι, τό άποδεικνύω και σά γιατρός. "Ενα άπό 
τά παιδιά τής αδελφής μου είναι καταδικασμένο νά πεθάνη άπό μεσογειακή 
αναιμία. Αύτή ή άρρώστεια είναι αποκλειστικά μεσογειακή άρρώστεια καί φα
νερώνεται μονάχα σέ παιδιά ντόπιων. Στήν άρχέγονη φυλή μας ήταν άγνωστη. 
Που βρέθηκε λοιπόν; ’Άν δέν είχαν μεσογειακό αΐμα κι ή άδελφή μου κι ό 
άντρας της ποτέ δέ θά γεννούσαν παιδί μέ τέτοια άσθένεια.

Ούσεΐνης: Δηλαδή θές νά πής πώς καί γώ καί δλοι μας είμαστε γκια
ούρηδες αί;

"Αχμετ: "Οχι, γιατί αύτοί άπόφευγαν δπως κάνουν καί τώρα νά παν- 
τρεύωνται αλλόθρησκους καί πρό πάντων άπό έμάς πού...

Ούσεΐνης: (Τόν διακόπτει) ’Ακόμη λίγο νά μάς πής πώς δέν πιστεύεις 
καί στόν ’Αλλάχ.

"Αχμετ: Πιστεύω στόν ’Αλλάχ, πατέρα, δσο καί σύ. Ή πίστη είναι κάτι 
πολύ διαφορετικό άπ’ τις ιατρικές γνώσεις καί τά ιστορικά γεγονότα.

X α κ ί ς : Γιά τ’ όνομα του ’Αλλάχ, μιά καί πιστεύετε κι οί δυό σας σ’ αύτόν 
σταματάτε, ν’ αλλάξουμε κουβέντα. "Αχμετ, ό Τζεμάλ ήρθε;

"Αχμετ: "Οχι, καί τόν περίμενα.
X α κ ί ς : Τότε πρέπει νά πάω νά τόν φέρω.
"Αχμετ : θά μου κάνης χάρη άν δέν πάς, Χακίς. Δέν πολυγουστάρω τά 

μούτρα του.
Χακίς: Ναι, μά πρέπει νά ερθη νό μιλήσουμε γιά τό ζήτημα πού ξέρεις. 

Δέ θ’ άργήσω, θά πεταχτώ μιά στιγμή στόν καφενέ τής Τζεμαλιέ, έκεΐ θάναι 
οπωσδήποτε. Γειά, πρός τό παρόν. (Φεύγει).

Ούσεΐνης: ('Ύστερα άπό παύση μαλακά) "Αχμετ, παιδί μου, ν’ άλλά- 
ξης μυαλά, θέλω νάσαι μερακλής, άσίκης, νά ζής τή ζωή σου κι ύστερα... κι 
ύστερα θέλω νά σέ δώ καλοπαντρεμένο μέ παιδιά. "Εχω βέβαια έγγόνια άπ’ τις 
δυό μου κόρες, μ’ άλλο πράμα τά δικά σου τά παιδιά "Αχμετ. Μέ καταλαβαίνεις;

"Αχμετ: Ναι, πατέρα.
Ούσεΐνης: Κι άκου, μήν τό παίρνεις κατάκαρδα. "Ο,τι είναι κισμέτι νά 

γίνη θά γίνη. Σκυλί νά σέ λέη ή Χρυσή καί σύ γκιαούρισσα, άμα είν’ τό κισμέτι 
νά γένη θά γένη, ό κόσμος νά χαλάση. Γιά κοίτα έμένα; ’Άν δέν ήταν νά μα
χαίρωναν τόν κύρη μου τόν Άλήμπεη θά ζοΰσε καί μεΐς τά παιδιά του θά περι
μέναμε άκόμη λιμασμένα νά μάς μοιράση τά τσιφλίκια του. "Ομως, βλέπεις, ήταν 
κισμέτι. "Υστερα έγώ παντρεύτηκα δεκαοχτώ χρόνων. ’Άν δέν ήταν νά πέθαινε 
ή μάνα σου στή γέννα της ποτέ δέ θάβγαινα νά ξανοιχτώ στόν ντουνιά γιατί ήταν 
δυνατή καί πλούσια. ?Ηρθε δμως τό κισμέτι καί τ’ άλλαξε. Τώρα μου λές έσυ 
θά πεθάνη ό γυιός τής κόρης μου άπό... δέν ξέρω τί. Έγω σού λέω κισμέτι είναι 
νά πάη, δέν είναι άπό τίποτε άλλο.

"Αχμετ: Καί ποτέ δέν σ’ έπνιξε θυμός γι αύτό τό κισμέτι πατέρα; Δέ 
θύμωσες;

Ούσεΐνης: Γιατί νά θυμώσω; Τί θά ώφελούσε; ’Έτσι νάσαι καί σύ. 
Ξέρει ό Αλλάχ, γι αύτό σού λέω νά ζής τή ζωή σου, νάσαι σικιμετζής καί... καί 
θέλω έγγόνια άπό σένα "Αχμετ, πραγματικούς Άλήμπεηδες, σάν καί μένα, σάν 
καί σένα.

"Αχμετ: Ασφαλώς πατέρα καί γώ θέλω νά κάνω παιδιά, μήν έχεις έννοια 
κι άκριβώς σήμερα τό πρωί αποφάσισα νά παντρευτώ.

Ούσεΐνης: Αποφάσισες!;... Πό... πότε; Ποι... ποιά;
"Αχμετ: θά παντρευτώ τή Γεκιανέ.
Ούσεΐνης: Τή νοσοκόμα; Νά σέ φιλήσω γυιέ μου, νά τή φιλήσω κι αύτή, 

πού είναι; , ,
"Αχμετ : "Α, δέν θά τής πής τίποτε γιά τήν ώρα. Κρυφά τά συμφωνήσαμε 

καί δέν θέλουμε νά τό μάθη κανένας άκόμη. Σού τό λέω μόνο γιά νά μήν έχης 
έννοια καί νά προσέχης νά μήν τής πής κανένα χοντρό άστείο κι ούτε νά τής 
καθίσης κανένα τσίμπημα σάν περνά δπως κάνεις τής Φατμά καί τής άλλης τής 
νοσοκόμας τής Μελβίν. ’Ή μήπως τδκανες κιόλας;

Ο ΰ σ ε ΐ ν η ς : Οχι, όχι, δχι... (Παύση, τόν κοιτά χαμογελώντας πονηρά) 
Εύτυχώς δμως πού μοΰ τώπες, "Αχμετ, εύτυχώς, εύτυχώς. Χά, χά, χά... (Γελά 
καλόκαρδα).

Αχμετ : (Γελά κι αύτός λίγο) Τώρα νά πας νά κοιμηθής πατέρα καί μή 
ξεχάσης νά πάρης ένα χαπάκι άπ’ τό ούρανί μπουκαλάκι, αί;

Ούσεΐνης: Τώρα νά πάω, νά πάω. Καληνύχτα. (Φεύγει).
Α χ μ ε τ : Καληνύχτα. (Βλέπει τά γράμματα) Τί νά τά κάνω αύτά; Χμ! 

Αν τάχε ή Χρυσή θάγραφε παραμύθι άπ’ αύτά δπως τό «Στοιχειό τοΰ Βαθυρκά- 
κα». (Τά βάζει πίσω στό κουτί. Χτυπά ή πόρτα. Φαίνεται ή νοσοκόμα πού τρέ
χει καί άνοίγει). Ποιός;

Χακίς: (Άπ’ έξω) Έγώ γιατρέ, έφερα τόν Τζεμάλ. (Μπαίνουν).
Α χ μ ε τ : Χοσκελτίν, καθίστε. Νόμιζα πώς δέ θ’ άρχόσουνα Τζεμάλ.

Τζεμάλ: Μιά καί σούπα πώς θάρχόμουν...
"Αχμετ: Είπες πώς θάρχόσουν στις όκτώ, τώρα (κοιτά τό ρολόι του) είναι 

σχεδόν δέκα.
Τζεμάλ: Καί βαρέθηκες νά περιμένης; (Ό τρόπος του είναι πολύ ει

ρωνικός). Κι’ δμως έγώ τις δυό προηγούμενες φορές πού μήνυσα πώς θάρχόμουνα 
έσύ έφευγες.

"Αχμετ: Μού είχαν τύχει έπείγουσες περιπτώσεις άσθενών.
Τζεμάλ: Αλλού αύτά, κύριε γιατρέ.
Χακίς: ’Άν άρχίσουμε έτσι δέν πρόκειται νά τελειώσουμε ποτέ.
"Αχμετ: "Ο,τι είναι νά μού πήτε πέστε το. Ακούω.
Τζεμάλ: Τούτη τή φορά έσύ θά μάς πής κι έμεΐς θ’ άκοΰμε κύριε γιατρέ. 

Δέχεσαι ή δχι;
"Αχμετ: Εννοείς άν δέχωμαι νά γίνη κρυφή άποθήκη πυρομαχικών 

έδώ, αϊ;
Τζεμάλ: Άκριβώς.
"Αχμετ: Κι άν άρνηθώ τί θά πήτε;
Τζεμάλ: (Μέ θυμό) Πώς είσαι δειλός, καί δέν θέλεις νά βοηθήσης τούς 

ανθρώπους τής φυλής σου.
"Αχμετ: Έσύ, Χακίς, τί θά πής;
Χακίς: ("Υστερα άπό λίγη σκέψη) Τίποτε άπ’ δσα είπε ό Τζεμάλ, γιατρέ, 

γιατί ξέρω πώς δέ σού λείπει τό κουράγιο ούτε ή άγάπη γιά δλους τούς Τούρκους 
τού νησιού. Προτιμώ νά σέ ρωτήσω γιατί δέ δέχεσαι, ποιός είναι ό λόγος.

"Αχμετ: Κατ’ άρχήν δέν θέλω έδώ γιατί είναι κλινική καί τούς άρρώστους 
πρέπει νά τούς σεβόμαστε. Δέν θ’ άρνηθώ δμως νά σάς βοηθήσω. Στό πίσω μέ
ρος τής κλινικής, στόν κήπο μέ τις λεμονιές, ύπάρχουν δυό άπομονωμένες κάμαρες 
πού πρώτα χρησίμευαν γιά πλυσταριά. Εκεί δ,τι θέλετε έχετε τό λεύτερο νά τό 
κάνετε.

Χακίς: Αύτές οί κάμαρες είναι θαυμάσιες, κι έκεΐ άπόμερα κανείς δέ 
θά ύποψιαστή τίποτε.

Τζεμάλ: Έσύ, γιατρέ, τίποτε δέ θά κάμης;
"Αχμετ: Δηλαδή, έδώ πού τά λέμε μέ τά σωστά σας έτοιμάζεστε γιά πό

λεμο μέ τούς "Ελληνες τού νησιού; Καλά ζουμε έτσι, μέ πολλά δικαιώματα καί 
λίγες ύποχρεώσεις. Έκεΐνο πού πρέπει νά προσπαθήσουμε είναι νά πάμε μπρο
στά, νά προοδέψουμε.
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Τ ζ ε μ ά λ : "Ακου λέει !... "Οχι μόνο πόλεμο θά τούς κάνουμε, «κύριε γιατρέ», 
μά θά τούς ρουφήξουμε τό αίμα.

X α κ ί ς : Δέν είναι έτσι δπως τά λές, Τζεμάλ, άπλώς πρέπει νάμαστε έτοιμοι 
γιά κάθε ένδεχόμενο.

Τζεμάλ: "Οχι, ή Κύπρος είναι δική μας. Εμείς πρέπει νά τήν κυβερνούμε.
"Αχμετ: Μή λές άνοησίες. Τήν Κύπρο έμεϊς οί ίδιοι τήν πουλήσαμε τόν 

περασμένο αιώνα, μά καί νά μήν γινόταν αύτό μιά κι έγινε δημοκρατία δέ μπορεί 
μιά μειονότητα 18 τοίς έκατόν νά τήν κυβερνήση.

Τζεμάλ: (Μέ πολλή ειρωνεία) Σάν νά μας λέει πολλές έξυπνάδες ό 
γιατρός.

"Αχμετ: "Αν είναι τόσο λίγος ό νους σου, Τζεμάλ, ώστε νά νομίζης έξυ
πνάδες τόσο άπλά κι εύκολονόητα πράματα δέ φταίω έγώ. Πάντως άν γίνει πό
λεμος δπως έλπίζεις έγώ τότε αύτόματα θά βοηθήσω τ’ άδέλφια μου ώς γιατρός.

Τζεμάλ: Δηλαδή ;
"Αχμετ : Σ’ ένα πόλεμο τό καθήκο τού γιατρού είναι άκριβώς τό άντίθετο 

τού πολεμιστή.
Τζεμά^.: Μίλα καθαρά γιά νά σέ καταλαβαίνουμε καί μεϊς πδχουμε 

λίγο νοΰ.
"Αχμετ: θέλω νά πώ πώς σέ περίπτωση πολέμου θά προσπαθώ νά γλυ

τώνω άπ’ τό θάνατο δσους τραυματίες μπορώ.
Τζεμάλ: (Ξεσπά σ’ ένα τρανταχτό γέλιο) Χά, χά, χά, χά !...
Χακίς: Γιατί γελάς, Τζεμάλ;
Τζεμάλ: Γιατί δέ θάχει τραυματίες ό πόλεμός μας. θά σκοτώνουμε δλους 

τούς γκιαούρηδες πού θά βρίσκωνται μπροστά μας.
"Αχμετ: (Μέ ειρωνεία) Καί τί γίνεται μέ τούς δικούς μας πληγωμένους; 

*Ή μήπως κι οί γκιαούρηδες θά σκοτώνουν δσους Τούρκους βρίσκουν καί θά βγού
με έμεϊς οί γιατροί άπ’ τόν κόπο;

Τζεμάλ: Δέ θά γίνη κάτι τέτοιο. *Ώς  δτου πάρουν είδηση οί γκιαού
ρηδες έμεϊς θά τούς έχουμε στραγγίσει τό αίμα.

"Αχμετ : (Μέ έλαφρή ειρωνεία πάλι) Σάν νά τό θεωρής πολύ άπλή ύπό- 
θεση αύτό. Μήπως νομίζεις πώς οί “Ελληνες θ’ άνοίξουν τις φλέβες τους γιά νά 
βάλουμε έμεϊς τά ποτήρια μας νά γεμίσουν κι ύστερα νά πιούμε είς ύγείαν;

Τζεμάλ: (θυμώνει άπ’ τήν ειρωνική διάθεση τού γιατρού) "Αχμετ 
Άλήμπεη, αν είσαι έχθρός της όργάνωσής μας, τής όργάνωσης πού προσπαθεί νά 
γλυτώση τούς άδελφούς σου άπό τούς γκιαούρηδες, άν είσαι ένας προδότης 
πές μας το νά τό ξέρουμε.

"Αχμετ: Τζεμάλ Σεΐτ-έφέντη, κανενός λογικού άνθρώπου δέν είμαι έχθρός 
κι οί άδελφοί μας δπως βλέπω κινδυνεύουν περισσότερο άπ’ τήν άμάθεια, τή βρώμα 
καί τις άρρώστειες πού είναι φυσικά έπακόλουθα παρά άπό όποιοδήποτε άλλο. 
Πήγες ποτέ σου σέ κανένα φτωχό τουρκοχώρι τής Κύπρου νά δής πώς ζούν; 
"Οχι γιατί δέν έχουν τά μέσα νά ζήσουν καλύτερα, μά γιατί δέν ξέρουν ή δέν 
έχουν διάθεση. Αύτά πρέπει νά κοιτάξουμε νομίζω κι άπ’ τούς γκιαούρηδες δέν 
βλέπω νάχουμε κανένα κίνδυνο. Έμεϊς έδώ ζούμε χίλιες φορές καλύτερα άπ τούς 
Τούρκους τής ’Ανατολής.

Τζεμάλ: Φαίνεσαι μέ τό πρώτο πώς είσαι προδότης τής φυλής σου.
"Αχμετ: "Οχι, Τζεμάλ. Δέν είμαι, μά δέ μπορώ νά κάθωμαι καί νά χάφτω τις 

άνοησίες καί τις μεγάλες σαπουνόφουσκες πού μοΰ ξεφουρνίζεις. Αύτά μπορεί νά τά 
λές στόν καφενέ τής Τζεμαλιέ καί νά πιστεύη ό Μουλλάς κι ό Τερκουφάρης ό 
κασάπης κι ό Όσμάνης ό όδοκαθαριστής. Μού ζητήσατε μέρος γιά κρύπτη πυρο- 
μαχικών καί σάς παραχώρησα. ΤΙ άλλο θέλετε;

Τζεμάλ: Χρήματα.

Χακίς: Τζεμάλ, ποιός σού μίλησε γιά χρήματα; Ό άρχηγός είπε μόνο...
Τζεμάλ: (Τόν διακόπτει) Μού είπε ό ταμίας, Χακίς. Μέ διώρισαν βοηθό 

του, γιατί δέν τάβγαζε πέρα μόνος του. Λοιπόν, γιατρέ; *Η  όργάνωσή μας 
χρειάζεται χρήματα γιά ένα σωρό δουλειές, τί θά δώσης γιά νά ένισχύσης τό 
ταμείο της;

Αχμετ: Γιά τήν ώρα τίποτε. Μέ τό κτίσιμο τής κλινικής έφαγα δλες τις 
οικονομίες όχτώ χρόνων δουλειάς καί έχω χρεωθή άπό πάνω γιά νά τά βγάλω 
πέρα.

Τζεμάλ: Ούτε πενήντα λίρες;
"Αχμετ: Ούτε.
Τζεμάλ: Είναι δυνατόν; Κι άν πούμε λιγώτερα; Περίπου τριάντα;

A χ μ ε τ : ’Αφού θές τόσο έπεϊγον χρήματα έχω άπάνω μου δεκαοχτώ λίρες. 
Νά πάρε τις δεκαπέντε. (Βγάζει τό πορτοφόλι του καί τού δίνει).

Τζεμάλ: (Τά παίρνει) Καί γι’ αύτά τά λίγα νομίζω πώς πρέπει νά σ’ 
εύχαριστήσω έκ μέρους τής όργανώσεώς μας.

"Αχμετ: ’Άς ύποθέσουμε «έκ μέρους τής όργανώσεώς». θέλετε τίποτε 
άλλο;

Χακίς: Ό άρχηγός μάς είπε πώς σέ χρειάζεται, γιατρέ. Είσαι κατάλλη
λος γιά ένα σωρό δουλειές καί μέ τή μόρφωσί σου νομίζω πώς θά μάς είσαι άπα- 
ραίτητος. Είσαι άκόμη καλός κυνηγός, ξέρεις καλό σημάδι, ξέρεις άκόμη νά 
χρησιμοποιάς ένα σωρό δπλα.

"Αχμετ: Τί θέλει ό άρχηγός σας δηλαδή;
Χακίς: θέλει νά μπής στις όμάδες, νά σού άναθέση εύθύνες. Πρέπει νά 

γίνης κανονικό μέλος τής όργάνωσής μας, γιατρέ.
"Αχμετ: Κι άν δέν θελήσω; "Αν δέν συμφωνώ;
Τζεμάλ: Τότε μήν ξεχνάς κείνους τούς δυό «μορφωμένους» μας. Κι αύτοί 

δέν ήθελαν. Πήγαν νά μού βγάλουν κι έφημερίδα δική τους. Τώρα... είναι μακα
ρίτες I

"Αχμετ: Μέ άπειλεϊς, αί; Σέ πληροφορώ πώς δέ φοβάμαι. Τδξαιρα πώς 
θά μού τό πρότεινε αύτό καί τδχω σκεφτή.

Χακίς: Λοιπόν;
"Αχμετ: θά μπώ στήν όργάνωσή. θά μπώ γιά νά μπορώ νά λέω μιά σω

στή κουβέντα καί νά προσπαθήσω νά ίσιώσω ώρισμένα πράματα, δπως λόγου χάριν 
αύτές τις εισφορές έν όνόματι τού ταμείου τής όργανώσεώς πού είμαι βέβαιος πώς 
μπαίνουν σέ άλλα ιδιαίτερα ταμεία, έντελώς προσωπικά.

Τζεμάλ: Άχά! "Ετσι αΏ;
"Αχμετ: (Σταθερά) "Ετσι.
Τζεμάλ: (Σηκώνεται καί βγάζει περίστροφο) ’Αφού είναι έτσι...
"Αχμετ: (’Ατάραχος) Βλέπω πώς όπλοφορεϊς κιόλας. Συγχαρητήρια.
Χακίς: Τζεμάλ, τί πάς νά κάνης;
Τζεμάλ: "Ασε με νά κανονίσω αύτό τό λογαριασμό μέ τόν «κύριο 

γιατρό».
Χακίς: Κανένα λογαρισμό δέν έχεις νά κανονίσης μέ τό γιατρό. Πρώτα 

πρώτα θό βρής τόν μπελά σου άπό τόν άρχηγό, μά κι άπ’ τόν άρχηγό νά γλυ- 
τώσης θάχης νά κάνης μαζύ μου.

Τζεμάλ: "Ας είναι. ’Έχεις χάρη πού σέ θέλη ό άρχηγός. "Ελα, πάμε 
νά σέ πάρω νά τόν δής. "Αν δμως τολμήσης καί πής τίποτε γι αύτό πού φοβέρισες 
δέν τή γλυτώνεις. Καί νά θυμάσαι πάντα πώς έγώ είμαι ό Τζεμάλ Σεϊτεφέντης.

"Αχμετ: Τό ξέρω άπό καιρό αύτό... (Σηκώνονται καί προχωρούν πρός 
τήν έξοδο).
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Ούσεΐνης: (’Ακούεται πριν τελειώσουν νά σιγοβήχη άπ’ τό δωμάτιό 
του. Σάν βγουν δμως στον ήλιακό ό βήχας του δυναμώνει καί γίνεται άπαίσιος. 
Βγαίνει άπ’ τό ύπνοδωμάτιό του ένώ οί άλλοι έχουν ήδη βγή στόν ήλιακό. Φορεί 
μιά πουκαμίσα καί συνταράζεται άπό πνιχτό βήχα) Κούχ!... Κκκκκ... ’Ά... ’Αχμετ... 
"Αχ-μετ-μετ παι-αι-δί μου σώ-σε-σε με... (Βήχει).

"Αχμετ: (Γυρίζει άλαφιασμένος καί άρπάζει τόν πατέρα του πού είναι 
έτοιμος νά πέση) Πατέρα, έπαθε κρίση ή καρδιά σου!... ’Αδελφή, άδελφή... Γρή
γορα...

Μελβίν: (’Έρχεται) ”Ω άμάν, πάλιν ό γέρω Ούσεΐνης έπαθε κρίση.
"Αχμετ: ’Αδελφή τήν ένεση καί τό στηθοσκόπιο καί...
Μελβίν: (Τόν διακόπτει) Ξαίρω, ξαίρω γιατρέ. (Φεύγει τρεχτή).
"Αχμετ: (Του άνοίγει τό στήθος) Μή φοβάσαι πατέρα, είμαι έδώ θά σου 

περάση.
Ούσεΐνης: "Αχμετ... σώσε με... άμάν...
Φατμά: ("Ερχεται κι αύτή μέ πουκαμίσα) Άμάν Ούσεΐνη σ’ έπιασε 

έκείνο τό κακό πάλι...
"Αχμετ: Φατμά, έλα βοήθησε νά τόν πάρω στό δωμάτιό του. (Τόν 

παίρνουν).
Τζεμάλ: (Είναι μέ τόν Χακίς στήν πόρτα καί προχωρούν λίγο πιο πέρα). 

Τί γίνεται τώρα, ’Αλλάχ πελασινίβερσι; Δέ θάρθη;
Χακίς: Δέ μπορεί ν’ άφήση τόν κύρη του νά πεθάνη, Τζεμάλ. Καί δέ 

χάθηκε ό κόσμος αν δέν τόν πάμε άπόψε στόν άρχηγό.
"Αχμετ: (Βγαίνει άπ’ τό υπνοδωμάτιο του πατέρα) Μελβίν άργεΐς. (Σκον- 

τάφτει άπάνω τους) Νομίζω πώς πρέπει νά πηγαίνετε έσείς, δέ μπορώ νάρθώ 
μαζύ σας. Κι δσο γιά τόν άρχηγό σας, ξαίρω ποιος είναι καί πηγαίνω αύριο 
μονάχος μου. Μελβίν τήν ένεση καί τό στηθοσκόπιο. (Φαίνεται ή νοσοκόμα ένώ ό 
Ούσεΐνης έξακολουθεΐ νά βήχη καί νά φωνάζη τοΰ ’Αχμετ νά τόν σώση καί ή 
Φατμά κάνει φασαρία φωνάζοντας «άμάν Ούσεΐνης» καί τότε κλείνη ή Αύλαία).

ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ

Πρωί. Παραμονές Χριστουγέννων. Στό δωμάτιο είναι ή Γεκιανέ πού διαβάζει μ’ ενδια
φέρον μιά έφημερίδα, ή Φατμά πού σηκώνει τό δίσκο μέ τό πρόγευμα τοϋ γιατρού κι ό 
Ούσεΐνης πού κάθεται παίζοντας νευρικά τά δάχτυλά του στό τραπέζι.

Ούσεΐνης: Δηλαδή, Γεκιανέ, πώς έγινε μεγάλο πατιρτί ψές;
Γ ε κ ι ανέ : Ναί, μιά όμάδα δικών μας έπετέθη σ’ ένα αύτοκίνητο της άστυ- 

νομίας πού έκανε περιπολία.
Φατμά: Αύτό τό άκούμε άπ’ τά χαράματα πού ξυπνήσαμε. Κι ό γιατρός 

δέν έφαγε ούτε τό αύγό του, ούτε ήπιε τόν κοφέ του. Είναι καί τά μπισκόττα, μά 
αύτά πές ποτέ του δέν τ’ άγγίζει.

Γεκιανέ: Καλά δέ σάς είπε που θά πάη;
Ούσεΐνη ς : ’Όχι, ήρθε ό Τζεμάλ μέ δυό άλλους καί τόν πήραν βιαστικοί.
Γεκιανέ: Τότε θά πήγε σέ σύσκεψη.
Ούσεΐνης: Σκοτώθηκαν καί δυό αϊ; ΧμΙ... Τέλος πάντων, δτι είναι 

κισμέτι νά γίνη θά γίνη. "Ακόυσα πώς άρραβωνιάστηκε κι ή γειτόνισσά μας ή 
Χρυσή, είναι άλήθεια;

Φατμά : "Ακου πού ρωτά άν είναι άλήθεια!... Άφου ό ίδιος ό κύρης της 
μου τώπε. Έγώ δμως τδχα καταλάβει άπό καιρό.

Ούσεΐνης: Καί πώς τδχε καταλάβει τό λίγο σου μυαλό, Φατμά μου;
Φατμά: Γιατί έβλεπα αύτό τό νέο κάθε μιά καί δυό νά περνά άπ’ τό δρό

μο μας καί νά ξεροκαταπίνη καί νά ξερολαιμιάζει κατά τό σπίτι της.
Ούσεΐνης: Τώρα πού τό λές, μήν είναι ένας καστανός γκιαούρης ψηλός 

μέ γυαλιά;
Φατμά: Ναί, όλάν, ναί ! Λένε πώς είναι καλός κι έχούμενος.
Ούσεΐνης: (Σηκώνει τούς ώμους) Κισμέτι, κισμέτι. Τί άλλο γράφει ή 

εφημερίδα,- Γεκιανέ;
Γεκιανέ: Τί άλλο νά γράφει; Νά πώς... "Α, νά ό γιατρός.
"Αχμετ : (Μπαίνει μέ τό Χακίς. Είναι λιγάκι κατσουφιασμένος κι ό Χακίς 

πολύ σοβαρός).
Φατμά : (Ένώ βγαίνει μέ τό δίσκο) Γιατρέ, θά φας τώρα πού γύρισες;
"Αχμετ: ’Όχι, Φατμά, μονάχα καφέ ζεστό νά μου φτιάξης.
Γεκιανέ: Είσαστε σέ σύσκεψη; Τί είπατε; Τί άποφασίσατε;
"Αχμετ: Πολλά είπαμε, πολλά άποφασίσαμε, τώρα τί θά γίνη δέν ξέρω.
Ούσεΐνης: Δηλαδή είναι σοβαρά τά πράματα, "Αχμετ;
"Αχμετ: (’Ανάβει τσιγάρο καί δέ μιλά).
Γεκιανέ: Χακίς, τί κάνατε στή σύσκεψη; Τί έγινε;
Χακίς: ’Αποφασίσαμε νά κάνουμε φασαρίες γιά τις προτάσεις πού κάνουν 

οί ‘Έλληνες.
‘Ένας νέος Τούρκος: Γιατρέ, έφερα τό αύτοκίνητο μέ τά σακκιά, θά 

μάς δείξης που θά μπουν;
"Αχμετ: Ναί, έρχομαι. (Φεύγει).
Ούσεΐνης: Σακκιά; Τί σακκιά;
Χακίς: Σακκιά μέ άμμο μέσα.
Ούσεΐνης: Γιάνά πάω νά δώ. (Φεύγει).
Γεκιανέ: (Βλέπει άπ’ τήν άνοιχτή πόρτα άντρες πού άνεβάζουν στό 

δεύτερο πάτωμα σακκιά). Χακίς, θά μοΰ πής έπί τέλους τί έγινε καί τί σημαίνουν 
αύτά;

Χακίς: Μά σοΰ είπα, άποφασίσαμε νά κάνουμε πόλεμο γιά τις προτάσεις 
πού έκαναν οί γκιαούρηδες.

178
179Βιβ

λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Γεκιανέ: Μά είναι προτάσεις γιά άλλαγή ώρισμένων άρθρων του συντάγ
ματος πού έκαναν, δέν είναι γιά πόλεμο ή μήπως δέν κατάλαβα καλά;

Χακίς: ’Έτσι είναι μά οί άρχηγοί μας αύτό άποφάσισαν. Τά σχέδια έ- 
τοιμάστηκαν κι ώρίστηκαν τά μέρη οπού θά κάνουμε πυροβολεία καί νά ταμπου- 
ρωθουμε. ‘Ένα πυροβολείο θά είναι καί στή στέγη τής κλινικής, γι αύτό έφεραν 
τά σακκιά μέ τόν άμμο.

Γεκιανέ: Στή στέγη τής κλινικής; Δέν μπορεί νάναι δυνατό νά δέχτηκε 
τέτοιο πράμα ό γιατρός. ’Έχουμε πέντε χειρουργημένους μέσα κι άλλους άρ- 
ρώστους...

’Αχμετ : (Μπαίνοντας) Τί ήθελες νά κάνω, Γεκιανέ; Αύτή ήταν ή διαταγή. 
Γεκιανέ: Δέν έπρεπε νά δεχτής γιατρέ. ’Έχουμε έντεκα άρρώστους. 
Χακίς: Μήν άδικής τό γιατρό, ήταν άπ’ τούς λίγους πού τόλμησε νά πή 

πώς δέν έπρεπε ν’ άποφασίσουμε δ,τι άποφασίσαμε. Μίλησε μάλιστα περισσότερο 
άπ’ δ,τι έπρεπε μέ κίνδυνο νά παρεξηγηθή.

Γεκιανέ: Νά παρεξηγηθή ; Πώς δηλαδή ;
"Αχμετ: Επειδή είπα μιάν άλήθεια, Γεκιανέ: Πώς τό μόνο πού κάναμε 

τόσον καιρό ήταν νά πυργώνουμε παράταιρους κι άκαλαίσθητους μιναρέδες πάνω 
στις έκκλησιές τών χριστιανών, χαλώντας τήν άρχιτεκτονική τους μεγαλοπρέπεια.

Χακίς: Ναί, άλλά άπ’ αύτό κόντεψαν νά σέ πνίξουν καί δέν έφτανε αύτό 
έσύ προχώρησες πάρα πέρα, γιατρέ.

Γεκιανέ: Τί άλλο είπε, Χακίς;
Χακίς: Είπε πώς αύτή είναι δλη κι δλη ή δομή καί ή προσωπικότητα κάθε 

Τούρκου. "Ενας Ελληνοχριστιανικός ναός μέ μόνο τούρκικο σημείο τό μιναρέ.
Γ ε κ ι α ν έ : Δέν είναι δυνατό, "Αχμετ !
"Αχμετ: Είχα θυμώσει πολύ καί τώπα, κι άν τό άναγνωρίζαμε θά μπο

ρούσαμε νά είμαστε έκατό φορές πιό προοδευμένοι άπό τώρα. Ναί, ν’ άποτε- 
λουμε αύτή τή φυλή δπως τήν έβγαλαν οί περιστάσεις τής ιστορίας καί μέ θε
μέλιο αύτό νά προχωρήσουμε. Είχα δικαίωμα νά πώ τί πιστεύω, ήταν σύσκεψη κι 
ό καθένας έπρεπε νά πή τίμια κι είλικρινά τή γνώμη του. Έσύ, Χακίς, πού δέν 
άνοιξες τό στόμα σου ούτε μιά φορά στή σύσκεψη, θά συμφωνής μέ τις άποφάσεις 
της φυσικά.

Χακίς: Οί άποφάσεις ήταν παρμένες άπό πρίν, "Αχμετ, καί ή σύσκεψη 
έγινε μόνο γιά φιγούρα. Αύτό κατάλαβα τουλάχιστον έγώ καί γι’ αύτό δέν μίλησα 
καθόλου. "Οσο γιά τις άποφάσεις της...

"Αχμετ: Τί γνώμη έχεις γι’ αύτές; Μίλα, δέν πρόκειται νά σέ πνίξη 
κανένας έδώ.

Χακίς: Μιά άπόφαση μου κάθισε στό στομάχι.
"Αχμετ: (Μέ πικρή ειρωνεία) Μόνο μιά, αΐ;
Χακίς: Είναι κι άλλες, αύτή δμως ιδιαίτερα.
Γ ε κ ι α ν έ : Ποιά;
Χακίς: Τό δτι συμφώνησαν νά σκάψουμε τουνέλι ύπόγειο πού νά τελειώ- 

νη κάτω άπό τήν έκκλησία.
Γεκιανέ: ’Εκκλησία; Ποιά έκκλησία;
Χακίς: Τί σημασία έχει ποιά;
"Α χ μ ε τ : (Πάλι μέ πικρή ειρωνεία) Υποτίθεται πώς τ*  όνομά της πρέπει 

νά κρατηθή μυστικό.
Γ εκιανέ: Μά γιά ποιό σκοπό θά κάνουν ύπόγεια σύραγγα;
Χακίς: Γιά νά βάλουμε έκρηκτικές ύλες καί νά τήν άνατινάξουμε στις 

είκοσιπέντε του μηνός, τά Χριστούγεννα δηλαδή, πού θάναι γεμάτη Χριστιανούς.
Γεκιανέ: Δέν είναι δυνατό! Στήν έκκλησιά τά περισσότερα θάναι μικρά 

παιδιά καί γυναίκες. Πώς μπόρεσαν νά δικαιολογήσουν μιάν άπάνθρωπη πράξη;

"Αχμετ : Μίλησε ό άρχηγός κι είπε πώς άπό καθήκο πρέπει νά γίνη αύτό 
γιά νά τρομοκρατηθούν οί "Ελληνες καί νά παραλύση κάθε άντίστασή τους. Μή 
ρωτάς νά μάθης περισσότερα, Γεκιανέ, γιατί θά σέ πιάση καί σένα άναγούλα.

Γεκιανέ: "Ενα μονάχα θέλω νά ρωτήσω άκόμη: Γιατί δέχτηκες νά 
φτιάξουν πυροβολείο στή στέγη τής κλινικής;

ΑΧΗετ: ’Ανήκω σέ μιά όργάνωση, καί μιά κι άποφάσισε πόλεμο, έστω 
κι άν δέν συμφωνώ πρέπει νά ύπακούσω. Γι’ αύτό δέχτηκα. (‘Η Φατμά φέρνει τόν 
καφέ καί φεύγει).

Γεκιανέ: Μά γιά ένα έπεισόδιο άπλό, γιά μιά συμπλοκή μέ ένα άστυ- 
νομικό αύτοκίνητο...

’Ά χ μ ε τ : Δέν ήταν τόσο τυχαίο δσο τό γράψουν οί έφημερίδες. Τό θέλαμε 
καί τό κάναμε.

"Ενας νέος Τούρκος: (’Απ’ τήν πόρτα τοΰ ήλιακοΰ φορτωμένος ένα 
σακκί άμμο). Νά τά βάλουμε δλα ή δχι;

Χακίς: "Ασε νά πάω έγώ νά δώ, γιατρέ. (Φεύγει).
Γ εκιανέ: "Ελα τόν καφέ σου, "Αχμετ.
"Αχμετ: (Κάθεται καί τόν παίρνει σιωπηλός)'
Γεκιανέ: Τί λές νά γίνη ;
"Αχμετ: Ούτε ό ίδιος ό ’Αλλάχ δέ θά ξέρη. 'Η άτμόσφαιρα είναι τόσο 

ήλεκτρισμένη. Κι οί "Ελληνες θά κατάλαβαν τά σχέδιά μας. Πρόσεξα καί στούς 
δρόμους τώρα. Είναι σχεδόν έρημοι κι οί λιγοστοί διαβάτες περνούν βιαστικά. 
(Τήν προσέχει πού πλησιάζει στό παράθυρο). Τί βλέπεις άπ’ τό παράθυρο; Είναι 
κανείς έξω;

Γεκιανέ: "Οχι, μονάχα ή γειτονοπούλα μας ή Χρυσή κλείνει βιαστικά 
χλωμή τά παραθυρόφυλλα τοΰ σπιτιού της. Κι ή καϋμένη μόλις άρραβωνιάστηκε.

"Αχμετ: (Σφίγγει άπότομα τό φλυτζάνι του καί σηκώνεται άργά κοιτά
ζοντας πρός τό κενό μπροστά του) Άρραβωνιάστηκε; Ή Χρυσή;

Γ εκιανέ: Ναί.
"Αχμετ: (Γυρίζει τήν πλάτη του πρός τό κοινό βλέποντας πρός τόν τοίχο). 

’Ασφαλώς θάναι ένας ψηλός νέος πού φορά γυαλιά καί πού άπό καιρό τόν βλέπω 
νά γυροφέρνη έδώ γύρω καί... καί... Αύτός δέν είναι;

Γεκιανέ: (Τόν πλησιάζει) Ναί, αύτός. (Μικρή δισταχτική παύση). 
"Αχμετ, τδξερες άπό πρίν, τό περίμενες. Δέν πρέπει νά... θυμάσαι πού μοΰ τώπες 
τόν περασμένο ’Απρίλη; Είναι μιά χίμαιρα, ένα δνειρο πού θά πεθάνη.

"Αχμετ: (Σκύβει τό κεφάλι χωρίς νά γυρίση). Τδχεις καταλάβει, βλέπω.
Γεκιανέ: Δέ χρειάστηκε νά σκεψτώ πολύ. Λίγο υστέρα άπό κείνη τή 

μέρα πού μοΰ μίλησες...
"Αχμετ: (Γυρίζει) Καί δέ μοΰ κρατάς κακία;
Γεκιανέ: Κακία!... 'Η Γεκιανέ τίποτε άλλο δέ μπορεί νά νοιώση γιά τόν 

"Αχμετ έχτός άπό άγάπη.
"Αχμετ: (Ξαναγυρίζει τήν πλάτη του καί σκύβει ντροπιασμένος μπήγοντας 

τά χέρια στά μαλιά).
Γ εκιανέ: Μέ... μέ συγχωρείς. Είχα ύποσχεθή στόν έαυτό μου νά μή 

ξεστομίσω κάτι τέτοιο πρίν μοΰ πής πώς τέλειωσε ή χίμαιρα, μά νά πού.... Μέ 
συγχωρείς... (Πάει νά φύγη). ·

"Αχμετ: (Γυρίζει) Γεκιανέ, γιά τό θεό μή μοΰ ζητάς συγγνώμη. Έσύ 
έχεις θυσιαστή πραγματικά γιά μένα καί γώ... (Τής παίρνει τά χέρια), Έγώ 
πρέπει νά σοΰ ζητήσω χίλιες συγγνώμες. (Τής φιλά τά χέρια).

Τζεμάλ: (Μπαίρνει κρατώντας ένα αύτόματο στά χέρια) 'Ωραία!... 
"Εχουμε πόλεμο, έφτασε ή ώρα νά πολεμήσουμε κι ό κύριος γιατρός σαλιαρίζει 
μέ τή νοσοκόμα του !
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"Αχμετ: (θυμωμένα) Τζεμάλ, δάγκωσε τή γλώσσα σου, προτού μετα- 
νοιώσης.

Τζεμάλ: Καλά, ενα λόγο είπα. Δέ μου λές, τί θά γίνη μέ τούς άρρώ- 
στους σου; Μέ είδαν μέ τό αύτόματο στό χέρι καί αλαφιάστηκαν καί τώρα μπερ
δεύονται μέσα στά πόδια έκείνων πού κουβαλούν τά σακκιά άπάνω.

"Αχμετ: Ποιος θοδπε νά μπής στους θαλάμους τών άσθενών;
Γ ε κ ι α ν έ : Μην άνησυχής, γιατρέ, θά πάω έγώ νά τούς ήρεμήσω. (Φεύγει). 
Τζεμάλ: Κι έγώ τώρα θά πάω νά φέρω τά παλληκάρια μου πού θά κά

νουν τήν άρχή τής έπίθεσης στά γκιαούρικα σπίτια.
"Αχμετ: Στά σπίτια;
Τζεμάλ: "Εμ, που άλλου; Νά δής γούστο πού θάχηΐ... (Φεύγει).
"Αχμετ: Γούστο; (Προχωρεί πρός τό παράθυρο) Δέν είναι κρίμα έξ αι

τίας μιας χούφτας ανόητων Τζεμάληδων νά αίματοκυλιστή τ’ ώραίο τούτο νησί. 
Τό νησί μου, ό τόπος πού γεννήθηκα! Κι όμως πάντα κάθε τόπος πέφτει στή δυ
στυχία τού πολέμου άπό μιά χούφτα ανόητων Τζεμάληδων! ’Ώ ’Αλλάχ! (Παύση. 
Κάτι βλέπει καί σκύβει έξω άπ’ τό παράθυρο). Πού πάει ή Χρυσή μέ τή βαλίτσα 
καί στόν μπόγο στό χέρι; (Φωνάζει) Χρυσή, πού πας; Χρυσή!... Χρυσή, άν βρε- 
θής σέ δύσκολη θέση έλα δώ στήν κλινική άκοΰς; Χρυσή... (Στόν έαυτό του) Δέ 
μ’ άπάντησε, προχώρησε χωρίς νά γυρίση νά μέ κοιτάξη. θά πηγαίνη σέ κανένα 
γνωστό της σπίτι πού είναι πιό άσφαλισμένο. θά φοβάται μονάχη έδώ. Μά πού 
πήγαινε, πήγαινε πρός τά κάτω! Κι ό Τζεμάλ άπ’ έκεί θά φέρη τήν ομάδα του. 
’Αμάν! Τί μπορώ νά κάνω τώρα; (’Ακούονται φωνές στήν άρχή ξέμακρες). ”Αν 
δέ προφτάση νά φύγη; (Στήνει άφτί στις φωνές) Κάτι άκούω. "Αρχισαν, φαίνεται. 
”Ω ’Αλλάχ! Καί δυναμώνουν, έρχονται κατά δώ. Δέ θά πρόφτασε ή Χρυσή. 
(Τρέχει έξω).

(Οί φωνές δσο πάνε πλησιάζουν καί ξεχωρίζουν. Είναι άνάμικτες τουρκικές κι 
έλληνικές λέξεις άνακατεμένες μ’ έπιφωνήματα τρόμου, δπως: «Τούρκοι! Τούρκοι! 
’Αμάν, Σωθήτε Χριστιανοί! κ.λ.π.»).

Φατμά: (Μπαίνει καί βλέπει άπ’ τό παράθυρο) ’Αμάν, ’Αλλάχ! θά τούς 
φάμε τούς γκιαούρηδες. Μά πάλι δέν είναι κρίμα, ζάβαλλί μου!...

Ούσεΐνης: (Μπαίνει μασουλώντας κάτι) Τί μουρμουράς, Φατμά; ”Αν 
είναι κισμέτι νά τούς φάμε θά τούς φάμε, αν είναι κισμέτι νά μάς φάνε θά μάς 
φάνε. "Ερχονται κατά δώ;

Φατμά: (Σκύβει) Ναί, μά είναι μακρυά άκόμη. Τρέχει ένας κρατώντας... 
Μά είναι ό "Αχμετ πού τρέχει κρατώντας άπ’ τό χέρι... ,

Ούσεΐνης: Τί; (Σκύβει κι αύτός άπ’ τό παράθυρο) Πού είναι;
Φατμά : Μπήκε σπίτι.
"Αχμετ: (Μπαίνει λαχανιασμένος κρατώντας άπ’ τό χέρι τή Χρυσή).
X ρ υ σή : Παναγία μου !
"Αχμετ: Μή φοβάσαι έδώ, Χρυσή, είσαι άσφαλισμένη.
Ούσεΐνης: Μά τί...
"Αχμετ: (Τόν διακόπτει) Πατέρα, Φατμά, καλύτερα νά πάτε στήν κου

ζίνα. Έδώ τώρα μπορεί νάρθή άστυνομία καί ν’ άρχίσουν πυροβολισμοί. 
Κι άκουστε μήν πήτε πώς έχω φέρει έδώ τή Χρυσή, αι; Σέ κανένα. Εμπρός.

Ούσεΐνης — Φατμά: (Βγαίνουν έξω κι ό "Αχμετ κλειδώνει τήν πόρτα). 
Χρυσή : Φοβάμαι !
"Αχμετ: Σού είπα είσαι άσφαλισμένη έδώ.
Χρυσή: "Οχι, θέλω νά φύγω.
"A X μ ε τ : Νά πας πού; Μή λές τρέλλες.
Χρυσή: Ώ θεέ μου !... (Κλαίει μέ λυγμούς σκεπάζοντας τό πρόσωπό της). 
"Αχμετ: Μήν κάνεις έτσι, Χρυσή. Έσύ σάν πολεμούσατε τούς "Αγγλους 

δέ φοβήθηκες ούτε σάν σέ συλλάβανε καί σέ πήγαν φυλακή.
X ρ υ σ~ή : Ναί, μά τώρα δέν είναι "Αγγλοι. Τώρα είναι Τούρκοι. Τούς 

άκουσες πώς ούρλιάζουν; Είναι Τούρκοι τώρα, σφάζουν, βασανίζουν... Ξέρεις τί 
είναι Τούρκοι; "Αχμετ;

"Αχμετ: ("Υστερα άπό λίγη σιωπή βαρειά) Ξέρω, Χρυσή, ξέρω.
Χρυσή: (Καταλαβαίνει τή γκάφα της) Ώ θεέ μου!... Συγγνώμη... Μά 

εσύ Αχμετ δέν είσαι σάν τούς άλλους, δέν έννοούσα...
"Αχμετ: Είμαι καί γώ Τούρκος, Χρυσή.
Χρυσή: (Τάχει χαμένα) Δέν έννοούσα...
"Αχμετ: Δέ μέ πείραξε.
Χρυσή : Τώρα τί θ’ άπογίνω;

A X μ ε τ : θά μείνης λίγο κρυμμένη έδώ ώς δτου μπορέσης νά πας στούς 
δικούς σου. Πού πήγαινες μέ τή βαλίτσα καί τόν μπόγο;

Χρυσή: Πήγαινα στού άρραβωνιαστικού μου, άπό ψές μού έχει πή πώς 
αν γίνουν τίποτε φασαρίες νά πάω σπίτι του χωρίς άργοπορία. Βέβαια τώρα... 
Kccì τη βαλίτσα, τήν έχασα, τίποτε δέ μέύμεινε, τίποτε. (Ψάχνει άσυναίσθητα τήν 
τσέπη της καί βγάζει ένα μικρό εύαγγέλιο). "Οχι, μούμεινε τό εύαγγέλιό μου 
έδώ στήν τσέπη μου. Αύτό μέ προστάτεψε, πάντα μέ προστατεύει. (’Ακούεται ένας 
πυροβολισμός). "Α ! '’Ήταν πυροβολισμός αύτός!

’Ά X μ ε τ : Ναί, θά έφτασε ή άστυνομία φαίνεται. (ΟΙ πυροβολισμοί συνεχί
ζονται πιό πυκνοί καί πιό κοντά. Μιά σφαίρα περνά άπ’ τό παράθυρο καί σπάζον
τας τό τζάμι σφηνώνεται στόν τοίχο). Σκύψε, σκύψε. (Τήν παίρνει καί τήν άναγ- 
κάζει νά στριμωχτή μαζύ του στή γωνιά).

Φωνή: (’Απ’ έξω) Οί Τούρκοι, σωθήτε, Χριστιανοί. "Α!...
Χρυσή: ’Άν μέ σκοτώσουν οί άλλοι;
"Αχμετ: Δέν θ’ άφίσω νά σού κάνουν κακό.
Χρυσή : Δέν τό πιστεύω, δέν ύπάρχει λόγος νά μήν τούς άφίσης, δέν ύπάρ- 

χει, ώ θεέ μου!
"Αχμετ: Σ’ άγαπώ Χρυσή, δέν είναι άρκετός λόγος αύτός;
Χρυσή: (’Απομακρύνεται άπό κοντά του φοβισμένη) "Ωστε γι’ αύτό!... 

Ώ θεέ μου καλύτερα... νά βγώ στό δρόμο νά φύγω!... Νά φύγω. (Τρέχει πρός 
τήν πόρτα καί βρίσκοντάς την κλειδωμένη τήν τραντάζει).

"Αχμετ: Πρόσεχε, μπορεί νά ξαναπυροβολήσουν έδώ κοντά. Χρυσή ! 
(Τρέχει, τήν άρπάζει άπ’ τούς ώμους καί τήν τραντάζει). Δέ θά φύγης, άκοΰς; 
Δέ θά φύγης! Δέν έννοούσα δτι... μέ παρεξήγησες...

Χρυσή: (Χωρίς νά τόν άκούει) Είσαι καί σύ σάν τούς άλλους, δπως 
έκείνος πού έτρεχε πριν λίγο μέ τό μαχαίρι στό στόμα κατά πάνω μου, σκύλε!... 
Σ κύλλε...

"Αχμετ : Πάψε, πάψε ! (Τή σφίγγει άγρια άπάνω του).
X ρ υσ ή : "Οχι, άσε με νά φύγω σκύλλε, σκυ... μή... μή μέ φιλάς... μή...
"Αχμετ: (Κατορθώνει καί τή φιλά κι ύστερα μέ βραχνιασμένη άπ’ τό 

θυμό φωνή). Ναί, σ’ άγαπώ Χρυσή, μά δέν είναι γι αύτό πού σέ φίλησα. "Οχι. 
Σέ φίλησα γιά νά τδχης καϋμό άν γλυτώσης, πώς σέ φίλησε ένας άβάφτιστος 
σκύλος. ΓΓ αύτό! Τώρα άν θές νά φύγης, φύγε, μά κοίταξε πρώτα νά δής τί γί
νεται έξω άπ’ αύτό τό παράθυρο κι ύστερα άποφασίζεις. Βλέπεις! (Τή σέρνει καί 
τήν άναγκάζει νά κοιτάξη άπ’ τό παράθυρο). Είναι δλο μανιασμένοι Τούρκοι στό 
δρόμο πού θά σέ κομματιάσουν μόλις ξεμυτίσης άπ’ έδώ).

Χρυσή: (Γουρλώνει τά μάτια καί βγάζει μιά στριγγιά) "Α!... (Γυρίζει 
καί σκεπάζει μέ τό χέρι τό πρόσωπο).

"Αχμετ: Χρυσή, τί είναι, τί έπαθες;
Χρυσή: Τουσπασαν τό κεφάλι, τόν σκότωσαν καί πετάχτηκαν έξω τά 

183182 Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



μυαλά του καί κόλλησαν άπάνω στήν άσφαλτο του δρόμου... (Κλαίει) Ώ θεέ 
μου !...

’Άχμετ: Ποιανού; (Κοιτά) ’Αμάν, είναι δ βοηθός τής κυράς Κατίνας τής 
φουρνάρισσας! Καί τό παιδί τής κυρά Κατίνας! Δέν μπορούν, δέν είναι δυνατό... 
Κι δμως... (Παίρνει άπ’ τούς ώμους τή Χρυσή καί τήν τραντάζει) Χρυσή, μή φύγης 
άπ’ έδώ, άκούς; Μή φύγης καί θά γυρίσω άμέσως, φυλάξου μή τυχόν καί ρίξουν 
καμιά σφαίρα (Φεύγει).

Χρυσή: ^Ω θεέ μου, τί νά κάνω, τί κόλαση είναι τούτη!... (Οί φωνές 
έξακολουθουν). Καί που πήγε ό ’Άχμετ, γιατί μ’ άφησε μόνη, άν μέ βρουν έδώ.„

’Ά X μ ε τ : (Φαίνεται έξω άπ’ τό παράθυρο κρατώντας τό παιδί τής κυρά 
Κατίνας μικρό κάπου τεσσάρων χρόνων) Χρυσή, Χρυσή που είσαι; ’Έλα πάρε τό 
παιδί τις κυρά Κατίνας ! Χρυσή !

Χρυσή: Ναι, ’Άχμετ, δώσε μου το!... (Τό παίρνει άπ’ τό παράθυρο, τό 
παιδί κλαίει).

’Άχμετ : Στάσου, έλα άκόμη ένα. (Τής δίνει άκόμη ένα παιδί). Χρυσή, μ’ 
άκους; Πάρτα στό δωμάτιό μου, στό δωμάτιο που είναι άριστερά, κλείδωσε τήν 
πόρτα κι άνοιξε τό παράθυρο πού βλέπει στή πίσω μεριά τής αύλής γιά νά σου 
δώσω άπ’ έκεί δσα παιδιά βρώ. Κατάλαβες; (Φεύγει άπ’ τό παράθυρο).

Χρυσή: Ναί, έλάτε, μήν κλαίτε, έλάτε γρήγορα άπ’ έδώ. (Τά παίρνει 
καί πηγαίνει στό δωμάτιο του ’Άχμετ).

Γεκιανέ: (Τρέχει άπ’ τόν ήλιακό). Γιατρέ, δ χειρουργημένος του δωμα
τίου έξη... ’Άχμετ! Δέν είναι έδώ! (Δοκιμάζει τδ δωμάτιό του) Καί τδ δωμάτιό 
του είναι κλειδωμένο.

Τ ζ ε μ ά λ : (Μπαίνει μέσα μέ τδ αύτόματό του καί μέ τδ Χακίς). Οδφ ! 
Κουράστηκα !

Γεκιανέ: Είδατε τδ γιατρό πουθενά;
Χακίς: ’Όχι, έγώ ήμουνα άπάνω στό πυροβολείο.
Τ ζ ε μ ά λ : Έγώ τόν είδα νά σέρνη μιά γκιαούρισσα δμορφούλα στό δρόμο.
Γεκιανέ: Τόν θέλω γιά έναν άρρωστο, Τζεμάλ, καί ν’ άφίσης τ’ άστεία. 

(Φεύγει).
Τζεμάλ: Νομίζεις πώς είναι ψέματα; Χά! Χά!... Χακίς, είδες τα παλλη- 

κάρια τής δμάδας μου; Γιασιασίν! Γιασιασιν, παλληκάρια μια φορά.
(Χτυπά τό τηλέφωνο).
Τζεμάλ: (Τδ παίρνει) Εμπρός;... ’Όχι, ό Τζεμάλ έδώ... Ναί... Μάλιστα 

άρχηγέ... Τ...τί; Αμάν, Αλλάχ!... (Στέκει σάν παλαβός).,
Χακίς: (Ανήσυχα του παίρνει τδ τηλέφωνο άπ’ τά χέρια) Ναί... έπι- 

τίθενται;... Ν’ ν’ άρχίσουμε τά πυροβολεία;... Ναί... στή στή στέγη... δηλαδή...

’Άχμετ: (Μπαίνει λαχανιασμένος) Τί γίνεται; (Τούς βλέπει παράξε
νε μένος) .

Χακίς: Ναί... Είναι έδώ δ γιατρός.
’Άχμετ: Μέ θέλουν; (Παίρνει τδ τηλέφωνο) Εμπρός;... Μάλιστα δ ίδιος... 

Ναί, ό ’Άχμετ Άλήμπεης, τί είναι... Μάλιστα άρχηγέ... Άμέσως... Μήν άνησυχητε. 
Νά φοβηθούμε; Γιατί;... ’Όχι, δχι... Ναί, θά έκτελέσουμε κάθε ^διαταγή. (Κλείνει 
τδ τηλέφωνο). Τί παλαβώσατε, δέ σάς είπε τή διαταγή; Οί "Ελληνες άντεπιτί- 
θενται τώρα. Μάζεψε τά παλληκάρια σου Τζεμάλ, καί πάρε τα στό πυροβολείο 
ποδναι στό σπίτι τού Ραούφ. Ό Χακίς καί τέσσερις άπ’ τήν δμάδα του φτάνουν 
γιά τδ πυροβολείο τής κλινικής. Πήγαινε καί σύ Χακίς καί φέρε τέσσερα παλ
ληκάρια. . ο , « , eΤζεμάλ: Πώς δηλαδή; Κι άν μέ κόψουν στό δρόμο οι γκιαούρηδες;

"Αχμετ: (Μέ όργισμένη ειρωνεία). Νά τούς πιής τδ αίμα, Τζεμάλ 

Σεϊτεφέντη. Τόσους μήνες μάς έφαγες τ’ αύτιά μ’ αύτό. Έδώ σας θέλω νά πο
λεμήσετε πού θ’ άντιμετωπίσετε πολεμιστές κΓ δχι άοπλο πληθυσμό καί γυναικό
παιδα. Σείς θέλατε τόν πόλεμο. Εμπρός λοιπόν, πολεμήστε. Έγώ άνεβαίνω 
άπάνω στό πυροβολείο γιά ν’ άρχίσω νά βάλλω πρός τή διεύθυνση τού έχθροΰ 
ώς δτου γυρίσης μέ τά παλληκάρια σου, Χακίς.

(Φεύγει καί τόν άκολουθοΰν καί ό Τζεμάλ μέ τό Χακίς. Γιά μερικές στιγμές 
άρχίζουν πυκνές ρυπές αύτομάτων).

Ούσεΐνης: (Μπαίνει φοβισμένος μέ τή Φατμά) Αλλάχ, Αλλάχ! Τί 
κακό είναι τούτο, τί κακό... Φατμά!

Φατμά: Τί είναι;
Ούσεΐνης: Είσαι δώ;
Φατμά: Ναί, (Μιά σφαίρα μπαίνει στό σπίτι) Αμάν, άμάν!... Άπ*  τό 

παράθυρο μπήκε αύτή ή σφαίρα. Άμάν...
Ούσεΐνης: (Κλαψιάρικα) Κλείσε τό παράθυρο, Φατμά, κλείσε το.
Φατμά: Έγώ !
Ούσεΐνης: Έσύ;
Φατμά: Γιατί έγώ κι δχι έσύ ;
Ούσεΐνης: Γιατί πάντα, τόσα χρόνια τοδλεγα: «Κλείσε τό παράθυρο, 

Φαμτά» καί τδκλεινες.
Φατμά : Τώρα δέν είναι τό ίδιο, Ούσεΐνη. Τώρα νά τό κλείσουμε κι οί δυό. 

Έγώ τό ένα φύλλο καί σύ τό άλλο.
Ούσεΐνης: Κι δτι είναι κισμέτι...
Φατμά: (Συμπληρώνει) ...νά γίνη. (Προχωρούν σκυφτά καί φοβισμένα 

μέ προφυλάξεις καί κλείνουν τά παραθυρόφυλλα κι ύστερα κάθονται κι οί δυό 
κατάχαμα).

Ούσεΐνης: Φατμά;
Φατμά: Ναί;
Ούσεΐνης: Ζής;

' Φατμά: Ζώ.
Ούσεΐνης: (Αναστενάζοντας) ‘’Ήταν κισμέτι νά ζήσουμε!
Φατμά: Δοξάζω τόν Αλλάχ !... (Χτυπά τό τηλέφωνο) Πάρτο έσύ Ούσεΐνη, 

τό τηλέφωνο, δέν μπορούμε νά τό πάρουμε κι οί δυό.
Ούσεΐνης: (Τό παίρνει) Εμπρός... έμπρός... Τί; Τό γιατρό; Δέν είν*  

έδώ. Τί; Πολλοί πληγωμένοι;... *Άν  είναι κισμέτι γυιέ μου, τί νά κάμουμε. Τί; 
Τί είπες; Άσσιχτίρ; ’Ά ! ξέρεις ποιός είμαι καί μου λές άσσιχτίρ έμένα;... 
Άλλάχπελασ ιν ί β ερσ ιν...

Γεκιανέ: (Μπαίνει μέσα) Τί είναι; Τί συμβαίνει.
Ούσεΐνης: Νά, αύτός δ τομούζ...
Γεκιανέ: Γιάνά δώ, σέ παρακαλώ. (Τού παίρνει τό τηλέφωνο). Έμπρός, 

ή ύπεύθυνη νοσοκόμος έδώ... Ναί, ναί ή Γεκιανέ... Ό γιατρός δέν είναι έδώ, είναι 
άπάνω στό πυροβολείο... Σοβαρά;... Πολλούς πληγωμένους;... Καί βεβαίως θά 
τούς δεχτούμε στήν κλινική καί θά κάνουμε δ,τι μπορούσε ύπό έναν δρο μονάχα... 
Ναί ύπό έναν δρο: Νά μετακομίσετε άλλου τό πυροβολείο άπ’ τή στέγη τής κλι
νικής... ’Όχι δέν είμαι δειλή άλλά ώς άρχινοσοκόμος τής κλινικής δέν δέχομαι νά 
είναι καί τά δυό. Στό ίδιο οίκημα δέν μπορεί νάναι καί τά δυό, δέν συμβιβάζονται... 
Μάλιστα... Εύχαριστώ. θά άνέβω νά πώ τού γιατρού νά κατέβη καί νά φροντίση 
γιά τούς τραυματίες, μήν έχετε έννοια... “Οσους μπορούμε. Γειά! (Κλείνει). Φατμά, 
άναψε δλα τά καζάνια καί φρόντισε νά μαγειρέψης μεγάλες ποσότητες φαγητών, 
δ,τι καί νάναι. θάρθούν πολλοί πληγωμένοι. Έγώ πάω νά φωνάξω τόν γιατρό.

( Α ύ λ α ί α )
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΑΞΗ

Τό ίδιο βράδυ. Στό δωμάτιο, πού είναι αρκετά ακατάστατο, κάθονται ό Ούσείνης, ή 
Φατμά, ένας πληγωμένος στό χέρι, ένας άλλος μέ έπίδεσμο στό κεφάλι, ό Τζεμάλ πού έχει 
σκισμένο τό παντελόνι του καί στή κνήμη του πού μένει γυμνή φαίνεται ένας ματωμένος 
έπίδεσμος. Είναι φρουρός τής κλινικής καί κρατά τό αυτόματό του. Άκοΰνε ολοι προσεκτι
κά νέα, άπό τό ραδιόφωνο. Άπό παντού φτάνουν βογγητά πληγωμένων κι’ ένα μονότονο 
«άμάν - άμάν» ! Άκούγονται πότε συχνότερα καί πότε αραιότερα ριπές καί πυροβολισμοί.

Ρ α δ ι ό φ ω ν ο : «ΟΙ Τούρκοι στασιασταί άπωθήθησαν κι έγκατέλειψαν πολλά 
φυλάκιά τους, οί άπώλειές των είναι σοβαρές».

Ούσεΐνη ς : Άμάν τί πάθαμε !...
Πληγωμένος: Μήν τόν άκοΰτε αύτόν τί λέει είναι ψευτιές τά περισσό

τερα, μιά καί οί γκιαούρηδες μας πήραν τόν ραδιοσταθμό.
B' Πληγωμένος: Δέν είναι καί τόσο ψευτιές, Όσμάν. "Ολοι μας τρέ- 

ξαμε σάν λαγοί σάν άρχισαν οί γκιαούρηδες τήν έπίθεση. Αύτή είναι ή άλήθεια.
"A X μ ε τ : (Μπαίνει άκολουθούμενος άπό τή Γεκιανέ. Είναι κουρασμένος κι 

ή μπλούζα του καταματωμένη. Στό λαιμό έχει κρεμασμένο τό στηθοσκόπιό του). 
Καλησπέρα σας!

Γ ε κ ι α ν έ : (Είναι στά ίδια περίπου χάλια μέ τό γιατρό).
"Ολοι: Καλησπέρα !
Πληγωμένος: (Σηκώνεται άπ’ τήν πολυθρόνα) Κάθισε γιατρέ !
"A X μ ε τ : (Καθίζει κουρασμένα) Εύχαριστώ !
Γεκιανέ : "Ενα καφέ, γιατρέ, παίρνεις; θά σέ ξεκουράση.
’Άχμετ: Ναί, μά κάθισε, μήν πας έσύ, είσαι πιο κουρασμένη κι άπό μένα.
Φατμά: Πάω έγώ, νά σάς φέρω. Κάτσε, Γεκιανέ. (Φεύγει).
"A X μ ε τ : (Προσέχει τό ραδιόφωνο) Κλείστε αύτό τό ραδιόφωνο, μας τρελ- 

λαίνει περισσότερο.
Πληγωμένος: (Τό κλείνει) ’Έχεις δίκιο, γιατρέ!
’Άχμετ: ("Υστερα άπό βαρειά σιωπή). Τί ώρα είναι άραγε;
Γεκιανέ: (Κοιτά τό ρολόϊ της). Κοντεύουν δέκα.
Άχ μετ : Ελπίζω νά φτάσουν καλά τά 25 γυναικόπαιδά μας.
(Χτυπά τό τηλέφωνο. *Η  Γεκιανέ τό παίρνει).
Γεκιανέ: Εμπρός! Ναί, είναι δω. (Στόν ’Άχμετ) Γιατρέ σέ ζητά ό 

αρχηγός.
’Άχμετ: (Παίρνει τό τηλέφωνο) Μάλιστα, τηλεφώνησε ό ίδιος. Φοβήθηκαν 

καί τάχε μαζέψει σπίτι του. Τώρα θά τ’ άφίση νά προχωρήσουν άπ’ τό τελευταίο 
έλληνικό φυλάκιο στήν τουρκική συνοικία... Ναί, άκριβώς σ’ αυτό τό μέρος. Προσέ
χετε μήν πυροβολήσετε. ’Αδύνατο νάναι παγίδα. Σάς τό έγγυώμαι. Τί άλλο, άρχηγέ; 
Τί;... Πόσους;... Καλά, μπορώ νά τούς κανονίσω. Σέ πόση ώρα;... Καλά, θά τούς 
περιμένουμε. (Κλείνει).

Γεκιανέ: θά μάς φέρουν κι άλλους τραυματίες;
’Άχμετ: Ναί, σέ καμιά ώρα, τό πολύ ένάμισυ.
Γεκιανέ: Μά που θά τούς βάλουμε; ’Έχουν γεμίσει οί θάλαμοι, κι οί 

διάδρομοι, άκόμη και στήν κουζίνα έχουμε βάλει.
’Άχμετ: θά μπορέσουμε νά τούς βάλουμε καί σέ γειτονικά σπίτια, δέ 

μπορούμε;
Γεκιανέ: Πώς θά τρέχουμε νά τούς βλέπουμε και νά τους περιποιούμαστε 

γιατρέ;

Αχμετ: Γεκιανέ, προσπάθησε καί σύ θά βρής τρόπο νά τούς κανονίσης, 
δέ μπορούμε νά τούς άφίσουμε νά πεθάνουν.

Γεκιανέ: Ή μόνη λύση είναι νά μου δώσης τήν άδεια νά χρησιμοποιήσω 
αυτό τό δωμάτιο καθώς καί τό δωμάτιό σου καί τό δωμάτιο του πατέρα σου. 
Είναι οί μόνοι χώροι της κλινικής πού δέ χρησιμοποιήσαμε άκόμη.

A X μ ε τ : Καί βέβαια νά τά χρησιμοποιήσης. (Κάτι θυμάται) Δηλαδή πότε; 
’Όχι τώρα...

Γεκιανέ : ’Όχι βέβαια, σάν θάρθούν οί πληγωμένοι.
"Αχμετ: Ναί, σέ καμιά ώρα, πρέπει δμως νά πάν δλοι κάπου άλλου νά 

βολευτούν. Πατέρα, μπορείς νά πάς πουθενά άλλου; Καί σείς οί άλλοι...
Γεκιανέ: Ή κουζίνα χωράει άκόμη λίγους. Είναι καί ζεστικά έκεϊ πού 

είναι άναμμένες οί φωτιές. Εμπρός... (Βοηθά ένα πληγωμένο νά σηκωθή).
A X μ ε τ : Πάρτε καί τό ραδιόφωνο άν θέτε ν’ άκουτε νέα.

Γεκιανέ: Μόνο μήν τό βάζετε πολύ δυνατά καί νά ένοχλήτε τούς βαρειά 
πληγωμένους.

Πληγωμένος: (Τό παίρνει) Καλά. (Φεύγει μαζύ μέ τόν άλλο πλη
γωμένο) .

Γ ε κ ι α ν έ : Τζεμάλ, νομίζω πώς έσένα σέ βάλανε νά φυλάς σκοπός στήν 
είσοδο της κλινικής.

Τζεμάλ: Καλά, καλά!... Είναι έκει ό Μουνίρ, φτάνει ένας μιά καί δέν 
βρισκόμαστε στήν πρώτη γραμμή τού πυρός.

Γεκιανέ: Νομίζω πώς δέν πρέπει ν’ άφίνης τό πόστο σου, πήγαινε.
Τζεμάλ: (Απρόθυμα) θά σού κάνω τό χατήρι άφού τό θές!... (Φεύγει).
Γεκιανέ : Αυτός ό Τζεμάλ μού δίνει στά νεύρα, τί τόν έβαλαν έδώ;
’Άχμετ: Χρειάζονται ένα δυό φρουροί στήν κλινική.
Γεκιανέ: Καί διάλεξαν αύτόν! Είμαι σίγουρη πώς έπίτηδες γρατσούνισε 

τό πόδι του γιά νά βρή πρόφαση νά φύγη άπ’ τήν πρώτη γραμμή.
Φατμά: Οί καφέδες σας. (Τούς βάζει στό τραπέζι).
’Άχμετ: Εύχαριστώ, Φατμά. Βολεύτηκαν στήν κουζίνα;
Φατμά: ’Έτσι κι έτσι. Πάω νά δώ πώς θά περάσουμε άπόψε. (Φεύγει).
’Άχμετ: Είναι δέκα ή ώρα τώρα δέν είναι; Στις έντεκα θάρθουν οί πλη

γωμένοι! Αλλάχ! Κάτι πρέπει νά κάμω καί τό μυαλό μου σταμάτησε νά δουλεύη. 
(Πίνει λίγο καφέ).

Γ ε κ ι α ν έ : (Ανήσυχα) Τί είναι ’Άχμετ;
’Άχμετ: Τίποτε, τίποτε... (Σηκώνεται καί κάνει νευρικά βήματα μπή

γοντας τά δάχτυλα στά μαλλιά) Κι είναι καί τά παιδιά!... Κάτι πρέπει νά κάμω. 
Νά τ’ άφίσω γιά...

Γεκιανέ: (Τόν πλησιάζει άνήσυχη) ’Άχμετ, γιά τό θεό, τί συμβαίνει, 
ποιά παιδιά;

’Άχμετ: ’Όχι, δχι, θάναι άπάνθρωπο. (Φωτίζεται άπό μιά ιδέα τό πρό
σωπό του). Γεκιανέ, δ,τι σού πώ τώρα νά τό κάνης χωρίς νά ρωτήσης τό γιατί, άκούς;

Γεκιανέ: Τί θές;
’Άχμετ: Πρώτα-πρώτα μιά πλούζα.
Γεκιανέ: θά σούλεγα άπό ώρα νά τήν άλλάξης, έγινε δλο αίματα.
’Άχμετ: ’Όχι, δχι, δική μου, μιά πλούζα δική σου θέλω κι ένα άπ’ αύτά 

πού βάζης στό κεφάλι. ’Ακόμα θέλω κι ένα μπουκάλι χλωροφόρμιο. ’Έχουμε άρ- 
κετό άπάνω;

Γ ε κ ι α ν έ ': Ναί, τίποτε άλλο ;
’Άχμετ: Αύτά μονάχα, μά γρήγορα.
Γεκιανέ: (Φεύγει)
’Άχμετ: (Βηματίζει άνήσυχα. Τά βογγητά συνεχίζονται άδιάκοπα, καί τό 
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μονότονο «Αμάν... άμάν...») Noci, αύτό είναι τό καλύτερο πού μπορώ νά κάμω. 
(Τό «άμάν» σταματά άπότομα κι είναι σάν κάτι νάσπασε. Ό "Αχμετ προσέχει 
τήν άλλαγή). Τί έγινε; Κάτι σταμάτησε! ”Η μήπως μου φάνηκε;

Γ ε κ ι α ν έ : (Μπαίνει φέρνοντας δ,τι τής είπε). Τάφερα, γιατρέ.
Αχμετ : Γεκιανέ, έγινε τίποτε, ή μήπως κάνω λάθος;
Γεκιανέ: Πέθανε έκεινος που φώναζε συνέχεια «Άμάν, άμάν...». Τό 

συνηθίσαμε τόσο πολύ πού μας εγινε άπαραίτητο. '’Ήταν δμως χωρίς σωτηρία, 
τίποτε δέ μπορούσαμε νά του κάνουμε.

"Αχμετ: Ναί, τό τραύμα του ήταν άγιάτρευτο. Ησύχασε τούλάχιστο άπ’ 
τό άνυπόφορο μαρτύριο. (Τά παίρνει και σκέφτεται λίγο). Τώρα, πήγαινε άπάνω 
και μήν κατέβης, ούτε σύ ούτε καμμιά άλλη νοσοκόμα. Σάν γυρίσω μονάχα νά 
κάνετε ένα πρόχειρο φαρμακείο εδώ στό τραπέζι φέρνοντας έπιδέσμους καί λίγα 
άπαραίτητα φάρμακα.

Γεκιανέ: Καλά. (Φεύγει).
"Αχμετ: (Κλείνει μέ προφύλαξη τήν πόρτα του ήλιακού καί προχωρεί 

πρός τήν πόρτα τού δωματίου του). Χρυσή!... (Χτυπά σιγανά μέ τό χέρι). Χρυσή, 
έγώ είμαι, ό "Αχμετ. "Ανοιξε.

Χρυσή: (’Ανοίγει προφυλακτικά). Έσύ;
"Αχμετ: Ναί, έλα, δέν πρέπει νά χάνουμε καιρό. Κοιμούνται τά παιδιά; 
Χρυσή : Κατώρθωσα καί κοίμησα τά πιό μικρά. "Ενα δυό δμως είναι ξύπνια. 
"Αχμετ: Πόσα παιδιά είναι;
Χρυσή : ’Οχτώ. Τί θ’ άπογίνουν; Εύτυχώς πού φώναζαν οι πληγωμένοι καί 

δέν πρόσεξε κανένας τά κλάματά τους, άν καί ένα δυό φορές κάποιος δοκίμασε ν’ 
άνοιξη τήν πόρτα.

"Αχμετ: "Ακούσε: Έγώ θά κοιμήσω τά παιδιά μέ χλωροφόρμιο κι ύστερα 
θά βγώ έξω καί θά σοΰ τά δώσης ένα-ένα νά τά βάλω στ’ αύτοκίνητο καί νά σάς 
παραδώσω στό πρώτο έλληνικό φυλάκιο πού θά βρώ. Μή φοβάσαι, είμαι γιατρός 
καί θά πώ πώς πάω νά φέρω αίμα άπό τό νοσοκομείο. Έσύ έν τφ μεταξύ φόρεσε 
αύτή τήν πλούζα τής νοσοκόμου κι αύτό τό κάλυμμα στό κεφάλι, γιά περισσότερη 
σιγουριά.

Χρυσή: Δέ θάναι έπικίνδυνο ;
"Αχμετ: Ελπίζω νά τά καταφέρω, Χρυσή, μή φοβάσαι.
X ρ υσ ή : Εννοώ έπικίνδυνο γιά σένα.
"Αχμετ: Χρυσή, δέν πρέπει νά χάνουμε καιρό, φόρεσε τή μπλούζα καί γώ 

πηγαίνω νά βάλω τό χλωροφόρμιο στά παιδιά. (Πηγαίνει στην κρεββατοκάμαρά 
του).

Χρυσή: (Μόνη) Παναγία μου, βοήθησέ μας. (’Αρχίζει νά φορή τήν πλού
ζα). Πού είναι τό μικρό εύαγγέλιό μου; "Α, νάτο! Βοήρησέ μας, Χριστέ μου, σέ 
παρακαλώ! Αύτό τό μαντήλι πώς μπαίνει στό κεφάλι, δέν ξέρω... Ούφ!... Μά γιατί 
τρέμουν τόσο τά χέρια μου!... Δέ μπορώ νά τό βάλω!...

"Αχμετ: Χρυσή... (Μπαίνει στή σκηνή). Τέλειωσες;
Χρυσή : Αύτό δέν ξέρω πώς νά τό βάλω στό κεφάλι.
"Αχμετ: Στάσου νά σού τό βάλω έγώ. (Τής τό βάζει καί τό στερεώνει στά 

μαλλιά της). Έν τάξει.
Χρυσή : "Αχμετ ! (Ψηλώνει στις μύτες τών ποδιών της καί παίρνοντάς του 

τό κεφάλι τόν φιλά στό μέτωπο).
"Αχμετ: Γιατί; Γιατί μέ φίλησες στό μέτωπο, Χρυσή;
Χρυσή : Γιατί στό μέτωπο φιλώ τόν πατέρα μου κι δσους έκτιμώ περισσό

τερο στόν κόσμο λογαριάζοντάς τους άδελφούς μου.
"Αχμετ: ( Συγκινημένος) Εύχαριστώ, Χρυσή. Τότε γίνεται νά σέ φιλήσω

καί γώ στό μέτωπο;

Χρυσή : Ναί. (Τή φιλά).
"A X μ” : _ (Λιγόστιγμη σιωπή κι ύστερα σά νά ήλεκτρίζεται) Εμπρός, πή

γαινε νά μού δώσης ένα-ένα τά παιδιά άπ’ τό πίσω παράθυρο. Έγώ πάω νά πάρω 
λίγες άδειες μπουκάλες αίματος καί νά πάρω τό αύτοκίνητο. (Φεύγει ή Χρυσή 
στό δωμάτιο κι ό "Αχμετ πηγαίνει πρός τόν ήλιακό). Καλύτερα νά σβύσω τό φώς. 
(Τό σβύνει πριν φύγη).

(Γιά λίγο μένει άδεια ή σκηνή καί μετά άκούεται κρότος αύτοκινήτου πού 
ξεκινά).

Φωνή : (’Απ’ έξω) Πού πάς γιατρέ;
’Ά χ μ ε τ : (’Απ’ εξω) Πάω νά φέρω αίμα άπ’ τό νοσοκομείο, σέ λίγο θά μάς

φέρουν κι άλλους πληγωμένους καί τά χρειαστούμε.
Φωνή : Ποιά είναι μαζύ σου, στό αύτοκίνητο;
"Α χ μ ε τ : Ή Γεκιανέ, ή Γεκιανέ. (Ό κρότος τοΰ αύτοκινήτου ξεμακραίνει).
Τζεμάλ: (Μπαίνοντας στό δωμάτιο) Χμ!... Πολύ παλληκαράς είναι δ 

κύριος γιατρός γιά νά ξεκινά τέτοια νύχτα νά φέρη αίμα, δέν έστελνε κανέναν άλλο;
Γ ε κ ιανέ : (Μπαίνει) Μέ φώναξε ό γιατρός; Πού είναι;
Τζεμάλ: (Δέν τήν καταλαβαίνει στά σκοτεινά) Ό γιατρός έφυγε μέ τή 

Γεκιανέ νά φέρη αίμα γιά τούς πληγωμένους.
Γεκιανέ: Τί έκανε ;
Τζεμάλ: (Τήν άναγνωρίζει) Μά, έσύ είσαι ή Γεκιανέ; Ό γιατρός είπε πώς 

σέ πήρε μαζύ του.
Γεκιανέ: Ναί... "Οχι... είναι μιάν άλλη νοσοκόμο πού πήρε, δέν είναι 

έμένα. (θυμώνει) Έσύ τί γυρεύεις πάλι έδώ μέσα; "Εχεις σβύσει καί τό φώς 
κιόλας. Γιατί τδσβυσες; Σέ πείραζε στά μάτια: (Τό άνάβει).

Τζεμάλ: Σβυσμένο τό βρήκα, καλά έκανες δμως πού τ’ άναψες, τώρα.
Γεκιανέ: (Πάλι αύστηρά καί θυμωμένα) Καλά κάνεις νά φύγης. Τί κοιτάς 

έτσι γύρω στό δωμάτιο;
Τζεμάλ: Τίποτε, τίποτε... Μπά; (Βλέπει τό μικρό εύαγγέλιό τής Χρυσής 

στό τραπέζι).
Γεκιανέ: Τί πήρες άπ’ τό τραπέζι;
Τζεμάλ: Τίποτε, κάτι πού γύρευα, τό είχα χάσει.
Τζεμάλ: Τώρα πού τό βρήκες, λοιπόν, χάσου έσύ άπ’ έδώ. *Η  δουλειά σου 

είναι νά φυλάς σκοπός στήν είσοδο. Εμπρός.
Τζεμάλ: Καλά... θά σού κάνω τό χατήρι, κιουζέλ!... (Φεύγει).
Γ εκ ιανέ: (’Ανάμεσα άπ’ τά δόντια της) ’Αναιδή! (Παύση) ΤΩ ’Αλλάχ! 

’Έτσι θάναι, όπως τό είχα ύποψιαστή, αύτήν πήρε νά τήν δώση στούς δικούς της. 
Καί κινδυνεύει! Κινδυνεύει διπλά: ’Άν άνακαλύψουν τή Χρυσή οί δικοί μας θά 
πυροβολήσουν, κι άν πάλι δέν πυροβολήσουν οί δικοί μας κινδυνεύει νά χτυπηθή άπό 
τούς "Ελληνες. Άμάν, γιατί πήγε νά κάνη τέτοια τρέλλα!... "Ωχ! θά μου σπάσει 
τό κεφάλι!

Ούσεΐνης: (Μπαίνει) Γεκιανέ, πού είναι ό "Αχμετ; Δέ θά ήσυχάση λίγο;
Γ ε κ ιανέ : ’Έχει πάει... Πήγε έδώ πιό κάτω γιά μικροδουλειά.
Ούσεΐνης: Πές μου τό δωμάτιό του πού τδχει άπ’ τό πρωί κλειδωμένο δέν 

τ’ άνοιξε;
Γεκιανέ: Γιατί ρωτάς;
Ούσεΐνης: Κάτι ξέρω καί γώ.
Γεκιανέ: "Ωστε τδξερες πώς είχε έκεΐ μέσα κλειδωμένη τή Χρυσή ; 

Τδξαιρες καί τόν άφησες νά κάνη τέτοια τρέλλα;
Ούσεΐνης: Τί; Τί έκανε; Δέν είναι μέσα ή Χρυσή; (Ανοίγει τό δωμάτιο) 

Είναι ξεκλείδωτο τό δωμάτιό του... (Κοιτά μέσα) Καί άδειο!... Τί έγινε Γεκιανέ;
Γεκιανέ: Ό "Αχμετ πήγε νά σώση τή Χρυσή.
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Ούσεΐνης: Πώς δηλαδή; (Τρομάζει) Νά τήν σώση ; Νά τήν πάρη ατούς 
γκιαούρηδες; Κι άν τόν σκοτώσουν; "Ωχ!... "Αν μου σκοτώσουν τό γυιό μου; (Κά
θεται και του κόβεται ή ανάσα).

Γ ε κ ι αν έ : (’Ανήσυχη τρέχει κοντά του) Ούσεΐνη, γέρω Ούσεΐνη, τί έπαθες;
Ούσεΐνης: Τό γυιό μου, Γεκιανέ, τό... τόν... "Αχμετ...
Γεκιανέ: Μην κάνεις έτσι θά γυρίση, θά τά καταφέρη, είναι έξυπνος, 

δέ θ’ άφίση νά τόν πυροβολήσουν.
Ούσεΐνης: Σίγουρα;
Γεκιανέ : Μά ναί. Έξ άλλου έσύ δέν είσαι πού λές πάντα πώς δ,τι είναι 

κισμέτι γίνεται; 'Ησύχασε, γιατί άν πάθη καμιά κρίση ή καρδιά σου, τί θά γίνης; 
Ποιος θά σέ κοιτάξη άπόψε; ‘Ησύχασε.

Ούσεΐνης: ’Έχεις δίκιο, κόρη μου, έχεις δίκιο, δ,τι είναι κισμέτι γίνεται. 
Πότε λές νάρθή πίσω;

Γεκιανέ: "Οπου νάναι θά γυρίση, δέν είναι μακρυά τά έλληνικά φυλάκια.
Ούσεΐνης : (Στήνει αύτί). Σςςς... Αύτοκίνητο δέν είναι αύτό;
Γεκιανέ: Ναί. (Στήνει αύτί γιά λίγο). Αύτός είναι, είναι τό αύτοκίνητό 

του. "Αχμετ! (Τρέχει).
Ούσεΐνης: Γυιέ μου! Γυιέ μου!... (Τρέχει δσο μπορεί κι αύτός).
"Αχμετ: (Μπαίνει) Τί είναι; "Εγινε τίποτε; Πατέρα, δέν κοιμήθηκες 

ακόμη;
Ούσεΐνης: Δέν έχω ύπνο, έσύ...
”Α χ μ ε τ : (Τόν διακόπτει) "Ασε με έμένα, καί δοκίμασε νά ήσυχάσης 

τουλάχιστο.
Ούσεΐνης: Τώρα πού γύρισες θά ήσυχάσω ναί, θά ήσυχάσω, μπορεί και 

νά κοιμηθώ. (Πάει νά βγή μά ξαναγυρίζει) 'Όμως μή ξαναβγής έξω, μή...
"Αχμετ: ’Όχι, μην έχεις έννοια καί δέ θά ξαναβγώ. Πήγαινε.
Ούσεΐνης: Πηγαίνω, πηγαίνω... (Φεύγει).
Γεκιανέ: "Αχμετ, άν μου τδλεγες θά μπορούσα νά τήν κρύψω έδώ ώς 

δτου περάση ή φουρτούνα, δέν έπρεπε νά διακινδυνεψης τόσο γιά να τη σωσης.
"Αχμετ: (Κάθεται κουρασμένος καί τσακισμένος) Δέν ήταν μόνη της, 

Γεκιανέ. '’Ήταν καί όχτώ άνήλικα παιδιά τής γειτονιάς.
Γεκιανέ: (’Έκπληκτη) Όχτώ παιδιά Ελλήνων;
"Αχμετ: Ναί. Τό μεγαλύτερο έξη χρόνων καί τό μικρότερο δυό, δέν ύπήρ- 

χε άλλη λύση. (’Ακούονται ριπές πολλές).
Γεκιανέ: Σά νά πύκνωσαν τώρα οί πυροβολισμοή άκου!
"Αχμετ: Ναί, μά είναι μακρυά άπ’ έδώ. θάναι δικοί μας πού πυροβολούν. 

"Εχουν φτάσει καί τά 25 γυναικόπαιδα πού άφησε ό Παπαλουκάς.
Γεκιανέ : Εύτυχώς. (Παύση). Τί θά γίνη "Αχμετ; "Εχω πελαγώσει, τάχω 

χαμένα, δέν ξέρω τί νά κάνω. Πού θά μάς βγάλη αύτή ή κατάσταση;
"Αχμετ: Δέν ξέρω. Ό,τι κι άν γίνη δμως, έμείς θά πρέπει νά σταθούμε 

στο άνθρώπινο δψος καί νά κάνουμε τό καθήκο μας. Δέν πρέπει ν’ άφίσουμε τήν 
κατάσταση αύτή νά μάς άποκτηνώση. ’Άν μπορούσα σήμερα τό πρωί, άν είχα τή 
δύναμη νά σταματήσω αύτό τόν πόλεμο...

Γεκιανέ: Νά τόν σταματήσης; Μά έσύ τό πρωί πολεμούσες, "Αχμετ. Σάν 
βγήκα στό πυροβολείο ποδταν στή στέγη τής κιλινικής νά σου φωνάξω κρατούσες 
τό αύτόματο καί πυροβολούσες άγρια. Κόντεψα νά μή σ’ άναγνωρίσω.

"Αχμετ: Ναί, πυροβολούσα, πολεμούσα. Τίμια δμως, έχοντας στόχο τούς 
"Ελληνες πού βγήκαν πάνοπλοι καί μάς άντεπετέθηκαν, δχι σ’ άμαχο πληθυσμό 
δπως έκαναν τά «παλληκάρια» τού Τζεμάλ λεηλατώντας και σκοτώνοντας στά 
σπίτια. (Παύση). ”Αν κι δλες οί σφαίρες μου, πολύ φοβούμαι, πώς πήγαν χαμένες. 
7Ηταν άρκετά μακρυά οί "Ελληνες καί κρύβονταν πίσω άπ’ τούς δγκους τών 

σπιτιών. Υστερα σάν πλησίασαν έγώ ήμουν κάτω καί έβλεπα τούς τραυματίες.
Γεκιανέ: Καλύτερα. Τώρα πού έφυγε καί τό πυροβολείο άπ’ έδώ θά 

κάνουμε ήσυχα τή δουλειά μας.
A χ μ ε τ■ : Ναί, μά είχαμε τόσες άπώλειες. Δειλιάσανε τόσο πολύ σήμερα 

οί όμάδες καί σκοτώθηκαν άδικα τόσοι καί τόσοι. Αιματοκυλίσαμε τόν τόπο μας, 
εμείς οί ίδιοι. ’Εμείς φταίμε γιά δ,τι πάθαμε, Γεκιανέ. Εμείς καί κανένας άλλος. 
Ήταν τρέλλα νά γυρέψουμε μέ τό χέρι μας φασαρίες. ’Άν δέν άρχίζαμε τίποτε 
δέ θά μάς έκαναν οί "Ελληνες.

Γεκιανέ: Γιατί λές φταίμε; Έσύ καθόλου δέν φταις, πάντα τούς τδλεγες, 
δέν είναι;

A χ με τ : Τί σημασία έχει τώρα, πιά!... (Παύση) Γιά τούς πληγωμένους 
πού περιμένουμε έτοίμασες τίποτε;

Γεκιανέ: Τί νά έτοιμάσω; Κρεβάτια άλλα δέν έχουμε, τά κλινοσκεπά
σματα έλειψαν. Τί νά κάνω; Εύτυχώς μέ τό άναμμένο τζάκι είναι ζεστικά έδώ καί 
θά βολευτούν δπως δπως. θά τούς έξετάζης στό ντιβάνι καί κείνοι πού θάναι 
έλαφρά πληγωμένοι θά τούς κανονίζη ή Φατμά στήν κουζίνα, τούς άλλους θά τούς 
βάλουμε στά δυό ύπνοδωμάτι καί θά τούς ξαπλώνουμε δσο πιό άνετα μπορούμε.

"Αχμετ: ("Υστερα άπό παύση) Ή σημερινή μέρα ήταν πολύ δύσκολη γιά 
σένα, Γεκιανέ.

Γεκιανέ: Γιά δλους μας ήταν δύσκολη.
"Αχμετ: (Αργά) Ναί, γιά δλους μας! (Παύση) Γεκιανέ, θά θύμωνες άν 

έβαζα τό κεφάλι σου ν’ άκουμπήση στό στήθος μου;
Γεκιανέ: (Μέ άπορία) "Ω... δχι... μά γιατί;
"Αχμετ: θά σού πώ, θά... Νά, έκεί στό έλληνικό φυλάκιο πού παράδωσα 

τή Χρυσή καί τά παιδιά έτυχε νάναι καί κείνος ό καστανός νέος μέ τά γυαλιά.
Γεκιανέ: Ό άρραβωνιαστικός τής Χρυσής;
"Αχμετ: Ναί. Τόσο καιρό πού τόν έβλεπα νά γυροφέρνη έδώ στό δρόμο 

καί νά τήν γλυκοκοιτάζη ένοιωθα ένα μίσος γι αύτόν καί τόν ζήλευα. Σάν τόν 
άντίκρυσα άπόψε κόντεψα νά μήν τόν καταλάβω. Δέ φορούσε πιά καλοσιδερωμένα 
ρούχα μά σκισμένα, βρώμικα καί τά μάτια του γυάλιζαν κατακόκκινα πίσω άπ’ 
τά γυαλιά του. Νόμιζε πεθαμένη τή Χρυσή. Γιά μιά στιγμή πέτρωσαν κι οί δυό άπό 
έκπληξη κι ύστερα ρίχτηκαν ό ένας στήν άγκαλιά τού άλλου.

Γεκιανέ: θάταν φοβερή αύτή ή στιγμή γιά σένα.
A χ μ ε τ : Οχι, δέν ήταν. Αντίθετα, ένοιωσα μιά ικανοποίηση μέσα μου καί 

θυμήθηκα έσένα.
Γεκιανέ: (’Έκπληκτη) Έμένα;
Αχμετ: Έσένα, Γεκιανέ! Λαχτάρισα νά σ’ είχα κοντά μου, ν’ άπλωνα 

τά χέρια καί νά σ’ έβαζα ν’ άκουμήσης τό κεφάλι άπάνω στό στήθος μου. Στό 
γυρισμό δλη τήν ώρα σκεφτόμουν πώς άν έφτανα γερός πίσω καί πραγματοποιούσα 
αύτή τήν έπιθυμία μου θάμουν... θάμουν εύτυχισμένος.

Γ ε κ ι α ν έ : Καί τώρα, είσαι, Αχμετ;
Αχμετ: Δέν ξέρω, είναι τόσο άκαθόριστη ή εύτυχία, Γεκιανέ. "Ομως 

νοιώθω βαθειά μέσα μου τήν παρουσία σου. "Ισως νά είναι παράταιρο πού σέ τέ
τοιες μαύρες στιγμές κάθομαι καί σού μιλώ γιά τέτοια πράματα, δμως δέ μπορώ 
νά σιωπήσω καί νά μή μάθης πώς τό όνειρο, ή χίμαιρα πού ζοΰσε μέσα μου δέν 
ύπάρχει πιά. Τελείωσε. Κι δχι μόνο αύτό μά νοιώθω τήν άνάγκη νά σού πώ πώς 
σ’ άγαπώ. Σ’ άγαπώ πολύ Γεκιανέ, μέ πιστεύεις;

Γεκιανέ: Σέ πιστεύω, "Αχμετ, άγάπη μου. (Φιλιούνται).
"Αχμετ : Τί τρέχει άπ’ τά μάτια σου; Κλαίς;
Γ ε κ ια νέ : Ναί, άπό εύτυχία, άν μπορεί νά χωρέση εύτυχία τούτη ή μέρα. 
Αχμετ : (Μέ σιγουριά) θάρθούν καλύτερες μέρες, Γεκιανέ. Είμαι βέβαιος.
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Βλέπω μπροστά στά μάτια μου φευγάτα τά πνεύματα του κακού καί τότε θύσουμε 
καί μεΐς, σ’ αύτό τό ωραίο νησί πού βρεθήκαμε καί πού τόσο πολύ τ’ αγαπούμε, 
τό σπίτι μας μέ τόν κήπο γεμάτο άπό τριαντάφυλλα, άπό ώραΐα κόκκινα τριαντά
φυλλα... Κι ακόμα σ’ αύτό θ’ αντηχούν παιδικές φωνές, ο'ι φωνές τών παιδιών μας 
καί θάχουμε κι δλα τ’ άλλα καθημερινά μικροπράματα πού κάνουν τόσο γλυκεία 
τή ζωή τοΰ άνθρώπου. ’Εκείνο πού πρέπει νά κάνουμε αύτές τις δύσκολες στιγμές, 
δπως σου είπα, είναι νά κρατηθούμε στό ανθρώπινο ύψος μας. Νά κάνουμε τό 
καθήκο μας σάν άνθρωποι. Πάνω άπ’ δλα πρέπει νάμαστε άνθρωποι.

Γ ε κ ι α V έ : Τά λές τόσο ώραΐα !...
"A X μ ετ : Δέν τά λέω μόνο, τά πιστεύω, Γεκιανέ.
Μελβίν: (Φωνάζει πριν μπή) Γιατρέ! Γιατρέ!...
"Αχμετ : (Σηκώνεται κι ή Γεκιανέ απομακρύνεται άπό κοντά του) Τί είναι 

Μελδίν;
Μελβίν: Ό πληγωμένος μέ τό κομμένο πόδι κάτι έπαθε, τρέξε.
’Ά X μ ε τ : ’Έρχομαι, άμέσως. (Πάει νά φύγη καί σκοντάφτει άπάνω στόν 

Τζεμάλ).
Τζεμάλ: (Μπαίνοντας τόν έμποδίζει) "Αστόν γιατρέ. Του λείπει τό ένα 

πόδι καί έφτά δάχτυλα, δέν άξίζει πιά.
’Ά χ μ ε τ : (θυμωμένα) Φύλαγε σκοπός έσύ κι άσε με μένα ήσυχο νά κάνω 

τή δουλειά μου !
Τζεμάλ: (Τόν συγκρατεί) θέλω νά μιλήσουμε οί δυό μας.
"Αχμετ: Ό άνθρωπος κοντεύει νά πεθάνη, άσε με ήσυχο! (Φεύγει).
Γεκιανέ: (Τόν ακολουθεί ρίχνοντας μιά έχθρική ματιά στόν Τζεμάλ).
Τζεμάλ: Χά, χά, χά!... "Ε, δχι, δέ θά σ’ άφίσω ήσυχο, γιατρέ, δέ θά 

σ’ άφίσω. Μιά καί δέν θέλεις νά μιλήσουμε θά δής ! θά δής! (Παίρνει τό τηλέφωνο 
καί σχηματίζει έναν άριθμό) ’Εμπρός... Τόν άρχηγό παρακαλώ... Hai!... (Περιμένει 
λίγο) ’Εμπρός... ό άρχηγός;... ’Αρχηγέ, έχω νά σάς καταγγείλω κάτι πολύ σοβα
ρό... Hai. Ό γιατρός "Αχμετ Άλήμπεης έκρυψε σήμερα τό πρωί στήν κλινική του 
μιά έλληνίδα κι άπόψε τήν πήρε ό ίδιος καί τήν παράδωσε στούς έχθρούς. "Οχι, 
είναι άλήθεια... Καί βέβαια έχω άποδείξεις. (Βγάζει τό μικρό εύαγγέλιο τής Χρυ
σής άπ’ τήν τσέπη του) Τί;... Είναι ένα γκιαούρικο εύαγγέλιο πού τό άφησε έδώ 
στή σαστιμάρα της καί τό βρήκα. Γράφει άπάνω καί τδνομά της: «Χρυσή 
X' ' Σωτηρίου». Αύτή ήξαιρε πολλά γιά τήν όργάνωση τών γκιούρηδων καί θά 
μπορούσε νά μάς δώση πολλέές πληροφορίες άν τήν ζορίζαμε λίγο. Ό γιατρός δμως 
τή φεγάτισε μέσα άπ’ τά χέρια μας. Hai, αύτό... "Οχι, δέν έχω άλλη άπόδειξι γιά 
τήν ώρα, άλλά είναι τόσο ξεδιάντροπος καί τοΰ λείπει τόσο ή τουρκική συνείδηση 
πού είμαι σίγουρος πώς θά τολμήση νά τό όμολογήση μονάχος του. Τί;... Hai, 
κατάλαβα. ”Αν τό πή ό ίδιος μπροστά σέ πολλούς... Hai, κρατώ αύτόματο. Μήν 
άνησυχεΐς άρχηγέ ! (Κλείνει).

Μελβίν: (Μπαίνει φορτωμένη έπιδέσμους καί γιατρικά). Τί νέα σου είπε 
ό άρχηγός, Τζεμάλ;

Τζεμάλ: Ό άρχηγός δίνει διαταγές, δέν είναι ραδιόφωνον νά λέη νέα. 
Ό γιατρός τί κάνει;

Μελβίν: Είναι άπάνω. Γλύτωσε παρά τρίχα τόν τραυματία άπό τήν έμβολή. 
Μέ βοηθάς νά τραβήξω αύτό τό τραπέζι στήν άκρη. Πρέπει νά κάνουμε χώρο γιά 
τούς καινούργιους τραυματίες καί νά βάλω έδώ λίγους έπιδέσμους καί φάρμακα.

Τζεμάλ: Γίνεται νά σου χαλάσω χατήρι ! (Τή βοηθά) "Ενα φιλάκι, Μελβίν;
Μελβίν: (’Ενώ τοποθετεί στό τραπέζι τά πράματα πού έφερε) Τζεμάλ, πώς 

έχεις κέφια γιά τέτοια πράματα;
Τζεμάλ: "Α!... Μπροστά στήν όμορφιά σου!...
Μελβίν: Καί τό πρωί πού έκανες γιουρούσι στά γκιαούρικα σπίτια δέν έ- 

βαλές καμιά Έλληνίδα στό χέρι;
Τζεμάλ: "Ημουν άτυχος, Μελβίν, πολύ άτυχος. Είχα μιά νέα στό μάτι μά 

μού ξέφυγε μέσα άπ’ τά δάχτυλα.
Μελβίν: Δέν είναι δυνατό νά σού ξεφύγη έσένα καμιά.
Τζεμάλ: Μού ξέφυγε σού λέω, καί μουλαχε μιά γρηά πού σταυροκοπιό- 

τανε τρομαγμένη. Δέν έκανε γιά φίλημα. Μόνο γιά μαχαίρωμα έκανε.
- Μελβίν: Καί τή μαχαίρωσες;

Τζεμάλ: (Σηκώνει άδιάφορα τούς ώμους) ’Αφού δέν έκανε γιά φίλημα; 
"Ομως έσύ Μελβίν... ‘Ένα φιλάκι, Μελβίν, ένα μονάχα... (Προσπαθεί νά τή φιλήση).

Μελβίν: "Αφησέ με !
Τζεμάλ: (’Αφού τή φιλά) Χά, χά! Σού τό πήρα τό φιλί, θά σού πάρω 

κι άλλα πράματα, Μελβίν, πολλά άλλα πράματα. ’Αργότερα δμως. Τώρα θάχω 
δουλειά φαίνεται γιατί ό γιατρός κατεβαίνει τή σκάλα κι έρχεται κατά δώ.

"Αχμετ: (Στή Μελβίν). Ετοίμασες ένα πρόχειρο φαρμακείο, Μελβίν;
Μ ε λ β ί V : Hai γιατρέ.
"Αχμετ : Γιά νά δώ! (Διορθώνει τά φάρμακα καί τά έργαλεΐα του).
Τζεμάλ: Στήν ώρα, γιατρέ, πού σέ ήθελα.
"Αχμετ: Τζεμάλ, πάλι είσαι δώ καί μπερδεύεσαι στά πόδια μας ! Ή δου

λειά σου...
Τ ζε μ ά λ : (Τόν διακόπτει) Ή δουλειά μου δέν είναι πιά στήν είσοδο τής 

κλινικής γιά νά φυλάω σκοπός, ό άρχηγός μού έδωσε άλλες διαταγές καινούργιες.
"Αχμετ: Τί διαταγές;
Τζεμάλ: Ηά ξεκαθαρίσω μιάν ύπόθεση ! (Μέ μίσος) Γιατρέ Άλήμπεη, 

είσα ιένας προδότης. Σήμερα φευγάτισες μιάν Έλληνίδα.
"Αχμετ: (Χωρίς νά γυρίση νά τόν κοιτάξη έξακολουθώντας τή δουλειά του) 

Αύτό ήθελες νά μού πής;
Τζεμάλ: Τό άρνιέσαι;
"Αχμετ: Μελβίν, οί έπίδεσμοι είναι λίγοι. Πήγαινε άπάνω καί φέρε κι 

άλλους, άπό τούς πολύ πλατιούς.
Τζεμάλ: (Πιό άγρια) Τό άρνιέσαι; Άρνιέσαι πώς φευγάτισες τή Χρυσή 

X' ' Σωτηρίου;
"Αχμετ: (’Ατάραχος) Δέν είναι έντελώς σωστές οί πληροφορίες σου, γιατί 

έχτός άπό τήν κοπέλα πού λές παράδωσα κι όχτώ άνήλικα έλληνόπουλα τής γει
τονιάς, σέ άσφαλισμένο μέρος.

Τζεμάλ: Προδότη, γιατί το κάνες;
"Αχμετ: Πρώτα, γιατί είμαι άνθρωπος κι δχι φανατισμένο χτήνος. Κι δστε- 

ρα έπρεπε νά μιμηθώ έναν "Ελληνα συνάδελφό μου πού γλύτωσε στό σπίτι του 25 
γυναικόπαιδα δικά μας.

Τζεμάλ: Είχες καθήκο νά τούς κρατήσης γιά όμήρους.
"Αχμετ: Αύτό σκέφτηκα στήν άρχή, μά δστερα άπ’ δσα είδα σήμερα τό 

πρωί νά γίνωνται στό δρόμο, άλλαξα ιδέα.
Τζεμάλ: Τί θές νά πής;
"Αχμετ: ’Άν τούς κρατούσα, τ’ άνήλικα παιδιά δέ θά έπιζούσαν κΓ ή κο

πέλα, κι άν γύριζε ζωντανή στούς δικούς της δέ θά γύριζε άνέπαφη. Ή δική σου 
παρουσία μού τό διαβεβαίωνε αύτό. "Ο,τι δμως καί νάκανα δέν πρόκειται ν’ άπο- 
λογηθώ σέ σένα, δέν είσαι ό άρμόδιος νά μέ κρίνης.

Τζεμάλ: Κάνεις λάθος "Αχμετ Άλήμπεη ! Έγώ θά σέ κρίνω είτε τό θές 
είτε δχι. Έγώ, καί θέλω καί μάρτυρες. Ούσεΐν, γέρω Ούσεΐν!... Πού είσαι, γιά 
έλα έδώ. Ούσεΐν!...

"Αχμετ: Τζεμάλ, σού άπαγορεύω...
Τζεμάλ: "Ο,τι άπαγορεύεις έσύ, έγώ τό έπιτρέπω, καί τό θέλω. Χά, χά...
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Ούσεΐνης: Ποιος μέ φώναξε; Τί είναι; (Μπαίνει).
Τζεμάλ: Γιά έλα μέσα !
Μελβίν: (Επιστρέφει φέρνοντας τούς έπιδέσμους).
Τζεμάλ: Γύρισες καί σύ Μελβίν; Καλά έκανες, στήν ώρα.
Φ α τ μ ά : (Μπαίνει) Τί είναι καί φωνάξετε τόν Ούσεΐνη ;
Τζεμάλ: Χόσκελτιν καί σύ Φατμά. Λοιπόν, ό κανακάρης σας φευγάτισε μιά 

Έλληνίδα κι δχτώ γκιαουρόπαιδα. Είναι προδότης.
Ούσεΐνης: Δέν είναι δυνατό, όχι... Τζεμάλ... Είναι ψέματα, “Αχμετ!
“Αχμετ: (“Ηρεμα) Είναι άλήθεια, πατέρα, παράδωσα τή Χρυσή καί όχτώ 

παιδιά τής γειτονιάς στό κοντινότερο έλληνικό φυλάκιο καί δέν έχω κανένα λόγο 
νά α’ισθάνωμαι προδότης γι αύτό.

Τζεμάλ: Βλέπετε; Βλέπετε δλοι σας;
Ούσεΐνης: Μά τή Χρυσή, τή Χρυσή θά τήν τουρκέψη καί θά τήν κάνη γυ

ναίκα του, γι αύτό τή φευγάτισε τώρα. Ό παποΰς του ό Άλήμπεης ό κύρης μου...
Τζεμάλ: (Μέ ειρωνεία) Είναι άλήθεια, γιατρέ; Συγχαρητήρια.
’Ά X μ ε τ : ’Όχι, έχω άρραβωνιαστή τή Γεκιανέ.
Τζεμάλ: Τότε, έγώ θά πρέπει νά έκτελέσω τή διαταγή του άρχηγοΰ.
’Ά X μ ε τ : Ποιά διαταγή; Νά μέ συλλάβης μήπως;
Τζεμάλ: Μιά διαταγή ύπάρχει γιά τούς προδότες. (Πατά τή σκανδάλη 

καί τόν πυροβολεί).
“Ολοι: (Βγάζουν μιά κραυγή τρόμου).
"Αχμετ: ’Ώ, ώχ!... (Διπλώνεται στά δυό).
Ούσεΐνης: (Τρέχει κοντά του) Γυιέ μου, παιδί μου! Δέ θά πεθάνης, 

δέν δέ...
’Αχμετ: ’Όχι... δέ θά... πεθάνω... π...ου είναι... ή—
X α κ ί ς : (Μπαίνει μέ δπλο στό χέρι) ’Έφερα τούς τραυματίες, που είναι ό 

γιατρός;
“Αχμετ: Οί τραυματίες νά... νά σωθούν... οί τραυματ...
Χακίς: ’Αμάν! (Κοιτά μέ τρόμο τό γιατρό). Γιατρέ! (Γόνατα κοντά 

του). Πώς;
Γεκιανέ: (Τρέχει) Γιατρέ, ό άρρωστος σάς ζητά νά... (Κοιτά τό γιατρό) 

“Αχμετ! “Αχμετ!
"Αχμετ: Γε... Γεκιανέ... ’Αγάπη... Γε...κια..νέ·.· (Ξεψυχά ένώ ή Γεκιανέ τόν 

έχει πάρει στήν άγκαλιά της).
Γεκιανέ: (Παλεύει νά του άνοίξη τό πουκάμισο καί τή μπλούζα χωρίς νά 

συνειδητοποιήση πώς ό “Αχμετ έχει ξεψυχήσει). “Αχμετ! Γρήγορα νά μήν πεθάνει, 
γρήγορα.

Ούσεΐνης: Κόρη μου, ό γυιός μου...
Γεκιανέ: Ναί... “Αχμετ! (Σκύβει στό στήθος του καί άπότομα άφίνει κά

θε προσπάθεια). Είναι άργά πιά. Ό γιατρός είναι νεκρός! (Σωριάζεται άπάνω του 
καί τήν πνίγουν οί λυγμοί) “Αχμετ!...

“Ολοι: (’Εκτός άπ’ τόν Τζεμάλ, κλαΐνε. Ή Φατμά ξεφωνίζει σκίζοντας τά 
μάγουλα).

Φατμά: ’Αμάν... άμάν...
Τζεμάλ: Σ κασμάς γρηά !
Χακίς: (Παίρνει κατά μέρος τή Μελβίν) Μελβίν, πώς έγινε αύτό; (*Η  

Μελβίν σκύβει στ’ αύτί του καί του ψιθυρίζει τρομαγμένη).
Ούσεΐνης: (Μόλις μπορεί καί βρίσκει τή μιλιά του) Πέθανε... ό γυιός 

μου... Κατάρα! Κατάρα κι άνάθεμα. (Ούρλιάζει κλαίοντας). Κατάρα κι άνάθεμα 
σέ σένα... (Πάει νά όρμήση άπάνω στον Τζεμάλ).

Τζεμάλ: “Αΐ καί σύ στό διάολο γέρω ! (Τόν σπρώχνει καί τόν ρίχνει χάμω).

Γεκιανέ : (Σηκώνει άπάνω τό κεφάλι) Πώς έγινε; Πώς τόν σκότωσαν οί 
γκιαούρηδες;

Χακίς: Δέν είναι οί γκιαούρηδες πού τόν σκότωσαν, Γεκιανέ.
Τζεμάλ: Τό κατάλαβες, Χακίς. '’Ήταν προδότης.
Χακίς: (Τόν πλησιάζει) Κατάλαβα πολλά πράματα σήμερα, Τζεμάλ. (Μέ 

μιά άπότομη κίνηση τόν άφοπλίζει).
Τζεμάλ: ’Ώχ! Γιατί μέ άφόπλισες, Χακίς; Ό γιατρός ήταν προδότης καί 

είχα διαταγή νά τόν σκοτώσω.
Χακίς: Πάμε έξω, Τζεμάλ ! ’Έχω δυό κουβέντες νά σου πώ στήν καρδιά 

μέ τό ϋδιό σου φονικό όπλο. (“Αγρια) Πάμε !
Τζεμάλ: Χακίς... Δέ μπορείς, όχι... όχι...
Χακίς: (Πιο άγρια) Πάμε είπα! (Τόν σπρώχνει καί τόν βγάζει έξω).
Φατμά: (Πλησιάζει τόν Ούσεΐνη) Ούσεΐνη μου, ήταν κισμέτι...
Ούσεΐνης: Κατάρα κι άνάμεθα σέ τέτοιο κισμέτι, κατάρα κι άνάμεθα. 

(Πάει νά σηκωθή) ’Ώχ!... Ή... ή καρδιά μου... “Αχμετ, παιδί μου, σώσε με... 
“Α...“Αχμετ...

Γεκιανέ : (Τρέχει κοντά του) Ούσεΐνη... (Τόν παίρνει καί του άναίγει τό 
στήθος) Μελβίν, μιά ένεση γιά τήν καρδιά, γρήγορα, γρήγορα! (Του τρίβει τό 
στήθος).

Ούσεΐνης: “Αχμετ... παι.,.δί μου... σώ...σε... με— (Ξεψυχά).
Γ ε κ ιανέ : (Τόν άφίνει στά χέρια τής Φατμάς) Μήν έτοιμάσεις τήν ένεση, 

Μελβίν, είναι άργά. (’Ακούονται δυό πυροβολισμοί). ’Αργά, πολύ άργά ήρθαν κι οί 
πυροβολισμοί του Χακίς. Τίποτε δέν έχει σημασία πιά. (Ξαναγονατίζει κοντά στόν 
“Αχμετ καί του χαϊδεύει τά μαλιά). “Αχμετ !...

(’Αρχίζουν καί άκούονται πάνω άπό τούς θρήνους ύπόκωφα τά λόγια του 
"Αχμετ: «θάρθουν μέρες καλύτερες, Γεκιανέ, είμαι βέβαιος. Βλέπω μπροστά στά 
μάτια μου φευγάτα τά πνεύματα τοΰ κακού καί τότε θάχουμε καί μεΐς σ’ αύτό... 
κ.τ.λ......

Χακίς: (Μπαίνει) Γεκιανέ, άνάλαβε έσύ τούς πληγωμένους. Τό ξέρω πώς 
δέν είσαι παρά νοσοκόμος, δμως μπορείς νά τούς βοηθήσης, δούλευες όχτώ χρόνια 
μέ τό γιατρό.

Γεκιανέ: (Δέν άπαντά καί κλαίει χωρίς νά δίνη σημασία). Τίποτε δέν έχει 
σημασία πιά...

Χακίς: Γεκιανέ, οί πληγωμένοι είν’ έδώ. Νά, άρχισαν νά τούς φέρνουν... 
(’Αρχίζουν νά μπαίνουν στό δωμάτιο πληγωμένοι, βογγώντας καί ζητώντας 
βοήθεια). Καταλαβαίνω τόν πόνο σου, μά...

Πληγωμένος: Βοήθεια, ποιός θά μάς γιατρέψη;
Μελβ ίν: Σκότωσαν τόν γιατρό, είναι δμως έδώ ή Γεκιανέ.
Χακίς: (Τήν σκουντά έλαφρά στόν ώμο) Γεκιανέ!
Πληγωμένοι: ('Απλώνουν τά χέρια ζητώντας βοήθεια) Γεκιανέ!

Γεκιανέ!...
Γ ε κ ι α ν έ : “Αχμετ, νά σέ πάω στό δωμάτιό σου... Νά σέ... πάω μέσα άπάνω 

στό κρεβάτι σου. (Προσπαθεί νά τόν σηκώση).
Χακίς: (Κάνει νόημα σέ δυό άλλους νέους πού κρατούν δπλο).
Δυό νέοι: “Ασε, τόν σηκώνουμε έμεΐς, Γεκιανέ. (Τόν σηκώνουν).
Γεκιανέ: (Πάει νά τούς άκολουθήση μέσα).
Χακίς: Γεκιανέ, που πας, δέ θά δής τούς πληγωμένους;
Πληγωμένοι: (Τήν παρακαλουν καί βογγουν).
Χακίς: Τό λέει καί τδνομά σου, είσαι ή τελευταία μας έλπίδα, μήν άρνηθής.
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Γ ε κ ι α ν έ : Ό "Αχμετ είναι νεκρός, τίποτε δέν έχει σημασία πιά, τίποτε, 
τίποτε... (Πιό άγρια) Τ’ άκουτε; Τίποτε. (Ξεσπά σέ κλάμα).

Φωνή του "Αχμετ: (’Ακούεται πιό δυνατά ένώ ή Γεκιανέ πάει νά 
μπή στό ύπνοδωμάτιό του αδιαφορώντας γιά τούς πληγωμένους). «"Ο,τι κι άν γίνη 
έμεΐς πρέπει νά σταθούμε στό άνθρώπινο ύψος καί νά κάνουμε τό καθήκο μας. Νά 
σταθούμε στό άνθρώπινο ύψος καί νά κάνουμε τό καθήκο μας. Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΓΙΝΗ 
ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟ 
ΜΑΣ...».

Γεκιανέ: (Σταματά απότομα και γυρίζει πίσω πού δλοι της γυρεύουν 
βοήθεια). Μή φωνάζετε, θά κάνω δ,τι μπορώ, θά κάνω δ,τι μπορώ, γιά χάρη του 
δμως! Γιά χάρη έκείνου πού ή παλληκαριά του κι ή άγάπη του γιά τούτο τό νησί 
ποτέ δέ χώρεσε στά στενά σας μυαλά. Μελβίν, δώσε μου τό οινόπνευμα καί έπιδέ- 
σμους. (’Ανασκουμπώνεται καί παίρνει μιά τούφα παμπάκι ένώ πλησιάζει νά δη 
τόν πρώτο πληγωμένο).

ΑΥΛΑΙΑ
ΡΗΝΑ ΚΑΤΣΕΛΑΗ

Έλ. Οικονόμου: Λάπηθος (λάδι)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μείναμε μόνοι στό χτίσιμο μιας αύριο
— μιά καρδιά μέσα στήν άπέραντη έρημο — 
καί μάς μαστίζει ή δίψα.
Μείναμε μόνοι μ’ ένα σκέλεθρο, λίγες χούφτες χώμα
κι έν’ άλλο κόσμο — μιά ψυχή...
Κι έσύ άδύνατη καρδιά
όλοένα γυρνάς στήν άμμο αβοήθητη και διψασμένη.
Είναι μεγάλος ό τόπος μας’ ένα μόριο έμεΐς.
"Ενα μόριο άμμου... “Ενας ολόκληρος κόσμος!...
Μόνη παρηγοριά μας τής καρδιάς μας ό χτύπος.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Φώτου Χατζησωτηρίου: Στό πανηγύρι τής Άγγελόκτιστης (λάδι)
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Ν. Δυμιώτη: Κεφαλάκι κόρης (γλυπτό)

Φώτου Χατζησωτηρίου: ’Άσσια (λάδι)
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A. ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ
(Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΙ’ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ)

Δέν ξέρω γιατί πάντα ή Καβαφική 
ποίηση μου φέρνει στό νού τήν τραγω
δία, έτσι δπως μάς τήν δίνει ό ’Αριστο
τελικός ορισμός μέ τά κυριώτερα, τά πιό 
έντονα χαρακτηριστικά της· αδίστακτα 
θά τήν χαρακτήριζα σάν δραματική σύν
θεση «περαίνουσαν διά φόβου και έλέου 
τήν κάθαρσιν τών παθημάτων» της άνθρώ- 
πινης ζωής, της ζωής του δημιουργού της.

Υπάρχει βέβαια μιά άμεση άνταπόκρι- 

ση τής ποίησης του Καβάφη στούς δρους 
τής τραγωδίας: τό πάθος κι’ ή άγωνία 
πού ξυπνά στόν άνθρωπο ή ανάγκη, είτε 
σάν δρος του ύλικου κόσμου άπαράβα- 
τος φανερώνεται, είτε σάν αδυναμία κι’ 
ύποταγή τής ψυχής στό ταπεινό της ύπό- 
στρωμα· τό δέος κι’ ή εύσπλαχνία γιά 
τήν ανθρώπινη δύναμη, τήν τόσο περιορι
σμένη, τήν τόσο καταπιεσμένη, τήν πά- 
σχουσα, τήν αύτοκαταδικαζόμενη:

. , . . . .Γιά τά άλλου — μή έλπίζεις — 
δέν έχει πλοίο γιά σέ, δέν έχει όδό. 
"Ετσι πού τή ζωή σου ρήμαξες έδώ 
στήν κώχη τούτη τήν μικρή, σ’ δλη τήν γή τήν χάλασες.

Κι’ ή κάθαρση πού τήν προσφέρει στόν 
άνθρωπο καί στόν δημιουργό ή ύψηλή μυ
σταγωγία τής ποίησης συμπληρώνει τόν 
πόνο γιά τό χαμένο, καθάριο κι’ ούράνιο 
είναι τής καταγωγής του.

"Ετσι άντίκρυζα πάντα τήν ούσία τής 
καβαφικής τέχνης: σύμβολο του πόνου 
γι’ αύτό πού μάς λείπει καί πού τό ξέρου
με καλά, χωρίς νά μπορούμε καί νά τ*  
άποχτήσουμε. Γιά τούτο πολύ σωστά πα
ρατηρεί σχετικά κάποιος μελετητής: αν 
θεωρούμε μεγάλο ποιητή τόν Καβάφη εί
ναι άκριβώς γιατί αίστάνθηκε καί μας έ
δειξε τις μεγαλύτερες, τις σπαραχτικώτε- 
ρες άνθρώπινες δυστυχίες. Πολλά, πλεί- 
στα ποιήματά του δέν μάς συγκινοΰν ά
πλώς, μάς σπαράζουν. ’Απ’ τήν άποψη 
αύτή πού είναι πολύ σπουδαία, ούτε ύπήρ- 
ξε, ούτε ύπάρχει μεγαλύτερος νεοέλληνας 
ποιητής. Τό δραματικό, λοιπόν, είναι τό 
κυριώτερο ίσως γνώρισμα τής ποίησής 
του.

Μέσα δμως άπ’ τόν σπαραγμό αύτό, μέ
σα άπό τήν δόνηση καί τό πηχτό κατα
κάθι τού πόνου καί τής πικρίας έκπορεύε- 
ται μιά έντονη έλξη, μιά ιδιότυπη καί πα
ράξενη γοητεία· σάν κάτι νά σέ κρατά 

σφιχτά δεμένο μέ τό ποίημά του, πού σέ 
αιχμαλωτίζει άνεπανόρθωτα άπ’ τήν πρώ
τη στιγμή. Κι’ δπως είναι φυσικό τήν έκ
πληξη καί τόν θαυμασμό άκολουθεί ή 
άπορία κι’ ή φιλέρευνη διάθεση: Ποιός 
ό Καβάφης σάν άνθρωπος; Πώς καί μέ 
τί διαμορφώθηκε ή ιδιότυπη ποιητική του 
φυσιογνωμία; Άπό πού προέρχεται ή ύ- 
ποβολή κι’ ή γοητεία τής ποίησής του; 
Νά μερικά έρωτήματα στά όποια θ’ άπο- 
πειραθοΰμε νά δώσουμε μιά άπάντηση, 
δσο βέβαια οί δυνάμεις μας τό έπιτρέπουν 
κι’ αύτό, έννοεΐται, δχι χωρίς τήν βοή
θεια άνθρώπων, πού είδαν τόν άνθρωπο - 
δημιουργό καί μελέτησαν τό έργο του.

Κάθε ποιητικό έργο είναι πρώτ’ άπ’ δλα 
ή ζωή ένός άνθρώπου, γιατί στή δημιουρ
γία του σμίγουν καί γίνοντ’ ένα νούς, 
συνείδηση κι’ ένέργεια: τό έργο μάς δεί
χνει τήν ιδιοσυγκρασία τού ποιητή καί 
μάς έξηγεί τήν ήθική καί τήν πνευματική 
του άξια, μάς έκφράζει τόν έαυτό του. 
’Ιδιαίτερα στήν περίπτωση Καβάφη ό πα
ραλληλισμός αύτός είναι πολύτιμος γιατί 
φωτίζει τό έργο μέ τό βίο καί τό βίο μέ 
τό έργο.

'Ο Κωνσταντίνος ύπήρξε τό έννατο καί
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τελευταίο παιδί του μεγαλέμπορου Πέτρου 
Καβάφη καί της Χαρίκλειας, τό γένος 
Φωτιάδη, πού καταγόταν από Φαναριώτι- 
κη οικογένεια. Γεννήθηκε στα 1863, στήν 
’Αλεξάνδρεια. Μικρός έχασε τόν πατέρα 
του καί μαζί του τις ανέσεις του πλούτου, 
γιατί τόν θάνατο άκολούθησε ή οικονο
μική καταστροφή.

'Η φαναριώτικη καταγωγή του, πού εί
χε κληροδοτήσει καί στήν Χαρίκλεια ένα 
τόνο ύπεροψίας καί αύταρέσκειας, μαζί 
μέ τό έμπορικό δαιμόνιο του πατέρα του 
αποτελούν δυό σημαντικές καταβολές γιά 
τόν ποιητή. 'Η πρώτη προσδιορίζει τήν 
περιοχή τού φυλετισμού του, τόν φέρνει 
κοντά στήν αίγλη καί τήν δόξα τής μεγά
λης βυζαντινής αύτοκρατορίας, πού τ’ 
άχνάρια της άστράφτουν ώς τήν έποχή του 
μέσα στήν βασιλίδα τών πόλεων, μέ τό 
Οικουμενικό Πατριαρχείο καί τό Φανάρι.

ΚΓ άν δέν μπορείς νά κάμης τήν ζωή σου δπως τήν θέλεις 
τούτο προσπάθησε τούλάχιστον 
δσο μπορείς: μην τήν έξευτελίζεις 
μές τήν πολλή συνάφεια τού κόσμου 
μές στές πολλές κινήσεις κΓ ομιλίες.

'Ως καί τά ποιήματά του, πού τ’ άγα- 
ποΰσε παθολογικά δέν τά ρίχνει μέσα στήν 
χλαλοή τοΰ πλήθους σάν τούς άλλους 
ποιητές παρά τά κυκλοφορεί ένα-ένα σέ 
φυλλάδια, άποστέλλοντάς τα σ’ αύτούς 
πού μονάχα ήθελε. Κι’ ένα άλλο άκόμα: 
ό Καβάφης γράφει άπό τό 1886. Μά στά 
πρώτα του ποιήματα άκολουθεΐ πιστά τά 
ίχνη τών καθαρευόντων ρω μαντικών τής 
’Αθήνας. "Οταν, λοιπόν, τό 1901 έγκαι- 
νιάζει μιά νέα έντελώς προσωπική ποίηση 
άρνιέται κι’ άποκηρύττει τήν πρώτη ποιη
τική παραγωγή του. Υπάρχει μάλιστα 
μαρτυρία πώς, σάν τόν ρώτησαν τί σχέση 
έχει μέ τόν ποιητή Κ. Φ. Καβάφη — τό 
Φ είναι τό άρχικό τού Φωτιάδη, όνόματος 
τής μητέρας του, πού τό μεταχειρίστηκε 
στά πρώτα του ποιήματα — άπάντησε πώς 
αύτός είναι ένας μακρινός συγγενής του, 
πού γράφει ποιήματα. "Ολα τούτα είναι 
ένδεικτικά ένός άνθρώπου δύσκολου, 

’Ομνύει κάθε τόσο ν’ άρχίσει πιό καλή ζωή.
Άλλ’ δταν έλθ’ ή νύχτα μέ τές δικές της συμβουλές 
μέ τούς συμβιβασμούς της καί μέ τές ύποσχέσεις της,

Τό δεύτερο τόν συνδέει μέ τήν μοίρα καί 
τά προβλήματα τού παροικιακού έλληνι- 
σμού τής Άλεξάντρειας.

Εννέα χρόνων πηγαίνει μαζί μέ τήν οί- 
κογένειά του στήν ’Αγγλία, δπου μένει ώς 
τά δεκάξη του χρόνια. "Ενας βιογράφος 
του αναφέρει πώς άπ’ τήν παραμονή του 
στήν ’Αγγλία άποκτά τό φιλοσοφικό 
αίσθημα καί τό μεγεθυντικό πρίσμα τής 
μελαγχολίας πού μ’ αύτό βλέπει τό κάθε 
τι καί πρώτ’ άπ’ δλα τήν ζωή. ’Έτσι έξη- 
γούνται πολλά: οί τρόποι του, ή προφο
ρά του, ή μόρφωσή του, οί κλίσεις του.

Μετά τήν ’Αγγλία μένει δυό χρόνια στήν 
Πόλη κι’ υστέρα στήν Άλεξάντρεια ώς τό 
θάνατό του μέ μόνες παρενθέσεις τά σύν
τομα ταξίδια του στήν ’Αθήνα καί τό Πα
ρίσι. Ό Καβάφης σάν άνθρωπος είναι 
ιδιότυπος, κλειστός, μοναχικός: 

δυσερμήνευτου κάπως μυστηριώδους.
Δέν είναι δμως μόνον αύτό: ό Καβάφης 

είναι ύλιστής. Γι’ αύτόν ή παρουσία τού 
άνθρώπου στή γή έξυπηρετεΐ πρωταρχικά 
τήν σαρκική άπόλαυση, τήν πρωτόγονη ή- 
δονή. ΚΓ ή όμορφιά σ’ αύτήν δουλεύει· 
ή ποίησή του είναι γεμάτη άπό «ώραΐα 
μέλη» δοσμένα «σ’ έκνομες ήδονές». Κα
μιάν ψυχική άνάταση, καμιάν ούράνια 
προέλευση τής όμορφιάς δέν παραδέχεται. 
’Έχοντας τούτες τις άντιλήψεις ήταν έπό- 
μενο νά συγκρουστή μέ τό περιβάλλον του 
καί μέ τόν ίδιο τόν έαυτό του άκόμη. Σ’ 
αύτή τή σύγκρουση, έχει άναμφισβήτητα 
τις ρίζες του τό καβαφικό δράμα. ’Αγω
νίστηκε σκληρά, άποφάσισε, ύπό κύψε, 
άπελπίστηκε, ώρκίστηκε, προσπάθησε. 
’Έτσι τούλάχιστον μαρτυρούν κατάλοιπα 
προσωπικού του ήμερολογίου καί στίχοι 
του:

άλλ’ δταν έλθ’ ή νύχτα μέ τή δική της δύναμι 
τού σώματος, πού θέλει καί ζητεί, στήν ίδια 
μοιραία χαρά, χαμένος, ξαναπηαίνει.

ΚΓ ένω ύποφέρη γιά τήν άδυναμία του κα- είναι ή υψιστη, ή άπέραντή του χα- 
δέν μπορεί καί νά τήν άρνηθή· στέκει πο- ρά:
λύ ψηλά στήν δική του άξιολογική κλίμα-

Χαρά καί μύρο τής ζωής μου ή μνήμη τών ώρών 
πού ηύρα καί πού κράτηξα τήν ήδονή ώς τήν ήθελα. 
Χαρά καί μύρο τής ζωής μου έμένα, πού άποστράφηκα 
τήν κάθε άπόλαυσιν έρώτων τής ρουτίνας.

"Ομως δση χαρά κΓ άν τού δίνη «ή μνή
μη τών ώρών τής ήδονής» δέν μπορεί νά 
τού σβήση τήν συναίσθηση πώς βρίσκεται 
έξω άπό τήν ήθική τάξη τού κόσμου.

Βλέπουμε, λοιπόν καθαρά πώς μιά 
διαρκής άντινομία άποτελεΐ τό βάθρο τής 
ύπόστασής του1 άγωνίζεται μέ πάθος γιά 
νά τήν άποκρύψη. Στόν άγώνα του αύτό 
βρίσκει σάν πιό κατάλληλο δπλο τήν χα
ρακτηριστική του προσποίηση κι*  έπιτή- 
δευση πού δλοι σχεδόν οί βιογράφοι του

Ύπήρξεν έτι τό άριστον έκεϊνο, Ελληνικός — 
Ιδιότητα δέν έχ’ ή άνθρωπότης τιμιοτέραν· 
είς τούς θεούς εύρίσκονται τά πέραν.

Αισθάνεται άκόμα ένα βαθύ θαυμασμό 
γιά τήν ικανότητα προσαρμογής τού "Ελ
ληνα μέσα σ’ δλες τις χώρες τής γής"

ΚΓ άπ’ τήν θαυμάσια πανελλήνιαν έκστρατεία

βγήκαμ’ έμεΐς 
έλληνικός καινούργιος κόσμος μέγας. 
Έμεΐς οί Άλεξανδρεις, οί Άντιοχεΐς 
οι Σελευκεΐς κΓ οί πολυάριθμοι 
έπίλοιποι "Ελληνες Αίγύπτου καί Συρίας, 
κ’ οί έν Μηδία κ’ οί έν Περσίδι, κΓ δσοι άλλοι. 
Μέ τές έκτεταμένες έπικράτειες 
μέ τήν ποικίλη δράσι τών στοχαστικών προσαρμογών. 
Καί τήν κοινήν Έλληνική λαλιά
ώς μέσα στήν Βακτριανή τήν πήγαμε ώς τούς ’Ινδούς.

Δίπλα τώρα στόν άνθρωπο στέκει τό 
έργο του στέρεο κΓ άναπόσπαστο. ’Έργο 
σύντομο στό σύνολό του — 154 δλα κΓ δ
λα τά ποιήματά του — έρμηνεύουν πιστά 
τόν δημιουργό τους, πού κατορθώνει νά 
δώση μέσ’ άπό τις δικές του προοπτικές 
καταστάσεις γενικές καί πανανθρώπινες.

Αυτοβιογραφήματα ώνόμασαν πολύ σω

τήν άναφέρουν σάν ένα έντονα κύριο γνώ
ρισμά του· δλοι συμφωνούν πώς ήταν άν
θρωπος ύπολογιστικός, έπιφυλακτικός κΓ 
έσκεμμένος· ένεργοΰσε πάντα μέ περί
σκεψη κΓ έχθρευόταν τό αύθόρμητο στις 
έκδηλώσεις του.

Κάτι πού δέν θά μπορούσε ν’ άρνηθή 
κανένας στόν Καβάφη είναι ή έλληνική του 
συνείδηση. Τήν ελληνικότητα θεωρεί σάν 
τήν πιό μεγάλη άρετή. Στό «Έπιτύμβιον 
Άντιόχου Βασιλέως Κομμαγηνής» λέει: 

αύτή ή προσαρμογή άποτελεΐ τό μυστικό 
τής έπιβίωσης τού Ελληνισμού τής δια- 
σποράς: 

στά τά ποιήματά του, γιατί δλα τους σχε
δόν είναι βγαλμένα άπό τήν προσωπική 
του πείρα.

'Ωστόσο θάταν σφάλμα άσυγχώρητο νά 
δούμε τό πνευματικό φαινόμενο Καβάφη 
σάν μιά έρμητικά κλειστή μονάδα, γιατί τ*  
άνθρώπινο πνεύμα γιά ν’ άνδρωθή καί νά 
δημιουργήση έχει άνάγκη άπό προβλήμα
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τα καταστάσεις κι’ άντιθέσεις πού ξεπερ
νούν τόν κύκλο της ατομικής ζωής. Στήν 
προκειμένη περίπτωση έκτος άπό τά προ
σωπικά βιώματα του ποιητή τρέφουν τήν 
στοχαστική του ρέμβη τά διαβ Ασματά του 
καί τά προβλήματα τής Άλεξαντρινής Ελ
ληνικής παροικίας. Σέ πολύ λίγους 
νεοέλληνες λογοτέχνες θά μπορούσε ν’ ά- 
ποδοθή τόσο αληθινά ό χαρακτηρισμός του 
διανοουμένου, του έπιστήμονα έρευνητή δ- 
σο στόν Καβάφη. Έκτος άπό τούς άρ- 
χαίους συγγραφείς Ελληνες καί λατίνους 
είναι Ενήμερος τής σύγχρονής του εύρω- 
παϊκής λογοτεχνίας και φιλοσοφίας κυρί
ως τής ’Αγγλικής· ό πεσσιμιστικός συμ
βολισμός τών τελευταίων βικτωριανών πο
τίζει βαθιά τήν άνικανοποίητη ψυχή του. 
Στή βιβλιοθήκη του βρέθηκαν Εργα — πού 
ύπήρξαν δπως φαίνεται άπό τις σημειώ
σεις καί τις γραμμές άπό τό δικό του χέ
ρι άντικείμενα έπιμελημένης μελέτης — 
έργα τών κυριωτέρων έκπροσώπων του 
άγγλικοΰ fin de siècle, δπως του ρεαλιστή 
Τόμας Χάρντυ, του πεσσιμιστή Τζέημς 
Τόμσον, τοΰ συμβολιστή Σάμουελ Μπά
τλερ.

ΚΓ ή Άλεξάντρεια, δχι μόνο αυτή τών 
Λαγιδών και τοΰ ’Αντωνίου μά ή σύγχρο- 
νή του περνά μέρες δύσκολες κι’ άβέβαιες. 
'O βομβαρδισμός τής πόλης στά 1882 κι’

Τί συμφορά, Ενώ είναι καμωμένος 
γιά τά ώραΐα καί μεγάλα έργα 
ή άδικη αύτή σου ή τύχη πάντα 
ένθάρρυνσι κι’ έπιτυχία νά σέ άρνεΐται.

’Ακόμη βλέπει μέ άφάνταστη άηδία 
τούς δευτεροκλασάτους τής Ελληνικής πα
ροικίας νά συμμαχούν μέ τούς ’Άγγλους, 
νά συμβιβάζονται, νά έκμεταλλεύωνται 
τό φτωχό Αιγύπτιο γιά τά προσωπικά 
τους συμφέρορντα. Γι’ αύτό μέχρι τό 1911, 
πού σημειώνει Ενα σταθμό στήν ποίησή του 
θ’ άγωνιστή, θά ύψώση σύμβολα καί πρό
τυπα ιστορικά, θά Εκφράση τό προσωπι
κό του δράμα καί τό δράμα τού καιρού 
του ταυτίζοντάς το μέ τή σκληρή μοίρα 
ιστορικών προσωπικοτήτων: τοΰ Όδυσ- 
σέα, τοΰ ’Αντωνίου, τοΰ Καισαρίωνα. Τά 
ποιήματα τής δεκαετίας αύτής π’ άρχίζει 
άπό τό 1901, οπότε υστέρα άπό μακρο
χρόνιες αναζητήσεις Εγκαινιάζει μιά Εντε

ή αγγλική κατοχή πού ακολουθεί έπιφέ- 
ρουν Ενα συντριπτικό πλήγμα στήν οικονο
μία τής χώρας. Τοΰτο σημαίνει πώς οί 
μεγάλοι Ελληνες αριστοκράτες κεφαλαιού
χοι, οί πρωτοκλασάτοι δπως λέγονταν, 
πού δέσποζαν στήν οικονομική ζωή τοΰ τό
που, παραμερίζονταν άπό τό αγγλικό κε
φάλαιο, άφου ή πολιτική τής γηραιάς 
Άλβυώνος τοΰ είχε Εξασφαλίσει Ενα τόσο 
προσοδοφόρο τόπο δράσης κι’ άξιοποίησης 
δπως ή Αίγυπτος.

’Έτσι αρχίζει ή παρακμή τοΰ παροικια- 
κοΰ Ελληνικού στοιχείου, πού στήν Αριστο
κρατική του μερίδα τούλάχιστον ύπήρξε 
Ενα Εθνικό κεφάλαιο καί μιά τεράστια ή- 
θική δύναμη γιά τόν Ελληνισμό. Μορφές 
σάν τοΰ Ζιζίνια, τοΰ Τοσίτσα, τοΰ Άβέρωφ 
δέν συναντιώνται κάθε μέρα στή ζωή. Ό 
Καβάφης πού χαρακτηρίστηκε σάν ποιη
τής τής παρακμής ζή σέ καταπληκτική Εν
ταση τά δράματα καί τά πάθη τοΰ καιρού 
του. Γυιός τοΰ μεγαλέμπορου Πέτρ,ου Κα
βάφη καί γόνος φαναριώτικης γενιάς 
φτάνει νά γίνη Ενας μικροϋπάλληλος στή 
δημόσια υπηρεσία μπροστά στήν άδήριτη 
οικονομική ανάγκη· κι’ δμως νοιώθει πώς 
είναι γεννημένος γιά τά μεγάλα· θάθελε 
απαλλαγμένος άπό βιοτικές μέριμνες ν’ 

άφιερωθή στήν μελέτη καί στήν ποίηση:

λώς προσωπική ποίηση, καί φτάνει ώς τά 
1911, τά συμβολιστικά δηλαδή είναι τά 
καλύτερα. Τέτοια είναι «Τά τείχη», τά 
«Παράθυρα», «Περιμένοντας τούς Βαρβά
ρους» καί ή τόσο χαρακτηριστική «’Ιθά
κη».

Ό κάθε άνθρωπος Εχει τήν ’Ιθάκη του, 
Εχει τάξει Ενα προορισμό στήν ζωή του. 
Σημασία δμως δέν Εχει τό τέλος, ή Εκ
πλήρωση, ή επιτυχία, Αλλ’ ό άγώνας γιά 
νά φτάση κι’ ή πείρα πού θά τοΰ πρσφέ- 
ρη ό άγώνας αύτός. Μέσα σ’ αύτή τήν 
διαρκή προσπάθεια φτάνει κανένας στήν 
αληθινή Επίγνωση τής κάθε του Επιδίω
ξης:

Κι’ άν πτωχική τήν βρεις, ή ’Ιθάκη δέν σέ γέλασε.
’Έτσι σοφός πού Εγινες, μέ τόση πείρα, 
ήδη θά τό κατάλαβες ή Ίθάκες τί σημαίνουν

Στήν «Ιθάκη» δείχνεται άκόμα ό Κα- νά τά Εμπόδια κι’ δχι ή άντίσταση τοΰ γύ- 
βάφης δέσμιος τής μοίρας του κΓ ύποτα- ρω μας κόσμου.
χτικός. «'Η άδυναμία τοΰ άνθρώπου γεν-

Τούς Λαιστρυγόνας καί τούς Κύκλωπας, 
τόν άγριο Ποσειδώνα δέν θά συναντήσης 
άν δέν τούς κουβανεΐς μές τήν ψυχή σου, 
άν ή ψυχή σου δέν τούς στήνει Εμπρός σου.

Μέ τήν «’Ιθάκη» φτάνουμε στό σύνορο 
τοΰ 1911. Άπό τότε μιά ριζική μεταβολή 
συντελεΐται στήν ψυχή καί στό Εργο του: 
συνειδητοποιεί πλέον τήν παρακμή· παύει 
νά ύψώνη καθολικά σύμβολα, δέν κατα
φεύγει στό διδακτισμό- άπό κοινωνική κΓ 
ήθικοπλαστική ή τέχνη του γίνεται άτο- 
μική, ήδονόχαρη. Συνέπεια καί τούτη 
τής παρακμής, πού στήν Εύρώπη άντιπρο-

©άθελα αύτήν τήν μνήμη νά τήν πώ
Μά έτσι έσβήσθη πιά... σάν τίποτε δέν άπομένει — 
γιατί μακρυά, στά πρώτα έφηβικά

"Οσα ποιήματά του βασίζονται σέ Ιστορι
κά γεγονότα είναι πρωτότυπα, δυνατά καί 
συνάμα άψογα ιστορικά, πιστά στήν πραγ
ματικότητα. Σ’ αύτά ό ποιητής έπιτελεΐ 
Ενα άληθινό πνευματικό άθλο, κάτι άκα- 
τόρθωτο γιά τούς πολλούς: άδελφώνει 
τήν γνώση τήν ιστορική μέ τήν ποίηση. 
Ένώ στούς πολλούς ή γνώση σκοτώνει 
την φαντασία, στόν Καβάφη ή γνώση γί
νεται ποίηση. Ό ποιητής μας δέν άσχο- 
λήθηκε σάν Ερασιτέχνης μέ τήν ιστορία, 
μά τήν σπούδασε συστηματικά. Έγνώ- 
ρισε δχι μόνον τά σύγχρονά του ιστορικά 
Εργα, άλλά καί τις πηγές, τούς άρχαίους 
ιστορικούς κι’ δλα τά στοιχεία πού θεμε
λιώνουν τήν γνώση τοΰ παρελθόντος: φι
λολογία, αρχαιολογία, ποίηση. Ειδικεύ
τηκε στήν ιστορία τοΰ μετακλασσικοΰ Ελ
ληνισμού, στήν Ελληνορωμαϊκή καί στήν 
Βυζαντινή. ’Ίσως Επειδή ή ’Αλεξανδρι
νή Εποχή, περίοδος παρακμής, δπου ή Εκ
λυση στά ήθη δέν καταδικάζεται, συν
ταιριάζεται περισσότερο μέ τήν ιδιοσυγ
κρασία του. Κατάφερε νά άφομοιώση Α
πόλυτα τό πνεύμα τών περιόδων αύτών, 
νά κάμη τήν ιστορική γνώση δικό του 

σωπεύεται μέ τήν αισθητική καί τήν τέχνη 
τής ομάδας του Ούάϊλτ.

'H ποίησή του όμολογουμένως είναι γε
μάτη παρελθόν: προσωπικό καί ιστορικό’ 
αναπολεί, νοσταλγεί, μεθά μέ τά περα
σμένα τόσο, πού τά ζή· ξανά «μέσ’ τό μο
νήρες σπίτι του».

Στό προσωπικό παρελθόν άνήκουν τά 
ήδονιστικά: 

μου χρόνια κεΐται.
βίωμα, μέ άποτέλεσμα νά κινήται μέ κα
ταπληκτική άνεση άνάμεσα στά περασμέ
να. ’Έτσι δημιουργεί μιά συνεχή ψυχική 
Επικοινωνία, Ενα φιλοσοφικό διάλογο, με
ταξύ τοΰ έαυτοΰ του καί τών προσωπι
κοτήτων τής ιστορίας. “Ενα άπό τά πιό 
Επιβλητικά ποιήματα τοΰ είδους είναι τό 
«Άπολείπειν ό θεός ’Αντώνιον». Έδώ ό 
Καβάφης παίρνει σάν βάση τήν διάδοση 
πού κΓ ό Πλούταρχος μάς διασώζει, πώς 
τάχα τήν παραμονή τής τελειωτικής ήττας 
τοΰ ’Αντωνίου άπό τόν Όκτάβιο, μέσα 
στήν ήσυχία καί τήν κατήφεια τής νύχτας, 
«αίφνίδιον όργάνων τε παντοδαπών Εμμε
λείς τινας φωνάς λέγεται άκουσθήναι καί 
βοήν όχλου μετά εύασμών καί πηδήσεω\ 
σατυρικών». Σάν νά περνούσε Από τήν 
πόλη Ενας θορυβώδης θίασος πού τελικά 
κατευθύνθηκε στήν πύλη τήν «τετραμμέ- 
νην πρός τούς πολεμίους». 'Ολοφάνερη 
ή σημασία τοΰ πράγματος: «έδόκει τοΐς 
άναλογιζομένοις τό σημεΐον άπολείπειν ό 
θεός ’Αντώνιον ώ μάλιστα συνεξομοιών 
καί συνοικειών Εαυτόν διετέλεσεν». Ό 
Διόνυσος Εγκατέλειπε πιά τόν ’Αντώνιον:
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Σάν έξαφνα ώρα μεσάνυχτ’ άκουσθεί
αόρατος θίασος νά περνά
μέ μουσικές εξαίσιες, μέ φωνές —
τήν τύχη σου πού ένδίδει πιά, τά έργα σου
πού άπέτυχαν, τά σχέδια τής ζωής σου
πού βγήκαν δλα πλάνες μή άνοφέλετα θρηνήσεις. 
Σάν έτοιμος άπό καιρό, σά θαρραλέος, 
αποχαιρέτα την, τήν ’Αλεξάνδρεια πού φεύγει.

Δέν πρέπει νά παραπονεθή, νά δειλιά- 
ση, νά ξεγελαστή ό ’Αντώνιος: ούτε κάν 
ν’ άπευθύνη στόν θεό του τό «"Ινα τί μέ 
έγκατέλιπες». Μά νά δεχτή άπλά και 
γενναία αύτό πού είναι νάρθη.

Δέν διαλέγεται μόνον μέ τις προσωπι
κότητες του παρελθόντος ό Καβάφης, πα

Στόν πρόλογο τής Άλεξιάδος της θρηνεί, 
γιά τήν χηρεία της ή ’Άννα Κομνηνή.
Είς ίλιγγον ειν’ ή ψυχή της. «Καί
«ρείθροις δακρύων» μάς λέει «περετέγγω
τούς οφθαλμούς... Φευ τών κυμάτων» τής ζωής της, 
«φευ τών έπαναστάσεων». Τήν καίει ή όδύνη 
«μέχρις όστέων καί μυελών καί μερισμού ψυχής».
"Ομως ή άλήθεια μοιάζει πού μιά λύπη μόνην 
καιρίαν έγνώρισεν ή φίλαρχη γυναίκα' 
έναν καϋμό βαθύ μονάχα
(κι’ ας μήν τ’ ομολογεί) ή άγέρωχη αύτή Γραικιά, 
πού δέν κατάφερε μ’ δλην τήν δεξιότητά της 
τήν βασιλείαν ν’ άποκτήσει' μά τήν πήρε 
σχεδόν μέσ’ άπ’ τά χέρια της ό προπετής ’Ιωάννης.

’Άλλοτε μάς δίνει μέ τήν φαντασία του 
άληθινά θαυμαστές προσωπογραφίες Α
λεξανδρινών έφήβων, πού τις τοποθετεί 
στό τόσο αγαπημένο γι’ αύτόν περιβάλ

Κείμαι ό Ίασής Ενταύθα. Τής μεγάλης τούτης πόλεως 
ό έφηβος ό φημισμένος γιά έμορφιά.
Μ’ έθαύμασαν βαθείς σοφοί· κι’ έπίσης ό πιπόλαιος, 
ό άπλούς λαός. Καί χαιρόμουν ίσα καί γιά 
τά δυό. Μά άπ’ τό πολύ νά μ’ έχει ό κόσμος Νάρκισσο κι’ Ερμή, 
ή καταχρήσεις μ’ έφθειραν, μ’ έσκότωσαν. Διαβάτη, 
άν είσαι Άλεξανδρεύς, δέν θά έπικρίνεις. Ξέρεις τήν όρμή 
τού βίου μας*  τί θέρμην έχει' τί ήδονή ύπέρτατη.

ρά κάτω άπό τήν φαινομενική ένέργεια ή 
συμπεριφορά τους βλέπει καθαρά, άνακα- 
λύπτει μέ τις εύαίσθητες κεραίες του νού 
και του αισθήματος τις πραγματικές τους 
προθέσεις καί σκέψεις, τά πρωταρχικά 
κίνητρα, τήν άλήθεια. Στό ποίημα πού 
τό έπιγράφει «’Άννα Κομνηνή» λέει: 

λον τής έποχής τους. "Ενα συναρπαστι
κό δείγμα είναι τό έπίγραμμα στόν τάφο 
του Ίασή:

σέ απόλυτη συμφωνία μέ τήν βαθύτερη 
ούσία τής ποίησής του. *Η  γλώσσα είναι 
μεικτή κι’ έπηρεασμένη άπό τό ιδίωμα 
τών έλληνικών κέντρων πού βρίσκονται 
μακρυά άπό τήν Ελλάδα. Μιά άπόλυτη 
λιτότητα διακρίνει τήν έκφρασή του πού 
καταντά σχεδόν άντιποιητική. Κοσμητι
κά έπίθετα καί στολίδια δέν θά συναντή
σουμε πουθενά· γι’ αύτό κι’ ή λέξη άπο- 
κτά ένα καινούργιο βάρος μέσα στήν 
ποίησή του, σφραγίζει άνεξίτηλα τό κάθε 
τι. ’Άλλως τε ύπάρχει τόση συγκεντρω
μένη πείρα, τόσο μεγάλη γυμνή άλήθεια, 
πού μπορεί νά σέ καθηλώση καί χωρίς 
κοσμήματα. Ό στίχος του είναι πάντα 
ιαμβικός μέ έκδηλη τήν πνοή τής πεζό
τητας' διατηρεί σ’ αύτόν τόν τόνο καί 
τήν ψυχρότητα τού συλλογιζομένου άν
θρώπου, πράγμα άρκετά έπικίνδυνο γιά 
τόν ποιητή. Μερικές φορές ξεπερνά τά 
έπιτρεπόμενα όρια, άποτυγχάνει δηλαδή,

Τιμή σ’ εκείνους δπου στήν ζωή των 
ώρισαν νά φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ άπό τό χρέος μή κινούντες- 
δίκαιοι κι’ ίσιοι σ’ δλες των τές πράξεις, 
άλλά μέ λύπη κιόλας κι’ εύσπλαχνία.

Καί περισσότερη τιμή τούς πρέπει 
δταν προβλέπουν (καί πολλοί προβλέπουν) 
πώς ό Εφιάλτης θά φανεί στό τέλος 
κι’ οί Μήδοι έπί τέλους θά διαβούνε.

Μά στό βάθος μένει πάντα ό άπιστος, 
ό σκληρά αποταγμένος στά δρια τής 
ανάγκης καί τού πάθους, ό γοητευτικά 
πεζός καί πρωτότυπος, ό περιγελαστής 
τής άνύπαρκτης ήθικής έλευθερίας, ô άρ
ρηκτα δεμένος μέ τήν άδυσώπητη μοίρα 
του, ό συφοριασμένος μέ τις άκαρπες προ
σπάθειες, ό βαθιά κι’ άνθρώπινα άδύνα- 

κι’ έτσι έχει κανένας τήν έντύπωση πώς 
διαβάζει ένα πεζό βαλμένο σέ στίχους. 
Μά τις περισσότερες ή ιδέα, ή λέξη, ό 
στίχος άδελφωμένα μ’ ένα τρόπο καινούρ
γιο, κάπως άνορθόδοξο ιδιαίτερα προ
σωπικό, άποπνέουν τό άρωμα ένός πρω- 
τομύριστου λουλουδιού πού συγκινεί, συν
αρπάζει καί σαγηνεύει. Τούτα τά άντι- 
λυρικά ύλικά στά χέρια ένός μέτριου τε
χνίτη κάθε άλλο παρά ποίηση θά μπορού
σαν νά μάς δώσουν· γι’ αύτό κι’ δλοι οί 
μιμητές του δέν στάθηκαν. Ό Καβάφης 
όμως συνεπαίρνει μέ τήν δημιουργική του 
πνοή τό ύλικό του καί φτάνει σ’ ένα σπά
νιο ποιητικό αποτέλεσμα.

Υποστήριξα πριν πώς ό ποιητής είναι 
ύλιστής στις άντιλήψεις του. Μέσα δμως 
στήν δημιουργία του, τήν καταθλιμμένη, 
τήν ποτισμένη άπό βαρειά πίκρα καί εί- 
ρωνία άχνοφέγγουν πότε-πότε τ’ άνθρώ- 
πινα ιδανικά του: 

τος, ό έγκλειστος τού πόνου καί τής μοι
ραίας φθοράς: ένα πολυποίκιλο ψηφιδωτό 
πού θέλγει καί συναρπάζει, μιά μισοσκό
τεινη γωνιά πού ξυπνάει δλες σου τις δυ
νάμεις γιά νά τήν φωτίσης καί νά τήν 
γνωρίσης, ένα παράξενο καί προβλημα
τικό χάος.

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΛ1ΟΦΩΤΟΥ

Τό κλίμα τής ποίησής του είναι ή ιστο
ρία, ή διανόηση πάνω στά πράγματα, ή 
ύπομονετική έπεξεργασία, τό περιβάλλον 
τής πολιτείας, τής όποιας τήν πετρωμένη 
ψυχή ένοιωσε κι’ άγκάλιασε δσο κανένας 

άλλος. Τού λείπει έντελώς ή έμπνευση, 
ό αύθορμητισμός, ή χαρούμενη έπιφάνεα.

Τά μέσα πού μεταχειρίζεται γιά τήν 
πραγμάτωση τών ιδεών του — ή γλώσσα 
δηλαδή κι’ ή στιχουργία — βρίσκονται
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θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΥ

Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ

Μία όξεΐα άντίφασις χαρακτηρίζει τήν γενικήν πορείαν του Κυπριακού 'Ελλη
νισμού, λανθάνουσα ήδη άπό πολλοΰ, άλλα καταστασα μάλλον έκδηλος άφ’ ής 
στιγμής ό Κυπριακός λαός άνέλαβε τήν εύθύνην τών ιδίων του πεπρωμένων. Άφορφί 
αυτή είς τό σοβαρώτατον θέμα τών σχέσεων τοΰ Κυπριακού πρός τόν Μητροπολι- 
τικόν Ελληνισμόν. Είς τάς γραμμάς πού άκολουθούν θά προσπαθήσω νά προσδιο
ρίσω τό νόημα, τήν Ιστορικήν αιτιολογίαν καί τάς έπιπτώσεις τής άντιφάσεως αύτής, 
ώς πρώτον βήμα διά τήν προσπάθειαν έπιλύσεώς της. "Ανευ τοιαύτης προ
καταρκτικής άναλύσεως, πάσα έπί τούτου προσπάθεια θά καθίστατο έξ άλλου ματαία 
ώς μή συνειδητοποιούσα τήν πραγματικήν φύσιν του ζητήματος.

ΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣ1Σ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ

Άναλυομένη είς τά λογικά αύτής στοιχεία ή περί ής ό λόγος άντίφασις δύ- 
ναται νά διατυπωθή διά τών άκολούθων δύο προτάσεων:

(Ιον) Ό Κυπριακός Ελληνισμός συνταυτίζει τήν πνευματικήν καί πολιτιστι
κήν του παράδοσιν έν τώ συνόλω της και όλοκληρωτικώς πρός τήν Ελληνικήν. 
Κατά τούτο ό Κυπριακός Ελληνισμός συνταυτίζεται αύτομάτως πρός τόν Μητρο- 
πολιτικόν 'Ελληνισμόν, άποτελών άναπόσπαστον τμήμα αύτού.

(2ον) Ό Κυπριακός Ελληνισμός διαχωρίζει τούς κοινωνικούς, οικονομικούς 
καί πολιτικούς του θεσμούς άπό τόν Μητροπολιτικόν Ελληνισμόν. Κατά τούτο ό 
Κυπριακός Ελληνισμός διαχωρίζει πρακτικώς τήν πορείαν του άπό έκείνην του 
κυρίου σώματος του 'Ελληνισμού.

’Εάν έπρόκειτο νά συνοψίσω τάς άντιφατικάς αύτάς προτάσεις, θά έλεγα δτι 
είς τήν στάσιν τοΰ Κυπριακού λαού ύφίσταται άντίθεσις μεταξύ θεωρίας καί 
πράξεως.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣ1Σ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ

Προτού προβώ είς περαιτέρω άνάλυσιν τοΰ ζητήματος, σπεύδω νά τονίσω δτι 
άμφότεραι αί προτάσεις τής άντιφάσεως έδράζονται έκάστη έπί άναντιρρήτου 
ιστορικής πραγματικότητας καί συγκεκριμένων ιστορικών δεδομένων, δπερ ση
μαίνει δτι (α) τά αίτια τής άντιφάσεως είναι βαθέα, διότι άνάγονται είς ειδικός 
καί συγκεκριμένος ιστορικός περιστάσεις, (β) ή άντίφασις προβάλλει αύτομάτως 
καί άνεξαρτήτως τής θελήσεως τής συγχρόνου γενεάς, ήτις ένσαρκώνει τήν σημε
ρινήν φάσιν τής Κυπριακής ιστορίας. Έν άλλοις λόγοις ή χαρακτηρίζουσα τήν 
Κυπριακήν συνείδησιν άντιφατική πολιτική έκφράζει τόν ίδιάζοντα χαρακτήρα τής 
σημερινής φάσεως τής Κυπριακής ιστορίας.

Τοΰτο μάς έπιτρέπει νά άντιπαρέλθωμεν ώς έπιπολαίας, (α) τήν έπίκρισιν 
άπό Έλλαδικής σκοπιάς, κατά τήν όποιαν ό Κυπριακός Ελληνισμός δέν εΐναι^ γνή
σιον τέκνον τοΰ Ελληνισμού, (β) τήν θεωρίαν άπό Κυπριακής σκοπιάς, κατά τήν 

όποιαν ή Κύπρος δύναται καί όφείλει νά βαδίση τήν οδόν τής αύτονόμου ύπάρξεως, 
έν πλήρει καί τελείω διαχωρισμώ άπό τοΰ κυρίου σώματος τοΰ 'Ελληνισμού.

”Ας προβώμεν συνεπώς είς τήν συσχέτισιν τών δύο προτάσεων τής άντιφάσεως 
πρός τήν συγκεκριμένην ιστορικήν πραγματικότητα, είς τήν όποιαν άνεφέρθημεν.

(Ιον) Ή Ελληνική γλώσσα καί ό Ελληνικός καί άργότερον ό Βυζαντινο- 
χριστιανικός πολιτισμός είσήχθησαν καί έπεδλήθησαν είς τήν νήσον αύτήν, δ μέν 
πρώτος άπ’ αύτών τούτων τών άρχών τής κλασσικής του διαμορφώσεως, ό δέ 
δεύτερος διά τοΰ έκχριστιανισμοΰ τής νήσου κατ’ αύτήν ταύτην τήν γενετικήν πε
ρίοδον τοΰ Χριστιανισμού. Ή έπικράτησις τών δύο αύτών πολιτισμών, έκ τής 
συγχωνεύσεως τών όποιων παρήχθη ό Νεοελληνικός, έλέγχεται ίστορικώς έκ τής 
πάλης, τήν όποιαν διεξήγαγον άμφότεροι έν τή νήσω έναντίον τής άδιαμφισβητήτου 
παρουσίας ξένων πολιτισμών, ώς τοΰ Φοινικικού κατά τήν άρχαιότητα, τοΰ ’Αρα
βικού κατά καιρούς καί τοΰ Λατινοευρωπαϊκοΰ κατά τόν Μεσαίωνα, τοΰ Τουρ
κικού καί τοΰ Άγγλοσαξωνικοΰ κατά τήν νεωτέραν έποχήν. Ή Κύπρος δύναται 
νά θεωρηθή ώς άνήκουσα είς τήν Ελληνοχριστιανικήν πνευματικήν καί πολιτι
στικήν παράδοσιν δυνάμει τοΰ άσφαλοΰς κριτηρίου τής έπικρατήσεως ταύτης μεταξύ 
τών κατά καιρούς διαφιλονικησάντων τήν νήσον πολιτισμών, έκ τών όποιων άλλοι 
μέν ίχνη μόνον τής διαβάσεώς των έγκατέλιπον, άλλοι δέ έπεβίωσαν ύπό τήν μορφήν 
στοιχείων ένσωματωθέντων καί άφωμοιωθέντων ύπό τοΰ κυρίου έπιβιώσαντος, τοΰ 
’Ορθοδόξου 'Ελληνοχριστιανικού. Τούτο άχρηστεύει τό έπιχείρημα καί τήν συ- 
ζήτησιν περί τής φυλετικής καταγωγής τών συγχρόνων Κυπρίων, διότι ή φυλετική 
σύνθεσις ένός λαού χρησιμεύει μόνον ώς βιολογικόν ύπόβαθρον διά τήν διαμόρφω- 
σιν μιας κοινωνίας, χάνει δέ τό νόημά της άφ’ ής στιγμής έπεμβαίνουν έθνοϊστορικοί 
παράγοντες. Έπί τούτου ή σύγχρονος Κοινωνική ’Ανθρωπολογία έχει άπο- 
κρυσταλλώσει τάς άντιλήψεις της (βλ. τό ύπό τήν αιγίδα τής UNESCO συλλογικόν 
έργον, The Race question in Modern Science, Paris, 1956).

(2ov) Τό έτερον σκέλος τής ιστορικής πραγματικότητος έχει ώς έρεισμα τήν 
κατά καιρούς καί άκριβώς ύπό τήν έπίδρασιν ξένων πολιτισμών διαμορφωθεΐσαν 
κοινωνικήν καί οικονομικήν όργάνωσιν τοΰ Κυπριακού Ελληνισμού. Τήν άποψιν 
αύτήν διετύπωσα εύκρινώς δταν ύπέμνησα δτι: «Άπό τού έτους 1191, καθ’ δ ή 
Κύπρος άπεσπάσθη άπό τού Βυζαντινού Ελληνισμού, μέχρι σήμερον, οί Κυπριακοί 
θεσμοί, έξαιρουμένων τών θρησκευτικών καί έκπαιδευτικών, ούδέποτε συνεταυτί- 
σθησαν μετά τών Ελληνικών» (Τό έθνολογικόν πρόβλημα τού Ελληνισμού εις τήν 
Κυπριακήν αύτοϋ ψάσιν, σελ. 4). Είς δύο ιστορικός περιόδους οί Κυπριακοί κοι
νωνικοί καί πολιτικοί θεσμοί έδιαφοροποιήθησαν είς πολύ μεγάλον βαθμόν άπό 
έκείνους τών άλλων Ελληνικών χωρών, κατά τήν Φραγκικήν καί τήν ’Αγγλικήν 
περίοδον (κατά τήν Τουρκικήν περίοδον ή διαφοροποίησις αύτη ύπήρξεν 
έλαχίστη καί κατά τό μάλλον ή ήττον άσήμαντος). Κατά τήν Φραγκικήν 
περίοδον, τάς συνέπειας τής όποιας ύπέστησαν καί πλεΐσται άλλαι Έλληνικαί 
χώραι, ύπερίσχυσεν έν Κύπρω τό δίκαιον τών Άσσιζών τής Haute Cour καί τής 
Βουργεσίας, ήτοι δίκαιον Δυτικοευρωπαϊκού φεουδαρχικού τύπου μεταφυτευθέν είς 
τήν ’Ανατολήν διά τών Σταυροφοριών. Ή παρουσία τού δικαίου τούτου αύτή καθ’ 
έαυτήν δέν ένέχει σημασίαν είμή έν άδιαρρήκτω συναρτήσει πρός τήν έκ παραλλήλου 
άντικειμενικήν εισαγωγήν καί υίοθέτησιν τού Δυτικοευρωπαϊκού φεουδαρχικού θεσμού 
τής κοινωνικής διαφοροποιήσεως είς εύγενεις, όμιλιζίους, παροίκους κ.λ. ’Όχι 
διότι τό Δυτικόν φεουδαρχικόν σύστημα δέν έχει τό όμόλογόν του είς τό Βυζάντιον. 
Άλλ’ ένταύθα, διά τής έπεμβάσεως γεωργικών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων καί 
κατά καιρούς στερράς γεωργικής πολιτικής, ύπέστη τό σύστημα τούτο σοβαρός 
τροποποιήσεις, είς τάς όποιας δέν ένδείκνυται νά γίνη περαιτέρω μνεία έδώ.

Κατά τήν έτέραν περίοδον, τής ’Αγγλικής κυριαρχίας, οί Κυπριακοί θεσμοί 
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ύπέστησαν έντονον διαφοροποίησιν άπό τών Ελληνικών, παρά τό γεγονός δτι άμ- 
φότεροι ε’ισήλθον είς στάδιον προσαρμογής πρός τό Εύρωπάίκόν σύστημα οικονο
μικής καί κοινωνικής όργανώσεως. Τούτο όφείλεται έν μέρει είς τόν ίδιάζοντα 
τύπον τών ’Αγγλοσαξονικών θεσμών έν σχέσει πρός έκείνους τής ηπειρωτικής Εύ- 
ρώπης, τούς όποιους είχε λάβει ώς πρότυπον ή Ελλάς. Ή τελευταία αύτη διαφορο- 
ποίησις κατέστη έντονωτέρα κατά τήν μεταπολεμικήν περίοδον τής ’Αγγλικής 
κυριαρχίας. Είς έποχήν καθ’ ήν ή Ελλάς μόλις ήρχιζε ν’ άνακύπτη άπό τήν 
άπέραντον δυστυχίαν τής Γερμανικής κατοχής καί άπό τά δεινά ένός άπό τούς τρο- 
μερωτέρους έμφυλίους πολέμους τής ιστορίας της, μέ έθνικόν κατά κεφαλήν εισό
δημα κατώτερον τών 80 λιρών, οί ’Άγγλοι, διά λόγους πολιτικής άναγκαιότητος 
καί σκοπιμότητος, έψήφιζον καί έχρηματοδότουν δεκαετές σχέδιον οικονομικής 
άναπτύξεως, διά τήν έκτέλεσιν τού όποιου διέθετον άρίστην διοικητικήν καί νομο
θετικήν όργάνωσιν, μίαν τών άρτιωτέρων έν τή Μέση ’Ανατολή. ’Αποτέλεσμα τού
του ύπήρξεν ή σταθερά άνοδος τού Κυπριακού έθνικού εισοδήματος, άποκορυφω- 
θείσα, κατά τό έτος 1957, είς κατά κεφαλήν εισόδημα 160 περίπου λιρών, ήτοι είς 
εισόδημα Δυτικοευρωπαϊκής κατηγορίας, τρίτης τάξεως, ύπερφαλαγγίζον έντυπω- 
σιακώς τό Ελληνικόν. 'Όθεν ή έπέμβασις τού παράγοντος «εύημερία» συνετέλε- 
σεν ούσιαστικώς είς τήν έπιδείνωσιν τής ήδη διαμορφωθείσης διαφοροποιήσεως. 
'Η ψυχολογική σημασία τού παράγοντος αύτοΰ, ιδίως έπί τών άστικών στρωμάτων 
τοΰ λαοΰ, ύπήρξε μεγίστη. Κατά λογικήν συνέπειαν τών άνωτέρω δυνάμεθα νά 
ίσχυρισθώμεν δτι ή άντίφασις, εις ήν ό Κυπριακός λαός περιέπεσε κατά τήν παραμονήν 
τής έθνικής αύτοΰ άνεξαρτησίας, είναι άποτέλεσμα ιστορικών περιστάσεων άνεξαρτήτων 
τής θελήσεώς του καί ιστορικός αίτιολογουμένη.

ΛΟΠΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ! ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ

Τιθεμένου μεταπολεμικώς τού έρωτήματος περί τού έθνικού μέλλοντος ή Κυ
πριακή συνείδησις έτέθη άντιμέτωπος ένός σκληρού διλήμματος: άφ’ ένός έκπλή- 
ρωσις ένός άρχαίου πόθου ίστορικώς δικαιολογουμένου, τής ένώσεως μετά τού 
κυρίου σώματος τού Ελληνισμού- άφ’ έτέρου κίνδυνος οικονομικής όπισθοδρομή- 
σεως, καί δή είς έποχήν παγκοσμίου έξελίξεως, καθ’ ήν τοιαύτη όπισθοδρόμησις 
δέν είναι δυνατόν νά νοηθή ή νά γίνη άποδεκτή ύπό τοΰ λαοΰ άνευ άποχρώντος 
λόγου, καί καθ’ ήν ή πορεία πρός τά έμπρός άποτελεΐ άποκλειστικόν άξίωμα.

'H άρνησις τοΰ πρώτου μέρους τοΰ διλήμματος θά έσήμαινεν ούχί απλώς 
σχίσμα άπό τοΰ κυρίου σώματος τοΰ Ελληνισμού, άλλ’ άρνησιν έκ μέρους του 
Κυπριακού Ελληνισμού τής πνευματικής καί ιστορικής αύτοΰ ύποστάσεως. Είναι 
έν τούτοις γνωστόν δτι λαός άπαρνούμενος τό ιστορικόν αύτοΰ παρελθόν καί τήν 
πνευματικήν αύτοΰ παράδοσιν είναι καταδικασμένος είς ήθικήν πτώσιν καί τελικώς 
έξαφανισμόν.

'Η άποδοχή τοΰ δευτέρου μέρους τοΰ διλήμματος, ήτοι οικονομικής όπι- 
σθοδρομήσεως, θά ήτο έξ Βσου άπαράδεκτος, ώς άντιβαίνουσα είς μίαν άπό τάς 
βασικός κοινωνικός απαιτήσεις τού παρόντος αίώνος, ήτις συνίσταται είς τήν ύλι- 
κήν εύημερίαν τοΰ λαοΰ.
ΔΥΝΑΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤ1ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΤΩΝ
'Η άντίφασις, πρακτικώς άντιμετωπιζομένη, προσφέρεται είς μίαν έκ τών 

τριών άκολούθων λύσεων:
(1) Πλήρης διαχωρισμός τής Κυπριακής άπό τής Ελληνικής πορείας — Δη

μιουργία Κυπριακής έθνικής συνειδήσεως.
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(2) Πλήρης συνταύτισις τών τυχών τοΰ Κυπριακού 'Ελληνισμού πρός έκείνας 
τοΰ κυρίου σώματος τοΰ Ελληνισμού — 'Ένωσις μετά τής Ελλάδος.

(3) Συμβιβαστική κατάστασις — Πολιτική άνεξαρτησία, άλλά συγχρόνως 
καλλιέργεια τής Ελληνικής πολιτιστικής παραδόσεως.

(1) 'Η πρώτη έκ τών ώς άνω λύσεων δυσχεραίνεται είς μέγαν βαθμόν διά 
δύο λόγους:

Πρώτον, ό Κυπριακός Ελληνισμός ώς ποσοτική δύναμις δέν είναι 
αρκετά ισχυρός διά νά δημιουργήση ύπόβαθρον ιδίας καί αύτονόμου έθνικής 
όντότητος. θά ήδύνατο νά πράξη τοΰτο κατά τόν Ε' π.Χ. αιώνα, δτε έπεκράτει 
τό σύστημα τών Πόλεων - Κρατών, ούχί δμως κατά τόν εικοστόν μ.Χ., δηλ. τόν αιώνα 
τών έθνικών ύπερπληθυσμών καί τής ποσοτικής άναπτύξεως παραλλήλως πρός τήν 
ποιοτικήν τοιαύτην. "Ηδη Κράτη τής κατηγορίας τών 20—50 εκατομμυρίων πλη
θυσμού τείνουν ένσυνειδήτως νά συμπτυχθοΰν είς ύπερεθνικά συγκροτήματα διά 
νά δυνηθοΰν ν’ αντιμετωπίσουν τό πρόβλημα τοΰ γιγαντισμού άλλων άνθρωπίνων 
συνόλων.

Δεύτερον, ή δημιουργία αύτονόμου έθνικής συνειδήσεως προϋποθέτει τήν 
δημιουργίαν ή υίοθέτησιν μιας κατ’ έκλογήν έθνικής πνευματικής παραδόσεως καί 
έθνικών πολιτιστικών άξιών. Καί έάν μέν ώς τοιαΰται διατηρηθούν α'ι άξίαι τοΰ 
Ελληνικού πολιτισμού είς δλας τάς ιστορικός του μορφός (άρχαίαν, μεσαιωνικήν 
καί νέαν), τάς όποιας ό Κυπριακός Ελληνισμός ήδη κατέχει, τότε δέν είναι δυ
νατόν νά πραγματοποιηθή ή έπιζητουμένη άπομάκρυνσις άπό τοΰ κυρίου σώματος 
τοΰ Ελληνισμού. 'Η ψυχή τοΰ Κυπρίου θά στρέφεται συνεχώς πρός τήν Ελλάδα, 
πράγμα δπερ θ’ άναιρή συστηματικώς πάσαν προσπάθειαν πρός δημιουργίαν ιδίας 
έθνικής συνειδήσεως. Άφ’ έτέρου ό παραμερισμός τών Ελληνικών ώς βασικών 
έθνικών άξιών συνεπάγεται τήν άντικατάστασιν τούτων δΓ άλλων. Άλλ’ είς τό 
έρώτημα: ποίαι έκ τών άλλων άξιών, αΐτινες προσφέρονται είς τήν έκλογήν μας 
έκ τοΰ παγκοσμίου πολιτισμού, θά υιοθετηθούν πρός άντικατάστασιν τών Ελλη
νικών, είναι πρακτικώς άδύνατον νά δοθή όπάντησις. Διότι, έστω καί άν ύπάρ- 
χουν πολιτιστικοί άξίαι ισοδύναμοι πρός τάς Ελληνικός, ή υίοθέτησις αύτών καί 
ή άνατροπή έκ βάθρων τοΰ παιδαγωγικού συστήματος έν δψει καλλιέργειας των 
θ’ άπετέλει προσπάθειαν ούτοπιστικήν, ή όποια θά προσέκρουε διαρκώς είς τήν 
ψυχικήν άντίδρασιν τοΰ λαοΰ. θά συνεπλήρωνα τό έπιχείρημα αύτό μέ μίαν άκό- 
μη άντίρρησιν, last but not least. Κρινομένη ούχί έξ ύποκειμενικής προκαταλήψεως 
τοΰ γράφοντος, άλλ’ άντικειμενικώς, ή άντικατάστασις τής Ελληνικής δΓ έτέρας 
πνευματικής παραδόσεως είναι άσύμφορος. Διότι, πλήν τών προστεθεισών ύπό τού 
νεωτέρου πολιτισμού άξιών, αί όποίαι έχουν καταστή οικουμενικοί, δυσκόλως είναι 
δυνατόν νά έξευρεθούν έθνικαί πνευματικαί παραδόσεις άνώτεραι, διά νά μή είπω 
ισοδύναμοι, τής Ελληνικής.

(2) 'Η δευτέρα λύσις, άν καί φαινομενικώς εύκολωτέρα, παρουσιάζει έξ ίσου 
μεγάλας δυσχερείας, αί όποΐαι είναι έξωτερικής καί έσωτερικής φύσεως.

Αί έ ξ ω τ ε ρ ι κ α ί δυσχέρειαι άπορρέουν έκ τής παρούσης καταστάσεως τών 
διεθνών σχέσεων, αί όποΐαι άντιδρούν, πρός στιγμήν τουλάχιστον καί ίσως έπί 
μακράν χρόνον άκόμη, είς τήν έδαφικήν έπέκτασιν ένός κράτους. Είς τήν, ειδι
κήν περίπτωσιν τής Κύπρου ή ένωσις μετά τής Ελλάδος δυσχεραίνεται είς άκρον 
έκ τής παρουσίας τής Τουρκικής μειονότητος έν τή νησω καί τής πολιτικής βαρύ
τητας, ήν κέκτηται ή Τουρκία έν τώ Μεσοανατολικώ χώρω.

Αί έ σ ω τ ε ρ ι κ α ί δυσχέρειαι προέρχονται, πρώτον, έκ τής διαφοράς τήν 
όποιαν παρουσιάζουν τά οικονομικά έπίπεδα τών δύο χωρών. Τό ζητημα τούτο 
έξ άλλου δέν είναι τόσον άνυπέρβλητον δσον κατ’ άρχήν νομίζεται ύπό πολλών. 
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’Αρκεί νά συνειδητοποιηθώ υπό του Κυπριακού Ελληνισμού ή σχετικώς θεαματική 
άνοδος τής Ελληνικής οικονομίας κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν, ήτις, έάν έξα- 
κολουθήση είς τόν παρόντα ρυθμόν, θά έπιταχύνη τήν προσέγγισιν του Ελληνικού 
έθνικού κατά κεφαλήν εισοδήματος πρός τό Κυπριακόν, κανονικώς δέ καί τήν 
ύπερφαλάγγισιν του δευτέρου ύπό του πρώτου, λαμβανομένων ύπ’ δψει τών μεγα
λύτερων δυνατοτήτων τής Ελληνικής έν σχέσει πρός τήν Κυπριακήν οικονομίαν. 
’Ήδη είς ώρισμένους βασικούς τομείς ή Ελληνική οικονομία ύπερεφαλάγγισε τήν 
Κυπριακήν, περιορίζομαι δέ ν’ άναφέρω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα, τόν 
τουρισμόν, τήν γεωργίαν καί τήν δημιουργίαν βαρέων βιομηχανικών μονάδων' αί 
τελευταΐαι αδται είναι έξ άλλου ανέφικτοι έν τή Κυπριακή οικονομία, λόγω του 
έλαχίστου μεγέθους τής άγοράς.

Είς τήν οικονομικήν προστίθεται, δεύτερον, ή ψυχολογική δυσχέρεια προσαρ
μογής του Κυπριακού Ελληνισμού πρός τήν νοοτροπίαν τού Έλλαδικού κόσμου. 
Είναι γεγονός, τό όποιον ούδείς "Ελλην Κύπριος θά διαμφισβητήση, οτι οί αύτοί 
λόγοι, οί όποιοι συνέτειναν είς τήν ύπό συζήτησιν διαφοροποίησιν, συνέβαλον καί 
είς τήν διαμόρφωσιν μιας σχετικώς διαφορετικής νοοτροπίας παρά τώ Ελ
ληνοκυπριακά) λαώ. Τίποτε τό έπιλήψιμον δέν παρουσιάζει μία τοιαύτη διαφορά, 
ή όποια κατά τά άλλα δύναται νά ένταχθή είς τό σύστημα τών Ελληνικών το- 
πικιστικών διαφορών καί νοοτροπιών. Πιστεύομεν τουναντίον δτι ή Κυπριακή 
νοοτροπία, κάπως έντονώτερον έπηρεασμένη άπό τόν Άγγλοσαξωνικόν θετικισμόν, 
δύναται ν’ άποβή πλεονεκτική διά τήν Ελλάδα, ιδίως καθ’ ήν έποχήν αύτη εισέρ
χεται είς στάδιον έκβιομηχανοποιήσεως. Συνεπώς τήν ψυχολογικήν διαφοροποίη- 
σιν δέν θεωρώ ώς ανυπέρβλητον δυσχέρειαν, ούχ ήττον δμως αύτη ύφίσταται καί 
όφείλει νά ληφθή ύπ’ δψιν ώς αντικειμενικόν δεδομένον τού παρόντος.

(3) Ή τρίτη λύσις είναι έκείνη τού συμβιβασμού, ή όποια πρακτικώς ήκο- 
λουθήθη μέχρι σήμερον. Είς τήν λύσιν αύτήν τά πλεονεκτήματα συμβαδίζουν 
μετά τών μειονεκτημάτων.

Τό κύριον πλεονέκτημα, τό όποιον παρουσιάζει, είναι δτι αύτη παρα
κάμπτει, χωρίς νά τάς άναιρή, τάς σχεδόν ανυπερβλήτους δυσχερείας τών άλλων 
λύσεων εύνοούσα τήν δημιουργίαν εύνοϊκού έδάφους διά τήν έγκαθίδρυσιν ενός 
modus vivendi, καθιστώσα δυνατήν τήν προσωρινήν έστω διαβίωσιν μιας αύτονόμου 
Κυπριακής Πολιτείας.

Τό κύριον μειονέκτημα αύτής είναι δτι δέν αίρει τάς ένυπαρχούσας είς 
τάς δύο άλλας λύσεις αντιθέσεις, τάς άπορρεούσας έκ τής έθνοίστορικής φύσεως 
τών πραγμάτων. Τουναντίον τάς διαιωνίζει καί τάς διογκώνει, διότι παρέχει εύ- 
νοϊκόν έδαφος διά τήν ύποδαύλισιν αύτών. Τούτο άπεδείχθη κατά τόν πλέον έκ- 
δηλον τρόπον έκ τού τριετούς βίου τής Κυπριακής Πολιτείας, κατά τό τέλος τού 
όποιου αί Ελληνοκυπριακοί σχέσεις έφθασαν βαθμιαίως είς τό μέγιστον σημείον 
όξύτητος, τό όποιον έγνώρισαν αδται άπό τής ’Αγγλικής κατοχής μέχρι σήμερον.

Άφ’ έτέρου ή συμβιβαστική αύτή κατάστασις δέν λύει τήν άντίφασιν, ή όποια 
βασανίζει τήν Κυπριακήν συνείδησιν, άλλά τήν ύποθάλπει συνεχώς καί τήν όδη- 
γεί πρός μίαν σταθερώς όξυνομένην κρίσιν. Οίοσδήποτε οξυδερκής παρατηρητής 
δύναται νά παρακολουθήση τήν πορείαν τής κρίσεως τής Κυπριακής συνειδήσεως 
είς τάς πνευματικός εκδηλώσεις καί τά πνευματικά προϊόντα τού τόπου άφ’ ένός, 
καί τήν άκολουθουμένην είς πλείστους τομείς πολιτικήν άφ’ έτέρου, οπότε θά δια- 
πιστώση τά συμπτώματα ένός εύρυνομένου χάσματος μεταξύ θεωρίας καί πράξεως.

ΑΡΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ
Εκτός έάν αί ίστορικαί συνθήκαι έπιφέρουν τοιαύτας ριζικός μεταβολάς, ώστε 

οί δροι οί όποιοι τήν δημιουργούν νά παύσουν ύφιστάμενοι, μία κρίσις όδηγεί είτε 
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είς καταστροφικήν λύσιν, είτε είς ύπέρβασιν, ήτοι είς μίαν άνωτέραν κατάστασιν 
συνδιαλλάττουσαν καί άναιρούσαν τάς ένυπαρχούσας άντιθέσεις. Ή μέση λύσις 
τού συμβιβασμού δύναται άπλώς νά άναβάλη κατά τό μάλλον ή ήττον τήν κά- 
θαρσιν τής κρίσεως άποσοβοΰσα προσωρινώς τήν έκδήλωσιν τών συνεπειών της, 
άλλ’ ούχί καί νά τήν άναιρέση. Ή έκ τής άντιφατικής ώς πρός τόν Μητροπολι- 
τικόν Ελληνισμόν πολιτικής προκύπτουσα κρίσις τής Κυπριακής συνειδήσεως δύ
ναται νά έχη μοιραίας ιστορικός συνέπειας, ώς άπέδειξαν αί πρόσφατοι έξελίξεις 
τού Κυπριακού ζητήματος, αΐτινες άποτελούν δείγμα τών κινδύνων είς τούς όποι
ους έκτίθεται μία μικρού μεγέθους πολιτική μονός έντασσομένη άνευ πολιτικής 
καί τεχνικής έμπειρίας είς τό περίπλοκον καί έπικίνδυνον σύστημα τών διεθνών 
σχέσεων. Τούτο άποτελεί σοβαρόν λόγον δπως, τόσον ή Κυπριακή ήγεσία, δσον 
καί ό Κυπριακός λαός, συνειδητοποιήσουν τήν πραγματικότητα τής άντιφάσεως 
αύτής καί τούς κινδύνους τούς όποιους έγκυμονεί, άντιμετωπίσουν δέ ταύτην ώς 
άδιάσπαστον μέρος τού δλου πολιτικού προβλήματος, μέ αντικειμενικόν σκοπόν τήν 
άρσιν αύτής διά τής άποκρυσταλλώσεως μιας ένιαίας καί συνεπούς άπέναντι τού Μητρο- 
πολιτικοΰ Ελληνισμού πολιτικής.

Αί προσπάθειαι διά τήν άρσιν τής άντιφάσεως καί έπομένως διά τήν λύσιν 
τής κρίσεως, ή όποια βασανίζει τήν Κυπριακήν συνείδησιν, προϋποθέτουν: (α) τήν 
συνειδητοποίησα/ τού ζητήματος, ώς ήδη έξετέθη· (β) τήν έπιδίωξιν τής άρσεως 
τής άντιφάσεως έν τή πράξει έκ παραλλήλου πρός τόν θεωρητικόν αύτής προγραμ
ματισμόν' (γ) τήν βαθμιαίαν έφαρμογήν τοιούτου προγραμματισμού, διά τής ό
ποιας καί μόνον είναι δυνατόν ν’ άποφευχθούν αί άκρότητες καί τά μειονεκτήματα 
τών ώς άνω τριών λύσεων, αί όποίαι προσφέρονται ώς τοιαύται μόνον είς τά πλαίσια 
μιας βραχυπροθέσμου πολιτικής.

Όμιλούντες περαιτέρω περί άρσεως τής άντιφάσεως έν τή πράξει, παραλλή- 
λως πρός τόν θεωρητικόν αύτής προγραμματισμόν, έννοοΰμεν δτι ή λύσις ή ύπέρ- 
βασις τής άντιφάσεως θά είναι τοιαύτη, ώστε νά μή παραβιάζη τήν νόμιμον καί 
φυσικήν έξελικτικήν πορείαν τού Κυπριακού Ελληνισμού. Μία πραγματικώς έπι- 
τυχής άρσις τής άντιφάσεως, ένω θά έσέβετο πλήρως τήν πνευματικήν καί πολιτι
στικήν παράδοσιν τού Κυπριακού Ελληνισμού, ούδόλως θά συνεπήγετο ύπο- 
βιβασμόν ή έγκατάλειψιν τών είς τόν κοινωνικόν καί οικονομικόν τομέα έπιτεύξεων. 
Τούτο θά άντέβαινε πρός τό πνεύμα καί τάς άπαιτήσεις τού συγχρόνου διεθνούς 
πολιτισμού, δστις περιέλαβε τήν ύλικήν εύημερίαν καί έξύψωσιν τού λαού είς τόν 
κώδικα τών άξιών του.

Τελικώς προβάλλει τό έρώτημα: είναι δυνατή μία τοιαύτη λύσις; Εις τό 
έρώτημα τούτο άρκούμεθα ν’ άπαντήσωμεν: τόσον ή Ιστορική έμπειρία, δσον καί 
αί τεχνικαί δυνατότητες τού νεωτέρου πολιτισμού, πρός τόν όποιον δλοι οί λαοί 
τής γής προσπαθούν νά προσαρμόσουν τάς έθνικάς αύτών παραδόσεις, παρέχουν 
τήν δυνατότητα ύπερβάσεως πλείστων δσων άντιθέσεων καί έπιτεύξεως μιας άνω- 
τέρας συνθέσεως. Έφ’ δσον δέ τούτο έπιχειρείται έπί έπιπέδου άσυγκρίτως άνω- 
τέρου, ώς είναι ή προσπάθεια ύπερβάσεως τής άντιθέσεως μεταξύ κεφαλαιοκρατίας 
καί κομμουνισμού, ή έγκατάλειψις τής ιδέας μιας έπιτυχούς λύσεως τής πλευράς 
αύτής τού Κυπριακού ζητήματος θά έσήμαινε πνευματικήν πτωχείαν, τήν όποίαν ή 
Ελληνική πνευματική παράδοσις δέν άνέχεται.

Άλλ’ δπως συμβαίνει μέ τά πλείστα τών προβλημάτων τής συγχρόνου έποχής, 
τό ύπό συζήτησιν θέμα παρουσιάζει μίαν τεχνικήν πλευράν, άπαιτούσαν ειδήμονα 
τεχνικήν διαπραγμάτευσιν έκ παραλλήλου πρός τήν πολιτικήν αύτού άντιμετώπισιν. 
Τό τεχνικόν τούτο μέρος τού ζητήματος προσφέρεται ώς θέμα ειδικής μελέτης.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΣ

209Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΧΡ. και Π. ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΑΑΗΝΕΣ ΛΥΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

Ό ’Αρχίλοχος ό Πάριος, ό νευρώδης καί -παράφορος χαρακτήρ μέ τήν σύντομον 
καί -παλλομένην φράσιν, ό ποιητής μέ τόν όποιον ή ιαμβική ποίησις είχεν δχι μόνον 
τό πρώτο, άλλα καί τό δυνατότερο καί τεχνικώτερο φανέρωμά της, εις μίαν περι
κοπήν έντόνου ηθικής έμπνεύσεως λέγει:

«Ψυχή, ψυχή, πού δύσκολες σέ συνταράζουν έγνοιες, 
όρθώσου καί γυρίζοντας πρός τούς έχτρούς τό στήθος 
ύπερασπίσου, άφοΰ γερά τή θέση σου κρατήσης 
μές τά καρτέρια τών έχτρών. Κι’ άνίσως καί νικήσης 
νά μή καυχιέσαι φανερά’ μήτε νά κλαΐς στό σπίτι, 
πέφτοντας χάμου, αν νικηθής...»

Οί στίχοι αυτοί μάς άφίνουν νά άντιληφθώμεν δτι άπό τά τέλη του 8ου αί. π.Χ. 
καί έξής ή ψυχή τών δοκίμων ποιητών, μέ τήν διανοητικήν καί ήθικήν ώριμότητα 
καί μέ τάς διαρκείς αναζητήσεις αί όποίαι άποσκοποΰν είς τήν θετικήν κατάκτησιν 
του παρόντος, άφίνει τάς μακράς αφηγήσεις, τό έξιδανικευμένον παρελθόν, τό 
όποιον τό έπος μέ δλην του τήν μεγαλοπρέπειαν έχει ύμνήσει, ένδιαφέρεται διά τήν 
παρούσαν ισχυρόν συγκίνησιν (προσωπικήν ή όμαδικήν) καί έρμηνεύει άντικει- 
μενικώς τάς σκέψεις καί τά συναισθήματά της. ’Έτσι αναπτύσσεται σιγά σιγά ή 
τεχνική λυρική ποίησις, ή όποια δέν όμιλεί μόνον διά θεούς καί ήρωας, άλλά κυ
ρίως διά τόν άνθρωπον, τόν όποιον προσπαθεί νά περιγράψη, νά σατιρίση, νά 
διασκεδάση, νά έγκωμιάση, νά νουθετήση.

Τούτο δέν σημαίνει δτι οί μεγάλοι έπικοί “Ομηρος καί 'Ησίοδος έπεσαν άπό 
τόν θρόνον των καί έχασαν τήν αΐγλην των ή δτι ή θρησκεία δέν έξηκολούθει 
νά κρατά μεγάλο μέρος άπό τήν έμπνοιαν τών κορυφαίων λυρικών ποιητών τής 
άρχαιότητος καί δτι ή παράδοσις καί ό θρύλος δέν ήσαν από τας δυνάμεις αί 
όποίαι έκινούσαν καί αναζωογονούσαν τήν τέχνην των άς μή ξεχνώμεν δτι μέγα 
μέρος τών λυρικών ποιημάτων άπηγγέλλετο ή έψάλλετο είς τάς θρησκευτικός 
έορτός καί δτι οί ύμνοι πρός τό θειον είναι φυσικόν έπακόλουθον τής εύσεβείας 
τού άρχαίου “Ελληνος. Μέ παραστατικότητα, δύναμιν καί εύλυγισίαν θά μάς 
παρουσιάσουν οί λυρικοί τούς θρύλους καί θά μάς μεταδώσουν θρησκευτικήν συγ- 
κίνησιν:

«’Άναχτα Φοίβε, ή μάνα σου ή θεά ή Αητώ ή σεβάσμια 
στή λίμνη τήν τροχόμοιαστη κοντό σό σέ γεννούσε 
πανόμορφο μές στούς θεούς, στό χέρια της κρατώντας 
τρυφερό φοινικόκλαρο, μόσκον ούράνιο ή Δήλο 
άκέρια έγέμισε ή τρανή, γέλασε κι ή πελώρια 
ή γή καί καταχάρηκε ό βαθειός κι όλάσπρος πόντος».

Οί στίχοι αύτοί οί γελαστοί καί φεγγοβόλοι, οί όποιοι άπεικονίζουν τήν χαράν 
τής φύσεως διό τήν γέννησιν τού θεού τού φωτός καί τόσο πολύ ταιριάζουν μέ τήν 

φωτεινήν μορφήν τού ’Απόλλωνος, είναι τού θεόγνιδος, τού κατά τά άλλα άπαι- 
σιοδόξου καί στυγνού γνωμικού ποιητου άπό τά Μέγαρα.

Οί λυρικοί ποιηταί έπικαλούνται τάς μούσας, δπως καί οί προγενέστεροι έπι
κοί, νά τούς βοηθήσουν είς τό έργον των. 'O ’Αλκμάν, ό όποιος μέ τήν παιγνι- 
διάραν φαντασίαν καί τήν γοητευτικήν εύγένειάν του άπεικόνισε τήν κοινωνικήν καί 
ψυχικήν ζωήν τής Σπάρτης, λέγει κάπου:

«’Εμπρός Μούσα Καλλιόπη, θυγατέρα 
τού Δία, τραγούδια άγαπημένα άρχίνα 
καί βάνε καί χορό χαριτωμένο 
κι δλο όμορφιά σιμά στόν ύμνο...
Δοξολογούμε τούς θεούς, Μούσες, κόρες τού Δία 
μ’ άθάνατα τραγούδια».

Κι ό Στησίχορος άπό τήν ‘Iμέραν τής ’Ιταλίας, μέ τά τραγούδια του πού έχουν 
κάτι τό πολύ άνθρώπινο, λέγει τά έξής:

«’Εμπρός, Μούσα γλυκόφωνη, νά τραγουδάς άρχίνα 
“Υμνους γιά τά Σαμιώτικα παιδιά τ’ άγαπημένα, 
παίζοντας τή γλυκέιά τή λύρα».

Έξ άλλου είναι συνήθης ή έπίκλησις πρός τούς θεούς νά έλθουν οί ίδιοι βοηθοί 
είς δυσχερείας τής ζωής. Ό ’Ανακρέων, ό πνευματώδης ’Ίων ποιητής, ζητεί τήν 
συμβουλήν τού Διονύσου, χρησιμοποιών σύντομον καί ζωηρόν στίχον καί γοργόν 
ρυθμόν:

« Αφέντη, πού ό ’Έρωτας ό δαμαστής 
κι οί νύφες οί γαλανομάτες 
κι ή ροδομάγουλη ’Αφροδίτη 
μαζί σου παίζουν καί γυρίζεις 
μές στά κορφοβούνια, 
προσπέφτω σου’ κι έλα σ’ έμένα 
καλόγνωμος καί τήν παράκλησί μου 
άκούοντας τή χαριτωμένη 
καλός συμβουλάτορας γίνε.»

θά καταλήξωμεν είς τήν φλογέράν ποιήτριαν τής Λέσβου τήν Σαπφώ, τήν 
«Δεκάτην Μούσαν», τήν «Λεσβίαν Άηδόνα», τήν «Πιερικήν Μέλισσαν», δπως τήν έλε
γαν οί άρχαίοι, ή όποια άς σημειωθή δτι άποτελεϊ τό μοναδικόν άπό δλην τήν 
άρχαίαν έλληνικήν ποίησιν δείγμα τής λυρικής ύπό τήν σημερινήν τού δρου έν
νοιαν, δηλαδή προσωπικής ποιήσεως. Αύτή μέ καλοδουλεμένον ύφος, άπλότητα 
καί γλυκύτητα καί πλούτον εικόνων έπικαλείται τήν βοήθειαν τής ’Αφροδίτης:

«Όμορφόθρονη, άθάνατη ’Αφροδίτη, 
κόρη τού Δία μαργιόλα, τήν καρδιά μου 
παρακαλώ σε, ώ σεβαστή, μέ πίκρες 
καί μέ καημούς μή τήν παιδεύης· 

έδω έλα, άφοΰ κι’ άλλη φορά γροικώντας 
άπό μακριάθε τή φωνή μου μ’ είχες 
άκούσει· καί τό πατρικό παλάτι 
άφίνοντας, ήλθες, τό χρυσό σου
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άφού έζεψες άμάξι' καί σπουργίτια 
γοργά κι ώραΐα σ’ έφερναν στή μαύρη 
τή γή άπ’ τόν ούρανό, συχνοχτυπώντα 
μές στόν αιθέρα τά φτερά τους, 
γοργά ήρθανε.......................................

Καί τώρα έλα σ’ έμέ, καί γλύτωσέ με 
άπό τις έγνοιες τις σκληρές· καί κάμε 
δσα ή ψυχή μου αποθυμάει νά γίνουν. 
Γίνου καί πάλι έσύ βοηθός μου.»

Γενικώς όλους τούς λυρικούς χαρακτηρίζει εύσέβεια:— Πλήρης έμπιστοσύ- 
νης είς τήν φροντίδα τών θεών είναι ό ’Αρχίλοχος ό Πάριος· συντηρητικός (άφου 
άπηχεί τήν ψυχήν τής Σπάρτης) ό Τυρταίος διακηρύσσει οτι πρέπει νά σεβώμεθα 
δ,τι έδημιούργησαν οί θεοί καί οί πρόγονοι’ ψυχή μέ κύριον χαρακτηριστικόν τήν 
ειλικρίνειαν, τήν εύφυα σεμνότητα καί τήν δικαιοσύνην ό Σόλων ό ’Αθηναίος πι
στεύει οτι ό Ζεύς, ρυθμιστής τής ήθικής τάξεως, άπεχθάνεται τήν άδικίαν καί τι
μωρεί τούς έργαζομένους τήν βίαν. Ένί λόγω οί θεοί ένδιαφέρονται διά τά άν- 
θρώπινα, άλλά δέν άνέχονται νά τούς παραγνωρίζουν οί θνητοί:— ’Ιδού πώς πα
ρουσιάζει τήν έκδίκησιν ό Στησίχορος, ό όποιος έπήρε τούς μύθους δχι μόνον 
τούς ήρωϊκούς, άλλά καί τούς ανθρωπίνους, ιστορίας πλήρεις αισθήματος καί πά
θους καί τούς έπαρουσίασεν δχι μέ έπικήν, άλλά μέ καθαυτό λυρικήν μορφήν:

«Γιατί ό Τυνδάρεος, κάποτε σ’ δλους τούς θεούς θυσία 
κάνοντας, αλησμόνησε μονάχα 
τή γλυκοχαρίστρα Κύπριδα.
Κι έκείνη σάν έθύμωσε, τις κόρες του Τυνδάρεου 
καί δίγαμες καί τρίγαμες τις κάνει 
καί νά παρατούν τούς άντρες τους».

Κάποιαν έξαίρεσιν άποτελεί ό θέογνις, ό όποιος είς στίχους γεμάτους πίκραν 
καί άμφιβολίαν διά τήν δικαιοσύνην τών θεών παρατηρεί: —

«Τρανέ μου Δία, πώς ήμπορεί καί τοΰτο νάναι δίκιο 
άνθρωπος πού καμιά αδικία ποτές δέν έχει κάνει 
καί μήτε παρανόμησε, μήτε καί ψευτορκίστη 
μόν ήταν δίκιος πάντα, πώς τό δίκιο νά μή βρίσκη;»

I
’Εξ άλλου ό Πίνδαρος ό Θηβαίος, ό μεγαλύτερος τών λυρικών ποιητών, έχει 

άγνήν ιδέαν περί του θείου καί πιστεύει δτι μόνον μέ τήν βοήθειαν τών θεών φθά
νουν οί άνθρωποι είς τήν δόξαν καί μεγαλουργούν.

Πλούτον έμπνεύσεως αποτελούν πλειστοι ήρωϊκοί μύθοι οί όποιοι μετουσιώ- 
νονται είς λαμπράς περιγραφάς. Απο το « Ελένης Επιθαλαμιον» τού Στησίχορου 
προσέξετε μίαν εικόνα τών γάμων τής Ελένης καί τού Μενελάου, τήν μόνην ή όποια 
σώζεται: —

«Πολλά κυδώνια ρίχνανε στού βασιλιά τό άμάξι 
φύλλα πολλά σμερτιάς, 
στεφάνια άπό τριαντάφυλλα κι άλλα άπό μενεξέδες 
σγουρούς πλεγμένα».

Προσέξετε έπίσης τούς γεμάτους δμορφα έπίθετα μέ τήν γλυκύτητα καί τρυφε
ρότητα στίχους τού Ιβύκου άπό τό Ρήγιον, ό όποιος έκαλλιέργησε άποκλειστικώς 
τήν χορικήν ποίησιν: ’

«Εύρύαλε, τών γαλανών Χαρίτωνε βλαστάρι 
καί τών όμορφομάλλωνε Μουσών φροντίδα, 
έσένα ή άπαλογλέφαρη Πειθώ κΓ ή ’Αφροδίτη 
σ’ ανάθρεψαν μές σέ τριαντάφυλλ’ ανθισμένα».

ή τούς γοητευτικούς καί πλήρεις λαμπρότητας στίχους τής Σαπφούς, δπου Ιστορεί 
τούς γόμους "Εκτορος καί ’Ανδρομάχης:

«...................................................................
οί γλυκολάλες σμίγανε φλογέρες τις κιθάρες 
καί τά ήχερά τά κρόταλα, κι όλόγλυκα οί παρθένες 
ιερό τραγούδι έψάλλανε κι ώς τόν αιθέρα έπάνω 
άχός θεσπέσιος έφτανε...........................................
σμύρνα, κανέλλα ολόγυρα τήν εύωδία τους σμίγαν 
καί οί γυναίκες έκραζαν οί προεστές, καί οί άντρες 
δλοι τόν δρθιο ψάλλανε μαγευτικόν παιάνα 
καλώντας τόν μακρόβολο μέ τήν πανώρια λύρα 
κι ύμνούσαν τούς θεόμορφους "Εκτορα κι ’Ανδρομάχη».

* * *

Πριν προχωρήσωμεν είς άλλα θέματα μέ τά όποια άσχολούνται οι άρχαΐοι 
"Ελληνες λυρικοί ποιηταί κρίνομεν σκόπιμον νά άναφερθώμεν είς άδράς γραμμάς 
είς ώρισμένα χαρακτηριστικά τής λυρικής ποιήσεως καί είς τά διάφορα είδη αύτής: — 
Πρέπει εύθύς έξ άρχής νά λεχθή δτι δέν είναι δυνατόν νά έχωμεν πλήρη εικόνα τής 
λυρικής ποιήσεως τών αρχαίων, διότι άφ’ ένός δέν έσώθησαν δύο σημαντικά στοι
χεία αύτής, δηλ. ή μουσική καί ό χορός, άφ’ έτέρου δέ τό τρίτον στοιχεΐον ό λόγος, 
δηλαδή τά ποιήματα, — (τά όποια σημειωτέον κατεΐχον πάντοτε τήν πρώτην θέσιν, 
πράγμα τό όποιον δέν συμβαίνει σήμερα, διότι δπου ύπάρχει σήμερα συνδυασμός 
μουσικής καί ποιήσεως έπικρατεί τό μουσικόν μέρος) — σώζεται σέ συντρίμματα. 
Εύτυχώς πολλά τών αποσπασμάτων είναι αρκετά έκτεταμένα καί έτσι μάς έπιτρέ- 
πουν νά άποκαθιστώμεν περίπου τήν γενικήν πορείαν τής σκέψεώς των καί τόν 
χαρακτήρα τής συνθέσεως καί νά έκτιμώμεν τήν λογοτεχνικήν των μορφήν. Ή έλ- 
ληνική λυρική ποίησις είναι ώδική ποίησις συνοδευομένη ύπό όργάνων (ή έγχόρδων 
τύπου τής κιθάρας ή πνευστών τύπου τού αύλού), τά όποια σημειώνουν τόν ρυθμόν 
καί ζωντανεύουν τό άσμα, κάμνοντα χρήσιν ή τού αύστηρού δωρικού ήχου ή τού 
πλήρους πάθους φρυγικού. "Ομως ούτε τά δργανα ούτε αί μελωδίαι ήσαν φύσεως 
τοιαύτης ώστε νά καταπνίγουν τήν φωνήν τού άοιδού.

Τά πρώτα ήμιλυρικά είδη, έλεγεία καί ίαμβος, συνωδεύοντο κατ’ άρχάς άπό 
μουσικήν, άλλά πολύ ένωρίς άπηλλάγησαν αύτής καί άπηγγέλλοντο ρυθμικώς, διότι 
είς αύτά ήρκει ή σαφήνεια τού στίχου καί ή άπλή διάρθρωσις’ πολύ γρήγορα 
παρεμερίσθησαν τά είδη αύτά καί καθώς ήτο ό στίχος συνηθισμένος καί τής καθημε
ρινής χρήσεως έχρησιμοποιήθη αργότερα είς τά διαλογικά μέρη τής κωμωδίας καί 
τής τραγωδίας. Καί έτσι φθάνομεν είς τά δύο είδη τής καθαυτό λυρικής ποιή
σεως:— Πρώτον τήν μελικήν κατά τήν όποιαν τά ποιήματα συνοδεύονται πάντοτε 
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άπό τό μέλος καί δεύτερον τήν χορικήν ή όρχηστικήν, τήν πλήρη δηλαδή λυρικήν 
ποίησιν, οπού ύπάρχουν καί τά τρία στοιχεία δηλ. λόγος, μέλος, χορός.

Πάντως καί είς τά δύο είδη ή ποιητική ούσία είναι τό φανέρωμα αισθημάτων 
καί συναισθημάτων του άνθρώπου, χαράς ή πόνου, δηλ. τό άποτέλεσμα τής έντόνου 
συγκινήσεως. Άξιοσημείωτον είναι δτι ό αρχαίος λυρικός έπρεπε νά είναι καί 
έρμηνευτής τών ποιημάτων του δηλ. νά τά τραγουδήση ένώπιον του πλήθους· 
έπρεπε νά είναι ό ίδιος ποιητής καί μουσικός, — σήμερα άπό τάς όλίγας έξαιρέσεις 
ό Βάγνερ ό όποιος έγραψε καί τά λιμπρέττα τών μελοδραμάτων του — άν όχι 
καί χορευτής. Οί 'Έλληνες λυρικοί είναι συγχρόνως καί ποιηταί καί συνθέται 
καί έκτελεσταί. ’Άδουν τή συνοδεία κιθάρας. Έάν χρησιμοποιήται ό αύλός τόν 
παραχωρούν είς ειδικόν καί κρατούν τό άσμα.

'Η ΜΕΛΙΚΗ ποίησις, άπλουστέρα τής χορικής, μέ τάς συντόμους ομοιομόρφους 
καί άπλουστάτης διαρθρώσεως στροφάς, τόν τρίχρονον κατά τό πλεΐστον ρυθμόν, 
τά ζωηρά μέτρα, τό πάθος τής καρδιάς, τόν αισθηματικόν χαρακτήρα, τόν προσω
πικόν τόνον, τήν άγνήν τρυφερότητα, τήν λεπτότητα καί χάριν, οπού κυριαρχεί πε
ρισσότερον τό άνθρώπινον, καλλιεργηθεΐσα κυρίως είς τήν Λέσβον, δπου ήτο δυνα
τόν νά συνδυασθοΰν αί παλαιαί μουσικαί παραδόσεις τής κυρίως Ελλάδος καί 
έκείναι τής Μ. ’Ασίας καί τής Θράκης, μέ κυρίους έκπροσώπους τόν ’Αλκαίον καί 
τήν Σαπφώ καί τόν Άνακρέοντα τόν ’Τωνα, όνομάζεται «Αιολικόν μέλος» καί 
χρησιμοποιεί τήν άρχαιοπρεπή αιολικήν γλώσσαν, ή οποία είναι γεμάτη άπλότητα 
καί καθαρότητα. Είδη αύτής, είναι ή ώ δ ή μέ θέματα τόν έρωτα καί τό κρασί, 
τό σ κ ο λ ι ό ν τραγούδι καθαυτό του τραπέζιου, τό έπιθαλάμιον τραγούδι του 
γάμου, ό ύμνος πρός τιμήν τών θεών. ’Ενώ ή ΧΟΡΙΚΗ, ή όποια έκαλλιεργήθη 
είς τάς θρησκευτικός πανηγύρεις καί άγώνας, χαρακτηρίζεται άπό σεμνά καί πολυ
σύνθετα μέτρα, τήν χρήσιν κυρίως του άναπαίστου μέ τήν έντονον κίνησιν, τάς 
πολυπλόκους καί έκτενείς στροφάς, τήν ποιητικήν μεγαλοπρέπειαν, τάς ήχηράς λέ
ξεις, τάς πλούσιας ποιητικός εικόνας, τάς άρμονικάς μουσικός περιόδους, τό φώς, 
τήν σεμνότητα, τήν πομπώδη έπισημότητα καί φανερώνει τά αισθήματα δχι μόνον 
ένός άνθρώπου, άλλά τής πολιτείας όλοκλήρου. Είς αύτήν ποίημα, μουσική καί 
χορός πρέπει νά συνδυάζωνται μέ τρόπον ώστε νά άποτελουν ένα κυρίως άχώριστον 
σύνολον μέ ένωτικόν σύνδεσμον τόν ρυθμόν. Έκαλλιεργήθη δέ αυτή είς 
τάς περιοχάς δπου κατφκουν Δωριείς, δι’ αύτό όνομάζεται «Δώριον μέλος», γλώσ
σα δέ είναι ή παλαιό Δωρική, ή όποια καί διετηρήθη τόν 5ον αί. ώς άποκλειστική 
του χοροί; τής τραγωδίας' οί σημαντικώτεροι έκπρόσωποί της είναι ό Πίνδαρος 
(ό τελειότερος άντιπρόσωπος), ό Σιμωνίδης ό Κείος καί ό Βακχυλίδης, καί είδη 
αύτής ό διθύραμβος πρός τιμήν του Διονύσου κατ’ άρχάς καί άκολούθως 
καί τών άλλων θεών, (άπό τόν όποιον κατά τόν ’Αριστοτέλη (Ποιητ. I, κεφ. 4,6) 
προέκυψε ή τραγωδία), τό προσόδιον, ωδή ψαλλομένη είς τούς βωμούς ύπό 
του λαού κατά τήν διάρκειαν κάποιας τελετής, τό ύ π ό ρ χ η μ α, φ δή συνοδευο- 
μένη ύπό χορού μιμητικού μέ ρυθμόν πολύ γοργόν, ό π α ι ά ν, ω δή κυρίως πρός 
τιμήν τού ’Απόλλωνος καί τέλος τό παρθένιον ή πσρθενείον τό όποιον 
έξετέλει χορός άπό παρθένους.

* * *

Καί τώρα ας έπανέλθωμεν είς τά θέματα πού άπασχολούν τήν λυρικήν ποίησιν. 
Κατά τάς άρχάς τού 8ου αί. μία τεραστία μεταβολή άρχίζει νά έπιτελήται είς τάς 
έλληνικάς πολιτείας, ή δέ μεταμόρφωσις έκδηλούται ιδίως είς τήν πολιτικήν ζωήν· 
τό «άστυ», έργον τής πειθαρχημένης θελήσεως του άτόμου, διαδέχεται τάς πα
λαιός πατριαρχικός βασιλείας· αί πολιτείαι αισθάνονται περισσότερον αύτεξούσιοι 

καί οί πολίται άντιλαμβάνονται καλύτερον τήν έλευθερίαν τού άτόμου καί ένισχύουν 
τήν ίδικήν των θέλησιν. "Ομως οί άγώνες μεταξύ τυραννίας καί άριστοκρατίας 
άφ’ ένός καί δημοκρατίας άφ’ έτέρου είναι όξύτατοι καί άτελείωτοι. Τούτους θά 
μάς άπεικονίσουν οί λυρικοί ποιηταί είς τά «στασιωτικά», δηλαδή τά πολιτικά των 
ποιήματα. Είς τό κατωτέρω άπόσπασμα μπορεί κανείς νά δή μέχρι ποιου σημείου 
έτρικύμιζαν τάς ψυχάς τά πάθη τά όποια άναβεν ή πολιτική:

«Πού νάθε νά τούς έπινα τό μαύρο τους τό γαίμα, 
ό θεός νά τούς έβάραγε καί νά μοΰβγαινε τ’ άχτι»

’Έτσι όμιλεί διά τούς άντιπάλους του ό θέογνις· είναι άριστοκράτης, άνήκει 
είς τούς «έσθλούς» καί τόν έχει πληγώσει βαθύτατα ή έπικράτησις τού «δήμου», 
τών «δειλών» όπως τούς άποκαλεί- μέ θλίψιν γράφει διά τόν έπακολουθήσαντα 
άναδασμόν: —

«Τόν καλό τόν γκρεμίσανε καραβοκύρη κι άξιο, 
μέ τό έτσι θέλω τού άλλουνού τό βιος άρπαν, ή τάξη 
έχάθη....................................................................»

Οί στίχοι του νοσταλγικοί, μελαγχολικοί, θυμοσοφικοί, έξαλλοι, καθρέπτης 
τής άναστατωμένης κοινωνίας τών Μεγάρων, άπεικονίζουν τήν δημιουργηθείσαν 
κατάστασιν: —

«Κριάρια, γαϊδούρια, άλόγατα, ζητάμε, Κύρνε, ράτσες 
καί τά σόγια θέλουμε τά χτηνά μας νά σμίξουν' 
μά ώστόσο ό άριστοκρατικός δέν τού νοιάζει νά πάρη 
σύβια λαϊκιά φτάνει πολλά χρήματα νά τού δώση· 
κι ούτε κ’ ή κόρη όχι δέ λέει λαϊκό μά πλούσιον άντρα 
νά πάρη, μόν τόν προτιμάει άπ’ τόν άριστοκράτη».

Έξ άλλου ό ’Αλκαίος σέ πολλά άπό τά ποιήματά του παρουσιάζει τήν άδια- 
κόπως άσταθή πολιτικήν κατάστασιν είς τήν Μυτιλήνην κατά τά τέλη τού 7ου 
αί. π.Χ. καί άρχάς τού 6ου π.Χ. αί. Διαβάστε ένα λαμπρόν άλληγορικόν γλαφυρόν 
άπόσπασμα: —

«Δέν νοιώθω κατά πού φυσάν οί άγέρηδες' 
γιατί τό κύμα μιά άπό δώ καί μιά άποκεΐ 
κυλάει· κι έμείς δερνόμαστε στή μέση του 
μέ τό καράβι μας τό μαύρο, άπ’ τήν τρανή 
θαλασσοταραχή πολύ ύποφέρνοντας».

Ό ’Αλκαίος άπεχθάνεται καί καταπολεμεί τήν τυραννίαν καί δέν τόν ένδια- 
φέρει ούτε καί άν ό τύραννος είναι ό περίφημος σοφός Πιττακός, ό όποιος άρ- 
γότερα, δπως λέγεται, μέ ενα παράδειγμα άνωτέρας πολιτικής ήθικής έκτύπησεν 
ό ίδιος τήν τυραννίαν, άφοϋ αύτοπροαιρέτως έδωσε τήν έξουσίαν είς τόν λαόν. 
Τούτο δέν σημαίνει δτι ή έμπάθειά του ή πολιτική φθάνει είς ταπεινότητα ή τής 
λείπει τό άνώτερον ήθικόν νόημα. Γράφει διά τόν Πιττακόν ό ’Αλκαίος, έπι- 
τιθέμενος ταυτοχρόνως καί κατά τών συμπολιτών του:

«Τόν Πιττακό, πού είχε πατέρα τιποτένιο, 
τής άγαθής καί κακομοίρας πολιτείας 
μέ μιά φωνή δλοι τόν έκάμαν κυβερνήτη» 
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ή άλλου διά τόν Πιττακδν ή κατ’ άλλους διά τόν τύραννον Μυρσίλον έπισύρει 
τήν προσοχήν τών Λεσβίων:

«Ό άντρας αύτός πού άποθυμφ τήν έξουσία τόσο, 
θε ν’ άφανίση γλήγορα τήν πολιτεία· καί τούτη 
σέ κρίσιμη είναι θέση».

Είναι πολύ φυσικόν είς μίαν ταραχώδη έποχήν νά παρατηρήται έκλυσις τών 
ήθών, τάσις πρός εύκολον πλουτισμόν, νά κλονίζεται ή πίστις είς τάς αιωνίους 
άξίας, τούτο δε ένδέχεται πολλάκις νά είναι άποτέλεσμα άκράτου έλευθερίας, δι’ 
αύτό οί "Ελληνες λυρικοί μάς άφησαν μερικά ήθικά άξιώματα ρωμαλέας ύφής: 
ΟΙ στίχοι τών «Υποθηκών» του Τυρταίου, είρηνοποιοΰ κατ’ άρχάς καί άκολούθως 
διεγέρτου τού στρατιωτικού θάρρους είς Σπάρτην, δέν είναι τίποτε άλλο παρά 
παράφορος έκκλησις είς αρετήν, καί έγκώμιον τής δημοσίας τάξεως καί τού νόμου. 
Τά αύτά άκριβώς μέ πολύ θάρρος άλλά μέ πραότητα θά διακηρύξη ό Σόλων. 
Κατά τόν Σάλωνα: «'Η περιφρόνησις τού νόμου δημιουργεί δεινά. "Οταν βα- 
σιλεύη ό νόμος ύπάρχει παντού τάξις καί άρμονία, διότι δεσμεύει τούς κακούς, 
καταπνίγει τήν άλαζονείαν, μετριάζει τάς βιαιότητας καί ξηραίνει τήν συμφοράν 
είς τό άνθος της, περιορίζει τά έπακόλουθα τής ύπεροψίας καί καταστέλλει τάς 
στασιαστικός διαθέσεις, καταπνίγει τήν μανίαν τής διχονοίας καί χάρις είς αύτόν 
δλα γίνονται άρμονικά καί γνωστικά μεταξύ τών άνθρώπων». Τονίζει δ ίδιος ό 
Σόλων τήν δικαιοσύνην, ό ’Αρχίλοχος τήν ύπομονήν καί τόν σεβασμόν πρός τούς 
νεκρούς, ό θέογνις μέ παρομοιώσεις καί συγκρίσεις τό σέβας πρός τούς γονείς, 
τήν άγάπην πρός τούς φίλους, τήν μετριοφροσύνην· καυτηριάζει ό ’Ανακρέων τήν 
φιλοχρηματίαν καί τήν άνειλικρίνειαν' τήν πίστιν πρός τά κληροδοτηθέντα ύπό τών 
προγόνων διδάσκει ό σοβαρός καί πλήρης ύψηλού φρονήματος Πίνδαρος· τήν 
αύτοσυγκράτησιν καί τό χρηστόν τού χαρακτήρας ή Σαπφώ· τήν σεμνότητα ό Λυ- 
κοφρονίδης καί ό Σιμωνίδης ό Άμοργίνος, τήν εύγενή άμιλλαν ό Πίνδαρος, τήν 
φιλανθρωπίαν καί καλωσύνην ό ήθικολόγος λυρικός Σιμωνίδης ό Κείος, τήν άξίαν 
τής ειρήνης ό Βακχυλίδης· πλήρης ήθικών παρατηρήσεων ό γνωμικός Φωκυλίδης· 
πλείστοι δέ τήν φιλοπατρίαν. Λέγει σχετικώς ό Καλλίνος ό Έφέσιος, καλ
λιεργητής τής πολεμικής έλεγείας: —

«Είναι ένδοξον καί εύγενές δι’ ένα άνδρα νά ύπερασπίζη κατά τού 
έχθροΰ τήν πατρίδα, τά τέκνα, τήν γυναίκα».

’Επίσης ό Τυρταίος διακρινόμενος διά τόν τραχύν πατριωτισμόν του καί διά 
τήν ειλικρινή άπλότητά του είς τά έμβατήριά του λέγει: —

«Τί τιμή στό παλληκάρι, όταν πρώτο στή φωτιά 
σκοτωθή γιά τήν πατρίδα μέ τή σπάθα στή δεξιά

"Ολ’ οί κίνδυνοι, οί πολέμοι, δλοι πρέπουνε στό νιό, 
vai, στό νιό πολέμοι πρέπουν, πού τό σώμα έχει άνθηρό...».

Έξ άλλου μέ πόσην συγκίνησιν δ ’Αλκαίος, πολλά έκ τών ποιημάτων τού όποιου 
έχουν πολεμικόν τόνον καί ένθουσιαστικδν χαρακτήρα, πλέκει τδ έγκώμιον τοΰ 
άδελφού του Άντιμενίδα, δ όποιος έπέδειξε πολεμικήν άρετήν:

«Ήρθες άπό τής γής τήν άκρια, φιλντισένιο 
χρυσό έχοντας τδ χέρι τού σπαθιού σου,

γιατί τών Βαβυλωνίων τδ στρατό βοηθώντας 
κατάφερες παλληκαριά πολύ μεγάλη 
καί γλύτωσες τον άπδ βάσανα περίσσια, 
σκοτώνοντας πολεμιστή, πού ήθελε άκόμη 
μιάν άπαλάμη μοναχά γιά νάναι πέντε 
πήχες βασιλικές............................. »

Πρέπει άκόμη νά ένθυμηθή κανείς τήν ζωντανήν περιγραφήν παλληκαριοΰ πο- 
λεμιστοΰ, τήν όποιαν κάμνει ό Μίμνερμος ό «Κολοφώνιος» προσπαθών νά έξυπνήση 
τήν ψυχήν τών συμπολιτών του, τών Σμυρναίων, ένθυμίζων είς αύτούς τήν παλ- 
ληκαριάν των, τούτο δέ διά νά έπαναστατήσουν έναντίον τού βασιλέως τής Λυδίας 
Άλυάττου:

«Κανείς δέν είχε τήν δρμή καί τήν παλληκαρίσια 
ψυχήν έκείνου, όπου γροικώ άπ’ τούς παλιότερούς μου, 
δσοι τόν είδαν τά πυκνά νά συνταράζη άλάγια
τών καβαλλάρηδων Λυδών μέσα στον κάμπον τού "Ερμου, 
πολεμιστής τού κονταριού· μηδέ ή Άθηνά ή Παλλάδα 
τού κατηγόρησε ποτέ καθόλου τής καρδιάς του 
τήν άνεκράτητη άφοβιά, δταν γοργοκινιόταν 
άνάμεσα στούς πρόμαχους, μές στή γραμμή τήν πρώτη 
τού πόλεμου τού αίματερού καί τά πικρά βελτόνια 
άς τόν έσφιγγαν τών έχτρών άντρας κανείς άλήθεια 
μές στούς έχτρούς καλύτερος δέν ήταν άπό κείνον 
νά μπαίνη μέσα στή σκληρή τή μάχη, δταν όρμοΰσε 
μέ τοΰ ήλιου τοΰ γοργόδρομου παρόμοιος τις άχτίδες.»

ή τούς χαριτωμένους στίχους τοΰ Άνακρέοντος άπό τήν Τέω τής ’Ιωνίας, άναφε- 
ρομένους πιθανώς είς συμπατριώτην του ποιητήν, πεσόντα ένώ ύπερήσπιζε τάς ’Ιω
νικός πολιτείας κατά τών Περσών:

«Άπδ τ’ άγαπημένα παλληκάρια 
λυπάμαι πρώτα έσέν’ Άριστοκλείδη· 
στερήθηκες τή νιότη πολεμώντας 
σκλάβα ή πατρίδα νά μή μείνη».

Είναι πολύ φυσικόν ό άγών τών ’Ελλήνων κατά τούς Μηδικούς πολέμους καί 
τά άνδραγαθήματα αύτών νά συγκλονίσουν τούς συγχρόνους πρός τά γεγονότα 
έκείνα ποιητάς· πάντας ύπερέβη μέ τούς άσυγκρίτου μεγαλοπρεπείας καί τελειό
τητας στίχους Σιμωνίδης ό Κείος, είς τδ «έγκώμιον είς τούς έν θερμοπύλαις 
πεσόντας»:

«Εκείνων πού σκοτώθηκαν στις Θερμοπύλες, είναι 
τρισδοξασμέν’ ή τύχη τους κι ώραίος δ θάνατός τους’ 
ό τάφος τους είναι βωμός, κι’ άντί γιά θρήνους έχουν 
τή θύμηση· καί γίνεται ή λύπη παίνεμά τους. 
Καί τέτοιο σάβανον άντρών γενναίων μήτε ή μούχλα, 
μήτε κι ό παντοχαλαστής καιρός θά τδ άφανίση. 
Τδ μνήμα τους γιά κάτοικον έπήρε τής Ελλάδας 
τή δόξα. Κι είναι άπόδειξη σ’ αύτό κι ό Λεωνίδας 

ό βασιλιάς τής Σπάρτης,
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πού στόλισμα της άρετής έχει μεγάλο άφήσει 
καί δόξαν άναιώνια».

* * *
Ο'ι αρχαίοι “Ελληνες λυρικοί ποιηταί τραγουδούν βεβαίως τήν ζωήν της φυλής 

των, άντικρύζοντες πλατύτερα τόν κοινωνικόν και πολιτικόν βίον του τόπου των, 
δέν μένουν άδιάφοροι εις τάς ομαδικός συγκινήσεις (έφ’ δσον ή έντονος ομαδική 
ζωή είναι πηγή έμπνεύσεως των) καί προσπαθούν νά τάς έκφράσουν καί νά τάς 
άναλύσουν (ώς έγράψαμεν έν αρχή τής μελέτης)· έτσι ή ποίησίς των άπο- 
βαίνει αισθηματική, ήθικολογική, πατριωτική, πολιτική. Άλλα δέν παύουν άντι- 
κρύζοντες τόν έσωτερικόν των κόσμον ή τόν έαυτόν των μέσα ε’ις τόν κόσμον πρώ
τον, και έπειτα βυθίζοντες τήν φαντασίαν των ε’ις δλην τήν άνθρωπίνην ζωήν καί 
έκφράζοντες πλούσια καί δυνατά ψυχικός ανησυχίας νά μάς άφίνουν συγκινητικός 
έκμυστηρεύσεις.

"Ενα από τό κακό τής ζωής τήν όποιαν άντικρύζουν ο'ι άρχαιοι "Ελληνες λυ
ρικοί είναι ή φτώχεια. Ό Ίππώναξ ό Έφέσιος, μέ τήν δύστροπον διάθεσιν λόγφ 
τής διαρκούς στερήσεως καί αύτού τού έπιουσίου, γνωρίζων καλύτερον παντός 
άλλου τί θά πή άνέχεία, θά γράψη μέ τήν σατιρικήν διάθεσιν ή οποία τόν διακρίνει:

«Σ’ έμένα ό πλούτος — έπειδή στραβός είναι περίσσα — 
καθόλου έλθόντας σπίτι μου, δέν είπε: «'Ιππώναχτά μου, 
σού δίνω έκατοστάρικα τριάντα όλασημένια
κι’ άκόμη άλλα πολλά» έπειδή μυαλό δέν έχει ό δόλιος».

Ό ’Αλκαίος, σεμνός καί σοβαρός πάντοτε, δέν έξετάζει τό ζήτημα ύποκει- 
μενικό αλλά γενικά:

«Κακό πολύ άνυπόφερτο καί τρομερό είσαι, ώ φτώχια 
πού μέ τήν όδέλφή σου

τή στέρηση καταπονάς κι’ ένα λαό μεγάλο».

’Άλλο κακό είναι ή άστάθεια τών φίλων κατά τόν θέογνιν, ό όποιος έπιγραμ- 
ματικά, δπως συνηθίζει, θά παρατηρήση: —

«Φίλος πιστός καί σύντροφος σέ ξόριστο δέ μένει 
κι αύτό είναι πού τήν έξορία πικρή τήν κατασταίνει».

"Ομως τό φοβερώτερο κακό είναι ή συντομία τής νεανικής ζωής· τήν δια- 
πίστωσιν δέ αύτήν θά διατυπώση μέ δύο λόγια ό Μίμνερμος: —

«"Ομως τό νιάτα τ’ άκριβό λίγο καιρό βαστούνε 
σάν δνειρο..........................................................»

Καί μας ένθυμίζει τήν παράλληλον διαπίστωσιν τού σημερινού έλληνικού 
διστίχου:

«θεέ μεγαλοδύναμε, θέλω νά σέ ρωτήσω:
Τά νιάτα άφοΰ μάς τάδωσες, γιατί τό παίρνεις πίσω»

ή τήν πικρίαν τού μεγάλου χορικού, τού σοφού έργάτου τού στίχου, μέ τήν γλωσ- 

σικην τελειότητα καί τό δουλεμένο ύφος, Σ ιμωνίδου τού Κείου, δταν μέ τήν συνη- 
θισμένην του φιλοσοφικήν διάθεσιν λέγη:—

«Λιγοστή τών άνθρώπων ή δύναμη 
κι’ άνωφέλετες είναι οί φροντίδες τους· 
μές στή λίγη ζωή λύπη πάνω στή λύπη. 
Κι ό άνεξέφευγος θάνατος κρέμεται 
πάνω σ’ δλους παρόμοια" τί έπήρανε 
κ’ οί καλοί κ’ οί κακοί μερίδιο ίσο άπό κείνον».

Λέγει σχετικώς ό Σ ιμωνίδης ό Άμοργίνος μέ μελαγχολίαν, αλλά καί μέ φι
λοσοφικό παρηγορητικό πνεύμα τό όποιον χαρακτηρίζει δλην τήν άρχαίαν έλλη- 
νικήν ποίησιν: —

«Τίποτα πάντα σταθερό δέ μένει στούς άνθρώπους... 
δποια τών φύλλων ή γενιά τέτοια καί τών άνθρώπων

Γιά τούς άνθρώπους λιγοστός είναι ό καιρός τής νιότης 
και τής ζωής. "Ομως έσύ, τά λόγια αύτά άφού νοιώσης 
βάστα ώς τό τέλος τής ζωής δίνοντας στή ψυχή σου 

χαρά μέ τά καλά έργα».

Ακριβώς αύτή ή άπώλεια τής νεότητος καί δλα τά συμπαρομαρτοΰντα κακά 
είναι πού θλίβουν τούς αρχαίους λυρικούς, θά μάς πή χαρακτηριστικό ό προ- 
αναφερθείς Μίμνερμος: —

«Τί εΐν’ ή ζωή καί ποιό ή χαρά χωρίς χρυσή Αφροδίτη; 
Κάλλιο ας πεθάνω τή στιγμή, πού πιά δέ θά μέ νοιάζη 
γι’ άγάπης κρυψοσμίξιμο καί γι’ άγκαλιά καί δώρα 
χαριτωμένα..........................................................  
................... μά δταν πιά τά πολυπίκραντα έλθουν 
γεράματα, πού δμοια θά βροΰν τόν άσκημο άντρα 
καί τόν ώραίο, πάντα οί σκληρές φροντίδες τυραγνούνε 
τόν νούν του, κι οδτε χαίρεται τού ήλιου τό φώς θωρώντας· 
μόνο είναι τών παιδιών έχτρός κι άνοστος στις γυναίκες. 
Τόσο άνυπόφερτα ό θεός τά γηρατιά έχει κάμει».

Αύτά τά κακά τών γηρατιών άντικρύζων ό Ανακρέων, ό όποιος κατά τά άλλα 
πολύ καλά έπέρασε είς τάς αύλάς τών διαφόρων τυράννων, φαίνεται δτι αισθάνεται 
πραγματικά δυστυχισμένος· καταλήγει λοιπόν είς τά έξής: —

«Μακάρι νά πεθάνω’ γιατί άλλος λυτρωμός 
άπό τις λύπες τούτες νά γίνη δέ μπορεί».

’Ιδού ή ώραία περιγραφή τών γηρατιών άπό τόν Άνακρέοντα:

«Τώρ’ άσπρα τά μηλίγγια μου καί τό κεφάλι μου άσπρο, 
τά νιάτα τά χαρούμενα γιά πάντα έχουνε φύγει, 

τά δόντια γέρικα είναι.
Δέν άπομένει πιά πολύς καιρός τής γλυκείας ζήσης. 
Γι’ αύτά θρηνώ συχνά, έπειδή τόν Τάρταρο φοβάμαι.
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Είναι τά βάθη του "Αδη
φρικτά, καί τ’ άνέβασμα σ’ αύτό γεμάτο κόπο· 
όμως κανείς σάν κατεβή δέ μπορεί πιά ν’ άνέβη».

’Ακριβώς δέν θά ήσαν ‘Έλληνες οί αρχαίοι λυρικοί τούς όποιους έξετάζομεν, 
αν, παρ’ δλον δτι αντιλαμβάνονται καί παρουσιάζουν τήν κακήν δψιν τών έγκο- 
σμίων, δέν έπίστευον δτι «και μέ τά χίλια βάσανα πάλι ή ζωή γλυκεία ’ναι», θά 
γράψη σχετικά ό σατιρικός ’Αρχίλοχος ό Πάριος: —

«Μέσα στους συντοπίτες του κανείς, άμα πεθάνη 
Δέν είναι άξιοσέβαστος μηδέ καί ξακουσμένος’ 
καί πιό πολύ τού ζωντανού ζητάμε τήν άγάπη 
οί ζωντανοί’ κι δσο γι’ αύτόν, πού έχει πεθάνει, πάντα 

πάνε δλα τό χειρότερο»,

ή μέ περισσοτέραν θλΐψιν ό ’Ίβυκος: —

«Δέν είναι βολετό
γι’ αύτούς πού έχουν πεθάνει, 
νά βρούμε γιατρικό 
γιά νά ζήσουν άκόμη»

ή ακόμα καί ό πικρόχολος θέογνις: —

«Κανείς πιά δέ χρυσοπερνά, σάν τόν σκεπάση ή μάνα 
γη καί στόν “Αδη κατεβή.................................. 
τί μήτε λύρα χαίρεται μήτε κι αύλός τόν τέρπει. 
Καί μήτε καί του Διόνυσου τό δώρο άπολαβαίνει 
Γι’ αύτό έγώ τά ποδάρια μου δσο έλαφρά τά νοιώθω 
καί τό κεφάλι μου άτρεμο, θά φραίνω τήν καρδιά μου».

’Ακριβώς τά «συμποτικά» άσματα, τά όποια κατέχουν άρκετά καλήν θέσιν είς 
τήν άρχαίαν έλληνικήν λυρικήν ποίησιν μας παρουσιάζουν τους ποιητάς δχι μόνον 
νά είρωνεύωνται ή νά παραινούν μέ σοβαρότητα ή νά έκφραζουν θλιβερός ιδέας 
άλλά καί νά άντικρύζουν τήν ζωήν πολλάκις άπό τήν εύχάριστον αύτής πλευράν, 
θά γράψη μέ οίστρον πλήρη χάριτος καί λεπτότητος ό ’Αλκαίος:

«’Άς πίνουμε· τί καρτερούμε νά νυχτώση;, 
λίγη είναι ή μέρα. Φέρνε μας, παιδί, μεγάλα 
καί σκαλιστά ποτήρια. Τό κρασί έχει δώσει 
ό γυιός τού Δία καί τής Σεμέλης στούς άνθρώπους 
γιά νά ξεχνούν τις πίκρες. Κέρνα καί ποτήρια 
γέμιζε...................................................................

δέν πρέπει νά άφήνωμεν νά κυριαρχούν αί λύπαι λέγει ό ’Αλκαίος, διότι άν^λυπηθή 
κανείς σέ τί θά ώφεληθή ; Τό κρασί είναι τό μέσον μέ τό όποιον κατανικά ό άν
θρωπος τάς σωματικός καί ψυχικός δυσχερείας. Διαφορετικήν έξ άλλου ιδέαν έχει 
ό Ίππώναξ γράφων: —

«Λίγο στό λογικά τους είναι 
δσοι έχουν πιή κρασί»

έν άντιθέσει πρός τόν ’Αρχίλοχον πού λέγει:

«Μήτε καί τίποτε άσκημα θά κάμω, αν στό πιοτί 
τό ρίξω καί στό γλέντια».

“Ομως ό ’Ανακρέων θέλει μεθύσι ποιητικό καί δέν άρκείται είς τόν άκρατον 
οίνον, τήν «σκυθικήν πόσιν», άλλά είς τό νερωμένο κρασί πού συνοδεύεται άπό 
όμορφα τραγούδια: —

«μά πιά άς μή γυμναζόμαστε μονάχα στό μεθύσι 
κρασορρουφώντας έτσι δό μ’ όλαλητό καί βρόντους, 
άλλά νά κουτσοπίνουμεν ώραίους λέγοντας δμνους»,

έξ άλλου ό ίδιος στό κατωτέρω απόσπασμα, χαρακτηρίζων συνάμα καί τήν ποίησίν 
του λέγει: —

«Δέν μου είναι άγαπητός αύτός, πού δίπλα στό μεγάλο 
κροντήρι πίνοντας κρασί, τραγούδια λέει γι’ άμάχες 
καί γιά τό δακρυογεννητή τόν πόλεμο’ μά έκεινος 
πού σμίγοντας τά πρόσχαρα τής ’Αφροδίτης δώρα 
καί τών Μουσών, τήν ποθητή χαρά στό νού του φέρνει».

* * *

‘Η φύσις, ιδίως όπως παρουσιάζεται κατά τήν άνοιξιν, άποτελεϊ διαρκή έμ- 
πνευσιν διά τόν “Ελληνα ποιητήν καί γίνεται αιτία νά άγαπήση αύτός περισσότερον 
τήν ζωήν. Τά πουλιά, (τά όποια κατά τόν Άλκμάνα κάμνουν όλίγους έκλεκτούς 
νά αισθανθούν τήν φωνήν των), ή θάλασσα ή τρικυμισμένη ή ήρεμη, τά δένδρα, τά 
λουλούδια, ό ήλιος, ό ’ισχυρός άνεμος (μέ τόν όποιον κατά τήν Σαπφώ παρομοιά- 
ζεται ό ’Έρωτας) ένδιαφέρουν τούς λυρικούς ποιητάς. ΓΙλεϊσται αί περιπτώσεις 
δπου οί ποιηταί παρατηρούν τά γύρω τους καί μετουσιώνεται ή παρατήρησις αύτή 
είς στίχους γοητευτικούς καί γίνεται αιτία δημιουργίας πλήθους εικόνων.

Έκ τών παρομοιώσεων άναφέρομεν μερικάς: —
«Ζαρώσανε καθώς πουλιά, δταν ξάφνου 
άητός γοργόδρομος φανή» (’Αλκαίος) 

ή «Καί σκόρπισαν οί παρθένες μονομιάς 
σάν πουλιά, δταν πάνωθε τους 
πετάη γεράκι» (’Αλκμάν)

ή «Τά κάλλη σου, ακριβέ γαμπρέ, μέ τί νά παρομοιάσω; 
παραπολύ μέ λιγερό κλαδί σέ παρομοιάζω» (Σαπφώ)

ή ή περιγραφή τού φόβου:

«Γλυκά, καθώς νεογέννητο άλαφάκι 
βυζασταρούδι, πού έπειδή στά δάση 
έμεινε πίσω άπό τήν κερατοΰσα 
τή μάνα του, έφοβήθη» (’Ανακρέων).

‘Η πιό κάτω εικόνα τής μηλιάς καί τού μήλου, άπό έπιθαλάμιον τής Σαπφούς, 
τό όποιον διακρίνει ή συνηθισμένη ζωγραφική άπλότης καί χάρις καί τό ζωντανόν 
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δφος της ποιητρίας, δύναται εύκολα νά ένθυμίση παράλληλον γνωστήν εικόνα τών 
σημερινών γάμων. ’Ακουστέ το: —

«"Οπως τό γλυκόμηλο 
π’ άκρη κρέμεται 
στό ψηλότερο κλαρί 
και πού τό λησμόνησαν 
δσοι κορφολόγησαν 
τή μηλιά τήν καρπερή — 
ώ, δέν τό λησμόνησαν 
μά κανείς δέν τώσωνε 
τ’ δμορφο γλυκόμηλο 
στό ψηλό κλαρί».

Άπό τά έγκώμια τής φύσεως προκύπτουν στίχοι έξόχου κάλλους. Κοιτάτε 
μερικούς της Σαπφους καθαρούς σάν τήν φύσιν τήν όποιαν παρουσιάζουν:

«...Και δροσερό νεράκι (πέφτοντας ψηλάθε) 
μές στής μηλιάς τούς κλώνους, γύρω κελαδάει· 
κι δταν τά φύλλα σιγοσειούνται, πρός τά κάτω 
τραγούδι κυλάει» 
«γύρ’ άπό τήν όμορφη Σελήνη τ’ άστρα 
γοργά τή φεγγερή θωριά τους κρύβουν, 
σάν όλόγιομη λάμπη άπ’ τόν αίθέρα 

στή γη (άκέραια έπάνω)».
«"Εσπερε π’ δλα δσα σκόρπισεν 
ή Αύγή ή λαμπρή τά ξαναφέρνεις 
φέρνεις τή γίδα καί τό πρόβατο 
καί τό παιδί στή μάνα φέρνεις».

Προσέξετε έπίσης μίαν έξαιρετικήν περιγραφήν της φύσεως ή όποία ήσυχάζει, 
γραμμένην μέ κυριολεξίαν, συντομίαν και πλούτον είκόνων’ άνήκει είς τόν 
’Αλκμάνα: —

«κοιμούνται βράχια, ρεματιές, λαγκάδες, κορφοβούνια 
κι’ άπό τά σερπετά δσα θρέφει ή γης ή μαύρη, 
τ’ άγρια θεριά, τών μελισσών τά σμάρια, 
τά ψάρια μές στής σκοτεινής τής θάλασσας τά βάθη. 
Τών άπλοφτέρουγων πουλιών κοιμούνται τά κοπάδια».

Δέν είναι δυνατόν οί αρχαίοι "Ελληνες λυρικοί θαυμάζοντες τό κάλλος γε
νικώς νά παραβλέψουν τό άνθρώπινον καί νά παραλείψουν νά άναλύσουν τά 
συναισθήματα τά όποια τούς προκαλει. Μέ πόσην ζωντάνειαν περιγράφει δ ’Αρ
χίλοχος ό Πάριος τήν Νεοβούλην, τήν όποίαν δμως έν τέλει έμίσησε καί έσατίρισε: —

«Κλαρί σμερτιάς στά χέρια της κρατώντας 
κι ένα τριαντάφυλλο δμορφο χαιρόταν' 
καί τά μαλιά της σκέπαζαν τούς ώμους 
καί τήν πλάτην»

ή ή Σαπφώ μέ παραστατικήν δύναμιν τήν χάριν τών γυναικών: —
«’Έτσι οι Κρητικοπούλες μιά φορά 
μέ τά μικρά τους πόδια ρυθμικά 
χόρευαν γύρω στόν ώραΐο βωμό 
τής χλόης πατώντας άνθος τρυφερό»

καί άκόμα ή Ιδία ποιήτρια μέ πόσην χαράν καί χάριν παρουσιάζει τό εύτυχές γεγο
νός του γάμου. ’Ιδού πώς περιγράφει τό κάλλος τής νύμφης: —

«Γαμπρέ καλότυχε, εγινεν ό γάμος σου ώς ποθούσες, 
κι είναι δική σου ή κορασιά, πού τόσον άγαπούσες 

χαριτωμένη έχεις είδή κι όμορφα μάτια, νύφη, 
καί στό γλυκό σου πρόσωπον είναι ό έρωτας χυμένος. 
Τόσο πολύ ξεχωριστά σέ τίμησε ή ’Αφροδίτη

Χαΐρε, νυφούλα κι άκριβέ γαμπρέ, χαίρε περίσσια

"Ολη ή ποίησις τής Σαπφους είναι έρωτική (άκόμα κι’ οι δμνοι της οί περισ
σότεροι άναφέρονται είς τήν Άφροδίτην). Τό έρωτικόν της πάθος είναι άσυγκρά- 
τητον έδώ είς τήν άπεικόνισιν τού πάθους είναι λεπτοτέρα καί πλέον διεισδυτική 
τού ’Αλκαίου, ή ’ιδιοσυγκρασία της είναι φλογερά, ή ψυχή της καίεται άπό τό πάθος· 
ό δέ έρωτας τής συνταράζει τόν νού «καθώς ό άέρας ό γοργός καί δυνατός, δταν 
μές στά βουνά μ’ όρμή πάνω στά δέντρα πέση», τήν σπαράζει καί τής παραλύει τό 
σώμα, διότι είναι «γλυκόπικρο, άγριο σερπετό», τήν καθιστά άνίκανην πρός έργα- 
σίαν, χαρακτηριστικώς δέ λέγει:

«Γλυκειά μητέρα, δέ μπορώ στόν άργαλιό νά ύφαίνω, 
’Απ’ έρωτα παλληκαριού βαριά είμαι χτυπημένη, 
ή λιγερή τό θέλησε ’Αφροδίτη».

"Ομως ό έρωτας της είναι πλούσια καί λαμπρότατα ντυμένος μέ πορφυρόν 
χλαμύδα, ικανός νά προκαλέση χαρωπά ή θλιβερά συναισθήματα. Γενικώς δλα τά 
ποιήματά της είναι βαθιά καί παθητικά, ή Ιδία δέ χαρούμενη ή λυπημένη είναι πάν- 
ποτε συγκινητική, ή δέ ζήλεια της άπεικονίζεται πολύ κτυπητά. Διαβάστε μερικούς 
στίχους της:

«Μού φαίνεται ίσος μέ θεούς πώς είναι 
ό άντρας αύτός, πού κάθεται άντικρύ σου, 
κι δταν μαγευτικά μιλής κοντά του 
σέ γλυκακούει.

Κι δταν χαριτωμένα τού γελάσης, 
μέσα στά στήθια μου ή καρδιά σπαράζει. 
Γιατί ώς σέ ίδώ μού πιάνεται ή φωνή μου 
τότες άμέσως.

Μά κ’ είναι ώς νά μού κόπηκε ή γλώσσα· 
κι’ άμέσως μέσ’ άπ’ τό κορμί μου κάποια 
φωτιά περνάει, τά μάτια μου δέ βλέπουν 
τ’ αύτιά βουίζουν,
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"Ιδρωτας κρύος μέ λούζει κι δλη τρέμω, 
καί γίνομαι πιο πράσινη άπ’ τό χόρτο, 
καί φαίνομαι, πώς λίγο θέλω άκόμη 
γιά νά πεθάνω.................................. »

Πολύ διαφορετικός είναι ό ’Έρωτας πού άναδίδεται μέσα άπό τά τραγούδια του 
Άλκμάνος, ένας έρωτας ήσυχος, γλυκός καί εύγενικός, ό όποιος

«. . . . μέ τό θέλημα τής ’Αφροδίτης. . . . 
στα στήθια γλυκοστάζοντας γλυκαίνει τήν καρδιά μου».

'O έρως έδώ δέν έξάπτει, άλλά καταπραΰνει τήν καρδίαν, δέν είναι φοβερός καί 
ορμητικός, άλλά κινείται σέ ειδυλλιακόν περιβάλλον, είς τρυφερόν άτμόσφαιραν καί 
παρομοιάζεται μέ παιδί που παίζει στις άνθισμένες τις κορφές.

Παρομοία είναι ή άντίληψις του Άνακρέοντος*  προσέξετε πώς τόν παρομοιά
ζει καί μάς κάνει άθελά μας νά ένθυμηθώμεν τό περίφημον χορικόν τής ’Αντιγόνης 
του Σοφοκλέους. Γράφει: - «Τόν τρυφερό τόν ’Έρωτα, πού μ’ άνθινα στεφάνια είναι 
γεμάτος, νοιάζομαι νά τραγουδώ’ αύτός είναι καί τών θεών έξουσιαστής, αύτός καί 
τούς άνθρώπους καταπονάει». Πανίσχυρος λοιπόν ό έρωτας, άλλά παιγνιδιάρης 
κατά τόν ’Ίωνα αύτόν ποιητήν:

«Σφαίρα κόκκινη καί πάλι 
ό έρωτας ό χρυσόμάλλης 
ρίχνοντας μου, μέ τήν κόρη, 
πού έχει κεντητά πασούμια, 
μέ παρακινάει νά παίξω 
όμως τούτη........................  
............................ κοροϊδεύει.»

δηλαδή δέν είναι πάθος φοβερό ό έρωτας (ούτε καν ό ’Ανακρέων δοκιμάζει λύπην 
διά τάς έρωτικάς του άτυχίας, έστω καί άν λέγη δτι «ό έρωτας χτυπά μέ τρανό 
μπαλντδ»), άλλά παιγνίδι τής καρδιάς, διά τοΰτο τόν τραγουδά χαρούμενα, μέ 
όμορφιά καί έξυπνάδα, καί τό τραγούδι του είναι γεμάτο άπό χαριτωμένα παιγνι- 
δίσματα τής φαντασίας καί του αισθήματος καί μέ ωραίας εικόνας: «Κι έβαλαν στό 
λαιμό τους στεφάνια άπό λωτούς πλεγμένα».

"Οσον άφορά τόν ’Αλκαίον δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι τόν διακρίνει ε’ις τά έρω- 
τικά του ποιήματα άνώτερη σκέψις, σεμνότης καί ήθική εύγένεια. Φιλόφρων λε- 
πτότης τόν χαρακτηρίζει είς τήν ωδήν του άφιερωμένην είς τήν Σαπφώ:

«Παρθενικιά Σαπφώ, μαύρομαλλοΰσα γλυκοχαμογελουσα, 
κάτι τό στόμα θέλει νά σου πή 
μά μέ κρατά ή ντροπή»

καί θά έλθη γοργά ή άπάντησις, ή έξυπνη καί έντελώς γυναικεία τής μεγάλης 
ποιητρίας: —

«’Άν είχες πόθον όμορφο ή καλό
κ’ ή γλώσσ’ άν δέ ανάδευε κάτι κακό νά είπή, 
καθόλου δέ θά σκέπαζε τά μάτια σου ή ντροπή, 
μά λεύτερα θά τδλεγες αύτό».

"Ομως δέν έχει δίκαιον ή Σαπφώ είς τήν άπάντησιν, διότι μπορεί ό ’Αλκαίος 
νά ψάλλη τό κάλλος τών έφήβων καί τών νεανίδων, μπορεί μερικαί εικόνες του νά 
είναι φιλήδονοι, άλλά ποτέ άσεμνοι, ποτέ ή έμπνευσις χυδαία.

θά καταλήξωμεν είς τόν ’Ίβυκον τόν καλλιεργητήν του «έγκωμίου», είς τό 
όποιον παρουσιάζει μέ άρμονίαν μοναδικήν τόν έρωτα παντοδύναμον:

«Ό ’Έρωτας μέ τά γαλανά τά μάτια του καί πάλι 
κοιτάζοντας με τρυφερά κάτω άπ’ τά γλέφαρά του, 
μέ μύρια ξεπλανέματα στής Κύπριδας μέ ρίχνει 
τά δίχτυα, πού έβγασμα δέν έχουν.
Σάν κατεπάνω μου έρχεται στ’ άληθινά τόν τρέμω, 
ώς τρέμει ζεμένο άλογο, πού νικητής είχ’ έβγει 
καί τώρα στά γεράματα μέ τό γοργό τό άμάξι 
σ’ άγώνα στανικά του έπήγε».

Σέ άλλο άπόσπασμα ό ίδιος ποιητής άπεικονίζει τό φλογερόν καί άληθινόν πά
θος τό όποιον τόν συνταράζει: —

«"Ομως γιά έμέ καμμιά έποχή δέν ήσυχάζει ό έρωτας 
καθώς θρακιάς, πού άπ’ άστραπή φλογίζεται, άπό τής Κύπριδος 
τά στήθια όρμώντας μ’ άγριες τρέλλες, 
τρεμογεννήτης, άφοβος, άπ’ τά μικρά τά χρόνια μου 
γερά κρατάει τό νου μου σκλάβο».

Γενικώς μπορεί κανείς νά πή δτι ό ’Ίβυκος, άπό τούς πιό έρωτικούς ποιητάς, 
φανερώνει τό αίσθημα μέ θέρμην καί έντασιν δπως καί ή Σαπφώ, χρησιμοποιεί 
πλούσια τό έπίθετο, αί δέ εικόνες του άπομένουν πολύ δυναταί, πολύ ζωνταναί, πολύ 
χαριτωμέναι, δσο καί άν τάς διακρίνη κάποια φιλολογικότης.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ καί ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
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ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Δρος Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ
ΕΝ ΤΗι ΓΕΝΙΚΗι ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗι 12.1.1964

At έργασίαι του Ελληνικού Πνευματι
κού Όμίλου Κύπρου διεξήχθησαν κατά 
τό λήξαν έτος βάσει τών άπό τής Ιδρύσεως 
αύτοΰ χαραχθεισών κατευθυντηρίων γραμ
μών. Τό νέον διοικητικόν συμβούλιον 
έκλεγέν κατά τήν γενικήν συνέλευσιν τοΰ 
λήξαντος έτους καί καταρτισθέν είς σώ
μα κατήρτισεν ε’ιδικάς έπιτροπάς έκ με
λών αύτοΰ πρός άνάπτυξιν τών δραστηριο
τήτων τοΰ Όμίλου. Γενική έκθεσις περί 
τών δραστηριοτήτων τούτων κατά τό α' 
έξάμηνον τοΰ λήξαντος έτους συνταχθεΐσα 
κατ’ άπόφασιν τοΰ διοικητικού συμβουλίου 
ύπό τοΰ Γραμματέως αύτοΰ Δρος Κ. Χρυ
σάνθη έδημοσιεύθη είς τό περιοδικόν 
«Πνευματική Κύπρος» (τεύχη 34—35, 
’Ιούλιος — Αύγουστος 1963) καί έκυκλο- 
φόρησεν ύπό μορφήν ανατύπων είς τά μέ
λη. Δέν παρείχετο φυσικά χρόνος πρός 
δημοσίευσιν άναλόγου έκθέσεως καί περί 
τών δραστηριοτήτων τοΰ Όμίλου κατά τό 
λήξαν προ μικρού β' έξάμηιον τοΰ έτους 
τούτου. ΤοΟτο θά γίνη προσεχώς.

Σήμερον δμως έπιθυμώ κατά τά κεκα- 
νονισμένα νά κάμω γενικήν άνασκόπησιν 
τών κατά τό ύπό έπιθεώρησιν έτος 1963 
δραστηριοτήτων τοΰ Όμίλου ήμών. Τό 
πρώτον έργον τοΰ διοικητικού συμβουλίου 
ήτο ή συνέχισις τής έτησίας έκδόσεως τοΰ 
Όμίλου τής γνωστής ύπό τό όνομα «Φιλο
λογική Κύπρος». Ό έκδοθεις τόμος τοΰ 
1963 άφιερώθη είς τόν ζωγράφον Ίωάν- 
νην Κισσονέργην καί τόν έθνικόν μου
σουργόν Μανώλην Καλομοίρην. Ή έκδο- 
σις αϋτη τής Φιλολογικής Κύπρου γινομέ- 
νη άπό 4 έτών έτυχεν Ικανοποιητικής ύπο- 
δοχής ύπό τοΰ πνευματικού κόσμου ούχ! 

μόνον τής Κύπρου, άλλά και τής Ελλά
δος θεωρουμένη έν τινι μέτρφ ώς αντιπρο
σωπευτική τής πνευματικής στάθμης τής 
νήσου. ’Εν τούτοις ύπάρχει άκόμη περισ
σότερον έδαφος, ώστε ή έκδοσις αΰτη νά 
συγκεντρώση πέριξ αύτής κατά τό δυνα
τόν πάντας τούς άξιους πνευματικούς άν- 
θρώπους τής Κύπρου και καταστή οΰτω 
πράγματι γνησία αντιπροσωπευτική έκδο- 
σις τοΰ πνευματικού κόσμου τής νήσου. 
Τό διοικητικόν συμβούλιον θά έβλεπε με
τά πολλής συμπάθειας τήν τοιαύτην συγ- 
κέντρωσιν περί τήν «Φιλολογικήν Κύπρον», 
ε’ι δυνατόν, πάντων τών άξιων πενυματικών 
άνθρώπων τής Κύπρου.

'Η προκήρυξις διαγωνισμών έπ'ι λογο
τεχνικών θεμάτων ύπήρξε δευτέρα δρα- 
στηριότης τοΰ Όμίλου. Παρ’ δλον δτι ή 
άνταπόκρισις διά τής συμμετοχής είς τούς 
διαγωνισμούς τοΰ Όμίλου είναι σχετικώς 
περιορισμένη, έλπίζομεν δτι θά έξευρεθή 
τρόπος, ώστε νά κινηθώσι περισσότερον 
τά ένδιαφέροντα, ’ιδίως τών νέων, πρός 
πνευματικήν δημιουργίαν. Διά τοΰ τρό
που τούτου θά έπιτευχθή καί μεγαλυτέρα 
έκτίμησις τών πνευματικών άνθρώπων τής 
Κύπρου πρός τόν "Ομιλον ήμών, δστις 
έχει πρός τοΰτο πολλάς εύμενεΐς προϋπο
θέσεις. Πρώτον μέν δτι είναι τό παλαιό- 
τερον άναλόγου μορφής πνευματικόν σω- 
ματεΐον, δπερ έχει ούχι μόνον πνευμα
τικούς σκοπούς πρός καλλιέργειαν καί 
έπιδίωξιν, άλλ’ έχει ώς ένα κύριον σκοπόν 
αύτοΰ τήν άνάπτυξιν μεγαλυτέρων δεσμών 
μετά τής Μητρός Πατρίδος. Δευτέρα 
εύμενής προϋπόθεσις είναι δτι ό "Ομιλος 
ήμών πλήν τής προσηλώσεως αύτοΰ πρός 

τά έθνικά ’ιδεώδη και τήν α’ιωνίαν Ελλά
δα δέν έχει πολιτικούς προσανατολισμούς, 
οΐοι δυστυχώς ε’ις πολλάς περιπτώσεις 
πλήττουσι τό πνευματικόν έργον. ’Εκμε
ταλλευόμενοι τάς προϋποθέσεις ταύτας 
δυνάμεθα διά καταλλήλου μεταχειρίσε- 
ως καί ένθαρρύνσεως τών νέων νά όδηγη- 
θώμεν ε’ις εύχάριστα άποτελέσματα πνευ
ματικής άνόδου τής νήσου μας.

Πλήν τών άνωτέρω έκτεθεισών δραστη
ριοτήτων τοΰ Όμίλου δέον νά κάμω μνεί
αν καί τής συνεχίσεως τών πνευματικών 
συγκεντρώσεων τών μελών και όμιλιών 
τών γενομένων ύπ’ αύτών. Δυστυχώς ή συμ
μετοχή μελών ε’ις ταύτας ύπήρξε περιωρι- 
σμένη παρά τήν σημασίαν, ήν αδται ένεϊ- 
χον. Μία τούτων όργανωθεϊσα έν συνερ
γασία μετά τής ’Εθνικής Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου άνεφέρετο 
ε’ις τόν τιμηθέντα βραδύτερον διά τοΰ 
βραβείου Νόμπελ διακεκριμένον "Ελλη
να ποιητήν Γιώργον Σεφέρην, διά τόν ό
ποιον έγινε καί μετά τήν βράβευσίν του 
συγκέντρωσις. Ιδιαιτέρως άξιον νά μνη- 
μονευθή είναι δτι μεταξύ τών όμιλητών 
συγκατελέγετο καί ό φίλος λόγιος σύμ
βουλος τής Ελληνικής Πρεσβείας έν Κύ
πρω κ. Εύ. Λαγάκος. ‘H συμμετοχή αύ
τοΰ αυτή είναι κατά τοΰτο άξιολογωτάτη, 
διότι άφ’ ένός μέν ένισχύει τούς δεσμούς 
μετά τής Μητρός Πατρίδος, άφ’ έτέρου δέ 
άποδεικνύει τήν έκτίμησιν πρός τό μικρόν 
έργον ήμών τής έπισήμου ελληνικής πλευ
ράς. 'Ομοίως ώργανώθη θρησκευτικόν 
μνημόσυνον τοΰ Κυπρίου θεολόγου καί 
συγγραφέως άειμνήστου Χαριλάου Παπα- 
ίωάννου, γνωστού πλήν άλλων δημοσιεύ
σεων αύτοΰ και έκ τής μεταφράσεως μετά 
συμπληρώσεων τής 'Ιστορίας τής ’Ορθο
δόξου ’Εκκλησίας τής Κύπρου συγγρα
φείσης ύπό τού άγγλου συγγραφέως 
I. Χάκεττ, ήτις άποτελεϊ τό βασικόν μέ
χρι σήμερον σύγγραμμα τό άφιερωμένον 
είς τήν Ιστορίαν τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας τής Κύπρου, ής τόσον α'ι περιπέ- 
τειαι δσον και ή δράσις είναι άμεσώτατα 
συνδεδεμέναι μετά τής έθνικής ήμών Ιστο
ρίας. Τό θρησκευτικόν τοΰτο μνημόσυνον 
έτελέσθη έν τώ Ι.ν. Καντάρας, ώμίλησε δέ 
κατά τοΰτο ό έκ τών μελών τοΰ Όμίλου 

κ. Π. Κτωρίδης, δστις καί άνέλαβε πάντα 
τά έξοδα τής θρησκευτικής ταύτης τελε
τής. Διό καί εύχαριστοΰμεν αύτόν δημο
σίως.

'Έν έτερον άξιον μνείας έργον έπιτελε- 
σθέν κατά τό λήξαν έτος ύπήρξεν ή ϊδρυ- 
σις έν Λευκωσία χάλκινης προτομής τοΰ 
άξιου Κυπρίου διαλεκτικού ποιητοΰ Δημ. 
Λιπέρτη. Τά άποκαλυπτήρια τής προτο
μής, ήτις έστήθη είς τόν κήπον Χρυσαλι- 
νιωτίσσης έτέλεσεν ό Μακαριώτατος Πρό
εδρος τής Δημοκρατίας ’Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Μακάριος Γ'. Τό έργον τοΰτο εί
ναι τό δεύτερον, δπερ προσφέρει ό "Ομι
λος ήμών είς τόν Δήμον Λευκωσίας, μετά 
τήν πρό έτών γενομένην προσφοράν τής 
προτομής τοΰ έθνικοΰ τών Πανελλήνων 
ποιητοΰ Διονυσίου ΣολωμοΟ. Σκόπιμον 
έκρίθη, δπως ή προτομή τοΰ Κυπρίου ποι- 
ητου, δστις ύμνησε κατ’ έξοχήν τήν ψυχήν 
τοΰ Κυπριακού λαοΰ, στηθή είς τό έτερον 
άκρον τής πόλεως, ώστε αί κατά άλλα 
παρημελημέναι συνοικίαι α'ι γειτνιάζουσαι 
πρός τήν τουρκικήν συνοικίαν αύτής άπο- 
κτήσωσι τήν δέουσαν παρά τοΰ λαοΰ έκτί- 
μησιν καί ένθάρρυνσιν.

Είδικώς έπιθυμώ έν τή έπισκοπήσει τοΰ 
έργου τοΰ Όμίλου κατά τό λήξαν έτος νά 
άναφερθώ είς τόν πλουτισμόν τής μικράς 
συλλογής αύτοΰ έργων Κυπρίων κατ’ έξο
χήν ζωγράφων διά τής άποκτήσεως έργων 
τοΰ κ. Φ. Χατζησωτηρίου, Β. Ίωαννίδου, 
Π. Γεωργίου, Τ. Οίκονομίδη καί Κ. Γιαν- 
νικούρη. 'Η συλλογή αυτή άρξαμένη άπό 
πολλών έτών περιλαμβάνει 'ικανόν άριθμόν 
έργων, άτινα άνέμενον τήν άπόκτησιν κα
ταλλήλου αιθούσης πρός έκθεσιν. Ό πό
θος οδτος έπραγματοποιήθη ήδη διά τής 
άποκτήσεως δύο αιθουσών είς τό δαπάναις 
καί έπιμελεία τής Εταιρείας Κυπριακών 
Σπουδών άναστηλωθέν άρχαιότερον τμή
μα τοΰ παλαιοΰ ’Αρχιεπισκοπικού Μεγά
ρου. Ό "Ομιλος πρός τόν σκοπόν τούτον 
είσέφερεν είς τό ταμειον τής άναλαβούσης 
τό έργον Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών 
£400. Δυνάμεθα νά είμεθα εύτυχείς άφ’ 
ένός μέν, διότι ήδυνήθημεν νά συμβάλωμεν 
είς τήν άναστήλωσιν τού Ιστορικού τούτου 
μνημείου διά τής ύλικής συνδρομής ήμών, 
άλλά ταύτοχρόνως, διότι ή συλλογή ήμών
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απέκτησε διά του τρόπου τούτου μόνιμον 
στέγην, ήτις θά έπιτρέψη εις ή μάς νά 
πλουτίσω μεν ταύτην καί ε’ις τό μέλλον. 
Τά μέλη θά δύνανται σήμερον νά έπισκε- 
φθώσι τήν συλλογήν, ής τά έπίσημα έγ- 
καίνια θά τελεσθώσι μετά του λοιπού άνα- 
στηλωθέντος ιστορικού μνημείου. Μετά 
ιδιαιτέρας χαράς σημειουμεν δτι και άλ
λοι όργανισμοί έκινήθησαν πρός τοιαύτην 
κατεύθυνσιν, τής καταρτίσεως δηλ. συλλο
γών καλλιτεχνικών έργων, δημιουργημά
των τών Κυπρίων ζωγράφων πράγμα άπο- 
τελούν ήθικήν ένθάρρυνσιν πρός τήν παρ’ 
ήμίν καλλιέργειαν τών καλών τεχνών, βα
σικού τούτου στοιχείου του πολιτισμού ή- 
μών. ’Αξία ’ιδιαιτέρας έξάρσεως είναι ή 
ύπό του Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου 
Κυρίου Κυρίου Μακαρίου Γ' άπόκτησις 
τής συλλογής πινάκων καί λοιπών έργων 
άναφερομένων κατ’ έξοχήν ε’ις τήν έλλη- 
νικήν έπανάστασιν του έν Γαλλία Κυπρίου 
συλλέκτου έργων τέχνης κ. Ν. Δικαίου. 
Ό ‘Όμιλος ήμών συνεχάρη ένθέρμως τόν 
Μακαριώτατον διά τήν άξιολογωτάτην άπό 
πολιτιστικής και έθνικής έν ταύτώ άπό- 
ψεως γενομένην ύπ’ Αύτοΰ άγοράν τής 
συλλογής ταύτης.

Μνείαν όφείλω, έστω καί παροδικήν, νά 
κάμω τής όργανώσεως συγκεντρώσεων 
πρός έξαρσιν διαφόρων έθνικών έπετείων. 
Αδται περιωρίσθησαν είς 3: α) τής έθνι
κής ήμών άνεξαρτησίας, β) τής άλώσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως και γ) τής θυ
σίας τών Κυπρίων έθνομαρτύρων τής 9 
’Ιουλίου 1821. Όμιλίαι και άλλο συνα
φές πρόγραμμα προσεφέρθησαν κατά τάς 
συγκεντρώσεις ταύτας ώς έλαχίστη συμ
βολή του ήμετέρου Όμίλου πρός τιμήν 
τών μεγάλων τούτων έπετείων. "Εκθεσις 
βιβλίων και άναμνηστικών συνεδυάσθησαν 
πρός τάς τελετάς ταύτας. Πρός τιμήν του 
έθνικοΰ ποιητου Κ. Παλαμά έγένοντο 
έπίσης όμιλίαι άπό του ραδιοφωνικού 
σταθμού, όμοίως πρός τιμήν τοΰ ποιητού 
Καβάφη είς ειδικήν συγκέντρωσιν.

Ό "Ομιλος ήμών έπεξέτεινε τάς δρα
στηριότητας αύτοΰ καί είς τόν μουσικόν 
τομέα. Μή διαθέτων ό ίδιος τά τεχνικά 
πρός τούτο μέσα συνειργάσθη έν προκει- 
μένω μετά τού Γερμανικού ’Ινστιτούτου 
Γκαίτε είς δύο μουσικός έκδηλώσεις. *Η  
τοιαύτη συνεργασία κατά τήν γνώμην ή
μών συμβάλλει ε’ις τήν έπίτευξιν τών σκο
πών τού Όμίλου, ε’ις οΰς συμπεριλαμβάνε- 
ται ή γενικωτέρα άνοδος τού πολιτιστικού 
έπιπέδου τών κατοίκων τής νήσου. Δυνά- 
μεθα έν γένει νά εύχαριστήσωμεν τούς ξέ
νους έν Κύπρω όργανισμούς καί μορφω
τικά κέντρα διά τήν παρεχομένην έν προ- 
κειμένω πρός τοιαύτην κατεύθυνσιν πνευ
ματικήν καί καλλιτεχνικήν βοήθειαν.

Επιθυμώ νά εύχαριστήσω πάντα τά μέ
λη τοΰ Όμίλου, καί τούς μετ’ αύτοΰ συν- 
εργασθέντας, οΐτινες διά τής πνευματικής 
συμβολής αύτών προήγαγον σημαντικώς 
τούς σκοπούς τοΰ Όμίλου. Όμοίως τόν 
καλλιτέχνην κ. Τ. Κάνθον άναλαβόντα τήν 
κατάταξιν καί τοποθέτησιν τών πινάκων 
τής συλλογής τοΰ Όμίλου εις τάς αίθού- 
σας τοΰ παλαιού τούτου ’Αρχιεπισκοπικού 
μεγάρου. Εύχαριστίας άπευθύνω πρός 
πάντα τά μέλη τού δ.σ. τοΰ Όμίλου καί 
ιδιαιτέρως τόν Γραμματέα Δρα Κ. Χρυ- 
σάνθην καί τόν ταμίαν κ. Φρ. Βράχον διά 
τήν συνεργασίαν καί τάς ειδικός ύπηρε- 
σίας αύτών.

Έν τέλει έπιθυμώ νά εύχηθώ, δπως αί 
έργασίαι τοΰ Όμίλου ήμών προαχθώσιν 
έτι περαιτέρω έν τώ πλαισίω τής άποστο- 
λής αύτοΰ κατά τό άρξάμενον νέον έτος, 
τό μεστόν άτυχώς άνησυχιών, άλλά καί 
έλπίδων ώς πρός τήν προώθησιν τών έθνι
κών ζητημάτων τοΰ Ελληνικού Κυπριακού 
λαοΰ, άτινα έτέθησαν σήμερον έκ νέου έπί 
τάπητας, καί έκ τής λύσεως τών δποίων 
θά έξαρτηθή τό έθνικόν μέλλον τής ’ιδιαι
τέρας ήμών πατρίδος. Ό "Ομιλος ήμών, 
ώς καί είς τό παρελθόν, οδτω καί τώρα 
θά προσφέρη πρός τοΰτο τάς άσθενεις αύ
τοΰ δυνάμεις.
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ΚΩΣΤΑ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΚ, 1963 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλιογραφικόν Δελτίον τοΰ έτους 1963
Είς τόν Διαγωνισμόν Διηγήματος του 

Ε.Π.Ο.Κ. διά τό 1963 έχουν ύποβληθή τά 
έξης έξη διηγήματα:

1. Άνδρ. Χρ. Άνδρέου: «Κράτα ψηλά 
τή γενιά σου».

2. Σπ. ’Επαμεινώνδα: «Ό Φράκτης».
3. Κούλας Μιχαηλίδου: «Ό Γυρισμός».
4. Άνδρ. Όνουφρίου: «Αύτό τό κάτι, 

αύτό τό άσύλληπτο κάτι. (Σάν μι
λάνε τά γράμματα)».

5. Μαρίας Κ. Παπαδοπούλου: «ΟΙ δυό 
παραστρατημένοι».

6. Μαίρης Σταύρου: «Άπό κείνη τή 
νύκτα».

‘Όλων τών Διηγημάτων ύπερέχει έκεϊ- 
νο της κας Μαίρης Σταύρου. "Εχει ένό- 
τητα στήν διήγηση, ομοιομορφία στήν 
γλώσσα καί προβάλλει μέ καθαρές δια
γραφές τούς κύριους χαρακτήρες πού, 
στήν άρχή φαίνονται ριγμένοι στήν σκιά 
γιά νά προβάλουν στήν συνέχεια σάν μορ
φές καθαρές. Ό θάνατος του «Καπετά
νιου» γίνεται άφορμή νά φωτισθοΰν, οΐ 
μορφές τοΰ άφηγητου καί του Γιώργη, τόν 
όποιον ό πρώτος άπό καιρό θαύμαζε χω
ρίς νά ξέρη τό γιατί.

Τό διήγημα τής κας Σταύρου κρίνεται 
άξιο γιά τό βραβείο.

"Ενα άλλο σημαντικό διήγημα είναι 
έκεΐνο του δημοδιδασκάλου Σπύρου ’Επα
μεινώνδα πού έχει τόν τίτλο «Ό Φράκτης». 
Είναι έκτενές διήγημα και θά μπορούσε 
πιθανόν νά έπεκταθή σέ μυθιστόρημα. 
’Έχει πολλά καλά στοιχεία «Ό Φράχτης». 
Γλωσσικήν εύχέρεια, καλές περιγραφές, 
ζωντανόν διάλογο καί άλλα. "Ενα μέρος 
όμως, οί σελίδες 34 μέχρι 39 διασπούν 
τήν ένότητα, διότι παρεμβάλλουν στοι
χεία 'ιστορικά μέ τά όποια γίνεται προσπά
θεια νά έξηγηθή ή δήθεν άλληγορική ση
μασία του διηγήματος.

Διά τά καλά στοιχεία του διηγήματος, 
τά όποια άνεφέρθησαν προηγουμένως ή 
κριτική έπιτροπή άποφασίζει δπως άπο- 
νεμηθή έπαινος είς τόν κ. Σπ. ’Επαμει
νώνδα.

Λευκωσία 12.1.1963

Κριτική Έπιτροπή 
Α. ΗΑΙΟΦΩΤΟΥ 
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 
Ν. ΣΠΑΝΟΣ

Τό παρόν βιβλιογραφικόν δελτίον διά τό έτος 1963 είναι συνέχεια και συμπλή- 
ρωσις τών ήδη έκδοθέντων βιβλιογραφικών δελτίων τών έτών I960, 1961, 1962.

Ετήσιον βιβλιογραφικόν δελτίον δΓ δλα τά έργα τά έκδιδόμενα έν Κύπρω, ή 
ύπό Κυπρίων έπΐ οίουδήποτε θέματος έν τώ έξωτερικώ ή περί Κύπρου ύπό μή 
Κυπρίων θά έκδίδεται κατ’ έτος.

‘Η συγκέντρωσις τών βιβλίων δέν είναι εδκολον έγχείρημα, διότι άρκετοί συγ
γραφείς και έκδόται δέν συμμορφουνται πρός τάς προνοίας τοΰ σχετικοΰ νόμου 
περί αποστολής τριών άντιτύπων εις τό Ύπουργεϊον Εσωτερικών, ή βιβλιοθήκη τοΰ 
όποίου τρόπον τινά άποτελει τήν Κεντρικήν Βιβλιοθήκην διά τήν Κύπρον είς τήν 
όποιαν φυλάσσονται δλα τά έκδοθέντα έν Κύπρω βιβλία.

Μερικοί συγγραφείς άπέστειλαν έργα των είς τήν βιβλιοθήκην τής Ελληνικής 
Κοινοτικής Συνελεύσεως, καί άπό έκεΐ καθώς καί άπό άλλας πηγάς, κατώρθωσα 
νά συγκεντρώσω τό ύλικόν μου διά τό άνά χείρας δελτίον.

θά ήθελα καί πάλιν νά παρακαλέσω τους συγγραφείς καί έκδότας νά άπο- 
στέλλουν βιβλία των είς τήν Βιβλιοθήκην τής Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως 
ή νά άνακοινώνουν είς τήν Βιβλιοθήκην τήν έκδοσιν τοΰ έργου των, οΰτως ώστε 
νά συμπεριλαμβάνεται τό βιβλίον των είς τό βιβλιογραφικόν δελτίον τοΰ έτους.

Αί κρίσεις καί αί συμπληρώσεις τοΰ βιβλιογραφικού τούτου δελτίου, καθώς καί 
υποδείξεις διά παραλείψεις καί λάθη, θά βοηθήσουν τά μέγιστα είς τήν καλυτέραν 
του έμφάνισιν είς τό μέλλον.

θά ήθελα νά εύχαριστήσω δλους δσους μοΰ ύπέδειξαν ώρισμένας παραλείψεις 
είς τά προηγούμενα δελτία.

Τά βιβλία είς τό παρόν δελτίον εΐναι ταξινομημένα κατά τό σύστημα Dewey, 
καί κατ’ αλφαβητικήν σειράν: Πρώτον τά βιβλία Κυπρίων ή βιβλία έκδοθέντα 
έν Κύπρω, καί, δεύτερον τά περί Κύπρου.

’Ακολουθούν αί κυβερνητικά! ένδοτμηματικαί έκδόσεις, αί έφημερίδες, τά γε
νικά περιοδικά, τά περιοδικά σχολών Μέσης Παιδείας, περιοδικά τών Δημοτικών 
Σχολείων καί τέλος διάφοροι έκδόσεις.

*Η περιγραφή τοΰ βιβλίου περιλαμβάνει δνομα συγγραφέως, τίτλον βιβλίου, 
τόπον έκδόσεως, έκδότην, χρονολογίαν έκδόσεως, σελίδας, είκονογράφησιν, χάρτας, 
σχέδια — έάν ύπάρχουν — καί σχήμα μετρουμένου είς έκατοστόμετρα ώς πρός τό 
ύψος τοΰ βιβλίου.

000

ΔΈΌ.Κ. : Πρός τό Β' έτήσιον Παγκύ· 
πριον Συνέδριον. Έκθεσις δράσεως 
ΔΈΌ.Κ. άπό τοΰ Πρώτου μέχρι τοϋ Δευ
τέρου Συνεδρίου. Λευκωσία, Τύποις Αυ
γής, 1963. 100 οελ. είκ., 24 έκ.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 
Έβδομός ’Αρχαίου δράματος. Κύπρος 
1963. 24 οελ. είκ., 24 έκ. (Ελληνιστί — 
Αγγλιστί).

ΕΝΟΣΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ Ρ.Ι.Κ. (Ραδιοφω
νικόν " Ιδρυμα Κύπρου) : Νέον καταστα
τικόν, Λευκωσία, Κύπρος 1962. 20 οελ. 
15 έκ.
ΕΟΡΤΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ: 'Εορτή πορτοκα
λιού είς Βαρώσια. 28/2—3/3/1963. Βαρώ- 
σια, Τύποις 'Αρμονία. 1963. 34 σελ. είκ., 
33 έκ.

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ: Πρακτικά Συνε
δρίου Ιερός ’Αρχιεπισκοπής Κύπρου. 
Α' Συνέδριον ’Ανδρών 22—26/8/1963.
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B' Συνέδριον Γυναικών 26—30/8/1963. 
Λευκωσία. 1963. 91 σελ. 20 έκ. (κείμενο 
πολυγραφημένο).

CYPRUS AMERICAN ACADEMIC ASSOCI
ATION: U.S.A. A guide to educational op
portunities. Nicosia, Published by the Com
mittee on Education at the C.A.A.A. Nicosia, 
Zavollis press, 1963. 32 p. 23 cm.

ΛΥΚΕ ION ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ : 
Tà 30 χρόνια τοΰ Λυκείου Έλληνίδων 
Άμμοχώστου. Κύπρος 1962. 34 σελ. είκ., 
30 έκ.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΝ 
ΕΝΟΣΕΟΝ ΚΥΠΡΟΥ: ’Αποφάσεις Γ' Παγ- 
κυπρίου Σπουδαστικοΰ Συνεδρίου. Λεμε
σός, Κύπρος 3, 4, 5 Αύγούστου 1962. Κύ
προς, 1963. 12 σελ. 20 έκ.

ΣΤΑΥΡΟΥ Πάτροκλος: Κατάλογος πινά
κων έργων, τέχνπς καί Ιστορικών έγγρά- 
φων (έκ τής συλλογής Ν. Δικαίου) Λευ
κωσία, Τύποις ’Αναγέννησις, 1963. 37 
σελ., 7 πιν., 24 έκ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΙ- 
ΜΙΤΕΔ: 25η έτησία γενική συνέλευσις 
καί ειδική γενική συνέλευσις. “Εκθεσις 
έπιτροπής καί Λογαριασμοί χρήσεως 
1962. Λευκωσία, 1963. 12 σελ. 28 έκ.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Κώστας Δ. : Κυπριακή Βι
βλιογραφία. Βιβλιογραφικόν Δελτίον τοϋ 
έτους 1962. Λευκωσία Τύποις Ζαβαλλή 
1963. 17 σελ. 25 έκ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Λ1ΜΙΤΕΔ: Έκθεσις 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου καί λογαρια
σμοί χρήσεως 1962. Λευκωσία 1963. 24 
σελ. 27X21 έκ.

JACOVIDES, Andreas A.: Cyprus 10th 
International Fair. Limassol 1963. 228 p. illus, 
23X12 cm.

1ΩΑΝΝ0Υ, Μανώλης: Ήμερολόγιον τοϋ 
1963. Λευκωσία, Τύποις Ζαβαλλή, 1963. 
50 σελ. 24 έκ.
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ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Σπυρίδων, Μοναχός: Ή 
'Αγία Γραφή στιχουργικώς. Δ' έκδοσις 
συμπληρωμένη. Λευκωσία, Τύποις Κό
σμος, 1963. 92 σελ. 22 έκ.

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ, Αρχιμανδρίτης (“Αγ
γελος Γεωργίου) : Περικοπαί έκ τής Και
νής Διαθήκης. Λευκωσία, Τεχνική Σχολή 
Λευκωσίας, 1963, 63 σελ. 20 έκ.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ: Ρήματα Ζωής: 
Έβδομαδιαίον Δελτίον ’Ορθοδόξου Χρι
στιανικής Διαφωτίσεως Ίερας ’Αρχιεπι

σκοπής Κύπρου. Τόμος Β , Λευκωσία 
1962. 208 σελ., 24 έκ.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ: Ρήματα Ζωής: 
Έβδομαδιαίον Δελτίον ’Ορθοδόξου Χρι
στιανικής Διαφωτίσεως Ίερας ’Αρχιεπι
σκοπής Κύπρου. Τόμος Γ', Λευκωσία 
1963. 208 σελ., 24 έκ.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Άνδρέας : Σύνοψις τής πε
ρί πίστεως τοϋ ’Ανθρώπου διδασκαλίας 
τών Ελλήνων Πατέρων τής έκκλησίας. 
Λευκωσία, Κύπρος, Τύποις ’Αναγέννησις, 
1963. 32 σελ., 24 έκ. (άνάτυπον έκ τοϋ 
περιοδικού Άπ. Βαρνάβα).

ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Νέαρχος: Κυπριακή 'Αγιο
γραφία. Ό "Αγιος Αύξίδιος ή Εύξίδιος καί 
ή χειρόγραφη άκολουθία του. Παλαιογρα- 
φικά. Λευκωσία, 1962. (άνατύπωσις έκ 
τών Κυπριακών Σπουδών), Τόμ. ΚΣΤ' 
(1962), σελ. 43-48, 25 έκ.

ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Νέαρχος: Ό Μεγαλομάρ- 
τυς “Αγιος Μάμας. Ή Μόρφου καί ή ιστο
ρία της. Βίος καί μαρτύρια τού 'Αγίου Μά- 
μαντος. Ιστορία καί παραδόσεις, θαύμα
τα, θρύλοι, κείμενον ’Ακολουθίας. Μόρ
φου, Κύπρος. Επιτροπή Ιερού ναού Άγ. 
Μάμαντος, 1963. 58 σελ., είκ., 25 έκ. 
ΚΥΡΡΗ, Κώστα Π. : Κυπριακά Αγιολογικά 
καί Μοναστηριακά μελετήματα. Λευκωσία 
1963. (Άνατύπωσις έκ τών Κυπριακών 
Σπουδών). Τόμος ΚΖ' (1963). σελ. 181— 
222, 25 έκ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αθανάσιος: Σύντομος 
Ιστορία τής έκκλησίας τής Κύπρου. Λευ
κωσία Κύπρος, “Εκδοσις Ίερας Αρχιεπι
σκοπής 1962. 80 σελ., 24 έκ.

ΠΑΤΣ1ΔΗΣ: Ό “Αγιος Λάζαρος καί ή 
έκκλησία του στή Λάρνακα. Λάρνακα 
1961.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ (έκδότης) : 
Ή “Αγκυρα τής Πίστεως. Β' έκδοσις 
βελτιωμένη. Λευκωσία, Τύποις Γιαννάκη 
Λακαταμίτη, 1963. 42 σελ., 22 έκ.

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ, Λεοντίου: Ιερεμιάδα. 
“Εμμετρη άπόδοσις στή νεοελληνική. 
Θεσσαλονίκη, 1962. 56 σελ., 20 έκ.
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ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Άνδρέας: ’Εκπαιδευτι
κή καθοδήγησις καί τό δελτίον άτομικό- 
τητος τοϋ μαθητοϋ Μέσης καί Στοιχειώ
δους έκπαιδεύσεως. Λευκωσία, “Εκδοσις 
«■Κυπριακής Έκπαιδεύσεως» Άρ. 6, 1963. 
91 σελ., 24 έκ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ: Έπετηρίς

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου 1961 — 
1962, Λευκωσία, Τύποις Αναγέννησις, 
1963. 132 σελ., 23 έκ.

ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ, Ρένος Π.: Μαθήματα 
Πολιτικής Οικονομίας. Λευκωσία, 1963. 
94 σελ., 22 έκ. (κείμενο πολυγραφη
μένο).

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ήλίας : Τέσσερις δια
λέξεις. Λευκωσία. Ελληνική Κοινοτική 
Συνέλευσις Κύπρου, Τμήμα Πνευματικής 
—Πολιτιστικής Άναπτύξεως, 1963. 82 σελ., 
20 έκ. (κείμενο πολυγραφημένο).

LAN ITIS, Ν. C., Our destiny. A consitera- 
tion of some problems pertaining to Cyprus. 
Nicosia, Proodos Press, 1963. 33 p., 25 cm.

MARKIDES, Frixos, editor: The Cyprus Law 
reports 1959—1960. Vol 24. Cases decided 
by the Supreme Court of Cyprus in its original 
jurisdiction and on appeal from the Assize 
Court district Courts and Turkish family courts 
and cases dicided by the district courts in 
which there was no appeal. Nicosia. Published 
by authority for the director of the Printing 
office of the Republic of Cyprus, Zavallis press, 
1963. XVIII, 306 p., 24 cm.

UNITED ARAB REPUBLIC (Embassy of 
U.A.R.N: Press Office. The Story at Afro- 
Asian. Solidarity. Nicosia. 54 p. cm. (κείμενο 
πολυγραφημένο).

ΠΑΓΚΥΠΡ1ΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ ΠΑΛ- 
ΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ: Έπετηρίς Σχολικού έ
τους 1961—62. Λευκωσία. Τύποις Χρ. Σταυ- 
ρινίδη καί υιών, 1963. 35 σελ., 24 έκ.

ΠΕΡΣΙΑΝΗΣ, Παναγιώτης Κ. : Τό πρό
βλημα τών έξετάσεων. Λευκωσία, Εκδό
σεις Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., 1963. 27 σελ., 27 έκ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ: Δελ
τίον ομίλου Παιδαγωγικών Ερευνών Κύ
πρου. “Ετος Β' Νοέμβριος 1963, Άρ. 3 
Λευκωσία, 1963. 48 σελ., 24 έκ.

ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ, I.: Περίληψις δύο δια
λέξεων περί Ε.Ο.Κ. Λευκωσία, Ελληνική 
Κοινοτική Συνέλευσις Κύπρου, Τμήμα 
Πνευματικής—Πολιτιστικής Άναπτύξεως, 
1963. 6 σελ., 20 έκ. (κείμενο πολυγρα
φημένο) .

REPUBLIC OF CYPRUS: The Cyprus Law 
reports 1961. Cases decided by the High Court 
of Justice of Cyprus, in its original jurisdiction 
and on appeal from the Assize courts and 
district Courts. Edited by Frixos Markides. 
Published by authorty. Printed by Zavallis 
Press for the director of the Printing office of 
the Republic of Cyprus. Nicosia, 1963. 481 
p., 25 cm.

ΥΠΟΥΡΓΕ ION ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: Εκλογή επαγγέλμα
τος. Ατενίζοντας πρός τό μέλλον. Λευ
κωσία, Γραφείον Δημοσίων πληροφοριών 
διά Ύπουργείον Εργασίας. Μάης 1963. 
10 σελ. είκ., 19 έκ.

REPUBLIC OF CYPRUS: President Maka
rios' proposals to amend the Cyprus Constitu
tion. Nicosia, 30th November 1963. 13 p., 
25 cm.
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GEORGIADES, C. I. and others: Language 
Comprehension Composition Stage B. Nicosia, 
Zavallis press, 1963. 91 p. 20 cm.

GEORGIADES, C. I. and others: Language 
Comprehension Composition Stage A. Nicosia, 
Zavallis press, 1963. 86 p., 20 cm.

ΚΑΡΥΔΑΣ, θεοδόσης Ν. : ’Ορθογραφικά 
κείμενα διά την Α' καί Β' τάξιν τού Δη
μοτικού Σχολείου βασισμένα στό ορθο
γραφικό λεξικό τού γραφείου Ελληνικής 
Παιδείας Κύπρου, Πάφος. Τύποις Χρ. 01- 
κονομίδης 1963. 22 σελ., 25 έκ.

ΚΑΡΥΔΑΣ, θεοδόσης Ν. : ’Ορθογραφικά 
κείμενα διά τήν Γ' καί Δ' τάξιν τού Δη
μοτικού Σχολείου βασισμένα στό ορθο
γραφικό λεξικό τού γραφείου Ελληνικής 
Παιδείας Κύπρου, Πάφος. Τύποις Χρ. 01- 
κονομίδης 1963. 22 σελ., 25 έκ.

ΚΑΡΥΔΑΣ, θεοδόσης Ν. : ’Ορθογραφικά 
κείμενα διά τήν Πέμπτη τάξιν τού Δη
μοτικού Σχολείου βασισμένα στό ορθο
γραφικό λεξικό τού γραφείου Ελληνικής 
Παιδείας Κύπρου, Πάφος. Τύποις Χρ. Οί- 
κονομίδης, 1963. 30 σελ., 25 έκ.

ΚΑΡΥΔΑΣ, θεοδόσης Ν. : ’Ορθογραφικά 
κείμενα διά τήν έκτη τάξιν τού Δημοτι
κού Σχολείου βασισμένα στό ορθογραφι
κό λεξικόν τοϋ Γραφείου Ελληνικής Παι
δείας Κύπρου. Πάφος, Τύποις Χρ. Οίκο- 
νομίδης 1963. 32 σελ., 25 έκ.

ΠΟΥΦΟΣ, Λ. Γ. : Ασκήσεις Έλληνοαγ- 
γλικής μεταφράσεως μετ’ ερωτήσεων καί 
λεξιλογίου διά τήν Πέμπτη καί 'Έκτη τά- 
ξιν τών σχολών Μέσης Παιδείας. Γ' έκ- 
δοσις. Λευκωσία, Τύποις Ζαβαλλή, 1963. 
83 σελ., 18 έκ.

ΣΕΜΙΔΑΛΑ, Έμμ. Ν. : Αναγνωστικόν 
καί γραμματική διά τάς νυκτερινός τά
ξεις τών τεχνικών σχολών Λευκωσίας. 
Λευκωσία, 1963. 142 σελ., 22 έκ.

ΧΡΗΣΤΟΥ, Χαράλαμπος: Παιδικά νεο
ελληνικά κείμενα καί γλωσσικές άσκή- 
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σεις για την ΣΤ' Δημοτικού. Λεμεσός, 
1963. 98 σελ., 25 έκ. (κείμενο πολυγρα
φημένο.

500
ELLIOT G. & DUTTON R.: Know your 

rocks. An introduction to the geology in Cy
prus. Nicosia, Zavallis press, 1963. 186 p., 
fig., 21 cm.

ΠΟΥΡΓΟΥΡΙΔΗΣ, Κωνσταντίνος: Σημει
ώσεις φυσικής. —ερός, "Εκδοσις Τεχνικής 
Σχολής Ξερού, 1963. 83 σελ., (κείμενο 
πολυγραφημένο).

ΠΟΥΡΓΟΥΡΙΔΗΣ, Κωνσταντίνος: ’Εφαρ
μοσμένη πρακτική Γεωμετρία μετά πα
ραρτημάτων γεωμετρικών κατασκευών, 
ύπό Κωνσταντίνου Μιλτιάδου. Λευκωσία, 
Τεχνική Σχολή, 1963. 75 σελ. σχέδια, 
28 έκ.

600
ΚΑΡΑΒΗΣ, Γιάγκος : Είς ένα άγροτικόν 

κέντρον τής 'Ελλάδος. Μελέτη γύρ_ω άπό 
τήν υγείαν καί τόν τρόπον ζωής τών κα
τοίκων τής περιοχής. Άθήναι, 1962. 44 
σελ., 20 έκ.

ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ, Ρένος Π. : Άρχαί γενι
κής Λογιστικής. Λευκωσία, 1963. 250 σελ., 
22 έκ. (κείμενο πολυγραφημένο).

ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ, Ρένος Π.: Ελληνική 
στενογραφία άνευ διδασκάλου , κατά τό 
σύστημα (Gabeisberger). Λευκωσία, 1961. 
134 σελ., 22 έκ.

ΚΥΠΡΟΕΛΛΗΝ1ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΑI ΕΠΙΧΕΙ
ΡΗΣΕΙΣ OLYMBIC (έκδότης) : Ή σεξου
αλική άγωγή τών νέων. ’Απαραίτητον έ- 
φόδιον τών νέων. Κύπρος, Ιούλιος 1963. 
’Έκδοσις Πρώτη. 27 σελ., 24 έκ.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Κώστας: Ή σύγχρονη έκ- 
λαϊκευμένη μελισσοκομία. Λάρνακα, Τύ- 
ποις K. Α. Άντωνιάδης & Υιός, 1963. 131 
σελ. είκον., 24 έκ.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Κώστας: Τά κυριώτερα με
λισσοτροφικά φυτά τής Κύπρου. Λάρνακα, 
Τύποις K. Α. Άντωνιάδη καί υιός, 1962. 
11 σελ., 24 έκ.

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ, Άντώνης I.: Ή Μαιευτι
κή στήν Κύπρο άνάμεσα στό λαόν. Πά
φος, Κύπρος. Τύποις Χαμπιαούρη, 1963. 
64 σελ., 20 έκ.

ΣΑΒΒ1ΔΗΣ, Σάββας: Τροφή καί ύγεία. 
(Χημεία τών τροφών) καί ύγιεινή μαγει
ρική. Λεμεσός, 1963. 208 σελ., 17 έκ.

ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Σάββας: Ή φυσιοθεραπεία. 
Θεωρία και πράξη. Λευκωσία, Τύποις ’Α
ναγέννησις, 1962. 211 σελ., 1714 έκ.

REPUBLIC OF CYPRUS: Dams in Cyprus 
1962—1963. Nicosia published by the Public 
Information Office for the water Development, 
1963. 12 p., illus., 20 sm.

700
1ΩΑΝΝ1ΔΗ, Κώστα Δ. : Δόξα. Σύνθεση 

γιά μεικτή χορωδία καί πιάνο. Στίχοι Χρ. 
Παπαχρυσοστόμου. Μουσική Κ. Σ. Ίωαν- 
νίδη. Λευκωσία, I. Γ. Κασουλίδης, 1963. 
10 σελ., 30 έκ.

ΙΟΑΝΝΙΔΗ, Κώστα Δ.: Ό Εσπερινός. 
Γιά φωνή και πιάνο. Στίχοι Γ. Δροσίνη, 
Μουσική Κ. Δ. Ίωαννίδη. Λευκωσία, 1963. 
4 σελ., 30 έκ.

ΙΟΑΝΝΙΔΗ, Κώστα Δ. :, Φωνητικά γυμνά
σματα καί παιδαγωγικά τραγούδια διά 
Παιδαγωγικός ’Ακαδημίας, Σχολεία καί 
Όδεϊα. Τεύχος Πρώτον. Α+Β. Λευκωσία. 
"Εκδοσις Γραφείον Παιδείας, 1963. 223 
σελ., 22 έκ.

ΠΙΕΡΙΔΟΥ, ’Αγγελική Γ. : Δείγματα νεω- 
τέρας Κυπριακής Άργυροχοΐας. Λευκω
σία, 1963. Άνατύπωσις έκ τών Κυπριακών 
Σπουδών, Τόμος ΚΖ' (1963), σελ. 233— 
240, 14 πίνακες, 25 έκ.

800
ΑΝΘΙΑΣ, Τεύκρος (Άνδρέας Παύλου) : 

Ή ζωντανή Κύπρος. Λαογραφικά θέματα. 
Β' έκδοσις. Λονδϊνον, Anthias Publications, 
1963. 126 σελ. είκ., 26 έκ. (προηγουμένη 
έκδοσις 1941).

ΒΟΓΙΑΣ, Μιχαλάκης I.: "Αγνωστος ’Α
σθενής τοϋ άρ. 19 Τρίτου ορόφου. Λεμε
σός, Κύπρος. Τύποις Γ. Άραδιπιώτη, 1963. 
15 σελ., 19 έκ.

ΒΡΑΧΑ, Φρίξου Π.: Αρχαία τραγωδία 
καί πολιτική προπαγάνδα. Λευκωσία, 
1963. (Άνατύπωσις έκ τού «ΣΤΑΣΙΝΟΥ» 
Τόμ. Α' 1963), σελ. 79-88, 24 έκ.

ΒΡΑΧΑ, Φρίξου Π.: Ή πνευματική πα
ράδοση καί ή ζωή τής Κύπρου. Λευκω
σία, Τύποις Ζαβαλλή 1963. 8 σελ., 24 έκ. 
(Άνατύπωσις έκ τής Φιλολογικής Κύπρου 
1963).

ΓΑΛΑΖΗ, Πίτσα: Στιγμές Αλήθειας. 
Ποιήματα. Άθήναι, 1963.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Α. Κυπρολέων : ’Εκ προ
μελέτης. Νουβέλλα. Άθήναι, I. Σιδέρης, 
1963. 175 σελ. 22 έκ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΘΑΡΙΚΟΥ: Ρη
τά καί παροιμίες τής Κύπρου. Εργασία 
τών μαθητών και μαθητριών τών δύο άνω- 
τέρων τάξεων 1962—1963. Κύπρος, 1963.

12 σελ., 20 έκ. (κείμενο πολυγραφη
μένο) .

ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ, Πυθαγόρας Ν. : Έκλογή. 
Ποιήματα. Λεμεσός, Κύπρος. Τύποις Ζα- 
βαλλής, 1963. 94 σελ., 29 έκ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥ
ΠΡΟΥ : Φιλολογική Κύπρος 1963. Λευκω
σία. Τύποις Ζαβαλλή, 1963. 228 σελ., 25 
έκ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΣΠΟΥΔΟΝ: Δελ- 
τίον τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, 
Τόμος ΚΖ' 1963. Λευκωσία, Τύποις Ζα
βαλλή. 25 έκ.

ΙΟΑΝΝΙΔΗΣ, Πάνος: "Ανθρωπος άπό 
τή Σαλίνα. (Θέατρο) Λευκωσία. "Εκδοσις 
Κυπριακών Χρονικών, 1961. 46 σελ. 22 έκ.

ΙΟΑΝΝΙΔΗΣ, Πάνος: Πυγμαλίων καί 
Παλάτια, Λευκωσία, 1963. Θέατρο, Λευκω
σία, Κύπρος, Τύποις Κόσμος, 1963, 35 
σελ., 22 έκ.

ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Νέαρχος: Λαογραφικά δια
λεκτά. Γητειές, Άστρολογικά, Διαβαστι- 
κά,ξόρκια, Λαϊκή ’Ιατρική, Προλήψεις κο- 
τσιών. Λευκωσία, 1963. (Άνατύπωσις έκ 
των Κυπριακών Σπουδών. Τόμος ΚΖ' 
(1963), 53 σελ., 25 έκ.).

ΚΟΥΜΑ, Μ. : Κυπριώτικα Διηγήματα. Ό 
Καλόγηρος. Ή Μαρικκού. Ό παπασπάθας. 
Ό γάμος τής Σταυρούλλας. Ό Απόμα
χος. Στά έρείπια τής Σαλαμίνος. Στήν 
25ην Μαρτίου. Δεξίωσις. Αμμόχωστος. 
Τύποις Ζαβαλλή (Λευκωσία) 1961. 44 
σελ., 22 έκ.

ΚΟΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΗΣ, Φώτιος Σ. (Αρχι
μανδρίτης) : Μνημόσυνα ήρώων τού Κυ
πριακού Απελευθερωτικού Άγώνος. Λευ
κωσία, Τύποις »ή Λευκωσία)) 1963. 82 σελ. 
είκον., 23 έκ.

ΛΑΒΙΘΗ, Κώστα: Μυστική Συμφωνία. 
Διηγήματα. Λονδϊνον, Aegean Press, 1963. 
32 σελ., 23 έκ.

ΛΑΒΙΘΗΣ, Κώστας: Τό πλεόνασμα. Νου
βέλλα. Λονδϊνον. Aegean Press, 1963. 
31 σελ., 23 έκ.

ΛΑΔΑΚΗ, Νίκη: ΑΤΟΝΑ Ποιήματα. Λευ
κωσία, 1963. 28 σελ., 23 έκ.

ΛΕΥΚΗΣ, Γιάννης: Τό τραγούδι τών 
ξυπνημένων άνθρώπων κΓ άλλα ποιήμα
τα. Λεμεσός, Κύπρος. Τύποις Ζαβαλλή 
(Λευκωσία) 1963. 74 σελ., 23 έκ.

ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ "Ηβη Χατζηδημητρίου : 
Πόλη άνώνυμη. Άθήναι, Φέξη, 1963. 140 
σελ., 22 έκ.

ΜΕΡΕΜΕΤΗΣ, Α. Δ. : Έπιτήδευσις, Πο

λιτεία καί Τρόποι, Συμβολή είς τήν έρμη- 
νείαν τού Επιταφίου τοϋ Περικλέους, τοΰ 
Θουκυδίδου. Λευκωσία, 1963. Άνατύπωσις 
έκ τού «Στασίνου)), Τόμος Α' (1963) σελ 
44-75, 25 έκ.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, Παντελή: Τά δυό βουνά 
(ποιήματα), Λευκωσία. Λυρική Κύπρος 
(άρ. 34) 1963. 19 σελ., 25 έκ.

ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΗΣ, Μιχαήλ: Χτίσε γερά τή 
φωλιά σου. Άθήναι, Τύποις Παπανικο- 
λάου, 1963. 139 σελ., 17 έκ.

ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Εύριπίδης καί Αθηνοδώ
ρου Άνδρέας: Αύτοί πού δέν λύγισαν. 
E.Q.K.A. Σέ πράξεις τέσσερεις. Θ.Ο.Ι. Λι
νούς, Φλάσους «Η ΑΓΑΠΗ)) διά προτομήν 
Α. Ζάκου, Κύπρος 1963. 36 σελ., 23 έκ.

Δ. Π. 811 (Σωτηριάδης Α.) : Τραγούδια 
τών κρατητηρίων. Πάφος, 1963. (Ήμερο- 
λόγιον Β ' ). Πάφος, Κύπρος. Τύποις «Πρό
οδος)), 1963. 106 σελ. 25 έκ.

Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. : Δελτίον Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. Εκ
φραστικόν όργανον τών Ελλήνων Λει
τουργών Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Έκ- 
παιδεύσεως Κύπρου. Λευκωσία, 1962- 
1963. "Ετος Γ', Τεύχος 3.

ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ Α. : Κυπριακοί λέξεις. 
Λευκωσία. Άνάτυπον έκ τών Κυπριακών 
Σπουδών, Τόμος ΚΖ' (1963), σελ. 155- 
177 25 έκ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Σπύρου : Τέσσερα δι
ηγήματα. Προλογίζει Κ. Χρυσάνθης. Λευ
κωσία. Λυρική Κύπρος (άρ. 31), 1963. 
27 σελ., 25 έκ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Σπύρου: Ντούρας ό 
Τουρκομερίτης. Λευκωσία 1963.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γιάννης : Τότε πού 
πολεμούσαμεν. Ποιήματα. Προλογίζει Κ. 
Χρυσάνθης. Λευκωσία, Πνευματική Κύ
προς, 1963. 15 σελ., 25 έκ.

PAPACHARALAMBOUS, Georgios: Akritic 
and Homeric Poetry. Nicosia. Άνάτυπον 
έκ τών Κυπριακών Σπουδών, Τόμος ΚΖ' 
(1963), σελ. 25-65, 25 έκ.

ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Χρ. : Επιστολές 
μελλοθανάτων. "Ηρωες στήν άγχόνη. 
Λευκωσία, 1963. 7 σελ., 25 έκ. (Άνατύ- 
πωσις έκ τής Φιλολογικής Κύπρου 1963).

ΠΑΤΗΣ, Σώζος: Ε.Ο.Κ.Α. Θρύλος (Πρά
ξεις έξη) καί τό ΟΧΙ τών Κυπρίων. Άστρο- 
μερίτης, Κύπρος. Τύποις Πρόοδος (Λευ
κωσία), 1963. 106 σελ., 24 έκ.

ΠΕΡΝΑΡΗΣ, "Αντης (Άνδρέας Παυλί
δης) καί Χρυσάνθης Κύπρος (Άνθολό- 
γοι) : 'Ωδές καί μπαλάντες στόν Γρήγο
ρή Αύξεντίου. (Πρώτη έπιλογή). Προλό
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γισε Φρ. Π. Βράχος. Λευκωσία, Δημοσιεύ
ματα Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογο
τεχνών Κύπρου Άρ. 1, 1963. 35 σελ., 
26 έκ.

ΠΙΕΡΙΔΗΣ, Γεώργιος Φιλίππου: Σκλη
ροί καιροί. Διηγήματα. Άθήναι Κέδρος, 
1953. 96 σελ., 22 έκ.

Π.Ο.Ε.Δ. Παγκύπριος Όργάνωσις Ελλή
νων Διδασκάλων (Τμήμα Λευκωσίας) : 
Γνώμες ύπευθύνων διά τό έργον τοΰ δι
δασκάλου. Λεύκωμα έπί τή έορτρ τών 
γραμμάτων καί τοΰ διδασκάλου. Λευκω
σία, Τύποις Χρ. Γ. Σταυρινίδης, 1963. 20 
σελ., 24 έκ.

ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Σάββας: Κάλλιον άργά πα
ρά ποτέ. Λευκωσία, 1962. 62 σελ., 22 έκ.

ΣΕΡΓΙΟΥ, Άνδρέας: Ποιήματα Θεοχά- 
ρη Άντωνή Χωματένιου. Τά κατάλοιπα 
τής Φραγκοκρατίας εις Κοντέαν. Κοντέα, 
1963. 21 σελ., 25 έκ. (κείμενο πολυγρα- 
φημένο).

ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ, Κωνσταντίνος: Θουκυδί- 
δεια. α) Ό Περικλής παρά Θουκυδίδη, 
β) Ερμηνεία ένάς χωρίου τοΰ Θουκυ- 
δίδου. Λευκωσία, 1963. 27 σελ., 24 έκ. 
(Άνατύπωσις έκ τοΰ Στασίνου, Τόμος A' 
1963).

ΣΤΑΣΙΜΟΣ: Δελτίον τοΰ Συνδέσμου 
Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου. «ΣΤΑΣΙ
ΜΟΣ», Τόμος Α' Λευκωσία. Τύποις Ζαβαλ- 
λή, 1963. 141 σελ., 25 έκ.

ΣΥΜΕΩΝ ΙΔΗΣ, Σίμος Κ. : Τό καλύτερον 
Χριστουγενιάτικο δώρο. Δραμα. Λευκω
σία, 1963. 40 σελ., 33 έκ. (κείμενο πολυ
γραφημένο) .

ΤΟΚΑΣ, Κύπρος: Χελιδονάκια. Λεμε
σός Κύπρος. Τύποις Μ. Αριστοτέλη, 1963. 
32 σελ., 18 έκ.

ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΟΣ, ’Ιωάννης Π.: Τρία ά- 
νώνυμα Βυζαντινά ποιήματα έπανευρί- 
σκουν τόν ποιητήν των "Αγιον Νεόφυ
τον. Λευκωσία. Άνάτυπον έκ τών Κυπρια
κών Σπουδών, Τόμος ΚΖ' (1963), σελ. 
77-117, 25 έκ.

ΧΑΜΠΟΥΛΙΔΗ, Δημήτρη : ’Απολογία. Ποι
ήματα. Κύπρος, Τύποις Κόσμος, 1963. 
221 σελ., 23 έκ.

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, Κύπρος: Τό ζεσήκωμα 
τών σκλάβων. Νουβέλλα. Λευκωσία, Πνευ
ματική Κύπρος, 1963. 72 σελ., 25 έκ.

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, Κύπρος: Παγκυπριονίκες. 
Ποιήματα. Β' έκδοσις. Λευκωσία, Λυρική 
Κύπρος (άρ. 34) 1963. 48 σελ., 24 έκ.

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, Κύπρος : Ή ’Ανάσταση τοΰ 
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Etudes Greques, 75 Juillet - Décember, 1962, 
pp. 51 5—521.

SACOPOULO, Μ. A.: La Fresque Chrétienne 
la plus Ancienne de Chypre (Cahiers Archeo-
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logiques 13, 1962, pp. 62—83).
SCHACHERMEYR, F.: Die Peripherie der 

Mykenischen Welt - Kypros. (Archäologischer 
Anzeiger, 1962, pp. 358—370).

STEWART, J. R.: The Tomb of the Seafarer 
at Karmi in Cyprus (Opuscula Atheniensia, 4, 
1963, pp. 197—204).

ΤΑΡΣΟΥΛΗ, ’ Αθήνα : Κύπρος. Τόμος Β ', 
Άθήναι ΑΛΟΑ, 1963. 588 σελ.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
REPUBLIC OF CYPRUS: Ministry of Health. 

Annual report for the year 1961. Nicosia, 
1963, 56 p., 33 cm. (Κείμενο πολυγραφη- 
μένο).

REPUBLIC OF CYPRUS: Annual report of 
the Senior mines officer for the year 1962, 
by Petros Petropoulos. Nicosia, 1963. 18 p., 
7 plates, 33 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS: Department of 
Statistics and Research. Ministry of Finance. 
Census of Industrial production 1962, Vol. I. 
Establishment and Employment in Industry and 
retail trade. Nicosia, 1963. 53 p.z tables,
33 cm. (κείμενο πολυγραφημένο).

REPUBLIC OF CYPRUS: Annual report of 
Cyprus Prisons for the year 1962 by O. Anto- 
niou, Senior Superintendent of Prisons. Nicosia, 
1963. 31 p. 33 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS: Ministry of Finance, 
Department of Statistics and Research: Statistics 
of imports and exports for the year ended 31st 
Dec. 1962. Nicosia. Printed at the Printing 
Office of the Republic of Cyprus 1963. 401 p. 
33 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS: Loan Commissioners 
accounts and Statistics for the year 1961. 
Nicosia, Printed at the Printing Office of the 
Republic of Cyprus, 1963. 11 p., 24 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS: Annual report of 
the director of the department of Antiquities 
for the year 1961. Nicosia, printed at the 
Printing Office of the Republic of Cyprus 1962. 
19 p., 25 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS: Annual report of 
the Director of the department of Antiquities 
for the year 1962, Nicosia, Printed at the 
Printing Office of the Republic of Cyprus, 
1963. 19 p. plates, 25 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS: Statistical abstracts, 
1962 No 8. Nicosia. Published by the Statistics 
and reseach department, Ministry of Finance, 
1963. 228 p., 33 cm. (κείμενο πολυγραφη
μένο) .

REPUBLIC OF CYPRUS: Department of 
Statistics and research. Ministry of Finance. 
Census of population and Agriculture 1960 
Vol. I. Population by Location, race and sex 

Nicosia. Printed at the Printing Office of the 
Republic, 1962. 26 p., 13 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS: Department of 
Statistics and Research. Ministry of Finance. 
Census of population and agriculture 1960 
Vol. II. Housing. Nicosia, 1963. 50 p., tables, 
33 cm. (κείμενο πολυγραφημένο).

REPUBLIC OF CYPRUS: Department of 
Statistics and Research. Ministry of Finance. 
Census of population and agriculture 1960 
Vol. III. Demographic Characteristics. Nicosia, 
1963. 28 p., 33 cm. (κείμενο πολυγραφη
μένο) .

REPUBLIC OF CYPRUS: Department of 
Statistics and Research. Ministry of Finance. 
Census of population and agriculture 1960 
Vol. IV. Agriculture. Nicosia, 1963. 50 p., 
33 cm. (κείμενο πολυγραφημένο).

REPUBLIC OF CYPRUS: Ministry of Agri
culture and Natural Resorts. Annual Report 
of the Forest Department for the year 1962 
by A. Polykarpou. Director of the Department 
of Forests. Nicosia, 1963. 67 p., illus, fig. map. 
33 cm. (κείμενο πολυγραφημένο).

REPUBLIC OF CYPRUS: Annual report on 
the Postal department for the year 1962 by 
P. H. Hji. Ioannou. Director of the Department 
of Posts. Nicosia, 1963. 26 p., 33 cm. (κεί
μενο πολυγραφημένο).

REPUBLIC OF CYPRUS: Annual report on 
the Cyprus Police Force for the year 1962 by 
H. C. Hassapis. 100 p. appendices, 32 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS: Annual report of 
the Auditor General for the year 1961. Nicosia, 
Printed at the Printing office of the Republic 
of Cyprus, 1963. 89 p., 26 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS: Financial report 
1961. Nicosia. Printed of the Printig Office of 
the Republic of Cyprus, 1962. 76 p., 33 cm.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ’Εσωτερικά! 
ταχυδρομικοί ύπηρεσίαι δΓ αυτοκινήτου. 
Δρομολόγια. Λευκωσία, Τύποις, Τυπογρα- 
φείον τής Κυπριακής Δημοκρατίας, 1963. 
96 σελ., 16 έκ.

REPUBLIC OF CYPRUS: Annual report of 
the Director of the Department of Antiquities 
for the year 1962. Nicosia. Printed at the 
Printing Office of the Republic of Cyprus, 
1963. 19 p., 29 fig. 25 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS: Dams in Cyprus 
1962—1963. Nicosia, Published by P.I.O. for 
the Water Development, 1963. 12 p., illus, 
20 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS: Annual report of 
Customs and Excise department for the year 
1962 by I. K. Atteschlis Nicosia 1963. 11 p., 
33 cm. (κείμενο πολυγραφημένο).

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ I (έκτος Δευτέρας)
ΚΥΠΡΙΑΚΑI ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Όνομα έφημερίδος Γλώσσα Κατηγορία
Γ ενικού

Κ υκλοφορία Τιμή Διεύθυνσις

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ελληνική ένδιαφέροντος 12000 15 μίλς Πλουτάρχου 30, Λ)οία
ΜΑΧΗ » » 18000 » ’Απόλλωνος 42Α, ))
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ » )) 12000 » Σοφοκλέους 15, »
ΦΩΣ » )) 3000 » Μίνωος 7, ))
ΧΑΡΑΥΓΗ » » 14000 » Σόλωνος 64, ))
CYPRUS MAIL 
(καθημερινή)

’Αγγλική )) 6000 » Βασιλείου Βουλ- 
γαροκτόνου 24, ))

AKIN Τουρκική » 2500 )) Μετζιτιέ 37, »
BOZKURT » » 4500 » Κυρπνείας 142, ))
DEVRI Μ » » 3700 » Μετζιτιέ 11-13, ))
HALKIN SESI » » 6000 » Κυρπνείας 172, »

ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΙ (Κάθε Δευτέρα) Εκτός αν διαφορετικά έμφαίνεται

’Όνομα έφημερίδος Γλώσσα Κατηγορία Κυκλοφορία Τιμή Διεϋθυνσις
Γ ενικού

ΑΛΗΘΕΙΑ Ελληνική ένδιαφέροντος 10000 15 μίλς Πυγμαλίωνος 31, Λ)σία
ΑΘΛΗΤΙΚΗ » ’Αθλητική 10000 20 » Λεωφ. Μακα

ρίου III, 8, »
ΕΘΝΙΚΗ » Γεν. ένδιαφ. 3000 15 » Περικλέους 60, »
(Κυριακή)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ » Εργατική 13000 15 » Θεόκριτου 3, »

(Πέμπτη)
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ » » 7000 15 » Βούλγαρη 6, »

(Παρασκευή)
ΘΑΡΡΟΣ » Γεν. ένδιαφ. 18000 15 » ’Απόλλωνος 42Α, »
ΚΥΠΡΟΣ »
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ »

»

»

10500
1500

15 »
15 »

Άπ. Βαρνάβα 10, » 
Λεωνίδα 4,

Άκρόπολις, »
(Πέμπτη)

ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ » » 8500 15 )) Βασιλ. Βουλγα- 
ροκτόνου 8, ))

ΝΕΟΛΑΙΑ » Νεανική 7000 15 » Πασιάδου 15, ))
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ » Γεν. ένδιαφ. 5000 25 » Μπουμπολίνας 11, Λ) σάς
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ » » 2000 15 » Λήδρας 217 , Λ)σία
NADJAK Τουρκική » 4500 15 )) Άγκύρας 7, »

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

’Όνομα Περιοδικού Γλώσσα
ΓΗΠΕΔΟΝ Ελληνική

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
Κατηγορία Κυκλοφορία Τιμή 
’Αθλητικό 4000 30 μίλς

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΓΩΝ 'Ελληνική Γεν. ένδιαφέρ. 10000 100 μίλς

Διεύθυνσις
Γερμανού Πατρών 

48Α, Λ)σία

Λήδρας 217, »
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Δ1ΜΗΝΙΑΙΑ

’Όνομα Περιοδικού Γλώσσα Κατηγορία Κ υκλοψορία Τιμή Διεύθννσις
ΑΓΡΟΤΗΣ » Γ εωργικοΰ 7000 Δωρεάν Γραφείον Δημοσί

ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ » Γεν. ένδιαφέρ.
ων Πληροφοριών, »

10000 » Ένωσις Αγωνιστών

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙ
ΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ » Πολιτική

Λευκωσίας, »

2600 100 μίλς Τρικούπη 53, »
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΧΟ )) Γένι, ένδιαφέρ. 1500 75 μίλς Λυκούργου 8, »
ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ

ΚΑΙΡΟΙ » » 900 100 μίλς Άπ. Βαρνάβα 12, »
ΚΥΠΡΙΑΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ )) Λογοτεχνικόν 900 100 μίλς Σοφοκλέους 17 »
ΜΟΡΦΟΣ1Σ » Εκπαιδευτικόν 1500 750 μίλς φ)δι Χρ. Λίβα,

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ )) Γεν. ένδιαφέρ.
έτησίως Καραβάς, Κυρήνεια 

800 100 μίλς Βασ. Βουλγαρο-

ΠΑΝΤΑ ΕΜΠΡΟΣ » Προσκοπικόν
κτόνου 8, Λ)σία

6500 50 μίλς Κυβ. Κτίρια 245, »
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ » Παιδικόν 13000 15 μίλς Πλατεία 28ης

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΚΥΠΡΟΣ » Λογοτεχνικόν

’Οκτωβρίου 4, »

1250 100 μίλς Λήδρας 114, »
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΤΗΣ » Συνεργ. κινήσεως 300 100 μίλς φ)δι Κεντρ. Συνεργ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ » Τραπεζικόν
Τραπέζης, »

1200 Δωρεάν Διγενή Άκριτα 55, »
ΦΩΤΕΙΝΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ » Νεανικόν 7000 50 μίλς Λήδρας 192, »
C.M.C. NEWS Ελληνιστί- Εργατικόν 2700 Δωρεάν φ)δι C.M.C.

Άγγλιστί-Τουρκιστί Σκουριώτισσα
COUNTRYMAN Αγγλική Γεωργικόν 1200 Δωρεάν φ)δι Γραφείου

MONTHLY BULLETIN
Ελληνιστί - ’Εργατικόν

Δ. Πληροφοριών, Λ)σία

2200 Δωρεάν Ύπ. ’Εργασίας »
Άγγλιστί-Τουρκιστί

THE NEWS DIGEST Αγγλική Γεν. ένδιαφ. 3000 Δωρεάν φ)δι Τουρκικής

COÇUK Τουρκική Εκπαιδευτικόν
Κοινοτ. Συνελεύσεως, » 

10000 Δωρεάν φ)δι Τουρκικού

ILKE » Λογοτεχνικόν
Γραφείου Παιδείας, )) 

2500 50 μίλς φ)δι Τουρκικού

RENCBER » Γεωργικόν
Γραφείου Παιδείας, » 

2500 Δωρεάν φ)δι Γραφείου
Δημ. Πληροφοριών »

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ

ΥΠΟΔΗΣΗ Ελληνική Εργατικόν
ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΤΕ- Έλληνική-
ΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ’Αγγλική Επιστημονικόν 
ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ Ελληνική Πολιτικόν 
ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ » ’Εργατικόν
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ » Λογοτεχνικόν

’Όνομα Γλώσσα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ελληνική Θρησκευτικόν

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕ

ΛΥΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ
» Παιδαγωγικόν
» Λογοτεχνικόν

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
CYPRUS MEDICAL

JOURNAL
CYPRUS TO-DAY

» Ξενοδοχειακόν
’Αγγλική -

'Ελληνικά ’Ιατρικόν
Αγγλική Γεν. ένδιαφ.

1000 300 μίλς φ)δι Άρχιεπισκο- 
έτησίως πης Κύπρου, Λ)σία

3000 75 μίλς φ)δι Έλλ. Κοινοτ. 
Συνελεύσεως Κύπρου, » 

500 1000 μίλς Λήδρας 114, »
έτησίως

1300 100 μίλς οδός Βολονάκη, »
450 1500 μίλς Πλουτάρχου 7, » 

έτησίως
7000 75 μίλς φ)δι ΕΚΣΚ, »

1000 50 μίλς οδός Βολονάκη Λ)οία 
100 Δωρεάν φ)δι Συνδ. Διπλ.

Μηχανικών Κύπρου, » 
5000 100 μίλς όδάς Βολονάκη, » 
2100 100 μίλς όδάς Βολονάκη, » 
1000 Κέντρον Άνωτέρων

Σπουδών Άμμοχώστου

ΕΤΗΣΙΑ

Κατηγορία Κυκλοφορία Τιμή

ΔΕΛΤΙΟΝ ΚΥΠΡΙΑ
ΚΟΝ ΣΠΟΥΔΟΝ Ελληνική Επιστημονικόν
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ » Λογοτεχνικόν

TARIH Τουρκική 'Ιστορικόν

350

750

2500

1500 μίλς 
έτησίως
1000 μίλς 
έτησίως 
100 μίλς

Διεύθυνσις

φ)δι Παγκυπρ.
Γυμνασίου, Λ)σία

Λήδρας 114,

Τουρκικόν
Διδασκ. Κολέγιον,

»

»

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΗ ΗΧΩ Ελληνική Αθλητικόν 700 Δωρεάν Τρικούπη 12, »
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ » real Estate 5500 Δωρεάν 'Ομήρου 5, »
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ » Τεχνικόν 1000 50 μίλς Τεχνική Σχολή Λ)σίας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΧΟΛΟΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΡΓΟ: Περιοδικόν τών μαθητών τοΰ 
Γυμνασίου Λεμεσού.

Ο ΑΚΑΜΑΣ: Περιοδικόν τών μαθητών 
Γυμνασίου Πόλεως Χρυσοχοΰς.

ΕΣΤΙΑΣ: Περιοδικόν μαθητριών Γυμν.
Θηλ. Άμμοχώστου.

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Περιοδικόν Κυ
πρίων Φοιτητών, Άθήναι.

Ο ΛΟΓΙΟΣ ΕΡΜΗΣ: Περιοδικόν Οικονο
μικού Γυμνασίου Λευκωσίας.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΖΟΗ: Ιδήμερη έφημερίς 
Παγκυπρίου Γυμνασίου.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ: Περιοδικόν τών μα
θητών Γυμνασίου Κύκκου Λευκωσίας.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Περιοδικόν Γυ
μνασίου Άρρένων Άμμοχώστου.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ: Περιοδικόν 
τών μαθητριών Π. Γ. Παλλουριωτίσσης.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ: Περιοδικόν Παγκ.
Γυμν. θηλέων Λευκωσίας.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ: Περιοδικόν Γυμνα
σίου Πολεμίου.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ: Περιοδικόν τών 
μαθητριών Γυμνασίου θηλ. Λάρνακος.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: Περιοδικόν 
μαθητριών Π. Γ. θηλέων Φανερωμένης.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΛΟΓΑ: Έφημερίς τών μα
θητών τοΰ Οικονομικού Γυμν. Λεμεσού.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ: Περιοδικόν μαθη
τών Γυμνασίου Όμόδους.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΛΟΓΑ: Δελτίον μαθητών 
καί μαθητριών Οικονομικού Γυμνασίου 
Άμμοχώστου.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΣΟΣ: Περιοδικόν μα
θητών Γυμνασίου Κυρηνείας.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ: Περιοδικόν 
μαθητών Γυμνασίου Μόρφου.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΛΟΓΑ: Περιοδικόν δελτίον 
τών μαθητών καί μαθητριών τού Οικονο
μικού Γυμνασίου Άμμοχώστου.

THE PUPIL’S PEN; Περιοδικόν A’ Γυ
μνασίου θηλέων Λεμεσού.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ: Τό Περιοδικόν
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τών μαθητών της Τεχνικής Σχολής Λευ
κωσίας.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΝΕΑ: Δεκαπενθήμερος έκδο- 
σις Γυμνασίου Άρρένων Άμμοχώστου.

ACADEMY HERALD : Περιοδικόν μα
θητών Αμερικανικής Λάρνακος.

THE ENGLISH SCHOOL MAGAZINE: 
Περιοδικόν τών μαθητών τής ’Αγγλικής 
Σχολής Λευκωσίας.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΟΚΤΑΤΑΞΙΟΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

HXQ : Περιοδικόν Όκταταζίου Άθηαί- 
νους.

ΛΟΓΙΑ ΑΚΡΙΤΟΝ: Περιοδικόν Όκτατα
ζίου Άγ. Τριάδας.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ: Περιοδικόν 
Όκταταζίου Βουνίου.

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: Περιοδικόν Όκτα
ταζίου Πάχνας.

ΠΡΟΟΔΟΣ: Περιοδικόν Όκταταζίου Πε- 
λενδρίου.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ: Περιοδικόν Όκτατα
ζίου Πέγειας.

ΠΗΓΑΣΟΣ: Περιοδικόν Όκταταζίου Λύ
σης.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΗΔΟΝΙ: Περιοδικόν Δημοτικών Σχο
λείων περιοχής ’Ορεινής, Νήσου, Σολέας.

ΑΥΓΟΥΛΑ: Περιοδικόν Δημοτικού Σχο
λείου Μακράσυκας.

ΔΕΙΛΑ ΒΗΜΑΤα: Περιοδικόν Δημοτικού 
Σχολείου Κοντέας.

ΕΛΙΑ: Περιοδικόν Δημοτικού Σχολείου 
Λυθροδόντα.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ ΜΑΣ: Περιοδικόν 
Δημοτικού Σχολείου Β ' Άρρεν. Καϊμα- 
κλίου.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ ΜΑΣ: Περιοδικόν 
Δημοτικού Σχολείου Διορίου.

0 ΗΛΙΟΣ: Περιοδικόν Δημοτικού Σχο
λείου Όμόδους.

ΚΕΛΑΔΗΜΑΤΑ : Περιοδικόν Δημοτικού 
Σχολείου Ριζοκαρπάσου.

ΚΕΛΑΔΗΜΑΤΑ: Περιοδικόν Δημοτικού 
Β. Δημοτικού Σχολείου Παραλιμνίου.

Η ΛΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ: Περιοδι
κόν Δημοτικού Σχολείου Κουκλιών.

0 ΜΑΘΗΤΗΣ: Περιοδικόν ’Αστικής Σχο
λής Καλόγερό Σκάλας.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ: Περιοδικόν Δη
μοτικού Σχολείου Πλατανιστάσης.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΧΩ: Περιοδικόν Παρθενα
γωγείου Φανερωμένης Λευκωσίας.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΝΟΗ: Περιοδικόν Α' Παρ
θεναγωγείου Καϊμακλίου.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ: Περιοδικόν Δημοτι
κού Σχολείου Δαυλού.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ: Περιοδικόν Δημοτι
κού Σχολείου Κάθηκα.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ: Περιοδικόν Δημο
τικού Σχολείου Τρούλλων.

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ: Περιφερειακόν 
περιοδικόν τών Δημ. Σχολείων Άγ. Παύ
λου, Άγ. Κωνσταντίνου, Ζωοπηγής, Μα- 
θηκολώνης, Καλού Χωρίου.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ: Περιοδικόν Δημοτικού 
Σχολείου Μουσουλίτας.

0 ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΛΛΕΠ1ΤΗΣ: Περιοδικόν 
Δημοτικού Σχολείου Καλλέπειας.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΩΗ: Περιοδικόν Δημοτικού 
Σχολείου Τσάδας.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΧΩ: Περιοδικόν Παρθεναγω
γείου Φανερωμένης.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ: Περιοδικόν A' 
Αστικής Λεμεσού.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ: Περιοδικόν Δη
μοτικού Σχολείου Άγ. Φυλάζεως.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ: Περιοδικόν Δημοτι
κού Σχολείου Άστρομερίτη.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΕΝΝΙΕΣ: Περιοδικόν Δημο
τικού Σχολείου Άγ. Τριάδος Αίγιαλούσης.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Μαθητικόν πε
ριοδικόν περιφεδείας Αίγιαλούσης.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ: Περιοδικόν Δη
μοτικών Σχολείων περιφερείας Τρικώμου.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΑ: Περιοδικόν 
Δημοτικού Σχολείου Άσγάτας.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΛΟΓΑ: Περιοδικόν Α' Παρ
θεναγωγείου Καϊμακλίου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ: Περιοδικόν 
Δημοτικού Σχολείου ”Αροους.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ: Περιοδικόν Δημοτι
κού Σχολείου Άρακαπό.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΝΗ: Περιοδικόν Μικτής Α
στικής Λάρνακος.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ: Περιοδικόν Β' Άρ- 
ρεναγωγείου Καϊμακλίου.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΗΜΑ: Περιοδικόν Δημοτικού 
Σχολείου Καλαβασού.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ: Περιοδικόν Δημο
τικού Σχολείου Άγ. Τύχωνος.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ: Περιοδικόν Δημοτικού 
Σχολείου Φιλίας.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ: Περιοδικόν Ε' Α
στικής Λεμεσού.

0 ΦΑΡΟΣ: Περιοδικόν Δημοτικού Σχο
λείου Περιστερωνοπηγής.

0 ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ: Περιοδι
κόν Δημοτικού Σχολείου Α ' Αστικής Λύ
σης.

ΦΑΡΟΣ : Περιοδικόν Δημοτικού Σχο
λείου Βυζακιός.

ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΑ: Περιοδικόν Γ' Αστι
κής Βαρωσίων.

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ: Περιοδικόν 
Δημοτικού Σχολείου Άγ. Αντωνίου Λευ
κωσίας.

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ: Περιοδι
κόν Δημοτικού Σχολείου Α' Άρρεναγω- 
γείου Καϊμακλίου.

ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Περιοδικόν 
Δημοτικού Σχολείου ’Άνω Κυβίδων.

ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ : Περιοδικόν Δημοτικών 
Σχολείων Βαρωσιού Μεσαορίας.

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ : Περιοδικόν Δημοτικού 
Σχολείου Τρικώμου.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ, ύπό Άνωϋρ- 
κάτη I. καί Ίωαννίδη Σ. : Σατυρική Έφη- 
μερ’ις έπ’ εύκαιρίφ τής γιορτής τού κρα
σιού. Λεμεσός.

ΕΚΛΟΓΗ: Μηνιαία έκδοσις. A publication 
at the Mediterranean News Agency. Λεμεσός.

ΕΥΑΓΟΡΑΣ: Περιοδικόν τού Σωματείου 
«Εύαγόρας» Πάφου.

ISRAEL CYPRUS MAGAZINE: Official 
Organ of the Israel Cyprus. Friendship Society. 
Tel. Aviv (Guarterly).

ΚΕΡΒΕΡΟΣ : Κυπριακόν δεκαπενθήμε
ρον περιοδικόν ποικίλης ύλης. Λονδϊνον. 
’Εκδότης: Μιχάλης Παπάς.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ: Περιοδικόν.
ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ: Μηνιαίο πε

ριοδικό. Λεμεσός. Ιδιοκτήτης: Μιχαλά- 
κης Βάγιας.

YOU ARE WELCOME SIR TO CYPRUS: 
Tourist guide published months by PAN 
Publishing House.

ΣΠΟΡΤΜΑΝ : Περιοδικόν Κυνηγιού.
0 ΦΑΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠ1ΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ : Δεκα

πενθήμερος έπιθεώρησις ποικίλης ύλης.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ: Περιοδικόν 

Θ.Ο.Ι., Κάτω Λακατάμιας.
Ρ.Ι.Ο. Official Digest of the Cyprus press, 

Nicosia.
FREE CHINA INFORMATION: Bulletin 

Issued by the Embassy of the Republic of China 
in Cyprus. Nicosia.

DAILY WIRELESS FILE: Issue by the U.S.I.S 
Cyprus, Nicosia.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ: Εβδομαδιαία 
έφημερίς οικονομολογικής ένημερότητος 
Ελληνική — Αγγλική (Λευκωσία).

ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΝΕΑ: Δελτίον Πληροφοριών 
Τμήμα Τύπου τών Ε.Σ.Σ.Δ. στήν Κυπρια
κή Δημοκρατία. Λευκωσία.

FLAMINGO: Akrotiri's Magazine, Monthly 
published by R.A.F.

OUT AND ABOUT: A monthly magazine by 
R.A.F. Nicosia.

LION: Weekly newspaper published by the 
British Army. Nicosia.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : Δεκαπενθήμε
ρος έκδοσις τού Ελληνικού Γραφείου Τύ
που, Λευκωσία.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ : Δεκαπενθήμερος 
είδησεογραφική έκδοσις της Πρεσβείας 
τού ’Ισραήλ εις Κύπρον.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ: Δημο
σιεύματα τού Τουρκοκυπριακού Τύπου 
(καθημερινώς), Λευκωσία.

ARAB AFFAIRS: Monthly Bulletin, published 
by the Embassy of the U.A.R. Nicosia.

BRITISH INFORMATION OFFICE: Informa
tion Bulletin (weekly) Nicosia.

PAN (Publishing House): Daily Press review, 
Nicosia.

PUBLIC INFORMATION OFFICE: Digest of 
the Cyprus vernacular press (daily) Nicosia.

NEWS DIGEST: Published weekly by the 
Turkish Communal Chamber, Nicosia.

BULLETIN: Μηνιαίον δελτίον τού Ροτα
ριανού 'Ομίλου Λεμεσού.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ καί Μοτοσυκλέττα : Μηνι
αία πρακτική καί τεχνική έπιθεώρησις, 
Λευκωσία.

THE LEDRA STEW: Δελτίον τού Προσω
πικού τού Λήδρα Πάλας. Λευκωσία.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Μηνιαία φιλολογική έπι- 
θεώρησις (’Επιτροπή Σπουδαστών), Λον
δϊνον.

Κ. Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

245
244 Βιβ

λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΣΠ· ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΙΡ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΔΑΜΙΔΟΥ

ΣΈΝΑ ΗΡΩΑ
»

Κάθε νύχτα στ'ις δέκα σέ σκέφτουμαι, φίλε, 
κάθε νύχτα στις δέκα σέ βλέπω.

Σέ βλέπω στον άπέραντό σου πόνο, 
στην όδύνη ένός κουτσουρεμένου κορμιού, 
σέ βλέπω ξαπλωμένο στη γή 
νά σπαρταράς στό αίμα σου 
καί σέ στήνω στή σκέψη μου.

Ή κραυγή σου — κραυγή πόνου κι οδύνης 
άντηχεΐ στ’ αύτιά μου σάν πρόσταγμα μάχης. 
"Αμοιρε φίλε, μαράθηκαν οί κρίνοι 
στό μέτωπό σου — οΐ κρίνοι τής νιότης.
Μά ή μοίρα — ακριβή — σοδχει πλέξει 
στεφάνι από δάφνη αιώνιο.

Δέν σέ κλαίω, ακριβέ σύντροφε, 
σέ θαυμάζω μονάχα.
Τό κλάμα είναι γιά τούς ανάξιους, 
ό θαυμασμός γιά σένα... ! !

θά μάς πουν: ποδναι τά πόδια, 
ποδναι τά χέρια,, ποδναι τά μάτια; 
θά τούς πούμε: Δοθήκαν δλα 
γιά μιά ιδέα.
Τής δώσαμε σάρκα άπ’ τις δικές μας 
κι αίμα άπ’ τό αίμα μας 
γιά νά βγή στό φως τής ζωής.
Πήγαν τά χέρια γιά τήν Πατρίδα 
νά κρατήση τό σπαθί τής τιμής της. 
Δοθήκαν τά πόδια σ’ έκείνη 
νά σταθή άψηλά — έκεϊ πού τής πρέπει. 
Ποδναι τά μάτια; θυσία σ’ έκείνη 
νά δή πιά τής μέρας τό φώς.

’Έτσι αγαπήσαμε έμείς τά χώματά μας, 
έτσι αγαπήσαμε τή γή μας, μ’ αίμα.

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΟΙ ΦΙΛΕΝΑΔΕΣ
Παρουσιάστηκε ξαφνικά πλάι στή Γεωρ

γία ένα καυτό καλοκαιριάτικο πρωινό. 
Ψηλή, ξανθιά, άεράτη, μ’ ένα... γενναιό
δωρο μπικίνι. Προχωρούσανε πηδηχτά, 
μέ δυσκολία, στήν πυρωμένη άμμουδιά 
καί κάθε τόσο ξεφώνιζαν πιασμένες άπ’ 
τά χέρια. Κάποτε, έπιτέλους, φτάσανε 
στή σκιά. Ή Γεωργία τή σύστησε στήν 
παρέα της.

—‘Η φίλη μου ή "Ελκε, άπ’ τήν Αύ- 
στρία !...

*Η ξένη χαμογέλασε μέ χάρη, χαιρέτη
σε στή γλώσσα της κι υστέρα βάλτηκε νά 
εκθέτη μ’ έπιμέλεια τά κάλλη της στίς 
άχτίνες του ήλιου καί των άντρικών μα
τιών.

’Από τότε δέ φάνηκε πιά πουθενά μονά
χη της ή Γεωργία. *Η  «φίλη της άπ’ τήν 
Αύστρία» τήν άκολούθαγε πάντα σά σκιά. 
'Ένα βράδυ έπαιζε στον κινηματογράφο 
μιά σπουδαία γερμανική κωμωδία, ή ξέ
νη έκανε σάν τρελλή άπ’ τή χαρά της πού 
θά πήγαιναν. “Οπου, τήν τελευταία στι
γμή, άδιαθετεί ή Γεωργία. ’Απελπισία... 
ή ’Έλκε συννέφιασε όλόκληρη, δέ μιλιότα
νε, πεισμάτωνε.

—Πήγαινε μονάχη σου... τήν παρακά- 
λεσε στενοχωρημένη ή Γεωργία.

Κούνησε άρνητικά τό ξανθό κεφαλάκι 
της.

—Νάιν !
—Τότε πήγαινε μέ τόν άντρα μου.
Τό πρόσωπό της ξαστέρωσε.
—Γιά!
Καί πήγαν. Καί ξαναπήγαν, ΰστερ’ άπό 

λίγες μέρες πού ήτανε πάλι άρρωστη ή 
Γεωργία. Κι έγινε, σέ λίγο καιρό, κάτι 
πολύ συνηθισμένο νά τούς βλέπη ό κόσμος 
συνέχεια μαζί τούς δυά, χωρίς νά παρα
ξενεύεται, μά δχι καί χωρίς νά κουτσο- 
μπολεύη. 'Η Γεωργία δέ φαινότανε νά 

καταλαβαίνη τίποτα. Μπορεί κιόλα στ’ 
άλήθεια νά μήν ήξερε τίποτα, ώς τή στιγμή 
πού τούς έπιασε άγκαλιασμένους στόν κα
ναπέ τοΰ σαλονιού της. Χλώμιασε, έσφι
ξε τις γροθιές κι’ ώρμησε καταπάνω στή 
«φίλη της άπ’ τήν Αύστρία». Ό σύζυγος 
μπήκε στή μέση βλοσυρός.

—θά κάνης σκάνδαλο τώρα; τήν άπο- 
πήρε.

—Ναί!
Τής άρπαξε τό χέρι στόν άέρα.
—Δέ σέ συμφέρει.
—Γιατί;
—"Εχεις παιδιά.
—Είναι καί δικά σου παιδιά!
—Έγώ είμ’ άντρας.
Τό σκέφτηκε στά γρήγορα τό ζήτημα ή 

Γεωργία καί κατέβασε τό χέρι.
—Νά φύγη ή ’Έλκε ! διάταξε... διαλλα

κτικά.
—’Αστειεύεσαι; Τότε είναι πού θά πουν 

δλοι πώς κάτι συμβαίνει!
—Μήπως τώρα δέν τό λένε;
—Δέν ξέρουν δμως τίποτα σίγουρα.
—Φτάνει πού τό ξέρω γώΐ...
—Αύτό δέν πειράζει... θά μείνη μεταξύ 

μας·
—Καί... πότε θά φύγη;
—“Αμα περάση λίγος καιρός καί μοιά

ζει πιά φυσικό τό πράγμα...
Τί νά κάνη ή Γεωργία... δέχτηκε. Μ’ 

δλο πού τόν είχε φούρκα τόν άντρα της, 
άναγκάστηκε μέσα της νά παραδεχτή δτι, 
στό κάτω-κάτω, σκεφτότανε λογικά. Καί 
πήρε τή μεγάλη άπόφαση νά περιμένη... 
νά περιμένη, νά βαρεθή κείνος τή φίλη της 
καί νά τής έπιτρέψη νά φύγη. Κάτι πολύ 
φυσικό... τώπε άλλωστε κι δ ίδιος.

ΕΙΡΕΝΑ ΙΩΑΝΝ1ΔΟΥ-ΑΔΑΜΙΔΟΥ
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I. Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΟΥ

ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

1. Ό πυρήνας τής ανθρώπινης 
ύποστάσεως ώς υπαρξιακή 

συνείδηση

Ό άνθρωπος ζή μέσα στό χρόνο καί συν
δέει τά πράγματα καί τά φαινόμενα διά τής 
αίτιότητος. Αύτά τά πλαίσια τοϋ χρόνου 
— ή αΐτιότης είναι μία μορφή συνδέσεως τών 
πραγμάτων καί τών φαινομένων κατά τήν 
τάξη τοϋ χρόνου — φαίνεται ότι δέν είναι 
δεδομένα στον άνθρωπον έξ άρχής. Κατ’ 
άρχάς ό άνθροοπος ζοΰσε, κατά πάσαν πιθα- 
τητα, όπως τό ζώο καί τό πολύ μικρό παιδί, 
μέσα σ’ ένα αιώνιο παρόν. Ό Ρίλκε έχει 
περιγράφει αύτό τό αιώνιο παρόν ποιητικά 
στην όγδοη ελεγεία τού Ντουίνο. Τό αιώνιο 
παρόν είναι μιά αΐωνία στάση καί άκινησία 
τοϋ χρόνου, δέν είναι χρόνος, άφοΰ ό χρόνος 
είναι κίνηση πρωτίστως. Δηλ. τό ζώο καί 
τό παιδί δέν ζοΰν μέσα στον χρόνο άλλ’ έξω 
άπό τόν χρόνο. Καί ό ένήλικος άνθρωπος 
έχει παρόν- τό παρόν του όμως διαφέρει άπό 
εκείνο τοϋ ζώου καί τοϋ παιδιού- τό παρόν 
τοϋ ζώου καί τοϋ παιδιοΰ δέν έχει ούτε άρχήν 
ούτε τέλος, ούτε άλλα όρια, ένώ τό παρόν τοϋ 
άνθρώπου έχει όρια, τό παρελθόν καί τό 
μέλλον. Τό παρόν πού έχει τέτοια όρια δέν 
μένει άκίνητον άλλά κινείται καί άποτελεϊ 
μίαν μετάβαση άπό τό παρελθόν στό μέλλον. 
Διά νά γίνη όμως ή μετάβαση άπό τό παρόν 
στό παρελθόν καί μέλλον έπρεπε ο άνθρωπος 
νά ΰπερβή τό παρόν τοϋ ζώου καί τοϋ παιδιοΰ- 
αυτή ή υπέρβαση είναι ό χρόνος- ό χρόνος 
εμφανίζεται κατά ταΰτα ώς μία ύπέρβαση ή 
ύπερνίκηση τοϋ αιωνίου παρόντος.

Μέσα άπ’ αυτή την ύπέρβαση γεννάται ό 
εαυτός. Ό εαυτός μας είναι ή ταυτότης 
έαυτοΰ πρός έαυτόν — έτσι τόν ώρισεν ό 
Κήρκεγκααρτ. Ό εαυτός μας όμως δέν ή μπο
ρεί νά είναι ταυτός πρός έαυτόν είς τό μονο- 
διάστατον αιώνιον παρόν άλλά μέσα στην 

έτερότητα τοϋ παρελθόντος καί τοϋ μέλλοντος 
Ό έαυτός μας είναι δυνατόν νά είναι ταυτός 
μόνον είς τήν σύνθεση παρελθόντος καί μέλ
λοντος. ’Έτσι ή ύπέρβαση τού παρόντος 
έγέννησεν όχι μόνον τόν χρόνον άλλά καί τόν 
έαυτό μας.

Άπό όσα έλέχθησαν προκύπτει ότι πρέπει 
νά διαχωρίσωμεν δύο είδη παρόντος : τό 
παρόν ώς τό αιώνιον παρόν, ώς αίωνία στάση 
καί άκινησία, καί τό παρόν ώς τό σημεϊον 
μεταβάσεως ή διασταυρώσεως παρελθόντος 
καί μέλλοντος. ‘Η διασταύρωση παρελθόντος 
καί μέλλοντος είναι ή στιγμή : ή στιγμή είναι 
δ,τι ζοΰμεν ώς παρόν συνειδητά- μποροΰμεν 
λοιπόν νά όνομάσωμεν τό ενα αιώνιον 
παρόν καί τό άλλο σ τ ι γ μ ι α ϊ ο ν 
παρόν. Τό πρώτον είναι άόριστον καί 
άπειρον, ένώ τό δεύτερον είναι ώρισμένο καί 
πεπερασμένον ώς μεταξύ παρελθόντος καί 
μέλλοντος. ‘Η ύπέρβαση τοϋ αιωνίου πα
ρόντος είναι ή «έκ-πτωσις» ή ό χωρισμός άπό 
τό άπειρον καί αιώνιον εις τό πεπερασμένο 
καί χρονικό- μέσα άπ’ αύτή τήν ύπέρβαση 
γεννάται ό άνθρωπος ώς έαυτός. 'Η γένεση 
τών όντων άπό τό άπειρο στον ’Αναξίμαν
δρον καί ή πτώση τών πρωτοπλάστων είς 
τήν Π. Διαθήκην ίσως αύτό τό νόημα έχουν.

Στή ρίζα λοιπόν τής ύποστάσεως τοϋ άν
θρώπου βρίσκεται ή ύπέρβαση ή ή έκσταση, 
άπό τήν όποια γεννάται ή κίνηση τοϋ χρόνου 
ή ή χρονικότης- ή χρονικότης είναι σύμφωνα 
μέ αύτά τό θεμέλιον τής άνθρωπίνης ύποστά
σεως- ή συνείδηση καί ό έαυτός γεννώνται 
μέσα άπ’ αύτή τήν χρονικότητα- διότι διά 
νά ύπάρξη συνείδηση πρέπει νά ύπάρξη επα
νάληψη ή έπανάθεση τού έαυτοΰ- τέτοια 
όμως έπανάθεση δέν είναι δυνατή μέσα στήν 
άκινησία τοϋ χρόνου άλλά μέσα στήν κίνηση 
τοϋ χρόνου- έτσι ό χρόνος, διά νά έκφρασω- 
μεν τό ίδιο πράγμα άλλοιώς, είναι μία άπόστα
ση τοϋ έαυτοΰ μας άπό τόν έαυτό μας ή μέσα 

στον ίδιο τόν έαυτό μας. Αύτό πού λέγομε 
είναι ένας τρόπος τοϋ λέγειν διότι πριν 
άπό τήν γένεση τοϋ χρόνου δέν ύπάρχει 
έαυτός. Διά νά ύπάρξη έαυτός χρειάζεται 
ώς προ-ϋπό-θεση ή έτερότης καί ή έτερότης 
αύτή είναι ό χρόνος : ό χρόνος είναι βασικώς 
έτερότης. Μέσα σ’ αύτή τήν έτερότητα ή 
τόν χρόνο γεννάται ή ταυτότης ώς έπανάληψη 
τοϋ έαυτοΰ μας. Ό άνθρωπος είναι κατά 
ταΰτα στή ρίζα τής ύποστάσεως καί τής γενέ- 
σεως του χρονικότης καί συνείδηση αύτής τής 
χρονικότητος. Ό θεμελιώδης χαρακτήρας τής 
ύπερβάσεως φαίνεται στή νοσταλγία καί τόν 
πόθο. Μέσα στό αιώνιο παρόν δέν ύπάρχει 
ή νοσταλγία καί ό πόθος άλλ’ ή αύτάρκεια- 
ή νοσταλγία καί ό πόθος, πού είναι δύο στα
θερές τής άνθρωπίνης ύποστάσεως, είναι 
άκριβώς ή άρνηση τοϋ παρόντος καί δείχνουν 
πρός τήν κατεύθυνση τοϋ παρελθόντος ή τοϋ 
μέλλοντος. ’Ακόμη καί τό ίδιον τό στιγμιαϊον 
παρόν, όπως βιώνεται εντατικά στήν ήδονήν, 
έχει μέσα του την τάση νά ύπερβή τόν έαυτό 
του- τοϋτο φαίνεται άπό τήν επιθυμίαν ή τόν 
πόθο νά παραταθή αιωνίως ή στιγμή τής 
ηδονής, πράγμα πού επιβεβαιώνει τήν ύπαρξη 
τοϋ πόθου ώς σταθεράς τής άνθρωπίνης ύπο
στάσεως καθώς καί τής άλλης τάσεως τοϋ 
άνθρώπου, τής τάσεως πρός ύπέρβαση καί 
επιστροφή στήν αιωνιότητα. 'Ομοίως καί 
ό πόνος ώς έντονον βίωμα είς τό στιγμιαίο 
παρόν εξωθεί πρός ύπέρβαση τοϋ παρόντος, 
θέλει νά άπωθηθή είς τό παρελθόν. Μέ 
αύτά γίνεται φανερόν ότι τό στιγμιαίο 
παρόν, τό όποιον προήλθεν άπό τήν ύπέρ 
βάση τού αιωνίου παρόντος, τείνει νά ύπερβή 
έαυτό καί νά έπιστρέψη είς τό αιώνιον παρόν. 
Νοσταλγία, πόθος καί ήδονή, ώς τρεις στα
θερές τάσεις τοϋ άνθρώπου, τείνουν όλες πρός 
ύπέρβαση. Ένώ τό αιώνιο παρόν είναι ό 
άνθρωπος πού τό ύπερέβη, καί μέσα άπ’ 
αύτή τήν ύπέρβαση γεννήθηκε ό χρόνος, ό 
ίδιος ό άνθρωπος προσπαθεί νά έπιστρέψη 
πάλιν είς αύτό τό αιώνιο παρόν ή στήν αιω
νιότητα. Αύτή ή προσπάθεια επιστροφής 
είναι πάλιν ύπέρβαση τοϋ χρόνου καί ύπέρ
βαση τής αίτιότητος. Γίνεται έτσι ό άνθρω

πος μία συνεχής ύπέρβαση ή έκ-σταση. Ή 
προσπάθεια ύπερβάσεως τοϋ χρόνου είναι 
προσπάθεια ύπερνικήσεως τής άποξενώσεως, 
διότι ή «πτώσις» τοϋ άνθρώπου άπό τήν 
αιωνιότητα στό χρόνο είναι άποξένωση. 
Είναι μάλιστα μιά άποξένωση πού βρίσκεται 
σύμφυτη στή ρίζα τής ύποστάσεως του, άφοΰ 
ή ύπόσταση του — ή άνθρώπινη δηλ. ύπό- 
στασή του — είναι συνείδηση τής χρονικό
τητος, ή όποια συνείδηση γεννάται «δαπά- 
ναις τής αιωνιότητας» ή άντί τοϋ τιμήματος 
τής αίωνιότητος.

Ό άνθρωπος είναι ύπέρβαση καί άπό μιάς 
άλλης άπόψεως : είναι ύπέρβαση τοϋ πράγ
ματος. Ή έννοια τής ύπερβάσεως τοΰ πράγ
ματος ενυπάρχει ήδη στήν ύπέρβαση τοΰ 
αιωνίου παρόντος : ύπερβαίνοντας δηλ ό άν
θρωπος τό αιώνιο παρόν καί άνοίγοντας τόν 
χρόνο, ύπερβαίνει συγχρόνως τό πράγμα. 
Μέ άλλα λόγια μέ τή συνείδηση τής χρονικό
τητος — καί θά άντελήφθη ήδη ό άναγνώστης 
ότι ή ύπέρβαση τοΰ αιωνίου παρόντος είναι 
ή γένεση τής συνειδήσεώς τοΰ χρόνου καί όχι 
κανενός άστρονομικοΰ χρόνου — ό άνθρωπος 
διακρίνεται άπό τό πράγμα. Τό πράγμα δέν 
ύπερβαίνει τήν «πραγματικότητά» του, δηλ. 
τήν ουσία του ώς πράγμα, ένώ ό άνθρωπος 
ύπερβαίνει τήν «πραγματικότητά» του, δηλ. 
τήν ούσία του ώς πράγμα — καί ό άνθρωπος 
έχει «πραγματικότητα» ή είναι πράγμα άλλ’ 
ύπερβαίνει αύτή τήν «πραγματικότητά» του, 
καί μέσα άπ’ αύτή τήν ύπέρβαση δημιουργεί 
τήν «άνθρωπότητά» του, δηλ. την ούσία του 
ώς άνθρωπος. ‘Δύς τώρα αυτή τήν «άνθρω- 
πότητα» του εϊδαμεν ώς συνείδηση τής χρο
νικότητος.

Χαρακτηριστικό τοΰ πράγματος είναι ότι 
ύπόκειται στήν αιτιότητα, ή όποια είναι 
άπόλυτη, διότι δέν ήμπορεϊ νά τήν ύπερβή. 
Ό άνθρωπος όμως ύπερβαίνει αύτή τήν αίτιό- 
τα. 'θός πράγμα ό άνθρωπος είναι ένταγμένος 
μέσα στην αιτιοκρατία τής φύσεως. Είς τόν 
άνθρωπο συναντάται ή αιτιοκρατία, στήν 
καθαρώτερή της μορφή στήν, περίπτωση τοΰ 
άντανακλαστικοΰ τόξου, όταν δηλ. ό άνθρω
πος άντιδρά άμέσως είς ένα έρεθισμό χωρίς νά 
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μεσολαβήση τίποτε. Αύτό τό αντανακλα
στικό τόξο σπάζει κάποτε ό άνθρωπος : πεινά 
καί δεν τρώγει, καίεται τό χέρι του είς τήν 
φωτιά καί δεν τό αποσύρει (Σκαιόλας). Ή 
υπέρβαση τοϋ άντανακλαστικοϋ τόξου είναι 
υπέρβαση τής αιτιοκρατίας ή άπελευθέρωση 
του άνθρώπου άπό τήν «πραγματικότητα» 
δηλ. άπό τήν ούσίαν ή κατάσταση του ώς 
πράγμα. Ή ύπέρβαση αύτή δημιουργεί τήν 
άπόσταση μεταξύ όρμων ή άναγκών άφ’ 
ενός καί εγώ άφ’ έτέρου. Μέσα σ’ αυτή τήν 
άπόσταση διαδραματίζεται ή εκλογή.

Μέ τήν άπόσταση ν αυτήν ό άνθρωπος 
ή μπορεί νά λέγη ναι ή όχι στες άνάγκες καί 
ορμές του καί στους διαφόρους ερεθισμούς, 
ήμπορεϊ δηλ. νά έκλέγη, διότι μέ τήν ύπέρβαση 
τής αιτιοκρατίας άνοίγονται περισσότεροι 
δρόμοι στόν άνθρωπον, ενώ στά πράγματα 
μόνον ένας δρόμος είναι άνοικτός, ό δρόμος 
τής άνάγκης. Είς τόν άνθρωπον όμως άνοί
γονται τώρα περισσότεροι δρόμοι καί τίθεται 
έτσι μπροστά του ή έ κ λ ο γ ή.

Συνείδηση τής χρονικότητος καί τής εκλογής 
είναι ό πυρήνας τής άνθρωπίνης ύποστάσεως. 
Αύτή ή συνείδηση, όπως είδαμε, θεμελιώνεται 
οτήν έκσταση ή ύπέρβαση τοϋ αιωνίου πα
ρόντος καί τοϋ πράγματος. Αύτή τή συνεί
δηση, άφοΰ θεμελιώνεται στήν έκσταση, θά 
μπορούσαμε νά τήν ονομάσουμε ύπαρξη 
μέσον τοϋ λατινικού existentia. Στά λατινικά 
ή ύπαρξη έπισημαίνεται μέ τή λέξη existentia, 
μέ τήν όποια δηλώνεται καθαρά ό ύπερβατικός 
χαρακτήρας τής άνθρώπινης ύποστάσεως.

Μιά όμως καί γίνει ή έκσταση ή ή ύπέρβαση 
άπό τήν αιωνιότητα στή χρονικότητα καί 
άπό τήν άδιαφορία τοϋ πράγματος στήν 
εκλογή, δέν σημαίνει ότι παύει ή τάση πρός 
ύπέρβαση ή άλλως λεγόμενον, μιά καί ό 
άνθρωπος γίνει ύπαρξη δέν σημαίνει ότι μένει 
σ’ αύτή πάντοτε. Ή τάση τής ύπερβάσεως 
εξακολουθεί νά εκδηλώνεται, μετά τήν πρωταρ
χικήν ύπέρβαση τής αίωνιότητος καί τοϋ 
πράγματος, μέ διαφόρους τρόπους. Ή νέα 
ύπέρβαση μπορεί νά είναι στήν πραγματικό
τητα μιά επικάλυψη τής συνειδήσεως τής 

χρονικότητος καί εκλογής, δηλ. τής ύπάρξεως, 
μέ μιάν άλλη συνείδηση, ή μιά φυγή άπό τήν 
ύπαρξη καί έπιστροφή στήν άνωνυμία τοϋ 
πράγματος. Τέτοια έπικάλυψη καί έπιστροφή 
είναι άποξένωση. Στές έπόμενες σελίδες θά 
περιγράψωμε μερικές τέτοιες περιπτώσεις έπι- 
καλύψεως καί φυγής.

2. Ή έπικάλυψη τής ύπαρξια- 
κής συνειδήσεως άπό τήν έ π ι- 
στημονική καί καταναλωτική 
συνείδηση καί άπό τήν ψυχανά
λυση.

"Ενας άπό τούς συνηθέστερους τρόπους 
έπικαλύψεως τής ύπαρξιακής συνειδήσεως 
είναι εκείνος πού παρατηρεϊται όπου επικρατεί 
μιά ύπερτροφία τής επιστημονικής συνειδή- 
σεως. Ή έπιστημονική συνείδηση είναι ου
σιώδες στοιχεϊον στή συγκρότηση τής ύπο
στάσεως τοϋ Εύρωπαίου. Στή ζωή τής νεω- 
τέρας όμως Εύρώπης ή επιστημονική συνεί
δηση έχει καταλάβει δεσπόζουσα θέση, ώστε 
νά τείνη νά έκτοπίση ή νά έπικαλύψη τήν 
ύπαρξιακή συνείδηση. Ό Εύρωπαϊος — καί 
οί Εύρωπαϊοι δέν περιορίζονται στήν Εύρω- 
παϊκή ήπειρο άλλ’ έπεκτείνονται όπου έπε- 
κτείνεται ό Εύρωπαϊκός πολιτισμός—προσπα
θεί στή θέση τής άξίας νά θέση τή γνώση ή, 
άλλως λεγόμενον, προσπαθεί στή θέση τής άξιο- 
λογικής εκλογής νά θέση τήν έπιστημονική 
βεβαιότητα.

Είναι άλήθεια ότι ή έπιστήμη δέν κρίνει 
άξιολογικώς άλλ’ όντολογικώς, προσπαθεί 
δηλ. νά έξακριβώση φαινόμενα καί γεγονότα 
καί νά διατυπώση τούς νόμους πού διέπουν 
αύτά καί όχι νά τά άξιολογήση. Βέβαια ή 
ιδία ή έπιστήμη είναι μιά άξια, μία άξια μάλιστα 
πού σήμερα γεμίζει σχεδόν άποκλειστικά τή 
συνείδηση τοϋ Εύρωπ’αίου, ώστε νά άποτελή 
τό κύριο περιεχόμενο της. ’Ενώ όμως ή 
έπιστήμη είναι μία άξια καί ή ιδία προσπαθεί 
νά πραγματοποιήση τές άξιες τής άλήθειας 
(ώς θεωρητική) καί τής χρησιμότητος (ώς 
πρακτική),ό κύριος χαρακτήρας της δέν μπορεί 
νά είναι άξιολογικός άλλ’ όντολογικός καί 
επομένως δέν μπορεί ή έπιστήμη ή ή έπισ- 

τημονική συνείδηση νά ύποκαταστήση τήν 
άξιολογική συνείδηση.

Περιπλέον ύπάρχουν ούσιώδεις τομείς τής 
άνθρώπινης ζωής καί δραστηριότητας όπου 
ή έπιστήμη δέν ήμπορεϊ νά έχη τό λόγο, ή 
καλύτερα όπου, τό πρόβλημα δέν είναι πρό
βλημα έπιστημονικής έμπειρίας καί έξακριβώ- 
σεως άλλά πρόβλημα προσωπικής έκλογής 
καί άποφάσεως. Σέ τέτοιους τομείς καί περι
πτώσεις δέν ήμπορεϊ νά έκλέγη καί νά άποφασί- 
ζη ή έπιστήμη άλλ’ ό άνθρωπος ώς πρόσωπο.

"Οταν άγνοοΰμεν τόν βασικώς όντολογικόν 
χαρακτήρα τής έπιστήμης καί έπεκτείνομεν 
τήν δικαιοδοσία της σέ περιοχές όπου μόνον 
ή προσωπική έκλογή καί άπόφαση είναι 
δυνατή, περιπίπτομε στήν πρόληψη τοϋ 
έπιστημονισμοΰ. Στόν άκρο έπιστη- 
μονισμό, πού είναι ένας ρηχός ορθολογισμός, ή 
έπιστήμη τίθεται άπολύτως. Τήν άπόλυτα 
τιθέμενη έπιστημονική συνείδηση μπορούμε νά 
όνομάσωμε έπιστημονιστική συνεί
δηση. ‘H έπιστημονιστική συνείδηση έπικα- 
λύπτει τήν ύπαρξιακή συνείδηση καί προκύ
πτει έτσι μιά άποξένωση τού άνθρώπου άπό 
τόν βαθύτερο πυρήνα τής ύποστάσεώς του.

Οΐ κίνδυνοι τής ύποκαταστάσεως αύτής δέν 
είναι θεωρητικοί ή άκαδημαϊκοϋ χαρακτήρας. 
Έχομεν λάβει πικρή πείραν αύτής τής ύπο
καταστάσεως είς τά ολοκληρωτικά καθεστώτα. 
’Εδώ τό κοινωνικό καί ήθικό ναι ή όχι, ή έκλο
γή, έγινε δήθεν έπί έπιστημονικής βάσεως 
κι’ έτσι έπερίττευεν ή έκλογή καί άπόφαση έκ 
μέρους τών πολιτών όποιος δέν έπείθετο μέ 
αύτή τήν έπιστημονική έκλογήν, όποιος δέν 
άνεγνώριζεν οίκειοθελώς τόν έξαναγκασμό τής 
έπιστήμης τού έπεβάλλετο τό έπιστημονικόν 
ήθικόν καί κοινωνικόν σύστημα μέ τήν πιο 
ώμή βία. Θά σκεφθή κανείς ότι σ’ αύτές τές 
περιπτώσεις οί πολιτικοί έξεμεταλλεύθησαν 
τήν έπιστήμην ίσως νά ύπήρξαν καί τέτοιες 
περιπτώσεις. Είναι όμως πικρή άλήθεια ότι 
άρκετοί έπιστήμονες τών άνθρωπολογικών 
έπιστημών, άπό τήν Ψυχιατρικήν, τήν Ψυχο
λογίαν καί Κοινωνιολογίαν, συγχύζουν τήν 
έννοια τής έπιστήμης, γιατί λησμονούν ότι οί 
άνθρωπολογικές έπιστήμες ισχύουν μέσα σέ 

ώρισμένα πλαίσια πού ( καθορίζονται άπό 
άξιολογικές καί μεταφυσικές προϋποθέσεις· 
άγνοοΰν ότι οί έπιστήμες των περιγράφουν 
συμπεριφοράν άτόμων καί κοινωνιών πού 
έχουν κάμει μιάν έκλογήν καί κάμνουν έπίσης 
διαρκώς καί νέαν έκλογήν. Αύτή ή έκλογή 
είναι ένα πρωταρχικό δεδομένο άπό τό όποιο 
κρέμονται καί καθορίζονται τά δεδομένα πού 
περιγράφει ή έπιστήμη των.

‘Η έπιστημονική συνείδηση όδηγεϊ στήν 
άποξένωση καί κατ’ άλλον τρόπον : διά τής 
άντικειμενικότητος!! Ή περίφημη άντικειμε- 
νικότης τής έπιστήμης είναι μία περίπτωση 
άποξενώσεως. Ό έπιστήμων, ό «άντικειμε- 
νικός» άνθρωπος, πού τόσον «τιμάται» στήν 
έποχή μας, είναι συνήθως ένας άποξενωμένος 
άνθρωπος. Μέσα άπ’ αύτόν τόν άντικειμενι- 
κόν άνθρωπον, σάν μέσα άπό καθρέπτην, 
περνούν οί έντυπώσεις τής άντικειμενικότητος, 
σήμερα οί έντυπώσεις τής μηχανής καί τών 
οργάνων. "Ο,τι διαβή ή περάση άπό μέσα 
του, αύτό είναι ό άντικειμενικός άνθρωπος· 
αύτός, ό ίδιος δέν καταφάσκει, δέν άπορρίπτει, 
δέν λέγει ναι ή όχι· τό ναι ή όχι θά τό ποΰν 
οί έντυπώσεις, οί μηχανές, τά όργανα, οί 
άριθμοί, οί μαθηματικοί τύποι. Τό δικό του 
ναι ή όχι είναι κλεισμένο σέ μιά παρένθεση, 
ή όποια όμως δέν άνοίγεται ποτέ, διότι άπό 
τή στιγμή πού σηκώνεται αύτή ή παρένθεση 
παύει νά είναι άντικειμενικός, χάνει ό άντικει- 
μενικός άνθρωπος τόν έαυτό του, πού συνίστα- 
ται στήν ικανότητά του νά καθρεπτίζη τήν 
άντικειμενικότητα. 'Η κατάφαση καί άρνηση, 
τό ναι καί όχι, είναι ύποκειμενικό· γιά τόν 
άντικειμενικό όμως μέσα στή θαυμαστή του 
άντικειμενικότητα τό ύποκειμενικό δέν έχει 
θέση.

Αύτός ό άντικειμενικός, πού άλήθεια μέχρις 
ενός σημείου είναι άξιοθαύμαστος, έπεκτείνει 
πολύ φιλάρεσκα τήν άντικειμενικότητά του 
καί έξω άπό τήν έπιστήμη, στήν κοινωνική, 
ήθική, ψυχολογική καί πνευματική ζωή. ΚΓ 
έδώ άκριβώς είναι πού άρχίζει τό φοβερό μέ 
τόν φιλάρεσκον άντικειμενικό. Τι είναι π.χ. 
οί άξιες καί τά ιδεώδη ; δέν είναι άντικειμενι- 
κά κι’ έτσι άπορρίπτονται άμέσως. Ό κα- 
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θρέπτης τής αντικειμενικότητας δέν ήμπορεϊ 
νά τά καθρεπτίση· άρα δέν είναι επιστημο
νικά, αντικειμενικά δεδομένα· άρα δέν αξίζουν 
άφοΰ δέν μπαίνουν μέσα σέ μαθηματικούς 
τύπους κΓ άφοϋ δέν μετροΰνται ή δέν γίνονται 
ποσότητες — γιατί άντικειμενικότης σημαίνει 
προ πάντων ποσοτικό καθορισμό — δέν άξίζει 
τόν κόπο νά καταγίνη ό άντικειμενικός μαζί 
των. Τά βλέπει άφ’ ύψηλοΰ μέ κάποιο μυ
κτηρισμό καί τούς γυρίζει τά νώτα. ’Ενώ 
όμως στή κυρία κι’ εύγενή έπιστημονική 
του άπασχόληση, ούτε άπορρίπτει, ούτε δέ
χεται — τούτο είναι έργον τής μηχανής καί 
τοϋ ήλεκτρονικοΰ εγκεφάλου — τές άξιες 
καί ήθη άπορρίπτει άμέσως. Ή συνείδησή 
του μένει άδεια σάν ένας άδειος δούρειος 
'ίππος όπου μέσα άντηχοϋν τά κτυπήματα 
τής άντικειμενικότητος.

Είναι άλήθεια ότι ή τελεία άντικειμενικότης 
είναι έφικτή μέ τήν προϋπόθεση μιας «κενής» 
συνειδήσεως. Ό άντικειμενικός είναι έκεϊνος 
τοϋ όποιου ή συνείδηση δέν είναι κατει
λημμένη, άπό τό α ή τό β περιεχόμενον. 
Ό άντικειμενικός όμως δέν περιορίζει αύτό 
τό κένωμα ή τό άδειασμα τής συνειδή- 
σεως του στήν επιστήμην του, άλλ’ επεκτείνει 
τούτο συνειδητά ή άσυνείδητα καί στήν 
άλλη ζωή, στήν ζωή τών άξιών, ήθών κ.τ.τ. 
"Οταν άδειάση τήν συνείδηση του άπ’ αύτό 
τό περιεχόμενον, ήθη, άξιες κ.τ.τ. μένει σ’ 
αύτήν ένα κενόν ή μηδέν. Κι’ άλήθεια γιά τά 
νά είναι κανείς άντικειμενικός, γιά νά είναι 
κανείς καθρέπτης, διότι είς τήν πραγματικό
τητα μόνον ό καθρέπτης είναι πλήρως άντι- 
κειμενικός, πρέπει νά είναι τελείως άδειος ή 
κενός, νά είναι ένα είδος μηδέν, διότι μόνον 
έπάνω είς κάποιο μηδέν προσκρούον κάτι 
άντανακλάται άντικειμενικά, πιστά, όπως είναι. 
Ή άλλως λεγόμενον : τό ον προσκροΰον εις 
άλλο όν δέν άντανακλάται πιστώς άλλά δια
σκευάζεται· μόνον είς τό μή όν ή τό μηδέν 
προσκροΰον τό όν άντανακλάται πιστά. 
Καί ή συνείδηση μας διά νά γίνη άντικειμενική 
πρέπει νά μείνη ένα μηδέν, διά νά μπορή νά 
άντανακλασθή είς αύτήν ή πραγματικότης· 
ή πρέπει νά μείνη κενή διά νά άντηχήσουν 

μέσα της τά κτυπήματα τής πραγματικό
τητας.

"Εγινε φανερόν ότι ό άντικειμενικός — άπο- 
λύτως τιθέμενος — γίνεται ένα κενόν, ένα 
μηδέν. Ό άντικειμενικός ζή όχι μόνον φέρων 
μέσα του τό μηδέν άλλά καί άπομονωμένος· 
διότι οί άνθρωποι ένώνονται μεταξύ των 
κυρίως δι’ ένός κοινοΰ περιεχομένου τής συνει- 
δήσεως, δηλ. διά τών ήθών, εθίμου, άξιών 
συμβόλων κλπ.

Άποφασιστικώτερα οδηγεί στήν επικάλυψη 
τής ύπαρξιακής συνειδήσεως δηλ. στήν άπο- 
ξένωση, ή καταναλωτική συνείδηση. Τόν 
19ον αιώνα καί κατά τές άρχές τοϋ 20οΰ, οί 
Εύρωπαϊοι καί οί ’Αμερικανοί είχαν άναπτυγμέ- 
νη τήν παραγωγική συνείδηση. ‘Η παρα
γωγική συνείδηση ήταν ένα κατάλοιπον τής 
προτεσταντικής ήθικής. Σιγά σιγά όμως, μέ 
τήν αύξηση τής παραγωγής, ή συνείδηση τού 
Εύρωπαίου καί τού ’Αμερικανού γίνεται κατα
ναλωτική. Είς τήν άνάπτυξη αύτήν συμβάλλει 
άποφασιστικά καί ή διαφήμιση, ή οποία στές 
μέρες μας έχει φθάσει, χάρις εις τά μαζικά μέσα 
επικοινωνίας καί στή τεχνική γενικά, σέ ύψη 
δυσθεώρητα. ‘H άνάπτυξη αύτή τής διαφη- 
μίσεως ήταν μέχρι μεγάλου βαθμού ή λύση 
μιας άνάγκης, τής άνάγκης διαθέσεως τών 
προϊόντων τής ύπερπαραγωγής.

Τί είναι αύτή ή καταναλωτική συνείδηση ; 
Πρώτα-πρώτα πρέπει νά έχωμεν ύπ’ όψιν ότι 
δέν περιορίζεται μόνον στά «ύλικά άγαθά», 
τροφή, ένδυμα, στέγη καί επίπλωση, άλλ’ 
έπεκτείνεται καί στον τομέα τών πληροφοριών, 
τών άναγνωσμάτων, τών άκροαμάτων τών 
θεαμάτων καί τής ψυχαγωγίας μέ τές ποικίλες 
της μορφές. Ό άνθρωπος σήμερα νοιώθει 
περισσότερον άπό τόν άνθρωπον άλλων επο
χών τήν άνάγκη νά έχη περισσότερα ενδύ
ματα, περισσότερη καί καλύτερη τροφή 
καί στέγη, νά διαβάση τήν έφημερίδα καί τό 
περιοδικό του, νά βλέπη τήν τηλεόραση καί 
τόν κινηματογράφο του καί νά περιφέρεται 
εδώ κι’ εκεί σάν τουρίστας.

‘Η συνείδηση αύτή καλλιεργείται άπό τής 
παιδικής ήλικίας. Σήμερα τά παιδιά μας 

έχουν πολύ περισσότερες ποικιλίες φαγητών, 
έχουν άσυγκρίτως μεγαλύτερην άφθονίαν 
έτοιμων παιγνιδών καί ένα πλήθος 
βιβλίων, μέ επικεφαλής τά εικονογραφημένα 
κλασσικά, καί γενικά πολύ περισσότερη ν 
ψυχαγωγίαν, τούλάχιστον άπό ποσοτικής 
άπόψεως, άπ’ ό,τι εϊχαμεν έμεϊς.

Ό άνθρωπος σήμερα, σύμφωνα μέ αύτά, 
άπό παιδικής ήλικίας οδηγείται στήν άνάπτυ
ξη μιας άπληστίας- ώς ύψιστον ιδεώδες, παρά 
τήν προσπάθειάν μας κάποτε νά τό άποκρύ- 
ψωμεν, ισχύει ή άπόκτηση καί κατανάλωση 
περισσοτέρων καταναλωτικών άγαθών. Βεβαί
ως πάντοτε ύπήρξε στον άνθρωπον μία συνεί
δηση καταναλώσεως καί πάντοτε διέτρεχεν ό άν
θρωπος τόν κίνδυνον νά περιπέση σέ μιάν άπλη- 
στίαν. Σήμερον όμως οί συνθήκες διαβιώσεως 
είναι τέτοιες — ύπερπαραγωγή, διαφήμιση 
κλπ. — πού οδηγούν σχεδόν άναπόφευκτα 
σέ μιάν ύπερανάπτυξη τής καταναλωτικής 
συνειδήσεως. Τά έθνη καί οί λαοί, καί στή 
Δύση καί στήν ’Ανατολή, σήμερα δέν προβάλ
λουν πρώτα-πρώτα τά πνευματικά των 
επιτεύγματα άλλά τόν άριθμόν τών κατανα
λωτικών άγαθών κατά κεφαλήν καί θέτουν ώς 
πρώτον στόχον τήν αύξηση τών κατανα
λωτικών άγαθών. "Αλλα άγαθά, ώς π.χ. ή 
παιδεία, έρχονται σέ δεύτερην ή τρίτη μοίρα.

Μέ τήν καταναλωτική συνείδηση γίνεται μία 
μεταξίωση τών άξιών οί άξιες είναι σήμερα 
κυρίως καταναλωτικές άξιες. Τό δίκαιον, τό 
καλόν, τό ορθόν καί τό άληθές είναι ό,τι 
εξυπηρετεί τή ζωή· εξυπηρετεί τή ζωή 
σημαίνει άνυψώνει τό βιοτικόν επίπεδον 
άνύψωση δέ τού βιοτικού επιπέδου σημαίνει 
αύξηση τής καταναλώσεως. Συναφής πρός 
αύτές τές άντιλήψεις είναι ή σημασία τής επι
τυχίας· οί έπιτυχόντες δέν είναι έκεϊνοι πού 
άκολούθησαν ώρισμένους ήθικούς κανόνες άλλ’ 
εκείνοι πού ηύξησαν ^ήν καταναλωτική των 
δύναμη. Καί ή ιδία ή επιστήμη παύει νά είναι 
ή επιστήμη ή γνώση τής άλήθειας καί γίνεται 
καταναλωτικόν άγαθόν.

Φαίνεται ότι στον πολιτισμόν ύπάρχει μία 
γραμμή έξελίξεως άπό τήν περιωρισμένη κα

τανάλωση στήν ηύξημένην. Ό «πρωτόγο
νος» άνθρωπος έχει λιγώτερες άνάγκες καί έχει 
περιωρισμένη τήν καταναλωτική συνείδηση· 
όσον προάγονται οί πολιτισμοί τόσον περισ
σότερες γίνονται οί άνάγκες καί τόσον έντο- 
νώτερη άναδύεται ή καταναλωτική συνείδησις. 
Τούτο είναι φανερόν εις τούς βιομηχανικούς 
πολιτισμούς. Πρέπει νά τονισθή έδώ ότι ή 
καταναλωτική συνείδηση, πού ύπάρχει σ’ 
όλους τούς άνθρώπους καί σ’ όλες τές εποχές, 
τείνει σήμερα νά όργανωθή γύρω άπό δευτε- 
ρεύουσες άνάγκες καί άπό άνάγκες πολυτε
λείας καί ψυχαγωγίας μάλλον, παρά γύρω άπό 
πρωταρχικές βιολογικές άνάγκες (τροφής, 
ένδύματος, στέγης). 'Η καταναλωτική συ
νείδηση γύρω άπ’ αύτές τές πρωταρχικές 
βιολογικές άνάγκες ύπήρχε καί θά ύπάρχη 
πάντοτε, μέ τήν διαφορά ότι σήμερα — συνέ
βη βέβαια τούτο καί σέ άλλες εποχές — οί 
άνάγκες αύτές έχουν άπελευθερωθή, ή καλύτερα 
άποχαλιναγωγηθή, άπό τό ήθικό σύστημα 
μέσα στό όποιον ήσαν ένταγμένες άλλοτε, όπως 
π.χ. τόν 19ον αιώνα. Τό ήθικό αύτό σύστημα 
μπορεί νά είχε μέσα του καί ύποκρισίες καί νά 
κατεπατεϊτο συχνά· άπετέλει όμως ενα πλαίσιο 
άναφοράς μέσα στό όποιον καί ό παραβάτης 
έθετε τές άνάγκες του. Τό άλλο γνώρισμα τής 
σημερινής καταναλωτικής συνειδήσεως είναι 
ή ύπερανάπτυξή της είς τές δευτερεύουσες 
άνάγκες, τές άνάγκες ψυχαγωγίας καί πολυ
τελείας. Πολύ περισσότερον άνεπτυγμένη είναι 
ή συνείδηση ώς πρός αύτές τές άνάγκες είς τά 
πλούσια στρώματα τής σημερινής κοινωνίας· 
καί τά άλλα όμως στρώματα έχουν σήμερα 
πολύ περισσότερον άνεπτυγμένη καταναλω
τικήν συνείδηση είς τές άνάγκες αύτές παρά 
είς άλλες εποχές.

Ή καταναλωτική συνείδηση, όπως καί οί 
άλλες συνειδήσεις πού έρχονται νά εκτοπίσουν 
τήν άξιολογική συνείδηση καί τή συνείδηση 
τού χρόνου, έχει τή ψυχολογία της. ‘Η συ
νείδηση αύτή άποτελεϊ μιάν άποζημίωση ή 
άναπλήρωση γιά τό κενό πού δημιουργήθηκε 
στή ψυχή τού συγχρόνου άνθρώπου. 'Η 
συνείδηση άπεχθάνεται τό κενόν καί σπεύδει 
νά τό γεμίση — τό κενόν δημιουργεί μιάν 
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ανασφάλειαν πού μένει ασυνείδητη· ή χαμένη 
ασφάλεια άναζητεϊται στήν ΰπερπλήρωση 
τοϋ κενού. Έχομεν άρκετά δεδομένα τής 
ψυχιατρικής (Karen Homey) πού δείχνουν 
ότι οί ψυχασθενείς, οί πάσχοντες άπό άνα- 
σφάλειαν, τρέπονται πρός τήν πολυφαγία καί 
προσπαθούν νά παραγεμίζουν τό στομάχι 
γιά νά νοιώσουν — ή όλη τάση είναι άσυνεί- 
δητη — πληρότητα καί άσφάλειαν. Αυτός 
ό μηχανισμός τής άνα-πληρώσεως δουλεύει 
ίσως στή ψυχή τοϋ συγχρόνου άνθρώπου. 
'Η συνείδηση αύτή σπεύδει νά άναπληρώση 
τό κενόν πού ύπάρχει στή συνείδηση τοϋ 
συγχρόνου άνθρώπου.

Ή καταναλωτική συνείδηση καθώς <αί οί 
άλλες πού άναπτύσσονται νά έπικαλύψουν 
τήν ύπαρξιακή συνείδηση — ύπαρξιακή συνεί
δηση είναι ή συνείδηση τήςχρονικότητοςκαίτής 
εκλογής — μένουν οί ίδιες άσυνείδητες είς τόν 
κατεχόμενον άπ’ αύτές. Αύτές οί συνειδήσεις, 
πού ύπάρχουν στούς διαφόρους άνθρώπους 
εις διαφόρους βαθμούς, είναι συνειδήσεις τής 
καθημερινής ζωής. Είς αύτές τές συνειδήσεις 
ή συνείδηση του άνθρώπου ταυτίζεται — ή 
ό άνθρωπος ταυτίζεται — πλήρως πρός κάτι 
τό έτερον, π.χ. πρός τήν έπιστήμην, πρός τό 
καταναλωτικόν άγαθόν, πρός τό έπάγγελμα, 
πρός τήν εθιμοτυπίαν κ.τ.τ. Ύπάρχουν 
πλήν τής έπιστημονικής καί καταναλωτικής 
συνειδήσεως ή συνείδηση τής εθιμοτυπίας, ή 
συνείδηση του επαγγέλματος οί όποιες ύπερ- 
ραναπτυσσόμενες, εις τρόπον ώστε τό άτομο νά 
ταυτισθή πρός αύτές, έπιφέρουν άποξένωση. 
Ό Τολστόϊέχει περιγράψει τέτοιες περιπτώσεις. 
‘Η άποξένωση έγκειται στή μεγάλην ή πλή
ρη ταυτότητα τοϋ άτόμου πρός μίαν 
άπ’ αύτές τές συνειδήσεις· διότι όλοι οί άνθρω
ποι έχουν μέχρι τίνος αύτές τές συνειδήσεις 
καί έχουν μιά μερική ταύτιση πρός αύτές.

‘Η ψυχανάλυση είναι μία προσπάθεια — 
κάποτε γίνεται μία μανία — νά ξεμασκαρευ- 
θούν όλα τά δημιουργήματα του πνεύματος 
σάν άποτέλεσμα βαθυτέρων ελατηρίων πέρα 
άπό τήν συνείδησή μας. Τά πραγματικά 

ελατήρια, πιστεύει ή ψυχανάλυση, δέν μάς 
γίνονται συνειδητά παρά σπανίως. Ή συνεί
δησή μας δέν δέχεται τά πραγματικά μας έλα- 
τήρια όπως είναι, άλλά όπως τά κύματα μετα
τρέπονται άπό τές αισθήσεις σέ ποιότητες, σέ 
χρώματα, σέ ήχους, ένώ εις τήν πραγματικό
τητα είναι κύματα, έτσι οί παρορμήσεις καί 
τά ελατήριά μας φθάνουν παραλλαγμένα στή 
συνείδησή μας, μεταμφιεσμένα, μετασχηματισ
μένα. "Οπως στόν Κάντ ό άνθρωπος δέν 
φθάνει στά πράγματα καθ’ αύτά γιατί είναι 
έγκλωβισμένος μέσα σέ μιάν άλυση φαινομέ
νων, έτσι καί κατά τή ψυχανάλυση ό άνθρωπος 
μένει εγκλωβισμένος μέσα στόν κλοιό τών 
μεταμφιέσεων τής συνειδήσεως, μέχρις δτου ό 
ψυχαναλυτής τόν όδηγήση στήν πραγμα
τικότητα του άσυνειδήτου, ή άλλως λεγόμενον, 
μέχρις δτου ό ψυχαναλυτής άπογυμνώσει τό 
περιεχόμενο τής συνειδήσεως του άπό τές 
μεταμφιέσεις μέσα στές όποιες τό έτύλιξεν άσυ- 
νειδήτως ή συνείδηση. "Ετσι κατά τήν ψυχανά
λυση ό άνθρωπος σκεπάζει, έπικαλύπτει τήν 
πραγμα τικότητα ή τήν κρύπτει στό άσυνείδη- 
το. Αύτή ή έπικάλυψη, ή ή άπόκρυψη, είναι, 
έφ’δσον τήν δεχόμεθα, μία άποξένωση διότι ό 
άνθρωπος μέ τή συνείδηση άποξενώνεται άπό 
τήν πραγματικότητα τοϋ άσυνειδήτου. 'Η 
συνείδηση, σάν μιά νοθεία καί κιβδηλοποίηση 
τής πραγματικότητας, είναι άποξένωση. Αύτή 
τήν άποξένωση — ή ψυχανάλυση δέν ονο
μάζει αύτή τήν κατάσταση όμως άποξένωση — 
έρχεται ή ψυχανάλυση νά ύπερνικήση. Ό 
Νίτσε εκφράζει πριν άπό τούς ψυχαναλυτές 
παρομοίαν άποψη. Γίαρομοία είναι καί ή 
άποψη τοϋ πραγματισμού, δταν ισχυρίζεται 
ότι ή άλήθεια είναι τό έκάστοτε χρήσιμον 
δηλ. όταν όνομάζωμεν κάτι άληθές, δέν είναι 
άληθές άλλ’ άπλώς χρήσιμο.

’Ενώ ομοίως ήμπορεϊ πράγματι μέχρι τίνος 
νά συμβαίνη αύτή ή νόθευση τής συνειδήσεως 
μας, καί επομένως άποξενωνόμεθα άπό τήν 
πραγματικότητα, διότι τήν επικαλύπτομε ν 
μέ τές μεταμφιέσεις πού επινοεί ή συνείδησή 
μας, είναι άφ’ έτέρου άλήθεια, ότι καί ή ίδια 
ή ψυχανάλυση άποτελεϊ μιάν άποξένωση, 
διότι άπογυμνώνει τόν άνθρωπον άπό τό 

περιεχόμενον τής συνειδήσεώς του καί διότι 
τήν συνείδηση, πού είναι μέχρι τίνος τούλά- 
χιστον άρχή καί αιτία, τήν ύποβιβάζει σ’ αί
τιατόν, ή άποτέλεσμα.

"Οπως διά τή φιλοσοφία τής ζωής (Lebens 
philosophie) καί διά τόν πραγματισμόν ή 
συνείδηση είναι ένα όργανο τής ζωής, έτσι καί 
διά τήν ψυχανάλυση ή συνείδηση είναι ένα 
δργανον, πού γίνεται μάλιστα πολλές φορές 
ένα δργανον έξαπατήσεως. Τά δημιουργή
ματα τής συνειδήσεως, ή καλιττερα τά ύπό τής 
συνειδήσεως διεκδικούμενα δημιουργήματα, τό 
πνεύμα είς τό σύνολό του, δηλ. ή θρησκεία, 
ή τέχνη, ή φιλοσοφία, ή ήθική, δέν είναι παρά 
μία δολοπλοκία, τήν όποια τό άσυνείδητον 
προβάλλει είς τήν οθόνη τής συνειδήσεως μέ 
τέτοιον τρόπον, ώστε ή τελευταία νά σεμνύνεται 
καί νά βαυκαλίζεται άφελώς μέ τήν ιδέαν δτι 
αύτά είναι τά άγνά δημιουργήματά της.! 
‘Η συνείδηση δέν είναι κατά ταύτα τίποτε 
άλλο παρά ένα πεδίο δολιεύσεως. Τό δτι δέν 
έχομεν συνείδηση αύτής τής δολιεύσεως, τήν 
οποίαν τούναντίον έκλαμβάνομεν ώς τήν 
πραγματικότητα, άποτελεϊ μίαν οίκτρήν άπο
ξένωση άπό τόν άληθινόν έαυτό μας, πού 
κρύβεται είς τά άδυτα τού άσυνειδήτου. Αύτό 
πού όνομάζομεν έαυτό δέν είναι παρά μία 
άσυνείδητη ταύτιση πού έγινε είς τά πρώτα 
χρόνια τής ζωής μας, μία ταύτιση πρός τόν 
πατέρα (ή τήν μητέρα) καί πρός τές άπαγο- 
ρεύσεις — ταμπού, σεξουαλικής κυρίως φύ- 
σεως, τής κοινωνίας. Έφ’ όσον δέν άναγνωρί- 
ζομεν αύτά ώς πρός τήν άληθινήν των ύπό- 
σταση, εϊμεθα άποξενωμένοι άπό τήν πραγμα
τικότητα καί άπό τόν έαυτόν μας. Μόνον 
διά τής άναγνωρίσεως τούτων άπελευθερώ- 
νεται ό άληθινός έαυτός μας, μόνον έτσι άπελευ- 
ρωνόμεθα άπό τήν έξαπάτηση τών λεγομένων 
ήθικών άξιών. Πίσω άπ’ αύτές τές άξιες κρύ
βονται πολύ διαφορετικά πράγματα- πίσω 
άπό τόν ήρωϊσμόν ίσως κρύβεται ή μεγίστη 
δειλία καί πίσω άπό τήν φιλανθρωπίαν ή 
μεγίστη άπανθρωπία ή ένας ισχυρός σαδισμός!!

Είς τήν εποχή μας οί καταδύσεις εις τά βάθη 
τοϋ άσυνειδήτου έγιναν πολύ συχνές, όχι μόνον 
μέσον τής ψυχαναλύσεως, άλλά καί διά τής 

τέχνης ή όποια έπέστρεψε στό άσυνείδητο.
"Οτι ύπάρχει μία άλήθεια στήν θεμελιώδη 

θέση τής ψυχαναλύσεως, δτι δηλ. ή συνείδηση 
μας νοθεύεται, είναι άναμφισβήτητο. Τό ερώ
τημα πού τίθεται είναι 1) άν όλες οί έκδηλώ- 
σεις τής συνειδήσεως μας ήμπορούν νά έρμη 
νευθοϋν όπως θέλει ή ψυχανάλυση καί

2) εάν μέ τή σειράν της καί ή ψυχανάλυση 
δέν είναι άποξένωση.

Δέν θά συζητήσωμεν τό πρώτον σημείον 
διότι ή προσπάθεια καθορισμού τών άναζη- 
τουμένων ορίων έντός τών όποιων ισχύει ή 
ψυχανάλυση θά μάς άπεμάκρυνεν άπό τό 
θέμα μας.

‘ίύς πρός τό 2ον σημεϊον θά γίνη φανερόν — 
ύπετυπώθη προηγουμένως ή άποψη — δτι 
καί ή ψυχανάλυση είναι μία άποξένωση. 'Η 
ψυχανάλυση καταργεί τήν άπόσταση μεταξύ 
έγώ καί ορμών (σεξουαλικών καί ζωτικών), 
τήν όποιαν έκέρδισεν ό άνθρωπος καί ή οποία 
άπόσταση είναι ή ούσία του. Μέ τήν κατάρ
γηση αύτής τής άποστάσεως ταυτίζει ή ψυχα
νάλυση τό έγώ ή τόν έαυτόν μέ τές 
ορμές, ό όποιος έαυτός όπως εϊδαμεν γεννάται 
άπό τήν άπόσταση ή τήν ύπέρβαση τών 
ορμών, άναγκών, επιθυμιών, τάσεων κ.τ.τ. 
Μέσα άπ’ αύτήν τήν ύπέρβαση γεννάται ό 
έαυτός, τό έγώ, ή βούληση καί ή εύθύνη. 
"Αρνηση τής άποστάσεως ή τής έμμεσότητος 
καί ταύτιση έγώ καί όρμών κ.τ.τ., ή άμεσότης, 
σημαίνει κατάργηση εύθύνης καί έπομένως 
κατάργηση τού πρωταρχικού ναι καί όχι, 
δηλ. τής ύπάρξεως ώς τής άρχής πού καταφά
σκει καί άποφάσκει ή άρνεϊται. "Ισως ή κατάρ
γηση αύτή τής άποστάσεως νά μή συνεπάγε
ται κατάργηση τής χρονικής συνειδήσεως. 
Μέ τή ψυχανάλυση, παρ’ δλον δτι ήμπορεϊ 
άπό ώρισμένης σκοπιάς είς ώρισμένες περι
πτώσεις νά έχωμεν μιάν ύπερνίκηση τής άπο- 
ξενώσεως καί άνα-κάλυψη μιάς βαθυτέρας 
πραγματικότητας τής ύποστάσεώς μας, όμως 
συγχρόνως έχομεν άποξένωση, διότι μας έπανα- 
φέρει είς τήν ζωϊκή μορφήν τής ύποστάσεώς 
μας διά τής καταργήσεως τής άποστάσεως, 
ή διά τής άρνήσεως τής ύπερβάσεως. Συγ
χρόνως παραδίδεται ό άνθρωπος είς τήν 
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αίτοκρατίαν τής φύσεως καί ή ίδιάζουσα θέση 
του, τήν όποιαν εϊχεν κερδίσει είς τήν φύση, 
ότι δηλ. αύτός είναι ώς συνείδηση αιτία ή 
αρχή τοϋ πολιτισμού, χάνεται. 'O άνθρωπος 
επιστρέφει έτσι διά τής ψυχαναλύσεως είς τήν 
αιτιοκρατία τού άντανα κλαστικοϋ τόξου, διότι 
στήν πραγματικότητα ή ψυχανάλυση είναι 
ή «επαναφορά» τού άντανακλαστικοϋ τόξου 
είς τόν ψυχικό καί πνευματικό μας κόσμον. 
Αυτά ισχύουν μάλλον διά τήν παλαιότερη 
ψυχανάλυση, διότι ή νεωτέρα, διασταυρω
νόμενη μέ τά σύγχρονα πνευματικά κινήματα, 
εγκαταλείπει τόν αιτιοκρατικό χαρακτήρα 
τήςπαλαιοτέρας (παράδειγμα ή Karen Horney)

Τό γεγονός ότι ή ψυχανάλυση θεωρεί τό 
άσυνείδητο ώς μίαν άλλην πραγματικότητα 
χωριστή πέρα άπό τή συνείδηση δέν είναι 
τίποτε άλλο παρά μιά ισχυρά ένδειξη ότι ή 
θεωρία τής ψυχαναλύσεως είναι — έστω καί 
άν δέν περιγράφεται έτσι — είς τήν πραγμα
τικότητα μία έκφραση τής άποξενώσεως. ‘Η 
πραγματικότης τοϋ βάθους, όπως ονομάζει ή 
ψυχανάλυση τό άσυνείδητον, είναι μιά άλλη 
πραγματικότης χωριστή, καί ξένη πρός τή 
συνείδηση. ’Ανοίγεται έτσι ένα χασμα άπο
ξενώσεως μέσα στή ψυχή μας μεταξύ συνει- 
δήσεως καί άσυνειδήτου.
3. ‘Η άποξένωση άπό τό διαρ

θρωμένο χρόνο καί χώρο.
Ή πτώση τοΰ άνθρώπου στήν χρονικό- 

τητα, ή άλλως λεγόμενον ή γένεση τής συνει- 
δήσεως τοϋ χρόνου, σημαίνει μιά διάρθρωση 
τοϋ χρόνου σέ παρελθόν, παρόν καί μέλλον. 
'H διάρθρωση όμως αύτή είναι άφ’ έαυτής 
«δεδομένη» στό χρόνο. Πέρα άπ’ αύτή τή 
δεδομένη διάρθρωσην εισάγει ό άνθρωπος μιά 
δική του, τή διάρθρωση σέ καθημερινό καί 
έορταστικό χρόνο, σέ χρόνο μόχθου καί σέ 
χρόνον άναπαύσεως. "Οταν ή έορτή ή ή Κυρια
κή ήταν άφιερωμένη στό Θεό, τότε ό άνθρωπος 
ξαναγύριζε κατά κάποιο τρόπο στήν αιωνιό
τητα. Ή έορτή ήταν ούσιαστικά γιά τόν 
άνθρωπο μιά έκ-σταση ή ύπέρβαση τοΰ 
χρόνου : στήν έορτή ό άνθρωπος βγαίνει έξω 
άπό τό χρόνο καί τόν έαυτό του. Στήν έορτα- 
στικήν ή μέρα, όταν ό άνθρωπος έορτάζη άλη- 

θινά, ή ψυχή του ξεχειλίζει. Μέ αύτό τό 
ξεχείλισμα ξεχύνεται ό άνθρωπος εκτός έαυτοϋ 
καί κοινωνεϊ μέ τούς άλλους άνθρώπους. 
Βέβαια καί στήν εργασία κοινωνεϊ κατά κάποιο 
τρόπο μέ τούς άνθρώπους μέ τούς όποιους 
συνεργάζεται. Στήν εργασίαν όμως δέν ύπάρ- 
χει ούτε τό ξεχείλισμα τό συναισθηματικό, 
πού ύπάρχει στήν έορταστικήν ήμέρα, ούτε 
καί ύπάρχει εργασία πού νά έχη καθολικό 
χαρακτήρα όπως μιά γιορτή, '(ύς πρός τό 
πρώτο ξέρομεν άπό τή ψυχιατρικήν ότι τές 
μέρες τών γιορτών οί ψυχιατρικές άνωμαλίες 
εκδηλώνονται πυκνότερες καί συχνότερες,πράγ
μα πού οφείλεται στούς ισχυρότερους ερεθισ
μούς “κοινωνίας” καί στό ότι κατά τές ήμέρες 
τών έορτών ή ψυχή μας περιορίζεται άπό 
όλιγώτερες άναστολές καί είναι κατά ταΰτα 
έκφραστικώτερη, δπερ είναι βασική προϋπό
θεση διά τήν “κοινωνία” τών άνθρώπων. ‘ύ)ς 
πρός τήν καθολικότητα τής εορτής δέν χρειά
ζεται νά ύπενθυμίσωμεν ότι καί ή πλέον περιω- 
ρισμένη έορτή, π.χ. μιά τοπική έορτή, συνδέει 
πολύ περισσοτέρους άνθρώπους άπό όποια- 
δήποτε έργασία καί, τό σπουδαιότερο, τούς 
συνδέει βαθύτερα. Είναι φανερόν ότι μέ τήν 
έορτήν ό άνθρωπος ύπερβαίνει έαυτόν καί τόν 
χρόνον (ή έξίσταται έαυτοϋ καί τοϋ χρόνου). Μέ 
αύτή τή διάρθρωση ό χρόνος, γίνεται οικείος 
καί ή άποξένωση ύπερνικάται μέχρι τίνος.

Ό σύγχρονος όμως άνθρωπος έχει χάσει 
τήν έορτή. ‘H μανία τής εργασίας, μέ τήν 
συναφή καταναλωτική συνείδηση, έχει εκ
διώξει τήν έορτήν άπό τήν ζωήν τοΰ συγχρό
νου άνθρώπου. ’Εάν διατηρούνται μερικές 
έορτές έχουν χάσει καί τόν θρησκευτικό καί τόν 
έορταστικό χαρακτήρα των καί έχουν κοσμι- 
κοποιηθή καί ίσως άκόμη έχουν έκχυδαϊσθή. 
’Ενώ ή έορτή ήταν μία τομή στόν χρόνον μέ 
περιεχόμενοV, είς τήν σύγχρονην εποχή έχει 
γίνει τελείως κενός χρόνος. ‘Η έορτή, καί ή 
Κυριακή, πού ύπάρχουν άκόμη στό ήμερολό- 
γιο τοϋ συγχρόνου άνθρώπου, έχουν χάσει 
τό νόημά των, γιατί δέν έχουν κανένα περιεχό- 
μενον είναι άπλώς ελεύθερος χρόνος· άλλο 
όμως ό ελεύθερος χρόνος καί άλλο ό έορταστι- 
κός. Ό σημερινός άνθρωπος έχει ίσως πολύ 

περισσότερον ελεύθερο χρόνον άπό τόν άνθρω
πον άλλων εποχών, έχει όμως έλάχιστον ή 
καί καθόλου έορταστικό χρόνον. ’Ακριβώς 
επειδή έχει χαθή τό έορταστικό στοιχεϊον 
άπό τόν έλεύθερον χρόνον, γι’ αύτό στόν 
έλεύθερό του χρόνον ό σύγχρονος άνθρωπος 
άντί νά χαίρεται καί νά ένώνεται μέ τούς 
άλλους, μάλλον άνιά επειδή άντικρύζει τό κενό 
μέσα του, γι’αύτό καί σπεύδει νά ψυχαγωγηθή. 
‘Η όλη όμως σπουδή γιά ψυχαγωγίαν, ή 
όποια ψυχαγωγία γίνεται ένα μέσο συγκαλύ- 
ψεως τοΰ κ3νοϋ, είναι ένας ψυχαναγκαστικός 
μηχανισμός. 'Η ψυχαγωγία, στήν προκειμένη 
περίπτωση, επικαλύπτει τήν Κυριακή τό 
κενό πού επικαλύπτει ή έργασία τήν καθημε
ρινήν. Κάτω άπό τήν έργασία καί τήν ψυχα
γωγία — καί στά δύο κεφάλαια ό σύγχρονος 
άνθρωπος σεμνύνεται ότι έχει οργανώσει καί 
αύξήσει τήν έργασία καί τήν ψυχαγωγία — 
κρύπτεται τό κενόν, ή άνία καί ή άγωνία τοΰ 
συγχρόνου άνθρώπου.

"Ετσι ό χρόνος τοΰ συγχρόνου άνθρώπου 
είναι ένας χρόνος άδιάρθρωτος, γυμνός, κενός, 
άνοίκειος.

'Η άλλη διάσταση μέσα στήν όποια ζή καί 
κινείται ό άνθρωπος είναι ό χώρος. "Οπως ό 
χρόνος τοΰ άνθρώπου δέν είναι ό χρόνος τής 
φυσικής, έτσι κι’ ό χόόρος του δέν είναι ό άστρο- 
νομικός χώρος ή ό χώρος τής φυσικής. Ό 
άνθρωπος διαρθρώνει τό χώρο του, όπως καί 
τόν χρόνο του, καί μόνο μέσα σ’ ένα τέτοιο 
διαρθρωμένο χώρο, μέσα σ’ ένα οικείο χώρο, 
ζή καί κινείται άνετα. Μέσα στόν διαρθρω- 
μένον οικείο χώρο ό άνθρωπος έντάσσεται καί 
συνδέεται μαζί του μέ πολύ ισχυρούς δεσμούς. 
Τό σημαντικώτερο λογοτεχνικό έργο τής άρ- 
χαιότητος, ή ’Οδύσσεια, είναι ή ύψίστη έξι- 
δανίκευσις τοΰ οικείου χώρου.

Κύριο χαρακτηριστικό τοΰ οικείου χώρου δέν 
είναι ή οικονομική του εύχέρεια ή δυσχέρεια, 
ή εύφορία του ή ή αισθητική του ομορφιά. 
'Η προσήλωση τοΰ άνθρώπου στόν οικείο 
χώρο, πού φαίνεται νά είναι ένα φαινόμενο 
καθολικό ή πανανθρώπινο, έχει τές ρίζες της 
σέ προσυνειδητές περιόδους τής ζωής τοΰ 

άνθρώπου όπως ή σύνδεση μέ τούς γονείς. 
Ό κύριος ρόλος τοΰ οικείου χώρου είναι ότι 
αύτός βαστάζει τή σύνδεση τοΰ άνθρώπου 
μέ τούς συνανθρώπους καί ύποβοηθεϊ τήν 
ένταξη τοΰ άνθρώπου μέσα σ’ ένα διαρθρωμένο 
χρόνο. Καί τά δύο μαζί, ή σύνδεση μέ τούς 
άλλους άνθρώπους καί ή ένταξη μέσα στό 
χρόνο, παρέχουν μιάν άσφάλεια καί άνεση 
στό άτομο. Συγχρόνως καί τά δύο άποτελοΰν, 
όπως άνεφέρθη άλλοϋ, μιάν ύπέρβαση τοΰ 
έαυτοϋ τοΰ άτόμου ή, άλλως λεγόμενον, άπο
τελοΰν μιάν ύπέρβαση ή ύπερνίκηση τής 
άπομονώσεως· μέσα άπ’ αύτή τήν ύπέρβαση 
γεννάται ή άσφάλεια, γιατί ή άπομόνωση 
δημιουργεί άνασφάλειαν. Ό ρόλος λοιπόν 
τοϋ οικείου χώρου, όπως καί τοΰ οικείου 
χρόνου, συνίσταται στό νά παρέχη άσφάλειαν 
είς τό άτομον.

Τό κύριο γνώρισμα τοΰ οικείου χώρου — 
πάρα πάνω άνεφέραμεν τήν δύναμή του ή 
ρόλο του — είναι τό εύσύνοπτον — τί ση
μαίνει εύσύνοπτο ; Άρνητικώς έκφραζόμενο τό 
εύσύνοπτον είναι τό μή-χαώδες : όπως στόν 
χρόνον έτσι καί στόν χώρο τό χαώδες, τό μή 
εύσύνοπτο, δημιουργεί άνασφάλειαν. Τί ση
μαίνει χάος στόν χώρο ; Ό χώρος, τόν όποιον 
άντιλαμβανόμεθα, δέν είναι άφ’ έαυτοϋ χαώ
δης· γίνεται χαώδης άναλόγως τοΰ πώς τόν 
γεμίζομεν ή τόν πληρώνομεν. Τί είναι τό 
πλήρωμα τοΰ χώρου ; Τό πλήρωμα τοΰ 
χώρου είναι άνθρωποι καί πράγματα. "Οταν 
ένας χώρος «ύπερπληροΰται» άπό μυριάδες 
άνθρώπους καί άπό ούρανομήκεις ούρανοξύστες 
μέ τά άπειρα παράθυρα των, τότε γίνεται 
άνοίκειος. Ό χώρος τών σημερινών μεγα- 
λουπόλεων είναι σύμφωνα μέ αύτά άνοίκειος, 
έν άντιθέσει πρός τόν χώρο τών μικρών πόλεων 
καί τών χωριών. Παρ’ όλον ότι ό χώρος όπου 
έγεννήθη καί έμεγάλωσε κανείς, έστω καί άν 
αύτός είναι ό χώρος τής μεγαλουπόλεως, είναι 
οικείος, διότι πρός τοΰτον συνδέεται παιδιόθεν, 
όμως δέν παύει νά ύφίσταται τό γεγονός ότι 
τό πλήρωμα τοΰ χώρου έχει μεγάλη σημασία 
διά τήν διάρθρωσή του καί επομένως διά τήν 
οικειότητα ή τήν άνοικειότητά του. Μία 
συνήθης αιτία τής άνοικειότητος τοΰ χώρου 
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είναι ή συνεχής, καί μάλιστα ταχύτατη, αλ
λαγή του πληρώματος του χώρου, διά τής 
όποιας ό χώρος αλλάζει διαρκώς φυσιογνω
μίαν, ώστε πριν ό άνθρωπος έξοικειωθή με μία 
φυσιογνωμία του χώρου άκολουθεί άλλη.

Εις τήν άνοικειότητα τοϋ χώρου συμβάλλει 
καί ή ταχύτης μετακινήσεως τοϋ άνθρώπου. 
Μέ τό άεροπλάνο τίθεται ό άνθρωπος βίαια 
καί άπότομα μέσα σ’ ένα νέον άνοίκειο χώρο 
πριν καλά-καλά άποσπασθή άπό τον οικείον 
χώρον τής ιδιαιτέρας του πατρίδος.

’Ενώ ή ΰπερνίκηση τών άποστάσεων καί ή 
κατάκτηση τοϋ διαστήματος μεγαλώνει κατα
πληκτικά τήν άκτϊνα τοϋ χώρου μας, εμείς 
άπό τήν άλλην τόν στενεύαμε περιορίζοντες 
τό χώρο τής οικίας. Κοιτάξετε τή διαμόρφω
ση τοϋ χώρου στή σύγχρονην άρχιετεκτονική : 
τά δωμάτια είναι, συγκρινόμενα προς τά πα- 
λαιότερα, πολύ στενόχωρα. Μέσα στά στε
νόχωρα σύγχρονα δωμάτια τών πολυκα
τοικιών ό άνθρωπος συμπιέζεται κυριολεκτικά 
στον χώρο, σάν μέσα σέ κελλιά ή κλουβιά, 
ενώ έξω — τί ειρωνεία — ό χώρος, τό διά
στημα απλώνεται άπειρο. "Ετσι ό οίκεΐος 
χώρος, πού έχει πρωταρχικώς τήν ύπόστασή 
του στην οίκία γίνεται στενόχωρος καί πλη
κτικός, ώστε ή οικία νά μην είναι πλέον ό 
εύχάριστος, ό άνετος, ό οικείος χώρος.

4. ‘Η άποξένωση άπό τόν πολι
τισμό.

Τά ζώα ζοΰν ένταγμένα καί προσηρμοσμένα 
μέσα στή φύση πού είναι τό οικείο τους περι- 
βάλλο. Ό άνθρωπος όμως έν συγκρίσει πρός 
τά ζώα είναι ξένος μέσα στή φύση, διότι ούτε 
έκ φύσεως ένταγμένος καί προσηρμοσμένος 
είναι στή φύση, ούτε άποτελεϊ ενα μόριο 
της όπως τά ζώα. ’Ακριβώς τό διακριτικό 
τοϋ άνθρώπου άπό τά ζώα είναι ότι αύτός 
έχει πάρει άπόσταση άπό τή φύση ώστε νά 
τήν έχει έναντι του, νά είναι άντικείμενον. 
Εις άναπλήρωση αύτής του τής άποξενώσεως 
άπό τή «μητέρα» φύση άναπτύσσει ό άνθρωπος 
ένα δικό του περιβάλλον, μέσα στό όποιο καί 
διά τοϋ όποιου ζή, τόν πολιτισμό.

Ό πολιτισμός γίνεται τό νέο πλαίσιον μέσα 

στό όποιον ό άνθρωπος προσαρμόζεται καί 
εντάσσεται ώστε νά αισθάνεται οίκοι. Τό 
σημαντικώτερον είναι ότι ό πολιτισμός γίνεται 
ή βάση τής κοινωνίας, τό βάθρον έπί τοϋ 
όποιου συναντώνται καί συνενώνονται οί 
άνθρωποι. 'Η άνθρωπίνη κοινωνία, έξω τής 
όποιας ό άνθρωπος ώς άνθρωπος δεν ή μπορεί 
νά ύπάρχη, ύφίσταται μόνον έφ’ όσον βαστά
ζεται ύπό τοϋ πολιτισμού. Μέ άλλα λόγια 
ό άνθρωπος ύπερνικά τήν άπομόνωση του διά 
τοϋ πολιτισμού, διά τοϋ όποιου κοινωνεϊ μέ 
άλλους άνθρώπους· μετέχων κάθε άνθρωπος 
στον πολιτισμό, συνενώνεται διά τούτου ώς 
τοϋ κοινού, μέ τούς άλλους άνθρώπους.

’Επειδή ό άνθρωπος μετέχει στον πολιτισμό 
— δηλ. ήθη, έθιμα, ιδέες καί σύμβολα — άπό 
μικρός άφομοιώνει αύτά κατά τέτοιον τρόπον 
ώστε νά ταυτίζεται πρός αύτά, νά ζή ή νά τά 
θεωρή ώς μέρος τού εαυτού του ή ώς τόν ίδιο 
τόν έαυτό του. Μέ αύτή τήν ταύτιση επι
τυγχάνεται ή ύψίστη δυνατή κοινωνία (επι
κοινωνία) καί ένότης τών άτόμων διότι, μετέ- 
χοντα τά άτομα στον πολιτισμό, μετέχουν 
καί άλλήλων. Ή μέθεξη ή μετοχή αύτή είναι 
ή πραγματική ή πρωταρχική κοινωνία. Τά 
ήθη, τά έθιμα, τές ιδέες, τές άξιες καί τά σύμβο
λα θεωρούν οί άνθρωποι καί οί κοινωνίες ώς 
τήν κοσμολογικήν ή όντολογικήν τάξη. Μέσα 
άπό μία τέτοιαν αίσθησην ό άνθρωπος προχω
ρεί πέρα άπό τήν κοινωνία καί τόν πολιτισ
μό καί κοινωνεϊ μέ τό σύμπαν! Είναι αύτονό- 
ητον ότι σέ τέτοια περίπτωση καί ή πολιτεία, 
πού δέν διακρίνεται άκόμη άπό τήν κοινωνία, 
ταυτίζεται μέ μίαν κοσμολογικήν ή όντολογι- 
κή τάξη. "Ετσι ό άνθρωπος είναι ένταγμένος 
μέσα σέ μιά τάξη πολιτισμού, πολιτείας καί 
κοινωνίας καί κόσμου, στήν όποιαν τάξην όλα, 
πολιτισμός, πολιτεία, κοινωνία καί κόσμος 
συμπίπτουν εις μίαν ένότητα. Ό άνθρωπος 
πλήρως προσηρμοσμένος καί ένταγμένος μέσα 
εις μίαν τέτοιαν τάξην αισθάνεται οίκοι, άνετα 
καί άσφαλής. Τέτοια περίπτωση είναι ή 
άρχαϊκή εποχή τών Ελλήνων.

Σιγά σιγά όμως ή πολιτεία άρχίζει νά 
διΐσταται άπό τήν κοινωνίαν μεταξύ πολι
τείας καί κοινωνίας δημιουργεϊται μία διάσταση 

ή άποξένωση. Ό πολιτισμός δέν είναι πλέον 
ή κοσμολογική ή όντολογική τάξη άλλά μία 
ύποκειμενική περίπτωση μιας όμάδος άνθρώ- 
πων- δέν είναι πλέον «φύσε ι» ά λ λά 
«θέσει» ή ν ό μ ω. Ό νόμος τών άνθρώ- 
πων δέν είναι πλέον ό αύτός μέ τόν κοσμολο
γικό νόμο. Τά ήθη καί τά έθιμα, οί ιδέες 
καί οί άξίες χάνουν τόν αύθορμητισμόν καί 
τήν αμεσότητα των. Δέν επιβάλλονται άφ’ 
εαυτών άλλά διά τής άμέσου ή εμμέσου βίας. 
Ό άνθρωπος λαμβάνει άπόστασην άπό τά 
κωδικοποιηθέντα ήθη καί έθιμα, άπό τό 
νόμο, καί αισθάνεται ξένος πρός αύτά Ή 
ένότης άνθρώπου, κοινωνίας καί πολιτείας 
διασπαται· άλλο είναι ό άνθρωπος, άλλο ή 
κοινωνία, άλλο ή πολιτεία. ‘Η πολιτεία δέν 
είναι πλέον ή κοινωνία άλλά τό σύστημα τών 
κωδικοποιημένων νόμων πού ψηφίζονται άπό 
άντιπροσώπους τού λαού πού συζητούν καί 
παζαρεύουν καί άλλάσσουν νόμους σέ λίγες 
ώρες. ’Ενώ τά ήθη καί έθιμα, πού άποτελοΰν, 
τήν ψυχή τής κοινωνίας δέν άλλάσσουν 
αίσθητώς, ή τούλάχιστον πριν λίγα χρόνια 
ή άλλαγή των δέν ήτο αισθητή, οί νόμοι, ή 
ψυχή τής πολιτείας, άλλάσσουν πολύ γρή
γορα ώστε νά ύπονομεύουν τήν έννοια τής 
σταθερότητας. Μέ τήν μετάβασην άπό τά 
ήθη, έθιμα είς τούς νόμους καί τό δίκαιον τής 
πολιτείας, μέ τήν διάσταση κοινωνίας πολιτείας 
γεννάται στήν ψυχή τοϋ άνθρώπου ή άνασφά- 
λεια. Τό περιεχόμενο τής συνειδήσεως του, 
πού ήτο έως τώρα τά ήθη καί τά έθιμα, σχε- 
τικοποιεϊται καί γίνεται άβέβαιον. Ό άν
θρωπος χάνει έτσι καί τήν ταυτότητα έαυτοΰ, 
διότι, μέσα άπό ένα σταθερό περιεχόμενον τής 
συνειδήσεώς του, είχε μίαν ταυτότητα μέ τό 
νά ταυτίζη έαυτόν πρός τό περιεχόμενον τής 
συνειδήσεώς του, ήτοι τά ήθη καί τά έθιμα. 
Διότι φαίνεται ότι ό άνθρωπος συνήθως έχει 
μιά ταυτότητα έφ’ όσον κατορθώνει νά ταύτιση 
έαυτόν πρός κάτι τό σταθερόν. Μέ τούς 
νόμους δέν ή μπορεί ό άνθρωπος νά δημιουργή- 
ση μίαν αίσθηση ταυτότητας έαυτοΰ, διότι, 
όπως εϊπαμεν, άπό τούς νόμους λαμβάνει ό 
άνθρωπος άπόσταση. Μέχρι σήμερα δέν γνω
ρίζομε περίπτωσην άνθρώπου ό όποιος νά 

έταυτίσθη μέ τούς νόμους. 'Η περίπτωση 
τοϋ Σωκράτους είναι φαινομενική, διότι οί 
νόμοι, πρός τούς όποιους ό Σωκράτης ταυτί
ζεται, είναι ήθη καί έθιμα καί όχι πολιτεία καί 
νόμοι. Τό πλήρωμα τής άνθρωπίνης συνειδή- 
σεως, όσον άφορά τήν συμβίωση καί τά συ
ναφή, είναι ήθη καί έθιμα, ιδέες καί άξίες καί 
σύμβολα καί όχι νόμοι πολιτειακοί. Ή απώ
λεια τής συναισθήσεως μιας ούσιαστικής ταυ- 
τότητος βάσει τοϋ περιεχομένου τής συνειδή- 
σεως είναι προφανώς άποξένωση, όχι μόνον 
άπό τόν πολιτισμόν, άλλά καί άπό τόν έαυτό 
μας.

Ή μετάβαση τοϋ άνθρώπου άπό τό φύσει 
είς τό θέσει είναι ή μετάβαση άπό τήν 
άσφάλειαν στήν άνασφάλειαν, άπό τήν βεβαι
ότητα στήν άβεβαιότητα. 'Η μετάβαση αύτή 
είναι μία άποξένωση, διότι όπως άναφέραμε 
προηγουμένως, μέ αύτή τή μετάβαση κλονί
ζεται ή χάνει ό άνθρωπος τήν ταυτότητά του, 
άφοϋ ή συνείδησή του μένει κενή.

’Ενώ όμως ή άλλαγή καί ή μετάβαση έκ τοϋ 
φύσει είς τό θέσει συνεπάγεται άποξένωση, 
τούτο δέν σημαίνει ότι δέν ύφίσταται κίνδυνος 
άποξενώσεως άπό τήν άντιθετη πλευράν, 
δηλ. άπό τής πλευράς τής στατικότητος 
Ό πολιτισμός ώς ήθη, έθιμα, ιδέες, άξίες καί 
σύμβολα άλλάσσει άνεπαισθήτως. ’Εάν αύτή 
τήν άλλαγή δέν παρακολουθήσουν δι’ άρκετόν 
καιρόν ώρισμένοι κοινωνικοί θεσμοί καί ιδρύ
ματα διατρέχουν τόν κίνδυνον νά καταστούν 
άναχρονιστικοί. ’Εάν τό άτομον συνδέεται 
συναισθηματικώς άρκετά δυνατά μέ τέτοιους 
θεσμούς καί Ιδρύματα, είναι πιθανόν ή προσή
λωσή του πρός αύτά νά έμποδίση τήν δημιουρ
γικήν έκ μέρους του άντιμετώπιση τών προ
βλημάτων του. Ή προσήλωσή του πρός τά 
ιδρύματα καί θεσμούς σέ τέτοια περίπτωση 
γίνεται μία στείρα προσκόλληση σέ νεκρούς 
τύπους. Είναι φανερόν ότι σέ τέτοια περί
πτωση έχομε ν άποξένωση, διότι εάν στήν 
περίπτωση πού άναφέραμεν προηγουμένως 
έχωμεν ένα κενόν εις τήν συνείδηση, τώρα 
έχομεν μία συνείδηση μέ ένα νεκρόν πλήρωμα. 
Τόσον τό κενό τής συνειδήσεώς όσον καί τό 
νεκρόν πλήρωμα είναι άποξένωση.
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Ένώ ό άνθρωπος μέ τή κενή συνείδηση περι
πίπτει εις ένα μηδενισμόν καί είς μίαν απραξίαν, 
ό άνθρωπος μέ τό νεκρόν πλήρωμα τής συνει- 
δήσεως γίνεται ένα ένεργούμενον, ένα αίτιατόν, 
ένα ρομπότ των νεκρών τύπων καί ιδεών 
Πράττει ωθούμενος από ξέν3ς προς εαυτόν 
δυνάμεις σάν ένα άνδράποδον. Ό βαθύτερος 
πυρήνας του άνθρώπου, τής δημιουργικής 
καταφάσεως ένός περειχομένου τής συνειδή- 
σεως, χάνεται. ’Επίσης ή ταυτότης τοϋ άν
θρώπου χάνεται, διότι, εάν ό εχων κενήν τήν 
συνείδηση, δεν έχει κάτι πρός τό όποιο νά 
ταυτισθή καί δι’ αύτής τής ταυτίσεως νά 
άναχθή στήν ταυτότητα έαυτοΰ, ό έχων 
νεκρόν πλήρωμα συνειδήσεως, επειδή ταυτί
ζεται πρός κάτι τό νεκρόν, έχει άφ’ ένός μίαν 
ψυχαναγκαστικήν ταύτιση καί ταυτότητα καί 
άφ’ έτέρου μίαν ψευδοταυτότητα διότι ταυτί
ζεται πρός κάτι τό νεκρόν, τό μή ύπάρχον ή 
τό σκαιώδες.

5. 'Η άπώλεια του συγκεκριμένου.
‘H αφαίρεση είναι «αισθητή» σήμερα σέ 

πολλές περιπτώσεις. ΧΟχι μόνον ή επιστήμη 
προχωρεί όλοέν καί περισσότερον πρός τήν 
άφαίρεσην, αλλά καί άλλες δραστηριότητες 
τής ζωής τείνουν σήμερα περισσότερον πρός 
τήν άφαίρεση. Τήν άφαίρεσην είς τήν προ
κειμένη περίπτωση άντιλαμβανόμεθα ώς τήν 
άπώλειαν τοϋ συγκεκριμένου, τήν όποια συ- 
ναντοΰμεν σέ τέτοια φαινόμενα ώς τήν μαζικο- 
ποίηση, τήν γραφειοκρατία, τήν στατιστική, 
τήν τεχνική, τήν πολιτεία καί οικονομίαν. ”Αν 
ό Κήρκεγκααρτ, πού έπανεστάτησε εναντίον 
τής άπωλείας τοϋ συγκεκριμένου προσώπου 
διά τής μάζης καί τής έγελιανής φιλοσοφίας, 
έζοϋσε σήμερα, θά είχεν νά έπαναστατήση καί 
εναντίον τής στατιστικής τής γραφειοκρα
τίας καί τής οικονομίας καί όχι μόνον εναντίον 
τής μάζης, τής πολιτείας καί τής φιλοσοφίας.

'Η άφαίρεση είς τήν σύγχρονη ζωήν έχει 
πολλές σημασίες. Εις τήν τέχνην είναι τό 
μή-θεματικόν, είς τήν κοινωνικήν ζωήν ή άνω- 
νυμία καί ό μέσος όρος, εις τήν εργασίαν ή 
άπρόσωπη εργασία καί ή μεσολάβηση τών 
μηχανών.

Τό κοινόν είς όλες αύτές τές περιπτώσες 
είναι ή άπουσία ή ή άπώλεια τοϋ συγκεκρι
μένου. Είς τήν περίπτωση τής τέχνης ύπάρχει 
ό ισχυρισμός, εκ μέρους τών καλλιτεχνών, ότι 
μέ τήν άφηρημένη τέχνη φθάνουν στό ούσιώ- 
δες. Είναι άλήθεια ότι ή άφαίρεση στήν λο
γικήν είναι μία δήλωση τής κοινής ούσίας, 
δηλ. τοϋ κοινοϋ τί έστί μιας τάξεως πραγμά
των. Είς τήν περίπτωσην αύτήν ή έννοια 
είναι ό άντιπρόσωπος τών επί μέρους : εδώ 
δηλ. ή άφαίρεση είναι μία άντιπροσώπευση 
καί πληρεξουσιοδότηση.

Οί συγκεκριμένες περιπτώσεις παραιτούνται, 
τρόπον τινα, τής άτομικής των ιδιοτυπίας διά 
νά άναλωθοΰν είς τό κοινό, τήν έννοιαν. Έφ’ 
όσον μία τέτοια λογική άφαίρεση γίνεται στήν 
επιστήμη καί στή γνώση καί δέν προεκτείνεται 
στήν πράξη ή εκ τής άφαιρέσεως αύτής άποξέ- 
νωση δέν είναι φοβερή. Ή άποξένωση διά 
τής άφαιρέσεως είς τήν επιστήμην καί γνώση 
έγκειται είς τό ότι ό επιστήμων ή ό φιλόσοφος 
άπομακρύνεται άπό τήν συγκεκριμένη πραγμα
τικότητα, άπό τά καθέκαστα πράγματα καί 
κινείται μέσα σέ ώρισμένους τύπους (καλούπια), 
άφοΰ ή έννοια είναι ένας τύπος. Ό εκ τής 
λογικής άφαιρέσεως κίνδυνος τής άποξενώσε- 
ως γίνεται μεγάλος, όταν γίνεται προσπάθεια 
νά ένταχθή ό άνθρωπος, ό συγκεκριμένος, ό 
ζωντανός άνθρωπος, μέσα είς αύτό τόν τύπον, 
δηλ. τήν έννοιαν, τής άφαιρέσεως. Διότι διά 
νά ένταχθή μέσα σέ ένα τέτοιο τύπον ό συ
γκεκριμένος άνθρωπος, διά νά τυποποιηθή 
δηλ., πρέπει νά συνθλιβή ή συγκεκριμένη του 
ύπαρξη μέτά ίδιάζοντα χαρακτηριστι
κά της καί τήν ΐδιάζουσα σύνθεσή της, μέ τήν 
αίσθηση τής χρονικότητος καί τής εκλογής. 
Οί ίδιοι κίνδυνοι υφίστανται καί στήν περί
πτωση τοϋ μέσου όρου. Ό περίφημος μέσος 
όρος, τοϋ όποιου τήν σημασίαν διά λογιστικές 
καί θεωρητικές περιπτώσεις κανείς δέν ή μπορεί 
νά παραβλέψη, δέν είναι τίποτε άλλο παρά 
μία μεγαλειώδης άφαίρεση ή έννοια, μέ άρι- 
θμητικήν όμως μορφήν. Καί ό μέσος όρος, 
όπως ή έννοια, είναι μία παραβίαση τών 
συγκεκριμένων καθ’ έκαστον πραγμάτων καί 
προσώπων, καί εις τήν περίπτωση τής γνώ- 

σεως άκόμη, παρά τήν άξίαν πού ή μπορεί νά 
έχη εξ ώρισμένης έπόψεως. "Οταν όμως βάσει 
αύτοΰ τοϋ μέσου όρου θελήσωμεν νά κρίνωμεν 
πρόσωπα είς τήν πράξη καί «άπαιτήσωμεν» 
τήν συμμόρφωσή των πρός αύτόν τότε κατα
φαίνεται όλη ή καταπάτηση τοϋ συγκεκρι
μένου προσώπου. Ή μπορεί ή άφαίρεση — 
ώς έννοια καί ώς μέσος όρος νά είναι μία οικο
νομία τής σκέψεως· όμως ή οικονομία αυτή 
γίνεται εις βάρος τοϋ συγκεκριμένου άτόμου. 
’Εάν βεβαίως ή χρήση τής έννοιας, καί πρό 
πάντων τοϋ μέσου όρου, γίνεται άπλώς διά 
προσανατολιστικούς ή κατατοπιστικούς λό
γους, τότε ό κίνδυνος τής άποξενώσεως ώς 
παραβιάσεως τοϋ συγκεκριμένου ελαττώνεται.

Τόν κίνδυνον καί είς τήν θεωρητική καί είς 
τήν πρακτικήν εφαρμογήν τόν εϊδαμεν είς 
επιστημονικές καί πολιτικές θεωρίες όπου ή 
άφαίρεση παρουσιάσθη ύπό τήν μορφή τής 
άναγωγής είς ένα ελάχιστο παρονομαστή. 
Μερικές επιστήμες έκαμαν μεγαλειώδεις άφαι- 
ρέσεις μέ τήν άναγωγήν όλης τής ζωής καί 
ύποστάσεως τοϋ άνθρώπου εις μίαν έννοιαν, 
ή όποια ήταν μία μονόπλευρη άφαίρεση. Οί 
περιφημότερες ίσως άφαιρέσεις ήταν ή βιολο- 
γιστική καί ή ψυχολογιστική. Ή βιολογία 
— ώς βιολογισμός — άνήγαγεν δλον τόν 
άνθρωπον σέ μιάν ή δύο βιολογικές όρμές. 
Τό ίδιο καί ή ψυχανάλυση τοϋ Φρόϋντ άνή- 
γαγε τόν άνθρωπον είς μίαν άρχικώς ορμήν, 
τήν γενετήσιον, άργότερα δέ έπρόσθεσεν καί 
τήν όρμή τοϋ θανάτου. Οί προλήψεις αύτές 
δέν έμειναν θεωρίες άλλά διωχετεύθησαν 
είς άρκετές περιπτώσεις καί είς τήν πράξη· 
ό άνθρωπος, ό συγκεκριμένος άνθρωπος μέ 
τές πνευματικές του άνησυχίες, μέ τούς πόθους 
του, τές ελπίδες του, τή μεταφυσική του, συμπι
έζεται μέσα είς ένα βιολογιστικόν τύπον 
κατασκευασμένον κατ’ εικόνα καί ομοίωση 
τοϋ ζώου ή τοϋ ψυχασθενούς. Καί γιατροί 
καί κοινωνιολόγοι καί πολιτικοί προσπάθη
σαν στή θεωρία καί στή πράξη νά άναγάγουν 
τόν συγκεκριμένον άνθρωπο σ’ αύτή τήν 
άφαίρεση.

Είς τήν κοινωνικήν ζωήν ή άφαίρεση εμφα
νίζεται ώς ή άνωνυμία. ‘Η άνωνυμία όμως 

αυτή δέν είναι ή άνωνυμία τής ανθρωπότητας, 
δηλ. ή άνωνυμία ή όποια κατ’ ανάγκην ενυ
πάρχει στό λόγο καί τά αισθήματα μου όταν 
λέγω ή άνθρωπότης· ή άνωνυμία πού έπιση- 
μαίνομεν έδώ είναι ή άνωνυμία τοϋ πλησίον. 
’Ανώνυμος είναι ό πλησίον μου, ό συγκάτοικός 
μου είς τήν πολυκατοικίαν, ό συν-εργάτης 
μου στό άπέραντον έργοστάσιον, ό συνά
δελφός μου είς τό σχολεϊον τών εκατόν καθη
γητών, ό μαθητής άπέναντι μου στό σχολεϊον 
τών δύο χιλιάδων μαθητών, ό προϊστάμενος 
ή υφιστάμενός μου μέσα εί ς τόν άπρόσωπο 
γραφειοκρατικόν οργανισμόν εις τόν όποιον 
είμαι διωρισμένος, ό συμπολίτης ή συνδημότης 
μου πού συναντώ στό δρόμο. Αυτόν τόν 
πολύ πλησίον μου, τόν όποιον μέσα στές 
παλαιότερες ευσύνοπτες κοινότητες 
έγνώριζα ώς πρός τήν καταγωγή του, τήν 
οΐκογένειά του, τά προβλήματά του, σήμερα 
τόν βλέπω απλώς ώς μίαν άνθρωπίνη μορφήν. 
Δέν γνωρίζω τίποτε τό συγκεκριμένο δι’ 
αύτόν, τίποτε άπό τήν ιστορία του, άπό τά 
προσωπικά του. ‘Η άφαίρεση κατά ταϋτα 
στή περίπτωση τοϋ ανωνύμου πλησίον μου 
έγκειται είς τήν άοριστία του· είναι ό πλησίον 
μου κάτι τό άόριστο, τό άγνωστον, άπλώς 
μιά περίπτωση άπό τές άμέτρητες περιπτώσεις 
πού λέγονται άνθρωπος. Πώς αύτός ό πλη
σίον, ό ανώνυμος, ό άόριστος, άπό τόν όποιον 
έχει άφαιρεθή τό συγκεκριμένον ώστε ώς 
μοναδική του ιδιότητα νά γνωρίζω ότι είναι 
άνθρωπος, πώς νά μή μοϋ είναι ξένος άφοΰ 
δέν είναι παρά μία άφαίρεση ; ’Άν μερικοί 
ίσχυρισθοϋν ότι παρ’ όλα ταϋτα άγαποΰν 
αύτό τό άόριστο καί άνώνυμο, μήπως παθαί
νουν σάν τόν τύπο πού περιγράφει κάπου ό 
Ντοστογιέφσκι, ό όποιος τύπος έκόπτετο ύπέρ 
τής άνθρωπότητος καί ήτο έτοιμος νά θυσιασθή 
δι’αύτήν, πλήν όμως δέν ή μπορούσε νά άγαπή- 
ση κανένα άπό τό συγκεκριμένο του περιβάλ
λον, άπό τούς γνωστούς του δηλαδή.

Τό συγκεκριμένο χάνει ό άνθρωπος επίσης 
στήν εργασία του. 'H άνάπτυξη τής τεχνι
κής έχει σήμερα διαμορφώσει όρους εργασίας 
πού εύνοοϋν τήν άπώλεια τοϋ συγκεκριμένου· 
άλλοτε ό έργαζόμενος άπετελείωνε τό έργον 
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του ώστε έβλεπε τό συγκεκριμένου αποτέλεσμα 
των μόχθων του. Σήμερα μέ την πολύ προ- 
προχωρημένη κατανομή του έργου καί τήν 
δημιουργία των μεγάλων εργοστασίων ό 
εργάτης έκτελεϊ ένα έλάχιστον μέρος τού όλου 
έργου, είς περίπτωση δέ μεγάλων καί πολύ
πλοκων έργων ένα πραγματικά άπειροελά- 
χιστο μέρος, ώστε νά μή άντιλαμβάνεται ποτέ 
συγκεκριμένα τό έργο του. Είς ένα υπόδημα 
π.χ. ξέρει ότι αύτός έχει βάλει τές ραφές· τό 
αίσθημα ίκανοποιήσεως πού έδιδεν εις ένα 
παλαιότερον υποδηματοποιόν ή θέα τοϋ 
υποδήματος, τό όποιον αυτός κυρίως είχε 
κατασκευάσει, δεν ύπάρχει διά τόν σύγχρονον 
τεχνίτη καί εργάτην ενός εργοστασίου ύπο- 
δημάτων. ’Εκτός αυτών εκείνο πού προέχει 
σήμερα είναι ή ποσοτική ή μαζική παραγωγή 
καί όχι ή ποιοτική. Ό σημερινός εργαζόμενος 
κατά ταϋτα έχει χάσει τήν αίσθηση τοϋ 
συγκεκριμένου δημιουργήματος, δεν νοιώθει 
πλέον τήν εργασία του ώς συγκεκριμένη 
πράξη ή έργον, άλλ’ άπλώς ώς εργασία, τής 
όποιας κύριος χαρακτήρ είναι ή ά π α σ χ ό- 
λ η σ η. *Η  εργασία, ή όποια άλλοτε έγίνετο 
συγκεκριμένη εργασία, διότι τό άποτέλεσμα 
ήτο συγκεκριμένου έργου, σήμερα είυαι άφη- 
ρημέυη έργασία. Βέβαια ή συλλογική έργασία 
τώυ σημεριυώυ μεγάλωυ έργοστασίωυ έχει 
άπό μία άποψη τήυ άξια τής συνεργασίας· 
οι συυεργαζόμευοι όμως είυαι τόσοι πολλοί 
ώστε τό πολλοστημόριο τής εργασίας ή συμ
βολής του καθευός νά είυαι τόσο μικρό σάυ 
τά κλάσματα έκεϊυα μέ του παρουομαστή 
τώυ χιλιάδωυ, τά όποια δέ συναντούμε ποτέ 
στήυ πραγματικότητα, άλλά τά σχημα- 
τίζομευ λογκώς - πλασματιικώς. “Ετσι έπει- 
δή ή συμβολή του συυεργάτου είς έυα 
έργου είυαι έυα πλασματικού πολλοστημόριου 
καταυτά καί ή έργασία του υά εΐυαι πλασμα
τική, καί τό μόυου πραγματικό πού τής μέυει 
υά εϊυαι ή άπασχόληση. Πώς μπορεί υά έχη 
ύπό τοιαύτας συυθήκας έυας έργαζόμευος 
συγκεκριμέυηυ αίσθηση τού έργου του ; ‘Η 
σύγχρονη εποχή έφθασευ όχι μόυο στό άπειρο- 
ελάχιστο τής ύλης άλλά καί στό άπειροελά- 
χιστο τής εργασίας.
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Δέυ είυαι δύσκολο κατόπιυ τώυ όσων ελέχ- 
θησαυ υά άυτιληφθή καυείς ότι ό σημεριυός 
έργαζόμευος, μέ αυτή τήυ άπώλεια του συγκε- 
κριμέυου, εύκολα άποξευώυεται καί άπό τήυ 
έργασία καί άπό τό έργου του, ώστε παρ’ 
όλου ότι ή έργασία γίυεται σήμερα κατά 
καυόυα ύπό συυθήκας πολύ άυετωτέρας καί 
γευικά καλυτέρας παρά είς οίαυδήποτε άλληυ 
έποχήυ, όμως ό έργαζόμευος αΐσθάυεται τήυ 
έργασίαυ ώς άγγαρείαυ καί άπλήυ άπασχό
ληση διά τήυ είσπραξη του ήμερομισθίου ή 
καί ώς έυα τρόπο καταπιέσεως τής πλήξης 
ή όποια τόυ τυραυυεϊ στόυ έλεύθερο του χρόυο.

Εις τήυ τέχυηυ ή, άπώλεια του συγκεκριμέ- 
υου είυαι τό μή θεματικού ή, είς περίπτωση 
θεματικής τέχνης, ή έκφραση διά συμβόλων 
μαθηματικών-γεωμετρικών. Καί εις τές δύο 
περιπτώσεις προφανώς πρόκειται περί άφαι- 
ρέσεως· διότι έάν δέν έχη ή τέχνη συγκεκρι- 
μένον θέμα, τό πολύ-πολύ γίνεται μία άλλη- 
γορία, πιθανώτερον δέ μία άφαίρεση, άφού 
άπομακρύνεται άπό κάθε συγκεκριμένη περί
πτωση, όχι διά νά έκφράση κάτι, διότι άκριβώς 
ή άφηρημένη μή-θεματική τέχνη δέν έκφράζει 
(ή παριστάνει) κάτι, άλλά δημιουργεί ή συνδέει 
κάτι, άπό χρώματα, σχήματα ή λέξεις. Έάν 
πάλιν είναι θεματική άλλ’ ή έκφρασή της είναι 
μαθηματική-γεω μετρική πάλιν είναι άφηρη
μένη, διότι τό γεωμετρικόν είναι κατ’ έξοχήν 
άφαίρεση· ήμπορεϊ π.χ. νά άναγάγη τόν 
άνθρωπον είς μερικές γραμμές καί τρίγωνα, 
πράγμα τό όποιον σημαίνει άφαίρεση.

Είς τήν περίπτωση τής τέχνης ή άφαίρεση 
ώς άπώλεια τοϋ συγκεκριμένου δέν φαίνεται 
νά έχη τήν ίδια σημασία καί βαρύτητα πού 
έχει είς τές άλλες περιπτώσεις πού άνεφέραμεν. 
Είναι ένα έρώτημα πού δέν ήμποροΰμεν υά 
άπαντήσωμεν εύκολα, άυ δηλ. τό μή-θεματικό 
καί ή γεωμετρική έκφραση σημαίνουν άποξέ- 
νωση.

6. Ή τεχνική καί ή αύτοσυνει- 
δ η σ ί α.

‘Η ταυτότης τοϋ έαυτοϋ, ώς άνεφέρθη άνω- 
τέρω, ύποβοηθεΐται ή καί επιτυγχάνεται μέ 
τη ταύτιση τοϋ άνθρώπου προς ένα σταθερό 

περιεχόμενο τής συνειδήσεως. Ή ταυτότης 
ήμπορεϊ νά ύποβοηθηθή καί άπό τό δημιούρ
γημα ή τά δημιουργήματα τοϋ άνθρώπου· 
δημιουργών ό άνθρωπος κάτι αύτοβεβαιώ- 
νεται καί κατά κάποιον τρόπον, προσκρούων 
είς τό έργον του επιστρέφει είς τόν εαυτόν του 
καί συναισθάνεται έτσι τήν ταυτότητά του. 
Είς τήν σύγχρονη ν εποχήν ό άνθρωπος 
έχει, διά τής τεχνικής, πραγματικά τε
ράστια έργα καί δημιουργήματα- θά 
πρέπει κατά ταϋτα νά έχη καί μία 
ζωηρήν αύτοβεβαίωση καί ταυτότητα. Αύτό 
πράγματι γίνεται, κι’ ίσως μάλιστα καθ’ ύπερ- 
βολήν, ώστε ό σύγχρονος άνθρωπος νά έχη 
όχι άπλώς μίαν αύτοβεβαίωση, ή όποια είναι 
προϋπόθεση διά τήν ταυτότητα, άλλά καί 
μίαν ύπεροψίαν έναντι τών προηγουμένων 
γενεών καί εποχών ή ύπεροψία όμως αυτή 
— θά μπορούσαμεν αύτή τήν ύπεροψία νά 
τήν όνομάσωμεν ιστορικήν ύπεροψίαν — είναι 
μία επικάλυψη τής ταυτότητος μας, άφού δέν 
μάς επιτρέπει νά ΐδοϋμε τόν πραγματικό μας 
εαυτόν. ‘Η άπόκρυψη όμως ή επικάλυψη 
τοϋ έαυτοϋ μας είναι άποξένωση.

'O μεγάλος όμως κίνδυνος τής τεχνικής προ
έρχεται άλλοθεν : άπό τό γεγονός ότι ένώ ή 
τεχνική είναι δημιούργημα τοϋ άνθρώπου, 
όμως στό τέλος καταντά νά δημιουργή — 
όχι σέ μιά διαλεκτική σχέση — τόν άνθρωπον. 
Ό άνθρωπος ό δημιουργός τής τεχνικής γίνε
ται ύποχείριος τής τεχνικής· αύτή τοϋ ρυθμί
ζει τήν κοινωνική συμβίωση, τές ιδέες του, τήν 
νοοτροπία. Ό άνθρωπος άπό δημιουργός 
γίνεται δημιουργούμενον. Ό Μάρξ πρώτος 
εϊδεν σαφώς καί έξέφρασεν μνημειωδώς αύτό τό 
φαινόμενον στή ζωή τού νεωτέρου άνθρώπου, 
τό φαινόμενον δηλ. κατά τό όποιον ό άνθρω
πος, ό δημιουργός τής τεχνικής καί οικονομίας, 
εξανδραποδίζεται μέσα στή νομοτέλεια τής 
τεχνικής καί οικονομίας.

Μέσα στή μηχανοκρατικήν εποχήν ό άν
θρωπος χάνει τήν έλευθερία του καί έπομένως 
άποξενώνεται άπό τόν έαυτό του ώς ελεύθε
ρον δημιουργικόν όν.

Πρέπει συναφώς νά τονισθή ότι ό άνθρωπος 
ύπόκειται, όχι μόνον στήν δεσποτείαν τής 

μηχανής, άλλά καί τής γραφειοκρατίας. Έάν 
όμως ή γραφειοκρατία είναι μιά μορφή τεχνι
κής, τότε ό,τι έλέχθη άπό τής άπόψεως τής 
μηχανής διά τήν τεχνική ισχύει καί διά τήν 
γραφειορατίαν.

Οί επιπτώσεις τής τεχνικής, καί εϊδικώτερα 
τής μηχανής, πάνω στον άνθρωπο, μπορούν 
νά έκφρασθοϋν συλλήβδην μέ τήν πρόταση : 
ή μηχανή κάμνει τόν άνθρωπον πράγμα. 
Πώς γίνεται τούτο ; Ό άνθρωπος καθορίζε
ται μέχρις ενός βαθμού άπό τό άντι-κείμενό 
του, δηλ. άπό εκείνο μέ τό όποιον συνήθως 
συναναστρέφεται καί καταγίνεται. Τούτο 
είναι γνωστό καί είς τήν καθημερινή ζωήν, 
όταν λέγωμεν ότι ένας άνθρωπος επηρεάζεται 
καί καθορίζεται άπό τό επάγγελμά του. Οί 
συχνές, συστηματικές σχέσεις τού άνθρώπου 
μέ ένα άντικείμενο καθορίζουν, ίσως άποτε- 
λούν, τό κύριο περιεχόμενον τής συνειδήσεώς 
του. Φυσικά σημασίαν έχει ό τρόπος τής 
σχέσεώς του μέ τό άντι-κείμενον. "Οταν π.χ. 
ό άνθρωπος έχει ώς άντι-κείμενό του τά ζώα 
έχει κι’ ένα περιεχόμενο συνειδήσεως· τό περιε
χόμενον αύτό όμως διαφέρει άναλόγως τού 
τύπου ή τού είδους τής σχέσεως προς τά ζώα. 
'όύς κυνηγός σχετίζεται ό άνθρωπος διαφορε
τικά προς τά ζώα άπ’ ό,τι σχετίζεται ώς 
γεωργός· ώς γεωργός ό άνθρωπος έχει άπέ- 
ναντι στά ζώα όχι μόνον άπαιτήσεις καί «δι
καιώματα» άλλά καί ύποχρεώσεις. Είς τήν 
σχέση του πρός τά ζώα ώς γεωργός άναπτύσ- 
σει μιά στάση διαφορετική.

Είναι φυσικό σήμερα νά καθορίζεται μέχρις 
ενός βαθμού ή συνείδηση τού άνθρώπου άπό 
τή μηχανήν, ή όποια είναι τό σημαντικώτερο 
καί συχνότερον άντικείμενον, πρός τό όποιον 
σχετίζεται. Πρός τήν μηχανήν όμως ή σχέση 
του είναι σχέση άπρόσωπη καί ψυχρή· ή 
μηχανή δέν είναι ζώον, είναι πράγμα. Τό 
μεγαλείο τής μηχανής είναι ψυχρό καί άψυχο. 
Μέσα άπό τές συχνές σχέσεις πρός τήν μηχανή, 
πρός τό πράγμα, ή νοοτροπία τού άνθρώπου, 
τό περιεχόμενο τής συνειδήσεώς του, δέν 
μπορεί παρά νά είναι μέχρι μεγάλου βαθμού, 
νοοτροπία τού πράγματος ή ένας πραγματισ
μός. Τόν τύπον τής σχέσεως του πρός τήν 
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μηχανή καί τήν όλη πραγματιστική νοοτρο
πία, πού αναπτύσσεται άπ’ αυτή τήν σχέση, 
μεταφέρει ό άνθρωπος καί προς τόν συνάνθρω
πό του. Τόν συνάνθρωπό του βλέπει συνει
δητά ή άσυνείδητα ώς πράγμα. Ό άνθρωπος 
παύει νά είναι πρόσωπο, γίνεται πράγμα. 
’Έτσι τήν ύποβίβαση τοΰ άνθρώπου εις 
πράγμα, τήν οποίαν άρχίζει ή οικονομία — 
ό Μάρξ έχει άναπτύξει πολύ σαφώς αύτή τήν 
θέση — ολοκληρώνει ή μηχανή.

Ό πραγματισμός αύτός επιτείνεται διά τού 
γεγονότος ότι καί τόν ελεύθερο χρόνο του ό 
άνθρωπος παραδίδει στήν μηχανή. Τό άντι- 
κείμενό μας, όχι μόνον κατά τόν εργάσιμον 
άλλά καί κατά τόν ελεύθερο χρόνον, είναι ή 
μηχανή. Ό ελεύθερος χρόνος είναι ίσως 
ελεύθερος κατ'εύφημισμόν, διότι καί στήν ψυχα
γωγία μάς διακατέχει ό προγραμματισμός 
καί μάς ελέγχει ή μηχανή. Μεταξύ των 
άνθρώπων παρεμβάλλονται οι μηχανές. Ή 
παρεμβολή αύτή άποτελεί μιάν άναίρεση 
των προσωπικών σχέσεων καί κατά ταύτα 
μίαν άπο-προσωποποίηση.

Ή μηχανή μαζί μέ τήν σύγχρονη οικονο
μικήν οργάνωση έχει δημιουργήσει πολύ 
ισχυρή τήν νοοτροπία τοϋ πράγματος : τά 
πρόσωπα άποπροσωποποιοϋνται καί γίνονται 
πράγματα. Καί τά πράγματα όμως, άγαπη- 
τά, ιερά ή σύμβολα, άπογυμνώνονται. "Οπως 
τό πρόσωπον έχαοτ τόν χαρακτήρα του καί 
έγινεν πράγμα, έτσι καί τό πράγμα, τό άλλοτε 
περιβεβλημένο μέ κάτι άλλο πέρα άπό τήν 
«καταναλωτική» του χρήση, έχει γίνει ένα 
γυμνό καταναλωτικόν άντικείμενο, τοϋ όποιου 
ή άξια είναι μόνον ότι είναι καταναλωτικόν 
άντικείμενον καί άποκτάται άντί χρημάτων, 
Αύτή τήν άπογύμνωση τοΰ πράγματος καί τή 
πτώση του εις ψιλό καταναλωτικόν άντικεί- 
μενον, επειδή άντιστοιχεί πρός τήν άπογύ
μνωση καί πτώση τής γυναίκας εις ψιλό σε
ξουαλικόν άντικείμενο, τήν καλούμεν έκπόρ- 
νευση τοΰ πράγματος.

Άποπροσωποποίηση τών άνθρώπων καί 
έκπόρνευση τών πραγμάτων είναι ίσως κύρια 
χαρακτηριστικά τής εποχής μας. Καί οί δύο 
περιπτώσεις οφείλονται μέχρι μεγάλου βαθμού 

στες νεώτερες οικονομικές άντιλήψεις καί εις 
τήν μηχανήν. "Ετσι ή μηχανή άπό αΐτιατόν 
γίνεται αιτία καί διαμορφώνει ένα άλλο κόσμο, 
μέσα στον όποιον ό άνθρωπος είναι ένα πράγμα, 
καί τό πράγμα, οίονδήποτε πράγμα, ένα 
καταναλωτικόν άντικείμενο. Προφανώς ή άπο
προσωποποίηση τοΰ άνθρώπου καί ή έκ
πόρνευση τών πραγμάτων είναι μία όξεϊα 
μορφή άποξενώσεως διότι ό μέν άνθρωπος 
χάνει τόν χαρακτήρα τής ύποστάσεως του, 
τό πρόσωπο, τά δέ πράγματα, ώς ό οικείος 
κόσμος τοΰ άνθρώπου, γίνονται ψιλά κατα
ναλωτικά άντικείμενα.

’Ενώ όμως ό άνθρωπος διά τής ψυχαναλύ- 
σεως άποξενώνεται άπό τόν εαυτό του, έφ’ 
όσον άρνεϊται έαυτόν ώς συνειδητήν άρχήν 
τοϋ πολιτισμού, άπό τήν άλλην θέτει έαυτόν 
ώς αιτία, καί μάλιστα ώς τελικήν αιτίαν. Ή 
τεραστία άνάπτυξη τής τεχνικής, πού έπε- 
τεύχθη χάρις εις τήν πρόοδον τής φυσικής, 
έδωσεν εις τόν άνθρωπον μίαν εωσφορικήν 
αύτοπεποίθηση διά τήν δύναμή του. Ό 
άνθρωπος σήμερα αισθάνεται ώς κυρίαρχος 
τοΰ σύμπαντος. Θέτει τόν εαυτό του πολύ 
ύψηλά, μάλιστα έν συγκρίσει πρός τόν άνθρω
πο τών άλλων εποχών, τόν όποιον προσβλέπει 
μέ κάποιο μυκτηρισμόν, σάν ένα άδύνατον όν 
φορτωμένον προλήψεις καί δεισιδαιμονίες.

Είναι φανερόν ότι ό σύγχρονος άνθρωπος 
διακατέχεται άπό δύο έκ διαμέτρου άντίθετες 
άντιλήψεις διά τόν εαυτό του. Άφ’ ένός 
ύποβιβάζει τόν εαυτό του μέ τήν ψυχανάλυση 
καί τές βιολογικές θεωρίες στο έπίπεδο τών 
ζώων, άφ’ έτέρου άνεβάζει τόν έαυτό του εις 
τό ύψος τοΰ θεού θέτων εαυτόν ώς τελικήν 
αιτίαν. Ό άνθρωπος κινείται κατά ταύτα 
μέσα σέ μιάν μεγάλην άντίφαση τής όποιας 
οί δύο άντίθετες θέσεις ή πόλοι είναι τό ζώον 
καί ό θεός. Τόν πραγματικόν έαυτόν του καί 
τήν πραγματική του θέση ό άνθρωπος σήμερα 
δέν φαίνεται νά κατανοή εύκολα. ’Έχει μία 
διεστραμμένην άντίληψη διά τόν έαυτόν του, 
πού τρέφεται άπό τήν παράσταση τοΰ ξανθού 
κτήνους τού Νίτσε, τήν εικόνα τού σεξουα
λικού ζώου τοΰ Φροΰντ καί τές λεγάμενες 
βιολογικές γενικά περί άνθρώπου νεώτερες 

αντιλήψεις. Μέ τήν τεχνική άφ’ έτέρου έχει 
μίαν έωσφορικήν αύτοπεποίθηση καί ύπερηφά- 
νεια πού τόν άνεβάζει καί τόν κάμνει θεόν.

Μεταξύ αύτών τών δύο άκρων κυλινδεϊται 
ό σύγχρονος άνθρωπος χωρίς νά κατορθώνη 
νά συνθέση μίαν άληθινήν εικόνα τοΰ έαυτοΰ 
του. Εις τήν πραγματικότητα ίσως ό ση
μερινός άνθρωπος άγνοεΐ τόν άληθινόν έαυτό 
του όσο κανείς άνθρωπος οίασδήποτε άλλης 
ιστορικής εποχής. Αύτή ή άγνοια, ή καλύτερα 
ή παραχάραξη ή κιβδηλοποίηση τής είκόνος 
τοϋ έαυτοΰ μας καί τής θέσεώς μας εις τήν 
ιστορία καί τό σύμπαν, είναι μία άλλη περίπτω
ση άποξενώσεως.

Ό σύγχρονος λοιπόν άνθρωπος έχει χάσει 
τόν προσανατολισμό του στό σύμπαν ώστε 
νά μήν άναγνωρίζη τή θέση του. Ένδειξη 
αύτοΰ τοΰ χαλασμού ή τής συγχύσεως τού 
προσανατολισμού είναι ή διαστροφή τοϋ 
θαυμασμοΰ. Ό θαυμασμός είναι ένα βασικό 
γνώρισμα τοϋ Ιστορικού άνθρώπου. Ή κυρία 
άφορμή θαυμασμοΰ — πηγή είναι πάντοτε ό 
άνθρωπος, διότι ό άνθρωπος είναι πού θαυ
μάζει — είναι ό κόσμος. "Ηδη στόν χαρα
κτηρισμό τοΰ σύμπαντος ώς κόσμου, άπό τούς 

‘Ελληνες, ένυπάρχει ό θαυμασμός. Ό θαυ
μασμός αύτός συμπτύσσεται καί χάνεται 
όσον προχωρεί ή φυσική έπιστήμη. Ό 
Δημόκριτος διαπερνά μέ τήν όξεϊα διάνοια 
του τήν «σκοτίην τών αισθήσεων» διά νά 
φθάση στά άτομα καί τό κενόν. Αύτός ό 
άμορφος κόσμος τών αισθήσεων είναι άπατη- 
λός, ό άληθινός είναι τά άτομα καί τό κενόν 
«Νόμφ γλυκύ, νόμω πικρόν, νόμω θερμόν 
νόμω ψυχρόν, νόμω χροιή· έτεή δέ άτομα 
καί κενόν». *Ο,τι  άρχισεν ό Δημόκριτος ήλθεν 
νά τό άποτελειώση ή νεωτέρα φυσική, αύτό 
τό θαυμαστόν δημιούργημα τοΰ άνθρώπου. 
Ήδη ό Γερμανικός Ιδεαλισμός άπό τοΰ Κάντ 
συμβάλλει στήν ύποτίμηση τοΰ κόσμου, άφοΰ 
δ,τι όνομάζομεν κόσμον είναι μέχρι μεγάλου 
βαθμοΰ μία προβολή τής συνειδήσεως μας 
πρός τά έξω. Ή φύση σύμφωνα μέ τήν 
νεώτερη φυσικήν είναι ή μηχανοκρατική 
κίνηση τών άτόμων. Αύτό τό θαύμα πού μάς 
παρέχουν οί αισθήσεις είναι σάν ένας μανδύας 

τής Μάγιας πού καλύπτει τήν άλήθεια, τά 
άτομα καί τούς νόμους τής μηχανικής κινήσεως. 
Αύτό τόν όμορφο δολερό μανδύαν άνασύρει 
τό χέρι τής φυσικής, πού όπου όμως πέσει 
παγώνει τόν κόσμο, τόν κάμνει ψυχρόν, τόν 
άπογυμνώνει, ώστε νά μήν άφήνη τίποτε τό 
μυστηριώδες καί τό θαυμαστό. "Ετσι ή φυ
σική τερματίζει τήν είδωλολατρεία τού θαυμασ
μού· γιατί άλήθεια ό όμορφος κόσμος ήταν 
γιά τή φυσική ένα ψευτοείδωλο πού έκάλυπτε 
τόν άληθινό κόσμο τών άτόμων καί τών χη
μικών άλλοιώσεων.

Ποιός είναι όμως ό Ισχυρός πού άπεκάλυψε 
τήν άπάτην ; Τό άνθρώπ’νον πνεύμα ώς 
φιλοσοφία, μά πρό πάντων ώς φυσική έπ στή- 
μη. Έτσι ό θαυμασμός, τώρα στρέφεται πρός 
τήν φυσικήν έπιστήμη πρός τόν άνθρωπον. 
Ή νεωτέρα φυσική μετακινεί τόι θαυμασυον 
άπό τόν έξωτερικό κόσμο καί άπό τόν Θεό 
στή φυσικήν έπιστήμην καί στόν άνθρωπο. 
Καί άρχίζει ένας αύτοθαυμασμός, ένας άληθινός 
ναρκισσισμός. Ενδεικτικά αύτοΰ τού ναρκισ
σισμού είναι ή ιδέα τής προόδου καί ή ταυτό- 
της νοεϊν καί είναι τού Έγέλου. Εις αύτόν 
τόν ναρκισσισμόν τό έπίκεντρον είναι ή διά
νοια.
*0 θαυμασμός είναι μιά ύπέρβαση τού έαυτοΰ 
μας πρός κάτι άλλο μεγαλύτερο καί άνώτερο. 
Ό θαυμασμός όμως τοϋ σημερινοΰ άνθρώπου 
δέν είναι θαυμασμός έτέρου, ώστε νά άποτελή 
ύπέρβαση, άλλ’ αύτοθαυυασμός. Έτσι δ 
άνθρωπος μένει κλειστός κι’ άπομονωμένος 
στόν έαυτό του μέσα στό σύμπαν. Ό χαλα
σμός τοΰ θαυμασμοΰ σημαίνει χαλασμό τής 
άναφορας τοΰ άνθρώπου πρός κάτι άλλο 
ύπέρτερον καί έκτος έαυτοΰ. Κατά τούτα 
ό χαλασμός τοΰ θαυμασμοΰ έχει όντολογική 
σημασία.

Ή ιστορία τοΰ χαλασμού τού θαυμασμοΰ 
είναι μακρά καί άρχίζει μέ τούς Σοφιστές πού 
κηρύττουν τό θέσει. Ή άπομυθολόγηση είναι 
μέχρι μεγάλου βαθμοΰ ένας χαλασμός τού 
θαυμασμοΰ. Τοΰτο είναι φανερόν περισσό
τερον εις τήν νεωτέραν άπομυθολόγησην, 
δπου ή συγκριτική θρησκειολογία καί ή 
έρμηνεία τών μύθων διαπιστώνει παράλληλα
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είς τούς διαφόρους μύθους καί θρησκείες. Αυτή 
ή διαπίστωση χαλά την πίστη καί τόν θαυ
μασμό.

Θά περί με νε κανείς μέ τήν άπομυθολόγηση 
να γνωρίση ό άνθρωπος καλύτερα τόν έαυτό 
του. Φαίνεται δμοος πώς συμβαίνει τό αντί
θετο, τόσον εις τούς επιστημονικούς κύκλους 
όσο καί είς τόν μέσον άνθρωπον έν γένει. 
Εϊς τήν επιστήμην, όπως άνεφέραμε, γίνεται 
μια διαστροφή τής είκόνος διά τόν έαυτό μας, 
είτε πρός ένα ναρκισσισμόν, είτε προς μίαν 
ύποβίβαση στό έπίπεδο του ζώου. Είς τόν μέ
σον άνθρωπον ή θέληση πρός άγνοιαν καί λή
θη τοϋ εαυτού γίνεται φανερή από τήν μεγάλη 
χρήση ήμιναρκωτικών μέσων — οινοπνευμα
τωδών, καπνού κ.τ.τ. — καί άπό τήν μανία 
τής ψυχαγωγίας. Κατά τήν ψυχαγωγίαν ή 
προσπάθεια στρέφεται κατά μέγα μέρος στήν 
πλήρωση τοϋ κενού χρόνου, διά νάμή έκφρασθή 
μέσα είς αύτό τόν κενό χρόνον ό έαυτός μας, 
διότι ό καλύτερος καθρέπτης τού εαυτού μας 
είναι ό κενός χρόνος.

7. ’Επισκόπηση

Είς τές προηγούμενες σελίδες είδαμε τόν 
άνθρωπο νά άποξενώνεται άπό τό συνάνθρω
πό του, άπό τή φύση, άπό τό Θεό, άπό τόν 
πολιτισμό κι’ άπό τόν έαυτό του. Εις όλες 
αύτές τές περιπτώσεις ή άποξένωση είναι 
άποξένωση άπό τό ον, διότι όλα αύτά άπό 
τά όποια ό άνθρωπος άποξενώνεται είναι 
όντα· ώστε ή άποξένωση είναι άποξένωση 
άπό τό όν. Ή άποξένωση αύτή είναι είς 
τελευταίαν άνάλυση μία άρνηση τού όντος, 
ή μία άδυναμία τού άνθρώπου νά κοινωνήση 
μέ τό όν καί νά τό συναισθανθή ή, άλλως λεγό
μενον, μιά ολίσθηση τού όντος. Τούτο δεν 
σημαίνει ότι τό ον χάνεται ώς όν, άλλ’ ότι 
άπλώς τό όν ώλίσθησεν άπό τήν συνείδησή 
μας. 'Η ολίσθηση ήμπορεϊ νά οφείλεται είς 
τό γεγονός ότι τό όν έχασε τόν συγκεκριμέ- 
νον του χαρακτήρα κι’ έγινεν άφηρημένον, 
ώστε ό άνθρωπος νά μή τό άντιλαμβά- 
νεται πλέον· ή ολίσθηση ήμπορεϊ ενίοτε νά 
είναι ένα κένωμα τοϋ περιεχομένου τής συνει- 
δήσεως. "Αλλοτε πάλιν ή άποξένωση είναι 

ένας άποκλεισμός τοϋ άνθρώπου στόν έαυτό 
του, μία άδυναμία νά ύπερβή τόν έαυτό του· 
ό έαυτός, σάν πολιορκημένος μέσα σ’ ένα πύργο, 
δεν ήμπορεϊ νά κάμη τήν έξοδο πρός τό όν. 
Είς τέτοιες περιπτώσεις ό άνθρωπος ώσάν νά 
άνοίγη γύρω του τάφρους, διά των όποίων 
άποχωρίζεται άπό τό όν καί άπομονώνεται.

Μέσα εις τήν άποξένωση δεν ύπάρχει κανένα 
νόημα· άκριβώς ή άποξένωση σάν έγκλω- 
βισμός βασικά τοϋ άνθρώπου είς τόν έαυτό 
του είναι ή άνατίναξη κάθε νοήματος, άφοϋ τό 
νόημα οίκοδομεϊται επί μιας ύπερβάσεως. *Η  
ύπέρβαση είναι διττή : όντολογική ώς 
ύπέρβαση τοϋ έαυτοϋ μας πρός τά όντα ή 
πρός τό έτερον (χαρακτηρίζομεν τά όντα έν 
γένει ώς έτερον) καί γνωσιολική ώς 
ύπέρβαση τής εμπειρίας. Είς τήν πραγματι
κότητα ή όντολογική ύπέρβαση είναι έξ ύπαρ- 
χής δεδομένον τοϋ άνθρώπου· ό άνθρωπος 
ύπάρχει ώς άνθρωπος ώς έκ-σταση ή ύπέρ
βαση έξ ύπαρχής. Δηλ. ό άνθρωπος δέν 
ύπάρχει ώς άνθρωπος αύτός καθ’ έαυτόν, 
κατ’ άπόλυτον θέση, άλλά μόνον έν σχέσει ή 
έν άναφορά πρός τούς άλλους. Μέσα είς αύτή 
τήν όντολογικήν ύπέρβαση τοϋ άνθρώπου, 
διά τής όποιας άναφέρεται είς τά άλλα, ύπάρχει 
τό νόημα. Νόημα σημαίνει τό άντίθετον τοϋ 
μηδενός : μηδέν καί νόημα είναι άσυμβίβαστα. 
*Η άναφορά σημαίνει μερική ταυτότητα καί 
έτερότητα. Ή πλήρης ταυτότης καί ή πλήρης 
έτερότης δέν δίδουν κανένα νόημα διότι είναι 
— πλήρης έτερότης ή ταυτότης — μηδέν. 
Είς τήν περίπτωση τής πλήρους ταυτότητος 
δέν ύπάρχουν άτομικά όντα καί έπομένως τό 
άτομικόν όν είναι ένα μηδέν, στήν περίπτωση 
δέ τής πλήρους έτερότητος πάλιν έχομεν ένα 
μηδέν, διότι έκαστον όν άπομονώνεται είς τόν 
έαυτό του καί άποξενώνεται. Διά νά ύπάρχη 
λοιπόν νόημα πρέπει νά ύπάρχη κοινωνία ή 
άναφορά τοϋ άνθρώπου πρός τά άλλα όντα.

Άπό γνωσιολογικής άπόψεως τό νόημα 
είναι πάλιν μία ύπέρβαση, διότι είναι μία 
όλοκλήρωση άντιλήψεων καί ιδεών σχετικών 
μέ τήν θέση τοϋ άνθρώπου καί τάς σχέσεις 
του είς τό σύμπαν, όσον άφορά τόν τελικόν

του προορισμόν. Οί άντιλήψεις καί οι ιδέες 
μας ήμπορεϊ νά προέρχωνται έκ τής έμπειρίας, 
ή έμπειρία όμως δέν μάς παρέχει ποτέ όλοκλη- 
ρωμένες άντιλήψεις καί Ιδέες, όσον άφορά τήν 
θέση καί τάς σχέσεις μας είς τόν κόσμον καί 
τόν προορισμόν μας, άλλά μόνον άποσπασμα- 
τικές. Διά τούτο διά τήν όλοκλήρωση τών 
άποσπασματικών δεδομένων χρειάζεται μιά 
ύπέρβαση τής έμπειρίας, ή ένα άλμα, τό άλμα 
τής πίστεως. Τό νόημα είναι κάτι επέκεινα τής 
έμπειρίας καί τής λογικής· τό νόημα δύναται 
κατά ταΰτα ώς ύπέρβαση τής έμπειρίας, ή ώς 
έπέκεινα τής έμπειρίας, νά χαρακτηρισθή ώς 
μεταφυσικόν δεδομένον.

Κατά τήν άποξένωση ό άνθρωπος δέν 
ήμπορεϊ νά κάμη τήν όντολογική καί γνωσιο- 
λογικήν ύπέρβαση άλλά μένει έγκλωβισμένος 
στόν έαυτό του, διά τούτο δέν εύρίσκει κανένα 
νόημα.

Ή άποξένωση δέν συμβαίνει είς όλους τούς 
άνθρώπους, είς έκείνους δέ είς τούς όποιους

έπέρχεται, δέν επέρχεται καί δέν γίνεται 
αισθητή είς τήν αύτήν έκταση ή εις τές ίδιες 
περιοχές τού όντος ή είς τόν ίδιο βαθμόν. 
’Ενίοτε, καί τούτο είναι τό συνηθέστερον, ή 
άποξένωση μένει άσυνείδητη· ή κάποτε γίνεται 
άμυδρά αισθητή, ώς είς ώρες άνίας, διά νά 
έξαφανισθή άμέσως. Είναι εύνόητον ότι τήν 
άποξένωση τήν αισθάνονται συνηθέστερα καί 
όξύτερα οι καλλιτέχνες, οί ποιητές καί οι φιλό
σοφοι. Είς τούς άλλους άνθρώπους ή άποξέ
νωση γίνεται σπανιώτερα καί άμβλύτερα 
αισθητή, συνήθως δέ φθάνει είς τά κράσπεδα 
τής συνειδήσεώς των σάν κάποια άπροσδόκη- 
τη καί άνεξήγητη άνία. Ύπάρχουν άλλες 
περιπτώσεις κατά τές όποιες ή άποξένωση 
παρουσιάζεται ύπό μορφήν άναστολών ή 
άνασχέσεων, ώς π.χ. σέ στιγμές έξάρσεως 
καί εύφορίας καί τών άλλων καί τού έαυτοΰμου, 
όπότε τά πράγματα πού μοΰ προσφέρονται μοΰ 
φαίνονται ξένα, άπομεμα- κρυσμένα, άδιάφορα.

1. Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ.
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Ν. ΚΛΗΡΙΔΗ

ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ
Τά κατωτέρω δημοσιευόμενα πωλητή- 

ρια έγγραφα προέρχονται: τό αζ άπό 
το χωρίον Πολιτικόν της έπ. Λευκωσίας, 
τό β' άπό τό χωρίον Κυπερούντα, τό 
γ', δ' καί ε' από χειρόγραφο πού βρέ
θηκε στην κατοχή απογόνων του Παπά 
Πέτρου Οικονόμου από τόν ’Αγρό καί τό 
στ' καί ζ' από τόν κώδικα τής έκκλησίας 
Αγίου ’Ανδρονίκου στό Δάλι.

Τά έγγραφα αύτά παρατίθενται δπως 
ακριβώς είναι γραμμένα μέ δλα τό όρ- 
θογραφικά των λάθη καί την άνύπαρκτη 
στίξη, για νά φανή πόσο χαμηλό ήτάν 
τό επίπεδο των γραμμάτων καί γενικά 
τής έλληνικής γλώσσας στην ύπαιθρο κα
τά τη διάρκεια των χρόνων τής Τουρκο
κρατίας. Μέ δλο πού άπό τά μέσα του 
περασμένου αιώνα άρχισαν νά ίδρύωνται 
καί νά λειτουργούν σχολεία στην δπαι- 
θρο, τό έπίπεδο των γραμμάτων στήν Ö- 
παιθρο παρέμεινε πολύ χαμηλό ώς τά τέ
λη του αίώνα αύτου.

Πολύ χαρακτηριστικό είναι τό έγγρα
φο Κυπερούντας, συνταγμένο κατά τό 
έτος 1880, δχι μόνο γιά την όρθογραφία 
του, άλλά καί την άπόπειρα τονισμού 
των λέξεων, ενώ στά έξ Άγρου έγγραφα 
άποφεύγεται όλότελα ό τονισμός τών λέ
ξεων. Τό έγγραφο Κυπερούντας είναι 
άπό τά πρώτα έγγραφα κατά τήν ’Αγ
γλικήν κατοχήν, στά όποια χρησιμοποιή
θηκαν γραμματόσημα. Τό έγγραφον αύ- 
τό φέρει γραμματόσημο πού παριστάνει 
τή βασίλισσαν τής ’Αγγλίας Βικτώρια 
καί στό κάτω μέρος τά γράμματα Cyprus. 
’Αριστερά τής εικόνας τής βασίλισσας 
φέρει τά γράμματα one καί δεξιά τά 
γράμματα pen καί είναι τοποθετημένο 
στήν άριστερή άνω γωνιάν του έγγράφου, 
ένώ στήν δεξιάν άνω γωνίαν φέρει σφρα
γίδα μέ τόν τίτλο Cyprus, στό μέσον τά

ΕΓΓΡΑΦΑ
γράμματα one pen, καί κάτω τήν ήμ)ν1αν 
13.5.1879. Τό κείμενο του έγγράφου 
είναι γραμμένο σέ έπίσημο κυβερνητικό 
χαρτί κυανου χρώματος, αξίας μιας πέν- 
νας, καί έθεωρείτο άπό τους ένδιαφερο- 
μένους πώς έτσι ή συμφωνία τους είχε με- 
γαλύτερον κύρος καί νομιμότητα.

Δημοσίευση τέτοιων πωλητηρίων έγ- 
γράφων, άπό δ,τι ξέρω, έγινε μιά άπό 
τόν Ν. Κυριαζήν1 2) μέ 2 έγγραφα τών 
έτών 1815 καί 1816, καί άλλη άπό τόν 
δικηγόρον Σάββαν Χριστήν 2) μέ 3 έγ
γραφα τών έτών 1795, 1831, καί 1880.

1) Δες «Κυπριακά Χρονικά» "Ε. Θ', σ. 251-52.
2) » » » *Ε. I', σ. 6-7.

Μ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ

α) ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ
διά του παρόντος μου ίποδικτικού καί 

βεβεοτικού γράμματος διλοπιό έγώ ό 
έλευθέριος Πγερί άπό χορίον Πολίτικου 
δτη ιδία μου θελίσι άνεμβιάστος έπούλισα 
του άγιου αρχιμανδρίτη τού μακαριοτά- 
του κυρίου Κυρίλλου μίαν σκάλαν περι- 
βόλιν μέ έλιές μικρές καί μεγάλες δλες 
δώδεκα εις τά πάνω περβόλια δίο εις τίν 
φουντάναν μίαν μεγάλην καί τρις μικρές 
όλότης ελιές 18 τέσσερις καί μισίν σκάλες 
άμπέλιν εις τόπον λεγόμενον άσπροίν καί 
έτερον εις τίν παρθένιν σκάλες διο καί 
αύτά λέγω τα έπούλισα εις τόν άνω είρι- 
μένον αρχιμανδρίτην του θρόνου δια λο
γαριασμόν τής έκλισίας χορίου πολιτικού 
διά γρόσια τριακόσια τά όποια έλαβον 
παρά τις πανοσιολογιότιτος του .μέχρι 
όβολού" καί εις τό έξις τά άνοθες είριμένα 
πράγματα είναι τις έκλισίας ίδιον κτίμα 
χορίς νά (λέξις δυσανάγνωστος) κανίς 

οϋτε ζόντος οδτε μετά θανατον μου πρός 
ενδίξιν δέ καί άσφάλιαν δεδόκα το παρόν 
μου έμπροστεν τον άξιοπιστον μαρτυρον 
έν μινί καί εν χρονία ος κάτοθεν φένεται

1839 τή 20 νοεμβρίου.
Ουσεΐνης γιασαξίς του μακαριοτάτου 

μαρτιρό
Προτοπαπα γεόργιος ψιμολόφου μαρτιρό 
βαρνάβας ιερομόναχος άγιου ηρακλιδίου 

μαρτηρό
Χριστόδουλος πγερί μαρτιρό 
ιω πγερί μαρτιρό άνδρέα σταυρινού 

μαρτιρό

β) ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ

γραμμα.

τόσημο μέ 

εΙκόνα

Β ικτωρίας

σφραγίδα

1880 Σεπτεμβρίου 28
Ο ποφενομενος έγω ό γεώργη αντρίαν 

άπο χοριον Τηχόνα καζαν λεμέσος ότη 
ήχα ένα κομμάτη περβολη εις χορίον 
κυπερουντα καζας λεύκας εις τοπόν λε- 
γομένο καρταμα καί έπούλισα το της 
μαρίας καί ελένης χριστοφι χορίον 
κυ[πε]ρουτα καί εβαλαμε καστελλάνους 
καί έτημισαντο δια γρ ταιτρακοσια λέγω 
νουμερον 400 καί ηναι σιμπλίος ποταμού 
καί σιμπλίος στρατας καί σιμπλίος άντονι 
καί σιμπλίος γεώργι καί ελαβα τα γρο- 
σία μου έως όβώλου καί έδοκα το παρό 
μου εις χυρας του ένπροστεν τον κατώνθεν 
αξυοπίστον μαρτήρον εν μηνι και εχρονια 
ος ανόθεν φενεται

έγω ιωαννις γεοργιου 
παρόν μαρτηρας 

γεοργις προτοπαπά παρόν μαρτης 
θεοδορα μιχαηλη παρόν μαρτης 
χριτοδουλος κυριακου παρόν μαρτοις 
παπανικολας μιχαϊλι παρόν μαρτις 
έγω ο γεόργιος ατρίαν παρόν μάρτης

γ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΝ
ο κατοθεν επιφενομενος μιχαιλις X" π" 

ιχα ενα κοματι απελι ις τοπο λεγόμενό 
πτερικερα το οπιον περιεχι τταραφι σαβας 
X'' π' ' τταραφι π" νικολας π'' σαβα 
το έβαλα καστελανο καί ποκοψε το γρ. 
1500 και ελαβα τα γροσια μου μέχρι 
οβολού και δοκα το παρόν μου επιπαρου- 
σια τον κατοθιν άξιοπιστον μαρτιρον
νεοφιτος X'' π'' 

μαρτιρον

σαβα X' ' π'' 
μαρτιρον

1873

σαβα
μίνα 
μαρτιρον 

π' ' κουφου 
μαρτιρον

δ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΝ
1876 άγουστου 27

ο κατοθιν επιφενομενος μιχαιλι Χ"π" 
οτι ιχα ενα κοματι περβόλι ις τοπο λεγό
μενό χονι τόπι περιεχι τταραφι μιχαιλι 
σαβενα τταραφι ποταμού τταραφι νικολα 
αθρακιοτι τταραφι σαβα Χ"π" τοπιον 
αβαλα καστελανο και ποκοψετο γρ 150 
και το επουλησα του σταθι κιριακου και 
ελαβα τα γροσια μου μέχρι οβολού και 
δοκα το παρόν μου επιπαρουσια τον κατο
θιν άξιοπιστον μαρτιρον εν μινι και εχρο- 
νια τον κατοθιν ος φαινετε
κιριακος σταθι 

μαρτιρον
νικολας πετρι 

μαρτιρον

πετρις π' ' π 
μαρτιρον 

σαβας X' ' π 
μαρτιρον

ε) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΝ
ο κατοθεν επιφενομενος σαβα κουφου 

οτι ιχα ενα κοματι απελι ις τοπο λεγόμενό 
πτερικερα το πιον περιεχι τταραφι X' ' κο- 
νομου τταραφι X'' χιπιλι τταραφι γεορ- 
γις χριστοφι τταραφι π' ' νικολας το πιον 
έβαλα καστελανο και ποκοψε το γρ 1600 
και ελαβα τα γρασια μου μέχρι οβολού 
και δοκα το παρόν μου επιπαρουσιαν 
τον κατοθεν αξιόπιστο μαρτιρον και το 
εβουλοσε με το δακτιλο του
X'' θεοδορος π" Αλακι σαβα βακανα

μαρτιρον μαρτιρον μαρτιρον
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στ) ΑΠΟ TOH ΚΩΔΙΔΑ
ΑΓ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΑΔΙ

σ. 47 1836 Ιανουάριου 3.
Εινε αλιθια εγό ο πγερις ηος ποτέ 

σολομι απο χοριον δάλιν οτι το μιράδιον 
μου οπσυ μου ενγιζεν απου τίν μακαρί- 
τισσαν αντονουν επουλισατο του X: αβρα- 
αμι επίτροπου τις ιεράς έκλισιας του χο
ρίου ιδαλιν δια γρ 100 λεγο νούμερον 
εκατόν τα δε άλα να τα λάβι ιερά εκλισια 
οτι ενκιζι· ενπροστεν τον κατοθεν ηπο- 
γεγραμένον μαρτιρον ος φενετε

ραματάς χασανι πάρον μαρτις μουρατις 
γισούφι παρόν μάρτις ησμαηλης παρόν 
μαρτις, X: σταυρινος παρόν μάρτις 
X: παρασκεβάς παρόν μάρτρις X: Χρι- 
στοδουλίς παρόν μαρτις, πρωτοπαπας 
του χορίου ηδαλιου πάρον μάρτις

ζ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ
ΑΓ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΑΔΙ

1876 ’Ιουλίου 7
ο υποφενομενος διλοποιω ότι τον έλεό- 

μυλον οπού ήχα πλισιον του οσπιτιου 
μιχαηλ μυλωνά και πλησίον απο 2 μερει 
των οσπιτιων Κυριάκου παντεληδι καί 
πλησίον δρομος νερομιλου με τον λάκκον 
του με εν πυθάριν ποδοχι * με την γαναν * 
και βουτταν * κε το προσαβλιν του εμ- 
προστεν της πόρτας κε του λάκκου κε 
απο το μέρος του καμηνιου εως το παρα- 
θυρον του επουλισα του αναστασι και του 
X: νικολη και παρασκευα λογιζου και 
ντζουλιου X: Δαυίδ δια Γρ. τρεις χιλιάδες 
καί εξακόσια αριθ 3600 δια λογαριασμόν 
της έκλισιας και ελαβον τα γροσια μέχρι 
οβολού και υποσυμηούμε ίδια μου χειρή 
— χρυσανθος σταυρινου οικονομος

η είσοδος του ελεομυλου να ήνε απο την 
πόρταν του στενού αντικρη του αυλακου 
του νερόμυλου ο ίδιος

Ν. ΚΛΗΡΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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