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ΑΦΙΕΡωΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΝ 
ΘΕΟΚΛΗΤΟΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

1909 -1964

...ήτανε τής τύχης μας 
για παντα ενάρετοι νά μείνουμε καί νά λησμονηθούμε...

(στίχοι άπό ποίημά του)

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΚΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛ
ΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο «ΣΤΑΣΙΝΟΣ» ΔΙΩΡΓΑΝΩΣΑΝ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ 
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΜΕΓΑ- 
ΡΟΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΝ 17ην ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1965 ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΑΣ 
ΤΟΥΣ Δρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΝ, ΚΛΕΑΝΘΗΝ ΓΕΩΡ- 
ΓΙΑΔΗΝ, Δρα ΚΥΠΡΟΝ ΧΡΥΣΑΝΘΗΝ καί ΦΡΙΞΟΝ Π. ΒΡΑΧΑΝ. 
ΑΝΕΓΝΩΣΘΗΣΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡΟΣ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ
θλιβερόν καθήκον ώδήγησεν ήμάς σήμερον ένταΰθα. Ό θεόκλητος Σοφο- 

κλέους δέν ζή πλέον άπό έξαμήνου έπί τής γής.
Δυσκολίαν τώ δντι ανυπέρβλητον συναντά κανείς προκειμένου νά όμιλήση 

περί άνδρός χρήστου, ενός φιλτάτου καί άλησμονήτου φίλου, οιος ό άείμνηστρς 
θεόκλητος Σοφοκλέους, οδτινος είς μνήμην γίνεται ή σημερινή συγκέντρωσις 
πρωτοβουλία τριών σωματείων, τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, τοΰ Ελλη
νικού Πνευματικού Όμίλου καί τοΰ Στασίνου, τών οποίων ύπήρξεν οΰτος έπί 
μακροτάτην σειράν ετών ένεργόν καί έπίλεκτον μέλος.

Δέν θά ένδιατρίψω είς λεπτομέρειας περί τοΰ άνδρός καί τοΰ έργου αύτοΰ. 
Τοΰτο θά πράξωσιν έστω έν συντομία οί έπόμενοι όμιληταί. Επιθυμώ μόνον νά 
έξάρω τό πνευματικόν κάλλος τής φυσιογνωμίας τοΰ άνδρός, δστις διά τοΰ θα
νάτου αύτοΰ άφήκε δυσαναπλήρωτον κενόν είς τόν έθνικόν, τόν έκπαιδευτικόν καί 
τόν κοινωνικόν τομέα τής νήσου. 'Ημάς έστέρησεν ένός φιλτάτου προσώπου, ένός 
άξιου καί άναντικαταστάτου συνεργάτου, ένός άνιδιοτελοΰς καί άκαμάτου έργά- 
του τής έκπαιδευτικής καί τής κοινωνικής άναγεννήσεως έν Κύπρω.

Σύμβολον άφοσιώσεως είς τό καθήκον, παράδειγμα πίστεως είς τά ύψηλά 
ιδεώδη τής φυλής καί θερμουργός συμπαραστάτης είς τούς νέους, τούς οποίους 
άπό τοΰ 1928, δτε διωρίσθη είς τό ήμιγυμνάσιον Κυρηνείας ώς καθηγητής, άργό- 
τερον δέ ώς γυμνασιάρχης καί έπί δεκαετηρίδας ώς γενικός υποδιευθυντής τοΰ 
Παγκυπρίου Γυμνασίου, δέν έπαυσεν ούδ’ έπί στιγμήν νά καλλιεργή είς χρηστούς 
καί τίμιους πολίτας καί πατριώτας. Άργότερον άπό τής θέσεως αύτοΰ ώς τμη- 
ματάρχου μέσης καί στοιχειώδους έκπαιδεύσεως έσυνέχισε μέ ζήλον τήν καθοδή- 
γησιν ούχί μόνον τών μαθητών, άλλά καί τών έκπαιδευτικών είς τά έθνικά, τά 
έκπαιδευτικά καί τά κοινωνικά αύτών βήματα.

Ό άείμνηστος θεόκλητος Σοφοκλέους ύπήρξε μεταξύ τών ιδρυτών τής Εθνι
κής Ριζοσπαστικής Ένώσεως Κύπρου, ήτις ύπήρξεν ή πρώτη ίδρυθεΐσα μυστική 
όργάνωσις έν τή νήσω έχουσα ώς μοναδικόν σκοπόν τόν έντονον καί συνεχή άγώνα 
προς άπελευθέρωσιν τής Κύπρου καί ένωσιν αύτής μετά τής μητρός Ελλάδος. 
'Η δράσις τής ένώσεως ταύτης ώδήγησεν, ώς γνωστόν, τώ 1931 είς τά ’Οκτω
βριανά μέ άποτέλεσμα ό άείμνηστος θεόκλητος νά φυλακισθή μετ’ άλλων μελών 
τής Ένώσεως έπί έξάμηνον.

Μετά τό τέλος τοΰ β' παγκοσμίου πολέμου, δτε άνελήφθη ύπό τής Έθναρ- 
χίας Κύπρου έντονος άγών ύπέρ τής ένώσεως, διετέλεσεν έπιλεγείς ύπό τής 
ί. Συνόδου τής Εκκλησίας Κύπρου μέλος τοΰ Έθναρχικοΰ Συμβουλίου. 'Ως 
μέλος τούτου ώφέλησε τά μάλιστα διά τών σοφών καί διαυγών αύτοΰ εισηγήσεων
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καί απόψεων. Κατά κανόνα συνέτασσεν έν τέλει έκάστης συνεδριάσεως τά άνα- 
κοινωθέντα, άτινα ήσαν κατά τήν έκφρασιν τοΰ Μακαριωτάτου Προέδρου τοΰ 
Συμβουλίου, τοΰ ’Αρχιεπισκόπου, ώς έδει «γενικά καί αόριστα».

Άνήρ κοσμούμενος υπό τοιούτων αρετών, ώς ήτο φυσικόν, γρήγορα άνήλθε 
τάς βαθμίδας τής έκπαιδευτικής ιεραρχίας, γενόμενος τώ 1936 ύποδιευθυντής τοΰ 
Παγκυπρίου Γυμνασίου, έκ τής θέσεως δέ ταύτης συνειργάσθη έπί σειράν έτών 
μετά τοΰ έχοντος τήν τιμήν νά όμιλή προς ύμας, διατελοΰντος τότε γυμνασιάρχου 
τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου, καί άπετέλεσε τήν δεξιάν αύτοΰ χεΐρα είς άπαντα τά 
έκπαιδευτικά καί άλλα προβαλλόμενα τότε έθνικά προβλήματα τής δεινοπαθού- 
σης νήσου. Τώ I960, λήξαντος τοΰ ’Απελευθερωτικού Άγώνος καί τής διαχει- 
ρίσεως τής έλληνικής παιδείας άναληφθείσης ύπό καθαρώς έλληνικοΰ έκπαιδευ- 
τικοΰ συμβουλίου, άπό τοΰ 1959 διορίζεται έπιθεωρητής φιλολογικών μαθημάτων 
έν τώ γραφείω έλληνικής παιδείας καί έν συνεχεία περί τό τέλος τοΰ αύτοΰ έτους 
1960 τυηματάρχης μέσης καί άνωτέρας έκπαιδεύσεως άποδειχθείς διά τής ένδε- 
λεχοΰς μελέτης πάντων τών έκπαιδευτικών πραγμάτων, κυρίως δμως τών νεωτέ- 
ρων έκπαιδευτικκών συστημάτων, πολυτιμότατος διά τό γραφεΐον τοΰτο. Τά συ
στήματα ταΰτα έμελέτησεν άλλά καί παρηκολούθησεν έπί τόπου κατά τάς έπι- 
σκέψεις αύτοΰ είς ’Ισραήλ, ’Αγγλίαν, Γαλλίαν, ’Αμερικήν έπί αποστολή ή ύπο- 
τροφία.

Διά τοΰ προσωπικοΰ αύτοΰ παραδείγματος, ώς ανθρώπου καί ώς έκπαιδευ- 
τικοΰ, άπετέλει πάντοτε τόν άσβεστον φάρον τής καλωσύνης καί τής σοφίας διά 
τούς υφισταμένους αύτοΰ καί πάντας έκείνους, οί όποιοι ηύτύχησαν νά συνεργα- 
σθώσι μετ αύτοΰ. Παρ’ δλον δ’ δτι θά έκτεθώσιν ύπό τών μετ’ έμέ ομιλητών 
τά τής έκπαιδευτικής αύτοΰ δράσεως, έπιθυμώ καί έγώ νά τονίσώ τήν τεραστίαν 
σημασίαν, ήν εΐχεν ή κατά τό 1963—64 όργάνωσις παιδαγωγικών μαθημάτων διά 
τούς καθηγητάς μέσης έκπαιδεύσεως καί ή σύνταξις πολυσέλιδου ύπομνήματος 
περί τής έν Κύπρω έκπαιδεύσεως, έν ώ περιλαμβάνονται εισηγήσεις άξιολογώ- 
ταται, αϊτινες έφαρμοζόμεναι θά όδηγήσωσιν ασφαλώς είς τήν άνύψωσιν τής 
έκπαιδευτικής ήμών στάθμης. Ταΰτα ύπήρξαν τά τελευταία έργα, άτινα έφερεν 
είς αίσιον πέρας καί δή μετά τήν έκδήλωσιν τής βαρείας αύτοΰ άσθενείας διαρ- 
κοΰντος τοΰ είς ’Αμερικήν ταξιδιού του τώ 1963.

Χαρακτήρ λεπτός καί εύαίσθητος, ό αείμνηστος Σοφοκλέους συνέγραψε πλήν 
τών έπιστημανικών αύτοΰ μελετών καί λογοτεχνικά έργα, μεταξύ τών οποίων καί 
ποιήματα, τά όποια λόγω τοΰ χαρακτήρας αύτοΰ άπέφευγε πολλάκις νά δώση είς 
τήν δημοσιότητα. Τοιαΰτα παραμένουσιν είσέτι ανέκδοτα. Συνειργάσθη μετά 
τών περιοδικών «Κυπριακά Γράμματα», «Κυπριακοί Σπουδαί», «Πνευματική Κύ
προς», «Κυπριακή Έκπαίδευσις» κ.ά.

Ή εύσυνειδησία τοΰ άνδρός καί ή αγάπη αύτοΰ προς τήν έργασίαν, αείποτε 
καί τόν τελευταιον ακόμη καιρόν, δτε ή ύγίεια αύτοΰ εΐχε κλονισθή έπικινδύνως, 
έπέφερον είς αύτόν ψυχικόν καί σωματικόν κάματον. Έν τούτοις άνευ διακοπής 
έξηκολούθει έργαζόμενος καί δημιουργών μέχρι τής έσπέρας τής 19ης Αύγούστου 
τοΰ 1964, δτε ή καρδία αύτοΰ δέν άντέσχε περισσότερον καί άφησε τά γήϊνα, 
έγκαταλείπων θρηνοΰσαν καί όδυρομένην τήν ήγαπημένην αύτοΰ οικογένειαν καί 
τήν στρατιάν τών συνεργατών, φίλων καί μαθητών του, οϊτινες προφέρουσι τό 
όνομα αύτοΰ μετά δέους, άλλά καί ύπερηφανείας, διότι ηύτύχησαν έστω μόνον νά 
συναναστραφώσι μετ’ αύτοΰ ή νά διδαχθώσι παρ’ αύτοΰ.

Τελοΰντες σήμερον τό φιλολογικόν αύτοΰ μνημόσυνον μετά πόνου ψυχής άλλά 
καί παραπόνου διά τόν άδικον καί τοσούτω πρόωρον θάνατον αύτοΰ άς εύχηθώ- 
μεν, δπως τό παράδειγμα αύτοΰ καί ή σοφία παραμείνωσιν ώς ή πολυτιμοτέρα 
καταλειφθεΐσα ύπ’ αύτοΰ κληρονομιά, ήτις θά έμπνέη πάντας έκείνους, οϊτινες 
έξετίμησαν καί ήγάπησαν τόν έξαίρετον τοΰτον άνδρα.
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Παρακαλώ, δπως έγειρόμενοι τηρήσωμεν μονόλεπτον σιγήν... Αίωνία αύτοΰ 
ή μνήμη.

Δρ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΚΛ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
'Έξ μήνες συμπληροΰνται αυριον άφ’ δτου ό θεόκλητος Σοφοκλέους έπαυσε 

νά ζή καί νά εύρίσκεται μεταξύ ήμών. Καί είναι τό διάστημα τοΰτο όχι εύκα- 
ταφρόνητον διά νά λησμονήση κανείς συμβάντα καί γεγονότα μικράς ή μεγαλυ- 
τέρας σημασίας. Δέν συνέβη δμως παρόμοιον είς τήν περίπτωσιν τοΰ Σοφοκλέους, 
διότι είς τό διάστημα τοΰτο δχι μόνον δέν έλησμονήθη άλλά δέν έπέρασεν ούτε 
ή μέρα χωρίς νά είναι κοντά μας, χωρίς νά όμιλή είς τήν ψυχήν μας, χωρίς νά 
στέκη βοηθός καί συμπαραστάτης, έτσι δπως ήτο δΓ όλους είς τό Γραφεΐον Παι
δείας καθ’ δλον τό διάστημα τής στενής συνεργασίας μας. Καί άν κάμνωμεν 
σήμερον τό φιλολογικόν αύτοΰ μνημόσυνον δέν είναι διά νά φέρωμεν είς τήν μνή
μην λησμονημένην μορφήν άλλά διά νά προβάλωμεν είς άδράς γραμμάς μίαν φυ
σιογνωμίαν τών έλληνικών γραμμάτων, ή όποια έτίμησε τό όνομα του 'Έλληνος 
έκπαιδευτικοΰ καί έπιστήμονος καί ή όποια συναπεκόμισεν είς τόν τάφον τόν έπί- 
ζηλον τίτλον τοΰ άληθινοΰ «δασκάλου».

Δέν θά λησμονήσω ποτέ οποίαν έντύπωσιν μοΰ έπροξένησεν όταν διά πρώ- 
την φοράν άντίκρυσα τήν φωτεινήν λάμψιν είς τό πρόσωπόν του όταν ήκουσε 
συνάδελφόν του είς τό Γραφεΐον Παιδείας νά τόν προσφωνή μέ τό «δάσκαλε». 
Τόν θεόκλητον Σοφοκλέους τόν έγνώριζον καλά πριν ή διορισθή τό πρώτον ώς 
Έπιθεωρητής είς τό Γραφεΐον Παιδείας. "Οχι δμως τόσον καλά ώστε νά έγνώ
ριζον τήν λεπτομέρειαν, δτι οί συνάδελφοί του καθηγηταί τόν ήξευραν καί τόν 
άποκαλοΰσαν «δάσκαλον». Καί τόν ήρώτησα διατί αύτή ή λάμψις είς τό πρό- 
σωπον όταν ήκουε καί ύπό τήν νέαν του ιδιότητα νά τόν άποκαλοΰν «δάσκαλο». 
Καί ή άπάντησις πάντα ή ίδια: «Τί πιο μεγάλη εύτυχία άπό τό νά δίδης τόν 
έαυτόν σου στά παιδιά καί στή μόρφωσή τους; ’Άς ξαναγύριζα στήν έδρα καί 
θά ένιωθα τήν πιο μεγάλη εύτυχία». Μά ξαναγύριζεν είς τήν έδραν νά έγίνετο 
καί πάλιν δάσκαλος’ αύτό άποτελοΰσε τήν έπωδόν είς κάθε συζήτησιν πού εΐ- 
χαμεν, προ πάντων μετά τήν βελτίωσιν τής ύγείας του ύστερα άπό τήν καρδιακήν 
προσβολήν, τήν όποιαν εΐχεν ύποστή είς τήν Αμερικήν τόν Απρίλιον τοΰ 1963. 
Καί έφυγε μέ τό παράπονον, δτι δέν εΐχε ξαναγίνει αύτό πού εΐχε αγαπήσει μέ 
δλην τήν δύναμιν τής ψυχής του, «δάσκαλος». Αληθινό καί δικαιολογημένο τό 
παράπονο, γιατί ό Σοφοκλέους ήτο γεννημένος δάσκαλος καί σάν δάσκαλο θά 
τόν ένθυμοΰνται δλοι, καί οί μαθηταί του καί οί συνάδελφοί του καί οί ύφιστάμενοι 
καί οί προϊστάμενοι αύτοΰ.

Καί είναι τόσον δύσκολον νά είναι κανείς δάσκαλος. Δέν άρκοΰν προς τοΰτο 
αί γνώσεις. Δέν άρκεΐ ή σοφία. Δέν άρκεΐ ή παιδαγωγική κατάρτισις. Δέν αρ
κεί ή μέθοδος. Πλάϊ είς αύτά απαιτείται απεριόριστος άγάπη διά τό παιδί καί 
βαθειά πίστις είς τήν δύναμιν τής έκπαιδεύσεως καί είς τήν άποτελεσματικότητα 
τής αγωγής. Απαιτείται ακόμη προσήλωσις είς τάς χριστιανικός άρχάς καί τάς 
έθνικάς παραδόσεις. Απαιτείται ό διδάσκων νά είναι ήθική προσωπικότης καί 
νά έπιβάλλεται είς τάς συνειδήσεις τών μαθητών διά τοΰ προσωπικοΰ αύτοΰ παρα
δείγματος. Καί ήτο ό Σοφοκλέους σοφός, ήτο παιδαγωγός, ήτο εύμέθοδος, ήτο 
διά τό παιδί στοργικός πατέρας, έπίστευεν είς τήν δύναμιν τής αγωγής, ήτο έμ- 
βαπτισμένος είς τάς χριστιανικός καί έθνικάς άρετάς, ήτο ήθική προσωπικότης, 
ήτο παράδειγμα. ΔΓ δλα αύτά ήσθάνετο καί άπεδείχθη ό δάσκαλος, δπως τόν 
θέλει ή λαϊκή συνείδησις. Αύτοΰ τοΰ στοχαστικού δασκάλου κάμνομεν σήμερον 
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τό φιλολογικόν μνημόσυνον διά νά τόν παρουσιάσωμεν παράδειγμα προς μίμησιν 
είς δλους εκείνους, οί όποιοι είναι έντεταλμένοι τά αύτά ώς καί εκείνος προστάγμα
τα, νά βοηθούν τούς νέους νά ευρουν τόν δρόμον τής έπιτυχίας καί τής εύτυχίας 
δι’ αληθούς μορφώσεως.

*0 θεόκλητος Σοφοκλέους έγεννήθη είς τό Μάμμαρι τήν 29ην ’Ιουλίου 1905 
άπό γονείς ταπεινούς γεωργούς. "Οσοι τόν έγνώρισαν συμμαθητήν των είς τό 
δημοτικόν σχολεϊον τοΰ χωρίου των ομολογούν, δτι ήτο πνεύμα άνήσυχον καί δτι 
αποτέλεσμα τής ανησυχίας αύτής ήτο ή άπόφασις τών γονέων του νά τόν στείλουν 
είς τό Παγκύπριον Γυμνάσιον διά νά συυμπληρώση τάς σπουδάς του, πράγμα τό 
όποιον άπετέλει τότε προνόμιον περιορισμένου αριθμού ανθρώπων. Κατά τήν 
διάρκειαν τών γυμνασιακών του σπουδών τού έδόθη τό πρώτον ή εύκαιρία νά 
έ'λθη είς στενοτέραν έπαφήν μέ τό πνεύμα τών Ελλήνων κλασσικών καί νά άγα- 
πήση τά κλασσικά γράμματα καί τήν φιλολογίαν γενικώτερον τόσον πολύ, ώστε 
νά άποβή πάθος δΓ αύτόν ή έπιθυμία δι’ άνωτέρας σπουδάς είς τήν Φιλοσοφικήν 
Σχολήν τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Καί δταν τώ 1922—23 μέ 9 ’Άριστα άπεφοί- 
τησε τού Παγκυπρίου Γυμνασίου ούδεμία δύναμις κατέστη δυνατόν νά άνακόψη 
τόν δρόμον του προς τό κλεινόν άστυ, τό όποιον τόν έδέχθη λάτρην τής προγο
νικής σοφίας καί ύμνωδόν τής εθνικής αρετής. Οί συμφοιτηταί του ομολογούν, 
δτι καθ’ δλον τό διάστημα τών σπουδών του ύπήρξεν ύπόδειγμα τακτικού, επιμε
λούς καί εύσυνειδήτου φοιτητού, δστις έξέπλησσεν δχι μόνον διά τήν εργατικότητα 
άλλά καί διά τό ερευνητικόν του πνεύμα καί διά τήν εύρύτητα τών θεμάτων, τά 
όποια τόν άπησχόλουν. ’Ιδιαιτέρως δμως προσφιλής δι’ αύτόν ήτο ή φιλοσοφία 
καί οί αρχαίοι "Ελληνες ποιηταί. Ή ποίησις γενικώς τόν συνεκίνει βαθύτατα, 
άφήκε δέ άρκετά δείγματα τής ποιητικής του έμπνεύσεως. Ή ιδιαιτέρα έπίδοσις 
αύτοΰ είς αύτά, τήν φιλοσοφίαν καί τήν ποίησιν, άποδεικνύουν πόσον λεπτή ήτο 
ή ψυχή του καί εξηγούν διατί έτρεφε τόσον απεριόριστον στοργήν διά τό παιδί, 
πού ήθελε νά τό μορφώση αληθινά, μακράν άπό έπιφανειακά έπιχρήσματα, ένώ 
συγχρόνως ό τρόπος μέ τόν όποιον άντιμετώπιζεν δλα τά συναφή μέ τήν φιλο
λογίαν θέματα καί προβλήματα τόν κατατάσσουν μεταξύ τών έπιστημόνων, οί 
όποιοι τήν επιστημονικήν κατάρτισιν έπιδιώκουν διά τής έρεύνης καί τής συνεχούς 
μελέτης. Καί υπήρξε τώ δντι ό αείμνηστος Σοφοκλέους ερευνητής είς δλην του 
τήν ζωήν, αποτέλεσμα συνεχών άνησυχιών, αί όποΐαι ενίοτε τόν ώδήγουν καί μέ- 
χρις απαισιοδοξίας. Ό πολύς στοχασμός είναι εύκολον νά όδηγήση είς απαισιό
δοξα συναισθήματα τόν έκ χαρακτήρος συναισθηματικόν άνθρωπον. Καί ό Σο
φοκλέους ήτο’συναισθηματικός, κατ’ έξοχήν συναισθηματικός άνθρωπος καί άς 
μή τό έξωτερίκευε. Τόν συναισθηματισμόν του τόν βλέπομεν ολοκάθαρα είς τά 
έργα του, είς τά πολυάριθμα άρθρα του, είς τάς μελέτας του, είς τάς διαλέξεις 
του, είς τάς ταξιδιωτικάς εντυπώσεις του.

Τό πτυχίον τής Φιλοσοφικής Σχολής απέκτησε τω 1927, τό ίδιον δέ έτος διω- 
ρίσθη καθηγητής είς τό ήμιγυμνάσιον τότε Κυρηνείας, τό όποιον διηύθυνεν ό 
κ. Γεώργιος Παπαχαραλάμπους. Τό πέρασμά του άπό τήν Κυρήνειαν θά μείνη 
άλησμόνητον, διότι συνέδεσε τό όνομά του μέ πολλά καί αξιόλογα γεγονότα τής 
ζωής τής μικρας πόλεως. Ό ίδιος μου διηγείτο τό πιο κάτω ώραΐον έπεισόδιον. 
Είς τήν Κυρήνειαν είργάζετο τότε ώς διδάσκαλος ό Γεώργιος Καραγιάννης, μέ 
τόν όποιον είχεν συνδεθή διά στενής φιλίας. Συχνά οδτος τού έλεγεν, δτι οί 
Κερυνιώτες τόν· έθεωρούσαν εκκεντρικόν, διότι ούδέποτε παρουσιάσθη είς τά κα- 
φανεΐα τής πόλεως ούτε καί κανείς τόν είχεν ίδή έξω. Καί τούτο διότι μετά τό 
πέρας τών μαθημάτων έκλείετο είς τό σπίτι μελετών. Διά νά διασκεδάση λοιπόν 
τήν έντύπωσιν αύτήν τών Κερυνιωτών άπεφάσισε μίαν Κυριακήν νά πάρη τό δπλον 
τού πατέρα του καί νά άνεβή είς τό βουνό, δχι διά νά κυνηγήση — ποτέ προηγου
μένως δέν είχε πάρει δπλον — άλλά διά νά δώση τήν έντύπωσιν, δτι ήτο κυνηγός 

και επομένως κάθε άλλο παρα αυτό που τον κατηγόρου.ν Κοντά είς τό μεση
μέρι ό Καραγιάννης άνησυχησας διά την μακράν καί ασυνήθη απουσίαν του καί 
πληροφορηθείς δτι τόν είδαν νά πηγαίνη κατά τό βουνόν τόν άνεζήτησεν, όποια 
δέ ήτο ή έκπληξίς του, δταν τόν είδε νά κάθεται είς τήν σκιάν μιας χαρουπιάς καί 
νά μελετά, έχων τό δπλον κατά γής άθικτον. Είναι τούτο ενδεικτικόν τού ζήλου 
τού άνδρός προς μελέτην, ένός ζήλου ό όποιος διετηρήθη μέχρι τής τελευταίας 
ή μέρας τής ζωής του.

"Οταν μετά τήν άποχώρησιν τού κ. Παπαχαραλάμπους, διορισθέντος είς τό 
Παγκύπριον Γυμνάσιον, άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τού Ήμιγυμνασίου Κυρηνείας τώ 
1928, άνέπτυξεν ό αείμνηστος Σοφοκλέους άξιοζήλευτον δραστηριότητα. Άνεμεί- 
χθη ένεργώς είς τήν πνευματικήν, τήν καλλιτεχνικήν καί τήν αθλητικήν ζωήν τής 
πόλεως, ένώ συγχρόνως ή έθνική αύτοΰ δραστηριότης τόν άνέδειξεν εθνικόν αγω
νιστήν. Διότι ό θεόκλητος Σοφοκλέους ύπήρξε μετά τοΰ Δωροθέου Καρολίδη 
καί τοΰ Γεωργίου Καραγιάννη έκ τών ιδρυτών καί τών πλέον δραστήριων μελών 
τής ’Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένώσεως Κύπρου, ήτις παρεσκεύασε τό έδαφος διά 
τήν έξέγερσιν τοΰ 1931. ’Αποτέλεσμα τής δραστηριότητας εκείνης ήτο νά συλ- 
ληφθή καί νά καταδικασθή είς έξάμηνον φυλάκισιν όμοΰ μετά τών συναγωνιστών 
αύτοΰ. Τό γεγονός τοΰτο έπέδρασεν έπί τοΰ χαρακτήρος αύτοΰ καί έπηύξησε τήν 
προς τήν απαισιοδοξίαν τάσιν του. ’Όχι διότι έφυλακίσθη, άλλά διότι είδε νά 
ναυαγοΰν εύγενεΐς προσπάθειαι καί νά παραμένουν ανεκπλήρωτοι οί πόθοι καί τά 
όνειρα, διά τήν πραγμάτωσιν τών όποιων μέ τόσον ζήλον είχεν έργασθή καί αύτός 
ώς μέλος τής Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένώσεως.

’Άνθρωπος βαπτισθείς είς τήν κολυμβήθραν του έξαγνισμοΰ, είς τόν όποιον 
όδηγεΐ ή ύπέρ πατρίδος θυσία, δέν ήτο δυνατόν παρά νά έξακολουθήση εργαζό
μενος ύπέρ τών ιδανικών τής ελευθερίας μέ μεγαλύτερον ζήλον καί αύταπάρνησιν. 
Καί έγένετο έκτοτε ό άπό καθέδρας άπόστολος τής ελευθερίας, ό άντλών έκ τοΰ 
θησαυρού τών ελληνικών γραμμάτων καί έμπνέων προς τούς πολυπληθείς μαθη- 
τάς του διά τής φλογέράς αύτοΰ διδασκαλίας τήν αγάπην καί τήν άφοσίωσιν είς 
δλα έκεΐνα τά ιδανικά, τά όποια ένέπνεον διά τών αιώνων τόν έλληνικόν λαόν καί 
ώδήγουν αύτόν είς έργα πολιτικής άρετής, ώς συνέλαβε ταύτην ό μέγας πολιτικός 
τής αρχαιότητας, ό δαιμόνιος Περικλής.

'Η έκπαιδευτική αύτοΰ δραστηριότης έξεδηλώθη έντονωτέρα, άπό τοΰ 1936 
και εξής, όταν η φήμη του ως Διευθυντοΰ τοΰ Ήμιγυμνασίου Κυρηνείας είχεν 
ώς συνέπειαν τόν διορισμόν του ώς ΎποδιευθυντοΟ είς τό Παγκύπριον Γυμνάσιον. 
Αφωσιωμενος είς την έννοιαν τοΰ καθήκοντος ούδ’ έπί στιγμήν έπαυσεν έκτοτε έρ- 
γαζόμενος υπέρ τής παιδείας καί των έλληνικων γραμμάτων καί εντός καί εκτός 
τοΰ σχολείου, συνδέσας εαυτόν με την πνευματικήν ζωήν τοΰ τόπου είς παντός εί
δους έκδηλώσεις εϊτε ώς καθηγητής εϊτε ώς ιδρυτής καί μέλος πνευματικών ομί
λων καί οργανώσεων εϊτε ώς ομιλητής είς έορτάς καί είς πνευματικός συγκεν
τρώσεις είτε ώς συγγραφεύς καί δημοσιογράφος.

Ή ζωή του ώς ΎποδιευθυντοΟ κατ’ άρχάς καί ώς ΓενικοΟ ΎποδιευθυντοΟ 
ύστερώτερον είναι καί θά παραμείνη άρρήκτως συνδεδεμένη μέ τήν ιστορίαν του 
λαμπροτέρου έκπαιδευτηρίου τής Κύπρου, του Παγκυπρίου Γυμνασίου, τό όποιον 
ήγάπησε περισσότερόν καί άπο τον ίδιον τόν έαυτόν του. Τόση ήτο ή στοργή του 
διά τό ίδρυμα τοΰτο ώστε ούδέποτε άπεδέχθη τάς δελεαστικός προσφοράς τών 
Εφορειών άλλων πόλεων, αί όποΐαι έφιλοδόξουν νά έχουν τούτον Διευθυντήν τών 
Σχολείων των. Καί δταν διωρίσθη επιθεωρητής τώ 1960 καί δταν ακόμη υστε- 
ρώτερον εντός τοΰ ίδιου έτους Τμηματάρχης Μέσης καί Άνωτέρας Έκπαιδεύσεως, 
ή σκέψις του ήτο διαρκώς προς τό Παγκύπριον Γυμνάσιον, είς τό όποιον διακαώς 
ήθελε νά έπιστρέψη καί ώς άπλοΰς καθηγητής, ώς συχνά έπανελάμβανεν είς φι
λικός ή καί ύπηρεσιακάς συσκέψεις μετά τοΰ Προέδρου τής Ελληνικής Κοινοτι
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κής Συνελεύσεως Κύπρου, τόν όποιον ήγάπα καί έξετίμα όσον ολίγοι ήγάπησαν 
καί έξετίμησαν συνάνθρωπόν των, καί έμοΰ. Εΐναι φανερόν, δπως είπα καί είς 
τήν αρχήν τής ομιλίας μου, δτι ό Σοφοκλέους ήτο γεννημένος δάσκαλος, ή άπο- 
μάκρυνσις δέ αύτοΰ άπό τήν έδραν τόν είχε πληγώσει αφάνταστα, θά προβληθή 

’ίσως τό ερώτημα, τί τόν ήμπόδιζεν έν τοιαύτη περιπτώσει νά έπανέλθη είς τήν 
έδραν, άναλαμβάνων τήν διεύθυνσιν τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου, τήν οποίαν ού- 
σιαστικώς κατείχε μετά τόν διορισμόν τοΰ κ. Σπυριδάκι ώς Προέδρου τοΰ Έλλη- 
νικοΰ Εκπαιδευτικού Συμβουλίου άπό τής 1ης Μαΐου 1959 καί καθ’ δλην τήν με
ταβατικήν περίοδον. 'Η άπάντησις εΐναι άπλή. Τόν ήμπόδιζεν ή άκρα εύσυνει- 
δησία του, ή τιμιότης του καί ή άπεριόριστος άφοσίωσίς του προς τά πρόσωπα, 
τά όποια εΐχεν άναλάβει νά βοηθήση κατά τήν πρώτην περίοδον τής εκπαιδευτικής 
άναδημιουργίας μετά τήν έγκαθίδρυσιν τής Κυπριακής Δημοκρατίας. Εύσυνείδη- 
τος καί τίμιος ώς ήτο ό Σοφοκλέους δέν ήτο δυνατόν νά εγκατάλειψη τήν θέσιν, 
τήν όποιαν έπαξίως τοΰ ένεπιστεύθησαν δλοι, διά νά ίκανοποιήση προσωπικήν του, 
δχι φιλοδοξίαν άλλά επιθυμίαν, καί νά άφήση ήμιτελές τό έργον, τό όποιον ώς 
ύπεύθυνος άπό τοΰ 1960 διά τήν Μέσην Έκπαίδευσιν εΐχεν άρχίσει. Αύτή ή εύ- 
συνειδησία καί αύτή ή τιμιότης έχαρακτήριζε τόν άνδρα είς δλα του τά βήματα 
καί δή είς τοιοΰτον βαθμόν ώστε νά μή άποτελή ύπερβολήν εάν λεχθή δτι αύτά 
τόν ώδήγησαν ένωρίτερον είς τόν τάφον. Διότι καί δταν μετά τήν πρώτην καρ
διακήν προσβολήν δλοι τοΰ συνιστοΰσαν άνάπαυσιν καί άποφυγήν ύπερβολικής 
εργασίας, ό άείμνηστος Σοφοκλέους ήγνόησε τά πάντα καί πιστός είς τό καθή
κον — ούχί δμως καί είς τάς άπέναντι τοΰ έαυτοΰ του υποχρεώσεις — έξήντλη- 
σεν έαυτόν είς τήν ύπηρεσίαν τής έλληνικής παιδείας. ’Αποτέλεσμα τής εξαν
τλητικής ταύτης έργασίας ύπήρξε μακρότατον ύπόμνημα περί τής άναδιοργανώ- 
σεως τής έκπαιδεύσεως έν Κύπρω, Στοιχειώδους καί Μέσης, είς τό όποιον θά 
συναντήση κανείς άκέραιον τόν άνθρωπον ώς εκπαιδευτικόν μέ μακράν πείραν, ως 
παιδαγωγόν, ώς έρευνητήν, ώς συγχρονισμένον, ώς "Ελληνα, ώς δάσκαλον, θά 
παραθέσω έν μόνον κεφάλαιον άπό τήν βαθυστόχαστον ταύτην μελέτην του, ή 
όποια δίδει σαφή εικόνα τών άντιλήψεων καί τών πεποιθήσεων τοΰ άνδρός έπί τής 
θέσεως τής έλληνικής παιδείας έν Κύπρω. Γράφει δ Σοφοκλέους είς τό κεφά- 
λαιον τοΰτο:

«’Ανεξαρτήτως οίωνδήποτε μελλοντικών εξελίξεων τό παρόν πολιτικόν καθε
στώς τής Κύπρου επιβάλλει δΓ ήμας τούς 'Έλληνας, παραλλήλως προς τούς άνω- 
τέρω διαγραφέντας γενικούς σκοπούς πάσης Έλληνικής Παιδείας, καί μερικάς 
άλλας είδικωτέρας εκπαιδευτικός επιδιώξεις, αϊτινες ωσαύτως καθωρίσθησαν ύπό 
τοΰ Εκπαιδευτικού Συμβουλίου άπό τών πρώτων ήμερων τής ίδρύσεως τής Έλ
ληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως Κύπρου καί υίοθετήθησαν ύπ’ αύτής. Εΐναι δέ 
αΰται:

α) ή συνείδησις τής πνευματικής μας ύπεροχής καί ή παντί σθένει άνάπτυξις 
αύτής,

β) ό εκσυγχρονισμός τής έκπαιδεύσεώς μας (προγράμματα, τύποι σχολείων, 
μέθοδοι έργασίας), ώστε νά εύρισκώμεθα πάντοτε είς πλεονεκτικήν θέσιν 
έναντι άλλων,

γ) ή εντατική καλλιέργεια τού εθνικού φρονήματος, τής εθνικής συνειδήσεως 
καί τής έθνικής ήμών άξιοπρεπείας δχι ύπό τήν περιωρισμένην έννοιαν τών 
«Ελλήνων Κυπρίων» άλλ’ ώς μελών τής Μεγάλης Έλληνικής Οικογένειας, 

δ) ή καλλιέργεια τής έθνικής ήμών γλώσσης, ήτις ύπό τάς ώς άνω προϋπο
θέσεις προσλαμβάνει δλως ίδιάζουσαν θέσιν είς τάς έκπαιδευτικάς μας 
επιδιώξεις.

Αί άνωτέρω έπιδιώξεις δέν προϋποθέτουν καλλιέργειαν φυλεκτικού μίσους καί 
μισαλλοδοξίας, άλλ’ άποτελούν άναγκαϊα μέτρα προς έπιβίωσιν ήμών ώς έθνικής 

όμάδος καί διά τήν πρόοδόν μας, κοινωνικήν καί άτομικήν.
Έδώ δμως εΐναι άνάγκη νά σηυειωθή μία σοβαρωτάτη άντινομία προκύπτου- 

σα έκ τής πολιτικής καταστάσεως τής νήσου, άντινομία ή οποία καθίσταται άκόμη 
βαθυτέρα διά τήν έκπαίδευσιν τών Κυπρίων Έλληνοπαίδων. Εΐναι γνωστόν δτι 
καμμία παιδεία δέν δύναται νά νοηθή άνευ τής τοποθετήσεως μερικών άπωτάτων 
στόχων, οί όποιοι κατευθύνουν τήν πορείαν κάθε έκπαιδευτικής προσπάθειας. Οί 
στόχοι αύτοί εΐναι δ,τι όνομάζομεν ιδεώδη ή ιδανική τής έκπαιδεύσεως καί άνευ 
αύτών κάθε παιδεία φαίνεται ώς κενή περιεχομένου καί ματαιοπονία. 'Όσας γε- 
νικωτέρας έπιδιώξεις άνεγράψαμεν άνωτέρω, αύταί άποτελούν τά ιδεώδη πάσης 
Έλληνικής Παιδείας, έπομένως καί τής Κυπριακής. Αί συνθήκαι δμως αί πο- 
λιτικαί δέν άποτελούν τό νόμιμον περιβάλλον καί τά φυσιολογικά πλαίσια διά τήν 
τοποθέτησιν τών ιδεωδών τούτων τής παιδείας μας. Πά άπαρνηθώμεν τά ιδανικά 
αύτά θά ήτο ώς νά άπεγυμνώναμεν τήν έκπαίδευσιν μας άπό τήν άληθινήν της 
ούσίαν καί τό βαθύτερον αύτής νόημα, πράγμα άδύνατον. Δέν άπομένει λοιπόν 
άλλο παρά νά άγνοήσωμεν ή θέσωμεν είς τό περιθώριον τήν παρούσαν πολιτικήν 
πραγματικότητα, διά νά άκολουθήσωμεν έλευθέρως τήν μόνην ορθήν παιδευτικήν 
μας πορείαν. Εξηγούμαι σαφέστερον: Έχομεν έν κράτος, μίαν πολιτείαν τής 
όποιας ή μορφή μάς έπεβλήθη ύπό ισχυρών δυνάμεων, καθεστώς τό όποιον ούδείς 
σχεδόν 'Έλλην θεωρεί νόμιμον καί πιστεύει ώς μόνιμον, έχομεν έν κράτος τού 
όποιου ή σημαία δέν έκπροσωπεΐ τίποτε άπό δσα άντιπροσωπεύει μία έθνική ση
μαία καί τήν όποιαν κατά βάθος ούδείς άναγνωρίζει καί ούδείς σέβεται. Αΐ έν- 
νοιαι τής πατρίδος καί τού έθνους δέν συμπίπτουν μέ τήν Κυπριακήν πολιτείαν καί 
δέν έκφράζονται άπό τήν σημαίαν του. Καί δμως τό καθεστώς αύτό άποτελεΐ μίαν 
πραγματικότητα, έστω καί άπαράδεκτον ή προσωρινήν. Ή Ελληνική δμως Έκ- 
παίδευσις άποβλέπουσα είς δσα ιδεώδη άνεγράψαμεν προηγουμένως άγνοεΐ — 
καί δέν δύναται νά πράξη άλλως — τήν πραγματικότητα αύτήν. Αύτό εΐναι ή βα
σική άντινομία, τήν οποίαν οί Κύπριοι Εκπαιδευτικοί έπεσημάναμεν άπό τήν 
έπαύριον τής ίδρύσεως τοΰ κράτους τούτου καί άδιστάκτως καί άνευ οίωνδήποτε 
ένδοιασμών διεκηρύξαμεν καί διακηρύσσομεν τήν προσκόλλησίν μας είς τά ιδεώδη 
έκεΐνα είς πείσμα τής άντιξόου πολιτικής πραγματικότητας. Τούτο σημαίνει δτι 
οί έκπαιδευτικοί μας προσανατολισμοί είς τάς βασικός των γραμμάς εύρίσκονται 
έκτος τών πλαισίων τοΰ Κυπριακού Κράτους, τό όποιον οΰτε καν έχει άμεσον 
εύθύνην διά τήν Κυπριακήν Παιδείαν καί έπομένως δέν δύναται νά χαράξη έκπαι- 
δευτικήν πολιτικήν ίδικήν του. Αϋτη εΐναι έργον άλλων Σωμάτων, τών Κοινο
τικών Συνελεύσεων, αί όποΐαι κατ’ ούσίαν ύπογραμμίζουν τήν άντινομίαν, διά τήν 
οποίαν ώμιλήσαμεν, καί αί όποΐαι εΐναι οί πραγματικοί φορείς τής έκπαιδευτικής 
πολιτικής τού τόπου.

Τά άνωτέρω έξετέθησαν διά νά καταδειχθούν αί ίδιάζουσαι πολιτικοί συνθή- 
και έντός τών όποιων πρέπει νά τοποθετήται ή Ελληνική Κυπριακή Έκπαίδευσις. 
Εΐναι δμως άδιαμφισβήτητον δτι ό διαχωρισμός οΰτος κράτους καί παιδείας δη
μιουργεί μερικά σοβαρά προβλήματα δΓ άμφοτέρας τάς πλευράς, ώς εΐναι ή 
έκτασις τής οικονομικής ένισχύσεως τής παιδείας έκ μέρους τού κράτους, ή ύπό 
τής έκπαιδεύσεως άκολουθητέα γραμμή είς ζητήματα οίκονομικκής, πολιτικής καί 
κοινωνικκής όργανώσεως τού κράτους. Εΐναι π.χ. δυνατόν ή κοινωνική πολιτική 
τής Κυβερνήσεως νά εΐναι διάφορος τής άκολουθουμένης ύπό τής έκπαιδεύσεως ή 
αί οικονομικά! άπαιτήσεις τής έκπαιδεύσεως νά μή άνταποκρίνωνται προς τήν γε
νικήν οικονομικήν πολιτικήν τού κράτους κτλ. Εΐναι φανερή έπομένως πόση 
άνάγκη συντονισμού κατά τόν προγραμματισμόν τής έκπαιδεύσεως ύπάρχει μετα
ξύ τής Κυβερνήσεως καί τών ύπευθύνων διά τήν Παιδείαν Σωμάτων, ό όποιος 
συντονισμός πρέπει έπίσης νά προγραμματισθή καί τεθή έπί καθωρισμένων βάσεων 
καί έντός σαφώς διαγεγραμμένων πλαισίων. Πάντως οίαιδήποτε καί άν εΐναι αί 
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πολιτικοί, κοινωνικά! καί οικονομικά! συνθήκαι τής νήσου ή έκπαιδευτική πολι
τική ημών δέν δύνανται νά άγνοήση ή ύποτιμήση τούς ακολούθους βασικούς πα
ράγοντας: α) τήν άνάγκην τής ’Εθνικής Ένότητος μετά τοΰ υπολοίπου Ελλη
νισμού, β) τήν Εθνικήν Ελληνικήν καί Χριστιανικήν παράδοσιν, καί γ) τήν 
άνάγκην του δεσμού μετά τής παιδείας τοΰ Ελληνικού Κράτους καί τής άσκου- 
μένης ύπ’ αύτοΰ έκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικκής. Τά βασικά ταυτα σημεία 
πρέπει νά άναγνωρισθοΰν ύπό πάντων άνευ οίωνδήποτε επιφυλάξεων (τοΰτο 
άλλωστε συμβαίνει), καί νά γίνουν έξ αρχής αποδεκτά, διά νά μή μένουν οίαιδή- 
ποτε άμφιβολίαι δσον άφορα τόν χαρακτήρα τής παιδείας μας. Καθήκον τών ιθυ
νόντων τά τής παιδείας μας εΐναι νά έξευρίσκουν έκάστοτε τόν τρόπον άφ’ ένός 
μέν νά διατηρούν τούς δεσμούς τούτους μετά τής έκπαιδεύσεως τοΰ Ελληνικού 
Κράτους, άφ’ ετέρου δέ νά καινοτομούν άναλόγως τών τοπικών συνθηκών είς τήν 
προσπάθειάν των προς βελτίωσιν τής έκπαιδεύσεώς μας».

'Η συμμετοχή τού Σοφοκλέους είς τήν πνευματικήν ζωήν τού τόπου ύπήρξε 
πολύπλευρος καί συνεχής. Μεταξύ τών πρωτοστάτησάντων διά τήν ΐδρυσιν τής 
Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών έξελέγετο συνεχώς άπό τω 1948 μέχρι τού 1963, 
δτε διά λόγους ύγείας δέν άπεδέχθη τήν έπανεκλογήν του, μέλος τού Διοικητικού 
Συμβουλίου αύτής καί ταμίας, άναπτύξας άξιόλογον δραστηριότητα. Ό αύτός 
έπρωτοστάτησεν είς τήν ΐδρυσιν τού Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου καί 
διετέλεσεν άπό τής ίδρύσεώς του τώ 1947 μέχρι τού θανάτου του ούχί άπλοΰν 
μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου άλλά Γενικός Γραμματεύς καί ’Αντιπρόεδρος, 
τόν συνέδεσαν άναποσπάστως μέ τήν ιστορίαν τού 'Ομίλου, δστις μετά τής Εται
ρείας Κυπριακών Σπουδών καί τού Συνδέσμου 'Ελλήνων Φιλιλόγων Κύπρου 
«Στασΐνος» διοργανώνει τό πολιτικόν τούτο μνημόσυνον, είς ένδειξιν βαθυτάτης 
έκτιμήσεως καί εύγνωμοσύνης, άνθ’ ών ύπέρ τής προαγωγής τών σκοπών καί έπι- 
διώξεων αύτοΰ έπραξε.

Τώ 1961 συνέλαβε μετ’ άλλων τήν ιδέαν όργανώσεως τών Ελλήνων Φιλολό
γων κατά τό πρότυπον τής όργανώσεως τών Ελλήνων Φιλολόγων τής μητρός πα
τρίδας έπί τώ σκοπώ τής προαγωγής τής φιλολογικής έπιστήμης δΓ έπιστημο- 
νικών έρευνών. ’Αποτέλεσμα τών προσπαθειών έκείνων ύπήρξεν ή κατά τό 1962 
ϊδρυσις τοΰ Συνδέσμου Ελλήνων Φιλολόγων ό «Στασΐνος» τοΰ όποιου ύπήρξεν 
δχι άπλώς ιδρυτικόν μέλος άλλά καί μέλος τοΰ πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Ή μή έπανεκλογή του κατά τώ 1964 ώφείλετο είς έπίμονον αύτοΰ άρνησιν νά 
άποδεχθή ταύτην διά λόγους ύγείας.

’Από τοΰ 1950, δτε τό πρώτον έπί Μακαρίου Β' συνεστήθη τό Έθναρχικόν 
Συμβούλιον, διετέλεσεν έπίλεκτον μέλος αύτοΰ. Πάντες όμολογοΰν, δτι αί ειση
γήσεις αύτοΰ διεπνέοντο άπό φλογερόν πατριωτισμόν, ένα πατριωτισμόν ό όποιος 
εΐχεν έκδηλωθή έμπράκτως τώ 1931 καί ό όποιος ούδέποτε τόν άπέλιπε. Ύψίστης 
ώσαύτως έθνικής καί έκπαιδευτικής σημασίας ύπήρξε τό έργον αύτοΰ, τό όποιον 
έπετέλεσεν ώς μέλος τού ύπό τής Έθναρχίας συσταθέντος Εκπαιδευτικού Συμ
βουλίου τώ 1952. Καί ό ίδιος μέλος τού Συμβουλίου έκείνου εΐχον συχνά τήν 
εύκαιρίαν νά έκτιμήσω τήν σκέψιν αύτοΰ καί τούς στοχασμούς του, τήν βαθεΐαν 
γνώσιν τών έκπαιδευτικών προβλημάτων, τήν όρθήν άντίληψιν περί τών σκοπών 
καί κατευθύνσεων τής παιδείας καί προ πάντων τό άνήσυχον καί έρευνητικόν αύτοΰ 
πνεΰμα, χάρις είς τό όποιον διεκρίθη ώς εισηγητής άξιολόγων έκπαιδευτικών άπό- 
ψεων. Τάς άπόψεις αύτάς διωχέτευε καί ύστερώτερον ώς ’Αντιπρόεδρος τοΰ ύπάρ- 
χοντος νΰν Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, ύποδειχθείς ό πολυτιμότερος ήμών σύμ
βουλος καί άνεκτίμητος βοηθός.

Ό Σοφοκλέους ύπήρξε μεταξύ άλλων καί γλαφυρότατος συγγραφεύς καί δη
μοσιογράφος. Τό βιβλίον αύτοΰ «Προς τά σύνορα», είς τό όποιον περιγράφει τάς 
έντυπώσεις του άπό έκδρομήν μαθητών τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου είς τά έλληνο- 

βουλγαρικά σύνορα, άποτελεΐ ζωντανόν δείγμα τής λογοτεχνικής αύτοΰ ίκανότητος 
ένώ διάλεξις αύτοΰ περί τοΰ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, δημοσιευθεΐσα είς τήν 
έπετηρίδα τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας τοΰ 1961 άποδεικνύει δχι μόνον τήν ικα
νότητα ταύτην, άλλά καί τήν βαθεΐαν αύτοΰ Ιστορικήν σκέψιν.

Τό έξαίρετον λογοτεχνικόν ύφος αύτοΰ διαφαίνεται καί είς τά πολυάριθμα αύ
τοΰ άρθρα, τά όποια εΐναι κατεσπαρμένα είς τούς τόμους τής «Ελευθερίας», τής 
όποιας ύπήρξε στενός συνεργάτης άπό τοΰ 1950 μέχρι τοΰ 1960. 'Ομοίως είς άλλα 
άρθρα, τά όποια ύπό ψευδώνυμον έγραφεν είς έτέραν κυπριακήν έφημερίρδα, τήν 
«Πρωτεύουσαν». Έπί τής πλευράς δμως αύτής τοΰ Σοφοκλέους θά δμιλήση άλλος 
έκτιμητής τοΰ έργου του.

Τοιαύτη, άγαπητοί μου, έν άδροτάταις γραμμαΐς ύπήρξεν ή έθνική, έκπαιδευ- 
τική καί πνευματική δράσις τοΰ θεοκλήτου Σοφοκλέους, διά τό έγκώμιον τοΰ ό
ποιου θά ήδύνατο νά όμιλή τις διά μακρών. ’Ήπιος, γλυκύς, ήρεμος, μειλίχιος, 
στοργικός, έργατικός, εύσυνείδητος, τίμιος, σοφός, παιδαγωγός, βαθυστόχαστος έ- 
ρευνητής, άνεδείχθη πρότυπον 'Έλληνος Χριστιανού διδασκάλου καί έπιστήμονος, 
ό άνθρωπος ό όποιος θά παραμείνη είς τήν μνήμην δλων ώς ό «τιμημένος δάσκαλος». 
Αιώνια του ή μνήμη.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΣ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Ή ζωή κυλά. Σήμερα τό κύλισμα αύτό εΐναι τόσο γρήγορο, πού δέν προ

λαβαίνεις νά καλοσκεφτής. Τό ένα γεγονός φέρνει τ’ άλλο μέ ίλιγγιώδη ταχύ
τητα. Ή μιά ιδέα διαδέχεται τήν άλλη άπό στιγμή σέ στιγμή. Ή σύγχυση προ- 
εξάρχει. Καί προεξάρχει στις άπόψεις μας, στά αίσθήματά μας, στον τρόπο τής 
ζώής μας. ’Άλλοτε ό άνθρωπος μέ άξια είχε μιά άξια. Σήμερα άξια έχει μο
νάχα ή έφήμερη προβολή καί τό άμφίβολης άξίας κέρδος άπό τήν προβολή αύτή. 
Οί άπλοι, οί άνεπιτήδευτοι, οί πραγματικοί άξιοι, πού καταναλώσανε τόν έαυτό τους 
γιά τούς άλλους κΓ δχι γιά τήν προσωπική τους προβολή περνούν στό περιθώριο 
κΓ δταν ζοΰνε μά προπαντός δταν πεθάνουν. Εύτυχώς ύπάρχουν κάποτε-κάποτε 
κι’ οί φωτεινές στιγμές τής άνθρώπινης συνείδησης. Σ’ αύτές τις στιγμές θυ
μούνται οί άνθρωποι κάποιους πού θάπρεπε νά τιμήσουν. Μιά τέτοια φωτεινή 
στιγμή τής κυπριακής συνειδήσεως εΐναι ή τωρινή, πού θέλει άπλά νά τιμήση μιά 
δύσκολα έπαναλαμβανόμενη φυσιογνωμία, τόν άκόμα φίλτατό μας καί μεταξύ 
μας θεόκλητο Σοφοκλέους.

Ό θεόκλητος Σοφοκλέους ήταν ένα άνήσυχο καί παραδοξολόγο μυαλό. ’Άν 
μάζευε ένας τις άρνήσεις, έκλάμψεις, λακωνικούς άφορισμούς του θάγραφε ένα 
βιβλίο παραδοξολογιών κΓ δταν τό μελετούσε ψύχραιμα θ’ άνακάλυπτε ένα σωρό 
άλήθειες. Ό ίδιος συνήθως άπόφευγε ν’ άποθησαυρίζη τή σκέψη του. Είχε τήν 
άποψη — νομίζω πολύ σωστή — πώς δέν ύπήρχε λόγος νά μαζεύης στις άράδες 
βιβλίου ή άλλω^ν έντύπων δ,τι δέν ήταν πρωτότυπο ή έποικοδομητικό. ΓΓ αύτό 
έπρεπε ν’ άκήσης πίεση σ’ αύτόν γιά νά γράψη τ’ δ,τι σοΰ έξέθετε προφορικά 
στήν κουβέντα ή συζήτηση' κΓ αύτό πάλιν τό κάτι πού άσφαλώς θά τό κυο
φορούσε γιά καιρό, θάπρεπε πάλιν νά περάση άπό άρκετή νέα έπεξεργασία 
προτού γραφτή.

'Ωστόσο στά πνιγμένα άπό διοικητικά καί διδασκαλικά καθήκοντα χρόνια 
του βρήκε τόν τρόπο νά έκφραστή καί μέ κείμενα — γιατί προφορικά έκφραζό- 
ταν καθημερινά κι’ έξαντλητικά κυρίως στις τάξεις τού Παγκυπρίου Γυμνασίου. 
Τό έργο του διαιρείται στις έξής ομάδες: α) λογοτεχνία (ποίηση, δοκίμιο, κρι
τική, μετάφραση), β) δημοσιογραφία (χρονογράφημα, έπιφυλλίδα κυρίως φιλο
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λογικού τύπου, πού προσωπικά τήν κατατάσσω στό λογοτεχνικό του έργο, καί 
ταξιδιωτικά, γ) έπιστήμη (παιδαγωγικής φύσεως άρθρα, έρευνες κι’ ένημερώσεις).

Ό επιστήμονας κοιτάζει κυρίως τό έπιστημονικό έργο τοΰ συναδέλφου του 
καί στοχάζεται πάνω σ’ αύτό, δίνοντας μόνο στό έργο τήν πρώτη θέση. Ό 
δημοσιογράφος ένδιαφέρεται γιά τή ζέουσα έπικαιρότητα, τοΰτο τό γρήγορο 
τής ζωής πού βασιλεύει μες τήν ασταμάτητη ροή τοΰ χρόνου κι’ είναι φυσικό νά 
άναζητή στον άλλο δ,τι αξίζει νά άνακοινωθή στό πολύ κοινό, χωρίς νά πολυ- 
σκοτίζεται γιά τό βάθος τών πραγμάτων. Ό λογοτέχνης βασικά δημιουργεί' άπο- 
μονώνει τό άλφα ή βήτα κομμάτι τής γύρω του ζωής καί τό άναπλάθει ή καλύ
τερα τό πλάθει δικό του, ζωντανό, ζεστό άλλά μέ βάθος καί πλάτος καί προπαντός 
μέ άντιπροσωπευτικότητα γιά νά συμβολίζη, ή, άν θέλετε, νά καθρεφτίζη τή ζωή 
στήν πνευματική της εύρύτητα.

Προσωπικά, χωρίς νά τό θέλω, τόν άλησμόνητό μας νεκρό φίλο, φίλο καί 
στον τάφο του ακόμα, τόν έποπτεύω μέ τριπλή ιδιότητα έπιστήμονα, δημοσιογρά
φου καί λογοτέχνη, τώρα πού ταξινομώ τις άπόψεις μου γιά νά σας εκθέσω τή 
λογοτεχνική πλευρά τών άπασχολήσεών του.

Κύριοί μου, ό Σοφοκλέους ύπήρξε λογοτέχνης. Καί λογοτέχνης μέ τήν εύ- 
ρύτερη έννοια είναι οποίος πλάθει. Πέστε άν θέλετε, «ποιητής». Σέ δλο του τό 
γραπτό έργο άλλά καί τό προφορικό — σάς ειδοποίησα έξ αρχής πόσο ποιητής 
ήταν στις συνομιλίες, διδασκαλίες καί εκδηλώσεις του πού νά θεωρήται καί άπό 
εμένα άκόμη παραδοξολόγος.

Άλλά καί μέ τήν περιορισμένη άκόμα έννοια τής λέξης, ύπήρξε λογοτέχνης. 
Πολλοί άπό σάς τόν γνωρίζετε γιά έπιφυλλιδιογράφο μέ θέματα ταξιδιωτικά, 
παιδαγωγικά. Κάποιοι τόν ξέρουν καί τόν έκτιμοΰν σάν κριτικό καί μεταφρα
στή. Πολύ λίγοι ή έλάχιστοι τόν ξέρουν γιά ποιητή, μέ τό έκφραστικό φιλο
λογικό ψευδώνυμο θ. Τάνταλος, θάταν επικίνδυνη εικασία νά καθόμαστε έδώ 
ν’ αναλύσουμε σέ τί αντιστοιχούσε τό Τάνταλος στή ζωή καί τις απόψεις τοΰ Σο- 
φοκλέους.^ Άλλά ολοφάνερα πίστευε κι’ άγωνιοΰσε γιά τήν πνευματική ζωή, 
δπως τό άπόδειξε κι’ ή άρρώστεια του στηθάγχη μέ δυο εμβολές πού τόν έστειλε 
στον άλλο κόσμο τόσο πρόωρα, μιά νόσος μέ πραγματικήν αιτία τήν αγωνία καί 
τή συνεχή προσπάθεια.

Σχηματικά θά διαιρούσα τό λογοτεχνικό του έργο στις εξής κατηγορίες: 
ποίηση, δοκίμιο, κριτικά σημειώματα, άρθρα λογοτεχνικής φύσεως, καί ταξιδιω
τικά, χρονογράφημα καί λογοτεχνική έπιφυλλίδα (παρόλο πού τά δυο τελευταία 
θεωρούνται παραλογοτεχνικά είδη).

‘Η ποίηση ασφαλώς δέν είναι κάτι πού τό μαθαίνεις μέ οδηγούς τή γνώση 
καί τήν προσπάθεια. 'Η ποίηση αποτελεί έκφραση ψυχής πού ειδικά άντικρύζει 
πολύ συμπυκνωμένα δλα τριγύρω. Δέ μαθαίνεται. Απλώς τελειοποιείται (άν 
μπορώ νά πώ τούτη τή λέξη). Πάντως ή άπασχόληση ένός μέ τήν ποίηση ση
μαίνει πάντοτε μιά ανώτερη ψυχική διάθεση γιά συμπυκνωμένη έκφραση μυχίων 
του παλμών. Ό Σοφοκλέους συχνά είχε τέτοιες στιγμές. ΚΓ δταν δέ μπορούσε 
νά διοχετεύση τόν εσωτερικό του παλμό στον προφορικό λόγο μέ απανωτούς στο
χασμούς, τόν μετάτρεπε σέ στίχο. Ό στίχος του δέν είχε τίποτα τό ξεχωριστό. 
Άλλά ήταν αρκετά ενδεικτικός. Στά «Κυπριακά Γράμματα», τό περιοδικό πού 
γιά είκοσι περίπου χρόνια επωμιζόταν τήν εύθύνη τής λογοτεχνικής έκφράσεως 
στήν Κύπρο, δημοσίεψε αποκλειστικά τά ποιήματά του ό Σοφοκλέους τά έξής: 
'Η μετάνοια τού δίκαου α) δέηση, Χελιδονίσματα, Τό τραγούδι μου, Ή καρδιά 
μου, Καβαφικό, Κλαίω, Άπάρνηση, Ελπίδα, 'Η μοίρα ή διαλεχτή, Τής άρετής 
τά τρόπαια, Ό χωρισμός, 'Ο Κίμων στό Κίτιο, πού είναι έμμετρη δραματική ει
κόνα κΓ έρμηνεύτηκε πριν καιρό άπό μαθητές τού Παγκυπρίου Γυμνασίου. Σ’ 
αύτά πρέπει νά προστεθούν μερικές μεταφράσεις του άπό ξένες ποιήσεις. Άλλά 

δίπλα στά δημοσιευμένα, τά πολύ λίγα, ύπάρχουν στά συρτάρια πολλών φίλων 
άρκετοί άνέκδοτοί του στίχοι ύπογραμμένοι μέ τό ψευδώνυμό του. Κοντά μου 
είναι ένα ποίημα γιά τό Ναύπλιο. Κοινός φίλος μοΰ παρεχώρησε μερικά άλλα 
κατά δική του επιλογή, άναβάλλοντας τήν παράδοση στή δημοσιότητα άλλων 
πολλών.

Χαρακτηριστικό τής ποίησής του είναι ή άπελπισία γιά τις πεθαμένες προσδο
κίες τής ζωής καί τής καρδιάς. Δέν φωνάζει, δέν έπαναστατεϊ γι’ αύτό' προτιμά 
τό «δάκτυλο τής σιωπής στά χείλη τοΰ Λευκοΰ ’Αγγέλου πού κάθεται στό μνήμα». 
Αισθάνεται πόσο μάταιη πράξη ήταν ή ψυχική καί πνευματική κατανάλωση μέ 
κείνο τό φριχτό προμηθεϊκό

θέλω τοΰ μυαλοΰ μου τή φρεσκάδα
πού τήν έδωσα κι’ αύτή
καί πού τδλυωσε ή φωτιά του σά λαμπάδα 
τάχατες γιά νά φωτίση — τί;

Αύτό γράφει σ’ ένα ποίημα μέ τίτλο «Προμηθέας». Κεϊνο τό ερωτηματικό «τί;» 
είναι πραγματικά όλάκαιρο δράμα. Άλλά τραγική στέκεται κι’ ή έκμυστήρευσή 
του σ’ ένα άλλο ποίημα:

«Ποιά νάναι τάχα τής ζωής μας ή ούσία;»

Προσωπικά βλέπω τόν Σοφοκλέους σέ δυο στίχους του πού τόν δείχνουν άκαί- 
ριο γιά όσους θέλουν νά τόν δοΰν:

...ήτανε τής τύχης μας
γιά πάντα ενάρετοι νά μείνουμε καί νά λησμονηθούμε.

Έδώ άγγίζει πιά ό στίχος του τό υψιστο σημείο. Πληρώθηκε ή άρετή του 
μέ τή λησμονιά. Αύτό πίστευε. Άλλά πρός τί αύτές οί αναλύσεις; Ή παρά
θεση τών άδημοσίευτων ποιημάτων του, άλλων στον παραδοσιακό τρόπο γραμμέ
νων κι’ άλλων κάπως πιό έλεύθερα στον ελεύθερο στίχο, θά μιλήσουν καθαρά.

'Η έμμετρη δραματική εικόνα «Ό Κίμων στό Κίτιο» είναι ή ποιητική δήλωση 
τού πατριωτισμού τού Σοφοκλέους, ένός βαθύτερου κ’ έλληνικώτερου πατριωτι
σμού πού άναβλύζει άπό τή βαθειά γνώση τής ελληνικής μας ούσίας. Τό δια- 
λογικό αύτό ποίημα γράφτηκε καί δημοσιεύτηκε στις παραμονές τού ξεσηκώμα- 
τός μας τού 1955—1959. Υπόθεσή του είναι ή Νίκη τού Κίμωνα νεκρού καί τών 
Αθηναίων έξω άπό τό Κίτι κΓ ή άπελευθέρωση προσωρινά τής Κύπρου άπό τόν 
περσικό ζυγό. 'Η εικόνα τελειώνει μέ τήν έξής δήλωση ένός Κιτιέα:

Καί στ’ όνομα τού Κίμωνα σάς κάνωμε όρκο
τή Λευτεριά πού μάς έχάρισεν Εκείνος
μ’ όλη μας τήν ψυχή καί τό κορμί ν’ αγωνιστούμε, 
Άπτερη Νίκη, νά κρατήσουμε στήν Κύπρο 
καί στις καρδιές μας μέσα, στούς αιώνες.

Τό χρονογράφημα, τό παραλογοτεχνικό αύτό είδος πού πολύ συχνά στά χέρια 
έμπειρων κΓ έμπνευσμένων λογοτεχνών καί διανοητών γίνεται γνήσια λογοτεχνι
κό, φαίνεται πώς πρωτοαπασχόλησε τό Σοφοκλέους. 'Η δημοσιογραφική ανάγ
κη τόν έσπρωξε, τότε πού συνεργαζόταν μέ τήν όργάνωση ΕΡΕΚ (Έθνική Ριζο
σπαστική ‘Ένωσις Κύπρου) στήν έκδοση τής έφημερίδας «Πρωτεύουσα» 1933. 
Ό ίδιος ήταν ένας άπό τούς πρώτους ιδρυτές καί γραμματέας τής ΕΡΕΚ, πού 
τήν έμπνεύστηκε καί τήν πραγματοποίησε ό παραγνωρισμένος καί λησμονημένος 

16 17

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



εθναπόστολος Γεώργιος Καραγιάννής. Στά χρονογραφήματα του, πού τά υπό
γραφε μέ τό ψευδώνυμο «Πρωτευουσιάνος», έξέταζε τήν τρέχουσα κυπριακή 
πραγματικότητα μέ λεπτή πολιτικολογία (δπως στήν περίπτωση Γεώργιου Φραγ- 
κούδη) καί μέ αρκετή θυμοσοφία καί χωρίς, προπαντός χωρίς, φιλολογία.

Τό δοκίμιο, τό σύντομο μελέτημα κΓ ή λογοτεχνική Ιδίως κριτική κατέχουν 
πρωταρχική θέση στό γραπτό έργο τοΰ Σοφοκλέους. Αύτά κΓ δλας τά εϊδη, πού 
ύπόγραφε μέ τό πραγματικό του όνομα, εΐναι γνωστά σέ όλους κΓ άπ’ αύτά έχει 
αποκομίσει τήν καλή του φήμη. Μερικά άπ’ αύτά τά γραπτά είχαν τόν τύπο 
τής επιφυλλίδας, μερικά τήν αύστηρότητα τοΰ δοκιμίου ή τής μελέτης. Τά κρι
τικά του σημειώματα γιά φιλολογικά, φιλοσοφικά καί λογοτεχνικά βιβλία συχνά 
είχαν τήν μορφή δοκιμίου παρά άπλοΰ άναλυτικοΰ καί κατατοπιστικού κειμένου 
δημοσιογραφικής ύφής πράγμα πού συνηθίζεται καί σέ περιοδικά έντυπα κύρους. 
Στά δοκίμια καί σύντομα μελετήματα ή φιλολογική γνώση, ή καλοζυγισμένη 
κρίση, ή σαφήνεια στήν έκθεση τών ιδεών, κυριαρχούν. Χωρίς νά σ’ ενοχλούν 
μερικές απόψεις του στόν τύπο άφορισμοΰ παρακολουθείς τή σειρά τών επιχειρη
μάτων του, σχηματίζεις σαφή άποψη τού πράγματος, κινήσεως κ.λ.π. καί διεγεί- 
ρεται τό μυαλό σου γιά προβληματισμούς. Στό κάτω-κάτω τούτο επιζητεί τό 
δοκίμιο: νά κινήση ρεύματα κΓ όχι νά δώση τελικές κι’ άδιάσειστες λύσεις. Πού 
τάχα ύπάρχουν αύτές οί τελικές λύσεις;

Μήπως ή πνευματική επίδραση ένός άνθρώπου, πού έχει κάτι ούσιαστικό νά 
πή, περιορίζεται ή άκτινοβολεΐ μέ τό γραπτό του μόνο έργο; Συχνά ό προσω
πικός διάλογος, ή άνάμιξη σέ κινήσεις είτε ώς συμπαράσταση, είτε ώς άντίθεση 
μέ τήν άλφα βάση, πού γίνεται πνευματικής φύσεως αντιπολίτευση, προσφέρει στό 
πνευματικό κλΐυα ένός τόπου πάρα πολλά. Ό Σοφοκλέους καί στόν τομέα αύτό 
έδωσε ένα μεγάλο παρόν, συσχνότατα ώς καλόπιστη αντιλογία ή άντιπολίτευση, 
πού ξυπνούσε τή συζήτηση, τά έπιχειρήματα, τις τελικές άποφάσεις. Στις σο· 
βαρώτερες κινήσεις τών τελευταίων χρόνων ήταν άναμιγμένος, πολλές φορές στις 
προχωρημένες μονάδες, ύπεύθυνα κι’ εύσυνείδητα.

Τό τέλος γιά τό καθετί εΐναι αναπόφευκτο. Τί νά φιλοσοφούμε πάνω σ’ αύτό; 
Τό χρέος μας στέκει κάπου άλλού, μακριά άπό τις φιλοσοφίες πού δέ δίνουν ικα
νοποιητικήν απάντηση. Τό χρέος μας στέκει στή μνήμη. 'Η αγαθή μνήμη γιά 
τό Σοοφκλέους άς έχει τή θέση της στήν καρδιά μας. Τό λέει κι’ αύτή ή μικρή 
επιτάφια ώδή μου:

Ό φίλος έφυγε. ’Άνοιξε ή νύχτα δυό φορές τό βλέφαρό της, 
έβρεξε άστέρια κΓ άπλωσε ξανά τό ρούχο τής ειρήνης.

'Η μνήμη πιά θ’ άνακαλή τόν ίσκιο στούς καθρέφτες, 
θά σπέρνη στά μαλλιά τήν αύρα, 
ένα κερί θ’ άνάβη φώς στά λόγια τών άλλων μας καιρών 
ώσπου νά φύγουνε τά μάτια καί τών άλλων φίλων.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 

δέν έσχισε άπό τά γραψίματά του — ώς καί τό «Έκ βαθέων» του τής φυλακής) 
κι’ άν δέν άναλίσκετο νυχτοήμερα σέ πολύπλευρη δραστηριότητα καί δημιουργική 
πράξη (πόσες φορές δέν έπεσε λιπόθυμος κάτω άπό τό βάρος τής σκληρής δου
λειάς) θά μπορούσε νά εΐχεν άφήσει έργο πού σήμερα θ’ αποτελούσε άπόκτημα 
μοναδικό γιά τή νεοελληνική διανόηση. Ενσάρκωνε δλη τήν ανησυχία καί τήν 
τραγικότητα τού καιρού του καί οικοδομούσε τό διαλεκτικό στοχασμό του μέ τόν 
πιο ανάγλυφο κΓ ύποβλητικό τρόπο.

“Οσοι τόν έζησαν στήν έδρα, στό βήμα ή τή φιλική συζήτηση τόν ήξεραν νά 
πάλλεται άπ’ όλου τού κόσμου τή σοφία, άπ’ δλη τήν όμορφιά τής φύσης_ καί 
τής ζωής, κΓ άπό τό πιο έντονο πάθος τής άνθρωπιάς καί τής λυτρώσεως. Καί 
νιώθουν ν’ άντιλαλή άκόμη στ’ αφτιά, στήν καρδιά καί τή σκέψη των ό καταρρά
κτης τού λόγου του πού παρέλυε κάθε επιφύλαξη αποδοχής καί διαπότιζε τόν 
άκροατή του ώς τό τελευταίο κύτταρό του.

Δέν ήταν μόνο ή στιλβότης κΓ έπισημότης τού λόγου του (άδιάφορο άν ήταν 
επίσημη ή ανεπίσημη ή περίσταση, κΓ άδιάφορο άν μιλούσε στή δημοτική ή τήν 
καθαρεύουσα), δέν ήταν μόνον ή άψογος όρθοέπεια κι’ ή κλασσική του δύναμη 
κυριολεξίας κι’ άκριβολογίας, δέν ήταν μόνο ή άπερίτεχνη καλλιέπεια κι’ ή 
λαμπρή δομή τής φράσεώς του (κΓ δλα αύτά μέ τόν πιο πηγαίο αύθορμητισμό) ’ 
ήταν καί τό πολύτονο καί πολύχρωμο ύφος του, ή συγχορδία τής φωνής του, τό 
φώς πού άστραφτε στά μάτια του καί τή μορφή του, ή χειρονομία του, ή νευρώδης 
καί κυριαρχική παρουσία του.

Ό θεόκλητος Σοφοκλέους κι’ ό γοητευτικός λόγος του ήταν κάτι τό συμφυές, 
μιά άρμονικά συντεθειμένη όντότης, ένα πολυτιμώτατο κομμάτι ζωής...

Τόν θυμάμαι μικρός νά δανείζη τόν πρωτόφαντο παλμό του (μέ τόν αλη
σμόνητο Γιώργο Καραγιάννη καί τούς άλλους άφοσιωμένους συναποστόλους του) 
στή μικρή πόλη τής Κερύνιας καί νά θεμελιώνη μέ τό στοχασμό καί τό μόχθο του 
σ’ ολόκληρη τήν έκταση τής ζωής της’ τόν θυμάμαι σάν άγαθό γείτονα μέ τήν 
άπλότητά του, τήν καλωσύνη του καί τό βροντερό γέλιο του" τόν θυμάμαι σάν 
αγωνιστή νά ύψώνεται σάν φλόγα κΓ ύστερα νά σέρνεται άπό τήν πληρωμένη αχα
ριστία στις φυλακές’ τόν θυμάμαι σάν δάσκαλο νά μάς δονή ώς τά μύχια μας’ 
τόν θυμάμαι σάν συνάδελφο μέ τήν καθοδηγητική στοργή του καί σάν φίλο σέ 
ατέλειωτες έκμυστηρεύσεις καί μέ δλο τό άγχος του, τήν αύτοειρωνία του καί 
τις πάντα προδομένες προσδοκίες του’ τόν θυμάμαι σάν προϊστάμενο μέ τήν τί
μια, τήν καθαρή καί τή σοφή σκέψη’ τόν θυμάμαι καί θά τόν θυμάμαι σάν μιά 
πολύτιμη κι’ άνεξάντλητη μνήμη πού δέν πρόκειται ποτέ νά μέ έγκαταλείψη. 
’Αφού — ποιος λίγο ποιος πολύ — δλοι δσοι τόν γνωρίσαμε ύπό τήν οίανδήποτε 
ιδιότητά του, δλοι δσοι τόν αγαπήσαμε έχομε μέσα μας καί άπό ένα κομμάτι 
ζωντανής καί γόνιμης καταβολής του.

ΦΡΙΞΟΣ Π. ΒΡΑΧΑΣ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΦΡ. ΒΡΑΧΑ
'Ο θεόκλητος Σοφοκλέους ήταν γεννημένος Δάσκαλος καί Ποιητής. Ή δη

μιουργική πνοή του ήταν ένα έν συνεχεΐ ένεργεία ήφαίστειο, πού κόχλαζεν άπό 
τις πιο συγκλονιστικκές εμπνεύσεις κι’ ιδέες καί πού ανάβρυζε σάν πυρωμένη λάβα 
τόν πιο καθαρό καί συναρπαστικό έλληνικό λόγο.

”Αν ό αλησμόνητος στοχαστής εΐχε περισσότερη πίστη στόν έαυτό του (τί
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ Θ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ
Κάτω άπό τήν πετρωμένη οργή τοΰ Παλαμηδιού, 
έκεΐ πού τό στοιχειωμένο Μπούρτζι αρμενίζει 
στήν πουπουλένια καταχνιά τοΰ ονείρου, 
έκεΐ πού δ στητός κόρφος τής Άκροναυπλίας 
γέρνει πάνω άπό τά ύγρά της λαγόνια 
λουλούδισαν οί πόθοι σάν έφηβοι κροκοσυλλέκτες 
στ’ άπίθανα λειβάδια τής Κνωσσοΰ.

Τούς τραγούδησε μέ τό ύγρό της άνάβλεμμα 
ή συμπονετική Κίρκη, καί. τούς έκανε 
δροσοσταλίδες στά μαλλιά της.

Δέν ύπάρχουν άλλοι σύντροφοι γιά τόν Όδυσσέα 
καί τό ταξείδι ήταν άνάλαφρο όνειρο μονάχα 
σάν τή πουπουλένια καταχνιά, πού ζυγιάζεται 
πάνω άπό τό Παλαμήδι καί τό Μποΰρτζι, 
πού κρατούν στήν πετρωμένη τους μνήμη 
τίς δροσοσταλίδες καί τό ύγρό άνάβλεμμα.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
θέλω τή ψυχή μου, πού άντιστύλι 
τήν έκάναν οί ταπεινοί"
θέλω τήν καρδιά μου, πού οί σκύλοι 
τή σπαράξαν ζωντανή.

θέλω τοΰ μυαλοΰ μου τή φρεσκάδα 
πού τήν έδωσα κι’ αύτή, 
καί πού τδλυωσε ή φωτιά του σά λαμπάδα 
τάχατες γιά νά φωτίση — τί;

Τ’ άγια τής ψυχής μου καί τούς μαργαρίτες 
χοίροι τούς ποδοπατούν.
Πάντα τούς ούρανούς σκιάζουν οί γύπες 
πού στον Προμηθέα πετοΰν.

Μά νά, θαρρώ γαλάζια έλπίδα σχίζει 
τά σκότη πού μέ τριγυρνοΰν.
Νά μέ λυτρώση ό Ηρακλής πασχίζει 
καί τά γόνατα λυγοΰν

πάνω στον έρημο βράχο πού μέ δένουν 
οί άλυσίδες τής ζωής.
'Ολόγυρα τ’ άγρια κύματα τόν δέρνουν 
σάν άπό φόβο μιάς φυγής...

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Πάνω στον τάφο τών πεθαμένων προσδοκιών 
κάθεται ό λευκός άγγελος 
μέ τό δάχτυλο τής σιωπής στά χείλη.

Κανένα μήνυμα ’Ανάστασης δέ φέρνει.
Δέν ήρθαμε ρωτώντας γιά τίς πεθαμένες προσδοκίες 
άν άναστηθήκαν.
Δέ χρειάζεται ή ταφόπετρα γιά τούς νεκρούς 
πού είναι πολύ άργά ν’ άναστηθοΰν.
Δέν έρχόμαστε μέ τό σκίρτημα τής μάταιης έλπίδας 
καί δέ θ’ άκούσουμε κανένα Χαράς Εύαγγέλιο. 
Μάς φτάνει ό Λευκός ’Άγγελος 
πού κάθεται στό μνήμα 
μέ τό δάχτυλο τής σιωπής στά χείλη.

ΑΤΙΤΛΑ

1

Νά σφίγγης τήν καρδιά σου καί νά φεύγης 
σάν ή ζωή τά δώρα της σού άρνιέται. 
"Ενα κυκλάμινο στον κάμπο πού σαλεύει 
στό χλιαρό τού δειλινού τό άγέρι, 
ή φλύαρη σιγή τοΰ δάσους μέσ’ στή νύχτα 
κι’ ή γαλανή τής μέρας προσδοκία, 
ή άπορία στό μεγάλο βλέμμα τοΰ παιδιοΰ, 
τό ρόδινο παιγνίδισμα χειλιών άγαπημένων, 
είναι τόσο σημαντικά γιά τή ζωή 
όσο καί ή άλήθεια.

I 1

Σάν οί έλπίδες τά φτερά βαρειά διπλώσουν 
κι’ άποσταμένοι πιά οί πόθοι σου κουρνιάσουν, 
κι’ οί χώρες τών όνείρων σου σκορπίσουν 
σάν οπτασίες κυνηγημένες 
μήν πής: «άς είναι, έτσι θά ζήσω».
Τί νά τίς κάνης τίς σκιές; Κάλλιο μαζί σου 
νά χάνωνται κι’ αύτές. Καί μήν τίς κλαΐς. 
Νά σφίγγης τήν καρδιά σου καί νά φεύγης. 
νά ή μοίρα ή διαλεγμένη τής ζωής.

ΠΙΣΤΗ ΚΙ’ ΕΛΠΙΔΑ...

Έδίψασε ή ψυχή μου άπό πίστη 
καί ή καρδιά μου στέγνωσε άπό έλπίδα. 
Φρίσσει τ’ άχεΐλι σά ρουθούνι άλόγου 
σέ μακρυνής πηγής τό χνώτο.
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Σάν οπτασία στήν έρημο μοΰ φέγγει 
κάθε κόμπος τής ελπίδας. ΚΓ ή πίστη 
αδύναμη αχτίδα στής ψυχής τά σκότη. 
Ποτέ δέ λέει νάρθη τό χάραμα τής μέρας!

Γονατιστός στής φυλακής μου σέρνομαι τό χώμα 
καί στάζει αίμα ή ψυχή σέ κάθε βήμα' 
βογγάει μέσα στήν άτέλειωτη τή νύχτα 
σά ρόγχος κολασμένου πού πεθαίνει.

’Ώ, νά βρισκόταν ένα χέρι ν’ άπαλύνη 
τής γερασμένης μου καρδιάς τις φλέβες! 
Κάποια μάτια τήν ελπίδα στή ψυχή μου 
μέ τό ύγρό τ’ άνάβλεμμά τους νά σταλάξουν!

ΖΩΗ

Μέ ποιά χαρά κρυφή δεχόμαστε σάν νέοι 
τούς πόθους νά φωλιάζουν στήν καρδιά μας! 
ΚΓ οί πιο άπλοι μάς φαίνοντα ώραΐοι 
κΓ άς τούς ποτίζουνε συχνά τά δάκρυά μας.

Κάθε φορά πού τά φτερά τους σπάζουν 
μάς παραστέκουν μέ χαμόγελο οί ελπίδες, 
πού σάν ούρανο'ι χρυσοστεφανωμένοι μοιάζουν 
και κρύβουν τής ζωής τις άλυσίδες.

Ό λογισμός καί τ’ όνειρο άξεχώριστα συσμίγουν 
κΓ οί φωτοστέφανοι άχνίζουνε μπροστά μας’ 
θαρρείς κΓ Οί ούρανοί γιά μάς άνοίγουν 
κΓ δλα κρεμιώνται άπό τά δάκτυλά μας.

Τό νόημα τής ζωής κοντά μας πιά θαρρούμε 
καί τή βαθειά της πώς γευτήκαμε ούσία.
Τί άλλο πιά μάς έμεινε νά βρούμε 
άφού τής ψάλαμε παιάνα κΓ έλεγεΐα;

Καί ξαφνικά τ’ άχαρο δείλι μάς πλακώνει 
πού δέ μάς σκιάζει ούτε σά μακρυνή όπτασία. 
Καί τότες μιά πίκρα στήν καρδιά μας σαβανώνει: 
«Ποιά νάναι τάχα τής ζωής μας ή ούσία;»

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

θεωρώ ώς επιβεβλημένο καθήκον καί ταύτοχρόνως ένδειξη έκτιμήσεως προς 
ένα άνθρωπο τών γραμμάτων τή βιβλιογράφηση τού έργου του. ’Ασφαλώς πιο 
δίκαιο θά ήταν ή δημοσίευση τοΰ έργου του ή επιλογής άπ’ αύτό σ’ ένα ή περισ
σότερους τόμους. ’Αλλά τοΰτο σήμερα σημαίνει σημαντική δαπάνη καί μεγάλη 
δυσκολία διαθέσεως τοΰ δ,τι έκτυπώθηκε. Δυστυχώς, δέν ύπάρχουν στόν τόπο μας 
οργανισμοί, πού νά ριψοκινδυνεύουν τά έσοδα ή τά κεφάλαιά τους γι’ άβέβαιη 
αγορά. Σώματα, οργανώσεις καί λοιπά πνευματικά ιδρύματα συντηρούνται άπό 
τά ύστερήματα τών λιγαρίθμων μελών τους κΓ άδυνατούν συνεπώς, ν’ άναλάβουν 
πολυέξοδες έκδόσεις.

Κατά τήν βιβλιογραφικήν αύτή εργασία ή κα Γεωργία Καράλλη, τού προσω
πικού τής Βιβλιοθήκης Φανερωμένης, μέ βοήθησε άποκλειστικά στήν αναδίφηση 
τών τόμων τής «’Ελευθερίας» (Κύπρου)' τήν εύχαριστώ.

Σημειώνω τις έξής συντομογραφίες:
1. Δελτίον Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου = Δελτ. ΕΠΟΚ.
2. Δελτίον Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών — Κ. Σπ.
3. Δελτίον Σχολικής Υγιεινής καί Άντιλήψεως = Δελτ. Σχ. Ύγ.
4. Ελευθερία (έφημερίδα) = Έλ.
5. Ελληνική Κύπρος = Έλλ. Κ.
6. Έπετηρίς Παγ κυπρίου Γυμνασίου = Έπ.
7. Κυπριακά Γράμματα = Κυπρ. Γρ.
8. Κυπριακή Έκπαίδευσις = Κυπρ. Ε.
9. Μετάφραση = μετ.

10. Πνευματική Κύπρος = Πν. Κ.
11. Πρωτεύουσα (έφημερίδα) — Πρ.
12. Φιλολογική Κύπρος = Φιλ. Κ.
1933 Χρονογραφήματα (μέ ψευδ. Πρωτευουσιάνος), Πρ., 20 Αύγ.—25 Δεκ.

Σύλβιο Πέλλικο «Στή φυλακή» (μετ. είσ. ανυπόγραφο), Πρ. 20 Αύγ.—23 
Νοεμβρ. (ημιτελές;)
Εισαγωγή τής αγγλικής γλώσσης είς τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν, Πρ. 19, 
20 Σεπτ.

1934 Χρονογραφήματα (μέ ψευδ. Πρωτευουσιάνος), Πρ., 1—14 Γεν.
1936 Β. Ν. Τατάκη «Στή χώρα τών στοχασμών», Κυπρ. Γρ., Γ' 48.

Γλωσσική Μόρφωση, Κυπρ. Γρ., Γ' 249.
1939 Π. Λορεντζάτου «Ιστορικό Συντακτικό τής ’Αρχαίας Ελληνικής», Κυπρ. Γρ., 

Δ' 129.
1942 'Ελληνική Χρηστομάθεια (συνεργ. Χρ. Χαραλάμπους) Λευκωσία, α' έκδ. 

(1943 β' έκδ.)
1943 Τό σχολείο μας καί ή παράδοσή του, Κυπρ. Γρ., Η', 19.

Ή διαλεκτική κΓ οί συνέπειές της, Κυπρ. Γρ., Η', 92.
Ή νεοελληνική λογοτεχνία, Κυπρ. Γρ. Η', 107, 134.

1944 Δυο μαθητικά περιοδικά, Κυπρ. Γρ., Η', 180.
D Alastos “Cyprus, past and future”, Κυπρ. Γρ., θ', 62.
'Η λογοτεχνία στήν άγωγή, Κυπρ. Γρ., θ', 150.
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Πίναξ ιδρυτών καί έφορων του Παγκυπρίου Γυμνασίου, ’Αναμνηστικόν Λεύ
κωμα έπί τή 50ρίδι τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου, Λευκωσία, 93.
Πώς έργάζεται σήμερον τό Παγκύπριον Γυμνάσιον, ib., 45.
Πίναξ τών καθηγητών τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου άπό τής ίδρύσεώς του μέ
χρι τοΰ έτους τής πεντηκονταετηρίδος, ib., 95.
Πίναξ ευεργετών καί δωρητών τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου, ίβ., 102.

1945 Τό πολιτικόν μέλλον τής Κύπρου: Πώς τό βλέπει ένας ’Άγγλος, Κυπρ. Γρ., 
θ', 213.
Λουκρητίου: 'Η δύναμη τοΰ λόγου (μετ.), Κυπρ. Γρ., I, 120.
Ή μετάνοια τοΰ δικαίου Α) Ή δέηση (ψευδ. θ. Τάνταλος), Κυπρ. Γρ., I, 163. 

1946 Χελιδονίσματα (ψευδ. θ. Τάνταλος), Κυπρ. Γρ., I, 214.
Ή ποίηση καί ή ζωή μας, Κυπρ. Γρ., I, 215.
Εντυπώσεις άπό βιβλία, Κυπρ. Γρ., I, 235.
Τό τραγούδι μου, Ή καρδιά μου, Καβαφικό (ψευδ. θ. Τάνταλος), Κυπρ.
Γρ., I, 267.
Γλωσσική άγωγή: ή προφορά, Κυπρ. Γρ., ΙΑ' 43.
Κλαίω (ψευδ. θ. Τάνταλος), Κυπρ. Γρ., ΙΑ' 49.
Άπάρνηση (ψευδ. θ. Τάνταλος), Κυπρ. Γρ., ΙΑ' 119.
Τό μέλλον τής κλασσικής άγωγής, Κυπρ. Γρ., ΙΑ' 231.
Ελπίδα (ψευδ. θ. Τάνταλος), Κυπρ. Γρ., ΙΑ' 251.
Bruno Lavagnini “Alle fonti de la Pisanella”, Κυπρ. Γρ., IB' 125.

1947 To μάθημα τής σχολικκής ύγιεινής καί αί σχολιατρικαί ύπηρεσίαι είς τό 
Παγκύπριον Γυμνάσιον, Δελτ. Σχ. Ύγ., Α' 3.
’Έρευνα έπί τοΰ καπνίσματος τών τελειόφοιτων τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου, 
Δελτ. Σχ., Ύγ., Α' 49.

1948 'Ο Συκουτρής στήν Κύπρο, Κυπρ. Γρ., ΙΓ', 106.
'Η μοίρα ή διαλεχτή (ψευδ. θ. Τάνταλος), Κυπρ. Γρ., ΙΓ', 120.
Οί ξένοι γιά τή νεοελληνική ποίηση, Κυπρ. Γρ., ΙΓ', 174.
Τής άρετής τά τρόπαια (ψευδ. θ. Τάνταλος), Κυπρ. Γρ., ΙΓ', 200.
'Η ποίηση τοΰ Ρήγα, Κυπρ. Γρ., ΙΓ', 275.
Π. Σ. Σπανδωνίδη «Διονύσιος Σολωμός» καί άλλα, Κυπρ. Γρ., ΙΓ', 345. 
Πνευματική Δωδεκάνησος, στό βιβλίο «Ελληνική Δωδεκάνησος» έκδ. ΕΠΟΚ, 
σελ. 66.

1949 Χωρισμός (ψευδ. θ. Τάνταλος), Κυπρ. Γρ., ΙΔ', 247.
Ητεκάρτ—Χρηστίδης «Λόγος περί τής μεθόδου», Κυπρ, Γρ., ΙΔ', 269.
Άνάστασις, Έλλ. Κ., Α' (τ. 1) 8.
Ελένη Παλαιολόγου, Έλλ. Κ., Α' (τ. 2) 8.
Βλάσης Γαβριηλίδης, Έλλ. Κ., Α' (τ. 6, 7, 8) 8, 19,20.
Τό δημοψήφισμα ή έκφρασις τής θελήσεως τοΰ Κυπριακοΰ Λαοΰ, Έλλ. Κ., 
Β' 34.
Οί πολιτικοί παράγοντες καί ή Ελληνική Έπανάστασις, Έλλ. Κ., Β' 97.
Οί ηθικοί παράγοντες τοΰ Έλληνικοΰ Άγώνος, Έλλ. Κ., Β' 122, 161.
'Ο θησαυρός τής λαϊκής παραδόσεως, Έλλ. Κ., Β' 190.
Ό Μητροπολίτης Κυρηνείας Μακάριος, Έλλ. Κ., Β' 202.

Πάρεργα έτυμολογικά, Κυπρ. Σπ., ΙΒ' 103.
1950 Τό πρόγραμμα τής λαϊκής έορτής τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, 

Έλ., 2 Ίουν.
Ή έλληνική καί χριστιανική παράδοση στή νεοελληνική ζωή καί τέχνη, 
Κυπρ. Γρ., ΙΕ', 37.
Λοΐζος Φιλίππου, Κυπρ. Σπ., ΙΔ' 215.

1951 Κ. Χρυσάνθη «Έπιλύχνια», Κυπρ. Γρ., I ΣΤ' 191.
'Η «άναβίωση» τής άρχαίας ’Αττικής κωμωδίας, Κυπρ. Γρ., I ΣΤ' 363.
Σ κέψεις καί έντυπώσεις άπό τήν τελευταίαν έκδρομήν τών γυμνασιοπαίδων 
είς Ελλάδα, Έλ., 2, 4, 6, 7, 9 Σεπτ.
'Η έθνική σημασία τής 28ης ’Οκτωβρίου, Έλ., 28 Όκτ.
Πνευματική κατάπτωσις;, Έλ., 2 Μαρτ.
Ό ύπέρ τής Ελληνικής Ελευθερίας άγων καί ή Κύπρος, Έλ., 25 Μαρτ.
'Η σημερινή ιστορική έπέτειος, Έλ., 10 Άπρ.
Τά έργαζόμενα παιδιά τοΰ λαοΰ, Έλ., 19, 20 Άπρ.
Ή ποίησις τής Κασσιανής, Έλ., 24 Άπρ.
Αληθώς άνέστη ό Κύριος, Έλ., 28 Άπρ.
Ή λαϊκή παράδοσις, Έλ., 6 Μαΐου.
'Η κληρονομιά τοΰ Βυζαντίου, Έλ., 30 Μαΐου.

1952 Εντυπώσεις άπό τήν Ελλάδα (θλιβερές άλήθειες), δέκα συνέχειες, Έλ., Σεπτ. 
Γιάννη Άναγνωστόπουλου «θέμα καί παραλλαγές» Κυπρ. Γρ., ΙΖ' 71. 
Δελτίον τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, Κυπρ. Γρ., ΙΖ' 302.
Ό Πεσταλότσι καί τό έργο του, Κυπρ. Γρ., ΙΖ' 27, 53.
Τί σημαίνει ό Σολωμός γιά τόν Ελληνισμό, Κυπρ. Γρ., ΙΖ' 193.
'Η Έλληνική Μέση Παιδεία κΓ ή Κυβερνητική Πολιτική, Έλλ. Κ., Δ' 167.
Τό νέον περί Μέσης Παιδείας νομοσχέδιον, Έλλ. Κ., Δ', 121.

1953 'Η ιστορική θέσις τής 9ης ’Ιουλίου, Έλ., 11, 12, 14, 15, 16, 17, Ίουλ.
'Η έκκλησιαστική περιουσία, Έλ., 5 Αύγ.
Στά μαρτυρικά Καλάβρυτα, Έλ., 18 Δεκ.
Μερικαί περίεργοι πνευματικοί καλλιέργειας Έλ. 10, 11 Μαρτ.
Ιστορία καί θρΰλος, Έλ., 25 Μαρτ.
Κ. Χρυσάνθη «Αποθεώσεις καί Χορικά», Κυπρ. Γρ., ΙΗ' 364. 
Ενδείξεις περί έπιδράσεως τοΰ ’Ορθοδόξου Έλληνισμοΰ έπί τών Φράγκων, 
Κυπρ. Σπ., ΙΣΤ' 9.

1954 Durrel C. Πολιτική (μετ.), Κυπρ. Γρ., Ιθ' 16.
Μιά έρμηνεία τοΰ ήθους τής Ίοκάστης παρά τω Οίδίποδι Τυράννω τοΰ Σο
φοκλέους, Κυπρ. Γρ. Ιθ', 115.
Στήν Άγια Λαύρα, Έλ., 25 Μαρτ.
Στό Μεσολόγγι, Έλ., 14 Άπρ.
Τό μήνυμα τής Άναστάσεως, Έλ. 24 Άπρ.
Τό πρόβλημα τοΰ Ψυχάρη, Έλ., 11, 12, 13 Μαΐου.
Σολωμός, όποιητής τής ήθικής ρώμης, Έλ. 20 Ίουν.
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Πνευματική επιστράτευση, Έλ., 26, 27 Όκτ.
Κυπριακή Λογοτεχνία «Μορφές τοΰ Μύθου» ύπό Ν. Κρανιδιώτη καί μερικές 
γενικότερες σκέψεις, Έλ,. 3 Νοεμβρ.
Προσφώνησις προς τόν Εθνομάρτυρα ’Αρχιεπίσκοπον Κυπριανόν, Έλλ. Κ., 
Στ' 189.

1955 Εισηγητική έκθεση δραματικού διαγωνισμού Καρμίου, Κυπρ. Γρ., Κ' 381.
1956 Ό Κίμων στό Κίτιο (έμμετρη δραματική εικόνα), Κυπρ. Γρ., ΚΑ' 221. 

Τό έλληνικό ράσο, Έλ., 25 Μαρτ.
Ή. μεγάλη ιστορική σημασία τής άντιστάσεως τοΰ Μεσολογγίου, Έλ., 
10 Άπρ.

1957 01 έκδόσεις τών άπομνημονευμάτων τών αγωνιστών τοΰ 21, Έλ., 11 Αύγ. 
Οί "Ελληνες καί ή ποίηση, Έλ., 8 Σεπτ.
Ό Νίκος Καζαντζάκη καί τό έργο του, Έλ., 10, 12 Νοεμβρ.

1958 Ή θέσις τής κλασσικής παιδείας σήμερον, Δελτ. ΕΠΟΚ, 21.
1959 Ό έκ τοΰ προγράμματος φόρτος τών μαθητών τών σχολείων μέσης παιδείας 

παρ’ ήμΐν, Κυπρ. Ε., Α' 18.
1960 Αί βασικαί προϋποθέσεις τής Κυπριακής Ελληνικής έκπαιδεύσεως, Έλ., 2, 

3, 4, 5, 6 Φεβρ.
Ή έπί τών πεπραγμένων του παρελθόντος σχολικού έτους λογοδοσία τοΰ 
άναπληρωτοΰ γυμνασιάρχου τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου κ. θ. Σοφοκλέους, 
Έλ., 13 Ίουλ.
Montale «Μέρα καί νύχτα» (μετ.), Πν. Κ., Α', 75.
Αί βασικαί προϋποθέσεις τής Κυπριακής Ελληνικής Έκπαιδεύσεως, 
Κυπρ. Ε., Α' 203.
Ή σημερινή νεολαία, Κυπρ. Ε., Β' 40, 67.

1961 ’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Φιλ. Κ., 29.
Γεώργιος Καραγιάννης, Πν. Κ., Α' 539.
Εκπαιδευτικοί περίπατοι, Κυπρ. Ε., Γ' 78.
Προς τά σύνορα, έκδ. «Λυρικής Κύπρου», Λευκωσία.
Ή ιστορική σημασία τής 29ης Μαΐου 1453, Έπετηρίς Παιδαγωγικής ’Ακα
δημίας Κύπρου, Λευκωσία, σελ. 259.
Λογοδοσία έπί τών πεπραγμένων τοΰ σχολικού έτους 1959—60, Έπ., 8.

1962 Πώς θά έπιδιώξωμεν τόν γλωσσικόν σκοπόν τής διδασκαλίας τών Νέων Ελ
ληνικών είς τό γυμνάσιον, Κυπρ. Ε., Γ' 113.
Μερικά περίεργα θεοτοκία, Φιλ. Κ., 59.

1963 Ή διδασκαλία τών έκθέσεων, Κυπρ. Ε., Δ' 177.
Μερικές εισηγήσεις προς τούς διδάσκοντας τήν ιστορία έπί τών νέων 
άπόψεων καί μεθόδων διδασκαλίας αυτής (μετ.), Κυπρ. Ε., Ε' 148.

1964 Rice V «Ό θάνατος τοΰ Άγαμέμνονος», Πν. Κ., Δ' 187, 210.
Πώς δυνάμεθα νά παρακινήσωμεν τούς μαθητάς μας είς τήν χρησιμοποίησιν 
πληροφοριακοΰ ύλικοΰ, Κυπρ. Ε., Ε' 214.
Τό έργον τοΰ "Ελληνας Διδασκάλου, Κυπρ. Ε., Στ' 29.
Υπόμνημα έπί τοΰ προγραμματισαοΰ τής Ελληνικής Κυπριακής Έκπαι- 
δεύσεως (άπόσπασμα), Κυπρ. Ε., Στ' 14.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

△ΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Θ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΕ ΠΕΖΟ ΡΥΘΜΟ

ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΛΗΤΟ

Σέ καλούμε γιατί σ’ αγαπούσαμε. 
Ξανθό τό φώς τού προσώπου σου, 
γλυκό στοχαστικό τό χαμόγελο, 
άπλοι οί τρόποι, 
ήλιος τό πνεΰμα 
(ποΰ ν’ άρμενίζουν οί πόθοι σου άραγε;) 
μαζί σου μας δέσανε 
καί δετούς μαζί μάς κρατοΰνε. 
’Έλα κοντά μας, μαζί μας έλα 
Σέ περιμένουν δλοι, 
δσοι νά άποχαιρετήσης δέν μπόρεσες, 
τί γρήγορο τό πέρασμα κΓ απρόσμενη ή φυγή σου 
λευκό περιστέρι τό γράμμα 
προσμένει τά δικά σου τά χέρια νά τό ανοίξουν 
(Εΐνα άπό τής καρδιάς τούς ακριβούς 
καί θά μιλά γιά χώρες μακρινές καί γιά ταξίδια) 
Τό βιβλίο σέ περιμένει μισάνοικτο, 
τό χάδι νά δεχτή τής ματιάς σου, 
τών χεριών σου τό χάδι.
"Ολα σέ περιμένουν, δλα, 
δσα άνάμεσά σους έζησες 
τί γέμιζες τό χώρο μέ τήν παρουσία σου 
καί τό σπίτι χωρίς τή δική σου άναμονή 
φαίνεται άδειο καί ξένο.
"Ολα σέ περιμένουν!
Μά πιο πολύ σέ περιμέν’ ή άγάπη μας 
νά προστατέψη τόν έαυτό σου 
άπό τό φόβο σου γιά γρήγορη φυγή. 
Τ’ ήσουν ώϊμέ άληθινός, πικρά άληθινός 
προφήτης τραγικός τής ίδιας σου τής μοίρας. 
Καί τώρα, 
ποιο μέτρο, άλλοι μας, νά βρώ τό χαμό νά μετρήσω; 
πού ή άγάπη σου καϋμός κΓ ή θύμησή σου πόνος; 
Σ’ άγαποΰμε στ’ αλήθεια πολύ.
Τώρα πιο πολύ σ’ άγαποΰμε 
κΓ άποζητοΰμε τή σκεπτική παρουσία σου 
καί σέ καλούμε αύταδελφέ 
καί σέ καλοΰμε, γύρισε.
‘Απλωμένα τά χέρια σ’ έπίκληση, 
παραμένουν μετέωρα.
Ποιά δύναμη τάχα 
ποιο δυνατή κΓ άπ’ τόν πόνο
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σέ κρατά δετό μακριά μας;
«Ή μεγάλη αλήθεια ό θάνατος» 
Ποιά δύναμη τάχα 
πιο δυνατή κι’ άπ’ τή δική μας άγάπη 
σ’ ώδήγησε τόσο γοργά μακριά μας;
‘Η έγνοια 
ό μόχθος 
τό χρέος.
Γονατιστοί μπροστά στό νιόσκαφτο τάφο σου 
προσκυνούμε τή μνήμη σου!

ΣΤΟΝ ΘΕΟΚΛΗΤΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ

θεός τό πνεύμα! Στήν τρισάγια Πλάσι 
έκστατικός δ πόθος ό κρυφός, 
—άσημοκάντηλο μέ μάγο φώς 
μπροστά σέ λαξευτόν εικονοστάσι.

Προσκυνητής καί μύστης, — θά προφτάση 
τό θείο ποιος νά κοινωνήση φώς; — 
τί πόθος σου καί μόχθος σου κρυφός 
λάτρης έσύ μπροστά σέ εικονοστάσι.

Καί τδζησες τό πάγκαλο γιορτάσι — 
ήταν ή μοίρα σου κΓ ό πόνος ό κρυφός 
κι’ άναλυμένος έσβησες σά φώς 
σ’ άσημοκάντηλο μπροστά σέ εικονοστάσι.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

Α. ΚΟΥΡΟΥ

01 ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ
(ομιλία)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δέκα έξ αιώνες παρήλθον άπό τής έποχής πού έζησαν καί έδρασαν οί Τρεις 
Μεγάλοι τής Εκκλησίας Ίεράρχαι. Πολλά έλέχθησαν καί πολλά έγράφησαν δι’ 
αύτούς. Άπό πολλούς έτονίσθη ή συνεισφορά των είς τήν μεταφυσικήν καί τήν 
θεολογίαν, είς τούς άγώνας κατά τών αιρέσεων καί διά τήν έπικράτησιν τής 
’Ορθοδοξίας καί τήν έδραίωσιν τής Ελληνοχριστιανικής παραδόσεως.

Είς τήν παρούσαν ομιλίαν δέν πρόκειται νά άσχοληθώμεν μέ τό πολυποίκιλαν 
έργον των τό όποιον άλλοι, περισσότερον ειδικοί, έχουν περιγράφει, έρμηνεύσει 
καί άξιολογήσει. Αί προθέσεις μας θά εΐναι άνάλογοι μέ τάς ταπεινός μας δυ
νάμεις. ’Όπισθεν τής άχλύος τής παραδόσεως καί τού χρόνου θά προσπαθήσω- 
μεν νά διακρίνωμεν καί άποδώσωμεν, μέ άπλότητα καί συντομίαν, τά άνθρώπινα 
στοιχεία, τά όποια βασικώς χαρακτηρίζουν τήν ζωήν καί τό έργον τών Τριών 
'Ιεραρχών καί τά όποια, λόγω τοΰ κοινού ύποστρώματος τής άνθρωπίνης ψυχής, 
έξακολουθούν νά συγκινούν καί αύτόν άκόμη τόν άνθρωπον τής έποχής μας.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΣΤΟΡΓΗ

«Ώ θεοί τής Ελλάδος όποιας γυναίκας έχουν αύ- 
τ ο ί ο ί Χριστιανοί».

Μία γυναικεία μορφή κυριαρχεί είς τά βιώματα καί οράματα τής πρώτης 
παιδικής ηλικίας. Εΐναι ή κραταιά καί σεβαστή μορφή τής Μητρός. Τό όνομά 
της: Έμμέλεια, Νόννη, ’Ανθούσα. Αί χαραί καί αί λύπαι, τό άγαθόν καί τό 
κακόν, οί στενοί προσωπικοί δεσμοί ζυγίζονται καί άξιολογούνται άπό τό τρυφερόν 
καί αινιγματικόν χαμόγελον καί τό σοβαρόν βλέμμα της. Εΐναι ή δημιουργός καί 
ή ψυχή τής οικογένειας. Χωρίς τό θειον δώρον τής άγάπης πού άποτελεΐ τό 
άπαρασάλευτον βάθρον μιας εύτυχισμένης οικογένειας, ό αύριανός άνθρωπος άδυ- 
νατεϊ ν’ άντιμετωπίση, θετικώς καί δημιουργικώς, τάς έπιτυχίας καί τάς άντιξοό- 
τητας τής ζωής. Εΐναι ή θερμουργός πίστις καί άγάπη τών γονέων πού προετοι
μάζει τήν παιδικήν ψυχήν διά τά αύριανά πεπρωμένα της, διά τά πτερουγίσματα 
προς τά υψη, διά τήν διάπλασιν τού άνθρώπου είς ’Άνθρωπον.

«Ούδέν ουτω προς διδασκαλίαν έπαγωγόν ώς τό φ ι- 
λεΐν καί φιλεϊσθαι».

(Χρυσόστομος)

ΦΙΛΙΑ

«Ό ούρανός μοί έδώρησεν άνεκτίμητον χάριν. Φίλος μου έγινεν ό σοφώ- 
τατος, ό μεγαλόφρων, ό έξοχος είς παιδείαν. Έζήτουν έπιστήμην καί εδρον τήν 
εύτυχίαν μου. Καί συνέβη όπως καί είς τόν Σαούλ, ό όποιος έξήλθε νά άνα- 
ζητήση τό όνάριον τού πατρός του καί εδρε βασιλικόν διάδημα».

(Γρηγόριος)

Ό έφηβος μέ τό φλογερόν βλέμμα, τούς ταχείς παλμούς τής καρδίας καί τά 
όνειρα μιας χρυσής άλλαγής δέν άρκεΐται πλέον είς τήν άγάπην τών γονέων. 
’Έχει άνάγκην μιας νέας άγάπης, έχει άνάγκην άποδοχής άπό τόν συνομήλικα καί
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τόν έν πνεύματι αδελφόν. Ή πραγματική Φιλία εΐναι ή σχέσις μεταξύ προσώ
πων ώς προσώπων, εΐναι ή άναγνώρισις καί έκτίμησις τοΰ ενός προσώπου άπό τό 
έτερον πρόσωπον έντός ένός ψυχικού κλίματος απολύτου αποδοχής καί κατανοήσεως. 
Διά τών δεσμών τής πραγματικής φιλίας ό φίλος γνωρίζεται άπό τόν φίλον καί μέσω 
τοΰ φίλου γνωρίζει καί τόν έαυτόν του.

'Η ιερά πόλις τών ’Αθηνών, τό κέντρον καί τό κόσμημα τοΰ κόσμου όσον 
άφορα είς τήν σοφίαν καί τήν ώραιότητα, έτιμήθη περί τά μέσα τοΰ 4ου αίώνος 
διά τής παρουσίας τοΰ Βασιλείου καί τοΰ Γρηγορίου. Έδώ ήνθισεν μία άγνή 
φιλία, άκατάλυτος άπό τόν χρόνον, κίνητρον δημιουργίας ένός ύψηλού άνθρω- 
πισμοΰ καί ισχυρά παρόρμησις προς πράξεις άρετής.

«’Έζη ό εις διά τόν άλλον, Όμόστεγοι, όμοδίαιτοι, πάντοτε μαζί, εΐχομεν κοι
νά όνειρα. Ό φθόνος ήτο μακράν ήμών. Ό ζήλος τών σπουδών ύπήρχε. Καί 
ό άγών μεταξύ μας δέν ήτο, ποιος θά έ χ η τά πρωτεία, άλλά ποιος 
θά τά παραχωρήση είς τόν άλλον. Μία καί είς τούς δύο μας έφαίνετο 
νά ύπάρχη ψυχή, δύο σώματα φέρουσα. "Εν δέ ήτο άμφοτέρων τό έργον: ή 
άρετή καί τό ζήν προς τάς μελλούσας έλπίδας. 'Ο τρόπος τής ζωής τοΰ Βασι
λείου, τά ήθη αύτοΰ ήσαν τοΰ βίου μας ό κανών».

(Γρηγόριος)

ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«Τό τής διδασκαλίας καί τό τής ίερωσύνης άξίωμα μέγα έστι καί θαυμαστόν, 
καί όντως τής τοΰ θεοΰ δεομένου ψήφου, ώστε τόν άξιον είς τό μέσον άγαγεΐν».

(Χρυσόστομος)

Πολλά δύναταί τις νά συναγάγη διά τόν άνθρωπον άπό τήν στάσιν, τήν όποιαν 
οδτος τηρεί άπέναντι τοΰ έπαγγέλματος καί τής έν γένει έργασίας του. Βλέπει 
τό έργον του ώς μέσον έξασφαλίσεως καθαρώς ίδιοτελών σκοπών, ή άντιμετω- 
πίζει τοΰτο, ώς καί τυχόν άξιώματα πού τοΰ προσφέρονται, ώς έπιτακτικόν αίτημα 
έκ μέρους τών συνανθρώπων του διά νά προσφέρη τάς δυνάμεις καί ικανότητάς 
του είς τήν έξυπηρέτησιν τοΰ συνόλου.

Ό Βασίλειος άναλαμβάνει τόν έπισκοπικόν θρόνον τής Καισαρείας μέ τήν 
στερράν άντίληψιν ότι ύψίστη εΐναι ή άποστολή τοΰ Κλήρου καί αύστηροτάτη, 
έπομένως, πρέπει νά εΐναι ή έπιλογή τούτου.

«Εκκαθαρίσατε τήν έκκλησίαν άφοΰ διώξετε τούς άναξίους καί τοΰ λοιποΰ 
έξετάζετε καί δέχεσθε μόνον τούς άξιους».

Είς τοιοΰτο κριτήριον ό Βασίλειος εΐναι πρόθυμος νά ύποβάλη πρώτος τόν 
έαυτόν του.

Ό Γρηγόριος αισθάνεται δέος προ τοΰ μεγέθους τών ευθυνών καί χρειάζεται 
τάς παραινέσεις τοΰ Βασιλείου διά νά πεισθή νά άναλάβη τήν θέσιν τοΰ Επισκό
που Σασίμων. Άλλ’ ούδεμία άμφιβολία διακατέχει τούτον, όταν καλήται νά 
άποδεχθή τόν Πατριαρχικόν θρόνον τής Κωνσταντινουπόλεως, είς μίαν περίοδον 
καθ’ ήν ή αυξουσα δύναμις τής αίρέσεως τού Άρείου εΐχε περιορίσει τήν ’Ορθό
δοξον Έκκλησίαν είς-τόν μικρόν ναόν τής Αγίας ’Αναστασίας. Δέν εΐχεν ό ίδιος 
ορίσει τό έργον τού κληρικού είς «τό άπολωλός έκζήτει, τό άσθενές 
ένίσχυε, τό ισχυρόν φύλασσε»; Άλλ’ όταν ή ύγεία του εΐχε κλονισθή 
έκ τού έντατικού άγώνος σεβόμενος τό άξίωμα καί τάς άρχάς του, άνταλλάσσει 
οίκειοθελώς τόν πλήρη άσχολιών θρόνον τής πρωτευούσης μέ τήν ’Επισκοπήν τής 
Ναζιανζού.

‘Ότε ό ’Ιωάννης καλήται τό πρώτον είς τό άξίωμα τής ίερωσύνης άποσύρε- 

ται είς τήν έρημον διά νά έξετάση, μέ όδυνηράν αύτοανάλυσιν καί πλήρη 
συναίσθησιν τών εύθυνών του, έάν εΐναι πράγματι άξιος τών προσδοκιών τών 
συνανθρώπων του’ διότι «άπαντες μετρούν τήν άμαρτίαν όχι άπό 
τό μέγεθος αύτής, άλλά μέ τήν άξί,αν καί τό άξίωμα τού 
ά μ α ρ τ ή σ α ν τ ο ς». Ή μετέπειτα πολυδαίδαλος δράσίς του, είς τήν όποιαν ύπήρ
ξαν άγνωστοι οί συμβιβασμοί καί αί ύποχωρήσεις, δίδει τό μέτρον τής εύθύνης, 
τό όποιον διέπνεε τάς πράξεις καί ένεργείας του ώς Ποιμενάρχου.

ΕΜΠΡΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΓΑΠΗ

«Τούτο μάλιστα θειον άνθρωπος, τό εΰ ποιεΐν».
(Γρηγόριος)

Μία άπό τάς ώραιοτέρας έκφράσεις τής προς τόν πλησίον άγάπης εΐναι ή 
έμπρακτος προστασία τών άσθενών καί άδυνάτων. Τά κηρύγματα περί άγάπης 
εΐναι άνευ νοήματος, έάν δέν συνοδεύωνται άπό έργα φιλαλληλίας καί εύποιΐας. 
Καί ή άγάπη εΐναι κενή, έάν δέν πηγάζη άπό τήν βαθεΐαν πίστιν είς τήν μονα
δικότητα καί τήν άναντικατάστατον άξίαν έκάστου άνθρωπίνου όντος. Τοιαύτη 
άγάπη εύρύνει τούς πνευματικούς ορίζοντας τοΰ άνθρώπου καί θέτει είς τήν θέσιν 
τοΰ Φίλου ολόκληρον τήν άνθρωπότητα. Αίσθανόμεθα τότε ώς μέλη ό εις τοΰ 
άλλου, καί ή καρδία μας πάλλει άπό συγκίνησιν διά τόν πόνον τοΰ πλησίον, διά 
τάς δοκιμασίας τοΰ συνανθρώπου καί άδελφοΰ.

Παροιμιώδης ύπήρξεν ή φιλανθρωπική δρασις τοΰ Βασιλείου. Κατά τόν φο
βερόν λιμόν τοΰ 368 άναλίσκει τόν έαυτόν του καί ολόκληρον τήν περιουσίαν του 
είς τήν περίθαλψιν χιλιάδων πτωχών καί άσθενών. Ή περίφημος Βασιλειάς πε
ριλαμβάνει Νοσοκομεΐον, Πτωχοκομεΐον καί Γηροκομεΐον. Έμπνευσίς του ύπήρ
ξεν ή λειτουργία κοινών συσσιτίων κατά τό πρότυπον τών άρχαίων Σπαρτιατικών 
τοιούτων.

«Αίδεσθώμεν Ελλήνων φιλάνθρωπο διηγήματα, παρά τισιν έκείνων νόμος 
φιλάνθρωπος μίαν τράπεζαν καί κοινά τά σιτία, μίαν έστίαν σχεδόν, τόν πολυ
άριθμον δήμον άπεργάζεται».

( Βασίλειος)

Ό Γρηγόριος καταλίπει τήν περιουσίαν του είς τούς πτωχούς τής Επισκοπής 
του. Ή λεπτή καί εύαίσθητος ψυχή του έδονεΐτο καί συνέπασχε μέ τάς θλιβερός 
περιπετείας καί τάς σκληράς δοκιμασίας τοΰ ποιμνίου του. ΔΓ αύτόν ό άνθρω
πος διά τής φιλανθρωπίας μιμείται τόν θεόν. «Τούτο μάλιστα θειον άν
θρωπος, τό εδ ποιεΐν».

Ό Χρυσόστομος ύπήρξεν άριστος οργανωτής φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων. 
'Ως ’Επίσκοπος Αντιόχειας ένδιεφέρθη προσωπικώς διά τήν περίθαλψιν καί δια
τροφήν άνω τών τριών χιλιάδων χηρών καί ορφανών, άσθενών καί άπορων. Είς 
Κωνσταντινούπολή έσυνέχισεν, έπίσης, τό φιλανθρωπικόν έργον του προς πάσαν 
κατεύθυνσιν.

Περί τών Τριών 'Ιεραρχών έχει λεχθή δτι «ό μέν βίος αύτών ήτο οδη
γός τής θεωρίας, ή δέ θεωρία έπισφράγισις τού βίου των».

ΗΘΙΚΟΝ ΣΘΕΝΟΣ

«Πύρ καί ξίφος καί Θήρες καί οί τάς σάρκας τέμνοντες όνυχες τρυφή μάλλον 
ήμών είσίν ή κατάπληξις. Άκουέτω ταύτα καί Βασιλεύς».

Όμιλεΐ ό ήρεμος είς τούς τρόπους Βασίλειος, ό κήρυξ άλλά καί τό έμ
πρακτον ύπόδειγμα τής προς τόν πλησίον άγάπης. Καί ό Μόδεστος, ό Έπίτρο- 
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πος τοΰ ΆρειανοΟ Αύτοκράτορος Ούάλεντος, καταπλήσσεται άπό τό ηθικόν σθέ
νος τοΰ άνδρός.

Άφ’ ής έποχής ήρχισε νά γράφεται ή Ιστορία τής άνθρωπότητος ή παρου
σία τοΰ ήθικοΰ σθένους δέν έπαυσε νά προκαλή τόν θαυμασμόν και τήν κατάπληξιν.

Παρομοία δύναμις ώθεΐ και τόν λεπτόν εις τούς τρόπους και εύαίσθητον είς 
τάς συγκινήσεις Γρηγόριον νά άναλάβη τόν σκληρόν άγώνα κατά τοΰ ’Αρειανι
σμού, είς έποχήν καθ’ ήν ό άγών έκρίνετο δχι μόνον άνισος άλλά καί άπελπις. 
’Όπισθεν καί πέραν τής άσθενικής σαρκός τοΰ Γρηγορίου κρύβεται εις ολόκληρος 
κόσμος δυνάμεως. Είναι αύτό πού συνηθίζομεν νά άποκαλώμεν ψυχήν ή πνεΰμα 
τοΰ άνθρώπου.

Είναι ή πηγή τής δυνάμεως, ή όποια έπιτάσσει τόν άνθρωπον νά σταθή άκλό- 
νητος ενώπιον τής φρικτής βεβαιότητας τών βασανιστηρίων, τής έξορίας καί τοΰ 
θανάτου. Ό Χρυσόστομος έγνώριζε καλώς τήν σοβαρότητα καί τάς συνέπειας 
τοΰ καυστικού λόγου του κατά τού προσώπου τής αύτοκρατείρας Εύδοξίας. 
«Πάλιν Ή ρω διάς μαίνεται, πάλιν ταράσσεται, πάλιν ό ρ- 
χεΐται, πάλιν έπί πίνακι τήν κεφαλήν τοΰ Ίωάννου 
ζητεί λ α β ε ΐ ν». Έν τούτοις αί έξορίαι καί ό θάνατος δέν πρόκειται νά τόν 
ώθήσουν είς ύποχωρήσεις ή είς συμβιβασμούς τών άρχών καί τών ιδεωδών πού 
έπίστευε.

Μερικοί άποδίδουν τό ηθικόν σθένος είς τήν δύναμιν τών πεποιθήσεων τοΰ 
άνθρώπου. Μερικοί χρησιμοποιούν τήν λέξιν «σ υ ν ε ί δ η σ ι ς». ’Άλλοι χειροκροτούν 
φρενιτιωδώς καί άλλοι καγχάζουν κυνικώτατα. Διά τούς έπαΐοντας τό ήθικόν 
σθένος είναι ή δύναμις, ή όποια κινεί τήν άνθρωπότητα είς τά ύψη καί τά βάθη 
τής αύτοσυνειδησίας καί αύτοπραγματοποιήσεως.

ΓΑΛΗΝΗ ΨΥΧΗΣ

«Δόξα τώ θεώ πάντων ένεκεν».
Είναι τό σύνηθες έπιφώνημα τού Χρυσοστόμου είς στιγμάς δοκιμασίας καί 

κακουχιών. Τό επαναλαμβάνει διά τελευταίαν φοράν είς τόν δρόμον τής έξορίας, 
δταν τόν έγγίζουν τά ψυχρά δάκτυλα τού θανάτου. Πού έμφωλεύει ή δύναμις αύ- 
τη, ή όποια άτενίζει τούς συνεχείς άγώνας, τάς άπογοητεύσεις καί τάς τραγωδίας 
τής ζωής καί άντικρύζει τόν θάνατον κατά πρόσωπον χωρίς πικρίαν καί κραυγάς 
άπελπισίας, άλλά μέ θαυμαστήν γαλήνην καί έγκαρτέρησιν;

Ό Γρηγόριος είναι ό Ποιητής καί Ύμνογράφος. Πέραν άπό τήν αλλαγήν 
καί τήν ροήν τών πραγμάτων ή εύαίσθητος καί ποιητική ψυχή του ένοράται την 
μορφήν τού αιωνίου, πού ύποβαστάζει καί κινεί τον κοσμον προς ό,τι υψηλόν 
καί ώραΐον. Είναι ή φωνή τής εμπιστοσύνης πού πιστεύει δτι, ό,τιδήποτε καί έάν 
συμβαίνη έμπερικλείεται είς τό βαθύ νόημα τής ζωής καί είς τήν αρμονίαν τοΰ 
κόσμου. Δώρον τής έμπιστοσύνης πρός τό μυστήριον τής ζωής είναι ή έσωτε
ρική γαλήνη, πού δέν έλαττώνεται, άλλ’ αύξάνει μέ τήν ήλικίαν.

Μέ ψυχικήν ήρεμίαν καί μίαν δόσιν ύπερηφάνου αύτοπειθαρχίας άντιμετωπίζει 
ό Βασίλειος τήν άσθένειαν, ή όποια τόν οδηγεί είς τόν τάφον. Τά ένδιαφέροντά 
του έχουν άπό καιρού έκφύγει των στενών πλαισίων τής ατομικοτητός του. Οι 
πνευματικοί του ορίζοντες έχουν διευρυνθη δια να περιλαβουν ενα όραμα της 
ζωής καί τού κόσμου πού συνδυάζει άρμονικώς τόν πόνον καί τήν έλπίδα, τήν 
θυσίαν καί τήν άνάστασιν. , , , ,

Μία ένεργητική άποδοχή τής ζωής, συνοδευομένη απο μίαν θαυμαστήν έσω- 
τερικήν γαλήνην, χαρακτηρίζει τούς Τρεις Ίεράρχας. Είναι ή χαρακτηριστική 
ίδιότης τού ώλοκληρωμένου άνθρώπου.

Τήν ιδιότητα αύτήν οί σύγχρονοι ψυχολόγοι άποκαλούν ψυχικήν ώριμότητα.

Οί φιλόσοφοι ομιλούν περί τής δυνάμεως τής συνθετικής ένοράσεως τοΰ κόσμου ή 
κοσμοθεωρίας, ένώ οί άνθρωποι τής θρησκείας χρησιμοποιούν «ένα δνομα 
βαρύ, φορτωμένο μέ δλες τις έλπίδες καί τά κλάμα
τα τής Γ ή ς : θεό».

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Μέ πρόθεσιν ταπεινής κατανοήσεως προσεπαθήσαμεν νά δώσωμεν μίαν άρ- 
κετά άπλουστευμένην εικόνα τής προσωπικότητας τών τριών Ιεραρχών. Είς τόν 
τροπον τής ζωής των προσεπαθήσαμεν νά άνεύρωμεν, έάν ύπάρχη οίονδήποτε μή
νυμα διά τόν άνθρωπον τής έποχής μας.

Η περιγραφή τής ζωής καί τού έργου τών Τριών 'Ιεραρχών μας έχει μετα- 
φέρει είς τ° κέντΡον τ"ν πραγμάτων, είς τάς άπλάς καί μεγάλος συγχρόνως άξίας 
τής ζωής: τήν μητρικήν στοργήν καί τήν σπουδαιότητα τής 
οικογένειας, τήν φιλίαν, τήν έμπρακτον πρός τόν πλησίον 
άγάπη ν, τήν έξυπηρέτησιν τού συνόλου καί τήν συναίσθη- 
σιν ευθύνης, τό ήθικόν σθένος καί τήν έσωτερικήν γαλήνην, 
που εδράζεται εις την βαθεΐαν πίστιν πρός τάς πνευματι
κά ς πη γ άς τής ζω ής. "Ολαι αύταί αί άξίαι συνενούνται είς μίαν καί μο
ναδικήν, τήν άξίαν τής άνθρωπίνης προσωπικότητας. Ό Ελληνικός άνθρωπισμός 
καί τό χριστιανικόν ιδεώδες τού τελείου άνθρώπου έδώ έχουν τήν άπαρχήν καί τήν 
ρίζαν των.

Είς τόν έπιπόλαιον παρατηρητήν τής 'Ιστορίας δλα φαίνονται νά ύπόκεινται 
είς διαρκή άλλαγήν. 'Ό,τι δμως πραγματικώς συμβαίνει είναι δτι μόνιμα στοι
χεία τής ανθρώπινης ψυχής δίδουν έκφρασιν είς ιδεώδη, τά όποια είς τήν έπαφήν 
καί τόν αγώνα μέ τάς εναλασσομένας συνθήκας έπιβεβαιοΰνται καί διευρύνονται. 
Η άνακάλυψις καί προβολή τού ιδεώδους τής άνθρωπίνης προσωπικότητας ύπήρξεν 

έργον τού έλληνικού πνεύματος, άλλ’ ή διεύρυνσις καί έμβάθυνσις τού ιδεώδους 
ύπήρξεν έργον τοΰ Χριστιανισμού καί τών Πατέρων τής Εκκλησίας μεταξύ τών 
όποιων έπίζηλον θέσιν κατέχουν οί σήμερον τιμώμενοι Τρεις Ίεράρχαι.

Έάν ή άξια τής άνθρωπίνης προσωπικότητας ύποτιμηθή ή καταπατηθή, δπως 
συμβαίνη πολλάκις σήμερον, τοΰτο σημαίνει βεβαίαν πτώσιν τής πνευματικής 
στάθμης καί τοΰ πολιτισμού τής έποχής μας. Είς τοιαύτας στιγμάς ή σκέψις 
μας τρέχει είς τάς προσωπικότητας τού παρελθόντος, αί όποΐαι διά τής ζωής καί 
τού παραδείγματος των μάς δίδουν πνοήν καί δύναμιν διά νά άντισταθώμεν είς 
τάς άντιπνευματικάς τάσεις τής έποχής μας. ’Άς έλπίσωμεν δτι είς τούς δύσκο
λους καιρούς πού διερχόμεθα ή συναίσθησις τοΰ χρέους μας άπέναντι τοΰ έαυτοΰ 
μας καί τών συνανθρώπων μας θά μάς βοηθήση νά διαφυλάξωμεν, δσον είναι άν- 
θρωπίνως δυνατόν, άγνόν, καί άλώβητον ό,τι πολυτιμότερον έχομεν — τόν ά ν - 
θρωπισμόν μας.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΟΣ
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ΚΩΣΤΑ MONTH
ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΤΙ ΔΙΕΡΩΤΑΣΑΙ...
Τί διερωτασαι στή σκέψη σου, αδερφή, 
τί διερωτασαι στήν ανάμνησή σου, 
τί διερωτασαι στά μάτια σου, 
τί διερωτασαι κάτω απ’ τήν αναμονή, 
κάτω άπ’ τήν κατακόρυφη θάλασσα, 
κάτω άπ’ τήν άσφυχτική περιβολή τών βημάτων σου; 
Μήπως σοΰ διαφεύγει πόσο άσύμμετρη ήταν ή ώρα π’ άγάπησες, 
πόσο άσύμμετρη ήταν ή ώρα πού προσδέθηκες, 
πόσο άσύμμετρη ήταν ή ώρα τοΰ πρώτου έκκρεμοΰς;

ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ
Χαρταετοί είμαστε, 
χαρταετοί πιασμένοι στά ήλεχτρικά σύρματα. 
Μ’ εκείνους τούς κομμένους σπόγγους, 
μ’ έκείνα τά ξεσχισμένα χαρτιά, 
μ’ έκείνη τήν έγκατάλειψη στόν άνεμο, 
μ’ έκείνη τήν έγκατάλειψη στόν έμπαιγμό, 
μ’ έκείνη τήν έγκατάλειψη στό τέλος.

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
‘Όταν μιλούσε,
ένα πρωί Κυριακής έγραφε τούς πρώτους του στίχους, 
ένα πρωί Κυριακής άκουμποΰσε στό παράθυρο 
καί κύταζε κάπου απέναντι.•
’Αγαπήστε τό πρωί τής Κυριακής δπως τ’ άγαπήσαμε έμεΐς, 
μή νοιώση τήν έλλειψή μας, 
μήν άντιληφθή.•
Πόσο νομίζετε δτι κοστίζει ένα άπόγευμα Κυριακής;
Πέστε μου.

ΜΟΥΤΟΥΑΛΑΣ
Στόν "Αγγελο Σικελιανό

’Ίδιο τό δώμα, τό τραπέζι, 
τής κόρης τό χαράκι στό λαιμό, 
κι’ άπάνω άπ’ τό χωριάτικο τό σπίτι, 
κι’ άπάνω άπ’ τό βουνό 
τό κρέμασμα τοΰ ’Αποσπερίτη, 
δλα έτσι ώς τραγουδήθηκαν 
άπ’ τό Σικελιανό.
Κάτω άπό τό ίδιο τό λυχνάρι, 
τήν άγουρη κληματαριά, 
πρέπει κι’ αύτός νάχη δειπνήσει 
— γουλιά κρασί, μπουκιά φεγγάρι — 
μέλι, ψωμί κ’ έλιά.

Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Π1ΕΡ1ΔΗ

ΜΗΔΕΝΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ...
(Διήγημα)

"Υστερα άρχίνησαν οί τοπικοί παράγοντες νά κάνουν τήν έμφάνισή τους, δπως 
είναι καθιερωμένο σ’ αύτές τις περιστάσεις. 'Ένας ένας μέ τή σειρά του σίμωνε 
τό φέρετρο, ξεδίπλωνε τις κόλλες του, τσαμπούναγε στόν προκείμενο μεγάλο νεκρό 
ένα ατέλειωτο έγκώμιο φτιαγμένο άπό καμπανιστές κοινοτοπίες, απίθωνε πλάϊ 
στ’ άλλα τό μαραμένο στεφάνι πού κρατούσε, κι άποτραβιότανε γιά ν’ αφήσει τή 
θέση του στόν έπόμενο.

"Ηταν ένα μονότονο κατρακύλημα άπό λόγια, κι είχε σάν αποτέλεσμα νά 
μοΰ κάνει άκόμα πιο ανυπόφορη τήν πολυκοσμία καί τή ζέστη.

Μέσα στήν παραζάλη μου ήρτε καί μέ σκέπασε ξανά, δπως καί τήν ώρα 
τής κηδείας, ή αίσθηση τής παρουσίας του. Τόν ένοιωθα, τόν ίδιονε, νά στέκει 
στήν τακτική του θέση στό παγκάρι καί νά παρακολουθεί. Τό μεγάλο, χοντρο- 
κόκκαλο, σάν πελεκημένο στήν πέτρα, πρόσωπό του, τό βαρύ, τετράγωνο πηγούνι, 
καί κεϊνο τό σκληρό βλέμμα του νά παραμονεύει πίσω άπ’ τά δασά του φρύδια, 
μέ μιάν έκφραση αύστηρή.

Εΐχα τήν έντύπωση δτι κι οί τοπικοί παράγοντες τήν ένοιωθαν, δπως κι έγώ, 
τήν παρουσία του- γιατί τό κόρδωμά τους ήτανε δισταχτικό, σάν καπακωμένο. 
Ποιος άπό δαύτους τόλμησε ποτές νά κορδωθεί μπροστά του, δταν ζοΰσε; ’Έτσι 
καί τώρα.

"Ηταν άπό τά σπάνια, μιά τέτοια κηδεία στή μικρή μας πόλη. Νά προ- 
πορεύουνται οί μαθητές κι οί μαθήτριες τοΰ Γυμνασίου, ν’ άκολουθοΰν οί παπάδες 
μέ τό σταυρό, ή νεκροφόρα καταφορτωμένη στεφάνια, καί κόσμος πολύς, δλοι 
δσοι λογαριάζουνταν γιά κάτι. ’Ήτανε, βλέπεις, γεγονός σημαντικό, ή κηδεία 
τοΰ μεγάλου Ήσαΐα, θ’ απασχολούσε τήν κοινή γνώμη γιά πολύ καιρό, καί 
κανένας δέν ήθελε νά λείψει.

Ή Όδός Μητροπόλεως, ό κύριος δρόμος τής μικρής μας πόλης — μέ τις κατα
σκονισμένες κουκουναριές, τ’ αραιά σπίτια, τά κηπαράκια τους, καί τ’ αλάνια — 
πού είναι συνήθως έρημος αύτές τις άπομεσημεριάτικες ώρες, σάλεψε σά νά 
συντρομάχτηκε μέσα στή νάρκη του. Γυναίκες καί παιδάκια βγήκανε στις καγκε- 
λόπορτες, στέκουνε στό λιοπύρι καί χαζεύουν, μερικές βάζουνε τό σταυρό τους, 
μιά παχειά κοπέλλα κατηφορίζει βιαστική άπό μιά πάροδο σφογγίζοντας τά χέρια 
στήν ποδιά της, ένας γέρος άκουμπά μέ τό ζερβί του χέρι στό μπαστούνι του καί 
μέ τό δεξί βγάζει τή ψάθα του καί τήν κρατάει αντήλιο, μιά γριούλα μέ θυμιατό 
στό χέρι κατεβαίνει άπό τό πεζοδρόμιο καί σταματάει τή νεκροφόρα γιά νά θυ
μιατίσει. Παρακάτω, στήν κεντρική περιοχή, μερικά μαγαζιά κατεβάζουνε τά ρου- 
λά, στό Γυμνάσιο κυματίζει μεσίστια ή σημαία, πέντ’ έξη άργόσχολοι, πού κά
θονταν μπροστά στό καφενείο, προσηκώνουνται. Κι ή νεκρώσιμη πομπή συνεχίζει 
νά σέρνεται μέσα στήν κάψα, ταράζοντας στό πέρασμά της τήν άκινησία.

Έγώ ακολουθούσα εύθύς μετά τή νεκροφόρα, μέσ’ στήν ομάδα τών κληρο
νόμων, πού άργοπατούσανε φορτωμένοι έλπίδες κι ύποψίες. Κι έκεΐ πού περ
πατούσα ήρτε καί σκέπασε τούς λογισμούς μου, πού άλητεύαν άσκοπα, ή αίσθηση 
τής παρουσίας του, ή σιγουριά τής παρουσίας του, καί μοΰ φάνηκε πώς ήταν 
ικανοποιημένος άπό τοΰτες δλες τις πάνδημες έκδηλώσεις. Πόσο τοΰ άρεσαν, 
αλήθεια, οί τιμές.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΊΗΣ
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'Όμως πάνω σέ μιά στροφή τοΰ δρόμου τράβηξε τήν προσοχή μου τό άλογο, 
πού έσερνε τή νεκροφόρα, καί. τό γνώρισα. 7Ηταν τό καψοάλογο τοΰ Μένοικου, 
τοΰ αραμπατζή, ντυμένο τώρα επίσημα μ’ ένα μαΰρο πανν'ι ριγμένο άπά στή ράχη 
του νά φτάνει ώς τήν κοιλιά του. "Ομως τά χάμουρα δέν ήταν επίσημα μόνο 
ήταν κείνα τά παλιά, τά ξασπρισμέν’ άπ’ τούς ίδρωτες, ή ξεφτισμένη λαιμαριά, 
πού τόξευαν στό κάρρο σάν έρχονταν στό τελωνείο νά φορτώσει, νά ξεφορτώσει. 
"Ηταν ένα γέρικο, σκεβρωμένο ζώο, μέ πρησμένα τά μπροστινά του γόνατα και 
κοκκαλιάρικα καπούλια. Ό Μένοικος ήταν άπότομος άνθρωπος, ιδιαίτερα σάν 
ήτανε πιωμένος. "Ομως πρόσεξα πόσο ή φωνάρα του μαλάκωνε σά χρειαζόντανε 
νά δώσει κουράγιο στό σύντροφο τοΰ μόχθου του, πού κάπου κάπου κονστοστέ- 
κονταν γιά νά πάρει ανάσα. «’Έεεε... ’Έεεε...», τούκανε μ’ ένα τρόπο σχεδόν τρυ
φερό. Καί κείνο έστηνε τ’, αύτί του κατά τή γνώριμη φωνή, μάζευε δλη του 
τή δύναμη, τέντωνε τό λαιμό του καί, κάνοντας μιά γενναία προσπάθεια, ξεκόλ
λαγε τό βαρυφορτωμένο κάρρο καί συνέχιζε τό δρόμο κουνώντας τό κεφάλι του 
απάνω κάτω.

Τώρα δμως βάδιζε μέ τό πάσσο του καί δέ φαίνουνταν πώς δίνει σημασία 
στόν ασυνήθιστο ρόλο, πού τούλαχε.

Σήκωσα τό βλέμμα μου κατά τή θέση τοΰ άμαξα, περιμένοντας πώς θάβλεπα 
τό Μένοικο, δμως δέν ήταν ό Μένοικος. Φαίνεται πώς νοίκιασαν μονάχα τ’ άλογο 
γιά τήν περίσταση, ποΰ νά βροΰν άλλο πιο εύπαρουσίαστο, δέν ύπάρχουνε πιά 
άμάξια, ούτε στή μικρή μας πόλη, εξόν άπ’ τήν άλλοτινήν ετούτη νεκροφόρα.

'Ωστόσο δέν έπαψα νά βλέπω μέ τή φαντασία μου τόν Ήσαΐα, νά μελετώ 
άκόμα καί τώρα τούς στοχασμούς τοΰ σκληρού κι αλλόκοτου αύτοΰ ανθρώπου, 
πού άπ’ τόν καιρό πού γνώρισα τόν κόσμο άπασχόλησε πολύ καί τή σκέψη μου 
καί τά αίσθήματά μου, στό πείσμα τής άπόφασής μου νά τόν αγνοήσω.

Δίχως νά τό θέλω, έβρισκα συχνά τόν εαυτό μου βυθισμένο νά έρευνα τούς 
διαλογισμούς τοΰ Ήσαΐα. Πώς μπορείς δμως, άν δέν είσαι στενόμυαλος ή φα
νατικός ή καί τά δυό, νά ζυγίσεις ένα ζωντανόν άνθρωπο, νά κατατάξεις στατικά 
τό πρόσωπο καί τις ιδέες του; Καί σέ ποιά στιγμή του θά τόνε πάρεις γιά νά 
βγάλεις τήν απόφασή σου; Τήν επόμενη στιγμή ή ζωή μπορεί νά ξαναπλάσει 
μιάν άλλη μορφή του, πιστή σέ κάποιαν άπ’ τις δυνατότητες πού περικλείει ό 
χαραχτήρας του.

Μονάχα ό θάνατος, βάζοντας τέλος στις πολλαπλές μορφές πού μπορεί νά 
φανερώσει ό ϊδιος άνθρωπος, θά κλείσει τ’ οριστικό του πρόσωπο μέσα σέ μιά 
σύνθεση άπό μνήμες.

Ό Ήσαΐας, πού έβλεπα τώρα μέ τή φαντασία μου, ήτανε μιά σύνθεση άπό 
μνήμες.

’Έκαμα λόγο κι άλλοτε γι’ αύτόν, τότε πού σάς άνιστόρησα τήν ιστορία 
τής Ηικολέττας.

Ήταν άπ’ τούς ανθρώπους πού ξέρουνε τί θέλουν. Χωρίς δισταγμούς, απο
φάσιζε μόνος του ποιά ’ναι τά δικαιώματά του, καί τάπαιρνε. "Οσο γιά τά δι
καιώματα τών άλλονών... ποιά δικαιώματα; Σέ τέτοιες περιπτώσεις οί άλλοι 
απλώς δέν ύπάρχανε γιά τόν Ήσαΐα. Κι άν δέν παντρεύτηκε είναι ίσως γιατί 
ύπάκουσε ένστιχτώδικα στήν αποστροφή του νά δημιουργήσει ύποχρεώσεις.

Προικισμένος μέ τέτοια πλεονεχτήματα καί μέ μιάν ακαταπόνητη δραστηριό
τητα, σχημάτισε μεγάλη περιουσία, ανέβηκε άψηλά, κι έκαμε αισθητή τήν πα
ρουσία του δχι μόνο στή μικρή μας πόλη μά καί σ’ ολάκερο τό νησί. Γιατί ανα
κατώθηκε καί στήν πολιτική — δηλαδή στό άντιπάλεμα γιά πρωτεία κι έκμε- 
ταλλεύσιμη έπιρροή, πού λέγονταν πολιτική στόν τόπο μας — καί κατάχτησε 

μιάν άπ’ τις πρώτες θέσεις στόν ήσκιο τής ξένης κυβέρνησης, πού τόνε παρασημο
φόρησε μάλιστα μ’ ένα σπουδαίο παράσημο.

Γίνηκε τό λοιπόν γιά μάς τούς άλλους «ό μεγάλος Ήσαΐας». ’Έτσι τόνε 
λέγαμε αναμεταξύ μας κοροϊδευτικά, άν καί δέν είμαι σίγουρορς άν ήταν μόνο 
κοροϊδευτικά. Σάματις δέ σαρκάζουμε κείνον πού καταφέρνει δσα είναι γιά 
μάς ακατόρθωτα; Δέν ξέρω γιά τούς συμπολίτες μας, πού τόνε κουτσομπόλευαν 
πίσω του μά διαγωνίζουνταν σέ κολακείες μπροστά του — ποΰ μπορείς νά ξέρεις 
τί γίνεται μέσα σέ μυαλά φτιασιδωμένα — δμως γιά τόν εαυτό μου δέν είμαι σί
γουρος. Ή κρίση μου στέκουνταν πάντα δίβουλη μπροστά στόν σιδερένιον αύτόν 
άνθρωπο, πού τόνε θαύμαζα καί τόν άντιπαθοΰσα, πού θάθελα νά τόνε βγάλω άπό 
τή σκέψη μου μέ τήν ίδιαν εύκολία πού μ’ έβγαλε κείνος άπό τή δική του σκέψη 
μά δέ μπορούσα γιατί, κακόν ή καλόν, τόν έβλεπα νά στέκει ένα μπόϊ άπάνω άπο 
τούς συμπολίτες μας, τόν διεστραμμένο καθωσπρεπισμό τους, τις φτηνές αρετές 
τους, καί τις μπαγιάτικες αισθηματολογίες τους.

’Όχι πώς ήτανε ξεχωριστός καί τέλειος σά νά ξεφύτρωσε άπό κανένα μυθιστό
ρημα- ό άνθρωπος δέν πλάθεται άπό αέρα, πλάθεται άπό δ,τι παίρνει μέ τις 
ρίζες του. Συμμερίζουνταν τό λοιπόν κι ό Ήσαΐας τήν πατρογονική πίστη τών 
άλλονών στις άξιες πού κράτησαν καί θά κρατούσαν έσαεί ακίνητη τή μικρή μας 
πόλη: τό φανατισμό τής ίδιοχτησίας, τό δικαίωμα τού καθεμιανού νά περιφρο- 
νεί τούς άλλους ανάλογα μέ τό ατομικό του εισόδημα, κι δλες τις άλλες προ
λήψεις, πού έπιπλέουν σάν άφρός άπάνω στά βαλτόνερα. (Καλά πού είχαμε τή 
θάλασσα, νά τά ξεπλένει δλ’ αύτά). ’Αντίθετα δμως μέ τήν τρεμάμενη μικρό
τητα τών άλλονών, ό Ήσαΐας είχε μιά δυνατή προσωπικότητα. Ετούτο μέ γοή
τευε έμένανε, πού δέν έκαμα τίποτ’ άλλο στή ζωή μου πάρεξ νά τρυγώ τήν καρδιά 
μου, νά γεμίζω τις χούφτες μου όνειρα, γιά νά καταλήξω γραφέας στό τελωνείο.

Δέ λέω πώς μετάνοιωσα, δχι. Κάνοντας τή σύγκριση μέ μερικούς άλλοτε 
συμμαθητές μου, πού πέτυχαν νά γίνουν εύκατάστατοι καί τόσο άποκρουστικά ευ
τυχισμένοι, καταλάβαινα δτι κι άν ήτανε νά ξαναρχίσω άπ’ τήν άρχή πάλε τόν 
ίδιο δρόμο, τό δικό μου, θ’ άκολούθαγα. 'Ωστόσο είχα καί τις δύσκολες ώρες 
μου, νά μέ βασανίζει τό παράπονο καί τά μύχια κλαψουρίσματα κι ή χολόσκαση 
γιά τήν αδιαφορία τών άλλονών, κι υστέρα νά βλαστημώ τόν έαυτό μου γι’ αύτούς 
τούς συναισθηματισμούς μου. ’Ήθελα νάχα τό χαραχτήρα τού Ήσαΐα, πού τόν 
έβλεπα νά χτίζει τούς σκοπούς του σταθερός κι άμεταμέλητος.

Άπ’ τόν καιρό πού ήμουνα παιδάκι ό θείος Ήσαΐας άπασχολούσε τή φαντα
σία μου. Είχε κιόλας γίνει ένα άπό τά πιο σπουδαία πρόσωπα στή μικρή μας 
πόλη κι ό λόγος του ήτανε νόμος μέσ’ στήν οίκογένειά μας. Τόνε τοποθετούσα, 
θυμάμαι, στό ίδιο σχεδόν ύψος μέ τό δεσπότη, πού έρχονταν δυό τρεις φορές τό 
χρόνο νά τιμήσει τό σπίτι μας μέ μιάν έπίσκεψη.

Οί έπισκέψεις έκεΐνες τού δεσπότη ήτανε γιά μάς όλους, μικρούς μεγάλους, 
σά Λαμπρή. Καί στερέωναν τήν κοινωνική μας θέση- δμως αύτό τό κατάλαβα 
πολύ άργότερα. Κείνο πού μέ συνάρπαζε τότες ήταν ή γιορταστική άτμόσφαιρα, 
οί προετοιμασίες, ό άνεμος άπαντοχής πού φύσαγε στή γειτονιά μας, τέλος ή άμα
ξα μέ τά δυό άλογα νά σταματάει στήν πόρτα μας κι ό δεσπότης νά κατεβαίνει 
μεγαλόπρεπος.

Πρόσεξα ότι ό θείος Ήσαΐας έσυνόδευε πάντα τό δεσπότη. ’Ήτανε μαζί κι 
ό διάκος, δμως ό διάκος κάθονταν σέ μιά καρέκλα στό χαγιάτι καί περίμενε 
ένώ ό θείος Ήσαΐας άκολουθούσε τό δεσπότη στό σαλόνι, δπου κάθονταν όλοι 
στις πολυθρόνες, ό θείος Ήσαΐας, ό πατέρας, ό μητέρα, ό θεία Ευρυδίκη, άλλοι 
ένας δυό συγγενείς, καί στή μέση ό δεσπότης νά μιλάει άργά καί πολύ επίσημα, 
κι οί άλλοι ν’ άκοΰνε καί νά σωπαίνουν, έχτός άπό τόν θειον Ήσαΐα, πού μίλαγε 
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κι αύτός. Εμείς τά παιδιά, ντυμένα τά καλά μας, στεκόμασταν στό χαγιάτι καί 
κοιτάγαμε άπ’ τήν πόρτα, περιμένοντας νά μάς κάνει νόημα ή μητέρα γιά νά 
μπούμε σαστισμένα στό σαλόνι, νά φιλήσουμε τό χέρι τοΰ δεσπότη.

"Υστερα πήγα στό δημοτικό.
’Ήμουνα τρίτη ή τέταρτη τάξη όταν σηκώθηκε άξαφνα μιά φασαρία γύρω 

μας. Κόσμος νά πηγαινόρχεται όλημερίς στό μεγάλο πατρογονικό σπίτι, όπου 
έμενε ό θειος Ήσαΐας, οί δικοί μου νάναι πολυάσχολοι, άκόμα καί στό σπίτι μας 
νάρχουνται τά βράδυα διάφοροι κύριοι καί νά συζητάνε ώς αργά τή νύχτα μέ 
τόν πατέρα στό σαλόνι. "Ωσπου μιά μέρα αποκορυφώθηκε ή κατάσταση. Κεΐνο 
τό μεσημέρι μάς βάλανε έμάς τά παιδιά νά φάμε μόνα μας στήν κουζίνα. Οί με
γάλοι φαίνεται πώς δέν έφαγαν. Τήν ίδια νύχτα ήτανε σάν πανηγύρι κι ακόυσα 
νά λένε πώς ό θείος Ήσαΐας γίνηκε δήμαρχος. Ή μητέρα έβαλε τά κλάματα 
καί παραξενεύτηκα βλέποντας τόν πατέρα νά τής χαϊδεύει τό μάγουλο καί νά 
γελάει, δμως μοΰ έξήγησαν πώς έκλαιγε άπ’ τή χαρά της. Πώς γίνεται; είπα 
μέσα μου.

"Οταν, υστερ’ άπό κανένα χρόνο, κατεβάσαμε τίς κρεμαστές λάμπες τού πε
τρελαίου καί κρεμάσαμε στις θέσεις τους ήλεκτρικά γλομπάκια, πού άνάψαν άξα
φνα μιά νύχτα μοναχά τους, κατάλαβα πώς δέν είναι μόνο στά παραμύθια πού 
άποχΐούν οί άνθρωποι μαγική δύναμη. Τί άλλο άπό μαγικό μπορεί νάταν έτοΰτο 
’δώ τό πράμα. Κι δλος ό κόσμος νά λέει πώς τόφερε ό θειος Ήσαΐας.

Ή θεία Εύρυδίκη ιστορούσε κατασυγκινημένη δσα θαυμαστά είδε κι άκουσε 
στά εγκαίνια τής Ηλεκτρικής.

—Ό Ήσαΐας έκαμε τούτο, ό Ήσαΐας είπε κείνο, έβγαλε κι ένα σπουδαίο 
λόγο, πού τέλειωσε ώς εΐχε αρχίσει νά σκοτεινιάζει. Τότε λοιπόν έμεινε γιά 
λίγο σιωπητός, έφερε γύρω μιά ματιά, καί βροντοφώναξε «Γενηθήτω φώς». Καί, 
τσάφ, άνάψανε μεμιάς δλα τά φώτα. Ό κόσμος ξέσπασε στά παλαμάκια καί 
στά ζήτω. ’Άλλο νά στό λέω, κι άλλο νά τό βλέπεις μέ τά μάτια σου.

’Ήμουνα στήν πρώτη τάξη τού Γυμνασίου δταν άρχίνησα νά καταλαβαίνω 
δτι ό Ήσαΐας μπορεί νά μήν εΐχε μαγική δύναμη, ήταν δμως ένας άνθρωπος 
μέ θέληση καί ικανότητες. Τότες άρχίνησα καί νά τόνε ζυγίζω, νά τόν άποθαυ- 
μάζω γιά τούτο, νά τόν άντιπαθώ γιά κεΐνο, κάποτε νά τόν άποθαυμάζω καί νά 
τόν αντιπαθώ γιά τό ίδιο πράμα, νά βλέπω τό κόλπο τών έγκαίνιων τής Ηλεκτρι
κής καί κάτι άλλα παρόμοια, πού σοφίζονταν κάθε τόσο, σά δείγματα τοΰ δημο- 
κοπικοΰ του δαιμόνιου.

’Έκαμε δήμαρχος κάπου τριάντα χρόνια. Καί σ’ δλο αύτό τό διάστημα δούλεψε 
γιά τή μικρή μας πόλη μέ τήν ίδιαν αξιοσύνη καί τό ίδιο πείσμα, πού τού έξα- 
σφάλισαν τή δική του έπιτυχία στή ζωή.

Είναι κάτι πού δέ μπόρεσα ποτές μου νά εξιχνιάσω, πώς ένας άνθρωπος τόσο 
εγωιστής μπορούσε νάναι τό ίδιο άφοσιωμένος σέ δυο τόσο διαφορετικούς σκοπούς: 
τόν έαυτό του καί τήν προκοπή τού τόπου του. Μέ ποιο τρόπο συνδέουνταν μέσ’ 
στή ψυχή του αύτά τά δυό; Σάματις δμως μπορείς νά ξεδιαλύνεις τί γίνεται 
μέσ’ στήν ψυχή τού άλλουνού; Μέ τό νά είναι ένας εγωιστής, πάει νά πει πώς 
δέ μπορεί νάχει καί κάποιο μεράκι; Μπορεί νά ήταν τό μεράκι του, ή πόλη του. 
Μπορεί δμως κι άπό κάποιο μυστικό έλιγμό τής ψυχής του νά ταυτίζουνταν μέσα 
του, ό έαυτός του κι ή πόλη, νά τήν έβλεπε σάν άκατάλυτη προέχταση τού έαυ
τοΰ του. ’Έτσι μπερδευόμουν εγώ πάντα, ν’ άναζητώ στά τρίσβαθα τήν πηγή 

τής κάθε πράξης καί νά παραβλέπω τήν ούσία, τήν ίδια δηλαδή τήν πράξη καί 
τ’ άποτελέσματά της.

Ή ούσία ώστόσο ήταν δτι ό Ήσαΐας παράλαβε τή μικρή μας πόλη άμορφη 
καί παραμελημένη, ένα μεγάλο, βρώμικο χωριό, καί τήνε μεταμόρφωσε μέσα σέ 
λίγα χρόνια. Οί δρόμοι ασφαλτοστρώθηκαν, μερικοί δεντροφυτεύτηκαν, οί γει
τονιές καθάρισαν άπό τίς κοπριές, χαλάσματα καί τυφλοσόκακα έξαφανίστηκαν 
καί στή θέση τους γίνηκαν ’ισοπεδώσεις, εύθυγραμμισμένοι δρόμοι, πλατέες. Καί 
στή μεριά τοΰ λιμανιού μιά προκυμαία μέ σειρά τά ήλεχτρικά φώτα, νά καθρε- 
φτίζουνται τή νύχτα στό νερό.

"Απλωσε τήν άνακαινιστική του θέληση άκόμα καί σέ χώρους πού δέν ύπά- 
γουνταν στή δικαιοδοσία τού δημαρχείου, σάν τό λιμανάκι μας, δπου κατάφερε 
νά γίνουν κάτι έργα, καί τά σχολεία, πού τά προίκισε μέ νέα χτίρια.

Δέν είναι σκοπός μου νά καταγράψω έδώ τά έργα συγχρονισμού τής μικρής 
μας πόλης. "Οποιος ένδιαφέρεται θά τά βρει, μέ τή χρονολογική σειρά τους καί 
μ’ δλες τίς λεπτομέρειες, στήν τοπική έφημερίδα «’Έπαλξις», ένα έβδομαδιαΐο 
φύλλο, πού κυκλοφορούσε τότε στή μικρή μας πόλη μέ τρεις παχειές λέξεις ν’ 
άλαλάζουν κάτω άπό τόν τίτλο της: Διαφώτισις — Καθοδήγησις — Πρόοδος. 
Τήν έβγαζ’ ένας φιλόδοξος καί μικρόμυαλος διανοουμενάκιας, πού ζούσε κολλη
μένος σάν τή ψείρα σ’ δποια παράταξη δέχουνταν -νά δώσει κάτι γά τίς ύπηρε- 
σίες του. Τήν πνευματική του συμβολή, δπως τίς έλεγε. Κολλήθηκε τό λοιπόν 
ό άνθρωρπος στον Ήσαΐα καί καταπιάστηκε γιά καιρό νά εγκωμιάζει στήν 
«’Έπαλξιν» τόν ρέκτην δήμαρχον καί νά περιγράφει τά έργα προόδου, πού 
γίνονταν στή μικρή μας πόλη, μέ συγχορδίες άπό λόγια τόσο βουερά, πού θάλεγε 
κανείς πώς σέ τούτο ’δώ τό σημείο τού νησιού μας συντελούντανε μιά άναγέννηση 
μέ παγκόσμιον άπήχηση.

’Άν δμως ό ένδιαφερόμενος, άψηφόντας τή σκόνη, συνεχίσει νά μετροφυλλά 
τήν πλήρη σειρά τής «Έπάλξεως», πού βρίσκεται στοιβαγμένη σέ πακέτα σ’ ένα 
ράφι τής Λέσχης, θά ξαφνιαστεί βλέποντας ν’ άρχίζουνε σέ κάποιο φύλλο της 
καί νά συνεχίζουνται άπό κεΐ καί πέρα, συγχορδίες άπό λόγια έξ ίσου βουερά 
καί κούφια μέ τά προηγούμενά, άλλά έχθρικά γιά τόν σατραπικόν δήμαρ
χον. Ό συντάχτης τής έφημερίδας, γιά τόν ένα ή τόν άλλο λόγο, πήγε μέ τό 
μέρος τής άντίθετης παράταξης.

'Ωστόσο αύτό δέν έχει σημασία. Συνηθισμένα πράματα γιά τούς καπάτσους 
τής άερολογίας. Τό άξιοπρόσεχτο είναι δτι ούτε ή «’Έπαλξις» οϋτε κανένας άπό 
τούς άντιπάλους τού Ήσαΐα τόλμησε νά τόν κατηγορήσει γιά ιδιοτέλεια. "Οπως 
γίνεται πάντα, είπανε πολλά σέ βάρος του, άληθινά καί φανταστικά, άνοιχτά καί 
ύπονοούμενα, γιά τήν ιδιωτική του ζωή, γιά τίς άδυναμίες του, γιά τίς τυραννικές 
άπαιτήσεις του άπό τούς ύπαλλήλους καί τούς έργάτες τού δημαρχείου, γιά μεγα
λομανία, γιά άδικίες, δμως γιά ιδιοτέλεια, όχι, δέν είπαν. Πώς νά πούν; Αύτό 
τό ζήτημα ήτανε τόσο καθαρό, πού δέ μπορούσε νά τό θολώσει ούτε ό πιο κακό
πιστος άντίπαλος, οΰτε ό πιο ξεδιάντροπος άερολόγος. ’Ήτανε σφιχτοχέρης ό 
Ήσαΐας, καί δέν έδωσε ποτέ του σέ κανέναν τίποτα. "Ομως γιά νά χτίσει δ,τι 
έχτισε στή μικρή μας πόλη ξόδευε πολλές φορές κι άπό τή τσέπη του. Άκόμα καί 
δωρεές έκαμε, σημαντικές.

’Ήτανε κι αύτό μιά άπό τίς άντινομίες του, πού πάσχιζα νά ξεδιαλύνω. Ένώ 
ήταν άπόλυτα άδιάφορος γιά τόν άνθρωπο, γιά τό πλαϊνό του άνθρώπινο πλάσμα, 
ένδιαφέρουνταν γιά τήν πόλη, σάν άπρόσωπη όντότητα, ώς τό σημείο νά ξοδεύει 
γιά χάρη της τά λεφτά του.

"Οταν έβαζε κάτι στό νού του, πολύ δύσκολα θά παραδέχουνταν κατόπι πώς 
είναι άπραγματοποίητο. Δίχως νά βιάζεται μά καί δίχως νά ξεχνά, μ’ ένα πείσμα 
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ocκαταβλητο, έφερνε κύκλους γύρω απ το σκοπο του, δοκίμαζε τόν ένα τρόπο, 
δοκίμαζε τόν άλλον, ώσπου, νά βρει τόν κατάλληλο.

Δέν είν’ εύκολο, ούτε απλό πράμα, νά κάμεις έργα προκοπής σέ μιάν εγκα
ταλειμμένη μικρή πόλη, καί μάλιστα κάτω άπό εγγλέζικη αποικιακή κυβέρνηση. 
Στό κάθε βήμα σου σκουντουφλάς άπάνω σ’ ένα τοίχο καμωμένο άπό άδιαφορία, 
καχυποψίες, άπαιτήσεις, κατοχυρωμένα προνόμια, τή σκόπιμη άδράνεια τής κυ
βέρνησης, ένα τοίχο πού είναι άνάγκη νά τόνε γκρεμίσεις — άν μπορείς — ή νά 
τόν άπογυρίσεις.

Μά ό πολυμήχανος Ήσαΐας ήξερε πολλά μονοπάτια. Πότε μέ τήν κολακεία, 
πότε μέ τά παζαρέματα, πότε μέ τό άγριο, κι άν δέ γίνονταν ή δουλειά του, κατά- 
φευγε στά μεγάλα μέσα, πού δέν ήτανε στό χέρι τοΰ καθεμιανοΰ μά πού τό χέρι 
τό δικό του τάφτανε.

Τούς άνθρώπους σάν κι αύτόν ήξεραν νά τούς καλοπιάνουν οί έγγλέζοι νά 
τούς κάνουν τά χατήρια τους γιά νά τούς φέρουν μέ τό μέρος τους. Ό Ήσαΐας 
γίνηκε έν’ άπό τά χαϊδεμένα τους παιδιά κι έφτασε νάχει λεύτερη είσοδο στό γρα
φείο τοΰ ίδιου τοΰ κυβερνήτη. Δέν τοΰ ήτανε τό λοιπόν δύσκολο νά πετύχει, στήν 
άνάγκη, ένα διάταγμα άπαλλοτρίωσης ή τήν ψήφιση κάποιου έκτακτου κονδυλιού 
γιά τήν έκτέλεση τοΰ τάδε έργου. Τί τούς κόστιζε τούς έγγλέζους. Σάματις θ’ 
άλλαζε, στήν ούσία, ή μιζέρια τοΰ τόπου;

Γίνηκε πανίσχυρος.
Μά έμείς, οί νέοι τοΰ Γυμνασίου, τήνε καταλογίζαμε σέ βάρος του αύτή τήν 

παντοδυναμία του, μιά καί ξέραμε δτι βασίζουνταν στήν εύνοια τών έγγλέζων. 
Ξέραμε άκόμα δτι είχε σταθεί άμέτοχος στά γεγονότα τοΰ 31. ’Άλλωστε κι ό 
ίδιος δέν τήν έκρυβε τή γνώμη του. Τόν άκουσα πολλές φορές σέ κουβέντες 
μέσ’ στον κύκλο τοΰ σπιτιού μας ν’ άραδιάζει επιχειρήματα γιά νά βγάλει τό 
συμπέρασμα δτι ή σύνδεσή μας μέ μιά δυνατή καί πλούσια αύτοκρατορία έξυπη- 
ρετεΐ τά συμφέροντά μας.

Τό άγουρο μυαλό μου τάβρισκε τότε στερεά, στό γυμνό ρεαλισμό τους, τά 
επιχειρήματα εκείνα τού Ήσαΐα, μέ άποτέλεσμα νά φουσκώνει μέσα μου ένα κύμα 
άγανάχτησης, μά δέν άποτολμοΰσα νά μιλήσω, ούτε κι έβρισκα έπιχείρημα ν’ 
άντιτάξω άλλο άπό τήν κραυγή τής καρδιάς μου. ’Έφευγα. Πήγαινα νά βρω 
τούς φίλους μου, νά μιλήσουμε τή δική μας γλώσσα γιά νά ήρεμήσω.

"Ήρτε ό πόλεμος.
Στενεμένος, ό δυνάστης φόρεσε άλλο πρόσωπο καί μάς χαμογελούσε γιά νά 

μάς πεΐ πώς εϊμαστ’ ένα, ή άποικία κι ή μητρόπολη, κι ύπερασπίζουμε τήν κοινή 
ύπόθεση τής λευτεριάς καί τής δημοκρατίας. ’Ελάτε τό λοιπόν νά πολεμήσουμε 
άντάμα τόν εχθρό τής δημοκρατίας.

—Εμπρός γιά λευτεριά, βροντοφωνάξαμε κι ό δυνάστης κι έμείς.
’Άσχετο άν άλλα έννοοΰσε κείνος κι άλλα εμείς, πού βλέπαμε τή λευτεριά 

νάχει τό χρώμα τ’ ούρανού. Καί κείνος, κάνοντας τήν άνάγκη φιλοτιμία, έπαψε 
νά μάς τό άπαγορεύει τό χρώμα τ’ ούρανού.

—Δέν ύπάρχει καταπίεση, μάς είπε, στον ελεύθερο κόσμο, πού ύπερασπίζουμε. 
Κι άν γίνηκε κάτι τέτοιο, ήταν μιά παρεξήγηση. Ζήτω!

—Ζήτω! Είπαμε κι εμείς.
Κι άναπετάσαμε τις σημαίες, τις δικές μας σημαίες, πού τις φυλάγαμε κατα- 

χωσμένες στά σεντούκια.
Οί ελπίδες μας ξαναπήρανε νά ψηλαρμενίζουν.
'Όταν, ύστερ’ άπ’ αύτό τό ειδύλλιο, ήρτε ή 25η τού Μάρτη, τήνε γιορτά

σαμε άνοιχτά, δπως ποθούσε ή καρδιά μας. Καί τόν πανηγυρικό τόν έβγαλε ό 
Ήσαΐας.

Είχε φήμη σπουδαίου ρήτορα. Μά σέ κείνη τήν περίσταση ή έξαρση κι ή 
μεγαλοστομία του ξεπέρασαν κάθε άλλο προηγούμενο. Μίλησε έμπνευσμένα γιά 
τά μεγαλουργήματα καί γιά τά πεπρωμένα τής φυλής καί ύμνησε τήν ’Ιδέα, πού 
τήνε θωρούσε μέ τά μάτια τής ψυχής του νά υψώνεται κατακόρυφα καί νά λαμπο
κοπά.

Τό άκροατήριο έγκαταλείφθηκε στή γλύκα τής συγκίνησης. Μερικοί δά
κρυζαν. Άκόμα κι έγώ ένοιωθα πώς, νά, τώρα θά βουρκώσουνε τά μάτια μου, 
μά άκτιστε κομούνα. Ήρτανε στό νοΰ μου τά θυμωμένα λόγια τού Παπαδιαμάντη 
γιά κείνους πού μετέρχονται τό επάγγελμα τοΰ πατριωτισμού. Μ’ ενοχλούσε νά 
σηκώνεται τώρα ό Ήσαΐας καί νά μετατρέπει σέ εξαϋλωμένα ρητορικά σχήματα 
τή ζωντανή ιδέα τής πατρίδας, πού μάς συγκλόνιζε εμάς.

'Όμως ήξερα δτι τόν άδικοΰσα μέσ’ στή σκέψη μου παρομοιάζοντάς τόνε μέ 
τόν έπαγγελματία πατριώτη τοΰ Παπαδιαμάντη. ’Όχι, ό Ήσαΐας δέν ήταν ψεύτης. 
’Ήμουνα βέβαιος δτι ή συγκίνησή του κείνη τή στιγμή ήτανε γνήσια. ’Ήμουνα 
βέβαος πώς τά πίστευε, κείνα πούλεγε. Τόν εΐχ’ άκούσει κι άλλες φορές νά τά 
λέει συγκινημένος, σέ στιγμές πού δέ ρητόρευε μπροστά σέ άκροατήριο. Κι άπο- 
ροΰσα μέ ποιο τρόπο τά συνταίριαζε μέσα στό στοχασμό του αύτά μέ τήν άποψή 
του δτι είναι γιά τό καλό μας, πού γινήκαμε εγγλέζικη άποικία.

Μά πάλε δέν τοΰ καταλόγιζα πρόθεση άπάτης. Σάματις ό καθένας άπό μάς 
δέν έχει τις πλάνες του; 'Όλη ή πορεία τής ζωής του, κι ή θέση του μέσα στήν 
κοινωνία, έπλασαν έτσι τή σκέψη του, πού νά συμβιβάζει τήν προσήλωσή του στήν 
ιδανικήν Ελλάδα μέ τήν άντίληψή του γιά μιά πλούσια καί φιλελεύθερη Αγγλία. 
Τόνε διάθετε σ’ αύτό κι ή μόρφωσή του. Κάτεχε κάπως τούς κλασσικούς, θαύ
μαζε τ’ άνθρωπιστικά γράμματα, κι έπαιρνε γιά πραγματικούς φιλέλληνες μερι
κούς γνωστούς του έγγλέζους άνώτερους λειτουργούς τής άποικιακής ύπηρεσίας, 
πού είχαν άποκομίσει άπ’ τήν ’Οξφόρδη κι άπ’ τό Καΐμπριτζ μιά καλλιέργεια 
παραπλήσια μέ τή δική του κι έδειχναν λατρεία γιά τό Ελληνικό Πνεύμα.

Έξακολούθαγε πεισματικά νά πιστεύει στά ίδια πράματα, άκόμα καί μετά 
τόν πόλεμο. Άρνιότανε νά παραδεχτεί δτι μάς γέλασαν γιά μιάν άκόμη φορά 
ό δυνάστης κι ό ελεύθερος κόσμος του. Μά ’γω, πού μούχε γίνει συνήθεια νά 
προσέχω τήν κάθε του έκδήλωση καί νά ψάχνω μέσ’ στή σκέψη του, κατάλαβα 
πώς δσο περνούσανε τά χρόνια κι οί έλπίδες μας έξανεμίζουνταν τόσο πείσμωνε 
νά θέλει νά πιστεύει στό πνεύμα τής πατροπαράδοτης φιλίας γιατί ένοιωθε, στό 
βάθος, νά κλονίζεται ή πεποίθησή του.

’Έπαψε νά μέ κρατά σέ άπόσταση, κι άρχίνησε νά μού μιλά σά νά μήν ήμουν 
πιά ό άχαΐρευτος, δπως έλεγε άλλοτε γιά μένα. Κάπου κάπου έδειχνε δτι έν- 
διαφέρουνταν νά κουβεντιάζει μαζί μου, παρ’ δλο πού δέν τούκρυψα ποτές τις 
άντιλήψεις μου, πού ήτανε συνήθως άντίθετες μέ τις δικές του. Κάθονταν τώρα 
καί τις άκουγε μέ προσοχή, χωρίς ωστόσο νά δείξει ποτές δτι τόν έπεισα.

—Εσείς, πού θ’ άλλάξετε τήν όψη τού κόσμου, μούλεγε κοροϊδευτικά.
Μά ’γώ έβλεπα τή διαφορά. Πού άλλοτες. Ούτε θά καταδέχουνταν νά μέ 

ειρωνευτεί μ’ αύτό τό φιλικό τρόπο.
Κάτι στριφογύριζε μέσα στή σκέψη του καί τόνε βασάνιζε. Γιά πρώτη φορά 

μού φάνηκε νά μήν είναι σίγουρος.

Χρειάστηκε νά περάσουν δέκα χρόνια γιά νά καταλάβουνε κι οί πιο άφελεΐς 
τί άκριβώς έννοοΰσε δ δυνάστης τότε πού έπλεκε μαζί μας κείνο τό ειδύλλιο γύρω 
άπό· τό θέμα τής λευτεριάς καί τής δημοκρατίας.

'Όμως αύτή ή στερνή μας γνώση δέ θά φέλαγε άν δέ μάς οδηγούσε στό 
συμπέρασμα δτι δέ θά τήνε κερδίσουμε πότες τη λευτεριά μας ανταλλάζοντας 
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γλυκόλογα κι όρκους αγάπης μέ τό σφετεριστή της. Ξαστέρωσε ό νους μας. 
Καταλάβαμε ότι η λευτεριά, όπως ολα τ άλλα αγαθά τής ζωής, εΐναι μιά κατά- 
κτηση.

Δέν ύπάρχει παράδειγμα λαοΰ, πού νά λυτρώθηκε μέ τά παρακάλια, έλεγε 
ή στερνή μας γνώση.

Ξεκόψαμε, τό λοιπόν, άπό τή χαζομάρα νά γυρίζουμε γύρω γύρω μέσα στά 
κλειστά μονοπάτια, πού δέ βγάζουνε πουθενά, κα'ι ξεκινήσαμε αποφασιστικά κατά 
τόν ανοιχτόν ορίζοντα.

Κι άν δέ στάθηκε βολετό νά φτάσουμε στό τέρμα μονομιάς γιατί ό δρόμος, 
πού ξανοίχτηκε μπροστά μας, είναι κακοτράχαλος, άν ό πρώτος γύρος κατάληξε 
σ’ ένα συμβιβασμό μέ τό δυνάστη δίχως νά κατακτήσουμε μεγάλα πράματα, ή 
πορεία δέν τελειώνει ώς έδώ, δέν τελειώνει πιά παρά μονάχα στό τέρμα.

Γιά τήν ώρα: ή μεγάλη κατάκτηση εΐναι τούτη ’δώ: οί καλοί νησιώτες ξε
κόλλησαν άπό τά ξόβεργα, πού τούς είχανε στημένα οί διαφημιστές τής καλής 
προαίρεσης. Άνοίξανε τά μάτια τους πιά. Είδανε τούς έγγλέζους καί τούς κάθε 
άλλης προέλευσης στυλοβάτες τοΰ άποικισμοΰ νά βάζουν κατά μέρος τά χαμό
γελα καί να φανερώνουνε γυμνό τόν απάνθρωπο κόσμο τους.

Γι αύτό κι όταν ρίχτηκε τό σύνθημα γιά μιά Πορεία ένάντια στις στρατιω
τικές βάσεις, πού διατήρησε στον τόπο μας ό δυνάστης, ξεσηκώθηκε τό νησί άπ’ 
άκρη σ’ άκρη.

Τέτοιος συναγερμός δέ μεταγίνηκε. Τά πλήθη ξεκίνησαν άπό παντοΰ, κό
ψανε μίλια πολλά, άλλοι μέ λεωφορεία, άλλοι μέ αύτοκίνητα, άλλοι στοιβαγμένοι 
σέ καμιόνια, γιά νά συγκεντρωθούν στον ορισμένο τόπο κι άπό ’κεΐ νά ξεκινήσουν 
όλοι μαζί, σέ μιά φάλαγγα πυκνή, άπέραντη, φουρτουνιασμένη, καί νά βαδίσουν 
μέσα στις Ιδιες τίς βάσεις βροντοφωνάζοντας τή θέλησή μας νά φύγουν άπ’ τή 
γή μας τά ορμητήρια τής βίας.

Ολη έκείν’ ή λαοθάλασσα, κείνες οι χιλιάδες τών φιλήσυχων ανθρώπων, πού 
ξεκίνησαν άπό τά μακρινά χωριά τους γιά νά ένωθούν μέσ’ στό λημέρι τής έγγλέ- 
ζικης στρατοκρατίας καί νά σχηματίσουν ένα τεράστιο κύμα κατακραυγής, είχανε 
καταλάβει άπό πικρή πείρα ότι μέσ’ άπό τούτο τό λημέρι ξεκινούσαν δλα τά 
πλοκάμια, πού μάς έπνιγαν.

’Ακόμα καί κείνοι πού είχαν άπό τά πριν πιστέψει στήν έπιτυχία τής Πορείας, 
δέν τό περίμεναν πώς θάπαιρνε τέτοιαν έχταση. Οί άλλοι, οί δύσπιστοι , έμειναν 
μέ τό στόμα ανοιχτό. "Οσο γιά τούς λεγομένους ρεαλιστές, πού κρυφοψουψού- 
ριζαν τά γνωστά περί ένίσχυσης τής οικονομίας τού τόπου άπό τήν ύπαρξη τών 
ξένων στρατιωτικών βάσεων, σάστισαν. Μά ποιος τούς λογαριάζει πιά αύτουνοΰς.

Ολην εκείνη τήν περίοδο — σύγκρουση, θυσίες, ένθουσιασμοί, άπογοήτευση, 
άναβρασμός — πού ξύπνησε άπ’ τό λήθαργο καί τή μικρή μας πόλη μαζί μέ κάθε 
γωνιά τού νησιού, ό Ήσαΐας ήτανε συννεφιασμένος κι άμίλητος.

Κείνοι πού δέ σκοτίζουνται ν’ άναζητάνε τή ψυχή τού άνθρώπου, τόν είπαν 
άδιάφορο. ’Άλλοι τόν έβλεπαν μέ ύποψία, γιατί δέ ξεχνούσαν τίς παλιές φιλίες 
του μέ τούς έγγλέζους, τό παράσημο. "Ομως ό Ήσαΐας δέν έδωσε ποτέ του 
σημασία στό τί θά ποΰν ό ένας κι ό άλλος.

Σπάνια τόν έβλεπα. ’Ήμουν άπασχολημένος μέ άλλα ζητήματα. "Οταν δ
μως λάχαινε κάπου κάπου νά συναντηθούμε καί νά κουβεντιάσουμε καταλάβαινα 
πώς κάτι έβραζε μέσα του, όπως βράζει ό μούστος προτού κατασταλάξει.

"Ενα βράδυ τόν άντάμωσα τυχαία στή Λέσχη. Μπαίνοντας, τόν είδα νά κά
θεται στό σαλονάκι, πλάι στό ραδιόφωνο, καί ν’ άκούει.· "Ήταν ή ώρα τού δελ
τίου ειδήσεων. Τό ραδιόφωνο βρίσκονταν πάνω σ’ ένα χαμηλό τραπεζάκι, καί 
κείνος ήτανε σκυφτός, γιά νάχει τ’ αύτί του άντίκρυ στή φωνή, μέ τούς αγκώνες 

του ν’ άκουμπάν άπά στά γόνατά του καί τά χέρια του νά κρέμουνται άνάμεσα 
στά σκέλια του. Στό δεξί κράταγε τό κομπολόι του κι άφηνε πότε πότε νά πέφτει 
μιά χάντρα, τόκ, σά νάβαζε τελείες στά λόγια τού έκφωνητή.

"Οταν τέλειωσε ή έκπομπή τού δελτίου, άνασήκωσε τό κορμί του, έκλεισε τό 
ραδιόφωνο, καί μούδειξε μέ τό χέρι του μιά καρέκλα πλάι του.

—Κάθησε, μού είπε.
’Ήτανε κι άλλοι μέσ’ στό σαλονάκι. Άρχίνησαν τά σχόλια.
Ό πρώην έκδοτης τής «Έπάλξεως», πού άπασχολοΰσε τώρα γιά κάποιους άλ

λους σκοπούς τις πνευματικές του ύπηρεσίες, άρχίνησε σέ τόνο έκμυστήρευσης μιά 
βαθυστόχαστη πολυλογία, όλο κλωθογυρίσματα καί προφυλάξεις, όπου έπιχειρούσε 
ν’ άποδείξει τήν άνάγκη συμβιβαστικής λύσης, νά σερβίρει μέ νέα σχήματα τή μέθο
δο τής αμοιβαίας καλής προαίρεσης προς έξυπηρέτησιν τού κοινού συμφέροντος. 
Άνοιγόκλεινε τά πονηρά ματάκια του καί κάπου κάπου χάΐδευε τό ψαλιδισμένο 
γκρίζο μουστάκι του σάν άνθρωπος πού ξέρει πολλά. Μού φαίνονταν άξιολύπητος.

Ή Ήσαΐας άκουγε κι έξακολουθούσε ν’ άμολλάει άριά καί πού μιά χάντρα 
τού κομπολογιού του. Μιά στιγμή άντίσκοψε τόν ομιλητή.

—Δέ μπορούνε πιά νά ξεγελάσουνε κανέναν. ’Έχουν άπογυμνωθεΐ.
Στροβίλισε νευριασμένα τό κομπολόι του μέ τό δάχτυλο καί πρόσθεσε,
—Εΐναι απατεώνες.
'Ο άλλος σήκωσε τά φρύδια του.
—Έσεΐς τό λέτε αύτό; Είπε, τάχα μου άπορη μένος.
’Έκαμε νά χαμογελάσει, μά φαίνεται πώς ή τόλμη του κόπηκε.
Ό Ήσαΐας δέν απάντησε. Γύρισε μόνο καί τούριξ’ ένα βλέμμα. "Υστερα 

στράφηκε σέ μένα κι έπαψε νά τού δίνει προσοχή.

Ή διακήρυξη πού καλούσε τό λαό στήν Πορεία ήταν ένα σύντομο καί περήφανο 
κείμενο. Ξεσκέπαζε τό ρόλο πούπαιζαν οί έγγλέζικες στρατιωτικές βάσεις καί 
κατάληγε μέ τήν άξίωση νά φύγουν άπ’ τή γή μας. Κυκλοφόρησε δακτυλογραφη
μένη άπό χέρι σέ χέρι, άνάμεσα σέ πρόσωπα διαλεχτά, κι όποιος συφωνούσε τήν 
ύπόγραφε. Ό σκοπός ήτανε νά συγκεντρωθούν οί ύπογραφές άνθρώπων μέ κύρος 
καί νά τυπωθεί ή διακήρυξη μέ τά όνόματά τους.

Είχα πάρει κι έγώ μέρος σ’ αύτή τήν ύπόθεση καί πρότεινα νά παρουσιάσω τή 
διακήρυξη στό θείο μου τόν Ήσαΐα. Ξέραμε πώς άν τήν ύπόγραφε, ή απήχηση 
θάτανε μεγάλη, θά τήν ύπόγραφε δμως; Οί φίλοι μου κούνησαν τό κεφάλι τους 
μ’ αμφιβολία. Ό Ήσαΐας;!

Ούτε κι έγώ ήμουνα σίγουρος. Είχα κάποιους λόγους νά έλπίζω, μ’ άπό τήν 
άλλη ήξερα ότι ό Ήσαΐας δέν ήταν άνθρωπος νά βάλει εύκολα τήν ύπογραφή του. 
Άπό βαργεστημάρα, πές. ’Ή γιά νά κάμει τό χατήρι όποιουδήποτε. , ’Άν δέν 
ώρίμαζε πρώτα μέσ’ στή σκέψη του ή άκέρια απόφαση. ΓΓ αύτόν, ή ύπογραφή 
κάτω άπό ένα κείμενο, σημαντικό ή άσήμαντο, ήτανε δέσμευση ιερή. ’Άξιζε, 
ώστόσο, νά κάμω τήν άπόπειρα. Τ’ όνομα τοΰ Ήσαΐα στή διακήρυξη ! Για σκέψου.

"Ομως γιά μένα δέν ήταν μόνο αύτό. ’Ήτανε κι ή άπορία μου νά έξακρι- 
βώσω άν βρήκε απάντηση στά έρωτήματα, πού φαίνεται πώς τόνε βασάνιζαν τόν 
τελευταίο καιρό.

Τούδωσα τή δακτυλογραφημένη κόλλα καί περίμενα. γέροντας τό χαραχτήρα 
του, δέ δοκίμασα νά τόνε πείσω. Μοναχός του θ’ άποφάσιζε.,

Φόρεσε τά γυαλιά του, διάβασε προσεχτικά τό κείμενο, καί σάν τέλειωσε άπί- 
θωσε τήν κόλλα πάνω στό τραπεζάκι κι έβγαλε τά γυαλιά του, χωρίς νά πεΐ λέξη.

—Ηά πιούμε καφέ; Μέ ρώτησε.
Καί, δίχως νά περιμένει απάντηση, φώναξε τό σερβιτόρο.
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Καλό σημάδι, εΐπα μέσα μου.
Πίνοντας τόν καφέ μας, κουβεντιάσαμε γι’ άλλα πράματα. Ρώταγε νά μάθει 

γιά τούτο καί γιά κείνο, άν συνεχίζω τά μπάνια στή θάλασσα, άν υπάρχουν δυσκο
λίες στις φορτώσεις στό λιμάνι, τέτοια. ’Ήτανε πάντα έτσι περίεργος. "Ολα νά 
τά μαθαίνει.

’Έσβησε τό τσιγάρο του μέσα στό κατακάθι τοΰ καφέ καί ξαναφόρεσε τά γυαλιά 
του. ’Έβγαλε τό στυλογράφο του, ίσιωσε τήν κόλλα μέ τήν απαλάμη του, καί, 
δίχως νά βιάζεται, έβαλε τήν υπογραφή του.

—Νά φύγουν, μουρμούρισε.
Σήκωσε τό κεφάλι του καί μέ κοίταξε κατάματα. ’Ένοιωσα τό βλέμμα του, 

ώς μέσ’ στά σωθικά μου. Πάλευε μέ τή συγκίνησή του, μά σέ λίγες στιγμές τήν 
υπόταξε. Τό πρόσωπό του ξαναγίνηκε σκληρό.

—Νά φύγουν, ξανάπε αποφασιστικά, καί μούδωσε τήν κόλλα.
Μά ’γώ δέν εΐχα τή δική του δύναμη νά παλέψω μέ τή συγκίνησή μου. Γύρευα 

μέσ’ στό μυαλό μου μιά λέξη, μιά κατάλληλη φράση νά τοΰ πω, μά δέν έβρισκα.
Τούσφιξα τό χέρι, ψιθυρίζοντας ανάμεσα στά δόντια μου δέ θυμάμαι άκριβώς τί, 

κι έφυγα.

'’Ήταν ή τελευταία του ύπογραφή.
"Υστερ’ άπό λίγες μέρες, πέθανε ξαφνικά έκεΐ πού κάθονταν. Άπό συγκοπή. 

Σέ ήλικία έβδομήντα πέντε χρονώ.

Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΙΕΡΙΔΗΣ

Φ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗ

ΟΛΗ ΜΙΑ ΠΙΚΡΑ

Κοιμήθηκα. Κι εΐδα πώς πέρασες τάχατες 
τό κατώφλι τής πόρτας μου. ‘Ένα 
μάτσο τριαντάφυλλα σπαρταρούσαν στά χέρια σου. 
«Ειρήνη». Είχες τό βλέμμα σάν άκοπο νούφαρο. 
Μά εγώ είχα μιά ρυτίδα στ’ άκρόχειλο. "Ολα 
τά σύννεφα είχαν σταθή στή ματιά μου. Οί λέξεις παράδερναν 
στό πέλαγο τοΰ στήθους μου. «’Αγόρι μου».
Χαμήλωσες γέρνοντας ν’ άκούσης καλύτερα 

— γονάτισες.
Που ν’ άκουμποΰσες; Τό σώμα μου ήταν μιά πε- 

(λώρια πληγή κι 
(ή ψυχή μου 

δλη μιά πίκρα.
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΛΙ Η

ΠΑΤΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ 25Σ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Πόνος καί δάκρυ, δάκρυ καί αίμα, αίμα καί θυσία, μεγαλεΐον καί άνάστασις 

άποτελοΰν τό νόημα καί τό περιεχόμενον τής σημερινής έπετείου. ’Ανάμεσα στις 
άλλες έπετείους, ανάμεσα στις ιστορικές ημερομηνίες, πού τέμνουν σταθμούς στήν 
πορεία τοΰ έθνους μας, ή 25η Μαρτίου 182Ί, δπως καί ή 1η ’Απριλίου 1955, εΐναι 
ή κατ’ εξοχήν εθνική ήμέρα τοΰ Ελληνισμού. Ταγμένον άπό τόν θεόν καί τούς 
άνθρώπους τό Γένος τών Ελλήνων νά μοχθή καί νά θυσιάζεται γιά τήν διασφά- 
λισι τών πανανθρώπινων ιδεωδών, τά όποια εκείνον έγέννησε, καί γιά τήν περι- 
φρούρησι τής ελευθερίας καί τής τιμής του, εύρίσκεται συνεχώς έτοιμον, διαρκώς 
μαχόμενον έπί τών άγωνιστικών έπάλξων.

"Ομως ή 25η Μαρτίου 1821 ένέχει τό στοιχεΐον μακράς προπαρασκευής καί 
προετοιμασίας καί εΐναι δημιούργημα συνειδητής προεργασίας τεσσάρων αιώνων. 
’Αποτελεί ή 25η Μαρτίου τό άπαύγασμα τής πίστεως καί τής φιλοπατρίας, εΐναι 
έκφρασις τής ψυχής τοΰ Έλληνισμοΰ, συνισταμένη τών έθνικών άρετών καί τών 
ιδεωδών του. Τήν προσεδόκησε καί τήν ώραματίσθη ή γενεά τοΰ Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου έν μέσω τών καπνών τής πυρπολ,ουμένης νύμφης τοΰ Βοσπόρου καί 
τοΰ άχνοΰ τοΰ αίματος τοΰ σφαγιαζομένου Ελληνισμού κατά τήν τραγικήν ή μέραν 
τής 29ης Μαΐου 1453. Μέσα άπό τά χαλάσματα καί τις καταστροφές, τούς κα
πνούς καί τις φλόγες, τούς βανδαλισμούς καί τις λαφυραγωγήσεις ό κατακρεουρ- 
γημένος Ελληνισμός άρχισε νά πλάθη καί νά ζεσταίνεται μέ τό δραμα τής έθνι- 
κής του άπολυτρώσεως, καί νά προσδοκά νά ξανακτυπήσουν άναστάσιμα τής 
λευτεριάς τά σήμαντρα. Έπρόσμενε τήν 25ην Μαρτίου 1821.

"Οταν ό τελευταίος αύτοκράτορας τού Βυζαντινού Ελληνισμού άντέτασσε στήν 
λαίλαπα τής άσιατικής τυραννίας τήν μοναδικήν καί μόνην δυνατήν άπάντησιν 
«τό δέ τήν πόλιν σοι δούναι, ουτ’ έμόν έστι ουτ’ άλλου τών κατοικούντων έν ταύτη· 
κοινή γάρ γνώμη πάντες αύτοπροαιρέτως άποθανούμεν καί ού φεισόμεθα τής 
ζωής ήμών», τό γένος ολόκληρον ήθελημένα μετείχε τού μυστικού αυτού δείπνου 
τής θυσίας καί τού θανάτου. Ό ίδιος ό βασιλιάς, ντυμένος μέ τήν πανοπλίαν τού 
πολεμιστή καί τήν αύτοκρατορικήν άλουργίδα, πληττόμενος πάνω στό άλογό του 
καί άναφωνώντας «λόγον λύπης άξιον» «ούκ έστι τις τών χριστιανών τού λαβεΐν 
τήν κεφαλήν μου άπ’ έμού» άνάγγελλε τήν συντέλειαν τής θυσίας καί τήν έπι- 
σφράγισι τής υποδουλώσεως. Ό δικέφαλος άετός ύπέστελλε τις φτερούγες καί 
τής Άγιάς Σόφιάς τά σήμαντρα έπαυαν νά άντιλαλούν. Μέγα τό πένθος, δα
κρύζουν κΓ οί θεοί, κΓ δ νικημένος λαός τους έμψυχώνει προσδοκώντας τό ξύπνημα 
τοΰ μαρμαρωμένου βασιλιά του καί τήν άνάστασι τοΰ Γένους.

’Έκλεισε στήν ψυχή του ό Βυζαντινός Ελληνισμός τό καταρρέον μεγαλεΐον 
τής βασιλίδας τών πόλεων καί στήν έλπίδα τής λευτεριάς άναστήλωσεν όρθίαν τήν 
πενθούσαν ψυχήν του. Πήρε τόν πόνον του καί τήν θλΐψιν του, πήρε τό δάκρυ 
του καί τόν στεναγμό του καί τά έκανε τραγούδι, τραγούδι που τό υφανε μέ τήν 
άγάπη τής λεύτερης ζωής καί τήν λανθάνουσαν έκφρασι τού συνειδητού χρέους 
έναντι τής παραδόσεως καί τής Ιστορίας καί τοΰ καθήκοντος προς τήν δουλεύου 
σαν πατρίδα.

Οί ιστορικοί άπαριθμοΰν διάφορα αίτια, γιά νά υποστηρίξουν δτι ήταν μοι 

* Λόγος πανηγυρικός έκφωνηθείς τήν 24ην Μαρτίου 1963 κατά τόν έορτασμόν τής έθνικής έπετείου 
τής 25ης Μαρτίου είς τήν 'Ελληνικήν Λέσχην Πάφου.
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ραία ή πτώσις τοΰ Βυζαντίου. Μέσα στήν άνακύκλησι τών ανθρωπίνων πραγμά
των η ζωή καί δ θάνατος βρίσκονται στήν ίδια τροχιά. Ό πολυαίμακτος δμως 
χώρος, πού προσδιορίζεται ώς ή έδαφική επικράτεια τών Ελλήνων, συνήθισεν, 
άπό τά πανάρχαια χρόνια, νά οικοδομή τήν ζωήν του εις τόν διαρκή άγώνα καί 
τον θάνατον καί νά θεμελιώνη τήν δόξαν καί τό μεγαλεΐον του έπάνω στήν αυτοθυσίαν 
καί τό όλοκαύτωμα. Ή έκατόμβη τών θυσιών καί ό σωρός τών έρειπίων κατά 
τις τραγικές μέρες τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως δέν άπάρτιζαν βέβαια 
τό πάντοτε βαρύ τίμημα γιά τήν προσδοκωμένην έλευθέραν ζωήν. "Ησαν τό λου- 
τρόν αίματος μέσα στό όποιον έστραγγαλίζετο άσπαίροντας ή γεραρά αύτοκρα- 
τορία καί έσβηνεν ό πυρσός τοΰ πολιτισμοΰ της, πού είχε φωτίσει πλήθος λαούς, 
Σλάβους περισσότερο, καί τούς εΐχεν άναγάγει άπό τό σκότος τής άμαθείας στό 
φώς τής γνώσεως καί τής προόδου.

Οί καταστροφές έκεΐνες έκλεισαν τό κεφάλαιον μιάς άκτινοβολούσης ζωής, 
πού διήρκεσεν μιάν ολόκληρον χιλιετηρίδα. ’Αποτελούσαν δμως καί τό σημεΐον 
έφετηρίας ένός νέου κύκλου θλίψεων καί δοκιμασιών, άλλά καί έγκαρτερήσεως 
καί έλπίδος, γιά τήν άποκατάστασιν τής πληγωμένης έθνικής φιλοτιμίας καί τήν 
έπαναφορά στήν πατρώα γή τής φυγαδευμένης έλευθερίας.

Τό έθνος, μετά τήν ύποταγή, έκλείσθη στον έαυτόν του καί άρχισε νά δου- 
λεύη καί νά άναμετρα τις δυνάμεις του, νά οραματίζεται καί νά προπαρασκευάζω 
τήν έξοδον έκ τής δουλείας. "Ο,τι άποτελεΐ γιά μάς σήμερα θρύλον καί παρά- 
δοσιν γιά τούς αιώνες τής δουλείας καί τούς άγώνες τοΰ 21, ήταν γιά κείνους 
πού τά έζησαν τραγικές έμπειρίες καί κόλασις δοκιμασιών. Τά πλατέα πένθιμα 
έμβόλια νυκτερινού έρέβους ήπλώθησαν παντού, μάς λέγει δ ποιητής, καί είς 
τά φρικτά βασίλεια ομοιάζει τοΰ θανάτου ή φύσις δλη. ’Από τήν Γή, τών θεών 
φροντίδα, τήν Ελλάδα, ήρώων μητέρα, ήχος ποτέ δέν έρχεται ύμνων ή θρήνων. 
Τήν πορφυράν τής παλαιάς δόξης χλαμύδα περιέβαλε τής δουλείας τό σάβανον 
καί τοΰ πένθους τό ένδυμα.

Φιλελεύθερα φωτεινά πνεύματα τής Εύρώπης θά σκύψουν μέ συμπάθειαν στον 
πόνο τών Ελλήνων καί θά κλαύσουν μαζί τους γιά τό έρειπωμένον ελληνικό με
γαλεΐον. «'Όταν βλέπη κανείς, γράφει ό Γάλλος διπλωμάτης καί συγγραφεύς 
Λουδοβίκος Μπωζούρ, «μίαν τόσον ώραίαν φυλήν άνθρώπων νά έχη πέσει είς αύ
τήν τήν κατάστασιν, είναι σάν νά έχη άπογυμνωθή ή γή άπό τό ώραιότερον κό
σμημά της, καί τό άνθρώπινον γένος όφείλει νά πενθή».

Ό έλληνικός κόσμος έπένθησε τήν συμφοράν του, κατώρθωσεν δμως, μέσα 
άπό τήν κατάθλιψιν καί τήν οδύνην του, νά άντλήση τις άκατάβλητες δυνάμεις 
ψυχικής άντιστάσεως, οί όποιες θά τοΰ έξησφάλιζαν τήν έθνικήν καί θρησκευ
τικήν του έπιβίωσιν. Τά άναρίθμητα κακουργήματα πού διεπράσσοντο είς βάρος 
του ούδέποτε μπόρεσαν νά έξαλείψουν αύτήν τήν άντίστασιν, νά άλλοιώσουν τήν 
συνείδησιν ή νά μεταστρέψουν τούς πόθους καί τις προσδοκίες του. Ξένοι συγ
γραφείς θά ζωγραφίσουν μέ τά μελανώτερα χρώματα τήν άθλιότητα καί τήν 
τυραννίαν, στήν οποίαν ύπέβαλε τό έθνος μας ή δαιμονική κατάρα τής άσιατικής 
τυραννίδος. Ό Γάλλος ’Αμβρόσιος Φιρμέν Ητιντό έρχεται στήν Ελλάδα, περιηγεί
ται τά νησιά τού Αιγαίου καί έκφράζει τήν άγάπην του γιά τούς ‘Έλληνες καί τό 
μίσος του γιά τούς Τούρκους «...αύτούς τούς βαρβάρους, δπως λέγει ό ίδιος, διότι 
πρέπει νά δίδη κανείς αύτό τό όνομα είς ένα έθνος, διά τό όποιον οί αιώνες κυ
λούν χωρίς νά τοΰ φέρουν καμμίαν μεταβολήν, καμμίαν άνάπτυξιν καί κατά συνέ
πειαν καμμίαν βελτίωσιν».

Ό Γάλλος έπίσης συγγραφεύς καί ζωγράφος ’Αντώνιος Καστελλάν, πού τα
ξίδεψε στήν Ελλάδα τό τέλος τοΰ 18ου αίώνος, μας δίδει άνάγλυφον τήν εικόνα 
τής καταστάσεως: «Οί ΤοΟρκοι, λέγει, θεωροΰντες εαυτούς κυρίους τής χώρας, 
ύποβάλλουν τούς 'Έλληνες είς άπόλυτον τυραννίαν. Μέ τάς καταχρήσεις αύτάς 

κατέστησαν μισητοί καί έπικίνδυνοι... Τό πνεύμα τής οκνηρίας έπικρατεΐ καί είς 
αύτάς τάς έργασίας, πού άπαιτοΰν δραστηριότητα. 'Η άπάθεια αύτή (τών Τούρ
κων) πρέπει νά άποδοθή είς τό κλίμα; Έν τούτοις αύτό τό ίδιο κλίμα παρήγαγε 
τούς «'Έλληνας» — τούς άρχαίους — τόν εύθυμώτερον, τόν θαυμαστότερον, καί 
ένεργητικώτερον λαόν τής ύφηλίου. Βλέπομεν δέ δτι καί οί σημερινοί ‘Έλληνες 
άπομακρύνονται άπό τούς τυράννους των καί άφήνονται είς τούς έαυτούς των πρός 
άνάπτυξιν... Τό βαθύ αίσθημα τής παλαιάς δόξης ύπάρχει έντός των. Ενθυ
μούνται τόν 'Όμηρον — πολλοί άπό αύτούς καί τόν διαβάζουν — τά δέ μεγάλα 
ονόματα τών προγόνων των τούς κάνουν νά φρικιοΰν άπό ύπερηφάνειαν καί λύπην. 
Είναι βέβαιον δτι ό... χαρακτήρ τών Τούρκων είναι άντίθετος πρός τόν χαρακτήρα 
τών Ελλήνων...».

'Η περιγραφή τού Καστελλάν έκφράζει τήν πραγματικότητα. Ό Γάλλος συγ
γραφεύς είσέδυσε στήν ούσία καί άντελήφθη τόν χαρακτήρα, τά συστατικά στοι
χεία, τών δύο κόσμων. Τού κόσμου τού κυριάρχου καί τού δουλεύοντος Ελλη
νισμού. Τήν εικόνα τής καταστάσεως συμπληρώνει προφητικά ό Ούΐλλιαμ 'Ήτον, 
πρόξενος τής ’Αγγλίας καί τής Ρωσσίας στήν Τουρκίαν έπί πολλά έτη τόν 18ον 
αιώνα: «'Η Ελλάς δέν είναι δυνατόν νά μείνη έπί πολύ ύπόδουλος τών Τούρκων, 
γράφει ό ’3Ήτον. Τείνει πρός άπελευθέρωσιν, όργά είς τό νά καταλάβη θέσιν με
ταξύ τών άνεξαρτήτων κρατών τής Εύρώπης... Πρέπει νά άνέλθωμεν είς τούς 
χρόνους κατά τούς όποιους ή λαμπρότης της ήμαυρώθη διά τών τουρκικών κατα- 
κτήσεων, νά διασχίσωμεν έπειτα τά μακρά έκεΐνα τής βαρβαρότητας καί τής κατα- 
πιέσεως σκότη, είς τά όποια έβυθίσθη, διά νά φθάσωμεν είς τήν έρευναν τών έσχά- 
τως γενομένων άποπειρών, πού καθιστούν πιστευτήν τήν προσεγγίζουσαν άνέγερσιν 
καί τήν προσεχή τών δικαιωμάτων της άνάκτησιν».

Τά πάντα έχώριζαν καί ούδέν συνέδεε τούς δύο κόσμους. Άπό τής πρώτης 
στιγμής πού ό πέλεκυς τής βαρβαρότητας έθραυσε τά δημιουργήματα τού πνεύ
ματος καί ή άσιατική καταιγίδα έσβηνε τήν δάδα τοΰ πολιτισμού στά στενά τοΰ 
Βοσπόρου, οί δύο κόσμοι έχάραξαν δικό τους ό καθένας δρόμο. Σοβαρά γεγο
νότα καί καταστάσεις έδημιούργησαν, τό άναπόφευκτον άλλωστε, άγεφύρωτον 
χάσμα μεταξύ τους. Ό διάσημος ’Ιταλός ζωγράφος Τζεντίλ Μπελλίνι, πού άναγ- 
κάσθηκε νά μεταβή στήν Κωνσταντινούπολι τό 1479 γιά νά ψιλοτεχνήση τήν προ
σωπογραφίαν τοΰ έκπορθητοΰ Μωάμεθ, είχε νά διηγήται φρικιαστικά πράγματα γιά 
τήν βαρβαρότητα τοΰ τυράννου. Κατά διαταγήν τοΰ Μωάμεθ άπεκεφαλίσθη ένας 
"Ελληνας μπροστά στον ζωγράφο γιά νά δοθή έκ τοΰ φυσικοΰ ή εικόνα τοΰ τρα
γικού τελευταίου σπασμοΰ τοΰ άποκοπτομένου τραχήλου.

Ό ύποδουλωμένος Ελληνισμός έδειξεν πλήρη περιφρόνησιν πρός τόν τύραννο 
καί ούδεμίαν είχε μαζί του συνάφειαν. Ή περιφρόνησις άνταπεδόθη μέ συνεχή 
καταπίεσι καί έκμετάλλευσι. Καί έν τούτοις, γιά νά στηρίξη τό κράτος του ό 
Μωάμεθ, καθώς καί οί διάδοχοί του, προσέφυγον στήν φανερή πνευματική ύπεροχή 
τών Ελλήνων. Επάνδρωναν τις ύπηρεσίες τους μέ μορφωμένους 'Έλληνες, πολ
λοί έκ τών όποιων κατέλαβαν ανώτατες διοικητικές θέσεις, άπό τις οποίες πλεΐ- 
στοι πρόσφεραν πολλές ύπηρεσίες στήν ύπόθεσι τής Μεγάλης ’Ιδέας. Κατά κα
νόνα δμως, τελικά, πλήρωναν μέ τή ζωή τους γι’ αύτές τις ύπηρεσίες.

Μέ αύτήν τήν Μεγάλην ’Ιδέαν έζησεν ή άγνή μάζα τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ καί 
μέσα στήν καρδιά της κλωσσοΰσε τήν έκδίκησι τών δεινών καί τήν διεκδίκησι τής 
χαμένης λευτεριάς του. Τό ιδανικό τής λεύτερης πατρίδος έλατρεύετο πλάϊ στήν 
θρησκευτική πίστι, πού έστήριζε τήν καρδιά καί τήν ψυχή τών σκλάβων, θρη
σκεία καί πατρίδα ήσαν τότε ή διφυής λατρεία τοΰ Ελληνισμού. Τό τρεμάμενο 
φώς τού καντηλιού στούς νάρθηκες παρεκκλησιών καί μοναστηριών, πού μετε- 
βλήθησαν σέ κρυφά σχολειά, φώτιζε μιάν αιωνόβια παράδοσι αρετής καί φιλο
πατρίας καί αποκάλυπτε στούς ραγιάδες τό μυστικό τής έπιβιώσεως καί τού με
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γαλείου τοΰ έλληνικού έθνους. Τοιουτοτρόπως ό καταφρονη μένος ράγιάς, χάρις 
στήν φροντίδα και τήν στοργή τής Εκκλησίας του, αποκτούσε συνείδησι τής ιστο
ρικής του αποστολής καί συναίσθησι τοΰ ήθικοΰ χρέους, πού άπέρρεεν άπό τήν 
τρισχιλιετή του παράδοσιν, παράδοσιν τήν οποίαν μάρτυρες και ήρωες προπάτο
ρες τοΰ είχαν κληροδοτήσει γιά διαφύλαξι καί συνέχισι. Μέσα είς αυτήν τήν 
παράδοσιν ό ράγιάς συνειδητοποιούσε τήν εθνικήν του οντότητα, όντότητα τήν 
όποιαν άπέρριπτεν ό πολύς Μέττερνιχ, καί συνησθάνετο τό μεγαλεΐον τής φυλετι
κής του ύποστάσεως. Είς αύτήν τήν παράδοσιν άκόνιζε τόν πατριωτισμόν του, 
είς αύτήν τήν παράδοσιν έχαλύβδωνε τό φρόνημά του, άπό αύτήν τήν παράδοσιν 
άντλοΰσε τις δυνάμεις γιά τήν έθνική του έπιβίωσι καί σ’ αύτήν τήν παράδοσιν, 
καθαγιασμένην άπό τις εύλογίες τής Εκκλησίας, έθεμελίωνε τό οικοδόμημα τής 
πάντοτε άναζητουμένης ελευθερίας του. Τά άρχαΐα διδάγματα τής άνδρείας καί 
τής άρετής έγιναν βιώματα καθημερινής ζωής καί ή έμψύχωσις καί ή φροντίδα 
τής Εκκλησίας στήριγμα άπαντοχής καί έλπίδος.

Οί παράγοντες αύτοί μαζί μέ τά άνίκητα όπλα τής εθνικής συνειδήσεως 
συνετήρησαν τήν εθνικήν ύπόστασιν καί προδιέγραψαν τήν εθνικήν παλιγγενεσίαν. 
Μέ τά έφόδια αύτά τό έθνος άντεξε σ’ όλες τις δοκιμασίες τής κολάσεως τής 
δουλείας μέ τις θανατώσεις, τούς σφαγιασμούς, τις καταστροφές, καί έπέζησε τής 
έξαντλητικής άφαιμάξεως, τήν όποιαν τοΰ έστοίχισε τό παιδομάζωμα επί τρεις 
άτέλειωτους αιώνες, άπό τά χρόνια προ τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 
μέχρι τοΰ 1632, πού κατηργήθη ό φοβερός αύτός θεσμός. Υπολογίζεται δτι έν 
έκατομμύριον Ελληνόπουλα έγιναν Γενίτσαροι καί άπέβησαν οί φανατικώτεροι 
διώκτες τοΰ βασανιστές τοΰ γεννήτορος λαοΰ των.

"Ομως τό έθνος δέν κατεβλήθη. Καί δέν παρέλειπεν εύκαιρίαν νά έκφράζη 
τό μίσος του προς τήν τυραννίαν, νά έπιδιώκη τήν κατάλυσίν της καί νά άποζη- 
τα τήν ελευθερίαν του. Κατά κανόνα οί τέτοιες προσπάθειες, μεμονωμένες, χωρίς 
συνεννόησι καί άνωργάνωτες, κατέληγαν στήν άποτυχία καί οί πρωτεργάτες τους, 
μαζί καί ό λαός, ύφίσταντο τά αιματηρά άντίποινα τοΰ έξαγριωμένου δυνάστη. 
Τέτοιαν τύχην είχαν τά άπελευθερωτικά κινήματα τοΰ 1499 στήν Θεσσαλίαν καί 
τήν ’Ήειρον, τοΰ 1571 στά Σάλωνα καί τό Γαλαξεΐδι, τοΰ 1573 στήν Πελοπόννη
σον, τό Αίγαΐον καί τήν Μεκαδονίαν, όπου τριάντα τούλάχιστον χιλιάδες Έλλή- 
νες έσφάγησαν, τοΰ 1585 στήν ’Ακαρνανίαν. ’Έχομεν άκόμα τά κινήματα τοΰ 
Δράκου καί τοΰ Μαλάμου στήν "Ηπειρον, τοΰ Μπούα στήν ’Ακαρνανίαν, τό κί
νημα τοΰ 1606 στήν "Ηπειρο, τοΰ Τσεκούρα τό 1711 στόν "Ολυμπον, έχομεν τέ
λος τά περίφημα όρλωφικά τό 1770. "Εχομεν άκόμη στήν Κύπρον άπελευθε
ρωτικά κινήματα, δπως καί στά άλλα ελληνικά εδάφη. Οί Μανιάτες ούδέποτε 
έγκατέλειψαν τά δπλα καί οί Σουλιώτες διαρκώς πολεμούσαν.

Αύτή δμως ή συνεχής σπονδή αίματος στόν βωμό τής έλευθερίας γιά τήν 
κάθαρσι τού άγους τής δουλείας έφανάτιζε τό γένος. "Ηδη, δσοι δέν μπορούσαν 
νά άνεχθούν τήν καταπίεσι, άνέβαιναν στά βουνά καί μέ συνεχείς έπιδρομές κτυ- 
πούσαν τόν τύραννο γιά νά φέρουν σιμώτερα τήν ημέραν τής έθνικής άποκατα- 
στάσεως. Στούς άρματωλούς καί κλέφτες είδε τότε ό λαός τήν έκφρασι τών 
πόθων του καί τήν προσωποποίησι τής παλληκαριάς καί τών άρετών, πού θά έπε- 
τάχυναν τήν έθνική άπολύτρωσι. Καί τούς άφιέρωσε τά δημοτικά του τραγούδια, 
δμνους άγάπης γι’ αυτούς καί προσηλώσεως στις κοινές έπιδιώξεις, τήν άπελευ- 
θέρωσι τής πατρίδος καί τήν έκδίωξι τοΰ τυράννου στήν Κόκκινη Μηλιά.

"Ενας όλόκληρος κόσμος πολεμιστών, οί άρματωλοί καί οί κλέφτες, άρχισε 
νά προασπίζεται τά καταπατούμενα δίκαια τοΰ 'Ελληνισμού καί νά παρασκευάζη 
τό 21. ’Αγωνίζονται στήν στεριάν καί στήν θάλασσαν κτυπώντας τόν τύραννο καί 
άνοίγοντας τόν δρόμο προς τήν έλευθερία. Σ’ αύτούς ό έλληνικός λαός άπετύ- 
πωσε τά παγανιστικά του αισθήματα μέ τό χριστιανικό τους περιεχόμενο, δπως 

τό ενστάλαζαν στήν ψυχή του οί διδάσκαλοι τού Γένους, σωστοί εθναπόστολοι. Ό 
’Όλυμπος, τό Πήλιον, ή Πίνδος, τά "Αγραφα, ό Ταΰγετος, δλες οί βουνοκορφές 
γέμισαν καπετανάτα καί καμάρωναν τούς ελεύθερους άνθρώπους, πού τά είχαν 
κάνει προσκυνητάρια λευτεριάς. Ό Κλαδάς, ό Μπούας, ό Δράκος, ό Μαλάμος, 
ό Μεϊντάνης, ό Σπαθογιάννης, ό Βαλαώρας, ό Μηλιώνης, ό Ζήδρος, ό Κατσαντώ- 
νης, ό Νικοτσάρας, ό Διάκος, ό Δυοβουνιώτης, άκόμα οί Μπουκουβαλαΐοι, οί 
Κοντογιανναΐοι, οί Λαζαΐοι, οί Σ κυλοδημαϊοι, οί Σταθάδες, οί Άνδρούτσοι, οί 
Κολοκοτρωναΐοι, είναι λίγοι άπό τήν μεγάλην αύτήν στρατιάν τών πρώτων προ
μάχων τής έλληνικής έλευθερίας. Πολεμούσαν σ’ δλη τους τήν ζωή, δέν στα
ματούσαν δμως τόν άγώνα ούτε καί μετά θάνατον. Αύτό άποτελεΐ τήν τελευταία 
έπιθυμία κάθε λαβωμένου κλέφτη:

Παιδιά μου, μή σκανιάζεστε καί μή παραπονιέστε.
Έγώ δέν έχω τίποτες, λίγο ’μαι λαβωμένος.
Πικρό είναι τό λάβωμα, γλυκό ’ναι τό μολύβι.
Τραβάτε με νά σηκωθώ καί βάλτε με νά κάτσω. 
Πάρτε με παλληκάρια μου λίγα κΓ άντρειωμένα. 
Γιά πάρτε με καί βγάλτε με σέ μιά ψηλή ραχούλα 
Καί στρώστε μου χλωρά κλαδιά καί βάλτε με νά κάτσω 
Καί φέρτε μου γλυκό κρασί άπό τούς παπαδάδες 
Νά πλύνω τή λαβωματιά όπούμαι λαβωμένος.
Καί πάρτε τό μαχαίρι μου, τ’ άσημοχάντζαρό μου,
Καί φτιάστε μου τό μνήμά μου, καί φτιάστε τό κιβούρι, 
Νάναι πλατύ, νάναι μακρύ, νά παίρνη δυο νομάτους, 
Νά στέκω ορθός νά πολεμώ, νά πέφτω νά γιομίζω. 
Καί στή δεξιά μου τή μεριά άφήστε παραθύρι, 
Νά μπαινοβγαίνουν τά πουλιά, τής άνοιξης τ’ άηδόνια.

Ή ρωμαλεότης καί τό άγέρωχον πνεύμα τού δημοτικού αύτού τραγουδιού 
έκφράζει τήν άδούλωτη συνείδησι καί τό κατακόρυφον φρόνημα τού σκλαβωμένου 
Ελληνισμού. Ζωντανοί καί νεκροί έπρεπε νά άγωνισθούν γιά τήν κατάκτησι τής 
λευτεριάς καί στό τέλος έγινε κοινή πίστις πώς καμιά δέν έπρεπε νά άναμένεται 
βοήθεια έξωθεν. "Αλλωστε τά μηνύματα καί τά σεφέρια τού Μόσκοβου πού άνέ- 
μεναν είχαν άποδειχθή ούτοπίες. Τό έθνος έκανε τόν άρραβώνα του μέ τή λευ
τεριά άπό τήν στιγμή πού τό πήρε άπόφασι δτι μόνο στις δικές του δυνάμεις 
έπρεπε νά στηριχθή γιά νά έπανακτήση τά πεπρωμένα του.

Ή Φιλική Εταιρεία άνέλαβε τότε νά συντονίση τις έθνικές δυνάμεις. Ιδρυ
μένη άπό άπλούς ίδεολόγους πολύ γρήγορα έξηπλώθη σ’ δλη τήν Ελλάδα, στις 
παραδουνάβιες ήγεμονίες καί στις άνθούσες έλληνικές κοινότητες τού έξωτερικού. 
"Εδρασε στήν άρχή σάν συνωμοτική όργάνωσις καί έμύησε άνθρώπους άποφασι- 
σμένους γιά τήν θυσία. Ό δρκος τών μελών της είναι χαρακτηριστικός τού πά
θους κατά τών τυράννων, τού πόθου γιά τή λευτεριά, τής άγάπης γιά τήν πα
τρίδα, κατέληγε δέ ώς έξής:

«...Τέλος πάντων ορκίζομαι είς σέ ώ 'Ιερά Πατρίς, ορκίζομαι είς 
τάς πολυχρονίους βασάνους σου, ορκίζομαι είς τά πικρά δάκρυα, τά 
όποια τόσους αιώνας έχυναν τά ταλαίπωρα τέκνα σου, είς τά ίδιά μου 
δάκρυα χυνόμενα είς ταύτην τήν στιγμήν, καί είς τήν μέλλουσαν έλευ- 
θερίαν τών ομογενών μου, δτι άφιερώνομαι δλος είς σέ. Είς τό έξής 
σύ θέλεις είσαι ή αιτία καί ό σκοπός τών διαλογισμών μου. Τό όνομά 
σου ό οδηγός τών πράξεών μου, καί ή εύτυχία σου ή άνταμοιβή τών 
κόπων μου. 'Η θεία δικαιοσύνη νά έξαντλήση έπί τής κεφαλής μου δ-
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λους τούς κεραυνούς, τό όνομά μου νά είναι εις αποστροφήν, καί τό 
ύποκείμενόν μου τό άντικείμενον τής κατάρας και τοΰ αναθέματος τών 
ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω είς μίαν στιγμήν τής δυστυχίας των 
καί δέν έκπληρώσω τό χρέος μου. Τέλος ό θάνατός μου άς είναι ή 
άφευκτος τιμωρία τοΰ άμαρτήματός μου διά νά μή μολύνω τήν αγιό
τητα τής Εταιρείας μέ τήν συμμετοχήν μου».

’Ήδη ένωρίτερον ό Ρήγας, μέγας εθνικός τροβαδούρος, πριν στραγγαλισθή 
καί ριχθή στοΰ ’Ίστρου τά νερά, εΐχεν άναρριπήσει στά στήθεια τών Ελλήνων 
τούς πιο κρυφούς έθνικούς καϋμούς. Κι’ όταν οί καϋμοί τούτοι ξεχείλισαν στις 
καρδιές, έγιναν παλμοί καί ρίγη καί τό έθνος ολόκληρον μπήκε στον χορό τοΰ 
άγώνα καί τοΰ θανάτου γιά τήν μέλλουσαν άνάστασι. Στό Δραγατσάνι ό πολυ
αίμακτος τής λευτεριάς βωμός δεχόταν κατακρεουργημένα άπό τούς σπαχήδες 
τά έφηβικά σώματα τών 'Ιερολοχιτών, ό Γιωργάκης ’Ολύμπιος άνατινασσότανε 
στή Μονή τοΰ Σέκκου. Εΐχεν έλθει τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, εΐχε ξεχειλίσει τό 
ποτήρι τών δοκιμασιών καί ή ψυχή τής Ελλάδος, τής πολύπαθης μά άθάνατης 
μητέρας πατρίδος, ορθωνότανε κατακόρυφη, άκατάβλητη, άνίκητη καί μεγαλειώ
δης, ορθωνότανε μέσα άπό χαλάσματα καί τάφους, άνέβαινε μέσα άπό στεναγμούς 
καί δάκρυα ραγιάδων, κι άνέκραζε μέ τήν αιωνόβια γνώριμη φωνή της τό σύνθη
μα — όπλο μοναδικό τοΰ άγώνα — «Ελευθερία ή θάνατος». Καί πήραν τήν 
φωνή οί κλέφτες καί τήν έκαναν φυλακτό καί οδηγό, τήν πήραν οί βουνοκορφές 
καί τήν άντιλάλησαν οί αιθέρες καί στήν Ελλάδα καί όπου γής ραγιάς ξύπνησε, 
ξύπνησε γιά νά ζήση λεύτερος ή νά πεθάνη μέ τιμή.

Ή έξέγερσις τοΰ 1821 έχει μέσα της κάτι τό μεγαλουργικό καί τό θειο, κάτι 
τό άσύλληπτο καί τό προφητικό. "Ήταν ή γνήσια έκφρασις τής εθνικής ψυχής 
μέ σαφώς διαγραμμένες τις επιδιώξεις καί τούς άντικειμενικούς σκοπούς, σκοπούς 
καθαρά εθνικούς, καθαρά έλληνικούς, έντελώς άσχέτους προς τούς σκοπούς οίου- 
δήποτε άλλου εύρωπαϊκοΰ κινήματος κατά τήν έποχήν έκείνην.

Τό έθνος έπίστευε στον Χριστόν καί τήν Ελλάδα καί ήταν βέβαιο πώς ή έπα- 
νάστασις θά εύοδοΰτο, έφ’ όσον τήν εΐχεν εύλογήσει ή Εκκλησία. Οί καπετα- 
νέοι καί οί άγωνιστές μπροστά στούς κληρικούς έδιναν τόν όρκο «’Ελευθερία ή 
θάνατος». Στήν Καλαμάτα πήγαν νά βαφτίσουν τά ελάχιστα όπλα πού είχαν 
στά άγιασθέντα νερά τοΰ ποταμού, άφού εΐχε γίνει γι’ αύτά ή λειτουργία τών 
Φώτων. Καί ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πού πήγε νά πολεμήση στήν Τριπολιτσά 
κρατώντας ένα ραβδί, συνήθιζε νά λέγη: «Ό θεός ύπέγραψε τήν έλευθερία τής 
Ελλάδος καί δέν παίρνει πίσω τήν ύπογραφή του». Ή διαφορά τής θρησκείας 
καί ή δουλεία τής πατρίδος έχώριζε τούς 'Έλληνας άπό τούς Τούρκους. Έν όνό- 
ματι αύτού τού διφυούς ιδεώδους, τής θρησκείας καί τής πατρίδος, διεξήχθη ό 
άγών τού 1821. Ή εύόδωσίς του έθεμελιώθη στό πολύ αΐμα πού έρρευσε, έθε- 
μελιώθη στήν θυσίαν, ήγιάσθη μέ τό μαρτύριαν τού Πατριάρχη Γρηγορίου τοΰ Ε' 
καί τοΰ ίδικοΰ μας ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανοΰ.

Τό 1821 είναι ένας πολυαίμακτος βωμός, πάνω στον όποιον ή Ελλάς προσ- 
έφερεν έπί έπτά δλόκληρα χρόνια τά άκριβά τέκνα της. Χωρίς πολεμικήν προ- 
παρασκευήν, χωρίς όργάνωσιν, συνήθως χωρίς συντονισμόν, παρά τήν καταδίκην 
καί τήν άντίδρασι τών τότε Μεγάλων Δυνάμεων, μέ μοναδικά εφόδια τήν πίστιν 
καί τήν επιμονήν, τήν έγκαρτέρησιν καί τήν μαχητικότητα, τήν αύτοθυσίαν, ό 'Ελ
ληνισμός του 21 ήγωνίσθη καί ένίκησε. Τό τμήμα τοΰ έθνικοΰ έδάφους,^τό όποιον 
άπηλευθερώθη τότε, ήτο πολύ μικρόν έν συγκρίσει προς τό μέγεθος τών θυσιών.

"Ομως τό 21 ήταν ένα ορόσημο, μία άφετηρία άπελευθερωτικοΰ άγώνος, ό 
όποιος συνεχίσθη καθ’ δλον τόν περασμένο αιώνα, άγώνος πού άνενεώθη μέ τον 
δικό μας έπικόν άγώνα τής ΕΟΚΑ, ό όποιος έστησε μεγαλουργήματα καί άνέ- 
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στήσε δόξες άντάξιες τοΰ 1821. Τό περιεχόμενον τών δύο τούτων φάσεων, τοΰ 21 
καί τοΰ 55, τής άενάου πάλης τών 'Ελλήνων γιά τήν έθνικήν έλευθερίαν είναι 
ταυτόσημον. Ή πορεία δέ προς τήν έθνικήν έλευθερίαν, είναι ιστορικός νόμος, 
μπορεί νά άναστέλλεται, δέν διακόπτεται δμως ποτέ. Διέρχεται άπό σταθμούς, 
χωρίς νά σταθμεύη παντοτινά, άναστέλλεται χωρίς νά έγκαταλείπεται. Είναι τό
σον ποθητόν τό τέρμα, είναι τόσον γλυκεία τής μητρός πατρίδος ή άγκάλη, ώστε 
μόνον άνάξιοι θά έπαυαν νά άποβλέπουν προς τήν πλήρη δικαίωσιν, προς τήν 
πλήρη όλοκλήρωσιν τών έθνικών πεπρωμένων.

Ή πίστις προς τάς άξίας τοΰ Ελληνισμού καί ή προσήλωσις προς τό ιδεώ
δες τής εθνικής άποκαταστάσεως άποτελούν τό νόημα καί τό περιεχόμενον τής 
σημερινής επετείου. Ή διδαχή της είναι ότι ούδεμία βία ή δύναμις δύναται νά 
άνακόψη τήν ιστορικήν έξέλιξιν, ότι ούδεμία σκοπιμότης ή άντιξοότης δύναται νά 
ματαιώση τήν όλοκλήρωσιν τών έθνικών πεπρωμένων.

Προς τήν κατεύθυνσιν αύτήν άπαιτεΐται σταθερά καί διαρκής προσπάθεια τού 
κάθε άτόμου καί ολοκλήρου τού λαού. Μέ κριτήριον τό νόημα καί τό περιεχό
μενον τής 25ης Μαρτίου 1821 άς διαγράφωμεν ό καθένας τό καθήκον μας καί 
άς καταξιώνωμεν τάς πράξεις μας. Ή μεγαλυτέρα ύπερηφάνεια καί τιμή σ’ αύτόν 
τόν κόσμον είναι νά είναι κανείς Έλλήν.

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Π. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ

Σ’ ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΙΕΡΟ
Σάν χέρια έρωτοπλάνταχτα, σφιχταγκαλιάζουν οί κισσοί, 
τού ξεχασμένου τού ιερού γύρω τ’ άρχαΐα συντρίμμιά' 
καί κάποιο βάθρο, πού άλλοτε θά κράταε — χάρη περισσή — 
ένός θεού ώραιότατου, τήν ύπερτέλεια γύμνια.

Καί τ’ άγριοτριαντάφυλλα πού πορφυρώνουν τις βραγιές' 
τ’ Απριλομάη γητευτή, χαρές καί περηφάνεια, 
μαδούν, στή μάταιη προσμονή, τις άνοιξιάτικες βραδυές, 
τών Σειληνών καί τών Νυμφών νά γίνουνε στεφάνια.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ
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ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η ΛΑ ΓΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΕΡΤΗ
(Μελέτη)

Ή ποίηση τοΰ Λιπέρτη, σά λαϊκή, έχει δλη τήν ιδιοτυπία τής λαϊκής ήθικής, 
μέ κύρια χαραχτηριστικά τήν παραλληλία τοΰ πλάτους τών ήθικών άντιλήψεών 
της προς εκείνο τών λαϊκών ήθικών αντιλήψεων, τόν γνωμολογικό χαραχτήρα, 
τόν πλοΰτο καί τή δύναμη τής εικόνάς πού κατά κάποιο τρόπο έχει θέση έπι- 
χειρήματος, καί τή διαύγεια τών ήθικών άντιλήψεών καί άξιών, πού είναι τόσο 
θετικά καθορισμένες, ώστε νά μή σηκώνουν καμιά αμφισβήτηση ούτε στό πλάτος 
ούτε στό ποιοτικό περιεχόμενό τους. Αύτό τό πλάτος τής λαϊκής ήθικής αντί
ληψης είναι ανάλογο μέ τή σημασία πού δίνει ό λαός στήν έννοια τοΰ άνθρώπου. 
Πάνω άπ’ δλα ό άνθρωπος, σάν δν κοινωνικό! ’Ανάγκη νά διορθωθή αύτός, γιά 
νά όρθοποδήση ή κοινωνία. Επομένως κάθε προσπάθεια, σέ όποιοδήποτε τομέα, 
πλατύτερο ή στενότερο, στόχο έχει τόν άνθρωπο. ’Ανάγκη νά διορθωθούν δλες 
οί κακές του τάσεις. 'Η διόρθωση αυτή πρέπει νά γίνεται μέ τό καλό, τήν 
καθοδήγηση, τή διαφώτιση, τή συχώρεση· ποτέ τή σκληρότητα, γιατί αυτή, άντί 
νά διορθώση, έκτραχύνει καί καταστρέφει π.β. «’Έθ θωρεΐς τήν καμπούραν σου!» 
’Αντίθετα, ή καθοδήγηση κι’ ή διαφώτιση φέρουν τή γνώση, τόν νού, πού ψηλώ
νει τή γενηά π.β. «’Έν ό νοΰς πού τή γενηά ψηλώνει» σ. 122 καί μαζί μ’ αύτή 
καί τήν κοινωνία.

Στή γενική της δομή ή ήθική τής ποίησης τοΰ Λιπέρτη είναι Χριστιανική, 
έθνική, κοινωνική καί οικογενειακή. ’Απόλυτη ήθική, ήθική πού νά κρίνη τις 
πράξεις άπό αυτό τοΰτο τό περιεχόμενό τους, μέ κριτήριο τήν ήθική έννοια, δέν 
ύπάρχει στήν ποίηση τοΰ Λιπέρτη. Ό λαός δέ φιλοσοφεί, μά κρίνει τά πράγματα 
μέ τό χριστιανικό, τόν έθνικό, τόν κοινωνικό καί τόν οικογενειακό φακό. Συ
ψώνει μιά πράξη μέ τή χριστιανική ήθική; είναι καλή. Δέ συφωνεΐ; είναι κακή. 
'Η έθνική διαγωγή τών ανθρώπων έχει στόχο τήν Ελλάδα καί τή λευτεριά; είναι 
καλή. Δέν τήν έχει; είναι κακή. Στερεώνει τήν κοινωνία καί τήν οικογένεια 
ένας ανθρώπινος χαραχτήρας, μιά πράξη; είναι ήθική. Δέν τις στερεώνει; εί
ναι ανήθικη.

‘Ο χριστιανικός χαραχτήρας τής ποίησης τοΰ Λιπέρτη δέν έχει κανένα θεο- 
λογικό ή διδαχτικό χαραχτήρα, ή σκοπό. Βγαίνει άπό τό βαθύ άντίκρυσμα τοΰ 
Κυπριακού λαού, πού στό βάθος είναι ένας λαός πού πιστεύει πραγματικά. Τά 
ηθικά πορίσματα πού βγαίνουν, άποτελοΰν τήν ούσία τής πίστης του. Ό λαός 
πιστεύει πραγματικά πώς τό κακό δέ μπορεί νά ξεφύγη τό μάτι τοΰ θεού, πού 
βλέπει άπό ψηλά καί τιμωρεί:

Τό κρΐμαν μίλια παρπατεΐ τζιαί μέ τζιαιρόν πκιερώννει.
«’Έτον θεόν πού πάνω» (σ. 187)

Κι’ ό χειρότερος άνθρωπος, σάν μετανοιώση, δέν έχει παρά νά καταφύγη στή 
θρησκεία, γιά νά βρή λυτρωμό:

Τορά σγιάν είσαι μετανωμένος 
ποδσαι μιά φτείρα πκιόν κοττημένη 
στά γόνατά σου πουκουππισμένος, 
φάκκα τήν πόρταν τής ποοπασιάς, 
τήν πόρταν πών έν ρομανισμένη, 
τής έκκλησιας.

«Φάκκα τήν πόρταν τής έκκλησιας» (σ. 190)

'Η ψυχή μπορεί νά παρουσιαοτή μπροστά στόν Πλάστη μονάχα μέ τις καλές 
πράξεις, πού κάνει ό άνθρωπος στή ζωή:

Κατύσ’η του τού ψεύτη τήν ώραν τού θανάτου 
τήν σκοτεινήν τήν μαύρην, τ’ άδικου τού πλασμάτου, 

πών ν’ άπολοηθή,
Στήν κρίσην πών νά κάμη ό Πλάστης πών γελιέται,

«'Όντας 6ρεθή άρματωμένος» (202)

'Η άμαρτωλή ζωή καταστρέφει τήν ύγεία. Ό άμαρτωλός πρέπει νά ξαίρη 
πώς τήν ώρα τής Κρίσης ό θεός θά χωρίση «τά ερίφια άπό τών προβάτων»

'Η άμαρτία τό κορμίν παράτζιαιρα τσακκίζει.
'Ένας νά δκιαλοΐζεται πρέπει τζιαί νά κραδκιέται 
γιατί τζι’ δ Πλάστης πού τ’ άρνιά τά ρίφκια ξηχωρίζει.

«Ρέουλαν σ’ οδλλα» (σ. 218)

'Η ελεημοσύνη είναι θέλημα τού θεού, κι’ ό πλούσιος πού ξοδεύει άσυλλό- 
γιστα, δέν είναι χρήματα δικά του πού ξοδεύει, άλλά ξένα:

Γιατ’ ή βουλή τοΰ Πλάστη μου τζι’ ή προσταή έν τούτη,

Τρώει τό δίτζιον τοΰ φτωχού δπκοιος πελλοξοδκιάζει, 
’Έν έν δικόν του μανιχά τζιεΐνον πών παραπάνω.

«Μιάν μάμμα τζιαί μιάν χάσκα» (σ. 236).

Κι’ ό έθνικός χαραχτήρας τής ποίησης τού Λιπέρτη βγαίνει μέσα άπό τά 
πλαίσια τής ζωής τού Κυπριακού Λαού. Ό καλός Κύπριος δέν είναι μονάχα κα
λός χριστιανός μά καί καλός 'Έλληνας. ’Αγαπάει τούς 'Έλληνες σάν αδέλφια 
του, τήν Ελλάδα σά μητέρα του, καί τή θέλει θρονιασμένη παντοτεινά στήν Κύ
προ: πβ «Στήν Μάναν μας» (47), «Άδέρκια καλώς ήρτετε» (σ. 99), «Κονάτζιν 
μιάν γιά πάντα» (σ. 101), «Καλώς τους, καλώς ήρτετε» (σ. 103), «'Η Μητρυά» 
(σ. 108), «Τ’ άθθύμιον σας» (σ. 111), «Τό Σαράγιον» (σ. 263).

Ό Κύπριος μισεί τή σκλαβιά, καί κανένας πλούτος, άπ’ αύτούς πού τοΰ 
προσφέρει ή ’Αγγλία, δέ μπορεί ν’ άλλάξη τό φυσικό του:

Βασιλικά νά ζούσαμεν, μές τά χρυσά χωσμένοι, 
Πιππιλισμένος έν ό νοΰς, τζιείνη δτι δ,τι τζι’ άν ένι.

«Άδέρκια καλώς ήρτετε» (σ. 100)

Κι’ ό μεγαλύτερος πλούτος πού προσφέρει ή ’Αγγλία, είναι κατώτερος άπό 
τήν εύτελέστερη αξία, πού δίνει ή Ελλάδα:

Στίβες λουβάρκα χάρισμαν αμέτρητες νά δούμεν, 
Μέ πού τά ποχτενίδκια της μιάν μάλλαν έν διοΰμεν.

«Ή Μητρυιά» (σ. 108)

'Ό,τι συμβαίνει μέ τή χριστιανική του ήθική, τό ’’ίδιο συμβαίνει καί μέ τήν 
έθνική του. Κανένας χαραχτήρας έθνικής πολιτικολογίας, καμιά προσπάθεια έ- 
θνικής διδασκαλίας. Ό Κύπριος χωρικός πιστεύει στήν Ελλάδα, γιατ’ είναι 
στοιχείο τού είναι του, τήν έχει διδαχτή άπό τά δημοτικό σκοληό, τήν έχει ζήσει 
σάν ιστορία καί σάν παράδοση, καί τή χρησιμοποιεί νύχτα μέρα στή γλώσσα του.

Μέ τό χριστιανικό χαραχτήρα είναι δεμένος κι’ ό κοινωνικός χαραχτήρας τής 
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ηθικής τοΰ Λιπέρτη. Ή κοινωνική ζωή στήν Κύπρο, δπως καί σ’ δλο τόν Ελλη
νισμό, δέ μπορεί νά νοηθή χωρίς τό χριστιανικό της στοιχείο. 'Η κοινωνική του 
ήθική είναι πληρέστερη καί καλύπτει δλες τις απόψεις της κοινωνικής ζωής, κι’ 
δλους τούς βασικούς παράγοντες πού τή διαμορφώνουν. Γονηοί, παιδιά, νέοι, γέ
ροι, μητέρες, παραμάνες, νύφες, έρωτας, γάμος, δουλειά, ίσιος δρόμος, κακός 
δρόμος, κοινωνική δικαιοσύνη, προκοπή, νεωτερισμοί, δ,τι ζή ό λαός, κι’ δπως 
τό ζή, άντικρύζεται άπό τό Λιπέρτη συστηματικά, περιγραφικά, αφηγηματικά, 
δραματικά, επιγραμματικά.

'Η κόρη πρέπει νά ναι σεμνή στό ντύσιμό της, γιατί ξεπέφτει στά μάτια τών 
γύρω π.β. «‘Η στετέ» (σ. 40), νά μή είναι προκλητική, γιατί θά βρή τόν μπελά 
της, άπό τις φωτιές πού ανάβει (π.β. «'Η παραντζιελιά» σ. 79), νά μή είναι 
ακατάδεχτη (π.β. «'Η άππωμένη» σ. .72), νά μή έχη έμπιστοσύνη στήν όμροφιά της 
(π.β. «Ή όμορφκιά της» σ. 92), νά προσέχη τά φερσίματά της γιά νά μή γίνη 
στόχος κακολογίας (π.β. «Κοπέλλες μέ τόν νοΰν σας» σ. 116), νά μή είναι κακα- 
νάρεστη, γιατί θά μείνη στό ράφι (π.β «'Η περήφανη ή κακανάρεστη» σ. 120), 
νά μή κυνηγάη γάμο πλούσιο, άλλά γάμο πού θά τής θεμελιώση σπήτι (π.β. «Γερόν 
νά σιη τό σπήτι θεμέλιόν» σ. 136). Πάνω άπ’ δλα ή κόρη πρέπει νά ναι άγνή 
καί νά μή έχη πλησιάσει άνθρωπο πριν άπό τόν γάμο της:

Πασάνας τήν γεναΐκάν του άμάκκωτην γυρεύκει 
ν’ άννοίη τζιαί τ’ άμμάδκια της τήν ώραν πού ταιρκάζει... 
νάν προκοπή τζΓ άθθός τιμής, χαρά νάνι τοΰ τόπου, 
νά μπαίννη έσσω τοΰ γαμπροΰ άνήξαιρη τ’ άθθρώπου.

(Στήν κόρην μου σ. 27.)

Ό γυιός πρέπει νά ναι δουλευτής, οικονόμος, νά σέβεται τούς γονηούς του 
καί περισσότερο τή μάνα του. Πάνω άπ’ δλα πρέπει νά σέβεται τά κορίτσια τοΰ 
κόσμου, (π.β. στον γυιόν μου σ. 36, ό άκαμάτης σ. 60, ό λώρος σ. 71, ή παρηορκά 
τής μάνας σ. 74, πουρκόν σέ θέλω τής τιμής σ. 119). Ό άντρας πρέπει νά νοιά
ζεται γιά τό σπήτι, ν’ αγαπά τή γυναίκα του, άλλά νά μή είναι γεναικοπίστευτος, 
γιατί τήν παθαίνει άσχημα:

Τούν τούς γεναικοπίστευτος οί κάλες τους 
πορτίν τζ’ άλώνιν έχουν τους βορτόνιν, 
χλιάζουν τους τζιαί πού μέσα στές άγγάλες τους 
τζΓ έχουν τους κατσαμπούναν τζιαί βελόνιν.
Κάμνουν τους τζιαί γαδούρκα, μουτταρύνουν τους 
καβαλλιτζιεύκουν τους τζιαί παλλουκώννουν τους.

«Ό γεναικοπίστευτος» σ. 44.

Στό γάμο ό άντρας πρέπει νά προσέχη νά παίρνη άπό γενηά, γιατί ή κόρη δέ 
μπορεί παρά νά μοιάση τής μάνας:

«Γιατί τοΰτον τό παννάτζιν έν πό τοΰντο βιλαράτζιν»
«Ή γενηά της» σ. 38.

Μετά τό γάμο ό άντρας πρέπει νά σέβεται τό σπήτι του, άν θά όρθοποδήση 
ή οικογένεια (πβ. ό νυχτοπάππαρος, σ. 50).

Ή γυναίκα πρέπει νά σέβεται τό στεφάνι της, ν’ άνατρέφη ή ίδια τά παιδιά 
της, καί νά μή τά έμπιστεύεται στις παραμάνες (πβ. γεναίκα πού ξηβκάρτην 
σ. 138, έμπήκεν μέσ στ’ άντρόϋνον σ. 197, οί τταγιές σ. 128). Στό ζήτημα τοΰ 
έρωτα ό ποιητής είναι συντηρητικός. ’Αναγνωρίζει τή δύναμή του, δέν τόν ύμνεΐ 

δμως. π.β. «’Απ’ άγαπήθην έν έμισήθην» σ. 132 καί «Μποροΰν γιά τήν αγάπην 
νά βάλουσιν άντρόσ’ιν; σ. 207. ’Ανέχεται ό ποιητής τόν έρωτα, αρκεί νά κατα- 
λήξη σέ γάμο, καί νά μή είναι σέ βάρος άλλου γάμου, πβ. «Έμπήκεν μέσ’ στ’ 
άντρόϋνον» σ. 197.

Ή ήθική τοΰ Λιπέρτη έχει δλο τόν πρωτογονικό χαραχτήρα πού έχει ή ποί
ησή του γενικά, καί δέν αποτελεί στοιχείο άπλό άλλά άνάγκη τής ποίησής του. 
Σέ μιά μικρή κοινωνία, δπως ή Κυπριακή, πού δέ μπορεί νά δώση τό χρώμά της 
ούτε ή Επιστήμη ούτε ή Τέχνη, τόν τόνο δίνει ή κονωνική ζωή. Κύριο χαρα- 
χτηριστικό τής ζωής αύτής είναι ή ήθικότητα, πού κρατεί εναρμονισμένες τις κοι
νωνικές δυνάμεις, άξιες καί λειτουργίες, σέ τρόπο πού ν’ αποφεύγεται ή διάλυση 
τής κοινωνίας. Κριτήρια τών άξιών τούτων είναι οί άγραφοι νόμοι τοΰ φυσικοΰ 
δικαίου, οί θρησκευτικές πεποιθήσεις, ή πείρα, τά παραδεδομένα. Τραγουδώντας 
ό Λιπέρτης τή λαϊκή ζωή τοΰ Νησιοΰ δέ μποροΰσε νά μή τραγουδήση τις ήθικές 
αντιλήψεις τοΰ Κυπριακοΰ Λαοΰ. 'Η άξια αύτής τής λαϊκής ήθικής, δπως τή δια
τύπωσε ό ποιητής, είναι πολύ μεγάλη. Δίνει ζωντανά, πειστικά καί ολοκληρω
μένα, τό ήθικό χρώμα μιας εποχής, πού, δυστυχώς, τελευταία άρχισε ν’ άλλάζη, 
ακολουθώντας κΓ αύτό τά ρεύματα τής έποχής.

ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

φ

ΑΝΤΗ ΣΙΣΜΑΝΗ

ΕΤΕΗ Δ’ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΚΕΝΟΝ

Σάς παρακαλώ
άνοίξετέ μου τό κεφάλι 
καί θά βρήτε τόν κόσμο 
στημένο παράλογα.

’Έχω νά γράψω, θά φτάσω;
Πνίγομαι. Βοήθεια.

(Μόνο οί ένοχοι χρειάζονται βοήθεια 
καί μόνο οί ένοχοι προσφέρουν βοήθεια).· 

θά ποΰν
(καί ποιοι θά ποΰν 
καί τί θά ποΰν) 
τί νά πιστέψω;

·♦-

Δέν άδίκησα 
κουβεντιάζω. 
Δέν δικαίωσα

ΑΓΠΗΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ
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Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΑΟΠΑ
Ή Κύπρος, δπως και τά λοιπά τμήματα τοΰ Ελληνισμού, διετή ρήσε διά μέσου 

τόσων αιώνων καί εθνικών περιπετειών τά κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοΰ 
αρχαίου Έλληνικοΰ κόσμου, υεταξύ τών οποίων ιδιαιτέραν θέσιν κατέχει ή αγά
πη προς τό κάλλος. Ή μέχρι λατρείας άγάπη αύτή προς τό κάλλος άποτελεΐ 
γνώρισμα τών Ελλήνων άπό τής έποχής τοΰ 'Ομήρου, ό όποιος διά τών στίχων:

Ού νέμεσις Τρώας καί έϋκνήμιδας ’Αχαιούς 
τοιήδ’ άμφί γυναικί πολύν χρόνον άλγεα πάσχειν 
αίνώς άθανάτησι θεής είς ώπα έοικεν...

Ίλ. Γ. 156 κ.εξ.

δικαιολογεί τόν δεκαετή Τρωικόν πόλεμον διά μίαν γυναίκα, τήν ώραίαν Ελένην. 
Ή άγάπη αύτή προς τό ώραΐον συνεχίζεται καί κατά τούς χρόνους τής μακράς 
δουλείας, δπως καταφαίνεται άπό τά δημοτικά μας τραγούδια, ώς τό άναφερό- 
μενον είς διάλογον νύμφης καί πλούσιας πενθερας:

...θά σέ ρωτήσω, πεθερά, θά σέ ρωτήσω (ή) μάνα 
τό τίνος εΐν’ έκειός ό νιος ό μαυροκιτρινιάρης.

—’Άντρας δικός σου, νύφη μου, δικός σου, μαυρομάτα.
—Φωτιά νά κάψη τ’ άσπρα του καί φλόγα τά φλουριά του, 

λύκος νά φάη τά πρόβατα κι’ αρκούδα τ’ άλογό του, 
μπροστά στον άντρα τόν καλό, μπροστά στό παλληκάρι.

Ν. Πολίτου Έκλογαΐ άπό τά 
τραγούδια τοΰ Έλλ. λαοΰ, 148.

Τό λεβεντόπουλο, πού πάει ν’ άρραβωνιαστή, είς συστάσεις τής μάνας του 
άπαντά:

Έκεΐ πού πάω, μάννα μου, έγώ ν’ άρραβωνίσω 
ούτε γιά ρούχο μέ ρωτούν ούτε καί γιά ζουνάρι 
Έκεΐ τηροΰν τά νιάτα μου, τηροΰν τήν ομορφιά μου... 
κι’ έγώ στά πλούσια τά προικιά τό νοΰ μου δέν τόν έχω, 
τόν έχω γιά τής λυγερής τά μάτια καί τά φρύδια

Καί ό σημερινός Κύπριος νέος κάτι παρόμοιον τραγουδεΐ:

Οΰλλα τά πλούτη τοΰ τουνιά, 
νά τύσ'η νάναι πού τή μιάν 
τζ'αί τζ'είνη πού τήν άλλην 
τζ'αί νά μοΰ ποΰν πκοιά προτιμάς 
θά τούς τό πώ έτσι κοφτά: 
τζ'εΐν τά δικά της κάλλη.

10.74.4.

—Άντζ'ελοκαμωμένη μου τζ'αί χαμηλοβλεποΰσα 
μούζηγ κοντά σου νά ’χουσιν οί λίρες τζ'αί τά λοΰσα.

—Τόγ κόσμον νά μοΰ τάξουσιμ πού μιάγ μερκάν ώς άλλην 
άδύνατον γιά ν’ άρνηθώ τά δμορφά της κάλλη.

—Ν’ άννοίξουν τόμ παράδεισον τζ'αί νά μοΰ ποΰν έλά ’σσω 
τζ'αί νάμαι μέσ’ στ’ άγκάλια της, καθόλου έν ταράσσω. 
Τ’ δμορφον τό κορμάκια σου, τό ψαλλιδοκομμένο 
κάρ,νει τόν άδρωποφ φονιάν, τόν άρρωστογ γιαμμένο.

—Παρά νά πάρω άνοστην, απάντρευτος μεινίσκω 
τζ'ι άδ δέμ με σάζ’ ή μάνα μου, ζυμώννω τζ'αί πλυννίσκω. 
'Η φτώσ'εια έμ’ πού τόθ θεόν έν τζ'αί θέλω φουμίσιν 
"Ασ έν’ ή όρνιθα καλή τζ'ι άβκόν άς μέγ γεννήση...

2.28.6.

Ενδεικτικόν τής αγάπης τοΰ "Ελληνος προς τό κάλλος εΐναι καί ό αγών 
τών νέων διά τήν κατάκτησιν τής εκλεκτής τής καρδίας των, ώς διαγράφεται είς 
ιδιαίτερον ποιητικόν είδος «τά Καταλόγια» ή «έκατόλ λόγια», δπως ονομάζονται 
σήμερον ύπό τοΰ λαοΰ, ενώ είς διαφόρους έκδόσεις άναφέρονται μέ διαφόρους 
τίτλους, ώς έρωτοπαίγνια, στίχοι περί έρωτος καί αγάπης, άλφάβητον τής 
αγάπης κ.λ.π.

Τό ποιητικόν τοΰτο είδος θεωρείται δτι είναι προϊόν Φραγκικής έπιδράσεως. 
Τό δτι ή Φραγκική έπίδρασις συνετέλεσεν είς τήν έν γένει πνευματικήν έξέλιξιν 
τής Κρήτης, Ρόδου καί Κύπρου εΐναι έκτος άμφισβητήσεως. Άφ’ ένός μέν έκρά- 
τησεν αύτάς μακράν τοΰ σκότους, τό όποιον έπεκάθησε παντοΰ, όπου έπεβλήθη 
ό Τουρκικός ζυγός, καί άφ’ έτέρου μέ τό άνώτερον πνευματικόν έπίπεδον τών 
Φράγκων συνετέλεσεν ώστε είς τάς νήσους αύτάς νά έχωμεν τά πρώτα είς ποίησιν 
καί πεζόν πνευματικά προϊόντα τοΰ ΈλληνισμοΟ κατά τούς νεωτέρους χρόνους. 
Τήν αρχήν δμως τών ποιημάτων τούτων πρέπει ν’ άναζητήσωμεν είς παλαιοτέρους 
καί δή τούς Βυζαντινούς χρόνους. ’Ήδη άπό τούς Ρωμαϊκούς χρόνους — άπό 
τοΰ Έννίου καί τοΰ Πλαύτου — έκαλλιεργήθη ή άκροστιχίς, κατά δέ τούς Βυ
ζαντινούς χρόνους ό Ψελλός καί ό Θεόδωρος Στουδίτης ήσχολήθησαν μέ τό είδος 
τοΰτο τής ποιήσεως, οί δέ έκκλησιαστικοί ύμνωδοί έγραψαν θρησκευτικούς υμνους 
κατ’ άκροστιχίδας. Ό ’Ακάθιστος ύμνος άποτελεΐ άναμφισβήτητον παράδειγμα 
άλφαβητικοΰ ποιήματος. Γενικώς τό είδος τοΰτο τών ’Αλφαβητικών ποιημάτων 
έκαλλιεργήθη μέχρις υπερβολής κατά τόν Μεσαίωνα καί τήν ’Αναγέννησιν. Τό 
ποίημα «Άλφάβητος κατανυκτικός καί ψυχωφελής περί τοΰ ματαίου κόσμου τού
του» (G. Wagner, Carmina Graeca Meddi aevi, Lipsiae MDCCC, LXXIIII, page 
342—47), οί «στίχοι περί έρωτος καί άγάπης» (Alphabet d’ amour), τά «’Αλφαβη
τικά δίστιχα» (Distiques AlphabeEques) καί οί «στίχοι κατ’ άλφάβητον» (Vers en 
alphabet) τών Έρωτοπαιγνίων (Chansons d’ amour) τών D; C. Hesseling et Hubert 
Pernot (σ. 2 κ.έξ.) άποτελοΰσι σαφείς ένδείξεις ποιημάτων κατ’ άλφάβητον, έκ 
τών οποίων πιθανώτατα, κατόπιν άντικαταστάσεως τών ψηφίων τοΰ ’Αλφαβήτου δΓ 
άριθμών, προήλθον τά έκατόλ λόγια ή Καταλόγια, τά όποια δέν εΐναι τίποτε άλλο 
παρά ποιήματα, τών οποίων έκάστη στροφή ή έκαστον δίστιχον άρχίζει κατά σειράν 
συνήθως άπό τούς άριθμούς 1—10 καί κατόπιν κατά δεκάδας μέχρι τοΰ 100, άκρι- 
βέστερον δέ — δπως δεικνύει ή δημοσιευομένη παραλλαγή — άπό τούς άριθμούς 
1—100.

Ή Φραγκική έπίδρασις διαφαίνεται μάλλον είς τήν διαφυγήν έκ τών αύστηρών 
(ήθικών) περιορισμών τής Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής περιόδου καί τήν πε- 
ρισσοτέραν προσέγγισιν προς τήν ζωήν καί τόν συναισθηματικόν κόσμον τοΰ τότε 
κοινωνικοΰ περιβάλλοντος μέ τά περί έρωτος καί έρωτικών έκζητήσεων έπεισόδια, 
τά όποια άποτελοΰσι σημαντικήν εικόνα τής ζωής τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ μέσα είς 
τούς χρόνους τής δουλείας. Διά τοΰτο τά ποιήματα αύτά παρά τήν γλωσσικήν 
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των αξίαν έχουσι και Ιστορικήν τοιαύτην, έφ’ δσον μας παρέχουσιν εικόνα τής 
κατά τήν έποχήν τής δημιουργίας των κοινωνικής ζωής.

Εις τήν ύπό Hesseling—Pernot έκδοσιν τών Έρωτοιταιγνίων, ε’ις τό ποίημα 
“Les cent mots’ (σελ. 16, στιχ. 140 κ.έξ.) ώς είς προεισαγωγήν ό νέος έκφράζει 
τήν αδημονίαν του πότε νά συναντήση τήν έκλεκτήν τής καρδίας του, διά νά τής 
φανέρωση τούς «πόνους τής αγάπης του», τούς όποιους έπλεξεν είς στίχους «ώς 
άλυσιν». Εΐτα αρχίζει ή συνήθης είς τάς διαφόρους παραλλαγάς εισαγωγή, ή 
οποία έχει περίπου ώς έξής:

'Ένας «πανώραιος άγουρος» άγαπα ώραίαν κόρην, είς τήν όποιαν διεμήνυσε 
τήν κρυφήν του αγάπην. 'Η κόρη άποκρούει τόν έρωτά του, διότι εΐναι μικρός 
καί ανήλικος. Ό νέος άπαντα:

Ό πεύκος μέγα δένδρο έν, αλλά καρπόν ού κάμνει 
τό στάχυν εν’ μικρούτσικον, είδες καρπόν τόν κάμνει;

καί παροτρύνει τήν νέαν νά ύπάγη είς τό περιβόλι νά ΐδη τές μικρές μηλιές «πώς 
δέχονται τόν άνεμον ώσάν καί τές μεγάλες». Μετά τήν μετάβασίν της είς τό πε
ριβόλι ή λυγερή προβάλλει ώς στοίχημα τά 100 λόγια. Ό νέος κερδίζει τό στοί
χημα καί ή νέα συγκατανεύει είς τάς έρωτικάς του έπιδιώξεις. Πλήν μετά τούτο 
άρνεϊται νά τήν στεφανωθή

«καί άπότις τήν έφίλησεν, στέκει καί άναγελα την»

και τούτο γίνεται αιτία τής ανταλλαγής ύβριστικών φράσεων μεταξύ των.
Είς τά 100 λόγια τών Μετεώρων, τών ’Αθηνών, τής Κώ, τής Ρόδου, τής Κύπρου, 

τής Σινώπης καί τού Πόντου ή άγάπη τού νέου άρχίζει
«άφ’ δτου πιάστην ούρανός καί θεμελιώθη ό κόσμος», 

είς τήν έκ Νάξου παραλλαγήν άρχίζει άπό τόν Μάρτιον δτε
«τά δένδρα άνθίζουν καί ζευγαρώνουν τά πουλιά καί γλυκόκελαδούνε» 

ένώ είς άλλας παραλλαγάς τής Κώ, Καρπάθου, ’Ηπείρου καί "Αργους καί τής 
Χίου ό ποιητής εισέρχεται άμέσως είς τό θέμα άκολουθών τόν συνήθη τύπον μέ 
μικρός μόνον παραλλαγάς.

Είδικώτερον είς τάς έκ τής Νήσου Κώ παραλλαγάς

«ό άγουρος έξόδιασε στήν πόρτα της έννιά πύργους λογάρι 
μά λόγο άπό τά χείλη της δέν ή μπορεί νά πάρη».

Διά τούτο, δταν ή νέα κλώθη λημα είς τό παράθυρόν της μέ χρυσόν άδράχτι, 
ό νέος παρακαλεϊ τόν Χριστόν

«νά κόπην ή κλωστή, νάπεσε καί τ’ άδράχτι
νάπε κι άπό τό στόμα της, πιάσ’ το καί φέρ’ το απάνω».

Τούτο καί έγινεν, δτε ό νέος εύρίσκει εύκαιρίαν νά προσέγγιση τήν νέαν, τήν 
όποιαν προσφέρεται νά ύπηρετήση δωρεάν, καί άκολουθεΐ ή συνήθης έξέλιξις τοΰ 
ποιήματος.

Είς τήν έκ Ρόδου παραλλαγήν ό νέος, αφού έπώλησε τά ύπάρχοντά του, χωρίς 
νά έπιτύχη είς τάς έρωτικάς του έπιδιώξεις,

«τρεις χρόνους μπαίνει μίσθαργος καί πέντε ζευγολάτης 
καί λόον πού τά χείλη της δέν ήμπορεϊ νά πάρη»

Μίαν Κυριακήν, ή νέα πηγαίνει είς τήν έκκλησίαν, δπου, καθ’ ήν στιγμήν κύ
πτει προς μετάνοιαν,

«έξεγαντζώθη ό κάζικας κΓ έφάνη ό λαιμός της 
κι’ έφάνη τό στηθάκι της, ένα κομμάτι χιόνι».

’Ακολουθεί τό έπεισόδιον κατά τό όποιον

«Παπάς τήν είδε κ’ έσφαλε, διάκος κ’ έξεστελιάστη, 
καί τά μικρά διακόπουλα έχάσαν τό ψαλτήρι...».

'Η νέα φεύγει άπό τήν έκκλησίαν, δτε ό νέος τήν άνακόπτει είς τόν δρόμον 
καί τής έξομολογεΐται τόν έρωτά του κ.λ.π.

Είς τήν Κυπριακήν παραλλαγήν (Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, II, 1891, 
σ. 38—45), ή όποια ομοιάζει κατά πολύ προς τήν τής Σινώπης (D. C. Hesseling — 
Η. Pernot Έρωτοπαίγνια, 1913, σ. 112 κ.έξ.), ό νέος

πουλεϊ χωράφι’ άθέριστα, χωράφια θερισμένα, 
πουλεΐ άλώνι’ ασήκωτα, άλώνια σηκωμένα, 
πουλεΐ καί τά κοπάδια του, στά δρη γεμωσμένα... 
καί στό στενόν τής λυγερής πάει καί διαλαλειέται.
«Ποιος θέλει τέθοιον μισταρκόν, ποιος θέλει τέθοιον δούλον, 
νά καταλύη τά νεάτα του, νά τρώ πό τά καρσά του... 
κι όντας τού λείψουν τά καρσά νά τρώ πό τάρματα του.

Τόν παραλαμβάνει ή λυγερή, τήν οποίαν ύπηρετεΐ έπί χρόνια

καί λόον πό τό στόμαν της έν μπόρεσε ν’ άκούση...

Άκολουθεΐ ή μετάβασις τής νέας είς τήν έκκλησίαν, τό ξεκούμπωμα τού στή
θους της, τό πάθημα τών ιερέων, ή φυγή τής νέας άπό τήν έκκλησίαν καί ή 
παρακολούθησίς της ύπό τού νέου, ό όποιος παρακαλεΐ τόν θεόν νά κάμη ζέστην, 
διά νά έλθη ή νέα νά κλώθη, είς τό παράθυρόν της καί νά κοπή ή κλωστή της. 
*Η εύχή πραγματοποιείται καί τοιουτοτρόπως ό νέος εύρίσκει εύκαιρίαν νά τής 
φέρη τό ροδάνι μέ τήν κλωστήν. ’Ακολουθεί τό στοίχημα, ή έπιτυχία τού νέου 
καί ή έρωτική των συνάντησις.

'Όταν ό νέος άπεκοιμήθη, ή κόρη άδημονεΐ πότε νά ξημερώση, διά νά τήν 
στεφανωθή ό νέος, ό όποιος δμως δέν συγκατατίθεται καί δίδεται άφορμή έξυβρί- 
σεως μεταξύ των.

Εΐναι άξιον παρατηρήσεως δτι μερικοί στίχοι τών 100 λογιών ύπάρχουν καί 
είς άλλα δημοτικά τραγούδια. Ούτως οί στίχοι

Έπκιάσασιν σ'ερκές-σ'ερκές τζ" έπήαν στό κλινάριν 
τά πόδκια τους έπαίζασισ σάν τόν άνεφαντάρην...

άπαντώσι καί είς τό τραγούδι τού Χαζαρνή (Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών 
χφ. 2.4.2) καθώς καί ή άρνησις του νά στεφανωθή τήν νέαν, ή ένώπιον τού κριτού 
έμφάνισίς των καί ό τρόπος τής διεξαγωγής τής κρίσεως άπαντώσι καί είς τό τρα
γούδι τού Σαββάκκου (έ.ά. χφ. 1.288.20).

Έκ τούτου καταφαίνεται ή προσπάθεια τού ποιητού νά μεταφέρη στίχους άπό 
ένα ποίημα είς άλλο καί νά τούς προσαρμόζη, ώστε νά φαίνωνται άρμονικώς
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συνδεδεμένοι προς τό δλον ποίημα, δπως ακριβώς γίνεται άπό τούς παραμυθάδες 
τό «κόλλημα» εις τά παραμύθια (πβλ. R. Μ. Dawkins, Forty-five stories from the 
Dodecanese, 1950 p. 4a).

Παραλλαγαί παρόμοιαι προς τάς ήδη έκδοθείσας υπάρχουν και άλλαι έν 
Κύπρω (πβλ. Άνδρ. Χαραλάμπους, έκ Πυργάς Μεσαορίας, έ.ά. χφ. 12.27.1 
και ’Ανδρ. I. Γερολεμή, έκ Βοθύλακα Καρπασίας, έ.ά. χφ. 9.99.1).

Τό νυν δημοσιευόμενον ποίημα δέν έχει την εισαγωγήν τών άλλων παρομοίου 
περιεχομένου ποιημάτων, καθ’ δσον δέν παρουσιάζει καμμίαν τών περιπετειών τοΰ 
έρώντος νέου. 'Απλώς παρουσιάζει τό ποίημα ώς ύπόδειγμα μάλλον προς τούς 
νέους, οι όποιοι είναι δυνατόν νά εύρεθώσιν ύπό παρόμοιας συνθήκας, ώστε νά 
κερδίσουν τυχόν παρόμοιον στοίχημα καί εισέρχεται άμέσως εις τό θέμα. Πλήν 
τούτου διαφέρει άπό τάς άλλας παραλλαγάς και κατά τήν έσωτερικήν του σύν- 
δεσιν, ή όποια είναι μάλλον χαλαρά, διότι στηρίζεται κυρίως εις τήν προσπάθειαν 
τοΰ ποιητοΰ ν’ άνταποκριθή διά δίστιχου στρεφομένου περί τόν έκάστοτε προβαλ- 
λόμενον άριθμόν, χωρίς νά λαμβάνεται ύπ’ δψιν ή έσωτερική του σχέσις προς τό 
δλον ποίημα. Διά τοΰτο παρεμβάλλονται καί δίστιχα διδακτικού περιεχομένου ώς 
τά δίστιχα 70, 80 ή καί έντελώς άσχετα προς τόν συνδετικόν ειρμόν τοΰ δλου 
ποιήματος, ώς τά δίστιχα 45, 46 καί 49.

ΤΑ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΑΟΥΔΚΙΑ

’Εκείνος πού δέν άγάπησεν τζ'αί θέλει ν’ άγαπήση, 
άς ’κούση τοΰν το ποίημα νά τής τό τραγουδήση. 
”Αν έρτουν είς τό στοίχημα, μπορεί νά τήν κερδίση, 
γιατί έν’ τοΰν τό ποίημαν τζ” έν νά παρατηρήση. 
Καθώς καί ’γώ μίαφ φοράν είχα στοιχηματήσω, 
άπό τόν πρώτον άριθμό νά μήν άφήσω πίσω, 
τζ'αί μέχρι ώς τούς έκατόν δτι θέλω' νά ζητήσω, 
είδέ τζ'αί κάμω, λέγει μου, λάθος τζ'αί δέ μπορήσω, 
τόμ μαχαλλάμ, πού κάθεται, πλέον νά μέμ πατήσω.
’Άρχισε πρώτα λέγω της μέ τό γλυκόσ σου στόμαν, 
λέγε μου θά σοΰ άπαντώ, διπλοΰς άθ θέλης κόμα.

"Εναγ καιρόμ ’πλαστήκαμεν τζ'αί μιάς ήμέρας γένναν, 
τζ'αί μιάς ήμέρας βάπτισμαν είναι θεοΰ γραμμένα. 
Δυο μήνες ή μητέρα σου εΐσ'εν νά άσθενήση 
τζ'’ ή μάνα μου σέ βύζαννεν γάλαν νά σ’ άνεστήση. 
Τριών χρονών μωρόν ήσουν τζ'αί έπαραλαλήθη, 
πώς τούτ’ ή κόρη γιαταμέν έλέγαν έγεννήθη.
Στά τέσσερ’ άρχινήσαμεν μαζί νά παρπατοΰμεν 
τζ” έλέγαν οί μητέρες μας μικροί θ’ άγαπηθοΰμεν. 
Πέντε χιλιάδες στόματα μάς έκαταφρονοΰσαν 
τζ'ι’ άγ γένη τοΰτ’ άληθινόσ σάν νά τό ’προνοοΰσαν. 
"Εξι κομμάδκια νά γινώ πού τόμ μισόν τζ'αί κάτω, 
άβ βουληθώ νά σ’ άρνηστώ, μήλομ μου θεωράτο.
Είς τούς έπτά έστεΐλαμ μας τούς δυό μας στό σχολεΐον 
σέ μιάν τάξην έκάτσαμεν μαζύ σ’ ένα θρανίο.
Είς τούς οκτώ πάλ’ εΐχα σε κοντά μου στό πλευρόμ μου 
συχνά-συχνά σοΰ ’δκιάβαζα, γιατ’ είχα τό σκοπόμ μου. 
Είς τούς έννιά ό δάσκαλος εΐσ'εν νά διατάξη

νά γράφη τζ.'αί νά μελετά εμπρός ή τρίτη τάξη. 
Στούς δέκα μιάν έπιστολήν έγραψα τζ” έστειλά σου 
νά μή δεχτής άλλογ κανέν’ νά κάθεται κοντά σου, 
Στούς έντεκα ή μάνα σου θαρρώ εΐσ'εσ σέ παύσει 
τζ'εΐνομ πού εΐχεγ κατά νοΰν πάλιν θά τ’ άπολαύση. 
’Έστειλεδ δώδεκα εχθρούς νά ’ρτουσιν νά μοΰ ποΰσι, 
άλλά θά στείλη έκατόν νά μέ παρακαλοΰσι.
’Έδ’ δεκατρία τά κλειδιά πού σ’ έχει κλειδωμένην, 
άλλά ματαίως προσπαθεί ή πικρογεννημένη.
Πάνω στούς δεκατέσσερεις τή γνώμησ σου άρώτα 
τζ'αί άφησ’ τή μητέρασ σου νά βλέπη δπως πρώτα. 
Στά δεκαπέντε χρόνια σου έχεις τήν άδειάμ μου 
γιά νά σκεφτής τζ'αί νά μοΰ πής, νά σάσω τόν νοτάμ μου. 
'Η ήλικία μου έμ’ μικρή λαλεΐ μου στούς δεκάξη 
καμμιά δέν έπαντρεύτηκεμ πού τή δικήμ μου τάξη. 
Επάνω στούς δεκαεπτά ψυχή ζωή τζ'αί φώς μου 
νά πής νά σμίξωμεμ μαζίν έν’ οί χαρές τοΰ κόσμου. 
Τόν άριθμόδ δεκαοκτώ πρέπει νά ζωγραφίσης 
διότι είναι έποχή, πού θά μέ ξιλοήσης.
’Επίσης τζ'αί τούς δεκαεννιά αύτούς σημείωσέ τους 
πάρε χρυσάφιν άδολον τζ'αί παραχρύσωσέ τους. 
'Η νέα είς τούς είκοσι πρέπει νά ’μ’ παντρεμένη 
γιά νά χαρή τήμ παντριάν τζ'αί νά ’ν’ εύτυχισμένη. 
Στό κοσιέναμ μάλιστα μά σάν τεκνοποίηση 
δύναται ευκόλως τά παιδκιά νά τά διατηρήση. 
Τώρα γνωρίζεις το τζ'αί σύ πάνω στούς κοσιδύο 
γυναίκ’ άμ μείν’ άνύπαντρη, έχει κακόσ σημείο.
Τζ'αί τζ'είνη πού ψηλοπετά, γιά νά ’βρη τά κοστρία, 
ρίβκουν της είς τήν τζ'εφαλήσ σ'ίλιες μιάν ομιλίαν. 
Τζ'αί πάνω στούς κοστέσσερεις, άδ δέν άποφασίση, 
θά μείνη πκιόν άνύπαντρη σ'ίλια χρόνια νά ζήση. 
Σάν ένα ξύλομ πδν ξερόν τζ'αί δέν έχει άξίαν, 
ή νέα έν’ τά ίδια στήν κοσπενταετίαν.
’Εκείνη πού ψηλοπετά νά ’βρή τούς κοσιέξι 
κανέναγ καταστάμενον σ'ηράτον νά γυρέψη. 
Πρέπει γιά νά ’σ'η χτήματα τζ'αί χρήματα στον τόκο 
νά παντρευτή κοσιεπτά άνθρώπομ μέ τόν τρόπον. 
’Άνθρωπος στούς κοσιοχτώ σ'ίλιες δουλειές έλπίζει 
διότι σάν τοαντάφυλλον τοΰ Μάη, πού άνθίζει.
Είμαι 29 χρονών τζ'αί στρέφω τό μουστάτζ'ι 
γιά νά σοΰ κάψω τήγ καρκιάν, άσπρομ περιστεράτζ'ιν. 
Είς τούς 30 λέγω σου, μήγ κλαίης, μήλ λυπήσαι 
τζ” έγιώ είμαι τό ταίρισ σου τζ'αί σύ δική μου είσαι. 
Τώρα θά γράψω μέ χαράμ πά’ στά τριανταένα, 
γιατ’ ακόυσα άπόφασημ πού μ’ ώφελεΐ τζ'αί ’μένα. 
Τριανταδύο άλλαές έχω σου συγκομμένες, ·
τζ'αί τώρα πού ’ποφάσισες έν νά ’ρτουν τελειωμένες. 
Τριαντατρία ’ν’ τά χρυσά, πού σ’ έχω γορασμένα 
κάθε φιλίν νά σοΰ διώ πού τά χρυσά μου ένα. 
Τριαντατέσσερεις φορές έγώ θά σέ φιλήσω 
μά ’σαι χρυσάφιν άδολον τζ'αί τόκοθ θά ζητήσω.
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Τριανταπέντε λεμονιές αγγίζει ή μιά στήν άλλη, 
δταν άνθίζουδ δέν έχουν τά ίδικά σου κάλλη. 
Τριανταέξι όμορφες έχει στόμ μαχαλλάσ σου 
άλλ’ δμως έν τζ'’ έσ'ει καμμιάσ σάν τά φερσίματά σου. 
’Αηδόνια τριανταεπτά θά στείλω στήν αύλή σου 
δταδ διψάσουν έν νά πκιοΰγ γάλαμ πού τό βυζίσ σου. 
’Αγάπες τριανταοχτώ εΐχα νά άποχτήσω 
δέν ηΰρα άλλην έμπιστήν τή γνώμημ μου νά στήσω. 
Πό οΰλλες έπαραίτησα τζ'ι άλλαξα τήν ιδέαν 
τζ” ή τελευταία είναι τών τριανταεννέα.
Σαράντα όρκους κάμνω σου, άσ σ’ άρνηστώ, κυρά μου, 
νά γίν’ ό έρωτας θερκόν νά φά’ τά σωθικά μου. 
Σαρανταένα χρυσοχόν άρώτησα νά μάθω 
γιά νά ’βρω τόμ πρωτόμαστρον τζ'αΐ τέλειο ζωγράφο. 
Σαρανταδύο χρυσοφοί γιά σέσ συνεδριάζουν 
νά βγάλουν τό καλούπισ σου μά δέν τό σκεδιάζουν. 
‘3Ήρταν τζ'αί άλλοι βοηθοί σαραντατρεΐς ζωγράφοι, 
μά στάθηκεν άδύνατον γιά νά ’βρουσιν τά λάθη.
Μέρες σαραντατέσσερεις έχει πού προσπαθούσι 
νά βκάλουν τήν είκόνασ’ σου, μά ’κόμη δέ μποροΰσι. 
Σαρανταπέντε Γιάννηες γινήκασιρ ρεζίλι 
κρέμμουνται σέ μιά ζυγαριά σ’ έναγ κνιζί σταφύλι. 
’Άβ βάλουσιν άλλο έναν έν νά ’σ’ σαρανταέξι, 
άφοΰ δείχνει ή ζυγαριά πάλι νά τούς κερδέξη.
"Ολοι μεγάλοι τζ'αί παθείς άλλ’ δμως νά προσέχουν 
τζ'ι ώς τούς σαρανταεπτά δικαίωμαμ πκιόν έχουν. 
Τζ'ι ώς τούς σαρανταοχτώ, άμ μοΰ τό έπιτρέψη 
άν τούς βαρέσ’ ό πετεινός νά κράξη νά χορέψη.
Τζ'αί ώς τούς σαρανταεννιά άς μήν τούς τό έπιτρέψη, 
άν τούς βαρέση ό πετεινός νά τρέξη νά χορέψη. 
Πενήντα μήλα κόκκινα βαστοΰσιν ένα χρώμα, 
πότε νά θές νά σμίξωμεν τά δυό μας σ’ ένα στρώμα. 
Πεηνταμιάν έρώτησιν ώς τώρα άπαντώ σου, 
δώσ’ μου τζ” έμέν έναφ φιλίν άπό τό μάγουλο σου. 
Πεηνταδκυό έβδομάδες κάμνουσιν έναν έτος 
πίκρες πολλές μέ πότισες καθώς τό ξεύρεις φέτος. 
Πεηντατρεΐς έπιστολές μέ τήν ύπογραφήσ σου 
έχω τες είς τήν τζ'έπημ μου γιά τήν ένθύμησήσ σου. 
Πεηντατέσσερεις γιατροί έσχισαν τό κορμίμ μου 
τζ'αί τοΰ δικού σου έρωτος εύρηκαν τήμ πληγήμ μου 
Πεηνταπέντε ώς τωρά λίρες έξοδευθήκαν 
καί οί πληγές τοΰ έρωτος δέν έθεραπευτή καν. 
Πεηνταέξι αριθμούς έγραψα μέσ’ στήν τάξην, 
καλότυχος πού δέ ’βρέθη στοΰ έρωτος τήν πράξην. 
Άνθρωπος-πεηνταεπτά χρονών έμ’ πού ’ρωτεύτην 
κορίτσιν είκοσι χρονών εύρήκεν τζ'αί παντρεύτην. 
Τζ'αί είς τούς πενηνταοχτώ άλλος τής έλιγκρεύτη 
τζ'αί σάθ θεριόν τοΰ Μάϊου πάνω της ’περιμπλέχτη. 
Τζ'αί είς τούς πενηνταεννιά τόγ γέρομ πκιόν άρνήθη, 
ή νέα ηΰρεν δμοιον τζ'αί έπαρηορήθη.
ΤΩ γέρο έξηνταετή, πού σοΰ ’συνέβην τοΰτο, 

νομίζεις πώς ό γέναικος δτι τιμά τόμ πλοΰτον;
’Έν’ έξηνταέναν τά χρυσά, λαλεΐ, πού ’βαλα στόλ λαιμόν της 
πού νά ’σ'η τό άνάθθεμαν τό παππογενικόν της.
Έξηνταδκυό ν’ άγκαστρωθή κουφάες νά τήφ φάσι, 
γιατ’ έν τό ’λεγα ποττέ πώς έν νά μοΰ γελάση. 
Εξήντα νά ’ν’ οί μέρες της τζ'αί τρεις νά βαρκαρίση 
έξηντατρεΐς νά ’ν’ όλες τζ'αί ζωντανή νά λύση. 
Έξηντατέσσερεις γιατροί νά μπαίννουν τζ'αί νά βκαίννουν 
τζ'αί δπως τήν έτίμασα χαπάρκα νά μοΰ φέρνουν. 
Έξηνταπέντε νά τό φάν κουφάες τό κορμίν της 
τζ'αί δπως τήν έτίμασα νά μέν ίβκ’ ή ψυχή της.
.Εξηνταέξι συλλοές έχω στήν τζ'εφαλήμ μου 
γιατ’ ηΰρα άδικομ πελά στά τέλη τής ζωής μου. 
Τζ'αί είς τούς έξηνταεπτά τόγ γέρον άπελπίστην 
είς τήγ γεναίκαμ’ μέδ δώσης, -λέει, ποττέ σου πίστην. 
Λέγω στά έξηνταοχτώ τήν ύπεράσπισήμ μου 
όσες τό κάμνουν λέγω τους τζ'αί τή συγχώρησήμ μου 
Νά τό ζυγίσωγ καλά τό έξηνταεννέα, 
ό γέρος πρέπει του γριά τζ'ι ό νέος μέ τή νέα. 
Εβδομηντάρης άδρωπος δέν είναι δίκαιόν του 
νά βρή γυνήν νά παντρευτή πού δέν εΐν’ τών γρονών του, 
Νά βλέπη μέσ’ στ’ άγκάλια της άνθρωπον άσπρομάλλην 
έβδομηντάναδ δαίμοναμ μέσ’ τήγ καρκιάν της βάλλει. 
Τό πλάσμαν είναι βέβαιον είς τούς έβδομηνταδύο 
λαμβάνει πλέον εϊδησημ πού τό νεκροταφεϊον 
τζ'αί είς τούς έβδομηντατρεΐς ό νοΰς του λλιανίσκει 
άδυνατοΰν τά πόδκια του, τό φώς του κοντινίσκει. 
Στούς έβδομηντατέσσερεις χάννει τό λογικόν του 
τζ'ι άν έσ'η τζ” ύποστατικόν διά το τών παιδκιών του. 
Στούς έβδομηνταπέντε του τρεμούρα τόμ πλακώνει 
τζ'ι άν έσ'η, καλοντύννεται, φορτίοδ δέσ σηκώννει. 
Τζ'αί ’μεΐς τώρα θά φθάσωμε χρόνια έβδομηνταέξι, 
θά πάθωμεχ χειρότερα άπό αύτή τή σκέψην.
Στούς έβδομηνταεπτά άκόμη τζ'ι άν ίζ'ιοΰμεν, 
θά θέλωμεβ βοήθειαν, δταν θά παρπατοΰμεν. 
Στούς έβδομηνταοχτώ ό, βίος σου άν ίφτάση 
μέ γλύκα βρίσκει στό φαΐν, μέ τρώει νά χορτάση. 
Χρόνια θά φτάση ό άνθρωπος έβδομηνταεννέα, 
μέγ καρτεράς πολλόου του μέ γνώση μ μέ ίδέοιν. 
Τό πλάσμαν είναι βέβαιον δταν όγδονταρίση, 
στήθ θέσην του τήμ παιδικήμ πάλιθ θά κατηντήση. 
’Ρωτώ σε πέ μου άν ίζ'ιής χρόνους όγδονταένα, 
άν έμεινεν ή άγάπη σου σάν έμεινεν τζ” έμέναν. 
Όγδονταδκυό, λέγει, άκόμη άν ίζήσω, 
άβ βουληθώ νά σ’ άρνηθώ, νά πικροθανατίσω. 
Λέγω της, περιβόητη, έχτισα μιάν οικίαν 
κ’ έφύτεψα διάφορα δέντρα όγδοντατρία. 
Όγδοντατέσσερεις φορές ποτίζω τήν ημέραν 
νά μεγαλώσουν γρήγορα νά σοΰ βαστοΰν άέραν. 
Όγδονταπέντε ποταμούς θά φέρω στήν αύλήσ σου 
τζ'αί νά σοΰ χτίσω ένα λουτρόν νά λούννης τό κορμίσ σου
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Όγδονταέξι βήματα έχω αύλήγ κομμένην 
νά βκαίννης νά δκιανεύκεσαι, άγγελο καμμμένη 
τζ'αί όνδονταεπτά ποδάρια μετρημένη 
έν’ ή αύλή τζ” ή κάμαρη ύψομαρμαρωμένη. 
’Έν’ όγδονταοχτώ, μέρες που χασομέρουν 
νά μάθω πού τό στόμασ σου κάτι πού μου συμφέρουν. 
Τά όγδονταεννιά έχάρην ή καρκιά μου, 
γιατ’ ακόυσα πού λλόου σου νά λέγης τ’ δνομάμ μου. 
’Έν’ ένενήντα οί βραδκυές πδρκουμαι στό στενόσ σου 
δσον νά πληροφορηθώ, νό μάθω τό σκοπόσ σου. 
Ένενηντάναμ ποίημαν έγραψα στ’ δνομάσ σου 
νά ’ρκουμαι νά τό τραγουδώ κάτω στόμ μαχαλλάσ σου. 
’Ακόμη ένενηνταδκυό άν ήμπορώ νά γράψω, 
τά κάλλη σου, τές όμορκιές νά βκώ νά τά φωνάξω. 
Στά δεκαοχτώ στά ένενηντατρία 
θυμήσου πώς μου έδωσες πρώτον έσύ αιτίαν. 
Στά ένενηντατέσσερα ηΰρα σε μοναχήσ σου 
σ’ ένα στενόμ περίκοπον τζ'αί πήρα τό φιλίσ σου. 
Αύτές τές πράξεις δλοι μας θαρρώ έπράξαμέν τες 
σάν τό άρνίν έκλούφαμ μου στά ένενηνταπέντε. 
Ξέρεις τί μου ’συνέβηκε στά ένενηνταέξι!
'Η μάνα της έπκηέρωσεν άνθρωπον νά μέ πέξη 
Στά ένενηνταεπτά ένας έμήνυσέμ μου, 
μήνυμαν έν έπίστεψα τζ'α'ι πάλιν έγραψέμ μου. 
’Έλαβα τήν επιστολήν τζ” έγιώ άνέγνωσά την, 
στά ένενηνταοκτώ έπρόσεχα κομμάτιν. 
Στά ένενηνταεννιά πάλιν έπήρα θάρρος 

ή τό τουφέτσ'ιμ μ’ έφαεν, έλεγα, εϊτε χάρος. 
’Έν’ εκατόν οί αριθμοί πδχουμεσ συμφωνίαν, 
άμ μου ζητήσης τζ'ι άλλον τι έν τζ” έσ'εις διορίαν. 
Τά πράματα σάν ήρθασιδ δέν είχα θεραπείαν 
έκαμεν τήν απόφασην τζ' έζήτησεμ παντρειάν. 
Άλλ’ δμως νά προσέχουν 
τζ'αί ώς τούς σαρανταοχτώ δικαίωμαν των έχουν.

Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Σημ. Ιό ποίημα τοΰτο άπήγγειλεν έκ στήθους ό έκ Λευκονοίκου Σιαηλής Αύξέντη, έτών 80, με όλίγα 
παπαδίστικα γράμματα.

ΧΡ. ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΙ * 
(Όμιλία) 

«?Ω "Ελληνες, ώ θεΐαι 
ψυχαί, πού είς τούς μεγάλους 
κινδύνους φανερώνετε 
άκάματον ένέργειαν 

καί ύψηλήν φύσιν»
(Α. Κάλδος «Τά ηφαίστεια»)

Πανηγυρική υπήρξεν ή συνεδρία τής 23 Σεπτεμβρίου 1863 τής ΙΓ' Βουλής 
τής Επτάνησου, η οποία συνήλθε διά νά άποφανθή όριστικώς περί τής έθνικής 
αποκαταστάσεων τοΰ Επτανησιακού λαού' καί ή άπόφασις ήτο ομόθυμος:— «Αί 
νήσοι Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, Λεύκάς, Ιθάκη, Κύθηρα, Παξοί καί τά 
εξαρτήματα αύτών ένοΰνται μετά τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος δπως έσαεί άπο- 
τελώσι άναπόσπαστον αύτοΰ μέρος έν μια καί άδιαιρέτω Πολιτεία ύπό τό συν
ταγματικόν σκήπτρον τής Αύτοΰ Μεγαλειότητας τοΰ Βασιλέως τών Ελλήνων Γε
ωργίου τοΰ Α' καί τών διαδόχων Αύτοΰ». Μετά τό ώς άνω ψήφισμα τό όποιον 
άνέγνωσεν ό πρόεδρος τής Βουλής Στέφανος Παδοβάς είσήλθεν είς τό βουλευτή- 
ριον ό γενικός πρόξενος τής Ελλάδος Ν. Βιτάλης φέρων έλληνικήν σημαίαν 
δταν δέ άνεφώνησε τό «'Η μήτηρ Ελλάς είς τόν κόλπον αύτής αποδέχεται τάς 
επτά αύτής θυγατέρας» βαθεΐα έπήλθε συγκίνησις. ΆφοΟ άνεκοινώθη τηλεγρα- 
φικώς τό ψήφισμα είς τήν έν Άθήναις Εθνοσυνέλευσήν άπήντησε αυτή άμέσως 
διά τοΰ ύπουργοΰ τών έξωτερικών Π. Καλλιγά ώς έξής: «'Η Συνέλευσις άπο- 
δεχομένη μετ’ άνεκφράοτου χαράς τήν ύπέρ τής ένώσεως τών Ίονίων νήσων μετά 
τής Ελλάδος άπόφασιν τής Ίονίου Βουλής, παραγγέλλει ϊνα τελεσθή καθ’ δλον 
τό κράτος έπίσημος δοξολογία διά τήν πραγματοποίησιν τοΰ διακαοΰς πόθου 
τών άπανταχοΰ Ελλήνων». Μετ’ όλίγον, τήν 21 Μαΐου 1864, προ έκατόν άκριβώς 
έτών, ύπεστέλλετο ή αγγλική σημαία, άνυψοΰτο ή γαλανόλευκη ύπό τούς χαι
ρετιστήριους κανονιοβολισμούς τής ’Αγγλικής ναυαρχίδας καί τοΰ φρουρίου τής 
Κέρκυρας, ό δέ τελευταίος άρμοστής Sir Henry Storks άφοΰ άπεχαιρέτα τόν 
έκτακτον άπεσταλμένον τής Ελλάδος θ. Ζαΐμην, έν έπισήμω τελετή, έγκατέλειπε 
τάς έλληνικάς νήσους. Ό ένθουσιασμός ήτο απερίγραπτος.

"Ο,τι έφαίνετο ώς δραμα μακρυνό έγινε πλέον πραγματικότης' τά Επτά
νησα έδέθησαν είς τόν έθνικόν κορμόν, υστέρα άπό δουλείαν πέραν τών 4 αιώ
νων ύπό τούς Ενετούς, (1386—1797), άπό δέ τοΰ 1797 καί έξής άλληλοδιαδόχως 
ύπό τούς Γάλλους, ύπό τήν έπικυριαρχίαν τής Πύλης καί τήν προστασίαν τής 
Ρωσσίας, ύπό τούς Γάλλους πάλιν, καί τέλος έπί 60 περίπου έτη ύπό τούς ’Άγ
γλους. Έπέστρεψαν έλληνικά καί όρθόδοξα μετά ποταμούς αιμάτων, ιδρώτων καί 
δακρύων τών μαρτύρων των, μετά άγώνας μακρούς διά τά έθνικά ιδεώδη, οί 
όποιοι έλαβον ξεχωριστήν ορμήν κατά τήν άγγλικήν κατοχήν. Ένεσωματώθησαν 
είς τό νεοσύστατον έλληνικόν κράτος χωρίς νά ύπολείπωνται ούδενός άλλου μέ
ρους τοΰ έλληνισμοΰ είς σελίδας άρετής, αί όποΐαι νά δοθοΰν ώς ιερά παρακα
ταθήκη είς τούς μεταγενεστέρους. Πώς δμως ήσθάνθησαν τό χρέος των προς τήν 
Έλληνικήν πατρίδα, πώς έφρόντισαν νά μή λησμονήσουν ποτέ τούς δεσμούς των 

’ Διάλεξις γενομένη τήν 21 Μαΐου 1964, έν τω Παλαιω Συνοδικω τής ’Αρχιεπισκοπής, κατά τόν 
έορτασμόν τής έκατοστής έπετείου τής ‘Ένώσεως τής ‘Επτανήσου μετά τής Μητρός 'Ελλάδος, έν 
τω πλαισίω τών έκδηλώσεων τοΰ 'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου.

64 65

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



μέ τήν Ελλάδα καί ποια ή προσφορά των είς τήν πατρίδα θά έκθέσω έν όλίγοις. 
* * *

Οί 'Έλληνες τών Ίονίων νήσων εΐχον τήν εύτυχίαν νά άποφύγουν τήν Τουρ
κικήν αναρχίαν, έζησαν ημέρας εύδαιμονίας, έπέκτησαν πολύτιμον πολιτικήν πεί
ραν, δέν έπιέσθησαν ώς πρός τά ζητήματα λατρείας, προήγαγον τήν οικονομίαν 
καί έδημιούργησαν πνευματικήν κίνησιν' εύρισκόμενοι είς έπαφήν μέ τούς πε
ρισσότερον προηγμένους Εύρωπαίους κατακτητάς, χωρίς νά αφομοιωθούν, ήτο 
πολύ φυσικόν νά δεχθούν ώς πρός τήν πνευματικήν ζωήν καί ώς πρός τόν κοινω
νικόν βίον έντονον τήν έπίδρασιν τών Ενετών. Δέν ήδύναντο βέβαια ούτε οί 
άπαρτίζοντες τό συμβούλιον τών 150, ούτε οί τρεις «σύνδικοι», οί όποιοι άντε- 
προσώπευον τάς νήσους είς τήν Ένετίαν, νά έλέγχουν τήν διοίκησιν τής κυριάρ
χου δυνάμεως- καί δέν έλειπε ό πλουτισμός τών Ενετών ύπαλλήλων είς βάρος 
τών κατοίκων, ή παραμέλησις τής παιδείας έκ μέρους τών κατακτητών, ή κατα- 
πίεσις τών κατωτέρων τάξεων δηλαδή τών αστών καί τών ποπολάρων, ή έπιβολή 
μονοπωλίου κ.λ.π.\ ούτε σύγκρισις δμως δύναται νά γίνη πρός τήν ώμήν καί 
άπάνθρωπον τουρκικήν διοίκησιν τών βαρυτάτων φόρων, τών έξευτελισμών καί τού 
παιδομαζώματος. ΔΓ αύτό όρθώς έγράφη δτι «άπετέλουν αί Ίόνιοι νήσοι καθ’ 
δλην τήν Τουρκοκρατίαν ένδιάμεσον σταθμόν μεταξύ τών Τουρκοκρατουμένων 
Ελλήνων τής ’Ανατολής καί τής Δυτικής Εύρώπης, τής ήμερώσεως καί τού πο
λιτισμού»' ύπήρξαν πράγματι τό ασφαλές κέντρον δπου έζήτησαν κατά καιρούς 
άσυλον ‘Έλληνες έξ άλλων έπαρχιών ιδιαιτέρως δέ Κρήτες, μετά τό 1669, μέ τήν 
ευεργετικήν έπίδρασιν των, διότι ώς γνωστόν προηγήθη καλλιτεχνική άνθησις είς 
τήν έλληνικήν μεγαλόνησον.

Τό θαύμα τής προσηλώσεως τών Έπτανησίων, μετά 5 αιώνας δουλείας, είς 
τό έλληνικόν έθνος, ανήκει είς τούς ολίγους πνευματικούς άνθρώπους, οί όποιοι 
σπουδάζρντες είς τήν Εύρώπην έπανήρχοντο είς τάς νήσους των καί προσεπάθουν 
διά τής ελληνικής παιδείας νά διατηρήσουν τήν ιστορικήν μνήμην τών συμπατριω
τών των' ή πνευματική δράσις αύτών άντεστάθμιζε τήν έλλειψιν σχολείων, τών 
οποίων τήν ϊδρυσιν εύσταθώς καί διαρκώς οί Ενετοί άπηγόρευον. Σιγά-σιγά 
δμως άπό τού ΙΕ' αί. μ.Χ. έθεμελιώθησαν πολλά ιδιωτικά σχολεία διά νά ση
μειώσουν ακμήν κατά τόν IΗ' αί. μ.Χ. Τότε είναι πού έπαναλειτουργεΐ ή δημοσία 
σχολή τής Κερκύρας, ένώ προηγουμένως ή έκπαίδευσις έκεΐ είχε χαρακτήρα οι
κιακόν καί μάλλον άριστοκρατικόν, διότι συνετελεΐτο είς οικίας πλουσίων καί 
εύγενών. Τότε, είναι πού ό Βικέντιος Δαμοδός καί ό μαθητής του Μιχαήλ Μο- 
σχόπουλος ιδρύουν σχολεία είς τήν πατρίδα των Κεφαλληνίαν. Διά τόν Δαμοδόν 
ό ιστορικός ’Ιωάννης Φιλήμων θά γράψη «Τήν πρώτην έπάνοδον τών Μαθήσεων 
είς τήν Ελλάδα θεωρούμεν διά τού Δαμοδού τής Κεφαλληνίας. Είς τήν ‘Ελλη
νικήν Σχολήν του, κοινήν δι’ δλην τήν Ελλάδα, παρέδιδεν οδτος καί άνώτερα 
μαθήματα. Διά τής προσφυούς μεθόδου τών παραδόσεών του άνέδειξεν είς διά
στημα όλίγον πολλούς μαθητάς...».

’Αφού γίνεται λόγος περί σχολών, αί όποΐαι συνετέλεσαν ώστε νά γαλου- 
χηθή ή έθνική ιδέα καί νά διατηρηθή ή έθνική παράδοσις, πρέπει νά άναφέρωμεν 
τό «Φλαγγένειον Φροντιστήριον», ίδρυθέν είς Ένετίαν τό 1621 δαπάναις τού Κερ- 
κυραίου θωμά Φλαγγίνη, τό όποιον έξεπαίδευσε δχι μόνον τούς έπτανησίους σπου- 
δαστάς άλλά μετέδωσε τήν έλληνικήν παιδείαν είς δλην σχεδόν τήν Εύρώπην, έδι- 
δάσκοντο δέ είς αύτό έλληνικά καί λατινικά γράμματα, φιλοσοφία καί έπιστήμαι. 
’Αποκορύφωμα δέ τής πνευματικής άνθήσεως είναι ή κατά τό 1824 ΐδρυσις είς 
Κέρκυραν τής Ίονίου ’Ακαδημίας, άνωτάτου πνευματικού ιδρύματος, ύπό τοΰ 
’Άγγλου Φιλέλληνος λόρδου Φρειδερίκου Νόρθ Γκίλφορδ (Guilford), χωρίς τήν 
συνδρομήν τής ’Αγγλίας' ίδρυμα είς τό όποιον καθιερώθη ή έλληνική καί έδί- 
δαξαν άνδρες ώς ό Κ. Άσώπιος, ό Γ. θερειανός, ό Άνδρέας Κάλβος, ό μεσαιωνο

δίφης Ανδρέας Μουστοξύδης καί τό όποιον έπί μίαν τεσσαρακονταετίαν ύπηρέ- 
τησε τό έθνος. ‘Η Ίόνιος ’Ακαδημία ύπήρξε τό έπιστέγασμα τής προσπάθειας 
τών Έπτανησίων πρός σύστασιν φιλολογικών καί έπιστημονικών κέντρων ήδη άπό 
τών μέσων τού 17 αίώνος, τών γνωστών ώς άκαδημιών (ακαδημία τών γονίμων' 
ακαδημία τών έξησφαλισμένων άκαδημία τών περιπλανωμένων) χάριν τής καλ
λιέργειας τών γραμμάτων καί τών επιστημών.

Σημαιοφόροι τής έλληνικής ιδέας καί τής Χριστιανικής θρησκείας είς τούς 
όποιους τό ’Έθνος πρέπει νά απότιση φόρον τιμής είναι οί μεγάλοι διδάσκαλοι 
Νικηφόρος θεοτόκης (Κερκυραΐος), Ήλίας Μηνιάτης (Κεφαλλήν), ’Αγάπιος Λο- 
βέρδος (Κεφαλλήν έπίσης), Σπυρίδων Βλαντής (Κυθήριος), θωμάς Κατάνης 
(Κερκυραΐος), Παναγιώτης Παλαμάς, (ιδρυτής τής Παλαμαίας Σχολής τοΰ 
Μεσολογγίου, ό όποιος έδρασε είς Ζάκυνθον καί διετέλεσε διδάσκαλος τού φλο
γερού πατριώτου Μαρτελάου) καί ύπέρ πάντας ό Κερκυραΐος Ευγένιος Βούλ- 
γαρις. Άκόμη δέ οί θεατρικοί συγγραφείς ’Ιωάννης Ζαμπέλιος καί Νικόλαος 
Πίκκολος οί όποιοι, μέ τάς τραγωδίας των, έμπνευσμένας άπό τήν έλληνικήν άρ- 
χαιότητα, έπηρεάζουν τό φιλοθέαμον κοινόν τής Έπτανήσου καί ένθυμίζουν είς αύτό 
τήν έλληνικήν καταγωγήν του.

Άλλά τήν προσήλωσιν τών Έπτανησίων είς τήν Ελλάδα καί τήν ύπερηφά- 
νειάν των διά τήν έλληνικήν των καταγωγήν διακρίνει κανείς, πλήν τών άλλων, 
έκ τής ύποδοχής τήν όποιαν έπεφύλαξαν είς τούς Γάλλους, καταλυτάς τοΰ Ένε- 
τικοΰ κράτους, οί όποιοι συνεκίνησαν τούς λαούς μέ τήν άρχήν τών έθνοτήτων 
καί τής αύτοδιαθέσεως τών λαών τήν όποιαν διεκήρυξαν. Διεψεύσθησαν βεβαίως 
πολύ ένωρίς αί έλπίδες τών Ελλήνων, διότι άπεδείχθη ή άνειλικρίνεια τών Γάλ
λων, οί όποιοι δταν ώμίλουν περί άπελευθερώσεως τής Ελλάδος άπό τόν Τουρ
κικόν ζυγόν άπέβλεπον είς τήν ύπαγωγήν τών Ελληνικών έδαφών ύπό τήν κυ
ριαρχίαν τής Γαλλίας. ‘Οπωσδήποτε οί Έπτανήσιοι ύποδέχονται ένθουσιωδώς τόν 
Γάλλον στρατηγόν τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος Γεντίλι· ό γέρων πρωθιερεύς Κερ
κύρας Χαλικιόπουλος Μάντζαρος δίδει άντίτυπον τής ’Οδύσσειας τοΰ ‘Ομήρου είς 
αύτόν καί προσφωνεί τούς Γάλλους ώς έξής, ύπομιμνήσκων δτι οί Έπτανήσιοι έχουν 
έπίγνωσιν τής καταγωγής τών. «Γάλλοι, είς τήν νήσον αύτήν θά εϋρετε λαόν 
άμαθή περί τάς τέχνας, τά γράμματα καί τάς έπιστήμας, διά τών όποιων δο
ξάζονται τά έθνη. Μή τόν περιφρονήσετε δμως, διότι δύναται νά άποβή καί πά
λιν δτι ήτο καί πάλαι ποτέ. Σεβασθήτε τον άναγινώσκοντές τό βιβλίον τοΰτο».

Βέβαιος διά τήν άνάστασιν τοΰ γένους, ό λαμπρός πατριώτης Αντώνιος 
Μαρτελάος (πρόδρομος τοΰ Διονυσίου ΣολωμοΟ, υπέρμαχος τών δημοκρατικών 
ιδεωδών, μορφή τής έπτανησιακής κοινωνίας τοΰ IΗ' αίώνος, άφιερώσας τάς δυ
νάμεις του είς τήν άγωγήν τής νεολαίας τής Ζακύνθου) ύποδέχεται μέ ένθου- 
σιασμόν τούς Γάλλους ώς έλευθερωτάς μέ τόν «"Υμνον είς τήν περίφημον Γαλλίαν, 
τόν άρχιστράτηγον Βοναπάρτην καί τόν στρατηγόν Γεντίλλην», μακρόν ποίημα 
έκ 38 τετραστίχων στροφών. Έξ άλλου μέ τόν «θούριον» του παρακινεί είς άπο- 
φασιστικόν άγώνα:—

«Μπρος παιδιά! ’Άς πολεμούμε 
ό καιρός τής δόξας ήλθε.
’Άν τό Γένος άγαπούμε
’ς τή φωτιά, μπρος, ’ς τή φωτιά.

"Οθεν εΐσθε τών Ελλήνων
παλαιά άνδρειωμένα 
κόκκαλα έσκορπισμένα
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τώρα λάβετε πνοήν.
’Σ τές φωνές τής σάλπιγγάς μου 
όχ τό μνήμα άναστηθήτε 
καί τό Γένος μας ίδήτε 
είς τήν πρώτην του τιμήν.

Σηκωθήτε γιά νά ίδήτε 
πόσοι θάν οί Λεωνίδες’ 
Σηκωθήτε νά χαρήτε 
πώς ή Ελλάς θά ξαναζή».

Πρέπει έδώ νά λεχθή δτι δλοι σχεδόν οί προσολωμικοί ποιηταί τής Έπτανή- 
σου (Μαρτελάος, Λογοθέτης, Δανελλάκης, Γουζέλης, Κούρτσολας) παρουσιάζουν 
πατριωτικήν ποίησιν έξυμνούσαν τήν Ελλάδα καί τήν Ελευθερίαν’ έξαίρεσιν άπο- 

° Νικόλαος Κουτούζης, κυριαρχούσα σατιρική μορφή μεταξύ τών ποιητών 
τής Ζακύνθου, καί ό Στέφανος ίζανθόπουλος, καθαρώς λυρικός - έρωτικός.

Αλλά διά τούς πλέον γνωστούς, τούς μεγάλους τής Επτανησιακής Σχολής, 
τής οποίας τα διαμαντια κοσμούν την νεοελληνικήν λογοτεχνίαν, διακρινομένους 
άπό την ύψηλήν ιδέαν περί τέχνης ώς μέσου προς ήθικήν καί πνευματικήν άνύψω- 
σιν, δύναται νά λεχθή δτι ένα άπό τά γενικά χαρακτηριστικά ώς προς τό περιεχό- 
μενον είναι ή πατριδολατρεία. Τούς συγκινοΰν: 1) Τά μαρτύρια τοΰ έλληνικοΰ 
έθνους κάτω άπό ξένον ζυγόν. 2) Ή Ελληνική άρχαιότης καί τούς κατέχει ή νοσταλ
γία τής άρχαίας δόξης. 3) Οί σύγχρονοι 'Έλληνες. 4) Τά έπικά γεγονότα τής μεγά
λης έλληνικής έπαναστάσεως τοΰ 1821 καί αί μετέπειτα προσπάθειαι προς άπε- 
λευθέρωσιν τών υποδούλων ελληνικών έδαφων. 5) 'Η προσφορά τών φιλελλή
νων είς την Ελλάδα καί 6) Η ιδέα τής θυσίας δΓ δ,τι περικλείει ή έννοια Ελλάς.

θ Αρχηγέτης τής Σχολής Διονύσιος Σολωμός εΐναι ό μέγιστος πάντων ύμνη- 
τής τής έλευθερίας καί τής πατρίδος (Επίγραμμα ή «καταστροφή τών Ψαρών»’ 
είς τόν Μάρκο Μπότσαρη». «'Ύμνος είς τήν Ελευθερίαν». Έπίσης τά πολυπλο- 
κώτερα κατά τήν σύνθεσιν καί τά έκτενέστερα καί φιλοσοφικώτερα ώς προς τό 
περιεχόμενον ποιήματα τής τρίτης περιόδου: «Κρητικός», «Ελεύθεροι Πολιορκη- 
μένοι» καί τό σχεδίασμα «'Η Έλληνίδα Μητέρα»).

Πατριωτική πνοή διαπνέει τά ποιήματα τοΰ ’Ιουλίου Τυπάλδου:— «ό Ρήγας», 
«ό θάνατος τής Χάμκως», «ό τραγουδιστής», «καταδίκη τοΰ κλέφτη», «είς τόν θά
νατον τοΰ φιλέλληνας Καρόλου Λένορμαν», καθώς καί τήν ημιτελή τραγωδίαν του 
«Τό Πάρσιμο τής Πόλης».

’Ακέραιος άνθρωπος καί θερμός πατριώτης ό ’Ιάκωβος Πολυλάς. ’Έγραψε 
τό πατριωτικόν ποίημα «Τό Σούλι», ίδρυσε δέ τόν πολιτικόν σύλλογον «'Η ’Ανα
γέννησις», ό όποιος άνεμείχθη ένεργώς είς τόν άγώνα τής ένώσεως· έξέδιδε έπί
σης τάς εφημερίδας «Κώδων» καί «Φεραΐος» δπου έγραφε βιαιότατα άρθρα κατά 
τής ξενοκρατίας.

Τήν συγκίνησιν εξ άλλου τοΰ Γερασίμου Μαρκορά διά τάς έθνικάς περιπέ
τειας δεικνύουν τά ποιήματά του «Οί θησαυροί τοΰ Άλή Πασα», «Προς τόν Γεώρ
γιον τόν Α', «Τά κάστρα μας» καί τό μεγάλον έπικολυρικόν «'Ο δρκος».

’Ένθερμος πατριώτης ό άρχαιοπρεπής ποιητής Άνδρέας Κάλβος. 'Ως γνω
στόν μοναδικόν θέμα τών «’Ωδών» του εΐναι ή Ελληνική Πατρίδα καί οί άγώνες 
διά τήν έλευθερίαν.

Έξ άλλου ό ποιητής μέ τόν αρρενωπόν λόγον, ό άγωνισθείς διά τήν ένωσιν 
τής Έπτανήσου ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης εΐναι ό ύμνητής τής κλεφτουριάς είς 
τά «Κυρά Φροσύνη», «’Αθανάσιος Διάκος», «Κατσαντώνης», «Εύθύμιος Βλαχάβας»,

«Άστραπόγιαννος», «Θανάσης Βάγιας», «Ό Δήμος καί τό καρυοφίλλι», «'Ο Σα
μουήλ», «'Η φυγή» κ.λ.π. ’Ιδιαιτέρως είς τόν «Φωτεινόν», πού εΐναι τό καλύ
τερον άπό τά έπικά του συνθέματα, οραματίζεται τήν μελλοντικήν άνάστασιν.

'Οραματιστής μιας ένδοξου καί μεγάλης Ελλάδος εΐναι ό γνωστός έκ τής 
δίκης τοΰ θ. Κολοκοτρώνη καί Δ. Πλαπούτα τίμιος δικαστής Γεώργιος Τερτσέτης 
μέ τά ποιήματα «Τό Φίλημα» καί «Τό δνειρον τοΰ βασιλέως». Ό Τερτσέτης έμ- 
πνέεται άπό τήν έλληνικήν άρχαιότητα είς τά ποιήματα «Οί γάμοι τοΰ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου», «Κόριννα καί Πίνδαρος» καί είς τό δράμα του είς ’Ιταλικήν «'Ο θά
νατος τοΰ Σωκράτους».

Καταλήγομεν είς τόν ένθερμον πατριώτην καλλιεργητήν τοΰ σονέττου Λορέν- 
τζον Μαβίλην, ό όποιος δείχνει τό μεγάλο του πάθος διά τήν Ελλάδα δχι μόνον 
μέ τά ποιήματα «Πατρίδα», «Κρήτη», «Πλήρωμα Χρόνου», «Είς τήν πατρίδα», 
«Excelsior», «Χάρρις», «Νίκη», άλλά καί μέ τήν ένεργόν συμμετοχήν του είς τόν 
κρητικόν άγώνα, είς τόν άτυχή έλληνοτουρκικόν πόλεμον τοΰ 1897 καί μέ τήν 
θυσίαν του είς τόν Δρίσκον κατά τούς βαλκανικούς πολέμους.

Οί Έπτανήσιοι εΐναι ύπερήφανοι διά τήν πατρίδα των καί διά τήν φιλολογίαν 
της, ή οποία διεφύλαξε άλώβητον τό εθνικόν φρόνημα, τήν έθνικήν παράδοσιν καί 
προσέφερε σημαντικήν βοήθειαν είς τήν άναγέννησιν τοΰ έθνους. Ό Ιούλιος Τυ- 
πάλδος έπί παραδείγματι, είς τήν «Φιλολογικήν Επιστολήν» του προς τόν λόγιον 
Δέ Βιάζην, ό όποιος ήτοίμαζεν ιστορίαν τής νεοελληνικής λογοτεχνίας είς ιτα
λικήν γλώσσαν, θά γράψη τά έξής:— «'Η έργασία αυτή ύφ’ δλας τάς άπόψεις 
εΐναι σπουδαιοτάτη, διότι θά απόδειξη μέ γεγονότα έκεΐνο διά τό όποιον οί σοφοί 
τής Εύρώπης πρέπει νά πεισθοΰν· δήλα δή δτι τό έλληνικόν πνεΰμα ποτέ δέν 
έσβησε, ούτε ύπό τό βάρος τής μεσαιωνικής βαρβαρότητας, ούτε ύπό τά κτυπή
ματα τοΰ ’Οθωμανικού γιαταγανιού· άλλά έξηκολούθησε νά ζή έν παραβύστω, 
νά έργάζεται άόρατον, καθώς τό δάσος, πού προσβληθέν άπό τήν καταιγίδα κρύ
πτει είς τά σπλάχνα τής γής τούς σπόρους, πού τό κάμνουν έπειτα νά ξαναγίνη 
πλέον ζωηρόν καί φουντωμένον άπό πρώτα καί μέ δλην τήν λαμπρότητα τής νεό
τητας. Τούτο νομίζω δτι πρέπει νά εΐναι τό βάθος τής μεγάλης είκόνος τής φιλο
λογίας μας».

* * *

Αί Ίόνιοι νήσοι, παρά τό γεγονός δτι κατά τήν εποχήν τής έπαναστάσεως 
τού 1821 ήσαν ύπόδουλοι είς τούς "Αγγλους, έγιναν σπουδαΐον κέντρον προεπανα
στατικής δραστηριότητας· έκεΐ δρουν άπόστολοι τής Φιλικής Εταιρείας, οί ό
ποιοι προάγουν τούς σκοπούς αύτής, δηλαδή τήν έξέγερσιν δλων τών Ελλήνων 
καί δχι μόνον μιας μόνης κοινωνικής τάξεως πιεζομένης πολιτικώς καί κοινωνι- 
κώς ύπό προνομιούχων, τήν έπιδίωξιν δέ τής άνατροπής τού παρόντος καί τήν δη
μιουργίαν τού μέλλοντος κατά τάς έμπνεύσεις τού παρελθόντος. ’Από τόν μακρό- 
τατον κατάλογον τών φιλικών, οί όποιοι έδρασαν είς τάς Ιονιους νήσους αναφέ- 
ρομεν πρώτους τόν Πάγκαλλον καί τόν Ανθιμον Αργυροπουλον, ο όποιος εμύησε 
σπουδαίους οπλαρχηγούς, ώς τόν θ. Κολοκοτρώνην, Νικηταραν, Φωτομάραν, Πλα- 
πούταν δέν πρέπει νά παραλείψωμεν νά άναφέρωμεν τόν παράφορον διά τήν άνά- 
στασιν τού έθνους Λευκάδιον εισαγγελέα Ίωάννην Ζαμπέλιον (δραματικόν ποιητήν, 
καί πατέρα τού Βυζαντινολογου Σπυρίδωνος Ζαμπελιου), τον Ιωαννην Ζαπραλην 
δράσαντα είς Λευκάδα, τόν Ήλίαν Χρυσοσπάθην, έπτανήσιον, ό όποιος κατήχησε 
τήν "Ηπειρον καί τήν ’Ακαρνανίαν, τόν έπίσης έπτανήσιον Άναγνωσταράν, ό όποιος 
διέδωσε τούς σκοπούς τής έταιρείας είς Πελοπόννησον, τούς ’Ιθακήσιους Βασίλειον 
Καραβίαν καί Εύαγγέλην Μαζαράκην έκ τών πρώτων φιλικών, τήν τριάδα Ν. Κα
λύβαν, Π. Στεφάνου καί Φρ. Καρβελάν, τόν Κωνσταντίνον Γεροστάθην Κερκυραΐον 
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καί σωρείαν άλλων. Εκ δε των γνωστότερων εύγενων τούς κόμητας Διονύσιον 
Σολωμόν, ’Αντώνιον Μαρτελάον (εύγενικής καταγωγής επίσης), τόν κόμητα Καί- 
σαρα Λογοθέτην, τόν κόμητα Διονύσιον Ρώμαν, τόν κεφαλλήνα κόμητα Καμΐλλον 
Δεδαδέτσιμαν καί βεβαίως τόν κόμητα Ίωάννην Καποδίστριαν καί τόν αδελφόν 
του Βιάρον. Λόγω τής μακρας πολιτικής του πείρας ό ’Ιωάννης Καποδίστριας 
προσέφερε άνεκτιμήτους ύπηρεσίας εις τήν πατρίδα του άγωνιζομένην καί ακολού
θως, δταν έγινε ό πρώτος κυβερνήτης, άπέβη ανορθωτής τής πατρίδος κατά τά έτη 
1828—1829· άλλά πολύ προηγουμένως σημαντική ύπήρξε ή προσφορά τοΰ Ίωάν- 
νου Καποδιστρίου δταν ήρχισε τό πολιτικόν του στάδιον έπί Ίονίου Πολιτείας ώς 
διοικητής τής Κεφαλληνίας, οπότε κατά τόν Ζακυνθινόν ιστορικόν Γεώργιον Βερύ- 
κιον «πρώτος μετά τήν παΰσιν τής ένετικής δεσποτείας συνέστησε δημόσια έκπαι- 
δευτήρια».

Πάντοτε συνεκινοΰντο οί Έπτανήσιοι έκ τών κινημάτων εις άλλα έδάφη δπου 
ύπήρχον ύπόδουλοι "Ελληνες· (συμμετέσχον έπί παραδείγματι ένεργώς εις τήν 
άτυχή έπανάστασιν τοΰ Όρλώφ, οπότε 5 χιλιάδες έξ αύτών ύπό τόν Νικόλαον Φορ- 
τούναν έβοήθησαν τούς Πελοποννησίους) · άλλά δταν έφθασε ή Μεγάλη "Ωρα τής 
Έπαναστάσεως τοΰ 1821 ή προσφορά ήτο άπείρως μεγαλυτέρα, διότι ώργανωμένος 
καί πανελλήνιος ήτο ό άγών. θά γράψη πολύ παραστατικά ό Εθνικός ποιητής 
Δ. Σολωμός:

«έφωνάξανε ώς τ’ αστέρια 
τοΰ Ίονίου καί τά νησιά 
κ’ έσηκώσανε τά χέρια 
γιά νά δείξουνε χαρά, 
μ’ δλον ποΰναι άλυσωμένο 
τό καθένα τεχνικά 
κ’ εις τό μέτωπο γραμμένο 
έχει «ψεύτρα έλευθεριά».

Σφριγηλός οργασμός καταλαμβάνει άπό τής πρώτης στιγμής τούς Έπτα- 
νησίους, οί όποιοι προσφέρουν άνεκτιμήτους ύπηρεσίας· τά μικρά πλοΐα των 
«σπαν σάν ιστούς άράχνης» (κατά τόν Δ. Μάργαρην) κάθε έμπόδιον, τό όποιον 
φέρει ή αγγλική «προστασία», ή όποια μέ τό πρόσχημα τής ούδετερότητος άντι- 
μάχεται τήν λυτρωτικήν έξέγερσιν τών ύποδούλων Ελλήνων· θά μεταφέρουν διαρ
κώς εις τήν απέναντι άκτήν έκατοντάδας ένόπλων (ποπολάρων καί εύγενών, πλου
σίων καί πτωχών) καθώς καί σημαντικάς ποσότητας τροφίμων, πολεμοφοδίων καί 
χρημάτων θά δεχθούν μέ αδελφικήν άγάπην τά γυναικόπαιδα, τά όποια κατα
φθάνουν άπό τόν Μοριάν καί τήν Ρούμελην καί θά δονήση τάς ψυχάς των κάθε 
έπιτυχία ή αποτυχία κατά τόν άγώνα. Διά τήν κατάστασιν, ή όποια έδημιουργή- 
θη θά γράψη ό αμερόληπτος ’Άγγλος ιστορικός Thomas Gordon;— «'Η Ίόνιος 
Πολιτεία συνεκινήθη, ώς ύπό κλύδωνος έπισκήψαντος εις τό Ίόνιον πέλαγος. Οί 
κάτοικοι Κερκύρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, ’Ιθάκης καί Ζακύνθου, καίπερ πο- 
λιτικώς κεχωρισμένοι άπό τών αδελφών, διέσωζον τήν αύτήν γλώσσαν, τούς αύτούς 
πόθους, ώς καί προ τοΰ διαμελισμοΰ τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας. Έκραγείσης 
τής έπαναστάσεως τοΰ 1821 οί Ίόνιοι κατελήφθησαν ύπό θρησκευτικού άμα καί 
πατριωτικού ένθουσιασμού’ ή δέ ’Αγγλική προστασία μάτην πειραθεΐσα νά κατευ- 
νάση τόν πάνδημον τούτον όργασμόν καί συνεχώς έκ τούτου προκαλουμένη, έστρε- 
ψεν αναφανδόν προς τούς ’Οθωμανούς πάσαν συμπάθειαν...· άλλ’ οί μεν Ίόνιοι 
έν τή θέρμη τού αισθήματος παρεβίαζον τήν προκηρυχθεΐσαν ούδετερότητα, ό δέ 
άρμοστής Maitland είς ούδέν αύτήν λογιζόμενος, έδέχετο εις τούς λιμένας τών 
νήσων τόν ’Οθωμανικόν στόλον, χορηγών αύτώ προμήθειας καί διαβιβάζων άσφα- 
λώς τήν αλληλογραφίαν τών Τούρκων στρατηγών, έν ώ έξ άλλου πάσαι αί έξ

Ελλάδος έπιστολαί ήνοίγοντο έν τή αστυνομία’ καί αύτός ό ναύαρχος τών Ελ
λήνων Τομπάζης πλεύσας ε’ις Ζάκυνθον ύπό μεν τού λαού έχαιρετίσθη έν έξάλλω 
χαρά, ύπό δέ τών άγγλικών αρχών έξυβρίσθη»’ καταλήγει δέ ό ’Άγγλος ιστορι
κός έπιγραμματικώς: «ούδεμίαν δέ παρέλειπεν έφεξής εύκαιρίαν ό άρμοστής είς 
περιφρόνησιν τών Ελλήνων».

Δέν είναι τοΰ παρόντος νά έξετασθή πώς άπό τοΰ τέλους τοΰ 18 αί. μ.Χ. καί 
συγκεκριμένως άπό τοΰ Pitt τοΰ νεωτέρου ή Αγγλία υιοθέτησε τήν πολιτικήν 
τής διατηρήσεως τής άκεραιότητος τής Τουρκίας, πολιτικήν ή όποια ούσιαστικώς 
ήλλαξε μόνον υετά τό 1882 δταν έγκατεστάθησαν άγγλικαί δυνάμεις είς Αίγυπτον. 
Γεγονός δμως παραμένει δτι, ένεκα τών ποικίλων βρεττανικών συμφερόντων κατά 
τά πρώτα κρίσιμα έτη τοΰ ΊεροΟ Άγώνος, οί Έπτανήσιοι έπαθον τά πάνδεινα διά 
νά καταπνίξουν τήν φωνήν τής συνειδήσεώς των:— Έρευναι κατ’ οίκον, κατά- 
κλεισις ναών, άγγαρεϊαι άκόμη καί είς γέροντας, κατ’ οίκον περιορισμός, άρπαγή 
περιουσιών, ύποχρέωσις διατροφής ’Άγγλων στρατιωτών, καταδίκαι είς τόν δι’ άγ- 
χόνης θάνατον, κατεδάφισις οικιών, φυλάκισις άκόμα καί αρχόντων (ώς ό Άντώι 
νιος Μαρτινέγκος), κατάκαυσις πλοίων έλληνικών ώς πειρατικών, καθαίρεσις άξιω- 
ματούχων, λογοκρισία, τουφεκισμοί, άναστολή κυκλοφορίας έφημερίδων αποκο
ρύφωμα δέ τής άγγλικής χαιρεκακίας ύπήρξεν ή άπέλασις, έν μέσω τοΰ χειμώνος, 
τών έλληνικών οικογενειών μόνον, αί όποΐαι κατέφυγον είς τά Επτάνησα διά 
νά σωθοΰν άπό τήν αιχμαλωσίαν, ένώ έγιναν εύχαρίστως δεκτοί οί Αρμένιοι καί 
οί Ίσραηλΐται. Πάντα δέ ταΰτα ένώ ή Επτάνησος διά τής συνθήκης τής 5 Νοεμ
βρίου 1815 καί τοΰ συνταγματικού χάρτου τής 2 Μαΐου 1817 άπετέλει ίδιον κράτος 
ύπό τήν προστασίαν τοΰ βασιλέως τής Αγγλίας καί όχι άποικίαν' γνώρισμα δέ 
τών προστατευομένων κρατών είναι δτι ναί μέν ύφίστανται τόν περιορισμόν τών 
προστατευουσών δυνάμεων ώς προς τήν έξωτερικήν πολιτικήν, δέν δύνανται δηλαδή 
νά κηρύξουν πόλεμον ή νά συνάψουν ειρήνην ή νά δεχθούν τέλος αντιπροσώπους 
άλλων κρατών, έχουν δμως έσωτερικώς πλήρη έλευθερίαν.

Οί άνωτέρω περιορισμοί καθιστούν σημαντικωτέραν τήν προσφοράν τών Έπτα- 
νησίων είς τόν Ιερόν Άγώνα τού 1821.

Πρώτος θυσιάζεται ό γενναίος Ζακυνθινός οπλαρχηγός Δαλόστρος· κατα
τάσσεται μαζί μέ συμπατριώτας του είς τόν στρατόν τού Αλεξάνδρου Ύψηλάντου, 
ύπηρετεΐ είς τό σώμα Καρπενησιώτη καί πίπτει ήρωϊκά είς τήν μάχην τοΰ Σ κου- 
λενίου. Πριν άποθάνη παραγγέλλει σάν τούς άρχαίους Σπαρτιάτας: «Πές τε στή 
μάνα μου πώς πεθαίνω γιά τήν πατρίδα».

’Άλλος άγωνιστής, «εις τών σφόδρα πατριωτών», κατά τόν ιστορικόν Π. Χιώ- 
την, ύπήρξεν ό έπίσης Ζακυνθινός Δημήτριος Γουζέλης, ό συγγραφεύς τής κοινω
νικής σάτιράς ό «Χάσης». Φθάνει μέ σώμα έκατόν καί πλέον συμπατριωτών του 
είς τήν Πελοπόννησον, ή δέ συμβολή του δέν είναι άσήμαντος. θά γράψη σχετικά 
ό ιστορικός Γιάννης Κορδάτος: «"Οταν ή έπανάσταση έπνεε τά λοίσθια, γιατί οί 
όρδές τοΰ Ίμπραήμ είχαν κυριεύσει τό Μεσολόγγι καί ή ένδοξη φρουρά του έφθασε 
στό Ναύπλιο, ό Γουζέλης δέν κάθησε μέ σταυρωμένα χέρια. Ένώ οί πιο πολλοί 
άπό τούς άγωνιστάς είχαν λιποψυχήσει καί οί προύχοντες άρχισαν νά φεύγουν, 
αύτός στάθηκε κολώνα άλύγιστη...»

Κεφαλλήν ήτο ό Αναστάσιος Φωκάς, ό όποιος προσδιώρισε τό πλοΐον του, μέ 
τό έξ 70 έπτανησίων πλήρωμα, είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ ’Έθνους. Καί Ζακύνθιος ό 
όνομαστός δΓ άφιλοκέρδειαν Γ. Δενδρολίβανος, ο οποίος πολέμα μέ τό πλήρωμά 
του είς Πάτρας, Νεόκαστρον καί Ναύπακτον, αιχμαλωτίζει 10 τουρκικά πλοΐα καί 
στέλλει τά πολεμοφόδια καί τά τρόφιμα είς τό Μεσολόγγι.

Μεταξύ τών ήρωϊκώς πεσόντων είς τό Βασιλάδι κατά τήν Β' πολιορκίαν τοΰ 
Μεσολογγίου περιλαμβάνονται Έπτανήσιοι (Ρουμελιώτης, Πεταλούδας, Γιακου- 
μίτσης)' αί δέ θυσίαι τών Έπτανησίων ιδίως είς χρειώδη, τά όποια έστελλον είς 
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τό Μεσολόγγι, είναι αφάνταστοι. Σώμα Έπτανησίων μάχεται εις τά Μέγαρα ύπό 
τόν Δ. Ευμορφόπουλον και εις Αστρος υπό τόν Δανιήλ Παναν εύφημοΰνται εις 
τήν μάχην παρά τό Χαϊδάρι καί διακρίνονται εις τάς περί τήν Άκρόπολιν τών ’Αθη
νών συγκρούσεις, δπου πίπτει ό γενναίος έπτανήσιος συνταγματάρχης Ίγγλέσης.

Έγκώμιον αύτών πλέκει ό ιστορικός ’Ιωάννης Φιλήμων εις τό «Δοκίμιον Ιστο
ρικόν περί τής Ελληνικής Έπαναστάσεως» (τόμος 3ος). Γράφει:— «Οί Ίόνιοι, 
πάντοτε θαυμαστοί έπί μεγαλοψυχία, κατέστησαν ήδη θαυμαστότεροι διά τό έξαί- 
ρετον αίσθημα καί τόν άποφασιστικώτατον χαρακτήρα δν έδειξαν. Εί καί μή διε- 
τέλουν υπό την Τουρκοκρατίαν, αύτοί συνεμερίσθησαν καί ήδη, ώς καί κατά τό 
1769, του πνεύματος τής έπαναστάσεως, ώς άλλοι τουρκοκρατούμενου Εί καί έπέ- 
βαλεν αύτοΐς ή αγγλική προστασία τήν ουδετερότητα, καί ταύτην δΓ δλων τών 
βιαίων μέτρων, αύτοί ύπερβαίνοντες παν πρόσκομμα καί πάντα φραγμόν, τά πάντα 
δέ άπαρνούμενοι ένώπιον τοΰ ελληνικού καθήκοντος έδραπέτευον εις τόν άγώνα, 
διιότι έθεώρουν αύτόν, ώς καί ήτο, ούχί μερικήν τής Πελοποννήσου, άλλ’ άπάσης 
τής Ελλάδος ύπόθεσιν. Έδραπέτευον άληθώς πλήθος πολύ Ελλήνων έκ τών ύπο- 
κειμένων τή Τουρκία έπαρχιών’ αλλά μετά τοΰ αισθήματος τούτων ήνοΰτο καί ή 
ανάγκη' τούς δέ Ίονίους έκίνει μόνον καί καθαρόν τό αίσθημα. Προς άπόδειξιν 
δσων λέγομεν, αρκεί παρά παν άλλο, άν παρατηρήση τις, δτι, καθώς έν ταΐς 'Ηγε- 
μονίαις μετά τοΰ Ύψηλάντου, οϋτω καί έν τή μεσημβρινή Έλλάδι λογίζονται αυτοί 
έν τοΐς πρώτοις, ολίγοι μέν τόν αριθμόν, αλλά έκλεκτοί προς τόν πόλεμον».

Εις δσα άνεφέρθησαν διά τήν συμμετοχήν τών Έπτανησίων εις τόν ’Αγώνα τοΰ 
1821 πρέπει νά προστεθή ή κάθοδος εις τήν Στερεάν 850 Λευκαδίων, οί όποιοι, 
χωρισθέντες εις λόχους, έπολέμησαν ύπό τούς Σ. Χαλικιόπουλον, Μ. Γκύλην, θ. 
Ψιλλιανόν, Τάργαν, Σικελιανόν, I. Λαυράνον, Γ. Βερύκην κ.ά.

Οί Έπτανήσιοι θλίβονται διότι είσέδυσε τό μικρόβιον τής διχονοίας μεταξύ τών 
αγωνιστών αί προσπάθειαι των νά συμφιλιώσουν τούς άντιμαχομένους είναι πολύ 
συγκινητικοί. Δραματικήν έπί παραδείγματι έκκλησιν θά κάμη ό Κωνσταντίνος 
Γεροστάθης, εις τών έφορων τής Κερκύρας· θά γράψη προς τό νομοτελεστικόν τοΰ 
Κουντουριώτου «Ή αλλαγή τοΰ έκτελεστικοΰ έκαμεν δλην τήν καλήν έντύπωσιν... 
Άλλ’ αφήσατε τάς άντιπαθείας· τά πράγματα τής Ελλάδος έχαλαρώθησαν δΓ 
αύτάς. Έάν αγαπάτε τήν έλευθερίαν καί τά παιδιά σας, ένωθήτε μια ψυχή εις 
κοινήν ώφέλειαν».

θά καταλήξω εις τήν άνεκτίμητον προσφοράν τών Έπτανησίων εις τάς περί 
τό Λάλα μάχας. Διά νά έδραιωθή ή έλληνική έπανάστασις, κατά τό πρώτον έτος 
τοΰ πολέμου, έπρεπε νά έξουδετερωθή ή ισχυρά δύναμις τών Τουρκαλβανών τοΰ 
Λάλα, κωμοπόλεως μεγάλης καί πλούσιας εις τό δασώδες όρος τής Φολόης εις 
’Ήλιδα· άπητεϊτο νά πολιορκηθή έκ τοΰ πλησίον τό οχυρόν αύτό, τοΰτο δέ θά 
ήτο άδύνατον νά έπιτευχθή έάν δέν έβοήθει ή αδελφή Επτάνησος δΓ ένόπλων άν- 
δρών καί τηλεβόλων. Περίπου 40ύ Ζακύνθιοι (ύπό τούς άδελφούς Καρβασαίους, 
Γεώργιον ΣολωμοΟ, Αναστάσιον Γιαννικέσην, Δημήτριον Πεθαμένον, Παναγιώτην 
Στούρτσαν, Μερκάτην, Παύλον Άντσετίρην καί τόν κατ’ έξοχήν ηρώα Διονύσιον 
Σεμπρικόν) καί 450 Κεφαλλήνες (ύπό τούς Ευαγγέλην Πανάν, Γεράσιμον Φωκάν, 
Κωνσταντίνον Μεταξάν καί Άνδρέαν Μεταξάν) συντελοΰν διά τής διαγωγής των καί 
τής αρετής των κατά τήν μάχην ώστε νά συντριβοΰν οί Λαλαΐοι καί νά άποσυρθοΰν 
εις Πάτρας. Χαρακτηριστικοί τοΰ ήθους καί τής συναισθήσεως τοΰ χρέους των 
ύπήρξαν αί δηλώσεις προς τούς Πελοποννησίους τοΰ άρχηγοΰ Κόμητος Άνδρέα Με- 
ταξά, ό όποιος άπέβη ή δραστηριωτέρα μορφή μεταξύ αύτών. Εις στιγμάς άμφι- 
ταλαντεύσεως ό Έπτανήσιος αρχηγός δηλοΐ: «'Η άπόφασίς μας είναι νά κάμωμεν 
τό χρέος μας- καί χρεωστοΰμεν νά σάς εϊπωμεν δτι καί άν ύμεΐς αναχωρήσετε, 
οί Έπτανήσιοι θέλωμεν μείνει εις τάς θέσεις μας». Χάρις εις τήν έπιμονήν του ένί- 

κησαν εις τό Λάλα, αλλά αί άπώλειαί των ύπήρξαν σημαντικά? μεταξύ τών πλη
γωμένων ήτο ό ίδιος ό Μεταξάς.

* * *

Οί Έπτανήσιοι μετά τήν έστω καί πρόσκαιρον πολιτικήν αύτονομίαν των τοΰ 
1800—1807 τής «Ίονίου Πολιτείας», (οπότε ούσιαστικώς έδημιούργησαν τό πρώτον 
ανεξάρτητον έλληνικόν κράτος), μετά τήν στοιχειώδη κοινωνικήν χειραφέτη- 
σιν έπί Γαλλοκρατίας, μετά τήν ΐδρυσιν τοΰ έλευθέρου Έλληνικοΰ κράτους καί τέ
λος μετά τήν θεμελίωσιν τής Γαλλικής Δημοκρατίας τό 1848 (οπότε ζωογόνος αΰρα 
έπνευσε εις δλην τήν Εύρώπην) ήρχισαν νά άντιδροΰν βιαιότερον κατά τής αγ
γλικής κατοχής· δύναται δέ νά συνοψισθή ό πολύπλευρος καί χωρίς συμβιβασμούς 
άγών εις ένα σύνθημα «άντίδρασις μέχρις ένώσεως μέ τήν Ελλάδα».

Τρία κόμματα ύπήρχον έν Έπτανήσω κατά τήν άγγλικήν κατοχήν:— 1) Τών 
«Φιλελευθέρων» ή «Ριζοσπαστών» δυσπιστούντων εις πάσαν πράξιν τών ’Άγγλων 
καί προσπαθούντων νά έρεθίσουν αύτούς εις αύθαιρεσίας, ώστε νά καταστή περισ
σότερον μισητός ό ξένος ζυγός. 2) Τών ολίγων «Μετριοφρόνων ή Μεταρρυθμιστών» 
οί όποιοι έζητουν δΓ ηπίου ένεργείας μεταρρυθμίσεις προς βελτίωσιν τοΰ καθεστώ
τος, καί 3) Τών έλαχίστων «Καταχθονίων ή Όπισθοδρομικών», οί όποιοι δέν ήθελον 
καμμίαν αλλαγήν τοΰ καθεστώτος.

Αλλά ποιον τό σύνταγμα, τό όποιον έξεπόνησε ό ίδιος ό πρώτος άρμοστής 
Maitland καί έθεσεν εις έφαρμογήν άπό τοΰ 1817 μέ φυλακίσεις καί άπειλάς; Προ- 
εβλέπετο 1) Γερουσία: έκτελεστική έξουσία, δπου ούσιαστικώς ή «αγγλική προ
στασία» ήλεγχε τάς ψήφους. 2) Βουλή έκ 40 μελών: νομοθετική έξουσία· δπου 
πάλιν εΐχεν φωνήν ή «προστασία», διότι τά 11 μέλη δέν έξελέγοντο, έκαλοΰντο δέ 
αύτά «αύθύπαρκτα ή ολοκληρωτικά» καί ήσαν ό πρόεδρος τής Γερουσίας, 5 Γερου- 
σιασταί, 4 ’Έπαρχοι τών τεσσάρων μεγαλυτέρων νήσων καί εις έκ περιτροπής τών 
μικροτέρων καί 3) Δικαστική έξουσία- δπου 2 έκ τών μελών τοΰ Άνωτάτου Συμ
βουλίου τής Δικαιοσύνης ήσαν ’Άγγλοι, τά δέ ύπόλοιπα ύπεδεικνύοντο ύπό τής 
Γερουσίας τή έγκρίσει τοΰ ύπάτου άρμοστοΰ. Δηλαδή ό άρμοστής άνεγνωρίζετο 
ύπέρτατος νομοθέτης καί δικαστής· είχε τό δικαίωμα διαλύσεως τής Βουλής καί 
αναβολής συνεδριάσεων αύτής, αστυνομικήν έξουσίαν μαζί μέ τόν ’Άγγλον στρατιω
τικόν διοικητήν καί λογοκρισίαν άμεσον έπί τοΰ τύπου. Δέν έγίνετο καθόλου λό
γος εις τό Σύνταγμα ούτε περί τοΰ δικαιώματος τοΰ ψηφίζειν εις δλους τούς πολί- 
τας, ούτε περί τών βασικών άνθρωπίνων δικαιωμάτων:— τής έλευθερίας λόγου 
καί σκέψεως. Δικαίως λοιπόν ό πολύς Φώσκολος τό έχαρακτήρισε ώς «τό πρώτον 
καί μοναδικόν παράδειγμα πολιτικού μηχανουργήματος έν τή ιστορία τής διπλω
ματίας τών συνταγμάτων καί τών κυβερνήσεων»· ό δέ ’Άγγλος βουλευτής Hume 
διεκήρυξεν δτι «...ύπό τό πρόσχημα άντιπροσώπου τής κυβερνήσεως άπεκατεστάθη 
εις τάς νήσους απόλυτος δεσποτισμός, περισσότερον απεχθής καί μισητός παρά ή 
τυραννία, ή όποια βασιλεύει έν Τουρκία καί έν Περσία».

Γνωστή ή συμπεριφορά τών ’Άγγλων δταν οί λαοί άφυπνιζωνται καί ζητούν 
έθνικήν έλευθερείαν:— ’Ή άποβάλλουν τό προσωπεΐον, οπότε ακολουθούν έκτελέ- 
σεις, δημεύσεις, έξορίαι καί παντός είδους καταπιέσεις. ’Ή παρουσιάζονται ώς 
είρηνοποιοί καί ύπόσχονται ύλικήν εύημερίαν, ασφάλειαν, προβάλλουν δέ τόν έκ- 
πολιτιστικόν των ρόλον καί τήν ικανότητά των νά διοργανώσουν τήν κυβερνητικήν 
μηχανήν. 7Ητο δμως πολύ φυσικόν νά μή δυνηθοΰν νά έξαπατήσουν λαόν, ό όποιος 
έπί πέντε έκατονταετηρίδας έγνώρισε τά κακά τής ξένης κυριαρχίας. «’Αγαθή 
κυβέρνησις ύπό ξενοκρατίαν άδύνατον νά υπάρξη» έλεγεν άποφθεγματικά ό Ήλίας 
Ζερβός, τρεις φοράς έξορισθείς διά τούς άγώνας του. Ό ίδιος εις άλλην περί- 
πτωσιν θά γράψη: «“Οπου ξένος βασιλεύει καί δή μετ’ απολύτου έξουσίας, τά 
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πάντα ψεύδος είσι καί σκιά· ό νόμος έκεΐ είναι ένέδρα, ή δικαιοσύνη σκευωρία, 
ή αρετή έγκλημα, ή έλευθερία κακούργημα, ή πατρίς κενόν όνομα καί αύτή ή 
οικογένεια πηγή ανεξάντλητος πικριών καί όδύνης. ‘Όθεν εις τήν έθνικήν μόνον 
άποκατάστασιν δέον ν’ άποβλέπη ό ’ I όνιος λαός ώς εις τέρμα τών συμφορών».

Οί Ριζοσπάσται χαρακτηριζόμενοι διά τής σφοδρότητος τοΰ άγώνος, βασιζόμε
νοι έπί λαϊκού έρείσματος, κυριαρχούν βαθμηδόν εις τήν Βουλήν καί έπιτυγχάνουν 
ψηφίσματα ως τό τής θ' Βουλής τό 1850 διά τοΰ όποιου ύπογραμμίζονται τά 
«απαράγραπτα δικαιώματα τής ανεξαρτησίας, κυριαρχίας καί έθνικότητος, τών ό
ποιων ό Επτανησιακός λαός έστερεΐτο άπολαυής»· καί τής ΙΑ' Βουλής τοΰ 1859 
έχον ώς έξής: «Ή Βουλή θεωρούσα τήν μεταρρύθμισιν τού συντάγματος ώς άντί- 
δρασιν κατά τής έθνικής άποκαταστάσεως καί παράτασιν τής προστασίας έν Έπτα- 
νήσω, κηρύσσει συμφώνως ταΐς άποφάσεσι τής ένδεκάτης Βουλής, αντεθνικήν οίαν- 
δήποτε απόπειραν συνταγματικής μεταρρυθμίσεως».

Εις τήν Βουλήν έδρασαν άνδρες μαχητικοί, οί όποιοι έπέμειναν μέχρι τής τελι
κής νίκης, πολλοί δέ έξ αύτών πολλά έπαθον: Μερικοί έξ αυτών, ό Άνδρέας Μου- 
στοξύδης (ιστοριοδίφης έκ τών πρώτων άντιπολιτευομένων), ό Ήλίας Ζερβός, ό 
Γεράσιμος Λιβαδάς, ό Διονύσιος Ρώμας, ό Ναπολέων Ζαμπέλης, ό ’Ιωσήφ Μομφερ- 
ράτος, ό Τηλέμαχος Παΐζης, ό Δημήτριος Καλλίνικος, ό Σταμάτιος Πυλαρινός, ό 
’Ιωάννης Τυπάλδος, ό φλογερός ρήτωρ Κωνσταντίνος Λομβάρδος, ό ’Ιωάννης Μα
ρίνος, ό Ναθαναήλ Δομενεγίνης (ό όποιος έπεσε ύπέρ πατρίδος), ό Φραγκίσκος 
Δομενεγίνης, ό Γ. Βερύκιος, ό Α. Σ ιγούρος, ό Γ. Σέρβος καί ό Άριστοτ. Βαλαω- 
ρίτης, τοΰ όποιου οί λόγοι, πλήρεις πάθους, έθέρμαναν τήν IB' Βουλήν καί τούς 
Πανέλληνας: «Είναι πνιγηρά ή ατμόσφαιρα τής Επτάνησου. Άπηυδήσαμεν κοι- 
μώμενοι έπί τοσοΰτον χρόνον ύπό σκιάν κυπαρίσσου καί ιτέας. Αί χεΐρες ήμών είσί 
σθεναραί, αισθάνονται τό καθήκον νά δράξωσι τά όπλα ύπέρ τής κοινής πατρίδος’ 
οί πνεύμονες ήμών ύγιεΐς έπιποθοΰσι ζωτικόν άέρα ν’ άναπνεύσωσι. Τί μας κρα
τείτε, τί μας θυσιάζετε; θέλομεν νά ζήσωμεν, ό μαρασμός κατέφαγεν ήμας’ τά 
σπλάχνα ήμών φθείρονται, γηράσκομεν έν τή νεότητι... Πρόωροι ρυτίδες χαράσ- 
σονται έπί τοΰ μετώπου ήμών καί ή κόμη λευκαίνεται... Τό παν σήπεται, τό παν 
συντρίβεται, τό παν κατερημοΰται... Έχομεν άνάγκην έθνότητος, έχομεν ανάγκην 
μέλλοντος... Τί μας κρατείτε, τί μάς θυσιάζετε; 'Η διάνοια, ή ψυχή ήμών είσίν 
άλλαχοΰ έστραμμέναι...».

θά καταλήξω άναφέρων τούς πολιτικούς συλλόγους «‘Ένωσις», «’Αναγέννη
σις», «’Αδελφότης», οί όποιοι έκράτησαν ύψηλά τό έθνικόν φρόνημα. Επίσης τόν 
άνεκτίμητον διαφωτιστικόν ρόλον τών Επτανησιακών έφημερίδων, ώς αί «Ελλάς», 
«Φιλελεύθερος», «’Αναγέννησις», «Ρήγας», «Φιλαλήθης», «Μεσόγειος», «Αιών», 
«Πατρίς», «Μέλλον» καί «Φωνή τοΰ Ίονίου», οί συντάκται τών οποίων ύπήρξαν έρ- 
μηνευταί τών έθνικών πόθων καί καθοδηγηταί τοΰ έπτανησιακοΰ λαοΰ.

Τό παράδειγμα τοΰ χωρίς ύποχωρήσεις άγώνος τών Έπτανησίων διά τήν 
Ένωσιν καί μόνον αύτήν καί ή τελική νίκη των άς χρησιμεύση εις ήμας τούς 
‘Έλληνας Κυπρίους κατά τούς χαλεπούς καιρούς τούς όποιους διερχόμεθα.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Α. ΠΕΡΝΑΡΗ

ΝΕΛΛΑ

Παράξενο μιά πικρή ρίζα 
νά ύψώνεται σέ μελίρρυτο ύπερο 
καί τή στιφή γέψη τής ζωής ν’ άπαλύνη άπρόσμευτη εύτυχία. 
Εσπέρα.
‘Ένα κορίτσι αντικαθιστά τόν ήλιο πού έσβησε, 
δυο χείλη διαστέλλονται σέ κρουνούς κρυστάλλινου φωτός. 
‘Η δημιουργία τής διαδοχής στον άτέρμονα χρόνο 
τών καταστάσεων πού ρίχνουν άπ’ τήν αγκάλη τής δουλειάς 
στον κόρφο τής γυναίκας πού ξεκουράζει 
μέσα στήν άσθματική του δίνη !

Σμίγοντας χρώματα στήν παλέτα τών οραμάτων 
πραγματοποιώ στον καμβά τής φαντασίας 
τήν πολιτεία τής χαράς 
καί τραγουδώ.
τραγουδώ τά μάτια σου 
ώς θά τραγούδαγα τήν μπλάβα νύχτα 
πού απανωτές τή σπαθίζουν γελαστές άστραπές. 
Τραγουδώ τά στήθια σου πού άνεβοκατεβαίνουν τρομαγμένα 
σάν λικνίζουν τούς πόθους, 
ώς θά τραγούδαγα τήν κυματοΰσα θάλασσα.
Τραγουδώ τό κορμί σου 
ν’ άνταριάζη σέ δυο άντρίκια μπράτσα, 
ώς θά τραγούδαγα τις καμπύλες τής κοιλάδας τοΰ Σαρών 
καί τών αμπελώνων τοΰ Ένγαδδί, 
πού θυσιάζουν 
κάτω άπ’ τις έξομολογήσεις τοΰ Γεροσολυμίτικου ήλιου 
άνατριχιάζουν στά χάδια τοΰ βραδυνοΰ άγεριοΰ, 
ήδονίζονται κάτω άπ’ τό ύνί τοΰ ίδρωμένου ζευγολάτη.

Υμνολογώ τούς θησαυρούς τής ψυχής σου, 
ώς θά ύμνοΰσα τών Σεραφείμ τό άπιαστο κάλλος, 
πιο λευκό άπό Ζακυνθινό μπουγαρίνι, 
πιο εύωδάτο άπό Κεφαλλωνίτικη γαρδένια 
καί σφραγίζω τό πεντάγραμμο 
μ’ ένα φιλί δίχως τέλος.

ΑΝΤΗΣ ΠΕΡΝΑΡΗΣ
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ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ο ΠΑΠΑΣΤΕΓΓΑΣ
(Ιστορικό διήγημα τοΰ ’Αγώνα)

Στό μεγάλο αγώνα τής Κύπρου γιά λυτερηά, οί παπάδες παίξαν σοβαρό ρόλο. 
Λειτουργοί τοΰ Υψίστου, καί λειτουργοί τής ΕΟΚΑ. Γιά τήν Ελλάδα καί τή 
Λευτερηά! Κι’ οί δυο θεότητες ήταν, καί θέλανε τούς λειτουργούς των! ’Έπειτα 
κι’ δ άγώνας ήταν «υπέρ Πίστεως καί Πατρίδος». ’Ακόμα κΓ ή άγάπη κΓ ή 
άφοσίωση πού είχανε τά μέλη τής ΕΟΚΑ μεταξύ τους, κι’ οί ήθικοί κανόνες 
πού ρύθμιζαν τις σχέσεις άνάμεσά τους είχαν θρησκευτικό χαραχτήρα. Κι’ ή πα
ράδοση άκόμα τοΰ ρόλου τών παπάδων και τών έπισκόπων τοΰ 21 στόν Μεγάλο 
’Αγώνα ήταν τόσο έντονη στή συνείδηση τοΰ λαοΰ καί τοΰ κλήρου.

Λειτουργοί τοΰ Ύψίστου λοιπόν καί λειτουργοί τής ΕΟΚΑ. Κίνδυνοι, θυσίες, 
ύλικές, βασανιστήρια, φυλακίσεις, τίποτε άπ’ δλ’ αύτά δέν τούς έσκιαζε. Κατη
χητές, όργανωτές, παρήγοροι τών θυμάτων, αγωνιστές, αιχμάλωτοι, έδιναν παντού 
τό παρόν, ένα παρόν γεμάτο άφοσίωση, εύλάβεια, πίστη, ανθρωπισμό, άγαθότητα, 
έμπιστοσύνη.

Στήν τάξη τών παπάδων - Έόκατζηδων άνήκε κι’ ό Παπασουρμελής άπό τήν 
Κυπερούντα, τό Σούλι τής ΕΟΚΑ. "Ενας πάπαρος ίσα μέ κειπάνω, ψηλός, ηλιο
καμένος, ρωμαλέος, μέ ψυχή παιδιοΰ. Τις Κυριακές ιερουργός τοΰ Ύψίστου λει
τουργούσε, ξομολογούσε, νουθετούσε, μεταλάβαινε τούς χωριανούς «μετά φόβου 
θοΰ...». Τις καθημερινές άμπελουργός δεντροκόμος. Τις νύχτες; ’Ά! Οί νύ
χτες ανήκαν στήν πατρίδα! Ό Παπασουρμελής ήταν άγνώριστος. Ό έχθρός είχε 
τή δύναμη, ήταν πανούργος, σκληρός, απάνθρωπος. Εννοούσε νά διατηρήση τή 
σκλαβιά μέ όποιαδήποτε θυσία στήν Κύπρο. Δέν έκανε καμιά διάκριση άνάμεσα 
στόν αγωνιστή καί τόν πολίτη, τόν άντρα καί τό παιδί. Δέ ξεχώριζε άκόμα ούτε 
γυναίκα. "Ολοι ήτανε μέλη τής ΕΟΚΑ, γνώριζαν τά μυστικά της, κι’ έπρεπε νά 
τού τά παραδώσουν. Νά πνίξη τόν αγώνα στό αΐμά του μιά ώρα άρχήτερα! 
’Έτσι εφεύρε αφάνταστα βασανιστήρια, πού θά τά ζήλευαν κι’ οί Γερμανοί τού 
Χίτλερ. Εφάρμοζε στούς αιχμαλώτους τεχνητό πνιγμό μέ τό άδιάβροχο, τούς 
έκαιγε μέ τό τσιγάρο, έμπηγε σούβλες στά νύχια, τούς κλωτσούσε στά άπόκρυφα, 
τούς έδενε τά μάτια τούς άνέβαζε ψηλά καί τούς έριχνε στό κενό κΓ άλλα.

Ό Παπασουρμελής τά ξαιρε δλα αύτά, μά δέν τόν τρομάζανε. Ήταν έτοι
μος γιά δλα. Εξηγημένα πράγματα δμως! Άντρίκιες δουλειές. ’Όχι μπαμπε
σιές ! Μονάχα στρατιώτες.

—Τούς άφοους τού θεού!, έλεγε. Νά τά βάλλουν μέ τές γεναΐτζιες τζιαί 
τά μωρά'; ’Έν νεν έτσι πού κάμνουν οί άθρώποι οί τίμιοι!

Ό ίδιος φερνόταν σάν άντρας. Τά βάζε μονάχα μέ τούς στρατιώτες. "Οπου 
ένέδρα, δπου σαμποτάζ, πρώτος καί καλύτερος. Μέ τούς στρατιώτες ήτανε αν
δρισμός, έθνική άξιοπρέπεια, χριστιανική πίστη — ό Παπασουρμελής άνακάτευε 
καί τήν πίστη άπό πεποίθηση — κι’ δποιος δέν έκανε τό καθήκον του, ήτανε 
άνάξιος άντρας, ανάξιος "Ελληνας, ανάξιος Χριστιανός!

—Μά, Παπά μου, τού πα κάποτε, έσύ, παπάς, μέ τά γένεια, ξεχώριζες άπό 
τούς άλλους. Δέ φοβόσουνα, μή σέ άναγνωρίσουν οί Εγγλέζοι;

Γέλασε μέ τήν αφέλειά μου.
—Μέ παπάς ήμουν, μέ γένια εΐχα! Εΐχα ένα πουλόβερ μάλλενο, τζΓ έναν 

πανταλόνιν χακκί, παληόν, στρατιωτικά, τζιαί τά δκυό. Τήν νύχταν ό παπάς 
έπέτασσεν τά ράσα, τζι’ έφόρεν τα τζιεΐνα. Τά μαλλιά μου τζιαί τά γένια μου 

έτύλιά τα μέ μιάν μαντηλιάν σκούραν. Καλό! Έπήαιννα έτσι;
Μέ τό πρόχειρο έκεΐνο καμουφλάζ ό Παπασουρμελής άναλάμβανε ρόλο στρα

τιωτικό, άδιαφορώντας γιά τις συνέπειες πού θάχε τυχόν άναγνώρισή του.
Τό σπήτι του στό χωριό ήταν άπ’ δλα. Γενικό στρατηγείο τής περιοχής, κέν

τρο κατασκοπείας, όπλοστάσιο, έργοστάσιο κατασκευής πυρομαχικών, αποθήκη. 
Έκεΐ φτάνανε οί διαταγές τού Διγενή καί διαβιβάζονταν στούς ομαδάρχες γιά 
έχτέλεση. Τις νύχτες μέσα στό σταύλο γιόμιζαν οί χειροβομβίδες, φυτιλιάζονταν, 
κι’ άποθηκεύονταν σέ κρύπτες. Ό Παπάς είχε τή γενική έποπτεία.

—Προσοχήν, κοπέλια! μακρυά πού τήν λάμπαν, τζιαί τά παρούδκια έν τζιαί 
σηκώνουν χωραττάδες! ’Έν παρούτιν τ’ δνομάν του!

Καί τό συνεργείο δούλευε, δούλευε, έντατικά «γιά τής πατρίδος τήν έλευθε- 
ρίαν»! "Οσο πού μιά μέρα οί Εγγλέζοι τσακώσανε τόν παπά στά πράσα, καί 
πήγε ή δική του έλευθερία μιά καί καλή.

Διηγείται ό ίδιος.
—Ήρταν μιάν ήμέραν τέσσερα αύτοκίνητα στό χωρκόν.
’Έρευνες! Ήρταν τζι’ έσσω μας. Άνακατώσαν μας παούλα, άρμάρκα, 

τραπέζια. Μέν άρωτάς! Έκάμαν μας γέρημους. "Οτι τζΓ έν ηΰραν τίποτε τζΓ 
άσάζουνταν 1 νά φύουν, ένας εΐδεν μιάν τρύπαν ψηλά στόν τοίχον. Βάλλουν μιάν 
τσαέραν 2, παρατηρούν... εΐντα νά δής! Τζιεΐνος ό πάνω δικλά 3 κάτω, άλλαξεν 
χρώμαν, τζΓ άπού κότσινος ππαντζιάριν, έγίνηκεν τζίτρινος λεμόνιν. ’Άλλαξα τζΓ 
έγιώ δμως χρώμαν! «Παναια μου», λαλώ πού μέσα μου. «Σίουρα έπιάαν μας». 
Άμμά έν τζΓ έχασά τα.

—Εΐνταν πόν τούτα, βρέ παληόπαπα; λαλεΐ έγγλέζικα νού Τούρκου, πού 
τού έκαμνεν τόν δραουμάνον4 ! ΤζΓ έκαμνές μας τζιαί τόν "Αϊον!

Ή Παναΐα μου, δοξάζω τ’ δνομάν της, έφώτισέν με.
—ΤζΓ εΐν ταν πού ξαίρω, γυιέ μου; λαλώ του. Εσού ξαίρεις!
’Ίσια έγίνην σιύλλος.
—’Έν ήξαίρεις ά! λαλεΐ μου... ’Έν ήξαίρεις, πώς τούτα έν ώρολογιακά μο- 

λυβοκόντυλα, πού βάλλουν στές πόμπες, τζιαί τσακρούν5 δ,τι ώραν θέλεις;
Έγιώ άτού πάλε. ’Έν τζΓ εΐσιεν άλλον τρόπον νά γλυτώσουμεν.
—Τζιαί πού νά ξαίρω, γυιέ μου, λαλώ του. Έγιώ πρώτην φοράν θωρώ έτσι 

πράματα. Γιά νάν τέθκοια, πού λαλεΐς, σίουρα έβαλέν τα κανένας σκούντρος8 
μου πόξω, έπίτηδες γιά νά μέ νοχοποιήση. θωρεΐς 7, ή τρύπα έν άννοιχτή π όξω...

Δοξάζω τ’ όνομά Της, πάλε έφώτισέν με.
—Πιάστε τον! κελεψιέες8 γλήορα, τζιαί τούτα οδλλα, άς τά πή στήν άνά- 

κρισιν, άν έσιει χάττιν 9 !
Έπιάαν μας κωλοσυρτόν 1θ τζΓ έσύραν μας μές στ’ αύτοκίνητον σάν τό 

σατσιίν 11.
Έπήραν μας στήν Όμορφίταν, έκαστιορίσαν 12 μας γιά νά τούς μολοήσουμεν 

δ,τι έξαίραμεν. ’Ήμουν άθρωπός τους; Στό τέλος έκλεισαν μας μές τήν 
Κοτσινοτριμυθκιάν 13 τζΓ έσαπίσαμεν ώς τό τέλος τού άγώνα. Εύτυχώς οί κο- 
πελλούες 14 τζΓ ή Παπαδκιά έσσω, έσυνεχίσαν τήν δουλειάν!

’Έτσι ό Παπάς έπήγαινε εύχαριστημένος στό στρατόπεδο, άφού ή δουλειά θά 
συνεχιζότανε.

* * *

Ό άγώνας τέλειωσε, ό Παπάς βγήκε άπό τά κρατητήρια, πήρε ξανά τό 
πετραχήλι καί τό μπολιαστήρι, καί παράτησε δλα τ’ άλλα. Μιά Κυριακή τόν 
βρήκα στό χωριό.

—Καλημέρα, Παπά μου, προσκυνώ! τού πα.
—Τόν θεόν τόν άγιον! Καλημέρα! καλωσώρισες!
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Στά χέρια του κρατούσε τή τσάπα. Τόν κοίταξα πειραχτικά.
—Μά τοΰτα κατάντησαν τά έργαλεΐά σου τώρα; "Αχ! Ποΰ αί παληές οί 

δόξες σου, Παπά μου!
—Αί! τώρα έξαναπιάσαμεν τήν στράταν τοΰ θεοΰ, εΐπε συγκαταβατικά. 

Τζιείνη ήταν ή στράτα τούς ’Εγγλέζους! Άναγκάσαν μας δμως. ’Έν τζΓ έφταί- 
αμεν έμεΐς!

—Ποΰ ναι ή στέγγα, Παπά;
—Ποιά στέγγα; έκανε απορημένος!
—‘Η στέγγα τοΰ Παπάστεγγα, είπα γελώντας. "Η νομίζεις πώς δέν τά μαθα; 
Γέλασε.
—Τοΰτα οδλλα έν δουλειές τοΰ Πουλλή. Δουλειάν έν έσιει νά κάμη!
—Ποιοΰ Πουλλή;
—Μά νομίζεις πώς εν έκατάλαβα; ’Έν ό Πουλλής πού σοΰ τά εΐπεν τοΰτα 

οΰλλα!
—Πουλλής, Ξηπουλλής! Δέν είναι αλήθεια;
Χαμογέλασε.
—’Άδε εΐντα λοής βκαίννει ό λόος!
—Λόος ψεματινός δέ βγαίνει, Παπα! είπα. Είναι ή δέν είναι αλήθεια;
—Νά σοΰ πώ, μοΰ λέει μέ συγκατάβαση, άμμά δϊ νά τό γράψης, τζιαί νά 

μας τούς βάλης πάνω στήν τζιεφαλήν μας!
—Καλά, καλά! εσύ πές μου!
Καί διηγήθηκε ό Παπάς μιά απίστευτη ιστορία, γεμάτη χρώμα, παλληκαριά, 

αρετή.
—"Ηρτεν ειδοποίηση, πώς δκυό αύτοκίνητα τούς Εγγλέζους έρκουνταν πού 

τόν ’Αμίαντον15 κάτω. Ύπολοΐσαμεν, πώς θά έφτάναν πάνω-κάτω μεσάνυχτα. 
"Ηταν ήμέρα Σάββατον! Γύρισημέρα Κυριακή. Νά λουτουρκήσω! 'Η δουλειά 
έν έσήκωννεν αναβολήν. Έμήνυσα μάνι μάνι τών κοπελιών τζΓ ήρταν έσσω μου. 
’Ήμαστιν οΰλλοι οΰλλοι τέσσερης’ τρεις τζιεΐνοι τζΓ ένας έγιώ. Έκαταρτίσαμεν 
τό σκέδιον, τζΓ εϊπαμεν νά πιάουμεν τές δκυιό κούρβες16 πόν πόξω πού τό χωρκόν, 
κανέναν μίλιν άπόστασιν. Έπιάσαμεν τέσσερης χειροβομβίδες, πό τζιεΐνες μέ τές 
τζεφαλάες τών σπίρτων τζιαί τά μαρτίνια μας, τζΓ έξεκινήσαμεν.

Οί δκυιό έπιάαν τήν πρώτην κούρβαν. Έγιώ μέ τόν άλλον έμείναμεν στήν 
δεύτερην. Έτζιεΐ, κατά τές έντεκάμισυ πάνω κάτω, άκούσαμεν τόν βουννισμόν 
τους βούννου βούννου... τζΓ έρκουνταν. Τήν ώραν πού έπέρναν τό πρώτον — ήταν 
πό τοΰν τά γέρημά τους τά ττάνκς — οί πρώτοι έρίψαν του τές χειροβομβίδες. 
Άμμά έφτασεν τζΓ πέρασαν. Τό άλλον έπροχώραν μέ τά φώτα άφτούμενα ϊ7 τζΓ 
έρκετουν. "Οτι ζτΓ έκόντεψεν, ξαπολώ του τήν χειροβομβίδαν, μπάααμ... ’Ίσια 
έγειρεν μέσ’ στόν κρεμμόν. Ό σύντροφός μου άρκίνησέν τους μέ τό μαρτίνιν 
μπάμ μπούμ μπάμ μπούμ.

Οί Εγγλέζοι άρκινήσαν φωνές, κλάματα, κακόν... «έλεος, ππίττι ππίττι».
"Αμα τζΓ έσταματήσαν οί φωνές, άψαμεν τά φανάρκα μας, έστρέψαμεν τά 

δπλα κατά πάνω τους, τζΓ έπροχωρούσαμεν. "Οτι τζΓ έφτάσαμεν κοντά, εϊδα- 
μεν πώς ήταν τέσσερης. Τούς τρεις, κατά πού έγειρεν τό αύτοκίνητον, έτσίλ- 
λησέν18 τους πού κάτω τζΓ έσκότωσέν τους. Ό ένας έγλύτωσεν.

—Πήαιννε, λαλώ τοΰ συντρόφου μου τζιαί πιάσ’ τά δπλα τους.
Έγιώ έκράτουν τό λιβόρβορον19 κατά τόν άλλον, πού είσιεν τά σιέρκα ψη- 

λωμένα. Οί έγγλέζοι έν τζΓ έχουν έμπιστοσύνην, κύριε! πρέπει νά γλέπεσαι20.
—Γκίβ δίς, λαλώ του, τζΓ έδειξά του τήν στέγγαν, πού ήταν δίπλα του. 

Μιάν στέγγαν! ’Ακούεις; θάμμαν!
"Οσον τζΓ εΐδεν με πού κοντά, πώς ήμουν παπάς, έκαμεν έτσι πάς τό μάου- 

λόν του, τζΓ έδειξέν με, τζΓ εΐπεν κάτι έγγλέζικα. Τάχατες «Εσού, παπάς 

άθρωπος, τζιαί κάμνεις έτσι δουλειές!»
Έγιώ έπήα κοντά, έπιαα τήν στέγγαν πού δίπλα του τζΓ έδειξά του τζΓ 

έγιώ τόν θόν πού πάνω, τζΓ εΐπά του:
—’Έ το! Τζιεϊνος έννά σάς δικάση τζιαί σάς τζΓ έμάς.
Άντάν τζΓ έδειξά του τόν θεόν, έμπηξεν κάτι παουρκές,21, έδειξέν μου τζιαί 

τζιεϊνος τόν θεόν, άννοιξεν τό σιέρκα του, τζΓ έσουζεν τήν τζιεφαλήν του. Τά
χατες «έσιεις τζιαί μοΰτρα τζιαί δείχνεις τζαί τόν θεόν!»

Έπιάαμεν τήν στέγγαν τζΓ έφύαμεν.
"Υστερα πού δκυό μέρες έπήρά την τοΰ Διγενή. «’Έλα, ’Αρχηγέ, λαλώ του, 

νά δής έν ταν πού σοΰ έφερα!» ΤζΓ έβκαλα πού κάτω πού τό ράσον τήν στέγγαν, 
τζΓ έδωκά του την.

Ό Διγενής, άμα τζΓ εΐδέν την, έσυγκινήθηκεν, τζΓ έβαλέν με μές στ’ άγκά- 
λια του τζΓ έφίλησέν με. «Μπράβο, βρε Παπά μου» λαλεϊ μου. «ΤζΓ ’γιώ έτσι 
σέ θέλω! Λεβεντόπαπαν! Τό δπλον τούτον θά τό κρατάς εσύ γιά άσφάλειάν σου. 
Έσύ τό πήρες, έσύ νά τό κρατάς!»

Τήν άλλη μέρα Παπασουρμελής δέν ύπήρχε. Τή θέση του πήρε ό Παπα- 
στέγγας! ’Ίσα μέ σήμερα.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

1) έτοιμαζόντουσαν. 2) καρέκλα. 3) γυρίζει τό βλέμμα. 4) μεταφραστής. 5) σκάνε. 6) έχθρός. 
7) βλέπεις. 8) χειροπέδες. 9) τόλμη. 10) τραβηκτόν. 11) σακκούλα. 12) έβασάνισαν. 13) Κοκκινοτρυ- 
μιθιά. 14) κόρες, οί θυγατέρες του. 15) μεταλλείο της Κύπρου. 16) στρίψιμο. 17) άναμμένα. 18) πλά
κωσε. 19) ρεβόλβερ. 20) προσέχεις. 21) φωνές δυνατές.

Μ1ΧΑΛΗ ΠΑΣΙΑΡΔΗ

ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Μιλούσε παράξενα· έλεγε: «κάθε άνθρωπος 
είναι καί μιά δυνατότητα». Τά μάτια του 
άνάβαν σάν δυό φώτα τροχαίας στό δρόμο. 
"Οταν ήρθε ή βροχή κανείς δέν τήν περίμενε. "Ολα 
σαρώθηκαν. Τά μάτια του δμως φέγγανε έκεΐ, 
σάν δυό χέρια άπλωμένα, έξω άπ’ τή βροχή καί τή σύγχυση.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ
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Ν. ΣΠΑΝΟΥ

ΕΑΡΙΝΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

Δεύτε τελευταίου ασπασμόν!
Τό κόκκινο ρόδο κοιμάται κλειστό 
κι’ ό κρίνος λευκός 
έγειρε 
τήν σεμνή κεφαλή 
στό στήθος τών ξανθών εφήβων. 
Δεΰτε οί ζωντανοί!
'Η άγάπη τής άνοιξης πόθησε 
τήν φαιά γαλήνη τής γής· 
ή άγάπη σάν πεταλούδα 
ταξιδεύει.

Επιτάφια πλάκα — λευκό μάρμαρο 
πάνω στον άβρό βλαστό τής νιότης 
πάνω στά χαμόγελα 
αυτών πού ξάπλωσαν σέ μακάριον ύπνο 
στήν άνώδυνη κοιλάδα τοΰ κλαυθμού.

Ό ούρανός κι’ οί φλόγες του 
ή κατάρα πού ταξιδεύει 
καί πάντα μένει στήν άθώα παλάμη 
τά κλειστά μάτια 
κι’ οί προσδοκίες...

Ακολουθία ικεσίας*  
πόνος δεμένος κόμπο 
στήν άκρη 
τοΰ μαύρου μαντηλιού*  
πετραχήλι μαύρο 
καί τό θυμιατήρι νά καίη λιβάνι 
δίπλα στις πόρτες μας 
στό προσκέφαλο τών παιδιών μας 
πού πέθαναν στήν άνθοφορία τής άνοιξης.

Τό άρμα τής άδικίας στούς δρόμους μας.

Ό ’Άγγελος τ’ ούρανού 
έφερε στό φρύδι τής μέρας 
ροδαλή τήν αύγή 
καί στάθηκε θλιμμένος 
μέ φτερά διπλωμένα 
δίπλα στήν πενθοφόρο γυναίκα 
πού ζώστηκε τό πέπλο 
τό πορφυρό 
τών δακρύων.

Φωνές άνήμπορες 
καρπός τής όδύνης

χάνονται στό κύμα τού πένθους 
σμίγουν τήν ώδή τής καμπάνας 
πού ταξιδεύει σημαίνοντας: 
«’Αλληλούια, άλληλούϊα...»

Δεΰτε οί ζωντανοί πού χάνεστε! 
τ’ άπομεινάρια τών δακρύων 
κοιμούνται στούς τάφους.
Βαριά ή μερίδα τής άδικίας. 
"Ωρα τής έσχατης κρίσης.
Ό "Αδης δέν χορταίνει 
τήν άπληστία και τό κρίμα 
τ’ άνθρώπου*

ή άβυσσος δέν ζεύεται 
στήν χάρη τής άγάπης.

Τό Θυμιατήρι καίει λιβάνι 
κι’ ή καμπάνα 
σημαίνει τό χάος.
Στό ψηλό καμπαναριό. 
Και στήν καρδιά μας.

Φ
Φ. ΣΤΑΥΡΙΔΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
Νά φοβάστε τήν άλλη σκιά 
πού δέν σάς άκολουθεΐ 
πού δέν κρατιέται 
στον έπιμελημένο περίγυρο τής παρουσίας σας 

παίρνει κάποτε τό προβάδισμα καί 
μέ τήν άνάλογη κλίση τοΰ φωτός 
προδίδει τό άληθινό παράστημά σας 

τή συναντάτε κάποτε νά περπατά 
άντίθετα μέ σάς 
καί διερωτάστε ποιο παιγνίδι παίζεται 
άναθυμούμενοι 
ίσως μέ κάποια διάθεση νά συγχωρήσετε 
ίσως μέ κάποια ύπαναχώρηση άπό τις άρχές σας 
πρόσωπα που θάταν καλύτερα νά τά είχατε ξεχάσει.

Κι άκόμα

ΝΙΚΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

πιο πολύ νά φοβάστε τήν άλλη σκιά
δταν στ’ άστεΐα μπλεχτή μέ τήν άπλή σκιά πού σάς άκολουθεΐ
καί σάς στέρηση τή δυνατότητα
ν’ άναζητήσετε
ένα πιθανότερο σύνορο έλευθερίας.

ΦΟΙΒΟΣ ΣΤ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
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ΦΡ. Π. ΒΡΑΧΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ*

* "Ομιλία στόν έπί τη έθνικη έπετείω έορτασμόν τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, Κύπρου (24.3.965).

Τό Είκοσιένα, πού ύπήρξε τό γενέθλια έτος τοΰ Νεοελληνισμοΰ, αποτελεί καί 
τό σημαντικότερο πρίσμα κάτω άπό τό οποίον μπορούμε νά κατοπτεύσωμε τή 
σύγχρονη μοίρα μας. Φυσικά, μέσα στήν Ελληνική Ιστορία, όπου ή συνεχής ροή 
τών πραγμάτων καί τών έναλλασσομένων φάσεων καλύπτει τήν τεράστια χρονική 
έκταση τών τριών χιλιετηρίδων, δέν ύπάρχει τίποτα πού νά είναι δυνατό νά άπο- 
μονωθή έναντι αύτοΰ πού είναι καί διαρκώς γίνεται ό έλλην’ ή φύση μας καί ή 
ζωή μας ούδέποτε παύει νά άρδεύεται ή καί συχνά νά προδιαγράφεται άπό τό 
παρελθόν, έφ’ δσον ή φυλετική μας προσωπικότης δέν είναι παρά σύνθεση τών 
καταβολάδων τών άρχαίων καί τών βυζαντινών μέ τά δεδομένα πού διαμορφώνουν 
οί συντελεστές τών καιρών μας. Έξ άλλου, τά προβλήματα κι’ οί δυνατότητες 
πού εμφανίζουν, έν σχέσει πρός τή ζωή μας, ή γεωγραφία, τό περιβάλλον κι’ ή 
άνεπάρκεια τών πόρων μας, παραμένουν ούσιαστικώς άνάλλακτα μέσα στό χρόνο.

Παρά ταΰτα, τό Είκοσιένα, πού, υστέρα άπό τετρακόσια χρόνια ραγιαδισμού, 
ξανάδωσε στό Γένος τό προνόμιο τής εύθύνης τών τυχών του, είναι τό φυσικώτερο 
βάθρο μας. Άπ’ έδώ άπάνω τοξεύομε τό μέλλον, διαλεγόμαστε μέ τόν κόσμο 
(μέ δ,τι είμαστε κΓ δχι μέ δ,τι εϊμασταν) κΓ άναμετρουμεν έαυτούς πρός τήν 
παράδοσή μας.

Τό τελευταίο τοΰτο ένδιαφέρει, άπό πλευράς έθνικής παιδείας, δλως ιδιαι
τέρως. Γιατί τό θέμα είναι νά διαθέτη καί ν’ άκονίζη ό έλλην δύναμη άξιολογική 
έναντι τής μεγάλης του κληρονομιάς, γιά νά οικοδομή έτσι τή νεώτερη ιστορία του 
μέ ρεαλισμό καί άσφάλεια. Γιατί, βέβαια, ή παθητική ύποδούλωση σέ καταστρε
πτικές άδυναμίες τοΰ παρελθόντος έκθέτει άν μή τι άλλο τή σοβαρότητά μας, καί 
συσσωρεύει γιά τήν ύπαρξη καί τή συνέχειά μας κινδύνους άπροσμέτρητους. ΟΙ 
λαοί πού ξέρουν νά διδάσκωνται άπό τήν Ιστορία μεγαλουργούν, ένώ οί άλλοι 
πού τήν άγνοοΰν ή τήν άντικρύζουν έπιπόλαια κΓ άψήφιστα φυτοζωούν ή άκόμη 
κΓ έκφυλίζονται ή έξαφανίζονται. θά ήταν δέ συγκλονιστική ή άντινομία σέ πε
ρίπτωση πού ό σύγχρονος ιέλλην, μέ τή φωτεινότερη καί πλουσιότερη παράδοση 
τού κόσμου, παρεσύρετο άπό τις όποιεσδήποτε άλογες παρορμήσεις σέ προθέσεις 
καί πράξεις ξένες πρός τά διδάγματα καί τις έπιταγές τής ιστορίας του.'

ΚΓ ή Ελληνική ‘Ιστορία διδάσκει: Είμαστε οί έλληνες ένας κόσμος όλιγά- 
ριθμος, κυκλωμένοι άπό τή σκληρότερη έθνολογική μοναξιά καί τοποθετημένοι στό 
καιριωτερο ίσως σταυροδρόμι τής γής’ συνεχώς συμπιεζόμαστε άπό τούς γύρω 
καί συχνά άναλισκόμεθα στήν άντιμετώπιση πελώριων έξωτερικών συμφερόντων 
πού διασταυρώνονται πάνω άπό τά κεφάλια μας· ούδέποτε μπορέσαμε κΓ ούτε 
πού θά μπορέσωμε ποτέ νά παραβγοΰμε στό εύρύ πεδίο τοΰ τεχνικού συναγωνι
σμού- δμως, διαθέτομε ψυχή ποιότητος, δύναμη φαντασίας καί σκέψης, μάτι κα
θαρό, πνοή δημουργική, ύψηλό αίσθημα τιμής, πνεύμα ρωμαλέο, τολμηρό κΓ ελεύ
θερο. Μ’ αύτά, καί μέ τήν άφοσίωσή μας στή γή μας, τόν σεβασμό μας στήν άξια 
τού ’Ανθρώπου, τήν κατάφασή μας γιά τή ζωή, καί μέ τήν αύταπάρνησή μας γιά 
δ,τι άγαπούμε καί πιστεύομε κατωρθώσαμεν ώς τώρα νά νικήσωμε τή φθορά καί 
νά παραμείνωμε γιά τούς αιώνες καί τήν οικουμένη τό στερεώτερο καί λαμπρό
τερο ύπόδειγμα άντοχής καί άρετής.

Υπάρχει δμως καί μιά άρνητική ροπή μέσα μας πού κάποτε τήν άποδεχό- 
μαστε έγκληματικώς παθητικά καί πού άναστέλλει ή καί ύπονομεύει τήν πορεία 
μας. "Αν, χρησιμοποιώντας τόν έλεγχο τοΰ λόγου, μπορούσαμε σέ στιγμές δο
κιμασίας, άλλά καί σέ ώρες εξορμήσεων καί δημιουργίας, νά πνίγωμε τήν όλέ- 

θρια αύτή ορμή θά είχαμε άπό πολλοΰ ξεπεράσει τις έθνικές μας δυσκολίες καί 
θά είχαμε θεμελιώσει τις άποφασιστικώτερες προϋποθέσεις δικαίωσης καί προκοπής.

Εννοώ τήν ορμή πού σπρώχνει τήν έντονη άτομική μας αίσθηση, πού είναι 
κατά τά άλλα ή σχεδία τοΰ βίου μας, στή διχόνοια καί τή διάσπαση τών δυνά
μεων τού Γένους. Δηλαδή τήν ίδια ορμή, τή γνωστή σάν τή βασικώτερη άδυναμία 
μας σ’ δλους δσους φθονούν καί άντιμάχονται τόν ιστορικό μας κλήρο — καί 
πού φροντίζουν, άνάλογα μέ τις έκάστοτε σέ βάρος τών δικαίων μας βλέψεις των, 
νά προ καλούν καί νά θεραπεύουν.

‘Η ιστορία καί φιλολογία τών Ελλήνων έγκαινιάζεται, άλίμονο, μέ τήν «ού- 
λομένην μήνιν» τού Άχιλλέως πού προκαλεΐ ή διάστασή του μέ τόν Άγαμέμνονα... 
Γιά νά κληροδοτηθή κατόπιν σάν σπόρος καταστροφής μέ τόν Πελοποννησιακόν 
Πόλευ.ον, τις έριδες τών διαδόχων τοΰ ’Αλεξάνδρου καί στις ιδεολογικές προσ
τριβές τών τελευταίων Βυζαντινών χρόνων.

ΓΓ αύτό κΓ ό μεγάλος Δάσκαλος, ό ’Αδαμάντιος Κοραής, ήδη άπό τοΰ 1801 
προειδοποιεί:

«Άλλά, τέλος πάντων, οί πρόγονοί σας, ώ τέκνα μου άγαπητά, δντες άνθρωποι 
έπταισαν καί αύτοί ώς άνθρωποι. Μή συλλογισθέντες δτι τά παράδοξα καί σχε
δόν άπίστευτα άνδραγαθήματα, δσα κατώρθωσαν, ήσαν άποτέλεσμα τής κοινής 
πάντων τών Ελλήνων όμονοίας, άρχισαν νά ζηλοτυποΰν καί νά φθονώσιν άλλή- 
λους, νά κατατρέχωσιν εις τόν άλλον, νά σπείρωσι κατά πάσαν πόλιν καί χώραν 
τής διχονοίας τά ζιζάνια. Καί τί συνέβη εκ τούτου; '’’Ω τέκνα μου, τέκνα μου, 
άφήσατέ με πρός ολίγον νά σφογγίσω τά δάκρυά μου, διά νά σάς διηγηθώ τά 
φαρμακερά τής διχονοίας άποτελέσματα.

'Η διχόνοια όλίγον κατ’ όλίγον έκαμε μικροψύχους τούς μεγαλοψύχους "Ελ
ληνας, κατέστησε τούς σοφούς άφρονας, έδίωξεν άπό τάς καρδίας των τήν άγά- 
πην τής πατρίδας, καί έθηκεν είς αυτής τόν τόπον τήν δίψαν τών ήδονών καί τοΰ 
πλούτου. Έφυγάδευσε τόν ένθουσιασμόν τής έλευθερίας, καί έφερεν άντ’ αύτού 
τήν μικροπρέπειαν, τήν κολακείαν, τό ψεύδος, τήν άπάτην καί τής άπάτης δλα τά 
βδελυρά παρακολουθήματα. Καί μέ τοιαύτα άγενή καί δυστυχέστατα φρονήματα, 
πώς ήτο πλέον δυνατόν νά μείνωσιν οί πρόγονοί σας έλεύθεροι; 'Η έλευθερία, 
τέκνα μου, δέν άγαπά νά κατοική είς τόπους, δπου δέν βασιλεύει ή άρετή καί ή 
χρηστοήθεια».

Ό κοινός, άσήκωτος πόνος τής σκλαβιάς, τό έκ τής τραυματισμένης έθνικής 
κΓ άνθρώπινης άξιοπρέπειας γενικό αίσθημα πικρίας, κΓ ή καθολική θέληση τής 
λευτεριάς είχαν διαμορφώσει τή θαυμαστή έθνική ένότητα πού σφυρηλάτησε, σάν 
ήλθεν ή ώρα, ή Εταιρεία τών Φιλικών στήν πιό άνένδοτη καί θανάσιμη άντίσταση, 
καί πού τελικά κορυφώθηκε στή Λαύρα σάν άσυγκράτητη λάβα ήφαιστείου γιά νά 
κατακάψη τις άλυσίδες, καί νά φώτιση, καί νά λυτρώση !

«Φίλοι ομογενείς», σάλπιζε τότε φλογισμένος έθναπόστολος — ό Κωνσταντί
νος Νικολόπουλος:

«Μεταξύ έλευθερίας καί δουλείας δέν φαίνεται άλλη μέση κατάστασις, δθεν πάς 
άνθρωπος είναι άναγκαίως ή ελεύθερος ή δούλος- άλλ’ ό μέν ελεύθερος, άν 
άμελήση καί μείνη άργός, δέν έμπορεΐ νά ήναι έπί πολύ άσφαλής διά τήν έλευ- 
θερίαν του· ό δέ δούλος, δταν έντραπείς τήν ζωήν τής δουλείας, δταν παρα- 
βλέψας τόν ζυγόν του, μ’ δλας τάς έναντίας περιστάσεις, δύναται νά λάβη τήν 
έλευθερίαν του' μ’ ένα λόγον Γραικοί, δστις έξεύρει νά άποθάνη, έκεΐνος είναι 
γεννημένος νά ζή έλεύθερος! Πιστεύοντες είς τήν άλήθειαν ταύτην άς κινηθώ- 
μεν δλοι μέ ομόνοιαν καί τόλμην, άς προσφέρωμεν δ,τι καθείς δυνάμεθα τώρα, 
οπότε βλέπομεν τών έλληνικών μας στρατών τά θριαμβευτικά βήματα, άς τούς 
ένισχύσωμεν, άς τούς αύξήσωμεν. 'Η παρούσα στιγμή είναι στιγμή κρίσιμος. 'Η 
μήτηρ μας Ελλάς έχει μεγίστην χρείαν άπό τά τέκνα της’ φρόνησιν ζητεί, δμό- 
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νοιαν ζητεί, χρήματα ζητεί, δπλα ζητεί, βραχίονας ζητεΐ. Ποΰ εΐναι ο'ι λόγιοι τοΰ 
γένους; που οί πλούσιοι; ποΰ οί ανδρείοι; ας τρέξωμεν όλοι, ας μην έμπο- 
διζώμεθα είς τόν ιερόν καί ένδοξον άγώνα, ή θεία χειρ, καί ό θερμός προς τήν 
πατρίδα έρως θέλουν μας άναδείξει καλλινίκους. ’Ήδη ό δειλός Τούρκος τρέμει 
έμπροσθεν τοΰ ανδρείου Γραικού, ήδη στρέφει τά νώτα είς τά δπλα μας, δχι άντί- 
στασιν, άλλά φυγήν μελετά.

Ή Πατρίς, γενναίοι Πατριώται, άπαιτεΐ άπό τά τέκνα της άνδρείαν, δμόνοιαν 
τίποτε ας μή διοκόψη τήν μεταξύ Σας άδελφικήν ένωσιν, τίποτε ας μή ταράξη τήν 
είς τούς άξιους οδηγούς Σας ύπακοήν. Πληροφορήθητε δτι χωρίς τήν άνδρείαν, 
τήν ομόνοιαν, τήν είς τούς άρχηγούς εύπείθειαν, κανέν έργον μέγα μήτ’ έγινε μήτε 
νά γίνη ποτέ εΐναι δυνατόν’ ή έλλειψις τούτων έσυραν πάντοτε τούς άνθρώπους 
είς άφανισμόν, καί ή σφικτή τούτων ένωσις έφεραν πάντοτε τήν εύτυχίαν είς τά 
έθνη· μέ ταύτας τάς άρετάς όχυρωθέντες φθάνει τά κινηθήτε διά νά νικήσετε. 
Έκ πείρας έξεύρετε δτι τά όνόματά σας εΐναι έπώνυμα τοΰ κινητού. Γνωρίζετε τήν 
δειλίαν καί μικροψυχίαν τών Τούρκων. 'Οσάκις έτόλμησαν νά Σάς άντισταθώσιν 
άπήντησαν είς τάς χεΐρας Σας τόν θάνατον. ’Άν πολλάκις πρότερον ήναγκάσατε 
τόν τύραννον νά κλίνη είς τάς ζητήσεις Σας, τώρ’ ας κλίνη, ας ύποκύψη είς τά 
δπλα Σας’ είς τήν άπόφασίν σας στέκει τά μέν δεσμά του νά συντρίψετε, τόν 
δέ τύραννον νά καταστρέψετε, καί τήν μέν Πατρίδα νά ελευθερώσετε, τήν δέ δόξαν 
τοΰ όνόματός Σας νά ύψώσετε έως τοΰ ούρανοΰ. Εύοδοΰσθε λοιπόν καί θαρρείτε 
καί θαρροΰντες ομονοείτε, καί όμονοοΰντες προβαίνετε, καί προβαίνοντες κατακό- 
πτετε τούς βαρβάρους, καί γίνετε οί έλευθερωταί τής Πατρίδος Σας».

Λοιπόν, «όμοθυμαδόν», δπως παράγγελλεν καί ό Ρήγας, «μέ μιά καρδιάν δλοι 
(οί έλληνες), μιά γνώμη, μιά ψυχή» μπήκαν στον άγώνα κατά τής τυραννίας στή
νοντας περήφανα τρόπαια λεβεντιάς σέ βουνά, σέ κάμπους καί σέ θάλασσες... Μά 
τήν ώρα άκριβώς πού τό μεθύσι τοΰ θριάμβου άρχιχε νά άπλώνη χαρούμενο στή 
βασανισμένη γή μας, άρχισε νά ξυπνά άκατάσχετη κΓ ή φιλοπρωτία μ’ δλα της τά 
παρεπόμενα — κΓ άπάνω στήν άκμή τής τιτανικής πάλης ξέσπασεν ό έμφύλιος 
σπαραγμός.

Ήδη, κατά τόν Κάλβο, 
«Μεγάλη, τρομερή, 
μέ τά πτερά άπλωμένα, 
καθώς άετός άκίνητος, 
κρέμεται στον άέρα 

ψηλά ή Διχόνοια.

«Έγώ», φωνάζει, «εγώ 
άπό τόν κόσμο έσβησα 
ένα λαόν καί ταύτην 
τήν γήν έξολοθρεύσασα

τώρα έορτάζω».

Οϋτως είποΰσα ή δύσφημος, 
χύνει άπό δύο ποτήρια 
αίμα, καί πορφυρίζονται 
πάντες οί ουράνιοι κάμποι 

ή γή καί οί νήσοι»

ΚΓ ό Σολωμός τότε, δλος άγωνία, έξορκίζει τά παλληκάρια νά καταπαύσουν 
τόν άλληλοσπαραγμό καί νά συνεχίσουν τό έργο τής Λευτεριάς· άλλά, έρμηνεύει 
ό Πολυλάς, δέν εΐναι ό Ποιητής πού όμιλεΐ μ’ αύτόν τόν έξορκισμό, «άλλ’ ή ίδια 
ή άνήσυχη Ελευθερία, ή οποία βλέπει τήν διχόνοιαν τών Ελλήνων καί τόν άντί- 
κτυπον τόν όποιον έχει είς τήν Εύρώπην. Αί περίφημοι στροφαί πού ζωγραφίζουν 
τήν διχόνοιαν προτείνουσαν τό σκήπτρον τών πρωτείων καί διαιρούσαν τούς νι- 
κητάς’ ή διαπίστωσις δτι οί ξένοι θά ποΰν μεταξύ των δτι δέν πρέπει ελευθερίά 
'ς έκείνους πού άλληλομισούνται’ ή ύπόμνησις δτι ό ’Αγών δέν έτελείωσεν. Ή 

παρότρυνσις νά ενωθούν δλοι χάριν τοΰ αίματος πού άπό κοινοΰ χύνουν, ενώ δλο 
τό αίμα όπού χυθή γιά θρησκεία καί γιά Πατρίδα δμοιαν έχει τήν τιμή».

Μά ιδού καί ή φωνή τοΰ Βύρωνος, δπως έρχόταν έκείνη τή στιγμή άπό τήν 
Κεφαλλονιά:

«Δέν ήμπορώ νά φαντασθώ άλλην δυστυχίαν φοβερωτέραν διά τήν Ελλάδα παρ’ 
αύτήν. Έάν εύταξία καί ένωσις δέν στερεωθή, δλαι αί περί δανείου έλπίδες θέ
λουν ματαιωθή καί δλαι αί βοήθειαι... θέλουσιν άναβληθή καί ίσως θέλουσιν έμπο- 
δισθή διόλου. Τό δέ χειρότερον εΐναι δτι αί Μεγάλαι Δυνάμεις τής Εύρώπης..., 
θέλουσι πληροφορηθή δτι οί 'Έλληνες δέν εΐναι ικανοί νά διοικηθώσιν άφ’ έαυτών».

ΚΓ ή σπαρακτική κραυγή τοΰ προδομένου παλληκαριοΰ τής Γραβιάς, τοΰ 
Όδυσσέως Άνδρούτσου:

«Κοίταξε... καλά, δτι κάθε 'Έλληνας έχει μέσα του δώδεκα λεγεώνας διαβό
λων. Καί έπαρε τά μέτρα σου, διότι, ώς λέγει ή παροιμία, ένας διάβολος σκο
τώνει τόν άλλο. Κοίταξε καλά, διότι ή κοντεύει νά χαθεΐ ή Πατρίς, ή θά πέσει 
είς κανένα χειρότερο ζυγό άπό έκεΐνο, όπού βαστουσαν οί πατέρες μας...»

Εύτυχώς πού τό έθνικό φιλότιμο τελικά άφύπνισε στήν ψυχή τοΰ άγωνιζομένου 
Γένους τήν αίσθηση τής ιστορικής του ευθύνης’ άλλιώς, ή κρίση τοΰ έμφυλίου σπα
ραγμού θά μπορούσε νά όδηγήση δχι μοναχά στήν Επανάσταση άλλά καί τόν 
Ελληνισμό μαζύ, στήν καταστροφή καί τόν άφανισμό. Άφοΰ ό άγώνας ήταν δλα 
γιά δλα· καί τό Είκοσιένα, τό μεγάλο πέταγμα πού ήταν ταγμένο, ώς έκ τής 
φύσεώς του καί τών καιρών, νά άποψασίση τελεσιδίκως τις τύχες μας. Ό πα
τριωτισμός, πού νίκησε τις σκοτεινές δυνάμεις πού ώργιάζαν στό έσωτερικό καί 
βυσσοδομοΰσαν άπό τό έξωτερικό, ή έξαρση πού άναρριχήθηκε ώς τήν υψηλότερη 
κορφή τής αυτοθυσίας, κΓ ή γιγαντωμένη άπό τή ντροπή λυτρωτική θέληση πού 
ξεδιπλώθηκε κυριαρχική κΓ άνένδοτη έκαναν τό θαύμα τους. Ή έθνική ένότης 
έπεβλήθη κΓ ή Λευτεριά βασίλισσα θρονιάστηκε ξανά στά πανάρχαια έλληνικά 
της παλάτια. ’Άν σήμερα ύπάρχωμε κΓ άγωνιζόμαστε καί δημιουργούμε κΓ δρα- 
ματιζόμαστε τό όφείλομε στό έλληνικό φιλότιμο πού θριάμβευσε σέ βάρος τών 
άδυναμιών μας κΓ έσωσε τό Είκοσιένα πού έπέπρωτο νά θεμελιώση τό σύγχρονο 
έλληνικό βίο.

"Ομως, μέ τήν άπελευθέρωση κακοί ξένοι, πού βάλθηκαν νά έπενδύσουν στή 
δοξασμένη καί μεταβαμμένη χώρα μακροχρόνια συμφέροντα άπάνω στις άρνητικές 
παρορμήσεις μας, έστησαν φοβερή παγίδα’ κΓ οί δυνάμεις θρυμματίστηκαν καί 
πάλιν, τήν ώρα άκριβώς πού όλονών ό μόχθος χρειαζόταν νά μετουσιωθή σέ κοινή 
προσπάθεια γιά τήν έπούλωση τών πληγών καί τήν άνόρθωση, κΓ άκόμα γιά τήν 
ολοκλήρωση τής Λευτεριάς τών άλυτρώτων’ οί τίμιοι έλληνες κΓ οί άληθινοί 
φιλέλληνες άγανακτοΰν’ κΓ ό Μακρυγιάννης ύψώνει έπιτιμητική τή φωνή του γιά 
νά καυτή ριάση:

«’Άν δέν τά ’φόδιαζες έσύ δ Εύρωπαΐγος, ήξερες ποΰ θά πηγαίναμεν μ’ έκείνη 
τήν δρμή. "Υστερα μάς γιομώσετε καί φατρίες — ό ΓΗτώκινς μάς θέλει ’Άγγλους, 
ό Ρουγάν Γάλλοΰς, ό Κατακάζης Ρούσους’ καί δέν άφήσετε κανέναν "Ελληνα — 
πήρε ό καθείς σας τό μερίδιόν του’ καί μάς καταντήσετε μπαλαρίνες σας*  καί 
μάς λέτε άναξίους τής λευτεριάς μας, δτι δέν τήν αίστανόμαστε. Τό παιδί δταν 
γεννιέται, δέν γεννιέται μέ γνώση’ οί προκομμένοι άνθρωποι τό άναστήνουν καί 
τό προκόβουν. Τέτοια ήθική είχετε έσεΐς καί προκοπή, τέτοιους καταντήσετε κΓ 
έμάς τούς δυστυχείς...».

Μά ένώ προς στιγμή τό ’Έθνος πάει νά βρή τό δρόμο του, συνεχίζει νά πε
ριέρχεται κατά περιόδους στήν κατάρα τοΰ διχασμού καί νά πέφτη κάθε τόσο στά 
δίκτυα άσπονδων φίλων του κΓ άθεράπευτων έχθρών του’ κΓ άρχίζοντας μέ τή 
δολοφονία τού Καποδίστρια ώδηγήθηκε στον έξευτελισμό τού 1897, στήν άνασταλ- 
τική γιά τήν πλήρη έθνική δικαίωση διαμάχη τού 1915, στήν τραγωδία τού 1922
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(τή φρικτώτερη τραγωδία πού έζησέ ποτέ τό Γένος), καί στή διασπάθιση τής 
λαμπρής νίκης του Σαράντα...

Είναι χρέος μας ν’ άντικρύζωμε μέ θάρρος τήν Ιστορία καί νά θέτωμεν 
πότε - πότε, τόν δάκτυλον έπ'ι τόν τύπον τών πληγών μας — δσο όδυνηρές κΓ άν 
είναι αύτές. Καί προπαντός σέ ώρες κρίσιμες, δπως οί σημερινές... "Αλλωστε, 
μονάχα τότε Θά μπορούσαμε νά άνανεώνωμε καί νά όπλίζωμε διαρκώς τό αίσθη
μα τιμής πού διαλύει τό ζόφο τής άρνησης καί διανοίγει τό δρόμο τοΰ καθήκοντος! 
"Οταν ένας λαός απόκτηση συνείδηση τής ντροπής στήν οποίαν οδηγείται άπό τά 
δικά του σφάλματα καί πάρη τή σταθερή απόφαση τής σωτηρίας τίποτε δέν μπορεί 
νά άνακόψη τήν ανοδική του πορεία.

Τό είπαμε καί πριν: δέν είμαστε οί έλληνες τά έκατομμύρια τών άλλων, καί 
είμαστε βασικά μόνοι — χωρίς νά μπορούμε νά ύπολογίζωμε παρά στις δικές μας 
κυρίως δυνάμεις. 'Ολόκληρη ή ζωή μας είναι ένα σκληρό, μαρτυρικό κΓ άνειρή- 
νευτο άγώνισμα γιά νά μπορέσωμε νά διατηρηθούμε μέσα στήν ιστορία καί νά 
διασφαλίσωμε τή θέση μας μέσα στόν κόσμο. 'Η επιβίωσή μας κΓ ή προκοπή 
μας ύπήρξαν, άπό τά βάθη τών αιώνων, αποκλειστικός καρπός τών όσων προθέ
σεων φτέρωσε κάθε φορά τό ύψηλό πνεύμα τής εθνικής ένότητος’ — έτσι έγινε μέ τά 
Μηδικά, μέ τόν ’Αλέξανδρο, μέ τό θαΰμα τής Βυζαντινής ακμής, μέ τό έπος τής 
άνατοχής τών χρόνων τής σκλαβιάς, μέ τό Είκοσιένα, μέ τό ’12—13, μέ τό Σαράντα, 
μέ τό θρύλο του Κυπριακού ’55. ’Έτσι μπορεί καί πρέπει νά γίνη καί τώρα.

Γιατί, τί έχομε μεταξύ μας νά μοιράσωμε έξω άπό τή ζωή μας καί τή Λευ
τεριά μας; Στενή ή γή μας — μά πλατεία ή χαρά τής ζωής καί τής λευτεριάς, 
τόσο πλατειά πού μπορεί νά χωρέση όλους μας. ΓΓ αυτή τήν έλληνική χαρά, πού 
δέν έχομε δικαίωμα νά προδώσωμε γιατί δέν είναι νοητό νά οδηγηθούμε στόν όλε
θρο, είναι μικρή κάθε θυσία. Οί άκαιρες εύαισθησίες πού ένσταλάζουν τήν έπ'ι- 
φυλακτικότητα κι’ απεργάζονται τή διάσπαση δέν μπορεί νά έχουν θέση τήν ώρα 
αυτή πού τό ’Έθνος ολόκληρο επωμίζεται τήν άγωνία καί τόν άγώνα τής Κύπρου. 
Οί φανατισμοί πού ύποβιβάζουν τό εθνικό θέμα σέ απόλυτα σχήματα προκαταλή
ψεων — όσοδήποτε καλοπροαίρετοι, μαρτυρούν ανωριμότητα καί σπείρουν σπόρο 
καταστροφής. Μά σ’ αύτό τόν άγώνα πού κρίνει τό μέταλλο τής ψυχής μας καί 
τά πεπρωμένα αύτοΰ τοΰ μαρτυρικού τόπου καί τοΰ Γένους δ,τι απαιτείται είναι 
περίσκεψη. Μόνον ή έγνοια τής νίκης έχει θέσει στις καρδιές, στις σκέψεις καί 
στις προσπάθειές μας. ΆφοΟ όλοι ύπηρετοΰμε τά ίδια ιδανικά — τό ιδανικό τής 
ελεύθερης καί χαρούμενης ζωής, τό ιδανικό τής αξιοπρέπειας τοΰ ’Ανθρώπου, τήν 
ιδέα τής Ελλάδας, τή λαχτάρα καί τήν ανάγκη τής Ελλάδας. Μέσα στο ίδιο 
καράβι κΓ ανάμεσα στις ίδιες θάλασσες αρμενίζομε — κοινές οί περιπέτειες, κοι
νοί οί κίνδυνοι, καί κοινός σκοπός τό ίϊδιο λιμάνι.

Μέ τή βοήθεια τοΰ θεοΰ καί μέ συντονισμένες τις θελήσεις καί τόν άγώνα 
θαρθή ή ώρα νά ρίξωμε τις άγκυρες στούς απάνεμους γαλανούς γιαλούς τών 
προαιώνιων όνείρων μας.

”Αν διδαχτούμε άπό τήν Ιστορία μας κΓ άν ένωτισθοΰμε τήν πιο υπεύθυνη 
φωνή τοή Είκοσιένα, τή φωνή τοΰ μεγάλου Ποιητή καί Δασκάλου, τή φωίνή τοΰ 
αθάνατου ΣολωμοΟ:

«Πόσον λείπει, στοχασθήτε 
πόσο ακόμη νά παρθή- 
πάντα ή νίκη, άν ένωθήτε 
πάντα εσάς θ’ άκολουθή».

Ή έξαρση καί ή ένότης' νά, τό μέγα έλληνικό χρέος τών μεγάλων στιγμών 
πού σφραγίζει ή πάλη τής Κύπρου κΓ ή αύταπάρνηση τοΰ ’Έθνους.

ΦΡΙΞΟΣ Π. ΒΡΑΧΑΣ

Ά. Διαμαντής: Στά σκαλοπάτια (λάδι)
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Μαρία Κωνσταντίνου—Πυλιώτη: 
Μητρότητα (λάδι)

π. λ’ παττιχη
Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ

Είναι γνωστά τά ταξίδια τοΰ Πλάτωνα στήν αυλή τοΰ Τυράννου Διονυσίου του 
πρώτου στή Σικελία. Οί σχέσεις, δμως τών δύο άνδρών δέν ήσαν καί τόσο αρ
μονικές. ’Έτσι, μιά παράδοση λέει, ό Διονύσιος γιά νά άπαλλακτή τδν Πλάτωνα, 
τόν εδωσε στον πολιτικόν άπεσταλμένο τής Σπάρτης, τόν Πόλλιδα. Ό τελευταίος 
θεώρησε τόν Πλάτωνα αιχμάλωτο πολέμου και τόν εξέθεσε στήν αγορά δούλων 
στήν Αίγινα. Έκεΐ τόν άγόρασεν ό Άννίκερις, άπό τήν Κυρήνη, και τόν βοήθησε 
νά ξαναγυρίση στήν ’Αθήνα. Οί φίλοι τοΰ Πλάτωνα συνέλεξαν τότες είκοσι ή 
τριάντα μνας, δσο δηλαδή κόστισε ή αγορά του στό σκλαβοπάζαρο, καί τ'ις έδωσαν 
στον Άννίκεριν. Αύτός δμως άποποιήθη τά χρήματα αύτά, λέγοντας δτι δέν ήσαν 
μόνον έκεΐνοι άξιοι νά φροντίζουν γιά τόν Πλάτωνα. Μιά δμως καί μάζεψαν τά 
λεφτά, αποφάσισαν νά αγοράσουν, στά 388 π.Χ. ένα κτήμα κοντά στον ναό τοΰ 
ήρωα Άκαδήμου ή Έκαδήμου, γιά νά τό χαρίσουν στον δάσκαλο καί φίλο τους, 
σάν κατοικία καί τόπο διδασκαλίας αύτοΰ καί τών μαθητών του.

Ό Άκάδημος, πού άναφέραμε, ήταν ’Αθηναίος. "Οταν κάποτε ό θησέας 
έκλεψε τήν όμορφη Ελένη, οί αδελφοί της, ό Κάστωρ καί ό Πολυδεύκης, ήρθαν 
στήν ’Αθήνα σέ αναζήτησή της. Τότε ό Άκάδημος τούς εΐπε πώς ή αδελφή τους 
κρυβόταν στις Άφίδνες, τό σημερινό Καπαντρίτι, λίγο πιό έξω άπό τήν ’Αθήνα. 
Οί Διόσκουροι έτίμησαν έτσι τόν Άκάδημο, κάνοντάς τον ήρωα καί ορίζοντας τι
μές πρός τιμήν του. ’Ακόμα όλοι οί Σπαρτιάτες έτιμοΰσαν τήν μνήμη τοΰ Άκα- 
δήμου, γιά τήν ύπηρεσία του αύτή πρός τήν Σπάρτη. Γι’ αύτόν ακριβώς τόν λό
γο, κάθε φορά πού έκαναν επιδρομές στήν ’Αττική, έσέβοντο τόν ιερό χώρο τοΰ 
Άκάδημου.

’Έτσι στον χώρον αύτό, στήν ’Ακαδημία, άρχισε άπό τό 387 π.Χ. τή διδα
σκαλία του, ό μεγαλύτερος φιλόσοφος τών εποχών, ό Πλάτων, πού δταν ήτο νέος 
ήθελε, δπως μάς λέει ό ίδιος στήν περίφημη έβδομη του επιστολή, νά γίνη πολιτικός.

Στήν ούσία ή ϊδρυσις τής ’Ακαδημίας πήγασε άπό έσωτερικήν ανάγκη τοΰ 
Πλάτωνα. Ό Σωκράτης ήταν νεκρός έδώ καί λίγα χρόνια. Τά ταξίδια τοΰ Πλά
τωνα στήν Αίγυπτο, στήν Κυρήνη, στήν Κάτω ’Ιταλία καί στήν Σικελία, συμπλή
ρωσαν τήν προσωπικότητά του. ‘Η σημασία τής παράδοσης πού έμαθε στήν Αί
γυπτο, ό συνδυασμός τής πίστης καί τής γνώσης, τής θρησκείας καί τής έπιστή- 
μης, καί τό οργανωτικό πνεΰμα πού πήρε άπό τούς Πυθαγορείους, ή ιδέα τής πο
λιτείας πού πήρε άπό τόν Διονύσιο, έκαναν τόν Πλάτωνα νά νοιώθη τήν άνάγκη 
νά τά έκφράση συστηματικά. ’Όχι σύμφωνα μέ τόν Σωκρατικό τρόπο, τής δια
φώτισης καί τής διδασκαλίας, άλλά μέ τήν ίδρυση σχολής, ίσως κατά τό ύπόδειγμα 
τών Πυθαγορείων Συλλόγων.

Γιά τήν άκριβή θέση τής ’Ακαδημίας έχουμε τις πληροφορίες τοΰ Παυσανία, 
στις γνωστές Περιηγήσεις του.

«Καθώς πηγαίνεις κάτω πρός τήν ’Ακαδημία, έρχεσαι πρώτα στον περίβολο 
τής Άρτεμης καί στά άγάλματα τής Άρίστης καί τής Καλλίστης... "Υστερα βρί
σκεις ένα μικρό ναό, όπου κάθε χρόνο, σέ ώρισμένες μέρες, φέρνουν τό άγαλμα 
τοΰ Διονύσου τοΰ Έλευθερέως. Αύτά είναι λοιπόν τά ιερά στον τόπον αύτό. 
Άπό τούς τάφους πρώτος είναι ό τάφος τοΰ Θρασυβούλου, γιοΰ τοΰ Λύκου, τοΰ 
σπουδαιοτέρου, άπό κάθε άποψη άνδρός τών Αθηνών, καί άπό αύτούς πού έζησαν 
πριν άπό αύτόν, καί άπό εκείνους πού έζησαν μετά άπό αύτόν... "Υστερα άκο- 
λουθοΰν τά μνήματα τοΰ Περικλή, τοΰ Χαβρία καί τοΰ Φορμίωνος. Υπάρχει άκό-
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μα ένα μνημείο στήν μνήμην όλων τών Ελλήνων, πού έπεσαν στις μάχες, εϊτε στήν 
ξηρά εϊτε στήν θάλασσα, έκτος, φυσικά, έκείνων πού έπεσαν στόν Μαραθώνα. 
Αύτών οί τάφοι, λόγω τής άνδραγαθίας των, ευρίσκονται στό πεδίον τής μάχης. 
Τών άλλων όμως οί τάφοι βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου πού όδηγεΐ στήν 
’Ακαδημία... Μπροστά δέ άπό τήν είσοδο τής ’Ακαδημίας ύπάρχει βωμός στόν έ
ρωτα, μέ μιά έπιγραφή, πού λέγει, δτι, ό Χάρμος ήταν ό πρώτος ’Αθηναίος πού 
αφιέρωσε βωμό στόν θεόν αύτό... Μέσα στήν ’Ακαδημίαν υπάρχει βωμός τοΰ 
Προμηθέα, καί άπό δώ τρέχουν προς τήν πόλη μέ αναμμένες λαμπάδες, οί νέοι, 
καί συναγωνίζονται ποιος θά κρατήση, τρέχοντας, τήν λαμπάδα του άσβηστη... 
Υπάρχει έπίσης βωμός στις μούσες, κι’ άλλος στόν Ερμή, κι’ άκόμα ένας στήν 
Άθηνά, κι’ έχουν κτίσει κι’ ένα στόν 'Ηρακλή. Υπάρχει άκόμα μιά έλιά, πού, 
δπως λένε, είναι τό δεύτερο πράμα πού φάνηκεν έδώ. ’Όχι μακριά άπό τήν ’Ακα
δημία είναι τό άγαλμα τοΰ Πλάτωνα, στόν όποιον ό θεός εΐπε πώς θά γινόταν ό 
πρώτος στήν φιλοσοφία...

Είς τοΰτα τά μέρη τής ’Αττικής είναι ορατός καί ό πύργος τοΰ Τίμωνα, πού 
δέν έβλεπε κανένα άλλο τρόπο εύτυχίας, παρά περιφρονώντας τούς άλλους άν- 
θρώπους. Δείχνεται δέ στά μέρη αύτά κι’ ένα μέρος πού ονομάζεται κολωνός 
ϊππιος, λόφος, δηλαδή, τών ίππων, τό πρώτο σημείο στήν ’Αττική, πού, δπως λένε, 
έφθασεν ό Οίδίπους... Έπίσης υπάρχει βωμός στόν Ποσειδώνα, τόν θεόν τών 
ίππων, στήν Άθηνά μέ τό ίδιο όνομα, κι’ ένα ήρώον στούς ήρωες Πειρίθουν καί 
θησέα, κι’ άλλα στόν Οίδίποδα, κι’ ένα τελευταίο στόν ’Άδραστο. Τό άλσος καί 
τόν ναό τοΰ Ποσειδώνα έκαυσεν ό Αντίγονος, δταν εισέβαλε στήν Αττική, αύτός 
πού κι’ άλλες φορές είχε κακώσει τήν γή τών Αθηναίων». (Αττικά 29,2 κ.έ.).

Γιά τήν ιστορία, άναφέρουμε πώς ή Ακαδημία καταστράφηκε όλότελα μετά 
τήν άλωση τών ’Αθηνών άπό τόν Σύλλα, στά 86 π.Χ. Τότε έκόπηκαν καί τά με
γάλα πλατάνια, στήν σκιά τών οποίων άκούστηκε γιά πολλά χρόνια ή θεία φωνή 
τοΰ Πλάτωνα. Τό οικόπεδο έμεινε ιδιοκτησία τής Σχολής μέχρι τό 529 μ.Χ. δταν 
τούτη καταργήθηκεν έπισήμως, άπό τόν ’Ιουστινιανό.

Άπό νομικής πλευράς ή Ακαδημία δέν ήταν ιδιοκτησία τοΰ Πλάτωνα. Γι’ 
αύτόν τόν λόγο στήν διαθήκη του πού σώζεται μέχρι σήμερα, δέν γίνεται λόγος 
περί αύτής. Επειδή δμως ή Σχολή είχε θρησκευτικό χαρακτήρα, ό τόπος, σύμ
φωνα μέ τό Αθηναϊκό δίκαιο, άνήκε στόν θεό στόν όποιον ό τόπος ήταν αφιερω
μένος. ’Έτσι λοιπόν, μιά καί στήν Ακαδημία, έλατρεύοντο οί μοΰσες, ό τόπος 
ήταν ιδιοκτησία τους.

Τό περιβάλλον τής Ακαδημίας ήταν πολύ ειδυλλιακό. Ό Διογένης ό Λαέρ- 
τιος πού έγραψε βίους τών φιλοσόφων, μάς λέει πώς ή Ακαδημία ήταν ένα γυμνα- 
στήριον, έξω άπό τά τείχη τών Αθηνών, σ’ ένα άλσος, πού οφείλει τό όνομά του 
στόν Άκάδημο, σύμφωνα μέ τόν κωμικόν Ευπολι.

Στούς καλοήσκιωτους δρόμους τοΰ θείου Άκαδήμου. (Αστράτευτοι, Meineke, 
C.G.F. 2,437).

Έπίσης έχουμε στίχους τοΰ Τίμωνα πού άναφέρονται στόν Πλάτωνα:
'Όλων δέ αύτών αρχηγός ήταν ό Πλάτων, ένα μεγάλο ψάρι, μά γλυκόφωνος 

ομιλητής, στόν πεζό λόγο μουσικός σάν τά τζιτζίκια, πού καθισμένα στά δένδρα 
τοΰ Άκαδήμου, άφίνουν φωνή τόσο γλυκιά όσο καί τά κρίνα. (Meineke, άπ. 30D).

'Η όμορφιά όμως του άλσους τής Ακαδημίας φανερώνεται άπό μιά περιγρα
φή τοΰ ΆττικοΟ τοπίου, στό άνοιγμα τοΰ Φαιδρού: «Μά τήν "Ηρα, όμορφο είναι 
τοΰτο τό μέρος. Καί ή Πλατάνα αύτή έδώ έχει πυκνό ολόγυρα τόν ίσκιο καί είναι 
ψηλή, καί τής λυγαριάς τό ύψος καί ό ίσκιος είναι πανώρια, καί καθώς είναι στήν 
άκμή τ’ άνθοΰ της γεμίζει τόν τόπο μ’ εύωδιές. Ή πηγή πάλιν όλη χάρη άνα- 
βρύζει έδώ κάτω άπό τήν πλατάνα κατάκρυο νερό, πού τό νοιώθεις κΓ δλας στά 

πόδια σου. Καί φαίνεται άπό τά άγάλματα καί τις κόρες, πώς είναι τόπος ιερός, 
άφιερωμένος σέ κάποιες Νύμφες καί στόν Αχελώο. ΚΓ άν άκόμα θέλης τό άε- 
ράκι τοΰ τόπου αύτοΰ είναι τόσο καλόδεκτο κΓ εύφραίνει πολύ, καί καλοκαιρινό 
δπως εΐνα καί έλαφρό συνοδεύει άπαλά τό τραγούδι τών τζιτζικιών. Μά τήν πιο 
πολλή χάρη τήν έχει ή χλόη, πού πάει τόσο άπαλά προς τά έπάνω καί είναι τόσο 
πλούσια, πού άν ξαπλωθής κάτω θά έχης θαυμάσιο προσκέφαλο». (Φαιδρός 230 
Β—C, μετ. I. θεοδωρακοπούλου).

Είναι άκριβώς ή ίδια δροσερή ομορφιά τοΰ ΆττικοΟ τοπίου, δπως τήν ψάλλει 
ό Σοφοκλής στόν «Οίδίποδα έπί Κολωνώ».

Τέτοιο θά ήταν καί τό άλσος τής Ακαδημίας. Ό Φαιδρός, δπως θά δούμε 
παρακάτω, περισσότερο άπό κάθε άλλο Πλατωνικό κείμενο, κατοπτρίζει τό έργο 
τής Ακαδημίας.

Άπό σχετικές πληροφορίες άπό τά Πλατωνικά κείμενα, πρέπει νά συμπερά- 
νουμε δτι στό όμορφο άλσος τής Ακαδημίας, ό Πλάτων μάζεψε έκλεκτούς μαθητές. 
Στήν έβδομη έπιστολή του ό Πλάτων μιλώντας γιά τόν εαυτό του, είναι σάν νά 
μάς μιλάει γιά τήν Ακαδημία. Στήν ίδια έπιστολή βρίσκουμε πολύ έπαινετικά 
λόγια γιά τόν Δίωνα, πού τόν θεωροΰσε καλό του μαθητή καί φίλο. Στήν «Πο
λιτεία» του ό Πλάτων μάς λέγει δτι, όσοι θέλουν νά γίνουν φύλακες τής πόλης, 
πρέπει νά γνωρίσουν πρώτα τόν έαυτό τους:

«Πρέπει, λοιπόν, δπως έλέγαμε καί στήν άρχή τούτης μας τής συζήτησης, πρώ
τη δουλειά μας νά είναι ή όλοκληρωτική κατανόηση τής φύσης αύτών. Καί άν, 
θαρρώ, εύρεθοΰμε άρκετά σύμφωνοι έπάνω σέ κείνη, θά μείνωμε σύμφωνοι στό 
ότι ήμποροΰν νά συγκεντρώσουν στό πρόσωπό τους αύτά τά προσόντα καί στό δτι 
δέν πρέπει άλλοι νά γίνουν όδηγητές μέσα στις πόλεις άλλά αύτοί». (Μετ. Κ. 
Γεωργούλη).

'Η γνώση τοΰ έαυτοΰ μας είναι καί ή άρχή τής φιλοσοφίας. Καί στόν «θεαί- 
τητον» ό Πλάτων περιφρονεΐ αύτούς πού δέν έχουν ιδέα άπό φιλοσοφία: «διότι 
προς τί νά όμιλήση κανείς δΓ έκείνους οί όποιοι κάνουν ολίγα πράγματα άπό τήν 
φιλοσοφίαν; Εκείνοι λοιπόν άπό τήν νεανική των ηλικίαν, θά έλεγε κανείς, πρώ
τον μέν δέν γνωρίζουν τόν δρόμον προς τήν άγοράν, ούτε ποΰ εύρίσκεται τό δικα- 
στήριον ή τό βουλευτήριον, ή όποιο άλλο μέρος δημοσίας συγκεντρώσεως τής 
πόλεως, νόμους δέ καί ψηφίσματα συζητούμενα ή γραμμένα ούτε βλέπουν ούτε 
άκούουν». (Μετ. Τ. Δημοπούλου).

Δέν έχουμε πληροφορίες άν οί μαθητές τής Ακαδημίας πλήρωναν ή όχι δί
δακτρα. ’Άν δμως λάβουμε ύπ’ όψη μας πώς ό πλούσιος Δίων είσέφερε τακτικά 
άρκετά χρήματα, μπορούμε νά ποΰμε δτι ή εισφορά τοΰ καθενός έξαρτάτο άπό 
τήν οικονομική του κατάσταση. Μέρος, φυσικά, τών έξόδων θά έκαλύπτετο καί 
άπό τήν πώληση τών βιβλίων, τόσο τοΰ Πλάτωνα όσο καί τών άλλων Ακαδημαϊκών.

Οί μαθητές τής Ακαδημίας έμεναν εϊτε μέσα σ’ αύτήν είτε πολύ κοντά σ’ 
αύτήν. Ό Διογένης ό Λαέρτιος μάς λέγει ότι έπί Πολέμωνος, σχολάρχου τής 
Ακαδημίας στό τέλος τοΰ τετάρτου αιώνα, οί μαθητές έμεναν σέ «καλύβια πλη
σίον τοΰ μουσείου καί τής έξέδρας». . Ό ϊδιος ό Πολέμων, δπως καί ό Πλάτων, 
έμενε μέσα στόν περίβολο τής σχολής.

Οί μαθητές διοργάνωναν έδώ στήν Ακαδημία κοινά δείπνα καί συμπόσια. 
Στά συμπόσια, προς τιμήν τών Μουσών, έπροσκαλοΰντο καί σπουδαίοι άνδρες δπως 
ό Τιμόθεος, ό Χαβρίας καί άλλοι. Τά συμπόσια αύτά, λέγει ό Άθήναιος, είχαν 
σκοπό τήν άνάπτυξη τής κοινωνικής φιλίας καί τήν συμμετοχή σέ φιλολογικές συ
ζητήσεις. Ό ϊδιος μάς λέγει δτι στά συμπόσια αύτά παρεκάθηντο είκοσι οκτώ 
πρόσωπα, χωρισμένα σέ τέσσερις ομίλους.

Εΐχεν ή ζωή στήν Ακαδημία κέντρον τόν Πλάτωνα ή τήν εικόνα καί τήν άνά- 
μνηση τοΰ Σωκράτη; ‘Η άπάντηση δίδεται άπό τόν Αλκιβιάδη, πού στό «Συμπό
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σιο» λέγει: «Διότι (μην αμφιβάλλετε) κανείς άπό σάς δέν γνωρίζει πραγματικά 
αυτόν τόν άνθρωπο». (216 c). Πώς μποροϋσε, λοιπόν, νά άπουσιάζη ή μορφή 
τοΰ μεγάλου Σωκράτη; Άλλωστε ό συνδετικός κρίκος, πού κρατούσε τούς μα
θητές τής Ακαδημίας ενωμένους, ήταν ό έρως, αύτός ό έρως πού δίδαξε ό Σω
κράτης. Παρά ταϋτα, ό Πλάτων ήταν ή κεντρική μορφή τής ’Ακαδημίας. Παρα
πάνω είπαμε πώς ή Ακαδημία έχει κάτι κοινό μέ τούς Πυθαγορείους Συλλόγους. 
Διά τή θέση τοΰ Πυθαγόρα στούς Συλλόγους αύτούς μάς μιλάει ό ίδιος ό Πλάτων, 
στήν Πολιτεία του. Τόν ονομάζει «άρχηγόν παιδείας» καί μάς λέγει δτι οί μα
θητές του ήταν συγκεντρωμένοι γύρω του, τόν άγαποΰσαν γιά δσα τούς δίδασκε 
καί τόν άκολούθησαν, χαρακτηρίζοντας τόν τρόπο τής ζωής του «Πυθαγόρειον 
τρόπον τοΰ βίου». Κάτι άνάλογο θά συνέβαινε καί στήν ’Ακαδημία. Ό Πλάτων 
ήταν ό ήλιος της καί ή λατρεία τών μαθητών του γι’ αύτόν, θά έφθανε μέχρι 
τήν άποθέωση, δπως άκριβώς οί μαθητές τοΰ Πυθαγόρα άπεθέωσαν τόν μεγάλο 
δάσκαλό τους. Μιά βασική διαφορά δμως τής ’Ακαδημίας άπό τούς Πυθαγορείους 
Συλλόγους είναι δτι σ’ αύτήν ύπήρχε, δπως είπαμε, ζωντανό τό πνεΰμα καί ή 
άνάμνηση τοΰ Σωκράτη. ’Ακόμα, στούς Πυθαγορείους Συλλόγους καθοδηγητής 
ήταν ό Πυθαγόρας. Τό «αυτός έφα» καθόριζε τήν πολιτική, τήν ζωή καί τήν 
φιλοσοφίαν στούς Συλλόγους. ’Αντίθετα στήν ’Ακαδημία, ή φιλοσοφία βγαίνει 
άπό τήν συνομιλία μεταξύ δασκάλου καί μαθητή, δηλαδή άπό τόν διάλογο πού 
οδηγεί στήν ιδέα.

’Ανάμεσα στά μαθήματα πού έδιδάσκοντο, βασική θέση, έκτος άπό τήν φιλο
σοφία καί τήν πολιτικήν επιστήμη, εΐχεν ή Γεωμετρία. Μιά σωζομένη έπιγραφή 
μάς άναφέρει δτι ή είσοδος στήν ’Ακαδημία άπαγορευόταν σέ δσους δέν ήσαν 
άσκημένοι στήν Γεωμετρία. Επίσης έχουμε πληροφορίες πώς ό Πλάτων συνεβού- 
λευσε τόν νεαρό Διονύσιο τής Σικελίας νά άσχοληθή μέ τήν Γεωμετρία. ΓΓ αύτό 
καί οί άντίπαλοί του τόν κατηγορούσαν δτι άφησε τά πάντα, γιά νά ζητήση τό 
κρυμμένο άγαθό εις τούς κύκλους τής ’Ακαδημίας καί νά άποκτήση τήν εύδαι- 
μονία διά τής Γεωμετρίας. Γενικά τά μαθηματικά πρέπει νά ήσαν άπό τά βασικά 
μαθήματα στήν ’Ακαδημία. ’Άς μή ξεχνάμε, άλλωστε, δτι ό θεαίτητος, γνωστός 
μαθητής τής ’Ακαδημίας άνεκάλυψε τήν Στερεομετρία, καί ό Εϋδοξος τήν μαθη
ματικήν άστρονομία. Φαίνεται μάλιστα πιθανό πώς ό Πλάτων έθετε προβλήματα 
μαθηματικά, μέ τά όποια άσχολοΰντο οί μαθητές του. ’Έτσι μέ τόν τρόπον αύτό 
καί μέ τόν ζήλο, πού έδημιουργεΐτο άνάμεσά τους, προαγόταν ή μαθηματική σκέ
ψη. Ό Πλάτων έπίστευεν δτι οί επιστήμες άνυψώνουν τήν ψυχήν εις τήν άλή- 
θειαν, όδηγοΰν στήν γνώση τοΰ αιωνίου δντος, εξαγνίζουν τήν ψυχήν καί βοηθούν 
εις τήν έρευνα τού ώραίου καί τοΰ καλοΰ.

Εις μίαν κωμωδία τοΰ Έπικράτη παρουσιάζονται οί μαθητές τής ’Ακαδημίας 
νά άσχολοΰνται μέ τήν ταξινόμηση ζώων, δένδρων, λαχανικών καί τόν καθορισμό 
τοΰ γένους τών κολοκυθιών!

Καί τί κάνει ό Πλάτων,
ό Σπεύσιππος καί ό Μενέδημος;
Γιά ποιά θέματα άσχολοΰνται τώρα;
Ποιά ιδέα καί ποιος λόγος 
έξετάζεται στό σχολειό τους; 
πές μου, σοβαρά, αν ξέρης κάτι 
καί πέστο μου, στό δνομα τής γής, 

—Μά καί βέβαια μπορώ νά σοΰ πώ γι’ αύτούς.
Στά Παναθήναια είδα ένα δμιλο παιδιών.
Στά γυμναστήρια τής ’Ακαδημίας άκουσα λόγια, 
πού δέν λέγονται, λόγια παράξενα.

’Έκαναν, δηλαδή, ορισμούς γιά τή φύση, 
ξεχώριζαν τούς τρόπους ζωής τών ζώων 
καί τήν φύση τών δένδρων καί τά γένη τών λαχανικών 
ΚΓ άκόμα προσπαθούσαν νά βρούν
σέ ποιο είδος άνήκουν τά κολοκύθια! (’Αθηναίος 2.59 d-f).

Ό Πλάτων είναι παρών καί τούς παροτρύνει νά συνεχίσουν τήν προσπάθειά 
τους. Φυσικά ή πληροφορία αύτή προέρχεται άπό κωμικόν ποιητήν, πού θά 
έπρόσθετε, χωρίς άμφιβολία, άρκετό άττικό άλάτι. Μά άπό τήν άλλη μεριά ό 
Γαΐκερ έχει δίκιο λέγοντας δτι «μιά μεγάλη ποικιλία ύλικοΰ έξετάζετο καί έσυ- 
ζητεΐτο εις τό σχολείο τού Γέρο-Πλάτωνα, καί δτι ό ’Αριστοτέλης μπορούσε νά 
πάρη σ’ αυτό τό περιβάλλο, τήν εκτίμηση διά τήν σημασία ώρισμένων γεγονότων 
πού είχαν άι.ιεση κΓ ουσιαστική σχέση μέ τήν μέθοδο τής έρεύνης του».

"Αλλωστε έχουμε τις μαρτυρίες τού Σπευσίππου, μαθητή στήν ’Ακαδημία, πώς 
ή συστηματική ταξινόμηση τών ζώων καί τών φυτών έχει τις ρίζες της στήν 
’Ακαδημία.

Επίσης ή σφαιρική γεωγραφία έσπουδάζετο καί έρευνάτο στήν ’Ακαδημία. 
Τούτο φαίνεται καθαρά άπό τόν μύθο στον «Φαιδρό» πού παρουσιάζει δ,τι άποκα- 
λεΐται πρότυπο μιάς σφαιρικής γής. Τούτο ένισχύεται άκόμα καί άπό τόν ’Αρι
στοφάνη, ό όποιος στις Νεφέλες του παρουσιάζει τόν σοφιστή Σωκράτη νά σπου- 
δάζη κρατώντας μιά σφαίρα τών ουρανίων φαινομένων, κΓ ένα χάρτη τής γής. 
Άκόμα στον «Τίμαιο» στήν άρχή-άρχή, ύπάρχει μιά περιγραφή τής γής, καί στον 
«Κριτία» έξετάζεται ό μύθος τής Άτλαντίδας.

Πάντως, άσχετα μέ τό ποιά μαθήματα έδιδάσκοντο καί ποιές μέθοδοι έχρησι- 
μοποιούντο, αύτό πού έχει σημασία γιά τήν Ακαδημία είναι δτι δλα τά διάφορα 
θέματα καί οί διάφορες έπιστήμες έφέροντο ή μιά κοντά στήν άλλη καί μέ τόν 
διάλογο έβγαινε ή άλήθεια καί ή γνώση. Τούτο μάς τά λέει ό ίδιος ό Πλάτων 
στήν Πολιτεία του:

«Καί τό σύνολο τών μαθημάτων πού είχαν πάρει κατά τήν παιδικήν τους 
ήλικία χωρίς νά έχη έσωτερική συνάφεια, θά τό συντάξουν καί θά τούς τό πα
ρουσιάσουν ώστε μέ μιά συνοπτική ματιά νά διακρίνεται ή οικειότητα πού έχουν 
οί έπιστήμες μεταξύ τους καί μέ τή φύση τοΰ δντος. Μόνο, βέβαια, μιά τέτοια 
μάθηση μένει σταθερή σέ δσων άνθρώπων τις ψυχές τύχει καί σχηματιστή. Είναι 
συνάμα τό σπουδαιότερο κριτήριο γιά νά διακρίνουμε ποιά φύση είναι διαλεκτική 
καί ποιά δέν είναι. Γιατί ό συνοπτικός άνθρωπος είναι διαλεκτικός. Ό μή 
συνοπτικός δέν είναι ». (537 C, μετ. Κ. Γεωργούλη).

Άπό τούς μαθητές τής Ακαδημίας άλλοι έφευγαν, μετά τό τέλος, άς ποΰμε 
τών σπουδών τους, κΓ άλλοι έμεναν μόνιμα στό σκιερό άλσος τής Ακαδημίας. 
Ανάμεσα στούς πρώτους ήταν καί ό Εύφραΐος πού πήγε στήν Μακεδονία, ό 
Κόρισκος καί ό "Εραστος, πού πήγαν στήν Ασσο, διαδίδοντας εκεί τά ιδανικά 
τής Πλατωνικής Σχολής. Ανάμεσα στούς δεύτερους ήταν καί ό Αριστοτέλης, 
πού ξόδεψε είκοσι όλάκαιρα χρόνια στις σκιές τών πλατανιών τής Ακαδημίας. 
'’Ήταν έπίσης ό 'Ηρακλείδης Ποντικός, πού έκανε μεγάλη έντύπωρη μέ τόν δγκο 
του καί τά «μαλακά» ροΰχα πού φορούσε, ώστε οι Αθηναίοι τον ωνομασαν Πομπι
κόν, άντί Ποντικόν. (Δ. Λαέρτιος 5.86).

Οί κωμικοί ποιητές, δπως ήταν φυσικό, σατίρισαν τήν Ακαδημία καί προ 
παντός τούς μαθητές της. ’Έτσι ό γνωστός συγγραφέας τών Δειπνοσοφιστών 
Άθήναιος, μάς περισώζει στίχους τοΰ ποιητή Άντιφάνη, πού μάς λένε δτι οί μα
θητές τής Ακαδημίας έντύνοντο μέ άκριβούς καί ώραίους χιτώνες.

Α— ’Ω φίλε, καταλαμβαίνεις ποιος είναι αύτός έδώ ό γέροντας;
Β— Άπό τήν δψη φαίνεται πώς είναι άπό τήν Ελλάδα.
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Ή χλαμύδα του είναι άσπρη, ό χιτώνας του γκρίζος κι’ όμορφος, 
τό καπέλλο του μαλακό τό μπαστούνι του ευρυθμο, 
τά πέδιλά του λαμπερά' μά γιατί νά τόν περιγράφω πιο πολύ;
Μέ μιά λέξη, βλέπω τήν ίδια τήν ’Ακαδημία. (Άθήν. 12.544 f κ.έ.).

Ό ίδιος Άθήναιος μάς αναφέρει τήν έπίθεση τοΰ Κωμικού ποιητή Εφίππου, 
πού σατιρίζει καί τόν Πλάτωνα καί τούς μαθητές του, οί όποιοι έφρόντιζαν, πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλο πράμα, τό ντύσιμο καί τήν όμορφιά τους.

Λέει, λοιπόν, ό ’Έφιππος:
Τότε σηκώθηκε ένας έξυπνος νεανίας
άπ’ αύτούς τής ’Ακαδημίας, ένας ύποπλατωνικός, 
τής ψιλοδεκάρας, σάν τόν Βρύσωνα καί τόν θρασύμαχο. 
κτυπημένος άπό τήν ανάγκη, γράφτηκε στήν σχολή, 
πού δίδασκε τήν τέχνη τοΰ κέρδους άπό τά λόγια, 
μιά καί είχε ταλέντο γι’ αυτή τήν τέχνη.
Ψιλοκουρεμένος καί μέ'τά γένια του πολύ μακριά, 
φορούσε όμορφα πέδιλα, δεμένα στά 
σφυρά καί τήν κνήμη μέ λουριά σέ ισόμετρα τυλίγματα. 
Καλά ασφαλισμένος στήν χοντρή κουκούλα του, 
άκουμπώντας τό πολύτιμο βάρος του 
στήν βακτηρία του. Μίλησε μέ λέξεις ξένες, όχι δικές του θαρρώ, 
κι’ είπε: άνδρες τής ’Αθηναϊκής γής. (Άθήν. 11.509).

Άπό τήν άλλη μεριά, δέν είναι καθόλου κολακευτικά τά λόγια τοΰ Θεόπομπου 
τοΰ Χίου, πού μάς σώζει πάλιν ό Άθήναιος. Ό ιστορικός αύτός κάνει μιά αύ- 
στηρή έπίθεση έναντίον καί τοΰ ίδιου τοΰ Πλάτωνα καί τών μαθητών του, τούς 
περισσότερους τών όποιων ονομάζει «διαβόλους καί τυραννικούς». Ανάμεσα σ’ 
αύτούς κατηγορεί καί τόν Εύφραΐο, πού άναφέραμε πιο πάνω, ό όποιος δταν πήγε 
στήν αύλή τοΰ Πέρδικα τής Μακεδονίας έγινε τυραννικώτερος κι’ άπό αύτόν τόν 
βασιλέα. Τοΰτον έφόνευσεν άργότερα ό Παρμενίων.

Αντίθετα μέ τις πληροφορίες αυτές τοΰ Θεόπομπου, έχουμε άλλες σοβαρώτερες 
μαρτυρίες, που μάς λένε ότι ό Πλάτων έξάσκησε τήν έπιρροή του στόν Έρμία, τόν 
Κυβερνήτη τοΰ Άταρνέώς, καί τόν έπεισε νά άλλάξη τό τυραννικό του πολίτευμα 
μέ άλλο πιο μαλακό καί ήπιον τρόπον διακυβέρνησης.

Φυσικά άναφέραμε όλα αύτά γιά νά δείξουμε πώς έβλεπαν οί Κωμικοί Ποιη
τές καί οί έχθροί τοΰ Πλάτωνα, τό έργο τής Ακαδημίας. Στήν ούσία τό έργο 
τής Πλατωνικής Σχολής ήταν σοβαρό καί δέν ύπάρχει καμμιά περίπτωση νά άμ- 
φισβητήση ένας σήμερα τήν σοβαρότητα αύτή. Καί δέν ήταν τό έργο τής Ακα
δημίας, άφηρημένο έργο, μά είχε, παράλληλα καί πρακτική σημασία, πού εκδη
λωνόταν στά ζητήματα τής πολιτείας. ’Άλλωστε άπό τήν αναζήτηση καί τήν έ
ρευνα τών προβλημάτων τής πολιτείας είναι πού έφθασε στήν ιδέα. Τό έρώτημα 
πού προκύπτει τώρα είναι τοΰτο: Ποιά είναι ή σχέση τής Ακαδημίας μέ τά 
Πλατωνικά έργα; Ή σχέση αύτή είναι τριπλή:

α) Οί Πλατωνικοί διάλογοι κατοπτρίζουν τήν ζωήν τής Ακαδημίας.
β) Οί Διάλογοι μέ τό φώς τους είσέδυσαν. στήν ζωή τής Σχολής, καί
γ) 'Η Ακαδημία ήταν τό μέρος όπου τά έργα τοΰ Πλάτωνα «έδημοσιεύοντο» 

καί διατηρούντο.
’Έτσι μέσα στό ειδυλλιακό τοπίο τού ιερού τού Άκαδήμου, πού προκαλοΰσε 

τήν ενθουσιαστική διάθεση, ακούστηκαν οί όμορφοι μύθοι, πού στολίζουν τό Πλα
τωνικό έργο καί διδάσκουν, καί σήμερα άκόμα, τήν ψυχή τού εφήβου.

Υπήρχε στά παλιότερα χρόνια ή άντίληψη πώς ό Φαιδρός, ήταν τό προγραμ
ματικό έργο τού Πλάτωνα, στό άνοιγμα τής Ακαδημίας. Πάντως, κι’ άν δέν εί
ναι τούτο σωστό, άλήθεια είναι πώς ό Φαιδρός άποκαλύπτει, δσο κανένα πλατω
νικό κείμενο, τό έργο τής Ακαδημίας. Γράφει ό ’Ιωάννης θεοδωρακόπουλος, στήν 
εισαγωγή του στήν έκδοση τού Φαιδρού. «Δέν είναι ό «Φαιδρός» μόνο μιά άνα- 
κεφαλαίωση καί μιά αύτοκριτική τοΰ παιδευτικοΰ καί πνευματικού έργου τής Ακα
δημίας, άλλά μιά άποκορύφωση τής άρχαίας ψυχής καί ζωής, όπου τό άρχαΐο 
πνεύμα θεάζεται τόν έαυτό του καί τό πάγκαλο σύμπαν, καί όπου ή Αθήνα είναι 
τό ολόφωτο κέντρο μέ τήν παλιά της δόξα, μέ τή ζωή καί τήν επιστήμη τής 
Ακαδημίας».

’Έτσι ό Πλάτων, δταν παρουσιάζει τόν Σωκράτη νά έξηγή στόν Φαιδρό τήν 
άθανασία τής ψυχής, είναι τόν έαυτόν του πού θέλει νά μάς ζωντανέψη στά σκιερά 
πλατάνια τής Ακαδημίας.

«Κάθε ψυχή είναι άθάνατη. Γιατί εκείνο πού πάντα κινείται είναι αθάνατο. 
Ένώ έκεΐνο πού κινεί κάποιο άλλο καί κινείται άπό κάποιο άλλο, μιά πού έχει 
τέλος στήν κίνησή του, έχει τέλος καί στή ζωή του. Μόνο λοιπόν έκεΐνο πού κι
νείται μοναχό του, επειδή δέν άφήνει, ποτέ τόν έαυτό του, δέν παύει ποτέ νά κι- 
νήται, άλλά αύτό είναι ή πηγή καί ή άρχή γιά τήν κίνηση τών άλλων δσα κι
νούνται. 'Η άρχή δμως είναι αγέννητη, γιατί άπό τήν άρχή είναι άνάγκη νά γί
νεται κάθε τι πού γίνεται, αύτή δμως νά μή γίνεται άπό κανένα, γιατί άν ή άρχή 
έγίνονταν άπό κάτι, δέν θά ήτανε πιά άρχή. Επειδή δμως ή άρχή είναι άγέννητη, 
είναι άνάγκη νά είναι καί άφθαρτη. Γιατί βέβαια άν χαθή ή άρχή, τότε ούτε 
αύτή ή ΐδα θά γίνη ποτέ άπό κάτι, ούτε άλλο άπ’ εκείνη, άν πρέπει δά όλα νά 
γίνωνται άπό τήν άρχή. ’Έτσι λοιπόν ή άρχή τής κινήσεως είναι έκεΐνο πού 
κινεί τόν έαυτό του. ΚΓ αυτό ούτε μπορεί νά χαθή ούτε μπορεί νά γίνη, άλλιώς 
όλος ό ούρανός καί όλο τό γίγνεσθαι θά γινόταν ένας σωρός καί θά έστεκαν άκί- 
νητα καί δέν θά είχαν πούθε νά ξανακινηθούν καί νά ξαναγίνουν. Αφού λοιπόν 
έδείχθητε πώς έκεΐνο πού κινεί τόν έαυτό του είναι αθάνατο, δέν θά ντραπή κα
νείς νά λέη πώς αύτή είναι ή ούσία κΓ αύτός ό λόγος τής ψυχής. Γιατί κάθε 
σώμα πού παίρνει τήν κίνηση άπ’ έξω είναι άψυχο, ένώ έκεΐνο πού τήν έχει άπό 
μέσα του άπό τόν έαυτόν του, είναι έμψυχο, γιατί αύτή δά είναι ή φύση τής ψυχής. 
’Άν δμως τούτο είναι έτσι, δηλαδή άν έκεΐνο πού κινεί τόν έαυτό του δέν είναι 
τίποτε άλλο παρά ψυχή, τότε είναι άνάγκη ή ψυχή νά είναι κάτι άγέννητο καί 
άθάνατο». (Μετ. I. θεοδωρακοπούλου).

Ο «Φαίδων» είναι αφιερωμένος στήν μνήμη τού άποθνήσκοντος Σωκράτη. 'Η 
περιγραφή δε των τελευταίων στιγμών τού μεγάλου φιλοσόφου θά έγινε σ’ ένα 
άπό τά μνημόσυνα, πού θά έγίνοντο κάθε χρόνο στήν επέτειο τού θανάτου του.

«Καί οί πολλοί άπό ήμάς έως αύτήν βέβαια τήν στιγμήν κάπως εϊμεθα ικα
νοί νά συγκρατούμεν τό νά μή δακρύωμεν' μόλις δμως εΐδομεν δτι τό έπινε καί 
άμέσως τό είχε πιει, ήτο τούτο πλέον άδύνατον, άλλά παρά τήν θέλησιν καί εμού 
βέβαια τού ίδιου κρουνηδόν έρρεον τά δάκρυα, ώστε άφού έκάλυψα τό πρόσωπόν 
μου έντός τού ίματίου έκλαιον χορταστικά τόν έαυτόν μου, διότι πραγματικά δέν 
έκλαιον βέβαια έκεΐνον, άλλά τήν ίδικήν μου τύχην, διότι εΐχα στερηθή ένός τοιού- 
του άνθρώπου φίλου μου. Ό Κρίτων όμως έπειδή ακόυα προτήτερα άπό εμέ 
δέν ήδύνατο νά συγκρατή τά δάκρυα, έσηκώθη καί ήλλαξεν θέσιν. Άλλά ό 
Απολλόδωρος καί κατά τόν προηγούμενον χρόνον καθόλου δέν έπαυσεν νά δα- 
κρύη, καί μάλιστα τότε κυρίως, άφού έξέσπασεν είς ήχηρούς βρυχηθμούς κλαίων 
καί άγανακτών, όλους γενικώς τούς παρόντας κατεσυνέτριψεν εκτός βέβαια μόνον 
τού Σωκράτους. «Τί είναι αύτά πού κάμνετε, παράξενοι άνθρωποι; έγώ σας 
βεβαιώ προ πάντων διά τοΰτο άπέπεμψα τάς γυναίκας, διά νά μή διαπράττουν τοι- 
αύτας παραφωνίας: Καί πράγματι έχω ακούσει δτι πρέπει ν’ άποθνήσκη κανείς 
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έν μέσω θρησκευτικής σιγής. Λοιπόν νά ησυχάζετε και νά αντέχετε σταθερά εις 
τήν σιγήν σας». Καί ήμεΐς όταν ήκούσαυεν αύτά ήσθάνθημεν εντροπήν καί 
συνεκρατήσαμεν τά δάκρυά μας. Λύτός τότε έκαμε περιπάτους έκεΐ μέσα, καί 
εύθύς μόλις εΐπεν δτι τοΰ βαραίνουν τά σκέλη έξηπλώθη έπί τής κλίνης του ύπτιος, 
διότι αυτήν τήν συμβουλήν έδιδεν ό άνθρωπος πού τοΰ έδωσε τό κώνειον, καί άμέ- 
σως ό άνθρωπος αύτός άφοΰ άφησε νά περάση όλίγος χρόνος έγγίζων τούτον 
διά τών χειρών του έξήταζε τούς πόδας καί τά σκέλη του καί έπειτα, άφοΰ έπίεσε 
πάρα πολύ τόν πόδα του, τόν ήρώτησεν άν αισθάνεται. Αύτός δμως εΐπεν όχι. 
Καί μετά ταΰτα πάλιν προς τά κάτω πιέζων τας κνήμας καί πάλιν προχωρών 
προς τά έπάνω μέ αύτόν τόν τρόπον μάς έπεδείκνυε δτι τά μέλη του αύτά ήρχιζαν 
νά γίνωνται κρύα καί μάλιστα νά παγώνουν. Καί μόνος του συνέχιζε διά τής 
αφής τήν έξέτασιν, καί τέλος εΐπεν δτι δταν ή ψΰξις του φθάση έπάνω εις τήν 
καρδίαν, τότε θά φύγη ή ψυχή του. '’Ήταν λοιπόν πλέον τά περί τό ύπογάστριον 
μέρη του τελείως σχεδόν εις κατάστασιν ψύξεως καί άφοΰ έξεσκέπασε τό πρό
σωπό του, διότι ήτο μέσα σκεπασμένον, εΐπεν, αύτά ακριβώς, πού ώς τελευταίας 
του λέξεις έπρόφερε: «Κρίτων, όφείλομεν εις τόν ’Ασκληπιόν ένα πετεινόν: 
λοιπόν νά αποδώσετε τό χρέος μας καί νά μή αμελήσετε. Αύτά βέβαια, εΐπεν 
ό Κρίτων, θά γίνουν, άλλά κοίτα άν θέλης, τίποτε άλλα νά παραγγείλης».

Μολονότι έκαμεν αυτός τήν έρώτησιν αυτήν, δέν έδωκε πλέον καμμίαν άπό- 
κρισιν. ’Αλλά μετά πάροδον όλίγου χρόνου έκαμε σπασμώδεις κινήσεις καί ό 
άνθρωπος τόν έξεσκέπασε. Καί έκεΐνος έστύλωσε τά μάτια του, καί μόλις εΐδεν 
αύτό ό Κρίτων έκλεισε καλά τά μάτια του». (Μετ. Ν. Βασιλοπούλου).

Τό «Συμπόσιον» μάς μιλάει γιά τόν έρωτα καί τή διασκέδαση, πού ήσαν α
παραίτητα στοιχεία στήν ζωή τής ’Ακαδημίας. Ό έρωτας έδώ είναι ή ιδέα τοΰ 
ώραίου, καί ό θεμελιωτής τής παιδείας. Επομένως δταν ή Διοτίμα μιλάει γιά 
τόν ’Έρωτα, άναφέρεται στό θαυμαστό έργο τής Πλατωνικής ’Ακαδημίας.

Σ.— «Τί λοιπόν, νά είναι ό έρως; θάνατος;» 
Δ.— Κάθε άλλο.
Σ.— Άλλά τί τότε;
Δ.— Σάν τά προηγούμενα παραδείγματα είναι, κάτι άνάμεσα στό θνητό καί 

στό αθάνατο.
Σ.— Καί ποιά δύναμη έχει;
Δ.— Ηά έξηγή καί νά μεταφέρη στούς θεούς, δσα έρχονται άπό τούς άνθρώ

πους, καί στούς άνθρώπους, δσα έρχονται άπό τούς θεούς, έκείνων έκεΐ τις δεή
σεις καί τις θυσίες, τούτων έδώ τά προστάγματα καί τά άντίδωρα γιά τις θυσίες. 
Καί δντας άνάμεσα στούς δυο γεμίζει τό κενό έτσι, πού τό σόμπαν τό ίδιο είναι 
άπό μέσα του καλοδεμένο. Μέσω αυτουνοΰ τοΰ δαίμονα προχωρεί καί δλη ή 
μαντική καί ή τέχνη τών ιερέων καί στις θυσίες καί στις τελετές καί στις έπωδές 
καί σ’ δλη τή μαντολογία καί τή γητεία. Ό θεός δέν έχει συναναστροφή μέ 
τόν άνθρωπο, άλλά μέσω αύτουνοΰ τοΰ δαίμονα γίνεται δλη ή έπαφή καί ή συνο
μιλία τών θεών, μέ τούς άνθρώπους καί κατά τήν έγρήγορση καί κατά τόν ύπνο 
τους. Καί δποιος είναι σ’ αύτά σοφός, είναι δαιμόνιος άνθρωπος, μά δποιος 
είναι σοφός σέ τίποτε άλλο ή στις τέχνες ή στις χειροναξίες, είναι βάναυσος. Αύτοί 
λοιπόν οί δαίμονες είναι πολλοί καί λογής-λογής, καί ένας άπ’ αύτούς είναι καί 
ό έρως.

Σ.— Καί ποιανοΰ πατέρα καί ποιανής μητέρας είναι;
Δ.— Τραβάει σέ μάκρος νά τό διηγηθή κανείς, μά θά σοΰ τό πώ.
Τήν ώρα λοιπόν πού γεννήθηκε ή Αφροδίτη, είχανε τραπέζι οί θεοί καί οί 

άλλοι καί ό γιος τής Μήτιδος, ό Πόρος. “Οταν πιά άποδείπνησαν, καθώς δά 
ήτανε συμπόσιο, ήλθε γιά νά έπαιτήση ή Πενία, καί έστεκε στις θύρες. Ό Πόρος 
τότε, μεθυσμένος άπό τό νέκταρ, γιατί κρασί δέν υπήρχε άκόμα, μπήκε στον κήπο
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τοΰ Διός βαρύς-βαρύς καί άποκοιμήθηκε. Ή πενία λοιπόν, έχοντας στό νοΰ της, 
έξ αιτίας πού ήταν άπορη, νά κάμη παιδί άπό τόν Πόρο, ξαπλώνεται κοντά του 
καί συνέλαβε τόν ’Έρωτα. Γιά τοΰτο δά έγινε καί τής Αφροδίτης συνοδός καί 
δοΰλος, γιατί γεννήθηκε στά γενέθλια εκείνης καί άκόμα, γιατί άπό φυσικοΰ του 
είναι εραστής τής ομορφιάς, καί ή Αφροδίτη είναι τόσο όμορφη. Επειδή λοιπόν 
είναι τοΰ Πόρου καί τής Πενίας γιος ό ’Έρως, βρίσκεται σ’ αύτήν έδώ τήν κατά
σταση. Καί πρώτα-πρώτα είναι πάντα φτωχός, καί κάθε άλλο παρά άπαλός καί 
όμορφος, δπως νομίζουν οί πολλοί, άλλά σκληρός καί άκατάστατος καί άνυπόδετος 
καί άστεγος, πλαγιάζει πάντα χάμω καί χωρίς στρώμα, κοιμάται στό ύπαιθρο, 
στις θύρες καί στούς δρόμους, έχοντας τής μητέρας του τή φύση, πάντα μέ τή 
φτώχεια σύντροφος.

Καί κατά τόν πατέρα του πάλιν είναι επίβουλος στούς όμορφους καί στούς 
καλούς, δντας άνδρεΐος καί φιλοκίνδυνος καί όλόσφιγτος, κυνηγός δυνατός, πάντα 
πλέκοντας κάποιο σχέδιον κι’ επιθυμητής τής φρόνησης καί είναι άξιος καί νά τήν 
εύρη, φιλοσοφώντας σ’ δλη του τή ζωή, δυνατός γοητευτής καί φαρμακευτής καί 
σοφιστής. Καί ούτε σάν άθάνατος είναι άπό τή φύση του, ούτε σάν θνητός, άλλά 
μέσα στήν ’ίδια ή μέρα πότε άνθίζει καί ζή, δταν εύρη άφθονία, πότε πάλι πεθαί
νει, καί πάλιν ξαναγεννιέται, γιατί τόχει άπό τή φύση τοΰ πατέρα του. Καί δ,τι 
κερδίζει πάντα τό χάνει, έτσι πού μήτε άπορος είναι ποτέ ό ’Έρως, μήτε πλούσιος». 
(Μετ. I. θεοδωρακοπούλου) .

Ή Διοτίμα, στή συνέχεια τοΰ μύθου της, μάς λέει πώς ό έρως είναι φιλόσο
φος, γιατί ή σοφία είναι ώραΐο πράγμα, καί ό έρως είναι εραστής τών ώραίων 
πραγμάτων, γιατί τά θέλει δικά του. Καί ό άνθρωπος πού θά κάνη τά ώραΐα 
πράγματα δικά του θά γίνη εύτυχισμένος.

Τό τελευταίο έργο στό όποιο θά άναφερθοΰμε, είναι ή «Παλιτεία». Τά ζη
τήματα τής πολιτείας ήσαν ή καθημερινή άσχολία τών μαθητών στήν Ακαδημία. 
Βασική δέ έννοια τής πολιτείας είναι ή δικαιοσύνη πού βασίζεται στούς νόμους. 
Ό Σωκράτης, καί φυσικά ό Πλάτων στήν Ακαδημία, γιά νά έκφράση αύτήν τήν 
έννοια τής Δικαιοσύνης διηγείται ένα ΘΟΘο. «“Ολοι μέσα στήν πόλη εΐσαστε άδέλ- 
φοί άλλά ό θεός, δταν σάς έπλαθε, δσοι άπό σάς ήταν ικανοί γιά τήν εξουσία, 
τήν ώρα πού τούς δημιουργοΰσε τούς άνάμιξε μέ χρυσάφι, γιά τοΰτο είναι πάρα 
πολύ άξιοι. “Οσοι πάλι ήτανε γιά νά πολεμοΰν, τούς σμιγάδεψε μέ άσήμι. Τό 
σίδερο δμως καί τό χάλκωμα τό έσμιξε μέ τούς γεωργούς καί τούς άλλους τεχνί
τες. Καθώς λοιπόν κρατάτε δλοι άπό τό ίδιο γένος, θά γεννάτε παιδιά τό πιο 
πολύ όμοια μέ σάς, άλλά μπορεί κάποτε άπό χρυσό πατέρα νά γεννηθή άσημένιο 
παιδί καί τό ίδιο μπορεί νά γίνη μέ δλα τάλλα μεταξύ τους. Στούς άρχοντες λοι
πόν τής πόλης πρώτα άπ’ δλα καί πιο πολύ άπ’ δλα παραγγέλνει ό θεός τοΰτο: 
γιά τίποτε άλλο νά μή φροντίζουν τόσο καλά, μήτε καί νά προσέχουν τίποτε τόσο 
πολύ, δσο τά παιδιά τους, γιά νά ίδοΰν, τί είδος μέταλλο άναμίχθηκε μέσα στις 
ψυχές τους. Καί άν τό ’ίδιο τους τό παιδί γεννηθή μέ χαλκό ή μέ σίδερο μέσα στήν 
ψυχή του, νά μήν τό λυπηθοΰν καθόλου, άλλά νά άποδώσουν τήν τιμή πού πρέπει 
στή φύση του καί νά τό σπρώξουν στούς τεχνίτες ή τούς γεωργούς. Καί άν πάλι 
κανένα παιδί άπ’ αύτούς έδώ τούς τελευταίους γεννηθή μέ χρυσάφι ή μέ άσήμι 
στήν ψυχή του, νά τό τιμήσουν καί νά τό άναθρέψουν τό ένα γιά φύλακα, τό άλλο 
γιά πολεμιστή τής πόλης γιατί ύπάρχει κάποιος χρησμός πού λέγει, πώς ή πόλη 
θά καταστροφή, δταν τής γίνη φύλακας κανένας σιδερένιος ή κανένας χάλκινος», 
κακά πού προσμένουν τόν άλλο.

Συναφής μέ τήν πολιτική τούτη δικαιοσύνη, είναι καί ή θεία δικαιοσύνη, πού 
άπονέμεται στον άνθρωπο μετά τό θάνατό του. Έδώ ό θάνατος χωρίζει τόν δί
καιον άπό τόν άδικον καί άντιπαραβάλλει τά καλά πού θά πάρη ό ένας μέ τά 
κακά πού προσμένουν τόν άλλο.
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«ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αυτής λοιπόν τής λογής θά είναι τά βραβεία, οί ανταμοιβές 
καί τά δώρα πού παίρνει ό δίκαιος στή ζωή του κι’ άπό τούς θεούς κι’ άπό τούς 
ανθρώπους, δίπλα σ’ έκεΐνα τ’ άγαθά πού τοΰ παρέχει ή ϊδια ή δικαιοσύνη.

ΓΛΑΥΚΩΝ: Καί πολύ όμορφα καί σίγουρα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αύτά ωστόσο δέν εΐναι τίποτε ούτε κατά τό πλήθος ούτε κατά 

τό μέγεθος μπροστά σ’ έκεΐνα πού περιμένουν καί τόν ένα καί τόν άλλο μετά τόν 
θάνατο. Καί πρέπει αύτά νά τ’ ακούσουν γιά νά πάρη τέλεια καί ό ένας καί ό 
άλλος, καί ό δίκαιος καί ό άδικος, δ,τι εΐναι άνάγκη ν’ ακούσουν άπό τόν λόγο 
μας τούτον.

ΓΛΑΥΚΩΝ: Είθε νά τά έλεγες, γιατί δέν υπάρχουν πολλά άλλα πού θά τ’ 
άκουα μέ μεγάλη ευχαρίστηση.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: 'Ωστόσο δέν θά σοΰ είπώ κανένα λόγο μεγάλο ωσάν του 
Όδυσσέα στον ’Αλκίνοο, άλλά κάποιον γενναίου άνδρα, τοΰ 'Ηρός, γιου τοΰ ’Αρ
μενίου, πού ή γενιά του κρατούσε άπό τήν Παμφυλία. Αύτός πέθανε παλιά στον 
πόλεμο, κι’ όταν επάνω στις δέκα ήμέρες περιμάζεψαν τούς νεκρούς, λιωμένους 
πιά, αύτόν τόν σήκωσαν άλιωτον, κΓ όταν τόν έφεραν στήν πατρίδα του, κι’ ήταν 
νά τού κάνουν τήν ταφή στις δώδεκα μέρες μετά τόν θάνατό του, καθώς τόν είχαν 
ξαπλώσει έπάνω στήν φωτιά, ξανάζησε, καί μόλις ξανάρθε στή ζωή μονολογούσε 
τά όσα είδε στον άλλον κόσμο. ’Έλεγε λοιπόν, εύθύς ώς τού βγήκε ή ψυχή, άρ
χισε πορεία μαζί μέ πολλούς άλλους, καί φθάσανε σ’ έναν τόπο όπου ήτανε νά 
θαμάζης, καί όπου ήτανε δυο ανοίγματα στή γή, τό ένα κοντά στό άλλο καί πάλιν 
άλλα δυο στον ούρανό καταντικρύ στά πρώτα. Καί κάθονταν ανάμεσα σ’ αύτά 
δικαστές, πού άμα έβγαζαν τήν απόφασή τους, διάταζαν τούς δίκαιους νά πάρουν 
τόν δεξιά καί απάνω δρόμο διαμέσου τού ουρανού, αφού πριν τούς κρεμούσαν άπ’ 
έμπρός τους σημάδια γιά τήν άπόφασή τους, τούς άδικους πάλιν τούς διάταξαν νά 
πάρουν τόν άριστερό καί κάτω δρόμο, πού είχαν καί αύτοί άπό πίσω τους κρεμα
σμένα σημάδια γιά δλα όσα έπραξαν. ‘Όταν παρουσιάσθηκε καί ό ίδιος, δηλαδή 
ό "Ηρ, τού είπαν, πώς αύτός πρέπει νά φέρη στούς άνθρώπους τήν είδηση γιά δσα 
συμβαίνουν εκεί, καί τόν πρόσταξαν ν’ άκούση καί νά καλοκοιτάξη τά πράγματα 
έκεινού τού τόπου. Βλέπει λοιπόν άπ’ έδώ κατά τό ένα χάσμα καί τού ούρανού 
καί τής γής νά άναχωρούν οί ψυχές,· άφοΰ πρώτα άκουσαν τήν κρίση τους, άπ’ εκεί 
πάλιν άπό τό ένα ν’ άνεβαίνουν μέσα άπό τή γής, γεμάτες ρυπαρότητες καί σκόνη, 
κΓ άπό τάλλα άλλες νά κατεβαίνουν άπό τόν ουρανό καθαρές. Καί όλες όσες έφθα
ναν έφαίνοντο σάν νά έρχωνται άπό μακρινή πορεία, καί γεμάτες χαρά πήγαιναν 
στό λειβάδι νά κατασκηνώσουν σάν σέ πανηγύρι, καί χαιρετούσαν ή μιά τήν άλλη, 
δσες ήτανε γνώριμες, καί αυτές πού έρχόντανε μέσα άπό τήν γή ρωτούσανε νά μά
θουν άπό τις άλλες τά έκεΐ, καί αυτές πού κατέβαιναν άπό τόν ούρανό, τί είδαν 
έκείνες μέσα στή γή. Καί μονολογούσαν ή μιά στήν άλλη, κΓ αύτές έδώ κλαίγανε 
κΓ οδύρονταν, καθώς θυμόνταν τά δσα καί τά ποιά έπαθαν καί είδαν κατά τήν 
πορείαν τους κάτω άπό τή γή — καί ή πορεία ήτανε χιλιόχρονη — κΓ αύτές πάλιν 
πού κατέβαιναν άπό τόν ούρανό μονολογούσαν τήν καλοπέραση καί τά θεάματα μέ 
τήν άφθαστη ομορφιά. Καί τά πολλά πού είπε, Γλαύκων, θέλουν πολύν καιρό γιά 
νά τά Ιστορήσω. Τό συμπέρασμα δμως εΐναι, είπε, τούτο: πώς γιά δσα καί γιά 
δσους άδίκησε ό καθένας στή ζωή, γιά δλα τιμωρήθηκε μέ τή σειρά δέκα φορές 
γιά κάθε άδικία. Καί κάθε τιμωρία βαστούσε εκατό χρόνια, γιατί τόσα χρόνια 
έχει ή άνθρώπινη ζωή, γιά νά ξεπληρώση ποινή δέκα φορές πιο μεγάλη άπό κάθε 
άδίκημα. Κι’ έτσι, άν μερικοί έγιναν αίτιοι γιά πολλούς θανάτους ή γιατί πρόδω- 
σαν πόλεις καί στρατόπεδα καί ήταν άφορμή νά πέσουν σέ δουλεία ή γιατί έγιναν 
συνένοχοι γιά άλλα κακουργήματα, γιά δλα τούτα δέχθηκαν δέκα φορές πιο 
πολλά βασανιστήρια γιά τό καθένα καί πάλιν, άν είχαν προσφέρει μεγάλες εύεργε- 
σίες στούς άνθρώπους καί είχαν γίνει δίκαιοι καί δσιοι, σύμφωνα μ’ αύτά έπαιρναν 

τήν άμοιβή. Γιά κείνους δμως πού γεννήθηκαν καί έζησαν λίγο καιρό έλεγε πάλι 
άλλα, πού δέν άξίζουν νά τά μνημονεύη κανείς. Γιά άσέβειες δμως κΓ εύσέβειες 
σέ θεούς καί σέ γονείς, γιά φόνους, πού έκαμε κανείς μέ τά ίδια του τά χέρια, 
μολογοΰσε πιο μεγάλες τις πληρωμές». (Μετ. I. θεοδωρακοπούλου).

Τό τελευταίο άπόσπασμα, πού θά άναφέρουμε άπό τήν «Πολιτεία» τού Πλάτωνα, 
εΐναι ή άρχή τού έβδομου βιβλίου, δπου ό φιλόσοφος μάς δίδει ένα ζωγραφικό 
άπείκασμα τής παιδείας, δπως άκριβώς συνελήφθη είς τήν ’Ακαδημία. 'Η ζωγρα
φική αύτή άπεικόνηση τού έργου τής παιδείας συμβολίζει τήν προσπάθεια τής ψυ
χής νά βγή άπό τό σκοτάδι τού ύλικού κόσμου καί νά φθάση τόν ήλιο τής πραγμα
τικής γνώσης πού άναπόφευκτα θά τόν όδηγήση στήν εύδαιμονία. «Πές, λέγει ό 
Σωκράτης στον συνομιλητή του, πώς ή άνθρώπινη ψυχή μοιάζει μέ άνθρώπους πού 
κατοικούνε μέσα σέ μιά σπηλιά, πού έχει ολάνοικτη είσοδο προς τό φώς. Φαντάσου 
τούς άνθρώπους αύτούς άλυσοδεμένους έκεΐ μέσα, άπό τήν παιδική ήλικία, στά πό
δια καί στό κεφάλι. Δέν μπορούν νά σηκωθούν, άλλ’ ούτε καί τό κεφάλι τους 
νά στρέψουν δεξιά κΓ άριστερά. Κάθονται έτσι, πού έχουν τήν είσοδο τής σπη
λιάς προς τά νώτα τους, καί είναι άναγκασμένοι νά βλέπουν πάντα προς τά έμ
πρός, καί δέν μπορούν ποτέ νά δούν ούτε δεξιά ούτε άριστερά, ούτε προς τό φώς, 
άφοΰ δέν μποροΰν νά κουνήσουν τό κεφάλι τους. Ύπόθεσε τώρα, πώς πίσω τους 
καίει μιά μεγάλη φωτιά καί πώς μπροστά στή φωτιά περνάει ένας δρόμος, πού ένας 
τοίχος τόν χωρίζει άπό τούς άλυσοδεμένους. Ή λάμψη τής φωτιάς πέφτει στό βά
θος τής σπηλιάς, καί φωτίζει καλά τό έσωτερικό της. Βάλε μέ τό νοΰ σου, πώς 
τήν ώρα αύτήν περνάνε άπό τόν δρόμο άνθρωποι κρατώντας λογής-λογής σκεύη, 
άνδριάντες καί άλλα πολλά πλάσματα τής άνθρώπινης έργασίας, μετάλλινα, μαρ
μάρινα, ξύλινα. Οί άνθρωποι αύτοί, καθώς διαβαίνουν, κρατάνε τά άντικείμενα τό
σον ψηλά, ώστε ύψώνονται αύτά πάνω άπό τόν τοίχον, πού χωρίζει τούς άλυσο
δεμένους άπό τό δρόμο. Οί σκιές τότε άπό τ’ άντικείμενα θά πέφτουν μέσα στό 
έσωτερικό τής σπηλιάς. Οί άλυσοδεμένοι θά βλέπουν τις σκιές τών άγαλμάτων 
αύτών, δμως τις σκιές τών άνθρώπων, πού τά κρατούν, δέ θά τις βλέπουν, γιατί 
αύτές θά πέφτουν έπάνω στον τοίχο, πού χωρίζει τούς άλυσοδεμένους άπό τήν φω
τιά. ΚΓ άν μάλιστα τύχη καί έλθη κάποιο άπόηχο τοΰτο έρχεται άπό τις ίδιες τις 
σκιές, θά πιστέψουν, πώς οί σκιές μιλάνε, μιά καί ποτέ δέν είδαν πραγματικούς 
άνθρώπους, ούτε κΓ άκουσαν λαλιάν άνθρώπου. ’Άν τώρα κάποιος λυθή καμμιά 
φορά άπό τά δεσμά του καί σηκωθή καί μπορέση καί γυρίση τό κεφάλι του προς 
τά πίσω καί ίδή τή φωτιά, τότε θά θαμπώσουν τά μάτια του άπό τή φεγγοβολιά 
της καί θά πονέσουν καί δέν θ’ άνθέξουν γιά νά ίδοΰν τά άγάλματα, πού αύτών 
έβλεπαν τις σκιές. Καί άν μάλιστα βρεθή έκεΐ κοντά του κάποιος, πού έχει ζήσει 
μέσα στό φώς καί μέσα στον πραγματικό κόσμο καί τοΰ είπή, πώς δσα έβλεπε 
πριν, δταν ήταν άλυσοδεμένος, ήτανε σκιές καί φάσματα, καί πώς αύτά, πού βλέπει 
τώρα, εΐναι τά πραγματικά, τά άληθινά, τότε θά παραξενευθή, θά δυσπιστήση σ’ 
αύτά, πού τοΰ λέει ό άλλος, καί θά έξακολουθή νά πιστεύη, πώς οί σκιές ήτανε 
πιο άληθινές άπό τά πραγματικά άγάλματα. ‘Υπόθεσε τώρα, πώς ό άνθρωπος, 
πού έχει ζήσει μέσα στό φώς καί στέκει έκεΐ κοντά σ’ αυτόν, πού λύθηκε άπό τά 
δεσμά του καί σηκώθηκε, άναγκάζει τόν άλλοτε δεσμώτη νά ρίξη τά μάτια του 
προς τό φώς. Τότε αύτός, πού λίγο πριν ήταν άκόμα δεσμώτης, θά άποστρέψη τό 
βλέμμα του άπό τό φώς καί θά ξαναγυρίση μέ τή ματιά του σ’ έκεΐνο, πού έβλεπε 
πριν, δηλαδή στις σκιές, καί θά πιστεύη, πώς αύτές εΐνα πιο καθαρές άπό τά 
άγάλματα τά ίδια, πού τοΰ δείχνει τώρα αύτός πού έζησε μέσα στό φώς. Καί τί 
θά γίνη, άν θελήση κανείς νά έξαναγκάση τό πριν δεσμώτη νά βγή έξω άπό τή 
σπηλιά καί νά άτενίση τό φώς τής ήμέρας; Τότε εΐναι δά πού δέν θά μπορέση 
νά ρίξη τό βλέμμα του σέ κανένα έπάνω άντικείμενα, πού τό καταυγάζει τό ήλια- 
κό φώς. Καί πριν άπό δλα θά πρέπη νά ίδή τις σκιές, πού σχηματίζονται άπό τ’ 
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αντικείμενα μέ τό ηλιακό φώς. ’Έπειτα πάλι θά ίδή καί θά γνωρίση τις σκιές 
των ανθρώπων, των ζώων καί των πραγμάτων, καθώς σχηματίζονται μέσα στά 
ήρεμα ύδατα. Καί υστέρα θά ίδή τούς ίδιους τούς ανθρώπους, τά ίδια τά ζώα 
καί τά ίδια τά πράγματα. ’Αργότερα άκόμα θά ίδή τόν ούρανό καί τή νύχτα θά 
τόν ίδή πιο εύκολα, γιατί τό φώς τών άστρων καί τής σελήνης είναι άπαλό. Καί 
τελευταία πιά θά στρέψη τό βλέμμα του καί προς τόν ήλιο τόν ίδιο. Καί τότε θά κα- 
ταλάβη, πώς ό ήλιος είναι ό δημιουργός τών χρόνων καί τών ορατών αντικειμένων, 
τών πραγματικών καί τών εικονικών. Τή στιγμή πιά αυτή θά θυμηθή τή ζωή τής 
σπηλιάς, θά άναλογισθή τούς άλλους συνδεσμώτες του, θά λογαριάση τόν εαυτό 
του ευτυχισμένο γιά τήν απολύτρωση άπό έκεΐ μέσα καί θά αισθάνεται βαθύ οίκτο 
γιά κείνους πού μένουν άκόμα δεμένοι έκεΐ μέσα στή σπηλιά». (Μετ. I. θεο- 
δωρακοπούλου).

θά μπορούσαμε νά άναφέρουμε κι’ άλλα αποσπάσματα άπό τά Πλατωνικά 
κείμενα πού μάς διαφωτίζουν γιά τό θαυμαστό παιδευτικό έργο τής ’Ακαδημίας. 
Δέν θά τό κάνουμε. Αύτό πού θά κάνουμε είναι νά προτρέψουμε τούς "Ελληνες 
όλους νά διαβάσουν λίγο Πλάτωνα άπό Νεοελληνικές μεταφράσεις. Μόνο έτσι 
θά νοιώσουν τό μεγαλείο τής Πλατωνικής άνθρωπιάς. Καί τότε ό καθένας άς 
προσευχηθή μαζί μέ τόν μαθητή τής ’Ακαδημίας.

«’Αγαπημένε μου Πάνα, καί σείς οί άλλοι θεοί αύτοΰ εδώ τοΰ τόπου, δόστε 
μου νά γίνω όμορφος μέσα μου. Καί όσα έχω έξωθέ μου νά είναι φιλιωμένα μέ 
όσα έχω μέσα μου. Πλούσιος δμως νά μοΰ φαίνεται ό σοφός. Καί χρυσού πλή
θος νάχω όσο μήτε νά σηκώση μήτε νά βαστάζη ή μπορεί επάνω του άλλος παρά 
ό φρόνιμος». (Μετ. I. θεοδωρακοπούλου).

Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΠΑΤΤΙΧΗΣ
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ΧΡ. ΚΑΡΜΙΟΥ

Ο Π ΡΩΤΑΡΗΣ
(Διήγημα)

’Ένοιωθε ένα κενό μέσα στό μυαλό καί τά μηλίγγια του χτυπούσαν δυνατά. 
Δέ μπορούσε πιά νά προσδιορίσει άν αυτό πού τοΰ χτυπούσε τό πρόσωπο ήταν 
κύμα παγωμένου άέρα ή ή βελουδένια θωπεία μιάς πύρινης φλόγας πού δέν τήν 
έβλεπε. Τά χέρια του κρεμόντουσαν άπό τούς ώμους του σάν δυό κομμάτια 
ανυπάκουο ξένο κρέας. Καί τά πόδια του... τά πόδια του... Μά είχε πόδια;

Πού βρισκόταν; Πόση ώρα βρισκόταν σ’ αύτό τό μέρος; Καί γιατί βρι
σκόταν έκεΐ;

Τοΰ φαινόταν πώς ή σκέψη του, σκαλωμένη σ’ ένα αδιόρατο δίχτυ, δεχόταν 
τό απομυζητικό πιππίλισμα κάποιας γιγαντιαίας αράχνης καί μάταια πάσκιζε ν’ 
άπαγκιστωθεΐ καί νά πετάξει έλεύθερα, νά ξαναμπεΐ στό κεφάλι του καί νά πάρει 
πάλι τό καλούπι της, τήν τροχιά της.

Ποιος ήταν; Πού βρισκόταν;
Χοντροί κόμποι Ιδρώτα μαζεύτηκαν στό μέτωπό του κι’ άρχισαν νά ξεκινούν 

καί ν’ αύλακώνουν τά μάγουλα του.
Νά κοιμόταν τάχα; Νάβλεπε κάποιον εφιάλτη;
Σάν άπό μέσα στά βάθη τής ανυπαρξίας, ήλθε ξαφνικά νά σκουντήσει τό 

μυαλό του ή ξεθωριασμένη ήχώ αύτοΰ πού άκουγε συχνά τή μάνα του νά λέει: 
ό ύπνος είναι μισός θάνατος.

’Όχι, δέν κοιμόταν. Δέ μπορούσε νά κοιμάται άφοΰ τό μυαλό του δουλεύει. 
Μά δουλεύει τό μυαλό του;

Τό φάσμα μιάς ύποσυνείδητης ανάγκης άρχισε νά τοΰ σταλώνει τήν αναπνοή. 
Πρέπει νά «ξυπνήσει», νά ξαναβρεΐ τόν έαυτό του. Νοιώθει, έτσι άόριστα, τή σκιά 
κάποιας εύθύνης νά τού δαγκώνει τά ναρκωμένη καρδιά. Εύθύνης; ’Ά ναί, εύ- 
θύνης. Κάτι κάνει έκεΐ πού βρίσκεται. Κάτι πρέπει νά κάνει. Γι’ αύτό βρίσκε
ται έκεΐ. Μά τί...

Ανοιγοκλείνει μέ κόπο τά βλέφαρα. ’Όχι, δέν κοιμάται. Τώρα πιά ξέρει 
πώς δέν κοιμάται. Αφήνει τό βλέμμα του νά πλανηθεί άτονα μέσα στό πηχτό 
σκοτάδι τής νύχτας πού σάν ένα πελώριο μαυροσέντονο τόν τυλίγει άπό παντού. 
Καί νοιώθει τή νωθρή σκέψη του νά χάνεται μέσα στά σκοτεινά κύματα τού έρέ- 
βους, νά γίνεται έιπχ μ’ αύτά καί ν’ απομακρύνεται μαζύ τους σιωπηλά κΓ αθόρυβα.

Ποιος είναι; Τί γυρεύει έκεΐ; Πού βρίσκεται;
Στρίβει άφηρημένα τό βλέμμα έκεΐ πού θάπρεπε νά βρίσκωνται τά χέρια του. 

Δέ βλέτίει. Τί νά δει τόσο σκοτάδι... Κάτι σάν μακρυνή ανάμνηση έρχεται πάλι 
νά τού κλείσει τήν αναπνοή. Ανοίγει τό στόμα κΓ εισπνέει βαθειά. Νοιώθει 
στραγγισμένο τό λαρύγγι του κΓ ό παγωμένος αέρας πού εισχωρεί στό στόμα 
κάνει τά δόντια του νά πονάνε. Ωστόσο, ξανανοίγει τό στόμα κΓ αναπνέει πάλι 
βαθειά. Νοιώθει κάποια άνακούφιση.

Ναί, τώρα ξέρει πώς βρίσκεται έκεΐ γιά νά κάνει κάτι. Μά τί... Στίβει τό 
μυαλό του. Κουνάει τό κεφάλι δεξά-ζερβά. Ξανανοίγει τό στόμα γιά νά πάρει 
πάλι μιά βαθειά εισπνοή. Μά δέν προφταίνει. Κάτι σάν φτερούγισμα πουλιού 
ξεσκίζει τό πέπλο τής σιωπής τής νύχτας. Νά, έκεΐ μπροστά του. ’Όχι, δέ γε
λιέται. Δέν όνειρεύεται. Φτερούγισμα πουλιού ήταν.

Τ’ αύτιά του σφυρίζουν. Τά μηλίγγια του σφυροκοπάνε άδιάκοπα. Ξανα
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κάνει μιά τελευταία προσπάθεια νά συγκεντρωθεί, νά ξαναβρεΐ τόν εαυτό του. 
Και ξαφνικά, νοιώθει τά χέρια του ν’ άδράχνουν τό δπλο καί νά τό κολλάνε έπάνω 
στό χαράκωμα, έκεΐ μπροστά του, σέ θέση βολής.

Κρατάει τήν αναπνοή του κι’ άφουγκράζεται. Αυτό τό φτερούγισμα...
Οί στιγμές τής παγερής νύχτας, περνάνε μουγκές, άδιάφορες καί γκρεμίζον

ται μέσα στ’ ανοιχτό μαγκανοπήγαδο τής αιωνιότητας. Κι’ έρχονται άλλες κι’ 
άλλες. Τό μάτι του τρυπάει τό σκοτάδι κι’ έξερευνά. Ξέρει πιά ποιος είναι, τί 
είναι, που βρίσκεται.

Ό Πενταδάχτυλος τυλιγμένος μέσα στά ύγρά νέφη τοΰ χειμώνα, κοιμάται 
βαρυεστημένα κι’ ανόρεχτα. Κοιμάται; Έκεΐ πιο πάνω, ένας, δυό, πέντε Τούρκοι, 
στέκονται κι’ αύτοί καραούλι. Καί προσμένουν. Κι’ αύτωνών τά μάτια τρυπάνε 
τά σκοτάδια. Κι’ αύτωνών τό στόμα θάναι στραγγισμένο καί τά μηλίγγια θά 
χτυπάνε.

Νοιώθει τήν καρδιά του νά χτυπά δυνατά κι’ οί χτύποι της τόν τρομάζουν. 
Τό αίμα μαζεύτηκε στό κεφάλι του. Κι’ αύτό τό μερμήγκιασμα πού νοιώθει στις 
κλειδώσεις, τοΰ κάνει τόσο βαρύ τό κορμί...

’Αλήθεια, τί τόν είχε πιάσει λίγη ώρα πριν; Αύτό τό κενό μέσα στό μυαλό 
του. Νάταν τό κρύο; Νάταν ή σιωπή ή βαθειά πού τόν έκανε νά ξεχασθεΐ; 
Νάταν ή θύμηση τής μάνας του, τοΰ χωριοΰ του; Μήν ήταν πάλι ή αγωνία τοΰ 
πρωτάρη γιά τό άγνωστο; Μήν ήταν ακόμα ό φόβος; Φόβος; Νοιώθει τά χεί
λη του νά συσποΰνται σ’ ένα απροσδιόριστο χαμόγελο είρωνίας. Φόβος... Έ όχι 
καί φόβος. Αύτό έλειπε. Τότε αύτό τό κενό;...

Μέσα στή χούφτα του κρατά τή ζωή τόσων παλληκαριών. Μόνο τή ζωή τους; 
Καί τήν τιμή τους, τήν τιμή τής Πατρίδας, τή δική του τιμή.

Έκεΐ, δίπλα, στοΰ "Αγιου Ίλαρίωνα τό κάστρο, βρίσκεται ό οχτρός. "Ολοι 
αύτοί οί ντόπιοι κι’ οί κουβαλητοί πού ύπάκουοι σέ ξένα προστάγματα, βάλθηκαν 
νά σκορπίσουν τόν άφανισμό καί τήν απόγνωση στό νησί. Τώβλεπε κιόλας όλο τό 
τούρκικο σκυλλολόϊ μαζωμένο έπάνω στό κάστρο. Καί τώβλεπε νά παίρνει τό 
σχήμα ένός πελώριου φεσιού καί νά σκεπάζει άσφυχτικά κάτω άπό τήν κοιλότητα 
του τό κάστρο, νά τό σφίγγει, νά τό πνίγει...

Κολλάει μέ λύσσα τό δπλο του στόν ώμο καί τρίζει τά δόντια. ’Όχι, δέ θά 
περάσει άπό δώ ό ΤοΟρκος. ’Από δώ καί κάτω είναι Ελλάδα. "Οπως Ελλάδα 
θά γίνει πάλι αύριο - μεθαύριο καί τό κάστρο κι’ δλα τά βασανισμένα κομμάτια 
τής άμοιρης αύτής γής πού τά μαγαρίζει τώρα τοΰ άνομου πόδι.

Ξανακούστηκε πάλι κείνο τό φτερούγισμα. Μά τώρα δέν ήταν φτερούγισμα. 
Κάτι σάν πέτρα ξεκόλλησε κι’ άκουσε τό κύλημα νά κατεβαίνει τήν πλαγιά καί 
νά σβύνει κάτω στό φαράγγι. Καί ξαφνικά, ένα κομμάτι μοΛ-ρο σκοτάδι ξεκόλ
λησε άπό τό πηχτό φόντο μπροστά του κι’ άρχισε νά κουνιέται. ’Ένοιωσε τό 
δάχτυλο του νά πιέζει τή σκανδάλη καί τήν Γίδια στιγμή άναταράχθηκε τό μυστή
ριο τής νύχτας κι’ ή ήχώ τής έκπυρσοκρότησης άρχισε νά πηδά δαιμονισμένα άπό 
τή μιά βουνοκορφή στήν άλλη.

—Μή... μή χτυπάς, σώσε με... ακούστηκε νά φωνάζει τό σκοτάδι μπροστά του.
Πώς βρέθηκαν δλα τά παλληκάρια έκεΐ στή στιγμή; Πώς βρέθηκαν τόσα δ- 

πλα νά είναι στραμμένα κατ’ έπάνω σ’ αύτό τόν δγκο τοΰ σκοταδιού πού προχω
ρούσε καί φώναζε:

—Λυπηθήτε με, μή μέ σκοτώνετε, σώστε με.
’Άκουσε τό λοχαγό πού έλεγε:
—Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο, άξιο παλληκάρι μου.
Κι’ υστέρα δλα ήσύχασαν. 'Η νύχτα ξεκίνησε πάλι τή σιωπηλή πορεία της μέ

σα στό μυστήριο τοΰ ορίζοντα.

—’Έλα σήκω, τοΰ λέει μιά φωνή. Πήγαινε τά ξαπλώσεις. Τελείωσε ή βάρ
δια σου.

Κυτάει τό συνάδελφο πού ήλθε νά τόν αντικαταστήσει. Δέν καταλαβαίνει.
—Πήγαινε, τοΰ λέει ό άλλος. Μπράβο, καλή δουλειά. ’’Ηταν ένας ΤοΟρκος 

πού βαρέθηκε, λέει, τήν κόλαση τους κι’ ήλθε νά παραδοθεΐ. Ξέρω κι’ έγώ; Πή
γαινε νά τόν δεις. Είναι στή σπηλιά μέ τ’ άλλα τά παιδιά. ‘Η σφαίρα σου τόν 
πέτυχε ξώπετσα στό μπράτσο, θά τοΰ περάσει. Μικρή ή ζημιά.

Σάν ύπνωτισμένος πηδά έξω άπό τό χαράκωμα. Πατά έπάνω στά κοτρώνια καί 
μέ δυσκολία κρατά τήν ισορροπία του.

Μέσα στή σπηλιά, ό ΤοΟρκος κοίτεται χάμω, έπάνω σέ μιά κουβέρτα. Κλαίει 
καί τ’ άναφυλλητά του πλανιώνται μέσα στή σπηλιά σάν αντίλαλοι βρυκολακιασμέ- 
vcqv στεναγμών κάποιας λησμονημένης Ρήγισσας. Γύρω του στέκονται οί στρατιώ
τες. ΚΓ ό λοχαγός μαζύ. "Ολοι άφωνοι, βουβοί, παρακολουθούν τό ξέσπασμα τοΰ 
Τούρκου. ΚΓ αναρωτιούνται: είναι τάχα φόβος ή ταπεινή εύχαριστία προς τόν 
Αλλάχ γιά τή λύτρωση...

Φέρνει τό βλέμμα μιά στόν πληγωμένο Τούρκο καί μιά στά πρόσωπα τών παλ
ληκαριών τοΰ φυλακίου πού αμίλητα παραστέκουν στό δράμα του. Ξεχωρίζει ένα 
κόκκινο λεκέ έπάνω στόν λευκό έπίδεσμο πού είναι γύρω άπό τό μπράτσο τοΰ Τούρ
κου κΓ ή καρδιά του πιάνεται. Ξαναφέρνει τό βλέμμα στούς συντρόφους του. 
Σταματά γιά λίγο καί πασκίζει νά μπει μέ τή σκέψη του στοΰ καθενός τό μυαλό. 
Νά ξεχωρίσει τό λογισμό του. Νά τόν ξεδιπλώσει ,νά τόν ψαχουλέψει, νά τόν 
μελετήσει.

—Πρώτη φορά μπαίνω στή σκοπιά, σκέφτεται. Συγχωρέστε με άν δέν τά κατά- 
φερα.

Νοιώθει τή σκέψη του πού θέλει νά πεΐ: συχωρέστε με πού δέν τόν σκό
τωσα, μά δέν τολμά, θέλει νά μιλήσει, νά πεΐ κάτι, θέλει ν’ ακούσει μιά φωνή, 
άς είναι καί τή δική του, πού νά τοΰ λέει πώς δέ φταίει σέ τίποτα, πώς έκανε καλά 
τό καθήκο του.

Γυρίζει πάλι στόν ΤοΟρκο. Καί τό βλέμμα του, πέφτει αύτή τή φορά ίσια μέσα 
στοΰ Τούρκου τό βλέμμα. Τό στήθος του άνεβοκατεβαίνει αδιάκοπα. '?Ηταν μΐσος, 
ήταν κατάρα, ήταν αφορεσμός; Τί ήταν έκεΐνο πού προσπαθούσε νά τοΰ πεΐ ό 
ΤοΟρκος; Μήν ήταν συχώρεση, συγκατάβαση, συμφιλίωση;

Καυτές φωτιές βγάζουν τά μάτια του καί τις νοιώθει πού πάνε ίσια στά μάτια 
τοΰ Τούρκου καί πασκίζουν νά κατέβουν στήν καρδιά τοΰ πληγωμένου τρελλές, 
έξαλλες, έρευνητικές.

Καί ξαφνικά όρμά δίπλα στόν ΤοΟρκο, τόν άγκαλιάζει καί ξεσπά σέ κλάμα, 
ένα κλάμα γοερό, μακρόσυρτο, άνατριχιαστικό.

’Έφερε ό Τούρκος τό γερό του χέρι, του αγκάλιασε τό κεφάλι καί τ’ άναφυλ
λητά τους σμίξανε σά μιά εξιλαστήρια σπονδή του άνθρώπου προς τό Δημιουργό του.

’Έξω, τό σκοτάδι άρχισε νά κατηφορίζει στις πλαγιές του ώμορφου Πεντα- 
δάχτυλου καί πηδώντας έπάνω στά χαμογελαστά κλαδιά τών έληών, τραβάει κατά 
τή γαλανή θάλασσα της Κερήνειας. Σέ λίγο, θά ξημερώσει μιά άλλη παγερή 
χειμωνιάτικη μέρα...

ΧΡ. ΚΑΡΜΙΟΣ
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ΓΕΩΡΓ. Α. ΜΑΡΚΙΔΗ
ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

Τό δίκαιο ένοχλεΐ τήν άπο κρουστική βουλιμία τών ισχυρών, πού γι’ αύτό τό 
κτυπαν ώργισμένοι. Μά φθείρονται έτσι μονάχα οί ίδιοι, επειδή τό δίκαιο περιβάλ
λεται μέ λόγχες ήθικές, πολυδύναμες κΓ ακατάβλητες διαρκώς, κι’ έτσι στό τέλος 
νίκα. Μοιάζουν τήν έχιδνα, πού δταν ό μικρός ακανθόχοιρος ένοχλεΐ τήν ούρά της, 
τότες, ώργισμένη κτυπώντας τον, κατακομματιάζει τό κορμί της άπάνω στ’ αγκάθια 
του, ένώ τούτος μένει ατάραχος κι’ όλότελ’ άτρωτος άπό τά δικά της κτυπήματα.

* * *
Ή φτώχεια είναι ένας άπό τούς χειρότερους βασανιστές τών άνθρώπων. Τούς 

αναγκάζει νά κρύβουν τή σκέψη τους, πνίγει τή δίκαιη όργή τους γιά τή γύρα 
φαυλότητα δι’ άδικία, καί τούς κλείνει τό στόμα γιά νά μήν άκουσθή ό πόνος τους 
καί νά μήν έπικρίνουν τή βαναυσότητα, σκληρότητα κι’ απληστία τών κατεργαρέων 
καί πονηρών. Μοιάζει ή φτώχεια μερικούς βασανιστές, πού έχυναν άναλυτό μο
λύβι στό στόμα τών ατυχών αιχμαλώτων, γιά νά μή βγάλουν καμμιά κραυγή πόνου 
καί καμμιάν οίμωγή.

* * *
Μερικά ιμπεριαλιστικά κράτη, ένεκα τής άσέβειας των προς τήν έλευθερίαν κι’ 

αξιοπρέπειαν τών λαών, πού τούς κατακτούσαν μέ τή μεγαλύτερη εύκολία, νομί
ζει κανείς πώς τιμωρήθηκαν μέ μιάν διαρκώς αύξανόμενη βουλιμία. "Οσο δηλ. 
περισσότερους λαούς ύποδούλωναν κι’ άπομυζούσαν, τόσο καί πιό πολύ οί ιμπε
ριαλιστές άδυνατοΰσαν νά καταστείλουν τήν πεΐνα τους. Τήν έπεκτατική τους 
έφεση δηλαδή. Καί δέν τούς άπέμενε θαρρείς παρά νά στραφούν νά φάγουν τόν 
ίδιο τους έαυτό. θύμιζαν έτσι τόν Έρυσίχθονα, πού ένεκα τής άσέβειας του προς 
σ’ άλσος τής Δήμητρας, καταδικάσθηκε άπ’ αύτήν σέ διαρκή βουλιμίαν, έως δτου 
στό τέλος έφαγε τις ίδιες του σάρκες.

* * *
"Οταν άποβάλη κανείς τήν έντροπή καί χαθή ή τιμή, δέ ξαναπροβάλλει τούτη 

μέ τήν εύκολία πού ξαναβγαίνει ή άποσπάμενη λαβίδα τοΰ καβουριού, ό βραχίονας 
τού αστερία, τής σαύρας ή ούρά, ή οίονδήποτε άποσπώμενο κομμάτι άπό τόν «κοχλία 
τών κήπων».

*  * *
Κάποιοι δικτάτορες, άποικιοκράτες κλ., είχαν σέ μερικές άτυχες χώρες πο

ζάρει ώς τάχατες φωτοδότες κι’ οδηγοί, κι’ είχαν ένίοτε ώς τέτοιοι, πιστευθή, έστω 
καί γιά λίγο καιρό. Πάντως άπ’ αύτούς φώτιζαν περισσότερο οί πυγολαμπίδες, 
πού κάποιες χώρες ξωτικές τις είχαν γιά λυχνάρι. Τόσην είχαν τούτοι σχέση μέ 
τό φώς, δση τούς χρειαζόταν γιά νάν’ φωτοσβέστες.

*  * *
Ό συκοφάντης δαγκάνει μέ τή γλώσσα του, πού είναι θαρρείς γεμάτη άπό δόν

τια, καθώς μερικά ψάρια έχουν δόντια άπάνω στή γλώσσα τους. Τούτου μάλιστα 
είναι δηλητηριώδη σάν τά διάτρητα ιοβόλα δόντια τής έχιδνας, κροταλία κ.λ. 
(Κι’ είναι σουβλερά, σάν κάποιας φυλής, πού τά ρινίζει έπίτηδες γιά νά πληγώ
νουν βαθύτερα.

*  * *
Ή άλήθεια δέ δέχεται αποχωρήσεις σέ χυδαίους έκβιασμούς, ουτ’ έπιτρέπει 

νά μολύνουν τήν άγνότητα της ορέξεις ανόσιες. "Οσο κι’ άν τήν άκρωτηριάζουν 
καί τή μισούν θά προβάλει πάγκαλη κι’ άκέρια, σάν τού Όσίριδα τό διαμελισμένο 
κορμί, πού τό συναρμολόγησε ή καλωσύνη τής ’Ίσιδας. Καί καθώς διατήρησε 
πλέρια τή μουσική της ικανότητα κι’ ώμορφιά ή σεμνότατη νύμφη ’Ηχώ, πού τήν 
είχε κατακρεουργήσει ό Πάνας, έξωργισμένος γιατί δέ δέχτηκε νά αποχωρήσει 
στις άνόσιες καί πονηρές του προτάσεις. ΓΕΩΡΓ. Α. μαρκίδης

ΚΩΣΤΑ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1964*

'Η ανώμαλος κατάστασις, αί δυσκολίαιι καί αί άνησυχίαι τάς οποίας έπέρασεν ή Κύπρος 
τό 1964 δέν επέτυχαν νά κάμψουν τήν πνευματικήν παραγωγήν τοΰ τόπου μας. Οί πνευμα
τικοί άνθρωποι συνέχισαν χωρίς διακοπήν τό έργον των, τό όποιον ώς ήτο φυσικόν αντανακλά 
τήν επικρατούσαν έν Κύπρω ανώμαλον κατάστασιν.

Ή πνευματική αύτή παραγωγή τής Κύπρου διά τό 1964 έμφαίνεται είς τό παρόν βιβλιο
γραφικόν Δελτίον, το τέταρτον κατά σειράν έκδιδόμενον, * σκοπός τοΰ οποίου είναι ή άπο- 
δελτίωσις τών έργων των Κυπρίων Συγγραφέων καθώς καί τών περί Κύπρου έκδιδομένων 
ξένων βιβλίων καί άρθρων.

’Αποτελεί ιδιαιτέραν ένισχυσιν είς τήν προσπάθειαν μου διά τήν συνέχισιν τής έκδόσεως 
τοΰ παρόντος δελτίου τό γενικόν, ένδιαφέρον μέ τό όποιον ύπεδέχθησαν τάς τρεις προηγουμέ- 
νας εκδόσεις του, Κύπριοι καί ξένοι.

Ό Μακαριωτατος ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου καί Πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ.κ. Μακάριος γράφει «Συγχαίρομεν ύμίν διά τήν έν τώ προκειμένη) εργασίαν σας τήν όποιαν 
ιδιαιτέρως έξετιμήσαμεν».

Τό Κυπριακόν Βιβλιογραφικόν Δελτίον έτυχεν ευφήμου μνείας είς τό περιοδικόν τής 
ΟΤΝΕΣΚΟ "Bibliography, Documentation, Terminology" τής έκδόσεως Μαρτίου 1964.

Ή κ. Elisabeth Η. Nebehay τμηματάρχης είς τήν βιβλιοθήκην Dag Hammarskjold τών 
'Ηνωμένων Εθνών εις Νέαν 'Τόρκην γράφει: «Συγχαρητήρια διά τό βιβλιογραφικόν σας 
έργον. Ε’ιλικρινώς πιστεύω δτι θά συνεχίσετε νά έκδίδετε τό Κυπριακόν Βιβλιογραφικόν 
Δελτίον έτησίως. Θά σάς παρακαλέσω νά τό αποστέλλετε τακτικά είς τήν βιβλιοθήκην 
τών Ηνωμένων Εθνών, ή οποία χρησιμεύει ώς βιβλιοθήκη παραπομπών διά τό προσωπικόν 
των Ηνωμένων Εθνών, καί τάς αντιπροσωπείας τών Κρατών Μελών τοΰ ’Οργανισμού».

Παραλληλίας πρός τάς ευνοϊκάς κρίσεις διά τό Βιβλιογραφικόν Δελτίον τακτικά λαμβά
νω έπιστολάς απο, πλειστας βιβλιοθήκας καί οργανισμούς τοΰ έξωτερικοΰ, είς τάς όποιας 
ζητείται νά τούς άποσταλή τό Κυπριακόν Βιβλιογραφικόν Δελτίον. Μεταξύ τών βιβλιοθη
κών αυτών συμπεριλαμβάνονται ή Κρατική Βιβλιοθήκη τής Βικτωρίας, Αύστάλια, ή Βιβλιο
θήκη τοΰ Κογκρέσσου, ή Βιβλιοθήκη τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου, ή Βιβλιοθήκη Επιστημών 
τοΰ Νοβοσιβιρκι, Ρωσσιας, ή Βιβλιοθήκη τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου, ή Βιβλιοθήκη 
τοΰ Πανεπιστημίου τής ’Οξφόρδης, ή Κρατική Βιβλιοθήκη Πράγας καί άλλαι.

Με την ευκαιρίαν αυτήν ευχαριστώ δλους όσους μέ έβοήθησαν είς τόν καταρτισμόν τοΰ 
Δελτίου, καθώς καί τούς συγγραφείς τούς άποστείλαντας έργα των. 'Υποβάλλω δέ πάλιν 
θερμήν παράκλησιν πρός όλους, τους Κυπρίους συγγραφείς νά μοΰ άποστείλουν τά έργα των, 
ή τουλάχιστον κατάλογον τών έργων των.

Τό ενδεικνυόμενον διά την Κυπριακήν Βιβλιογραφίαν ένδιαφέρον αποτελεί κίνητρον καί 
διά τήν συμπληρωίσιν τής Κυπριακής βιβλιογραφίας τής περιόδου 1935—1959. 'Ως γνωστόν 
κατά τήν έν λόγω περίοδον δεν υπάρχει σχετική Κυπριακή βιβλιογραφία, άλλά σκόρπιες ανα
φορές τών έργων των, Κυπρίων εις εφημερίδας καί περιοδικά. Ή Κυπριακή βιβλιογραφία 
καλύπτεται έν μέρει άπό τούς C. D. Cobham εις τό βιβλίον του "Attempt at a bibliography of 
Cyprus". Nicosia 1900, 55 p., G. Jeffery "An attempt at a bibliography of Cyprus" (C. D. 
Cobhams collection) A new edition arranged alphabetically with additions. Nicosia, 1929, 
76 p., καί Ν. Γ. Κυριαξή, «Κυπριακή Βιβλιογραφία» Λάρνακα, 1935, 345 σελ.

Γα βιβλία εις το παρόν Δελτίον, όπως καί είς τά προηγούμενα, είναι ταξινομημένα κατά 
τό σύστημα Dewey, και κατ’ αλφαβητικήν σειράν συγγραφέας. Πρώτον περιλαμβάνονται τά

Τά προηγούμενα Δελτία ήσαν τών έτών 1960—61, 1962, 1963.
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βιβλία Κυπρίων ή έκδοθέντα έν Κύπρο), τά περί Κύπρου, εκδόσεις προηγουμένων ετών μή 
συμπεριληφθεΐσαι εις τά βιβλιογραφικά Δελτία 1960—63, έκδόσεις Τμήματος Δημοσιεύσεων 
Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως Κύπρου, Κυβερνητικά! ένδοτμηματικαί έκδόσεις, έφημε- 
ρίδες, γενικά περιοδικά, περιοδικά. Σχολών Μέσης καί στοιχειώδους περιλαμβάνονται εις τό 
περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» 1965, έκδόσεις άναφερόμεναι εις τήν κρίσιν τοΰ Κυπριακού 
Προβλήματος, πολυγραφημέναι έκδόσεις διδασκάλων Δημοτικών Σχολείων, καί τέλος διάφο
ροι έκδόσεις.

Ή περιγραφή τοΰ βιβλίου περιλαμβάνει όνομα συγγραφέως, τίτλον βιβλίου, τόπον έκδό- 
σεως, έκδότην, σελίδας, είκονογράφησιν, βιβλιογραφίαν, χάρτας, σχέδια — έάν υπάρχουν — 
καί σχήμα μετρούμενον εις εκατοστόμετρα ιός προς τό ύψος τοΰ βιβλίου.

000 ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΓΕΔΠΑ, Γενική Διεύθυνσις Πολιτικής Άμύ- 
νης: Γενικές οδηγίες Πολιτικής Άμύνης. Λευ
κωσία, Αύγουστος 1964, 21 σελ., 24 έκ.

Δ.Ε.Ο.Κ. (Δημοκρατική Εργατική 'Ομο
σπονδία Κύπρου): Πρακτικά Β' Παγκυπρίου 
Συνεδρίου ΔΕΟΚ. Λευκωσία, 1964. 41 σελ., 
33 έκ. (κείμενο πολυγραφημένον).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΜΜΟΧΩ 
ΣΤΟΤ: Δελτίον. Τεύχος Γ', 1961—63. ’Αμ
μόχωστος, 1964, 23 σελ., 24 έκ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΤΔΩΝ : 
Κυπριακοί Σπουδαί. Δελτίον τής Εταιρείας 
Κυπριακών Σπουδών. Τόμος ΚΗ', 1964. Λευ
κωσία, 1964. XXIV, 302 σελ. πίνακες, χάρται, 
25 έκ.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Σ, Σ ωτήρης: ’Απαντήστε 
παιδιά. Λευκωσία. ’Έκδοσις Εθνικού Συμβου
λίου Νεολαίας Κύπρου. 1964, 56 σελ., 24 έκ.

ΝΕΟΚΛΕΟΤΣ, Κυριάκος Ν.: Λόγοι καί 
προσφωνήσεις. Λευκωσία, 1964, 91 σελ. 24 έκ.

ΣΤΕΦΑΝΟΤ, Κώστας Δ.: Κυπριακή Βι
βλιογραφία. Βιβλιογραφικόν Δελτίον τού έτους 
1963. Λευκωσία, 1964, 15 σελ., 25 έκ.

STEPHANOU, Costa D.: Libraries in Cy
prus. Nicosia, 1964. 5 p., 25 cm. (Reprint from 
"Cyprus a handbook on the Island's Past and 
Present").

ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ, Κύπρος καί άλλοι: ’Αφιέ
ρωμα εις τόν Κωνσταντίνον Σπυριδάκιν έπί τή 
έξηκονταετηρίδι του. Λευκωσία, Τύπους Ζαβαλ- 
λή, 1964. 238 σελ., 25 έκ.

100 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΚΟΤΤΣΑΚΟΣ, ’Ιωάννης: Μορφές άπο- 
ξενώσεως τού νεωτέρου ανθρώπου. Λευκωσία, 
1964. 22 σέλ., 24 έκ. (άνατύπωσις έκ τής «Φι
λολογικής Κύπρου» 1964).

KOUROS, Andreas: The constraction and 
validation of a group test of intelligence for 
Greek Cypriot children. Nicosia. 1964. 25 p., 
25 cm.

MARATHEFTIS, Michael: Philosophies of 
Personalism and Teachers' Training. Leicester, 
1964 V, 244 p., 28 cm.

200 ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΤΠΡΟΤ: Ρήματα Ζωής. 
Τόμος Δ', Λευκωσία, 1964, 208 σελ., 24 έκ.

ΚΛΗΡΙΔΗ, Νεάρχου: Κυπριακή 'Αγιογρα
φία. Προλεγόμενα καί κείμενον τής ακολουθίας 
τής 'Αγίας Ειρήνης. 22 σελ., 25 έκ. (Άνάτυ- 
πον έκ τών «Κυπριακών Σπουδών», Τόμος 
ΚΗ', 1964).

ΠΑΠΑΕΤΑΓΟΡΟΤ, Άντώνης: 'Ιστορία 
τής 'Ιεράς Μονής 'Αγίου Γεωργίου τού Άλα- 
μάνου. Λεμεσός, 1964, 31 σελ., είκον., 22 έκ.

ΠΑΠΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ, Παπασταύρου: Καί 
τώρα προσευχή. Λευκωσία, Γραφεΐον 'Ελληνι
κής Παιδείας, 1964. 67 σελ., 17 έκ.

ΧΑΤΖΗΨΑΛΤΗ, Κωνσταντίνου : Ή ’Εκ
κλησία Κύπρου καί τό έν Νικαία Οικουμενικόν 
Πατριαρχεϊον άρχομένου τοΰ ΙΓ' μ.Χ. αίώνος. 
Λευκωσία, 1964. 31 σελ., πίνακες, 25 έκ. (Ά- 
νάτυπον έκ τών «Κυπριακών Σπουδών», Τόμος 
ΚΗ', 1964).

300 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ: Παγκόσμιος διακήρυ- 
ξις τών δικαιωμάτων τοΰ ανθρώπου. Άνατύ- 
πωσις. Λευκωσία, Τύποις Ζαβαλλή, ,1964. 20 
σελ., 18 έκ.

THEOCHARIS, Riginos: A General review 
of the Cyprus Economy. Nicosia, 1964. 26 p., 
tables, 25 cm. (Reprint from "Cyprus a hand
book on the Island's past and present").

KOULLIS, L. K.: Greek Education in Cy
prus. Nicosia, The Education Office, Greek 
Communal Chamber of Cyprus, 1964. 69 p. 
illus, tables, 24 cm.

ΚΟΤΤΣΑΚΟΣ, ’Ιωάννης: Εισαγωγή εις 
τήν Κοινωνιολογίαν. Λευκωσία, 1964. δ' 215 
σελ., βιβλ. 24 έκ. (κείμενον πολυγραφημένον).

ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΝ ΓΤΜΝΑΣΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ 

ΠΑΛΟΤΡΙΩΤΙΣ ΣΗΣ : Έπετηρίς σχολικού 
έτους 1962—1963. Λευκωσία, 1964. 43 σελ., 
25 έκ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΤΠΡΟΤ: 
Έπετηρίς Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου 
1962—63, 1963—64. Λευκωσία, Τύποις ’Ανα
γέννησις, 1964. 168 σελ. είκον., 24 έκ.

ΠΑΠΑΤΩΑΝΝΟΤ, Άντώνης: ’Έρευνα έ
πί τού γλωσσικού εις τά Δημοτικά Σχολεία τής 
Πρωτευούσης καί τών προαστείων. Λευκωσία, 
1964. 16 σελ., 24 έκ. (Άνατύπωσις έκ τής Κυ
πριακής Έκπαιδεύσεως άρ. 26).

Σ.Ε.Κ. (Συνομοσπονδία Εργατών Κύ
πρου) : Τμήμα Έκπαιδεύσεως. Εργατικά Συν
δικάτα. Τί είναι, Τί πράττουν, ή οργάνωσές 
των. Λευκωσία, 1964. 27 σελ., 33 έκ. (κείμενον 
πολυγραφημένον).

Σ.Ε.Κ. (Συνομοσπονδία Εργατών Κύ
πρου) : Τμήμα Έκπαιδεύσεως. Γιατί πρέπει νά 
οργανωθούμε. Λευκωσία, 1964. 16 σελ., 33 έκ. 
(κείμενον πολυγραφημένον).

Π.Ε.Ο. (Παγκύπριος Εργατική 'Ομοσπον
δία) : Άπό τά προβλήματα καί τούς αγώνες 
τών έργατριών. Λευκωσία, ΠΕΟ, 1964. 35 
σελ., 18 έκ.

ΧΑΤΖΗΣ ΤΕΦΑΝΟΤ. Κωνσταντίνος ή Πα
ρατηρήσεις τινές έπί τής έκπαιδεύσεως εις τάς 
Ηνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής. Λευκω
σία, 1964. 10 σελ., 25 έκ.

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Λάζαρος: Ανεξαρτη
σία ή Αυτοδιάθεση. Μελέτη. Λευκωσία, Μάρ
τιος 1964. 24 σελ., 14 έκ.

400 ΓΛΩΣ ΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΛΙΤΣΗΣ, Α. Μ.: Περί τών κυρίων ο
νομάτων καί τών επωνύμων τών Κυπρίων. Ά- 
θήναι. Βιβλιοθήκη τής έν Άθήναις Φιλεκπαι
δευτικής Εταιρείας, 1964, 115 σελ. 24 έκ.

KOULAS, Demetrios: A Guide to English 
Composition. Nicosia, Zavallis press, 1964. 
75 p., 18 cm.

PAPADOPOULOS, A. & IOANNOU, A.: 
Elementary English drill book. Nicosia, Zavallis 
press, 1964. 214 p., 24 cm.

FITIKIDES, T. J.: Common Mistakes in 
English. London Longman Green and Co Ltd., 
1964. 200 p., 24 cm.

HADJIOANNOU, Kyriakos: The beginning 
of the Modern Greek Cypriot Dialect as it 
appears in the Greek Text of the Assizes, in 
the 13th century A. D. Louvain, Centre 
Generale, 1964. Extrait Communication et 
Raports de Premier Congres International de 
Dialectologie generale, Louvain du 21 au 25 

Aout, Bruxelles les 26 et 27 Aout 1960, p. 
296—310, 25 cm.

ΧΡΙΣΤΌΔΟΤΛΟΤ, Μενέλαος: Τά μυστικά 
τής Όρθρογραφίας. 36 σελ., 33 έκ.

ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ, Κύπρος: Ή στιχουργική 
τού Κυπριακού Δημοτικού Τραγουδιού. Λευκω
σία, ’Έκδοσις «Πνευματικής Κύπρου», 1964. 
8 σελ., 24 έκ.

500 ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΧΡΙΣΙΌΦΟΡΌΤ, Λουκάς Γ.: Φωτονια- 
κή έκπομπή έκ διεγηγερμένων οργανικών διμο- 
ρίων. Άθήναι, 1964, 10 σελ., 28 έκ. (’Ανάτυ
που έκ τών «Τεχνικών Χρονικών», τεύχος 1Α).

600 ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Νέαρχος: Ή Τριανταφυλιά 
στον Αγρόν καί στά γειτονικά χωριά. Λευκω
σία, 1964. 16 σελ., 20 έκ.

ΜΑΤΡΑΝΤΩΝΗΣ, Γεώργιος Κ.: Ή 
δπισθοβολβική νευρίτις. Άθήναι, 1964. 108 σελ. 
βιβλ. 99—108, 23 έκ.

ΠΑΝΑΡΕΤΟΤ, Α.: Τά εσπεριδοειδή. Γ' 
έκδοσις. Λευκωσία. Συνεργατική Κεντρική 
Τράπεζα, 'Τπηρεσία Γεωργικής Διαφωτίσεως, 
1964. 30 σελ., 24 έκ.

ΠΕΤΡΩΝΔΑ, Ευγενία Παλαιολόγου: 'Οδη
γός τής μητέρας. ’Έκδοσις μέ διαφωτιστικά 
άρθρα Παιδαγωγικής γιά μητέρες. Λευκωσία, 
1964. 47 σελ., 23 έκ. Τεύχος 3.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕ
ΖΑ: Γεωργικά φάρμακα. Σ υνδιαστικότης, οί 
κίνδυνοι άπό τά φυτοφάρμακα. 'Οδηγός χρή- 
σεως φυτοφαρμάκων. Λευκωσία, 1964. 28 σελ., 
24 έκ.

700 ΚΑΛΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Ε.Ο.Κ.Ο.Β. (εκδότης): Δείγματα Κυπρια
κών λαϊκών κεντημάτων. Λευκωσία, 1964. 41 
πίνακες, 28 έκ.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Κώστας: Μορφολογικά καί 
βιογραφικά Αναγνώσματα. Λευκωσία, 1964. 
120 σελ., 22 έκ.

ΜΑΓΚΩ, Καρόλου: Τό πιστεύω ένός ηθο
ποιού. Μεταφραστής Νίκος Σιαφκάλης. Λευ
κωσία, Τύποις Παρατηρητής, 1964. 160 σελ., 
23 έκ.

ΠΑΠΑΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ, Παπασταύρου : 
Γιά τής καρδιάς τό πύρωμα. Τεύχος Α'. Κύ
προς, 1964. 117 σελ., 24 έκ.

STYLIANOU, Andreas: Some wall-paint
ings of the second half of the 15th Century in 

104 105

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Cyprus. Beograd, 1964. (Extrait des Actes du 
XIIe Congres International des Etudes Byzan
tines, Tome III, p. 363—369, plates IX, 
24 cm.

STYLIANOU, Andreas & Judith : The 
painted churches of Cyprus. England. Published 
under the auspices of the research Centre, 
Greek Communal Chamber of Cyprus, 1964. 
VIII, 171 p., plates, bibliogr., map of Cyprus, 
22 cm.

800 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΔΑΜΙΔΟΤ, Είρένα Ίωαννίδου: Μαντινά- 
τα. Άθήναι, βιβλιοπωλεΐον τής 'Εστίας, 1964. 
108 σελ., 22 έκ.

ΑΛΙΘΕΡΣΗΣ, Γλαύκος: ’Αρμογή αιώνων 
και στιγμών. Ποιήματα. Λεμεσός, 1964. 80 
σελ., 22 έκ.

ΑΛΙΘΕ Ρ Σ Η Σ, Γλαύκος: Προσμαρτυρία 
(ποιήματα) β' έκδ., «Πνευματική Κύπρος», 
Λευκωσία, 1964, σελ. 30, 25 έκ.

Ε.Π.Ο.Κ. (Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος 
Κύπρου) : Φιλολογική Κύπρος 1964. Λευκωσία, 
1964. 270 σελ., 25 έκ.

ΕΡΩΤΌΚΡΙΤΟΤ, Παπαντώνης: Πώς έζη- 
σα τό δράμα τών άπαγχονισθέντων. Λευκωσία, 
Τύποις ,Αναγέννησις, 1964. 60 σελ., 24 έκ.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Πάνος: Σύ πού σκοτώθης 
γιά τό φώς. Δράμα. Λευκωσία. Πνευματική 
Κύπρος, 1964. 28 σελ., 25 έκ.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Πάνος: Στήν Κύπρο τήν 
άέρινη. Διηγήματα. Πρόλογος Τατιάνας Γκρί- 
στη Μιλλιέξ. ’Αθήνα, Φέξη, 1964. 177 σελ., 
24 έκ.

ΚΑΤΣΕΛΛΗ, Ρήνα: Ό Γιατρός Άχμέτ 
Άλήμπεης. Δράμα σέ τέσσερις πράξεις. Λευ
κωσία, 1964. 34 σελ., 25 έκ.

ΚΟΤΓΙΑΛΗΣ, Θεοκλής: Τά τελευταία 
μου, τής Μοναδικής. Ποιήματα. Κύπρος, Τύ
πους Σταυρινίδη, 1964. 16 σελ., 24 έκ.

ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ, Χρύσανθος: Ή έπιβίωσις 
τού αρχαίου Ελληνικού Κόσμου εις τάς παρα
δόσεις τού λαού μας. Λευκωσία, 1964. 10 σελ., 
22 έκ.

ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ, Χρύσανθος: Ή νεοελληνική 
Δημοτική ποίησις. Λευκωσία1, 1964. 16 σελ., 20 
έκ. (Κείμενον πολυγραφημένον).

ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ, Χρύσανθος καί Παναγιώτα: 
Οί αρχαίοι "Ελληνες λυρικοί ποιηταί. Λευκω
σία, Ε.Π.Ο.Κ., 1964. 18 σελ. 24 έκ.

ΜΟΝΤΗΣ, Κώστας: Κλειστές πόρτες. 
Λευκωσία, Εθνικόν Συμβούλων Νεολα'ας Κύ
πρου, 1964. 87 σελ., 23 έκ.

ΝΙΚΟΛΑΊΛΗΣ, Μελής: Γύρω άπό τόν 

Τησούν. Μικρές καί ταπεινές μορφές άπό τά 
Ευαγγέλια. Προλογίζει ό Μακαριώτατος Αρ
χιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος. Λευκωσία, Τύ- 
ποις ’Αναγέννησις, 1964. 94 σελ., 25 έκ.

ΠΑΓΙΑΣ Η Ντίνα: Ποιήματα. Λευκωσία, 
1964. 28 σελ., 25 έκ.

ΠΑΙΟΝΙΔΟΤ, "Ελλης: Παλάμη άνοιγμένη 
στον ήλιο. Ποιήματα. Λευκωσία, 1964. 38 σελ., 
22 έκ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤΝΗ, Πάνου Ν.: Εισαγωγή 
στήν Κυπριακή Λογοτεχνία. Δοκίμιο. Λευκω
σία. Έκδόσέις «Πνευματική Κύπρος» 1964. 
68 σελ., 25 έκ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ, Σπύρος: Σπονδές. 
Ποιήματα. Λευκωσία, Πνευματική Κύπρος, 
1964. 38 σελ., 26 έκ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ, Σπύρος: Πικρά κείμε
να. Λευκωσία, Τύποις Σταυρινίδη, 1964. 60 
σελ., 23 έκ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ, Σπύρος: Ματιές στή 
Σοβιετική "Ενωση. ’Εντυπώσεις άπό έ'να ταξί
δι. Λευκωσία, έκδοσις Γραφείων Τύπου καί 
Διαφωτίσεως Σ.Ε.Κ. 64 σελ., 17 έκ., είκον.

ΠΑΠΑΧΡΤΣ Ο Σ ΤΌΜΟΤ, Χριστόδουλος : 
Ό πρωτογονισμός στή ποίηση τού Λιπέρτη. 
Λευκωσία, 1964. 6 σελ., 25 έκ.

ΠΙΕΡΙΔΗΣ, Θ.: Κυπριακή Συμφωνία. 
Ποιήματα. Γ' Κυπριακή έκδοση. Άθήναι, Κέ
δρος, 1964. 80 σελ., 25 έκ.

ΠΙΕΡΙΔΗΣ, Γεώργιος Φιλ.: Σκληροί και
ροί. Διηγήματα. Άθήναι, 1964. 96 σελ., 22 έκ.

ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ, Μιχαήλ: Μικρά Θεατρι
κά. Λεμεσός, 1964. 76 σελ., 22 έκ.

ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ, Δημήτριος : Συμπόσιο. 
Ποιήματα. Άθήναι, 1964. 45 σελ., 24 έκ.
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Ο ΕΝΟΧΟΣ

Τελείωσα καί σήμερα. ’Έβγαλα τή μάσκα καί τά γάντια καί τότε μόνο 
ένοιωσα λίγη άνακούφιση, λίγη ξεκούραση. Αίσθάνθηκα τήν ανάγκη νά ρίξω νε
ρό στό κεφάλι μου, νά νοιώσω κάτι πολύ κρύο στό μέτωπό μου γιά νά έπανέλθω 
σέ μιά κατάσταση φυσιολογική. Δέν βγήκα άπ’ τό χειρουργείο ούτε εύχαριστη- 
μένος, ούτε ικανοποιημένος, αλλά, αντίθετα, μέ μιά έντονη αίσθηση ναυτίας. 
’Ήμουνα λίγο αδιάθετος άπ’ τό πρωΐ, μά δ,τι έφταιγε ήταν ό ρυθμός τής δουλειάς 
μας σήμερα. Είχε έφημερία τό τμήμά μας κι αύτό ήταν πάντα κάτι πού μέ 
άναστάτωνε. Εΐχα τήν έντύπωση πώς άπό γιατρός γινόμουνα χασάπης. Αυτή τήν 
έντύπωση, πού μουφερνε μιά κατάπτωση ήθική, τήν διατηρούσα ως τήν άλλη μέρα 
πού γνώριζα προσωπικά τούς ανθρώπους πού εΐχα χειρουργήσει. Καί αύτό ήταν 
τό μυστικό τής δουλειάς μου καί τής επιτυχίας μου.

Ή φυσική μου εύαισθησία δέν αλλοιώθηκε άπό τόν ρεαλισμό τής δουλειάς πού 
διάλεξα, αντίθετα ένισχύθηκε άπό τόν σκοπό πού έθεσα στή ζωή μου. Ν’ άπαλύνω 
τόν ανθρώπινο πόνο καί νά βοηθήσω τήν άνθρώπινη δυστυχία. Τήν ποίηση, μέ τήν 
όποιαν άντιμετώπιζα τή δουλειά μου, τήν κατέστρεφε ή μηνιαία μας έφημερία. 
Τό κύμα των άνθρώπων πού πηγαινοφέρνανε στά φορεία, οί οίμωγές πού κατευνά
ζονταν μέ τήν αναισθησία κι’ υστέρα ή βιασύνη στή δουλειά, τό «άλλος, άλλος» 
ή «ποιος έχει σειρά», καί συχνά τό άπρόοπτο, ό όργανισμός πού δέν άνθεξε, ή 
καρδιά πού παύει νά λειτουργή, δλα αύτά πλήγωναν τόν ανθρωπισμό μου.

Δέν μ’ άρεσε νά βιάζωμαι στή δουλειά μου, ήθελα πάντα νά μελετώ δχι μόνο 
τήν περίπτωση άλλά καί τόν άνθρωπο. Πίστευα δτι έπρεπε νά ένισχύσω ένα 
καταρρακωμένο ήθικό, ζητούσα τή βοήθεια τοΰ ίδιου τοΰ άσθενή, κι έτσι, πριν 
τόν έγχειρήσω, φρόντιζα νά τόν συναντώ μιά ή δυό φορές. ’Απέφευγα συστημα
τικά νά σκίζω τή σάρκα απροειδοποίητα. '’Ήταν μιά συνήθειά μου μαζί μέ τήν 
άρρώστεια νά μελετώ καί τό άτομο, πήγαινα άκόμη πιο βαθειά στήν προσωπικό
τητά του καί συχνά στό περιβάλλον του. "Οσο περισσότερο γνώριζα τούς ανθρώ
πους, τόσο πιο πολύ έβαζα τόν έαυτόν μου στή δουλειά μου. Τδξεραν όλοι αύτό. 
’Έτσι καί μέ άπεκάλεσαν «ό ανθρωπιστής γιατρός». Στήν αρχή σάν ειρωνεία, 
γιατί ή θεωρία μου δέν είχε καί πολλούς οπαδούς, κατόπιν σάν κάτι πού μοΰ 
ανήκε δικαιωματικά. Τό παραδέχτηκαν ιδίως δταν έγινα έπιμελητής καί πλέον 
έγινε άναπόσπαστο μέρος τοΰ έαυτοΰ μου. Δέν άργησα ν’ άναδειχτώ, καί ήταν 
φυσικό αύτό, γιατί εΐχα κλίση στό έπάγγελμα καί άγαποΰσα τή δουλειά μου. 
Στούς βοηθούς μου συχνά έκανα κήρυγμα. "Οταν έπιανα τό νυστέρι, ήταν κάτι 
σάν προσευχή γιά μένα ν’ απαγγέλλω άργά καί μέ ένταση: «Προσέξτε καλά, 
έχει τέσσερα παιδιά, πρέπει νά τόν σώσουμε». ’Άλλοτε πάλι: «Έδώ έχουμε ένα 
αξιόλογο άνθρωπο, πρέπει νά βάλουμε τά δυνατά μας». Ή ιδέα δτι έγχείρηζα 
ένα άτομο μέ ύπόσταση έκανε τό χέρι μου πιο σίγουρο, πιο έπιδέξιο. Πολλές 
φορές φρόντιζα καί γιά τήν αισθητική εμφάνιση τοΰ τραύματος: «Είναι νέα κι 
όμορφη, νά φροντίσουμε ή τομή πού θά τής κάνουμε νά είναι μικρή». Ή άλήθεια 
είναι δτι ή άγάπη αύτή στό έπάγγελμά μου μέ άπεμάκρυνε άπ’ όλες τις έκδη- 
λώσεις μιας κοινωνικής ζωής. ’Απομονώθηκα καί δούλευα, γιατί ό τρόπος πού 
έκανα τή δουλειά μου δέν μοΰ άφηνε καί πολλές ώρες έλεύθερες γιά νά τις δια
θέσω γιά τόν εαυτό μου. Δέν εΐχα δμως παράπονο, πέτυχα στόν τομέα πού ήθελα, 
οί άνθρωποι μ’ άγάπησαν, δπως τούς άγάπησα. ’Άλλωστε γι αύτό έγινα για
τρός, γιά νά τούς βοηθήσω.
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Σήμερα πέρασαν άπ’ τά χέρια μου ένα σωρό περιστατικά, δχι σοβαρά, άρκε- 
τά δμως κρίσιμα, δπως σε κάθε έφημερία. ’Έπλυνα τά χέρια μου καί κοίταξα 
τό ρολόι, μου, μάλλον άπό συνήθεια. Μέ έκπληξή μου, δμως, είδα πώς ή ώρα 
είχε περάσει. Οί σκέψεις μου μέ άπορρόψησαν πολύ περισσότερο άπ’ δσο ύπο- 
λόγιζα. Η άναμόχλευση αύτή μέ άνακούψισε λίγο, άλλ’ άκόμη ή ψυχική μου 
κατάσταση ήταν τέτοια, πού μοΰ ερχόταν δύσκολο νά έπανέλθω άμεσα καί δη
μιουργικά στήν πραγματικότητα. Ενδόμυχα άρνιόμουνα ν’ άντιδράσω καί ν’ 
αποτινάξω τήν νάρκη αύτη, αλλ ούτε καί νά εντείνω τόν άργό ρυθμό τών κινή
σεων μου, πού μέ ωδηγοΰσε στή χαλάρωση. "Ηθελα ν’ άφεθώ σ’ αύτή τήν αύτο- 
διάλυση πού σέ λίγο θά μουδινε πάλι δύναμη καί ζωτικότητα. "’Ήταν μιά κατά
σταση πού μοΰ έπέβαλλεν ό οργανισμός μου κάθε ψορά, γιά ν’ άνακτώ τις χαμένες 
μου δυνάμεις, αύτή η έσωτερική χαλάρωση πού διαλύει καί συνάμα άνασταίνει, 
μά πού δμως χρειάζεται μιά περίοδο μοναξιάς γιά περισυλλογή καί αυτοσυγκέν
τρωση. Αύτή τήν έκμηδένιση, πού τή νοιώθει οποίος κάνει έντονη έσωτερική ζωή 
καί πού τήν προκαλοΰν, ποιος ξέρει, τί άρνητικά στοιχεία, ήθελα νά τήν κατα
πολεμώ μόνος μου καί άπόλυτα μέ τις εσωτερικές μου δυνάμεις χωρίς εξωτερι
κούς ύποβοηθητικούς έρεθισμούς. "Ενα εύχάριστο πρόσωπο, ένα τραπέζι ώραΐα 
στρωμένο, τά χαρούμενα γέλια τών παιδιών θά μοΰ έπιτείνανε τήν ψυχική μου 
δυσφορία. ’Έτσι άπεφάσισα νά μή πάω σπίτι. "’Ήταν ήδη άργά καί μουμενε 
πολύ λίγη ώρα ώσπου νά φάω κάτι καί νά επιστρέφω γιά τήν άπογευματινή μου 
επίσκεψη στούς άσθενεΐς. θάτρωγα κάτι πρόχειρο στό έστιατόριο πού ήταν λίγα 
μέτρα πιό πέρ’ άπ’ τό νοσοκομείο. Αύτό τό έστιατόριο - ζαχαροπλαστείο μάς είχε 
προσφέρει άνυπολόγιστες ύπηρεσίες. Χαρακτηριζότανε άπό τήν μετριότητά του σέ 
δλους τούς τομείς καί τήν άμφίβολη καθαριότητά του. Πολλές φορές κάναμε δρκο 
νά μή ξαναπατήσουμε, άλλά ποτέ δέν κρατούσαμε τόν λόγο μας πάνω άπό μιά 
βδομάδα. Συχνά έτρεχα νά ρουφήξω μιά ζεστή σούπα πού μέ ξεκούραζε υστέρα 
άπό μιά δύσκολη εγχείρηση ή ένα μάθημα άνατομίας στις άδελφές τοΰ νοσοκο
μείου. Συχνά, δταν είχαμε λίγα λεπτά καιρό, καταφεύγαμε έκεΐ μόνο γιά ν’ 
άλλάξουμε τήν άτμόσφαιρα καί νά σπάσουμε τή ρουτίνα τοΰ νοσοκομείου, νά ξε- 
φύγουμε έστω καί γιά ένα τέταρτο άπ’ τόν άνθρώπινο πόνο πού, δσο κι άν γίνη 
συνήθεια, σοΰ άποθηκεύει καταστάλαγμα πικρίας, πού σέ μιά κατάπτωση επανέρ
χεται καί σέ πνίγει.· Τράβηξα γιά τό έστιατόριο μέ κάποια κατήφεια. Δέν 
θάξερα τί άλλο θάθελα αύτή τή στιγμή γιά νά μοΰ τή διώξη, ίσως μιά άλλαγή, 
ένα ταξίδι, μά προς τό παρόν συμβιβαζόμουνα μέ τή σκέψη τής ζεστής σούπας 
πού άρχισα νά τήν όρέγωμαι λιχούδικα.

Βασικά ήμουνα εύτυχής. Παρ’ δλες τις άντιδράσεις μιάς ύπερευαίσθητης 
ιδιοσυγκρασίας, σάν άπό κάποιο καπρίτσιο της, θάλεγα, ή ζωή μοΰ προσέφερε δ,τι 
έπιθυμοΰσα. Πέτυχα δ,τι γύρευα κι έφθανα σίγουρα καί δχι μέ πολύ κόπο στον 
σκοπό μου. Πέτυχα στή δουλειά μου καί στήν οικογενειακή μου ζωή άκόμη. 
Είχα κατορθώσει νά φτιάξω ένα σπίτι καλοβαλμένο καί άριστα συγκροτημένο, κι 
αύτό όφειλόταν στό άλάθητο άντικειμενικό κριτήριο τής γυναίκας μου πού ήταν 
πλασμένη γιά νά κάνη ένα άντρα εύτυχισμένο. Σταθερή, σίγουρη, δχι πολύ όμορ
φη μά καλοβαλμένη, μέ γερές καταβολές καί θαυμάσια ύγεία μουδινε τή συναίσθη
ση τής σιγουριάς καί τής σταθερότητας. Ή τετράγωνη λογική της καί ή άπόλυτη 
άντικειμενικότητά της έβαζε συχνά φρένο στό δικό μου συναισθηματισμό, άλλά μέ 
τρόπο πού νά μή νοιώθω ένωχλημένος. 'Η σκέψη εκείνης καί τών δυό μου παιδιών, 
πού μόνο χαρές μοΰ είχαν προσφέρει ώς τώρα, άρχισε νά διώχνη τήν κατήφεια 
καί νά κάνη νά νοσταλγώ τό οικογενειακό περιβάλλον. "Αλλωστε ήξερα πώς ή 
κρίση αύτή ήταν παροδική έξ αιτίας μιάς τόσο κοπιαστικής ήμέρας.

Βάλθηκα νά ξαναποκτήσω τό κέφι μου, σκέφθηκα μιά στιγμή νά πεταχτώ ώς 
τό σπίτι, μά τώρα πιά ήταν άδύνατο, ή ώρα δέν μ’ έπαιρνε. Στάθηκα στό πε

ρίπτερο νά πάρω τσιγάρα κι έφημερίδα. Δέν είχα σταθερές πολιτικές πεποιθή
σεις κι άκόμη περισσότερο δέν κομματιζόμουνα. Έξ αιτίας τής δουλειάς μου 
σπάνια διάβαζα πρωινές εφημερίδες, γιατί δέν τις προλάβαινα. ’Έπαιρνα τήν πιό 
ούδέτερη άπογευματινή έφημερίδα κι έρριχνα καμμιά ματιά, δπως έτρωγα, γιά νά 
δώ τί γίνεται στον έξω κόσμο. Τις κοίταξα δλες άφηρημένα, δπως ήταν κρεμα
σμένες έξω άπ’ τό περίπτερο, κι ήμουν έτοιμος νά ζητήσω τήν δική μου, όπου 
ξάφνου κάτι μέ τράβηξε. Μιά φωτογραφία στην πρώτη σελίδα. ’Ασυναίσθητα τό 
βλέμμα μου άγγιξε καί τις άλλες έφημερίδες. Καί σ’ αύτές ή ’ίδια φωτογραφία. 
Αλλού μεγάλη, άλλοΰ μικρότερη, στό κέντρον η στήν άκρη τής έφημερίδας, μά 
παντοΰ ή ίδια, τό ίδιο πρόσωπο φιγουράριζε. -αφνιάστηκα καί νόμισα γιά μιά 
στιγμή πώς είχα άναμείξει τό παρόν μέ τό παρελθόν. Σκέφθηκα πώς τό σκοτι
σμένο μου μυαλό μουπαιζε παράξενα παιγνίδια. ’Έκλεισα τά μάτια, μά κι όταν 
τά άνοιξα ή πραγματικότητα ώμή καί αύτούσια μουδινε τήν άπάντηση μέσα άπ 
τή στήλη τής έφημερίδας. Μορφή γνωστή, σίγουρα γνωστή σέ μένα, τόσο δσο 
σέ κανένα άλλον. Τής πιό σκανδαλοθηρικής έφημερίδας τής έπιανε ολόκληρη σχε
δόν τή σελίδα ένα όμορφο γυναικείο πρόσωπο, μιά έμφάνιση τοΰ καιρού μας, μοι
ραία καί μοντέρνα συνάμα, ένα κοριτσίστικο πρόσωπο γεμάτο χάρη καί προσποιη
τή άφέλεια.

Διαισθάνθηκα παρά διάβασα τόν τίτλο: «Έξαφάνισις γνωστής ’Αθηναίας» 
καί πιό κάτω «’Έγκλημα ή αύτοκτονία;». Σίμωσα καί διάβασα καλύτερα: 
«Έξηφανίσθη ή ’Άννα Πετροπούλου άπό τοΰ παρελθόντος Σαββάτου» κ.λπ. ’Έ
γραφε πολλά, σκέψεις, άπόψεις, πληροφορίες. Μά τό βλέμμα μου έμεινε στον 
ύπότιτλο: «Εκφράζονται ύπόνοιαι δολοφονίας».

Σάν γιατρός καί σάν άνθρωπος πίστευα πώς ό κλονισμός, δσο ισχυρός καί 
νάναι, δέν φαίνεται τήν πρώτη στιγμή παρά μόνο στά πολύ έπιφανειακά άτομα. 
’Έτσι καί γώ τώρα πήρα όψη άδιάφορη καί ζήτησα δλες τις άπογευματινές έφη
μερίδες. Πάντα θαύμαζα τό μεγαλείο τής άνθρώπινης ψυχής, νά τά δέχεται δλα 
καί νά τά καλύπτη φανερώνοντας ένα πρόσωπο όλότελα άδιάφορο καί φυσιολο
γικό, σάν νά μή τοΰ συμβαίνη τίποτα. Πλήρωσα, πήρα καί τά ρέστα, τά μέτρησα 
κιόλας πριν τά βάλω στό τσεπάκι μου. Δέν θυμάμαι, ίσως καί νά καλαμπούρισα, 
καί τράβηξα γιά τό έστιατόριο. Τά πόδια μου έτρεμαν κι ένοιωθα τό σφυγμό μου 
πιό έντονο. Παρ’ ότι ήθελα νά φθάσω μιά ώρα άρχίτερα γιά νά διαβάσω, τό 
καθυστερούσα. "Ηθελα καί δέν ήθελα νά μάθω λεπτομέρειες. Περισσότερο μάν
τευα τί έγραφαν καί σχεδόν γνώριζα τό άποτέλεσμα. "Ημουν σχεδόν σίγουρος 
πώς τό κορίτσι αύτό δέν ύπήρχε πιά. Τό κορίτσι αύτό πού κρατοΰσε μαζί της 
ένα μεγάλο κομμάτι άπ’ τή ζωή μου καί, τό σημαντικώτερο, τής ψυχής μου. Μά
ταια τήν είχα άπωθήσει, μάταια είχα θάψει τήν ιστορία στό παρελθόν. Τό ύπο- 
συνείδητο δέν λαθεύεται, δέν ξεχνά, δέν ξεγελιέται. Εύκολα τό παρελθόν άνα- 
πηδάει κι άνασταίνει σκηνές κι εικόνες καί παραστάσεις πού τις νόμιζες γιά πάντα 
σβησμένες.

Καί τώρα μιά είδηση έσπασε κάθε συμβατικότητα καί βγήκε στήν έπιφάνεια 
μέ ένταση καί δικαιώματα γιά έπικράτηση καί γιά μιά άληθινή δικαίωση. Αύτή 
τή γυναίκα τή γνώριζα καλά, γιατί τήν είχα άγαπήσει. Παράγγειλα ένα γάλα 
καί τέλος άποφάσισα νά διαβάσω. Λεπτομέρειες πολλές, σχόλια άπειρα, δ,τι 
χρειάζεται καί δέν χρειάζεται γιά νά σκιαγραφηθή ένα πρόσωπο, βρισκόντουσαν 
μέσα σέ τούτες τις φυλλάδες. Τις περνούσα άπ’ τά χέρια μου τήν μιά μετά την 
άλλη κι υστέρα φεύγανε, γλυστροΰσαν γιά νά βρεθούν στό τραπέζι, στήν καρέ
κλα, στό πάτωμα. Πράγματα πού ήξερα καί πού πράγματι ύπήρχαν κι δ,τι δέν 
ήξερα κι δ,τι έτρεφε τή νοσηρή φαντασία τών δημοσιογράφων άραδιαζόντουσαν 
έκεΐ μέσα σέ μιά στεγνή κι άχαρη άφήγηση. "Ομορφη, ζωηρή, χαϊδεμένη, άνή- 
συχη, καλόκαρδη, μοντέρνα καί, σάν λάϊτ μοτίφ, τό συμπλήρωμα «ζοΰσε τήν ζωή 
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ΤΊζ», χαρακτηρισμοί τών εφημερίδων, όπως «εύκολη», φράσεις νεοφερμένες στη 
νεοελληνική φρασεολογία, «ντόλτσε βίτα», «νυμφίδιον» κ.λττ. Κι δλα αύτά γιά ν’ 
αναγγείλουν μιά έξαφάνιση. Καί λίγες γραμμοΰλες αφιερωμένες στά πραγματικά 
γεγονότα. Αυτή κι ή παρέα της ανέβηκαν στήν Πάρνηθα γιά νά κάνουν σκί.

Ολη ή παρέα ξεκίνησε άπό ένα ώρισμένο σημείο κι άρχισαν νά σκιάρουν στις 
ομαλές πλαγιές τοΰ βουνοΰ. 'Η "Αννα ξεχώρισε κι άπομακρύνθηκε άπό τούς υπό
λοιπους. "Οταν κατόπιν συγκεντρώθηκαν στό σημείο, άπ’ δπου ξεκίνησαν, μόνο 
αυτή έλειπε. Στις άρχές δέν ανησύχησαν. Τήν ήξεραν ριψοκίνδυνη. Συχνά άπο- 
μακρυνόταν γιά νά χαρή τό σπόρ μονάχη της. Προς τ’ απόγευμα άρχισαν ν’ άνη- 
συχοΰν καί νά δυσφοροΰν νομίζοντας δτι ήταν ένα άπό τ’ αστεία της. "Οταν έπια- 
σε νά σκοτεινιάζη, άρχισαν ν’ άνησυχοΰν σοβαρά καί ειδοποίησαν τήν άστυνομία. 
~Ηταν δμως άργά, πολύ άργά γιά όποιαδήποτε ενέργεια. Τό σκοτάδι είχε πέσει, 
χιόνιζε καί φυσούσε ένας δυνατός άέρας. Τήν άλλη μέρα έψαξαν παντού μά δέν 
βρήκαν τίποτα. "Αρχισαν οί ανακρίσεις καί οί κάθε είδους εικασίες. ’Ανακατέ
ψανε μέσα στήν ύπόθεση απαγωγές, λαθρεμπόρια, δολοφονίες κι αύτοκτονίες. Οί 
έφημερίδες ώργίασαν. Οί ρεαλιστικές περιγραφές τους άφαίρεσαν άπό τήν ύπό
θεση κάθε συμπάθεια καί τροφοδοτούσαν μόνο τήν περιέργεια. Μιά εφημερίδα 
έγραφε τό ενδεχόμενο αυτοκτονίας άλλά καί τήν κατηγορηματική απάντηση τών 
φίλων της. Ή ’Άννα δέν είναι άπό τούς άνθρώπους πού αύτοκτονοΰν, άνήκει στήν 
κατηγορία εκείνων πού κλεντοΰν καί χαίρονται τή ζο^ή. Διάβαζα χωρίς νά σκέ- 
πτωμαι, άπλώς μάζευα κι’ εναπόθετα, στοίβαζα πληροφορίες μέσα μου γιά νά 
τις κατατάξω μετά. Τώρα .δέν ύπέθετα τίποτα, δεχόμουνα τήν κατάσταση δπως 
μού παρουσιαζότανε. Είχα καιρό μπροστά μου νά σκεφθώ, ν’ αναλύσω καί νά 
κριτικάρω ίσως γιά δλη μου τήν ζωή.

Πήρα τό δρόμο τής έπιστροφής. Τό νοσοκομείο μού φάνταζε σάν ξένο. ’Έκα- 
νά τή συνηθισμένη μου έπιθεώρηση καί κλείστηκα στό γραφείο μου. Πήρα τήν 
έφημερίδα ποΰχε τή φωτογραφία της ολοσέλιδη. Αναμφισβήτητα όμορφη, δπως 
ήταν καί στήν πραγματικότητα, γελαστή δπως πάντα καί στή χαρά καί στή θλΐψι. 
Ίδια κι αναλλοίωτη δπως καί τότε.

Τότε, στό πάρτυ τής άδελφής μου. Έγώ φοιτητής τής ’Ιατρικής καί κείνη 
μαθήτρια, μόλις 15 χρονών. ’Έδειχνε μεγαλύτερη καί στήν άνάπτυξη καί στήν 
έκφραση, ιδίως δμως στή συμπεριφορά. Χόρευε καλά καί βάλθηκε νά μού μάθη 
όλους τούς σύγχρονους χορούς. Προσπαθούσα νά τήν πείσω δτι ήταν ματαιοπο- 
νία, όχι μόνο γιατί ήμουνα πάντα πρακτικά αδέξιος σ’ αύτού τού είδους τις δρα
στηριότητες μά καί δέν ύπήρχε λόγος, γιατί σίγουρα δέν θά μού δινόταν εύκαι- 
ρία νά τούς ξαναδοκιμάσω. Εκείνη γελούσε, δλο γελούσε μέ τήν άδεξιότητά μου, 
μέ τά λόγια μου, μέ μένα, μέ τό τίποτε. Παρασύρθηκα κι έγώ άπ’ αύτό τό 
ανεξάντλητο κέφι καί τότε τή ρώτησα πόσων χρονών ήταν. "Οταν μούπε τήν 
ήλικία της,‘ ταράχθηκα. «Αύτό είναι απαράδεκτο, τής εΐπα, έσύ έπρεπε νά πίνης 
τό γαλατάκι σου κάθε βράδυ καί νά βρίσκεσαι άπό νωρίς στό κρεββάτι σου». 
'Η έμφυτη συντηρητικότητά μου δέν σήκωνε νά είμαι συνένοχος σέ κατάσταση 
άπαράδεκτη, δπως τήν έβλεπα. Τό ύπόλοιπο βράδυ πέρασε μέ νουθεσίες. Εκείνη 
μέ κοίταζε μέ μάτια περιγελαστικά, μά πού συχνά σοβάρευαν. Τέλος, τήν πήγα 
σπίτι της καί δώσαμε ραντεβού γιά τήν έπόμενη μέρα.

Παρ’ δλο δτι δέν ένέκρινα δλη αύτή τήν ιστορία, δέν άργήσαμε νά συνδε- 
θούμε. Γιά δυο χρόνια οί σχέσεις μας ήσαν πλατωνικές, μέ τόν καιρό άλλάξανε. 
Έγώ τήν άγαπούσα καί πίστευα πώς καί κείνη. Σιγά σιγά δμως είδα πώς δέν 
ήταν δπως έδειχνε. Στις ώρες τού ρεμβασμού της φιλοσοφούσε μέ σοβαρότητα 
καί μέ άρκετή έπιτυχία. Παρ’ δτι δέν τδθελα, γιατί, μ’ δλο πού τήν άγαπούσα, 
δέν τήν είχα πάρει πολύ στά σοβαρά, έβλεπα μιά εύθυκρισία, μιά έντιμότητα τού 
νού καί μιά τάση στό άφηρημένο. Τά μάτια της παίρνανε συχνά ερωτηματική 

έκφραση καί στά σουρωμένα χείλη σχηματιζόταν μιά άπορία, τό μέτωπο ζάρωνε 
έλαφρά σάν μέ ρωτούσε γιά πολλά άπό τά μυστήρια τής ζωής καί τής κοινωνίας, 
πού τής φαινόντουσαν ακατανόητα. Είχε πολλά προβλήματα, πολλές άμφιβολίες, 
δέν ήταν βέβαιη γιά τίποτα. Έγώ, σάν γνήσιος πουριτανός, τήν έσπρωχνα προς 
τό σχολείο. Αύτή ήταν σκασιάρχις άπό παράδοση. Μού δήλωνε δτι δέν τήν ικα
νοποιούσαν τά μαθήματα. ’Ήθελε νά γίνη ζωγράφος. Πολλές φορές άρχιζα τις 
ψυχωφελείς παραινέσεις.

— Δέν σκέφτεσαι τούς γονείς σου;
— Καί τί κάνω, μού άπαντούσε. Τό σχολείο δέν μ’ άρέσει. Έγώ δέν θέλω 

νά γίνω άποθήκη γνώσεων, προτιμώ νά μάθω κάτι πού θά μέ ώφελήση. ’Ή γιατί 
έρχομαι μαζί σου; ’Έρχομαι γιατί σ’ άγαπώ.

Μέ τόν καιρό σάν συναντιόμαστε μελαγχολούσε. Ή αιτία ήταν πολύ κοντά. 
’Ήξερε πώς έφθανε ό καιρός πού θά χωρίζαμε. Γιά γάμο δέν τής εΐχα μιλήσει 
ποτέ, μά γνώριζε καλά πώς ποτέ δέν θ’ αποφάσιζα κάτι τέτοιο μαζί της. Διέβλεπα 
ένα βάθος μέσα της κι ένοιωθα κάτι τό αδιάφθορο στό χαρακτήρα της. Άλλά 
εΐχα χαράξει διαφορετικά τήν ζωή μου.

Τότε ακόμα δέν τήν εκτιμούσα. Μέ τά χρόνια κι όταν ώρίμασα άρκετά, κατά
λαβα πώς ήταν τίμια κι δτι άκολουθούσε χωρίς συμβιβασμούς τις παρορμήσεις 
της. Κι αύτό ήταν ίσως καί τό μόνο της λάθος. Τότε δμως τό μόνο πού κατα
λάβαινα ήταν ότι πελαγοδρομούσε. Μέ ρωτούσε γιά τή θρησκεία, γιά τή μέλ- 
λουσα ζωή. Καί γώ τδρριχνα στό άστεΐο. Κάποτε τής εΐπα.

— ’Άν βεβαιωθής πώς ύπάρχει μέλλουσα ζωή, θ’ άλλάξης τήν παρούσα σου;
Μέ κοίταξε σοβαρά καί μού ’πε πώς κατά τή γνώμη της δέν έχει κάνει κανένα 

κακό, ούτε σκότωσε, ούτε συκοφάντησε, μονάχα δέν συμβιβαζόταν.
"Οταν τέλειωσε τό Γυμνάσιο, ήθελα κι εγώ ένα χρόνο γιά νά πάρω τό πτυχίο 

μου. Τήν ρώτησα τί σκόπευε νά κάνη. Στήλωσε τό βλέμμα της στό πρόσωπό 
μου, μέ άναμέτρησε λίγο κι ύστερα είπε μέ κάποιο δισταγμό.

— Έσύ τί λές;
— Έγώ... έγώ τί σχέση έχω μέ τά σχέδιά σου γιά τό μέλλον, αύτό έξαρτάται 

απόλυτα άπό σένα.
’Ήξερα πώς τής έκοβα κάθε έλπίδα, άλλωστε αύτό έπιζητούσα. Τήν αγα

πούσα, μά δέν ήταν ό τύπος πού θάθελα γιά σύζυγο. Τί σύζυγος μπορούσε νά 
γίνη ένα κορίτσι πού βγήκε στή ζωή άπ’ τά 14 του χρόνια; Αργότερα μού ανάγ
γειλε πώς γράφτηκε στή Δραματική Σχολή. Δέν έφερα άντίρρηση, ίσως αύτό 
νά τής ταίριαζε. ’Άλλωστε είχε γίνει πολύ όμορφη καί μ’ ένα τύπο πού περνάει 
πολύ στήν εποχή μας. "Ο,τι τήν παρακάλεσσ ήταν νά μή έπιμένη νά μοΰ γνω- 
ρίση τις καινούργιες της παρέες κι όλους αύτούς τούς τύπους πού δείχνουν σά 
νά μή έχουν φύλο καί ύπόσταση. Πράγματι όλες οί καινούργιες της παρέες ήταν άπ’ 
τόν καλλιτεχνικό κόσμο πού καί μόνο ή σκέψη του μού προκαλούσε αρνητικά 
συναισθήματα. Μά δέν μ’ ένοιαζε πιά γι αύτήν. ~Ηταν μιά έποχή πού εΐχα 
στραφή πολύ στον εαυτό μου. Περνούσα κι εγώ μιά κρίση. Ετσι κάποια μέρα 
κι απροειδοποίητα ένοιωσα τό κενό μέσα μου, ένα κενό πού μεγάλωνε καί μοΰ 
καταρράκωνε τήν ύπαρξή μου. Πήγα οέ ψυχίατρο καί μ’ έπεισε ότι ήταν κάτι 
προσωρινό, πού συμβαίνει στούς περισσότερους άνθρώπους. Μοΰ σύστησε ξεκού
ραση, ταξίδι, άλλαγή εντυπώσεων. Πράγματι ένοιωθα κουρασμένος μά καί στα
θερός, ώστε νά μή ξεφύγω ούτε στιγμή άπ’ τόν σκοπό μου. ’Έτσι, κάτω άπ’ τό 
βάρος τοΰ άγχους καί τής αβεβαιότητάς μου, μοΰ ήταν δύσκολο νά σηκώσω τά 
προβλήματα καί τις άμφιβολίες ένός άλλου άπό τή φύση του ανήσυχου καί προ
βληματικού άνθρώπου. Τότε διαπίστωσα πώς άρχισα νά τήν εγκαταλείπω. ’Έπαιρ
να πιά άπό κείνη χωρίς νά δίνω. Εΐχα ήδη καταλάβει ότι αύτό τό κορίτσι βρι-
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σκόταν καί θά βρισκόταν γιά πολύ ακόμη, ίσως καί γιά πάντα, στό στάδιο τών 
αναζητήσεων. Εΐχα βεβαιωθή πώς δέν θά ωρίμαζε ποτέ.

"Ετσι κάθε άνθρωπος πού περνάει μιά κρίση γίνεται έγωϊστής. Έγώ δέν 
άπετέλεσα εξαίρεση. Πίστευα πώς ήμουνα κάτι, πώς πήγαινα γιά κάτι σωστό, σο
βαρό, μέ σκοπό καί άξιζε νά τό γυρεύω καί νά τ’ άναζητώ. Δέν συγχωρούσα δμως 
σέ μιά γυναίκα, δσο δμορφη καί νά ήταν, δσο καί νά τήν άγαποΰσα, δσο καί νά 
τής άναγνώριζα μιά εξυπνάδα, νά μέ ανταγωνίζεται στόν τομέα αύτόν. Κράτησα 
τή σχέση μας μέχρι πού κέρδισα μιά υποτροφία, θάφευγα καί πίσω μου δέν ή
θελα ν’ άφήσω τίποτα. 'Η ’Άννα αρκετά χειραφετημένη ήταν, ποτέ δέν τής έδω
σα καμιά ύπόσχεση, ώστε νά δεσμεύωμαι καί ήμουν αρκετά βέβαιος γιά τό μέλ
λον της. Τδχε διαλέξει. ’Ήμουν σίγουρος πώς σάν ήθοποιός θά πετύχαινε. Τό 
δικό μου μέλλον διαγραφόταν διαφορετικό, πάνω σέ άλλα αχνάρια. Έγώ θά γι
νόμουν γιατρός τών άρρώστων σωμάτων, τί θά μοΰ προσέφερε μιά άρρωστη ψυχή 
στό πλάϊ μου, άρκετή ευαισθησία διέθετα έγώ. Προτιμούσα μιά γυναίκα χωρίς 
έντονη προσωπικότητα, μέ άρχές, μέ παράλληλη ανατροφή μέ τή δική μου κι άπ’ 
τόν κόσμο μου. Ή ’Άννα θά μέ κούραζε. Κι άκόμη, δσο κι άν δέν ήθελα νά τό 
παραδεχτώ, ήταν κι ό κόσμος. Τό περιβάλλον μου, οί φίλοι μου καί ή συντηρη
τική μου οικογένεια. Τί θά έλεγε ό κόσμος! Τόν άγαποΰσα τόν κόσμο καί πάντα 
έδινα σημασία στή γνώμη του. Συχνά τήν εΐχα προδώσει μπροστά του. Σάν 
μουλεγαν οί φίλοι μου κλείνοντάς μου τό μάτι «καλοπερνάς, έ;», τό δεχόμουνα κα
λόγνωμα καί χωρίς αντίρρηση.

Τήν κάλεσα σ’ ένα ζαχαροπλαστείο γιά τόν τελικόν αποχαιρετισμό. ’Ήμουνα 
συγκινημένος. Έξήμισυ χρόνια ζήσαμε μαζί κι ήταν αύτό σημαντικό ορόσημο γιά 
μένα. Εκείνη δέν έδειξε συγκίνηση, μόνο πού ή έκφρασή της ήταν σκληρή καί 
στήν δλη της στάση πλανιότανε μιά άδιόρατη πικρία. Μέ ρώτησε ποΰ θάμενα 
κι άν θά τής έγραφα. Στό δισταγμό μου έδωσε εκείνη τήν άπάντηση.

—Δέν πειράζει, καλύτερα έτσι.
Άποτόλμησα τήν ερώτηση.
—Μήπως θάθελες...
—’Όχι, απάντησε απότομα, δέν θάχε πιά άξια, άλλωστε δέν μ’ αρέσει νά 

γράφω γράμματα, μέ κουράζουν.
Ή στάση της μέ ψύχρανε.
— θά γίνης ήθοποιός τελικώς; τήν ρώτησα.
— Έσύ μοΰ διάλεξες τό επάγγελμά μου.
Απόρησα καί τήν κοίταξα.
— Πότε έγινε αυτό; τής εΐπα.
—Τέλος πάντων, μοΰ άπάντησε. Έγώ σκεπτόμουνα άλλα γιά τόν έαυτόν μου. 

’Ήθελα νά γίνω πρώτα σχεδιάστρια, υστέρα νοσοκόμα ή καί γιατρός άκόμη, δταν 
ήμουνα σίγουρη πώς μ’ αγαπούσες. Μετά άντελήφθηκα πώς, δσο καί νά μ’ αγα
πούσες, δέν θά μέ παντρευόσουνα ποτέ, τή γυναίκα σου τήν ήθελες άλλοιώτικη, 
ήθική, προσγειωμένη, κατασταλαγμένη. ’Άλλωστε μέ φοβάσαι καί λίγο ντρέπε
σαι γιά μένα. Λοιπόν, άς αποχαιρετιστούμε ανώδυνα κι’ άς διαλύσουμε αύτή τή 
συνάντηση γιατί δέν προσφέρει παρά μόνο πόνο.

Συγχρόνως σηκώθηκε. ’Ήμουνα μετανοιωμένος, ήθελα κάτι νά πώ, ν’ άπο- 
καταστήσω, δταν πρόσθεσε.

—Ξέρεις, ανακάλυψα δτι γιά νά ξεχάσης κάποιον στά σίγουρα πρέπει νά 
βρής άμέσως αντικαταστάτη. Γειά σου, γιατί μέ περιμένουν.

’Έφυγε καί μ’ άφησε μέ μιά πίκρα μά καί μέ μιά ανακούφιση. Τά τελευ
ταία της λόγια ήταν αποτελεσματικά. Μουδιωξαν κάθε τύψη. Πίστεψα πώς δέν 
έκανε γιά μένα. Κλείστηκα στόν έγωϊσμό μου καί τήν έδιωξα άπ’ τή σκέψη μου.

Οί λέξεις τής εφημερίδας χόρευαν μπροστά μου. «Ζωηρή, ζούσε τή ζωή της, 
ριψοκίνδυνη, έγκλημα, αύτοκτονία...»

Έγώ γύρισα υστέρα άπό τέσσερα χρόνια μετεκπαίδευση, μέ λαμπρά πιστο
ποιητικά. Παντρεύτηκα τήν αδελφή ενός συναδέλφου μου κι ανερχόμουνα στα
θερά. Εΐχα κερδίσει τήν εκτίμηση καί τήν άγάπη τής κοινωνίας.

Βγήκα άπό τό γραφείο θορυβημένος. ’Άξιζα άραγε τήν εκτίμηση τών άν- 
θρώπων; ‘Ύστερα ή σκέψη μου προχώρησε. ’Άξιζε άραγε αντικειμενικά ή εκτί
μηση τών ανθρώπων; θέλησα νά βγώ έξω. Μέσα πνιγόμουνα. Πήρα άσκοπα 
τούς δρόμους. Βράδυασε κι δπως συμβαίνει σ’ δλες τις δύσκολες στιγμές στήν 
ζωή τού ανθρώπου, δταν νοιώση τήν ανάγκη νά πάρη τούς δρόμους, άρχισε νά ψι- 
λοβρέχη καί νά φυσάη. Σκέφθηκα νά συνταιριάσω τήν εικόνα τής φύσης μέ τήν 
ψυχική μου κατάσταση, άλλά τό βρήκα κοινοτυπία. Σκέφθηκα ν’ άφήσω τούς 
ρομαντισμούς καί νά κοιτάξω πράγματι μέσα μου άν βρίσκεται τίποτα σάπιο. Ό 
νοΰς μου έτρεχε στήν ’Άννα, καθώς περπατούσα. Τί νά άπέγινε άραγε; ’Ήμουνα 
σίγουρος πώς θάταν άτύχημα. "Ήταν γεγονός πώς ήταν ριψοκίνδυνη. ’Έλειπε 
τώρα τρεις μέρες. Στις γελοιότητες τών εφημερίδων δέν έδινα πίστη. Κάπου θά 
γλύστρησε, θάπεσε σέ καμιά χαράδρα καί κεΐ, απομονωμένη, θά βρήκε τόν θά
νατο. ’’Ήταν ριψοκίνδυνη καί πήγαινε πάντα πιο μπροστά άπ’ τούς άλλους, κι 
αύτό γιατί δέν λογάριαζε τήν ζωή της. Ή ζωή ή ίδια τήν εΐχεν άπογοητεύσει. Στ’ 
αυτιά μου αντήχησε ή φωνή τού εφημεριδοπώλη. «Δευτέρα έκδοσις». Πήρα τήν 
έφημερίδα. 'Όπως τό περίμενα. Βρέθηκε τό πτώμα τής ’Άννας Πετροπούλου 
«οίκτρά παραμορφωμένο». Βγάζαν τελικώς τό συμπέρασμα δτι ήταν άτύχημα. 
Προχώρησε περισσότερο άπ’ τούς άλλους, έπεσε σέ μιά χαράδρα καί σκοτώθηκε.

Τό μυστήριο είχε λυθή, ούτε άπαγωγή, ούτε έγκλημα, ούτε αύτοκτονία, άπλώς 
ένα άτύχημα, ένα άτύχημα πού δμως έμοιαζε μέ αύτοκτονία. Σκέφθηκα νά πάω 
στό νεκροτομείο νά τή δώ γιά τελευταία φορά, μά τί θά ώφελοΰσε... Άλλά δέν 
εΐχα καί κουράγιο νά γυρίσω σπίτι μου. θά διενυκτέρευα στό νοσοκομείο. Γύ
ρισα μέ τά πόδια καί σκεπτόμουνα συνεχώς. «Πόσα σέ μιά μέρα; Σέ λίγες ώρες 
έπεσε ό μύθος τού άνθρωπιστή γιατρού. Γιατί ήταν σίγουρα ένας μύθος! Πώς 
νά έζησε άραγε ή ’Άννα άπ’ τόν καιρό πού τήν έγκατέλειψα; Ασφαλώς δέν θά 
πρόδωσε τόν έαυτόν της, τις συνήθειές της. θάβγαινε μέ παρέες, θά γλεντούσε, 
θάκανε ψεύτικο κέφι κι ακόμα ίσως βρήκε καί κανένα φίλο. Αργότερα άλλον κι 
ή ζωή θά κυλούσε συσσωρεύοντας πικρία μέσα της. ‘Όταν θά βρισκόταν μόνη 
θά μέ σκεφτόταν καί ή πικρία θά κυριαρχούσε μέσα της καθώς καί ή αντίδρασή 
της γιά τήν κοινωνία. Δέν εΐχε δμως τό θάρρος νά στραφή πίσω. Ήταν στόν 
δρόμο τής αύτοκαταστροφής καί τδξερε, γιατί ήταν άρκετά έξυπνη. Κατανόησε 
πώς κανείς δέν θά τήν έπαιρνε στά σοβαρά, άν δέν άλλαζε ζωή, άλλά δέν τήν 
ένοιαζε πιά. Ούτε θέλησε ν’ απόδειξη τό άντίθετο, γιατί ήταν άρκετά τίμια».

Τώρα έβλεπα πόσο τίμια ήταν, άν δέν ήταν έτσι ίσως μέ κρατούσε, ίσως νά 
ήταν γυναίκα μου τώρα. Άλλά δέν τής άρεσαν οί μέσες λύσεις, γιατί ήταν πολύ 
γνήσια, πολύ αληθινή.

Τήν θυμόμουνα τώρα καλά, δπως ήταν. Τήν ξανάπλαθα καί σκεφτόμουνα πώς 
μέσα άπ’ αύτό τό οίκτρά παραμορφωμένο σώμα βγήκε ή ψυχή, άλλά, άραγε, δια
λύθηκε κι ή πικρία;

’Έλυσε ή αστυνομία τό αίνιγμα πού τήν βασάνιζε. ’Έγκλημα, αύτοκτονία 
ή δυστύχημα; Άπεφάνθησαν δτι ήταν άτύχημα. Έγώ μόνο ήξερα δτι ήταν 
έγκλημα.

ΜΑΙΡΗ Π. ΣΤΑΥΡΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Διαγωνισμός Διηγήματος 1964

Κριτική Επιτροπή: Κα Άνδρεανή Ήλιοφώτου
Χρύσανθος Κυπριανού

Εισηγητής: Νίκος Σπανός

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στον φωτεινό διαγωνισμό έχουν ύποβληθή όκτώ διηγήματα τά έξης:
1. Μέσ’ άπ’ τά συντρίμμια, χωρίς υπογραφή.
2. Άνδρέα Άντωνιάδη: Είδωλα.
3. Χρ. Κάρμιου: Ό Πρωτάρης.
4. Χρίστου Μούδουρου: Οί τελευταίες σφαίρες.
5. Άρίστης Εύέλθοντος: Ρομάντζο καί πόλεμος.
6. Ελένης Παπαδημητριού: Ό χρόνος τής θύελλας.
7. θάνου Παπαδόπουλου: "Ολα γιά τήν Λευτεριά.
8. Παναγιώτη Περσιάνη: ’Έτσι άρχισε ό πόλεμος.

Τά ύπ’ αριθμόν ένα καί δύο άποκλείονται γιατί παραβαίνουν τούς ορούς τοΰ 
διαγωνισμού: Τό μέν πρώτο είναι άνυπόγραφο, τό δέ δεύτερο δέν έχει θέμα παρ
μένο άπό τόν παρόντα άγώνα τής Κύπρου.

Ή Κριτική Επιτροπή μετά άπό μελέτη τών διηγημάτων καί άνταλλαγή γνω
μών κατέληξε στήν έξής ομόφωνη άπόφαση:

’Απονέμει τό βραβείο στον κ. Χρ. Κάρμιο γιά τό διήγημά του «Ό Πρωτάρης». 
Τό διήγημα είναι άπλό στήν πλοκή του, έκθέτει μόνο ένα επεισόδιο, άλλά μέ τρό
πο δυνατό καί παραστατικό. Ό συγγραφέας γράφει σέ ύφος λιτό καί άπλό καί 
ή γλώσσα του είναι ρέουσα καί καλλιεργημένη. "Ολα τά στοιχεία στό διήγημα 
συμβάλλουν στό νά προβληθή ή κεντρική ιδέα, ή ψυχική δοκιμασία καί ή άνθρωπιά 
τοΰ «πρωτάρη» πολεμιστή.

Ή επιτροπή εύρίσκει άξιόλογα καί τά διηγήματα τών Παν. Περσιάνη καί Ελέ
νης Παπαδημητριού. Τό μέν διήγημα τοΰ κ. Περσιάνη δίνει σ’ ένα συνθετικό πί
νακα τις πρώτες μέρες τοΰ Κυπριακού άγώνα, όπου κινείται ό άπλός άνθρωπος 
δίπλα στον άγωνιστή. Τό διήγημα τής δ. Έλ. Παπαδημητρίου δίνει μέ τρόπο άδρό 
τήν δοκιμασία δυο άνθρώπων άνάμεσα στό συναίσθημα τής άνθρωπιάς καί στήν 
άνάγκη τοΰ χρέους. Κρίνονται καί τά δυο διηγήματα άξια έπαίνου.

Πρέπει νά σημειωθή καί ένα γνώρισμα πού χαρακτηρίζει δλα τά διηγήματα 
τοΰ διαγωνισμοΰ: Τά διαπνέει αίσθημα άγάπης καί άνθρωπιάς. Τοΰτο είναι εύ- 
χάριστο άπό δυο άπόψεις. Πρώτα γιατί τό πνεΰμα μας μένει άληθινό καί έλεύθερο 
παρ’ δλα τά πάθη πού χαρακτήρισαν τούς δεκαπέντε μήνες σκληροΰ έθνικοΰ άγώνα. 
Δεύτερο γιατί μένουμε πιστοί σέ μιά βαθειά καί αιωνόβια άνθρωπιστική παράδοση 
τοΰ έθνους μας.

Ή Κριτική Επιτροπή
ΑΝΔΡ. ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ
ΧΡ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΝΙΚ. ΣΠΑΝΟΣ

Λευκωσία 24.3.1965
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’Α. Σαββίδη: Άνδρέας Πατσαλίδης (γλυπτό)

ΝΙΚΟΥ ΣΠΑΝΟΥ

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

(Πρώτη ανθολόγηση)

Ό δεύτερος αγώνας τής Κύπρου γιά Ελευθερία καί Δικαιοσύνη δέν έχει 
ακόμα τελειώσει. Ούτε καί φαίνεται ακόμα πόσο μακρινό θά είναι τό τέρμα καί 
ποιές δοκιμασίες θά μάς βρουν μέχρι τήν δικαίωση. Στούς δεκαέξη μήνες πού 
πέρασαν πολύς ό πόνος, τό δάκρυ καί τό αίμα πότισαν τις ψυχές, τά μάγουλα καί 
τήν γή μας. Είναι φυσικό ό ποιητής μέσα σ’ αύτόν τόν άγώνα, τόν τόσο όμορφο 
στούς στόχους του καί τόσο τραγικό στήν πορεία του, νά δοκιμάστηκε μέσα στά 
πράγματα καί νάχε κάποιον λόγο νά πή· άπ’ αυτόν τόν λόγο τών ποιητών μας, 
παλιών καί νέων, ανθολογήσαμε κάποιους στίχους ποΰναι φωνή προσώπων, φωνή 
τής γής καί τοΰ έθνους μας, φωνή τών ανθρώπων, πού στούς εύγενέστερους στό
χους των βρίσκουν αντιμέτωπα τά οργανωμένα συμφέροντα, τήν βία καί τήν φωνή 
τοΰ δυνατοΰ πού δυναστεύει τό πνεΰμα, τήν άνθρωπιά καί τήν αλήθεια.

’Ονομάζω πρώτη τήν ανθολόγηση αύτή, γιατί πολλά ακόμα θά γραφούν καί 
θά πρέπει άργότερα νά γίνη μιά δεύτερη ανθολόγηση άπό τό σύνολο τών ποιη
μάτων πού θάχουν γραφή άπό άφορμή τόν δεύτερο άπελευθερωτικό άγώνα τής 
Κύπρου. ’Εδώ προσφέρω λίγα δείγματα τής εύαισθησίας τών ποιητών μας.

Εκείνο πού πρέπει νά τονίσω, θά τό καταλάβουν εξ άλλου όσοι διαβάσουν 
τούς στίχους πού άκολουθοΰν, είναι ότι συναντούμε στά έργα αύτά, πού γράφτη
καν σέ καιρό πολιτικών καί έθνικών παθών, μιά γνήσια καί πηγαία συγκίνηση 
καί ένα έντονο αίσθημα άγάπης προς τόν άνθρωπο άσχετο άπό έθνικές ή πολιτικές 
διαφορές. Τό στοιχείο τοΰτο τό θεωρώ ένα γνώρισμα ώριμότητος πνευματικής 
τών ποιητών μας.

ΝΙΚΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

Ή ανθολόγηση έγινε άπό τά έξής βιβλία καί περιοδικά:
θεοκλής Κουγιάλης: Περιοδ. «Κυπριακά Χρονικά» τεύχος 39—43.
Γιώργος Κωνστάντης: Περιοδ. «Κυπριακά Χρονικά» τεύχος 39—43.
’Άνθος Λυκαύγης: Περιοδ. «Κυπριακά Χρονικά» τεύχη 39—43, 44 καί περιοδ. 

«Πνευματική Κύπρος» τεύχος 53.
Κώστας Μάντης: Έφημερίς «’Αγών».
Ειρήνη Παναγή: Περιοδ. «Πνευματική Κύπρος» τεύχος 42.
Γιάννης Παπαδόπουλος: Περιοδ. «Πνευματική Κύπρος» τεύχος 50.
Μιχάλης Πασιαρδής: Ποιήματα II, Κύπρος 1964.
’Άντης Περνάρης: Περιοδ. «Πνευματική Κύπρος» τεύχος 49.
’Ίκαρος Κ. Τυπογράφος: Περιοδ. «Πνευματική Κύπρορς» τεύχος 41.
Νίκη Λαδάκη - Φιλίππου: Περιοδ. «Πνευματική Κύπρος» τεύχος 45.
Νάσος Φλόγας: Περιοδ. «Πνευματική Κύπρος» τεύχος 46—47.
Δ. Χαμπουλίδης: Άσυμμετρίες, Κύπρος 1964.
Κύπρος Χρυσάνθης: "Ωρα Πατρίδας, Λευκωσία 1964 καί περιοδ. «Πνευματική 

Κύπρος» τεύχος 53.
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ΘΕΟΚΛΗΣ ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΤΑ

Εσένα πού σέ κράτησαν παρθενική τά μάτια μου 
μέσ’ τήν στειρότητα τών ώρών, 
τόσο μακρυά άπ’ τά χέρια μου
κι’ όμως άνάμεσα μας γιά νά κρατήσης ένα πέπλο 
κάποιο βράδυ
στά φυλάκια τής Όμορφίτας 
όταν ένα κερένιο φεγγάρι 
συντρόφευε τριανταένα έφήβους 
πού γνώρισαν ξαφνικά στή ψυχή τους 
ένα ξένο χώρο!...
ΜΟΝΑΔΙΚΗ
σύρε τό δεκεμβριανό σου μοιρολόι 
γιά τό σγουρόμαλλο άγόρι 
πού είδε τά μάτια τής σιωπής.

Μά είναι ή Όμορφίτα ένα προάστειο ύπαρχτό; 
Κι’ άν πουν τόσες χιλιάδες πρόσφυγες 
πώς μπήκες σάν αγουροξυπνημένος δαίμονας 
καί σκότωσες τό γαλάζιο πρόβατο;
’Άν βγής μέσ’ τά βαρειά σκοτάδια 
θά βρής μιά πρόχειρη καρδιά 
καί τήν ΜΟΝΑΔΙΚΗ
νά σέρνη τό δεκεμβριανό της μοιρολόι 
γιά τό σγουρόμαλλο άγόρι 
πού είδε τά μάτια τής σιωπής.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ

ΦΥΛΑΚΙΟ 4
Νεκρέ άδελφέ μου
μας συγχωρεΐς δέν έχουμε λουλούδια 
νά σοΰ στολίσουμε τό μέτωπο 
έδώ πού προωθηθήκαμε σήμερα 
μέρα τής ταφής σου.

’Απέναντι μας στέκει ακόμη 
ό δικός σου φονιάς, σφουγγίζει τά μάτια του, 
τό φέγγος τής μεγάλης του θυσίας
θαμπώνει πού δέν ξέρουν, πώς νά πεθάνουν 
Έμεΐς
τούτη τή μέρα τής ταφής σου 
γεμίζουμε τά τουφέκια μας 
πίστη κι’ έλπίδα
—θά νικήσουμε!
'Όταν τό λές ’Εσύ θά νικήσουμε

Άκουμε, ταμπουρωμένοι κάτω άπ’ τόν 
παγωμένο άνεμο τής τελευταίας μέρας τοΰ Δεκέβρη 
τις καμπάνες 
— προσκλητήριο
Σήμερα στεφανώνουν τούς άθάνατους!

’Απαντούμε, Παρών! 
Κύταξε μας.
Κρατούμε γερά τώρα πού σ’ έχουμε οδηγό.

ΑΝΘΟΣ ΛΥΚΑΥΓΗ Σ

ΑΔΕΛΦΙ ΜΟΥ ΧΙΚΜΕΤ
’Αδελφέ μου Χικμέτ
Σέ σκέφτηκα πολύ σήμερα 
τήν ώρα πού τό πολυβόλο μουσκιζε τ’ αύτιά 
τήν ώρα πού τό μΐσος 
τύλιγε τά δοφράγματα τής καρδιάς μας.

Κλαίω πάνω άπό τά κορμιά μας 
άδελφέ μου 
πού κρέμονται στις στέγες τής Λευκωσίας 
φορτωμένα έρυθρά γαρούφαλλα 
καί θάνατο.
Έκεΐνα τά έφηβικά κορμιά 
πού άγαπιοΰνταν μέσα στις κολυμβήθρες 
τής Δημοκρατίας καί τής Ειρήνης.

'Ένα τριαντάφυλλο 
μέ πέταλα πλατειά 
ή μνήμη τής άγάπης. 
'Ένα τριαντάφυλλο 
μέ μυρουδιά δυναμίτη 
ό πόνος πού στεφανώνει τό τραγούδι μου 
άδέλφι μου Χικμέτ.

Κι’ είχαμε τραγουδήσει άντάμα 
τή πάλλευκη πορεία τής γής μας 
μές στά σοκκάκια τής Λευκωσίας. 
Σημαίες σκεπάζουν τις καρδιές, 
κΓ έρωτες - τραγουδήσαμε 
κΓ άγάπες περισσές 
μέσα στής γής τό πανόραμα.

‘Ένα τριαντάφυλλο 
μέ πέταλα πλατειά 
σάν στάλες αίμα.

’Αδέλφι μου Χικμέτ 
ό παιάνας τής ειρήνης
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κρέμμεται πάνω στ'ις στέγες τής Λευκωσίας 
μ’ ένα μάτσο γαρούφαλλα στό στέρνο, 
μιας καί τό πεντάγραμμο τής καρδιάς μας 
θρυμματίστηκε χθές
άπό τις σφαίρες τών πολυβόλων.

ΚΑΙΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ
(άπύσπασμα)

Δόσμου τά χέρια σου
γιά νά μπορέσω νά τραγουδήσω.
Πριν άπ’ δλα ήσουν έσύ
φορτωμένη οδύνη.
Πριν άπ’ δλα ήσουν έσύ
κα'ι τά μάτια σου
κι’ ή ’Αγάπη.
Τήν ώρα πού προσπερνώ τά χαμηλά σπίτια 
και τούς άνθρώπους
Τήν ώρα πού προσπερνώ τήν άγωνία
τοΰ φθινόπωρου
δόσμου τά μάτια σου
γιά νά μπορώ νά κοιτάξω τόν ήλιο
δόσμου τά χέρια σου
γιά νά πώ δτι άγγίζω τήν ’Αγάπη.

Χλοερά πρωινά
οί μνήμες τής πολιτείας πού άγωνίζεται 
νά σταθεί καί νά ζήσει
κι’ υστέρα τά πυρά καταμεσήμερα
μέ δίχως ιίχνος εύδαιμονίας
μέ δίχως ίχνος φωτός
στά κουρασμένα μέτωπα τών άνθρώπων.
Τό βράδυ είναι πικρό.
Οί άνθρωποι άγωνίζονται ν’ άγαπήσουν.

Σημεία πορείας! ·
Τό φώς εκλείπει
Μένουν τά μάτια 
Καί τά χέρια.

Άνάμεσά μας τόση άπόσταση
καί τό χάος τής πολιτείας
κι’ οί άνθρωποι πού άγωνίζονται
ν’ άγαπήσουν. (’Ίσως ή πολιτεία άναστηθεΐ).

Τόσος πόλεμος. Τόσες οίμωγές θανάτου.
Ό άδερφός μου σκοτώθηκε χτές
σέ μιά πάροδο άπό ριπή πολυβόλου.
Τόσο μίσος μέσα στά χέρια.

Βοήθα θέ μου τις καρδιές 
ν’ άγαπήσουν.
Έπίβλεψον Κύριε κι’ άγγισε 
τά κορμιά μας πού κοίτονται 
στά μαξιλάρια του θανάτου!

Μίσος
"Ενα λεπτό νά ξεχάσουμε.
Οί άνθρωποι δουλεύουν καί πολεμούν.
Οί άνθρωποι άγαποΰν καί σφάζουν.
"Ενα λεπτό ν’ άποθέσουμε 
τις αίμάτινες μνήμες 
καί τήν οδύνη 
καί τόν θάνατο 
καί τό μίσος.

"Εναν ήλιο ν’ άναστήσουμε τις καρδιές.

Άναμεσό μας τά σπίτια 
κι’ οί άνθρωποι 
κ’ ό θάνατος.
Μένουν τά μάτια σου μέ τήν έλπίδα. 
Μένουν τά χέρια σου.
Δόσμου τα γιά νά μπορέσω 
νά δρασκελίσω τά πτώματα, 
τραγουδώντας.
Δόσμου τά χέρια σου.

Καταπράσινη χλόη 
πώς συνθλίβεται άπό τούς κρότους 
καί τά βήματα!
Κηρύγματα στις πλατείες. 
Λείπουν τά τραγούδια.

’Έρχεται ή άνοιξη.
Νά βιαστούμε ίσως προλάβουμε. 
Εκείνο τό δέντρο πού λυγά 
στον άνεμο 
μέσα στό καιόμενο δάσος.
Εκείνο τό δέντρο νά προλάβουμε.
’Ίσως ν’ άνθίσει μέσα στά μάτια σου.

(θυμάσαι τό μικρό παιδί
—έκείνο τό δέντρο στό καιόμενο δάσος— 
θυμάσαι τό παιδί μέ τις μπουκλες 
ποότρεχε ξυπόλυτο στήν Όμορφίτα 
τραγουδώντας τά κάλαντα;
Νά προλάβουμε έκεΐνο
τό παιδί πού άγωνίζεται νά τραγουδήσει
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μέσα άπό τις ανοιχτές πληγές τοΰ στήθους). 
θυμάσαι εκείνο τό δέντρο;
’Ίσως ξανανθίσει μέσα στά μάτια σου.

ΕΩΘΙΝΟ
Κύριε, οϊ άδερφοί μου άπαγχονίζονται 
στή γέφυρα τών στεναγμών.
“Ινα τί Κύριε;

’Ωκεανοί πλημμυρίζουν τό στέρνο μας’ 
συρματοπλέγματα στεφανώνουν τή σκέψη μας. 
“Ινα τί;

’Αντί του μάννα χολήν...
Δώσε μας ένα «κρανίου τόπον» 
ν’ άπιθώσουμε τόν σταυρό.

ΑΠΟΡΙΑ
’Ανάσκελα ριγμένος στό χαντάκι 
μέ δυο τριαντάφυλλα νά κρέμουνται στό στέρνο, 
μέ δυο τριαντάφυλλα ν’ άνθίζουνε στό στέρνο 
σάν άπορία άνοιξιάτικη: Γιατί;
Γ ιατί

δυο τριαντάφυλλα 
μυρίζουν τόσο θάνατο;

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΤΗΛΛΥΡΙΑ
Γαρούφαλλα όλοπόρφυρα, κορμιά πυροκαμένα 
’νάσες δλο θάνατο τής προδομένης γης, 
θρύψαλα, σάρκες άμορφες στον πόνο ζυμωμένα 
τό μοιρολόι τής Τηλλυριάς, προζύμι τής όργής.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝΣΟΥΡΑΣ
(Σχεδίασμα)

Τό πρωί βρεθήκαμε μέ πεντακόσους νεκρούς 
νά μάς κυτάζουν μέσ’ άπ’ τά μάτια μας, 
νά σωπαίνουν μέσ’ άπ’ τά μάτια μας, 
νά διαλέγωνται μέσ’ άπ’ τά μάτια μας, 
μέ πεντακόσους νεκρούς ν’ άντιρροποΰν τήν καρδιά μας, 
μέ πεντακόσους νεκρούς ν’ άντιρροποΰν τήν άνάσα μας. 
Τό πρωί μάς βρήκε μέ πεντακόσους νεκρούς 
γύρω άπ’ τό κρεβάτι μας, 
μέ πεντακόσους νεκρούς γύρω άπ’ τόν ήλιο, 
γύρω άπ’ τά μακρυνά όνόματα τοΰ Σαββάκη καί τής Άννούλας 
γύρω άπ’ τό πηγμένο αίμα στά ξανθά τους μαλλιά.

Τό πρωί μάς βρήκε μέ πεντακόσους νεκρούς 
ν’ άντιμετωπίζουν μέσ’ άπ’ τά κιγκλιδώματα τών άνθρώπων 
τις φλυαρίες τής έλευθερίας τους, 
τούς έμπαιγμούς τών άγαλμάτων τους, 
τούς ίσκιους τών πυρσών τους.
Τό πρωί μάς βρήκε χωρίς Μεσόγειο, 
χωρίς ούρανό.
μ’ ένα κΰμα ’Ασίας άπάνω μας,
μ’ ένα εφιάλτη ’Ασίας,
μ’ ένα κΰμα Εύρώπης άπάνω μας,
μ’ ένα εφιάλτη Εύρώπης.
“Ομως ξέρουμε καλά πιά 
τί έπωμιζόμαστε μ’ αύτούς τούς νεκρούς, 
δμως ξέρουμε καλά πιά
τί ύπογράφουμε μ’ αύτούς τούς νεκρούς,
τί εννοούν,
τί θά γράψη στό χώμα,
τί θά γράψη κάτω άπ’ τό χώμα,
τί θά έναποθέση γιά τά βήματά μας, 
τί θά έναποθέση γιά τις σκαπάνες μας, 
τό κάρβουνο τών καψαλισμένων χεριών.

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΗ

ΕΞΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΩΤΗ

Φυματίωση ήταν τό πρώτο πού τής χάρισε ό πόλεμος.
“Υστερα έπαψε νά έχη ειδήσεις του. Μπορεί
νά τόν έθαψαν σ’ ένα τάφο κοινό μέ είκοσι άλλους. ’Ίσως άν γύριζε 
νά είχαν αύριο ένα παιδί, νά καθόνταν στον ήλιο, νά διαβάζουν 
άπ’ τό ίδιο βιβλίο.

—Δέν άντεξε.
“Ενα χρόνο πιό ύστερα έκεΐνος έπέστρεψε. Τό ξύλινο
πόδι του αύλάκωνε τό χώμα. Στον τάφο της έκλαψε.
Δέκα βρύσες είχε τό δάκρυ του: Τό ξύλινο πόδι, 
ή μνήμη πού καίει κι ό χρόνος πού θάρθη. Σηκώνει μετά τό ζερβό δεκανίνι 
καί φεύγει κουτσαίνοντας. Στό μάτι του άστράπτει:

—’Όχι πιά πόλεμο !

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Στό πρόσωπό του έβγήκε γιά βόλτα ό ήλιος. Τά χείλη του ήσαν 
παραθύρι στό γέλιο. Τό μέτωπο άτάραχο.
Βημάτιζε ξέγνοιαστα.
Είχε δικά του τά είκοσι χρόνια του, μιά θέση ταμία στήν Τράπεζα κι ένα 
κορίτσι στό προάστεια Α.

Τό αύριο θά ήταν σάν ένα πράο άρνί 
στά λειβάδια τόν Μάρτη.
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Ή σφαίρα τόν βρήκε ακριβώς στό μεσόφρυδο. ’Έγειρε απότομα τόσο 
πού ούτε τής μητέρας τό χέρι δέν θά τόν πρόφθανε.
'Η απορία ήταν στ’ ακίνητα μάτια του.
Τά χέρια τεντώθηκαν. Τά χείλη του κρύα. ’Αμετακίνητος 
σάν κούρος τριών χιλιετηρίδων στούς πλέον άρχαίους 
τάφους τής Άλάσιας.

Δέν τής άφήκε κανένα του μήνυμα. Υπομονετική
σάν δένδρο στήν άκρη τοΰ δρόμου έπερίμενε. θά κρεμασθή
στό λαιμό του: «’Αγόρι μου».
Μά ή ώρα περνά κι έκεΐνος δε φαίνεται. Ό κόσμος της δλος 
είναι ή έγνοια του. Δε βλέπει πιά τίποτε.
Τά πέντε της δάκτυλα σφογγίζουν τά μάτια, τά χείλη της τρέμουν κι οί ώμοι 
σμίγουν ακράτητοι έπάνω στό στήθος της.

Κι ή νύκτα κατεβαίνει.
Μές τό σκοτάδι δέν ξεχωρίζεις άν εκείνη στέκει ακόμα 
ή έχει πιά γείρει.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΙΤΗ

'Η έγνοια της πέρασε κάθε δριο άνθρώπινο.
Είναι θαρρείς ένας σπόγγος πού ήπιε καί δέν έχει πιά
άλλο χώρο—. Τίποτε δε μπορεί νά σηκώση τό βλέμμα, τό χέρι, τά χείλη της. 
Πάνω της έρριχναν οί άνθρωποι τις σφαίρες τους.
Κάτι κρότοι ύπόκωφοι, οί πυρκαγιές και τά δίκοπα, θεέ μου, 
μαχαίρια τους. Στό Μιντζέλι τά οκτώ κρεμμασμένα κορμιά καί στό Κιόνελι 
άλλοι δυό σουβλισμένοι. Οί κραυγές τους τής μπερδεύουν τούς δρόμους.
Τά μάτια τους, άπ’ τόν τρόμο πελώρια, άνάβουν σάν ένα στητό κυπαρίσσι τά 

χρόνια της.
Τό στήθος τους είναι μιά λίμνη δλο βόγγους.
Τά χέρια τους κέδροι καμένοι στό δάσος του Κύκκου.
Τά δόντια τους σφίγγουν τόν άσπρο λαιμό της.

’Αφήστε με:
’Άν είχα δυό μπράτσα γερά νά βαστάζω τά δέκα κορμιά σας 
άν ήμποροΰσα ένα - ένα θά τάλουζα μέ δάκρυ κι άγιόνερο 
ήσυχα τέλος θά τάβαζα σέ δέκα απόμερα μνήματα 
γραμμή

—δχι σάν στρατιώτες, πού πηγαίνουν στό πόλεμο 
γραμμή

—σάν κοριτσάκια, πού αμέριμνα παίζουν «τή μέλισσα».

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Έκεΐνος αδέξια κρατούσε τό δπλο στά χέρια του.
Αίφνης μιά φωνή ή μιά μνήμη
—μές τό χωράφι αυτή μέ μιά κίτρινη μαντήλα στό μέτωπο, 
ανύποπτη πέρασε αργότερα μ’ ένα δεμάτι σανό παραμάσκαλα 
ένα κορίτσι σταματημένο στή δροσιά είκοσι ανοίξεων, τό στήθος του φουσκώνει 
«άκριρβή μου» —
Τό φώς πέφτοντας στις σκιές αλλοιώνει τήν μορφή τών πραγμάτων 
— σέ ποιο τόπο, σέ ποιο χρόνο — 

δλα τοΰ έγιναν άγνωστα. Παρ’ ολίγο νά χάση 
τό χέρι, τό μάτι, τό πόστο του.
Σταθερά σημαδεύει. ‘Ένα-δύο. Στά τρία
μιά κραυγή άπό άπέναντι κι ένα κορίτσι άπ’ τά Τούρκικα 
άγκαλιάζει τό χώμα.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΜΠΤΗ

Έπέρασα μέσα άπό ένα ένδοξο πόλεμο. Είχε 
ένα φίλο παιδικό πού έπήγε στό μέτωπο.
Στις είκοσι μέρες έπήρε ένα μήνυμα: «Σφραγίζω μέ αίμα 
αύτά πού κι οί δυό μας πιστέψαμε».

Τής φέραν
τό γυλιό του γιά ενθύμιο.

Μεσάνυκτα. Κλείνει γερά τά παντζούρια κι είναι τό βράδυ 
μέσα στό σπίτι καί μέσα της. Στόν τοίχο άπέναντι 
ανοίγουν τά μάτια του. Τά χείλη του είναι 
μιά πληγή πού αίμάσσει. Τά μάγουλα έλυωσαν.
Τ’ αυτιά του τεντώνουν σ’ άνύπαρκτους κρότους καί μόνο τό μέτωπο 
λεΐο σάν πάντα άστράφτει άρυτίδωτο.
■Ήταν — δέν ήταν είκοσι χρόνων.

Κλείνει τά μάτια καί ξέρεις πώς είναι
ένας φόβος έτούτη ή κίνηση. Ή κεφαλή της άφήνεται
στό στήθος πού τρέμει. Περνά κι άντικρύ της
όρθώνεται ό πόλεμος. Τά χέρια του άπλώνονται
είναι ένα στιλέττο. Τά δόντια του άσαρκα
καγχάζουν στ’ αύτιά της: «Έγώ σοΰ τόν πήρα».

Γυρίζει τό πρόσωπο νά κρύψη τόν τρόμο της.
Τρέχει νά φύγη, σκοντάφτει στό πάτωμα, πέφτει.
Τό γυλιό του τής είναι ένα βάρος ασήκωτο. Τά είκοσι
χρόνια του πνίγουν τά χρόνια της. Τώρα δέν έχει
ποΰ νά κρυφθή, τί νά κρύψη. Κι ό πόλεμος 
άκόμα ύπάρχει.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΗ

Τής τόν πήρανε σκοτωμένο. Τά μάτια του
κατάξεροι βράχοι στήν άκρη τής θάλασσας. Τά χέρια του
δυό σπασμένα κουπιά στούς άμμότοπους. Τό ένα του 
πόδι έβημάτιζε μόνο στό μέσο τής κάμαρης, τά νεύρα 
πιέζαν τή σάρκα, άφήναν μιά κόκκινη γραμμή νά τό παίρνη ξωπίσω: «Μπορώ 
νά βολευθώ καί μέ τό ένα μου πόδι. Νά φυτέψω ένα τριανταφυλλώνα 
ή ένα λεμονόδασος στήν άκρη τοΰ Δικωμίτικου λόφου. Αύριο 
μπορεί νά χωρίσω στά δυό έκεΐνο τό πελώριο δημόσιο πάρκο
τό μισό γι’ αγριοπερίστερα καί τό άλλο μισό θά τό φτιάξω ένα παιδικό 
έπίγειο παράδεισο. Μέ κούνιες πολύχρωμες καί λίμνες καί πλούσια σκιά 
αειθαλών δένδρων».
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'Η μάνα μου είχε καθήσει στά πόδια τοΰ φερέτρου. ’Ακίνητη
σάν πέτρινη στήλη. Ένόμιζε ίσως πώς τόν είχε σάν κάποτε δκαπέντε μηνών 
σέ λίκνο γαλάζιο:

«Τοΰ Μάη τριαντάφυλλο 
καί πούλια τής αύγής 
άκοπε κρίνε, μοσκομύριστε 
μονάκριβό μου αγόρι, αχ!» 

Τά μάτια της δυο πηγές στεγνωμένες στόν ήλιο τοΰ θέρους. 
Τά φρύδια της ήταν δυο κρέπια γιά πένθος. Στό 
μέτωπο κατέβαινε ή μαύρη μανδήλα της. Κι όπως τήν έλυνε άνέμιζαν τ’ άκρα της 
στό χλωμό του ακίνητο πρόσωπο: «’Άν δέν ήταν ό πόλεμος 
ό γιός μου θά ζοΰσε». φ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σ’ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ

Πήρα τό γράμμα σου κι’ ήταν ειρήνη.
Σέ μιά λευκή σημαία κυμάτιζε, 
φύλλο φθινοπωρινό ή Κύπρος μέ λίγα κλαδιά έλιάς. 
Ό αγέρας πάντα τήν ξεχνούσε, 
τέτοια σημαία κανένας δέν αγάπησε, στήν έπαρσή της 
φεύγαν τά περιστέρια — κεΐνα τ’ άγριοπερίστερα 
πουχανε πιή νερό μέ τό γλυκάνισσο ποΰριξε μέσα ό καλόγερος 
νά λησμονήσουνε ποΰθε ήρθαν καί νά μείνουν.

Κάπου σημείωσε ό ’Αριστοτέλης «πολλαί τραγωδίαι έκ Κύπρου...». 
Δέν ξέρουμε καμιά νά τήν άκοΰμε στ’ άδεια μας τά θέατρα, 
γίνανε σκόνη μαζί μέ τά δάκτυλα πού τις γράψαν. ΚΓ όμως 
«πολλαί τραγωδίαι έκ Κύπρου», πολλαί τραγωδίαι έκ Κύπρου 
κΓ οί μοναχοί τής Γαλακτοτροφούσας, 
πληγωμένοι Παντοκράτορες που πέσανε άπό κάποιο θόλο 
κΓ ό δόκιμος μοναχός Σπυρίδων, ό δωδεκάχρονος Εσταυρωμένος 
άσκητής πού δέ γνώρισε πειρασμό.

Τά δάκρυα τάδωσε ό θεός νά χύνωνται 
μά τό αίμα, υγρή φωτιά τής ζωής, πολύ τό χύσαμε, 
λίγο μένει κΓ είμαστε λίγοι κΓ δμως 
νοιώθουμε κάθε χέρι έτοιμο σάν τοΰ Κυναίγειρου 
πού ματωμένο σπαρταροΰσε σφίγγοντας άκόμα 
τ’ άφλαστα τοΰ ΜηδικοΟ πλοίου.
ΣτοΟ νησιού τ’ ακρογιάλια δέν προσμένουμε πιά τήν ’Αφροδίτη 
μά τόν άναδυόμενο ’Άρη μέ δάκτυλο παγωμένο στή σκανδάλη.

Βάρδιες αλλάζει ό πόλεμος κΓ ή Ειρήνη.
θά μείνη έκείνη, τή θωρώ σ’ όλους τούς ελαιώνες, 
τήν έχουν όλες οί χαρουπιές στό ρυτιδωμένο τους πρόσωπο, 
τά κατσικάκια πού χορεύουν στόν ήλιο τής άλκυονίδας μέρας, 
μυστικά τή φυλάγουν τά ζωγραφισμένα ξωκλήσια, 
χαμένα σέ άκατοίκητες κοιλάδες.
Δέν είναι έδώ μιά μέρα δίχως ήλιο, 
όπου νά σημαδέψης, θά χτυπήσης ένα άστέρι.

Κάτω άπό τά Βενετσιάνικα τείχη 
θά ξαναπαίξουν λέφτερα τά παιδιά. 
Δέ θά ρωτούν τή σκόνη πού θά σηκώνουν στό χορό τους, 
άν ήταν κόκαλα πουλιού ή άνθρώπου, 
αίμα Σαρακηνού ή Βυζαντινού, συντριμένα άγγεΐα, 
χιόνι λυωμένο μαρμάρου άπό αγάλματα θεών, 
άν ήτανε περγαμηνή μέ τές πολλές χαμένες τραγωδίες τής Κύπρου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ

ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΠΟΥ ΙΛΑΡ1ΩΝΑ, 1964
Κούρνιασε τό παλιό πουλί 
σέ βαθιά σχισμή τών έρειπίων 
κι ή βασίλισσα δέν βλέπει πιά 
τή θάλασσα π’ άποκάλυπτε τό 
βάθος τ’ ούρανοΰ καί τών πραγμάτων. 
Μαραμένο τό χρυσό της γέλιο 
στό Παράθυρο, πδγινε μπούκα 
κανονιοΰ.

Γυμνοί ολόρθοι βράχοι, σάν 
κεφάλια κουρεμένων, 
μέ σκληρά σιαγόνια άμορφα 
πού διαμέλισαν πόλεμους κΓ 
αιώνες. Καί στροφιχτά 
ψηλά άγριοκυπάρισσα 
πού κραυγάζουν θυμωμένα λόγια 
καί φοβέρες.

ΚΓ ή λευτεριά που άνεβαίνει 
κΓ ή λευτεριά πού κατεβαίνει 
γυρεύοντας χλωρό κλαδί 
νά κελαϊδήση.

ΑΝΟΙΞΗ 1964
Ή ’Άνοιξη δέν ξεμυτίζει έφέτος στήν πατρίδα. 
‘Έρπει κατάχαμα σάν απαγορευμένη 
ή σά μωρό - παιδί άπερπάτητο.
Στους δρόμους τής πολιτείας ή βαριά ιαχή 
καί τό τραγούδι τών συντρόφων: «Γειά καί 
χαρά σου, Λευτεριά, σκάλα χρυσή τοΰ κόσμου». 
Κ’ οί πυργωμένες λάμψεις τής καταιγίδας 
μεσουρανοΰν, ψηλά, μιά νέαν ’Άνοιξη.
Μιάν ’Άνοιξη, πού θάρθει.

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ
"Ηταν νέος. Παλληκάρι μ’ όλάνοιχτο στήθος, 
σάν κομμάτι καλλιεργημένου αγρού μέσ’ 
άπό τ’ άσπρο του πουκάμισο. Έκεΐνο τό πρωί
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ντύθηκε μέ τήν ϊδια άκρίβεια καί 
χτενίστηκε προσεχτικά, δπως πάντα.
Τό μόνο πού ήταν χαρούμενος πολύ. Πολύ!
Σά νά τόν περίμενε έκεΐ στήν πόρτα ή αγαπημένη, 
πιο κεΐ ή ευτυχία καί πέρα στήν άκρη 
ό Χριστός δπως στή Δευτέρα Παρουσία.

Κ’ ήσουν έσύ, πού τόν περίμενες, πατρίδα.

ΚΗΔΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗ
Μολυβένιος ουρανός, βαρύς.
Βαριά τά χέρια, πού σηκώνουνε 
τό φέρετρό σου" έσέ τοΰ 
πιο έλαφρου — σάν τ’ δραμα — 
άνάμεσό μας.

Ό δρόμος γιά τό κοιμητήρι 
πέρνα άπ’ τό τοπίο τής άνοιξης. 
Μεσίστιες φυλλοροουν οί μαργαρίτες 
κι’ άπάνωθε τά χελιδόνια είναι 
οί μικροί σταυροί του πάθους μας.

«"Ω γλυκύ μου έαρ...»

'Ύστερα έβρεχε δυνατά 
γιά δσα δάκρυα δέ χύσαμε.

ΑΠΤΗΣ ΠΕΡΝΑΡΗΣ

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛ1ΑΣ
'Άπλωσαν οί Βααλίμ τις φτερουγες τους, 
κοράκια μαύρα,
στις Κερυνιώτικες κορφές.
’Ασέλγεια τά λόγια τους, τά έργα τους.
Τό φέρσιμό τους, φέρσιμο της πόρνης Ίεζάβελ. 
Άντικρυστά, λίγα παιδιά.
Τά μάτια τους μιλάνε γιά χαρές, πού δέν έχουν 

άκόμη νοιώσει.
Τά χείλια τους στάζουν πόθους, πού δέν έχουν 

μεστώσει.
Μά οί καρδιές τους πετοΰν φωτιές μέσα στή 

θύελλα πού σήκωσε ό Προφήτης.
’Άνεμος όργής ώρμησε νά σαρώση τις ανομίες 
Γενιά γενιάς κρατάνε άπ’ τούς γενναίους.
«Ή ύδρία τοΰ αλεύρου ούκ έξέλιπε καί ό 

καψάκης τοΰ υδατος ούκ ήλαττονήθη».
Ζή Ήλίας.
Καί νά ό χείμαρρος Κισσών 
άπό τά δάκρυα τών τυραννισμένων.

Έκεΐ, μόνος, μονώτατος, 
ρίχνεται άπάνω στούς τετρακόσους πενήντα 

ιερείς τοΰ Βάαλ 
καί στούς τετρακόσους προφήτες τοΰ άλσους 
καί τούς ξεπνοΐζει.
Ζή Κύριος.

ΙΚΑΡΟΣ Κ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ

'Ύστερα άπό τή μάχη πού δέ χύθηκε ούτε σταγόνα αΐμα, 
βγήκα νά ύπολογίσω τή συμφορά πού ύπέστη ή σιωπή. 
Τά δέντρα μέναν άκίνητα σά σκοτωμένοι πολέμου.
Τά μάτια κοιτούσαν ερευνητικά τά λάφυρα π’ άφησαν οί έχθροί γιά δόλωμα 
Συχνά μέ τίναζε κι ό πιο μικρός θόρυβος 
αφήνοντας τό φόβο κρυμμένο στά μάτια μου.
'Ένα κοντάρι πού τό χρύσωνε ό ήλιος
συγκέντρωνε τόν κόσμο τής γής στό στήθος μου
κι’ άπειλοΰσε. Λίγος άέρας — ένα φύσημα — καί φίλησε τή γής.
Τό δείλι μάζεψε δλα τά χρώματα στή δύση
κι’ άναμετρηθήκαμε. Καμιά διαφορά δέ λύθηκε ακόμα. 
Τίποτε δέν άλλαξε στό πρόσωπό μου, στό πρόσωπό τους 
— σκλάβοι τής μοίρας, τής μοίρας μου.

ΝΙΚΗ ΛΑΔΑΚΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Τ’ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΥ

’Έπεσε φωτιά 
κι’ άρπαξε 
τό κορμί τοΰ πλάτανου

κι’ άπό τά φύλλα του 
πόσες συλλογές, πόσα χλωρά πουλιά 
δέ κλάψανε

τό ντουφέκι π’ όρφάνεψε 
καί δέ λαλεΐ!

ΝΑΣΟΣ ΦΛΟΓΑΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΕΤΟΣ ΑΝΟΙΞΗ
Φέτος
τά χελιδόνια άράξανε
σέ λόγχες καί σταυρούς
κι οί μυγδαλιές
στρωθήκαν νεκροσέντονα
στό κοιμητήρι.
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Τά νέφη ράθυμα 
δέν βιάζονται 
τόν τόπο τοΰτο νά διαβοΰν. 
Μαΰρα μαντήλια φράσσουνε 
τό φώς τής χαραυγής 
μην άντικρύσει 
τις βαθιές πληγές 
τής γής μας 
μην άντικρύσει τις καρδιές 
πού σέρνει τες τό ρέμα 
μέσ’ τήν κοιλάδα 
μέ τις άνθισμένες λεμονιές. 
Φέτος 
πικρές χορδές 
πλεχτήκανε σέ δίχτυ 
γύρω άπ’ τόν κάθε πόθο 
βόλια τσακίζουν 
τή φτερούγα τής άνάσας μας 
καί τ’ αηδόνια άσυντρόφιαστα 
τή σιωπή τους κρύβουν 
μέσ’ τούς θάμνους.
Δέν είναι φέτος άνοιξη. 
Δέν είναι γιά σεργιάνι 
οί νύχτες.
Στον ούρανό μας 
ξεπαγιάζει μιά καρδιά σκυθρωπή 
ατημέλητη 
ξεριζωμένη άπ’ τά στήθια τοΰ νησιού 
κι είναι τ’ αστέρια 
ίδια μάτια τών νεκρών 
πού ψηλαφούν 
τό επιτάφιο μοιρολόι.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Δ. ΧΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ Β'

"Οσοι μέσ’ τή φωτιά τής μάχης έβαπτίσθητε 
τήν Δόξαν ένεδύσασθε, 
άληλούϊα.

~Ω τιμή μένα παιδιά τής Κύπρου,
δέν είναι χώμα συνηθισμένο τό χώμα τοΰ τάφου 

πού σας σκεπάζει, 
αλλά ένα μίγμα άπό ευγνωμοσύνη καί δάκρυα.

ΔΕΚΑΞΗ ΣΤΡΟΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΕΝΗ ΤΗΛΛΥΡ1Α 

(8.8.64 καί 9.8.64)

Μ’ αίμα ο'τήν άμμο έγράψαμε 
«πατρίδα».
Βρυχάται τό αίμα, μάς πολιορκεί.
Ποΰ ’ναι τόν ήρωα, ποΰ ’ναι τον; 
Τά γυναικόπαιδα ήρωες, 
τά γυναικόπαιδα πατρίδα.
Κλαΐμε τά μάτια, κλαΐμε τα, 
πού γράψανε στήν άμμο τοΰ γιαλοΰ μας 
«πατρίδα».

Φιλοδοξούμε τήν ειρήνη, φιλοδοξούμε την, 
μέ κάθετην τήν πλάτη μας κολόνα, 
μέ φώς, μ’ άντρίκιο βλέμμα.
Δέν τό κινάει τόν τράχηλό μας 
τής μάχης ή απειλή.
Τιμητική γραφή νά πέσης 
άν τό ζητάει τό φώς.
Τή λευτεριά προτείνω γιά φιλία 
σ’ έχτρούς καί φίλους, 
μέ λογική χειρονομία.

Εκλιπαρώ τόν τελευταίο θεό 
δποιας φυλής 
νά λυπηθή τόν άνθρωπο. 
Τά σύνορα έχασε ή καρδιά. 
Ή λογική κατακρεουργεΐται. 
Ή άγάπη κουπανιέται μές τό γδί 
κόκκος σκληρός.
’Εκλιπαρώ τόν τελευταίο θεό 
νά καταβρέξη μέ άστρα 
τήν τρομαγμένη μας καρδιά.

Δυο καράβια σιδερένια 
φοβερίζουν τήν ψυχή. 
Σταύροκοπιέται ή Παναγιά. 
Σ μήνος πουλιά μεταλλικά 
άποψιλώνουν τήν άκτή. 
Σταυροκοπιέται ή Παναγιά. 
’Αντί βροχή, χαλάζι πύρινο 
—οί ύδάτινοί μας πόροι εξαντληθήκανε 
ποΰ νάβρουμε νερό γιά τό κορμί, 
γιά τά φυτά καί γιά τά ζώα; 
Σταυροκοπιέται ή Παναγιά.
Στής Τηλλυριάς τά χώματα δοκίμασαν 
τήν αντοχή τοΰ θεοΰ.
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Φουρτούνα ή θάλασσα μάς τεμαχίζει. 
’Αναπολούμε τ’ άλετρο.
Ό πόλεμος σχεδιάζει μαύρα νέφη. 
’Αναπολούμε τό κρασί δικό μας ημερών. 
Πιο πάνω άπό τά χάλκινα πουλιά 
είν, ό ούρανός πιο πράος κι’ άπό τ’ άρνί. 
Πιο κάτω άπ’ τά καμένα μας χωριά 
ό σπόρος έτοιμάζεται τού ρόδου.
"Ομως τήν πίκρα ποιος άδυνατεΐ;

Τόν έπιτάφιον ύμνον έπινίκιον 
ας τόν ύψώσω.
Συγχίζουμε τό θρήνο καί τόν ύμνο
—κεράσι, δύση ή αίμα.
Στής Τηλλυριάς τά χώματα παλεύουν 
σφαίρες καί ρόδα— 
ό πόλεμος, τ’ άλέτρι κι’ ή συκιά.
Τό βρέφος πήρε τ’ όπλο' 
ύπερασπίζει μιά μπουκάλα γάλα. 
Τώδα νά πίνη τόν καϋμό του 
κοντά στη σκοτωμένη του τή μάνα.

Μέ τήν ιτιά δέν κλαΐμε τούς νεκρούς μας. 
Τό ρόδο τών ματιών τους λάμπει.
Έμεΐς τήν κλαΐμε μέ τή δάφνη, δάφνη: 
λεπτό ίνδαλμα είναι ή δόξα.
Όρίζουμε γι’ αύτούς άγώνες μ’ έφηβους— 
ψωμί ζεστό— 
άνήμερα τού ύστατου «χαΐρε».
Επιγραφές θά φωσφορίζουν 
άπό τό έσώτερό τους φώς, παντού. 
Μέρα πικρή τής λησμονιάς δέ θάρθει, 
γεμάτη ύφάλιο χιόνι.

Είχε ένα μέτωπο πλατύ σάν τήν παλάμη, 
μαύρα μαλλιά ύακίνθινα, 
πλεγμένα σέλινα, 
χείλη παχειά χυμώδη 
καί μάτια μελισσιά, πνιγμένα στά όνειρα. 
Σχεδίαζε πολύ ζωή, σχεδίαζε πάθος. 
Κι’ ήρθε μιά φούχτα πύρινη 
καί σ’ άναψε τό σώμα 
τής Τηλλυριάς άκτή, τής Τηλλυριάς 
χρυσό πλουμί...!

Γνωστούς θεούς επικαλούμαι 
νά έπισκεφθούν τήν άμπελο. 
Σύντομο φώς τήν κατατρώγει. 
Λυπούνται οί πάνω στίβες τού χωμάτου. 
Πνίγει ή άσφυξία τό φύλλο,

Δέν έχει ρόδο πιά ό καρπός.
θά τήν ξυλεύσουμε τήν άμπελο, 
γνωστέ δεσπότη τ’ ούρανού.

ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΕΝΗ ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΟΥ*

Κνίσα βωμών σ’ έπίνικους καιρούς
άνάδοσε τό σάρκινο μνημείο τής λεβεντιάς.
Τό φώς έκπέμπεται άπ’ τό ξύλο τής καρδιάς 
καί τή ρητίνη τής ψυχής.
Υπόσχονται τή μίμηση οί αιώνες
μέ τού χαμού τή μαρτυρία.
Ό λόγος τού βιβλίου μπορεί νά ξεχαστή
στό τυπικό του άλφαβητάρι’ 
ό λόγος τού λαού χοχλά ψυχή, 
χοχλά θεό κΓ αιώνιος μένει.
Οί έχτροί τόν κόκκινο θυμό τους θά ύποτάξουν 
στή φούχτα πού θά κλή τά βλέφαρά τους.
Σ’ εμάς έδώσετε παράστημα
ν’ άνυψωθούμε δίπλα στήν άκοή τών ξένων.
Αύρες γενναίες θά καταλάβουν τάχα
τών φιλότιμων τούς άγρούς στις μακρυνές 
όμόαιμων άδερφών εστίες;

Ή νίκη δέ χορεύεται μέ αύλούς,
τό θάρρος δέ φορεΐ τό κράνος στρατηγών, 
ή καρτερία δέν επισκέπτεται μέ άχούς άλαζονείας. 
Μές τή λιτή γραμμή τοΰ άπλοΰ τοΰ άνθρώρπου ζεΐ. 
Δέν εύωχεΐται φώς πατρίδας μές τό χρήμα, 
δέν ευωχείται φώς μέ τά πλαστά φεγγάρια κι’ άστρα γιορτασμών, 
δέν εύωχεΐται φώς στά σχήματα ρητόρων.
Μές τή λιτή γραμμή τοΰ άπλοΰ τοΰ άνθρώπου ζεΐ: 
μεγάλο διάδημα ή κοσμιότητα.

ΜΙΚΡΗ ΩΔΗ
[Στους Έλλαδίτες έθελοντές πού πέθαναν στήν Κύπροj

Ισόμετρος ό τάφος τ’ άντρείου καί τοΰ δειλού 
κΓ όμως στον ένα ζή μνήμη φωτός 
στον άλλο ήλίθια λήθη.
Ηρώων όστά τό χτίσμα οικοδομούνε τής πατρίδας.
"Οπου τά μέλη απλώσει ό εκλεκτός 
χώμα πατρίδας.

Στό κοιμητήρι άνάβει ό ήλιος, 
λαμποκοπούν τά μάρμαρα ώς παρθένες, 
τό κυπαρίσσι λέει γιά τήν έλπίδα τ’ ούρανού,
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ή γη έχει μνήμη
Καί τ’ άγκαθόφυλλο χρυσάφι γίνεται καί δάφνη 
στήν πλάκα τοΰ ηρώα.

Τής λευτεριάς τό πάθος μέγα φώς: 
ό τάφος σας κρατά τή μαρτυρία.

ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΗ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΑΑΑΔΙΤΗ

ΣΤΑ ΧΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΑΛΥΡΙΑΣ
Τής Τηλλυριάς ό βελουδένιος χώρος 
σάν ποντοπόρα αύγή 
μελίσσι φωτεινό άρματώνει.
Περιδιαβάζω τό τοπεΐο κι’ ονειρεύομαι 
μεταλλικό θυμό.
θά γράψω έδώ, θά γράψω έδώ 
τής μοίρας μου τή βούλα, 
τήν τελευταία μου θέληση: «Ελλάδα».

Βόλι θά βρέξω αρσενικό, 
ή λόγχη θά παραμιλήση, 
τό θάρρος μέθυσε τό θρύλο 
καί πύκνωσε σάν τό παρθένο δάσος. 
Εξιστορώ τήν πίκρα τοΰ φρουρού, 
φωτοβολώ τόν γύρω χώρο.
Τόν κατοικεί μιά εύχή: «Ελλάδα».

Λυπάμαι πού τό περιστέρι άποκεφάλισα 
καί τήν έλιά ξυλεύω.
Μά ταξειδεύει ή ιδέα κι’ ή μνήμη 
κι’ άν έξω άπ’ τήν αύλή μου, θάλλω 
σέ χώμα οικείο.
Τό πατρικό πηγάδι κατηφόρισε 
μέ τή δροσιά ώς έδώ.
Κάθε γραφή τό λέει: «Ελλάδα».

Σοΰ δίνω τόν παλμό μου, νήσος, 
καί μέ τις φλέβες μου σέ στεφανώνω. 
’Ανάπαυση ψυχής άν σκάψω 
τό δένδρο έδώ τής δόξας.
Ό ήρωας δέ θέλει τ’ όνομα. Στό θόλο 
ανασαλεύει τ’ ούρανοΰ.
Τά χελιδόνια γράφουνε: «Ελλάδα».

'Ωραία ζωή σέ παίζω 
στά βλέφαρα τής νιότης, 
στά δάχτυλά σου, ώ έρωτα, 
περνάω αύτές τις άσημες πολίχνες, 
έπιτυχία, σέ ξεγυμνώνω 
καί σέ χτυπώ κατάστηθα μέ δόρυ. 
Εύχή ψυχής καί σάρκας τώρα: «Ελλάδα».

ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΣΑΝΕ 
Σ’ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Τρέφουν μέ πάθος τή ζωή οί άντρεΐοι κι’ οί άγιοι 
καί σώζεις τ’ όνομά σου σώζοντας.
'Η λευτεριά τό πιο μεγάλο πάθος 
πού τή φθορά αντιμάχεται τοΰ χρόνου 
καί τή νικά.

„ Πολίτες τών γραμμάτων καί τής μάχης, 
άπλοι πολίτες τώρα τ’ ούρανοΰ, 
τήν Κύπρο γαλουχεΐτε 
μέ τό παράδειγμα λιτό 
σάν τοΰ λαοΰ τή σύνεση.

Τ’ όνομα φεύγεΓ μένει ή πράξη 
γενναία πού έξιστορεΐ: 
ό δάσκαλος διπλός πολίτης— 
τής γής καί τ’ ούρανοΰ.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ 1963

Στίχους δέ γράφουμε' 
κάθε μολύβι, κάθε κύτταρο 
γίνεται βόλι.

Δέν έχει πιά έρωτα, δέν έχει’ 
τό αΐμα προσφέρνεται γιά μεταγγίσεις.

Δείπνο λιτό, γεΰμα λιτό! 
τό φαγητό θά πάη στό μέτωπο.

Κι’ ήρθε ένας ύπνος στά παιδιά, 
ύπνος βαθύς, 
άπ’ τήν άγρύπνια τών φρουρών 
τών μαχητών στό μέτωπο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Τό τόσο ελληνικό σας φώς μή σπαταλάτε! 
★

'Η Ελλάδα ταξειδεύει μέ τούς αιώνες: 
όπου κι’ άν πας Ελλάδα.

★

Παρακαλώ, ένα κόκκο λευτεριάς έλληνικής 
γι’ ανταμοιβή τών μέτρων μου, ώ Απόλλωνα.

★

Σηκώθηκε ό διαλαλητής στό γήλοφο
πού φάνταζε μές τήν κροκάτην ώρα σάν έλπίδα: 
«“Ωρα Πατρίδας».
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Ε Κ Θ Ε Σ ΙΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΥΤΟΥ Δρος Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΝ 10.1.1965.

Προτού αναλύσω εις γενικάς γραμμάς τό έργον τοΰ Όμίλου θά παρακαλέ- 
σω τούς παρισταμένους νά τηρήσουν μονόλεπτο σιγή είς μνήμην τσϋ κατά τό 
1963/64 ’Αντιπροέδρου τοΰ Όμίλου και κατά σειράν ετών γραμματέως αύτοΰ 
καί μέλους τοΰ δ.σ. αειμνήστου θεοκλήτου Σοφοκλέους άποθανόντος τόν παρελ
θόντα Αύγουστον...

Αί έργασίαι τοΰ Όμίλου δπως καί καθ’ έκαστον έτος διεξήχθησαν βάσει τής 
άπό τής ίδρύσεως τοΰ Όμίλου χαραχθείσης γραμμής. Τό δ.σ. τό όποιον έξελέγη 
κατά τήν γενικήν συνέλευσιν τοΰ 1963 είργάσθη καί κατά τό λήξαν έτος εύσυνει- 
δήτως, παρά τάς αντίξοους δέ περιστάσεις, τάς οποίας έδημιούργησεν ή τουρ
κική ανταρσία καί αί όποΐαι πραγματικός έδυσκόλευσαν τό έργον του, προέβη 
καί είς τάς ακολούθους δραστηριότητας: —

Ώργάνωσε διαφόρους συγκεντρώσεις, τάς όποιας θά αναφέρω λεπτομερέ- 
στερον κατωτέρω καί έπεδίωξε τήν συνεργασίαν μετά τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου 
τής. νήσου, τήν όποιαν καί έπέτυχε. Κύριος σκοπός τής τοιαύτης συνεργασίας 
ήτο ή όργάνωσις καλλιτεχνικών έκθέσεων ομαδικών καί ατομικών. Άπεστάλη 
έπεξηγηματικόν φυλλάδιον έκ μέρους τοΰ Προέδρου καί έπηκολούθησε συγκέντρω- 
σις τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου είς τά γραφεία τού Όμίλου είς τό παλαιόν αρχιε
πισκοπικόν μέγαρον δπου όμού μετά τού Προέδρου άντηλλάγησαν απόψεις έπί 
τών σκοπών τής προτεινομένης συνεργασίας. ’Αποτέλεσμα τής ένεργείας ταύτης 
ύπήρξεν ή ϊδρυσις ύπό τών καλλιτεχνών τής νήσου «Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών 
Κύπρου (ΕΚΑΤΕ)», τό όποιον ήδη ώργάνωσε δύο έκθέσεις τήν μίαν ατομικήν 
καί τήν άλλην ομαδικήν.

Τό δ.σ. είς τήν προσπάθειάν του νά συνεργασθή μεθ’ δλων τών πνευματικών 
σωματείων καί πνευματικών ανθρώπων δέν έδίστασε νά δανείση πίνακας έκ τής 
νεοσυστάτου πινακοθήκης του διά τήν έκθεσιν είς τήν Παιδαγωγικήν ’Ακαδημίαν 
μέ τήν ευκαιρίαν τής Κυπριακής Έκθέσεως ένώ έκ παραλλήλου έπλούτισε τήν 
συλλογήν πινάκων δΓ ένός ακόμη πίνακος τού ζωγράφου κ. Κώστα Στάθη, αξίας 
Λ. 20 καί έτέρου τού ζωγράφου Τάσου Στεφανίδη αξίας Λ. 25.—

Τό δ.σ. τού Όμίλου όμού μετά τών δ.σ. τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών 
καί τού Συνδέσμου Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου Στασίνος άπεφάσισεν άπό κοινού 
τήν όργάνωσιν φιλολογικού μνημοσύνου τού άειμνήστου θ. Σοφοκλέους, ό όποιος 
ώς μέλος τού δ.σ. έξυπηρέτησεν έπί σειράν έτών τόν 'Όμιλον μέ εξαιρετικόν ζήλον. 
Τό φιλολογικόν τούτο μνημόσυνον θά γίνη περί τήν 30 Ίανουαρίου 1965, άνα- 
βληθέν νά τελεσθή κατά τήν προκαθορισθεΐσαν ημέραν έντός τού Δεκεμβρίου έπί 
τή συμπληρώσει τριών μηνών άπό τοΰ θανάτου του, διότι ή ημέρα άφίξεως είς τήν 
Κύπρον τοΰ ’Εθνικού θεάτρου τής Ελλάδος ήτο ή αύτή.

Άπεφασίσθη έπίσης ν’ άφιερωθή ό τόμος τής «Φιλολογικής Κύπρου» 1965 
είς τόν άείμνηστον θεόκλητον Σοφοκ?<έους καί νά δημοσιευθούν άνέκδοτα έργα 
του, ώς έπίσης καί δημοσιεύματα καί μελέτες τών μελών διά τόν άνθρωπον καί 
τό έργον του. Τό δ.σ. ώρισεν έπίσης ώς άντιπρόεδρον τό μέλος αύτοΰ κ. Καλλιό- 
πην Καραγιώργη καί άφησε κενήν τήν μίαν θέσιν μέλους αύτοΰ, τήν όποιαν κατεΐχεν 

ό άείμνηστος θ. Σοφοκλέους τιμής ένεκεν μέχρι τής έκπνεύσεως τής θητείας τοΰ 
παρόντος συμβολαίου.

’Άλλαι δραστηριότητες τοΰ Όμίλου ύπήρξαν ή συνεστίασις τοΰ Όμίλου τήν 
11 ’Απριλίου 1964 μέ όμιλητάς τόν ύποφαινόμενον μέ θέμα «Γενικαί ’Ανακοινώσεις», 
τόν καθηγητήν κ. Ν. Σπανόν μέ θέμα «Ή έξοδος τού Μεσολογγίου καί οί έλεύ- 
θεροι πολιορκημένοι τού Σολωμού», ή έκδήλωσις έπί τή 100 έπετείω τής ένώσεως 
τής Έπτανήσου μέ ομιλητήν τόν καθηγητήν κ. Χρ. Κυπριανού, ή έκδήλωσις διά 
τά 150 χρόνια τής Φιλικής Εταιρείας μέ ομιλητήν τόν καθηγητήν κ. Π. X' 'Μάρκου. 
Κατά τήν συγκέντρωσιν ταύτην ό Πρόεδρος τοΰ Όμίλου προέβη είς γενικάς άνα- 
κοινώσεις έπί τών έργασιών καί τοΰ προγράμματος τοΰ Όμίλου. Ή έκδήλωσις 
διά τά 100 χρόνια άπό τήν γέννησιν τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου, ή όποια εΐχεν 
άποφασισθή τελικώς άνεβλήθη διά τό προσεχές έτος. ’Έγινεν ομοίως συγκέν- 
τρωσις τών μελών τοΰ Όμίλου είς δεξίωσιν προς τιμήν τοΰ άναχωροΰντος έκ Κύ
πρου κ. Ευ. Λαγάκου καί ή προσφορά δώρου είς τοΰτον είς ένδειξιν εύγνωμοσύνης 
καί έκτιμήσεως τοΰ Όμίλου διά τά πνευματικά ένδιαφέροντα καί τήν έν γένει 
στοργήν καί άλληλεγγύην αύτοΰ προς τόν "Ομιλον. Όμοίως τό δ.σ. έξέφρασε 
τήν έκτίμησίν του προς τόν προηγουμένως άναχωρήσαντα έκ Κύπρου πρέσβυν τής 
Ελλάδος κ. Μ. Δελιβάνην δΓ έγγράφου καί άποστολής άναμνηστικοΰ δώρου. 'Ως 
γνωστόν ή πρεσβεία τής Ελλάδος εισφέρει έτησίως Λ. 200 διά τούς σκοπούς τοΰ 
Όμίλου. Έπίσης ύπέρ αύτοΰ εισφέρει έτησίως Λ. 100 καί ή Ελληνική Κοινοτική 
Συνέλευσις, ή ί. ’Αρχιεπισκοπή Λ. 50 ό δέ ί.ν. Φανερωμένης Λ. 50 διατιθεμένας κυ
ρίως προς πλουτισμόν τής συλλογής ζωγραφικών πινάκων τοΰ Όμίλου.

Τό δ.σ. τοΰ Όμίλου άπεφάσισεν έπίσης νά συμπληρώση τήν προηγουμένην 
εισφοράν τοΰ Όμίλου διά τοΰ ποσοΰ τών Λ. 100 ήτοι έν δλω προσέφερεν Λ. 400 
προς τήν Εταιρείαν Κυπριακών Σπουδών διά τούς σκοπούς άναστηλώσεως τοΰ 
παλαιοΰ άρχιεπισκοπικοΰ μεγάρου.

’Έχω άναφέρει άνωτέρω δτι τό δ.σ. τοΰ Όμίλου ήμποδίσθη ώς έκ τής κατα- 
στάσεως νά προβή είς άποφάσεις μεγάλης σπουδαιότητος, άναφέρω μόνον τήν 
γενομένην σκέψιν σέ κοινήν συνεδρίαν τών δ.σ. τών Κυπριακών Σπουδών καί Συν
δέσμου Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου Στασίνος διά τήν συμμετοχήν είς τήν προ
σπάθειαν κατατοπίσεως καί διαφωτίσεως τής παγκοσμίου κοινής γνώμης διά τά 
ζητήματα τής Κύπρου καί ιδιαιτέρως διά τά.τελευταία γεγονότα τής τουρκοκυ- 
πριακής άνταρσίας. Τό βήμα τοΰ Έλλ. Πνευμ. Όμίλου έφιλοξένησε προσφάτως 
καί τόν έκπρόσωπον τής Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών κ. Νιάνιαν, πρώην 
ύφυπουργόν έν Έλλάδι, όμιλήσαντα περί τών συγχρόνων κατευθύνσεων τής ελλη
νικής ζωής».

Ό Ε.ΠΌ.Κ. παρά ταΰτα προεκήρυξε διαγωνισμόν διηγήματος, ό όποιος λή
γει τήν 15 Φεβρουάριου 1965.

Μία τών σημαντικωτάτων έκδηλώσεων τοΰ Όμίλου ύπήρξεν ή έκδοσις τής 
«Φιλολογικής Κύπρου» τοΰ 1964, ήτις έκρίθη εύμενώς έν Έλλάδι. Αΰτη είναι τό
μος πλουσιώτατος είς περιεχόμενον καί σδραΐος είς έμφάνισιν, άποτελεΐ δέ 
κάτοπτρον τής πνευματικής ζωής τής νήσου μας.

Ταΰτα είναι τά κυριώτατα σημεία δράσεως τοΰ Όμίλου μας. Ό ταμίας θά 
άναγνώση τόν άπολογισμόν τής οικονομικής διαχειρίσεως.

Επιθυμώ προτοΰ συμπληρώσω τήν έκθεσιν αύτήν νά εύχηθώ, δπως ή έπι- 
κειμένη λύσις τοΰ κυπριακοΰ ζητήματος ή οποία πιστεύομεν καί εύχόμεθα δτι 
προχωρεί προς τήν 'Ένωσιν, νά διευκολύνη όμοΰ μετά τών άλλων πτυχών τής 
ζωής έκάστου πολίτου τής νήσου καί τάς έργασίας τών πνευματικών άνθρώπων 
καί τοΰ Όμίλου συγχρόνως, τοΰ οποίου σκοπός καί έργον είναι ή άνάπτυξις τής 
πνευματικής καί πολιτιστικής δημιουργίας ένός έκάστου καί στενοτέρων πολιτιστι
κών δεσμών μετά τής Μητρός Ελλάδος.
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Ν. ΞΙΟΥΤΑ

ΠΕΝΤΕ ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ
(Διάλεξη)

’Αξίζει νά θυμάται κανείς τά έργα καί τις μέρες περασμένων ποιητών. Αύτοί 
συνεχίζουί' τήν πνευματική παράδοση του τόπου, άδιάσπαστη άπ’ τόν καιρό τοΰ 
Ευκλου καί τοΰ Στασίνου ώς τόν Β. Μιχαηλίδη, τό Λιπέρτη καί τό Ν. Νικολαΐδη’ 
αύτοί συντηρούν καί δυναμώνουν τήν έθνική συνείδηση τοΰ λαοΰ μας καί τόν 
βοηθοΰν στήν άνοδο. Δέν εύτύχησαν νά ίδοΰν ελεύθερο τό λαό μας, γιά τόν 
όποιον έμόχθησαν, αλλά ή ποίηση, ή σκέψη κι’ ή ψυχή των καί ή ζωή των ήσαν 
Ελληνικές. Είμαι βέβαιος πώς γιά τό λιτό τοΰτο μνημόσυνο άγάλλονται μαζί μέ 
μάς καί τό λαό μας, αίσιοδοξοΰν, ελπίζουν καί πιστεύουν, δπως αύτός, δτι 
«τάχ’ αϋριον έσσετ’ άμεινον». Αύτό υπόσχεται τό άτσάλωμα τής ψυχής τοΰ έθνους, 
πού τό μέταλλό της σκληρύθηκε στή φωτιά τών τελευταίων μεγάλων έθνικών αγώ
νων καί στήν Ελλάδα καί στήν Κύπρο.

Οί ποιητές, πού θά μάς άπασχολήσουν, είχαν τόν πατριωτισμό σάν κύρια πηγή 
τής έμπνευσής των καί κύριο σκοπό τόν ίδιο, πού εΐχεν ό λαός μας άπ’ τόν καιρό 
τής "Αλωσης, δηλ. τήν ολοκληρωτική έθνική καί πολιτική μας παλιγγενεσία.

Σάν ποιητές καί άνθρωποι τραγουδούσαν ή έκλαιγαν καί γι’ άλλες άφορμές, 
αλλά ας έχουμε ύπ’ δψη μας δτι ήσαν έμποροι, γιατροί, δικηγόροι (μέ τήν εξαί
ρεση τοΰ Μενάρδου, δικηγόρου άλλά καί φιλολόγου) κ’ είχαν τήν ποίηση μάλλον 
σάν πάρεργο, μολονότι ό πατριωτισμός ήταν βίωμά τους.

’Ακολουθώντας τους λοιπόν δέν θά σάς άνεβάσουμε στις κορφές τοΰ Έλικώνα. 
ΟΙ ποιητές μας είναι εύτυχεΐς, άν καθισμένοι στούς πρόποδες ή πλανώμενοι στις 
δροσερές πλαγιές του άναπνέουν «τήν ζωογόνον αύραν τήν έκ τών αθανάτων αύτοΰ 
κορυφών έπιπνέουσαν», δπως έγραφεν ό Καραγεωργιάδης. Καί τούτο άληθεύει 
γιά δλους, πλήν τού ’Ακαδημαϊκού μας Σ. Μενάρδου.

Μά κι’ άν τό τόξο τους δέν φθάνει μακριά, τούς μνημονεύουμε μ’ εύγνωμο- 
σύνη, γιατί κ’ έτσι γιά μάς είναι οί δέκτες, φορείς καί μεταλαμπαδευτές τής πνευ
ματικής δάδας, καί μέ τό παράδειγμά τους μάς βοηθοΰν νά φτάσουμ’ έκεΐ, πού 
δέ μάς άφησε νά φτάσουμε ή σκλαβιά τόσων αιώνων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΓΚΟΥΣΗΣ ( — 1907)

Κασιώτης, σπούδασε γιατρός, πήγε στήν Εύρώπη καί τό 1882 εγκαταστάθηκε 
στήν Λεμεσό γιά 25 χρόνια. Πέθανε στήν ’Αθήνα.

’Απ’ τήν «’Αλήθεια» (25.5.1907) χαρακτηρίζεται έξοχος γιατρός, εντιμότατος 
πολίτης καί «ποιητής γλυκύτατος κ’ ενθουσιώδης». Τάρθρα του πού δημοσίευε 
στήν «’Αλήθεια» «άνεγινώσκοντο άπλήστως» κ’ ήσαν φωτεινές σκέψεις ιατροφιλο
σόφου.

Συνωφρυωμένος πάντα καί κατηφής, άλλά ψυχή γνήσια ποιητική, πού παλ- 
λόταν μέ ισχυρούς λυρικούς κραδασμούς μπροστά σέ κάτι ώραΐο καί ύψηλό, δπως 
ή ιδέα τής πατρίδας. Μέ γοητευτική άπαγγελία παρουσίαζε τούς στίχους του 
γραμμένους σέ άψογη σχεδόν δημοτική άρμονικούς καί ξελαγαρισμένους. Ό μ. 
Εύγένιος Ζήνων, ό λιγερόφωνος ρήτορας καί βαθύβουλος στοχαστής δικηγόρος 
τής ΛεμεσοΟ, μιλεΐ γιά τή γοητεία τοΰ Διαγκούση μ’ αύτά τά λόγια: «?Ητο ό 
θελκτικώτερος ομιλητής δλων μας’ σαγήνη ήτο ή λαλιά του καί μελίρρυτος ή 
χάρις τοΰ λόγου του».

Ή τεχνοτροπία του στήν ποίηση ("Ολα τά ποιήματά του, δσα τυπώθηκαν μέ 
τή φροντίδα καί πρόλογο τοΰ Ε. Ζήνωνα, είναι 16. ’Άλλα δέ βρήκα), γλώσσα καί 
τεχνική τοΰ στίχου, άλλά καί κάποιος ρωμαντισμός θυμίζουν τό Βαλαωρίτη στά 
λυρικά του. Νά π.χ. ή νοσταλγία τοΰ χωριού του (Αγία Μαρίνα τής Κάσου) 
άπό τό Wiesbaden τής "Εσσης:

«θυμούμαι σου, δέν σέ ξεχνώ, χο^οιό μου άγαπημένο 
Σάν άγιο σ’ έχω φυλαχτό μέσ’ στήν καρδιά κρυμμένο».

Ή ποιητική εύχέρεια ποδχε φάνηκε δυό φορές. Τή μιά, δταν προσφώνησε στή 
λέσχη τόν Ματσούκα τόν έθνικό λαϊκό ποιητή μας μέ τούτους τούς αύτοσχέδιους 
στίχους:

«Καλώς μάς ήλθες, Κύκνε μου, μέ τάσπρα σου φτερά 
άπ’ τάγια κΓ αλησμόνητα Ελληνικά νερά»

καί τήν άλλη μόλις είδε τόν Π. Νιρβάνα μέ. τή στολή γιατρού τού «Ν. Μιαούλη», 
πού έπισκέφθηκε τό 1906 τή Λεμεσό. ’Άρχισε ν’ άπαγγέλλη στίχους γιά τά κα
τορθώματα τού Έλλην. Στόλου στή θάλασσα τής Κάσου μέσα στόν αγώνα τού 21. 
Άλλά καί σάν καλύτερα δείγματα τής μουσικής του λύρας θά ήθελα ν’ απάγγελλα 
έν’ άπόσπασμα άπ’ τό ποίημά του «Στούς ναύτες» κ’ έν’ άπ’ τάλλο του ποίημα 
«Τό κατάρτι κΓ ό λοστρόμος». Δυστυχώς ό χρόνος δέ μάς παίρνει. Άρκούμαι 
μόνο στό τελευταίο Μέρος άπ’ τό λυρικώτερό του ίσως: «Τά χελιδόνια καί τό 
γράμμα τής μάνας». Τό έγραψε ένα έτος προ τού θανάτου του ό ποιητής γιά 
τό θάνατο τού «μονάκριβου» γιού του, τελειόφοιτου τής ιατρικής καί πού σπάραξε 
τήν καρδιά τοΰ ποιητή. Ανάμεσα στάλλα συγκινητικά, ό γιος άπαντά άπ’ τόν 
τάφο του στά χελιδόνια, πού πήραν τό γράμμα τής μάνας στόν πεθαμένο της γιό, 
μέ τοΰτα:

«Κ’ είς τήν άρχή τής άνοιξης, πουγυρα μοναχό μου 
χωρίς πατέρα ή άδεφές ή μόνα στό πλευρό μου, 
όλίγ’ άπό του κήπου μας τριαντάφυλλα, 

τά πιο δροσάτά του άνθη,
νά στέλλουν οί άδερφοΰλες μου μέ τόν πρώτο πού θάρθη. 
Σέ κάθε φύλλο δλο φιλιά τής μάνας μου νά βρίσκω. 
Τόσ’ άλλ’ άπό τάδέρφια μου, τά δάκρυα τοΰ παπά μου’ 
γιά νάν' αύτά στήν ξενιτειά γυλκειά παρηγοριά μου».

Τό βάρος τής συμφοράς γιά τήν εύαίσθητη καρδιά τοΰ πατέρα ήταν άβάσταγο. 
Κάτι, λές, τόν τραβούσε σά μαγνήτης νά πάη στήν Αθήνα καί νά γύρη κΓ αύτός 
δίπλα στό μονάκριβό του γιό, κάτω άπ’ τά πράσινα φυλλώματα τού νεκροταφείου 
τών Αθηνών.

ΙΩΑΝ. Γ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (1842—1928)

Γιατρός κΓ αύτός, πού σπούδασε στις Άθήνες καί στό Παρίσι, άλλά πολυ
μαθέστατος καί πολύγλωσσος. Τόν γνώρισα νεαρός καθηγητής έγώ καί θαύμασα 
τήν πολυμάθειά του. Μπορεί νάκανε επιστημονικές ιατρικές άνακοινώσεις σέ 
συνέδρια κορυφαίων Εύρωπαίων γιατρών καί νά τιμήθηκε σάν «Μέγας Διδάσκα
λος» τού Τεκτονισμού ή σάν Δήμαρχος γιά 14 χρόνια τής Λεμεσού ή σάν ύπεύ- 
θυνος γιά τήν υγεία τής πόλης, μέ πολλά παράσημα, άλλά στήν ποίησή του τό 
κυριώτερο χαρακτηριστικό είναι ή πατριωτική έμπνευση συνοδευόμενη καί άπό 
κάποιο παθιασμένο ρωμαντισμό. Τέτοιος φαίνεται στόν τόμο: «Ποιήσεις λυρι- 
καί καί μεταφράσεις» άπ’ τούς κορυφαίους ’Άγγλουυ, Γάλλους, ’Ιταλούς και
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Γερμανούς. Μεταφράσεις όμως σέ μιά γλώσσα γριά φτιασιδωμένη κΓ άσκημο- 
μούρα, γιά νά θυμηθούμε τό Μαβίλη. Άπ’ αύτές τό μόνο πού ξεχωρίσαμε άξιό- 
λογο είναι ή έπιγραφή στό κάθισμα τού Gothe μέσα στό δάσος, δπου ξεκουρα
ζόταν. Επιγράφεται «Γαλήνη».

Έφ’ δλων των λόφων σιγή.
Εις πάντα τά υψη πνοή
Μόλις καν ψιθυρίζει.
Στό δάσος σιγούν τά πτηνά.
Περίμενε χρόνον τινα’
Γαλήνη και σέ προσεγγίζει.

'Ωραία πράγματι ποιητική σύνθεση μέ ύποβλητικές εικόνες και μάς θυμίζει 
τήν άλλη εικόνα τής «Γαλήνης» τού Σολωμού, πού συντέθηκε άπό στοιχεία τού 
Έφτανησιώτικου περιβάλλοντος, τή θάλασσα καί τήν ακρογιαλιά, αλλά μέ τήν 
ίδια δυνατή εντύπωση καί μάλιστα μέ πιο λίγα λόγια. Τά μεγάλα πνεύματα 
συναντώνται, βλέπετε.

Μέ τή γλώσσα δμως καί τούς στίχους καί τό ρωμαντισμό του ό Καραγεωρ- 
γιάδης άλήκει στούς όπαδούς τής παλιάς ’Αθηναϊκής Σχολής Σούτσους, Παρά- 
σχους κλπ. Ό Ίδιος είναι καί στά «’Έμμετρό του» καί λιγώτερο ακόμη λογο
τέχνης στά πεζά.

Ή πιο άξιό?^ογή του δημιουργία είναι τό επικό του δράμα «'Η Κύπρος δούλη», 
πού τό σύνθεσε κατά μίμηση τού «Χίος δούλη» τού δασκάλου καί φίλου του θεόδωρ. 
Όρφανίδη. Καρπός τής έθνικής του φιλοτιμίας άποτελεΐ «μίαν σελίδα — ένδοξη 
θά προσθέταμε — τής Κυπριακής 'Ιστορίας ύπό τούς Ναΐτας». 'Η ύπόθεση είναι 
άξιόλογη: Τό 1192 οί Κύπριοι 'Έλληνες άδράχνουν τά δπλα, γιά νά διδάξουν 
τούς κατακτητές Φράγκους νά φέρωνται άνθρωπινώτερα. Καί τό κατόρθωσαν. 
Οί Λουζινιανοί, πού τούς διαδέχθηκαν, έδειχναν πιο πολύν σεβασμό στούς "Ελλη
νες τής Κύπρου. Είναι δμως τόσα τά μειονεκτήματά του, σκηνική οικονομία κλπ. 
ώστε, καί νά μεταφρασθή στή σύγχρονη Δημοτική, είναι ζήτημα, άν μπορή ν’ 
άνεβασθή στή σκηνή, θάθελε ξανά φτιάξιμο. Πού καί πού μόνο διαφαίνεται 
αγνός λυρισμός, σέ περιγραφές φυσικών καλλονών καί μιά φιλοσοφική ένατένιση 
τής ζωής, πού πλαισιώνει μέ φιλοσοφικές σκέψεις τή δράση τών προσώπων τού 
δράματος. Ό έρωτας τού άρχηγοΰ τής επανάστασης μέ τήν κόρη τού ’Άρχοντα 
τής Κύπρου έχει αρκετά τή θέση του, αλλά ή κυρίαρχη ιδέα είναι ό πατριωτισμός, 
πηγή ηρωισμού γιά τούς Κυπρίους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΔΙΟΣ (1882—1930)

Είναι ό ποιητής τού «'Ύμνου τής Κύπρου». Αλλά ή πατριωτική του πνοή 
δέν χύνεται μονάχα σέ ήρωϊκούς καί λυρικούς μαζί στίχους γιά τήν Ελλάδα, τήν 
Κύπρο καί τά διαλεκτά των τέκνα, παρά παίρνει κάποτε, καί πολύ συχνότερα, 
τή μορφή όργίλης καί καυστικής σάτιρας. Ή γνήσια ποιητική του φλέβα τόν 
ανάγκαζε νά ξεχνάη τά Νομικά, πού σπούδαζε οτή Γενεύη (Κυπριακός Φύλαξ) 
καί νά ζητά ποιητικά έντελβάϊς στά Ελβετικά δάση.

Πολύ νωρίς πρόβαλε τήν Κύπρο στήν Εύρώπη μέ γαλλόφωνα ποιήματα 
“L’ ile de Chypre”. To “Au drapeau philellene”, πού τό αφιέρωσε στόν Κλεμανσώ, 
τοΰ έξασφάλισε τήν ύψηλή άναγνώριση. Ό Κλεμανσώ τοΰ έστειλε τήν κάρτα του. 
Αλλά τό πιο ώραΐο του γαλλικό είναι κεΐνο πού απάγγειλε μπροστά στόν τάφο 
τού περίφημου φιλέλληνα Eynard καί πού συγκίνησε βαθύτατα τούς συγγενείς τού 

μεγάλου νεκρού καί’ τούς παριστάμενους 'Έλληνες μέ τήν κατακλείδα:

“Grecs, Son corps est ici, mais son ame est en Grece”.

Τελειόφοιτος άκόμα τής Νομικής έξέδωσε τήν «Κυπριακή Μούσα» καί τό 1916 
καί 1917 δυό τόμους τής «Σχολικής Μούσας». Μέ στίχους πού ρέουν άνετα καί 
σέ γλώσσαν άπλή λαϊκή ξανάβει στις καρδιές τού λαού μας καί στις νεαρές μα
θητικές καρδιές τήν άγάπη τής πατρίδας.

Μά ή ωριμότητά του δέν αργεί νά τού δείξη πώς τό ξάναμμα τής πατριωτι
κής φλόγας ή ή κάθαρση ή ήθική τής κοινωνίας μας, πού τάκανε σάν πνευματικός 
άνθρωπος σκοπό τής ζωής του, δέν κατορθώνονται μέ υμνους ένθουσιώδεις καί 
προτροπές μόνο. Χρειάζεται κάτι πιο δραστικό. Τό 1911 έκδίδει τό «Μαστίγιον», 
έμμετρο δεκαπενθήμερο σατιρικό φύλλο, πού κράτησε γιά 19 χρόνια, ώς τό θά
νατό του, τό 1930. Μέσ’ άπ’ τις σελίδες του παρελαύνει ή ζωή τής Κύπρου καί 
τής Ελλάδας. Μά καί τά παγκόσμια σοβαρά γεγονότα καί πρόσωπα τόν έν- 
διαφέρουν. Πόλεμοι, θάνατοι μεγάλων άνδρών τής πολιτικής, τής επιστήμης καί 
τής τέχνης" ό εθνικός διχασμός επί Βενιζέλου καί Κωνσταντίνου' ή μεγαλύτερη 
συμφορά τού έθνους μας στά τελευταία χρόνια, ή μικρασιατική καταστροφή 
κλπ., κλπ. Κλαίει ή χαίρεται καί πολύ συχνά «μαστιγώνει» κάθε άπρέπεια καί 
κάθε άδικία άπ’ δπου κ’ άν έκδηλώνεται. Τό «Μαστίγιον» δικαιώνει τόν τίτλο του. 
Καρδιά πάλι εύαίσθητη καί γεμάτη άγάπη συγκλονίζεται μπροστά σ’ ένα τυφλό 
όρφανό καί βάζει τά εξής θεσπέσια μ’ επιγραμματικό τρόπο στό στόμα τού μι
κρού τυφλού:

«’Άν είχα τής γής δλα τά παλάτια, 
θά τάδινα, γιά νάχω κΓ έγώ μάτια· 
ΚΓ άν είχα πάλι μάτια ζηλευτά, 
Γιά νάχω μάνα, τάδινα κΓ αύτά».

άπλοι, μελωδικοί θλιβεροί τόνοι, πού σέ κάνουν νά δακρύζης. ’Άλλοτε πάλι τό 
«Μαστίγιον» «κροταλίζει», δταν τό παιδί τού ήρωα Σώζου διώχνεται άπό τό «Παγ- 
κύπριο Γυμνάσιο» γιά τό εισιτήριό του. ’Ακόυσαν δμως οί Λεμεσιανοί τό κρο- 
τάλισμα, ένέργησαν εράνους καί τό παιδί ξαναγύρισε στό σχολειό του. Κ’ ενώ 
ψάλλει τ’ ολοκαύτωμα τής Μαρίας τής Συγκλητικής, πού τήν άποκαλεΐ Ζάν ντ’ Άρκ 
τής Λευκωσίας, κτυπα ανελέητα τούς νέους πού κυλιούνται στό βούρκο μιας 
αίσχράς ηδονιστικής ζωής χωρίς νά φτερώνεται ή ψυχή των γιά τά υψη.

Καί τόσο μανιάζει κάποτε πού
«δέν ψάλλει, άλλά βρυχαται
καί στούς τυράννους ρίχνεται μέ όρμή 
καί τούς χτυπά σά γίγας καί χτυπάται 
καί σώζει τής πατρίδας τήν τιμή».

Αύτά λέγει γιά τό Γεώργιο Σουρή ό Σουρής τής Κύπρου, τόσο ταιριαστά 
δμως καί γιά τόν ίδιο τόν Περδίο. Ό Σουρής άναγνώριζε μέ στίχους του τόν 
Περδίο σάν άξιο σατιρικό' είχαν μάλιστα καί στενές οίκογ. σχέσεις.

Συνειδητή καί χωρίς κακία ή σάτιρά του, τίμια καί συνεπής έφθανε κάποτε 
καί τά δρια τής καθαρής εύθυμολογίας χωρίς καμμιά ιδιαίτερη αιχμή:

«Δυό ραββΐνοι μιά φορά 
μέσ’ στά χείλη φιληθήκαν. 
Πλήν κΓ οί δυό — τί συμφορά! 
παρευθύς φαρμακωθήκαν.
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Τό επίγραμμα αυτό, δσο κι’ αν είναι δηκτικό, περικλείει' μόνο τήν αγνή πρό
θεση νά προκαλέση τό γέλοιο’ τίποτε παραπάνω. Αύτό κάνει όποιος έχει λεπτή 
αίσθηση τοΰ χιούμορ καί διαθέτει λίγο πνεύμα.

Τό «Μαστίγιον» «δέν τό άντάλλασε μέ βασιλικόν σκήπτρον». Γι’ αύτό καί γιά 
τή «Νέα Σχολική Μοΰσα», πού τό 1931 έγκρίθηκε άπ’ τό Εκπαιδευτικό Συμβού
λιο γιά σχολική χρήση, δπως καί γι’ άλλα του έργα, άξίζει νά τόν τιμούμε.

Πνεύμα εύρύ καί φιλελεύθερο, πατριωτισμός άδολος, γνήσια ποιητική ψυχή 
καί άνθρωπισμός μαζί, άνάμεικτα, χαρακτηρίζουν τούς σκληρούς άγώνες του γιά 
νά ιδανικά του, τό μεγαλείο τής πατρίδας καί τήν κάθαρση τής Κοινωνίας.

Τά ιδανικά αύτά τά ύπηρέτησε πιστά ώς τό τέλος τής ζωής του. 'Η ’Άτροπος 
τουκοψε τό νήμα τής ζωής άπροσδόκητα κι’ άνώδυνα, εύτυχώς. Μά τό έργο του 
μένει άκέραιο.
ΕΥΕΛΘΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ (1887—1955)

’Ανάλογα ήσαν ό βίος κ’ ή δράση κ’ ή ποίηση τοΰ Λεμεσιανοΰ σατιρικού Άρ- 
μάνδου ή Κωνσταντίνου ή Εύέλθοντα Πιτσιλλίδη. Τοΰ άρεσαν δμως αύτοΰ έπί 
πλέον καί τά ώραΐα ψημένα παφίτικα λουκάνικα, τό φίνο κυπριώτικο κρασί καί 
τό τραντάφυλλο στό πέτο τοΰ σακακιού του. Φύση ευθυμη, προικισμένη μ’ εύφυΐα, 
έτοιμότητα κ’ εύγλωττία, έτερπε, άλλά καί δίδασκε τούς Λεμεσιανούς και τούς 
χωρικούς μέ τή «Φωνή τοΰ χωρκάτη» καί τά «Εύαγγέλια» καί «Δυσαγγέλια» του 
στό «Λαϊκό Βήμα» του (1933 καί 1944—1955). ’’’Ηταν άναγνωρισμένος καλός ρή
τορας σ’ εθνικές ή άλλες γιορτές καί στις εκλογικές συγκεντρώσεις. Τοΰ άνα- 
γνώριζαν επίσης καί τό χάρισμα τής δροσερής καί δχι πικρόχολης σάτιρας, άς 
ήταν κάποτε καί τσουχτερή.

«Σ’ όσους αρέσει νά γελοΰν μ’ άνοιχτοκαρδοσύνη· 
σ’ όσους δέν έχουν μέσα τους μϊσος, χολή, κακία’ 
εις όσους έχουν στήν καρδιά άπλερη καλοσύνη 
καί συγχωρούν καί λησμονοΰν τοΰ κόσμου τήν κακία’ 
εις όσους δέν θυμώνουνε, όταν τούς σατιρίζω, 
τά φτωχικά τραγούδια μου μ’ άγάπη τούς χαρίζω».

Ποίηση άπλή, άλλά ειλικρινής. Ό Πιτσιλλίδης δέν έχει άξιώσεις μεγάλου 
ποιητή, όπως δείχνει στό ποίημά του «Ό θρήνος τοΰ Πηγάσου», άλλά δεχόταν μ’ 
αύταρέσκεια τήν προσφώνηση «Γειά σου, Σουρή τής Κύπρου».

Πλήρωνε δμως μετά τό θάνατο τοΰ Περδίου (1930) τό κενό, πουμεινε, δ 
«Ευσκιος Πεύκης» (τό ψευδώνυμό .του), σέ ικανοποιητικό βαθμό.

Τόν ένδιέφεραν κι’ αύτόν, δπως εκείνον, δλα τά θέματα. Καί σέ γλώσσα τήν 
κοινή Δημοτική έγραφε στίχους πού ρέουν καί καθαρόφωνους. Κάποτε έγραφε 
καί στήν Κυπριώτικη διάλεκτο. Εξαίρεση μόνον άποτελεΐ ή ιδιόμορφη δική του 
γλώσσα τών «Εύαγγελίων» καί «Δυσαγγελίων», δηλ. παρωδιών, πού ή γλώσσα 
τους είναι συμβατική, γιατί λυμαίνεται, γιά σκοπούς παρωδίας, τή γλώσσα τών 
Εύαγγελίων, επειδή αύτό έξυπηρετεΐ έκτακτα τό σκοπό του: νά σατιρίση καί νά 
προκαλέση μαζί τή θυμηδία καί τό γέλοιο. Δέν είναι δμως αύτά παρά «παρω
δίες». ’Απ’ τή συλλογή τοΰ 1935 «Σατιρικά ποιήματα» άξίζει ν’ άπαγγελθή τό 
πρώτο: «Λεμεσιανή αριστοκρατία».

ΛΕΜΕΣΙΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ
Είμαστε όλοι 
έδώ στήν πόλη 
άριστοκράται καί εύγενεΐς. 
Λόρδοι, Βαρώνοι, 
Κόντες, Βουρβώνοι 
κι’ Όρλεανίδαι έπιφανεϊς!

Έκ Κοιλανίου 
καί έκ Βουνίου 
έξ "Αγιας Φόλας καί Άγλαντζιάς 
έκ Γερμασόγειας 
καί έκ Μεσόγειας
έκ τοΰ Σουνίου καί Ζανατζιάς.

Άπό τήν Βάσαν 
καί Μαραθάσαν, 
έξ Άνωγύρας καί έκ Μαλιάς, 
έκ Πεντακώμου 
καί έκ Τρικώμου 
καί τοΰ Προδρόμου καί Πιτσιλιάς.

’Άλλοι Πυρκώτες 
κι άλλοι Φοινιώτες, 
έκ Μοναγρίου καί Ζωπηγής, 
άλλοι έκ Λάνιας 
καί Λακατάμιας 
καί ποδινάδες έπιφανεΐς!

’Ήλθαμεν όλοι 
έδώ στήν πόλη

καί έβαπτίσθημεν εύγενεΐς, 
οί μέν Βουρβώνοι 
οί δέ Βαρώνοι 
κΓ Όρλεανίδαι εϊμαστ’ έμεΐς!

Κι άν μέ γαϊδούρι 
χωρίς στρατούρι 
ήλθε ό μπαμπάς μας στή Λεμεσόν, 
μέ μιάν κοφίναν 
καί μέ ποδίναν 
κομματιασμένην, πλήρη ριζών, 
’Εμάς μάς πρέπει 
λουστρίνι, κρέπι, 
έξωμον στήθος καί κομφετί, 
πιάνο καί ποΰτρα, 
βαμμένα μοΰτρα, 
χοροί, βεγγέρες κΓ άπρεμιτί.

Ό ποιητής δέχεται «έξ οικείων τά βέλη», γιατί ό πατέρας του ήλθε νέος μέ 
ποδίνα στή Λεμεσό, γιά νά μάθη «τσαγγάρης», δπως ό ίδιος μάς ιστορεί στήν 
αύτοβιογραφία του.

Άπ’ τή δεύτερη συλλογή του «Σκλάβα Ελλάδα» (1941) ό νομικός έθελοντής 
πολεμιστής τοΰ 1912—13 ( — είναι ή χρονιά τής Γερμανικής Κατοχής—) πλέκει 
τόν ύμνο στον «Φρουρό τής γαλανόλευκης».

Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗΣ

Σάν μπήκαν στήν Αθήνα τών Γερμανών τά στίφη, 
βρήκαν κλειστές τις πόρτες, τις στράτες άδειανές’ 
φωλιάζοντας ό πόνος εις τών Ρωμιών τά στήθη 
έβουβανε τις γλώσσες, έπνιξε τις φωνές!
Μά ή Γαλανή Παντιέρα άπάνω' στον ιστό Της 

Ψηλά στον Παρθενώνα
μ’ ένα Τσολιά λεβέντη φρουρόν εις τό πλευρό Της 

κυμάτιζεν άκόμα I
Στον ιερόν τόν χώρον τής δόξας τής παλιάς 
μέ τ’ δπλον εις τόν ώμο βημάτιζε ό Τσολιάς- 
κ’ έκεΐ μέσ’ στά συντρίμια τών δοξαστών μαρμάρων 

τοΰπαν πώς ή Ελλάδα 
βρίσκεται τώρα σκλάβα 
στά χέρια τών βαρβάρων!

Τών Οϋννων ή άντάρα στήν ακοή του φθάνει- 
δαγκώνοντας τά χείλη γονάτισε στή γή 
μπροστά εις τήν Σημαία κι’ ώρκίσθη «ν ά πεθάνη, 
έάν άπ’ τόν ιστό Της Εκείνη κατεβή!» 
Σάν τέλειωσε τόν όρκο, ξεπρόβαλε άπό πέρα 
Οΰννος έπιλοχίας καί δίνει προσταγή:
«Τσολιά, τήν Γαλανή σου κατέβασε Παντιέρα, 
ή Σβάστικα τοΰ Φύρερ άπάνω ν’ άνεβή!» 
Εις τού Φρουρού τά στήθη σάν νάμπηξε μαχαίρι, 
μ’ άγριεμένο μάτι κυτά τόν Γερμανό 
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καί μέ θυμό τοΰ λέει: «Μ έ τό δικό μου χέρι 
τών Σημαιών τ’ αστέρι 

εγώ δέν κατεβάζω από τόν ούρανό!» 
Τήν Γαλανή Παντιέρα κατέβασαν οί ξένοι 
καί ό Τσολιάς Τήν παίρνει μέ δάκρυ, μέ λυγμό, 
σκύβει καί Τήν φυλάει, τριγύρω του Τήν δένει 

καί πέφτει στον γκρεμό!
Τήν ώρ’ αύτή φωνάζει ή Άθηνά άπό πέρα:
«Γενναίο Παλληκάρι, στον όρκο σου πιστό, 
τώρα γλυκοκοιμήσου: Γρήγορα θάρθη μέρα 

τήν Γαλανή Παντιέρα
καί πάλιν ν’ άνεβάσης μέ πιο ψηλό ιστό!»

Λεμεσός, ’Ιούλιος 1941.
ΕΥΕΛΘΩΝ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ

(Δικηγόρος) 
ΕΥΣΚΙΟΣ ΠΕΥΚΗΣ

Τά προφητικά λόγια τής ’Αθήνας στό τέλος τοΰ πολέμου σαρκώνονται. 'Η 
’Αθήνα σ’ έν’ άλλο ποίημα καλεΐ τόν φρουρό ν’ άναστηθή καί νά ξαναστήση «τών 
σημαιών» τ’ αστέρι» στήν πρώτη του θέση, δπως κΓ έγινε.

ΣΙΜΟΣ ΜΕΝΑΡΔΟΣ (1872—1933)

Δρ Φιλολογίας καί Νομικής, καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου καί ’Ακαδημαϊ
κός. "Ολη ή ζωή κΓ ή δράση του γιά τήν πνευματική καί εκπολιτιστική άνοδο 
τής Πατρίδας.

«Σ’ ένα νησί γεννήθηκα, πού τάγαποΰν οί Μούσες, 
Μά δέν τό ξέρω- μ’ έσκιαζε ή σκλαβιά — βραχνάς κρυφός. 
Ώ Μυτυλήνη έλεύθερη, καί σύ θά μ’ αγαπούσες;
Τώρα άν σέ δώ, θά μοΰ φανή πώς ξαναβλέπω φώς» (έγραφε τό 1912).

Είναι τό φώς τής νέας έλεύθερης ζωής καί τό φώς πού στέλλει άπό τά βάθη τών 
αιώνων ή Σαπφώ κΓ ό ’Αλκαίος καί ό Πιττακός καί πού ό Δ. Βερναρδάκης, ό 
Άργύρης Έφταλιώτης καί Μυριβήλης τό συνεχίζουν.

Πρόκειται γιά μιά έξαιρετική προσωπικότητα πού, σάν μελετηθή όλο τό έπι- 
στημονικό του έργο, ή κοινωνική καί έθνική του δράση καί δ άσπιλος ανθρωπισμός 
του, θά φανή πόσο δίκαια μπορεί νά περηφανεύεται ή Ελλάδα καί ή Κύπρος 
μας γι’ αύτόν.

’Αλλά θά τόν κυτάξουμε σάν ποιητή.
Ό Σ. Μενάρδος δέν ήταν έρασιτέχνης ποιητής σάν τούς προηγούμενους. -ΓΗταν 

καθαυτό ποιητική ψυχή, καλλιτέχνης τοΰ λόγου, πού καί στά πεζά του λάμπει ή 
εύρυθμία, ή μουσικότητα τής φράσης, ή λιτότητα, ή σαφήνεια- λυρισμός χωρίς 
τήν μονότονη αισθηματολογία καί φλόγα χωρίς ρητορισμούς. Είναι άπό τούς 
καλύτερους νεοέλληνες stylistes

Στήν ποίησή του συνδύαζε επιστήμη καί Τέχνη, τή φιλολογία καί τή λογο
τεχνία δπως οί Άξανδρινοί ποιητές. Οί λαογραφικές του μελέτες (τά Κυπριώ
τικα τραγούδια κυρίως) τόν έπεισαν δτι ή καλαισθησία τοΰ λαοΰ μας, ή ψυχο
σύνθεση καί νοοτροπία του συνεχίζεται άνάλλαγη. ΓΓ αύτό ασχολήθηκε μέ τήν 
Νεοελληνική Λογοτεχνία καί στήν ’Οξφόρδη, καί στις Άθήνες καί στό Λονδίνο σάν 
καθηγητής τών Πανεπιστημίων των.
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"Ογκον έργασίας δέ μάς άφησε — «Μέγα βιβλίον, μέγα κακόν» — άλλά δ,τι 
πραγματεύθηκε έχει τό χαρακτήρα τοΰ τέλειου. Προτιμούσε τό ποιόν άπ’ τό ποσό. 
Καί στήν ποίησή του μανία του ήταν ό τέλειος στίχος. ’Αδιάκοπα τόνε ρήνιζε. ΓΓ 
αύτό στον «Στέφανο» σάν έμβλημα έχει τό «Πίδακας εξ ιερής ολίγη λιβάς, άκρον 
άωτον» τοΰ Καλλιμάχου. Ή ήχητική τοΰ στίχου, ή άκουστική τοΰ λόγου, είναι 
αισθητικό στοιχείο πολύτιμο. ’Απάγγελλε τόν στίχο συχνά, νά τόν άκούη τό αύτί 
καί κυνηγοΰσε πάντα τήν εύφωνία. Αύτή ή μουσικότητα συνδεμένη μέ λεπτή συγκί
νηση καί βαθύ στοχασμό μάς δίνει στίχους άσύγκριτους πολλές φορές. Οί ώραΐοι 
στίχοι του αποπνέουν κάποτε μιά γλυκειά μελαγχολία γιά τις άσκήμιες τής ζωής, 
τήν κακία καί τά ολέθρια πάθη τών ανθρώπων.

«Καλημερούδια σας, στρουθιά τοΰ κήπου χαϊδεμένα! 
Μ’ έυαθε ό σπίνος νά ξυπνώ ν’ ακούω ένα σκοπό, 
πουλιά, κΓ αύτή τήν ήμερη λαλιά χαρίστ’ εμένα.
Τόσ’ άπ’ άνθρώπους βάρβαρα θ’ άκούσω — καί θά πώ!»

καί πάλι ένα πρωινό:
«θεοΰ χαρά άποξύπνησε τήν πλάση, πού έκοιμάτο, 
καί λούζονται δλα υέσ’ στό φώς. Κολώνες μιά καί μιά 
Μόν’ άκου! πάλι θάναψε κραιπάλη τών κομμάτων. 
Πόση ομορφιά τριγύρω μας κΓ εντός μας άσκημιά!

Σ’ ένα έρωτικό τετράστιχο καταλήγει μέ τόν γλυκύτατο στίχο:

«Καί τά φιλιά στά χείλη μας έγλυκοκελαδοΰσαν»

καί ένα άλλο, πού άριστοκρατικά ντύνει ένα βαθύ φιλοσοφικό στοχασμό, τό κλείνει 
μέ τόν στίχο: «Μυστήριο εΐν’ δχι ό θάνατος’ μυστήριο εΐν’ ή ζωή».

Τά θέματα τών «Επιγραμμάτων» του είναι ποικίλα, δσο μπορεί νάναι οί στιγμές, 
πού προκαλοΰνε τόν ποιητή. Έξέδωσε 50 δλα - δλα.

Τό επίγραμμα είναι τεχνικώτατο ποιητικό είδος, πού τό τελειοποίησαν οί ’Αλε
ξανδρινοί (250 π.Χ. — 50 μ.Χ.). ’Αρετές του είναι ή συντομία, ή συμπύκνωση — 
«τό γάρ άθροώτερον ήδιον» (Άριστοτ.) — καί δυο έως δέκα τό πολύ στίχοι τό 
άρκοΰν’ δχι πιό πολλοί, δπως στά επιγράμματα τοΰ Σιμωνίδη. Μάλιστα, δσο μέ 
πιο λίγα πής πιό πολλά, τόσο πιό μεγάλη είναι ή έπιτυχία τους. Μοιάζουν τά 
επιγράμματα μ’ έξαίσια χρυσά νομίσματα ή μέ πολύτιμους καλοδουλεμένους δα
κτυλιόλιθους, πού σοΰ προσφέρουν μιά στιγμιαία χαρά, δταν τά ίδής, μά πολύ 
έντονη. ’Αληθινά, δέν ύπάρχει τετράστιχο τοΰ Μενάρδου, πού νά μή σοΰ δίνη αύτή 
τήν άπόλαυση.

‘Η λεπτή του καλαισθησία φαίνεται καί στήν έρμηνεία τών ποιητών. Εκεί δέν 
τόν ένοιαζε τόσο τό τί λέει ό ποιητής δσο τό πώς τό λέει, πώς κραδαίνεται ή λύρα 
του καί τί χρώμα έχουν οί ήχοι της. "Ηθελε νά μεταδώση οτούς σπουδαστές τά 
κινήματα τής ψυχής τοΰ ποιητή τήν ώρα τής δημιουργίας του. ΖητοΟσε νά κάνη 
τήν ποίηση βίωμα τών σπουδαστΰν μέσο τοΰ ποιητή. Μέ βαθειά εύγνωμοσύνη άνα- 
θυμάται ό ομιλητής τις ύπέροχες αναλύσεις ποιητών, πού μάς έφερναν κάποτε σ’ 
αληθινή έκσταση μέ τήν έξαρσή του. «Ή ποίηση είναι πάντως, έλεγε, ή έκλεκτο- 
τέρα τοΰ πνεύματος αναψυχή». 'Η αξία τής ποίησης βρίσκεται μέσα στήν ίδια τήν 
ποίηση, σάν ώραία τέχνη.

Τό γλωσσικό του «Πιστεύω» στηρίζεται στή σοφή παρατήρησή του δτι οί άρ 
χαΐοι ύπότασσαν τή γλώσσα καί τήν έβαζαν νά ύπηρετή τήν ποίηση καί τή ζωή 
κΓ όχι τάντίστροφο. ’Ακολουθεί τή μεσότητα τών δύο άκρων, πού κατά τόν 
’Αριστοτέλη είναι ή άρετή. Οΰτε μέ τούς μαλλιαρούς έξτρεμιστές συντάσσεται 
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οϋτε καί μέ τούς Σχολαστικούς «άρχαιοπινεΐς» προγονόπληκτους. Γιά τόν σκοπό 
τής ποιητικής του τέχνης κατέχει τό μυστικό τοΰ ανθολόγου, τής μέλισσας πού 
τρυγάει τό μέλι άπ’ τούς άνθούς. Αύτό τό μυστικό τό κατέχει πραγματικά.

Στον «Στέφανο» του, συλλογή άπό μεταφράσεις έκατόν άρχαίων λυρικών μέ 
τό μυστικό αυτό τοΰ καλλιτέχνη μάλλον, πού τόν βοηθούσε καί ό επιστήμονας 
Μενάρδος, βρήκεν έκτακτους καί πρωτόφαντους μεταφραστικούς τρόπους. Τής 
ταραγμένης κινούμενης ψυχής τήν ενέργεια τήν εξέφραζε μέ τό πιο κατάλληλο 
ρήμα' Καί μέ τό πιο ταιριαστό έπίθετο ή τήν κατάλληλη λέξη καί φράση, κατά 
προτίμηση λαϊκή φράση, μάς φέρνει σ’ άμεση έπαφή μέ τήν ψυχή τοΰ ποιητή. Ή 
μετάφραση αύτή είναι μετεμψύχωση, μετενσάρκωση τοΰ ποιητή, όπως τήν ήθελε 
ό Wilamowitz. Πίστευε πώς «μετάφρασις άψυχος τοΰ ποιητοΰ δέν είναι ζών ΰδωρ, 
άλλά βοΰρκος».

ΓΓ αύτό σαρκάζει ένάντια σ’ ένα γυμνασιάρχη, πού μετάφρασε τή «Γαλά
τεια» τοΰ Θεόκριτου καί έβαλε στό στόμα τοΰ ασκημομούρη Κύκλωπα τοΰτα: 
«Μή φεΰγε με, Γαλάτεια, ώς άσχημον κλπ.». Κ’ ενώ ό Θεόκριτος γι’ αστείο χρη
σιμοποιεί δωρικά χωριάτικα, ό γυμνασιάρχης μεταμόρφωσε τόν γελοΐον τσουρου
φλισμένο άπ’ τόν έρωτα Πολύφημο «εις ’Αττικιστήν λιμοκοντώρον»! «Μή φεΰγε 
με, Γαλάτεια ώς άσχημον»! Αύτά, λέει ό Μενάρδος, μάς έκαμαν νά καθυστερή
σουμε στήν ποίηση. «’Έργα αεί άρέσκοντα καί πάσι» δέ μποροΰμε νά τά χα- 
ροΰμε. ΚΓ ενώ ό Μαριανός τό 500 μ.Χ. έξέδιδε μεταφράσεις τοΰ Θεόκριτου, τοΰ 
Καλλίμαχου καί άλλων ενώ οί Ευρωπαίοι μεταφράζουν λογοτέχνηματά των τοΰ 
ΙΓ' αί., νεώτερα δηλ. άπ’ τό δικό μας Πτωχοπρόδρομο’ κΓ ενώ οί ξένοι διψοΰν 
άπό μεταφράσεις νά γνωρίσουν καί θαυμάσουν τούς μεγάλους μας ποιητές, έμεΐς 
οί άπόγονοί τους τούς άγνοοΰμε. Ό Μενάρδος, άν μετάφρασε τούτους, είχε δυο 
λόγους: α) γιατί ένοιωθε τήν άνάγκη νά δοκιμάση ώλοκληρωμένη τήν αισθητική 
του άπόλαυση μεταφράζοντάς τους καί β) γιατί ένοιωθε σάν χρέος νά δώση καί 
στό λαό μας τήν ευκαιρία νά χαρή τά πιο ώραιόχρωμα καί ευωδιαστά λουλούδια 
τοΰ χαμένου πιά Ελληνικού Παραδείσου. Είναι γιά μάς καί ιστορική άνάγκη, 
έλεγε, νά τά μελετούμε. ’Έχουμε εθνικό καθήκο.

Ό πατριώτης ποιητής, πού δλη του τή δράση καί τή ζωή τήν πρόσφερε άφει- 
δώλευτα καί σπάταλα στήν υπηρεσία τής πατρίδας, τό 1912 έστελλε τούς στίχους 
του σάν πουλιά νά χαιρετήσουν έκ μέρους του τήν μέλλουσαν Ελλάδα του, πού 
τήν ώνειρευόταν σάν ακριβό παράδεισο. Αύτούς τούς στίχους προτάσσει σάν έμ
βλημα τών 50 ’Επιγραμμάτων του.

«Τραγούδια, πού φτερώσατε μέσ’ στό χρυσό κλουβί 
τής νιότης’ τώρ’ αφήνω σας μέ τό καλό νά πάτε. 
ΚΓ άν ένα σας τόν ακριβό παράδεισο διαβή — 
— τή μέλλουσαν Ελλάδα μου — νά μοΰ τήν χαιρετάτε».

’Έτσι τών Πανελλήνων τόνειρο στά ένδοξα εκείνα χρόνια μετουσιώνεται σέ 
μουσικώτατους στίχους μέ τήν άφέλεια, τή λιτότητα, τή σαφήνεια καί τή χάρη 
λαϊκού τραγουδιού.

Δείγμα τής μεταφραστικής του δουλειάς σάς παραθέτω μόνο τήν αρχή τού 
«Παιάνα στήν άρετή» τοΰ ’Αριστοτέλη:

«’Αρετή, πολυβάσανη άγάπη τοΰ άνθρώπου
— Σύ καμάρι ακριβό τής ζωής — Νά πεθάνη γιά χάρη σου, 
Κόρη, κανείς — είναι μοίρα γλυκειά, ζηλευτή στήν Ελλάδα...».

Γιά τήν αρετήν αύτή ή ποίηση, ή έπιστημονική καί κοινωνική του δράση καί 
δλη ή ζωή τοΰ Μενάρδου δόθηκαν προσφορά στό έθνος. "Ολους τούς αγάπησε 

καί τούς ύπηρέτησε, χωρίς νά ζητήση τίποτε γιά τόν έαυτό του, ούτε ύλικά οφέλη 
ούτε δάφνες. ~Ηταν γνωστή ή μετριοπάθειά του. θλιβόταν μόνο γιά τά δεινά 
τής πατρίδας του καί πρότρεπε τούς νέους, σάν άλλοτε ό Καλλΐνος ό Έφέσιος:

«Νιάτα πού χάνεσθε άσκοπα, γιατί τόσον άργοΰμε;
Μέσα στό στάδιο τών έθνών τί ζήλος αρετής!
ΚΓ. έμεΐς, παιδιά, στήν άμιλλα καθείς δίκαια ας ριχθοΰμε 
καί νικημένος έντιμος καί τίμιος νικητής.

Κύριοι, είναι ώραΐο νά βόσκη τό πνεΰμα μέσα στούς πνευματικούς λειμώνες 
τοΰ παρελθόντος. Τό μάκρος τοΰ χρόνου μέ τό προπέτασμά του προσφέρει στή 
φαντασία θελκτικώτερο τό θέαμα. Οί ποιητές, πού μνημονεύουμε σήμερα, μέσα 
στήν ξεραΐλα τής βιοπάλης, πού συνθλίβει τό πνεΰμα, έλεύθεροι στοχαστές κΓ 
έμπνευσμένοι ήρωες τών πνευματικών αγώνων, πήραν τήν δλη τής ζωής, τή μά
λαξαν, τή δούλεψαν καί τήν μετουσίωσαν σέ ποίημα, σέ δράμα (δπως ό Καρα- 
γεωργιάδης), σέ πνεΰμα κυνηγώντας τήν άνάπλαση τής κοινωνίας καί τού έθνους. 
Αίωνία τους ή μνήμη.

ΜΙ ΚΟΛΑΣ ΞΙΟΥΤΑΣ

Π. ΚΡΙΝΑ1ΟΥ

Φ
ΟΙ ΡΟΔΙΝΕΣ ΚΟΥΝΙΕΣ

Τί λέει τ’ αηδόνι στό μεσονύχτιο φεγγάρι 
κΓ άναστενάζουν τά νερά καί τά φύτρα, 
ραγίζουν οί άνελέητοι πάγοι, άρχαγγελίζουν τά βάραθρα;

Τί λέει στήν ακοή τής αγάπης ή έρωτική έξομολόγηση 
καί ζητάει νά μπαρκάρει μέ τό Κυθέρειο πανί, 
μέ τήν άναδυομένη κοχύλα;

Τί λέει τό πρωινό τραγουδάκι τής κόρης
καί γιομίζουν μέ τρυφερούς τρυλλισμούς τά παράθυρα, 
πεταλουδίζουν έρωτηματικά καί αινίγματα 
κουναρίζει ό άγέρας άπό δένδρο σέ δένδρο,
’Από κλαρί σέ κλαρί, άπό φιλί σέ φιλί ρόδινες κούνιες;

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΙΜΑΙΡΑ
Γιατί λησμονήσανε τό μικρό άλογατάκι στό ξέφωτο;

—θά σύρει τ’ άμάξι τής πούλιας· 
θά σύρει τ’ άμάξι τής θύελλας.

Γιατί λησμονήσανε τήν πήλινη στάμνα στό παράλιο παράθυρο;
—θάρθούνε νά ξεδιψάσουν τά κύματα 

θάρθοΰνε νά ξαρμυρίσουν τά κύματα...

Γιατί λησμονήσανε στό τελευταίο κλωνάρι τάφρόμηλο;
—Νά θυμάται ή βροχή τό χρυσό καρπερό καλοκαίρι

νά κρατάει τό μαραμμένο κλαρί τήν τελευταία του χίμαιρα!
ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΝΑΙΟΣ
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Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΤΟ ΚΕΛΛΓ
Πρόσωπα:

Νοσοκόμος Α' 
» Β' 

ό X.
Φωνές

(Κελλί τρελλοΰ. Ό X. είναι καθιστάς κατάχαμα. Μιά στιγμή ανοίγει τό 
παραθυράκι καί φαίνεται τό πρόσωπο τοΰ Νοσοκόμου Α').

X. : ’Έλεος.
ΝΟΣ. Α. : Τί Θέλεις, άνθρωπέ μου;
X. : ’Έλεος.
ΝΟΣ. Α. : Μά τό ξανάπαμε. Μέ τή θεραπεία θά σοΰ περάση. Περαστικά 

είναι. Σοΰ τό βεβαίωσε κι’ ό γιατρός. Προχτές κι’ ό κύριος καθηγητής.
X. : "Ενα πιστόλι.
Α. : ’Αστειεύεσαι.
X. : "Ενα μαχαίρι.
Α. : Μείνε ήσυχος — εΐπα.
X. : Λίγο φαρμάκι. Σέ ικετεύω.
Α. : Σέ λίγο θά σοΰ δώσω τό χαπάκι γιά νά κοιμηθής.
X. : ’Όχι! ’Όχι! Ό ύπνος είναι γεμάτος μοΰρα όνειρα. ’Όχι! Μήν τό 

κλείνεις τό παραθυράκι. Μή... μή... (χτυπά). Δόσε μου έλεος... έλεος... έλεος. 
’Άνθρωπε, λυπήσου με. Βουίζει τό κεφάλι μου. Γέμισα μαρτύρια... σκόνη... 
έκρήξεις... θάνατο... (χτυπά). Φαρμάκι δόσε μου, φαρμάκι, (πέφτει ξανά χάμω). 
Δέν ύπάρχει έλεος. ΚΓ όμως έγώ γιά έλεος έχασα τήν ψυχή μου. Μέ προστά
ζανε ; Χί, χί! Μπορούσα ν’ άρνηθώ. Νά! νά γίνω προσωρινά τρελλός. Πάνε 
οί αστέρες μου; ’Έ καί τί μ’ αύτό; Τούς άστέρες μου, τούς αστέρες μου... 
(έντονα) τή δόξα μου, τόν πατριωτισμό μου, τήν αθανασία μου... (μ’ έξαψη). ΚΓ 
όμως σάς τά πουλώ όλα - όλα γιά ένα κόκκο φαρμάκι. (Χτυπά τήν πόρτα) 
Φαρμάκι λέω, έλεος... Έγώ τήν έρριξα τή μπόμπα στή Χιροσίμα. Γιά νά γλυ
τώσω τά έκατομμύρια τών συμπατριωτών μου. Τ’ άκοΰς βρέ; Δόσε μου λίγο 
φαρμάκι. Χτύπα με, βρέ, μ’ ένα πιστόλι. Ξέκανέ με νά ησυχάσω καί νά ήσυ- 
χάσετε. (Δυνατά) * ’Έ! βρέ άνθρωπε (πέφτει χάμω καί χτυπά τό πάτωμα). Μέ 
άκοΰς, χώμα; Δέ μοΰ δίνουν φαρμάκι νάρθώ κοντά σου. (Μέ τρυφερότητα) 
"Ενα κομμάτι τόσο δά, λάκκο ν’ άναπάψω μέσα τό κορμί μου... νά ξαναδοθώ στή 
γή άπ’ όπου προήλθα (μ’ έξαψη) Άκοΰς; χώμα; Ποΰ στό διάολο πήγες κΓ 
εσύ; Έδώ ’ναι τσιμέντος καί ντουβάρια καί ξύλα καί θυρίδες μέ κάγκελα καί 
διάβολοι καί τρίβολοι. Καί γύρω πνιχτός αγέρας πού δέν κινείται, δέ μυρίζει, 
δέν άνασαίνει, δέ νευριάζει καί νά σκουντήξη, νά ρίξη νά πνίξη... εμένα νά σκουν- 
τήξη, νά μέ ρίξη, νά μέ πνίξη... Βρέ σύ νοσοκόμε, άνθρωπε τοΰ ελέους... (δυ
νατά) άνθρωπε τοΰ ελέους, έλεος καί γιά μένα. (Χτυπά τήν πόρτα) Δόσε μου 
φαρμάκι, ένα πιστόλι, ένα μαχαίρι... ένα θάνατο... θ-ά-ν-α-τ-ο. Μάταια παρακαλώ. 
Δέν υπάρχει πιά άνθρώπινη καρδιά. Δέν χτυπά πιά ή καρδιά τοΰ άνθρώπου. Ή

Μεταδόθηκε άπό τό «Ραδιοφωνικό "Ιδρυμα Κύπρου» στ’ις 5.8.64. 

καρδιά τοΰ ανθρώπου μετρά, λογαριάζει, αποθηκεύει... τόσες λίρες... τόσα δολ- 
λάρια... τόσα ρούβλια... χρεώγραψα, ομολογίες, δάνεια, πιστώσεις. Χαχαχά! 
Μιά φορά εΐχα ένα σπιτάκι, ένα ξύλινο σπιτάκι πάππου προς πάππου. Μύριζε έκεΐ 
μέσα ό παράδεισος. Γύρω εϊτανε μιά αύλή μέ πολύ γρασίδι. "Ενας φράχτης χα
μηλός τή χώριζε άπ’ τό δρόμο. Τόν πηδοΰσα μέ τόν σκύλλο μου. Βαρυόμαστε 
κΓ οί δυο ν’ ανοίξουμε τήν ξύλινη πόρτα. Γιατί; Γιατί έτριζε ή ευλογημένη κΓ 
έπρεπε νά τή σηκώσω λίγο προς τ’ άπάνω. Βλέπεις τή μπόδιζε τ’ άνώμαλο έδα
φος. Αλήθεια! τί ώραΐο πράμα τά στέρεο έδαφος! Πατάς καί νοιώθεις σι
γουριά. Κυριαρχείς (πιο ζωντανά) ΚΓ όμως μέ πέταξε ό πόλεμος άπό τό στέρεο 
έδαφος στόν άγέρα. Μέ συνεπήρανε οί μηχανές τοΰ άγέρα. Μέ μεθοΰσε τό κυ
ματιστό ταξίδι (άκούονται ήχοι άπό κλειδιά στήν πόρτα). ’Ά! τό χάπι τοΰ υ- 
πνου; ’Όχι, όχι. (Άποσύρεται φοβισμένος).

ΝΟΣ. Β. : (μπαίνει) ’Ά! Ό ήρωας...
X. : Ποιος διάβολος είσαι έσύ;
ΝΟΣ. Β. : Νέα ύπηρεσία.
X. : Νά σέ βράσω.
Β. : Δικαίωμά σου. Πάρε τό χάπι σου νά κοιμηθής. Είναι ώρα. 
X. : Τρίψε το στό καύκαλό σου.
Β. : ’Έλα φρόνιμα... Ό γιατρός προστάζει έδώ μέσα.
X. : Εμένα μέ πρόσταξε ένα τηλεφώνημα. Κοίταξα τόν θεό καί τόν πα- 

ρακάλεσα νά μέ βοηθήση. Μπήκα στ’ άεροπλάνο κΓ άνέβηκα στόν ουρανό. ΚΓ 
έβλεπα μπροστά στά μάτια μου τή νίκη. Άλλά δέν ήξερα, δέν ήξερα...

Β.: Τί δέν ήξερες;
X.: Τό μέγεθος. Ξέρεις, άνθρωπέ μου: άλλο τό μέγεθος τής καταστρο

φής έκ τών υστέρων κΓ άλλο τό μέγεθος μετρημένο μέ τή φαντασία έκ τών προ- 
τέρων. Εΐπα, μοΰ είπαν ή μέ άφησαν νά έννοήσω ή θέλησα νά έννοήσω πώς ρί
χνοντας τήν άτομική θάι^αμνα μιά άλφα καταστροφή. Δηλαδή, νά πέσουν χτίρια, 
νά κλείσουν δρόμοι, νά γκρεμιστούν γεφύρια, νά ισοπεδωθούν έργοστάσια, στρα
τιωτικοί καταυλισμοί.

Β. : Καί νά μή πεθάνη κουνούπι. ’Έ; Μήτε μυΐγα. ’Έ; Μήτε σκύλλος 
ή γάτος. ’Έ; Ασφαλώς (κοροϊδευτικά πολύ) κανένας, μά κανένας άνθρωπος.

X. : ’Έ, λοιπόν. Δέν πολυσκεφτόμουν τόν άνθρωπο. Δηλαδή, έκ τών ύστέ-
ρων τόν σκέφτομαι. Λοιπόν, κάθησε. Ποΰ διάβολο νά καθήσης!

Β. : Πιές τό χάπι σου.
X.: Γιά χάπι ήρθες; Γιά ύπνο; Διάβολε, τό ξέχασα. ’Άμε στό καλό. 

Φαρμάκι θέλω (παρακλητικά) ’Άνθρωπέ μου, άνθρωπε, βοήθησέ με.
Β. : Αύτή είναι ή δουλειά μου. Τ’ άλλα, ή ήσυχία... ή λησμονιά — θάρθοΰν 

σιγά-σιγά μέ τήν ώρα τους. Δέν ύπάρχει πράμμα πού δέ λησμονιέται. Σέ βε
βαιώνω.

X. : ’Άδικα.
Β. : Γιατί άδικα; Ό θεός έπλασε τή λησμονιά. Δυο πράμματα έπλασε πού 

πραγματικά άξίζουν.
X. : Τή γυναίκα καί τό κρασί.
Β. : Αστειεύεσαι.
X. : Τότε τά δολλάρια καί τά παράσημα.
Β. : Γιά τούς άμερικάνους. Άλλά έγώ μιλώ γιά όλο τόν κόσμο.
X. : Τό θάνατο καί... καί...
Β. : Ό θάνατος είναι άλλο ζήτημα. Αύτός είναι ή φυσική κατάληξη. ’Ίσως 

καί μιά νέα έναρξη. Σέ τί δόγμα άνήκεις; ’Έχει σημασία αύτό.
X. : Δόγμα;
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Β. : Πολλά ζητάω. Λοιπόν, δυο πράμματα έπλασε ό θεός πού ν’ άξίζουν. 
Τή...

X. : (ξαφνικά) Τό βρήκα.
Β. : (άδιάφορα) Τή λησμονιά καί τήν ελπίδα.
X. : Τή λησμονιά... Αυτή ζητώ, (έντονα) ”Οχι, δμως, μέ τά χάπια τοΰ ύπνου. 

Μέ τό φαρμάκι...
Β. : Αύτό έχει σχέση μέ τό δόγμα πού πιστεύεις. "Αλλο λησμονιά κι’ άλλο 

θάνατος.
X. : Κι’ δμως μονάχα ό θάνατος θά μέ λυτρώση, θά μου σβήση τό παρελθόν, 

θά μοΰ έξαφανίση τήν αγωνία μου, θά...
Β. : Ποιάν άπόδειξη έχεις πού σέ βεβαιώνει πώς ό θάνατος δίνει τή λησμονιά;
X. : Δέν ύπάρχει άπόδειξη.
Β. : ’Εννοώ... ό θάνατος είναι εξαφάνιση ή μεταφορά σέ άλλο επίπεδο ζωής;
X. : Καί θά σέρνω μαζί μου τή μνήμη;
Β. : Στό σημείο αύτό είναι τό πρόβλημά σου.
X. : ’Όχι, δχι!
Β. : Κι’ άν ύποθέσουμε πώς πιθανόν ό θάνατος νάχη μιά δόση λησμονιάς. 

Π.χ. νά ξεχνούμε τά δυσάρεστα τής ζωής μας.
X. : "Ε, τότε;
Β. : Ό πεθαμένος θά ξέρη τί γίνεται σέ τούτη εδώ τή γή μας; Σέ ρωτώ. 

Κατά τό δόγμα σου ή κατά τήν άποψη σου;
X. : Πρέπει νά ξέρη.
Β. : Τότε έμπηξες μόνος σου τή μαχαιριά στό στήθος σου. Πάρε, λοιπόν, 

τό χάπι σου. Προσταγή του γιατρού.
X. : (μέ αγωνία) Στάσου, άνθρωπέ μου. Τί εννοείς έμπηξα τή μαχαιριά 

στό στήθος μου;
Β. : Βλέπεις; ’Έχεις ελπίδα νά γιατρευτής. Τό δεύτερο πράμμα πού

έφτιαξε ό θεός κι’ άξίζει. Τήν ελπίδα εΐπα. Τώρα μιλάμε λογικά. Τό μυαλό
σου έχει μιά γραμμή. Δόσε του, λοιπόν, τήν ευκαιρία νά γίνη σάν πρώτα.

X. : (γελά) Τό μυαλό μου... Άφοΰ έχασα τήν ψυχή τί θά σοΰ κάνη ένα
μυαλό κι’ άς έχει βάρος 400. ’Αλλά δέν είναι αύτή ή έρώτησή μου. Τήν ελπίδα 
νά τή βράσω. (Μ’ έξαψη) Γιατί λές έμπηξα μόνος μου τή μαχαιριά στό στή
θος μου;

Β. : Γιατί δ κόσμος έδώ δέν ξεχνά εύκολα τή Χιροσίμα καί τό Ναγκασάκι.
X.: (Φοβερά) ”Α ή μνήμη τοΰ κόσμου... ή μαχαιριά. "Ανθρωπε, δόσε μου, 

γιατρικό νά ησυχάσω. Δόσε μου ελπίδα, ελπίδα, ελπίδα. Δέ θέλω νά πεθάνω. 
Φοβάμαι τήν κατακραυγή τοΰ κόσμου. Φοβάμαι τή μνήμη τοΰ κόσμου.

Β. : Τότε πιές τό χάπι σου.
X. : Δόσε το, δόσε το (τό πίνει).
Β.: ’Αρχίζει πάλιν ή έλπίδα, ή έλπίδα.
X. : Ή έλπίδα... Σέ λίγο θά κατεβή σάν ευλογία ό ύπνος. Φεύγεις, άν

θρωπέ μου; (φεύγει ό νοσοκόμος) Σάν εύλογία; ’Ή θά μέ κυνηγήσουν τά όνει
ρα; Τά όνειρα... (κοιμάται).

ΦΩΝΕΣ : (’Ακούονται στήν άρχή σιγανά. ‘Όσο πάει δυναμώνουν. Οί φω
νές διακόπτουνε τούς θορύβους μικροεκρήξεων καί κατακρημνήσεων). Π-έ-φτει 
(μιά γυναικεία φωνή) αγόρι μου, αγόρι μου, άγόρι μου, αγόρι μου (μιά στριγκιά 
φωνή παιδιού) Μά... μά... μάνα... (Πολλές φωνές) Π-έ-φτει (Σιγή. "Υστερα ρυθ
μικός ήχος τρεχάλας αλόγου).

X. : (πετιέται άπάνω) Τ’ άλογο, τ’ άλογο. Είναι γυμνό, χωρίς χαίτη. Τρέ
χει. Νά! χτυπά στον πρώτο σωρό. Σηκώνεται. Τρέχει, τρέχει. Χτυπά. Είναι τυ
φλό... είναι τυφλό, τό άλογο, τό άλογο τής Χιροσίμα.

ΦΩΝΕΣ: (όπως πιο πάνω).
X. : "Α ! ά... Κρατά τό κομένο πόδι ενός αλόγου, άλλου άλογου. Καί τό να

νουρίζει. Λέει ή παραμορφωμένη κοπέλλα πώς είναι τό νιογέννητο της, τό βρέφος 
της (νανούρισμα)... κοιμίζει το κομένο ποδάρι τοΰ άλλου άλογου, τοΰ άλλου άλογου.

ΦΩΝΕΣ: ('Όπως πιο πάνω).
X.: Τούτη ή μάνα; Κρατά μιά πέτρα. Τί τήν κάνει; "Ωχ! Προσπαθεί 

νά τή δαγκώση γιατί είναι τό ψωμί, τό ευωδιαστό ψωμί. Τό ψωμί; Τό ψωμί;
ΦΩΝΕΣ: ('Όπως πιο πάνω).
X. : Κεφάλια φαλακρά, πόδια κομμένα, χέρια καί πόδια καί κεφάλια σταυ

ρωτά, στοιβαχτά, τυφλά, γδαρμένα... ποΰ τόνε πάτε τόν άνθρωπο πουχετε μιά 
φορά; Ποΰ; Ποΰ έπιτέλους;

ΦΩΝΕΣ: ('Όπως πιο πάνω).
X. : (μέ τρόμο πού μεγαλώνει) Τί τό κρατάτε τό σχοινί; Είναι ένα κόκκι

νο σχοινί; Γιά ποιο λαιμό; Τό δικό μου; ’Όχι! "Οχι! Έγώ δέν έφτιαξα τή 
μπόμπα. Τήν έρριξα; Μέ πρόσταξαν. Γιατί τόκαμα; Ό πόλεμος, ό πόλεμος. 
Νά μέ δικάσετε; Ναι! ναί! Πρώτα νά μέ δικάσετε κΓ υστέρα νά μοΰ περάσετε 
τό σχοινί στό λαιμό. Ναί! ναί! Αύτό είναι δίκαιο. Νά μιλήσω κι’ έγώ νά μιλήσω.

ΦΩΝΕΣ: ('Όπως πιο πάνω).
X. : Κάθομαι. 'Ορίστε. Λέγομαι... δέ θυμάμαι. Άπό ποΰ; Άπό ένα χωριό 

τής Αμερικής, τής Ευρώπης... θά μπορούσα νάμουνα άπό όποιοδήποτε χωριό τοΰ 
κόσμου. Επάγγελμα; Δέν πρόλαβα νάχω. Εξήγηση; Μέ πήρανε στον στρατό. 
Χυμήξετε πρώτοι άπάνω μας, μάς τινάξετε στον άέρα τόν στόλο μας, ναί, ναί! 
(μ’ έξαψη) κι’ είχαν ανθρώπους μέσα τά καράβια μας καί ζώα, γιατί όχι; 
Σ κυλλιά καί γάτες, νομίζω κΓ ένα... παπαγάλο. Στήν Κίνα, κάπου στήν Κίνα. 
Δέ μέ ρωτήσατε ποΰ στάθμευε τό αεροπλάνο μου; Στήν Κίνα σάς λέω, κάπου στήν 
Κίνα. Πιθανό κάπου στήν ’Ιταλία. Μπορεί στά Ούράλια όρη. Πάντως κάπου, πού 
ανήκει σέ ανθρώπους. Πόσοι δικοί μας; Δυο επιστήμονες. Λένε πώς τούς πήρε ή 
ραδιενέργεια καί θά πεθάνουν σιγά-σιγά άπό δηλητηρίαση τοΰ αίματός τους. Τί 
έγιναν δέν ξέρί«. "Α ναί! "Ηρθε τό μήνυμα άπό τήν Ούάσιγκτων. Τά πάντα 
σιώπησαν. Νέκρα σ’ όλη τήν Κίνα. Πήρα τήν προσταγή. Ντύθηκα ήρεμα. Κοίταξα 
τό θεό κατάματα. Καί τούτος μού έγνεψε τό «ναί». Σάς εΐπα μού έγνεψε «ναί». 
Δέ γέλασε τ’ ομολογώ... δέν ήτανε ένθουσιασμένος... μάλλον σοβαρός κοίταξε... 
Αλλά είμαι βέβαιος πώς μού έγνεψε τό «ναί». Σάς λέω τήν πάσαν άλήθεια. 
'Ύστερα; Μπήκα στ’ αεροπλάνο. Τά μάτια γύρω μου μέ κοιτούσανε. Γιατί μέ κοιτού
σανε; Φαντάζομαι... δηλαδή νά άλλοι θά λέγανε άν θά ξαναγυρίσω... άλλοι άν 
θά πετύχω... τόν στόχο... άλλοι μήπως έκραγή ή μπόμπα πάνω άπ’ τά κεφάλια 
τους... Ξέρω1 κι’ έγώ; Ανέβηκα ψηλά! "Εστριψα προς άνατολάς. Κάποτε είδα 
κάτω κάτω τό στόχο. Πολύ μικρός. Κοίταξα πάλιν τό θεό. 'Ομολογώ πώς τώρα 
είχε ό θεός ένα πολύ θλιμένο πρόσωπο. Αλλά μού έγνεψε άργά κΓ επίσημα τό 
«ναί». Πάλιν «ναί»; τό ρωτώ. «Ναί» άπαντά τό βλέμμα του, ένα βλέμμα τραγικό. 
Παρεξήγησα τό βλέμμα του; 'Όλοι τού είμαστε παιδιά; Σάς λέω τό κατάλαβα. 
Δέ μού μίλησε... εΐπα μού έγνεψε. Μού έγνεψε. Πίεσα τό κουμπί, (θόρυβος εκρή
ξεων) .

ΦΩΝΕΣ: ('Όπως πιο πάνω).
X. : Περιμένετε. Δέν τελείωσα. "Οχι τώρα τή θηλιά. ’Όχι... ώραΐα. Κάποτε 

γύρισα. Τά μάτια γύρω μέ κοιτούσανε... δέ μπορώ νά πώ πώς μέ κοιτούσανε. 
Μίσος είχανε τά βλέμματά τους, θαυμασμό είχανε, φόβο είχανε; "Ηρθε ένας ανώ
τερος, μέ φίλησε καί μού κάρφωσε στό στήθος ένα αστέρι γυαλιστό. Παγερή σιω
πή τριγύρω. Καί τότε... τότε... μές τό μυαλό μου κάτι σάλεψε. Είδα φώς, είδα 
πρασινάδες, είδα σκυλλιά, είδα ζώα, ορχήστρες, θάλασσες, σύννεφα, ούρανούς
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(σταματά απότομα). "Υψωσα τό μέτωπο. Κι’ είπα έτοΰτο τό έμβατήριο.

Έγώ τόν σκότωσα τό σκύλο 
μές τό περβόλι τό χλωρό, 
τόν χτύπησα γερά μέ ξύλο 
σ’ ένα παλιό, παλιό καιρό, 
έν δυό, έν δυό...

(ταράζεται) Κι’ αρχίσανε μπροστά μου οί παρελάσεις: τό πεζικό, τά μηχανοκίνητα, 
τό μηχανικόν, οί πεζοναύτες, ή άεροπορία, τά ναυτάκια, χιχί! Χαιρετισμός! Ό ή- 
ρωας τής άτομικής. (ξαφνικά) ’Όχι τή θηλιά. "Ενα πιστόλι, ένα μαχαίρι, λίγο φαρ
μάκι. Νά πεθάνω μεμιάς. Φοβάμαι τή θηλιά. Είναι εξευτελιστικός θάνατος. Έ έσεΐς 
άνθρωποι τοΰ ελέους, (τρέχει στήν πόρτα καί τήν χτυπά) ’Άνθρωποι, ένα πιστόλι... 
ένα πιστόλι, θά μέ κρεμάσουν άδικα. Δέν ύπολόγισα τόν σκοτωμό. Τό πίστευα πώς 
θά έσωζα περισσότερους άν σταματούσε ό πόλεμος. Ό κλήρος μου ήτανε βαρύς. 
Τόν δέχομαι. Μά μή μέ κρεμάζετε, μή μέ διαπομπεύετε... δέ θέλω τό κορμί μου 
κατακόρυφο... ’Άνθρωποι, άνθρωποι... (χτυπά στήν πόρτα) ένα πιστόλι... ένα πι
στόλι...

ΦΩΝΕΣ: ("Οπως πιο πάνω καί νά σβύνουν).
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Φ

ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Γυρεύω ένα σπίτι γιά τήν Ειρήνη 
πού πάγώσε νά κοιμάται κάτω άπ’ τ’ άστέρια.
Δέν θέλω ναό γιατί σ’ αύτόν πηγαίνουν
μόνο τήν Κυριακή, μιά ώρα μόνο κι’ ύστερα δλα τά ξεχνούν.
’Άν πάει στή Βηθλεέμ δέ θάβρει ούτε σπηλιά, ούτε φάτνη 
κΓ εΐν’ άνθρωποι πού τ’ αστέρι τής Βηθλεέμ 
ήταν γι’ αύτούς μίσος καί χαμός.
Δέ θάθελε νά κατοικήση σέ μέγαρο 
που νά ξύνη τούς ούρανούς.
Ό ουρανός είναι πιο κοντά, πιο χαμηλά άπ’ δ,τι θαρρούμε- 
φιλά τά πεζοδρόμια τοΰ τίμιου μόχθου, 
κατεβαίνει στά σλάμς κΓ εύωδιάζει τά χνώτα τήν ώρα τής προσευχής.
Ό ούρανός είναι μέσα μας.
’Άν πώ νά κατοίκηση στήν καρδιά τοΰ ανθρώπου 
είναι πολύ τετριμμένο κΓ έπικίνδυνο.
’Ίσως νά βοηθούσε μιά μικρή αγγελία στές εφημερίδες 
μά ποιος νά δώση στέγη σέ μιά κοπέλλα μέ τόσα περιστέρια;

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ά. Άσπρόφτας: "Αγιος Έπιφάνιος (λάδι)

Φωτός Χατζησωτηρίου: Ψεμματισμένος (λάδι)158
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ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Γιώργος Αανίτης: Στάχυα (φωτογραφία)

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ
Τό περασμένο καλοκαίρι προφέραμε τά τιτιβίσματά μας πάνω άπ’ τά ώμορ- 

φα χρώματα τής θάλασσας νοιώθοντας τή θέρμη τοΰ ήλιου γύρω άπ’ τις φτεροΰγες 
καί κάτω άπ’ τις μασχάλες μας

μπορούσαμε νά τιτιβίζουμε γιά δικό μας μονάχα λογαριασμό καί ξαίραμε πώς 
ήμαστε μικρές φωνές. ’Ά! ελευθερία παιδιών, ελευθερία πουλιών, ελευθερία 
πάνω άπ’ τό δροσερό άγέρι τής θάλασσας.

ΚΓ όσο ή ήλικία σου μεγάλωνε τά κύματα βαθαίνανε, κΓ δσο ή ηλικία σου 
μεγάλωνε βουνά σηκώνουνταν τά κύματα τής θάλασσας, κΓ είδες στούς άφρούς 
της μιά μέρα, λύσσα απύθμενη. Ό ήλιος έσβυνε μέσα στις θύελλες κΓ είδες μιά 
μέρα τά χέρια σου αίματωμένα. ‘’Ήταν ή εύθύνη πού σέ κέντησε βαθειά, σέ χτύ
πησε μέ σάπιες ντομάτες κΓ απαγορευμένους καρπούς, ά! έσύ δέν ξέρεις.

"Ηταν αύτοί πού πέθαναν μέσα στή θύελλα, πού τήν δέχτηκαν δπως τά ζώα 
σάν άπλή αλλαγή καιρού, κΓ ήταν οί άλλοι πού άπεφάσισαν πώς είναι γίγαντες 
καί ματωθήκανε άνελέητα.

Βλέπω μέσα στά καταλαγιασμένα νερά πτώματα μικρών πουλιών, ξύλα 
ατρόμητων καραβιών, κ’ ένα πουλί

βαρύ άπό άμαρτία, βαρύ άπό αίμα, βαρύ άπό φωτιά καί κόλαση, βαρύ άπό 
άγάπη νά πλαταγίζη βαρειά καί νά προχωράει άμεταμέλητο, ορκισμένο, ξανά 
στήν ίδια θάλασσα ξανά στόν ίδιον ήλιο, έναν ήλιο πού άλλοτε καίει ή χάνεται, μιά 
θάλασσα πού ανοίγει χάος κΓ αμολάει οργισμένα βουνά κι αφρίζει λύσσα

προχωράς, άμετάπιστος γιά μιάν άγάπη πλατύτερη γιά μιάν άγάπη βαθύτερη 
γιά μιάν άγάπη ψηλότερη, νά χωράει τή θάλασσα καί ν’ άγγίζει τόν ήλιο — κ’ 
εΐν’ ή φωνή σου τραγωδία καί κάθε σου βήμα, κάθε πλατάγισμα τής φτερούγας 
σου, κάθαρση.

I I
’Ήτανε οί Μοίρες, ήτανε οί γρηές μέ τά παραμύθια, ήτανε τό γλυκό νανού

ρισμα τής μάνας σου φερμένο άπό τά βάθη τής ’Ανατολής, μάγοι μέ δώρα, παρα
μύθια μέ ήλιο καί μέ χρυσάφι, χώρες άτέλειωτης ώμορφιάς καί μιά γοητευμένη 
μουσική νά κρατάει τήν αιωνιότητα τής καρδιάς σου,

αύτά πού σοΰ τάξανε. Αύτά πού σέ σημάδεψαν: ή μοίρα σου.
Μοΰ τραγούδησες έτσι γλυκά καί δέν τό μετανοιώνω. Μοΰ ύποσχέθηκες τ’ 

άπίθανα καί δέν τό μετανοιώνω. Μουδειξες σημεία καί ταξίδια χαμένα στό άπειρο, 
άκατόρθωτα, καί δέν τό μετανοιώνω.

Σοΰ άνήκει τό αίμα κ’ ή ψυχή μου, κ’ εΐν’ ή χαρά μου είναι ή ήδονή μου νά 
τά ξοδεύω μαζί μέ τό βέλος πού μουβαλες στά χέρια γιά νά σημαδεύουν μονάχα 
τή νύχτα έκεΐ πού γυρεύουνε τάστρα, έκεΐ πού γυρεύουν τόν ήλιο, έκεΐ πού μπαίνω 
τήν κάθε ώρα σέ μιά καινούρια άνοιξη νά πασπαλίζω διάφανη τήν ψυχή μου — 
χαΐρε, ώ χαΐρε άχτίδα τοΰ ήλιου πού μέ χτυπάς καί πολλαπλασιάζεσαι στήν πιο 
ώμορφη ώρα τής άνοιξής μου.

11 I
Πώς μπορώ τώρα εγώ, ένας άνθρωπος μέ άσπρα γένεια νά περπατήσω μαζί σου. 
Τήν άλλη φορά έπεσες καί μ’ είπανε εγκληματία. Πώς μπορώ εγώ γέρος άν-

159

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



θρωπος, μέ πολλήν αμαρτία, μέ πολλών απαγορευμένο καρπό, μέ μαλιαρές χε
ρούκλες, απύθμενος ώσάν τις θάλασσες, μέ φτερό πού έπέταξε ψηλά, πώς μπορώ 
πιά νά περπατήσω μαζί σου στά πεζοδρόμια τής Λευκωσίας μπροστά στις βιτρίνες 
τών μαγαζιών.

Είμαι βοσκός, όρεσείβιος, είμαι ήλιος πού καίει κ’ έκμηδενίζει, ψαράς, κυνη
γός τοΰ κήτους, έμεγαλώσανε πολύ τά κόκκαλα μέσα στά χέρια μου καί θά λυώσης 
αν σ’ άγκαλιάσω.

Νά περπατήσης στά πεζοδρόμια τής Λευκωσίας, νά σταθής δίπλα στις κούκλες 
τής βιτρίνας, νά τραγουδήσης γλυκά τό δικό σου τραγούδι, κι’ άφησε με νά παίξω 
τόν κοχλία μου, βραχνιασμένο, κάποτε άπελπισμένο, μέσα στήν απέραντη έρημο. 
Κάποτε ή έρημος θά τελειώση κάτω άπ’ τά πόδια μου. θά γίνω άμμος τής έρή- 
μου, κ’ ή φωνή μου σκορπισμένη, θά σφυρίζει μέσ’ άπ’ τά κέρατα τών Βεδουΐνων.

ΙΥ
Χτυπημένος
άπ’ τά σπλάχνα τής μάνας σου
και τό σκοτάδι τής νύχτας πού σέ γέννησε, 

χτυπημένος.

Χτυπη μένος
άπ’ τό αίμα πού έσταξε άπό πάνω σου 
και τό ρούχο πού σέ τύλιξε,

χτυπη μένος.

Χτυπημένος
άπό παιχνίδια και σπίτια 
κι’ άπό πράγματα κι’ άνθρώπους, 

χτυπη μένος.

Χτυπη μένος
άπό φώτα τυφλά
και τις στρέβλες τών δασκάλων,

χτυπημένος.

Χτυπημένος
άπ’ τή μοίρα, άπ’ τούς άνθρώπους 
κι’ άπό τό ίδιο σου τό αΐμα, 

χτυπημένος.

Χτυπημένος,
διάφανος, άναμμένος 
άπ’ του ήλιου τό φώς, 

χτυπημένος, χτυπάς 
κι’ ή πυγμή σου γιομάτη άμαρτία καί φώς.

Χτυπάς τή γή σου κι’ άναβλύζει.
Χτυπάς τή γή σου
κι’ σύτή άναγγέλλει άμέσως άνοιξη
μέ δυο χιλιάδες μυγδαλιές νά ψάλλουνε τό χαΐρε — 
χαϊρε ώ χέρι γόνιμο
τοΰ πόνου καί τής ώμορφιάς.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

I. Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΟΥ

Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ KAREN HORNEY
(Ή σονάντησις τής ψυχιατρικής μετά τής υπαρξιακής φιλοσοφίας)

1. Εισαγωγή

"Ισως τό σημεΐον δπου ή ψυχανάλυσις καί ή ύπαρξιακή φιλοσοφία καί λογο
τεχνία συγκλίνουν εγγύτατα είναι ή έννοια τής άποξενώσεως, δπως μάλιστα αύτή 
άνεπτύχθη άπό τήν Karen Homey εις τό τελευταιον της έργον, Neurosis and Human 
Growth (the struggle toward selfrealisation), W. W. Norton and Co., New York, 
1950.

Ή γενικωτέρα θεωρία ή αί ύποθέσεις έπί τών όποιων ή Horney έστήριξε τάς 
περί τής νευρώσεως άπόψεις της άναπτύσσονται καί άποσαφηνίζονται ε’ις τό έν λό
γω έργον. Κεντρικήν θέσιν έπέχει, περισσότερον παρά εις προηγούμενα έργα, ή 
έννοια τοΰ έαυτοΰ καί αί διάφοροι μορφαί του. 'Η πραγματοποίησις τών άληθινών 
δυνατοτήτων τοΰ έαυτοΰ είναι δ στόχος τόσον τής φυσιολογικής άναπτύξεως δσον 
καί τής ψυχιατρικής μερίμνης. Ή άποτυχία τής πραγματοποιήσεως τών άληθινών 
δυνατοτήτων τοΰ έαυτοΰ συνεπάγεται παραμορφώσεις τούτου, αί όποΐαι κεφαλαιω- 
δώς δύνανται νά χαρακτηρισθοΰν ώς άποξένωσις. Τήν έννοιαν ταύτην, δπως μάλι
στα άναπτύσσεται εις τό άναφερθέν τελευταιον έργον τής Horney, θά προσπαθή- 
σωμεν νά παρουσιάσωμεν εις τήν μελέτην μας.

2. Συνοπτική έκδεσις τής Θεωρίας τής νευρώσεως κατά τήν Karen Horney

Διά τήν καλυτέραν κατανόησιν τής έννοιας τής άποξενώσεως ένδείκνυται μία 
συνοπτική έκθεσις τής θεωρίας τής νευρώσεως κατά τήν Horney. Κατ’ άρχάς ή 
Horney άντιλαμβάνεται τήν νεύρωσιν ώς άποτέλεσμα τής διαταραχής τών άνθρω- 
πίνων σχέσεων έν άναφορά πάντοτε προς τά πολιτιστικά πλαίσια, έντός τών όποιων 
είναι έντεταγμένος ό άνθρωπος. Πυρήν τής νευρώσεως είναι ή σύγκρουσις, ή 
όποια προκύπτει δταν αί δύο θεμελιώδεις τάσεις, ή τάσις κυριαρχίας έπί τών άλ
λων καί ή ύπερβολική έπιθυμία νά άγαπάται τό άτομον, δέν συμβιβάζονται. Ένώ 
δμως ή σύγκρουσις είναι ή γενεσιουργός αιτία τής νευρώσεως, δυναμικόν κέντρον 
αύτής είναι ή άγωνία. Πώς προκύπτει ή άγωνία;

Εις άρκετάς περιπτώσεις ή άγωνία συνδέεται μέ τήν σεξουαλικότητα. Αί πε
ρισσότεροι δμως περιπτώσεις άγωνίας προκύπτουν άπό τήν έχθρότητα ή τάς έχθρι- 
κάς παρορμήσεις. Ή έχθρότης μεταβάλλεται εις άγωνίαν διά τών μηχανισμών τής 
καταπιέσεως καί τής προβολής. Τήν δυσάρεστον κατάστασιν τής άγωνίας προσπα
θεί νά άποφύγη τό άτομον μέ τέσσαρας κυρίως τρόπους (ή μηχανισμούς προσαρ
μογής), μέ τήν έκλογίκευσιν, μέ τήν άρνησιν, μέ τήν έπανόρθωσιν καί μέ την 
άποφυγήν τών σκέψεων καί γεγονότων πού προκαλοΰν τήν άγωνίαν ή κατά κά
ποιον τρόπον συνδέονται μέ αύτήν.

Αί. άπόψεις αύταί περί τής άγωνίας καί τών σχετικών μηχανισμών έχουν ση
μασίαν διά τήν έννοιαν τής άποξενώσεως, διότι άπό αύτάς θά άναπτυχθή άργό- 
τερον ή μεταγενεστέρα θεωρία τής Horney διά τήν άπονάρκωσιν, άρνησιν κ.τ.τ. 
τοΰ έαυτοΰ καί ή θεωρία τοΰ έξιδανικευμένου έαυτοΰ.

Σημαντικόν γνώρισμα τής νευρώσεως είναι ό φαύλος κύκλος πού δημιουργεϊ- 
ται εις τόν ψυχικόν κόσμον τοΰ νευρωτικού. Ό φαύλος κύκλος σχηματικώς έχει 
ώς έξής: 'Η άνάγκη τού νευρωτικού νά άγαπάται άντί οίουδήποτε άνταλλάγμα- 
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τος όδηγεΐ εις τήν έξάρτησιν, ήτις προκαλεΐ τήν άγανάκτησίν του. Ό φόβος δμως 
μήπως χάση τήν αγάπην όδηγεΐ εις τήν άπώθησιν τής άγανακτήσεώς του. 'Η 
άπώθησις γέννα νέαν αγωνίαν καί έτσι ένισχύεται ή πρωταρχική αγωνία (ή προ
ερχόμενη έκ τής έχθρότητος, έκ τής άνασφαλείας κλπ.). Ή γένεσις νέας αγωνίας 
ένισχόει τήν ανάγκην ασφαλείας και αγάπης καί έτσι ό φαΰλος κύκλος ένισχύεται 
καί διαιωνίζεται.
"Ήδη άπό τής έποχής τοΰ έργου της The Neurotic Personality of Our Time, 1937, 
τονίζει ή Horney τήν σημασίαν τής δομής τοΰ χαρακτήρος ή τής προσωπικότητος 
διά τήν γένεσιν τής νευρώσεως. Τούτο άπετέλει ένειλημμένην καταβολήν διά τήν 
έρευναν τοΰ πυρήνος τής προσωπικότητος, τοΰ έαυτοΰ. Εις τήν έρευναν τοΰ έαυτοΰ 
στρέφεται ή Horney καί δι’ άλλον λόγον: Διά τό δτι ό εαυτός προσπαθών νά 
άποφύγη τήν άγωνίαν καταφεύγει, ως ήδη άνεφέρθη άνωτέρω-, εις διαφόρους μη
χανισμούς προσαρμογής. Ό σημαντικότερος μηχανισμός, ή καλύτερα οί διάφοροι 
μηχανισμοί, διά τήν άποφυγήν τής άγωνίας άποτελοΰν, συλλήβδην θεωρούμενοι, τό 
έξιδανικευμένον εΐδωλον τοΰ έαυτοΰ (idealised self). Ή έννοια αύτή άποτελεΐ τήν 
σημαντικωτέραν καταβολήν, διά τής οποίας ή θεωρία τής νευρώσεως θά διευρυνθή 
εις τό έργον τής Horney καί άπό νεύρωσις ώς διαταραχή άνθρωπίνων σχέσεων, 
θά γίνη νεύρωσις ώς διαταραχή των σχέσεων όχι μόνον προς τούς άλλους άλλά 
καί προς τόν έαυτόν μας.

3. Ή έννοια τοΰ έαυτοΰ

Α. Ο ΕΑΥΤΟΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ. Ό νευρωτικός είναι ένα άτομον τό όποιον πα
ρουσιάζει τάς ιδίας περίπου τάσεις καί άνάγκας, που παρουσιάζουν καί τά ψυχικός 
υγιή άτομα, διαφέρει δμως άπό αύτά ώς προς τοΰτο: Εις τό δτι αί τάσεις καί 
άνάγκαι του είναι ψυχαναγκαστικοί’ εΙς τόν νευρωτικόν αί τάσεις καί αί άνάγκαι 
δεσπόζουν τοΰ έαυτοΰ, ώστε τό νευρωτικόν άτομον νά χάνη τήν αύθορμησίαν καί 
γνησιότητά του εις τρόπον ώστε ό έαυτός του νά γίνεται κίβδηλος. Τί έννοεΐ ή 
Horney μέ τόν δρον έαυτός;

Αυτή διακρίνει τρεις μορφάς έαυτοΰ: Τόν πραγματικόν έαυτόν (actual self), 
τόν άληθινόν έαυτόν (real self) καί τόν έξιδανικευμένον έαυτόν (idealised self). 
Ό πραγματικός έαυτός είναι περιληπτικός δρος διά τό σύνολον σώμα-ψυχή, υγιής 
καί άσθενής πλευρά, πού συγκροτεί ή άπαρτίζει τό άτομον ή πρόσωπον εις μίαν 
δεδομένην στιγμήν. Ό έξιδανικευμένος έαυτός είναι τό εΐδώλον τής άλογου φαν
τασίας, είναι έκεΐνο τό όποιον πρέπει ή έπρεπε νά εϊμεθα συμφώνως προς τάς ύπα- 
γορεύσεις τής νευρωτικής μας ύπερηφανείας. Τέλος ό άληθινός έαυτός μας είναι 
ό άρχικός πυρήν, ή άρχική δύναμις καί τάσις διά τήν άνάπτυξιν ή πραγματοποίησιν 
μας, μέ τήν οποίαν φθάνομεν εις τήν πλήρη ταυτότητά μας άπηλλαγμένοι των νευ
ρωτικών μας δεσμών. Έκ τών τριών τούτων μορφών τοΰ έαυτοΰ θά άναπτύξωμεν 
κάπως διεξοδικώς τάς δύο τελευταίας ήτοι τόν άληθινόν έαυτόν καί τόν έξιδανι- 
κευμένον έυατόν.(2)

Β. Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΑΥΤΟΣ. Ό άληθινός έαυτός είναι ή πρωταρχική κεν
τρική έσωτερική δύναμις μέ τήν όποιαν είναι προικισμένοι δλοι οί άνθρωποι. Εις 
τόν καθένα δμο^ς είναι μοναδική καί άποτελεΐ τήν βαθεΐαν πηγήν τής άναπτύξεως. 
Χαρακτηριστικά τοΰ άληθινοΰ έαυτοΰ είναι ή αύθορμησία, ή δημιουργικότης καί 
ή γνησιότης. Τά γνήσια διαφέροντα καί αισθήματα, αί βαθύτεροι τάσεις, παρα
στάσεις καί σκέψεις πηγάζουν άπό αύτόν. Άντιθέτως αι τάσεις και σκέψεις, τά 
αισθήματα καί διαφέροντα, πού προέρχονται άπό τόν έξιδανικευμένον έαυτόν, δεν 
είναι γνήσια καί αύθόρμητα άλλά ψυχαναγκαστικά, καθοριζόμενα άπό τήν δομήν 
τής νευρώσεως. Τά «δέον» πού άνακύπτουν άπό τήν νευρωτικήν δομήν, άπό τό «σύ- 

στη μα ύπερηφανείας», δέν έχουν τήν ήθικήν σοβαρότητα τών γνησίων ιδανικών.
Ό άληθινός έαυτός χαρακτηρίζεται άπό τήν πρόθυμον καί ειλικρινή άνάληψιν 

εύθύνης. Ευθύνης μέ τήν έννοιαν τής άπλής καί τιμίας άναγνωρίσεως τού «είναι» 
τοΰ άτόμου, δπως τοΰτο είναι χωρίς σμικρύνσεις ή μεγεθύνσεις, εύθύνης μέ τήν έν
νοιαν δτι άναλαμβάνει καί άποδέχεται είλικρινώς τάς συνέπειας τών πράξεών του, 
χωρίς νά ύπεκφεύγη καί νά έπιρρίπτη εις άλλους τάς αιτίας καί τάς συνέπειας 
τών σκέψεων, αισθημάτων καί πράξεών του. Ό ύπευθύνως σκεπτόμενος, αισθα
νόμενος καί πράττων δέν έγκαταλείπει τάς ύποθέσεις του κατά τάς δύσκολους πε
ριστάσεις εις τήν μοίραν ή τήν τύχην.

Ό άληθινός έαυτός είναι ή πηγή τών δημιουργικών δυνάμεων εις τόν άν- 
θροιτον. Είναι ό πυρήν πού σφύζει άπό ζωήν καί άπό τόν όποιον πηγάζει ή βού- 
λησις. Ό άληθινός έαυτός είναι ή δύναμις πού άποδέχεται ή άπορρίπτει, πού 
καταφάσκει ή άρνεΐται, ούχί ψυχαναγκαστικώς άλλ’ έλεύθερα. Ή όλοκλήρωσις 
τής προσωπικότητος είναι ή άνάπτυξις τοΰ άληθινοΰ έαυτοΰ.(3)

Γ. Ο ΕΞ IΔΑΝ I ΚΕΥΜΕΝΟ Σ ΕΑΥΤΟΣ. Εις τό έργον της Our Inner Conflicts 
άνέπτυξεν ή Horney έν έκτάσει τήν έννοιαν τοΰ έξιδανικευμένου ειδώλου (idealised 
image), άπό τήν όποιαν καί προήλθεν ή έννοια τοΰ έξιδανικευμένου έαυτοΰ.

Τό έξιδανικευμένον εΐδωλον είναι μία κεφαλαιώδης προσπάθεια τοΰ νευρωτι
κού νά λύση τάς δυσκολίας του, συγκεκριμένως δέ τάς δυσκολίας τάς προερχο- 
μένας έκ τής βασικής συγκρούσεως: Τό εΐδωλον τοΰτο είναι ένας τρόπος νά 
συγκρατηθή ό διηρημένος (νευρωτικός) άνθρωπος εις μίαν ψευδοενότητα, καί μία 
ύποκατάστασις συγχρόνως τής άληθινής αύτοπεποιθήσεως καί ύπερηφανείας, αί 
όποΐαι εις τόν νευρωτικόν έχουν έξανεμισθή, άφοΰ ώς γνωστόν ό νευρωτικός εις τό 
βάθος αισθάνεται καί είναι άδύνατος, άμήχανος καί άνασφαλής. Λόγω τής άνασφα
λείας του διά τής όποιας ό νευρωτικός διαβλέπει παντοΰ έχθρούς έτοιμους νά τόν 
άπατήσουν κλπ., αισθάνεται οδτος τήν άνάγκην νά άναμετρηθή μέ τούς άλλους. 
Επειδή δμως εις τό βάθος αισθάνεται περιφρόνησιν διά τόν έαυτόν του, διά νά άπαλ- 
λαγή άπό τήν έντασιν τής αύτοπεριφρονήσεως καί τής συγκρούσεως μέ τόν έαυτόν 
του, δημιουργεί, άσυνειδήτως, τό έξιδανικευμένον εΐδωλον έαυτοΰ’ τό εΐδωλον τοΰτο 
τόν βοηθεΐ όχι μόνον νά μήν αισθάνεται κατώτερος άλλά τούναντίον άνώτερος. Προ
βάλλει εις τήν συνείδησίν του ιδεώδη πού χαρακτηρίζονται διά τήν άκαμψίαν των 
— τό χαμένον νόημα τής ζωής του εύρίσκει ώς ψευδονόημα εις αύτό τό εΐδωλον, 
τό όποιον εΐδωλον διακρίνεται διά τήν στατικότητα καί τήν άκαμψίαν του.(4)

Μέ μέτρον καί γνώμονα τό φανταστικόν αύτό εΐδωλον ό νευρωτικός «ρυθμί
ζει» τά αισθήματα, τάς σκέψεις του, τήν συμπεριφοράν του. "Ο,τι δέν ταιριάζει 
μέ αύτό άπορρίπτεται. Ό ψυχαναγκαστικός χαρακτήρ τών ιδεωδών πού άπορ- 
ρέουν άπό αύτό τό εΐδωλον (ή πού συγκροτοΰν αύτό τό εΐδωλον) δέν είναι συνει
δητός εις τόν νευρωτικόν, διότι παρ’ δλον δτι διά τούς άλλους τό εΐδωλον τοΰτο είναι 
φανταστικόν, διά τόν νευρο>τικόν είναι τοΰτο μία πραγματικότης μέ μεγάλην ύπο- 
κειμενικήν άξίαν, άφοΰ είναι τό κλειδί τής λύσεως, εις τήν πραγματικότητα τής 
ψευδολύσεως ή έπικαλύψεως τής συγκρούσεως.

Ό τύπος τοΰ έξιδανικευμένου ειδώλου καθορίζεται άπό τόν δλον χαρακτήρα 
τοΰ άτόμου, διότι τό έξιδανικευμένον εΐδωλον περιέχει ίχνη τών γνησίων ιδεωδών 
τοΰ άτόμου· ό συμμορφωνόμενος τύπος (compliant) π.χ. δέν θεωρεί έλάττωμα τούς 
φόβους του άλλ’ ίσως σύνεσιν ή περίσκεψιν, τ.έ. άρετάς, ό αύταρχικός θεωρεί τόν 
φόβον καί τά συμπαθητικά συναισθήματα ώς έλαττώματα, τήν δέ σύγκρουσιν θεω
ρεί άρετήν.

Έν σχέσει προς τό έξιδανικευμένον εΐδωλον δύναται τό άτομον νά άντιδράση 
κατά τρεις κυρίως, σχηματικώς έκτιθεμένους, τρόπους.

α) Ταυτίζει έαυτόν προς τοΰτο.
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β) Προσπαθεί νά φθάση, νά πραγματοποίηση τοΰτο ώς ιδεώδες.
γ) Επαναστατεί έναντίον του.
Εις τήν α' περίπτωσιν έχομεν τόν ναρκισσιστικόν τύπον, είς τήν β' τόν δια- 

κατεχόμενον άπό τήν μανίαν τελειοποιήσεως (perfectionist) καί είς τήν γ' τόν 
άκαταλόγ ιστόν καί άνεύθυνον.

Είς τό έργον της Our Inner Conflicts δεν διεΐδεν, ή τούλάχιστον δέν έξέφρασεν, 
ή Horney ρητώς τήν άποψιν, ότι τό νευρωτικόν άτομον ήμπορεΐ νά ταυτισθή μέ τό 
έξιδανικευμένον εΐδωλον καί νά γίνη ό έξιδανικευμένος έαυτός. Τήν δυνατότητα 
ταύτην άντελήφθη είς τό τελευταΐον της έργον, Neurosis and Human Growth σελ. 23, 
δπου άναφέρει τά έξης: «Τελικώς τό άτομον είναι δυνατόν νά ταύτιση εαυτόν μέ 
τό έξιδανικευμένον του εΐδωλον. Τότε δέν μένει τοΰτο ένα φανταστικόν εΐδωλον, 
είς τό όποιον τό άτομον έντρυφά μυστικώς μέ τήν φαντασίαν του, άνεπαισθήτως 
γίνεται τοΰτο τό εΐδωλον ό έξιδανικευμένος έαυτός». Είναι όμως άληθές δτι ήδη 
άπό τοΰ έργου της Our Inner Conflicts εΐδεν ή Horney καθαρά τάς συνέπειας τοΰ 
έξιδανικευμένου ειδώλου άπό μίαν άλλην σκοπιάν, άπό τήν σκοπιάν τής έννοιας τής 
άποξενώσεως, ή άλλως λεγόμενον, διεΐδεν καί άντελήφθη τάς συνέπειας τοΰ έξι- 
δανικευμένου ειδώλου ώς τήν άποξένωσιν.(5)

4·. Ή άποξένωσις.

Α. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΞΕΝΩΣΕΩΣ: Ό έξιδανικευμένος έαυτός είναι 
μία κατάστασις άποξενώσεως’ μέ τόν έξιδανικευμένον έαυτόν άπομακρύνεται ό άν
θρωπος άπό τόν άληθινόν έαυτόν του’ άκριβώς αύτή ή άπομάκρυνσις είναι άπο- 
ξένωσις.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι ή μηχανισμοί διά τών οποίων ό νευρωτικός 
προσπαθεί νά διασώση τό έξιδανικευμένον εΐδωλον του, τό όποιον ώς ήδη άνεφέ- 
ραμεν, είναι δι’ αύτόν ζωτικής σημασίας: 'Η έξωτερίκευσις, ή άπώθη- 
σις καί ή άναστολή. Διά τών μηχανισμών τούτων σημαντικά μέρη τοΰ άλη- 
θινοΰ έαυτοΰ επισκιάζονται καί έκλείπουν’ ό άνθρωπος καθίσταται ύποτυπώδης 
καί σκιώδης καί περιπίπτει είς μίαν ύπερεξάρτησιν. Τό νευρωτικόν άτομον διά 
λόγους άναφερθέντας άνωτέρω δέν δύναται νά άντικρΰση τόν πραγματικόν έαυ
τόν του, διά τόν όποιον είς τό βάθος αισθάνεται περιφρόνησιν καί μίσος, διά τοΰτο 
καί καταφεύγει είς τόν έξιδανικευμένον έαυτόν του. Ή διαδικασία καί κατάστα- 
σις αύτή, δηλ. ή άδυναμία νά άντικρύση τόν πραγματικόν έαυτόν του καί ή φυγή 
προς τόν έξιδανικευμένον έαυτόν, είναι είς τήν πραγματικότητα ό βασικός μηχα
νισμός τής άποξενώσεως, ενώ οί δύο άλλοι, ήτοι ή έξωτερίκευσις καί ή άπώθησις, 
άποτελοΰν παραλλαγάς τοΰ βασικοΰ τούτου μηχανισμοΰ καί άποσκοποΰν είς τήν 
διατήρησιν τοΰ έξιδανικευμένου ειδώλου. Κοινόν γνώρισμα καί είς τούς τρεις μη
χανισμούς είναι ή προσπάθεια άπομακρύνσεως ή φυγής άπό τόν άληθινόν έαυτόν.

Ό μηχανισμός τής έξωτερικεύσεως παρ’ δλην τήν μεγάλην ομοιότητά του δέν 
συμπίπτει, διά τήν Horney, μέ τόν γνωστόν μηχανισμόν τής προβολής. Ό μηχανι
σμός τής έξωτερικεύσεως δέν περιστρέφεται μόνον είς τόν καταλογισμόν εύθυνών 
καί είς τήν ένοχοποίησιν άλλων προσώπων, άλλά καλύπτει καί τά αισθήματα, θε
τικά ή άρνητικά. Ό έξωργισμένος π.χ. μέ τόν έαυτόν του στρέφει τήν όργήν του 
προς τούς άλλους. Αί άποτυχίαι άποδίδονται είς τήν μοίραν, ένώ αί έπτυχίαι 
έξηγοΟνται διά τής καλής τύχης κ.ο.κ. Σ υνεπακόλουθα τής έξωτερικεύσεως είναι 
μία αϊσθησις έσωτερικής κενότητος καί άβαθείας’ μέ τήν σειράν της ή αΐσθησις 
αύτή έξωτερικεύεται έπίσης κατ’ άλλον τρόπον, ώς π.χ. ώς αΐσθησις κενότητος τοΰ 
στομάχου, οπότε τό άτομον προσπαθεί νά άντιμετωπίση αύτήν μέ τήν πολυφαγίαν.

’Ιδιαιτέρας μνείας άξίζει ή έξωτερίκευσις τής αύτοπεριφρονήσεως καί τής όρ- 

γής έναντίον έαυτοΰ. Ή έξωτερίκευσις αύτή δύναται νά προσλάβη δύο μορφάς, 
άναλόγως τοΰ τύπου τοΰ άτόμου: ή περιφρονεΐ τούς άλλους, καί τοΰτο συμβαίνει 
μέ αύταρχικούς τύπους, ή νομίζει δτι οί άλλοι τόν περιφρονοΰν, πράγμα τό όποιον 
συμβαίνει μέ τούς συμμορφωνομένους (compliant) τύπους.

'Η έξωτερίκευσις τής όργής ήμπορεΐ νά έμφανισθή ύπό τρεις μορφάς α) ώς 
όργή έναντίον άλλου, μάλιστα ύπό τήν μορφήν τής εύερεθιστίας ή έξόργησις διά 
τά σφάλματα καί τά έλαττώματα άλλων, τά όποια τό νευρωτικόν άτομον πρωτί- 
στως, άλλ’ άσυνειδήτως, μισεί είς τόν έαυτόν του, β) ώς διαρκής φόβος δτι τά 
έλαττώματα καί σφάλματα, τά όποια είς τό ίδιον τό νευρωτικόν άτομον είναι 
άνυπόφορα, θά έξοργίσουν τούς άλλους, γ) ώς συγκέντρωσις τής προσοχής τοΰ 
νευρωτικοΰ είς σωματικός άνωμαλίας. "Οταν ή όργή κατά τοΰ έαυτοΰ δέν γί
νεται συνειδητή τότε δυνατόν νά προκληθή σοβαρά σωματική έντασις, ώς ήνωμαλία 
τοΰ πεπτικού συστήματος, κόπωσις, κεφαλαλαγία κλπ. "Οταν τό έξιδανικευμέ- 
νον εΐδωλον καταδυναστεύη τό άτομον, ή έξωτερίκευσις ήμπορεΐ νά παρουσιασθή 
ώς καταπίεσις καί καταδυνάστευσις τών άλλων, συγκεκριμένως δέ ώς έπιβολή τών 
κανόνων καί άρχών ύπό τήν ψυχαναγκαστικήν πίεσιν τών όποιων τό νερωτικόν ά
τομον πάσχει, χωρίς νά έχη συνείδησιν τούτου. 'Η έσωτερική ψυχαναγκαστική 
πίεσις τοΰ νευρωτικοΰ δύναται νά έξωτερικευθή ώς ύπερβολική εύαισθησία τοΰ άτό
μου, δι’ ό,τιδήποτε έχει έστω καί άμυδράν ομοιότητα μέ τήν καταπίεσιν.

Διά τής έξωτερικεύσεως κατορθώνει τό νευρωτικόν άτομον νά διατηρήση μίαν 
ψευδαίσθησιν έλευθερίας, διότι είς τήν περίπτωσιν έξωτερικεύσεως τής έσωτερικής 
καταδυναστεύσεως ύπό τοΰ έξιδανικευμένου ειδώλου, άντί νά έπαναστατήση τό 
άτομον έναντίον έαυτοΰ, δηλ. έναντίον τοΰ ψευδοεαυτοΰ του, ή τοΰ έξιδανικευμένου 
ειδώλου, έπαναστατεΐ έναντίον άλλων, δπως άντί νά έξοργίζεται έναντίον έαυτοΰ 
καί νά μισή έαυτόν, έξοργίζεται έναντίον άλλων καί στρέφει τό μίσος προς τά έξω. 
Περί τών μηχανισμών τής άπωθήσεως καί άναστολής, ώς μηχανισμών άποξενώσεως 
καί διατηρήσεως τοΰ έξιδανικευμένου ειδώλου, δέν θά γράψωμεν διότι πιστεύομεν 
δτι ό μηχανισμός τής έξωτερικεύσεως, ώς άνεπτύχθη έδώ, έδωσε μίαν εικόνα τοΰ 
μηχανισμοΰ τής άποξενώσεως/6)

Β. ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΕΩΣ. Έξ δσων άνεφέραμεν μέ
χρι τοΰδε καθίσταται σαφές, δτι ή άποξένωσις κατά τήν Κ. Horney είναι ή άρνη- 
σις τοΰ έαυτοΰ μας. Τής άρνήσεως ταύτης ύπάρχουν διάφοροι μορφαί καί δια
βαθμίσεις καί αιτία ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.

Έξ δσών γράφει ή Horney προκύπτει, παρ’ δλον δτι δέν λέγεται ρητώς, δτι 
ή άποξένωσις θά ήδύνατο νά χαρακτηρισθή ώς ό γενικώτερος ψυχολογικός μη
χανισμός πού ύπόκειται είς δλους τούς μηχανισμούς προσαρμογής τοΰ νευρωτικοΰ. 
Είναι γνωστόν δτι δλοι οί μηχανισμοί προσαρμογής τοΰ νευρωτικοΰ σκοπόν έχουν 
τήν προστασίαν ή άμυναν τοΰ «έγώ». Μία τοιαύτη άμυνα, μάλιστα θεμελιώδους 
φύσεως, είναι καί ή άποξένωσις. Διά τοΰτο είς «πάσαν νευρωτικήν έξέλιξιν ή 
άποξένωσις άπό τόν έαυτόν είναι τό πυρηνικόν πρόβλημα». «’Ίσως, γράφει πάλιν ή 
Horney, ή άποξένωσις άπό τόν έαυτόν ώς μέσον άνακουφίσεως καί χαλαρώσεως 
τής έντάσεως είναι τό πρώτον ώς προς τήν σημασίαν».

Ένώ άπό πολλούς έτονίσθη ό χαρακτήρ τών μηχανισμών προσαρμογής ώς 
άμυντικών τοΰ «έγώ», ίσως δμως δέν έγινεν τόσον σαφής διάκρισις ποιου «έγώ» οί 
ψυχολογικοί μηχανισμοί άποτελοΰν τήν άμυναν. 'Η Horney μέ τήν διάκρισιν τών 
τριών μορφών τοΰ έαυτοΰ άπεσαφήνισεν τό πράγμα: 'Η άποξένωσις είναι ένας 
ψυχολογικός μηχανισμός ύπερασπίσεως τοΰ έξιδανικευμένου έαυτοΰ, τοΰ παρα
φουσκωμένου άπό ψευδοϋπερηφάνειαν «έγώ».

Διά νά έπιζήση ό έξιδανικευμένος έαυτός, πού είναι ζωτικής σημασίας διά τόν 
νευρωτικόν, άρνεΐται οΰτος τόν άληθινόν έαυτόν του. 'Η άρνησις αύτή είναι μία 
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άπομάκρυνσις άπό τόν αληθινόν έαυτυόν μας και μία ύποκατάστασις τούτου μέ τόν 
έξιδανικευμένον εαυτόν. Ή άρνησις τοΰ άληθινοΰ έαυτοΰ σημαίνει περαιτέρω σο- 
βαράν βλάβην τής αύθορμησίας και τής δημιουργητικότητος τοΰ «έγώ» εις όλους 
τούς τομείς, εις τάς παραστάσεις, εις τά αισθήματα και εις τάς πράξεις. Εις 
τόν συναισθηματικόν κόσμον ή βλάβη είναι αίσθητοτέρα παρά ε’ις τους άλλους το
μείς’ τά συναισθήματα γίνονται κίβδηλα ή έξασθενοΰν, ε’ις σοβαρωτέρας δε περι
πτώσεις είναι δυνατόν νά άπονεκρωθοΰν τελείως. Τό άποξενωμένον άτομον ε’ις πε- 
ρίπτωσιν άπαμβλύνσεως τών συναισθημάτων ζή ως μέσα ε’ις ομίχλην’ εις τοιαύ- 
την περίπτωσιν παρατηρεΐται μία άπάμβλυνσις τής συνειδητής βιώσεως καταστά
σεων τό άτομον ζή, άν ζή, τάς διαφόρους καταστάσεις μισοσυνειδητά. Εμπειρίαι 
ώς π.χ. έκ τών σχέσεων μέ τούς ανθρώπους ή τήν φύσιν, δέν ε’ισχωροΰν ε’ις τό 
συναίσθημα τοΰ αποξενωμένου ατόμου, δηλ. δέν βιώνονται συναισθηματικώς άλλά 
μένουν ψιλα'ι νοητικα'ι εμπειρίαι «βιωνόμεναι» μόνον μέ τήν διάνοιαν.

Ή άποξένωσις ήμπορεΐ νά έκταθή καί πέρα άπό τήν ψυχικήν εις τήν σωμα
τικήν ύπόστασιν. Ό άποξενωμένος τότε δέν αισθάνεται τό σώμα του έπαρκώς· 
ή σωματική του αϊσθησις έχει ύποστή μίαν νάρκωσιν" τό τοιοΰτον άτομον είναι 
δυνατόν νά αισθάνεται ξένον ε’ις οίκεΐον χώρον, ώς π.χ. είναι δυνατόν νά αισθάνε
ται εις τό σπίτι του ώς ξένον. Αί περιπτώσεις αυταί είναι περιπτώσεις άποξενώ- 
σεως άπό τόν πραγματικόν έαυτόν μας (actual self). Καί εις τάς περιπτώσεις 
όμως αύτάς ύπόκειται ε’ις τό βάθος ή άποξένωσις άπό τόν άληθινόν έαυτόν μας, 
ή όποια είναι ή θεμελιώδης καί πλέον κρίσιμος άποξένωσις παρ’ όλον ότι δέν είναι 
άπλή. Διά τής άποξενώσεως σημαντικαί δημιουργικά! δυνάμεις τοΰ άτόμου, άντί 
νά διατίθενται εις τήν άληθινήν άνάπτυξιν τοΰ έαυτοΰ, διοχετεύονται καί χάνονται 
εις τήν συγκράτησιν τοΰ έξιδανικευμένου έαυτοΰ — ώς άνεφέραμεν ήδη κύριον γνώ
ρισμα τοΰ έξιδανικευμένου έαυτοΰ είναι ό ψυχαναγκασμός έν άντιθέσει προς τήν 
αύθορμησίαν του άληθινοΰ έαυτοΰ. Τό άποξενωμένον άτομον εύρισκόμενον υπό 
τήν δεσποτείαν τοΰ έξιδανικευμένου έαυτοΰ δέν σκέπτεται, δέν αισθάνεται, δέν πράτ
τει αύθόρμητα άλλά ψυχαναγκαστικά. Σκέπτεται διότι πρέπει νά σκέπτεται, 
αισθάνεται διότι πρέπει νά αισθάνεται, πράττει διότι πρέπει νά πράττη. Τό άπο
ξενωμένον άτομον δέν κατευθύνει τήν ζωήν του άλλά κατευθύνεται άπό τό έξιδα- 
νικευμένον εΐδωλόν του καί έχει χάσει τήν αϊσθησιν ότι είναι μία κατευθύνουσα 
δύναμις. Μέ τήν άπώλειαν αυτήν συντρέχει καί ή άπώλεια τοΰ αισθήματος τής 
ένότητος καί τής όλότητος τοΰ άτόμου. Ο)

Γ. Ο ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ, Η ΑΥΘΟΡΜΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Ό ψυ
χαναγκασμός συμφώνως προς τά μέχρι τοΰδε λεχθέντα είναι θεμελιώδες γνώρισμα 
τής άποξενώσεως’ συγχρόνως ό ψυχαναγκασμός είναι ουσιώδες γνώρισμα τής 
νευρώσεως. Ύπό τό φώς τών προτάσεων τούτων γίνεται κατανοητός ό ισχυρισμός 
τής Horney, τόν όποιον άνεφέραμεν άνωτέρω, ότι ή άποξένωσις άπό τόν άληθινόν 
έαυτόν είναι πυρηνικόν πρόβλημα εις πάσαν νεύρωσιν. Ενδείκνυται όθεν προς κα- 
λυτέραν κατανόησιν τής άποξενώσεως καί τής σχέσεώς της προς τήν νεύρωσιν ή 
άνάπτυξις τής έννοιας τοΰ ψυχαναγκασμού κατά τήν Horney.

’Από τό πρώτον της έργον (The Neurotic Personality of Our Time), επισημαί
νει ή Horney τόν ψυχαναγκασμόν ώς θεμελιώδες γνώρισμα τής ν£υρώσεως οί 
νευρωτικοί τείνουν, ή καλύτερα φέρονται, προς κάτι ψυχαναγκαστικώς’ μερικοί νευ
ρωτικοί π.χ. φέρονται ψυχαναγκαστικώς προς τήν σεξουαλικήν κοινωνίαν. Οταν 
οί άνθρωποι ώθοΰνται άπό τήν άγωνίαν εις τάς διαφόρους ένεργείας των, τότε 
αί ένέργειαι καί τά αισθήματα των έχουν χαρακτήρα ψυχαναγκαστικόν. Ό νευ
ρωτικός φέρεται προς τήν άγάπην ψυχαναγκαστικώς, διότι ή αγωνία του έχει 
εξαφανίσει τήν αύθορμησίαν καί τήν πλαστικότητα. Σχετικά προς τόν ψυχαναγ
κασμόν γνωρίσματα του νευρωτικού είναι ή άκαμψία καί ή άνελευθερία του.

ΤοΟτο γίνεται σαφέστερον άπό ένα παράδειγμα εις τήν άναζήτησιν τής άγάπης: 
Τό ύγιές άτομον θέλει, έπιθυμεΐ καί τοΰ άρέσει ν’ άγαπάται’ τό νευρωτικόν άτο
μον, υποκείμενον εις τόν ψυχαναγκασμόν, δέν εΐνα έλεύθερον νά θέλη, νά έπιθυμή ή 
νά μη θέλη νά αγαπαται: Πρέπει αντί πάσης θυσίας νά άγαπάται καί δέν τοΰ 
είναι δυνατόν καί άνεκτόν νά μήν άγαπάται.

Άλλο γνώρισμα τοΰ ψυχαναγκασμοΰ (ή τών ψυχαναγκαστικών ώθήσεων) εί
ναι ή άδιακρισία μέ τήν όποιαν ό νευρωτικός επιδιώκει τήν πραγματοποίησιν τών 
νευρωτικών του στόχων. Τήν άγάπην π.χ. πρέπει νά τήν έχη καί άπό εχθρούς καί 
άπό φίλους, καί άπό τόν προϊστάμενον του καί άπό τόν κλητήρα. Αύτή ή άδια
κρισία δέν είναι μόνον μία άδυσώπητος άναζήτησις, τυφλή προς τήν εξωτερικήν 
πραγματικοτητα, αλλα και τυφλή έναντι εαυτου, έναντι του άληθινοΰ συμφέροντος 
του. Μία γυναίκα π.χ. φερομένη (ώθουμένη) ψυχαναγκαστικώς προς ένα άνδρα 
τυφλώνεται έμπρός εις τό γεγονός ότι ό άνδρας αύτός είναι τελείως άκατάλληλος 
καί ίσως ουδόλως τήν λαμβάνει ύπ’ δψιν, καθώς επίσης μένει τυφλή έμπρός εις τό 
γεγονός ότι είναι δυστυχισμένη μαζί του καί έσωτερικώς ύποφέρει.

Σημαντικόν γνώρισμα τοΰ ψυχαναγκασμοΰ είναι ό τρόπος μέ τόν όποιον ό 
νευρωτικός άντιδρά εις περίπτωσιν τών νευρωτικών έπιδιώξεών του. Ό διακατεχό
μενος άπό τήν υανίαν τελειοποιήσεως π.χ. αισθάνεται πανικόβλητος έάν διαπράξη 
έστω καί μικρόν λάθος.

Γενικώς δ ψυχαναγκασυός ή αί ψυχαναγκαστικοί ώθήσεις είναι τό άντίθετον 
τών γνησίων έπιθυμιών, τάσεων καί ιδεωδών αί γνήσιαι έπιθυμίαι, τάσεις καί 
ιδεώδη πηγάζουν άπό τόν άληθινόν έαυτόν, ενώ αί ψυχαναγκαστικοί άπό τήν όλην 
νευρωτικήν δομήν τοΰ νευρωτικού άτόμου, οπότε τό άτομον φέρεται, ώθεΐται, σύ
ρεται, ενώ εις τήν περίπτωσιν τών γνησίων έπιθυμιών έπιθυμεΐ, θέλει, καί άποφα- 
σίζει τό άτομον.

Αί ψυχαναγκαστικοί ώθήσεις, πού άποτελοΰν τάς κινούσας δυνάμεις τής νευ
ρώσεως, οφείλονται κατά τήν Horney είς αισθήματα άπομονώσεως καί άμηχανίας, 
φόβου καί έχθρότητος’ διά τών ψυχαναγκαστικών ώθήσεων ό νευρωτικός δέν άπο- 
βλέπει είς τήν ίκανοποίησιν (ύγιών) άναγκών άλλ’ είς τήν έπίτευξιν άσφαλείας. 
Είς τήν άναζήτησιν αυτής τής άσφαλείας φέρεται ό νευρωτικός, επειδή διακατέχε
ται ύπό ίσχυράς άγωνίας ψυχαναγκαστικώς καί ούχί αύθορμήτως ώς ό ύγιής.

Τί είναι αύτά τά γνωρίσματα τών ψυχαναγκαστικών ώθήσεων, δηλ. ή άπώλεια 
τής αύθορμησίας, τής αύτονομίας, τής πλαστικότητας καί ή έπικρατησις τής 
άκαμψίας, τής άδιακρισίας, καί τής ’ ύπερευαισθησίας είς τήν περίπτωσιν μα- 
ταιώσεως μιάς άνάγκης; Δέν είναι γνωρίσματα άπωλείας τοΰ άληθινοΰ έαυ
τοΰ; Δέν είναι άποτέλεσμα τοΰ έξιδανικευμένου έαυτοΰ πού έχει γίνει ένας σφε
τεριστής τοΰ άληθινοΰ έαυτοΰ μας καί συγχρόνως ένας άκαμπτος καί σκληρός δε
σπότης; Δέν είναι όλα αύτά άποξένωσις άπό τόν άληθινόν έαυτόν; Έκ τούτου 
καταφαίνεται ότι ή άποξένωσις καί ή νεύρωσις έχουν τρόπον τινά κοινόν παρονομα
στήν τόν ψυχαναγκασμόν, ή άλλως λεγόμενον, άποξένωσις καί νεύρωσις συμπίπτουν, 
άν όχι εξ ολοκλήρου, τούλάχιστον κατά μέγα μέρος, άναγόμεναι άμφότεραι είς τόν 
ψυχαναγκασμόν. Συγχρόνως ή άποξένωσις εμφανίζεται σαφέστερα, κατόπιν τών 
λεχθέντων περί ψυχαναγκασμού, ώς άπώλεια τής γνησιότητος καί αύθορμησίας, τής 
αυτονομίας, καί τής ελευθερίας. Ή ελευθερία έδώ δέον νά νοηθή όχι μόνον ώς έλευ- 
θερία άπό, άλλά καί ελευθερία πρός, μάλιστα προς άνάπτυξιν καί πραγματοποίησιν 
τού άληθινοΰ έαυτοΰ. (8)

Δ. ΤΥΠΟ! ΑΠΟΞΕΝΩΣΕΩΣ. Τό νευρωτικόν άτομον, ώς ήδη άνεφέρθη, είναι 
τό έν συγκρούσει άτουον, τό όποιον προσπαθεί νά λύση τήν σύγκρουσίν του παρα
γνώριζαν τόν πραγματικόν καί τόν άληθινόν έαυτόν του. Αί λύσεις, τάς οποίας τό 
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νευρωτικόν άτομον έπιχειρεΐ, δύνανται νά άναχθοΰν εις τρεις τύπους:
α) εις τήν έπεκτατικήν λύσιν
β) ε’ις τήν λύσιν άπαλείψεως εαυτού
γ) εις τήν παραίτησιν ή άποχώρησιν.
Καί αί τρεις λύσεις είναι εις τήν πραγματικότητα λύσεις άποξενώσεως’ ή α' είναι 

άπομάκρυνσις άπό τόν ζωτικόν αληθινόν έαυτόν μας προς τήν περιφέρειαν διά μιας 
ενεργητικής ύπερδραστηριότητος, ένώ ή β' είναι πάλιν μία άπομάκρυνσις άπό τό 
κέντρον προς τήν περιφέρειαν άλλα διά μιας παθητικής δραστηριότητας καί κατα- 
σκορπίσματος' ή γ' τέλος είναι μία λύσις ύποχω(οήσεως τοΰ άτόμου προς τά μέσα, 
προς τόν έαυτόν του, ό ποιος δμως έαυτυός, λόγω τοΰ χαλασμού πάσης άναφοράς 
προς τούς άλλους, καί άκόμη κατά μέγα μέρος καί προς τόν έαυτόν του, έγινεν ή 
άπέμεινεν έναν κενόν, ένα μηδέν ϊσως.

Αί λύσεις αύταί είναι βεβαίως λύσεις νευρωτικοί. Ή Horney δεν όμιλεΐ περί 
αύτών ρητώς ώς λύσεων άποξενώσεως. Έάν δμως έχωμεν ύπ’ δψιν τά άνωτέρω 
λεχθέντα περί συμπτώσεως τής άποξενώσεως καί τής νευρώσεως, ή περί τής άνα- 
γωγής του εις τόν αύτόν παράγοντα, τόν ψυχαναγκασμόν, κατανοούμεν ευκόλως δτι 
αί τρεις αυται νευρωτικοί λύσεις είναι λύσεις άποξενώσεως. θά περιγράψωμεν δθεν 
τάς τρεις λύσεις άποξενώσεως.

α' Ή επεκτατική λύσις. Τό άτομον τό όποιον άκολουθεΐ τήν λύσιν 
αύτήν φέρεται έπί τής άναζητήσεως τής κυριαρχίας καί τής δυνάμεως’ επιδιώκει 
δηλ. νά λύση τάς συγκρούσεις καί δυσκολίας του ούχί διά τής κατά μέτωπον άντι- 
μετωπίσεως τούτων άλλα διά τής κυριαρχίας έπί τού εαυτού του καί τού περιβάλ
λοντος. Προς τήν κυριαρχίαν αύτήν φέρεται φυσικά ψυχαναγκαστικώς, καί αύτή 
είναι ή διαφορά του άπό τά ύγιή άτομα, τά όποια, ώς έλέχθη προηγουμένως, έχουν 
τάς τάσεις καί άνάγκας πού έχουν καί οί νευρωτικοί άλλ’ ούχί ψυχαναγκαστικώς’ 
τά ύγιή άτομα έχουν τάς άνάγκας αύτάς, ένώ οί νευρωτικοί έχονται ( = κατέχονται) 
άπό αύτάς. Ό έπεκτατισμός τού νευρωτικού άτόμου, μέ τά γνωρίσματα τού άκάμ- 
πτου, τού άδιακρίτου καί τού άκορέστου άποσκοπεΐ άσυνειδήτως, ώς καί αί άλλαι 
νευρωτικοί λύσεις, εις τήν καταπράϋνσιν καί ύπερνίκησιν τού φόβου καί τής άγω- 
νίας καί εις τήν παροχήν ενός νοήματος, καλύτερον ψευδονοήματος. CH Horney 
διακρίνει τρεις έπί μέρους τύπους α) τόν ναρκισσιστικόν, β) τόν διακατεχόμενον 
άπό τήν μανίαν τελειοποιήσεως (perfectionist) καί γ) τόν δεσποτικόν - εκδικητικόν. 
Καί οί τρεις των διακατέχονται άπό ένα πνεύμα εχθρότητας, μέ τήν διαφοράν δτι 
οί δύο πρώτοι τό έπικαλύπτουν, ό μέν ναρκισσιστικός μέ μίαν γενναιοδωρίαν πού 
πηγάζει άπό ένα (ψευδό) αίσθημα άφθονίας, ό δέ διακατεχόμενος άπό τήν μανίαν 
τελειοποιήσεως (επικαλύπτει) μέ μίαν φιλικότητα, ούχί αύθόρμητον, άλλ’ έκπηγά- 
ζουσαν άπό έναν δέον φιλίας (πρέπει νά είναι φιλικός οπωσδήποτε) ό δέ δεσποτικός - 
έκδικητικός δεν έπικαλύπτει καθόλου τήν έχθρότητά του, τήν όποιαν άπεναντίας θεω
ρεί ρεαλισμόν καί άρετήν.

β' Ή λύσις δ Γ άπαλείψεως έαυτοΰ. Ό τύπος ό χρησιμοποιών τήν 
λύσιν αύτήν φέρεται έπί τής άναζητήσεως τής άγάπης. ΔΓ αύτόν ή άγάπη είναι 
πανάκεια· άγάπη δι’ αυτόν σημαίνει δτι οΰτος γίνεται άποδεκτός άπό τους άλλους 
άνθρώπους καί δεν άπορρίπτεται· συγχρόνως δμως άγάπη διά τόν τύπον τούτον 
σημαίνει άναίρεσιν ή συγχώνευσίν του μέ τούς άλλους. Δέν ευρίσκει κανένα νόημα, 
άν δέν αισθάνεται διαρκώς δτι οί άλλοι τόν άποδέχονται καί δτι αύτός κάτι πράττει 
διά τούς άλλους. Ταΰτα έξηγοΰνται, έάν λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι κύριον χαρακτη
ριστικόν του είναι ή συστολή. Συστέλλει διαρκώς τόν έαυτόν του μέχρις δτου 
τόν έξουθενώση, τόν έκμηδενίση. "Οταν νομίζη δτι δέν γίνεται άποδεκτός μέσα άπό 
τήν αύτοσμίκρυνσιν καί αύτοεκμηδένισίν του αισθάνεται βαθύτατα περιφρονημένος’ 

ή αϊσθησις αύτή γίνεται αύτοπεριφρόνησις καί μίσος στρεφόμενον έ\αντίον έαυτοΰ. 
"Οταν ή αύτοπεριφρόνησις καί τό μίσος εναντίον έαυτοΰ έξωτερικευθοΰν (διά τοΰ 
ψυχολογικού μηχανισμού τής έξωτερικεύσεως), τότε κατά κάποιον τρόπον προκαλεΐ 
τούς άλλους νά τόν κακομεταχειρισθούν καί έτσι ή «έσωτερική σκηνή μεταφέρεται 
προς τά έξω».

Ή άγάπη, ήτις διά τόν τύπον αύτόν τής άποξενώσεως είναι ή κυρία άναζήτησις, 
είναι εις τό βάθος ύπερεξάρτησις· δι’ αύτόν ή άγάπη είναι ή έγκατάλειψις καί άπάρ- 
νησις έαυτοΰ, ή πλήρης άναγωγή του εις τούς άλλους καί έξάρτησις άπ’ αύτούς. Ή 
άναγωγή αύτή, πού είναι μία ένωσις, διαφέρει άπό τήν ένωσιν τής γνήσιας άγάπης, 
διότι ούσιαστικά ή νευρωτική άγάπη είναι ύπερεξάρτησις καί έπομένως καί ή ενωρίς 
ύπερεξάρτησις. Ή «ένωσις» αύτή είναι ό άσφαλέστερος τρόπος νά γλυτώση ό νευρωτι
κός άνθρωπος τοΰ τύπου τούτου άπό τό άβάστακτον βάρος τοΰ έαυτοΰ του καί νά 
πραγματοποιήση τό έξιδανικευμένον εϊδωλόν του, τό όποιον είναι συντεθειμένον άπό 
τάς άρετάς τής άνιδιοτελείας, τής καλωσύνης, τής γενναιοδωρίας, τής ταπεινότητας, 
τής άγιοσύνης, τής εύγενείας καί τής συμπάθειας.

Γενικά ό άπαλείφων έαυτόν τύπος είναι ό άνθρωπος πού δέν δύναται νό αύ- 
τοβεβαιωθή καί νά έκφράση έαυτόν. Ζή πολιορκη μένος άπό τά ταμποΰ, τά όποια ό 
ίδιος έπέβαλεν εις τόν έαυτόν του. ’Αποφεύγει κάθε τι πού καί μακρόθεν ομοιάζει 
μέ αύτοβεβαίωσιν ή έπέκτασιν έαυτοΰ.

γ' ‘Η λύσις τής παραιτήσεως. Κατά τήν λύσιν αύτήν ό άποξενω- 
μένος άνθρωπος γίνεται ένας θεατής τοΰ έαυτοΰ του καί τής ζωής. Κυρία μέριμνα 
καί προσπάθεια του είναι νά κρατηθή μακράν άπό τούς άνθρώπους καί τήν ζωήν, 
διά νά μήν έμπλακή εις σχέσεις. Δέν λαμβάνει ένεργόν μέρος είς τήν ζωήν καί 
δέν επιτρέπει είς τίποτα νά τόν θίξη, διότι δλα τά έχει κλείσει έξω άπό τόν έαυτόν 
του — λείπει οίαδήποτε προσπάθεια έκ μέρους του, πλήν τής αύτομάτου προσπάθειας 
νά άποφύγη οίανδήποτε προσπάθειαν — είναι έπινοητικώτατος είς τό νά εύρίσκη 
λόγους διά τήν μή συμμετοχήν του είς κάτι. Ενίοτε είναι δυνατόν νά περιορίση τε
λείως τάς επιθυμίας του, καταπιέζων αύτάς δΓ εσωτερικών ψυχαναγκαστικών 
προσταγών. ’Έναντι τών άλλων κρατεί άπόστασιν, διότι τήν έλευθερίαν, πού είναι 
ή κυρία άναζήτησις του, τήν έννοεΐ ώς άπόστασιν καί μή εμπλοκήν είς σχέσεις μέ 
τούς άλλους άνθρώπους. Διά τοΰτο δταν αίσθανθή δτι αύτή ή άπόστασις καί μή 
έμπλοκή κινδυνεύει, άντιδρά μέ ύπερβολικήν εύαισθησίαν είς έπιδράσεις, δεσμούς, 
κ.τ.τ. Τήν άλλαγήν τήν προσβλέπει μέ μεγάλην δυσπιστίαν, διότι φοβάται μήπως 
έμπλακή είς σχέσεις μέ τούς άνθρώπους. Τόν τύπον τοΰτον τής άποξενώσεως εύρί- 
σκομεν κλασσικά άνεπτυγμένον είς τόν «Ξένον» τοΰ Άλμπέρ Καμύ.(9)

5. Ή συνάντησις τής Horney μέ τήν ύπαρξιακήν φιλοσοφίαν καί λογοτεχνίαν.

Ό ένημερωμένος μέ τήν φιλοσοφίαν καί τήν λογοτεχνίαν, είδικώτερον δέ μέ τήν 
ύπαρξιακήν τοιαύτην, δέν δυσκολεύεται νά άντιληφθή άμέσως δτι ή έννοια τής άπο
ξενώσεως, δπως αύτή άναπτύσσεται είς τά έργα τής Horney, είναι έντόνο^ς ύπαρξιακή. 
"Οσον ή Horney προχωρεί είς τό έργον της, τόσον περισσότερον άνακαλύπτει τήν 
λογοτεχνίαν καί τόσον άποφασιστικώτερα εφάπτεται τών υπαρξιακών μοτίβων. 
’Έτσι ένώ είς τό πρώτον της έργον (The Neurotic Personality of our Time) ύπάρχουν 
μόλις τρεις ή τέσσαρες άναφοραί είς λογοτεχνικά έργα, είς τό τελευταΐον της έργον 
(Neurosis and Human Growth) ύπάρχουν τούλάχιστον πενήντα άναφοραί είς λογο
τεχνικά καί φιλοσοφικά έργα. Πλήν δμως τοΰ άριθμοΰ τών άναφορών σημασίαν 
έχει δτι είς τά τελευταία της έργα ή Horney όμιλεΐ ρητώς διά τήν άξίαν τής φιλο
σοφίας καί λογοτεχνίας είς τήν κατανόησιν τοΰ άνθρώπου.

’Εδώ δμως μάς ενδιαφέρει κυρίως νά άποδείξωμεν δτι ή Horney συναντάται μέ 
τήν ύπαρξιακήν σκέψιν άποφασιστικά είς τήν έννοιαν τής άποξενώσεως. Τήν ψυχια

168 169

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



τρικήν αντιλαμβάνεται ώς τήν συστηματικήν προσπάθειαν νά βοηθηθή τό πάσχον ά- 
τομον — δηλ. τό αποξενωμένου άτομον — νά άποδεσμεύση τάς ύπό τοΰ ψυχαναγκα
σμού δεσμευθείσας δυνάμεις του καί νά έπανεύρη τόν αληθινόν έαυτόν του. Δεν 
νοείται όμως ή φιλοσοφία άπό τοΰ Σωκράτους ώς μαιευτική καί ώς επάνοδος εις τόν 
έαυτόν μας καί ώς γνησία έκφρασις τοΰ άληθινοΰ έαυτοΰ μας; Δεν είναι στόχος 
τής ύπαρξιακής φιλοσοφίας ή έφιξις τοΰ βαθυτάτου πυρήνος τοΰ είναι μας, τής 
ύπάρξεως; Δέν είναι όμως αύτόν τόν «πυρήνα τοΰ είναι μας» (τά έντός εισαγω
γικών είναι τής Horney) πού θέλει ή Horney νά έπανεύρω'μεν καί έτσι νά συμφιλιω- 
θώμεν μέ τόν έαυτόν μας καί νά ύπερνικήσωμεν τήν άποξένωσιν;

Ό βαθύτατος αύτός πυρήν τοΰ «είναι» δέν νοείται άπό τήν Horney ώς άνεξέ- 
λικτος στατική όντότης, άλλ’ ώς μία διαρκής τάσις καί ένα γίγνεσθαι" ό νευρω
τικός έχει χάσει, ή καλύτερα έχει συγκαλύψει, αύτόν τόν βαθΰτατον πυρήνα, καί 
φοβάται τό γίγνεσθαι καί τήν άλλαγήν (π.β.λ. άνωτέρω τόν τύπον τής άποξενώσεως 
εις τήν λύσιν τής παραιτήσεως). Αύτός ό βαθύτατος πυρήν είναι ή πηγή τής έκλο- 
γής, τής άποφάσεως, τής εύθύνης καί τής έλευθερίας. ’Ακριβώς αύτάς τάς έννοιας, 
ή καλύτερον κατηγορίας τής έκλογής, τής άποφάσεως, τής εύθύνης καί τής έλευθε
ρίας έχει εις τό έπίκεντρον της ή ύπαρξιακή φιλοσοφία. Ή συνάντησις τής Horney 
μέ τήν ύπαρξιακήν φιλοσοφίαν εις τό σημεΐον τοΰτο, τό.όποιον χωρίς αμφιβολίαν είναι 
ή ψυχή τής ψυχιατρικής τής Horney καί τής ύπαρξιακής φιλοσοφίας, είναι τόσον σα
φής καί έκδηλος, ώστε νά περιττεύη οίαδήποτε άλλη προσπάθεια καταδείξεως τής 
συναντήσεως τής έν λόγω ψυχιατρικής μέ τήν ύπαρξιακήν σκέψιν. Γύρω άπό τό 
σημεΐον αύτό οίκοδομεΐται ή έννοια τής άποξενώσεως εις τήν Horney καί εις τούς 
ύπαρξιακούς φιλοσόφους καί λογοτέχνας.

I. Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΠΑΦΟΣ»
Τόεύρετήριογ είναι διαχωρισμένο εις δύο μέρη. Τό μεν πρώτο μέρος άποτελεΐται άπό τό 

γενικό αλφαβητικό ευρετήριο κατά συγγραφέα καί ειδικά θέματα, τό δέ δεύτερο άπό πλατιά 
θέματα, τά άξής: Ποίησή (Πμ.), Θέατρο (Θτιρ.), Διήγημα (Δγμ.), Πρόζα (Πρζ.), Μελέτη 
(Μλτ.), Λαογραφία (Λαογρ.), Κριτική Βιβλίου, Ποικίλα (Πκλ.), Έπιστολαί (Έπστλ.), 
Εικόνες (είκ.).

Ή κατάταξη έγινε λέξη προς λέξη χωρίς νά λαμβάνεται ύπ’ όψη τό άριθρον.
’Αρκετούς ξένους συγγραφείς, τθ)ν όποιων τό όνομα δέν ήτο δυνατό νά χρησιμοποιηθή 

ώς ταξινομική λέξη, μετάφρασα ο*τά  Ελληνικά, ειδικός δέ κατάλογος τών ονομάτων των δί
δεται μετά τό γενικό αλφαβητικό εύρετήιριο.

Θεωρώ υποχρέωσή μου νά έκφράσω, τις ευχαριστίες μου προς τήν κα Γεωργία Καράλλη, 
τής οποίας ή βοήθεια υπήρξε πολύτιμη εις τήν σύνταξη τοΰ ευρετηρίου τούτου.
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Γιαννίδης, Λ.: ΚΓ ήρθεν ώς πάντα ή άνοιξη 

(Πμ.), Ε', 285.
Γιαννίδης, Λ.: Κινηματογράφος: Κριτική έργων, 

Α', 29, 69, 70, 103, 148, 364.
Γιαννίδης, Λ.: Κράλη, Μ.: Ταξίδι στή γυμνή χρο

νιά, Β', 417.
Γιαννίδης, Λ.: Κύπρος Χρυσάνθης (Μλτ.), Ε', 335.
Γιαννίδης, Λ.: Λαμπίκη, Δ.: Έλληνίδες ποιήτριες, 

Α', 362.
Γιαννίδης, Λ.: Λουκής ’Ακρίτας (Μλτ.), Ε', 256.
Γιαννίδης, Λ.: Μαλάνου, Τ.: Κριτικά Δοκίμια, Ε', 

311.
Γιαννίδης, Λ.: Μελά, Σ. : Κουβέντες του Φουρτού- 

νιο, Β', 204.
Γιαννίδης, Λ.: Μελά, Τ. : Ροδοπέταλα, Ε', 323.
Γιαννίδης, Λ.: Μελά, Τ.: Στοχασμοί, Β', 285.
Γιαννίδης, Λ.: Μεσόγειο (Πμ.), Β', 197.
Γιαννίδης, Λ.: Ξανθάκη' ’Αποκαθήλωση, Δ', 175.
Γιαννίδης, Λ.: Οικονόμου: Τοπεΐα, Β', 416.
Γιαννίδης, Λ.: Όχτάστιχα (Πμ.), Δ', 4.
Γιαννίδης, Λ.: Περάνθη, Μ.: «Πρώτα τραγούδια», 

Γ', 115.
Γιαννίδης, Λ.: Τά περασμένα (Πμ.), Δ', 3.
Γιαννίδης, Λ.: Περαστική (Πμ.), Α', 57.
Γιαννίδης, Λ.: Πιερίδη: Δέκα τραγούδια, Ε', 283.
Γιαννίδης, Λ.: Σάλπισμα (Πμ.), ΣΤ', 70.
Γιαννίδης, Λ.: Σαράντη: Διάχυτες αίστήσεις, Ε', 

342.
Γιαννίδης, Λ.: Σφακιανάκη: Σκέψη καί ποίηση, Ε', 

339.
Γιαννίδης, Λ.: Τετράστιχο (Πμ.), Β', 9.
Γιαννίδης, Λ.: Τόσο δέν κλαϊμε θάνατε (Πμ.), ΣΤ', 

53.

Γιαννίδης, Λ.: Τραγούδι τών μοναχικών παιδιών 
(Πμ.), ΣΤ', 116.

Γιαννίδης, Λ.: Τσιρμπέα, Α. : Ανήσυχα βράδυα, 
Β', 286.

Γιαννίδης, Λ. : Τύψη (Πμ.), Δ', 3.
Γιαννίδης, Λ.: «Υπόμνηση» γιά τις Παλαμικές γιορ

τές (έπστλ.), Α', 103.
Γιαννίδης, Λ.: Φθινοπωρινό (Πμ.), Α', 202.
Γιαννουκάκη: Λιμάνι (είκ.), Δ', 100.
Γιαπανάς, X.: ‘Η αχτίνα τοΰ ήλιου (Πρμθ.), Β', 

141.
Γιαπανάς, X.: Τό βασιλόπουλλον (Πρμθ.), Β', 51.
Γιαπανάς, X.: Ό Γρυσοπετασμένος (Πρμθ.), Α', 

377.
Γιολάντης. Φ. : Στήν κάμαρά μου (Πμ.), Α', 141.
Γκόλφης, Ρ.: Πενήντα χρόνια άπό τό ταξίδι (Πκλ.), 

Ε', 7.
Γκόλφης, Ρήγας, (είκ.), Ε', 57.
Γκόρκυ, Μ.: ‘Ιστορία ένός ηρώα (Δγμ.), Δ', 282.
Γκόρκυ, Μ.: (Μλτ.), Α', 328, 350.
Γκόρκυ, Μ.: (είκ.), Α', 350.
Γκρεζάκ, Π.: ‘Η πεζογραφία τοΰ Βαλδασερίδη 

(Μλτ.), Β', 395.
Γκρεζάκ, Π.: Ή ποίησις τοΰ Βαλδασερίδη (Μλτ.), 

Β', 392.
Γκρότζ, Α. (είκ.), Δ', 133.
Γλαυκίας, Α. : Ή άξία τών βροχών τής άνοιξης 

(λαογρ.), Α', 348.
Γληνός, Δ.: (Μλτ.), θ', 95.
Γλωσσικό ζήτημα (Μλτ.), Ε', 143.
Γούρρι: Τοπωνυμίαι (λαογρ.), ΣΤ', 158.
Γρηγόριος, Ηγούμενος: Δύο Έπωδαί, Ε', 360, 

ΣΤ', 45.
Γρηγόριος Ε” ‘Ηγούμενος: Ό Παπά-Χαρίτος 

(Μλτ.), Ζ', 32, 57.
Γρυπάρης, ’Ιωάννης (Πκλ.), Ζ', 141.
Γυναίκα καί ποίηση (Μλτ.), ΣΤ', 171.
Γυρνώντας άπ’ τό μόλο (είκ.), Α', 368.

Δ
Daily Telegraph: Μάξιμ Γκόρκυ (Μλτ.), Α', 350.
Δαλλάς, Γιάννης: Σοννέτα δίστιχα (Πμ.), ΙΑ', 184.
Δάντης, (Μλτ.), Α', 42.
Davies W. Η.: Εκστάσεις (Πμ.), μετ. Γιαννίδη, 

Α', 338. ’
Davies, W. Η.: Σχολή (Πμ.), μετ. Περνάρη, 

Α', 120.
Dawkins, R.: (Πκλ.), Γ', 179.
Δεισιδαιμονίαι (λαογρ.), ΣΤ', 106, θ', 27.
Δεκέμβρης (λαογρ.), Α', 112.
Delcourt: <Η γέννηση τής τραγωδίας (Πκλ.), Α', 

370.
Δημάκης, Μηνάς: Έδώ μέ σκέπη (Πμ.), ΙΑ', 114.
Δημάκης, Μ.: ’Ελεγεία (Πμ.), Β', 345.
Δημητριάδης, Κ.: Πνευματική κίνησις τής Κύπρου 

καί ειδήσεις (Πκλ.), Η', 49, 99, 146.
Δημοτικά Τραγούδια (Μλτ.), Α', 12.
Δημοτική γλώσσα (Μλτ.), Δ', 531, Ε', 41, 48, 68.

174 175

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Δημοτική καί θέατρο (Μλτ.), Ε', 31.
Δημοτική καί Κυβερνητικά κείμενα (Πκλ.), Α', 185.
Δημοτική ποίηση (Μλτ.), Α', 76.
Δημοτικιστές (Μλτ.), Ε', 93.
Διγενής ’Ακρίτας (λαογρ.), ΣΤ', 18.
Διερώνα: Τοπωνύμια (λαογρ.), ΣΤ', 65.
Δικόγραφα (Μλτ.), Ε', 102.
Δικταΐος, ’Άρης: Christ Kinin (Πμ.), ΣΤ', 17.
Δικταΐος, "Αρης: Τό έρωτικό τραγούδι (Πμ.), 

ΙΑ', 13.
Δικταΐος, "Αρης: Οί καμπάνες (Πμ.), ΙΑ', 10.
Δικταΐος, "Αρης: Πώς πλήττω (Πμ.), ΙΑ', 12.
Δικταΐος, "Αρης: Φθινόπωρο άρρωστο (Πμ.), ΙΑ', 

11.
Δικταΐος, Α.: Φθινόπωρο 1937 (Πμ.), Γ', 126.
Δικταΐος. "Αρης: Χαΐρε (Πμ.), ΙΑ', 13.
Δικταΐος, Α. : ‘Ωραιοπαθής (Πμ.), Β', 349.
Διονύσιος, ό Μαρεώτιδος (Πκλ.), Ζ', 195.
Δίστιχα (λαογρ.), I', 20, 25, 28, 31, 34, 181, 

ΙΑ', 73.
Δίστιχα, Κυπριακά (Πμ.), Η', 83, θ', 137, 156, 

157, 179, 188.
Δόξας, Τάκης: ’Επωδός (Πμ.), ΙΑ', 113.
Δρίβας, Α.: (Πκλ.)', Ζ', 142.

Drinkwater, John:
Κοτσύφι (Πμ.), μετ. Περνάρη, Α', 119.

Drinkwater, John:
Κυρία Ούΐλλοου (Πμ.), μετ. Περνάρη, Α', 119.

Δρουσιώτης, Π.: ’Αγάπησα (Πμ.), Ζ', 146.
Δρουσιώτης, Π.: ’Από τές θείες βλαστήμιες (Πμ.), 

Η', 101.
Δρουσιώτης, Π.: Τά βελούδινα μάτια σου (Πμ.), 

Ζ', 60.
Δρουσιώτης, Π.: Γυρνώ (Πμ.), ΙΑ', 4.
Δρουσιώτης, Π.: Ή δόξα τοΰ Φθινόπωρου (Πμ.), 

I', 76.
Δρουσιώτης, Π.: Είπες (Πμ.), ΣΤ' 209.
Δρουσιώτης, Π.: Ελλάδα (Πμ.), Γ, 49.
Δρουσιώτης, Π.: θυμάμαι (Πμ.), Ζ', 49.
Δρουσιώτης, Π.: Ή θύμηση (Πμ.), Ζ', 114.
Δρουσιώτης, Π.: Κλείνω (Πμ.), θ', 51.
Δρουσιώτης, Π.: Λυτρωμός (Πμ.), Η', 149.
Δρουσιώτης, Π.: Μεγάλοι θεοί (Πμ.), θ', 147.
Δρουσιώτης, Π.: Οί μέρες μας (Πμ.), ΣΤ', 93.
Δρουσιώτης, Π.: Μιά θλιβερή ιστορία (Πμ.), Ζ', 

145.
Δρουσιώτης, Π.: Μιά νύχτα τοΰ Ιουλίου (Πμ.), 

θ', 98.
Δρουσιώτης, Π.: Μιά πονεμένη άγάπη (Πμ.), 

ΣΤ', 161.
Δρουσιώτης, Π.: Ή μπαλάντα τής ’Αθήνας (Πμ.), 

I', 21.
Δρουσιώτης, Π.: 'Ο μύστης (Πμ.), I', 169.
Δρουσιώτης, Π.: Μυστικοί σταυροί (Πμ.), Ζ', 114.
Δρουσιώτης, Π.: Νοσταλγία (Πμ.), ΙΑ', 53.
Δρουσιώτης, Π.: Οίδίπους (Πμ.), I', 97.
Δρουσιώτης, Π.: ’Ορθρινά τελέσματα (Πμ.), ΙΑ', 

105.

Δρουσιώτης, Π.: Τό περασμένο καλοκαίρι (Πμ.), 
Η', 3.

Δρουσιώτης, Π.: Σ’ άποχαιρετώ (Πμ.), ΣΤ', 93.
Δρουσιώτης, Π.: Τά τελευταία μου δάκρυα (Πμ.), 

Ζ’, 113.
Δρουσιώτης, Π.: Τόσο μόνος (Πμ.), 1', 1.
Δρουσιώτης, Π.: Φώς μελαγχολικό (Πμ.), ΙΑ', 157.
Duff, Grant:

Τ’ άστέρι πού χορεύει (Πμ.), μετ. Περνάρη, 
Α', 216.

Duff, Grant:
Καλυψώ, (Πμ.), μετ. Περνάρη, Α', 217.

Duff, Grant: (Μλτ.), Α', 215.
Duff, Grant: (είΚ·)> Α' > 215.
Durtain, Luc:

Ό Μάρκος Αύρήλιος στά χρόνια τοΰ Χίτλερ 
(Πκλ.), Στ', 34, (μετ. Φρ. Βράχας).

Δωδεκάλογος τοΰ Γύφτου (Μλτ.), Α', 255.

Ε

Ε., Α. : Άνθία, Τ. : 'Ελλάδα, ΙΑ', 98.
Ε., Α. : ΚαμαρινοΟ, Κ.: Ελεγεία, ΙΑ', 100.
Ε., Α. : Κράλη, Μ.: ’Επιτάφιος, ΙΑ', 151.
Ε., Α.: Κωνσταντή, Γ. : Σεμνοί στίχοι, ΙΑ', 99.
Ε., Α.: Λυμπουρίδου, Λ.: Γαλάζια όνειρα, I', 167.
Ε., Α. : Ρωσσίδη, I.: Στεριανά κύματα, I', 169.
Έγγαδί: άμπέλια (Μλτ.), I', 32.
’Έγκωμη: Τοπωνύμια (λαογρ.), Ε', 132, 149.
’Εγκώμια Μ. Παρασκευής (Μλτ.), Γ', 284.
’Εθνικόν θέατρον: Παραστάσεις (Πκλ.), IB', 87.
’Εκκλησία ’Αγγλίας (Μλτ.), I', 102.
’Εκκλησία Κύπρου: Τουρκοκρατία (Μλτ.), Α', 200.
’Εκκλησιαστική μουσική (Μλτ.), Δ', 260.
Έλιτζιών, Μονή: (Μλτ.), Ζ', 86, 109.
‘Έλληνες ζωγράφοι: "Εκθεση (Πκλ.), Δ', 405.
’Εμφύλιος πόλεμος (Μλτ.), θ', 187.
Έξαδάκτυλος, X.: Κυπριακές καιρικές παροιμίες 

(λαγρ.), Α', 348.
Έξαδάκτυλος, X.: Ό Μάρτιος (λαογρ.), Ε', 227.
Έξαδάκτυλος, Χρ. : ‘Ο Μαυρουδής (Πμ.), ΣΤ' 123.
Έξαδάκτυλος, X.: Παροιμίες γιά τόν καιρό 

(λαογρ.), Γ', 35, 297, Ε', 134, ΣΤ', 25, 80.
Έξαπτέρυγα (Μλτ.), θ', 92.
’Εξόριστοι (Μλτ.), Η', 46.
Επιγραφές (Μλτ.), Ζ', 194.
’Επιστήμη καί ποίηση (Μλτ.), ΣΤ', 102.
Ερμής (Μλτ.), I', 91.
‘Έρικ, Ρ.: Στ’ άσφοδείλια (Πμ.), μετ. Α. Περνάρη, 

Δ', 418.
Εύγενίου, Άντωνάκης: Οί άποτυχημένοι θεατρίνοι 

(Πμ.), θ', 118.
Εύγενίου, Άντωνάκης: Κωστής Παλαμάς (Πμ.), 

Η', 67.
Εύγενίου, Άντωνάκης: Στοΰ Πάρκου τις σκιές (Πμ.), 

θ', 31.
Έφταλιώτης, Α.: (Πκλ.), Ε', 118.
Εφτάνησα: Άγγλοκρατία: Ποινές (Μλτ.), Ε', 264.

ζ

Ζαχαριάδης, Ε. : ‘Η παράκληση τοΰ Ναοΰ (Μλτ.), 
Στ', 178.

Ζηλώρης, Α.: Ή ιστορία ένός πετεινοΰ (Δγμ.), 
Α', 94.

Ζήνων, Α.: Τά λουρκά (λαογρ.). Β', 27.
Ζώης, Λ.: ’Επιστολή έκ Κύπρου τοΰ 1779, (Πκλ.), 

Ε', 221.
Ζώης, Λεωνίας X.: Πανηγύρια (λαογρ.), ΙΑ', 19.
Ζώρας, Γ.: ’Επαρχία καί πνευματική ζωή (έπστλ.), 

Β', 25.
Ζώρας, Γ. : Αί περί τέχνης θεωρίαι τοΰ Κάλβου 

(Μλτ.), Β', 181.
Ζώρας, Γ. : (Πκλ.), Β', 203.

Η

Ήλέκτρας, μονόλογος (Μλτ.), IB', 73.
Ήλιάδης, Γ. : ’Άγγελος Προκοπίου (Μλτ.)’ Ε', 

337.
Ήλιάδης, Γ.: Τοΰ θανάτου (Πρζ.), Β', 20.
Ήλιάδης, Γ.: Ό ποιητής τής Κυπριακής ψυχής 

(Μλτ.), Β', 77.
Ήλιάδης, Γ. : Τό ποιητικό έργο τοΰ Βαλδασερίδη 

(Μλτ.), Β', 383.
Ήλιάδης, Ν. Σ.: Ό Όθέλλος καί ό Cristoforo 

Moro (Μλτ.), Ζ', 107.
Ήλιάδης, Ν. Σ.: Οί τρεις μάγοι (Μλτ.), Η', 20.
Ήλιάδης, Ν. Σ.: Ψυχολογική καί αισθητική άνά- 

λυσις τής Ζ' Ίλιάδος (Μλτ.), Ζ', 125.
Ήλιάδης, Ν. Σ.: Ψυχολογική καί κριτική άνάλυση 

τοΰ Όθέλλου (Μλτ.), ΣΤ', 114, 129, 150, 161, 
181, 193, 209.

Ησίοδος: θεογονία (Πμ.), μετ. Βράχα, ΣΤ', 200.

θ

θανατικό, Μεγάλο (Μλτ.), Ζ', 68.
θεατρικά έργα καί ποίηση (Μλτ.), ΣΤ', 190.
θέατρο (Μλτ.), Δ', 157.
θέατρο έπιθεωρήσεων (Μλτ.), θ', 37.
θέατρο καί Δημοτική (Μλτ.), Ε', 31.
θεατρόφιλος: ‘Ο Άμλετ άπ’ τό θίασο Old Vic 

(Πκλ.), Δ', 176.
θεοδωρίδης, I.: Άπογοήτεψη (Πμ.), Δ', 131.
θεοδωρίδης, I.: Βέβηλος (Πμ.), Γ', 300.
θεοδωρίδης, I.: Γιορτάσι (Πμ.), Δ', 131.
θεοδωρίδης, I.: Καλότυχοι (Πμ.), Δ', 131.
θεοδωρίδης, I.: Νοσταλγία τής Αθήνας (Πμ.), 

Β', 133.
θεοδωρίδης, I.: Πρωτοβρόχια (Πμ.), Β', 17.
θεοδωρίδης, I.: Φόβος (Πμ.), Β', 17.
Θεόκριτος: Κηριοκλέπτης (Πμ.), μετ. Παναγιωτο-

πούλου, Γ', 169.
Θεόκριτος: Κώμος (Πμ.), μετ. Παναγιωτοπούλου, 

Ε', 185.
θησεύς, Θεόφιλος (Πκλ.), Α', 81.
θησεύς, Νικόλαος (Πκλ.), Α', 81.
θίασος Κατερίνας (Πκλ.), IB', 36.

’Ιακωβίδη, Λιλή: θύμηση (Πμ.), Β', 249.
’Ιάκωβος Β', αρχιεπίσκοπος (Πκλ.), Δ', 245.
’Ιατρικόν βιβλίον, Ελληνικόν (Μλτ.), Γ', 315.
Ιερόν τής Αφροδίτης (είκ.), Α', 225.
‘Ικαρος: ’Ερωτικός μονοΛογος (Πρζ.), Α', 290.
‘Ίκαρος: Παραλήρημα (Πρζ.), Α', 60.
‘Ίκαρος: Παφιακές άκρογιαλιές (Πρζ.), Α', 101.
Ίλιάς, Ζ': άναλυσις (Μλτ.), Ζ', 125.
Ίντιάνος, Α.: (Πκλ.), Β” 60, 113, 144, 209, 374, 

375, Δ', 245, 350, 351, 412.
Ιταλική γλώσσα (Πκλ.), Α', 102.
Ιταλική λογοτεχνία (Μλτ.), Α', 42.
Ίωνίδης, Π.: . Πρώτα δικούς μας (έπιστολ.), Α', 

146.

Κ

Κ.: Σπανοπούλλου, Γ.: Ή λαϊκή Ιατρική έν Κύ- 
πρω, Α', 106.

Κ., I.: Καλλιτεχνικά ζητήματα καί θέματα (έπστλ.), 
Α', 222.

Κ ., I.: Τά πενηντάχρονα τοΰ Παλαμά (έπστλ.), 
Α', 151.

Καββαδάς, θ.: Ό κ. Κροντηράς καί ή Κύπρος 
(Πκλ.), Γ', 269.

Καββαδίας, Ν.: Coaliers (Πμ.), Γ', 7.
Καθαρεύουσα (Μλτ.), Ε', 9.
Καθαρευουσιάνοι (Μλτ.), Ε', 93.
Κακουλλής, Κ.: Συναυλία Κασσινοπούλου (Πκλ.), 

Δ', 178.
Καλαμπούσης, Α.: Μπετόβεν (Πμ.), ΙΑ', 22.
Καλαμπούσης, Α.: Στοΰ λιμανιοΰ τήν άκρη (Πμ.), 

ΙΑ', 23.
Καλαμπούσης, Α. : Τετράστιχα (Πμ.), Β', 116.
Κάλβος, Α. (Μλτ.) Β', 181.
Καλικάντζαροι (λαογρ.), Α', 127.
Καλιόρης, Ο.: Χινοπωρινό βράδι (Πμ.), Δ', 336.
Καλλιτέχνες υπό Σοβιετικό καθεστώς (Μλτ.), IB', 

27.
Καλλιτεχνικά θέματα (έπστλ.), Α', 222.
Καμπούρογλου, Δ. (Πκλ.), Ζ', 140.
Κάνθος, θ.: Γεωργικές συνήθειες πού μέ τά χρόνια 

χάνονται (λαογρ.), ΣΤ', 107.
Κάνθος, θ.: Ψαγνόγιαννος (Πμ.), ΣΤ', 23.
Κάνθος, Τηλ.: Δ. θ. Λιπέρτης, (ξυλογρ.), IB', 65.
Κάνθος, Τηλ.: «Χωρικός, ξυλογρ., Ε', 240.
Καπνουκάγιας, X.: Ή έκ τών λατινικών ώφέλεια 

(Μλτ.), Β', 262.
Καρ., Φιλ.: Γιατί; (Πμ.), Α', 283.
Kara, Η.: La muse fidele (Πμ.), Ζ', 121.
Καρά, Ε. (Μλτ.), Γ', 333, Ζ', 122.
Καραγιαννάκης, X.: Ή ποίηση τοΰ Λιπέρτη (Μλτ.), 

Β', 92.
Καρανικόλα, Λ.: Αγάπης ώρα (Πμ.), Ε', 203.
Καρανικόλα, Λ.: Γιά κοίτα πώς μεγάλωσες (Πμ.), 

Ε', 285.
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Καρανικόλα, Λ.: Οί έχθροί τής δημοτικής, (Μλτ.), 
Ε', 41.

Καρανικόλα, Λ.: Κατάπτωση (Πμ.), Δ', 101.
Καρανικόλα, Λίλα: Μιά ζωή χαμένη (Δγμ.), Γ',26.
Καρανικόλα, Λίλα: Μπουμπουκάκια (Πμ.), ΣΤ', 44.
Καρανικόλα, Λ.: Ξύπνημα (Πμ.), Δ', 509.
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«Πάφος»: Γιαννίδης Έλισσαϊος (Πκλ.), Ζ', 142.
«Πάφος»: Ή γλώσσα μας (Πκλ.), Α', 26.
«Πάφος»: Γρυπάρης, ’Ιωάννης (Πκλ.), Ζ', 141.
«Πάφος»: Δ. Λιπέρτης, «Κυπριακά Χρονικά» (Πκλ.), 

Γ', 264.
«Πάφος»; Ό δήθεν κριτικός άναλογιζόταν κάτι άλλο 

(Πκλ.), Β', 375.
«Πάφος»: ‘Ο δήθεν κριτικός ’Ινδιάνος γίνεται και 

κριτικός κηδειών (Πκλ.), Β', 374.
«Πάφος»: Ό δήθεν κριτικός καί ή έπιστολογραφία 

(Πκλ.), Β', 374.
«Πάφος»: Ό δήθεν κριτικός και τ’ αύτοκίνητα 

(Πκλ.), Β', 375.
«Πάφος»: Ή δημοτική κι’ ό κ. Μεταξάς (Πκλ.), Δ', 

27.
«Πάφος»: Ή δημοτική στά Κυβερνητικά κείμενα 

(Πκλ.), Α', 185.
«Πάφος»: Οί διαλέξεις τοΰ Παγκυπρίου (Πκλ.), 

Δ', 54.
«Πάφος»: Δυό πού δεν καταλαβαίνουν τή γλώσσα 

τους (Πκλ.), Δ', 133.
«Πάφος»: Ειδήσεις (Πκλ.), Α', 37, 106, 150,

195, 227, 297, 329, 366, 395, Γ', 207, 272, 
324, 383, ΣΤ', 176, Γ, 46, 118, 163, 168, 
Η', 146, 196.

«Πάφος»; Ειδήσεις καί Σχόλια (Πκλ.), Ε', 182, 
218, 236, 258, 284, 353, 376, Δ', 31, 57, 97, 
132, 182, 252, 306, 353, 414, 462, ΙΒ', 42, 
90.

«Πάφος»; "Ενα άνέκδοτο (Πκλ.), Α', 186.
«Πάφος»; ‘Ένα έτος (Πκλ.), Α', 391.
«Πάφος»; "Ενας άκόμη χρόνος (Πκλ.), Δ', 27.
«Πάφος»: "Ενας γάλλος γιά τή νεοελληνική λογο

τεχνία (Πκλ.), ΙΒ', 40.
«Πάφος»; "Ενας φωτεινός αιώνας (Πκλ.), Β', 281.
«Πάφος»; Ή έκδοσή μας (Πκλ.), Α', 26, 68.
«Πάφος»; ’Ελευθέριος Βενιζέλος (Πκλ.), Α', 228.
«Πάφος»; ’Επαρχία καί πνευματική ζωή (Πκλ.), 

Β', 64.
«Πάφος»; ’Επαρχία καί πνευματική ζωή — Μουσι

κή κίνηση (Πκλ.), Α', 362.
«Πάφος»; ’Επιθεώρηση τοΰ Τύπου, (Πκλ.), Α', 36, 

73, 107, 150, 192, 297, 329, 365.
«Πάφος»; ’Επικριτής άγνοώντας τά κατά Γάσπαρην 

(Πκλ.), Β', 375.
«Πάφος»; ’Επιστημονικά! άνακοινώσεις (Πκλ.), Η', 

96.

«Πάφος»; 'Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (Πκλ.), 
Α', 394.

«Πάφος»; Έφταλιώτης, Πάλλης, Ψυχάρης (Πκλ.), 
Ε', 118.

«Πάφος»; θ. Βορέας (Πκλ.), Γ', 377.
«Πάφος»; θάνατος τοΰ “Libre" (Πκλ.), Β', 25.
«Πάφος»; θεατρικές Ειδήσεις (Πκλ.), ΙΒ', 21.
«Πάφος»; Ιταλία: Βιβλία (Πκλ.), 36, 194.
«Πάφος»; Ό Καθ. Ράνσιμαν (Πκλ.), 1', 112.
«Πάφος»; Τό καθήκον τής Κύπρου (Πκλ.), Β', 

375.
«Πάφος»; Ή καθημερινή έφημερίδα (Πκλ.), Β',

333.
«Πάφος»; Καί γιά κάποιο κριτικό (Πκλ.), Ε', 310.
«Πάφος»; Κ’ οί καθηγητές (Πκλ.), Ε', 230.
«Πάφος»; Καί κάποιος άνωνυμογράφος (Πκλ.), 

Ε', 231.
«Πάφος»; Καί λίγη μέριμνα (Πκλ.), Α', 329.
«Πάφος»; Καμπούρογλου, Δημήτριος (Πκλ.), Ζ', 

140.
«Πάφος»; Κιτίου Νικόδημος (Πκλ.), Β', 410.
«Πάφος»; Κλέων Παράσχος (Πκλ.), Γ', 40.
«Πάφος»; Ή κριτική τών γεγονότων καί ζητημά

των (Πκλ.), Γ', 108.
«Πάφος»; Κρίσεις γιά τό έργο τοΰ Γ. Α. Μαρκίδη 

(Πκλ.), Η', 97.
«Πάφος»; Κυπριακές εφημερίδες (Πκλ.), ΣΤ', 160, 

176, 192, 208.
«Πάφος»; Κυπριακή Λαογραφία (Πκλ.), Α', 103.
«Πάφος»; Ό κ. Άνθίας κ’ οί πρωτοβουλίες του 

(Πκλ.), Ε', 324.
«Πάφος»; Ό κ. Βορέας (Πκλ.), Α', 329.
«Πάφος»; Ό κ. Morton στήν Κύπρο (Πκλ.), Α', 

69.
«Πάφος»; Ό κ. Περνάρης γιά τόν κ. Αίμ. (Πκλ.), 

Γ', 370.
«Πάφος»; Ό κ. Πώπ κ’ ή δημοτική (Πκλ.), Δ', 28.
«Πάφος»; Λογοκλοπές καί λογοκλοπές (Πκλ.), 

Δ', 28.
«Πάφος»; Λογοκλοπή (Πκλ.), Β', 333.
«Πάφος»; Λογοτεχνική γωνιά (Πκλ.), Β', 25.
«Πάφος»; Μαλακάσης, Μ. (Πκλ.), Η', 45.
«Πάφος»; Μαξίμ Γκόργκυ (Πκλ.), Α', 328.
«Πάφος»; Ό Μαρεώτιδος Διονύσιος (Πκλ.), Ζ', 

195.
«Πάφος»; Μαρκίδης, Μεν. (Πκλ.), Ζ', 197.
«Πάφος»; Μετά τήν τρικυμία (Πκλ.), Γ', 39.
«Πάφος»; Μιά έκκληση τής «Πάφου» (Πκλ.), Α', 

195.
«Πάφος»; Τό μνημόσυνο Β. Μιχαηλίδη (Μλτ.), 

Ε', 307.
«Πάφος»; Μορφές (Πκλ.), Β', 280.
«Πάφος»; Μουσικές άκροάσεις Σπανδωνίδου (Πκλ.), 

Γ', 39.
«Πάφος»; Ή μουσική μας κίνηση (Πκλ.), Δ', 28.
«Πάφος»; Οί Μπολσεβίκοι κΓ ό Τολστόη (Πκλ.), 

Α', 184.

«Πάφος»; Νέα βιβλία (Πκλ.), Α', 36, 73, 106, 
149, 196, 227, 297, 330, 366, 395, ΣΤ' 160, 
192, Η', 100, I', 48, 119, 163.

«Πάφος»; Ή Νέα 'Εστία (Πκλ.), Α', 185, Ε', 
139.

«Πάφος»; Νέα Μουσική Σκηνή (Πκλ.), Α', 395.
«Πάφος»; Νεοελληνικά σημειώματα (Πκλ.), Β', 

280.
«Πάφος»; Οί νέοι (Πκλ.), Β', 280.
«Πάφος»; Οί νέοι μας (Πκλ.), Α', 26.
«Πάφος»; 'Ο Ντ’ Άννούτσιο κι’ ή Κύπρος (Πκλ.), 

ΙΒ', 41.
«Πάφος»; Ντόπιες ειδήσεις (Πκλ.), ΙΒ', 63.
«Πάφος»; "Οπου ό Άνθίας φιλολογεί (Πκλ.), Γ', 

357.
«Πάφος»; "Οπου ό ναύτης πελαγώνει (Πκλ.), Β', 

281.
«Πάφος»; ’Οργάνωση Λειτουργών Μέσης Παιδείας 

(Πκλ.), Δ', 54.
«Πάφος»; Ούκ έά αύτόν καθεύδειν (Πκλ.), Δ', 52.
«Πάφος»; Παλαμικά μνημόσυνα (Πκλ.), Η', 96.
«Πάφος»; Παλαμάς, Κ. (Πκλ.), Η', 43.
«Πάφος»; Παλαμάς, — Μαβίλης (Πκλ.), Ε', 119.
«Πάφος»; Πανελλήνια Φιλολογικά Πένθη (Πκλ.), Ζ', 

140.
«Πάφος»; Τά πενηντάχρονα τοΰ Π. Γυμνασίου 

(Πκλ.), Η', 91.
«Πάφος»; Περιοδικά καί έφημερίδες (Πκλ.), ΣΤ', 

52, 91.
«Πάφος»; «Πνευματική Ζωή» (Πκλ.), Δ', 132.
«Πάφος»; Πνευματική καί καλλιτεχνική ζωή (Πκλ.), 

ΙΒ', 41.
«Πάφος»; Πνευματική κίνησις Κύπρου καί ειδήσεις 

(Πκλ.), Ζ', 47.
«Πάφος»; Τό ποίημα τοΰ Μιχαηλίδη (Πκλ.), Α', 

186.
«Πάφος»; Πολλά λόγια (Πκλ.), Β', 280.
«Πάφος»; Πολυλάς (Πκλ.), Ε', 116.
«Πάφος»; Rudyard Kipling (Πκλ.), Α', 184.
«Πάφος»; Σκανδυναυΐα — Βέλγιο (Πκλ.), Α', 72.
«Πάφος»; Σολωμός, Λάσκαρης (Πκλ.), Ε', 113.
«Πάφος»; Σοφιανός, Καταρτζής, Βηλαράς (Πκλ.), 

Ε', 111.
«Πάφος»; I. Συκουτρής (Πκλ.), Β', 411.
«Πάφος»; Οί συνεργάτες μας (Πκλ.), Α', 103.
«Πάφος»; Τ. Ξηρέλλης (Πκλ.), Γ', 383.
«Πάφος»; Τέσσερα χρόνια (Πκλ.), Δ', 531.
«Πάφος»; Τό τεύχος τής δημοτικής (Πκλ.), Δ', 531.
«Πάφος»; Τιμές στόν Λιπέρτη μας (Πκλ.) Α', 292.
«Πάφος»; Τορναρίτης, Γιάγκος (Πκλ.), Ζ', 111.
«Πάφος»; Τραυλαντώνης, Άντ. (Πκλ.), Η', 45.
«Πάφος»; 314X22 (Πκλ.), Ε', 230.
«Πάφος»; Τυπάλδος (Πκλ.), Ε', 114.
«Πάφος»; Ό Τύπος (Πκλ.), ΙΒ', 64, Γ', 57, 116, 

208, 325, 383.
«Πάφος»; Υπενθυμίζουμε (Πκλ.), Δ', 95.
«Πάφος»; Τά ύπονοούμενα κ’ οί ύπαινιγμοί (Πκλ.), 

Ε', 324.

«Πάφος»; Φιλήντας (Πκλ.), Ε', 120.
«Πάφος»; Φιλολογικά Πένθη (Πκλ.), ΣΤ', 91.
«Πάφος», Φιλολογ. σελίδες (Πκλ.), Β', 280.
«Πάφος»; Φιλολογικό μνημόσυνο Λιπέρτη (Πκλ.),

Γ', 40, Ε', 324.
«Πάφος»: Φιλολογικός διαγωνισμός τοΰ ’Αρχιεπι

σκόπου Κυρίλλου Γ' (Πκλ.), Ζ', 78.
«Πάφος»; Ή φωτογραφία τοΰ Μιχαηλίδη Βασίλη 

(Πκλ.), Α', 225.
Π. Δ. Ο.: "Εκκληση πρός τούς δασκάλους (Πκλ.), 

ΣΓ', 225.
Πεγιώτης, Α. : ’Ανάξια (Πμ.), Α', 206.
Πεγιώτης, Α.: Γραφτό (Πμ.), Β', 123.
Πεγιώτης, Α.: Πολιτικοί κατάδικοι (Πμ.), Ζ', 54.
Πεγιώτης, Α. : Συμβολικά, Ρουμπαγιάτ (Πμ.), Α', 

67, 276.
Peel, George: ’Ανατολή (Πρζ.), Δ', 326.
Peel, George: L' appel (Πμ.), Δ', 156.
Peel, George: Βαλδασερίδη: Offrande a Pomone· 

Δ', 176.
Peel, George: Chant (Πμ.), Δ', 22.
Peel, George: Μονοτονία (Πμ.), Δ', 42.
Peel, George: Σ«ν πεθάνω (Πμ.), θ', 26.
Peel, George: Τραγούδι (Πμ.), θ', 82.
Πεζάρος, Μ.: Τό σπίτι τής Γερμανικής Τέχνης 

(Πκλ.), Β', 367.
Πεπόνια καί ντομάτες, (είκ.), Α', 300.
Πέρδικα, Νίκη: .θήνα (Πμ.), Β', 222.
Πέρδικα, Νίκη; ’Αθήνα (Πμ.), Β', 222.
Πέρδικα, Νίκη: Πόθος (Πμ.), Ε', 263.
Πέρδικα, Νίκη: Ό σκοπός τής ζωής (Πμ.), Β', 16.
Πέρδικα, Νίκη: Τεμπελόσκυλο (Δγμ.), Γ', 71.
Πέρδικα, Νίκη: Φαντασία (Πμ.), Γ', 290.
Πέρδικα, Νίκη: Τά χέρια (Πμ.), Δ', 38.
Πέρδικα, Νίκη: Χριστουγενιάτικος θάνατος (Δγμ.), 

Β', 119.
Περνάρης, Α.: "Αγρα, Τ.: Καθημερινές, Ε', 216.
Περνάρης, Α.: ’Ακρίτας, I.: Ό Κάμπος, Α', 292.
Περνάρης, Α.: Άκροχάραμα (Πμ.), Γ', 375.
Περνάρης, Α.: ’Αλεξίου, Μ.: «Μυστικός Δεΐπνος», 

Γ', 320.
Περνάρη, Α.: Άνθία, Τ.: Ό Γιόκας μας, Α', 189.
Περνάρης, Α. : Άνθία, Τ.: Δημοπρασία, Α', 104.
Περνάρης, Α.: Άνθία, Τ.: «"Εξοδος», Γ', 48.
Περνάρης, Α.: Άνθία, Τ.: «Ηρωικό ’Εμβατήριο», 

ΣΤ', 105.
Περνάρης, Α.: Άνθία, Τ.: «Σερενάτα», ΣΤ', 105.
Περνάρης, Α.: Άνθία, Τ.: «Ταξίδι στόν "Ηλιο», 

ΣΤ', 52.
Περνάρης, Α. : Άνθία, Τ. : Χάος, Β', 67.
Περνάρης, Α.: Ανία (Πμ.), ΙΖ', 149.
Περνάρης, Α.: Ή άνταπάντησή μας στόν δήθεν κρι

τικό καί δήθεν ποιητή (Πκλ.), Β', 144.
Περνάρης, Α.: Άπό τούς ρυθμούς τής ζωής (Πμ.), 

Β', 134, 213, 264, 320.
Περνάρης, Α.: Βαλδασερίδης, Π.: 'Ερμής, ΙΒ', 61.
Περνάρης, Α.: Βαλέτας, Γ.: Τά «Τραγούδια Ξενι- 

τευμένου» τοΰ Έφταλιώτη, Β', 283.
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Περνάρης, Α.: Βαλέτα, Γ. : Φιλολογικά στό Βιζυη- 
νό, Β', 283.

Περνάρης, Α.: Βουτυράς, Δ.: Νύχτες Μαγείας, Α', 
535.

Περνάρης, Α. ■ Βραχίμη, Ν. Σ. : Ό άγνωστος, θ', 
145.

Περνάρης, Α. : Βρεττάκος, Ν.: ’Επιστολή Κύκνου, 
Β', 413.

Περνάρης, Α.: Βρισιμιτζάκης, Π.: ’Επιφαινόμενα, 
Β', 242.

Περνάρης, Α. : Γαλατοπούλου, Χρ.: Έπιθαλάμια, 
Ε', 180.

Περνάρης, Α.: Γαλατοπούλου, Χρ.: Μίλτωνος «Χα
μένος Παράδεισος», ΣΤ', 31.

Περνάρης, Α.: Γαλατόπουλου, Χρ. Α.: Τά τραγού
δια τής φυλακής, Β', 64.

Περνάρης, Α.: Γιά τόν Άντώνη Ίντιάνο, τόν δήθεν 
κριτικό και τόν δήθεν ποιητή (Πκλ.), Β', 60.

Περνάρης, Α. : Γιά τόν Κ. Ν. Λαπαθιώτη (Μλτ.), 
Ε’, 277.

Περνάρης, Α. : Γιαννίδη, Λ.: Βήματα στήν άμμο, 
Β', 241.

Περνάρης, Α. : Γιαννόπουλλου: «'Ηρωική Περιπέ
τεια», Γ', 320.

Περνάρης, Α.: Γιοφύλλη, Φ. : ’Αγώνες καί άγωνίες, 
IB', 60.

Περνάρης, Α. : Δέλιου: Σύγχρονο μυθιστόρημα, Ε', 
180.

Περνάρης, Α. : Δέος (Πμ.), Ε', 342.
Περνάρης, Α.: Δημητριάδη: Ποιήματα, Ζ', 145.
Περνάρης, Α.: Δικταίου: «Αγνεία», Γ', 267.
Περνάρης, Α. : Είκοσι χρόνια λογοτεχνικής έργα- 

σίας (Πκλ.), Η', 189, 190.
Περνάρης, Α.: Ή 25η Μαρτίου (Πκλ.), ΣΤ', 85, 

IB', 36.
Περνάρης, Α.: Ό έλεύθερος ’Αγγλικός τύπος 

(Πκλ.), IB', 14.
Περνάρης, Α. : Έλιγιά: 7Ασμα ’Ασμάτων, Ε', 197.
Περνάρης, Α.: ‘Ελληνική κωμωδία Άργυροπούλου 

(Πκλ.), Δ', 305.
Περνάρης, Α. : ‘Ένα τραγούδι (Πμ.), Γ', 375.
Περνάρης, Γ.: ’Επιθεώρηση τοΰ Τύπου (Πκλ.), Ε', 

352, 373.
Περνάρης, Α. : (έπστλ.), Α', 21.
Περνάρης, Α. : Ζητήματα καί Πράγματα (Πκλ.), 

ΣΤ', 104.
Περνάρης, Α. : θεοτοκα: «Εύριπίδης Πεντοζάλης», 

Γ', 320.
Περνάρης, Α.: Ό θίασος Αλίκης (Πκλ.), Γ', 271.
Περνάρης, Α.: ‘Ιωάννης Μεταξάς (Μλτ.), ΣΤ', 68.
Περνάρης, Α.: Ό καθηγητής κ. Ζώρας (Πκλ), Β', 

203.
Περνάρης, Α.: Τό καθήκον μας (Πκλ.), IB', 85.
Περνάρης, Α.: Καί μιά σημειωσούλα γιά τόν δήθεν 

κριτικό (Πκλ.), Β', 113.
Περνάρης, Α.: Τό Καινούργιο θέατρο (Πκλ.), Α', 

363.
Περνάρης, Α.: Καρθαΐος, Κ.: Σαίξπηρ «Μάκβεθ»,

Δ', 535.
Περνάρης, Α.: Καρθαΐος, Κ.: Sotto Voce, Ε',217.
Περνάρης, Α.: Κατσίμπαλη: «Κ. Κρυστάλλης», Γ', 

49.
Περνάρης, Α.: «Κινύρα»: Διαλέξεις περί τών Κυ

πρίων φιλοσόφων καί πεζογράφων, Β', 284.
Περνάρης, Α. : Κληρίδης, Λ.: «θρύλοι — Μορφές», 

Ζ', 42.
Περνάρης, Α.: Κόρακα: Τό χελιδόνια φεύγουν, Δ', 

177.
Περνάρης, Α. : Κουκούλα: ‘Ένα πρωΐ, Ε', 198.
Περνάρης, Α.: Κοφινιώτης, Κ.: «’Εξόριστοι», Α', 

227.
Περνάρης, Α.: Κυπριακή άναγέννηση (Πκλ.), Α', 

26.
Περνάρης, Α. : ‘Ο κ. Παράσχος καί ή κριτική 

(Πκλ.), Β', 204.
Περνάρης, Α. : Κωτσάκης, Α.: Οί κατακτητές, Β', 

146.
Περνάρης, Α.: Λαβίθης, Κ.: «Βιτρίνες», Γ', 268.
Περνάρης, Α.: Λαπαθιώτης, Ν.: Ποιήματα, Ε', 224.
Περνάρης, Α.: Λάσκος, Όρέστης: Άγριόχηνες, Β', 

241.
Περνάρης, Α. : Λεκατσάς, Π.: Τά ’Απολλώνια, Α', 

188.
Περνάρης, Α.: Λεύκη: «Βασίλης Μιχαηλίδης», Γ' , 48.
Περνάρης, Α. : Λιβαδά, Βαρβάρα θεοδωροπούλου: 

«Μαδημένα τριαντάφυλλα», Β', 69.
Περνάρης, Α. : Λυγίζου, Μ.: ‘Η άλλαγή, IB', 89.
Περνάρης, Α.: Λυγίζου, Μ.: Τοπεΐα τοΰ ήμίφωτος, 

Ε', 218.
Περνάρης, Α.: Λυμπεράτου, Σ. : Ψυχοπαθολογία τοΰ 
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Μαρκίδης, Γ.: Τετράστιχα, Δ', 360, ΣΤ', 119, ΙΑ', 

163, IB', 72.
Μαρκίδης, Γ.: Τρόοδος, Β', 39.
Μαρκίδης, Γ.: Τώρα στό φεγγαρόφωτο, Ζ', 81.
Μαρκίδης, Γ. : Φεγγάρι, Α', 198.
Μαρκίδης, Γ.: Τού Φεγγαριού, ΣΤ', 127.
Μαρκίδης, Δ.: Καί μοιάζει λές τά χείλη σου, Α', 

198.
Μαρκίδης, Δ.: Τό παραμύθι έτέλειωσε, Α', 132.
Μαρκίδης, Κ.: Δέν σ’ άγαπώ, Γ', 168.
Μαρκίδης, Κ.: Είναι..., Α', 89.
Μαρκίδης, Κ.: Μεσονύχτι, Γ', 216.
Μαρκίδης, Κ.: Μή μου τήν πάρης, Γ', 168.
Μαρκίδης, Κ.: Μοιραίο, Γ', 219.
Μαρκίδης, Κ.: Νοσταλγίες, Γ', 216.
Μαρκίδης, Κ.: Νύχτα Απρίλη, Γ', 214.
Μαρκίδης, Κ.: Πάντα μαζί σου, Γ', 217.
Μαρκίδης, Κ.: Πολύστυπος, Γ', 355.
Μαρκίδης, Κ.: Ridi Pagliaccio, Α', 174.
Μαρκίδης, Κ.: Σούρουπο, Γ', 169.
Μαρκίδης, Κ.: Στερνή ώδή, Γ', 213.
Μαρκίδης, Κ.» Στερνό φιλί, Γ', 218.
Μαρκίδης, Κ.: Τρίγλυφο, Γ', 219.
Μαρκίδης, Κ.: Φώς στό σούρουπο, Γ', 167.
Μαρκίδης, Κ.: Χαλασμός, Γ', 355.
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Μαρκίνας, Κλαύδιος: Κοινωνία, Γ, 174.
Masefield, John: Ομορφιά, μετ. Α. Βιολάντη, 

θ', 29.
Μελάς, Τ.: Απαισιοδοξία, Ζ', 86.
Μελάς, Τ.: Μαζωτός, Ζ', 116.
Μελάς, Τ.: Πορτραΐτο, Ζ', 117.
Μελας, Τ. : Προδοσία, Ζ', 85.
Μελας, Τ.: Τό τραγούδι τής φτωχοπούλας, ΣΤ', 55.
Μελας, Τ.: Τρίλιες, Ζ', 117.
Μελας, Τ.; Χριστουγεννιάτικο, Ζ', 185.
Μεράνος, Π.: Ή άμαρτωλή, 1', 106.
Μεράνος, Π.: Ό βάρβαρος ύπνος, θ', 180.
Μεράνος, Π.: Ό κόσμος των ματιών, θ', 112.
Μεράνος, Π.: Ματαιότητα, Ε', 251.
Μεράνος, Π.: Ό Προλετάριος, Γ, 27.
Μεράνος, Π.: Ή τραγωδία τής Εύρώπης, θ', 30.
Μεράνος, Π.: Ύπέρκοσμο, Ε', 299.
Μεράνος, Π.: Φυσιολατρεία, Τ', 301.
/Άικρομμάτη, Μ.: Ό Σιαγκαλλής (δημοτ.), Δ', 237.
Μιμικός, Κλ. : ’Ερωτική έλεγεία, Β', 307.
Μιχαηλίδη, Άθηνούλα: Νύχτα βαθιά, Β', 332.
Μιχαηλίδης, Β.: Ή 12η Δεκεμβρίου 1880 έν Λε- 

μησσώ, Α', 175.
Μιχαηλίδης, Μ.: Ήχώ καί Παν, Η', 133.
Μιχαηλίδης, Μ.: Στιχάκια, ΣΤ', 200.
Μιχαηλίδης, Μ.: Τί ώραϊα κανείς, θ', 88.
Μοιράνθης, Κ.: Σαρανταένα πυρετό, Β', 45.
Μάντης, Κ.: Αγάπη, ΣΤ', 53.
Μορφάκης, X.: Κούραση, Ε', 194.
Μορφάκης, Κ.: Ματαιοδοξία, Δ', 530.
Μορφάκης, X.: Ναυτικός, Ε', 255.
Μουσούρης, Κ.: Μιά Παναγιά χλωμή, Ζ', 84.
Μουσούρης, Κ.: Νεκρικά, Δ', 477.
Μουσούρης, Κ.: Νύχτα χαλασμού, Γ', 289.
Μουσούρης, Κ.: Πόθος, Γ', 288.
Μουσούρης, Κ.: Σ’ άγαπώ, Ζ', 85.
Μουσούρης, Κ.: Τό τραγούδι τής ζωής, ΣΤ', 128.
Μπάλη, Τέλλα: ’Απόσπασμα, ΙΑ', 87.
Μπεκές, Ο.: Βράχος, Ε', 185.
Μπολέτσης, Σ.: ’Εγώ κι’ έσύ, Δ', 363.
Μπολέτσης, Σ.: Είναι κάποια ακρογιάλια, Η', 52.
Μπολέτσης, Σ.: ’Έξοδος, Δ', 364.
Μπολέτσης, Σ. : ’Εξόριστος, Δ', 365.
Μπολέτσης, Σ.: Νέα φτερά, Δ', 363.
Μπολέτσης, Σ.: Σελήνη, Δ', 362.
Μπολέτσης, Σ.: Ώ πάρε τή σκιά σου, Δ', 362.
Μπουνόζος, Άλ.: Κασσιανή, Δ', 288.
Μπουφίδης, Ν. X.: Αύτοβιογραφία, Ε', 395.
Μπουφίδης, Ν. X.: Ό Κόβατς, Γ, 160.
Μυλωνογιάνης, Γ. : Χειμώνας, Δ', 430.
Μυριανθόπουλος, Ν.: ’Ανοιξιάτικη ’Αγάπη, Η', 134.
Μυριανθόπουλος, Ν.: Κρίνο, Ζ', 120.
Μυριανθόπουλος, Ν.: Μάτια, I', 20.
Μυριανθόπουλος, Ν.: "Ονειρα, Ζ', 169.
Μυριανθόπουλος, Ν.: Προσμονή, Ζ', 118.
Μυριανθόπουλος, Ν.: Στ’ άκρογιάλια τής Πάφου, 

Η', 32.
Μυριανθόπουλος, Ν.: Τραγούδι, θ', 115.

Μυριανθόπουλος, Ν.: Ή χαρά μου, θ', 24.
Μυρτιώτισσα: "Εχεις πεθάνει, Γ', 68.
Μωραϊτίδης, Α. : "Αθως, Γ', 23.

Nadson, S.: Έξάστιχο, μετ. Α. Δόξα, Β', 267.
Nadson, S.: Μετάπτωση, μετ. Α. Δόξα, Β', 267.
Nadson, S.: Νίτσα, μετ. Α. Δόξα, Β', 267.
Νεκτάριος, θ. : θαλασσινό, Δ', 13.

Οΰΐτμαν, Ούώλτ: Άπ’ τά φραμμένα ξέχειλα ποτά
μια, μετ. Προεστοπούλλου, Γ', 365.

Ουΐτμαν, Ουώλτ: Άτός μου κ’ οί δικοί μου, μετ. 
Προεστοπούλλου, Γ', 279.

Πανταζίδης, Κ.: Τό λούλουδο, θ', 32.
Πάουελ, Σ.: Τό μαύρο αίνιγμα, μετ. Α. Περνάρη, 

Δ', 419, Ζ', 31.
Παπαδάκη, Σ.: ’Ανανέωση, Ε', 203.
Παπαδάκη, Σ.: Νιάτα, Δ', 146.
Παπαδάκη, Σ.: Σέ μιά κλωστή, Ε', 203.
Παπαδάκη—Μαυροειδή, Σοφία: Χρησμός, ΣΤ', 7.
Παπαδόπουλος, X.: Τό τριαντάφυλλο, Β', 270.
Παπαϊωάννου, Ελένη: Τό θάμμα, ΣΤ', 101.
Παπαϊωάννου, Ε.: Νυχτολούλουδα, Ε', 333.
Παπαϊωάννου, Ε.: Πού νάξερα, Ε', 333.
Παπαϊωάννου, Π.: ’Από τόν κήπο τής Διοτίμας, Β', 

253, 298.
Παπαϊωάννου, Π.: Στό κατώφλι τής Δήμητρας, ΣΤ', 

193.
Παπαπορφυρίου, Φ. : Ρόδος, Γ, 19.
Παπατσώνης, Τ.: Τό μή χείρον, Δ', 146.
Πασχαλινός, Φ.: ’Εργάτριες, Β', 165.
Πασχαλινός, Φ. : Καταχνιασμένες γειτονιές, Β', 266.
Πατρικίου, Λιλή : Σ’ άγαπώ, Δ', 271.
Πατρικίου, Λ.: Στό δείλι, Δ', 466.
Παυλίδη, Δώρα: Ή Λιερή (δημοτικό), Δ', 236.
Παυλίδης, Λ.: Στενά, Β', 115.
Πεγιώτης, Α. : Ανάξια, Α', 206.
Πεγιώτης, Α.: Γραφτό, Β', 123.
Πεγιώτης, Α.: Πολιτικοί κατάδικοι, Ζ', 54.
Πεγιώτης, Α.: Συμβολικά Ρουμπαγιάτ, Α', 67, 276.

Peel, George: L' appel, △'. 156.
Peel, G.: Chant, △ ', 22.
Peel, G.: Μονοτονία, Δ', 42.
Peel, G.: Σάν πεθάνω, θ', 26.
Peel, G.: Τραγούδι, θ', 82.
Πέρδικα, Νίκη: Κι’ έλεγα, Β', 222.
Πέρδικα, Ν.: Πόθος, Ε', 263.
Πέρδικα, Ν.: Ό σκοπός τής ζωής, Β', 16.
Πέρδικα, Ν.: Φαντασία, Γ', 290.
Πέρδικα, Ν.: Τά χέρια, Δ', 38.
Περνάρης, Α.: Άκροχάραμα, Γ', 375.
Περνάρης, Α.: ’Ανία, Ζ', 149.
Περνάρης, Α.: Άπό τούς ρυθμούς τής ζωής, Β', 

134, 213, 264, 320.
Περνάρης, Α.: Δέος, Ε', 342.
Περνάρης, Α.: 'Ένα τραγούδι, Γ', 375.
Περνάρης, Α.: Νοσταλγία τής Αθήνας, Α', 170.

Περνάρης, Α. : Περνά ή Ελλάδα, ΣΤ', 73.
Περνάρης, Α. : Ρυθμοί τής Ζωής, Α', 49, Γ', 9.
Περνάρης, Α. : Χαλασμός, Δ', 63.
Περνάρης, Α.: Χωρίς σκοπό, Δ', 64.
Πίνδαρος: Ό έβδομος Όλυμπιονίκης, μετ. Γρυπά- 

ρη, Δ', 139.
Πολόνσκυ: Τά δύο σύννεφα, μετ. Λέφα, ΣΤ', 150.
Πρίφτης, Ν.: Σ’ ένα φίλο, ΙΑ', 68.
Προεστόπουλος, Ν.: Τό άρωμα, Β', 35.
Προεστόπουλος, Ν.: Ό θησαυρός, Α', 301.

Rimbaud, Α.: Ό κομμός, μετ. Λ. Καρανικόλα, 
Δ', 321.

Rimbaud Α.: Τό μεθυσμένο καράβι, μετ. Λ. Καρα
νικόλα, Β ', 48.

Ροδινός, Π.: Κλειστή ζωή, Α', 375.
Ροδινός, Π.: Μεταλλαγή, Β', 329.
Ρωμαίου, Μπιάνκα: θά φύγω, Γ', 76.
Ρωσσίδης, Ζ. : Οϊ αητοί, Α', 5.
Ρωσσίδης, Ζ. : Βραδιάσματα, Α', 5.

Σαίξπηρ: Σονέττα, μετ. Α. Πεγιώτη, Α', 20, 390.
Σαϊτ, Α. : Ή άγάπη μου, μετ. Α. Περνάρη, Γ', 306.
Σαλωμών: Παροιμίες, μετ. Α. Περνάρη, Α', 309.
Samain Α.: Βραδιές παράξενες, μετ. Μ. Παπαβα- 

σιλείου, Β ', 268.
Σαπφοΰς: Ώδή στήν Αφροδίτη, μετ. Δικταίου, 

Δ', 327.
Σημηριώτης, Α. : Άφή μου, Γ', 332.
Σημηριώτης, Α. : Ό δρόμος, Γ', 331.
Σημηριώτης, Α. : "Οσφρηση, Γ', 332.
Σημηριώτης, Α. : Τό πνέμμα αύτό, Γ', 331.
Σημηριώτης, Α. : Τό φεγγάρι πώ βγει, Δ', 148.
Σίγουρος, Μ.: Τά δάκρυα ,Β', 343.
Σίγουρος, Μ.: Στό κοιμητήρι τοΰ Κάστρου, Α',333.
Σίγουρος, Μ.: Τότε καί τώρα, Β', 343.
Σίγουρος, Μ.: Τό τραγούδι τοΰ Ιεροφάντη, Γ', 332.
Σίγουρος, Μ.: Τώρα πιά, Β', 343.
Σκαρίμπας, Γ.: Εαυτόν τιμωρούμενος, Β', 126.
Σκαρίμπας, Γ.: Εύθανασία, Α', 85.
Σκαρίμπας, Γ. : Οί πάνω γειτονιές, Α', 370.
Σκίπης, Σ.: Τό τραγούδι τοΰ έργάτη, Α', 269.
Σκουάϊερ, J C.: Τό πλοίο, μετ. Α. Περνάρη, Α', 

120.
Σπεράντζας, Σ.: Σιμά στή λίμνη, ΙΑ', 18.
Σταμπόλης, Κ. Γ. : Δειλινό στά έλληνικά άκρογιά

λια, Γ, 189.

Ταγκόρ, Ρ.: Άπ’ τή λυρική προσφορά, μετ. Σημη- 
ριώτη, Δ', 38.

Ταγκόρ, Ρ.: Άς ζήσουμε άληθινά, μετ. Ντ. Ντό- 
λη, θ', 86.

Tennyson: Μέρες πού σβήσαν πλέον, μετ. Α. Περ
νάρη, Γ', 125.

Τομπόλης, Κ.: Ό θάνατος τοΰ Διγενή, Η', 86.
Τομπόλης, Κ.: Ποιος εΐεν ποιος έπίστεψε, Η', 6.
Τομπόλης, Κ.: Ή τζεφαλή τ’ άτοΰ, Η', 5.
Τσιάκος, Τ. : Εγωισμός, Γ', 139.
Τσουκαλάς, Γ. : Καινούργιο άστέρι, Β', 266.

Τσουκαλάς, Γ.: Μοναξιά, Γ', 93.
Τσουκαλάς, Γ. : Νοσταλγία, Γ', 93.
Τυρταίος: Έμβατήριον, μετ. Ν. Ξιούτα, ΣΤ', 5.

Φιλίππου, Λ.: ’Ερωτικά δίστιχα (δημοτ.), Δ', 239.
Φιλύρας, Ρ.: Αίθερισμός, Β', 221.
Φλιάσιος, Γ.: Ιστορία, Β', 166.
Φλιάσιος, Γ. : Νοσταλγία, Γ', 176.
Φλιάσιος, Γ.: Παλιό βιολί μου, Β', 140.
Φλιάσιος, Γ. : Παραμύθι έξωτικό, θ', 163.
Φλογέρης, Άντρος: ’Έλα τζαί μέν άρκώνεσαι, θ', 

84.
Φουρνιέ, Α.: Στό πέρασμα τών καλοκαιριών, μετ. Λ. 

Γιαννίδη , Δ', 526.
Φράγκος, Α. : Άπό τούς σιδερένιους σταυροφόρους, 

Β', 257.
Φραγκούδης, Μ.: "Ηλιος καί θάλασσα, Β', 239.
Φυλακτής, Γ.: Δύο έλεγεία, Δ', 483.
Φυλακτής, Γ. : Ειμαρμένη, Γ', 156.
Φυλακτής, Γ. : Ρεμβασμοί στό ήλιοβασίλεμα, Δ', 

325.

Χάϊν, Ε. : Εις τόν λιμένα, μετ. θ. Βορέα, Α', 302.
Χάϊν, Ε.: Ή θύελλα, μετ. θ. Βορέα, Β', 37.
Χαμπουλίδης, Δ.: Τό αιώνιο τραγούδι, θ', 83.
Χαμπουλίδης, Δ.: Ποιά νάναι τάχα; θ', 119.
Χατζησωτηρίου, Φ.: "Ελα, θ', 117.
Χατζή σωτηρίου, Φ. : "Ολη τή νιότη, θ', 87.
Χατζησωτηρίου, Φ.: Ωραία Αθήνα, θ', 29.
Χατζιδάχης, Α. : Άγχίσης, Γ', 94.
Χατζιδάκης, Α. : Αίνεΐαι, Γ', 95.
Χατζιδάκης, Α. : Άν έξετάσεις, Β', 17.
Χατζιδάκης, Α. : Ασυμπαθείς καιροί, Β', 58.
Χατζιδάκης, Α. : Τέτοιους χορούς φαντάστηκα, Α', 

374.
Χειμαρίδης, Γ. : Μάνα, Α', 141.
Χριστοδουλίδης, Ε. : Άγάπη χαμένη, Α', 318.
Χριστοδουλίδης, Ε.: Σκιές, Δ', 434.
Χρυσάνθης, Κ.: Άξιοθέα, ΣΤ', 145.
Χρυσάνθης, Κ.: Έπιλύχνια, ΣΤ', 33, 109, Ζ', 17.
Χρυσάνθης, Κ.: "Υμνος στά μάτια σου, Α', 376.
Χρυσάνθης, Κ.: Ώδή σέ Κυπριακή τριήρη, Ε', 325.

ΘΕΑΤΡΟ

Βάλσας, Μ.: Τά διαβολομεσάνυχτα, Γ', 77, 144, 
282, 301, Δ', 85, 124, 169, 289, 332, 394, 
443, 486, 517.

Ούγκώ, Β.: Ρουΐ Μπλάς, μετ. Ν. Μπουφίδη, Δ', 65.

Δ I Η Γ Η Μ Α

’Άγγελος, Ν.: Μεθεόρτια, Β', 330.
'Άγγελος, Ν.: Ναυαγισμένοι, Γ', 140.
Άθανασιάδης, Τ.: Συνομιλία μέ τό άσωτο παιδί, 

Δ', 420.
Ακρίτας, Λ.: Ό κάμπος (άπόσπασμα), Α', 203.
Ακρίτας, Λ.: Τό κυπαρίσσι, Δ', 265.
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’Ακρίτας, Λ.: Μακρυνή γνωριμία, Δ', 314.
Ακρίτας, Λ.: Ξένη γή, Δ', 382.
Ακρίτας, Λ.: Πρωινή ικεσία, Δ', 79.
Άνθίας, Τ.: Το γουρουνόσκυλλο, Α', 85.
Άσσιώτης, Κ.: Ό γυριστής, Α', 22.
Άχαρονιάν, Άβετίς: Τό ψάρι, μετ. Χριστοδούλου, 

Α', 115.
Βαϊάνος, Μ.: ’Ίχνη άπό νεανικό σώμα, ΙΑ', 65.
Βαϊάνος, Μ.: Λίλιαν, Ε', 129.
Βαϊάνος, Μ.: Mareja, IB', 25, 55.
Βαϊάνος, Μ.: Ή όπτασία τής εύτυχίας, Δ', 149.
Βαλδασερίδης, Π.: Πάσχα στή Μορζίνη, Β', 404, 

Γ', 101, 157, 306, 358.
Βέγας, Α.: Μιά φωνή μέσ’ τή νύχτα, θ', 122, 

169, I', 21.
Βέρας, Σόλων: Πεινώ—πεινάς, πεινά, I', 175.
Birambeau, Α.: Λιζότ, μετ. Μ. Μαραγκός, Β', 

254.
Βραχίμης, Ν.: Ταξίδι, ΣΤ', 40, 94.
Γιαννίδης, Λ.: Ό γυρισμός, Α', 134.
Γκόρκυ: Ιστορία ένός ηρώα, Δ', 282.
Dutour, Jean: Πυγμαλίων, IB', 30, 50.
Ζηλώρης, Α.: Ή ιστορία ένός πετεινού, Α', 94.
Καρανικόλα, Λίλα: Μιά ζωή χαμένη, Γ', 26.
Κασιμάτης, Γ.: Τό Χαϊδάρι, I', 171.
Κωστάκης, Α.: Δόξες, Β', 155.
Κυκκώτης, I.: Ό δυνάμεος, Α', 277.
Κυπρολέων, Άντρ. Γεωργιάδης: Τό πανηγύρι, IB', 

67.
Κυριακίδης, Μ.: ’Εκείνη, Ε', 222.
Κύρρης, Λ.: "Ενα κομμάτι μιάς ζωής, Α', 287.
Λάγκ, Κ.: Οί γέροι, Α', 50.
Λεοντής, Α.: ‘Ο σταθμός τοΰ Ραμλιοΰ, Α', 304.
Λέρνης, Γ.: Ή ήθική χωρίς μάσκα, Δ', 17.
Μακρόπουλος, θ. : Πρωτοχρονιάτικο θαΰμα, ΣΤ', 10.
Μαξουτιάν, Ν.: Ό θάνατος τοΰ Τζένκις Χάν, Ε', 

301.
Μάρβα, Λ.: Για λίγη όμορφιά, Ε', 267, 293.
Μεράνος, Π.: Ό άνεργος πού παραμιλούσε, Ε', 252.
Μηλιώτης, Λ.: Τό φορτίον τοΰ άλογου, Β', 273.
Μητροπούλου, Μ.: Περιμένοντας τήν αύγή, Δ', 471.
Μοιράνθης, Κ.: Τό (άντρο, Ζ', 19.
Μοιράνθης, Κ.: "Ενας μήνας ζωή, Α', 160.
Μοιράνθης, Κ.: Ό κρυφός μοιχός, Δ', 276.
Μοιράνθης, Κ.: Μιά νύχτα στό παγκάκι, Β', 224.
Μοντάνιος. Μ.: Στήν τρικυμία τής ζωής, Β', 201.
Μόντης, Κ.: Δύο φίλοι, ΣΤ', 217.
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