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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Γεννήθηκε τό 1900 στή Λευκωσία. ’Λπεφοίτησε τό 1918 από τό 
Παγκύπριο Γυμνάσιο. Τό 1923 Λπεφοίτησε άπό τό Royal College of Art 
τοΰ Λονδίνου (A.R.C.A. London).

Έδίδαξε στό Παγκύπριο Γυμνάσιο καί Παγκύπριο Διδασκαλείο Θη- 
λέων άπό τό 1923 μέχρι τοΰ 1962.

Τό 1924 και 1925 μετέβη και πάλιν στό Λονδίνο γιά προσωπικές 
μελέτες.

Άπό τό 1937—1949 έδίδαξε στό Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου.
Άπό τό 1948 διατελεΐ μέλος τοΰ Συμβουλίου τών Κυπριακών Σπου

δών έργασθείς διά τήν οργάνωση τοΰ Μουσείου Λαϊκής Τέχνης τό όποιον 
καί διευθύνει.

Εξέθεσε εικόνες του τό 1957 στή Λευκωσία (116 έργα), στήν ’Αθήνα 
τό 1962 (73 έργα) κατόπιν προσκλήσεως τοΰ 'Τπουργείου ’Εξωτερικών 
τής Ελλάδος καί τό 1964 στό Λονδίνο στό Commonwealth Institute 
κατόπιν προσκλήσεως τοΰ ’Ινστιτούτου.

A. DIAMANTIS

Born in Nicosia 1900. Studied at the Royal College of Art London 
A.R.C.A. 1923. Taught in Cyprus in Secondary and Teachers Training 
Schools for 39 years. Directs the Cyprus Folk Art Museum. Exhibited in 
Nicosia in 1957 and, after invitation, in Athens in 1962 and in London 
in 1964 at the Commonwealth Institute.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Ο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ό ζωγράφος καί πρώην καθηγητής τής τέχνης εις τδ Παγκύπριον Γυμνάσιον 
’Αδαμάντιος Διαμαντής είναι μία προσωπικότης τής τέχνης καί τής έκπαιδεύσεως, 
ή οποία οχι μόνον έπέρασε τά στενά δρια τής Κύπρου καί τής Ελλάδος, άλλά έδη- 
μιούργησε σχολήν εις τήν διδασκαλίαν τοϋ μαθήματος εις τήν κυπριακήν έκπαί- 

δευσιν.Τδν έγνωρίζομεν ώς μαθητήν του ίδιου σχολείου, εις τδ όποιον έπειτα είργάσθη 
άπδ τοΰ 1923 ώς καθηγητής τής τέχνης, — έφερε τότε τδ όνομα ’Αδαμάντιος Χριστο- 
δουλίδης — , ένας νέος ένδιαφέρων τρόφιμος του σχολείου ώς διακρινόμενος διά τήν 
κλίσιν του πρδς τήν καλλιτεχνίαν*  διδ καί μετά τήν άποφοίτησίν του έκ τοΰ σχολείου 
του μετέβη εις Λονδϊνον πρδς σπουδήν τής τέχνης.

'Η διδασκαλία τής τέχνης εις τά σχολεία τής Κύπρου καί δή τδ Παγκύπριον 
Γυμνάσιον εϊχε πολύ διάφορον καί μάλιστα τυπικόν χαρακτήρα εις τά παλαιότερα 
χρόνια, κατά παράδοσιν. Αυτή ώς μάθημα έκαλεϊτο ιχνογραφία καί παραλλήλως 
καλλιγραφία, ή δέ διδασκαλία ίχνογραφήσεως περιωρίζετο εις άντιγραφήν διαφόρων 
έργων μέ μολύβι ή κάρβουνο, ή άσκησιν ίχνογραφήσεως έξ άντικειμένων έκ τοΰ φυ
σικού ή καί πορτραίτων. Ούτε φαντασία ούτε μνήμη, ούτε οίασδήποτε φύσεως 
δημιουργικότης έχρησιμοποιοΰντο ή έκαλλιεργοΰντο διά τοΰ μαθήματος τούτου. 
Αύτή ήτο ή μέθοδος έργασίας, ή οποία άκόμη έξακολουθεϊ εις σχολεία έκτδς τής Κύ

πρου νά ύφίσταται.'Ο Διαμαντής άναλαβών τήν διδασκαλίαν τής τέχνης εις τδ ιίαγκύπριον Γυ- 
μνάσιον μετά τάς σπουδάς του εις τήν ’Αγγλίαν έφερε τελείαν έπανάστασιν εις τήν 
μέθοδον διδασκαλίας τοΰ μαθήματος τούτου. Έγκατέλειψε τδν παραδεδομένον τρό
πον διδασκαλίας καί είσήγαγεν ίδιον τρόπον έντελώς καινοφανή διά τήν Κύπρον. 
Έξεκίνησεν άπδ τδ παιδί καί όχι άπδ στατικούς δογματισμούς τής τέχνης καί τδ 
εϊδεν ώς προσωπικότητα καί όχι ώς άψυχον όν καί ώς τοιοΰτο τδ έδίδαξε, πώς δηλ. 
νά δημιουργή καί άναπτύσση τάς ιδίας αύτοΰ ψυχικάς δυνάμεις καί δεξιοτεχνίας οχι 
μόνον έκφράζον τδν καλλιτεχνικόν, άλλ’ ολόκληρον τδν ψυχικόν του κόσμον. Τδ 
μάθημα έτσι άπδ ένα μάθημα τυπικόν καί στατικόν έγινε κατ’ έξοχήν μάθημα δη

μιουργικόν.Καί κάτι άλλο όμως, πρέπει ιδιαιτέρως νά τονισθή. "Οτι δ Α. Διαμαντής 
έχρησιμοποίησεν άντί μολύβι τδ χρώμα είτε εις ύδατογραφίας, είτε εις ελαιογραφίας, 
είτε εις έργα τέμπερας. 'Η άπόδοσις τών μαθητών του δι’ αύτοΰ τοΰ τρόπου ήτο 
καταπληκτική καί ή άγάπη των πρδς τδ μάθημα πλέον ολοφάνερη. Έν τούτοις δέν 
καθώρισε μίαν μέθοδον καί ένα τρόπον έργασίας. 'Η διδασκαλία του ήτο ένας συν
εχής πειραματισμός, άλλ’ όχι σπατάλη χρόνου καί μέ τδν κίνδυνον νά μετατραπή 
ή έλευθερία εις τήν έκλογήν τών μεθόδων καί τών μέσων εις άναρχίαν. Έγνώριζε, 
πώς νά δδηγή τούς μαθητάς του έντδς τών καθωρισμένων πλαισίων καί άρχών, έν- 
τδς τών οποίων ούτοι έδιδάσκοντο, πώς νά άναπτύξωσι τήν ίδικήν των πρωτοβουλίαν.

Δείγματα τής τοιαύτης έξελίξεως τής διδασκαλίας τής τέχνης καί τών έκάστοτε 
χρησιμοποιουμένων ύπ’ αύτοΰ νέων μεθόδων καί μέσων έδιδεν δ Α. Διαμαντής εις 
το τέλος έκάστου σχολικού έτους μέ τάς έκθέσεις τών κυριωτέρων έργων τών μα-
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θητών του, έπί τη λήξει τών έργασιών τοΰ σχολείου. Μίαν άναδρομικήν έκθεσιν 
έργασίας 25 έτών έκαμεν είς το Ζάππειον ’Αθηνών, ή οποία έσχε μεγάλην άπήχησιν 
μεταξύ τών καλλιτεχνικών καί τών εκπαιδευτικών κύκλων. ’'Αρθρα έδημοσιεύ- 
θησαν εις τάς άθηναϊκάς έφημερίδας πολύ κολακευτικά ύπο άξιολόγων τεχνοκριτών 
καί άλλων άνθρώπων τών γραμμάτων καί της έκπαιδεύσεως. ‘Η εκθεσις αΰτη ήτο 
το πρώτον βήμα εξόδου τοΰ ζωγράφου Διαμαντή ώς δασκάλου τής τέχνης έ'ξω άπο 
την Κύπρον.

Άφυπηρέτησεν άπο το Παγκύπριον Γυμνάσιον το 1961 διά λόγους ορίου ηλι
κίας καί άφήκε μίαν πλουσίαν δημιουργικήν έργασίαν, ή οποία έναπέθετε την σφρα
γίδα της καί είς τήν σχολικήν έν γένει έργασίαν. Διότι ή δραστηριότης του δέν περι- 
ωρίζετο μόνον είς το κύριόν του έ'ργον, τήν διδασκαλίαν καί προαγωγήν τοΰ μαθή
ματος τής τέχνης είς ένα ύψηλον βαθμόν. Έξετείνετο είς πάσαν τήν σχολικήν ζωήν. 
Χρησιμοποιών τά πορίσματα τής έφαρμογής τών ύπ’ αύτοΰ είσαχθέντων νέων 
τρόπων διδασκαλίας καί άγωγής είς το μάθημα τής τέχνης ό Διαμαντής ήδύνατο νά 
έχη γνώμην έκτιμωμένην γενικά ύπο τών συναδέλφων του είς δλα τά σχολικά ζητή
ματα, τά όποια άνεφέροντο είς τήν άγωγήν τοΰ παιδιοΰ γενικά. Καί ύπ*  αύτήν τήν 
έννοιαν προσέφερεν άξιολόγους ύπηρεσίας είς τήν έκπαίδευσιν τής Κύπρου καί ει
δικά είς το Παγκύπριον Γυμνάσιον.

Άλλά καί κάτι άλλο πολύ άξιόλογον δέν πρέπει νά παραλειφθή νά άναφερθή. 
'Ότι άποχωρήσας άπο το σχολεϊον του, το όποιον ήγάπησε μέ πάθος καί έξεδήλωσε 
προς αύτό ποικιλοτρόπως τήν στοργήν του, δέν έφυγεν άφήνων μόνον άρίστην άνά- 
μνησιν τής μακράς έπί 40 σχεδόν χρόνια έκπαιδευτικής του δράσεως. Άφήκε μα- 
θητάς ώς δάσκαλος τής τέχνης οχι μόνον είς τό σχολεΐόν του, άλλ’ είς ολόκληρον τήν 
Κύπρον. Τό νέον πνεΰμα, τό όποιον σήμερον έπικρατεϊ είς τήν διδασκαλίαν τής 
τέχνης είς τά σχολεία τής Κύπρου, έχει τήν άρχήν του άπό τήν έπανάστασιν είς τάς 
μεθόδους καί τά μέσα, τά όποια έχρησιμοποίησε πρώτος ό Διαμαντής. Καί τοΰτο 
δέν έπιτρέπεται νά τό λησμονήση ή έκπαίδευσις τής Κύπρου.

ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚ1Σ

Πρόεδρος Ελληνικού Πνευματικού Όμιλον Κάπρον 
πρώην Γυμνασιάρχης τον Παγκνπρίον Γνμνασίον.
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ΤΗΛ. ΚΑΝΘΟΥ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΑΔ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Δέχτηκα τή λεπτή άποστολή νά σκιαγραφήσω τή ζωγραφική τοΰ Διαμαντή 
καί ή συναίσθηση μιάς σοβαρής εύθύνης μούδωκε στήν άρχή κάποιο δισταγμό, άλλά 
θά προσπαθήσω νά κάμω τό χρέος τοΰτο μέ διάκριση, χωρίς νά προδώσω οτι καλό 
κι’ ώραϊο πρόσφερε ό άνθρωπος στήν ώρα τούτη στήν Κύπρο. ’Άν κάποια σημεία 
λεπτά πού τυχαίνει άπο τήν πολύχρονη φιλία νά ξέρω, θίγουν λεπτές προσωπικές 
χορδές, παρακαλώ προκαταβολικά νάχω συγνώμη.

'Η τέχνη τοΰ Διαμαντή, όπως τή γνωρίσαμε στά έργα του, διακεκριμένη, μέ 
πνοή άνώτερη, γεμάτη άλήθεια άποκαλυπτική, θερμή, έντονα προσωπική, έγινε δεκτή 
ύστερα άπό τις έκθέσεις του στήν Κύπρο, στήν Ελλάδα, στήν Αγγλία, μέ άνυπό- 
κριτο ένθουσιασμο κι’ έγκώμια άπ’ όλους, τόσο τήν κριτική μέ τις ποικίλες άπο- 
χρώσεις, οσο καί τό κοινό πλατειά, πού έκδηλώνει παντοιοτρόπως τήν άγάπη, τήν 
έκτίμηση, τόν θαυμασμό καί τήν ύπερηφάνεια του γιά τον καλλιτέχνη του. Κι’ αύτό 
σέ μιάν έποχή όπου τόση συζήτηση γιά τή διευρυνόμενη διαρκώς άπόσταση καλλι

τέχνη - κοινοΰ.Μ’ ολη πάλι τή φιλολογία γύρω άπο τή σύγχρονη τέχνη, τήν ύπερμοντέρνα, καί 
τούς φανατισμούς τών άκρων, μέ τά άποκλειστικά κι’ άπόλυτα συνθήματα κι*  άφο- 
ρισμούς, όπως:—«'Η τέχνη φέρνει διαρκώς νέα μηνύματα». «Δέν ύπάρχει σήμερα 
θέση γιά τήν εικονική ζωγραφική» «'Η εικόνα είναι εικόνα μά είναι άνεικονική». «'Η 
τέχνη δέν είναι άλλο παρά ή άνακάλυψη τοΰ έαυτοΰ κι’ ή έκφραση του! «τίποτε άλλο»! 

’ κι’ άλλα τόσα περισπούδαστα — όλα μέ πολλήν άλήθεια, μά καί δογματικόν φανατικό, 
μ’ όλη λοιπόν αύτή τήν φιλολογική κατάσταση καί τά καθιερωμένα μόττος — άγχος 
ζωγραφική άτομική—διαπλανητική, κανείς δέν άμφισβήτησε ούτε άρνήθηκε πώς ή 
ζωγραφική τοΰ Διαμαντή, εικονική καθώς είναι δέ μετέχει ενεργά καί σοβαρά στήν 
άντιμετώπιση τών προβλημάτων τοΰ άπόλυτα σύγχρονου άνθρώπου. Τουναντίον 
μάλιστα. Τό έργο είναι πανθομολογούμενα άληθινό, σοβαρό, θίγει τά βαθύτερα προ
βλήματα της ζωής τοΰ άνθρώπου καί τής ψυχής του, καί καλλιτεχνικά — μέ μόχθο 
κρυμμένο — φτάνει σέ τεχνικές λύσεις καινούργιες, σοφές, ισορροπημένες, έλεύθερες 
χωρίς καμιά συμβατικότητα. "Ωστε καί στήν τεχνική τό έργο νέο, πάντα νέο, — 

μοντέρνο.Τό έργο τοΰτο ενιαίο κι’ άδιαίρετο έχει όπως είναι φυσικό μικρή ποικιλομορφία, 
καί κάποιες φάσεις καί σταθμοί είναι εύδιάκριτοι. Ό κριτικός πού θάρθη νά έρευ- 
νήση τό έργο, θ*  άναζητήση νά βρή τούς γενεσιουργούς παράγοντες οχι έξω, μά μέσα 
στόν Καλλιτέχνη κάτω άπό τοΰτες ή έκείνες τις περιτάσεις.

Οί ρίζες, τό περιβάλλον, άμεσο κι’ έμμεσο, ή άγωγή, κάποια περιστατικά ση
μαντικά, οί παράγοντες πού διαμορφώνουν μιά προσωπικότητα δοσμένη σ’ ένα έργο*  
ύστερα ή κοινωνική στιγμή, ή έποχή. Άς δοΰμε λοιπόν αύτό τό έργο πού μάς συγ- 
κινεϊ τέτοιο πού είναι, σέ συνάρτηση μέ τούς γενεσιουργούς παράγοντες.

Γεννημένος ό Διαμαντής τον καλοσήμαδο χρόνο 1900 στήν Λευκωσία στήν όδό 
Όνασαγόρου στήν ενορία Τρυπιώτη, δεύτερος γυιός, μέ πατέρα καλόν τεχνίτη καί
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μητέρα καλή νοικοκυρά άπο Λευκωσιάτικο σπίτι, ό πατέρας άπο τον Καραβά, άπο τή 
μητέρα φλέβες άπο τή Σκάλα, τήν ΙΙιτσιλιά.

'Η Λευκωσία του 1900 — 1920, μικρή δπως τήν ήξεραν οί παλαιότεροι, άπεί- 
ρακτη, μέ τόν χαρακτήρα της τόν παλιό δπως τόν διαμόρφωσαν και διατήρησαν, ή 
Τουρκοκρατία κι’ ή πρόσφατη ’Αγγλική διοίκηση, ή Πρωτεύουσα. 'Η άγορά, τά 
έργαστήρια τά έμπορικά. Τό Άρμοστείο, τό Σαράγιο μέ τό Διοικητήριο, κτημα
τολόγια στό κέντρο τής Τούρκικης συνοικίας, ή ’Αρχιεπισκοπή ή ιστορική μέ τό 
'Ιερατείο, δίπλα τό Γυμνάσιο, σοβαρό κέντρο τής Πνευματικής ζωής, φάρος καί παρη
γοριά καί έλπίδα γιά τόν Κυπριώτη.

Οί κεντρικοί της δρόμοι, σκεπασμένοι τότες μέ τούς ιστορικούς τουράδες, είναι 
τό Παζάρι τής Κύπρου, γεμάτο χρώμα καί βοή, μέ τά λογής - λογής έργαστήρια τα
κτοποιημένα μέ τό παλιό μεσαιωνικό σύστημα, καζαντζήδες, ξυλέμποροι, πασμα- 
τζήδες, χρυσοχοί, πραματευτάδες, γυαλοπούληδες, μπακάληδες’ κι οί παράδρομοι γε
μάτοι άπό έμπορικά κι’ άνάμεσα στήν άγορά γύρω στό Παντοπουλεϊο, χάνια μεγάλα 
καί μικρά, πλήθος, φιλοξενούσαν καθημερινά πλήθος χωριάτες, άγωγιάτες, έμπορους, 
μεταπράτες, περαστικούς. 'Ο μακρύδρομος ας τόν ονομάσουμε ή βιτρίνα, ή Εμπο
ρική Λέσχη άργότερα. ή οδός Λιπέρτη μέ τά βιβλιοπωλεία.

Στήν κυκλική πόλι, τήν κλεισμένη μέσα στά τείχη, χωρισμένη άπό τις 2-3 με
γάλες διασταυρώσεις, απλώνονταν οί μεγάλες της Ενορίες δπου κατοικούσε ό λαός 
τής Λευκωσίας. Οί έκκ^^ησίες δίνουν τ’ όνομα, συνήθως, κι’ ό αύλόγυρος τους μεγάλο 
καί σημαντικό κέντρο γιά μικρούς καί μεγάλους.

Πυκνά τά σπίτια στούς κεντικούς δρόμους, μεγαλύτερα μέ ωραίες έσωτερικές 
αύλές πειό πέρα, μέ τά ιδιότυπα κιόσκια στό δρόμο. Πολλά κι’ ωραία άρχοντικά μ’ 
δλη τήν ήλικία τους, μέ τις βρύσες στό κέντρο τής αύλής, τις βεράντες, τά λεμονό- 
δεντρα, τούς βασιλικούς, τις γλάστρες στούς ήλιακούς, τά γιασεμιά. Χαρά Θεού 
οί περβόλες τής Λευκωσίας, πολλές, μεγά>.ες, ζεστές καί δροσερές παρηγορούσαν 
τό μάτι τούς ζεστούς μήνες τού καλοκαιριού καί γιά τά παιδιά, παράδεισος. ’Έξω 
άπό τό τείχος ή τάφρος, πειρασμός γιά τόν τολμηρό νά τήν διάσχιση καί νά βγή 
έξω άπό τή χώρα. Δέν θά πώ άλλα γιατί είπα πολλά. Σ’ αύτή τή χώρα μεγάλωσε 
ό Διαμαντής.

Στή Λευκωσία, μέ τή ψυχική προβολή ό νέος, δτι στό μικρό χώρο της συλλαμ
βάνει. τό προεκτείνει, τό μεγαλώνει. Μά κάποια μέρα βρίσκει τις ρίζες του στόν 
Καραβά. Τό συγγενολόι, τό τοπίο τά περιβόλια μέ τά κεφαλόβρυσα, ό κάμπος ή 
μεγάλη θάλασσα, οί διηγήσεις τών θαλασσινών άνοίγουν ένα κόσμο πειό μεγάλο κι’ ή 
νοσταλγία μαζί μέ τήν φαντασία οργιάζουν.

Στό σχολείο, ό άλύγιστος δάσκαλος πάει νά στήση τό άπόλυτο σχολείο μέ τήν 
αύστηρότερη πειθαρχία. Θέλει τό άπόλυτο ό περιώνυμος Μαραθεύτης. Στό Γυμ
νάσιο, ωραία έργασία. Ό Διαμαντής πρόθυμος, ζο^ντανός συμμετέχει ζωηρά σ’ δλα 
τά μαθήματα καί στήν τέχνη μά καί στήν φιλολογία κι’ δλα. 'Ένας ένθουσιώδης 
κύκλος μαθητών μέ πάθος συζητά τό φλογερό γλωσσικό ζήτημα κι’ οί διηγήσεις τού 
Διαμαντή ολοζώντανες θάταν σπουδαίες σελίδες γιά τή ζωή τού Παγκυπρίου Γυμνα
σίου τής έποχής. Τήν Τέχνη τήν άγαπά ιδιαίτερα. Οί δασκάλοι τόν πρόσεξαν άπό 
τήν άρχή, ήδη τό Γυμνάσιο είχε καί καλούς δασκάλους καί πολλούς καλύς μαθητάς 
στήν Τέχνη. Ό Μιχαλάκης Χατζηδημητρίου είχε μείνη στό σπίτι τού Διαμαντή, 
ό Γεωργίου έσχεδίαζε, κι’ άλλοι κι’ οί δασκάλοι είχαν κάποια άποψη, δέν ήταν 
ρουτίνα. 'Ο Αύγουστος «φόρμα καί άναλογία» — πειρακτικά τόν έλεγαν ό φόρμας 
— ό ’Ιωάννης Κισσονέργης δίνοντας ν’ άντιγράφουν έδωκε στό μαθητή τήν εύκαιρία 

νά άνακαλύψη τήν ύπαρξη τού έργου μέ τό βαθύ νόημα καί άποστολή — παρά
δειγμα οί πρόκριτοι τού Καλαί, τού Rodin. Μέ τό τέλος τού πολέμου ή φιλική 
ομάδα τών άνήσυχων πνευματικών νέων έχει τ’ αύτί άνοικτό πρός δλα τά κέντρα 
άπό τήν ’Αθήνα ώς τή Βιέννη, ώς τή Γερμανία καί τό Λονδίνο, ώς τό Παρίσι.

’Έτσι πλασμένο καί ψυχικά διαμορφωμένο τόν έφερε ή καλή τύχη στό Λον
δίνο γύρω στό 18 στό τέλος τού πολέμου. ’Έκαμε άριστες σπουδές μ’ όλες τις οικο
νομικές του δυσκολίες καί πολλοί καλοί δασκάλοι τόν πρόσεξαν καί στοργικά τόν 
καθοδήγησαν. Μιά φιλική καί στοργική, έγνοια άπό τόν William Rothenstein 
κράτησε γιά καιρό καί μετά τήν άποφοίτηση. Τό Λονδίνο μ’ δλη τήν αίγλη τού 
Παρισιού ήταν ψηλά τοποθετημένο καί τά μεγάλα του Κολλέγια σάν τό Slade καί 
τό Royal College of Art, δπου ό Διαμαντής, έσπούδασε είχαν έπίγνο^ση τής θέσης καί 
άποστολής τους. Έκεϊ άνδρώθη, στό σοβαρό αύτό περιβάλλον μέ τις μεγάλες πινακοθή
κες, τές συλλογές καί τά μουσεία, καί στόν φωτισμένο καί πρωτοπορειακό κύκλο πού 
μπήκε άρχισε νά βλέπη έμπρός κι’ δτι φυσικώτερο μ’ δλη τή φιλία καί τήν στενή έπα- 
φή καί τούς ωραίους διαλόγους μέ τόν Henry Moore βλέπει κάτω πρός τήν Μεσόγειο, 
τήν Αίγυπτο, τήν Κρήτη καί τό Αιγαίο, τήν ’Ασσυρία καί τήν Κύπρο. Τό δραμα τής 
Κύπρου τής νέας μά πάντα άρχαϊκής, τής ζωντανής, τής φλογερής, τής σοβαρής μά 
πάντα γλυκειάς καί μυστικόπαθα ήμερης, τόν έφερε πίσω. 'Η γυναίκα τής Κύπρου 
μορφή άρχαϊκή μέ τό χαμόγελο ή τή σκιά τής θλίψης τής εύγενικής, τή μητρότητα, 
τήν κίνηση ή τήν άγαλματένια ρέμβη, άπό τά σχέδια τών σπουδών του άκόμα, μπαίνει 
σάν ένα στοιχείο κυρίαρχο. Θά βρούμε νά ξανάρχεται έπίμονη σέ μιά ζωή ολάκερη. 
Δέ γίνεται βέβαια ή τέχνη σέ μιά μέρα. Είναι ή έκφραση τών βιωμάτων μιάς ζωής.

Δύσκολη ή ζωή στήν Κύπρο γιά τόν βιοπαλαιστή μέ τήν οικογένεια κι’ άκόμη 
πειό πολύ γιά τόν δάσκαλο τής Τέχνης στό Γυμνάσιο. Παλεύει κι’ είναι νέος, βιοπα- 
λεύει καί μελετά, γνωρίζει σέ κάθε εύκαιρία τήν Κύπρο, τόν Κυπριώτη. Μόχθος 
πολύς ή καταπληκτική δουλειά, τά σχέδια γιά τούς άρχαιολόγους στις άνασκαφές, 
στόν ήλιο τής Μεσαριάς, μά κι’ ή γνωριμία τού χωριού καί τού χωριάτη κι’ ή άνα- 
κάλυψη τής άρχαίας Κύπρου νά έπιζή σ’ αύτά, πολύτιμη. ~Ηταν ή Κύπρος Ήσιό- 
δεια. Κι’ ή ζωή της γεμάτη μόχθο, γενναιότητα καί ποίηση δέ διέλαθε τό οξύ βλέμμα 
τού ζωγράφου, πού σταχυολογεΐ λίγο - λίγο, μά θετικά τά στοιχεία γιά τή σύνθεση 
τού έργου του, καί αύτά άφομοιώνει.

Τό 31, ό Διαμαντής έκαμε τές σχολικές του διακοπές στόν "Αγιο Θεόδωρο τού 
’Αγρού κι’ άμέσως άναγνώρισε πόσο τού ήταν γνώριμος καί δικός, κι’ άπαραίτητος 
— ϊσως άπό άταβισμό —. Τού δίνει τό πρώτο τολμηρό άλμα στή ζωγραφική του. 
Τό τοπίο του γεμάτο άλκή καί λυρισμό, οί φιγούρες του άρχαϊκές καί μνημειώδεις, 
οί φυτεΰτρες του, 1933. ’Από τόν Άγιο Θεόδωρο πρωτοσυλλαμβάνει μέσ’ τάλλα τήν 
ιδέα τού ζώου τόσο άρμονικά συνταιρασμένου άπό τήν παράδοση μέ τόν Κυπριώτη. 
Τό ταυρί, άγαθό καί σοβαρό, σά θερισμένο χωράφι, γιά μελίσσι ή μαύρο, άδελφωμένο 
μέ τήν κοπέλλα παίζει τό ρόλο του στό ήρωϊκό δράμα τού Κυπριώτη. Θά τό δούμε 
άργότερα στις συνθέσεις του.

Τά χρόνια τά κατοπινά ό Διαμαντής βρέθηκε έπωμισμένος μέ ύπεύθυνη άνά- 
μιξη σχεδόν σέ κάθε πνευματική, καλλιτεχνική καί κοινωνική δραστηριότητα στήν 
Λευκωσία καί τήν Κύπρο. "Ολα αύτά δέ στό περιθούριο τής πειό γόνιμης καί πολύ
μοχθης του εκπαιδευτικής δράσης πού ένώ είναι κι’ αύτή ένα τόσο συναφές θέμα,— 
'Η θέση τού δασκάλου άφήνει πάντα τή σφραγίδα της καί στό προσωπικό του έργο 
ώς ένα σημείο,—είναι ώστόσο άλλο κεφάλαιο πού δέν τό πραγματευόμαστε έδώ. 
Αρκεί μόνο ν’ άναφέρουμε τήν έξαίρετη έκθεση παιδικών σχεδίων στήν Αθήνα τό
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1950, πού είχε τέτοιον λαμπρό άντίκτυπο. Ό ωραίος κύκλος τών Κυπριακών γραμ
μάτων δραστηριοποιείται, και έπραγματοποιήθη άμέσως κατόπιν, ή ίδρυση της Ε
ταιρείας τών Κυπριακών Σπουδών. Άπο την άρχή, θετικός έργάτης κάμνει το θέμα 
της Κυπριακής λαϊκής τέχνης, ένα θέμα τόσο δικό του καί άγαπημένο, νά μπή ορι
στικά καί σοβαρά στή ζωή του. Ή συλλογή καί μελέτη καί ή έκθεση τών μέ πολύ 
μόχθο μαζεμένων έκθεμάτων, τόσο δεμένη μέ τον κόσμο καί τήν ψυχοσύνθεση του 
γίνεται ένα άπο τά τραγούδια τής ζωής του ώς σήμερα. Δένεται όμως σφικτά καί 
μέ τή ζωγραφική του. Στά περιθώρια κάποιων περιπάτων μεταξύ 933 - 940 προ
σεγγίζει σοβαρά το τοπίο, άπο τήν Κακοπετριά ώς τον Πεδουλά καί τον Πρόδρομο 
καί προ παντός στόν Καραβά όπου ό λυρισμός γίνεται παιάνας. Γιά νά φτάσουμε 
μέ τά χρόνια τοϋ 941 - 55 - 57 τή δημιουργικώτερη περίοδο όπου ό καλλιτέχνης άξιο- 
ποιεϊ τήν ώριμη του έμπειρία άπό τόν κόσμο του, σέ μιά διαδοχή άπό συνθέσεις, 
πού έξέθεσε στήν μεγάλη του έκθεση τό 1957 στό Λήδρα Πάλας. Κατασταλαγμένα 
τά σύμβολα, οί μορφές άδρές, πλήρεις.

Οί χαρτοπαΐκτες, 1941, ό Άρακας, 1942, στό αύτοκίνητο, 1943, οί κάρρατζηδες 
τοΰ Άσμάλτη, 1943, ό μαύρος, 1945, στόν καφενέ, 1951, ή ύδροφόρος, τοΰ 1944, οί δυο 
γυναίκες 1947, τό πατριαρχικό 1948, στά χωράφια 1948, ή βρύση τοΰ Στρουμπιοΰ, 
γυναίκες μέ τό δαμάλι, τό 1951 καί πάλι ό ’Όρθρος στόν Άσκά, τό 1945, ό Θεόδωρος 
ό βιολάρης, 1951, τό πράσινο φουστάνι, ό ρεμβασμός 1953, κάποιοι τίτλοι στήν τύχη 
χωρίς τήν τακτική τους διαδοχή. Λαμπρές συνθέσεις άπό τίς σημειώσεις του άπό 
τήν Πιτσιλιά ώς τήν Πάφο καί τή Λευκωσία, τά όράματά του πού ξανάρχονται. Πό
τε έφάπτεται τής πραγματικότητας καί τήν τραγουδά μ’ έξαρση χωρίς ρητορική ή 
μελοδραματισμό, πότε άφαιρώντας μέ μυστικοπαθές άποχρώσεις καί ύποβλητικές 
άναδίδει τίς μορφές του Εκείνο πού δεσπόζει, ή άλήθεια κι’ ή συγκίνηση μετουσιω- 
μένα σ’ έκφραση. Τό δέος κι’ ή άκαθόριστη μέσα στούς μυστικούς τόνους άνησυχία 
στόν ’Όρθρο τοΰ Άσκά, τό πάθος τοΰ γύφτου πού τραγουδά έναν κόσμο άγαπημένο 
πού φεύγει άπό τή ζωή μαζί, του στόν Θεόδωρο. Αδρή ζεστή άλήθεια. 'Η σκηνή 
σφύζει άπό ζωή στή Βρύση τοΰ Στρουμπιοΰ, άποθέωση στό φώς τοΰ δειλινοΰ σειρά 
κοπέλλες μέ μαΰρες μαντήλες, άρχαϊκές ύδροφόρες νειώθεις τή ζέστα τους. Άλλες 
φιγούρες είτε οδηγούν μέ γενναία δράση καί κίνηση τά ζώα, μετέχουν στό δράμα, είτε 
κρατούν παρούσες κι’ αύτές στή σύναξη πολυαγαπημένα ξανθά παιδάκια. Λιτά 
έδώ καί γαιώδη, μεστά πλούσια, άλλοΰ τά χρώματα, πειό πολύ τονικά μέ θέρμη δένουν 
τίς μορφές κι’ οί σκιές γκρίζες, μαΰρες άληθινές άναδίδουν θερμούς άνάγλυφους καί 
σοβαρούς τούς όγκους.

Μέ τήν έκθεση τοΰ 1957, δυο ομόκεντροι κύκλοι έχουν κλείση. 'Ένας τρίτος 
κύκλος άπό τότε συνεχίζεται, μέ έργα πού, μαζί μέ τήν προηγούμενη έργασία έξέθεσε 
στήν Αθήνα, τό 1962 καί στό Λονδίνο, τό 1964. Νέα κλιμάκωση κι’ άνακατάταξη. 
Τό κλίμα άλλάζει λίγο, καί νέες έμπειρίες έχουμε ολοι δοκιμάσει άπό τό 955, ώς τό 
1958 μέ τά δράματά του, καί σ’ όλη τήν πολυτάραχη δεκαετία πού περάσαμε κι’ 
έμεϊς στήν Κύπρο κι’ όλος ό κόσμος. Σκιές άνησυχίας δραματικής διαπερνούν 
νέα έργα, καί επάνοδοι νοσταλγικές τίς διαδέχονται σέ άλλη σειρά άπό φιγού
ρες, μητέρες μέ παιδιά, καμαροφρύδες, μακροβλέφαρες μέ χάδι στή θωριά τους. 
'Όλο καί κάποια νέα αίσθηση ή νέα έμπειρία στούς γνώριμους κύκλους. Τό τρελλό 
κατσίκι έξαλλο σκιρτά πηδηκτό σέ δαιμονικό χορό θαρεϊς γιά νά βασανίση τήν μάνα 
πού φορτωμένη τό παιδί γενναία μάνα τοΰ σφεντονά μιά πέτρα, δεμένα μέ τοπίο όλο 
δράση. Μιά άλλη μεγαλόπρεπα φορώντας παρήγορο τό χρωματιστό της φουστάνι 
τραβά μεγαλόπρεπη στή μοίρα της. 'Η μνημειώδης τώρα μορφή τής πονεμένης 

μάνας μέ τά παιδιά στήν άγκάλη ή δεμένα στό πλευρό της, άγρυπνης καί δραματικά 
άνήσυχης, γίνεται όραμα, δίδεται γλυπτικά, μά μ’ ένα χρώμα ήλεκτρισμένο, μέ μιά 
παρουσία μεγαλειώδη. Καθαγιασμός κι’ άποθέωση. Ό τόνος ύψηλος σέ όλη τή 
σειρά τών πινάκων, μιά μουσικότητα μαγική. 'Η άποφασιστικώτερη στιγμή ενός 
δοκιμασμένου καί μεστοΰ καλλιτέχνη είναι τούτη. Δίνει τώρα μέ πληρότητα τήν 
έκφραση τοΰ ψυχικοΰ του κόσμου σάν συμφωνία. Εύχόμαστε ολόψυχα νά δώση 
τώρα τούς πιό πλούσιους καρπούς άπό τά άποθέματα τής τόσης του άγάπης γιά τήν 
Κύπρο.

'Όπως μπόρεσα νά δώ τό Διαμαντή σέ ένα γοργό, άδρό, κοίταγμα, φοβοΰμαι 
άδικώντας τον πολλές φορές:—Είδε κι’ άγάπησε μιά Κύπρο αιώνια, συνέλαβε 
τή βαθύτερη της ύφη, διάλεξε ξεχωριστά τίς μορφές καί τά σύμβολά της, καί τά 
τραγούδησε μέ δικούς του ώραίους σκοπούς. Τούς έκαμε γνώριμους σ’ όλο τόν 
κόσμο πού τούς νιώθει δικούς του. 'Η γνησιότητα, ή πληρότητα τοΰ περιεχομένου 
τής Τέχνης του, δέ μποροΰσε παρά έτσι, όπως δόθηκε, μ’ αύτή τήν έξοχη συνέπεια, 
νά δοθή. ~Ηταν πλασμένος νά δόση άληθινό έργο.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΝΘΟΣ

ΑΥΤΟΒΙΟ ΓΡΑΦΙΚΑ

Ή ζωγραφική στάθηκε ή κύρια απασχόλησή μου, και ή Κύπρος — τό τοπίο 
της, τά χωριά της, οί άνθρωποί της — τό κύριο ενδιαφέρον μου (...) Ό έξω κόσμος 
έφθανε ως εμένα μέ τήν μορφή βιβλίων και αντιγράφων, άλλα δέν μπορούσε νά μέ 
άποσπάσει άπό τό ζωηρό όραμα μιας κόρης, μισοκρυμμένης πίσω άπό ενα τοίχο — 
μιας πραγματικής δωρικής <ά Υδροφόρου» — και άπό τό αιώνιο θέμα τής μητέρας 

και τοϋ βρέφους (...)
'Έχω πλήρη συνείδηση τοϋ τί συμβαίνει σήμερα στήν τέχνη. Νιώθω πώς εκ

φράζει άπόλυτα τήν έποχή μας. Θαυμάζω και εκτιμώ τήν τόλμη και τήν έφευρετι- 
κότητα τής έρευνας τοϋ υπαρκτού κόσμου γιά νέες άξιες. 'Ωστόσο, διαφωνώ μέ τήν 
επικρατούσα άσπόνδυλη μίμηση αυτού τοϋ πραγματικού καί εξωτικού υλικού. 
'Επίσης διαφωνώ μέ τόν φαινομενικό κυνισμό τής καλλιτεχνικής έκφρασης και μέ τόν 
Ισχυρό δεσμό της μέ τό παντοδύναμο έμπορο.

Προσωπικά, θά μείνω πιστός στόν κόσμο μου οσο υπάρχει, δσο θά μένει άληθι- 
νος και ζωντανός, δσο θά εξακολουθεί νά εμπνέει τόν σεβασμό μου. 'Ο κόσμος 
αύτός μπορεί νά εϊναι ένα πολυμεταμορφωμένο υπόλειμμα τοϋ παρελθόντος, γιά 
μένα όμως έστάθηκε μιά άστείρευτη πηγή έμπνευσης.

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
(Άπό τό βιογραφικά σημείωμα τής Εκθεσης τοϋ Λονδίνου)
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Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

01 ΤΡΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΖωΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΤΟΥ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Συχνά, χωρίς νά τό περιμένης, άντικρύζεις μιά άπρόβλεπτη αντίδραση 
τοΰ κοινού. Πολλοί παράγοντες μπορεί νά δράσουν : τό πολιτικό κλίμα, τά 
καλλιτεχνικά καί ιδεολογικά ρεύματα τής εποχής, ή άντίδραση πρός κάποιες 
επαναλήψεις, ή ευκαιρία να έκφρασης ή νά ικανοποίησης μιά περιέργεια.... 
και κείνοι, έπί πλέον, οί άστάθμητοι.

Γύρω άπο τό ζωγράφο Διαμαντή υπήρχε ένας υπόκωφος, ϊσως καί ύπο- 
τασικός θρύλος. Ελάχιστοι είδανε τό έργο του καί πολύ λίγο εκφραστήκανε, 
ίσως γιατί δεν ανήκανε στον κύκλο τής τέχνης. Ή διδακτική του δραστηριό
τητα στο Παγκυπριο Γυμνάσιο ύπερίσχυε. Ό ίδιος δέν κοιτούσε μήτε νά 
προβληθή, μήτε να θρέψη κάποιο έντονο θρύλο. Δούλευε ήσυχα γιά προσω
πική του ικανοποίηση.

Μιά μέρα πρός τό τέλος τής διδασκαλικής του σταδιοδρομίας θέλησε νά 
δείξη στό κυπριακό κοινό ένα ολοκληρωμένο πιά έργο, τό έργο τής ζωής του. 
Ή ύποδοχή τής αναδρομικής του έκθεσης ύπήρξε καλλιτεχνικό γεγονός στά 
κυπριακά χρονικά, είδικώς σέ μιά πολύ ταραγμένη εποχή. Τήν άναδρομική 
αύτή έκθεσή του ακολούθησε μιά στήν ’Αθήνα καί μιά στό Λονδίνο. Οί αντι
δράσεις τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου στις τρεις αύτές εκθέσεις άποτελοΰν ένα 
περίεργο κεφάλαιο, πού θάπρεπε νά εξεταστή σέ συνάρτηση μέ πολλά άλλα 
γεγονότα, ιδίως τήν πολιτική. Στό Λονδίνο, π.χ. παρ’ όλη τήν θερμή ύπο
δοχή τοΰ κοινού ή δυσμενής πολιτική ατμόσφαιρα τοΰ ’Απρίλη τοΰ 1964 καί 
ή στενότητα τοΰ Κοινοπολιτειακοΰ ’Ινστιτούτου εμποδίζουν τήν ύποστήριξη 
τής έκθεσης άπό τούς επισήμους Ελληνικούς κύκλους καί τούς τεχνοκρίτες καί 
τό ειδικά καλλιτεχνικό κοινό νά δοΰν τήν έκθεση.

Φυλλομετρώντας τό τί δημοσίεψε τότε ό κυπριακός τύπος μέ τήν 
εύκαιρία τής άναδρομικής έκθεσης τοΰ Διαμαντή στή Λευκωσία ξεχωρίζω ένα 
ίδιάζοντα παλμό ύποδοχής άπό πολύ κόσμο (ειδικούς καί μή ειδικούς). ’Ιδιαί
τερα πρόσεξα άπόψεις ξένων κριτικών στόν άγγλόφωνο τύπο τής Λευκωσίας. 
Παραπέμπω στις είδικώτερες καί σημαντικώτερες κριτικές τών : Τ. Κάνθου 
(’Ελευθερία, 12 Μαΐου 1957)άνυπόγραφο«Τό Τραγούδι τής Κύπρου σέ χρώματα» 
(Times of Cyprus, 15 ’Ιουνίου 1957) Janus (Cyprus Mail, 11 May 1957) 
καί άλλων. Περισσότεροι ειδικοί γράψανε γιά τήν άναδρομική έκθεση στή 
Γκαλλερύ «Ζυγός» τής ’Αθήνας. Παραπέμπω στις κριτικές τών : Ελένης 
Βακαλώ (Τά Νέα, 20 ’Απρίλη 1962), Μαρίνου Καλλιγά (Βήμα, 21 ’Απρίλη, 

1962) Ε. Ραυτοπούλου (Μεσημβρινή, 19 ’Απριλίου 1962) Μ. Άναγνωστό- 
πουλου (’Ελευθερία—Άθηνών-25 ’Απριλίου 1962). Γ. Φωκά (Αυγή, 26 ’Απρι
λίου 1962) X. Παπαγεωργίου (’Εθνικός Κήρυξ, 24 ’Απριλίου 1962) καί άλλων.

’Ασφαλώς μερικά άποσπάσματα τών διαφόρων κριτικών θά μποροΰσαν 
νά εϊναι πολύ διαφωτιστικά καί ούσιώδη. Ό Κάνθος π.χ. γράφει : «Είναι ένα 
έργο, μιά ζωή. Τό έργο τοΰ κ. Διαμαντή εϊναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας καί 
πίστης σέ μιάν εποχή άπιστη, ένα δίδαγμα γιά όσους κλονίζονται άπό τις 
άνησυχίες καί τήν διάλυση, πού διαβρώνει τήν Εύρωπαϊκή Τέχνη. Νά τόν 
κατατάξη κανείς ; Πολύ δύσκολο. ’Έμεινε όλότελα προσωπικός, χωρίς 
νάναι μέσα στήν παράδοση. Πολύ βιώσιμος συνδυασμός......»

Άπό τήν άνυπόγραφη κριτική τών «Times of Cyprus» παραθέτω τό 
εξής άπόσπασμα : «.....Καί στ’ άλήθεια, ή έκθεση αύτή είναι μιά άποκάλυψις 
τής τάξης καί τής εξέλιξης ενός καλλιτέχνη μέ πραγματικό αίσθημα θαυμασμού 
κΓ άγαλλίασης γιά τή ζωή πού μάς περιτριγυρίζει. Ό κ. Διαμαντής εισάγει 
στό έργον του μιά ήσυχη καί βαθειά άπόλαυση μ’ άποτέλεσμα τήν αίσθηση 
μιας άπέραντης γαλήνης. Κάποτε γεμάτα εύτυχία, κάποτε λύπη, μά πάντα 
ειλικρινή, τά έργα τοΰ ’Αδαμάντιου Διαμαντή εϊναι τραγούδι τοΰ νησιού — 
σέ χρώματα».

Άπό τή κριτική τοΰ Μαρίνου Καλλιγά (Βήμα) άποσπώ τά παρακάτω 
«.... γιατί ό Διαμαντής εϊναι πλούσια προικισμένος άπό τήν φύση, σέ μεγάλο 
βαθμό. Πέρα άπό τό ταλέντο του, ήξερε νά καλλιεργήση καί ν’ άναπτύξη 
τήν καλλιτεχνική του αύτή ιδιοσυγκρασία μέ σταθερότητα, επιμονή καί συνέ
πεια. Ή μεγάλη του όμως άρετή εϊναι ή ειλικρίνεια στήν πρόθεση καί στήν 
εκτέλεση..... ».

Ή Μ. Γ. Άναγνωσποπούλου λέγει : «Ή ήρεμία μιάς πνευματικής καθαρό
τητας άντικατοπρίζεται στήν εσωτερικά πειθαρχημένη σύνθεση, στά στέρεα 
καί σαφή σχήματα, στό χειρισμό τοΰ φωτός πού κυριαρχεί χωρίς νά έκβιάζη 
ή νά επιβάλλεται, άλλά σάν πλαστική ύλη πού οργανώνει καί ορίζει. Στά 
τελευταία του έργα τό χρώμα παίρνει ύλικώτερη ύπόσταση, τό σχήμα τονί
ζεται περισσότερο άναδεικνύοντας τήν άδρότητα μιάς δυναμικής ιδιοσυγκρα
σίας».

Αντί δμως νά συνεχίσω άνθολογώντας άποσπάσματα τοΰ τύπου προ
χωρώ σέ κάτι τό θετικώτερο : στήν καταγραφή, κατά κάποιο τρόπο, τοΰ 
έργου. Καταγράφω τούς καταλόγους τών τριών εκθέσεων τοΰ Ά. Διαμαντή, 
γιατί τό βρίσκω εξυπηρετικό γιά τό μελλοντικό μελετητή. ’Εξάλλου ή 
δημοσίευση αύτή τών καταλόγων σέ μιά τιμητικήν εκδήλωση έχει πέρα γιά 
πέρα τή θέση της, εϊναι ένα είδος «Οί κυριώτερες δημοσιεύσεις τοΰ τιμωμένου» 
πού συνηθίζουμε γιά τούς επιστήμονες ή συγγραφείς. Ασφαλώς γιά ένα 
ζωγράφο θά ταίριαζε ή έχρωμη reproduction τών έργων του σ’ ένα τιμητικό 
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τόμο. Άλλά δέν πρέπει νά παραβλέπωμε τις επιτόπιες δυνατότητες καί τό 
κατά παράδοση βάρος τής επιτόπιας «φιλολογίας».

Πρώτη άτομική άναδρομική έκθεση παρουσιάζει έργα του, πού καλύπρουν 
όλη τήν περίοδο άπό τό 1923. ’Έγινε στό «Λήδρα Πάλας», Λευκωσία 8-11 
Μαΐου 1957.

12

1. Still-life ................................ Λονδίνο 1923
2. Σχέδια (Royal College of Art) . Λονδίνο 1923
3. Nature morte Λευκοσία 1927
4. Δέντρα .. Κόκκος 1929
5. Κόκκινα ρόδια Στρόβολος 1920
6. ’Ανεμώνες Στρόβολος 1929
7. 'Όταν δύνει ό ήλιος.. "Αγ. Θεόδωρος 1931
8. «Καρυδιά» του "Αη Γιώργη "Αγ. Θεόδωρος 1931
9. Κληματαριά .. "Αγ. Θεόδωρος 1931

10. Βιβοΰρνο Στρόβολος 1931
11. «Ταμπουρες» .. Στρόβολος 1931
12. Πρός τόν "Αην Γιάννην .. "Αγ. Θεόδωρος 1932
13. Μήλα .. "Αγ. Θεόδωρος 1932
14. Ή μάννα μου .. "Αγ. Θεόδωρος 1932
15. Οί λεύκες του Άγ. Θεοδώρου

(’Ιδιοκτησία Δημαρχείου ’Αμμόχωστου) 1932
16. Τοπίο .. Λευκοσία 1932
17. Ποταμός Στροβόλου.. 1932
18. Πορτραϊτο (Μ.Τ.) .. Στρόβολος 1932
19. Σχέδια Πιτσιλλιάς .. "Αγ. Θεόδωρος 1932
20. Φυτεύτριες (2α μελέτη) "Αγ. Θεόδωρος—-Λευκοσία 1932 - 33
21. Ρέγγες........................................... Λευκοσία 1933
22. Φυτεύτριες (3η μελέτη) Λευκοσία 1933
23. Μήλα .. Λευκοσία 1933
24. 'Αγ. ’Αναστασία (’Ιδιοκτησία Ε. 7.0.Κ.) .. Λάπηθος 1934
25. Πράσινο τοπίο Λαπήθου .. 1934
26. Σπίτι Λαπήθου 1934
27. Τοπίο .. Λάπηθος 1934
28. Λεύκες .. Κεφαλόβρυσο — Λαπήθου 1934
29. Μακρυές σκιές Λάπηθος 1934
30. Έληά .. Λάπηθος 1934
31. Βενετσιά νίκες φυλακές Λευκοσία 1934
32 Δρόμος Κάτω Πεδουλά 1935
33. Σπίτι Πεδουλά 1935

34. ’Αρχάγγελος Πεδουλά 1935
35. Καμπή δρόμου Λάπηθος 1936
36. Δάσος .. Λευκοσία 1937
37. ’Άποψη Προδρόμου 1939
38. Αύλάκι .. Λευκοσία 1939
39. Ποδήθου Γαλάτα 1940
40. Στό καφενείο .. .. Πεδουλάς— Λευκοσία 1941
41. Τρεις συκαμινιές "Αλω να 1941
42. Φουντούκια Άλωνα 1941
43. Siesta .. Άλωνα— Λευκοσία 1941
44. Λαουτάρης .. Άρακας— Λευκοσία 1941
45. Στήν ταβέρνα Λευκοσία 1941
46. Στέγες .. Λευκοσία 1941
47. Ό Μπαϊρακτάρης .. Λευκοσία 1941
48. Κοπέλλα μέ τές παπαρούνες Λευκοσία 1941
49. Στό πανηγύρι τής Παναγίας τοΰ Άρακα Λευκοσία 1942
50. Χωρική .. Λευκοσία 1942
51. Τό κίτρινο μαντήλι Λευκοσία 1942
52. Δυό μορφές .. "Αλωνα— Λευκοσία 1942
53. Κορίτσι .. Λευκοσία 1942
54. Στό αύτοκίνητο .. Άκάκι— Λευκοσία 1943
55. Τούρκος τής Άσμάλτι Λευκοσία 1943
56. Άμαξάρηδες τής Άσμάλτι Λευκοσία 1943
57. Γυναίκα μέ στάμνα .. .. "Αγ. Θεόδωρος—Λευκοσία 1944
58. Τοπίο Τροόδους 1944
59. Όρθρος, Χριστούγεννα .. Άσκάς— Λευκοσία 1944
60. Κάτω άπό τές έληές .. Βυζατζιά— Λευκοσία 1944
61. Ό Μαύρος Λευκοσία 1945
62. Στή βρύση (άνήκει) .. Άλωνα— Λευκοσία 1945
63. Ό πεύκος τοΰ Προδρόμου 1946
64. Πατριαρχικό .. Λευκοσία 1946
65. Τό σπίτι τής Άδελαΐδας Λευκοσία 1947
66. Έληές Κύκκου 1947
67. Παληά Χώρα Λευκοσία 1948
68. Μητέρα καί παιδί Λευκοσία 1948
69. Σκηνή στά χωράφια Λευκοσία 1948
70. Πρόδρομος πρός τό Καραβοστάσι 1949
71. Γιά τή βρύση Πρόδρομος 1949
72. Στό δώμα Πρόδρομος 1949
73. Δώματα Προδρόμου.. 1949
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74. Σκέψη .. 1949
75. Βρύση στό Στρουμπί Λευκοσία 1949
76. Γυναίκες μέ τό βόδι Στρουμπί—Λευκοσία 1951
77. Στό καφενείο .. .. Στρουμπί—Λευκοσία 1951
78. Ό Βιολάρης Θεόδωρος Λευκοσία 1951
79. Αύλές τής Χώρας Λευκοσία 1951
80. Τό πράσινο φουστάνι Κακοπετριά— Λευκοσία 1952
81. Μάννα και κόρη .. Βυζατζιά— Λευκοσία 1953
82. ’Αφαίρεση Λευκοσία 1953
83. Πρωινό .. Έληά— Λευκοσία 1953
84. Δρόμος Χατζηγιωργάκι .. Λευκοσία 1953
85. Δρόμος .. .. ...................... Κάμπος 1953
86. ’Ανάμνηση Λευκοσία 1953
87. Παράθυρο Λευκοσία 1953
88. Μυστικό Λευκοσία 1953

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

108. Ή «Μίσσι» στό παράθυρο Λευκοσία 1941
109. Στέγες....................................................... Λευκοσία 1941
110. Τό μεγάλο πεύκο Τρόοδος 1944
111. Τρόοδος 1944
112. Τρόοδος 1944
113. Πεύκα .. Πλάτρες 1944
114. Δυό σπίτια Πρόδρομος 1949
115. Πρόδρομος Ιον ................................. 1949
116. Πρόδρομος 2ον ................................. 1949

’Ατομική αναδρομική έκθεση στήν ’Αθήνα, στή Galerie «Ζυγός», 7-26
’Απριλίου 1962.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ—ΣΧΕΔΙΑ

89. Ζητιάνα (κάρβουνο) Λευκοσία 1933
90. Μητέρα παιδί (μολύβι) Λευκοσία 1933
91. Κόρη (terra ombra) Λευκοσία 1945
92. Δύο γυναίκες (terra ombra) Λευκοσία 1947
93. Γλυπτικό (μολύβι) Λευκοσία 1947
94. Συνάντηση (terra ombra) Λευκοσία 1950
95. Θλιμμένες (λάδι) Λευκοσία 1953

ΑΚΟΥΑΡΕΛΛΕΣ

96. Εύκάλυπτοι .. Κακοπετριά 1940
97. Γεφύρι—σπίτια Κακοπετριά 1940
98. Στό καφενείο .. Κακοπετριά 1940
99. "Αλωνα 1941

100. "Αλωνα 1941
101. Δρόμος "Αλωνας 1941
102. Σπίτια "Αλωνας 1941
103. ’Αμυγδαλιές "Αλωνα 1941
104. "Αλωνα 1941
105. Τρεις συκαμινιές "Αλωνα 1941
106. Τρεις κατσίκες "Αλωνα 1941
107. ’Ανηφορικός δρόμος .. "Αλωνα 1941

ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Ύψος Πλάτος ’Έτος

1. "Οταν δύνει ό ήλιος .. 0,66 0,82 1931
2. Κληματαριά 0,24 0,32 1931
3. Πρός τόν "Αην Γιάννην 0,55 0,76 1932
4. Μήλα ............................................ 0,29 0,355 1932
5. Ή μάννα μου .. 0,73 0,55 1932
6. Λεύκες 'Αγίου Θεοδώρου 1,16 0,965 1932
7. Φυτεύτριες (2α μελέτη) 1,35 1,80 1932-33
8. Φυτεύτριες (3η μελέτη) 0,23 0,30 1933
9. Ζητιάνα (κάρβουνο) .. 0,63 0,235 1933

10. Μακρυές σκιές 0,27 0,36 1934
11. Λεύκες Λαπήθου 1,55 1,135 1934
12. Siesta 0,24 0,30 1941
13. Στό καφενείο 0,545 0,66 1941
14. Στέγες 0,63 0,79 1941
15. Κοπέλλα μέ τίς παπαρούνες 0,615 0,505 1941
16. Χωρική .. 0,30 0,30 1942
17. Στό πανηγύρι τού ’Άρακα .. 0,915 1,04 1942
18. Κορίτσι .. 0,61 0,475 1942
19. Τό Κίτρινο μαντήλι .. 0,36 0,28 1942
20. Δύο μορφές 0,665 0,55 1942
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"Υψος Πλάτος ’Έτος

21. Στό αύτοκίνητο 0,63 0,79 1943
22. Άμαξάρηδες τής Άσμαάλτι 0,625 0,825 1943
23. ’ΌρΘρος - Χριστούγεννα 0,965 1,09 1944
24. Γυναίκα μέ τή στάμνα 1,15 0,59 1944
25. Κόρη (terra ombra) 0,405 0,27 1945
26. Μαύρος .. 0,615 0,47 1945
27. Μάννα παιδί γέρος .. 0,47 0,60 1946
28. Δύο γυναίκες (Terra ombra) 0,375 0,28 1947
30. Γωνιά παληάς χώρας 0,63 0,79 1947
30. Γλυπτικό (Μολύβι) 0,35 0,245 1947
31. Πατριαρχικό 0,61 0,475 1948
32. Σκηνή στά χωράφια 0,55 0,55 1948
33. Στή Βρύση 0,795 0,89 1949
34. Σκέψη 0,52 0,43 1949
35. Συνάντηση (terra ombra) .. 0,62 0,46 1950
36. Μητέρα βρέφος (μολύβι) .. 0,38 0,275 1951
37. Γυναίκες μέ βόδι 0,645 0,795 1951
38. Στό καφενείο 0,87 0,99 1951
39. Ό Βιολάρης Θεόδωρος 0,66 0,87 1951
40. Αύλές 0,63 0,785 1952
41. Τό πράσινο φουστάνι 0,75 0,515 1952
42. Στοχασμός 0,27 0,43 1953
43. Πρωϊνό .. 0,42 0,52 1953
44. ’Αφαίρεση 0,525 0,42 1953
45. Παράθυρο 0,475 0,61 1953
46. Μυστικό 0,73 0,555 1953

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡωΤΗ ΦΟΡΑ

47. Στό μπαλκόνι 0,61 0,50 1956-57
48. Κόρη 1,23 0,58 1931-58
49. ’Αναμνήσεις 0,60 0,40 1956-48
50. Δρόμος Χατζηγιωργάκη 0,62 0,785 1956-58
51. «Τό 1958» ............................................ 0,90 0,41 1958
52. Cuifew .. 0,63 0,76 1958
53. Σκληρά χρόνια 0,925 0,49 1957-59
54. Σπίτια χώρας .. 0,44 0,38 1956-60
55. Στά σκαλοπάτια 0,48 0,345 1957-60

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

56. Πρός τόν "Αην Γιάννην (άρ. 2) .. 0,56 0,805 1960
57. Καρέκλα μέ φρούτα....................... 0,45 0,60 1960
58. Φύλλα καρυδιάς 0,475 0,61 1960
59. Παληά εκκλησία Παναγίας .. 0,56 0,81 1960
60. Πρός τόν Άην Γιώργην 0,56 0,805 1960
61. Γυναίκα μέ στάμνα (2ο) 0,405 0,265 1960
62. Τό κίτρινο φουστάνι 0,89 0,50 1960-61
63. Μητρότης 0,815 0,56 1960-61
64. Μορφές .. 0,785 0,625 1960-61
65. Φιγούρες ................................. 0,585 0,455 1960-61
66. «Τό 1958» παραλλαγή 0,90 0,41 1961
67. Μάννα 0,79 0,55 1961
68. Πρός τήν Άρχιεπισκήν 0,56 0,815 1948-61
69. Τούρκοι τής Άσμαάλτι 0,86 ι,ιι 1948-61
70. Μάννα (σχέδιο γιά γλυπτό) 1,935 0,74 1961
71. Δύο μουσικοί .. 0,58 0,455 1961
72. Δαυλός .. 0,46 0,58 1961
73. Θηλασμός 0,58 0,455 1961

’Έκθεση στήν Art Gallery του Κοινοπολιτειακοΰ ’Ινστιτούτου, Λονδίνο, 
9 ’Απριλίου — 3 Μαΐου 1964.

Catalogue

1. My mother 1932 14. Two women (Cyprus
2. The planters II .. 1933 umber) 1947
3. The beggar woman 1933 15. Old Nicosia III 1947
4. The card players 1941 16. Sculptural (pencil) 1947
5. Arakas 1942 17. Patriarchal 1961
6. The girl .. 1943 18. In the fields 1948
7. In the Lorry 1943 19. Stroumbi fountain 1949
8. Cart Drivers 1943 20. Thought .. 19499. Hydrophoros I .. 1944

10. Girl (Cyprus umber) 1945 21. The meeting (Cyprus
195011. Askas 1945 umber)

12. The black man .. 1945 22. Mother and child (pencil) 1951
13. Village family .. 1946 23. Women and ox 1951
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24. At the cafe 1951 43. The yellow frock 1961
25. Thodoros the fiddler .. 1951 44. Motherhood 1961
26. The green frock 1952 45. Forms 1961
27. Reverie 1953 46. Three figures 1961
28. The window 1953 47. “1958” (variation) 1961
29. The understanding 1953 48. Mother 1961
30. The balcony 1957 49. Towards the Archbishop ric
31. Kore 1958 (Nicosia) VI 1961
32. Recollections 1958 50. Asma-alti square 1961
33. Old Nicosia IV. 1958 51. Mother (study for relief) 1961
34. “1958” ....................... 1958 52. Musicians III 1961
35. Curfew 1958 53. Davlos 1961
36. Trouble .. 1959 54. Mother feedinsf her37. Old Nicosia V. (houses) 1960 baby 196138. On the steps 1960
39. Walnut leaves 1960 55. Musicians IV 1963

40. The old church .. 1960 56. The donkey riders 1963
41. Towards St. George .. 1960 57. Agonies 1963
42. Hydrophoros II 1960 58. Agonies II (study) 1963

Τά ανωτέρω άς θεωρηθούν ενός μη ειδικού προσφορά στόν δίκαιο εορτασμό, 
καθαρά πνευματικό, ενός συναδέλφου στήν τέχνη (μέ τή γενικώτερη σημα
σία τοΰ όρου «Τέχνη») Οί αναγνωρίσεις δέν μετριούνται μόνο μέ τόν πήχυ τών 
ειδικών. Υπάρχει καί ό λόγος τών φιλοτέχνων καί ό ασαφής άλλά γνήσιος 
λόγος τοΰ πολλοΰ (μορφωμένου κι’ ευαίσθητου) κοινοΰ.

Άλλά γιατί νά μή τελειώσω τό γραπτό μου αυτό μέ τή γνώμη ενός ξένου 
τεχνοκρίτη, του Λόρδου Στραμπόλγι, πού δημοσίεψε τά έξης στό New York 
Times (May 4, 1958) μέ τίτλο «Τέχνη στήν Κύπρος» ;

« Ό Διαμαντής αισθάνεται άποκαμωμένος άπό τις σύγχρονες τάσεις. 
Τούτο δεν ήταν εντελώς ένα μειονέκτημα, όπως ό ίδιος ομολογεί, γιατί ή μακρά 
του διαμονή εκεί [στήν Κύπρο] τόν έβοήθησε νά έκφράσει σέ ένα μοντέρνο 
ιδίωμα τήν Ελληνική παράδοση πού είναι ή ρίζα τοΰ μεγαλυτέρου μέρους τοΰ 
Κυπριακού πολιτισμού.

Ελληνικός καί μοντέρνος : Μιά άπο τις καλύτερές του εικόνες, «Τό μικρό 
άσπρο σπίτι» είναι μιά ώραία άσκηση στις σχέσεις τού χώρου. Δυό κορίτσια 
πού κοιτάζουν πρός τήν θάλασσα κυριαρχούν στήν σκηνή καί έχουν τό μεγα
λείο καί τήν άπλότητα τής άρχαϊκής γλυπτικής. «Ή μάννα καί κόρη» άν καί 
ζωγραφισμένη σέ έξπρεσσιονιστικό στύλ είναι γεμάτη άπό τήν άτμόσφαιρα 
τής άρχαίας Ελλάδας...»

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Α. Γ. Π1ΕΡΙΔΟΥ

Ο ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑ Ϊ ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Τό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στή Λευκωσία στεγάζεται στο Ισόγειο τοΰ παλαιού 
’Αρχιεπισκοπικού μεγάρου καί άνήκει στήν Εταιρεία τών Κυπριακών Σπουδών.

' Η συλλογή έργων κυπριακής λαϊκής τέχνης θεωρήθηκε άπό τήν Εταιρεία 
Κυπριακών Σπουδών, άπο τήν άρχή τής ίδρύσεώς της, σάν άπαραίτητη προεργασία γιά 
τή μελέτη τοΰ κυπριακού λαϊκού πολιτισμού. Γι’ αύτό στό καταστατικό τής Ε
ταιρείας, πού δημοσιεύθηκε τό 1936 καί άργότερα τό 1942, άναφέρεται ότι, έκτος 
άπό τή συλλογή ιστορικού καί λαογραφικού υλικού, ένας άπό τούς σκοπούς της 
ήταν καί ή «διάσωσις καί ή μελέτη τής κυπριακής τέχνης ύφ’ οίανδήποτε έκδήλωσιν 
της» καί «ή ϊδρυσις μουσείου λαϊκής τέχνης». Στά χρόνια πού άκολούθησαν άρχισε 
συστηματικά, μέ άγορές καί δωρεές, ή συγκέντρωση τοΰ ύλικοΰ, πού γιά πολύ καιρό 
ήταν σκορπισμένο σέ διάφορα μέρη, κυρίως στά σχολεία, γιατί δέν ύπήρχε τό κατάλ
ληλο οίκημα γιά νά φυλαχθή άλλά ούτε καί τό κατάλληλο πρόσωπο γιά ν’ άναλάβη 
τήν εύθύνη τής δημιουργίας τοΰ Μουσείου.

Τό 1948 ό ζωγράφος Διαμαντής έγινε μέλος τοΰ Δ.Σ. τής Εταιρείας τών Κυ
πριακών Σπουδών καί άμέσως τοΰ άνατέθηκε ή προκαταρκτική εργασία γιά τήν ορ
γάνωση τοΰ Μουσείου Λαϊκής Τέχνης. 'Η καταγωγή τοΰ καλλιτέχνη άπο περιοχή 
μέ πλούσια λαϊκή χειροτεχνική παράδοση, ή γνωριμία του στήν άρχή μέ τήν Εύρω- 
παϊκή λαϊκή τέχνη στά Εύρωπαϊκά Μουσεία καί άργότερα στήν Κύπρο μέ τήν κυ
πριακή λαϊκή τέχνη στόν πραγματικό χώρο όπου άναπτύχθηκε, δημιούργησαν στόν 
Διαμαντή τό ένδιαφέρο καί τήν άγάπη, πού τόν οδήγησαν ν’ άναλάβη τήν έργασίαν 
αύτή.

Ό ένθουσιασμός καί ή συμπαράσταση τοΰ Προέδρου τής Εταιρείας Κυπριακών 
Σπουδών, οί ομαδικές έξορμήσεις στις έπαρχίες μελών καί φίλων τής Εταιρείας γιά 
τή συλλογή τοΰ ύλικοΰ καί ή παρουσία τοΰ Διαμαντή στό Δ.Σ. τής Εταιρείας άπε- 
τέλεσαν τή βάση τής δημιουργίας τοΰ Μουσείου. Συγχρόνως κι’ ένα τμήμα τοΰ ισο
γείου τοΰ ίστορικοΰ κτιρίου τής παλαιάς ’Αρχιεπισκοπής παραχωρήθηκε στήν 
Εταιρεία Κυπρακών Σπουδών, πού μέ τις κατάλληλες έπιδιορθώσεις μεταβλήθηκε σέ 
χώρο Μουσείου, όπου ό Διαμαντής άρχισε νά έκθέτη τά διάφορα άντικείμενα, πού 
είχαν κατά καιρούς συγκεντρωθή. Δυό χρόνια κράτησε ή προετοιμασία. Τό Δε
κέμβρη τοΰ 1950 έγιναν τά έγκαίνια τών δύο αιθουσών τοΰ Μουσείου στό ισόγειο 
τοΰ ’Αρχιεπισκοπικού μεγάρου. Τά έκθέματα τοποθετήθηκαν συγκεντρωμένα χωρίς 
έπιστημονική ταξινόμηση άλλά μέ πολλή καλαισθησία καί μέ τρόπο, πού βοηθούσαν 
τόν έπισκέπτη νά σχηματίση μιά γενική άλλ’ εύχάριστη εικόνα τής κυπριακής 
λαϊκής τέχνης.

'Όμως μέ τή συνεχή αύξηση τοΰ ύλικοΰ παρουσιάζονται καί τά σοβαρά προ
βλήματα τοΰ Μουσείου δηλ. ή διατήρηση, ή κατάλληλη έκθεση, ή άποθήκευση καί 
ιδιαίτερα ή καταγραφή τών άντικειμένων. Ό Διαμαντής προσπαθεί νά λύση τά 
προβλήματα μόνος μέ τά μέσα πού τοΰ διέθεταν καί τόν περιορισμένο χώρο τής έκ- 
θέσεως.

1) Δελτίον Ε. Κ. Σ., τ.Α' (1937) σ.ζ' καί τ. Στ.' (1943) σ. IX.
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' To 1960 με την παραχώρηση ολοκλήρου τοϋ παλεοΰ ’Αρχιεπισκοπικού μεγάρου 
στα , πνευματικά σωματεία τής Λευκωσίας, το μεγαλύτερο μέρος του ισογείου μέ 
κατάλληλη επισκευή και αναστηλωση έγινε το σημερινό Μουσείο. 'Η έπέκταση 
του Μουσείου βοηθησε πολύ τον Διαμαντή ν’ άντιμετωπίση μ’ έπιτυχία τά προβλή
ματα, πού τον άπασχολοΰσαν προηγουμένως.

Στην περίοδο αυτή τής προετοιμασίας γιά τή συστηματική διατήρηση τών άντι- 
κειμενων και τη βελτίωση τής έκθέσεως, ό Διαμαντής είχε τήν πολύτιμη συνεργασία 
τής Αυγής Ιωαννίδου, πού δυστυχώς δέν κράτησε γιά πολύ χρονικό διάστημα. 'Η 
μ. ' Αυγή Ιωαννίδου ήταν άπό τις γυναίκες πού έκτίμησαν τή λαϊκή χειροτεχνία 
και σαν καθηγητρια τής τέχνης στό Γυμνάσιο έργάσθηκε γιά τήν έφαρμογή τών κυπρι
ακών λαϊκών διακοσμητικών θεμάτων στά μαθητικά χειροτεχνήματα.

Ο Διαμαντής άσχολήθηκε τήν εποχή αύτή καί μέ τήν καταγραφή τών άντι- 
κειμενων καί τή συλλογή πληροφοριών, πού σχετίζονταν μέ τήν προέλευση τών έκ- 
θεμάτων.

Τ αντικείμενα του Μουσείου καλύπτουν όλους τούς κλάδους τής κυπριακής λαϊκής 
τέχνης. ’Αξιόλογες είναι οί συλλογές τών ένδυμασιών, τών κεντημάτων καί τών 
ξυλογλύπτων. ’Ιδιαίτερη σημασία γιά τή γνωριμία τής κυπριακής άγροτικής ζωής 
έχουν ή άναπαράσταση του έσωτερικοΰ τοϋ χωριάτικου σπιτιού καί ή συλλογή τών 
αγροτικών εργαλείων. Μέ αύτά τά δύο τμήματα καί τή μερική διαρρύθμιση τής 
εισόδου σέ έργαστήριο ύφαντικής, ό Διαμαντής θέτει τις βάσεις ένος έθνολογικοΰ 
Μουσείου, πού σύμφωνα μέ τις σημερινές έπιστημονικές άπαιτήσεις άποτελεϊ άπα- 
ραίτητο συμπλήρωμα του Μουσείου λαϊκής χειροτεχνίας.

Τά έκθέματα έχουν πιά ταξινομηθή σέ ειδικές ομάδες καί τοποθετηθή στούς 
κατάλληλους χώρους καί ή έκθεση των έγινε μέ άξιοθαύμαστη λιτότητα καί χάρη 
όπως άπαιτεΐ ή άπλότητα τής κυπριακής λαϊκής τέχνης καί ή αύστηρότητα του ιστο
ρικού χώρου, πού τά περιβάλλει.

Άλλ’ ό Διαμαντής τώρα, σάν Διευθυντής τοϋ Μουσείου Λαϊκής Τέχνης, προσ
παθεί ν’ άρχίση μιά πολύ σοβαρή έργασία, τή δημιουργία άρχείου γιά τήν ιστορία 
καί τήν τεχνική τής κυπριακής λαϊκής τέχνης. 'Η έργασία αύτή θ’ άποτελέση σπουδαι- 
οτάτη συμβολή στή μελέτη τής κυπριακής χειροτεχνίας καί θά διασώση πληροφορίες 
πολύτιμες, πού σέ λίγο καιρό θά έχουν τελείως λησμονηθή. 'Η δημιουργία τοϋ 
αρχείου θα συμπληρώση τήν ύπόλοιπη μουσειακή έργασία. πού ό Διαμαντής έπί τόσα 
χρονιά εκτελεϊ χωρίς θόρυβο, άλλά μέ ύπομονή καί σύνεση, μέ μοναδικό του σκοπό νά 
καταστήση τό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης τής Εταιρείας τών Κυπριακών Σπουδών κέντρο 
γιά τήν έρευνα καί τή μελέτη μιας πλευράς του νεώτερου κυπριακού πολιτισμού.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΠΙΕΡΙΔΟΥ

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΜΕ ΧΡωΜΑΤΑ
ΠΑΝω ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΤΟ ΔΕΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Το δέος έκατεδάφισε της ηλικίας την άγνοια 
σά φόβος λιονταριού

λόχμης τρυφή και χάραξε την αστραπή τής θεότητας 
στ’ ασπράδι τοϋ ματιού.

Στής φλόγας κάθησε ό Θεός τά μουσικά βοστρύχια 
κι απόρησε ή ματιά

μες τή σταλιά τή βρεφική κι έζησε τήν πρωτόπλαστη 
στή γη πρωτονυχτιά.

Κύριε, πνευματική φωτιά φούντωσε στήν καρδιά τους 
ν άντέξουν τή ζωή.

Κι ό Κύριος άποκρίθηκε: Παράδεισο ή ματιά τους, 
τό δέος τους αρετή.

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΜΥΓΔΑΛΙ ΦΟΡΕΜΑ

Στ' άμυγδαλί μου φόρεμα τήν αρετή εκατάπνιξα 
κι είμ ό άρτος τής ζωής.

Τό κάνιστρο τ' ανάστροφο τών ουρανών κατέβασα 
στό κάνιστρο τής γής.

Μέσα στις δυο παλάμες τους τό σπέρμα είμαι πού υπόσχεται 
τό νήμα τοϋ καιρού.

Σπάσε τό περικάλυμα νά μεριμνήση δ άνεμος 
τή θέση φυτεμοϋ.

ΤΡΕΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

'Ο γέρος τώρα μελετά τήν πείρα και τή μνήμη 
χειρόγραφο θαμπό.

Τό φύλλο μοιάζει σά δαδί μά έχει πολύ τ' ασήμι 
δ γέρος στό μυαλό.
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Τετράγωνος σχηματισμός, για νάναι πιό στρογγυλή 
ή μητρική στοργή,

πιό πέρα μες τήν άρετή σφικτό κρατά τ αχείλι
και θεοκοσμεϊ τή γή.

Στάζει ό μαστός τήν κόκκινη λαχτάρα τής αντρείας, 
τό βρέφος μεριμνά,

γρήγορος νους, ή δύναμη τής άσπρης ηλικίας — 
τον βίου μας τ’ άγαθά.

Πόσο θά πλήρωνε ακριβά λίγον ό γέρος βρέφος!
Τό έλεος τον Θεόν.

Πράξη θαρρεί καλλίνικη, τ αητόν τό μαύρο νέφος, 
τό βρέφος τόν παππού.

Ασάλευτη σάν αρχαϊκή μορφή κοιτά ή μητέρα, 
τής γής μας ή άρετή.

Τό φρόνημα τον θηλασμόν πνίγει τήν κάθε μέρα 
κι εϊναι πιά δνό μαστοί.

ΣΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

Ψιχάλισεν ό υπέροχος ορίζοντας τ’ ανήλικον 
κοιτώντας τόν παππού.

Τ’ ανάστημα των γερατειών βνθομετρά τήν άβνσσο 
τον χθεσινόν καιρόν.

Γιατί λυπάσαι, ω ’Άνοιξη; Θεογνωσία αίμορραγονν 
οι άμέστωτες ματιές.

Τον κόσμον ή γεύση γόνατα στούς μολυσμούς τήν άρετή 
και τίς καλοκαρδιές.

Πάρε, λοιπόν, τίς σάλπιγγες άπ’ τά καλάμια τον σταχνον 
κι άναψε τή φωνή

νά μαζευτούνε οι άγγελοι κι ή πείρα νά γοητεντή 
στή μονσική σον γή.

Η ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ

Μες τό άρχαϊκό μον άνάστημα κρατώ σέ υδρία τ άνόμημα 
τον καρποφόρον άνθού.

Κάθε καμπύλη αιμορραγεϊ κι άνακαλεϊ νοητούς παράδεισους 
στό δωρικό σας νον.

'Η κάμψη πού ξεγλύστρησε τον κεφαλιού άπ’ τ’ ολόισιο 
κορμί κνπαρισιον

θαμπώνει μέσα στον χεριού τήν ισάγγελη άνύψωση 
σάν κλώνος πλατανιού.

"Οταν τό εγκόσμιο στήθος μας τό λατομήση ό κάματος 
κι ό βρεφικός θνμός,

σβύνεται τών πρωτόπλαστων ή σνγχνσμένη άτμόσφαιρα 
καί λάμπει εντός μας φώς.

ΚΕΦΑΛΙ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΑΚΙΟΛΙ

Μέσα άπ’ τό πάθος τής ζωής τ’ άμνγδαλάτο βλέμμα 
τούς ουρανούς ζητά.

"Ενα φακιόλι κίτρινο τών βοστρνχιών τό ρέμα
σά φράγμα συγκρατά.

Στήν έκσταση πνευματικά τό θάλπος θνσιάζει
τ’ άχλάδι τήν καρδιά.

Κι αν εύκρατη περιβολή, τό σώμα εξουσιάζει:
Δεν έχει λεντεριά.

01 χριστιανοί της οφθαλμοί κάποτε κυνηγάνε
τό φώς τόν άθλητή.

01 λογισμοί οί κατάλενκοι πάντοτε ξεπερνάνε
τή γήϊνη φυλακή.

Κύριε, στόν έρωτα μπορεί ν’ άναστηθή ό άρχαϊος 
κόσμος τών ουρανών.

Στείλε τόν έρωτα άγγελο κρίνος νά λάμψη ωραίος
τών ευαγγελισμών.

ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Περνά τού κάματου ή μορφή μέ τήν υδρία κειμήλιο. 
Κάτω στενάζει ή γή.

Περνά κι ή ξέπλεκη μορφή σάν τ’ άγαθό τό επίγειο 
γλυκόπνοη μιά πηγή.

'Η φρόνησή μας μελετά τή βιωτική της μέριμνα 
στό πόδι πού βαρεί.

Μά κοίτα ευφραίνεται ή καρδιά οτό φρόνημα τό υπέροχο 
δίχα άρετή απ’ τή γή.
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ΟΙ ΦΥΤΕΥΤΡΕΣ

Σκύβει ή φυτεύτρα στόν αγρό και δέχεται ή καμπύλη 
της πρόθεσης τό βάρος'

με τό σκνμένο της κορμί νομίζεις πώς Θά στείλη 
στα χώματα τό θάρρος.

Μιά δωρική κορμοστασιά πιο πίσω της μετράει 
της κίνησης τό βάθος.

Πέρα τό πράσινο τό φως σάν την τρυφή χτυπάει.
’Εδώ τοΰ βίου τό πάθος.

ΚΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ

Στάζει τό κίτρινο φλουρί τό τέλος της φυτείας 
μά θάλλει τό δαδί.

Δυό παπαρούνες μίλησαν τό φως της ιστορίας 
πού γράφει τό κλαδί.

Χάθηκε η όψη στ’ όνειρο κι έγυρε τό κεφάλι 
την παρρησία νά δη.

Τό μέστωμα έπλησίασε κι ό κόρφος χρυσοπάλλει 
κι η μήτρα κελαηδεϊ.

ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Τής λεύκας υψωθήκανε οί μεγάλες παρρησίες 
σάν άρετή Θεού.

Οί ρωμαλέες οί κοπελιές δουλεύουνε πιο αντρείες 
στά πόδια τοϋ δέντρου.

Αίνος ωραίος τ ανάστημα τή φαντασία παιδεύει 
σά ρόγα σταφυλιού.

Μιά μήτρα κακοπάθησε κι ό πόνος της γητεύει 
τήν όψη τ’ ουρανού.

ΤΟ ΒΟΛΙ

Τό βόδι, δύναμη αγαθή, τό χώρο εξουσιάζει
σά θημωνιά τή γή.

Τών γυναικών τή βλάστηση τριγύρα τή δαμάζει 
μέ μιά εύκρατη πνοή.

Τό μάτι του θεοκόσμητο τήν ξηρασία τ’ αγέρα 
πλουμίζει μέ δροσιά.

Τό βρέφος φώς πανύμνητο, μακρόθυμη ή μητέρα, 
έλεος ή ομορφιά.

Κι όμως τό βόδι θεοφορεϊ σά λογική ευφορία 
κι απόλαυση άρετής:

Είναι μιά εΙκόνα τ*  ουρανού στή γήινη πολιτεία, 
στάλα Θεοΰ στή γής.

(Άπό τή συλλογή «Δώδεκα Στιγμές», 1965)

Δ ΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΤΟΥ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Οι αδρές καμπύλες τών κορμιών χαϊδολογούν τό πάθος, 
τό πρόσωπο μιλά, 

καί τό κορμί πού πλαγιαστά φτεροκοπά τό βάθος 
τ όχημα ξεπερνά.

'Η πείρα κι ό συλλογισμός τά σύγνεφα περνάνε, 
τό βάρος τοϋ φτερού,

χτυπούν τή μούλα γκαρδιακά καί πάντα προχωράνε 
στό βλέμμα τού Θεού.

'Ο λογισμός άπομεθά μόλις πρωτοξυπνήσει, 
μά ή πείρα ξάγρυπνα

κι όταν γυρίσεις τή στροφή βαριά θά τοΰ μιλήσει 
γιά τά βαριά δεινά.

Τότε τό. ρόδα δέν πετοΰν κι ή άνοιξη δέ φτάνει 
νά ζήσει μιά ζωή.

Βλέπεις στήν άπλα τόν άνθό μά πάεις μέ τό κοτσάνι 
νά δής τί λέει ή γή.

Κι οί αδρές καμπύλες τών κορμιών γιά τόν Θεό μιλάνε, 
τοϋ κόπου τόν Θεό, 

μές τών τροχών τούς βαδισμούς αύτές φτεροκοπάνε 
καί ζοϋν τόν ούρανό.

(’Από τή σνλλογή «’Αποθεώσεις καί Χορικά»,
1953).
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ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΧΡωΜΑΤΑ POEMS OF THE PAINTINGS OF A. DIAMANTIS

ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ

(σε έργο Α. Διαμαντή)

Πετροβολά το μάτι ή βρύση — 
καρδιά στό κανελι χωριό.

Τό βόδι σπαταλά τό μάτι τον 
σάν άγιος την ευχή του.

'Η βλάστηση τών θηλυκών κορμιών, 
μιά βυσινιά καρποφορία, 
γεμίζουν με καμπύλες την πλατεία 
σε σχήμα σεβασμού.
Τό μόχθο γράφει τό κορμί τους.

Κάτι παιδιά μου, γιασεμιά μου 
σε φοινικόφυλλου κλωστή πλεγμένα, 
την ομορφιά θυμήσανε στόν τράχηλο 
εκεί στό κανελι χωριό.

Στις φλέβες μας κραταμε τοϋ χωρίου 
την απαλή θρησκεία.

(Άπό τή συλλογή «Πρισματικός Όκτώβρης», 1958)

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

by K. Chrysanthis 
English Translation polished by 
Mary O'Connor of U.S.A.

THE FEAR OF CHILDREN IN CHURCH

Fear destroyed the innocence of green years 
like the terror a lion brings,

Crushed the luxury of dense gardens, like the lightning 
is engraved on the eyeball.

God sat on the musical curls of the flame,
glances wondering,

Looking on the small forms of the newly born
in their early days.

Lord, light deep spirit fire in their hearts 
to warm the suffering.

Their childlish glances are paradise 
and their fear is a virtue.

TWO WOMEN

When the woman of the urm passes, 
the earth sight for her fatigue 

The woman, pleasure-bound, is a gift to life, 
as a crystal spring.

Prudence is a studied virtue, 
as the carefully weighed step, 

But see how the heart delights in the earthy joys 
unhindered by too much virtue.

THE PLANTERS

One woman bends above her field labors, 
fired with purpose'.

As though to plant her own courage 
deep in the soil.
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Her sister, like a doric statue, 
measures the movements' importance.

Beyond is the green flame of pleasure, 
but here the truth and honesty of work.

POPLAR TREES AND WOMEN

The grant frankness of the poplar tree 
rises like the goodness of its Maker.

The robust women works in the shadow 
of the tree.

High above them the musical chant of nature 
is as the taste of good grapes:

But they cannot forget the pains of childbirth 
though their beauty enchants the heavens.

BALLANDES SUR DES TABLEAUX DE A. DIAMANTIS

de Kypros Chrysanthis
Traduit par Gaston-Henry Aufrère

AU CAFE DU VILLAGE

Bruine. L'horizon supérieur du gamin de vingt ans 
qui regarde son grand-père.

La haute stature des vieillards sondant l'abîme 
du temps écoulé.

Pourquoi es-tu triste, Printemps! Connaissance de Dieu, 
les yeux pas encore mûris saignent.

La saveur du monde courbe dans les souillures 
la vertu et la bonne humeur.

Prends donc des trompettes aux tiges des épis 
et allume Γ écho des voix

pour rassembler les anges et sur ta terre musicienne 
capter l'expérience dans tes rets.

LA PORTEUSE D'EAU

Avec l'eau, sur ma vieille carcasse, je porte le péché 
de la fleur fructifère.

Chaque courbe saigne et rappelle d'inconcevables paradis 
à votre esprit dorien.

La courbure glissée de la tête du cyprès 
au tronc tout droit, 

entre les mains qui s'élèvent pareilles à des anges 
surprend comme une branche de platane.

Lorsque la fatique et la colère enfantine creusent 
notre poitrine temporelle,

Γatmosphère confuse des protoplastes s'efface 
et la lumière brille en nous.
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FEMMES ET PEUPLIERS ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΤωΝΙΑΔΗ

Les grands peupliers se dressent franchement 
comme vertu divine.

Les filles robustes travaillent avec plus de courage 
au pied des arbres.

Excellente louange, leur taille tourmente Γimagination 
comme un grain de raisin.

Une mère souffre et sa douleur fascine 
la face du ciel.

FILLE ET COQUELICOTS

Ruisselle le jaune sequin des champs inondés de soleil 
mais verdoie le bois des résineux.

Deux coquelicots parlent de la lumière de Γhistoire 
que la branche écrit.

La vision se perd dans le rêve, la tête s'incline 
pour montrer son assurance.

La maturité est proche, le sein palpite, 
la moelle chante.

LE BOEUF

Force simple, le boeuf est maître du champ 
comme la meule de la terre.

De son haleine tempérée, il subjugue
le foisonnement des femmes qui Γ entourent.

Eordonnance divine de son regard orne l'air desséché 
d'une source de fraîcheur.

Lumière glorificatrice le nouveau-né, longanime la mère, 
miséricorde la beauté\

Mais le boeuf est inspiré de Dieu comme une logique fécondité 
comme un savoureux plaisir de vertu.

Il est une image du ciel dans la civilisation de ce monde, 
une goutte de Dieu sur la terre.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
(Διήγημα)

Δέν τδχα προσέξει μά μου τόπε μιά μέρα τοΰ καλοκαιριού, όταν είχαμε πάει μιά 
έκδρομή. Καθόμαστε στο γρασίδι καί μας έ'λουζε ό ήλιος. Καθώς ετοίμαζε τά 
σάντουιτς καί τήν παρακολουθούσα, κοντοστάθηκε καί μού τόπε πώς τοκανα συχνά. 
ΤΗταν ή συνηθισμένη κίνησή μου σάν καθόμουν ήσυχος, χωρίς έννοια, σχεδόν εύτυ- 
χισμένος.

Καί τώρα το ’ίδιο συνέβαινε. 'Η φούχτα μου κράτησε γιά λίγο τά μαλλιά κι 
άναλογίστηκα την ίδια κίνηση πού πριν λίγους μήνες άγκάλιαζα το γυμνό μου κεφάλι. 
’Ηταν άρχές τής στρατιωτικής θητείας... Άργά-άργά γλύστρησε στό μέτωπο καί 
τά δάχτυλα χάϊδεψαν τις πρόωρες μικρές ρυτίδες. ’Έφτασε στά φρύδια κι ύστερα 
έπεσε στά βαθουλά μάτια πού έκλεισαν στιγμιαία κι άνοιξαν σάν ή φούχτα κοντοστά
θηκε στή μύτη... Ό δείχτης άνεβοκατέβηκε δυο-τρεΐς φορές στοχαστικά ώσπου 
ολόκληρο τό χέρι άγκάλιασε τό πηγούνι καί τά χείλη... ’Έμεινε έτσι άκίνητο γιά 
λίγο...

Κι ύστερα συλλογίστηκα κάτι άπό τήν πληθώρα τών σκέψεων. Κι άδικα 
περίμενα τόν ερχομό της. Χωρίς νά ξέρω γιατί, μά έχοντας μέσα την ελπίδα, την 
περίμενα. ’Έστω κι άς γνώριζα πώς δέ θαρχόταν... ’Ήμουν άκατανόητος. Εύρι- 
σκα τόν έαυτό μου νά ταλαντεύεται στις άποφάσεις. Πάντα εύρισκα ικανοποίηση 
στή πολύωρη σκέψη γιά την μιά ή την άλλη άπόφαση. Κι δταν πιά τ’ άποφάσιζα, 
γελούσα πού δέν έβλεπα τη λύση πιο νωρίς, πιο καθαρά χωρίς ύπεκφυγές κι ενδοια
σμούς. Δέν τδκανα γιατί ήμουν άργόσχολος ή ένοιωθα άνία. Παράλληλα μέ τό 
κατά καιρούς έπάγγελμά μου, δινόμουν καί στις σκέψεις.

* * *

Σάν βρισκόμουν στο θάλαμο, ξάπλωνα καπνίζοντας καί άφηνα τό μυαλό μου νά 
τρέχη. Ένώ γύρω μου... ό ένας έγραφε σέ κάποιο άγαπημένο του πρόσωπο, μάνα, 
πατέρα ή γυναίκα, δ άλλος διάβαζε τόν «Άλέξη Ζορμπά», άλλος πιο πέρα ένα εύθυμο 
περιοδικό, μιά παρέα στη γωνιά συζητούσε γιά τή θητεία, τή δουλειά, τή ζωή ή τό 
Θεό, δυό-τρεΐς γύρω άπό ένα τρανζίστορ πού έβγαζε ήχους, κάποιος νά σκουπίζη 
το θάλαμο, νά τινάζη το στρώμα του, κι ό τελευταίος νά καθαρίζη μέ προσήλωση 
τ’ δπλο του. Καθένας κάτι έκανε... κι έγώ πού άλλαζα πλευρό μέ τις ’ίδιες σκέψεις 
στό μυαλό, τούς παρακολουθούσα. Κάποτε θά σταματούσε ό πόλεμος. Κάποτε θά 
τέλειωναν δλα, κι δλοι μας θά τά παρατούσαμε γιά νά γυρίσουμε στο σπίτι καί τή 
δουλειά μας. Έγώ βέβαια δέ θά σταματούσα νά τήν περιμένω. Καί τότε, μέ 
νοσταλγούσε κι αύτή δπως έγώ. καί θά γύριζε σέ μένα. Σάν ορόσημο είχαμε τά 
Χριστούγεννα. Σ’ αύτά προβλέπαμε μιά συνάντησή μας ύστερα άπο τόσους 
μήνες.

Ή σφυρίχτρα γιά το φαγητό μας άνάγκαζε ν’ άφήσουμε προσωρινά δτι μάς 
άπασχολούσε γιά νά συνταχτούμε κοντά στό ύπόστεγο καί μέ τή σειρά νά πάρουμε 
τό φαγητό στις καραβάνες μας. Γινόμασταν δλοι ένα... Χωρίς καμμιάδιαφορά, 
έστω γιά τή λίγη τούτη ώρα.

Οί πρώτες μέρες ήταν παράξενες. Φριχτές. Κανένας δέ περίμενε ν’ άφήση
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μακρυά του ό,τι χτες είχε γιά δικό του καί τ’ άγκάλιαζε. Μέ τό καιρό συνηθίσαμε 
στη νέα μας ζωή κι άρκεστήκαμε στη νοσταλγία τοΰ όμορφου παρελθόντος καί στή 
κουβέντα γιά τό πώς ήμαστε πριν μαζευτούμε ολοι στά στρατόπεδα. Οί άξιωμα- 
τικοί μας, ένοιωθαν ή μάλλον γνώριζαν τή ψυχική μας κατάσταση. Μά χωρίς νά τό 
προδίδουν, βοηθούσαν τόν άνήσυχο χαρακτήρα μας δίχως νά φεύγουν τά όρια τοΰ 
στρατιωτικού. Πρόσεξα πώς είχαμε σάν άντίδραση, τήν εύκολη έ'χθρα μ’ αύτούς. 
Μά πιο άργά κατάλαβα πώς όλοι δεχτήκαμε οτι μάς έγινε κι άγαπήσαμε αύτούς πού 
ώς χτές ήταν άγνωστοι καί τώρα μακρυά άπό κάθε τι δικό τους, μάς μάζεψαν γιά νά 
μάς μάθουν πώς μπορούμε νά κρατούμε τήν έλευθερία μας.

Οί μήνες κυλούσαν. Κι ό καθένας το δεχόταν μέ μικρά ξεσπάσματα στή 
πρώτη εύκαιρία, ίσως γιατί τότε νάρχόταν στό μυαλό τους τό παράπονο κι ή πίκρα 
τής χαμένης νειότης. Μά μοιρολατρικά συνέχιζε ή ζωή.

Μιά μέρα, ξαπλωμένος κάτω άπο ένα πεύκο, στήν ώρα τής άνάπαυσης, άποφά- 
σισα νά μιλήσω μέ τόν έαυτό μου. Στή μοναξιά του ό άνθρωπος κάνει ότι δέν έκανε 
ποτέ στή ζωή του. Κι άσχολήθηκα μέ τό τί «είμαι». Βλέποντας τις βελόνες τού 
δέντρου, τόν ήλιο πού χρύσιζε μέσα τους, καί τόν ούρανο τού καλοκαιριού πόθησα 
ν’ άπολαύσω ότι χρειαζόταν ή σάρκα μου. ~Ηταν κι αύτή μέρος τοΰ «είμαι». 
Παραδέρτηκα σ’ άρρωστημένες σκέψεις καί φανταστικές εικόνες. ’Έβλεπα τόν 
έαυτό μου νά χαίρεται τή ζωή. 'Ηδονικά έκλεισα τά μάτια μου καί μέσα στή 
καταχνιά μέ πήρε ό ύπνος. Ξύπνησα άναστατωμένος. Προσπάθησα νά συγκρατήσω 
τό μυαλό μου πού μέ κούραζε. Χρειαζόμουν γαλήνη. Έρριξα μιά ματιά στό ρολόϊ. 
Είχα ώρα γιά τό έγερτήριο. Πριν πάω γι’ άσκήσεις θάπρεπε νά ήρεμήσω. Μ’ έπι- 
χειρήματα, πείστηκα πώς τό κατάφερα. Θυμήθηκα το σπίτι μου. 'Οπωσδήποτε 
θάμεινε όπως τ’ άφησα. Γιά ποιο λόγο ν’ άλλαξε μορφή; Τέτοια ώρα θά είχαν 
τελειώσει άπό τό μεσημεριάτικο τραπέζι καί θάπιναν τό καφέ τους. Στό μυαλό 
μου έφερα τό γνωστό δωμάτιο. Ό πατέρας, ή μητέρα καί τά δυό άδέλφια. 'Η 
θέση μου θάμενε κενή κι αύτό ίσως νά τούς θύμιζε πιο πολύ τήν άπουσία μου. 'Η 
μητέρα, σάν τήν είδα πριν λίγες μέρες στήν έβδομαδιαία έπίσκεψη, έδειχνε ίχνη 
κοπώσεως καί άγωνίας. Δέ μοΰπε τίποτα. Μά τή γνώριζα καλά. ’Άν κατέβαινα 
τό Σαββατοκύριακο, θάμενα ολο μαζί τους.

'Η σάλπιγγα σήμανε. Σηκώθηκα νωχελικά... Τεντώθηκα καί προχώρησα νά 
έτοιμαστώ, γιά τις άσκήσεις.

Κάθε άσκηση, κάθε προσπάθεια γινόταν γι’ αύτήν. Φέρνοντάς την στή σκέψη 
μου, έπαιρνα δύναμη. Καί μέ τήν πρώτην εύκαιρία κοίταζα τή φωτογραφία της. 
Δέ πίστευα πώς θάβρισκα τόση δύναμη καί όταν τό διάβαζα σέ βιβλία γελοΰσα μέ τις 
ύπερβολές τοΰ συγγραφέα. Μά δέν ήταν ύπερβολές. Καί γιατί νά μή μοΰ δίνη 
δύναμη; Δέν ήταν μήπως αύτή πού μ’ άπομάκρυνε άπό κάθε τι βρώμικο τής παλιάς 
μου ζωής καί μέ γέμισε μέ ύγιή συναισθήματα; Χωρίς βέβαια καμμιά ύλική δύναμη. 
Χωρίς καμμιά προσπάθεια ή γλωσσική εύστροφία. Μονάχα μέ τήν άγάπη της. 
Τότε πού ήμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας καί τήν περίμενα μ’ έλπίδα σίγουρη, τότε 
ήταν πού γέμιζα δύναμη κι άνάπνεα τόν άέρα τοΰ βουνού σάν άνεμο δημιουργίας. 
’Ένοιωσα τή νειότη μου νά ξεφεύγη άπό τήν έφηβεία χωρίς λύπη πώς χανόταν κάτι 
όμορφο, κι άς ήταν.

’Αγαπούσα τήν ώρα τού δειλινού καί προσπαθούσα νά ξεφεύγω άπό τούς δυό- 
τρεϊς φίλους, γιά νά μή χάσω ούτε ένα δειλινό. Καθόμουν στό πιο ψηλό σημείο τοΰ 
λόφου, καί κοίταζα τις άπέναντί ψηλές βουνοκορφές. ΤΗταν τυλιγμένες σέ κόκκινα 
σύννεφα κι έπαιρναν μιά μώβ άνταύγεια πού τις γέμιζε μυστήριο καί δύναμη. Τότε 

καταλάβαινα γιατί τά βουνά ήταν δυνατά κι αιώνια. 'Ο ήλιος δέ φαινόταν γιατί 
μόλις είχε δύσει καί έστελλε άπό μακρυά, πέρα μακρυά στόν ορίζοντα, τις δυνατές 
άκτΐνες του πού διέσχιζαν τά σύννεφα άφήνωντάς τους τ’ όμορφο χρώμα. Καί τότε 
τά βουνά ψήλωναν καί γίνονταν γίγαντες. ’Ένοιωθα μικρός άντικρύζοντάς τα, μά 
χωρίς κανένα συναίσθημα κατωτερότητος. Τά θαύμαζα, κι έπιθυμοΰσα νά τούς 
μοιάσω. Σχεδόν τά ζήλευα.

Σέ παραίσθηση πρόβαλλε ή μορφή της καί πλησίαζε. Τά μαλλιά της όλάνοιχτα 
σκέπαζαν τις κορφές. Καί μαγεμένος κοίταζα τό θαύμα.

Καί τά βράδυα είχαν τή δική τους χάρη. Μά μήπως δέν ήταν πάντα όμορφες 
οί αύγουστιάτικες νύχτες; Μετά τό δείπνο καί πριν τό σιωπητήριο, μαζευόμασταν, 
όλη ή παρέα, στό συνηθισμένο σημείο. Κάποιος είχε τή πρόνοια νά φέρη μαζί του 
μιά κιθάρα. Δέ φανταζόμουν πώς άνθρωπος θά μπορούσε ν’ άγαπήση τόσο πολύ 
κάτι άψυχο. Γι’ αύτόν, ή κιθάρα άντιπροσώπευε ότι γιά μένα αύτή. ’Έπαιζε 
μερικές μελωδίες σάν πρόλογο κι’ ύστερα τά τραγούδια τής έποχής πού τραγουδού
σαμε μείς. Μέ τό καιρό είχαμε συνδυάσει τις φωνές μας ώστε νά μάς άρέσουν καί 
νά μή ήμαστε παράφωνοι. Τις νύχτες αύτές έμαθα νά χαίρωμαι μέ τά λίγα τής ζωής. 
Μ’ ένα τραγούδι, ένα άστείο, μιά κουβέντα κι ένα τσιγάρο.

Καταλήγαμε στά πειράγματα γιά τις «Εύες» μας. Στόν ένα άρεσαν τά ξανθά 
μα>Διά της, στόν άλλο τά καστανά μάτια, στό τρίτο τά σαρκώδη χείλη, στο τέταρτο 
ή πρόκλησή της καί σέ μένα τά πράσινα της μάτια. Κάποτε, ένας φίλος καί καθη
γητής μου, μ’ άστειεύτηκε πώς έχω ψύχωση στά πράσινα μάτια. ’Αργότερα το 
σκέφτηκα πολύ σοβαρά. ’Αποτελούσε κάτι πολύ δεμένο μέ μένα. Παραδέχτηκα 
πώς έπηρέαζε τά γούστα μου.

Χωρίζαμε μέ τή «καληνύχτα». Καθένας στο θάλαμό του, καθένας στό στρώμα 
του καί το δικό του νυχτερινό κόσμο.

Πριν κοιμηθώ στεκόμουν στό σκοτάδι καί κοίταζα ψηλά στόν ούρανο μέ τ’ άστρα. 
Γιά τό καθένα μας ύπήρχε ένα άστέρι. Μά έγώ δέν ήθελα κανένα άπ’ όσα ήταν στόν 
ούρανό. ’Έφτιαχνα ένα δικό μου καί τό τοποθετούσα, έκεί ψηλά, μέσα σ’ ένα παρά
θυρο στον ούρανό. Κι άπό μέσα πρόβαλλε ή μορφή της, τά μαλλιά καί τό στήθος της. 
τό ύπόλοιπο κορμί της κρυβόταν πίσω άπο τό «παράθυρο». 'Η άντανάκλαση τού 
συμβολισμού τούτου, ήρθες σέ μένα πιο ύστερα καί θυμήθηκα τις νύχτες στόστρατό- 
πεδο. Δέ δικαολογοΰσα τό σχηματισμό μιάς τέτοιας εικόνας στο μυαλό μου, παρά 
μόνο σάν μιά έσωτερική κι ένστικτώδη προφητεία.

* * *

’Έστρεψα τό βλέμμα μου στό δωμάτιο. Τό κρεβάτι μου στή γωνιά, ή βιβλιο
θήκη πιο πέρα. Στο τοίχο μιά φωτογραφία τοΰ άδελφοΰ μου σάν ήταν παιδί, μιά άλ
λη μέ τή γυναίκα του καί άλλη μιά τοΰ μικροΰ άδελφοΰ μου. ’Ανθρώπινες εύτυχισ- 
μένες στιγμές σέ τελλάρο. Χαμογέλασα γνωρίζοντας τήν άσχημη γκριμάτσα πού 
θά είχα. Καθισμένος στή θέση μου, μπροστά στό γραφείο, άκίνητος έφερα τή φούχτα 
στό κεφάλι κι ύστερα γλύστρησε στό μέτωπο γιά νά συνέχιση τή συνηθισμένη μου 
κίνηση... Καί περίμενα, όσο άδικα κι άν ήταν. Τί άλλο έμενε;

* * *

Πολύ πρωί μάς ξυπνούσε ή σάλπιγγα. Μέ δυσκολία διώχναμε τή ζεστασιά τοΰ 
πρωϊνοΰ υπνου γιά νά δεχτοΰμε τό ξύπνημα τής ζωής. Τακτοποιούσαμε γρήγορα 
καί μηχανικά τά στρώματά μας κι ύστερα όλοι έξω στή γραμμή. Καθώς γινόταν ή 
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έπαρση τής σημαίας, μέναμε άκίνητοι κι δλονών το βλέμμα καρφωνόταν στο άργο 
άνέβασμά της ώς τή κορυφή τοΰ ίστοϋ. ’Ανεξήγητα μέ μαγνήτιζε ή σημαία πού 
άνέβαινε καί ποτέ δέν σκέφτηκα κάτι μέ λογική. Ό έαυτός μου ζητούσε προσωπική 
ικανοποίηση... Κι ή έλεύθερη άφηνιασμένη σκέψη, τήν ώρα του μαγνητισμού, μοΰδινε 
κάποια ικανοποίηση.

Τις έλάχιστες κενές ώρες καί πιο πολύ στά διαλείμματα τών άσκήσεων, συνέχιζα 
τή κουβέντα τοΰ τί «είμαι».

Γύριζα λίγα χρόνια πίσω καί διέκρινα τον έαυτό μου νά όργιάζη άπο ζωτικότητα 
στά μαθητικά θρανία. Μού ήταν κάτι άγνωστο ή αδράνεια κι ή μοιρολατρεία. Πά
λευα μέ πείσμα κι άπό άντίθετο πνεΰμα στή κοινή γνώμη τών άλλων, έχοντας ή μή 
δίκηο, απλώς καί μόνο γιατί ένοιωθα τόν έαυτό μου γεμάτο ζωή, ύπερπλήρη άπό ένερ- 
γητικότητα, νάχη τήν άνάγκη νά σπαταλήση κάπου αύτό τομορφο γνώρισμα τής έφη- 
βείας.

Στις συζητήσεις χειρονομούσα, βημάτιζα καί σάν σωστό νευρόσπαστο κινόμουν 
στή τάξη, στήν αύλή, στήν Αίθουσα, στή βιβλιοθήκη, στά θεάματα.

Διερωτόμουν: ’Ήμουν ό παλιός άεικίνητος; 'Υπήρξα καθόλου; Καί γιατί άφη- 
νόμουν τόσο άπάνθρωπα καί μοιρολατρικά στή ζωή; Τί είμαι; Θά ξαναβρώ κάποτε τό 
παλιό μου έαυτό; Τήν κίνηση; Στή θύμηση τής χαμένης ζωτικότητας γύρευα νά έπα- 
ναστατήσω. Μά ή σφυρίχτρα γιά πειθαρχικές άσκήσεις μέ συνέφερνε καί βρισκό
μουν ξανά στήν άδιαφορία τής πραγματικότητας.

Καί μετροΰσα τις μέρες πού θά τή ξανάβλεπα. Κοίταζα τή φωτογραφία της 
καί ξαναδιάβαζα τό γράμμα της, τό γεμάτο λατρεία κι άφοσίωση. Δέν έγραφε ά
σκοπα έρωτόλογα. ’Έγραφε τήν άλήθεια, αισθήματα κάθε στιγμής σέ τΰπο ήμερο- 
λογίου καί μοΰ τάστελλε. Μέ λίγη φαντασία τήν είχα μπροστά μου νά κινείται καί 
νά μιλά όπως άκριβώς στο γράμμα της. Ήταν άξιολάτρευτη. Καί τήν περίμενα 
μ’ έλπίδα, τότε, άσβηστη έλπίδα καί άμοιβαιότητα. Κι οί ήμερομηνίες στό μικρό 
ταμπλώ τοΰ ρολογιού μου, περνούσαν ρυθμικά. Κι οί μέρες λιγόστευαν....

Κάποτε πάλι μ’ έπιαναν τά κέφια μου. Συνέλαβα τόν έαυτό μου νάναι άργό- 
σχολος τήν ώρα τής άναπαύσεως. Καί γιά τιμωρία τόν άνάγκαζα νά άσχολεΐται 
μέ τούς διαφόρους τύπους τοΰ θαλάμου. Μέ δυσκολία συγκρατοΰσα τό άνέκφραστο 
ύφος μου καί φοβόμουν μήπως τό γέλιο μου χυνόταν μέ ορμή χειμάρρου άπό τό κλειστό 
στόμα μου.

Κοίταζα τόν ένα νά ξύνη τή μύτη του καί νά προσηλώνεται σ’ ότι έκανε, νομίζον
τας πώς έτσι θά κατώρθωνε κάτι πολύ σπουδαίο. Κι ό άλλος νά κοιτάζη τις μυϊγες 
πού κάθονταν στή κουβέρτα του καί μέ προφύλαξη νά τις κτυπά χωρίς ίχνος έπιτυ- 
χίας. ’Άλλος πάλι, νά διαολοφωνάζη γιατί χάθηκε ή λεπίδα τοΰ ξυραφιού του καί 
στά νεύρα του, νά πατά στό στρώμα τοΰ διπλανού πού κοιμόταν κι ό τελευταίος νά 
ξυπνά μέ μιά βλακώδη άπορία στά μούτρα έτοιμος νά ξανακοιμηθή ή νά κάνη καυγά.

Προσπαθούσα νά φιλοσοφήσω μέ τόν έαυτό μου καί άπο τήν προσπάθειά μου 
αύτή βγήκε κάτι πολύ σημαντικό. Τις στιγμές πού γέμιζα άπό άπελπισία καί πίε
ζα τόν έαυτό μου νά μήν άντιδράση όπως τόσοι άλλοι, φωνάζοντας, κτυπώντας καί 
καταλογίζοντας τό φταίξιμο (άλήθεια τί φταίξιμο;) στον ένα ή τον άλλο, τότε άπέ- 
φευγατή συντροφιά τής παρέας στήν άνάπαυση, ή ριχνόμουν μέ πείσμα στήν άσκηση 
κι ύστερα πλησίαζα τούς άγνώστους συντρόφους καί προσπαθούσα νά τούς πείσω 
πώς όλα θά περάσουν. ’Ή πάλι έμενα βουβός καί παρακολουθούσα τις διάφορες άν- 
θρώπινες άντιδράσεις τους, τοποθετώντας τόν έαυτό μου πιο ψηλά. Τής τογραφα.

Καί στεκόμουν παράμερα καπνίζοντας, κοιτάζοντας τούς άλλους νά συνεχίζουν μουρ
μουρίζοντας ή δυσφορώντας γιά τή μιά όποιαδήποτε κατάντια τους καί χαιρόμουν 
γιατί κατώρθωνα νά συγκρατώ τόν έαυτό μου σέ στιγμές πού εύκολα θά μπορούσε νά 
κυλήση. Καί στεκόμουν..... τότε πού όλα ήταν άλλοιώτικα.

Κατέληγα στό συμπέρασμα τής σύγκρισης τών καταστάσεων. Πολύ μικρή 
ήταν ή «συμφορά» τής άτυχης νειότης μου (καί νομίζω πώς θά μπορούσε το ίδιο νά 
συνέβαινε καί μέ όλους τούς άλλους, φτάνει νά σκέφτονταν...) αν τολμούσα νά τήν 
τοποθετήσω δίπλα σέ άλλα δυνατά γεγονότα τής πρόωρης γνωριμίας μου μέ τή ζωή.

Μοΰ δόθηκε ή εύκαιρία νά ζήσω άπό κοντά καί νά παρακολουθήσω ώμά τον θά
νατο ενός φίλου πού πιο πολύ φίλος ήταν μέ κάποιον άλλο. Είδα τό ξέσπασμα τών 
συγκρατημένων αισθημάτων τής μάνας του, τής άδελφής του, τής γυναίκας καί τοΰ 
φίλου του. Μά πιο πολύ τοΰ τελευταίου.... Δέ νόμιζα πώς μποροΰσα νά ζήσω μιά 
κατάσταση τέτοια καί νά δώ τόσο πνευματικά κοντά, τό κόσμο πού άφησε ό νεκρός. 
Κοιμόταν γιά πάντα γαληνεμένος μέ τή σφαίρα στό γκρόταφο, ένώ γύρω του τά πρό
σωπα ήταν τραβηγμένα άπό τρόμο καί άπόγνωση. Κι ό άληθινός φίλος του γινόταν 
ό τραγικός ήρωας μιάς άμφίβολης μέρας. Κι ένοιωθε τον οίκτο πού τοΰ προσφερό- 
ταν μέ χίλιες-δυό μορφές κι έκλεινε τά μάτια μέ άπόγνωση, χωρίς έλπίδα.

Μήπως δέν ήταν άσήμαντα κι έξευτελιστικά μικρή ή κατάσταση μιάς έμπολέμου 
θητείας μπρος στό χαμό;

Κι ύστερα κάτι πολύ προσωπικό, πού άπό χρόνια έπηρέαζε τήν ιδιωτική μου 
ζωή, ήρθε νά σκεπάση κάθε άλλη στιγμή. Ή έξακρίβωση μιάς χρονιάς κι έπιφανεια- 
κής φιλίας.

’Ηταν ένα άπο τά «πιστεύω» τής ζωής μου. Τοΰ είχα άπόλυτη έμπιστοσύνη 
κι ήταν ό δεύτερος μου έαυτός. Γι’ αύτό σάν φανερώθηκε πώς κάποια άχτίδα ψευ
τιάς φώλιαζε, μοΰ ήρθε μισός θάνατος. Κι ή ήλικία τότε δέν ήθελε πιο πολλά γιά νά 
δημιουργήση κρυφές πτυχές πίκρας πού γιά κάμποσο καιρό έκδηλώνονταν στήν παρα
μικρή εύκαιρία. Τό σπάσιμο τής φιλίας ήταν τό πιο σημαντικό γεγονός ώς τότε.

Μήπως καί σ’ αύτή τή σύγκριση, δέν φαινόταν ή μικρότης τής άδικης κατά
στασης μιάς έμπολέμου θητείας;

’Έ, λοιπόν, γέμιζα ολόκληρος περηφάνεια καί παρηγοριά γιατί έζησα πιο συγ
κλονιστικές στιγμές καί μποροΰσα νά γίνωμαι άνώτερος καί νά συγκρατώ το ξέσπασ
μά μου, πού οί άλλοι, οσοι δέν έζησαν, έκδήλωναν γιά μηδαμινές αιτίες.

Βέβαια, ύστερα ήρθε τό άλλο, πού τίποτα δέ θά μπορούσε ή θά μπορέση νά τό 
μικράνη. Μά ώς τότε ήμουν ό νέος πού περίμενε ένα κορίτσι π’ άγαποΰσε, ό νέος 
μέ τούς γονείς, τ’ άδέλφια καί τούς συγγενείς νά τόν περιμένουν, δ νέος μέ τή κατα
νόηση μιάς έποχής πού κατώπτριζε ένα καθαρό μέλλον. Δέν ήταν όνειρα..... ΤΗταν 
σκέψεις γιά μιά άπλή ζωή.

Κάποτε πάλι ονειρευόμουν όμορφες έλληνικές άκρογιαλιές καί στά αύτιά μου 
έφταναν νοσταλγικές ιταλικές μελωδίες. Καί άπό παραίσθηση τήν τοποθετούσα 
στ’ άκρογιάλι τού δειλινού νά τρέχη σέ μένα ένώ δ άνεμος τής θάλασσας έπαιρνε τά 
μαλλιά της πίσω καί τό λεπτό λινό γαλάζιο φόρεμά της άφηνε νά διαγράφεται ή ό
μορφη καί ποθητή σάρκινη σιλουέττα της. Κι άνοιγα τήν άγκαλιά μου, φώναζα τ’ 
όνομά της καί τήν περίμενα....

Στή παραζάλη τής παραισθήσεως, έβλεπα τόν έαυτό μου νά κυριεύεται άπό μου
σικό οίστρο καί νά μεταμορφώνεται σέ διευθυντή ορχήστρας. Κινούσα τά χέρια μου 
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νευρικά, προσηλωνόμουν στήν ψεύτικη ορχήστρα καί τό φανταστικό κοινό καί δυνά
μωνα τίς γοργές κινήσεις μου, πιό πολύ σάν νόμιζα πώς έφτανε ή πιό κρίσιμη ώρα 
της μουσικής. Σάν είδωλό μου, ή «Κάρμεν» του Μπιζέ. Τήν «εισαγωγή» συνεχώς 
τήν είχα μέσα μου....

Κάποτε συνερχόμουν. Δέν τολμούσα νά γελάσω μέ τό άχαρακτήριστο «είμαι» 
μου γιατί φοβόμουν τή κριτική μου. Πάντως δέν βρισκόμουν μακρυά άπό τά όρια 
της τρέλλας κι εύτυχώς ήταν πολύ λίγες οί στιγμές της άπίθανης παραισθήσεως.

Σημείωσα τήν ήμερομηνία πρόχειρα σ’ ένα χαρτάκι, πού τοχασα πιό ύστερα... 
Είχε βρέξει τό βράδυ κι ολόκληρο τό πρωϊνό, κι άς ήταν Αύγουστος. 'Η άπογευμα- 
τινή άσκησή μας, ήταν μιά δύωρη άνώμαλη πορεία. Φορτωθήκαμε τά σακκίδια μέ 
δ,τι χρήσιμο τοΰ στρατιώτη, καί πήραμε τά όπλα στο χέρι. Ξεκινήσαμε στό μουντό 
δειλινό γιά τή πορεία μας. Δέντρα, πέτρες, χώμα, δρόμος, σπίτια, ούρανός καί στρα
τιώτες, δλα ήταν γκρίζα κι έμοιαζαν.

Περπατούσαμε σιωπηλοί κι άνέκφραστοι μέσα στο λασπωμένο έδαφος ή τή 
βρεμμένη άσφαλτο κι άνεβαίναμε συνεχώς κάποιο βουνό. Ταλαντευόμουν. ~Ηταν 
κενό τό μυαλό μου ή ή πληθώρα τών σκέψεων μ’ άνάγκαζε νά τό νομίζω κενό; "Ενα, 
δύο, τρία βήματα........Νταένα, ...νταδύο, ...ντατρία βήματα. Κι ή πορεία συνεχι
ζόταν στο μουντό δειλινό. Πολύ άχαρα κι άπροσάρμοστο. Μάς άνάγκαζε νά νοιώ
θουμε άπελπισία. Γινόταν αιτία γιά νά θυμηθούμε τόν πόλεμο πού ζούσαμε καί τήν 
ειρήνη πού χάσαμε.

Πλησίαζε ή ώρα πού θάρχιζε ή πορεία γιά τήν έπιστροφή στό στρατόπεδο. 
Τότε νοιώσαμε τή κούραση.... "Ισως γιατί δλα τάλλα σταμάτησαν ν’ άποτελοΰν νέο 
γιά μάς. Μά κανένας δέν τήν άφηνε νά φανή. Τότε πρόσεξα τή μεγάλη λίμνη πού 
σχηματίστηκε σ’ ένα βαθούλωμα τής λασπωμένης γής, άπό τή χθεσινή βροχή. Περ
νούσαμε άπό τό πλάϊ της καί μέσα στά θολά νερά της διέκρινα τ’ άνέκφραστά μας 
πρόσωπα. Κινούμασταν μηχανικά μέ τή ρυθμική κίνηση τοΰ άνεβοκατεβάσματος 
τών ώμων καί τών κεφαλιών. Στο σύντομο πέρασμά μας ξεχώρισα μιά σκληράδα 
στά μάτια μας.... "Ισως δμως νάταν τά θολά νερά... Καί τό βήμα μάς άπομάκρυνε 
γιά νά περάσουν δλοι όσοι άκολουθοΰσαν. Θέλησα νά κοντοσταθώ καί νά ρωτήσω αύ- 
τό πού μ’ άκολουθοΰσε αν είδε κι αύτός δ,τι κι έγώ στή λίμνη. Μά δέ βρήκα τή 
δύναμη. Καί δέ θάξιζε νά γνωστοποιήσω δ,τι είδα σ’ δλων μας τά πρόσωπα. Θά- 
ταν προτιμώτερο νά ζοΰμε σέ μιά δική μας ψευδαίσθηση καί πραγματικότητα γιά 
πολλούς άλλους, δτι κάθε μας ένέργεια είχε σάν σκοπό της τή έλευθερία. Μά μήπως 
κατωρθώσαμε πρώτα νά έλευθερώσουμε τόν έαυτό μας άπ’ δτι ήταν σκλαβωμένος; 
’Ή πιό όρθό θάταν αύτή ή έλευθερία κι ύστερα ή τού καθενός;

* * *

Ψαχούλεψα στό γραφείο καί βρήκα τά τσιγάρα. ’Αργά έφερα στά χείλη ένα, 
καί τό κράτησα έτσι γιά λίγο. Θυμήθηκα νά τ’ άνάψω σάν είδα άπέναντι άπο τό 
παράθυρο ν’ άνάβη ό ήλεκτρικός γλόμπος. Τό κουτί μέ τά σπίρτα τ’ άφησα πίσω, 
κοντά στά τσιγάρα. Μεταξύ τους ύπήρχε μιά πολύ στενή σχέση. Το ένα ζοΰσε 
γιά τ’ άλλο. "Οπως καί τότε έγώ γιά κείνη, καί κείνη γιά μένα. Θάπρεπε νά τή 
περιμένω; Φύσηξα ψηλά τό καπνό. "Εστρεψα άλλοΰ τό βλέμμα γιά νά μή δώ τή 
μορφή της στά δαχτυλίδια τοΰ καπνοΰ. Άφοΰ έπρεπε νά τή ξεχάσω. "Επρεπε ή 
δχι; * * *

Τό βράδυ τής βροχερής μέρας είχε μιά άσυνήθιστη ψύχρα. Δέ μ’ έμποδισε νά 
πεταχτώ στή σκοτεινή αύλή καί νά κοιτάξω τόν ούρανό γυρεύοντας τ’ άστέρι μου.

Μαζεμένα σύννεφα έκρυβαν καί τό φεγγάρι καί πολλά άπό τ’ άστέρια. Το δικό μου, 
μιά καί δέν ήταν κανένα άπ’ δλα αύτά, θάπρεπε νά είναι έκεϊ ψηλά. Προσπάθησα νά 
το τοποθετήσω. Φάνηκε θολωμένο κι αύτο στά σύννεφα. Μέ δυσκολία ξεχώρισα 
τό «παράθυρο» καί σ’ αύτο τά μαλλιά της, τά μάτια καί τό λαιμό, τά γυμνά μπράτσα 
της καί τό μικρό στήθος της. Θάθελα ή φανταστική τοποθέτηση νά συνεχιζόταν καί 
στό ύπόλοιπό της κορμί. Δέ τά κατάφερα κι άποροΰσα γιά τήν άδυναμία τής φαντα
σίας μου. Καί χάθηκε στά σύννεφα τής νύχτας...

Τ’ άλλο μεσημέρι ήταν άπίθανα ζεστό. Τά χείλη μας έκαιγαν σ’ δλη τήν ώρα 
τής άσκησης. Κι δταν κάποτε τέλειωσε, ριχτήκαμε στά παγούρια μ’ άνείπωτη 
λύσσα.

Κάπου δημιουργήθηκε ένας παροξυσμός πού ολοένα πλησίαζε. "Εφτασε καί 
παρέσυρε τήν παρέα μας κι έμένα. "Ολοι μας, μιά μάζα άπό σάρκα καί ιδρώτα κι
νούμαστε σ’ ένα πυρετό. Πότε; Ποΰ; Αύτές οί λέξεις κυριαρχούσαν. Μά έγώ θέ
λησα νά μή καταλάβω καί ρώτησα τον πρώτο πού ξεχώρισα. Μοΰ έξήγησε άνα- 
στατωμένος. Οί άξιωματικοί άνάγγειλαν νάμαστε έτοιμοι γι’ άναχώρηση. 'Ο 
πόλεμος γενικεύτηκε. Ξεκινούσαμε κι έμείς.

Γέλασα, θυμάμαι, καί μπήκα στό πυρετό τής ετοιμασίας. "Ο,τι καί νά περ
νούσε άπό τό μυαλό μου θάπρεπε νά μείνη έκεϊ γιατί ούτε λεπτό δέν είχα πού νά μπορώ 
νά ύλοποιήσω τή σκέψη μου.

Μιά σχετική καθυστέρηση ήρθε νά δώση τή δύναμη σ’ δλους νά σκεφτοΰμε. Δί
σταζα νά τής τό γράψω... Γι’ αύτο τής έγραψα πώς μάς ώδηγούσαν σ’ άλλο στρατό
πεδο. Το ’ίδιο γράφτηκε καί στούς γονείς. Σάν ύστερόγραφο, τούς έξηγοΰσα πώς 
τά θαμπά γράμματα γίνονταν άπό τόν ιδρώτα πού κυλούσε άπο το μέτωπό μου. Τούς 
χάριζα τήν άγάπη μου. Καί τάστειλα. Δέν σκέφτηκα πώς τό μητρικό τής μιάς 
κι έρωτικό τής άλλης ένστκτο θά τούς φανέρωνε τήν άλήθεια. Πιό ύστερα τάμαθα 
δλα.

Βουβό καυτό μεσημέρι. Κι έμείς τό ίδιο. Δέν είχαμε καλά-καλά μπει στό 
νόημα τού τί πηγαίναμε νά κάνουμε. Ό πρώτος μας πόλεμος. Σέ κάθε μονόλεπτο 
σταθμό στό πανύψηλο βουνό, κοιταζόμασταν στά μάτια καί νοιώθαμε τήν παράξενη 
φιλία πού δημιουργήθηκε, νά μάς συνδέη δυνατά. Πίναμε σταλιά-σταλιά τό άχαρο 
νερό άπό τό μικρό μας παγούρι καί σκεφτόμασταν πώς θά τό οικονομούσαμε. Στά 
μισά τοΰ βουνοΰ άναψα ένα τσιγάρο. Κοίταξα κάτω... κι είδα τίς κορφές δλων τών 
άλλων βουνών νά στέκουν κάτω στά πόδια μας. Δέ φοβήθηκα τόν ίλιγγο. "Ε
νοιωσα δυνατός πού πατοΰσα στο πελώριο βουνό... Άπό τούς ύπόλοιπους τέσσερις 
τής παρέας, οί δυό είχαν προχωρήσει πολύ μπροστά. Οί άλλοι δυό κάθονταν στή 
σκιά τοΰ δέντρου, άμίλητοι γεμάτοι σκέψεις καί σκυθρωποί. Στό σύνθημα γιά άνα
χώρηση, πάτησα τή γόπα τοΰ τσιγάρου στ’ δμορφο κι άγαπημένο χώμα. Φορτω
θήκαμε τά δπλα, τίς χειροβομβίδες καί τίς συμπληρωματικές σφαίρες καί συνεχίσαμε 
τ’ άνέβασμα. Κάπου-κάπου διέκρινα χαμόγελα άγνοιας κι έφηβισμοΰ. Τά είκοσι 
μας χρόνια πάλευαν γιά νά ζήσουν... Κι άρχισε ό πόλεμος... Τρέξιμο, κροτάλισμα, 
μέλισσες κι έκρήξεις. Ούτε άγάπη, ούτε ζωή. Βία, άγωνία καί θάνατος.

Κάπου κονταστάθηκα νά θαυμάσω ένα λιγνό άξιωματικό μας πού έτρεχε στητός, 
περήφανος καί ζωντανός μ’ ένα δπλο στό χέρι, έτρεχε μπροστά δίνοντας προσταγές 
καί θάρρος. Άργότερα μπλέχτηκα στόν άνεμοστρόβιλο... Κι είχε μιά άνυπόφορη 
ζέστη... Σ’ ένα σημείο διέκρινα ένα φίΧο. Τόν ζύγωσα κι άνταλλάξαμε ένα βλέμμα. 
Άρκοΰσε. Είπαμε δ,τι δέν τολμούσαν τά χείΧη νά προφέρουν.
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Κερδίζαμε συνεχώς έδαφος. 'Ο προαιώνιος έχθρδς έδειχνε άκόμα μιά φορά 
τή δειλία του ύποχωρούντας. ’Αλλόθρησκοι δαίμονες πού μάς στερούσαν τή νειότη 
μας, έβλεπαν το χαμό καί δείλιαζαν. Ξεχνούσαν κάθε τι άντρίκιο καί τίμιο (μήπως 
το είχαν καμμιά φορά;) καί οπισθοχωρούσαν μέ ταχύτητα.

Νύχτωσε. Μακρυά τό δάσος έμοιαζε μέ πυροτέχνημα. Οί φλόγες ανέβαιναν 
στον ούρανό κι έκαιγαν ολα τ’ άστρα. Ό ούρανός πιο σκοτεινός άπ’ δποιαδήποτε 
άλλη φορά μάς σκέπαζε όλους. 'Ο πόλεμος κόπασε τή νύχτα. Χωρίς νερό καί 
κουβέρτα, ζητούσαμε λίγο ύπνο στή παγωνιά τοΰ βουνού. Μά τό ύποσυνείδητό μας 
έμπόδιζε κάθε ποθητή έπιθυμία μας. Καί μείναμε ξάγρυπνοι ώς τό ξημέρωμα τής 
άλλης μέρας. Οί σύντροφοι μου είχαν σκορπίσει... Κάποιος μοΰ πέταξε πώς δ ένας 
είχε πληγωθεί στόν ώμο... Δέν ήξερα τί ένοιωθα. Βρισκόμουν σ’ ένα διαρκές κενό.

Προτού καλοχαράξει, δυό-τρεϊς έκρήξεις έδωσαν τό σύνθημα κι δ πόλεμος ξανά
ρχισε. Βρήκα τήν εύκαιρία κι έμαθα τόν άπολογισμό. Δυό νεκροί καί πέντε πλη
γωμένοι άπό τή Μονάδα μας. ’Αδιάφορος συνέχισα τή δουλειά μου. Στούς πέντε, 
μέσα θάταν κι δ ένας τής παρέας.

Τούρκικα φυλάκια δέν ύπήρχαν άλλα στό βουνό. Τάχαμε όλα πετσοκόψει. ’Έ
μενε τό χωριό. Μά πριν τό μεσημέρι είχε έκκενωθεΐ καί μπήκαμε τραγουδώντας... 
Ώς τό μεσημέρι όμως μάς κόπηκε κάθε κέφι... Είχε φανεί δ ιπτάμενος δαίμονας τών 
φίλων τού έχθροΰ. Τότε ήταν πού στή κυριολεξία χώσαμε τά μούτρα μας στδ χώμα. 
Δέ θέλαμε νά τό παραδεχτούμε. Μά δ πανικός μάς κυρίεψε. Σπεύδαμε στά δέντρα, 
στούς θάμνους, στά βαθουλώματα τής γής καί γινόμασταν ένα μέ τή φύση. Μέ 
κομμένη τήν άνάσα παρακολουθούσαμε τ’ άπάνθρωπο, φριχτό κι ύπουλο έργο τους.

Δυό μέρες καί μιά νύχτα κράτησε ή φονική έπιδρομή. 'Η νύχτα ήταν ή πιδ 
φριχτή πού έζησα. Σκέπασε κάθε μεγάλο γεγονός τής ζωής μου καί παράβγαινε 
σέ σύγκριση μ’ ολα μαζί. 'Όλα τ’ αστέρια είχαν χαθεί άπο τόν ούρανό. Κι ή δική 
μου φαντασία χάθηκε γιά νά τοποθετήση τ’ άστέρι μου. Τίποτ’ άλλο δέν είχα μέσα 
μου, έκτδς άπό μιά δίψα γιά ζωή... καί νοιώθαμε τή παγωνιά ν’ άγγίζη τό κόκκαλο 
καί τή καρδιά μας.

Στή τελευταία μέρα τών βομβαρδισμών έπεσα τυχαία σ’ ένα θέαμα φριχτό. Ό 
νέος πού έπαιζε τά βράδυα κιθάρα εΐχε κι ένα τρίτο τεράστιο μάτι, ματωμένο καί 
βαθουλό. Τ’ άλλα δυό ήταν κλειστά. 'Η κιθάρα του θάμενε μόνη. Καί τήν άγα- 
ποΰσε πολύ, πάρα πολύ... όσο καί τή ζωή του. ’Έχασε καί τά δυό. Σέ παραίσθηση 
είδα τόν έαυτό μου στή θέση του. Κι έκλεισα τά μάτια μέ μανία γιά τήν άδυναμία 
μου καί τήν κακία τών άνθρώπων. ’Αγαπούσα τή ζωή... Είδα μιά μάνα νά φιλά τό 
νεκρό κι ένα κορίτσι νά τ’ άγκαλιάζη ύστερικά... Είχα άφήσει τό όπλο καί κρατούσα 
τό κεφάλι μου πού κόντευε νά σπάση... Τ’ άρπαξα καί συνέχισα τό τρελλδ τρέξιμο. 
Κατέληξα σ’ ένα βαθούλωμα πού ήταν άλλοι τρεις άκόμα. Καί γίναμε όλοι ένα γιά νά 
μάς χωρέση ή γή. Ό ένας ήταν άπό τή παρέα. Λές καί δέ μ’ άναγνώρισε, ούτε 
όταν άγκαλιασμένοι έκλεισαν τά μάτια μας τήν ώρα πού δ ήλιος έδυε.

’Άνοιξα τά μάτια μου κι δ σύντροφος κοιμόταν. 'Ένας άλλος προσπαθούσε νά 
πιή τό κάτουρό του πούχε ρίξει σ’ ένα νεοσκαμμένο λακκάκι... Τόν κοίταζα..... 
’ίχνος ένδιαφέροντος.

Τ’ άεροπλάνα εΐχαν φύγει. Μά οί άψιμαχίες συνεχίζονταν. Πυροβολισμοί 
κι έκρήξεις... Σέ μιά στιγμή πού ώπλισα τ’ όπλο μου, τό έδαφος τραντάχτηκε δλό- 
κληρο καί νόμισα πώς βρισκόμουν στόν άέρα. Πώς τά πόδια μου δέν πατούσαν στή 
γή... 'Η μνήμη μου χάθηκε.

Τό δωμάτιο εΐχε σκοτεινιάσει. Άπό τό παράθυρο έμπαινε τό φθινοπωρινό άε- 
ράκι κι οί άχτϊδες τού φεγγαριού. Τ’ άστέρια έλαμπαν στόν ούρανό. Χαμογέλασα... 
Τό δικό μου δέ θά ξαναρχόταν. Τή τελευταία φορά πού φάνηκε, στό πλαίσιο τού 
παραθύρου, ήταν μέ τή ράχη γυρισμένη σέ μένα καί έλευθέρα άφημένα τά όμορφα 
μακρυά της μαλλιά. Ήταν πολύ φυσικό νά τήν τοποθετούσα έτσι... Γιατί έτσι τήν 
ήθελα κι έτσι έπρεπε. "Υστερα άπό τό γράμμα πού τής έστειλα δέν ταίριαζε καμμιά 
άλλη τοποθέτηση.

Τής έγραφα... «... Δέ σ’ άγαπώ. Μ’ άρέσει ή έλεύθερη ζωή, τά πολλά κορίτσια 
κι οτιδήποτε έφήμερο κι άπολαυστικό... ’Ήσουν μιά παρένθεση στή ζωή μου, άσυ- 
νήθιστη πού μέ τράβηξες. Δέν ήσουν άγάπη... ’Άς χωρίσουμε...»

Πόσο ψεύτης ήμουν! Μά δέ θά τό μάθαινε ποτέ. Ούτε πώς τήν άγαποΰσα, τή 
λάτρευα πιο πολύ τώρα στήν κατάντια μου.

Ούτε άπάντησα στά γράμματά της πού άκολούθησαν, γεμάτα άπόγνωση καί 
ξέφρενη, άπορημένη άγάπη. Ήταν μόλις δεκαεφτά χρονών καί θά μέ ξεχνούσε μέ 
τό πέρασμα τού χρόνου.

'Όσο κι άν προσπαθούσε, ή άγάπη της κάποτε θά γινόταν οίκτος, όσο κι άν δέν 
θάθελε νά τό παραδεχτή. Τά σκέφτηκα όλα κι ένέργησα μέ άπόλυτη λογική. Έγώ; 
Δέ θά πονοΰσα περισσότερο... Δέ θά μπορούσα νά πονέσω πιά γιατί ή καρδιά μου 
εΐχε πορωθεΐ σέ κάθε αίσθημα λατρευτό ή μισητό.

Ξεσποΰσα πάνω στή στοργική άφοσίωση τής μητέρας καί δικαιολογούσα τόν 
έαυτό μου, σάν άναγκαία άντίδραση καί σάν τό μοναδικό πρόσωπο πού μέ πλησίαζε.

Γνωστοί καί φίλοι εύρίσκαν τήν πόρτα τοΰ δωματίου μου κλειστή. Μονάχα 
ή μητέρα έμπαινε γιά νά μοΰ φέρη φαγητό, νερό, «νέα», ή ν’ άνάψη τό φώς καί νά μέ 
βοηθήση νά κοιμηθώ. Σέ λίγα λεπτά θάρχόταν...

Κοίταξα έξω άπό τό παράθυρο τ’ άστέρια πού έλαμπαν γιά όλους τούς άλλους. 
Άπό έγωϊσμό δέν ήθελα νά τοποθετήσω τίποτα στόν ούρανό, ούτε ένα δάκρυ.

Τό βλέμμα μου γλύστρησε άπό τόν ούρανό στά άνύπαρκτα πόδια μου. Μού- 
ρχοταν νά γελάσω τρανταχτά βλέποντας τό κορμί μου νά τελειώνη στά γόνατα...

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤωΝΙΑΔΗΣ
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Α. ΠΕΡΝΑΡΗ

ΕΝΝΕΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Στήν κ. Νικολέτα Μ. ’Αλεξανδράκη, μέ τιμή.

ΤΟΣΟ ΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Πόσων ειδών λύπες καί πόσων ειδών γέλια 
περιδιαβάζουν άπάνω σ’ ετούτη τή γή! 
Ανυποψίαστα πατούμε τό χρυσάφι, 
γελάμε χορεύοντας 
και τρωγόμαστε γιά δυο χάλκινα κέρματα.
Νά σηκώσουμε λιγάκι πιο ψηλά τό κεφάλι, 
πάνω άπό τις στέγες, 
πρός τό φως, 
πιο έξω άπ3 τήν πόλη, 
πρός τούς λόφους, 
πρός τόν ήλιο
καί νά χαρή ή ματιά μας τήν ευγένεια τούρανοϋ και τοϋ λουλουδιού’ 
νά γεμίσουμε τή ψυχή άπ3 τήν άνάσα τοϋ κόσμου, 
νά γίνουμε τόσο δά άνθρωποι.

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Δέν είναι δυνατό νά πλαστήκαμε 
γιά νά ριχτούμε μ3 ένα αμάρτημα στό χάος.
Τά βύθη τής άνυπαρξίας δέ μπορούν νάχουνε τή δύναμη νά συντρίβουν ζωές 
και νά μαδοΰν τά πέταλα τής ψυχής.
'Ο Πλάστης δέν άνοίγει τάφους.
3Ανοίγει ορίζοντες γιά τά πλάσματά του.
Τά αμαρτήματα βρίσκονται στή φαντασία τών δειλών 
κι ό κόσμος πλάστηκε ωραίος γιά τούς ωραίους και τούς δυνατούς.

ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ

Κάποιαν αυγή θ3 άναστηθώ 
μέσα σέ πλήμμυρα φωτός κι άνθών, 
ενώ ό έρωτας, πού έπαψε άπό καιρό ν3 άγγίζη τήν καρδιά μου, 
θά ξαναβλαστήση γιά ν3 άγκαλιάση τό σύμπαν.
Κάποιο πρωί θά κλείσουν οί πληγές

πού άνοιξα στόν εσταυρωμένο έαυτό μου 
μέ τή λόγχη τοϋ πάθους, 
θά σβήση ή πικρή γεύση τής χολής και τοϋ οξους 
πού τόν πότισα μέ τό καλάμι τοϋ πόθου.
Τότε θά θρέψω μέ χρώματα και νότες
τή βεβαιότητα καί θ3 άποβάλω τις άμφιβολίες.
'Ο 3Αλάστωρ θά πάψη νά γιορτάζη τις αμφιταλαντεύσεις μου 
καί θά πανηγυρίση ό Μέγας Καλλιτέχνης τήν επιστροφή μου. 
Κάποιαν αυγή θ3 άναστηθώ.

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

3Ανασκάβουμε τούς τάφους
γιά νά βρούμε τήν κληρονομιά μας’
ξεθάβουμε ο,τι γλύτωσε άπ3 τή ζήλεια τοϋ χρόνου, 
άπ3 τό μίσος τών καιρών.
Γιατί ν3 άναζητοϋμε τόσο πολύ τά κατασκευάσματα τής γής, 
τά δημιουργήματα τής λάσπης, 
σά νά μή μάς έφτανε πού κουβαλάμε πάντα μαζί μας ένα σβώλο λάσπη, 
τό κορμί μας;
Πιο εύκολο θάταν ν3 άνασκάψουμε μέσα μας, 
νά βρούμε τήν άγάπη,
τήν κληρονομιά πού οί καιροί δέν τολμούν ν3 απιθώσουν απάνω της τή χολή τους.

ΘΕΟΥ ΘΡΗΝΟΣ

«3Αβεσσαλώμ, 3Αβεσσαλώμ, παιδί μου 3Αβεσσαλώμ» 
μίλησε ή καρδιά
τήν ώρα πού ή σκέψη κυνηγούσε τόν αντάρτη γυιό.
Θεέ μου,
κάθε μέρα, κάθε ώρα στασιάζω,
κάθε λεπτό περιφρονώ τό θέλημά σου,
κάθε μόριο τοϋ χρόνου προσπαθώ νά στήσω τό μικρό μου ανάστημα κατάντικρυ στήν 

αΙωνιότητα.
Τυλίγονται οί βόστρυχοί μου στά κλαδιά τής ματαιοδοξίας, 
κινδυνεύω νά γίνω έρμαιο τής απερισκεψίας μου’ 
κι άπάνω στή στιγμή πού θ3 άποφασίση τό χαμό μου 
εσύ θρηνείς, θεέ μου, κι αγκαλιάζεις τόν άποστάτη.
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ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ

Τί πειρασμός αυτά τό ωραία χρώματα 
που παίρνουν οί φυλλωσιές τό φθινόπωρο! 
Αυτά ξαίρουν, θεέ μου, τά μυστικά σου 
και δέ ναρκισσεύονται γιά τή μαγεία τους 
που δέν είναι δικό τους επίτευγμα.
Μά οί άνθρωποι; οί άνθρωποι κομπάζουν άναρριχημένοι στήν ευσπλαχνία σου σάν 

περικοκλάδες
κι όταν ό θάνατος τους αποχρωμάτιση
οί ζωντανοί τους θρηνούν άντί νά συνετισθοϋνε καί νά θρηνήσουν τόν έαυτό τους.

ΘΑ ΘΡΗΝΟΥΜΕ

'Ο αυλός μου δέν άκούεται μακριά’
μελωδίες σειρήνων καλύπτουν τις νότες του’
ή πραγματική ομορφιά βρίσκει κλειστά τ3 αυτιά τών ηδονόπληκτων 
πού τούς άρέσει νά βόσκουν κάτω άπ3 τό ραβδί τής Κίρκης.
Ο ουρανός μιλά γιά αίωνιότητα, 

μά τά μάτια τών άνθρώπων είναι σκυμμένα υποκριτικά στή γη 
καί τά πόδια τους ριζωμένα στή λάσπη.
Μερικοί κινούνται, σά βάρκες πού πάνε αντίθετα στό ρέμα τοϋ ποταμού
καί περιμένουν άπό στιγμή σέ στιγμή ν3 άνατραπούν.
Θεέ μου! βρέχεις τήν άγάπη σου τόσο άφθονα
πού κατάντησε κοινό εμπόρευμα πού δέν τοϋ δίνουν σημασία.
Γιαυτό θά θρηνούμε άπάνω στήν άβελτερία μας 
όσο πού νάρθη ή 3Ανάσταση νά μάς άναβαπτίση.

ΕΞΙΛΑΣΤΗΡΙΟ

"Έπνιξα τήν ομορφιά τής νύχτας μέ δυό μεταξένιες πλεξούδες· 
τό φεγγάρι μάδησε τά δάκρυά του στή χλόη· 
τάστέρια πετάρισαν τά τσίνουρα άπό οργή.
"Αποκαμωμένος παραπαίω, ώσπου βρίσκεται ένας σαθρός τοίχος ν3 άκουμπήσω τό 

κάρωμά μου.
Πλαταγίζω τή γλώσσα νά ξανανοιώσοι τή γεύση τής ήδονής 
καί μου γίνεται γεύση οδύνης.
"Οταν γδύνης τή νύχτα άπό τήν ομορφιά της, 
μή περιμένης πώς χώνοντας τό πρόσωπο στις παλάμες 
θά κλείσης τά μάτια τοϋ κόσμου πού περιεργάζεται τήν άγωνία σου, 

νυστεριάζει τή ψυχή σου νά βρή τό βάθος της 
κι άποκαλύπτει τόν έκμηδενισμό σου.
Είναι σαθρός ό τοίχος πού άκουμπάς καί πέφτουν βρισιές απάνω σου τά ξεσκλίδια του. 
Μιά καλοπροαίρετη άσυνέπεια άξίζει περισσότερο άπό χίλιες κακοπροαίρετες συνέ

πειες, 
κ3 ή ζωή μου μιά άσυνέπεια ολοκληρωμένη.
Σής καί βρώσις ή ηθική πού μιλά όταν ή ομορφιά τής νύχτας πνίγεται μέ δυό μεταξέ

νιες πλεξούδες 
πού βουτήχθηκαν σέ μιά σταγόνα νυμφιδικόν Ιχώρα.
"Ομως,
άφοΰ 3Εσύ υπάρχεις, θεέ μου,
υπάρχει άνάταση, υπάρχει εξιλασμός, υπάρχει κάπου δύναμη γιά καθαρμό, 
πού θά μέ τραβήξουν έξω άπ3 τά δάκρυα τοϋ φεγγαριού καί τήν οργή τών άστρων 

καί τήν περιέργεια τών άνθρώπων 
καί θά στήσουν τοίχο γερό ν3 άκουμπήσω τή ντροπή μου.
Σώσε με, άναλύτη Κύριε, άπ3 τή μαγεία τής αμαρτίας μου κι άπ3τή μαγγανείατής 

δειλίας μου.

Η ΔΙΑΦΟΡΑ

Λένε πώς ό 30ρφέας κρατούσε ψηλά τή λύρα του, 
κρύβοντας τό πρόσωπό του άπ3 τούς θαυμαστές του. 
Γιατί νά βλέπουν αύτό τό ψεύτικο πρόσωπο, 
άφοϋ τό άληθινό τό γνώριζαν μέσ3 άπ3 τούς τόνους τής μουσικής του; 
Κανένας δέν ειν εκείνο πού φαίνεται, 
όλοι κρύβουνε τή φυσική τους όψη.
'Η διαφορά είναι πώς λίγοι μπορούν 
νά μάς δείξουν τή ψυχή τους.
Πόσο γλυκό νά περνάς μέσ3 άπ3 τή μουσική τών κραυγών τοϋ Νίτσε, 
ή μέσ3 άπ3 τά ολόφωτα τυφλά μάτια ενός 'Ομήρου!

Α. ΠΕΡΝΑΡΗΣ
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ΙωΑΝΝΟΥ Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΟΥ

ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΈΣ ΤΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΕΩΣ

1. Υποτύπωση της έννοιας της άποξενώσεως.

'Η άποξένωση είναι ένα άπο τά βασικότερα γνωρίσματα τοϋ συγχρόνου άν- 
θρωπου. Το γνώρισμα τούτο έπισημαίνουν ήδη οί λογοτέχνες καί φιλόσοφοι τοϋ 
δεκάτου - έννάτου και είκοστοΰ αίώνος, ό Κήρκεγκωρ, ό Μάρξ, ό Νίτσε, δ Ντοστο- 
γιέφσκι, ό Κάφφκα, ό Ρίλκε’ στούς χρόνους μας δ Άλμπέρ Καμύ, δ Σάρτρ καί ή 
ψυχίατρος Κάρεν Χόρνευ θέτουν τήν έννοια τής άποξενώσεως στο έπίκεντρο τοΰ 
προβληματισμοΰ των. Τές καταβολές αύτής τής άποξενώσεως, πού βρίσκονται 
πολύ βαθειά στήν ιστορία τής Εύρώπης - ή άποξένωση είναι βασικά γνώρισμα τοϋ 
Εύρωπαίου ή τοΰ έξευρωπαϊσμένου — θά έκθέσωμε σύντομα στήν μελέτη αύτή.

Άπο τά θεμελιωδέστερα προβλήματα τής Φιλοσοφίας είναι τδ τής μεθέξεως. 
Στούς άρχαίους τδ πρόβλημα τοΰτο είναι όντολογικό, καί δπως συγκεκριμένα τδ 
διατυπώνει δ Πλάτων, είναι τδ πρόβλημα τής σχέσεως αισθητών καί ιδεών στδν 
ίδιο φιλόσοφο τδ πρόβλημα έμφανίζεται ώς πρόβλημα τής σχέσεως ύποκειμένου — 
κατηγορουμένου καί έχει έπομένως καί γνωσιολογική πλευρά’ πλήν δμως ή σχέση 
αύτή άναφέρεται καί θεμελιώνεται στήν δντολογική σχέση αισθητών καί ιδέας.

Στήν νεώτερη Φιλοσοφία τδ πρόβλημα τής μεθέξεως χάνει τδν όντολογικό του 
χαρακτήρα καί μένει μόνον ώς γνωσιολογικδ πρόβλημα, ώς τδ πρόβλημα τής σχέ
σεως ύποκειμένου — άντικειμένου, τδ πώς δηλ. δ άνθρωπος γνωρίζει τδ άντικείμενο. 
'Ως γνωσιολογικδ τδ πρόβλημα είναι ήδη άνθρωπολογικό’ άπδ ένωρίς δμως είχε 
γίνει τδ πρόβλημα άνθρωπολογικό, δταν δ Πλάτων έθετε τδ έρώτημα ποιά είναι ή 
σχέση άνθρώπου καί ιδέας. Καί στδν Πλάτωνα καί στούς νεώτερους φιλοσόφους 
ή σχέση τοΰ άνθρώπου πρδς τδν κόσμο καί πρδς τές ιδέες νοείται πρωτίστως, ίσως 
καί άποκλειστικά, ώς γνωσιολογική.

Τδν γνωσιολογικδν αύτδ χαρακτήρα τής μεθέξεως ή τής σχέσεως τοΰ άνθρώπου 
πρδς τδ άντικείμενο, πρδς τά δντα δηλ., ύπερβαίνουν δ Κήρκεγκωρ καί Μάρξ. 'Η 
σχέση τοΰ άνθρώπου πρδς τά δντα δέν είναι άπλώς ή σχέση γινώσκοντος ύποκειμένου. 
Τήν σχέση τοΰ άνθρώπου πρδς τά δντα τήν θέτουν καί τήν άντιλαμβάνονται εύρύτερα 
ώς σχέση ((πρακτική», στήν όποιαν έμπλέκεται δλο τδ είναι τοΰ άνθρώπου. Συγ
χρόνως δμως έπιμένουν οί δυδ αύτοί φιλόσοφοι δτι ή σχέση τοΰ άνθρώπου πρδς τά 
δντα καί πρδς τδν έαυτό του έχει καταστή δύσκολη, ή σέ μερικές περιπτώσεις, έχει 
χαλασθή’ οί γέφυρες πού συνέδεαν τδν άνθρωπο μέ τά δντα καί μέ τδν έαυτό του 
έχουν άνατιναχθή σέ μερικές περιπτώσεις, ώστε δ άνθρωπος οχι μόνο δέν αισθάνεται 
ένωμένος άλλ’ άντίθετα αισθάνεται ξένος πρδς τά δντα καί πρδς τδν έαυτό του. 
Αύτή ή αίσθηση κι’ αύτδ τδ γεγονός είναι γιά τδν Κήρκεγκωρ, καί περισσότερο γιά 
τδν Μάρξ, ή άποξένωσις.

Πρδς διασάφηση τής έννοιας δίνομε μιά συνοπτική έννοια τής άποξενώσεως 
στδν Μάρξ. Ό άνθρωπος, δ δημιουργός τοΰ ιστορικού κόσμου, γίνεται μέ τή σειρά 
του δημιουργούμενο ή, καλύτερα ένεργούμενο, αύτοΰ τοΰ κόσμου καί συγκεκριμένα 
μιάς περιοχής αύτοΰ τοΰ ίστορικοΰ κόσμου, τής περιοχής τής οικονομίας. 'Η άντι- 
κειμενικοποιηθείσα νομοτέλεια τής οικονομίας — οικονομία νοείται έδώ ώς τδ πλέγ
μα τών σχέσεων παραγωγής καί καταναλώσεως — δεσπόζει έπί τών άνθρώπων καί 

καθορίζει τήν δραστηριότητα των. Ό άνθρωπος δέν έχει πιά γνησία καί αύθεντική 
σχέση μέ τήν έργασία του, μέ τήν κοινωνία, τήν πολιτεία, τήν φύση καί τδν έαυτό του.

Μέ τήν σύντομην αύτήν ύποτύπωση περνούμε στήν άναζήτηση καί περιγραφή 
τών καταβολών τής άποξενώσεως. ’Επισημαίνουμε πέντε τέτοιες καταβολές: 
τήν βιολογική - κοσμική καταβο><ή, τήν άπομυθολόγηση καί τδν ορθολογισμό, τδν 
χριστιανισμό, τδ φαουστικδ πνεύμα καί τδν γερμανικόν ιδεαλισμό.

2. 'Η βιολογική - κοσμική καταβολή τής άποξενώσεως.

Σύμφωνα μέ τήν θεωρία τού J. von Uexkuell κάθε ζώον έχει τδ δικό του περι
βάλλον, στό όποιον είναι έκ φύσεως ένταγμένο’ τδ περιβάλλον αύτδ είναι τδ «οικείο» 
περιβάλλον. Μέσα στδ οικείο περιβάλλον κάθε ζώο αισθάνεται άσφάλεια, βρίσκει 
συναφή ή άντίστοιχα πρδς τήν ιδιοτυπία του στοιχεία, ή, άλλως λεγόμενο, βρίσκει 
έξειδικευμένα στοιχεία, φορείς νοημάτων’ βρίσκει τήν ίδιάζουσα τροφή του, τδν 
δρόμο του, τήν ή τδν «σύζυγο», τδν έχθρό του. Τό ζώο ή δ οργανισμός καί τδ οικείο 
περιβάλλον άντιστοιχοΰν μεταξύ των κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, κατά τδν Uexkuell 
αν γνωρίζωμε τδ περιβάλλο, μπορούμε, χωρίς νά γνωρίζωμε τδν οργανισμό, νά άνα- 
συγκροτήσωμε τούτον έκ τών προτέρων, μάλιστα ώς πρδς τά αισθητήρια του.

Τδ ζώο είναι κυριολεκτικά ένταγμένο στή φύση, ή καλύτερα σ’ ένα μέρος τής 
φύσεως, ώστε νά είναι μιά αύστηρή συνάρτηση πρδς τδ μέρος τούτο, δηλ. πρδς τδ 
οικείο περιβάλλον’ έξω άπδ τδ οικείο περιβάλλον τδ ζώο δέν ζή, ή αν ζή, συναντά 
μεγάλες δυσκολίες, διότι είναι ένας έξειδικευμένος πρδς τδ περιβάλλον του οργανισμός.

Τά γνωρίσματα αύτά τής είδικεύσεως τοΰ οργανισμού καί τής συναρτήσεως του 
πρδς τδ οικείο περιβάλλον δέν άπαντοΰν στδν άνθρωπο. ’Ήδη οί άρχαίοι είχαν παρα
τηρήσει δτι τδ ζώο είναι βιολογικά πολύ καλύτερα προικοδοτημένο άπδ τδν άνθρωπο. 
Ό Πλάτων άναφέρει στδν μύθο τοΰ Πρωταγόρα δτι τδ ζώο έπροικίσθη πλουσιο
πάροχα, ένώ ό άνθροίπος έμεινε χωρίς βιολογικά χαρίσματα στδν άγώνα τής ζωής’ 
διά τοΰτο ό Θεός, διά νά άναπληρώση τήν βιολογικήν αύτήν έλλειψη, έδωσε στδν 
άνθρωπο τήν διάνοια, τήν δίκη καί τήν αιδώ.

Πραγματικά ό άνθρωπος ώς βιολογικόν δν, έν συγκρίσει πρδς τδ ζώον, είναι 
λιψός’ δέν έχει τδ δικό του περιβάλλο, δέν είναι έξειδικευμένος οργανισμός, ώστε 
μέσα στήν φύση έμφανίζεται μάλλον σάν παραφωνία, σάν έπηλυς, σάν ξένος. Δέν 
θά ήταν ύπερβολή νά λεχθή, αν έπιμένωμε νά θέλωμε τδν άνθρωπον ώς τέκνον τής 
φύσεως, δτι είναι τδ έκθετο τέκνο τής φύσεως. Ό άνθρωπος δέν έχει μιά θέση στήν 
φύση, ούτε είναι προικισμένος κατά τρόπο πού νά νοιώθη μέσα σ’ αύτήν άνετα καί 
οίκοι.

Αύτή ή έκ-θεση καί άποξένωση τοΰ άνθρώπου στήν φύση είναι ένα σταθερόν 
άνθρωπολογικό γνώρισμα. Τδ γεγονός δτι δ άνθρο^πος δέν είναι έξειδικευμένος 
οργανισμός, δπως τδ ζώο, σημαίνει δτι δ άνθρωπος δέν μπορεί νά έχη σταθερές σχέ
σεις καί άναφορές, δοσμένες έκ τών προτέρων. Οί σταθερές έκ τών προτέρων δοσ
μένες άναφορές τοΰ ζώου πρδς τδ οικείο περιβάλλο τδ καθιστούν δέσμιο πρδς αύτδ 
(τδ περιβάλλο του)’ άντάλλαγμα αύτής τής δεσμεύσεως είναι ή άσφάλεια. ’Αντί
θετα δ άνθρωπος ώς μή προσδεδεμένος μέ σταθερές έκ τών προτέρων άναφορές στή 
φύση, δηλ. έπειδή είναι έ'κ-θετος καί ξένος, είναι έλεύθερος’ τδ τίμημα αύτής τής 
έλευθερίας είναι ή άνασφάλεια καί ή άγωνία.
’Εάν κανείς, άντί νά θεώρηση τδν άνθρωπον ώς έκθετον καί άποξενωμένον άπδ τήν 
φύση, προτιμά νά τδν ίδή ώς ζώο κατ’ άρχάς μέ τδ δικό του περιβάλλον, τότε μπο-
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ροΰμε, αντί νά μιλούμε περί τής έκ-θέσεως τοΰ άνθρώπου έκ μέρους τής φύσεως, νά 
λέγωμε οτι ό άνθρωπος ύπερέβη τήν φύση ή, καλύτερα, τδ οικείο περιβάλλο καί άπε- 
ξενώθη άπ’ αύτό. 'Η ύπέρβαση όμως καταλήγει πάλιν στο ’ίδιο, δηλ. στήν άπο
ξένωση καί στήν έκ-θεση.

'Η έκ-θεση, ή ύπέρβαση καί ή άποξένωση είναι ή προϋπόθεση τής έλευθερίας 
τοΰ άνθρώπου, μιάς έλευθερίας πού περιβάλλεται άπο τήν άγωνία, οχι τήν άγωνία 
διά τδ α ή β συγκεκριμένο άλλά τήν άγωνία τής έλευθερίας ώς έκλογής, άποφάσεως 
καί άνοίγματος τοΰ δρόμου, τοΰ άνθρωπίνου δρόμου, πού είναι πέρα άπδ τούς δρό
μους τής φύσεως. ’Έγινε φανερόν, άπ’ όσα έλέχθησαν, ότι ή άνθρωπίνη ύπόσταση 
είναι ριζωμένη σέ μιά προ^ταρχική, κοσμικήν, όντολογικήν άποξένωση κι’ άγωνία.

Τήν άποξένωση κι’ άγωνίαν αύτήν ύπερνικά μέχρι τίνος δ άνθρωπος δημιου
ργώντας τδ δικό του περιβάλλο, τδν ιστορικό κόσμο ή, άλλως λεγόμενο, τδν πολι
τισμό. Κάποτε όμως ό άνθρωπος άποξενώνεται κι’ άπ’ αύτδ τδ περιβάλλον, άπδ 
τδν πολιτισμό δηλ., όπως π.χ. όταν μερικοί κοινωνικοί καί πολιτιστικοί θεσμοί δέν 
είναι πιά ομόλογοι πρός τές άνθρώπινες άνάγκες καί τάσεις, έτσι πού δ άνθρωπος 
άποκόπτεται ή καλύτερα ξεριζώνεται άπ’ αύτούς καί μένει μετέωρος καί έκθετος 
πάλι (σχετικά πρός τδ σημείο αύτδ ίδέ στήν «Φιλολογική Κύπρο» τοΰ 1963 στήν 
μελέτη μας, «Μορφές άποξενώσεως τοΰ νεωτέρου άνθρώπου»).

3. Ή άπομνθολόγηση.

"Οσο κι’ αν φαίνεται παράξενο, αύτδ πού άποτελεϊ τήν ψυχή καί τήν δύναμη τής 
Εύρώπης, άποτελεϊ συγχρόνως καί τήν άρχή τής άποξενώσεως. 'Η ψυχή αύτή 
είναι δ λόγος καί ή έλευθερία, ή σύνθεση τών όποιων δίδει τό ήθος τής Εύρώπης’ 
λόγος καί έλευθερία, τό ήθος τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολιτισμοΰ δηλ. γεννώνται στήν Ελ
λάδα. Πώς όμως δ λόγος καί ή έλευθερία άποτελοΰν τήν άρχή τής άποξενώσεως;

Στήν άρχή τής ιστορίας βλέπουμε τούς "Ελληνες ένταγμένους μέσα στό σύμ
πλεγμα μύθου — συμβόλου — ιεροτελεστίας, πού άποτελεϊ τδν πυρήνα τών πολι
τισμών. Αύτδ τδ σύμπλεγμα, σάν άρραγής συνεχής έπιφάνεια — τδ ονομάζομε 
όντολογική συνέχεια — άποτελεϊ τό δάπεδον ή τήν κοίτη μέσα στήν όποιαν οί "Ελ
ληνες ζοΰν, μέχρι τής άρχαϊκής έποχής, μέ μιάν αίσθηση βεβαιότητας καί άσφαλείας. 
Κάποτε όμως ή έπιφάνεια αύτή ραγίζει καί σιγά - σιγά άνοίγονται χάσματα. Εμ
φανίζεται δ λόγος καί άρχίζει ή άπομυθολόγηση’ δ λόγος έρχεται νά άναιρέση τδν 
μΰθο καί νά διασπάση τήν ενότητα τοΰ μύθου. Τήν έπιφάνεια τοΰ μύθου σπάζουν 
άποφασιστικά οί πρώτοι ’Ίωνες φιλόσοφοι, καί άποφασιστικώτερα ή Σοφιστική. 
Γιά νά κατανοήσωμε όμως τήν άπομυθολόγηση θά πρέπει νά δοΰμε τί είναι λόγος.

’Από τόν Πλάτωνα δ λόγος χαρακτηρίζεται ώς τιθέναι χωρίς’ δ λόγος δια
κρίνει καί χωρίζει, άντιθέτως πρός τδν μΰθο πού ενώνει ή, κατώτερα, είναι έξ ύπαρχής 
ένότης. Βεβαίως δέν λείπει καί άπό τόν λόγον ή ένοποιδς τάσις*  δ λόγος προσπαθεί 
νά φθάση σέ μιά σύνοψη*  μέ τήν προσπάθειαν όμως αύτή δέν άναιρεϊται ό βασικός 
χαρακτήρας τοΰ λόγου ώς τιθέναι χωρίς. Άλλα χαρακτηριστικά τοΰ λόγου είναι 
ή αιτιολόγηση (λόγον διδόναι, λόγον λαμβάνειν). Στήν άναζήτηση τής αιτίας ό 
λόγος είναι μιά διαρκής άναζήτηση’ δέν άρκεϊται στήν μιάν ή τήν άλλην αίτια, προσ
παθεί πάντοτε νά άναχθή σέ μιάν άλλην αιτία, οίστε, άν δέν τεθή «αύθαίρετα» ένα 
τέρμα, γίνεται μιά άναγωγή έπ’ άπειρον.

Ένώ όμως δ λόγος άμφισβητεϊ ολα τά άλλα προβάλλει καί θέτει εαυτόν μέ άπό- 
λυτη βεβαιότητα. ’Ανεβαίνει μέχρι τοΰ Όλύμπου διά νά άμφισβητήση τούς θεούς 

καί διά νά βεβαιώση τήν ίδική του ύπόσταση. Θέλει νά είσαγάγη τήν ίδική του 
τάξη. Καί πράγματι: δ λόγος στις έπιστήμες προχωρεί μέ μιάν άπόλυτη βεβαιό
τητα, ώστε νά κατορθώνη νά έπικαλύπτη τήν άνασφάλεια, πού έδημιούργησεν δ 
’ίδιος, μέ τά χάσματα τά όποια άνοιξεν στήν έπιφάνεια τών όντων. Οί έπιστήμες 
μένουν στό δογματισμό τών ύπο - θέσεων κατά τδν Πλάτωνα, διότι δέν έρωτοΰν 
γι’ αύτές τές ύποθέσεις’ δηλ. δ λόγος στές έπιστήμες δέν έρχεται νά έρωτήση γιά 
τές δικές του ύποθέσεις, τις άφήνει καί τές δέχεται όπως είναι’ έτσι δέν αισθάνεται 
καί δέν συνειδητοποιεί τό κενό μέσα στό όποιον αίωρεϊται.

Είς τήν Φιλοσοφίαν όμως ό λόγος προωθείται πέρα άπδ τές ύποθέσεις πρός τδ 
άνυπόθετο. 'Ο Πλάτων πιστεύει ότι φθάνει στδ άνυπόθετο, πού είναι τδ τελευταίο 
στήριγμα, πάνω στδ όποιο φέρονται όλα. Είς τήν πραγματικότητα όμως φαίνεται 
ότι δ λόγος δέν κατορθώνει νά φθάση στδ άνυπόθετο, παρ’ όλον οτι μπορεί νά άναχθή 
πέρα άπό τις ύποθέσεις’ άναγόμενος όμως δ λόγος πέρα άπδ τές ύποθέσεις καί μή 
φθάνοντας στδ άνυπόθετο, καί έπειδή έχει άποδεσμευθή άπδ τήν ψευδαίσθηση τής 
βεβαιότητας τοΰ έπιστημονικοΰ δογματισμού, δ όποιος νομίζει τές ύποθέσεις ώς τδ 
έσχατο καί βεβαιότατο, μένει δ λόγος μετέωρος. Σ’ αύτδ τδ μετεωρισμό του, μπορεϊ 
δ λόγος νά συνειδητοποιήση τδ ότι καί δ ίδιος βρίσκεται στδ κενό άθεμελίωτος καί 
μετέωρος. Ένώ λοιπόν δ λόγος κατώρθωσε νά άναιρέση τδν μΰθο καί προσπάθησε 
νά θέση τδν εαυτό του, στό τέλος άνήρεσε καί τδν εαυτό του καί τδν έκρέμασε στδ 
κενό καί έπομένως άπεξενώθη άπδ τά όντα.

"Οπως δ λόγος δ ίδιος μένει μετέωρος, τδ ίδιο γίνεται μετέωρος, άπομονωμένος 
καί άποξενωμένος καί δ άνθρωπος. Ένώ δ μΰθος θέτει ή έντάσσει τδν άνθρωπο 
μέσα σέ μιάν ένιαία τάξη, δ λόγος μέ τή θεμελιώδη του τάση πρδς χωρισμό, άπο- 
χωρίζει καί άπομονώνει τδν άνθρωπο. Στδν μΰθο ή τάξη τοΰ κόσμου προέρχεται 
άπ’ έξω, άνωθεν, σάν ένα είδος άποκαλύψεως’ μέσα σ’ αύτή τήν τάξη είναι ένταγμέ- 
νοι οί άνθρωποι καί οί Θεοί, γύρω άπδ τούς όποιους οί άνθρωποι περιστρέφονται 
έντδς αύτής τής τάξεως. Μέ τδν λόγον δμως, φανερά ή λανθανόντως, αύτή ή τάξη 
ύποσκάπτεται, καί μαζί καί τδ κέντρο, δηλ. οί Θεοί. Σιγά - σιγά στδ κέντρο θέτει 
δ άνθρωπος τδν έαυτό του, διότι δ λόγος, δ νέος νομοθέτης τών οντων, είναι δύναμη 
τοΰ άνθρώπου, είναι σχεδόν ό ίδιος δ άνθρωπος.

‘Η έξάρθωση τοΰ άνθρούπου άπδ τήν τάξη τοΰ μύθου καί ή συγκέντρωση στδν 
έαυτό του σημαίνει αύτονόμηση, άπομόνωση καί άποξένωση. 'Η άπώλεια τής 
όντολογικής συνεχείας τοΰ μύθου διαφαίνεται στδ πρόβλημα τοΰ φύσει - θέσει. 
Τδ φύσει είναι ή δντολογική συνέχεια καί τάξη τοΰ μύθου, ένώ τδ θέσει είναι ή νέα 
τάξη τής αύτονομήσεως, τής όντολογικής άπομονώσεως τοΰ άνθρώπου καί τής άπο
ξενώσεως*  τδ θέσει είναι ή νέα, ή λογική, ή άπομυθολογημένη τάξη, στήν όποιαν δ 
άνθρωπος τίθεται ώς τδ κέντρο καί ώς δ δημιουργός τών ήθών, άξιών, ιδεών κ.τ.λ. 
Τδ κύριο χαρακτηριστικό τής νέας, τής άπομυθολογημένης τάξεως τοΰ θέσει, είναι 
ή σχετικότης καί ή άσυνέχεια. Μέσα σ’ αύτή τήν σχετικότητα καί άσυνέχεια δ 
αύτονομημένος πιά άνθρωπος δέν νιοώθει τήν άσφάλεια πού ένοιωθε μέσα στά θεόσ- 
δοτα στερεά πλαίσια τής παλαιάς τάξεως, τής τάξεως τοΰ φύσει. Μπορεϊ μέσα στή 
νέα τάξη δ άνθρωπος νά έπιστρέφη καί νά συγκεντρώνεται στδν έαυτό του, μπορεϊ 
νά γίνεται «μέτρων απάντων χρημάτων», άλλά στδ βάθος τής συνειδήσεως του 
έμφωλεύει ή αίσθηση τής ρευστότητος καί τής άσταθείας, τής άγωνίας καί τής άπο
ξενώσεως, πού έκδηλώνεται μόλις βρή εύκαιρία.
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4. 'Ο Χριστιανισμός.

Τήν εκ - πτώση του άνθρώπου άπο τήν μυθολογική τάξη, άπο τήν τάξη τοΰ 
φύσει, τήν βρίσκομε νά έκφράζεται ήδη στόν μύθο. 'Η Π. Διαθήκη θέτει τούς 
πρωτοπλάστους μέσα στόν παράδεισο, σέ μιάν άμεση κοινωνία μέ όλα τά δημιου
ργήματα καί μέ τό Θεό. Μέ τήν αμαρτίαν δμως τών πρωτοπλάστων ή κοινωνία 
αίρεται, κι’ ένα μεσότοιχο ύψώνεται μεταξύ άνθρώπου καί Θεοΰ’ συγχρόνως αίρεται 
καί ή κοινωνία πρός τά άλλα οντα: τά ζώα γίνονται έχθροί καί ή γη βλαστάνει «άκάν- 
θας καί τριβόλους». Είναι φανερή έδώ ή έκφραση τής άποξενώσεως τοΰ άνθρώπου 
άπό τον Θεόν καί άπο τά άλλα οντα.

Τήν άποξένωσην αύτήν αίρει ό Χριστός. Διά τοΰ σταυρικού του θανάτου λύει 
τό μεσότοιχον ή τόν φραγμόν τής αμαρτίας καί ένώνει «τά τό πριν διεστώτα». Μιά 
ένωση καί μιά καινή κτίση δημιουργεϊται. Παρ’ δλην δμως αύτή τήν άρση τής 
άποξενώσεως διά τοΰ Χριστοΰ, κατατίθεται μιά νέα καταβολή άποξενώσεως διά τοΰ 
ίδιου τοΰ Χριστιανισμού. 'Ο χριστιανός νοσταλγεί τον άνακτηθέντα παράδεισον 
ή τήν νέαν 'Ιερουσαλήμ καί έπείγεται νά φθάση σ’ αύτήν’ ή έπί τής γής παρουσία 
του θεωρείται σάν ένας μεταβατικός σταθμός. Ό Χριστιανός δέν ένδιαφέρεται διά 
τον κόσμον αύτόν. Μέ αύτήν τήν νοοτροπίαν ύφέρπει σιγά - σιγά μιά άποξένωση 
άπο τόν κόσμον αύτον τον επίγειον. Ό άναχωρητισμός καί ό άσκητισμος είναι 
έντονες έκδηλώσεις αύτής τής άποξενοόσεως.

'Η άποξένωση έντός τοΰ χριστιανισμού άνανεώνεται μέ τόν προτεσταντισμό. 
Μέσα στόν «έγκόσμιο άσκητισμό» τοΰ προτεσταντισμού, ό χριστιανός δέν είναι 
απλώς ένας δοΰλος τοΰ θεοΰ, δπως στόν ορθόδοξο καί τόν καθολικό χριστιανισμό, 
άλλ’ ένα δν πού εξουθενώνεται καί συντρίβεται μπροστά στο Θεό, έστω κι’ αν ίσταται 
μπροστά στό θεό, ώς ένώπιος ένωπίω, σέ άμεση προσωπική σχέση. 'Ο προτε- 
στάντης, έπειδή δέν είναι ένταγμένος μέσα στούς κόλπους τής έκκλησίας, δπως ό 
ορθόδοξος καί ό καθολικός, αισθάνεται περισσότερο τό δέος καί τήν άγωνία μπροστά 
στο θεο’ ό προτεσταντισμός έκ-θέτει κυριολεκτικά τον άνθρωπο μπροστά στό Θεό, 
ώστε νά αισθάνεται άγωνία καί τρόμο. 'Η άγωνία έπιτείνεται μέ τό δόγμα τοΰ προ
καθορισμού τοΰ άνθρώπου. Τό δόγμα τοΰτο προκαλεϊ έκτος άπο τήν άγωνία καί μιά 
μανιώδη προσπάθεια τοΰ άνθροόπου νά πεισθή, νά άποδείξη καί στον έαυτό του καί 
στούς άλλους, διά τής έπιτυχίας του είς τήν ζωήν, δτι άνήκει είς τούς σωζομένους 
διά τής θείας χάριτος. Ό κόσμος γίνεται διά τόν προτεστάντην τό πεδίον οπού θά 
«πειραματισθή» διά νά άποδείξη τήν σωτηρία του. ’Έτσι κατά ένα τρόπον ό προ- 
τεστάντης καταφάσκει τον κόσμο. Άπό τήν άΛλη δμως ή άγωνία διακατέχει 
τήν ψυχή του μήπως δέν άνήκει στούς σωζομένους’ αύτός ό φόβος καί ή άγωνία 
τοΰ μή - άνήκειν είναι ή άγωνία τής άποξενώσεο^ς, μιας άποξενούσεως πού ένθυμί- 
ζει έκείνην τής Π. Διαθήκης. Δέν είναι τυχαϊον τό γεγονός δτι ή άγωνία συνει
δητοποιείται καί περιγράφεται άποφασιστικά, διά πρώτη φοράν, άπό προτεστάντην, 
άπό τόν Κήρκεγκωρ.

5. Τό φαουστικό πνεΰμα.

'Ο προτεσταντισμός άπέσπασε ή έξήρθρωσε τον χριστιανόν άπό τήν τάξη τής 
έκκ>.ησίας καί τόν άπεμόνωσε. 'Η άπομόνωση έγκυμονείται άπό πολλοΰ στήν 
Εύρώπη’ μέ τόν προτεσταντισμόν έπήρε συγκεκριμένη μορφή ένα πνεΰμα, πού 
ύπήρχεν ήδη στήν Εύρώπη, το φαουστικό πνεΰμα.

Τό φαουστικό πνεΰμα, τό όποιο κατά, τον Σπέγγλερ έμφανίζεται ήδη άπό τόν 

ια'. αιώνα, χαρακτηρίζεται άπό μιά στροφή προς τά μέσα καί μιά οξεία συνειδητο- 
ποίησην έαυτοΰ. 'Η στροφή αύτή πρός τά έσω έκδηλώνεται στήν τέχνη, στήν φιλο
σοφία, στήν γλώσσα καί είς άλλους τομείς. Διά νά άντιληφθοΰμε το φαουστικό 
πνεΰμα ένδείκνυται νά τό παραβά)νωμε πρός το άρχαϊο κλασσικό, τό άπολλώνειο 
πνεΰμα.

'Η άρχαία τέχνη παριστάνει ή έκφράζεται στατικά’ ό δωρικός ναός είναι ή 
τελεία έκφραση τής στατικότητος’ ό χώρος έδώ τέμνεται σαφώς καί τά δρια του 
είναι τέλεια’ οί πιστοί μένουν έξω άπό τόν ναό. Άντιθέτως ό γοτθικός ναός είναι 
δυναμικός, είναι φαουστικός. ύψώνεται μέ μιάν άκατάσχετην άνάταση πρός τά άνω. 
'Η μουσική, πού γεμίζει τον χώρο τοΰ γοτθικού ναού, άντηχεϊ ύπόκωφη, ορμητική, 
γεμάτη δυναμισμό καί διαχέεται πρός δλες τές κατευθύνσεις, ωσάν έπί «πτερύγων 
άνέμων» καί ένώνεται μέ τό άπειρο.

Τά αύτά περίπου ισχύουν καί διά τήν πλαστική. Ή έλληνική, ή άπο)Δώνεια, 
πλαστική, είναι ή παρουσία τής τελείας, τής πλήρους ομορφιάς, είς δλην τήν ήρεμία 
πού προκύπτει άπό τήν ισορροπία. Χαρακτηριστικό τής τέχνης αύτής είναι ή άνα- 
λογία, ώς ύψίστη έκφραση τής ισορροπίας καί τής στατικότητος. 'Η έκφραση τού 
προσώπου τών κλασσικών άγαλμάτων είναι ισορροπημένη, μετρημένη, στατική. 
Παντοΰ το μέτρον ώς άναλογία, ώς ισορροπία. 'Όπως ό άρχαϊος ναός είναι έστραμ- 
μένος πρός τά έξω, τό ’ίδιο καί τά άρχαία άγάλματα’ οί άρχαϊοι θεοί, οί κούροι, δέν 
κοιτάζουν μέσα των’ κοιτάζουν πρός τά έξω μέ μιά ήρεμία, συμφιλιωμένοι μέ τό 
περιβάλλο, δπως είναι συμφιλιωμένοι μέ τόν έαυτό των. Δέν ύπάρχει ένταση με
ταξύ σώματος καί ψυχής.

Τούναντίον ή Εύρωπαϊκή τέχνη παραμελεί το σώμα, το έξαϋλώνει καί προσ
έχει τό πρόσωπο’ έδώ ό άνθρωπος, ή ό θεός, έκφράζεται μέ τό πρόσωπο μόνον, ένώ 
στήν άρχαία τέχνη μέ δλο το σώμα. 'Η έσωτερίκευση είναι τώρα έκδηλη, διάχυτη 
στά πρόσωπα’ άπό τήν άνάγκη νά έκφρασθή αύτή ή έσωτερίκευση κι’ άπό τήν νίκη 
τοΰ προσώπου πάνω στό σώμα γεννάται ή τέχνη τής προσωπογραφίας. Ό άν
θρωπος τώρα δέν ζή τόσο μέσα στήν φύση ή στόν κόσμο, δσο στό έσωτερικό του, 
μέ το έγώ του, μ,όνος του. Ό άρχαϊος ούσιαστικά δέν γνωρίζει τήν άπομόνωση’ 
αν κάποτε ζή μιάν άπομόνωση αύτή είναι διαφορετική άπό τήν άπομόνωση τοΰ Εύ- 
ρωπαίου. Ό τελευταίος γνωρίζει καί ζή τήν άπομόνωση σάν άπομόνωση μέσα 
στόν κόσμο, στήν φύση, σάν άπομόνωση τοΰ έγώ του.

'Η λυρική τοΰ άρχαίου διαφέρει άπό τήν λυρική τοΰ Εύρωπαίου. Τά συναισθή
ματα τά όποϊα ό άρχαϊος έκφράζει είναι ή λύπη, ή χαρά, ή ζήλεια, ό ένθουσιαμος καί 
τά σχετικά πρός τον άποχωρισμό καί πρός τήν προσκαιρότητα. Στήν Εύρωπαϊκή 
λυρική βρίσκομε τά ’ίδια συναισθήματα, άλλά μαζί μέ αύτά βρίσκομε νά έκφράζωνται 
ή άπομόνωση, ή αύτοσυνειδησία καί οί καημοί μιάς ψυχής, πού γύρισε πρός τά μέσα. 
Χαρακτηριστικό αύτής τής λυρικής είναι οί άπομονωμένοι ήρωες, ό Φάουστ, ό "Αμ- 
λετ, δ Βέρθερος’ τέτοιους ήρωες δέν συναντούμε στήν άρχαία λογοτεχνία. Οί ήρωες 
αύτοί τού φαουστικοΰ πνεύματος είναι οχι μόνον άπομονωμένοι καί άποξενωμένοι 
άλλά καί διχασμένοι. Ό Άμλετ, κτυπημένος άπο τήν μοϊρα, τήν οποία φέρει μέσα 
του σάν διχασμό, βλέπει τόν κόσμο σάν ενα έ'ρημο άκρωτήριο, σάν μιά συλλογή 
άτμών. Κι’ ό Α’ίας είναι ένας τραγικός ήρωας, πού πέφτει σέ μιάν άπομόνωση, 
σάν έπακόλουθο τής έκπτώσεως του άπο τήν ήθική καί τήν όντολογική τάξη τοΰ κόσ
μου’ δμως δέν βλέπει τόν κόσμο σάν άποκρουστικό, ούτε καί άποξενώνεται άπ’ 
αύτόν, δπως ό Άμλετ. Τούναντίον χαιρετά τόν ήλιο, τήν φύση, τον κόσμο μέ λόγια 
άγάπης γιά τή ζωή καί τόν κόσμο.
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'Η νέα διάθεση καί συνείδηση έκφράζεται στή δομή καί μορφολογία τών εύ- 
ρωπαϊκών γλωσσών καί στή Φιλοσοφία. Στούς άρχαίους τό έγώ δέν χρησιμο
ποιείται μέ τό ρήμα, οί Εύρωπαϊοι, δηλ. οί άνθρωποι τοΰ φαουστικοΰ πνεύματος, 
λέγουν πάντοτε τό έγώ μέ τό ρήμα: I am, je suis, Ich bin... Τό βάρος μετατίθεται 
άπό τό ρήμα, πού ήταν στούς άρχαίους, στό ύποκείμενο. Δείχνει ή τροπή αύτή ότι 
έπίκεντρο τώρα στές διάφορες έκδηλώσεις είναι τό έγώ’ δείχνει ή τροπή αύτή μιά 
οξεία συνείδηση τοΰ έγώ καί μιά στροφή πρός τόν έαυτό. 'Η Φιλοσοφία δέν ύστερεί 
στήν άναγνώριση καί στήν νέα τοποθέτηση τοΰ έγώ' ό Καρτέσιος θεμελιώνει τή 
Φιλοσοφία του μέ τό σκέπτομαι, ύπάρχω, δηλ. τήν άρχίζει μέ τό έγώ. 'Η Εύρω- 
παϊκή Φιλοσοφία δέν είναι πλέον ή Φιλοσοφία τής ούσίας άλλά τής συνειδήσεως καί 
τοΰ έγώ. 'Η γλώσσα δείχνει καί κάτ’ άλλο τρόπο τήν παρουσία τοΰ φαουστικοΰ 
πνεύματος. Τό συγκεκριμένο, τό πεπερασμένο ύποχωρεϊ στή γλώσσα όπως στήν 
τέχνη, μάλιστα στό ναό, όπως ήδη άναφέραμε. Ένώ οί άρχαΐες γλώσσες είναι συν
θετικές, καί σάν τέτοιες είναι έξειδικευμένες, σαφείς καί συγκεκριμένες, θά λέγαμε 
πεπερασμένες, δηλ. σαφώς περαινόμενες, άφοΰ κάθε λέξη έχει τά «πέρατα» της διά 
τής καταλήξεως, οί νεώτερες Δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες χάνουν τά όρια ή τά πέ
ρατα τών λέξεων, τές καταλήξεις, χάνουν τές πολλές σαφείς άναφορές καί τήν έξ- 
ειδίκευση των καί γίνονται γενικές, άόριστες, άσαφεϊς καί «άπειρες», γίνονται άνα- 
λυτικές.

'Όλα τά στοιχεία πού άναφέραμε, προτεσταντισμός ώς πνευματική αύτονόμηση 
τοΰ άνθρώπου καί έκ - θέση του ένώπιον τοΰ θεοΰ, ή στροφή πρός τά μέσα καί ή 
άπομόνωση, ό χαλασμός τών σαφών ορίων καί πλαισίων καί ή διάχυση πρός τό άπει
ρο, είναι καταβολές άποξενώσεως, οί όποιες, λανθάνουσες έφ’ όσον ό Εύρωπαϊος 
φέρεται άκόμη έπάνω στή χριστιανική πίστη, θά έκδηλωθοΰν σαφώς τόν 19ον καί 
20ον αιώνα, σέ άρκετές μάλιστα περιπτώσεις σάν μηδενισμός, όταν τό Εύρωπαϊκό 
πνεΰμα έξαρθρωθή άπό τά χριστιανικά του πλαίσια.

6. "Ο γερμανικός ιδεαλισμός.

Ό Κάντ στήν Κριτική τοΰ Καθαροΰ Λόγου λέγει οτι τό έ'ργο του είναι μιά 
Κοπερνίκεια στροφή διά τήν Φιλοσοφία καί τήν πνευματικήν έν γένει ζωή, άλλά 
πρός τήν άντίθετη κατεύθυνση, έν συγκρίσει πρός τήν στροφή τοΰ Κοπερνίκου στήν 
’Αστρονομία. Ένώ δηλ. ό Κοπέρνικος έκτοπίζει τήν γή καί τόν άνθρωπον άπό τό 
κέντρο τοΰ σύμπαντος, άντιστρόφως ό Κάντ θέτει τόν άνθρωπο στό κέντρο τοΰ πνευ
ματικού κόσμου. 'Η άντιστροφή αύτή τοΰ Κάντ θά έχη μεγάλες συνέπειες διά τήν 
μετέπειτα πνευματικήν έξέλιξη τής Εύρώπης.

Πριν άπό τόν Κάντ ό Καρτέσιος έκαμε τήν άποφασιστική στροφήν πρός τήν 
συνείδηση καί τό έγώ μέ τήν περίφημη μέθοδο τής άμφιβολίας, μέ τήν οποία κατέληξε 
στό σκέπτομαι άρα ύπάρχω’ διά μιας δηλ. άφαιρετικής άμφιβολίας κατέληξε στό 
έγώ καί στή συνείδηση ώς τό μόνο βέβαιο δεδομένο. Τά άλλα μπορεί νά μή ύπάρ- 
χουν, τό νοοΰν ύποκείμενο δμως δέν μπορεί νά τεθή έν άμφιβόλω. Κατατίθεται, 
μέ αύτο τόν τρόπο, μιά σημαντική καταβολή διά τήν παραγνώριση τοΰ έξωτερικοΰ 
κόσμου ή τοΰ άντικειμένου.

Τήν καταβολήν αύτήν άναπτύσσει ό Κάντ. Ένώ ό Κοπέρνικος έκτοπίζων τόν 
άνθρωπον άπό τό κέντρο τοΰ κόσμου τόν μειώνει καί τόν περιστέλλει ώστε σιγά - σι
γά ό άνθρωπος νά έκμηδενίση καί νά θέση έαυτόν σάν ένα άσήμαντο σημείο στό 
άπειρο, ό Κάντ, θέτων τόν άνθρωπο ώς κέντρο, τόν άνεβάζει καί τόν βοηθεϊ νά συλ- 

λεγή στόν έαυτό του. ’Αποτελεί έπομένως ή στροφή τοΰ Κάντ, άπό μιάν άποψη 
τουλάχιστον, ένα θετικό δεδομένο κατά τής άποξενώσεως. Συγχρόνως όμως σ’ 
αύτή τήν ιδία τήν στροφήν ύπάρχει ή καταβολή τής άποξενώσεως, ή οποία έγκειται 
στό ότι ό άνθρωπος γίνεται αύτόνομος γιά νά έξελιχθή άργότερα άπό τήν αύτονομία 
στήν άπομόνωση καί στό σολιπσισμό.

Κατά τόν Κάντ ή συνείδηση ρυθμίζει έαυτήν κατά τούς δικούς της νόμους’ ό 
έξωτερικός κόσμος δέν διαμορφώνει τήν συνείδηση άλλ’ άπλώς παρέχει σ’ αύτήν τήν 
άμορφην ύλη, τήν οποίαν αύτή διαμορφώνει. 'Η συνείδηση, καί κατά ταΰτα ό 
άνθρωπος, έχει τήν αύθορμησία της, ή οποία έκδηλώνεται σ’ αύτή τήν διαμόρφωση 
τής πραγματικότητας, ή, άλλως λεγόμενο, στήν προβολή τής συνειδήσεως μέσα στήν 
πραγματικότητα. Τοΰτο σημαίνει ότι τά «σήματα» τοΰ κόσμου δέν προέρχονται 
άπό τόν κόσμον, άλλ’ άπό τήν συνείδηση. Παρά τό γεγονός τοΰτο, ότι δηλ. τόν 
κόσμο είναι ή συνείδηση πού τόν διαμορφώνει, δμως αύτός δέν παύει νά είναι άντι- 
κειμενικός. 'Η έννοια δμως αύτή τής άντικειμενικότητος, πού είναι ένα είδος συμ
φωνίας ή ομολογίας συνειδήσεως καί πραγματικότητας, προσλαμβάνει τόν χαρακτήρα 
ενός ύποκειμενισμοΰ, έφ’ όσον τώρα τό κέντρο αύτής τής συμφωνίας μετατίθεται άπό 
τόν έξωτερικό κόσμο στό ύποκείμενο, στόν άνθρωπο. Προετοιμάζεται κατ’ αύτόν 
τόν τρόπο τό έδαφος διά νά διαγραφή ό έξωτερικός κόσμος, ή τουλάχιστον νά κλεισθή 
σέ παρένθεση καί νά έπικρατήση έτσι ένας ύποκειμενικώτερος ιδεαλισμός, όπου τό 
σημαντικό καί άποφασιστικό είναι τό ύποκείμενο. Προετοιμάζεται συγχρόνως καί 
ό σολιπσισμός. Ό Καντιανός ιδεαλισμός, χωρίς νά είναι ό ’ίδιος όντολογική άπο
μόνωση καί άποξένωση δημιουργεί προϋποθέσεις διά τήν άνάπτυξη τής άποξενώ
σεως.

'Η θέση τοΰ Κάντ προεκτείνεται ριζοσπαστικά άπό τόν Φίχτε τής πρώϊμης 
περιόδου, μέ τόν όποιον ό γερμανικός ιδεαλισμός άποκορυφοΰται. Ό Φίχτε άπο- 
λυτοποιεΐ τό έγώ άρνούμενος τόν κόσμον ή τό άντικείμενο. Ό κόσμος δέν ύφίσταται 
ώς αύτοτελής άλλ’ ώς μή - έγώ, ώς προβολή τοΰ έγώ' ή προβολή αύτή γίνεται σκό
πιμα άπό τό έγώ διά νά άναπτυχθή τοΰτο (τό έγώ) κι’ όχι διά νά δημιουργήση κάτι' 
τό έγώ προβάλλει τόν κόσμο, διότι έχει άνάγκη μιας άντιστάσεως έπάνω στήν οποία 
νά προσκρούση, διά νά άντανακλασθή στόν έαυτό του κι’ έτσι νά συμπτυχθή σέ όλο- 
κληρωμένον έγώ.

Γίνεται φανερόν άπ’ αύτά οτι ό κόσμος άπαξιώνεται, ένώ ό άνθρωπος συγκε
ντρώνεται στόν έαυτό του, στό έγώ του, τό όποιο καί ύπερτιμά. Προκύπτει ένας 
έντονος μονισμός πού άπολυτοποιεϊ τό ύποκείμενο. Τό έγώ γίνεται αύτόνομο καί 
αύτοτελές μέχρι τοΰ σημείου πού ή αύτονομία του γίνεται σολιππισμός, πράγμα πού 
σημαίνει άπομόνωση τοΰ έγώ καί άποξένωση άπό τόν κόσμο. Ό ίδιος ό Φίχτε 
τροποποιεί άργότερα τή θεωρία του, θέτων μίαν άπόλυτην ούσία άντί τοΰ άπόλύτου 
έγώ ή τής άπολύτου συνειδήσεως. ’Αργότερα ό Σιέλλιγγ προχωρεί καί άποδίδει 
πάλιν στήν φύση κάποιαν ίδική της ύπόσταση. Παρά ταΰτα όμως ή πρώϊμη πε
ρίοδος τής φιλοσοφίας τοΰ Φίχτε έδειξε φανερά καί άνέπτυξε τήν λανθάνουσα κατα
βολή τοΰ σολιπσισμοΰ, καί έπομένως τής άπομονώσεως καί τής άποξενώσεως, στόν 
δεαλισμό τοΰ Κάντ.

’Από τήν σύντομη αύτή έκθεση έφάνη ότι ή άποξένωση χώνει τές ρίζες της 
ίβαθειά, στήν όλη θέση τοΰ άνθρώπου στόν κόσμο καί σέ βαθειά στρώματα τής πνευ
ματικής του ιστορίας. 'Η βιολογική καταβολή καί ή καταβολή τής άπομυθολο- 
γησεως είναι πανανθρώπινα δεδομένα, ένώ ό χριστιανισμός, τό φαουστικό πνεΰμα 
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και ο γερμανικός ιδεαλισμός είναι ίδιάζοντα Εύρωπαϊκά δεδομένα. Μέ τήν σύν- 
τομην υποτύπωση της, έννοιας τής άποξένο^σεως έφάνη έπίσης ότι το φαινόμενο τής 
αποξενωσεως είναι πρόβλημα, πού άνάγεται στο θεμελιώδες πρόβλημα τής μεθέξεως,' 
που απετελεσε ίσως το σοβαρωτερο πρόβλημα τής Πλατωνικής Φιλοσοφίας.

I. Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ

ΑΝΘΟΥ ΛΥΚΑΥΓΗ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΦΩΣ

Κατάντικρυ 
στέκω τον ήλιου 
και ξέρω πώς τό σώμα μου 
είναι φώ)ς.
Και ξέρω πώς ή ελπίδα μου 
ανθίζει σάν τριαντάφυλλο 
μέσα στό φώς.

ΠΟΡΕΙΑ

Τις ει;
’Αγνοώ τό χρώμα 
τοΰ προσώπου μου.
Περνώ
σκυφτός άπ τόν παράλληλο 
τοΰ πάθους.
Στην άλλη την πλαγιά, 
κατάντικρυ, 
είναι η ταυτότητά μου. 
Στήν άλλη τήν πλαγιά 
μέ καρτεροΰν τά μάτια μου.

ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗ

"Οταν ό ήλιος
πυροδότησε μέ τό στερνό φιλί 
τις παρυφές τοΰ ορίζοντα 
ξανάρχισε τό τραγούδι 
τής επιστροφής.

ΠΑΛΙΝΟΣΤΗΣΗ

Πλαστογράφηση
τοΰ χωρισμοΰ: ’Οδύνη....
Η αιώνια παλινόστηση υποφώσκει 

μέσ’ στήν καρδιά τοΰ σκουλικιοΰ 
δταν στά σπλάχνα του 
φτεροκοπά
τό εκμαγείο τής πεταλούδας.
Ο αιώνιος γυρισμός 

συνθλίβει κάθε πλάνη 
σ’ αυτή τήν ταπεινέ] κοίτη 
τών στεναγμών.

ΑΝΘΟΣ ΛΥΚΑΥΓΗΣ

ΓΕωΡΓ. Α. ΜΑΡΚΙΔΗ

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

"Οταν, ένεκα τών γλοιωδών κολακειών μερικών συμφεροντολόγων, γιομίσει μ’ 
αέρα τό κεφάλι τών κούφων, τότες τούτοι κορδώνουν καί φουσκώνουν, έπιδεικνύ- 
οντας προκλητικά κι’ ηλίθια τόν άσήμαντο έαυτό τους, θυμίζουν έτσι τούτοι τό 
ψάρι λαγωκέφαλο, πού, γιομίζοντας μ’ άέρα τό λαρυγγικό του άσκό, διογκώνει 
καί στρογγυλοποιεί τό κορμί του, κι’ αύτάρεσκα έτσι ποζάρει άνερχόμενος κι*  άκι- 
νητώντας στήν έπιφάνεια τής θάλασσας.

Οί τέτοιοι, μέ τό κεφάλι παραγεμισμένο μ’ άέρα, πού φουσκώνουν σάν κάποια 
ζωόφυτα τών θαλασσίων αβύσσων, συχνά μέ τήν πόζα τους παραπλανούν τόν άνυπο- 
ψίαστο λαό κΓ έτσι έπιπλέουν πολλάκις, καθώς ή κάλπικη μονέδα ή σάν έπιπλέουν 
κάποια άεροφόρα ύδροχαρή φυτά, τό βατράχιον, ή νυμφαία καί τράπη ή νηχομένη 
μέ τά φύλλα καί μίσχους της γεμάτους άέρα.

> * * *
Συχνά μέσα στούς καιρούς κυττά κανείς τήν ύπεροχή, τήν άξία κΓ άρετή 

νά ύφίστανται διώξεις καί προγραφές. Στήν άνόσια κΓ άδικη καταδίκη τους ύπό 
τις έπευφημίες τών έγκαθέτων, τών άργυρωνήτων καί φθονερών, χτυπάν μ’ άδιαν- 
τροπιάν τά τύμπανα του ήλίθιου κομπασμού καί τής έξοργιστικής αύτοδιαφήμισης 
τής συμμορίας τών διωχτών, πού παρουσιάζονται μάλιστα μ’ άναίδειαν ώς σωτήρες 
μέ τή βέβηλη πράξη τους, πού κυνικώτατα τή διακηρύττουν κΓ ώς πράξη τάχα 
δικαιοσύνης.

θαρρούν πώς οί παραπλανητικές θορυβώδεις καμπάνες τών έχθρών τού λαού 
κι’ έχθρών τού δικαίου κι’ ήθικής, κι’ οί πληρωμένες βραχνές έπευφημίες τής άνεύ- 
θυνης κλάκας, δίνουν τάχα τήν έπιδοκιμασία, πού, πρό αιώνων κατά τήν έχτέλεση 
τής θανατικής ποινής ένός καταδίκου, έδινεν ή καμπάνα πού ώνομαζόταν «δικαιο
σύνη», χτυπώντας άπό τού ύψους τού κωδωνοστασίου τής Πίζας.

Ή μέσα στούς αιώνες, κι’ όπου γής, όμαδική πολλάκις λύσσα, γιά λόγους 
ίδιοτελεΐς καί ταπεινούς, έναντίον τών έκλεχτών καί Μεγάλων δέν είναι σάν τήν 
πρί χρόνια ομαδική λύσσα πού είχε καταλάβει τις γάτες κάποιου χωριού τού 
Σλέσβιγκ Χολστάίν. Γιατί τούτη άπ’ έκεΐ χάθηκεν έκτοτε άνεπιστρεπτί, ένώ ή 
λύσσα, τό μίσος κι’ ύπονόμευση έναντίον τής άξίας κΓ ύπεροχής μένουν σχεδόν διαρ
κώς σάν άρρώστια δυστυχώς άκατανίκητη κι’ ένδημική σ’ δλους γενικά τούς 
τόπους καί καιρούς.

Μέσα στή μανία τών έναντίον τους διώξεων καί τού πυώδους και βάρβαρου 
έναντίον τους μίσους, οί Μεγάλοι, γεμάτοι αύτοπεποίθηση καί προσηλωμένοι πιστά 
στό καθήκον, προβάλλουν μέσα στά κύματα τών έναντίον τους ύβρεων καί προ- 
πηλακισμών, τήν περιφρόνηση τους, τήν άταραξία κι’ όλυμπία γαλήνη τους, καί 
κλείνουν τ’ αύτιά τους σάν είχε κλείσει ό Όδυσσέας τ’ αύτιά τών συντρόφων του 
μέ κερί, καί καθώς καταδυομένη ή φώκη τά κλείνει μέ λίπος κι’ οί ένυδρίδες μέ 
τις μεμβρανώδεις δικλίδες τους. Καί, παρά τις έναντιότητες καί φραγμούς, τρα
βάν συνεπείς τό δρόμο τους σταθερά οί Μεγάλοι φέρνοντας στον κόσμο τήν όινοδο, 
τήν άλήθεια, τή χαρά καί τό φώς.

* * *

Μερικοί άπό τούς κόλακες, πού έχουν εύεργετηθή άπό τά θύματά τους, γί
νονται σ’ αυτούς πολλάκις τόσο άφόρητα φορτικοί, όταν θά τούς έχουν αιχμαλω
τίσει τελείως, ώστε καταχρώνται τής άδυναμίας καί καλωσύνης τους κατά τρόπον 
άπαράδεκτον, καί γιά τήν άξιοπρέπειαν τών κολακευομένων άναμφίβολα μειωτικόν.
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Μή άρκούμενοι δηλονότι οί κόλακες στήν προγενεστέρως πρός αυτούς εύεργεσίαν 
τών θυμάτων τους, συνεχώς άξιούν, πατώντας απάνω στήν πλάτη τών κολακευόμενων 
τους, ν’ άναρριχηθούν καί καβαλλικέψουν οί ίδιοι παρ’ άξίαν — κι’ αύτό είναι 
τό ουσιώδες — σ’ ύψηλότερ’ αξιώματα ή σέ θέσεις πιότερο άκόμα προσοδοφόρες. 
Τ’ αξιολύπητα ύποχείρια θύματά τους θυμίζουν, άπό άπόψεως ταπεινωτικής σέ τούτα 
συμπεριφοράς, περίπου τόν άτυχή Ρωμαΐον αύτοκράτορα Βαλεριανόν, συλληφθέντα 
αιχμάλωτον ύπό του βασιλιά τής Περσίας. Ό τελευταίος δηλαδή, όσάκις έπρόκειτο 
νά καβαλλικέψει τό άλογό του, ύποχρέωνε τόν αιχμάλωτον αύτοκράτορα νά ύφί- 
σταται τόν έξευτελισμό νά σκύβει γιά νά πατήσει άπάνω στήν πλάτη του.

* * *
Μερικά βιβλία μέ ώραιότατο, πολυτελέστατο καί πολύχρωμο δέσιμο, άμα τ’ 

άνοίξεις καί διαβάσεις μερικές τους σελίδες, τά βρίσκεις άτυχώς τόσον ήλίθια καί 
τόσον άνάξια καί φτωχά, ώστε άπογοητευμένος τά πετάς. Μοιάζουν περίπου τά 
παραδείσια πτηνά, ή τό παγώνι, συκοφάγον, έποπα κ.λ.π. πού έχουν ώραϊο μέν 
πτέρωμα, άλλ’ άμα ώς άνοίξουν τό στόμα τους κι’ άκούσεις τήν άποκρουστική τους 
φωνή, άτυχώς σ’ άπογοητεύουν μέ μιας.

* * *
Οί κακόπιστοι κριτικοί δέ σκύβουν ποτές μ’ άγάπη πά στό κρινόμενο έργο. 

Τό κατηγορούν εϊτε άπό στενό κεφαλιάν, είτε γιά νά θεωρηθούν ώς τάχατες σπου
δαίοι, είτε άπό φθόνον ή άλλους λόγους ταπεινούς. Καί τή δοκιμασίαν αύτή δέν 
άπέφυγαν ούτε ό "Ομηρος, ούτε ό Σαίξπηρ, ’Αριστοτέλης, Αισχύλος, Μολιέρος, 
Ούγκώ, Γκαϊτε κι’ ’Ίψεν, ούτε τόσοι καί τόσοι μέσα στούς καιρούς. ’Από φθόνο 
κατηγόρησαν τόν Κορνήλιο, κι’ άπό τέτοιο έλατήριο τόν Βολταίρο, πού γιά νά τόν 
ύποτιμήσουν επαινούσαν τόν Κρεπιγιόν, καί γιά τόν Εύριπίδην είπαν, μεταξύ άλλων, 
πώς τά δράματά του τά έγραψαν οί δούλοι του τάχα. Εύκολος ό ψόγος. Vituperare 
facile.

θέλοντας νά έξυψώσουν τόν έαυτό τους, σβήνουν μέ τον κριτικό τους σίελο 
τήν άξίαν ένός έργου γιά νά σύρουν άπάνω του τις δηλητηριώδεις κι’ άσήμαντες 
τους γραμμές, καί νά κουδουνίσουν έτσι αύτάρεσκα τ’ όνομά τους στ’ αύτιά τών 
άφελών, περίπου καθώς έσβηναν μέ ειδικό ύγρό άπό τις περγαμηνές άρχαΐα συγ
γράμματα κι’ έγραφαν στις ίδιες άνάξια λόγου πολλάκις. Γιατί άτυχώς συχνά 
τέτοιο κανείς άντίκρυζε τών παλίμψηστων τό ποιόν.

Οί κακόπιστοι κριτικοί θυμίζουν τις "Αρπνιες πού λέρωναν τις τροφές. Πε- 
ταν στό δυνατό κι’ άξιο έργο τις κριτικές τους άκαθαρσίες, καθώς δ Σουσανόο 
τής ’Ιαπωνικής μυθολογίας σκορπούσε τά περιττώματά του στο ναό. Καθώς στό 
νησί Λίμφιορντ οί κάτοικοι είναι άπό δαλτωνισμόν άπαθείς στά διάφορα χρώματα, 
βλέποντας γιά όλα ένα ώρισμένο χρώμα μονάχα, έτσι καί τούτοι άπό θεληματικό 
πνευματικό δαλτωνισμό είναι άπαθεϊς στά προτερήματα ένός έργου, βλέποντας 
έλαττώματα μονάχα, κι’ ώς έπί τό πολύ φανταστικά. Τά προτερήματα τά συν
θλίβουν στις κριτικές τους σιαγόνες, άφήνοντας στόν άναγνώστη τά κόκκαλα.

Οί άγριοι σκύλλοι τ’ Άμαζωνίου, πετώντας τά ούρα τους, τυφλώνουν τουλά
χιστον ένα αίμοβόρο θηρίο. Τήν τίγρη. Οί κακόπιστσοι μέ τήν κριτική τους 
πολυουρία κάνουν κάτι χειρότερο. Στραβώνουν τόν άκακον, τόν άφελή κι’ άπλη- 
ροφόρητον άναγνώστη. Μά δέν τούς ένδιαφέρει βέβαια τούτο καθόλου.

Ό Μπράντες έλεγε πώς «ό κριτικός φωτίζει μέ τόν ένθουσιασμό καί τήν άγά
πη του». Τούτοι, σ’ όλες τις χώρες κι’ έποχές, άντί φωτισμού ζήτησαν ν’ απλώσουν 
τό σκοτάδι. Γιατί άπό μέσα τους άπουσιαζε ή καλή πίστη κι’ άγάπη πρός τό 
κρινόμενο έργο, καί κυριαρχούσε καί πλεόναζε ή ιδιοτέλεια, κακή πίστη καί φθόνος.

* * *
Μέσα σ’ όλους τούς καιρούς μερικοί, γεμάτοι χυδαιότητα καί μοχθηρίαν — 

εϊτε άτομα, δικτάτορες ή μή, κι’ εϊτε λαοί — ζητώντας ν’ άπορροφήσουν, βασα

νίσουν καί καταστρέψουν τούς άλλους μέ τ’ άγριώτερα μέσα πολλάκις, παρα
σύρονται στήν καταστροφήν άντάμα καί τούτοι, συχνά δμως σώζονται κείνοι, τούς 
όποιους είχαν έπιβουλευθή, καί χάνονται μόνον αύτοί. Μέ τόν ϊδιο μάλιστα ένίοτε 
τρόπο καί μεθόδους πού ζήτησαν νά χρησιμοποιήσουν άπέναντί τών άλλων.

Στήν πρώτη περίπτωση θυμίζουν τό μυθολογικόν Κιθαιρώνα, πού, σπρώχνοντας 
τόν άδελφό του άπό τό βράχο, παρασύρθηκε καί σκοτώθηκε άντάμα και κείνος 
καί δόθηκε τ’ όνομά του κατόπι στ’ όρος πού γίνηκε κατοικία τών Έρινύων, ένώ 
τ’ άδελφού του τ’ όνομα δόθηκε στό βουνό πού γίνηκε κατοικία τών Μουσών.

Στή δεύτερη περίπτωση θυμίζουν τό βασιλέα τής Μακεδονίας Κισσέα, πού, 
προσπαθώντας νά ρίψει τον ’Αρχίλοχο σέ πυρακτωμένο έκεϊ λάκκο, ρίχτηκε τούτος 
μονάχα σ’ αύτόν. Μοιάζουν τή θεμιστώ, πού ζητώντας νά σκοτώσει τά παιδιά τής 
Ίνοΰς, σκότωσε τά δικά της παιδιά. Κι’ ό Διομήδης ό βασιλιάς τών Βιστόνων 
τής Θράκης, φαγώθηκε άπό τά δικά του άκριβώς άλογα, πού κατάτρωγαν τούς 
ξένους. Καθώς είχε δηλαδή κι’ ό Κορίνθιος Γλαύκος φαγωθή άπό τούς ίδιους του 
'ίππους σ’ άγώνες τής Ίωλκού.

Κάποιος μύθος τού Αισώπου λέει πώς ό κολοιός, θέλοντας νά μιμηθεϊ τόν 
άετό, βύθισε στό κριάρι τά νύχια του, κι’ έπειδή δέ μπόρεσε νά τά ξεγαντζώσει 
άπό τά μαλλιά, τόν έπιασε ό βοσκός. Πάντως τήν τύχη τού κολοιοΰ τού Αισώ
που τήν άντικρύζει κανείς στήν πραγματικότητα στή Φήνη πρό παντός, στόν άετό 
δηλαδή τών θαλασσών, πού μπήγοντας στή φώκη τά νύχια της μ’ όρμή καί μή 
μπορώντας νά τ’ άποσύρει, πνίγεται στά βάθη τής θάλασσας όταν ή φώκη καταδυθή.

"Ο,τι σχετικά συναντά κανείς στις μυθολογίες τών διαφόρων χωρών, ή στό 
βασίλειο τών ζώων, τ’ άντικρύζει πραγματικά στήν άνθρώπινη ζωή, σέ χειρότερη 
μάλιστα ένίοτε μορφή καί σ’ άνώτερον άκόμη σ’ άγριότητα βαθμό. Γιατί μερικοί 
ένίοτε ύπάνθρωποι στήν έκ μέρους των σκληρότητα, βασανιστήρια καί σφαγήν, καί 
στό έξ αιτίας τους χυνόμενον αίμα, αισθάνονται ήδονήν περισσότερην άπό κείνην 
πού αισθανόταν άντικρύζοντας τό, κατά τή σφαγή πού διάταξε, χυθέν αίμα μιά 
Αιγύπτια θεά. Καί πολλοί χιτλερικοί, κατά τή δικτατορία τού παρανοϊκού άρ- 
χηγού τους, δέν άφήκαν καμμιάν άμφιβολία γι’ αυτό. Μά ό χιτλερισμός έπαθεν 
ό,τι κι’ δ σύμβουλος τού βασιλιά τής Περσίας, ό ’Αμάν, πού ζητώντας νά σταυ
ρώσει τό Μαρδοχαϊο κι’ έξολοθρεύσει γενικά τούς Εβραίους, στό τέλος σταυρώ
θηκε ό ίδιος. Μοίρα τού χιτλερισμού ύπήρξεν ή μοίρα τών όπου γής έκάστοτε 
έμφανισθέντων λαομισήτων δικτατορικών καθεστώτων, πού έχουν έπιβληθή καί 
στραγγαλίσει τήν έλευθερίαν τών άτόμων καί λαών.

’Άν ύπάρχουν ώρισμένοι λόγοι πού καθιστούν τή ζωήν ώραίαν καί φωτεινήν, 
καί γιά τούς όποιους λόγους άξίζει νά ζή στόν κόσμο κανείς, είναι άνάμεσα σ’ 
άλλα, καί τό νάν’ τούτος συνεπής κι’ άδιάλλακτος έχθρός τής δικτατορίας, τής 
κτηνώδους βίας καί σκοταδισμού πού προβάλλουν έκάστοτε ώς κατάρα μέσα στούς 
αιώνες καί καιρούς. Ώς ύβρη κατά τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας προκλητική, άπα- 
ράδεκτη, χυδαία κι’ έξοργιστική.

* * *
Άπό τότε πού ό μυθικός Σαλμωνέας, έπαιρόμενος πώς είναι ϊσος κι’ όμοιος 

τού Διός, ζητούσε νά μιμηθεϊ τούτου τούς κεραυνούς καί βροντές, μέχρι τού Συ- 
ρακουσίου ιατρού Μενεκράτη, πού, μέ πορφύραν, σκήπτρο καί στεφάνι χρυσό, θεω
ρούσε τόν έαυτό του ώς Δία, κΓ άπό τούτου μέχρι σήμερα δέν έπαυσαν οί περισ
σότεροι ν’ άρέσκωνται στόν αύτοέπαινον ή στόν ύπό τρίτων λιβανωτόν. Είτε ήγε- 
μόνες, εϊτε μή. Εϊτε ικανοί, εϊτε κι’ άνάξιοι άκόμα.

"Οσοι άπό κενοδοξία, πομφολυγώδη μεγαλομανίαν κ.λ.π. έχουν κολλήσει οί 
ίδιοι στόν έαυτό τους ένα έπίθετο ήχηρό, χωρίς κανένα ούσιαστικό άντίκρυσμα 
άξίας, λίγης ή πολλής, προκαλοΰν περισσότερη βέβαια θυμηδίαν παρά κείνοι στούς 
όποιους τό έδωκαν οί τρίτοι άπό κολακείαν, ή άπό ειρωνείαν καί κατ’ εύφηφισμόν.

Πτολεμαίος ό τέταρτος π.χ. πού θεωρείται δολοφόνος τού ίδιου πατρός, 
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εδωσε στόν έαυτό του τό προσωνύμιο τοΰ Φιλοπάτορα, καί Πτολεμαίος δ δεύτερος 
ώνομάσθη Φιλάδελφος ένώ έθανάτωσε τούς δύο του άδελφούς, κι’ ό ώμός Πτολε
μαίος ό έβδομος κατά τή στέψη του, πήρε τό έπίθετο του Εύεργέτη, μά ό λαός 
τόν ήξερε κα'ι τόν ώνόμαζε διαρκώς κακεργέτην. Ό μητροκτόνος καί συζυγοκτό- 
νος ανισόρροπος Νέρωνας είχε τήν άξίωση νά όνομάζεται μέγας τεχνίτης κ.λ.π. 
καί πήρε στήν Ελλάδα 5 χιλ. έγ καθέτους γιά νά τόν έπευφημοΰν στούς άγώνες, 
σέ μερικούς τών όποιων στεφανώθηκε χωρίς καν νά φθάσει στό τέρμα. *0  άσελγής 
Καλιγούλας, πού ζητούσε νά διορίσει τ’ άλογό του ώς ύπατον, ήθελε νά λατρεύεται 
ως θεός, καθώς τό ίδιο απαιτούσε κατόπιν κι’ ό φαύλος Δομιτιανός άπαιτώντας 
νά στήσουν παντού άνδριάντας αύτοΰ. Ό δέ άπαίσιος Κόμμοδος, πού ήθελε νά 
θεωρείται ύπέροχος μονομάχος, ένώ οί άντίπαλοί του εΐχαν τήν διαταγή νά φο
νεύονται χωρίς νά έχουν τό δικαίωμα ν’ άμυνθοΰν, είχε τήν άξίωση νά όνομάζεται 
Κομμόδιος ό αιώνας πού ζουσε, κι’ ή Ρώμη νά καλείται Κομμοδιανή. Κι’ ό Φί
λιππος τής Ισπανίας άποφάσισε νά όνομάζεται Μέγας, δταν τοΰ άφαιρουσαν πλέον 
τις κτήσεις του συνεχώς, διό καί γιά τοΰτον εΐχε λεχθή πώς μοιάζει τις τρύπες 
π’ όσο περισσότερο άφαιροΰν άπ’ αύτές τόσο μεγαλύτερες γίνονται τούτες. 
Κι’ ένώ ό Πομπήϊος έπαιρόταν πριν τούλάχιστον νικηθεί κατά κράτος στά Φάρ
σαλα, τουναντίον ό στρατηγός Σουβάρωφ έκόμπαζε μετά τήν ήτταν του στήν 
Ελβετία, καί γι’ αύτό είχε τότες γιά τοΰτον είπωθή πώς μοιάζει μέ ταμπούρλο, 
π’ δσο περισσότερο τό χτυπάν τόσο μεγαλύτερο θόρυβο κάνει. Τόσους δέ καί 
τόσους άλλους άκόμα πού τή στιγμήν αύτήν ένθυμούμεθα, δέ μπορούν βέβαια νά 
τούς μνημονεύσουν οί σύντομες αύτές γραμμές.

'Η κιβδηλία ή άκαταλληλότητα κείνων πού ζητάν νά τήν καλύψουν μ’ ένα 
έπίθετο εύηχο κι’ ύμνητικό, μαντεύεται ή κι’ είναι πρόδηλη πολλάκις εύτυχώς, 
καθώς εΐν’ εύδιάκριτα ή μαντεύονται τ’ αύγά τοΰ βελοστόμου, πού τοΰτο τά βάζει 
άπάνω στήν πλάτη του σκεπασμένα μέ κάποια μεμβράνη, πού είναι δμως διαφανής. 
Τόσον αύτάγγελτα είναι τά έλαττώματά τους πολλάκις, δσο αύτάγγελτο ήταν 
καί τό χρώμα τής μαύρης ύπηρέτριας τοΰ Δουμά, πού έντούτοις αύτός τήν ώνό
μαζε Blanche.

"Οσοι έπιζητοΰν ή δέχτηκαν ένα κολακευτικό έπίθετο ή τίτλο κ.λ.π., πού άπο- 
τελεί άντίθεση πρός τήν πραγματικότητα καί τό ποιόν τους, θυμίζουν περίπου 
κάποιους κανθάρους τής Β. ’Αμερικής π’ όνομάζονται «χαρίεσσες», ή κάποιους 
κορέους γνωστούς ώς «χαριεστέρους» καί πού τούς συναντά κανείς στις τροπικές 
χώρες τής ’Αφρικής.

Οί περισσότεροι πού μέ θρασύτητα καί ναρκισσισμό διαφημίζουν οί ίδιοι 
έαυτούς, δέν έχουν ώς πρός τήν άξίαν κι’ άρετήν ούτε ράκη κάν ’Ίρου, κι’ είναι 
περίπου σάν κείνους τής ποτέ Βαβινικής πολιτείας, πού ή σαν πλούσιοι ώς πρός 
τά έλαττώματα τ’ άντίθετα άκριβώς πρός τά προσόντα πού χρειάζονταν γιά τις 
θέσεις κι’ άξιώματα πού κατείχαν. Πληρώνοντας δμως βρίσκουν εύκολα ύμνητές, 
καθώς εΐχεν έπιστρατεύσει τόν δουλόφρονα καί κακοηθέστατον Στρατοκλή στήν 
Ελλάδα Δημήτριος ό ’Αντιγόνου.

'Υπάρχουν πάντα καί παντοΰ έτοιμες νά λιβανίσουν οί «Ψάφωνος όρνιθες» τής 
παροιμίας, πού είχαν διδαχθή νά φωνάζουν πώς ό Ψάφων είναι μέγας θεός. Καί 
πιστευόταν ώς τέτοιος. Γιατί άτυχώς συχνά παραπλαναται ό άπονήρευτος κι’ εύα- 
πάτητος λαός, πού δέ ξέρει νά δυσπιστεΐ. Ή θορυβώδικη όρχήστρα τής κλάκας 
καί τών διαφόρων αργυρωνήτων κολάκων, μοιάζει πολλάκις μέ τόν δαιμονιώδη θό
ρυβο πού έκαμναν οί άρχαΐοι Κορύβαντες πού παρακολουθούσαν τή Φρυγική Κυ
βέλη μέ κέρατα, κύμβαλα, σάλπιγγες κι’ αύλούς.

Οί άφόρητες πολλάκις ύπερβολές τών αύτολιβανιζομένων, πού συχνά παραμε
ρίζουν τό γνώθι σαυτόν καί πού θέλουν νά κουδουνίζουν τ’ δνομά τους στ’ αύτιά 
τών άλλων διαρκώς, κι’ ό άποκρουστικός θόρυβος έκ μέρους τής συνομοσπονδίας 

τών γύρα τους διαφόρων συμφεροντολόγων, τών τάχατες συμβούλων ή φίλων, πολ
λάκις μέ τούς ψευδείς τους έπαίνουυς τούς γελοιοποιούν κι’ ένίοτε τούς καταστρέ
φουν. ΚΓ αύτό, κοντά σέ τόσους άλλους, είχε συμβεί καί στόν κενόδοξο Τιγράνην, 
πού ήθελε νά τον ονομάζουν βασιλέα βασιλέων, μά στό τέλος νικημένος, έξ αιτίας 
κυρίως τών γύρα του κολάκων, κατάθεσε τό διάδημά του στά πόδια τοΰ Πομπηΐου 
γυμνός.

Βέβαια ύπήρξαν πολλοί πού εΐχαν τήν τύχη νά βροΰν συμβούλους καί φίλους 
άκέραιους κι’ ειλικρινείς. Μεταξύ τόσων άλλων, τέτοιος ήταν έξαφνα κΓ δ άναλ- 
φάβητος αύτοκράτορας ’Ιουστίνος Α', πού είχε συμβούλους τόν χρηστόν Πρόκλον 
καί τόν άνεψιόν του ’Ιουστινιανόν· έπίσης ό άβουλος Λουδοβίκος 13ος είχε τον 
καρδινάλιο Ρισελιέ, ό Λουδοβίκος 14ος τόν οικονομολόγον κι’ εύθύτατον Κολμπέρ, 
στήν 'Ισπανίαν Κάρολος ό Γ' κι’ ό διάδοχός του τόν φιλελεύθερον κΓ άκέραιον 
Άράντα, πού περιώριζε τις αύθαιρεσίες τοΰ κλήρου, ό όποιος καί τόν έχθρευόταν 
γι’ αύτό, καί στήν Ελλάδα ό Γεώργιος Α' τόν Χαρίλ. Τρικούπην καί κυρίως τόν 
Έλευθ. Βενιζέλον πού κατόπι δημιούργησε τήν Ελλάδα τών δύο ήπείρων καί τών 
πέντε θαλασσών, μεταθέτοντας τά όρια άπό τής Μελούνης στόν Εύξεινον, άπό τοΰ 
Ταινάρου στήν Προύσαν κι’ άπό τοΰ Άράχθου στ’ Άδριατικόν.

Πάμπολλοι δμως είχαν τήν άτυχία νάχουν συμβούλους άσυνείδητους, κίβδηλους, 
κόλακες καί ίδιοτελεΐς. Μεταξύ τόσων καί τόσων, ήταν έξαφνα κι’ ό άνίκανος 
Άρκάδιος πού είχε πέσει στά χέρια τοΰ άθλιου Ρουφίνου,, τοΰ άπαίσιου εύνούχου 
Εύτροπίου, καί κατόπιν τοΰ Γότθου Γαϊνά, πού εΐχαν άνέλθει στ’ άνώτατ’ άξιώματα 
μέ δολοπλοκίες, ατιμίες κι’ έγκλήματα. Ό άδρανής Λέων ό 6ος ήταν έρμαιο τοΰ 
άγράμματου κι’ αγροίκου Ζαούτζα, πού ήταν πατέρας τής έρωμένης του. Ό δέ 
απολυταρχικός Κάρολος Α' τής ’Αγγλίας έξωθήθηκε άκόμα περισσότερο στις μιση
τές άνελεύθερές του άρχές άπό τόν άπαίσιο Βούκιγκαμ, καί κατόπιν άπό τόν άπο- 
στάτη τής αντιπολίτευσης, τής όποιας ήτο ένας έκ τών άρχηγών, δηλαδή τόν θωμαν 
Βέντουορθ, ό όποιος έγκατέλιπε τήν πολιτικήν του παράταξη γιά νά γίνει σύμ
βουλος τοΰ βασιλέα καί νά πάρει τον τίτλο τοΰ κόμιτα Στράφφορδ καί τ’ άντιβα- 
σιλέα τής ’Ιρλανδίας. Άλλά κατόπιν δίκης καταδικάσθηκαν σέ θάνατο, τόσον ό 
σύμβουλος δσον κι’ ό κύριός του κατόπιν. ’Αξιοθρήνητοι δέ όσοι παρασύρονταν 
άπό τις κενόδοξες έρωμένες τους, καθώς μεταξύ τόσων άλλων, Πτολεμαίος ό 
Φιλοπάτορας, Ερρίκος ό Β', Λουδοβίκος 15ος, κι’ ό μονάρχης τής Κίνας δ Τσού 
Χσίν, πού, ένεκα τής φίλης του Τά-Σί, προκάλεσε τήν κατάργηση τής δυναστείας 
τών Σχάγκ.

Κατ’ άντίθεση πρός τούς κούφιους καί κενόδοξους πού άρέσκονται στό λιβα
νωτό, στά κοσμητικά καί χτυπητά έπίθετα, στήν αύτοδιαφήμιση, στήν προσωπική 
τους προβολή διαρκώς καί στή γλοιώδη κολακεία μερικών έκ τοΰ περιβάλλοντος 
τους ίδιοτελών, ή πραγματική άξια, εύθύτητα κι’ άρετή τ’ άξιώματα, έπαίνους, δια
κρίσεις, τίτλους καί προτομές, ένίοτε τ’ άπορρίπτει. Καθώς, πλήν άλλων, κι’ ό 
Κύπριος Δημώνακτας, δταν ούτος είχε μεταβεί στήν ’Ολυμπίαν κι’ οί Ήλεΐοι εΐχαν 
ψηφίσει νά τοΰ στηθεί χαλκούς άνδριάντας, δέ δέχτηκε τήν τέτοια τιμή. Παρα
δεχόταν προφανώς κείνο πού λίγους αιώνες ένωρίτερα είχε πεί δ ’Αγησίλαος σ’ 
όσους απορούσαν γιατί δέν τοΰ στήθηκε άνδριάντας, «εΐ μέν τι καλόν έργον πεποίη- 
κα, τοΰτο μνημεΐον έστίν, εί δέ μηδέν, ούδ’ οί πάντες άνδριάντες». Κι’ ήταν στό 
Δημώνακτα άρκετόν ένα ένδυμα εύτελές, καθώς ήταν άρκετό καί στό Φιλοποίμενα, 
Φωκίωνα ή ’Αγησίλαον. ’Αντίθετα πρός τή μετριοφροσύνη καί τις περί άνδριάντων 
άντιλήψεις τ’ ’Αγησιλάου, δ Λύσανδρος, μετά τήν κατεδάφιση τών τειχών τών ’Αθη
νών, έστησε στούς Δελφούς γιά τόν έαυτό του χρυσοΰν άνδριάντα.

Κι’ έκτός άπό τόν Λυκούργο, τό Σωστένη καί Βελισσάριον, πού δέ δέχτηκε 
τό στέμμα πού τού εΐχαν προτείνει οί Όστρογότθοι, τή βασιλείαν άπόρριψαν κι’ 
άλλοι πολλοί. Ό Γερμανικός έξαφνα άρνήθηκε νά γίνει αύτοκράτορας, δταν οί 
παρά τό Ρήνο λεγεώνες τόν είχαν άνακηρύξει ώς τέτοιον. Κι’ ό Γοδεφρεΐδος έπίσης 
άρνήθηκεν, ώς ό Γεδεών, τόν τίτλο τού βασιλέα τής 'Ιερουσαλήμ, άρκούμενος νά 
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όνομάζεται μονάχα προστάτης' μετά τό θάνατο τούτου δμως ό άδελφός του ώνο- 
μαζόταν βασιλέας τής Ιερουσαλήμ, τήν όποιαν κατόπιν κατέλαβαν οί Μωαμεθα
νοί. Κι’ ό δούκας Λεοπόλδος τοΰ Σαξον. - Κοβούργου δέ δέχτηκε τό στέμμα της 
Ελλάδας, άναφέροντας στά μετά θάνατόν του δημοσιευθέντα άπομνημονεύματά 
του, «ως λόγον τής μή αποδοχής, τίς έπεμβάσεις τής αγγλικής πολιτικής.

"Οσοι έχουν συναίσθηση τής αξίας τους, ή είναι συνεπείς καί σταθεροί σέ μιά 
φωτεινή κι’ εύγενική τους ιδεολογία, αδιαφορούν ώς έπί τό πλείστον γι’ αξιώματα 
καί τιμές, κι’ οίκτείρουν κείνους πού παρ’ αξίαν κατέχουν αύτά, καί πού χάνουν 
κάθε έκτίμηση καί προσοχή όντας τά χάσουν, καθώς κάποιοι Γερμανικοί δαίμονες, 
όντας χάναν τό μανδύα, χάναν αντάμα καί κάθε τους δύναμη Καί πολλοί μάλιστα, 
έπαναλαμβάνομεν, τ’ αποκρούουν. Ό Ισπανός πολιτικός ’Αρκέλλιες π.χ., στόν ό
ποιο δόθηκε ή προσωνυμία ildivino, καί πού έπί Φερδινάνδου Ζ' έξέτισε φυλάκιση 
πολυετή, άρνήθηκεν έπίμονα ν’ άναλάβει τή διεύθυνση ύπουργείου, ή όποια έπα- 
νειλημμένα του είχε προταθεΐ. Ό Γαριβάλδης, πού τόσον είχε συμβάλει στήν ένό- 
τητα τής ’Ιταλίας, άρνήθηκε κατόπιν διάφορ’ αξιώματα καί τιμές. Ό δέ ύπέροχος 
Ούγγρος πατριώτης Κοσσούθ πού, πιστός στήν ιδεολογία του, έζησε κατόπιν έπί 
δεκαετηρίδες μέχρι του θανάτου του μακράν τής προσφιλούς του πατρίδας, δέν 
δέχτηκε τό βουλευτικόν άξίωμα, γιά τό όποιον έπανειλημμένα κατά τήν άπουσία του 
τόν έξέλεξαν, έπιμένοντας ν’ άρνείται τήν άνμηστεία πού είχε στούς έπαναστάτες 
δοθεί, κΓ έξακολουθώντας νά είναι του καθεστώτος άδιάλλαχτος έχθρός. *Ο  Σω
κράτης άρνήθηκε τό βραβείο σέ μιά μάχη, ό Μπότσαρης έσχισε τό δίπλωμα του 
διορισμού του ώς άρχηγοΰ τής Δ. Ελλάδας, ό Σπυρ. Τρικούπης άρνήθηκε σ’ ώρι- 
σμένη περίπτωση νά γίνει πρωθυπουργός, καί στήν ’Ιταλίαν ό Καβούρ δέ δέχτηκε 
τήν ύπό όρους πρωθυπουργίαν, ώστε άναγκάσθηκε τότες ό Βίκτωρ Εμμανουήλ ν*  
άποσύρει τούς όρους πού τού είχεν ένωρίτερα θέσει.

Ή άξια κι’ άρετή είναι αύτόφωτη καί καθώς είπαμε δέν έπιδιώκει πολλάκις 
κι’ ούτε χρειάζεται άξιώματα, διακρίσεις κι’ έπίθετα έντυπωσιακά. Τής άρκεί πώς 
άπλώνει γύρα τή θερμήν καθοδηγητική φωτοβολίαν αύτής. Κι’ ούτε χάνει βέβαια 
ύβριζομένη. Ό Σωκράτης έμενεν άτάραχος, καί μάλιστα γελούσε διακωμωδούμε
νος στό θέατρο. Κι’ ό ’Αριστείδης δέν έκόμπαζε πώς τόν ώνόμαζαν δίκαιο. Τού 
άρκούσε μονάχα πώς ήτανε τέτοιος πραγματικά. Καί τ’ ότι ήτανε πράγματι δί
καιος, αύτό καί μόνο πάντως τόν ένδιέφερε. Κι’ όχι τό έπίθετο. Καθώς λέει κι’ ό 
Σαίξπηρ περίπου «στό ρόδο οίονδήποτε κι’ αν τοϋδιναν όνομα, θά εύώδιαζε πάντα 
τό ίδιο, σάν τώρα π’ όνομάζεται ρόδο». "Εχει δίκαιο. Τό σ’ ένα άπό τά νοτιώτερα 
άκρα τής ’Αφρικής «Άκρωτήρι τών τρικυμιών», δέν έπαυσε βέβαια νάν’ έπικίνδυνη 
στούς παραπλέοντας άπειλή, μέ τό νά τοΰ έχει πριν αιώνες άλλάξει τ’ όνομά του 
ό Πορτογάλλος βασιλιάς. Μιάν άσχημη δέν τή βλέπουμε ώς ώραίαν, μέ τό νά τή 
βάφτισαν ’Αφροδίτη. Τουναντίον ίσως μάλιστα ή άντίθεση τοΰ όνόματος ύπο- 
γραμμίζει πιότερο τήν άσχημιά της. Καί τό σιδηρουργείο δέν παύει νάν τέτοιο, 
μόνο καί μόνο μέ τό νά έχει άπλώς άναρτήσει στήν πόρτα του μιάν πινακίδα πού 
λέει πώς είναι τάχατες χρυσοχοείο.

’Αλήθεια. Τ’ όνομα είναι πολλάκις κάτι τό έπουσιώδες. Τ’ όνομα είν*  έπιφά- 
νεια πού ψεύδεται συνήθως, καί συνήθως άπατά. Ή ούσία, δ χαρακτήρας, ή 
πραγματικότητα κι’ άλήθεια βρίσκονται στ’ άφανέρωτο καί στό σιωπηλό κυρίως 
βάθος. Σ’ αύτό, πού — καθώς συμβαίνει άκριβώς καί στ’ άβυσσαλέο της θάλασ
σας βάθος — τ’ άθόρυβα του κύματα δέν σμίγουν καί δέν έχουν καμμιά σχέση 
καί καμμιάν άνταπόκριση κι’ έπαφή μέ τ’ άπατηλά καί θορυβώδικα τής έπιφάνειας 
κύματα, ή μέ τήν έπιφανειακή, παραπλανητική κι’ έφήμερη άπάνω γαλήνη.

* * *
"Οταν βλέπεις ενα μικρόν — άτομο ή λαό — νά μήν ύποχωρεΐ στις παράλογες, 

αύθαίρετες κι’ άρπακτικές άξιώσεις ένός μεγαλόσχημου καί δυνατού, καί νά 
ύπερασπίζει τήν έλευθερία του, τ’ άπαράγραπτα κι’ άπειλούμενα του δίκαια καί τά 

πλατιά καί μεγάλα του ιδανικά, περήφανος, άνένδοτος, καρτερικός καί μ’ άκατά- 
βλητο σθένος ψυχής, τότες τόν μικρό κι’ άδύνατο αύτόν λογάριασε τον γιά μεγάλον. 
Καί τίμα τον γιά τέτοιον. Μεγάλο σέ θάρρος, σ’ ήθικό περιεχόμενο, σ’ ήθικήν 
άξίαν, ύγείαν κι’ εύρωστία ψυχής. Τήν τέτοιαν εύγενική χειρονομία, καί τήν τέτοιαν 
ύπέροχη έμορφιά, χειροκρότησέ την όπου κι’ άν τή βρεις. "Οπου κΓ αν τήν άντι- 
κρύσεις. Καί στά φιλάρεσκα παραδείσια πτηνά, καί στά μικροσκοπικά κείνα κο- 
λύβρια, πού σέ μιάν άνιση πάλη μάχονται άπεγνωσμένα καί μέ μοναδική κι’ άφάν- 
ταστη τόλμη καί πείσμα, γιά νά προστατεύσουν τά νεογνά τους, π’ άπειλοΰνται άπό 
πολύ δυνατώτερα καί μεγαλύτερα τους πουλιά.

* * *
Οί εύκολόπιστοι κι’ άφελεΐς πού γίνοντ’ εύκολα κΓ άξιοθρήνητα θύματα τής 

κενής ρητορείας μερικών κιβδήλων κι’ έκμεταλλευτών, άπό τή γλώσσα τών όποιων 
κρέμονταν μ’ ηλίθιο σεβασμό, θυμίζουν τά έντομα πού κολλάν στήν ιξώδη γλώσσα 
τοΰ ήλίθιου έχίνου τοΰ μυρμηκοφάγου, ή στή σιελόρρυτη τοΰ βλακωδέστατου μπού
φου, πού μέ τούτα τρέφοντ’ έτσι άλαταίπωρα λοιπόν.

*  * *
Τά γλυκόλογα είναι συχνά σά δόλωμα θαρρείς. Νά τ’ άκούς μέ κάποια 

δυσπιστία λοιπόν, σά δυσπιστεί στό δόλωμα συχνά κι’ό γωβιός. Καί νά θυμάσαι 
πώς όσο πιό μελωδικά καί μελιστάλαχτα είναι τά λόγια, τόσο πιό πολύ πολλάκις 
κινδυνεύεις νά σέ παρασύρουν νά κατρακυλήσεις στό γκρεμό μιας τραγικής κατα
στροφής. Καθώς δηλαδή οί χρυσόμαλλες γυναίκες nix τής Γερμανικής μυθολο
γίας τραβούσαν μέ τήν έξωτερική τους έμορφιά καί τή μελωδική τους φωνή τούς 
νέους εύκολα καί γιά πάντα στά βάθη τών νερών. Μέ τόν ίδιο δηλαδή τρόπο πού 
κι’ οί πάγκαλες Νύμφες τής έλληνικής μυθολογίας είχαν παρασύρει τόν "Υλαν 
στά βάθη τής πηγής.

*  * *
Μεταξύ τών σωματοφυλάκων τού Ντυβαλιέ, δικτάτορα τής ’Αϊτής, ή σαν καί γυ

ναίκες. θά μπορούσε ίσως νά πεί κανείς πώς τίς χρησιμοποιούσε γιατ’ ήξερε πώς 
οί γυναίκες ώς έπί τό πλείστον δέν κρατάν μυστικό, κι’ έτσι λοιπόν, σέ περίπτωση 
συνωμοσίας έκ μέρους τών σωματοφυλάκων του, θά τού τήν πρόδιδαν τούτες μέ 
μιας. Τό ήξερε φαίνεται πώς, καθώς τόν Καρακάλλαν καί τόν Έλεγάβαλον, έτσι 
κι’ άλλους πολλούς ήγεμόνες δολοφόνησεν ή προσωπική τους φρουρά.

*  * *
‘Η ύφεση τής συκοφαντικής ή έγκληματικκής κ.λ. μανίας καί λύσσας πού έμ- 

φανίζουν κάποτε μερικοί, είναι συχνά κάτι τ’ άπατηλό. Δέν είναι ή ύφεση τούτη 
καθόλου κατάπαυση, μετάνοια ή βελτίωση, μά τουναντίο προάγγελος τής έκκίνη- 
σης γιά χειρότερες πράξεις. Συμβαίνει δηλαδή σ’ αύτούς κάτι περίπου σάν τό 
παραλυτικό τρίτο στάδιο τής λύσσας, πού έμφανίζεται σ’ αύτό μιά ύφεση ύδρο- 
φοβίας, φωτοφοβίας κ.λ., πού στούς άνίδεους δίνει άπατηλά τήν έντύπωση κάποιας 
τάχα βελτίωσης, μά πού δέν είν’ όμως παρά τραγική χειροτέρευση.

*  * *
Τό φιλί είναι μιά αιθέρια ήδονή, ύπερούσια, ύπεργήϊνη κι’ άγγελική. ’Οσάκις 

μετατρέπεται σέ δάγκωμα μίσους, έξακολουθεί πάλι νάν ηδονη’ πολύ σατανική και 
πολύ γήϊνη όμως.

*  * *
Πάντα καί παντού οί στις συζητήσεις ύβρεις, καί πρό παντός οί άπρεπες κι’ 

άνάρμοστες τέτοιες, είναι ή άποχαλίνωση κείνων ώς έπί τό πλείστον πού δέν έχουν 
έπιχειρήματα καί μόνον έχουν αύτάγγελτο άδικο. Τά έπιχειρήματα τους συνήθως 
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δέν έχουν κανένα ούσιαστικόν κι’ ηθικόν οπλισμόν. Τούτα πολλάκις δέν έχουν κάν 
την αντοχή κ αυλών σπαραγγιών, πού, κατά τό Λουκιανό, σέ μιά φανταστική μάχη 
τής σελήνης καί ήλιου, χρησιμοποιούνταν, για δόρατα. Καί καθώς λοιπόν οί διά
φοροι βωμολογοι έκστομίζουν κατά τών επικριτών τους τις δύσοσμες τους ύβρεις, 
έτσι έκσφενδονίζει τή δυσώδη της ούσία κατά του έχθρου της κι*  ή μυγαλή.

* * *

Μιά κοπέλλα π άγαπά, προδίδει τήν άγάπη της άσυναίσθητα πολλάκις μέ τά 
δυό γλυκά σιωπηλά, μά τόσον εύγλωττα, μάτια της. Μά σά ρθεί κάποτε ή στιγμή 
τής προφορικής έκμυστήρευσης, τότες άπό δικαιολογημένη δειλίαν ένίοτε άναβάλ- 
λει, κι ή τά λόγια της είναι διαφορετικά άπό δ,τι δείχναν τά μάτια της. Στήν 
τελευταία τούτη περίπτωση, μοιάζει περίπου μέ κείνο τό ρολόι τού τοίχου, πού οι 
δυο του δείχτες μάς πληροφορούν σιωπηλά τήν όρθή πράγματι ώρα, μά χτυπά 
δμως λανθασμένην και διαφορετνκήν άπό κείνην πού μάς λένε οί σιωπηλοί κι’ άθό- 
ρυβοι δείχτες του.

* * *

Τά νιάτα δέν δικαιούνται ν’ άπογοητεύονται ποτέ. 'Όταν τούτα συνθλίβονται 
καί λυγίζουν κάτω άπό τήν τέτοια βαριά μυλόπετρα τής άπογοήτευσης, άπελπισίας 
καί φθοράς, πριν άρχίσουν καλά καλά νά ζούν, πριν μάς δείξουν άκόμα τό ούσια- 
στικό τους περιεχόμενο, πριν άκόμα χαρούν, καί πριν ή μόλις, άρχίσουν νά δρουν, 
τότε σημαίνει πώς δέν έχουν μέσα τους τήν όση θάπρεπε θέληση, φωτιάν, άντοχή 
καί ζωή. Άπό τά τέτοια λοιπόν νιάτα, είναι πάντως άσύγκριτ’ άνώτερα καί πιό
τερο δυνατά, κάποια λυγρά γηρατειά, π’ δσο κι’ άν τώρα τά κυττάς κουρασμένα, 
θαρρείς δμως πώς είναι γεμάτα άπό νιότην άκόμα, έστω κι’ άν δέν έχουν πλέον 
περιθώριο έλπίδας καί ζωής. Εννοούμε κείνα τά γηρατειά, πού κουράστηκαν κα
τόπιν άπό μιά φωτεινήν, ειλικρινή, ανιδιοτελή κι’ έντονη προσπάθεια γιά τό δημό
σιο συμφέρο καί γιά τών άλλων τήν άνοδο. Κείνα τά γηρατειά, πού, παρά τις άντι- 
ξοότητες καί φραγμούς, ήταν κι’ είναι πλημμυρισμένα άπό αισιοδοξίαν, καλωσύνη, 
δημιουργική θέρμη καί προστατευτική πρός τους συνανθρώπους τους άγάπη, καί πού 
μέ τή σοφία τής πείρας τους, μέ τήν ταπεινόγνωμη άρετή τους μέ τήν σταθερή 

’ιδεολογία τους καί τήν πνευματική κι’ ήθική τους συμβολή, προσπάθησαν νά χα
ρίσουν στήν πατρίδα τους, καί στούς άλλους γενικά, τήν τόνωση, τόν ένθουσιασμό, 
τό φώς, τήν έλευθερία καί τή χαρά. Κι’ άπό τήν τέτοια τών άλλων χαρά, πού 
τούτα ακριβώς τούς τήν έχουν χαρίσει, άντλούν, στά χιονισμένα τους χρόνια, σάν 
ανταπόδοση, προέκταση κι’ αμοιβή, τή δική τους τού τώρα χαρά, πού είναι ή ώραιό- 
τερη θαλπωρή τής ψυχής.

Αύτήν τήν ψυχική θαλπωρή άς προετοιμάσουν τά νιάτα, μέσα στήν πορεία τής 
δικής τους ζωής.

Τό γήρας είναι σάμπως άπειλή έπικειμένου θανάτου μιάς ζωής έπί τέλους, 
ένώ τά νιάτα πούχουν, πριν άκόμα ζήσουν, τόσο γρήγορ’ άπελπιστεί στούς πρώ
τους π’ άντίκρυσαν μικρούς ή μεγάλους φραγμούς, κλείνουν έτσι μέσα τους, άλλοί- 
μονο, τόσους θανάτους, χωρίς καμμιά δράση, χαράν, άνοδο καί ζωή. Κι’ εΐν’ 
αλήθεια, κρίμα νά προβάλλουν πεισιθάνατα στήν αύγή τής ζωής τους, χωρίς καμ- 
μιάν αισιοδοξία κι’ έπιμονή, τόσον ανάπηρα κι’ άνέλπιδα, τόσο κουρασμένα καί 
θνησιγενή.

’Άς μή περιμένουν τά νιάτα νά βρούν τό δρόμο πάντ’ άνθισμένο κι’ άνοιχτό, 
χωρίς συρματοπλέγματα, τριβόλους κι’ άγκάθια, κι’ άς μή σταματήσουν άπρακτα 
κι’ άδοξα καί δειλά, μπροστά στούς οίουσδήποτε φραγμούς. ”Ας προχωράν, χωρίς 
βέβαια νάχουν τή γελοίαν άξίωση πώς δλα τά ξέρουν, χωρίς τόν κακόπιστο καί 

χυδαίο πόλεμο έναντίον τού γήρατος κι’ άξιών, καί χωρίς παράλογη σπουδή. Μέ 
θέρμη καί θάρρος, μά καί μέ σκέψη, σεμνότητα, καλή πίστη, σεβασμό καί περίσκεψη.

Τά φωτεινά καί τιμή μένα γηρατειά — πού τόσους βοήθησαν καί φώτισαν πριν — 
δικαιούνται τώρα, πού κουράστηκαν ίσως, ν’ άκουμπήσουν λοιπόν κάπου. Κι’ άκου- 
μπάν μέ σεμνήν ύπερηφάνεια, σά σέ βακτηρία, λοιπόν στ’ άγνό καί τίμιο τους 
παρελθόν, καί νοιώθουν έτσι αντάμα τήν εύχάριστη γεύση πού τούς δίν’ ή άδολη 
τών άλλων πρός τούτο έκτίμηση καί τ’ ανυπόκριτο σέβας.

Τά νιάτα, έχοντας συναίσθηση τής εύθύνης τους, άς προσπαθήσουν νά μιμηθούν 
ή καί νά ύπερβάλουν άκόμα, τά τιμημένα γεράματα. ’Άς προβάλλουν διαρκώς 
σημαιοφόρο τής έλευθερίας καί μεγαλείου τής πατρίδας τους, καί γενικά κάθε 
ιδεολογίας εύγενικής, γεμάτης ήθικήν ύγείαν, άλήθεια καί φώς, μέ τήν άνθοφορία, 
συμβολή, προσφορά καί παρουσία πολύχυμων κι’ άρητόρευτων έργων, πού νά τά 
καλλύνει κι’ ύπογραμμίζ’ ή άπουσία τής άποκρουστικής τυμπανοκρουσίας, δια
φήμισης καί θορύβου.

’Άς αντλούν δύναμη, θέρμην καί φώς άπό τήν έξής μεστή καί πλούσια πηγή: 
Άπό τά νιάτα τους. Τούτα ν’ άνοίγουν μόνα τους τό δρόμο, μέ μιάν εύγενική καί 
σεμνή τής άλκής τους κορύφωση, πάντα χαρούμενα, αισιόδοξα καί γελαστά. Τά 
νιάτα είναι σάν καταρράχτης ζωής. Κι’ ένας καταρράχτης άνοίγει βέβαια τό δρόμο 
μοναχός του.

ΓΕωΡΠΟΣ Α. ΜΑΡΚΙΔΗ

ΠΥΘΑΓΟΡΑ Ν. ΔΡΟΥΣίωΤΗ

ΜΙΚΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Φυσούν τη νύχτα ασίγαστα της ερημιάς οί άνεμοι 
κι ώς άγνωρο πουλί ή καρδιά μου αναρριγεί και τρέμει. 
Ποια τάχα νά τις κραίνουνε μηνύματα δωκάτου 
χαρές πού σβήσαν γιά στερνές απαντοχές θανάτου;

1964

ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Τά μάτια τά ωραιότερα γιομάτα πάθος μοΰ μιλούν, 
*«Μάργελη ’Απάμη» η νιότη μου βυζαίνει την ελπίδα, 
Πριχοϋ βαρειοί ανελέητοι χειμώνες θά καλούν 
Την τελευταία της ζήσης μου νά φτάσει καταιγίδα.

1954

* «Μάργελη "Απάμη» άπό ποίημα τοΟ 1. Γρυπάρη.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ν. ΔΡΟΥΣΙΟΤΗΣ
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α.

ΑΤΙΤΛΑ

ΚΰύΣΤΑ MONTH

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

«ΠΑΡΑ ΚΑΕΩΝΟΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ 
ΜΕΤΗΝΕΓΚΕΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ»

Είχε σχεδόν πλήρως αντιγράψει ό ’Απολλώνιος τόν Κλέωνα. 
Μπορεί γιατί ήλπιζε πώς στη Ρόδο 
δύσκολα Θά τ’ ανακάλυπταν αύτό
—ποιός ήξερε τόν Κλέωνα τώρα, 
ποιός είχε πάει στην Κύπρο τώρα; — 
η πώς τουλάχιστο θ3 αργούσαν.
Κ3 έτσι έγινε πραγματικά. "Ομως ή αλήθεια είναι 
πώς ουδέποτε ηλ^ιισε τίποτα πέραν αύτοΰ, 
πώς ούδέποτε φαντάστηκε τη συγκυρία 
τοΰ Κλέωνα τά κείμενα νά χαθούν όλα 
και ν’ άπομείνουν οί δικές του αντιγραφές 
μονάχες πια κι αναμφισβήτητες.

ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΡΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Τά πρωινά είν οπωσδήποτε υποφερτά 
μ εκείνο όλο τόν κόσμο, τούς μικροπωλητές 
καί τά παιδιά πού δέν καταλαβαίνουν και γελούν και παίξουν. 
Τό σούρουπο είν3 τό δύσκολο γιά τούς δυο γέρους, 
πού οί μικροπωλητές έφυγαν, 
κι ό κόσμος έφυγε, 
πού γέμισαν τ3 άδεια υπόστεγα θλίψη 
και μαζεύτηκαν τά νυχτοπούλια 
στούς αψηλούς εύκαλύπτους, 
πού τό χωριό τους απομακρύνεται πιο πολύ 
καθώς κάθονται μονάχοι, σιωπηλοί κι ανενόχλητοι 
νά κυτάζουν ένα φωτισμένο παράθυρο.

β-

V-

δ.

ε.

στ.

ζ.

Περίεργο πράγμα ή καρδιά.
"Οσο τή σπαταλάς τόσο περισσότερη έχεις.

Κάθε χρόνο καί περισσότερη ώρα 
άναδιφούμε τά καινούργια ημερολόγια.
«Τάχα ώς εδώ»;

Λέν ξέρω, Θεέ μου, άν ξόφλησες μέ τό Χριστό.
*Ηταν μεγάλο τό χρέος Σου.
3Άς μην παρασυρόμαστε άπό ενθουσιασμούς 
καί σπουδές μετάνοιας.
"Ετερον εκάτερον.

Θ3 αντιμετωπίσουμε μιά-μιά 
κι δλες μαζί τις αχτίνες τοϋ ήλιου, 
θ3 αντιμετωπίσουμε ένα-ένα 
κι3 δλα μαζί τά εφτά του χρώματα.

Τραγουδήστε μου τόν έξαλλο τής καρδιάς, 
τραγουδήστε μου τόν έξαλλο τού άνθρώπου.

3 Ακριβώς έτσι δπως δταν ξυπνήσης ξαφνικά μέσ3 στή νύχτα 
καί δέ μπορείς νά προσανατολιστής, 
καί δέν ξέρεις πού ειν ή πόρτα νά κατευθυνθής, 
καί δέν ξέρεις ποΰ είν3 τό φως νά τ3 άνάψης.

Ποϋ κρύπτονται οί στίχοι 
κι άφήνουν τις σημειώσεις νά παρουσιάζωνται δημοσίως;

Ό ίδιος βράχος εξακολουθεί νά προβληματίζεται 
μπροστά στό πέλαγος, 
μπροστά στόν άνεμο, 
μπροστά στά μάτια σου.
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ΣΠΟΥΔΕΣ

α. Μητέρα, άναπνέουμε άδιύ λίστες έκπνοες νεκρών, 
άμεταποίητες.

β. Π ον νυχτώθηκε απόψε η Λευκωσία;

γ. Αύτοϋπογραμμιζόμαστέ, μητέρα.

δ. Είπες πώς μια μέρα θά σηκωνόσουνα κ3 εσύ νά μιλήσης.

ε. Εΐν3 απλώς ζήτημα διανομής.

στ. 'Η ίδια ή νύχτα μάς έσπρωχνε νά ξυπνήσουμε.

ζ. Τί αναδύεσαι; ΟΙ δυό μας νύχτες πέρασαν.

η. Δεν έχει σημασία. Μπορεί νά μην έχη παραχθή ακόμα 
το αίμα πού θά γεμίση τις φλέβες μας τή μεγάλη στιγμή.

θ. Τή νύχτα πού άγρυπνοϋν οί στίχοι στά στήθια σου, 
τή νύχτα πού άγρυπνα τό χαμόγελο στή σιωπή σου.

ι. Κάτω άπ3 τήν τοιχογραφία μας, 
κάτω άπ3 τό θριαμβικό μας άρμα 
κάτω άπ3 τό πρόσω 
παρεμβάλλεται ό Δίας μικρός κι αθέατος.

ια. Μάς έφεραν πολύ κόσμο άπ3 τίς πεδιάδες, 
μάς έφεραν πολύ θόρυβο, 
πολύ ήλιο.

ιβ. Δεν ένδιαφέρεται αν τ αγνοούμε,
δέν ένδιαφέρεται αν άντιπαρερχόμαστέ τήν παρουσία του. 
Διαισθάνεται καλά
τόν κανθό τοϋ οφθαλμού μας.

ΚωΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ

ΣΠ. ΠΑΠΑΓΕωΡΓΙΟΥ

ΠΙΕΣΙΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΟΝΝΩΝ
(Διήγημα)

Τά γραφεία καί τά τυπογραφεία της έφημερίδας «Φλόξ» στεγάζονταν σ’ ένα 
τριώροφο παλιό κτίριο. Πάνω πάνω ήταν τά γραφεία, στον μεσαίο οροφο ήταν οί 
λινοτυπικές καί οί μπάγκοι τής σελίδωσης καί κάτω-κάτω ήταν το εγγλέζικο πολυ
δουλεμένο πιεστήριο.

'Όταν άνέβαινες στά γραφεία της «Φλογός» άπαντοϋσες πρώτα το Λογιστήριο, 
τήν «καρδιά» τής έφημερίδας όπως συνήθιζε νά λέει ό κ. Διευθυντής, ύστερα τήν 
αϊθουσα τών συντακτών, τον «πνεύμονα» τής «Φλογός», καί στό βάθος, τό γραφείο 
τοΰ κ. Διευθυντοΰ, τόν «έγκέφαλο» τής έπιχειρήσεως.

Στόν μεσαίο όροφο άρχιεργάτης ήταν ό Μπάλας, ένας μαυριδερός πενηντάρης, 
λιγνός καί μέ μουστάκι ψαλιδισμένο άλά-Χίτλερ. Τό μικρό του ονομα ήταν ’Ιάκωβος 
μά κανένας δέν τόν φώναζε έτσι. ΤΗταν ό καλύτερος σελιδωτής άπ’ όλες τίς καθη
μερινές εφημερίδες. Διπλό μισθό τούχε δώσει ή «Φλόξ» γιά νά τόν πάρη άπό τήν 
«Εθνική ’Αναγέννηση» πού βρίσκονταν στά μαχαίρια. Στήν τέχνη του ό Μπάλας 
ήταν άφθαστος. Μάζευε στόν μπάγκο τήν στοιχειοθετημένη ύλη, μάζευε τούς 
τίτλους, μάζευε τά τσίγκινα κλισέ τών φωτογραφιών καί στέκονταν σέ λίγη άπόσταση 
μακριά άγκαλιάζοντάς τα μέ το βλέμμα. Σούφρωνε τά φρύδια καί τά χείλη του, 
κι’ έπαιρνε άπόφαση. Πήγαινε πάνω άπό τό σιδερένιο πλαίσιο τής πρώτης σελίδας, 
έβαζε πάνω-πάνω τόν τίτλο τής έφημερίδας κι’ άρχιζε ύστερα νά βάζη τίτλους, 
κλισέ, ύλη. ’Έδενε τό δίστηλο, κατά κανόνα, άρθρο στό χοντρό πλαίσιό του, τόβαζε 
ψηλά-ψηλά, άποσυρόταν γιά μιά στιγμή, κοίταζε, ξαναπλησίαζε τό μετακινούσε, 
άνέβαζε, κατέβαζε ύλη καί ξανατραβοΰσε πίσω. Κάτω άπό τά άγριά του φρύδια τά 
μάτια του γίνονταν δυό οριζόντιες σχισμές πού μέσα τους γυάλιζε ή κόρη δπως 
γλυστροΰσε δεξά-ζερβά γιά νά συλλάβη τά πάντα.

~Ηταν γιά τόν Μπάλα ώρα ιερή. Τήν ώρα αύτή μέ τίποτε δέν μπορούσες 
ν’ άποσπάσης τήν προσοχή του. Τοξεραν οί βοηθοί του καί σώπαιναν δταν τόν 
έβλεπαν νά παίρνη άπόσταση άπό τόν μπάγκο καί νά προετοιμάζεται γιά τήν σελί
δωση δπως ό λοχαγός πού πριν ρίξη τούς στρατιώτες του στήν μάχη κάνει έπιθεώρηση 
καί έκτίμηση δυνάμεων καί άφοΰ προσδιορίση καί τήν έκταση τοΰ πεδίου ρίχνεται 
μπορστά.

Έτσι δούλευε ό Μπάλας. Σάν τέλειωνε τήν πρώτη καί τήν τελευταία σελίδα 
τής έφημερίδας, πού ήταν ή κύρια δουλειά του, έπαιρνε στά χέρια του τό πρόχειρα 
τυπωμένο δείγμα τους, τδβαζε πάλι στόν μπάγκο καί έκανε τήν ’ίδια έπιθεώρηση άπό 
κάποια άπόσταση κι’ άπό κοντά. Στεκόταν γιά δυό στιγμές άκίνητος καί χωρίς νά 
μιλά. 'Ύστερα, σχεδόν πάντα, κουνώντας τό κεφάλι έλεγε στόν ίδιο τόνο «Τώρα 
πάει πιά, δέν γίνεται τίποτε». Φαίνεται πώς κάποτε έντόπιζε κάτι πού δέν συμφω
νούσε μέ τίς «άρχές τίς τυπογραφίας», δπως τίς έλεγε, μά άφοΰ έβλεπε πώς ή στοιχειο- 
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θετημένη σελίδα ήτανε ήδη κάτω άπο τήν πρέσσα ψιθύριζε έκεϊνο το «τώρα πάει πιά, 
δέν γίνεται τίποτε», κι’ ύστερα ξεφυσώντας μέ άνακούφιση «τελειώσαμε κι’ άπόψε».

***
Ό Μπάλας ζοϋσε μονάχος του στον κόσμο. Είχε κάποτε γυναίκα. ΤΗταν 

μιά ντελικάτη κοπέλλα, μέ άσπρη έπιδερμίδα, άμυγδαλωτά γαλαζοπράσινα μάτια 
και καστανά μαλιά. ’Ά, αύτά τά μάτια πόσο ήταν καρφωμένα στο μυαλό του. 
"Ολα τ’ άλλα χαρακτηριστικά τής Άργυρώς, της γυναίκας του, τάχε σχεδόν ξεχάσει. 
"Ομως έκεϊνα τά μάτια της ολο φως, καλωσύνη καί συγκατάβαση ποτέ δέν έ'φυγαν, 
ποτέ δέν ξεκαρφώθηκαν άπό το μυαλό του. ~Ηταν ένα γλυκό κι’ ένα μαρτυρικό 
συντρόφιασμα της ζωής του, μέρα καί νύχτα, τούτη ή θύμηση. "Ολες οί άλλες 
θύμησες ξεθώριασαν καί σιγά-σιγά μπλέχτηκαν καί χάθηκαν άνάμεσα στις — μονό
στηλες. δίστηλες, τρίστηλες, λειψό συνθετήρι... — μολυβένιες άράδες τών στοιχειο- 
θετημένων κειμένων. ’Ισοπεδώθηκαν κι’ αύτές κάτω άπό τήν τεράστια πίεση τής 
πρέσσας πού καθημερινά ετοίμαζε τις μήτρες γιά τήν στερεοτυπία τών σελίδων. 
"Ο,τι έμεινε ήταν τά δυό έκεϊνα γαλαζοπράσινα μάτια, άλλοτε δλο γλύκα κι’ άλλοτε 
δλο ένα παράξενο παράπονο...

* * *

Είχε ό Μπάλας κι’ ένα γυιό. Είχε, γιατί τώρα πάει κι’ αύτός. Έχ. τί είναι 
ή ζωή. Τί είναι ή καταδρομή τής μοίρας!

νΗταν παλληκαράκι δεκαεφτά χρονώ δταν τόν έχασε. Είχε σγουρά μαλλιά 
κι’ είχε κι’ έκεϊνα τά μάτια τά μπιρμπίλικα τής μάνας του, τής συχωρεμένης τής 
κυρ’ Άργυρώς. Ό Άντρέας τοϋ Μπάλα πήγαινε στό γυμνάσιο κι’ ήταν προκομένος 
καί ξυπνός μαθητής. Είχε μιά συστολή καί μιά σεμνότητα κοριτσιού. "Επαιζε 
πολύ λίγο, διάβαζε πολύ καί σκεφτόταν άκόμη περισσότερο.

"Οταν άρχισαν οί «φασαρίες» ό Άντρέας μήτε έπαιζε, μήτε διάβαζε, μήτε 
σκεφτόταν. "Ε><ειπε. "Εφευγε μετά τό σχολειό κι’ άφοΰ έτρωγε βιαστικά στο σπίτι. 
"Εφευγε καί πού πήγαινε; Ποιος ήξερε; Αργούσε νά γυρίση, περασμένα μεσά
νυχτα πάντα. Κι’ ήταν άκόμα φορές πού γύριζε μετά τις δυό ή ώρα, καί μετά πού ό 
πατέρας του γύριζε άπό τό τυπογραφείο. "Ανοιγε τήν πόρτα σιγά, έκλεινε, προχω
ρούσε. Περνώντας άπό τήν άνοικτή κρεβατοκάμαρα τοΰ πατέρα του, έριχνε μιά 
ματιά, έβλεπε πού ό πατέρας του διάβαζε το χρονογράφημα (ήταν το πάθος του) 
καμιάς άθηναϊκής έφημερίδας, κι’ έλεγε «Σπέρααα». Περίεργα, μά τήν άλήθεια 
πού πρόφερε αύτό τό «καλησπέρα». Λές καί δέν ύπολόγιζε πιά τόν πατέρα του, 
λές καί βαριόταν νά πή ολόκληρη τήν λέξη, λές κι’ έμοιασε μέ τούς παλιόμαγκες τής 
γειτονιάς καί τήν φρικτή τους άργκό.

Ό Μπάλας δέν στεναχο^ριόταν. ’Άν ήταν άλλος καιρός, ναί. Δέν θά τό 
βαστούσε, τό παιδί του νά μή τοΰ δίνει τήν προσοχή καί τήν άγάπη πού τούδινε παλιά. 
"Ομως κατάλαβε. Κατάλαβε κι’ ήταν εύχαριστημένος. Κατάλαβε μιά νύχτα πού, 
περασμένες οί τρεις, άνοιξε τρίζοντας ή ξώπορτα καί μπήκε ό Άντρέας. Λαχα
νιασμένος λές καί τον κυνηγούσαν. Μά πραγματικά τόν κυνηγούσαν. Είχαν 
άκουστή σέ λίγο τά βαριά βήματα τών στρατιωτών πού επίμονα ψάχναν γιά κάποιον 
στόν δρόμο τους, τήν οδό Λόρδου Βύρωνος (τί είρωνία καί τί άντίφαση!).

Δέν χρειαζόταν πολλή προσπάθεια καί δυνατό μυαλό γιά νά καταλάβη ό Μπάλας 

τήν μεταμόρφωση τοΰ Άντρέα του. Λίγες μέρες μετά τό επεισόδιο πού τόν κυνή
γησαν οί ’Εγγλέζοι, ό Μπάλας τον είχε βρή στό πλυσταριό τους νά γράφη μέ μπλέ 
μπογιά σέ χαρτόνια καί σέ άσπρα πανιά διάφορα συνθήματα. «Ζήτω ή ΕΟΚΑ», 
«Άγγλοι, φύγετε προτοΰ εϊναι πιά άργά γιά σάς». "Εμεινε έμβρόντητος δ Μπάλας. 
«Άγγλοι φύγετε προτοΰ είναι πιά άργά γιά σάς»! Ό Άντρέας! Ποιος έκανε αύτή 
τήν προειδοποίηση στήν Βρεττανική Αύτοκρατορία;. Ό Αντρικός του! Πού 
ήταν σεμνός καί ντροπαλός σάν κοριτσόπουλο.

***

Ετούτη ή νύχτα ήταν σκοτωμός. Τόση φουρτνούνα στήν δουλειά πρώτη φορά 
πού τήν έβλεπε δ Μπάλας στά τριάντα χρόνια πού δούλευε στά τυπογραφεία. "Ερχον
ταν άπανωτές οί ειδήσεις, στοιχειοθετοΰνταν, γίνονταν κι’ οί τίτλοι τους καί, τσούπ, 
νάσου δ άρχισυντάκτης νά κατεβαίνη τις σκάλες βιαστικός καί δίνη έντολές νά άλλά- 
ξουν οί τίτλοι καί τό μισό κείμενο νά διαλυθή γιατί ήτανε πιά ξεπερασμένο. Οί 
τραυματίες, λέει, άπό τις διαδηλώσεις, έξακριβώθηκε τώρα δτι ήτανε 38 καί δχι 22 
όπως έλεγαν οί άπογευματινές πληροφορίες. Κι’ άκόμα πώς ξεψύχησε δ ένας άπό 
τούς τρεις Εγγλέζους πού τραυματίστηκαν στήν πλατεία τής Αρχιεπισκοπής.

Κι’ υστέρα, δυόμισυ ή ώρα μετά τά μεσάνυχτα κι’ άφοΰ έκλεισαν οί σελίδες καί 
πατήθηκαν κι’ δ Μπάλας ετοιμαζότανε νά φύγη, νάσου καί τό «έπί τοΰ πιεστηρίου». 
Διάβασε τόν τίτλο πού μόλις έφερε δ ύπεύθυνος συντάκτης: «ΔΥΟ ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΕΠΤΡΟΒΟΛΗΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΝΕΤΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΠΑΡΟ
ΔΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΔΡΑΣ». Καί υστέρα τόν ύπότιτλο: «Οί ένεργήσαντες 
τήν έπίθεσιν δύο νέοι, οί όποιοι έφερον προσωπίδας, παρ’ δλον ότι κατεδιώχθησαν 
ύπδ παρατυχόντων Βρεττανών καί προσδραμόντων άστυνομικών κατώρθωσαν νά 
διαφύγουν».

Ό Μπάλας έφτιαξε τόν τίτλο μέ τά πιδ χοντρά σχεδόν στοιχεία τής κάσας καί 
περίμενε τό κείμενο άπό τις μηχανές. ~Ηρθε κι’ αύτό, μπήκε στήν σελίδα, «τελειώ
σαμε κι’ άπόψε»... Δέν έφυγε άμέσως άπό τό τυπογραφείο όπως τό συνήθιζε. 
Έξ άλλου δέν ήταν συνηθισμένη μέρα, κι’ ούτε ήταν συνηθισμένη ή έκδοση πού 
έτοίμασαν. Γεμάτη γεγονότα: διαδηλώσεις, τραυματισμούς, θανάτους, συλλήψεις. 
^Εκατσε λοιπόν μισή ώρίτσα στό σκαμνί, πλάϊ στόν μεγάλο μπάγκο καί λόγο στόν 
λόγο μαζί μέ τούς άλλους τεχνίτες έφτασαν φρεσκοτυπωμένα καί τά πρώτα φύλλα 
άπό κάτω στό πιεστήριο. Πήρε δυό, έριξε μιά γρήγορη ματιά στις φωτογραφίες 
τής πρώτης σελίδας άπό τις διαδηλώσεις, γύρισε στήν τελευταία σελίδα είδε πόσο 
έντυπωσιακδ ήταν τό «έπί τοΰ πιεστηρίου» τους, εύχαριστήθηκε. Αποχαιρέτισε 
μετά κι’ έφυγε.

Στό σπίτι τόν περίμενε ξύπνιος δ Άντρέας. Εϊδε πού έφερε φύλλα καί ρώτησε:
—Κανένα σπουδαίο νέο; Κάτι σάν πολύ άργοπορημένος άπόψε.
—Σπουδαίο νέο; Σπουδαία νέα! Καί δυό εκτελέσεις.
—Εκτελέσεις, ποΰ;
—Σέ πάροδο τής Λήδρας. Δυό άξιωματικοί Εγγλέζοι πλήρωσαν. Γλύτωσαν 

οί δικοί μας πού κάναν τήν δουλειά. Νά πάρε φύλλο, στήν τελευταία σελίδα δεξιά 
διάβασε νά δής.

Πήρε καί διάβασε:
«Δύο "Αγγλοι στρατιωτικοί εύρον περί τήν 2αν μεταμεσονύκτιον είς πάροδον 
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της οδοΰ Λήδρας εν Λευκωσία άκαριαϊον θάνατον βληθέντες διά πυρών περιστρόφων 
υπο δυο νέων. Η παράτολμος έπίθεσις διενηργήθη καθ’ ήν στιγμήν ή οδός είχε 
σημαντικήν κινησιν διότι ήτο ή ώρα τής έκκενώσεως τών νυκτερινών κέντρων τής 
περιοχής. ,Παρατυχόντες Βρεττανοί στρατιώται μέ τά περίστροφα άνά χεϊρας 
εσπευσαν εις την σκηνήν τοΰ επεισοδίου διά νά συλλάβουν τούς δράστας. Ούδέν 
όμως κατωρθωσαν, όπως ούδέν έπίσης έπέτυχαν καί οί προσδραμόντες άστυνομικοί.

Εκδοθεϊσα εν τώ μεταξύ έπίσημος άνακοίνωσις τών βρεττανικών άρχών άνα- 
φερει οτι «οι δυο αξιωματικοί έπυροβολήθησαν έξ ένέδρας καί έκ τών νοότων ύπο 
μελών τής ΕΟΚΑ τά όποια άνέμενον εις σκοτεινήν γωνίαν τής όδοΰ».

Ο Αντρέας εκανε ένα μορφασμό δυσαρέσκειας, δίπλωσε τήν έφημερίδα καί τήν 
πέταξε μέ δύναμη στό πάτωμα.

—Έκ τών νώτων καί έξ ένέδρας! Καί πράσινα άλογα. Κατάστηθα καί φανερά 
κτυπήσαμε!

Τ’ ακούσε ό Μπάλας. Κεραυνός! «Κατάστηθα κτυπήσαμε»! Ποιος; Ό 
Άντρέας του! Γιόμισε ό νοΰς του παράξενς σκέψεις, εικόνες μέ νεκρούς, αίματα.

'Όταν πιά ό ήλιος είχε άνεβή δυο κοντάρια στόν ορίζοντα καί μπήκε στό δωμά
τιο, στο νοΰ τοΰ Μπάλα πού πείσμο^νε νά ήρεμήση καί νά τόν άφήση νά κοιμηθή 
γύριζε άκόμη τό «Κατάστηθα κτυπήσαμε!»

* * *
Ήταν πάλι περασμένα μεσάνυχτα όταν ήρθε στις μηχανές τό φοβερό νέο: 

«ΤΡΕΙΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΕΟΙ ΕΦΟΝΕΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ 
ΕΣΠΕΡΑΝ ΕΙΣ ΜΑΧΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΔΗΝ ΕΙΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΝ ΤΗΣ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ». Και ο υπότιτλός: «Ή σύγκρουσις έγένετο πλησίον σημείου 
έλέγχου τών δυνάμεων άσφαλείας καί όταν όμάς νέων έπιβαινόντων μικροΰ ίδιωτικοΰ 
αύτοκινήτου ήρνήθη νά ύποβληθή εις έρευναν».

Λινοτύπες, σελιδωτές, έργάτες άφησαν γιά μιά στιγμή τήν δουλειά τους κι’ 
έτρεξαν νά ρίξουν μιά γρήγορη ματιά στις χειρόγραφες σελίδες τής είδήσεως πριν 
άρχίση ή στοιχειοθεσία. ’Ακούστηκαν κάνα δυό ξεφυσήματα, φάνηκαν τά κεφάλια 
νά κουνοΰνται μ’ ένα τρόπο άκαθόριστο. Ό Μπάλας δέν είχε καιρό γιά χάσιμο. 
Μέ τά ζωηρότερα στοιχεία πήρε νά φτιάχνει τόν τίτλο:

ΤΡΕΙΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΕΟΙ ΕΦΟΝΕΥΘΗΣΑΝ 
ΤΗΝ ΕΣΠ...

’Ακούστηκε μιά βλαστήμιά τοΰ Μπάλα. Είχαν σωθή τά ’Έψιλον άπό τήν κάσα 
καί δέν μπορούσε νά προχωρήση στο φτιάξιμο τοΰ τίτλου. Πήγε στό μάρμαρο 
πλάϊ, έψαξε, άνοιξε κάσες, τίποτε, ούτε ένα έψιλον. Βλαστήμησε πάλι. Προχώ
ρησε ύστερα στήν γωνιά πίσω άπο το μηχάνημα τής πρέσσας κι’ έψαξε στις απλω
μένες κάτω στοιχειοθετημένες παλιές διαφημήσεις. Πρόσεχε τις κύριες γραμμές 
τών διαφημιζόμενων προϊόντων καί οίκων γιά νά άνακαλύψη τά στοιχεία τής οικογέ
νειας καί τοΰ μεγέθους πού ήθελε. «ΓΑΛΑ ΒΛΑΧΑΣ». Νά πάρη ή όργή. 
Τέσσερα Άλφα κι’ ούτε ένα ’Έψιλον. «ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ». Τίποτα πάλι. Άαχά! 
Έπί τέλους: «ΕΝΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ» 
(Άκου, δική του προσωπικότητα!). Τοΰ πήρε δ Μπάλας τό ένα ’Έψιλον, κουτσου
ρεύοντας τήν... προσωπικότητά του. Καί συνέχισε τόν τίτλο του:

...ΕΡΑΝ ΕΙΣ ΜΑΧΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΔΗΝ ΕΙΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΝ ΤΗΣ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.

Έν τάξει. Άρχισε μέ πεζά στοιχεία νά φτιάχνη τώρα τόν υπότιτλο «'Η σύ- 
γκρουσις έγένετο πλησίον...

Τόν διέκοψε ή φωνή ενός άπό τούς συντάκτες άπο τό πάνω πάτωμα.
—Μάστορα... μάστορα... έ, κύριε Μπάλα...
—Ναί. Ναι πανάθεμά με, έφτασα. Τί είναι; Τίποτε καινούργια μπάμ- 

μπούμ;
—’Όχι. θχι. Φαίνεται πώς τελειώσαμε γι’ άπόψε. ’Ανέβα μιά στιγμούλα πού 

σέ ζητάν στο τηλέφωνο.
—Τηλέφωνο, τηλέφωνο; Ποιος νάναι τέτοια ώρα;
’Απορημένος καί φανερά δυσάρεστη μένος γιά τήν διακοπή, πήρε τήν στριφτή 

βοηθητική σκάλα πού έφερνε στήν αίθουσα τών συντακτών. 'Όποιος γνώρισε 
τυπογραφείο έφημερίδας τις ώρες μετά τά μεσάνυχτα, μέ τήν φούρια καί τήν τρεχάλα 
άνθρώπων καί μηχανών, θά μποροΰσε νά έξηγήση τόν έκνευρισμο τοΰ Μπάλα άπό τό 
άναπάντεχο τηλεφώνημα. ’Ανεβαίνοντας τήν σκάλα σκεφτόταν. Κι’ ένώ σκεφτόταν 
θυμήθηκε πώς ’ίδια περίπου ώρα, άπο τήν ίδια σκάλα άνέβηκε, πριν πολλά χρόνια 
κι’ άπό τό ίδιο τηλέφωνο πήρε τήν είδηση γιά τον θάνατο τής γυναίκας του, τής 
Άργυρώς. ’Ανατρίχιασε.

’Ανέβηκε, καλησπέρισε καί πήγε στό κοινό γραφείο δπου τό τηλέφωνο, άνακατω- 
μένο σέ σωρούς χαρτιά κι’ έφημερίδες, τόν περίμενε.

—Εμπρός. Μπάλας έδώ, μέ ζητήσατε...
—Ναί, έδώ Γενικόν Νοσοκομεϊον.
—Γενικόν Νοσοκομεϊον; Τί συμβαίνει;
—Είναι γιά κάτι πού συνέβη άπόψε, καί...
—Ναί άλλά μάλλον θά πρόκειται περί λάθους. Νά σάς δώσω ένα συντάκτη, 

αν έχετε τήν καλωσύνη, γιά νά τοΰ δώσετε τά σχετικά στοιχεία γιά τήν είδηση. 
’Έχω δουλειά. Μέ συγχωρεϊτε, έχω πολλή δουλειά...

—Μά δέν είσθε ό κ. Μπάλας;
—Ναί, το είπαμε αύτό.
Μιά μικρή διακοπή. Καί πάλι άρχίζει ή φωνή άπό το Νοσοκομείο:
—Ξέρετε... ’Αντιλαμβάνομαι... Μάλλον θά είναι γυιός σας ό... (έκανε μιά 

διακοπή σάν νά διάβαζε δυσδιάκριτα γράμματα) Άνδρέας Μπάλας, τοΰ ’Ιακώβου.
'Ένα σύγκρυο διαπέρασε τόν Μπάλα άπό πάνω ώς κάτω. Σάν νά τόν κλώτσησε 

ύψηλής τάσεως ρεΰμα. Βρήκε τό θάρρος νά ρωτήση:
—Λοιπόν; Λοιπόν; Γυιός μου είναι ό Άντρέας. Τοΰ συνέβη τίποτε; Γιά 

όνομα τοΰ Θεοΰ.
—Ναί ξέρετε, μή άνησυχήτε, δέν είναι βαριά. Τραυματίστηκε σέ μιά άποψινή 

σύγκρουση μέ τόν στρατό. ’Άν θέλετε μπορείτε νά έρθετε νά τόν δήτε. Βρήκαμε 
τήν ταυτότητά του, κάποιος τόν ήξερε άπό δώ, κι’ είπαμε νά σάς καλέσουμε...

Δέν περίμενε ν’ άκούση άλλα. Τί νά τά έκανε; Κατάλαβε. ’Ήξερε πιά. 
Τί χρειάζονται τά λόγια. Ή άλήθεια ήταν μιά: ό Άντρέας του βρισκόταν στό 
Νοσοκομείο τραυματισμένος σέ «σύγκρουση μέ τόν στρατό». Στο Νοσοκομείο 
τέτοιαν ώρα νυχτερινή ό Αντρικός του άντί νά βρίσκεται στό σπίτι τους καί νά κοι
μάται!
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Τοϋ έπεσε το άκουστικό άπο το χέρι καί σωριάστηκε κι’ ό ’ίδιος σέ μιά καρέκλα. 
Ήταν τέτοια ή έκφρασή του, ή στάση του, πού άμέσως γέμισε ή μεγάλη έκείνη 
α’ίθουσα μέ τήν ύποψία της τραγωδίας του. Σηκώθηκαν, έτρεξαν οί συντάκτες, 
σταμάτησαν τον έκνευριστικό τους ήχο οί γραφομηχανές. Πήγαν κοντά του, ρώτη
σαν.

Δέν ήταν μιλιά, δέν ήταν κλάμα, δέν ήταν μουγκρητό, αύτό πού βγήκε άπο το 
στόμα τοΰ Μπάλα. Ήταν κάτι άπ’ όλα.

—'Η είδηση... Ή είδηση... Ή μάχη... Οί νεκροί... Γιατί βέβαια άμέσως 
έκανε τον συσχετισμό τών γεγονότων. Λίγα δευτερόλεπτα ήταν άρκετά για να 
πετάξη ό νους του στο τίτλο πού έφτιαξε πριν λίγο:

«ΤΡΕΙΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ ΚΑΙ ΔΎΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΕΟΙ ΕΦΟΝΕΎΘΗΣΑΝ 
ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ ΕΙΣ ΜΑΧΗΝ ΕΚ ΤΟΎ ΣΎΣΤΑΔΗΝ ΕΙΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΝ 
ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ».

Κατάλαβαν καί οί νυχτερινοί συντάκτες τής «Φλογός» τί έτρεξε. Γιά δυο 
στιγμές έπεσαν σέ άμηχανία καί δέν είχαν τί νά πουν. ’Αδρανούσαν καί σώπαιναν 
τά πάντα. ’Ανυποψίαστοι γιά το μεγάλο δράμα ήσαν μόνο οί κάτω. Άκούγονταν 
ώς πάνω ν’ άγκομαχοΰν οί μηχανές.

Ούτε κατάλαβε πώς καί πότε τον έβαλαν στο αύτοκίνητο ό Μπάλας. Ούτε 
κατάλαβε γιά πότε πέρασαν σάν άστραπή άπο τήν οδό Λήδρας, τήν Πλατεία Μεταξά, 
τήν Πλατεία Σολωμοΰ καί πήραν τον δρόμο γιά τό Νοσοκομείο. ’Έτρεχαν. Στο 
μυαλό τοΰ Μπάλα χόρευαν ένα σωρό σκέψεις. Καί μέσα σ’ αύτές διατηρούσε τήν 
έλπίδα ότι (ποιος λέει οχι;) μποροΰσε νά ήταν καί πραγματικότης αύτό πού άκουσε 
άπό τό τηλέφωνο «τραυματίστηκε, δέν είναι βαριά». Τί, δηλαδή, είναι άπαραιτητο 
όλοι νά σκοτώνονται σέ μιά μάχη; τραυματισμένοι πάντα σχεδόν ύπάρχουν. Γιατί 
νά μην ήταν καί ό ’Αντρικός μόνο τραυματισμένος, καί μάλιστα οχι βαριά; Αύτό το 
«δέν είναι βαριά» πού ακούσε άπό τό τηλέφωνο, μισοσβυσμένο άπό τό πανδαιμόνιό 
τών γραφομηχανών πού χτυποΰσαν πλάϊ του, άντηχοΰσε μέσα του σάν νά έρχονταν 
άπο μεγάφωνο: «Δέν είναι βαριά», «δέν είναι βαριά», «δέν είναι βαριά»!

Ναι άλλά, έλα πού ή είδηση δέν έλεγε γιά τραυματίες, παρά μόνο γιά «ΤΡΕΙΣ 
ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ ΚΑΙ ΔΎΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΕΟΙ ΕΦΟΝΕΎΘΗΣΑΝ». Άλλά καί 
τί μ’ αύτό; Σάμπως όλα τά λένε, όλα τά μαθαίνουν οί έφημερίδες. Ήξερε, τόσα 
χρόνια, αύτός.

Στόν μακρύ διάδρομο τοΰ Νοσοκομείου κάποιοι νοσοκόμοι έκεί, πιο συγκεκρι
μένοι άπό τόν συνάδελφό τους πού τηλεφώνησε στόν Μπάλα (ό χρόνος δέν επετρεπε 
πιά έπιείκειες καί ύπεκφυγές), φρόντισαν νά τοΰ σκοτώσουν τήν τελευταία ελπίδα 
καί νά σβήσουν έκείνη τήν πολυφωνική καί βροντερή κραυγή «Δέν είναι βαρια», 
«δέν είναι βαριά», «δέν είναι βαριά»!

Μισάνυκτα καί ύγρά ήταν τά μάτια τοΰ ’Αντρικού. ’Έτσι όπως ήταν ανασκελα, 
άκίνητος, στό κρΰο μάρμαρο τοΰ νεκροτομείου, φάνταζε στόν πατέρα του σάν πεσμέ
νος γίγαντας. Είχε τέτοιο άγόρι, τέτοιον άντρα; Πώς δέν τον πρόσεχε τοσον 
καιρόν; Τοΰ φάνηκε σάν νά μεγάλωσε δέκα χρόνια σέ μιά νυχτιά. Δέν τοΰ ήρθε 
κλάμα τοΰ Μπάλα μπροστά στό νεκρό παιδί του. ’Έκανε δυό-τρεϊς βόλτες γύρω 
στό μάρμαρο κοιτάζοντας τον ’Αντρικό. Σταμάτησε. Μέ το ένα χέρι τοΰ χαΐδεψε 
τά σγουρά του μαλλιά. Τό άλλο τρέμοντας, άσυναίσθητα προχώρησε πρός τήν 
ματωμένη πληγή τοΰ λαιμοΰ. Τ’ άκροδάχτυλά του βάφτηκαν κόκκινα. Αισταν- 

θηκε νά τον καίη τοΰτο τό αίμα. "Οπως άκριβώς νά τοΰ κρατοΰσαν το χέρι μέσα 
στήν θράκα.

’Απότομα γύρισε καί βγήκε. ’Αμίλητος, άνέκφραστος, περίεργος. Τον 
άκολούθησαν αύτοί πού τον είχαν συνοδέψει. Μπήκαν στο αύτοκίνητο. Κάποιος 
πήρε νά πή δυό λόγια παρηγοριάς, «τί νά γίνη... άφοΰ ό Θεός...» καί κάποιος άλλος, 
«ή πατρίδα... ή πατρίδα θέλει...». Παράξενος πού ήταν ό Μπάλας! Λές καί δέν 
άγωνιοΰσε πιά, λές καί δέν πονοΰσε, λές καί τίποτε δέν συνέβη. Μάλιστα διάκοψε 
αύτούς πού πήγαν νά τόν παρηγορήσουν, λέγοντας: «Ξέρω, ξέρω έγώ». Μυστήριο 
τί ήξερε, μυστήριο καί πώς άντιδροΰσε στό χαμό τοΰ μονάκριβού του τοΰ ’Αντρικού.

Ρώτησε κάποιος στό αύτοκίνητο μέ τρόπο αν θάπρεπε νά τόν πάνε τόν Μπάλα 
στό σπίτι. ’Απάντησε κοφτά: «Στό τυπογραφείο, καί γρήγορα».

Θυμήθηκε τόν τίτλο πού δέν πρόλαβε νά τελειώση. Θυμήθηκε, σκέφτηκε πώς 
μέσα σ’ αύτόν τόν τίτλο ήταν καί ό ’Αντρικός του. Ό «έτερος τών φονευθέντων», 
όπως έλεγε ή είδηση. 'Ως τώρα έφτιαξε χιλιάδες, εκατομμύρια τίτλους γιά χιλιάδες, 
έκατομμύρια κόσμο. Ποτέ δέν έφτιαξε κάτι δικό του. Ποτέ δέν δημοσιεύτηκε 
κάτι γι’ αύτόν. Θυμήθηκε μόνο (παράξενο σέ τέτοια ώρα) πώς κάποτε μπήκε πρώτο 
στά κοινωνικά κάτι δικό του. Κάτι χαρούμενο: «ΎΠΟΣΧΕΣΙΣ ΓΑΜΟΥ» — «Ό 
κ. ’Ιάκωβος Μπάλας έκ Λευκωσίας καί ή δ. Άργυρώ Άχιλλέως έκ Λάρνακος, 
έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου». Τί ήθελε όμως νά τά θυμάται;

'Όταν έφτασαν στό τυπογραφείο βρήκαν έτοιμη τήν πρώτη σελίδα τής έφημε- 
ρίδας. Τόν τίτλο τόν έφτιαξε άλλος έργάτης, ή στοιχειοθέτησις είχε τελειώσει, 
έφτιαξαν καί τήν σελίδα, γιατί βέβαια δέν μπορούσαν νά περιμένουν. 'Όπως έλεγε 
καί ό κ. Διευθυντής «Τάϊμ ιζ μάνι μπάτ σέκοντς άφτερ μίτναϊτ άρ γκόλτ»! Ήταν 
άπό τά δικά του ρητά, πού πίστευε πώς ή εύλαβική τήρησή τους ήταν αύτή πού 
άνέδειξε τήν «Φλόγα».

’Έμενε τώρα τό πλύσιμο τής σελίδας καί τό πάτημά της στήν πρέσσα. Οί 
έργάτες όταν είδαν τόν Μπάλα νά μπαίνη σταμάτησαν. Κάτι είχαν άκούσει άπό τούς 
πάνω, κάτι άπό καιρό ύποψιάζονταν γιά τόν ’Αντρικό, έβγαλαν τό συμπέρασμα. 
Στάθηκαν άκίνητοι καί κοίταζαν τόν Μπάλα. Αύτός προχώρησε στήν σελίδα, 
κοίταζε γιά μιά στιγμή τόν τίτλο τής είδήσεως γιά τήν μάχη, πήρε τήν ειδική σκληρή 
βούρτσα καί καθάρισε τήν σελίδα. Κοίταξε τό ρολόϊ του, φώναξε:

—’Αργήσαμε, πολύ άργήσαμε. Πρέπει νά προλάβουμε τό Πρακτορείο. Τί 
μέ κοιτάτε μωρέ σάν χαζοί; Φέρτε πετρέλαιο.

Τοΰ φέραν. ’Έχυσε στήν σελίδα, τήν καθάρισε. Πήρε τό χαρτόνι γιά τήν 
στερεοτυπία, τό άπλο^σε πάνω στήν σελίδα καί πίεσε τό κόκκινο κουμπί τής πρέσσας. 
Μούγκρησε τό μοτέρ καί τό σιδερένιο έπίπεδο πού ήταν πάνω του ή σελίδα άρχισε νά 
κυλά άργά πρός τόν οδοντωτό κύλινδρο πού είχε πίεση διακοσίούν τόνων. Τόση 
ήταν ή πίεση πού χρειαζόταν γιά νά πατηθή ή μολυβένια σελίδα.

Κυλοΰσε άργά ή μολυβένια πλάκα πρός τόν κύλινδρο καί άρχισε νά μπαίνη άπό 
κάτω. Πρώτα χάθηκε ό τίτλος τής έφημερίδας. «"Ύστερα ό μεγάλος τίτλος τής 
κυρίας είδήσεως: «ΠΙΣΤΕΎΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΟΚΑ ΘΑ ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΝ 
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΎΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΛΎΣΙΝ ΤΟΎ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ». 
Κι’ ύστερα μιά φωτογραφία τοΰ έξόριστου στις Σεϋχέλλες Μακαρίου.

Κοίταζε ό Μπάλας μιά τό μέρος τής σελίδας πούμπαινε στήν πρέσσα καί μιά 
τό κάτω μέρος τής σελίδας μέ τήν είδηση γιά τήν μάχη στήν οποία σκοτώθηκε ό 
’Αντρικός του. Σκεφτόταν πώς τέτοια μεγάλα στοιχεία καί τόσος χώρος δέν 
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δίνονται συχνά γιά μιά είδηση. Ποιος τολεγε ό ’Αντρικός νά πάρη τόσο χώρο στήν 
πρώτη σελίδα!

’Έβαλε την δεξιά του παλάμη πάνω στόν τίτλο «ΤΡΕΙΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ ΚΑΙ 
ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΕΟΙ ΕΦΟΝΕΥΘΗΣΑΝ...». Νόμιζε πώς ή παλάμη του δέν 
άκουμποΰσε στό σκληρό μέταλλο. Τοϋ φάνηκε πώς χάϊδευε άκόμη τά σγουρά 
μαλλιά του ’Αντρικού.

’Έβλεπε πού ή σελίδα προχωρούσε πρός τόν κύλινδρο τής πρέσσας, έβλεπε πού 
ήρθε ή σειρά τής είδήσεως γιά την μάχη, κι’ όμως δέν έλεγε νά πάρη τό χέρι του. 
Κάποια ακαθόριστη δύναμη του κρατούσε έκεί την παλάμη. Λές καί κρατούσε 
σφικτά τόν ’ίδιο τόν ’ Αντρικό του καί προσπαθούσε νά μήν τον άφήση νά του τόν πάρη 
ό Χάρος.

—Ά,ααααα... ’Λααααα...
Μούγκρησε άπο τόν άφάνταστο πόνο καί λιποθύμησε ό Μπάλας. 'Όταν οί 

συνάδελφοί του σταμάτησαν τήν πρέσσα μέ τούς διακοσίους τόννους πίεση καί τήν 
έβαλαν σέ άντίθετη κίνηση είδαν άνατριχιάζοντας πώς άπο τον καρπό τοϋ δεξιού 
χεριού του Μπάλα δέν ξεκινούσε πιά παλάμη μέ δάκτυλα, άλλά κρέμονταν κουρε
λιασμένες, ματωμένες, πατημένες σάρκες. Μέ σπασμένα κόκκαλα νά εξέχουν έδώ 
κι’ έκεί...

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕωΡΠΟΥ

0

ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΟΝΟΣ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ

’Άφησε τά χέρια τον να πέσουνε
βαριά,
σαν νά ξυπνούσε άπό λήθαργο.

Αλήθεια πώς άντεξε μόνος αύτό τό βράδυ!
'Έν’ άστρο τόν κύταζε. Θυμήθηκε.

(Τι νά &υμή&ηκε; )

Τραγούδησε. Κι’ η φωνή του ήτανε γλυκειά,
τόσο,
πού πήρε νά χαράζει πίσω του ή μέρα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Πρόσωπα
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
ΥΣΤΑΝΗΣ
Α' ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ
Β' ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ
ΧΟΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΩΝ
ΠΕΡΣΕΣ ΔΟΥΛΟΙ ) D Ω> , 
ΠΕΡΣΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ) ΒουΡα πΡοσωπα

(Στον περίβολο τοϋ ’Ασκληπιείου τής Κώ.)

Χορός Ά σ κ λ ηπ. : Στον Φοίβο ’Απόλλωνα τό φώς οφείλουμε 
πού μές τίς δέσμες του κυκλοφορεί ή ύγεία. 
Τό καθετί φωτίζει έτοΰτο" καί μπορούμε 
τό χρώμα καί τό σχήμα νά διακρίνουμε" 
τή ζεστασιά νά νοιώθουμε πού φέρνει άπό τόν ήλιο. 
Αύτό τή δύναμη σκορπά νά μεγαλώσουν τά φυτά, 
νά ξατμιστοΰνε τά νερά καί νάρθουν οί βροχές, 
στήν ώρα του ό καρπός νά κιτρινίση, νά ώριμάση.

’Αλέκτορα θά πρέπει νά θυσιάσουμε, 
κατά τό άρχαϊο μας έθιμο, στόν ’Ασκληπιό, 
πατέρα τών ιαμάτων καί τής τέχνης μας 
τής θεραπευτικής.
Αύτός κοντά στόν Χείρωνα, ψηλά στό Πήλιο, έμαθε 
τά μυστικά τών βότανών 
καί μάς τά δίδαξε. Τά ολέθρια πάθη τώρα, 
μέ τών βοτάνων τίς δυνάμεις, μέ τίς δίαιτες, 
τήν άσκηση του σώματος καί τοϋ μυαλοΰ 
τόν λογικό κατευνασμό, γιατρεύομεν.

Γιατρός φιλόσοφος ισόθεος είναι.
Ό δάσκαλός μας ό Ιπποκράτης πρώτον όρο βάζει 
στήν παίδευσή μας τοϋτο.
Γιατί ή φιλοσοφία στρατεύει τό μυαλό στούς δρόμους 
τής γνώσης καί τής σκέψης κι’ έτσι 
όρθοφρονεϊ.
Ή τέχνη τοϋ γιατρού ’ναι γνώση καί καρδιά 
καί φρόνημα ύψηλό.

Έχει μεταδοθή άπό τό «Ραδιοφωνικό "Ιδρυμα Κύπρου» στις 8 ’Απριλίου 1965 στή σειρά έκπομπών 
μέ γενικό τίτλο «Ελληνικός Πολιτισμός».
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Φωνή

Φωνές
Α' Ά σ κ λ η π.
Β' Ά σ κ λ η π.

Α' Ά σ κ λ η π.

Β' Ά σ κ λ η π.

Εύδόκιμος

Α' Ά σ κ λ η π.

Β' Ά σ κ λ η π.

Α' Ά σ κ λ η π.

Εύδόκιμος

Α' Ά σ κ λ η π.

: (άπο τά παρασκήνια) 
Φωτιά, φωτιά στο γραμματοφυλάκιο.

: Φωτιά....
: Κακό σημάδι έτοϋτο.
: Τί καρτερούμε; Τρέξετε νά σώσουμε 

τ’ β,τι άφορά τήν τέχνη μας.
: ’Οσφραίνομαι τή φήμη τών κακόβουλων 

νά φτερουγά τριγύρω κι’ δλας.
Ό Εύδόκιμος πλησιάζει έξοργισμένος.

: Τό χρέος καλεί τούς άλλους νά συνδράμωμε 
νά λιγοστέψουν οί ζημιές.

: (μπαίνοντας) Σωθήκανε τά πιο πολλά κι’ άπόμεινε ή φωτιά 
στή μιά γωνιά νά γλύφη, νά μαυρίζη 
πλάκες άναθηματικές καί συνταγές.
Τώκανε αύτός. Τ’ οσφραίνομαι, τό λέει ό άγέρας, 
τό λένε τά σημάδια, ή λογική.

: Σιωπή! Τή γλώσσα κράτα. ’Ακούει ό ’Ασκληπιός. 
Φήμες κακές τήν άρετή προσωρινά μαυρίζουν.

: Κι’ έρχεται ή ώρα νά φανή ξανά τό φώς της 
κι’ εμάς νά ταπείνωση ή λύπη 
γιά τούς κακούς μας λογισμούς 
και τ’ άπρεπά μας λόγια.

: Καί τά κακά μας λόγια π’ άσυλλόγιστα 
ή γιά δικό μας κέρδος ξεστομίσαμε.

: Οί μαθητές δέν πρέπει νά κατηγορούν 
τό δάσκαλό τους. Τέτοια λέει ή συνήθεια 
γιά τούς πολλούς έπαινετή. Μπορεί. 
Μά έγώ δέν είμαι μαθητής του κι’ έχω 
ίσο δικαίωμα μέ τόν καθένα έδώ πολίτη 
γνώμη νά έκφράσω.
Σκόπιμα αύτός φωτιά έβαλε νά κατακάψη 
τών πιο παλιών γιατρών τήν πείρα, 
νά μείνη μοναχή της ή δική του γνώση 
καί νά κερδίση φήμη καί χρυσάφι.

: Πιο πάνω άπό το χρήμα καί τή φήμη 
στέκει ό δάσκαλός μας 'Ιπποκράτης. 
Χρήμα γι’ αύτόν μικρό ποσόν νά ζή 
μέ το καλοστεκούμενο του σπίτι 
γενιών γενιά γιατρών.
Φήμη γι’ αύτον οί εύχαριστίες τών πού γιατρεύονται, 
καί ξαναρχίζουν τή ζωή τους.
Παντού κορφολογά τή γνώση καί τήν πείρα 
παλιών καί τωρινών, 
Ελλήνων καί βαρβάρων.
'Η πείρα τών πολλών ή πρώτη βάση.

Εύδόκιμος 
Β' Ά σ κ λ η π.

: Λόγια ρητορικής στρογγύλα ετούτα.
: Τή δεισιδαιμονία χτυπά καί τή μαγεία 

κι’ δ,τι κρυφό τό καταπολεμά.
'Όλοι κρατούμε σέ γραφές τή διδαχή του 
καθένας μέ τόν τρόπο του καί τά ένδιαφέροντά του. 
Κι’ δλο προτρέπει μας μέ προσοχή ν’ άκοΰμε 
οί άλλοι τί λένε, νάμαστε καλότροποι 
κι’ εύγενικοί καί κόσμιοι, ν’ άποφεύγουμε 
τό καθετί πού βλάφτει, νά κρατάμε
θαμένα μές τά στήθη μας τά μυστικά τών άλλων.

Εύδόκιμος : Κι’ δμως ετούτος λένε τή φωτιά έβαλε 
στό γραμματοφυλάκιο έκεί τής Κνίδου, 
άντίκρυ άπ’ τό νησί μας, νά χαθή 
ό θησαυρός τής γνώσης άπό τούτη τή σχολή 
κι’ δλοι νάρθούνε έδώ στήν Κώ νά μάθουνε τήν τέχνη 
κοντά σ’ αύτον γιά νάχη κέρδος 
καί φήμη.

Α' Ά σ κ λ η π. : Το καλοκαίρι πέρυσι ταξίδεψε μακρυά 
στ’ ’Άβδηρα νά γιατρέψη τό Δημόκριτο.

Εύδόκιμος : Ψευτιές έτοΰτα καί παρερμηνείες.
Είχε μανία ό άνθρωπος. Κι’ ό δάσκαλός σου ό 'Ιπποκράτης 
γυρνώντας, στο νησί επαινεί τόν άρρωστό του 
πώς τάχατε φιλόσοφος μεγάλος είναι κι’ δχι 
θεότρελλος. Πάει νά πή δέν πήγε στ’ ’Άβδηρα, 
άλλά στήν Κνίδο κι’ έκαψε τή γνώση τή γραμμένη.

'Ιπποκράτης : (μπαίνοντας)
Εύδόκιμε, ή χολή ενοχλεί 
έκεΐνο πού τή σχηματίζει. 
Έ! έσείς καλοί μου μαθητές, 
έτούτα ν’ άντιγράψετε, πού μαύρισαν άπ’ τή φωτιά, 
καί νά φυλάξουμε τή γνώση γιά τούς άλλους πού θάρθοΰνε. 
Ό.τι άποσβέστηκε παρακαλώ νά μέ ρωτήσετε 
γιά νά συμπληρούθή.

Α' Ά σ κ λ η π. 
Β' Ά σ κ λ η π. 
'Ιπποκράτης

: Θ’ άρχίσουμε τ’ ωφέλιμο έργο.
: Διπλά ’ναι ώφέλιμο: γιά τή σχολή καί γιά τή γνώση μας.
: Εύδόκιμε, ή πολιτική μαχαίρι δίκοπο είναι.

'Η πονηριά της πότε υψώνει νικητή τόν πονηρό, 
πότε τό ρίχνει κάτου νικημένο.
Ένώ γιά μένα το γιατρό μεγάλη άρχή’ναι 
τόν άλλο νά ωφελώ, ποτέ νά μήν τό βλάφτω.

Εύδόκιμος : Μιλάς μέ πειστικότητα καί μαλακή φωνή, 
μέ λόγια άπλά πού τά κατανοεί ό καθένας......

'Ιπποκράτης : Γιατί μέ τέτοιο τρόπο πρέπει νά μιλάς στόν άρρωστο 
πού κρέμεται άπ’ τά χείλη σου.
Σεβόμαστε τούς πάσχοντες καί θέλουμε
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Εύδόκιμος

'Ιπποκράτης 
Εύδόκιμος 
'Ιπποκράτης 
Εύδόκιμος

'Ιπποκράτης

μέ τή γλυκύτητα τής γλώσσας θάρρος νά τούς δίνουμε 
θάρρος πού σώζει, 
κι’ ύπομονή πού σώζει, 
καί σιγουριά πού σώζει 
καί μάς σώζει.
Κάτω άπ’ τον πλάτανο, στή δασερή του σκιά, 
έλα νά πάμε φιλικά νά ξεχωρίσουμε 
τούτη τή φήμη άπο τήν άλλη παραπέρα, 
άν θές νά δούμε τά κοινά της πολιτείας 
μέ ήρεμο τόνο, 
νά θυμηθούμε τών παλιών μας προπατόρων ιστορίες. 
'Ωραίο καί ξεκουραστικό νά συζητάς 
μέ κύκλο φιλικό στον ’ίσκιο τοΰ πλατάνου.

: ’Αναγνωρίζω τή σοφία καί πείρα σου, 'Ιπποκράτη.
’Εξ άλλου μέ τά μάτια μου τά δυο είδα πώς μοΰ γιάτρεψες 
το γέρο μου πατέρα στο ίπποκράτειο βάθρο σου.

: Τέτοιο το λένε οι μαθητές μου.
: Τιμητικά.
: Δεν τους κατηγορώ. Τιμώ όσους τούς δασκάλους των τιμούν 
: Άλλά κερδίζει ή δράση σου όλους 

καί βλέπω νά ξεφεύγη άπο τά χέρια μου 
ό χαλινός τής πόλης.

: Τά πάθη άς μή λασπώνουνε τις τέχνες 
πού σώζουν τή ζωή.
Φήμη καλή νά δέχεσαι καί νά έπαινής, 
έστω κι’ άν βγής στο τέλος λαθεμένος. 
Φήμη κακή νά βλέπης μ’ επιφύλαξη 
καί ν’ άναμένης σίγουρα πειστήρια. 
Άλλοιώς δεινά πολλά θ’ άποκομίσης 
άν σφαλερή δειχτή στά τελευταία. 
Καί τώρα πάμε.

Χορός Άσκλη. : Σύντομος λόγος εΐν’ ό άφορισμος 
σάν τήν όρμήνια τοΰ λαού.
Πείρα πολλή, σοφία πολλή συμπυκνοιμένες 
σ’ αύτόν.
Κι’ έτσι μαθαίνοντας θυμάσαι μέ λιγόλογα 
πράξεις πολλές καί δράση.
Αύτοί ’ναι τοΰ 'Ιπποκράτη οί τετρακόσοι άφορισμοί.

Τέχνη παλιά καί πρώτη ή τέχνη τών ιαμάτων: 
Στέκει ψηλά στο κεφαλόσκαλο τής γνώσης 
σάν τούς πρωτεύοντες τής τραγωδίας ύποκριτές. 
Αύτοί βαστοΰν στούς ώμους των τή δράση. 
'Ο άμόρφωτος γιατρός πολλά δεινά στοιβάζει 
στόν τόπον πού έξασκεΐ τήν τέχνη.

Α' Ά σ κ λ η π.

Β' Άσκλη π.

Α' Ά σ κ λ ηπ.

Β' Άσκλη π.

Α' Ά σ κ λ η π.

Β' Ά σ κ λ η π.
Α' Άσκλη π.

Β' Άσκλη π.

Φήμη πολλή έχει κι’ έργο μήτε στάλα. 
Κι’ άν δέν γνωρίζης τί είναι ό άνθρωπος 
τί τέχνη ιατρική θά ξέρης;

Θά ψιθυρίζω τοΰ όρκου τήν ούσία γιά νά θυμάμαι 
το χρέος μου πάσαν ώρα: 
'Ορκίζομαι καλώντας μάρτυρες
τόν Γιατρό Απόλλωνα καί τον Ασκληπιόν καί τήν 'Υγιεία 

καί τήν Πανάκεια, 
καί τούς Θεούς καί θέαινες όλους, νά έπιτελέσω 
κατά τή δύναμη καί κρίση μου τόν όρκο αύτό πού θά 

ύπογράψω:
Τό δάσκαλό μου ισότιμο μέ τό γονιό μου νά θεωρώ, 
νά ζώ παρέχοντας τή συνδρομή μου σέ άσθενεΐς 
χωρίς κανένανε νά βλάψω.
Θανατηφόρο φάρμακο γιά συμβουλ.ή γιά τέτοια νά μη δωσω, 
νά μή διακόψω έγκυμοσύνη 
καί σ’ οποίο σπίτι μπώ γιατρειά νά δίνω άποφεύγοντας 
νά βλάψω θελητά μου, σέβας δείχνοντας 
σ’ άντρίκια καί γυναικεία σώματα 
δούλων ή λεύτερων.
Το καθετί πού θ’ άντικρύσω καί θ’ άκούσω 
κατά τή θεραπεία ή καί τυχαία νά μήν τό μολογήσω 
άπόρρητο πιστεύοντάς το.
Τον όρκο αύτό αν κρατήσω άς εύτυχήσω στή ζωή μου 
άς δοξαστώ άπ’ τούς πάντες γιά τήν τέχνη μου παντοτινά. 
Άλλά άν τόν παραβώ κι’ επίορκος γίνω 
τ’ άντίθετα νά πάθω.

: Ξένους διακρίνω νά ζυγώνουν άπό πέρα. 
'Π φορεσιά τούς δείχνει βάρβαρους.

: Κρατάνε βαρετά κιβώτια.
Πραμματευτές νομίζεις νάναι;

: Θαρρώ πιο πίσού άρματωμένοι άκολουθοΰν 
πού πάει νά πή πραμματευτές δέν είναι.

: Παράξενο π’ άνηφορίζουν κατά δώ στό Ασκληπιείο.
Το γρήγορο τους βήμα μαρτυράει ύγεία.

: Δέν πήγαν νά ζητήσουνε τής πολιτείας τούς πρώτους 
ώς θά έκαμναν άν ήταν πρέσβεις.

: "Αλλη άπορία έτοΰτο.
: Μαντείο δέν είμαστε, 

νά φέρνουνε χρυσάφι στο Θεό γιά τούς χρησμούς.
: Έδώ πληρώνουνε τή θεραπεία, τά φάρμακα, 

το καθαρό νερό, τις δίαιτες.
Άλλά οχι γιά χρησμούς καί θεραπείες, 
γραφτές σάν συμβουλές σέ πλάκες ή παπύρους.
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Α' Ά σ κ λ η π.

Β' Ά σ κ λ η π. 
Ύ σ τ ά ν η ς

Α' Ά σ κ λ η π.

‘Υ στάνης

Α' Ά σ κ λ η π.

Ύ σ τ ά ν η ς 
Α' Ά σ κ λ η π.
'Υ σ τ ά ν η ς 
Α' Ά σ κ λ ηπ.

Β' Ά σ κ λ η π.

'Υ σ τ ά ν η ς

'Ιπποκράτης

'Υ σ τ ά ν η ς

'Ιπποκράτης

: Έδώ κοιτάμε τοϋ άρρωστου τήν ιστορία, 
τδ καθετί εξετάζουμε κορμιού καί πνεύματός του, 
του παραγγέλνουμε τά πρέποντα 
κι’ άγρυπνα καί προσεχτικά ζυγιάζουμε 
άν πάη προς τδ καλό ή κατάσταση 
ή άν είναι χρεία γιά κάποιες άλλαγές.

: Σιωπή κι’ ό ξένος ζύγωσε.
: ’Άντρες τής Κώ, μέ λένε 'Υστάνη, 

"Υπαρχος είμαι τών Έλλησποντίων, 
χέρι δεξί του Πέρση βασιλιά. 
Ζητώ τδν 'Ιπποκράτη.

: Πολύ άρεστδς δέν είναι δ τρόπος σου. 
Προσταχτικά μιλάς καί δυσκολεύεις έτσι 
τις φιλικές άνταλλαγές.
'Ο φιλικός δ λόγος φιλικόν 
άντίλογο γεννά.

: Παρακαλώ νά μέ δδηγήσετε κοντά του 
γιατί κι’ εμένα άνάγκη δυνατή μέ σπρώχνει: 
ή προσταγή του βασιλιά.

: Μπροστά στή νόσο οί άνθρωποι όλοι ’ναι ίσοι.
Καί τούς άνθρώπους όλους ’ίσους τούς κοιτά δ γιατρός.

: ’Αρχή καλή θωρώ τδ λόγο σου.
: 'Η σύμπτωση τδν φέρνει κι’ βλας πρδς τά έδώ.
: Τδν 'Ιπποκράτη;
: Αύτός πού περπατά ήρεμα μά σταθερά 

χωρίς πολλές χειρονομίες.
: Ό ά?Αος πού δίπλα του χειρονομεί 

καί σά νά μάχεται μέ τδν άγέρα 
είναι της πολιτείας άρχή, δ Εύδόκιμος.

: Τούς δημοκράτες σας μέ πλάγιο μάτι 
τούς παρακολουθώ. Τδ λόγο λεύτερο έχουν 
καί τήν άντιλογία.

: (μπαίνοντας) Ξένε, καλώς μάς ήρθες στό νησί. 
’Άν είναι ή νόσος πού σέ δδήγησε 
μέ προσοχή θ’ άκούσω δ,τι θά πής καί θά ρωτήσω 
νά συμπληρώσω τήν πληροφορία, 
προτού στοΰ σώματος προβώ τδ κοίταγμα. 
’Άν είναι γιά δουλειές τής πολιτείας 
πολίτης είμαι κι’ ένδιαφέρομαι, 
άλλά δ Εύδόκιμος εύθΰνες πήρε άπ’ τδ λαό 
μέ τίμιον ψήφο.

: Μέ λένε 'Υστάνη κι’ έρχομαι σάν πρέσβυς 
άπ’ τδ μεγάλο βασιλιά Άρταξέρξη.

: Ό Εύδόκιμος θ’ άκούση. Έμεϊς στά ειρηνικά μας τά έργα 
νά σκύψουμε θά πρέπει ώς χωρικός στ’ άλέτρι.

'Υ σ τ ά ν η ς 

'Ιπποκράτης

Εύδόκιμος

'Ιπποκράτης

'Υ σ τ ά ν η ς

'Ιπποκράτης

'Υ σ τ ά ν η ς

: Αοιμδς βαρύς τοξεύει τά στρατεύματά μας, 'Ιπποκράτη, 
τά μαζεμένα στ’ άκρογιάλια τοϋ Ελλησπόντου.

: Κακό μαντάτο ετούτο, ξένε.
Αισθάνομαι πώς γύρισε δ καιρός καί θάρθουν 
ρεύματα κρύα άπό τδ βοριά.
Τάχα στήν Κώ θά φτάση τδ κακό 
μές τά φτερά τοϋ ρεύματος;
’Ή στ’ άλλα μέρη άπ’ Έλληνες κατοικημένα 
θά σκορπιστή, κορμιά πολλά χαλώντας;

: Έσύ μελέτησες τούς τόπους καί τούς άνεμους 
καί τά νερά καί τις βροχές, 
καί ξέρεις που οί λοιμοί θά έμφανιστοΰν 
καί ποιά τροπή θά πάρουν τά μολύσματα.
Παρακαλώ νά τδ σκεφτής καλά, καί σύντομα 
παραγγελιές νά δώσης νά προλάβουμε άν μπορούμε 
ν’ άποδιωχτή άπδ έμάς δ κίνδυνος.

: Ξένε, έξιστόρα μας τδ κάθε πού γνωρίζεις 
νά κρίνω.

: Άπδ τά πέρατα τοϋ περσικού μας κράτους 
κόσμος άρματωμένος στις άχτές μαζεύτηκε 
κι’ ετοιμαζόμαστε νά ρίξουμε γεφύρια άπδ καράβια νά 

διαβοΰμε
τδ γαλανό τδ ρεΰμα.
Έκεϊ μάς βρήκε τδ κακό άναπάντεχα.
Καλός καιρός βασίλευε τριγύρα, τά καράβια μαζεύτηκαν 
καί δόθηκαν οί πρώτες προσταγές νά κινηθούν οί λόχοι.
Μά ξαφνικά άπ’ τά άριστερά ξυπνάει δ πανικός 
καί ροβολά πρός τ’ άρχηγεϊο.
Κι’ υστέρα άχτινωτά σκορπά παντού στό στράτευμα
καί πάει πρδς τά καράβια κι’ άντικρύ
στδ θρακικδ άκρογιάλι πού περάσαν μερικοί τδ χώρο νά 

έτοιμάσουν.
Τρέχω νά δώ, νά ξηγηθώ μά όλοΰθε θρήνος καί φωνές καί 

φοβερή άταξία.
Πρήζεται λέει ή κοιλιά του χαμηλά κι’ άνοίγουν έλκη, 
καί πύο θανατηφόρο τρέχει, 
καί μές τή θέρμη δ άνθρωπος παραλογίζεται 
καί θανατώνεται καί πάει.

: Λοιμός μεγάλος, θεριστής κι’ άποδεκατιστής.
' Η τέχνη μας νά τδ νικήση δέ μπορεί 
είτε φωτιές άνάψουμε καθαρτικές....

: Γιά τούτο δ Άρταξέρξης μ’ έστειλε κομίζοντας 
δώρα βαριά, πολύ χρυσάφι καί πορφύρες 
σάν προκαταβολή στήν άμοιβή σου, 
νάρθής στδ στράτευμα παραγγελιές νά δώσης στούς 

γιατρούς μας
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'Ιπποκράτης

'Υ στάνης

'Ιπποκράτης

'Υ σ τ ά ν η ς

'Ιπποκράτης

'Υ σ τ ά ν η ς

'Ιπποκράτης
'Υ σ τ ά ν η ς

'Ιπποκράτης

'Υ στάνης

'Ιπποκράτης

Ύ στάνης 
'Ιπποκράτης

'Υ σ τ ά ν η ς 
'Ιπποκράτης

να λιγοστέψη το κακό, νά σταματήση, 
προτού θρηνήση άνεπανόρθωτα ή ’Ασία.

: Άλλά γιατί το στράτευμα μαζεύτηκε 
καί πάει πρός την Εύρώπη;

: 'Η προσταγή τοΰ βασιλιά λόγος βαρύς, 
κι’ ή ύπόληψη τοΰ περσικοΰ τοΰ κράτους 
άπάνω άπ’ ολα. Κι’ είναι ό γδικιωμός 
μεγάλη δύναμη κίνητρα.
Κι’ ή έξουσία σάν άπλωθή παντοΰ 
ειρήνη βέβαιη βασιλεύει.

: 1 ποταγή τοΰ Ελληνικού μας χώρου 
στόν περσικό ζυγό ζητάει ό βασιλιάς σας;

: Τή φιλικήν ύποταγή χωρίς τό σκοτωμό, 
τήν πυρκαγιά καί τήν έρήμωση.
Σοφία θαρρώ τήν τέτοια ύποταγή.

: Και μέ καλεϊ νά σώσω τοΰτο τον στρατό 
πού θά ρημάξη πολιτείες άδελφικές κι’ άλλόφυλες άκόμα;

: ύερω πώς χρέος τής τέχνης σου νά σώζης 
φίλο η έχθρό, φτωχό ή έχώμενο, Έλληνα ή Βάρβαρο, 
κακό ή καλό.

: Σωστά μιλάς.
: Τότε τούς δούλους θά προστάζω 

νά κουβαλήσουνε στό σπίτι σου τά δώρα.
: Σωστά μιλάς γιά τό σκοπό τής τέχνης μας, 'Υστάνη. 

Μά πρώτο χρέος μας ό δικός μας.
Πιο πάνω άπ’ τό χρυσάφι στέκει ό τόπος μας. 
Τό δίκαιο δέν πουλώ μέ δώρα.

: ’Άν άρνηθής θά γίνη προσταγή 
τ’, οτι ώς παράκληση είπα, 
δείχνοντας σέβας γιά τήν τέχνη σου 
καί τήν καλή σου φήμη.

: ϋενε, γιά μένα προσταγή ή συνείδηση 
κι’ είναι ή συνείδηση μιά ούσία Θεοΰ. 
Δέ σώζω άνθρώπους γιά νά θανατώσουν 
μυριάδες άλλους ξένους ή δικούς μου. 
Σώζω ζωές. ’Όχι ζωές πού θ’ άφαιρέσουν άλλες. 
Συνένοχος τοΰ βασιλιά δέν γίνουμε 
κι’ άς είναι ισόθεη ή δύναμή του.

: Τότε γιατρός δέν είσαι.
- : Είμαι πολίτης άν τό θέ).ης, ξένε. 

Γιά μένα πρώτο δώρο ή λευτεριά. 
Κι’ όταν άκόμα άσκώ τήν τέχνη μου 
λεύτερα σκέφτομαι.

: Ειν’ ό θυμός κακός πάντοτε σύμβουλος.
: Διπλή έρμηνεία στό λόγο σου άποδίνω.

Εύδόκιμος

'Υ στάνης

Εύδόκιμος 
'Ιπποκράτης
Ύ σ τ ά ν η ς

Εύδόκιμος 
'Ιπποκράτης

Εύδόκιμος

'Ιπποκράτης

Εύδόκιμος

Α' Ά σ κ λ η π.

Εύδόκιμος
Χορός Άσκλη.

: Λόγοι βαρειοί σέ χώρο ειρηνικό 
διπλά βαρειοί φαντάζουν.

: Ό βασιλιάς στρατό θά στείλη στό νησί σας 
νά κάψη, νά ρημάξη, μήτε μνήμη 
γι’ αύτό νά μείνη πιά.

: Τόν κύκλο τής εύπρέπειας ξεπερνάς, ώ ξένε.
: Γύρισε, ξένε, καί στό βασιλιά σου πές τήν άρνησή μου 
: Φεύγω προσωρινά. Σάν έρθω πάλι μαΰρο δάκρυ 

δέ θά προλάβη τό νησί νά χύση, (φεύγει)
: Τήν εύστροφία σου χαίρομαι, 'Ιπποκράτη.
: Ό λογισμός μου τώρα τρέχει στό λοιμό. 

Φοβοΰμαι μή σκορπίσει τό κακό παντοΰ. 
Γιατί πολύς θά πέση θρήνος καί καϋμός.

: Σειρά μου τώρα νά σκεφτώ τήν άπειλή. 
Θά πρέπει νά μηνύσω στούς συμμάχους μας, 
στά γύρω μας νησιά καί στήν Αθήνα, 
πώς έξω άπό τά σύνορα καραδοκεί διπλός εχθρός: 
ό βασιλιάς μέ τό στρατό του κι ό λοιμός 
μέ τ’ άνελέητα βέλη του τ’ άθώρητα.

: Ό ψίθυρος τοΰ ισόθεου τοΰ πλατάνου 
καί τό σιγαλινό κελάρυσμα τής βρύσης, 
ϊσως τήν έμπνευση οδηγήσουν στό μυαλό μου 
καί βρώ μιά σωτηρία.

: Πάμε, λοιπόν, καθένας σέ δ,τι τάχτηκεν 
άπ’ τό Θεό καί τούς άνθρώπους.
Κι’ έσεϊς γιατροί μαθητευόμενοι, κρατήστε 
κρυφό τό καθετί πού άκούσετε μήν τάχα 
τό λαό ξαφνιάσει τούτη ή άπειλή 
κι’ άλλα δεινά μάς βροΰνε.

: Τά μυστικά έμαθα νά σέβομαι 
καί νά τά πνίγω μές τά στήθη μου.

: Πάμε, 'Ιπποκράτη, (φεύγουν)
: Άπ’ ο,τι λένε οί πιο παλιοί μας

λοιμός ξεσπάθωσε στήν ’Ιλλυρία και Παιονια 
κι’ άποδεκάτιζε άσταμάτητα τις πολιτείες. 
Πρέσβεις μέ δώρα φτάσανε στό τόπο μας 
νά προσκαλέσουνε τόν 'Ιπποκράτη γιά νά σώση 
τις χώρες τους άπ’ τό κακό.
Μά τοΰτος μάντεψε άπ’ τή φόρα τών άνέμων 
πώς ό λοιμός θά ροβολήση χαμηλά 
στήν Αττική καί στά νησιά τοΰ Αιγαίου.
Άρνήθηκε τον τόπο του ν’ άφήση 
καί μήνυσε στούς Αθηναίους τά πρέποντα 
κι’ έδώ σπατάλησε ζωή καί δύναμη
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γιά ν’ άποστρέψη το κακό. 
Καί νίκησε.

Υ στάνης

Α' Ά σ κ λ ηπ.
'Υ σ τ ά ν η ς

Α' Ά σ κ λ η π.

'Η γνώση δώρο είναι μεγάλο, 
μά ή πείρα στέκει τό δεξί της χέρι.
Μαθαίνεις σάν παθαίνης. Κι’ δ,τι πρόλαβες νά δής 
μέ τά δικά σου μάτια δύναμη στό νοΰ σου γίνεται 
κοντά στήν άλλη γνώση καί στό τάλαντο 
πού άπό γεννήσιό σου κατέχεις.
’Έτσι άπ’ τήν πείρα οδηγημένος γιάτρεψε τή θλίψη 
τοΰ βασιλιά Περδίκκα ό δάσκαλός μας 'Ιπποκράτης.
Κρατούσε τόν καρπό του, τό σφυγμό μετρώντας του 
κι’ ώς πέρασε σάν αύρα έαρινή
μιά παλλακίδα τοΰ πατέρα του ταράχτηκε ό σφυγμός στήν 

άρτηρία.
Πάθος έρωτικό βασάνιζε τόν άνθρωπο
— κι’ άς ήταν βασιλιάς!. Ποιος τάχα γλύτωσε άπ’ τό πάθος;
Κι’ ό 'Ιπποκράτης έξυπνα χειρίστηκε τό καθετί 
καί τόν κατευνασμό έφερε στ’ άνάχτορο 
καί τίς εύτυχισμένες μέρες τίς παλιές.

Χρησμός άπ’ τών Δελφών τό μαντικό πηγάδι 
τήν τελευτή τοποθετεί τοΰ δάσκαλου στή Λάρισσα.
Καί νά τό σκέφτομαι μεγάλο νοιώθω βάρος.
Θά ταξειδέψη, λέει ό χρησμός, στή Θεσσαλία 
γιά νά διδάξη στούς έκεϊ γιατρούς τήν πείρα του, 
εύχαριστώντας έτσι τό λαο τών Θεσσαλών 
πού μεσολάβησαν κι’ άπότρεψαν έπίθεση 
τών ’Αθηναίων στήν πατρική του Κώ.
ΕΙν’ άρετή μεγάλη ή άνταπόδοση.
'Ωστόσο τοΰτο δέν παρηγορεΐ.
'Π συνδρομή τοΰ δάσκαλου στήν κάθε δυσκολία 
διδασκαλία καί σιγουριά είναι.

: (μπαίνοντας)
Άντρες τής Κώ, ξαναγυρνώ μ’ ένα καινούριο λογισμό.
Ζητώ τόν άντρα πού τής πολιτείας έτούτης 
κρατά τά ήνία ύπεύθυνα 
άπ’ τοΰ λαοΰ τήν ψήφο, όπως μοΰ λέτε.

: 'Ο Εύδόκιμος τή νήσο κυβερνά.
: Παρακαλώ νά τόν φωνάξετε προσφέροντας μ’ αύτο 

σ’ έμένα έκδούλευση καί στό νησί σας σωτηρία.
: ’Άς πάει ό 'Ηρόδικος ό Κύπριος, 

ό πιό καινούριος στή σχολή μας. 
Άλλά γιατί μάς λές προσφέρνομαι τή σωτηρία 
στή νήσο μας μηνώντας νάρθει ό Εύδόκιμος; 
Κάπως λοξός ό λόγος σου.

Ύ σ τ ά ν η ς

Α' Ά σ κ λ η π.

'Υ σ τ ά ν η ς

Α' Ά σ κ λ η π.
Ύ σ τ ά ν η ς

Α7 Ά σ κ λ η π.
'Υ σ τ ά ν η ς 
Α' Άσκληπ.

Ύ σ τ ά ν η ς

Α' Άσκληπ.

'Υ σ τ ά ν η ς

Α' Ά σ κ λ η π.

'Υ σ τ ά ν η ς

Β' Άσκληπ.

'Υ σ τ ά ν η ς

Εύδόκιμος

'Υ στάνης

Εύδόκιμος

Α' Ά σ κ λ η π.

: "Οπου δέν πιάνει ό ίσιος λόγος 
οί πλάγιοι δρόμοι κι’ οί λοξοί ώφελοΰν.

: Κάλλιας ό ολόισιος λόγος κι’ ή καλή άπ’ αύτόν έξήγηση, 
παρά ή σειρά παρερμηνείες κι’ οί κίνδυνοι 
άπ’ τήν εχθρότητα πού ύψώνει ή παρεξήγηση.

: Στήν έξουσία τά. τέτοια δέ συμφέρουν.
Προστάζεις. Δέν ξηγάς τό στόχο σου.
Τά σχέδια κλώθεις στό μυαλό καί βλέπεις πώς 
σέ αίσιο πέρας θά τά φέρης.

: Παράνομα;
: Παράνομο δέν ξέρει ή έξουσία.

Το καθετί της νόμος είναι.
: Δέ συμφωνώ.
: Τοΰ λαοΰ τή γνώμη δέ ρωτάει ή έξουσία.
: Τότε γιατί ζητάς τό σέβας τοΰ λαοΰ, 

τό μόχθο του καί τή ζωή του γιά ύπεράσπιση;
: ’Ετούτα τών Ελλήνων είναι ιδέες, 

καί πάμε έμείς ή ’Ασία νά τίς σαρώσουμε 
νάρθή ξανά ή ειρήνη.

: 'Υπεροψία μιλά στό λόγο σου.
Οί Θεοί άκοΰνε κι’ έρχονται στήν ώρα τιμωροί.

: Οί Θεοί τούς δυνατούς τής γής έτάξανε 
γι’ άντιπροσώπους των.

: Μή βλαστημάς, ώ ξένε.
'Π ύπομονή μιάν ώρα ύποχωρεί 
κι’ ή οργή άσυγκράτητα ξεσπάει.

: 'Η νιότη πάντα δύναμη δέν είναι.
Κάλλιο τή γλώσσα νά κρατήτε
παρά κακά πού θά σάς βρούν νά κλαϊτε πιό ύστερα.

: 'Ο Εύδόκιμος, πού φτάνει τώρα, 
τήν πρέπουσα θά δώση άπάντηση στό λόγο σου 
τόν ύπεροπτικό.

: Κάλλιο νά κράταες τή σιωπή σου.
Φίλους γεννά ή σιγή.

: (μπαίνοντας) Ξένε, πολύ νωρίς ξαναγυρίζεις.
Στ’ αύτιά άντηχοΰνε άκόμα οί άπειλές σου.
"Οταν τό θάρρος φτάση πιά στο θράσος 
τήν άκοή ένοχλεί.

: Γ»ά τό καλό τοΰ τόπου θέλησα, ώ Εύδόκιμε, 
καινούρια πρόταση νά κάνω.

: Μές τά όρια τής εύπρέπειας 
μπορεί ό καθένας νά μιλά.

: Π ράμμα πού δέν τ’ άπόδειξε μ’ έμένα συζητώντας.
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Εύδόκιμος

Α' Ά σ κ λ η π. 
‘Υ στάνης

Εύδόκιμος

‘Υ σ τ ά ν η ς

Εύδόκιμος

' Υ*  σ τ ά ν η ς

Εύδόκιμος

'Υ στάνης

Εύδόκιμος

'Ιπποκράτης

: 'Η νιότη δεύτερη μίλα. 
Πρώτα ή εύθύνη καί τά χρόνια.

: Σιωπώ, σειρά προσμένοντας.
: Προσφέρω δώρα μέ χρυσάφι καί πραμμάτεια 

καί συμμαχία μέ ύπογραφές, 
άν τό νησί παραχώρηση θελητά ή άθέλητά του 
τον 'Ιπποκράτη.

: Νάρθη ό λαός νά παραδώση στούς βαρβάρους 
δεσμώτη αύτό πού τοΰ χρωστάει ύγεία καί φήμη; 
Ξένε, τό Δία φοβάμαι άλ?.οιώς θά σέ σφαλνοΰσα 
στις φυλακές νά ρέψης.

: ’Απάντηση ασυλλόγιστη μου δίνεις.
"Οσο γιά τή φοβέρα σου θαρρώ πώς παιδικά 
πλάθεις άστεία.
Σταλμένος είμαι άπό τό βασιλιά κι’ άπ’ εξ<ο άπ’ τό νησί σας 
καράβι καρτερά.
Τά μέτρα πήραμε γιά κάθε άντίξοη μας περίσταση.
'Η σύλληψή μου θά σημαίνη ξέσπασμα πολέμου 
κι’ ώς νά σκεφτής, τό μήνυμα θά πάρη ό βασιλιάς 
κι’ ώς νά έτοιμάσης τις φρουρές σου στά παράλια 
μυριάδες τά καράβια μας θά ζώσουν τό νησί.

: Τό δίκιο πάντα προστατεύει, 
κι’ ό πόθος της καρδιάς.

: Λόγια φτωχών σέ δύναμη καί πλούτη 
τά λόγια σου.
Σούφρονα θά σέ λόγιζα άν θελήσης 
τήν πρότασή μου ψύχραιμα νά ύπολογίσης. 
’Άν θέλης κάλεσε τή σύναξή σας νά σκεφτή 
κι’ άλλων τις γνώμες νά γροικήσης κι’ ίσως 
μπορέσεις μ’ άλλους νά μοιράσης τήν εύθύνη, 
άν είναι εύθύνη νά παραχώρησης λίγο χρόνο 
τόν 'Ιπποκράτη.

: Τή λευτεριά τοΰ κάθε μας πολίτη δέ μπορεί 
νά τή στερήση ή σύναξη χωρίς νά ύπάρχη λόγος 
βαρύς. Νά πούμε προδοσία κι’ άσέβεια. 
’Εγώ θεωρώ πατρίδας προδοσία άν φύγη 
άπό τόν τόπο ό 'Ιπποκράτης, άψηφώντας 
τόν κίνδυνο νά κατεβή ό λοιμός στά μέρη μας 
κι’ αύτός νά λείπη θελητά του ή θελητά μας.

: 'Υπόθεση ’ναι ότι ό λοιμός θά κατεβή ώς έδώ. 
Μά σίγουρη είναι ή άπειλή πολέμου ενάντιά σας. 
Διαλέξετε άπ’ τά δυό.

: Ξένε, τόν 'Ιπποκράτη δέ σοΰ παραδίνω.
Πάρε τά πλούσια δώρα σου καί πές στό βασιλιά σου. ..

: (μπαίνοντας) Πώς πρώτο χρέος μας ό δικός μας, 
πιο πάνω άπ’ τό χρυσάφι στέκει ό τόπος μας.

Εύδόκιμος

'Υ σ τ ά ν η ς

'Ιπποκράτης

'Υ σ τ ά ν η ς

Ιπποκράτης

Εύδόκιμος 
'Ιπποκράτης

Εύδόκιμος 
'Ιπποκράτης

Α' Ά σ κ λ η π. 
Εύδόκιμος

'Ιπποκράτης

Α' Ά σ κ λ η π.

Εύδόκιμος 

'Ιπποκράτης

: Στήν ώρα φτάνεις, ώ 'Ιπποκράτη, 
ν’ άκούσης άπρεπες προτάσεις 
καί μόνος τήν άπάντηση νά δώσης.

: ’Άς πέσει δ θάνατος στόν τόπο σας 
μέ τήν οργή τοΰ βασιλιά.

: Εύπρέπεια στήν άπρέπεια 
καί καλωσύνη στήν έχθρότητα. 
Ζημιά άπ’ αύτό δέ θάχης.

: ’Αναχωρώ. Κι’ ας δοΰν τά μάτια μου 
στερνή φορά τόν τόπο τοΰτο 
πού θά ξεγράψη ή μάνητα τοΰ βασιλιά 
μ’ άστροπελέκι.

: Καλό ταξείδι, ξένε, κ’ οί Θεοί 
άνεμον ουριον άς φυσάνε στά πανιά σου. 
Κι’ ή σωφροσύνη σκέψη δεύτερη άς κατέβη 
στά έξοργισμένα φρένα σου.
Καί τώρα, Εύδόκιμε, νά βρούμε κάποια λύση.

: Λύση γιά ποιό;
: Τις άπειλές φοβάμαι τών βαρβάρων.

Τή φόρα τών άνέμων μελετώ καί βλέπω 
άνέγγιχτο τόν τόπο μας άπ’ τό λοιμό.

: Θάρρος μοΰ δίνει ή πρόγνωσή σου.
: Γι’ αύτό τόν λόγο σκέφτηκα ν’ αύξήσω

τή φήμη της σχολής, μαζεύοντας καινούρια γνώση
δση κατέχει ή Αίγυπτος καί τάλλα μέρη τής Ελλάδας.
Στή Θεσσαλία στερνά θά μείνω λίγο χρόνο 
νά μελετήσω τά προβλήματα τών Θεσσαλών, 
σ’ ό,τι μπορώ νά τούς συνδράμω.

: ’Αρχίζει ν’ άληθεύη δ δελφικός χρησμός.
: Τέτοιο ταξείδι, αισθάνομαι, καιρούς πολλούς κρατάει.

Θά μείνη άκέφαλη ή σχολή καί τό ίερό;
: Ό Θεσσαλός κι’ δ Δράκωντας, οί γυιοί μου, θά διδάσκουν 

κι’ δ Πόλυβος, γαμπρός μου άπό τήν κόρη.
Μελέτησα τό καθετί, κατέταξα τά πάντα.
Ό ’Ασκληπιός, Θεός τής Τέχνης μας. άς ρίχνει πάντα 
καλόβολο τό βλέμμα στδ νησί μας.

: Τρέμω τήν ώρα πού χωρίζει δ μαθητής 
άπ’ τό σοφό του δάσκαλο.

: Πάθη πολιτικά συχνά μάς σπρώχνουν 
σέ λόγους άπρεπους.

: 'Η στάση σου μάς δείχνει τήν δρθοφροσύνη σου 
καί τήν άγάπη σου πρός τήν πατρίδα.
’Άς μή μιλάμε γιά στιγμές άδυναμίας.
Νά έτοιμαστώ γιά τό μεγάλο μου ταξείδι 
θαρρώ πώς είναι πιά ώρα.
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Χορός Άσκληπ:

Στον ’ίσκιο του πλατάνου θ’ άποχαιρετήσω 
τούς μαθητές. Καί στο καράβι έσένα, Εύδόκιμε, 
εύδόκιμη ζωή παρακαλώντας τούς Θεούς νά σου χαρίζουν.

(ένώ φεύγουν)
‘Ο βίος βραχύς κι’ ή Τέχνη μας πολύχρονη, 
ξεφεύγει ή εύκαιρία κι’ ή πείρα άπατηλη είναι, 
δύσκολη ή κρίση....

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗ

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

’Ετούτο τό βαθύ, ξέχειλο ποτάμι μέσα στην καρδιά μου 
άπό ποια βουνά, ποιο σύννεφο, ποιους υδρατμούς, ποιο κρυστάλλινο νεράκι 
μέ τί ορμή, μέ τι κροτάλισμα, μέ τί στρογγυλά βότσα - βότσαλα στόν πυθμένα 
ξεδιψά τά πετούμενα και τή νέα φύτρα, δροσίζει, πάντα τραγουδώντας πορεύεται.

Στα πάρα πέρα πλούσια λειβάδια τής μείζονος Λευκωσίας τ άλογα τών άστών 
αφήνονται καλοταϊσμένα κι εύρωστα κάτω άπό τόν αΙώνιο άνοικτό ορίζοντα 
βόσκουν, ήσυχα ρουθουνίζουν κι ή άλογίσια μυρωδιά τους ξεχειλίζει τή γής, τό χόρτο 

και τόν άέρα 
καθώς, άλοίμονο και τά φύλλα τής μουριάς πού μας έφιλοξένησε εκείνο τό άλησμόνητο 

μακρυνό καλοκαίρι.

Και τ άνυδρο τ’ όνειρο, τό πικρό, τό άποκοιμισμένο στό άρραγές κρύσταλλο του 
κι ή μαρτυρία στοχαστικά κρατημένη άπό τήν πρώτην άβαθη όψη 
μά πέρα ή έκρηξη και τό μαρτύριο κι ό φόβος γιά τήν άτελεύτητη σιωπή.

Τί όχθες πλατειές και τί βάθος, τί πέτρες, τί όγκο νερού και τί πάθος γιά φλοίσβο 
αύτό τό ποτάμι 

— ποτάμι μου — 
ξενυκτούμε, πορευόμαστε, τό ίδιο πάντοτε φεγγάρι μάς κρατάει συντροφιά 
τις νύκτες πού άπό μόνα τραγουδάμε.

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΗ

Γ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Ο ΦΑΟΥΣΤ ΚΑΙ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΝΘΡωΠΟΣ
(Διάλεξη)

Ό Faust, ενα δράμα του Goethe, εϊναι άιτό τά μεγαλύτερα έργα τής παγ
κόσμιας λογοτεχνίας. Θέμα του είναι ό αιώνιος άνθρωπος σέ τέτοια προβλή- 
ματά του και κατά τέτοιο τρόπο, πού έχει άξίαν πέραν άπό τόν χρόνο πού δη- 
μιουργήθηκε κι’ έξω άπό εθνικά ή πολιτικά σήνορα. Μιά ερμηνεία του είναι 
καί εύκολη καί δύσκολη· εύκολη γιατί, άπό τόν πλούτο του περιεχομένου του, 
όλο καί κάτι μπορεί νά πή κανείς, δύσκολη όμως γιατί τό νόημά του είναι βαθύ, 
τά προβλήματά του πάντα καίρια, ή κατανόησή του άπαιτεϊ γνώσεις πάμ- 
πολλες. Τό κύριο πρόσωπο του έργου, ό Dr Faust εϊναι ό μεσαιωνικός άν
θρωπος μέ τή δίψα του γιά ζωή καί γιά γνώση, ταιριάζει όμως νάναι κι’ ό ση
μερινός άνθρωπος, ό δοσμένος στήν τεχνική, όπως εκείνος δόθηκε στη μαγεία 
καί στόν διάβολο.

Δημιουργός του Faust εϊναι ό Goethe ένας άπό τις μεγαλύτερες πνευμα
τικές φυσιογνωμίες όλου του κόσμου, σ’ όλες τίς εποχές. ΤΗταν ποιητής, φιλό
σοφος, επιστήμων, διοικητικός λειτουργός. Πρόβαλε θεωρίες γιά τήν τέχνην, 
γιά τήν παιδεία, εργάστηκε άκούραστα γιά τό θέατρο καί γιά τό εθνικό θέατρο 
τής Γερμανίας. Σάν λογοτέχνης - ποιητής έγραψε λυρικά ποιήματα, μπαλάν
τες, νουβέλλες, διηγήματα, μυθιστορήματα, δράματα, έπος, τραγωδίες. ’Άν
θρωπος εξαιρετικά δραστήριος καί δημιουργικός, δέν εϊχε, όπως λέγει ό ’ίδιος, 
σ’ όλη τή ζωή του περισσότερες άπό 4 βδομάδες ξεκούραση. Μαζί μέ τόν 
Schiller κατώρθωσε νά προβάλη καί νά έπιβάλη διεθνώς τήν Γερμανική λογο
τεχνία. ’Αποκορύφωμα αύτής τής δημιουργίας άποτελεϊ ό laust.

Χαρακτηριστικά τής σημασίας πού κι’ ό ίδιος άπόδινε σ’ αύτό, εϊναι τα λό
για του πρός τόν Eckermann, μόλις τό τελείωσε : «Την ζωήν μου απο δω και 
πέρα μπορώ νά τήν θεωρήσω τώρα πιά σάν καθαρό δώρο καί μου εϊναι βασικά 
τέλεια άδιάφορο, άν καί τί θά δημιουργήσω άκόμη». Ό Faust άπασχόλησε 
τόν Goethe κατά διαστήματα πάνω άπό 60 χρόνια. Γιά νά καταλάβουμε 
καλά αύτό τό έργο χρειάζεται γνώση σέ βάθος καί πλάτος του ’ίδιου του Goe
the, τής άρχαιότητας, τής πνευματικής ζωής τής Εύρώπης τόν Μεσαίωνα, 
κατανόηση τής θέσης του ποιητή άπέναντι στή φύση, στο Θεο, εξεταση τών 
μεταπτώσεων καί περιπετειών τής ζωής του, γιατί, άς τό πούμε προκατα
βολικά, ό Faust εϊναι σέ πολλά σημεία ό ίδιος ό ποιητής. Κατά τίς στατιστικές 
ό Faust διαβάστηκε περισσότερον άπό όλα μαζί τά δράματα του Schiller· 
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καί ό Schiller έγραψε πολλά δράματα κι’ είναι ό μεγαλύτερος δραματικός συγ
γραφέας τής Γερμανίας.

Ποιος ήταν όμως αύτός ό Faust κι’ άπό πού πήρε τήν ιστορίαν του ό Goe
the γιά νά γράψη αύτό τό δράμα ; Ό Δρ. ’Ιωάννης Faust είναι πρόσωπον Ιστο
ρικό, παλιού γερμανικού μύθου, πού φτάνει πίσω ώς τήν εποχή τής θρησκευ- 
καΐ ό Schiller έγραψε πολλά δράματα κι’ είναι ό μεγαλύτερος δραματικός συγ- 
ρικό, παλιού γερμανικού μύθου, πού φτάνει πίσω ώς τήν εποχή τής θρησκευ
τικής μεταρρύθμισης. Γιά πρώτη φορά δημοσιεύτηκε σέ μιά φυλλάδα στά 
1587 άπό κάποιον Spiess στη Φραγκφούρτη. Είναι ένας μύθος πού παρου
σιάζει όμως ανθρώπινες μορφές πραγματικές, πού έχουν γίνει σύμβολα καί πού 
εκπροσωπούν αινίγματα, άμαρτήματα, κατορθώματα, όνειρα, μεγάλα προ
βλήματα τής άνθρώπινης ψυχής. Είναι μύθος κοσμογονικός. Τά πρόσωπα 
αύτών τών μύθων δέν τά θέλουμε βέβαια ιστορικά, γιατί τότε περιορίζονται 
καί γιατί τά προβλήματα πού καταπιάννονται δέν είναι νά λυθούν άπό ιστο
ρικά πρόσωπα. Τούς θέλουμε Τιτάνες, δαιμονικές φύσεις, όπως ήταν ό Προ
μηθέας ή οί μεγάλοι εξερευνητές, επαναστάτες, μεταρρυθμιστές. Τέτοιος ήταν 
κΓ ό Faust.

Γιά τήν ιστορικότητα τής ύπαρξής του ύπάρχουν άξιόπιστες καί πολλές 
μαρτυρίες, είτε άνθρώπων πού τόν γνώρισαν είτε Πανεπιστημίων, όπου σπού
δασε ή έδρασε. Κατά τή λαϊκή αύτή φυλλάδα σπούδασε Θεολογία ό Faust, 
μετά όμως τήν έγκατέλειψε κι’ άσχολήθηκε μέ τή μαγεία, γνώρισε πολλούς 
όμοιους μ’ αύτόν κι’ άπόκρυφα βιβλία καί σύμβολα. Ύστερα σπούδασε ιατρι
κή, έγινε διδάκτωρ καί θεράπευε κόσμον μέ βότανα καί μέ μαγείες. τΗταν κυ
ριευμένος άπό άκόρεστη δίψα γιά μάθηση καί γνώση. ’Ήθελε νά γνωρίση τό 
παν, τά αίτια τ’ ούρανού καί τής γής καί γιά νά τό έπιτύχη έγκατέλειψε τό 
Θεό καί συμμάχησε μέ τόν Σατανά. Είναι δηλ. κι’ αύτός σάν ένας ξεπεσμένος 
άγγελος, ένας τιτάνας ή Εωσφόρος.

Μέ τόν Σατανά συζητεϊ γιά τά μεγάλα προβλήματα τού κόσμου, γνωρίζει 
όλα τά μεγάλα πνεύματα τής κόλασης, ταξιδεύει στ’ άστρα καί σ’ όλες τις με
γάλες πόλεις τής Εύρώπης, ονομάζεται άστροθεάμων. Καλεί άπό τόν 'Άδη 
μεγάλα πνεύματα στή γή, τόν Μ. ’Αλέξανδρον, τήν ώραίαν Ελένην, τούς ή- 
ρωες τού Τρωικού πολέμου. Στό τέλος τής ζωής του, δηλ. 24 χρόνια μετά 
τήν συμφωνίαν, όταν είναι νά τού πάρη ό Σατανάς τήν ψυχήν, αύτός συμβου
λεύει τούς φίλους του νά τόν συγχωρήσουν καί νάναι πιστοί στόν Θεό. Τήν 
άλλη μέρα οί σπουδαστές του - γιατί ήταν καί καθηγητής, - βρήκαν τά μυαλά 
του καί τά δόντια του σκορπισμένα στό δωμάτιό του. Ό Σατανάς τόν σκό
τωσε κτυπώντας τον στούς τοίχους καί πήρε τή ψυχή του.

Ή φυλλάδα αύτή μεταφράστηκε σέ πολλές γλώσσες, έφτασε δέ καί στήν 
’Αγγλία, όπου ό Chr. Marlow δραματοποίησε τό περιεχόμενό της. Ό Faust 

τού Marlow είναι ό άνθρωπος τής ’Αναγέννησης, ό άσυγκράτητος, πού ζητεί 
τήν άπεριόριστη γνώση, πολεμά τόν σχολαστικισμό τής εποχής του, βλέπει 
διαρκώς νέους ορίζοντες καί συμμαχεί, γιά μιά πλατειά γνώση, μέ τόν Σατανά. 
Ό Marlow θέλει ίσως νά ένσαρκώση στόν Faust τόν άνθρωπον τής δύναμης 
πού τού φέρνει ή γνώση, όπως τήν πίστευεν ό Bacon.

Τό ίδιο θέμα, τόν Faust, πραγματεύεται τόν 18ον αιών, ό Lessing στήν 
Γερμανία. Στό Lessing μάλιστα γιά πρώτη φορά σώζεται ό Faust άπό τό 
θεό, ένώ στούς άλλους τόν κερδίζει, έστω καί μετανοημένον ό Σατανάς. ’Αλη
θινά μεγάλο έργο τόν έκαμε ό Goethe, γιατί είχε κι’ ό ίδιος κάτι πού χρειαζόταν 
αύτό τό θέμα, ήταν φαουστικός άνθρωπος. Αύτά τά προηγούμενα έργα γνώρι
σε ό Goethe άπό τό κουκλοθέατρο, πού πολύ τό άγαπούσε καί σύντομα άρχισε 
νά τόν άπασχολή. Σάν μεγαλοφυΐα πού ήταν, έφτιαξε ένα έργο εντελώς νέο, 
πλούσιο μέ βαθύ περιεχόμενο.

Πρόσωπα τού έργου είναι ό Faust, ό Μεφιστοφελής, ή Μαργαρίτα, μιά φίλη 
της, ό άδελφός της, ένας υπηρέτης τού Faust, πέραν τούτων φοιτητές, άπλοϊκός 
κόσμος, μάγισσες, δαίμονες, πνεύματα, άρχαϊοι φιλόσοφοι, μυθολογικά πρό
σωπα, ζώα, φυτά κ.ά. κ.ά. Τόπος δράσεως είναι ό ούρανός καί ή κόλαση, τό 
δωμάτιο τού Faust, ό εύρύς κόσμος, ή Ελλάδα - κλασσική καί σύγχρονη - 
άγνωστα μέρη, ό "Αδης κ.ά. Χρονικά τό έργο εκτείνεται ώρισμένα χρόνια, μάς 
μεταφέρει όμως άπό τήν άρχαία εποχή ώς τούς άγώνες τών Ελλήνων στό Με
σολόγγι. Τό Α' μέρος άποτελεϊται άπό 4.600 στίχους· αύτό είναι τό πιο γνω
στό, αύτό άνεβάζεται στό θέατρο, στόν κινηματογράφο, αύτό μελετάται κυρίως 
κι’ αύτό εννοώ βασικά σ’ αύτή τήν άνάλυση. Τό Β' μέρος άποτελεϊται άπό 
7.500 στίχους είναι πολύπλοκο, δύσκολο γιά παράσταση καί δυσκολώτερο 
στήν κατανόηση.

Περιεχόμενο : Στήν άρχή ύπάρχει μιά άφιέρωση — χαιρετισμός στίς μορφές 
τού έργου πού έγραψεν ό ποιητής πρό ετών καί θυμάται τήν άγάπην καί τήν 
φιλίαν προηγουμένων ετών. Μετά έρχεται ένας πρόλογος ό «Πρόλογος στό 
θέατρο», δέν είναι όμως μονόλογος άλλά γίνεται άπό 3 πρόσωπα, τόν Ποιητήν, 
τόν Κωμικόν καί τόν Διευθυντήν τού Θεάτρου. Ή καθ’ αύτό ύπόθεση όμως 
άρχίζει μέ ένα επόμενον πρόλογον τόν «Πρόλογον στόν Ούρανόν» μέ πρόσωπα 
τόν Θεόν καί τόν Σατανάν. Ό Σατανάς δηλ. ό Μεφιστοφελής ζητεϊ άπό τόν 
Θεόν τήν άδειαν νά δοκιμάση τόν Faust καί καυχάται ότι θά τόν κάμη νά φάη 
σκόνη όπως τό φίδι.

«αντός θά φάη σκόνη καί μάλιστα μέ ηδονή, 
δπως ή θεία μον, τό περίφημο φίδι».

Ό Θεός, γαλήνιος καί σίγουρος τού τό επιτρέπει βέβαιος ότι ό Σατανάς θά 
χάση καί θ’ άναγκαστή ντροπιασμένος νά όμολογήση ότι :

«ένας καλός άνθρωπος μέσα στή σκοτεινή τον τάση 
συναισθάνεται καλά τόν αληθινό τον δρόμο».
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’Ακόμη μας λέει καί κάτι άλλο πολύ σημαντικό γιά τό όλο έργον ό Θεός 
αμαρτάνει ό άνθρωπος εφ’ δσον αγωνίζεται και μοχθεί.

Μετά αρχίζει τό κυρίως έργο, άφοΰ μαντέψαμε πιά τήν εξέλιξη. Ό Faust, 
ένας μεγάλος σοφός, απογοητευμένος μονολογεί στό δωμάτιό του, πώς τίποτε 
ό άνθρωπος δέν μπορεί νά μάθη. Τίποτε δέν μπορεί νά τόν ίκανοποιήση.

Καί βλέπω πώς δέν μπορούμε τίποτε νά γνωρίσουμε 
αυτό πάει νά μοΰ κάφη ολωσδιόλου την καρδιά.

Γι’ αύτό παραδίδεται στή μαγεία «μήπως έτσι τοϋ φανερωθούνε κάποια μυ
στικά». Βρίσκει ένα παληό βιβλίο τής μαγείας τό βιβλίο του Νοστραδάμου 
καί προσκαλεϊ μέ έξορκισμούς τό πνεύμα τής γής, γιατί νοιώθει σ’ αύτό ικανο
ποίηση :

μέ θύελλες ν3 άντικτυπηθώ
και στούς τριγμούς τού ναυαγίου νά μή δειλιάσω. 
αισθάνομαι την καρδιά μου δλη δοσμένη σέ σένα!
Πρέπει νά φανερωθής’ Πρέπει! Κι ας στοιχίση τή ζωή μου.

’Αμέσως όμως μετά, σάν τό πνεύμα παρουσιάζεται, τρομάζει κι’ άπογοητεύ- 
εται, δέν μπορεί ν’ άντικρύση τό πνεύμα, προπαντός όταν εκείνο τόν προκαλή 
καί τόν προσβάλλη :

Πού είναι τό στήθος πού μέσα του έπλασε τόν κόσμο; 
πού είσαι, Φάουστ, πού ακόυσα τον ήχο τής φωνής σου;
3Εσύ πού ώρμοϋσες σέ μένα μ3 δλες τις δυνάμεις σου 
τρομάζεις ώς τής γής τά τρίσβαθα, 
ένα σκουλήκι, πού μαζεύεται δειλά στο δρόμο του;

Ό Faust παίρνει ξανά δύναμη καί μή άπαρνούμενος τόν τιτανισμόν του φωνάζει 
3Εγώ είμαι, είμαι ό Φάουστ, είμαι δμοιος μέ σένα.

άπαγοητεύεται όμως άπό τή νέα άπάντηση τού πνεύματος, πού τόν συντρίβει 
Μοιάζεις μέ τό πνεύμα πού εσύ νοιώθεις, δχι μέ μένα».

καί ξεσπά τότε άγρια :
Οχι μέ σένα; Μέ ποιόν λοιπόν;

3Εγώ εΙκόνα τού Θεού και δέν μοιάζω ούτε μέ σένα;

Σ’ αύτή τή στιγμή τόν διακόπτει ό ύπηρέτης του ό Wagner, ένας τύπος τού 
ξηρού σχολαστικού λογίου, πού δέν καταλαβαίνει τίποτε άπό τά προβλήματα 
τού άνθρώπου. Είναι άνθρωπος χωρίς ψυχή γι’ αύτό κι’ ό Faust τόν συμ
βουλεύει :

Δ ροσισμό ποτέ δέν θά βρής
αν δέν σού άναβρύση άπό τήν ψυχή σου τήν ίδια.
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Μόλις φεύγη ό Βάγνερ ξαναφέρνει ό Faust τήν άτμόσφαιρα τών πνευμάτων 
πού τή μόλυνε ό ύπηρέτης του καί πέφτει σέ νέα συλλογή κΓ άπογοήτευση. 
Μονολογεί :

Μέ τούς Θεούς δέν μοιάζω! Πολύ βαθειά το έχω νοιώσει 
μέ τό σκουλήκι μοιάζω πού τή σκόνη αναδεύει 
πού, καθώς τρέφεται μέσα στή σκόνη, 
τού διαβάτη τό βήμα τ3 αφανίζει μαζί καί τό θάφτει».

Ξαφνικά βλέπει σ’ ένα ράφι μιά φιάλη μέ δηλητήριο κι’ άποφασίζει ν’ αύτο- 
κτονήση. Χαιρετίζει τή φιάλη καί προτρέπει τόν έαυτό του ν’ άφήση αύτή 
τή ζωή καί νά τραπή σέ δράση στούς κόλπους μιας άλλης μακράν άπό τόν ή
λιο.

3Εδώ είναι ή στιγμή, ν3 απόδειξης μέ έργα, 
δτι ή ανδρική άξιοπρέπεια δέν υποχωρεί εμπρός στό ύφος τών Θεών 
3Αποφάσισε νά κάμης αύτό τό βήμα μέ χαρά, 
έστω κι άν κινδυνεύης νά πέσης στό μηδέν.

"Οταν τό παίρνη όμως στό χέρι του κι’ εϊν’ έτοιμος νά τό πιή, άκούει τις καμ
πάνες τής ’Ανάστασης κι’ άναστάσιμους ύμνους καί μετανοιώνει.

Μετά βγαίνει ένα περίπατο μέ τόν Βάκνερ στήν πόλη, όπου οί άνθρωποι 
τού δείχνουν τήν εκτίμησή τους μέ κάθε τρόπο, γιατί αύτός μαζί μέ τόν πατέρα 
του, τούς βοήθησαν τόν καιρό μιας επιδημίας. Έκεϊ στήν έξοχή τούς άκολουθεϊ 
άπό μακρυά ένας παράξενος σκύλος μέχρι καί στό σπουδαστήριό του. Ή φύση 
πάντως τόν έχει ήρεμήσει, τού κατασίγασε τά πάθη.

«3 Αποκοιμήθηκαν τώρα οί άγριες ορμές 
μέ κάθε αχαλίνωτη δράση.
Ξυπνάει ή αγάπη πρός τούς άνθρώπους, 
ή αγάπη πρός τόν Θεό τώρα ξυπνάει.

Ό σκύλος άρχίζει νά τόν ένοχλή· ό Faust χρησιμοποιεί διάφορους έξορκι- 
σμούς χωρίς άποτέλεσμα όμως, γιατί τό ζώον μέσα σέ διάφορους μετασχημα
τισμούς γίνεται άνθρωπος, ό Μεφιστοφελής δηλ. ό Σατανάς πού συστήνεται 
μάλιστα σάν

"Ενα μέρος άπό τή δύναμη εκείνη 
πού πάντα θέλει τό κακό καί πάντα κάνει τό καλό 

δηλ. λέει καθαρά : είμαι τό πνεύμα πού πάντα άρνεϊται.

Άπό ένα σύντομο διάλογο φαίνεται πώς ό Μεφιστοφελής κρυφάκουε καί ξέρει 
τις άνησυχίες καί τις τιτανικές τάσεις τού Faust. Λέει άκόμη ότι κΓ ή κόλαση 
έχει τούς νόμους της, ώστε μπορούν νά κάμουν καί καμμιά συμφωνία. Συμ- 
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φωνοΰν όμως νά ξανασυναντηθοΰν. Ό Faust πάλιν απογοητεύεται, πάλιν 
παραπονεϊται.

Μούρχεται δάκρυα πικρά νά χύσω, 
δταν βλέπω, πώς ή ημέρα με τόν δρόμο της 
ούτε ένα πόθο δέν θά μοΰ εκπλήρωσή, ούτε ένα. 
Κι έτσι η ζωή μου είναι ένα βάρος, 
ό θάνατος επιθυμητός, ό βίος μισητός.

Αυτή η επιθυμία τοΰ θανάτου εϊναι ή αφορμή ν’ άρχίση ή συμφωνία μέ τόν 
Σατανά. Ό Μεφιστοφελής θά ύπηρετή έδώ στή γή τό Faust, σ’ ότι τοϋ ζη- 
τησει, κι ο Faust θα καμη το ίδιο στόν άλλο κόσμο δηλ., όπως λέμε, τοΰ πουλεϊ 
τήν ψυχή του. Ό Μεφιστοφελής υπόσχεται : «θά σοΰ δώσω ο,τι κανείς ακόμα 
άνθρωπος δέν είδε», γυναίκες πλούτη, έξουσίες, άγνωστους κόσμους κ.ά. Ό 
Faust εϊναι διατακτικός κατ’ άρχήν, γιατί άλλα ποθεϊ

Τί θά μοΰ δώσης εσύ, φτωχέ διάβολε;
Τό ένοιωσε ποτέ ένας δμοιός σου;
Τό πνεύμα τού άνθρώπου στήν υψηλή του προσπάθεια;

Ο Μεφιστοφελής όμως διαθέτει όλους τούς θησαυρούς κι’ ό Faust δέχεται καί 
λέγει τόν τελευταίο λόγο :

"Άν έγώ είπώ σέ κάποια στιγμή:
Σταμάτα λοιπόν, είσαι τόσο όμορφη 
Τότε μπορείς νά μέ ρίξης σέ δεσμά.

δηλ. άν σέ μιά στιγμή ικανοποιηθώ άπόλυτα τότε μέ κερδίζεις, τότε άς πέση ό 
δείκτης. Κλείει ή συμφωνία, γίνεται καί έγγραφο, πού υπογράφεται μέ μιά 
σταγόνα αϊμα.

Άφοΰ λοιπόν ώς τώρα ό Faust άπέτυχε, θά ριχτή στίς ήδονές, θ’ άφήση 
τίς γνώσεις, θά δοθή στό βούϊσμα τοΰ χρόνου.

Τό μεγάλο πνεύμα μέ περιφρόνησε 
αηδιάζω άπό καιρό μπροστά σέ κάθε γνώση 
στά βάθη τού κόσμου τών ηδονών 
ας σβύσωμε τά φλογερά μας πάθη 
ας ριχτούμε στό βούϊσμα τοΰ χρόνου 
στό κύλισμα τών γεγονότων

Κι’ άρχίζει ή μεγάλη ζωή. Περνοΰν πρώτα άπό τό ύπόγειο τοΰ Auerbach, 
μιά ταβέρνα, όπου γνωρίζουν τή διασκέδαση τών φοιτητών. Μετά οδηγεί 
τόν Faust στό μαγειριό τής Στρίγγλας, όπου τοΰ δίνει ένα άναζωογονητικό 
χυμό καί τοΰ έξάπτει τίς αισθήσεις μέ τήν εικόνα μιας γυμνής γυναίκας πού βλέ
πει σ’ ένα καθρέφτη. Ό Faust άναφωνεϊ : Γίνεται τέτοιο πλάσμα νά βρίσκεται 

στή γή. Τοΰτο δίνει άφορμή στό Σατανά νά είρωνευτή τό Θεο :
Φυσικά, δταν ένας Θεός έξη ημέρες κοπιάση 
και ό ίδιος στό τέλος εύγε, έπιφωνήση, 
τότε γίνεται κάτι τής προκοπής.

Ιανανειωμένος ό Faust βγαίνει έξω στον κόσμο πετώντας πάνω στον μαν
δύα τοΰ Μεθιστοφελή. Βλέπει μιά μικρή όμορφη, σεμνή κοπέλλα νά βγαίνη 
άπό τό έξομολογητάριο κι’ άπαιτεϊ άπό τόν Μεφιστοφελή νά τόν όδηγήση 
στό δωμάτιό της. Ό Μ. έχει ένδοιασμούς γιατί αύτή εϊναι δύσκολη, εϊναι μι
κρή, εϊναι τής θρησκείας, ό Faust όμως τοΰ ύπενθυμιζει τη συμφωνία τους καί 
τόν άπειλεϊ ότι θά τήν διαλύση κι’ έτσι έκεϊνος ύποχωρεϊ. Ή γνωριμία μέ τή 
Μαργαρίτα, έτσι λεγόταν ή κοπέλα, καταλήγει σέ καταστροφή. Γιά νά δεχτή 
τό Faust στό δωμάτιό της δέχεται νά δώση στή μητέρα της κάποιο ύπνωτικό 
άπό τό όποιο όμως έκείνη πεθαίνει. Δοκιμάζει ή ίδια πολλές ντροπές, όταν 
μαθεύεται στήν πόλη πώς εϊναι έγκυος. Ό άδελφός της στήνει καρτέρι στόν 
Faust νά τόν έκδικηθή, αύτός όμως μέ τή βοήθεια τοΰ Μεφιστοφελή τόν σκο
τώνει. Μετά ή ίδια, όταν γεννά, πνίγει τό παιδί της καί τήν κλείνουν στή φυλακή.

Ύστερα άπ’ όλη αύτήν τήν ιστορία ό Faust εϊναι στενοχωρημένος, δέν 
άνέχεται τά αισχρά ύπονοούμενα τοΰ Μ. ούτε τίς ειρωνείες του, γιατί ό ίδιος, 
παρ’ όλον πού δέν ήτο ό άρχικός σκοπός του, άγαπά τήν Μαργαρίτα καί θέλει 
νά τήν βοηθήση. Πιό μπροστά μάλιστα, ύστερα άπό τίς πρώτες συναντήσεις, 
έχει ένδοιασμούς, τά βάζει μέ τόν εαυτό του καί μέ τόν Σατανά.

dèv μούφθανε πού αγκάλιαζα τούς βράχους 
και τούς έκανα συντρίμμια
"Έπρεπε κι έκείνη τήν ησυχία νά χαντακώσω;
"Εσύ κόλαση, έζήτησες αυτό τό θύμα!
Βοήθα με, διάβολε νά συντομέψω τόν καιρό τής αγωνίας!
"Οτι είναι νά γίνη άς γίνη ευθύς!
"Άς πέση ή μοίρα της έπάνω μου 
καί μαζύ μου άς χαθή κι" έκείνη!

Στόν Μεφιστοφελή όμως δέν άρέσει πού ό Faust εϊναι έρωτευμένος καί γιά νά 
τόν κάμη νά ξεχάση, άλλά καί γιά νά γλυτώση κι’ ό ίδιος από τήν άστυνομία, 
υστέρα άπό τόν φόνο τοΰ Βαλεντίνου, τόν οδηγεί στό Blocksberg, μιά ψηλή 
βουνοκορφή, γιά τή νύκτα τής Βαλπούργης. Έδώ φτάνουν οί μάγισσες κι’ οί 
στρίγκλες γυμνές, καβάλλα σέ σκουπόξυλα μέ συνοδεία διάφορα τέρατα και 
πνεύματα τής κόλασης, ύποτακτικοί τοΰ Μεφιστοφελή καί χορεύουν καί κά
νουν όργια. Παρ’ όλ’ αύτά ό Faust δέν ξεχνά τήν Μαργαρίτα κι’ άναγκάζει 
τόν Σατανά νά τόν όδηγήση στή φυλακή, της γιά νά τήν σώσουν. Εκείνη 
έχασε πιά τά λογικά της, τραγουδά τά πάθη της, τήν ομορφιά της, τά έγκλή- 
ματά της. Στήν άρχή χαίρεται, μετά νομίζει πώς εϊναι ό Δήμιος πού πάει νά 
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τήν έκτελέση. Άρνεϊται νά τόν άκολουθήση. Θέλει νά μείνη εκεί για νά πλη- 
ρώση.

’Άν έξω είναι, τό μνήμα,
’Άν ό θάνατος προσμένη, τότε θαρθώ!
Δέν μπορώ να φύγω, δεν έχω τίποτε νά ελπίζω 
Τί ωφελεί νά φύγω; ’Ασφαλώς μέ παραμονεύουν 
Είναι τόσο φρικτό νά πρέπη νά ζητιανεύω 
και κοντά σ’ αυτά μέ συνείδηση κακή.

Ό Faust, πού κι’ αύτός τώρα συνειδητοποιεί τά εγκλήματα τον, εκφράζει 
τήν ψυχική του συντριβή μέ τά λόγια «ώ, νά μήν είχα γεννηθή». Ή Μαργα
ρίτα πάντα συναισθανόταν πώς ό σύντροφος τού Faust ήταν κακός καί τοΰ 
τώχε πεϊ κι’ άλλες φορές, ένώ εκείνος τήν καθησύχαζε. Καί τώρα τό καταλα
βαίνει καί προσεύχεται.

Θεία δίκη, παραδίνομαι σέ σένα!
Δίκη σου είμαι, πατέρα, σώσε με!

Ό Μεφιστοφελής φωνάζει τότε μέ άγρια χαρά : «Αύτή έχει κριθή», ένώ μιά 
θεϊκή δύναμη φωνάζει άπό ψηλά «Αύτή έχει σωθή». Αύτό είναι τό τέλος τής 
τραγωδίας τής Μαργαρίτας καί τό τέλος τοΰ Α' μέρους τοΰ Faust ένώ οργι
σμένη άκούεται ή φωνή τοΰ Μεφιστοφελή πρός τόν Faust : «’Έλα έδώ σέ μένα», 
πού θά τόν όδηγήση στούς σκοτεινούς δρόμους τοΰ Β' μέρους τοΰ έργου, άπό 
τό όποιον όμως, όσο βαθειά κι’ άν πέση, θά βγή, μέ τή βοήθεια τής θείας Πρό
νοιας, λυτρωμένος.

Ό Faust έχει σάν ύπόστρωμα τόν μεσαιωνικόν άνθρωπον, τόν δέσμιον τοΰ 
περιβάλλοντος, τής εκκλησίας, τών δεισιδαιμονιών τής εποχής, τοΰ φόβου 
μπροστά στό νέο, ένώ τό λογικόν του σφριγά γιά γνώσεις, γιά εϊσδυση στά 
μυστήρια τοΰ κόσμου, γιά έξοδον άπό τά δεσμά του. Πίσω άπό τόν ιστορικόν 
Faust μερικοί είδαν τόν Γαλιλαίον. Δέν είναι όμως μόνον ό άγώνας γιά γνώση. 
Είναι ή συναίσθηση τοΰ πεπερασμένου τοΰ άνθρώπου καί ή προσπάθεια νά τό 
ύπερνικήση. Ό άνθρωπος έχει τήν τάση νά γνωρίση, νά ζήση, νά πράξη 
περισσότερα καί μεγαλύτερα, άλλά δέν μπορεί, ή τάση του όμως αύτή δέν τόν 
άφήνει ήσυχον, κοντεύει νά τόν συντρίψη. ’Άν θελήση νά ξεπεράση τά σύν
ορά του μόνος του δέν μπορεί, μέ τή βοήθεια τοΰ Σατανά συντρίβεται κι’ ύπ- 
άρχει μόνο ή Θεία Χάρη γιά νά τόν σώση. Στις μεγάλες φύσεις, τις τιτανικές 
αύτή ή τάση είναι θύελλα. Μέσα στήν ψυχήν τοΰ ποιητή μας έδώ παλαίουν 
δυο δυνάμεις, τό άπειρο μέ τό πεπερασμένο. Ό Faust κι’ ό Μεφιστοφελής δέν 
είναι βασικά δυό ξεχωριστά έξωτερικά πρόσωπα, είναι δυό δυνάμεις μέσα στήν 
ψυχήν τοΰ ποιητή, ή μιά τραβά πάνω, ή άλλη κάτω. Ό ίδιος ό Faust τις 
νοιώθει πού παν νά τοΰ σχίσουν τό στήθος.

Δυό ψυχές κατοικούν, αχ, στό στήθος μου μέσα, 
η μία θέλει άπό την άλλη νά χωριστή’ 
η μιά μέ σφοδρή ερωτική ηδονή, 
πιάνεται άπό τόν κόσμο μ’ όλόσφικτα όργανα 
"Η άλλη υψώνεται μέ βία άπό τήν καταχνιά 
πρός τούς λειμώνες υψηλών προγόνων 
'Ώ, άν υπάρχουν πνεύματα στόν άέρα, 
πού άνάμεσα ουρανού και γής δεσπόζοντας κινούνται 
Τότε κατεβήτε κάτω άπό τήν χρυσή ευωδία 
καί οδηγήστε με μακρυά σέ καινούρια πολυκίνητη ζωή!

Σ’ αύτή τήν πάλη έχει άξια ό άγώνας, ή προσπάθεια, ή δράση. Ή άμαρ- 
τία, ή πλάνη, ή πτώση δικαιολογείται μόνο σάν άποτέλεσμα μιάς τέτοιας σκλη
ρής πάλης, όχι γενομένη γιά σκοπούς δικούς της. Σ’ όλο τό έργο κυριαρχεί ό 
στίχος «όποιος σφάλλει άγωνιζόμενος, αύτόν μπορούμε νά τόν σώσουμε». Ό 
Faust σώζεται, όχι γιατί συμμάχησε μέ τόν Σατανά κΓ άμάρτησε, άλλά παρ’ 
όλ’ αύτά. Γιατί προορισμός τοΰ άνθρώπου είναι ή δράση. Στήν προσπάθειά 
του ό Faust νά έρμηνεύση τό κατά Ίωάννην Εύαγγέλιο καταλήγει, ύστερα άπό 
πολλές δοκιμές, νά γράψη γιά τό «έν άρχή ήν ό Λόγος» «στήν άρχή ήταν ή 
πράξη». Παρ’ όλον πού δοκιμάζει μέ τόν Σατανά τήν ήδονή, τή διασκέδαση, 
τόν πλούτο, τήν εξουσία, τήν ομορφιά τίποτε δέν τόν γοητεύει τόσο όσο ή 
πράξη, ή δράση πού τήν γνωρίζει στό τέλος τής ζωής του. Καί είναι τότε πού 
λέγει στή στιγμή «σπάσου είσαι τόσο ώραία» δηλ. μόνον σάν τοΰ πρόσφερε 
δυνατότητα γιά πράξη ό Μεφιστοφελής, τόν ικανοποίησε. Σ’ όλη αύτή τήν 
περιπλάνηση, σ’ όλους τούς κόσμους βλέπει πώς δέν είναι ίδιος μέ τά πνεύμα
τα, πώς ή άπόλαυση εξευτελίζει, τό ώραϊο είναι παροδικό σάν γήϊνο, ή ιδέα 
δέν συμπίπτει μέ τήν πραγματικότητα. Ή πράξη είναι τό πάν όχι ή φήμη : 
«Είμαι άνθρωπος κι’ αύτό σημαίνει νάσαι άγωνιστής, λέγει άλλοΰ». Τό νά 
πράττη κανείς είναι ό πρώτος του προορισμός.

«Μόνον εκείνος άξίζει τήν ελευθερία όπως τήν ζωήν 
όποιος είναι υποχρεωμένος καθημερινά νά τήν κατακτά. 
καί περνά περιβλημένος άπό κινδύνους 
παιδικήν, άνδρικήν καί γεροντικήν ήλικίαν».

Ό Faust φαίνεται άπό μιά πρόχειρην εξέταση ισορροπημένος άνθρωπος, 
γιατί στέκεται μεταξύ τοΰ Θεού καί τοΰ Μεφιστοφελή, έχει τήν ελευθερίαν του, 
είναι ύπεύθυνος γιά τις πράξεις του κι’ εκλέγει, άκόμη καί γιά τόν τιτανισμό του, 
δρόμο. Μέ τήν παρουσίαν αύτών τών δυνάμεων κοντά του μετριέται ή δική 
του δύναμη. Τό πρόβλημά του όμως μένει άλυτο. 'Η λύση του καί στά δυό 
μέρη τού έργου είναι θεατρική, εξωτερική. Ή φωνή «έσώθη», ή όποιον άμαρ- 
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τάνει άγωνιζόμενος τόν σώζουμε», τόν ξεγελά. Εϊναι ή φωνή τοΰ άπό μηχανής 
Θεοΰ κι’ ό άπό μηχανής Θεός δέν υπάρχει πάντα στή ζωή. Ό Faust δέν μπο
ρούσε νά λύση τό πρόβλημά του παρά μέ τήν συντριβή του, άν ό ποιητής δέν 
ήθελε νά διδάξη, γιατί ήλθε σέ σύγκρουση μέ τόν εσωτερικόν του δαίμονα. 
’Έτσι συνετρίβη ό νεαρός Werther, έτσι κόντεψε νά συντριβή ό Torquoato 
Tasso στό ομώνυμο έργο χωρίς βέβαια καί νά λυτρωθή — έτσι θά συντριβό
ταν κι’ ό Wilhelm Meister, άν άκολουθοΰσε τούς πρώτους του δρόμους, έτσι 
ομολογεί πώς συνετρίβη ή Ottilia στό έργο «κατ’ εκλογήν συγγένειες», στόν 
άνυποχώρητο δρόμο ενός παράνομου έρωτα*  παρατι ονεϊται ότι έσπασε τούς 
νόμους τής φύσεώς της, δηλ. ότι αύτοαφανίζεται.

Ό Faust δέν άνέχεται καθόλου δεσμά — όπως κι’ ό σημερινός άνθρωπος — 
ούτε κι’ εκείνα άκόμη πού τοΰ συνειδητοποιοΰν τήν ελευθερίαν του. Αύτό 
όμως εϊναι ένα πάθος. Δέν εϊναι ή έλευθερία μέ τήν συνηθισμένη της έννοια, 
άλλά ή έλευθερία γιά τό άπόλυτο, τό άπεριόριστο. Κατά ένα άλλον μεγάλον 
Γερμανόν συγγραφέα τόν Kleist ή τραγωδία τοΰ άνθρώπου έγκειται στό ότι 
ξεπέρασε τήν ζωϊκήν φύσιν, έγινε άνθρωπος καί, τό κυριώτερον, έχει συνείδηση 
αύτοΰ τοΰ γεγονότος. Ό Faust ζητεί νά ξεπεράση κι’ αύτή τή νέα του φύση, 
πού καλά - καλά δέν τοΰ άνήκει. Ή τραγικότητα αύτοΰ τοΰ φαουστικοΰ 
άνθρώπου έγκειται στήν προσπάθεια τοΰ εγκλεισμού τοΰ άπειρου μέσα στό 
πεπερασμένο. Άλλ’ όμως κατά τόν άρχαϊον φιλόσοφον «καί ό ήλιος ούκ ύπερ- 
βήσεται μέτρα...».

Ό Faust λοιπόν έρχεται σέ σύγκρουση μέ τόν εσωτερικόν του δαίμονα. 
Αύτόν δέ τόν δαίμονα, κατά τόν Γίλάτωνα στήν Πολιτεία, τόν εκλέγει ό άν
θρωπος όχι, εκείνος αύτόν*  «ούκ ύμάς δαίμων λήξεται, άλλ’ ύμεϊς δαίμονα αί- 
ρήσεσθε». Μέ άλλους λόγους ό Faust έδώ δέν δέχεται τόν εαυτόν του όπως 
εϊναι. Ό άνθρωπος βέβαια γίνεται, άλλά γίνεται αύτός πού εϊναι, διαφορε
τικά βρίσκεται σέ δυσαρμονία. Κι’ ό Goethe έδειξεν όσο κανένας άλλος τόν 
άρμονικόν άνθρωπον στό μυθιστόρημά του «Τά χρόνια τής μαθητείας τοΰ W. 
Meister» καί στήν «’Ιφιγένειαν έν Ταύροις». Αύτόν τόν άνθρωπον τόν άντι- 
λαμβάνεται κι’ ό Faust λίγο πριν πεθάνη, χωρίς νά έχη γίνει ό ίδιος. "Οτι 
ό Faust θέλει νά εϊναι άλλος άπ’ αύτόν πού εϊναι τό ακούει άπό τό Πνεύμα τής 
Γής. «Μοιάζεις μέ τό πνεύμα πού έσύ κατέχεις, όχι μέ μένα». Τό ότι ό άν
θρωπος πρέπει νά δέχεται τόν εαυτόν του έτσι πού εϊναι στήν έποχή του στό 
περιβάλλον του, στις δυνατότητές του, πραγματεύεται σέ μιά μελέτη του ό 
σύγχρονος φιλόσοφος R. Guardini. Καί ό ’ίδιος ό Goethe λέγει :

«τέτοιος πρέπει νά είσαι, τόν έαντό σον 
νά τόν ξεφύγης δεν μπορείς».

Στήν άναζήτηση αύτή τού άπόλυτου, πού εϊναι τάση τής ψυχής του, ό 
Faust χάνει τήν ψυχήν του, κερδίζει ένα μέσον, άλλά χάνει τόν σκοπόν. Κι’ 

έδώ δέν συμβαίνει οτι συμβαίνει τουλάχιστον στήν «’Ιθάκη» τοΰ Καβάφη. 
Όχι μόνον δέν ύπάρχει ή ’Ιθάκη, άλλ’ ούτε οί δρόμοι δέν τόν κάμνουν πιό σοφόν. 
Ή θέση πού έπρεπε νάχε ό Faust γιά μάς τούς άνθρώπους, φαίνεται καθαρά 
στό άλλο μεγάλο έργο τού Goethe, πού άνάφερα ήδη, στό W. Meister. «Τί 
άλλο εϊναι ή μεγίστη εύτυχία τοΰ άνθρώπου στόν κόσμο, παρά νά γίνη πρά
γματι κύριος τών μέσων πού τόν οδηγούν στόν σκοπό του», έρωτά ύστερα 
άπό πολλές περιπλανήσεις ό ήρωας τού έργου.

Ό Faust όμως εϊναι τιτανικός άνθρωπος, όπως τιτανικός εϊναι κι’ ό Goethe. 
Ό Goethe όμως δέν τρέπεται σ’ αύτούς τούς δρόμους τοΰ Faust. Γιατί πι- 
οπεύει, ένώ κι’ αύτός ποθεί τό άπειρον καί τό άπόλυτον, πώς αύτό εϊναι έργον 
μιας άλλης ζωής. Εϊναι τούτο ένα αίτημα τής άθανασίας τής ψυχής. ’Αφού 
δηλ. ό άνθρωπος δηλ. ή ψυχή δέν προφτάνει έδώ νά ίκανοποιήση τούς πόθους 
της, νά πληρώση τούς σκοπούς της, εϊναι άδιανόητον νά μή συνεχίζη τοΰτο 
μετά θάνατον.

’Από τά τελευταία σημεία φτάσαμε καί στόν σημερινό άνθρωπο. Κι’ αύτός 
έχει ένα τιτανισμό. "Ενα είδος άπολύτου ζητεί κι’ ό σημερινός άνθρωπος, 
τήν λύση όλων τών μυστηρίων τής φύσης μέ σκοπόν τήν δημιουργίαν μιας 
άνώδυνης, άνετης, εύτυχισμένης, όπως λέγει, ζωής. Ζητεί τά έλιξήρια τής 
ζωής, τήν πραγματοποίηση τής αιωνιότητας άτομικά, πάνω στή γή. Τοΰτο 
εϊναι ήδη φαουστικό έστω δηλ. ή εύτυχία στή ζωή — εϊναι ζήτηση τοΰ άπο- 
λυτου, τό όποιον πρακτικοποιεϊται. Πρακτικοποιημένο όμως ήτο κι’ άπό τόν 
Faust, όταν δέν μπόρεσε νά τό λύση μέ ιίς σπουδές, μέ τήν θεωρητική γνώσιν.

Ό σημερινός άνθρωπος θέλει διαρκώς νά εϊναι κάτι πέραν άπό κείνο πού εϊναι. 
Νοσταλγεί τό άγνωστον, άγνωστες μορφές ζωής, νοσταλγεί τό παν. Αύτοί 
οί νέοι τρόποι, νέα τεχνικά μέσα πού θά τόν κάμουν νά ξεπεράση τό εϊναι του — 
μέσα καταστροφής είτε ειρήνης — τόν άπασχολοΰν διαρκώς, άκόμη κι’ ή δη
μιουργία νέας ζωής. Καί τοΰτο μέχρις ενός σημείου εϊναι φυσικό καί σ’ αύτό 
οφείλεται κάθε πρόοδος. Ό κίνδυνος όμως καί ή καταστροφή του δέν τόν τρο
μάζει. Κυριαρχεί αύτό πού θέλει, κυριαρχεί ή όρμή τής νόησης, ή δέ κατα
στροφή άν εϊναι νάρθή, άφοΰ θάρθή μετά άπ’ αύτό πού θέλει, δέν τόν ένδια- 
φέρει. Λέγει, όπως καί ό Faust «γιά τό ύστερα δέν μέ μέλλει», τόν ενδιαφέρει 
ή ζωή, τώρα.

"Οπως γιά τό Faust δέν ύπάρχει εμπόδιο, άδύνατο, γιά τόν σημερινό άν 
θρωπο δέν ύπάρχει τό νέο, γιατί άκριβώς ύπάρχει πολύ - πολύ συχνά τό νέο. 
Τά προβλήματά του τά μεταθέτει*  άλλα ζητά ή ψυχή του κι’ αύτός τήν ξε
γελά μέ τά τεχνικά μέσα, άλλάζει ή θέλει ν’ άλλάξη σιγά - σιγά τή φύση του, 
συγκρούεται μέ τόν δαίμονά του. Ό Faust, όταν τόν σπαράζη ή ψυχή του, 
λέει : «γι’ αύτό δόθηκα στή μαγεία». Σήμερα ό άνθρωπος λέγει : «γι’ αύτό 
δόθηκα στήν τεχνική».
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Δέν ανέχεται ούτε αύτός κανενός είδους δεσμό, ούτε εκείνα πού τού συν
ειδητοποιούν τό είναι του. Παρ’ όλ’ αύτά όλο και περισσότερες δεσμεύσεις 
δημιουργεί γύρω του. Ό σημερινός άνθρωπος ζητεί γιά όλα τή λογική ερ
μηνεία, τήν επιστημονική λύση καί μετά τήν εφαρμογήν στήν πρακτικήν, στήν 
τεχνικήν. Δέν θέλει νά σεβαστή κανένα μυστικό. ’Αποκτά συνεχώς εξωτε
ρική δύναμην, αύτή όμως τόν κάμνει ν’ αποποιείται τήν δικήν του δύναμη, τήν 
εσωτερικήν.

Υπάρχει όμως καί μιά διαφορά. Ό Faust είδε στό συμβόλαιό του μέ τόν 
Μεφιστοφελή τό μέσον γιά νά βγή πάνω άπό τήν άνθρώπινη φύση. Στό ση
μερινό άνθρωπο, αύτή ή μαγεία, ή τεχνική είναι σκοπός ή τείνει νά γίνη, είναι 
ή έγκύηση γιά τήν παραμονή του στό πεπερασμένο. ’Έχει πή στή στιγμή 
πού τού δημιούργησε ή τεχνική «σταμάτα, είσαι τόσο ώραία». ’Έτσι φαίνεται 
τουλάχιστον. ’Επειδή όμως δέν ύπάρχει στό μέσον ό Μεφιστοφελής, μπορού- 
μεν νά είμαστε αισιόδοξοι, γιατί ό άνθρωπος έχει μέσα του δυνάμει τήν ικανό
τητα νά μεταθέση τόν σκοπόν του. Είναι ζητητής ό άνθρωπος καί δέν θά 
χαθή. Μπορεί νά κυριαρχήση αύτής τής τεχνικής, νά τήν κόμη μέσον· αύτό 
είναι τό πρόβλημά του.

Ό Faust σ’ αύτούς τούς δρόμους τής άναζήτησης κέρδισε τήν άθανασία, 
γιατί δέν τούς ακολούθησε χωρίς τό θέλημα τού Θεού. Γνώρισε σ’ αύτές τις 
άναζητήσεις τόν εαυτό του, βρήκε στό τέλος τό νόημα τής δικής του ζωής· πού 
είναι ή δράση «ή δημιουργία ελεύθερων άνθρώπων πάνω σ’ ελεύθερη γή». 
’Ανακάλυψε, όπως λέγει, «πώς αύτή ή ζωή παρέχει τήν δυνατότητα γιά τολ
μηρές πράξεις».

’Άν πιστεύουμε πώς ό Θεός ξέρει καλά, ότι «ό άνθρωπος έχει καί στις πιό 
σκοτεινές τάσεις του συνείδησην τού εαυτού του», ότι δηλ. ό Θεός δέν εγκα
ταλείπει τόν άνθρωπον, ότι αύτός έχει τήν θεία φύση, τότε cnô τέλος πάντα 
θά σώζεται ό άνθρωπος, έστω κι’ όχι όπως ό ίδιος πιστεύει κΓ επιδιώκει. Σ’ 
αύτούς βέβαια τούς δρόμους τούς αύθαίρετους χάνει πολλά ό άνθρωπος, πλη
ρώνει άκριβά. Ό Faust βασανίζεται γιά τήν τραγωδίαν τής Μαργαρίτας, 
ύποφέρει, όταν άργότερα — οτό β' μέρος — χάνει τήν σύζυγόν του τήν τρωι
κήν Ελένην καί τόν γυιόν του Εύφορίωνα, τυφλώνεται κι’ ύποφέρει ψυχικά 
άπό τις έγνοιες, όταν γίνεται συνεργός στό φόνο δυό άθώων στό τέλος τού 
έργου. Ό σημερινός άνθρωπος είναι γεμάτος άνησυχίες κι’ άγωνίες — φόβους 
τοΰ πολέμου--έχασε τήν χαράν τής δημιουργίας, τις προσωπικές σχέσεις καί 
τήν άτομικότητά του, έγινε μάζα, όσο πάει νά βεβαιωθή γιά τήν ύπαρξή του, 
τόσο χάνει τήν συνείδηση αύτή. Συνειδητοποιεί κάθε στιγμήν ότι τά ύλικά 
άγαθά είναι φθαρτά καί παροδικά.

Τελειώνοντας θέλω νά τονίσω ότι ό Faust δέν άποτελεϊ πρότυπον. Τό 
πρόβλημα είναι όχι ό Faust, άλλά ό άνθρωπος όλων τών εποχών, όλου τοΰ 

κόσμου. Ό ποιητής έκφράζει τόν κόσμον του γι’ αύτό τό πολύπλοκο πρό
βλημα στις θέσεις πού τοΰ προσφέρει αύτός ό μύθος. Τιτανικός είναι λίγο- 
πολύ κάθε άνθρωπος. Καί άν ό τιτανισμός τού Faust είναι ύβριστικός, ό ποιη
τής δέν είναι. Ό Goethe δέν καταργεί τούς Θεούς. Ό ποιητής σώζεται άπό 
τήν ύβριν μέ τό έργον του. Ό άνθρωπος σάν μονάδα κατά τόν Leibnitz έχει 
τό δικό του άπειρον. Στό ποίημα “Grenzen der Menschheit” λέγει ό Goe
the.

«Γιατί δέν πρέπει ό άνθρωπος ποτέ 
μέ τους Θεούς ν άναμετριέται.
3Άν σηκωθή ψηλά κι3 άγκίση
με τό κεφάλι τ3 άστρα
3Αστήρικτα τά πόδια του θά μείνουν 
Σύγνεφα κι αέρες θά τόν σέρνουν».

ΓΕωΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Ο ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ

Σάν γαλανό αεράκι &ά κατέβει 
ό 3Αναμενόμενος. ‘Ύστερα iïà γίνει 
δροσιά στά φύλλα και &ά πέσει. 
Τ3 άπόγεμα, νέος γλυκύς κι3 ωραίος 
σάν νυμφίος, έχοντας τό χρόνο 
κλειστό στην αμασχάλη του, ϋά μιλήσει 
στους πεφορτιομένους γιά τή νίκη.

Μ1ΧΑΛΗΣ ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ
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π. ΚΡ1ΝΑΙ0Υ

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Με τό σχήμα τοΰ ’Ορνέου, μέ τό φτερό τοΰ Αρχαγγέλου’ 
κατεβαίνει σέ άλληγορικούς έγγρεμούς· 
διασταυρώνει τήν αστραπή μέ τήν θύελλα’ 
συστρέφει τά βουνά μέ τά κύματα’ 
πυροδοτεί τούς έφτά ουρανούς....

Στην Ανεμοζάλη τ αποκαλυπτικού πυρετού, στήν Αγία Σκηνή τού 'Οράματος 
η κιβωτός κι οί λυχνίες, τό εύοσμο ρόδο, ό Σταυρός καί τ’ αγκάθια του’ 
στρατιές άσωμάτων 'Αγίων λιτανεύουν τήν δέηση.
Ο συρφετός τών τεράτων παραβιάζει τήν Ουράνια πύλη.

'Ο Ευαγγελικός ’Αετός πού κοιλαίνει τήν πέτρα’ 
ο ασκητής πού θερίζει αστραπές και λιχνίζει τήν θύελλα 
σκηνοθετεί τό πικρό πεπρωμένο τού Κόσμου· 
χρησμοδοτεί τό μοιραίο λυκόφως, επίλογον.

Λυπήσου τόν Ταπεινό μαθητή 
σταυρο)μένη Αγάπη 
ν’ αποκοιμίσει τόν οίστρο, νά ιλαρύνει τήν λύπη 
νά κλείσει τά βλέφαρα 
νά δροσερέψει τήν πέτρα, 
νά ξαναγυρίσει στό γήινο σχήμα του....

Στό Γαλιλαίο κατάγιαλο ξημερώνει ό μπονέντης 
ξυπνάει ό αχινός, τό κοχύλι, ό κάβουρας, σμαραγδίζει τό φύκι. 
Μιά φάρο βάρκα πεταλουδίζει στήν απαλάμη τού αγέρα 
τό Ψαροκαλύβι άπό βούρλο καλημερίζει τήν θάλασσα.

’Ελέησε τον Τρισάγιε Κύριε., 
νά ξαναϊδεΐ τήν μορφή σου, 
νά ξανακούσει τήν εκ βαθέων φωνή σου, 
π’ άκολουθεϊ τήν σκιά τών πουλιών;

«’Ελάτε μαζί μου νά γευθήτε τόν αμίαντον άρτο’ 
’Ελάτε νά πιήτε νερό πού ξεδιψάει στόν αιώνα...

Λυπήσου τόν ’Αγκαθωτό ’Ερημίτη 
Τρισάγιε Κύριε..
ν’ άποσυρθούνε στό λυκόφως τού άδη
οι Έριννύες, οί γρύπες, οί Λράκοντες
νά καταλαγιάσει ή φωτιά, νά ηρεμήσει ό Θρήνος 
νά ξαναγυρίσει στό φώς στό ’Ιουδαίο κατάγιαλο...

Τόν καλεί άπό τήν όχθη ό αδελφός του ’Ιάκωβος·
νά ματιάσουν τά δίχτυα. Τόν καλεί από τόν μώλο
ό γονηός Ζεβεδαΐος νά κολατσίσουν στόν ίσκιο...
νά κοιμηθούνε στόν θαλασσοφίλητον ίσκιο
μέ τήν ανάσα τού άφρού, μέ τήν περπατησιά τού Χρίστου
στόν ’Ελαιώνα τού ύπνου των...

Ο ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΣ ΥΠΝΟΣ

'Η ’Αγάπη μιλάει τρυφερά, προσκαλεί τό αδυσώπητο μίσος!
—Θά σέ φιλέψω, τού λέει, σταφίδες και μύγδαλο, 
θά σέ κοιμήσω σέ άφρομετάξι και πούπουλο, 
θά σ’ εύωδίσω μέ γιασεμί καί μέ ανθόνερο.

—Μά πού θά κρεμάσου τήν πανοπλία, τό δόρυ μου, 
τ’ ακονισμένο σπαθί μου;
—Θά τά φορέσω νά φρουρώ τόν άνοιξιάτικον ύπνο σου!

■ ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΝΑ1ΟΣ
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Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΙΕΡΙΔΗ

Ο ΚΑΛΕΦ

Οι καθημερινοί έπιβάτες του τράμ, πού κάναν τη διαδρομή άπο τά προάστια 
τοϋ Ραμλιοϋ στήν ’Αλεξάνδρεια κι επιστροφή, πρωϊ, μεσημέρι, βράδυ, στις ίδιες 
πάντα ώρες, κατάληγαν μέ τον καιρό νά συμπεριφέρονται άναμεταξύ τους σά νάταν 
μέλη μιάς ιδιότυπης λέσχης.

"Οπως συμβαίνει στις κάθε λογής λέσχες και σωματεία, έτσι καί στο τράμ του 
Ραμλιοϋ έπικρατοΰσε κείνο το αίσθημα μικροκοινότητας, πού γεννιέται άνάμεσα 
στούς άνθρώπους δταν σμίγουν καθημερινά, γνωρίζουν λίγο πολύ ό καθένας τις 
περιστάσεις τοϋ άλλουνοΰ κι έχουν μια κοινή αιτία δυσαρέσκειας — στήν περίπτωση 
αύτή, τήν κακή έξυπηρέτηση καί τήν έκμετάλλευσή τους έκ μέρους τής έταιρίας τών 
τράμ.

Τά τράμ τοϋ Ραμλιοϋ δέν έμοιαζαν μέ κείνα τής πόλης, πού σέρνονται κουδου
νίζοντας άπο στάση σέ στάση μέσα στούς πολυσύχναστους δρόμους. ’Έμοιαζαν 
περισσότερο μέ μέτρο καί πήγαιναν ίσια γραμμή, παράλληλα μέ τήν άκρογιαλιά, 
άνάμεσα σ’ εκτάσεις άραιοκατοικημένες έκείνη τήν έποχή, κάνοντας στάση σέ μιά 
σειρά άπο ήλιόλουστα προάστια, πού τ’ δνομα τοϋ καθενος συνδέονταν μέ τά θαλασσινά 
του μπάνια.

Οί τακτικοί έπιβάτες, πού περίμεναν μπουλούκια μπουλούκια σέ κάθε στάση, 
ήταν βιοπαλαιστές, έμποράκοι καί ύπάλληλοι, ό κόσμος τών προάστιων, πού είναι 
σχεδόν ό ίδιος σ’ δλες τις μεγάλες πόλεις, μέ μόνη διαφορά πώς έδώ ήταν κοσμοπολί
τικος στή σύνθεσή του. Έλ>^ηνες, ’Ιταλοί, Εβραίοι, Γάλλοι, διάφοροι άλλοι (κι 
ένας μικρός άριθμος άπο Αιγύπτιους). Καλοί οικογενειάρχες, γεμάτοι αισθήματα 
άλληλεγγύης κι άμοιβαίας καχυποψίας, πού κοιτάγανε τή δουλίτσα τους, τά συμφε- 
ροντάκια τους καί τήν καλοπέραση τοϋ σαββατοκύριακού, μέ κείνο τον άθώο κυνισμό, 
πού στηρίζονταν πάνω στή χοντροκεφαλιά, στήν οικονομική άνεση καί στο αίσθημα 
φυλετικής ύπεροχής άπέναντι στούς ντόπιους.

"Οταν άρχίσαμε νά πηγαίνουμε στο γυμνάσιο, στό Σιάτμπυ, μιά στάση πριν 
το τέρμα τής ’Αλεξάνδρειας, μπήκαμε καί μείς στή μικροκοινότητα τοϋ τράμ, κι 
άξαφνα νοιώσαμε τον έαυτό μας νά συγκαταλέγεται άνάμεσα στούς μεγάλους καί 
νάναι κατά κάποιο τρόπο σπουδαίο πρόσωπο.

'Ώς τότε καταγινόμαστε νά έξερευνάμε τις άμμουδιές τοϋ Σίντι Γκάμπερ, κι 
ούτε κάν πέρναγε άπ’ το νοΰ μας ή σκέψη δτι ό κόσμος μας ήταν περιορισμένος παρά 
μόνο τόν βρίσκαμε τρισμεγάλο κι άνεξάντλητο σ’ άνακαλύψεις καί περιπέτειες.

Μόλις όμως βρεθήκαμε νά φοράμε μακριά παντελόνια καί νάχουμε στή τσέπη 
μας τό πρώτο μας είσητήριο διάρκειας τοϋ τράμ, γίνηκε μέσα μας μιά άλλαγή, πού 
μάς έκανε νά φανταστούμε πώς ξεκινάμε γιά πλατύτερους ορίζοντες καί γιά τήν 
άληθινή ζωή.

Ποΰ νά ξέρουμε πώς δέ θά ξαναβρίσκαμε ποτέ μας ορίζοντες τόσο άπέραντους 
δσο έκείνους πούκλειναν τούς άμμόλοφους καί τή θάλασσα τοϋ Σίντι Γκάμπερ, πού 
σπιθοβόλαγε ύποσχέσεις, ούτε ζωή πιο άληθινή άπό κείνην τών παιδικών μας χρόνων. 
"Ομως αύτο είναι άλλη ιστορία, μιά ιστορία πού τήν ξυπνάει μέσα μου ή πνοή τής 

θάλασσας κι ή πικρή μυρουδιά πού άναδίνουν τ’ άμάραντα, κάθε φορά πού θά βρεθώ 
σέ άκρογιάλι.

Στό τράμ ξαναβρήκαμε καί τόν Καλέφ. Τόνε ξέραμε κι άπο πρίν. Πολλές 
φορές είχαμε διασκεδάσει περιγελώντας τον, αν καί τόν άγαπούσαμε κατά βάθος.

’Ηταν ένας άλλόκοτος άνθρωπος, άδύνατος, χλωμός, μέ τραβηγμένη μορφή καί 
πλούσια, καστανά μαλλιά, πού είχαν άρχίσει ν’ άσπρίζουν στούς κροτάφους. Τά 
μάτια του ήταν βαθουλωμένα καί λάμπανε μ’ ένα τρόπο σά ν’ άποροΰσαν, σά νά ρώ
ταγαν. Χωρίς νά ξεκαθαρίζω γιά ποιο λόγο, ένοιθα εύχαρίστηση νά κοιτάω μέσα 
σέ κείνα τά μάτια.

Οί καθώς πρέπει άνθρωποι τόνε θεωρούσαν παλαβό.
ΤΗταν Εβραίος, άπό γνωστή, εύκατάστατη οικογένεια τής ’Αλεξάνδρειας. 

Λέγανε πώς ήταν πολύ διαβασμένος, καί μερικοί ύποστήριζαν δτι αύτό — τό πολύ 
διάβασμα δηλαδή — στάθηκε ή αιτία πούχασε τά λογικά του. "Αλλοι πάλε ύποστή
ριζαν δτι ή τρέλα του δέν ήταν άποτέλεσμα μόνο ήταν ή αιτία πού τόν έκανε νά χάνει 
άστοχα τόν καιρό του μέ τά βιβλία καί τις ιδέες άντί ν’ άσχοληθεί μέ σοβαρότερα 
πράματα γιά νά προκόψει. ’Από ύποστήριξη, αν ήθελε, άλλο τίποτε. Το συγγενο
λόι του είχε πολλά μέσα. Φαίνεται δμως δτι ή λόξα του νά περιφρονεΐ καί νά σαρκά
ζει κάθε άνθρωπο καθώς πρέπει έκδηλώνοταν άκόμα κι άπέναντι στούς συγγενείς 
του, πού ήταν πρόσωπα σπουδαία μέσα στούς κύκλους τών έπιχειρήσεων.

Οί καλοί πολίτες τών προάστιων, πού είχαν έρτει άπό τον τόπο τους φτωχοί 
μετανάστες κι έφτιαξαν μόνοι τους μιά σειρά μέ χίλιες δυο μικροκατεργαριές, κάνανε 
τή σύγκριση μ’ αύτόν έδώ τόν άχαΐρευτο, πού είχε στή διάθεσή του δλα τά μέσα, 
κι έμεναν παχυλά ικανοποιημένοι άπο τόν έαυτό τους.

Έσυνήθιζε νά κάνει μακρυνούς περιπάτους στήν άκρογιαλιά. Κάπου κάπου 
στέκονταν κι άποξεχνιόνταν ώρα πολλή νά κοιτάει τή θάλασσα. Φαίνονταν σά νά 
συντυχαίνει μαζί της.

Εμείς σταματούσαμε τό παιχνίδι μας καί τόν παρακολουθούσαμε. Είχαμε 
άκουστά πώς ήταν παλαβός.

Μιά μέρα σερθήκαμε μέ προφύλαξη πίσω άπ’ τούς άμμόλοφους ώσπου φτάσαμε 
κοντά του. Είχε σταθεί μέ σκυμμένο τό κεφάλι καί φαίνονταν συλλογισμένος. 
Ταμπουρωθήκαμε κι άρχινήσαμε νά τού πετάμε βοτσαλάκια, πού πέφτανε γύρω του, 
μά κείνος δέν έπαιρνε είδηση. "Ωσπου τόνε πέτυχε ένα στό πόδι καί τότε στράφηκε 
ξαφνιασμένος. Εμείς χωθήκαμε πίσω άπό τό βουναλάκι καί κρατούσαμε τά γέλια 
μας· «Σάς είδα», τόν άκούσαμε νά λέει μ’ ένα τρόπο ήσυχο, πού δέν τόνε περιμέναμε.

ΓΙαραξενεμένοι, προβάλαμε καί τόν είδαμε πού χαμογελούσε καί μάς κοίταγε 
μ’ ένα τρόπο σά νά μήν έβλεπε έμάς τούς ίδιους άλλά κάτι πού βρίσκονταν πίσω άπο 
’μας·

’Έκανε λίγα βήματα προς τό μέρος μας καί, μ’ δλο πού δέ φαίνονταν νάχει κακές 
διαθέσεις, έτοιμαζόμαστε νά το βάλουμε στά πόδια. Άξαφνα όμως, σά νά μάς 
ξέχασε, γύρισε καί συνέχισε τόν περίπατό του.

Άρχίσαμε νά τον περιγελάμε μέ φωνές, δίχως πεποίθηση δμύος γιατί βλέπαμε 
δτι δέν έδινε σημασία.
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Ξαναδοκιμάζαμε κάπου κάπου νά τον πειράξουμε σέ στιγμές πού δέν είχαμε νά 
κάνουμε τίποτε άλλο, όμως κάθε φορά ή άπόπειρά μας έπεφτε στο κενό, μπροστά 
στη χαμογελαστή άνοχή του.

Μιά μέρα ό Γιώβος πέτυχε μέ τή σφεντόνα μιά σαύρα. Τό πληγωμένο ερπετό 
άγωνίζονταν νά τρυπώσει κάπου, μά είχε χάσει τή σβελτάδα του κι ό Γιώβος, μ’ ένα 
καλάμι πού κρατούσε, το άνάγκαζε δλο ν’ άλλάζει κατεύθυνση.

Έκεϊ πού παρακολουθούσαμε, βρέθηκε άξαφνα πάνω άπ’ τά κεφάλια μας, νά 
μάς κοιτάει, ό Καλέφ.

Αυτή τη φορά δέν χαμογελούσε. ’Απο τήν έκφραση τού προσώπου του φαί
νονταν ταραγμένος. Κοίταγε μέ μάτια ορθάνοιχτα το Γιώβο. πού δέν τον είχε 
άντιληφθεϊ, κι έξακολουθούσε νά βασανίζει τή σαύρα μέ το καλάμι.

Έμεϊς τά χρειαστήκαμε. Ξέρει κάνεις τί μπορεί νά κάνει άξαφνα ό τρελός; 
’Άν γράπωνε τώρα έναν άπο μάς, ή καί δυύ; ‘Ωστόσο, τήν άλλη στιγμή καθησυχά
σαμε.

«Γιατί, παιδιά;...Γιατί;...» είπε πονετικά. «Δέν πείραξε κανέναν το καημένο 
το ζωάκι... Αύτό άγαπά τον ήλιο...».

Ό Γιώβος στράφηκε, τούριξε μιά ματιά καί, πεισμωμένος, έδωσε μιά μέ το 
καλάμι στή σαύρα και τηνε σφεντόνισε μακριά. "Υστερα ξαναστράφηκε, έτοιμος 
για άμυνα. "Ομως σάν είδε τον Καλέφ νά τού χαμογελάει θλιμμένα, κατακοκκίνισε 
καί πέταξε το καλάμι.

Ό Καλέφ, χωρίς νά πει τίποτ’ άλλο, τράβηξε κατά τήν άκρογιαλιά καί συνέχισε 
σκυφτός τον περίπατό του.

Αύτές ήταν οί σχέσεις μας μέ τον Καλέφ, πριν πάμε στο γυμνάσιο. Τόνε 
λέγαμε τρελοΚαλέφ, τού φορτωνόμαστε κάθε τόσο μέ περιγελά καί γέλια γιά νά 
κάνουμε χάζι, όμως κατά βάθος τόνε συμπαθούσαμε γιατί νοιώθαμε πώς ήταν ολομό
ναχος καί πώς κατά κάποιο τρόπο ήταν σάν κι έμάς - ένα παιδί.

Τον ξαναβρήκαμε, όπως είπα, στο τράμ.
Κάπου θά έργάζονταν καί πηγαινοέρχονταν κι αύτός στις ώρες τού συνωστισμού.
"Ομως έδώ το περιβάλλον ήταν διαφορετικό άπό δ,τι ήταν στις άμμουδιές, δπου 

νοιώθαμε κυρίαρχοι.
Στό τράμ περιοριζόμαστε ν’ άκούμε τ’ άστεϊα καί τά πειράγματα, πούκαναν οί 

μεγάλοι σέ βάρος τού Καλέφ, κάθε φορά πού τύχαινε νά βρεθούμε στήν ’ίδια μ’ αύτον 
φουρνιά.

Άκόμα κι ή γλώσσα, πού χρησιμοποιούσαν οί κάθε ράτσας μεγάλοι γιά νά 
πειράζουν τόν Καλέφ, ήταν διαφορετική. Στήν κοσμοπολιτικήν ετούτη μικροκοινω- 
νία ή κοινή γλώσσα, πού ξέραμε λίγο πολύ δλοι σχεδόν, ήταν τά γαλλικά. Ό Καλέφ 
τά μιλούσε θαυμάσια καί τύχαινε κάπου κάπου νά κάνει μιά παρένθεση στή συζήτηση 
γιά νά διορθώσει ένα γλωσσικό σφάλμα τού συνομιλητή του. Ένώ τότε στις άμμου
διές έμεϊς μιλούσαμε μαζί του άράπικα.

Πάντα θά βρίσκονταν ένας χωρατζής νά κάνει τήν άρχή, λέγοντας μέ σοβαροφά
νεια στόν Καλέφ κάποιο παραλογισμο καί κλείνοντας ταυτόχρονα τό μάτι στούς 
πλαϊνούς του, πού περίμεναν τ’ άποτελέσματα.

Τό άδύνατο σημείο τού Καλέφ ήταν μιά άθεράπευτη εύπιστία, μιά άφέλεια 
ανεξήγητη σ’ έναν άνθρωπο κατά τά άλλα εύερέθιστο κι ολοφάνερα πικραμένο μέ τή 
ζωή καί μέ τούς άνθρώπους.

Είναι μερικοί άνθρωποι, πού άπό ύπερβολικήν εύαισθησία, καταλήγουνε νά 
ζοΰν άποτραβηγμένοι στόν έαυτό τους μέ τήν άπόφαση νά σωπαίνουν. "Οταν δμως 
συμβεϊ νά παρασυρθοΰν κι άρχίσουνε νά μιλάν, δέ μπορούν πιά νά συγκρατήσουν τόν 
έαυτό τους. Αύτό φαίνεται πώς πάθαινε ό Καλέφ. Απονήρευτος καθώς ήταν, δέν 
άντιλαμβάνονταν τήν κοροϊδία κι έπεφτε στήν παγίδα.

Απαντούσε συνήθως κατά δύο τρόπους, άνάλογα μέ τήν ψυχική κατάσταση πού 
βρίσκονταν: είτε προσπαθούσε ν’ άποδείξει στόν άλλον δτι ή άποψή του είναι λανθα
σμένη καί γιά ποιούς λόγους είναι λανθασμένη, εϊτε γίνονταν σαρκαστικός καί σημά
δευε τή βλακεία τού συνομιλητή του ιδιαίτερα καί τής φάρας τών ένάρετων συμφεροντο
λόγων γενικά. Μ’ αύτήν άκριβώς τή φράση, ή φάρα τών ένάρετων συμφεροντολόγων, 
πού τήν χρησιμοποιούσε συχνά, χλεύαζε τούς καλούς νοικοκυραίους τών προάστιων, 
μέ άποτέλεσμα νά στερεώνεται ή πεποίθησή τους δτι έχουνε νά κάνουν μέ παλαβό. 
Συνήθιζε καί κάτι άλλους παρόμοιους τρόπους έκφρασης, άκαταλαβίστικους κατά τή 
γνώμη τών μυαλωμένων άνθρώπων.

Μιλούσε μέ έξαψη, μπερδεύονταν, ξανάπιανε τόν ειρμό, άλλά νοιώθοντας ϊσως 
δτι μέσα του χοχλακοΰσαν πολύ περισσότερα άπό δσα φανέρωναν τά λόγια του, 
μπερδεύονταν άκόμα πιο πολύ. Πρόσεξα ώστόσο δτι δσο κι άν ήταν κομματιασμένος 
καί λειψός ό τρόπος πού διατύπωνε τις σκέψεις του, τις διαπότιζε πάντα ένα βαθύ 
αίσθημα δικαιοσύνης.

Οί άλλοι γύρω του τόνε κεντούσαν μέ πειράγματα καί χασκογελοΰσαν.
Τύχαινε φορές νά κόψει άπότομα τήν ομιλία του καί νά κοιτάει άπορεμένα γύρω 

του, σάν άνθρωπος πού ξύπνησε καί βλέπει κάτι άσυνήθιστο. Τότε πιά ήταν πού 
άποκορυφώνονταν ή γενική εύθυμία. Τά μάτια του λαμποκοπούσαν, τό πρόσωπό 
του χαράζονταν άπό μιάν έκφραση άηδίας, πόνου ϊσως, καί σώπαινε οριστικά.

Παρακολουθούσαμε αύτές τις σκηνές μά δέν τις βρίσκαμε καί τόσο διασκεδαστι- 
κές. Αρχίσαμε μάλιστα νά νοιώθουμε δτι κάποια ούσιστική διαφορά χώριζε τά 
γέλια, πού κάναμε σέ βάρος τού Καλέφ έμεϊς τά παιδιά κι’ αύτήν έδώ τήν χυδαία 
ίλαρότητα, πού ήταν φορτωμένη κακία. Κι ή καρδιά μας, πού δέν είχε πάψει άκόμα 
νά τήν ζεσταίνει ή θωριά τής θάλασσας, ήταν μέ τό μέρος τού Καλέφ.

’Εκείνη τή μέρα έτυχε ν’ άνέβει στό τράμ καί νά καθίσει πλάϊ στόν Καλέφ ό 
Εύριπίδης.

'Ο Εύριπίδης ήταν ξάδερφός μου, πολύ μεγαλύτερος δμως άπο μένα στήνήλικία. 
’Έμενε κι αύτός στό Σίντι Γκάμπερ μέ τή χήρα μητέρα του. πού τόν είχε μοναχογιο 
καί καμάρωνε γι αύτόν.

Μά κι οί γονιοί μου παίνευαν συχνά τον Εύριπίδη καί μού τον άνάφερναν σάν 
ύπόδειγμα κάθε φορά πού οί βαθμοί μου ή οί άταξίες μου έδιναν άφορμή γιά κατσάδες.

Έγώ, φυσικά, δέ συμφωνούσα μέ τή γνώμη τους. Αντίθετα, ένοιωθα άντιπά- 
θεια δχι μόνο γιά τόν Εύριπίδη πού γνώρισα νά τελειώνει τήν Εμπορική Σχολή δταν 
ήμουν άκόμα πιτσιρίκος άλλά καί γιά τόν Εύριπίδη δπως τόνε φανταζόμουν δταν 
ήταν στή δική μου ηλικία, άπό τις περιγραφές πού άκουγα κάθε τόσο.

Πώς ήταν προκομμένος, δέ χωρεϊ άμφιβολία. Φαίνεται άκόμα πώς έδειχνε 
άπό μικρός σύνεση καί πρακτικό μυαλό, ικανότητα δηλαδή νά ύπολογίζει.

Αύτές οί άρετές του μαζί μέ τήν ιδιαίτερη φροντίδα πού έβαζε στό ντύσιμό του 
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έκαναν τούς μεγάλους νά προβλέπουν δτι θά πάει μπρος, πράμα πού το πίστευε έξ 
άλλου κι ό ’ίδιος.

Γενικά, είχε άπόλυτη πεποίθηση στον έαυτό του. Είμαι βέβαιος ότι μόλις 
έπιασε δουλειά στήν Τράπεζα είδε τον έαυτό του μελλοντικό τμηματάρχη, μπορεί καί 
διευθυντή. Γιατί οχι; Τήν έποχή πού περιγράφω ήταν άκόμα νέος, μά είχε φτάσει 
κιόλας στή θέση τοΰ ύποτμηματάρχη.

Είχε ώραϊο άλλά άνέκφραστο πρόσωπο καί λευκά, περιποιημένα χέρια, πού τά 
στόλιζαν ένα βαρύ, χρυσό δαχτυλίδι μέ μονόγραμμα στό μεσαίο δάχτυλο τοΰ δεξιοΰ 
καί χρυσό ρολόϊ στόν καρπό τοΰ άριστεροΰ. Φρόντιζε νά καλοντύνεται κι έπιδίωκε, 
μ’ έπιτυχία, νά έμφανίζεται σάν ένας πρακτικός καί πολυάσχολος κύριος. Τέτοιος 
έξ άλλου ήταν καί στήν πραγματικότητα. Πάνω σ’ αύτό τό σημείο, τής ύπαρξης 
δηλαδή ή τής απουσίας έσωτερικών άντιθέσεων, ό Εύριπίδης ήταν ένας άνθρωπος 
τέλεια έναρμονισμένος μέ τόν έαυτό του. Μόνο πού τήν έποχή έκείνη δέν είχε 
φτάσει άκόμα νάναι στ’ άλήθεια πολυάσχολος.

Οί έφημεριδοπώλες διαλαλοΰσαν τις πρωινές έφημερίδες σέ πέντε γλώσσες. 
Συνέχιζαν όμως στή δική τους μόνο γλώσσα, τ’ άράπικα, γιά νά ποΰν. όπως συνη
θίζουν, τό νέο τής ήμέρας. ~Ηταν γραμμένο μέ πελώριους τίτλους στις πρώτες 
σελίδες: Ειρηνική διευθέτησις τοΰ Τσεχοσλοβακικού εις Μονάχον... Τό Ράϊχ θά 
καταλάβει σταδιακώς τήν Σουδητοχώραν... Οί Τσέχοι άπεδέχθησαν... ’Ενθουσιώ
δεις σκηναί εις Μονάχον, Βερολϊνον, Λονδϊνον, Παρισίους, Ρώμην...

Δέν ήμουν άκόμα σέ θέση ν’ άντιληφθώ τά μαΰρα σύννεφα, πού στοίβαζαν έκεϊνο 
τόν καιρό, ούτε τό νόημα πού είχαν οί χτυπητοί τίτλοι στις έφημερίδες έκεϊνο τό 
πρωϊνό τοΰ Σεπτέμβρη τοΰ 1938.

Μά ούτε κι οί έπιβάτες τοΰ τράμ φαίνονταν νά δίνουν σημασία στήν είδηση. 
Έχτός άπό τόν Καλέφ κι άλλους δυο τρεις, πού διάβαζαν μέ προσήλωση τήν έφημε
ρίδα τους, οί άλλοι όλοι βιάζονταν όπως πάντα νά πάνε στις δουλειές τους.

Ό Εύριπίδης ήταν περιποιημένος, μέ άψογη χωρίστρα καί πεντακάθαρο πουκά
μισο. Κάθισε, έριξε μιά ματιά στούς τίτλους τής έφημερίδας, πού κρατούσε, τή 
γύρισε στήν τελευταία σελίδα καί βάλθηκε νά μελετά τό δελτίο τοΰ χρηματιστηρίου. 
Αύτό τόκανε οχι μόνο γιατί πίστευε πώς ταιριάζει σ’ έναν ύποτμηματάρχη τοΰ 
Τμήματος ’Αξιών, άλλά καί άπό άληθινό ένδιαφέρον. Είχε άρχίσει άπό τότε νά 
καταγίνεται, πολύ συντηρητικά, μέ μικροκερδοσκοπίες στό χρηματιστήριο. (Συνε
χίζοντας συστηματικά καί γιά χρόνια αύτές τις άγοραπωλησίες τίτλων, άπόκτησε 
δίκαια τή φήμη ικανού σπεκουλατόρου καί σχημάτισε σιγά σιγά μιάν άξιόλογη περιου
σία. "Ομως αύτά είναι άλλη ιστορία).

Τέλεψε τή μελέτη τοΰ δελτίου, δίπλωσε τήν έφημερίδα του καί στράφηκε στόν 
Καλέφ. ’Ηταν εύδιάθετος.

«Τί νέα, μεσσιέ Καλέφ;», τούκανε. καί κοίταξε τούς γύροί του μ’ ένα τρόπο 
σά νά τούς έλεγε, τώρα θά δείτε.

Χωρίς νά σηκώσει τά μάτια του άπό τήν έφημερίδα, ό Καλέφ κούνησε 
περίλυπος τό κεφάλι του κι άπάντησε, δείχνοντας τούς τίτλους.

«Τί νέα;... Δέ βλέπετε τά νέα;...»
«’ΆΙ, αύτά;» έκανε τό χαζό ό άλλος. «Μά ’γώ ρωτάω γιά τήν πολύτιμη 

ύγεία σας. Τί σημασία έχουν αύτά τά μικροπράματα;»
'Ο Καλέφ στράφηκε καί τόνε κοίταξε άπορημένος.

«'Ο Φύρερ» συνέχισε ό Εύριπίδης «κάλεσε τούς άλλους, τούς περιποιήθηκε 
άρχοντικά καί τοΰ χάρισαν τή Σουδητοχώρα. Σπουδαία τά λάχανα. Έμεϊς νάμαστε 
καλά, μεσσιέ Καλέφ».

'Ο Καλέφ νεύριασε.
«Τόσος είναι ό νοΰς σου, όμορφονιέ», είπε κι άρχίνησε νά ταράζεται στή θέση 

του, σημάδι οτι κουρδίστηκε.
'Ο Εύριπίδης κοίταξε πάλε γύρω του σά νάθελε νά πεϊ πώς νά, τώρα θ’ άρχινήσει. 

τό γλέντι.
«Καί τί θέλετε νά κάνουμε δηλαδή», είπε γιά νά χύσει λάδι στή φωτιά «Νά κρε

μαστούμε;»
«Γιατί οχι;», έκανε ό Καλέφ, κι άξαφνα τό πρόσωπό του φωτίστηκε. Γέλασε 

μάλιστα μ’ ένα τρόπο πού φανέρωνε πώς εύθυμοΰσε άπό τά πριν γιά κάτι, πού έτοιμα- 
ζότανε νά πεϊ.

«’Ασφαλώς σέ κάποιο γραφείο θά έργάζεστε, ώραϊε κύριε, μπορεί μάλιστα καί 
σέ τράπεζα» άρχίνησε. «Καί θάχετε κι άνώτερη θέση, αν κρίνει κανείς άπό τό πα- 
ρουσιαστικό σας. Γραφείο, σπίτι, σπίτι, γραφείο, καρριέρα, παραδάκι, ύπόληψη, 
κι έμεϊς νάμαστε καλά. Αύτό λοιπόν τό μαγγανοπήγαδο, πού τό γυρίζετε μέ τήν 
κοιλιά γιομάτη καί τά μάτια σφαλιχτά, τό θεωρείται σπουδαία ζωή... Χά! χά! χά!... 
Θά σάς ύποδείξω έγώ ένα τρόπο ν’ άντιληφθεϊτε κάπως τήν άληθινή ζωή, αν όχι μέ 
τό μυαλουδάκι σας τουλάχιστο μέ τήν ψυχή σας, πού όσο καί νάναι κάτι θά νοιώσει».

Ό Εύριπίδης κι οί άλλοι τόν παρακολουθούσαν κρατώντας τά γέλια τους.
«Σήμερα τό λοιπόν» συνέχισε ό Καλέφ, «νά μήν πάτε στή δουλειά σας. Νά 

πάτε όλόϊσα στόν κήπο τής Νούζχας. "Εχετε ξαναπάει στόν κήπο τής Νούζχας; 
Είναι πολύ όμορφα τώρα τό φθινόπωρο. Έκεϊ, νά βγάλετε τά χρυσαφικά σας, είναι 
άπαραίτητο αύτό, νά βγάλετε τά χρυσαφικά σας καί νά τά πετάξετε στό ποταμάκι. 
Νά βγάλετε καί τή γραβάτα σας, όμως αύτή νά τή φυλάξετε. Θά σάς χρειαστεί 
άργότερα. ’Αφού λοιπόν κάμετε αύτή τήν προετοιμασία, νά θυμηθείτε ότι κάποτε, 
εϊσασταν παιδί. Νά κυλιστήτε στό γρασίδι, νά πηδήξετε, νά τρέξετε, νά σκαρφα
λώσετε στά δέντρα, νά ξαπλώσετε τό μεσημέρι σ’ έναν ήσκιο, μά προ πάντων νά 
ξεχάσετε τή σπουδαιότητα τοΰ άτόμου σας. Κάτι θά νοιώσει ή ψυχή σας, δέν είναι 
δυνατό νά μή ξεμυτίσει άπ’ τό καβούκι της. "Ετσι νά περάσετε ολη τή μέρα. Κι 
όταν θ’ άρχίσει πιά νά βραδιάζει, νά κρεμαστήτε μέ τή γραβάτα σας άπό ένα δέντρο. 
Θάχετε ζήσει τουλάχιστο μιά μέρα σά ζωντανός άνθρωπος. Καί, ποιος ξέρει; 
Μπορεϊ κατά τό τέλος τής μέρας καί προτοΰ χρησιμοποιήσετε όπως σάς είπα τή 
μεταξωτή γραβάτα σας, νά φωτιστεί λιγάκι ό νοΰς σας...»

"Ενα γενικό γασκόγελο κάλυψε τά τελευταία λόγια του. Πρώτος καί καλύτερος 
γελοΰσε ό Εύριπίδης, πού διατηρούσε άκέραια τήν αύτοπεποίθησή του κι έβρισκε πολύ 
διασκεδαστικές τις παραδοξολογίες τοΰ Καλέφ.

Μοΰ φάνηκε ώστόσο ότι δυο τρεις άπό τούς έπιβάτες γελούσαν σέ βάρος τοΰ 
Εύριπίδη.

Τό τράμ είχε φτάσει στό Σιάτμπυ καί βιαζόμαστε νά κατεβοΰμε.

Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΙΕΡΙΔΗΣ
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ΠΑΝΑΓίωΤΗ ΠΑΤΤΙΧΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

'Η έποχή μας έχει ένα πρωταρχικό σκοπό. Νά όλοκληρώση καί νά διατήρη
ση την έλευθερίαν. Ή έλευθερία έκανε μεγάλη πρόοδο στά τελευταία χρόνια. 
Μάλιστα μπορούμε νά πούμε πώς ό τελευταίος Παγκόσμιος Πόλεμος έγινε γιά την 
ελευθερία. Δυστυχώς όμως ό πόλεμος αύτός δέν την έφερε στό τέλος τών άγώνων 
της. Ό άγώνας της συνεχίζεται μέ την ιδίαν ένταση καί τόν ’ίδιον άκράτητον έν- 
θουσιασμό. Ό λόγος είναι δτι στόν άγώνα αύτόν της έλευθερίας άνεμίχθησαν πολ
λοί παράγοντες πού δέν έχουν σχέση μ’ αύτήν. ‘Η έννοια τής έλευθερίας έχει πάρει 
μιά τέτοια σχετικότητα κι’ έχει ταυτιστή μέ σκοπούς καί ιδεολογικά συμφέροντα 
τόσο άντίθετα καί άντιμαχόμενα, πού δέν επικρατεί τίποτε άλλο άπό μιά σύγχιση καί 
μιά άβεβαιότητα. ’Αόρατες καί ορατές δυνάμεις την καταπολεμούν. Μάλιστα 
καμμιά φορά οί δυνάμεις αύτές καμουφλάρονται κάτω άπό το σύνθημα τής έλευ
θερίας. ’Αποτέλεσμα είναι νά μή ξέρουμε σήμερα ποιοι είναι οί φίλοι καί ποιοι 
είναι οί έχθροί τής έλευθερίας.

Τοΰτο είναι δηλωτικό τού πόσο χαμηλά έχει ξεπέσει ό άγώνας γιά τήν έλευ
θερία, γιά το ωραιότερο, δηλαδή, ιδανικό πού φτερούγισε ποτέ στήν άνθρώπινη σκέψη. 
Σήμερα γίνεται έκμετάλλευση αύτοΰ τοΰ ίδανικοΰ. 'Η έλευθερία γίνεται έμπό- 
ρευμα στά χέρια τών δυνατών καί τών συμφερόντων τους. Λαοί καθυστερημένοι, 
λαοί χωρίς συναίσθηση εύθύνης πολιτικής, παίρνουν τήν έλευθερία δώρον άπο τούς 
δυνατούς. ’Από τήν άλλη μεριά, λαοί μέ άγώνες γιά τήν έλευθερία, προικισμένοι 
μέ πολιτική φιλοσοφία καί συνείδηση, ζοΰν άκόμα κάτω άπο τά δεσμά τής δουλείας 
ή παίρνουν ψευδοσυντάγματα καί άπατηλές καί έπικίνδυνες ψευδοανεξαρτησίες.

’Έτσι διάφορα έρωτηματικά γεννιούνται μέσα μας, σχετικά μέ τήν έλευθερία. 
Είναι ένας έλεύθερος άνθρωπος δταν άπαλλάσσεται άπό τόν άποικιακον δυνάστη γιά 
νά ύποδουλωθή στον ντόπιον άφέντη, δπως συμβαίνει σέ πολλές ’Αφρικανικές καί 
’Ασιατικές χώρες; Είναι ό άνθρωπος πιο εύτυχισμένος, πιο σοφός καί πιο πλούσιος 
μέ τήν έλευθερία; Είναι ή έλευθερία άνασταλτική ή προωθητική δύναμη στήν έξέ- 
λιξη μιας κοινωνίας; "Οταν οί άνθρωποι ύλικά καλοπερνούν, θέλουν ή δέν θέλουν τήν 
έλευθερία; Πρέπει νά παραχωρήται έλευθερία σ’ ένα λαό δταν ύπάρχη κίνδυνος νά 
κινδυνεύση ή έλευθερία άλλου ή άλλων λαών;

Δυστυχώς άπο το παρελθό δέν έχουμε καθαρές άπαντήσεις στά άδυσώπητα 
αύτά έρωτηματικά. Τό παρόν, έξ άλλου, ένα στάδιο άνταγωνισμού καί σύγκρουσης 
ιδεών καί κοσμοθεωριών, δέν μάς βοηθάει καθόλου. Μάλιστα δίνει σφοδρότητα 
στήν δύναμη τών έρωτηματικών, έτσι πού κάθε άπάντηση νά είναι έπικίνδυνη καί 
άμφίβολη. ’Άν πής αύτό θά σέ πούν κουμμουνιστή, αν άπαντήσης διαφορετικά 
θά σέ ονομάσουν καπιταλιστή, φίλο τοΰ άποικισμοΰ, καί δέν ξέρω τί άλλο μπορεί νά 
είναι τό βραβεΐον μιας τυχόν γνώμης πάνω στό ζήτημα αύτό.

Τή σύγχιση, πού έπικρατεϊ σήμερα, γιά τήν σημασία καί τήν έννοια τής έλευ
θερίας, δέν έχουμε άνάγκη νά μάς τήν περιγράψη ένας θεωρητικά. Τήν ζοΰμε στήν 
πράξη έδώ στόν τόπο μας. Συνέπεια αύτής τής ιδεολογικής σύγχισης καί άμφι- 
βολίας είναι νά μή ξέρουμε τί είναι έλευθερία, τί "Ενωση μέ τήν Ελλάδα. Δυό 
πράγματα, πού γιά μάς πρέπει νά είναι ταυτόσημα. 'Η έλευθερία, φτερούγισμα 
άποκλειστικό τοΰ άθάνατου Έλληνικοΰ πνεύματος, κινδυνεύει νά χάση τήν έννοιά 

της, άλλοίμονο, σέ Ελληνικό χώρο. Τοΰτο σημαίνει πώς έμεΐς οί "Ελληνες τής 
Κύπρου διερχόμαστε μιά ήθική κρίση. 'Η άμφιβολία καί ή άβεβαιότητα δέν μάς 
είναι έξωτερικά προβλήματα. Δέν μάς έδημιουργήθησαν γιατί ή τάδε χώρα πήρε 
τήν τάδε στάση ή έκείνη ή χώρα έκείνη τήν στάση στό πρόβλημά μας. Είναι πρώ
τιστα προβλήματα έσωτερικά. Γι’ αύτό πρέπει πρώτα νά τά λύσουμε μέσα στόν 
έαυτό μας, γιά νά μπορέσουμε νά τά λύσουμε καί έξω άπό τόν έαυτό μας.

'Η έλευθερία δπως θά δοΰμε είναι τό ίδιο μέ το πνεύμα τοΰ άνθρώπου. Καί 
τό πνεΰμα δέν γνωρίζει περιορισμούς, κι’ όταν άκόμα τό σώμα στό όποιον τοΰτο 
ζεΐ, είναι χορτασμένο. 'Η έποχή μας είναι έποχή πνευματικών καί οχι ύλικών 
άναζητήσεων. ’Έτσι μπορεί νά είναι ένας βέβαιος πώς μεγάλες έπαναστάσεις έν
αντίον τών καταπιεστικών μέτρων, πού θέλουν νά περιορίσουν τις δραστηριότητες 
καί τις άναζητήσεις τοΰ πνεύματος θά άκολουθήσουν σφοδρές, καί φυσικά νικηφόρες. 
'Η έλευθερία χρειάζεται καί κερδίζεται μόνο μέ άγώνες.

Τί είναι λοιπόν έλευθερία; Ποιά είναι ή φύση καί τά γνωρίσματά της; 'Η γνώμη 
τοΰ Αβραάμ Λίνκολν είναι πάντοτε έπίκαιρη. «Ό κόσμος ούδέποτε είχε ένα καλό 
ορισμό γιά τήν λέξη έλευθερία... "Ολοι μας είμαστε φανερά ύπέρ τής έλευθερίας, 
άλλά χρησιμοποιώντας τήν ίδια λέξη, δέν έννοοΰμε τό ίδιο πράγμα».

Γιά τήν μελέτη τών προβλημάτων τής έλευθερίας, μέ ιδιαίτερη έμφαση τής Α
μερικανικής, τό γνωστό πανεπιστήμιο Χάρβαρντ στή Βοστούνη, ίδρυσε τό 1958 τό 
Κέντρο Μελέτης τής 'Ιστορίας τής Έλευθερίας. Αναλυτικά το κέντρο θά έξετάση 
τήν έλευθερίαν άπό τις εξής διαστάσεις: Πολιτική, κοινωνική, θρησκευτική, πνευμα
τική, οικονομική καί φιλανθρωπική. Οί έπιστήμονες, πού άσχολοΰνται στό κέντρο, 
δέν έφθασαν βέβαια στό τέρμα τής έρεύνης τους, μά μάς έχουν δώσει πολλά καί χα
ρακτηριστικά στοιχεία. Μάς λένε π.χ. δτι έχουν μετρήσει 208 έννοιες ή σημασίες 
πού άποδίδονται στήν έλευθερία.

Τά πρώτα πορίσματα τοΰ κέντρου μπορεί ένας νά τά βρή στό βιβλίο τοΰ ζεύγους 
Ο καί Μ Handlin, the Dimensions of Liberty, πού δημοσιεύτηκε άπό το 
Χάρβαρντ στά 1961.

Ανεξάρτητα πάντως άπό τό αν ή έλευθερία έχει 208 ή παραπάνω σημασίες, 
χαρακτηριστικό είναι δτι ή έλευθερία είναι πάντοτε μία. 'Η έννοιά της είναι μία 
καί άδιαίρετη. Καί έκεϊ πού ύπάρχουν έλευθερίες σημαίνει δτι άπουσιάζει ή έλευ
θερία 'Η έλευθερία είναι αύτο τοΰτο τό πνεΰμα τοΰ άνθρώπου. Τοΰτο μάς τό 
άποδεικνύει ό Hegel στό βιβλίο του «Reason in History» κατά τρεις τρόπους:

(1) Ό άνθρωπος είναι φύση καί πνεΰμα μαζί. 'Η ούσία δμως είναι τό πνεΰμα. 
"Οσο πιο πνευματικός γίνεται ό άνθρωπος, τόσο πιο πολύ γνωρίζει τον έαυτό του. 
Καί δσο πιο πολύ γνωρίζει τόν έαυτό του τόσο καί περισσότερο γίνεται ένα μέ τον 
έαυτό του δηλαδή έλεύθερος. ’Έτσι ή ιστορία τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος είναι ή 
ιστορία τής έλευθερίας. (Τήν ιδία γνώμη βρίσκουμε καί στον Κάντιον, ό όποιος έρω
τά: Γιατί ή φύση δημιούργησε τόν άνθρωπο; Γιά νά δημιουργήση, μάς λέει ό ’ίδιος, 
τήν ήθική έλευθερία. ’Έτσι ή ιστορία τοΰ άνθρώπου είναι ή ιστορία τής ήθικής 
έλευθερίας).

(2) ’Έτσι δχι μόνο ό άνθρωπος γίνεται έλεύθερος, μά καί τό ’ίδιο το πνεΰμα 
διά μέσου τοΰ άνθρώπου, γιατί γνωρίζει τόν έαυτό του. Τά δύο βασικά στοιχεία 
τής αύτογνωσίας, το γνωρίζω κάτι, καί τό γνωρίζω, άδελφώνονται μέσα στο πνεΰμα, 
τό όποιο προσπαθεί νά τά προβάλη- άπο τήν άποψη αύτή ή ιστορία είναι ή προσπάθεια

108 109

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



τοΰ πνεύματος νά βρή τόν έαυτό του, δηλαδή νά έλευθερωθή γιατί τό περιεχόμενο 
της γνώσης είναι αύτό τούτο τό πνεύμα.

(3) Καί άπό την ύλη, πού είναι άντίθετο τοΰ πνεύματος, μποροΰμε νά φθά- 
σουμε στό συμπέρασμα οτι τοΰτο είναι ταυτόσημο μέ τήν έλευθερία. 'Η ύλη έχει 
βάρος. Επομένως έχει τήν ούσία της έξω άπό τόν έαυτό της, τό πνεΰμα δμως δέν 
έχει βάρος. 'Η ούσία του βρίσκεται μέσα του. Τούτη ή ούσία τοΰ πνεύματος είναι 
ή έλευθερία.

Τοΰτο τό πνεΰμα διεξάγει, λοιπόν, ένα σφοδρό άγώνα μέ τις έπιθυμίες μας. 
Μέσα μας μάχονται οί δυνάμεις τοΰ ύποσυνειδήτου καί τοΰ συνειδητού τής ψυχής 
μας. Αύτές τις δαιμονικές δυνάμεις τοΰ ύποσυνειδήτου πρέπει ή συνειδητή προσω
πικότητά μας νά τις έλέγχη. Τις πρώτες ό Πλάτων τις παρομοιάζει μέ θυμοειδείς 
ίππους, τή συνειδητή δέ προσωπικότητα, πού τις έλέγχει, τήν παρομοιάζει μέ ένα 
ήνίοχο. Τό οτι ύπάρχει αύτή ή πάλη μέσα μας, λέει ό Πλάτων, φαίνεται άπό τις 
φράσεις «νά είναι κανείς άνώτερος άπο τον έαυτό του» καί «αύτος είναι κατώτερος 
άπο τόν έαυτό του». Μέσα στόν έαυτό μας, στή ψυχή μας, ύπάρχει κάτι πού είναι 
ανώτερο και κάτι που είναι κατώτερο. ’Άν νικήση τό πρώτο τότε έχουμε τήν φράση 
«ανώτερος άπό τον έαυτό σου», αν νικήση τό δεύτερο τότε έχουμε τήν φράση «κατώ
τερος άπό τόν έαυτό σου» (Πολιτεία, 430 Ε.κ.έ).

'Η νίκη τοΰ πνεύματος, ή τοΰ λόγου, πάνω στις έπιθυμίες χαρακτηρίζει τον έλεύ- 
θερον άνθρωπο. Καί είναι αύτή ή έλευθερία, μέ τό ήθικό καί μεταφυσικό της περι
εχόμενο, καρπός άποκλειστικος τοΰ Έλληνικοΰ πνεύματος. Δέν έχει δηλαδή καμ- 
μιά σχέση μέ τήν έλευθερία, τήν βασισμένη στά φυσικά δικαιώματα πού έπιδιώκει 
νά έλευθερώση τον άνθρωπον άπο έξωτερικούς δεσμούς. Ό λόγος είναι απλός. 
Στήν άρχαία Ελλάδα ή δουλεία ήταν κάτι τό νόμιμο καί τό μόνιμο. Δέν ύπήρχε 
λοιπόν περίπτωση ιδανικό τής έλευθερίας νά ήταν ή κατάργηση τής δουλείας, δπως 
έγινε άργότερα, κυρίως μετά τόν Μεσαίωνα. Άλλωστε ή δουλεία στήν άρχαία Ελ
λάδα δέν ήταν τό ίδιο πράγμα πού βρίσκουμε στήν Εύρώπη. Μεταξύ άλλων σήμαινε 
καί αύτό πού ονομάζουμε σήμερα έργάτης. ’Ονομάζεται μέν δοΰλος ό χοιροβοσκός τοΰ 
Όδυσσέα, ό Εύμαιος. Μά ήταν πράγματι δοΰλος, δταν είχε στήν έξοχή δμορφο 
σπίτι μέ δλες τις άνέσεις, το δικαίωμα νά φιλόξενή δποιον ήθελε, καί προσωπικό του 
άκόμα ύπηρέτη; 'Η έννοια δοΰλος είχε καί στον πέμπτο π.χ. αιώνα τήν ίδια πλατιά 
έννοια.

’Έτσι ή πρώτη σύλληψις τής ιδέας τής έλευθερίας μέσα στήν κοινωνία, συν- 
τελέστηκε μέσα στήν άτομική, τήν μεταφυσική σφαίρα τοΰ άνθρώπου. Ό Σωκρά
της ήταν ό πρώτος πού άντιμετώπισε τήν έλευθερία σάν ήθικο πρόβλημα. Φυσικά 
ή βασική διαίρεση τών πολιτών σέ δούλους καί σέ έλεύθερους, διατηρήθηκε. Δέν 
έγίνετο καν κριτική αύτοΰ τοΰ χωρισμοΰ, αύτής τής τομής άνάμεσα στούς πολίτες. 
'Η καινούργια δμως άντίληψη, ή ήθική δηλαδή άντιμετώπιση τής έλευθερίας, έξ- 
ασθένησε τον διαχωρισμόν αύτον σέ μεγάλο βαθμό. Δημιουργείται τώρα ή ήθική 
ή πνευματική έλευθερία. Στήν πρώτη - πρώτη της μορφή σήμαινε τήν αύτοσυγ- 
κράτηση, τόν αύτοέλεγχο, δηλαδή τήν προσπάθεια τοΰ λόγου νά κυριαρχήση πάνω 
στις επιθυμίες. 'Ο άνθρωπος μέ τόν αύτοέλεγχον αύτόν, μέ τήν έγκράτειαν, είναι 
άντίθετος μέ τόν άνθρωπον, πού είναι δοΰλος τών έπιθυμιών του. Ό Ξενοφών στά 
«’Απομνημονεύματά» του μάς διασώζει τόν άκόλουθο διάλογο μεταξύ Σωκράτη καί 
Εύθύδημου.

—Πές μου, Εύθύδημε, άραγε παραδέχεσαι ότι ή έλευθερία είναι καλό καί μεγα
λοπρεπές κτήμα καί γιά τόν άνθρωπο καί τήν πόλη;

— 'Όσο τό δυνατό περισσότερο τό παραδέχομαι, Σωκράτη.
— 'Όποιος λοιπόν κυριαρχείται άπό τις σωματικές ήδονές καί έξ αιτίας αύτών 

δέν μπορεί νά έκτελή τά καθήκοντά του, παραδέχεσαι δτι αύτός είναι έλεύθερος;
— Καθόλου.
— Σοΰ φαίνεται λοιπόν δτι οί έκδοτοι στά πάθη τους είναι όλότελα άνελεύθεροι;
— Μά τόν Δία, πολύ φυσικά. (4.5.2-5. πρβλ 1.5. 5-6).
Τήν ήθικήν αύτήν έλευθερία μπορεί νά τήν έχη καί ό δοΰλος άκόμα. Καί άντί- 

θετα, ένας έλεύθερος, άνθρωπος, δηλαδή, μή δοΰλος, μπορεί νά είναι δοΰλος, γιατί 
ή έλευθερία είναι καθαρά έσωτερική. Δέν έξαρτάται άπό έξωτερικούς παράγοντες. 
Γι’ αύτό καί ή άνεξαρτησία μιάς χώρας άπό τήν κυριαρχία άλλης χώρας, δέν ανήκει 
στήν σφαίρα τής ηθικής αύτής έλευθερίας. ’Εξαρτάται δμως άπό αύτή, καί στήν 
τελευταίαν άνάλυση ό άνθρωπος γιά νά άποτινάξη έξωτερικούς δεσμούς καί νά πετύχη 
τήν έξωτερική του έλευθερία, πρέπει πρώτα νά έλευθερωθή μέσα του.

Στήν σφαίρα τής ήθικής έλευθερίας άνήκει καί ή αύτάρκεια, Σωκρατική καί 
αύτή σύλληψη. Τήν έννοια αύτήν τήν άνάπτυξαν κυρίως δ Θουκυδίδης καί δ ’Αριστο
τέλης. ‘Η καλύτερη πολιτεία λένε, είναι έκείνη ή δποία ύπενθυμίζει σέ κάθε μέλος 
της δτι έχει καθήκον νά προσφέρη τόν έαυτό του στήν ύπηρεσία της, μά άπό τήν άλ
λη μεριά θυμάται δτι είναι δικό της καθήκο νά προκαλέση κάθε ένέργεια καί νά δη- 
μιουργήση κάθε δυνατότητα σέ κάθε μέλος της. Μονον έτσι θα μπόρεση μια κοι
νωνία νά φθάση στόν σκοπό της, πού δέν είναι άλλος άπό τήν έλευθερία, και επομένως 
τήν εύδαιμονία τοΰ συνόλου. Δι’ αύτόν άκριβώς τόν λόγον δ Περικλής είναι περή
φανος πού ή δική του γενιά κατέστησεν «τήν πόλιν αύταρκεστάτην». Γιά νά φθάσουμε, 
λοιπόν, σ’ αύτή τήν αύτάρκεια πρέπει νά ύπάρχη μιά συνεργασία μεταξύ πολίτη καί 
κοινωνίας. Τούτη δέ ή συνεργασία πρέπει νά είναι έλεύθερη. Δηλαδή ή έλευθερία 
πρέπει νά συνδέση τό άτομο μέ τήν κοινωνία. Ο κάθε πολίτης, άσχετά με ποιο επ
άγγελμα άσχολεϊται, καί άνεξάρτητα σέ ποιά τάξη άνήκει, πρέπει νά έχη άπόλυτη 
έλευθερία γιά νά κάνη αύτό πού έταξε σάν σκοπό του. Πρέπει δμως δλοι οί πολίτες 
ταυτόχρονα νά δουλεύουν γιά ένα κοινό σκοπό, τήν εύδαιμονία καί τήν ελευθερία τής 
πατρίδας τους. Έδώ παρόλο πού φαινομενικά ή έλευθερία τής πατρίδας θέτει περι
ορισμούς στήν άτομική έλευθερία, στήν πραγματικότητα συμβαίνει άκριβώς τό άντί
θετο. ’Ασφαλίζει περισσότερο τήν έλευθερία τοΰ άτόμου. Γιατί δταν ο καθένας 
είναι έλεύθερος, μέ μιά έλευθερία ύποταγμένη στούς νόμους, τότε ή πατρίδα είναι 
έλεύθερη, άρα καί τό κάθε άτομο είναι έλεύθερο. Ή έλευθερία λοιπόν άρχίζει άπό 
τό άτομο καί διά τής έννοιας τής κοινωνίας ή τής πατρίδας, έπανέρχεται στό άτομο. 
’Επί πλέον τό άτομο δδηγεϊται καί στήν εύδαιμονία μέ τήν έλευθερία. Την ιδέα τού
τη βρίσκουμε στόν Επιτάφιο τοΰ Περικλή, στήν περίφημη φράση «τό ευδαιμον τό 
έλεύθερον». Τούτη ή θαυμαστή άρμονία, ή διά τής έλευθερίας δηλαδή συνεργασία 
τοΰ πολίτη μέ τήν πόλη έγινε πράξη στήν ’Αθήνα τοΰ Περικλή. Ό Περικλής στον 
’Επιτάφιό του καμαρώνει γιά τόν ’Αθηναίο καί τήν ’Αθήνα τής γενιάς του: «έλευθέ- 
ρως δέ τά τε πρός τό κοινόν πολιτεύομεν καί ές τήν πρός άλλήλους τών καθ’ ήμεραν 
έπιτηδευμάτων ύποψίαν... Άνεπαχθώς δέ τά ίδια προσομιλοΰντες τα δημοσία δια 
δέος μάλιστα ού παρανομοΰμεν, τών τε άεί έν άρχή δντων άκροάσει καί τών νομών, 
καί μάλιστα αύτών δσοι τε έπ’ ώφελία τών άδικουμένων και οσοι αγραφοι οντες αι- 
σχύνην όμολογουμένην φέρουσιν». ’Εδώ πρέπει νά προσέξουμε δυό σημεία. Το 
πρώτο είναι δτι ή έλευθερία έχει σχέση οχι μόνο μέ τόν άνθρώπινο μα και με τον θείο 
νόμο. Ό θείος αύτός, ή άγραφος, νόμος είναι άγάπη καί έλευθερία καί χρησιμεύει 
σάν καθοδηγητής μας. "Οτι οί θεοί μάς καθοδηγούν είναι καί προχριστιανική άντί- 
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ληψη. Ό Πλάτων στον «Κριτίαν» (109) μάς λέει τά άκόλουθα: «Οί θεοί κάποτε 
έβαλαν σέ κλήρο τά διάφορα μέρη καί μοιράστηκαν άναμεταξύ τους όλη τήν γη, χωρίς 
νά φιλονικήσουν. Καί τούτο βέβαια, γιατί δέν θά ήταν σωστό νά μην ξέρουν τί 
άνήκει στόν καθένα τους, ούτε πάλι ένώ ξέρουν πώς ένα πράγμα άνήκει μάλλον στούς 
άλλους, αύτοί μέ φιλονεικίες νά θέλουν νά τό κάμουν δικό τους. Άφου λοιπόν μέ 
τόν κλήρον δικαιώθηκαν καί πήρεν ό καθένας αύτο πού επιθυμούσε, έγκατέστησαν 
στά μέρη αύτά άνθρώπους καί όπως οί τσοπάνηδες κάνουν γιά τά κοπάδια τους, έτσι 
κι’ αύτοί, σάν νά είμαστε δική τους περιουσία καί δικά τους ζωντανά, μάς κυβερνούν, 
χωρίς όμως νά χρησιμοποιούν έναντίον μας σωματική βία, καθώς κάνουν οί τσοπά
νηδες στά ζώα τους, πού τά πάνε στήν βοσκή κτυπώντας τα. Μά έπειδή ό άνθρωπος 
είναι πάρα πολύ εύκολοκυβέρνητο ζώο, μάς κυβερνούν όπως κυβερνούν το πλοίο 
άπό τήν πρύμνη μέ το τιμόνι. ’Έτσι σύμφωνα μέ τίς ένδόμυχες διαθέσεις τους, 
έπιδρώντας μέ τήν πειθώ στήν ψυχή τών άνθρώπων καί μ’ αύτον τόν τρόπο διευθύ- 
νοντας κυβερνούσαν όλους τούς θνητούς». ’Έτσι ή έλευθερία είναι ταυτόσημη μέ 
τόν θειο νόμο. Γιά τίς σχέσεις τής έλευθερίας μέ τούς δύο νόμους, τόν άνθρώπινο 
καί τόν θείο καί τίς σχέσεις τών νόμων μεταξύ τους, ένας μαθαίνει πολλά στις σε
λίδες 395 - 405 τοΰ ένατου τόμου τής 'Ιστορίας τοΰ Toynbee.

Τό άλλο σημείο στό άπόσπασμα άπό τόν «Επιτάφιον» είναι ή φαινομενική ήθι- 
κή άντινομία τών λέξεων «έλευθέρως» καί «διά δέος», οί όποιες δηλώνουν κάτι τό 
άντίθετο μεταξύ τους. Ούσιαστικά όμως οί δυο λέξεις είναι ταυτόσημες. Γιατί το 
«δέος» τοΰ Αθηναίου πολίτη προέρχεται άπο τήν έλευθερία του. 'Υπακούει δηλαδή 
στόν νόμο, γιατί τό θέλει ό ίδιος, οχι γιατί τό έπιβάλλει ό νόμος. Τό τελευταίο τοΰτο 
γνώρισμα τό βρίσκουμε στήν Σπάρτη. Ό Δημάρατος μιλώντας πρός τόν Ξέρξη 
γιά τούς Λακεδαιμονίους τούς χαρακτηρίζει ώς έξής. «Ελεύθεροι έόντες ού πάντα 
έλεύθεροί είσι. Έπεστι γάρ σφι δεσπότης νόμος ('Ηρόδ. 7. 104). Τούτη ή ιδέα 
τοΰ άφέντη νόμου λείπει ολωσδιόλου άπό τήν ’Αθηναϊκή πολιτεία καί σέ μεγάλο 
βαθμό άπό τίς πολιτείες τοΰ καιροΰ μας. Ό πολίτης τής ’Αθηναϊκής δημοκρατίας 
δέν πολεμά γιατί άναγκάζεται άπό τόν νόμο. Πολεμά γιατί έχει έλεύθερη συναίσθη
ση τοΰ καθήκοντος πρός τήν πατρίδα. Καί τούτη ή συνειδητή έκτέλεση τοΰ καθή
κοντος τοΰ ’Αθηναίου άντισταθμίζει τήν πολεμική άρετή, πού είναι άποτέλεσμα εν
τατικής πολεμικής προπαρασκευής, άλλων πόλεων καί ιδίως τής Σπάρτης. Έδώ 
δμως βρίσκουμε μιά ύπερβολή τοΰ Περικλή, γιατί καί ή Σπάρτη στούς Περσικούς 
πολέμους έδειξε τήν ιδίαν έλευθεροπρέπεια πού έδειξε καί ή ’Αθήνα. ’Έτσι οί 'Έλ
ληνες σάν σύνολο, άπο τά άρχαία χρόνια, έπειδή είχαν αύτήν τήν έσωτερική, τήν ήθι- 
κή έλευθερία, άγωνίστηκαν γιά τήν έξωτερικήν τους έλευθερία, ταυτίστηκαν μέ τήν 
έλευθερία καί ξεχώρισαν άπό τούς καθοδηγημένους συρφετούς τής ’Ασίας. Τούτη 
ή έλευθερία μέ το κοφτερό σπαθί καί τή γρήγορη ματιά σεργιανίζει στούς Ελληνικούς 
τόπους άπό τά άρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Είναι γνώριμη πιά στούς 'Έλληνες. 
’Έχει γίνει ένα μ’ αύτούς. Πηγάζει μέσα άπό τήν ψυχή τους. «Άλλά καί τό φρό
νημα γιά τήν έλευθερίαν άπό τήν δύναμη αύτή τής ψυχής πηγάζει. Γιατί ή ψυχή 
είναι καί άρχικόν καί άκατάβλητον» μάς λέει ό ’Αριστοτέλης (Πολιτικά 1328α). 
Τούτη όμως ή έφεση τοΰ 'Έλληνα γιά τήν έλευθερία δέν είναι κληρονομική. 'Απλώς 
πηγάζει άπο τήν παράδοση, πού είναι ισχυρότατος παράγων στήν δημιουργίαν ιδα
νικών καί πολιτισμών. 'Ο Περικλής μιλώντας στόν Επιτάφιον γιά τούς νεκρούς 
τοΰ πολέμου, χωρίζει τούς ’Αθηναίους σέ τρεις κατηγορίες. Στούς προγόνους, 
στούς πατέρες, καί στήν «καθεστηκυίαν ήλικίαν», δηλαδή τήν ίδια τήν γενιά του. Τό 
έργο τής κάθε γενιάς περιγράφεται έτσι πού νά φαίνεται οτι τό έργο τής έπόμενης 
γενιάς είναι πιό σημαντικό «Γιατί οί πρόγονοί μας κατοικοΰντες οί ίδιοι πάντοτε τήν 

χώραν αύτήν, μέ τήν άνδρεία τους μάς τήν άφησαν έλεύθερη άπο γενιά, σέ γενιά. Καί 
έκείνοι λοιπόν άξίζει νά έπαινεθοΰν άλλά πιό πολύ οί πατέρες μας. Γιατί επί πλέον 
αύτής πού κληρονόμησαν, άπέκτησαν μέ πολλούς κόπους, καί μάς κληροδότησαν τήν 
έπικράτεια πού σήμερα έμείς έχουμε. Το περισσότερον όμως μέρος αύτής, έμεΐς 
πού ζοΰμε σήμερα, ή δική μας δηλαδή γενιά, αύξήσαμε καί καταστήσαμε τήν πόλη 
μας αύτάρκη άπό κάθε άποψη καί γιά τόν πόλεμο καί γιά τήν ειρήνη». Τήν σημα
σία καί τήν άνωτερότητα τής «καθεστηκυίας ήλικίας» βρίσκουμε άκόμα καί στον 
"Ομηρο. 'Ο γυιός τοΰ Καπανέα καυχώμενος, λέει προς τον Άγαμέμνονα:

Ναι έμείς άπο τούς πατέρες μας πολύ πιό παλικάρια
λέμε πώς είμαστε (Δ. 405 - 6)
Ένώ λοιπόν ό "Ελληνας κληρονομικά δέχεται τήν έλευθερίαν, έν τούτοις τήν 

κάνει κτήμα του, τήν διατηρεί μέ τούς άγώνες του καί μεταλαμπαδεύει τά ιδανικά 
της στις μελλοντικές γενιές. 'Η κάθε γενιά έχει δηλαδή καθήκον όχι μόνο νά δεχτή 
κάτι άλλά καί ή ίδια νά προσθέση, νά δημιουργήση κάτι. Γιατί αν δέ το κάνη αύτο 
τότε δέν θά ζημιώση μόνο τήν δική της έποχή, μά άκόμη καί τήν πορεία τοΰ πολιτι
σμού τής πατρίδας της. Θά είναι ή έποχή της ένας μεσαίωνας, ένα κενό στήν έξέ- 
λιξη τής ιστορίας της. Τό σημείο τοΰτο μάς φέρνει στήν φιλοδοξία, προωθητικό 
καί γενεσιουργό καί άπαραίτητο γνώρισμα τής προόδου, τής εύδαιμονίας, κι’ επομέ
νως καί τής έλευθερίας. Πρέπει δηλαδή ό άνθρωπος άδιάκοπα νά έχη ιδανικά καί 
φιλοδοξίες. Δέν πρέπει νά άναπαύεται ποτές του, ούτε στά δικά του κατορθώματα, 
πολύ δέ περισσότερο στά κατορθώματα τών άλλων. Ό δρόμος τής άρετής είναι έπί- 
μοχθος καί ό άνθρωπος γιά νά δρέψη τούς γλυκείς καρπούς της πρέπει νά ίδρώση. 
Καί πρέπει νά 'ιδρώσουμε γιατί έχουμε ύποχρέωση καί άπέναντι στόν έαυτό μας καί 
άπέναντι στή γενιά μας καί άπέναντι στό έθνος. 'Η δειλία καί ή άδιαφορία δέν συγ- 
χωριοΰνται. Πρέπει νά έχουμε φιλοδοξίες. Καί ή έλευθερία, όταν ιδίως χαθή, 
χρειάζεται φιλοδοξία γιά νά κερδηθή. Άλλοίμονον, έάν οί "Ελληνες, πού έζησαν 
400 χρόνια κάτω άπό τόν Τουρκικό ζυγό, δέν είχαν τήν φιλοδοξία νά έλευθερωθοΰν 
καί νά φανοΰν έτσι άντάξιοι συνεχιστές τής προγονικής άρετής. Τούς άνθρώπους 
χωρίς φιλοδοξία ό Κάλβος τούς ονομάζει «Κατάπτυστους».

’Έσφαλεν ό την δόξαν 
όνομάσας ματαίαν. 
Και τον άνδρα μαινόμενον 
τόν προ τοιαύτης καίοντα 

θεάς σμύρναν
Δίδει αυτή πτερά’
και εις τόν τραχύν, τόν δύσκολον 
της άρετής τόν δρόμον
τοϋ άνθρώπου τά γόνατα

Ιδοΰ πετάουν.
Μικρόν ψυχήν, κατάπτυστον, 
κατάπτυστον καρδίαν 
ετυχε όστις άκοϋει 
τής δόξης τήν παράκλησιν 

και δειλιάζει
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Εύτυχώς ή Ελλάδα έφύσησε στά παιδιά της αύτήν τήν φιλοδοξίαν τής ελευ
θερίας.

Θερμότατον τόν πόθον 
έφύτευσας της δόξης 
εις την καρδίαν τών τέκνων σου, 
ώ "Ελλάς, και καλείσαι 

μήτηρ ηρώων

και είναι αυτή η φιλοδοξία που εδωσεν το ιδανικόν τής ελευθερίας στήν άρχαίαν Ελ
λάδα, καί είναι γι’ αύτήν τήν έλευθερία πού ξεχωρίζει ή Ελλάδα άπο τούς άλλους 
αΡΧαίουζ ^λαους. Και είναι αυτή η φιλοδοξία πού ώδήγησεν, στήν πορεία τών αιώ
νων, τήν Ελληνική ψυχή σέ καλλίνικους άγώνες.

"Εάν τό άκονίση ή δόξα 
τό ξίφος κεραυνοί, 
εάν η δόξα θερμώση 
τήν ψυχήν τών Ελλήνων 

ποιος τήν νικάει;

Καρπός λοιπόν τής φιλοδοξίας είναι ή έλευθερία, ή τιμή, ό ύμνος γιά μιά χώρ.α 

ΎΩ δόξα, διά τόν πόθον σου 
γίνονται και πατρίδας 
και τιμής και γλυκείας 
ελευθερίας και ύμνων 

άξια τά έθνη

, 'Η φιλοδοξία μάς οδηγεί σέ ένα άλλο γνώρισμα τής ελευθερίας, τήν εύθύνη. Για 
τί αύτός πού δέν έχει φιλοδοξίες είναι φανερό πώς φοβάται τήν εύθύνη. Καί ή έλευ- 
θερια είναι μεγίστη ευθυνη. Ελευθερία σημαίνει δτι τό άτομο έχει τήν εύκαιρία 
και το φορτίο τής εκλογής. Σημαίνει άκόμα δτι τό άτομο πρέπει νά ύποφέρη τις 
συνέπειες τών πράξεών του, γιά τις όποιες θά έπαινεθή ή θά ψεχθή. 'Η έλευθερία 
καί ή εύθύνη είναι δυό πράγματα άχώριστα. Επομένως δποιος φοβάται τήν εύθύνη 
φοβάται καί τήν έλευθερία. Τούτο έτόνισε καί ό G.B. Shaw στόν «’Άνθρωπο καί 
Υπεράνθρωπο» του: « Η ελευθερία είναι εύθύνη. Καί είναι γιά τούτο πού πολλοί 

άνθρωποι τήν φοβούνται». Καί άνθρωπος μέ εύθύνη σημαίνει δτι αύτός είναι ικανός 
γιά τή μάθηση άπό τήν έμπειρία καί γιά τήν καθοδήγηση τών πράξεών του άπό τήν 
μάθηση αύτή.

'Η έλευθερία είναι μιά εύκαιρία γιά νά κάμη ένας τό καλό, άλλά είναι πραγμα
τική έλευθερία δταν παρέχη καί τήν εύκαιρία σ’ ένα νά κάμη καί τό κακό. ’Εδώ ό 
άνθρωπος πρέπει νά διαλέξη τήν έλευθερία, γιά νά κάμη κάτι τό καλό, γιατί είναι 
έτσι καθοδηγημένος άπό ώρισμένες άξιες καί άρχές. Τέτοια έλευθερία υπήρχε μόνο 
στήν άρχαία ’Αθήνα.

Σέ άλλα κράτη ή σέ άλλες θρησκείες, γιά νά προστατευθή δήθεν δ άνθρωπος 
άπό τήν πλάνη κιί άπό τό κακό διατυπώθηκαν πολλά άρνητικά «μή» ή πολλά προσ
τακτικά «κάνε». Μήν κάνης αύτό, μήν κάνης έκεΐνο. ή κάνε αύτό, κάνε έκεΐνο.

Ό Μωαμεθανισμός π.χ. άπαγορεύει τήν ζωγραφική καί τήν γλυπτική, γιατί οί δυό 
αύτές εικαστικές τέχνες προωθούν τόν άνθρωπο στην ειδωλολατρεια. Ο Ιουδαϊ
σμός άπαγόρευε τήν έργασία τό Σάββατο. Ο Μωσαίκος νομος απαγόρευε τον το
κισμό χρημάτων, πού ήταν βαρύ πλήγμα στήν άνάπτυξη τοΰ έμπορίου. ’Άλλα πάλιν 
έθνη άπαγορεύουν τήν λογοτεχνία καί τήν τέχνη. Σ’ αυτα κυριαρχεί το συμφερο 
τοΰ κράτους. 'Η άντίληψη αύτή έπικρατοΰσε, εύτυχώς μόνο σάν θεωρία, στήν ψυχή 
τοΰ Πλάτωνα, ή Πολιτεία τοΰ οποίου είναι έτοιμη νά θυσιάση τό κάθε τι, τήν ποίηση, 
τήν οικογένεια, τήν έλευθερία τοΰ άτόμου, γιά τό συμφέρο τό δικό της. Τό ’ίδιο έκα
μαν πράξη τους ή Σπάρτη καί άργότερα η Ρώμη. Ετσι η θρησκεία και η πολιτεία 
σέ πολλά μέρη θυσιάζουν τόν άνθρωπον καί τοΰ άποστεροΰν τό βασικώτερο γνώρισμα 
τής προόδου, τήν έλευθερία, μέ τήν οποίαν θά βρή τήν άλήθεια.

Γιά τόν Άθηναΐον δμως δέν ύπήρχε κανένας φραγμός. *Ηταν  έλεύθερος να 
σκεφτή όπως ήθελε, νά κάνη τό καλό ή τό κακό. Γι’ αύτό και στην Ελληνικήν ιστο
ρία βρίσκουμε τό καλό καί τό κακό συνταιριασμένο στόν άνθρωπο. Καί πιστεύουμε 
πώς τό σημεϊον τοΰτο μάς βοηθάει πολύ νά καταλάβουμε τόν χαρακτήρα τοΰ Ελ
ληνα. Ένώ δμως τό κράτος στήν ’Αθήνα δέν περιώριζε άμεσα τήν έλευθερία τοΰ 
πολίτη, έμμεσα προωθούσε καί ύποστήριζε τόν έλεγχον. Ό έλεγχος αύτός ήταν ή 
κωμωδία, ή οποία μέ τήν κριτική της ήλεγχε τήν άσυδοσία. Τό ίδιο δμως το κράτος 
φαινόταν ότι δέν έβαζε κανένα φραγμό στήν παρρησία.

Ό Γαΐκερ, πολύ σωστά παρατηρεί, πώς ή άκμή καί παρακμή τής κωμωδίας 
συμπίπτει μέ τήν άκμή καί παρακμή τής Αθηναϊκής δημοκρατίας. ’Έτσι ή εύθύνη, 
πού πρέπει νά άκολουθή τήν έλευθερία ύπάρχει πάντοτε, γιατί μέ τήν κωμωδίαν 
έλέγχεται τό άνεύθυνον. 'Η πολιτεία, λοιπόν, άφηνεν έλεύθερο τόν Άθηναΐον, νά 
έκφραστή όπως ήθελε. Ό Ρ. Λίβινξτον, στό έργο του «Τό Ελληνικό πνεΰμα καί 
ή σημασία του γιά μάς» λέει: «Στήν άρχαίαν Ελλάδα δεν εχουμε στέρηση τής ελευ
θερίας έκφράσεως καί λόγου. Στήν Ελλάδα δέν έχουμε Γαλιλαιους, οι οποίοι να 
άναγκάστηκαν νά ταπεινώσουν τόν έαυτό τους μπροστά σέ άγράμματους άνθρώπους 
καί νά φύγουν στήν έξοχή. Κι’ ούτε πάλι στήν άρχαία Ελλάδα ύπήρχεν ή 'Ιερή έξέ- 
ταση, πού σέ διάστημα 44 χρόνων, κήρυξε, μόνο στήν 'Ισπανία, 234.526 άτομα αιρε
τικά, έπειδή είχαν τό θάρρος νά μή συμφωνούν μέ ώρισμένους φανατικούς καλογή- 
ρους». Στις παρατηρήσεις αύτές τοΰ Λίβινξτον θά μπορούσε ένας νά άναφέρη μερι
κές διώξεις τοΰ πνεύματος στήν ’Αθήνα, σάν έκεϊνες τοΰ Σωκράτη, τοΰ ’Αναξαγόρα 
καί άλλων. Μά αύτές είναι μεμονωμένα παραδείγματα καί οχι ομαδική καί καθ
ολική πολεμική έναντίον τοΰ έ)<εύθερου λόγου.

Καί είναι αύτός ό έλεύθερος λόγος τοΰ ’Αθηναίου πολίτη που τον διεκρινε απο 
τούς δεσμώτες άσιατικούς λαούς, καί πού ήταν συνδυασμένος μέ τήν γνώση τών αρ
χόντων. Αύτός ό συνδυασμός τής έλευθερίας μέ τήν γνώση, έλειπε απο κάθε άλλη 
χώρα τής άρχαιότητας, έκτος άπό τούς Πέρσες, δταν έκυβερνώντο άπό τόν Κΰρο και 
τόν Δαρεϊο. ’Άν σ’ αύτόν τό συνδυασμό τής έλευθερίας μέ τή γνώση, τή σοφία, 
προσθέσουμε καί τήν ένότητα τών πολιτών μεταξύ τους, τότε έχουμε, κατα τον Πλά
τωνά, τά τρία άπαραίτητα γνωρίσματα μιάς εύδαιμονισμένης πολιτείας. «'Ότι 
πόλιν έλευθέραν τε είναι δει καί έμφρονα καί έαυτή φίλη, καί τόν νομοθετοΰντα πρός 
ταΰτα βλέποντα δει νομοθετεϊν». (Νόμοι 693Β). Τήν ιδίαν αντίληψη την επανα
λαμβάνει ό Πλάτων καί άλλοΰ. «Έλέξαμεν ώς τόν νομοθέτην δει τριών στοχαζό- 
μενον νομοθετεϊν, δπως ή νομοθετουμένη πόλις έλευθέρα τε έσται καί φίλη έαυτή καί 
νοΰν έξει» (Νόμοι 702).

Καί είναι αύτός ό έλεύθερος λόγος τοΰ ’Αθηναίου πολίτη πού στέριωσε τον Παρ
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θενώνα, σύμβολο άκοίμητο τής άξίας τής έλευθερίας του πνεύματος. Τούτη την 
άλήθεια τραγούδησεν ό Παλαμάς στον μαστορεμένο του στίχο.

’Εσένα δέ σέ χτίσανε τυραγνισμένων όχλοι, 
καματερά άνθρωπό μορφα στρωμένα άπ’ τή βονκέντρα. 
φαρμακερά καί αλύπητα δυνάστη αιματοπότη.
’Εσένα μέ το λογισμό κι’ εσέ μέ τό τραγούδι, 
σέ ύψωσαν τών έλ,εύθερων οί λογισμοί.

Γι’ αύτό δέν μπορούσε ό ναός αύτός νά γεννηθή σέ άλλο μέρος

Ούτε δύνοσονν άλλου, Ναέ, νά ζήσης,
παρά όπου πρωτοφύτρωσες. Άνθος κι’ ή ’Αθήνα γλάστρα.

Έδώ θέλουμε νά ξανατονίσουμε πώς ή άπόλυτη και άτομική ελευθερία δέν μα
χόταν τό κράτος. 'Υπήρχε μεταξύ πολίτη καί κράτους μιά θαυμαστή άλληλοεξάρ- 
τιση, γιά τήν οποίαν, δπως είδαμεν, ό Περικλής ήταν σέ μεγάλο βαθμό περήφανος, 
γιατί αύτός ήταν ό δημιουργός της. ’Ακόμα θέλουμε νά ξανατονίσουμε δτι άπόλυτη 
έλευθερία σημαίνει γιά ένα τήν δυνατότητα νά κάμη τό καλό καί τό κακό ή νά άποφύγη 
νά κάνη το καλό ύποκύπτοντας σ’ αύτό πού ό Σολωμός ονομάζει «Πειρασμό». Τούτος 
ό πειρασμός άρκετές φορές ήρθε/σάν «χρυσόνειρο» μπροστά στούς 'Έλληνες. Προσ
πάθησε μέ γητιές, μέ γλυκά κι’ όμορφα λόγια, μέ προσφορές πλουσίων δώρων νά 
τούς άποσπάση άπό τούς άγώνες τους γιά τήν έλευθερία.

Νά πώς μας περιγράφει δ Σολωμός τον πειρασμό. «'Η ζωή πού άνασταίνε- 
ται μέ όλες τις χαρές, άναβρύζοντας όλοΰθεν νέα, λαχταριστή. Περιχυνόμενη είς 
δλα τά όντα, ή ζωή άκέραιη, άπ’ όλα τής φύσης τά μέρη, θέλει νά καταβάλλει τήν άν
θρώπινη ψυχή, θάλασσα, γής ούρανός, συγχωνευμένα, έπιφάνεια καί βάθος συγχω- 
νευμένα, τά όποια πάλι πολιορκούν τήν άνθρώπινη φύση στήν έπιφάνεια καί είς τό 
βάθος της. "Ομως «ή ψυχή» όπως μάς λέει ό Σίλλερ «τόσο περισσότερο έκτείνεται 
οσο περισσότερους περιορισμούς βρίσκει έξω της».

Τήν άλήθεια αύτήν άντελήφθησαν οι 'Έλληνες. Γι’ αύτο άνεβαίνοντας στό 
«άγιο βήμα τής ψυχής» πάντοτε άποκρίθηκαν.

'Η δύναμή σου πέλαγο κι’ ή θέλησή σου βράχος (Σολωμός).
Κάνοντας, λοιπόν, οί 'Έλληνες τήν έί^ευθερία πατρίδα τους, δπως μάς λέει στον 

«Άρχίδαμόν» του ό ’Ισοκράτης, άγωνίστηκαν γι’ αύτήν καί πότισαν μέ τό αίμα τους 
πλούσιο τό δένδρο της. 'Η άπάντησή τους στον πειρασμό ήταν μιά καί ή αύτή σ’ όλη 
τήν 'ιστορία τους. Τούτα τά λόγια ειπωμένα στόν 'Υδάρνη τών Περσών, έδώ καί 2,500 
χρόνια, θά είναι καί στό μέλλον, ή άντίδραση τού γενναίου καί μαχητή "Ελληνα στον 
πειρασμό. «'Υδάρνη, ή συμβουλή πού μάς έδωσες άφορά σέ πράγματα πού δέν έχουν 
καμμιά ομοιότητα τονα μέ τάλλο. Γιά τόνα, βέβαια συμβουλεύεις έκ πείρας, γιά τό 
άλλο δμως είσαι όλότελα άνίδεος, ξέρεις μέν τί είναι δουλεία, τήν έλευθερίαν δμως δέν 
τήν δοκίμασες άκόμα. Καί άγνοεϊς αν είναι γλυκειά ή οχι. Γιατί, αν τήν είχες δοκι
μάσει, θά μάς συμβούλευες νά πολεμούμε γι’ αύτήν, όχι μόνο μέ δόρατα, άλλά καί 
μέ τσεκούρια». ('Ηρόδ. 5. 135).

Τήν ίδιαν άκατάβλητη ψυχή καί τήν ίδιαν άποφαστική άντίκρουση τού πειρα
σμού φανερώνουν καί τούτα τά λόγια τών Ελλήνων, πάλιν πρός τούς Πέρσες.

«Βασίλειά... μάθε δτι στήν Ελλάδα ή φτώχεια είναι παντοτεινός σύντροφος.

Σ’ αύτήν δμως προστίθεται ή άνδρεία, πού έχει καλλιεργηθή κι’ άπό φρόνηση καί 
νόμους ισχυρούς. Αύτήν όταν χρησιμοποιή ή Ελλάδα, άμύνεται καί έναντίον τής 
φτώχειας καί έναντίον τής τυραννίας». ('Ηρόδ. 5. 102). Τήν ίδιαν έλευθερο- 
πρέπεια περικλείουν καί τά λόγια τών έλεύθερων πολιορκημένων τού Μεσολογγίου, 
ειπωμένα δεκάδες εκατοντάδες χρόνια υστέρα.

άμε χρυσόνειρο, και σύ μέ τή σαβανωμένη.
’Εδώ’ ναι χρειά νά κατεβώ, νά σφίξω τό σπαθί μου 

( Σολωμός).

'Η άγάπη καί ή λατρεία, λοιπόν, τού "Ελληνα γιά τήν έλευθερία, πηγάζουν άπό 
τήν βαθύτερη έσωτερική του ήθική βούληση κι’ οχι άπό στιγμιαίες έξάρσεις καί κατα
στάσεις. Είναι αύτο πού ό Κάντ ονομάζει αύτονομίαν. Γιατί ό νόμος πού ύπακού- 
ουμε δταν άποφασίζουμε νά άγωνισθοΰμε δέν μάς έπιβάλλεται άπ’ έξω, άλλά είναι 
τό ήθικό θέμα πού δημιουργεί τον νόμο. Γι’ αύτο ή έλευθερία δέν είναι δώρο πού 
μάς χαρίζεται. Είναι έργον, καί μάλιστα πολύ δύσκολο καί έπίμοχθο, το οποίον 
μπορεί νά κατορθώση δ άνθρωπος μόνος του. 'Η έλευθερία δέν είναι φυσική κληρο
νομιά πού δέν μπορούμε νά τήν χάσουμε. Πρέπει νά τήν δημιουργήσουμε αν θέλου
με νά τήν κρατήσουμε. ’Έτσι, άντί νά λέμε πώς ή έλευθερία είναι προνόμιο καλύ
τερα είναι νά λέμε πώς είναι πολύ βαρύ φορτίο. Καί είναι γι’ αύτόν άκριβώς τον 
λόγο πού πολλές φορές ό χωρίς εύθύνην άνθρωπος τήν άποβάλλει.

Αύτήν τήν εύθύνη είχεν, δπως είδαμε, άκέραιην δ "Ελληνας. Κι’ δταν άκόμα, 
γιά δποιουσδήποτε λόγους, έχανε τήν έλευθερία του τήν έξωτερική, διατηρούσε τήν 
έσωτερική του έλευθερία, ή όποια τόν καθοδηγούσε νά συναισθάνεται τις ιστορικές 
του εύθύνες, καί τού έγέννα τήν φιλοδοξίαν νά άγωνισθή γιά τήν άποτίναξη τών έξω- 
τερικών του δεσμών. Είναι λοιπόν, ή ψυχή τού 'Έλληνα, ή δποία, ταυτισμένη μέ 
τήν έλευθερία, τόν κάνει νά ξεπερνά τόν έαυτό του καί νά ξεχωρίζη άπό τούς άλλους 
άνθρώπους. Καί τά βάθη τής ψυχής τής Ελληνικής, είναι, κατά τόν 'Ηράκλειτον, 
χωρίς τέλος. «Ψυχής πείρατα ιών ούκ αν έξεύροιο, πάσαν έπιπορευόμενος δδόν. 
Οΰτω βαθύν λόγον έχει».

Τούτη ή ψυχή τού "Ελληνα δέν έπαψε κι’ ούτε θά πάψη ποτέ νά άγωνίζεται γιά 
τήν έλευθερία. Γιατί, λέει δ Κουρνούτος, «γιά τόν "Ελληνα ή έλευθερία είναι πράξη 
πάνω στήν γή, μέσα στόν χώρον πού ζεί καί κινείται. 'Ο "Ελληνας ζεί μέ τήν έλευ
θερίαν καί ή έλευθερία ζεί μέ τόν "Ελληνα».

Γι’ αύτό καί μείς σήμερα, πού βλέπουμε τήν Ελληνική ψυχή καί πάλι στις έπ- 
άλξεις, δέν πρέπει νά λυπόμαστε καί νά άπογοητευόμαστε. ’Αντίθετα, μπορούμε 
νά τραγουδούμε τού ποιητή τό τραγούδι.

Ελλάς! πατρίς μου!
’Ελπίδων γλυκυτάτων
μήτηρ! Σέ βλέπω άκόμα 
ζώσαν και μαχομένην, 
καί άναλαμβάνω

(Κάλβος).
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Καί νά χαιρόμαστε μαζί μέ τόν ίδιο τραγουδιστή.

Συ τότε, ώ λαμπρότατη 
κόρη τοϋ Δ ιός, τοϋ κόσμου 
μόνη παρηγοριά, 
τήν γη μου συ ενθυμήθηκες 

ώ ελευθερία

Δρ. ΠΑΝΑΓίωΤΗΣ Λ. ΠΑΤΤΙΧΗΣ
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ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ

"Οπως ή θυμωμένη μέρα έπιασεν όχτο 
και μέ χλωμάδα ή θλίψην υγρή μπήκε 
στό άτάραγο κουτί τών ωρών, ποϋ ποτέ 
άνθρώπου μάτι δέν είδε γυμνές, έτσι 
ό νεκρός έπεσε νωπός και σάν ίσος 
μέ τοϋ θανάτου τήν εμφάνιση’ λευκοντυμένος, 
στό άσπρο του άλογο, νέος, ωραίος.
3Αφοϋ σέ λίγο τά χέρια της άπλωσε 
ή σαρκοφάγος, ή νηστική φαγάνα, τώρα 
μ3 αθέατες κινήσεις κι ανήκουστους ήχους 
απολαμβάνει τό νόημά του.

3Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό:

Οί Μοίρες παρίστανται σχεδόν ύποπτες’ 
κρύβουν τό πρόσωπό τους τό αλγεινό, 
μά τις αναγνωρίζουν οί κακοπαθιασμένοι.

ΑΑΟΓΑ ΘΟΛΩΤΟΥ ΤΑΦΟΥ*

* Πρόκειται γιά τ’ άλογα, πού βρεθήκανε πρόσφατα στό θολωτό τάφο τής Άλασίας.

"Ερχεται κάποτε ή στιγμή, 
τάφον ανοίγεις 
και βρίσκεις άλογα.
Τ3 άλογα προσπαθώντας 
βρήκαν τήν έξοδο κλειστή. 
Πλημμύρες 
παράξενα σφιχτές είναι τά ζώα. 
τό κοκκαλάκι τους σκιρτά κάποτε πλάι 
στό μαραμένο λουλουδάκι.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

118 119

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Ο ΜΥΘΙΚΟΣ ΑΝΘΡωΠΟΣ, Ο ΕΛΛΗΝ, Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, ΚΑΙ Ο 
ΝΕωΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡωΠΟΣ

α) Ό μυθικός άνθρωπος

Ή ζωή τής ανθρωπότητας δέν είναι στατική όπως τοϋ ζώου, πού κινείται 
πάντα μέσα στά άπό πριν καθωρισμένα όρια του ενστίκτου, άλλα δυναμική, 
δηλαδή γεμάτη κρίσεις, πού άνατρέπουν κάθε φορά τά παραδεδομένα, γιά νά 
δοκιμάσουν νέους τρόπους καί νέους όρους.

Άνάμεσα στις κρίσεις μιά ύπήρξεν ή κατ’ έξοχήν ίσως κρίσις, αύτή, πού άν- 
άγκασε τόν άνθρωπο νά άναδιπλωθή καί νά γνωρίση το είναι του, να δη, ότι 
ύπάρχει ώς εαυτός.

Ό πρωτόγονος καί τό παιδί ζοϋν σέ μιά συμβιωτικήν ενότητα πρός τά 
γύρω τους. Αύτό, πού ονομάζομε Έγώ, δέν έχει ξεχωρίσει άκόμα άπό τό ’Εσύ 
καί άπό τό ’Εμείς, δηλ. τήν κοινότητα τής φυλής. "Οσο πιο πρωτόγονος 
είναι ό άνθρωπος, τόσο λιγώτερο είναι διαμορφωμένη ή πολική σχέσις άτόμου 
όμάδος, άναφέρει χαρακτηριστικά στό βιβλίο του «Γενετική Ψυχολογία» ό 

(X. Βέρνερ).1 ’Έτσι μπορούμε νά κατανοήσωμε, γιατί τήν εύθύνη 
τών πράξεων τού άτόμου σέ μιά τέτοια κοινωνία δέν φέρει αύτο το ίδιο αλλά ή 
γενιά του. Τό έθος είναι ό ρυθμιστής ό άπόλυτος τών φάσεων τής ζωής καί 
μέσα σ’ αύτό άναλίσκεται ή όρμή του άτόμου.

(1) Η. Werner : Entwicklungspsychologie σελ. 329. (Munchen, 1959)

Ό πρωτόγονος καί τό παιδί ταυτίζουν τόν εαυτό τους μέ άλλα πρόσωπα, 
ζώα ή πράγματα. Μέσα στήν τελετουργική πράξη, στό παιχνίδι, στό όνειρο 
ενώνονται μέ τά γύρω τους, μεταμορφώνονται, διχάζονται. Ό «εαυτός» 
τους δέν χωρίζεται άπό τήν ενδυμασία, τό όνομα, τό κοινωνικό καί επαγγελμα
τικό τους περιβάλλον.

Ό πρώτος άνθρωπος δέν είναι βέβαια άπλή φύση όπως τό ζώο. Ξέρει 
•τήν χρήση τής φωτιάς καί τοϋ έργαλείου, έχει γλώσσα καί οργάνωση κοινωνική 
μέσα σέ άπαραβίαστους θεσμούς καί πάνω άπ’ όλα ζή, πολεμά, εργάζεται, 
λατρεύει μέ τήν καθοδήγηση τών εικόνων του μύθου, πού του άποκα?ώπτουν 
τόν κόσμο καί τόν ρυθμό του, τοϋ χαρίζουν βεβαιότητα καί άσφάλεια.

Ό κόσμος αύτός του είναι εγγύς καί οικείος, δέν άγωνίζεται να τον πλάση 
κάθε φορά, διότι είναι προδιαγεγραμμένος παραδοσιακά, είναι χαραγμένος 
πάνω στό ίδιο του τό σώμα. ’Επειδή δέν άπομονώνει τόν εαυτό του απο τά 1 

πράγματα, τά πράγματα έχουν γι’ αυτόν μιά όψη ζωντανή καί μετέχουν μέ τήν 
έμψυχην έκφρασή τους στά γεγονότα τής ζωής του. Ή συμβίωσή του μέ ό,τι 
είναι γύρω του είναι μιά κατάσταση, μέσα στήν όποια δέν ύπάρχει χώρος καί χρό
νος μέ τήν δική μας έννοια. Ό χρόνος είναι ένα αιώνιο παρόν, πού δέν σπάζει 
σέ παρελθόν καί μέλλον. Τό πριν είναι κΓ αύτό ένα τώρα, πού ξαναγυρίζει 
στή μνήμη. Ό χώρος δέν είναι ό γεωγραφικά καί άφηρημένα διατεταγμένος χώ
ρος άλλά ένας βιωματικά συγκεκριμένος, αυτός έδώ ό χώρος τοϋ σπιτιού, τής 
αύλής, τοϋ δρόμου, ό χώρος, όπου γίνεται ή τελετή, τό κυνήγι, ό πόλεμος. 
’Άλλος χώρος δέν ύπάρχει.

Ή οικειότητα αύτή καί ή άσφάλεια τής παραδεισιακής συνύπαρξης, πού 
θεμελιώνεται πάνω σέ μιάν αυτονόητη τάξη καί άκολουθεϊ άνερώτητα τόν πο
λικό ρυθμό τής ζωής σέ μιάν αίώνιαν άνακύκληση κάποτε κλονίζεται. "Ενα 
ρήγμα γεννιέται άνάμεσα στόν άνθρωπο άφ’ ενός καί στήν κοινότητα καί τόν 
κόσμο άφ’ έτέρου. Τό ρήγμα αύτό έπισυμβαίνει σά μιά καταστροφή ή σά μιά 
πτώση, όπως π.χ. είναι ή πτώση τών πρωτοπλάστων άπό τόν παράδεισο. 
Τό γεγονός αυτό έρχεται νά επιφέρει μιά ριζικήν άνατροπή στή στάση τοϋ άν
θρώπου έναντι τής ζωής. Ό άνθρωπος χωρίζοντας τά γύρω του καί άφιστά- 
μενος άπό αυτά άποκαλύπτει τόν εαυτό του, άποκτά έναν εαυτόν. Συζώντας 
μέ τή φύση καί τήν κοινότητα τής φυλής του δέν μποροΰσε νά ξεχωρίση, ότι 
είναι ένας, αυτός ό μοναδικός άνθρωπος. Κερδίζοντας τώρα συνείδηση τοϋ 
εαυτού του μεταβάλλει καί τή σχέση του πρός τά όντα, πού τόν περιβάλλουν. 
Ή καθιερωμένη τους τάξη διασαλεύεται καί στή θέση τού άπαραβίαστου έθους 
καί τής μυθικής ή μαγικής παρουσίας προβαίνει ένα κενό, ή συνείδηση μιάς 
έσχατης άπορίας. Χάνοντας ότι είχε, τόν ρυθμό καί τήν άσφάλεια τής ζωής 
του, αισθάνεται τώρα τήν γυμνότητά του, καί είναι άναγκασμένος νά έπινοήση 
τόν τρόπο, γιά νά καλύψη αύτή τήν γυμνότητα καί νά άσφαλισθή, είναι άναγ
κασμένος νά άρχίση νά έρωτά. Ό άνθρωπος ρωτά γιά τούς θεσμούς καί τούς 
νόμους, γιά τή γή καί τά δένδρα, τά ζώα καί τόν ήλιο. Ρωτά γιά νά βρή τόν 
δρόμο του, όμως οί δρόμοι είναι πολλοί καί διχάζονται, τά πράγματα καί οί 
θεσμοί γίνονται πολυσήμαντοι καί άντιφατικοί. Ό κλειστός καί βέβαιος κόσμος 
του σπάζει καί άνοίγεται σέ άπεριόριστες δυνατότητες, άλλά συγχρόνως γίνε
ται άβέβαιος. Ό χώρος χάνει τήν έγγύτητά του, ύπερπηδά τά σύνορα τού 
οικείου, γίνεται μακρύνός, καί πολυδιάστατος.

Ένώ τό ταμπού τού έθετε άνερώτητα τά όρια τής ζώής του, τώρα είναι 
άναγκασμένος μέσα στήν άοριστία καί τήν άβεβαιότητα νά βρή ό ίδιος τά όριά 
του καί νά άναμετρηθή μαζί τους.

Ή κρίσις αύτή έπισημαίνεται καί ώς χρόνος. Ή αιώνια στιγμή τής συμ
βίωσης μέ τόν κόσμο ρηγνύεται. Ό άνθρωπος παίρνοντας άπόσταση άπό 
τά πράγματα γνωρίζει καί τήν άπόσταση τού χρόνου, πού χωρίζεται σέ παρ
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ελθόν, παρόν και μέλλον. ’Ανακαλύπτει έτσι τόν εαυτό του σαν ιστορία καί 
παράδοση καί σχεδιάζει τόν εαυτό του άποβλέποντας στό μέλλον καί δοκιμά
ζοντας νέες δυνατότητες. Τό ρήγμα του χρόνου είναι όμως γι’ αυτόν οδυνηρό, 
γιατί έτσι αποκτά συνείδηση τών ορίων του, πού τόν χωρίζουν άπό τήν αιωνι
ότητα, γνωρίζει, ότι πεθαίνει.

Τό άλμα αύτο τοΰ ανθρώπου είναι ή είσοδός του στήν ιστορία, καί σημα
δεύεται μέ τά έξης γεγονότα : όπως τά δηλώνει ό Κ. Jaspers στό βιβλίο του 
«περί τής άρχής καί τοΰ σκοποΰ τής ιστορίας»2 1) Τήν εξημέρωση καί χρήση 
τοΰ άλογου, πού τοϋ διανοίγει νέες διαστάσεις χώρου. 2) τήν τεχνικήν οργά
νωση τής εργασίας καί τήν κατανομή της, πού συνοδεύεται άπό τήν γένεση καί 
άνάπτυξη κράτους 3) Τήν άναγνώριση μεγάλων προσώπων, ήγετών καί 
ήρώων, πού γίνονται πρότυπα καί οδηγοί στήν άποδέσμευση τοΰ προσώπου 
άπό τόν δαιμονισμό τοΰ άπρόσωπου.

(3) Diels : Fragmente der Vorsokratiker : 101. Ηράκλειτος.
(4) Πλάτωνος Χαρμίδης 167-168α.

Ένας νέος μύθος κοσμογονικός καί άνθρωπογονικός έρχεται νά βαστάση 
τόν κόσμο, πού γεννιέται μέσ’ άπ’ αύτή τήν κρίση. Ό μύθος αύτός άποτελεϊ 
ύπερνίκηση τοΰ πρωτογονικοΰ δαιμονισμοΰ, πού είναι άμεσος καί βουβός, καί 
προβαίνει ώς ή πρώτη μεγάλη συνομιλία τοΰ άνθρώπου μέ τό σύνολο τών όν- 
των καί μέ τήν δική του μοίρα. Ή άρμογή τοΰ μύθου μέσα σέ μιά γενετική συν
οχή καί ή εποπτική δύναμη τών μορφών του είναι ή άπάντηση τής φαντασίας 
στό αίτημα τοΰ άνθρώπου γιά άναπλήρωση τής χαμένης ενότητας.

Ό άνθρωπος άποκαθιστά τή σχέση του πρός τήν φύση εξαγιάζοντας τίς 
δυνάμεις, πού ορίζουν τήν ζωή του καί μεταπλάθοντάς τες στις καθαρές μορφές 
τών θεών, τών όποιων τό είναι προϋποθέτει χωρισμό καί συνόραση τών φαι
νομένων.

Μέσα σ’ αύτόν τόν κόσμο ό άνθρώπινος εαυτός δέν ξεχωρίζει άκόμα άπό 
τήν σωματικήν ύπόσταση, είναι, όπως βλέπομε στόν "Ομηρο, τό ίδιο τό σώμα 
τοΰ άνθρώπου. Μιά προέκταση τοΰ «έαυτοϋ» βρίσκεται στή μορφή τοΰ νεκροΰ 
μετά τόν θάνατο. Άλλά καί τά δύο, ή αύτοαναγνώριση ώς σώμα καί ώς μετα
θανάτια παρουσία είναι οί πρώτες βαθμίδες, πού οδηγούν στήν κατανόηση τού 
άνθρωπίνου εαυτού.

Γιά νά άνακύψη όμως αύτό, πού εμείς σήμερα ονομάζομε σχέση πρός τόν 
εαυτό μας, έπρεπε νά γίνη ένας δεύτερος μεγάλος κλονισμός. Αύτός ό κλονισμός, 
πού στήν Ελλάδα τοποθετείται μέσα στά άρχαϊκά χρόνια, είναι τό ξύπνημα 
τού λόγου, πού στρέφεται ενάντια στόν μύθο. Ό μεγάλος κοσμικός μύθος 
μέ τίς μορφές τών Θεών, πού τόν εμψυχώνουν, άρχίζει νά σπάζη. Οί εικόνες 
οί ρυθμίζουσες τήν ζωή τοΰ χάνουν τήν άμεση γοητεία τους καί ύποχωρώντας 

βαθμηδόν άφήνουν τά όντα γυμνά καί τόν άνθρωπο ρηγμένο σέ νέαν άπορία. 
‘Η αυξουσα άπομυθολόγηση τοΰ κόσμου χωρίζει τά πράγματα άπό τόν άν
θρωπο καί άφαιρώντας τόν ένθεο δυναμισμό τους τά άποκαλύπτει ώς κάτι, 
πού άπλώς, ύπάρχει.

Τί είναι όμως ό ήλιος, ή γή, ό ούρανός, τά ζώα καί τά δέντρα χωρίς τήν ει
κόνα καί τήν τάξη τού μύθου ; Ποιο είναι τό νόημά τους ; Πώς γεννιούνται καί 
πώς χάνονται ; Καί γιατί ;

Στή θέση τής εικόνας προβαίνει τό ερώτημα γιά τό είναι τών δντων καί τό 
νόημά του.

Ή άπομυθολόγηση είναι συνέπεια μιας βαθύτατης διάστασης τοΰ άνθρώ
που πρός τήν φύση. Μέσ’ άπ’ αύτήν τήν διάσταση καθίσταται όμως τώρα 
σ’ αύτόν δυνατό νά άπομονώση τόν εαυτό του άπό τήν μαγεία τής εικόνας καί 
νά τόν δή σάν γυμνή ύπαρξη. Τό δέος τοΰ άνθρώπου πού πρωταντικρύζει 
έτσι τόν εαυτό του μαρτυρούν, τά λόγια τοΰ Ηράκλειτου : «έδιζησάμην έμε- 
ώυτόν».3

Ή ερώτηση τοΰ άνθρώπου ώς ερώτηση δέν άφορά μόνον τά όντα, άλλά 
επιστρέφει πρός αύτόν τόν ίδιον, πού ρωτά.

Ό άνθρωπος είναι τό όν εκείνο, πού ρωτά γιά τόν ίδιο τόν εαυτό του[ Ή 
ερώτηση τί έστίν, όπως μάς τήν παρέδωσε ή ελληνική φιλοσοφία είς τό πρόσω- 
πον τοΰ Σωκράτους παίρνει τήν μορφή : ποιός είμαι έγώ, πού ερωτώ ; Τήν 
άναδίπλωσιν αύτή τού άνθρώπου πρός τόν εαυτό του τήν χαρακτηρίζει ό 
Πλατωνικός Σωκράτης στό Χαρμίδη3 4 ώς κάτι άτοπον. Ένώ δηλαδή όλα τά 
άλλα όντα κρίνονται καί συγκρίνονται έν άναφορά τό ένα πρός τό άλλο, ένώ 
όλες οί δυνάμεις μας, ή αίσθηση ή όρμή, ή γνώση άναφέρονται σέ άντικείμενα, 
παρουσιάζεται ξάφνου μιά σχέση, ή όποια δέν άναφέρεται παρά μόνον στόν 
εαυτό της, ό άνθρωπος, πού γνωρίζει, ότι γνωρίζει, ή καλύτερα, πού γνωρίζει 
ότι άγνοεϊ, πού ρωτά, πώς συμβαίνει νά είναι ένα όν, πού έρωτά. Τό παρά
δοξον έδώ είναι, ότι ή άπορία δέν είναι άπορία γιά τοΰτο ή έκεϊνο τό πράγμα, 
είναι άπορία, πού άφορά, τόν ίδιο τόν άπορούντα, πού κάνει τόν άνθρωπο νά 
άναρωτιέται γιά τόν εαυτόν του, αύτόν, πού άπορεϊ.

Έπιστρέφοντας λοιπόν στόν εαυτό μου καί άντικρύζοντας τό γεγονός, ότι 
ύπάρχω, θέτω άναπόφευκτα τό έρώτημα, γιατί ύπάρχω, ποιό είναι τό νόημα 
τού ύπάρχει ν ;

(2) Κ. Jaspers : Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. (Munchen, 1959)
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β) Τό Ελληνικό γνώθι σαυτόν

Ή Ελληνική απάντηση στο ερώτημα, ποιός είμαι σάν άνθρωπος ήταν : 
είμαι σημαίνει είμαι αύτός, πού μπορεί νά πραγμάτωση τήν αρετή. Ή αρετή 
είναι τό μέτρο τής ύπαρξής μου. "Οσο περισσότερο τήν πραγματώνω, τόσο 
περισσότερο μπορώ νά πω, ότι είμαι αύτός, πού είμαι.

’Αρετή είναι ή παραδειγματική πληρότητα τής ανθρώπινης ζωής, 'θύς 
κάτι τό παραδειγματικό όμως άπευθύνεται όχι μόνο σέ μένα, άλλά στον κάθε 
ένα άνθρωπο, άντιπροσωπεύει δηλαδή τήν πληρότητα τού άνθρώπινου είδους. 
Τό κλασσικό άγαλμα είναι ή ενσάρκωση τής υπερατομικής τούτης ιδέας. Γίνου 
αύτό, πού είσαι, σημαίνει φέρε στό φως όσο μπορείς τήν αιώνια ούσία του άν- 
θρώπου, πού είναι κρυμμένη μέσα σου. Ό κλασσικός λοιπόν Έλλην γυρίζον
τας στόν εαυτό του άνακαλύπτει μέσα του τόν άνθρωπο σάν ούσία. Ή 
υπόσταση δηλ. τοϋ συγκεκριμένου άνθρώπου μέσα στόν χώρο καί στόν χρόνο 
είναι τόσο πιό άληθινή όσο αύτός περισσότερο μετέχει στήν ούσία άνθρωπος, 
στό αιώνια άνθρώπινο. Αύτό τό αιώνια άνθρώπινο δέν είναι ένα εμπειρικό 
δεδομένο, άλλά ένα ιδεατό δέον.

Νά γίνω αύτό, πού είμαι, προϋποθέτει όμως, ότι είναι δυνατόν νά μήν 
είμαι, αύτό, πού είμαι. Ό άνθρωπος κινείται μέσ’ άπ’ αύτό, πού είναι καί δέν 
είναι, είναι ένα μίγμα, μιά πλοκή όντος καί μή όντος. Γι’ αύτό καί ό κόσμος του 
είναι ό κόσμος τής δόξας, τής άπατηλής μεταβολής, πού κρύβει τήν άλήθεια. 
’Ανάμεσα στήν δόξα καί στήν άλήθεια κινείται καί εδώ έγκειται ό κίνδυνος τής 
ζωής του, άν θά μπορέση ή όχι νά άπαλλαγή άπό τά δίκτυα τής θνητής δόξας 
καί νά σταθή ελεύθερος μέσα στό φώς τής άρετής, πού τό κλέος τής είναι άθά- 
νατο. Ό "Ελλην κατανοεί τόν εαυτό του ώςμιά γένεσιν είς ούσία ν. 
Γι’ αύτό καί ό λόγος του περί του άνθρώπου είναι λόγος περί τής ούσίας, τό 
Σωκρατικόν τί έστίν άρετή.

Έπιστρέφοντας στόν εαυτό του καί γνωρίζοντάς τον δέν άπομονώνεταΐ 
όμως έτσι άπό τόν κόσμο καί άπό τήν πολιτεία. ’Αντίθετα. ’Ανακαλύπτει 
τόν εαυτό του ώς τό ον, πού ύπάρχει κοινωνώντας πρός τούς άλλους, δηλ. ώ$ 
πολίτην. Ή ελληνική άρετή είναι πολιτική. Μέσα όμως άπό τόν άν
θρωπο καί τήν πολιτεία διαφαίνεται ό κόσμος. Νά κατορθώσης τή αρμογή 
του είναι σου είναι ένας άγώνας κοσμικός. Σ’ αύτόν μετέχουν όλα τά όντα, σ’ 
αύτόν μετέχει ό κόσμος σάν σύνολο : ούσίωσις είναι ή κίνησις αύτή τής αύτο- 
πραγματώσεως. Γνωρίζοντας τόν εαυτό σου γνωρίζεις λοιπόν τό κόσμο στό 
βαθύτερο νόημά του.

Κατανοώντας τόν εαυτό του ώς μιά δυνατότητα πρός άρετήν ό κλασσικός 
άνθρωπος συναντά τά όριά του. Τά όρια αύτά τόν χωρίζουν ώς θνητόν άπό 
τόν θεό, πού στέκει άπέναντίτου άθάνατος. Αύτός ό θεός είναι, πού τό προστά
ζει νά γνωρίση τόν εαυτό του.—Γνώθι σαυτόν, δηλ. γνώρισε τά όριά σου.
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Στήν ούσία του άνθρώπου άνήκει λοιπόν τό νά ζή μέσα σέ όρια. Κατ
ορθώνεις τήν άρετή σου, όταν γνωρίζης τά όριά σου. Ή πλεονεξία είναι ή 
παραγνώριση αύτών τών ορίων, ή ύβρις, πού οδηγεί είς τήν αύτοκαταστροφή. 
Τό μέτρο γιά κάθε μας πράξη είναι λοιπόν δοσμένο μέσα στήν δίκη, πού μάς 
δείχνει τήν οριακήν άρμογή μας μέσα στήν πολιτεία καί τόν κόσμο. Κάθε όν 
έχει τή θέση του καί κάθε πράξη τό νόημά της μόνο σέ σχέση πρός τήν άρμογήν 
αύτήν, πάνω στήν όποια ό άνθρωπος άνατείνεται καί πλάθει τό ήθος του. Γνω- 
ρίζω τόν εαυτό μου σημαίνει γνωρίζω τά όριά μου. Γνωρίζοντας όμως τά 
όριά μου κατ’ άνάγκην συναντώ αύτόν, πού χαράζει αύτά τά όρια, τόν θεό. 
’Αποκαλύπτοντας τόν άληθινό μου εαυτό βρίσκομαι άναπόφευκτα άντιμέτωπος 
μέ τόν θεόν. Τόν ’Απόλλωνα ή τόν Διόνυσο. Ό θεός είναι ή πληρότητα τής ά- 
θάνατης παρουσίας. ’Αντιμέτωπος είναι ό άνθρωπος πρός τόν θεό σάν θνητός, 
πού χωρίζει άπό τό άθάνατο, σάν ένα όν, πού είναι πλεγμένο μέσα στήν δόξα 
καί στήν λήθη. ’Αντιμέτωπος είναι όμως ό άνθρωπος πρός τόν θεό σάν ζηλωτής 
τοϋ άθάνατου, σάν αύτός, πού υπάρχει μέσα στόνςάγώνα τής άποκάλυψης τής 
άλήθειας. Θεοείκελο ονομάζει τόν ηρώα ό "Ομηρος, ό Πλάτων ορίζει τήν φιλο
σοφία σάν μιάν ομοίωση πρός τόν Θεό καί ό ’Αριστοτέλης μάς προτρέπει νά 
μοιάσωμε όσο τό δυνατόν πρός τόν θεό, «ώς οίον τε άθανατίζειν».

"Ανθρωπος καί θεός έχουν λοιπόν ομόλογη καί άντίζυγη συνάμα θέση. Ό 
ελληνικός θεός έχει άνθρώπινη μορφή. Τούτο δέν είναι άπλός άνθρωπομορφισ- 
μός, είναι ή νίκη τοΰ λόγου πάνω στό δαιμονικό, τοΰ πέρατος πάνω στό άπει
ρο. Τό αιώνιο είναι παρόν μέσα στά τετελεσμένα πέρατα τοϋ λόγου, γι’ 
αύτό φανερώνεται μέ τήν είδή τοΰ άνθρώπου. Μέτρο τών πραγμάτων όλων 
είναι ό θεός. "Ομως μέτρο τών πραγμάτων είναι καί ό άνθρωπος. Τοΰτες 
είναι οί δύο πολικές άπόψεις μέσα στις όποιες κινείται ό Ελληνικός άνθρωπισμός. 
Ή έναντιότητά του εγκλείει έναν βαθύτατο δεσμό. Γνώθι σαυτόν είναι ή προσ
ταγή, πού θέλει νά πή : άναγνώρισε μέσα σου τό θεϊκό μέτρο καί άντιμετρήσου 
μαζύ του, γίνε ένας, άκεραιωμένος, όπως ό θεός, άρμόσου μέσα στή δίκη καί ξε- 
πέρασε τή εφήμερη στιγμή, όσο τοΰτο είναι δυνατόν σέ σένα, πού είσαι θνητός. 
Γνώθι σαυτόν σημαίνει όμως πάλι, ότι τό πρώτο, πού άξίζει νά γνωρίσης πάνω 
άπ’ όλα είναι ό άνθρωπος μέσα σου. Μή γίνης σκλάβος τών πραγμάτων καί 
μή λησμονήσης τόν εαυτό σου μέσα στόν ύπέρμετρο δαιμονισμό τους. Υπό
ταξε τά πράγματα στό μέτρο τοϋ άνθρώπου, τοΰ έαυτοΰ σου.

γ) ‘Η αύτοσυνείδηση τοΰ άνθρώπου τής Διαθήκης.

’Αλλιώς γνωρίζει ό άνθρωπος, πού ζή μέσα στόν ’Ιουδαϊκό ή τόν Χριστια
νικό κόσμο, τόν εαυτό του. "Οταν είναι μόνος μέσα στήν έρημο ό Μωϋσής 
άκούει τόν θεό νά τόν καλή μέ τό όνομά του. Τό όνομά του δηλ. τήν μονα
δική καί άναντικατάστατη ύπαρξή του μπροστά στόν θεό άντικρύζει εκείνος, 
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πού παίρνει τόν δρόμο τής ερήμου, τής επιστροφής στόν έαυτό του. Ό θεός 
δέν εϊναι όμως έδώ μια παραδειγματική παρουσία μέσα σέ πέρατα, άλλα 
εϊναι ό ών, αυτός, πού είναι, άπειρος καί ακατάληπτος.. Μέσα στήν μοναξιά 
μου ξάφνου, άπροσδόκητα μέ καλεϊ έμενα, τό συγκεκριμένο πρόσωπο. Μέσα 
μου δέν βλέπω λοιπόν τόν έαυτό μου σάν μιά δυνατότητα νά γίνη άνθρωπος, 
νά πραγματώση δηλ. τήν άρετή, πού στέκει άρχετυπική μπροστά στόν κάθε 
ένα. Μέσα μου βλέπω έ μ έ ν α καί κανένα άλλο, όπως άκριβώς εϊναι, στήν 
γυμνή παρουσία του αύτήν έδώ τήν στιγμή. Γιά τόν "Ελληνα κάθε στιγμή 
εϊναι ή ίδια. Ό χρόνος, μέσα στόν όποιο κατ’ άνάγκην ζή,του δίνει τήν εύκαιρία 
όμοια πάντοτε νά συναντήση τό άχρονο. Ή στιγμή εϊναι λοιπόν άδιάφορη. 
’Αντίθετα ή στιγμή, πού ακούω νά μέ καλεϊ ό θεός, δέν εϊναι όποιαδήποτε, εϊναι 
γιά μένα τό παν. Έγώ ό μοναδικός άνθρωπος μέσα στήν μοναδική τούτη 
στιγμή, πού έρχεται άπροσδόκητα όπως ένας κεραυνός, γνωρίζω : ότι εϊμαι, 
ένώπιον τοΰ θεού. Ό θεός δέν μέ καλεϊ νά πλαστώ πάνω στόν έποπτικό μέτρο 
τοΰ λόγου, άλλά μέ καλεϊ νά τόν άκούσω καί νά δεχτώ μέσα μου τήν άμετρη 
παρουσία του.

Γιά νά μπορέσω νά άκούσω όμως τήν φωνή του, πρέπει νά σπάσω μέ τήν 
δύναμη τής άμετρης πίστης όλα τά άνθρώπινα μέτρα. Μπροστά στόν θεό 
γνωρίζω τόν δημιουργό μου καί γνωρίζω τόν έαυτό μου σάν δημιούργη- 
μ α. Μέσα άπό τό γεγονός τής δημιουργίας έρχομαι λοιπόν νά κατανοήσω 
αύτό, πού εϊμαι, σάν ένα έργο τών χειρών τοΰ θεοΰ, σάν εικόνα καί ομοίωσή του 
καί νά κατανοήσω τήν θέση, πού κατέχω μέσα στήν ιστορία, νά άποκτήσω 
δηλ. τήν συνείδηση, ότι εϊμαι άμαρτωλός. Σάν άμαρτωλός εϊμαι ένοχος 
άπέναντί στόν δημιουργό μου, εϊμαι αύτός, πού καταχράστηκε τήν έμπιστο- 
σύνη του καί στράφηκε ένάντιά του. Μέσα μου λοιπόν συγκλίνει καί άντι- 
μάχεται τό πλάσμα μέ τόν άποστάτη, ή εικόνα θεοΰ μέ τήν μηδαμινότητα τής 
θνητότητας. Αύτό εϊναι τό παράδοξο τής ύπαρξής μου. Μέσα στήν διαλε
κτικήν αύτήν τής ύπακοής καί τοΰ στασιασμοΰ κατανοώ τί εϊμαι καί τί δέν 
εϊμαι. "Οσον περισσότερο εμμένω πεισματικά στήν άρνηση τοΰ θεοΰ καί ζητώ 
νά σταθώ αύτοδύναμος, τόσο περισσότερο χάνω τόν εαυτό μου, γίνομαι αύτό 
πού δέν εϊμαι. "Οσο περισσότερο στηρίζομαι μέ βεβαιότητα στήν δύναμή 
μου, στήν σοφία, στά ύπάρχοντά μου, τόσο περισσότερο λησμονώ τόν πρω
ταρχικόν έαυτό μου, δηλ. τήν γυμνότητά μου ώς δημιουργήματος.

Αύτήν τήν γυμνότητα άναγνωρίζει εκείνος, πού εϊναι έτοιμος νά χάση τά 
πάντα άκούοντας τήν φωνή του θεοΰ, πού τόν καλεϊ. Γιατί ένώπιον τοΰ θεοΰ 
ή δύναμή μου εϊναι άδυναμία καί ή ο'οφία μου μωρία. Μετάνοια εϊναι ή επι
στροφή στόν θεό, πού συνοδεύεται άπό τή συντριβή τοΰ έωσφορικοΰ μου αύ- 
τοϊσχυρισμοΰ. Μετάνοια εϊναι συνάμα ή επιστροφή στόν έαυτό μου, ή ολο
κληρωτική παράδοσή μου στόν δημιουργό, πού δέν έχει νά πή παρά μόνο : 
γεννηθήτω τό θέλημά σου. Έγώ, ό ένας, τό μοναδικό πρόσωπο, δέχομαι εντός 

μου τό άπειρο καί άνακτώ μέσα στήν έσχατη άδυναμία μου τήν άπίθανη δύ
ναμη τής πίστης, γιά τήν όποια τά άδύνατα εϊναι δυνατά.

Τόσον ό κλασσικός όσον καί ό ’Ιουδαίος γνωρίζουν τόν έαυτό τους ώς μιά 
δυνατότητα, ή όποια ύπάρχει μέσα σέ μιάν άντίθεση. Αύτή ή δυνατότητα 
εϊναι ό άνθρωπος ώς αύτός, πού μπορεί νά γίνη αύτό πού εϊναι, νά φθάση στόν 
άληθινόν έαυτό του, μπορεί όμως καί νά λησμονήση ή νά χάση τόν έαυτό του, 
νά ξεπέση σ’ αύτό, πού δέν εϊναι. Μέσα σ’ αύτή τήν άντιθετική δυνατότητα 
βρίσκεται τό μεγαλείο καί ό κίνδυνος συνάμα τής άνθρώπινης ζωής.

Στήν αυτογνωσία φτάνουν καί οί δύο, καί ό "Ελλην καί ό ’Ιουδαίος συν
αντώντας τόν θεό. Ή συνάντηση αύτή τούς άναγκάζει νά επιστρέφουν στόν 
έαυτό τους καί νά άναλογιστοΰν τί εϊναι. Ένώ όμως ό "Ελλην στέκει άπέναντί 
στόν θεό αύτόνομος, στόν κίνδυνο τής πλάνης καί στόν άγώνα τής άρετής σάν 
έλλογο ον— ζώον λόγον έχον,—πού τό κορύφωμά του βρίσκεται στήν πραγμά
τωση τής ούσίας, ό ’Ιουδαίος βλέπει τόν έαυτό του σάν ένα δημιούργημα, πού 
ή αύτονομία όδηγεϊ στήν άποστασία καί στήν άμαρτία. Τόν άληθινόν έαυτό 
του τόν βρίσκει όχι στήν γενικήν ούσίαν άνθρωπος, άλλά στό ένα καί άναντι- 
κατάστατο πρόσωπο, πού εϊναι ό ίδιος, τή στιγμή τής κλήσης, όταν δίνη τήν 
άπάντηση τής συντριβής. Ένώ ό θεός παραγγέλλει στόν "Ελληνα : Γνώρισε 
τά όριά σου μέσα στόν κόσμο καί άρμόσου, άγωνίσου νά μοιάσης μέ μένα, όσο 
εϊναι δυνατό μέσα στά πέρατα τής άρετής σου, σάν άνθρωπος ό θεός τής Βίβλου 
προστάζει : Σύντριψε τά όριά σου, ξεπέρασε ό,τι σέ δένει καί σέ άρμόζει μέ τόν 
κόσμο καί ένώσου μαζύ μου. ’Όχι λοιπόν ή πλαστική άρμογή τής ούσίας άλ
λά τό άνοιγμα πρός τό άνυπολόγιστο καί άπροσδόκητο σημαίνει έδώ τό νόημα 
τής ζωής. Ένώ ό "Ελλην βρίσκει τόν έαυτό του μέσα στό μέτρο, ό ’Ιουδαίος 
άνακαλύπτει τή άλήθεια του μέσα στό άμετρο. Αύτό τό άμετρο εϊναι, πού 
άνοίγει στήν στιγμή ένα άσύγκριτο μέγεθος.

Σ’ αύτή τή στιγμή ό Χριστιανισμός έρχεται νά δώση ένα άπόλυτο νόημα. 
Ή γέννηση τοΰ Χριστοΰ εϊναι τό παράδοξο γεγονός τής ενσάρκωσης τοΰ 
θεοΰ, τής σύμπτωσης δηλ. τοΰ άχρονου μέ τόν χρόνο, τοΰ θεοΰ μέ τόν άνθρω
πο. Μέσα άπό αύτό τό γεγονός ό άνθρωπος κερδίζει μιά νέαν αύτοσυνείδηση. 
Δέν εϊναι τώρα άπλώς ένα δημιούργημα, πού βαραίνει επάνω του ή ένοχή, 
άλλά εϊναι ό γυιός τοΰ θεοΰ, πού έχει άπαλλαγή άπό τόν κλήρο τής άμαρτίας. 
Ό θεός δέν εϊναι ό κριτής, άλλά ό πατέρας καί ή σχέση του πρός αύτόν εϊναι 
πάνω άπ’ όλα ή σχέση τής άγάπης.

Ό άνθρωπος μπορεί νά σωθή δηλ. νά ξαναγυρίση στόν πρωταρχικόν 
έαυτό του συναντώντας τόν Χριστό, γνωρίζοντας δηλ. τό μυστήριο τής θεϊκής 
συγκατάβασης πρός αύτόν καί άναγεννώμενος μέσα σ’ αύτό τό μυστήριο. 
Ή άναγέννηση αύτή εϊναι ή άγάπη. Κάθε στιγμή, πού θά στραφή μέ όλη τήν 
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ψυχή του πρός τόν θεό, είναι δυνατόν νά κερδίση τόν εαυτό του καί όταν άκόμα 
ή στιγμή αυτή είναι ή ύστατη στιγμή προ του θανάτου κι’ όταν άκόμη φέρη 
τό βάρος τής πιό φρικτής αμαρτίας. Ό άνθρωπος βλέπει λοιπόν μέσα του 
μιαν άπειρη δυνατότητα. Μέ τήν γέννηση του Χρίστου ό άνθρωπος γίνεται 
συνεργός καί μέτοχος τής θεότητας άλλά καί ό ίδιος ό θεός εισέρχεται ώς άν
θρωπος μέσα στήν ιστορία καί ή ιστορία τέμνεται. ‘Η ίδια ή σχέση του άν- 
θρώπου πρός τόν θεό γίνεται ιστορία, δηλ. γένεση, πού περνά άπό φάσεις 
άνεπανάληπτες.

Μέσα στήν πορείαν τής ιστορίας κάθε στιγμή είναι διαφορετική καί κάθε 
άνθρωπος έχει μοναδική θέση. Σέ άντίθεση πρός τήν Ελληνική αίσθηση του 
χρόνου, πού είναι ή αίσθηση τής αιώνιας άνακύκλησης, ό άνθρώπινος χρόνος 
γίνεται μέσα στόν Χριστιανισμό μιά κίνηση ευθεία, πού έχει μιαν άρχή ένα μέσο 
καί ένα τέλος. Άρχή τής ιστορίας είναι ή πτώση καί ή φυγή τών πρωτοπλά
στων, τό μέσο της είναι ό Χριστός καί τό τέλος της ή συντέλεια τών αιώνων. Ή 
συνείδηση αύτής τής ιστορίας, πού άφορα όλη τήν άνθρωπότητα, φαίνεται 
παραδειγματικά μέσα στό έργο του ίερου Αύγουστίνου :

Πηγή μέσο καί τέλος τής ιστορίας είναι τό άπόλυτο, πού προβαίνει μέσα 
άπό τήν πράξη τής δημιουργίας, τέμνεται μέ τήν ένανθρώπιση τοΰ θεού καί 
εκβάλλει στήν δεύτερη παρουσία. Ό χρόνος θεμελιώνεται λοιπόν καί άνα- 
μετρεϊται διαρκώς μέ τό άχρονο, τό αιώνιο. Αύτή είναι ή άπειρη δυνατό
τητα, πού εγκλείει κάθε στιγμή τοΰ άνθρώπου καί τής ιστορίας μέσα στόν Χρι
στιανισμό καί πού τό νόημά της είναι ό καιρός, πού έρχεται καί δέν ξαναγυρί- 
ζει καί πού ζητά άπό εμένα τώρα νά άνταποκριθώ στήν κλήση του, νά δείξω, 
άν είμαι ώριμος ή όχι γι’ αύτήν τήν κλήση.

δ) Ό νεώτερος άνθρωπος

’Άλλη είναι ή αύτοσυνείδηση τοΰ νεώτερου άνθρώπου. Αύτή θά μποροΰσε 
νά έκφρασθή μέ τήν γνωστήν άρχήν τοΰ Descartes σκέπτομαι άρα ύπάρχω.

Ένώ ό Έλλην άναγνωρίζει τόν εαυτό του ώς ένα όν κοσμικό, πού τά όριά 
του συγκριτικά καί άντιθετικά τά χαράζει ή παρουσία τοΰ Θεοΰ, δηλ. μπορεί 
νά έκφραση τήν αύτογνωσία μέ τήν φράση : είμαι, γιατί μέσα μου καί άπέναντί 
μου άναγνωρίζω τήν άρμογή τοΰ κόσμου καί τοΰ Θεοΰ, ένώ ό ’Ιουδαίος ή ό 
Χριστιανός θά διετύπωνε τό παρόν του μέ τήν πρόταση : ό Θεός μέ έδημιούρ- 
γησε, γι’ αύτό είμαι, ό νεώτερος άνθρωπος άνακαλύπτει τόν εαυτό του άρχί- 
ζοντας άπό τόν έαύτό του, όπως τοΰτο εκφράζεται μέ τήν μεθοδική άμφιβολία 
τοΰ Descartes γιά όλα, πού αίρει τόν κόσμο καί τόν Θεό καί μένει μέσα στό γε
γονός τής άμφιβολίας. Αναμφίβολο είναι, ότι άμφιβάλλω. Αμφιβάλλοντας σκέ

πτομαι. Αύτό τό έσχατο, τό ότι σκέπτομαι, είναι ή άρχή ή πρώτη τής βεβαι
ότητας μέσα μου. 'Η αύτοσυνείδησή μου ώς σκεπτομένου μέ βεβαώνει, ότι ύ
πάρχω. Αύτός όμως, πού στοχάζεται, δέν είναι τό άχώριστο άπό τόν κόσμον 
άνθρώπινον όν τών Ελλήνων, ούτε τό δημιούργημα, πού δέν νοείται χωρίς 
τόν δημιουργό καί τήν δημιουργία. Αύτός, πού στοχάζεται, είναι ή ύποκει- 
μενικότητα τοΰ άνθρώπου, πού φανερώνεται σάν αύτόνομος στοχασμός άπο- 
κλείοντας, έστω καί μεθοδικά, τήν παρουσία τής φύσης καί τοΰ Θεοΰ. Ό 
Καρτέσιος εκφράζει τήν συνάντηση τοΰ νεώτερου άνθρώπου μέ τόν εαυτό του, 
πού είναι ή ελεύθερη, στοχαζόμενη συνείδηση, άποδεσμευμένη άπό τά δεσμά 
μιας εκ τών προτέρων κυριαρχούσας τάξης καί βεβαιότητας. Άπ’ αύτήν ξε
κινά ό δρόμος πρός τόν εξωτερικό κόσμο καί πρός τήν δομή τής άνθρωπίνης 
κοινότητος. Μέ βάση αύτήν τήν βεβαιότητα προβαίνει ό άνθρωπος έναντι 
στή φύση καί ζητά νά τήν κατακτήση τεχνικά. ‘Η άποδέσμευση τής ύποκει- 
μενικότητας καί ή ροπή πρός κυριάρχηση συνοδεύεται μέ τήν συναίσθηση τής 
άπομόνωσης. Ό Descartes μάς δίνει λοιπόν τό ορόσημο μιάς νέας στάσης 
άπέναντί στόν εαυτό μας, όπως αύτή έμφνίζεται μετά τό τέλος τών μέσων χρό
νων. Αύτή ή στάση δέν σημαίνει κατάργηση τής σχέσης τοΰ άνθρώπου πρός 
τόν Θεό. Ή σχέση όμως αύτή δέν εντάσσεται μέσα σέ θεολογικά σχήματα καί 
δέν ύποτάσσεται σέ δογματικά συστήματα, άλλά είναι ή ελεύθερη σχέση τής 
άνθρώπινης συνείδησης πρός τό άπόλυτο. Τήν Ιδέα τής συνείδησης ό Έγελος 
μεταφέρει καί ύψώνει άπό τό άνθρώπινο ον είς τήν περιοχήν τοΰ είναι. Τό είναι/ 
είναι τό πνεΰμα, ή άπόλυτη συνείδηση. Στήν πορεία τής διαλεκτικής του πρα
γμάτωσης τό είναι έξωτερικεύεται καί άποξενώνεται ώς φύση, επιστρέφει δέ πά
λι στον εαυτό του ώς πνεΰμα ύποκειμενικό μέσα στόν άνθρωπο, άντικειμενικό 
μέσα στις μορφές τής άνθρώπινης κοινωνίας καί άπόλυτο μέσα στήν τέχνη, τήν 
θρησκεία καί τήν φιλοσοφία.

Είς τόν Έγελον θά μπορούσαμε νά ποΰμε, ότι βλέπομε τό κορύφωμα κα 
τήν άντιστροφή τής αύτοσυνείδησης τοΰ νεώτερου άνθρώπου. Αντιστροφή 
αύτής τής αύτοσυνείδησης είναι, γιατί δέν ξεκινά τώρα μέ τόν Έγελο άπό τήν 
ύποκειμενικότητά του, άλλά αύτή τήν στοχαζομένην ύποκειμενικότητα τήν 
άπολυτοποιεϊ καί τήν ταυτίζει μέ τό είναι. Κορύφωμα τής αύτοσυνείδησης 
είναι ό "Εγελος, γιατί πιστεύει, ότι μέ τήν φιλοσοφία του σάν σύστημα τό 
πνεΰμα φτάνει στήν πλήρη του αύτεπίγνωση. Αύτός ό ισχυρισμός είναι ή 
ύβρις τής λογοκρατικής συνείδησης, πού δέν γνωρίζει τά όριά της καί γι’ αύτό 
συντρίβεται μέσα στό ίδιο τό σύστημα, πού οίκοδομεϊ, γιατί ό άνθρωπος γί
νεται άπλή φάσις τής διαλεκτικής πορείας, ή ύπαρξή του άναλύεται μέσα στήν 
γενικότητα, μεταπίπτει σέ μέσο, πού ό λόγος επιλέγει, γιά νά πραγματώση 
μέ δόλο τόν εαυτό του.

’Ενάντια στήν ύπέρβαση αύτή τοΰ λογοκρατικά αύτονοούμενου ύποκει- 
μένου, πού άποξενώνεται μέσα στήν ίδια τήν δημιουργία του, στρέφεται κατά τό 

128 129

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



β' ήμισυ του 19ου αιώνα μιά κίνηση πνευματική, πού συνέχεια της είναι ή γνω
στή σήμερα μέ τό όνομα υπαρξιακή φιλισοφία. Ό ίδιος ό Έγελος φέρνει στό 
προσκήνιο τό θέμα τής αποξένωσης. Ή αποξένωση είναι ένα στάδιο αναγκαίο 
τής διαλεκτικής πορείας. ’Έτσι τό πνεύμα αποξενώνεται μέσα στήν φύση καί 
μέσα στήν ανθρώπινη δημιουργία. Θύμα αυτής τής άποξενώσεως είναι όμως 
καί ή ίδια ή φιλοσοφία τοϋ Έγέλου, ή όποια καταβροχθίζει μέσα είς τήν παντο
δυναμία του άφηρημένου τό συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτή είναι ή άρχή, 
άπό τήν όποια ξεκινά ό πρωτοπόρος τής νέας αύτής κίνησης, ό Δανός φιλό
σοφος Κίργκεγκαρντ. Αύτή ή άρχή θέλει νά σημάνη μιαν νέαν αύτοσυνείδηση 
τοϋ άνθρώπου.

Τό καρτεσιανό σκέπτομαι άρα ύπάρχω ό Κ. τό άντιστρέφει σέ ύπάρχω, 
άρα σκέπτομαι. Τί σημαίνει όμως ύπάρχω ; Ύπάρχω, λέγει ό Κ., σημαίνει 
σχετίζομαι πρός τόν εαυτό μου. Αύτός ό αύτοσυσχετισμός δέν είναι ένα κενό 
σχήμα, είναι τό άπέραντο πάθος τοϋ νά θέλωμε νά ήμαστε ό εαυτός μας. Μέσα 
άπ’ αύτό τό πάθος δέν είμαστε, άλλά γινόμαστε. Ή ύπαρξή μας είναι κάτι, 
πού διαρκώς γίνεται, αύτό, πού είναι, γι’ αύτό έχει τήν δυνατότητα νά άπο- 
μακρύνεται άπό τόν εαυτό της, νά γίνεται αύτό, πού δέν είναι. Αύτή ή αύτο- 
γένεση τοϋ συγκεκριμένου προσώπου μέσα στόν χρόνο, πού δέν μπορεί νά ύ- 
παχθή σέ κανένα σύστημα και δέν μπορεί νά ύποταχθή σέ κανένα λογικό νόμο, 
είναι ή ύπαρξη. Ή ύπαρξη δέν είναι άπλώς τό άτομο σέ άντίθετη πρός τήν 
ούσία, δέν είναι αύτό έδώ τό άλογο ή τό δέντρο τό χρονικά καί χωρικά μονα
δικό σέ άντίθεση πρός τήν ιδέα άλογο ή δέντρο, δέν είναι δηλαδή άπλώς ή ύπό- 
σταση. Ή ύπαρξη είναι πρώτ’ άπ’ όλα, όπως είπαμε τό πάθος τής αύτογέ- 
νεσης, πού γεννιέται μέσα άπό τό γεγονός τοϋ αύτοσυσχετισμοϋ. Ποιά στάση 
παίρνω πρός τόν έαυτό μου, πώς εκλέγω τόν έαυτό μου κάθε στιγμή, αύτό 
έχει σημασία άποφασιστική. « "Οπως ένας κληρονόμος κι’ όταν ή κληρονομιά 
του είναι ό κόσμος όλος, δέν μπορεί νά λογαριάση τίποτα γιά δικό του, πριν 
γίνη ενήλικος, έτσι καί ή πιό πλούσια προσωπικότης είναι ένα τίποτα, εάν δέν 
έχει εκλέξει τόν έαυτό της». (Κίρκεγκαρντ : Είτε-Είτε).5

(5) Kierkegaard : Entweder-Oder. (6) Kierkegaard : Furcht und Zittern : R.W. σελ. 75. (1961)

Ποιός όμως είναι ό έαυτός μας ; Τόν έαυτό μου μπορώ νά τόν χάσω, τόν 
έαυτό μου τόν χάνω τις περισσότερες φορές, όταν παύω νά είμαι ένας, καί ταυ
τίζομαι ή ύποτάσσομαι στήν ομοιομορφία τής μάζας, όταν συντρίβωμαι μέσα 
στήν συλλογικήν ίσοπέδωση. ’Έτσι παύω νά είμαι ό έαυτός μου, γίνομαι 
ξένος πρός αύτόν, αύτοαποξενώνομαι. Τό άγχος είναι ό προάγγελος τής αύτο- 
αποξένωσης. Τό άγχος μέ φέρνει άντιμέτωπο πρός τό άόριστο καί τό ξένο, 
πού είναι γιά μένα ό δαίμων μιάς άφηρημένης δύναμης, πού μέ καταδυναστεύει. 
Τό άγχος έρχεται νά μοϋ σημάνη τόν κίνδυνο, πού διατρέχει αύτός, πού έχει 
χάσει τήν δύναμη νά έκλέγη τόν έαυτό του.

Τόν κίνδυνον αύτόν έρχεται άκόμα ριζικώτερα νά μοϋ δείξη ή άπελπισία. 
’Απελπίζομαι χωρίς νά έχω συνείδηση τής άπελπισίας μου μέσα σέ μιάν επι
φανειακήν άφροντισία ή άπελπίζομαι μή θέλοντας νά είμαι, αύτό, πού είμαι, 
μέσα στήν άδυναμία, στήν φυγή δηλ. άπό τόν έαυτό μου, ή άπελπίζομαι θέ
λοντας νά είμαι αύτό, πού είμαι μέσα στό πείσμα καί τόν αύτοϊσχυρισμό. Ή 
άπελπισία είναι ή κατ’ εξοχήν άνθρώπινη άσθένεια. Είναι μιά αιώνια άσθένεια, 
γιατί αύτός, πού τήν έχει, δέν πεθαίνει άπ’ αύτήν καί είναι μία άσθένεια, πού 
άφορά τό αιώνιο μέσα του. ’Απ’ αύτήν άπαλλάσσεται μόνον εκείνος, πού άπο- 
καλύπτει τόν έαυτό του ενώπιον τοϋ Θεοΰ. Γιατί αύτός, πού δέν έχει Θεό, δέν 
έχει έαυτόν, καί αύτός, πού δέν έχει έαυτόν, είναι μέσα στήν άπελπισία. Ή 
άλήθεια λοιπόν τής προσωπικής μας ύπαρξης βρίσκεται στήν σχέση μεταξύ 
άπειρου καί πεπερασμένου. Αύτή ή σχέσις είναι ό έαυτός μας.

Σ’ αύτή τή σχέση δέν μπορεί νά μάς όδηγήση ό λόγος ούτε μιά διαλεκτική 
μεσάτης. Γιά τήν πραγμάτωση τής σχέσης αύτής πρέπει νά γίνη τό άλμα τής 
πίστης, πού καταφάσκει τήν σύγκλιση άπειρου - πεπερασμένου. Στό παρά
δειγμα τοϋ ’Αβραάμ, πού προβαίνει μέ άπόλυτη πίστη στήν θυσία τοϋ ’Ισαάκ, 
βλέπει ό Κ. αύτή τήν πραγμάτωση. «Ή ύπάρχει ενα παράδοξο, ότι ό ένας ώς 
αύτός ό ένας βρίσκεται σέ άπόλυτη σχέση πρός τό άπόλυτο ή ό ’Αβραάμ είναι 
χαμένος.» (Φόβος καί τρόμος).6 Ποιά είναι λοιπόν ή άνθρώπινη αύτοσυνεί
δηση, στήν όποια μάς εισάγει ή σκέψη τοϋ Κ. ; Τά χαρακτηριστικά της θά 
μπορούσαμε νά τά συνοψίσωμε ώς εξής : Ό άνθρωπος δέν είναι ένα «πράγμα, 
πού σκέπτεται», δέν είναι ένα άτομο, πού μιά διαλεκτική νομοτέλεια τό αίρει 
μέσα στήν πορεία της. Ό άνθρωπος είμαι εγώ, ό ένας καί μοναδικός. ‘Η ύπ
αρξή μου μοϋ δηλώνεται άμεσα σά μιά γεμάτη πάθος σχέση πρός τόν έαυτό 
μου, πού ζητά μέ μιάν άπεριόριστη θέληση νά αύτοπραγματωθή. Ή αύτο- 
πραγμάτωση αύτή δέν γίνεται μέ τήν ύποταγή σέ ένα κατηγορικό δέον ή σέ 
ένα σύστημα άξιών. Τό όποιοδήποτε σύστημα ήθικής, τό κράτος τής λογικής 
καί τής τεχνικής, τό άπρόσωπο τής μάζας μέ παρασύρουν έξω άπό τόν έαυτό 
μου, πού ή άλήθεια του βρίσκεται στήν ελεύθερην εκλογή αύτοϋ, πού είμαι. 
Ή άδυναμία καί τό πείσμα διαστρέφουν επίσης τήν σχέση πρός τόν έαυτό μου, 
πού άποκαθίσταται μόνον ενώπιον τού Θεού ώς σχέση άπειρου πεπερασμένου. 
Ό άνθρωπος άποκτα συνείδηση μέσα στόν Κ. σά μιά ύπαρξη, πού άποτινάσ- 
σει όμως τόν χαρακτήρα τού cogito ώς πρωτογενούς συστατικού της καί προ
βαίνει ώς πάθος αύτογένεσης. Είναι, όπως ό πλατωνικός έρως, γέννημα τού 
άπειρου καί τού πεπερασμένου καί τό πάθος της βρίσκεται σ’ αύτή τήν σχέση. 
Μέσα σ’ αύτή τήν αύτοσυνείδηση ό κόσμος παραμένει άπών, χάνει δηλαδή 
κάθε νόημα σάν τάξη όντολογική, όπως ήταν στούς "Ελληνες, ή σάν δημιου
ργία, όπως ύπήρξε στόν ’Ιουδαϊσμό καί στόν Χριστιανισμό. Ή αύτοσυνείδηση 
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τοΰ Κίρκεγκααρντ είναι χωρίς κόσμον, άκοσμη. Άλλά και ή πολιτεία, πού 
γιά τόν "Ελληνα ήταν άρθρωτικός όρος αναντικατάστατος καί τρόπος πρωταρ
χικός τής αρετής, δέν παρουσιάζεται παρά στήν ξεπεσμένη μορφή τής μάζας, 
τής άπρόσωπης συλλογικής ίσοπέδωσης, πού άποτελεί κίνδυνο καί άψοξένωση 
τής ύπαρξης. Τό σύνολο πολλών άνθρώπων είναι γι’ αύτόν τό γενικό καί 
άφηρημένο. Ή επιστροφή στον έαυτό μας, όπως χαράζεται έδώ μέσα στό 
έργο τοΰ Δανοΰ φιλοσόφου, σημαίνει έγκατάλειψη τοΰ κόσμου καί τής κοι
νωνίας. Μιάν άπόκοσμη καί άκοινώνητη αύτοσυσχέτιση, πού τό πάθος της 
είναι ή πραγμάτωση τοΰ αιώνιου έαυτοΰ της, τό άλμα τής πίστης πρός τόν 
θεό. Ή πίστη όμως έδώ δέν είναι συνοδός καί όροθέτης τοΰ λόγου, όπως συμ
βαίνει κατά τήν συνάντηση τοΰ Έλληνος πρός τόν θεό. Ή πίστη είναι έδώ 
ή άρνηση τοϋ λόγου, πού στήν συνείδηση τοΰ Κίρκεγκααρντ παραδίδεται ως 
ratio δηλαδή ώς ένα ύπολογιστικό σκέπτεσθαι ή ώς μία άπόλυτος άρχή. Γι’ 
αύτό καί ό άνθρωπος δέν πρέπει νά περάση μέσα άπό τό φώς τοΰ λόγου, άλλά 
μέσα άπό τό άγχος καί τήν άπελπισία, γιά νά φθάση στόν άληθινόν έαυτό του.

Ό Κίρκεγκααρντ μάς δίνει μέσα στό έργο του τό παρόν τοΰ σύγχρονου 
άνθρώπου. Γι’ αύτό καί ή φιλοσοφία του είναι σήμερα τόπος άναμέτρησης 
τοΰ στοχασμού.

Ή συναίσθηση τής μόνωσης μέσα σ’ ένα κόσμο, πού κυριαρχείται άπό τό 
κράτος τοΰ άπρόσωπου καί ή διαμαρτυρία τοΰ προσώπου, πού ζητά νά σώση 
τόν έαυτό του άπό τήν ίσοπέδωση τής μάζας καί τής τεχνικής, έρχονται στό 
φώς μέσα στό έργο τοΰ Κίρκεγκααρντ σάν ένας άγώνας ύπερνίκησης τής άπο- 
ξένωσης, πού μάς άπειλεϊ. Καταφύγιο βρίσκει ô άνθρωπος στόν έαυτό του, 
στόν έναγώνιον αύτοσυσχετισμό, πού ολοκληρώνεται στό άλογο έξαλμά του 
πρός τό άπόλυτο. Ό Κίρκεγκααρντ παραμένει στήν ούσία του ένας Χριστια
νός. Ποια είναι όμως ή αύτοσυνείδηση τοΰ σύγχρονου άνθρώπου, πού δέν 
έχει τήν δύναμη ή τήν δυνατότητα νά πραγματώση αύτό τό έξαλμα, πού 
αύτής μένει χωρίς Θεό ; Μιά παραδειγματική έκφραση τής στάσης μάς δίνει 
ό J. Paul Sartre.

Ένώ ό Κ. στρέφεται στόν έαυτό του καί βλέπει μέσα στόν αύτοσυσχετισμό 
τήν άληθινή πραγματικότητα, ό Σάρτρ ξεκινώντας κι’ αύτός άπό τή άνθρώ- 
πινη συνείδηση δέχεται, ότι πρωταρχικά μαζί μέ τόν έαυτό μας μάς είναι δε
δομένη ή παρουσία τοΰ κόσμου καί τών άλλων άνθρώπων. Τό Καρτεσιανό 
cogito έχει έδώ έξ άρχής τήν άναφορά πρός αυτό, πού είναι έξω άπό μάς καί 
πού φαινομενολογικά ό Σάρτρ τό διαπιστώνει μέσα στήν στροφή τοΰ βλέμ
ματός μας. Συνείδηση σημαίνει νά είσαι εκτός έαυτοΰ, μέσα στόν κόσμο, μέσα 
στούς άλλους.7 Ό άνθρωπος είναι τό όν, πού είναι διαρκώς εκτός έαυτοΰ, 

(7) Τ.Ρ. Sartre : 1st der Existentialismus ein Humanismus? (Zurich, 1947) σελ. 65.
(8) Τ.Ρ. Sartre : recul neantisant : L’ Être et lenéant σελ. 59. (Paris, 1957)

πού φεύγει άδιάκοπα άπό τόν έαυτό του. Είναι σφάλμα νά νομίζωμε, ότι τά 
άντικείμενα τής συνειδήσώς μας είναι άπλώς περιεχόμενα τής συνειδήσεως. 
Ή συνείδησή μας είναι κάτι, πού ύπερβαίνει τόν έαυτό της, όταν βλέπη, άγα
πά ή πράττει κάτι. Ή ύπέρβαση όμως αύτή είναι μιά πράξη άρνητική. Αύτό 
μάς τό δείχνει ή φαντασία ώς θεμελιώδης λειτουργία τής συνειδήσεως. Νά 
είσαι συνείδηση σημαίνει νά είσαι αύτός ό μηδενισμός, νά άποσπάσαι διαρκώς 
άπ’ αύτό, πού είσαι, νά μήν είσαι πιά (παρελθόν) καί νά μήν είσαι άκόμη (μέλ
λον). Τά άντικείμενα τής φαντασίας μας είναι άπόντα ή μή όντα, τά όποια 
έμεϊς θέτομε ώς όντα. Θέλοντας νά δώσωμεν ένα νόημα στά πράγματα άντι- 
κα θιστούμε τό πραγματικό μέ τό μή πραγματικό. Τό μή πραγματικό είναι 
π.χ. ή εικόνα τής τέχνης, ή ιδέα τοΰ στοχασμού. ’Έτσι ή συνείδησή μας εισ
άγει μέσα στόν κόσμο τήν άρνηση. Νά θέτης τόν κόσμο σημαίνει νά άρνήσαι 
τόν κόσμο, νά παίρνης δηλ. άπόσταση άπ’ αύτόν. Ό άνθρωπος έρωτά τί 
είναι κάτι, καθώς όμως έρωτά άφήνει τήν δυνατότητα άνοικτή, ότι αύτό τό τί, 
μπορεί νά άποκαλυφθή ώς ένα τίποτε, "θύστε λογαριάζοντας, ότι κάθε στιγμή 
θά μπορούσε νά άποκαλυφθή ώς ένα τίποτε, ή έρώτητση προϋποθέτει, ότι 
άποσυρόμαστε άπό τό δεδομένο μέσα σέ μιά μηδενίζουσα κίνηση. Αύτή ή 
μηδενίζουσα άπόσυρσις (recul neantisant) 8 είναι ή πρωταρχική λειτουργία 
τής συνειδήσεως. Αύτό δέν σημαίνει, ότι ή άρνηση είναι κάτι ύποκειμενικό. 
Οί άρνήσεις είναι άναγκαϊος όρος τής ύπάρξεώς μας : ή άπουσία, ή άπόσταση, 
ή μεταβολή, ή έτερότητα, ή άπώθηση, ό οίκτος κτλ. είναι μορφές τής συγκε
κριμένης εμπειρίας μας. Ό φίλος μου, πού περίμενα νά συναντήσω δέν είναι 
έκεϊ. Ή άπουσία του είναι μία πραγματικότης. Τό τίποτε δέν είναι μία ύπερ- 
βατική άρχή, είναι μέσα στόν ίδιο τόν κόσμο όπως ένα σκουλήκι. Τό μή - είναι 
θραύει τό είναι. "Ολες οί πράξεις τής συνείδησης είναι μηδενίζουσες. Ένώ τό 
είναι/είναι κάτι πάγιο, δηλ. μέσα στόν έαυτότου, ό άνθρωπος πού ύπάρχει ώς 
συνείδηση γιά τόν έαυτό του είναι πάντοτε εξοο άπό τόν έαυτό του. Ζητών
τας νά γίνη κάτι, πού ήσυχάζει μέσα στόν έαυτό του, ό άνθρωπος στρέφεται 
πρός τό είναι καί προσπαθεί νά τό προσέγγιση, νά γίνη ένα μαζύ του. Καθώς 
όμως έξαρτάται άπό αύτό σάν ρεαλιστής ή ύλιστής ξάφνου θυμάται τήν ελευ
θερία του καί επιστρέφει πίσω στόν έαυτό του καί ύπάρχει γι’ αύτόν. Ό άν
θρωπος γίνεται έτσι ’ιδεαλιστής. Καί στις δυο περιπτώσεις ό άνθρωπος όμως 
άπατάται.

Επιχειρεί γι’ αύτό κάτι τρίτο, τή σύνθεση τού είναι μέ τόν έαυτό του. Αύ
τή τήν σύνθεση όμως είναι άδύνατο νά τήν έπιτύχη, διότι μόνον ένα όν, ό θεός 
θά μπορούσε νά τήν πραγματώση. Ό άνθρωπος λοιπόν θέλει νά γίνη θεός, 
γιατί αύτός είναι ό μόνος τρόπος γιά νά θεραπεύση τό ρήγμα μέσα του. «Νά

133132

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



είσαι άνθρωπος σημαίνει νά άποβλέπης νά γίνης θεός». 9 Αύτό όμως τό πάθος 
είναι άχρηστο πάθος καί μάταιο, γιατί είναι καταδικασμένο νά ναυαγήση. Γι’ 
αύτό καί ή συνάντησή μας μέ τόν κόσμο καί μέ τά πράγματα είναι ή συνάντηση 
μέ τό άτοπο καί μάς προκαλεϊ στήν ύψιστη της ένταση τήν ναυτία. Άν 
όμως αύτή είναι ή σχέση μας πρός τόν κόσμο, ποιά είναι ή σχέση μας πρός 
τούς άλλους άνθρώπους ; Ό άλλος δέν είναι γιά μένα, λέγει ό Σάρτρ, παρά 
μόνον ένα άντικείμενο. Σάν ένα ξένο σώμα πέφτει μέσα στό βλέμμα μουκαί 
άποκαλύπτεται σ’ αύτό όχι σάν ένας φίλος άλλά σάν ένας κατ’ άρχήν εχθρός. 
’Ανάμεσα σέ μένα καί σ’ αύτόν ισχύει ή σχέσις ύποκειμένου, άντικειμένου καί 
άντιστρόφως, δηλ. ή σχέσις Κυρίου - δούλου. Γι’ αύτό καί στή στάση μου 
άπέναντί του έχω νά εκλέξω άνάμεσα στόν σαδισμό καί στόν μαζωχισμό. Καί 
ό άλλος άνθρωπος φανερώνεται λοιπόν στό βλέμμα μας ώς κάτι άρνητικό. Ή 
άρνηση όμως είναι τό βασικό συστατικό τής ελευθερίας μας. Ό άνθρωπος 
μηδενίζοντας μέ τήν συνείδησή του τό δεδομένο καί θέτοντας τό μή πραγματικό, 
είναι ελεύθερος. Ή ελευθερία του είναι τό όχι άπέναντί σέ κάθε άναγκασμό. 
Γι’ αύτό καί ό άνθρωπος είναι αύτό, πού ό ίδιος δημιουργεί μέσ’ άπό τόν εαυ
τό του, είναι ένας σχεδιασμός. Δέν είναι άπλώς ελεύθερος άλλά είναι κατα
δικασμένος νά είναι ελεύθερος καί νά έκλέγη ό ίδιος τόν εαυτό του, νά πλάθη 
τό καλό καί τό κακό, νά άποφασίζη τί άξίζει καί τί δέν άξίζει. Ό άνθρωπος 
είναι τό όν εκείνο, τοϋ όποιου ή ύπαρξη προηγείται τής ούσίας, δέν είναι δηλ- 
μιά δεδομένη φύση, άλλά ένας διαρκής αύτοσχεδιασμός. Τό είναι ένα άστα. 
μάτητο έργο, πού δέν κλείει ποτέ. Σχεδιάζοντας τό μέλλον προβάλλει ό άν- 
θρωπος τόν εαυτό του μέσα σ’ ένα σκοπό, πού δέν ύπάρχει άκόμη, άποφασί- 
ζοντας κάθε φορά γιά τόν εαυτό του, θέτει έκ νέου τόν εαυτό του άρνούμενος 
τό παρελθόν, μηδενίζει δηλ. τήν πραγματικότητα καί αύτό άκριβώς είναι ή 
ελευθερία του. Αύτή ή ελευθερία δέν είναι μία ίδιότης του, άλλά τό ίδιο είναι 
τοϋ άνθρώπου ώς αύτοεκλογή τών δυνατοτήτων του. Τις στιγμές τής κρίσης, 
πού ή ελευθερία του άπειλεϊται άπό τήν βία καί τόν τρόμο ή τή τυραννία, ό 
άνθρωπος μπορεί άψηφώντας τά πάντα καί μένοντας πιστός στόν εαυτό του 
νά χαράξη ό ίδιος τά όρια τής ελευθερίας του, μή προδίδοντας π.χ. τό μυστικό 
του. Ή ελευθερία του αύτή είναι ολοκληρωτική καί πραγματώνεται μέσα στήν 
άπόλυτη μοναξιά. ΓΓ αύτό καί ή μόνη μας ελπίδα είναι ή πράξη. Πρέπει νά 
πράττωμε καί νά τολμούμε, νά άναλαβαίνωμε τήν εύθύνη καί τόν κίνδυνο τοϋ 
εγχειρήματος τής ζωής μας, νά έκλέγωμε τόν εαυτό μας.

Πώς συναντά λοιπόν ό Σάρτρ μέσα στό έργο του τόν άνθρωπο ; Συνείδηση 
είναι γι’ αύτόν πρωταρχικά ό άνθρωπος. Αύτή ή συνείδηση δέχεται έξ άρχής 
τήν πραγματικότητα τοϋ κόσμου καί τών άλλων. Συνείδηση δηλ. άνθρωπος 

σημαίνει νά είσαι διαρκώς έξω άπό τόν εαυτό σου, μέσα στόν κόσμο καί τούς 
άλλους. Ή σχέση όμως αύτή τής συνείδησης είναι άρνητική, εισάγει δηλ. 
μέσα στόν κόσμο τήν άπουσία, τό μή - όν. Γι’ αύτό καί ή επαφή μας μέ τόν 
κόσμο στήν ύψιστην έντασή της είναι επαφή μέ τό άτοπο καί παίρνει τήν έκ
φραση τής ναυτίας. 'Η έπιχειρούμενη σύνθεση άνθρώπου - κόσμου είναι ένα 
μάταιο πάθος. Ό άλλος άνθρωπος είναι άφ’ ετέρου μπροστά στήν συνείδησή 
μας όχι ένα πρόσωπο, άλλά ένα άντικείμενο, δέν είναι ό φίλος άλλά ό εχθρός 
καί ή σχέση μας είναι ή σχέση κυρίου - δούλου, δηλ. ή πρωταρχική ήθική είναι 
όχι ή ελεύθερη άναγνώριση τυϋ άλλου ώς προσώπου, άλλά ή εκλογή άνάμεσα 
στήν κυριαρχία ή τή ύποταγή. Ή άρνηση τής παραδοχής τοϋ άλλου ώς 
ύποκειμένου χαρακτηρίζει λοιπόν τήν συνείδησή μας. Αύτή ή άρνηση είναι 
ή ελευθερία μας πού άντιστρατεύεται κάθε άναγκασμό, πού δέν γνωρίζει κανένα 
δεσμό κοσμικό ή κοινωνικό, καμμιάν έκ τών προτέρων ίσχύουσαν άξια ή ούσία, 
πού ύπάρχει σάν ένας καθαρός αύτοσχεδιασμός καί εκλογή τού εαυτού μας. 
Ό θεός είναι νεκρός, δέν ύπάρχει. Δημιουργός τού εαυτού του είναι ό άνθρω
πος. Ό άνθρωπος σχεδιάζοντας τόν εαυτό του είναι διαρκώς έξω άπό τόν 
εαυτό του. Σ’ αύτή τήν πράξη τής ζωής του είναι μόνος. Ό Σάρτρ βλέπει 
ούσιαστικά τήν σχέση μας μέ τόν κόσμο καί μέ τούς συνανθρώπους μας άρνη- 
τικά. Ή συνάντησή μας μέ τόν κόσμο είναι ένας διαρκής μηδενισμός, πού μάς 
γεμίζει μέ άηδία, ή συνάντησή μας μέ τούς άλλους άνθρώπους μιά σύγκρουση 
μίσους.! Ό άνθρωπος επιστρέφει στόν εαυτό του σάν ένας άρνητής, πού άπο- 
καλύπτει μέσα στήν άρνηση τήν έλευθερία του. Τί μπορεί όμως νά διακρίνη 
αύτή τήν έλευθερία άπό τή αύθαιρεσία ; Ό άνθρωπος, ό άρνητής, πού δέν γνω
ρίζει κανένα δημιουργό, γίνεται δημιουργός τοϋ εαυτού του, άποφασίζει ό 
ίδιος ποιό είναι τό καλό καί τό κακό καί έπιχειρώντας, όπως ή ήρωας τού Σάρτρ 
Γκέτς (Ό Θεός καί ό διάβολος)10 νά τό πραγματώση, δέν κατορθώνει παρά νά 
όδηγή τόν εαυτό του καί τούς άλλους στήν καταστροφή. Τό πάθος, πού τόν 
συντρίβει, είναι ή ύβρις τής αύτοθεοποίησης.

(10) J. Ρ. Sartre : Ό Θεός κι’ ό Διάβολος (μετφρ. Κ. Νικολάου, ’Αθήνα, 1960).

Τό παράδειγμα τού Σάρτρ είναι μιά μοίρα, πού βαραίνει έπάνω στόν σύγ
χρονο άνθρωπο καί πού μάς άναγκάζει νά θέσωμε τό έρώτημα ξανά : Τί εί
μαστε ; Δηλαδή ποιό είναι τό νόημα τής ύπαρξής μας ; Οί εποχές, πού άπο- 
τελούν τήν ιστορική μας παράδοση, έπεχείρησαν νά δώσουν τήν δική τους 
άπάντηση σ’ αύτό τό έρώτημα. Ποιά είναι όμως ή άπάντηση, πού έμεϊς θά 
μπορούσαμε νά δώσωμε ; Πριν δώσωμε έν τούτοις μιάν άπάντηση πρέπει νά 
μάθωμε νά έρωτούμε. Ό άνθρωπος, είπαμε στήν άρχή, είναι τό όν, πού έρω
τά. Άφ’ ότου άποσχίστηκε άπό τούς κόλπους τού μύθου, βρέθηκε άντιμέτω- 
πος μέ τήν εναντιότητα τής ζωής, μέ τόν θάνατο, μέ τήν άντίφαση τού χρόνου

(9) Τ.Ρ. Sartre : L’ être et le néant, σελ. 653-654.
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μέ τόν κίνδυνο τής ελευθερίας του, πού του φανερώνει τό πολυσήμαντο νόημα 
τών πραγμάτων, πού πλέκεται σέ συγκρούσεις, τις όποιες καλείται νά δαμάση. 
Είναι ύστερα άπό μιά κρίση, πού ό άνθρωπος γυρίζει στον εαυτό του καί αρχί
ζει νά ρωτά γιά τόν εαυτό του. Ό άνθρωπος ζή αναγκαία μέσα στήν κρίση 
καί είναι αναγκασμένος νά άντιμετρηθή μαζύ της. Ό Έλλην, ό ’Ιουδαίος ή ό 
Χριστιανός καί ό νεώτερος άνθρωπος γνωρίζουν τόν εαυτό τους ώς μιά δυνατό
τητα, ή όποια ύπάρχει μέσα σέ μιάν άντίθεση : ό άνθρωπος δηλ. είναι αύτός, πού 
μπορεί νά γίνη ότι είναι, νά πραγματοοση τόν άληθινόν εαυτόν του, μπορεί 
όμως καί νά λησμονήση ή νά χάση τόν εαυτό του, νά ξεπέση σ’ αύτό, πού δέν 
είναι. Σ’ αύτόν τόν δυνητικό χαρακτήρα τής ύπαρξης του έγκειται τό μεγαλείο 
καί ή αθλιότητα τής ζωής του.

Ποιός όμως είναι ό αληθινός εαυτός μας ;
‘Η ερώτηση προϋποθέτει, ότι έχομεν ένα εαυτόν. Γι’ αύτό θά μπορούσε 

νά τεθή άκόμα πρωταρχικώτερα. ’Έχομε τάχα ώς άνθρωποι ένα εαυτόν ή 
όχι ; Νά έχης ένα εαυτόν σημαίνει νά είσαι. Νά είσαι δέν σημαίνει πάλι νά 
είσαι όπως είναι π.χ. μιά πέτρα, ένα δέντρο, ένα ζώο. Κι’ αύτά είναι κατά 
κάποιο τρόπο, όμως αύτά δέν είναι εαυτός. Τί σημαίνει νά είσαι εαυτός ; 
Νά είσαι εαυτός σημαίνει νά γνωρίζης ότι είσαι καί νά πονάς γι’ αύτό, πού 
είσαι, ή καλύτερα : νά είσαι ώς αύτός, πού τό είναι τόν άφορά, ώς αύτός, πού 
ρωτά καί γνοιάζεται γιά τό νόημα του εϊναι του. Τότε μπορούμε νά ήμαστε 
εαυτός, εάν τό είναι μας έχει ένα νόημα. Αύτό τό νόημα ό "Ελλην τό βλέπει 
μέσα στήν άρετή, στήν άρμογή δηλ. τών δυνάμεων τής ύπαρξής μας μέσα στά 
όρια, πού μάς χαράζει ή τάξη τού κόσμου καί τής πολιτείας. Ό ’Ιουδαίος 
καί ό Χριστιανός άποκαλύπτουν τό νόημα τούτο μέσα στό γεγονός τής δη
μιουργίας, ό εαυτός μας είναι τό πεπερασμένο δημιούργημα, πού στρέφεται 
πρός τόν άπειρο δημιουργό του. Τό ερώτημα έν τούτοις ξαναγυρίζει άδήριτο 
μέσα μας : ποιός είναι ό εαυτός μας δηλ. τό νόημα τού είναι μας ; Κάθε άνθρωπος, 
άν δέν μείνη μέσα στήν άνευθυνότητα, οφείλει κατά κάποιο τρόπο νά άντιμε- 
τωπίση αύτό τό ερώτημα. Κάθε άνθρωπος οφείλει νά δώση μιάν άπάντηση, 
τήν δική του άπάντηση εξ άρχής.

Ό Σάρτρ μάς λέγει : τό νόημα δίνομε εμείς οί ίδιοι στό είναι μας μέ τήν άπό- 
φασή μας. ’Εμείς εκλέγομε τόν εαυτό μας. Δηλ. ό εαυτός μας δέν είναι κάτι, 
πού ύπάρχει άμετάβλητα. ’Εμείς θέτομε τόν εαυτό μας μέ τήν στάση, πού 
παίρνομε άπέναντί του. Ό εαυτός μας είναι αύτός ό σχεδιασμός, πού μηδε
νίζει τήν πραγματικότητα τού πριν καί προεκτείνεται μέσα στό ύστερα, πού 
δέν είναι άκόμη. Ό εαυτός μας είναι ή ελευθερία μας. 'ΰύς ελεύθερον άνα- 
γνωρίζει βέβαια τόν εαυτό του καί ό "Ελλην καί ό Χριστιανός. Ή ελευθερία 
του βρίσκεται άκριβώς μέσα στήν δυνατότητα νά πραγματώση ή όχι τόν εαυ
τό του, πού προβαίνει μέσα του ώς ένα άνθρώπινο Δέον. (Ή άρετή είναι ένα 
δέον, τό δημιούργημα στή σχέση πρός τόν δημιουργό του είναι επίσης ένα 

δέον). Στον Σάρτρ όμως ή ελευθερία δέν άναγνωρίζει κανένα τέτοιο δέον, δέν 
δεσμεύεται δηλ. άπ’ αύτό άλλά δεσμεύει ή ίδια τόν εαυτό της μέ αύτό, πού 
εκλέγει. Τόν εαυτό του δηλ. τό νόημα τής ζωής του εκλέγει ό καθένας μόνος 
του. Ή αύτοεκλογή όμως αύτή αίροντας κάθε δέον έρχεται νά άρη τόν κόσμο 
καί τήν κοινότητα. Ό καθένας είναι μέσα στόν σχεδίασμά του μόνος. Ή συν
άντηση τοΰ σύγχρονου άνθρώπου μέ τόν έαυτό του όπως μάς τήν δίνει ό Σάρτρ, 
άντιστρέφει όλες τις μέχρι τούδε σχέσεις. Ό άνθρωπος γίνεται δημιουργός 
τοΰ εαυτού του. Δέν άποτελεϊ όμως αύτό έναν αύτοισχυρισμό, πού κατ’ άνάγ
κη ν όδηγεϊ στή αύτοκαταστροφή ; Οί ίδιοι οί ήρωες τού Σάρτρ μάς μαρτυρούν 
αύτό τό γεγονός. Τήν στιγμή, πού νομίζομε, ότι έχομε βρή τόν εαυτό μας, 
ούσιαστικά τόν έχομε χάσει. Ό εαυτός μας δέν μπορεί νά είναι ή αύτοκατα
στροφή μας.

Γι’ αύτό τό ερώτημα είμαστε ύποχρεωμένοι νά τό ξαναθέσωμε πάλιν έξ 
άρχής. Είναι άράγε ή σχέση μας πρός τόν κόσμο μόνο μιά μηδενίζουσα σχέση ; 
Ή ύπαρξή μας σέ άναφορά πρός τά πράγματα είναι βέβαια κάτι ύπερβατικό, 
δηλ. μπορεί νά ύπερβαίνη δυνητικά τό δεδομένο, νά σχεδιάζη καί νά μετα- 
πλάθη. Είναι όμως αύτός ένας μηδενισμός ή είναι μιά δύναμη άποκάλυψης τών 
κρυμμένων δυνατοτήτων, πού τό γεγονός τής συνάντησής μας μέ τόν κόσμο 
φέρνει στό φώς ; Είναι άφ’ ετέρου ό άλλος άνθρωπος πρωταρχικά ό εχθρός μας ;

—Τό άντικείμενο, πού πρέπει οπωσδήποτε νά ύποτάξωμε καί άντιστρόφως, 
ή μήπως ό άνθρωπος συναντά στό βλέμμα τοΰ άλλου έξ άρχής ένα πρόσωπο, 
δηλ. τή παρουσία ενός άνθρώπου, πού άναγνωρίζει άπέναντί του ένα άνθρωπο, 
ό όποιος ύπάρχει, όπως ύπάρχει καί ό ίδιος, μέ άνοικτές τις δυνατότητες τής 
συνύπαρξης καί άγάπης, τής εναντίωσης καί του μίσους, τής φυγής ή τής άδια- 
φορίας ;

Γιά νά ξαναγυρίσωμε στόν έαυτό μας πρέπει κατ’ άνάγκη ν νά ξαναθέσωμε 
αύτά τά ερωτήματα προχωρώντας ώς τό πρώτο εκείνο ερώτημα, πού άφορά 
εμάς τούς ίδιους. Τό ερώτημα, άν τό νόημα τού είναι μας, δηλ. ό εαυτός μας, 
είναι κάτι, πού εμείς θέτομε ή κάτι, πού άναπόφευκτα συναντούμε καί είμαστε 
ύποχρεωμένοι νά άναζητήσωμε καί νά άναμετρηθούμε μαζύ του. ’Άν ή σχεδία, 
πού σχηματίζομε μέ τό έργο τής ζωής μας, είναι μιά δημιουργία, πού προβαίνει 
μέσα άπό τό τίποτε ή άποτελεϊ μιάν άπάντηση στήν ερώτηση, πού άδήριτα 
θέτει ενώπιον μας τό είναι.

ΚωΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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ΝΙΚΗΣ ΛΑΔΑΚΗ-ΦΙΛίππΟΥ

Φέρε μάνα μου

το γαλάζιο μου φόρεμα 
γιά νά κρύψω 
στις διπλές του 
την αγρυπνία μου

άπλωσε τό χέρι σου 
προσκέφαλο 
γιά νά ξεκουράσω 
τό ταλαιπωρημένο μου 
μέτωπο

—δεν έχει σύνορα 
τούτος ό κόσμος 
γιά νά χαρακώσω τόν πόνο μου

πού στό πιάτο του 
σε ταΐζει πουλιά 
και στόν ήλιο του 
—βάγιο τών βαγιών ή έλπίδα- 
χαράζει σταυρουλάκια 
καί φυλαχτά
νά μοΰ περάσει στόν λαιμό.

Μάνα μου

πάρε άπό τις τέσσερεις άκρες 
τό μαντήλι σου 
γιά νά αΙχμαλωτίσω 
ένα κομμάτι ουρανό 
νά μη σκουντουφλώ πιά 
πάνω σέ ρούγες και καντούνια 
καί πάνω σ’ ανθρώπινα.

Στά περβάζια μας

ΜΑΝΑ ΜΟΥ

δέν έμειναν καρδιές
και ή γαρυφαλιά τους
πολύφυλλη συνείδηση φυτρωμένη 
βυζαίνει κ> αδυνατίζει μου 
τούς οφθαλμούς

πού δέ σέ ξεκρίνει άσώματη 
μά σέ ονοματίζει.

Πολλά λαγήνια απλωμένα
μάνα μου
γιά τό ροδόσταμα τών βλεφάρων σου 
κάνουν σπονδή
στή γη π" άναδίνει
φρέσκια και πρωτόγνωρη 
τή μυρουδιά τού χωμάτου 
όντας ρουφήξει τή πρώτη 
Σεπτεμβριανή βροχή

Χώμα πολύ γιά ν άνοίξεις 
κόρφους γλυκύτατους.

Τό κεφάλι μου βουλιάζει
στόν ήχο
χρόνια γερμένο
στή κουπαστή τού φτερού σου 
τό σώμα μου χωνεύεται
στά τέσσερα σημεία του όρίζοντος

χωρίς σχήμα
χωρίς πουλιά, χωρίς φωληά.

Μάνα

χρηστόψωμο στήν αγκαλιά μου 
ή έγνοια

δέν βρήκα φουστάνι λευκό 
ν άκουμπίσω τά χέρια μου 
δέ βρήκα άπόσκιο 
νά ξεκουράσω 
τή συνείδηση

Μάνα μου 
κόψε μιά πήχυ 
άπ τή γαλήνη σου 
γιά νά στολίσω 
τή περιχαρακωμένη μοίρα μου.

Μάνα

στούς καθαρούς καθρέφτες μας 
δέ καθρεφτίσαμε τά λερωμένα 
πρόσωπά μας 
καί άπό τόν ύπνο μας 
διώξαμε τούς αγγέλους τ ονείρου.

Μάνα μου 
μέσα στή ράθυμη ψυχή μας 
φυτέψαμε τό μίσος 
είμαστε άνθρωποι 
πού προσμένουμε

ένα χέρι γνωστικό 
ν άκουμπίσει στόν ώμο μας

Μάνα

μέσα στό κοράλι του ύπνου 
ξεκρίναμε
έναν πιο όμορφο από τόν κόσμο τούτο 
Θεό
μακάριο κι υποσχετικό

Μάνα μου 
δέν άπόμεινε 
στό μάτι μας δάκρυ 
γιά νά κλάψουμε τά περασμένα 
κι ούτε τά μελλούμενα

άπόμεινε μόνο 
ή δύναμη 
νά μετρούμε τά σπιριά 
τού σιταριού πού σπείραμε 
καί νά προσμένουμε 
νά βλαστήσουν 
νά πετάξουν κλώνους 
νά κάμουν σκιά 
νά μάς σκεπάσουν

ΝΙΚΗ ΛΑΔΑΚΗ—ΦΙΛΙΠΠΟΥ
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ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΜΙΟΥ

Η ΤΡΕΑΛΟ-ΤΕΡΕΖΑ
(Διήγημα)

Το χειμώνα όταν βρέχει άσταμάτητα κι’ ό σκοτεινός ούρανός στέλλει τή βαρειά 
σκιά του νά καλύψει δλα τά πάντα — καί τις καρδιές τών άνθρώπων, μ’ άρέσει νά 
κλείνουμαι μέσα στο δωμάτιο μου, νά κάθουμαι στο παράθυρο καί νά κυτάζω πέρα, 
μακρυά.

Τά τζάμια είναι ζοφά καί δέ μ’ άφήνουν νά ξεχωρίσω τίποτα έξω. Μά δέ μέ 
νοιάζει. Θά μπορούσα νά σφογγίσω τήν άχνα πού μαζεύεται άπάνω τους μά δέν 
το κάνω. Κι’ ύστερα, γιατί νά κυτάξω έξω. Ή εικόνα πού θά δώ δέ θά μιλήσει 
στήν καρδιά μου.

Το σπίτι μου είναι στήν άκρη τοΰ χωρίου κι’ άπο το παράθυρο μου πού βλέπει 
προς τή δύση, βλέπω κάθε μέρα τά χιονισμένα κοντινά βουνά νά στέκουνται περήφανα 
καί στοχαστικά σάν τούς κονταροφόρους σιδερόφραχτους φύλακες κάποιου μεσαιω
νικού πύργου. Τά ώμορφα μικρά χωριουδάκια μέ τά ψηλά καμπαναριά τους, πού 
φαίνουνται σάν νά ισορροπούν μέ κόπο άπάνω στις κορφές, μοιάζουν σάν τούς σκα
ραβαίους πού στολίζουν τά δαχτυλίδια. Κάτω ό τόπος είναι γεμάτος μηλιές, κερα
σιές, ροδακινιές, πού το χειμώνα μένουν κατάγυμνες σάν τή ψυχή τοΰ τοκογλύφου την 
ώρα τής Κρίσεως.

Αύτή τήν εικόνα την ξέρω άπο τον καιρό πού μωρό παιδί πήγαινα κάθε μέρα 
στο Δημοτικό μέ τήν άλατζένη ποδιά μου καί τή σάκκα μέ τά βιβλία περασμένη στον 
ώμο. Γι’ αύτό δέ σφογγίζω τήν άχνα πού μαζεύεται άπάνω στά τζάμια τοΰ παρα
θύρου μου το χειμώνα, όταν βρέχει έξω κι’ έγώ κλείνουμαι στο δωμάτιο μου. Κά- 
θουμαι μόνο μέ κατάνυξη πίσω άπο τά τζάμια. Κάθουμαι κι’ άφήνω το βλέμμα μου 
νά παρακολουθά νωθρά τούς κόμπους πού σχηματίζουνται άπό την άχνα καί μετά 
κυλάνε σά δάκρυα ό ένας ύστερα άπο τον άλλο προς τά κάτω, χαράσσοντας ένα θολό 
άσύμμετρο αύλάκι. 'Όταν δ ένας κόμπος σπάσει άπάνω στο ξύλο τοΰ παραθύρου, 
ξανασηκώνω γοργά τό βλέμμα μου νά προφτάσω τον άλλο πού κυλά άργά καί κατε
βαίνει. Κι’ όταν σπάσει κι’ αύτός, πιάνω άλλο κι’ άλλο. 'Όταν καμιά φορά κά
ποιος κόμπος σκαλώσει στή μέση τοΰ τζαμιού καί δέ λέει νά τελειώσει τό δρόμο του, 
νοιώθω σάν νά κόβεται μιά συνέχεια. Σάν νά σταματά ή ζωή. Σάν νά σβύνει μιά 
έλπίδα. Σάν νά πεθαίνει δ χρόνος. Βάζω τότε τό δάχτυλο μου κάτω άπό τό μετ- 
αίωρο κόμπο κι’ άνοίγω τό δρόμο. Κι’ όταν άρχίσει πάλι νά κυλά, είναι σάν νά 
ξαναρχίζει ή ζωή καί νά ξαναβρίσκει δ κόσμος τή χαμένη άνάσα του.

Χμ! Παιδιάστικα παιχνίδια, θά σκεφθήτε. Τό ξέρω. "Ομως έμένα, δέν είναι 
ή πορεία αύτών τών κόμπων τής άχνας πού μ’ ένδιαφέρει. Ούτε καί τ’ αύλάκια πού 
χαράσσουν άπάνω στδ ίδρωμένο τζάμι. ’Έτσι όπως έρχεται τό σταχτί φώς άπόξω 
καί τά χτυπά, αύτά βγάζουν κάτι ξεψυχισμένα άντιφεγγίσματα πού μαζεύουνται 
καί συνθέτουν παληές γνώριμες μου ιστορίες κι’ ώχρά λησμονημένα μοτίβα τής ζωής 
πού πέρασα στην Αφρική. 'Ένα σωρό άπλές ιστορίες καί συνηθισμένα περιστατικά 
πού δέ θέλοί, δέν πρέπει νά τά λησμονήσω, γιατί αν άφήσω τή λησμονιά νά πλακώσει 
μέ τήν άσήκωτη ταφόπετρα της αύτές τις άγαπημένες θύμησες, θά νοιώθω την ψυχή 
μου ξερή κι’ άκαρπη καί τήν καρδιά μου ξεγυμνωμένη άπό τήν άνθρωπιά.

Καμιά φορά μού φαίνεται άπίστευτο πώς έγώ, ένας «πολιτισμένος» άνθρωπος, 
κατάφερα νά γεμίσω ένα τόσο μεγάλο μπόγο άπό θύμησες πού έχουν τή ρίζα τους 
στήν «άγρια κι’ άπολίτιστη» ’Αφρική. Άπό θύμησες πού κάθε μιά τους είναι ένα 
καυτό μάθημα κι’ ένα οδυνηρό ράπισμα στά «πολιτισμένα» μάγουλα μου!

Δέ ντρέπουμαι πού τό λέω. Κι’ ούτε ντράπηκα νά κουβαλήσω αύτό τό μπόγο 
μαζύ μου τόση άπόσταση. Εύχαριστώ μάλιστα τό Θεό πού αύτές οί άναμνήσεις μέ 
κρατάνε δεμένο μέ τήν ’Αφρική καί ραντίζουν τό δρόμο μου μέ τή δροσιά καί τή 
ζωντάνια τους. Καί δέν άφήνουν τόν κορνιαχτό τής πολιτισμένης πολυξεριάς νά 
καθήσει άπάνω στά πλεμόνια μου καί νά τά χτικιάσει.

Είμαι κι’ έγώ σάν τή βαρκούλα πού τή δένεις μέ τό χοντρό σκοινί στο μουράγιο 
κι’ όσο καί νά τήν ξεμακρύνει τό κύμα, αύτή πάλι ξανάρχεται καί κολλά απαλά στή 
στεργιά. Καί ξαναξεκολλάει καί πάλι ξανακοστάρει.

’Έτσι, λοιπόν, πού κάθουμαι πίσω άπό τό παράθυρο μου τό χειμώνα πού βρέχει 
άσταμάτητα καί κυτάζω μέσ’ άπό τά ζοφά τζάμια πέρα μακρυά, όπως σάς είπα, 
δέν είναι γιατί βλέπω τίποτα έξω. Τό βλέμμα μου κείνες τις ώρες, άνακατεύεται 
μέσα στ’ άργυρά άντιφεγγίσματα πού ξεκινούν άπό τό ζοφδ τζάμι κι’ άρχίζει νά 
πλάθει μπροστά μου τά περιστατικά τής ’Αφρικής, πού άλλα είναι πλεγμένα μέ τό 
λεπτό μεταξωτό νήμα τής άνθρωπιάς τοΰ μαύρου κι’ άλλα είναι ζυμωμένα μέ τό 
ρύπο τής ψυχής κάποιου λευκοΰ.

Πότε φέρνω στο νοΰ μου τό άσκημο μαΰρο πρόσωπο τού Όνάνα, μέ τή φαρδειά 
πλακωτή μύτη καί τά παχειά χείλη, πού πνίγηκε μέσα στά θολά νερά τοΰ μεγάλου 
ποταμοΰ προσπαθώντας νά σώσει ένα μαυράκι άπό τά δόντια κάποιου αίμοβόρου 
κροκόδειλου. Πότε τήν τραγική μορφή τής λυγερής Άλίμα, πού κάηκε ζωντανή 
προσπαθώντας νά γλυτώσει τή γρηά μάνα της άπό τις πυρωμένες φλόγες πού τυλί
γανε τό ψάθινο καλυβάκι τους. ’Άλλες φορές άκούω τούς ρυθμικούς χτύπους τών 
τάμ-τάμ καί βλέπω τά γυαλιστερά κορμιά τών μαύρων νά χορεύουν γύροί άπό μιά 
φωτιά τραγουδώντας μέ άλλόκοτες κραυγές παραδοσιακά τραγούδια, γιά νά διώξουν 
τά κακά πνεύματα πού μπορεί νά βασανίζουν κάποιο πεθαμμένο συγγενή τους. ’Ή 
άκόμα τούς βλέπω νά ύψώνουν τό γεμάτο πιοτό ποτήρι τους καί προτοΰ τό φέρουν 
στά χείλη, νά χύνουν μιά γουλιά στδ πάτωμα «γιά τούς πεθαμμένους προγόνους». 
Κι’ άλλα πολλά.

Σήμερα βρέχει πάλι κι’ έγώ κλείστηκα καί κάθουμαι στο παράθυρο μου καί 
παίζω μέ τά δάκρυα πού κυλάνε άδιάκοπα άπάνω στδ θλιμμένο τζάμι. ’Έξω ρίχνει 
μιά λεπτή άργή βροχή πού μαζεύεται άπάνω στά γυμνά κλαδιά τής μηλιάς καί τής 
ροδακινιάς. 'Ύστερα πιάνει τή γυαλιστερή κατηφοριά τους καί πέφτει μέ ξεγνοια
σιά άπάνω στδ φλοιό τής γής καί χάνεται μέσα στά σπλάχνα της. ('Όλο νά φάει κι’ 
όλο νά πιει αύτή ή γής. Καί χορτασιά δέν έχει!)

’Άνοιξε δ χρόνος τις βαρειές καγκελλόπορτες τής θύμησης καί τό ζοφδ τζάμ1 
μέ τή δακρυσμένη έπιφάνεια άρχισε νά πλάθει τις εικόνες καί νά ζωντανεύει παληές 
λησμονημένες σκηνές.

Άπάνω στή ζοφάδα τοΰ τζαμιού βλέπω σήμερα ζωγραφισμένη τή μορφή τής 
τρελλο-Τερέζας. Μένει νά μέ κυτάζει έπίμονα κι’ έρωτηματικά, σάν ν’ άπορεΐ κι’ 
ή ίδια πώς παραμέρισε δ χρόνος καί ξεπήδησε αύτή άπό τά σκοτάδια κι’ ήλθε καί 
κόλλησε έκεΐ πού βρίσκεται τώρα. Μιά έκπληξη καί μιά έχθρητα είναι τυπωμένη 
στά μάτια της. Κάτι σά φόβος, κάτι σάν οδύνη. Σιγά-σιγά όμως ή έκπληξη κι’ 
ή έχθρητα σβύνουνται. Καί ξεχειλά δ πόνος, ή θλίψη, ή άπόγνωση. Αρχίζουν νά 
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τρέχουν τά δάκρυα της σά βροχή. Καί κυλάνε, κυλάνε άσταμάτητα άπάνω στο 
ύγρο τζάμι.

*Α, ή καϋμένη ή τρελλο-Τερέζα! Πόσο ντόρο είχε κάνει το πέρασμα της τότε. 
Τί τρελλοπανήγυρα σήκωνε καί τί λαχτάρα σκορπούσε.

Πόσων χρόνων νά ήταν; Ποιος ξέρει. Μέ τούς μαύρους κανείς δέ μπορεί νά 
πει. Σου φαίνουνται καμιά φορά νέοι εικοσάχρονοι. Κι’ είναι πενηντάρηδες, εξην
τάρηδες. 'Η τρελλο-Τερέζα Οά ήταν κάπου είκοσι χρόνων. Δέ θάταν παρά πάνω. 
Τήν ήξερα έδώ καί δέκα τόσα χρόνια, ’Ή κάνω λάθος. ’Ήτανε τότε μικρή μαθη- 
τριούλα καί περνούσε κάθε πρωί έξω άπο το σπίτι μου γιά τό σκολειό. ’Έδειχνε 
απο τότε πως θά γινόταν μιά λυγερόκορμη κοπέλλα κι’ έτσι όπως περνούσε στό δρόμο 
μέ τα λιγοστά βιβλία καί τό μελανοδοχείο άπάνω στο κεφάλι της, χαιρόμουνα τό 
ρυθμικό βάδισμα καί τή χάρη της. Είχε ένα προσωπάκι συμπαθητικό, μέ καλο- 
κομμενες άρμονικές γραμμές, πού ή έλαφρά άνασηκωμένη μύτη καί τά κάπως παχειά 
χείλη τοΰ έδιναν μιά παράξενη κι’ άνεξήγητη γλυκύτητα. Τό δέρμα της μαύρο, 
βελουδένιο, χωρίς τίς πανάδες καί τά ξεφτίσματα πού προκαλοΰσε ή άπλυσιά κι’ ή 
ακαθαρσία σέ άλλους, γυάλιζε σάν νά τό πασάλειβε μέ τίς πιό άκριβές καλλυντικές 
κρεμες. Φορούσε πάντα ένα φτηνό μπακλαβωτό άλατζά κι’ αύτο στενό-στενό, έτσι 
πού νόμιζες πώς άπό μέρα σέ μέρα ή ζωντανή δύναμη τοΰ κορμιοΰ της πού καθημερινά 
θερίευε, θα τό ξέσκιζε. Θά τώκανε λουρίδες-λουρίδες καί θάπεφτε πιά άπό πάνω της 
γιά ν’ άφήσει τό βελουδένιο κορμί στήν απαλή θωπεία τοΰ άγέρα. Αύτή ή άγρια 
δύναμη της δημιουργίας άρχισε κιόλας νά ξεσπαθώνει ξαφνικά στο παρθενικό στηθάκι. 
Δυο άπότομες προεξοχές άρχισαν νά πιέζουν άσφυχτικά τον φτηνό άλατζά ζητώντας 
τή λευτεριά καί τήν άπολύτρωση.

—Μπονζιούρ Μεσιέ! (Καλημέρα, Κύριε).
—Μπονζιούρ, Τερέζ! Σά βά; (Καλημέρα Τερέζα. Είσαι καλά;) 

Πίταν τό καθεμερινό, τό άπαραίτητο καλημέρισμα της. Στεκόταν χαμογελαστή 
μπροστά μου, μέ χαιρετούσε κι’ δταν της άπαντοΰσα, ξεκινούσε μέ ικανοποίηση σάν 
νά είχε ξεπληρώσει το πρώτο χρέος της ημέρας της. Πολλές φορές τή ρωτούσα γιά 
τά μαθήματα, γιά τούς δασκάλους καί τίς δασκάλες της. ’Απαντούσε πάντα πρό
θυμα κι’ εύγενικά κι’ ό άπροσποίητος καί γεμάτος αύθόρμητη άγάπη σεβασμός της 
σκόρπιζε μέσα μου ένα εύχάριστο ξαλάφρωμα. ’Όταν μάθαινε ένα νέο γαλλικό 
ποίημα έτρεχε νά μοΰ τό άπαγγείλει μέ τή σύρτη μαύρικη προφορά της. Κι*  έγώ 
τής έδινα κουφέττα καί σοκολάτες. Κι’ έκανε τόση χαρά πού φχαριστιόμουνα νά 
βλέπω τό μικρό μαύρο προσωπάκι της νά φωτίζεται άπο εύτυχία κι’ εύγνωμοσύνη.

—Μπονζιούρ Μεσιέ!
—Μπονζιούρ Τερέζ!
Καί τήν άλλη καί τήν άλλη καί κάθε μέρα.
"Ωσπου μιά μέρα ή Τερέζα χάθηκε. ’Έσβυσε όπως σβύνει ή ομίχλη τό πρωί, 

δταν τη χτυπήσει δ ήλιος. Ρώτησα τούς μαύρους πού τή ξέρανε:
Ρωτήσαμε στό σχολείο της. Κανείς δέν ήξερε τίποτα. Άνοιξε ή γής καί τήν 

κατάπιε.
—Θά παντρεύτηκε σέ κανένα χωριό, είπε κάποιος μαύρος.
—Μά έτσι μικρή; είπα.
— Μικρή; Αύτή; Ό Κύριος δέν πρόσεξε πώς είχαν μεγαλώσει τά βυζιά της;
Δέν άπάντησα. Τί νά πώ. ’Εμείς, σκέφθηκα, άλλοιώς βλέπουμε αύτά τά 

πράματα. Έδώ έχουν τά δικά τους έθιμα. Εμένα δέ μοΰ πέφτει λόγος.
Καί σέ λίγο ή Τερέζα ξεχάστηκε.
'Η ζωή κυλά τόσο γρήγορα πού δέ σοΰ μένει καιρός νά κάνεις σταθμούς. Καθ

ένας πού φεύγει παίρνει μαζύ του τό κορμί του, τήν ψυχή του καί τ’ όνομά του κα 
χάνεται. Πέφτει άπό πάνω του ή χοντρή πλάκα τής λήθης καί τελείωσε. Σάν τό 
καράβι πού τό βλέπεις καί το χαίρεσαι. Περήφανο καί καμαρωτό άλωνίζει θάλασσες 
καί ώκεανούς, άντι στέκεται στις μαύρες φουρτούνες καί τά θεόρατα κύματα. Καί 
μιά μέρα άνοίγει ή θάλασσα τά σπλάχνα της καί τό καταπίνει. Κλείνουν τά νερά 
άπό πάνω του κι’ ό κόσμος άδιάφορος έξακολουθά τό δρόμο του.

Πέρασαν κάπου δέκα χρόνια άπο τότε πού χάθηκε ή Τερέζα. Ό χρόνος έφυγε 
κι’ άφησε βαρειά τά σημάδια του, σάν τό σίφουνα πού περνά καί γκρεμίζει κι’ άφήνει. 
Κεφάλια άσπρίσανε, ώμοι καμπουριάσανε, ονόματα άποκοπήκανε άπο τή χορεία τών 
ζωντανών. Οί παληοί άρχισαν σιγά-σιγά ν’ άποτραβιοΰνται στή γωνιά. Κι’ 
οί νέοι άρχισαν ν’ άνασκουμπώνουνται γιά τήν πάλη τής ζωής.

Πολλά άπό τά νέα πρόσωπα - τά πιο πολλά - τά ήξερα. 'Η άνάπτυξη καί τό 
μέστοψα τους είχαν συντελεσθεϊ κάτω άπό τά μάτια μου. Μά τή μαύρη πού ήλθε 
νά μέ χαιρετίσει μιά μέρα γελαστή μέ τό μυξιάρικο μαυράκι της δεμένο στή ράχη, δέν 
τή γνώρισα. Πλησίασε μέ κάποια οικειότητα, μούδωσε τό χέρι, χαιρετιστήκαμε κι’ 
δταν ξεχώρισε μέσα στο βλέμμα μου τήν άπορία καί την προσπάθεια νά θυμηθώ, 
ήλθε νά μέ βοηθήσει. ~Ηταν ή Μαντελέν, ή φιλενάδα τής Τερέζας:

(—Δέν μέ θυμάται ό Κύριος;)
Ή Τερέζα πάντα έδινε καί σ’ αύτήν άπό τά κουφέττα πού τής έδινα δταν μοΰ 

άπάγγελλε τά ποιήματα της.
(—Ξέχασε ό Κύριος;)
Ξέχασε ό Κύριος! Μά, καλή μου Μαντελέν, πώς ήθελες νά σέ θυμάται «δ Κύ

ριος». Σ’ όλο αύτο τό διάστημα πού πέρασε, έγώ έφευγα. Καί σύ έρχόσουνα πίσω 
μου. "Οταν έσύ περπατούσες τήν αύγή μέ άνεση μέσα στή φωτόλουστη καί πλατύ
χωρη λεωφόρο τής ζωής, έγώ κατέβαινα σκοτεινά καί κακοτράχαλα μονοπάτια τήν 
ώρα πού δ ήλιος έφευγε.

Τής τό ξήγησα. Χαμογέλασε. Φάνηκαν τά κάτασπρα δόντια κι’ έφεξε τό 
πρόσωπό της.

Ρώτηξα γιά τήν Τερέζα. Δέν ήξερε τίποτα. Θυμόταν κι’ αύτή πώς χάθηκε 
μιά μέρα άπό τό σχολείο κι’ άπό τότε δέν τή ξανάδε κανείς. (Τρελλοί πού είναι οί 
άνθρωποι καμιά φορά νά νομίζουν πώς δ άλλος γνοιάζεζαι γι’ αύτούς!) Μ’ άποχαιρέ- 
τησε κι’ έφυγε. Καί ξαναξεχάστηκε ή Τερέζα.

"Ωσπου μιά μέρα:
—Ούα....Οΰα....
’Έξω στό δρόμο, γκαζοτενεκέδες χτυπούσαν, κάσες γίνανε τάμ-τάμ καί τά 

γέλια κι’ οί φωνές σμίγανε μέ τούς άγριους ήχους τών χτύπων, άνέβαιναν ψηλά κι’ 
άνατάραζαν τά ύγρά σύννεφα πού κρεμμόντουσαν άπάνω άπό τήν πόλη.

—Τί γίνεται; ρώτησα κάποιο μαύρο πού έτρεχε κι’ αύτδς στό θέαμα.
—Είναι ή τρελλή, μού πέταξε τρέχοντας. Καί πήγε καί χώθηκε κι’ αύτδς μέσα 

στον κύκλο πού είχαν σχηματίσει οί μαύροι γύρω άπό την τρελλή, λίγο πιό πέρα άπό 
τό σπίτι μου. Κι’ άρχισε κι’ αύτος νά χτυπά παλαμάκια σάν τούς άλλους.
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Το γιουρούσι κράτησε ίσα μέ πέντε λεπτά. 'Ύστερα ο κύκλος άνοιξε καί χύμη- 
ξε έξω ή τρελλή.

—Οΰα...........Οΰα........... , βούηξε ό τόπος.
Κι’ όλοι πέσανε πίσω της.
Πήγε αύτή νά περάσει άπό μπροστά μου, είδε τό λευκό - εμένα - καί σταμά

τησε. Γύρισε τό κορμί της πρός τό μέρος μου, άνοιξε τά πόδια, ψήλωσε τά χέρια, 
έγυρε τό κορμί της πίσω κι’ έμεινε έτσι λίγη ώρα.

Ήταν κατάγυμνη. ’Απάνω στά πόδια της ήταν κολλημένη ώς τά γόνατα μιά 
πηχτή λάσπη. Στό μαύρο κορμί της ή βρωμιά σχημάτιζε άσπρα άνατριχιαστικά 
λέπια πού σοΰφερναν άναγούλα.

’Έμεινε γιά λίγο άκίνητη σ’ αύτή τή στάση κι ύστερα άνασήκωσε τό κορμί της, 
έφερε τά χέρια της πλάγια κι’ έμεινε νά κυτάζει αναποφάσιστη τούς μαύρους γύρω 
πού φωνάζανε.:

—Χόρεψε, χόρεψε γιά τό λευκό!
’Άρχισαν κιόλας νά της δίνουν τό χρόνο χτυπώντας ρυθμικά τά χέρια.
Ξανάφερε τό θολό βλέμμα της γύρω μέ μιά γυμνή διάθεση κι’ άπάνω στό πρόσω

πό της άρχισε ν’ άνθίζει κάτι σά χαμόγελο, κάτι σά λυγμός. ’Άνοιξε ύστερα τό 
στόμα της διάπλατα, έβγαλε έξω τή γλώσσα κι’ άρχισε νά χορεύει. Έκεϊ πού 
βρισκόταν. Σάν νά τής φυτέψανε τά πόδια στή γης. ’Ανασήκωνε άνεπαίσθητα τις 
πατούσες καί τις χτυπούσε κάτω. Τό κορμί της άρχισε νά τρέμει καί νά συσπάται 
ρυθμικά. Καί τά ορθά στήθη της άρχισαν νά σπαρταρούν, νά κάνουν κύκλους, νά 
σχίζουν τόν άέρα, νά ύποχωρούν άλαφιασμένα, νά έκτοξεύουνται μαχητικά, μέ πρό
κληση, μέ περιφρόνηση, γεμάτα λαγνεία. Μιά άκάθαρτη, μιά ρυπαρή λαγνεία. . . . 
( Θεέ μου, πόσο μέ βασανίζει αύτή ή εικόνα σήμερα. . . . )

Καί ξαφνικά σταμάτησε. ’Έγυρε τό κεφάλι της δεξιά κι’ έμεινε νά μέ κυτάζει 
μές τά μάτια μ’ ένα βλέμμα τρελλό, διεισδυτικό, παγωμένο, έξαλλο. ’Έτσι δπως 
τά λυγδωμένα μαλλιά της σχηματίζανε άπειρες στητές κοτσίδες, μού φάνηκε γιά 
μιά στιγμή πώς έβλεπα κάποιο εωσφορικό πλάσμα πού τώρα δά έπεσε στή γης άπό 
ξένους κόσμους.

—Ούα...........ξέσπασαν πάλι οί μαύροι.
’Ίσιωσε ή τρελλή τό κεφάλι καί μέ ξανακύταξε στά μάτια μέ κείνο τό τρελλό, 

τό κοφτερό βλέμμα της.
’Ανατρίχιασα. Έκεϊ μπροστά μου, γυμνή κατάγυμνη, τρελλή κι’ άξιοθρήνητη 

βρισκόταν ή Τερέζα! Κάλυψα τά μάτια μέ τά χέρια μου κι’ ένοιωσα ένα κόμπο 
ν’ άνεβαίνει στό λαιμό μου. Κάτι ξεκόλλησε άπό τήν καρδιά μου κι’ έφυγε καί χά
θηκε γιά πάντα μέσα στήν άπέραντη κι’ άνεξερεύνητη άϋλωσύνη τού στερεώματος: 
Ήταν ή άχνη μορφή τής παιδούλας Τερέζας, δπως τή διαφύλαγα χαραγμένη ώς έκείνη 
τή στιγμή μέσα σέ μιά γωνιά τού μυαλού μου, πού έφευγε μαζύ μέ τό ποδοβολητό 
καί τις φωνές τών μαύρων, πού φεύγανε κι’ αύτοί κυνηγώντας άπο πίσω τή γυμνή 
τρελλο-Τερέζα.

"Οταν έμεινα μόνος τό βράδυ προσπάθησα νά ξεδιαλύνω μέσα μου τί ήταν 
έκεϊνο πού μ’ έκανε νά νοιώθω τόση λύπη, τόση πίκρα, τόση άηδία άκόμα, γιά τή 
ζωή καί τά καμώματά της. ’Ένοιωθα τή σκέψη μου νά παραδέρνει στά περασμένα 
σάν το ξερό φύλλο πού το παρασύρει κεϊθε-δώθε ό βορηάς. Ξανάφερνα στό νοΰ μου 
παληά ξεθωριασμένα περιστατικά μέ άθώα μ,αύρ’κα παιδικά προσωπάκια. Κά

ποιες έλπίδες καί κάποια όνειρα, πού πότε σβύνανε καί πότε ξαναφαινόντουσαν πιο 
έντονα, μά πάντα τόσο άσχημάτιστα, τόσο άέρινα. τόσο θαμπά καί καταχνιασμένα. 
Καί πίσω τους ένα σωρό κόσμος νά τά κυνηγά. Κι’ αύτά νά φαίνουνται γιά μιά 
στιγμή καί πάλι νά σβύνουν καί νά χάνουνται. Καί παντού ή άθώα παιδική μορφή 
τής Τερέζας. Αύτή ή ’ίδια ή μορφή πού νόμισα πριν πώς είχε ξεριζωθεί άπό τό 
μυαλό μου καί χάθηκε μέσα στήν παρθένα σπηλιά τού ούράνιου θόλου.

Πόσα όνειρα γιά τή ζωή δέ θάχε κάνει κι’ ή άμοιρη Τερέζα τόν καιρό πού φορτω
μένη στο κεφάλι τά λιγοστά βιβλία καί τό μελανοδοχείο της περνούσε κάθε μέρα γιά 
τό σκολειό!

Τήν άλλη μέρα βρέθηκε ένας μαύρος νά μού πει τήν ιστορία τής Τερέζας. Τήν 
ιστορία της, τώχει ό λόγος. Γιατί δλη-δλη αύτή ή 'ιστορία βρισκόταν συνθλιμμένη 
μ’ ένα τρόπο άπαίσια τραγικό μέσα σέ τρεις λέξεις. Τρεις τόσες δά πυρωμένες 
λεξούλες πού άδειάζουν τό μυαλό, σπάζουν τή ραχοκοκκαλιά καί στραγγίζουν τή 
ζωή: «’Ασθένεια τού ύπνου»!

Πολλές φορές άκουγα ύστερα τις φωνές τών μαύρων, τούς γκαζοτενεκέδες καί 
τά «ούα» νά ξεσκίζουν τήν πηχτή τροπική άτμόσφαιρα. Μά έτρεχα πάντα νά 
κρυφτώ σέ μιά γωνιά τού σπιτιού σάν νά μέ κυνηγούσε ή γυμνή οπτασία τής Τερέζας. 
"Οταν έβγαινα ύστερα έξω ένοιωθα έξασθενημένη τήν ψυχή καί καταπονημένο τό 
κορμί μου σάν νά είχα περάσει έφιαλτικές μέρες σέ κανένα έξώγειο πουργατόριο.

"Οταν πέρασε λίγος καιρός ή Τερέζα έπαψε ν’ άποτελεΐ θέαμα. Οί μαύροι τή 
συνηθίσανε καί στις τρέλλες καί τούς χορούς της χαμογελούσανε μέ κόπο καί μέ 
σκληρή συγκατάβαση.

"Οπως το σπίτι μου ήταν άπέναντι στή Δημοτική ’Αγορά, πού μαζευόταν ό 
κόσμος γιά τά ψώνια του, τήν έβλεπα συχνά νά κάνει το γύρο της. Πότε, άφηρημένη 
κι’ άποχαυνωμένη περιφερόταν άνάμεσα στις πραμάτιες τών μαύρων. Καί πότε 
πηδούσε δεξά-ζερβά σά δαιμονισμένη, άναποδογύριζε δ,τι βρισκόταν στό δρόμο της 
καί χανόταν πέρα στό βάθος τού δρόμου μέσα στά ξεφωνητά αύτών πού τούς ποδο
πάτησε τις πραμάτιες καί τά χάχανα τών άλλων πού γλυτοόσανε άπό τή λαίλαπα τών 
πηδημάτων της.

Τώρα δμως δέν ήταν πιά γυμνή. Πότε φορούσε ένα παληοφούστανο πού τήν 
κρατούσε δυο-τρεϊς ημέρες, πότε κανένα κατακομμένο πουκάμισο καί μιά πατσα
βούρα τυλιγμένη στά μεριά της. "Οταν άπάνω στις κρίσεις της τά ξέσκιζε δλα καί 
τά πετοΰσε, κάποια πονόψυχη μαύρη φρόντιζε νά τής φορέσει κάτι - δ,τι καί νάταν - 
νά κρύψει τή γύμνια της. Μιά-δυό φορές μάλιστα, τήν είδα καθαρισμένη καί χτε
νισμένη. Μά δέν κράτησε πολύ. Ή βρωμιά δέν άργησε νά μαζευτεί πάλι στό 
δυστυχισμένο κορμί της.

Τήν ιστορία τής Τερέζας τή θυμήθηκα σήμερα πού βρέχει πάλι άσταμάτητα 
κι’ έγώ είμαι κλεισμένος στό δωμάτιό μου καί παρακολουθώ τά δάκρυα πού κυλάνε 
άδιάκοπα άπό τό ζοφο τζάμι.

Είναι Κυριακή, δπως Κυριακή ήταν καί τότε πού έκλεισε ή ιστορία της κάτω 
κεϊ στήν ’Αφρική. Καθόμουνα, δπως σήμερα, στό παράθυρο καί κύταζα άνόρεχτα 
καί βαρυεστημένα έξω. Θυμάμαι έριχνε πάλι μιά ψη?<ή βροχή καί νόμιζες πώς ό 
σταχτόμαυρος ούρανός κατέβηκε καί κάθησε άπάνω στις στέγες τών σπιτιών καί 
κατάθλιβε τον κόσμο. Οί μαύροι βολευτήκανε δπως-δπως μέ τις πραμάτιες τους 
κάτω άπό τά δυο ύπόστεγα τής ’Αγοράς. Καί περιμένανε ύπομονετικά νά σταματή
σει ή βροχή, ν’ άνοίξει δ καιρός καί νά μαζευτεί ή πελατεία ν’ άγοράσει τις μπανάνες, 
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τά φυστίκια, τ’ αύγά, τά παστά ψάρια, τις ντομάτες και τ’ άλλα.
Στο άντικρυνό ύπόστεγο, μπροστά, μιά μαύρη γρηούλα κατάγυμνη. Είχε 

μόνο περασμένο μέσα στά σκέλια της ένα χοντρό λυγδιασμένο πανί πού έπιανε πίσω 
καί κρατιόταν στή θέση του άπο ένα σπάγγο δεμμένο στη μέση της. 'Όσο γιά νά 
σκεπάζει δσα έπρεπε νά κρυβοΰν άπο το ξένο μάτι. Είχε τούς ώμους της μαζεμέ
νους καί τά χέρια σταυρωμένα άπάνω στο στεγνό στήθος της. Τύ κορμί της έτρεμε 
όλάκαιρο, δπως τρέμει δ άνθος τής λεμονιάς, όταν ή αύγινή αύρα περνά καί χαϊδεύει 
απαλά τούς κλώνους. Κρύωνε. Γύρω της οί άλλοι ούτε τής δίναν προσοχή. Ό 
καθένας ήταν αρπαγμένος άπο τή δική του σκέψη.

'Η βροχή πούπεφτε άπάνω στή τζίγκινη στέγη έκανε ένα θόρυβο πού χτυπούσε 
στά νεύρα. Μά κανένας δέ φαινόταν νά δίνει σημασία. ’Έμεινα νά κυτάζω ένα- 
ένα τά σκοτεινά πρόσωπα πού, βαρειά σάν το συννεφιασμένον ούρανό, παρακολου
θούσαν τή βροχή νά πέφτει, νά μαζεύτεται στά μικρά αύλάκια καί νά χύνεται στούς 
δρόμους καί τά χωράφια. Καμιά σύσπαση στο πρόσωπο, κανένα σημάδι άδημονίας. 
Μονάχα κείνο το μαύρικο άπλανές, μοιρολατρικό βλέμμα. Τίποτα παραπάνω.

Τά μάτια μου μπούχτισαν τό θέαμα. ’Έκανα νά γυρίσω, νά φύγω άπο τό 
παράθυρο. Τέτοιες βαρυγκωμισμένες μέρες ξυπνούν τή νοσταλγία γιά τή μακρυνή 
πατρίδα. Γιά πρόσωπα άγαπημένα. Γιά τό γαλανό κύμα τοΰ γυαλοΰ, γιά τό 
άρωματισμένο θυμάρι τού βουνού. . . . ’Επικίνδυνο πράμα ή νοσταλγία. ’Ανοίγει 
πληγές, μεγάλες πληγές καί δύσκολα σταματάς το αιμα.

Κείνη τήν ώρα άκούστηκαν φωνές στό ύπόστεγο. ’Άνοιξε ή μάζα τών άνθρώ- 
πων καί τά μάτια ζωηρέψανε. Κάτω άπό τό ύπόστεγο ξεπήδησε ή Τερέζα. Φο
ρούσε ένα ξεφτισμένο άντρικό σακκάκι δίχως μανίκια. Άπό τή μέση της κρεμόταν 
ένα κουρέλι πού σκέπαζε τά μπροστινά της. ’Έκανε ένα σάλτο άπό τό ύπόστεγο 
καί τά πόδια της πατήσανε μέ ορμή τή λάσπη. Πήγε νά γλυστρήσει μά δέν έπεσε. 
Άρχισε νά τραγουδά καί νά χορεύει σάν φρενιασμένη. ’'Ετσι δπως τσαλαπατοΰσε 
τήν πηχτή λάσπη καί ξετίναζε τά πόδια της, πιτσίλλιζε δλους δεξά-ζερβά. Οί 
μαύροι άποτραβήχτηκαν κι’ άλλο μέσα στό ύπόγειο κι’ έμειναν νά τήν κυτάζουν 
κρύα κι’ άδιάφορα. Οΰτε «οΰα» ούτε παλαμάκια.

Χόρεψε καί τραγούδησε ή Τερέζα. Κι’ δταν κόπασε μέσα της ή καταιγίδα 
πήγε άποκαμωμένη καί στάθηκε κάτω άπο το ύπόστεγο. Στά μάτια της ζωγραφί- 
ίστηκε μιά θλιμμένη άπογοήτευση. Νάταν τάχα τό συναίσθημα πού δοκιμάζει 
κάθε γυναίκα, δσο τρελλή καί νάναι, όταν άνακαλύψει πώς έπαψε πιά νά συγκινεΐ; 
Ποιος ξέρει.

’Έφερε το θολό κι’ άτονο βλέμμα της γύρω κι’ άρχισε νά περιεργάζεται μέ μιά 
έπίμονη άπορία αύτούς πού στεκόντουσαν γύρω της. Σάν νά ζητούσε νά βρει στή 
ματιά τους τήν αιτία πού δέν τής χτυπούσαν πιά παλαμάκια. Πού δέ φωνάζανε, 
πού δέ τσιρίζανε δταν χόρευε. Δίπλα της στεκόταν ή γυμνή γρηούλα μέ τό ξεπα
γιασμένο κορμί. ’Άφησε τό βλέμμα της νά τήν περιεργάζεται γιά ώρα πολλή. 
Μαλάκωσε τώρα ή έκφραση κι’ άπό τά μάτια της άναπήδησε μιά άχτίδα συμπόνοιας, 
ένα φώς άγάπης. ’Έβγαλε γρήγορα-γρήγορα τό σακκάκι πού φορούσε, πήρε τά 
χέρια τής γρηάς, τά ξεσταύρωσε άπο τό στήθος της καί μέ γοργές τρελλές κινήσεις, 
το πέρασε στο σκελετωμένο γέρικο κορμί. Τράβηξε υστέρα τό κουρελόρουχο πού 
κρεμόταν μπροστά στήν κοιλιά της, το πέταξε μακρυά καί ξαναπήδηξε πάλι μέσα στά 
νερά. Ξάπλωσε φαρδειά-πλατειά κάτω κι’ άρχισε νά κυλιέται μέσα στή λάσπη. 
"Υστερα σηκώθηκε, πήδηξε μιά-δυό φορές καί τώβαλε στά πόδια τραγουδώντας 
κάποιο μαύρικο τραγούδι.

Οί μαύροι τήν κύταξαν μέ τό άδιάφορο βλέμμα τους ώσπου χάθηκε στή γωνία 
τοΰ δρόμου. Κι’ ύστερα άρχισαν πάλι νά κυτάζουν τά μικρά αύλάκια πούκανε ή 
βροχή έτσι δπως έπεφτε σιγά, άδιάκοπα, έκνευριστικά.

Πίταν ή τελευταία φορά πού είδα τήν τρελλο-Τερέζα. Τήν άλλη μέρα άκουσα 
πώς τή βρήκανε πνιγμένη μέσα στή μικρή λιμνούλα μέ τά λερωμένα νερά, πού σχη
ματίζεται σ’ ένα κοίλωμα τής γής λίγο έξω άπό τήν πόλη, δταν άρχίσει ή βροχερή 
εποχή.

Κάποιος κόμπος στάθηκε πάλι μισοστρατίς άπάνω στό ζοφο δακρυσμένο τζάμι 
τοΰ παραθύρου μου. Βάζω τό δάχτυλό μου άπό κάτω κι’ ό κόμπος ξαναρχινάει 
τήν πορεία του. Κι’ ό κόσμος μαζύ....

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΜΙΟΣ

Φ
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Η ΓΚΡΙΖΑ ΕΠΩΔΟΣ

α "Ηλιος σπασμένος κλαίει τά προδομένα μας μαλλιά 
μεσίστια 
δταν οί Ιδέες περνούν ανάποδα.
Λοιπόν τ αγάλματα μάς γέλασαν 
πριν μιά στιγμή είχαμε όνειρα 
την εφηβεία θυμάμαι που κρατούσε 
αριστερά στό στήθος γιασεμί.

β' Τρέχουνε τ’ άλογα χτυπάνε
στάζουν τά μάτια στάζουν τό αίμα τους 
τρέχουν πηδούν καί πάνε...
ποϋ παν τά γυμνωμένα δίχως καβαλλάρη 
ποϋ πάνε τ’ άλογα τών ήττημένων;

γ' Μαΰρα πανιά στης ξώπορτας τ’ ανώφλι 
μαύρη μαντηλα μ ένα λιγοστό φεγγάρι 
την κίτρινη μορφή’ 
μιά μέρα θά φωτίση ή ξώπορτα 
θά τή γέμιση ό ήλιος.

δ' Ποιο φώς τόν ίσκιο τής ψυχής 
θά κατατεμαχίση;

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

'Η Κύπρος, άφού άπο άρχαιοτάτων χρόνων παρέλαβε τόν Ελληνικόν πολιτι
σμόν, αν και ύπέστη τάς έπιδρομάς τόσων λαών, έν τούτοις οχι μόνον διετήρησεν ά- 
κραιφνή τόν Ελληνικόν της χαρακτήρα άλλά καί άφωμοίωσεν άφ’ένός προς τό Ελ
ληνικόν πνεύμα πάντα τά ξένα στοιχεία καί άφ’ ετέρου ένεκολπώθη πάντα τά Ελ
ληνικά πρότυπα, τά όποια καί διετήρησε διά μέσου τόσων αιώνων καί τόσων περι
πετειών. Μεταξύ τούτων έξέχουσαν θέσιν κατέχει καί το κατά τόν μεσαίωνα ιδεώ
δες πρότυπον τής κατ’ έξοχήν Ελληνικής άρετής, τής παλληκαριάς, ώς καταφαίνεται 
τούτο έκ τού δτι ή Κύπρος διετήρησε περισσότερον άπό τά λοιπά τμήματα τού Ελ
ληνικού κόσμου παραδόσεις καί τραγούδια τού μεσαιωνικού ήρωος Διγενή, καθώς 
καί άλλα τραγούδια τού Άκριτικοΰ Κύκλου, είς τά όποια έξαίρεται ή κατ’ έξοχήν 
Ελληνική άρετή, ή παλληκαριά.

Έάν θελήσωμεν νά συναγάγωμεν κρίσεις καί συμπεράσματα άπό τά Άκριτικά 
δημοτικά τραγούδια, τά όποια διεσώθησαν είς τά διάφορα τμήματα τού Ελληνισμού, 
θά ’ίδωμεν ότι δ μεσαιωνικός αύτός ήρως έξυμνεΐται κατά διάφορον τρόπον έν Κύπρω 
παρά είς τά λοιπά τμήματα τού Ελληνισμού.

Είς τάς παραλλαγάς τών άλλων τμημάτων τού Ελληνικού κόσμου ό Διγενής 
παρουσιάζεται ώς γίγας ύπερφυσικός, διότι:

Σπίτι, δεν τον έσκέπαζε, σπηλιό δέν τόν έχώρεΔ....
Βογγάει τρέμουν τά βουνά, βογγάει τρέμουν οΐ κάμποι1 2....

1) Ν. Πολίτου, Έκλογαί άπό τά τραγούδια τοϋ Ελληνικού λαού (1932) σ. 104,Α.6.
2) έ.ά. 105 Β.6.
3) έ.ά. 104 Α.3.
4) έ.ά. 105 Α.11.
5) έ.ά. 106 στ.23 κ.έξ.

Καί όταν ψυχομαχή:

Κι’ ο κάτω κόσμος άνοιξε και τρίζουν τά Θεμέλια^....

Καί είς τάς παραλλαγάς αύτάς ό γίγας Διγενής ήττάται άπό τον Χάρον μέ δόλον:

Ζηλεύγει ό Χάρος μέ χωσιά, μακρά τόνε βιγλίζει
κ’ έλάβωσέ του την καρδιά και την ψυχή του πήρε4....

ή κατόπιν πάλης:

Κ’ έπήγαν κ έπαλέφανε 3ς τά μαρμαρένια αλώνια
κι3 δθε χτυπάει ό Διγενής, τό αιμα αυλάκι κάνει
κι δθε χτυπάει ό Χάροντας, τό αίμα τράφο κάνει.5

Άντιθέτως είς τάς Κυπριακάς παραλλαγάς ό Διγενής είς όλας του τάς έκδη- 
λώσεις δέν άπομακρύνεται άπο τον φυσικόν άνθρωπον. Ούτω κατά μίαν παραλ
λαγήν είναι:

'Έναγ κοντόν κοντούτσικον τζαι χαμηλόβρακάτον 
ένι τζι άναρκοδόντικον τζαι λλίομ μουστακάτον^

ή "Ενας κοντός κοντούτσικος τζαι χαμηλοβρακάτος
μέσα ή σέλλα μπλέει τον τζι ό μαύρος άππηά τον,1

έχει δηλ. τά συνήθη χαρακτηριστικά Κυπρίου άνδρός, τού όποιου ή (μεγάλη Κυπρια
κή) β^ράκα πίπτει μάλλον τού κανονικού προς τά κάτω, ώστε νά φαίνεται «χαμηλο- 
βράτζης», ή δέ σέλλα (τής βράκας), δηλ. τό μεταξύ τών σκελών κάτω καί όπισθεν 
μέρος τής βράκας, τό όποιον μέ το βάδισμα αίωρεϊται έναλλάξ δεξιά καί άριστερά, 
«μπλέει τον)), δηλ. περιπλέκει τά πόδια του.

Καί όμως ό Διγενής τών Κυπριακών τραγουδιών δέν νικάται άπό τόν Χάρον:

Πά3 στά τρία μερόνυχτα τζαι πά3 στές τρεις ημέρες 
κρογονατίζει ό Διγενής, νά σου τόχ Χάρογ κάτω^....

Ό Χάρος μεταχειρίζεται δόλον καί νίκα τον Διγενή:

....Τζαι χάμνα, χάμνα, Διγενή, γιά νά καλοπκιαστοϋμεν....
3Εχάμνησεν ό Διγενής, γιά νά καλοπκιαστοΰσιν9....

Μόνον διά θείας έπεμβάσεως νικάται ό Διγενής:

Ψηλά ψηλά τά σέρκα του τζαι τόθ Θεόδ δοξάζει:
—Δοξάζω σε, καλέ Θεέ, δοξάζω τ3 δνομάσ σου, 
τήδ δύναμημ, πού τοϋ 3δωκες, δέμ μπορώ νά τήμ πάρω. 
Ήρτεφ φωνή πού τόθ Θεόν τζαι πού τούς 3Αρχαγγέλους.
—Γίνου γρουσός άτός, κάτσε στήν τζεφαλήν του
τζαι ζάφε μέ τά νύσια σου, νά βκάλης τή φύσήν του.
Γρουσός άτός έγίνηκεν, 3κάτσε στήν τζεφαλήν του
τζ3 έζαφφεμ μέ τά νύσια του, νά βκάλη τή φύσήν του.
'Ο Διγενής φυχομασεϊ τζι ό κόσμος τόλ λυπάται1 °....

6) ΚΕΕ χφ.10.50.1.
7) Κ.Ε.Ε. χφ.3. 109.1 (Ακρ.ΐβ).
8) ΚΕΕ χφ.10.60.1 στιχ.185 κ.έξ.
9) έ.ά. στ. 188 - 189.

10) ΚΕΕ χφ. 10.60.1. στ.190 κ.έξ.
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Εις άλλην παραλλαγήν ό Χάρος θέλει νά πάρη τον καλύτερον της συντροφιάς, ό ό
ποιος είναι:

"Εναγ κοντόγ κοντούτσικον τζαι χαμηλοβρακάτον 
έναν άναρκοδόντικον τζαι κοντοδακτυλάτον^

ή άενον11 12 τζι άμουστάκωτον, πάνω στες αντρείες του.ϋ

11) ΕΚΣ χφ.3.15. στιχ.17.
12) Χωρίς γένεια.
13) ΚΕΕ χφ. 12.95.
14) Ε.ΚΣ. χφ 3.15.19-20.
15) έ.ά. 21 κ.έξ.
16) ΕΚΣ. χφ.3.15.27 κ.έξ.

17) ΕΚΣ χφ.144, 26, κ.έξ.
18) έ.ά.στ.48 κ.έξ.

'Ο Διγενής οργίζεται διά την πρόκλησιν:

Που τ3 άκονσεν ό Διγενής, άρκώθην τζ*  έθυμώθην 
Κότσινα ροΰχα ’φόρησεν, μαϋρο σπαθιν έζώθη14 15 16 17 18....

Διά τούτο προτείνει νά παλαίσουν:

Στό Θκειόσ σ3 άφίννω, Χάροντα, πάμεντε στήμ παλαίστραν. 
3Άμ με νιτζήσης, Χάροντα, έπαρ3 μου τή ψυσήμ μου, 
άσ σέ νιτζήσω, Χάροντα, χάριο3 μου τή ζωήμ μουΔ5

'Όταν δ Χάρος άντιλαμβάνεται οτι θά νικηθή, μεταχειρίζεται δόλον.

Τζεΐ πού 'νωσεν ό Χάροντας ό Δκιενής νικά του.... 
τζαι χάμνα, χάμνα, Δκιενή, (γιά) νά ξαναπκιαστοΰμεν....
3 Αλαφροπκιάννει ό Δκιενής τζαι σσιχτοπκιάνν ό Χάρος.

’Ακολουθεί ή ιδία ώς και προηγουμένως έξέλιξις τών πραγμάτων.

Τζεΐ πδπκιαννεν ό Χάροντας τό γαϊμαγ καμαρίζει 
τζεΐ πδπκιαννεν ό Δκιενής τά κόκκαλα τσακκίζει. 
Τζαι χάμνα, χάμνα, Δκιενή, γιά νά ξαναπκιαστοΰμεν. 
Έχάμνησεν ό Δκιενής, γιά νά ξαναπκιαστοΰσιν.... 
ψηλά ψηλά τά σέρκα του τζαι τόθ Θεόδ δοξάζει: 
—Δοξάζω σε, καλέ Θεέ, που σαι στά ψηλωμένα, 
πδδειξες τζαι τό Δκιενήν καλλύττερομ πό μέναν....
—Ατε νά πάης, Χάροντα, τζ3 επαρε τήθ θεότην 
τζαι δείξε την τοΰ Δκιενή, νά ππέση στό κρεβάτιν.... 
Ο Δκιενής ψυχομασεΐ τζ3 έτρεμεν τό παλάτιν^6....

Είς την άλλην παραλλαγήν δ Χάρος πηγαίνει είς τοΰ Διγενή, δπου δέν τοΰ 
προσηκωθήκαν:

Τζι άγρίεψεν ό Χάροντας, στά λόγια 3τσακκωθήκανΛ2

Ό Διγενής δέν ύποχωρεϊ άλλ’ άγερώχως τοΰ άπαντα:
Θέλεις νά πάρης τή ψυσήν, άμμά3 ν είμ 3άδρωπός σου 
έλα παραίτα, Χάροντα, άλλαξε τό σκοπόσ σουί8....

Προχωρούν είς τήν πάλην, τής όποιας ή περιγραφή ομοιάζει προς πάλην, ή όποια 
έγίνετο προ ολίγων δεκαετηρίδων:

Ειχαμ παιγνίδκια τζαι χορούς σάν νεΐεν ειχαφ φέσταν, 
κατά τήσ συφφωνίαν τους έβκήκαν τζ3 έχορέψαν.
"Αμα έπεισκαλίσασιν, έδωσαν τζ3 έπκιαστήκαν, 
έχώστησαχ χαμαί στήγ γην τζαι δέν ένιτζηθήκαν.

Συνεχίζεται και πάλιν ή ιδία έξέλιξις:

Άλαβροπκιάσ3 με, Διενή, νά σέ άλαβροπκιάσω 
πέντε λεπτά διάστημαν άησ3 με τζ3 έννά πνάσω....
3 Αλαβροπκιάνν ό Διενής τζαι σσιχτοπκιάνν3 ό Χάρος.... 
χωρεΐ το μ μέσ3 στά πόδκια του χαμαί μαλλιά κουβάριν.... 
Έδίκλησε στον ουρανόν τζαι άρτιος έστάθην
'Έλα, θεέ μου, έπαρ3 τον τοϋτομ, που μ3 άντιστάθην.... 
τζ άρχισεμ μέ τά σέρκα του τό στήθος του νά δέρνη. 
Τήδ δΰναμημ, που μοΰ 'δωκες, ό Διενής τήμ παίρνει.... 
"Οποιος δοξάζει τόθ Θεόν έν3 ή δουλειά του ράστιν 
(τζαι) ήρτεν ή διαταή που πάνω που τόμ Πλάστην. 
Νά γίνης ένας αετός γρουσός στήν τζεφαλήν του 
νά ξάνης μέ τά νύσια σου, νά βκάλης τή ψυσήν του. 
Έγίνην ένας αετός, όλόγρουσος, παστέλλιν.
—Έγιώ 3ν ιφταίω τίποτε, αφέντης μου μέ στέλλει.

TH?Dav οί φίλοι του νά τον έπισκεφθοΰν καί δ Διγενής άκολουθών τήν ήθικήν 
προσταγήν τής Ελληνικής φιλοξενίας

... έπρόσταξεν νά βάλουσιν τραπέζιν νά δειπνήσουν,
νά μέφ φΰουσι γλήορα, νά τόν ΐξηνυχτίσουν....,

δπως άκριβώς καί σήμερον οί συγγενείς καί φίλοι «ξηνυχτοΰσιν» τόν άρρωστον, 
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μένουσι δηλ. άγρυπνοι παρά τήν κλίνην του καθ’ δλην τήν νύκτα 1 °.
Είς άλλην είς ποίησιν καί πεζόν παραλλαγήν19 20 21 ό Διγενής έργάζεται ώς μίσθιος 

ύπηρέτης είς Μαΰρον, σηκώνει άγκυραν καραβιού, τήν οποίαν άλλοι δεκαπέντε ναΰται 
δέν έσήκωναν, καί φονεύει δράκον, ό όποιος ήμπόδιζε το νερό μιας πολιτείας, άπα- 
ράλλακτα δπως είς τήν περί τοΰ 'Αγίου Γεωργίου παράδοσιν. Ό δράκος, ό όποιος 
φυλάττει τήν πηγήν, ταυτίζεται μέ τόν Σαρακηνόν καί ή πηγή μέ τόν Άβράτην, δπου 
πηγαίνει ό Διγενής νά ποτίση τό άλογόν του. Είς τήν παραλλαγήν αύτήν ό Διγενής 
περιγράφεται:

19) ΕΚΣ. χφ.4, 144 στ.50 κ.έξ.
20) ΚΕΕ χφ.Α, 346 κ.έξ.

21) ΚΕΕ χφ.2.7.3. άρ.67.
22) ΚΕΕ χφ.2.13.2. άρ.77α.
23) ΚΕΕ χφ.2.13.2 άρ.77α.
24) ΚΕΕ χφ. 2. 23. 1 άρ.70.
25) ΚΕΕ χφ. 2.23.2. άρ.71. ‘Η ίδια ακριβώς παράδοσις υπάρχει καί έν Μεσσαρα Κρήτης 

Ν. Πολίτου, Παραδόσεις Α. σ.69.
26) ΚΕΕ. χφ. 2.23.2 άρ. 77α.

'Έναγ κοντόγ, κοντούτσικον τζαι χαμηλοβρακάτον
πόσει δαχτύλια τορνευτά τζάί παμπακοστηχάτον....

'Όταν δ Χάρος ζητή νά πάρη τήν ψυχήν τοΰ Διγενή, αύτός τόν προκαλεΐ είς πάλην 
μέ τήν ιδίαν ώς καί προηγουμένως έξέλιξιν:

...Σερκές-σερκές έπκιάσασιν τς έπήα στήμ παλαίστραν 
τζαι τζειχαμαι ’παλιώννασιν τρεις μέρες τζαι τρεις νύχτες....
—Άλαφροπκιάσ3 με, Διγενή, τζαι νά σ3 άλαφροπκιάσω, 
πέντε λεπτά διάστημαν άφησ με γιά νά πνάσω.
3 Αλαφροπκιάνν ό Διγενής τζ3 έσσώπκιασεν ό Χάρος 
τζαι τζειχαμαι τοΰ Διγενή ήρτεν του κακοφάνου.
Βουττά δεξιά του, έπκιασεν, χαμαί ζαβρά τδβ βάλλει,
3φάνην του με τά νύσια του τ’ άντερά του νά βκάλη....
—Δοξάζω σε, καλέ Θεέ, πού 3σαι στά ψηλωμένα, 
ή δύναμη, πού τοΰ 3δωσες, ένίκησέμ με μένα.
Έγιώνι (δ)έσ σέ έστειλα στοισήματα νά βάλλης, 
παρά έγιώνι σ3 έστειλα τζαι τές ψυσές νά βκάλλης.... 
3Αρρώστησεν ο Διγενής.......

Είς παραλλαγήν έκ Καρμίου:

3Εννιά φορές τοχ Χάρονταν τον είχεβ βάλει κάτω
τζι ό Χάρος έθυμώθηκεν τζαι αετός έγίνην....

Πολύ διάφορον εικόνα περί τοΰ Διγενή είναι δυνατόν νά σχηματίση κανείς άπό 
τάς είς πεζόν Κυπριακάς παραδόσεις. Ουτω:

Α'. Είς τήν τοποθεσίαν Γκλαβάριν, κοντά είς το χωρίον Χόλλα- Σκούλλι τής έπαρ- 
χίας Πάφου, είναι ή έκκλησία τής 'Αγίας Αικατερίνης, είς τήν θέσιν Φυτεύκια. 
Ό Διγενής έζήτησε τήν 'Αγίαν Αικατερίνην διά σύζυγόν του. Αύτή τοΰ ειπεν: 
’Άδ δύνεσαι νά φέρης τό νερό άπό τόν ποταμόν τής Τζειμένους καί νά τό κρε- 
μάσης στο τσιφλίκι μου, θά σέ πάρω άνδρα μου. Ό Διγενής μέ τές παθκιές 
του άνοιξεν πετραύκαλον τζ’ έφερεν το νερόν είς τό τσιφλίκι. 'Η 'Αγία Αί- 

κατερίνη, μόλις το ειδεν, έτρεξεν νά μπή στή βάρκαν, γιά νά φύη. Ό Δι- 
γενής έπήγε κατόπιν της καί

....έναγ καγιάν τής έσυρέν, είναι δουλειές δικές του, 
ακόμη ως τήσ σήμμερον, πάνω έν3 οί δαχτυλιές του. 21

Β'. Ό Διγενής έζήτησεν τήν Ρήγαιναν είς γάμον. Αύτή ύπεσχέθη νά τόν πάρη, 
αν ήμποροΰσε νά φέρη τό νερόν είς τήν Πόλην. 'Όταν δμως τό έ'φερεν, ή Ρήγαινα 
άρνήθηκε καί ήθελε νά φύγη. Ό Διγενής τότε άρπαξεν έναγκρεμμόν καί μέ τό 
μικροδάκτυλόν του έ'ρριψε τόν βράχον έναντίον τής Ρήγαινας. Ό βράχος 
αύτός σήμερα λέγεται Πέτρα τοΰ Ρωμιοΰ καί εύρίσκεται 14 μίλια NÀ τοΰ 
Κτήματος. 'Π Ρήγαινα έρριψεν έναντίον τοΰ Διγενή τό άδράχτιν της, τό 
όποιον είναι μία κολόνα άπό γρανίτην κοντά είς τά περβόλια τοΰ Κτήματος.22 23 24 25 26

Γ'. Στήν τοποθεσίαν «Δκυό Ποταμοί» τοΰ Άκάμα ύπάρχουν τρία νησιά, γνωστά 
ώς «νησιά τοΰ Διγενή». Ό Διγενής έζήτησεν είς γάμον τήν Ρήγαιναν καί 
έπειδή τοΰ άρνήθη, τής έ'ρριψεν ένα βράχον, ό όποιος έγινε τρία κομμάτια, τά 
όποια λέγονται «νησιά τοΰ Διγενή»23.

Δ'. Ό Διγενής ήθελε τήν Ρήγαιναν διά γεναίκαν του. ΤΗταν καί οί δυό τους παλλη- 
κάρκα. Ειπεν του ή Ρήγαινα. Νά σέ κάμω άνδρα μου, άλλά νά μοΰ φέρης 
τό νερον άπό τήν Τάλαν είς τήν Κάτω Πάφον. Ό Διγενής έκαμεν πετραύ- 
λακα τζ’ έπήρεν τό νερόν. ’Ακόμα σώζονται τά σημεία τών αύλατζιών. 'Η Ρή- 
γαινα έρώτησέν τον: ’Έφερες τό νερόν μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ; Ειπεν της 
ό^Διγενής: Θέλει, δέθ θέλει ό Θεός, έφερά το. ’Αμέσως άννοϊξαν τ’ αύλάτζια 
τζ’ έκαταστραφήκαν. 'Η Ρήαινα τότε άλλαξεν ιδέαν τζαι δέν έθελεν νά τόμ 
πάρη τζ’ έσυρέν του το άδράχτιν της τό πέτρενον. Ό Διγενής έπκιασε 
μιάμ μεγάλημ πέτραν τζ’ έσυρέν τής την. 24.

Ε'. Είς τό χο^ρίον Κοίλη λέγουν δτι είς τήν τοποθεσίαν τής Άξύλου ύπάρχει μιά 
παθκιά. Στές παθκιές λέγουν δτι έπάτησεν ό Διγενής τζ’ έσκυψεν νά πκή 
νερόν άπό τόμ ποταμόγ καί τά γένεια του έσταματήσαν τό νερόν. 25

ΣΤ'. Ό Διγενής έπάτησεν είς τήν άκρογιαλιάν κοντά είς τόν Ξερόν τζαι μιάν άσσε- 
λιάν εύρέθηκεν είς τά βουνά τής Καραμανιας. Άπό τό βάρος τοΰ ποδκιοΰ 
του έκόπην τό βουνόν τζ’ έππεσεν μεσ’ στήν θάλασσαν καί λέγεται Πέτρα τοΰ 
Διγενή.26
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/J. ’Ηρτεν καΐκι στο λιμνιώναν, στά Γαλούνια κοντά στήγ Κώμη Κεπήρ, νά βγάλη
στρατόν, νά λεηλατήσουν τήμ πόλιν. ‘Η πόλις ήταν εις την τοποθεσίαν 
Στητές. Ό Διγενής έκάθετον εις το ψήλωμα του βουνού, εις τόν "Αηφ Φώ- 
την. Δίπλα του έκάθετουν ή μάνα του. Έπκιασεν πέτραν νά τούς σύρη νά 
μέν ίξεβοΰν έξω. 'Η πέτρα ήτουν ένας μεγάλος βράχος, πού μποροΰσεν νά 
καταστρέψη την πόλιν. 'Η μητέρα του τού έσπρωξε τό χέρι καί τού έφυγεν 
ή πέτρα καί έπήγε κάτω στόν ποταμόν καί βρίσκεται ώς σήμερα μέ τά πέντε 
δάκτυλα τού Διγενή πάνω καί ή τοποθεσία λέγεται Πενταδάχτυλος.27

27) ΚΕΕ χφ. 1.142.3 άρ. 21y.
28) έ.ά.1.143.1 άρ.21β.
29) έ.ά. 8.109.1. άρ.98
30) έ.ά. 3.79.1 άρ.21α.

Η'. Εις τές Στητές της Κώμης Κεπήρ εΐχεν βασίλειον. 'Ο βασιλέας είχε μίαν 
κόρην ομορφην, την οποίαν έζήτησεν ό Διγενής. Επειδή όμως δέν τού τήν 
έδωσεν, έπκιασεν πέτραν νά καταστρέψη τήν πόλιν. 'Η μάνα του άρπαξεν 
σέριν του καί ή πέτρα έπεσε μέσα εις τόν ποταμόν, δπου σώζεται μέχρι σή
μερον μέ τές πενταλιές του Διγενή πάνω καί ή τοποθεσία εκεί λέγεται Πεντα
δάχτυλος. 2 8

Θ'. 'Ο Διγενής έκάθετουν πάνω εις τήν μούττην τού βουνού, πάνω εις τήν Χαλεύ- 
κασην. Σάν έκάθετουν είδεν εις τήν ’Αμμόχωστον, πώς άρμάζουν τήν νέαν, 
πού άγαποΰσε. ’Έπκιασεν μιάν πέτραν νά σύρη νά τούς καταστρέψη. Δίπλα 
του ήταν ή μάνα του τζαί άθπαξεν το σέριν του, γιά νά γλυτώση τον κόσμον. 
’Έτσι έφυέν του ή πέτρα τζ’^έππεσεν κοντά στό δρόμον τής Άμμοχούστου 
τζαί ώς τά σήμερα το μέρος τζεϊνον λέγεται Πέτρα τού Διγενή. Τήν Πέτραν 
τζείνην σήμερον έσπάσαν την.29

Γ. Είς Λυσώ, εις τήν τοποθεσίαν Προσευκή ύπάρχει βράχος, τον όποιον έρριψεν 
ό Διγενής έναντίον μιάς βόσσαινας, ή οποία δέν ήθελε νά τόν πάρη. Παρό
μοιος βράχος ύπάρχει καί είς τό Παραλίμνι, είς τήν τοποθεσίαν Φανός. Επί
σης είς τήν Λυσώ ύπάρχει παράδοσις, οτι δ Διγενής εύρέθη άπό τήν Λυσώ είς 
τό διπλανόν χωρίον μέ ένα πήδημα.30

"Οπως είδαμεν είς δλας τάς παραλλαγάς τών Κυπριακών δημοτικών τραγου- 
διών ό Διγενής είναι:

"Ενας κοντός κοντούτσικος τζαί χαμηλό  βρακάτος, 
μέσα η σέλλα μπλέει τον τζι ό μαύρος άππηά τον.... 
η χοντροδάχτυλος καί άναρκοδάντης — άναρκοδόντας καί κοντοδαχτυλάτος.. 
έχει δαχτύλια τορνευτά καί παμπακοστηθάτος, μίσθιος υπηρέτης κ.λ.π.

Ό ποιητής δηλ. μειώνει τήν ύπερφυσικήν του έμφάνισιν, διά νά έξάρη τοιου
τοτρόπως τό ψυχικόν του σθένος, διότι ούδέποτε τόν άπολείπει ή Ελληνική λεβεντιά. 
Οί άφηγηταί τών Κυπριακών Άκριτικών τραγουδιώ ννεωτερίζουν κατά τούτο, δτι 
δέν άπομακρύνονται άπό τήν ζωήν καί τάς συνήθειας τού περιβάλλοντος. Είς μίαν 

άπο τάς παραλλαγάς λ.χ. ό Χάρος οργίζεται διότι «δέν τού προσηκωστήκαν», δέν 
έδειξαν δηλ. τόν άπαιτούμενον προς αύτόν σεβασμόν, δταν είσήλθεν είς τόν οίκον τού 
Διγενή, δπου διεσκέδαζον πολλά παλληκάρια, καί θέλει νά πάρη «τογ κάλλιον τους». 
Τσακώνονται στά λόγια καί δ Διγενής δέχεται τήν πρόκλησιν πάλης, δπως θά συν- 
έβαινε καί μεταξύ άνθρώπων τού συνήθους περιβάλλοντος καί νομίζει κανείς δτι παρα
κολουθεί φιλονικίαν σημερινών άνθρώπων τού λαού.

Θέλεις νά πάρης τη φύσήν, άμμά ’ν είμ*  άθρωπός σου....
'Όταν συνεφώνησαν διά τό έπαθλον τού άγώνος, προχωρούν πρδς τήν παλαίστραν, 
δπου ή περιγραφομένη πάλη περιέχει πολλά στοιχεία πάλης γινομένης προ ολίγων 
δεκαετηρίδων.

Σερκές σερκές έπκιάσασιν τς έπήα στήμ παλαίστραν, 
είχαμ παιγνίδκια τζαί χορούς σάν νεΐεν είχαφ φέσταν. 
Κατά τή συμφωνίαν τους έβκήκαν τζ*  έχορέγαν 
"Αμα έπεισκαλίσασιν, έδωσαν τς έπιαστήκαν, 
έχώστησαχ χαμαί στήγ γην τζαί δέν ένιτζηθήκαν....

Τό άποτέλεσμα όμως άρχίζει νά προδιαγράφεται:
Τζεϊ πόπκιαννεν ό Χάροντας, τό γαϊμαγ καμαρίζει, 
τζεί πόπκιαννεν ο Διγενής, τά κόκκαλα τσακκίζει....

Ό Χάρος άντιλαμβάνεται δτι θά νικηθή καί μεταχειρίζεται άπάτην...
...Άλαβροπκιάσ*  με, Διγενή, νά σέ άλαβροπκιάσω....
άλαβροπκιάνν ό Διγενής τζαί σφιχτοπκιάνν*  ό Χάρος.

Έν τούτοις δ Διγενής μέ τήν παλληκαριάν του καταρρίπτει τόν Χάρον 
....μέσ*  στά πόδκια του χαμαί μαλλιά κουβάριν....

y.cà μόνον μέ τήν παρέμβασιν θείας δυνάμεως νικάται δ Διγενής.
...,Εδίκλησε στόν ουρανόν τζαί όρτιος έστάθην....
—"Ελα, Θεέ μου, έπαρ’ τον τοΰτομ, πού άντιστάθην....
Τζαί ηρτεν ή διαταή πού πάνω πού τόμ Πλάστην.
—Νά γίνης ένας άετός γρουσός πάνω στήν τζεφαλήν του 
νά ξάνης μέ τά νύσια σου, νά βκάλης τή φύσήν του....

Ό Χάρος αισθάνεται τήν άνάγκην νά δικαιολογηθή δτι είναι άπεσταλμένος...

Έγιώ ’ν ίφταίω τίποτε, αφέντης μου μέ στέλλει.
Ό Διγενής — ύπο τήν έπήρειαν τής Χριστιανικής θρησκείας — άποδέχεται άνευ 
άντιρρήσεως τήν κατάστασιν.

"Οτ έρτη πού τόμ Πλάστημ μου καλώς νά μάς όρίση....
Καί άρχίζει τό ψυχομάχημα, δτε οί φίλοι του, δπως άκριβώς καί σήμερον, συναθροί
ζονται παρά τήν έπιθανάτιον κλίνην του καί δ Διγενής έπρόσταξεν νά βάλουσιν τρα- 
πέζιν νά δειπνήσουν...

νά μέφ φύουσι γλήορα, νά τόν ιξηνυχτίσουν.
154
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Δεν τον άπολείπει ή Ελληνική άρετή τής φιλοξενίας και διατάσσει νά ετοιμάσουν τρα
πέζι, διά νά μείνουν οί φίλοι του νά τόν συντροφιάζουν καθ’ όλην τήν νύκτα, ή οποία 
είναι βαρεία διά τόν άρρωστον, καί τότε εύρίσκει εύκαιρίαν ό Διγενής νά έξιστορήση 
τά κατορθώματά του. 'Η όλη έκ τών Κυπριακών δημοτικών τραγουδιών περι
γραφή μάς αφήνει τήν έντύπωσιν ότι τά γεγονότα έξελίσσονται όπως τά έβλεπε καί 
τ’ άντελαμβάνετο ό άπλοΰς λαός. 'Ο Κύπριος άφηγητής — ποιητάρης — έχει ύπ’ 
οψιν του τόν πυρήνα τών δημοτικών τραγουδιών, χωρίς νά αισθάνεται δέσμευσιν νά 
περιορισθή εις τά παραδεδομένα. Τούναντίον έπηρεαζόμενος άπό τά γύρω του περι
γράφει μέ πολλήν έλευθερίαν προσαρμογής πρός τό περιβάλλον, παρουσιάζων ούτω 
τόν Διγενήν έντελώς φυσικόν άνθρωπον, του οποίου τά κατορθώματα οφείλονται 
εις τό ψυχικόν του κυρίως σθένος, τήν Ελληνικήν παλληκαριάν, τής οποίας τήν δι- 
αιώνισιν οί Κύπριοι συνεχίζουν εις τούς κατά τάς ρεγάλας έορτάς άγώνας δρόμου, πά
λης καί ιδιαιτέρως εις τήν άρσιν βαρών, τό «διτζίμιν» τών Κυπριακών τραγουδιών.

"Ολως άντιθέτως αί εις πεζόν παραδόσεις άφήνουν νά νοηθή ό Διγενής ώς γίγας 
ύπερφυσικός, όπως διαγράφεται εις τά δημοτικά τραγούδια καί τάς παραδόσεις τοϋ 
λοιπού Ελληνικού κόσμου.

Ούτως, όταν δέν δέχεται τάς περί γάμου προτάσεις του ή 'Αγία Αικατερίνη 
ή ή Ρήγαινα. μέ τό μικροδάκτυλόν του έρριψε κατ’ αύτών βράχον, όπως άναφέρει 
ή παράδοσις διά τήν Πέτραν τού Ρωμιού, ΝΑ τού Κτήματος. Τό αύτό περίπου 
άναφέρεται καί διά τήν Πέτραν τού Διγενή εις τόν δρόμον Λευκωσίας — ’Αμμόχω
στου καί τόν Πενταδάκτυλον τής Κώμης Κεπήρ. Εις άλλην παράδοσιν άναφέρεται 
ότι μέ μίαν δρασκελιάν εύρέθη άπό τήν Κύπρον εις τήν Καραμανιάν καί άπό τό βάρος 
τών ποδιών του έκόπη τό βουνόν καί έπεσεν εις τήν θάλασσαν. Εις άλλην παραλ
λαγήν ό Διγενής έπάτησε μέ τό ένα πόδι στήν Κο&ην καί μέ τό άλλο στήν Άξύλου 
τής Πάφου καί μέ τά γένεια του έσταμάτησε τόν ποταμόν, όπου έσκυψε νά πίη νερό. 
Δέν είναι έπίσης ό Διγενής, ό όποιος δέχεται στωϊκώς τά έκ τής Μοίρας κτυπήματα, 
όπως διαγράφεται εις τόν στίχον:

...δτ ερτη πού τόμ Πλάστη μ μον καλώς νά μάς όρίση....
Τούναντίον, όταν ή Ρήγαινα τόν έρωτα αν μέ τήν βοήθειαν τού Θεού έφερε τό 

νερόν εις τήν Κάτω Πάφον, ό Διγενής άπαντα «Θέλει, δέθ θέλει ό Θεός, έφερά το».
Παρατηρεϊται δηλ. ότι αί εις πεζόν Κυπριακαί παραδόσεις εις τήν περιγραφήν 

τού Διγενή μένουν προσκολλημέναι είς τάς παραδόσεις τού λοιπού 'Ελληνικού κόσμου, 
εν άντιθέσει πρός τά Κυπριακά δημοτικά τραγούδια, όπου οί άφηγηταί — ποιητά
ρηδες έπηρεάζονται πολύ άπό τό περιβάλλον καί μάς παρέχουν διάφορον μέν, άλλά 
μάλλον φυσικήν τήν εικόνα τού μεσαιωνικού ήρωος μέ σωματικήν διάπλασιν έντελώς 
άνθρωπίνην, άλλά μέ έντονον τήν έξαρσιν τού ψυχικού σθένους.

’ Ισως καί έδώ αί προσθήκαι καί τροποποιήσεις νά ύφείλωνται είς τήν προσπά
θειαν τού ποιητοΰ νά παρουσιάση κάτι νέον, διά νά μή έπαναλαμβάνη συνεχώς τά 
’ίδια καί νά έλκύση τοιουτοτρόπ<»ς περισσότερον τό ένδιαφέρον τών άκροατών, όπως 
άκριβώς άναφέρεται καί είς τόν 'Όμηρον:

«τήν γάρ άοιδήν μάλλον έπικλείονσ3 άνθρωποι 
ήτις άκονοντεσσι νεαπάτη άμφιπέληται».

Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Συντομογραφίαι :
ΕΚΣ — Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών.
ΚΕΕ — Κέντρον ’Επιστημονικών ’Ερευνών.

ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΤΤΙΧΗ

Η ΑΤΤΙΚΗ ΣΑΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

Α’ Η ΚΡΙΣΗ TOY AIWNA ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

Συχνά μιλάμε γιά τόν ξεπεσμό τών άνθρωπίνων άξιών στήν έποχή μας. Παρα
δεχόμαστε πώς ό πολιτισμός μας έδώ καί χρόνια άπόκτησε μιά νέα μορφή, τή μορφή 
πού τού δίνουν οί άπαιτήσεις τών μαζών, ή έξάπλωση τής τεχνικής. Καί διαπι
στώνουμε άνησυχητικά πώς οδηγούμαστε σέ μιά έποχή πού ό άνθρωπος θά πάψη νά 
είναι άνθρωπος, γιατί παραμέλησε χάριν τής τεχνικής τις άνθρώπινες άξιες.

Σήμερα ό άνθρωπος νοιώθει μέσα του άντιφατικές καταστάσεις κι’ άδυνατεΐ νά 
τις ύπερνικήσει, νά τις μετατρέψει σ’ ένα ζωντανό πλούτο καί νά έπαναφέρει τήν ισορ
ροπία. ’Αδυνατεί νά ορθώσει τό άνάστημά του δίπλα στις άπαιτήσεις τού πνεύμα
τος, βλέπει πώς έχασε τήν αύτάρκειά του καί ζητάει χίλιους δυο τρόπους φυγής. 
Βλέπει πώς δέν ζητάει πλέον τήν ποίηση στό λόγο καί στή λιτότητα τής σκέψης, άλλά 
σέ μιά φωνασκούσα μουσική.

Σήμερα ό άνθρωπος πού σκέπτεται βλέπει πώς ή Πολιτεία δέν είναι πλέον τό 
άπαύγασμα μιάς θείας ήθικής τάξεως. Βλέπει λαούς ή ήγέτες νά καταπατούν τόν 
άνθρωπο, νά έξευτελίζουν παντοιοτρόπως τήν τιμή του. Σήμερα ή άλήθεια «δύ
σκολα κρατεί μιά πολύ λεπτή καί εύθραστη ισορροπία άνάμεσα στήν καταστροφή 
καί τή δημιουργία».

«Μέσα σέ χρονικό διάστημα, πού δέν είναι καν ή διάρκεια τής ζωής τού άν- 
θρώπου», λέει ό Πικόν («Πανόραμα τών συγχρόνων ιδεών» μετάφρ. Κ. Π. Καλλιγά, 
1958 σελ. 91) μέσα σ’ ένα τέταρτο αίώνος μόλις, όσο χρειάζεται γιά νά ξεπεράση 
κανείς τή νεότητά του, είδαμε νά μεταβάλλωνται ή 'ιστορική πραγματικότητα καί ή 
συνήθης όψη τού κόσμου μας. Είδαμε νά κλονίζωνται καί νά καταρρέουν τά πιο 
στερεά άλλοτε θεμέλια τής σκέψεως καί τής παιδείας μας. Κλονίζονται καί άμφι- 
σβητοΰνται οί πιο σταθερές — όπως τις νομίζουμε — έννοιες καθώς καί έκεϊνα πού 
θεωρούσαμε ώς τά παλαιότερα καί φυσικώτερα άξιώματα. Καταλύονται τά συσ
τήματα πού ήσαν άλλοτε τά σταθερώτερα καί τά πιο στερεά θεμελιωμένα.

Οί πιο πάγιες — όπως πιστεύαμε — κατευθύνσεις τής δράσεως καί τού πνεύμα
τος μας σταματούν ξαφνικά κ’ έπειτα διχάζονται».

'Η συναίσθηση μιάς τέτοιας καταστάσεως οδηγεί τόν σημερινό πνευματικό 
άτομο ή ήγέτη σέ έρωτήματα: Ό Εύρωπαϊκός πολιτισμός, ύποκείμενος στή φθορά 
τού χρόνου κινδυνεύει νά παρακμάσει; Τί θά είναι έκείνο πού θά ξαναδώση στον άν
θρωπο τήν άξια του πάλι; Μήπως ό εαυτός του; ή θρησκεία; ό ούμανισμός;

Ό ’Άγγελος Σικελιανός πίστεψε πραγματικά πώς τήν σωτηρία θά δώση ό ού- 
μανισμός, οί ελληνικές άξιες. Στράφηκε στον άρχαίο κόσμο μέ άκράδαντη πίστη 
στις άνθρωπιστικές άξιες.

Ό Σικελιανός έγινε ό όραματιστής μιάς νέας έποχής. Όραματιστής έπηρεα- 
σμένος άπό τήν έλληνικότητά του καί όχι τις Νιτσεϊκές θεωρίες τού ύπερανθρώπου. 
’Έτσι δημιούργησε τήν «Δελφική ’Ιδέα». Στις «Δελφικές εορτές» μίλησε είς «τούς 
πρωτοπόρους μιάς, νέας φυλής, ή, καλύτερα, τής φυλής τής ξαναγεννημένης άπό 
ρίζα, κείνους, πού, αν έσωτερικά δεμένοι στό παρόν μέ τήν άσταμάτητη σύγκρουση 
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της οδύνης πού κλείνει, μέσα του, ξέρουν όμως καί τήν καθαρή σύγκρουση τής ’Ιδέας 
με την Υλη, και τη σύγκρουση αναμεταξύ αυτών πού πλάθουν μιά νέα εποχή καί της

Ttou πρεπει να πλαστεί... εκείνων που νοιώθουν βαθειά μέσα τους τήν κρυφή 
ουσία τοΰ σύμπαντος, πού μέ το θάρρος ξυπνάει τή χαρά τής δημιουργίας, αύτή πού 
μπροστά της καί ό θάνατος ό ίδιος χάνει τήν πίκρα του» (άπο το «Δελφικό Κάλεσμα» 
τοΰ ποιητή).

Ό Μάρκος Αύγέρης ("Απαντα, τομ. Α' σελ. 95) χαρακτηρίζει τή «Δελφική 
Ιδέα» του Σικελιανου σαν «αφελή στις σύγχρονες δραματικές πραγματικότητες». 

Λέει πώς ή «Δελφική ’Ιδέα» ξεκινάει άπο πλάνη, πώς οί άρχαϊες έλληνικές άξιες, 
αυτές μονάχες τους, θα μπορούσαν σέ κάθε τόπο καί καιρό νά άποτελέσουν τή βάση 
τής ζωής». ’Ονομάζει τίς ιδέες τοΰ Σικελιανοΰ ούτοπία. Τή γνώμη τοΰ Αύγέρη συμ
μερίστηκαν και συμμερίζονται πολλοί δικοί μας καί ξένοι. "Ομως σήμερα ή πνευμα- 
τική ήγεσία τής Εύρώπης συγκεντρωμένη πρόπερυσι στο 6ο συνέδριο τοΰ «Εύρωπαϊ- 
κοΰ 'Ιδρύματος Μορφώσεως» στήν ’Αθήνα, άκούστηκε νά εκφράζει αύτές τίς ιδέες 
οχι σαν ποιητικά ευρήματα, αλλα ρεαλιστικά σάν άληθινές καί πραγματοποιήσιμες. 
Δεν βλέπει σάν ούτοπία τήν πίστη στις έλληνικές άξιες.

Δέν μπορεί νά θεωρηθή ούτοπιστής ό όραματιστής ποιητής. Ούτοπιστής είναι 
έκείνος πού πιστεύει σέ κάτι πού δέν μπορεί νά γίνει ή νά ξαναγίνει. ’Άλλο πράγμα 
είναι νά μή μπορεί νά μή γίνει κάτι πού ό ποιητής οραματίζεται καί άλλο νά μή θέλει 
ο κοσμος να δεχθεί το σχήμα τής ζωής πού τοΰ φανερώνει δ όραματιστής ποιητής. 
'Υπάρχουν στιγμές πού ό ποιητής επηρεάζει τήν ζωή. Μπορεί νά γίνη όραματιστής 
διαφόρων καταστάσεων καί έξελίξεων πού τίς βλέπει νά έρχονται ή νά μποροΰν νά 
έλθουν. Βλέπει μέ τά μάτια τής ψυχής ό,τι οί πολλοί δέν νοιώθουν γιατί είναι προσ- 
κολλημένοι στις γήϊνες τροφές, όπως θά έλεγε ό Άντρέ Ζίντ.

Στο ποιητή ό νοΰς μεγαλώνει:
"Έτσι πού ό νους μεγάλωνε, 
χορεύοντας σάν κριάρι, 
πέρα άπο τό μέτρο των ανθρώπων 
και μ’ αυτούσια μέσα τον την πάγκοσμη χαρά, 
καθώς αυτός όπου ξυπνώντας άπ1 * 3 τόν ύπνο, 
ανοίγει τά δυο χέρια, εδώ και κεί, 
τάνυζε αιφνίδια, 
μυστικός Τιτάνας, 
τά θεοδύναμα φτερά

(1) Τό Θέμα τοϋ ΣΤ' Συνεδρίου στήν ’Αθήνα— στό όποιο παρευρέθηκε καί ή υποφαινό
μενη ήταν ή ζωντανή προσφορά τής έλληνίκης αρχαιότητας. Τά πρός συζήτηση θέματα
άναφέρθηκαν στήν έπίδραση τών αξιών τής αρχαιότητας έπάνω στή σύγχρονη φιλοσοφία, 
τέχνη καί πολιτεία. Τούς τρεις αυτούς μεγάλους τομείς τής ανθρώπινης δραστηριότητας αν
έλυσαν κορυφαίοι Ευρωπαίοι έπιστήμονες. Οί σύνεδροι ήταν 400 μεταξύ τών όποιων ο’ δια
κεκριμένοι ελληνιστές : ό Γερμανός καθηγητής Wadfgand Schandewallf ό καθηγητής Κ. C. 
Guthrie, ό Charles Durant, ό Jean Vilar, ό R. Ρ. Winnington Ingram, ό 1. Θεοδωρακό- 
πουλος κά.

Σικελιανός
('Η μετάληψη έλευσίνειου Κυκεώνα)

Β' Η ΑΤΤΙΚΗ ΚΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

Ή έλληνικότητα τοΰ Σικελιανοΰ πηγάζει άπό τήν άγάπη του στό τόπο μας καί 
κυρίως στήν ’Αττική πού κρύβει ή φανερώνει τα παληα σύμβολα και τη κλασσική 
παράδοση, περισσότερο άπο κάθε άλλο μέρος τής έλληνικής γής.

'Η θέση τοΰ Σικελιανοΰ, όπως άκριβώς καί τοΰ Παλαμά άπέναντι στήν ’Αττική 
φύση είναι διαλεκτική. Δέν είναι θέση καί θεώρηση ρομαντικοΰ ποιητικού στί
χου, άλλά είναι σχεδόν βιοτική. Ό ποιητής δίπλα της λαμβάνει βαθύτερη συν
είδηση τοΰ έαυτοΰ του καί του γύρω κόσμου. Ο ποιητης δεν ενδιαφερεται για τη 
«στατική μορφή» τοΰ Άττικοΰ τοπίου, άλλά ταυτίζει τή μοίρα τής ψυχής του μέ 
φωτεινότητα, τήν τραγικότητα, τόν δυναμισμό και την αυταρκεια τοΰ τοπου.

'Η κίνηση τής ’Αττικής φύσης, ή αίσθηση τής ζωής που δίνει το φώς της ταί
ριασε τόσο στήν κινητική ζωντάνια τοΰ ποιητή, στό ξεχειλισμα μιας θαυμαστής ζωη
ράδας. ‘Η πνευματικότητα πού άπαυγάζει άπό τό φώς τοΰ Παρθενώνα και τών 
νεκρών αιώνων ενός παληοΰ περασμένου μεγαλείου, ταίριασε στη οραματικη ψυχή 
τοΰ ποιητή.

Στής ’Αττικής τόν ήλιο τόν «αιώνιο πύρινο τροχό» σαρκώνει τον ιδεατό του 
εαυτό. Έδώ άνέβηκε στό βράχο τοΰ Λόγου, έδώ συνετελέστηκε ή «ελληνική του 
ξανασάρκωση», «το μυστικό κατορθωμένο σώμα». ’Απορημένος θά ρωτηση πώς 
κι δ άλλος ζώντας στήν ’Αττική γή δέν λυτρώθηκε άκόμα:

3 Ακόμα ζεϊς τή μερασμένη ορμή, 
αδελφέ; Και μέσ3 άπ3 τό φτενό τό χώμα 
της γής αυτής ακόμα δέν έλύτρωσες 
τό μυστικόν κατορθωμένο σώμα.

σαν τό τζιτζίκι πού άπ3 τόν τάφο βγαίνοντας, 
στό πιό αψηλό θρονιάζοντας κλωνάρι, 
τή 7ή βιβλίζει, και τόν ήλιο και τούς θεούς, 
μ3 ένα λιτό αναστάσιμο τροπάρι;

Μά εμείς οπού τό θάνατο νικήσαμε, αδελφέ, 
τόσες φορές και πού διαλύσαμε τά σκότη 
τέτοιων καιρών, τραβάμε τώρα για τό άμέριστο, 
κι3 ολοένα, λέω, γινόμαστε πιό νιοι κι άπό τή νιότη!

Κι αυτό πού δέν τό βλέπουμε εμείς 
ακόμα, ίσως και τ’ άτια μας νά τό μαντεύουν 
μπορεί, πού νά, άρχινάν μεσοδρομίς 
τό χαλινάρι νά μασάν καί νά χορεύουν
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ανάλαφρα, σά νά γυρεύουν ξαφνικά
ν’ αλλάξουνε τό πάτημα καί, στην παλιάν ετούτη ρούγα, 
—τό χαλινάρι κράταγε, άδελφέ, κι όμπρός, — 
τόν καλπασμό τους νά τόν κάμουνε φτερούγα.

(’Αττικό )
’Απέναντι στήν άττική φύση ό ποιητής λαβαίνει βαθειά συνείδηση τού έαυτοΰ 

του. 'Η σχέση μαζί της γίνεται μυστική, «συμβολικά δαχτιλίδια τον δένουν σάν 
άρραβώνες στον ήλιο μέ μιά φύση πού οσο πάει πλαταίνει σά περιλάβει μέσα της οχι 
μόνο δλη τήν άνθρωπότητα, μά καί τούς θεούς όλους. Καί τήν ιστορία ολόκληρη. 
Το χθές καί το αύριο. 'Όλες οί δυνάμεις — άναγεννητικές καί καταλύτρες τής 
φθοράς, φωλιάζουν μέσα στο μυστικό νόημα τής φύσης — Γής. 'Η κατάκτησή 
τους προϋποθέτει άσκηση καί είναι το γέρας «άριστων».

Τό σώμα μόνο, πού άπ’ τό θάνατο θά βγει
μπορεί, βόλεϊ νά Ιδει και ν’ άντικρύσει 
τήν γην αυτήν μέσα σέ τούτη τή σιγή

(’Αττικό )
«'Η μυστική του πορεία ακολουθεί τήν μόνην ιερά οδό προς τήν Έ)^ευσίνα— 

πέρα πιά άπο τήν άμεση έμπειρία τών αισθήσεων, στήν πατρίδα καί τήν πηγή τοΰ 
συμβόλου. Αύτος ό δρόμος, είναι ό δρόμος τής ψυχής του».2

(2) Γ. Μηλιάδης : Νέα ‘Εστία, Χριστ, 1952 σελ. 92.

σ’ άντίκρυσα σέ μιά άκρη ριζωμένη, 
θρονί μου φάνη μοιραμένο μου ήταν 
άπ’ τούς αΙώνες. Κι’ έπλεξα τά χέρια, 
σάν κάθισα, στά γόνατα, ξεχνώντας 
αν κίνησα τή μέρα αύτή ή αν πήρα 
αιώνες πίσω αύτό τόν ίδιο δρόμο.

'Η ’Αττική έχει το κλίμα γιά νά θρέψη νέους Διονύσους. Κι’ ό Σικελιανος 
στήν ’Αθήνα γίνεται ό νέος Διόνυσος, ό φωτεινός Άπόλλωνας. Μένει έκστατικος 
άπο το μυστήριό της, άπο το φως τής δημιουργίας της, άπο τούς μαρμαρωμένους 
θεούς της, άπο το Ναό της. Φωτίστηκε άπο το φως τής ’Αττικής όσο κανένας.

Το φως πού θεοποιεί τά πάντα, πού κάνει πνεΰμα τή γή καί τούς άνθρώπους 
του. ’Ανεβάζει στή κορυφή τοΰ βράχου τής ’Αθήνας τήν κλασσική ιδέα, ένα θειο 
φως πού βγαίνει άπο τά κορμιά τοΰ Παρθενώνα, άπο τά άσημένια φύλλα τών έλαι- 
ώνων, άπο τά κλίματα τών κρασοχωριών τοΰ Διονύσου.

'Η ξανθότητα τοΰ τόπου γέννησαν τούς περίφημους Παλαμικούς στίχους:

Ξανθός κι ό ίσκιος καί ποτέ δέ γίνεται σκοτάδι, 
πλάση ξανθή, πανάλαφρη μόλις γραφτή άπό πλάστη.

(Φ' Τό άνέβασμα στό βράχο, 49)

Κι’ άλλοΰ ή κλασσική λιτότητα τής ’Αττικής φύσης, ή γύμνια τής ομορφιάς θά 
κάνη τον Παλαμά νά πή:

"Ολα γυμνά τριγύρα) μας 
όλο γυμνά εδώ πέρα, 
κάμποι, βουνά, άκροσύνορα 
άκράταγ’ είναι ή μέρα. 
Διάφαν ή πλάση, όλάνοιχτα 
τά όλόβαθα παλάτια 
τό φώς χορτάστε μάτια, 
κιθάρες τό ρυθμό.

Έδώ εΐν’ ή γύμνια άφέντρα. 
’Εδώ εΐν’ ο ίσκιος όνειρο, 
έδώ χαράζει άκόμα 
στής νύχτας τάχνό στόμα 
χαμόγελο ξανθό!

Σκίσε τόν πέπλο, πέταξε 
τόν άμοιαστο χιτώνα 
και μέ τή φύση ταίριασε 
τήν πλαστική σάν εικόνα.

(Π.Μ. ό Σάτυρος).

Το ίδιο ή φωτεινότητα τοΰ τόπου πλημμυρίζει καί τον Σικελιανό. ’Έφτασε 
στήν ’Αθήνα άπο το νησί του, γράφει ή Εύα «άπο το βαπόρι πεζός. Στάθηκε στήν 
αύλή, λεπτός, ξανθός, χλωμός στον ήλιο τοΰ Αύγούστου».

Καβαλάρης αύτος κι ό φίλος του «τριποδίσανε» στο δρόμο τής Ελευσίνας πάνού 
στον μαυροχήτη Άρίωνα καί τον ξανθό Δημογοργόνα, «σά δυο παλιοί ιερείς τών 
’Αθηναίων, καβάλα».

Στο πάτημα τής ’Αττικής γής, στήν άνάσα τοΰ ’Αττικού άέρα τά άλογά τους 
γίνανε άτια πού ξεπέρναγαν το τοπίο, το χρόνο, το κορμί. 'Η ’Αττική στο ποδο
βολητό τους γινόταν όραμα κι’ όχι κοινό θέαμα. Εκστατικός θά ρωτήση τί είναι 
αύτό πού τούς τυλίγει, πού τούς συμπαίρνει:

Μήν είναι τάχα χίμαιρα;
Δέ βλέπω άπό τό φώς τό μετρημένο, 
μά άπό τήν άσωτη άστραπή 
πού μ’ έχει άπό παντοϋθε τυλιγμένο...........

Ό χρόνος που είναι; ’Από τά φρένα μου 
μία αύρα λιγοστή τόν έχει πάρει............ 
Τά πεύκα τούτα εΐν’ άπό πάντα, κ’ ή πνοή 
α’ιώνια, άπ’ τό νιό πού πνέει θυμάρι...........
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Κ’ ετούτος ό ρυθμός που τριποδίζουμε, 
σά νάναι ό ίδιος ό ρυθμός, π’ άκόμα 
τ άτια τά αρχαία άφήκανε τό χνάρι του 
θαμπό πάνω στον θειον ετούτο χώμα....................

Όχι, δεν είναι χίμαιρα,
νά καβαλάμε τ’ δνειρο τή θείαν ετούτη μέρα
πού όλα, ορατά κι αόρατα, κι εμείς καί τ3 άτια μας κ3 οί θεοί, 
στήν ίδια πνέμε μέσα κρουσταλλένια σφαίρα!

’ Οχι δέν είναι χίμαιρα
νά καβαλάμε τ3 όνειρο τήν θείαν ετούτη μέρα,
πού όλα, δρατά κι αόρατα, κ3 εμείς, και οί ήρωες, κ3 οί θεοί, 
στήν ίδια δρμάμε μέσα αιώνια σφαίρα!

(3 Αττικό)

'Ο Παλαμάς προστάζει;

Σκίσε τόν πέπλο, πέταξε 
τόν άμοιαστο χιτώνα

Κι’ ό Σικελιανός πιστός στο πρόσταγμα του άττικοΰ φως καί γύμνιας θά άντα- 
ποκριθή:

................Τή σάρκα γδύστε μου'
3Άν μέ άρματήσει ό σκελετός
μιά αρματωσιά μεγάλη 
εγώ τή σάρκα θά γδυθώ 
και θά ντυθώ μιά άλλη.

’Εδώ στήν ’Αττική ό ποιητής θά παρατούσε τό παληό τό γερασμένο, μιασμένο 
σώμα. Έδώ ξεγυμνώνεται τή σάρκα, κι’ έλευθερώνεται. ’Εδώ λυτρώνει «τό 
μυστικά κατορθωμένο σώμα». Τούτη ή γύμνια καί καθαρότητα τής άττικής φύσης 
δέν ύμνήθηκε μόνο άπό τόν Δραγούμη καί τό Γιαννόπουλο. Τούτη ή πανική κι 
άπολλώνια όψη τής ’Αττικής δέν είναι δεμένη μόνο μέ τή ποίηση του Παλαμα. 'Ο 
Σικελιανός δέχεται πιότερο τά μυστικά της, τά προστάγματά της.

’Από έδώ θά ξεκινήση κι’ ή «Δελφική ιδέα». Διάλεξε τούς Δελφούς γιά τις 
γιορτές γιατί ό στίβος τών Δελφών γράφει, άπέχει άπό κάθε αιτία διχογνωμίας καί 
άρυθμίας, καί κρατώντας μονάχα τό άντίφεγγο μιας κεντρικής πνευματικής κληρο
νομιάς, όπου μοιάζει νάναι κάθετη στήν γήν άκέρια, έπροσφέρονταν άπό μοναχός του, 
στήν καθολικότητα καί τή σαφήνεια τοϋ σκοπού».

Ό Σικελιανός νοιώθει τήν καρδιά σφιγμένη, άγρυπνη στις βαθιές άνάλαφρες 
νυχτιές της, στό «λευκό άέρα» τής μέρας της. Οί κτύποι τής καρδιάς του θά άρχί- 
σουν στή Λευκάδα, άλλά έδώ στήν ’Αθήνα θά άνέβουν στ’ αύτιά του, στό στοχασμό 
τής σκέψης του. Έδώ θά λυτρωθεί άπ’ τό σώμα. Έδώ θά βρει τή γύμνια τής 

ψυχής. Έδώ θά νοιώσει ολοκληρωμένος. Ή έλληνικότητά του, έδώ στό θειο 
όραμα τής Άττικής γής θά βρει τή δικαιολογία της. Έδώ ή νειότη του θά δια- 
λεχθή μέ τή ζωή καί τό θάνατο, μέ τήν έφημερότητα του άνθρώπου, τών μνημείων 
καί τήν αιωνιότητα τών άξιών.

Και σ’ ηύρα, τέλος, όλη, 
ώ Γύμνια ψυχική, 
μέ μοναχά τόν άνθινο τής άνοιξης 
χιτώνα γύρα μου, 
βαδίζοντας μπροστά στή ζωή, 
καθώς στον ϊδιό Σου τό διάλογο, 
3 Αττική, 
πού πριν ή ερώτηση ειπωθεί, 
παρθένα καρτερεί ή άπάντηση στό νού,

Κι αύτός δέ στρέφει τό κεφάλι δισταχτικά, 
άλλά ολοένα προχωρώντας προς τή Νεότητά του 
βρίσκει ξαφνικά τή λύτρωση, 
τή λύτρωση, τή λύτρωση,

( Τά χώματα)

Τούτη τή λύτρωση ή Αττική θά τοϋ τήν άξιώσει. Τούτη τή λύτρωση στο 
φώς τής γής καί τής ιδέας της θά γευθή. Έδώ θά τοϋ άποκαλυφθή ό Λόγος, ή 
άλήθεια πού καταξιώνει τή ζωή. 'Η Αττική γίνεται γι’ αύτόν όπως γιά τήν κλασ
σική άρχαιότητα, νειότη, λύτρωση, Λόγος:

~Ω Λόγε,
πού άναπαύθηκε ή σκέψη τής Αθήνας, αιώνες...

Στον «'Ύμνο τής Γλαυκομάτας» θά τραγουδήση έκστασιασμένος τό νέο του 
κορμί τό άθάνατο, τό άϋλο:

'Όπως μπροστά στά πέλαγα 
τή λαύρα τού κολύμπι 
τή γύμνια μου, στό σύψυχο 
τού βουτηχτή άνατρίχισμα, 
στό θειο στοιχείο τά μάτια μου 
πλατιά, άνοιχτά, κι ολάκερο 
τό σώμα έχει βυθίσει, 
όμοια ή ψυχή μου ολόγυμνη 
μπροστά σου έστάθη, ολόγυμνη 
τό λόγο νά ζυγίσει.

Τήν παρθενιά σου, άθάνατη, 
πού βγήκε άπ3 τόν άντρίκιο νού
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κι άπ3 τό ιερό τρικύμισμα 
ν’ άγνίσει όλης τή πλάση, 
ποιος θεός, ποιος ήρωας δένεται 
να τή σφικτ αγκαλιάσει;
Γιά σένα εγώ ξανάζησα 
κ3 έχω άπό σέ τό αθάνατο 
κορμί μου ξαναπλάση

Προσκυνητής κι αύτός όπως οί νέοι τής ζωφόρου παίρνει μέρος στά Παναθή- 
ναια. Νιώθει «μέσ’ στά βάθη τής ψυχής» του τό μακάριο πένθος τής ζωφόρου τοΰ 
Ναού, σά βλέπει τό βώδι νά όδηγιέται στή θυσία μέ τό κεφάλι σκυφτό! Γίνεται κι 
ό ποιητής ένας πιστός πού μέσα καί πέρα καί πάνω άπ’ τούς αιώνες άκολουθάει 
βουβός. Στο λευκό τής ’Αττικής άέρα ή χλαϊνα του, όπως καί τών καβαλλάρηδων 
«τών θεσσαλικών καί χρυσοχάλινων άτιών» θά άνεμίσει πίσωθέ του

μ3 δλο τό σφικτό, τό πλούσιο κύμα, 
άπό τό τετραπόδισμα
ή τόν καλπασμό! (Τά χώματα)

Τότε θά νιώση λυτρωμένος μέσ’ στο Λόγο, μ’ «ολόγυμνη ψυχή»! Θά νιώση σάν 
«διαλεκτός», δυνατός σάν τον πάνθηρα, πού άργομουγκρίζει κάτω άπό το χάδι τοΰ 
λαμπροΰ του Θεοΰ.

Τότε θά νιώση λύτρο)μένος μεσ3 στο Λόγο, μ3 «ολόγυμνη ψυχή»!
Θά νιώση σάν «διαλεκτός», δυνατός

σαν τόν πάνθηρα, πού άργομουγκρίζει
κάτω άπό τό χάδι τοΰ λαμπροΰ του Θεοΰ.

σά μέσ3 σ3 ολέθριας λαμπρής μάχης τήν καρδιά 
σάν ό Θησέας,
π3 αρπάζοντας μέσ3 στήν Άφίδνη
τήν 'Ελένη,
δώδεκα χρονώ,
γυμνήν,
έροβολοΰσε τής 3Αθήνας τά βουνά, 
καθώς ό αϊτός, πού φέρνει 
στον αθέρα τών νυχιών του, 
μιά κατάσπρη άρνάδα στή φωλιά,

μέ κλάματα ζωντάνιας
π3 άνεβαίναν άπ3 τή φτέρνα μου ώς τό νοΰ, 
σέ κάτεχα, στο θάμπρος τών φρενών μου μέσα, 

ολόγυμνη ψυχή!
('Η Μετάληψη τοΰ 3Ελευσινείου Κνκεώνα)

Μιά θεία τρέλλα θά κτυπήσει τον Σικελιανό. 'Όπως κάποτε τόν Σάλωνα. 
Τότε πού ύποκρίθηκε τον τρελλό γιά νά παρακινήσει τούς ’Αθηναίους ν’ άνακατα- 
λάβουνε τή Σαλαμίνα. ’Έτσι κι αύτος θά πιστέψει πώς ή ώρα τοΰ λυτρωμοΰ λέ
γεται Ελλάδα. Σάν ένας Σάλωνας, κισσοστεφανωμένος θά όρμήση στή μέση τοΰ 
έλληνικοΰ δρόμου νά κεντρίζει το λαό, τή μαζωμένη ’Αθήνα, τήν άπομακρυσμένη 
άνθρωπότητα καί θά φωνάζει σάν τρελλός:

................ « 'Η Σαλαμίνα
—μ3 άκοΰτε; — καρτερεί,

κι όμπρός νά τή γλυτώσουμε, 
κ3 είναι δίκιά μας πάλι" 
μικρή, παιδιά, εΐν3 ή πάλη, 
μά ή Νίκη ειν3 Ιερή!»

(Σόλωνος άπόλογος)

Πολλοί πίστεψαν τά λόγια καί μιά φωνή άκούστηκε: «όμπρός». 'Η Σαλαμίνα 
πάρθηκε κι ό μόχτος στεριώθηκε. 'Η τρέλλα τοΰ ποιητή γίνηκε φρονιμάδα. Ιδρύ
θηκαν οί Δελφικές γιορτές καί πολλοί είδανε τό όνειρο τοΰ ποιητή νά παίρνει σάρκα 
καί οστά. 'Όμως πολλά δέν έγιναν κι’ όσα έγιναν άλλοι τά είδαν μέ δυσπιστία κι’ 
άλλοι μέ είρωνία. Ό ποιητής σάν τό Σάλωνα καλεί καί ξανακαλεϊ τή θεία τρέλλα, 
τή θεία φωνή.

Κ3 ίσως νά γίνει δίνονταν 
και πάλι αυτό τό τάμα, 
αν γύρωθέ μου, ώ θάμα, 
άκούονταν μιά φωνή, 

αν μόνο, λέω, άκούγονταν 
βαθιά κι3 ολόγυρά μου 
άδόκητα, ώ χαρά μου, 
τής τρέλας ή άγια βοή!...............
Κι ά, χύσου πια άπ3 τόν ’Όλυμπο, 
ή άπό τά Τάρταρα έλα, 
'Ιερή μεγάλη τρέλλα, 
και πάρε μου τό νοΰ,

Καί τή σοφία σπατάλα μου 
γιά μιαν αθάνατη ωρα, 
μιά ωρα νικηφόρα, 
σά νώταν άλλανοΰ....................»

(Σόλωνος ’Απόλογος)

ΜΑΡΙΑ Π. ΠΑΤΤ1ΧΗ
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Γ. Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

DON JUAN DE AUSTRIA

—Πριν άπό μέ πεθάναν τά όνειρά μου.
Δέν έγινα ποτέ βασιληάς της "Ελλάδας, τών Βρεττανών. 
’Ενθάδε κείμαι ό Δον Χουάν ντέ Άούστρια, 
παράμερα θαμένος πλάϊ στους βασιλιάδες στό Έσκοριάλ 
γιατί ήμουν μπάσταρδος, γιος βασιλιά 
και τής κοινής Θνητής Βαρβάρας Μπλόμπερ.
Τό ο’ικογενειακό της δέντρο ήτανε μια. Βαυαρική μηλιά, 
θάτανε Μάης σάν είδε
τόν ανθισμένο κλώνο ό Κάρολος ό πέμπτος. 
Τά μεσάνυχτα που οί βασιλιάδες ξυπνούν, 
μιλούν γιά βασίλεια όπου ό ήλιος δέν βασιλεύει ποτέ, 
χαρτογραφούν χαμένα σύνορα κι ακρογιάλια, 
ή μνήμη τους υπνοβατεί σέ πυθμένες ουρανών, 
σέ θολούς ωκεανών, σέ αψίδες θριάμβων υποθετικών. 
Μά έγώ πιό πολύ άπ όλες τις νίκες μου, 
άπ’ όλες τίς γαλέρες πού βύθισα πίσω άπ’ τίς Έχινάδες 
κρατώ στα δάχτυλά δεκάξη δαχτυλίδια, καθένα καί, μιά άγάπη. 
Στό παγωμένο ουρλιαχτό τού Ίβηριανού βοριά, 
ενθάδε κείμαι ό πρίγκηπας Δον Χουάν ντέ Άούστρια.
Στά δάχτυλά μου, φώς άβασίλευτο τής ζωής μου, 
δεξάξη δαχτυλίδια, δεκάξη άγάπες.

’Εσκοριάλ 20/1/1965

ΠΤΗΣΙΣ 903

Πίσω μας ερχόταν τό βράδυ.
Μάς κυνηγούσε τό σκοτάδι κι εμείς κυνηγούσαμε τόν ήλιο, 
πετώντας πάνω άπό συμφωνίες θυελλών.
Χωρίς εσέ ό ’Ατλαντικός ήταν τόσο μικρός, 
χωρίς εσέ σέ πολιτείες

μέ ουρανό μαύρο σάν τής Μεγάλης Παρακευής 
μέ τή λύπη σου μεγάλη σά χειμωνιάτικη νύχτα 

σέ καταρράκτες σιωπηλούς όπου α’ιωρούνται παγωμένοι πολυέλαιοι, 
σέ λεωφόρους πού τά περιστέρια διψούν καί ραμφίζουν τό χιόνι, 
χωρίς εσέ πού ’έφερνες τή ψιλή βροχή 
στή γλάστρα μέ τό βασιλικό.

Είδα τούς κηπουρούς στ άεροδρόμια.
Δέν είχαν ταξιδέψει ποτέ σάν πουλιά.

τΗταν ευτυχισμένοι μέ τ’ άνθη τους, 
μέ τούς βολβούς πού φέρναν άπ’ τό χώμα ουράνια τόξα. 
Γιατί νά περάσω όλη μου τή ζωή άναπνέοντας κιμωλία;

Στούς άερολιμένες είναι τά περάσματα τών πουλιών.
Κοπέλες εύθραστες σά νά τίς έφτιαξαν ράμφη χελιδονιών 
πού σά γεννήθηκαν τ’ άμύγδαλα τών ματιών τους είδαν 
ένα άλλο φώς άπό τόν ήλιο τού άνθρώπου, 
σκιές πλασμάτων τυπωμένες στον κόκκινο γρανίτη τής Χιροσίμα. 
Κοπέλες πού δέ φόρεσαν στά δάχτυλα Μάρτη μή μαυρίσουν 
μέ τά μαλλιά σάν λίρα χρυσή, φεύγουν μακριά άπό τό βασιλιά ’Ανήλιαγο. 
Πότε τίς είδε ό ήλιος τελευταία φορά;
Κι όμως είν όμορφες σάν Κυριακή, σάν ένα Χριστουγενιάτικο δένδρο. 
Άλλες έχουνε χείλη κόκκινα σάν φραγκόσυκα τού Μπρίντιζι, 
Σικελικές εσπέρες στά μεγάλα μάτια.
Κυρίες θλιμένες πού ή καρδιά τους χτυπά 
σάν ένα ρολόϊ μεσαιωνικής δημαρχίας, 
χήρες πού πάψαν νά κεντούν στά μαξιλάρια 
«κι’ αυτό θά περάση»

πού ξέρουν πώς τό φεγγάρι είναι μονάχα σκόνη μετεωριτών.

Στούς άερολιμένες όσοι φτάνουν πιστεύουν άκόμα στά κάρτ-ποστάλ. 
Πρέπει νά φτάσουν μέ τραίνο νά δούν 
πόσο βρώμικες είναι οί μεγάλες πολιτείες, 
νά περάσουν πλάϊ σέ σκουπιδότοπους, 
νά δούνε λάβαρα μπουγάδων σέ άφωτες αυλές, 
νά μάθουν πόσο οδυνηρό είναι τό φώς στίς διαφημίσεις.

Ν. Ύόρκη 3^)1965

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Μ. I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ

Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΠΡΟ Υ ΠΟΘΕΣΙΣ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΓΝΗΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

I

'Ο πόθος γιά τήν εύτυχία είναι βαθειά ριζωμένος στά μύχια τής άνθρώπινης 
ύπάρξεως. Είναι ό άσβεστος σπινθήρας πού αδιάλειπτα πυροδοτεί καί θέτει σέ 
δράσι τούς ποικίλους ψυχικούς μας μηχανισμούς πού άποβλέπουν στήν αύτοσυντή- 
ρησι, στήν άνάπτυξι καί στήν αύτοτελείωσι του άνθρώπου.

'Ο δρόμος όμως προς τήν προσωπική μας εύτυχία καί τήν αύτοτελείωσι πενρνά 
πάντοτε καί χωρίς καμμιά άπολύτως έξαίρεσι μέσα άπο τήν κοινωνία. Ό τρόπος 
μέ τον όποιον ένα άτομο επικοινωνεί καί συμπεριφέρεται προς τούς άλλους, το είδος, 
γενικά, τών σχέσεων πού δημιουργεί μέ τούς άλλους άνθρώπους, έπηρεάζει τήν 
ψυχική του ύγεία καί κατ’ έπέκτασι τήν εύτυχία ή τή δυστυχία του.

*0 ’Αριστοτέλης παρετήρησεν ήδη στήν κλασσικήν Ελλάδα πώς ό άνθρωπος 
είναι έκ φύσεως ζώον κοινωνικό.( 1) Μέ τήν πρότασιν αύτή ήθελε νά δηλώση οτι ή 
κοινωνία δέν είναι μιά έπινόησις του άνθρώπου, δέν είναι το άποτέλεσμα ένος 
κοινωνικού συμβολαίου γιά τήν προστασία, τήν άσφάλεια καί τήν πρόοδο τής άνθρώ
πινης ζωής, άλλά μιά άναγκαία έκδήλωσις τής φύσεως τού άνθρώπου, όπως είναι κι ή 
άναζήτησις τής τροφής ή ή έ'κφρασις έρωτικών αισθημάτων καί ή δημιουργία οικο
γένειας.

Τή θέσι τούτη τού Άριστοτέλους άναπτύσσει περαιτέρω μιά άπο τις νεώτερες 
τάσεις τής φιλοσοφίας, ή γνωστή ώς Προσωπισμός.(1 2). 'Η σύγχρονη αύτή φιλοσο
φία τονίζει τήν έννοια τού άνθρώπου ώς προσώπου καί τήν άντιδιαστέλλει άπο τήν 
έννοια τού οργανισμού. Οί βασικές μεταξύ τού οργανισμού καί τού προσώπου 
διαφορές είναι οί άκόλουθες:

(1) Πολιτ. Α2. 1253 α 2, 7 κ. έξ.
(2) Macmurray, J. “Persons in Relation”. Λονδίνου, 1961. Mounier, E. “Personalism” 

Άγγλ. μετάφρ. υπό Philip Mairet, Λονδϊνον, 1952.

(3) Buber, Μ. “I and Thou”. Άγγλ. μετάφρ. ύπό R. G. Smith. ’Εδιμβούργου, 1937, 
σ. 39.

(α) Πρωταρχική κίνησις τού οργανισμού είναι ή προσαρμοχή του σ’ ένα 
φυσικό περιβάλλο, ένώ τού προσώπου είναι ή κατάκτησις μιας θέσεως σέ μιά κοινό
τητα προσώπων.

(β) ‘Ο οργανισμός είναι ικανός μόνο νά άντιδρά προς τούς διαφόρους έρεθισμούς 
καί νά άποκτά αύτόματα άντανακλαστικά. Τό πρόσωπο, άντιθέτως, είναι ικανό οχι 
μόνο νά άντιδρά, άλλά καί νά δρά. Τούτο σημαίνει οτι είναι ένα δν έλεύθερο, μέ 
αύτογνωσία καί μέ συναίσθησι τής προσωπικής του εύθύνης.

(γ) Μονάς τού οργανισμού είναι τό άτομο. Ό οργανισμός, δηλαδή, θεωρείται 
τέλειος καθ’ έαυτόν. Μονάς τού προσώπου είναι τό «Έγώ-Σύ». Το πρόσωπο, 
δηλαδή, όλοκληρώνεται μόνον όταν εύρίσκεται σέ σχέσι προς άλλο πρόσωπο.

Οί διαφορές αύτές μεταξύ τού οργανισμού καί τού προσώπου άντιδιαστέλλουν 

τον άνθρωπο σάν κοινωνικό ζώο άπό τά άλλα άγελαϊα ζώα, πού άπό ένστικ- 
τώδεις ύποκινήσεις διαβιοΰν σέ ώργανωμένες κοινότητες. Ό άνθρωπος, όμως 
ξεπερνά τά όρια τού οργανισμού καί άνέρχεται στό έπίπεδο τού προσώπου, 
μόνον όταν είναι σέ θέσι νά δίδη άπο το περιεχόμενο τού εαυτού του καί νά λαμβάνη 
άπό το περιεχόμενο τού άλλου. Αύτό άποτελεΐ κατά τον φιλόσοφο Martin Buber 
καί τό βαθύτερο νόημα τής πνευματικής ζωής, ή όποια δέν είναι κάτι πού ένυπάρ Ui 
στό «’Εγώ,» άλλά μεταξύ τού «Έγώ» καί τού Σύ»(3). Μεταξύ τού εαυτού μας 
καί τού άλλου. 'Η πνευματική ζωή δέν είναι όπως τό αιμα πού κυκλοφορεί μέσα 
μας, άλλ’ όπως τον άέρα μέσα στον όποιον άναπνέομε. Ό άνθρωπος τότε μόνο ζή 
τή ζωή τού πνεύματος όταν είναι σέ θέσι νά άνταποκριθή προς τόν άλλο. Νά δεχθή 
0,τι είναι ζωντανό στον άλλο καί νά τού δώση ό,τι είναι ζωντανό μέσα του.

'Όπως είναι γνωστό ό άνθρωπος γιά νά έπιζήση πρέπει νά ίκανοποιήση διάφορες 
ψυχοσωματικές του άνάγκες, όπως είναι οί άνάγκες τής τροφής, τής άσφαλείας, τής 
άγάπης, κλπ. 'Η ίκανοποίησις κάθε άνάγκης προξενεί εύαρέσκεια, ένώ ή μή ίκανο- 
ποίησίς της προκαλεϊ δυσαρέσκεια. Ό αισθηματικός αύτος τόνος τής εύαρέσκειας 
ή τής δυσαρέσκειας δέν έχει πάντοτε τήν ίδια ισχύ. 'Η έντασίς του έξαρτάται κατά 
κύριο λόγο άπο το είδος τής άνάγκης τής όποιας ή ίκανοποίησις έπιτυγχάνεται ή 
παρακωλύεται, καί κατά δεύτερο λόγο άπο τόν βαθμό τής ίκανοποιήσεώς της.

’Άν κρίνωμε άπό τήν ισχύ τών αισθημάτων τούτων καθώς κι άπό τις άλλες 
έπιπτώσεις πού έχει ή ίκανοποίησις ή μή τών διαφόρων ψυχοσωματικών άναγκών 
πάνω στήν ψυχική καί σωματική μας ύγεία, μπορούμε νά καταλήξωμε στό συμπέ
ρασμα πώς ή άνάγκη άναπτύξεως άμοιβαίων σχέσεων μέ άλλα πρόσωπα είναι τό 
ίδιο ισχυρή όσο καί ή άνάγκη τής αύτοσυντηρήσεως.

’Άς άναλογισθοΰμε άπλώς τον ψυχικό πόνο πού δοκιμάζομε όταν άποδοκιμα- 
ζόμαστε ή όταν σχηματίσωμε τήν άντίληψι — ορθά ή έσφαλμένα — πώς δέν είμαστε 
τό ίδιο άγαπητοί καί άποδεκτοί στό κοινωνικό μας περιβάλλο. ’Άς άναλογισθοΰμε 
έπίσης τήν άγαλλίασι πού νοιώθομε όταν έπιδοκιμαζόμαστε κι όταν άπολαμβάνωμε 
τήν έκτίμησι τών γύρω μας. ’Ασφαλώς δέν ύπάρχει μεγαλύτερη χαρά άπ’ έκείνη 
πού νοιώθει κανείς όταν γίνεται άποδεκτος καί καταλαμβάνη μιά θέσι στο κοινωνικό 
του περιβάλλο, όπως δέν ύπάρχει καί μεγαλύτερη οδύνη άπ’ έκείνη πού προκαλεί ή 
κοινωνική του άπόρριψις.

Ό πλούτος, ή ύγεία, ή έπαγγελματική έπιτυχία, ή κοινωνική θέσις, όλα έκεϊνα 
πού ονομάζομε άγαθά καί έπιδιώκει ό άνθρωπος στή ζωή του, έμμεσα μόνο συντελούν 
στήν προσωπική του εύτυχία, εάν οδηγούν στή δημιουργία προσωπικών σχέσεων 
μέ άλλα πρόσωπα καί κατά πρώτιστο λόγο μέ τά πρόσωπα τού άμέσου περιβάλλοντος 
του.

'Η άπόρριψις τού άτόμου άπο τό κοινωνικό του περιβάλλον προκαλεϊ χωρίς καμμιά 
έξαίρεσι ισχυρές άντιδράσεις πού λαμβάνουν τή μορφή, άνάλογα μέ τήν ιδιοσυγκρασία 
καί τήν προσωπικότητα τού κάθε άτόμου, είτε τού ψυχικού μαρασμού είτε μιάς 
άνώμαλης έπαναστατικότητος. 'Η βαθύτερη άνάγκη τού άνθρώπου, γράφει ό 
ψυχίατρος Fromm, είναι ή άνάγκη νά ύπερπηδήση τήν άποξένωσι. 'Η συνείδησις 
τής μονώσεως, δίχως τήν έπανένωσι διά τής άγάπης, είναι πηγή έντροπής, ένοχής 
καί άγχους. Ό άνθρωπος σ’ όλους τούς αιώνες καί σ’ όλους τούς πολιτισμούς 
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έχει νά άντιμετωπίση το ’ίδιο πάντοτε πρόβλημα: «Πώς νά ύπερπηδήση τήν 
ψυχική μόνωσι, πώς νά έπιτύχη ψυχικήν επαφή μέ τούς άλλους, πώς νά ύπερβή τον 
έγωκεντρισμό του...»(4)

(4) Fromm, Ε. "The Art of Loving”. Λονδίνου, 1962, σ. 15

Γιά τή λύσι του προβλήματος τούτου ό άνθρωπος έχει έπινοήσει ποικίλους 
τρόπους, όπως είναι ή ένωσις μέ τά καλλιτεχνικά του δημιουργήματα, ή σεξουαλική 
ένωσις, ή ή ένσωμάτωσις σέ μιά ομάδα, μέ το νά ύποταχθή στις άρχές καί τούς κανο
νισμούς τής όμάδος. 'Η ένωσις όμως μέ το καλλιτέχνημα είναι άπρόσωπη. 'Η 
σεξουαλική ένωσις είναι παροδική. 'Η διά τής ύποταγής ένωσις μέ μιάν ομάδα 
είναι ψευδοένωσις’ 'Όλοι, έπομένως, οί τρόποι τούτοι μερικώς μόνο λύουν το πρό 
βλήμα τής άποξενώσεως. 'Η πλήρης λύσις του εύρίσκεται στήν έπίτευξι διαπροσω
πικών σχέσεων στήν ψυχική έπαφή μέ τά άλλα πρόσωπα’ μιας έπαφής πού είναι 
το άποτέλεσμα μιας βαθειάς άλληλοκατανοήσεως καί γνήσιας άγάπης καί προϋποθέτει 
τήν ύπέρβασι τού έαυτοΰ μας.

II

Δυστυχώς δέν είναι όλοι οί άνθρωποι ικανοί νά άνταποκρίνωνται ψυχικώς προς 
τούς άλλους άνθρώπους. Ποια είναι τά άποτελέσματα καί ποια ή αιτία τής άνε- 
παρκείας αύτής είναι δυο έρωτήματα πού θά μάς άπασχολήσουν άμέσως πιο κάτω.

Μέ βάσι τήν ικανότητα τού άτόμου νά προχωρή άπό τήν έπιφανειακή γνώσι τού 
άλλου στήν κατανόησί του σάν προσώπου μέ τά ιδιαιτέρά του προβλήματα, καί 
στήν ικανότητά του νά διατηρή τήν προσωπική του άνεξαρτησία ένώ διακατέχεται 
συγχρόνως άπο άπεριόριστο σεβασμό προς τήν άνθρώπινη προσωπικότητα — προς 
το οίοδήποτε συγκεκριμένο πρόσωπο — οί διαπροσωπικές σχέσεις χωρίζονται βασικά 
σέ δυο κατηγορίες: στις προσωπικές καί στις άπρόσωπες.

Οί άπρόσωπες σχέσεις είναι κατ’ άρχήν, έγωκεντρικές. Στις σχέσεις αύτές 
τά συναντώμενα πρόσωπα βρίσκονται σέ ψυχική μόνωσι’ ό καθένας ένδιαφέρεται 
μόνο γιά τον έαυτό του καί θεωρεί τον άλλο σάν «μέσο» γιά τήν πραγματοποίησι τών 
σχεδίων του ή τήν ίκανοποίησι τών έπιθυμιών του. Λείπει άπ’ αύτές ή άμοιβαιότης 
τών αισθημάτων τής τιμής καί τού σεβασμού. Το πρόσωπο ύποβιβάζεται στο έπί- 
πεδο τού οργανισμού ή τού άντικειμένου.

Στο είδος τούτο τών σχέσεων οί εκδηλώσεις τών δύο μερών — ή τουλάχιστο 
τού ενός έκ τών δύο — διέπονται άπο ψυχικούς καταναγκασμούς καί άπο νευρωτική 
συμπεριφορά. 'Η στάσις των άπέναντι στον άλλο χαρακτηρίζεται είτε άπο ένδο- 
τικότητα — συνεχώς, δηλαδή, το άτομο ύποχωρεϊ καί ένδίδει στις άξιώσεις τού άλ
λου μέ έπαναστατικές εκρήξεις άπο καιρό σέ καιρό — είτε άπο τάσι κυριαρχίας έπί 
τού άλλου. Ποιά άπο τις δυο αύτές στάσεις θά υίοθετήση το άτομο, έξαρτάται άπό 
πολλούς παράγοντες, όπως είναι ή ιδιοσυγκρασία του, ή οικονομική καί κοινωνική 
του θέσις, ό τρόπος τής άνατροφής του, κλπ.

Οί προσωπικές σχέσεις, άντιθέτως, είναι έτεροκεντρικές καί προϋποθέτουν 
πάντα μιά ψυχική «συνάντησι» μέ το άλλο πρόσωπο. 'Η ψυχική αύτή συνάντησις, 
ή οποία είναι γνωστή διαφορετικά καί σάν «διάλογος τού ’Εγώ προς το Σύ», ή σάν 
«προσωπική έπαφή», είναι μιά διαπροσωπική σχέσις, ένα μέρος τής οποίας είναι 
γνώσις καί άλλο της μέρος συναίσθημα καί βούλησις.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα τών προσωπικών σχέσεων είναι ή άμοιβαιότης. Τά 
συναντώμενα άτομα βλέπουν το ένα το άλλο σάν πρόσωπα, το καθένα άπο τά όποια 
έχει άνεκτίμητη καί μοναδικήν άξια. Οί διαθέσεις των είναι ειλικρινείς, ή δέ συμ
περιφορά των είναι αύθόρμητη καί ψυχικώς ύγιής. Οί έκδηλώσεις των δέν διέπονται 
άπο ψυχικούς καταγκασμούς καί ή προσωπικότης των δέν άντικαθίσταται άπο τή 
χρήσι ποικίλων προσωπείων.

' Η άμοιβαιότης στις προσωπικές σχέσεις είναι δυνατό νά έκδηλωθή κατά τρεις 
διαφορετικούς τρόπους, άνάλογα προς τή μόρφωσι, τήν ήλικία καί τή θέσι πού κατέχουν 
στήν ιεραρχία τής κοινωνικής όργανώσεως τά συναντώμενα πρόσωπα. Οί τρεις 
αύτές μορφές τών προσωπικών σχέσεων είναι (α) ή καθοδήγησις, (β) ή συνεργασία 
καί (γ) ή πειθαρχία.

(α) Ή καθοδήγησις είναι ή στάσις πού παίρνει ό πιο έμπειρος καί ό προϊστά
μενος άπέναντι στον πιο άπειρο καί τον ύφιστάμενο, μέ σκοπό νά τού μεταδώση τή 
δική του εμπειρία καί νά τόν βοηθήση νά έξελιχθή πιο γρήγορα καί πιο άρτια. 'Η 
καθοδήγησις άντιστοιχεί προς τήν τάσι τής κυριαρχίας έπί τών άλλων, πού, όπως 
είδαμε, άποτελεί άπρόσωπο τρόπο σχέσεων, διαφέρει όμως βασικά άπ’ έκείνη. Στήν 
κυριαρχία έπί τών άλλων ή συμπεριφορά τού δεσποτικοΰ προσώπου είναι νευρωτι
κή — διέπεται, δηλαδή, άπο άσυνείδητους ψυχικούς μηχανισμούς πού καταναγκά
ζουν το άτομο νά συμπεριφερθή κατά τόν τρόπο πού συμπεριφέρεται — τό δέ άλλο 
άτομο χρησιμοποιείται όχι σάν πρόσωπο άλλά σάν μέσο, σάν άντικείμενο. Στήν 
καθοδήγησι, άντιθέτως, ή συμπεριφορά τού έμπειρότερου προσώπου είναι άποτέλεσμα 
ένδιαφέροντος πρός τον πιο άπειρο καί σεβασμού πρός τήν άνθρώπινη προσωπικό
τητα.

(β) 'Η συνεργασία είναι ή άμοιβαία στάσις πού παίρνουν μεταξύ τους δυο πρό
σωπα ίσης, περίπου, πείρας, ήλικίας καί κύρους. Παρ’ όλο ότι είναι δυνατό νά έχουν 
διαφορετικές άπόψεις γιά τά διάφορα θέματα, δέν ζητούν, έν τούτοις, νά έπιβάλουν 
τή δική τους γνώμη, άλλ’ έπιδιώκουν μέ τή συζήτησι καί τήν άνταλλαγή ιδεών νά 
καταλήξουν σέ κοινά συμπεράσματα. 'Η συνεργασία είναι καθαρή προσωπική 
μορφή σχέσεων, γιατί σ’ αύτή βλέπομε τά δυο κύρια γνωρίσματα τών προσωπικών 
σχέσεων, τόν σεβασμό, δηλαδή, τής προσωπικότητας τού άλλου καί τήν άπουσία 
ψυχικών καταναγκασμών στή συμπεριφορά. Τό είδος τούτο τών σχέσεων δέν έχει 
άντίστοιχη μορφή στις άπρόσωπες σχέσεις, στις όποιες έπικρατεί είτε ή κυριαρχία 
έπί τών άλλων είτε ή ύποταγή στούς άλλους.

(γ) 'Η πειθαρχία είναι ή στάσις τήν όποια παίρνει ό πιο άπειρος καί ό ύφιστά- 
μενος άπέναντι στον πιο έμπειρο καί τον προϊστάμενο. 'Η πειθαρχία έχει άντί- 
στοιχη μορφή στις άπρόσωπες σχέσεις τήν ένδοτικότητα ή τήν ύποταγή στούς άλ
λους ή τήν παθητική συμμόρφωσι, διαφέρει όμως βασικά άπ’ έκείνη άκριβώς όπως 
διαφέρει ή ύγεία άπό τήν άρρώστεια. 'Η πειθαρχία είναι ή έκούσια ύποταγή μέ 
σκοπο τήν έπιδίωξι τού κοινού καλού. Γι’ αύτό καί προϋποθέτει προσωπική έλευ- 
θερία καί άνεξαρτησία. 'Η ένδοτικότης, άφ’ ετέρου, είναι άκριβώς τό άντίθετο. 'Η 
ύποταγή, στήν περίπτωσι αύτή, δέν είναι άποτέλεσμα έκλογής, άλλ’ έσωτερικοΰ έξ- 
αναγκασμοΰ, ένός άσυνείδητου μηχανισμού άμύνης πού τίθεται σέ λειτουργία γιά 
νά άποκρύψη τήν άπουσία ψυχικής άνεξαρτησίας καί έλευθερίας. Γι’ αύτό κι άλη- 
θεύει ή άποψις πώς όποιος ξέρει νά πειθαρχή μπορή καί νά ήγήται, γιατί έχει δική 
του προσωπικότητα. Ένώ έκείνος πού άντί νά έκλέξη ένσυνείδητα τήν πειθαρχία 
άπλώς ύποτάσσεται, έγκαταλείπει, δηλαδή, τόν έαυτό του στούς άλλους, δέν έχει 
δική του οντότητα.
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Συνοπτικήν εικόνα τών διαφόρων ειδών σχέσεων δίδει τό ακόλουθο διάγραμμα.

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Προσωπικές I Απρόσωπες

Άμοιβαιότης I Άποξένωσις

Καθοδήγησις Συνεργασία Πειθαρχία । Κυριαρχία Ένδοτικότης
I έπί τών άλλων στούς άλλους

μέ έκρήξεις
1 έπαναστατικό-

τητος.

Επανερχόμενοι στό πρώτο άπό τά έρωτήματά μας: «Ποια είναι τά άποτελέ- 
σματα τής άνεπαρκείας του άτόμου νά άνταποκρίνεται ψυχικώς προς τό 'Σύ’;», 
μπορούμε νά καταλήξωμε στό συμπέρασμα πώς τά άποτελέσματα τής άνεπαρκείας 
αύτής είναι οί άπρόσωπες σχέσεις. 'Η συμβίωσις καί βχι ή άγάπη. 'Η κυριαρχία 
έπί τών άλλων ή ή ύποταγή σ’ αύτούς κι οχι ή ψυχική έπαφή. 'Η επικοινωνία μέ 
προσωπεία κι όχι μέ τόν πραγματικό εαυτό τους.

III

Τό συμπέρασμα τούτο μάς οδηγεί κατ’ άνάγκη στό δεύτερο έρώτημά μας: 
«Ποιά είναι ή αιτία γιά τήν οποία δέν είναι σέ θέσι όλοι οί άνθρωποι νά άνταποκρι- 
θοΰν ψυχικώς προς τό 'Σύ’;».

Τό έρώτημα τούτο μάς μεταφέρει στή σφαίρα τής ψυχολογίας τού οντος ή τής 
ύπάρξεως, πού άνάγει τήν άρχή της στά κηρύγματα τού Δανού φιλοσόφου Soren 
Kierkegaard (1813-1855). Ό Kierkegaard μέ ιδιαίτερη έμφασι έτόνισε τήν άξια 
τού άτόμου κι ή φιλοσοφία του έπηρέασε βαθειά τή σύγχρονη σκέψι καί κατ’ έπέκτασι 
τήν ψυχολογία, τήν ψυχιατρική, τήν παιδαγωγική καί τις άλλες έπιστήμες πού άσχο- 
λοΰνται άμεσα μέ τήν άνθρώπινη ΰπαρξι. Γράφει χαρακτηριστικώς:( -s)

(5) Ίδέ Jersild, Α.Τ. "In Search of Self” Νέα Ύόρκη, 1952, σ. 2.

(6) Maslow, Α.Η. "Toward a Psychology of Being”. Νέα Ύόρκη, 1962, σ. 181.
(7) Mounier, Ε. Ένθ. άνωτ. σ. 50.
(8) Reid, L.A. "Philosophy and Education : An Introduction”. Λονδϊνον, 1962, 

σσ. 102-103.

«'Όπως ένας κληρονόμος, έστω κι άν είναι κληρονόμος τών θησαυρών 
ολου τού κόσμου, δέν έχει έξουσία πάνω στούς θησαυρούς του παρά μόνο 
όταν ένηλικιωθή, έτσι καί τό πιο προικισμένο άτομο δέν είναι τίποτε παρά 
μόνο όταν έκλέξη τόν εαυτό του. Καί άντίθετα” τό πτωχό σέ χαρίσματα 
άτομο είναι στήν πραγματικότητα το πάν, έάν έκλέξη τόν εαυτό του. Για
τί έκεΐνο πού έχει τή μεγαλύτερη σημασία δέν είναι νά είναι κανείς αύτό 
ή έκεΐνο, άλλά νά είναι ό εαυτός του».

Μόνο όταν γίνη κανείς ό πραγματικός εαυτός του είναι σέ θέσι νά δημιουργήση 
προσωπικές σχέσεις μέ τούς άλλους. Αύτή είναι ή θέσι πού ύποστηρίζουν οί νεώ- 

τερες σχολές τής ψυχολογίας καί τής ψυχιατρικής. Έάν τό «Έγώ», ή όπως λέγεται 
άπο άλλους «ό πυρήν τής προσωπικότητος» ή «ό έαυτός», δέν άναπτυχθή ικανο
ποιητικά τότε προκαλεΐται μιά γενική άσθένεια τής προσωπικότητος. Ό ψυχολόγος 
Maslow γράφει σχετικώς:(6)

«Έάν ό βασικός πυρήνας τής προσωπικότητος καταπιεσθή, ή παρε- 
μποδισθή νά άναπτυχθή, έπακολουθεΐ άσθένεια τής προσωπικότητος” ή 
άσθένεια αύτή κάποτε είναι δυσδιάγνωστη, κάποτε έκδηλώνεται άμέσως 
καί κάποτε άργότερα».

'Η έννοια τού «Έγώ» είναι λογικά άκαθόριστη. Μπορούμε νά τήν άντιλη- 
φθοΰμε κατώτερα μέ τή διαίσθησι καί τήν ένόρασι παρά μέ τή λογική καί τή διανόησι. 
Τό «Έγώ» τό θεωρούμε σάν κάτι τό αύτονόητο. Λογικώς, άν δέν δεχθούμε τήν 
ΰπαρξί του, δέν είναι δυνατό νά δεχθούμε ούτε τήν ύπαρξι τής έμπειρίας. 'Όπως 
όμως λέγει ό ψυχολόγος καί φιλόσοφος Mounier «τό μόνο πράγμα πού ποτέ δέν θά 
μπορέσωμε νά δείξωμε είναι τό πώς ό έαυτός αύτοκαλεΐται 'Έγώ’».(7 8)

Τό 'Έγώ’ είναι παράδοξο καί άντινομικό. Είναι συγχρόνως μεταβλητό κι 
άμετάβλητο” βρίσκεται μέσα στόν χρόνο καί συνάμα έξω άπό τόν χρόνο. Στό τέλος 
μιάς κατανυκτικής άκολουθίας ή μιάς δραματικής παραστάσεως αισθανόμαστε πώς 
είμαστε τά ίδια πρόσωπα όπως καί στήν άρχή καί συγχρόνως ότι έχομεν άλλάξει 
ένεκα τής έπιδράσεως πού δεχτήκαμε.

Ό καθηγητής Reid προσεπάθησε νά λύση αύτήν τήν παραδοξολογία μέ τήν 
εισαγωγή τής έννοιας τού «προσωπικού έαυτοΰ». Ό όρος «προσωπικός» άναφέ- 
ρεται καί τονίζει τή μεταβλητή πλευρά τού 'Έγώ’ ένώ ό όρος «έαυτός» τήν άμετά- 
βλητη.(8)

Ένώ τό 'Έγώ’ συνεχώς άναπτύσσεται κι έξελίσσεται τείνει συγχρόνως νά 
παρεμποδίζη τήν άνάπτυξι καί τή μεταβολή. Κάθε άνθρωπος, δηλαδή, τείνει νά 
διατηρήση τήν προσωπική του ύπόστασι. Είναι γι’ αύτόν τόν λόγο πού ή άλλαγή 
τών προσωπικών δοξασιών πού δεχτήκαμε άπο μικροί, κι άποτελοΰν κατά κάποιο 
τρόπο μέρος τής προσωπικότητος μας, είναι πολύ δύσκολη, έστω κι άν λογικώς βλέ
πομε τήν άναγκαιότητα τής τέτοιας άλλαγής. Γενικά δέ κάθε νέα μάθησις, πού 
άποβλέπει όχι στόν θεωρητικό πλουτισμό τών γνώσεων άλλά στή μεταβολή τής προ
σωπικότητος, συνοδεύεται στις πιο πολλές περιπτώσεις άπο ψυχικόν πόνο.

Μιά άλλη παραδοξολογική ίδιότης τού 'Έγώ’ είναι ή άκόλουθη: Γιά νά γίνη 
κανείς ό πραγματικός έαυτός του πρέπει νά άγαπήση τόν έαυτό του καί συγχρόνως 
νά τον άφήση νά έκδαπανηθή γιά το κοινό καλόν.

Τό παράδοξο τούτο φαινόμενο συνδέεται μέ τό φιλοσοφικό πρόβλημα τής φιλ
αυτίας καί τού άλτρουϊσμού. Κατά τή θεωρία τού άλτρουϊσμού ό σκοπός μιάς πρά- 
ξεως πρέπει νά είναι πάντοτε τό καλόν τού άλλου. Κατά τή θεωρία τής φιλαυτίας 
το άτομο πρέπει νά ένδιαφέρεται μόνον γιά τό δικό του καλόν.

Κι οί δυο αύτές θεωρίες είναι μονόπλευρες καί προϊόν λογικής άφαρέσεως. Για-
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τι οΰτε ή άγάπη τοΰ 'Έγώ’ μας συμπίπτει μέ την έννοια τής φιλαυτίας, ούτε ή έκ- 
δαπάνησις τοΰ έαυτοΰ μας γιά το κοινό καλό σημαίνει την άπάρνησι τοΰ 'Έγώ*  μας.

(9) Fromm, Ε. Ένθ. άνωτ. σ. 47
(10) Rogers, G.R. “On Becoming a Person. A Therapist View of Psychotherapy”. 

Λονδϊνον, 1961, σσ. 80, 87.
(11) Laing, R. D. “The Divided Selft”. Λονδϊνον, 1961, σσ. 45-46.

'Η σύγχρονη ψυχιατρική έχει πολύ συμβάλει στή διευκρίνισι τών έννοιών τούτων. 
Ό ψυχίατρος Fromm γράφει:(9)

«'Η άγάπη τοΰ έαυτοΰ μας κι ή άγάπη τών άλλων δέν είναι άντιθετικές... 
Έάν ένα άτομο είναι ικανό νά άγαπά τούς άλλους οίκοδομητικά, είναι για
τί άγαπά καί τον έαυτό του... έάν, κατά τή γνώμη του, άγαπά μόνον τούς 
άλλους, δέν είναι σέ θέσι νά άγαπήση καθόλου... Είναι άλήθεια πώς τά 
φίλαυτα άτομα δέν μποροΰν νά άγαπήσουν τούς άλλους, είναι δμως το ίδιο 
άληθινό πώς δέν μποροΰν νά άγαπήσουν ούτε τούς ίδιους τούς έαυτούς των».

Ό ψυχίατρος Rogers, μιλώντας άπό τήν προσωπική του πείρα, λέγει δτι δταν 
ό άσθενής άρχίση νά άγαπά τον έαυτό του είναι ένδειξις πώς ή κλονισμένη ψυχική 
του ύγεία άρχισε νά άποκαθίσταται:( θ)

«Κάτι πού σχεδόν πάντοτε συμβαίνει στή θεραπεία είναι το αίσθημα πού 
νοιώθει ό άρρωστος καί το όποιον μπορεί νά διατυπωθή περίπου ώς έξης: 
'Ήλθα έδώ γιά νά λύσω προβλήματα καί τώρα διαπιστώνω δτι άπλώς 
λαμβάνω γνώσι τοΰ έαυτοΰ μου.’ Ό ψυχαναλυόμενος δχι μόνον άποδέ- 
χεται τον έαυτό του, άλλά φθάνει στο σημείο νά τοΰ άρέση ό εαυτός του. 
Το φαινόμενο τοΰτο δέν είναι έγωϊστική φιλαρέσκεια, άλλ’ ένα εύχάριστο 
αίσθημα αύτοβεβαιώσεως»

Ή άγάπη προς τον έαυτό μας καί ή φιλαυτία δχι μόνο δέν συμπίπτουν μεταξύ 
τους, άλλ’ άποτελοΰν καί δυο άντιθετικές καταστάσεις, πού άποκλείουν ή μιά τήν 
άλλη. 'Η φιλαυτία είναι μιά παθολογική έκδήλωσις τής προσωπικότητας. Είναι 
το άποτέλεσμα μιάς άσυνείδητης καταναγκαστικής ώθήσεως, πού τείνει νά άντιστα- 
θμίση τήν έλλειψι τής συνειδητής άγάπης προς τόν έαυτό μας δπως πράγματι είναι, 
μέ τά πλεονεκτήματα καί τά μειονεκτήματά του.

Τό φίλαυτο πρόσωπο είναι άποξενωμένο άπό τόν πραγματικό έαυτό του. Γι’ 
αύτό καί δέν είναι σέ θέσι νά έπιδιώξη μέ σθένος, μέ συστηματική προσπάθεια καί 
έπιμονή τις προσωπικές του φιλοδοξίες, έάν, βέβαια, συμβαίνη νά έχη τέτοιες φιλο
δοξίες. Γιατί το πρόσωπο συνήθως δέν ξέρει τί άκριβώς έπιζητεΐ στή ζωή του’ 
άντί νά δρά, άντιδρά συνήθως στις πράξεις τών άλλων. ’Έχει χάσει κατά κάποιο 
τρόπο τήν αύτόνομη ύπόστασί του κι έχει άναπτύξει ένα «ψευδή έαυτόν». Γι’ αύτό 
καί δέν είναι σέ θέσι νά δημιουργήση γνήσιες προσωπικές σχέσεις μέ τούς άλλους.

'Ο ψυχίατρος Laing ύποστηρίζει τά έξής:(11)

«Γιά νά μπορέση δ άνθρωπος νά συνδεθή ψυχικά μέ άλλα πρόσωπα χρειά
ζεται νά έχη έντονη τή συνείδησι τής προσωπικής του αύτονομίας. Δια
φορετικά όποιανδήποτε σχέσι προς άλλα πρόσο^πα τήν αισθάνεται σάν 
άπειλή έναντίον τής ύποστάσεώς του».

To πρόσωπο πού έχει άναπτύξει αύτόνομη ύπόστασί χαρακτηρίζεται άπό τά 
έξής γνωρίσματα:

(1) Είναι αύτοκεντρικό’ έχει, δηλαδή, προσωπικές φιλοδοξίες καί σχέδια γιά 
τή ζωή του. Ή νεύρωσις, πού καθορίζεται σάν άποτυχία στήν ομαλή προσαρμογή 
τοΰ άτόμου, δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή άσυνείδητη, σπασμωδική κι άνεπιτυχής 
άντίδρασις τοΰ άτόμου γιά νά διαφυλάξη τήν διασαλευθείσα αύτοκεντρικότητά του.

(2) ’Έχει τό αίσθημα τής αύτοβεβαιώσεως’ τό αίσθημα τοΰτο δταν τό άνα- 
λύσωμε θά δοΰμε δτι άποτελείται άπο σαφή γνώσι τοΰ έαυτοΰ μας — μέ τά μειο
νεκτήματα καί τά πλεονεκτήματά μας — καί άπό πίστι στήν άξια καί τις προσωπικές 
μας δυνάμεις.

(3) Αισθάνεται τήν άνάγκη νά ύπρβή τήν αύτοκεντρικότητά του καί νά συν
δεθή μέ άλλα πρόσωπα.

(4) ’Έχει αύτοσυνείδησι’ συνείδησι, δηλαδή, τής ύπάρξεώς του, καί

(5) Διακατέχεται άπό μιά άνησυχία μήπως χάση τήν αύτόνομη ύπόστασί του. 
Γιατί ή προσωπική αύτονομία θέλει συνεχή περιφρούρησι καί άπαιτεϊ άδιάκοπη 
μέριμνα.

IV

Ή αύτόνομη ύπόστασις τοΰ άτόμου δέν άποτελεί αύτοσκοπό, άλλ’ άπλώς τήν 
άπαραίτητη προϋπόθεσι γιά νά μπορέση τό άτομο νά δημιουργήση γνήσιες προσω
πικές σχέσεις, νά καταλάβη μιά θέσι σάν ύπεύθυνο μέλος στό κοινωνικό του περι
βάλλον καί νά άναλάβη το βάρος τής ίδικής του εύθύνης στον κόσμο, μιάς εύθύνης πού 
έκφράζεται μέ τήν πράξι τής έλεύθερης έκλογής τών δσων έξυπηρετοΰν το κοινόν 
κοικαλό.

Ή έκλογή, παρ’ δλον δτι έπηρεάζεται άπο τό κοινωνικό κλίμα μέσα στό οποίο 
ζή κανείς, άποτελεί, έν τούτοις, προσωπικά ύπεύθυνη πράξι τοΰ έκλέγοντος. ’Απ
αιτεί δέ προσωπικό θάρρος καί ήρωϊσμό. Τό θάρρος νά ύποστηρίζη κανείς μέ σθένος 
καί άξιοπρέπεια τις προσωπικές του άπόψεις, παρά τις έξωτερικές πιέσεις, καί τόν 
ήρωϊσμό νά διατηρή τήν προσωπική του άνεξαρτησία, δταν οί άλλοι ύποκύπτουν στις 
κοινωνικές συμβατικότητες καί στον οδοστρωτήρα τής μαζοποιήσεως.

Γι’ αύτον άκριβώς τόν λόγο ή έλεύθερη έκλογή είναι έργο δύσκολο, πού οί περισ
σότεροι άνθρωποι ζητοΰν νά άποφύγουν κατά δυο κυρίως τρόπους: είτε άπ- 
αρνούμενοι τις εύθΰνες των άπέναντι στούς άλλους, είτε έγκαταλείποντες τούς έαυ
τούς των μέσα στήν άνωνυμία τής κοινωνικής των όμάδος.

Ή έγκατάλειψις τοΰ έαυτοΰ μας στήν άνωνυμία τής όμάδος, τήν οποία αύτο- 
απατώμενοι θέλομε νά τή θεωρούμε σάν προσπάθεια γιά νά έπιτύχωμε άρμονικώτε- 
ρες κοινωνικές σχέσεις, άποτελεί, ίσως, τήν πιο διαδομένη μορφή διαφυγής τής ύ- 
πεύθυνης έκλογής. Μέ τό πρόσχημα δτι πρέπει νά πειθαρχούμε στήν κοινωνική 
μας ομάδα — στον σύλλογο, τό σωματείο ή τήν όργάνωσι στήν οποία είμαστε μέλη - 
άποφεύγομε νά πάρωμε προσωπική στάσι στή ζωή. ’Αποφεύγομε νά συλλάβωμε 
όραματισμούς, νά καταστρώσωμε σχέδια, νά συνεργαστούμε μέ άλλους στήν πραγμα- 
τοποίησι κοινών άποφάσεων. ’Αφήνομε τούς άλλους ν’ άποφασίσουν γιά μάς καί 
μεταβαλλόμεθα έτσι άπό ύπεύθυνα πρόσωπα σέ άνδρείκελλα.

175
174

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



'Ένεκα της αλματώδους προόδου τής σύγχρονης τεχνικής, ή οικονομική καί ή 
κοινωνική διάρθρωσις τών νεωτέρων Κρατών έχει διαφοροποιηθή, τό δέ πρόσωπο 
τείνει νά χαθή μέσα στό ρεύμα τής μαζοποιήσεως καί του κονφορμισμοΰ. Τούτο 
άποτελεϊ ό,τι έχει όνομασθή «ή κρίσις τού προσώπου». Τό πρόσωπο τείνει νά ύπο- 
βιβασθή σέ οργανισμό ή άντικείμενο. Είναι δυνατό ύπ*  αύτές τις συνθήκες νά βρή 
ό σύγχρονος άνθρωπος τήν προσωπική του εύτυχία;

Τούτο είναι, άσφαλώς, τό μεγάλο πρόβλημα τού καιρού μας. Τό πώς ή άνα- 
πόφευκτη κοινωνική καί οικονομική διαφοροποίησις τού κόσμου, ένεκα τών μεγάλων 
τεχνικών επιτεύξεων, δέν θά γίνη σέ βάρος τής αύτόνομης ύποστάσεως τού άτόμου 
καί κατά συνέπεια τών προσωπικών σχέσεων.

ΜΙΧΑΗΛ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ

Τ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ

Η ΝΙΚΗ

Και τώρα που νικήσαμε
Ποιο τόφελος
Και ποιό τό κέρδος;
ΙΊεριμέναμε αύτη τη νίκη
Κι ελπίζαμε τόσο πολύ νάρδη
’Αγωνιστήκαμε μέ τό νού
Τά χέρια κάί μέ τη καρδιά μας
"Όμως τώρα που ηρδ\ε
Τί άπό μείνε μέσα μας
Τί προσδέσαμε στό είναι μας
Άπ αύτη τη νίκη
Έκτος άπό ματαιοδοξία κι’ έπαρση
—Τροφή γιά τόν εγωισμό μας—
Μεγάλωμα τού κενού πού μάς περιβάλλει
και τού κενού πού είναι μέσα μας
Οταν γιά νά κερδίσουμε μιά νίκη

Χρειάζεται ένα δύμα
(δέν υπάρχει άλλος δρόμος
νά κερδίοης τη νίκη)
Είτε τό δύμα είναι κάποιος άλλος
Είτε κ' η ίδια η καρδιά σου.

ΤΑΚΗΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

TOT ΠΡΟΕΔΡΟΥ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΟΤ 
ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΕΠΟΚ) ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ

ΣΤΝΕΛΕΤΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΝ 16.1.1966

Τό έτος τό όποιον έχει τελειώσει τήν 31 Δεκεμβρίου, ήτο έτος μέ πλουσίαν 
δράσιν τού Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου. Εις τήν σημερινήν ομιλίαν 
μου προς τά μέλη θά άνασκοπήσω τήν δράσιν αύτήν σύντομα καί άφοΰ άκούσετε καί 
τόν οικονομικόν άπολογισμόν, θά έκφέρετε τάς άπόψεις σας καί θά προβήτε είς τάς 
εισηγήσεις σας.

Τό συμβούλων κατηρτίσθη μετά τήν εκλογήν του είς σώμα μέ πρόεδρον αύτόν 
πού έχει τήν τιμήν νά όμιλή προς σάς, αντιπρόεδρον τήν κ. Κ. Καραγεώργη, γραμ
ματέα τόν κ. Κ. Χρυσάνθην καί ταμίαν τόν κ. Φρ. Βράχαν καί τούς λοιπούς κ. Ά. 
Κούρον, κ. Κ. Χατζηστεφάνου καί κ. Λ. Συμεωνίδου ώς μέλη. Το πρώτον μέλημα 
τού συμβουλίου ήτο ή βάσει τών εισηγήσεων τής γενικής συνελεύσεως οικονομική 
περισυλλογή, ή οποία έπέτρεψε τήν σχετικήν οικονομικήν άνόρθωσιν, όπως θά έκ- 
θέση λεπτομερώς ό ταμίας κ. Φρ. Βράχας. 'Η περισυλλογή περιαλάμβανε τήν προσ
πάθειαν αύξήσεως τών έσόδων καί περιορισμού τών δαπανών, ή οποία πράγματι 
έπέτυχε καί προς τάς δύο κατευθύνσεις. Κατεβλήθη προσπάθεια τακτικωτέρας 
είσπράξεως τών συνδρομών τών μελών καί αύξήσεως τών εισφορών. 'Η Βασιλική 
Ελληνική Πρεσβεία εύηρεστήθη νά αύξήση τήν εισφοράν της είς Λ.250 άντί Λ.200, 
τάς οποίας είσέφερε προηγουμένως. Μόνον διά τής γενναίας αύτής εισφοράς ώς 
καί τής Ε.Κ.Σ.Κ. έκ. Λ. 100, είς τάς οποίας πρέπει νά προστεθώσιν άνά Λ. 50 τής 
’Αρχιεπισκοπής Κύπρου καί τής έκκλησίας Φανερωμένης Λευκωσίας κατέστη δυ
νατή ή έκδοσις τής «Φιλολογικής Κύπρου», ή οποία αποτελεί τό έκφραστικόν οργα- 
νον τών μελών' έκφράζω καί δημοσίως τάς θερμοτάτας εύχαριστίας τού 'Ομίλου.

Αί λοιπαί δραστηριότητες τού Όμίλου έστράφησαν άφ’ ένός μέν προς τήν όργά- 
νωσιν διαλέξεων, εορτών καί συγκεντρώσεων καί έξ άλλου είς τήν άνάπτυξιν καλλι
τεχνικής κινήσεως. 'Η δευτέρα ένέργεια τού δ.σ. δέν συμφωνεί τελείως μέ τό κατα
στατικόν τού Όμίλου, άλλά τό δ.σ. άπεφάσισε νά ζητήση άπό τήν γενικήν συνέλευσιν 
έγκρισιν διά προσθήκην είς αύτό προνοίας περί καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ή 
οποία θά άποβή κατά πολλούς τρόπους ωφέλιμος. Βάσει τού νέου αύτοΰ προγράμ
ματος ό Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου άνέλαβε κατά τό προηγούμενου 
έτος ύπό τήν προστασίαν του καλλιτεχνικάς έκθέσεις, μεταξύ τών οποίων τού προ 
μερικών έτών άποθανόντος πατρός τής κυπριακής ζωγραφικής Ίωάννου Κισσονέργη. 
Αύτή άπετελέσθη έκ τών καταλοίπων έργων του, τά όποια προσέφερε προς τόν σκο
πόν τούτον προς έκθεσιν καί πώλησιν ή σύζυγος τού ζωγράφου, πράγμα τό οποίον 
ύπήρξε μιά εύκαιρία διά τούς φιλοτέχνους. Όμοίως οργάνωσε συναυλίας, ώς ήτο 
ή τής κ. Ελένης Λαμάρη Παπαδοπούλου, ή οποία έσημείωσε πολλήν έπιτυχίαν καί 
συνεκέντρωσε πολύ πλήθος άκροατών. Ό Έλ?^ηνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύ
πρου άνέλαβεν έπίσης νά παρουσιάση είς τό κοινόν τό έργοντοΰ άγιογράφουκ. Γεωρ
γίου Γεα>ργίου, ό όποιος έκόσμησε δι’ αύτοΰ τήν νέαν έκκλησίαν Παλουριωτίσσης 
Λευκωσίας, έπίσης δέ τό φωτογραφικόν έργον τού νέου έρασιτέχνου φωτογράφου κ. 
Δ. Σιουκούρογλου. Άμφότερα έξετιμήθησαν πολύ ύπό τού κοινού. Όμοίως πολύ 
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ένδιαφέρον έπεδείχθη κατά τήν παρουσίασήν εις τό κοινόν τών μουσικών έργων του 
κ. Άχ. Λυμπουρίδη, μέ πρόλογον καί παρουσίασιν άπό μέρους τοϋ 'Ομίλου ύπό του 
κ. Φρ. Βράχα.

Τό δ.σ. έθεώρησε, πλήν τών ένεργειών του αύτών, ύποχρέωσίν του νά άποτίση 
φόρον τιμής προς τόν έκ τών ιδρυτικών μελών του 'Ομίλου καί έπί πολλά έτη άντι- 
πρόεδρον καί γραμματέα αύτοΰ άείμνηστον Θεόκλητον Σοφοκλέους, οχι μόνον διά 
τάς προς τόν 'Όμιλον παρασχεθείσας ύπηρεσίας, άλλά καί διά τήν όλην ύπ’ αύτοϋ 
άναπτυχθεΐσαν πνευματικήν καί έκπαιδευτικήν δράσιν, ή οποία διακατέχει έπί πολλάς 
δεκαετηρίδας τήν έθνικήν καί πολιτιστικήν ζωήν του τόπου. Ώργάνωσε προς τοϋτο 
φιλολογικόν μνημόσυνον, εις τό όποιον ώμίλησεν ό πρόεδρος του 'Ομίλου, ό γραμ- 
ματεύς αύτοΰ ιατρός Κ. Χρυσάνθης καί ό ταμίας κ. Φρ. Βράχας. καί άνεγνώσθησαν 
άποσπάσματα ποιημάτων καί λοιπών δημοσιευμάτων του. 'Η σεμνή τελετή ύπήρ- 
ξε πολύ έπιτυχής. Έπί πλέον τό δ.σ. έθεώρησεν ότι ώφειλε νά άφιερώση τόν τόμον 
τής Φιλολογικής Κύπρου του έτους 1965 εις τόν άείμνηστον Σοφοκλέους. 'Η τιμή 
προς έκείνους, οί όποιοι φεύγουν άπό τήν ζωήν καί έκείνους, οί όποιοι μας άφήνουν 
διδάγματα καί παραδείγματα προς μίμησιν, είναι ένας τρόπος οχι μόνον έπιδείξεως 
τής εύγνωμοσύνης, ή όποια μάς διακατέχει, άλλά καί ένας τρόπος διδασκαλίας δι’ 
έκείνους, οί όποιοι θά μάς διαδεχθούν καί πράγματι ό άείμνηστος Σοφοκλέους, αν 
καί άπέθανε, θά ζή έπί πολλά έτη εις τήν μνήμην τών Κυπρίων, συγχρόνων καί μετα
γενεστέρων.

’Άλλαι ένέργειαι τού 'Ομίλου ύπήρξαν ή οργάνωσις εορτής διά τήν έπέτειον τής 
25 Μαρτίου, κατά τήν όποιαν τόν πανηγυρικόν είπε τό μέλος τού δ.σ. κ. Α. Κούρος. 
Ό "Ομιλος έχει άποφασίσει δ έορτασμός αύτός νά γίνεται όσον τό δυνατόν λαμπρό
τερος καί κατ’ αύτόν νά άπονέμωνται τά προκηρυχθέντα βραβεία. Σύμφωνα προς 
τήν άπόφασιν ταύτην άνεκοινώθησαν ή άπενεμήθησαν κατά τόν έορτασμόν αύτόν βρα
βεία, εις τήν Καν Νίκην Λαδάκη - Φιλίππου τό βραβεΐον ποιήσεως τού διαγωνισμού 
τού πνευματικού περιοδικού «Πνευματική Κύπρος» διά τήν ποιητικήν συλλογήν 
«’Επεισόδια», εις τον κ. Χρ. Κάρμιον τό βραβεΐον διηγήματος διά τό διήγημα του 
«Ό πρωτάρης». Εις τήν Καν Πατρόκλου - Σταύρου άπενεμήθη τό βραβεΐον τού 
διαγωνισμού διηγήματος τού ΕΠΟΚ έτους 1963 διά τό διήγημά της «Άπό κείνη τή 
νύκτα».

'Ομοίως άξια ιδιαιτέρας μνείας είναι ή οργάνωσις διαλέξεως μετά προβολής 
φωτεινών εικόνων ελληνικών τοπίων ύπό τού γραμματέως τής Βασιλικής Ελληνικής 
Πρεσβείας κ. Γ. Χριστογιάννη, ή όποια ύπήρξε πολύ έπιτυχής. Δημοσίως τόν 
εύχαριστοΰμεν δι’ αύτήν. Δύο άλλαι συγκεντρώσεις τών μελών έγιναν ή μέν πρώτη 
προς τιμήν τού διακεκριμένου Κυπρίου έπιστήμονος Κώστα Προυσή, δ όποιος ύπήρ- 
ξεν έκ τών ιδρυτικών μελών τού 'Ομίλου καί είναι γνωστός διά τήν προσφοράν του 
εις τά νεοελληνικά γράμματα καί τό ένδιαφέρον του διά τήν άνάπτυξιν αύτών εις τήν 
Κύπρον. 'Η δευτέρα συγκέντρωσις τών μελών έγινεν έξ άφορμής τού νέου έτους καί 
είχε χαρακτήρα φιλολογικοψυχαγωγικόν. Δυστυχώς μπορώ νά εΐπω ότι ή συμμε
τοχή τών μελών καί είς τάς δύο συγκεντρώσεις αύτάς ύπήρξεν, άντιθέτως πρδς δ,τι 
άνεμένετο καί έπρεπε, μετρία.

Τό δ.σ. τού 'Ομίλου έχει ύπ’ οψιν του νά προωθήση δύο θέματα κατά τό άρξά- 
μενον ήδη νέον έτος. Πρώτον, άφοΰ συμπληρώση τήν καταγραφήν τών πινάκων τής 
συλλογής αύτοΰ νά τήν άνοιξη είς τήν κοινήν θέαν ώρισμένας ήμέρας καί ώρας. Δι
ότι ή άπλή άποθήκευσις έργων καλλιτεχνικών δέν μπορεί νά είναι σκοπός μιάς καλ
λιτεχνικής συλλογής. Διά τοΰτο παρά τάς οίκονομικάς δυσχερείας τοΰ 'Ομίλου τό 

δ.σ. διέθεσε τά άναγκαΐα ποσά προς άγοράν καί μερικών έργων κυπριών καί έξ Ελ
λάδος ζωγράφων. Τό δεύτερον θέμα είναι άπόφασις περί καταρτισμού βιβλιοθήκης 
νεοελληνικής φιλολογίας καί λογοτεχνίας τών έτών άπό τοΰ 1940 καί έδώ. 'Η 
βιβλιοθήκη αύτή θά λειτουργή ώρισμένας έπίσης ήμέρας καί ώρας. Τό δ.σ. έλπίζει 
ότι θά έπιδειχθή δι’ άμφότερα τά νέα αύτά έξαγγελλόμενα έργα τοΰ 'Ομίλου τό έν
διαφέρον πού πρέπει.

Δέν θά ήθελα νά τελειώσω χωρίς νά άναφερθώ εις τό έθνικόν μέλλον τής νήσου 
μας. Είναι γνωστόν, πώς τό πολιτικόν ζήτημα τής Κύπρου ήλθε καί πάλιν είς τό 
διεθνές προσκήνιον μετά τήν τουρκικήν άνταρσίαν τοΰ 1963, καί έτσι κατέστη δυνατόν 
τό μέλλον τής νήσου νά έξετασθή άπό τήν άρχήν. 'Η προσφυγή είς τά 'Ηνωμένα 
"Εθνη έπέτρεψεν, ώστε νά έπιβεβαιωθή ή ισότιμος θέσις τής Κύπρου μεταξύ τών 
λοιπών έλευθέρων κρατών καί συνεπώς τό δικαίωμα νά δύναται αυτή νά άποφασίση 
περί τοΰ μέλλοντος της. Δέν γνωρίζομεν, ποία άξιοποίησις τής άποφάσεως τών 
'Ηνωμένων Εθνών θά γίνη πολιτικώς. Τοΰτο μόνον λέγω, οτι δ Όμιλός μας μίαν 
καί μόνην λύσιν τοΰ πολιτικοΰ ζητήματος θεωρεί ως άνταποκρινομένην είς τάς ύψη- 
λάς διεθνείς άρχάς τής έλευθερίας καί τής δικαιοσύνης, τήν οργανικήν δηλαδή ένωσιν 
τής Κύπρου μετά τοΰ έλευθέρου έλληνικοΰ κράτους. Αύτό δέν είναι μόνον γενικόν 
ζήτημα άρχών, άλλ’ είναι καί ούσιαστική άνάγκη, τήν όποιαν αισθάνονται περισσό
τερον οί πνευματικοί άνθρωποι. Πιστεύομεν άκράδαντα ότι άνευ έλευθερίας ούδε- 
μία ούσιασική πρόοδος είς τόν πνευματικόν καί γενικά τόν πολιτιστικόν τομέα είναι 
δυνατή.

Εύχομαι, όπως τήν χαράν αύτήν αίσθανθώμεν όλοι έντός τοΰ νέου έτους 1966, 
είς τό όποιον είσήλθομεν ήδη άπό ολίγων ήμερών.

ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡ1ΔΑΚΙΣ

Πρόεδρος του δ.σ. του Ελληνικού Πνευματικού
‘Ομίλου Κύπρου (ΕΠΟΚ).

Λευκωσία τή 11 Ιανουάριου, 1966.
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ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΣΕ 0 ΠΟΛΕΜΟΣ

'Η ημέρα άρχίνισε όπως όλες τις άλλες, ήσυχα και ειρηνικά. ’Ακόυσαν τον 
γαλατά πού άφησε γάλα στο διπλανό σπίτι κι ύστερα τον κουλουρά πού διαλαλοΰσε 
τά ζεστά του κουλούρια. 'Ο Κώστας άπόρησε προς στιγμή. Μά δέν άκουσαν τούς 
πυροβολισμούς οί άνθρωποι αύτοί; ’Ή μήπως ήταν ένα μικροεπεισόδιο χωρίς καμ- 
μιά ιδιαίτερη σημασία, πού δέν προμήνυε θύελλα;

Σηκώθηκε, ντύθηκε γρήγορα καί έτοιμάστηκε νά βγή. 'Η γυναίκα του έτοί- 
μασε τσάϊ καί τού έφερε έλιές καί ψωμί. ’Έφαγε βιαστικά καί βγήκε νά άγοράση 
έφημερίδα γιά νά μάθη τά νέα. Βγαίνοντας είπε στη γυναίκα του νά μην άφήση τή 
μικρή νά πάη στο σχολείο μέχρις οτου έπέστρεφε.

Μόλις προχώρησε καμμιά εκατοστή μέτρα, είδε κι άλλους 'Έλληνες πού ξε
κινούσαν μέ τά ποδήλατά τους γιά τή δουλειά τους. Τούς ρώτησε γιά τά βραδινά. 
Κι αύτοί είχαν ακούσει τούς πυροβολισμούς, δέν άνησύχησαν όμως πολύ γιατί ήταν 
μακριά. "Ενας άλλος πού ήρχετο έκείνη τήν ώρα άπο τήν άγορά ήξερε περισσότερα. 
Κι έφερνε μαζί του κι έφημερίδα. Δέν ήταν κάτι το πολύ σοβαρό. 'Η άστυνομία 
άναγκάστηκε νά πυροβολήση έναντίον μεθυσμένων Τούρκων, πού τήν άπείλησαν 
στήν οδόν Έρμου καί πυροβόλησαν έναντίον της. Δυο Τούρκοι σκοτώθηκαν. Τά 
πράγματα τώρα ήταν ήσυχα, ό ’ίδιος δέ έπέρασε άπο τήν όδον Έρμού καί δέν είδε 
τίποτε το άσυνήθιστο.

Ό Κώστας γύρισε άμέσως σπίτι καί είπε τά νέα στή γυναίκα του. ’Εκείνη 
άνακουφίστηκε. Σκέφτηκε πώς άδικα άνησύχησε το βράδυ καί βιάστηκε νά συγ- 
κατατεθή γιά νά φύγουν. 'Η νύχτα πάντα φέρνει ύπερβολικούς καί παράλογους 
καμμιά φορά φόβους. Το σκοτάδι δίνει καί στά αισθήματα, όπως καί στά άντι- 
κείμενα, άπίθανες προεκτάσεις. 'Η μέρα μέ το φως της είναι καλύτερος σύμβουλος. 
Σκέφτεσαι πιο ψύχραιμα, κουβεντιάζεις καί μέ τούς άλλους καί άποφασίζεις.

Δέν ήταν άνάγκη νά ξεσηκωθούν πρωί-πρωί. 'Ο Κώστας θά πήγαινε στή 
δουλειά του μέχρι το μεσημέρι γιά νά σφυγμομετρήση καλύτερα τήν κατάσταση. 
Στό μεταξύ ώς το μεσημέρι θά τέλειωνε κι ή Νίκη το σχολείο της, πού θά διάκοπτε 
τά μαθήματα γιά τά Χριστούγεννα. Δέν ήταν άνάγκη λοιπόν νά βιαστούν καί νά 
στερήσουν τό παιδί τους άπό τή χαρά τής τεί^ευταίας μέρας στό σχολείο καί τής 
χριστουγενιάτικης γιορτής της μέ τά λαχεία καί τά δώρα. Μέχρι τό μεσημέρι 
είχαν καιρό. 'Η δεύτερη σκέψη είναι πάντα σοφώτερη άπο τήν πρώτη.

'Ο Κώστας πήγε στή δουλειά του καί γύρισε τό μεσημέρι περισσότερο κα
θησυχασμένος. 'Η άγορά έργάστηκε κανονικά, οί σχέσεις μέ τούς Τούρκους δέν δια- 
ταραχτήκανε σχεδόν καθόλου άπο το έπεισόδιο. Έκείνη τή στιγμή γύρισε καί ή 
Νίκη χαρούμενη άπό το σχολείο. Είχε κερδίσει ένα κουτί σοκολάτες στο λαχείο 
κι ένοιωθε πολύ εύτυχισμένη.

—Πατερούλη, δέν θά τις φάω τώρα, γιατί είναι νηστεία. Θά τις φάμε όλοι 
μαζί τά Χριστούγεννα.

—Ναι μωρό μου. ’Έσκυψε καί τή φίλησε. ’Ένοιωσε ένα φούσκωμα στό 
στήθος κι ένα κόμπο στό λαιμό.

'Η μικρή ήταν τό πάν γιά τόν Κώστα. ΤΗταν ένα μέρος άπό τή ζωή του, ή
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’ίδια ή ζωή του. Kl έτρεμε πάντα γιά το παιδί αύτο. Λές καί φοβόταν πώς δεν θά 
το χαιρόταν γιά πολύ. Λές καί φοβόταν πώς θά έφευγε καί θά τάφηνε άπροστά- 
τευτο. Τήν έκατσε στά γόνατά του καί τήν άγκάλιασε σφιχτά, σάν νά προσπαθούσε 
νά τήν προστατέψη άπό άόρατους κινδύνους.

Τήν τρυφερή αύτή σκηνή διάκοψε ένα τρίξιμο αύτοκινήτου μπροστά στήν ε’ίσοδο 
τοΰ σπιτιού καί τό κτύπημα τοΰ κουδουνιού. Ό πατέρας άφησε τή μικρή κι έτρεξε 
ν’ άνοιξη τήν πόρτα. Μπροστά του στέκονταν οχτώ παλληκάρια δεκαοχτώ ώς 
είκοσπέντε χρόνων. Χωρίς νά περιμένουν νά τούς προσκαλέση, οί νεαροί μπήκαν 
μέσα κι έκλεισαν τήν πόρτα. 'Ένας νεαρός, κάπου είκοσπέντε χρόνων, ψηλός, 
ξανθός μέ άνακατωμένα μαλιά, πού φαινόταν πώς ήταν έπικεφαλής τής ομάδας, 
μίλησε πρώτος.

—Κύριε Κώστα, άσφαλώς έμάθετε γιά τά ψεσινά έπεισόδια. Καί πιθανόν νά 
έχετε άκούσει γιά τά κακούργα σχέδια τών Τούρκων. Οί 'Έλληνες δέν θά παρα
μείνουν άπαθεϊς. Είμαστε μέλη τής όργανώσεως πού άνάλαβε νά ύπερασπίση τήν 
περιοχή σας κι ήρθαμε νά στήσουμε φυλάκιο στο σπίτι σας.

—Γιατί άπό τό σπίτι σας μπορούμε νά έπιβλέπουμε όλη τήν περιοχή καί στήν 
άνάγκη νά άντιμετωπίσουμε μέ επιτυχία μιά έχθρική έπίθεση. Θά άνοίξουμε μιά 
πολεμίστρα εδώ δεξιά, σ’ αύτο τό δωμάτιο.

—Μά αύτο είναι τό δωμάτιο πού κοιμούμαστε εμείς καί το παιδί μας.
—Λυπούμαι πολύ, άλλά είναι άνάγκη. Θά κοιμηθήτε σ’ ένα άλλο δωμάτιο, 

καλύτερα σ’ αύτή τήν πλευρά τοΰ σπιτιοΰ πού δέν θά διατρέχετε κίνδυνο άπό τις 
έχθρικές σφαίρες.

'Ο Κώστας ένοιωσε το αίμα νά άνεβαίνη στό κεφάλι του. Γύρισε νά δή τή 
γυναίκα του. Ξαφνικά άναγνώρισε τόν ένα άπό τούς οκτώ. ΤΗταν ό Άντρέας, 
αύτο το παλιόπαιδο, ό γιος τής χήρας τής Μαρίας. Σκύλλιασε άπο τό κακό του. 
Γιά δές άνθρώπους ποΰλθαν νά τούς σώσουν! Γύρισε πρός τόν άρχηγό.

—Καί ποιος σάς είπε πώς οί Τοΰρκοι θά έπιτεθοΰν; ’Ή μήπως σκοπεύετε νά 
τούς προκαλέσετε;

‘Η φωνή τοΰ άρχηγοΰ άντήχησε ψύχραιμη καί σταθερή.
—Δέν σκοπεύουμε τέτοιο πράγμα. Ούτε είμαστε άπόλυτα βέβαιοι πώς οί 

Τοΰρκοι θ’ άρχίσουν σύντομα. Θά λάβουμε δμως τά μέτρα μας γιά κάθε ένδεχό- 
μενο γιά τήν προστασία τής περιοχής.

—Καί ποιος σάς είπε πώς θέλουμε νά μάς προστατεύσετε; Μέ ποιο δικαίωμα 
μπαίνετε σέ ξένο σπίτι; Γιατί δέν πάτε άλλοΰ; Δέν θέλουμε προστασία άπο σάς τούς...

Πήγε νά τούς βρίση άλλά συγκρατήθηκε. Κατάλαβε δτι παραφερόταν. Δέν μπο
ρούσε δμως νά χωνέψη ένα τέτοιο πράμα. Νά μποΰν στό σπίτι του έτσι αύθαίρετα, 
νά τρυπήσουν τον τοίχο καί προπαντός νά καταστήσουν το σπίτι του στόχο τών 
τουρκικών επιθέσεων. Γιατί καταλάβαινε καλά τί σήμαινε ένα φυλάκιο στό σπίτι 
του. Σέ περίπτωση εχθροπραξιών οί τουρκικές σφαίρες καί χειροβομβίδες θά 
στρέφονταν μέ λύσσα έναντίον τοΰ σπιτιοΰ του καί θά τούς σκότωναν. Άλλά κι ol 
ίδιοι αν προλαβαίνανε νά φύγουνε τό σπίτι πάντως θά καταστρεφότανε.

Ό έπικεφαλής τής ομάδας δέν φάνηκε νά έπηρεάζεται άπο τις έχθρικές διαθέσεις 
τοΰ νοικοκύρη.

—’Άκου, κύριε Κώστα, τοΰ είπε, κι ή φωνή του έτρεμε λίγο άπο ένα συγκρατη
μένο θυμό. Δέν ήρθαμε έδώ γιά νά ύπερασπίσουμε έσάς προσωπικά άλλά δλη τή 
Λευκωσία. Κι αύτοί πού μάς στείλανε έδώ δέν είχαν ούτε σάς ούτε κανένα άλλο 
ύπ’ δψη τους, άλλά ολόκληρο τον ελληνικό πληθυσμό τής πόλης. ’Εγώ προσωπικά 
δέν θάδινα δεκάρα γιά σάς, άφοΰ θέλετε νά μείνετε έκτεθειμένος. Ούτε καί θάφηνα 
τήν ήσυχία μου καί τή δουλειά μου γιά χατήρι σας. Ξέρετε ποΰ κάθομαι έγώ; 
Στον Στρόβολο. Μέχρις δτου έλθουν έκεί οί Τοΰρκοι, έγώ θά είχα δλον τόν καιρό 
νά φύγω. Δέν ήρθα λοιπόν έδώ γιά λογαριασμό μου άλλά γιατί έτσι ήταν άνάγκη. 
Σάς είπα γιατί προτιμήσαμε τό σπίτι σας. Μάς είπαν έπίσης πώς έχετε καί τη
λέφωνο.

Καί έψαξε μέ τό βλέμμα του γιά νά βεβαιωθή πώς ύπήρχε τηλέφωνο. "Οταν 
το είδε, γύρισε πρός τόν Κώστα καί συνέχισε.

—Το τηλέφωνο θά μάς χρειαστή, γιατί πρέπει νά βρισκόμαστε σέ διαρκή έπι- 
κοινωνία μέ τό άρχηγείο, άπ’ δπου θά παίρνουμε διαταγές.

Καί χωρίς νά περιμένη έγκριση γύρισε πρός τούς συντρόφους του.
—’Εμπρός παιδιά, κατεβάστε τά πράγματα.
Ό Κώστας έκανε νά κινηθή, άπλωσε μηχανικά το χέρι γιά νά τούς σταματήση, 

άλλά το χέρι έπεσε άπρακτο καί παρέμεινε άκίνητος.
Στό μεταξύ οί έφτά νεαροί κατέβασαν άπό τό αύτοκίνητο καί κουβάλησαν μέσα 

στό σπίτι καμμιά εικοσαριά σακκοΰλες. Οί περισσότερες ήταν γεμάτες άπό άμμο, 
μιά περιείχε χειροβομβίδες, μιά όπλα καί μιά πυρομαχικά. 'Ο ομαδάρχης άνοιξε 
τή σακκούλα μέ τά δπλα, έβγαλε έξη τυφέκια, ένα κυνηγετικό κι ένα μυδράλιο καί 
τάστησε στον τοίχο. "Υστερα άνοιξε μιάν άλλη κι έβγαλε άπό μέσα κάμποσες 
χειροβομβίδες.

'Ο Κώστας μέ τή γυναίκα του κοιτούσαν περίτρομοι τή ξαφνική μετατροπή 
τοΰ σπιτιοΰ τους σέ οπλοστάσιο. Ό ομαδάρχης γύρισε καί τούς κοίταξε.

—Νά σηκώσετε δσο μπορείτε γρηγορώτερα τά κρεβάτια άπ’ αύτό τό δωμάτιο.
*0 Κώστας πήγε κάτι νά πή άλλά ή γυναίκα του τόν έκοψε. Μπήκε στήν κρε- 

βατοκάμαρη κι άρχισε νά μεταφέρη τά παπλώματα καί τά κρεβάτια στήν κουζίνα. 
’Αμέσως ένας άπό τούς νεαρούς πήρε ένα τρυπητήρι κι άρχισε νά τρυπά τόν τοίχο 
ένώ οί άλλοι κουβάλησαν μέσα τις σακκοΰλες μέ τόν άμμο.

'Ο Κώστας είδε δτι έχασε τή μάχη. Κι δ θυμός του ήταν άσυγκράτητος. 
Δέν μπορούσε νά άνεχτή τόσο θράσος καί τόση άναίδεια. Kl ύστερα ήταν τό ζήτημα 
τοΰ κινδύνου. Μέ τον ερχομό τους αύτοί θά άφάνιζαν κι αύτόν καί τήν οίκογένειά 
του. Τό σπίτι του θά γινότανε στόχος έχθρικής έπιθέσεως. ’Έπρεπε νά φύγουν. 
Το σπίτι θά καταστρέφετο. Το ξέγραψε πλέον. Τούλάχιστον νά έσώζοντο αύτοί. 
Συνεννοήθηκε μέ τή γυναίκα του κι έτοιμάστηκε νά βγή γιά νά άναζητήση φορτηγό 
αύτοκίνητο γιά τήν μετακόμιση.

Ό ομαδάρχης κάτι μυρίστηκε. Τόν σταμάτησε στήν πόρτα καί τόν ρώτησε.
—Μπορώ νά μάθω ποΰ πηγαίνετε;
'Η άπάντηση ήρθε κοφτή σάν κόψη βράχου.
—"Οπου θέλω πηγαίνω. Δέν είναι δουλειά δική σου. Θά πάω νά φέρω φορ

τηγό γιά νά φύγω άπό δώ νά μή σάς βλέπω.
—Τό κατάλαβα άπό τήν πρώτη στιγμή. Λυποΰμαι πολύ άλλά δέν θά σάς 

άφήσω νά φύγετε.
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Ό Κώστας έγινε ολοκόκκινος άπό το θυμό του. Τά μαλλιά του ορθώ
θηκαν καί τά χέρια του έτρεμαν.

—Δεν θά μέ άφήσετε νά φύγω; Πώς θά τολμήσετε;
—'Η παρουσία σας έδώ μας είναι άπαραίτητη, άπάντησε ψύχραιμα καί σταθερά 

ό ομαδάρχης. ’Όχι τόσο γιατί θά μας βοηθήσετε, όταν παραστή άνάγκη άλλά προ
παντός γιά νά μη προδοθή ή παρουσία μας έδώ. Οί γείτονές σας οί Τούρκοι πρεπει 
νά έξακολουθήσουν νά σάς βλέπουν νά μένετε έδώ όπως πάντοτε. Έάν δουν κανένα 
άπό μάς, θά πιστέψουν πώς είμαστε συγγενείς σας πού ήρθαμε έδώ γιά νά περά
σουμε μαζί τά Χριστούγεννα, καί δεν θά βάλουν τίποτε κακό, μέ το νοΰ τους. 'Ύ
στερα είναι καί τό ζήτημα τών άλλούν Ελλήνων, οί όποιοι μπορούν νά έπηρεαστοΰν 
άπό τό φευγιό σας καί νά θελήσουν κι αύτοί νά φύγουν. Αύτό θά έπηρεάση πολύ 
τό ήθικό τών Ελλήνων, ένώ θά δοιση φτερά στούς Τούρκους. Γιαυτό πρέπει νά 
μείνετε.

Τά έπιχειρήματα καί τό ύφος τού ομαδάρχη τόν άφώπλισαν. Ό Κώστας δεν 
ήταν παράλογος. Είδε άμέσως πώς ό ξένος είχε δίκιο. Άντελήφθηκε άκόμα πώς 
ήταν άποφασισμένος νά μη τόν άφήση νά φύγη. Ήταν άναγκασμενος λοιπον να 
δεχτή τή μοίρα του. Ταυτοχρόνως όμως δεν ήθελε νά φανή ότι ύποχωρεϊ. Διαο
λίστηκε μέ τον έαυτό του. Παράτησε τον ομαδάρχη, μπήκε στήν κουζίνα καί έκλεισε 
τήν πόρτα μέ βρόντο.

—Δέν μάς άφήνουν νά φύγουμε, είπε στή γυναίκα του, καί ρίχτηκε απελπισμένος 
σέ μιά καρέκλα. Τής έξήγησε τούς λόγους.

—Καλά, μήν κάνης έτσι, τόν μάλλωσε ή γυναίκα του. Μπορεί νά είναι καλύ
τερα έτσι, γιά νά μη ξεσηκωθούμε. Είμαι βέβαιη πώς τίποτε δέν θά γίνη καί πώς 
πολύ σύντομα αύτοί θά φύγουν άπό δώ.

Ή μικρή ήταν ένθουσιασμένη γιατί τό βράδυ θάπεφτε άνάμεσα στον παπά καί 
στή μαμά της, όπως τότε πούταν μικρούλα. Δέν τήν πείραξε καθόλου ή παρουσία 
τών ξένων στό σπίτι της κι άποροΰσε μέ τή στάση τού πατέρα της. Ζήτησε τήν 
άδεια νά πάη νά μιλήση μαζί τους, ό πατέρας της όμως τής τώκοψε άπότομα πώς δέν 
μπορούσε νά πάη έκεί.

Ή μικρή συμμαζεύτηκε, τρόμαξε μέ τόν τρόπο τού πατέρα της. Τήν πήρε 
τό παράπονο, έπεσε πάνω στό στρώμα κι άρχισε νά κλαίη.

Ό Κώστας μετάνοιωσε άμέσως γιά τον τρόπο του. Τήν έκατσε στά γόνατά 
του, τής σκούπισε τά μάτια καί τής χάϊδεψε τά μαλλιά.

—’'Ελα μήν κλαϊς, τής είπε. Δέν ήθελα νά σέ μα)<λώσω. ’Αλλά τό βλέπεις 
καί μόνη σου πώς δέν μπορείς νά πάς εκεί. ’Έχει τόσα όπλα πού μπορούν νά εκ
πυρσοκροτήσουν καί νά σέ σκοτώσουν. ’Έλα, κάτσε έκεί νά παίξουμε. Τι θελεις 
νά παίξουμε ; Νά παίξουμε τό «πετάει, πετάει».

—’Όχι, όχι, πατέρα αύτό.
—Νά παίξουμε τότε «έλευθερωτό» μέ τις παλάμες μας. Βάλε το δεξί σου 

χέρι έδώ στήν άριστερή μου παλάμη.
—Ου, οχι, όχι αύτό. Θέλω νά μού πής το παραμύθι μέ τό βασιλόπουλο καί 

τή μάγισσα.
—Μά τώχουμε πει πολλές φορές αύτό.
—Δέν πειράζει. Μού άρέσει.
—Καλά λοιπόν. Μιά φορά κι ένα καιρό ήταν ένα βασιλόπουλο. Ζοΰσε εύτυ- 

χισμένο μέ τούς γονείς του καί τά μεγαλύτερα άδέρφια του, ώσπου μιά μέρα ένα φο
βερό θεριό ήρθε στή χώρα τους. Τό θεριό έκλεισε τήν πηγή καί δέν άφηνε το νερό 
γιά νά πιοΰν οί άνθρο^ποι. Ό βασιλιάς έστειλε τούς στρατιώτες του νά τό σκοτώ
σουν άλλά τίποτε δέν μπόρεσαν νά τού κάνουν. Το θεριό ήταν άτρωτο. Στό με
ταξύ τό νερό δέν έτρεχε κι οί άνθρωποι άρχισαν νά πεθαίνουν άπό τή δίψα. Πέθανε 
κι ό καλός βασιλιάς κι ή βασίλισσα καί τά δυο μεγάλα βασιλόπουλα. Τό μικρό 
βασιλόπουλο άποφάσισε τότε νά πάη μόνο του νά σκοτώση το θεριό. Στο δρόμο 
είδε ένα βράχο καί σέ μιά σχισμή του διάκρινε λίγο νερό. ’Έτρεξε μέ λαχτάρα προς 
τά έκεί. Τή στιγμή όμως πού ήταν έτοιμος νά σκύψη νά τό πιή, είδε μιά γρηά πού 
τον παρακαλοΰσε νά τήν άφήση έκείνη νά πιή το νερό, γιατί κινδύνευε νά πεθάνη άπό 
τή δίψα. Το μικρό βασιλόπουλο τή λυπήθηκε καί τής άφησε τό νερό.

'Όταν ξεδίψασε, ή γριά τού φανέρωσε πώς ήταν μάγισσα καί πώς θά τον βοη
θούσε στό έργο του.

—Ξέρω, τού είπε, ποιος είσαι καί πού πάς. ’Άν θέλης όμως νά πετύχης, 
πρέπει νά μ’ άκούσης. Γιά νά σκοτώσης τό θεριό πρέπει νά το κτυπήσης σέ ένα 
σημείο στο μέσο τής κοιλιάς. Μόνο έκεί μπορεί νά τό πληγώσης καί νά τό σκο
τώσης. Πουθενά άλλοΰ.

Τό μικρό βασιλόπουλο εύχαρίστησε τή γριά μάγισσα καί συνέχισε τό δρόμο του. 
'Όταν έφτασε κοντά στό θεριό, πάλαιψε μαζί του καί σέ μιά στιγμή τά κατάφερε 
νά τού μπήξη ένα μαχαίρι κάτω άπό τήν κοιλιά. Τό θεριό έβγαλε ένα μεγάλο μουγ- 
γκρητό κι ύστερα έπεσε νεκρό. Άπό τότε τό νερό δέν σταμάτησε πιά στη χώρα 
έκείνη καί τό βασιλόπουλο έζησε εύτυχισμένο.

'Όταν τέλειωσε το παραμύθι, πρόσεξε πώς ή μικρή ήταν βυθισμένη σέ σκέψεις.
—Δέν σ’ άρεσε; τής είπε, καί τής έπιασε τό χέρι.
— ·Ά, ναι μού άρεσε... πολύ.
Κι’ ύστερα άπό λίγο.
— Πατέρα, ύπάρχουν καί σήμερα μάγισσες;
— Όχι  παιδί μου, δέν ύπάρχουν πιά. Πέθαναν όλες.*
'Η μικρή φάνηκε πολύ λυπημένη.
Στό μεταξύ ήταν ώρα γιά φαγητό. 'Η Ελένη μαγείρεψε καί γιά τούς έθνο- 

φρουρούς καί τούς πήρε τό φαί στό δωμάτιό τους.
'Όταν άνοιξαν τό ραδιόφωνο στις έφτάμιση γιά τά νέα, μαζεύτηκαν γύρω στό 

ραδιόφωνο κι οί ξένοι. Τίποτε όμως τό καινούριο δέν άκούσανε. Παντού ήσυχία. 
Ούτε λόγος γιά ταραχές ή γιά φόβους έπεισοδίων. Ό Κώστας κοίταξε μέ άρκετη 
ειρωνεία τόν ομαδάρχη γιά τή διάψευση τών φόβων του. Εκείνος όμως έκανε πώς 
δέν κατάλαβε. Τούς εύχαρίστησε γιά τό δείπνο, τούς καληνύχτισε καί κλείστηκε 
μέ τούς άνδρες του στό δωμάτιό τους.

'Η κατάσταση δέν άλλαξε ούτε τήν επομένη. Τό πρωί δ Κώστας πήρε τήν 
οίκογένειά του καί πήγε στη γειτονική έκκλησία. 'Η έκκλησιά ήταν γεμάτη έκείνη 
τή μέρα, γιατί ήταν ή Κυριακή πριν άπό τά Χριστούγεννα. Ό Κώστας όμως δι- 
αισθάνετο κι ένα βαθύτερο λόγο γιαυτή τήν άσυνήθιστη συρροή. ’Ηταν δ ίδιος 
λόγος πού τόν έκανε κι αύτόν νά έρθη. Τό αίσθημα άσφαλείας πού ένοιωθε ώς τότε, 
ξαφνικά καταποντίστηκε. ’Ένοιωθε τόν κίνδυνο νά τούς περιζώνη καί νά τούς άπει- 
λή. Κινδύνευαν νά άφανιστοΰν κι αύτός κι ή οίκογένειά του. ’Ένοιωθε πώς βυθι
ζότανε, πώς πνιγότανε κι ήθελε νά πιαστή άπό κάπου. Γιά πρώτη φορά ύστερα 
άπό πολύ καιρό προσευχήθηκε μέ θέρμη.
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'Όταν γύρισαν, βρήκαν κάποια έξαψη στο σπίτι. Ήταν όλοι γύρω άπο κάτι 
πούχε ζωγραφίσει μέ μαύρο μολύβι πάνω σ’ ένα χαρτόνι ό Άνδρέας καί τώχε κρε
μάσει πάνω στόν τοίχο τής κρεβατοκάμαρης. Ό Κώστας πλησίασε και κοίταξε 
κι αύτός τό σκίτσο. Στήν άρχή του φάνηκε σάν άγκυρα. 'Όταν πρόσεξε όμως 
καλά, διάκρινε καθαρά ένα σταυρό κι άπό κάτω τό μισοφέγγαρο ριγμένο κάτω νικη
μένο. Ό Άντρέας έξηγοϋσε στούς άλλους πώς ήταν προορισμένο ό σταυρός νά 
νικήση τελικά τό μισοφέγγαρο καί στήν Κύπρο, όπως τό νίκησε καί στάλλα ελληνικά 
μέρη. Ένώ μιλούσε, ή φωνή του είχε ένα παράξενο τόνο, τά χέρια του κινούνταν 
ζωηρά καί τά γαλανά του μάτια πετοϋσαν φωτιές. Οί άλλοι τόν κοίταζαν έκστατικα 
καί έπιβεβαίωναν τά λεγόμενα του μέ ζωηρή έξαψη.

'Ύστερα ό ομαδάρχης τούς κάλεσε νά πάρουν τις θέσεις τους. 'Ιπάκουσαν 
όλοι άμέσως. Ό Άντρέας κάθησε στό πόστο του κι άπό κεϊ έξακολούθησε νά άτε- 
νίζη μέ περηφάνεια τό σκίτσο του.

Ό Κώστας τούς άφησε καί πήγε στήν κουζίνα. Ήταν πολύ σκεφτικός. Του 
έκανε έντύπωση αύτός ό παράξενος ενθουσιασμός κι ή άγνή πίστη του Άντρέα. 
Τόση φλόγα μέσα σ’ αύτή τήν παιδική καρδιά! Κι’ αύτά τά μάτια του λές κι ήταν 
δυο άναμμένα δαυλιά! ’Ένοιωθε πολύ μειωμένος μπροστά σ’ αύτό τό παιδί, άρχισε 
νά νοιώθη τύψεις γιά τήν άσχημη έντύπωση πού είχε γιαυτόν μέχρι τώρα.

Προσπάθησε νά νικήση αύτά τά αισθήματα καί νά διώξη αύτές τις σκέψεις.
—Δέ βαριέσαι, σκέφτηκε. Παράλογος παιδικός ενθουσιασμός. Αύτοί θά 

ματοκυλίσουν πάλιν τήν Κύπρο μέ τις έξάψεις καί τήν άποκοτιά τους. ’Αλλά τί 
έχουν νά χάσουν αύτοί; Δέν έχουν ούτε πίσω τους ούτε μπροστά τους. Θεωρούν 
καί τόν πόλεμο σάν παιγνίδι!.

Κι όμως ήξερε πώς ολα αύτά ήταν μιά προσπάθεια του νά δικαιολογήση τόν 
εαυτό του, τή δική του άπραγμοσύνη. Κατά βάθος ένοιωθε πως θαύμαζε αυτόν τον 
νεαρό.

Σηκώθηκε κι άνοιξε τό παράθυρο. Άπ’ εκεϊ εβλεπε προς το σπίτι του φίλου 
του Πέτρου, καμμιά εβδομηνταριά μέτρα μακριά. Τά σπίτια τους τά χώριζαν τρία 
τέσσερα οικόπεδα. Έκεϊ έπαιξαν τά καλοκαίρια τά ελληνόπουλα μέ τά τουρκό
πουλα τής γειτονιάς ποδόσφαιρο καί ξεκούφαιναν με τις φωνές του ολη τη συνοικία. 
Ό Κώστας έβλεπε άκόμα δυο μεγάλες πέτρες στά δυο άκρα των οικοπέδων πού 
φύλαγαν σάν δυο διπλοσκοποί τά δυό τέρματα τού «γηπέδου».

Δίπλα άπό τό σπίτι τού Κώστα ήταν δυό άλλα έλληνικά σπίτια. Οί ιδιοκτήτες 
τους όμως δέν θέλανε νά ζήσουνε στήν περιοχή έκείνη, ’ίσως γιατί φοβόντανε. Γι- 
αυτό τά νοικιάσανε σέ δυό Αγγλικές οικογένειες πριν δυό χρόνια κι οί ’ίδιοι μετοι
κήσανε στήν Ακρόπολη. Κοιτάζοντας προς τά έκεϊ ό Κώστας πρόσεξε πως τα 
δυό αύτά σπίτια ήσαν κατάκλειστα. Τού φάνηκε πολύ περίεργο. Μέχρι προχθές 
άκόμα έβλεπε τά παράθυρά τους άνοιχτά καί τούς ’ίδιους νά μπαινοβγαίνουν.^ Μήπως 
προειδοποιηθήκανε άπό τούς Τούρκους νά φύγουν έσπευσμενα; Επρεπε να ρωτηση 
τόν Πέτρο. Βγήκε άπο το σπίτι του καί περπάτησε ώς έκεϊ. Ό Πέτρος έλειπε, 
βρήκε όμως τήν γυναίκα του καί τή ρώτησε γιά τούς γείτονές της. Γοΰ είπε πως 
έφυγαν πριν δυο μέρες γιά τήν Αγγλία.

Παράξενο! Ασφαλώς τό ταξίδι γιά τήν Αγγλία θάταν ένα πρόσχημα για τους 
'Έλληνες τής περιοχής. Ό πραγματικός λόγος θά ήταν άλλος, ή προειδοποίηση 
γιά τις ταραχές. Μπορεί όμως καί νά μήν ήταν έτσι. Μπορεί η αναχώρηση τους 
νά ήταν τυχαία.

Γύρισε πίσω γεμάτος σκέψεις κι άνησυχίες. Ξαναστάθηκε στό παράθυρο. 
Ό ούρανός ξεπλυμένος άπό τή βροχή τής νύχτας φάνταζε τώρα καί στραφτάλιζε 
μέ ένα βαθύ γαλάζιο χρώμα. 'Ένα μικρό άσπρο σύννεφο άρμένιζε νωχελικά μέσα 
στό γαλάζιο πέλαο τούρανοΰ. Απέναντι του ένα μακρόστενο σύννεφο μέ μαύρες 
καί πορτοκαλιές άποχρώσεις έκοβε τή σφαίρα τούρανοΰ στά δυό. Κάτω άπό τό 
σύννεφο άπλώνετο ώς κάτω στόν ορίζοντα τό άπέραντο χάος τούρανοΰ. ’Έμοιαζε 
μέ μιά τεράστια πύλη πού ώδηγοΰσε στό άπειρο, μ’ ένα χάσμα πού άνοιγε προς τό 
κενό. Μέ τή σκέψη αύτή τόν κατέλαβε ξαφνικά ένα άόριστο αίσθημα φόβου. Αύτό 
το αίσθημα, σκεφτηκε, πρεπει νάχουν κι έκεϊνοι πού πεθαίνουν κι άφήνουν τή γή 
γιά τόν άλλο κόσμο.

Η σκέψη του ςαναγυρισε και πάλι στήν τραγική θέση τής οίκογένειάς του. 
Χωρίς νά τό θέλουν έμειναν σ’ αύτό τό καταραμένο μέρος πού ύπήρχε κίνδυνος νά 
μεταβληθή σέ λίγο σέ φριχτό πεδίο πολέμου, παγιδεμένοι σέ μιά θανάσιμη παγίδα. 
’Ένοιωθε ένα σφίξιμο στό λαιμό, σάν νά έχανε τή άνάσαν του. ’Ένοιωσε πανικό. 
Επρεπε κάτι να καμη, έπρεπε νά γλυτώση τήν οίκογένειά του άπό τή συφορά. 

Άφησε τό παράθυρο καί ξεκίνησε γρήγορα άποφασισμένος νά μιλήση στόν ομαδάρ
χη γιά τό ζήτημά τους. ’Έπρεπε νά τόν πιέση.

'Όταν έφτασε στό χώλ, ξαφνικά μετάνοιωσε. Ντράπηκε νά δείξη δειλία γιά 
δεύτερη φορά, ϋαναγυρισε πίσω στήν κουζίνα καί κάθησε νικημένος πάνω σέ μιά 
καρέκλα.

—'Όπου καί νά πας, σκέφτηκε, θά είσαι κάτω άπό τόν θεό. Δέν μπορείς νά 
ξεφύγης τή μοϊρα σου.

’Ένοιωσε νά παραλύη μέσα του κάθε διάθεση γιά άντίδραση. Τί μπορούσε 
άλλωστε νά κάνη αύτός μόνος του; Δέν μπορούσε νά άλλάξη τήν ροή τών πραγμάτων. 
Κι ύστερα δέν ήταν μόνος του. Κι ό Πέτρος ήταν έκεϊ καί άλλες ελληνικές οικο
γένειες παρέμειναν στά σύνορα. Γιατί αύτός νά φανή ό πιο δειλός;

Τό μεσημέρι ό ομαδάρχης φαινόταν πολύ άπασχολημένος μέ τό τηλέφωνο. Ό 
Κώστας τόν άκουσε νά λέη σέ κάποιον πώς ήταν έτοιμοι, θά έπρεπε όμως νά πάρη 
περισσότερες ενισχύσεις. Παραπονεϊτο ιδιαίτερα γιά τόν άριθμό τών σφαιρών του. 
Μόλις σουρούπωσε, πήρε τό «λαντρόβερ» κι έφυγε. Γύρισε σέ καμμιά δυό ώρες 
μέ ένα μεγάλο τενεκεδένιο κουτί γεμάτο σφαίρες.

Ό Κώστας κατάλαβε πώς τά πράγματα χειροτέρευσαν άντί νά καλυτερεύσουν, 
όπως περίμενε. Προτιμούσε όμως νά μή μάθη τήν πραγματική άλήθεια. Φο
βόταν μήπως άκούση κάτι τρομερό. Κι ύστερα δέν ήθελε μέ κανένα τρόπο νά ύπο- 
χρεωθή στόν ομαδάρχη ζητώντας του πληροφορίες γιά τήν κατάσταση. Γιαυτό 
καί δέν τόν ρώτησε γιά τίποτε. Θά περίμενε νά δή ό ’ίδιος τήν έξέλιξη.

* « *

'Όλη εκείνη τή νύχτα ό ομαδάρχης παρακολουθούσε ζωηρή κίνηση στήν τουρ
κική γειτονειά. ’Έβλεπε άνθρώπους νά έρχωνται καί νά φεύγουν μέ προφύλαξη, 
αυτοκίνητα νά φορτώνουν καί νά άναχωροΰν άθόρυβα. Ήταν φανερό πώς οί Τούρκοι 
εκκενώνανε έσπευσμένα καί μέ μεγάλη μυστικότητα τά σπίτια τους. Ό ομαδάρχης 
πήρε στό τηλέφωνο τό άρχηγεϊο καί τό άνέφερε. Τόν διάταξαν νά θέση τήν ομάδα 
του σέ πλήρη συναγερμό.

ξύπνησε όλους τούς άντρες του καί τούς έστησε στό παρατηρητήριο. Ή 
άγωνία ήταν ζωγραφισμένη στά πρόσωπα όλων. ’Ήξεραν πώς οί Τούρκοι θάρχιζαν 
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έκείνο το βράδυ άλλά δέν ήξεραν πώς, τώβλεπαν πώς θά τούς χτυπούσαν άπο κάπου, 
άλλά δεν ήξεραν άπο πού. Οί περισσότεροι κάπνιζαν νευρικά, άλλοι χτυπούσαν 
μηχανικά τή λαβή τού όπλου τους στο πάτωμα.

Καί ξαφνικά ή άπάντηση στο ερώτημα ήρθε. Στριγγλίσματα άκουστήκανε 
καί σπαραχτικές φωτιές σχίσανε σά σπαθιές τήν ήσυχία τής νύχτας. Κάποια έλ- 
ληνίδα τσίριζε πώς τής σκότωσαν τον άντρα καί τήν ’ίδια τήν μαχαίρωσαν. ’Ανα
τρίχιασαν ολόκληροι σάν νά τούς έλουσαν τή ραχοκοκκαλιά μέ παγωμένο νερό κι 
ένοιωσαν τή φρίκη νά τυπώνεται στο πρόσωπό τους. ’Έσφιξαν σπασμωδικά τά 
όπλα στά χέρια τους καί περίμεναν. Δέν μπορούσαν νά προσδιορίσουν άπο ποιο 
άκριβώς σπίτι άκούονταν οί φωνές, μπορούσαν όμως νά διακρίνουν πώς έρχονταν 
άπο τ’ άριστερά. Ό Κώστας, πούχε ξαπλώσει νωρίς το βράδυ έκείνο, ξύπνησε κι’ 
αύτός κι έτρεξεν άλαφιασμένος κοντά στούς άλλους. Οί φωνές συνεχίζονταν άκόμα 
άλλά πολύ έξασθενημένες. 'Ο Κώστας άναγνώρισε τή φωνή.

—Είναι ή Κατίνα, ή γυναίκα τού γείτονά μας τού Πέτρου. Θεέ μου, τούς 
σφάξανε, κι έπιασε το πρόσωπό του μέ τις παλάμες του. Θεέ μου, σώσε μας. Κι 
ύστερα γυρίζοντας προς τούς άλλους:

—Θά μάς σφάξουν όλους, φώναξε ύστερικά.
’Εκείνοι όμως ούτε τον άκουσαν κάν. Εκείνη τή στιγμή ό ομαδάρχης είχε 

φωνάξει δυνατά προς τά έξω: «Σταματήστε», κι όταν δέν έλαβεν άπάντηση πυρο
βόλησε μέ το αύτόματό του. Κι άμέσως μιά βροχή άπο σφαίρες άκούστηκαν νά 
κτυποΰν τούς τοίχους, τά κεραμίδια καί τά παραθύρια τού σπιτιού. Μερικές σφαίρες 
πέρασαν μέσα άπο το παράθυρο καί καρφώθηκαν στον άπέναντι τοίχο.

—Πέστε ολοι κάτω. Καί σύ πήγαινε νά κλειστής στο δωμάτιό σου, φώναξεν 
ό ομαδάρχης καί τον έσπρωξεν έξω άπο το δωμάτιο.

'Η μάχη ειχεν άρχίσει. Μιά ομάδα άπο πέντε έξη Τούρκους είχαν προχω
ρήσει άθόρυβα μέχρι το σπίτι μέ σκοπόν νά το καταλάβουν έξ έφόδου, όπως έκαμαν 
καί μέ τό σπίτι τού Πέτρου. "Οταν έκλήθηκαν νά σταματήσουν, (οπισθοχώρησαν 
λίγο, καλύφτηκαν στή γωνιά τού δρόμου κι άρχισαν νά βάλλουν έναντίον τού οχυρω
μένου έλληνικοΰ σπιτιού.

Σχεδόν ταυτόχρονα έχθρικά πυρά τούς έπληξαν κι άπο τά άριστερά, άπο τό 
σπίτι τού Πέτρου. Οί Τούρκοι ώχυρώθηκαν πίσω άπο τούς μισοκτισμένους τοίχους 
τών δυο δωματίων πούχτιζεν ό Πέτρος στό πίσω μέρος τής αύλής του κι έβαλλαν 
κι άπο κεί.

'Η θέση τών έθνοφρουρών ήταν πολύ έπικίνδυνη. Χωρίς νά τό περιμένουν 
βρέθηκαν άνάμεσα σέ δυο έχθρικά πυρά, ήταν σχεδόν περικυκλωμένοι. ’Έπρεπε νά 
κτυποΰν καί προς τις δυο κατευθύνσεις. Ό ομαδάρχης έστειλε τούς τέσσερεις 
άντρες του προς τό άριστερό μέρος τού σπιτιού, άνοιξαν κι έκεϊ πολεμίστρες κι άρχι
σαν νά κτυποΰν κι άπο κεί.

Τό κακό ήρθε τόσο ξαφνικά πού παράλυσε τόν Κώστα καί τή γυναίκα του. Τό 
οίκτρο τέλος τών γειτόνων τους τούς συνέθλιψε ψυχικά καί τούς μετέβαλε σέ έρείπια. 
~Ηταν σάν νά τούς άδειασαν ολο τό αίμα άπο τις φλέβες τους. 'Η Ελένη έπεσε 
στο στρώμα κι έκλαιε γιά ώρες, ένα μονότονο μακρόσυρτο κλάμα, γεμάτο παράπονο 
καί φρίκη. Θρηνούσαν γιά τήν τύχη τών φίλων τους άλλά έτρεμαν καί γιά τή δική 
τους. Βέβαια οί ’ίδιοι δέν διάτρεχαν άμεσο κίνδυνο, έφ’ όσον θά παρέμειναν έκεί 
οί έθνοφρουροί. Πόσο όμως θά μπορούσαν νά κρατήσουν αύτοί ένάντια σέ δυο 
έχθρικά πυρά; Πόσο θά μπορούσαν νά άντέξουν έτσι περικυκλωμένοι πού ήσαν; Θά 

άναγκάζοντο νά έγκαταλείψουν τό σπίτι καί νά οπισθοχωρήσουν γιά νά εύθυγραμ- 
μιστοΰν μέ τούς άλλους 'Έλληνες πού έμάχοντο στήν ίδια συνοικία. Καί τότε; 
Οί Τούρκοι θάρχονταν νά τούς έσφαζαν.

'Η μεγαλύτερη τους άγωνία ήταν γιά τήν κορούλα τους, πού ήταν τό πιο άθώο 
θύμα στήν ολη αύτή κατάσταση. Καταλάβαιναν πώς κι οί δυο ήταν ένοχοι άπέ- 
ναντί της γιατί δέν φρόντισαν μέ τούς έγωϊσμούς καί τά πείσματά τους νά φύγουν 
άπο κεί όσο ήταν καιρός. 'Η ένοχή τους μεγάλωνε άκόμα περισσότερο τήν άγωνία 
τους γιά τήν τύχη τής μικρής τους.

'Η μικρή Νίκη δέν καταλάβαινε σχεδόν τίποτε άπο τά διαδραματιζόμενα, 
’Ένοιωθε ένα μεγάλο φόβο μέσα της, μά αύτός ήταν μάλλον ή άντανάκλαση τού φόβου 
πού διάβαζε στά πρόσωπα τών γονιών της παρά φόβος πού έπήγαζε άπο τήν έκτί- 
μηση τής καταστάσεως. ΤΗταν βέβαια κι οί έκκωφαντικοί θόρυβοι πού άκουε μέσα 
στό σπίτι της, κι ή φοβερή άντάρα κι άναμπουμπούλα πού άκουε άπ’ έξω. 'Η μι
κρή έβλεπε τόν φόβο τών γονιών της κι ένοιωθε μιά παράλυση, κάτι σάν πάγωμα τού 
κορμιού καί τής ψυχής της. Δέν ήξερε καλά τήν αιτία τού φόβου τών γονιών της. 
’Ακούσε πώς ήρθαν Τούρκοι άπο τήν Τουρκία πού θέλανε νά τούς σφάξουνε. Μέ 
τή φαντασία της προσπαθούσε νά συλλάβη πώς θάταν αύτοί οί Τούρκοι πού κάνανε 
τόσο θόρυβο καί προκαλούσανε τόσο φόβο γύρω τους. Τούς φανταζότανε σάν τέ
ρατα μέ φρικώδη μάτια, πελώριο λαιμό κι ένα θεόρατο στόμα πού ξερνούσε φωτιά, 
νά, σάν αύτό τό τέρας τού παραμυθιού, πού σταμάτησε τό νερό στή χώρα τού όμορ
φου βασιλόπουλου. Θεέ μου, ποιός θάδειχνε τώρα τό τρωτό τους σημείο στούς 
'Έλληνες; Ό πατέρας τής είχε πει πώς δέν ύπάρχουν πιά μάγισσες. Κι όμως 
έπρεπε κάποιος νά τούς πή, έπρεπε κάποιος νά τούς δείξη πού έπρεπε νά πλήξουν 
τά τέρατα γιά νά τά σκοτώσουν. Άλλά ποιός;

'Η κατάσταση τής πολιορκίας κράτησε ολόκληρη τή Δευτέρα καί τήν Τρίτη. 
Σ’ όλο αύτό το διάστημα οί έθνοφρουροί έζησαν δραματικές στιγμές. Νηστικοί, 
διψασμένοι μέ κόκκινα άπο τήν άγρυπνία μάτια μόλις στέκονταν στά πόδια τους. 
'Ο ομαδάρχης ζήτησε έπίμονα ένισχύσεις πυρομαχικά άπο το άρχηγείο, τού είπαν 
όμως πώς όλες οί περιοχές ύπόφεραν καί πώς έπρεπε νά φροντίσουν γιά όλες. Τού 
συνέστησαν νά κάνη οικονομία στά πυρομαχικά καί νά κράτηση μέ κάθε θυσία τή 
θέση του. ’Ίσως τήν έπόμενη θά μπορούσαν νά τού στείλουν μερικά πυρομαχικά. 
Περίμεναν μερικά άπο τή Λεμεσό. Περισσότερα θάρχονταν άπο τήν ’Αθήνα άερο- 
πορικώς, άλλά αύτά θάργούσαν λίγο. Ή διαταγή ήταν νά μή χάνεται κανένα πυρο- 
μαχικό. Κάθε σφαίρα έπρεπε νά πηγαίνη στον προορισμό της.

Ό ομαδάρχης άφησε το τηλέφωνο καί σύρθηκε άπογοητευμένος μέχρι τήν πο
λεμίστρα του. ’Έπρεπε νά κρατήσουν. Μά πώς; Δέν έβλεπαν πώς δέν είχανε πυρο
μαχικά; Δέν έβλεπαν πώς ούτε νά κινηθούν μέσα στό σπίτι δέν μπορούσαν κι έπρεπε 
νά σύρωνται γιά νά γλυτώνουν άπο τις σφαίρες πού τρύπωναν μέσα στό σπίτι καί 
καρφώνονταν στούς τοίχους σφυρίζοντας δαιμονισμένα; "Επρεπε, έπρεπε. Ό 
Άντρέας τού πρότεινε νά τόν άφήση νά συρθή ώς τό τουρκικό φυλάκιο τή νύχτα καί 
νά τό άνατινάξη. ~Ηταν ή μόνη τους έλπίδα. Ό ομαδάρχης, άν καί συμφωνούσε 
κατά βάθος πώς αύτός ήταν ίσως ό μόνος τρόπος νά σωθούν, δέν θέλησε ούτε νά 
άκούση γιά τό σχέδιο. Τό θεωρούσε πολύ παράτολμο καί ριψοκίνδυνο καί δέν ήθελε 
μέ κανένα τρόπο νά στείλη σέ βέβαιο θάνατο ένα άπο τούς άντρες του. Ό Άντρέας 
προσπάθησε νά τού δείξη τήν άνάγκη τού έγχειρήματος, άλλά ό ομαδάρχης τον έκο- 
ψεν άπότομα καί τον διάταξε νά γυρίση άμέσως πίσω στή θέση του. Αύτός διεύ- 
θυνε έκεϊ μέσα καί δέν ήθελε καθένα νά κάνη τού κεφαλιού του.
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Το μεσημέρι της Τρίτης παρατηρήθηκε κάποια ύφεση στη μάχη καί τδ άπό- 
γευμα τής ίδιας μέρας οί πυροβολισμοί σταματήσανε ολωσδιόλου. Δέν μπορού
σαν νά πάρουν πληροφορίες ούτε άπδ τδ άρχηγεΐο. Τδ τηλέφωνό τους δέν λειτουρ
γούσε πιά. Φαίνεται πώς οί Τούρκοι κατάφεραν τήν προηγούμενη νύχτα νά κό
ψουν τά σύρματα τοΰ τηλεφώνου στην προσπάθειά τους νά τούς άποκόψουν τελείως 
άπδ τούς άλλους 'Έλληνες. Τδ διάλειμμα αύτδ επομένως δέν μπορούσε νά ήταν 
τίποτε άλλο παρά μιά προετοιμασία γιά γενική έφοδο έναντίον τους.

Ό Κώστας σηκώθηκε άπ’ έκεί πού ήταν ξαπ>αομένος καί ήρθε κοντά στούς 
έθνοφρουρούς. ’Ήθελε νά μάθη γιά τήν κατάσταση, νά άκούση πώς έβλεπαν έκεϊνοι 
τά πράγματα καί πώς έξηγοΰσαν αύτή τήν ξαφνική άνάπαυλα. Καταλάβαινε τώρα 
πόσο άδικος ήταν νά τούς συμπεριφερθή μ’ αύτδ τδν άσκημο τρόπο, δταν πρωτο- 
ήλθαν. ’Ασφαλώς θά είχε τώρα τήν τύχη τοΰ γείτονά του τοΰ Πέτρου κι αύτδς 
κι ή γυναίκα του κι ή κορούλα του. Πόσο διαφορετικά σκεφτόταν τώρα γιαυτούς. 
’Ήθελε τώρα μέ κάθε τρόπο νά τούς δείξη τήν εύγνωμοσύνη καί τδν θαυμασμότου, 
νά τούς βοηθήση, νά τούς έξυπηρετήση, Παράγγειλε στή γυναίκα του νά τούς έτοι- 
μάση φαγητό κι ύστερα ζήτησε νά τοΰ διδάξουν κι αύτοΰ τή χρήση τών οπλών γιά 
νά μπορέση έτσι νά τούς ξεκουράση. Ό ομαδάρχης ξέροντας πόσο εξαντλημένοι 
ήταν οί άντρες του δέχτηκε άμέσως. Δέν είχε άλλωστε τίποτε νά χάση. Τοΰ έμαθε 
λοιπόν πώς νά τδ δπλίζη καί πώς νά σημαδεύη καί νά πυροβολή. Κι υστέρα τδν 
έστησε φρουρό καί διάταξε τέσσερεις άπδ τούς άντρες του νά ξαπλώσουν λίγο γιά 
νά ξεκουραστούν.

Τδ βράδυ ήλθε κι ή ήσυχία συνεχίζετο άκόμα. Ήταν μιά άνήσυχη ήσυχία, 
μιά παράξενη σιωπή πού σοΰ προκαλεΐ μεγαλύτερη άγωνία κι άπδ τή φοβερούτερη 
τρικυμία τοΰ πολέμου. Άκοΰς τήν καρδιά σου πού χορεύει δυνατά, πάει νά σπάση. 
Κάθεσαι καί μετράς τούς κτύπους της γιά νά ξεχάσης, νά πιαστής άπδ κάπου γιά νά 
μή μείνης μετέωρος στήν άβυσσο τής άγωνίας σου. Φαντάζεσαι πώς κολυμπάς 
σέ μιά ήσυχη θάλασσα, ένώ είσαι βέβαιος πώς κάτω άπ’ αύτή τή γαληνεμένη έπι- 
φάνεια άντιπαλαίουν θεόρατα κύματα πού ώρα τήν ώρα άνεβαίνουν στήν έπιφάνεια. 
Διαισθάνεσαι πώς μιά τέτοια ήσυχία έγκυμονεί τή μεγαλύτερη άντάρα. 'Ο θό
ρυβος κυοφορείται μές τήν ήσυχία, δπως κι’ ή ίδια ή ζωή. Είκοσι μέρες ήσυχία 
κι ύστερα άνασκιρτά άπδ τδ τσόφλι ένδς αύγοΰ μιά καινούρια ζωή. Ένιά μήνες 
σιωπή κι ύστερα έρχεται στδ φώς ό θόρυβος μιάς καινούριας ζωής. Μιά τέτοια 
σιωπή θά πρέπει νά έπικρατοΰσε πριν άπδ τήν δημιουργία τοΰ κόσμου. Κι’ ύστερα 
έγινε ή ζωή.....

Κι ύστερα έγινεν δ πόλεμος! Σάν συνεννοημένα δλα τά τουρκικά φυλάκια άρχι
σαν ξαφνικά δλα μαζί νά ξερνοΰν τή φωτιά τους πάνω στδ ελληνικό σπίτι. Οί σφαί
ρες κτυποΰσαν παντού, στις στέγες, στούς τοίχους, στά παράθυρα, έμπαιναν μέσα 
καί θρυμμάτιζαν τά τζάμια καί τούς καθρέφτες. Καί ξαφνικά τδ κακό έγινε. Μιά 
σφαίρα τρύπωσε άπ’ τδ παράθυρο καί κτύπησε τή μικρή Νίκη στή λεκάνη. Ή 
μικρή έγειρε μέσα στά χέρια τής μάνας της, ένώ τδ αιμα της έβαφε μαυροκόκκινο 
τδ γκρίζο φερεματάκι της. Ό πατέρας χλώμιασε, έχασε τήν άνάσα του. Χοντρές 
σταγόνες κρύου ίδρωτα σχηματίστηκαν στδ πρόσωπό του κι ένοιωσε ένα σύγκρυο 
νά διαπερνά τή ραχοκοκκαλιά του.

—Παιδί μου, σέ χτυπήσανε, φώναξε σπαραχτικά κι έσκυψε μέ άπόγνωση πάνω 
της.

Ή μάνα άρχισε νά κλαίη καί νά χτυπιέται σάν τρελλή.

—Τί συφορά πού μάς βρήκε! Μού σκοτώσανε τήν κόρη μου οί άντίχριστοι. Θεέ 
μου, σώσε την, Θεέ μου...

Ό πατέρας έτρεχε δεξιά κι άριστερά χωρίς νά ξέρη τί κάνει. Ήθελε νά βρή 
ένα ρούχο γιά νά δέση τήν πληγή τής μικρής καί δέν μπορούσε. Τδ μυαλό του είχε 
σταματήσει στδ άντίκρυσμα τής εικόνας τής πληγωμένης κορούλας του, δπως τδ 
ρολόϊ τοΰ σκοτωμένου άνθρώπου πού σταματά τήν ώρα τοΰ δυστυχήματος άπδ 
τή βιαιότητα τής συγκρούσεως.

Τδ αίμα στδ μεταξύ έτρεχε άφθονο άπδ τήν πληγή, έβρεξε δλα τά ροΰχα κι 
άρχισε νά σχηματίζη λίμνη στδ πάτωμα. Ή μάνα της σήκωσε τά ροΰχα τής μι
κρής, βρήκε τήν πληγή καί προσπάθησε μέ μιά πετσέτα νά σταματήση τήν αίμο- 
ραγία. Σ’ ένα δευτερόλεπτο ή πετσέτα έγινε ολοκόκκινη κι άρχισε νά στάζη αίμα. 
Δοκίμασε μιά δεύτερη καί τρίτη άλλά τδ αιμα έξακολούθησε νά άναπηδά σάν πίδακας 
άπδ τήν πληγή.

Ό πόνος τής πληγής 
' Η κατάσταση ήταν

Ή μικρή πεσμένη στδ πάτωμα φαινόταν σάν πεθαμένη, 
καί ή άκατάσχετη αιμορραγία τής προκάλεσαν λιποθυμία, 
τραγική. ’Έπρεπε κάτι νά γίνη καί νά γίνη άμέσως, διαφορετικά ή μικρή θά πέ- 
θαινε σέ λίγο.

Ή άντάρα τοΰ πολέμου στδ μεταξύ δλο καί δυνάμωνε. Κοντά στδ θόρυβο τών 
σφαιρών προστέθηκαν τώρα καί οί έκκωφαντικές έκρήξεις πού συντάραξαν ολόκληρη 
τήν περιοχή. Ό Κώστας έτρεξε πρδς τδν ομαδάρχη καί τοΰ άνάφερε μέ νευρικό 
κλάμα τδ άτύχημα. "Οταν είδε τήν κατάσταση τής μικρής, δ ομαδάρχης δέν σκέ- 
φτηκε γιά πολύ. Διάταξε τδν Άντρέα νά πάρη τδ λαντρόβερ, πού ήταν παρκαρι- 
σμένο στδ πίσω μέρος τοΰ σπιτιού, νά φορτώση πάνω τή μικρή καί τή μάνα της καί 
νά σπεύση στδ νοσοκομείο. Θά έπρεπε νά διανύση μιά άκάλυπτη περιοχή περίπου 
έκατδ μέτρων καί ήταν βέβαιο πώς θά άντιμετώπιζε καταιγιστικά έχθρικά πυρά. 
Μέ κανένα τρόπο δέν θά έπρεπε νά σταματήση. ’Έπρεπε νά άναπτύξη δσο μεγα
λύτερη ταχύτητα μπορούσε μέ σβησμένα τά φώτα γιά νά ξεφύγη. Ήταν μιά 
πολύ έπικίνδυνη άποστολή, θά τά κατάφερνε δμως, αν έδειχνε τήν άπαιτούμενη ψυ
χραιμία.

'Ο Άντρέας δέν περίμενε δεύτερο λόγο. ’Έφερε τ’ αύτοκίνητο κοντά στή πόρτα 
καί φόρτωσε πάνω τή μικρή καί τή μάνα της. Λίγο πριν ξεκινήση φάνηκε σάν νά 
δίσταζε λίγο. Κατέβηκε άπό τ’ αύτοκίνητο, μπήκε σά σίφουνας στδ ύπνοδωμάτιο, 
σάτι έβαλε στις τσέπες του, ξαναγύρισε στ’ αύτοκίνητο καί χύθηκε μές στδ σκοτάδι 
σάν άστραπή. Οί Τούρκοι άκουσαν τδ θόρυβο τοΰ αύτοκινήτου πού έφευγε καί λυσ- 
σάξανε. Ρίχνανε χαλάζι τις σφαίρες άπ’ έκεϊ πού άκουαν τδν θόρυβο τοΰ αύτο- 
κινήτου, τις ρίχνανε δμως στά στραβά, γιατί δέν μπορούσανε νά διακρίνουνε μές στδ 
πηχτό σκοτάδι τής χεμωνιάτικης νύχτας τή σκιά τοΰ αύτοκινήτου.

Κι ή μάχη συνεχίζονταν λυσσαλέα, γεμάτη πείσμα καί μανία. Ή θέση τών 
έθνοφρουρών γινότανε ώρα τήν ώρα άπελπιστική. Χωρίς πολλά πυρομαχικά έπρε
πε νά κρατήσουν μακριά τούς Τούρκους μέ κάθε θυσία. Αύτδ βέβαια δέν μποροΰσε 
νά κρατήση γιά πολύ. Έάν ή βοήθεια άργοΰσε άκόμα λίγο, δ θάνατός τους θά ήταν 
βέβαιος. Έκτδς αν ύπήρχε τρόπος νά ύποχωρήσουν. Καί πραγματικά δ δμα- 
δάρχης άρχισε άπδ ώρα νά μελετά τήν δυνατότητα ύποχωρήσεως. Αύτδς μέ ένα 
άλλο μαχητή θά έμεναν πίσω γιά νά καλύψουν τήν ύποχώρηση, μέχρις δτου οί άλλοι 
έφταναν στδ πλησιέστερο ελληνικό σπίτι καί οχυρώνονταν. ’Έπρεπε δμως νά 
περιμένη τόν Άντρέα προτοΰ διατάξη τήν ύποχώρηση. Ό Άντρέας δέν θά ήξερε 
γιά τήν ύποχώρηση καί θά έπεφτε άνύποπτος μέσα στά χέρια τών εχθρών. Κι 
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ύστερα ήθελε νά τον χρησιμοποίηση γιά τήν κάλυψη, γιατί τον θεωρούσε ώς το πιο 
ικανό καί τολμηρό του παλληκάρι.

Ξαφνικά ή γη σείστηκε ολόκληρη, οί τοίχοι πήγαν κι ήρθαν καί τά τζάμια έγιναν 
θρύψαλα. Δυο άλλεπάλληλες έκρήξεις συγκλόνισαν σπίτια κι άνθρώπους. Οί 
έθνοφρουροί άναπηδήσανε κατάπληχτοι καί πελιδνοί. Ήταν φανερό πώς οί Τούρκοι 
έκαναν έφοδο μέ χειροβομβίδες γιά νά καταλάβουν τό έλληνικό σπίτι. ’Έσφιξαν 
σπασμωδικά τά όπλα καί περίμεναν. Πίστεψαν πώς ήρθε ή τελευταία τους ώρα 
καί έτοιμάζονταν νά πληρώσουν ακριβά τή ζωή τους.

Ύστερα ξαφνικά οί πυροβολισμοί άπό τό άριστερό τουρκικό φυλάκιο πάψανε 
τελείως. Οί έθνοφρουροί άλληλοκοιταχτήκανε. Τί ήτανε αύτές οί δυο έκρήξεις; 
Μήπως.... ό Άντρέας....; Δέν τολμούσαν ούτε νά τό σκεφθοΰν. Ό ομαδάρχης 
έτρεξε στή γωνιά πού είχαν τις χειροβομβίδες καί τις μέτρησε. ’Έλειπαν δυό. 
Πώς τόλμησε; Γύρισε πίσω άνάστατος, παραμέρισε τόν στρατιώτη πού στεκότανε 
στην πολεμίστρα καί κοίταξε έξω μέ άγωνία. Προσπάθησε νά διακρίνη τί γινότανε 
έξω. Δέν είδε ούτε ακούσε τίποτε. Πάει, τόν σκότωσαν, μουρμούρισε κι έπιασε 
τό μέτωπό του μέ άπόγνωση. Τούλάχιστον νά έρθη έστω καί πληγωμένος! Τί 
παιδί, θεέ μου! Πήγε μόνος του σέ βέβαιο θάνατο! Βέβαια, φαίνεται πώς τούς έσωσε 
μέ τήν τόλμη του, τό έχθρικό φυλάκιο φαίνονταν τώρα έγκαταλειμμένο. Άλλ’ 
αύτός πλήρωσε άκριβά τήν άποκοτιά του.

Πόση ώρα πέρασε έτσι, κανένας δέν ήξερε νά πή. Περίμεναν μέ άγωνία νά 
δοΰν, νά άκούσουν κάτι. Δέν ήθελαν νά πιστέψουν πώς ήταν νεκρός. Τελικά ή 
πόρτα άνοιξε καί μπήκε μέσα ό Άντρέας. ΤΗταν αύτός, γερός καί ζωντανός! 
"Ωρμησαν πάνω του, τόν άγκάλιασαν καί τόν φίλησαν.

—Άντρέα, Άντρέα, τί έκαμες;
—Έ, τίποτε σπουδαίο. Καί γυρίζοντας προς τόν Κώστα, διάβασε άμέσως 

στή ματιά του τήν άγωνία καί τή λαχτάρα του νά μάθη γιά τό παιδί του. Γιαυτό 
καί δέν τόν άφησε νά περιμένη.

—'Η μικρή θά γίνη καλά. Οί γιατροί λένε πώς θά τή σώσουν. Θά τής κά
νουν μετάγγιση αίματος, γιατί έχασε δυστυχώς πολύ αίμα, κι ύστερα θά τής άφαι- 
ρέσουν καί τή σφαίρα.

Ό Κώστας άνακουφίστηκε.
—Σ’ εύχαριστώ Άντρέα, φώναξε, σ’ εύχαριστώ, κι έκανε νά τού πιάση τά 

χέρια γιά νά τά φιλήση.
Ό Άντρέας δέν τόν άφησε. Κι ύστερα γυρίζοντας στούς άλλους τούς διηγήθη- 

κε πώς διέφυγε μέ τ’ αύτοκίνητο καί πώς έρριξε τις χειροβομβίδες. Εύτυχώς κα
νένας τους δέν έπαθε τίποτε άπό τούς τουρκικούς πυροβολισμούς. Ταλαιπωρή
θηκε όμως πολύ μέχρις δτου φτάση στο νοσοκομείο. Οί σφαίρες τού τρυπήσανε 
τά λάστιχα κι έτρεχε δεξιά κι άριστερά μέσα στή νύχτα γιά νά βρή άλλο αύτοκίνητο, 
νά φορτώση τή μικρή καί τή μάνα της καί νά τούς μεταφέρη στο νοσοκομείο. Φεύ
γοντας είχε πάρει μαζί του καί δυό χειροβομβίδες χωρίς κανένας νά τόν προσέξη. 
'Όταν παράδωσε τή μικρή στο νοσοκομείο, άντί νά έρθη κατ’ εύθεϊαν στο σπίτι, 
σύρθηκε μέ τις χειροβομβίδες μέχρι τό τουρκικό φυλάκιο, τις έρριξε καί κρύφτηκε 
πίσω άπό ένα σωρό άπό χώματα. Τό τουρκικό οχυρό κατερειπώθηκε κι οί Τούρκοι 
πανικοβλήθηκαν. Έρριχναν σάν τρελλοί προς όλες τις κατευθύνσεις μέ τά πολυ
βόλα τους, ένώ τρέπονταν σέ άτακτη φυγή. Ό Άντρέας έμεινε κρυμμένος έκεϊ 
πολλή ώρα, μέχρις δτου έβεβαιώθηκε πώς οί Τούρκοι είχαν φύγει γιά καλά. Φο

βόταν μήπως τούστηναν παγίδα καί τόν θέριζαν μόλις έκανε νά σηκωθή άπό έκεϊ 
πού ήταν κρυμμένος.

'Όσην ώρα μιλούσε, κρέμονταν δλοι άπό τά χείλη του. Κι δταν τέλειωσε, 
τούσφιξαν δλοι τό χέρι, τόν συγχάρηκαν γιά τό θάρρος του καί τόν εύχαρίστησαν πού 
τούς έσωσε.

Ό Κώστας τούς άφησε καί πήγε στο δωμάτιό του. ’Ήθελε νά μείνη μόνος 
του, νά σκεφτή, νά συγκεντρώση λίγο τις σκέψεις του καί προπαντός γιά νά κλάψη. 
Ή συγκίνηση πού τού φούσκωνε τό στήθος ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ένοιωθε τήν 
άνάγκη νά κλάψη, νά κλάψη δυνατά γιά ώρες γιά νά άνακουφιστή.

—Θά ζήση άραγε; σκεφτόταν μέ άγωνία. Θεέ μου, μή μοΰ στείλης μιά τέ
τοια δοκιμασία. Πάρεμε έμένα καλύτερα.

Ή προσευχή του άνέβαινε θερμή στον ούρανό, ένώ τά μάτια του βούρκωναν. 
Πόσο μακριά άπό τόν θεό ήταν δλο αύτόν τόν καιρό καί πόσο είχε άμαρτήσει! Ό 
θεός δμως είναι πολυεύσπλαχνος καί πολυέλεος καί δέν θά τόν τιμωρήση γιαυτό 
παίρνοντας του τήν κορούλα του. Θά τού έδινε τήν εύκαιρία νά μετανοήση.

Ξαφνικά άκούστηκαν μακρινοί ήχοι καμπάνας. Καί θυμήθηκε. Ήταν Χρι
στούγεννα! Κι οί καμπάνες καλοΰσαν τούς πιστούς στις έκκλησίες. "Ενας λυγμός 
άνέβηκε στο λαιμό του. «Καί έπί γής ειρήνη....» μουρμούρισε. Θεέ μου, τί τρα
γωδία γιά τόν άνθρωπο. Πόσο μακριά στάθηκε πάντα άπό τις έντολές τού θεού. 
Άντί γιά ειρήνη ό πόλεμος σκέπασε πάντα δλη τή γή μέ τά μαύρα φτερά τής άπελ- 
πισίας καί άντί γιά εύτυχία δ άνθρωπος προτίμησε τόν πόνο καί τήν άπόγνωση. 
'Ως πότε ό θεός θά μάς άνέχεται;...

Άχ, άν ήξερε πώς ήταν ή κορούλα του, αν έγινε ή μετάγγιση. Μά πώς νά 
τό μάθη; Ήταν άδύνατο προς τό παρόν.

Οί καμπάνες συνέχιζαν νά κτυποΰν. Ό ήχος τους έρχόταν γλυκός, μακρινός, 
άπόκοσμος, έφτανε άπό τις εύτυχισμένες συνοικίες πού ήταν πίσω άπό τά σύνορα, 
μακριά άπό τήν άνεμοζάλη τού πολέμου. Πόσο εύτυχισμένοι πρέπει νά ήταν αύτοί 
πού μπορούσαν νά πάρουν τά παιδιά τους τούτη τήν ώρα καί νά πάνε μαζί στήν έκ- 
κλησιά, κουκουλωμένοι μέ τά παλτά τους, γιά νά άκούσουν μέσα στή γλυκειά θαλ
πωρή τής έκκλησιάς τήν όμορφη χριστουγεννιάτικη λειτουργία! Πέρσι τέτοια μέρα 
ή γυναίκα του κι αύτός μαζί μέ τήν άγαπημένη τους κορούλα ήταν άπό τούς πρώτους 
πού μπήκαν στήν έκκλησιά. Κι ήταν τόσο κρύο έξω. Ή μικρή Νίκη ήταν τόσο 
χαρούμενη γιά τό καινούριο της παλτό. Περίμενε καί πώς περίμενε τή μέρα έκείνη 
γιά νά τό φορέση.

Χωρίς νά τό καταλάβη τόν πήρε ό ύπνος. Καί ονειρεύτηκε τήν κορούλα του. 
’Ήτανε, λέει, πολύ μικρή, στά σπάργανα άκόμα. Κι ήτανε ένα πολύ όμορφο καί 
ροδοκόκκινο μωρό. Δίπλα της ήταν τά δώρα πού τής φέρανε οί φίλοι κι οί γνω
στοί τους. Αύτός στεκότανε πάνω άπό τήν κούνια καί τήν κοίταζε εύτυχισμένος. 
Ή μικρή ονειρευότανε καί χαμογελούσε γλυκά. Κι υστέρα ξαφνικά άρχισε νά 
κλαίη. Άνοιγόκλεινε τά χείλη της, σύσπαζε τό πρόσωπό της κι άναταράζονταν 
ολόκληρη. Τό κλάμα ήταν σιωπηλό, ύπόκωφο στήν άρχή. Κι υστέρα έγινε γοερό, 
σπαραχτικό, γεμάτο παράπονο. Ό Κώστας προσπαθούσε νά τή χαϊδέψη, νά τήν 
κάνη νά σταματήση νά κλαίη, μά αύτή συνέχιζε νά σπαράζη. Δέν ήξερε τί νά κάμη.

Ξύπνησε μουσκεμένος στον ιδρώτα. Άνακάθησε στο κρεβάτι κι έπιασε τήν 
κεφαλή του. Τό όνειρο ήταν τόσο ζωντανό πού τόν κατατρόμαξε. Κάτι κακό 
θά συμβαίνη στή μικρή, σκέφτηκε. Θεέ μου, μήπως πέθανε; ’Ένοιωσε μιά άνατρι- 
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χιλα να τον διαπέρνα. Κατα7ναβε πως κρύωνε. Ασφαλώς θά πούντιαζε έτσι δπως 
ήταν μουσκεμένος στον ίδρωτα. Σηκώθηκε πάνω κι αναζήτησε στα σκοτεινά τον 
τοίχο. Βρήκε ψηλαφητά το παλτό του, τό φόρεσε καί ξαναγύρισε στή θέση του.

Τό όνειρο δέν έφευγε άπό τό μυαλό του. Τί μήνυμα νά του έφερνε άραγε; 
Θυμόταν πώς είχε ξανακούσει κάπου νά μιλούν γιά ένα τέτοιο όνειρο; ’Ά ναί, πώς 
δέν τό σκέφτηκε άμέσως; Ήταν πριν τριάντα τόσα χρόνια, όταν πέθανε ό μακαρίτης 
ό πατέρας του. Ήταν δεκέξη χρόνων άγόρι. Θυμάται ένα πρωί ή μάνα του μιλούσε 
περίτρομα στον πατέρα της.

—Νίκο, μην πας σήμερα στή δουλειά. Κάτι κακό θά σού συμβή. Τό μικρό 
μας μωρό έκλαιε χτές τό βράδυ στον ύπνο του. Είναι ή διαίσθησή του πώς θά χάση 
τόν πατέρα του.

Ανοησίες. Τι σχέση έχει τό κλάμα τού παιδιού μέ μένα; Κάποιο φόβο είχε 
τό παιδί καί έκλαιε στον ύπνο του.

—Νίκο, δέν έχεις δίκιο. ’Έτσι είναι πού σού λέω. Σέ παρακαλώ, κάνε 
μου τή χάρη καί μείνε σήμερα σπίτι.

Ο πατέρας του όμως δέν ακούσε. Ποτέ του δέν πίστευε σέ τέτοιες άνοησίες. 
Πήγε στη δουλειά του όπως κάθε μέρα. Τό μεσημέρι τόν φέρανε σκοτωμένο. ’Έ
πεσε απο μια σκαλωσιά εκεί πού σουβάτιζε, κτύπησε στό κεφάλι καί έμεινε στον 
τόπο.

Άπό τότε ό Κώστας έγινε ό προστάτης τής οίκογένειάς του. Άφησε το σχο
λείο κι άναζήτησε δουλειά γιά νά συντηρήση τη μάνα του καί τά δυό του άδερφάκια. 
'Η μικρή του άδερφούλα πέθανε ύστερα άπο ένα χρόνο. Δούλεψε σκληρά καί κατόρ
θωσε νά μεγαλώση τήν μεγαλύτερη άδερφή του, νά τήν προικίση καί νά τήν καλο- 
παντρεψη. Η μητέρα του πέθανε ύστερα άπό χρόνια εύχαριστημένη.

Άν τά πράγματα ήταν άνάλογα, αύτό ήταν σημάδι πώς κι αύτός θά πέθαινε. 
Μά βέβαια οί περιστάσεις δέν ήταν οί ίδιες. Τότε ή άδερφούλα του έκλαιε πραγμα
τικά στον ύπνο της, ενώ τώρα αύτός είδε άπλώς στονειρό του τήν κορούλα του νά 
κλαιη. Ασφαλώς το όνειρο θά τό προκάλεσε ή άγωνία του γιά τή ζωή τής μικρής 
κι ή ψυχική του κατάσταση. ’Ή μήπως ήταν σημάδι πώς ή μικρή ήταν σέ επι
κίνδυνη κατάσταση καί θά πέθαινε; Πάλιν ή ’ίδια άγωνία. Θεέ μου! Πώς θά μάθαινε;

Η μάχη στο μεταξύ συνεχιζόταν. "Ί στερα άπό τήν πανωλεθρία τού άριστεροΰ 
τους οχυρού οί Τούρκοι λύσσαξαν πραγματικά. ’Έριξαν ολη τους τή δύναμη στό 
δεξιό πλευρό. Κτυποΰσαν τώρα τους 'Έλληνες μέ κάθε είδος όπλα. ’ Ηταν φανερό 
πως τα έπαιζαν τώρα όλα γιά όλα. Προσπαθούσαν νά έκδικηθοΰν γιά τή βραδινή 
καταστροφή τους καί νά άνακαταλάβουν τό οχυρό τους.

Ό ομαδάρχης είχε νά έκλέξη άμέσως, ή νά ύποχωρήση ή νά κάνη γενική έφοδο. 
Δέν μπορούσε νά παραμείνη περισσότερο στό ίδιο μέρος. 'Η έπιτυχία τού Άντρέα 
βέβαια τό προηγούμενο βράδυ τούς άνακούφισε κάπως, γιατί τούς έξασφάλισε τά 
νώτα, άλλά οί άντρες ήταν έξαντλημένοι καί τά πυρομαχικά λιγοστά. ’Έπρεπε λοι
πόν να τελειωνη. Άνάθεσε σέ τρεις άπό τούς άντρες νά καλύψουν τήν έπίθεση πού 
θα έκαναν οι υπολοιποι εξη. Μόλις θα σουρούπωνε, δυό άπό τούς άντρες θά σέρνονταν 
μέχρι τό σπίτι τού Πέτρου γιά νά χτυπήσουν τούς Τούρκους κι άπό κεί. Οί ύπό- 
λοιποι θα πλησίαζαν τόν εχθρό μέ μαχαίρια καί χειροβομβίδες γιά νά άνατινάξουν τό 
τουρκικό φυλάκιο καί νά αίφνιάσουν τούς έκεί οχυρωμένους εχθρούς. Ό Κώστας 
θά έμενε στήν κάλυψη, θά συναντούσε όμως τούς άλλους μαζί μέ τούς ύπόλοιπους 
στό τουρκικό σπίτι μετά τήν κατάληψή του.

Μόλις έπεσε τό σκοτάδι, τό σχέδιο μπήκε σ’ εφαρμογή. Σέ μιά ώρα όλα ήταν 
τελειωμένα. Τό οχυρό τών Τούρκων άνατινάχτηκε κι έξη Τούρκοι θάφτηκαν κάτω 
άπό τά έρείπια. Οί ύπόλοιποι διέφυγαν μέσα στή νύχτα. Δυό άπό τούς "Ελληνες 
έπίσης σκοτώθηκαν. Κτυπήθηκαν μέ σφαίρα στό κεφάλι κι έμειναν στον τόπο.

Άπ’ έκείνη τή στιγμή τά πράγματα πήραν καινούρια τροπή. Οί Τούρκοι δέν 
στέκονταν πιά νά πολεμήσουν κι οί έθνοφρουροί προχώρησαν ώς μέσα βαθιά στήν 
τουρκική συνοικία. Ό Κώστας πολεμούσε μαζί τους στήν πρώτη γραμμή. Στό 
μεταξύ τό τουρκικό μέτωπο διασπάστηκε καί σ’ άλλα σημεία καί τρεις άλλες ελ
ληνικές ομάδες είσεχώρησαν βαθιά μέσ’ στις τουρκικές γραμμές. , Οί ελληνικές 
ομάδες πήραν επαφή μεταξύ τους καί κτυποΰσαν συνδυασμένα τά έχθρικά οχυρά.

'Η ομάδα τού Κώστα παρέμεινε άκόμα άποκομμένη άπό τις άλλες χωρίς προ
σανατολισμό καί χωρίς συγκεκριμένο άντικειμενικό σκοπό. Γιαυτό καί ό ομαδάρ
χης έκρινε σκόπιμο νά μή προχωρήση περισσότερο μέσα στις έχθρικές συνοικίες. 
Τό κάλυμμα τού σκοταδιού, πού τό είχε χρησιμοποιήσει μέ πολλή έπιτυχία μέχρι 
τώρα, άρχισε νά γίνεται μειονέκτημα. Πίσω άπό κάθε άγνωστη γωνία, πίσω απο 
κάθε σκοτεινό σπίτι μπορούσε νά ήταν κρυμμένη μιά σατανική παγίδα.

Γιά καλή τους τύχη έπεσαν πάνω σέ μιά ελληνική ομάδα πού είχεν εισχωρήσει 
ώς έκεί. Άπ’ αύτούς έμαθαν τά εύχάριστα νέα. Οί δικοί μας είχαν καταλάβει 
τόν άστυνομικό σταθμό Όμορφίτας κι είχαν ξεκαθαρίσει τήν περιοχή. Τό είχαν 
άκούσει άπό τό ραδιόφωνο.

Τά νέα ήταν περισσότερο εύχάριστα γιά τόν Κώστα. Ο αστυνομικός σταθμός 
Όμορφίτας άπεϊχε μόλις τριακόσια μέτρα άπό τά φυλάκιά τους. Σκέφτηκε λοιπόν 
νά πάη άμέσως έκεί γιά νά τηλεφωνήση στό Νοσοκομείο νά μάθη γιά τήν κόρη του. 
’Ίσως νά μπορούσε νάβρισκε καί κανένα άστυνομικό αύτοκίνητο πού θά έφευγε γιά 
τις ελληνικές συνοικίες γιά νά τόν έπαιρνε μέχρι τό Νοσοκομείο. Αγωνιοΰσε να 
βρεθή μιά ώρα νωρίτερα κοντά της. Ζήτησε άδεια άπό τόν ομαδάρχη κι έφυγε σχε
δόν τρεχτός.

"Οταν έφτασε στον άστυνομικό σταθμό, όλα ήταν ήσυχα γύρω. Τού φάνηκε 
πολύ παράξενο, μά δέν σταμάτησε. Προχώρησε ώς τόν σταθμό, φώναξε νά τ’ 
άνοίξουν καί μπήκε μέσα. Καί τότε κατάλαβε άμέσως την φοβερή πραγματικότητα. 
'Η όλη υπόθεση ήταν μιά καλά στημένη τουρκική παγίδα. Ό άστυνομικός σταθμός 
βρίσκονταν άκόμα στά χέρια τών Τούρκων, καταφεραν όμως να διοχετεύσουν την 
πληροφορία πώς ό σταθμός είχε καταληφθή άπό τούς "Ελληνες. Κάποιος Τούρκος 
πού μιλούσε καλά Ελληνικά τηλεφώνησε σέ ένα ελληνικό φυλάκιο, έδωσε ψεύτικο 
όνομα καί μετάδωσε τήν πληροφορία αύτή. Κι ό Κώστας έγινε ανίδεα του το πρώτο 
θύμα αύτής τής παγίδας.

Μόλις μπήκε μέσα, οί Τούρκοι ώρμησαν πάνω του σά λυσσασμένοι. Τού 
έδεσαν τά χέρια καί τά πόδια καί τόν στρίμωξαν σέ μιά γωνιά, τόν έκατσαν μέ τή 
βία πάνω σ’ ένα σκαμνί κι άρχισαν νά τον άνακρίνουν. Τόν ρώτησαν για το άτομο 
του, γιά τις κινήσεις καί τις προθέσεις τών Ελλήνων, τόν οπλισμο τους και το ηθικό 
τους. Ό Κώστας άπαντούσε μέ μονόλογα σ’ όλες αύτές τις έρωτήσεις. Μά έκεΐνοι 
ζητούσαν περισσότερα, τόν έπίεζαν, τόν χαστούκιζαν. Κι ό Κώστας φανέρωσε σιγά 
σιγά όλα οσα ήξερε. "Οταν ικανοποιήθηκαν πώς έμαθαν όλα όσα ήθελαν, τόν άφησαν 
ήσυχο σέ μιά γωνιά.

Ό Κώστας ήταν τρομοκρατημένος. ’Ήξερε πώς δέν θάβγαινε ζωντανός άπό 
κεί μέσα. Αύτό ήταν λοιπόν. Αύτό θά ήταν τό τέλος του, άδοξο καί τραγικό.
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Νά σφάχτη άπο τούς Τούρκους! Κι ή γυναίκα του, ή κορούλα του; Δεν θά τούς ξανά
βλεπε! Τον πήρε το παράπονο κι άρχισε νά κλαίη σιγαλά, μονότονα, και το στήθος 
του άναταράζονταν άπο τούς λυγμούς.

"Υστερα ξαφνικά σάν νά φωτίστηκε το μυαλό του. Σκέφτηκε νά παρακαλέση 
τούς δημίους του νά τον άφήσουν νά φύγη. Θά τούς εξηγούσε την κατάσταση του, 
θά τούς ικέτευε. Κι αύτοί θά καταλάβαιναν, θά τόν λυποΰνταν. Δεν είχαν πέτρινη 
καρδιά, θά ένοιωθαν τόν πόνο ενός πατέρα πού σπάραζε γιά τό παιδί του. Μπορεί 
νά είχαν κι αύτοί παιδιά.

Μίλησε στόν άρχηγό τους, τόν παρακάλεσε μέ θέρμη.
—Θά δούμε, τού είπε έκεΐνος μέ ένα σατανικό χαμόγελο.
Τά μεσάνυχτα κτύπησε τό τηλέφωνο. Ήταν ό ομαδάρχης τού Κώστα καί 

ζητούσε νά μάθη νέα γιαυτόν. Μόλις βρήκε τηλέφο^νο, τηλεφώνησε στό Νοσοκο
μείο γιά νά μάθη γιά τήν κατάσταση τής κόρης τού Κώστα. Τοΰδωσαν τη γυναίκα 
του, κι αύτή τού άνάφερε πώς ή μικρή ήταν καλύτερα, άνησυχοΰσε όμως πολύ γιά 
τόν Κώστα. Δέν είχε τηλεφωνήσει ούτε είχε πάει εκεί. Ό Κώστας άνησύχησε 
γιαυτόν καί ζητούσε πληροφορίες άπό τόν άστυνομικό σταθμό.

'Ο Τούρκος άστυνομικός έπαιξε πολύ καλά τό ρόλο του. Άνάφερε πώς ό 
Κώστας ήταν έκεΐ, πώς είχε τηλεφωνήσει γιά τήν κόρη του, δέν μπόρεσε όμως νά 
φύγη άμέσως γιατί δέν βρήκε άκόμα αύτοκίνητο νά τόν μεταφέρη μέχρι τό Νοσοκομείο. 
Στό μεταξύ είχε πάει σ’ ένα γειτονικό σπίτι καί θά γύριζε σέ λίγο. Μπορούσε νά 
τόν ξανάπαιρνε σέ λίγο.

—Μά βέβαια είναι έδώ, άφοΰ σού τό είπα, διαβεβαίωσε ξανά ό Τούρκος άστυ
νομικός. Πάρτον σέ κανένα τέταρτο.

"Υστερα ή κουβέντα στράφηκε γύρω άπό τήν κατάσταση. Ό Τούρκος τού 
άνάφερε πώς ήταν πολύ λίγοι καί πώς χρειάζονταν ένισχύσεις γιατί φοβόνταν τουρ
κική έπίθεση.

Ξαφνικά ή φωνή τού Τούρκου άκούστηκε ταραγμένη.
—Ποιοι είναι οί σύντροφοί μου; Τί νά τούς κάνης; Νά είμαστε πέντε άνθρωποι, 

πού νά κάθωμαι τώρα νά σού λέω τά ονόματά τους; Δέν θά τούς ξέρης κάν.
Κι ύστερα πάλι:
—Ναί, πάρτον σέ κανένα τέταρτο.
Κι έκλεισε τό τηλέφωνο νευριασμένος.
—Κάτι θά κατάλαβε ό παλιογκιαούρης, φώναξε, γιά νά έπιμένη τόσο πολύ. 

Πρέπει νά τού διαλύσουμε τις ύποψίες του.
’Έφεραν τόν Κώστα άπό τή γωνιά, τού έλυσαν τά χέρια καί τά πόδια καί τόν 

έβαλαν νά καθήση κοντά στό τηλέφωνο. ’Έπρεπε νά τού ύπαγορέψουν τί θά έλεγε 
στόν ομαδάρχη του, όταν θά ξανατηλεφωνοΰσε.

—Μοΰ ζήτησες πριν άπό λίγο νά σ’ άφήσω νά πας στήν κόρη σου, τού είπε μέ 
χαμόγελο ό Τούρκος άρχηγός. Πολύ καλά λοιπόν θά σ’ άφήσω, φτάνει νά μας βοη- 
θήσης καί σύ λίγο. Θά πής στόν φίλο σου πώς είσαι καλά, πώς είναι "Ελληνες έδώ 
άλλά είναι λίγοι καί χρειάζονται ένισχύσεις. Πρέπει μέ τόν τρόπο πού θά τού μι- 
λήσης νά τού βγάλης κάθε ύποψία πού πιθανόν νά τού γεννήθηκε.

'Ο Κώστας κατάλαβε άμέσως τήν παγίδα πού σκοπεύανε νά στήσουνε στούς 
συντρόφους του οί Τούρκοι. Κι ήξερε ποιές θά ήταν οί συνέπειες γιαυτόν, αν άρνι- 

όταν. "Οταν πήγε ν’ άρνηθή, τον χαστούκισαν καί τού κόλλησαν τό πιστόλι στό 
πρόσωπο.

’Ένοιωθε τά σαγόνια του νά άνοιγοκλείνουν καί τά δόντια του νά κτυποΰν μέ 
θόρυβο. Θά έλεγε αύτά πού τού ζητούσαν. Στό κάτω κάτο> τί μπορούσε νά κάνη; 
Ήταν μιά άνώτερη βία. Δέν ήταν προδοσία αύτή, έκανε κάτι άπό έξαναγκασμό. 
Κι ό ομαδάρχης του κι ό Άντρέας πού τού έσωσαν τήν κόρη του; Δέν θά ήταν κρίμα 
νά χαθούν τόσες ψυχές άπό μιά άνανδρία του; Ναί ήταν άδικο, μά τί μπορούσε νά 
κάνη; Θά ήταν άδικο νά πεθάνη αύτός άντί γιά κείνους; Κι ή κορούλα του; Τί θά γι
νόταν ή μικρή του Νίκη χωρίς πατέρα, μέσ τή μιζέρια καί τή φτώχεια τής όρφάνιας; 
Δέν μπορούσε νά γίνη άλλοιώτικα, θά μιλούσε.

Τό τηλέφωνο κτύπησε πάλι. Ό Κώστας ένοιωσε όλο τό κεφάλι του νά άδειάζη 
ξαφνικά άπό τό αίμα καί τή δύναμή του νά τόν έγκαταλείπη. Πήγε νά πέση, μά 
οί Τούρκοι τόν κράτησαν.

Στό τηλέφωνο ήταν πάλι ό ομαδάρχης καί ζητούσε τόν Κώστα. Τού δώσανε 
τό άκουστικό.

—Γειά σου Δημήτρη, τού είπε. ’Εγώ είμαι ό Κώστας.... Τηλεφώνησα στό 
Νοσοκομείο καί μοΰ είπαν πώς είναι καλύτερα... Κάποιο λάθος θά έγινε.... ’ίσως να 
ξέχασαν τό όνομα μου.... οχι δέν μίλησα μέ τή γυναίκα μου, δέν ήταν έκεΐ.... Μά 
βέβαια, τηλεφώνησα.... Ναί έδώ είναι μιά ομάδα άπό πέντε "Ελληνες.... καί θέλουν 
ένισχύσεις.... Θά έλθετε έσεις; Γιά.... πήγε νά πή «γιά όνομα τού θεού, μήν έλθετε», 
μά συγκρατήθηκε. Ναί, ναί, σάς.... περιμένω.

Κι ύστερα άποφασιστικά:
—Μήν έλθετε. Έδώ είναι Τούρ....
Μιά ριπή πολυβόλου άκούστηκε καί τό άκουστικό κρεμάστηκε στόν άέρα. Κτύ

πησε πάνω στήν καρέκλα, πήγε κι ήλθε δυο φορές κι υστέρα σταμάτησε.
"Οταν τήν άλλη μέρα, ύστερα άπό σκληρή μάχη, οί "Ελληνες έθνοφρουροί μέ 

άρχηγό τους τόν Δημήτρη κατάλαβαν τόν άστυνομικό σταθμό Όμορφίτας, βρήκαν 
τόν Κώστα πεσμένο άνάσκελα στό πάτωμα. Τά μάτια του ήταν άνοιγμένα διάπλατα 
άπό τόν τρόμο καί τό στόμα του ήταν άνοιχτό, σάν νά προσπαθούσε νά συμπληρώση 
μιά φράση πού τού τήν κόψανε στή μέση....

ΠΑΝΑΓίωΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΝΗΣ
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ΧΡ. Σ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Σημ :. 'Η ύλη καταγράφεται συντομογραφικά ώς εξής :- τίτλος, έτος, 
άριθμός τεύχους, σελίδα, προέλευση.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ «ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ».
(’Εκφραστικού οργάνου τών μαθητών καί τών μαθητριών 

τού Παγκυττρίου Γυμνασίου)
1950 - 1965

Στό Παγκύπριο Γυμνάσιο εδώ καί πολλά χρόνια προσπαθούμε νά ενθαρ
ρύνουμε τούς μαθητές καί τις μαθήτριες μας νά εξετάσουν προσεκτικά τά φαι
νόμενα πού άποτελούν εκδηλώσεις τού πνεύματος καί τής ψυχής τού λαού μας 
Ποια αποτελέσματα έφερε ή στροφή αυτή πρός τις ρίζες τής έθνότητος μας 
μπορεί νά δή κανείς στούς 15 τόμους τής «ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ», όπου έχει 
δημοσιευθή πλούσιο λαογραφικό ύλικό.

’Οφείλω πριν προχωρήσω νά τονίσω ότι στήν άνάπτυξη τής Λαογραφίας 
στό Παγκύπριο Γυμνάσιο έδωσε μεγάλη ώθηση ό σεβαστός μου καθηγητής 
κ. Γ. Παπαχαραλάμπους, γνωστός γιά τις λαογραφικές του μελέτες, πού υπη
ρέτησε μιά ολάκερη ζωή στό σχολείο αυτό. Στά τελευταία χρόνια συνεχίσαμε 
τις προσπάθειες τού δασκάλου μας καί δώσαμε όση μπορούσαμε μεγαλύτερη 
έκταση στη λαογραφική στήλη. Ή επίδοση πού σημειώθηκε στά τελευταία 
χρόνια οφείλεται στή φιλότιμη εργασία τών συνεργατών μου συναδέλφων κ. 
Μ. Χριστοδούλου καί κ. Θ. Στυλιανού, πού είχαν τήν εύθύνη τής δημο
σίευσης δημιουργημάτων τού λαού.

’Έτσι φθάσαμε στό σημείο νά άναγνωρίζεται τό περιοδικό μας διεθνώς, 
δεκάδες δε επιστημονικά ιδρύματα τού εξωτερικού νά μάς ζητούν τή «ΜΑΘΗ
ΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ», κατά πρώτο λόγο γιά τό λαογραφικό της περιεχόμενο.

Τό εύρετήριο, πού δημοσιεύω πιό κάτω, μάς δείχνει τί λαογραφικό έχει 
δημοσιευθή στά τεύχη 1 -39 (1950 - 1965). Θεωρώ καλό νά περιλάβω καί 
την προέλευση τού κάθε κομματιού, γιατί δίδουμε οδηγίες στά παιδιά νά γρά
φουν ποιός τούς τό είπε καί άπό πού κατάγεται· στις λίγες περιπτώσεις, πού 
δεν ήταν γραμμένο άπό πού τό άκουσε ό μαθητής ή ή μαθήτρια, βρήκα τό 
χωριό τους στά βιβλία τοΰ σχολείου γιά νά είναι πιό πλήρης ό κατάλογος.

Πρέπει νά προσθέσω ότι τόν κάθε τίτλο τόν άφίνω όπως έχει δημοσιευθή 
κι έτσι θα δούμε στο Εύρετήριο τίτλους σε δημοτική, σε καθαρεύουσα καί στο 
κυπριακό ιδίωμα.

Κατατάσσω ώς πρός τήν ύλη κι’ έτσι έχω κατά σειρά
1. Παραλογές
2. Σατιρικά Ποιήματα
3. Θρησκευτικά Τραγούδια
4. Νανουρίσματα
5. Πλαστά
6. Μοιρολόγια
7. Δίστιχα
8. Τραγούδια τού Γάμου
9. Παιδικά Τραγούδια

10. Εργατικά Τραγούδια
11. Λογοπαίγνια

12. Τοπωνύμια καί Παραδόσεις
13. Προσευχές
14. Παιγνίδια
15. ’Έθιμα καί Λαϊκή Λατρεία
16. Κατάρες
17. Μύθους καί Παραμύθια
18. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες
19. Γητειές (Λαϊκή ’Ιατρική)
20. Αινίγματα
21. Παρατσούκλι α
22. Παροιμίες.

ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ

Ό Ξενιτεμένος A, 1, 40, Λεμεσός.
Ό Άης Γιώργης Β, 5, 76, Καζάφανι.
Τοΰ Άϊ- Γεωργίου Δ, 10, 40 Πέγεια.
*Η Μαρουδκιά Δ, 10, 40, Άλωνα.
Τό τραγούδι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου Ζ, 18, 

206, Άλάμπρα
'Ο Κωνσταντάς τζΓ ή κάλλη του Ζ, 18, 207, 

Αυλώνα
Ό Κωνσταντάς Η, 19, 22, ’Αγροκήπιά.
Τρεις Καλόγεροι Κρητικοί Η, 19, 25, Πολιτικό.
Ό Πραματευτής Η, 20, 85, Δάλι.
‘Η Άρετοΰσα Η, 20, 85, Παρεκκλησιά.
Ή Γρυσταλλοϋ Η, 20, 86, Παρεκκλησιά.
Ό Κωνσταντάς Θ, 21, 33, Καϊμακλί.
Άη Γιώρκης Θ, 21, 36, Λακατάμια.
Ή Κατάρα τής Μάνας Θ, 21, 37, Τσέρι.
'Τό Τραούδιν του Γιαννάτζη θ, 21, 38, Δάλι.
Ή Μαρουλλοϋ Θ, 23, 159, "Εξω Μετόχι.
Ό Γιαννάτζιης Θ, 23, 160, Έξω Μετόχι.
‘Ο Άντρίτσαλλος Θ, 23, 162, Έξω Μετόχι.
'Η κακή Πεθερά Θ, 23, 167, Εύρύχου.
Ό Πραματευτής I, 24, 35, Άθηαίνου.
'Ο Φκιερής I, 25, 131, Κατωκοπιά.
‘Η Μαρικκοΰ I, 26, 213, Νιόχωριο Κυθρεας.
Ή Μαρικκοΰ I, 26, 215, Άγιος ’Αμβρόσιος, 

Κερύνιας.
'Ο Παφουτής ΙΑ, 27, 41, Τσέρι.
'Η Ροδαγνού ΙΑ, 28, 135, Λευκωσία.
Τό Ζουρόπουλλον ΙΑ, 29, 226, Γερόλακκος.
Ό Πραματευτής ΙΑ, 29, 231, Αυλώνα.
Ό Κάουρας IB, 30, 37, Σκυλλούρα.
‘Ο Κωνσταντάς IB, 30, 38, Άστρομερίτης.
Ό Κάουρας IB, 31, 130, Κορμακίτης.
Ό Διγενής IB, 31, 131, Παλαιχώρι.
Ό Χαρτζαννής IB, 32, 249, Άσσια.
Ό Πραματευτής IB, 32, 250, Άστρομερίτης.
‘Η Αρετή IB, 32, 250, Παλιομέτοχο.
Τοΰ Διγενή καί τοΰ Χάροντα IB, 32, 252, Φλά- 

σου.
Τοΰ Κωνσταντά καί τοΰ Χάροντα IB, 32, 

252, Κορμακίτης.
Ό Διγενής ΙΓ, 33, 33, Τρεμετουσιά.
Τό Τραούϊν τοϋ Άϊ Γιώρκη ΙΓ, 33, 34, Νιό- 

χωριο Πάφου.

Ό Τζύρ-Παπάς ΙΓ, 33, 35, Καλογραία.
Ό Γιαννάτζιης ΙΓ, 33, 36, "Άσσια.
Ό Κωνσταντάς ΙΓ, 34, 104, Πέρα ’Ορεινής.
Τό τραγούδι του Κωνσταντίνου ΙΓ, 34, 107, 

Κυθρέα.
Ό Χάροντας τζι’ ή Μαρικκοΰ ΙΓ, 34, 108, 

Παλιομέτοχο.
Ό Κοντός ΙΓ, 35, 202, Κορμακίτης.
Τό τραούϊν τ’ Άη Γιωρκοϋ ΙΓ, 35, 203, 

Παναγιά.
Ό Μαυρουής ΙΓ, 35, 205, Λύση.
Ό Θκιαφύλακτος ΙΔ, 36, 47, Βαρώσι.
Ό Άϊ-Γιώρκης καί ή Βασιλοκόρη ΙΔ, 36, 

48, Τρεμετουσιά.
Ή άγάπη τής Λυερής ΙΔ, 36, 49, Πυργά Άμ- 

μοχώστου.
Τό τραούδιν τοΰ Τζυπριανοϋ ΙΔ, 36, 49, 

Πολιτικό.
Τό γεφύρι τής "Άρτας ΙΔ, 36, 50, Παλουριώ- 

τισσα.
Εύγενούλλα ΙΔ, 36, 51, Πέλλαπάίς.
Ό Μωροκωνσταντής ΙΔ, 37, 163, Βαρώσι 
'Η Εύγενούλλα ΙΔ, 37, 164, Πυργά Άμμο- 

χώστου.
Ό Κωνσταντάς ΙΔ, 37, 164, Λάρνακα.
Τά τρία άδέρκια ΙΔ, 37, 166, Τρεμετουσιά.
Τό τραγούδι τοΰ Άγιου Γεωργίου ΙΔ, 37, 

166, Μένοικο.
Τοΰ Αγίου Γεωργίου ΙΕ, 38, 49, Άσσια.
Τά παιδκιά τ’ Άντρόνικου ΙΕ, 38, 51, Αγιος 

Θεόδωρος Καρπασίας.
‘Η Μαρουλλοϋ (ή κόρη τοΰ Πρωτόπαπα) 

ΙΕ, 39, 187, Λύση.
Ό θάνατος τής Έλενιώς ΙΕ, 39, 189, Κυθρέα.
Ό Κωνσταντής ΙΕ, 39, 195, Αγία Βαρβάρα, 

Λευκωσίας.
Τό τραούϊν τοϋ Μανώλη ΙΕ, 39, 195, Κυθρέα. 
Ό Κωνσταντάς ΙΕ, 39, 197, Συριανοχώρι. 
Ή Θεονίτσα ΙΕ, 39, 199, Μιτσερό.

ΣΑΤΙΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ό φουκκαράς ΙΓ, 33, 37, Διόριος.
Τό τραούϊν τοΰ Χ”Σάββα ΙΓ, 34, 108, Άλά

μπρα.
Ό κολοιός ΙΔ, 36, 51, Παλουριώτισσα.
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ερμηνεία αλφαβήτου Η, 20, 92, Κάθηκας. 
Ό θρήνος τής Παναΐας Θ, 23, 162, Καϊμακλί. 
Ή Παναγία I, 24, 35, Κυθρέα.
‘Η Παναγία μου ή Δέσποινα ΙΑ, 29, 233, 

Στρόβολος.
Ή Κυρά μας ή Παρθένη ΙΔ, 36, 50, "Αγιος 

Δομέτιος.
Δωδεκάλογος ΙΔ, 37, 167, Κυθρέα.
’Αλφαβητάρι ΙΔ, 37, 167, Κυθρέα.
Τό τραγούδι τής Παναγίας ΙΕ, 38, 50, Λυθρο- 

δόντας.
Στόν Χριστόν ΙΕ, 38, 52, Τρεμετουσιά.
Τό τραγούδι τής Παναγίας ΙΕ, 38, 193, Πα

ναγιά.
Τό τραγούδι τής Παναγίας ΙΕ, 39, 198, 'Αγία 

Βαρβάρα Λευκωσίας.
Τό τραγούδι τής Παναγίας ΙΕ, 39, 199, Λυ- 

θροδόντας.
Εβδομάδα ΙΕ, 39, 204, Νιόχωριο Κυθρέας.

ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ

Νανουρίσματα (τέσσερα νανουρίσματα) I, 
26, 217, Κυθρέα.

Νανούρισμα ΙΑ, 28, 138, Παλιομέτοχο.
Νανούρισμα IB, 31, 132, Παλιομέτοχο.

ΠΛΑΣΤΑ

Τό τραούϊν τούς Δεσποτάες ΙΓ, 35, 199, Ά- 
λάμπρα.

Για τόν τόπο μας ΙΔ, 36, 52, "Αγιος ’Ανδρό
νικος Καρπασίας.

Ή Κύπρος είν’ Ελληνική ΙΔ, 36, 165, Λευ
κωσία.

’Ερωτικό ΙΕ, 39, 203, Άσσια.

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ

Μοιρολόγια ΙΔ, 37, 165, Στρογγυλό.

ΔΙΣΤΙΧΑ

Τί λένε στά χωριά μας γιά τις εποχές τοϋ έτους
Η, 20, 87, "Αγιος Γεώργιος. Κερύνιας.

Δίστιχα ΙΑ, 29, 235, Βώνη.

Κυπριακά δίστιχα IB, 31, 132, Δρούσια.
Τραγούδια τής «Σήκωσης» IB, 32, 254, Παλιο- 

μέτοχο.
Κυπριακά δίστιχα IB, 32, 254, Λεμεσός.
Κυπριακά δίστιχα IB, 32, 254, Καλογραία.
Κυπριακά δίστιχα ΙΓ, 33, 37, Δρούσια.
Τί λέγουν στό χωριό μου γιά τις έποχές τοϋ 

έτους ΙΓ, 33, 40, ’Εργάτες.
Τζυπριώτικες Παραντζελιές ΙΔ, 36, 52, Παλιο- 

μέτοχο.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Τραγούδια ΙΑ, 28, 139, Παλιομέτοχο.
Τραγούδια τοϋ γάμου IB, 30, 43, Πλατανι- 

στάσα.
Τραγούδια τοϋ γάμου IB, 32, 254, Καλογραία.
Τραγούδια τοϋ γάμου ΙΓ, 33, 37, Λευκωσία.
Τραγούδια τοϋ γάμου ΙΓ, 34, 110, ’Εργάτες.
Τραούδκια τοϋ γάμου ΙΔ, 36, 50, Λευκωσία.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Τό πουλλάκιν ΙΓ, 34, 111, Καλογραία.
Κλιμακωτό ΙΔ, 36, 52, Κάτω Λακατάμια

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Τραγούδι τής βούφας ΙΑ, 29, 234, Αύλώνα.
Τό τραγούδι τής βούφας IB, 31, 132, Τρυ- 

πημένη.

ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΑ

Κυπριακές καθαρογλωσσιές Η, 20, 91, Δάλι.
Κυπριακές καθαρογλωσσιές Η, 20, 92, Δάλι.
Καθαρογλωσσιές ΙΑ, 28, 138, Κοντέα.
Πέντε γέροι πού τό Γέριν IB, 32, 254, Λευκωσία.
Βρέ Βρϊξο, βρίξε βρέ IB, 32, 254, Λευκωσία. 
Καθαρογλωσσία ΙΔ, 36, 52, Φλάσου.

ΤΟΠωΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Τά μνήματα των Πισκόπων A, 1, 39, Κακο- 
πετριά.

Τό άηδόνι Α, 3, 129, Λευκωσία.
Ό "Αη Λιάς Α, 3, 129, Λευκωσία.
Κλεπίνη Β, 4, 21, Κλεπίνη.

"Ενα όνομα καί μιά παράδοση Β, 5, 79, Φιλιά.
Τό «πικρό νερό» Β, 6, 136, Καζάφανι.
Οί "Αγιοι ‘Ηλιόφωτοι Γ, 7, 45, Κάτω Μονή.
Ή καταστροφή τής ‘Αγίας Μαρίνας Γ, 8, 

105 Ποταμιά.
Γιατί οί Κατωκοπίτες ονομάζονται «Άλουποί» 

Γ, 8, 105, Άγλαντζιά.
Ό άγιος Θεράπων Γ, 8, 105, Λυθροδόντας.
Ό μΰθος γιά τό φαιό χρώμα των δοντιών των 

κατοίκων τής περιοχής Άθηαίνου Γ, 8, 
106, Άθηαίνου.

Γιατί οί σκύλοι μυρίζονται ό ένας τόν άλλον 
Γ, 9, 173, Άκάκι.

Γιατί οΐ σκύλοι κυνηγούν τις γάτες κΓ αύτές 
τούς ποντικούς Γ, 9, 173, Άκάκι.

‘Η νυχτερίδα Γ, 9, 174, Άκάκι.
Οί θησαυροί τοϋ άγιου Μάμαντος Γ, 9, 174, 

Κοντέα.
Τό κάστρο τής Ρήγαινας Δ, 10, 39, Λυθρο

δόντας.
Πέγεια (Λαϊκές παραδόσεις) Δ, 10, 39, Πέγεια.
Ό "Αγιος Γεώργιος Πέγειας Δ, 10, 39, Πέγεια.
Ό Άγιος Γεώργιος πού ιδρώνει Δ, 10, 41, 

Κοντέα.
Γιατί οί Αύλωνϊτες τρώγουν πολύ τό κρέας 

καί πρό παντός τό όφτό στό φουρνί Δ, 10, 
41, Αύλώνα.

Γιατί οί κάτοικοι τοϋ Λευκονοίκου όνομά- 
ζόνται γαδουροφάες Δ, 10, 41, Μουσουλίτα.

Ό θησαυρός τής σπηλιάς τοϋ Κοκκινόγκρεμου 
Δ, 11, 87, Μηλικούρι.

Ή παράδοση γιά τ’ άγρινά Δ, 11, 87, Κάτω 
Μονή.

Γιατί οί Φιλιώτες ονομάζονται πούζηες Δ, 11, 
88, Αύλώνα.

'Η «Μολυβοσιέπαστη» Δ, 12, 136, Καλοπα- 
ναγιώτης.

Ό "Αγιος Νικόλαος τής Όρούντας Δ, 12, 
137, Όρούντα.

Τό άγιασμα τοϋ Αγίου Γεωργίου στό Μάμ- 
μαρι Δ, 12, 138, Μάμμαρι.

‘Η παπούτσα τοϋ μαύρου Δ, 12, 138, Για- 
λοΰσα.

Αρχάγγελος Μιχαήλ Δ, 12, 139, Γιαλοϋσα. 
Γιατί οί κάτοικοι τοϋ Άστρομερίτη λέγονται 

Άστραϊοι Δ, 12, 139, Κατωκοπιά.
‘Η «Γαλακτηνή» Ε, 13, 43, Γιαλοϋσα.
Γιατί οί Καρμιώτες ονομάζονται Σουλιώτες

Ε, 13, 43, Κάρμι.
Γιατί οί Στροβολιώτες λέγονται Πάπουτσοι 

Ε, 13, 43, Λευκωσία.
Τό «Ρηγιάτικον» Ακακίου Ε, 13, 44, Άκάκι.
Φονόκρεμμος καί τρυπές Ε, 14, 91, Όρούντα. 
‘Η Παναγία τοϋ Άρακα Ε, 14, 91, Όρούντα. 
Παραδόσεις γιά κρυμμένους θησαυρούς Ε, 14, 

91, Λόφου.
Πώς έπήρε τό όνομα του ό Ιερός Ε, 14, 92, 

Βάσα.
Γιατί οί κάτοικοι τών Αγίων ‘Ομολογητών 

ονομάζονται «Μάντιες» Ε, 14, 92, Λευκωσία.
Γιατί τό χωριό Νέα Σπάρτη ονομάζεται «Γα- 

δουράες» Ε, 14, 92, Λευκωσία.
Κυρά - Μάσαρη Ε, 15, 158, Κατωκοπιά.
"Αγιος Γεώργιος ό Συρκάτης Ε, 15, 158, Πάνω 

Λεύκαρα.
Άγιος Γεώργιος ό Όξύς Ε, 15, 158, Πάνω 

Λεύκαρα.
Οί θησαυροί τής ρήγαινας Ε, 15, 158, Λευ

κωσία.
Πώς πήρε τό όνομα ή Γλυκιώτισσα Ε, 15, 

159 Λευκωσία.
Ή Λαξιά τοϋ Μαύρου Ε, 15, 159, Βάβλα.
Ή χώστρα Ε, 15, 159, Βάβλα.
Θρησκευτικοί θρύλοι ί

α) Γιατί τό κυπαρίσσι φυτρώνει στούς 
τάφους καί στά νεκροταφεία Ε, 15, 
160, Κοντέα.

β) Γιατί τά ξωκλήσια τοϋ Άη Λιά 
κτίζονται σέ κορφοβούνια Ε, 15, 160, 
Κοντέα.

Τό ορφανόν βασίλειον Ε, 15, 160, Άκάκι.
Τό κλειδί Στ, 16, 28, Κυθρέα.
Τό δίκαιον τοϋ μπότη Στ, 16, 29, Άσκας.
«Άντζιεντοϋ» Στ, 16, 30, Λεύκα.
‘Η εκκλησία τοϋ Αγίου Νικολάου Άμμοχώστου 

Στ, 16, 30, Λευκωσία.
Ό "Αη Φτύχτης Στ, 16, 31, Τρεμετουσιά.
Πώς έπήρε τό όνομα του τό χωριό Ταύρου Στ 

16, 31, Καϊμακλί.
Πώς έπήρε τό όνομα της ή Έφτακώμη Στ, 16, 

31, Καϊμακλί.
Ό Άρωνας Στ, 16, 31, Τρεμετουσιά.
Οί σπαθιές τών Τούρκων Στ, 16, 32, Τρεμε-
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τουσιά.
Οί παθκιές τοϋ μαύρου Στ, 16, 32, Τρεμετουσιά.
Ή αλυκή τής Λάρνακας Ζ, 17, 54, Λευκωσία.
'Η Παναγία τής Γιόλου Ζ, 17, 54, Δρύμου.
*Η Παναγία τής Παρσάτας Ζ, 18, 108, Όρά.
‘Η κουφή τοϋ Πεντάσσιοινου Ζ, 18, 109, Άγιος 

Δομέτιος.
"Υπνος ένός χρόνου στα Ρόγκια Ζ, 18, 109, 
’Αγρός.

Τό πικρό νερό ν Ζ, 18, 110, Λευκωσία.
Οί «άερικοί λάκκοι» Ζ, 18, 110, ’Αληθινού.
'Η Πανώλης στήν Πιτσιλλιά Ζ, 18, 110, ’Αλη

θινού.
Παραδόσεις γιά τήν κάμηλον Ζ, 18, 111, ’Α

ληθινού.
'Η τοποθεσία «Μεζερές» Ζ, 18, 112, Καραβάς.
‘Η Παναγία τοϋ «κουμνιοϋ» Η, 19, 26, Βαβα- 

τσινιά.
Τό κτίσιμο τοϋ Μηλικουριοϋ Η, 19, 26, Μη- 

κούρι.
’Από ποϋ πήρε τό όνομά του τό χωρίον Κόρνος 

Η, 19, 26, Κόρνος.
Οί βίγλες Η, 19, 26, Δάλι.
Τσοπανάκος ή σφυρικτάρης Η, 20, 89, Κάρμι.
Παραδόσεις άπό τό Παλιομέτοχο Η, 20, 91, 

Παλιομέτοχο.
Ό Άης Γιώρκης ό Σπηλιώτης Θ, 21, 39, 

Λάπηθος.
‘Η Χρυσοσπηλιώτισσα Θ, 21, 39, Πέτρα.
Παναγία Παλουριώτισσα Θ, 21, 40, Παλου- 

ριώτισσα.
Πού νά σέ δώ δεσπότην γυιέ μου Θ, 21, 41, 

Στρόβολος.
Πώς ώνομάσθη τό χωριό Σκυλλούρα Θ, 23, 

165, Σκυλλούρα.
Τό σπήλαιον τοϋ Προφήτη Ήλία I, 24, 36, 

Εύρύχου.
Κατσόσσιοιρος I, 24, 36, "Αγιος ’Αμβρόσιος 

Κερύνιας.
Χαρκός I, 24, 37, Άγιος Αμβρόσιος Κερύνιας.
Τά έτοιμοθάνατα παδιά I, 24, 37, “Ασσια.
Τιμωρία έξ ύψους I, 24, 37, Άσσια.
Πώς έπήρε τό όνομα του τό χωρίον Άκάκι I, 

24, 37, Άκάκι.
Ή ονομασία τοϋ χωρίου Κατωκοπιά (Δύο 

παραδόσεις) 1, 24, 38, Κατωκοπιά.
Τό «λεοντάριον» τής Άθαλάσσας 1, 24, 38, 

Άθαλάσσα.

Τοποθεσίαι Αγίου Αμβροσίου I, 25, 133, 
Άγιος Αμβρόσιος, Κερύνιας.

Ή «παδκιά» τοϋ Αγίου Σπυρίδωνος I, 26, 
217, “Ασσια.

Πώς εύρέθη ή εικόνα τοϋ Αγίου Αύξεντίου 
I, 26, 217, Κώμη Κεπήρ.

Πώς πήρε τό όνομα του ό Άστρομερίτης I, 
26, 218, Ποτάμι.

Άστρομερίτης καί Άστραϊοι I, 26, 218, Ά- 
μαργέτη.

"Ενα ίστορικό νερό I, 26, 218, Άκάκι.
Τοπωνυμίαι καί παραδόσεις Άστρομερίτου 

ΙΑ, 27, 43, Άστρομερίτης.
Γιατί οί Κατωκοπίτες ονομάζονται «Άλουποί» 

ΙΑ, 27, 43, Ψημολόφου.
Τό χωρίον μου ΙΑ, 28, 137, Παλιομέτοχο. 
Ή εκκλησία τής Παναγίας τής Άθηαίνου ΙΑ, 

29, 232 Κάτω Λακατάμια.
Διατί ό "Αγιος Νικόλαος ονομάζεται θαλασ

σινός ΙΑ, 29, 233, Γούρρι.
Μία παράδοσις ΙΑ, 29, 233, Άκάκι.
’Ονόματα πόλεων καί τοποθεσιών IB, 30, 

41, Άγιος Δομέτιος.
«Τό νουρίν τοϋ Σατανά» ΙΓ, 34, 111, Γαλάτα.
Πώς πήρε τό όνομά του τό χωριό μου Άλά- 

μπρα ΙΔ, 36, 53, Άλάμπρα.
Πώς πήρε τό όνομά του τό χωριό μου Κοντε

μένος ΙΔ, 36, 53, Κοντεμένος.
«Άγιά κορόνα» ΙΔ, 36, 54, Άλάμπρα.
‘Η είκόνα τοϋ Αγίου Αύξεντίου καί τό χωρίον 

Κώμη Κεπήρ ΙΔ, 36, 55, Κώμη Κεπήρ.
Τοπωνύμια ΙΔ, 36, 55, Γέρι.
Παράδοσις ΙΔ, 37, 166, Κυθρέα.
Πώς πήρε τό όνομά του τό χωριό Άκανθοΰ 

ΙΔ, 37, 168, Λευκωσία.
Ή «κουφή τοϋ Πεντάσίιοινου» ΙΕ, 38, 54, 

Παλαίκυθρο.
Ό σπήλιος τοϋ Τρίμματου ΙΕ, 39, 200, Μι- 

τσερό.
Θανατικό στό Δίκωμο καί ό Προφήτης Ζαχα

ρίας ΙΕ, 39, 201, Κάτω Δίκωμο.
Γιαπί ονομάστηκε «Βώνη» τό χωριό μου ΙΕ, 

39, 202, Βώνη.
Ό σκοτωμός τοϋ Γούμενου ΙΕ, 39, 202, Βώνη.

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Κοιναί προσευχαί τοϋ λαοϋ μας ΙΑ, 27, 44, 
Ψημολόφου.

ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

«Ποιός ένι ; Ποιός ένι» I, 26, 218, Κυθρέα.
Τό «ζύμιν» I, 26, 219, Κυθρέα.
Ό «ζήζιρος» I, 26, 219, Κυθρέα.
‘Η «βασιλιτζιά» I, 26, 219, Κυθρέα.

ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Κάλαντα στό χωριό A, 1, 40, Πλατανιστάσα.
Κυπριακά έθιμα Α, 2, 80, Οίκος.
‘Η ανάσταση στό χωριό Α, 3, 128, Πλατα- 

νιστάσα.
Σήκωσες στήν Πιτσιλιά Β, 5, 81, Λαγουδερά.
Πώς οί χωρικοί καταλαβαίνουν άν θάναι καλο

χρονιά Δ, 10, 41, Κοντέα.
Προβλέψεις διά τόν καιρόν εις τήν Πάφον Η, 

20, 90, Κρήτου Μαρόττου.
“Εθιμα τών Χριστουγέννων καί τής Πρωτο

χρονιάς, Θ, 21, 40, Στρόβολος.
“Εθιμα τών χωρικών τής Πάφου Θ, 23, 164, 

Κρήτου Μαρόττου.
Ή μηλιά Θ, 23, 165, Κρήτου Μαρόττου.
Προξένεια καί άρραβώνες I, 25, 132, “Ασσια.
“Εθιμα τοϋ χωρίου “Ασσια :-

Τής 1ης Μαρτίου I, 26, 219, “Ασσια.
Τής 1ης Μαίου 1, 26, 219, Άσσια.
Τής νύχτας τοϋ Πάσχα I, 26, 219, Άσσια.

Πρός άποτροπήν έπιδημιών I, 26, 219, Λευ
κωσία.

Πεζούνια μου, πεζούνια μου (ποίημα) ΙΑ, 29, 
231 Λύση.

Ή «παρηορκά» IB, 30, 40, "Αγιος Δομέτιος.
Ό «κατακλυσμός» IB, 30, 40, Άγιος Δομέ

τιος.
Τό «φτάρνισμα» IB, 30, 40, "Αγιος Δομέτιος.
Πέτρα τής κουφής IB, 30, 40, Άγιος Δομέτιος.
Σκλάβωμα IB, 30, 41, Άγιος Δομέτιος.
Περίεργες κυπριακές συνήθειες ΙΓ, 33, 41, Άσ

τρομερίτης.
Λαμπριάτικα έθιμα τής Κύπρου καί ή σημασία 

των ΙΓ, 34, 111, Άστρομερίτης.

ΚΑΤΑΡΕΣ

Κατάραι I, 26, 221, Άσσια.
Κατάρες ΙΑ, 28, 138, Παλιομέτοχο.
Κατάρες IB, 30, 40, Άγιος Δομέτιος.

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Παραμύθι Ζ, 17, 50, Καϊμακλί.
‘Η τιμωρία τής κακόγλωσσης γριάς Ζ, 17, 52, 

Λευκωσία.
Τά δυό άδέλφια ΙΑ, 28, 137, Γούρρι.
Ό άλουπός τζ’ ό κάουρας 1Β, 30, 44, Σύσ- 

κληπος.
Πρόλογος παραμυθιού ΙΕ, 38, 53, Ριζοκάρπασο. 
‘Η βασίλισσα (παραμύθι) ΙΕ, 38, 53, Κυθρέα. 
Συνέδριον τών ζώων (ποίημα) ΙΕ, 39, 204, 

Δίκωμο.

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι στή Μαραθάσα 
Α, 2, 79, Οίκος.

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι στή Μεσαορία 
Ζ, 17, 50, Μουσουλίτα.

Προλήψεις γιά τήν κουκουβάγια Ζ, 17, 51, 
Καϊμακλί.

Κυπριακές προλήψεις Ζ, 17, 53, Λάρνακα.
Τό «κόσιηνον» Ζ, 17, 54, Μουσουλίτα.
Άνακάλυψις κλέπτου ΙΑ, 29, 234, Λακατάμια.

ΓΗΤΕΙΕΣ (ΛΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ)

Διά τόν πόνον τών εντέρων A, 1, 40, Λευκωσία.
Διά τόν πονοκέφαλον A, 1, 40, Λευκωσία.
Πώς «γητεύκουν» τις άμυγδαλές Γ, 8, 106, 

Λυθροδόντας.
Γιά τόν Πονοκέφαλο τοϋ άνθρώπου Γ, 9, 173, 

Κάτω Βαρώσι.
Γιά τόν πόνον τών εντέρων Γ, 9, 173, Κάτω 

Βαρώσι.
Γιά τό λαμπροπύρωμα Γ, 9, 173, Κάτω Βα

ρώσι.
Γιά τόν πόνο τών βωδιών Γ, 173, Κάτω Βα

ρώσι.
Πώς «γητεύκουν» τό ζανίν Γ, 9, 174, Άκάκι.
Πώς θεραπεύουν τόν πόνον τών ζώων οί χω

ρικοί Γ, 9, 174, Κοντέα.
‘Η γηθκιά ή τό κουρτζούνιν τών μωρών Γ, 

9, 174, Κοντέα.
Γητειές άπ’ τήν Άλάμπρα :- 

Ξωρισμένον Δ, 12, 136, Άλάμπρα. 
Στέρα Δ, 12, 137, Άλάμπρα.
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Τζανίν Δ, 12, 137, Άλάμπρα.
’Ανεμοπύρωμα ή λαμπροπύρωμα Δ, 12, 

137, Άλάμπρα.
Κατσινιόρος Δ, 12, 137, Άλάμπρα.

Πώς θεραπεύεται ή όρνιθοτυφλία Δ, 12, 139, 
Μαραθόβουνος.

Πώς οί παλαιοί κάτοικοι τής Αυλώνας έγιά- 
τρευαν τό «ριόν» Δ, 12, 139, Αυλώνα.

Πώς οί χωρικοί γιατρεύουν τόν ήλιον τοΰ 
κεφαλιού Ε, 14, 92, Κάθηκας.

Ή γητειά τοϋ «σφαλαντζιοϋ» Ε, 15, 160, 
Κοντέα.

Γιά τόν φθόνο Στ, 16, 29, Μέσανα.
Ό φθόνος Στ, 16, 29, Λυσός.
Πώς «γητεύκουν» τόν πόνον τοΰ βοθκιοΰ Ζ, 18, 

111, Πολιτικό.
«Γηθκιές» Η, 20, 89, Λευκωσία.
Γητειές ί

α) Περνάρι Θ, 23, 165, Σκυλλούρα.
β) Στέρα Θ, 23, 166, Σκυλλούρα.
γ) Ζανί Θ, 23, 166, Σκυλούρα.
8) Παμπακάς Θ, 23, 166, Σκυλλούρα.
ε) Γιά νά φύγουν οί λύμπουροι πού τό 

σιτάριν θ, 23, 166, Σκυλλούρα.
στ) Γιά νά δέσουν μέ ξόρκια τήν άλεπου 

μακρυά άπό τό κοπάδι Θ, 23, 166, 
Σκυλλούρα.

ζ) Ό πόνος Θ, 23, 166, Σκυλλούρα.
η) Ό λούτσικας Θ, 23, 166, Σκυλλούρα.
θ) Γιά τό δάγκωμα τοϋ Κατσινιόρου 

Θ, 23, 166, Σκυλλούρα.
Κάπνισμα Θ, 23, 168, Εύρύχου.
Τοΰ φόβου I, 24, 38, Παλιομέτοχο
Γιά τόν πόνο τών πλασμάτων I, 24, 39, Παλιο- 

μέτοχο
Γιά τόν φτόνον τών μωρών I, 24, 39, Παλιο- 

μέτοχο
Τής κεφαλαρκάς ή του ήλιου I, 24, 39, Παλιο- 

μέτοχο.
Γιά τήν δροφή I, 24, 39, Παλαιχώρι
Γιά τό κατσινιόριν I, 24, 39, Παλαιχώρι.
Τοϋ λίμπουρα I 25, 133, Παλιομέτοχο.
Τοΰ βοός I, 25, 133, Παλιομέτοχο.
Τοΰ σφαλαγγιοΰ I, 25, 133, Παλιομέτοχο.
Τοΰ άλουποΰ I, 25, 134, Παλιομέτοχο.
Τοΰ σταφυλίτη I, 25, 134, Παλιομέτοχο.
Γιά τόν φθόνον I, 26, 220, Άσσια
Γιά τά «σκουλούτζια» I, 26, 220, Άσσια

Γιά τό μάτιασμα I, 26, 220, Άθηαίνου
Γιά τήν «τζιεφαλαρκάν» I, 26, 220, Άθηαίνου.
Γητειά τών κουλουτζιών I, 26, 220, Παλιο- 

μέτοχο.
Γιά τήν «τζιεφαλαρκάν» I, 26, 220, Κατωκοπιά.
Γιά τούς «σταφυλίτες» 1, 26, 220, Κατωκοπιά.
Γιά τό «ζαννίν» 1, 26, 220, Παλιομέτοχο
Γητειά τοΰ άλουποΰ ΙΑ, 27, 44, Κοκκινοτρι- 

μιθιά.
Γιά τόν φτόνον ΙΑ, 27, 44, Βώνη.
Γητειά τοΰ κατσινιάουρου ΙΑ, 27, 44, Παλιο- 

μέτοχο.
Γιά τήν δροφή ΙΑ, 27, 45, Παλιομέτοχο
Γητειά τοϋ παμπακά ΙΑ, 27, 45, Παλιομέτοχο.
Γητειά τών σκανθάρων ΙΑ, 28, 138, Κοκκινο- 

τριμιθιά.
Γητειά γιά τήν στέρα ΙΑ, 28, 138, Κοκκινο- 

τριμιθιά.
Γητειά τοϋ κεφαλόπονου ΙΑ, 28, 138, Τόχνη.
Γητειά τοΰ περναριοΰ ΙΑ, 29, 234, Παλιομέ- 

τοχο.
Γητειά γιά τό ζαννίν ΙΑ, 29, 234, Παλιομέτοχο, 
Γητειά γιά τόν παμπακάν ΙΑ, 29, 234, Κυθρέα, 
Γητειά τοΰ πόνου τών βουθκιών ΙΑ, 30, 43.

Τρυπημένη.
Γητειά τοΰ πόνου τοΰ γαδάρου 13, 30, 44.

Παλιομέτοχο.
Γητειά τής στέρας IB, 30, 44, Σκυλλούρα.
Πώς βγάζουν τόν φόβο IB, 31, 133, "Εγκωμη 

Λευκωσίας.
Γητειά τοΰ πόνου τών ζώων IB, 31, 133, 

"Εγκωμη Λευκωσίας.
Γητςιά τοΰ βοΰ IB, 31, 133, Σκυλλούρα.
Γητειά τοΰ σφαλαγγιού IB, 32, 254, Παλιο- 

μέτοχο.
Γητειά τοϋ βοΰ IB, 32, 254, Άσώματος Κερύ- 

νιας.
Γητειά τής βασκανίας ΙΓ, 33, 39, Ριζοκάρπασο. 
Ή γητειά τοΰ φθόνου τοΰ Αποστόλου Λουκά

ΙΓ, 33, 39, Μηλικούρι.
Ό πόνος τών γαουρκών ΙΓ, 35, 206, Λυθρο- 

δόντας.
Γήτεμα τής έλη ας ΙΔ, 36, 53, Λευκωσία.
Γήτεμα τοϋ πόνου ΙΔ, 36, 54, Λευκωσία.
"Εφκαρμαν τοϋ φόου ΙΔ, 36, 55, Λευκωσία.
Γητειά ΙΕ, 38, 54, Άλάμπρα.
Τοϋ γριτζελιόρου ΙΕ, 39, 205, Νικητάρι.
Τής κουφής ΙΕ, 39, 205, Νικητάρι.

Τοϋ σταφυλίτη ΙΕ, 39, 205, Νικητάρι.
Τής φουρτούνας ΙΕ, 39, 205, Νικητάρι.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Α Άβρόσιυλλος ΙΑ, 28, 138, Τόχνη. 
Άλακάτι ΙΑ, 29, 235, Παλιομέτοχο.

Β Βελόνι ΙΕ, 38, 55, Παναγιά.
Ζ Ζυγαριά ΙΔ, 36, 53, ’Εργάτες.
Κ Κάδος I, 26, 219, Παλιομέτοχο.

Κουτί τών σπίρτων ΙΑ, 29, 235, Παλιο- 
μέτοχο.
Κρεββάτι I, 26, 219, Παλιομέτοχο.
Κτένι ΙΑ, 29, 235, Παλιομέτοχο.

Μ Μέλισσες (οί) καί ή πίττα τους ΙΑ, 28, 
138, Τόχνη.

2 Ξύλο τοϋ φούρνου I, 26, 219 Παλιομέ 
τοχο.

Ο "Οπλο ΙΕ, 38, 55, Παναγιά.
Π Παπάς κΓ ή παπαδιά I, 26, 219, 

Παλιομέτοχο.
Ποδίνα I, 26, 219, Παλιομέτοχο.

Ρ Ρόδια I, 26, 219 Παλιομέτοχο.
Σ Σκάφη μέ τό ζυμάρι ΙΕ 38, 55, Παναγιά.

Σκλινίκι ΙΑ, 29, 235, Παλιομέτοχο.
Φ Φοΰρνος ΙΑ, 29, 235, Παλιομέτοχο.
Ψ Ψέμα ΙΔ, 36, 53, ’Εργάτες.

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ

Παρατσούκλια ΙΔ, 36, 54, Φιλιά.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Παροιμίες Η, 19, 27, Λευκωσία.
Παροιμίες Θ, 21, 41, Σκυλλούρα.
Παροιμίες I, 24, 40, Στρόβολος.
Παροιμίες I, 26, 221, Κατωκοπιά.
Παροιμίες ΙΑ, 27, 45, Παλιομέτοχο.
Παροιμίες ΙΑ, 28, 139, Κοντέα.
Παροιμίες ΙΑ, 29, 235, Παλιομέτοχο.
Παροιμίες IB, 30, 42, Κοντεμένος.
Παροιμίες IB, 30, 42, Κοντεμένος.
Παροιμίες IB, 30, 42, Τρυπημένη.
Παροιμίες IB, 30, 43, Σύσκληπος.
Παροιμίες IB, 30, 43, Μύρτου.
Παροιμίες 1Β, 31, 133, Δρούσια.
Παροιμίες IB, 31, 134, Λευκωσία.
Παροιμίες 1Β, 32, 253, ’Εργάτες.
Παροιμίες IB, 32, 253, Τρυπημένη.
Παροιμίες IB, 32, 255, Παλιομέτοχο.
Παροιμίες ΙΓ, 33, 41, ’Εργάτες.
Παροιμίες ΙΓ, 35, 206, Λυθροδόντας.
Παροιμίες ΙΔ, 36, 54, "Αγιος Έρμόλαος.
Παροιμίες ΙΔ, 36, 54, Καραβας.
Παροιμίες ΙΔ, 37, 168, Ριζοκάρπασο.
Παροιμίες ΙΔ, 37, 168, Λευκωσία.
Παροιμίες ΙΕ, 38, 55, Φαρμακάς.
Παροιμίες ΙΕ, 39, 190, "Ασσια.
Παροιμίες ΙΕ, 39, 205, Διόριος.
Παροιμίες ΙΕ, 39, 206, Παλαίκυθρο.
Παροιμίες ΙΕ, 39, 206, Λευκωσία.
Παροιμίες ΙΕ, 39, 206, Μαραθόβουνος.
Παροιμίες ΙΕ, 39, 206, "Εξω Μετόχι.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
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Κ. Α. ΠΙΛΑΒΑΚΗ

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ — ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ

'Η ιστορική ορθογραφία τής Νέας Ελληνικής είναι τό βάσανο των δασκάλων 
μας και των μαθητών και πονοκέφαλος γιά τούς λογίους καί τούς λογοτέχνες. Τό 
ζήτημα, πού καί προηγουμένως ύπήρχε καί συζητήσεις συχνά προκαλοϋσε, ήρθε στην 
έπικαιρότητα μέ τις τελευταίες έκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στήν Ελλάδα (πού 
στήν οποία είσάγονται καί οί ορθογραφικές καινοτομίες — στούς τόνους ιδίως καί τις 
καταλήξεις — του Μαν. Τριανταφυλλίδη καί άλλων μεταρρυθμιστών.

Μιά άλλη δυσκολία τής ’Ορθογραφίας μας είναι ότι άρκετές λέξεις — εύχρηστες 
μάλιστα — παρουσιάζονται άλλοτε μέ μιά γραφή καί άλλοτε μέ άλλη, πράγμα πού 
φέρνει σύγχυση καί γεννά άμφιβολίες ποιά είναι ή όρθή. (Σβήνω π.χ. ή σβύνω, 
γλιστρώ ή γλυστρώ, ξέρω ή ξαίρω κ.ά.).

Έθεώρησα γιά τούτο καλό νά έπανέλθω στό ζήτημα τής σωστής γραφής λέξεων 
πού ή συνήθεια παραβλέπει τήν όρθή, τήν έτυμολογική τους προέλευση, όπως διέ- 
λαβα πριν χρόνια σ’ ένα μου σημείωμα στά Κυπρ. Γράμματα — ’Ορθογραφία καί 
Ετυμολογία — (’Έτος ΙΕ', Μάιος 1950, τεΰχ. 179, σελ. 141 - 2).

Επειδή οί φιλόλογοι είναι ύποχρεωμένοι — καί αύτό είναι ωφέλιμο γιά τή 
συστηματική διδασκαλία τής Ελληνικής — νά έξηγοϋν έτυμολογικώς τή σωστή γρα
φή, γι’ αύτό θά έπαναλάβω τίς ερμηνείες πού έδωσα στήν παλιά μου μελέτη, προσ
θέτοντας άκόμα μερικές λέξεις1).

1) Τήν ώφέλεια της έτυμολογικης έξέτασης των λέξεων στή γλωσσική διδασκαλία τής ’Αρχαίας 
Ελληνικής τόνισε καί ô σημερινός ύπουργός Παιδείας κ. Κ. Σπυριδάκης σέ άρθρο του στά Κ. Γράμματα 
(Κ. Γραμ. 1', 1945 σελ. 15-27).

1. Γέρνω, έγειρα, νά (θά) γείρω. Συνηθέστερα τό βλέπομε έ γύ
ρα, ν à γ ύ ρ ω. Τή φωνητική μεταβολή καί σημασιολογική μετάπτωση τού εγεί
ρω, ήγειρα, νά (έ)γείρω ερμηνεύει ικανοποιητικά ό Γ. Χατζιδάκης στά ΜΝΕ, σ. 129.

Σέ παραδείγματα, πού φέρνει άπό κείμενα, φαίνεται πώς τό εγείρω = σηκώνω 
έφτασε σιγά - σιγά στήν έννοια τού κλίνω, κατεβάζω. ’Αναφέρω δυο: ' Η ζυγαριά 
γέρνει άπάνω καί κάτω: καί, τά σώματα ξεγέρνασιν άνω καί κάτω. Τέτοιες έκ- 
φράσεις, λέει ό X., «ήσαν έπιτήδειαι νά παραπλανήσωσι καί όδηγήσωσι κατά μικρόν 
εις τήν έννοιαν τού κλίνειν».

'Η παλαιότερη σημασία τού γέρνω - έγείρω, σηκώνω ύπάρχει στό σύνθετο ά ν α- 
γέρνω-άνάγειρα, στήν Κρήτη μέ τή σημασία τού άνακατεύω, ερευνώ (τό 
σπίτι) καί στή Θήρα, άνασκάπτω (τό χωράφι). Τό άναγέρνω, άνάγειρα μέ τή ση
μασία τού κάνω άνω-κάτω έρευνώντας έχομε καί στήν Κύπρο: "Ως που νά σ’ έβρω 
δκιαλεχτήν τήν γήν άνά(γ)ειρά την. ’Από τό άνα(γ)έρνω έχομε καί τό ούσ. άνα- 
(γ)ερμός ή άνα(γ)ειρμός. 'Ο σχηματισμός έγειρα - γέρνω κατά τό έσπειρα - σπέρνω 
(Αύτό θά θυμίζει καί τή σωστή γραφή μέ ει, νά σπείρω, νά γείρω, μέ ει).

Γλιστρώ (ούσ. γλίστρα, έπίθ. γλιστερός) μέ ι — οχι μέ υ, γλυστρώ, άπό 
σύγχυση μέ τό γλυτώνω). Άπό τό Μεσαίων, έκ - λιστράω - ώ (τό κλ - γλ όπως τό 
γλύω άπό τό έκλύω). Λ ί σ τ ρ ο ν, άρχ. λέξη, σήμαινε τό ξυστήρι, τό γυαλιστήρι.

Γ λ υ τ ώ ν co. Γλιτώνω γράφεται, έσφαλμένα, κατά τό γλιστρώ. 'Ο Χατζ. 
τό έτυμολογεϊ άπό τό έκλυτόω-ώ (ΜΝΕ, 160)

Ό Μ. Φιλήντας (Γλωσσ. β, 187-9) προτιμά, ορθότερα, τήν παραγωγή άπό 
το εύλυτόω-ώ. Στον 'Ησύχιο, εύλύτωσον = άπάλλαξον. 'Υπάρχει καί ό τύπος 
εύλυτέω - ώ=άπαλλάσσω άπό βάρος, χρέος κλπ. καί διευλυτώ = ξοφλώ χρέος, 
ξεκαθαρίζω διαφορές. Μέ τή δεύτερη σημασία πλησιάζει ή χρήση τού ρήμ. στό 
Κυπρ. ιδίωμα (σέ χωριά τής έπ. Λάρνακος) δκιαυλυτώ (καί δκιαυλουκώ) = 
έχω διαφορές, διεκδικώ, άπαιτώ.

Γροικώ. 'Η γραφή μέ οι έχει έπικρατήσει, μερικοί, όμως, λογοτέχνες (όπως 
ό Πάλλης) συνηθίζουν τό γρικώ(μέ ι).

Ό Χατζ. (Γλωσσ. Έρ. 336 - 339) έξήγησε πώς τό γροικώ (καί υστέρα άγροικώ) 
προήλθε άπό τό άγροΐκος, άγροικος, πού πήρε τή σημασία τού άνήξερος, άδαής, πού 
δέν καταλαβαίνει, άφοΰ σχηματίστηκε πρώτα τό γροικός=πού καταλαβαίνει’ τό 
α- έξελήφθη ως στερητικό. Τό γροικώ είχε πρώτα τή σημασία τού καταλαβαίνω, 
νιώθω καί έπειτα τού άκούω. Σήμερα συναγροικιοΰνται = συνεννοούνται. Καί 
στον Λ. Μαχ. σ. 401 «έναν πτωχόν μαργαζάνην... καί άγροϊκαν τήν γλώσσαν άρά- 
πικα). Στήν Κύπρο συνηθίζεται τό γροικώ (άγροικώ), άκούεται δέ καί (ά)δροικώ.

Παράδ. ’Πού τά ’δέ κ’ι άδροίκα 
'Ως κ’ οί παπαδκιές τό ποϊκα(ν) ( = έκαμαν).

Πλάστηκε καί άλλος τύπος τού άγροικώ στήν Κύπρο — ά γ ρ ο ι κ ω ν ί ζ ω, 
κατά συμφυρμόν: άγροικώ — (ά)γρωνίζω (Γ.Χ. Γλωσσ. Έρ. σ. 617)

Ξέρω. Μέ ε είναι ή όρθή γραφή. Σήμερα, ωστόσο, μερικοί λογοτέχνες 
καί δημοσιογράφοι άκολουθοΰν τή γραφή πού πρότεινε ό Μ. Φιλήντας (Γλωσογν. 
Α' σελ. 104-114) ξ α ί ρ ω, άπό τό έ ξ α ί ρ ω. Γιά τήν προέλευση, όμως, τού 
ξέρω άπό τό έξεύρω (έξεΰρον, νά έξεύρω), ξεύρω δέν έπιτρέπεται άμφιβολία, έφόσον 
αύτό άπαντά πολύ συχνά σέ μεταγενέστερα μεσαιωνικά καί νεώτερα κείμενα καί ή 
μόνη δυσκολία ήταν ή άποβολή τού β (ξεύρω - ξέβρω - ξέρω). Ό Χατζ. έξηγοΰσε 
τήν άποβολή τού β μέ άνομοίωση, ξεύρεις βρέ, ξεύρεις βέβαια. Διαφορετική έξήγη- 
ση έδωσα στή μελέτη μου πού άνέφερα στήν άρχή στά Κ. Γράμματα — σέ δυσ
πρόφερτα συμπλέγματα — ξεύρ’ς, ξεύρ’νε κ.λ.- ξεπέφτει (άποβάλλεται) τό β, όπως 
γίνεται καί στό Κυπρ. ιδίωμα, άλεύρκα - άλέρκα (ή ά>νέβκα), αύριον - άρκον κ.ά.

Κοιτάζω. Αρχικά τό γράφανε κ υ τ τ ά ζ ω καί πολλοί άκόμα έπιμένουν 
σ’ αύτή τή γραφή. Το έτυμολογοΰσαν πρώτα άπό τό άρχ. κυπτάζω (θαμιστικό τού 
κύπτω) = σκύβω συχνά, παραμονεύω, περιεργάζομαι, παρατηρώ. Παραδείγματα 
έφερναν άπο τόν Αριστοφάνη (Λυσιστρ. 17) «'Η μέν γάρ ήμών περί τού άνδρα 
έκύπταζεν», άπό τόν Πλούταρχο «'Όπως μή κυπτάζοντες περί τά σκύλα τής μάχης 
άμελοΰσιν» καί «οί κλέπται περί τάς θύρας είώθασι κυπτάζειν», όπου τό κυπτάζω 
δίνει τή σημασία τού περιεργάζομαι, παραμονεύω, παρατηρώ.

Τήν ετυμολογία αύτή πρότεινε ό Κοραής καί ύπεστήριξε κατόπιν ό Χατζηδάκης 
(ΜΝΕ, Α 167, 175, 318 καί Β 502).

Πρόβαλλε όμως καί έδώ ή δυσκολία τής «άποβολής» τού π(ή φ, τό πτ γίνεται 
φτ στή Νεοελληνική, σκέφτομαι, φτωχός, φτύνω, κ.ά. Άναζητήθηκε γι’ αύτό άλλη 
έτυμολογία. Πρώτος ό Δ. Βερναδάκης έσχέτισε τή λέξη μέ τό κοίτη = τόπος 
γιά πλάγιασμα, ύστερα, σκοπιά στρατιωτική, βίγλα καί κοιτάζω = επιβλέπω. Μέ 
τή σημασία αύτή τό έχει ό Εύστάθιος. 'Υστερώτερα ό Φ. Κουκουλές στηρίχτηκε 
στή φράση «κοιτασμός τών προβάτων», άπό τήν οποία βγαίνει ή έννοια τού κοιτά
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ζω = ποιμαίνω, έπιβλέπω. «"Οταν τις τά άλογα ζώα όδηγή εις τον τόπον του κοι- 
τασμοΰ, καί τά επιβλέπει, τά φυλάττει».

Διαφορετικά ερμηνεύει ό Α. Χατζής (Άθηνά, 41, 202). Άπό τήν έννοια τής 
επαγρύπνησης του φρουρού ή φύλακα πού είχε τήν κοίτη του κοντά στο πράμα 
πού έπιτηροΰσε, πήρε το κοιτάζω τήν έννοια του έπιβλέπω, υστέρα παρατηρώ.

Τέλος καί ό Χατζ. — πού, γιά νά παρακάμψει τή δυσκολία τής άποβολής τού 
π (ή φ), είχε προτείνει τήν έτυμολογία: Κύπτω - έτάζω μέ συμφυρμό κυτ(τ)άζω- 
δέχτηκε τήν προέλευση τού κοιτάζω άπό τό κοίτη (Γλωσσ. ’Έρ. σ. 522-25).

Στήν Κύπρο (καί σέ άλλα μέρη τής Ελλάδος) λέγεται το κοίτη (προφ. τζ'οίτη) 
καί κοιτάζω (προφ. τζ'οιτάζω καί τζ'οιδκιάζω)=πηγαίνω στήν κοίτη, κουρνιάζω 
(ιδίως γιά τις όρνιθες).

Ξυπάζομαι (ή ξυππάζομαι, όπως ακούεται στήν Κύπρο). Πρώτα έτυ- 
μολογήθηκε άπό το άρχ. έξιππάζομαι, πού δεν παρουσιάζει καμμιά φωνητική δυσκο
λία. «'Ομοιάζει, λέει ό Χατζ., όπως τό έν ώόν τώ έτέρω.» 'Η άπορία. όμως, 
ύπήρχε πώς, άπό τή σημασία: έξέρχομαι, προτρέχω έφιππος, πού είχε το έξιππά- 
ζομαι, θά έβγαινε η σημασία τού ξαφνιάζομαι (παίρνω άπάνω μου, περηφανεύομαι, 
ύστερώτερα). "Ισως τό ότι τό άλογο (ό 'ίππος) εύκολα ξαφνιάζεται έκαμε νά ύπο- 
τεθή ως δυνατή ή σημασιολογική μεταβολή, όπως καί ή έννοια τού περηφανεύομαι, 
διότι «ό ίππος είναι ύπερήφανον ζώον». Ό I. Σταματάκος στο λεξικό του προτιμά 
τήν έτυμολογία αύτή καί τή γραφή ξιππάζομαι. Καί ό Ψυχάρης (Γραμματ. τόμ. Γ' 
σελ. 263 δεν πείσθηκε όλότελα οτι δέν έχει σχέση μέ τό έξιππάζομαι)

'Η έρευνα όμως τών κειμένων καί τών ιδιωμάτων, άπαραίτητη γιά τήν έτυμο
λογία, άπέδειξε ότι τό ξυπάζομαι έχει άλλη προέλευση. Σέ μεταγενέστερα μεσαίων, 
κείμενα βρίσκομε: Άκροεξύ σπάζε, στον Γλυκά, 51, 172, έξυσπασμ έ
ν ο ς στο θρήνο τής Κωνσταντινουπόλεως καί σέ ποίημα έπιγραφόμενον ’Απολλώνιος 
ό έν Τύρω: Ό δάσκαλος τής γιατρικής άνοιξε τήν κασέλα, τήν ώραν έξυσπάστηκε ως 
ως είδε τήν κοπέλα. «Καί (δ)ής μακρύ καί ξεσπαστή ς», σέ Δημοτ. Τραγ. 
τής Καρπάθου. Στήν Κάρπαθο λέγεται τό ρ. ξεσποΰμαι = ξαφνιάζομαι καί άξεσπα= 
ξαφνικά, στήν Κύπρο ά ξ υ π π α. Στήν Κώ έπίσης, όπως καί σέ άλλα μέρη, λέγεται 
έξυσπάστηκα. Οί μορφές αύτές οδηγούν στήν προέλευση τού ξυπάζομαι άπό τό 
έκ-συ-σπώμαι, έξ(σ)υσπάσθην - έξυσπάζομαι (τό σ ξεπέφτει άπό άνομοίωση). 
Άπό τό έξυσπάστηκα έγινε μέ δεύτερη άνομοίωση (ξ = κσ - σ) έξυπάστηκα. Στήν 
Κύπρο άκολούθησε δίπλωση — έξυππάστηκα, ξυππάζομαι.2 Άπ’ αύτο καί το 
έπιρ. άξυππα = ξαφνικά, γρήγορα.

Δώσε. Αντί τού ορθού δώσε βλέπομε κάποτε δόσε, ώς άν νά προήλθε άπο 
το άρχαϊο δός (τον άρτον ημών..... δός ήμϊν). Τή στιγμή όμως πού έχομε τόν άόρ. 
έδωσα (καί έδωκα), ή προστακτική του δέν μπορεί νά είναι άλλη άπό τό δώσε (μέ ω), 
όπως έστρωσα - στρώσε, άπλωσα - άπλωσε.

Δυσκολία μέ τήν όρθογρ. τών χρόνων τού δίδω - ομαι είναι ότι οί παθητ. χρόνοι 
- έδόθην - δόθηκα, δεδομένος - δοσμένος γράφονται μέ ο, ένώ οί ένεργ. - έδωσα, θά 
δώσω κλπ. γράφονται μέ Ω.

Τώρα, έχομε καί λέξεις πού ή συνήθεια έχει καθιερώσει άπό καιρό γραφή οχι 
σύμφωνα μέ τήν έτυμολογία τους ή ή διαφορά στη γραφή παρατηρείται ήδη καί στήν 
άρχαία.

Γκιόνης. Συνηθισμένη γραφή (καί στά λεξικά) είναι γκιώνης. 'Υπέ- 

θεσαν στήν άρχή ότι τό όνομα πλάστηκε άπό τή φωνή του. Κατά τήν παράδοση 
ήταν πρώτα άνθρωπος, πού άθελά του σκότωσε τον άδελφό του Άντώνη, καί τόν 
κλαίει φωνάζοντας «Ντών, Ντών». 'Η λέξη όμούς είναι άρβανίτικη (γι’ αύτό καί 
δέν τήν είχαμε στήν Κύπρο) g/oη καί ό Ν. Άνδριώτης στο Έτυμολογ. Αεξικό του 
γράφει τό «ρομαντικό πουλί)) γκιόνης. Τή λέξη τή ξέρομε άπό ποιήματα καί άπό 
τήν παροιμία: «Γκιόνης λάλησε, άνοιξη μύρισε». Στήν Κύπρο ό γκιόνης λέγεται 
θ ο υ π ί ν, άρχαία λέξη θωπείον 3 (Λεξ. Αίντελ - Σκότ, παράρτημα, άπαντά 
στις Κυρανίδες Βίβλους τού Α' ή Β' μ.Χ. αί.). ’Έχομε έδώ καί τήν παροιμία:

«Μέν σου γελάσει τό θουπίν καί τό χ'ελι(δ)ονάκ'ιν.
’Άν δέν λαλήσει ό τζίτζικας (ή ζίζιρος) (δ)έν έν’ καλοκ'εράκ'ιν».

Κλοτσώ (κλότσος, κλοτσιά). Συνηθιζόταν ή γραφή κλο^τσώ - κλώτσος, 
κ έτσι γράφουν άκόμα μερικοί.

'Η λέξη κλότσος είναι ’Ιταλική (ϋα1εϊο=λάκτισμα, τό λ μετατίθεται όπως 
καί στο κάλτσα - κλάτσα) "Ισως γράφτηκε κλώτσος, κλωτσώ κατά κάποια άναλογία, 
κλώστρος, κλώθω, κλωστή). Μέ τό κλωστή συνδέθηκε τό κλότσος άπό τήν άρχή 
τών παραμυθιών:

Κόκκινη κλωστή δεμένη 
στήν άνέμη τυλιγμένη, 
δώσ’ την κλότσο νά γυρίσει 
παραμύθι ν’ άρχινήσει.

Στήν Κύπρο τό κλότσος σχετίστηκε μέ τό κλώσμα (στρίψιμο), «άκόμα τούτον 
τόν κλότσον καί φτάννομεν στο χωρκόν».

Κ τ ί ρ ι ο ν (χτίριο). Μέ ι ήταν ή συνηθισμένη γραφή, όταν οί φιλόλογοι άνε- 
κάλυψαν τό εύκτήριον = παρεκκλήσι, χτήρκα στήν Κύπρο (Άγ. Τύχωνας, 
Γεράσα, Σ. Μεν. Τόπων, σελ. 371) λέγονται έρείπια μικρών έκκλησιών. Προ- 
τάθηκε τότε ή γραφή κ τ ή ρ ι ο ν, πού ύπεστήριξε ό Χατζηδ. καί υιοθέτησε ή 
Ακαδημία. 'Η σύμπτωση όμως—φωνητική καί σημασιολογική—τού «κτίριον» 
μέ τό κτίζω (κτίσμα) ήταν τόσο στενή, ώστε νά παραμερισθή τελικά ή σχέση μέ τόν 
«αγιασμένο» γονιό του, τό εύκτήριον, καί νά έγκριθή τελευταίως καί άπό τήν Ακα
δημία ή γραφή μέ ι. Έτσι, κτίριον, κτιριακός θεωρούνται σήμερα σωστά.

Μπίρα, άπό τό Ίταλ. birra. Γράφτηκε, ωστόσο, μπύρα (μέ έπίδραση 
ίσως τού ζύθος), ένώ πρέπει νά καθιερωθή τό σωστό μέ ι, πού είναι καί πιο άπλό.

Στριφνός. Άπό τήν άρχαία μάς παραδίδονται στριφνός=τραχύς, στερεός, 
σφιχτός καί στρυφνός = στυφός, δριμύς, τραχύς, αύστηρός. "Υστερα έν’ άπ’ αύτά 
πήρε τή σημασία τού: δύστροπος (άνθρωπος) ή δυσνόητος -ον (ύφος, κείμενο). 
Επειδή στή Ν. Έλλην. έχομε τό στριμμένος (άνθρωπος) = διεστραμμένος, 
δύστροπος (τό στριμμένος άπό τό στρίβω, στρίφω άντί στρέφω), μπορεί νά προτι- 
μηθή τό στριφνός (μέ ι). ’Έτσι τό γράφουν ό Παπανοΰτσος, Κακριδής καί άλλοι 
φιλόλογοι. Φυσικά καί στρυφνός (μέ υ) δέν είναι λάθος. Τό στ ρ υ μ ώχν ω =

3) Σωστότερα, ίσως, θωπίον, ύποκοριστικό τοϋ μή παραδεδομένου * θώπος ή θωπός. Στήν Κύπρο 
λέγεται καί θούπος (πού μοιάζει μεγεθυντικό τοΰ θουπίν). Τό θωός — είδος πουλιού τού Ησυχίου 
πιθανόν νά είναι θωπός. 2) Πρβλ. άππωσα, άππώννω άπό τό άπωσα (του άπωθώ).
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συμπιέζω, συνωθώ κλπ. μέ υ (άπό τό στρύμος ή στρύμοξτοΰ 'Ησυχ. = ξύλο γιά 
τήν εκλιψη.

Χλομός (τά λεξικά έχουν καί τις δυο γραφές: χλομός καί χλωμός. Γρά
φτηκε χλωμός κατά τό χλωρός (χρώμα, ωχρός), ένώ έτυμολογικώς συνάπτεται προς 
τό φλόμος. 'Η έτυμολογία του «βασάνισε» τόν Χατζηδ. (Γλωσσ. Έρ. σελ. 612), 
πού έξήγησε τελικά ότι άπό τό ούσ. φλόμος (τό φυτό βέρβασκος) έγινε τό έπιθ. φλο- 
μός καί άπ’ αύτο τό χλομός. Φλομός (καί φλομιάρης καί φλομώνω) λέγεται άκόμα 
στή Σύμη καί στή Σκύρο.

Χνότο, τά χνότα (Στά λεξικά μέ ο καί ω) = ή άπόπνοια τού στόματος, 
ή άποφορά. Ό Χατζηδ. (Γλωσσ. Έρ. 609 κ.έ.) πραγματεύεται έκτενώς τήν προ
έλευσή του άπό τό άτμος - άχνός - άχνότη. ’Αναφέρει έκεϊ καί το Κρητ. ρήμα χνο- 
τίζει, έπί τού δυσώδους κρέατος, ψαριού (σ. 613). Στήν Κύπρο έχομε χ ν ο τ ά ή 
γνοτά = (μυρίζει άσκημα), πού ό Σ. Μεν. τό έτυμολογεϊ άπό τό έ κ-ν ο τ ί ζ ε ι,= 
σταλάζει, στάζει, έξιδρώνει, κάνει ύγρασία (ό τοίχος, τό σταμνί). Άπό τήν έννοια 
αύτή βγαίνει καί ή έννοια τού μυρίζει (μούχλα).

Στήν Κύπρο έχομε έπίσης καί γνομή ή νομή = άποφορά, πού μπορούν 
νά σχετισθοΰν μέ τό ρ. γνοτά.

’Ανάλογο μέ τό γνοτά έχομε καί τό άναδκιά (άναδϊώ καί άναδκιώ). Ίοΰ 
Μάρτη τά συνάματα (ή συνάλευρα) τον Μάν άναδϊούσιν. (Παροιμία, βλ. Ν. Κυρ., 
Μάρτιος, 19, σελ. 269). Καί στήν Ελλάδα: ά ν α δ ί ν ω = έκπέμπω ύγρασίαν, 
οσμή ή δυσοσμία καί ούσ. ά ν α δ ο σ ι ά (ή άνεδοσιά) = ή άναδιδομένη ύγρασία, 
οσμή, ιδίως κακή. Άναδερός = ύγρός, άπ’ αύτό ή άναρή = μυζήθρα. Καί εν’ 
άλλο ρήμα έχει τή σημασία τού έξιδρώνω, κάνω ύγρασία, τό άζουδκιώ ή άν α- 
ζ ο υ δ κ ι ώΦ τό σταμνίν, τό χωράφι, ό τοίχος άζουδκιά. Τό χωράφι πού έχει ύγρα
σία λέγεται, κατά τόν Ά. Πανάρετο, ν ε ζ ο υ ρ τ ί ν.

Τό άζουδκιώ πιθανώτατα προήλθε άπο τό Ίταλ. esudio (Λατ. exsudo) = 
έξιδρώνω.

Καλά βοηθήματα γιά τούς φιλολόγους στήν έτυμολογία καί ορθογραφία τής Ν. 
Ελληνικής είναι (α) τού Ν. Άνδριώτη: Ετυμολογικό λεξικό τής Νέας Ελληνικής 
καί (β) τού Π. X. Δορμπαράκη, Έτυμολογυκόν λεξικόν τής Έλλην. Γλώσσης 
(έκδ. Σιδέρη).

ΚωΝΣΤ. Α. ΠΙΛΑΒΑΚΗΣ

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΣΑΡΑΝΤΑΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ

Τό διάλογο τής Κύπρου μέ τόν Πέτρο Βλαστό ξεκίνησε άπό τούς πρώτους ό 
Γλαύκος Άλιθέρσης. Τούτοι οί πνευματικοί διάλογοι τρέφουν τό πνεύμα μά προπαντός 
προβάλλουν κάποια γενικώτερα πνευματικά συμφέροντα καί γνωρίζουν σ’ εύρύ- 
τερο χώρο τόν τόπου σου. Εξάλλου οί πνευματικοί διάλογοι γεννούν τις φιλίες 
καί τις συνεργασίες, ξεχωριστά άπαραίτητες σήμερα.

Ό Γλαύκος Άλιθέρσης μέ ιδιαίτερο ποιητικόν παλμό καί μέ κάποιο έξομο- 
λογητικό ύφος στή μελέτη του «Ό ποιητής Πέτρος Βλαστός» (Κυπριακά Γράμμα
τα, Α', 1935, σελ. 565) μάς γνωρίζει τόν ποιητή καί γλωσσικό μαχητή, τόν 
τρίτο στή σειρά των μαχητών τής γλώσσας, μας εισάγει στά μυστικά τής παρνασ- 
σιακής ποίησής του, έπιστρατεύοντας ταυτοχρόνως γνώμες ύπευθύνων στά νεο
ελληνικά γράμματα.

Επιστολές τού Πέτρου Βλαστού ύπάρχουν σήμερα άρκετές στά συρτάρια πολ
λών Κυπρίων (Ά. Ίντιάνου, Ά. Περνάρη, Μιχ. Πίσσα καί άλλων). Ό Ά. Ίντια- 
νος δημοσίεψε στά «Κυπριακά Γράμματα» (τόμ. Στ', 1941, σελ. 73) έξη έπι- 
στολές του άπό τό ’Αρχείο τού περιοδικού όταν πέθανε ό ποιητής άντί γιά άλλην 
έπιμνημόσυνη έκδήλωση. Στά χέρια μου κρατώ σαράντα τρεις έπιστολές του σταλ
μένες στό Γλαύκον Άλιθέρση. ‘Η δημοσίευσή τους έξυπηρετεί διπλό σκοπό: πρώ
τον μάς διαφωτίζει πάνω σέ κάποιες άνησυχίες καί γνώμες τού Πέτρου Βλαστού 
καί δεύτερον μάς άποκαλύπτει κάποιες ένέργειες καί σκέψεις τού συμπατριώτη 
μας Γλαύκου Άλιθέρση.

Πιό κάτω δημοσιεύω τις έπιστολές αύτές. Στό τέλος καταχωρώ μερικές 
άπλώς διαφωτιστικές πληροφορίες. Τις πληροφορίες είτε τις πήρα έγγράφως άπό 
τόν Γλαύκο Άλιθέρση δταν ζουσε, είτε τις βρήκα άπό προσωπικήν άναζήτηση.

Σέ σχήμα προθύστερο δίνω έδώ τό τί γράφει ένα δελτάριο τής συζύγου τού 
Βλαστού, κόρης τού Άλ. Πάλλη, πού άνάγγελλε στόν Άλιθέρση τήν τελευταία 
θανατηφόρα πιά νόσο τού μεγάλου δημοτικιστή.

Κάρτ - ποστάλ

13 Fulwood Park
Liverpool 17

Ο άντρας μου σας ευχαριστεί πολύ για το καλό σας γράμμα και σας εύχεται 
(δυσανάγνωστο) για το 1941. Δεν μπορεί να σας γράψει ο ίδιος δυστυχώς γιατί 
είναι άρρωστος.

Αλίζα Βλαστού
22.2.1941
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Β) ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ Π. ΒΛΑΣΤΟΥ

1 (χειρόγραφη)
Pèlerin - Palace

Mt - Pèlerin s. Vevey, le 25)5)34 
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Τα διάφορά-σας βιβλία που είχετε τη μεγάλη καλοσύνη να μου στείλετε, με 
πρόφτασαν εδώ μόλις σήμερα. Τ’ ονομά-σας και το έργο-σας το ξέρω κιόλας από 
παλιά γνωριμιά, μα τώρα που το έχω ολάκερο μπροστά-μου θα μπορέσω να εχτι- 
μήσω την άξία-του πιο βαθιά καί πιο πλέρια. Ο στίχος-σας και δύναμη παραστατική 
έχει, και τη χάρη που σφίγγει τον ψιλοδούλεφτο χαλκό, και το μέτρο το μνημονικό 
κι αχάλαστο. Καταλαβαίνετε — αφτό που τόσοι και τόσοι το ξεχνούνε σήμερα — 
που του ποιητή η δουλιά είναι το αιώνιο κι όχι τα καινούργια και τα περαστικά. 
Ο τίμιος ποιητής παντού και πάντα γύρεψε την ομορφιά κι όχι το καινούργιο. Γιατί 
το καινούργιο έχει κάποια φωνακλάδικη ασκήμια ως που να το απαλύνουν κι αφτό 
τα χνούδια του καιρού.

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Π. Βλαστός

2 (δακτυλογραφημένη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 17

19)7)1934
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Έλαβα το γράμμα-σας και χάρηκα να μάθω πως δεν είσαστε φίλος του Κα- 
βάφη. Μα ο Καβάφης δεν είναι παρά ένα μικρούτσικο έπιφαινόμενο μέσα στην 
κατάντια την εγκεφαλική που δέρνει και την Ελλάδα και την άλλη Εβρώπη. Η 
άρνηση και το σπάσιμο της φόρμας. Κάλιο η βουβαμάρα αν η ψυχή δεν έχει πια 
τίποτα να πει.

Διάβασα τα ποιήματά-σας και μου άρεσαν. Σημειώνω μερικά που μου έκαναν 
ξεχωριστή εντύπωση. Ένα δειλινό, Στην αρχαία Ελλάδα, Στη 
γιαγιά μου, Στη μητέρα, το δέφτερο και τρίτο σονέτο της Ε ύ a ς. 
Και στα Κρινάκια τα τετράστιχα που είναι στα κατεβατά 25 και 30. Ξέρετε 
την αξία της απλότητας και του λιτού στίχου. Κατεβαίνετε στην καρδιά χωρίς 
ρητορικές σκάλες και μας λέτε τα λόγια που ξεχνούμε να τα ξεστομίσουμε γιατί 
είναι ίσια ίσια το χρώμα της ψυχής-μας.

Τιμή-μου να γράψετε κριτική για την Αργώ. Ελπίζω να τυπωθεί η μελέτη 
σας. Κατά τη δική-μου γνώμη (μα κανένας δέν τήν παραδέχεται) τα Στερνά 
Λόγια είναι το καλίτερο πράγμα που κατάφερα ποτές-μου. Υποθέτω πως οι 
περισσότεροι το φοβούνται αφτό το ελεγείο γιατί φαντάζουνται πως είναι προ
σωπικό κι εφήμερο στηθοκόπημα. Κάθε άλλο. Μοναχά για τα πιο αιώνια πρά
ματα μιλώ κει μέσα. Μα ίσως γι’ αφτό δεν έπιασε τόπο. Είναι δύσκολο ποίημα 
κι ολότελα αντιελληνικό.

Στή σελίδα 180 μπορείτε, αν θέτε, να διορθώσετε τον ακόλουθο στίχο: 
γυμνολιθιές, την κουρνιαχτόδαρτη Αθήνα, 

σε τούτο’
Κάστρο, Λυκόβουνα, σκονόδαρτη Αθήνα.

Ξέχασα να σας πω παραπάνω πως διάβασα και τα διηγήματά-σας. Έχουνε 
δύναμη και κάμποση παρατηρητική αλήθεια. Μα τα βρίσκω πολύ σκληρά. Δεν 
ξέρω γιατί μα δε μου πολυαρέσει η φρίκη. Το ξέρω πως τέτια είναι η ψυχοστασιά 
της συγκαιρινής-μας τέχνης, μα υποψιάζουμαι πως είναι το φρικιαστικό αφτό γούστο 
είδος ξολομόγηση αδυναμίας.

Για τις πηγές της Χρονολογίας του Σασούν και του Ξαναγυρισμού 
του Μπρουκ φοβούμαι πως δεν μπορώ να σας φωτίσω θετικά. Άμεση συγγένεια 
με πιο παλιά ποιήματα δεν καταφέρνω νά ξετρυπώσω μήτε να θυμηθώ. Μα, καθώς 
το ξέρετε κιόλας, δεν υπάρχει ποιητής που να μην αντιλαλεί τους προδρόμους-του, 
ποιούς λίγο, ποιούς πολύ. Μήτε που έχει σημασία από που παίρνει τις ιδέες-του. 
Του Ben Jonson το Drink to me with thine eyes only είναι παράφραση από αρχαίο 
ελληνικό ποίημα· το ίδιο και του Goethe το (δυσανάγνωστο). Και τα δυο θα μείνουν 
από τα καλίτερα που γράφτηκαν ποτέ. Μη σκοτίζεστε για τις αρχές. Τα τέλη 
να κοιτάζετε.

Δεν ξέρω αν έχετε τα Συνώνυμα και συγγενικά. Αν όχι, να μου 
επιτρέψετε να σας προσφέρω ένα αντίτυπο. Μου λέτε.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Π. Βλαστός

Δεν ήξερα πως ο Καμπάνης είχε γράψει για την «Αργώ». Που και πότε;

3 (δακτυλογραφημένη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 17

15)10)1934
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Σας είχα γράψει στήν Αθήνα όπως μου είχατε παραγγείλει, μα έλαβα το 
γράμμα μου από το ταχυδρομείο. Υποθέτω κάποια παρεξήγηση θα έγινε αν και 
είχα βάλει τη σύσταση που μου είχατε δώσει.

Εσώκλειστο βρίσκετε το γράμμα-μου. Ελπίζω να σας βρει τούτη τη φορά 
χωρίς δυσκολία.

Το καινούριο-μου βιβλίο για το γλωσσικό ζήτημα τυπώνεται τώρα. Ελπίζω 
νά βγει πριν τα Χριστούγεννα.

Με φιλία,
Π. Β.

4 (δακτυλογραφημένο)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 17

5)11)1934 
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Χάρηκα που έλαβα το γράμμα-σας. Και σας χρουστώ χάρη για το φυλλάδιο 
της Νέας Ζωής που είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε. Πολύ με διασκέ
δασε η κριτική του Καμπάνη. 'Οσο περισσότερο με αποδοκιμάζουνε μυαλά σαν 
του Καμπάνη, τόσο παραπάνω είμαι βέβαιος πως πρέπει να έχω δίκιο. Γράφει 
και συλογίζεται σαν εφημεριδογράφος.

Σας στέλνω σήμερα ένα αντίτυπο Συνώνυμα και Συγγενικά. 
Λυπούμαι που δεν έχω πια κανένα δεμένο αντίτυπο να σας στείλω. Ελπίζω να 
μη σας πειράζει που είναι άδετο.
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Ο Νιρβάνας το παρατράβηξε λιγάκι με το σεβαστός. Δεν υπονοεί πάντα 
την προχωρημένη ηλικία. Σα λέμε ένα σεβαστό ποσό δέν κάνουμε λόγο 
καθόλου για την ηλικία-του.

Περιμένω ανυπόμονα το βιβλίο-σας για τον Καβάφη. Ελπίζω να τον ξετινά
ξετε γερά. Σας είχα στείλει, θαρώ, το άρθρο-μου για τον Καβάφη που τυπώθηκε 
στην Ιδέα.

Δε θυμούμαι αν κιόλας σας το έγραψα πως τυπώνω τώρα ένα βιβλίο για το 
γλωσσικό ζήτημα. Ελπίζω να βγει σε δυο τρεις μήνες. Αν αποφασίσετε να γρά
ψετε μελέτη για τη δουλιά-μου, καλό θα είτανε να περιμένετε να διαβάσετε 
κι αφτό-μου το έργο.

Με φιλικά χαιρετίσματα, 
Π. Βλαστός.

Y·Γ.—ηέχασα να σας πω παραπάνω πως από τότε που τύπωσα τά Σ υνώνυμα 
έχω μαζέψει κάπου 20,000 καινούριες λέξεις που έπρεπε κι αφτές να βρουν 
τον τόπο-τους κει μέσα. Με τον καιρό θα μαζεφτούν κι άλλες πολλές λέξεις. 
Χρειάζεται πελώρια δουλιά για να γίνει το λεξικό της κοινής δημοτικής.

5 (χειρόγραφη)
Woodlands

Fulwood Park.
Liverpool 1 7

1)1)35 
Φίλε κ. Αλιθέρση,

' Ελαβα σήμερα — πρωτοχρονιάτικο μπουναμά — το βιβλίο-σας για τον Κα
βάφη και σας ευχαριστώ πολύ που με θυμηθήκατε. Το διάβασα αμέσως και το 
βρήκα πολύ καλό. Τον ξεσκεπάζετε τον άθλιο έτσι που του αξίζει. Σταθερή 
και σωστή ανάλυση κ’ ελπίζω πια τελειωτική. Με το δικό-σας και του Μαλάνου 
το βιβλίο δεν έπρεπε πια να μπορέσει να σηκώσει κεφάλι ο Καβάφης, μήτε ο 
καβαφισμός.

Δε λέω περισσότερα γιατί ξέρετε κιόλας τη γνώμη μου για τον Καβάφη.
Το βιβλίο-μου για το γλωσσικό ζήτημα τυπώνεται μα δεν πάει γλήγορα. Ελ

πίζω να βγει το Φλεβάρη, ίσως το Μάρτη.
Χρόνια πολλά και καλά.

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Π. Βλαστός

6 (δακτυλογραφημένο)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 17

7)1)1935 
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Σας ευχαριστώ για το γράμμα-σας των 24 που μόλις σήμερα έφτασε. Για το 
Καβαφικό-σας βιβλίο-σας έχω γράψει κιόλας. Σωστές αλήθειες, κι ας βουρλί- 
ζουνται οι κριτικοί της Αθήνας (και μερικοί της Αγγλίας).

Χάρηκα που σας άρεσαν τα Συνώνυμα. Είναι η πρώτη πέτρα. Με τον 
καιρό ελπίζω να βγάλω δέφτερη έκδοση που να είναι αλήθεια καλή. Μα θα πε
ράσουνε χρόνια. Στο μεταξύ παρατηρώ πως τά καινούρια λεξικά βασίζουνται πο
λύ συχνά στο δικό μου (του Δημητράκου, που έχει όμως και κάμποσο καινούριο 
υλικό). Ως και τα γλωσσάρια που βάζουν κάποτε μερικοί στο τέλος του βιβλίου- 
τους φαίνουνται να σπούδασαν τα Συνώνυμα (π.χ. η θεία Κωμωδία του 
Καζαντζάκη). Δεν παραπονιούμαι, το ενάντιο χαίρουμαι.

Σας χρουστώ χάρη για τις καινούριες λέξεις που μου στέλνετε. Παρατηρώ 
πως οι πιο πολλές είναι κυπριώτικες. Είναι φυσικά μεγάλη βοήθεια να ξέρει 
κανείς όλες τις διαλεχτικές παραλλαγές κάθε λέξης. ' Εχω μαζέψει κάμποσες 
τέτιες. Δεν έχω όμως σκοπό να παραδεχτώ στο λεξικό-μου παρά τις κοινές δη
μοτικές λέξεις για τους λόγους που ξήγησα κιόλας στον πρόλογο. Οπου χρειά
ζεται θα γίνει βέβαια εξαίρεση για τις διαλεχτικές λέξεις που μας δίνουν κάτι 
καινούριο που λείπει από το λεξιλόγιο της κοινής.

Στα στόματα του φυτόκοσμου και του ζωόκοσμου το ζητημα είναι κάπως δια
φορετικό. Πολλά φυτά (και μερικά ζώα) δεν έχουν όνομα στην κοινή δημοτική. 
Τότε είναι ανάγκη να βάλουμε στη σειρά τις περισσότερες διαλεχτικές λέξεις που 
υπάρχουνε για το ίδιο φυτό ή ζώο, και να περιμένουμε να δούμε ποια θα νικήσει 
και θα παραγκωνίσει τις άλλες.

Τα Κυπριακά Γράμματα τα λαβαίνω κιόλας· έτσι δεν είναι ανάγκη 
να γράψετε.

θα προτιμούσα να τυπωθεί σ’ αθηναίικο περιοδικό το άρθρο που λέτε να 
γράψετε για τη δουλιά-μου γιατί μου φαίνεται πιο πιθανό να διαβαστεί από πε
ρισσότερους ανθρώπους στην Αθήνα. 'Οσο καλά κι αν είναι τα Κυπριώτικα 
Γράμματα, δεν πιστέβω να έχουνε μεγάλη κυκλοφορία στην Αθήνα. Μα φυ
σικά πρέπει να κάνετε αφτό που σας φαίνεται πιο σωστό και πιο κατάλληλο.

Σας έφκουμαι και γω χρόνια πολλά κι αλύπητα.
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Π Β

7 (δακτυλογραφημένη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 1 7

23)1)1935
Φίλε κ. Αλιθέρση,

' Ελαβα το γράμμα-σας των 8 και βλέπω πως γράψατε του κ. Χάρη για το 
άρθρο-σας. Ελπίζω να το δεχτεί γιατί η Νέα Εστία είναι δίχως άλλο το πιο 
καλό περιοδικό που βγαίνει στην Αθήνα.

Μου γυρεύετε βιογραφικά καθέκαστα. Δεν έχω ιστορία. Όμως αν θέτε με
ρικές χρονολογίες, ορίστε. Γεννήθηκα στην Καλκούτα στα 1879. Αναθράφηκα 
στην Αθήνα, και πήρα δίπλωμα νομικής από το Πανεπιστήμιο. Στα 1900 μπήκα 
στους Ράλληδες, κι απο το 1901 ως τα 1919 δούλεψα στις Ιντίες. Ύστερα ήρθα 
στο γραφείο του Λίβερπουλ όπου ξακολούθησα νά δουλέβω ως στο τέλος του 1928. 
Τραβήχτηκα τότες από τη δουλιά.

Σας στέλλω ένα αντίτυπο της μετάφρασης που είχε γίνει γαλλικά του 
Ήσκιου της συκιάς, θα βρείτε στον πρόλογο του Ρουσέλ κι άλλα μερικά 
βιογραφικά που ίσως σας χρησιμέψουν. ' Εχει μερικά λάθια, μα τα σημείωσα.

Τι προτιμώ στη φιλολογία; 'Ολα τα καλά, απ’ όπου κι αν είναι κι όποιας 
εποχής. Έχω ξεχωριστή αγάπη για την Παλαιά Διαθήκη (το εγγλέζικο κείμενο 
κι όχι το ελεεινό, των Εβδομήντα), τη Χαλιμά, τον Αριστοφάνη, τους μεγάλους 
λυρικούς της Αγγλίας (σ’ αψτούς μετρώ και το Skakespeare), τον Charles Lamb, 
το Sir Thomas Browne, το Villy. Δεν πολυκάνω χάζι τους γάλλους λυρικούς μα 
συμπαθώ τον Alfred de Vigny. Μα περισσότερες πληροφορίες για τις φιλολογικές- 
μου γνώμες θα βρείτε στο βιβλίο που τυπώνεται τώρα.

Διαβάζω πολλά ιστορικά έργα και αρκετά επιστημονικά και κριτικά. Τα ρο- 
μάντσα τα βαριούμαι, μάλιστα τα φραντσέζικα. Προτιμώ να διαβάσω καμιά δο
λοφονία αστυνομικού ρομάντσου (όταν το μυαλό-μου χρειάζεται ξεκούρασμα). 
Σιχαίνομαι τον κινηματογράφο.
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Φωτογραφία δεν έχω παρά μια που έτυχε να κάνω τις προάλλες για χωρατό. 
Δεν είναι πετυχημένη, μα θα κάνει. Σας τηνε στέλνω χωριστά γιατί παραείναι 
μεγάλη για να μπει σε συνηθισμένο φάκελλο.

Πολύ χάρηκα που το βιβλίο-σας για τον Καβάφη έπιασε τόπο στην Αθήνα. 
Κάνατε καλή δουλιά.

Μας βγήκε τώρα κ’ ένας καινούριος ποιητάκος (Μάτσας) που ανακατέβει κι 
αφτός την καθαρέβουσα με τη δημοτική και που προσπαθεί να μιμηθεί την εγγλέζικη 
ποίηση. Είναι, θαρώ, τσιράκι του Ντώκινς. Αν καμιά ώρα σας περάσει από το 
χέρι, μπορείτε να του τραβήξετε κι αφτουνού ένα μπερντάχι να συχάσει.

Ο αδερφός-σας δε φανερώθηκε ακόμα. Υποθέτω θα έλειπε τώρα με τις γιορτές.
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Π. Βλαστός

8 (αντίγραφο)

Woodlands
Fulwood Park

Liverpool 17
5)4)35

Φίλε κ. Αλιθέρση,
Σας ευχαριστώ για το γράμμα-σας και τα συμπονετικά-σας λόγια. Μεγάλος 

ο χαμός γιατί ο γέρος δούλευε ακόμα και το μυαλό-του είχε μείνει ολοζώντανο. 
Το κορμί κουράστηκε κι αποκοιμήθηκε. Περιμένω ανυπόμονα να δω το άρθρο-σας 
στα Κυπριακά Γράμματα. Βλέπω δεν περιμένατε να διαβάσετε το καινούργιο-μου 
βιβλίο. Τ’ ομολογώ όμως πως παραάργησε να βγει. Υποθέτω θα λάβατε το αντί- 
τυπό-σας τούτες τις μέρες.

Με πολλή φιλία, 
Π. Βλαστός

9 (δακτυλογραφημένη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 1 7

18)6)1935
Φίλε κ. Αλιθέρση,

'Ελαβα χτες τα Κυπριακά Γράμματα και διάβασα τη μελέτη-σας. Μου 
είναι δύσκολο να πω τίποτα γιατί σωριάζετε τόσους επαίνους απάνω-μου που δε 
μου μένει παρά να σας κάνω τους τεμενάδες-μου και να κοκινίσω ντροπαλά. Πως 
καταλάβατε καλά τον κύριο σκοπό της ζωής-μου περιττό νά σας το πω. Μακάρι 
να μας ακολουθούσαν κι άλλοι για να χτίσουμε την αναγέννηση που χρειάζεται ο 
ελληνισμός. Μά φοβούμαι πως σήμερα πια μείναμε λιγοστοί και παραγκωνισμένοι. 
Τα μυαλά της Αθήνας λαχταρούν ησυχία, καλοπέραση κι αφτοκαμάρι. Τα δύσκολα 
ζητήματα και τα ηρωϊκά καταπιάσματα δεν τα θένε. Πονηρέβουνται με την αλήθεια 
και προσκυνούν τη βολή. Εμείς είμαστε γι’ αφτούς οι τρελοί που βγαίνουν το 
μεσημέρι και τριγυρνούν τα καλοκαιριάτικα βουνά. Κάλια το υπνάκι στο φρέσκο, 
σου λέει ο άλλος. Τι μιζέρια !

Σας άρεσε, βλέπω, και η Διγλωσσία. Δεν τους άρεσε όμως στην Αθήνα. 
Για να την πνίξουνε καλά δεν την αναφέρουν καν. Όσο ξέρω, κανένα περιοδικό 
δε μίλησε για το βιβλίο αφτό. Μοναχά σε μια φημερίδα έγινε κάποιος λόγος, 
με τη συνηθισμένη διπροσωπία. Γερό βιβλίο, μα γυρέβει αδύνατα πράματα. Εμείς 
ξέρουμε τη δουλίτσα-μας κι ας-τονα να λέει! Πέρασε η εποχή της γλωσσολογίας 

και της λογικής, θέμε κάτι να μας αποκαρώνει και να μας γελά, θέμε να 
ξεχνούμε.

Είναι να μην αηδιάζει κανείς; Μάλιστα σα βλέπει τους νέους νερουλιασμένους 
κι ακόκαλους.

Με φιλία 
Π Β

10 (δακτυλογραφημένη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 17

8)7)1935
Φίλε κ. Αληθέρση,

Σας εφκαριστώ για το γράμμα-σας των 28. Δεν ήξερα πως είχατε σκοπό 
να γράψετε και δέφτερο άρθρο στα Κυπριακά Γράμματα. Το περιμένω 
ανυπόμονα.

Του Σταματιάδη η βιβλιοκρισία στη Νέα Εστία αγγίζει μοναχά κάτι 
καθέκαστα γλωσσικά. Δεν μπαίνει καθόλου στην ουσία του βιβλίου. Σ’ ένα δυο 
από αφτά που λέει Θαρώ και γω πως έχει δίκιο, μα όχι βέβαια για τον όποιος. 
Καμιά γλώσσα δεν μπορεί να πάρει αντωνυμία από άλλη ξένη. Κι αφτό το 
ό όποιος πρέπει να είναι φτιαστή λέξη. Που και πότε όμως άρχισε δεν κατά- 
φερα ακόμα να το μάθω. Ρώτησα πολλούς και διάφορους ειδικούς, μα δε φαί
νεται να ξέρουν. ' 1 σως το βαστούνε και κρυφό.

Επήρεια και επηρεάζω. Υπάρχει και επιρροή και ε π ί p ρ ο ι α. 
Προτιμώ την επιρροή, μα τηνε γράφω μ’ ένα ρ, επιροή.

Ναι, ο κίνδυνος από τους σημερινούς «διανοούμενους» είναι χειρότερος κι 
από τον κατατρεγμό του δάσκαλου. Καμώνουνται πως είναι δημοτικιστές και γε
λούν τον κόσμον (ίσως, και τον εαφτό-τους). Μα η γλώσσα που γράφουν είναι 
ψεφτοψραντσέζικα περασμένα από το κόσκινο της καθαρέβουσας. Που και που 
βγάζουν κανένα «ν» για να μας κάνουν να πιστέψουμε πως γράφουνε δημοτική. 
Μα το ζήτημα είναι ζήτημα ψυχής πρώτ’ απ’ όλα, κι όσο το μυαλό-τους δε δου- 
λέβει διαφορετικά (που θα πει ρωμαίικα), μένουν κολημένοι στην ακαδημιακή 
παράδοση. Ξακολουθούν τους δασκάλους και τη βυζαντινή ψοφίοσύνη.

'Ελαβα το βιβλίο του Νικολαΐδη που είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε 
και θα το διαβάσω προσεχτικά.

Με φιλία,
Π Β

Στο Χρονικό του Μαχαιρά βρίσκεται η ακόλουθη φράση’ «τήν ξενιτείαν, ή 
π ο ί a εινε πολλά γλυκεία εις έκείνους όπου δέν τήν έγεύτησαν». Είναι φα
νερό πως το που είταν κιόλας η δημοτική λέξη στον καιρό-του. Κι όμως βάζει 
κείνο το ή π ο ί a που δείχνει πως προσπαθούσε να βρει κάτι πιο γραμματιζού
μενο από το συνηθισμένο που ή όπου.

11 (δακτυλογραφημένη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 1 Ί

1)8)1935 
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Έλαβα το γράμμα-σας των 23 και χάρηκα που τοιμάζετε τό άρθρο για τα 
πεζά. Συμπεραίνω πως δε θα τυπωθεί πριν από το Γενάρη.

Εσάς σας αρέσει η Διγλωσσία μα στην Αθήνα έχουν άλλες ιδέες. Μου 
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λεν πως μερικοί δημοτικιστές (παλιοί μάλιστα) βρίσκουν πως το βιβλίο είναι 
αντιαισθητικό και πως το ύφος έχει χάλια. Το τι γελώ!

Ο άδερφός-σας δε φανερώθηκε ακόμα. Υποθέτω θα είναι ντροπαλός. Μα 
ίσως να λείπει κιόλας. Τέτια εποχή τα Πανεπιστήμια είναι κλειστά κι ο κόσμος 
τραβάει στις εξοχές.

Πολλά χαιρετίσματα του κ. Μαλάνου, Παναγιωτόπουλου και των άλλων αφτου 
φίλων.
Ψ Μέ φιλία, 

I Β

12 (χειρόγραφη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 17

3)9)35
Φίλε κ. Αλιθέρση,

' Ελαβα το γράμμα-σας και το « Σ κέλεθρα» που είχατε την καλοσύνη να μου 
στείλετε, θα τόνε διαβάσω με την προσοχή που του αξίζει.

Το ψεγάδι του Κορδάτου είναι πως είναι φυλακισμένος μέσα σε μια στενή 
και μονόματη ιδέα. Έχει κι αφτή τη δούλεψή-της στην ιστορία, μα είναι μερική 
και μπερδεμένη με πολλούς άλλους παράγοντες. Ως τόσο έχει κάνει αρκετή καλή 
δουλιά ο Κορδάτος, μάλιστα σε καθέκαστα. Η φιλοσοφία-του όμως είναι λειψή. 
Και το ύφος-του δε βγαίνει από την παρακατινάδα.

Η «Νέα Εστία» τυπώνει τούτο το μήνα ένα-μου άρθρο που ίσως σας τραβήξει 
την προσοχή. Αγγίζει μερικά κοινωνικά ζητήματα.

Με φιλία, 
Π Β

13 (δακτυλογραφημένη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 17

24)10)1935
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Έλαβα το γράμμα-σας των 15 και χαίρουμαι που ξανάρχισε το σκολιό. Καλί- 
τερο πράμα από τη δουλιά δε γίνεται για τον άνθρωπο που έχει μέσα-του ζουμί. 
Μοναχά οι κουφιοκέφαλοι έχουν τη χάρη να ζούνε χαζέβοντας.

Ας ελπίσουμε πως το φύλλο της πρωτοχρονιάς θα έχει μέσα το άρθρο-σας. 
Καθώς καταλαβαίνω, τα Κυπριακά Γράμματα έχουν να πολεμήσουνε με
γάλο κατατρεγμό των καθαρεβουσιάνων.

Χάρηκα που σας άρεσε το άρθρο-μου στη Ν έ a Ε σ τ ί α. Το θέμα είναι πολύ 
μεγάλο και θα έπρεπε να γραφεί ολάκερο βιβλίο. Μα δεν είμαι αρκετά πεταλω
μένος για μια τέτια δουλιά.

Για το Νικολαΐδη προτιμώ να μη γράψω τίποτα. Πρώτα άπ’ όλα για να βγάλω 
γνώμη πρέπει πρώτα να τόνε μελετήσω κατάβαθα. Όσα δικά-του διάβασα μου 
φάνηκαν πως είχανε πρωτοτυπία και δύναμη, μα για μια κριτική ανάλυση χρειά
ζεται συστηματική δουλιά που δεν έχω τον καιρό να κάνω. Έπειτα είναι και το 
άλλο. Αποφέβγω να βγάζω γνώμες για λογογράφους ζωντανούς. Αν τους παι- 
νέσω, μπορεί να φανεί πως το κάνω για να με λιβανίσουν κι αφτοί. Αν τους κατα
κρίνω, τους κακοκαρδίζω χωρίς να κερδίσει κανένας τίποτα, θά είτανε διαφο
ρετικό το πράμα αν το έκανα δουλιά να γράφω κριτικές ταχτικά. Το είχα κάνει 

μια φορά κ’ έναν καιρό στο Ν ο υ μ ά, όμως δεν έχω κανένα σκοπό να ξανακάνω 
τέτιο πράμα.

Για τη λέξη που βρήκατε στο 18ο σονέτο του Σαιξσπήρου δεν ξέρω καμιά βέρα 
δημοτική λέξη. Πιθανό να υπάρχει, μα ή δεν την αντάμωσα ακόμα ή δεν το καταφέρνω 
να τη θυμηθώ. Και στα εγγλέζικα η λέξη είναι φυσικά ξένη, μήτε ξέρω καμιά 
ντόπια που να μπορεί να πάρει τη θέση-της. Με το ευκραής βέβαια δουλιά δε 
γίνεται. Κάτι θα μπορούσαμε ίσως να φτιάσουμε με βάση τις ρίζες του μέσος 
ή μέτριος. Αν όμως δε βρείτε τίποτα κατάλληλο, τότες είμαι της γνώμης να 
δοκιμάσετε παράφραση, θαρώ πως η λέξη καλοσυνάτος γειτονέβει αρκετά 
για να δώσει τη σωστή εντύπωση.

Πολλά χαιρετίσματα του κ. Μαλάνου, του κ. Παναγιωτόπουλου και των άλλων 
φίλων, παρακαλώ.

Ελπίζω νά πετύχει η ομιλία που θα κάνετε στο Κάιρο για τον Παλαμά. Ται
ριάζει να γίνει λόγος για τα πενήντα χρόνια της ποιητικής-του τροχιάς. Είναι χω
ρίς άλλο σήμερα ο Παλαμάς η πιο δοξασμένη δάφνη του ελληνικού Παρνασσού. 
Το πως θα τον κρίνουν οι κατοπινοί δεν είναι δική-μας έννοια.

Με φιλία, 
Π Β

14 (δακτυλογραφημένη)

Woodlands
Fulwood Park

Liverpool 17
Γ 28)12)1935

Φίλε κ. Αλιθέρση,
Λυπήθηκα που δεν είσασταν καλά. Τις ταχυκαρδίες αφτές τις ξέρω και γω. 

Το στομάχι φουσκώνει και ζουλάει την καρδιά. Χρειάζεται κάποια δίαιτα και κα
νονική χώνεψη. Ελπίζω να ξεφορτωθείτε αφτό το βάσανο μια και καλή.

Δεν πειράζει που θ’ αργήσει το δέφτερο μέρος της μελέτης-σας. Δικός-μας ο 
καιρός.

Αν καταλαβαίνω καλά, με ρωτάτε αν μπορείτε να στείλετε στα Κυπριακά 
Γ ράμματα κάτι που σας έγραψα για το Νικολαΐδη για να μπει στο φύλλο του 
Γενάρη. Δε θυμούμαι καλά καλά τι σας είχα γράψει μα μπορείτε να μεταχειρι
στείτε το γράμμα-μου, αν το νομίζετε πως αξίζει τον κόπο.

Είμαι περίεργος να δω τι θά γράψει ο Μαλάνος για τη Διγλωσσία, θα 
διαφωνίσει αρκετά χωρίς άλλο. Δεν πειράζει. Κόβει το μυαλό-του, και μπορεί να 
μάθουμε κάτι που ν’ άξίζει.

Πολλά σπολλάτια για τις δυο λέξεις που μου στέλνετε. Τις σημειώνω. Είναι 
συμιακές ή κοινές; Το κάτω μέρος του κουτιού ξέρω να το λεν πλάτη.

Κάνω ότι μπορώ για την Κύπρο, μα μην ξεχνάτε πως ο μεγάλος πόλεμος γί
νεται στην Αθήνα και πως πρέπει εκεί να βάζουμε τα δυνατά-μας. Μήτε πού προ
φταίνω να γράφω τόσα πολλά. Τον περισσότερο καιρό-μου τον παίρνει η λεξικο- 
γραφική-μου δουλιά.

Καλώς τόνε δεχτήκατε τον καινούριο χρόνο! Ελπίζω να μας βγει δημοτικιστής 
με τα ούλα-του.

\ Με φιλία,
1 Π Β
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A. Α. ΠΑΛΛΗ Σ 17 (δακτυλογραφημένη)
15 (χειρόγραφη)

ΟΔΟΣ ΦΩΚΥΛ1ΔΟΥ 6
ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛΕΦ. 20649

3)4)36
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Δυο λόγια για να σας πω πως με βρήκε δω το γράμμα-σας των 18. Έχω 
τέτιες φούριες που σας παρακαλώ να με συμπαθήσετε για το λακωνισμό-μου.

Ελπίζω να πετύχει το βιβλίο-σας στο διαγωνισμό. Τέτια βιβλία είναι πολύ χρή
σιμα σαν είναι καμωμένα από ανθρώπους που νιώθουν. Φοβούμαι όμως πως επι
τροπή δασκαλική θ’ αφηνιάσει μόλις δει μπροστά-της βιβλίο ζωντανό και καλο
γραμμένο.

Χάρηκα που σας άρεσαν οι παραβολές. Τις ξανατυπώνω στο βιβλίο που βγάζω 
τώρα εδώ. Και πολύ μου άρεσε που με κάνατε και γεράκι.

Είχα γράμμα του φίλου Ιντιάνου να πάω στην Κύπρο. Μου είναι όμως αδύ
νατο. Η μητέρα-μου εδώ είναι ηλικιωμένη και καθόλου καλά. Έτσι πρέπει να 
μείνω κοντά-της. Βάλτε κιόλας πως με ξετίναξε το ταξίδι και δεν μπορώ να ξα
ναρχίσω άλλο. Το λυπούμαι που δε θα δω την Κύπρο, μα είναι πολλά πράματα που 
δεν μπορώ πια να τα καταφέρω.

Ο Περνάς είναι φίλος κι ανακατεμένος. Το κέφι-του.
Με φιλία, 

Π Β
16 (δακτυλογραφημένη)

Woodlands
Fulwood Park

Liverpool 17
24)7)36

Φίλε κ. Αλιθέρση,
Σήμερα έλαβα το γράμμα-σας, και με καταλύπησε. Καταλαβαίνω. Έχασα 

και γω παιδί και ξέρω.
Δε σας στέλνω λόγια παρηγοριάς. Όσο πιο δυνατή είναι η λύπη-μας τόσο 

πιο βαθιά και μεις αγαπούμε τη ζωή. Αλήθεια είναι το αίστημα της αδικίας που 
μας σφάζει, της τύφλας, της σκοτινιάς. Αφτού είναι η μεγάλη τραγωδία γιατί δεν 
έχει ρώτημα (κι ας λεν ότι θεν οι θεολόγοι) πως η ζωή δεν ξέρει τι θα πει δικαιο
σύνη. Κι όμως αν είμαστε ζωντανοί πρέπει να πολεμούμε πάντα για τη ζωή, κι ας 
μας χτυπά κατάστηθα κι ας κλέβει την πιο ακριβή-μας αγάπη.

Κουράγιο, κουράγιο πάντα. Ο άνθρωπος δεν έχει άλλη δικαιολογία για την 
ύπαρξή-του. Πολλά σπολλάτια για τις Αράχνες. Δεν πρόφτασα ακόμα να δια
βάσω το βιβλίο-σας. θα το καταπιαστώ λίγο αργότερα και θα σας γράψω. Χωρίς 
άλλο θά είναι καλό.

Ο κ. Πάλλης τυχαίνει να βρίσκεται τώρα εδώ και θα του δώσω το αντίτυπο 
που μου στείλατε γι’ αφτόνα.

Σας σφίγγω το χέρι.
Με φιλία,

Π. Βλαστός.
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Woodlands
Fulwood Park

Liverpool 1 7
8)9)1936 

Φίλε κ. Αλιθέρση,
Ναι, είναι στιγμές. Μα πρέπει να τις νικούμε και να τραβάμε μπροστά. Όλοι- 

μας περνούμε από τον πνιχτικό τον ήσκιο που πέφτει απάνω-μας κάποτε σαν πελεκιά. 
Δαγκώνουμε τα χείλια-μας, και τα νιώθουμε αλατισμένα απο τον ίδρο του πόνου. 
Μα ο δρόμος είναι πάντα ανοιχτός κι ο ανήφορος μας τάζει ψηλώματα. Ας πάμε. 
'Ισως προψτάσουμε.

Ελπίζω να το καταφέρετε να παρηγορήσετε και τη γυναίκα-σας με τον καιρό. 
Μα οι γυναίκες έχουν άλλη ψυχολογία από μας. Χρειάζεται άλλο δυνατό αίστημα 
για να ξεχαστεί κείνο που σφίγγει και πονά. Όμως δεν είναι του χεριού-μας να 
φτιάνουμε φουρτούνες συναιστηματικές.

Ο γυναικαδερφός-μου κάθεται 6 Φωκυλίδου, Δεξαμενή, Αθήνα, θά χαρεί δίχως 
άλλο αν του γράψετε τις ιδέες-σας για το Μεγαλέξαντρο.

Το Μεταξά δεν τον ξέρω καθόλου, κ’ έτσι δεν καταλαβαίνω γιατί ξαναφέρνει 
την καθαρέβουσα. Είμαστε απίστεφτα κουτό έθνος. Γι’ αφτό το φανταζούμαστε 
κιόλας πως είμαστε και ξυπνοί.

θα λάβεις, υποθέτω, στο μεταξύ το γράμμα που σας έγραψα για τις Αρά
χνες. Ελπίζω να καταπιαστείτε γλήγορα πάλι με τα γραψίματα, θα ξεχάστε 
πιο έφκολα.

Με φιλικά χαιρετίσματα,
Π Β

18 (χειρόγραφη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 17

16)10)36 
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Καλοσύνη-σας να μου στείλετε το άρθρο του Περνού για τη γλώσσα. Πολύ 
διασκεδαστικό. Δεν το είχα δει ακόμα και δεν ήξερα πως είμαι σπορτικός και 
καταμόναχος. Το περίεργο είναι πως έχω κιόλας στείλει στην Αθήνα ένα αρθράκι 
που θα μπει στο καινούριο-μου βιβλίο και που δείχνει πως γελιέται ο Περνός νομί
ζοντας πως δεν παίρνουμε λέξη από την καθαρέβουσα. Δεν είμαστε δα και τόσο 
μπουνταλάδες.

Φέβγω μεθάβριο για την Αθήνα όπου ελπίζω να μείνω 5 ή 6 βδομάδες.
Με φιλία,

Π Β
19 (χειρόγραφη)

ODOS PHOKYLIDOU 6
DEXAMENI

ATHENS
17)1 1)36 

Φίλε κ. Αλιθέρση,
Σας ευχαριστώ για το γράμμα-σας και καταλαβαίνω πολύ καλά τους λόγους 

που θέτε να κάνω το ταξίδι στην Κύπρο — Αλεξάντρεια. Μα μου είναι ολότελα 
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αδύνατο. Καθώς το φοβόμουνα κιόλας, αρώστησα εδώ. Πάντα μου τυχαίνει αφτό 
σαν έρθω στην Ελλάδα. Το φαγί δεν είναι πάντα παστρικό, κι όσο κι αν προσέχω 
δεν τη γλυτώνω. Είμαι τώρα μέρες στο κρεβάτι, θα προσπαθήσω να σηκωθώ 
σήμερα αν ο πυρετός με αφίσει τελειωτικά.

Μόλις όμως γίνω αρκετά καλά να ταξιδέψω θα φύγω αμέσως για την Αγγλία.
Η αρώστια μου αφτή είναι κατάρα. Μ’ εμποδίζει να κάνω ένα σωρό πρά

ματα που έπρεπε και θέλω να κάνω.
Πολλά χαιρετίσματα του κ. Μαλάνου, παρακαλώ.
Είπα του κ. Πάλλη και χαιρετισμούς σας.

Με φιλία,
Π Β

20 (χειρόγραφη)
Woodlands

Fulwood Park.
Liverpool 1 7

15)7)37 
Φίλε κ. Αλιθέρση,

' Ελαβα το γράμμα-σας των 7 καθώς και τον «Πύργο» που είχετε την καλο
σύνη να μου στείλετε. Τον είχα διαβάσει κιόλας στα Κυπριακά Γράμματα. Δυ
νατό κομάτι γεμάτο στίχους γερούς και μεγαλόστομους. Αντιλαλεί την αληθινή 
φωνή της Γραφής. Πολύ άξια δουλιά.

Χάρηκα που μπήκε το βιβλίο-σας στο σκολιό. Αν οι δασκάλοι έχουνε μυαλό 
θα καταλάβουνε γλήγορα ποιό είναι το καλίτερο. 'Αμα λάβω το δικό-σας θα 
το παραβάλω με κείνο του Μαρσέλλου και θα σας πω τη γνώμη μου.

Μη σκοτίζεσαι με αφτά που γράφουν οι φημερίδες. Ας γαβγίζουν. Ποιός 
άνθρωπος της προκοπής τις λογαριάζει; Τώρα που βγήκαν τα «Παραβλάσταρα» 
κάποια αθηναίικη φημερίδα μου ρίχτηκε κατά την πατροπαρόδοτη συνήθεια. Το 
άρθρο άρχιζε με τα λόγια «Σώσον, έλέησον!» Κέφι που το έχουν!

θα χαρώ να δω κριτική-σας στον «Παλμό».
Με φιλικά χαιρετίσματα,

Π Β
21 (χειρόγραφη)

Woodlands
Fulwood Park

Liverpool 1 7
16)8)37

Φίλε κ. Αλιθέρση,
Με χαρά μεγάλη έμαθα από το τελεφταίο-σας γράμμα πως έφτασε το κοριτσάκι. 

Να σας ζήσει και να τα χιλιάσετε!
'Ελαβα το Μεγάλο Σχέδιο και το ξεφύλλισα. Χρειάζεται κανείς όχι μοναχά 

χαλκωματένια άντερα μα και λαιμό ατσαλένιο. Ανυπόφορο το ύφος και η γλώσσα 
ξεραστική.

Το ποίημα για το καράβι βλέπω πως είναι του Πολέμη. Του λόγου-του είταν 
(πέθανε, θαρώ) στιχογράφος του γλυκού νερού. Δε διάλεγαν τίποτα της προκοπής;

Περιμένω το δικό-σας αναγνωστικό. Δεν μπορεί παρά να είναι πολύ πιο καλό 
από το Μ.Σ.

Δε θυμούμαι αν κιόλας σας το έγραψα πως τα Παραβλάσταρα τα σταμάτησε 
η αστυνομία στην Ελλάδα. Κωμωδία.

Με φιλία,
Π Β

22 (χειρόγραφη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 1 7

9)9)37 
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Δε σας έγραψα νωρίτερα γιατί έλειπα. Έλαβα τα δυό-σας γράμματα και 
το αναγνωστικό. Πολλά σπολλάτια.

Δεν το διάβασα ακόμα ολάκερο το αναγνωστικό, μα απ’ όσα πήρε το μάτι-μου 
συμπεραίνω πως είναι πολύ καλή δουλιά, και στο υλικό και στο ύφος και στη 
γλώσσα. Φυσικά βρίσκει κανείς μερικές γλωσσικές ανωμαλίες, μα υποθέτω πως 
τα περιστατικά είναι τέτια στην Αλεξάντρεια που σας αναγκάζουν να κάνετε τόπο 
της οργής.

Μη σας σκοτίζει τι τσαμπουνούν οι δασκάλοι. 'Οσο πιο καθάρια και πιο 
ζωντανή η γλώσσα τόσο πιο αδιάβαστη τους φαίνεται. Μοναχά τα ψόφια τους είναι 
καταδεχόμενα.

Είμαι και γω της γνώμης-σας πως έπρεπε να κλείσουν τα σχόλιά για 30 ή 50 
χρόνια. Όλα τα σχόλιά σε ολάκερο τον κόσμο. Είναι χρόνια που το λέω αφτό, 
μα με παίρνουνε για τρελό. Κι όμως αφτό θα είταν το μόνο γιατρικό για να 
συνεφέρει ο κόσμος από τη σημερινή-του κατάντια. Φυσικά τα ελληνικά σκολιά 
έπρεπε να κλείσουν 100 χρόνια γιατί αφτά είναι πιο φαρμακωμένα.

Με πολλή φιλία, 
Π Β

23 (χειρόγραφη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 1 7

7)1)38 
Φίλε κ. Αλιθέρση,

' Ελαβα σήμερα το γράμμα-σας των 28 και σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά-σας 
λόγια. Και γω σας στέλνω τις καλίτερες εφκές-μου για το 1938. Καλορίζικο και 
κουβαρντάδικο.

Σας χρουστώ χάρη που μου στείλατε το άρθρο του Ψυχάρη. Δεν το ήξερα. 
Είναι χαραχτηριστικό. Γεμάτο γνώση και σωστή κριτική, κι όμως ασκημισμένο από 
τ’ ανυπόφορα σαλιαρίσματα και τη φαντασμάρα του γέρου.

Του κάκου, ο Ρωμιός δεν εννοεί ν’ αλλάξει κεφάλι, κι ακόμα λιγότερο γλώσσα. 
Ο Μεταξάς φαίνεται νά καλοβλέπει τη δημοτική, μα φοβάται να την κάνει κυρίαρχη. 
Δεν έχει το κουράγιο του Κεμάλ.

Με φιλικά χαιρετίσματα, 
Π. Βλαστός.

24 (χειρόγραφη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 17

5)2)38
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Δε σας έγραψα νωρίτερα γιατί έλειπα στη Αόντρα. Ελπίζω νά κάνατε καλό 
κυνήγι. Σαν τι βρίσκετε τέτια εποχή; Αγριοπάπιες;

Και βέβαια να τη γράψετε την ιστορία της νέας-μας λογοτεχνίας. Για την 
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εισαγωγή όμως θαρώ πως θα κάνετε λάθος να ξαπλωθείτε στο ζήτημα το γλωσ
σικό. θα το πάρουν οι άλλοι πως γυρέβετε να κάνετε προπαγάντα για τη δημο
τική. Και τότε θα σας κάνουν αντίπραξη και θα βγάλουν το βιβλίο-σας από τα 
σχόλιά. Το πιο σπουδαίο είναι να μείνει το βιβλίο-σας στα χέρια των παιδιών, 
κ’ έτσι μου φαίνεται πιο σοφό να μην ξανοιχτείτε σε πολεμικές. Φυσικά πρέπει 
να πείτε κάτι και για το γλωσσικό ζήτημα αφού είναι τόσο βαθιά μπασμένο στη 
φιλολογία-μας, μα να το κάνετε με λίγα λόγια και μετρημένα.

Έτσι μου φαίνεται κρίνονται από τις συνήθειες του Ρωμιού. Εσείς όμως 
είσαστε στον τόπο και ξέρετε καλά τους ανθρώπους κ’ έτσι μπορείτε ν’ αποφασί
σετε όπως ξέρετε καλίτερα.

Ο τόνος του βιβλίου-σας θα έπρεπε να είναι τέτιος που ν’ άφίνει στο παιδί 
την εντύπωση πως η δημοτική κέρδισε πια και είναι αναγνωρισμένη στη Ρωμιο
σύνη όλη. Δε θα είταν καλό να συμπεράνει πως ξακολουθεί ο πόλεμος και πως 
δεν είναι ακόμα σίγουρη η νίκη της δημοτικής.

Και λέω πως δεν είναι σίγουρη γιατί όσο το ελληνικό κράτος βαστάει ακόμα 
την καθαρέβουσα, η δημοτική αντί να κερδίζει χάνει τόπο. Με τα πολλά σκολιά 
και τις φτηνές φημερίδες τα χωριά χάνουν τη γλώσσα-τους πολύ πιο γλήγορα 
παρά όσο το φανταζούμαστέ.

Δεν είμαι βέβαιος αν θα είτανε σωστό να μεταφράσετε στη δημοτική τα λόγια 
του Χατζιδάκη. Καλύτερα θαρώ να βάλετε τη γνώμη-του έτσι που την είπε. Τα 
παιδιά θα έχουνε μάλιστα έτσι και τρανό παράδειγμα της στρυφνάδας και της κα
κομοιριάς της καθαρέβουσας.

' Ενας κάποιος Κυπριώτης στη Λόντρα έβγαλε ένα βιβλίο με φράσεις εγγλε- 
ζορωμαίικες για όσους θένε να μάθουν τις δυο αφτές γλώσσες. Είναι βα
σισμένο στη δημοτική πέρα πέρα. Μεταχειρίζεται κιόλας το δικό-μου ορθογραφικό 
σύστημα. Στα καθέκαστα όμως έχει κάμποσα λάθια.

Με φιλικά χαιρετίσματα, 
Π Β

25 (χειρόγραφη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 1 7

1)3)38
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Μόλις λάβω τον Πρόλογο θα τόνε διαβάσω και θα σας σημειώσω με το μολύβι 
ότι έχω να παρατηρήσω.

Ο Παράσχος δεν είναι αλήθεια καθαρεβουσιάνος. Έχει καλή διάθεση και δεν 
του αρέσει ο ψυχαρισμός. ,

Προτιμώ τα μπεκατσόνια από τις αγριόπαπιες. Και πιο δύσκολο κυνήγι είναι 
και πιο νόστιμο φαΐ. Δεν πρέπει όμως να τα παραψηνει κάνεις. Μόλις να τ αρπάξει 
η φωτιά. t z

Κρίμα να σκοτώνετε τις τσίχλες και τα κοτσίφια. Αφτα είναι ήμερα πουΛια, 
σπιτικά σκεδόν. Εδώ στην Αγγλία ποτέ δεν τα πειράζουν. Το έχουν αμαρτία. Γώρα 
που σας γράφω βλέπω δυο κοτσίφια και μια τσίχλα που τσιμπολογούνε στο χορτάρι 
του περιβολιού-μου. Συλογίζουνται κιόλας την άνοιξη.

θα γράψω του κ. Λεοντή αφού λάβω το βιβλίο-του.
Χαιρετίσματα του κ. Μαλάνου και του κ. Παναγιωτόπουλου.
Την αληθινή δημοτική όλοι την πολεμούνε γιατί χρειάζεται δουλιά και προσοχή 

και σύστημα. Και πάνω απ’ όλα κουράγιο. Πόσοι έχουν όλα αφτά τα χαρίσματα;
Με φιλικά χαιρετίσματα, 

Π. Βλαστός.

26 (δακτυλογραφημένη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 17

10)3)1938
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Το γράμμα-σας πρέπει να πέταξε γιατί έφτασε σε τρεις μέρες μοναχά.
Βέβαια δεν μπορείτε ν’ άφίσετε όξω τους καθαροβρωμιάρηδες από την 

ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας. Μοναχά για το κακό που κάνανε τους αξίζει 
κάμποσος τόπος. Μην ξεχάστε να καταλογίσετε μέσα στη φάρα-τους τον Κάλβο 
και τον Καβάφη και τον Παπαδιαμάντη. Κι ας λεν ότι θεν οι κριτικοί της Αθήνας.

Αφτά που λέτε για τους σημερινούς δημοτικιστάδες είναι σωστά. Δε σέ- 
βουνται τη γλώσσα-τους. Την αλλάζουν κατά το κέφι-τους και κατά το συφέρο- 
τους. Του λόγου-τους είναι καθαρεβουσιάνοι που ντρέπουνται να ομολογήσουν 
την αλήθεια και που καμώνουνται πως παραδέχουνται τη δημοτική με την ελπίδα 
πως θα μπορέσουν να την πνίξουνε στα σκεπαστά.

Αγ ρ ι όπ a π ια είναι χωρίς άλλο ο σωστός τονισμός. Από στραβομάρα θα 
έγραψα αγρ ι ο π ά π ι α.

Για το καϊρέ νιος θαρώ πως έχετε δίκιο, θέλησα ν’ αποφύγω το καϊ- 
ρινός και μου φάνηκε πως κ,αϊρένιος θα πήγαινε. Μα, καθώς λέτε, 
καϊριανός είναι πολύ καλίτερο. Φυσικά μας χρειάζουνται δυο διαφορετικές 
λέξεις, μια για να δείξουμε τον κάτοικο της χώρας και μια για επίθετο, π.χ. 
Πολίτης, πολίτικος· Αθηναίος, αθηνιώτικος' Σπαρτιάτης, σπαρτιάτικος. Κάποτες 
όμως μια λέξη κάνει και για τα δυό, π.χ. Πατρινός, Αλεξαντρινός. Υποθέτω και το 
Καϊριανός ταιριάζει και για τις δυο σημασίες.

Με φιλικά χαιρετίσματα,
Π Β

Πείτε παρακαλώ, του κ. Φτυαρά να μου γράψει να μου πει π ο ι ά βιβλία-μου 
χρειάζεται. Αν υπάρχουν ακόμα, θα φροντίσω να του σταλούν. Να μην ξεχάσης 
να μου δώσης και τη σύσταση.

(χειρόγραφο τό Υ.Γ.)

27 (δακτυλογραφημένη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 1 7

31)3)1938
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Έλαβα το γράμμα-σας των 21. Η ψραγκολίνα είναι το πουλί που αλλού το 
λεν αρτιχινάρι. Από αφτή τη λέξη μπορεί να έρχεται το κυπριώτικο αφτοσ’ινάρα. 

I σως όμως να είναι διαφορετική η παραγωγή-της. Αν ξέρετε τίποτε για την 
ετυμολογία, μου λέτε, παρακαλώ.

Λέτε πως ο Κάλβος δικαιώνεται από την εποχή-του. Μα την ίδια την εποχή 
ζούσαν κι ο Σολωμός κι ο Βηλαράς. Γιατί αφτοί να βλέπουν το φως τόσο καθαρό 
κι όχι ο Κάλβος; Κι ο Κάλβος πέρασε κάμποσα χρόνια της ζωής-του στην ξενιτιά. 
' Επρεπε λοιπόν να του είταν πιο έφκολο να καταλάβει τη γλωσσική αλήθεια.

Ο Καβάφης δεν τόλμησε να γράψει δημοτική γιατί το ένιωθε πως τότε θα φαι
νότανε καθαρά ολάκερη η ποιητική-του γύμνια. Με την καθαρέβουσα κρύβεις 
πολλές ασκήμιες κι άλλες φτώχιες.
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Την ορθογραφία της Ακαδημίας την έκανε κιόλας κουρέλι ο Τριανταφυλλίδης 
(θαρώ και μερικοί άλλοι). Είναι γελοία σαλάτα. Ελπίζω να το καταφέρετε να τη 
γλυτώσετε.

Είχα γράμμα του κ. Φτυαρά. Του έγραψα να μου πει ποιά βιβλία-μου θέλει, 
και θα φροντίσω να του σταλούν αντίτυπα, αν υπάρχουν ακόμα. Μερικά-μου βιβλία 
έχουν αποσωθεί.

Αν έχετε κανένα φίλο της εμπιστοσύνης στην Αθήνα, μπορείτε να του στέλνετε 
αφτουνού τα ψιλά για τα βιβλία που θέτε. ' Ετσι θα τα λαβαίνετε χωρίς αργοπορία. 
Μα να μην είναι από τους φίλους που τσεπώνουν τα λιανά.

Η λέξη Αιγυπτιώτης δε φαίνεται κακή. Η αληθινά δημοτική θα είτανε Γυφτο- 
ρωμιός ή Ρωμιογύφτος. Μα πού τέτιο κουράγιο! Είναι αλήθεια πως τους Γύφτους 
που ζούνε στα ελληνικά μέρη τους λένε κάποτε Ρωμιογύφτους. Μας μένει πάντα 
το Γυφτορωμιός για τους Ρωμιούς που ζούνε στην Αίγυπτο.

Φτάσανε τα ψαρόνια και πηδολογούνε στο χορτάρι του περιβολιού. ' Εχετε 
τέτια πουλιά στην Κύπρο;

Με φιλικά χαιρετίσματα, 
Π. Βλαστός

28 (δακτυλογραφημένη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 1 7

6)8)1938
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Σας ευχαριστώ για το γράμμα-σας των 27. Πολύ το λυπούμαι που βούλιαξε 
το βιβλίο-σας για την ώρα. Ας ελπίζουμε πως του χρόνου θα είναι πιο τυχερό.

Για τον ατταγήνα ίσως να σας έβαλε σ’ ετυμολογικές υποψίες το δικό-μου 
το λεξικό. Στη σελίδα 424 θα βρείτε ότι ήξερα τότε για το αρτιχιονάρι.

Περίεργα όσα λέτε για τα ψαρόνια και τα ορτύκια. Υποθέτω έχουνε δρόμους 
δικούς-τους και δεν τους βολεί στο γυρισμό να περάσουν από την Κύπρο.

Συμφωνώ μαζί-σας για τον Κάλβο πως τόνε θάμπωνε ο κλασσικισμός της 
εποχής-του (καθεμιά εποχή ξεφουρνίζει και δικό-της κλασσικισμό). Μα ο αλη
θινός ποιητής ξεφορτώνεται τις ξένες λαμπάδες.

Μου άρεσε το βιβλίο του Μαλάνου για τον Καρυωτάκη. Σοφή ανάλυση. Μα 
δεν μπορώ να πω πως θαμάζω τον Καρυωτάκη. Βαρετά πεζός.

Δεν είδα τη φασαρία για το Γιαννόπουλο. Δε διαβάζω ελληνικές φημερίδες 
(για να μή θυμώνω). Τον καημένο το Γιαννόπουλο τον ήξερα αρκετά καλά. 
Είταν αγαπητός άνθρωπος μα κάπως σκαρτάδος. Είχε σωστά ψυχόρμητα, μα το 
μυαλό-του παραείτανε μπερδεμένο για να βγάλει τίποτε συγκρατητό και καλο- 
φτιαγμένο. Κι αφτή η φαντασμάρα του Ελληνισμού είναι ανυπόφορη. Αδύνατο να 
το καταλάβουν οι Ρωμιοί πως δεν είναι Έλληνες. Του λόγου-τους τα τίναξαν τότε 
στον τρίτο τον αιώνα πριν από το Χριστό.

Δεν έλαβα ακόμα το πρόβλημα της μάχης του Μαραθώνα, θα διαβάσω όσα 
λέει ο πατριώτης-σας για να διασκεδάσω.

Η λέξη πατριώτης μου θυμίζει πως την άλλη μέρα που είμουνα στη Λόντρα 
έτρωγα στο ξενοδοχείο και υποψιάστηκα πως ένας σερβιτόρος είτανε Ρωμιός. Τόνε 
ρώτησα και τό παραδέχτηκε. Του λέω- είσαι Κυπριώτης. Μου κάνει, ναι. Και, 
δεν ξέρω γιατί, τόνε ρωτώ: Είσαι από τα Βαρόσια; Έμεινε με το στόμα ανοιχτό. 
Είταν από τα Βαρόσια.

Ελπίζω να μη σας την έχω ξαναπεί αφτή την ιστορία. Δεν είναι πιθανό γιατί 
δεν είναι πολύς καιρός που μου έτυχε.

Με φιλία,
Π Β
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29 (χειρόγραφη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 17

12)7)38 
Φίλε κ. Αλιθέρση,

' Ελαβα χτες το γράμμα-σας τών 7. Το «γγιγμένος» στην κοινή δημοτική 
σημαίνει πειραγμένος ή θλιμμένος. Δεν ξέρω αν κι αλλού έχει τη σημασία του 
σκαρτάδου καθώς στην Κύπρο. Στα γαλλικά touché θα πει το ίδιο, σαλεμένος. 
' Ισως στην Κύπρο η σημασία αφτή να κληρονομήθηκε από τους Lusignian.

Το «τοπιακός», «τόπακας» και «περατικός» είναι πολύ καλές λέξεις. Ελπίζω 
να φανερώνουνται κι αλλού για να μπορέσουμε έτσι να τις μπάσουμε και στην κοινή.

Έλαβα τη «Μαραθωνομαχία», μα δεν κατάφερα ακόμα να τη διαβάσω. Μου 
χρειάζεται κουράγιο για να διαβάσω καθαρέβουσα.

Δεν παίρνω την Καθημερινή. Έτσι δεν ξέρω τ’ άρθρα για τον Ψυχάρη. Αν 
μπορείτε να μου στείλετε τα κοψίδια θα σας χρουστώ χάρη. Μα να περιμένετε 
ως που να τελειώσει ολάκερη η σειρά. Προτιμώ να τα διαβάσω μαζεμένα.

Βγήκε τώρα στην Αγγλία ένα καινούργιο περιοδικό, The Link, a Review of 
Mediaeval and Modern, θά βγαίνει τρεις φορές το χρόνο, πλερωμή £1.1.0. Εκδό
της Basil Blackwell, Oxford. Σας στέλνω ένα δικό-μου άρθρο που τυπώθηκε στο 
πρώτο φύλλο.

Με φιλία, 
Π Β

30 (δακτυλογραφημένη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 17

18)10)1938
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Χάρηκα πολύ που βάλατε μπροστά την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
Είμαι βέβαιος πως είναι καλή δουλιά. Ο κατάλογος είναι φυσικά απαραίτητος' 
τα περισσότερα ελληνικά βιβλία δεν έχουνε δείχτη, κι αφτό είναι μεγάλο βάσανο 
σα θέλει κανείς να βρει καμιά πληροφορία.

Υποθέτω θα είδατε τη γραμματική του Τριανταφυλλίδη. Ο πρώτος τόμος είναι 
μοναχά εισαγωγή, θα βρείτε κει μέσα πολλά σπουδαία κείμενα που θα σας είναι 
χρήσιμα για το δικό-σας βιβλίο.

Τα τυπογραφικά λάθια ποτέ δε λείπουν από ελληνικό βιβλίο. Πληθαίνουν 
κιόλας όταν το σύστημα της ορθογραφίας παραλλάζει από το συνηθισμένο.

Η λέξη τόπακας φαίνεται να έχει κάμποσες διαφορετικές σημασίες, υπο
θέτω διαλεχτικές. Στο λεξικό-μου δίνω την έννοια οίκουρός όφις (στη 
λέξη Στοιχιό). Κάπου αλλού βρήκα τη σημασία «ζηλόφτονο ξωτικό». Εσείς 
τώρα μου λέτε πως ο Βιζυηνός τη μεταχειρίζεται με την έννοια άρχοντας του 
τόπου. Δεν είμαι πολύ σίγουρος πως ο Βιζυηνός ήξερε τη δημοτική πολύ σωστά, 
και μπορεί να έκανε λάθος. Αν έχετε κανένα φίλο στο ιστορικό λεξικό, καλίτερα 
να του γράψετε να ψάξει τα δελτία και να σας πει τι λογής πληροφορίες έχουν 
οι λεξικογράφοι της Αθήνας.

Διάβασα κάμποσα για τα πενηντάχρονα του Ταξιδιού. Σκύλος θά γι
νόταν ο Ψυχάρης αν μπορούσε να διαβάσει τις σαχλαμάρες που γράφουν τώρα γΓ 
αφτόν οι κατοπινοί-του. Μοναχά του Ξενόπουλου το άρθρο κάπως τρωγότανε. Κι 
αφτός είταν που μας χτυπούσε τον καιρό του Ν ο υ μ ά.
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Δεν είμαι βέβαιος από αφτά που γράφετε αν το βιβλίο-σας τυπώθηκε πια 
κι αν είναι να το περιμένω σύντομα. 'Οπως κι αν είναι, θα το χαρώ σαν έρθει 
με το καλό.

Ελπίζω νά πετύχετε πολλά μπεκατσίνια.

Με πολλά χαιρετίσματα,
Π. Βλαστός

Ο Σακελλάριος στα Κυπριακά-του ξηγεί τη λέξη τόπακας = ο 
δαίμων του τόπου.

31 (χειρόγραφη)
Woodlands

Fui wood Park
Liverpool 17

20)10)38
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Έφτασε σήμερα το βιβλίο-σας και η Καθημερινή. Σας χρουστώ χάρη για 
την καλοσύνη-σας.

Δεν πρόφτασα ακόμα να διαβάσω την «Ιστορία» πέρα πέρα, μα ότι πήρε το 
μάτι-μου φαίνεται καλογραμμένο και καλοσυλογισμένο. Απλή και παστρική κρι
τική με τη χρειαζούμενη πληροφορία για ένα βιβλίο που είναι για τα σχόλιά κι όχι 
για τις ακαδημίες. ' Επρεπε αλήθεια να πιάσει τόπο το βιβλίο-σας και στην ανοιχτή 
κριτική γιατί έχει γερό σύστημα και γερή πεποίθηση. Καλίτερο χωρίς άλλο από του 
Καμπάνη τις πολύλογες σαχλαμάρες.

Το λουλούδι που έβαζε ο Πάλλης στα χαρτιά-του είναι η κυκλαμιά.
Χάρηκα που παινέσατε ξέστηλα τον Καζαντζάκη. Αφτός είναι αληθινός ποιη

τής. Τον παρατραβά κάποτε το ρέμα του λόγου, παραθέλει να πει πολλά και 
μπερδέβεται και σκοτινιάζει. Μα σα σηκώνεται ο στίχος-του πλέριος και λέφτερος, 
κανένας άλλος δεν του παραβγαίνει.

θαρώ πως θα κάνατε καλά να στείλετε αντίτυπο της Ιστορίας στον κ. 
N. Bachtin, 27 Wheeleys Road, Edglasten, Birmingham. Βγάζει, καθώς ξέρετε, το 
περιοδικό Link και πιθανό να έγραφε κριτική.

Καλά κι άγια τα καταφέρατε.
Με φιλικά χαιρετίσματα,

Π Β

32 (χειρόγραφη)
Woodlands

Fui wood Park
Liverpool 17

12)1 1)38
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Πολύ καλή λέξη το «σύζουμος». Τήνε σημείωσα. Αφτό που λεν οι Εγγλέζοι 
underdone γιά μπιφτέκι.

Και μένα μου αρέσουν ο χειμώνας και το χιόνι. Σκληραίνουν και δυναμώνουν 
την ψυχή. Ο ήλιος είναι τεμπελχανάς.

Καλά κάνετε που δε βάλετε το γράμμα-μου στη φημερίδα. Πάντα βρήκα πως 
η καλίτερη πολιτική γι’ αφτούς που μας βρίζουνε στις γαζέτες είναι να μην τους 
απαντά κανείς καθόλου. Βουβαίνουνται. Μιας κι ανοίξεις συζήτηση δε θα πάψουνε 
να γράφουν και να βρίζουν. Στο τέλος βαριεστάς και τους αφίνεις να λεν. Μα 

έτσι θαρούν οι ανίδεοι πως οι φωνακλάδες έχουνε δίκιο. Μήτε που μπορείς νά 
κάνεις λογική κουβέντα μαζί-τους. Είναι από φυσικό-τους κακόπιστοι.

Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση του κ. Φτυαρά. Αν όμως έχει γερή πεποίθηση 
στη γνώμη-του, δεν έπρεπε να συχίζεται άδικα. Είναι βέβαιο πως θα τον πολεμή
σουν και πρέπει να το περιμένει.

Το βιβλίο-σας κάθε άλλο παρά μαλιαρό είναι. Και με «μαλιαρό» εννοώ εδώ 
φανατικό στη γλώσσα. Τι θα τραβούσε ο κ. Φτυαράς αν το είχα γράψει εγώ!

Χαίρουμαι που είσατε πάλι χαρούμενος. Ξανεμίστηκαν οι σκιές.
Περιμένω τους στίχους. «Μέ κολακεύετε μετριοφρονοϋντα», καθώς λέγαν οι 

καθαρεβουσιάνοι με πετυχημένη λακωνικότητα.
Με φιλία, 

Π Β

33 (δακτυλογραφημένη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 1 7

12)12)1938
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Σας χρουστώ χάρη για το γράμμα-σας και για τα διάφορα λεξικογραφικά 
που μου λέτε.

Να δούμε τι θα σας γράψει ο Προυσσής για τον τ ό π a κ α.
Πολύ με διασκέδασε η ετυμολογία του σοφού για το καρπίδι, καρφί- 

0 ι. Η παραγωγή από το καρφί μπορεί να βρεθεί σωστή μα δε μου φαίνεται 
πολύ πιθανή. 'Εχουμε και τις λέξεις καρπαζιά και καρπούζι. Η πρώτη 
βέβαια έχει να κάνει με το κεφάλι καθώς και το καρπίδι. Μήπως υπάρχει 
κάποια ρίζα καρπ που σημείνει κεφάλι; Κι αν είναι έτσι, από πού έρχεται; 
Από τα τούρκικα; Χρειάζεται ετυμολόγος εδώ. Τέτιος δεν είμαι.

Οι κυπριώτικες λέξεις β ο υ κ ο ύ και στεγνοβουκού είναι πολύ διασκε- 
δαστικές. Κρίμα που είναι ιδιωματικές και δεν μπορούνε να μπούνε στην κοινή.

Έχετε δίκιο ν’ αναγουλιάζετε με τον αθλητικό τον όρκο. Οι στίχοι-σας μου 
φαίνονται καλοί, μα θα προτιμούσα να είταν ο καινούριος όρκος πιο σύντομος. 
Οχτώ στίχοι το πολύ. Πρσπαθήστε νά ζουλήσετε τον όρκο-σας με λακωνική αφο- 
βία. Στον πρώτο στίχο έχετε όπου η ιερή δάδα" τρία φωνήεντα μαζί κι 
από αφτό ένα είναι και δίφθογγο (ου—η—ιε). Πέφτει πολύ όση συνίζηση κι αν 
κάνετε. Είναι φανερό πως χρειάζεται άλλο επίθετο από το ιερή. Ομολογώ όμως 
πως δεν το βρήκα. Κοιτάχτε να γυρίσετε τη φράση κάπως διαφορετικά.

θα μου πείτε ίσως πως το ιερή το προφέρνουν γ ι ε ρ ή. Μα το επίθετο 
αφτό δεν είναι δημοτικό, κ’ έτσι μου φαίνεται πως έπρεπε να λέγεται με την αρ- 
χαία-του την προφορά. Σημειώστε κιόλας πως αν πείτε γιερή δεν έχει πια δια
φορά από το δημοτικό γιερή = γερή.

Αφού το ξαναδουλέψετε το ποίημά-σας δε βλέπω γιατί να μην το στείλετε να 
τυπωθεί σε κανένα περιοδικό. Όσο για να καθιερωθεί όμως, είναι άλλος λογα
ριασμός. θα το πολεμήσουνε χωρίς άλλο οι καθαρεβουσιάνοι κι άλλοι καλπουζάνοι.

Καλά Χριστούγεννα και καλίτερο το 1939. Το 1938 είναι για καρπαζιές.
Με φιλικά χαιρετίσματα,

Π Β
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34 (χειρόγραφη)
Woodlands

Fui wood Park 
Liverpool 1 7 

6)2)39
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Σας χρουστώ χάρη για όσα μου γράφετε για το «τόπακα». Παρακαλώ πο
λύ να δώσετε, άμα σας έρθει βολικό, και τα δικά-μου χαιρετίσματα του κ. Προυσ- 
σή. Ελπίζω να είναι τώρα ολότελα καλά.

Δεν έχω ιδέα από πού κατεβαίνει ο «νωστός». Απίθανο να είναι το «γνωστός» 
χωρίς αρχικό γ. Το «νόστος» δε μου γεμίζει το μάτι. Τέτια ετυμολογικά προ
βλήματα χρειάζουνται μάθηση που δεν την έχω.

Πολύ καλός ο «ξήφτερνος». Υποθέτω που στέκεται απάνω στις φτέρνες-του 
καμαρωτός.

Πολύ λυπήθηκα που χτυπήσατε το χέρι-σας. Ελπίζω να μην είτανε σοβαρό 
το ράγισμα. Περαστικά.

Κάθε άλλο είμαι παρά φίλος του φασισμού. Για μένα φασισμός, κομμουνισμός, 
σοσιαλισμός και δημοκρατισμός ακόμα είναι διαφορετικές μορφές της ίδιας κοι
νωνικής σαπίλας. ' Ολα αφτά τα συστήματα βουλιάζουνε μέσα στο λαοκρατικό 
βαρβαρισμό (κι ας φαντάζουνται πως ιδεολογούν). Τα ζύγισα αφτά στα Παρα
βλάσταρα (Γεωμετρισμός). 'Ετσι ο κ. Μουντακίτης γελιέται.

Δεν είμαι ανελέφτερος. Μα τη λεφτεριά τη θέλω για κείνους τους ανθρώπους 
μοναχά που είναι άξιοι και είναι λέφτεροι. Δεν είναι πολλοί Αφτού είναι η μεγάλη 
δυστυχία του ανθρώπου.

Με φιλία, 
Π Β

35 (χειρόγραφη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 1 7

20)2)39
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Αθάνατη χωρίς άλλο η «παρθενοραφή» της μαμής. Αδιάφορο αν είναι ή όχι 
συνηθισμένη λέξη, αν την έφτιασε «λεγάμενη» για να πάρει τα δανεικά, αν είναι 
μόρτικη, ή αριστοκρατική. Είναι η σωστή λέξη. Άλλη δε στέκει.

Τέτιες να μαζέβετε σα θησαυρό. Πρέπει να είναι πολλές μα σπάνια έρχουνται 
στ’ αφτιά μας. Μου λέτε αργότερα ποιά είναι η επιστημονική λέξη. Δε θ’ αξίζει 
τίποτε, μα έχω την περιέργεια να τη μάθω. Αν υπάρχει.

' Εχουμε καλοκαιράκι κιόλας. Οι κίτρινοι κροκοί λουλούδισαν παντού.
Είδατε την «Οδύσσεια» του Καζαντζάκη. Ακούω πως έχει 33,333 στίχους. Δε 

μου στείλαν ακόμα το βιβλίο, μα ομολογώ πως τέτια στιχοποντή με τρομάζει κάπως.
Με φιλία

Π Β

36 (χειρόγραφη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 17

6)3)39 
Φίλε κ. Αλιθέρση,

' Ελαβα το γράμμα-σας των 2 και βλέπω πως σας αρέσει η Οδύσσεια. Εγώ 
ακόμα δεν έλαβα αντίτυπο. Μου λεν πως χρειάζεται άδεια κυβερνητική για να βγει 
το βιβλίο από την Ελλάδα. Μπορεί να πάρει κανένα μήνα η δουλειά αφτή. Σύ
στημα μια φορά!

Πλησιάζει, θαρώ, ο καιρός που θα φύγουν οι τόνοι και θ’ απλοποιηθεί πια η 
ορθογραφία μας. Κάποιος Στάβρου στά «Νεοελληνικά Γράμματα» πρότεινε σύ
στημα ορθογραφικό που είναι απαράλλαχτα το δικό-μου (εξόν κάτι μικρές δια
φορές σε καθέκαστα), μα το λέει βασισμένο στου Τριανταφυλλίδη τη διδαχή. Δεν 
ξέρω γιατί λέει ψέματα. 'Ισως φοβάται τ’ όνομά-μου.

Περιμένω να μάθω τί σου είπε ο χειρούργος. Κάποιος από την Αθήνα μου 
γράφει πως του λόγου-του το λέει «παρθενομπιμπίλημα».

Με φιλία,
Π Β

37 (χειρόγραφη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 1 7

21)3)39 
Φίλε κ. Αλιθέρση,

' Εχετε δίκιο για την ελληνική κριτική γενικά. Πού και πού όμως βρίσκεται 
κ’ ένας τίμιος κριτικός. Με τον καιρό ελπίζω να διορθωθεί και η δική-μας κριτική.

Χωρίς άλλο πρέπει να πολιτογραφηθεί η «παρθενοραφή». Αν αξιωθώ να βγάλω 
τη δέφτερη έκδοση του λεξικού, θα βάλω μέσα την «παρθενοραφή» με τα ούλα-της.

' Εφτασε το πρώτο κομάτι της «Οδύσσειας» του Καζαντζάκη. Λέω κομάτι γιατί 
το ταχυδρομείο δεν έπαιρνε ολάκερο το βιβλίο. Έτσι έρχεται παζτσάς παζτσάς. Σα 
φτάσουν όλα τα κομάτια θα δώσω να δέσουν το βιβλίο και ύστερα θα καταπιαστώ 
το διάβασμα. Είναι ωραία τυπωμένο.

' Εχουμε κακοκαιριές κι όμως άρχισαν και ξυπνούν τ’ ανοιξιάτικα λουλούδια.
Με φιλικά χαιρετίσματα, 

Π. Βλαστός.
38 (χειρόγραφη)

Woodlands
Fulwood Park

Liverpool 1 7
13)5)39 

Φίλε κ. Αλιθέρση,
Χαίρουμαι που τελειώσετε πια με τους αγώνες και θα μπορέσετε να ξεσκάσετε 

κάπως. Κι’ ομολογώ πως δε θα ήθελα να πάω τέτιο καιρό στην Αθήνα. Πιάνουν οι 
μεγάλες ζέστες και φυραίνει το μυαλό.

Την Οδύσσεια δεν κατάφερα ακόμα να την καταπιαστώ. Δεν έχω καθόλου 
κέφια για σοβαρά διαβάσματα. Γεράματα φοβούμαι, μα ίσως και η ανησυχία για 
τον πόλεμο που μας έρχεται. Μοναχά επανάσταση στη Γερμνία ή την Ιταλία μπορεί 
να μας γλυτώσει.
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Παρηγοριέμαι τώρα με το περιβόλι-μου. Γέμισε λουλούδια λογής λογής. 'Ιρι
δες, βιόλες, σπάρτα, blue bells (άγνωστα στην Ελλάδα), δακράκια, λαλέδες, 
πασκαλιές, μηλιές και πάει λέοντας. Μα φέτος βάζουμε πολλές πατάτες κι άλλα 
λαχανικά εκεί που πέρσι φυτέβαμε λουλούδια. ' Ετσι ελπίζουμε να έχουμε νά φάμε 
αν αργότερα γίνει πόλεμος.

θα συνηθίσετε την ατονία προτιμώ τη μονοτονία που γλήγορα παρά όσο το 
φαντάζεστε.

Με φιλικά χαιρετίσματα, 
Π. Βλαστός.

39 (χειρόγραφη)

Woodlands
Fui wood Park

Liverpool 17
22)5)39

Φίλε κ. Αλιθέρση,
Έλαβα σήμερα το γράμμα-σας των 16. Έλειπα στη Λόντρα όπου είχα πάει 

να δω το Chelsea Flower Show. Περίφημα λουλούδια. Και να συλογίζεσαι πως οι 
άνθρωποι που καλλιεργούν τα λουλούδια είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θένε να σφά
ζουν ο ένας τον άλλο.

Φυσικά ο πόλεμος θα είτανε γελοίος και ηλίθιος. Η Αγγλία βέβαια δεν τόνε 
θέλει. Μα η πολιτική της Γερμανίας και της Ιταλίας αναγκαστικά θα μας φέρει 
σε πόλεμο. Εξόν — μα είναι κάμποσα εξόν που όμως καλίτερα να τ’ αφίσουμε στην 
μπάντα για να μην πέσουμε στη διαλεχτική.

Το άκουσα και γω πως ο Παλαμάς έχει χάλια. Είναι και πολύ γέρος.
Ναι, τηνε θυμούμαι την καλοκαιριάτικη Αθήνα με την αθάνατη πύρα του μεση

μεριού και τις βαθυγάλαζες νύχτες. Μα τέτια κάψα χρειάζεται και νιάτα. Για 
σας πάει καλά, μα τά δικά-μου τα κότσια δε βαστούνε πια.

Δεν το ξέρω το βιβλίο του Βάρναλη. Πώς το λένε;
Ακούω πως ο Καζαντζάκης έρχεται στην Αγγλία για 6 μήνες, θα κάνει 

ελληνοαγγλική προπαγάντα. Δεν ξέρω αν αλήθεια μου πολυαρέσει αφτή η ιδέα. 
Σιχαίνουμαι τα ντελαλίσματα και τα τούμπανα. Μάλιστα στα πράματα της τέχνης.

Με φιλικά χαιρετίσματα, 
Π Β

40 (χειρόγραφη)

Woodlands
Fulwood Park

Liverpool 17
8)6)39

Φίλε κ. Αλιθέρση,
Δε σας έγραψα νωρίτερα γιατί μας έσπασε η ζέστη. Ο ήλιος κοντέβει να κάψει 

το χορτάρι και τα λουλούδια άρχισαν να χλωμιάζουν. Όμως στην Αγγλία τέτιος 
καιρός δε συνηθίζει να βαστάει πολύ. Ελπίζω να δροσιστούμε γλήγορα Εμένα με 
σακατέβει η μεγάλη κάψα.

Ο λακωνισμός είναι μεγάλη αρετή φτάνει να μην είναι αποτέλεσμα κούρασης 
και βαριεστισμού. θα φροντίσω να διαβάσω του Βάρναλη το βιβλίο.

Πολλά σπολλάτια για το βιβλίο του Ξενόπουλου. Το βρίσκω αρκετά ρηχό. Δεν 
είναι σωστό αφτό που λέει πως η τέχνη πρέπει να είναι διασκεδαστική. Η λέξη 
«διασκεδαστικός» έχει λαφριά και προστυχούτσικη έννοια. Η τέχνη (η μεγάλη) 
συναρπάζει, δε διασκεδάζει. Μεγαλώνει τη ζωντάνια-μας, δεν τηνε γαργαλίζει.

Δεν ξέρω πού βρίσκεται τώρα το μυαλό του Καζαντζάκη. Ταξιδέβει πάντα. 
Γνώρισμα του δυνατού μυαλού πως ποτέ-του δε σταματάει.

Η τελεφταία Νέα Εστία (1 Ιουνίου) τύπωσε μιά μικρή δική-μου μελέτη, θα 
τηνε δείτε ίσως.

Με φιλικά χαιρετίσματα, 
Π. Βλαστός.

41 (χειρόγραφη)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 1 7

22)6)39
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Χάρηκα που σας άρεσε το άρθρο-μου στη Νέα Εστία. Έχει κάμποσα τυπο
γραφικά λάθια και κάπου λείπει μια λέξη χαλνώντας έτσι το νόημα. Περιμένω 
τώρα να δω αν θα μου ριχτεί κανένας σοφός.

Πολύ σπάνια γράφω τώρα. Δε μου κατεβαίνουν ιδέες καθώς άλλοτες. ' Ετσι 
δεν έχω τίποτα για την ώρα που θα μπορούσα να στείλω στα Κυπρ. Γράμματα. 
Αργότερα, αν τύχει και σκαρπιστώ τίποτα, θα τα θυμηθώ.

Κάποτε γράφει καλούς στίχους ο 'Αγρας. Έχει δικό-του χαραχτήρα, κάπως 
μαλακό και λυπημένο, μα δεν του λείπει τέχνη.

Ο Καζαντζάκης είναι τώρα στην Αγγλία και λέει πως θα προσπαθήσει να έρθει 
να με δει. Ελπίζω να το καταφέρει. Άρχισα την Οδύσσεια, μα πάω σιγά. Δύσκολη 
γλώσσα και σύνταξη.

Δεν πιστέβω να σας προφτάσει τούτο το γράμμα στην Αφρική. Ελπίζω να χα- 
ρείτε την Αθήνα.

Πολλά χαιρετίσματα στους φίλους και ξεχωριστά του κ. Μαλάνου.

Με φιλικά χαιρετίσματα, 
Π. Βλαστός.

42 (άντίγραφο άπό τόν Αλιθέρση)
Woodlands

Fulwood Park
Liverpool 1 7

25)3)40

Φίλε κ. Αλιθέρση,
Φτάσανε σήμερα τα δυό-σας καινούρια βιβλία και σας στέλνω τα σπολλατια-μου. 

θα τα διαβάσω μόλις προφτάσω και θα σας πω' χωρίς άλλο καλά θα είναι. Η άνοι
ξη άρχισε να φουντώνει μα οι άνθρωποι σφάζουνται με αδιαφορία.

Με φιλικά χαιρετίσματα,
Π. Βλαστός.
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43 (χειρόγραφη)
Woodlands

Fui wood Park.
Liverpool 1 7

4)4)40
Φίλε κ. Αλιθέρση,

Τα διάβασα. Πολύ καλά. Σωστός λυρισμός αλατισμένος με σαρκασμό και ειρω- 
νία. Τέχνη μοντέρνα που βαστάει ακόμα το χέρι της παράδοσης. Ξεχωριστά μου 
άρεσαν τ’ ακόλουθα ποιήματα:

Το τραγούδι των στρατιών του Μ.Α.
Οιδίποδας
Δημιουργία
Στη μέρα που γεννήθηκα
Στη μητέρα-μου (το καλίτερο άπ’ όλα)
Στη Γλάφκη
Γλάφκη.
Για την Αροδαφνούσα δεν είμαι τόσο βέβαιος. Μα δεν καταλαβαίνω μεγάλα 

πράματα από δραματική τέχνη, κ’ έτσι δεν είμαι σε θέση να κρίνω θετικά. Μου 
άρεσε η ρομαντική ατμόσφαιρα.

Βλέπω πως γράψατε μερικούς στίχους για μένα. Μεγάλη-μου τιμή. Τους κα
μάρωσα αν και το ξέρω πως δεν είμαι πάντα γρανίτης βράχος. Κάποτε καταντώ 
λαπάς.

Να με συμπαθήσετε για το τηλεγραφικό αφτό γράμμα. Είμαι πνιγμένος στις 
δουλειές.

Με φιλικά χαιρετίσματα, 
Π. Βλαστός.

Γ') ΣΧΟΛΙΑ
Παραθέτω βοηθητικές πληροφορίες. Μερικές άπό αύτές τις πήρα έγγράφως 

άπό τον ίδιο τον Γλαύκο ’Αλιθέρση.
Επιστολή 2.

Γιά τον Καβάφη στό βιβλίο του «Η Ελληνική και μερικές άλλες παράλ
ληλες διγλωσσίες» γράφει καί τά έξης: «Ο Καβάφης, ο λιβανωμένος και ναζιά
ρης στιχογράφος από τα φελλάχικα χαμώγια, είναι το φαραόνικο σάρκωμα της 
σαπίλας αφτής, ο καμωματής της αρνησιάς, ο κουρελής κάθε κακομύριστης υπο
κρισίας. Κι αφτουνού τουλάχιστο τά στιχομαζέματα έχουν κάποια λογική...» (σελ. 
163). Και είναι χαραχτηριστικό πως όλοι αφτοί οι βουρκολάκοι του βυζαντινισμού 
θυμιατίζουνε στιχοπλόκους σαν τον Κάλβο και τον Καβάφη και πεζογράφους σαν 
τον ελεεινό τον Παπαδιαμάντη, που κανένας-τους δεν ήξερε τί θα πει γλώσσα και 
τί δεμένο ύφος» (σελ. 164). «Και ο Καβάφης και τα γλωσσικά δόγματα του μω
σαϊκού καθηγητή μου μυρίζουν αρχαιολογική θανατίλα. Χλεμπόνες» (σελ. 171) 
«Ο Καβάφης ο στωϊκός» (άρθρο άπό τό περιοδικό «Ιδέα» (Μάρτης 1933 σελ. 154) 
(σελ. 183—195). Kavafis, the Alexandrine poet of prosaism the symbol of this 
decomposition, the embodiment of the affectations of negatives. (Greek bilingualism 
and same parallel cases, Athens, 1933, σελ. 80).

Τά ποιήματα τού Γλαύκου ’Αλιθέρση, π’ άναφέρονται στό γράμμα άνήκουν 

στή συλλογή του «‘Απλή Προσφορά», Άλεξάντρεια 1929. Τά Κρινάκια πού άνα
φέρονται έδώ πάλιν άνήκουν στή συλλογή τετραστίχων «Κρινάκια του Γιαλού» Κύ
προς 1924 β' έκδοση. Ή α' έκδοση έγινε τό 1921.

Αργώ κι άλλα ποιήματα, Oxford, 1921. (Είναι συνένωση δυό παλιών συλλογών 
του μέ καινούριες προσθήκες καί τροποποιήσεις).

Τό ποίημα «Στερνά Λόγια» βρίσκεται στή συλλογή Αργώ σελ. 175—189, 
γράφτηκε τό 1920 κι’ είναι άφιερωμένο στή μνήμη τού παλιού του φίλου ’Ίωνα 
Δραγούμη. Τό ποίημα, δπως ύποσημειώνει ό Βλαστός είναι γραμμένο σέ άσυνή- 
θιστο μέτρο, δίνοντας ταυτοχρόνως τή μετρική του βάση.

Ή διόρθωση στή σελίδα 180 πού άναφέρει ό Βλαστός άνήκει στό ποίημα 
«Στερνά Λόγια».

Τά διηγήματα τού Γλαύκου ’Αλιθέρση, πού άναφέρονται έδώ, είναι τής συλ
λογής: Ό Γυμνός ’Άνθρωπος, Κύπρος, 1924.

Σασούν: (Sassoon S.) Γιά τούς ’Άγγλους ποιητές ό Άλιθέρσης έχει έκδόσει 
ένα βιβλίο μεταφρασμένο μέ τίτλο: Αγγλική Ανθολογία.

Μπρούκ, ’Άγγλος ποιητής πού μετάφρασε ό Γλαύκος Άλιθέρσης σέ συλλογή 
μέ τίτλο "Απαντα R. Brooke, 1925.

Συνώνυμα καί συγγενικά, Τέχνη καί σύνεργα, Αθήνα («Εστία» 1931).

Επιστολή 3.
Γλαύκου Αλιθέρση: Τό πρόβλημα τού Καβάφη, Άλεξάντρεια, 1934. ’Άλλα 

τού Αλιθέρση γιά τόν Καβάφη περ. Νέα Ζωή, τόμ. XI, 1922—23, σελ. 488.
Γιά τόν Καβάφη καί τό έργο του άσχοληθήκανε ύπέρ ή κατά Κυπριώτες τής 

Αίγύπτου: ό Λουκάς Χριστοφίδης, Γιάγκος Πιερίδης, Πολύς Μοδινός, Γλαύκος 
Άλιθέρσης, Νίκος Νικολαΐδης.

’Επιστολή 4.
Τόν Καμπάνη άναφέρει καί στό βιβλίο του «Η ελληνική καί μερικές άλλες 

παράλληλες διγλωσσίες»: «Αν όμως ο κ. Καμπάνης και τα μπιμπίνια του ζούσανε 
στα 1596, θα είχαν καταφρονήσει του Shakespeare τη γλωσσική τόλμη και θα τον 
είχανε βγάλει δίχως άλλο φανατικό και ψυχαριστή» (σελ. 225). Ό Καμπάνης στήν 
‘Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (ε' έκδ. 1948) σελ. 264 γράφει γιά τόν 
Βλαστό: «Ό ‘Έρμονας (Βλαστός) έγραψε δεκατετράστιχα, χωρίς ρίμες, περιγρα
φικά, σπρώχνοντας στήν ύπερβολή τό παράδειγμα τό γλωσσικό τού Πάλλη καί 
καταφεύγοντας σέ νεολογισμούς άσκοπους...».

Γιά τόν Νιρβάνα άναφέρει τά έξής στό βιβλίο του «Η ελληνική και μερικές 
άλλες παράλληλες διγλωσσίες»: «Η Γλωσσική Αφτοβιογραφία του Νιρβάνα αξίζει 
δέκα γλωσσολογίες για όποιον συλογίζεται να ξυπνήσει. Δεν του καλαρέσει όμως 
το κρυονέρι του ψυχαρισμού», (σελ. 173). Παραπομπή σέ άρθρο τού Νιρβάνα στή 
«Νέα Εστία» (15.2.1935) (σελ. 247).

’Επιστολή 6.
Ό Βλαστός στά «Κυπριακά Γράμματα» δημοσίεψε τά παρακάτω: (α) Ή Κι

νέζικη διγλωσσία, 1935, τόμ. Β', σελ. 763. (β) Ό Ρωμανός ό μελωδός 1935, 
τόμ. Α', σελ. 547 καί τά περιέλαβε στά «Παραβλάσταρά» του.

Ν. Καζαντζάκη: Δάντη, θεία Κωμωδία, Άθήναι 1934.

Επιστολή 8.
Αλέξανδρος Πάλλης (1851—1935) πενθερός τού Πέτρου Βλαστού καί πατέρας 

τού Ά. Ά. Πάλλη.
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’Επιστολή 9.
Γλαύκου Άλιθέρση: Ό ποιητής Πέτρος Βλαστός «Κυπριακά Γράμματα» 1935, 

τόμ. Β', σελ. 565.
Η Ελληνική και μερικές άλλες παράλληλες διγλωσσίες, ’Αθήνα (τυπ. 

Εστία) 1934.

’Επιστολή 10.
Σ. Σταματιάδης ( = Έλισσαίος Γιαννίδης). Γιά τή συζήτηση σχετικά μέ τό 

«πού» καί τό «ό όποιος» κοίταξε καί στό βιβλίο του Βλαστού «Η Ελληνική και 
μερικές άλλες παράλληλες διγλωσσίες» σελ. 209 κεξ. (γράμμα πού δημοσιεύτηκε 
στό περιοδικό «Κύκλος» δηλ. ίδιου σελ. 181). 'Η βιβλιοκρισία του Σταματιάδη: 
Έλ. Γιαννίδη, «Νέα Εστία» 17, 1935, σελ. 593.

Γιά τό Χρονικό του Μαχαιρά γράφει καί στό βιβλίο του «Η Ελληνική και με
ρικές άλλες παράλληλες διγλωσσίες» σελ. 87): «Παράλληλο [μέ τό Χρονικό του 
Μόριά] παράδειγμα βρίσκουμε στα Χρονικά της Κύπρου (του Μαχαιρά και του 
Μπουσρού, 15ος καί 16ος αιώνας). Κείνους τους καιρούς ορίζανε το νησί οι 
φραντσέζοι ρηγάδες Lusignan και το έστερξαν να γίνουν τα κυπριώτικα δημοτικά 
η γλώσσα της Ιστορίας και του νόμου. Βλέπουμε έτσι πως και στο Μόριά και 
στην Κύπρο η αληθινή ελληνική γλώσσα βγαίνει στην όψη...».

Επιστολή 12.
Νίκου Νικολαΐδη: Σκέλεθρας Κύπρος, 1924.
Τού I. Κορδάτου άναφέρει τόν πρώτο τόμο τής «Νεοελληνικής Ιστορίας» γιά 

νά δείξει πώς κατά τόν Πάλλη μπορούσε τό όποιος νά άντικατασταθή πλήρως 
μέ τό πού καί όπου. (Η Ελληνική και μερικές άλλες παράλληλες διγλωσσίες, 
σελ. 210 καί σελ. 238 (δπου τυπώνεται ή μελέτη τού Άλ. Πάλλη μέ τίτλο «Πού— 
όπου—ό όποιος»).

’Επιστολή 13.

ρ. Βλαστού: Γεωμετρισμός καί Ταϊφάς «Νέα Εστία» 18, (1935) σελ. 798.
Ο Γλ. Αλιθέρσης άφιέρωσε στον Παλαμά καί ποιήματα: Μέσα στήν 'Ομίχλη 

(Όραματισμός τού Εωσφόρου, Κύπρος, 1923, σελ. 57), Στόν Κωστή Παλαμά (Ibid, 
σελ. 86) καί ’Ωδή στόν Παλαμά ('Απλή προσφορά, Κύπρος, 1929, σελ. 59). Επίσης 
τού άφιέρωσε βιβλία.

Τόν Παλαμά ό Βλαστός θεωρεί ενα άπό τά τέσσερα πρωτοπαλλήκαρα τού δη
μοτικισμού (οί άλλοι τρεις είναι: Μ. Ροΐδης, Γ. Ψυχάρης καί Άλ. Πάλλης). «Η Ελ
ληνική και μερικές άλλες διγλωσσίες» σελ. 135 καί σελ. 154—157. Στόν Παλαμά 
χάρισε τήν «Αργώ» τού 1921. Εγραψε κριτική γιά τόν Δωδεκάλογο τού Γύφτου 
(Νουμας αρ. 258, 26.8.1907) πού τά περιέλαβε στό βιβλίο του «Κριτικά ταξίδια», 
’Αθήνα (Εστία) 1912.

Επιστολή 15.

’Αναγνωστικό Γ' ή Δ' Δημοτικού. Στή χώρα τού Νείλου.
Άπό τό σπίτι τού A. Α. Πάλλη στήν Δεξαμενή, Αθήνα.
Παραβολές «Νέα Εστία» 20 1936, 1115 κλπ. Περιλαμβάνονται στό βιβλίο του 

«Παραβλάσταρα», Αθήνα (Εστία) 1937.
Γνωρίζω πώς ό Ίντιάνος είχε τακτική άλληλογραφία μέ τόν Βλαστόν, δπως 

κι’ άλλοι Κύπριοι άνθρωποι των γραμμάτων ώς ό Άν. Περνάρης, Κ. Προυσής καί 
άλλοι. Γιά τόν Ίντιάνο γράφει στά «Παραβλάσταρα», σελ. 224.

Περνάς = Ό Η. Pernot είναι γάλλος γλωσσολόγος καί έλληνιστής, ιδρυτής τού 

νεοελληνικού ινστιτούτου στή Σορβόνη, όπαδός του Legrand καί Ψυχάρη. ’Εξυπη
ρέτησε πολύ τά νεοελληνικά γράμματα. Ό ίδιος ύπόγραφε στά έλληνικά του κεί
μενα «Περνός». Τόν άναφέρει καί στά «Παραβλάσταρα» (σελ. 56) γιά τά χιώτικα 
τραγούδια τής συλλογής του. Επίσης στό ίδιο βιβλίο (σελ. 227) γράφει σημείωμα 
μέ τίτλο «Απέριορος» σάν άπάντηση στό άρθρο πού έγραψε ά Pernot στήν “Revue 
des Etudes Grecques” (άρ. 230) γιά τό βιβλίο του «Η Ελληνική και μερικές άλλες 
παράλληλες διγλωσσίες».

Επιστολή 17.
A. Α. Πάλλη: Η φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου.
Στά «Παραβλάσταρα» (σελ, 226) γράφει γιά τόν Μεταξδ σέ σημείωση τά 

έξής: «Από το Γενάρη του 1936 που πρωτοτυπώθηκε το άρθρο τούτο, ακούμε 
πως ο Πρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, διαλάλησε τη φιλία-του για τη δημοτική. 
Δείχνει έτσι και κουράγιο μεγάλο και νου καλοζυγισμένο κι ανοιχτό. Ας ελπίζουμε 
πως στο ζήτημα της γλώσσας η πολιτική-του θα ξεπεράσει τα κατορθώματα του 
Ατατούρκου στην Ανατολή».

Γλαύκου Άλιθέρση; Αράχνες, Άλεξάντρεια, 1936.

"Επιστολή 20.
Γλαύκου Άλιθέρση: Πύργος Βαβέλ, Λευκωσία (Κύπρος) 1937.
’Αθανασίου Μαρσέλλου: Τό Μεγάλο Σχέδιο, Αναγνωστικό Δ' Δημοτικού. 
Παραβλάσταρα, Αθήνα (’Εστία) 1937.

Επιστολή 33.
Τό ποίημα του Άλιθέρση μέ τίτλο «Αθλητικός ’Όρκος» τό δημοσίεψα μετα

θανάτια τού ποιητή στήν «Πνευματική Κύπρο» (άρ. 64, τόμ. Στ', σελ. 101). Είναι 
τό παρακάτω:

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ

Σ’ αυτό τό στίβο, άπ’ δπου ή ιερή Δάδα 
τής ’Ολυμπίας, φωτίζει έθνη — λαούς — 
πού άξιο τό σώμα, τδκρινε ή ’Ελλάδα 
νά καθρεφτίζει άντάξια καί τούς θεούς,

Ενώνοντας τό Πνεύμα μέ τήν ΥΛΗ
σέ ΙΔΑΝΙΚΟ, πού αιώνιο πάντα ζή — 
μέ καθαρή καρδιά, παρθένα χείλη, 
στό στίβο αύτό όρκιζόμαστε μαζί:

—Πιστοί στό ΝΟΜΟ, άντρείκια, δλο καμάρι, 
γυμνοί στό φώς, μιας τέτοιας άρετής. 
νά δρέψουμε τής Δάφνης τό κλωνάρι, 
πού δίκηα άξίζει, ό ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ

καί θά τήν παραδώσουμε άναμμένη 
τή Δάδα, ατούς έφήβους τής φυλής, 
πάντα ξυπνή ή συνείδηση νά μένει, 
ξοφλώντας παληό χρέος μιας όφειλής.

Μέ τήν εύκαιρία άναφέρω τό δικό μου άθλητικόν δρκο, πού χρησιμοποιείται 
στούς άθλητικούς άγώνες των σχολείων καί τής νεολαίας στήν Κύπρο. Δημοσιεύ-
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τηκξ στην ποιητική μου συλλογή «Παγκυπριονίκες» (Λευκωσία 1959) καί είναι 
ô έξης:

'Ορκίζομαι μπροστά στην αρετή, 
στή φήμη του νησιού μας, καί στό κάλλος, 
στη μυστική βαθειά μου Ελλάδα, 
νά σεβαστώ τούς νόμους των άγώνων, 
του Ελλανοδίκη κάθε κρίση, 
καί τό συναθλητή μου.
'Η άμιλλα μόνος μου σκοπός.

Στό Δελτίον του ΣΕΓΑΣ (’Απρίλης 1959, άρ. 42, σελ. 12) προτείνεται πώς 
θά μπορούσε ό όρκος αύτός μέ μιά μικρή παραλλαγή νά χρησιμοποιηθή καί στόν 
έλλαδικό χώρο.
Επιστολή 39.

’Εννοεί έδώ του Κ. Βάρναλη τό «Ζωντανοί άνθρωποι», ’Αθήνα, 1939; Στό βι
βλίο του αύτό ό Βάρναλης μιλά καί γιά τόν Ψυχάρη, γιά τη δημοτική, Καβάφη 
καί άλλους.
’Επιστολή 40.

Εναντίον του Ξενόπουλου ό Βλαστός εγραψε καί στό «Νουμδ» άρ. 298 
(1.6.1908) (Ο Δράκος της Δημοτικής) πού τό περίλαβε στό βιβλίο του «Κριτικά 
ταξείδια».
’Επιστολή 43.

Γλ. Άλιθέρση: θερισμοί καί ’Οργώματα, Άλεξάντρεια 1939 — Άροδαφνού- 
σα, Άλεξάντρεια 1939.

Οί στίχοι του Άλιθέρση γιά τόν Πέτρο Βλαστόν είναι οι έξης:
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΒΛΑΣΤΟ

Δεν εΐν’ ή Τέχνη τών όκνών παιγνίδι, μά θρησκεία.
Ποιητή ! καρδιά άνυπόταχτη σάν τήν ψυχή τής φύσης, 
πού τίποτε κι ά δέ ζητάς, όλα θά τά χαρίσεις, 
πιστεύεις, κι όλο προχωρείς μέ φρένα πλανταγμένα 
πίσω σου άχνάρια αφήνοντας, καί προσδοκάς όλοένα

τούς Νέους, τούς Νέους ! πού καρτερείς καί ξαίρεις πώς θάρθούνε 
καί μιά άποκάλυψη γι αύτούς θέ νάσαι δταν σε βρούνε.
(Στών άφρισμένων θαλασσών τήν πλάτη, όλο γρανίτη 
Βράχε· μονιά μου σά θεριό μιά σου σπηλιά μιά σκήτη.
Κάποτε νάρχουνται παλμοί τού τραγικού μου θάρρους 
ίσκιοι φτερών, όράματ’ άρχαγγελικά άπό γλάρους.)

Πιστεύω πώς οί ειδικοί πολλά μπορούν νά βρούνε στις έπιστολές πού δημο- 
σίεψα πιο πάνω. *Η  έξέτασή τους μάλιστα σέ συσχετισμό μέ πολλές άλλες 
τού Βλαστού θάχη πολλά νά προσθέση στή νεοελληνική φιλολογία.

ΚωΣΤΑ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1965

Ή ανώμαλος κατάστασις τών δύο τελευταίων ετών, δεν επέτυχε νά κάμ- 
ψουν τήν πνευματικήν παραγωγήν του τόπου μας. Οί πνευματικοί άνθρωποι 
τής Κύπρου συνέχισαν χωρίς διακοπήν τό έργον των.

‘Η πνευματική αυτή παραγωγή τής Κύπρου διά τό 1965 έμφαίνεται εις τό 
παρόν Βιβλιογραφικόν Δελτίον, τό πέμπτον κατά σειράν έκδιδόμενον*,  σκοπός 
του όποιου είναι ή άποδελτίωσις τών έργων τών Κυπρίων Συγγραφέων, 
καθώς καί τών περί Κύπρου έκδιδομένων βιβλίων.

’Αποτελεί ιδιαιτέραν ένίσχυσιν εις τήν προσπάθειάν μου διά τήν συνέχισιν 
τής έκδόσεως του παρόντος δελτίου τό γενικόν ενδιαφέρον μέ τό όποιον ύπο- 
δέχθησαν τάς προηγουμένας εκδόσεις του, Κύπριοι καί ξένοι.

Ό Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου καί Πρόεδρος γράφει. «Συγ
χαίρομε ν ύμϊν διά τήν έν τώ προκειμένω εργασίαν σας τήν οποίαν ιδιαιτέρως 
έξετιμήσαμεν».

Τό Κυπριακόν Βιβλιογραφικόν Δελτίον έτυχε εύφήμου μνείας εις τό περιο
δικόν τής ΟΥΝΕΣΚΟ “Bibliography, Documentation Terminology”.

Τό Κυπριακόν Βιβλιογραφικόν Δελτίον ζητούν άρκεταί βιβλιοθήκαι του 
έξωτερικοϋ, είς τάς όποιας καί άποστέλλεται.

Μέ τήν εύκαιρίαν αύτή θά ήθελα νά εύχαριστήσω καί πάλιν όλους όσους μέ 
έβοήθησαν καί μέ βοηθούν είς τήν συμπλήρωσιν τού έν λόγω δελτίου. ’Ιδιαι
τέρως εύχαριστώ τούς συγγραφείς οί όποιοι μοΰ άπέστειλαν τά έργα των.

Τά βιβλία είς τό παρόν δελτίον, ώς καί είς τά προηγούμενα, είναι ταξινο
μημένα κατά τό σύστημα Dewey, καί κατ’ άλφαβητικήν σειράν : Πρώτον τά 
βιβλία τών Κυπρίων ή βιβλία έκδοθέντα έν Κύπρω, καί δεύτερον τά περί 
Κύπρου.

‘Η περιγραφή τού βιβλίου περιλαμβάνει όνομα συγγραφέως, τίτλον 
βιβλίου, τόπον έκδόσεως, εκδότην, σελίδας, είκονογράφησιν, βιβλιογραφίαν, 
χάρτας, σχέδια εάν ύπάρχουν καί σχήμα μετρούμενον είς εκατοστόμετρα ώς 
πρός τό ύψος τού βιβλίου.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
* Τά προηγούμενα Δελτία ήσαν τών έτών 1960—61, 1962, 1963, 1964.
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000 ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ AMMOXW- 
ΣΤΟΥ : Ai δραστηριότητες τού Δημοτικού 
Συμβουλίου Άμμοχώστου ώς πρόγραμμα 
έργων έξωραϊσμοϋ καί άναπτύξεως τής πόλεως. 
’Αμμόχωστος, 1965, 40 σελ., είκον., 24 έκ. 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Σωτήρης : ’Απαντήστε
Παιδιά. Λευκωσία, ’Εθνικόν Συμβούλιον Νεο
λαίας Κύπρου, 1965, 100 σελ., 25 έκ.
CENTRAL BANK OF CYPRUS : First an
nual report of the board of Directors 1963-64. 
Nicosia, 1965, 31 p., 26 cm.

The Fulbright Forum in Cyprus : Diverse 
lectures given in Cyprus by visiting American 
Scholars, Literature, Economics, Socielogy, 
Elevation, Theater. Nicosia, American Cul
tural Centre, 1965, 127 p., 24 cm.

WHO’S WHO : Ελληνικόν Who’s who. 
Κυπριακόν Άθήναι, 1965. 120 σελ., 24 έκ.

100 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ, ’Ιωάννης : Ή έρώτησις τί 
έστίν εις τόν Πλάτωνα. Ή έξέλιξις τής Πλα
τωνικής διαλεκτικής άπό τής άπολύτου θέσεως 
εις τήν σύνθεσιν, καί άπό τής ούσιολογίας εις 
την άντιλογίαν. Διατριβή έπί διδακτορία. 
Λευκωσία, Τύποις’Αναγέννησις, 1965. 154 σελ. 
23 έκ.
ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ, ’Ιωάννης Γ. : Θέματα υπαρξι
στικής φιλοσοφίας. Λευκωσία, 1965. 22 σελ, 18 
έκ.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Κωσταντϊνος : Ό Σωκρα
τικός λόγος. Μιά άπόπειρα έρμηνείας τής 
διαλογικής παρουσίας. Διατριβή επί ύφηγε- 
σία. Άθήναι, 1965. 78 σελ. 24 έκ.

200 ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΒΟΣΚΑΡΙΔΗΣ, ’Ιωάννης : Ιστορικόν Ίεράς 
Μονής Παναγίας Άμιροϋς καί ή ’Ακολουθία 
τής Ζωοδόχου Πηγής. Λεμεσός, 1965. 16 σελ., 
25 έκ.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ : Ρήματα Ζωής. Τόμος 
Ε', Λευκωσία, 1965. 208 σέλ., 24 έκ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Άνδρέας : Περί ’Ελεη
μοσύνης ήτοι περί εμπράκτου Χριστιανικής 
’Αγάπης (Ήθικοκοινωνική μελέτη). Λευκωσία 
1965. 25 σελ, 23 έκ.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Γεώργιος (Χωρεπίσκοπος Τρι- 
μυθοϋντος) : Λυχνός τοϊς ποσί μου. Άθήναι, 
Άποστολική Διακονία, 1965. 310 σελ., 21 έκ.

300 KOINÛÛNIKAI ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ

ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΰύΤΗΣ, Κυριάκος : ‘Ο Συνεργα
τισμός. Γέννησις καί άνάπτυξις του έν Κύπρω 
Λευκωσία, 1965. VIII, 166 σελ., 23 έκ.

ΓΕΰόΡΓΙΑΔΗΣ, Ζήνων : ’Εμπορική καί οίκο- 
νομική ορολογία. Ελληνική καί Αγγλική. 
Λευκωσία, ’Εκδόσεις “Κυπριακής Έκπαιδεύσε- 
ως” Άρ. 7, 1964. 48 σελ., 25 έκ.

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ’Ιωάννης : Έγχειρίδιον
Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου. Λευκωσία, 
Τύποις Σταυρινίδη, 1965. 355 σελ., 24 έκ.

ΖΰύΤΙΑΔΗΣ, Γεώργιος : *Η  δι’ ειδικής συμ- 
βάσεως προβλεπομένη έπέμβασις ώς πρόβλημα 
διεθνούς νομιμότητος. Πρόλογος Δ.Σ. Κωσταν- 
τόπουλος. Λευκωσία, Τύποις ΓΕΚΑ, 1965. 
175 σελ., 24 έκ. (Πραγματίαι Διεθνούς Δικαίου 
Άρ. 5).

ΚΟΥΖΟΥΛΗΣ, Άνδρέας : Τά δέκα σκαλο
πάτια τής Αριθμητικής. Σχεδιαγράμματα Μα
ρία Κυριάκου Σάββα. Λευκωσία, 1965. 38
σελ., 20 X 30 έκ.

ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ, Μιχαήλ : Τά χρόνια τής 
έφηβείας. Ραδιοφωνικόν Πανεπιστήμιον, Ρα
διοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Λευκωσία, 
Ρ.Ι.Κ., 1965. 42 σελ., 24 έκ.

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ, A : Κυπριακή Γεωργική Λαο
γραφία. Κυπριακά Μέτρα, Σταθμά, Μονάδες 
χρόνου καί σχετικαί πρός αύτά λέξεις. Λευκω
σία, 1965. 23 σελ., 33 έκ. (κείμενον πολυγρα- 
φημένον) Μέρος Α'.

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ, A : Κυπριακή Λαϊκή Λαο
γραφία. Παροιμίες γιά τόν καιρό καί λέξεις 
σχετικές μέ τόν καιρό καί διάφορα μετεωρολογι
κά φαινόμενα. Λευκωσία, 1965. 43 σελ., 33 

33 έκ. (Κείμενον πολυγραφημένον) Μέρος 
Δεύτερον.

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Γεώργιος : Κυπρια
κά ήθη καί έθιμα. Λευκωσία. Δημοσιεύματα 
Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών Άρ. 3, 1965. 
300 σελ., σχεδ., 25 έκ.

ΠΑΙΔΑΓωΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ : 
Έπετηρίς τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύ
πρου, 1964-1965. Λευκωσία, 1965. 91 σελ., 
22 έκ.

600 ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ

ΕΥΔΟΚΑ, Τάκη, X. : Γονείς, Παιδιά καί Σέξ. 
(Ψυχοσεξουαλική άνάπτυξη) Λευκωσία, 1965. 
113 σελ., 20 έκ.

ΖΥΓΚΑΣ, ’Ιωάννης : Προγράμματα κατα
πολεμήσεων έχθρών καί άσθενειών τών καρπο
φόρων δένδρων κατά τήν περίοδον 1966-1967. 
Λευκωσία, ύπουργεϊον Γεωργίας καί Φυσικών 
Πόρων Κύπρου. Τμήμα Γεωργίας, Υπηρεσία 
Προστασίας Φυτών, 1965. 31 σελ., 22 έκ. 
(Διαφωτιστικόν Φυλλάδιον Άρ. 3/1965.)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων, Τμήμα Γεωργίας 
Καλιέργεια έσπεριδοειδών. Λευκωσία, 1965. 
39 σελ., 24 έκ., είκ. Διαφωτιστικόν Φυλλάδιον 
Άρ. 6/1965.

ΧΕΙΜύύΝΙΔΗ, Σάββα : Μέθοδοι ποτίσματος 
καί ή σπατάλη τού νερού. Λευκωσία, Ύπουρ
γεϊον Γεωργίας καί Φυσικών πόρων. Τμήμα 
Γεωργίας, 1965. 14 σελ., είκον., 22 έκ. Δια- 
φωτιστικόν Φυλλάδιον Άρ. 1/1965.

ΚΑΡΟ, Αναστάσιος, Ε : ’Εγκυκλοπαιδικόν 
’Εμπορικόν καί Οικονομολογικόν λεξικόν, μετά 
Άγγλοελληνικοϋ Λεξιλογίου καί οικονομικών 
όρων. Λεμεσός, 1965. 400 σελ., 25 έκ.

700 ΚΑΛΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

ΠΑΠΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, Παπασταΰρος : Θεέ 
μου νά ξημέρωσεν. Τραγούδια. Τεύχος Β', 
Κύπρος, 1965. 120 σελ., 24 έκ.

PAPAGEORGIOU, Athanasios : Master
pieces of Byzantine Art in Cyprus. Nicosia, 
Republic of Cyprus, Ministry of Communica

tions and Works, 1965. V, 40 p., LVI plates 
33X25 cm.

800 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ, Ειρένα, Ίωαννίδου : Κοιτάγμα- 
τα. Άθήναι, Άλβιν Ρέντμαν Ελλάς, 1965. 
126 σελ., 20 έκ.

ΑΚΡΙΤΑΣ, Λουκής : Αρματωμένοι. Άθήναι. 
Άπαντα τών Νεοελλήνων Κλασσικών. Εται
ρεία Ελληνικών ’Εκδόσεων, 1965. ΚΣΤ', 299 
σελ., 25 έκ.

ΑΚΡΙΤΑΣ, Λουκής : Θεοδώρα. Τραγωδία. 
Λευκωσία, Κυπριακά Χρονικά, 1965. 61 σελ., 
25 έκ.

ΑΝΘΙΑΣ, Τεΰκρος : Κυπριακή Τραγωδία 1964 
-1965. Ποιήματα. Άθήναι, Κέδρος, 1965. 
113 σελ., 25 έκ.

ΑΝΘΙΑΣ, Τεύκρος : ‘Η Ζωντανή Κύπρος. 
Λαογραφικά θέματα Β' έκδοση. Λονδίνον, 
Anthias Publications, 1965. 126 σελ., 25 έκ.

ΑΝΤΰόΝΙΟΥ, Νάγια : Όρα Αύλαίας. Ποιή
ματα. Κύπρος, Τύποις Κόσμος, 1965. 28 σελ., 
221/2 έκ.

ΒΡΑΧΑΣ, Φρίξος : Στοχασμοί ένός δασκά
λου. Λευκωσία, Τύποις Ζαβαλλή, 1965. 176 
σελ., 22 1/2 έκ.

ΓΕΘύΡΓΙΟΥ, Φάνος : Βορά στή μπόρα. Ποιή
ματα. Αμμόχωστος, Τύποις Σάββα Ίωάννου, 
1965. 30 σελ., 27 έκ.

ΠΑΓΚΟΥΛΗΣ, Κ. : Κύπριοι ποιητάρηδες. 
Μελέτη. Λευκωσία, 1965. 15 σελ., 23 έκ. 
(Άνατύπωσις άπό τό Περιοδικόν «Κυπριακά 
Χρονικά)

EMILIANIDES, Achilles : Nouvelles Chy
priotes. Avant propos de Pierre Boissier. 
Geneve, 1965. 78 p., 20 cm.

Ε.Π.Ο.Κ. (Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος 
Κύπρου) Φιλολογική Κύπρος 1965. Λευκωσία, 
1965. 216 σελ., 25 έκ.

ΖΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ, ΣΤ. : Άναζητήματα. 
Ποιήματα. Αμμόχωστος, Τύποις Σ. Ίωάννου, 
1965. 82 σελ., 23 έκ.
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ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, Αύρα : Ποιήματα. Καιρός 
πρώτος, Κύπρος, Βιβλιοθήκη Κυπριακών Χρο
νικών Άρ. 2, 1965. 43 σελ., 23 έκ.

ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ, Μάξιμος (’Αρχιμανδρίτης) 
Εύλογίαι καί εύθύναι. Λευκωσία, Τύποις Σαμ
ψών, 1965. 15 σελ., 14 έκ.

ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ, Μάξιμος (’Αρχιμανδρίτης) 
Καλοΰμεν τόν σύγχρονον άνρωπον. Λευκωσία, 
εκδόσεις ό «Κύριος», 1965. 29 σελ. 18 έκ.

ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Νίνα (Αύγή Ροδίνη) : Περ’ απ’ 
τόν όρίζοντα. Ποιήματα. ’Αμμόχωστος, 1965. 
35 σελ., 24 έκ.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Χρύσανθος : ‘Η Ελληνική πα
τρίδα καί οΐ Έπτανήσιοι. Λευκωσία, 1965. 
12 σελ., 25 έκ. (’Ανάτυπον έκ τής Φιλολογικής 
Κύπρου 1965).

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Μιχαήλ : Αίμα καί δόξα. 
Άθήναι, 1965. 178 σελ., 22 έκ.

ΜΟΝΤΗΣ, Κώστας : Γράμμα στή μητέρα 
κι’ άλλοι στίχοι. Λευκωσία, Τύποις Ζαβαλλή, 
1965. 42 σελ., 24 έκ.
MONTIS, Costas : Moments. Translations 
from the work of a Cypriot poet by Amaranth 
Sitas and Charles Dodd. Nicosia, Zavallis 
press, 1965. 56 p., 20 cm.

ΜΟΝΤΗΣ, K. καί ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Άνδρέας : 
Κυπριακή άνθολογία ποιήσεως. Άθήναι Άλβιν 
Ρέντμαν Ελλάς. 1965. 416 σελ., 22 έκ.

ΜΠΟΛΕΣΛΑΒΣΚΙ, Ρίτσιαρντ : "Εξη μαθή
ματα ήθοποιΐας. Μετάφρασις Νίκου Σιαφκάλλη 
Λεμεσός, «Παρατηρητής» 1965. 124 σελ. 20 έκ.

ΠΑΝΑΓίωΤΟΥΝΗΣ, Πάνος : Εισαγωγή 
στήν Κυπριακήν Λογοτεχνίαν. Δοκίμιο. Λευ
κωσία, Πνευματική Κύπρος, 1965. 68 σελ., 24 
έκ.

ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χρ. : Ό Παπάστιγ- 
γας, Ιστορικό Διήγημα του Άγώνος. Λευκω
σία, 1965. 6 σελ., 25 έκ. (’Ανάτυπον έκ τής 
«Φιλολογικής Κύπρου» 1965).

ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χρ. : Ή Λαϊκή ήθι- 
κή στή ποίηση του Λιπέρτη. Λευκωσία, 1965. 
6 σελ., 25 έκ. (’Ανάτυπον έκ τής «Φιλολογικής 
Κύπρου» 1965).
ΣΠΑΝΟΣ, Νίκος : Ό Δεύτερος ’Αγώνας τής 
Κύπρου στήν ποίηση τών Κυπρίων (Πρώτη 

άνθολόγηση) Λευκωσία, 1965. 22 σελ., 25 έκ. 
(’Ανάτυπον έκ τής «Φιλολογικής Κύπρου» 
1965).

ΣΠΑΝΟΣ, Νϊκος : *Η  Νεοελληνική παράδο
ση καί ή ένάτη ’Ιουλίου 1821. Λευκωσία, 
1965. 10 σελ., 25 έκ. (’Ανάτυπον έκ τής «Φι
λολογικής Κύπρου» 1965).

ΣΤΡΟΒΙΛΙΟΥ, Μ. : Κυπριακά Διήγηματα. 
Λευκωσία, Κύπρος, 1964. 56 σελ., 21 έκ.

ΧΑΤΖΗ ΚωΣΤΗΣ, Γιώργος : Εύαγόρας Παλ- 
ληκαρίδης. Ό "Ηρωας καί ό ποιητής. Άθήναι 
1965. 191 σελ., 21 έκ.

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Άνδρέας : Τό μαϋρο καί τ 
άσπρο. Γράμματα άπό τή Νέα Ύόρκη. Λευ
κωσία, Πνευματική Κύπρος, 1965. 36, σελ., 
24 έκ.

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, Κύπρος : Δώδεκα στιγμές. 
Ποιήματα. Λευκωσία, Πνευματική Κύπρος, 
1965. 38 σελ., 24 έκ.

THE CHARIOTEER : A Review of Mo
dern Greek Culture Nos. 7 and 8, 1965. 
Cyprus, its poetry, prose, and art from ancient 
times to the present. New York, Parnassos, 
Greek Cultural Society of New York, 1965. 
192 p., illes 24 cm.

ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ, Τερέζα : Ό δρόμος πρός 
τή Θήβα. Λεμεσός. Έκδοση Παρατηρητοϋ, 
1965. 213, σελ. 19 έκ.

900 ΙΣΤΟΡΙΑ

CYPRUS : Facts about Cyprus, Nicosia, 
Cyprus to Day publications, 1965. 28 p., 
illus., 22 cm.

KARAYIANNIS, G. : The Cyprus Prob
lem. December 1963 — August 1964. Nicosia, 
PAN, 1965. 67 p„ 22 cn.

KESHISHIAN, Kevork K. : Chypre Ro
mantique. Nicosia, 1965. 224 p., illus, 22 cm.

ΚωΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, 1. : 'Η Άραδίππου 
άλλοτε καί τώρα. Θρύλοι καί παραδόσεις. 
Λευκωσία, Τύποις Ζαβαλλή, 1965. 122 σελ., 
εΐκον., 7 σελ., παραρτ., 25 έκ.

LANITIS, George : Νήσος τής Αφροδίτης. 
Cyprus Island of Aphrodite. Nicosia, 1965. 
128 p., plates, 30 cm.

ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ, Φρίξος : Ό κόσμος. Μέρος 
Πρώτον. Αφρική, Άσία. Γεωγραφική καί 
Ιστορική έπισκόιιησις. Λευκωσία, Τύποις Πρό
οδος, 1965. 128 σελ., εΐκον., χάρται, 22 έκ.

ΜΟΥΣΚΟΣ, Αναστάσιος : Πώς είδα τά 
Εφτάνησα καί τήν Κρήτη. Κύπρος, Τύποις 
Σαμψών, 1965. 48 σελ., είκον., 24 έκ.

PAN editor : Cyprus political review for 
1965, including a detailed survey of the main 
events during the year 1965. Nicosia, 1965. 
40 p., 20 cm.

ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ, Άνδρέας Σ. : Γεωγραφία 
Εύρώπης - B. Αφρικής καί στοιχεία φυσικής 
Γεωγραφίας. Λευκωσία, Τύποις Αναγέννησις, 
1965. 143 σελ., είκον., χαρ., 23 έκ.

ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ, Άνδρέας Σ. : Ό κόσμος. 
Αφρική - Ν. Αμερική, Άσία, ’ΰύκεανία. Λευ
κωσία, Τύποις Αναγέννησις, 1965. 135 σελ., 
είκον., χαρτ., 23 έκ.

PAPAGEORGIOU, Spyros : Cyprus His
torical notes and analysis of the present Trage
dy. Nicosia. The Press and Enlightement of 
SEK, 1964. 22 p., illus, 24 cm.

PAPACHRYSOSTOMOU, Chris. : The 
improsones graves. Nicosia. The National 
Struggle Museum, 1965. 14 p., 18 cm.

PAPADOPOULLOS, Theodore : Social 
and Historical Data on Population (1570- 
1881) Nicosia, Cyprus. Research Centre, 1965 
XVI, 248 p., fig., 28 cm. (Texts and Studies 
on the History of Cyprus I).

REPUBLIC OF CYPRUS : (Ministry of 
Communications and Works). Report of the 
Department of Antiquities Cyprus, 1965. 
Nicosia, Proodos Press, 1965. 130 p., XVII 
plates, 30 cm.

TORNARITIS, Criton : The treaty of 
Alliance. An analysis of the treaty and reasons 
that led to its termination in the light of Inter
national Law. Nicosia, Republic of Cyprus 
(P.I.O.) 1965. 9 p., 22 cm.

TORNARITIS, Criton : The Legal As
pects of the question of Cyprus. Nicosia, P.I.O. 
1965. 22 p„ 22 cm.

TOFALLIS, Kypros : The Cyprus pro

blem. London, 1965. 16 p., 22 cm.
ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΟΣ, ’Ιωάννης Π. : Παναγία 

ή Χρυσορρογιάτισσα. Ιστορική έν Κύπρω 
Ιερά Μονή. Λευκωσία, Τύποις Ίεράς Αρχιε
πισκοπής Κύπρου, 1965. 240 σελ., 24 έκ.

ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΟΣ, ’Ιωάννης Π. : ‘Η Έγκλείσ- 
τρα καί ό Άγιος Νεόφυτος. The Encleistra 
and Saint Neophytos. Nicosia, Sacred Com
munity of the Monastery of Saint Neophytos, 
1965 182 p., illus., 20 cm.

LUKE, Sir Harry : Cyprus. A portrait 
and an appreciation. 2nd edition. London, 
Harrap, 1965. 200 p., illus., 21 1/2 cm.

MAIER, Franz George : Gypern. = Insel 
am Krevzweg der Geschichte. Stuttgart, W. 
Kohlchammer, 1964. 189 s., pl., 22 cm.

ZYPERN : Zypern. Nagels Reisefuhrer. 
Paris, Nagel Verlang, 1965. 176 s., 6 pl., 18 cm

ΜΗ ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ, Πάνος Σ. : Κυπριακά. Ποιή
ματα. Άθήναι, 1965. 46 σελ., 30 έκ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ : (L’ Indepen
dance Hellénique. Edition en langue fran
çaise et anglaise). Τεύχος Δεκεμβρίου 1965, 
άφιερωμένο εις τήν Κύπρον.

ΖωΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: Τεύχος 432-433. 
Άφιερωμένο στήν Κύπρον. Άθήναι 1965.

ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ, Ι.Π. : Τό ιστορικό τής 
Κύπρου. Πορεία πρός τήν Ένωση. Άθήναι, 
1965. 14 σελ., 20 έκ.

ΜΕΣΙΜΒΡΗΝΟΣ (Άντώνης Μυστακίδης) 
Δώδεκα ποιήματα γιά τήν Κύπρο. Άθήναι, 
1965. 12 σελ. 22 έκ.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙ- 
ωΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤωΝ ΕΛΛΑΔΟΣ : Θυσίαι στό 
βωμό τής ’Ελευθερίας. Κύπρος 1954-1964. 
Άθήναι, 1965. 34 σελ., είκον., 25 έκ.

ΠΑΠΑ.Ι.ωΑΝΝΟΥ, Κ.Π. : Λόγοι έκφωνη- 
θέντες είς δημοσίας συγκεντρώσεις εις Αθήνας 
ύπέρ τής Αύτοδιαθέσεως καί Ένώσεως τής 
Κύπρου μετά τής Μητρός Ελλάδος. Άθήναι, 
1965. 24 σελ., 24 έκ.

ΣΤΑΘΗΣ, Γρ. Θ. : ΟΙ Αλύτρωτοι. Τό 
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έπος τής Κύπρου. ’Επικό ποίημα αφιερωμένο 
στην αλύτρωτη Κύπρο καί τούς αγώνες της. 
Άθήναι, 1965. 120 σελ., 22 έκ.

ΤΖΕΛΕΠΗ, Ε.Ν. : Τό Κυπριακό καί οΐ συνω
μότες του. Άθήναι, Θεμέλιο, 1965. 367 σελ., 
18 έκ.

CHIPRE : Dedicado a nacao Brazileira 
Chipre. Sao Paulo Brazil, Amigos do Povo de 
Chipre, 1945. 34 p., 22 cm.

DZELEPY, E.N. : Le complot de Chypre. 
Bruxelles, les editions politiques, 1965. 317 p., 
20 cm.

KERBER, Karl : Makarios, Kirchenfurst 
oder Aktuelle Taschenbucher Wolf. Frhr. v. 
Tucher Verlang GmbH, 1964. 159 s., 22 cm.
MIKES, George : Evreka. Rummaging in 

Greece. London, Andre Deutsch, 1965. 124 
p., 20 cm. (Cyprus p.p. 98-124),.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Πρακτικά τής 
Βουλής των ’Αντιπροσώπων. 16 Αύγούστου 
— 15 Νοεμβρίου 1960. Τόμος 1, Μέρος I. Λευ
κωσία, Τυπογραφεϊον Δημοκρατίας. (Ελλη
νικό, Τουρκικό κείμενο) 308 σελ., 28 έκ.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Πρακτικά τής 
Βουλής των ’Αντιπροσώπων. 16 Νοεμβρίου 
— 30 Δεκεμβρίου 1960. Τόμος I, Μέρος II. 
Λευκωσία, Τύποις ΓΕΚΑ, 1965. 375 σελ. 26 έκ. 
(Ελληνικό — Τουρκικό κείμενο).

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : (Ύπουργεϊον 
Συγκοινωνιών καί έργων). Πενταετές πρόγραμ
μα οδοποιίας 1966—1970. Λευκωσία, 1965. 
100 σελ., σχεδ., 33 έκ. (κείμενο πολυγραφημένο)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών πόρων. Τμήμα Κτη
νιατρικών ύπηρεσιών. Κτηνιατρικός 'Οδηγός. 
Έντεροτοξιναιμία Αιγοπροβάτων. Λευκωσία, 
1965. 8 σελ., 20 έκ. Διαφημιστικόν φυλλάδιον. 
Άρ. 1/1965.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί φυσικών πόρων. Τμήμα Κτηνι
ατρικών Ύπηρεσιών. Κτηνιατρικός 'Οδηγός. 
Μαστϊτις αιγοπροβάτων. Λευκωσία, 1965. 
12 σελ., 22 έκ. Διαφωτιστικόν φυλλάδιον άρ. 
2/1965.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ

γίας. 'Η Παλλούρα καί ή καταπολέμησίς της. 
’Αναθεωρημένη έκδοσις ύπό Θ. Φωτιάδη. 
Λευκωσία, 1965. 4 σελ., 22 έκ. Διαφωτιστικόν 
Φυλλάδιον Άρ. 2/1965.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : (Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωργίας. 
Σώσατε τά ‘Εσπεριδοειδή σας άπότήν Μύίγα 
τής Μεσογείου. Διά φωτιστικόν Φυλλάδιον 
Ά..55/1965
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Ύπουργεϊον 
Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων. Τμήμα Γεωρ
γίας. Ό Δεκάλογος τοϋ σιτοκαλιεργητοϋ 
Λευκωσία, 1965. 3 σελ., 22 έκ. Διαφωτιστι- 
κόν Φυλλάδιον άρ. 4/1965.
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Ύπηρεσιών.

REPUBLIC OF CYPRUS, Ministry of 
Finance. The Economics of Federation in 
Cyprus. Nicosia, October 1965. 15 p., 26 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS : The Cyprus 
problem, before the United Nations, Nicosia, 
P.I.O. October 1965. 14 p., 27 cm.
REPUBLIC OF CYPRUS : Annual report 
of the Ministry at Commerce and Industry for 
the years 1963-641 Nicosia, 1965. 30 p., 
33 c. (κείμενον πολυγραφημένον).

REPUBLIC OF CYPRUS : Statistics and 
Research Department, Ministry of Finance. 
Shipping Statistics 1964. Nicosia, 1965. 33 p., 
tables, 33 cm. (κείμενο πολυγραφημένο).

REPUBLIC OF CYPRUS : Annual report 
of the Ministry of Commerce and Industry for 
the years 1963-1964. Nicosia, 1965. 28 p., 
33 cm. (κείμενο πολυγραφημένον).
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Research Department, Ministry of Finance 
Statistical abstract 1964. No. 10, Nicosia, 
1965. 300 p., 33 cm. (κείμενον πολυγραφη
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REPUBLIC OF CYPRUS : Annual report 
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Public Works. Annual report of the Depart
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(κείμενον πολυγραφημένον).

REPUBLIC OF CYPRUS : Economic re
port 1964. Nicosia, Statistics and Research 
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tables 25 cm.

REPUBLIC OF CYPRUS : Annual report 
of the geological Survey Department fo the 
year 1964. Nicosia, 1965.
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Printing Office, 1965. 61 p., 24 cm.

P.I.O. (Public Information Office) : Re
port of the United Nations Mediator on 
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1965. 28 p„ 22 1/2 cm.

P.I.O. : La question Chypriote. Les Faits 
Véritables. Nicosia, 1965. 6 p., 21 cm.

P.I.O. : Conditions in Turkish Enclaves. 
Account by a woman. Nicosia, 1965. 8 p. 
15 cm.

P.I.O. : The Cyprus Question. The true 
Facts. Nicosia, 1965. 8 p., 18 cm.

P.I.O. La question Chypriote : Les Faits 
Véritables. Nicosia, 1965. 8 p. 18 cm.
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ship and Peace. Nicosia, 1965. 12 p., 24 cm.

Al ΓΙΑΛΟΥΣ A, A' Δημοτικόν Σχολείο v : Συμ
πληρωματικά άναγνώσματα διά τάς τάξεις 
Δ' Ε' ΣΤ'. Αίγιαλούσα, 1965. 20 σελ. 33 έκ.
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γιά τήν Γ' καί Δ' τάξη. Τρίκωμο 1965. 35 σελ. 
25 έκ.
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Γεροσκήπου, 1965. 18 σελ., 33 έκ.
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τής ορθογραφίας. Φοινί, 1964. 34 σελ. 33 έκ.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, X. : Ατομική εργα
σία στήν Αριθμητική. Τυποποίησις— Διαβά- 
θμησις προβλημάτων. Βοήθημα διά τόν δά
σκαλον καί τούς μαθητάς, Δ', Ε' ΣΤ' Δημοτικού 
Σχολείου. Λεμεσός, ’Οκτώβριος 1965. 65 σελ., 
24 έκ (κείμενο πολυγραφημένο).

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, X. : Μεθοδικό εγχει
ρίδιο. Γεωγραφία τής Κύπρου. Βοήθημα γιά 
τό δάσκαλο. Λεμεσός, Νοέμβριος 1965. 32 
σελ., 28 έκ. (κείμενο πολυγραφημένο).

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ X ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Ρ. : 
Τεχνική τών εκθέσεων. Βοήθημα γιά τόν 
δάσκαλον καί τούς μαθητές Γ', Δ', Ε' ΣΤ' 
τάξεων τοϋ Δημοτικού Σχολείου. Λεμεσός. 
’Οκτώβριος 1965. 27 σελ., 24 έκ. (κείμενο πο
λυγραφημένο).

ΣΙΜΙΛΛΗΣ, Π : Οι εκθέσεις μου. Άθηαίνου 
1965. 13 σελ. 33 έκ. (κείμενο πολυγρφημένο).
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νικαί Ειδήσεις (καθημερινώς). Λευκωσία.
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νώς) Λευκωσία.
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ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΓωΝΑΣ : εβδομαδιαίου Δελ
τίου Δημοκρατικής ’Εργατικής 'Ομοσπονδίας 
Κύπρου. Λευκωσία.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ : Είδησιογραφική εκ- 
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ARAB AFFAIRS : Monthly Bulletin, Pu
blished by the Embassy of U.A.R. Nicosia.

ARMY IN CYPRUS (H.Q. Cyprus Dis

trict) : The Army in Cyprus. A guide of 
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100 p., illus., 18 cm.

FREE CHINA : Information bulletin 
issued by the Embassy of the Rep. of China in 
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PERIODICAL PRESS REVIEW : Pu
blished forthnightly by PAN Publishing House 
Nicosia.

ROYAL AIR FORCE (R.A.F.) : Wel
come to Acrotiri, Nicosia, Zavallis press, 1965. 
60 p., illus, 18 cmm.

PAN : Political Review 1964. Nicosia, 1965. 
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Ό Σχολικός Περιοδικός τύπος τοϋ 1965 δημοσιεύτηκε 
στό περιοδικό «Πυευματική Κύπρος» άρ. 67 σελ. 207.

ΚωΣΤΑΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΚ. 1965

Κριτική Επιτροπή:
Δις Άθηνούλα Τερωνυμίδου 
Κος Χρύσανθος Κυπριανού 
Κος Νίκος Σπανός, εισηγητής.

’Από τά έργα πού έχουν ύποβληθή στον έφετεινό διαγωνισμό Διηγήματος τού 
Ε.Π.Ο.Κ. ή κριτική έπιτροπή θεωρεί άξια γιά βράβευση δυο διηγήματα: Τό 
διήγημα τοϋ κ. Σπόρου Παπαγεωργίου «Πίεσις Διακοσίων Τόνων» και έκεϊνο του 
κ. ’Ανδρέα Άντωνιάδη, πού έχει τίτλο ((Παράθυρο στον ούρανό...».
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καί λιτότητα ύφους.

’Άξιο γιά έπαινο κρίνεται τό διήγημα του κ. Άνδρέα Όνουφρίου «Οί Νικητές», 
το όποιον παρουσιάζει καλή ψυχολογική παρατήρηση, άλλά έξασθενεϊ τήν άρτιότητα 
του έργου ή μακρηγορία καί ή περίσσεια περιγραφικών εκφραστικών μέσων.
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Ή Μάννα μου — My mother 73X55 cm 1932Βιβ
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Λεύκες τού 'Αγίου Θεοδώρου — The poplars of Ayios Theodoros 1 16X956.5 cm 1932
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1933Φυτευτριες — The planters 135X180 cm
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Στέγες — Roofs 63X79 cm 1941
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To κίτρινο μαντήλι — The yellow kerchif 38X28 cm 1941

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Λυό μορφές — Two figures 66.5X55 cm 1942Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Στό πανηγύρι τής Παναγίας τού ’Άραζα — At Araka fair 86.5X99 cm 1942

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Άμαξάρηδες τής Άσμα Άλτί — Cart drivers - Asma Alti 62.5X82.5 cm 1943

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



'Τδροφόρος — Hydrophoros 115X59 cm 1944Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



’Όρθρος - Χριστούγεννα Orthros - Early moning Service 96.5X82.5 cm 1944

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Στα χωράφια — In the fields 55X55 cm 1948

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Πατριαρχικό — Patriarchal 61X47.5 cm 1948

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Γυναίκες μέ βόδι — Women and οχ 64.5X79.5 cm 1951

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Στο καφενείο — At the café 87X99 cm 1951

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



1

'Ο Βιολάρης Θεόδωρος — Theodoros the fiddler 66X87 cm 1951

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



To πράσινο φουστάνι — The green frock 75X51.5 cm 1952

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Το μυστικό — The understanding 73X55.5 cm 1953Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Στό μπαλκόνι — The balcony 61X58 cm 1956-57

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Κόρη — Ko re 123X58 cm 1932-58Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Σκληρά χρόνια — Trouble 92X49 cm 1957-59

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Τό κίτρινο φουστάνι — The yellow frock 56X81.5 cm 1960-61Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Μορφέ; — Forms 78.5X62.5 cm 1960-61

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Μητρότης — Motherhood 81.5X56 cm 1960-61Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Προς την ’Αρχιεπισκοπήν — Towards th? Archbishopric 56X81.5 cm 1960-61

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Μάννα — Mother 99X55 cm 1961

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



’Αγωνίες 1 — Agonies I 91X127 cm 1963

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



’Αγωνίες 2 — Agonies U 91X127 cm 1963

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
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επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου




