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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του 
‘Ελληνικού Πνευματικού ‘Ομίλου Κύπρου (ΕΠΟΚ) 

κατά τήν γενικήν συνέλευσιν τών μελών τήν
14 ’Ιανουάριου 1968, ώρ. 11.30 π.μ.

Τό διοικητικόν συμβούλιον του 'Ομίλου έκλεγέν κατά τήν τελευταίαν γενικήν 
συνέλευσιν κατηρτίσθη μετά τήν έκλογήν του ε’ις σώμα όρισθέντος διά εικοστόν 
κατά συνέχειαν έτος του έχοντος τήν τιμήν νά όμιλή πρός σάς ώς προέδρου. 
Δι’ εικοστήν συνεπώς φοράν προσέρχομαι ένώπιον τών μελών αύτοΰ, ίνα δώσω 
λόγον τών πεπραγμένων, όμοίως δέ κατά τά ε’ιωθότα θά έκθέση τήν οικονομικήν 
κατάστασιν ό ταμίας, τά δέ μέλη θά προβώσιν είς παρατηρήσεις καί εισηγήσεις.

Επιθυμώ πρώτον νά έκφράσω τάς θερμάς μου εύχαριστίας πρός τά μέλη 
του 'Ομίλου και του συμβουλίου αύτοΰ διά τήν τιμήν, τήν όποίαν έκαμαν πρός έμέ 
διά τής άναθέσεως είς έμέ καί πάλιν τής προεδρίας, άλλ’ όμολογώ δτι άνευ τής 
συμπαραστάσεως πάντων τών μελών του συμβουλίου δέν θά ήδυνάμην νά άντα- 
ποκριθώ ε’ις τά πολλαπλά μου καθήκοντα, παρ’ δλον δτι πλειστα άκόμη ώφειλον 
καί ήδύναντο νά έπιτελεσθώσιν, άτινα δέν κατέστησαν άτυχώς δυνατά διά ποι
κίλους λόγους, ούχί έξ ύπαιτιότητος δύναμαι νά είπω του διοικητικού συμβουλίου. 
Είς έκθεσιν τών σχετικών ζητημάτων θά προβώ έν τή συνεχεία του λόγου.

Δυνάμεθα μεθ’ ίκανοποιήσεως νά προσβλέψωμεν πρός τό δημιουργικόν έργον 
του 'Ομίλου, τό όποιον άνταποκρίνεται πλήρως πρός τάς προνοίας του καταστα
τικού αύτοΰ. Είναι τούτο έργον έθνικόν καί έργον πνευματικόν. Τό διοικητικόν 
συμβούλιον έχει ήδη άποφασίσει νά έορτάση τον προσεχή Φεβρουάριον τήν συμ- 
πλήρωσιν τών 20 έτών άπό τής ίδρύσεως τού 'Ομίλου, διότι τά 20 έτη ζωής του 
άποτελουν σταθμόν εις τήν σταδιοδρομίαν αύτοΰ. θά δοθή ή ευκαιρία κατ’ αύτόν 
νά έκτεθή έν συντομία τό έργον αύτοΰ. Σήμερον θά περιορισθώ είς τήν έκθεσιν 
τών πεπραγμένων τού λήξαντός έτους 1967.

Ό άριθμός τών μελών τοΰ 'Ομίλου άπό τής ίδρύσεως αύτοΰ άνήλθεν είς 266 
καθ’ έκαστον έτος έγγραφομένων νέων μελών. ’Αποχωρησάντων δμως πολλών 
έκ τών παλαιοτέρων μελών οί σήμερον έκπληρούντες τάς ύποχρεώσεις αύτών έναντι 
τού 'Ομίλου άνέρχονται είς 127. Ή προσέλευσις νέων μελών παρά τήν άποχώρησιν 
παλαιών δύναται νά θεωρηθή ένθαρρυντική καί δή νέων μέ πνευματικά ένδιαφέ- 
ροντα, οί όποιοι προσέρχονται είς τάς τάξεις τοΰ 'Ομίλου καί προσφέρουσι τήν 
ένεργόν αύτών συμβολήν πρός πραγματοποίησιν τών σκοπών αύτοΰ.

Ή κυριωτάτη έκδήλωσις τής δραστηριότητας τοΰ 'Ομίλου είναι ή έτησία 
έκδοσις τής Φιλολογικής Κύπρου, ήτις άντικατέστησε τό άρχικώς έκδιδόμενον 
Δελτίον αύτοΰ. Ή έκδοσις αϋτη έξετιμήθη ιδιαιτέρως ύπό τοΰ περιοδικού έλλαδι- 
κού τύπου, άποτελεί δέ μίαν τών σημαντικωτέρων κατ’ έτος γινομένων κυπριακών 
δημοσιεύσεων. Διά λόγους οικονομικούς δέν κατέστη δυνατή ή έκδοσις τής Φίλο*·  
λογικής Κύπρου» διά τό λήξαν έτος, ώς έγίνετο άλλοτε, άλλ’ ό νέος τόμος θά 
περιλάβη καί τό 1968 ώς διπλούν τεύχος μέ πολύ περισσοτέρας σελίδας τού συνή-
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θους. Πλήν δμως τού οικονομικού λόγου συνετέλεσεν είς τήν τοιαύτην άπόφασιν 
του διοικητικού συμβουλίου ό έπικείμενος έορτασμός τής 20ετηρίδος του 'Ομίλου, 
δτε καί θά κυκλοφορήση ό διπλούς οΰτος τόμος μετά άξιολόγου ώς πάντοτε πε
ριεχομένου. ’Έχομεν τήν έλπίδα δτι τά μέλη θά συμφωνήσωσιν είς τό ληφθέν 
τούτο μέτρον, δπερ ύπό άλλας συνθήκας δέν θά ήτο έπιθυμητόν.

Μία άλλη σημαντική ένέργεια τοΰ 'Ομίλου ύπήρξαν είδικαί έκδόσεις κυκλο- 
φορήσασαι εις χιλιάδας καί έκατοντάδας αντιτύπων διανεμηθεΐσαι είς τά σχολεία 
κατ’ έξοχήν καί πολλά σωματεία, ίδίοζ άγροτικών κοινοτήτων. Είναι αΰται: 1) ή 
διάλεξις του πρώην πρωθυπουργού τής Ελλάδος καί διακεκριμένου πνευματικού 
άνθρώπου κ. Π. Κανελλοπούλου μέ θέμα «Τό ιστορικό νόημα του Γένους», ήτις 
έδόθη ύπ’ αύτου άπό του βήματος του 'Ομίλου κατά τήν διάρκειαν τής είς Κύπρον 
έπισκέψεως αύτου. 2) Τρεις διαλέξεις τοΰ έξοχωτάτου πρέσβεως τής Ελλάδος 
έν Κύπρφ κ. Μενελάου Άλεξανδράκη ύπό τόν τίτλον «Γιά δικαιοσύνη καί έλευ- 
θερία», αϊτινες έδόθησαν άπό τοΰ βήματος τοΰ ‘Ομίλου καί άλλων σωματείων. 
3) Δύο διαλέξεις του τέως συμβούλου τής Ελληνικής Πρεσβείας έν Κύπρφ, νΰν 
δ’ έν Λονδίνφ, κ. Εύστ. Λαγάκου περί τής ποιήσεως τοΰ διά τοΰ βραβείου Νόμπελ 
βραβευθέντος ποιητοΰ Σεφέρη. Έπί πλέον ό ‘Όμιλος έμερίμνησε περί δωρεάν 
διανομής είς τά σχολεία καί άλλων έκδόσεων αύτοΰ, τών όποιων ύπάρχουν αρ
κετά άντίτυπα. Διότι σκοπός τοΰ 'Ομίλου δέν είναι ό προσπορισμός χρημάτων, 
άλλ’ ή εύρυτέρα μόρφωσις. Αυτή έπιτυγχάνεται είς ικανόν βαθμόν διά τής δωρεάν 
διανομής έντύπων πρός άνάγνωσιν καί μελέτην.

Αί συνήθεις δραστηριότητες τοΰ 'Ομίλου διά διαλέξεων καί έορτασμών έθνι- 
κών καί άλλων έπετείων ύπήρξαν άλλη πολιτιστική έκδήλωσις αύτοΰ. Οϋτω πλήν 
τών διακεκριμένων όμιλητών κ. Π. Κανελλοπούλου καί Μ. Άλεξανδράκη, τούς 
όποιους άνέφερα ήδη, εϊχομεν τήν τιμήν νά εχωμεν όμιλητήν τόν διοικητικόν διευ
θυντήν τοΰ έθνικοΰ θεάτρου ’Ακαδημαϊκόν κ. Ήλίαν Βενέζην έλθόντα είς Κύ
προν μετά κλιμακίου αύτοΰ πρός τέλεσιν τών έγκαινίων τοΰ έν Λευκωσία δημο
τικού θεάτρου. Οδτος ώμίλησεν έπί τή έπετείφ τής 25 Μαρτίου μέ θέμα «Τό χρο
νικό τών Φιλικών». ’Άλλαι διαλέξεις έγένοντο ύπό τής ποιητρίας κ. Νίκης Λαδάκη— 
Φιλίππου μέ θέμα «Ό μύθος είς τόν Ελληνικόν ποιητικόν χώρον», τής κ. Μ. 
Μίττλετον μέ θέμα «'Η σύγχρονη μορφή τής γυναίκας», τού καθηγητοΰ κ. Π. 
Περσιάνη μέ θέμα «Κύπριοι άγωνισταί τούί 1821» καί τού κ. Μ. Μαραθεύτη, νύν 
διευθυντοΰ τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου μέ θέμα «Ψυχολογικά προβλή
ματα τών νέων». Τινές τών διαλέξεων τούτων έγένοντο πρός μαθητάς καί μαθη- 
τρίας σχολείων μέσης έκπαιδεύσεως τής Λευκωσίας. Παραλλήλως έτελέσθησαν 
φιλολογικά μνημόσυνα α) του ήρωος άγωνιστού τών χρόνων τής κατοχής τής 
Ελλάδος Ροδίωνος Γεωργιάδου μέ κύριον όμιλητήν τόν τμηματάρχην άνωτέρας 
καί μέσης έκπαιδεύσεως έν τώ Ύπουργείφ Παιδείας κ. Φρ. Βράχαν, β) τοΰ γνω
στού διαλεκτικού Κυπρίου ποιητοΰ Δη μητριού Λιπέρτη μέ όμιλητήν τόν έν τφ 
Ύπουργείφ Παιδείας έπιθεωρητήν μέσης έκπαιδεύσεως κ. Κ. Χατζή στεφάνου.

Καλλιτεχνικοί έκδηλώσεις έγένοντο αί άκόλουθοι: Ρεσιτάλ πιάνου τοΰ Κυ
πρίου καλλιτέχνου κ. Χρ. Γεωργιάδου καί έκθέσεις έργων ζωγραφικής τής κ. Β. 
Ζαφείρη, τοΰ κ. Α. Λαδόμματου καί τής δος Σμαράγδας Πρωτογέρου. Τάς έκθέ- 
σεις ήνοιξεν ό πρόεδρος τοΰ ‘Ομίλου, είχον δέ αΰται πάσαν άξιόλογον έπιτυχίαν. 
‘Ο "Ομιλος ήμών θεωρεί καθήκόν του νά ένθαρρύνη τούς νέους καλλιτέχνας πρός 
δημιουργίαν καί προβολήν τοΰ έργου των καί διά τούτο χαίρει ιδιαιτέρως, διότι 
έδόθη είς αύτόν τοιαύτη εύκαιρία διά τών καλλιτεχνικών τούτων έκδηλώσεων. 
Πλήν τών έκθέσεων τούτων ό πρόεδρος τοΰ ‘Ομίλου ήνοιξε καί πλήθος άλλων 
καλλιτεχνικών έκθέσεων έν Λευκωσία, έν αϊς καί τών μεγάλων Ελλήνων ζωγρά
φων, Γιάννη Σπυροπούλου καί Σπύρου Βασιλείου. Ή καλλιτεχνική κίνησις έν 
Κύπρφ, ιδία έν Λευκωσία, ύπήρξε κατά τό ύπό έπισκόπησιν έτος λίαν άξιόλογος. 
Κατά τό άρξάμενον έτος ό "Ομιλος θά συνέχιση τάς έργασίας του έπί τών αυτών 

γραμμών ώς καί είς τό παρελθόν. ’Εν τούτοις προγραμματίζει καί δύο εύρυτέρας 
σημασίας έργα. Τήν έκδοσιν ανθολογίας Κυπρίων πεζογράφων καί τήν έκδοσιν 
νεοελλήνων κλασσικών. Επίσης τιμητικήν συγκέντρωσιν πρός τιμήν τοΰ Κυπρίου 
έθνικοΰ ποιητοΰ Βασίλη Μιχαηλίδη έπί τή συμπληρώσει 50 έτών άπό τοΰ θανά
του του μέ όμιλητήν τόν κ. Νΐκον Σπανόν, φιλόλογον καί μέλος τοΰ διοικητικοΰ 
συμβουλίου τοΰ ‘Ομίλου.

Πρός συντονισμόν τών έργασιών τοΰ 'Ομίλου καί συστηματοποίησιν αύτών 
τό νέον διοικητικόν συμβούλιον άμα τώ καταρτισμώ του είς σώμα ώρισε συμβου
λευτικός έπιτροπάς, αϊτινες θά έπιλαμβάνωνται τής μελέτης ποικίλων θεμάτων 
άναγομένων είς τούς σκοπούς τοΰ 'Ομίλου. Ουτω ώρισε καλλιτεχνικήν έπιτροπήν 
έκ τών κ. Κ. Χρυσάνθη, κ. ΛουλλοΟς Συμεωνίδου, κ. Νίκης Λαδάκη—Φιλίππου καί 
κ. Άνδρέα Χρυσοχού, έπιτροπήν συγκεντρώσεων έκ τών κ. Φρ. Βράχα, κ. ΛουλλοΟς 
Συμεωνίδου καί κ. Μαρούλας Μίττλετον, κριτικήν δέ έπιτροπήν έκδόσεως τής 
Φιλολογικής Κύπρου έκ τών κ. Κ. Σπυριδάκι, κ. Κ. Χρυσάνθη καί κ. Α. Κούρου. 
Αί έπιτροπαί αΰται δραστηριοποιοΰσαι τήν αποστολήν των δύνανται νά άποβώσι 
πρός μέγα όφελος τοΰ 'Ομίλου καί λίαν βοηθητικοί τοΰ έργου του διοικητικού 
συμβουλίου.

'Ως καί ανωτέρω άνέφερα, τά οικονομικά τοΰ 'Ομίλου δέν έπέτρεψαν, ώστε νά 
έπεκτείνη οΰτος πολύ τήν δράσίν του. Διά τούτο δέν ήδυνήθη νά πλουσίση έξ 
άγοράς τήν συλλογήν πινάκων, τήν όποιαν άπό έτών καταρτίζει πρώτος αύτός 
συλλαβών καί θέσας είς ένέργειαν τήν ιδέαν ταύτην, είμή διά δύο μόνον πινάκων. 
Προσετέθη έπί πλέον εις πίναξ ζωγραφικής, δωρεά τής δίδος Σ μ. Πρωτογέρου, μέ
λους τού 'Ομίλου, έκ τής έκθέσεως αύτής, ήτις διωργανώθη ώς καί άνωτέρω άνε- 
φέρθη ύπ’ αύτοΰ μετ’ έπιτυχίας. Ό "Ομιλος δέν ήδυνήθη διά τόν λόγον οικονο
μικών δυσχερειών νά πραγματοποιήση τήν άπό διετίας ληφθεΐσαν άπόφασίν του 
περί ίδρύσεως νεοελληνικής βιβλιοθήκης χάριν τών μελών του. Τά ύπάρχοντα 
βιβλία δέν είναι δυνατόν νά έπαρκέσουν διά τόν τοιοΰτον σκοπόν. Δέν έγινε διά 
τόν αύτόν οικονομικόν λόγον ούδεμία πρόοδος πρός πραγματοποίησιν γενομένης 
κατά τήν τελευταίαν γενικήν συνέλευσιν είσηγήσεως περί άναλήιψεως ύπό τού 'Ο
μίλου τής δαπάνης δι’ έκδοσιν έργων μελών του, ώς έγινεν άλλοτε ύπό καλυτέρας 
οικονομικός συνθήκας. Ό "Ομιλος χρειάζεται οικονομικήν ένίσχυσιν. Έτυχεν οΰ
τος κατά τό λήξαν έτος μεγαλυτέρας ένισχύσεως παρά τού Υπουργείου Παιδείας, 
τής Βασιλικής Ελληνικής Πρεσβείας, τής Ίεράς ’Αρχιεπισκοπής Κύπρου καί έξη- 
σφάλισε μικρόν ποσόν έκ πωλήσεων έκδόσεών του, άλλά πάντα ταύτα δέν έπαρ- 
κούσιν είς τάς στοιχειώδεις αύτοΰ άνάγκας. Διά τούτο έπί τώ έορτασμώ τής 20ετη- 
ρίδος αύτοΰ τό διοικητικόν συμβούλιον άπευθύνεται πρός τά μέλη, όπως ένισχύ- 
σωσι τόν "Ομιλον δι’ έκτάκτων εισφορών τοσούτφ μάλλον καθ’ όσον ή έκδοσις τοΰ 
διπλοΰ τόμου τής Φιλολογικής Κύπρου 1967—68 θά στοιχίση πέρα τών Λ.1000.- 
Άν κρίνεται ότι ό "Ομιλος έξυπηρετεΐ ένα έθνικόν καί πνευματικόν σκοπόν, είναι 
άνάγκη, όπως όλοι μας βοηθήσωμεν αύτόν είς τήν πραγματοποίησιν τών έπιδιώ- 
ξεών του.

‘Η συμπλήρωσις 20 έτών ζωής τού 'Ομίλου θά έορτασθή, ώς είπον, πανηγυ- 
ρικώς έντός τοΰ προσεχούς Φεβρουάριου. Έλπίζομεν ότι κατ’ αύτήν θά παραστή 
καί ό Μακαριώτατος Πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας ’Αρχιεπίσκοπος Κύ
πρου Κύριος Μακάριος Γ' περιβάλλον δΓ έκτιμήσεως τό έργον τού 'Ομίλου, ώς 
έπανειλημμένως έσχομεν δείγματα. Είναι άλλως τε Οΰτος έπίτιμος πρόεδρος 
αύτοΰ. Ειδική έπιτροπή θά έπιληφθη τής όργανώσεως τοΰ έορτασμοΰ άποτελου- 
μένη έκ μελών τοΰ διοικητικού συμβουλίου καί μελών τής καλλιτεχνικής έπιτροπής 
καί τής έπιτροπής συγκεντρώσεων. Έλπίζομεν δτι τά μέλη θά άνταποκριθώσιν είς 
τήν είσήγησιν ταύτην τοΰ διοικητικού συμβουλίου.

θεωρώ καθήκον μου, όπως ευχαριστήσω τούς άνωτέρω μνημονευθέντας διά 
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τάς γενναίας των δωρεάς καί έκφράσω τήν έλπίδα δτι οΰτοι θά έξακολουθήσωσι 
παρέχοντες καί είς ηύξημένον κατά τό δυνατόν βαθμόν τήν ήθικήν και ύλικήν ένί- 
σχυσιν αύτών. Εύχαριστώ όμοίως πάντα τά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 
ιδίως τόν Γενικόν Γραμματέα κ. Κ. Χρυσάνθην διά τήν παρασχεθεισαν πρός έμέ 
βοήθειαν ώς καί πάντας τούς έργασθέντας ύπέρ τών σκοπών τού ‘Ομίλου, όμιλητάς. 
Συγχρόνως έκφράζω τήν βαθεΐαν λύπην τού ‘Ομίλου διά τόν θάνατον τού άειμνή- 
στου μέλους αύτού Ζήνωνος Πιερίδου, άνδρός ένισχύσαντος ποικιλοτρόπως τήν 
πνευματικήν ζωήν τού τόπου μας.

Δέν δύναμαι νά τερματίσω τόν λόγον χωρίς νά άναφερθώ είς τήν έξέλιξιν 
τών κυπριακών πραγμάτων, ήτις δυστυχώς υπήρξε λίαν δυσμενής. Δέν είναι έργον 
τού ‘Ομίλου νά προβή είς έλεγχον ή κριτικήν έπί της εύθύνης διά τήν τοιαύτην 
δυσμενή έξέλιξιν. Δέν δύναται δμως νά μή έκφράση τήν άπογοήτευσίν του, διότι 
ό έλληνικός στρατός, στοιχείον άρραγές τής ένότητος μεταξύ Κύπρου καί Ελλά
δος, βάσει συμφωνιών αύτής μετά τής Τουρκίας άπέρχεται τής νήσου, χωρίς νά 
έκπληρώση τήν κυρίαν άποστολήν του, συμφώνως πρός τούς πανελληνίους πόθους 
καί άξιώσεις τού κυπριακού λαού δι’ ένωσιν τής νήσου μετά τής Μητρός Πατρίδος. 
Τήν όδύνην του έπί τούτω ό "Ομιλος έξέφρασε δΓ έγγράφου πρός τήν ένταύθα 
Βασιλικήν Ελληνικήν Πρεσβείαν καί σχετικόν δημοσίευμα θά περιληφθή είς τόν 
πανηγυρικόν έπί τή 20ετηρίδι τόμον τής Φιλολογικής Κύπρου. Επιθυμώ ταυτο- 
χρόνως νά δηλώσω δτι διά τόν "Ομιλον, τού όποιου κύριος σκοπός είναι ή άνά- 
πτυξις καί περαιτέρω σύσφιγξις τών έθνικών καί τών πολιτιστικών δεσμών μετά 
τής 'Ελλάδος δέν ύπάρχει δευτέρα πολιτική διάφορος τής μέχρι σήμερον άκολουθη- 
θείσης. Ή Ελλάς, άνεξαρτήτως πρόσκαιρων καταστάσεων καί έμπορίων, έντεύθεν 
καί έκείθεν, παραμένει δι’ ή μάς τό ίνδαλμα τής ζωής καί τής ύπάρξεώς μας. 
Πίστιν είς τήν αίωνίαν Ελλάδα όφείλομεν νά καλλιεργώμεν καί νά παράσχωμεν 
τήν διαβεβαίωσιν δτι δέν θά προδώσωμεν τά ιερά. Μέ τήν βεβαιότητα ταύτην τό 
διοικητικόν συμβούλιον εύχεται είς πάντα τά μέλη εύτυχίαν κατά τό άρξάμενον 
νέον έτος 1968.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

του Προέδρου του Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου 
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

διά τό έτος 1968

Κατά τό λήξαν έτος 1968 ό Έλληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου έώρ- 
τασε τήν 20ετηρίδα άπό τής ίδρύσεώς του. Υπήρξε τούτο σημαντικόν γεγονός 
δι’ αύτόν καί τόν δλον πνευματικόν κόσμον τής νήσου. Α'ι προσφερθεΐσαι ύπηρεσίαι 
ύπ’ αύτού έξήρθησαν είς τάς όμιλίας τού Προέδρου τής Δημοκρατίας ’Αρχιεπισκό
που Κυρίου Μακαρίου Γ', τού "Ελληνος Πρέσβεως κ. Μενελάου Άλεξανδράκη, 
τού Προέδρου τού 'Ομίλου καί άλλων μελών αύτού. Συναφώς έξεδόθη διπλούς 
τόμος τών 1967 καί 1968, ό όποιος άπεφασίσθη ύπό τού διοικητικού συμβουλίου 
νά προσφερθή είς τόν Πρόεδρον αύτού. ‘Η προσφορά έγένετο ύπό τού Μακαριω- 
τάτου ’Αρχιεπισκόπου καί Προέδρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας. ’Επιθυμώ καί 
σήμερον νά εύχαριστήσω θερμώς τά μέλη τού διοικητικού συμβουλίου διά τήν 
τιμητικήν αυτών ταύτην άπόφασιν καί τούς συνεργασθέντας είς τόν τιμητικόν τόμον 
τούτον. Ή έκτίμησις πρός τό έργον τού Όμίλου έξεδηλώθη ούχί μόνον διά τών 
έγκωμιαστικών προσφωνήσεων, άλλά καί διά τών γενναίων χρηματικών εισφορών 
τού Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου έκ Α. 500 καί του Πρέσβεως τής Ελλάδος 
έκ Α. 400. Άμφότεροι άνεκηρύχθησαν μεγάλοι εύεργέται τού Όμίλου καί τιμη
τικά διπλώματα προσεφέρθησαν διά τήν παρεχομένην συνεχή ήθικήν παρά τήν 
ύλικήν ένίσχυσιν. ’Επιθυμώ· νά μνημονεύσω μετά θερμών εύχαριστιών καί δωρεάν 
έκ Λ. 100 τού κ. Μιχαλάκη Κυθρεώτου, ό όποιος πολλαχώς έκδηλώνει τό ύπέρ 
τού Όμίλου ένδιαφέρον του. Αί γενναΐαι αΰται είσφοραί ένίσχυσαν σημαντικώς 
τό ταμειον τού Όμίλου, τό όποιον άλλως δέν θά ήδύνατο νά άνταποκριθή είς τάς 
οίκονομικάς αύτού ύποχρεώσεις, ιδίως πρός έκδοσιν τής «Φιλολογικής Κύπρου». 
Έν τούτοις ό "Ομιλος θά άντικρύση μεγάλας οίκονομικάς δυσχερείας είς τό 
μέλλον προκειμένου νά συνέχιση τήν έκδοσιν τής «Φιλολογικής Κύπρου», έκτος 
έάν περιορίση ταύτην είς μεγάλον βαθμόν μάλιστα τώρα, δτε αί δαπάναι διά τάς 
τυπογραφικός έργασίας έχουν ύψωθή σημαντικώς.

Παραλλήλως πρός τήν έκδοτικήν ό "Ομιλος ήμών έχει νά έπιδείξη καί πνευ
ματικήν δράσιν άξιόλογον. ’Αντί άλλων διαλέξεων πρός τό κοινόν έπροτίμησε κατά 
τό λήξαν έτος νά όργανώση τοιαύτας ύπό μορφήν μαθημάτων πρός τούς σπουδα- 
στάς τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου. Όμιληταί ύπήρξαν ό Πρέσβυς τής 
Ελλάδος κ. Μενέλαος Άλεξανδράκης, ό όποιος μετά μεγάλης στοργής περιβάλ
λεις τόν "Ομιλον, ό λόγιος καί ποιητής κ. ’Άντης Περνάρης, ό ιατρός κ. Κύπρος 
Χρυσάνθης καί ό Πρόεδρος τού Όμίλου. "Απασαι αί όμιλίαι αΰται έδημοσιεύθησαν 
είς τήν έπετηρίδα τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας τού έτους 1967-68. 'Ωσαύτως 
έγένετο έκδήλωσις προς τιμήν τού μεγάλου ποιητού Κωστή Παλαμά, ήτις συνεδυά- 
σθη πρός τόν έορτασμόν τής 20ετηρίδος τού Όμίλου καί τήν προσφοράν τού 
άναμνηστικού τόμου είς τόν Πρόεδρον τού Όμίλου. Ώργανώθη πρός τούτο συν- 
εστίασις τών μελών κατά τήν έσπέραν τής ή μέρας τού έορτασμου τής 20ετηρίδος 
τού Όμίλου. Ή μεγάλη έθνική έπέτειος όμοίως έωρτάσθη ύπό τού Όμίλου, τού 
ταμίου αύτού κ. Χρυσάνθου Κυπριανού είπόντος τόν πανηγυρικόν.
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Έν τώ μεταξύ έπροχώρησεν ή έργασία πρός έκδοσιν άνθολογίας τής κυπρια
κής πεζογραφίας. Αΰτη πραγματοποιουμένη θά άποτελέση σημαντικόν γεγονός 
διά τήν Κύπρον. Είναι άνάγκη νά τιμώμεν ποικιλοτρόπως τούς μοχθοΰντας υπέρ 
τής άνόδου του λαού τής νήσου, μία δέ τοιαύτη έκδοσις θά άποτελέση ένα άξιό- 
λογον μέσον τιμής πρός αύτούς. Ή συνδυασμένη προσπάθεια πασών τών πνευμα
τικών δυνάμεων τής νήσου και ή έπίδειξις ύπό τού κράτους μεγαλυτέρου ένδιαφέ- 
ροντος πρός αύτούς θά συντέλεση είς τήν περαιτέρω άνάπτυξιν του πολιτιστικού 
έπιπέδου. Είναι άνάγκη νά καταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν πρός έπιτυχίαν τών 
εύγενών τούτων σκοπών καί δή ϊνα ύπερνικήσωμεν τήν δυστυχώς άπό τίνος χρό
νου έπικρατούσαν ήθικήν κρίσιν, άπότοκος τής όποιας είναι πάσα μορφή κρίσεως 
έμφανιζομένη είς ποικίλους τομείς τής ζωής μας.

'Η συλλογή πινάκων του 'Ομίλου έπλουτίσθη είς μικρόν βαθμόν τούτο δΓ 
εύνοήτους οικονομικούς λόγους. ’Ηγοράσθη πίναξ έκ τής έκθέσεως τού ζωγράφου 
Γ. Βακαλό, τήν όποιαν παρακληθείς ήνοιξεν ό Πρόεδρος τού 'Ομίλου, θά ήτο 
εύχής έργον ό τοιούτος πλουτισμός τής συλλογής νά έσυνεχίζετο, διότι, ώς καί 
άλλοτε είπον, ό 'Όμιλος ήμών είναι ό πρώτος ίδρύσας τοιαύτην συλλογήν. Άλλ’ 
είναι άμφίβολον, άν θά δυνηθή νά τό πράξη. Είναι εύχάριστον δτι καί άλλοι όργα- 
νισμοί έχουν άκολουθήσει, ιδιαιτέρως δέ τό Ύπουργείον Παιδείας καί τά πρό 
αύτοΰ λειτουργοΰντα σώματα, Κοινοτική Συνέλευσις καί’Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον.

'Η άπαρίθμησις τών έπιτευγμάτων τοΰ Όμίλου κατά τά 20 έτη τής ζωής 
αύτοΰ άποδεικνύει πλούσιον άμητόν είς τούς έθνικούς καί πολιτιστικούς τομείς 
δράσεως. Έν τούτοις δέν δυνάμεθα νά είμεθα εύχαριστημένοι μέ τά έπιτευχθέντα. 
'Υπολείπονται πολλά νά γίνουν, ών σημαντικώτατον ή σύσφιγξις τών δεσμών μέ 
τήν Ελλάδα καί ή κινητοποίησις τών πνευματικών δυνάμεων τής νήσου. Άμφό- 
τερα ταΰτα δύναται ό 'Όμιλος νά έπιτύχη διά κοινής προσπάθειας.

Ταυτα είναι έν γενικαίς γραμμαις τά ύπό τοΰ Όμίλου έπιτελεσθέντα κατά 
τό 1968. Εύχομαι δπως οδτος συνέχιση μετά μεγαλυτέρας δραστηριότητας τό έργον 
του κατά τό άρξάμενον ήδη νέον έτος 1969 και δπως ή Κύπρος καί ή Ελλάς 
κατ’ αύτό βαδίσουν άπό κοινού τήν έθνικήν καί πολιτιστικήν πορείαν τής άνόδου 
πρός τά ύψηλά καί τά μεγάλα.

Λευκωσία τή 12 ’Ιανουάριου 1969.
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Κ. ΣΠΤΡΙΔΑΚΙ

Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΣ *

Είς εποχήν, καθ’ ήν ή πρόοδος καί άνάπτυξις τής τεχνολογίας ώδή- 
γησε τόν άνθρωπον είς τήν κατάκτησιν τής γής και έντεΰθεν πρός τήν 
σελήνην, πλεισται άνατροπαί επέρχονται είς τήν ζωήν τής ^άνθρωπό- 
τητος καί ό κλονισμός τών ήθικών, τών κοινωνικών καί τών πολιτι
στικών αξιών γίνεται συνεχώς ισχυρότερος. ’Εν τούτοις άν άφήσωμεν 
τόν εαυτόν μας νά παρασυρθή εκ του ρεύματος τών άνθρωπίνων κατα- 
κτήσεων ύπό τό κράτος αυτών ώς όφειλομένων είς τήν μηχανικήν άνά- 
πτυξιν, θά κινδυνεύσωμεν νά χάσωμεν τον όρθόν προσανατολισμόν μας 
πρός δ,τι αποτελεί τήν έννοιαν του πραγματικού άνθρώπου, τόν όποιον 
π.χ. ό κωμικός Μένανδρος έκάλει χαρίεντα «δταν άνθρωπος ή». Τό 
πράγμα συνδέεται πρός τήν σημειουμένην άντίδρασιν παρά πολλοϊς 
κατά τής μελέτης τών αρχαίων συγγραφέων ώς αχρήστων πλέον καί 
άνηκόντων είς τό παρελθόν, έστω καί άν έθρεψαν τήν άνθρωπότητα 
επί χιλιάδας ετών. Ώς άποτέλεσμα τών τοιούτων τάσεων είναι ή έλάτ- 
τωσις τών ώρών διδασκαλίας τών άρχαίων γλωσσών είς τά γυμνάσια 
ευρωπαϊκών χωρών καί ό περιορισμός τών σχολείων, είς τά όποια διδά
σκονται άρχαΐαι γλώσσαι, είς μικρόν άριθμόν έν συγκρίσει πρός τό 
παρελθόν.

Άλλ’ ή δύναμις τών δοκιμασθεισών μεγάλων άξιών είς τήν ζωήν 
τής άνθρωπότητος είναι τόσον ισχυρά καί άκατάβλητος, ώστε δέν δύ- 
ναται αϋτη νά καμφθή ύπό τό βάρος τών άναπτυσσομένων νέων άντι- 
λήψεων καί έπιτευγμάτων. Είναι πολλοί, οί όποιοι παραβάλλουν τήν 
κατάκτησιν τής σελήνης πρός τήν άνακάλυψιν τής ’Αμερικής ώς πρός 
τήν άξίαν διά τήν άνθρωπότητα. Παρά τό θαυμαστόν έπίτευγμα τής 
κατακτήσεως ταύτης, τό όποιον μόνον είς τήν φαντασίαν του ’Ιουλίου 
Βέρν ήδύνατο νά εϋρη είς τό παρελθόν έκφρασιν, δέν γνωρίζομεν, άν 
τό γεγονός τούτο θά έχη ϊσην σημασίαν διά τήν άνθρωπότητα δσην 
είχεν ή άνακάλυψις τής ’Αμερικής, έστω καί άν άκόμη θά όδηγήση 
αύτή είς τό μέλλον είς τήν κατάκτησιν τής ’Αφροδίτης, του ’Άρεως καί 
τών λοιπών πλανητών. "Οταν ή ’Αμερική άνεκαλύπτετο, ή άνθησις τών 
έλληνικών καί τών λατινικών γραμμάτων έφθανεν είς τό άποκορύφωμά 
της. Ή ισορροπία μεταξύ τών καταπληκτικών άνακαλύψεων καί τής 
έκτιμήσεως πρός τάς ήθικάς, τάς κοινωνικός, τάς πολιτιστικός καί τάς 
θρησκευτικός άξίας τής ζωής δχι μόνον διετηρειτο, άλλά τούναντίον

Εισήγησις γενομένη είς εσωτερικήν συγκέντρωσιν τών μελών τοΰ Σιννδίσμου 'Ελλή
νων Φιλολόγων Κύπρου «Στασϊνος» κατ’ ευμενή παραχώρησιν αύτοΰ. 

ένισχύετο. ’Ίσως ουδέποτε άλλοτε ή σωφροσύνη τών άρχαίων Ελλήνων 
ή συνέχουσα τήν ζωήν αυτών εδρε καλυτέραν έκφρασιν ή είς τους 
χρόνους έκείνους τής άνακαλύψεως τής ’Αμερικής. Πολύ όρθώς ό ’Αρι
στοτέλης είπεν δτι ή άρετή είναι μεσότης μεταξύ δύο άκρων. Ή άρετή 
αϋτη ώς μεσότης ύπήρξε καί έν προκειμένω ή ίσχυροτάτη δύναμις.

’Άν θελήση τις νά εϋρη έξήγησιν είς τό φαινόμενον τούτο, θά ϊδη 
δτι ή τοιαύτη έκ πρώτης οψεως άντινομία οφείλεται είς τήν σύγχρονον 
παρουσίαν του άρχαίου κόσμου, του όποιου ή άξια έξετιμήθη διό τήν 
ζωήν ώς περιέχοντας τήν άσφαλή βάσιν τής διαμορφώσεως του μέλ
λοντος καί τής έννοιας του άνθρώπου ώς (άνθρώπου. Τό έρώτημα είναι 
πάντοτε τί είναι άνθρωπος; Είναι οδτος οίος διεμορφώθη ύπό τής άρ- 
χαιότητος, ήτις διεκήρυσσεν δτι άνθρωπος είναι έκείνος, ό όποιος έχει 
τό γνώθι σαύτόν καί ό όποιος ζητεί νά γίνη δ,τι είναι, δηλ. άνθρωπος; 
Ό μεγάλος γερμανός φιλόλογος Βέρνερ Γιαίκερ είς μίαν μικρόν πραγ
ματείαν ύπό τόν τίτλον «Τό παρόν τής άρχαιότητος» (Die Gegenwart 
der Antike) άνέλυσε τόν τοιοϋτον ισχυρισμόν δι’ άδιασείστων άποδεί- 
ξεων. Διότι πράγματι ή άρχαιότης ζή είς πάσας τάς έκδηλώσεις τής 
ζωής σήμερον. Παραπέμπω είς τό άνάλογον πνεύμα τοΰ μεγαλυτέρου 
τών συγχρόνων φιλοσόφων Heidegger.

θά ήτο μάκρος ό λόγος, άν έζήτει τις νά άποδείξη διά παραθέσεως 
άρχαίων κειμένων, πώς πράγματι τό παρελθόν, ή άρχαιότης, ζή σή
μερον καί πώς καθοδηγεί τά βήματα τής άνθρωπότητος είς πάσας τάς 
έκδηλώσεις καί έπιτεύξεις αυτής μηδέ τής τεχνολογίας έξαιρουμένης. 
Άλλ’ έπιθυμώ είς τήν σύντομον ταύτην είσήγησιν νά άναφερθώ είς ένα 
κορυφαίον τών άρχαίων έλληνικών γραμμάτων, τόν μεγάλον ιστορικόν 
καί πολιτικόν φιλόσοφον Θουκυδίδην καί δή είς όλίγα άποσπάσματα 
αύτοΰ, διά νά δείξω, πώς οδτος συνέλαβε τά διάφορα προβλήματα τής 
ζωής κατά τρόπον, ώστε νά ζή σήμερον μετά πάροδον δύο καί ήμισείας 
χιλιετηρίδων ώς σύγχρονος διανοούμενος. Καί δέν είναι άσφαλώς ό 
μοναδικός τοιουτος συγγραφεύς τής άρχαιότητος. Έάν αί παρατη
ρήσεις αύτου δέν είναι έφήμεροι, άλλ’ άποτελουν οδηγόν καί σήμερον 
είς τήν ζωήν, δχι μόνον δικαιολογείται, άλλ’ έπιβάλλεται ή μελέτη 
αύτου, διότι δ,τι έζησε, έζησε καί ύφίσταται έπί χιλιάδας έτών μή άντι- 
κρουόμενον ώς μή ίσχυον καί μή έχον άξίαν καί έδοκιμάσθη διά του 
μακρου χρόνου καί έχει άπόλυτον ίσχύν. Διότι έν τελευταία άναλύσει 
τέρμα και σκοπός είναι πάντοτε ό άνθρωπος.

"Ολοι μας έχομεν άκούσει καί διαβάσει περί του έν Άθήναις 
λοιμού τοΰ άναφανέντος καί θερίσαντος κυριολεκτικώς τόν άθηναϊκόν 
λαόν κατά τά πρώτα έτη τοΰ πελοποννησιακοΰ πολέμου (429). Δέν θά 
άναφερθώ είς τήν θαυμαστήν περιγραφήν τής άσθενείας ύπό τοΰ θου- 
κυδίδου, ήτις άποτελεί πραγματικόν άριστούργημα ιατρικής περιγρα
φής (Β. 49). Άλλ’ ό ίδιος ό Θουκυδίδης, λέγει δτι σκοπός τής τοιαύτης 
ύπ’ αύτοΰ γινομένης περιγραφής τής νόσου ήτο διά νά μή άγνοή τις τά 
τής άσθενείας, άν ποτέ έπανήρχετο αϋτη καί συνεπώς νά ώφεληθή έκ 
τής τοιαύτης γνώσεως («έγώ δέ οίόν τε έγίγνετο λέξω καί άφ’ ών άν 
τις σκοπών, εΐ ποτέ καί αδθις έπιπέσοι, μάλιστ’ άν έχοι τις προειδώς 
μή άγνοείν»). Έν πλήρει συνειδήσει λοιπόν ό ιστορικός προβαίνει είς 
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τήν λεπτομερή περιγραφήν τής άσθενείας, έξ ής καί ό ίδιος έπαθε, ϊνα 
βοηθήση τούς μεταγενεστέρους πρός άντίκρυσιν τών αύτών ή αναλογών 
περιπτώσεων. Ώς γνωστόν πλείστας συζητήσεις προεκάλεσε μεταξύ 
τών ιατρών καί προκαλεΐ ακόμη ή φύσις τής τοιαύτης άσθενείας βάσει 
τής περιγραφής του θουκυδίδου. Άλλ’ έκεΐνο, τό όποιον δέον νά τύχη 
πολλής προσοχής, είναι δ,τι λέγει περί τών συνεπειών τής άσθενείας ώς 
πρός τάς ήθικάς, κοινωνικάς καί θρησκευτικός αντιλήψεις καί τόν πα- 
ραλλήλως άπαιτούμενον σεβασμόν πρός τούς νόμους τής Πολιτείας. 
Λόγω τής συγκεντρώσεως πολλού πλήθους έκ τών αγρών «οικιών γάρ 
ούχ ύπαρχουσών, άλλ’ έν καλύβαις πνιγηραις ώρα έτους διαιτωμένων 
ό φθόρος έγίγνετο ούδενί κόσμω άλλά καί νεκροί επ’ άλλήλους άπο- 
θνήσκοντες έκειντο καί έν ταις όδοίς έκαλινδουντο ... τά τε ιερά έν 
οΐς έσκήνηντο νεκρών πλέα ήν, αύτου έναποθνησκόντων». Λόγω τής 
μεγάλης οξύτητας τής άσθενείας, οί άνθρωποι δέν έγνώριζον, τί θά 
άπογίνουν καί δέν έσέβοντο πλέον τά ιερά καί τά δσια, τά θεία δηλ. 
καί τά άνθρώπινα. Οί περί τήν ταφήν νόμοι συνεταράχθησαν καί ούδείς 
σεβασμός πρός τούς νεκρούς καί τούς οικείους αυτών ύπήρχε. Ή άσθέ- 
νεια έγίνετο ή άρχή τής άνομίας έν τή πόλει. Ό Περικλής ολίγον ένω- 
ρίτερον έξήρε τήν σημασίαν τών νόμων διά τούς ’Αθηναίους έν τώ περι- 
φήμω έπιταφίω του πρός τιμήν τών πεσόντων κατά τό πρώτον έτος του 
πολέμου (Β' 37: «τών τε αίεί έν άρχή δντων άκροάσει καί τών νόμων 
καί μάλιστα αυτών δσοι τε έπ’ ώφελία τών άδικουμένων κείνται καί 
όσοι άγραφοι όντες αισχύνην όμολογουμένην φέρουσι»). Διότι δέν πρό
κειται μόνον περί τών νόμων τής πολιτείας καί τής περί εύνομίας άπαι- 
τήσεως, ήν έξήρεν ήδη προ δύο αιώνων ό Σόλων είς τήν περίφημον 
έλεγείαν του περί εύνομίας, άλλά καί περί τών άγράφων νόμων, τών 
όποιων ή τήρησις έθεωρειτο παρά τοίς Άθηναίοις ώς ύψίστη ύπο- 
χρέωσις του πολίτου (βλ. καί δσα ό Σοφοκλής περί τής σημασίας τών 
θείων, τών άγράφων νόμων καί τών νόμων τής πολιτείας λέγει είς τάς 
τραγωδίας του, «’Αντιγόνην» καί «Οίδίποδα Τύραννον»). Τών μεγάλων 
δεινών ή συνέπεια είναι θρησκευτική, ηθική καί κοινωνική άναστά- 
τωσις. Τούτο είναι τό δίδαγμα τού θουκυδίδου έκ τών συνεπειών τού 
λοιμού έν Άθήναις. «Ραον γάρ έτόλμα τις ά πρότερον άπεκρύπτετο μή 
καθ’ ηδονήν ποιεΐν, άγχίστροφον τήν μεταβολήν όρώντες τών τε εύδαι- 
μόνων καί αίφνιδίως θνησκόντων καί τών ούδεν πρότερον κεκτημένων, 
ευθύς δέ τάκείνων έχόντων». Δι’ δ,τι έθεωρειτο προηγουμένως καλόν 
δέν ήτο πρόθυμός τις πλέον νά καταβάλλη προσπάθειας, ένώ έτρέπετο 
πρός τά εύχάριστα καί τά κερδαλέα. Ή καταστροφή έκτεινομένη είς 
πάντας ομοίως είχεν ώς άποτέλεσμα τήν έλλειψιν σεβασμού πρός τούς 
θείους καί τούς άνθρωπίνους νόμους, «θεών δέ φόβος ή άνθρώπων 
νόμος ούδείς άπείργε, τό μεν κρίνοντες έν όμοίω καί σέβειν καί μή έκ 
τού πάντας όράν έν ϊσω άπολλυμένους». ’Ανάλογος ήτο ή περιφρόνησις 
πρός δ,τι άπετέλει ήθικήν ευθύνην λόγω τής άντιλήψεως δτι δέν θά έζη 
τις μέχρι τής στιγμής τής τιμωρίας, ήτις θά τόν έπληττε διά τά άμαρ- 
τήματά του. Διό καί έπεδίδοντο είς τήν άπόλαυσιν τού βίου.

Ποιος δέν άναγνωρίζει είς τάς διαπιστώσεις ταύτας τού θουκυ
δίδου συγχρόνους καταστάσεις ώς έκ τών κοινωνικών καί λοιπών άνα- 
ταραχών άνά τήν άνθρωπότητα; Άλλά τό θέμα τούτο άπετέλεσεν έκ 

νέου τό άντικείμενον μελέτης τού θουκυδίδου ολίγον βραδύτερον ώς 
έκ τής έν Κερκύρα στάσεως (Γ. 82—83). Λαμβάνων άφορμήν έκ τών 
αποτελεσμάτων τής στάσεως ταύτης προβαίνει είς γενικωτέρας παρα
τηρήσεις, αΐτινες, Λέγει θά έχωσιν ίσχύν δσον παραμένει ή φύσις τών 
άνθρώπων ή αύτή («καί έπέπεσε πολλά καί χαλεπά κατά στάσιν ταις 
πόλεσι, γιγνόμενα μέν καί αίεί έσόμενα, έως άν ή αύτή φύσις άνθρώπων 
ή). Λόγω τής στάσεως έπέπεσαν «πολλά καί χαλεπά» είς τάς πόλεις. 
Έν ώ έν καιρώ ειρήνης, έφ’ όσον άπολαύουν τών άγαθών αύτής, αί 
πόλεις καί οί ίδιώται «έχουσιν άμείνους τάς γνώμας», διότι ούδεν 
υπάρχει, το οποίον νά άναγκάζη αυτούς νά λαμβάνωσιν άποφάσεις 
άντιθέτους πρός τήν ίδιαν αύτών θέλησιν. Ό πόλεμος δμως, λέγει, 
γίνεται βίαιος διδάσκαλος καί αί διαθέσεις τών άνθρώπων προσαρμό
ζονται πρός τάς παρούσας περιστάσεις. Ώς άποτέλεσμα είναι δτι μετα
βάλλεται ή σημασία τών λέξεων καί ή προηγουμένη άντικειμενική ση
μασία αύτών καθίσταται τώρα ύποκειμενική. Ούτω ή άσυλλόγιστος 
τόλμη χαρακτηρίζεται ώς «φιλέταιρος άνδρεία» καί ή έκ προνοίας 
βραδύτης είς τήν λήψιν άποφάσεων ώς «εύπρεπής δειλία». Τό νά είναι 
τις σώφρων χαρακτηρίζεται ώς «πρόσχημα τού άνάνδρου» καί ή σύνεσις 
έν τή άναλήψει έργων ώς άποφυγή άναλήψεως αύτού («έπί παν 
άργόν»). ’Ίοως είναι προτιμότερον άντί περαιτέρω άναλύσεως τών 
βαθυστοχάστων τούτων παρατηρήσεων τού θουκυδίδου νά παραθέσω 
ολόκληρον τήν παράγραφον έν μεταφράσει, διότι έχει σημασίαν καί ή 
άρχιτεκτονική τού λόγου, ούχί μόνον αί έννοιαι. Τό άπόσπασμα λαμβά- 
νεται έκ τής μεταφράσεως Ελευθερίου Βενιζέλου, τηρουμένης καί τής 
ορθογραφίας αυτού.

(Γ. 82) "Ενεκα τωόντι έμφυλίων σπαραγμών, ένέσκηψαν είς τάς 
πόλεις πολλαί καί μεγάλαι συμφοραί, αί όποίαι παρουσιάζονται καί 
θά έξακολουθήσουν νά παρουσιάζωνται πάντοτε, έφόσον ή άνθρωπίνη 
φύσις μένει ή ιδία, φέρουν δμως βαρύτερον ή έλαφρότερον χαρακτήρα 
καί διαφέρουν κατά τήν μορφήν, άναλόγως τής μεταβολής τών παρου- 
σιαζομένων έκάστοτε περιστάσεων. Διότι έν καιρώ μέν ειρήνης καί 
εύημερίας καί αί πόλεις καί οί ίδιώται διαπνέονται άπό εύγενέστερα 
αισθήματα, καθόσον δέν περιπίπτουν ύπό τήν πίεσιν άναποτρέπτων 
άναγκών. Άλλ’ ό πόλεμος, άφαιρών ολίγον κατ’ ολίγον άπό τούς 
άνθρώπους τήν καθημερινήν ευμάρειαν, γίνεται διδάσκαλος βίαιος, καί 
τείνει ν’ άφομοιώση τάς διαθέσεις τών πολλών πρός τήν παρούσαν 
αύτών κατάστασιν. Αί πόλεις λοιπόν ήρχισαν μαστιζόμεναι άπό στάσεις, 
καί δσαι τυχόν περιέπιπταν είς αύτάς βραδύτερον, έπειδή έμάνθαναν 
τά άλλαχού γινόμενα, έφιλοτιμούντο νά ύπερβάλουν είς έξεύρεσιν νέων 
έπινοήσεων, διά τής πολυμηχάνου ύπουλότητος τών έπιθέσεών των καί 
τού πρωτοφανούς τών έκδικήσεών των. Καί κατήντησαν νά μεταβάλουν 
αύθαιρέτως την καθιερωμένην σημασίαν τών λέξεων, διά τών όποιων 
δηλοΰνται τά πράγματα. Τωόντι, ή μέν παράλογος τόλμη έθεωρήθη ώς 
άνδρεία, έτοιμη είς θυσίαν χάριν τών πολιτικών όμοφρόνων, ή προνοη
τική διστακτικότης ώς εύσχημος δειλία, ή σωφροσύνη ώς πρόσχημα 
άνανδρίας, ή διά κάθε τι σύνεσις ώς βραδυκινησία. Ή τυφλή παραφορά 
έκρίθη ώς άνδρική άρετή, ένώ ή χάριν άσφαλείας περαιτέρω σκέψις 
ώς εύσχημος πρόφασις ύπεκφυγής. Ό τά πάντα έπικρίνων καί τούς 
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πάντας κακολόγων έθεωρειτο άξιος εμπιστοσύνης είς κάθε περίστασιν, 
ένώ ό άντιτιθέμένος προς αύτόν, ύποπτος. Ό στήνων επιτυχή παγίδα 
έθεωρειτο (άνθρωπος εύφυής, άλλα πολύ περισσότερον Ικανός, ό όσφραι· 
νόμενος έγκαίρως αύτήν. Ένώ έκεΐνος πού έφρόντιζε νά μήν εύρεθή 
είς τήν ανάγκην νά κάμη ούτε τό έν, ούτε τό άλλο, έθεωρειτο διαλυτής 
του κόμματος καί πανικόβλητος άπέναντι τών άντιπάλων. Μέ μίαν 
λέξιν, ό προτρέχων άλλου είς τήν διάπραξιν κακού έκρίνετο άξιος 
έπαίνων, καθώς καί ό παρακινών άλλον είς διάπραξιν κακού, τό όποιον 
έκεΐνος δέν είχε διανοηθή. Καί ό ίδιος άλλωστε ό συγγενικός άκόμη 
δεσμός έθεωρήθη όλιγώτερον στενός του μεταξύ πολιτικών όμοφρόνων 
δεσμού, διότι οί τελευταίοι ήσαν προθυμότεροι είς τό νά τολμήσουν 
κάθε τι χωρίς δισταγμόν. Καθόσον οί φατριαστικοί σύνδεσμοι δέν συνι- 
στώντο χάριν άμοιβαίας βοήθειας, έπί τή βάσει των κειμένων νόμων, 
άλλά χάριν ίδιοτελών σκοπών, άντιθέτων πρός τούς καθεστώτας 
νόμους. Καί ή πρός άλλήλους έμπιστοσύνη ένισχύετο όχι τόσον διά τών 
πρός τούς θεούς όρκων, όσον διά τής άπό κοινού διαπράξεως έγκλη- 
μάτων. 'Οσάκις οί άντίπαλοι διετύπωναν εύλογους προτάσεις, έκεΐνοι 
πρός τούς όποιους έγίνοντο αί προτάσεις, έάν ήσαν ισχυρότεροι, δέν 
τάς άπεδέχοντο μέ αίσθημα ειλικρινούς έμπιστοσύνης, άλλά λαμβά- 
νοντες συγχρόνως τ’ άναγκαΐα έξασφαλιστικά μέτρα. Έπροτίμων πολύ 
περισσότερον ν’ άντεκδικηθοΰν διά κακόν, τό όποιον έπαθαν, παρά νά 
προλάβουν τό κακόν. Καί οσάκις ύπο τήν πίεσιν τών περιστάσεων 
άντηλλάσσοντο τυχόν όρκοι πρός ένίσχυσιν συνδιαλλαγής, οί όρκοι 
ϊσχυαν μόνον προσωρινώς, έφ’ όσον άμφότεροι οί όρκισθέντες δέν είχαν 
που άλλου νά στηριχθουν. Άλλ’ έκεΐνος, ό όποιος, δοθείσης εύκαιρίας, 
πρώτος άνέκτα τό θάρρος του, έάν έβλεπε τόν άντίπαλον άπροφύλα- 
κτον, έξεδικεΐτο μέ μεγαλητέραν εύχαρίστησιν, λόγω του ότι έξηπάτα 
τήν πρός τόν όρκον έμπιστοσύνην τού άντιπάλου του, παρά εάν έξεδι- 
κεΐτο παλληκαρίσια. Διότι ύπελόγιζεν, ότι έκτός τού πλεονεκτήματος 
τής άσφαλείας, έκέρδιζε καί τό βραβεΐον τής έπιτηδειότητος άφού έπε- 
κράτησε δι’ άπάτης. Οί περισσότεροι τωόντι άνθρωποι προτιμούν νά 
είναι άχρεΐοι καί νά όνομάζωνται έπιτήδειοι, παρά νά είναι χρηστοί 
καί νά λέγωνται ευήθεις, καί διά τό τελευταΐον τούτο μέν έντρέπονται, 
ένώ διά τό πρώτον ύπερηφανεύονται. Αιτία όλων αύτών ήταν ή δίψα 
τής έξουσίας, τήν όποιαν γεννά ή πλεονεξία καί ή φιλαρχία, καί τό 
φατριαστικόν πνεύμα, τό όποιον έκτρέφουν τά δύο αύτά πάθη, είς όσους 
περιπέσουν άπαξ είς φατριαστικάς έριδας. Διότι οί άρχηγοί τών 
φατριών είς τάς διαφόρους πόλεις, προβάλλοντες έκατέρωθεν εύηχα 
συνθήματα, οί Δημοκρατικοί την πολιτικήν ένώπιον τού νόμου ισότητα 
τού πλήθους, οί ολιγαρχικοί τήν σώφρονα άριστοκρατίαν, λόγω μέν 
ύπηρέτουν τά κοινά, πράγματι όμως καθίστων αύτά βραβεΐον τοΰ 
προσωπικού των άνταγωνισμοΰ. ’Αγωνιζόμενοι, εξ άλλου, νά ύποσκε- 
λίσουν άλλήλους μέ κάθε μέσον, έτόλμησαν τά τερατωδέστερα πρά
γματα. Άλλά καί ταυτα άκόμη ύπερέβαιναν αί έκδικήσεις των, τάς 
οποίας καί αί δύο μερίδες ωθούν όχι απλώς μέχρι τών όρίων, τά όποια 
θά έπέβαλλε τό δίκαιον καί τό κοινόν συμφέρον, άλλά μέχρι τοΰ ση
μείου, τό όποιον άνταπεκρίνετο έκάστοτε είς τήν ίκανοποίησιν τής φα

τρίας των^ Καί ήσαν έτοιμοι νά κορέσουν τόν πόθον τής άμεσου έκδι- 
κήσεως, είτε δι’ άδικων καταδικών, είτε έπιβαλλόμενοι διά τής βίας. 
Καί ένώ καμμία άπό τάς δύο μερίδας δέν ένεπνέετο άπό αισθήματα 
εύσεβείας, έκεΐνοι πού κατόρθωναν νά συγκαλύψουν άπεχθεΐς πράξεις 
ύπο ώραίους λόγους έπηνοΰντο πολύ περισσότερον. Οί πολΐται, έξ 
άλλου, όσοι^δέν άνήκαν είς καμμίαν άπό τάς δύο μερίδας, έπιπταν θύ
ματα καί των δύο, είτε διότι ήρνοΰντο ν’ άγωνισθοΰν παρά τό πλευράν 
των, είτε διότι τούς έφθόνουν διά τήν άκίνδυνον καί ήσυχον ζωήν πού 
έζοΰσαν».

Ή έν άρχή παρατήρησις τοΰ θόυκυδίδου ότι θά συμβαίνουν τοιαΰ- 
τα μέ όλας τάς συνέπειας των, οΐα συνέβησαν έν Κερκύρα, δεικνύει 
ότι δέν άποβλέπει μόνον είς τούς συγχρόνους του, άλλά πολύ περισ
σότερον είς τούς μεταγενεστέρους, οΐτινες θά έχωσι νά ώφεληθώσιν 
έκ τών παρατηρήσεων αυτού τούτων. Ούτω γίνεται πράγματι τό έργον 
του, ώς ό ίδιος έχαρακτήρισεν αύτό είς τό προοίμιον αύτοΰ «κτήμά 
τε ές αίεί μάλλον ή άγώνισμα ές τό παραχρήμα».

Τήν αύτήν όρθότητα κρίσεως μετά μεγάλης προοπτικής τοΰ θου- 
κυδίδου δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν καί είς τάς άντιλήψεις αύτοΰ 
περί τοΰ άρχοντος ως καί τήν θέσιν τής ισχύος έναντι τοΰ δικαίου είς 
τάς πόλεις. Πολιτικόν ίνδαλμά του είναι ό Περικλής. Αύτόν παρουσιά
ζει διά τριών δημηγοριών, ών τήν πρώτην λέγει οδτος πρό τής κηρύ- 
ξεως τού πελοποννησιακου πολέμου, τήν δευτέραν μετά τό τέλος τού 
πρώτου έτους αύτοΰ (είναι ό περίφημος έπιτάφιος), τήν δέ τρίτην όλί- 
γον πρό τοΰ θανάτου του άποτελούσαν ούτω τήν πολιτικήν αύτοΰ δια
θήκην. ^Είς τήν τελευταίαν ταύτην δημηγορίαν παρέχει τό ορθόν μέτρον 
περί τών σχέσεων πολίτου καί πολιτείας καί κρίνει ότι τό συμφέρον 
τής πολιτείας δέον νά προηγήται τού συμφέροντος τού πολίτου. Ή 
εύτυχούσα πόλις, λέγει, ωφελεί περισσότερον τούς ίδιώτας ή άν εύτυχή 
έκαστος τών πολιτών, ή δέ πόλις πάσχη. Διότι ό εύδαιμονών πολίτης 
θά συγκαταστραφή μετά τής φθειρομένης πόλεως, ένώ ό κακοτυχών 
πολίτης έν εύτυχούση πόλει καί αύτός μετ’ αύτής σώζεται («ήγοΰμαι 
πόλιν πλείω ξύμπασαν όρθουμένην ώφελεΐν τούς ίδιώτας ή καθ’ έκα
στον τών πολιτών εύπραγούσαν, άθρόαν δέ σφαλλομένην»). Ώς πρός 
τόν άρχοντα δέ λέγει ότι οδτος οφείλει νά είναι ικανός νά γνωρίζη 
τά όρθά καί ταΰτα νά άναλύη πρός τόν λαόν, νά άποδεικνύη έν τή 
πράξει τήν άγάπην του πρός τήν πόλιν (τήν πατρίδα) καί νά είναι 
άνώτερος χρημάτων («γνώναι τά δέοντα και έρμηνεύσαι ταυτα φιλό- 
πολίς τε καί χρημάτων κρείσσων»). Τοιούτον διαγράφει τόν Περικλή 
έν τω περιφήμω χαρακτηρισμό αύτοΰ (Β' 65)’ ένθα ώς κύριον γνώ
ρισμά του θεωρεί τό μέτρον καί τήν σωφροσύνην, δι’ ών καί τής έν 
γένει άρετής του έπεβάλλετο είς τούς πολίτας, τούς όποιους συνείχε 
καί καθωδήγει μή γινόμενος έρμαιον τών άντιλήψεων καί τών έπιθυ- 
μιών αύτών. («οπότε γοΰν αΐσθοιτό τι αύτούς παρά καιρόν ύβρει θαρ- 
σοΰντας λέγων κατέπλησσεν έπί τό φοβεΐσθαι, καί δεδιότας αδ άλό- 
γως άντικαθίστη πάλιν έπί τό θαρσεΐν»). Ή τοιαύτη ισορροπία μετα
ξύ άρχοντος καί πολιτών είναι ή διασώζουσα τό κράτος έν μέσω 
κλυδωνισμών. ’Ανάλογους όσντιλήψεις, ώς γνωστόν, διετύπωσεν ό Σο
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φοκλής κατ’ έξοχήν εις τάς τραγωδίας του «’Αντιγόνην» καί «Οίδίποδα 
Τύραννον». Πάλιν έχομεν ένώπιόν μας άρχάς καί αντιλήψεις, αϊτινες 
έχουσιν αιώνιον κύρος ίσχύουσαι απαρέγκλιτος μέχρι σήμερον.

Πάσαι αί δημηγορίαι του θουκυδίδου βρίθουσι τοιούτων όρθοτά- 
των στοχασμών έχόντων αιώνιον κύρος, θά άναφερθώμεν έν συνεχεία 
είς τό πώς ό Θουκυδίδης αντιμετωπίζει, εν άλλο θέμα κορυφαίας ση
μασίας διά τάς σχέσεις τών ορατών, ιδίως τών αδυνάτων έναντι τών 
ισχυρών. Τούτο άνέλυσεν είς τόν περίφημον διάλογον Μηλίων καί ’Α
θηναίων, δτε διαρκουντος του πολέμου ή Μήλος παρεδόθη είς τούς 
’Αθηναίους καί ήτο είς τό έλεος αύτών (Ε. 85-111). Διότι οί ’Αθηναίοι 
δέν ήσαν έν τή πραγματικότητι οϊους είς τήν ιδανικήν πολιτείαν τών 
’Αθηνών διαγράφει αύτούς ό Περικλής ύμνών είς τόν έπιτάφιον. Πλήν 
πολλών άλλων τεκμηρίων αρκεί ή πληροφορία, τήν όποιαν μάς δίδει 
ό Θουκυδίδης περί αύτών ώς πρός τήν συμπεριφοράν των έναντι τών 
Σκιωναίων (É.32). «Σκιωναίους μεν ’Αθηναίοι έκπολιορκήσαντες άπέ- 
κτειναν τούς ήβώντας, παίδας δέ καί γυναίκας ήνδραπόδισαν καί τήν 
γήν Πλαταιευσιν έδοσαν νέμεσθαι». Ή αύτή συμπεριφορά ϊσχυσε καί 
έναντι τών άποστάντων Μυτιληναίων. Καί ένταυθα είναι πολύ χα
ρακτηριστική ή ώμή δήλωσις τών ’Αθηναίων πρός τούς Μηλίους, δτι 
τό δίκαιον αναγνωρίζεται καί ισχύει, δταν ή ανάγκη είς άμφοτέρας 
τάς πλευράς είναι ίση. ’Άλλως ισχύει τό δυνατόν καί τούτο σημαίνει 
δτι ό έχων τήν δύναμιν αύτός έπιβάλλεται, οί δέ ασθενείς ύποχωρούσι 
συγκατατιθέμενοι είς τάς απαιτήσεις τών ισχυρών (έπισταμένους πρός 
είδότας δτι δίκαια μέν έν τώ άνθρωπείω λόγω άπό τής ίσης ανάγκης 
κρίνεται, δυνατά δέ οί προύχοντες πράσσουσι καί οί άσθενείς ξυγ- 
χωρουσιν».) Προηγουμένως οί Μήλιοι είχον δηλώσει πρός τούς ’Αθη
ναίους δτι γνωρίζουν δτι άν ύπερισχύσωσιν ώς πρός τό δίκαιον καί 
δέν ύποχωρήσωσι, τούς άναμένει πόλεμος, ή συμμόρφωσις δέ πρός τούς 
ισχυρούς οδηγεί είς δουλείαν («καί τήν τελευτήν περιγενομένοις μέν 
τώ δικαίω καί δι’ αύτό μή ένδουσι πόλεμον ήμίν φέρουσαν, πεισθείσι 
δέ δουλείαν»). ’Εν συνεχεία οί ’Αθηναίοι ζητούν παρά τών Μηλίων 
τήν ύποταγήν, ή όποια θά σημαίνη τήν σωτηρίαν δι’ άμφοτέρους. ’Έκ
πληκτοι οί Μήλιοι έρωτουν, πώς θά είναι χρήσιμον δΓ άμφοτέρους 
αύτοί μέν νά δουλεύσουν καί οί ’Αθηναίοι νά άρξουν. Διότι, άπαντουν 
οί ’Αθηναίοι, θά είναι κέρδος οί μέν Μήλιοι ύπακούοντες νά μή πάθουν 
τά δεινότατα, οί δέ ’Αθηναίοι θά έκέρδιζον, άν δέν έφόνευαν αύτούς. 
Καί κατωτέρω οί ’Αθηναίοι παρακινούν τούς Μηλίους νά ϊδουν τό συμ
φέρον, τό όποιον οδηγεί είς τήν ασφάλειαν, ένώ τό δίκαιον οδηγεί 
είς τούς κινδύνους (Ουκουν οΐεσθε τό ξυμφέρον μέν μετ’ ασφαλείας 
είναι, τό δέ δίκαιον καί καλόν μετά κινδύνου δράσθαι;») ’Αλλ’ οί 
Μήλιοι προτιμούν τούς κινδύνους καί τήν έλευθερίαν, παρά τήν δου
λείαν. ’Απευθυνόμενοι πρός τούς ’Αθηναίους λέγουν δτι καί έκεϊνοι 
αντιμετωπίζουν κινδύνους πρός διατήρησιν τής ήγεμονίας των, δπως 
καί οί ύπό τήν δουλείαν αύτών ύπήκοοί των αγωνίζονται νά άπαλλα- 
γοΰν αύτής, αύτοί δέ έχοντες τήν έλευθερίαν θά θελήσουν νά κατα
στούν δούλοι; («ήμίν γε τοίς έτι έλευθέροις πολλή κακότης καί δει
λία μή πάν προ του δουλευσαι έπεξελθείν»). Δέν μάς ένθυμίζουν οί 

λόγοι οδτοι τό γεγονότα του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, τήν εισ
βολήν είς τήν Ελλάδα καί άλλας εύρωπαϊκάς χώρας;

Ό διάλογος μεταξύ Μηλίων καί ’Αθηναίων συνεχίζεται έπί τής 
αύτής γραμμής τής άγερώχου καί ιταμής συμπεριφοράς τών ’Αθη
ναίων ποιουμένων χρήσιν τής ισχύος των, τών δέ Μηλίων έπικαλουμέ- 
νων τό δίκαιον καί τήν ούδετερότητα έν τώ πολέμω. Πολύ χαρακτηρι
στικά είναι δσα λέγουν οί ’Αθηναίοι κλείοντες τήν συζήτησιν. Παρα
θέτω ταυτα κατά μετάφρασιν καί πάλιν Ελευθερίου Βενιζέλου 
(Ε. 111).

«Δέν αγνοείτε καί σείς, δτι οί ’Αθηναίοι ποτέ δέν άπεσύρθησαν 
άπό καμμίαν πολιορκίαν, έκ φόβου τρίτου. Παρατηρουμεν, έν τούτοις, 
μετά λύπης, δτι μολονότι έδηλώσατε δτι κυρία ύμών μέριμνα θά είναι 
ή σωτηρία τής πόλεώς σας, είς δλην αύτήν τήν μακράν συζήτησιν δέν 
είπατε τίποτε, έπί του όποιου στηριζόμενος έχέφρων άνθρωπος, θά 
ένόμιζεν δτι ή μπορεί νά σωθή. Άλλά τό ίσχυρότερον έρεισμά σας εί
ναι μέλλουσαι έλπίδες, ένώ τά ύπάρχοντα μέσα σας, άντιπαραβαλλό- 
μενα πρός δ,τι εύρίσκεται ήδη παρατεταγμένον έναντίον σας, είναι 
ανεπαρκή διά νά σάς έξασφαλίσουν τήν σωτηρίαν. Καί δεικνύετε πο- 
λύν παραλογισμόν έάν, άφου άποσυρθώμεν, δέν θελήσετε, δπως έχετε 
άκόμη καιρόν, νά φθάσετε είς άλλην τινά άπόφασιν σωφρονεστέραν 
άπό τήν παρούσαν στάσιν σας. Διότι δέν ήμπορουμεν νά ύποθέσωμεν, 
δτι θά τείνετε τό ούς πρός τό ψευδές έκείνο αίσθημα τιμής, τό όποιον 
καταστρέφει πλειστάκις τούς ανθρώπους, δταν άντιμετωπίζουν κινδύ
νους προφανείς καί διά τούτο άτιμωτικούς. Διότι πολλούς, μολονότι 
ήμπορουν άκόμη νά ϊδουν έγκαίρως που φέρονται, παρασύρει ή κα- 
λουμένη τιμή διά του δελεαστικού αύτής ονόματος, ώστε γινόμενοι θύ
ματα μιας λέξεως, νά περιπέσουν πράγματι έκουσίως είς άνηκέστους 
συμφοράς καί νά έπισύρουν έπί πλέον άφ’ εαυτών αίσχος τόσον μάλ
λον άτιμωτικόν, δσον είναι αποτέλεσμα μωρίας καί δχι ατυχίας. Τούτο 
θ’ άποφύγετε σείς, έάν δειχθήτε φρόνιμοι. Ούτε θά θεωρήσετε έξευτε- 
λιστικόν νά ύποκύψετε είς μεγάλην δύναμιν, ή όποια σάς προτείνει 
δρους έπιεικείς, προσφέρουσα είς ύμάς νά γίνετε σύμμαχοί της καί 
διατηρήσετε τήν χώραν σας, καταβάλλοντες φόρον ύποτελείας. Καί 
δταν σάς δίδεται ή έκλογή μεταξύ πολέμου καί ασφαλείας, δέν θά 
θεωρήσετε δτι ή άξιοπρέπεια σάς έπιβάλλει νά έπιμείνετε ίσχυρογνω- 
μόνως είς τήν χειροτέραν λύσιν. Καθόσον έκεϊνοι συνήθως εύδοκιμουν, 
δσοι άπέναντί μέν τών ίσων δέν ύποκύπτουν, πρός δέ τούς άνωτέρους 
συμπεριφέρονται καλώς καί πρός τούς ύποδεεστέρους δεικνύονται 
έπιεικείς. Σκεφθήτε λοιπόν έκ νέου δταν ήμείς άποσυρθώμεν καί μή 
λησμονήτε δτι πρόκειται νά κρίνετε περί τής τύχης τής μιάς μόνης 
πατρίδος σας καί διά μιας άποφάσεως, έξ ής έξαρτάται ή καλή ή 
κακή αύτής τύχη.»

’Αξίζει νά παραθέσωμεν καί τήν άπάντησιν τών Μηλίων κατά τήν 
αύτήν μετάφρασιν. (Ε.112)

«Ούτε τήν πρώτην άπόφασιν μας μεταβάλλομεν, ’Αθηναίοι, οϋτε 
θά θελήσωμεν, είς διάστημα ολίγων στιγμών, νά στερηθώμεν τήν έλευ-
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Γ"

θερίαν πόλεως, τήν οποίαν κατοικούμεν επί επτακόσια ήδη έτη. Στη- 
ριζόμενοι, τούναντίον, και εις τήν τύχην, ή όποια κατά θείαν συγκα- 
τάβασιν μας έπροφύλαξε μέχρι τούδε, καί είς τήν βοήθειαν τών αν
θρώπων καί ήδη τών Λακεδαιμονίων, θά προσπαθήσωμεν νά σωθώμεν. 
Σάς προτείνομεν όμως νά δεχθήτε τήν φιλίαν καί ουδετερότητά μας, 
καί άποσυρθήτε του εδάφους μας, άφου συνομολογήοωμεν ειρήνην, ή 
όποια θά κριθή συμφέρουσα δι’ άμφοτέρους.»

Οί μελετηταί του θουκυδίδου πιστεύουν δτι ό διάλογος τών Μη
λιών καί τών ’Αθηναίων είναι δημιούργημα αύτου καί δέν είναι πρα- 
γματικότης. Δι’ αύτου ό ιστορικός όχι μόνον απεικονίζει τήν πολιτικήν 
βίας τών ’Αθηναίων, άλλά καί αναλύει ίστορικοφιλολογικώς τό θέμα 
εχον τόσην σημασίαν διά πάντας τούς αιώνας. Διά τούς ’Αθηναίους 
όμιλεί ή συμπεριφορά των, είς ήν άνεφέρθημεν καί προηγουμένως. 
Μετά τήν πολιορκίαν καί τήν παράδοσιν τών Μηλίων είς τήν διάκρισιν 
τών ’Αθηναίων, οδτοι τούς μεν ενήλικας έφόνευσαν, τά δέ γυναικόπαιδα 
έξηνδραπόδισαν.

Είναι γνωστόν δτι καί ό Πλάτων έπραγματεύθη τό ίδιον θέμα 
είς τόν διάλογον αύτου «Γοργίας». Είναι περίφημος έν αύτώ ό λόγος 
του Καλλικλέους. Άλλ’ ή ασυνείδητος, προκλητική καί απαράδεκτος 
προβολή του δικαίου του ισχυρού δέν διαγράφεται κατά καλύτερον 
τρόπον ή έν τώ διαλόγω τούτω τών Μηλίων καί ’Αθηναίων, δπου πα
ρουσιάζεται τό δίκαιον του ισχυρού έν τώ προσώπω τών ’Αθηναίων 
έν τή πράξει έναντι μιας άνισχύρου μικρός νήσου, τής Μήλου.

Ό Θουκυδίδης δέν είναι άπλώς ιστορικός, είναι ταυτοχρόνως πο
λιτικός καί δή πολιτικός φιλόσοφος. Διά τούτο σήμερον αναγνωρίζεται 
ώς ό διδάσκαλος τών πολιτικών έκείνων, οΐτινες θέλουν νά κάμουν 
χρήσιν τών πολιτικών του παρατηρήσεων καί φώτων. Πρόσφατα μά
λιστα, πολιτικά καί στρατιωτικά παραδείγματα —διά νά μή άναφερ- 
θώμεν είδικώς είς τό κυπριακόν πρόβλημα— μας δεικνύουν τήν άλήθειαν 
τών παρατηρήσεων τούτων, θά δυνηθή άρά γε ποτέ ή άνθρωπότης νά 
απαλλαγή τών ήθικών, κοινωνικών καί πολιτικών τούτων κρίσεων 
αϊτινες δημιουργούνται ώς αποτέλεσμα τών πολέμων καί τών κοινω
νικών αναταραχών καί τής βουλιμίας τών ανθρώπων διακηρυσσόντων 
μέν λόγοις πανηγυρικώς τά ανθρώπινα δικαιώματα, άλλά καταπα- 
τούντων ταύτα, μόλις ήθελον κρίνει δτι ταύτα άντιστρατεύονται πρός 
τά ίδια αύτών συμφέροντα; Ή μελέτη τού Θουκυδίδου δύναται νά είναι 
βοηθός είς πάντα, καί δή τούς πολιτικούς είς τήν άντίκρυσιν τών με
γάλων προβλημάτων, τά όποια αντιμετωπίζει ή άνθρωπότης σήμερον, 
διότι πράγματι ή άνθρωπεία φύσις παραμένει ή αύτή.

ΓΕΩΡΓ. Α. ΜΑΡΚΙΔΗ

ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚ1Σ

Μή φοβηθείς
Τό σήμερ’ άν σέ νίκησε μή φοβηθείς. Μήν είσαι 
σκυφτός, κι’ άν φέρεις σήμερα στόν ώμο τό σταυρό σου. 
Τ’ ονείρου σου Πολύκλειτος, μέ τ’ όνειρο σου ζήσε 
καί μάχου λεβεντόκαρδα, νάν τ’ αύριο δικό σου.
Δίδιος Ίουλιανός 
θρονιάστης αύτοκράτορας, στόν πλειστηριασμό 
τ’ άξίωμ’ αγοράζοντας. Δέν είχες, γέρο, νοιώσει 
πώς έτσι αντάμα ψώνιζες τόν ίδιο σου χαμό.
Σού τώμαθ’ ό τιτλούχος σου, πού σ’ έχει θανατώσει.
Επιφάνεια
Μόνο τήν έπιφάνεια πού λάμπει δλο κυττάζουν, 
στό βάθος ποΰν’ ή αλήθεια ποτές δμως δέ σκύβουν. 
Τόν κόρακα καί κολοιόν καί κίσσαν θαρρείς μοιάζουν, 
π’ όντας γυαλίζει ό τενεκές τόν κλέβουν καί τόν κρύβουν.
’Έ χ’ ή ζωή έ μ ο ρ φ ι έ ς
’Έχ’ ή ζωή μας έμορφιές π’ άνέγνωρες περνάνε, 
κΓ έχει χαρές voû καί ψυχής πού δέ σας έχουν νοιάσει, 
φύσης χαρές πού ξέχασ’ ή ψυχή σας ν’ αγκαλιάσει.
Γενήτε δέχτες τών μολπών πού γύρα σας κυλάνε.
Μάτην δέ ζείς
Μάτην δέ ζείς, άν κεραυνούς τριγύρα σου γροικάς, 
μά μένει πάντα όρθόστητη κΓ όλάτρομ’ ή ψυχή σου.
Μάτην δέ ζείς άν έκανες —νικάσαι κι’ ή νικάς— 
νάναι μι’ άμάχη γιά τό φώς ή καθεμιά στιγμή σου.
Νίκη
Νίκη δέ δίνει πάντα ή δύναμη. Συχνά τή δίνουν 
τό δίκιο, ή τόλμη, θέληση, καρδιά, κι’ αξίες άλλες.
Κι’ άν ρωμαλέο πνεύμα, ψυχή, μικρές πατρίδες κλείνουν, 
αξίζουν συχνά πιότερο κΓ άπό τις πιό μεγάλες.
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Λουλούδια
Πονώ πού μελλοθάνατα σάς νοιώθω, μή ξεχνώντας 
πώς κάποιο χέρι, σύντομα θά ρθει νά σάς θερίσει.
Κι’ ή δροσοστάλα τής αυγής, μ’ έμένανε πονώντας, 
στ’ άβρά σας άκροπέταλα σά δάκρυ έχει κυλήσει.
θάρρος γνώμης
Άπόφευγε τούς κίβδηλους, π’ άνέγνωρη κρατάνε 
τή γνώμη τους, τό ίδιο τους συμφέρο κυνηγώντας.
Σεβάσου τούς πού τίμια τήνε βροντοφωνάνε, 
τή βλάβη —πού τό θάρρος τους τούς φέρνει— όλαψηφώντας.
Πατρώες άρετές
’Άν τών πατρώων αρετών ό θείος δαυλός καεί, 
κι’ ή ψυχική τότες αλκή τής χώρας μας θά πάψει, 
σάν εΐχε του Μελέαγρου τερματιστ’ ή ζωή 
μόλις τόν εΐχε τό δαυλόν ή μάνα του τόν κάψει.
Κυπαρίσσι
Τό κυπαρίσσι τήν κορφή καθώς αναταράζει, 
θαρρείς ζητάει τή μοίρα μας μες στ’ άπειρο νά πεϊ, 
καί κάποιο δέντρο νοιώθοντας πώς ίσως θά κοπεί 
γιά νά μάς γίνει φέρετρο, θλιμμένο ανατριχιάζει.
Μπροστά βλέπε
Μπροστά βλέπε, μπροστά τράβα. 'Όλο τά παλιά άν θυμάσαι 
κι’ άν μονάχ’ αύτά κοιτάεις, μήν άκαρτεράς τή νίκη, 
θά γενεΐς άλατος στήλη σάν τή Αώτ, και πάντα θάσαι 
σκουριασμένο σπαθί μέσα σέ μιά σκουριασμένη θήκη.
Μωρός
Τόν μωρό τόν κολακεύουν, κι’ έτσι τώρ’ αύτός θαρρεί 
πώς μεγάλος είναι τάχα, κι’ όμως νάνος πάντα μένει.
Μοιάζει κείνον πού πιστεύει πώς εΐν’ γίγας, σά θωρεΐ 
πά’ στόν τοίχο τή σκιά του άπ’ τό κερί γιγαντωμένη.
Συγχώρα τούς πού σ’έβλαψαν
Συγχώρα τούς πού σ’ έβλαψαν. Μή συγχωρεις ποτές 
τούς πουχουν τήν πατρίδα τους άναίσχυντ’ άδική σε ι, 
γιατ’ ϊσως ή συγγνώμη σου, χωρίς νά τό θελήσει, 
τούτων πολλούς ανόσιους θά πλάσει μιμητές.
Στό γλυκανάβλεμμά σου
Στού γλυκαναβλεμμάτου σου τή μαγική πλημμύρα 
σά λούζομαι, ή χαμένη μου χαρά φουντώνει άγάλι, 
σάν —ώς λουζόταν στήν πηγή τήν Κάναθον ή "Ηρα— 
τήν άναχτουσε όλόδροσην τήν παρθενιά της πάλι.

Βεβήλωση
'Ένας νιος στό κοιμητήρι μέ μιά κόρη άργοπερνοϋσε 
κι’ άπό κάποιο μνήμα κόψαν τ’ άνθια π’ άνοιξαν νωπά 
—ποδν φιλιά τής νεκρής κόρης πού τόν ίδιο νιό άγαποΰσε— 
και μαδώντας τα ρωτούσαν: μ’ άγαπά, δέ μ’ άγαπά.
Μολύβι
Σάν άργολυώνει τό κερί βουβό πά στό μανάλι 
βουβή λαλώντας προσευχή μπροστά σεπτών εικόνων, 
έτσι, φτωχό μολύβι μου, λυώνεις και πας άγάλι 
βουβός άπάνω στό χαρτί τραγουδιστής τών πόνων.
'Ή ρ ω α ς
Πρΐ σ’ έχτελέσουν, γύρα σου τής νύχτας μαύρη άγκάλη.
Σά σ’ έχτελούσαν ή φωτιά τών τουφεκιών σου γίνη 
σάμπως στεφάνι ολόχρυσο γιά τή θυσία σου κείνη, 
στεφάνι πού σου χάϊδεψε μέ σέβας τό κεφάλι.
Μάταιη έπαρση
Τή μάταιη σου έπαρση, τό πόδι τό βαρύ 
του πλήθους τήνε γκρέμισε, Μαρία Άντουανέττα, 
κι’ ουτ’ ώς κουρέλι άπόμεινε, σάν κείνο ποδχαν βρει 
στόν τάφο σου: μιά, δηλαδή, μιά σάπια καλτσοδέτα.
Καθυστερημένος τάχα
Κι’ άν καθυστερημένο τόνε πουν, άς μή νοιαστεί.
Δέν εΐναι χιόνι πουσπευσε νά πέσει καί νά γίνει 
μιά λάσπη. Καθυστέρησε σ’ αύτή νά κυλιστεί, 
γι’ αύτό και χιόνι ολόλευκο κι’ άσπίλωτο έχει μείνει.
Δουλόφρονες
Κακόμοιροι θάν’ οί λαοί, π’ άλλοι πολλούς θά κλειουσαν 
δουλόφρονες πού θάχανε τούς Πέρσες μιμηθει, 
π’ ό τύραννος τούς έδερνε, και τόν ευχαριστούσαν 
πού τούτος έτσι ευδόκησε κι’ αυτούς νά θυμηθεί.
Προδομένος
Χέρσα τώρα εΐν’ ή καρδιά του κι’ εΐν’ τού πόνου μόνο σκλάβα, 
κι’ εΐναι δύσπιστη σέ κάθε τώρα χάδι και φιλί, 
κι’ έτσι, τό δικό σου διάβα, θάν σάν πεταλούδας διάβα 
σέ μιάν άνανθην αυλή.
Ό Πασάς γελαστός πά στό σοφά του 
Κείνους π’ άνανδρα εΐχε σφάξει, θαρρεί πάλι τούς κυττάει 
νά σφαδάζουν τάχ’ άκόμα στά σοκάκια, στις αύλές, 
και τις τότες στοίβες πάλι μέ τό κομπολόι μετράει, 
καί τό ρόγχο τό στερνό τους ξαναπλάθει ό ναργιλές.
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Πόνος
Άπό τό θορυβώδικο, λυπήσου ευλαβικά 
τον πόνο τόν αμίλητο, τόν πόνο π’ αναδεύεις 
φυλλώματα γιά νά τόν δεις κρυμμένο μυστικά, 
δειλά, σεμνά κι’ αθόρυβα, και μόνο τόν μαντεύεις.
Κι’ άν τό κορμί τσακίστηκε
Κι’ άν τό κορμί τό τσάκισες στήν πάγκαλην όρμή σου, 
μιά κι’ ή ψυχή σου εΐν’ ξάγρυπνη, λεβέντισσα κι’ ορθή, 
πιστή σ’ έσένανε —ώς πιστό στό Ρόλανδ τό σπαθί— 
σου μένει ακέρια ή δύναμη, κι’ άν ρέπια εΐν’ τό κορμί σου.
Ζήλειες δυνατών
Οί δυνατοί άν ερίζουνε, τ’ αξίωμα ή τιμήν 
παίρν’ ό μικρός κι’ άπίθανος' ώς βασιλιάν ύψώσαν 
στό ’Ισραήλ άπ’ τή μικρή φυλή Βενιαμίν.
"Ομοια στόν "Ηφαιστο οί θεοί τήν ’Αφροδίτη δώσαν.
Σ υ μ φ έ ρ ο
Κανέν πανώριο αίσθημα κι’ όρμή ευγενική 
στό βούρκο τού συμφέροντος δέν ήμπορεί ν’ ανθίσει, 
σά στή Νεκρή τή θάλασσα δέν ήμπορεί νά ζήσει 
ψάρι κανένα καί καμμιά ζωή όργανική.
Μονάχος
Τώρα μονάχος πώς πονώ. Τό κάθετι γιορτάζει 
στό φεγγαρίσιο άπόψε φώς άπ’ άκρη δές ώς άκρη, 
κι’ δμως, ψυχή μου, άπάνω σου τό φεγγαρόφως στάζει 
σά θάσταζε στή λήκυθο βουβά κι’ άργά τό δάκρυ.
Είπε!:
«Τούς κλέφτες του Δημόσιου σάν άξιους τιμής 
κάποιοι θαρρούν, ώς Κίλικες πού τούς ληστές ύμνουσαν».
—Καί κάποιος τότε πρόσθεσε: «Κι’ άν έκλεβ’ ό Έρμης, 
αντάμα τών κτημάτων τους προστάτη τόν τιμούσαν».
Κρυφή αγάπη
Σά σωπάς καί μέ κυττάεις ντροπαλή, νοιώθω πώς κλείνει 
κείν’ ή όλόγλυκη ματιά σου στή νυχτιά τής σιωπής 
σεμνό φώς, πού τήν κρυφή σου τήν άγάπη μοΰ προδίνει 
κι’ δσα θάθελες νά ξέρω μά δέ θάθελες νά πεις.
Χρήμα
Δικοί σας θάν. Τό χρήμα σας τούς είν’ χαράς πηγή, 
κι’ αιχμάλωτη τής λάμψης του κρατάτε τήν ψυχή τους, 
καθώς τή λεοπάρδαλη κρατάν οί κυνηγοί 
μέ προβολείς άκίνητη, καί γίνεται δική τους.

Συμπόνεση
Τ’ άγέρι μόλις σίμωσε τό κρίνο, μέ μιάς στάθη 
κι’ ερωτευμένο τά φτερά διπλώνει έκει σιμά του, 
μά μήπως δμως καί τό δει κατόπι πώς μαράθη, 
φεύγει θλιμμένο άνοίγοντας καί πάλι τά φτερά του.
Ώς τό συμφέρο τους προστάζει
’Αλλάζουν γνώμη ώς τ’ άθλιο συμφέρο τους προστάζει' 
Τόσο συχνά, ώς άλλαζεν ό ταύρος Βουχις χρώμα, 
κι’ ώς, δούλη στήν επιταγή τόπου καί χρόνου, αλλάζει 
τό χρώμα της ανάλογα κι’ ή καρδερίν’ άκόμα.
Κυπαρίσσι πλάϊ σέ μνήμα
Ή συντροφιά σου στό νεκρόν πού κάτω έχει σαπίσει, 
λές τή φθορά συγκίνησε, πιστό του κυπαρίσσι, 
γι’ αύτό σαπίλα σένανε καμμιά δέ θ’ άπειλήσει 
κΓ ούτε σκουλήκι βέβηλο ποτές του θά σ’ άγγίσει.
Μεγάλος
Μοιάζει τό φώς τοΰ λόγου σου κοιμητηρίου φανό 
πού μάταια φωτάει νεκρούς. Τόν κόπο σου έχεις χάσει 
μιλώντας σ’ έθελόκουφους. Είσ’ άστρο μακρυνό 
πού μετά χρόνια έδώ στή γή τό φέγγος του θά φτάσει.
Ρ ο λ ό γ ι α
Κάθε σας δείχτης τή ζωή σμικραίνει σιωπηλά, 
σάμπως θανάτου νάτανε δρεπάνι λές γιά δαύτη, 
κι’ άπά στό δίσκο σας κυλά 
σάν ήσκιος τοΰ κυπαρισσιού, σάν ήσκιος νεκροθάφτη.
’Ανέρωτες ψυχές
Πώς σάς λυπάμαι άνέρωτες ψυχές καί πικραμένες, 
πού μάταια μελλούμενες χαρές άκαρτεράτε, 
καί πού δέ ζήσατε γιατί δέν έχετε νά πάτε 
σέ περασμένες κάν χαρές κι’ άγάπες περασμένες.
Χρυσίο
Τόν άτίθασσ’ ό χρυσός σου μπορεί πλέρια νά τόν πλάσει 
σάν άρνάκι νάν μπροστά σου, 
καθώς ό Βελλερεφόντης είχε μέ χρυσουν δαμάσει 
χαλινό τ’ άγριο πείσμα τ’ ανυπότακτου Πηγάσου.
Μετριόφρονη άξια
"Οσο κΓ άν ψηλά θ’ άνέβει ό Μεγάλος, δέ φουσκώνει 
άπό έπαρση, καί πάντα μετριόφρονας θά μένει.
Φοινικόδεντρο λές μοιάζει, π’ δσο τούτο κι’ άν ψηλώνει, 
ό κορμός του δέν παχαίνει.
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Φεγγαροβραδιά
Ξυπνάς τής δλης μας ζωής τόν πιό γλυκόν ’Απρίλη, 
τά λόγια πού κρυφόλεγαν τά μάτια, αντί τά χείλη, 
παλιές χαρές πού ζήσαμε, κι’ αγύριστα περάσαν, 
χαρές π’ αποξεχάστηκαν κι’ ή μάς άποξεχάσαν. 
θλίψη
Σά δεις μιά θλίψη φλύαρη, πές ’ίσως θάν κενή, 
καί πώς μπορεί νάν’ ψεύτικη καί κίβδηλη θυμήσου. 
Μ’ άν δεις μιαν άφωνη, πές θάν’ βαθειά κι’ αληθινή 
καί κράταγε γονυκλινή μπροστά της τήν ψυχή σου. 
Βενετία
'Ολόγυρά σου άχνοπετάν νοσταλγικές, ζεστές, 
οί θύμησες καλών καιρών μ’ έράσμιαν άπληστία, 
καθώς τά περιστέρια σου μ’ άπλώνουν γελαστές 
φτερουγες στ’ άη Μάρκου σου τή θρυλική πλατεία.
Είπε
Μή θέτε όλιγόπιστους αστόχαστα, ώ Πατρίδες, 
γιά φωτισμό, κι’ ώς οδηγούς. Τόν κίνδυνο σάς δείχνω, 
θά πέσετε. Δέ μοιάζουνε καν τις πυγολαμπίδες 
πού κάποιες χώρες ξωτικές τις κράταγαν γιά λύχνο.
Είπε τό χώμα
Ξεχνάς πώς είσαι χους. θά μείνουν γιά σέ ξένα 
τ’ άστέρια π’ δλο τά κυττάς. Σά σβήνεις, τότες μόνο 
θυμάσαι πώς χους πλάστηκες. Κι’ ώς άπλωνα γιά σένα 
λουλούδια, πάλι λούλουδα στό μνήμα σου θ’ άπλώνω. 
θέατρο
’Απ’ τούς π’ άκουν έργο σαχλόν ήλίθιου συγγραφέα, 
λυπήσου περισσότερο τόν άξιο καλλιτέχνη 
π’ ό δύστυχος σπατάλη σε τή δυνατή του τέχνη 
καί τέτοιο έργο στήριξεν ώς δτου πέσ’ ή αυλαία.
Δάκρυ
Εΐν’ ιερό τό δάκρυ σου μές στη δική σου θλίψη, 
μάν’ ίερώτερο πολύ στόν πόνο τ’ άλλουνου.
Κείνο πεζού πές πέρασμα, κι’ αύτό φτερό στά ύψη, 
κείνο σά δάκρυ θάν’ τής γής, μά τούτο τ’ ούρανοΰ.
Μελάγχολες στιγμές
’Απόψε πάλι πώς πονώ. Πονώ π’ άναθυμάμαι 
κάποιες χαρές πού πέρασαν καί δέ θάρθούν, άλλοι μου. 
ψυχή, δέ μάς άπόμεινε παρά τό κλάμα. Πάμε 
μαζί μαζί νά κλάψουμε, ψυχή, φτωχή ψυχή μου.

Δη μοκόπος
Στόν δχλ’ ώς άμμον τις ψευτιές σκορπώντας, έτσι —κρίμα— 
τόνε τυφλώνει, κάνοντας τον δούλος του νά γίνει, 
καθώς τήν άμμο ρίχτοντας στού βού τά μάτια ή φήνη 
τόνε στραβώνει, κάνοντάς τον βέβαιο της θύμα
Τ’ ασήμαντα
Συχνά σού διώχνουν τά μικρά, τ’ ασήμαντα κι’ άστεΐα 
τόν κίνδυνο, π’ αθώρητος παραμονεύει κάπου.
Τό γκάρισμα γαϊδουριού ξυπνώντας τήν Εστία, 
τή γλύτωσ’ άπ’ τις άσεμνες προθέσεις τού Πριάπου.
Κουΐσλιγκ
Ή τιμή σου στις θωπείες τών τυράννων έχει σβήσεΓ 
Κάλλιο νάσβηνες μαζί της, καθώς ή Ρωμαία κείνη 
ποδχε κάτω άπ’ τις άσπίδες καί χρυσάφι ξεψυχήσει, 
πού πετούσαν στήν προδότρα γι’ άμοιβή της οί Σαβΐνοι.
Κολακεία
Τά λόγια τά μελίρρυτα τής κολακείας κανείς 
νά μή ξεχνά πόσο συχνά φαρμάκι άπάτης στάζουν, 
κι’ άς μή τά χάφτει αστόχαστα. Μιάς χώρας μακρυνής 
τό μέλι τό φαρμακερό τά λόγια κείνα μοιάζουν.
Έρωτύλος
Τόν άλμπατρο πουχει πιαστεί στ’ άγκίστρι κι’ έχει ξεσχιστεί, 
πώς μάς θυμίζεις. Σά βρεθεί κι’ αύτός λευτερωμένος 
γιά δόλωμ’ άλλο θά γνοιαστεϊ, χωρίς στιγμή νά στοχαστεί 
πόσο βαθιά πληγώθηκε κΓ εΐν’ κόμα αίματωμένος.
Πόνος
Πώς μοιάζεις τ’ άντιμάμαλο —πού τον χτυπάει μ’ όρμή 
τό βράχο, κι’ άποσέρνεται γιά νάρτει πιό άφρισμένο— 
πώς μοιάζεις, πόνε, τρισαλλοί. Αυγάς γιά μιά στιγμή, 
γιά νά βαρέσεις πιότερο τό στήθος τό θλιμμένο.
’Αγάπη
Μές στήν άγάπη τους θαρρούν πώς καί τ’ άγκάθι’ άντάμα 
τούς γίναν τώρα γιασεμιά, τούς γίναν τώρα κρίνα, 
καί στής χαράς τους τής πλατειάς τό διάβα —δές τί θάμα— 
καί τά σοκάκια τά στενά πώς πλάτυναν καί κείνα.
Εΐπε
Πολλές σκορπάν μόνο χαρές, κι’ άλλες μονάχα κλάμα, 
κι’ άλλες εΐν’ Κούντρη μέ σκληρή καρδιά καί στοργική, 
καθώς τό γαιμα τής Γοργούς διττήν εΐχεν άντάμα 
τή δύναμη : θανάσιμη καί θεραπευτική.
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Περιέργεια νοσηρή
Ή περιέργεια μερικών είν’ τόσο νοσηρή 
πού, στήν πλαστή συμπόνια της, χαρά μεγάλη κρύβει, 
κλειώντας συχνά θανάσιμο φαρμάκι καί κεντρί 
κι’ όντας τή δεις στόν πόνο σου μέ σεβασμό νά σκύβει.
Σ ά θάχουν τούς ξ ε χ ά σ ε ι
Μή, τή στοργή σου π’ άπλωσες σ’ αύτόν μέ καλωσύνη, 
μή τήν ξεχάσεις κι’ όντας πιά τό μνήμα τόν σκεπάσει' 
Κείν’ ή στοργή σου θύμηση μελίχλωρη νά γίνει, 
γιατί πονάνε κι’ οί νεκροί σά θάχουν τους ξεχάσει.
Είπε
Μι’ ασύγκριτη άκαρτέραγα νά τή συναπαντήσω'
Σ’ εσέ τή συναπάντησα, κι’ οί στίχοι μου οί γραμμένοι 
γιά κείνην πού φαντάστηκα, πρί σένανε άντικρύσω, 
γιά σένανε ταιριάζουνε μονάχα, αγαπημένη.
Σά μεγαλώσεις
Παιδάκι, πού στήν αμμουδιά χτίζεις σπιτάκι άγάλι 
καί τό σαρώνει ξαφνικά τό κύμα ώς τό σιμώσει, 
σά μεγαλώσεις, όμοια, κάποι’ άλλο κύμα πάλι 
τό κάθε σου γλυκόνειρο θά ρθει νά τό σαρώσει.
Φιλί
'Όντας φιλάν τά χείλη σου τά χείλη μου, βαφτίζουν 
σέ θειο φώς τή σκοτεινιά του πόνου μας στά στήθη, 
σά μ’ άστραπές τή σκοτεινή βραδιά γοργοφωτίζουν 
τά σύγνεφα σά φιληθούν μές στ’ ούρανού τά βύθη.
Λ ε ο ν τ ή
Παντού, πολλοί μήν έχοντας πραγματικήν αξία 
χάσαν τήν κάθ’ έχτίμηση, τ’ αξίωμα σά χάσαν.
Μέ κάποιους μικρούς δαίμονες τών Γερμανών λές μοιάσαν 
πού χάναν κάθε δύναμη, όντας χάναν τό μανδύα.
Χαρές σκορπώντας
Χαρές σέ κάθεμι’ άν σκορπάς ψυχή, πού στόν άνάντη 
τό δρόμο της τήν ένοιωσες του πόνου νάναι σκλάβα, 
χαράζεις έτσι άπάνω τους τό φωτεινό σου διάβα, 
καθώς γραμμές πά στό γυαλί χαράζει τό διαμάντι.
Φεγγαρόφωτο
Άπάνω μας χαρούμενο, σά ζουμε, άχνοκυλά.
Σά σβήσουμε, στό μνήμα μας θά ρθει θλιβά νά σκύψει 
σά δάκρυ πού δειλά, 
λυπητερά, σεμνά κυλά στήν άφωνη τή θλίψη.

Κ ά τ ω ν ε ς
Οί Κάτωνες ώς τιμητές ποτέ τους δέ σκοτίζονται 
πώς σ’ άγρια κύματα βρισιάς καί μίσους τούς βαφτίζουν, 
μά κλείουν τ’ αύτιά τους ήρεμοι, σά φώκες π’ ώς βυθίζονται, 
μέ λίπος τά ρουθούνια τους κι’ αύτιά τους τά σφραγίζουν.
Φτώχεια
Ή φτώχεια, τών θυμάτων της τήν ώρια σκέψη κρύβει, 
γιατί βάναυσ’ άναγκάζει, άλλοι, τό στόμα νά κλειστεί. 
Κάποιους Ισπανούς θυμίζει, πού καυτό χύναν μολύβι 
ατών αιχμάλωτων τό στόμα, οίμωγή μήν άκουστει.
Σάν Πυρηνέας
Δέ σ’ έχ’ ή φύση μέ φτερά τής έμπνευσης προικίσει, 
καί πώς πετάς σ’ απρόσιτες κορφές, φτωχέ, θαρρούσες' 
κι’ ώς Πυρηνέας τσακίστηκες, πού ζήταε ν’ άκλουθήσει 
—κι’ άν άφτερος— τις φτερωτές ουρανοπόρες Μούσες.
Καλάμι
Τά χελιδόνια φόβιζε μές στά μικρά του χρόνια 
μ’ ένα καλάμι μακρουλό, πιό πέρ’ άπ’ τό ποτάμι*  
καί τώρα εκεί τής θύμησης τά τόσα χελιδόνια 
μέ μιά μικρή τά τραγουδά φλογέρ’ άπό καλάμι.
Παντοτινά θά ζήσεις
Τής αρετής καί τού φωτός άν είσαι πρωτοστάτης 
καί γιά τήν κάθε πάγκαλην ιδέα πολεμήσεις, 
σάν Πρωτεσίλαος πέφτοντας, παντοτινά θά ζήσεις, 
γιατί δέν ήσουν στή ζωή μονάχ’ άπλους διαβάτης.
Δύση
Άγάπη γλυκοστάζοντας ό γήλιος χάθη άγάλι' 
τό θόρυβο πέπλοι σιγής τόν άπαλοτυλίγουν, 
καί κάποια κλείουνε λούλουδα τά πέταλα τους πάλι, 
σά σέ στιγμές τής προσευχής τά δυό μας χέρια σμίγουν.
Sit divusdummodo non sit vivus
~Ηταν Μεγάλος, καί γι’ αύτό τόν είχαν πολεμήσει' 
τόν ύμνούν πιά πεθαμμένο, νά κερδίσουν τό λαό, 
σάν ό Καρακάλλας, μόλις είχε τον δολοφονήσει 
τόν κακόμοιρο άδερφό του, τόν ώνόμασε θεό.
Φθονερός
Χαρές νά δίν’ ό πόνος σου στό φθονερό είν’ γραμμένο, 
κι’ άθέλητα σου τό γλυκό τό γέλιο σου τού δίνει 
τήν τιμωρία, κάνοντας μονάχος του νά πίνει 
τό κύπελλο τού φθόνου του, φαρμάκι γιομισμένο.
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Βουνοκορφές
Σ’ εσάς κανείς ξεχνάει τή γή, καί στ’ άπειρο γυρεύει 
ψηλά νά πάει, μέ μυστικά τραγούδια μεθυσμένος, 
σάν Έλικώνας πούθελε ψηλότερα ν’ ανέβει, 
άπ’ τών Μουσών τις πάγκαλες μολπές συνεπαρμένος.
Γηρατειά θαλερά
Κι’ άν γέρος, πλήν ή όψη του σάν έφηβου φαντάζει 
μέ ροδαλό τό πρόσωπο καί θαλερό το σώμα' 
τά πορτοκάλια τά ώριμα τής Τρίνιτατ λές μοιάζει 
πού τά κυττας —κΓ άν ώριμα— μέ πράσινο τό χρώμα.
Δημιουργικός θυμός
Χαίρε σύ, π’ δλα τά φαύλα τά γκρεμίζεις κι’ άνεβάζει 
κάθε ώραιο κείν’ ή θέρμη τής άγνής σου τής πνοής, 
καί πού, σάν τής θείας όρμής σου ή φωτιά σ’ άναταράζει 
γιά νά κάψεις κάθε σάπιο, δέ σέ νοιάζει κι’ άν καείς.
Ό φρουρός τοΰ Καποδίστρια
Κι’ άν του φρουρού του τ’ άπιστου τό βόλι δέν τόν βρήκε, 
δμως άτόφια βλέπουμε την άτιμία του δλη, 
γιατ’ ό καιρός, σάν τιμωρός, στήν παραστάδ’ άφήκε 
τής πόρτας τ’ άη Σπυρίδωνα, τήν τρύπ’ άπό τό βόλι.
Γ υ ν α ί κ α
Μαγνήτης θαρρείς πλάστηκε ή γυναίκ’ άπό τή φύση, 
κι’ έτσι κρατάει αιχμάλωτο καθένα ή καλλονή της' 
μά κι’ άπωθεί άν άστατη, τόν ποΰχεν άγαπήσει, 
σά νάν τούτος βισμούθιο πού τ’ άπωθεί ό μαγνήτης.
Δέν ταιριάζει
Άπ’ τ’ άσήμαντα ό Μεγάλος νά τρομάζει, δέν ταιριάζει, 
σάν έλέφας πού τού χοίρου, λέν, φοβάται τή φωνή του, 
κι’ ώς ό καρχαρίας φεύγει μόλις νοιώσει τις πού βγάζει 
μπουμπουλήθρες άπ’ τά βάθ’ ή περικεφαλαία δύτου.
Κι’ ά ν γ ί γας
Κι’ άν γίγας, νάνος γίνεσαι, στά στήθια σου δντας κλείνεις 
σάν ή καμηλοπάρδαλη, ψυχή δειλή, νωθρή.
’Ορθός πάντα κι’ άτάραχος στήν τρικυμιά σά μείνεις 
κάνεις μεγάλο έσένανε, τήν τρικυμιά μικρή.
Εύκολη λεία
Μοναχά τούς χαρακτήρες, πού σαπίλα έντός τους κλείουνε, 
θέν οί τύραννοι, πού ξέρουν πώς θάν εύκολα δικοί τους. 
Τούς δρυοκολάπτες μοιάζουν, π’ άταλαίπωρα θά βρούνε 
μοναχά στά σάπια μέρη κάθε δέντρου τήν τροφή τους.

Φθονεροί
Τό στόμα κάποιων φθονερών, κΓ άπ’ όχετό ειν’ άκόμα 
πιό βρώμιο σά συκοφαντούν. Θαρρείς πώς τότες μοιάζουν 
μέ κάποιων ύμενόπτερων τις νύμφες, π’ άπ’ τό στόμα 
τά κόπρανα τους βγάζουν.
Ε ύ γ έ ν ε ι α
Ή λεπτότητα κι’ άβρότη μπορεί κείνον νά δαμάσει, 
πού δέν είχε άπ’ τή χυδαία πρώτα βία δαμαστεί, 
καθώς τό Φανρίρ τό λύκο, ποΰχε τόσα δεσμό σπάσει, 
τόν τιθάσσευσε κατόπι μιά λεπτότατη κλωστή.
Ψυχές
Οί π’ άγαπιένται άληθινά —κΓ άν ζήσει μακράν κάποτες— 
ό ένας άπ’ τόν άλλονε— τις νοιώθουν ένωμένες 
νάν’ οί ψυχές τους. Κλάψετε τούς ποΰν’ άντάμα πάντοτες, 
μά τις ψυχές τους, τρισαλλοί, τις νοιώθουν χωρισμένες.
Πρόληψη
Είν’ ή πρόληψη μιά πλάνη, κι’ είν’ άρρώστια πού προβάλλει 
τροχοπέδη γιά τή δράση, καί μιά κούφια είν’ άπειλή, 
κι’ είν’ Μορμώ γιά νά φοβίζει, τά παιδιά. Μά κι’ οί μεγάλοι, 
κι’ άπό τά παιδάκια άκόμα, τή φοβάνται πιό πολύ.
Φθόνος
Τά έργα σου τούς μοχθηρούς, τρανέ, τούς έξοργίζουν, 
κι’ ό φθόνος τους τά σπλάχνα τους τά σκίζει, τρισαλλοί τους, 
ώς Έρινύες Δαντικές τά στήθια τους ξεσκίζουν, 
κΓ ώς κάστορες πού μόνοι τους πληγώνουν τό κορμί τους.
’Οργή
Σάν άστόχαστα θυμώσεις, 
πιά μεθάς, θά μετανοιώσεις.
Ώς ό μέθυσος θά έμέσει τά πού θάχε φαγωμένα, 
ξεστομίζεις, στήν όργή σου, τά πού θάθελες κρυμμένα.
Σά δέ βροντολέεις τ’ ’Όχι
Ό δειλός, πού ποτές τ’ όχι άπ’ τό στόμα του δέ βγαίνει 
καί μονάχα τό Ναι λέει, λές τή σαύρα μάς θυμίζει, 
π’ άν μιαν έχιδν’ άντικρύσει, σάν παράλυτη άπομένει 
μπρος στό φίδι, κΓ έτσι τότες τούτο τήν καταβροχθίζει.
Είν’ ιερά τά δέντρα
Τά δέντρ’ άν κόβεις, άσεβείς σ’ έσένα καί σέ κείνα.
Είν’ ιερά. Καί δίκαια —σάν εΐχ’ έπιχειρήσει 
ποτές ό Άλιρρόθιος ελιές νά τεμαχίσει— 
τον πλήγωσε θανάσιμα ή ίδια του άξίνα.

30 31

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Γεμάτος άνθρωπιάν
Πάντα, γεμάτος ανθρωπιάν, τής άδικίας νάναι 
κάνεις άντίμαχος, καί νάν’ λυτρωτική ναρά 
τό διάβα του κάθε φορά 
γιά κείνους πού πονάνε.
Στόν έαυτό σου άν στηριχτείς
Ψευτιά παντού. Σά στηριχτείς στόν έαυτό σου μόνο, 
π’ άτσάλινο τόν έπλασ’ ή άτσάλινη ψυχή σου, 
τότες νικάς τήν τρικυμιά, νικάς τόν κάθε πόνο, 
καί μόνος σου τά σίδερα τά σπάς τής φυλακής σου.
Κακία
Σάν άπαλάμη στις χορδές ώς πέσει τις βουβαίνει, 
καί τον πού ή κακία του τό στήθος του βαραίνει, 
δέν τόν αφήνει μιάν μολπή στοργής νά γλυκαπλώσει, 
κι’ ή γιά τών άλλων τή χαρά, χαρά κι’ αύτός νά νοιώσει.
Σ’ όλους τούς καιρούς
Σ’ όλους τούς καιρούς ποζάραν τόσοι ώς φωτοδότες τάχα, 
καί σκηνοθετούσαν έτσι πανηγύρια, γιορτές, φέστες.
Τόσην όμως εΐχοιν σχέση μέ τό φως, όση μονάχα 
θά σ’ άρκουσε νά βαφτίσεις τούτους μόνο : φωτοσβέστες.
Λύπη, χαρά
Γλυκύτερη τήν κάθε σου κάνει χαρά, μιανής 
θλίψης παλιάς ή άνάμνηση. Κι’ άν ρέπια ό πόνος κάνει 
τά στήθια σου, μά ή θύμηση χαράς σου άλλοτινής 
σάν έρωμένη κι’ άδερφή θά ρθει νά τά γλυκάνει.
Βάθη
Μόνο στά βαθιά τών όντων τήν ψυχή τους θά γνωρίσεις. 
Ειν’ τά λόγια μάσκα ψεύτρα τών κρυφών διανοημάτων, 
καί ψευτιά τό γέλιο ή δάκρυ πού στόν κόσμο θ’ άντικρύσεις. 
Στ’ άφανέρωτα κυνήγα τήν άλήθεια τών πραγμάτων.
Παπαφλέσσας
Σάν έπεσες ήρωϊκά, τώχε ό Πασάς τό νοιώσει 
πώς ή παλιά ζωντάνεψεν Έλληνική πατρίδα, 
κι’ οί σκοτωμένοι πλάι σου στό Μανιάκι τρασόσοι 
πώς ή σαν οί ίδιοι πούπεσαν στό πλάι του Λεωνίδα.
Ό παππούς
Ό παππούλης τ’ άρματά του πά στόν τοίχο είχε καρφώσει. 
Πόσους σκότωσε στις μάχες, ίσως, ξέχασε, καί πού.
Μά μέ μιάς τ’ άναθυμάται όντας τό σπίτι άναστατώσει 
τ’ άγγονάκι του καβάλλα σέ μιά σπάθα τού παππού.

’Αξίζουν πιότερο
Κι’ άν πούν χαράς άντίμαχο, τής θλίψης τήν πληγή, 
μ’ άπό τόν πόνο κάποιες μας χαρές γλυκαπλωθήκαν, 
γιατ’ εΐν συχνά ό πόνος μας σαν Κασταλία πηγή, 
κι’ άξίζουν πιότερο οί χαρές π’ άπό τόν πόνο βγήκαν.
Τά μάτια σου
Τά μάτια σου τά όλόγλυκα ποτέ τους δέ ξεχνιούνται. 
Ξυπνάν τούς πού στον ύπνο τους άκόμα τά κυττάζουν, 
καί κείνων —πού στόν τάφο τους άξύπνητα κοιμούνται— 
τόν ύπνο τόν άξύπνητο τούς τόν γλυκοταράζουν.
Ή Καλωσύνη
Πώς νά σέ πώ ; Μήπως άγνό κόρης φιλί στά χείλη ; 
μή μιά λιακάδα όλόξανθην πού θαλπωρή μάς δίνει; 
μή μουσικήν ή κΓ άρωμα καί χρυσαυγήν τ’ ’Απρίλη; 
θάν λίγ’ ό,τι κι’ άν σ’ έλεγα, γιατ’ είσαι ή Καλωσύνη.
Εΐπε
Στό λυκόφως μου άργά φτάνεις, καί φοβάμαι οΐχτος κρυφός 
μήπως ή στοργή σου γίνει, π’ άγριοβιολέττα μοιάζει 
πού τήν ευωδιά της χύνει σάν τής μέρας άχνοστάζει 
τό στερνό θλιμμένο φώς.
Χαράς χαμός
Μή τής χαράς σου τό χαμό, μή τόν σκεφτεΐς πολύ’ 
νά τόν άφήσεις τόσο δά νά σέ λιγολυγίσει 
όσο λυγάει τ’ άκρόκλωνο σά φεύγει τό πουλί 
πούχει σκαλώσει άπάνω του νά γλυκοκελαϊδήσει.

* * *
Κυπριακές δοκιμασίες

θάν πάντα γιά μάς τρικυμιά στό διάβα τών αιώνων; 
Πότε θ’ άκούσουμε λοιπόν τήν κόχη τών Τριτώνων, 
καί πότε τά χαλκόποδα πιά τ’ άτια θά χυμήσουν 
πού τή γαλήνεψη μέ μιάς τής τρικυμίας θά χύσουν;
Σάν κύμα θάλασσας
Στό κύμα της ή θλίψη σου, Πατρίδα, σέ τυλίγει 
κΓ άποτραβιέται κάποτες, μά πριν άκόμα φύγει 
σμίγει μέ μι’ άλλη, π’ άπληστα τήν άγκαλιάν άνοίγει, 
σάν κύμα θαρρείς θάλασσας, πού μ’ άλλο κύμα σμίγει.
Εθνομάρτυρας Κυπριανός
Τό ράσο σου, Κυπριανέ, πανίερο άνεμίζει 
σάμπως σημαία τών πόθων μας μές στά θλιβά μας χρόνια, 
κΓ ή συκαμιά, πού σ’ είχανε κρεμάσει, προλογίζει 
τό δέντρο τό χρυσόφυλλο μέ τά πλατιά τά κλώνια.
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Πενταδάχτυλος
Πατρίδα, ίδιες κι’ άσβεστες στά βάθη σου άπομεϊναν 
οί θείες φλόγες ποϋκαιγαν τά στήθια του Όνησίλου, 
κι’ οί πέντε όρθόστηθες κορφές, δές, του Πενταδαχτύλου 
τόν ουρανό λογχίζοντας, σά σύμβολο τους γίναν.
Πανεύοδος ό Πόθος σου
Πατρίδα μου, τόν Πόθο σου πανεύωδο κρατώντας, 
τής Βόννης μοιάζεις τό παλιό τ’ άγγείο, πού τά μύρα 
τά κράτησ’ άκατάλυτα μες στούς καιρούς, σκορπώντας 
ακέριες, σάν τό ξέθαψαν, τΙς ευωδιές του γύρα.
ΟΙ ποδχαν σέ δωρήσει
Ό Καίσαρας κι’ ’Αντώνιος, πού σ’ είχανε προσφέρει 
γιά δώρο σ’ άλλους, πήρανε τήν τιμωρία τους πλέρια' 
Ό πρώτος άπό φιλικό τήν πήρε ξάφνου χέρι, 
κι’ ό άλλος τιμωρήθηκε μέ τά δικά του χέρια.
Εύαγόρας
Ό ήσκιος του στέκει φρουρός τής Κύπρου του γιά πάντα' 
συχνά πρός τή Βασίλειο στοά γιά λίγο απέρχεται 
κι’ εκεί γιά τήν πατρίδα του τήν άτυχη προσεύχεται 
μπροστά στου Ελευθέριου Διός τόν ανδριάντα.
Ψυχή ασκλάβωτη κι’ όρθή
Κι’ άν θρύψαλα μές στό γουδί δώ πέρα είχανε γίνει 
τά κόκκαλα του Άνάξαρχου, τούχ’ ή ψυχή σταθεί 
άκέρια, ορθή κι’ αλύγιστη. Μάς έχει., τό ίδιο, μείνει 
έτσ’ ή ψυχή μας στούς καιρούς ασκλάβωτη κι’ όρθή.
Δέ θά μπορέσουν
Κι’ άν δυό φορές σέ πούλησαν, Πατρίδα πονεμένη, 
καμμιά φορά δέ μπόρεσαν, μά κι’ ούτε θά μπορέσουν 
νά τήν πουλήσουνε ποτές και τήν ψυχή σου οί ξένοι 
κι’ ή σκλάβα τους μέ τις χρυσές άλύσεις νά τή δέσουν.
Ιέρεια τ’ ’Ονείρου σου
Κι’ άν τά ξεχάσαν όσα πριν μάς κήρυτταν, γιατί 
φέρνει τή λήθη σά λωτός ή νίκη, μή λυγίσεις' 
Τό δίκιο κλειώντας, κι’ άπ’ αύτούς πιό στέκεις δυνατή, 
κι’ ιέρεια τ’ ’Ονείρου σου στό τέλος θά νικήσεις.
Στά πλοία σας κείνα φέρτε τη
Έσεΐς ναύαρχοι Κύπριοι τ’ Άλέξαντρου, σάν πάλι 
φτάσ’ ή στιγμή πού ή θέαινα γιά δώ θά ταξιδέψει 
—γι’ αύτό δέν έχ’ ή ελπίδα μας μές στούς καιρούς στερέψει— 
στά πλοία σας κείνα φέρτε τη στής Κύπρου τ’ ακρογιάλι.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΠΕΡΣΙΑΝΗ

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Κάθε μελετητής της Νεοελληνικής λογοτεχνίας μας, άκόμα καί ό πιό ένη- 
μερωμένος καί ό πιό βαθυστόχαστος, αισθάνεται μεγάλη αμηχανία καί 
πραγματικό δέος μπροστά στό θέμα Καζαντζάκη. Πώς νά καταπιαστή κανείς 
μέ τήν αινιγματική καί ασύλληπτη έσωτερική φυσιογνωμία του Καζαντζάκη, 
ένός άνθρώπου «χωρίς σύνορα στό πνεύμα του», δπως πολύ χαρακτηριστικά 
είπεν ό κριτικός Πέτρος Σπανδωνίδης; Άπό ποιά άποψη καί ποιά σκοπιά νά 
δή ένα άνθρωπο μέ «πολλά πατώματα», ένα άνθρωπο δχι «άρτιο» άλλά 
«περιττό», δπως ώνόμασεν ό ίδιος τόν έαυτό του, «γεμάτο τσουγκριά, έρω- 
τήματα καί προεκτάσεις»; Άπό που νά άρχίση καί τί νά πρωτοπή γιά ένα 
έργο πολύπλευρο καί πολυδύναμο, πλούσιο καί άπέραντο, γιά μιά δημιουργία 
μισού αιώνα πού άγκάλιασε δλο τόν κόσμο καί άγκαλιάστηκε συνάμα άπ’ 
αύτόν, γιά ένα έργο πού άπασχόλησε κριτικούς καί φιλόσοφους δλου τού 
κόσμου; Πώς νά κάνη έστω καί μιά σύντομη θεώρηση τών πολυσύνθετων 
διακλαδώσεων τοΰ πνεύματός του, καί πώς νά παρακολουθήση αύτόν τόν νεώ- 
τερο Όδυσσέα σ’ δλες τις περιπλανήσεις του στόν έξω καί μέσα κόσμο, στις 
περιηγήσεις του σ’ δλες σχεδόν τις χώρες τού κόσμου, άλλά καί μέσα στήν 
άπέραντη ψυχή του; Πώς νά δώση κανείς έστω καί άμυδρά τή βοή αύτοΰ τού 
μεγαλόπρεπου χείμαρρου, μέ τά ρεύματα πού «έξαφανίζονται, μεταπλάσσονται 
καί σμίγουν μ’ άλλα καινούρια», δπως πολύ σωστά παρομοίασε τό έργο 
του ό Σουηδός μελετητής Μπέρζε Κνός;

Δώδεκα χρόνια μετά τό θάνατό του ό Καζαντζάκης έξακολουθει νά είναι 
τό ίδιο δυσπρόσιτος καί αινιγματικός, δπως ήταν τότε πού ζοΰσε, άλλά καί 
τό ίδιο μεγάλος καί κορυφαίος. Οί πληροφορίες άπό δικούς καί φίλους φώτισαν 
κάπως τόν άνθρωπο καί τό έργο του άλλά δέν έλυσαν τά μεγάλα προβλήματα 
καί έρωτήματα πού δημιούργησε τό πέρασμά του. Καί οί πολυπληθείς μελέτες 
γιά τό έργο του δέν κατώρθωσαν νά άφαιρέσουν τό μυστήριο καί τό μεγαλείο 
τού έργου του, δσο κι’ άν προσπάθησαν νά τό άνατάμουν, νά τό ύπομνημα
τίσουν καί νά τό συσχετίσουν μέ έπεισόδια τής ζωής του ή ξένες άντιλήψεις. 
Άλλά ούτε καί όσοι τόν κτύπησαν κακόπιστα καί κακόβουλα — καί ήσαν 
πολλοί — μπόρεσαν νά τόν κινήσουν άπό τό βάθρο του. Ό Καζαντζάκης εξα
κολουθεί νά είναι μεγάλος, έξακολουθει νά έμπνέη έκτίμηση άλλά καί δέος 
στή μεγάλη πλειονότητα τού έλληνικοΰ κόσμου καί σ’ ένα μεγάλο μέρος τού 
παγκόσμιου κοινού.

Ό Καζαντζάκης ήταν μεγάλος ποιητής, μεγάλος μυθιστοριογράφος, με
γάλος φιλόσοφος καί διανοητής. '’’Ηταν άκόμα μεγάλος άνθρωπιστής. "Ενοιωσε 
τόν συνάνθρωπό του καί τόν άγάπησε, έκλαψε καί πόνεσε γιαυτόν, ένοιωσε 
άπέραντη λύπη γιά τό φτωχό άνθρώπινο γένος πού άγωνίζεται καί πεθαίνει, 
άγωνιά καί χάνεται μέσα στό άγνωστο. Μέσα σέ κάθε άνθρωπο έβλεπε δλο 
τό άνθρώπινο γένος, πίσω άπό κάθε άνθρώπινο πόνο έβλεπε δλη τήν άνθρώπινη 
δυστυχία. ’Έγραψε στήν «Ασκητική» του. «‘Όλοι είμαστε ένα, δλοι είμαστε 
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κιντυνεύουσα ούσία. Μιά ψυχή στήν άκρα του κόσμου πού ξεπέφτει, σέρνει 
στόν ξεπεσμό καί τήν ψυχή μας. "Ενα μυαλό στήν άκρα του κόσμου πού 
βυθίζεται στήν ήλιθιότητα γιομίζει τό κρανίο μας μέ σκοτάδι.

Γιατί ένας είναι πού στά πέρατα τ’ ουρανού καί τής γης αγωνίζεται. Κι άν 
χαθή, έμείς έχομε τήν εύθύνη. ’Άν χαθή, έμεις χανόμαστε».

Καί στή συνέχεια.
«Κοίταξε τούς ανθρώπους, λυπήσου τους! Κοίταξε τόν εαυτό σου άνάμεσα 

στούς ανθρώπους, λυπήσου τον ! Μέσα στό θαμπό σούρουπο τής ζωής άγγίζομε 
ό ένας τόν άλλο, ρωτούμε, άφουγκραζόμαστε, φωνάζομε βοήθεια.

Τρέχομε. Ξέρομε πώς τρέχομε νά πεθάνομε, μά δέν μπορούμε νά στα
ματήσουμε».

Τό συμπέρασμα άπό δλα αύτά έρχεται στό τέλος «Ά γ ά π α τόν 
άνθρωπο γιατί είσαι σύ».

Αύτό τό παράγγελμα τό μετουσίωσε σέ πράξη ό ίδιος ό Καζαντζάκης. 
^Ολο του τό έργο διαποτίζεται άπ’ αύτή τήν άγάπη γιά τόν άνθρωπο, άπό ένα 
άνθρωπισμό ύψηλό, έκλεπτυσμένο, εύγενικό.

Αυτού τού άνθρωπισμού θά προσπαθήσω νά δώσω μιά άμυδρή εικόνα 
στή μελέτη αύτή. ^.έρω πώς τό έργο είναι δυσχερέστατο καί τά άπο- 
τελέσματα θα είναι κατ’ άνάγκη φτωχά. Γιαυτό αν τίποτε άλλο δέν θά προσ- 
ψέρη ή μελέτη αύτή, ας είναι τούλάχιστο ένα φτωχό μνημόσυνο γιά τήν πλούσια 
καρδιά τού ποιητή.

Τό πρώτο στοιχείο τού άνθρωπισμού του είναι ή άπέραντη άγάπη του 
γιά τόν άνθρωπο. Είναι πολύ γνωστό πώς ό Καζαντζάκης έπηρεάστηκε πολύ 
άπό τόν Γερμανό φιλόσοφο Νίτσε. «Ό Νίτσε», έγραψεν ό ίδιος, «μέ πλούτισε 
μέ καινούριες άγωνίες καί μού ’μάθε νά μετουσιώνω τή δυστυχία, τή πίκρα, 
τήν αβεβαιότητα σέ περηφάνεια». Ή έπίδραση αύτή φαίνεται ιδιαίτερα στήν 
προτίμηση τού Καζαντζάκη γιά τις έξαιρετικές φυσιογνωμίες, γιά τις ξεχω
ριστές προσωπικότητες. Οί ήρωές του είναι άνθρωποι γενναιόψυχοι πού περι- 
φρόνησαν τόν θάνατο καί έθεσαν πάνω καί άπό τή ζωή τους τήν τιμή καί τήν 
άξιοπρέπεια. Τέτοιοι ήσαν ό Ίουλιανός ό Παραβάτης, ό Νικηφόρος Φωκάς, 
ό Καπετάν Μιχάλης, ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ό Χριστός.

Ή προτίμηση δμως αύτή πρός τούς ξεχωριστούς δέν τόν έκανε νά περι- 
φρονήση τούς άλλους, τούς κοινούς άνθρώπους, τούς δυστυχισμένους. Κατ’ 
άντίθεση πρός τόν Νίτσε πού έδειξε μιά σκληρότητα καί ώμή περιφρόνηση γιά 
τούς κοινούς άνθρώπους, ό Καζαντζάκης άγαπά δλους τούς άνθρώπους γιατί 
βλέπει στόν κάθε ένα τόν έαυτό του καί δλο τό άνθρώπινο γένος. Ή άγάπη 
του γιά τόν άνθρωπο μοιάζει πολύ μέ τό «φιλάνθρωπον» τών άρχαίων έλλήνων 
φιλοσόφων καί ποιητών καί ιδιαίτερα πρός τόν «φιλάνθρωπον τρόπον» τού 
Αίσχυλικου Προμηθέα. Εκτιμά, σέβεται, άγαπά καί έμπιστεύεται τόν άνθρωπο. 
Νοιώθει τήν άνθρώπινη μοίρα καί αισθάνεται οίκτο καί συμπάθεια γιά τόν 
άνθρωπο, θέλει νά σταθή άλληλέγγυος πρός αύτόν. Καί γιαυτό προσπαθεί μέ 
τό έργο του νά κάνη κάτι γιά νά τόν παρηγορήση. Γράφει στήν «’Αναφορά 
στό Γκρέκο».

«Όλοζωής άγωνίζομουν νά τεντώσω τό μυαλό μου ώσότου νά τρίξει, νά 
κοντεύει νά σπάσει, νά δημιουργήσω μιά μεγάλη ιδέα πού νά μπορέσει νά 
δώσει καινούριο νόημα στή, ζωή, καινούριο νόημα στό θάνατο, καί νά παρη
γορήσει τούς άνθρώπους».

Καί ή δημιουργική φαντασία του έπλασε πολλούς άνθρώπινους τύπους 
καί βρήκε πολλούς τρόπους γιά νά μετουσιώση αύτή τήν άγάπη γιά τόν 

άνθρωπο, γιά νά δώση έκφραση στά άνθρωπιστικά του αισθήματα. Στό μυθι
στόρημά του «Άλέξης Ζορμπάς» ό Ζορμπάς διηγείται γιά κάποιο πού τόν 
κάθιζε στά γόνατά του καί τού έλεγε:

«Άλέξη, είσαι μικρός καί δέ θά καταλάβεις, θά καταλάβεις δμως σά 
μεγαλώσεις. ’Άκου, παιδί μου. Τό θεό δέν μπορούν νά τόν χωρέσουν οί έφτά 
πατωσιές τουρανου κι’ οί έφτά πατωσιές τής γής. "Ομως τόν χωρά ή καρδιά 
τ’ άνθρώπου. Καί γιαυτό, τό νού σου, Άλέξη, νάχεις τήν εύκη μου, ν ά μήν 
πληγώσεις ποτέ τήν καρδιά τ’ άνθρώπου».

Περισσότερο φαίνεται αύτή, ή άγάπη στά τρία μυθιστορήματα «Ό Χριστός 
ξανασταυρώνεται», «Ό Φτωχούλης τού θεού» καί ό «Τελευταίος Πειρασμός».

Στό πρώτο είναι διάχυτη ή άγάπη καί ή συμπάθειά του γιά τούς φτωχούς 
καί κατατρεγμένους πρόσφυγες τής Σαρακήνας.

Στό δεύτερο, ό "Αγιος Φραγκίσκος, ό Φτωχούλης τού θεού, δχι μόνο 
άγαπά δλους τούς άνθρώπους άλλά καί ταλαιπωρεί τό κορμί του γιά νά 
νοιώση περισσότερο τόν πόνο τους. "Οταν ό σύντροφός του ό φράτε Λεόνε 
τόν έρωτά γιατί, ό Φραγκίσκος άπαντά :

—«"Ενας «άνθρωπος νά τουρτουρίζει στόν κόσμο πρέπει κι’ έγώ νά τουρ
τουρίζω μαζί του».

Στόν «Τελευταίο Πειρασμό» ό Χριστός συμπονεί δλους τούς άνθρώπους, 
άκόμα καί τά «τσακάλια καί τά σπουργίτια καί τό χορτάρι».

—«’Αγαπάτε άλλήλους. Άγάπη είναι ό θεός».
Αύτό είναι ή ούσία τού κηρύγματος καί αύτό βγαίνει νά κηρύξη σ’ δλη 

τήν Ίουδαία συντροφευμένος άπό τούς φτωχούς καί τούς περιφρονεμένους, τούς 
σακάτηδες καί τούς κουρελήδες.

Ή άγάπη εΐναι θαυματουργή. Ζεσταίνει τις καρδιές, τις δίνει βάλσαμο 
παρηγοριάς καί τις μαλακώνει. Άκόμα καί τόν Σατανά μπορείς νά τόν 
άλλάξης, άν τού δείξης λίγη καλωσύνη :

«"Ενα θεριό άσκημο, αίμοβόρο είναι ό Σατανάς, μά άν τόν φιλήσης στό 
στόμα, ξαναγίνεται άρχάγγελος».

Τό δεύτερο στοιχείο τού άνθρωπισμού του είναι ή άγάπη του γιά τή ζωή 
καί τή δράση. Οί ήρωες τού Καζαντζάκη άγαπουν τή ζωή, τις όμορψιές της 
καί τις άπλές χαρές της, τον άέρα, τόν ήλιο, τή θάλασσα, τό χορτάρι, τά λου
λούδια, τό κελάδημα τών πουλιών, τή γυναίκα, άκόμα καί τό καλό φαΐ καί τό 
νερό. "Ολα αύτά πού μέ τήν καθημερινή έπαφή καί χρήση γίνονται πολύ κοινά 
καί πεζά ό Καζαντζάκης κατορθώνει νά τά βλέπη μέσα στούς ήρωές του μέ 
καθημερινά καινούριο μάτι, μέ παρθενική δράση. Κι έτσι άνακαλύπτει καθη
μερινά καινούριες όμορψιές στή ζωή. Ξέρει πώς δσο περισσότερο άπομακρύ- 
νεται κανείς άπό τήν άπλή ζωή, τόσο περισσότερο γίνεται δυστυχισμένος. Τό 
λέει αύτό πολύ παραστατικά ό Ζορμπάς στόν συγγραφέα :

«Τού λόγου σου, άφεντικό, θαρρώ πώς πολεμάς νά κάμης τό φαΐ πού τρώς 
θεό” μά δέν τό καταφέρνεις καί βασανίζεσαι. ’Άν πιάσης τόν φακό νά δής 
τό νερό πού πίνουμε, μοδπε μιά μέρα ένας μηχανικός, θά βρής, λέει, πώς τό 
νερό είναι γεμάτο σκουλήκια, μικρά, πού δέ φαίνονται στό μάτι, θά δής τά 
σκουλήκια καί δέ θά πιής. Δέ θά πιής καί θά πεθάνης τής δίψας. Σπάσε τό 
φακό, άφεντικό, σπάσε τον τόν άτιμο, ν’ άφανιστουν εύτύς τά σκουλήκια, νά 
πιής νερό νά δροσέψης».

Ό Ζορμπάς είναι ό άνθρωπος ό άπλοϊκός πού έχει λύσει όλα τά προ- 
βλήματά του μέ τόν πιό φυσικό καί πιό άνώδυνο τρόπο, γιαυτό είναι εύτυ- 
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χισμένος. ’Έχει συντρίψει δλες τις συμβατικότητες, όλα τά παράλογα δεσμά 
πού κρατούν τούς άλλους δεμένους καί δυστυχισμένους. Χορεύει δταν νοιώθη 
τήν άνάγκη, έστω κι άν είναι μεσάνυχτα, έστω κι άν αύτό θά φανή παράλογο 
στούς άλλους, τούς δήθεν σοφούς. Γελά καί κοροϊδεύει δλες τις προλήψεις καί 
προκαταλήψεις, νοιώθει σάν έλεύθερο πουλί. ’Αγαπά τό καλό φαΐ, τό γλέντι, 
τή χαρά, τήν κίνηση καί περιμένει καί άπό τούς άλλους νά δείχνουν τήν ϊδια 
αγάπη γιαυτά.

Ή αγάπη γιά τήν ζωή είναι ένα πάθος, μιά δίψα πού δέν σβήνει ποτέ, ούτε 
καί στούς αιωνόβιους γέρους. «Καταραμένος δποιος δέν διψάει», λέει ό γέρο 
παππούς του Καπετάν Μιχάλη, δταν τόν ρωτούν άν ξεδίψασε.

’Ακόμα καί ό ‘Άγιος Φραγκίσκος, πού ζή μέσα στή στέρηση καί τήν τα
πείνωση, ασκητής κοντά στό θεό, νοιώθει τον ϊδιο ένθουσιασμό γιά τις άπλές 
χαρές καί τις όμορφιές τής ζωής. Βλέπει τά δέντρα πού άνθίζουν, τό νερό νά 
κελαρύζη καί τά πουλιά νά κελαδουν καί εύφραίνεται ή ψυχή του. Χοροπηδά 
σάν παιδί καί διαλαλεί τό θαύμα τής φύσης.

Ό Καζαντζάκης χάρηκε τις όμορφιές αύτές άλλά δχι δσο θάθελε. Μερικές 
φορές νοιώθει δτι ή σοφία πού άπόκτησε περιδιαβάζοντας σέ ξένες χώρες καί 
στήν καρδιά τού άνθρώπου τόν έμποδίζουν άπό τού νά χαρή άνόθευτη αύτή 
τΠ Χαρά· Καί λαχταρά τή ζωή αύτή, θέλει νά μιμηθή τόν γραικό έκεΐνο τής 
Ρωσσίας πού έκλεινε κατά διαστήματα τό φούρνο του, ύστερα άπό σκληρή 
δουλειά, καί έπιδιδότανε στο γλέντι.

Γράφει σέ, ένα κείμενό του πού προώριζε γιά πρόλογο στό μυθιστόρημά 
του «Ό Χριστός ξανασταυρώνεται».

«Ξεχνώ τό φούρνο πού έχω ανοίξει, τά ψωμιά πού ζυμώνω, γράφω κΓ έγώ 
μέ μεγάλα κόκκινα γράμματα απάνω στήν πόρτα μου «Χαζάϊν πιρουΐτ» (ό 
νοικοκύρης διασκεδάζει) καί κάνω τό κέφι μου. Γλεντώ, χοντρολογώ, κλώθω 
άλήθειες μέ τις ψευτιές, άνασταίνω νεκρούς αγαπημένους, ανεβάζω άπό τόν 
πάτο τής θάλασσας άρμάδες βουλιαγμένες, βάζω τά μέσα βιολιά καί φιαμπόλια 
νά παίζουν. Νά ξεσκάσω κΓ έγώ λίγο' νά προφτάση καί μένα τό διχείλι μου 
νά γελάση' νά γυρίση καί μένα μιά στιγμή ό νούς μου τή ράεχη του στήν 
άβυσσο καί νά κοιτάξη τόν πράσινο απάνω κόσμο μέ τά κεντίδια του — άνθρώ- 
πους, δέντρα, έντομα, αύτοκρατορίες — καί νά κυλιστή κΓ αύτός μιά στιγμή, 
θάν ένα γαϊδουράκι τήν άνοιξη στό πράσινο χορτάρι».

Ό Καζαντζάκης δμως διασκεδάζει μέ τά «μέσα βιολιά καί φιαμπόλια». 
Ή δική του χαρά είναι μόνο τό ξαλάφρωμα πού νοιώθει δταν άφήνη προσωρινά 
τό άδιάκοπο κυνηγητό τής αλήθειας, τήν έπίμονη άναζήτηση τής ουσίας τών 
πραγμάτων, δταν έγκαταλείπη γιά λίγο τήν πνευματική περιπέτειά του στά 
χείλη τής άβύσσου καί χαίρεται στό «πράσινο χορτάρι» τών μυθιστορημάτων 
του, δοκιμάζει τήν χαρά τής δημιουργίας. Ό ίδιος ήταν πολύ σοφός ώστε νά 
μπορή νά^βλέπη τόν κόσμο δπως τόν έβλεπε !ό Ζορμπάς. Καί έτσι τόν βλέπει 
καί τόν ζή μόνο μέσα στούς ήρωές του.

Τό τρίτο στοιχείο τού άνθρωπισμοΰ του είναι ό σκληρός καί άνελέητος 
άγώνας γιά τήν άλήθεια, δποια κι άν είναι, δπου κι’ άν όδηγή. Σ’ δλη του τή 
ζωή ό Καζαντζάκης ύπήρξε ένας Όδυσσέας πού αναζητούσε παντού μέ άγωνία 
τήν ούσία τών πραγμάτων, τό όντως δν. ’Ήξερε πώς ή ανεύρεση αύτής τής 
ούσίας ήταν αδύνατη γιά τόν άνθρωπο, πώς θά παρέμενε πάντοτε ένα δραμα, 
μιά κινούμενη κορυφή, άλλά ποτέ δέν έγκατέλειπε τόν άγώνα, γιατί πίστευε 
πώς ή άγωνία καί ό άγώνας άποτελούν σημεία «τής πιό γνήσιας άνθρωπιάς 
μας». Αύτή τή βασανιστική καί σπαρακτική έμπειρία μας περιγράφει ό ίδιος 
στήν «Άναφορά στο Γκρέκο».

«‘Ένα μονάχα κυνηγούσαμε έμείς όλοζωής, ένα δραμα σκληρό, σαρκο
φάγο, τήν ούσία. ‘Ένας δαίμονας, δαίμονας ή άγγελος, δέν μας άφηνε 
όλοζωής ήσυχους, έσκυβε, κολνουσε έπάνω μας καί σούριζε στ’ αύτί μας.

—Μάταια! Μάταια! Μάταια! θάρρεψε πώς θά μας κόψη τά ήπατα, μά 
έμεϊς τινάζαμε τό κεφάλι, τόν διώχναμε, σφίγγαμε τά δόντια:

—Αύτό θέμε, τού άποκρινόμαστέ. Δέ δουλεύομε γιά πλερωμή, δέν θέμε 
μεροκάματο, πέρα άπό τήν έλπίδα πολεμούμε, πέρα άπό τόν Παράδεισο, στόν 
άδειον άγέρα... Νά γιατί ή ζωή, παππού, είναι άνήφορος κι’ έρημιά, άνεβαί- 
ναμε γιατί εύτυχία, σωτηρία καί Παράδεισο γιά μάς ήταν ή άνάβαση».

Ό συγγραφέας νοιώθει σάν τόν Σίσυφο. Ανεβαίνει διαρκώς άλλά ποτέ 
δέν φτάνει στήν κορυφή. Ένώ δμως γιά τόν Σίσυφο αύτό ήταν αιτία δυστυ
χίας, γιά τόν συγγραφέα είναι άφορμή εύτυχίας. Εύτυχία, σωτηρία, καί παρά
δεισο μαζί είναι γιαυτόν ή άνάβαση, ή πάλη πρός τό άγνωστο, ή άναμέτρησή 
του μ’ δλες τις δυνάμεις, φυσικές καί ύπερφυσικές.

Είναι ένα αίσθημα άνάλογο πρός εκείνο τού Φάουστ. Ή αύταρέσκε,ια, ή 
ήρεμία, ή άπραξία, είναι γιαυτόν μιά κόλαση. Χαρά του είναι μόνο ή αιώνια 
άναζήτηση, ό συνεχής προβληματισμός, ή πνευματική περιπέτεια. Νοιώθει μέσα 
του τό πνεύμα του νά «πλαντά», νά άγωνιά, νά κλωτσά νά φύγη γιά καινούριες 
περιπέτειες καί τό παρομοιάζει μέ τό Προμηθεϊκό όρνιο πού κατατρώγει τις 
σάρκες του.

θέλει νά νοιώση τήν άνθρώπινη μοίρα σ’ δλη της τήν έκταση, θέλει νά 
νοιώση έντονα τό τραγικό αίσθημα τής ζωής. Ή άλήθεια τού φαίνεται σκοτεινή 
σάν άβυσσος, κΓ δμως θέλει νά τήν κοιτάζη γαλήνια σάν νά «κοιτάζη τήν 
πατρίδα». Δέν τόν φοβίζει ούτε ή έρημιά ούτε ή μόνωση πού νοιώθει^ ούτε τό 
γεγονός δτι ό άγώνας του αύτός δέν θά φτάση κάπου, δέν θά στεφθή μέ έπι- 
τυχία. «Δέν είμαστε μισθοφόροι» θά πή κάπου άλλοΰ, «δέν δουλεύουμε για 
μεροκάματο, γιά πλερωμή». Άγωνιοΰμε γιά τήν άγωνία, άγωνιζόμαστε γιά 
τον άγώνα, άνεβαίνουμε γιατί θέλουμε νά νοιώσουμε αύτό τό δακρύβρεχτο 
καί αιματηρό βίωμα. ’Έτσι θά νοιώσουμε πληρέστερα σάν άνθρωποι, θα μεγα
λώσουμε τήν άνθρωπιά μας.

«Άπομείναμε μονάχοι», γράφει στό Γκρέκο, «μέ τά μάτια ^καρφωμένα στην 
Κινούμενη Μονάδα, στήν μετατοπιζόμενη κορφή. Δέν μάς κινούσε ή άλαζονεία, 
μήτε ή απλοϊκή βεβαιότητα πώς θά σταθή μιά μέρα_ή κορφή καί θά τή φτά
σουμε' μήτε κι άν τήν φτάναμε, πώς θά βρούμε έκεϊ άπάνω τήν ευτυχία, τή 
σωτηρία καί τήν Παράδεισο».

Ή συνείδηση αύτή τού μάταιου τής αναζήτησης όδηγεϊ κανονικά στόν 
πεσσιμισμό καί στόν μηδενισμό. Δέ συνέβη δμως τό ίδιο μέ τόν Καζαντζάκη. 
Άκριβώς αύτή ή ματαιότητα τού άγώνα γίνεται κίνητρο γιά έντονώτερο άγώνα, 
γιά φλογερώτερη άναζήτηση.

Γιαυτό δρά, ένεργεϊ, δημιουργεί. Ή δράση λυτρώνει τόν άνθρωπο άπό τά 
προβλήματα τής ζωής. Περισσότερο άκόμα ή δράση βοηθεί στή λύτρωση αύτοΰ 
τού ίδιου τού θεού.

«Τό βαθύ άνθρώπινο χρέος μας», λέει στήν «Ασκητική» του, «είναι δχι νά 
μαντέψουμε τό ρυθμό τής πορείας τού θεού, μά νά προσαρμόσουμε, δσο μπο
ρούμε, μαζί του τό ρυθμό τής μικρής έφήμερης ζωής μας. ’Έτσι μονάχα κατορ
θώνουμε νά έχτελουμε κάτι αιώνιο εμείς οί θνητοί, γιατί συνεργαζόμαστε μέ 
κάποιον Αθάνατο».

Ό Καζαντζάκης ένοιωσε πολύ έντονα τήν άνάγκη τής δράσης καί γιαυτό 
έφυγε στή Ρωσσία δπου πίστεψε πώς θά τού δινότανε ή εύκαιρία νά νοιώση 
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άπό κοντά τή χαρά καί το μεγαλείο τής δράσης. Γιά τον ίδιο λόγο άναμείχτηκε 
δυό φορές στήν πολιτική καί δέχτηκε νά γίνη υπουργός. Ούτε δμως στον τομέα 
αύτό δε βρήκε τήν «κορφή» πού αναζητούσε, καί γιαυτό ξαναγύρισε στή δη
μιουργία που ήξερε καλύτερα, στον τομέα του «πνευματικού άγώνα», στή χαρά 
τής ποιητικής δημιουργίας.

Δέν έπαυσε δμως ποτέ νά πιστεύη πώς ή δράση είναι αναγκαίο γνώρισμα 
τού άνθρώπου. Γιαυτό, δπως έγινε καί μ’ άλλες πλευρές του χαρακτήρα του, 
συμπλήρωσε τόν έαυτό του μέ τούς ήρωές του, οί όποιοι είναι άνθρωποί 
τής δράσης.

Ό Ζορμπάς ευχαριστεί καί καταξιώνει τή ζωή μέ πράξεις. Άκόμα καί Ιό 
Αγιος Φραγκίσκος ό ερημίτης θέτει πολλές φορές τήν πράξη πάνω άπό τόν 

λόγο. "Οταν δέν τά καταφέρνη νά δώση μέ λόγια στόν Πάπα Ίννοκέντιο Γ' 
νά καταλάβη αύτό πού ήθελε νά του πή, άρχίζει τό χορό καί τό τραγούδι, 
γιατί πιστεύει πώς αύτά μπορούν νά μιλήσουν καλύτερα καί άληθινώτερα.

Τό σπουδαιότερο δμως γνώρισμα τού άνθρώπου είναι ό συνεχής άγώνας 
γιά έλευθερία, ήθική, πνευματική, έθνική, θρησκευτική, πολιτική. Αύτός Ιό 
άγώνας άποτελεί τό τέταρτο στοιχείο τού άνθρωπισμοΰ τοΰ Καζαντζάκη.
Ό ίδιος ένοιωθε πραγματικό πάθος γιά τή λευτεριά. «Αγαπώ τήν έλευ

θερία», είπε, «μέ μιά άγάπη γεμάτη πάθος».
*Η έλευθερία δέν είναι δικαίωμα γιά τόν Καζαντζάκη, είναι καθήκον, είναι 

άγώνισμα. Γιά νά τό τονίση μάλιστα αύτό περισσότερο προσθέτει τά έξής στήν 
« Ασκητική» του: « Η ανώτατη άρετή δέν είναι νάσαι λεύτερος, μά νά μάχεσαι 
γιά λευτεριά». Ο άγώνας γιά έλευθερία είναι χρέος, χρέος άπέναντι στό θεό, 
άπέναντι στόν έαυτό μας καί άπέναντι στό συνάνθρωπό μας. Χρέος άπέναντι 
στό θεό^γιατί^καί ό θεός άγωνίζεται γιά έλευθερία καί ή συνδρομή μας στό 
έργο τοΰ θεού δίνει νόημα καί περιεχόμενο στή ζωή μας.

'Έγραψε στήν «’Ασκητική» του.
«Ποιά είναι ή ουσία τοΰ θεοΰ μας; Ό άγώνας γιά τήν έλευθερία. Μέσα 

στό άκατάλυτο σκοτάδι μιά φλογερή γραμμή άνηφορίζει καί σημαδεύει τήν 
πορεία τοΰ Αόρατου.

Ποιό είναι τό χρέος μας; Ν’ άνεβαίνομε τήν αίματερή τούτη γραμμή μαζί 
του.

Καλό είναι δ,τι όρμάει τ’ άπάνου καί τρέχει σέ βοήθεια τού θεού. Κακό 
είναι δ,τι κατηφορίζει κι έμποδίζει τό άνέβασμα τοΰ θεοΰ.

Τέτοιος δγκος λάσπη είναι ή άνθρωπότητα, τέτοιος όγκος λάσπη είναι Ιό 
καθένας μας. Ποιό είναι τό χρέος μας; Νά μαχόμαστε ν’ άνθιση ένα μικρό 
λουλούδι άπάνου στό λίπασμα τούτο τής σάρκας καί τού νου μας».

Καί στή συνέχεια :
«Ή ταύτισή μας τούτη μέ τό Σύμπαντο γεννάει τις δυό άνώτατες άρετές 

τής ήθικής μας, τήν εύθύνη καί τή θυσία. Μέσα μας, μέσα στόν άνθρωπο, μέσα 
στά σκοτεινά πλήθη, χρέος έχομε νά βοηθήσομε τό θεό πού πλαντάει νά 
λευτερωθή».

Τό χρέος άπέναντι στον έαυτό μας μεταφράζεται σέ χρέος γιά ήθική 
έλευθερία, χρέος γιά κατανίκηση τής ύλης καί άνύψωσή μας στόν τομέα τού 
πνεύματος καί τέλος χρέος γιά άγώνα γιά τήν προσωπική άξιοπρέπεια καί 
τιμή.

Ό Καζαντζάκης δέχεται τήν ήθική άντινομία χρέους καί πάθους καί τιμά 

τόν άνθρωπο πού κερδίζει τήν ήθική έλευθερία του μέ τή νίκη τού χρέους πάνω 
στό πάθος. Οί ήρωές του, κι’ όταν άκόμα είναι άσκητές, δπως ό Φραγκίσκος 
τής Άσσίζης, ή θεάνθρωποι, δπως ό Χριστός, εΐναι^ άκέραιοι άνθρωποι, έχουν 
άδυναμίες καί νοιώθουν πειρασμούς. Ή άξια καί τό ήθικό μεγαλείο τους 
έγκειται άκριβώς σέ τούτο, στό δτι παρασύρονται πρός στιγμή άπό τούς πει
ρασμούς, δελεάζεται ή ψυχή τους άπό τό πάθος, άλλά στό τέλος άντιδρούν 
καί νικούν κερδίζοντας έτσι τήν ήθική έλευθερία τους.

Αύτός ό τύπος τού άνθρώπου έκπροσωπεΐται θαυμάσια άπό τόν Όδυσσέα, 
πού είναι ό κατ’ έξοχήν Καζαντζακικός ήρωας. Ό Όδυσσέας ταλαιπωρείται 
όχι μόνο γιατί έχει ένάντιά του τούς θεούς. Είναι άκόμα καί ή δική του έπι- 
θυμία νά τά γνωρίση δλα, νά τά δοκιμάση δλα. Τούτο φαίνεται καθαρά άπό 
τήν άπόφασή του νά άκούση τό τραγούδι τών Σειρήνων δεμένος στό κατάρτι 
τοΰ καραβιού του. Τέτοιος ήταν ό ’Οδυσσέας καί τέτοιοι είναι δλοι οί "Ελληνες.

Ό Καζαντζάκης μελέτησε τήν καρδιά τού ήρωά του δσο κανένας άλλος 
καί συμβόλισε μ’ αύτήν τόν άκέραιο άνθρωπο, αύτόν, πού δπως λέει πολύ 
παραστατικά ό Πολυλάς στά «Προλεγόμενά» του, βγαίνει «νικητής μέσ’ άπό 
τούς πλέον γλυκούς πειρασμούς τής καρδίας».

«Οί Σειρήνες», λέει στόν Ζορμπά, «άναστάτωναν μιά ψυχή γεμάτη περιέρ
γεια καί άξιοπρέπεια πού δέ θέλει νά χάση κανέναν άπό τούς πειρασμούς τής 
γής, μά πού δέ θέλει καί νά ξεπέσει. ’Από τις τρεις μεθόδους πού άνακάλυψε 
ό άνθρωπος, ή μιά νά δίνεται όλόκλήρος στίς σειρήνες καί νά σαπίζει, ή άλλη, 
νά μή δίνεται καί ν’ άγιάζει, ή τρίτη, ή μέθοδος τού Όδυσσέα, είναι ή κα
λύτερη».

"Οταν ή πάλη αύτή χρέους καί πάθους γίνη έντονώτερη καί πάρη χαρα
κτήρα στράτευσης, τότε ό άγώνας γιά έλευθερία παίρνει τόν χαρακτήρα άγώνα 
έναντίον τής ύλης, έναντίον τών ένστίχτων, έναντίον κάθε χαμηλού καί τα
πεινού. Γίνεται άγώνας γιά τήν έπικράτηση τού πνεύματος.

«Υπάρχει μιά λαχτάρα στά στήθη τοΰ άνθρώπου», είπε σέ ένα σχόλιό του 
άπό τό B.B.C. τό 1946, «πού καμμιά δύναμη τοΰ πονηροΰ δέν μπορεί νά τήν 
πνίξη. Μιά λαχτάρα ν’ άνεβοΰμε άπάνω άπό τά κτηνώδη ένστιχτα, νά νικήσουμε 
τήν ύλη, δηλαδή τήν σκλαβιά καί ν’ άναπνεύσουμε τόν άγέρα τής λευτεριάς. 
Αύτό είναι τό άθάνατο πού έχει ό θνητός άνθρωπος μέσα του*  αύτός πεθαίνει 
μά ή λαχτάρα γιά τή λευτεριά, άθάνατη, πηδά άπό στήθος σέ στήθος κι’ 
άνεβαίνει. Πώς ξεκινά τό φώς άπό ένα άστρο καί χύνεται μέσα στή μαύρη 
αιωνιότητα καί όδοιπορεΐ άθάνατο; Τέτοια κι’ ή κραυγή τής έλευθερίας».

Τέτοιο είναι τό θέμα τοΰ «Φτωχούλη τοΰ θεοΰ», ή «ιστορία τής έλευθερίας 
στό θρησκευτικό θέμα», δπως έγραψεν ό ίδιος. «Πώς ό άνθρωπος μέ τή θέλησή 
του μπορεί νά κάνη τά άδύνατα δυνατά. Ό "Αγιος Φραγκίσκος πήρε τό δρόμο 
τής θρησκείας, μά πάντα πολέμησε δ,τι ήταν χαμηλό, δ,τι ήταν λάσπη γιά νά 
φτάση σέ ψηλότερο έπίπεδο. Είναι ή πάλη τοΰ άνθρώπου ένάντια στά ταπεινά 
του ένστιχτα, τή νωθρότητα, τό ψέμα, τήν άνανδρία. Ή πάλη τοΰ άνθρώπου 
λοιπόν.. .».

Ή πάλη τοΰ άνθρώπου, ή προσπάθειά του νά κάνη τά άδύνατα δυνατά, 
φαίνεται καλύτερα στήν τρίτη μορφή ήθικής έλευθερίας, πού είναι 'ό άγώνας 
τοΰ άνθρώπου γιά άξιοπρέπεια καί τιμή. Ό άγώνας αύτός προϋποθέτει ισχυρό 
χαρακτήρα καί δύναμη θελήσεως τεράστια. Γι’ αύτό μόνο ξεχωριστά άτομα, 
έξαιρετικές φυσιογνωμίες μπορούν νά άναλάβουν τέτοιον άγώνα. Αύτοί μόνο 
μπορούν νά ζήσουν τή ζωή τής αύτοθυσίας, τού πόνου, τής άγωνίας καί τής 
σταύρωσης, τή ζωή πού άπαρνείται τον έαυτό της χάριν μιάς άνώτερης άξίας, 
τής άξιοπρέπειας καί τής τιμής.
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Τέτοιοι ήσαν ό Χριστόφορος Κολόμβος, ό Ίουλιανός ό Παραβάτης, ό Νικη
φόρος Φωκάς, ό Καπετάν Μιχάλης, ό Καποδίστριας, ό Κωνσταντίνος ό Παλαι- 
ολόγος, ό Χριστός. "Ολοι τους ένέπνευσαν τόν Καζαντζάκη γιά τόν ήρωϊσμό 
καί τήν αύτοθυσία τους, γιά τόν ύπέροχο αγώνα τους νά κρατήσουν μέχρι 
τέλους τήν άξιοπρέπεια καί τήν τιμή τους. Άπ’ αύτής της πλευράς οι ήρωες 
του Καζαντζάκη μοιάζουν πάρα πολύ μέ τούς ήρωες τής αρχαίας τραγωδίας, 
καί ιδιαίτερα μέ τόν Αίσχυλικό Προμηθέα. "Οπως καί στήν άρχαία τραγωδία, 
ήρωας δεν είναι έκεινος πού πετυχαίνει, μά έκεινος πού έναντιώνεται στή μοίρα 
του, έκεινος πού αντιστέκεται ώς τό τέλος μέ τή «ψυχή στητή κι όλόρθη», πού 
υπερασπίζει τις Θερμοπύλες του μέχρι τέλους, έστω κι άν ξέρει «πώς οί Μήδοι 
επιτέλους θά διαβουνε». Καί τό Καζαντζακικό έργο έπιτυγχάνει στό τέλος 
τήν ϊδια κάθαρση μέσα στήν ψυχή τού θεατή άνάμεσα στόν έλεο καί τόν φόβο. 
"Οταν τελειώνουμε τήν ανάγνωση ένός έργου του, δέν νοιώθουμε οίκτο γιά τον 
άνθρωπο πού τελικά συνετρίβη άπό τή μοίρα του ή τις ύπέρτατες δυνάμεις, 
άλλά θαυμασμό γι αύτόν πού κράτησε μέ άξιοπρέπεια ώς τό τέλος πάνω στούς 
ώμους του τήν άνθρώπινη μοίρα καί καταξίωσε τόν άνθρωπο. Δέν νοιώ
θουμε πλέον ούτε φόβο γιά τόν άνθρωπο άλλά μόνο θαυμασμό. Κι αύτό είναι 
ή τελική κάθαρση.

« Ο θάνατος^ δέν είναι τίποτα», λέει ό Καζαντζάκης στήν «’Αναφορά στό 
Γκρέκο», είναι τό έργο τοΰ θεού, μά ό ξεπεσμός καί ή ατίμωση είναι τό έργο 
τοΰ Σατανά. Γιά νά διατηρήσουμε τήν άξιοπρέπειά μας πρέπει νά είμαστε 
ειλικρινείς στόν έαυτό μας, γενναίοι καί μεγαλόψυχοι, πονετικοί καί καλοί 
πρός όλους».

Οί περισσότεροι, άπό τούς ήρωες τών έργων του, ιδιαίτερα τών θεατρικών, 
χαρακτηρίζονται άπ’ αύτή τήν άγωνιστικότητα καί τήν αξιοπρεπή άντιμετώπιση 
τοΰ θανάτου.

Ο Ιουλιανός ό Παραβάτης μονολογεί ώς έξής δταν παίρνη τό χρησμό γιά 
θ®νατο τήζ άρχαίας θρησκείας.

Μπορείς άν θές,~ μπορείς τά κλάματα ν’ αρχίσεις, 
δέν έχεις πιά που νά σταθείς, πονάς, το ξέρω, 
καρδιά, τό στήθος ρήμαξε, άδειασε, έχεις δίκιο. 
Μά καί μπορείς, περίσσια άν έχεις περηφάνεια, 
νά τιναχτείς στή γής, καρδιά, καί νά χορέψεις».

Σέ μιά στιγμή, δταν άκούη δτι ό στρατός του έχει πολιορκηθή άπό παντοΰ 
καί δέν ύπάρχει καμμιά έλπίδα σωτηρίας, στρέφεται πρός τήν καρδιά του 
καί τής ζητά.

«δείξε, 
καρδιά μου, στις στερνές στιγμές τήν ά ρ χ ο ν τ ι ά σου».

Ό Καπετάν Μιχάλης διακατέχεται άπό άνάλογα συναισθήματα. Πολιορ- 
κημένος άπό παντοΰ άπό τούς Τούρκους, ρίχνει ένα βλέμμα όλόγυρα στούς 
συντρόφους πού τοΰμειναν καί φωνάζει θριαμβευτικά. «Είμαστε έφτά, φτάνουμε, 
φτάνουμε καί περσέβουμε. Τό μυαλό λέει νά φύγουμε κι’ έμείς, μά ή καρδιά, 
ό θεός νά τήν έχει καλά, δέν μάς άφήνει. Δέ φεύγουμε. Έδώ θά πεθάνουμε 
κουρμπάνια γιά τήν Κρήτη. ”Ασ’ τους άφτούς νά λένε*  πιό καλό θά κάνουμε 
έμεις πού θά πεθάνουμε παρά αύτοί πού θά ζήσουν*  γιατί ή Κρήτη δέ θέλει 
νοικοκυρέους, θέλει κουζουλούς σάν κΓ έμάς. Άφτοί, οί κουζουλοί αύτοί, τήν 
κάνουν άθάνατη».

Στόν «Κωνσταντίνο τόν Παλαιολόγο» ό Κρητικός Χαρκούτσης λυπάται 
άλλά καί χαίρεται μαζί γιατί δέν ήρθαν τά Φράγκικα καράβια νά βοηθήσουν 
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τήν Πόλη. Πηγαίνει στήν Κρήτη τήν λεβεντογεννήτρα, μαζεύει άρκετά παλλη- 
κάρια καί τούς φωνάζει :

«Παιδιά, ή Πόλη χάνεται- δέν έχει 
παρά μονάχα έλπίδα μιά, νά ξεψυχήσει 
χωρίς νά ντροπιαστεί, παλληκαρίσια*  άδέρφια, 
τί λέτε; Πάμε νά πεθάνουμε μαζί της;»
—Πάμε, μούγκρισαν όλοι μ ένα στόμα κΓ έσφιξαν 
τή μέση τή λιγνή μέ τά φαρδιά ζωνάρια».

Άλλ’ έκεινος πού περισσότερο άπ’ όλους ένσάρκωσε τόν ήρωα μέ τό έξαί- 
ρετο άγωνιστικό φρόνημα είναι ό Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος, ό όποιος άγω- 
νίζεται μέχρι τέλους, αν καί ξέρει δτι ή Πόλη δέν έχει σωτηρία. Σέ μιά 
στιγμή λέει:

«Κ. ή Πόλη νά χαθεί, έμείς θ’ αγωνιστούμε, 
άθάνατη, άπαρτη, σάν νάταν στόν αιώνα- 
γιατί, μαθές, άθάνατη, άπαρτη ή ψυχή μας».

Σέ κάποια άλλη στιγμή άπευθυνόμενος στόν πιστό του σύντροφο Φραντζή 
λέει :

«Μαζί μας νάρθει ή Παναγιά νά πολεμήση, 
καλώς νάρθή- μά αν άρνηθή, καί~ μοναχοί μας 
έμεις τής άντριγιάς καί του χαμού τό μονοπάτι 
θά πάρουμε άφοβα, Φραντζή, νά σώσουμε όχι 
τήν Πόλη έτούτη πιά, μά τήν τιμή του άνθρώπου».

Πιό δυνατή άκόμα είναι ή άπάντηση τοΰ Παλαιολόγου πρός τόν Τούρκο 
μαντατοφόρο, πού άποτελει ποιητική παράφραση τής γνωστής ιστορικής άπαν- 
τήσεως τοΰ Παλαιολόγου :

«Καί μή γυρεύεις δ,τι μιά ψυχή γενναία 
καί πέρφανη ποτέ δέν θά δεχτεί νά δώση- 
πιό πάνω άπ’ τή ζωή, ή τιμή θρονιάει του άνθρώπου 
κΓ όμόγνωμα ολοι μας καί λεύτερα, κρατώντας 
στά χέρια τό σταυρό καί τάρματα. άπαντοΰμε.
Δέν παραδίνομε τήν Πόλη, τή ζωή μας 
πήραμε άπόφαση νά δώσουρε, άπροσκύνητα 
γιά λευτεριά στο χώμα έτουτο πολεμώντας*  
καλός, γιά τό άκριβό χατίρι της ό Χάρος.»

Τόν Καζαντζάκη τόν συγκινοΰσε πάντοτε σάν έξαιρετική περίπτωση άξιο- 
πρεποΰς άντιμετωπίσεως τοΰ θανάτου ό στρατιώτης έκεϊνος πού βρέθηκε 
όρθιος στά έρείπια τής Πομπηίας, πιστός στό καθήκο μέχρι τέλους. Γι αύτό 
καί μιλούσε συχνά γι’ αύτόν.

«Ή Πομπηία καιόταν*  ή λάβα ξεχυνόταν καί τήν σκέπαζε, άντρες καί 
γυναίκες έτρεχαν κατατρομαγμένοι. Μονάχα ένας φρουρός, στήν πύλη τής 
πόλης, δέ σάλεψε. ’Ήρεμα άνασήκωσε τόν μανδύα του γιά νά μήν τόν πλαντάξει 
ό καπνός. Κι έτσι τόν βρήκαν, δεκαοχτώ αιώνες άργότερα, όρθιο, μέ τήν περι
κεφαλαία του, τή λόγχη του καί τό στόμα του κλειστό. Αύτός ό στρατιώτης, 
δμοιος μέ τό τελευταίο πράσινο φύλλο στήν άκρα τής έρήμου, μού δίνει τήν 
εικόνα τού Χρέους, καί τής θέσης πού έχουν όρίσει στόν άνθρωπο σήμερα». Καί 
σχολιάζει: «Νά στεκόμαστε μπροστά στήν άβυσσο μ’ άξιοπρέπεια. Να μή φω
νάζουμε, νά μή γελούμε γιά νά κρύβουμε τό φόβο μας, νά μήν κλείνουμε τά 
μάτια. Νά μάθουμε ήρεμα, σιωπηλά, νά κοιτάζουμε τήν άβυσσο, χωρίς έλπίδα 
καί χωρίς φόβο».
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Μεγάλη συγκίνηση έπίσης του προξένησε, γιά τον ίδιο λόγο, καί ή θυσία 
του Αυξεντίου. Ό φίλος του συγγραφέα Γάλλος Renaud de Jouvenel άναφέρει 
δτι σέ ένα γράμμα του ό Καζαντζάκης του έγραψε: «Στήν Κύπρο σήμερα 
ξαναζωντανεύει ή Κρήτη. Πεθαίνουν εκεί μέσα στό μεθύσι του θανάτου καί 
τής ελευθερίας». Καί συνεχίζει: «Καί μου έστειλε ενα άπόκομμα άπό έφη- 
μερίδα. ’Έγραφε γιά ένα άπό τά παλληκάρια τής Ε.Ο.Κ.Α. πού τόν άνακά- 
λυψαν οί ’’Αγγλοι κρυμμένο σέ μιά σπηλιά στό βουνό καί πού προτίμησε νά 
πεθάνη μέσα στή σπηλιά πού τήν άνατινάξανε μέ δυναμίτιδα παρά νά παραδοθή, 
δπως περίπου γίνεται μέ τόν Καπετάν Μιχάλη, τόν άντάρτη Κρητικό, στό 
τέλος του βιβλίου».

Πέρα δμως άπό τό πνεύμα τής θυσίας καί τού ήρωϊσμου ή αύτοθυσία του 
Αυξεντίου, δπως γενικά καί τό πνεύμα άντιστάσεως τού Κυπριακού έλληνισμού 
στόν πρόσφατο άπελευθερωτικό άγώνα, συγκίνησαν τόν συγγραφέα καί σάν 
πράξεις ελληνικές, σάν ελληνική προσφορά στόν άνθρωπο.

«Ή Κύπρος έγινε μιά καινούρια, έξίσου ήρωϊκή, έξίσου μαρτυρική Κρήτη», 
έγραψε σέ μιά έπιστολή του. «Μεγάλωσε τό ήθικό κεφάλαιο τής Ελλάδας. ”Ας 
είναι καλά ή Κύπρος — μάς άνανέωσε τήν έμπιστοσύνη μας στον άνθρωπο». 
’Έτσι είδε πάντοτε δλα τά έθνικά γεγονότα, μέ διπλή σημασία, έθνική καί 
παγκόσμια^ Τόν ένδιαφέρει δχι μόνο τό έθνικό συμφέρο μά καί ή παγκόσμια 
απηχηση των εθνικών γεγονότων. Πιστεύει πώς οί ‘Έλληνες έχουν ύποχρέωση 
νά άγωνίζωνται γιά τήν έλευθερία, τήν άξιοπρέπεια καί τήν ήθική άνύψωση 
δλου τού άνθρώπινου γένους. Αύτή ή ύποχρέωση άπορρέει άπό τήν ιστορία 
καί τόν πολιτισμό τους.

Η μεγαλύτερη άλλωστε προσφορά τής Ελλάδας προς τόν άνθρωπο δέν 
είναι ή αγάπη πρός τήν όμορφιά, δπως είπαν άλλοι, άλλά ό άγώνας γιά τήν 
έλευθερία. Αύτός άποτελεί τό «σταθερό κι’ άκατάλυτο» στοιχείο μέσα στήν 
«ούσία τής ράτσας μας». Ή Ελλάδα χάραξε ένα καινούργιο δρόμο πού δέν 
ήταν, ούτε ό δρόμος τής σκλαβιάς πού ύπήρχε στήν ’Ανατολή, ούτε ό δρόμος 
τής άναρχίας καί τής άνομίας πού ύπήρχε στή Δύση καί τό Βορρά. Βρήκε τό 
μέσο δρόμο, τό, δρόμο τής έλευθερίας. Τή θέση αύτή τήν άνέλυσε έκτενώς 0 
Καζαντζάκης σέ μιά έπιστολή του άπό τό Παρίσι τόν Μάρτη τοΰ 1947.

«Δυό τεράστια,άνθρώπινα συγκροτήματα. Στό ένα οί άνθρωποι ζούσαν 
σκλάβοι' στό άλλο, άναρχούμενοι καί άνοργάνωτοι. Δέν είχεν άκόμα ό άνθρωπος 
βρει τό δίκαιο μέτρο, τήν δύσκολη καί πολύπλοκη ισορρόπηση άνάμεσα σκλα
βιάς κι’ άναρχίας. Ό «άνθρωπος ζούσε άκόμα σάν άγριο θεριό — πότε άλυσο- 
δεμένος, πότε άχαλίνωτος.

Τήν κρίσιμη έκείνη στιγμή παρουσιάστηκε (ό' Ελληνισμός). Γιά πρώτη 
φορά στήν ιστορία ό άνθρωπος είδε καθαρά τό δρόμο πού πρέπει νά άκολου- 
θήσει ή άνθρωπότητα. Μήτε δεξιά, στό βάραθρο τής σκλαβιάς, μήτε άριστερά, 
στό βάραθρο τής άναρχίας. Ό ‘Έλληνας χάραξε ένα στενό μονοπάτι άνάμεσα 
στά δυό βάραθρα, τό μονοπάτι τής έλεφτερίας.

Γιά πρώτη φορά στόν πλανήτη τούτον ό άνθρωπος άπόκτησε ύπεύθυνη 
συνείδηση γιά τά δικαιώματα καί τις ύποχρεώσεις του. Δέ μέθυσε άπό τά 
δικαιώματα, δέν έξουθενώθηκε άπό τις ύποχρεώσεις. Βρήκε τήν τέλεια σύν
θεση, πήρε άπό τόν άναρχούμενο άτομισμό δλα τά γόνιμα στοιχεία, δέχτηκε 
άπό τήν πειθαρχημένη ύποταγή δλα τά γόνιμα στοιχεία καί δημιούργησε τό 
άνθρώπινο θάμα πού λέγεται έλευθερία».

Ό Καζαντζάκης συνειδητοποίησε έντονα αύτό τό άνθρωπιστικό χρέος καί 
ένοιωσε μεγάλη περηφάνεια γιά τήν ελληνική προσφορά στόν «άνθρωπο. Αύτό 
μεγάλωσε τόν σεβασμό καί τήν άγάπη του γιά τήν πατρίδα. Γύρισε δλο τόν 

κόσμο καί μελέτησε δλες τις άνθρώπινες ιδεολογίες καί φιλοσοφίες. Κι’ δμως 
ύστερα άπό κάθε περιπλάνησή του «πάνω στή φλούδα τής γής» καί περι
διάβαση του μέσα στούς λαβύρινθους τής άνθρώπινης σκέψης, ξαναγύριζε 
νοσταλγός στό πάτριο έδαφος καί στήν έλληνική βιοσοφία. Ή άγάπη τού 
Καζαντζάκη γιά τήν πατρίδα του δέν είναι ή άγάπη ένός άπειρου καί ένός 
άπλοΐκού, ένός άνθρώπου πού άγαπά τά δικά του γιατί δέν είδε άλλα καλύ
τερα. Είναι ή λατρεία καί ή έκτίμηση ένός άνθρώπου πού θέλησε νά άγκα- 
λιάση δλη τήν πνευματική οικουμένη, ένός άνθρώπου πού πολλών άνθρώπων 
«εΐδεν άστεα καί νόον έγνω», καί δμως δέ θαμπώθηκε άπ’ αύτά. ’Εξακολού
θησε νά παραμένη ‘Έλληνας καί μάλιστα Κρητικός. Καί στό έργο του μάς 
έδωσε αύτή τήν ‘Ελλάδα καί τήν έκανε γνωστή σ’ δλη τήν οικουμένη.

Ό Καζαντζάκης ήταν ό κατάλληλος άνθρωπος γιά νά κάνη τό μεγάλο 
τόλμημα, νά έντάξη τό έθνικό στοιχείο μέσα στό οικουμενικό καί τό οικου
μενικό μέσα στό έθνικό. Ξεκίνησε άπό τό έθνικό καί ξανοίχτηκε σ’ δλη τήν 
οικουμένη, άγκάλιασε όλους τούς άνθρώπους. Καί κατόπιν ξαναγύρισε νο
σταλγός πίσω στό έθνικό γιά νά δώση καινούρια συγκεκριμένη μορφή στόν 
άνθρωπο.

‘Ένα τέτοιο έθνικό γεγονός ήταν καί ό Κυπριακός άγώνας καί σάν τέτοιο 
τό άντίκρυσε καί ό συγγραφέας σέ ένα άρθρο του δημοσιευμένο στή «Νέα 
Εστία» τής 15ης τού Σεπτέμβρη τού 1954 μέ τόν τίτλο «Ή τύχη κι’ ή τιμή 
μιας Αύτοκρατορίας». θά τελειώσω μέ τήν παράθεση ένός άποσπάσματος άπό 
τό άρθρο αύτό, χαρακτηριστικού γιά τή φλογερότητα τού ύφους του άλλά καί 
τής διαρκούς έγρήγορσης τού πνεύματός του γιά τό έθνος του καί γιά τόν 
άνθρωπο :

«‘Ένας μεγάλος λαός περνάει, τις μέρες τούτες, τής τρίχας τό γιοφύρι. 
Δέν κρίνεται ή τύχη τής Κύπρου, ή τύχη τής Κύπρου δέν κιντυνεύεΓ ή δίκαιη 
πέτρα θά φάει, σίγουρα, τό άδικο βουνό. Κρίνεται καί κιντυνεύει, τις μέρες 
τούτες, ή τύχη κι’ ή τιμή μιας Αύτοκρατορίας. Ό λαός πού όρθώθηκε σύσ
σωμος, σύψυχος, μέ τέτοια έθνική ύπερηφάνεια κ’ ήθική άνάταση, στις πιό 
κρίσιμες ώρες τού πολέμου, κ’ έσωσε τήν τιμή τοΰ κόσμου, 
περνάει τώρα μιά άπό τις μοιραίες, άποκαλυπτικές δοκιμασίες, δπου θά ξανα- 
φανερωθει ή γνησιότητα ή τό κίβδηλο τής άρετής του.

Κι άκόμα βαθύτερα, πλατύτερα, κρίνεται ή τύχη κ’ ή τιμή όλόκληρου 
τοΰ δυτικού κόσμου, πού καυχιόταν ώς τώρα πώς μάχουνταν γιά τή δικαιο
σύνη καί τήν έλευθερία τών λαών. Τώρα θά δούμε άν ό κόσμος 
αύτός είναι άξιος νά χρησιμοποιεί πιά ώρισμέ- 
νες άγιες λέξεις. Κι αν πιά ή ψυχή ένός τίμιου άνθρώπου μπορεί 
νάχει ’μπιστοσύνη σέ τέτοιους άρχοντες τού κόσμου.

Σ’ ένα άρχοντονήσι 400.000 ψυχές σηκώνουν φωνή καί ζητούν έλευθερία’ 
τό τρισεύγενο έθνος όπου γεννήθηκε ή έλευθερία καί τό φώς σηκώνει φωνή 
μαζί τους' άπό τις τέσσερεις γωνιές τής γής, καί μέσα άπό άγγλικά άκόμα 
στήθη, τινάζουνται φωνές όργής καί διαμαρτυρίας. Δέν μπορούν σήμερα πιά 
ή βία καί τό άδικο νά στραγγαλίσουν κρυφά, άδιαμαρτύρητα, ένα λαό. Ό 
κόσμος τούτος πού θαρρούσαμε πώς είχε σαπίσει, έχει φαίνεται άκόμα 
ψυχές πού τολμούν νά ύψώσουν κεφάλι στήν ύπο- 
κρισία, στήν άδικία καί στήν άναίδεια.

Κρίσιμη στιγμή' άπό τήν άπάντηση πού θά δοθεί στό αίτημα τής Κύπρου 
θά έξαρτηθή ή ήθική σωτηρία τοΰ κόσμου’ κι’ άπό τήν 
ήθική σωτηρία τοΰ κόσμου έξαρτήθηκε πάντα ή πολιτική, κοινωνική καί πνευ
ματική του σωτηρία. Ή Κύπρος δέν είναι τώρα πιά μιά λεπτομέρεια, ένα νησί 
στήν άκρα τής Μεσόγειος θάλασσας. Γιά μιά στιγμή γίνεται τ ό μ ο ι ρ ό -
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γραφτό κέντρο όπου παίζεται ή ήθική άξια του 
σημερινού ανθρώπου.

Πώς άντικρύζει ή Βρεττανική Αύτοκρατορία τήν τραγική έτούτη στιγμή 
όπού κρίνεται ή αρετή της; Άλοίμονο, μέ μέσα ανάξια ένός μεγάλου έθνους. 
Μέ τήν άναντρη σιωπή στήν αρχή- κ’ υστέρα μέ τήν ψευτιά, μέ τήν συκοφαντία, 
μέ τή βία. Κρύβει τό πρόσωπό της ή ντροπή καί φεύγει μακριά άπό τ’ ατιμα
σμένα γραφεία του Φόρεϊν ’Όφφις.

"Ομως ό αληθινός άντρας δέν απελπίζεται· ξέρει αύτός πώς στόν άτιμο, 
άλλοπρόσαλλο τούτον κόσμο ζουν καί βασιλεύουν μερικές θεμελιακές άρχές, 
θυγατέρες του άνθρώπου, πού αύτός τις έπλασε μέ Ιδρώτα, αίμα καί κλάματα, 
κ’ εΐναι αθάνατες — οί περισσότερες γεννήθηκαν στήν 
Ελλάδα, ή έλευθερία, ή αξιοπρέπεια του άνθρώ
που, ή δίψα τής δικαιοσύνης.

Μεγάλες μυστηριώδεις δυνάμεις πού πληθύνονται καί θεριεύουν στό 
διωγμό. ’Ακουστέ τί λέει ένας αιώνιος μύθος. "Ενας άγγελος κατέβηκε στή 
γης κι ό άρχοντας του κόσμου λύσσαξε νά τόν δει, χύθηκε άπάνω του καί τόν 
μούρασε σέ δυό μέ τό σπαθί του' κι’ εύτύς ό ένας άγγελος έγιναν δυό*'  ξανα- 
χύθηκε άπάνω τους ό άρχοντας του κόσμου καί μοίρασε σέ δυό τούς άγγέλους' 
κΓ οί δυό άγγέλοι έγιναν τέσσερεις, κι οί τέσσερεις όχτώ, κι οί όχτώ δεκάξη, 
καί σέ λίγο ή γης εΐχε γεμίσει άγγέλους.

Ποιος ήταν ό άγγελος αυτός; Ό άγγελος τής έλευθερίας. Ή Κύπρος 
γρήγορα θά γεμίσει άγγέλους' κι ό άρχοντας του κόσμου τούτου θά γκρε
μιστεί στά τάρταρα χωρίς τιμή καί μέ συντριμμένο τό σπαθί του».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΕΡΣΙΑΝΗΣ

Δ. ΧΑΜΠΟΤΛΙΔΗ
ΞΑΦΝΟΥ

Ξάφνου ό κύκνος έκανε στροφή.
Τό άσμα του μπήκε σ’ έωθινές τρίλλιες.
Ή φωνή του ύψώθη σ’ έωθινά άπολυτίκια στόν Πλάστη.
Ό κορυδαλλός έσώπασε καί συνέχισε ό κύκνος τό αύγινό

κΓ άναστάσιμο.
Ό κύκνος δέν πέθανε. Συνέχισε καμαρωτός τό κωπηλάτημά του 
άπάνω στά βαθειά νερά τής ζωής σά νά μή συνέβαινε τίποτα.

ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ

Ή άπό διάφανη ούσία φορμάϊκα τ’ ουράνιου θόλου 
μέ τά νεφελώματα καί τις σκιές 

εΐναι ίατρικώς ή «άκτινογραφία» του Σύμπαντος.
Οί λεπτές κΓ εύαίσθητες κεραίες τής πεταλούδας 

πού πετάει άπό λουλούδι σέ λουλούδι 
είναι τό στηθοσκόπιο γιά τούς θώρακες τών κρίνων.
ΚΓ οί τεθλασμένες πτήσεις τών χελιδονιών 

τό ύγιέστατο καρδιογράφημα τής "Ανοιξης.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

ΠΤΘ. Δ.ΡΟΤΣΙΩΤΗ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΩΡΩΝ

Οί μέρες μας γεμάτες δισταγμό 
γιομάτες τραγικήν άλλοφροσύνη 
χωρίς μήτε στιγμής άναπαμό 
τό πένθιμο τοπίο ν’ άπαλύνη.

Πουλιά κΓ οί άπαυδημένοι στοχασμοί 
χτυπάνε τά φτερά τά αίματωμένα 
πού άπό στιγμή θαρρείς σ’ άλλη στιγμή, 
θά σωριστουν μπροστά μας πεθαμένα.

Καί μείς περιπλανώμενοι νεκροί 
κάποιων κρυφών άλλόκοτων θανάτων, 
σέρνουμε συντροφιά μας φοβερή 
τούς ήχους τών χαμένων μας βημάτων.

ΤΟ ΜΕΓΑ ΔΡΑΜΑ

Τό μέγα δράμα μου πού ζώ 
κανείς ποτέ δέν θά τό μάθη' 
μές στής ψυχής τ’ άραχλα βάθη 
τόν λόγο κλείνω τόν πεζό.

Τόν λόγο π’ ούτε κάν είπώθη 
κΓ ούτε νά γράφτηκε μπορεί' 
κΓ ή μαύρη σκέψη μου άπορεΐ 
κΓ ή φαντασία δέν τό νοιώθει.

ΚΓ δπως στό πέλαο τό βαθύ 
καταποντίζεται τό πλοίο, 
κΓ άπό τό μυστικό βιβλίο 
ό φθόγγος τώρα έχει χαθεί....

Τό μέγα δράμα μου πού ζώ 
κανείς ποτέ δέ θά μαντέψη 
τήν πληγωμένη μου τή σκέψη 
μάταια κΓ άν άπομυζώ...

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ν. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ
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I. Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΟΥ

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στό κεφάλαιο «Σκιαγράφησις μιας φιλοσοφικής ανθρωπολογίας» του 

βιβλίου «Συνέχεια, χωρισμός, ύπέρβασις» Λευκωσία, 1966, σκιαγραφήσαμε τήν 
ανθρώπινη ύπόσταση άπό τρεις πλευρές: άπό τής πλευράς τής δομής της, άπό 
τής πλευράς τών διαστάσεων της καί άπό τής πλευράς τής θέσεως του άνθρώ
που στό σόμπαν. Έδώ θά θεωρήσωμε τήν άνθρώπινη ύπόσταση άπό τής πλευράς 
τής δομής της. Βασική κατηγορία στή δομή αύτή είναι ή ά ν α φ ο ρ ά. Τήν 
έννοια τής άναφοράς ύπετυπώσαμε στό άναφερθέν κεφάλαιο καί δέν θά τήν 
έπαναλάβωμε έδώ. θά προχωρήσωμε όμως στή διασάφηση καί διευκρίνηση 
τής άναφοράς μέ τήν άνάλυση καί περιγραφή τών διαφόρων ειδών αύτής. 
Διακρίνομε κεφαλαιωδώς τρεις άναφορές: α) άναφορά στήν κοι
νωνία, β) άναφορά στόν έ α υ τ ό καί γ) άναφορά 
στό σόμπαν.

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τήν άναφορά αύτή τή διακρίνομε σέ διαχρονική καί σέ δια

προσωπική' διαχρονική είναι ή άναφορά έφ’ δσον έκτείνεται όχι μόνο, 
σέ μιά διάσταση του χρόνου άλλά σέ περισσότερες' έκτείνεται π.χ. άπό τό 
παρόν στό παρελθόν' διαπροσωπική είναι ή άναφορά δταν δέν περιορίζεται 
έντός του προσώπου του άναφερομένου(1) άλλά άπλώνει καί σ’ άλλα πρόσωπα. 
Στήν ίδια άναφορά μπορεί νά βρίσκωμε καί τή διαπροσωπική καί τή δια
χρονική μορφή. "Οταν ή διαπροσωπική άναφορά στήν κοινωνία είναι καί δια
χρονική έχομε τότε άναφορά στήν ιστορία.

(1) Στή-ν αναφορά διακρίνομε α) τό άναφερόμενο, τό πρόσωπο ή τό υποκείμενο πού 
άναφέρεται κάπου, β) τό είς δ άναφέρεται, τό «αντικείμενο»’ δηλ. στό όποιο άνα
φέρεται τό πρόσωπο.

Άναλόγως του εις δ άναφέρεται ό άνθρωπος διακρίνομε τές έξής άνα
φορές, ώς έπί μέρους μορφές τής άναφοράς στήν κοινωνία: 

ά)· 
β) 
V) 
δ) 
ε)

άναφορά σ τ ή, ν ο ί κ ο γ 
άναφορά στήν κοινό 
άναφορά στήν πολιτ 
άναφορά στό έθνος, 
άναφορά στήν άνθρω

ένεια καί τό γένος, 
τ η τ α, 
ε ί α,

π ό τ η τ α.

Άντιστοίχως πρός αύτές τές άναφορές άναδύονται συνηρτημένες διάφορες 
μορφές καί βαθμίδες συνειδήσεως, συγκεκριμένα:

α) ή οικογενειακή συνείδηση,
β) ή κοινοτική συνείδηση,
γ) ή πολιτειακή συνείδηση,
δ) ή εθνική συνείδηση,
ε) ή άνθρωπιστική συνείδηση.
Ή άναφορά γίνεται όντολογική ή ύποστασιακή άναφορά 

δταν, προχωρώντας πέρα άπό τήν άπλή σχέση ένός άναφερομένου πρός ένα είς 
δ άναφέρεται, συναρτάται καί συντίθεται μέ τήν άντίστοιχη συνείδηση' άλλως 
ή άναφορά μένει άπλώς μιά πραγματική, σχέση η άναφορά, μιά σχέση δηλ. 
πράγματος πρός πράγμα ή δντος πρός δν γι’ αύτό μπορεί νά όνομασθή ό ν- 
τική άναφορά. Ή όντική λοιπόν άναφορά γίνεται όντολογική ή ύπο- 
στασιακή, δταν συναρτηθή καί συντεθή μέ τήν συνείδηση.

Οί παραπάνω μορφές καί βαθμίδες τής συνειδήσεως οργανώνονται γύρω 
άπό ώρισμένες διαθέσεις, βιώματα ή συναισθήματα, τά όποια χαρακτηρίζουν 
τήν συνείδηση. ’Έτσι στήν:

α) οικογενειακή συνείδηση έχομε τό οικογενειακό συναί
σθημα, ώς στοργή καί έρωτα,

β) στήν κοινοτική συνείδηση έχομε τ ή φιλία καί τό φιλότιμο.
γ) στήν πολιτειακή συνείδηση έχομε τό αίσθημα τής δικαι

οσύνης,
δ) στήν έθνική συνείδηση έχομε τό αίσθημα του πατριω

τισμού,
ε) στήν άνθρωπιστική έχομε τό αίσθημα τής άγάπης.

Σ’ όλα αύτά τά συναισθήματα ύπόκειται τό βασικώτερο α ϊ σ θ η μα 
του ά νή κ ε ι ν' αύτό τό άνήκειν βιώνει ό άνθρωπος σάν οικειότητα πρός 
κάτι τό ύπερατομικό καί μείζον καί σάν άσφάλεια μέσα στό ύπερατομικο καί 
μείζον μπορεί συγχρόνως νά βιώνη αύτό τό άνήκειν σάν μέριμνα διά τό εις ο 

. άνήκει (π.χ. διά τήν κοινότητα). Οίκειότης, άσφάλεια καί μ έ- 
ρ ι μ ν α, σάν συγκροτούντο τό αίσθημα του άνήκειν «στοιχεία», είναι βασικά 
στοιχεία τού συναισθήματος του είδους. Επομένως τό συναίσθημα του είδους 
καί τό αίσθημα του άνήκειν συμπίπτουν. ’Ακόμη τά παραπάνω έπί μέρους αι
σθήματα, σάν περιπτώσεις του άνήκειν ή σάν φερόμενα έπάνω στό άνήκειν, 
είναι έπί μέρους μορφές ή βαθμίδες τού συναισθήματος του είδους, πού άπο- 
κορυφώνεται στό «ε» άνωτέρω.

Μέσα άπ’ αύτά τά συναισθήματα ό άνθρωπος, βάσει του αισθήματος του 
άνήκειν, ζή ή αισθάνεται τ ό είναι. Αύτό τό είναι, έπειδή ό άνθρωπος 
τό ζή σάν άνήκειν ή σάν μετέχειν, μπορεί νά χαρακτηρισθή σάν τό είναι 
τής μεθέξεως.

Μέ τό συναίσθημα του άνήκειν αισθάνεται ό άνθρωπος δτι είναι μέλος ή 
μέρος μιας ομάδας ή ένός συνόλου' συγχρόνως, πράγμα πού έξάγεται άπό 
τήν άμέσως άνωτέρω γραμμή, τό άνήκειν σημαίνει συνέχεια πρός... (γιά τήν 
έννοια τής συνέχειας ίδέ τό άναφερθέν βιβλίο: Συνέχεια, χωρισμός, ύπέρβα- 
σις). Τό είς δ άνήκει ό άνθρωπος, έφ’ δσον τό άνήκειν τούτο νοείται ώς τό 
άνήκειν τής άναφοράς είς τήν κοινωνία, είναι του αύτου γένους' γι’ αύτό μπορεί 
τό άνήκειν τούτο νά όνομασθή τό άνήκειν τής όμοιογενείας. Συγχρόνως δμως, 
παρά τήν όμοιογένεια, τό είς δ άνήκει είναι διάφορον άπο τό άνήκον, διότι τό 
πρώτο είναι ύπεράτομο, ένώ τό δεύτερο άτομο. Ή σχέση τού άνήκειν άναφαί- 
νεται έτσι σάν ή σχέση τού άτόμου πρός τό ύπεράτομο. Μέσα σ’ αύτή τήν αϊ- 
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σθηση τής σχέσεως ατόμου - ύπερατόμου στεριώνει ή αίσθηση τής άσφαλείας. 
Αύτή τήν ασφάλεια αγωνίζεται νά διατηρήση ή νά έπεκτείνη καί τό άτομο καί 
τό ύιτεράτομο. Μαζί μέ τήν ασφάλεια, πού συναισθάνεται τό άτομο διά του 
άνήκειν στό ύπεράτομο, αισθάνεται συγχρόνως μιάν οικειότητα. Ή οίκειότης 
είναι μιά μορφή ή μιά έκφραση άσφαλείας. "Οταν ύπόκειται στό άτομο ή ασφά
λεια, τότε τούτο αισθάνεται φιλικά πρός τά άλλα άτομα, είναι ανοικτό πρός 
καί προσιτό άπό τά άλλα άτομα. Ή άνοικτοσύνη, ή προσιτότης καί ή φιλία 
μπορεί νά προχωρήσουν καί νά γίνουν ένεργό ένδιαφέρον, νά γίνουν μέριμνα 
γιά τά άλλα άτομα.

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ

Ας δεχθούμε σάν δεδομένο τό έγώ. Τό έγώ παρουσιάζει δυό άναφορές: 
τήν αναφορά στό έτερο καί τήν αναφορά στό ίδιο. 'Η άναφορά στό έτερο είναι 
ή άναφορά στήν κοινωνία — πού ήδη συζητήθηκε — καί ή άναφορά στο ίδιο 
είναι ή άναφορά στόν έαυτό' ή άναφορά δηλ. του έγώ στό ίδιο τό έγώ είναι ή 
άναφορά στόν έαυτό. Ή άναφορά αύτή. είναι συγχρόνως ή συγκροτούσα τόν 
έαυτό άναφορά. Ένώ ή άναφορά τοΰ έγώ στό ίδιο τό έγώ συγκροτεί τόν έαυτό 
άμέσως, ή άναφορά του στό έτερο, ήτοι στήν κοινωνία καί στό σύμπαν, συγ
κροτεί τόν έαυτό έμμέσως’ ή άναφορά δμως τοΰ έγώ στό έτερο, έφ’ δσον μένει 
μονοδιάστατη, έφ’ δσον δηλ. μένει άναφορά στό έτερο καί δέν γίνεται συγ
χρόνως καί άναφορά στό έγώ, δέν συγκροτεί τόν έαυτό άλλά μόνο τό έγώ. 
"Ωστε ό έαυτός συγκροτείται είτε μέ τήν άναφορά τοΰ έγώ στό ίδιο τό έγώ 
άμεσα, είτε μέ τήν άναφορά τοΰ έγώ έμμεσα στό έγώ μέσω τής άναφοράς τοΰ 
έγώ στό έτερο, έφ’ δσον αύτή ή άναφορά στρέφεται έν συνεχεία άπό τό έτερο 
στό έγώ. Ό έαυτός είναι, σύμφωνα μέ αύτά, τό έγώ πού έγκαθιδρύει άναφορά 
στό ίδιο τό έγώ, άμεσα ή έμμεσα’ ή, άλλως λεγόμενο, ό έαυτός είναι ή άμεση 
ή έμμεση αύτοαναφορά.

’Άς δεχθούμε τώρα, μετά τήν σύντομη αύτή έκθεση γιά τή συγκρότηση 
τού έαυτού, τόν έαυτό σάν δεδομένο κι’ άς έξετάσωμε τήν άναφορά στόν 
έαυτό. Ό έαυτός, δπως τόν περιγράψαμε παραπάνω, είναι μιά δύσκολα συλ- 
λαμβανόμενη σχέση. Στή συνήθη μας ένδοσκόπηση συναισθανόμαστε κΓ άντι- 
λαμβανόμαστε τόν έαυτό μας άλλοιώς: τόν συναισθανόμαστε σάν ένα σύνολο 
ή μιά ένότητα σκέψεων, αισθημάτων, άναμνήσεων, ιδεών καί άξιων στό παρόν’ 
κάποτε, κι’ αύτό είναι ευκολώτερο, τόν αισθανόμαστε σάν αύτό πού ύπήρξαμε, 
δηλ. σάν τό σύνολο ή τήν ένότητα σκέψεων, αισθημάτων, ιδεών καί άξιών πού 
ήμασταν κάποτε σέ ωρισμένο χρόνο. Κάποτε τόν έαυτό μας τόν αισθανόμαστε 
καί τον άντιλαμβανό μαστέ σάν αύτό πού βαστάζει τές σκέψεις, τά αισθήματα, 
τές ιδέες καί τές άξιες.

’Αντιλαμβανόμαστε έτσι σέ τρεις μορφές τόν έαυτό:
α) σάν φορέα τών σκέψεων, αισθημάτων, Ιδεών... καί άξιών, 
β) σάν τήν ένότητα ή τό σύνολο τών σκέψεων, αισθη

μάτων, ιδεών... καί άξιών,
γ) σάν τήν άναφορά τού έγώ στό ίδιο τό έγώ ή σάν αύτο

αναφορά τού έγώ.

Μπορούμε έπομένως, άναλόγως τής μορφής τού έαυτού, στήν όποια άνα- 
φέρεται ό άνθρωπος, νά διακρίνωμε τρεις άνάλογες μορφές συνειδήσεως’ δέν 
θά δώσωμε όνόματα σ’ αύτές τές μορφές, θά άναφέρωμε δμως τά άντίστοιχα 
πρός αύτές αισθήματα καί βιώματα.

Στή συνείδηση «α» άντιστοιχεί τό αίσθημα καί ή διάθεση τού φιλό
τιμου, στή συνείδηση «β» τό αίσθημα καί ή διάθεση τής ■ ά ξ ι ο π ρ έ- 

π ε ι α ς καί στή συνείδηση «γ» τό αίσθημα κι’ ή διάθεση τής ταυτό- 
τ η τ ο ς.

Καί στό φιλότιμο καί στήν άξιοπρέπεια ύπόκειται τό αίσθημα τής ταυτό
τητας τού έαυτού. Τό αίσθημα αύτό μπορεί νά μή τό συναισθάνεται καί νά 
μή τό άντιλαμβάνεται ό άνθρωπος σάν υποκείμενο βασικό αίσθημα στές διά
φορες μορφές τής άναφοράς στόν έαυτό, δπως στήν περίπτωση τοΰ ά^κειν 
σάν ύποκειμένου στές διάφορες μορφές τής άναφοράς στήν κοινωνία. Αύτό τό 
βασικό αίσθημα τής ταυτότητος τοΰ εαυτού άναφέρεται στή μορφή τοΰ έαυτοΰ 
πού συγκροτείται σάν άμεση άναφορά τοΰ ίδίου του έγώ στό έγώ ή σάν αύτο
αναφορά. Ή μορφή αύτή τής άναφοράς στόν έαυτό είναι, κατά ταΰτα, ή βασι- 
κώτερη’ σ’ αύτή τελικά άνάγονται οί δυό άλλες άναφορές στόν έαυτό, πού 
έχουν σάν άντίστοιχα αισθήματα τό φιλότιμο καί τήν άξιοπρέπεια. Άκόμη καί 
οί άλλες άναφορές, οί άναφορές στό έτερο, σάν άναφορά στήν κοινωνία καί 
σάν άναφορά στό σύμπαν, (ίδέ κατωτέρω) άνάγονται τελικά σ’ αύτή τή βασική 
άναφορά ή αύτοαναφορά, διότι καί αύτές οί άναφορές τοΰ άνθρώπου στο έτερο 
τελικά ένισχύουν καί συγκροτούν έμμεσα τήν αύτοαναφορά.

Τό φιλότιμο, ώς τό άντίστοιχο πρός τή μορφή «α» αίσθημα, συγκροτείται 
άπό δυό διαστάσεις:

α) τήν έξωτερική διάσταση, πού είναι ή άναφορά τοΰ έαυτοΰ στήν όμάδα, 
μάλιστα τήν εύσύνοπτη όμάδα σάν φορέα άξιών, ιδεών κ.τ.τ. καί

β) τήν έσωτερική διάσταση, πού είναι ή άναφορά τοΰ έαυτοΰ στόν έαυτό 
σαν φορέα τών άξιών, ιδεών κ.τ.τ.

Μέσα άπ’ αύτά τά αισθήματα τής ταυτότητος αισθάνεται καί ζή ό άνθρω
πος τ ό είναι. Αύτό τό είναι, έπειδή ό άνθρωπος τό βιώνει σάν ταυτό
τητα, μπορεί νά χαρακτηρισθή σάν τό είναι τής ταυτότητος.

Ή ήθική έδράζεται, μέσω τής άξιοπρέπειας καί τοΰ φιλοτίμου, στήν αί
σθηση τοΰ είναι ώς ταυτότητος.

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

’Άς δεχθούμε σά δεδομένο τό σύμπαν κι’ άς τό έννοούμε σάν τό σύνολο 
τών δντων. Ή άναφορά τού άνθρώπου στό σύμπαν είναι άναφορά στό έτερο’ 
καί ή άναφορά στήν κοινωνία είναι άναφορά στό έτερο’ ή άναφορά δμως στό 
σύμπαν είναι άναφορά σέ κάτι άποφασιστικά «πλέον έτερο» παρά πρός τήν 
κοινωνία. Ή άναφορά στήν κοινωνία είναι μέν άναφορά στό έτερο, άλλ’ αύτό 
τό έτερο είναι τού αύτού γένους, ένώ ή άναφορά στό σύμπαν είναι άναφορά 
στό έτερο, τό όποιο είναι έτέρου γένους.

Τό σύμπαν βλέπει ό άνθρωπος σέ τρεις διαφορετικές μορφές, σέ τρία 
στάδια· άναλόγως τής μορφής τού σύμπαντος, στήν όποία άναφέρεται ό άν
θρωπος έχομε κι’ άνάλογο άναφορά. Οί τρεις μορφές, μέσα στίς όποιες Ιό 
άνθρωπος βλέπει τό σύμπαν σέ τρία στάδια, είναι: α) ή άνθρωπο- 
μορφική, β) ή μεταφυσική, γ) ή έπιστημονική.

Στό «α» δλα τά όντα έχουν άνθρωπομορφική ύπαρξη καί παρουσία’ Ιό 
άνθρωπος άντιλαμβάνεται αύτά κατ’ εικόνα καί όμοίωση έαυτοΰ. Στό «β» τά 
δντα, πέρα άπ’ δ,τι έμφανίζονται, στό βάθος είναι μεταφυσικές ούσίες ή ιδέες’ 
πίσω άπό δλα τά έμβια ύπάρχει ή ούσία πού λέγεται ζωή, πίσω άπό τές διά
φορες περιπτώσεις θεοφανείας ύπάρχει ή θειότης κ.τ.τ. Στο «γ» βλέπει ό 
άνθρωπος τό σύμπαν σάν φαινόμενα καί γεγονότα πού άνάγονται σέ έννοιες 
καί κατηγορίες. (Πβλ. τά στάδια αύτά κατά Αύγ. Κόντ).
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Στό «α» αντιστοιχεί 
στό «β» αντιστοιχεί 
στό «γ» αντιστοιχεί

ή μυθική συ 
ή μεταφυσικ 
ή έπιστημον

ν ε ί δ η σ η, 
ή συνείδηση, 
ική συνείδηση.

ΠΡό(\ τιΊν κάθε συνείδηση αντιστοιχεί κα'ι τό ανάλογο αίσθημα ή βίωμα. 
Ετσι στή συνείδηση «α» αντιστοιχεί τό αίσθημα ή τό βίωμα 

τ Π Ρ σ υνεχείας και τ ή ς~ αθανασίας, «β» αντιστοιχεί τό 
αίσθημα ή τό βίωμα τής μονιμότητας καί ένότη- 
το ς καί τής άληθείας, «γ» αντιστοιχεί τό αίσθημα ή τό 
βίωμα τής ένότητος.

Κοιί στες τρεις συνειδήσεις ύπόκειται σάν βασικό αίσθημα καί βίωμα τό 
τής ένότητος. Στό μϋθο — ή στή μυθική συνείδηση — ή πολυμορφία τών θεών, 
των νυμφών κλπ.,^ ανάγεται σ’ ένα ύπέρτατο ον ύπάρχει δηλ. μιά αναγωγή 
τών πολλών στό ένα, στήν έ ν ό τ η τ α. Τό ίδιο καί στή μεταφυσική καί 
στήν έπιστημονική συνείδηση, ή αναζήτηση μιας ένότητος ή τής ένότητος είναι 
ή δεσπόζουσα άξια καί μεθοδολογική άρχή.

Στες ώς άνω συνειδήσεις ύπόκειται έπίσης σάν βασικό αίσθημα ή βίωμα 
η μ ο ν ι μ ό τ η ς· τή μονιμότητα, τό βίωμα δηλ. τής μονιμότητας, στό μύθο 
ή στή μυθική < συνείδηση παρουσιάζει έντονα ή επανάληψη τής άρχετυπικής 
πράξεως ^cç'i η μεν έπανάληψη Αποτελεί, διά τής μιμήσεως, ανανέωση καί πα
ρουσία τοή αρχετύπου, ή τής άρχετυπικής πράξεως πού συνέβη in illo tempore, 
ένώ ό αρχέτυπος ή ή Αρχετυπική πράξη παραμένει ώς τό άεί ώσαύτως έχον 
πέραν των συγκεκριμένων πράξεων καί γεγονότων πού γίνονται μέσα στό 
χρόνο.

Τέλος καί στές τρεις συνειδήσεις ύπόκειται σάν βασικό αίσθημα ή βίωμα 
η αίσθηση του άνήκει ν. Στή μυθική, συνείδηση αισθάνεται, |ό 
άνθρωπος δτι άνήκει στόν κόσμο κι’ άποτελεΐ συνέχεια (Πβλ. Συνέχεια, Χωρι
σμός, ύπέρβασις, σελ. 18—23).

Στη μεταφυσική συνείδηση αισθάνεται ό είνθρωπος ότι μέσω του λόγου, 
πού όργανώνει τόν κόσμο, μετέχει σ’ αύτό. Στήν έπιστημονική συνείδηση αισθά
νεται ό άνθρωπος δτι αποτελεί μέρος τής πολύπλοκης ύλης ή τό τέλος μιας 
κλίμακας στήν έξέλιξη τών δντων ή τών μορφών παρουσίας τής ύλης. Τήν 
αίσθηση αύτή τοΰ άνήκειν καί στές τρεις περιπτώσεις μπορούμε νά χαρακτη- 
ρίσωμε σάν αίσθηση τής μεθέξεως.

Μέσα άπ’ αύτά τά αισθήματα βιώνει ό άνθρωπος τ ό είναι. Στήν 
αναφορά αύτή, δηλ. στήν άναφορά στό σύμπαν, βιώνει ό άνθρωπος τ ό εί
ναι σάν ένότητα καί μονιμότητα καί σάν μέθεξη 
σ’ αύτή τήν ένότητα καί μονιμότητα.

Τό νόημα έδράζεται σ’ αύτή τήν αίσθηση τοΰ είναι. Τό νόημα, άπό μιά 
άποψη, είναι αύτή ή αίσθηση τοΰ είναι σάν άνήκειν στό σύμπαν, καθώς έπίσης 
καί ή αίσθηση τοΰ είναι σάν άνήκειν, στήν κοινωνία. Τό νόημα συγκροτείται 
καί συγκροτείται σάν ή αίσθηση δτι ή ύπόστασή μας ριζώνει κάπου στερεά, 
σέ κάτι στό οποίο άξίζει νά άνήκη κανείς, σέ κάτι δμως, πού ένώ είμαι μείζον 
δέν είναι ξένο πρός έμάς άλλά δικό μας ή οικείο πρός έμας.

Πάνω στήν ίδια αίσθηση τοΰ είναι, πού βιώνει ό άνθρωπος κατά τήν άνα
φορά στό σύμπαν, στεριώνει ή θρησκεία. Ή αίσθηση τής μεθέξεως στό είναι, 
πού βιώνει ό άνθρωπος σάν μονιμότητα καί ένότητα τών δντων, καί ό θαυμα
σμός γι’ αύτό τό είναι αποτελούν τό έδαφος πάνω στο όποιο ριζώνει ή θρη
σκεία.

01 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΣ 
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Άναλόγως τής άναφοράς καί τοΰ είδους αύτής πού έπικρατεί στόν κάθε 
άνθρωπο καί στόν κάθε πολιτισμό έχομε ανάλογες διαστάσεις καί ανάλογο 
ορίζοντα τής ανθρώπινης ύποστάσεως. Ή άναφορά είναι ή όντολογική βάση 
σ’ αύτές τές διαστάσεις καί σ’ αύτό τον ορίζοντα. ’Έτσι ή άναφορά στό σύμπαν 
ή στόν κόσμο είναι ή όντολογική βάση γιά τές κοσμολογικές διαστάσεις καί 
τόν κοσμολογικό ορίζοντα.

"Οπου ύπάρχει κοσμολογική άναφορά ό άνθρωπος βλέπει τά προβλήματα 
καί τές διάφορες καταστάσεις, μέσα στις όποιες βρίσκεται, μέσα στά πλαίσια 
κοσμολογικών διαστάσεων. Μιά κατάσταση ή ένα γεγονός έχει διαφορετική 
σημασία καί διαφορετικό νόημα άναλόγως τών διαστάσεων μέσα στές όποιες 
τοποθετείται. Τόν πόνο π.χ. αισθάνεται ό άνθρωπος πολύ διαφορετικά, δταν 
τόν τοποθετήση μέσα σέ κοσμολογικές διαστάσεις, άπ’ δ,τι τόν αισθάνεται 
άν τόν τοποθετήση μέσα σέ κοινωνιολογικές ή ψυχολογικές διαστάσεις. Ό 
χριστιανός π.χ. αισθάνεται διαφορετικά ένα πόνο, γιατί τόν τοποθετεί μέσα σέ 
κοσμολογικά πλαίσια, άπ’ δ,τι τόν αισθάνεται ένας πού τόν τοποθετεί μέσα σέ 
κοινωνιολογικές διαστάσεις, δπως συμβαίνει π.χ. στές μέρες μας. Σήμερα 
φαίνεται δτι δέν μπορούμε νά βαστάσωμε τόν πόνο μας τόσο έπιτυχώς, δπως 
τόν βάσταξαν πριν μερικές δεκάδες χρόνια οί πρόγονοί μας, πού ζοΰσαν μέσα 
σέ κοσμολογικές διαστάσεις, ένώ εμείς, παρ’ δλο πού ζοΰμε στήν διαστημι^ 
έποχή, εχομε έγκλωβισθή στές κοινωνιολογικές καί ψυχολογικές διαστάσεις. 
Μαρτυρία γι’ αύτό τόν έγκλωβισμό μας είναι ή μείωση τής καρτερικότητας 
μας καί ή κίνηση τής λογοτεχνίας — καί ίσως καί τής άλλης τέχνης — μέσα 
στά κοινωνιολογικά καί ψυχολογικά πλαίσια ώς έπί τό πλεΐστον.

Τό είδος τής άναφοράς, κατά ταυτα, δέν είναι μόνο θεωρητικής σημασίας 
άλλά καί πρακτικής’ δέν καθορίζει μόνο τή βιοθεωρία καί έμμέσως δΰ αύτής 
τή πρακτική μας διαγωγή άλλά καί άμεσα. Άναλόγως τοΰ είδους τής άνα
φοράς πού επικρατεί έχομε σάν ιδεολογικό πλαίσιο, μέσα στό όποιο κινούμεθα 
θεωρητικά καί πρακτικά, κοσμο-θεωρία, κ ο ι ν ω ν ι ο θ ε ω ρ ία 
καί ψυχοθεωρία. Σήμερα έπικρατοΰν τά δυό τελευταία, ένώ τό πρώτο, 
ή κοσμοθεωρία δηλ., έχει περιορισθή ή καί έξαφανισθή.

Άναλόγως τής άναφοράς αισθάνεται ό άνθρωπος καί άνάλογο «είναι»· 
λέγομε αισθάνεται, κι’ δχι κατανοεί, διότι τό είναι άπορρέει σάν άμεση σύνθεση 
καί αίσθηση κι’ δχι σάν άποτέλεσμα διεργασίας τής διασκεπτικής διανοίας. 
Περαιτέρω, άναλόγως τοΰ είναι πού αισθάνεται ό άνθρωπος, άναπτύσσει καί 
άνάλογο διάθεση. "Οταν π.χ. αισθάνεται τό είναι σάν τό κοσμικό είναι Ανα
πτύσσει έναντι του τή διάθεση τοΰ δέους καί τοΰ θαυμασμού’ ένώ δταν αισθά
νεται τό είναι σάν κοινωνικό ή ψυχολογικό είναι Αναπτύσσει ίσως τή διάθεση 
τοΰ ναρκισσισμού.

Ανάλογη είναι καί ή σύγκρουση δταν ό άνθρωπος πρόσκρουση στά όριά 
του. Ή σύγκρουση είναι κοσμολογική ή όντολογική, κοινωνιολογική ή ψυχο
λογική άναλόγως τών διαστάσεων μέσα στές όποιες κινείται ό άνθρωπος.(2)

Τή σημασία καί τό νόημα τών διαστάσεων καί τοΰ όρίζοντος δέν αι
σθανόμαστε καί πολύ, γιατί τή συνηθίζομε’ ή καθημερινή έπανάληψη μάς συνη
θίζει τόσο, ώστε αύτά νά γίνωνται αύτονόητα καί σάν αύτονόητα νά μή έχουν 
καμμιά Απήχηση, μέχρις δτου ενα Απροσδόκητο γεγονός ή κάτι άλλο μάς

(2) 01 συγκρούσεις πού περιγράφει σήμερα ή λογοτεχνία είναι συγκρούσεις ψυχολογικές 
ή κοινωνικές.
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αφυπνίσει απο^τή συνήθεια του καθημερινού, μέχρις δτου μιά έκ-σταση άπό τό 
καθημερινό μάς άποκαλύψει πάλι τή σημασία καί τό νόημα τών διαστάσεων 
καί του όρίζοντος, μέσα στή λήθη του όποιου ζούμε.

Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

α) Ο χαλασμός τών άνα φορών στό σόμπαν.
„ Οί αναφορές, πάνω στες όποιες φέρεται καί βάσει τών 'όποιων συγκρο

τείται ή ανθρώπινη υπόσταση, μπορεί νά χαλασθούν γιά διαφόρους λόγους, 
θα άρχισωμε με το χαλασμό τών άναφορών στό σόμπαν.

, θ χαλασμός των άναφορών αυτών μπορεί νά συμβή κατά τή μετάβαση 
από τή μιά μορφή αναφοράς στήν άλλη, σάν άπό τήν αναφορά στά άνθρωπό- 
μορφα θεϊκά όντα του μύθου πρός τές άφηρημένες μεταφυσικές ούσίες. Ώς 
γνωστόν ή μετάβαση αυτή άπό τό μύθο στό λόγο είναι ή ά π ο μ υ θ ο λ ό- 
γ η σ η. Ομοια μιά άλλη μετάβαση, κατά τήν όποια γίνεται χαλασμός άνα
ρθρων, είναι ή μετάβαση άπό τές μεταφυσικές ούσίες στις έπιστημονικές 
έννοιες καί κατηγορίες, ή μετάβαση δηλ. άπό τό λόγο στή διάνοια.

Μέσα στό χαλασμό τών άναφορών σέ τέτοιες μεταβατικές περιόδους 6 
άνθρωπος αισθάνεται μετέωρος κι’ άβέβαιος μέσα σ’ ένα κενό, ξερι
ζωμένος άπό τές ρίζες τής ύποστάσεώς του, άφού τές άναφορές ,6 άνθρωπος 
αισθάνεται σάν τές ρίζες τής ύποστάσεώς του. Στό ξερίζωμα άπό τό χαλασμό 
των αναφορών μέσα στό μύθο καί στή μετάβαση άπό τό μύθο στό λόγο αισθά
νεται ο άνθρωπος ή ζή μιά συνείδηση θρησκευτικού ξεριζώμ α
τό ς καί θρησκευτικού κενού μέτή συμπαρομαρτούσα αί
σθηση καταπτωσεως καί παρακμής (Ήσίοδοφ, άπορρίψεως ή έκδιώξεως, (άπό 
τόν παράδεισο), ,καταδίκης καί ένοχή ς. Στό ξερίζωμα άπό 
το χαλασμό των αναφορών μέσα στό λόγο καί στή μετάβαση άπό τό λόγο στή 
διανοια αισθάνεται πάλιν ό άνθρωπος μετέωρος κι’ άβέβαιος μέσα σ’ ένα 
κ ε ν ο, ξεριζωμένος άπό τές ρίζες τής ύποστάσεώς του. Μέσα σ’ αύτό τό 
ξερίζωμα καί σ αύτή τή μετάβαση άπό τό λόγο στή διάνοια ζή ό άνθρωπος 
μέσα σε μια συνείδηση μεταφυσικού ξεριζώματος καί μ ε- 
τ α φ υ σ ι κ ού κενού μέτή συμπαρομαρτούσα αίσθηση τής ά γ ω- 
ν ι oc ς. Τέλος στο ξερίζωμα απο το χαλασμό των άναφορών μέσα στή διά- 

(στες έννοιες καί κατηγορίες), πού έπέρχεται δταν ό άνθρωπος άντι- 
ηφθή την έπιστήμη σάν ένα ώς έάν, ό άνθρωπος αισθάνεται ένα 

συΥΧΡθνως — δσο κι’ άν φαίνεται άντιφατικό πρός τό κενό — ένα 
άδιέξοδο· ό άνθρωπος ζή μιά συνείδηση τού όλοκληρωτικού κε
νού καί τού ό λ~ο κ λ η ρ ω τ ι κ ο ΰ μηδενισμού. Στό' στάδιο 
αύτό ό άνθρωπος ζή τήν αποξένωση στήν όξύτατη της μορφή, ένώ 
στές προηγούμενες περιπτώσεις κενού τή ζοΰσε δχι σέ τόσο όξεία μορφή. Σ’ 
αυτή τή, μορφή τής άποξενώσεως άποκορυφώνεται ή άπελπισία, πού ένώ σέ 
προηγούμενες περιπτώσεις κενού καί άποξενώσεως άφηνε νά τήν παρακολουθή 
ή έλπίδα σάν σκιά, τώρα άπολυτοποιείται, ώστε τίθεται ή άπελπισία ή πλήρης 
ή απόλυτη σάν άξια, τήν όποια άποδέχεται ή καί στέργει ό άνθρωπος (Νίτσε 
Καζαντζάκης, Καμύ).

Μέσα άπό τές διάφορες μορφές τής συνειδήσεως, πού προκύπτουν άπό τό 
χαλασμό τών άναφορών στό σύμπαν, ό άνθρωπος ζή έντονα τό κενό- αύτό τό 
κενό βιώνει βαθύτερα ό άνθρωπος σάν τό μή-είναι.

β) Οχαλασμός των άναφορών στήν κοινωνία.
Ό χαλασμός τών άναφορών στήν κοινωνία, έφ’ δσον γίνεται έπί διαπρο

σωπικού έπιπέδου, δημιουργεί τή συνείδηση τού έγωϊσμού, τή συν- 
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είδηση δηλ. δτι πριν καί πάνω άπ’ δλα είναι τό έγώψου. Στή^συνείδηση αύτή 
ζή ό άνθρωπος μιά αίσθηση τού άπεριορίστου, έν τή έννοια τής μή ύπάρξεως 
όρίων, γιατί δλα τά δρια, πού προκύπτουν άπό τές άναφορές στήν κοινωνία, 
έγουν’χαλασθή, έπειδή οί άναφορές δέν ύπάρχουν πιά. Τό άτομο τίθεται έτσι 
άπολύτως, αύτό καθ’ έαυτό. Μιά τέτοια άπόλυτη θέση τού ατόμου έγινε μέ τή 
Σοφιστική στήν άρχαία Ελλάδα. (Πβλ. Συνέχεια, χωρισμός, ύπέρβασις, σελ. 
28-29).

"Οταν ό χαλασμός τών άναφορών στήν κοινωνία γίνεται έπί διαχρονικού 
έπιπέδου, δταν δηλ. γίνεται ώς πρός τήν ιστορία, τότε άναδύεται ό ιστο
ρικός σ ο λ ι π σ ι σ μ ό ς μέτή συνείδηση τής άπομονώσεως στό χρονο.

Καί στές δυό περιπτώσεις ό άνθρωπος χάνει τήν αίσθηση, τού άνήκειν*  
αύτή ή άπώλεια συνεπάγεται καί τήν άπώλεια τής βαθύτερης αίσθήσεως, τής 
αίσθήσεως τού είναι, στή θέση τής όποιας τώρα άναφαίνεται ή αίσθηση, του 
μ ή-ε Î ν α ι. Ένώ στό χαλασμό τών άναφορών στό, σύμπαν τό, μή,-είναι 
βιώνει ό άνθρωπος σάν τό κενό, τώρα τό βιώνει σάν τό άσύνδετο, σάν τό μ ή 
ά ν ή κ ε ι ν, σάν τήν άπομόνωση ή σάν τόν πλήρη χωρισμό.

γ) Ό χαλασμός τών άναφορών στόν έαυτό.

"Οταν ό χαλασμός είναι χαλασμός τής άναφοράς στόν έαυτό σάν στό 
φορέα τών άξιών, προκύπτει τότε ή συνείδηση του κ υ„ν ι σ~μ ο, ύ. Στή 
συνείδηση τού κυνισμού διατηρούνται δμως άκόμη κάποια ίχνη τής άνοιφοράς 
στόν έαυτό. Ό σαρκασμός τού κυνικού — δλος ό κυνισμός είναι στό βάθος ή 
προσπάθεια γιά μιά ειλικρινή άναφορά στόν έαυτό είναι, μιά προσπάθεια 
ειλικρινούς άναφοράς στόν έαυτό δι’ άντιστρόφου πορείας. Η άναφορα,στον 
έαυτό χαλά καί έξαφανίζεται πλήρως στήν έ ,κ π ό ρ ,ν ε υ, σ η<3 . Κατα την 
έκπόρνευση ό άνθρωπος άναφέρεται είς έαυτόν — καί στους άλλους — σαν 
πρός πράγμα.

Καί στόν κυνισμό καί στήν έκπόρνευση ύπόκειται ή θεμελιώδης αίσθηση 
τής άπαξιώσεως τού έσυτού’ στόν κυνισμό δμως αύτή ή αίσθηση 
τής άπαξιώσεως μετριάζεται ή κολάζεται άπό τήν αναζητηση τής ειλικρινούς 
άναφοράς στόν έαυτό, ένώ στήν έκπόρνευση ή άπαξίωση είναι πλήρης., Μέσα 
άπ’ αύτή τήν πλήρη άπαξίωση χάνει ό άνθρωπος τήν αίσθηση της ταυτοτητος 
πρός έαυτό. Βαθύτερα, μέσα άπ’ αύτή τήν άπώλεια βιώνει ό άνθρωπος το μη 
-είναι, τό όποιο τώρα παρουσιάζεται σάν άπαξίωση κι ά ρ ν η- 
ση έαυτοΰ ή σάν άπώλεια ,τής ταυτοτητος, άφου Ô 
έαυτός είναι άναφορά τού έγώ στό ίδιο τό έγώ.

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
’Από τά παραπάνω εύκολα άντιλαμβάνεται κανείς δτι ή, κατηγορία ,τής 

άναφοράς είναι βασικώτατη γιά τή δομή ή συγκρότηση τής άνθρωπινης ,ύπο- 
στάσεως. Μέ τές άναφορές καθορίζονται, μέχρι μεγάλου βαθμού, οί διαστάσεις 
τής άνθρώπινης ύποστάσεώς καί ή θέση τού άνθρώπου στόν κόσμο, που είναι 
οί άλλες δυό άπόψεις άπό τές όποιες μπορούμε νά περιγράψωμε τήν άνθρω- 
πινη ύπόσταση.

Στές προηγούμενες σελίδες είδαμε πώς ή άνθρώπινη υπόσταση συγκρο
τείται άπό τήν άναφορά σέ κάτι άλλο, στο έτερο και στον ίδιο τόν έαυτό της

(3) Πβλ. I. Γ. Κουτσάκου: Μορφές άποξενόκτεως τού νεωτέρου άνθρώπου, Φιλολογική 
Κύπρος 1964.
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ή άλλως ^λεγόμενο είδαμε πώς ή ανθρώπινη ύπόσταση συγκροτείται μέ τήν ανα
φορά του έγώ ή τοΰ ύποκειμένου στό ίδιο τό έγώ καί στό έτερο. Άπ’ αύτά 
είναι φανερό ότι ή αναφορά είναι ή άρνηση τής άπόλυτης θέσεως’ ή ανθρώπινη 
ύπόσταση σάν συγκροτούμενη διά τών αναφορών είναι άρνηση τής 
απόλυτης θέσεως καί κατάφαση τής σ υ ν - θ έ σ ε ω ς.(4) 
Η άρνηση η ή άρση τών αναφορών σημαίνει διάλυση τής ανθρώπινης ύποστά- 
σεως, σημαίνει τήν άνάδυση του μή - είναι μέσα στήν ανθρώπινη ύπόσταση, 
συγκεκριμένα μέσα στήν συνείδηση, ένώ ή ύπαρξη καί κατάφαση τών αναφορών 
σημαίνει τήν παρουσία του είναι μέσα στήν συνείδηση.

(4) Δ)ΐά τήν σύνθεση πβλ· I. Γ. Κουτσάκου, Ή έρώτησις τί έστιν είς τόν Πλάτωνα, 
Λευκωσία 1965, σελ. 147 κ.έ.

Η ολη ανάπτυξη τής κατηγορίας τής αναφοράς — καί κατ’ έπέκταση καί 
τής δομής τής ανθρώπινης ύποστάσεως — έγινε βάσει τοΰ τριπλού σχήματος 
τό όποιο έχει ώς έξής:

α) αναφορά του έγώ ή τοΰ ύποκειμένου στό έτερο ή στό αύτό, 
β) άνάδυση μιας αντίστοιχης μορφής συνειδήσεως σέ κάθε μορφή άνα

φοράς,
γ) άνακάλυψη στό βάθος μιας αίσθήσεως ή βιώσεως τοΰ είναι — καί 

στήν περίπτωση χαλασμού τής αναφοράς τοΰ μή - είναι.
Ανάλογο σχήμα παρουσιάζεται καί στήν περίπτωση χαλασμού τών ανα

φορών. Τό «α» είναι ή όντική πλευρά τής άναφοράς, τό «β» ή συ
νειδησιακή καί τό «γ» ή όντολογική ή ύποστασιακή.

Στήν όντική πλευρά τής αναφοράς δύο τινά, δύο όντα σχετίζονται μεταξύ 
τω.Υ πΡθκειται δηλ. έδώ, στό «α», περί τής σχέσεως δύο όντων, τοΰ έγώ καί 
τοΰ έτέρου ή τοΰ μή - έγώ, ή τοΰ έγώ μέ τό έγώ. Καί στήν τελευταία περί
πτωση, ήτοι στήν περίπτωση τοΰ έγώ μέ τό έγώ, έχομε μιά όντική σχέση, διότι 
τθ καί ώς ύποκεί[ΐενο — ώς άναφερόμενο — καί ώς αντικείμενο —- ώς τό 
είς δ άναφέρεται — είναι όντα. Τήν ίδια όμως στιγμή ή όντική αύτή σχέση 
γίνεται καί σχέση συνειδήσεως, γιατί ή άναφορά τοΰ έγώ στό ίδιο τό έγώ 
μεταβάλλει τή βασική σχέση τής έτερότητος, ή όποια σχέση είναι ή άναφορά, 
σέ σχέση ταυτότητος καί μέσα άπ’ αύτή τήν ταυτότητα άναδύεται ή συνείδηση. 
Μιά καί άναδυθή αύτή ή σχέση, δηλ. ή ταυτότητα, έρχεται νά προσδιορίση κάθε 
όντική σχέση κι’ έτσι νά άναδυθή, άντίστοιχα πρός τήν όντική πλευρά τής άνα
φοράς, ή συνειδησιακή πλευρά. Δίπλα στήν πρώτη άναφορά, τήν όντική, άνοί- 
γεται μιά δεύτερη άναφορά, ή συνειδησιακή, ή όποια, συντιθέμενη μέ τήν προη
γούμενη, δίνει τήν όντολογική ή ύποστασιακή άναφορά.

Σχηματικά ή άναφορά έξελίσσεται ώς έξής:
α) τίθεται ή όντική άναφορά τοΰ έγώ στο έτερο,
β) άνοίγεται μιά άλλη άναφορά, ή άναφορά τοΰ έγώ, πού έγινε έαυτός, 

στήν άναφορά «α»' Ή άναφορά αύτή είναι συνειδησιακή πλευρά τής 
άναφοράς,

γ) τέλος γίνεται μιά άλλη άναφορά, ή «γ», ή όποια συναιρεί τήν «α» καί 
τή, «β».

Αύτή ή τελευταία άναφορά είναι ή όντολογική ή ύποστασιακή άναφορά’ 
είναι όντολογική γιατί άκριβώς συναιρεί τό ον (τήν όντική άναφορά) καί τό 
λόγο (τήν συνειδησιακή άναφορά;). Ή «γ» άναφορά είναι ή άναφορά στό είναι, 
οχι όμως σάν πρός βουβό ξένο ον ή είναι άλλά πρός τό δικό μας ον ή είναι, 
όπως τουτο^ συνειδητοποιείται στήν άναφορά «β». Γι’ αύτό τό είναι τοΰτο μπο
ρούμε νά τό χαρακτηρίσωμε σάν τό είναι ΔΙΑ τόν άνθρωπο.

Μέ αύτά πού άναφέραμε γιά τό είναι καί τό μή - είναι δέν έξαντλοΰμε τό 
θέμα τοΰ είναι καί τοΰ μή - είναι έν σχέσει πρός τήν άνθρώπινη ύπόσταση. 
Αύτά, τό είναι δηλ. καί τό μή - είναι, γιά νά ιδωθούν κάπως ώλοκληρωμένα 
πρέπει νά άναζητηθοΰν καί έν σχέσει πρός τές διαστάσεις τής άνθρώπινης ύπο
στάσεως καί έν σχέσει πρός τή θέση τοΰ άνθρώπου στόν κόσμο.

’Άς συνοψίσωμε: ή άνθρώπινη ύπόσταση, άπό τής άπόψεως τής άναφοράς, 
παρουσιάζεται σάν συγκροτούμενη άπό ποικίλες άναφορές, οί όποιες συνειδη
τοποιούνται καί γίνονται διάφορες μορφές συνειδήσεως, μέσα στές όποιες ό 
άνθρωπος βιώνει τό είναι ή σέ περίπτωση χαλασμού τό μή - είναι. Τό είναι, τό 
όποιο μπορούμε νά όνομάσωμε είναι ΔΙΑ τόν άνθρωπο, βιώνει ό άνθρωπος 
σάν άνήκειν ή μέθεξη, σάν ταυτότητα, ένότητα καί μονιμότητα, ένώ τό μή - είναι 
ΔΙΑ τόν άνθρωπον τό βιώνει σάν τό κενό, σάν τόν χωρισμό ή σάν τό μή - άνή
κειν καί σάν άπαξίωση ή άρνηση έαυτοΰ. Στή μελέτη μας είδαμε μερικές 
άναφορές καί τις συνηρτημένες πρός αύτές συνειδήσεις’ μένουν άκόμη πολλά 
σημεία γιά έπισήμανση κι’ άνάπτυξη.

I. Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ

ΠΑΤΛΟΤ ΚΡΙΝΑΙΟΤ

Η ΑΣΥΛΛΟΓΙΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ

Ή Αιωνιότητα περιγράφει τήν δόξα της 
σ’ ένα λουλούδι μυρτιάς, σ’ ένα βρύο, σ’ ένα κοχύλι, 
στό λοφίο τοΰ πρωϊνοΰ σκορδαλοΰ.
Ή άσυλλόγιστη μικρή ματαιότητα 
φοράει φτερά παγωνιού, συργιανά σάν θαλασσινή σουσουράδα, 
πολεμάει νά δολιευθή μέ δυό κληματίδες φωτιά τό προαιώνιο χιόνι...

ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΗΑ1ΟΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μέ τήν έκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 τέθηκε επίσημα γιά συζήτηση 
τό πρόβλημα τής άλλαγής του αναλυτικού προγράμματος γιά νά έκσυγχρο- 
νιστή ή παιδεία τής Ελλάδας. Τό ίδιο θέμα συζητήθηκε — κι’ έξακολουθεί νά 
συζητήται — πολύ καί στόν ιδιωτικό τομέα μέ σύνεση καί συντηρητισμό κι’ 
αίσθηση εύθύνης άπό πολλούς, μέ ριζοσπαστικότητα κι’ έλαφρότητα καί ύστε- 
ροβουλίαν άπό άλλους. Τό γεγονός αύτό τό είδαν άλλοι σάν εύκαιρία γιά νά 
προωθήσουν κάτω άπό τόν μανδύα του φιλοπρόοδου κι’ άλλους δικούς τους 
σκοπούς. Γενική πάντως διαπίστωση είναι ή άνάγκη κάποιας άλλαγής. Τό 
πρόβλημα δμως είναι, άλλαγή τίνος καί σέ τί;

"Οταν άκούη κανένας αύτές τις συζητήσεις άντιλαμβάνεται δτι μέ τόν δρον 
άλλαγές, μεταρρύθμιση ή τόν πιό έλκυστικόν έκσυγχρονισμός έννοείται ΐό 
έξοπλισμός τών νέων μέ τέτοιου είδους γνώσεις καί μέ τέτοιον τρόπον, πού ν’ 
άνταποκρίνωνται εύκολώτερα στις άμεσες άπαιτήσεις τής έποχής μας δηλ. ή 
μετάδοση άπό τά σχολεία τέτοιων γνώσεων πού νά τούς διευκολύνουν στό νά 
σπουδάσουν μιάν άπό τις φυσικές έπιστήμες, πού τόσον πολύ έχουν άναπτυχθή 
στήν έποχή μας καί πού έχουν τόσο μεγάλη «πέραση» ή στό νά άσκήσουν ένα 
άπό τά έπαγγέλματα πού επίσης είναι πολύ άναγκαΐα καί πού κυρίως άπο- 
δίδουν πολλά χρήματα, ένώ χρειάζονται δχι πολύν κόπον. ’Απαιτούν, μέ άλλους 
λόγους οί νέοι κι’ οί γονείς τους — καί μαζί μ’ αύτούς κι’ έκεΐνοι πού δέν τούς 
ένδιαφέρει αύτό τό θέμα — συγκεκριμένες καί, όπως τις όνομάζουν πρακτικές, 
χρήσιμες γνώσεις. Στόχος δηλ. του σχολείου άνωτέρου καί κατωτέρου δέν 
τίθεται άλλος, άπό τήν έπαγγελματική κατάρτιση.

Τά πάντα τείνουν νά μετρουνται καί ν’ άξιολογουνται άνάλογα μέ τήν 
άναγκαιότητα καί τήν προσφορά τους, άπό τόν τρόπο πού έξυπηρετουν τήν 
ύλικήν ζωήν καί τήν δυνατότητα τής χρησιμοποίησής τους έτσι πού ν’ άποδίδουν 
κέρδος, δηλ. χρησιμοθηρικά. Αύτό τό πνεύμα είναι διάχυτο στήν έποχή μας, 
όφείλεται δέ στήν καταπληκτικήν πρόοδο τών φυσικών έπιστημών καί τής τε
χνικής, στήν δημιουργία νέων έπαγγελμάτων — περιωπής, δπως θεωρούνται — 
στήν ύπερβολική σημασίαν πού δόθηκε στις οικονομικές άξιες, άπό τήν ύπαρξη 
τόσο πολλών ύλικών άγαθών πού μπορεί ν’ άποκτηθουν μέ χρήματα, στις 
προκλήσεις πού δέχεται καθημερινά ό άνθρωπος άπό τό περιβάλλον του καί 
στις άπίθανες προοπτικές πού έπαγγέλλεται γενικά ή πρόοδος. Είναι σαφές 
δηλ. δτι τόσον στήν ζωήν δσο καί στήν παιδείαν οί νέες αύτές άξιες — οικονο
μικές, βιολογικές, έπιστημονικές — έκέρδισαν έδαφος είς βάρος τών πνευμα
τικών άξιών δηλ. εκείνων πού άναφέρονται στον ίδιο τόν άνθρωπο, στήν 
πνευματικήν του ύπόσταση κΓ δχι στόν κόσμο τών άντικειμένων.

Οί πνευματικές άξιες βρίσκονται σήμερα σέ μειονεκτική θέση, γιατί δέν 
άποδίδουν τό άμεσα χρήσιμο, τό ώφέλιμο, τό κέρδος — τί θά κερδίση ένας 
έπειδή θά διαβάση π.χ. τόν "Ομηρο; — τήν άνεση στήν ύλική ζωή, πράγματα 
πού μέχρι μανίας έχουν κυριεύσει τόν άνθρωπο. Γι’ αύτό κι’ άπό τήν έκπαι- 
δευτική μεταρρύθμιση ζητείται περισσότερον τό χρήσιμο, τό πρακτικό, τό έξώ- 
φθαλμα ώφέλιμο, πού τό παρέχουν τά μαθηματικά, οί φυσικές έπιστήμες, τά 
έμπορικά, ή τεχνική έκπαίδευση, ένώ καταπολεμείται τό παλαιό, τό άχρηστο 
— δπως θεωρείται — ή άνθρωπιστική μόρφωση, πού έκπροσωπείται κυρίως άπό 
τις κλασσικές σπουδές. Γιά τόν σημερινόν άνθρωπο μπορεί κανείς νά πή πώς 
δόθηκε στήν τεχνική, δπως ό Faust δόθηκε στήν μαγεία, γιατί πίστευε πώς 
θά τού λύση δλα του τά προβλήματα, χωρίς δμως τελικά νά ίκανοποιηθή, γιατί 
αύτή ή ικανοποίηση δέν έξαρτάται άπό έξωτερικά δεδομένα άλλά είναι μύχια 
άπαίτηση τής ψυχής τού άνθρώπου. Καί παρ’ δλην τήν παντοδυναμίαν καί αύτο- 
δυναμίαν του Faust τελικά μόνον ή θεία χάρις τόν έσωσε άπό τήν τέλεια 
καταστροφή.

Μέ αύτήν τήν εισαγωγή, θέλησα νά δείξω, γιατί διάλεξα αύτό τό θέμα γιά 
τήν σημερινήν όμιλίαν, πού τό θεωρώ δχι μόνον σημαντικό καί έπίκαιρο άλλά 
καί άμεσα μέσα στό πνεύμα τής γιορτής τών Τριών ‘Ιεραρχών. Πρέπει νά πώ 
άπά τήν άρχή — καί θά έπανέλθω — πώς μέ τόν δρον άνθρωπιστική παιδεία 
έννοώ καί τήν χριστιανικήν άγωγήν — όσο κι’ άν κάποτε τά δύο αύτά δέν είχαν 
άγαθές σχέσεις — γιατί, έκτος άπό τό δτι σέ εύρύτερη έννοια άνθρωπιστική 
μόρφωση δέν νοείται χωρίς τό χριστιανισμό — τουλάχιστον γιά μάς τούς 'Έλ
ληνες — καί οί τρεις Μεγάλοι ‘Ιεράρχες έμελέτησαν τά κλασσικά γράμματα 
καί τά σύστηναν στούς νέους, σέ μιά έποχή μάλιστα πού αύτό έθεωρείτο έπι- 
κίνδυνος νεωτερισμός.

Τό έργον τού Μεγάλου Βασιλείου «Πρός τούς νέους πώς άν έξ Ελληνικών 
ώφελούντο γραμμάτων» έπανεκδόθηκε μεταξύ 1459—1500 είκοσι φορές, πράγμα 
πού, μέ τήν σημερινήν όρολογίαν, άποτελεί ρεκόρ. Τόν συγκερασμόν Ελληνι
σμού καί Χριστιανισμού τόν έπιδίωξε παλαιότερα ό Άπ. Παύλος καί στή, Δύση 
ό ‘Ιερός Αύγουστίνος. Τά Ελληνοχριστιανικά δέ ’ιδεώδη άποτελουν δχι μόνον 
τόν στόχον τής παιδείας μας άλλά καί τις βάσεις τού Εύρωπαϊκού πολιτισμού. 
Πέρα άπό τό δτι ό Ελληνισμός είναι άνθρωποκεντρικός ό δέ χριστιανισμός 
θεοκεντρικός, ύπάρχει μέχρι τίνος ταυτότητα έπιδιώξεων, είναι ή φροντίδα 
τους γιά τόν άνθρωπο. Μπορούμε άκόμα νά έχουμε ύπ’ δψιν μας τήν άποτυ- 
χίαν τής προσπάθειας τού Nietzsche νά δημιουργήση άνθρωπισμόν χωρίς τήν 
έννοιαν τού θεού.

"Υστερα άπ’ αύτή τήν άναγκαία παρέκβαση καί πριν προχωρήσουμε, 
πρέπει νά διευκρινίσουμε τήν έννοιαν άνθρωπιστική μόρφωση καί στήν συνέχεια 
νά έξετάσουμε ποιές είναι οί ιδιαίτερες συνθήκες τού 20ού αί., τής έποχής δηλ. 
τής τεχνικής προόδου, πού κάμνουν τήν συνέχιση παροχής αύτής τής μόρφωσης 
προβληματική.

’Αντί άνθρωπισμός καί άνθρωπιστική μόρφωση μπορούμε νά χρησιμοποιή
σουμε τόν δρον ούμανισμός ή κλασσικά γράμματα, άν καί ό δεύτερος είναι 
κάπως στενότερος. Ό δρος ούμανισμός, humanismus έχρησιμοποιήθηκε άπό 
τούς Ρωμαίους (άπό τό humanus = άνθρώπινος, άπό τό homo = άνθρωπος) 
ώς studia humaniora, προήλθεν δμως άπό τούς ‘Έλληνες. Πρώτος τόν χρη
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σιμοποιεί ό Διογένης Λαέρτιος γιά τον φιλόσοφον ’Αρίστιππον τόν Κυρηναίον*  
«άμεινον έφη (’Αρίστιππος) έπαίτην ή άπαίδευτον είναι*  οί μεν γάρ χρημάτων 
οί δ’ ανθρωπισμού δέονται». Σίν κίνηση έκδηλώθηκε σέ διάφορες έποχές σέ 
μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση. ’Έχουμε τόν άνθρωπισμό τών Ρωμαίων, 
έκείνον τής αναγέννησης, τόν λεγόμενον νεοανθρωπισμόν καί τόν τρίτον ανθρω
πισμό. Σ’ όλες αύτές τις περιπτώσεις μπορεί νά ύπάρχουν κάποιες διαφορές 
κυρίως στά μέσα, ή ουσία δμως του σκοπού καί τών έπιδιώξεων είναι ή αύτή, 
πάντως έδώ δέν είναι σκοπός μας ή έξέταση αύτοΟ τοΰ θέματος.

Σάν ιστορικό φαινόμενο δμως είναι άξιον κάθε προσοχής. Τήν έπίδραση 
τών Ελλήνων πάνω στούς Ρωμαίους άπό τήν άποψη του πολιτισμού — άν καί 
έκείνοι ήταν υλικά πιό πλούσιοι καί στρατιωτικά πιό ισχυροί — έκφράζουν 
οί στίχοι :

Ό ίδιος θρίαμβος του Ελληνικού πνεύματος έπαναλήφθηκε τόν καιρό τής 
’Αναγέννησης, οπότε οί αρχαίοι 'Έλληνες έκυρίευσαν πνευματικά τήν Εύρώπην 
μέ τούς 'Έλληνες λογίους πού κατάφυγαν στήν Δύση μετά τήν πτώση τής 
Κωνσταντινούπολης. Κατά τήν έποχήν αύτήν καί τά χρόνια πού ακολούθησαν 
δέν ένοείτο μορφωμένος άνθρωπος πού νά μήν έγνώριζεν άρχαΐα Ελληνικά καί 
Λατινικά. Πραγματική μανία κυρίευσε τούς άνθρώπους γιά τις Ελληνικές 
σπουδές. Πολλοί άλλαξαν ονόματα, άρχοντες έδημιούργησαν συλλόγους καί 
σχολεία γιά τήν καλλιέργειαν του άρχαίου πνεύματος, άλλοι έγραφαν δπως 
οί αρχαίοι. Δέσμιοι δμως του περιοριστικού πνεύματος του Μεσαίωνα έμελέ- 
τησαν σχολαστικά τά κείμενα, δέν μπόρεσαν ν’ άποκαλύψουν δλο τό βάθος του 
Ελληνικού πολιτισμού, νά ζήσουν τήν Ελληνικήν άντίληψη γιά τόν άνθρωπο. 
Καρπός αύτου του πνεύματος μπορεί νά θεωρηθή ή διδασκαλία γιά τό φυσικό 
δίκαιο του Hugo Grotius, ή προσωπική έλευθερία — τό habeas corpus — καί 
οί διάφορες διακηρύξεις τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τό ζήτημα τών άνθρωπιστικών σπουδών — όχι τόσον τά κείμενα δσον τό 
πνεύμα του ανθρωπισμού — ξαναπαρουσιάστηκε στήν Γερμανία τόν 18ον-19ον 
αί., μέ τούς κλασσικούς Herder, Goethe, Schiller καί πρό παντός τόν 
Winckelmann καί Humboldt. Είναι πέρα άπό κάθε φαντασίαν 6 θαυμασμός 
καί ή πίστη τών κορυφών του Γερμανικού πνεύματος πρός τόν Ελληνικόν 
πολιτισμόν τών κλασσικών χρόνων. Στόν αιώνα μας γίνεται λόγος γιά τόν 
τρίτον άνθρωπισμόν, ιδρυτής του οποίου θεωρείται ό μαθητής καί μετέπειτα 
διάδοχος του μεγάλου φιλολόγου Willamowitz, Γερμανός καθηγητής Werner 
Jaeger πού πέθανε τά τελευταία χρόνια στήν ’Αμερική. Τό μνημειώδες έργο 
του «Παιδεία» είναι ίσως τό σημαντικώτερο έργο πού παρακολουθεί κι’ έκθέτει 
σ’ δλες τις φάσεις της τήν μορφωτική καί παιδευτική προσφορά τών Ελλήνων. 
Γενικά σάν δύναμη πνευματική - ήθική οί 'Έλληνες δέν απούσιασαν άπό καμμιά 
κρίσιμη στιγμή τής ανθρωπότητας. Κι’ ή παρουσία αύτή δημιουργούσε ιστορία.

Ποιος είναι δμως ό σκοπός τής ανθρωπιστικής παιδείας; Τί έπιδίωξαν οί 
παλαιοί καί τί έπιδιώκουν μ’ αύτήν οί σημερινοί θιασώτες της; Τό νόημα καί 
οί σκοποί της γενικά είναι ύπερχρονικοί άσχετα άπό τό πότε καί που παρου
σιάζεται. Πιστεύει κατ’ άρχήν πώς ό άνθρωπος είναι κάτι πέραν άπό τήν ύλην 
καί, άκόμη καί τό πνεύμα, δτι έχει έσωτερικόν ψυχικόν κόσμον, δτι αύτός |5 
κόσμος είναι πολυτιμότατος καί συνεπώς χρειάζεται ίδιαίτερην φροντίδα. ’Επι
διώκει συνεπώς τήν μόρφωση τοΰ έσωτερικοΰ άνθρώπου, τήν ψυχική του καλ

λιέργεια, τήν ανάπτυξη τής νόησης, τοΰ συναισθήματος, τής βούλησης, τήν 
ήθική τελειοποίηση καί τήν αισθητική καλλιέργεια. Γενικά τήν έσωτερική του 
τελειοποίηση καί ολοκλήρωση, ώστε νά γίνη τέλειος άνθρωπος, «άγαθός», νά 
γίνη ό «χαρίεις» άνθρωπος τοΰ Μενάνδρου.

Ό άνθρωπος γιά τήν κοινωνία είναι αυτοσκοπός, πέραν δμως τούτου είναι 
ύπερβατικότητα, τείνει πρός τό θειον, πρός τις ιδέες κατά τόν Πλάτωνα. Νο
σταλγεί ή ψυχή τόν θεό της ή τόν κόσμο τόν ιδεατό, δπου δικαιωματικά 
ανήκει. Ό άνθρωπισμός προσπαθεί καί αύτήν τήν πλευράν τοΰ άνθρώπου νά 
έξυπηρετήση, αλλά έδώ ακριβώς χρειάζεται τήν βοήθεια τοΰ χριστιανισμού. 
Υπάρχει μάλιστα καί ειδική μορφή τοΰ άνθρωπισμοΰ, ό χριστιανικός ανθρω
πισμός. Ό χριστιανισμός δίνει τήν δυνατότητα γιά μιά συνεχή τελειοποίηση, 
μιά στό άπειρον καί έπ’ άπειρον ανάπτυξη τών εσωτερικών ικανοτήτων καί 
τάσεων τοΰ άνθρώπου, γιατί αύτός γεννάται δυνάμει μόνον άνθρωπος.

Τήν χαρακτηριστικότερη εικόνα γιά τόν σκοπό τής παιδείας άποτελεί ή 
«αλληγορία τοΰ σπηλαίου» στήν Πολιτεία τοΰ Πλάτωνα. Ό άνθρωπος είναι 
δεσμώτης μέσα σ’ ένα σκοτεινό σπήλαιο μέ τά νώτα γυρισμένα πρός τήν είσοδο, 
έτσι ώστε τις σκιές τών άντικειμένων πού δημιουργεί στό έσωτερικό τοΰ σπη
λαίου ή άνταύγεια τής φωτιάς πού άνάβει πίσω τους νά τις έκλαμβάνη σάν 
τά πραγματικά άντικείμενα. Σκοπός τής παιδείας είναι ή έξαγωγή τοΰ 
άνθρώπου άπό τό σπήλαιο, ή άνοδός του στόν κόσμον, ή γνωριμία τών πραγ
ματικών δντων, ή στροφή του πρός τό φώς τοΰ ήλιου — ποδναι ό κόσμος τών 
ιδεών — «δπερ έν τή ψυχή γενόμενον αύτό έαυτό ήδη τρέφει». Είναι δηλ. ή 
στροφή άπό τό σκοτάδι πρός τό φώς, ή γνώση τής αλήθειας πού θά τόν έλευ- 
θερώση άπό τις προηγούμενες πλάνες.

Είναι μέ άλλα λόγια ή μέριμνα, έπιμέλεια καί θεραπεία τής ψυχής ώστε 
νά οίκειωθή ορισμένα ιδανικά, άρχές πού ισχύουν αιώνια, άφοΰ σέ τέτοιες 
άρχές ήταν καί ή προηγούμενη κατοικία της. Είναι πολύ παλαιά ή άντίληψη 
πώς ή ψυχή χρειάζεται καλλιέργειαν, άσκηση γιά νά εύτυχήση ό άνθρωπος. 
Αυτή τήν έγνοια τήν έκαμαν οί 'Έλληνες αντικείμενο τής παιδείας τους, τής 
πολιτικής τους ζωής σέ σημείο πού ή Ελληνική παιδεία ν’ άποτελέση γνώ
ρισμα ισχυρότατο — πιό ισχυρό άκόμα κι’ άπ’ τό φυλετικό — πού νά χωρίζη 
τούς άνθρώπους σέ ‘Έλληνες καί βαρβάρους. Αύτό άκριβώς είναι πού θέλει 
νά πή ό ’Αθηναίος ρήτορας ’Ισοκράτης άπό τό 380 π.Χ. ήδη στόν περίφημο 
«Πανηγυρικό» του μέ τή φράση δτι πρέπει νά καλούμε «‘Έλληνας μάλλον.. . 
τούς τής παιδεύσεως τής ήμετέρας ή τούς τής κοινής φύσεως μετέχοντας». 
Ύπ’ αύτό τό πνεύμα πρέπει νά κατανοήσουμε καί τήν παρεξηγημένη σκέψη δτι 
«πας μή 'Έλλην βάρβαρος» πού διαφορετικά θάταν αντίθετη μέ τό πνεύμα 
τοΰ άνθρωπισμοΰ. Βάρβαρος είναι έκείνος πού δέν μιλά Ελληνικά καί πού 
δέν έχει έπιδράσει πάνω του ή Ελληνική παιδεία.

’Αλλού ό Πλάτων χαρακτηρίζει τήν παιδείαν ώς τό «έαυτόν πλάττειν» κατά 
δέ τόν Κικέρωνα είναι «cultura animi», είναι καλλιέργεια τής ψυχής, πού δέν 
ύπάρχει τίποτε πολυτιμότερο της στόν κόσμο, «ψυχής παίδευσις, ής ούτε άνθρώ- 
ποις ούτε θεοίς τή άληθεία τιμιώτερον ούτε έστιν ούτε ποτέ έσται» (Φαιδρός 
241C). Ό άνθρωπος έχει τήν τάση, τήν Ικανότητα καί είναι έπιδεκτικός γιά 
μιά τέτοια μόρφωση καί καλλιέργεια. ’Άς θυμηθούμε τήν φράση τού Ηρά
κλειτου «έδιξησάμην έμαυτόν» ή τού Σοφοκλή «πολλά τά δεινά κούδέν άν- 
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θρώπου δεινότερον πέλει». ’Ακριβώς γι’ αύτό τόν λόγο — γιά τις δυνατότητες 
πού έχει ό άνθρωπος — ό άνθρωπος πού δέν παίρνει τήν παιδείαν πού θά τόν 
όδηγήση σ’ αύτή τήν ήμέρωση, ποδναι καί προορισμός του, χαρακτηρίζεται 
άπό τόν Πλάτωνα ώς «άγριώτατον όπόσα φύει ή γη».

Συνοψίζοντας λέγω ότι τόν σκοπόν τής παιδείας στούς αρχαίους "Ελληνες, 
πού είναι καί ό σκοπός τής σημερινής ανθρωπιστικής παιδείας, τόν έ'χομεν εις 
ενα απόσπασμα — ερώτηση του Σωκράτη στον θεαίτητο: «Τί δέ ποτ’ έστίν 
άνθρωπος καί τί τή τοιαύτη φύσει προσήκει διάφορον τών άλλων ποιειν ή 
πάσχειν». Ειδικά δέ γιά τήν θέση αύτου του άνθρώπου μέσα στήν πολιτεία 
μας λέγει στήν «Πολιτεία» : «τό γενέσθαι πολίτην τέλειον άρχεσθαι δέ καί 
άρχειν μετά δίκης έπιστάμενον». Γιατί πρέπει νά λεχθή καί τούτο, πώς ή καλ
λιέργεια τής ψυχής καί ή μόρφωση — δπως θά λέγαμε σήμερα — σέ προσω
πικότητα δέν όδηγει καθόλου στήν άτομοκρατία. Δέν είναι ό άνθρωπος ούτε 
άπολις ούτε κοσμοπολίτης άλλά πολίτης, σύν - πολίτης’ ό άνθρωπισμός είναι 
διαλεκτική σχέση δέν είναι αύτοσυγκέντρωση ούτε άπομόνωση. "Οσοι λοιπόν 
είναι μορφωμένοι μέ αύτόν τόν τρόπον είναι «τωόντι πλούσιοι δχι σέ χρυσάφι 
άλλά σέ κείνο πού πρέπει νάναι πλούσιος ό εύδαίμων, ζωή άγαθή καί συνετή».

Η καλλιέργεια τής ψυχής, ή άρμονική συμ - βίωση στήν Πολιτεία ή έκτί- 
μηση τού άλλου άνθρώπου πού προέρχεται άπό έλευθερία ταυτόχρονα (θεμε
λιώνει τήν έλευθερία έσωτερική κι’ έξωτερική σάν στοιχείο άπαραίτητο τής 
άτομικής καί πολιτικής ζωής. Ή έλευθερία στούς "Ελληνες δέν ήταν μόνο ή 
δυνατότητα έκλογής τού τρόπου ζωής των άλλά καί προϋπόθεση κάθε πνευ
ματικής δραστηριότητας. Είναι μιά διάσταση άπαραίτητη τού πνευματικού 
χώρου. Είναι ή έλευθερία πού χρησιμοποιήθηκε δχι γιά τήν άρνηση τών άξιών 
άλλά γιά τήν δημιουργία καί τήν κατάφασή τους. Είναι ή έλευθερία πού έπι- 
τρέπει στό πνεύμα νά έπιβληθή στήν ύλη καί νά άρνηθή τήν ιόποιασδήποτε 
μορφής βία. Είναι ή έλευθερία πού θέτει τή φρόνηση κυρίαρχον πάνω στά 
πάθη, ή έλευθερία προϋπόθεση τής εύδαιμονίας. ‘Η έλευθερία άκόμη πού συνει
δητοποιεί στόν άνθρωπο τήν άνάγκην αύτοπεριορισμού του. Είναι ή έλευθερία 
τέλος πού έπιβάλλει στό Σωκράτη — άκριβώς έπειδή έχει τό δικαίωμα έκλογής 
— νά παραμείνη στή φυλακή καί νά ύποστή αύτό πού τού έπέβαλαν οί νόμοι 
καί οί άρχοντες τής πολιτείας, έστω κι’ άν είναι τέλεια πεπεισμένος γιά τήν 
άθωότητά του. Αύτή ή έννοια τής έλευθερίας φτάνει σάν μήνυμα σ’ δλες τις 
έποχές, προπαντός δταν ό άνθρωπος κινδυνεύη νά χάση τήν έλευθερία του, 
θά ίσχύη δέ πάντα δσο ό άνθρωπος θά έχη κάποιαν άξίαν.

Η τάση τού άνθρώπου πρός ψυχικήν καλλιέργειαν, πρός άνοδον ψυχικήν, 
ήθικήν καί πνευματικήν, τό πάθος γιά τήν έλευθερία, είναι έμφυτη, αύτή Ιόδηγεί 
στήν έρευνα, τή δημιουργικότητα, τήν αύτοοικοδόμηση καί γι’ αύτό μπορούμε 
προκαταβολικά νά πούμε πώς ή άνθρωπιστική παιδεία είναι χρήσιμη καί 
άναγκαία μέσα σέ όποιεσδήποτε κοινωνικοπολιτικές καί πολιτιστικές συνθήκες. 
Δέν είναι βιολογικοί λόγοι ούτε άνάγκες βιοτικές πού κάμνουν τόν άνθρωπον 
νά μή ήσυχάζη ποτέ, νά μή ικανοποιείται έσωτερικά. Ό μόχθος τής πνευματικής 
έργασίας, τό πάθος γιά τελειότητα, ή θυσία στήν έρευνα δέν άναλαμβάνονται 
άπό έξωτερικές άνάγκες. ’Άν ήταν έτσι, θάπρεπε νά ύπήρχαν άνθρωποι πού 
κάποτε θά σταματούσαν τόν πνευματικόν άγώνα ή νά έχαναν τήν έφεση πρός 
αύτόν. * ΟΓερμανός φιλόσοφος καί παιδαγωγός Ed. Spranger θεωρεί αύτήν 
τήν τάση σάν τό βασικώτερο γνώρισμα τού άνθρώπου. «Τό δτι 'ό' άνθρωπος 

δέν ικανοποιείται μέ τόν κόσμον του, είναι έκείνο πού τόν διακρίνει άπό δλα 
τά όντα πού γνωρίζομεν». ’Έχει δηλ. πόθον, θέληση γιά μόρφωση — δχι μόνο 
γιά γνώσεις.

Αύτή άκριβώς τήν τάση έρχεται νά κατευθύνη ύπεύθυνα ή άνθρωπιστική 
μόρφωση. Άπό αύτήτήν κατεύθυνση έξαρτάται τό πνευματικό μέλλον τής 
άνθρωπότητας. 'Ιστορικά αύτή τήν τάση πρός άνοδο τήν βλέπουμε στήν Πολι
τεία τού Πλάτωνα, στήν Civitas Dei τού Αύγουστίνου, στόν ύπεράνθρωπον 
τού Nietzsche, στόν Faust σάν κοσμοείδωλο τού Goethe, στόν κάθε άνθρωπο 
μέ τις έσωτερικές του άνησυχίες καί τήν προσπάθειάν του νά τις λύση, στις 
διάφορες ιδεολογίες πού συγκρούονται μεταξύ τους στόν κόσμο.

Γίνεται άντιληπτόν επομένως πώς ό άνθρωπος έχει μιά τάση πρός τήν 
τελειοποίηση καί ή άνθρωπιστική παιδεία έχει σκοπόν νά τήν άναπτύξη κατά 
τρόπον θετικόν καί ύγιή. Σκοπός δέν είναι ή μετάδοση γνώσεων, παρ’ δλον 
πού κατά τήν πορεία της μεταδίδει καί πολλές γνώσεις, ιδίως σήμερα σάν 
ιστορία, φιλοσοφία, ρητορική, ποίηση, πρότυπα ζωής άπό τή λογοτεχνία, σάν 
τέχνη, ιδέες άκόμη προβλήματα π.χ. στις τραγωδίες. Σκοπός δέν είναι τά κεί
μενα ούτε ή γλώσσα — δπως άπό ύπερβολικό ζήλο ή άπό παρεξήγηση ύπο- 
στηρίχτηκε κι’ έπιδιώκτηκε σέ άλλες έποχές ή μπορεί καί σήμερα νά ύποστη- 
ρίζεται — άπό λίγους, εύτυχώς — κι’ αύτό πρέπει νά τό έχουν ύπ’ όψη τους κι’ 
έκεϊνοι πού διδάσκουν κι’ έκείνοι πού μαθαίνουν, χωρίς αύτό βέβαια νά μάς 
άπαλλάση άπό τήν ύποχρέωση μιας καλής καί, κατά τό δυνατόν, άμεσης 
γνωριμίας μέ τά κείμενα ή άλλα κλασσικά δημιουργήματα τής τέχνης.

Ή φιλολογική έρευνα τού κειμένου γλωσσικά, πραγματολογικά καί πολι
τιστικά είναι άναγκαία μέχρι τού σημείου πού θά μάς κάμη προσιτό τό κείμενο 
νά τό ερμηνεύσουμε, νά τό χαροΰμε καί πρό παντός νά τό ζήσουμε. Ή πραγ
ματική βίωση τού κειμένου καί ή άνθρωπιστική του έπίδραση θά έρθη μετά 
άπ’ αύτές τις προϋποθέσεις. Τότε ό μελετητής, άν είναι καί καλοπροαίρετος, 
άν έχη τήν καρδιά του καί τό πνεύμα άνοικτά, θά δεχτή τά ύπερατομικά καί 
ύπερχρονικά μηνύματα τού δημιουργού τού έργου τέχνης, θά ζήση τότε τό 
ώραίο, τό μεγάλο, τό ύψηλό, τό ηθικό, τό αιώνιο κι’ δσο πιό πολύ τό ζή τόσο 
θά έξυψώνεται, τόσο θά στέκεται πιό κοντά στόν πραγματικό δημιουργό, θά 
μπορή νά γίνη κι’ ό ίδιος φορέας αύτών τών μηνυμάτων, τότε θά όλοκληρωθή 
τό έργον τής παιδείας. Τότε θά πραγματοποιηθή — κατά τόν σεβαστόν μου 
καθηγητήν κ. Κ. Βουρβέρην — τό αίτημα «άπό τού άνθρωπισμού τών βιβλίων 
καί τών λογίων εις τόν άνθρωπισμόν τού λαού καί τής ζωής». Ό ύγιής δηλ. 
άνθρωπισμός κατά τόν ίδιον κ. Βουρβέρην «δέν είναι ιστορία καί γνώσις καί 
μάθησις περί τών Αρχαίων καί χάριν αύτών, άλλά μόρφωσις διά τών Αρχαίων 
χάριν τού συγχρόνου πολιτισμού καί τής συγχρόνου ζωής».

Μέ τον δρον δέ κείμενα δέν πρέπει νά έννοούμεν μόνον τά άρχαία Ελλη
νικά ή Λατινικά άλλά έπί πλέον τά μεταγενέστερα ή σύγχρονα κλασσικά 
έργα, δσα έχουν τήν δύναμη καί τόν σκοπό νά έξυψώσουν τόν (άνθρωπο, δσα 
γράφτηκαν πάνω στις ίδιες βάσεις καί μέ τις ίδιες άρχές, δσα παρουσιάζουν 
τόν άνθρωπο στις μεγάλες στιγμές τής ζωής του, ν’ άγωνίζεται μέσα σέ αιώνια 
πανανθρώπινα προβλήματα. Δέν πρέπει νά ξεχνούμε ούτε νά ύποτιμούμε τήν 
τεράστια συμβολή μεγάλων έργων τέχνης καθώς καί τις μεγάλες μορφές τής 
άνθρωπότητας. Κλασσικά κείμενα είναι π.χ. ή θεία Κωμωδία καί Ιό Faust,
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έργα τέχνης ό Παρθενώνας, οί πίνακες του Ντά-Βίντσι, ή 'Αγία Σοφία καί 
προσωπικότητες πρότυπα ό ’Αριστείδης, οί μάρτυρες τοΰ χριστιανισμού καί 
τών αγώνων γιά τήν Ελευθερία, ό A. Schweitzer κ.ά. Καί τό άλλο μεγάλο 
σκέλος τής άνθρωπιστικής παιδείας, ό χριστιανισμός.

Τώρα, άν ή ανθρωπιστική παιδεία έπιδιώκη αύτό πού είδαμε δηλ. τήν 
διαμόρφωση του άνθρώπου σέ πραγματικόν ’Άνθρωπον μέ τήν έπίδραση τών 
Ελληνικών ή καλύτερα τών Ελληνοχριστιανικών ’ιδανικών, τήν όλοκλήρωση 
τής προσωπικότητάς του γιά τό καλόν τοΰ ίδιου, τής κοινωνίας, τής ανθρω
πότητας, — που έτσι είναι — τότε τί είναι έκείνο πού άλλαξε σήμερα, ώστε νά 
τίθεται ύπό αμφισβήτηση ή άνάγκη καί ή προσφορά αύτής τής παιδείας, νά 
ύπάρχη πρόβλημα; Γιατί νά είναι διαφορετική ή θέση τών ανθρωπιστικών 
σπουδών στό σημερινό σχολείο, στήν σημερινή κοινωνία; Υπήρχε σ’ αυτή τήν 
παιδεία κάποιο λάθος πού τό ανακαλύψαμε σήμερα, μάς συνεπαίρνουν μήπως 
πρόσκεροι ένθουσιασμοί, άλλαξε ή φύση τοΰ άνθρώπου ή μήπως διαλέγουμε 
τόν εύκολο τρόπο ζωής;

Είναι γνωστόν δτι ή εποχή μας ονομάζεται έποχή τής τεχνικής προόδου 
ή τοΰ τεχνολογικού πολιτισμού ή τών φυσικών επιστημών ή ακόμη τών δια
στημικών πτήσεων. Είναι έπίσης σέ όλους αντιληπτές άμεσα ή έμμεσα οί τερά
στιες αλλαγές στόν τρόπο ζωής τοΰ άνθρώπου, οί αντινομίες, πράγμα πού 
όφείλεται στά άπειρα μέσα πού τόν εξυπηρετούν άλλά καί στούς κινδύνους 
πού τόν απειλούν. ’Έλυσε πολλά προβλήματα, ικανοποίησε πολλές ανάγκες 
του άλλ’ άπεκάλυψεν άλλα περισσότερα κΓ έδημιούργησε πολλαπλάσιες 
ανάγκες. ’Ηλεκτρισμός, ταχύτατα μέσα συγκοινωνίας, τέλεια μέσα έπικοινω- 
νίας, άνετη κατοικία, άσφάλεια άπό άσθένειες άλλά καί ζωή στις μεγαλου- 
πόλεις καί πυρηνικά όπλα. Ό άνθρωπος πρέπει νά είναι τέλεια οργανωμένος 
άλλά καί νά βιάζεται γιά νά προφτάση. Ό άνθρωπος διαθέτει πολύν χρόνον, 
άλλά ποτέ δέν προφτάνει. Οί άποστάσεις όσο μίκρυναν μέ τά μέσα συγκοι
νωνίας τόσο μεγάλωσαν μέ τό νά προσφέρωνται στόν καθένα δλα τά μέρη τοΰ 
κόσμου. Ό άνθρωπος βρίσκεται στό δρόμο γιά τούς άλλους πλανήτες. 'Η γή 
δσο μεγάλωσε μέ τά έπιτεύγματα τών κατοίκων της άλλο τόσο μίκρανε μέσα 
στό διάστημα καί στις δυνατότητες πού άνοιξε μπροστά του ό άνθρωπος. Ή 
διάρκεια τής ζωής τοΰ άνθρώπου είναι μηδαμινή μπροστά στή διάρκεια ένός 
μακρινού διαστημικού ταξιδιού. Σήμερα δέν ύπάρχει παρόν, ούτε καθεστη- 
κυία τάξη, ύπάρχη συνεχής άλλαγή, πορεία άσταμάτητη, μέλλον. 'Ύστερα 
είναι καί ή βιομηχανία, ή μηχανοποίηση τής έργασίας, ή αύξηση, άν θέλετε, 
ή άνησυχητική τοΰ πληθυσμού τής γής. Καί πόσα άλλα !

Μπροστά σ’ αύτές τις τεράστιες άλλαγές τού έξωτερικού κόσμου, γιά τις 
όποιες ό άνθρωπος δέν ήτο άκόμα τέλεια έτοιμος, γιατί δέν τις περίμενε τόσο 
ραγδαίες, βρίσκεται σέ κάποια σύγχιση καί προ παντός ό νέος. Μοιραία δλη 
αύτή ή κοσμογονία, ή προμηθεϊκή άναζήτηση άντανακλά μέ τις άπαιτήσεις της 
στά σχολεία. 'Η παιδεία έκεί πού ήταν άλλοτε παράγων σταθερότητας καί 
διατήρησης τών παραδομένων καλείται τώρα νά όδηγήση στήν άλλαγή, στήν 
άνανέωση. Τό σχολείο καλείται νά βγάζη άνθρώπους ικανούς ν’ άνταποκρί- 
νωνται στις άλλαγές καί στις νέες άπαιτήσεις. Τά έργοστάσια χρειάζονται 
ειδικευμένους εργάτες γιά ν’ αύξήσουν τήν παραγωγή τους — ιδανικό κΓ αύτό 
τού τεχνικού πολιτισμού — τά έργαστήρια ειδικούς έπιστήμονες μέ πολλές, 
πάρα πολλές γνώσεις σ’ ένα πολύ στενόν τομέα. Οί μέχρι σήμερα παρεχόμενες 

γνώσεις, κι’ δπου δέν είναι ξεπερασμένες — κΓ αύτό άποτελεί διαρκή άπειλήν 
— δέν έπαρκοΰν. Προκύπτει μιά άνάγκη έπανεξέτασης καί άξιολόγησης τών 
μαθημάτων, νέας έκλογής μέ περιορισμόν τοΰ παλαιού ή «άχρηστου» καί 
αύξηση τού νέου καί χρήσιμου. Σήμερα δσον ποτέ άλλοτε γίνεται λόγος γιά 
άχρηστες γνώσεις.

Οί νέοι ποτισμένοι μέ τήν μανίαν του εύκολου καί μεγάλου κέρδους, πού 
θά τούς έξασφαλίση περισσότερες άπολαύσεις — τά ύλικά άγαθά είναι άπειρα 
κι’ αύτά άποκτούνται μέ χρήματα — μαγεμένοι άπό τήν γοητείαν τής τεχνικής 
μέ τά καταπληκτικά της έπιτεύγματα, έπηρεασμένοι άπό τήν μονομερή έννοιαν 
τής έπιστήμης, πού τούς δίνει τό περιβάλλον, άπαιτοΰν τό συγκεκριμένο, τό 
σήμερα χρήσιμο καί άπαραίτητο. Λατρεύουν έπομένως τις φυσικές έπιστημες, 
τά λεγόμενα πρακτικά έπαγγέλματα κΓ έκείνα πού άποδίδουν μεγάλο κέρδος, 
θέλουν νά είναι σύγχρονοι. Ό κόσμος περιμένει τή λύση όλων τών προβλη
μάτων του άπό τις θετικές έπιστήμες. ’Έτσι διαγράφεται ή σημερινή πραγμα
τικότητα καί τήν πραγματικότητα κανένας δέν μπορεί νά τήν άρνηθή, όταν 
μάλιστα θέλη νά βοηθήση. 'Όποιος δμως πράγματι ένδιαφέρεται γιά τόν 
άνθρωπο μπορεί, χωρίς νά τήν άρνείται, νά σκεφτή καί νά βρή τρόπους νά 
τήν κατευθύνη κι’ όχι νά σύρεται άπ’ αύτήν.

Τίθεται δμως τώρα ένα νέο έρώτημα. 'Ωραία, ή σημερινή πραγματικότητα 
είναι ό τεχνικός πολιτισμός. Μπορεί δμως ό πολιτισμός αύτός μόνος του νά 
λύση δλα τά προβλήματα τού άνθρώπου; Μπορεί νά ίκανοποιήση τις άπαι- 
τήσεις καί άνάγκες τού άνθρώπου σάν ψυχοπνευματικου δντος; Μπορεί νά 
στείλη μηνύματα ώς τά μύχια τών ψυχών πού νά κατασιγάσουν τις κραυγές 
τους; "Η μήπως είναι μονομερής καί άφήνει αύτήν τήν πλευράν τοΰ άνθρώπου 
άκάλυπτην; Καί τότε πώς έχει τήν άπαίτηση νά πάρη τή θέση έκείνου τοΰ 
παλαιοΰ ή τοΰ νέου πού σκοπόν είχε κΓ έχει τήν φροντίδα αύτής τής πλευράς 
τοΰ άνθρώπου; Μιά σύντομη έξέταση θά δείξη πώς πράγματι αύτός ό κίνδυνος 
ύπάρχει. ; ■ , ;

Ή σημερινή τάση πρός τήν μόρφωση μόνο συγκαλυμμένα είναι τέτοια, 
είναι μάλλον τάση πρός τήν εύμάρεια, τήν υλική εύτυχία, τήν βελτίωση τών 
ύλικών δρων τής ζωής. Ό πολιτισμός τοΰ 20οΰ αί., δέν είναι πνευματικός πολύ, 
είναι μάλλον τεχνικός, διανοητικός, είναι πολιτισμός τοΰ περιβάλλοντος δχι 
τής ήθικής τελείωσης. Υπόσχεται βέβαια ή τεχνική πρόοδος νά κάμη τήν γήν 
ένα παράδεισον, ή έπιστήμη νά λύση δλα τά προβλήματα, θά είναι δμως μόνο 
ύλικός παράδεισος. Ούτε κι’ άν προσφέρη μιά ζωήν χωρίς κόπους, χωρίς 
έλλείψεις, μέ δυνατότητα έκπλήρωσης κάθε σωματικής καί ύλικής άνάγκης, 
μάς έγκυαται κανένας δτι θά ίκανοποιήση τούς άσίγαστους πόθους τής ψυχής 
καί τοΰ πνεύματος, δτι θά πραΰνη τις άνησυχίες.

Ό άνθρωπος είναι σώμα καί ψυχή, διανόηση καί συναίσθημα, ζώον καί 
θεός, ένστικτον καί πνευματικότητα. Τό ένστικτον είναι άσφαλής όδηγός γιά 
τά ζώα, ό άνθρωπος δμως είναι κάτι πέραν τούτων. 'Όλη ή τραγικότητα τοΰ 
άνθρώπου κΓ ή ιδιοτυπία του είναι δτι στέκεται μεταξύ ζώου καί θεοΰ. ’Ανά
λαφρη ή ψυχή νοσταλγεί τό θειον, άλλά βαρύ τό σώμα πέφτει πρός τή ζωϊκό- 
τητα. Ξέρει δτι μπορεί νά πλησιάση τό θεό, είναι εύκολο δμως καί γλυκύ νά 
μείνη ζώο. Τήν διατήρηση τοΰ είδους τήν έξασφαλίζει μέ τήν γονιμοποίηση, 
τήν κατευθύνει μέ τούς νόμους τής κληρονομικότητας, παρ’ δλον πού τά άτομα 
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παρέρχονται. Τήν πνευματικήν δμως όντότητα του είδους πρέπει νά καταβάλη 
φροντίδα πολλήν κι’ εύσυνείδητην γιά νά τήν διατηρήση. Μένει έπομένως στόν 
άνθρωπον πέραν από τά ζώα νά διαμορφώση προσωπικότητα, ήθικόν κόσμον 
μέ δάση τις έσωτερικές του τάσεις, νά καθιερώση καί νά συντηρή άξιες ήθικές, 
θρησκευτικές, κοινωνικές, αισθητικές κ.ά. "Οποιος άρνειται αύτό τό καθήκον, 
άρνειται τήν Ιδιότητα του άνθρώπου καί μένει στήν περιοχή του ζώου. Μπορεί 
δμως — ή έπιτρέπει — ό τεχνικός πολιτισμός μόνος νά βοηθήση στήν καθιέρωση 
αύτών τών άξιών, στήν δημιουργίαν του Άνθρώπου;

Ούτε ή ικανοποίηση τής γνωστικής άνάγκης του άνθρώπου, πού έπιτυγ- 
χάνει ή έπιστημονική έρευνα λύει τό πρόβλημα. Γιατί, άν ό άνθρωπος δέν είναι 
μόνον σώμα, δέν είναι τέλειος ούτε μόνον μέ τό πνεύμα, τήν νόηση. ’Έχει καί 
ψυχήν, συναισθήματα, μεταφυσικές άναζητήσεις, φιλοσοφικά διαφέροντα, προ
βλήματα ήθικά. Σ’ αύτά τίποτε δέν προσφέρουν ούτε οί φυσικές έπιστήμες, 
ούτε ό πλούτος, ούτε τά ύλικά μέσα. Άλλά καί ή γνώση ! Ή πολυμάθεια δέν 
μάς κάμνει πιό σοφούς «πολυμαθίη νόον έχει ού διδάσκει» διακήρυξε ό βαθύς 
Ηράκλειτος. Ή ειδίκευση κι’ ή γνώση τού σύγχρονου μόνον μερικά καί προ
σωρινά λύει τά προβλήματα — έστω κι’ έπαγγελματικά. Μέ τόν σημερινόν 
ταχύτατον ρυθμόν τής προόδου, τήν άνακάλυψη νέων ιδιοτήτων τών δντων καί 
στοιχείων, τήν έφεύρεση νέων μέσων, μπορεί καί τό πιο συγχρονισμένο σχολείο 
σέ λίγο χρόνια, ίσως λιγώτερα άπό τήν διάρκεια μιας γενεάς, νά μή είναι 
σύγχρονον, πλειστες γνώσεις νά είναι άχρείαστες. Κανένας δέν ξέρει τήν μορφή 
τής ζωής τού μέλλοντος, έστω καί τοΰ πολύ προσεχούς, τις άπαιτήσεις π.χ. σέ 
γνώσεις, τά έπαγγέλματα. "Ισως καί μιά πολύ τολμηρή φαντασία νά μή φτάνη 
τόσο μακριά, μπορεί π.χ. ό άνθρωπος νά μή χρειάζεται νά έργάζεται, μπορεί 
νά μή χρειάζεται ειδικές γνώσεις, μπορεί νά μαθαίνη σέ λίγες μέρες μιά ξένη 
γλώσσα, μπορεί νά τά κάμνουν δλα οί ήλεκτρονικοί έγκέφαλοι, άκόμα καί ν’ 
αύτοκατασκευάζωνται, μπορεί... Κι’ ή ειδίκευση άκόμα — άνάγκη τής έποχής 
μας — έρχεται σ’ άντίθεση μέ τήν γνωστική τάση τού άνθρώπου. Ό άνθρωπος 
ζητά διαρκώς, ή ειδίκευση περιορίζει. ’Ενώ οί γνώσεις είναι πολλές κι’ ή 
πρόοδος καταπληκτική, ένας είναι ύποχρεωμένος ν’ άγνοή δλους τούς τομείς 
της έκτός άπό ένα. Ή ειδίκευση στό έπάγγελμα δημιουργεί κενά στήν προσω
πικότητα. Ή κατανομή τής έργασίας, άκόμη καί τής έπιστημονικής κάμνει 
πολλές φορές νά μή ξέρη ένας τόν σκοπό τής έργασίας του, άλλά νά είναι 
ένα έργαλειο μιας μεγάλης μηχανής. Καί δσο πιό τέλεια λειτουργεί μιά μηχανή 
άπό άνθρώπους τόσο τό χειρότερο γι’ αύτήν. Ή σημερινή έργασία πού ύπηρετεί 
ξένους σκοπούς, πού έπιδιώκει ρεκόρ είτε στήν παραγωγήν είτε στήν πρωτο
τυπίαν, παρουσιάζει άγωνιώδη μορφήν, προκαλεϊ κάματον. Λείπει ή συναισθη
ματική συμμετοχή στήν έργασία, ή συναίσθηση τής προσφοράς, ή σύνδεση μέ 
κείνον γιά τόν όποιον κοπιάζουμε. Απλώς φτιάχνουμε κάτι άπρόσωπα.

Προβλήματα δμως τής ζωής, άτομικά έναντι τής ήθικής, τοΰ ώραίου ή κοι
νωνικήν εύθύνην, ήθικήν συνείδηση, έλευθερία, θά έχη ν’ άντιμετωπίση πάντοτε 
ό άνθρωπος είτε έργάζεται είτε δχι, διότι σύμφωνα μέ δλα τά δεδομένα θά 
έξακολουθήση νά παραμένη άνθρωπος. Έν πάση δμως περιπτώσει, τέτοια προ
βλήματα ύπάρχουν πολλά σήμερα, ίσως μάλιστα τά αύξάνει ή τεχνολογία.

Σάν είδος παραμένει ό άνθρωπος βασικά ό ίδιος, παρ’ δλες τις Ιόποιεσ- 
δήποτε έξωτερικές συνθήκες. Τά μέσα τοΰ τεχνολογικού πολιτισμού καί ή 
πρόοδος τών φυσικών έπιστημών δέν μπορούν νά τόν βοηθήσουν στόν έξανθρω- 

πισμό του. Είδαμε δμως πώς αυτός ό έξανθρωπισμός είναι άπαραίτητος. Ούτε 
ή τεχνική πρόοδος, ούτε ό πλούτος, ούτε τίποτε άλλο μπορούν νά κάμουν τήν 
άνθρωπιστική μόρφωση περιττήν, γιατί αύτή δέν είναι πολυτέλεια άλλά βασική 
άνάγκη. Άπό τήν άλλη διαπιστώσαμε έπίσης πώς χρειάζεται ή ειδίκευση, ή 
τεχνική κι’ έπαγγελματική, κατάρτιση προπαντός δμως ή καλλιέργεια τών 
φυσικών έπιστημών καί τών μαθηματικών. Τί πρέπει νά γίνη; Πώς θά συμβι
βαστούν οί διαφορές; Αύτό είναι τό τελευταίο σημείο πού πρέπει νά έξετάσουμε.

Μερικοί άπλώς άδιαφορούν γι’ αύτή τή μόρφωση, «κοιτάζουν τή δουλειά 
τους», τόν πλούτο τους, έχουν τά προβλήματά τους. ’Άλλοι όραματίζονται 
ένα νέο άνθρωπο χωρίς πνευματικό καί ήθικό περιεχόμενο, θεωρούν δηλ. πε
ριττή τήν άνθρωπιστική μόρφωση, θέτουν ζήτημα κατάργησης τών παλαιών 
καθιερωμένων άξιών καί θέτουν νέες. Τούτο δμως δέν είναι δυνατό, γιατί τις 
άξιες δέν τις άρνούμαστε ούτε τις δημιουργούμε δποτε θέλουμε, τις καθιε
ρώνει ή θεία καταγωγή τους, τό ξεπήγασμά τους άπό τό θείο μέρος τού 
άνθρώπου, ή έπιβολή τους γιά πολλά χρόνια στή ζωή, ή παράδοσή τους άπό 
πολύν κόσμον. Πολλές μάλιστα βασικές άξιες παραμένουν άνέπαφες παρ’ δλες 
τις άλλαγές πού συντελοΰνται συνεχώς στόν έξωτερικό κόσμο. Ούτε έξαρτάται 
ή άξια μιας άξίας άπό τόν άριθμόν έκείνων πού τήν άναγνωρίζουν.

Κι’ δσες φορές άλλάζουν μερικές άξιες, γίνεται τούτο άργά κι’ άνεπαί- 
σθητα καί δέν πρόκειται γιά άπαξίωση άλλά γιά μεταξίωση. Τό πείραμα τού 
πολέμου κατά τών άξιών, τής κατάργησής τους δηλ. τό έπιχείρησεν ίδ 
Nietzsche χωρίς δμως έπιτυχίαν, παρ’ δλην τήν μεγάλην του διάνοια. Πάνω 
δέ άπ’ δλες τις άξίες στέκεται ή άξια άνθρωπος κΓ αύτό δέν μπορεί κανείς 
νά τό άμφισβητήση, άφού μέσα σ’ αύτόν πραγματώνονται δλες οί άλλες, δια
φορετικά είναι ιδέες κενές. Πού μπορεί νά καταλήξη δ άνθρωπος δταν άγνοήση 
τόν άνθρωπον, δταν κάμη μέσον, δταν θεοποιήση τήν δύναμη, τήν ύλη, μας 
έδωσαν σαφή άλλά τρομακτικά πρότυπα ή Χιτλερική Γερμανία, ή Σταλινική 
Ρωσσία, ή Κομμουνιστική Κίνα. Τό δτι ή χριστιανική Εύρώπη έκαμε δυό τρο
μακτικούς πολέμους δέν φανερώνει άδυναμίαν τής άνθρωπιστικής παιδείας 
άλλά δείχνει μάλλον πού όδηγειται ό άνθρωπος δταν δημιουργή πολιτισμό 
χωρίς νά τοποθετή τήν άξια άνθρωπος έκεϊ πού πρέπει.

Απόδειξη πώς δέν είναι ούτε ή ζωή ή ίδια, ούτε ό πλούτος, ούτε ή άνεση, 
πού έχουν τήν μεγαλύτερην άξίαν άλλά ή έλευθερία, ή ήθική άνύψωση, ή άξιο- 
πρέπεια τού άνθρώπου είναι τό γεγονός δτι στις πλειστες περιπτώσεις οί 
πρώτες θυσιάζονται ή πιστεύομεν άπόλυτα πώς πρέπει νά θυσιάζωνται γιά 
τις δεύτερες. "Ολες δηλ. οί ύλικές άξίες ύπάρχουν γιά τόν άνθρωπον καί δχι 
αύτός γιά κείνες. Έπομένως όποιαδήποτε πρόοδος ύλιΚή ή στενά νοούμενη 
διανοητική πού δέν μπαίνει στήν ύπηρεσία τού άνθρώπου άλλά τόν καταδυνα
στεύει, δέν μπορεί νά γίνη άποδεκτή.

"Αλλοι τέλος καλύπτουν τήν άρνησή τους πρός τόν άνθρωπισμό μέ τήν 
έννοιαν τής προόδου. "Οτι ό κόσμος προοδεύει, δτι ό προοδευτικός άνθρωπος 
δέν μένει στά παλαιό — ώσάν ό άνθρωπισμός νά μή είναι πάντα τό πιό σύγ
χρονο — δτι πρέπει ν’ άκολουθοΰμεν τις άνάγκες τής έποχής μας κ.ά.δ. Ή 
λέξη πρόοδος, πρέπει νά λεχθή, είναι πολύ παρεξηγημένη. ’Έχει καταντήσει 
άσαφής, χωρίς περιεχόμενο, ώστε νά κρύβη δλες τις άδυναμίες καί άτέλειες 
τού άνθρώπου. Είναι λέξη γοητευτική καί γιά πολλούς δίνει ένα ζηλευτό κο
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σμητικό έπίθετο. Πολεμούμε κάτι, άρνούμαστε αξίες απλώς γιατί «δέν είναι 
σ(-ΎΧΡονες»· Κάτω άπό τήν πρόφαση τής προόδου γίνεται άνεκτή ή καί έπι- 
δοκιμάζεται όποιαδήποτε παράβαση, παράλειψη, έκκεντρικότητα, απομά
κρυνση άπό τά καθιερωμένα. Οί μαθητές π.χ. μπορεί νά μή μελετούν, νά παρα
βαίνουν τούς κανονισμούς τοΰ σχολείου, οί νέοι νά είναι ανήθικοι, νά περι- 
φρονουν τούς μεγαλύτερους, οί γονείς άκόμη ν’ άδιαφορουν γιά τά παιδιά 
τους, τά παιδιά νά μή ύπολογίζουν τούς γονείς, οί ένήλικες νά μή θρησκεύουν, 
ή άσκήμια νά παρουσιάζεται σάν όμορφιά, ή άποχαλίνωση σάν έλευθερία, ή 
άνηθικότητα σάν πρότυπο ζωής κ.ά.δ., καί αύτά δλα έν όνόματι τής προόδου. 
Τί είναι τέλος πάντων ή πρόοδος; Έν πάση περιπτώσει δέν είναι μόνο τό 
χρονικά νεώτερο. Πρόοδος μπορεί νά είναι τό χρονικά νεώτερο μόνο άν συμ- 
πίπτη μέ τό άξιολογικά καλύτερο, διαφορετικά είναι προτιμότερο νά είναι 
κανείς άσυγχρόνιστος. Πρόοδος στά εύρύτερα πλαίσια τής άνθρωπότητας 
μπορεί νά είναι ή εποχή του Περικλή ή τών πρώτων χριστιανών σέ σύγκριση 
π.χ. μέ τόν μεσαίωνα ή τήν έποχή μας.

Καταλήγομεν λοιπόν είς τό δτι ή άνθρωπιστική άγωγή είναι άναγκαία 
καί χρήσιμη σέ δλες τις έποχές, γιατί άφορά σέ κάτι τό μόνιμο μέσα στόν 
άνθρωπο. Ύπό τόν περιορισμόν βέβαια δτι καί αύτή ή άγωγή είναι ένας 
άγώνας, μιά προσπάθεια, δέν άποτελεί πανάκειαν. Είναι δμως γεγονός δτι καί 
ή τεχνική καί έπιστημονική άνάπτυξη έξυπηρετεί καί βελτιώνει τις έξωτερικές 
συνθήκες ζωής του άνθρώπου, πράγμα πολύ σημαντικόν γι’ αύτόν. ’Άλλο είναι 
τό πεδίον δράσης τής μιας καί άλλο τής άλλης. Καί οί δύο δμως χρειάζονται 
ή μιά τήν άλλην. Μόνη της ή τεχνική μπορεί νά όδηγήση στήν καταστροφήν, 
μόνος ό άνθρωπισμός στόν βιοτικό μαρασμό. Οΰτε ύπάρχει κανένας λόγος — 
εκτός άπό τόν άνόητο φανατισμό καί τήν άγνοια — πού ν’ άποκλείη τό ένα 
άπό τά δύο. Ό άνθρωπος όφείλει νά βελτιώνη τούς ύλικούς δρους τής ζωής του 
δπως άκριβώς όφείλη νά καλλιεργή τήν πνευματικότητά του.

Εκείνο πού άπαιτείται είναι ό έξανθρωπισμός τής τεχνικής. Κανένα κίν
δυνον δέν διατρέχει ό άνθρωπος άπό τήν τεχνικήν πρόοδον, έφ’ δσον έξακο- 
λουθεί νά είναι άνθρωπος καί νά θέτη δλα τά έπιτεύγματά του στήν ύπηρεσίαν 
του άνθρώπου. Τήν πρόοδον ή τήν κατάρρευση ένός πολιτισμού δέν τήν προ- 
καλουν τά τέλεια ή άτελή τεχνικά μέσα, άλλά ό άνθρωπος. Καί τήν τελειότερη 
μηχανή, τό εύεργετικώτερο φάρμακο ή τό φονικώτερο δπλο τά κατασκευάζει 
ό άνθρωπος. ‘Ένα έθνος άνθεί ή χάνεται άπό τούς άνθρώπους του. "Αν ή 
άνθρωπότητα σήμερον άγωνια μπροστά στήν πιθανότητα ένός πυρηνικού πο
λέμου, τούτο δέν όφείλεται στά πυρηνικά δπλα, άλλά στό δτι Ιό άνθρωπος 
έχει φτάσει σέ τέτοιο σημείο — του λείπουν μερικές άξιες — πού μή έκτιμώντας 
τόν "Ανθρωπο άλλά τή βία, είναι δυνατόν νά χρησιμοποιήση αύτή τήν τεράστια 
άλλά ουδέτερη δύναμη γιά καταστροφή.

Τήν άνθρωπότητα δέν θά τήν σώση ό άφοπλισμός άλλά Ιό άνθρωπισμός. 
"Εστω κι’ άν δλα τά δπλα καταστραφοΰν καί μαζί μ’ αύτά δλες οί γνώσεις, 
άπό τις στοιχειώδεις ώς τις πιό πολύπλοκες, θά είναι πάντα δυνατόν — δπως 
έγινε τούτο σήμερα — νά ξαναφτάση σ’ αύτά ό άνθρωπος καί στήν ίδια ση
μερινή κατάσταση, άν δέν γίνη "Ανθρωπος. Ούτε είναι δυνατόν άλλά ούτε καί 
πρέπει νά σταματά ή έρευνα τής έπιστήμης άπό τέτοιους φόβους. Τό πνεύμα 
είναι θεία άρχή μέσα στόν άνθρωπον, είναι ή έλευθερία του καί όφείλει νά τό 
χρησιμοποιή δσο γίνεται. Ό ίδιος δμως είναι ύπεύθυνος γιά τά δημιουργήματά 

του. 'Η μηχανή δέν είναι διάβολος, είναι εύλογία ή είναι τόσο τό ένα δσο καί 
τό άλλο, έξαρτάται άπό τόν έχνθρωπο ποιό θά διαλέξη. Η διαφορετικά, τό 
πρόβλημα είναι πώς νά έπωφεληθουμεν άπό τήν τεχνικήν, νά κερδίσουμε τις 
άξίες της χωρίς νά χάσουμε δτι είχαμε ώς τώρα πολύτιμο.

Είς τελευταίαν άνάλυση ή κρίση του σημερινού πολιτισμού είναι ζήτημα 
παιδείας. Είναι ένα πολύ έπείγον έκπαιδευτικό πρόβλημα ό έξανθρωπισμός 
τής τεχνικής. Καί ή λύση αύτου τοΰ προβλήματος έξαρτάται σέ τελευταία 
άνάλυση άπό τήν άντίληψη τοΰ άνθρώπου γιά τον άνθρωπο. "Αν δηλ. θεωρείται 
σκοπός ό ίδιος συνδεόμενος μέ κάποια θεϊκή ρίζα ή άν γίνεται άπλώς ένα 
δργανο, γιά νά τό χρησιμοποιούν έκείνοι πού τυχαίνει κάθε φορά νά έχουν 
δύναμη. Αύτή είναι ή έννοια μιας μορφής τής Κατηγορικής Προσταγής τοΰ 
Kant.

Τελειώνω μέ τά λόγια ένός μεγάλου έκπροσώπου των φυσικών έπιστημων 
πού τιμήθηκε τό 1929 μέ τό βραβείο Nobel φυσικής, τοΰ Luis de Broglie, 
«θαυμάζω τήν έπιστήμην άπό πάσης άπόψεως, διά τήν άκρίβειαν τών μεθόδων, 
τήν τολμηρότητα τών θεωριών, τάς προοπτικός πού διανοίγει στό πνεΰμα καί 
τά άγαθά πού προσφέρει. Έν τούτοις δέν νομίζω δτι διδασκαλία άποκλει- 
στικώς έπιστημονική δύναται νά δώση σ’ ένα έθνος τό σύνολο τών φωτισμένων 
καί διαφόρων διανοουμένων, τό όποιον σήμερον είπερ ποτέ, άλλοτε κάθε έθνος 
χρειάζεται».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗ-ΤΣΟΤΛΛΗ

ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ

"Εγειρε τό κεφάλι στό προσκέφαλο καί βυθίστηκε σ’ ένα δνειρο βαθύ: 
'Ένα γυμνό βουνό καί πάνω του άνυπόδετη άνέβαινε αύτή ή κάποια άλλη 

(πού είχε τά χαρακτηριστικά της.
Οί πέτρες ή κάτι άλλο, τώρα δέν ξεχωρίζει καλά, ίσως αύτή ή άγωνία^πού 

(τήν παραβγαίνει, δέν ξέρει άκριβώς τί 
πάντως τό δένδρο ύπήρχε, ίσιο, άπόλυτα μόνο μέσα καί πάνω σ’ όλόκληρη 

(τή γυμνή έπιφάνεια τοΰ βουνού 
έβάδιζε —αύτή— οί πέτρες λίγο μυτερές, άλήθεια. Τά πόδια της, άλλά τό 

(δένδρο ήταν άκόμα έκεί κι δσο αύτή έπορεύετο 
έκείνο ύπήρχε πάντα μές τήν φυσική παρουσία του — άπλώνει τό χέρι της, 

(τοΰ άποσπά ένα φύλλο 
ό κορμός του τής είναι ένα κστάδικό της δωμάτιο μές τήν άγάπη τής Σκάλας. 
Έξύπνησε. Είχεν άκόμα τό κεφάλι στό προσκέφαλο καί τό φύλλο άληθινό 

(μέσα στό χέρι της, πώς γινόταν 
τ’ δνειρο καί τό δένδρο μά προπαντός τό φύλλο, αύτό τό φύλλο προπαντός, 
τό μόνο πού ήξερε καλά ήταν πώς κοιμήθηκε όκτώ όλόκληρες ώρες (ή χρόνια) 
—νά κρατή τώρα τό φυσικό φύλλο τοΰ ίδιου δένδρου στό χέρι της, πώς γίνεται;

Καϊμακλί, 1968.
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΗ-ΤΣΟΥΛΛΗ
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ΜΑΡΙΑΣ Π. ΠΑΤΊΊΧΗ

ΤΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ

Α' Ό Γκρέκο στό Τολέδο.

ΠρΙν τρία χρόνια συμπληρώθηκαν 350 
χρόνια άπό τό θάνατο του Γκρέκο. Παρό
λα αύτά τά χρόνια ή τέχνη του είναι δσο 
ποτέ άξιοπρόσεκτη καί συζητήσιμη γιά 
δυό λόγους: Πρώτα γιατί ή Ιστορία τής 
σύγχρονης ζωγραφικής άρχίζει μέ τόν 
Δομίνικο θεοτοκόπουλο καί δεύτερον για
τί κΓ έμείς σήμερα, δπως κι’ έκείνος τότε, 
ζητάμε παλιά Ισορρόπηση καί πώς νά δη
μιουργήσουμε μιά νέα. Οί ψυχικές άνάγ- 
κες μας συμφωνούν σήμερα μ’ έκεΐνες, πού 
μοιάζουν μέ τόν Γκρέκο.

«*Η  σύγχρονη κυρίως ζωγραφική μέ 
τήν κατάργηση του χώρου καί του χρό
νου, μέ τήν άντικατάσταση τής προοπτι
κής άπό τή γραμμή, όφείλεται στή βυζαν
τινή κληρονομιά πού ό Γκρέκο μετέφερε 
στή Δύση». (Τσιρόπουλος). Πριν δμως οί 
ειδικοί καταλήξουν σ’ αύτή τήν άναγνώρι- 
ση τής σημασίας καί τήν κατανόηση του 
έργου του Γκρέκο, διατυπώθηκαν, κατά 
καιρούς, διάφορες θεωρίες σχετικά μέ 
τήν μυστηριώδη προσωπικότητα, τήν τε
χνοτροπία καί τήν άργοπορημένη φήμη 
του ζωγράφου. "Ενα άπό τά προβλήματα, 
ή καλύτερα τά κυριώτερα σημεία του «αι
νίγματος—Γκρέκο» εΐναι γιατί ό καλλιτέ
χνης πήγε στήν Ισπανία καί ειδικά στό 
Τολέδο. Είπαν δτι προσελκύθη άπό τόν 
περίφημο Έσκοριάλ, γιά τόν όποιο ό Φί
λιππος Β' ζήτησε τήν συνεργασία τών 
καλλιτεχνών όλοκλήρου τής Εύρώπης. 
"Αλλοι πιστεύουν δτι πήρε έντολή νά ζω
γραφίση τό ιερόν τών Δομινικανών καλο
γραιών του Τολέδο. Αύτό άν καί θεωρεί
ται πιθανόν, οί κριτικοί του Γκρέκο καί 
κυρίως ένας άπό τούς καλύτερους μελε
τητές στόν κόσμο, δ Μαρανιόν, καθηγητής 
του Πανεπιστημίου τής Μαδρίτης, στήν ά- 
πόφαση του Γκρέκο εύρίσκουν βαθύτερα 

αίτια. Πιστεύεται δτι ή άπόφαση του καλ
λιτέχνη νά πάη στήν Ισπανία προϋπήρχε 
στήν ψυχή του χωρίς κάν καί ό ίδιος νά 
τό γνωρίζη, χωρίς νά είναι ένήμερος τής 
προϋπάρχουσας άποφάσεώς του. Δέν ώ- 
θήθη, λέγει ό Μαρανιόν, άπό καμμιά έξω- 
τερική αιτία· πραγματική αιτία δέν ήταν 
παρά αύτός τούτος δ μυστικισμός του. Ό 
μυστικισμός πού πήρε τήν μορφή μιας τά- 
σεως νεωτεριστικής έναντι τών άκάμπτων 
κανόνων του κλασσικισμοΰ τής ’Ιταλι
κής άναγεννήσεως. Αύτή ή άνταρσία του 
καλλιτέχνου, πού στήν ’Ιταλία θά ήταν 
έγκλημα, ήταν νά βρή στήν Ισπανία καί 
ειδικά στό Τολέδο, εύμενές κλίμα. Τότε 
ή ’Ιταλία καί ή Ισπανία ζουσαν σέ μιά 
στενή έπικοινωνία ζωής καί πολιτικής. 
Γιά τούς ’Ισπανούς ή ’Ιταλία ήτ,αν ένα 
πολιτικό καί στρατιωτικό πρότυπο. "Ο
μως ύπήρχαν ριζικές διαφορές μεταξύ 
τών δύο λαών. "Αν καί στήν 'Ισπανία διε- 
τηρεϊτο αύστηρά ένα κοινωνικό σύστημα, 
χαρακτηριστικά όρθόδοξο, τό πνεύμα τών 
Ισπανών έμεινε άνθηρό κι’ ό σπινθήρας 
τής άνταρσίας ήταν πάντα έτοιμος νά ά- 
νάψει φωτιές μέ αυστηρούς καί μόνιμους 
κανόνες. Τό αίσθημα τής άνεξαρτησίας έ
ναντι δποιασδήποτε τυποποιημένης κατα- 
στάσεως ήταν, καί είναι άκόμη, ή ρίζα 
τής Ισπανικής άτομικότητας. Τόν 16ον 
αιώνα στήν ’Ισπανία ύπήρχε τό δυναμικόν 
κίνημα του μυστικισμοΰ. *0  μυστικισμός 
αύτός είχε άν,ατολική προέλευση, χαρα
κτήρα καί δημιουργήθηκε κατά τόν με- 
σαίωνα. ΤΗταν ή αίρεση του διαφωτισμού.

Έπί πλέον τήν έποχή του Γκρέκο μιά 
νέα άνθηση του Διαφωτισμού σημειώθηκε: 
ή έποχή τής Αγίας θηρεσίας, του Αγίου 
Ίωάννου του Σταυρού καί άλλων μυστι- 
κιστών πού ένσωμάτωσε τό γνήσιο άτο- 
μικό πνεύμα τών Ισπανών.

Τά ποιήματα τού Ίωάννου τού Σταυ
ρού (Juan de Cruz) ύμνοΰσαν τήν μυστι
κή έρμηνεία τού κόσμου, τήν έκτασιν καί 
τό δραμα. Τήν θρησκευτικήν έκτασιν έξυ- 
μνούσε καί ή ’Αγία θηρεσία (Teresia de 
Capela y Ahumada) είς τήν «Αύτοβιογρα- 
φία» της καί τις «Σκέψεις έπί τού θείου 
’Έρωτος».

Τά έργα τού Γκρέκο, λέγει δ Μωρίς 
Μπαρρές, «συμπληρώνουν τις πραγματεί
ες τής Αγίας θηρεσίας καί τά ποιήματά 
του —Αγίου Ίωάννου τού Σταυρού— μάς 
μυούν στήν έσωτερική ζωή τών εύγενών 
Καστιλλιάνων. Κανένα βιβλίο δέν δίνει 
μιά ιδέα της τόσο τέλεια, τόσο νέα... Ό 
Γκρέκο μάς φέρνει στό έντόπιο βάθος τών 
Τολεδάνων τού 17ου αιώνα» (Barres, Μ., 
Greco on le sercet de Tolede, Paris 1912, 
νέα έκδοση 1923).

*0 Γκρέκο, έκ φύσεως μυστικιστής, ή
ξερε τόν μυστικισμόν τής Ισπανίας κι’- 
άφησε τήν Ιταλία πηγαίνοντας στό Το
λέδο, δπου δέν ύπήρχε παράδοση ζωγρα
φικής, κι’ δπου φαινόταν στόν καθένα 
πώς πηγαίνοντας έκεί ένας Ιταλός καλλι
τέχνης, δέν θά μπορούσε νά βρή τίποτε 
νά κάνη.

Ό λαός τού Τολέδο ζούσε σέ μιά άτμό- 
σφαιρα έντονου καί διάπυρου μυστικισμοΰ· 
δέν πίστευε μόνο στά θαύματα, άλλά ζού
σε καί μ’ αύτά. Αύτή ή άτμόσφαιρα χρει
αζόταν στόν Γκρέκο γιά νά δημιουργήση 
δ,τι όνειρευόταν στήν Ιταλία. ’’’Ηλθε στήν 
Ισπανία ύποκινούμενος άπό ένα μαντικό 
καί θαυματουργικό ένστικτο. Γι’ αύτό δέν 
έγινε δ Ισπανός ζωγράφος, άλλά δ ζω
γράφος πού άνήκει σ’ δλη τήν άνθρωπό- 
τητα δυνάμει τού μυστικισμοΰ του πού ή
ταν πανανθρώπινος στήν Ισπανική ψυχή. 
Ή θεότητα, δπως τήν έρμήνευσε δ Γκρέ
κο, εΐχε τις ρίζες της άνατολικές καί Ι
ουδαϊκές. Ό Γκρέκο ήταν ’Ανατολίτης κι’ 
αύτό ήταν πού τόν έστειλε στο Τολέδο 
—πόλη μέ άνατολικό χαρακτήρα ώς σή
μερα— κι’ δχι σέ μιά πόλη τής Καστίλλης. 
«Ή Ισπανία», σημειώνει ό Τσιρόπουλος, 

τού θύμιζε τήν Κρήτη: γή στεγνή, ήλιο- 
δαρμένα βράχια, μπόλικο φώς, λαός με- 
λαχροινός κι’ έγκάρδιος, λαός αύλακωμέ- 
νος άπό πάθη άδυσώπητα καί πάνω άπ’ 
δλα τούτο έδώ: μιά κοινωνία πού τήν στη
ρίζει καί τήν ποδηγετεί μιά αύστηρότητα 
γεμάτη μυστικιστικό παροξυσμό, μιά θρη
σκευτικότητα πού δέν έχει γίνει τό γλεν- 
τοκόπι τής ’Αναγέννησης, ούτε έπιπόλαιο 
βίωμα τών μαζών, άλλά πού διαποτίζει 
σταθερά, ώς τά θεμέλια του τό κράτος, 
ώς τήν ύπερβολή.

Τό κλίμα τού Έσκοριάλ δέν είναι ώ
ριμο γιά νά δεχθή ένα μοναδικό ζωγρα
φικό πνευματικό φαινόμενο σάν τόν θεο- 
σοκόπουλο. Ή θέση του είναι άλλού, στήν 
παληά, τήν θρησκευτική πρωτεύουσα τής 
Ισπανίας, στό Τολέδο. Κι’ έγκαθίσταται 
εκεί, στήν καρδιά τής αύστηρής ισπανι
κής κοινωνίας, δχι μονάχα γιά νά μείνη 
«τό μυστικό τού Τολέδου», κατά τόν 
Μπαρρές, άλλά γιά νά άνοιξη μέ τά κλει
διά τής τέχνης του τήν καρδιά τής Ι
σπανίας καί γιά νά έκφράση μέ τέτοια 
αιωνιότητα δσην ούτε ό Βελάσκιεθ, ούτε 
ό Γκόγια, ούτε ό θουρπαράν καί ό Ριμπέ- 
ρα κατώρθωσαν νά βάλουν στό έργο τους. 
’Από τούς ξανθούς βράχους τού Τολέδο δ 
Γκρέκο δέν ξαναμετακινήθηκε. ’Έμεινε έ- 
κεΐ σάν ένας άσκητής ταγμένος έπίμονα, 
άμετάκλητα σ’ ένα έργο πού ήταν ή πρα
γματοποίηση τής θεϊκής κλήσης. Κι’ ά- 
πλώνει γύρω του ένα οίστρο δλο σεμνό
τητα, πάθος κι’ έκσταση, τόν ώκεανό τών 
έργων του πού άνάμεσά τους ή «Ταφή 
τού Κόμιτος Όργκάθ», αύτό τό μεγα- 
λούργημα πού μάς μιλεί πολύγλωσσα, 
βυζαντινά, ισπανικά, αιώνια».

Στό Τολέδο έβλεπε, λέει δ Καζαντζά- 
κης, «τις έκστατικές, χλωμές, συγκροτη
μένες μορφές, τή μυστική αύστηρή άνάτα- 
ση μιας δλόκληρης φυλής. Άπό τούς χλω
μούς διαβάτες τού Τολέδο κατώρθωσε νά 
διατυπώση μέ φρικιαστική ένταση, ένα αι
ώνιο κόσμο, τήν άκατάλυτη, άπελπισμένη 
άνάταση τού άνθρώπου».
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B' Ή «διαστροφή» τών μορ
φών του.

01 μορφές του Γκρέκο είναι μεγαλόσω
μες, έλλειπτικές, μετεωριζόμενες. Τά μέ
λη πολύ τεντωμένα, τά μάτια στραβίζοντα 
καί μ’ ένα μυστικοπαθές βλέμμα, τό δφος 
άσκητικό. Είναι μορφές παράδοξες πού 
δηλουν μιά τέχνη πρωτοφανή, παράδοξη 
πού κι’ έσένα σέ τυλίγει στήν παραδοξό- 
τητα καί τό μυστήριό της. Ή έπιμήκυνση 
τών μορφών είναι άμετρη, δπως π.χ. στό 
έργο του «"Οραση του ‘Αγίου Ιερωνύ
μου» τής έθνικής πινακοθήκης του Λονδί
νου.

Στό έρώτημα ποιά είναι ή σημασία έ- 
κείνων τών έπιμήκων, έξαυλουμένων κι' 
αύθαιρέτων μορφών τών πινάκων του 
Γκρέκο, οί μελετητές του έργου του άπήν- 
τησαν κατά διάφορον τρόπον. ΟΙ περισσό
τεροι πίστευαν δτι ό Γκρέκο ήταν τρελ- 
λός. Χαρακτηριστικά ό Ούράνης (Ισπα
νία) λέει: Οί τεχνοκρίτες άδυνατώντας 
νά ύποβάλουν τήν τελευταία φάση τής τέ
χνης του στους κανόνες τής ζωγραφικής, 
κατέληξαν νά δώσουν έξήγηση δτι πρό
κειται γιά μεγαλοφυή τρελλό. ‘Ο ’Αντώ
νιος ντέ Λατούρ μιλεί γιά τή «μεγαλοφυΐα 
του δυστυχισμένου αύτου τρελλου». Εξε
τάζοντας τήν ούράνια σκηνή του ένταφια- 
σμού του Κόμητα Όργκάθ γράφει δτι 
«ό ούρανός είναι χάος συννέφων, δπου 
φαίνεται δτι καθρεπτίζεται ή άκαταστα- 
σία του μυαλού του ζωγράφου...».

‘Η Ιδέα γιά τήν τρέλλα του Γκρέκο δέν 
είναι χθεσινή. Κυκλοφορούσε ένόσω άκό- 
μα ζοΰσε. Ό Πασέκο, ό σύγχρονος τού 
Γκρέκο, πού έγραψε τήν Τέχνη τής Ζω
γραφικής» φαίνεται νά πιστεύη σ’ αύτήν. 
Καί ό Μπαρρές άκουσε τά μικρά παιδιά, 
πού φώτιζαν στις έκκλησίες τού Τολέδο 
τά έργα τού θεοτοκόπουλου, νά τού λέ
νε: «Ντεμέντε!» Εϊταν ένας τρελλόςΐ Κι’ 
δ Καζαντζάκης (Ισπανία) άναφέρει πώς 
τήν ήμέρα πού πήγε στό Έσκοριάλ, ένας 
γέρος κλητήρας έδειχνε σέ μερικούς Ι
σπανούς έπαρχιώτες τήν εικόνα του Γκρέ-
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κο κι’ έλεγε: —Era unico, pero lolo— et- 
ταν μοναδικός, μά τρελλός! Κι’ ό Θεόφι
λος Γκωτιέ έπίσης στό βιβλίο του γιά τήν 
Ισπανία άποκαλεί τόν καλλιτέχνη «τρελ
λό μεγαλοφυή».

"Ομως σήμερα πιστεύεται άπόλυτα δτι 
ό Γκρέκο είχε «σώας τάς φρένας». "Αλλοι 
ύποστηρίζουν δτι ό Γκρέκο έζωγράφιζε μ' 
αύτό τόν παράξενο τρόπο άπό ύπερηφά- 
νεια, «σατανική ύπερηφάνεια», δπως τήν 
χαρακτήρισαν: ζωγράφισε έτσι λέγουν 
μόνο καί μόνο νά μή μοιάζει τό έργο του 
μέ τών ’Ιταλών ζωγράφων κι’ ιδιαίτερα 
τού Τισιάνο. Τήν τελευταία αύτή άποψη ό 
Μαρανιόν δέν τήν θεωρεί άληθινή. ’Ίσως, 
λέγει, ό Γκρέκο περιφρονούσε ή προσε- 
ποιείτο πώς περιφρονούσε τόν Τισιάνο καί 
τόν Μιχαήλ "Αγγελο. Ή περιφρόνησή του 
αύτή ήταν απλώς μιά άσυμφωνία του ώς 
πρός τήν άντίληψη τής ζωγραφικής τους 
κι’ όχι έξευτελιστική κριτική τής τέχνης 
τους. "Οταν έλεγε πώς ό Μιχαήλ "Αγγε
λος «ήταν καλός άνθρωπος, μά δέν ξέρει 
νά ζωγραφίση» δέν έννοοΰσε δτι οί πίνα- 
κές του ήταν κακοί, άλλά δτι ή Τέχνη εί
ναι κάθε τι άλλο, παρά έκείνο γιά τό ό
ποιο οί μεγάλοι καλλιτέχνες έξεθειάζον- 
ταν άπ’ τό λαό καί τήν προτίμηση τών 
άρχόντων, πώς είναι.

"Αλλοι τέλος ύποστήριζαν δτι τά μά
τια του είχαν άστιγματισμό πού τόν 
έκανε νά διαστρέφη τις μορφές καί νά 
μή τις ζωγραφίζη μέ τις σωστές άναλο- 
γίες τους. "Ενας Ισπανός όφθαλμολόγος, 
ό Μπεριτένο, σ’ ένα βιβλίο του μέ τόν τί
τλο «Άμπερασιόνες ντέλ Γκρέκο σιεντιφι- 
καμέντε κουσιντεράδες», έξηγεί έπιστημο- 
νι κά καί μέ έντυπωσιακό τρόπο δτι ή έπι
μήκυνση τών προσώπων τού Γκρέκο, ή 
ρευστοφάνεια καί γενικά ή τελευταία φά
ση τής τέχνης του, όφείλονται σέ στρα- 
βισμό τού δεξιού ματιού καί σύγχρονα σέ 
άστιγματισμό τού άλλου ματιού. ‘Ο Ι
σπανός όφθαλμολόγος συμπεραίνει δτι, έ
νεκα τού άστιγματισμοΰ αύτου, (Ούράνη, 
«’Ισπανία»), ό Γκρέκο ζωγραφίζει πρόσω
πα μακρουλά πού άκολουθούν μιά γραμ

μή πάντοτε κάθετη στόν όρίζοντα. Γιά νά 
κάνη παραστατικότερη τήν έξήγηση αύτή, 
παραθέτει στό βιβλίο του μερικές φωτο
γραφίες έργων διαφόρων ζωγράφων παρ
μένες μέ φακούς άστιγματικούς. "Ολες 
αύτές οί φωτογραφίες παρουσιάζουν έπι- 
μηκυσμένα πρόσωπα καί μοιάζουν κατα
πληκτικά μέ φωτογραφίες έργων τού 
Γκρέκο. "Ενα πορτραίτο έξαφνα τού Ρού- 
μπενς ή τού Βελασκέζ, φωτογραφισμένο 
μέ άστιγματικούς φακούς, γίνεται άπό 
στρογγυλό, άπό καθαρά ζωγραφισμένο, 
γίνεται ρευστοφανές καί τά μάτια δια- 
στέλλονται καί στραβίζουν, άκριβώς, δ
πως στά τελευταία έργα τού θεοτοκόπου
λου».

‘Η διάγνωση αύτή θεωρείται σήμερα 
παιδαριώδης, μή έπιστημονική καί παρα
ξενεύομαι πού φαίνεται πώς πείσθηκε ό 
Ούράνης γι’ .αύτό τό στραβισμό καί άστι- 
γματισμό τού Γκρέκο.

‘Η διαστροφή τών άνθρώπινων μορφών 
πρέπει νά άποδίδεται στή Βυζαντινή κλη
ρονομιά, τού άνατολίτη Κρητικού Γκρέκο.

Στή Βυζαντινή τέχνη έχουμε πρωτότυ
πη έρμηνεία κλασσικών μορφών. Ή Βυ
ζαντινή τέχνη άνοίγει τά μάτια τού πνεύ
ματος του θεατή καί τόν κάνει νά τό 
στρέψη στό ύπεραισθητό καί ύπερβατικό. 
Ή άρχαία καί ή βυζαντινή τέχνη συλλαμ
βάνουν τή μορφή, άποδίδουν καί διατυ
πώνουν τή θεότητα μέ ύλικά στοιχεία. Ή 
όμορφιά δμως τών άρχαίων είναι άντικει- 
μενική. Γιά νά έκφράση τήν πνευματικό
τητα ή άρχαία τέχνη δέν παραμερίζει τήν 
υλη, τόν δγκο καί τή θέση τού προσώ
που στό χώρο. ‘Η Βυζαντινή άντίθετα έκ- 
φράζει τήν ύλότητα: ΟΙ μορφές χάνουν 
τό ύλικό στοιχείο*  έχουν μόνο δύο δια
στάσεις καί κάνουν τό θεατή νά στρέφε
ται στό νοητό ούρανό.

Τήν έπιμήκυνση καί γενικά τήν δλη 
μορφολογία τής τέχνης τού Γκρέκο δέν 
δύναται νά τήν έξηγήση ό ’Ιταλικός μα
νιερισμός, διότι τά έργα του έκφράζουν 
τήν άνησυχία καί «έμψυχώνονται άπό τήν 

ίδιάζουσα είς παλμόν τεχνικήν τού ίμπρεσ- 
σιονισμού». Τή μορφολογία τής τέχνης του 
δέν μπορεί νά έξηγήση ούτε τό μπαρόκ 
μέ τις πλούσιες φωτοσκιάσεις, άλλά ή βυ
ζαντινή παράδοση.

Τό έπίμηκες είναι χαρακτηριστικόν τής 
βυζαντινής τέχνης. *Η  έξαΰλωση πού έπι- 
διώκεται νά έκφρασθή, γίνεται κατορθω
τή μέ τήν έπιμήκυνση τών μορφών. Είς 
τήν ζωγραφικήν τού Γκρέκο, έχουμε ύπερ
βολικά έπιμήκη σώματα, δπως ό "Αγιος 
Μαρτίνος τής Ούάσιγκτων, ό Χριστός τής 
«Βαπτίσεως» τού Πράδο καί μάς ένθυμί- 
ζουν τά έπιμήκη σώματα τών ψηφιδωτών 
τής Θεσσαλονίκης καί τής Κωνσταντινου
πόλεως. Ό Καλοκύρης στό βιβλίο του 
«θεοτοκόπουλος ό Γκρέκο» ύπογραμμίζει 
τά έπιμήκη σώματα τού ψηφιδωτού τής 
Άναλήψεως τής ‘Αγ. Σοφίας Θεσσαλονί
κης (9ος αί.) καί ιδιαίτερα τήν μεταξύ 
τών δύο άγγέλων Θεοτόκο, καθώς καί τά 
ψηφιδωτά τής είς τήν Κωνσταντινούπολη 
μονής τής Χώρας, δπως π.χ. τήν «Άπο- 
γραφήν τού Κυρηνίου», «Τό ταξείδι είς 
Βηθλεέμ» κ.ά.

Είς τήν «Άπογραφήν τού Κυρηνίου» ό 
’Ιωσήφ, οί άξιωματικοί καί πρό πάντων ή 
Θεοτόκος άπεικονίσθησαν μέ τόσο ύπερ- 
βολικά έπιμήκη σώματα, ώστε έγιναν ά- 
φορμή νά σχολιασθοΰν ώς «έρμηνεϊαι 
baroques τών βυζαντινών μορφών» (Graber, 
La peinture Byzantine), άλλά καί εις τήν 
Κρητικήν ζωγραφικήν χαρακτηριστικά εί
ναι τά έπιμήκη σώματα: Οί μορφές τού 
θεοφάνους είς τό Μετέωρον ή είς τήν ‘Α
γίαν Λαύραν τού ‘Αγίου "Ορους, καθώς 
Kai οί εικόνες πού άποδίδονται στόν ’Ιω
άννη Δαμασκηνό (16ος αί.), οί εικόνες 
τού έλληνικού ’Ινστιτούτου Ββνετίας (βλ. 
Μ. Chatzidaki, leones de St. George des 
Grecs et de la collection de Γ Institut, Venise 
1962) είναι έπιμήκεις. Στή βυζαντινή τέ
χνη καί οί χρωματισμοί είναι συμβολικοί. 
Ό Εύγένιος Τρουμπετσκόϊ διατύπωσε τή 
θεωρία αύτή τού χρωματικού συμβολισμού 
στήν όρθόδοξη άγιογραφία. 01 άγιογρά- 
φοι ("Ελληνες καί Ρώσσοι) παρέμειναν
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πιστοί τη ρητές τοΰ «ουρανού» και στίς δυό 
έννοιας του δρου. Ό φυσικός ουρανός 
προσφερόταν στά σωματικά μάτια τους 
καί ό νοητός ουρανός άπεικονιζόταν στήν 
πολύχρωμη όμορφιά τής ίριδος χρησιμο
ποιώντας τούς τόνους τών φυσικών χρω
μάτων. Κάθε χρώμα πού χρησιμοποιούσαν 
έκρυβε ένα ιδιαίτερο νόημα. Στήν άγιο- 
γραφία ή μουσικότητα τών χρωμάτων εί
ναι άπειρη δπως καί οί φυσικές άποχρώ- 
σεις του ούρ,ανου. Τούτο φαίνεται περισ
σότερο στήν συχνή χρήση τών χρωματι
κών τόνων του μπλέ. Ό άγιογράφος άπό 
κάποια μυστική διαίσθηση, άποκάλυψε 
πρώτος τό μυστήριο του ήλιακοΰ φάσμα
τος. Στήν ποικιλία τών χρωμάτων, τήν 
πολύχρωμη διάθλαση τοΰ μοναδικού μυ
στηρίου τής θείας ήλιακής ζωής. Τό ά- 
στραφτερό χρυσό φώς τοΰ φάνηκε πώς 
έρχόταν άπό τό θεό. "Ετσι στίς εικόνες 
έχουμε τά λαμπυρίζοντα φτερά τών άγ- 
γέλων, τις χρυσές κορυφές τών δένδρων 
τοΰ παραδείσου, τά άπαστράπτοντα (μά
τια τοΰ Χριστού κ.ά. Τό άστραφτερό χρυ
σό συμβολίζει πάνω στις «κορυφές» τής 
έκκλησιαστικής ζωής, τό φέγγος τοΰ «έπέ- 
κεινα», δπως ή χρήση τών χρωματικών τό
νων τοΰ μπλέ τόν νοητόν ούρανό.

Τό Ιδιο συμβαίνει καί στά έργα τοΰ 
Γκρέκο. Τό φώς τους είναι συμβολικό. Εί
ναι διαφορετικής ποιότητος άπό έκείνο τό 
φώς καί τις άντιθέσεις φωτός καί σκιάς 
πού παρουσιάζεται στά έργα του. ’Εκεί 
τό φώς είναι φυσικό, στόν Γκρέκο μεταφυ
σικό. Πηγάζει μέσα άπό τό έσωτερικό τοΰ 
καλλιτέχνου. Είναι ένα φώς πού καίει. Γιά 
τό φώς αύτό τό έσωτερικό μιλάει ή έπι- 
στολή τοΰ Κλόβιο:

«Χθές έπεσκέφθην τόν Γκρέκο διά νά 
περιπατήσωμεν μαζί εις τήν πόλιν. 'Ο 
καιρός ήτο πολύ ώραιος, ό δέ γλυκύτα
τος ήλιος τοΰ ’Απριλίου έχάριζεν είς δ- 
λους χαράν. ’Εξεπλάγην δταν είσήλθον 
είς τό έργαστήριον τοΰ Γκρέκο καί είδα 
τά παραπετάσματα τών παραθύρων κατε- 
βασμένα έντελώς, ώστε μόλις ήτο δυνα
τόν νά διακρίνης τά άντικείμενα... Ό 

Γκρέκο δέν ήθέλησε νά έξέλθη μαζί μου, 
έπειδή τό φώς τής ή μέρας ήνώχλει τό έ- 
σωτερικόν του φώς» (Κ. Καλοκύρη: θεο- 
τοκόπουλος ό Γκρέκο, σελ. 35).

Χαρακτηριστικό στή ζωγραφική τοΰ 
Γκρέκο είναι αύτό τό άπλετο φώς. «Τό 
φώς αύτό του Γκρέκο», λέγει ό Πρεβελά- 
κης («Ό Γκρέκο στή Ρώμη» σελ. 101) 
«δέν είναι μιά ιδιότητα τής άτμόσφαιρας 
πού δημιουργεί τις φόρμες στό χώρο. *Η  
πηγή του δέν βρίσκεται οΰτε στόν ήλιο, 
ούτε σ’ άλλη τεχνητή έστία, παρά μέσα 
στήν παλέτα τοΰ ζωγράφου». Τό φώς 
μπαίνει βαθειά στίς πλούσιες πτυχές τών 
φορεμάτων. Ό χείμαρρος τοΰ φωτός στίς 
πτυχές του Άγ. Ίωάννου τοΰ θεολόγου 
στό Τολέδο είναι σάν μιά έκτυφλωτική ά- 
στραπή. Τό ίδιο καί στόν άγιο Βαρθολο
μαίο τοΰ Μουσείου τοΰ Τολέδο, δπως καί 
στούς πίνακες τών ’Αποστόλων Πέτρου καί 
Παύλου. Τό φώς στόν πίνακα τοΰ Τολέδο 
στήν «καταιγίδα» γίνεται μιά δραματική 
ιστορία. *0  καθηγητής Καλοκύρης άπο- 
δίδει τό φώς αύτό στή Βενετική ζωγρα
φική. 'Ημείς πιστεύουμε πώς μάλλον στή 
Βυζαντινή πρέπει νά άποδοθή. ’Εκείνος 
πού συνέλαβε τή δραματικότητα τού φω
τός στά έργα τοΰ Γκρέκο είναι ό Καζαν- 
τζάκης.

«Σέ δλους τούς πίνακες τοΰ Γκρέκο», 
γράφει δ Καζαντζάκης (Ισπανία) «τό 
φώς σπαθίζει» μέ σφοδρότητα τόν άέρα, 
έχει κάτι τό σαρκοβόρο, είναι σάν τό άλ
λο πνεύμα στή μεγάλη του εικόνα: ή «’Ε
πιφοίτηση». Οί άπόστολοι είναι κάτω μα
ζεμένοι, τρομαγμένοι. Σά νά θέλουν νά 
ξεφύγουν, μά είναι πολύ άργά. Τό πνεύ
μα όρμάει σά γεράκι καί πιάνεται μέ τά 
νύχια του άπό πάνω τους. "Ενας βάζει τά 
χέρια του έπάνω άπό τό κεφάλι του, γιά 
ν’ άποφύγει τό πνέμα, μά τά χέρια του 
γιομώνουν αίματα.

Τέτοιο είναι τό φώς στά έργα τού Γκρέ
κο. Τρώει τά σώματα, άποσυνθέτει τά σύ
νορα τοΰ σώματος καί τής ψυχής, τανίζει 
σά δοξάρια τά κορμιά — κΓ άς σπάσουν. 
Τό φώς του είναι κίνηση. Κίνηση βίαιη.

Δέν πηγάζει άπό τόν ήλιο, είναι άντίθετο 
μέ τό φώς τοΰ ήλιου. Τό φώς είναι σάν 
άπό φεγγάρι τραγικό, ό άέρας είναι γιο
μάτος κεραυνό, οί άγγελοι κάποια—δπως 
τήν «Προσκύνηση τών Μάγων», στόν άγιο 
Δομίγκο τοΰ Τολέδου— ξεσποΰν κατακορ- 
φίς στόν ούρανό σάν άστραποβολίδες πού 
σπάζουν πολύχρωμα, άπειλητικές, τή νύ
χτα άπάνω άπό τά κεφάλια τών άνθρώ- 
πων. Κι’ έτσι τά πρόσωπα τοΰ Γκρέκο έ
χουν τή χλωμή, πελιδνή όψη πού έχουν τά 
φαντάσματα ή πού παίρνουν οί μορφές σά 
μιά μεγάλη άστραπή. Ή άγωνία τοΰ 
Γκρέκο είναι πίσω άπό τά φαινόμενα νά 
βρή τήν ούσία. Μά τυραννήση τό σώμα, 
νά τό στρεβλώση, νά τό μακρύνη, νά τό 
φωτίσει βίαια, νά έπιφοιτήση άπάνω του, 
γιά νά μπορέση νά σώση τή ψυχή του».

‘Ο Μαρανιόν, δπως καί οί σύγχρονοι 
κριτικοί, συμφωνούν μέ τήν άποψη πώς ό 
καλλιτέχνης έρμη νεύει στά έργα του ού- 
ράνιες ύπάρξεις όχι μέ τις άναλογίες μορ
φών καί χρωματισμένων ύαλοπινάκων. Είς 
τήν μυθολογία τών άνατολικών λαών οί 
θεοί καί οί άγιοι δέν είναι σώματα, άλλά 
πνεύματα. ’Εκείνο πού φαίνεται άπό τήν 
ψυχή είναι ό ίσκιος, ή ψυχή, είναι ό ίσκιος 
τόν όποιο προβάλλει τό σώμα. Ό "Οττο 
Ράνκ έχει μελετήσει ιδιαίτερα τό πρόβλη
μα τού ίσκιου τής ψυχής. Κι’ ό "Ομηρος 
λέγει δτι οί σκιές είναι ή ψυχή τών νε
κρών. Τις άναλογίες τών ίσκιων μας τις 
βλέπουμε καθώς βαδίζουμε πίσω μας. 
Πώς είναι ή σκιά μας; Δέν είναι άλλο πα
ρά ή έπιμήκη έκείνη μορφή μέ τήν μικρή 
κεφαλή καί τά πολύ μακρυά πόδια.

Είναι οί ούράνιες ύπάρξεις-μορφές τού 
Γκρέκο. Οί θείες ύπάρξεις οί όποιες είναι 
ψυχές κι’ δχι σώματα, οί ύπάρξεις μέ τις 
άναλογίες τής άνθρωπίνης σκιάς. Στόν 
πίνακα του «Σχέδιο καί "Αποψις τού Το
λέδο» ό ίδιος ό Γκρέκο στό κάτω μέρος 
έγραψε «οί ιερές εικόνες, δπως φαίνον
ται άπό μακρυά μοιάζουν μέ σκιές ή μέ 
φλόγες». Καί ή φωτιά, δπως λέει ό Πά
τροκλος στήν Ίλιάδα, παριστά τήν ψυχή. 
Στόν πίνακα «Ένταφή τού Κόμητος Όρ- 

κόθ» ή ψυχή τοΰ Κόμητος παρουσιάζεται 
μπροστά στό θεό μέ τή μορφή φλόγας.

"Ολες αύτές οί παρατηρήσεις δείχνουν 
πόσο ό Γκρέκο ήταν έπηρεασμένος άπό 
τήν έλληνική καταγωγή του. "Ομως κον
τά στή Βυζαντινή αύστηρότητα, δέν πα
ραβλέπουμε πώς ό Γκρέκο φθάνοντας 
στή Βενετία ζή κοντά στό πάθος καί τήν 
έκσταση τής έποχής τοΰ Μ. "Αγγέλου καί 
τοΰ Τισιανοΰ. "Ομως ό Γκρέκο, πιστός 
στίς ρίζες του, ξέφυγε τόν πειρασμό «τής 
Κίρκης τής ’Αναγέννησης». Δέν ήταν ή 
Βενετία, μά οΰτε καί ή μιχαηλαγγελική 
Καπέλλα Σιξτίνα τών «ρομαντικών ιριδι
σμών — ή Ρώμη πού δέν βλέπει τίποτε πέ
ρα άπό τό γυμνό άνθρώπινο κορμί, πέρα 
άπό τά πράγματα τοΰ φέρνουν σωστή 
πνευματική άσφυξία. ’Αναζητεί μιά διέξο
δο, σημειώνει ό Τσιρόπουλος, «ένα τόπο 
δπου θά μπορέση έλεύθερα ν’ άφίση τις 
ρίζες του νά ύψώσουν πολύψηλο δέντρο 
τής δημιουργίας, ένα πνευματικό χώρο οι
κείο πρός τήν παράδοσή του».

Γ' Τό τρίτο πρόβλημα γύ
ρω άπό τόν Γκρέκο εί
ναι τό μυστήριο γύρω 
άπό τή φήμη του.

‘Ο καθένας ξέρει δτι ό Γκρέκο ήταν ά
γνωστος μέχρι τής άποκαλύψεώς του άπό 
τούς ρομαντικούς συγγραφείς τοΰ .19ου 
αίώνος καί μέχρι τής άξιοποιήσεως άπό 
άλλους καλλιτέχνας (Cezanne καί Degas 
καί άργότερα τούς Zaloga, Rusinol) καί 
άλλους Ισπανούς, πού σχημάτισαν μιά έ- 
παναστατική συντροφιά στή Monmartre.

’Αλλά αύτή ή άργοπορημένη άναγνώ- 
ριση τής μεγαλοφυΐας του δέν έχει τίποτε 
νά κάνη μέ τή δημοτικότητά του στήν 'Ι
σπανία. Ή έκτίμηση τού Ισπανικού λαοΰ 
μεγάλωσε άπό τήν πρώτη στιγμή πού ό 
Κρητικός ζωγράφος άρχισε νά ζωγραφί- 
ζη στήν Ισπανία. ’Από πολλούς μελετητές 
του λησμονείται τό γεγονός δτι δ διανοού
μενος καί λαϊκός κύκλος τής δόξας τοΰ 
θεοτοκοπούλου δέν ήταν σέ παράλληλους 
δρόμους. Ώς γεγονός ό λαϊκός κύκλος
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προϋπηρχε του διανοητικού. ’Ενόσω ζουσε 
καί ζωγράφιζε ό Γκρέκο ήταν ύπερβολι
κά δημοφιλής. ’Αδιάψευστη άπόδειξη τής 
θερμής άποδοχής τού λαού είναι ή άδιά- 
κοπα σταθερά ζήτηση τών έργων του. Τό 
σπίτι του έγινε κυριολεπτικά έργοστάσιο 
πινάκων, οί όποιοι σήμερα κατακλύζουν 
τά Μουσεία, τις έκκλησίες και τις Ιδιωτι
κές συλλογές. Στήν έποχή του ήταν πολύ 
άγαπητός' κι’ ό Ισπανικός λαός —μιά 
και κανείς, ποτέ δέν είδε τό θεό καί τούς 
άγιους μέ τά μάτια καί τήν σάρκα του— 
είδε μέ τά μάτια τού πνεύματος τό θεό 
καί τούς άγιους στούς πίνακες τού Γκρέ
κο. Τούς είδε δπως τούς φαντάσθηκε καί

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

τούς άγάπησε.
Τό ίδιο συμβαίνει καί σ’ δσους άπό μάς 

νιώθουμε τήν καθολικότητα, τόν μυστικι- 
σμό καί τις θεολογικές έννοιες πού τό έρ
γο του έρμηνεύει. Λόγφ αυτού τού μυστι- 
κισμού καί τής καθολικότητάς του τό έρ
γο του δέν μοιάζει μέ τό έργο τών άλλων 
ζωγράφων. Δέν είναι τό καλύτερο ούτε 
τό χειρότερο. Είναι απλώς κάτι διαφορε
τικό. Δέν είναι μόνο ζωγραφική, είναι μιά 
γιγάντεια προσπάθεια τού καλλιτέχνη νά 
πή μέ τά πινέλα καί τά χρώματα γιά τόν 
θεό καί τόν άνθρωπο τόσο λεπτά καί βα- 
θειά.

ΜΑΡΙΑ Π. ΠΑΤΤ1ΧΗ

FONTANA AMOROSA
Μάς ξύπνησε τό νερό πού κατηφόρισε στό περιβόλι. 
Τό φθινόπωρο βρήκε μιά τέτια άνοιξιάτικη νιότη 
πού ή μικρή μηλιά τής αύλής μας ξανάνθιζε άνθούς 
κΓ άς ήξερε πώς δέ θά δέση καρπό.
Στό ροδόλευκο ’Απριλιάτικο γέλιο τους 
χορέψανε οί μέλισσες συρτάκι.
Βάψανε τ’ ακροδάχτυλα μας βυσινιά τά βατόμουρα, 
εύώδιασαν φασκομηλιές στό κάθε πάτημά μας.
Τό μεσημέρι κοιμηθήκαμε στόν ίσκιο μιας βάρκας. 
Στήν Φοντάνα Άμορόζα, στή βρύση τής άγάπης 
φούντωναν οί άγριοσυκιές.
’Ήπιαμε τό νερό της μά ήταν άργά ν’ άγαπήσουμε. 
Τό πρωτοχάλαζο στή θάλασσα έπεσε σάν τουφεκιά, 
άσπροβολουσαν μύρια σκάγια, 
ξέχασε στήν άμμουδιά νά σβήση τές πατημασιές του. 
Τήν άλλη μέρα μάς ξύπνησαν οί κυνηγοί.
Σκοτώσανε μιά λαγίνα, ένα μικρό της βυζανιάρικο 
τό πιάσανε, τό σφάξανε μπροστά μας, 
ήταν ή κοιλιά του γεμάτη γάλα.
Τό αίμα τών περδικιών έβαψε, πηχτή βροχή, τά σκίνα 
στήν πρώτη, τρελλή κυνηγετική μέρα, όμοια Πασχαλιά. 
Είδα τό χνώτο του χειμώνα νά παγώνη 
στή Φοντάνα Άμορόζα.
"Ομως τά δέντρα θυμούνται ν’ ανθίσουν στήν ώρα τους, 
θυμούνται νά δέσουν καρπό.
Ή μνήμη τών πουλιών θά μάς ξαναφέρη τήν άνοιξη 
κΓ άς τήν ξεχνούμε κι’ άς μή τήν περιμένουμε.
"Ολα μας θυμούνται, ό ήλιος, τό χώμα.
ΚΓ άν δλα μάς ξεχάσουν, μάς θυμάται ό θάνατος.

Πλάτρες 16.6.68
ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. X. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤΣ

Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΑΤΘΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Ό ’Αρχιμανδρίτες Ματθίας, κατά κόσμον Χαμπής, έγεννήθη περί 
τό 1886, εις τό χωρίον Γύψου τής επαρχίας Άμμοχώστου, έκ γονέων 
Χατζηανδρέου καί Χατζηπετρούς. Έκ του χωρίου τούτου κατήγετο καί 
ό ’Αρχιμανδρίτης καί εκκλησιάρχης του Αγίου Τάφου Επιφάνιας, ό 
όποιος, δταν κατά καιρούς έπεσκέπτετο τήν γενέτειράν του, παρελάμ- 
βανε καί μερικούς Κυπρίους νέους, ώς τόν Πορφύριον Κυριακίδην, τον 
Παύλον Γρηγοριάδην, τόν ’ I ουβενάλιον Έλευθεριάδην κ.λ., τούς όποιους 
κατέτασσεν εις τούς δοκίμους τού Αγίου Τάφου.

Μεταξύ τούτων παρέλαβε καί τόν Χαμπήν, τον όποιον είσήγαγεν 
ε’ις τήν ‘Ιερατικήν Σχολήν τού Αγίου Τάφου καί έν συνεχείά εις τήν 
τότε άκμάζουσαν θεολογικήν Σχολήν τού Σταυρού τών Ίβήρων. Κατά 
τόν χρόνον τής άποφοιτήσεώς του συνέβη νά έγκαταλείψη τό ιερατικόν 
άξίωμα ο έγχώριός του ’Αρχιμανδρίτης Παύλος Γρηγοριάδης, έπιθεω- 
ρητής τών Σχολών τού ΆγίουΤάφου, καί εις άναπλήρωσιν τής θέσεώς 
του έχειροτονήθη εις ’Αρχιμανδρίτην ό Ματθίας, λαβών τό όνομα τού 
άντικαταστήσαντος τόν ’Ιούδαν άποστόλου Ματθία.

Κατά τό 1915 ό ’Αρχιμανδρίτης Ματθίας καί ό έκ Κρήτης ’Ιάκωβος 
Άρχατζικάκης, Διευθυντής τής Ιερατικής Σχολής, ήλθεν εις διάστασιν 
πρός τόν τότε Πατριάρχην Ιεροσολύμων Δαμιανόν, διότι ήκολούθει 
φιλαραβικήν πολιτικήν, διά νά έχη τήν ύποστήριξιν τών ’Ορθοδόξων 
’Αράβων τής Παλαιστίνης, καί έγραψαν έναντίον του λίβελλον, τόν 
όποιον άνήρτησαν εις τήν θύραν τού Πατριαρχείου, καί διά τούτο έξω- 
ρίσθησαν έκ τού Αγίου Τάφου.

Εξόριστος ό ’Αρχιμανδρίτης Ματθίας μετά πολλάς περιπλανήσεις 
κατέληξε, μετά τήν άπελευθέρωσιν τής ’Ιωνίας, εις τό χωρίον Ναζλί, 
άνατολικώς τής Σμύρνης, δπου είργάζετο ώς διδάσκαλος καί ιερατικός 
προϊστάμενος τής ένταύθα Ελληνικής κοινότητος.

"Οταν τά άγγλικά στρατεύματα έπλησίαζον νά καταλάβουν τήν 
Ιερουσαλήμ, ή Τουρκική Κυβέρνησις μετέφερε τόν Πατριάρχην Δαμια
νόν εις Δαμασκόν, μέρος δέ τού προσωπικού τού Πατριαρχείου μετέ- 
φερεν εις διάφορα μέρη τής Μικρας ’Ασίας. Μεταξύ τούτων ήτο καί ό 
έκ Γύψου Μορφής Κούμας, ό όποιος μετεφέρθη εις Σεϊτή-Σεχήρ. Ό 
άδελφός τού Μορφή Μιχαήλ Κούμας, διδάσκαλος καί έπιθεωρητής τών 
δημοτικών σχολείων τής νήσου μας, διαβλέπων τόν κίνδυνον, τόν όποιον 
διέτρεχεν ό Μορφής, ένήργησε καί έπέτυχε μέσον έπισήμων Τούρκων 
Κυπρίων, ώστε ό έκ Κύπρου καταγόμενος Τούρκος άστυνόμος της πε
ριοχής αύτής ν’ άναλάβη ύπό τήν προστασίαν του τόν Μορφήν.
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"Οταν πρός τό τέλος τής Ελληνικής κατοχής τής Σμύρνης ήρχισε 
νά καταρρέη τό Ελληνικόν μέτωπον, άτακτα στίφη Τούρκων ανταρτών 
διενήργουν έπιδρομάς εναντίον τών Ελληνικών χωρίων. Τότε, ό έν λόγω 
Τούρκος αστυνόμος διεμήνυσεν είς τόν Μορφήν νά φύγη επειγόντως, 
αν θέλη νά σωθή, αύτός δέ προ του έπικρεμαμένου κινδύνου έσπευσεν 
είς Ναζλί, διά ν’ άνακοινώση τούτο καί είς τον Ματθίαν, καί τού έπρό- 
τεινε νά φύγουν μαζί.

Ό Ματθίας δμως, ώς γνήσιος "Ελλην διδάσκαλος καί ιερατικός 
προϊστάμενος, ήρνήθη νά φύγη καί άπήντησεν: «Πώς είναι δυνατόν νά 
φύγω καί νά άφήσω τό ποίμνιόν μου; Έγώ είμαι καί ό πατέρας καί ό 
ίερεύς καί ό διδάσκαλός των». Καί αύτός μεν παρέμεινεν είς τήν θέσιν 
του, ό δέ Μορφής ήλθε μέσον Σμύρνης είς Κύπρον.

Μετ’ όλίγας ήμέρας είσήλθεν ό τουρκικός στρατός είς τό Ναζλί, 
όπου συνέλαβεν όλους τούς "Ελληνας αιχμαλώτους καί τούς μετέφερεν 
είς τό εσωτερικόν πρός άγνωστον κατεύθυνσιν. Είς ένα σιδηροδρομικόν 
σταθμόν τά τουρκικά στρατεύματα έσταμάτησαν τήν ολκήν καί ώρμη- 
σαν είς τά βαγόνια. Οί χριστιανοί καί ιδίως αί γυναίκες ήρχισαν νά 
κλαίουν καί νά όλοφύρωνται. Ό Ματθίας όμως, θέλων να έμψυχώση 
τούς φοβισμένους χριστιανούς, έστάθη είς τό μέσον αυτών καί τούς 
είπε: «Μή φοβείσθε, έμένα ζητούν». Καί πραγματικώς οί Τούρκοι τόν 
συνέλαβον, μαζί μέ τον φίλον του ’Αρχιμανδρίτην ’Ιάκωβον Άρχατζι- 
κάκην, καί άφού τούς έξέβαλον άπό τό βαγόνι, τόν μέν Ματθίαν έδεσαν 
επάνω είς πλάτανον καί άφού τόν έπυροβόλησαν καί τόν έπλήγωσαν, 
τού έβγαλαν τά μάτια καί τόν έλόγχευσαν, τόν δέ Άρχατζικάκην τόν 
«έκαλλίκωσαν» (=τόν έπετάλωσαν). Άμφότεροι όμως ύπέστησαν καρ- 
τερικώτατα τά φρικιαστικά ταΰτα μαρτύρια καί τέλος ύπό τά όμματα 
τών περίτρομων Χριστιανών κατεκρεουργήθησαν μαζί μέ άλλους δέκα 
ιερείς.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΝΙΚΗΣ ΛΑΔΑΚΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΤ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σ η μ. : Αί πληροφορίαι έλήφΌησαν άπό τόν Μορφήν Κούμαν, μέσον τοΰ αδελφού του, 
παλαιμάχου διδασκάλου καί έπιθεωρητοΰ Μιχαήλ Κούμα, ικαί άπό Άνδρονίκην 
Χρίστου Καρακιουλόγλου (Νέας Εφέσου 14, Νέα Φιλαδέλφεια, Άθήναι, 5), μέ
σον τοΰ άρχιμανδρίτου Γεωργίου Χατζηγεωργίου άπό τά Θειρα τής Μ. ’Ασίας.
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Εύδαιμονία μέ τόν καιρό
κι’ έπαρση.
Σήκωμα στούς φλοίσβους· σήκωμα 
στ’ άσπρα πέπλα τ’ άνέμου.

Σήκωμα στις καρδιές καί πύρωμα
νά σου ζητά λύτρα 
καί νάρχεται ή ώρα
πού ή εικόνα του νού γιά τ’ ανθρώπινα 
νά σβήνει στ’ άνατολικά τής Αάπηθος' 
νάρχεται ή ώρα
πού ό πολιορκητής ήλιος
νά παραβιάζει καί ν’ άφαιρεί χρώμα 

καί μέγεθος
άπό έκείνους ποδχαν τό θάρρος
νά παραμερίσουν τά κεραμίδια τών 

σπ ιτιών
γιά νά παρουσιάσουν τήν έλπίδα τους 
πάνω άπό τις σημαίες καί τά πουκάμισα 
του πιό παράξενου πολέμου...

Εικόνα του Νου
γιά τ’ άνθρώπινα.

γυρισμένη πίσω
σέ μιά έποχή
σέ μιά γειτονιά, φτωχογειτονιά
πού φιλοξενεί στις ρούγιες
καί τά καντούνια της
τούς κουρελήδες

τούς άμούστακους σιγαρέττηδες 
π’ άναχαίτισε ή μιζέρια 
καί βύζαξε ή στέρηση.

Μιά εικόνα
γυρισμένη πίσω
στή γειτονιά, τή φτωχογειτονιά
πού φωτίζει ό ήλιος χωρίς συστολή 
χωρίς ντροπή
σά γαργαλάει τά σώματα 
πού κοιμούνται γυμνά
γιατί δέν έχουν νυχτικιά νά φορέσουν 
καί γιατί δέν φοβούνται
νά κυκλοφορούν σάν πρωτόπλαστα.

Τό χώμα νά πέφτει δεξιά.
Τό χώμα καί πίσω τό νερό 
καί ένα άσπράδι τού ματιού 
δλο σκότος 
καί κάτω πάνω στή βάση τής ειμαρμένης 
ένα νέο σχήμα 
νά σοΰ άντλεί δυνάμεις 
καί νά έπιμένει 
μ’ ένα αιώνιο 
ίδιο τρόπο 
νά σού μιλά 
γιά δ,τι πετούμενο σπάθισε 
τόν ούρανό
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γιά δ,τι κτύπησε τό μέτωπο, 
καί κάθισε στ’ άπόσκιο τής άγκαλιάς 
νά ξαποστάσει, πίνοντας γλύκα καί μέλι 
άπ’ τούς άνθούς τής άνοιξης. 
Καί πάνω άπ’ δλα 
ή μουσική άνταύγεια 
του φλοίσβου 
πού κατασπαράσσει 
τά σωθικά του γιαλού 
γιά νά τρέφεται 
καί πάνω άπ’ δλα 
μιά δική σου άλλη ιστορία 
μέ κοινά χαρακτηριστικά.

Κόψη του νου 
μέσα στό πέλαγο 
κόψη ματιού 
στό μουσκεμένο δείλι 
κόψη χεριού 
ν’ άγγίζει τά ξόρκια τής συνείδησης

Κόψη ουρανού 
νά κατεβαίνει 
νά κουρταλεί 
νά σ’ άδικεϊ 
μέ χρώματα άναζήτησης.

Στή γειτονιά του γιαλού 
μαζεύω πέτρες 
γιά νά σέ λιθοβολήσω.

Στή γειτονιά του δάσους 
κόβω πεύκα 
γιά νά σέ σταυρώσω.

Στή γειτονιά του χωμάτου 
σκάβω μέ τά νύχια τή γή 
γιά νά σέ θάψω.

‘Ώρα δική μου.

'Ώρα του Νου 
καί παραμύθι ώραίο 
κλαδί τής λυγαριάς 
μνήμη δική σου 
κι’ όνειρο 
πού δέ μπορεί 
νά φθάση τ’ άνθρώπινα 
μάτι πρόστυχο 
ώρες πολιορκώ 
σκέψη άπλή 
πού δέ μπορεί νά λιγοστέψει 
ή μνήμη
—έσύ κι’ έγώ άληθινή.

Κλαδί ουρανού 
στό ράμφος τών άηδονιών 
σέ άποδίδει 
ή δράση.

ΝΙΚΗ ΛΑΔΑΚΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΧΡ. Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΙΔΗ

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΜΑΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μάζεψα τά δυό - τρία αύγά ποδταν σκορπισμένα στ’ άχυρα, έρριξα στάρι 
καί νερό στις κόττες, σφάλισα τό κοτέτσι καί κίνησα γιά τήν καλύβα. Ή άγε- 
λάδα ποδταν δεμένη στή χαρουπιά φώναζε έπίμονα, σάν κάτι νά ζητούσε. 
Τράβηξα κατά κεί. Τό σκοινί τής είχε πλέξει τά πόδια καί δέν μπορούσε νά 
φτάσει τή θροφή. Τή λευτέρωσα, χτύπησα τό καμπανάκι πού τήν περιλαίμιαζε 
κι αύτή φχαριστημένη δίπλωσε λαίμαργα γιά τή θροφή.

—Καϋμένη, μουρμούρισα, άν έλειπες καί σύ δλα θάταν άκόμη πιό δύσκολα. 
Μά είσαι γρηά καί σύ, σάν τή γιαγιούλα καί γρήγορα θά μάς φύγεις.

Είχε βουτήξει μιά άγκάλη θροφή μέ τό μεγάλο της στόμα καί μέριασε 
νά φάει μέ τήν ήσυχία της. Τό σκοινί έπλεξε πάλι στά γερασμένα της πόδια 
μ’ αυτή τή φορά δέν τήν ένοιαξε. Τό φαΐ ήταν στό στόμα της. Τί νά τήν νοιάξει. 
’Έσκυψα νά τήν ξεπλέξω. Τράβηξα το σκοινί ένα γύρο, τό ξέδεσα άπ’ τή χα
ρουπιά καί τό έδεσα σφιχτά στό σιδερένιο παλλούκι ποδταν καρφωμένο στή 
γή. Καί γιά νά τήν στεριώσω καλλίτερα πήρα μιά πέτρα ποδταν ριγμένη 
δίπλα καί χτύπησα δυνατά τό παλλούκι νά μπει βαθειά στό ξηρό χώμα. Τότε 
άκριβώς πρόσεξα ένα μικρό χαρτί άδραγμένο άπ’ τά σπιρούνια ένός χλω- 
ράγκαθθου. Τό μάζεψα άπό περιέργεια. Τό κύτταξα άπό κοντά. ^Ηταν ένα 
κομμάτι μικρό χαρτί, παρμένο άπό κάποιο ήμερολογιακό σημειωματάρι. Στήν 
άκρη πάνω - πάνω ήταν τυπωμένη ή λέξη MEMORANDA ξεκομμένη μέ μιά 
μαύρη τυπωμένη πάλι γραμμή. Πιό κάτω μέ στυλλό έγραφε «Σύνδεσμος A3 
Καμάς καί ’Άκης» καί άκολουθουσαν ένα σωρό άλλοι άριθμοί στόν ίδιο πάντα 
τύπο. 'Ένα άγγλικό ς στήν άρχή, άνοιγμα παρένθεσης, τρεις συνεχείς άριθμοί, 
παύλα, άλλοι τρεις άριθμοί, κλειστή παρένθεση, ς (206—430) άς πούμε.

Τά όνόματα μού φέρανε άμέσως στο μυαλό τόν Καμάκη. Νάχε άραγε 
σχέση τό χαρτί μέ τόν Καμάκη; Πολύ άπίθανο. Έξ άλλου δέν έγραφε Καμάκης 
άλλά Καμάς καί ’Άκης. Μπά δέν μπορούσε νάχε σχέση. ’Ίσως δμως καί νάχε. 
Άλλά τί νά γύρευε άραγε τό χαρτί έδώ πάνω, άπό πού ήρθε, πώς βρέθηκε έδώ;

Τό δίπλωσα καί τό έβαλα στή, τσέπη τής ποδιάς μου. Χάδεψα τή πλάτη 
τής άγελάδας, τής έρριξα νερό στή γούρνα καί πήγα κατά τή καλύβα. Αισθα
νόμουνα πολύ κουρασμένη καί ήταν σχεδόν μεσημέρι. ’Έβαλα ένα πιάτο στό 
μικρό ξύλινο τραπέζι, κατέβασα τό τσουκάλι άπ’ τή φωτιά καί ξάπλωσα στό 
κρεβάτι άνάσκελλα.

Τό γυναικείο μυαλό μου θόλωσε άμέσως άπό σκέψεις. Ό Καμάκης πάντα 
μπροστά μου, δυνατός, εύθυμος, σωστός άνδρας. Δέν ξέρω άν ύποσυνείδητα 
τό μισούσα ή τόν συγχαινόμουνα ύστερα άπ’ τή φυγή του. Τό μόνο πού ξέρω 
είναι πώς τώρα, αύτή τή στιγμή τόν άγαπώ καί τόν θέλω κοντά μου.

—Τό πλευρό σου δέν θά ψυχρανθή άπ’ τό βορηά, μούλεγε. θάμαι πάντα 
κοντά σου νά τόν άποδιώχνω. Ή μοίρα μάς μόνιαξε καί μάς ζευγάρωσε. ’Έτσι 
είναι ή βουλή της κι ή θέλησή της. Μαζί θά κάνουμε σπορά.
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Κι όμως έφυγε, χάθηκε σάν άνεμος, χωρίς ένα λόγο, χωρίς μιά έξήγηση. 
‘Ένα χαρτί μόνο καί λίγες λέξεις. 'Ένα χαρτί πού τό διάβασα χιλιάδες φορές 
και τό κρατώ σάν πολύτιμο φυλακτό.

«Κάποιος δυνατός σκότωσε σήμερα τή μοίρα μου, έγραφε, και μου άλλαξε 
τό δρόμο. ’Άν μέ δεις κάποτε μίλα μου γιά τιμή, θάμαι καθαρός. ’Άν δέν 
μέ δεις συγχώρνα μου όπως θά συγχώρναγες ενα άγνωστο πάνω στά κόλλυβά 
του.»

Κανένα νόημα, καμμιά έξήγηση. 'Ένα μόνο καθαρό. Πώς ό Καμάκης 
έφυγε. Πώς ή ζωή στή Λευκωσία μου έγινε αφόρητη, αδύνατη, αβίωτη. Πώς 
μάζεψα τό μπόγο μου κι’ ανέβηκα σ’ αύτό τό βουνό ϊσως έτσι μπορούσα νά 
βρω τή γαλήνη πού θά μέ βοηθούσε νά έπουλώσω τό μεγάλο μου πλήγμα. 
Ζουσα σ’ αύτό τό καλύβι τής γρηάς αγρότισσας, μιας παλιάς φιλενάδας τής 
μάννας μου, έδώ καί δυό μήνες. Τόν Καμάκη δέν τόν ξέχασα βέβαια μά ή ζωή 
δέν μου ήταν και τόσο άφόρητη. 'Η καϋμένη ή γιαγιούλα, πόσο αλήθεια καλή 
είναι μαζί μου, πόσο πρόθυμη, πόσο ύπομονητική. 'Όταν κατέβαινε στήν πόλη, 
τότε πού ζούσε ή συγχωρεμένη ή μάννα μου μου έλεγε:

—Πότε θά ρθείς κοπέλλα μου νά καθήσεις λίγες μέρες κοντά μου νά ζευ
γαρώσω και γώ δυό - τρεις νύχτες συντροφιά, ή έρμη;

—θά ρθώ, γιαγιούλα, τής έλεγα, θά ρθώ, καί ποτέ μου δέν τό πίστευα. 
ΚΓ δμως νάμαι κοντά της. Κάπως αργά, μά είμαι κοντά της. 'Η μητέρα μου 
πέθανε καιρό τώρα κΓ ή γρηά έγινε μιά πραγματική γιαγιούλα. Στή περι
ποίηση πάντα πρόθυμη και καλόβολη. Λίγο ύπερβολική πολλές φορές. Κάθε 
πρωΐ μου έβαζε στο τραπέζι ένα φρέσκο αύγό άπ’ τό κοτέτσι κΓ ένα ποτήρι 
γάλα άπ’ τήν άγελάδα.

—Μά τρώς τό αύγό καί νά ρουφάς το γάλα, θά σου φτειάξει καλό πετσί 
κΓ άφράτο. Μά τό βλέπει ό άντρας σου και νά τό λιγουρεύεται κΓ υστέρα 
ακόμη άπό τρεις γέννες.

Έγώ στήν άρχή γελούσα. 'Ύστερα μ’ έδεννε ή θλίψη, θυμόμουνα τον 
Καμάκη και μου κατέβαινε τό κλάμα. ’Έχωνα τό πρόσωπό μου στις παλάμες, 
καθισμένη στό βουκάνικο σκαμνί κΓ άφηνα τά δάκρυά μου νά τρέξουν άφθονα. 
Ή γιαγιούλα τότε έρχότανε, μέ τό άργό γερασμένο βάδισμά της, κοντά μου, 
μου παλάμιζε τά μαλιά και μουλεγε:

—Τή μάννα σου τήν ξέχασες. Αυτόνε δέν μπορείς. Σέ νιώθω, έτσι ήμουνα 
και γώ στά νιάτα μου. 'Η καρδιά τής νιας είναι χείμαρρος. Τώρα γελά κΓ 
υστέρα κλαίει. Μά θά τόν ξεχάσεις. ’Άκου πού σου λέω.

Μου σκούπιζε τά μάτια, καθότανε δίπλα μου καί περπατούσε τις ιστορίες 
της. θυμότανε τά παλιά χρόνια στό χωριό, τις αγάπες της, τις λαχτάρες της 
κΓ ένα σωρό άλλα πράγματα, θυμότανε τό θειό της τόν σκληρό, πούταν καί 
νουννός της, πού παιδούλα ακόμη τήν έβρεχε μέ παγωμένο νερό γιά νά σκλη- 
ρύνει, λέει, τό σκαρί της. Καί στήν κολυμπύθρα άκόμη δταν τήν βάλανε τό 
νερό ήταν παγωμένο, ποταμίσιο τής αύγής. θυμότανε τό κύρη της ψηλό, μου
στακοφόρο, βρακά, σωστό θεριό. Πρώτος στ’ άλώνεμα, πρώτος στό ζευγάρι 
μά πρώτος καί στά πλούτη. Μά σ’ αύτό πού σταμάταγε μέ ύπομονή καί τό 
στόλιζε μ’ ένα σωρό νόστιμες περιγραφές ήταν ή μέρα πού πήγε γιά πρώτη 
φορά στό μικρό σκολειό τοΰ χωριού της. Είχε κάνει τότε ένα σωρό άναποδιές.

—Δέν μουκοβε, κορίτσι μου, γιά γράμματα. Γι’ αύτό καί ποτές μου δέν 
τάμαθα.

’Έλεγε τήν ιστορία, έκοβε κουβέντα καί τά μάτια της πότε σπίθιζαν καί 
πότε γιόμιζαν θλίψη. ΚΓ δταν υστέρα άπό ώρες κουρασμένη πιά άνέβαινε στά 
πόδια της, άναστέναζε καί μουλεγε.

—’Έτσι είναι ή ζωή. Σάν χείμαρρος. Όρμά καί κόβει δρόμο κΓ ούτε τό 
καταλαβαίνει πότε βρίσκεται στή θάλασσα. Εκεί ή πλανεύτρα τόν κρύβει στά 
σπλάγχνα της καί δέν ξαναφαίνεται πιά.

Μού φιλούσε τό μέτωπο, μού χάδευε τά μαλιά καί συμπλήρωνε.
—’Άντε καλή σου νύχτα. Απόψε θέλω ν’ άκούσω τό ροχαλητό σου. Τότε 

θά πιστέψω πώς χάθηκες στόν ύπνο δίχας έγνοια.
Μού σταύρωνε τό μέτωπο μέ τό άντιπαλαμοδάχτυλό της μέ ξαναφιλούσε 

στό μέτωπο καί κίναγε γιά τό κρεβάτι.
’Έμενα μέ τις σκέψεις μου. Άμέσως στό μυαλό μου ό Καμάκης. ‘!Ώ πόσο 

τόν άγαπούσα. Πόσο άλήθεια θάθελα νάταν κοντά μου, νά τον σφίξω στήν 
άγκαλιά μου, νά τού δώσω τό κορμί μου δπως τότε στό μικρό διαμέρισμα 
τής Λευκωσίας. ΚΓ δμως μού έφυγε, έφυγε γιά πάντα. Πού νάναι άραγε; ποιά 
γής τόν κρατά, ποιοι τόν χαίρονται; Μήπως ... ά δχι... όχι, ό Καμάκης ζή 
κΓ άνθίζει σάν τάγριολούλουδο. Τά θεριά δύσκολα φεύγουν άπ’ τή γής. Πόσο 
βασανιστικά τόν θέλω. Καμάκη, γλυκιέ μου. Αλήθεια γιατί έφυγες;

Τό μυαλό μου τρεχαντέρευε άθέλητα στις όμορφες μέρες τής καλοτυχίας 
κΓ έμενε έκει ώρες όλόκληρες.

Ή γιαγιούλα πολλές φορές τό καταλάβαινε. Σηκωνόταν, έρχόταν κοντά 
μου καί μ’ εδρισκε μέ καρφωμένα τά μάτια στό ταβάνι. Σκούπιζε τά δάκρυά 
μου, σήκωνε τις κουβέρτες καί σκέπαζε τόν ώμό μου λέγοντάς μου.

—Τραχιά ή άγάπη σου. Δέν βλέπω ν’ άλαργεύει. Μά θά φύγει κάποτε. 
Τό βουνό θά σ’ άλλάξει. Δέν γνοιάζομαι γι’ αύτό.

Μέ ξαναχάδευε μέ ξαναφιλούσε καί καθώς έφευγε γύριζε καί μού πέταγε.
—Σφάλισε τό βλέφαρό σου. Ό ύπνος είναι σάν τό θάνατο, θά σέ γαλη- 

νέψη. Μά ό ύπνος ήταν λίγος καί τά δάκρυά μου πολλά γιά κάμποσο καιρό. 
Ό Καμάκης μού κρατούσε έπίμονα καί βασανιστικά συντροφιά.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Πάλι τηράς τό ταβάνι; Ανασκουμπώσου. Σοδφερα δυό άγκαλιές άγριό- 
χορτα. Αύριο θά φάμε μιά άπ’ τις μικρές τις κόττες. Καί μ’ αύτά θά φτιάξουμε 
τή καλλίτερη σαλάτα τοΰ κόσμου.

’’Ήταν ή γιαγιούλα πού γύρισε άπ’ τό πρωινό μάζωμα. Σηκώθηκα κΓ 
έτρεξα κοντά της.

— Πώ, πώ πόσα. Άπό πού τά μάζεψες γιαγιούλα;
— Σ σύρθηκα στόν κάμπο.
— Τόσο μακρυά;
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—’Έ μέ σηκώνουν άκόμη τά πόδια μου. Τά βοηθά κι’ ή βέργα. "Οταν πέσω 
στό κρεβάτι θά πιάσεις εσύ κόπο. Τώρα τραβάω άκόμη. Τί έκανες μέ τά ζώα;

—"Ολα εν τάξει. Μόνο ή άγελάδα πλέκεται συνέχεια στό σκοινί κι’ όλο 
φωνάζει. Πρέπει κάτι νά κάνουμε γι’ αύτό.

Τότε θυμήθηκα τό χαρτάκι πού βρήκα πριν λίγο. ’Έχωσα τό χέρι μου 
στήν τσέπη. ’’Ηταν άκόμη έκεί. Τό πήρα καί μέ τρόπο τό έχωσα άνάμεσα στά 
φύλλα μιας μικρής σύνοψης, τό μόνο βιβλίο πού είχαμε στό καλύβι.

—Βλέπω μόνο ένα πιάτο στό τραπέζι. Δέν θά μέ συντροφέψεις;
—’Όχι γιαγιούλα. Δέν έχω όρεξη.
—Δέν πειράζει, μήν φας. Κάθισε όμως άντάμα. ’Έχω κάτι νά σου πώ.
Πήρα τήν τσουκάλα καί τήν άκούμπησα στο τραπέζι. ’Έσυρα τό σκαμνί 

δίπλα καί κάθησα. Είχα γιομίσει περιέργεια. Ή γιαγιούλα άργά - άργά έκοψε 
ψωμί άράδιασε δυό κούταλα φασόλια στό πιάτο, καθάρισε ένα ραπάνι, έχωσε 
δυό - τρεις μπουκιές φαΐ στό στόμα καί κίνησε νά μου λέει.

—Τόν ξέρεις τόν κάμπο;
—Ναι γιαγιούλα.
—Τόν περπάτησες;
—’Όχι. Τόν είδα άπό ψηλά. Μιά μέρα πού ξεχάστηκα στό σεριάνι.
— Συναπάντησες καμμιά φορά κανένα;
—’Όχι ποτέ, γιατί;
—Σήμερα πέρασα τό ρέμα καί μπήκα βαθειά στόν κάμπο. Ξεχάστηκα 

στά σαλιγκάρια. Σάν έφτασα στό μεγάλο πεύκο δίπλωσα νά ξαποστάσω λίγο 
καί νά πιω νερό. Εκεί μου σφάλισαν τά μάτια καί μέ πήρε λαφρά ό ύπνος.

’Έρριξε μπουκιά στό στόμα, μασούλησε άργά καί μου ζήτηξε νερό. Γιό- 
μισα τή πήλινη γαβάθα, τής έρριξα νερό στό ποτήρι καί βολεύτηκα δίπλα της 
γιομάτη άνυπομονησία.

—Λοιπόν γιαγιούλα;
—Ξύπνησα μετά άπό κάμποση ώρα. Κάποιος μου σκούνταγε τόν ώμο. 

’Άνοιξα τά μάτια μου κι’ είδα ένα άγρίμι νά μου σκιάζει τόν ήλιο. Ψηλός, 
άγριος, γιομάτος γένια, μά όμορφος άνδρας. Σωστό παλληκάρι.

Τί γυρεύεις έδώ γρηά — μου έκανε. Άπό φασκιά εΐμ’ έδώ — του είπα — 
έσύ τί γυρεύεις. Λιμεριάζω ένα βόλι δρόμο πιό κάτω. Κόψε τό σεριάνι έδώ 
κάτω, δέν κάνει γιά σένα...

—’Αλήθεια γιαγιούλα, είδες «άνθρωπο στόν κάμπο; Βιάστηκα νά πώ. Τό 
πρόσωπό μου γιόμισε χαρά κι’ ή ψυχή μου άναφτέρωσε. Δυό μήνες τώρα δέν 
είχα δει ψυχή άνθρώπου έκτός άπό τά ζώα καί τά δένδρα. Τά λόγια τής γρηάς 
ξυπνήσανε μέσα μου τή νοσταλγία γιά τούς άνθρώπους. Έκείνη χωρίς νά 
δώσει σημασία στο αύθόρμητο ξέσπασμά μου συνέχισε.

—Σάν μου εΐπε αύτά άνοιξε σκέλη κι’ άλάργεψε ταχιά ΐσαμ’ ένα φτερο- 
πέταμα. Τόν πήρανε οί σκιές τών δένδρων καί τό περπάτημα του χάθηκε στόν 
άχό του ρεματιού. Ό ίδιος ό συχωρεμένος ό άνδρας μου.

Έδώ σταμάτησε. Τό μυαλό της φάνηκε πώς ξεχύλισε άπ’ τή θύμησή του.

Τό βλέμμα της πλάνεψε, γιομάτο νοσταλγία. Στά μάτια της φάνηκε ένα άπό- 
σταλο βούρκο πού δέν έγινε δάκρυ. "Υστερα γύρισε κατά μέ, σκέπασε τή ράχη 
του χεριού μου πού ξαπόστανε στό τραπέζι, μέ τό γερασμένο της χέρι καί 
μου έκανε.

—Αύτός ήταν άνδρας. ’Ήθελε λιοντάρι νά του άντιβγεί.
—Καί τί έκανε στόν κάμπο γιαγιούλα;
—"Ομως μου τόν φάγανε οί μηχανές...
Μιλούσε άκόμη γιά τόν «άντρα της. Ή θύμησή του είχε δέσει τή σκέψη της.
—Γαληνεμένος νάναι εκεί πού ξαποσταίνει, συνέχισε.
Τό δάκρυ ξεπήδησε, πήρε δρόμο τις ρυτίδες καί πότισε τις άκρες τής 

μαύρης μαντήλας της. ’Έψαξα στό μυαλό μου νά βρώ δυό λέξεις νά τήν παρη
γορήσω μά μου ήταν άδύνατο. Μου άνέβηκε κόμπος στόν λαιμό καί πήρε τή 
μιλιά μου. ’Έγυρα τό κεφάλι καί κάρφωσα τό βλέμμα μου στήν άκρη του 
τραπεζιού. Τό άριστερό μου χέρι βόλιαζε ένα κομμάτι ψύχα. Έκείνη άνέβηκε 
ξαφνικά στά πόδια της, έσυρε τή μαντήλα της καί σκούπισε τά μάτια της.

—Σου άφήνω τό πιατικό, είπε, πάω νά ξαποστάσω. Καί κύτταζε νά νοι
κοκυρεύεσαι τό νερό. Τό θέλουμε πιότερο άπ’ τή γής. Τούτη δέν ξεδιψάει 
ποτές της.

Κίνησε. "Υστερα σάν κάτι νά θυμήθηκε, σταμάτησε καί μού έκραξε χωρίς 
νά γυρίσει.

—Στόν κάμπο μήν κατέβεις ποτές σου. Μ’ άκούς;
—Γιατί γιαγιούλα;
—Είσαι κορίτσι, δέν κάνει νά πλανιέσαι μοναχή σου. ’Άν σ’ άνταμώσει 

άντρας σάν αύτόν θά σέ παλαίψει στό χορτάρι.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Τήν άλλη μέρα ξύπνησα άργά. Κύτταξα άπ’ τό μικρό παράθυρο πού άνοιγε 
στό πίσω μέρος τής καλύβας καί είδα τόν ήλιο λαμπρό καί δυνατό ν’ άνεβαίνει 
σταθερά στό μεσουράνημα. Φυσούσε δαιμονισμένα μά ό ούρανός ήταν όμορφος 
καί καθάριος.

—Γιαγιούλα, φώναξα, γιαγιούλα.
Καμμιά άπάντη«οη. Ή γιαγιούλα θάχε βγει έξω. ’Ίσως νά μαζέψει μανι

τάρια ή χλωρά άγριόχορτα. Πραγματικά φυσούσε πολύ δυνατά. Ή ξυλένια 
καλύβα έτριζε παντού καί συντρόφευε τό παρατεταμένο σύριγμα τού άνέμου 
μέ τό δικό της τρόπο. Οί δυό μαγείρισσες, τά τηγάνια καί τάλλα μαγειρικά 
πούταν κρεμασμένα πάνω άπ’ τήν νερόγουρνα τού μαγειριού, χοροπηδούσαν 
άσταμάτητα, άφήνοντας τό καθένα τό δικό του ήχο. "Ενα σωρό πευκοβελόνες 
παρασυρμένες άπ’ τό δυνατό φύσημα τού άέρα, περνούσαν κάτω άπ’ τό μικρό 
άνοιγμα τής πόρτας καί γιόμιζαν τό χωματένιο πάτωμα τής καλύβας. Καθι
σμένη στό ξύλινο κρεβάτι μου καί σκεπασμένη μέ τις χοντρές χωριάτικες κου
βέρτες τής γιαγιούλας κύτταζα άπ’ τό μικρό παράθυρο τό ξέφρενο μάνισμα 
τής φύσης. Μέσα στήν καλύβα, παρ’ όλον πού δέν ήταν τόσο στέρεη γιά νά 
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στεγάσει μέ σιγουριά άνθρώπινες υπάρξεις ένιωθα βαθύ τό αίσθημα τής άσφά- 
λειας καί τής προστασίας, χρωματισμένο μέ δλη έκείνη τήν άνεξήγητη δύναμη 
πού γωνιάζει μέσα στόν άνθρωπο τις στιγμές τοΰ κινδύνου. Μιά γυναίκα ή 
ένας δειλός άντρας δταν τύχει νά βρεθεί μόνος στό κρεβάτι σ’ ένα άπόμερο 
μεγάλο σπίτι, κρύβει αθέλητα τό πρόσωπό του κάτω άπ’ τά σκεπάσματα, σέ 
μιά ένστιχτώδη προσπάθεια νά καλύψει τό φόβο άπό κάποιο απροσδιόριστο 
θόρυβο ή άπό κάποια ύποβλημένη έσωτερικά άόρατη παρουσία. Ή καλύβα 
μου δημιουργούσε αύτο ακριβώς τό ιδιόμορφο αίσθημα τής άσφάλειας πού 
τό τόνιζε περισσότερο τό κομμάτι έκείνο τής φύσης πού μοΰ άφηνε νά δώ τό 
μικρό παράθυρο τής καλύβας. "Ενα μικρό κομμάτι πού έμοιαζε περισσότερο 
μ’ ένα άγριωπό πρόσωπο σκύλλου πού κάποιος άπρόσεχτος τοΰ πάτησε τήν 
ούρά καί πού γρύλλισε απότομα χωρίς νά γαυγίσει. Αύτή τήν έντύπωση μοΰ 
έδινε ή άντίθεση πού δημιουργόταν άπ’ τό μανιασμένο πέρασμα τοΰ άέρα καί 
τήν γαλήνια όλοκάθαρη όψη τ’ ούρανοΰ.

Πρέπει νά σηκωθώ σκέψτηκα νά κυττάξω τις κόττες καί τήν άγελάδα. 
©άγουν ξετρελλαθει στήν πείνα, τά καϋμένα. 'Η γιαγιούλα τί νά σοΰ κάνει 
ή φτωχή. Είναι τόσο γερασμένη πού κι*  αύτά πού κάνει είναι παραπάνω κι’ 
άπ’ τή δύναμή της. ’Αλήθεια θά πρέπει νά μ’ άγαπά πολύ ή γιαγιούλα, σάν 
πραγματική της κόρη. Ποτέ της δέν μέ πίκρανε, ποτέ της δέν μέ μάλλωσε. 
Πάντα μέ συμβουλεύει καί μέ προστατεύει σάν ένα μικρό έγγονάκι της. Σάν 
δικό της αίμα... δικό της αίμα. Γιά στάσου δμως. Ή γιαγιούλα δέν έχει παι
διά; Τά σπλάχνα της δέν γνωρίσανε τόν πόνο τής μητέρας; Δέν είναι δυνατό. 
’Όχι δέν μπορεί, θά πρέπει νάχει ένα σωρό παιδιά. "Ομως γιατί δέν μοΰ 
μίλησε γι’ αύτά; Γιατί ζή στ’ άπόμερο αύτό καλύβι, μακρυά άπό τόν κόσμο, 
μακρυά άπ’ τήν συντροφιά τών άνθρώπων; Κάποτε θά πρέπει νά μοΰ μιλήσει 
γΓ αύτά καί γιά τόν άντρα της ή γιαγιούλα. Πότε δμως; ’Εγώ πάντως δέν 
τολμώ νά τή ρωτήσω. Δείχνει τόση εύαισθησία σ’ αύτά τά πράγματα πού φο
βάμαι πώς μέ όποιαδήποτε έρώτησή μου θά τήν άναστάτωνα. Μά τί κάθομαι 
καί σκέφτομαι τώρα. Πρέπει νά σηκωθώ, νά κυττάξω τά ζώα.

’Ασυναίσθητα έχωσα τά δυό μου χέρια μέ τις παλάμες άντικριστά δεμένες 
βαθειά στά δυό μου σκέλη καί πίεσα δυνατά τά ποδόσκελα. "Ενα αίσθημα 
γλυκιάς ήδονής πέρασε σ’ δλο μου τό κορμί καί άναμίχτηκε μέ τήν εύχαρί- 
στηση πού νιώθει ένα ξύπνιο χαζουρεμένο κορμί. Αύτό ήταν άρκετό γιά νά 
μοΰ φέρει τή ζωηράδα καί τήν κίνηση πού θά μέ σήκωνε άπ’ τό κρεβάτι. ’Ανέ
βηκα στά πόδια μου καί τεντώθηκα. ’Ήμουν μιά χαρά. Σέ λίγα λεπτά είχα 
ντυθεί, είχα φάει τό αύγό μου καί ήμουν έτοιμη γιά νά βγώ άπ’ τήν καλύβα. 
‘Έδεσα τά μαλιά μου μέ μιά μεγάλη μαύρη μαντήλα τής γιαγιούλας, έσφιξα 
δυνατά τή λεπτή ζώνη τοΰ φουστανιού μου κι’ άνοιξα τήν πόρτα. Ή όρμή τοΰ 
άνέμου άνατάραξε δλο τό καλύβι. Βγήκα βιαστικά κι’ έκλεισα τή πόρτα πίσω 
μου. Προχώρησα πρός τήν άγελάδα. Ό δυνατός άνεμος μέσπρωχνε πιεστικά 
πρός τά πίσω καί μοΰ δυσκόλευε τό περπάτημα. "Ενα σωρό πευκοβελόνες καί 
κομμένα κλαδιά χτυπούσαν στό κορμί μου ή μπερδεύονταν στά πόδια μου. 
Μέ δυσκολία κατάφερα νά φτάσω τή χαρουπιά. Ή άγελάδα στεκόταν ήσυχη 
μασουλώντας τά ύπολείμματα τής τροφής πού ό άνεμος δέν κατάφερε νά τής 
πάρει. Ή γιαγιούλα φρόντισε γι’ αύτήν σκέψτηκα. Μέ τήν βεβαιότητα δτι είχε 
φροντίσει καί γιά τις κότες έστριψα γιά νά γυρίσω στό καλύβι. Ό άνεμος 

έφτασε στό αποκορύφωμά του. Τά δέντρα λύγιζαν τόσο βαθειά πού οί κορφές 
τους άγγιζαν σχεδόν τή γή. "Ενα ξηρό πεύκο δέκα μέτρα πιό κάτω ύποχώρησε 
άνήμπορο νά σταθεί άλλο κι’ έπεσε όλόσωμα κατά γής.

"Ενας θόρυβος πολύ πιό ξέχωρος άπ’ τή βοή τοΰ άνέμου έφτασε τότε στ’ 
αύτιά μου. Σταμάτησα καί κύτταξα πρός τόν κάμπο. "Ενα αεροπλάνο μονο
λόγησα. "Ενα μικρό αεροπλάνο. ΚΓ αθέλητα στάθηκα νά τό παρακολουθώ. 
Είχε κατέβη πολύ χαμηλά καί προσπαθούσε μέσα στό άγριο άνεμόδερμα νά 
ισορροπήσει πάνω άπ’ τόν κάμπο. Προχωρούσε κΓ έδινε άσταμάτητα γύρους 
πάνω άπό ένα όρισμένο σημείο. Ό άνεμος τό παράσερνε πολλές φορές καί τό 
έφερνε μέχρι τά πόδια τού βουνού, μ’ αύτό μέ ύπομονή καί πείσμα πετοΰσε 
πάλι πρός τόν κάμπο κι’ άρχιζε τούς άσταμάτητους γύρους. Τελικά κατάφερε 
νά μπει σέ όμαλή ίσια κατεύθυνση καί νά κατέβει άκόμη πιό χαμηλά. "Ενα 
μαύρο μικρό στήν άρχή άντικείμενο φάνηκε νά φεύγει άπ’ τήν κοιλιά του. Κι’ 
αύτό άφού πήρε φόρα πρός τά πάνω άνέβηκε ψηλά καί χάθηκε στόν όρίζοντα. 
Ό μαύρος όγκος άρχισε νά πέφτει πρός τή γή μέ δύναμη. Κι’ άφού κατέβηκε 
κάπου πενήντα μέτρα ένα μικρό άλεξίπτωτο άνοιξε στήν κορφή καί συγκρότησε 
τήν όρμή του. ’Έμεινα καρφωμένη στή θέση μου. Ό άέρας μοΰ χτυπούσε 
δυνατά στό πρόσωπο καί μου γιόμιζε τά μάτια δάκρυα καί σκόνες. Σταύρωσα 
τά χέρια μου στό στήθος κι’ άρπάχτηκα άπ’ τούς ώμους μου γιά νά προστα- 
τευθώ. "Ομως δέν σάλεψα άπ’ τή θέση μου. Περίμενα μέ ύπομονή καί καρτε
ρικότητα. Είχα γεμίσει μέ μιά άφάνταστα δυνατή περιέργεια πού ούτε Ιό δυ
νατός άέρας ούτε τό έπίπονο πέρασμά του μπορούσε νά τήν σηκώσει άπό 
μέσα μου.

Άλλά δμως νά, τό άλεξίπτωτο ζυγώνει τό βουνό. ’Έρχεται κατά τή μεριά 
τής καλύβας. Ό άνεμος τό παρασέρνει άσταμάτητα κοντά μου. Κι’ είναι τώρα 
πιό δυνατός, πιό βιαστικά όρμητικός. Ναι τώρα τό βλέπω καθαρά. "Ενα κυλιν
δρικό σιδερένιο κιβώτιο είναι δεμένο στά άσπρα σχοινιά του. Τί νάναι άραγε; 
Γιατί τό ρίξανε έδώ σ’ αύτή τήν έρημιά; Τί νά κουβαλά στό μικρό κλεισμένο 
κρυψώνα του; Δέν είχα καιρό νά σκεφτώ άλλο. ’’Ήταν σχεδόν πάνω άπ’ τό 
κεφάλι μου δέκα μόνο πόδια πιό ψηλά άπό μένα. Ό άνεμος σένα άκόμη ορμη
τικό του πέρασμα τό τύλιξε μέ δύναμη καί τό έρριξε άπότομα στά πόδια τής 
καλύβας. Τό άλεξίπτωτο σκάλωσε σ’ ένα χοντρό παλλούκι πού ξεπρόβαλλε 
άπ’ τή στέγη τής καλύβας ένώ τό σιδερένιο κουτί πού έφτανε μέχρι κάτω 
έγυρε στό χώμα, λίγα πόδια πιό πέρα άπ’ τήν πόρτα. Συνήλθα άμέσως άπ’ 
τήν άποσβόλωσή μου, έτρεξα κι’ άρπαξα τόν κύλινδρο. Μέ βιαστικές κινήσεις, 
σάν νά έκανα κάτι τό ύπερβολικά παράνομο (δέν ξέρω γιατί ένοιωθα έτσι) 
ξέδεσα τό άλεξίπτωτο καί λεφτέρωσα τό κουτί. Μέ περιστροφικές κινήσεις 
ξεσκάλωσα τό άλεξίπτωτο άπ’ τό παλλούκι καί τό άφησα στά χέρια τού άνέμου 
πού τό παράσυρε στήν άγκαλιά του ώσπου χάθηκε μαζί του. Μέ μιά άνεξήγητη 
βιασύνη καί μέ ύπερβολικό φόβο άδραξα τόν κύλινδρο, άνοιξα τήν πόρτα τής 
καλύβας καί χώθηκα μέσα. Άνάπνευσα βαθειά. "Ημουν ταραγμένη, συγχι- 
σμένη καί πολύ φοβισμένη. "Εβαλα τόν κύλινδρο στό τραπέζι καί βιάστηκα 
νά τόν άνοίξω. Ή περιέργεια μοΰ τυραννοΰσε τό μυαλό. Πήρα ένα χοντρό 
μαχαίρι καί μέ μιά δχι μεγάλη προσπάθεια έσπασα τό σύρμα πού συγκρατοΰσε 
τό σκέπασμα. Ό κύλινδρος άνοιξε. ΤΗταν γεμάτος διπλωμένα χαρτιά.

Πήρα νά τά ξεδιπλώνω καί νά κυττάζω. "Ενα σωρό χάρτες τής Κύπρου 
σημαδιασμένοι μέ παράξενα σημεία σ’ δλα σχεδόν τά μέρη τοΰ νησιού κι’ ένα 
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σωρό άλλα χαρτιά μέ αριθμούς καί ανεξήγητες λέξεις αποτελούσαν τό περιε
χόμενο τού τόσο παράξενου φερμένου κύλινδρου. Μά ναί τό χαρτάκι. Τό χαρ
τάκι πού βρήκα στήν αύλή είχε γραμμένους αριθμούς μέ τόν ίδιο ακριβώς 
τρόπο πού ήταν γραμμένοι οί άριθμοί στά χαρτιά του κύλινδρου. Κάποια 
σχέση Θά ύπάρχει μεταξύ τους. Ποιά δμως; Κι’ όλα αύτά γιατί έδώ πάνω, σ’ 
αύτό τόν άγριο, τόν απόμερο τόπο; Δέν ήξερα τί νά σκεφτώ. Δέν μπορούσα 
νά σκεφτώ τίποτα.

’Έβαλα βιαστικά τά χαρτιά πίσω στήν θέση τους, έκλεισα τόν κύλινδρο 
καί πήρα νά σκέφτουμαι. Κάποιοι θά πρέπει νά είναι ειδοποιημένοι γιά τό 
αεροπλάνο. Κι’ όπωσδήποτε κάποιοι θά περίμεναν τά χαρτιά. Ποιοι δμως; 
Έδώ πάνω δέν ύπήρχε ψυχή άνθρώπου. Δυό μήνες στο βουνό ούτε πλάσμα δέν 
φάνηκε. 'Όμως.. . μά ναί αύτό είναι. Αύτός πού είδε ή γιαγιούλα... αύτος θά 
περίμενε τά χαρτιά. Κάτι συμβαίνει έδώ γύρω, κάτι γίνεται πού δέν μπορώ 
νά τό καταλάβω. Πρέπει νά κρύψω τόν κύλινδρο, νά μήν τόν βρούν. θά μού 
κάνουν κακό. ’Αλλά γιατί... νά τόν κρύψω; ’Άν τόν ζητήσουν θά τούς τόν 
δώσω. Δέν έχω νά φοβηθώ τίποτα.

Κι’ δμως κάτι μ’ έσπρωχνε μέσα μου καί μούλεγε πώς έπρεπε νά κρύψω 
τόν κύλινδρο, έστω κι’ άν δέν καταλάβαινα τή χρησιμότητα τού περιεχομένου 
του. Βιάστηκα. ‘Άρπαξα τόν κύλινδρο καί μέριασα στήν κουζίνα. Εκεί είχαμε 
πάντα μιά άνοιχτή τρύπα στό χώμα πού βάζαμε τή στάμνα τό καλοκαίρι γιά 
νά δροσίζει τό νερό. ’Έρριξα μέσα τόν κύλινδρο, τόν σκέπασα μέ ξηρό χώμα 
πού μέ κόπο κουβάλησα άπ’ τήν αύλή καί κάλυψα τό μέρος μέ μιά παλιά 
κουρελλου τής γιαγιούλας. ’Έτσι θάναι δύσκολο νά τόν βρούν σκέφτηκα. Κι’ 
άμέσως ένιωσα τρομερά κουρασμένη. Ή άγωνία μού τάραξε τά νεύρα καί 
μ’ έξουθένωσε. ’Έγυρα στό κρεβάτι χωρίς ούτε τή μαντήλα νά βγάλω άπ’ τό 
κεφάλι μου. Ό ύπνος μ’ άρπαξε στά χέρια του μέ τό πρώτο πέρασμά του.

* * *

Ξύπνησα τρομαγμένη άπό ένα δυνατό θόρυβο. Πετάχτηκα όρθια. 'Ένας 
άνδρας στεκόταν άπέναντί μου. Οί πλάτες του γυρνάνε βαρειά πάνω στήν 
πόρτα πού μόλις είχε κλείσει καί τήν συγκρατοΰσαν άπ’ τήν όρμή τού άνέμου. 
Άνάσαινε βαθειά καί κουρασμένα, θάταν γύρω στά κοσιοκτώ. Φορούσε χακιά 
ρούχα κι’ ένα μαύρο μπερέ στό μακρυμάλλιδο κεφάλι του. Θάταν τουλάχιστον 
ένα μήνα άξύριστος. Μέ κύτταζε κατάμματα μ’ ένα βλέμμα άγριο καί θυμω
μένο. Τέλος μίλησε μέ φωνή άργή καί σταθερή πού μέ τρόμαξε άκόμη περισ
σότερο.

—Έδώ μένεις;
Πάσχισα ν’ άπαντήσω μά ή φωνή μού σταμάταγε στό λαιμό. ’Έτρεμα σάν 

ένα μικρό ποντίκι κλεισμένο στή φάκα. Δέν ήξερα τί νά κάνω, δέν μπορούσα 
νά κάνω τίποτα. Εκείνος άφού μαντάλωσε τήν πόρτα μέ άργές κινήσεις 
άνοιξε μιά δρασκελιά καί μέ ζύγωσε. Μού άρπαξε τό χέρι άπ’ τόν καρπό, μέ 
τράνταξε καί μού φώναξε πάλι.

—Είπα, έδώ μένεις;
—Ναί. Μόλις πού κατάφερα νά τό ξεστομίσω. Μούσφιγγε δυνατά τόν καρπό 

καί μοΰκοβε τήν άνάσα.

—Μοναχή σου μένεις έδώ; Δέν σέ συντροφεύει κανένας;
—Ή γιαγιούλα·.. μιά γρηά.. .
Μέ διέκοψε άπότομα.
—Πού είναι ή γρηά. Κράξε τή γρηά άμέσως.
—Δέν είναι έδώ. ’Έχει κατέβει γιά μάζωμα.
— Ή γρηά, τί σοΰ είναι ή γρηά;
Μαλάκωσε. Μού άφησε τόν καρπό κι’ άρχισε νά βηματίζει. Τότε πρόσεξα 

πώς φορούσε στρατιωτικά άρβυλλα.
—Τίποτα. Απλώς τήν συντροφεύω.
— Καί τί γυρεύεται έδώ μοναχές σας; Τί κάνετε έδώ πάνω;
— Ή γρηά έδώ μεγάλωσε. "’Ήταν γνωστή τής μάννας μου. 'Όταν πέθανε 

ή μάννα μου άνέβηκα έδώ νά τήν φροντίζω.
— Άπό πού ήρθες;
—Άπό τήν πόλη. Έκεΐ ζουσα. Είμαι δυό μήνες μόνο έδώ πάνω.
Σταμάτησε νά περπατά. ’Έδεσε τό μεσόφρυδό του μέ κύτταξε άγρια καί 

μούκανε.
— Πού έχεις τόν κύλινδρο;
—Ποιό κύλινδρο; Δέν ξέρω τί λές.
Ό θυμός του έφτασε στό άποκορύφωμα. ’Έγινε πραγματικά άγριο θηρίο. 

Μόνο πού δέν μούγκριζε. ‘Άρπαξε τό βουκάνικο σκαμνί ποΰταν πάνω σ’ ένα 
μικρό ξύλινο βαρέλλι καί μ’ ένα χτύπημα τόκανε κομμάτια. Μ’ άρπαξε πάλι 
άπ’ τό χέρι κι’ άφού μέ τράνταξε βίαια μ’ έσπρωξε στό κρεβάτι.

—Τις γυναικείες πονηριές τις ξέρω καλά. Δέν μέ γελάς έμένα, μούγκρισε.
’Έπεσα βαρειά κι’ όλόσωμα στήν στρωμνή. Τά ρούχα μου μέ τό πέσιμο 

άνεβήκανε στή μέση. Οί άκάλυπτες γάμπες μου τού σηκώσανε τήν όρμή καί 
τού γυαλίσανε τό μάτι. Τό ρουθούνι του σάλεψε. Μέ κύτταξε λαίμαργα. 'Όμως 
ήμουνα τόσο τρομαγμένη, τόσο φριχτά φοβισμένη πού ούτε μιά κίνηση γιά νά 
καλύψω τή γύμνια μου δέν έκανα. Μόνο τόν κύτταγα άνίκανη γιά δ,τιδήποτε.

Σίμωσε στό κρεβάτι χωρίς θυμό πιά. Λύγισε τά γόνατά του καί γονάτισε 
δίπλα μου. Δέν έκανα ούτε τήν παραμικρή κίνηση, ,ό φόβος δμως μ’ έφερνε 
δλο καί πιο κοντά στή λιποθυμία. ’Έτρεμα σύγκορμα. Ή ψυχή μου κρύφτηκε 
βαθειά στό σώμα μου κι’ ή άνάσα μου μισόκοψε. 'Άπλωσε τό χέρι του καί μέ 
χάδεψε βαθειά μέχρι τή ρίζα. Μά πάλι δέν κουνήθηκα. Δέν είχα τήν δύναμη 
ν’ άντισταθώ. Δέν μπορούσα. ’Έσκυψε καί περπάτησε τά χείλη του στις γάμπες 
μου, άφήνοντας τό ύγρό του σάλιο στό λευκό μου δέρμα. Άνέβασε τό δεξί 
του χέρι στό λαιμό μου καί μέ μιά άπότομη κίνηση μού ξέσκισε τά ρούχα. Τά 
στήθεια μου πρόβαλαν γυμνά στό βλέμμα του. καί φούσκωσαν τή σερνικιά του 
όρμή. Τό αίμα κύλισε γοργά στις φλέβες του καί γρηγόρεψε τήν άνάσα του. 
Τά τρεμάμενα χείλια του άνοιξαν καί δέχτηκαν λαίμαργα τ’ άκρόστηθά μου.

Τότε άκριβώς άνάμεσα στό πάθος καί τήν άηδία, τό μυαλό μου σάλεψε 
καί μ’ έσπρωξε στή δράση. Μέ τό δεξί μου χέρι άρπαξα ένα ξύλο, άπ’ αύτά 
πού συγκρατοΰσαν τις σπασμένες πλευρές τής ξύλινης καλύβας δίπλα στό 
κρεβάτι μου καί τό κατάφερα μ’ δλη τή δύναμή μου στό πισωκέφαλό του. Μέ 
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τήν όρμή του κτυπήματος τά δόντια του χωθήκανε στή σάρκα μου καί μου 
μάτωσαν τό στήθος. Πετάχτηκε άπάνω. ’Έφερε τό χέρι του πίσω στό κεφάλι 
του κυττάζοντάς με γεμάτος έκπληξη. ‘Ύστερα άπλωσε τή χούφτα του μπροστά 
στά μάτια μου καί μου κάνε.

—Μέ μάτωσες. Δέν ή μερεύεις εύκολα, παλιοθήλυκο.
ΚΓ υστέρα σάν νά ξέχασε άπότομα τό θυμό καί τόν πόνο άρχισε νά γελά 

δυνατά καί άπαίσια. Σταύρωσα τά χέρια μου κι’ έκρυψα τά στήθια μου, δσο 
μπορούσα πιό σφιχτά. Τόν κυττοΰσα πού γελούσε τόσο τρανταχτά κι’ ή άηδία 
μοϋφερνε έμετό. Δέν ξέρω ποιά κακή τύχη μοϋφερε αύτό τό άπαίσιο πλάσμα 
κοντά μου καί μου τάραξε τή ψυχή. Τό μόνο πού μπορούσα νά καταλάβω 
είναι πώς ό κύλινδρος είχε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αύτόν ϊσως καί 
γιά πολλούς άλλους. Σκέφτηκα νά του έλεγα τήν άλήθεια πώς τόν έχω κρυμ
μένο καί πώς θά μπορούσε νά τόν πάρει καί νά μ’ άφήσει ήσυχη. 'Όμως κάτι 
μέσα μου, κάτι τό παράξενο καί τό πολύ δυνατό μούλεγε νά σιωπήσω καί ν’ 
άφήσω τά πράγματα νά πάρουν τό δρόμο τους.

Σταμάτησε ξαφνικά νά γελά καί μέ κύτταξε μέ άγριο θυμό καί μούγκρισε:
—Τώρα θά σου δείξω έγώ παλιοβρώμα.
'Αδράχνοντας καί τούς δυό μου καρπούς έσπρωξε τά χέρια μου καί ξέδεσε 

τήν άγκάλη μου. Κράτησε τά δυό μου χέρια σφιχτά στή μιά του χούφτα, τεν
τωμένα πάνω άπ’ τό κεφάλι μου καί τηρώντας γεμάτος ήδονή τά στήθια 
μου είπε:

—’Έχεις γιομάτο βυζί.
Κι’ άμέσως χούφτιασε τό αίματωμένο στήθος μου κι’ άρχισε νά τό σφίγγει 

μέ δλη τή δύναμή του. Ό πόνος μου ράγισε ολόκληρο τό σώμα. ’Άρχισα νά 
σπαρταρώ σάν μικρό ψάρι πού βρέθηκε ξαφνικά άπ’ τό βαθύ νερό στήν ξέρη. 
Κλωτσούσα καί πάλευα μ’ δλη τή δύναμη τής ψυχής μου. ΤΗταν δμως άδύνατο 
νά ξεφύγω άπ’ αύτό τό άγρίμι πού δλο έσφιγγε τρίζοντας τά δόντια μου. Ή 
άναπνοή μου άρχισε νά γίνεται βαρειά. Ό πόνος μέ ξέσχιζε ολόκληρη. ’Άρχισα 
νά φωνάζω μέ δλη τή δύναμη πού μου άπέμεινε, άλλά μάταια. ’Έσφιγγε δλο 
καί πιό δυνατά παρασυρμένος άπ’ τόν βαρύ θυμό του. Τά νύχια του είχανε 
μπει στή σάρκα μου καί τό αίμα έτρεχε κι’ αύλάκωνε τό κορμί μου ίσαμε τον 
άμφαλό μου. Σπαρταρούσα καί φώναζα δυνατά χωρίς άποτέλεσμα. Τό μυαλό 
μου θόλωσε καί τά μάτια μου σκοτείνιασαν. ’Ήμουν στό κατώφλι τής λιπο
θυμίας. Δέν μπορούσα άλλο, οί δυνάμεις μ’ έγκατέλειπαν.

Τότε άκριβώς μέσα στήν εγκατάλειψή μου άκουσα τή πόρτα ν’ άνοίγει 
μετά άπό δυνατό χτύπημα στή πόρτα πού έσπασε τά μάνταλο. Κάποιος στά
θηκε στή πόρτα καί φώναξε κάτι στ’ άγγλικά. Πρόλαβα νά διακρίνω πολλούς 
άλλους νά γυρνούν όξω άπ’ τήν καλύβα. "Ολα φτάνανε στά μάτια μου σάν 
μέσα άπό ένα σπασμένο φακό μιας φωτογραφικής μηχανής. ’Έλυσε τό πιάσιμό 
του άμέσως καί πήγε πρός τήν πόρτα... δέν έβλεπα πιά... ή άναπνοή μου 
κόπηκε... χάθηκα στή λιποθυμία.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

"Οταν άνοιξα τά μάτια μου ήταν προχωρημένο σούρουπο. Ή γιαγιούλα 
καθότανε δίπλα μου καί μού άλλαζε τό νερό στό μέτωπο. Είχε πλύνει τό ματω

μένο στήθος μου καί τό είχε δέσει μέ καθαρό άσπρο ρούχο. Μύριζα όλόκληρη 
δυνατό οινόπνευμα. Φοβερός πόνος μού κρατούσε τό θώρακα καί τά νεύρα.

— Τί σοΰ κάνανε κορίτσι μου; Τί χάλια είναι τούτα.
Μέ δυσκολία μπορούσα νά μιλήσω. Ό πόνος μού τάραζε τό κεφάλι καί 

τό κορμί όλόκληρο.
—Γιαγιούλα, καλή μου γιαγιούλα, είπα κι’ άρχισα νά κλαίω.
— ’Έλα κλάψε. θά ξεβαρύνεις έτσι. Μά πές μου άν μπορείς κορίτσι μου. 

Ποιός ήρθε, τί έγινε; Πώς σέ ξεσχίσανε έτσι;
Σκέφθηκα άμέσως άν θάπρεπε νά πώ στή γιαγιούλα γιά τόν κύλινδρο 

καί τά χαρτιά. Καταλάβαινα πώς τώρα πιά είχα μπλέξει καί τή γρηά στόν 
κίνδυνο άλλά ήταν άργά πιά. Μάς χρειαζότανε ένας προστάτης άλλά ποιός 
μπορούσε νά μάς συντροφέψει έδώ πάνω. Τό μυαλό μου πήγε άμέσως στόν 
Καμάκη. ’Άν ήτανε κοντά μου θάταν δλα διαφορετικά. Καμάκη άγάπη μου. 
”Αν ήσουνα κοντά μου. Πόσο σέ χρειάζομαι τώρα, πόσο άναγκαΐος μού είσαι. 
Γιατί έφυγες; Αλήθεια γιατί μ’ έγκατέλειψες άφού καί σύ μ’ άγαπουσες; 
Αύτός ό άγριάνθρωπος δέν θά μπορούσε νά μ’ άγγίξει, άν ήσουνα κοντά μου.

— "Ήταν τόσο φοβερός, τόσο άγριος γιαγιούλα.
Μού σκούπισε τά μάτια καί μού χαΐδεψε τά μαλιά.
—Ποιός κορίτσι μου, ποιός σέ σίμωσε έδώ πάνω;
—Κάποιος μπήκε τό πρωί στήν καλύβα, ένας άγριάνθρωπος, ένα φοβερό 

κτήνος. Γύρευε ένα άλεξίπτωτο.
—Τί είναι αύτό πάλι; Δέν ξέρω έγώ κοπέλλα μου άπό τέτοια. Κάνε μου 

τα πιό λιανά.
Πήρα τήν άπόφαση νά τά πώ δλα στή γρηά. Στό κάτω - κάτω έπρεπε 

νά τής τά πώ.
—Νά, τό πρωί ένα μικρό άεροπλάνο πέταξε πάνω άπ’ τόν κάμπο κι’ έρριξε 

ένα κουτί. Αύτό τό κουτί ήταν δεμένο σ’ ένα μεγάλο πανί, δπως τήν όμπρέλλα 
νά πούμε πού τό συγκρατοΰσε γιά νά μήν πέσει άπότομα στή γή καί γίνει 
κομμάτια. Τό άεροπλάνο χάθηκε άμέσως στόν όρίζοντα γιατί αύτός πού ήτανε 
μέσα θά νόμισε πώς τό κουτί θάπεφτε στόν κάμπο πού άσφαλώς κάποιοι τό 
περίμεναν έκει. Φυσούσε δμως δυνατός άέρας καί τό άλεξίπτωτο παρασύρθηκε 
κατά δώ καί σκάλωσε στή καλύβα.

Μιλούσα μέ κόπο. Ό ίδρωτας γιόμισε τό μέτωπό μου κι’ έτρεχε μου
σκεύοντας τό μαξιλάρι. Ή γιαγιούλα καταλαβαίνοντας πώς πονούσα καί πώς 
μού ήτανε δύσκολο νά φέρω στό μυαλό μου πάλι τήν φοβερή εικόνα, έσκυψε, 
σκούπισε τόν ίδρωτα καί μού έκανε.

—Δέν πειράζει. Κοιμήσου τώρα. Μού τά ίστοράς αύριο πού θάσαι καλ
λίτερα.

—’Όχι γιαγιούλα. Μή φεύγεις. Μείνε κοντά μου. Είμαι καλά, μή φεύγεις.
’Έπρεπε νά ξεκουραστώ, τό καταλάβαινα. "Ομως ήθελα συντροφιά καί 

κουβέντα. Δίπλα στή γρηούλα ένιωθα τά νεύρα μου νά ή μερεύουν καί τή 
ψυχή μου ν’ άναθαρρεύει.

—Καλά κορίτσι μου. θά μείνω κοντά σου, μή σκοτίζεσαι.
—Εκείνη τήν ώρα γιαγιούλα είχα βγει έξω γιά νά δώ τις κόττες καί τήν 
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άγελάδα. Δέν ήξερα δτι τάχες φροντίσει έσύ άπ’ τό πρωΐ. Τότε είδα τό αερο
πλάνο κι’ υστέρα τό αλεξίπτωτο. "Οταν τό παράσυρε ό άνεμος και τόφερε έδώ 
πάνω τό ξεσκάλωσα άπ’ τήν καλύβα δπου είχε σκαλώσει καί πήρα τό κουτί.

—Κι’ ή κουμπρέλλα; Τί τήν έκανες τήν κουμπρέλλα, μέ διέκοψε.
—Δέν ξέρω τί έγινε. Τήν πήρε ό άνεμος κατά τό βορηά καί χάθηκε. Τό 

κουτί τό έχω έδώ, θαμμένο στή τρύπα τής στάμνας.
—Ό θεός φυλάξει κοπέλλα μου. Τί τό κρατάς έδώ μέσα;
—Δέν ξέρω γιαγιούλα. Αύτός πάντως ήλθε ξαφνικά καί μου ζήτηξε τό 

κουτί. ’Έκανα πώς δέν ήξερα τίποτα, θύμωσε... κι’ έγινε δτι έγινε.
—Γιατί δέν έδωκες τό κουτί; Τί νά τό κάνεις έσύ, τρελλό είσαι;
—’Ίσως έπρεπε νά τό δώσω. "Ομως κάτι μουλεγε μέσα μου πώς αύτός 

δέν έπρεπε νά πάρει τό κουτί. Πώς κάπου άλλου άνήκει κι’ όχι σ’ αύτόν. Έξ 
άλλου ήταν κι’ οί άλλοι...

—Ποιοι άλλοι; ’Ήτανε κι’ άλλοι μαζί του;
—Δέν πρόλαβα καλά - καλά νά δώ ποιοι ήτανε. 5Ήταν άπέξω βλέπεις. 

"Οταν έμφανιστήκανε μ’ έπαιρνε ή λιποθυμιά. θυμούμαι μόνο πώς άπό κάτι 
πού φώναξε ένας πρέπει νά ήταν Εγγλέζοι.

—’Εγγλέζοι;
—Ναι ’Εγγλέζοι. Είχανε κι’ δπλα μαζί τους.
—Χριστός καί Παναγιά. ’Αρματωμένοι Εγγλέζοι έδώ πάνω;
’Αναρωτήθηκε καί βάλθηκε νά σταυροκοπιέται.
—Δέν έκανες καλά κορίτσι μου. ’Έπρεπε νά του τό δώσεις τό κουτί. Νά 

ήσυχάσουν κι’ αύτοί καί μεϊς.
—"Ο,τι έγινε, έγινε γιαγιούλα, έκανα. ’Άν ξανάρθουνε θά τούς τό δώσω.
’Ήμουν άφάνταστα έξουθενωμένη. Ό ύπνος ήταν ή καλλίτερη λύση. "Ομως 

ό φόβος κι’ ή ταραχή μου κρατούσαν δεμένη τή ψυχή έτσι πού μόνο ή παρουσία 
τής γρηάς μπορούσε νά μέ γαληνέψει. ’Έσπρωξα τή γιαγιούλα στή κουβέντα 
κι’ δπως ήξερα τής ήταν πάντα εύχάριστο νά Ιστορά τή ζωή της, τή ρώτησα.

—Καλή μου γιαγιούλα. θέλω νά σέ ρωτήσω κάτι, δμως φοβάμαι μή σού 
πληγώσω τή ψυχή.

Έκείνη γέλασε γιά νά μού δώσει θάρρος καί μού έκανε.
—"Οταν μοΰ σκουντάς τήν περιέργεια πώς θέλεις νά σού άρνηθώ. Ρώτηξέ 

με δ,τι θέλεις. Βλέπεις σ’ έχω σάν τήν θυγατέρα μου.
—Μού μίλησες τόσες φορές γιαγιούλα γιά τόν κύρη σου καί τό χωριό σου. 

Γιά τά παιδιά σου δμως δέν μού μίλησες ποτέ. Δέν έκανες παιδιά γιαγιούλα;
Μού πήρε τό χέρι μέσα στίς δυό της χούφτες καί χαδεύοντας το μέ θλιμ

μένο χαμόγελο στό πρόσωπο μοΰ είπε.
—’Έχω κορίτσι μου. "Ενα γυιό στά χρόνια σου, όμορφο καί παλληκαρα 

σάν τόν πατέρα του.
—Γυιό. ’Έχεις γυιό; Καί ποΰ είναι γιαγιούλα; Γιατί δέν είναι κοντά σου;
—Τί νά σοΰ πώ κορίτσι μου. Ούτε καί γώ ξέρω. Κάποτες τόν έχω γιά 

χαμένο, κάποτε δμως κάτι μοΰ λέει πώς είναι ζωντανός.

—Πές μου γιαγιούλα, σέ παρακαλώ. Πές μου γι’ αύτόν.
Ξέδεσε τήν μαντήλα της χωρίς νά τήν σηκώσει άπ’ τό κεφάλι της κι’ άφοΰ 

έσυρε τό σκαμνί πιό κοντά στό κρεβάτι άρχισε νά λέει.
—θά σοΰ πώ κορίτσι μου. θά σου πώ γι’ αύτόν καί γιά τή ζωή μου. Ή 

κουβέντα θά σοΰ άλαργέψει τόν πόνο.
Δέν μίλησα. Τήν έβλεπα πώς πάσχιζε νά μαζέψει τις σκέψεις της καί νά 

κρύψει τό κλάμα της. Δέν έκανα καμμιά προσπάθεια νά τή σταματήσω. Μόνο 
τής πήρα τό χέρι, τής χαμογέλασα δειλά δίνοντάς της έτσι θάρρος γιά νά 
συνεχίσει.

—Τον θρέψαμε άπό μικρό παιδί μέ ξέχωρη άγάπη καί γώ κι’ ό κύρης του. 
■Ήταν βλέπεις τό μοναχοπαίδι μας. "Οταν έφτασε ό καιρός γιά νά πάει στό 
πιό μεγάλο σκολειό τόν στείλαμε στήν Λευκωσία. Στήν άρχή μάς έρχότανε 
στό χωριό σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Καί στίς γιορτές δέν μάς έλειπε 
ποτές. "Υστερα δμως ξέκοψε. Μέ τόν καιρό άνδρωνόταν κι’ άγαποΰσε τή πόλη 
πιότερο άπ’ τό χωριό. ’Άλλαξε τή μιλιά του, τά ροΰχα του καί τή καρδιά 
του. Δέν πήγαινε πιά στά χωράφια κι’ άλάργευε σιγά - σιγά κΓ άπ’ τούς 
φίλους ποδχε στό χωριό. Ό κύρης του είχε πλέξει τότες μ’ ένα πολίτη πού 
’ρχόταν συχνά στό χωριό καί τόν έπιανε στίς πολίτικες κουβέντες. Μιλούσαν 
γιά δουλιές καί γιά έμπόρια. Έγώ δέν έδινα μυαλό στίς κουβέντες τους. "Ενα 
βράδυ ό άντρας μου άνοιξε τις σκέψεις του καί μοΰπε γιά τά σχέδιά του. 
«θά τά πουλήσω τά χωράφια, γυναίκα, θά κατέβουμε στήν πόλη. Εκεί τό βιός 
είναι πιό εύκολο». Χριστός καί Παναγιά, τού είπα. Τί είναι αύτά πού λές. 
’Ήξερα δμως πώς δ,τι έλεγε αύτό θά γινόταν. Πούλησε τά χωράφια καί κατέ
βηκε στήν πόλι. Πάσχισε μέ χίλιους τρόπους νά μέ πάρει μαζί του. Δέν μπο
ρούσα δμως νά φύγω άπ’ τό χωριό. ’Ήτανε μέσα στήν ψυχή μου. Δέν έκανα 
έγώ γιά τήν πόλη. Σέ πέντε μήνες μού φέρανε τό μαντάτο. Ό άντρας μου έχασε 
δλο τό παρά του καί γιόμισε χρέος. Τόν βρήκανε μιά μέρα κομμένο μέσα στίς 
μηχανές του. Δέν μπορούσε νά σηκώσει τήν ντροπή του. Τέτοιος ήτανε. Ρίχτηκε 
στίς μηχανές καί τόν φάγανε.

Περίμενα πώς θά ξέσπαγε σ’ ένα δυνατό κλάμα. "Ομως δέν ταράχτηκε 
καθόλου. Μόνο τό βλέμμα της καρφωμένο σ’ ένα σημείο τής κουβέρτας τού 
κρεβατιού ήταν τραβηγμένο σ’ αύτά πού διηγόταν γιομάτο πίκρα κΓ άπογοή- 
τευση. Πήρα θάρρος καί ρώτησα.

—Κι’ ό γυιός σου γιαγιούλα. Αύτός τί έγινε;
Δέν άκουσε τά λόγια μου. Συνέχισε νά ίστορά μέ τόν ίδιο τρόπο, χωρίς 

νά μέ κυττάξει καθόλου.
—Μέ τόν θάνατό του χάσαμε δλα μας τά πλούτη. Μέ διώξανε κι’ άπ’ τό 

σπίτι. Τό πουλήσανε γιά τά χρέη. Τί νάκανα; Πήρα τά βουνά κι’ ήρθα σ’ αύτό 
τό καλύβι. Τδχε ό συγχωρεμένος ό άντρας μου γιά άνά τόν σκεπάζει δταν 
έβγαινε στό κυνήγι. Πόσες φορές δέν ξαπόστασε έδώ, πόσες φορές αύτό τό 
ξύλινο κρεβάτι δέν τράνταξε κάτω άπ’ τό βάρος τού κορμιού του.

Γύρισε καί μέ κύτταξε. Τά μάτια της ήταν τώρα βουρκωμένα.
—Κι’ ό γυιός σου, γιαγιούλα. Αύτός τί έγινε; ρώτησα.
—"Οταν τέλειωσε τό σκολειό γύρεψε δουλειά στή πόλη κΓ έμεινε έκεί. 

"Υστερα άπ’ τό θάνατο τού κύρη του ήρθε, τή μέρα πού μέ ξεσηκώσανε άπ’ 
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τό σπίτι καί ζήτηξε νά μέ πάρει μαζί του. Δέν τά κατάφερε δμως. θυμάμαι 
τότε είχε μαζέψει δυό τρεις κουβέρτες, πήρε τό βουργί του πατέρα του καί 
φεύγοντας μου εκανε. «Τώρα θά πιάσω έγώ τό σερνικό κόπο τής φαμελιάς. 
Πρέπει δμως νά λείψω γιά λίγο μάννα. "Υστερα θά ρθώ κοντά σου». Καί που 
θά πας γυιέ μου, τού είπα. «Δέν μπορώ νά σου πώ μάννα», μου δευτέρωσε, 
«άλλα δ,τι καί νά γίνει κι’ άν δέν γυρίσω νά ξέρεις πώς ό γυιός σου γιά κάτι 
τό ιερό καί τό άξιο χάθηκε». Λέγοντας αύτά πήρε τρεχάτος δρόμο καί χάθηκε 
χωρίς νά προλάβει ούτε τήν ευχή μου ν’ άκούσει. Δέν ήξερε γιά τό καλύβι, 
άφησα λόγο δμως στό θειό του ποδναι στό χωριό νά τόν στείλει έδώ πάνω 
δταν μέ γυρέψει. Περάσανε τρία χρόνια άπό τότε. Κανείς δέν φάνηκε. Μέχουν 
ξεχάσει δλοι τους.

—Τρία χρόνια είσαι έδώ πάνω, ρώτησα μέ έκπληξη.
—Ναι κοπέλλα μου, τρία όλόκλήρα χρόνια.
—Καί στήν πόλη πώς έρχόσουν γιαγιούλα;
—Πέντε μίλια άπό έδώ είναι ό άμαξωτός. Περπάταγα ώς έκεϊ. Καθόμουν 

στό γιοφύρι κι’ έγνεψα στ’ άμάξια πού περνούσαν. Πάντα κάποιος καλός 
άνθρωπος βρισκόταν καί μέπαιρνε μαζί του.

—Τώρα γιατί δέν κατεβαίνεις στήν πόλη;
—Τώρα δέν ύπάρχει λόγος. Τότες χρειαζόμουν ένα σωρό πράγματα γιά 

νά φτειάξω τό καλύβι.
—Τή μάννα μου πόσο καιρό τήν ξέρεις;
—Χρόνια πολλά κορίτσι μου. '’Ήρθε κάποτες στό χωριό μέ τόν κύρη σου 

ποδταν γνωστός καί φίλος του άντρα μου. Νάβλεπες τί γλέντι κάναμε τότε, τί 
χορό καί φαγοπότι ρίξαμε; Άπό τότε βλεπόμασταν συχνά. "Οταν πέθανε Ιό 
κύρης σου ήσουν μικρό κοριτσάκι. Ή μάννα σου κλείστηκε στο σπίτι καί δέν 
έβγαινε πιά. ’Ερχόμουν δμως έγώ θαμά στό σπιτικό σας.

—Ό γυιός σου γιαγιούλα γιατί δέν έρχόταν στό σπίτι μας; Δέν τόν ξέρω 
καί θάθελα νά τόν ξέρω.

—'Ήταν παράξενο παιδί. Αφού τέλειωσε τό σκολειό πήρε τό δικό του 
δρόμο. Μά κι’ άπό μικρός έτσι ήταν. Δέν άγαπούσε τή γνώμη τών άλλωνών. 
Πάντα έκανε του κεφαλιού του. Πόσες φορές δέν πάσχισα νά τόν φέρω στό 
σπίτι σας νά τόν γνωρίσετε. Του κάκου δμως. Δέν μάκουσε ποτές του. Μά 
δπως καί νάταν τί νά σου πώ τόν άγαπουσα δπως άγαπουσα τόν κύρη του. 
Καί τώρα άκόμη τό μυαλό μου τρέχει θαμά σ’ αύτόν. Περάσανε τρία όλόκληρα 
χρόνια καί δέν φάνηκε ούτε ένα φιλί νά δώσει στή μάννα του.

—Δέν ξέρεις γιαγιούλα. ’Ίσως νά σέ ζήτηξε, ίσως νά μήν μπόρεσε νά σέ 
βρει.

—Δέν κακιώνω κοπέλλα μου. Ξέρω πώς κάτι τόν κρατά μακρυά μου. Κι’ 
δτι καί νάναι αύτό πού τόν μποδά δέν μπορεί παρά νάναι τίμιο κι’ άξιο δπως 
μου είπε δταν έφευγε. "Ηταν καλό παιδί κατά βάθος. Δέν θά ξεστρατοδσε 
μέ τίποτε.

—Πώς τόν λέγανε γιαγιούλα;
—Τόν βαφτίσανε Χρίστο . Μά άπό μικρό στό χωριό τόν φωνάζανε Καμπο- 

τάκη, δπως τόν γέρο παπου του.

Ή νύχτα είχε άπλώσει γιά καλά. Τό καλύβι σκοτείνιασε καί τά δένδρα 
δέν φαινόντουσαν πιά άπ’ τό μικρό παράθυρο. Ή κουβέντα μάς είχε συνεπάρει 
έτσι πού δέν προσέξαμε κάν πώς δέν έβλεπε πιά ή μιά τήν άλλη. Ή ψυχή μου 
ήταν τώρα πιό ήσυχη κι’ ή άγάπη μου γιά τή γρηά - γιαγιούλα μεγαλύτερη. 
Ήξερα πώς δτι καί νά συνέβαινε ή γερόντισσα θάταν στήν θύμησή μου γιά 
δλη μου τή ζωή.

—Νύχτιασε κόρη μου. Μιά στιγμή ν’ άνάψω τή λάμπα.
Πήρε τή κούπα μέ τό νερό πού μου έβαζε στό μέτωπο καί πήγε στή 

κουζίνα. Συλλογιόμουν δσα μου είπε γιά τή ζωή της καί τό γυιό της κι’ εύρι- 
σκα πώς τό βάσανό μου κοντά στό δικό της δέν ήταν καί τόσο φοβερό. Έξ 
άλλου δέν θά μπορούσε ό Καμάκης νάναι τό βάσανο του μυαλού μου γιά δλη 
μου τή ζωή. θά τόν ξεχνούσα δπως ξέχασαν καί τόσες άλλες. Κάποτε έπρεπε 
νά φύγω άπ’ έδώ, νά ξαναφτειάξω καί γώ τή ζωή μου. Πότε, ούτε καί γώ δέν 
ήξερα, θά τά κατάφερνα δμως.

—Πονάς άκόμη πολύ, μου έκανε ή γιαγιούλα, προσπαθώντας ν’ άνάψει τή 
λάμπα πού τήν είχε φέρει καί τήν έβαλε πάνω στό τραπέζι.

—Είμαι καλλίτερα. Μου πονά λίγο τό στήθος άκόμη.
—’Έτσι είναι κόρη μου. Οί γυναίκες πονάνε έκεϊ δσο πονάνε οί άντρες 

στ’ άχαμνά τους.
Δέν κατάλαβα τί ήθελε νά μου πει άλλά ούτε καί πού φρόντισα νά 

ρωτήσω. ’Άναψε τή λάμπα. Τό χαμηλό φώς τήν έδειχνε άκόμη πιό γρηά. Τό 
σώμα της έγερνε μπροστά καί τά χέρια της τρέμανε σέ κάθε κίνησή της. Ή 
όψη της δμως ήταν γλυκιά, γιομάτη καλωσύνη.

—Πόσων χρόνων είσαι γιαγιούλα; τή ρώτηξα.
—Δέν ξέρω νά σου πώ άριθμό. θάχω ξοδέψει έφτά δεκάδες καί πάνω.
—ΚΓ ό γυιός σου γιαγιούλα·.. είπες είναι στά χρόνια μου. Πώς συμβαίνει 

νάναι τόσο μικρός;
—Παντρεύτηκα μεγάλη. Ό κύρης μου ήταν δύσκολος άντρας. ’Ήμουνα 

βλέπεις ή μοναχοκόρη του, δέν ήθελε νά μέ δώσει σ’ δποιον καί νάναι. "Οταν 
κατάλαβε πώς ήμουνα πιά γιά τό ράφι τά κανόνισε μέσα σέ μιά νύχτα μέ τόν 
Τσατάλη... τόν άντρα μου. "Ηταν φτωχός ένώ έγώ ήμουν πλούσια. Μέ παν
τρεύτηκε γιομάτος χαρά γιατί ήταν δουλευτής κι*  άγαπουσε τή γή πού ποτέ 
δέν είχε δική του. Φάνηκε άξιος άντρας ώσπου έγινε τό κακό. Τού στάθηκα 
καί γώ μέ δύναμη κι’ δσο κι’ άν είχα μπει στά χρόνια μ’ άγαπουσε πραγμα
τικά. "Οταν παντρευτήκαμε μόλις πού μπορούσε νά μ’ όργώσει τ’ άγκάστρι. 
Σάν γκαστρώθηκα τόν Καμποτάκη έρριξε τρεις μέρες γλέντι νά τό μάθει καί 
νά τό νιώσει δλο τό χωριό. Βλέπεις φοβότανε ό καϋμένος πώς είχα άπαυγα- 
τίσει πιά.

Είχε καθίσει πάλι στό σκαμνί δίπλα μου καί μού σκούπιζε τόν ίδρωτα 
καθώς μιλούσε.

—Ή γυναίκα πρέπει νά παντρεύεται μικρή κόρη μου, συνέχισε. "Οταν ξεκι
νά ό πόθος της δχι δταν ξεψυχάει.

Τά λόγια της στρέψανε τή σκέψη μου πάλι στόν Καμάκη. θά μπορούσαμε 
νάχαμε κάνει μαζί ένα σωρό παιδιά, θά μπορούσαμε νάχαμε χαρεί τις νύχτες 
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μιας όλόκληρης ζωής σιμά ό ένας στόν άλλο στό κρεβάτι. Γιατί έφυγε, γιατί 
μ’ έγκατέλειψε... μιά άλλη; ’Όχι... αποκλείεται. Μ’ άγαπουσε τόσο πολύ 
μέχρι τήν τελευταία στιγμή.

'Ένα δυνατό κτύπημα στήν πόρτα μουκοψε απότομα τις σκέψεις. Γύρισα 
φοβισμένη καί κύτταξα τήν γιαγιούλα.

—Ποιός νάναι τέτοια ώρα, μουρμούρισε.
—Μήν ανοίξεις, σέ παρακαλώ, μήν ανοίξεις γιαγιούλα, φοβάμαι.
—Ποιός είναι; φώναξε ή γρηά.
—’Άνοιξε. Δέν σου είμαι γνωστός. ’Έχω κάτι νά κουβεντιάσουμε, ακού

στηκε ή φωνή δυνατή καί σταθερή.
—Δέν φιλεύουμε ξένους τέτοια ώρα, άπάντησε ή γερόντισσα.
—Μήν φοβάσαι, δέν έρχομαι γιά κακό.
—Μήν ανοίξεις γιαγιούλα. θάναι κάποιος άπ’ αύτούς καί γυρίσανε πάλι, 

θά μάς κάνουνε κακό... μήν άνοίξεις.
—Μή φοβάσαι. Άπ’ τή φωνή του μου φαίνεται γιά καλός.
Ανέβηκε στά πόδια της καί μέ άργό βήμα τράβηξε κατά τήν πόρτα. 

’Έσυρε τό μάνταλο καί τήν (άνοιξε. 'Ένας άντρας φάνηκε στό άμυδρό φως, 
άκούρευτος κι’ άξύριστος σάν κι’ αύτόν ποδχε έρθη τό πρωΐ. Φορούσε τά ϊδια 
ρούχα κι’ είχε τόν ίδιο μαύρο μπερέ στό κεφάλι. Ή ψυχή μου ταράχτηκε κι’ ό 
τρόμος κούνησε τό κορμί μου. ’Έσφιξα τις κουβέρτες μέ τά δάχτυλά μου καί 
μάζεψα τό κορμί μου βαθειά στή κορφή του κρεβατιού.

—Μή τρομάζεις θειά, έκανε. "Άσε με νά περάσω.
Του άνοιξε δρόμο. Ανέβασε τό χέρι του καθώς έμπαινε καί μάζεψε τόν 

μπερέ του άπ’ τό κεφάλι. Τά μαύρα μεγάλα μαλιά του πέσανε στά πλάγια 
καί του κρύψανε τ’ αύτιά. Τότε μέ πρόσεξε στό κρεβάτι. Μέ κύτταξε έπίμονα 
γεμάτος περιέργεια καί ρώτησε.

—Μοναχές σας είστε έδώ πάνω;
Πήρε τό λόγο ή γρηά. ’Ήμουν τόσο φοβισμένη πού μου ήταν άδύνατο νά 

μιλήσω.
—Καταμόναχες γιόκκα μου. Αγαπάμε τό βουνό καί τό συντροφεύουμε.
Στράφηκε σέ μένα.
—Καταλαβαίνω πώς σας τρόμαξα. Συγχωράτε μου. ’Έπρεπε δμως νά ρθώ 

νύχτα γιατί τή μέρα είναι έπικίνδυνο γιά μάς. Μπορώ νά κάτσω; Είχα γαλη
νέψει. Τά λόγια του μου διώξανε άμέσως τόν φόβο. Είχα κάνει λάθος γι’ 
αύτόν. ‘’Ήταν ήσυχος καί ήρεμος (άνθρωπος. Χωρίς νά τό θέλω άπάντησα κι’ 
είναι άλήθεια πώς ένιωσα άνακούφιση.

—Κάθησε. Μας συγχωρεϊς πού δέν έχουμε τίποτα νά σέ φιλέψουμε.
Δέν πρόλαβε ν’ άπαντήσει. Ή γρηά του πήρε τό λόγο.
—Έσύ τί γυρεύεις έδώ πάνω παιδί μου, τέτοια ώρα; Άπό που ήρθες;
—Είμαι του κάμπου, άπάντησε. Είμαστε άρκετοί έκεί. 'Ένας δικός μας 

σέ είχε δει μιά μέρα στό κάμπο. Σκέφτηκα πώς ίσως έσεΐς...
Σταμάτησε. Φάνηκε πώς ζύγιαζε τά λόγια του. Μι·τά άλλάζοντας ύφος 

γύρισε σέ μένα καί μέ ρώτηξε.

—Πώς σέ λένε;
—Ελένη.
—Είσαι άπό χωριό;
—’Όχι, γεννήθηκα στή Λευκωσία. Μή ρωτάς δμως γιατί είμαι έδώ πάνω. 

Δέν πρόκειται νά σου άπαντήσω.
Παραξενεύτηκα κι’ ή ϊδια γιά τό θάρρος μου. ’Ένιωθα δμως τόση αύτο- 

κυριαρχία κι’ έβλεπα τόση καλωσύνη στή μιλιά καί τήν όψη του πού δέν μ’ 
έγνοιαξε. Γέλασε γιά λίγο καί μου είπε.

—Δέν πρόκειται νά σέ ρωτήσω. ^Ηρθα γι’ άλλο σκοπό έδώ.
Ανέβασε τό χέρι του κι’ έπιασε τό μάγουλό του. Κι’ άνάμεσα σ’ ένα σκε

πτικό χαμόγελο μέ ρώτησε μέ άργή καί ύπονοηματική φωνή.
—Γιατί είσαι στό κρεβάτι. Φαίνεσαι άρρωστη.
—Είμαι κτυπημένη. Κάποιος σάν καί σένα τό πρωΐ, έννοώ μέ τά ίδια ρούχα, 

μ’ έβλαψε άγρια.
—Ξέρω, ξέρω. Δηλαδή ύποθέτω.
Τόν κύτταξα περίεργα. Σηκώθηκε πήρε τή γρηά άπ’ τό μπράτσο καί τήν 

τράβηξε άπαλά.
—’Έλα θειά. Κάθισε έδώ στό σκαμνί.
’Έσυρε κι’ αύτός τό κάθισμά του δίπλα στό κρεβάτι καί κάθησε έχοντας 

άντάμα του καί τις δυό μας. ’Άρχισε νά μιλά άπευθυνόμενος καί στις δυό 
μας, μά κυττάζοντας μόνο έμένα. Φαίνεται πώς κατάλαβε δτι θάταν άρκετά 
δύσκολο νά συνεννοηθεΐ μέ τή γρηά.

—’Έχω νά σάς πώ κάτι. Είναι έμπιστευτικά. ’Ίσως σάς μπερδέψω λιγάκι 
άλλά πασχίστε νά μή μέ ρωτήσετε γιά δτιδήποτε. θά μέ δυσκολέψετε περισ
σότερο. ’Έχουμε μαζευτεί ένα μικρό κοπάδι νέοι στόν κάμπο. Είμαστε όργα- 
νωμένοι γιά κάποια σοβαρή δουλειά. Διαλέξαμε αύτό τό μέρος γιατί είναι 
άπόμερο καί άγριο καί μάς σκεπάζει εύκολα άπ’ τά δυσάρεστα μάτια. Συνέ
βηκε νά ζήτε καί σεις στό ϊδιο μέρος κι’ αύτό λίγο πολύ δυσκολεύει τό έργο 
μας. Τις προάλλες πού είδε κάποιος δικός μας τή θειούλα μπήκαμε σέ σκέψεις 
καί άνησυχίες. Τώρα καταλαβαίνω πώς δέν έχουμε νά φοβηθούμε τίποτα. 
Βλέπω μάλιστα πώς θά χρειαστεί μερικές φορές κι’ ή βοήθειά σας.

—θά βοηθήσουμε δσο μπορούμε, του είπα. Πιστεύουμε πώς ή δουλειά σας 
είναι πραγματικά σοβαρή καί ιερή δπως είπες.

’Ένιωθα πιά άπόλυτη (άνεση. Ό λόγος μου άρχισε νά λεφτερώνει καί νά 
στρώνει στό πρωτευουσιάνικο ύφος του. Δυό μήνες μέ τή γρηούλα έδώ πάνω 
κόντευα νά ξεχάσω τόν καλόδετο πρωτευουσιάνικο λόγο. Έξ άλλου ό τρόπος 
του μου δημιουργούσε τόση έμπιστοσύνη γιά τό πρόσωπό του πού μοΟ διέλυσε 
άμέσως τό φόβο καί τήν έπιφυλακτικότητα.

—’Έτσι θειούλα, έκανε στή γρηά.
—Ναί παλληκάρι μου. θά δώσουμε καί μείς χέρι. 'Ότι μπορούμε. Είσαι 

καλό παιδί κι’ δτι κι’ άν έχεις στό μυαλό σου μαζί μέ τους άλλους πρέπει κι’ 
αύτό νάναι καλό.
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’Έσυρε τό κάθισμά του άκόμη πιό κοντά καί γέρνοντας τό κεφάλι μέ άργή 
καί ψυθιριστή φωνή σάν νά πρόσεχε μην τόν άκούσει κανείς μου μίλησε 
άνοιχτά.

—’Ακουστέ τώρα τί μέ φέρνει κοντά σας. Τό πρωΐ θά είδατε κάποιο άερο- 
πλάνο πού πέταξε πάνω άπ’ τόν κάμπο. ’Ήτανε δικό μας. Μάς έφερνε κάτι 
χαρτιά ποδναι γιά μάς καί τό σκοπό μας πολύτιμα. Μάς χαμπαρίσανε δμως 
οί Εγγλέζοι κι’ άναγκαστήκαμε νά τού στείλουμε σήμα νά βιαστεί. Φυσούσε 
κι’ αύτός ό διαβολοαέρας καί μάς τά χάλασε δλα.

—Τούς ’Εγγλέζους πολεμάτε γυιέ μου; ρώτησε ή γιαγιούλα γεμάτη 
άπο ρ ία.

—Δέν μπορώ νά σου πω τίποτα τώρα θειούλα. "Ομως άκοΰστε με. Είδαμε 
τό άλεξίπτωτο πού τράβηξε κατά τή μεριά σας. Κι’ είδαμε άκόμη τούς ’Εγ
γλέζους πού τούς όδηγούσε ένας δικός μας προδότης κατά δώ. Δέν ξέρουμε 
τί έγινε ύστερα γιατί άναγκαστήκαμε νά κρυφτούμε άπό φόβο μήν μάς πάρουν 
είδηση. Εσείς δμως είδατε, πρέπει νά είδατε. Κάτι θά ξέρετε νά μού πήτε γι’ 
αύτό. Πρέπει νά μάθουμε άν τά χαρτιά πέσανε στά χέρια του. ’Έχει μεγάλη 
σημασία γιά μάς αύτό, γιά τήν Κύπρο όλάκερη καί γιά τή ζωή μας.

Τά τελευταία λόγια τά ξεστόμισε δυνατά, γιομάτος πάθος καί δύναμη. 
Γύρισα καί κύτταξα τή γιαγιούλα. Μέ κύτταξε κι’ αύτή γιά νά μού δείξει πώς 
κατάλαβε καί κουνώντας τό κεφάλι τού έκανε.

— Μή σκοτίζεσαι γυιέ μου.
Καί πριν καλά - καλά καταλάβω τί σκόπευε νά κάνει, έσυρε τό πάπλωμα 

καί μέ ξεσκέπασε. "Υστερα αρπάζοντας μέ τά τρεμάμενα χέρια της τήν 
μπλούζα μου ξεσκέπασε τά στήθεια μου. Κοκκίνισα άπό ντροπή. ’Έσυρα τά 
χέρια μου καί τάδεσα γύρω άπό τά στήθεια μου φωνάζοντας.

— Τί κάνεις γιαγιούλα;
— Δέν εΐναι ντροπής κόρη μου. Σάν βυζάξεις παιδί θά σέ βλέπουν δλοι. 
Καί στρέφοντας τόν λόγο σ’ αύτόν τού είπε.
—Τό βλέπεις;
’Έδειξε τό δεμένο στήθος μου.
—Τής τό κουζούλισε αύτό τό χτήνος, ό προδότης δπως τόν είπες. Σίμωσε 

τό πρωΐ τή καλύβα καί ζήτησε άπ’ τό κορίτσι τά χαρτιά. Έγώ έλειπα γιά 
μάζωμα άλλιώς... ’Αλλά μή γνοιάζεσαι’ τά χαρτιά εΐναι κοντά μας. θά τά 
πάρεις.

Λέγοντας τά τελευταία λόγια έσυρε πάλι τό πάπλωμα καί μέ σκέπασε.
—’Αλήθεια, έχετε τά χαρτιά. Πήρατε τόν κύλινδρο; φώναξε γιομάτος χαρά.
—Μήν άνησυχείς, τού είπα. Τόν έχουμε κρυμμένο. Τά χαρτιά εΐναι δλα έν- 

τάξει. θά σου δείξει ή γιαγιούλα πού είναι. Κάτω άπ’ τήν κουρελλου για
γιούλα, ξέρεις.

Σέ λίγο κρατούσε τόν κύλινδρο, γεμάτος χαμόγελο. Τόν άπίθωσε στό 
τραπέζι, τόν άνοιξε καί κύτταξε τά χαρτιά. Φάνηκε πώς ικανοποιήθηκε.

—Μάς σώσατε άπό μιά μεγάλη λαχτάρα. Αύτό πού κάνατε εΐναι πιό 
μεγάλο άπ’ δσο νομίζετε. Κάποτε θά σας εύγνωμονεί μισό έκατομμύριο κόσμος.

Κι’ ύστερα σάν κάτι νά πέρασε άπότομα άπ’ τό μυαλό του γύρισε καί μού 
έκανε λέγοντάς με μέ τό όνομά μου.

—"Ομως γιατί τό έκανες αύτό Ελένη; Γιατί δέν τού έδωσες τά χαρτιά 
άφου δέν ήξερες τί ήταν ή σέ ποιόν άνήκαν;

—Δέν ξέρω. Πάρ’ το προαίσθηση. Κάτι μού έλεγε μέσα μου πώς δέν έπρεπε 
νά τά πάρει αύτός. '5Ήταν κάτι τό δυνατό καί τό άλλόκοτο. Φαίνεται πώς ή 
Παναγιά εΐναι μαζί σας. ’Αλλιώς δέν μπορώ νά έξηγήσω γιατί έκρυψα τά 
χαρτιά καί γιατί προσπάθησα μέ τόση όδύνη νά τόν ξεγελάσω.

—Καταλαβαίνω, ύπέφερες πολύ. Νά πιστεύεις δμως δτι άξιζε τόν κόπο.
Τότε σκέφτηκε τό άλεξίπτωτο.
—Τό άλεξίπτωτο τί τό έκανες; μέ ρώτησε.
—Φυσούσε πολύ τό πρωΐ. "Οταν ξέδεσα τόν κύλινδρο τό παράσυρε ό άνεμος 

μαζί του κατά τόν βορηά καί χάθηκε.
—’Άσχημο αύτό. Δέν πειράζει δμως. Φτάνει πού έχουμε τά χαρτιά.
’Έβαλε τά δυό του δάχτυλα στό στόμα καί σφύριξε δυνατά τρεις φορές. 

’Ακούστηκαν βήματα πού πλησίαζαν τό καλύβι. Σέ λίγο άνοιξε ή πόρτα. 
ΤΗταν ένας άπ’ τούς δικούς του. ’Αξύριστος κι’ άκούρευτος σάν κΓ αύτόν. 
Φορούσε τά ίδια ρούχα καί τόν ίδιο μαύρο μπερέ. Στή ζώνη του είχε περα
σμένα δυό πιστόλια.

—Βρήκαμε τά χαρτιά, Δημήτρη, τού φώναξε. Τού έρριξε τό κουτί λέγοντάς 
του. "Αρπα τόν κύλινδρο καί τράβα στό λιμέρι, έγώ θά ρθώ σέ λίγο. Τά 
μάτια σου δεκατέσσερα.

Εκείνος έβγαλε τό ένα πιστόλι άπ’ τή ζώνη καί τού τό έρριξε. ’Έκλεισε 
τή πόρτα χωρίς νά μιλήσει καί χάθηκε.

—Εΐναι καΓ κάτι άλλο Ελένη, θά χρειαστεί αύριο νά ρθείς μαζί μου στό 
λιμέρι.

—Χριστός καί Παναγιά, έκανε ή γιαγιούλα. Καί τί νά κάνει αύτοΰ τό 
κορίτσι γυιέ μου.

—Πρέπει νά ρθεί θειούλα. Πρέπει νά τήν δει ένας άνώτερός μου. Δέν 
μπορώ νά κάνω άλιώς. θά μπορέσεις νά βαδίσεις; μέ ρώτησε.

—θά τά καταφέρω, μήν άνησυχείς.
—θά σέ βοηθήσω καί γώ καί θά σέ φέρω πάλι πίσω στό καλύβι.
Εΐχε πλησιάσει τή πόρτα κΓ ήταν έτοιμος νά φύγει.
—Καλή σας νύχτα, θά περάσω αύριο τό πρωΐ.
—Δέν μάς είπες τό όνομά σου τού φώναξα.
—Καμας, μού πέταξε καί σάν νά έκανε ένα μεγάλο σφάλμα διόρθωσε 

άμέσως, δηλαδή Κώστας.
Σκέφτηκα άμέσως τό χαρτάκι πού εΐχε βρει έξω στό καλύβι πάνω στά 

γκάθια. θυμάμαι έγραφε «Σύνδεσμος A3 Καμάς καί ’Άκης». Καμάς, αύτό 
ήτανε.

—Μιά στιγμή... Κώστα. Γιαγιούλα δώσε μου τή σύνοψη πούναι έκεί στό 
ραφάκι.

Πήρα τή σύνοψη άπ’ τή, γιαγιούλα, τή μετροφύλλισα καί βρήκα τό χαρ
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τάκι πού είχα χώσει μέσα. Τό κύτταξα. Ναι έγραφε Καμάς. ‘Άπλωσα τό χέρι 
μου κρατώντας τό χαρτάκι πρός τό μέρος του γιά νά του δείξω πώς έπρεπε 
νά τό πάρει. Πλησίασε γεμάτος περιέργεια. Πήρε τό χαρτί και τό κύτταξε.

—Που τό βρήκες αύτό; μέ ρώτησε έκπληκτος.
—’Έξω άπ’ τή καλύβα. "’Ήταν μπιγμένο μέσα στά γκάθια.
—Κι’ αύτό γιατί τό φύλαξες πάλι;
—’Ά, αύτό δέν είναι διαίσθηση. Είναι άλλη ιστορία. Κάποια μέρα, άφού 

τώρα θάμαστε κοντά, θά σου πώ καί γι’ αύτό.
Χαμογέλασε πάλι καί βάζοντας στό χαρτάκι σέ μιά άπ’ τις τσέπες του 

μου έκανε.
—Καί πάλι πρέπει νά σ’ εύχαριστήσω. Είχαμε γίνει άνω - κάτω μ’ αύτό 

τό χαρτί. Νά δμως πού βρέθηκε, χάρις σέ σένα. Καληνύχτα θειούλα.
—Στο καλό παιδί μου. Μέ τήν εύκή μου.
—Γειά σου Ελένη. Τό πρωΐ θά περάσω νά σέ πάρω.
—Γειά σου Κώστα. Έν τάξει θά περιμένω.
’Άνοιξε τήν πόρτα καί χάθηκε στό σκοτάδι. ’Ήμουνα χαρούμενη κι’ εύτυ- 

χισμένη. Τό πρωινό κακό ήρθε νά τό ξεπλύνει ή εύχάριστη αύτή γνωριμία. 
Δέν μπόρεσα βέβαια νά καταλάβω τούς σκοπούς τοΰ Κώστα καί των συντρό
φων του. "Οτι καί νάτανε δμως φαινόταν καλό παιδί καί τίμιο.

—Νά σου φέρω τή σούπα σου κόρη μου, φώναξε ή γιαγιούλα άπ’ τή κου
ζίνα.

—’Όχι γιαγιούλα δέν πεινάω. Νιώθω κουρασμένη, θέλω νά κοιμηθώ.
’Έλεγα ψέματα. Τό στομάχι μου ήταν άδειανό καί μου πονουσε. ’Ήθελα 

δμως νά κρυφτώ γρήγορα κάτω άπ’ τό πάπλωμα καί νά περπατήσω τις σκέ
ψεις μου. -ΐΉταν μιά τρομερά άλλοπρόσαλλη μέρα ή σημερινή. Συνέβηκαν 
τόσα τρομερά κι’ εύχάριστα πράγματα πουθελα νά τά βάλω σέ μιά τάξη. Έξ 
άλλου πάντα τό βράδυ στό κρεβάτι καλουσα τόν Καμάκη στό πλευρό μου κι 
έστηνα κουβέντα μαζί του ώς τόν βαθύν ύπνο. Απόψε ήθελα να του πώ ένα 
σωρό πράγματα. Περισσότερο ήθελα νά του πώ γιά τό αύριο πού θάλλαζε 
ίσως τή ζωή μου.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

—Ελένη, άκούστηκε ή φωνή του Κώστα.
—Είναι άνοιχτά. ’Έλα μέσα, του φώναξα.
Δρασκέλισε τή πόρτα καί μπήκε. Γύρισα καί τον κύτταξα καθώς έδενα 

τή μαντήλα γύρω άπ’ τό κεφάλι μου. ’’Ήταν ντυμένος μέ τά ίδια ρούχα. Σή
μερα δμως καθώς τόν κύτταζα στό φώς τής μέρας μου φαινόταν πιό ήρεμος 
καί πιό γλυκός.

—Πώς είσαι, θά μπορέσεις νά βαδίσεις μέχρι τόν κάμπο;
—Είμαι άρκετά καλά. Μου πονάει λίγο τό κεφάλι άλλά δέν είναι τίποτα 

τό σοβαρό, θά τά καταφέρω.
Βγήκαμε κι’ άρχίσαμε νά βαδίζουμε άντάμα. Ό ουρανός ήταν καθάριος 

κι’ ό ήλιος λαμπρός καί δυνατός.

—Νά μου τήν προσέχεις παλληκάρι μου. Καί νά τήν συντροφέψεις πάλι 
στό γυρισμό.

"Ήταν ή γιαγιούλα πού μάς φώναζε άπ’ τή χαρουπιά καθώς έρριχνε θροφή 
στήν άγελάδα.

—Μήν άνησυχείς θειούλα. Ή Παναγιά είναι μαζί μας.
Γύρισε καί κύτταξε ό ένας τόν άλλο μέ πλατύ χαμόγελο. Ταχύναμε τό 

βήμα μας καί πήραμε τόν κατήφορο. "Ενα μικρό μονοπάτι έκοβε φιδίσια τό 
βουνό κι’ έφερνε όλόϊσια στόν κάμπο. Βαδίζαμε κάμποση ώρα άμίλητοι. Τό 
μονοπάτι ήταν στενό. Οί βάτοι καί τά δένδρα τοΰ κρύβανε πότε-πότε τήν όψη 
καί μάς δυσκολεύανε. Συχνά μ’ έπαιρνε άπ’ τό μπράτσο καί μέ βοήθαγε στις 
άπότομες κατηφοριές. Κι’ δταν πάλι στόν ίσιο δρόμο άπλώναμε τό βήμα άνετα 
κολλούσε τό βλέμμα του πάνω μου μέ έπιμονή καί μοΰ χαμογελούσε. ’Ήθελα 
πολύ νά μοΰ μιλήσει, γιά δ,τιδήποτε. Ν’ άκούω τή φωνή του νά συντροφεύει 
τό δρόμο μας. Κρατούσε δμως τή φωνή του κλειστή κι’ άς μιλούσε συνέχεια 
μέ τό έπίμονο βλέμμα του.

Μάς πήρε μιά ώρα σχεδόν νά κατέβουμε στόν κάμπο. Τό έδαφος έδώ ήταν 
πιό όμαλό κι’ ό δρόμος πιό άνοιχτός καί πιό εύκολος. Παχύ πράσινο χορτάρι 
κάλυπτε τά πόδια μας καί μάς βοήθαγε στο βάδι. Άκούγαμε σχεδόν άπ’ τήν 
άρχή τού κάμπου τό κελάρισμα τού ποταμιού πού κυλούσε τά νερά του καί 
χώριζε τό μεγάλο λειβάδι στή μέση. Περπατήσαμε άκόμη λίγο πιό άργά τώρα 
καί πιό σταθερά. Είχα κουραστεί κι’ άνάσαινα βαθειά. Φτάσαμε σ’ ένα πελώριο 
πλατάνι πού σχημάτιζε γύρω του μιά μεγάλη όμπρέλλα άπό βαθύ δροσερό 
ίσκιο.

—’Άς καθίσουμε λίγο είπε ν’ άναπάψεις τό κορμί σου. ’Έχουμε άκόμη 
κάμποσο δρόμο.

Καθίσαμε στή ρίζα τού δέντρου. Ξέσφιξα λίγο τή μαντήλα καί τέντωσα 
τά πόδια μου. Ό πόνος στό στήθος έξακολουθούσε νάναι δυνατός άν καί δλη 
τήν ώρα πού κατηφορίζαμε είχα ξεχάσει έντελώς τή κατάστασή μου. Ή άνα
πνοή μου ήταν άκόμη δύσκολη κι’ ό πόνος στό κεφάλι άρκετά ένοχλητικός. 
Ασυναίσθητα σήκωσα τήν παλάμη μου καί κράτησα λίγο τό μέτωπό μου.

—Πονάς άκόμη; μου είπε.
Καθόταν δίπλα μου κρατώντας ένα λεπτό κλαδί πού τό έσπαζε συνέχεια 

σέ μικρά κομματάκια.
—’Ά, δχι, δχι, τού άπάντησα καί χαμογέλασα βαθειά. Είμαι άρκετά καλά, 

μόνο λίγο κουράστηκα...
’Έστησε τό βλέμμα του πάνω μου καί μέ κύτταζε έπίμονα. Τά βλέμματά 

μας πήραν τήν ίδια εύθεΐα καί χωνιάστηκαν μέσα στά μαύρα νινιά. Τό δυνατό 
έπίμονο κύτταγμα του μέ μαγνήτισε. ’Ήθελα νά σύρω τό βλέμμα μακρυά καί 
νά τό ρίξω στή γή, άλλά δέν μπορούσα. Μείναμε έτσι γιά λίγο γιομάτοι κι’ 
οί δυό μας άμηχανία. ’Έσκυψε πρώτος κι’ άπέφυγε τό βλέμμα μου. Σκαλί
ζοντας τή γή μ’ ένα άπό τά κομματάκια τού ξύλου πού κρατούσε μού είπε.

—Ξέρεις Ελένη. Είναι κάτι πού δέν θάπρεπε νά στό πώ. "Ομως έγώ προ
σωπικά έπειδή δέν έχω καμμιά άμψιβολία γιά σένα καί...

Τόν κύτταζα περίεργα. ’Έμεινε σκυμμένος στή γή, τραβώντας συνέχεια 
βαθειές γραμμές στό χώμα. Περίμενα νά συνεχίσει. ’Έμεινε δμως σιωπηλός.
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—Τί είναι, του είπα. Μή διστάζεις. Δέν πρόκειται νά σέ δυσκολέψω σέ 
τίποτα. 'Ότι σου είπα και γώ κι’ ή γιαγιούλα ήταν αλήθεια.

Γύρισε καί μέ κύτταξε βαθειά στά μάτια, άρπάζοντας συγχρόνως τό 
χέρι μου.

—Έγώ σέ πιστεύω. Ό άρχηγός δμως είναι καχύποπτος. ’Έχει βάλει δυο 
άπ’ τούς δικούς μας καί τηρούν τό καλύβι, θά είναι σκληρός μαζί σου. Πι
στεύω όμως δτι θά τόν πείσουμε.

Μίλησε γρήγορα, γεμάτος όρμή. '’Ήταν αυθόρμητος στά λόγια του καί 
κατάλαβα πώς ήθελε πραγματικά νά μέ βοηθήσει. Ταράχτηκα δμως λίγο μέ 
τά λόγια του καί δέν μίλησα. Τότε αίσθάνθηκε ποδς μου κρατούσε σψικτά τό 
χέρι. ’Έρριξε ένα γρήγορο βλέμμα στά δυό σφιγμένα χέρια κι’ άνέβασε πάλι 
τά μάτια του στά δικά μου πού τόν κυττοΰσαν βαθειά. Τό βλέμμα μας σκά
λωσε πάλι στήν ϊδια γραμμή καί μάς μαγνήτισε. Τά πρόσωπά μας σίμωσαν 
άσυναίσθητα καί τά χείλη μας ένώθηκαν σ’ ένα άπαλό άγγιγμα. ’Απομάκρυνε 
λίγο τό πρόσωπό του, κυτάζοντας πάντα τά μάτια μου καί ξέσφιξε τό χέρι 
μου. Άνέβασε τή παλάμη του στό μέτωπό μου κι’ έσυρε τά μαλιά πού μου 
κρύβανε τό πρόσωπο πρός τά πάνω. Μέ φίλησε άπαλά στά δυό μάτια κρα
τώντας τό κεφάλι μου μέσα στις δυό του παλάμες καί κόλλησε πάλι τό βλέμμα 
του στό δικό μου. Κι’ υστέρα ξαφνικά χωρίς νά προλάβω νά καταλάβω τή 
πρόθεσή του μ’ άρπαξε άπ’ τά μαλιά καί τραβώντας πρός τά πίσω τό πρό
σωπό μου καί τό κορμί μου μέ ξάπλωσε άντικρυστά στόν ούρανό. ’Έσκυψε 
μ’ όρμή καί πάθος κι’ έσφιξε τά χείλη του στά δικά μου. Πίεσε δυνατά μέ τό 
άντιδάχτυλό του τό σαγόνι μου κι’ άνοίγοντας τό στόμα μου χώθηκε μέσα 
άχόρταγος.

Σταμάτησε άπότομα. ’Ανέβηκε στά πόδια του κι’ έκανε δυό τρία βήματα. 
’Έσκυψε πήρε μιά πέτρα καί τήν έρριξε μακρυά. Ξαναπηρε ένα κλαδί καί 
σπάζοντάς το συνέχεια έκανε.

—Μέ συγχωρείς... παρασύρθηκα. 'Όμως Ελένη...
Κάτι προσπάθησε νά μου πει, δέν τά κατάφερε δμως. ’’Ήταν πολύ συγχι- 

σμένος. Τά φρύδια του είχανε δέσει σέ μιά γραμμή καί τά χέρια του πάλευαν 
άσταμάτητα μέ τό κλαδί. Ξαναβημάτισε λίγο γεμάτος άμηχανία. 'Ύστερα 
έσκυψε καί πήρε τό χέρι μου γιά νά μέ βοηθήσει νά σηκωθώ.

—’Άς προχωρήσουμε, είπε. Είναι εύκολο τώρα στό κάμπο τό βάδισμα.
Ξεκινήσαμε πάλι. Περπατούσε άργά γιά νά μπορεί νά συγχρονίζεται μέ 

τόν μικρό γυναικείο βηματισμό μου. ’Έμεινε σιωπηλός άποφεύγοντας άκόμη 
καί νά μέ κυττάξει καί μου έδωσε έτσι τήν εύκαιρία νά μαζευτώ στις σκέψεις 
μου. Πάσχισα νά βρώ μέσα στή ψυχή μου τή χαρά καί τή λαχτάρα υστέρα 
άπ’ τό φιλί του πού τόσο πρόθυμα δέχτηκα. Ναι τόν συμπαθούσα, μου άρεσε 
άπ’ τήν πρώτη φορά πού τόν είδα. Περίμενα μέ λαχτάρα, είναι άλήθεια, τό 
φιλί του, τό χάδεμα καί τό σφικτό άγγιγμά του. 'Όμως τώρα πού δλα έγιναν 
δέν ένοιωθα τίποτα. Τίποτα δέν λαχταρούσε μέσα μου. 'Όλα ήσαν ήσυχα κι’ 
ούδέτερα καί στή ψυχή μου καί στό κορμί μου. Μόνο.. . ναί, μόνο τύψεις. Πρό- 
δωσα τον Καμάκη, τόν άγαπημένο μου. Τόσο εύκολα τόσο πρόθυμα χωρίς νά 
σκεφτώ καθόλου. ’Αλήθεια, τί νά μού συνέβαινε άραγε; Τί έπαθα; Ναί, είμαι 
βέβαιη τώρα. Ό Καμάκης είναι ζωντανός μέσα μου κι’ άπόλυτος κυρίαρχος 

τής ψυχής καί του πάθους μου. Μόνο τό φιλί του ξεσήκωνε μέσα μου τό κόσμο 
τής χαράς καί τής όρμής. Αύτός κυλά μές τό αίμα μου, αύτός κρατά τήν 
καρδιά μου. Καμάκης, μόνο αύτός.

Γιατί δμως δέν άντιστάθηκα σ’ αυτόν... τί λέω άντιστάθηκα. Μά έγώ 
όχι μόνο δέν δίστασα άλλά τόν προκάλεσα, τόν ξεσήκωσα μέ προθυμία καί 
θέληση. Θεέ μου, ίσως τώρα... τί τρομερό, ίσως τώρα νά πιστεύει πώς τόν 
άγαπώ, πώς τόν θέλω. ’Ίσως νά νόμισε... τί τρομερό άλήθεια πώς είμαι μιά 
άπ’ αύτές, μιά παλιογυναίκα.

Στή σκέψη αύτή ή καρδιά μου χτύπησε δυνατά, γεμάτη άναστάτωση καί 
ντροπή. Θύμωσα μέ τόν έαυτό μου, τήν άδυναμία μου καί τήν τρέλλα μου. 
Μου έλειπε άραγε ή θέληση; Μού έλειπε ή δύναμη; Γιατί; Τί έπαθα τέλος 
πάντων ;

Κατέβηκα βαθειά στόν έαυτό μου κι’ άρχισα νά ψάχνω, θά πρέπει νά 
ύπάρχει κάποια ριζωμένη βαθειά αιτία, κάποια υποσυνείδητη αιτία πού μέ 
σπρώχνει μέ δύναμη έσωτερικά καί μού πνίγει τή λογική σκέψη. Δέν έξηγείται 
άλιώς τόση άμυαλωσύνη, τόση έπικίνδυνη άφέλεια.

Καί ξαφνικά έλαμψε μέσα μου ή άλήθεια. Αύτό είναι, δέν χωρει καμμιά 
άμφιβολία. Ζητώ μιά άλλαγή. Ζητώ ένα καινούργιο πρόσωπο. Ζητώ έναν άντρα 
νά συντροφέψει τή θλίψη καί τό βάσανό μου. Ζητώ ένα προστάτη γιατί ύποσυ- 
νείδητα πιστεύω πώς ό Καμάκης... θεέ μου, πώς ό καλός μου Ιό Καμάκης 
είναι νεκρός. Πώς δέν ύπάρχει πιά ούτε γιά μένα ούτε γιά δλο τόν κόσμο, πώς 
χάθηκε άπ’ τή, ψυχή μου, τό κορμί μου καί τόν κόσμο ΐδλάκερο.

Κατατρομάχτηκα. Ό ίδρωτας ξεχύλισε κι’ έβρεξε τό πρόσωπό μου. Τάχυνα 
τό βήμα μου γεμάτη νευρικότητα καί σύγχυση. Δέν ήθελα νά σκεφτώ άλλο. 
’Ήμουν τρελλή, ήμουν άφάνταστα παράλογη.

—Φτάσαμε στο ρέμα. Είναι μικρό, θά τό περάσουμε εύκολα, άπό πέτρα 
σέ πέτρα. Νά έκει.

Μέ σήκωσε άπ’ τις σκέψεις μου. Κύτταξα τό ρέμα καί τά πυκνά χαμόδεν- 
δρα πού στόλιζαν τή ρεμάτινη γούβα κι’ άνάσανα βαθειά. ’Ένιωσα άνακούφιση 
δμως δέν μίλησα. Περάσαμε εύκολα τό ρέμα καί πήραμε δρόμο άμίλητοι. 
Περπατούσαμε πιο άνετα τώρα πάνω στο πυκνό χαμηλό χορτάρι. Είχαμε ξεδι
ψάσει άπ’ τό ρέμα καί νιώθαμε τώρα π ιό δυνατοί.

—Τά λιμέρια είναι έκεϊ, στόν πάτο τού βουνού. Είμαστε κοντά, κάνε κου
ράγιο, μού μίλησε δείχνοντας μέ τό χέρι του ένα σημείο τού βουνού πού 
άρχιζε στό τέλος τού κάμπου.

Δέν τού μίλησα. Δέν μπορούσα νά τόν κυττάξω. ’Ένιωσα άσχημα, ντρο
πιασμένη. Περπατούσα σκυφτή κυττάζοντας καί μετρώντας τά βήματά μου.

—Μού χρωστάς μιά έξήγηση Ελένη.
—Τί είναι, μίλησα πριν καλά - καλά τελειώσει. Κι’ άσυναίσθητα γύρισα 

καί τόν κύτταξα στό πρόσωπο τρομαγμένη, θά μού μιλούσε γιά δτι έγινε 
πριν λίγο κάτω άπ’ τό δένδρο καί δέν θά είχα πραγματικά τί νά τού έλεγα. 
Τού χρωστούσα πραγματικά μιά έξήγηση. Τί μπορούσα δμως νά τού πώ;

—’Ήθελα νά σέ ρωτήσω γιά έκείνο τό χαρτάκι. Ύποσχέθηκες πώς θά μού 
έλεγες σχετικά μ’ αύτό. Άνάσανα μέ άνακούφιση. Δόξα σοι ό θεός δέν θά 
μέ ρωτούσε γι’ αύτό.
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Πήρα τό λόγο καί μ’ άφησε νά μιλώ χωρίς έρωτήσεις καί χωρίς διακοπές. 
Του έξήγησα πώς γιά νά μέ καταλάβει θάπρεπε νά του μιλήσω άρκετά γιά 
τή ζωή μου πριν έρθω στό βουνό. Μέ άκουγε σιωπηλός καί μέ ένδιαφέρον κι’ 
έδειχνε πώς οί λέξεις πού φεύγανε μέ δισταγμό άπ’ τό στόμα μου είχαν γι’ 
αύτον μιά ιδιαίτερη κι’ εύχάριστη ύποδοχή. "Οταν του μίλησα γιά τόν Καμάκη 
φάνηκε πώς κάτι τό δυσάρεστο άπλωσε μέσα του. Ή όψη του γέμισε ανησυχία 
καί βαθειά θλίψη. "Αρπαξε πάλι ένα κλαδοβέργι κι’ άρχισε νά κτυπά καί νά 
κόβει καθώς περπάταγε τά ψηλά χόρτα. Συνέχισα στόν ϊδιο διατακτικό τόνο 
τό λόγο μου, πότε κυττάζοντας μακρυά τή κορφή του βουνού καί πότε σκύ
βοντας στό χορτάρινο χαλί. "Οταν έφτασα στό σημείο πού άνέφερα τήν παρά
ξενη καί απροσδόκητη έξαφάνιση του Καμάκη, σταμάτησε ξαφνικά καί μέ 
ρώτησε.

—Πότε είπες δτι έφυγε;
—Περισσότερο άπό δυόμισυ μήνες.
"Εμεινε λίγο σκεφτικός καί μέ ρώτησε πάλι.
—Καλά γιατί δέν ρώτησες στό χωριό του; "Ισως νάναι έκεί; Οί συγγε

νείς του κι’ οί φίλοι του κάτι θά ξέρανε γι’ αύτόν.
—Μά δέν ήξερα ούτε τό χωριό του ούτε τούς συγγενείς καί τούς φίλους 

του. Δέν μιλούσε ποτέ γιά τόν έαυτό του. "Οταν τόν ρωτούσα γι’ αύτά πάντα 
θύμωνε καί μούλεγε νά μήν τόν ξαναρωτήσω. Κι’ αύτό άκόμη τδνομά του 
άρνήθηκε νά μου τό πει. Τό Καμάκης τό σκέφτηκε τήν πρώτη μέρα πού γνω
ριστήκαμε κι’ άπό τότε ήθελε νά τόν ξέρω καί νά τόν φωνάζω μ’ αύτό τό 
όνομα. Ήταν πολύ παράξενος, δμως τόν λάτρευα μ’ δλη τή δύναμη τής 
ψυχής μου.

—Πόσο καιρό έζησες μαζί του;
—Τρία χρόνια άκριβώς. Κλείνανε τρία χρόνια τή μέρα πού μοΰ άφησε 

έκείνο τό άνεξήγητη σημείωμα.
—Ποιό σημείωμα;
—Ήταν οί λίγες γραμμές τού χωρισμού. "Ετσι ξαφνικά, χωρίς λόγο, χωρίς 

καμμιά αιτία χάθηκε, διέλυσε τήν άγάπη μας.
—Καί τί σοΰ έγραφε στό σημείωμα;
Τό είχα διαβάσει τόσες φορές πού τό ήξερα λέξη πρός λέξη. "Οταν τού 

είπα τό περιεχόμενο, γέμισε στήν άρχή έκπληξη. "Υστερα άνεβάζοντας τό 
χέρι του έπιασε τό πηγούνι του κΓ έμεινε γιά λίγο συλλογισμένος. Τόν παρα
κολουθούσα μέ άγωνία. Κάτι σκεφτόταν πού ίσως νά μού διέλυε τά τόσο βα
σανιστικά μου έρωτήματα καί πού ίσως νά έδινε λίγο φώς στή σκοτεινή έξα
φάνιση τού Καμάκη. Περίμενα νά μιλήσει. "Ενα δειλό στήν άρχή χαμόγελο 
άνοιξε στό στόμα του πού έγινε σέ συνέχεια ένα καθαρό ύπονοηματικό γέλιο.

—Τί σκέφτεσαι; τόν ρώτησα. Κάτι σκέφτεσαι, κάτι ξέρεις γιά τόν Καμάκη. 
Σέ παρακαλώ πές μου, μήν μέ βασανίζεις.

—Είναι μόνο μιά ύπόθεση. Δέν μπορώ νά σου πώ τώρα τίποτα. Σοΰ ύπό- 
σχομαι δμως νά σέ βοηθήσω... ίσως σέ βοηθήσω άποτελεσματικά.

—Σέ παρακαλώ Κώστα, πές μου τί ξέρεις. Μήν...

—’Όχι Ελένη. Ή θέση μου δέν μού τό έπιτρέπει. Δέν μπορώ τώρα νά 
σού πώ τίποτα. Σού είπα δμως δτι θά σέ βοηθήσω δσο μπορώ. Πίστεψέ με 
τώρα δέν μπορώ νά σού πώ τίποτα. Έξ άλλου είναι άπλώς μιά σκέψη, μιά 
πιθανότητα, τίποτ’ άλλο.

Σκέφτηκα πώς θάταν μάταιο νά έπιμένω. Σκύψαμε κι’ οί δυό τά κεφάλια 
καί συνεχίσαμε τό περπάτημα. Μέ ρώτησε πάλι γιά τό χαρτάκι. "Οταν τού 
είπα πώς τό κράτησα μόνο καί μόνο γιατί είχε μέσα τή λέξη Καμάς, γέλασε 
δυνατά καί μέ παράσυρε σ’ ένα δειλό άντανακλαστικό χαμόγελο. "Υστερα μού 
ζήτησε νά συνεχίσω τή διήγησή μου καί περπατώντας τού ιστόρησα δλα τά 
σχετικά μέχρι τό βράδυ πού ήρθε στό καλύβι.

Είχαμε φτάσει στή ρίζα τού βουνού. Κύτταξα πίσω κι’ είδα μακρυά τό 
βουνό ποδταν τό καλύβι τής γιαγιούλας.

—Περπατήσαμε άρκετά, τού είπα.
—Ναι καί θάσαι κουρασμένη. Φρόντισε δμως νάσαι δυνατή μπροστά στόν 

άρχηγό δσο κουρασμένη καί νάσαι. Πρέπει νά τόν πείσεις. Τό λιμέρι είναι έκεί.
’Έδειξε τή βάση ένός μεγάλου βράχου δέκα μέτρα πιό κάτω.
—Είναι καμουφλαρισμένο, συνέχισε. Τά κλαδιά μπροστά τού κρύβουν τήν 

δψη. ’Έκανα νά προχωρήσω, άπλωσε δμως τό χέρι καί μ’ έπιασε άπ’ τό 
μπράτσο.

—Ελένη... πρόφερε τδνομά μου μέ δισταγμό καί σταμάτησε.
—Τί είναι;
Προσπαθούσα νά τού δώσω θάρρος. ’Ήξερα σχεδόν τί θά μού έλεγε.
—Ελένη... τόν άγαπάς άκόμη τόν Καμάκη ;
—Τόν άγαπώ... είναι πολύ βαθειά μέσα μου. ’Ίσως δέν θά φύγει ποτέ 

άπό μέσα μου.
Μοΰ άφησε τό μπράτσο καί σκύβοντας τό κεφάλι μού έκανε.
—Πίστεψέ με Ελένη, θέλω νά τόν ξαναβρείς... θέλω νάσαι εύτυχισμένη. 

"Ομως άν. .. άν τά πράγματα δέν έρθουν βολικά θέλω νά σού πώ πώς... 
έγώ... θάμαι κοντά σου.

—Σ’ εύχαριστώ Κώστα, είσαι πολύ καλός.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ

Μπήκε μπροστά καί παραμέρισε τά κλαδιά, άφήνοντας ένα μικρό άνοιγμα. 
Μοΰ έγνεψε μέ τό κεφάλι νά σκύψω καί νά μπώ καθώς συγκράταγε μέ τά 
στιβερά του χέρια τά δενδρόκλαδα. Φώναξε δυνατά γιά νά τόν άκούσουν 
αύτοί πούτανε μέσα, λέγοντας συγχρόνως κΓ ένα άριθμό. ’Έσκυψα βαθειά 
καί μπήκα. Μ’ άκολούθησε γρήγορα καί ξανάπλωσε τά κλαδιά προσεχτικά 
γιά νά κλείσει έντελώς τήν είσοδο. Έρριξα μιά γρήγορη ματιά. ’Απόρησα 
πώς μέσα σ’ ένα τέτοιο βράχο θά μπορούσε νά ύπάρχει ένα τόσο μεγάλο κι’ 
ευρύχωρο σπήλαιο, θά είχε δέκα μέτρα τουλάχιστον μάκρος κι’ άλλα πέντε 
πλάτος. ’Ήτανε άρκετά καλά φωτισμένο μέ μικρά φανάρια πετρελαίου ποδταν 
τοποθετημένα πάνω στά τρία τραπέζια πού άποτελούσαν μαζί μ’ ένα σωρό 
σιδερένια κιβώτια τό περιεχόμενο τού παράξενου αύτού σπήλιου. Πίσω άπ’ τά 
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τραπέζια καθόντουσαν τρεις μεσήλικες άντρες, σκυμμένοι σέ απλωμένους 
χάρτες. "Αλλοι δύο νεαροί, καθισμένοι πάνω σέ κασόνια στό βάθος καθάριζαν 
μεγάλα κα'ι μικρά δπλα ποδταν ριγμένα στά πόδια τους. ~Ησαν δλοι ντυμένοι 
μέ τόν ίδιο τρόπο ποδταν κι’ ό Κώστας.

Σήκωσαν δλοι τά κεφάλια και κάρφωσαν τά βλέμματά τους έπάνω μου. 
Μέ κύταξαν έπίμονα κι έρευνητικά άπό τήν κορφή μέχρι τά νύχια, υστέρα 
έστρεψαν δλοι τά κεφάλια σ’ αύτόν που καθότανε πίσω άπ’ τό τραπέζι, πού 
άσφαλώς θάταν ό κουμαντάτοράς τους και τόν περίμεναν νά μιλήση.

—Πλησιάστε μου έκανε.
Μέ δισταγμό έκανα λίγα βήματα καί πλησίασα. Ό Κώστας μ’ ακολούθησε 

καί στάθηκε δίπλα μου άκουμπώντας τό χέρι στό τραπέζι του άρχηγοδ.
'Ένας άπ’ τούς νεαρούς έσυρε ένα κασόνι καί τό άφησε δίπλα μου.
—Λυπούμαι πού δέν έχομε τόν τρόπο νά σας φιλέψουμε δπως θ’ άρμοζε 

σ’ ένα κορίτσι σάν καί σάς. Φαντάζομαι δμως πώς μας δικαιολογείτε. Παρα
καλώ καθίστε.

’Απ’ τόν τρόπο πού μιλούσε κατάλαβα πώς ήταν Έλλαδίτης. Μου έδειξε 
τό κασόνι. Κάθισα καί άφοδ ξέσφιξα λίγο τή μαντήλα μου απίθωσα τά χέρια 
μου τό ένα πάνω στ’ άλλο στήν άγκάλη τών μηρών. ’Έπειτα στράφηκε πρός 
τούς άλλους καί τούς είπε.

—Κύριοι, ή παρουσία σας δέν θά είναι γιά λίγο άναγκαία. Πλησιάζει 
νομίζω μεσημέρι. Μπορείτε ν’ άπολαύσετε τήν κονσέρβα σας άπ’ έξω.

Σηκώθηκαν δλοι άμέσως καί βγήκαν χωρίς μιλιά. Ό Κώστας έκανε κι 
αύτός νά βγή μαζί τους, τόν άντέκοψε δμως λέγοντας.

—Ό Κώστας νομίζω πώς θά πρέπει νά μείνη μαζί μας. Κυτάξτε νά μή 
φαγωθή τό μερίδιό του... Καί Ιδιαίτερα ή φέτα άπ’ τό χαλούμι πού τόσο 
του άρέσει.

Τά τελευταία λόγια του τά στόλισε μ’ ένα έλαφρό χαμόγελο πού μόλις 
πρόλαβε νά φανεί στά λεπτά, τραβηγμένα χείλια του. Στράφηκε σέ μένα. 
Αισθανόμουνα πώς βρισκόμουνα σέ τρομερά δύσκολη θέση. 'Όλη τήν ώρα στρι
φογύριζαν μέσα στό μυαλό μου τά λόγια του Κώστα. ’Έπρεπε νά φανώ 
δυνατή. ’Έπρεπε νά διαλύσω κάθε σκέψη καχυποψίας, νά σβύσω άπ’ τό μυαλό 
μου καί τήν πιό μικρή άμφιβολία, νά τόν πείσω άπόλυτα. θά τά κατάφερνα 
άραγε ;

—Πριν σάς εύχαριστήσω γιά τό τόσο άπροσδόκητο δώρο πού μάς κάνατε, 
θά πρέπει πρώτα νά ξεδιαλύνομε ορισμένα πράγματα. Σταμάτησε γιά λίγο 
κι’ άφού σηκώθηκε κι άρχισε ένα άργό άλλά σταθερό βηματισμό. .. συνέχισε.

—θά πρέπει δεσποινίς, νά χρωστάτε μεγάλη εύγνωμοσύνη στόν Κώστα. 
Είναι ένας άπ’ τούς πιό έξυπνους καί πιό μυαλωμένους άνδρες μου. 'Ομολογώ 
πώς έχω έπηρεασθει άρκετά άπ’ τή γνώμη πού σχημάτισε γιά σάς.

Γύρισα καί κύταξα τόν Κώστα πού άπάντησε στό βλέμμα μου μ’ ένα 
δειλό χαμόγελο γεμάτο άγάπη. Προσπαθούσε νά μου δώση θάρρος.

—Ό Κώστας μου έδωσε άναφορά γιά δλα πού έγιναν πέρα στό καλύβι. 
Καταλαβαίνω πώς είναι ύπερβολικά άπάνθρωπο μετά τό φρικτό σας δεινο

πάθημα νά σάς κουβαλήσομεν έδώ καί νά σάς ύποβάλομεν σέ μιά τόσο δύσκολη 
δοκιμασία. 'Όλα δμως γίνονται έν όνόματι ένός Ιερού καί τίμιου άγώνος. Έν 
όνόματι τής αιωνίου Ελλάδος.. . Καταλάβατε;...

Τό ύφος του, ή έκφραση του προσώπου του κι ό τόνος τής φωνής του στό 
«καταλάβατε» ήσαν τόσο ερωτηματικά πού κατάλαβα πώς έπρεπε όπωσδήποτε 
νά άπαντήσω.

Δειλά - δειλά μέ φωνή πού μόλις άκουγόταν κατάφερα νά ξεστομίσω με
ρικά λόγια. ..

—Μέ συγχωρείται, είπα, άλλά... δέν καταλαβαίνω. Δέν ξέρω γιατί γί
νονται δλα αυτά.. .

Στό πρόσωπο του άναμίχθηκε ή άπορία κι’ έκπληξη. Σταμάτησε νά βημα- 
τίζη καί κύταξε τόν Κώστα σάν νά γύρευε άπ’ αύτόν μιά άπάντηση. Εκείνος 
δμως χαμογελούσε πράγμα πού έδειχνε πώς αύτό πού είπα ήταν άρκετά 
ένισχυτικό. Πήρα θάρρος. Μιά άνεξήγητη δύναμη μπήκε μέσα μου καί μού 
διέλυσε τό φόβο. Τά νεύρα μου σφίκτηκαν κι ό λόγος ήρθε δυνατός κι άπρό- 
σκοπτος στά χείλη μου.

—’Αλήθεια σάς λέω δέν ξέρω γιατί γίνονται δλα αύτά. Τό άεροπλάνο, 
ό κύλινδρος κι δλα τ’ άλλα είναι γιά μένα ένα αίνιγμα. Γίνανε τόσο γρήγορα, 
τόσο παράξενα πού τίποτε δέν μπορώ νά καταλάβω. Τό μόνο πού ξέρω είναι 
πώς έσεις μού φέρεσθε καλά καί πώς αύτός πού ήρθε ψές τό βράδυ ήταν 
βάναυσος κι’ άπάνθρωπος.

—Εκείνος είναι προδότης. ‘Ένας άχρειος, ένας τιποτένιος προδότης.
"Υψωσε τόν τόνο τής φωνής του καί σχεδόν φωνάζοντας, κουνώντας τά 

χέρια του καί βηματίζοντας γοργά, γεμάτος νεύρα καί θυμό συνέχισε.
—Έρριξε κάτω άπ’ τά πόδια του τήν ιερότητα τής Ελλάδος καί τήν 

ποδοπάτησε, ό άθλιος, ό άλήτης...
—Κι δμως φορούσε τά ίδια ρούχα μέ σας. Δέν ήτανε δικός σας; Ρώτησα.
Πάλι σταμάτησε καί πάλι μέ κύτταξε γιομάτος έκπληξη κι άπορία. ’Ίσως 

νά φανταζόταν πώς είχε άπέναντί του μιά τόσο άφελή κοπέλλα πού δέν θάξιζε 
νά σπαταλά τόν χρόνο του μαζί της. Είναι γεγονός δμως πώς τίποτα άπ’ δσα 
γινόντουσοτν δέν καταλάβαινα. Μού μιλούσε γιά Ελλάδα, γιά προδότες, γιά 
άγώνες καί ιερότητα. Τί είναι άραγε δλ’ αύτά; Άπ’ δτι ξέρω ή Κύπρος είναι 
μιά άποικία τών ’Άγγλων πού.. . άλλά... μά πώς δέν τό σκέφτηκα προηγου
μένως; Τί άφελής άλήθεια πού είμαι; Οί ’Άγγλοι, ό προδότης, αύτός ό Έλλα
δίτης πού στέκεται μπροστά μου, οί χάρτες καί τά άλλα χαρτιά, δλα πρέπει 
νάχουν μιά κάποια στενή σχέση μεταξύ τους. ’Ίσως...

Διέκοψε τις σκέψεις μου μέ τή βαρειά, έπιτακτική φωνή του.
—Δέν ήτανε δικός μας. Δέν μπορούσε νά ήταν δικός μας. Τόλμησε ιό 

άθλιος νά φορέση καί τή στολή μας, τήν ίερή αύτή στολή... Νομίζει ό βλάκας 
πώς θά μπορούσε έτσι νά μάς ξεγελάση. ’Άν τόν πιάσω καμμιά φορά στά 
χέρια μου...

Σταμάτησε πάλι. Είχε τεντώσει τά δάκτυλά του ένα γύρο δείχνοντας έτσι 
πώς άν πραγματικά βρισκόταν έκείνος ό προδότης μπροστά του, τά νευρώδικα 
καί χοντρά χέρια του θά μπαίνανε βαθειά στό μισητό λαιμό του. ’Έμεινε λίγο 
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κυττάζοντας τά χέρια του γεμάτος όργή καί θυμό. Μαλάκωσε όμως γρήγορα. 
"Αφησε τά χέρια του νά πέσουν δυνατά στούς μηρούς του, βημάτισε λίγο, 
κάθησε πίσω στό τραπέζι καί ξαναβόλεψε τά χέρια του μέ πλεγμένα τά δά
κτυλα πάνω στό τραπέζι. Κάρφωσε τά μάτια του στά δικά μου κι άρχισε νά 
μου μιλά μέ τόνο μαλακό καί ήρεμο.

—Δεσποινίς, δέν θέλω καθόλου νά σάς τρομάξω. Είδατε δμως κι άκού- 
σατε πολλά. Σέ λίγο θά καταλαβαίνεται περισσότερα. Αύτό σημαίνει πώς άπό 
τώρα καί στό έξης δέν θά σάς είναι πιά δυνατόν ν’ άπομακρυνθειτε άπό μάς. 
θά μείνετε μαζί μας.

Προσπάθησα νά μιλήσω. "Υψωσε δμως τή παλάμη του καί μου έκανε.
—Παρακαλώ μή μέ διακόπτετε.. . Άπό σάς καί μόνο άπό σάς θά έξαρ- 

τηθή άν θά μείνετε έδώ σάν μιά αιχμάλωτη, ας τό πούμε ή σάν μιά χρήσιμη 
βοηθός. Είστε καί σείς μιά Κυπριοπούλλα, ένα κορίτσι πού άσφαλώς θά ξέρει 
τί σημαίνει έλευθερία καί τί σημαίνει Ελλάδα. Δέν πρόκειται νά σας κάνω 
μάθημα αύτή τή στιγμή. Κομίζω δμως πώς ή θέση σας, άν καί είστε γυναίκα, 
είναι κοντά στήν πατρίδα, θά σάς μιλήσω άπροκάλυπτα γιά δλα δσα συμ
βαίνουν έδώ πού δπως κατάλαβα αγνοείτε τήν σοβαρότητα καί τήν σημα
σία τους.

Συνέχισε νά μιλά μέ τόν ίδιο μαλακό κι εύχάριστο τόνο. Μου είπε πώς 
ήρθε ή στιγμή ν’ άρχίση ό ένοπλος άγώνας πού θάφερνε τήν Κύπρο στήν 
άγκαλιά τής Ελλάδος. Πώς έπιστρατευτήκανε μυστικά ένα σωρό παλληκάρια 
γιά τόν άγώνα αύτό καί πώς σέ λίγο ολάκερη ή Κύπρος θάτανε στό πόδι. 
Μίλησε αρκετά, χωρίς διακοπή, μέ πάθος καί δύναμη. "Ανοιξε μπροστά στά 
μάτια μου ένα ολάκερο κόσμο γεμάτο πατρίδα καί Ελληνισμό. Σήκωσε μέσα 
μου τήν όρμή καί τή δύναμη. Σιγά-σιγά περάσαν άπ’ τό μυαλό μου τά 
θερμά λόγια τών δασκάλων μου γιά μιά Ελληνική, όλογάλανη Κύπρο, γιά 
ένα δνειρο κι ένα ιδανικό. Τά μάτια μου καί τό μυαλό μου άνοιξαν κι’ είδα 
τήν αλήθεια κατάματα. "Ωστε αύτό ήταν! "Ολοι αύτοί πού λιμεριάζουν πάνω 
στ’ άγρια αύτά βουνά πού νοιώθουν τό χειμώνα βαθειά στή ψυχή καί στό 
κόκκαλο προετοιμάζουν τό σήκωμα, τόν μεγάλο, τόν ποθητό λυτρωμό.

Τό αίμα κύλισε γοργά στις φλέβες μου. Ή ψυχή μου άναφτέρωσε καί 
γιόμισε χαρά καί δύναμη. Κύτταξα τόν Κώστα καθώς έκείνος μιλούσε, καί 
σήκωσε μέσα μου τήν έξαρση καί νόμιζα πώς είχα τώρα άπέναντί μου έναν 
άγιο, μίαν άντρίκια ψυχή γεμάτη ιδανικό καί πατρίδα. Ναι θάθελα νά μείνω 
μαζί τους. "Οχι δμως σάν αιχμάλωτη, μά σάν συμπολεμίστρια. "Ηθελα νά 
σμίξω μαζί μέ τό πόθο τους τά μικρά γυναικεία χέρια μου καί τή ψυχή μου. 
Νά δώσω καί τόν έαυτό μου όλόκληρο στόν άγώνα, στήν μεγάλη, τήν ένδοξη 
Ελλάδα. Ν’ ανέβω μαζί τους στά βουνά, νά τρέξω στά χωριά καί στις πόλεις 
καί νά διαλαλήσω τό μεγάλο, τό ύπέροχο νέο. Νά φωνάξω τό «σηκωθείτε» κι’ 
ύστερα άνάμεσά τους νά κρατήσω ψηλά τή γαλανόλευκη κι δλοι μαζί νά 
δώσουμε τον δρκο μέ μιά φωνή καί μιά ψυχή προς τον θεό καί τήν Ελλάδα.

Μίλησε κάμποση ώρα χωρίς κανείς νά τολμά νά τόν διακόψη. Καί γώ κΓ 
ό Κώστας, καθώς έδειχνε ή συνεπαρμένη όψη του, είχαμε ξεσηκωθή άπ’ τά 
γεμάτα ανδρισμό καί έξαρση λόγια πού μπαίνανε τόσο βαθειά στή ψυχή μας, 
δσο θά μπορούσαν νά μπουν λόγια μέ τέτοιο πάθος καί έθνισμό. Αύτός Ιό 
άνθρωπος είναι αλήθεια πώς είχε μιά ιδιαίτερη έλξη καθώς μιλούσε. ’’Ηταν 

τρομερά καλόλογος καί πειστικός. Ή φωνή του, οί έκφράσεις του κι οί χειρο
νομίες του ήταν ένα όρμητικό λεχτικό ξεχύλισμα άπό δυνατά, γεμάτα πάθος 
καί ψυχισμό νοήματα. Καθώς οί λέξεις φεύγανε τρεχάτες άπ’ τό στόμα του 
καί χτυπούσαν βαθειά στή καρδιά, άλλο δέν ήθελες παρά νά μαζέψης τή ψυχή 
σου καί νά τήν ύποτάξης χωρίς δισταγμό στό λόγο καί τή πίστη του.

"Οταν ύστερα άπ’ ένα τόσο μακρύ μονόλογο έξάντλησε τό πάθος καί τήν 
όρμή του καί ξεδίψασε μέ τόν λόγο τήν άγάπη του γιά τήν Ελλάδα ξέντυσε 
άπότομα τήν όψη του καί μάζεψε τό βλέμμα του στό δικό μου. Καθισμένος 
πάντα στό τραπέζι, μετά άπό μιά μεγάλη διακοπή άνοιξε πάλι τό λόγο καί 
μου είπε.

—Τώρα φαντάζομαι νά καταλάβατε. Τώρα ξέρετε περισσότερα, τώρα ξέ
ρετε αρκετά, ξέρετε πολλά. "Ομως δπως κι άν έχουν τά πράγματα δέν πρέπει 
νά σας κρύψω πώς άμφιβάλλω γιά σάς. Είναι μερικά πράγματα πού δέν τά 
δικαιολογήσατε δπως έπρεπε, πράγματα γιά τά όποια πρέπει καί μένα νά 
πείσετε...

—Μά θέλω νά μείνω μαζί σας, νά πολεμήσω μαζί σας, τόν διέκοψα. Τώρα 
βλέπω τήν άλήθεια, τώρα καταλαβαίνω τί συμβαίνει.

—Γιατί κρατήσατε τόν κύλινδρο; δεσποινίς, μέ διέκοψε αύτός τώρα, μέ 
φωνή δυνατή καί άγρια πού μέ τρόμαξε. Δέν ύπήρχε λόγος άφού δέν ξέρατε 
τότε τί συνέβαινε, νά τόν κρατήσετε καί νά ύποστήτε τό βάσανο άπό τόν 
άθλιο έκείνο προδότη. ’Ή μήπως ξέρατε, μήπως είστε μιά άπ’ αύτούς; ένα 
θηλυκό καμουφλαρισμένο στοιχείο τους;...

—’Όχι... "Οχι... μουρμούρισα γεμάτη τρόμο.
Τότε ακριβώς πετάχτηκε απάνω γεμάτος άγριο θυμό καί μέ μιά δρασκελιά 

βρέθηκε πάνω άπ’ τό κεφάλι μου. "Υψωσε τήν πλατιά δεξιά του παλάμη καί 
τήν κατέβασε μ’ δλη τήν δύναμή του στό πρόσωπό μου ! '’Ήταν τόσο δυνατό 
τό χτύπημα, τόσο απότομο πού μέ τίναξε όλόσωμα καί μ’ έρριξε κάτω άπ’ τό 
κασόνι άνάσκελα στό χώμα. Ό τρόμος γέμισε τή ψυχή μου καί τά μάτια μου 
θολώσανε άπ’ τό δάκρυ. Δέν μπορούσα νά καταλάβω πώς μέσα σ’ ένα μόνο 
λεπτό αύτός ό εύγενικός ό καλόλογος άνδρας έγινε ένα φοβερό άγριο θηρίο, 
ένα μανιασμένο γεμάτο βία καί όργή πλάσμα. Δίπλωσα τό σώμα μου μέ 
δυσκολία μένοντας καθιστή στό χώμα. ’Ανέβασα τό χέρι μου στό πρόσωπο, 
τά χείλια μου είχανε σπάσει καί τό αίμα περπατώντας στό λαιμό μου χωνόταν 
βαθειά στόν κόρφο μου. Ό Κώστας όρθιος κυττουσε γεμάτος άγωνία, πότε 
έμένα καί πότε εκείνον πού έξακολουθοΰσε νά μιλά γεμάτος άκόμα όργή καί 
θυμό. Δέν έκανε δμως καμμιά προσπάθεια νά μέ βοηθήση, δέν μίλησε καθόλου, 
ούτε κάν κουνήθηκε άπ’ τή θέση του. Μόνο κυττούσε καί φοβόταν κι αύτός 
πιό πολύ άπό μένα.

—’Αρχίζουμε άγώνα, δεσποινίς μου, έθνικό άγώνα. Δέν μπορούμε νά τόν 
διακινδυνεύσουμε μέ μιά τόσο άνόητη άφέλεια. θάχαμε τήν εύθύνη άπέναντί 
στόν Ελληνισμό, άπέναντί σέ μιά ένδοξη ιστορία 2000 έτών.

Είχε γυρίσει τις πλάτες κι είχε δέσει τά χέρια του πρός τά πίσω μέ ύψω- 
μένο τό κεφάλι πρός τήν όροφή.

—Αύτά πού είχε μέσα ό κύλινδρος είναι πολύ σημαντικά γιά μάς καί γιά 
όλόκληρο τόν άγώνα. Είναι τά σχέδια, δεσποινίς μου, τά σχέδια δράσεως καί 
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όργανώσεως. ’Έχουν σταλή άπ’ τήν Ελλάδα κατόπιν σοβαρός καί έξονυχι- 
στικής μελέτης. Καταλαβαίνετε τί σημαίνει αν αύτά τά σχέδια γινόντουσαν 
γνωστά στούς ’Άγγλους; θά μάς διαλύανε πριν καλά-καλά άρχίσουμε, θά 
μάς συνθλίβανε μ’ ένα μόνο κτύπημα, σάν ένα μαλακό βουκάνικο βεργί.

Γύρισε μέ μιά απότομη στροφή πρός τό μέρος μου. ’Ήμουνα ακόμη καθι
σμένη στο χώμα καί τό αίμα έξακολουθούσε νά τρέχη άπ’ τά χείλη μου. ’Έγυρε 
τό σώμα του λίγο μπροστά καί άκουμπώντας τις δυό του παλάμες στούς 
μηρούς του, μου είπε άργά καί τονισμένα.

—Σας επαναλαμβάνω. Γιατί κρατήσατε τόν κύλινδρο; Ποιος λόγος ύπήρχε 
γιά σάς νά δώσετε σέ μάς τόν κύλινδρο κι’ όχι σ’ έκείνους; Μήν πείτε καί σέ 
μένα ότι σάς οδήγησε ή διαίσθηση. Δέν πρόκειται νά σάς πιστέψω. ’Εμπρός 
μιλείστε... Δώστε μου μιά έξήγηση...

—Σάς παρακαλώ, είπα, πιστέψτε με. Δέν έχω καμμιά σχέση μαζί τους, 
ούτε καν τούς ξέρω.

Γύρισα πρός τόν Κώστα ζητώντας μέ τό βλέμμα τήν βοήθειά του. Τίποτε 
όμως. . . ’Έμενε πάντα σιωπηλός κι άκίνητος, κυττάζοντάς με μέ συμπόνια 
κι άγωνία. Κατάλαβα πώς δέν μπορούσε νά κάνη τίποτε, πώς δέν είχε τό 
δικαίωμα ούτε νά μιλήση καν.

—’Άν ήμουνα δική τους, συνέχισα, όπως λέτε, τότε ποιος ό λόγος νά μέ 
βλάψουν τόσο άγρια;

Σήκωσε πάλι τήν παλάμη του καί μου κατάψερε ένα άκόμη δυνατό χτύ
πημα στήν άλλη μεριά του προσώπου μου. Τό αίμα μαζεύτηκε στό κεφάλι μου 
κι’ ή ζάλη στράβωσε τό βλέμμα μου.

— Σας είπα μήν ζητάτε νά συμμερισθώ τήν άψέλειά σας. Δέν είμαι άνόητος. 
Δέν πρόκειται νά σάς πιστέψω τόσο εύκολα όσο νομίζετε. ’Έχω τον τρόπο νά 
σάς κάνω νά πήτε τήν άλήθεια είτε τό θέλετε είτε όχι.

Σώπασε γιά λίγο κι ύστερα συνέχισε πάλι κρατώντας τό δεξιό του χέρι 
σφιγμένο σέ γροθιά έχοντας μόνο τόν δείχτη τεντωμένο.

—Γιατί άνοίξατε τόν κύλινδρο; Γιατί κυττάξατε όλα τά χαρτιά, ένα πρός 
ένα; Τί ζητούσατε εσείς άπ’ τούς χάρτες καί τά σχέδια;

Ή κατάστασί μου ήτανε τρομερά δύσκολη. Ή χτεσινή δοκιμασία κι’ αύτό 
τώρα πάλι, κουρελιάσανε τό κορμί καί τήν ψυχή μου. Πονούσε τό στήθος μου. 
Τό κεφάλι μου καί τό κορμί μου όλόκληρο. Δέν έβγαζα όμως, όπως καί νά- 
μουνα, τά λόγια του Κώστα άπ’ τό μυαλό μου. «Φρόντισε νάσαι δυνατή μπροστά 
στόν άρχηγό. Πρέπει νά τόν πείσεις». ’Ήξερα πώς κατά βάθος δέν πίστευε 
πώς ήμουνα μιά άπ’ αύτούς. ’Ήθελε όμως νά βεβαιωθή, νά πεισθή απόλυτα 
γιά νάχει τή συνείδησή του ήσυχη. Μάζεψα όση δύναμη είχα μέσα μου κι 
άπάντησα στήν έρώτησή του προσπαθώντας νά μή δείχνω τό φόβο καί τήν 
άδυναμία μου.

—"Οποιος καί νάταν, μέ τόν παράξενο τρόπο πού ήρθε ό κύλινδρος θά 
τον άνοιγε, τού είπα. Ή περιέργεια είναι άνθρώπινη άδυναμία.

Τότε σάν νά φάνηκε πώς ήρέμησε κάπως κι άφοΰ μέ βοήθησε νά καθίσω 
στό κασόνι μού σκούπισε μέ τό μαντήλι του τό αίμα άπ’ τά χείλη μου, καί 
μού ζήτησε νά τού διηγηθώ τό περιστατικό.

Μέ άκουσε μέ ύπομονή καί καρτερικότητα χωρίς νά μέ διακόψη. Τού είπα 
γιά τό άεροπλάνο, γιά όλα τά σχετικά μέ τόν κύλινδρο, γιά τόν προδότη καί 
τούς ’Άγγλους, μέχρι τήν ώρα πού ήρθε ό Κώστας. Καί έπειδή κατά λογική 
συνέπεια τού δημιουργήθηκαν ένα σωρό άπορίες γιά τή γιαγιούλλα καί τό 
άτομό μου, τού μίλησα άρκετά γιά τόν έαυτό μου κι’ όσα ήξερα γιά τή για
γιούλλα.

Είχε καθήσει έν τώ μεταξύ στό τραπέζι του καί παίζοντας ένα χοντρό 
μολύβι στά δάχτυλά του μ’ άκουσε μέ προσοχή κι ένδιαφέρον. Ό Κώστας 
ήταν πάντα έκεί όρθιος κι άμίλητος παρακολουθώντας τά λόγια μου. "Οταν 
έξάντλησα τελικά τή διήγησή μου άφησε τό μολύβι του, στό τραπέζι καί γέρ
νοντας λίγο πρός τά πίσω τό κορμί του είπε:

—'Ένα μελετημένο παραμύθι γίνεται εύκολα μιά καλή ιστορία. Μίλησε 
μέ ε’ιρωνία γελώντας έλαφρά.

Κι ύστερα σάν ν’ αρπάχτηκε πάλι άπ’ τόν θυμό του φώναξε δυνατά.
—Δέν σάς πιστεύω. Σάς είπα, δέν πρόκειται νά μέ ξεγελάσετε εύκολα. 

Δέν είμαι άνόητος.
Στράφηκε πρός τόν Κώστα καί τού είπε:

—Μάζεψέ την καί διχάλωσέ την.
Δέν κατάλαβα τά λόγια του, δμως άπ’ τό τρομαγμένο βλέμμα τού Κώστα 

ένιωσα πώς θάρχιζε πάλι τό βάσανό μου. Ό Κώστας δέν κουνήθηκε καθόλου 
ούτε όμως καί μίλησε καθόλου. Εκείνος τόν κύταξε μέ άπορία, καί θυμωμένος 
γιά τήν τόση δισταχτικότητα άπέναντι στήν διαταγή του, τού έπανέλαβε δυνατά.

—Δέν άκουσες τί είπα; Διχάλωσέ την, τί περιμένεις;
Μέ δυσκολία ό Κώστας έσυρε τά βήματά του καί μέ πλησίασε. Μέ σήκωσε 

άπ’ τό κασόνι καί κρατώντας τά χέρια πισθάγκονα μ’ έσυρε κοντά του.
—Σάς δίνω τήν τελευταία εύκαιρία. Φανείτε λογική. ’Άν δέν σκέφτεστε 

τόν έαυτό σας, σκεφτήτε τουλάχιστον τήν Ελλάδα.
—Σας παρακαλώ, πιστέψτε με, έκανα. "Οτι σάς είπα είναι άλήθεια. Δέν 

είμαι δική τους, πρός θεού, δέν θά μπορούσε νάμαι μιά προδότρια. Πιστέψτε 
με. Ανέβηκε στά πόδια καί κτυπώντας τή γροθιά του στό τραπέζι φώναξε 
άγριεμένος.

—Δέν σας πιστεύω, δέν σάς πιστεύω καθόλου.
Συνεπαρμένος άπ’ τό θυμό του άρχισε νά μέ χαστουκίζη δυνατά χωρίς 

διακοπή στό πρόσωπο. Ό Κώστας κρατούσε τά δυό μου χέρια άφήνοντας τό 
πρόσωπό μου έλεύθερο στόν άγριο θυμό του. Τό κεφάλι μου έγερνε ύποχω- 
ρώντας στά δυνατά χτυπήματά του, πότε δεξιά καί πότε άριστερά. Τά χείλια 
μου άνοίξανε πάλι καί τό αίμα κατηφόρισε άφθονο γυρεύοντας τόν κόρφο μου. 
Μέ χτυπούσε συνέχεια μέ τήν ίδια πάντα δύναμη. Τά μάτια μου γεμίσανε 
δάκρυα καί τό βλέμμα μου θόλωσε. Τά πόδια μου τρέμανε καί ή ψυχή μου 
πάλευε δυνατά μέσα στό σώμα μου. Δέν άντεχα άλλο. Ή άναπνοή μου στέ
νευε, τό κεφάλι μου πονουσε δλο καί πιό πολύ, τό αίμα έτρεχε χωρίς διακοπή, 
θά λιποθυμούσα.

Τότε άκριβώς μιά φωνή κάποιου πού στεκόταν έξω άπ’ τή σπηλιά έδωσε 
τέρμα στό βάσανό μου.
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—’Αρχηγέ, άκούστηκε, ό τομεάρχης τής Κερύνειας έφτασε μ’ ένα δικό του. 
Φέρανε και τό κασόνι μέ τά όπλα.

Σταμάτησε νά μέ χτυπά!
—Νά ρθή μέσα, φώναξε. Ό δικός του άς μείνη λίγο έξω. Δώστε του φαΐ 

και νερό. Κάθησε πάλι στό τραπέζι. Ό Κώστας ξέσφιξε τά χέρια μου καί μέ 
βοήθησε νά καθήσω στο κασόνι. Καθώς σκούπιζε μέ τό μαντήλι του τό αίμα 
άπ’ τά χείλια μου μου ψυθίρισε.

—Μέ συγχωρεΐς Ελένη, δέν μπορούσα νά κάνω αλλιώς. Πάσχισε νά βα- 
στάξης. Σέ δοκιμάζει. Μήν ύποχωρήσης καθόλου. Έπίμενε στήν άλήθεια σου.

'Όπως καθόμουνα στό κασόνι είχα τις πλάτες στήν είσοδο τής σπηλιάς 
κι ακριβώς μπροστά μου τό τραπέζι του Έλλαδίτη, πού σάν νά μέ ξέχασε 
απότομα κύτταξε πρός τήν είσοδο περιμένοντας τόν καινούργιο νά μπει, παί
ζοντας νευρικά τό χοντρό του μολύβι στά δάκτυλα.

—Καλώς απαντώ τόν άγριο ταύρο τών βουνών.
θεέ μου, αύτή ή φωνή. ’Όχι δέν μπορεί, δέν μπορεί νάναι αυτού. Μοιάζει 

όμως τόσο πολύ μέ τήν δική του φωνή, θεέ μου.. .
—Ό ταύρος έχει τή δύναμη κι’ ή αλεπού τήν έξυπνάδα, απάντησε ό Έλλα- 

δίτης μέ χαμόγελο καθώς σηκωνόταν άπ’ τό τραπέζι. Τί κάνεις Χρίστο;
—Καλά συνταγματάρχα.. .
θεέ μου πρέπει νάναι ή φωνή του σκέφτηκα πάλι. Πρέπει νάναι αύτός. 

Κατάλαβα πώς είχε μπει καί πώς σταμάτησε νά μιλά άπορώντας γιά τήν 
παρουσία μιας γυναίκας μέσα στή σπηλιά. Ό Κώστας γονατιστός άκόμη 
μπροστά μου, καθάριζε τό πρόσωπό μου, παρηγορώντας με. Άκούμπησα μέ 
δυσκολία τό χέρι μου στό μπράτσο του καί μέ μιά μεγάλη προσπάθεια έστρεψα 
τό κεφάλι μου πρός τήν είσοδο. 'Η καρδιά μου χτύπησε δυνατά στό στήθος μου, 
τά νεύρα μου σφίχτηκαν καί τά δάκρυα πλημμύρισαν στά μάτια μου. Νά 
πιστέψω σ’ αύτό πού έβλεπα, ή μήπως ήταν μιά πλάνη, μιά φευγαλέα εικόνα, 
πλάσμα τού θολωμένου μυαλού μου; ’Όχι... δέν ύπήρχε καμμιά αμφιβολία. 
ΤΗταν αύτός! Ό Καμάκης μου, ό αγαπημένος μου, ό λατρευτός μου Καμάκης. 
’Επιτέλους τόν ξαναβρίσκω, είναι πάλι κοντά μου, εΐναι δίπλα μου. Σ’ ευχα
ριστώ θεέ μου! ’Ήξερα πώς κάποτε θά μοΰ τόν έφερνες πίσω. Σ’ εύχαριστώ 
Παναγιά μου...

Καθώς έστρεψα τό κεφάλι κι είδε τό πρόσωπό μου, σχηματίστηκε στήν 
όψη του ή πιό βαθειά καί πιό ειλικρινής άπορία. Τά μάτια του άνοιξαν διά
πλατα, γεμάτα έκπληξη. Προσπάθησε νά μιλήση μά δέν τά κατάφερε. Μέ 
κυττοΰσε ακίνητος, άφωνος σάν νά τόν είχε ξαφνικά πλήξει ένας δυνατός 
κεραυνός. Τέλος κατάφερε νά ψελλίση.

—Ελένη... έσύ...
Ό Κώστας σταμάτησε νά μέ σκουπίζη κι έμεινε κυττάζοντας τόν Καμάκη. 

Ό συνταγματάρχης έμεινε κι αύτός άκίνητος δίπλα στό τραπέζι, κυττάζοντας 
πότε τόν Καμάκη καί πότε έμένα, χωρίς νά μπορεί νά καταλάβη τί συνέβαινε.

Άκούμπισα τό χέρι μου στόν ώμο τού Κώστα ποδταν άκόμη γονατιστός 
δίπλα μου καί στηρίχθηκα πάνω του. Συγκεντρώνοντας δλη τή δύναμή μου 
κατάφερα νά σταθώ στά πόδια μου. Ή καρδιά μου πλημμύρισε χαρά. Ή ψυχή 

μου γιόμισε δύναμη. Τό σώμα μου υποτάχτηκε στή, χαρά καί στον ένθουσιασμό 
καί ξέχασε τόν πόνο καί τήν άνημποροσύνη του. Στάθηκα άπέναντι του γεμάτη 
κλαμένο χαμόγελο.

—Ελένη... ξαναψιθύρισε κι’ άνοιξε διάπλατα τήν αγκαλιά του.
’Έτρεξα λευτερωμένη άπό κάθε δισταγμό κι άμφιβολία καί χώθηκα στήν 

άγκαλιά του. ’Ήμουνα δυνατή τώρα, λυτρωμένη, ευτυχισμένη. Ή ψυχή μου 
φτεροπετουσε χαρούμενη, τό σώμα μου ήταν άνάλαφρο, χωρίς πόνο, χωρίς 
βάσανο, χωρίς ύποταγή. 'Ένας δυνατός θεός ήταν μέσα μου, ένας θεός χωρίς 
σύνορα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς άδυναμία.

’Άφησα τό κλάμα δυνατό κι’ άφθονο νά τρέξη καί νά βρέξη τήν άγκαλιά 
του. Σφίχτηκα μ’ όρμή πάνω του κι άνοιξα τήν ψυχή μου γιομάτη άγάπη 
καί λατρεία.

—’Αγάπη μου. .. τού ψιθύρισα, άνάμεσα στό κλάμα καί στό γέλιο. Γλυκιέ 
μου Καμάκη, τδξερα πώς θά σ’ εύρισκα πάλι, τδξερα πώς θά χωθώ πάλι στήν 
θερμή άγ κοιλιά σου. Πές μου πώς δέν θά χωρίσωμε ποτέ πιά, πές μου πώς 
θά μ’ άγαπάς πάντα. Πές γλυκιέ μου, πές μου πώς μ’ άγαπας.

—Γλυκό μου κορίτσι μουρμούρισε. Καί βέβαια σ’ άγαπώ ! Πάντα σ’ άγα- 
ποΰσα, μ’ δλη τήν δύναμη τής ψυχής μου. Νάξερες πόσο ύπόφερα μακρυά σου, 
πόσο δύσκολες, πόσο βασανιστικά άνυπόφορες ήταν οί μέρες χωρίς τήν συν
τροφιά σου.

Πέρνοντάς με άπ’ τόν ώμο μ’ έσπρωξε έλαφρά πρός τά πίσω, άναζητώντας 
τό βλέμμα μου. Τό χαμόγελο έφυγε άμέσως άπ’ τά χείλια του. Τό πρόσωπό 
του γέμισε έκπληξη. Είδε τό αίμα στό πρόσωπό μου πουτρεχε άσταμάτητα 
καί μούσκεβε τόν κόρφο μου, καί τρόμαξε. Κρατώντας με άπ’ τόν ώμο γύρισε 
στόν Έλλαδίτη καί φώναξε.

— Συνταγματάρχα, τί συμβαίνει έδώ πέρα; Τί έπαθε τό κορίτσι;
—Άπό σένα Χρίστο περιμένω έξηγήσεις, άπάντησε ό Συνταγματάρχης.

Ό Καμάκης καθώς έξηγούσε στόν Συνταγματάρχη δλα όσα άφορούσαν 
αύτόν καί μένα μ’ άνέβασε στά χέρια του καί μέ κουβάλησε πάλι στό κασόνι. 
Εκεί μ’ έβαλε νά καθήσω καί μιλώντας στόν Συνταγματάρχη μου σκούπισε 
τά αίματα. Μίλησε χωρίς έπιφυλάξεις, γεμίζοντας τό λόγο του πότε - πότε μέ 
γλυκό λυρισμό κι όμορφα λόγια άγάπης πού λίγο άρμοζαν σ’ άνδρικό λόγο.

"Ηταν τόσο δμως άναπάντεχη ή άπροσδόκητη αυτή συνάντησή μας πού ή 
ψυχή του ξεχείλισε άπό συγκίνηση κι έξαρση πού δέν μπορούσε νά τήν κρύψη 
ούτε στό λογο ούτε στήν έκφραση, θεέ μου σ’ ευχαριστώ.. . δέν θά μπορούσες 
νά μου χαρίσης μεγαλύτερες στιγμές εύτυχίας άπ’ αύτές πού μού δίνεις τώρα. 
Ό Καμάκης είναι κοντά μου, είναι δίπλα μου, είναι δικός μου. Ή χαρά είναι 
πάλι δική μου. Τί ευτυχία θεέ μου.

Πήρα τό χέρι του πού σκούπιζε τό πρόσωπό μου, τδσφιξα δυνατά στά δυό 
μου χέρια φιλώντας το μ’ άγάπη κι ευγνωμοσύνη. Μού χάδεψε τό πρόσωπο 
καί φιλώντας με στό μέτωπο μού ψιθύρισε έλαφρά. . . μέ γλυκιά γεμάτη συγ
κίνηση φωνή, «Ελένη άγάπη μου».

Σηκώθηκε καί δίνοντάς μου τό μαντήλι μοδπε:
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—Κράτησέ το στά χείλη σου. Τό αίμα θά σταματήση, μην άνησυχής, δέν 
είναι τίποτε τό σοβαρό.

Εξήγησε όλα όσα σχετίζονταν μέ τή γνωριμία μας στον συνταγματάρχη 
κι υστέρα απευθύνοντας του τό λόγο τούπε.

—‘Η σειρά σου γιά εξηγήσεις συνταγματάρχα. Δοκίμασες έπίμονα τήν 
ύπομονή μου, άλλά σέ παρακαλώ δέν άντέχω άλλο, πές μου τί συμβαίνει. 
Τάχω χαμένα...

—Ό Κώστας θά μάς τά πει δλα. Αύτός θά ξέρει καλλύτερα άπό μένα 
απάντησε ό συνταγματάρχης γεμάτος χαμόγελο αυτή τή φορά.

Ή άφιξη του Καμάκη κι δλα δσα έπακολούθησαν ήταν φανερό πώς του 
λιγόστεψαν τις άμφιβολίες.

Ό Κώστας πού μέχρις εκείνη τή στιγμή είχε περιοριστεί στό ρόλο του 
παρατηρητή καί πού φαίνεται πώς καταλάβαινε πολύ καλά ποιος ήταν ό Κα- 
μάκης, άπ’ δσα του είχε πει προηγουμένως γι’ αύτόν, άφού άνέβηκε στό τρα
πέζι του συνταγματάρχη και κάθισε σταυρώνοντας τά πόδια του, γεμάτος 
άνακούφιση αύτή τή φορά άρχισε νά ίστορά τά γεγονότα. Ό Καμάκης τόν 
παρακολουθούσε γεμάτος προσοχή άκουμπισμένος κι αύτός στό τραπέζι δίπλα 
του. Πότε - πότε διέκοπτε τόν Κώστα καί γυρνώντας σέ μένα ζητούσε έπαλη- 
θεύσεις καί συμπληρώσεις. Δέν τόν άρκούσανε τά γεγονότα μόνο. ’Ήθελε νά 
μπαίνη βαθειά μέσα στον έαυτό μου και ν’ άνιχνεύη τό ένδιαφέρον καί τήν 
άγάπη μου γι’ αύτόν. Άλλά ούτε καί καμμιά προσπάθεια κατάβαλε νά κρύψη 
τήν έκπληξή του γιά τή φυγή μου άπ’ τήν Λευκωσία καί τή δύσκολη ζωή στό 
καλύβι. Δέν μπορούσε νά πιστέψη πώς ή άγάπη μου γι’ αύτόν εϊτανε τόσο 
μεγάλη, τόσο δυνατή πού έφτασα στό σημείο νά περιφρονήσω τόν κόσμο καί 
τή χαρά τής ζωής καί ν’ άνέβω σ’ αύτό τό άγριο κι εντελώς άταίριαστο γιά 
ένα κορίτσι σάν καί μένα βουνό. Ή πραγματικότητα όμως ήταν πραγματι
κότητα. ’Ήμουνα δίπλα του, χτυπημένη, βασανισμένη. Δέν χωρούσε καμμιά 
άμψιβολία. ‘Όλα ήσαν ένα πραγματικό γεγονός. Σ’ αύτό άκριβώς τό σημείο 
ή συγκίνησή του πού πάλευε ένάντια στήν παρουσία τού συνταγματάρχη καί 
τού Κώστα πού λίγο - πολύ ξέρανε ένα σκληρό γεμάτο άνδρίκια δύναμη συνα
γωνιστή νίκησε τόν έαυτό του καί τόν λύγισε. Σύρθηκε δίπλα μου κι άρπά- 
ζοντας στά δυό του χέρια τό χέρι μου ζήτησε νά τόν συγχωρέσω έπαναλαμβά- 
νοντας τά λόγια τού σημειώματος.. . «’Άν μέ δεις κάποτε μίλα μου γιά τιμή, 
θάμαι καθαρός». Κι ύστερα γεμάτος εύλαβική μετάνοια πλημμύρισε μέ λόγια 
εύγνωμοσύνης καί πραγματικής άγάπης. Σιγά - σιγά μου σήκωσε τή δύναμη 
μέσα μου. Ό πόνος έγκατέλειψε τό κορμί μου κι ή χαρά γιόμισε πλέρια τήν 
καρδιά μου. Τό δάκρυ, τό διαμαντένιο δάκρυ τής εύτυχίας, στέγνωσε στό 
μάγουλό μου κι’ έδιωξε μακρυά τό βάσανο καί τήν αγωνία.

Ό Κώστας συνέχισε τήν έξιστόρηση τών γεγονότων κι ήταν φανερό πώς 
είχε κι αύτός συγκινηθή. Μίλησε γιά τό άεροπλάνο καί τόν κύλινδρο σταμα
τώντας πότε - πότε γιά νά άφήνη τόν συνταγματάρχη νά δίνη έπεξηγήσεις 
στόν Καμάκη γιά τήν σπουδαιότητα τών χαρτιών πούταν μέσα στόν κύλινδρο. 
Τόν άποκαλοΰσε πάντα Χρίστο αντί Καμάκη, σκέφτηκα δμως πώς αύτό θά 
ήταν ϊσως τό συνθηματικό δνομα τού Καμάκη ώς αρχηγού τής Κερύνιας καί 
δέν ρώτησα τίποτε τό σχετικό.

'Όταν τελικά ή έξιστόρηση πλησίασε στό τέλος της κι ειπώθηκε πώς 

ύπήρχε μιά κάποια ύποψία γιά μένα πώς μπορούσα νά είμαι πληρωμένο όργανο 
τών ’Άγγλων, ό Καμάκης δέν άντεξε άλλο. Γεμάτος θυμό, χτυπώντας τό χέρι 
του στό τραπέζι φώναξε.

—Πώς μπορεί νά περνά κάτι τέτοιο άπ’ τό μυαλό σας; Μά δέν καταλα
βαίνετε λοιπόν; Αύτό τό κορίτσι θά μπορούσε νά δώση καί τή ζωή του γιά 
τήν Ελλάδα. Είναι άνόητο, είναι πραγματικά ήλίθιο νά πιστεύετε κάτι τέτοιο 
γιά τήν Ελένη. Στόν Ιερό όρκο πού έδωσα, σάς λέω πώς ή Ελένη είναι πιό 
τίμια καί πιό καθαρή άπ’ δλους εμάς έδώ. Δέν θά σας έπιτρέψω νά τήν προσ
βάλετε άλλο μ’ αύτές τις ανόητες τίς·.. παράλογες σκέψεις.

—Μήν αγριεύεις Χρίστο, άπάντησε ό συνταγματάρχης μισοχαμογελώντας. 
Δέν ύπάρχει τώρα καμμιά αμφιβολία. Δέν ξέραμε δμως ποιά είναι. Καί έσύ 
άν ήσουνα στή θέση μου αύτό θάκανες.

Λέγοντας αύτά ό συνταγματάρχης μέ πλησίασε κι’ άγγίζοντας τό χέρι 
του στον ώμο μου, μού έκανε.

—Μέ συγχωρείς Ελένη. Λυπούμαι είλικρινά γιά δ,τι έγινε. Πιστεύω δμως 
πώς ή τόσο κακή συμπεριφορά μου είχε μιά κάποια βάσιμη δικαιολογία πού 
μέ έλαφρύνει κάπως καί πού έσύ τήν καταλαβαίνεις αρκετά καλά. Είναι με
γάλη βλέπεις ή εύθύνη άπέναντι στήν Ελλάδα κι ή θυσία άναγκαία. Πές πώς 
ήταν ή πρώτη σου θυσία.

Τά λόγια του κι ό έξοικειωμένος λόγος στόν ένικό μού μαλάκωσαν τή 
καρδιά. Δέν είχα κανένα παράπονο. Φτάνει πού μέ πίστεψε. Φτάνει πού ό Κα
μάκης ήταν κοντά μου. Φτάνει πού δλα γίνονταν γιά τήν Ελλάδα.

—Δέν ύπάρχει λόγος νά μού ζητάτε νά σάς συγχωρέσω, άπάντησα χαμο
γελώντας. Καταλαβαίνω πώς δέν μπορούσατε νά κάνετε άλλιώς. Άρκεϊ πού 
δλα γίνονται γιά τήν Ελλάδα.

Χαμογέλασε εύχαριστημένος καί στράφηκε πρός τόν Κώστα.
—Κώστα, έκανε, φέρε τόν δρκο καί τό εύαγγέλιο.
Γύρισε καί κοίταξε τόν Καμάκη πού στά τελευταία του λόγια έλαμψε 

άπό χαρά. "Υστερα γυρίζοντας σέ μένα, έκανε.
— Σού ζητώ νά σμίξης καί σύ τό χέρι σου γιά τήν Ελλάδα, νά γίνης ^ιιά 

συναγωνίστριά μας. θάσαι ή πρώτη γυναίκα πού μπαίνει στόν άγώνα κι αυτό 
λίγο-πολύ σέ τιμά ιδιαίτερα. Σέ λίγο θά σέ άκολουθήσουν ένα σωρό άλλες 
γυναίκες καί ποιος ξέρει ϊσως κι ένα σωρό παιδιά. Ό θεός μαζί σου.

Ό Κώστας είχε φέρει έν τώ μεταξύ τό εύαγγέλιο κι’ ένα χαρτί πού πάνω 
ήταν τυπωμένος ό δρκος. Κράτησε τό εύαγγέλιο σφιχτά καί μού ζήτησε ν’ 
αγγίξω μέ τή δεξιά μου παλάμη τό λευκό σταυρό πού στόλιζε στή μέση τό 
Ιερό βιβλίο. Μού έδωσε στό άριστερό χέρι τόν δρκο καί μού είπε νά τόν 
άναγνώσω.

Ή καρδιά μου σφίχτηκε καί τά χέρια μου άρχισαν νά τρέμουν άπό συγ
κίνηση.

Γύρισα καί κύτταξα μέ τή σειρά καί τούς τρεις. "Ολοι περίμεναν χαμογε
λώντας ν’ άκούσουν τή φωνή μου. Ό Καμάκης πολύ πιό χαρούμενος άπ’ τούς 
άλλους μού κούνησε τό κεφάλι δείχνοντάς μου νά προχωρήσω. Πήρα θάρρος 
καί στράφηκα στό χαρτί. Μέ άργή, σιγανή φωνή, διάβασα τόν δρκο. Τά μάτια 
μου δσην ώρα διάβαζα βούρκωναν σιγά - σιγά άπό συγκίνηση καί χαρά. "Οταν 
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τέλειωσα καί σήκωσα τό κεφάλι μου γεμάτη περηφάνεια δλοι χαμογελούσαν 
γεμάτοι καλωσύνη. Ό συνταγματάρχης έσκυψε καί μέ φίλησε στό μέτωπο 
λέγοντάς μου.

—Τώρα είσαι δική μας. Ό θεός μαζί σου.
Στά λόγια του τό κλάμα έτρεξε άφθονο. Χώθηκα στήν άγκαλιά του Κα- 

μάκη κι άφησα τή χαρά μου νά τρέξει μέ τό δάκρυ μου καθώς μέ χάδευε 
έκείνος άπαλά στή πλάτη και μου μιλούσε γεμάτος συγκίνηση καί περηφάνεια.

Τότε ακριβώς τά κλαδιά στήν είσοδο παραμέρισαν βίαια άπ’ τήν ορμή 
κάποιου πού μπήκε άσθμαίνοντας βαρειά.

Φαίνεται πώς είχε τρέξει αρκετό δρόμο γιατί παρ’ δλο πού πάσχισε νά 
μιλήση άμέσως δέν θά κατάφερε παρά άφού πέρασε ένα ολόκληρο λεπτό. Μέ 
δυσκολία, στενεύοντας τήν άναπνοή του, κατάφερε νά ψελλίση.

—Ό προδότης... καί σταμάτησε έκεΐ γυρεύοντας πάλι άναπνοή.
—Ό προδότης τί; φώναξε ανήσυχος ό συνταγματάρχης. Λέγε τί συμβαίνει;
—Ό προδότης σεριανά στό βουνό απέναντι. Τό καλύβι καίγεται.
—Τό καλύβι; θεέ μου ή γιαγιούλλα, φώναξα δυνατά, γεμάτη τρόμο.
Γύρισαν δλοι καί μέ κύτταξαν ανήσυχοι. ’Έμειναν δμως άκίνητοι χωρίς 

νά ξέρουν τί νά κάνουν.
—Ή γιαγιούλλα, φώναξα πάλι, καί ξέσπασα σέ κλάματα. Σκοτώσανε τήν 

γιαγιούλλα, οί άγριοι, οί κακούργοι. ’Έκανα νά τρέξω νά βγω άπ’ τή σπηλιά 
καί νά κάνω κατά τό καλύβι. Ό Κώστας δμως μπήκε μπροστά μου καί μέ 
κράτησε γερά. Τό μυαλό μου είχε θολώσει στή σκέψη πώς ή γρηούλλα μπο
ρούσε νάταν μέσα στό καλύβι καί νά καίγεται αύτή τή στιγμή. ’Έσφιξα τις 
γροθιές μου, μέ θολωμένο μυαλό, κι άρχισα νά χτυπώ τόν Κώστα, φωνάζοντας.

—’Άφησέ με, άφησέ με σέ παρακαλώ.
Εκείνος δμως μέ κρατούσε σφικτά περιμένοντας διαταγή άπ’ τό Συνταγ

ματάρχη. Ό Καμάκης πού είχε έν τω μεταξύ πεταχθή κοντά μου σταμάτησε 
προσέχοντας τό λόγο τού Συνταγματάρχη πού πήρε γρήγορα τήν άπόφασή 
του.

—θά πας στό καλύβι μέ τόν Κώστα, Χρίστο, είπε, καθώς τούς πετούσε 
άπό ένα δπλο καί σφαίρες πού πήρε άπ’ τά κασόνια. Πάρε καί τόν δικό σου 
μαζί καί τήν Ελένη. Δέν θά ρθήτε πίσω άν δέν έχετε καθαρίση αύτόν τόν 
άθλιο προδότη. Δέν πρέπει νά έχουμε κανένα άπρόοπτο πριν τήν Ιην τ’ ’Απρίλη. 
Μετά θά σάς πώ τί πρέπει νά γίνη.

’Αφού γεμίσανε γρήγορα μέ σφαίρες τά δπλα, ό Κώστας βγήκε πρώτος 
καί τόν άκολουθήσαμε έγώ κι ό Καμάκης πού μέ κρατούσε πάντα σφιχτά 
άπ’ τό χέρι.

—θά τά καταφέρεις μέχρι τό καλύβι; μού έκανε ό Καμάκης.
Τόν κοίταξα γεμάτη άναφυλλητό χωρίς ν’ άπαντήσω. Κατάλαβε πώς δσο 

άσχημα καί νάμουνα όπωσδήποτε θά ρχόμουνα μαζί τους κι έτσι προτίμησε 
νά μή μέ ξαναρωτήσει. Είχαμε έν τω μεταξύ βγει έξω άπ’ τή σπηλιά.

Οί άλλοι άνδρες καθόντουσαν άπ’ έξω γύρω άπ’ αύτόν πού είχε πει γιά 
τό καλύβι καί τούς ’Άγγλους καί τόν ρωτούσανε σχετικά. ’Απέναντι μακρυά 
στό βουνό φαινόντανε ή κάπνη άπ’ τή φωτιά πού κατεσπάραζε τό καλύβι.

—Δημήτρη, φώναξε ό Καμάκης στόν δικό του. "Αρπα τό όπλο σου κι άκο- 
λούθα με. Πάμε γιά φασαρία.

Σηκώθηκε άμέσως κι’ άρπάζοντας τό όπλο του καί τις σφαίρες μας άκο- 
λούθησε. Προχωρούσαμε πότε περπατώντας καί πότε τρέχοντας μά πάντα μέ 
προφύλαξη καί προσοχή. Ό Κώστας μέ τόν Δημήτρη προχωρούσανε μπροστά 
καί τούς άκολουθούσαμε έμείς προσέχοντας στό δρόμο μας. Πότε - πότε στα
ματούσαμε έντελώς καί στήναμε τό άφτί μας μέ προσοχή σ’ όποιοδήποτε θό
ρυβο. Μά έξω άπ’ τά μικρά άτγρια ζώα κι ένα δυο άδέσποτες γίδες, τίποτ’ 
άλλο δέν τάραξε τόν γοργό καί έναγώνιο δρόμο μας. Είχαμε φτάσει στή ρίζα 
σχεδόν τού βουνού. Άπ’ έδώ βλέπαμε μόνο τήν κάπνη γιατί τ’ άπότομο τού 
βουνού έκρυβε έντελώς τό καλύβι. Ριχτήκαμε πίσω άπό ένα βράχο μέ βαρειά 
τήν άναπνοή. Ό Κώστας μέ τόν Δημήτρη δέκα μέτρα μπροστά μας είχανε 
κάνει τό ίδιο. ’Έπρεπε τώρα νά προχωρήσουμε μέ τήν πιό μεγάλη προφύλαξη. 
Ό Καμάκης άφού πρόβαλε λίγο πίσω άπ’ τό βράχο σφύριξε σιγανά κι έδειξε 
στόν Κώστα μιά κατεύθυνση γιά νά προχωρήσει. "Υστερα γνέφοντάς μου σηκω
θήκαμε κι άγγίζοτας τή γή μέ δλο σχεδόν τό κορμί μας άρχίσαμε ν’ άνηφο- 
ρίζουμε τό βουνό.

Ό Κώστας μέ τόν Δημήτρη ήταν τώρα στά δεξιά μας στήν ίδια γραμμή μέ 
μάς καί σέρνονταν πρός τά πάνω μέ τόν ίδιο τρόπο. Ξαφνικά μιά ριπή άπό 
σφαίρες πού ήρθαν άπό κάποιο κοντινό σημείο άπέναντι μάς σπιρούνιασε τή 
γή δυο μέτρα μπροστά μας. Τό αιμα πάγωσε στις φλέβες μου. Ρίχτηκα μ’ δλο 
τό κορμί φαρδειά - πλατειά στό χώμα. Ό Καμάκης βλέποντας πώς δέν είχαμε 
κάλυψη καί μέ τό πιό μεγάλο φόβο γιά μένα, άρχισε νά τρέχη μιά δεξιά καί 
μιά άριστερά πυροβολώντας μέ τό όπλο του πρός τό σημείο άπ’ όπου ήρθαν 
οί σφαίρες·.. Φωνάζοντάς μου συγχρόνως «Τρέξε Ελένη άμέσως, καλύψου 
πίσω άπ’ τό βράχο», πράγμα πού έκανα ύπακούοντας αυτόματα στό ένστικτό 
μου. Ό Κώστας είχε έν τω μεταξύ σηκωθή καί τρέχοντας κυκλικά κατάφερε 
νά πλησιάση πρός τά δεξιά τόν στόχο καθώς ό Καμάκης τού κρατούσε τήν 
προσοχή πυροβολώντας συνέχεια. Μιά ριπή άκούστηκε καί μιά φωνή γεμάτη 
πόνο συμπλήρωσε τό θόρυβο. Ό Κώστας είχε άδειάση τό όπλο του στό κορμί 
αύτοΰ πού πίσω άπ’ τό θάμνο προσπαθούσε νά μάς ξεκάνει. Μέ προσοχή πλη
σιάσαμε τό θάμνο. ’Έφερα τό χέρι μου καί κάλυψα τό στόμα μου γεμάτη 
τρόμο κι άποτροπιασμό γιά τό φριχτό θέαμα πού έβλεπα. Ό προδότης κεί- 
τονταν άνάσκελα διάτρυτος άπό σφαίρες. Καθώς τό αίμα κυλούσε άσταμά- 
τητα κι έβρεχε τό χώμα. ’Έστρεψα τό πρόσωπό μου άλλοΰ γεμάτη φρίκη.

—Τού άξιζε τού άθλιου, είπε ό Καμάκης. Κι’ ύστερα φέρνοντας τό βλέμμα 
του πέρα-δώθε συμπλήρωσε. Φαίνεται πώς ήταν μόνος του. Σ’ εύχαριστώ 
Κώστα. ’Έσωσες τήν ζωή έμέ καί τής Ελένης.

Μέ πήρε άπ’ τό χέρι, μέ κύτταξε βαθειά στά μάτια καί είπε:
—’Άς τρέξουμε τώρα κατά τό καλύβι.
"Ολοι μαζί μέ γρήγορο βήμα άνηφορίσαμε γιά τό καλύβι. Αφού μέ 

τρομερή δυσκολία καί σχετική προφύλαξη άπό φόβο μήπως ύπήρχαν ’Άγγλοι, 
περάσαμε τό πρώτο άπότομο κόψιμο τού βουνού καί είδαμε τό καλύβι όρθιο 
καί άκέραιο. Τό καλύβι δέν καιγόταν πραγματικά άλλά ή φωτιά προερχόταν 
άπ’ τό ξύλινο κοτέτσι. 'ΓΗταν άνεξήγητο τό γεγονός άλλά δέν είχαμε καιρό 
γιά έρμηνείες καί σκέψεις.

—Δόξα σοι, ό θεός, έκανα γεμάτη χαρά.
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"Ολοι μαζί ταχύναμε κατά τό καλύβι.
—Γιαγιούλλα, φώναξα τρέχοντας, γιαγιούλλα.
"Εφτασα στό καλύβι κι’ άνοιξα τή πόρτα.
--Γιαγιούλλα, φώναξα πάλι.
"Ηταν στό κρεβάτι ακίνητη.
—Γιαγιούλλα... έγώ είμαι ή Ελένη. Τήν πλησιάσα. Γιαγιούλλα... θεέ 

μου.. . Παναγιά μου.. . ’Όχι.. . δέν μπορεί. Τά μάτια της είναι γουρλωμένα, 
άκίνητα, γεμάτα τρόμο. Θεέ με τόν κακούργο. Γιαγιούλλα, μίλησέ μου, έγώ 
είμαι ή Ελένη... Γιαγιούλλα... καλή μου γιαγιούλλα. Τήν άγγιξα. '?Ηταν 
ψυχρή, ακίνητη. Γύρω στό λαιμό της ήταν σχηματισμένα μαύρα στίγματα. Ό 
κακούργος.. . Θεέ μου, τήν έπνιξε. Τό μυαλό μου θόλωσε. ’Έπεσα στά γόνατά 
μου καί χώνοντας τό κεφάλι μου στά δυό μου χέρια πήρα νά κλαίω δυνατά.

Οί άλλοι πού είχανε μπει στό μεταξύ σταθήκανε στήν πόρτα. Ό Καμάκης 
προχώρησε. Τόν ένιωσα πού γονάτισε δίπλα μου. Καί τότε τόν άκουσα νά λέει:

—Μάνα... καλή μου.. . Μάνα...
Σταμάτησα τό κλάμα καί γύρισα καί τόν κύτταξα. Κρατούσε μέ τό ένα 

χέρι του τό χέρι τής γιαγιούλλας ένώ μέ τό άλλο τής έκλεινε τά μάτια. Γύρισε 
καί μέ κύτταξε. Στά μάτια του είχανε φανεί δυό μεγάλα δάκρυα.

—"Ωστε ψέλλισα, γι’ αύτό... Χρίστος... Καμποτάκης.
Κούνησε τό κεφάλι του καταφατικά καί μέ άρπαξε στήν άγκαλιά του. 

Εκεί έχυσα δλο μου τό κλάμα, δλο μου τόν πόνο καί τήν άγάπη γιά τή για
γιούλλα.

ΧΡΙΣΤΟΣ Δ. ΧΡΙ ΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ Ε.Π.Ο.Κ. 1968-1969
1. Στόν έφετεινό Διαγωνισμό Διηγήματος τού Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου 

Κύπρου ύποβλήθηκαν συνολικά δώδεκα (12) διηγήματα γραμμένα άπό όκτώ (8) 
συγγραφείς, έφτα Κυπρίους καί έναν Έλλαδίτη.

2. Ή Κριτική Επιτροπή, άφοΰ μελέτησε μέ προσοχή τά διηγήματα, κατέληξε στά 
ακόλουθα :
α) Τά περισσότερα άπό τά διηγήματα πού ύποβλήθηκαν, παρουσιάζουν μεγάλο 

ενδιαφέρον καί άφηγηματικές άρετές.
β) Άπό αυτά ξεχωρίζουν τά διηγήματα «’Αναζητώντας τόν Καμάκη», «Τό 

ρομπότ ό Καρουμπο» καί τό «’Ανάμεσα σ’ ένα φέρετρο κι έναν ήλιο».
γ) Τό «’Αναζητώντας τόν Καμάκη», του Χρίστου Χριστοδουλίδη, διακρίνεται 

γιά τή ζωηρότητα τής άφηγήσεως, τή δύναμη τής περιγραφής, τή συναρπα
στική πλοκή, τήν ικανοποιητική ήθογράφηση τών προσώπων, καί άποδίδει 
μέ έπιτυχία τήν έντονη ατμόσφαιρα τής προετοιμασίας τού Κυπριακού ’Αγώ
να τού 1955, μέσα στήν όποια κινούνται οί χαρακτήρες τού διηγήματος.

δ) «Τό Ρομπότ ό Καρούμπο», τού Κυριάκου Χαραλαμπίδη, κινείται σέ άτμό- 
σφαιρα μελλοντικών καταστάσεων πού διαγράφουν τά έπιτεύγματα τής τε
χνικής, παρουσιάζει άφηγηματική πυκνότητα καί προβληματίζεται στίς σχέ
σεις άνθρώπων καί μηχανών.

ε) Τό «’Ανάμεσα σ’ ένα φέρετρο κι έναν ήλιο», τής Ίάνθης θεοχαρίδου, έχει 
γοργό ρυθμό στή διήγηση καί ύφος γλαφυρό, καθώς παρακολουθεί καί ξεδι
πλώνει μέ άνθρωπιά τις συναισθηματικές μεταπτώσεις τής ήρωίδας, μέσα 

στήν άτμόσφαιρα τών άτομικών προβλημάτων τής καθημερινής ζωής.
3. Άπό τά τρία διηγήματα που'διακρίθηκαν, ή Επιτροπή βραβεύει μέ πρώτο 

βραβείο τό διήγημα «Αναζητώντας τόν Καμάκη», καί άπονέμει έπαινο στά 
δυό άλλα.

*Η Κριτική ’Επιτροπή:
Βάσος Χριστοδούλου, 
Νίκος Παναγιώτου, 

Λευκωσία, 27 Μαρτίου 1969. Γεώργιος Χατζηκωστής (εισηγητής).
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Κ. ΧΡΤΣΑΝΘΗ

ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ *

ΠΡΟΣΩΠΑ :

Νίκωνας
Γ ό λ γ ο ς
Ί ερομνή μονας 
Άρίστωνας
Χορός Αθλητών.

(*Η  σκηνή μπροστά στά προπύλαια τού Μαντείου τών Δελφών)

Νίκωνας:

Γ ό λ γ ο ς :

Νίκωνας:

Γ ό λ γ ο ς :
Νίκωνας:

Γόλγε, μπροστά στό δελφικό μαντείο, 
μέ τήν καρδιά πλημμυρισμένη δέος, 
φτάσαμε πιά, τελειώνοντας τ’ άνήφορο, 
πού άπ’ τό λιμάνι μάς οδήγησε έδώ πάνω. 
Ελιές φυτρώνουν δώθε-κείθε, 
χωρίς βοσκό κοπάδια τρέφονται τριγύρα 
σέ βοσκοτόπια πλούσια.
Και τί ουρανός γλαυκός και πεντακάθαρος! 
Ό Παρνασσός μιλά μέ μουσικές πνοές 
καθώς τ’ αγέρι ροβολα άπ’ ολόγυρα.
Νίκωνα. βλέπω ή κούραση τ’ ανήφορου 
μήτε τή σκέψη, μήτε τή λαλιά σου στέγνωσε. 
Τό θαύμα δέν κουράζει.
Κρατάει ακίνητη τή γλώσσα προς στιγμή 
μά τό μυαλό γοργά τήν κίνησή του βρίσκει 
κι’ άρχίζει νά έξυμνή τό θαύμα.
’Εμένα ώστόσο τυραννάει ή αποστολή μας.
Μέ τήν πρεσβεία του ’Απόλλωνα, πού νοιώθει 
τούς καθαρούς μας λογισμούς, 
θά πείσουμε νά μας δεχτούνε οί άμψικτύονες. 
Μερίδιο θά πληρώσουμε στό θησαυρό,

* Μεταδόθηκε άπό τό Ραδιοφωνικό "Ιδρυμα Κύπρου στίς 11 Νοεμβρίου 1964 
στή σειρά «Ελληνικός Πολιτισμός».
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τούς νόμους θά ύπακούομε καί θάμαστε 
εκτελεστές πιστοί τών αποφάσεων.
Ή ψήφος όλωνών Ισόμετρα τιμάται εδώ, 
είτε πολύς λαός τόν δίνει είτε λιγάριθμος.

Γ ό λ y ο ς : Σωστά μιλάς' μά τάχατε συμφέροντα άλλων 
δέ θά μποδίσουνε τήν εισδοχή μας;

Νίκωνας : Σάν έμπορας ζυγίζεις καθετί.
Γόλγος: Τό εμπόριο βάση τής ζωής 

κι’ άν δεύτερο έρχεται στήν τάξη 
μέ πρωτοκάθεδρη τή γεωργία.

Νίκωνας: Ωστόσο κάποιες ώρες επιβάλλουνε στή 
σκέψή μας 

πετάγματα πιό πάνω άπ’ τήν πεζότητα 
του καθημερινού του μόχθου.
Τήν άδελφότητα τιμώ καί τήν ειρήνη 
καί τών ανθρώπων τή συνένωση. 
Χεροπιαστά κι’ άδελφικά στό βίο σου 

πετυχαίνεις 
κΓ εσύ κι’ ό διπλανός κι’ ό μακρυνός. 
Ή αντιδικία κι’ ή έχθρητα εμποδίζουν 
τήν πρόοδο καί τον πλούτο 
καί τήν ψυχή μαυρίζουν.

Γόλγος: ’Έχεις τό χάρισμα του λόγου καί μέ πείθεις. 
Μά τή συνήθεια μου δέ γονατάς.
Ποιος είναι τούτος πρός τό μέρος μας

πού οδεύει;
Νίκωνας : Άπ’ τό περπάτημα καί τόν αγέρα 

κι’ άπό τή φορεσιά θαρρώ τόν Ίερομνήμονα 
κάποιας φυλής εκπρόσωπο.

Ίερομνήμονας: Ποιανής φυλής ελληνικής βλαστοί εϊσαστε, 
ώ εσείς προσκυνητές, μέ τή ζωηρή θωριά 
τή λιοκαμένη, καί τήν έκφραση 
μισή θαλασσινή, μισή μεσόγεια;
Καί ποιά του βίου άνάγκη εδώ σας οδηγεί;
Λαμπρός καιρός τριγύρα βασιλεύει 
καί τή συρροή πρωτάκουστη μετρώ 
πού δέ θυμάμαι τόσα χρόνια.

Νίκωνας: Μέ λένε Νίκωνα. Πατρίδα μου είναι τό
Καρπάσι, 

ούρά βοδιού ιερού στής Κύπρου τ’ άνατολικά. 
Δεξά-ζερβά τό περιβρέχει ή θάλασσα, 
λόφοι μικροί σάν κεφαλάκια παιδικά τό 

διακοσμούν, 
κατάφυτοι μέ πεύκο καί σκινιά καί δάφνη.

Γ ό λ γ ο ς : Εμένα λένε Γόλγο. Κατοικώ στήν Σαλαμίνα, 
του Τεύκρου κτίσμα.
Κτενίζουνε καράβια τούς γιαλούς της, 
στάδια καί παλαίστρες πλημμυρίζουνε τό 

χώρο της 
κι’ είναι κορώνα στό έμπόριο καί τά 

γράμματα 
καί στήν κεραμική.

Ί ερομνήμονας : Εύπρόσδεκτοι στόν όμφαλό τής γής, πού 
λέγεται Δελφοί, 

έδώ πού έξουσιάζει ό Άπόλλωνας, πηγή του 
πνεύματος 

καί τής ύγείας καί τών τεχνών, 
κι’ ένώνει τούς πανέλληνες τριγύρα 
στο γονικό τραπέζι άδέλφια μέ ίση δύναμη 

στόν ψήφο.
Έδώ ό Άπόλλωνας τή δράκαινα Πυθώ, 
πού φύλαγε τό χώρο εκπροσωπώντας τις 

δυνάμεις 
του Κάτω Κόσμου, τις κατώτερές μας καί τις 

ενστικτώδεις, 
έδώ ό Άπόλλωνας τή νίκησε κι’ υπόταξε στό 

πνεύμα, 
στήν άρμονία καί στή χαρά του βίου τήν ύλη. 
Μονάχα ό 'Έλληνας δέ δύνεται 
τό νόμο τής ισορροπίας παντού στή γή νά 

στήση 
μνημείο αιώνιο.
Συνεργασία ζητά ό Άπόλλωνας, τό πνεύμα, 

μ’ δλα 
τά ξένα φυλά καί τ’ άλλόδοξα κι’ άλλό- 

γλωσσα, 
Έτρούσκους καί Ρωμαίους καί Σκύθες καί 

Λυδούς καί Φρύγες.
Ή ειρήνη ’ναι ή όμότροφη τής εύνομίας 
δπως λαλούνε οί ποιητές, πού τούς εμπνέει 
ό έφορος καί προστάτης τών Δελφών ό

Άπόλλωνας. 
'Ένωση κι’ άδελφότητα κι’ ειρήνη τών λαών 
τό δελφικό παγκόσμιο κέντρο κατεργάζεται 
μέ άγώνες, συναντήσεις καί συνέδρια 
άνάμιχτα θρησκευτικά, πολιτικά κι’ άθλητικά 
τό κάθε πού επιβάλλει ό βίος. 
Εύπρόσδεκτοι, λοιπόν, έδώ εϊσαστε.

Νίκωνας: Όμόαιμε Ίερομνήμονα, στό χώρο τούτο 
σκοπός ιερός μας φέρνει.
Κι’ οί δυό πατέρες άθλητών στά Πύθια,
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στο επάγγελμα έμποροι, κι’ ώστόσο κάποτε 
στή νιότη 

σέ άγώνες γυμνικούς τή νίκη κυνηγήσαμε 
πλάϊ ό ένας τ’ άλλου
κι’ άς άναδείχτηκε άλλος νικητής.

Ί ερομνή μοναςί: "Ω Κύπριοι άντρες, χαίρομαι ν’ άκούω 
τό πόσο διατηρείται άκμαίο τό σπέρμα σας 

τ’ αρκαδικό, 
ένώ σάς πολεμάει ό Πέρσης καί σας 

κατατρώγει 
ή ’Ανατολή μέ τρόπους ύπουλους 
κι’ άποπλανητικούς.

Ν ί κ ω ν α ς : Γι’ αύτό τό λόγο οί πόλεις μάς εκλέξανε 
άπ’ τούς πανέλληνες άμφικτύονες νά 

ζητήσουμε 
άδελφικά νά δουν τις εθνικές μας δυσκολίες 
κι’ Ισότιμο δικαίωμα νά μάς δώσουν στό 

συνέδριο.
Γόλγος: Περίοικοι στό μαντείο δέν είμαστε, 

μηοέ συμφέροντα σέ αγρούς καί σέ χρυσάφι 
δέν έχουμε στό δελφικό ταμείο.
Υπάρχει ό κίνδυνος στό χώρο τής ψυχής.
Τό πνεύμα τής ’Ασίας φανατικά κτυπά στις 

πύλες μας.
"Ως πότε ή άντοχή μας θά τ’ άντέξη τούτα 
τά συνεχή κτυπήματα;

Ί ε ρο μνή μονας: Δώδεκα φϋλα τάζει ό νόμος κι’ ή παράδοση 
μέ ψήφους δυό μονάχα τό καθένα, δίχως νά 

μετράμε 
τό πόσοι κατοικούν τις πόλεις τους.

Ν ί κ ω ν α ς : Τά ξέρουμε τά φυλά: οί θεσσαλοί κΓ οί 
Βοιωτοί κι’ οί Δωριείς, κι’ οί "Ιωνες κι’ οί 
Μάγνητες κι’ οί Δόλοπες κι’ οί Περραβοί, 
κι’ οί Οίταίοι κι’ οί Φωκιείς κι’ οί ’Αχαιοί 
κι’ οί Μαλιείς 
καί τέλος οί Λοκροί!

Γόλγος: Καί λείπουν οί ’Αρκάδες πού μπορούσαν 
καί τά δικά μας φϋλα ν’ άντιπροσωπεύουν.

Ίερομνήμονας: Σωστά μιλάτε καί σέ δυσκολία μέ βάζετε 
μιά άπάντηση νά δώσω άρνητική.
’Αλλά γιατί στών ’Αχαιών τόν ψήφο 
οί πόλεις σας δέ θέλουν νά έντοςζθούν; 
Στή δυσκολία μιά λύση ’ναι καί τούτη.

Ν ί κ ω ν α ς : Στήν Κύπρο κατοικούνε καί Δωριείς
κι’ ’Αρκάδες κι’ "Ιωνες.

Καί ποιά φυλή θά μας δεχτή μέ τόσο βάρος 
ψήφων;

Ή Κύπρος είν’ πολύκοσμο νησί μέ πάθη 
κι’ άντιζηλίες φρικτές.

Ί ερομνήμονας : Σάς συμβουλεύω φιλικά νά ρωτηθή ή Πυθία. 
Ό Άπόλλωνας, τό πνεύμα τής ισορροπίας, 
τή λύση θά μάς δώση μέ χρησμό. 
Τό λόγο του θά φέρω στό συνέδριο 
καί θά ζητήσω μιά νέα ανακατάταξη. 
"Ας έλθη ό Γόλγος μέ τό τάξιμο νά δούμε 
τόν πρώτο τών ιερέων. Τρεις μέρες νήστεψε 

ή Πυθία 
κι’ έχει λουστή στήν Κασταλία τήν κρήνη. 
Εΐν’ έτοιμη γιά τις θυσίες καί τούς χρησμούς 
κι’ αύτό βοηθεϊ τήν αίτησή σας.
Φοβάμαι τις αναβολές, γιατ’ είναι βαρυμένο 
μέ θέματα πολλά τό φετεινό συνέδριο τής 

άμφικτιονίας.
Ν ί κ ω ν α ς : Θά περιμένω εδώ κοιτάζοντας παρέκει

τών μουσικών τις δοκιμές γιά τόν άγώνα. 
(Φεύγουν — ’Ακούονται οί αυλοί κι’ οί κιθάρες)

X ο ρ ό ς Ά θλη τ ώ ν:: (μπαίνοντας)
Δεκάχρονος ιερός πόλεμος πού κήρυξε 
ή δελφική άμφικτυονία 
καί τήν παράλια Κίρρα 
νικώντας τήν ξεγύμνωσε άπό πλούτο 
κι’ άπό τήν εξουσία τών χωραφιών 
τόν τόπο τάζοντας γιά βοσκοτόπι 
στά δελφικά κοπάδια τά ιερά 
π’ αγόραζαν γιά τις θυσίες 
προσκυνητές δικοί μας κι’ άλλοεθνείς.

Νίκωνας : Γιατί τούς νόμους παραβήκανε τής
άμφικτυονίας 

κι’ οί ίερομνήμονες τόν πόλεμο κηρύξαν. 
(Μουσική αύλών)

X ο ρ ό ς Ά θ λ η τ ώ ν : Κι’ αγώνες μουσικούς καθιέρωσαν 
γιορτάζοντας τή νίκη, 
τιμώντας τ’ ’Απολλώνιο πνεύμα, 
πού στό ρυθμό ύποτάζεται 
καί στήν τρανή αρμονία. 
’Αλλά σέ λίγο του κορμιού τό κάλλος 
ισόμετρη μέ τ’ ’Απολλώνιο πνεύμα 
πήρε τή θέση του στά Πύθια, 
μ’ αθλητικά αγωνίσματα κι’ ιπποδρομίες 
τέλος του θέρους κάθε τέσσερις χρονιές.

Ν ί κ ω ν α ς : Ή νίκη πνεύματος κι’ ή νίκη του κορμιού
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Χορός ’Αθλητών

Νίκωνας :

Άρίστωνας :

Νίκωνας:

Άρίστωνας :

Νίκωνας:

Άρίστωνας :

ισόμετρα πηγαίνουν μέ τις νίκες του πολέμου 
πού σώζουνε τήν πόλη.
(Μουσική αύλών)

Στεφάνι δάφνης εύκοσμεϊ 
τών νικητών τήν κεφαλή. 
Ή φήμη εξασφαλίζει κέρδος 
ψυχής κι’ ονόματος.
Γι’ αύτό βραβείο χρηματικό 
ή πού χρυσάφι νάχη γι’ αντιστάθμισμα 
δέν δίνεται στά Πύθια.
Του ονόματος ή λάμψη πιό πολύ 
θερμαίνει κι’ άπ’ τόν ήλιο 
κι’ άπ’ τό χρυσάφι.
(Μπαίνοντας) Πατέρα, σ’ άναζήτησα παντού 

στό στάδιο 
καί τή σεπτή σου κεφαλή δέν είδα.
Σέ λίγο τό δικό μου αγώνισμα θ’ άρχίση. 
Τό μάτι σου κι’ ή εύχή σου θά μέ στέψουν 
στήν άμιλλά μου παραστάτες.
Παρακαλώ νάρθής στό στάδιο.
Οί άγώνες άρχισαν οί μουσικοί
κι’ ό Πάφιος Σώπατρος, μέ μελωδία κινύρα 
άγνωστη έδώ, θά έξασφαλίση νίκη.
Τό λένε αύτοί πού κρυφακουν στις δοκιμές.
Εΐν’ ή περιέργεια πάθος δίβουλο 
σά δίκοπο μαχαίρι.
Τώρα στό στάδιο τρέξε. Νίκη θέλω 
γιά τή γενιά σου καί τήν πόλη σου. 
Γονιού τό πάθος εΐν’ ή προκοπή του γυιου, 
πού τ’ όνομα δοξάζει τής γενιάς καί τ’ άπα- 

θανατίζει.
Ό γυιός του Γόλγου ρίχνει δίσκο 
καί μάταια ή ματιά του άναζητεΐ τό βλέμμα 

του πατέρα.
Ό Γόλγος μέσα στό μαντείο προσμένει 
χρησμό σωτήριο γιά τήν Κύπρο. 
Τρέξε κοντά στό φίλο σου τό Ζωΐλο 
καί πές του πώς τά μάτια τών Κυπρίων γονιών 
έδώ καί πέρα στό νησί παρακαλουνε 
γιά μιά μεγάλη νίκη, τή δική του.

(Μουσική)
Άκους φωνές; Τό νικητή ζητωκραυγάζουν. 
Πατέρα, κοίταξε! θαρρώ ό Ζωΐλος είναι. 
’Ανακηρύχτηκε του δίσκου νικητής;
Χαρά στή μάνα πού τόν γέννησε.

(Άπό τά παρασκήνια άκούεται νικητήρια ώδή, ενώ 
ό Ίερομνήμονας καί ό Γόλγος παρουσιάζονται)

Νίκωνας: Χαρά καί στό γονιό του πού του φύτεψε 
στις ΐνες του τό πάθος γιά τή νίκη./ 9 / ____ r _ / ’’ri

Φ ω ν έ !ς : Ή νίκη φτερωτή θά διαλαλή 
τό θαύμα πού πηδά άπ’ τό νικητή. 
Απόλλωνα, ώ Απόλλωνα, προστάτη...

Γ ό λ γ ο ς: Νίκωνα, δόθηκε ό χρησμός, 
μά μάταια προσπαθώ νά βρώ τήν ξήγησή του.

Νίκωνας: Ευτυχισμένε Γόλγε, τά κοινά σέ τυραννουν 
ενώ τή νίκη κέρδισε ό Ζωΐλος 
τό πρωτοπαίδι σου.

Γ ό λ γ ο ς : Νίκησε ό γυιός μου; Απόλλωνα σ’ ευχαριστώ. 
Κλειδί μου δίνεις γιά τήν ξήγηση του λόγου 

σου.
Καί τί γιά πρώτο θά σκεφτώ καί τί γιά 

δεύτερο ; 
του γυιου τή νίκη ή του χρησμού τήν ξήγηση ; 
Παρακαλώ σε, συντοπίτη μου έσύ Νίκωνα, 
τόν 'Ιερομνήμονα ν’ άκούσης νά ίστορή 
τό τί συνέβηκε μές τό μαντείο 
καί τό χρησμό νά μελετήσης ψύχραιμα 
μιά ξήγηση νά βρούμε.
’Εγώ στό στάδιο τρέχω νά φιλήσω τό στεφάνι 
πού στό ύακίνθινο κεφάλι λάμπει του 

παιδιού μου (φεύγει).
Ί ερομνήμονας: Εύτυχισμένος ό γονιός πού βλέπει 

τό κέρδος τής ζωής στό γυιό του. 
Εξασφαλίζει ύπόληψη καί θάρρος.

Νίκωνας: 'Ωστόσο τά κοινά τής Κύπρου τώρα 
μου τυραννουν τά σπλάχνα, 
κι’ άς έχω γυιό πού ώρα τήν ώρα θάμπη 
στ’ άγώνισμα σεμνός γιά νά μοχθήση 
φέρνοντας νίκη στή γενιά του καί τήν 

πόλη του.
Ί ερομνήμονας: θά σου ιστορήσω καθετί βοηθώντας σε 

νά νοιώσης τών θεών τό θέλημα.
Ή άγάπη τής πατρίδας καί τό πάθος 
γιά τά πολιτικά μεγάλη είναι άρετή. 
Καί σέ παινεύω.
Λοιπόν, τρεις μέρες νήστευε ή Πυθία
κι’ άπόμεινε άπ’ τή σάρκα της μονάχα λίγος 

ίσκιος 
πού νά δηλώνη τάχατε πώς ζή.
’Έγινε πνεύμα πού μπορεί νά συλλαμβάνη
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του ’Απόλλωνα τό πνεύμα. Λούστηκε
* στήν Κασταλία τήν κρήνη πού τονώνει 

ψυχή καί σώμα.
Τά σφάγια ανάμεσα σέ φύλλα δάφνης 

έτοιμάστηκαν.
Μετά ντυμένη ανέμελα γιά ενδότερα 

προχώρησε, 
ήπιε νερό άπ’ τήν Κασσώτιδα πηγή κι’ άνεβηκε 
στον τρίποδα μέ τή βοήθεια του προφήτη. 
Άφρός τά χείλη της σέ μιά στιγμή καλύπτει, 
τά μάτια στρογγυλεύουν καί πετάνε φλόγες, 
βογγά ή άνάσα της, τρεχολογά ό ιδρώτας, 
καί τούτα κραίνει στό θεϊκό της πάθος: 
«Σέ μάχη άναίμαχτη άν νικήση ή Κύπρος 
δυό ψήφους στό συνέδριο θά κερδίση». 
Τώπε και σιώπησε, τά χείλη ράβοντας, 
σφαλίζοντας τά μάτια κι’ άναπαύοντας τό 

στήθος 
σέ άνασεμιά παιδιού.

Νίκωνας: Χρησμός βαρύς καί σκοτεινός!
Ποιά μάχη άναίμαχτη κερδίζει νήσος, 
πού βάρβαροι τριγύρω την κυκλώνουν;
Οί μάχες πολυθάνατες καί πάλιν 
σίγουρη νίκη δέν εξασφαλίζουν.

Ίερομνήμονας: Τούτα ζητά ό θεός.
Μιά μάχη (άναίμαχτη άν κερδίση τό νησί σας 
τήν πρόταση θά φέρω στό συνέδριο 
δυό ψήφους ν’ άποκτήση ή Κύπρος 
στήν πανελλαδική μας εκκλησία. 
Κατάγραψα τά μαντικά καί τά κατάθεσα 
επίσημα κΓ άκόμα στούς ταμεΐες 
τήν προσφορά σας μέτρησα.

Νίκωνας: Νίκη άπό μάχη άναίμαχτη...
Ίερομνήμονας: Ή ειρήνη τών λαών πιό πάνω άπ’ όλα στέκει. 

Ειρηνικά άν νικήσης, δίχως δόλο, δίχως αίμα, 
μέ τήν πειθώ, μέ τήν άγάπη καί τήν κατανόηση 
ώριμος είσαι καί οπαδός τού ’Απόλλωνα. 
Στο στάδιο όδεύΰ) νά έποπτεύσω άν τίμια 
οί ελλανοδίκες, άπό μας καθορισμένοι, 
κρίνουν τή νίκη δίκαια, (φεύγει)

Γ ό λ γ ο ς : (μπαίνοντας) Νίκωνα, δέχομαι άσπασ^ιό άπό 
φίλο' κι’ έπαινο.

Νίκωνας: Τό μέτρο ξεπερνάς, Γόλγε, άδελφέ μου μέ τό 
δίκιο σου.

Γ ό λ γ ο ς : ’Άν ό πατέρας γιά τό γυιό δέν παινευτή, 
τότε γιατί παιδιά νά φέρνη στη ζωή, 
γιατί νά τ’ άνατρέφη;

Νίκωνας: Ζηλεύω τή χαρά σου κι’ εύχομαι 
στή θέση σου σέ λίγο νά βρεθώ, 
δακρύζοντας γιά νίκη τοΰ δικού μου γυιοΰ.

Γ ό λ γ ο ς : ’Άς είσακούση τήν ευχή σου ό Άπόλλωνας: 
εύχή γονιού γιά τίμια πράξη τού παιδιού του 
εύήκοα πάντοτε τή δέχεται ό θεός.

Νίκωνας: ’Άς έχει ή Σαλαμίνα δίκαιον έπαινο 
κι’ άς ρίξει μέρος άπ’ τά τείχη της καθώς 
θά μπαίνη ό γυιός σου.

Γ ό λ γ ο ς : Ευχαριστώ γιά τις εύχές σου, Νίκωνα. 
Νίκη άθλητή, νίκη λαού.

Νίκωνας: Καί νίκη τής πατρίδας ποΰναι άπ’ δλα 
λαός κι’ άρχόντοι καί παρόν καί μέλλον 
κι’ δλο τό παρελθόν, μέ τά χωράφια 
καί μέ τις θάλασσες, τά δάση, τούς ναούς, 

τά σπίτια.
Χορός ’Αθλητών : Τή νίκη θά έπαινέσω 

τού Πάφιου Σώπατρου, 
που μελωδίες κυπριακές 
στ’ όργανο τήν κινύρα 
παίζοντας κέρδισε 
κι’ άνακηρύκτηκε άξια 
πυθιονίκης.

Νίκωνας: ’Άκουσμα εξαίσιο φτάνει
<άπό τους δμιλους τών νέων.

Γόλγ ο ς: Τιμητικό γιά τό νησί μας.
Φωνή:
Χορός ’Αθλητών :

Χαίρε ώ Κύπρος... (μουσική) 
Λένε ό Κινύρας, βασιλιάς 
κι’ ιερέας τής Αφροδίτης, 
πρώτος σέ λύρα κυπριακή 
μέλη άπ’ τά πάθη τής καρδιάς 
έπλεξε σέ ρυθμό καινούριο 
καί μελωδίαν άβρή, 
πού νά μιλά γιά τής ζωής 
τά ερωτικά παιγνίδια 
καί τις χαρές.

Νίκωνας: Πρώτη χαρά γεννήτρα ό ’Έρωτας, 
πού τή ζωή μας διαιωνίζει.

Γ ό λ γ ο ς : Καί δένει σπίτια, δένει πολιτείες. 
(Μουσική)

Χορός ’Αθλητών : Τόν έρωτα τού σώματος 
άμα τόν μεταπλάθης 
σ’ έρωτα πνεύματος 
διπλά κερδίζεις, (φεύγουν)
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Νίκωνας:
Γ άλγος :

Νίκωνας :
Γ ό λ γ ο ς :

Νίκωνας:

Γ ό λ γ ο ς :

Νίκωνας:

Γόλγ ο ς:

Ί ερομνήμονας:

Νίκωνας:

Γ ό λ γ ο ς :

Ί ερομνήμονας :
Γ ό λ γ ο ς :

Ί ερομνήμονας : 
Νίκωνας:

Γ ό λ γ ο ς :

Μέ τό αίσθημα σοφά μιλούν οί νέοι.
Ή λογική πετιέται άπ’ τό κεφάλι 
όταν τά αισθήματα μάς λείψουν. 
Κοίταξε, Νίκωνα, ό Ίερομνήμονας γυρίζει 
και χαιρετά παράξενα.
’Ανησυχία γεννά τό φέρσιμό του.
’Αντίθετα. Χαρά τόν περιλούζει, 
κι’ αδέξια, κοίταξε! σαλεύει.
Κοίτα, θαρρώ παράδοξα ό χορός τών αθλητών 
οδεύει προς τό στάδιο.
Κάτι άσυνήθιστο συμβαίνει και παράξενο.
Κάτι πού δένει τούς ανθρώπους σέ φιλία 
καί συμμαχία μέ τό θεό καί τούς ανθρώπους. 
Ή ειρήνη στή φιλία μεθά διπλά, 
καί ξεπερνά σέ πάθη καί τό Διόνυσο.
Βλέπω του γυιου σου ή νίκη μέθη 
στά φρένα καί στή γλώσσα σου χαρίζει.
Τό δέχομαι. Πολύ μέ κολακεύεις 
κι’ άς μή τό γράφουνε οί θεοί σάν περηφάνεια. 
(μπαίνοντας) Νίκωνα, χαϊρε. Τρίτη νίκη 

κέρδισεν ή Κύπρος.
Ό Άρίστωνας ό γυιός σου δάφνινο στεφάνι 
στό κατσαρό μαύρο μαλλί του τώρα φέρνει 
καί τις ζητωκραυγές του κόσμου δέχεται 
τό νεανικό του αύτί.
Εύχαριστίες όφείλουμε στό θειο ’Απόλλωνα, 
πού προστατεύει του κορμιού καί τού μυαλού 

τήν άσκηση, 
καί τήν καλλιγραμμία ψυχής καί σώματος 
μέ δάφνινο στεφάνι έπιβραβεύει.
Ή Καρπασία μέ δάφνινα κλαδιά 
τόν νικητήν Άρίστωνα άς καλωσορίσει. 
Νίκη αθλητή, νίκη λαού.
Γόλγε, τό λόγο ξαναπές τον!
Νίκη αθλητή, νίκη λαού.
Γιατί...
Δέ θέλω εξήγηση. Μου δίνεις τό κλειδί.
Στό στάδιο πρέπει πιά νά τρέξω.
Τό μάτι τού γονιού σέ τέτοιες ώρες 
διπλή τή δείχνει τή χαρά στό γυιό, 
γιατί γονιού έπαινος εύχή θεού.
Τούς άθλητές θωρώ νά συνοδεύουν 
τό νικητή σου γυιό.

Ί ερο μνή μονας : Οί λέξεις ξεδιαλύνουνε καί βλέπω 
τό νόημα καθαρά.
(Μπαίνει ό Άρίστωνας μέ τό Χορό Αθλητών)

Νίκωνας: Γυιέ μου, ακριβέ μου, πρώτη μου τιμή.
Άρίστωνας : Πατέρα, σού φιλώ τό χέρι

καί μακαρίζω σε πού δύναμη έδωσες στά 
μέλη μου 

καί πάθος γι’ άμιλλα καί νίκη στήν καρδιά 
μου φύτεψες.

Νίκωνας: Φιλώ τή δάφνη στά μαλλιά σου, γυιέ μου 
άκριβέ μου, 

κι’ εύχαριστώ πού λάμπρυνες τό σπίτι μου 
κι’ έγραψες τ’ όνομά μου στούς αιώνες.

Χορός ’Αθλητών : Τόν επινίκιον ύμνο ψάλλωμεν 
στόν Κύπριο νικητή πού κέρδισε 
το δρόμο τρέχοντας μέ τά φτερά τού Νου τά 

Ισόμετρα, 
θαυμάζανε τά μάτια τή γοργότητα, 
γιατί κι’ ετούτη χάρη ’ναι μεγάλη 
σάν τό ρυθμό καί σάν τήν αρμονία.

Άρίστωνας : Πρώτη τιμή καί δόξα εΐν’ οί θεοί.
Χορός Αθλητών : Ή κάθε νίκη πράξη ώραία 

καί στίς τιμές πρώτη τιμή. 
Τό πρώτο φύλλο δάφνης στή γενιά του, 
τό δεύτερο στήν πόλη πού τόν έθρεψε, 
τό τρίτο φύλλο δόξα τών Ελλήνων, 
τών Πανελλήνων αιώνες τών αιώνων.

Ί ερομνήμονας: Τρεϊς νίκες νίκησαν οί Κύπριοι:
Ζωΐλος καί Σώπατρος κι’ Άρίστωνας.
Νικήσετε σέ μάχη άναίμαχτη.
Νίκωνα, Γόλγε. .. ξήγησα τά λόγια τού θεού.

Νίκωνας: ’Ώ Ί ερομνήμονά, στήν τόση μας χαρά 
χαρά άλλη μή προσθέσεις, 
ή λύπη μή μάς πής πού λιγοστεύει 
τούτο τό κτύπο τής καρδιάς τόν πιο μεθυστικό.

Ί ερομνή μονας : Τήν ξήγηση σάς λέω, 
προσθέτοντας χαρά καινούργια στή χαρά σας, 
ομαδική χαρά.
Νίκη άπό μάχη άναίμαχτη ζητά ό χρησμός.

Νίκωνας: Τό νοιώσαμε τό δύσκολο αίτημα.
Ί ερομνήμονας : Κι’ ό Γόλγος λέει πώς νίκη τού άθλητή 

νίκη λαού είναι.
Γ ό λ γ ο ς : Μέ συμπαθάς άν λόγος περηφάνειας φαίνεται 

τούτος ό λόγος μου.
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Ή πρόθεσή μου απλή και ταπεινή, 
τιμητική γιά τό λαό, άφσιρώντας 
τήν αίγλη άπ’ τό πρόσωπο του νικητή. 
Ή άμιλλα μάχη τών κορμιών 
καί μάχη τών ψυχών 
άναίμαχτη μέ κέρδος ήθικό 
δίχως θανάτους, δίχως λάφυρα. 
Μιά μάχη ειρηνική ό άγώνας 
μέ νίκη τής ψυχής.
Μέ σεβασμό ρωτώ, πατέρα, τί σημαίνει 
ό διάλογός σας τούτος.
Είπε ό χρησμός του Πύθιου ’Απόλλωνα 
«σέ μάχη άναίμαχτη άν νικήση ή Κύπρος 
δυο ψήφους στό συνέδριο θά κερδίση».
Ό Ί ερομνήμονας ξηγά τά λόγια του χρησμού. 
Κερδίσετε, άντρες Κύπριοι, σέ μάχη 

άναίμαχτη.
Εκπρόσωποι τής Κύπρου, θά ύποβάλω 
στούς άμφικτίονες πρόταση μέ βάση τό 

χρησμό 
κι’ έσεΐς νά μπήτε στό θεσμό μας μέ δυο 

ψήφους. 
’Άμποτε κι’ άλλα μέρη ελληνικά 
μέ μάχη άναίμαχτη δικαίωμα νά κερδίζανε 
σ’ άδελφικές συνεδριάσεις.
Καί τώρα θυσίες μέ πλούσια σφάγια 
χρωστάμε στούς θεούς 
γιά τούτη τή μεγάλη μέρα.
’Άς εύλογεί ό Άπόλλωνας τις κεφαλές 
τών βλασταριών μας νά τιμάνε πάντα 
τό ελληνικό τους πνεύμα.
Ειρήνη, όμότροφη τής ευνομίας 
σ’ άποκαλουνε οί ποιητές.
Έμεϊς σ’ άποκαλουμε 
«Μητέρα τών Πάντων».

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ
(Δεύτερη σειρά) *

* 'Η «Πρώτη σειρά» δημοσιεύτηκε στήν «Πνευματική Κύπρο», Γενάρης 1968, 
άρ. 88.

Ίερομνήμονας:

Άρίστωνας :

Νίκωνας:

Ί ερομνήμονας:

1. Η ΜΑΧΗ

'’Ήταν ή μάχη άσπρη σελίδα στό ήμερολόγιο τής χρονιάς.
Δέν έκλαψε μητέρα γιά χαμό του γυιού’ μηδέ τόν φέρανε νεκρό στήν 

τιμημένη ασπίδα. Τύλιξαν τις ασπίδες, σάν τις ανθοδέσμες, καί τις φύλαξαν 
γιά κάποιους φρόνιμους καιρούς.

Αύτό μάς στοίχισε, γιατί κατάρρευσε τής ιστορίας ό τοίχος. Καί δίχως 
στέγη μείναμε.

2. ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

Δυό μέρες περπατούσαμε μ’ ένσφράγιστη έντολή. Τό μέτωπο μάς είπανε 
πώς κάπου έδώ προβάλλει στήθη σιδερένια, θά παίρναμε τήν πρώτη θέληση. 
Ό σκελετός μας θά κρατούσε τις γραμμές γιά νάρθη ή δόξα τής έπόμενης 
γενιάς νά μάς χειροκροτήση. Προμήθειες θάχουμε τήν ιστορία καί τό δικό 
μας αίμα.

Δέ βρήκαμε τό μέτωπο !
Μηδέ καπνό...
Ποιος πήρε αύτό τό μέτωπο χωρίς μιά πλάκα μ’ έμμετρην έπιγραφή : 

ώ ξεΐν’ άγγέλλειν.. · ;

Νίκωνας:

Χορός ’Αθλητών :

3. ΤΟ ΚΕΝΟΤΑΦΙΟ

’Αγαπητοί έπερχόμενοι, τό κενοτάφιο τούτο θά μπορούσε νά φιλοξενήση 
λίγο ήρωϊσμό.

4. ΝΕΚΡΟΣ

"Οταν αργά τόν φέρανε στό φέρετρο, μαθεύτηκε πώς μετανάστευσε στούς 
ούρανούς άπ’ τή φωτιά τού διπλανού δπλου πού αστειευόταν.

5. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

Καί στά πεδία τής μάχης στήσανε μνημεία μαρμάρινα χωρίς τό μέτωπο 
τής αρετής.

"Οποιος περνά ρωτά: Ποιά μνήμη συμβολίζουν;
Τά σύμβολα δέν έχουν πιά καρδιά, μηδέ θεού πνοή. Διαβάτη, υή συννίξεις 

τά στολίδια μέ τά σύμβολα.
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6. ΘΑ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ

Δέν ήρθανε τά πλοία τών ’Αθηναίων. Κι’ έμεις φωταγωγήσαμε τούς 
δρόμους. Καί τό συμπόσιο έτοιμάστηκε μες τήν καρδιά μας. Τά όπλα γυαλί
σαμε μέ τήν έπιθυμία αιώνων.

Δέν ήρθανε τά πλοία τών ’Αθηναίων. Καί σκέφτεσαι γιατί φωταγωγήσαμε 
τούς δρόμους μας, γιατί χτενίσαμε τήν κόμη πριν τή μάχη καί γιατί μέ τά 
σφιγμένα δόντια της μάς μίλησε ή μητέρα «ή τάν ή έπί τάς»;

Δέν ήρθανε τά πλοία τών ’Αθηναίων. Οί λίγοι πού άπομείναμε στήν προ
κυμαία μαζεύοντας τούς τελευταίους λαμπτήρες θά προσμένουμε μιά νέα 
γραφή τών ’Αθηναίων.

7. ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Τήν πέμπτη μέρα πέταξε άπ’ τό πόδι τήν άρβύλα. Μές τό σακκίδιο φύ
λαγε μιά δέσμη λεβεντιά καί μιάν έπιστολή μέ φρόνημα. ’Άδειασε τό σακκίδιο 
μέ τή χειρονομία τών πληγωμένων σπουργιτιών. Κοίταξε λίγο φώς νά μπαίνη 
στό φυλάκιο σάν τό ποντίκι.

’Αποστρατεύεται.
Ή σύνεση.
Στόν τόπο πού καθόταν διπλοπόδι τ’ δπλο του, γελούσε μαύρη κατσαρίδα.

8. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΚΥΠΡΙΟΥ

Γυιέ μου, άν σου στιγμάτισα τό μέτωπο μπορείς ν’ άλλάξης τ’ όνομα 
καί τής γενιάς σου τ’ όνομα. "Ομως γιά σένα πυροβόλησα καί τήν ψυχή μου...

9. ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

’Ιδού ή γύμνια μας. Ή ελευθερία ζητά καρδιά μέ κατακόκκινο αίμα. 
Έμεις ικτερικοί κι’ άναιμικοί κοιτάμε μιά παράταση ζωής μέ τεχνητούς 
νεφρούς.

Γυιέ μου, μετάγγισέ μας λίγο σθένος νιότης... άν όρκιστής νά μήν ξανα- 
διαβάσης τή σελίδα μας. .. θά έξασθενίσουν οί χυμοί του σώματός σου μελε
τώντας τόν καρκίνο τής φτηνής μας πολιτείας.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Μετά τό Νοέμβριο τού 1967.

Κ Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ

1. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ή τέχνη είναι κι’ αύτή, όπως ή τεχνική, μιά πρωταρχική δρα
στηριότητα του άνθρώπου, ένας θεμελιώδης τρόπος, μέσα στόν όποιον ξετυ
λίγεται ή ζωή του.

’Έτσι είναι τό τραγούδι κι’ ό χορός, τό σχεδίασμα καί τό σκάλισμα, τό 
θέατρο καί ή ποίηση κατ’ άρχήν ένα ξέσπασμα του άνθρώπου πρός τά έξω 
γιά νά έκφράση τόν έαυτό του. "Ηδη στόν πρωτόγονο, πού ή ζωή του 
είναι άκόμα άδιαφοροποίητη, ή τέχνη συνδεδεμένη μέ τήν μαγεία, τήν 
ιεροτελεστία, τό σύμβολο καί τήν έργασία είναι ένας ζωτικός χώρος, 
άπαραίτητος γιά τήν ίίπαρξη του άνθρώπου.

Ή τέχνη δέν είναι όμως μόνον έκφραση ένός ύποκειμένου. Σάν έκ
φραση θέλει συνάμα νά άνακοινώση κάτι — τό τραγούδι θέλει νά 
νά συνεπάρη καί τούς άλλους στό ρυθμό του, όπως καί ό χορός τό σχέδιο κΓ 
ή ζωγραφιά θέλουν νά φανερώσουν στούς άλλους τις εικόνες των καί τό δράμα 
νά άναπαραστήση ένώπιον θεατών τήν ύπόθεση του. Ή τέχνη δηλαδή έχει ριζικά 
ένα κοινωνικό χαρακτήρα καί στό έργο της μετέχουν 
οί άνθρωποι — είτε σάν έρμηνευτές, είτε σάν άκροατές ή θεατές.

Ή δραστηριότητα τής τέχνης είναι κι’ αύτή δημιυργική, όπως 
καί τής τεχνικής. "Ομως ή δημιουργία τής τέχνης δέν άποβλέπει στήν χρησι
μοποίηση τών φυσικών δυνάμεων γιά πρακτικούς - ώφελιμιστικούς σκοπούς, 
άλλά στήν έκστατικήν έκφραση καί άναπαράσταση τής ζωής, πού 
λυτρώνεται μέσα στήν μορφή. Τά μεγάλα έργα τής τέχνης, μιά άρχαία τραγω
δία, ένας γατθικός ναός, μιά μουσική συμφωνία του Beethoven δέν είναι μόνο 
έκφραση άλλά καί έξαρση του νοήματος τής ζωής, συμπύκνωση 
σέ μιάν ύψιστην ένταση τής ούσίας της, πού χαράζεται μέσα στό ύφος καί 
τά μέτρα τής όμορφιάς — μέ έναν άνεπανάληπτο τρόπο, μιά γιά πάντα. 
Κάθε μεγάλη έποχή έχει τήν τέχνη της καί κάθε μεγάλη τέχνη προσ
φέρει τήν Πανηγυρική τούτη έξαρση τής ζωής, πού 
αναγεννά όσους μετέχουν σ’ αύτήν, τούς οδηγεί δηλαδή στις ρίζες τής 
ζωής καί στόν έσώτερο ρυθμό, πού τήν συγκροτεί. Ποιά είναι όμως ή θέση 
τής σύγχρονης τέχνης μέσα στήν σύγχρονη ζωή καί πώς έκπληρεί τό ρόλο 
της οάν τέχνη;

2. Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ό γερμανός τεχνοκρίτης Hans Sedlmayr (Verlust der Mitte, Berlin 
1958) βλέπει τήν άνέλιξη πρός τήν μοντέρναν τέχνη σά μιά πορεία α ύ τ ο ν ο- 
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μ ή σ ε ω ς τής κάθε μιας ξεχωριστής τέχνης. Ένώ δηλ. πριν μέχρι καί τόν 
18ον αιώνα, ό πύργος ήτό παλάτι καί ή έκκλησία αποτελούσαν 
κοινό θέμα γιά δλες τις τέχνες, οί όποιες έντάσσονταν συνθετικά 
γιά νά έκφράσουν ένα εύρύτερο όργανικό σύνολο, μέ τόν έρχομό του 19ου 
αιώνα οί τέχνες χάνουν αύτά τά κοινά θέματά τους, καί τείνουν πρός ενα είδος 
άπο μονώσεως καί άνεξαρτητοποιήσεως. ’Έτσι π.χ. δημιουργεΐται Ιό 
καθαρός Κήπος, πού άποδιώχνει δλα τά άρχιτεκτονικά, πλαστικά, 
καί άνθρωπομορφικά στοιχεία, ή αύτόνομη άρχιτεκτονική, πού δέν 
δέχεται πιά τις πλαστικές, ζωγραφικές άνθρωπογραφικές άξιες του μπαρόκ 
καί αποβάλλει τήν διακόσμηση καί στό τέλος καί τήν κιονοστοιχία. Ή καθαρή 
πλαστική χωρίζεται άπό τό ζωγραφικό στοιχείο, γίνεται μονόχρωμη, 
θέλει ν’ άποφύγη τήν κίνηση, καί γι’ αύτό χρησιμοποιεί ένα νεκρό ύλικό, τόν 
γύψο.

Στήν ζω γ ρ α φ ική άποχωρίζεται τό σχέδιο, ή γραμμή άπό τό ζω
γραφικό στοιχείο, τήν χρωματική κηλίδα. ’Έτσι άπό τή μιά αναπτύσσεται μιά 
τέχνη γραμμών, πού περιχαράσσει χωρίς φωτοσκιάσεις τά πράγματα. Άπό τήν 
άλλη δμως ή ζωγραφική άρνείται τή γραμμή καί έπιμένει στήν χρωματική 
κηλίδα.

Μέ τήν αποδέσμευση άπό τή γραμμή καί τήν πλαστική μορφή ανακαλύ
πτεται ό δυναμισμός του χρώματος πού ξετυλίγεται στήν έ π ι φ ά ν ε ι α. Ή 
εικόνα δμως παύει έτσι νά σχετίζεται πρός τήν μορφή καί τήν λειτουργία του 
πλαστικού.

’Αλλά καί τό τεκτονικά στοιχείο άπωθείται άπό τήν ζωγραφική καί πρώτ’ 
άπ’ δλα ή στέρεη βάση του χώρου, υστέρα ή προοπτική. Ή ζωγραφική προ
τιμά τόν άσταθή κόσμο του όνείρου άντί του πραγματικού.

Παράλληλα καί ή μουσική ζητά νά γίνη άπόλυτη μουσική, άφ’ ένός 
μέ τό νά παρουσιάση άφηρημένα τά «καθαρά συναισθήματα», καί άφ’ έτέρου 
μέ τό νά δείξη τήν περιοχήν τών καθαρών μορφών, πού συγκρίνονται μέ τις 
a priori γεωμετρικές μορφές. Ή άτομική μουσική θέτει τήν 12τονη μουσική 
αύτόνομα, χωρίς δεσμό μέ μίαν άντικειμενική πραγματικότητα, άπολελυμένη 
άπό κάθετι τό άνθρώπινο. 'Ό,τι άπομένει είναι μόνο τό μαθηματικό - συνδυα
στικό στοιχείο. Τέλος θά πρέπει νά προσθέσωμε καί τήν προσπάθεια δημιουρ
γίας μιας καθαρής ποιήσεως (poesie pure), πού έχει σάν πρότυπό της τήν 
μουσική. Ή μουσική αύτή άπαλλάττεται άπό τό περίγραμμα, τό άντικείμενο, 
τό άνθρώπινο περιεχόμενο. 'Όπως όρίζει ό Mallarmé τον τύπο τής Καθαρής 
ποιήσεως, είναι μία μουσική σημασιών φερομένη άπό ήχους λέξεων.

“Construire un poème, qui ne content que poesie.”
Ό Rimbaud βλέπει τήν ουσία αύτής τής ποιήσεως σέ κάτι, πού ξεπερνά 

τό άνθρώπινο, στήν άγάπη του τερατώδους καί στήν ποιητικήν, όνειρική με
ταβολή.

Τί σημαίνει δμως δλη αύτή ή Πορεία πρός άπομόνωση τών τεχνών; Ή 
πορεία αύτή έχει σάν άποτέλεσμα τήν διάλυση του συνολικού έργου 
τέχνης, πού θεμέλιό του ήταν ή άρχιτεκτονική (μακρόκοσμος τέχνης,) καί 
παράλληλα του ζωγραφικού πίνακος, πού μέχρι τέλους τού Μπαρόκ ήταν Ιό 
μικρόκοσμος τών τεχνών. Ή ρήξη αύτή άνάμεσα στις τέχνες δέν 
άποκαθίσταται έστω κι’ άν έπιχειρείται ή τοποθέτηση έργων δια
φόρων τεχνών μέσα στόν ίδιο χώρο. Τό κτίριο μέσα στό τοπείο, τό άγαλμα 
άνάμεσα στις άρχιτεκτονικές δομές ή τις εικόνες, ή ζωγραφιά πάνω σ’ ένα 
γυμνό τοίχο — δλα αύτά έστω κι’ άν παρατίθενται δέν άποτελούν όργανικήν 
ένότητα.

Καθώς δμως ή μιά τέχνη επιχειρεί νά άποκλείση τήν άλλη, γιά νά γίνη 
καθαρή — προσεγγίζει σάν τέχνη τά δριά της καί κινδυνεύει νά τά ξεπεράση : 
Ταλαντεύεται άνάμεσα στό καλλιτεχνικό καί τό έξωκαλλιτεχνικό.

Ό κήπος π.χ. αίωρείται άνάμεσα στήν τέχνη καί στήν καθαρή φύση. 
Στις άρχές τού 20ού αιώνα καί ύστερα συγχέουνται τά δρια άνάμεσα στήν 
άρχιτεκτονική καί τή δομή τών μηχανών, τών όχημάτων κτλ. 'Η όμορφιά τής 
τέχνης σμίγει μέ τήν όμορφιά τής τεχνικής σκοπιμότητας. Τέλος καί τά δρια 
τής ζωγραφικής καί γλυπτικής ρέουν μέσα στούς άπλούς σχεδιασμούς τών 
πρωτογόνων καί τών ψυχασθενών.

Αύτή είναι εν γένει ή θέση τού Η. Sedlmayr σχετικά μέ τήν γένεση τής 
μοντέρνας τέχνης. (Η. Sedlmayr: Verlust der Mitte).

Δέν ύπάρχει άμφιβολία, δτι ή πορεία πρός αύτονόμηση τών τεχνών εΐναι 
προϊόν τού πνεύματος τής έποχής μας, τό όποιον τείνει πρός όλο καί περισ
σότερη διαφοροποίηση καί έξειδίκευση. Είναι χαρακτη
ριστικό τής σύγχρονης έπιστήμης καί κατ’ άκολουθίαν τής τεχνικής, δσο έπε- 
κτείνεται καί ξετυλίγεται, νά άπαιτεί τόσο καί πιό μεγάλη ειδίκευση σ’ 
ένα τομέα, έτσι ώστε τό ιδεώδες τού ειδικού νά εΐναι ό άνθρωπος, πού γνω
ρίζει όσο τό δυνατόν περισσότερα γιά δσο τό δυνατόν λιγώτερα. Αύτό τό 
πνεύμα, πού έπεκτείνεται σ’ δλες τις περιοχές τής άνθρώπινης δραστηριότητος 
θραύει τήν ένότητα τής ζωής καί κατακομματιάζει τόν κόσμο, 
γιά τόν όποιον ό άνθρωπος δέν έχει πιά μιά συνολική θέαση. Καί μαζύ μέ τόν 
κόσμο κατακομματιάζεται κι’ ό ίδιος ό άνθρωπος, πού δέν έχει πιά τήν δύναμη 
νά συνθέση τά στοιχεία τής τέχνης άλλά ύπακούοντας στόν ρυθμό τής άνά- 
λυσης επιδίδεται στήν άπομόνωσή τους, γιά νά δοκιμάση μαζύ τους δλους τούς 
δυνατούς τρόπους έκφράσεως. Ή έκφραση δμως αύτή γεννιέται μέσα άπό τήν 
ίδια τήν άποσύνθεση τών δυνάμεων τής ψυχής, πού έργάζονται τώρα ή μιά 
χωριστά άπό τήν άλλη : Ένώ δηλ. τό παληό συνολικό έργο τέχνης προέκυπτε 
άπό τόν συγκερασμό νοήσεως, αίσθήσεως, συναισθήματος καί φαντασίας, τώρα 
τό καθ’ ένα άπ’ αύτά άπο μονώνεται καί τίθεται άπολύτως: ή αίσθηση 
τιθέμενη άφ’ έαυτής γεννά τόν ίμπρεσσιονισμό, πού φθάνει μέχρι τήν φωτο
γραφική ζωγραφική. Ή νόηση, τιθέμενη κι’ αύτή άπόλυτα γεννά τόν Κονστρου
κτιβισμό. Ή φαντασία τόν όνειρισμό καί τό συναίσθημα τόν έξπρεσσιονισμό 
τών συναισθημάτων. Ενάντια στό σύνολο λοιπόν έπαναστατεΐ κάθε φορά ένα 
μέλος: τό μάτι, ή κεφαλή, ή όρμή ή ή καρδιά.

Άπό τή θέση αύτή ξεκινώντας μπορούσε νά κάμωμε μιά δεύτερη διαπί
στωση σχετικά μέ τή σύγχρονη τέχνη : δτι είναι μιά τέχνη, πού τείνει πρός τά 
άκρα. Τά δύο κυριώτερα άκρα, πρός τά όποια κατευθύνεται, θά μπορούσαμε 
νά πούμε, δτι είναι ή λογοκρατία (ρατιοναλισμός) καί ό ά λο
γισμός.

3. Η ΛΟΓΟΚΡΑΤΙΑ (ΡΑΤΙΟΝΑΛΙΣΜΟΣ) ΚΑΙ Ο ΑΛΟΓΙΣΜΟΣ -
ΟΙ ΔΥΟ ΑΝΤΙΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

α) Ό ρατιοναλισμός τής μοντέρνας τέχνης.
Τόν ρατιοναλισμό σά μιάν άκρότητα στή σύγχρονη τέχνη τόν συναντούμε 

εκεί, πού κυριαρχεί τό πνεύμα τής γεωμετρίας, τής τεχνικής, στόν κουστρου- 
κτιβισμό καί τόν κυβισμό, στή,ν άφαίρεση — άκόμα καί στό θέατρο τής σχετι
κότητας τού Πιραντέλλο καί στή τάση γενικά τής Desillusionierung·, τής άπο- 
ψευδαισθητοποιήσεως. Υπάρχουν σήμερα καλλιτέχνες, πού συνειδητά θέλουν 
νά ζωγραφίσουν, νά συνθέσουν καί νά.στιχουργήσουν μέ μόνη τή στόχασή τους 
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κι’ δχι τό συναίσθημα. Προγραμματικά δηλώνει ό G. Apollinaire: «θέλομε 
μιά καθαρή ζωγραφική, όπως ή μουσική είναι μιά καθαρή φιλολογία».

Μέ τήν «καθαρή ζωγραφική» ό Άπολλιναίρ έννοεΐ τήν κάθαρση τής ζω
γραφικής άπό κάθε σκουριά τής συγκεχημένης φαινομενικότητας καί τήν έπι- 
στροφή στήν ιδέα, στήν τάξη, στόν νόμο.

Αύτή ή έπιστροφή σημαίνει ύπέρβαση τής πραγματικότητας τών 
φυσικών φαινομένων, πρός τήν έσώτερη δομικήν ύφη τους, πού συλλαμβάνεται 
μέσα σέ μορφές γεωμετρικές.

Ό Πώλ Σεζάν στρέφεται πρώτος έπάνω στόν ίμπρεσσιονισμό καί ζητά νά 
έρμηνεύση τήν φύση μέ τόν κύλινδρο, τήν σφαίρα καί τόν κώνο.

Αύτό γίνεται γιά τόν κυβισμό σύνθημα. Ή αισθητή πραγματικό
τητα θεωρείται ασήμαντη, παραπλανητική, καί καθίσταται έμπόδιο στήν απο
κάλυψη τής ιδέας. Ή αφαίρεση τής τέχνης πρέπει νά εχη τήν καθα
ρότητα καί τήν έλευθερία τής μουσικής, μέ συνθετικά μέσα τό σημείο, τήν 
γραμμή καί τό χρώμα (Καντίσκι). θά ήμπορουσε νά πή κανείς, ότι πρόκειται 
γιά μιά νέα μορφή ιδεαλισμού στήν τέχνη, πού ύπαινίχθηκε γιά πρώτη φορά 
ό Πλάτων στόν Φίληβο του: «Σκέφτομαι» λέει «κάτι εύθύ, κάτι στρογγυλό σέ 
σώματα, πού προκύπτουν διά περιστροφής ή σχεδιάζονται μέ τό γωνιόμετρο 
σύμφωνα μ’ ένα ώρισμένο κανόνα. Γιατί αύτά είναι όμορφα δχι σέ σχέση πρός 
κάτι άλλο, άλλά πάντοτε αύτά καθ’ αύτά». (Πρβλ. Hermann Glaser: Kleine 
Kulturgeschichte der Gegenwart, Frankfurt a. M., 1959).

Ή αφαίρεση αύτή, στήν τέχνη είναι έργο κατ’ έξοχήν τού λογοκρατικου 
πνεύματος, πού δρα κατ’ αναλογίαν καί μέσα στήν περιοχή τής σύγχρονης 
φυσικής έπιστήμης. Τό ίδιο πνεύμα προχωρεί άφαιρετικά καί πίσω άπό τις 
εικόνες τής αισθητής πραγματικότητας συλλαμβάνει τούς νόμους τών φαι
νομένων, τούς όποιους έκφράζει μέσα σέ μαθηματικές έξισώσεις καί τύπους.

Ό γεωμετρισμός καί ή άφαίρεση στήν τέχνη άφορμάται λοιπόν άπό ένα 
λογοκρατικό, εικονοκλαστικό κίνημα, πού έχει τις ρίζες του μέσα σέ μιά 
θεμελιώδη στάση του σύγχρονου άνθρώπου άπέναντι στήν πραγματικότητα. 
Ή άκρότητα όμως αύτή στήν τέχνη δέν όδηγεϊ σέ μιάν άποξένωση, σέ μιά 
καλλιτεχνική φτώχεια, σ’ ένα, όπως έλέχθη, «παιγνίδι ένός ήθοποιού ένάντια 
στόν έαυτό του χωρίς τόν σύντροφό του, τήν φύση» ; ’Αλλά καί ή αρχιτεκτονική 
γίνεται δέσμια τής καθαρής γεωμετρίας, καί τής τεχνικής. Ή μηχανή όρίζει 
τις αρχιτεκτονικές μορφές καί γίνεται πρότυπό τους. "Ολα έχουν τήν τάση 
νά μηχανοποιηθούν. Οί τοίχοι μετατίθενται, τά παράθυρα καί οί πόρτες έργά- 
ζονται μηχανικά, καί γενικά άναπτύσσεται ένας λειτουργισμός πραγμάτων 
"αί κτιρίων άνάλογος πρός τόν λειτουργισμό τών μηχανών. "Οπως ό Μόντριαν 
έκαμε στή ζωγραφική τή στροφή πρός τήν γεωμετρία καί τόν κονστρου- 
κ τ ι β ι σ μ ό, έτσι καί ή αρχιτεκτονική κάτω άπ’ αύτή τήν έπίδραση συν
δυάζει παίζοντας τήν μηχανική λειτουργία καί δομή μέ τήν γεωμετρικήν 
ομορφιά. Τό πνεύμα αύτό τής κατασκευής διακατέχει μιά τάση τής 
σύγχρονης ποίησης.

Ή άφηρημένη ποίηση δέν χρειάζεται τήν συνεργασία αίσθήσεως, συναι
σθήματος, στοχασμού, άλλά τήν άκρίβεια καί τήν διανοητικήν έπεξεργασία, 
τήν γεωμετρία τών προτάσεων. Μέ τόν τρόπον αύτόν ή λ έ ξη αποκτά μιά 
νέα θέση, κλείνοντας σά μιά πρότυπη μορφή μέσα σέ μιά φόρμα. (Πρβλ. Μαλ- 
λαρμέ). Ή ποίηση δρώντας άφαιρετικά άποπραγματοποιεΐ τά πράγματα καί 
άπανθρωπίζει τόν λόγο — ή ποίηση γίνεται ένας ίδεαλιστικός μηδενισμός. 
(Πρβλ. Hugo Friedrich : Die Struktur der modernen Lyrik, Hamburg, 
1956).

Ή τάση πρός τόν ρατιοναλισμό συνδεδεμένη μέ τήν άρνηση τών ψευδαι
σθήσεων χαρακτηρίζει καί τό μοντέρνο θέατρο. Ό θεατής καλείται δχι νά 
είναι συμπαίκτης τών δρωμένων (δΓ έλέου καί φόβου) άλλά νά κρίνη τά δρώ
μενα. Τό θέατρο, δπως τό κατανοεί ό Ζάν Άνουΐγ, άντιδιαστέλλει τόν ήθοποιό 
άπό τόν ρόλο του καί δημιουργεί άπόσταση ανάμεσα στόν θεατή καί τήν 
σκηνή. Στή μέση προβαίνει ό σχολιαστής, πού μεταβάλλει τό πρόβλημα σέ 
θέαμα. Ή άποξένωση τού θεατή, είναι καί ό στόχος τού έπικου θεάτρου τοΰ 
Μπρέχτ. (Πρβλ. Peter Szondi: Théorie der modernen Dramas, Frankfurt 
a. M. 1967, σελ. 115 κ.έ.).

Κατά τόν Λουΐτζι Πιραντέλλο ό καθένας μας είναι ένας κανένας κι’ έκατό 
χιλιάδες, ανάλογα μέ τό πώς μάς βλέπει τούτο ή έκεϊνο τό πρόσωπο καί πάντα 
άλλοιώτικη άπ’ δτι πλάθομε οί ίδιοι τόν έαυτό μας μέσα στό μυαλό μας. Ό 
Πιραντέλλο διδάσκει έτσι τν ύποκειμενικότητα τής άλήθειας καί βλέπει τήν 
δραματικότητα τής ζωής στήν πάλη άνάμεσα στό πρόσωπο καί τήν μάσκα. 
Είμαστε σύμφωνα μέ τόν Σικελό δραματουργό ύποχρεωμένοι, δπως κι’ ίό 
ήρωάς του Ερρίκος ό Δ', νά παίξωμε ένα ρόλο στήν ζωή μας. Αύτή ή συνεί
δηση τής πλαστοπροσωπείας είναι ή διανοητική ούσία τού Πιραντελικού 
θεάτρου.
β) Ό άλογισμός τής σύγχρονης τέχνης.

Μέσα δμως καί δίπλα καί ενάντια στήν ύπερτροφική διανοητική σκέψη 
τόν γεωμετρισμό, τό κράτος τής τεχνικής καί στήν συνειδητότητα προβαίνει 
μέσα στόν αιώνα μας μιά έπανάσταση τών ά λ ο γ ι κ ώ ν δυνά
μεων τής ψυχής, πού θέλουν νά σπάσουν τά σχήματα τής λογικής. Ό Λούτβιχ 
Κλάγκες όνομάζει τό πνεύμα άντίδικο τής ψυχής. Τό 
πνεύμα, δηλ. ή διάνοια κατ’ αύτόν άποξένωσε τόν άνθρωπο άπό τήν φύση καί 
τήν αρμονία της, έξάρπασε άπό τά πρώταρχικά σύμβολα τού είναι τό νόημα 
καί στή θέση της έβαλε τό χρησιμοθερικό κοσμοείδωλο τής φυσικής. Πρέπει 
ν’ άποφασίση κανείς ένάντια στό πνεύμα καί νά έπιστρέψη στήν άσύνειδη, 
πρωταρχική ζωή.

’Έτσι ή ζωγραφική καί ή λογοτεχνία άντλούν άπό τήν περιοχή τού ά- 
συνείδητου. Καί τό κίνημα τού σουρρεαλισμοΰ καθιερώ
νεται. Ό Ισπανός ζωγράφος Μ ι ρ ό γράφει «Ή ζωγραφική μου έχει νά 
κάνη μέ τό ασυνείδητο. Κουραστήκαμε άπό τόν πολιτισμό καί αισθανόμαστε 
μιά βαθειά νοσταλγία πρός μιάν απλή κι’ έλεύθερη ζωή. Τό ασυνείδητο τό 
βρίσκω ενσαρκωμένο στή τέχνη τών πρωτογόνων, γιατί οί μορφές ζωής, άπό 
τις όποιες κατάγεται μιά τέτοια τέχνη, αναπτύχθηκαν πιό άσύνειδα, πιο άδια- 
φοροποίητα, πιό έλεύθερα».

Ή εικόνα πού άναζητούν οί σουρρεαλιστές είναι μύθος, αρχέτυπο. Ό 
Άντρέ Μπρετόν στό πρώτο μανιφέστο τού σουρρεαλισμοΰ (1824) άνα- 
φέρεται στήν αποκάλυψη τής τεράστιας σημασίας τού ονείρου άπό τόν 
Φρόϋντ καί τελειώνει μέ μιά δήλωση πίστης πρός μιά ύπερπραγματικότητα, 
πού θά συνέθετε τήν φαινομενική άντίφαση άνάμεσα στ’ δνειρο καί στήν πρα
γματικότητα.

Μαζύ μέ τόν σουρρεαλισμό σάν μέ θ ο δ ο καλλιτεχνικής δημιουρ
γίας προβαίνει καί ό αύτοματισμός, τό αύτόματο γράψιμο, ή παρά
δοση στόν άμεσο συνειρμό, χωρίς τήν παρεμβολή τής συνειδητής σκέψης.

Ή γλώσσα τής ποίησης ξεσπα σέ ένα είδος μαγείας, τόνων καί εικόνων, 
πού χάνουν τήν επαφή τους μέ ένα σαφές νόημα —ξεπερνούν τά δρια τού κατα
νοητού καί τής πραγματικότητας καί άφήνονται στήν άμορφη διαθετικότητα, 
στούς ύπερνοητικούς κραδασμούς. Ή πραγματικότητα στήν ποίηση καί στήν 
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ζωγραφική αίρεται όχι γιά νά τεθή μιά άφηρημένη τάξη στή θέση της, άλλα 
γιά νά ξεσπάση μέσα στήν έκφραση του καλλιτέχνη τό αινιγματικό, τό χα
οτικό, άκόμα θά μπορούσαμε νά πούμε ή τρέλλα. Ό Σαλβατόρ Ντάλι άνα- 
φέρει, δτι ό σουρρεαλισμός «είναι ή έγχρωμη στιγμιαία φωτογραφία του 
συγκεκριμένου άλογισμού».

Μαζύ μ έ τόν δαιμονισμό καί τήν τερατολογία του άσυνειδήτου καί του 
ονείρου, μέσα στό πνεύμα του αναλογισμού βρίσκεται στήν τέχνη καί 
αυτό πού όνομάζομε Κολλάζ (Collage) δηλ. τά έργα, πού προκύπτουν άπό 
συγκόλληση τυχαία πρόχειρων πραγμάτων — καρφιών, τριχών, εφημερίδων, 
πανιών κτλ. Τό υλικό καί ή συμπτωματικότητα σμίγουν γιά νά παράγουν 
ένα έργο, πού ρυθμίζεται άπό μιά δύναμη έξωλογική (πρβλ. τόν 
Schwitters). Ή τέχνη του montage είναι επίσης αύτή, πού συνθέτει, δ,τι τής 
προσφέρεται: τήν πραγματικότητα στήν σύγχρονη πολυπλευροσύνη της καί 
τό συγκεχυμένο της χάος. Τό άπόλυτο ποίημα, λέει ό Γκόττφριντ Μπέν, είναι 
τό ποίημα χωρίς πίστη, τό ποίημα χωρίς έλπίδα, τό ποίημα, πού δέν απευθύ
νεται σέ κανένα, τό ποίημα άπό λέξεις, πού τις συναρτούμε μαγευτικά.

Καθρέφτης αυτού του κατατεμαχισμένου, ασύνδετου, συγκολλημένου κό
σμου είναι καί ή τέχνη του φίλμ, πού δονείται πάνω σέ μιά συνειρμική σύνθλα- 
ση εικόνων.

Τό συμπτωματικό, τό τυχαίο, τό παράλογο βρίσκουν έκφραση καί στό 
σύγχρονο θέατρο:

Δέν είναι μόνο ή ύποκειμενικότητα τής άλήθειας, πού διαθλάται ίλαροτρα- 
γικά μέσα στό έργο του Πιραντέλλο. Στό θέατρο τής Εύρωπαΐκής καί ’Αμε
ρικανικής πρωτοπορείας, υστέρα άπό τον β' Παγκόσμιο πόλεμο προβαίνει 
συγκλονιστικά ένώπιόν μας τό άγχος τού σύγχρονου άνθρώπου, πού συγκρού
εται μέ τις απάνθρωπες δυνάμεις γύρω του καί μέσα του. Στό «Περιμένοντας 
τόν Γκοντό» του Σάμουελ Μπέκετ δυό αλήτες περιμένουν καθισμέ
νοι σ’ ένα έρημο δρόμο κάποιον μυστηριώδη Γκοντό — αλλά τίποτε δέν γί
νεται, κανένας δέν έρχεται, κανένας δέν φεύγει, είναι τρομερό. Ή άδράνεια, 
δπως χαρακτηριστικά λέει ό Μ. Πλωρίτης (Πρόσωπα του νεώτερου δράμα
τος, ’Αθήναι Ί9650 είναι ή δράση του έργου. Ή ζωή μένει χωρίς νόημα. Στό 
έργο του Εύγενίου ’ I ο ν έ σ κ ο φαίνεται πάνω άπ’ δλα ή άδυναμία 
τών άνθρώπων νά έπικοινωνήσουν μεταξύ τους. «Ό λόγος δέν μπορεί πιά νά 
έκφράση τις σκέψεις, έπειδή σκέψεις δέν ύπάρχουν». Αύτή ή άνικανότητα 
όδηγεί στήν κατάργηση τής Λογικής. Στά έργα του «Φαλακρή τραγουδί
στρια» καί «Μάθημα» ό Ίονέσκο ξεκινώντας άπό τις πιό άπλές κοινότυπες 
καταστάσεις ένός άντρογύνου π.χ. ή ένός δασκάλου καί μίας μαθήτριας, 
φτάνει στόν παραλογισμό, τό τραγικό γίνεται φάρσα. Ό γέρο-καθηγητής 
δέν μπορεί νά συνεννοηθή μέ τις μαθήτριές του. Καί στό τέλος...σκοτώνει 40 
μαθήτριες ! Ό Τέννεσυ Ούΐλλιαμς είναι ό δραματικός τών άμε
τρων άνικανοποίητων πόθων, τής άπωθήσεως του έρωτα, καί τής διαρκούς 
ματαιώσεως (frustration), πού είναι τό χαρακτηριστικό τού σύγχρονου μέσου 
Άμερικάνου. Οί ήρωΐδες του ζούν μέσα στόν ψεύτικο γυάλινο κόσμο, πού οί 
ίδιες φτειάχνουν, γιά ν’ άποφύγουν τήν πραγματικότητα. ΟΙ εικόνες του είναι 
όνειρικές, ή τεχνική του χαλαρή: τό θέατρό του γίνεται μιά ποιητική περιπέ
τεια μέσα στό ύποσυνείδητο — στή ζούγκλα τής άνθρώπινης ψυχής.

θά μπορούσε λοιπόν συμπερασματικά νά πή κανείς δτι ή σύγχρονη τέ
χνη κινείται άνάμεσα σέ δυό άκρα, τά όποια έκφράζουν τήν άντινομία τής 
ύπαρξης τού σύγχρονου άνθρώπου: άνάμεσα στόν ρατιοναλισμό καί τό πνεύ
μα τής γεωμετρικής άφηρημένης φόρμας άφ’ ένός καί στόν ίρρατιοναλισμό 
(άλογισμό), πού ξεσπά άνατρέποντας κάθε φόρμα μέσ’ άπό τά βάθη τού 

άσυνειδήτου άφ’ έτέρου. Ή τέχνη, δπως καί ό σύγχρονος άνθρωπος, έχει χά
σει τό μέτρο, πού θά μπορούσε νά συνθέση καί νά ίσορροπήση τόν λόγο μέ 
τό άλογο, τήν μορφή μέ τό πλήρωμά της. Γι’ αύτό καί ό Χάνς Σέντλεμάυρ 
ύποστηρίζει, δτι καί ή τέχνη μας σήμερα κινδυνεύει νά άρνηθή τόν εαυτό της 
ώς τέχνη, διότι χάνοντας αύτό τό μέτρο, τείνει προς τό χαοτικό, τό άντιφυσικό 
καί τό άντιανθρώπινο.

4. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΥ ΩΣ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ 
ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ.

Δέν πρέπει δμως ν’ άρνηθοΰμε, δτι ή σύγχρονη τέχνη μέ τήν έπαναστατι- 
κότητά της άποτελεί στήν βαθύτερή της ούσία όχι ένα άπλό πειραματισμό, 
άλλά μιάν άνάγκη, πού θέτει τό αίτημα τής γνησιότητος — αύτοΰ, πού βρί
σκεται πίσω καί πέρα άπό τις συμβατικότητες ώς κάτι πρωταρχικό. 
Όέξπρεσσιονισμός θέλει νά μάς άποκαλύψη τον έσωτερικό κόσμο καί άνακα- 
λύπτει τό χρώμα καί τήν μορφή. Ό σουρρεαλισμός τήν πραγματικότητα τού 
όνείρου. Ή τέχνη στρέφεται στούς μύθους, στούς άρχαΐκούς λαούς, στούς πρω
τόγονους, στήν άποκάλυψη καί στό δραμα. θέλει, δπως λέει ό Φρ. Μάρκ, νά 
άποκαταστήση τήν άρμονία τού κόσμου πέρα άπό τήν έπικάλυψη τής συνειδή- 
σεως. Το μυστήριο τής γής καί τής άνθησης, ή διαισθητική πορεία προς τήν 
πρωταρχή καί τις ρίζες τής ζωής γίνονται θέματα τής ζωγραφικής (Σαγκάλ, 
Ρουσσώ, Μάρκ) καί ή μουσική τού Στραβίνσκυ, τού Μπέλα Μπάρντοκ, τού 
Κάρλ ’Όρφ έπιστρέφει στόν μύθο, στό λαϊκό τραγούδι, στήν μουσική σάν θε
μελιακό βίωμα.

’Ανάμεσα στό άγχος ένός άνθρώπου, πού δέν έχει έαυτόν ούτε καί θεό 
καί στήν άναζήτηση μιας νέας άσφάλειας, μιας νέας κοινω
νίας μέ τόν άνθρωπο καί τόν θεό, μιας κίνησης πρός τις «μητέρες ιδέες» 
ταλαντεύεται ή σύγχρονη τέχνη. Καί στις πιό μεγάλες της μορφές κατορθώνει 
νά συνθέση μιά νέα έκφραση τού ύψηλού.

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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ΠΑΝΟΤ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΤΟΠΙΑ

I
Μορφές τής πέτρας τόσο άνάλαφρες 
Πλασμένες άπό πάθος καί μεθύσι 
Σέ γαλακτώματα τής φαντασίας 
Πού δνειροπολείτε
Κι’ ιριδίζουν γύρω οί άδειοι λόφοι

Λυμένοι σπόνδυλοι, βωμοί
Μέ σπλάχνα χωνεμέν’ άπ’ τή λατρεία 
’Αφημένα
Στη διάκριση του ήλιου καί τής σαύρας
Έδώ καί κεϊ σπαρμένα
Στούς έλαιώνες τής πατρίδας

Φωνές πού στάζετε τόν ύπνο καί τό φώς 
Μέ τις πευκοβελόνες
Στούς κάθιδρους μυώνες τών έφηβων 
Πού άσθμαίνοντας ξαπλώσανε στόν ίσκιο 
Τής νίκης τους καί μείναν έτσι 
Μές στή ρέμβη 
’Ίσαμε τον καιρό του κοβαλτίου

II
'Ωραία κορμιά, γαλήνια
Στήν αποθέωση τής άθλησής σας μέλη 
Μέ τή μισή ζωή σας, τήν αθάνατη μισή 
θαμμένη στή λεκάνη του μαρμάρου 
ΤΩ μαρμάρινο θησαύρισμα του άρρενωπού δρομέα 
Του παλαιστή μέ τ’ άλειμμένα λάδι μπράτσα 
Του ακοντιστή πού ρίχνει τό λιγνό κορμί στόν άθλο 
Του άρματοδρόμου μέ τόν ίλιγγο λοφίο 
Του θριαμβευτή στό πένταθλο πού γέρνει...

'Ωραία κορμιά, ώ νικητήριες έξάρσεις του Ρυθμού!

III
Εφηβικές μορφές, λευκές 
Λάμψεις στά μαύρα άγγεια

Μέ τό έβένινο σας φώς νά ρέει άπ’ τούς μαιάνδρους
Τά ίχθυόμορφα λουλούδια
Καί τούς κουρασμένους άπ’ τό μέλος
Δίστομους αύλούς

Καί σύ ξανά γεροκτισμένε δισκοβόλε
Πού ήσυχα κοιτάς καί σημαδεύεις
Ποιά πόλη σέ καμάρωσε τροπαιούχο
Ποιά πόλη σέ τιμούσε ώς τά βαθειά μουγγά γεράματα
Άκόμα καί μετά πού έσύ συχνά ξεχνούσες
Τής σπάνιας τούτης τύχης σου τή ρίζα

Καί σύ άκέφαλο άνάστημα τής Νίκης
Στημένο μπρος τον έρημο Ναό
Άρμολογημένο
άπό τά πάθη πού κατάντησαν κτερίσματα
Τά κουρσεμένα σου φτερά ποιος παραβάτης
Τάριξε στούς ώμους του
Μέ πόση αισιοδοξία

IV

Έδώ σιμά στόν Κάβο Γάτα ζούμε
Σάν τά γατιά τήν έποχή τής άνομβρίας
Τί έποχή !
Τότε πού στήσαν μάχη μέ τά φίδια

Γύρω στό βουλιαγμένο μοναστήρι
Στίς άκατοίκητες καμάρες πού πρί χρόνια
Τις καμπυλώναν γέλοια μελανών έφήβων
Τις προσανάβανε ούρές τής χελιδόνας

Μάς εχουνε μολύνει τόσες μνήμες
Τόσες συνειρμικές γραμμές
Εφιαλτικές γραμμές καί πάθη
(Σάν τά αισχρά γατιά τήν έποχή τής άνομβρίας
Τότε πού βάλθηκαν νά σώσουν τις ψυχές πού δέ σωθήκαν 
Άπό τήν πίστη τού Χριστού καί τό Σταυρό Του) 
Μόλις κτυπήσει ή καμπάνα
Φτάνουν μιά-μιά μέ άργές φωνές πού τούς τροχίζουν
Τά νύχια, σάν πολεμιστές άλλων καιρών πού έχουν στοιχιώσει. 
Γρηές, μέ φαγωμένα τά μουσούδια, ισχνές, 
Δέρμα περίσσιο πού αίωρειται, λείπει 
τό πόδι αύτής, τό κρύβει
Μέ μιά λειψή ούρά. Μονόφθαλμη, τυφλή αύτή 
Καί βλέπουν μέ τά βήματα τών άλλων, δλες, 
Φαλακρές σάν τις έλπίδες, προδομένες
Σάν τούς στρατιώτες πού άγνόησαν τό κάλεσμα
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Και τώρα τούς μαντρίζουν νά ραντίσουν
Τή μνήμη χλωροφόρμιο, νά θερίσουν
Τ’ άγκάθια στούς αγρούς τοΰ ιδανικού τους
"Οταν ξαποστάσουν, πάλι, πάντα
Κινάνε μέ τόν ήχο τής σειρήνας, δλες, 
Μιά-μιά, άπ’ τή γωνιά, προεχτάσεις 
τής αιχμηρής γωνιάς, 
’Ακρωτηριασμένες όπως τις αισθήσεις, 
Εύνουχισμένες σάν τις αρετές μας

Σάν τά γατιά τήν εποχή τής άνομβρίας
Έδώ κοντά στον Κάβο Γάτα
’Αντίκρυ σέ διαύλους Στυμφαλίδων
Πού άπογειώνονται μιά-μιά, στιλπνές καί κρύες
Μέ λάμψεις άποτρόπαιες καί βόγγο...

V 
(ΥΔΡΟΧΟΟΣ)'

Πλάϊ στά σγουρά έφηβικά μαλλιά
Στήν ήσυχία του κήπου
Υδρία καφεδιά, καμπύλη δακρυσμένη
Μάτια, χλωρά άμύγδαλα ύποσχέσεων
Γιά δυο χιλιάδες χρόνια βασιλεία
Σέ ρίζες αιμοφόρων λουλουδιών,
Σέ πέταλα λωτών — πλήκτρα χρωμάτων —
’Ανάμεσα σέ κώνους —συμμετρικούς κρατήρες Ιδεών—
Χωρίς όσμές, χωρίς θροίσματα
Μέ άχό τή μουσική τών τεμνομένων τους σχημάτων

Σαντάλια μέ ’ιμάντες σ’ άδρογραμμένες κνήμες
Μές στίς φτέρες
Μέ τις μαβιές εκρήξεις στά κοτσάνια, μέσα
Στούς καμπύλους έναγκαλισμούς τών κληματίδων.
Γύρω άναθήματα:
Γλουτοί μ’ άλαμπη ώχρα στή ράχη νέου ταύρου 
Δάχτυλα τυλιγμένα σέ κέρατ’ άγγρισμένου κριαριού 
Στά λέπια του ψαριού πού δοκιμάστηκε στήν έρημο

Στήν ήσυχία τοΰ κήπου 
‘Η δρόσο τής ύδρίας, 
Σμήνος ύγρών πουλιών 
Νά ύπσδεχτούνε τόν Ωραίο 
Κάπου στό Νότιο Ίχθΰ στό Βόρειο Δρόμο

VI
’Έκαμεν έξωση στό χείμαρρο 'ό ήλιος 
Καί κούρνιασε στήν κοίτη του 
"Ενα γύρω
Τά έρειπωμένα κάστρα άχνίζουν
Νησί μου ώραίο μέσα στο σκοτάδι !

ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΙΑΝΘΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΤ

ΑΝΑΜΕΣΑ Σ’ ΕΝΑ ΦΕΡΕΤΡΟ ΚΓ ΕΝΑ ΗΛΙΟ
(Διήγημα)

"Ενα πρωϊνο σάν όλα τ’ άλλα. Τό φώς π’ άπλωνόταν λίγο - λίγο στό 
ύπνοδωμάτιο, ή άνταλλαγή τής καλή μέρας μ’ ένα φιλί. Οί φωνές τών παιδιών 
— πρωινό έγερτήριο — άπ’ τό πλαϊνό δωμάτιο, άκόμα ένα φιλί γιά πιό σίγουρη 
καλημέρα καί τό βιαστικό πάτημα στό χαλί. Εκείνος ό καθημερινός άναβρα- 
σμός πριν άπ’ τό σχολείο.

—Τό νερό είναι κρύο.
—Δέν θέλω τούτο τό πλεκτό. Μέ τσιμπάει.
—«Ή ώρα είναι 7.30. Δελτίον ειδήσεων. Ενωρίς τήν πρωίαν οί έθνοφρουροί 

άπέκρουσαν μέ έπιτυχίαν α’ιψνιδιαστικήν έπίθεσιν τών στασιαστών. Κατά τήν 
έπίθεσιν έφονεύθησαν ένας εθνοφρουράς καί ένας Τούρκος στασιαστής...».

Σταυροκοπήθηκε. Σιγοψιθύρισε μιά εύχή.
—Τό γάλα είναι ζεστό.
—Πάλι αύγό;
—«‘Η ώρα είναι 7.40. Άκούτε μουσική . ..».
—Ελάτε. Ό μπαμπάς περιμένει στ’ αύτοκίνητο. ...Κι’ όχι κουβέντες στήν 

τάξη.
Καί τό φινάλε. Μέ δυό φιλιά. ’Απ’ τά παιδιά τώρα. ΚΓ ή πόρτα πουκλεισε, 

άφήνοντας της έκεινο τό τρικύμισμα άπό χαρά κΓ άγωνία. «Στό καλό».
Μόνο πού σήμερα δέν πρόλαβε νά σιγομουρμουρίση τό σκοπό, πού τήν 

συνώδευε στό πρωινό έτοίμασμα. "Ενα ξαφνικό τράνταγμα στήν καρδιά. ’Ακο
λούθησαν κΓ άλλα. Πολλά. Δυνατά. Τό αίσθημα τής ύποχώρησης. Τής τέλειας 
έγκατάλειψης. Τά κτυπήματα συναγωνίζονταν, πιό άπ’ δλα θά τή δονούσε 
περισσότερο γιά τήν τελική πτώση.

’Άφωνη. Χωρίς πόδια. Χωρίς μάτια. ‘Ολόκληρη, μιά καρδιά, πού ξαφνικά 
μεγάλωνε, μεγάλωνε κΓ έπιανε δλο της τό σώμα. Νά τρικλίζη γιά τήν πιό 
σιμωτινή καρέκλα, προσπαθώντας νά πιστέψη πώς ή τέλεια άκινησία θά ξανά
φερνε τήν καρδιά στό κανονικό μέγεθος.

Τό παιγνίδι τής τζάζ συνεχιζόταν. Πρωτόγνωρο, πλέρια έπιτυχημένο καί 
τόσο διασκεδαστικό γιά τήν καρδιά.

«’Άς τό κρατήσω γιά μερικά λεπτά άκόμα. "Ενας άγώνας. ’Ή Έγώ ή 
’Εκείνη».

’Ένοιωσε τά τέσσερα πόδια τής καρέκλας νάναι τέσσερα τεντωμένα, λευκά 
χεράκια, πού τή βαστάζανε μ’ δλη τους τή δύναμη. ’Έβλεπε τά δυό παράθυρα 
τής ξώπορτας νά μικραίνουν, νά μοιάζουν σάν δυό μισάνοικτα στοματάκια, 
δλο ικεσία. ΚΓ ό άέρας νά τής χαϊδεύη τό πρόσωπο σάν ψίθυρος. «Μαμά, άγω- 
νίσου γιά μάς».

«"Ενα γιατρό». Πέρασε σάν άστραπή ή σκέψη μέσα της.
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Σύρθηκε μέχρι τό τηλέφωνο. Ή καρδιά κτυπούσε σιγανότερα. Οί λέξεις 
βγαίναν βουλλωμένες.

—'Ένα ταξί παρακαλ... ΕΥΤΥΧΙΑΣ 12.
Τά δέντρα πού κουνιόνταν πίσω άπ’ τό τζάμι τ’ αυτοκινήτου. Τά κλαξόν. 

Οί φωνές τών μικροπωλητών. Φεύγανε. Φαίνονταν σάν νά τής τραγουδούσαν 
τό ύστατο «Χαίρε». Δέν είχε τή δύναμη ν’ άνταποδώση τόν χαιρετισμό. Μόνο 
τά κοίταζε. Τά κοίταζε μέσ’ άπ’ τούς ύγρούς φακούς της, μ’ ένα αδιόρατο πικρό 
χαμόγελο. «Μή μ’ αφήνετε. Σάς αγαπώ».

* * *
Δέκα ζευγάρια μάτια. Γύρισαν καί τήν κοίταξαν περίεργα.
«Μιά νέα γυναίκα σέ καρδιολόγο. Πάει, ξέφτισε ό κόσμος».
Στριμώχθηκε σέ μιά πολυθρόνα. Προσπαθούσε νά κρύψη τά, βρεγμένα 

της μάτια μέσα στις γκριζόμαυρες σελίδες κάποιου περιοδικού. Τίποτα. Δέν 
άναγνώριζε ούτε μιά λέξη. Τά μαυράκια χοροπηδούσαν μπροστά της. Πετοΰσε 
άλλοΰ.

«’Ίσως σέ λίγο, αύτοί δλοι έδώ νά σηκωθούνε, νά μέ περιστοιχίσουν κοι
τάζοντας μέ δέος. Κάποιος ίσως βάλη τις φωνές».

«Αύτή ή γυναίκα πού μπήκε πριν πέντε λεπτά πέθανε!».
«’Όχι. Δέν θάπρεπε τώρα νάμουν μόνη. ’Ίσως κάποτε δέν ώφελεί τόση 

γενναιότητα. ’Άν τά λίγα λεπτά πού θ’ ακολουθήσουν είναι τά τελευταία μου, 
θάθελα νά τά περνούσα άνάμεσά τους, θεέ μου, τ’ αγγελούδια μου. Ποιος θά 
μπορούσε νά τά νοιαστή δσο έγώ; Κι’ ό άνδρας μου. θά τού λείψω».

Καί πάλι τά μάτια ύγρά.
«’Όχι, όχι. Μή μέ κοιτάτε έτσι. Ζώ ακόμα».
Καί νά μή μπορή ν’ άνοιξη μιά κουβέντα. Εκείνη πού είχε πάντα τόση 

όρεξη νά γνωρίζη καί νά μελετά χαρακτήρες. «Περίεργο. ’Ίσως τούτη ή άλ- 
λαγή νάναι προμήνυμα τού θανάτου. Έ, κάπως θάπρεπε νά μέ προειδοποιούσε 
ό θεός. Γιά τόν καθ’ ένα θάχη τόν ξεχωριστό Του τρόπο. Γιά μένα βρήκε τή 
βουβαμάρα. Πολύ άταίριαστη μέ τή δική μου ψυχοσύνθεση».

Τά μάτια. ’Ακόμα στηλωμένα άπάνω της. Μόνο πού τούτη τή φορά, ήτανε 
δυο ζευγάρια λιγώτερα. Κάποιος είχε γλυστρίσει στό ιατρείο πριν λίγο, πού 
άνοιγόκλεισε ή πόρτα.

Μιά νοσοκόμα μ’ άσπρη μπλούζα τήν πλησίασε.
—Κυρία, είναι ή πρώτη φορά πού έρχεστε;
—Μ... μάλιστα. _
Χώθηκε στό πλαϊνό δωμάτιο, ηανάλθε μέ μιά κάρτα κι’ ένα στυλώ.
—Πόσων χρονών είστε;
—Τριάντα.
—’Έχετε παιδιά;
Τέσσερα μαύρα ματάκια τήν κοιτούσαν ικετευτικά.
—’Έχετε παιδιά; Έπαναλάβανε μέ μιά φωνή τά όκτώ στόματα.
—Μέ συγχωρείτε. Ναί. Δυό. ’Αγόρια.
Τά δάκρυα βρέχαν τά μάγουλα της. Δέν είχε πού νά κοιτάξη.
—Περιμένετε. Είστε ό αριθμός 9.
"Ηθελε νά ξεφωνίση : «Τά παιδιά. Δέν μπορούν νά περιμένουν. Ό γιατρός 

θάπρεπε τώρα νά μέ δή. Είναι τώρα πού δέν νοιώθω καλά. Δέν ήταν πριν μιά 
βδομάδα. Ποιος θάχη τό κουράγιο ν’ άκούη τά νέα τους; Δέν θάναι μόνο τό 
φαΐ, τά ρούχα κι’ ό περίπατος, θά τούς λείψω».

Τώρα ήτανε μόνο πέντε πού τήν κοιτούσαν, θάχανε μπή στό ιατρείο οί 
άλλοι τρεις. ’Ίσως ό ένας νάταν άρρωστος κι’ οί άλλοι νά τόν συνώδευαν.

’Έψαξε στή τσάντα της. Τό μαντήλι ήλθε γλυστρώντας στά μάτια.
«Δέν κλαίω. ’Όχι δέν κλαίω. ’Έχω συνάχι. Μή μέ κοιτάτε».
Βάλθηκε νά μετράη τά πέντε κάδρα που κρέμμονταν στους τοίχους. Κάθε 

κάδρο κι’ ένας άρρωστος. Κάθε φορά π’ άνοιγόκλεινε ή πόρτα καί μιά πιθα
νότητα νά ξαναδή τά παιδιά της. Τώρα κοίταζε τό πέμπτο κάδρο. ?Ηταν μόνη. 
Σ’ άνυπαρξία.

Ή νοσοκόμα στάθηκε απέναντι της.
—Ελάτε μαζί μου.
Βρέθηκε σ’ ένα ιατρικό γραφείο. Ρίχτηκε σέ μιά πολυθρόνα. ’Ένοιωθε 

κουρασμένη. Ή καρδιά της ούτε π’ άκουγόταν. Ό γιατρός δέν ήταν πουθενά. 
Ή νοσοκόμα άνασκάλιζε κάτι συρτάρια. ’Έψαχνε τις κάρτες. Δέν μπορούσε 
ν’ άρθρώση λέξη. Τά δάκρυα τήν είχαν πάλι πλημμυρίσει.

«Τά δευτερόλεπτα μου ίσως είναι μετρημένα, θεέ μου, γιατί αργεί τόσο; 
θέλω νά γελάσω. Κοντεύω νά γίνω θέαμα μ’ αύτά τά καταραμένα δάκρυα. 
Χάθηκαν τ’ αστεία; Σώθηκε τό χιούμορ; Πές κάτι κοπέλα μου. Δέν μ’ αρέσει 
καθόλου ό ρόλος τής κακομοίρης γυναικούλας πού ζητά νά τήν λυπηθούν. Δέν 
ζητώ πολλά. Αίγο γέλιο».

* * *

Μιά ολοκάθαρη άσπρη μπλούζα. 'Ένα καλοκάγαθο πρόσωπο. 'Ένα χέρι 
όλο αυτοπεποίθηση. Μιά χειραψία. Τήν άνασύρανε άπ’ τήν άβυσσο πού κατα- 
ποντιζόταν. Μετά τήν πρώτη έρώτηση ένοιωσε τή λαλιά της νά ζυγώνη.

—Νά σήμερα τό πρωί. . . Καί τάλεγε. Τάλεγε. Δέν θυμάται πώς τάλεγε. 
Τό μόνο πού θυμάται, είναι πώς τά δάκρυα κρύφτηκαν πίσω άπ’ τά μάτια. Δέν 
τήν προδώσανε.

—Ετοιμαστείτε γιά εξέταση.
Τό πέτσινο κρεββάτι άκουμπούσε στή πλάτη της. Κρύο κΓ άναπαυτικό σάν 

φέρετρο. Τόνοιωθε νά όρθογωνίζη. Τά πλάγια ν’ άνεβαίνουν. Τά χέρια σταυ
ρωμένα στήν κοιλιά.. . καί τέσσερα μαύρα ματάκια νά ικετεύουν τρομαγμένα.

«’Όχι. Δέν θέλω ν’ άναγκάσουν τά παιδιά νά... ’Όχι. «Ό τελευταίος 
άσπασμός». ’Όχι».

«Μπαμπά πού είναι ή μαμά;»
«Σ’ ένα μεγάλο... ταξείδι».
—Πόσες έχομε σήμερα; Ρώτησε ό γιατρός.
—Όκτώ Νοεμβρίου. ’Απάντησε ή νοσοκόμα.
«Τού ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Δέν τήν γλυτώνω. Μέ θυμήθηκε...».
Κάθε φορά πού έρχόταν φάτσα μέ τό οίκόνισμά του, έκεί στήν άριστερή 

Πύλη τού Ιερού, τόν προσκυνούσε πάντα μέ τήν ίδια παράκκληση. «Μή βια
στής. Μέ τήν ήσυχία σου ’Άγγελε μου. Στήν ώρα μας. Συγχώρεσε με πού 
σοΰ μιλώ έτσι, άλλά θέλω νάμαι ειλικρινής μαζί σου. Πρός τό παρόν ξέχασέ 
με. Είναι τόσοι πού σέ παρακαλούνε. Έγω περιμένω».

«'Ωραία παράκκληση ! ! Τώρα θά διασκεδάζη μαζί μου».
Τό άκουστικό πηγαινοερχόταν στό στήθος της. "Ηθελε νά βγάλη τήν άπό- 

φαση - καταδίκη μιά ώρα άρχίτερα.
Σφράγισε τ’ αύτιά. "Εκλεισε τά μάτια. ’Ίσως σέ λίγο ή έκφραση τού 

γιατρού νά τήν τρόμαζε.
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Τά χείλη του σάλεψαν. Δέν τ’ άκουσε. Δέν τά είδε. Δέν ήθελε νά τ’άκούση. 
Ούτε νά τά δή. Δέν θυμάται πώς έτυχε νά καταλάβη. Ούτε άκόμα τί είχαν πεϊ 
κατά λέξη. Εκείνο πού θυμάται είναι πώς ένοιωσε κάτι νά περνά μέσα άπ’ δλο 
της τό είναι. ’Ήτανε κάτι σάν έλεύθερη μετάφραση.

«Μαμά, μαμά, τί θά μας έτοιμάσης γιά τό μεσημέρι;»
«Παιδιά ό μπαμπάς περιμένει στό τραπέζι. Τά μπιφτέκια τρώγονται ζεστά».

* * *
’Έξω έβρεχε. Δέν πήρε ταξί. Οί στάλες τής βροχής στό πρόσωπό της, τήν 

διαβεβαιώνανε πώς ζή. ’Έτρεχε. ’Ήθελε ν’ άκούση άπό κοντά τή βουή τής πο
λιτείας. Χαμογελούσε. Στά δέντρα, στούς άνθρώπους. ’Ήτανε όλη, μιά καλη- 
μέρα. Οί φωνές τών άχθοφόρων, τά κλαξόν, οί μαύροι καπνοί τών έξαεριστή- 
ρων, τό τριπάνι στήν άσφαλτο, άκόμα κι’ ένα αποτομο φρενάρισμα μπροστά 
στά πόδια της, τή διασκεδάζανε. ’Ήθελε δλα νά τ’ άκούση κοντά της. Νά τ 
άγγίση. Νά τά χαρή.

Σκόνταψε πάνω σ’ ένα ποδηλατιστή.
—Τυφλή είσαι Χριστιανή μου;
—Μέ συγχωρεΐτε.. . όχι. Τά μάτια μου.. . είναι καινούργια.
Τέσσερα γεμάτα πιάτα κι’ ένα βάζο με λουλούδια στο μεσημεριάτικο τρα

πέζι. "Οσο π’ άρχίσανε νά τρώνε.
—Μαμά, εγώ δταν μεγαλώσω θά γίνω γιατρός!
—Μπαμπά, εγώ θά γίνω μηχανικός σάν καί σένα.
— Σ σ σ ...
—«Δελτίον ειδήσεων. Ή κηδεία του φονευθέντος Εθνοφρουρού θά τελεσθή 

σήμερον τό άπόγευμα, είς τήν γενέτειράν του...».

* * *
Τέσσερα μαύρα ματάκια. Τέσσερα άθώα μαύρα ματάκια. Τά κοίταζε., Τά 

κοίταζε. Γύρισε καί κοίταξε τόν άνδρα της. ’Άφησε τό χέρι της κάτω άπ τό 
δικό του. Τό σφίξιμο, τά μάτια του, ήταν μιά εύχή. Μιά βουβή εύχή. ’Ένοιωσε 
τήν εύχή νά τής δένη κόμπο τό λαρύγγι. Νά τής φρασση τό στόμα. Νά όρθω- 
νεται. Νά γιγαντώνεται.

Συνέχισε νά τά κοιτάζη. Νά τά κοιτάζη. Κι’ Εκείνα τρώγανε. Αμέριμνα. 
Εύτυχισμένα. Γεμάτα όνειρα. ’Όμορφα όνειρα. ...Κι’ ή εύχή νά τις σφίγγη 
τό λαρύγγι. Νά τις φράσση τις λέξεις... Καί τό χέρι της κάτω άπ’ τό δικό 
του. .. Κι’ ή φύση έξω τόσο χαρούμενη.. . Κι’ δλα γύρω της τόσο ήρεμα, τόσο 
άμέτοχα στήν εύχή της. . . πού τής ήλθε νά ξεφωνίση.

«Δέν θέλω νά ζήσω. Είμαι μιά ψεύτρα».

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡ1ΔΟΥ

Τ. ΚΟΤΤΣΟΤΛΙΔΗ

ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

"Ενα ^μουγκό καί θλιμμένο δειλινό του Δεκέμβρη, σέ μιά πνιγερή αί
θουσα του Πανεπιστημίου, πάνω άπό έκατό πρόσωπα περίμεναν τήν άφιξη 
του καθηγητή τους. Τά πιό πολλά βαριεστημένα άπό τήν έξάχρονη μελέτη, 
κάθονταν γιά στερνή φορά. Σέ λίγο θάδιναν εξετάσεις γιά τό πτυχίο.

Άπό ,τήν άπέναντι πόρτα έφτανε στ’ αυτιά τους ή πολυθόρυβη ζωή τής 
πόλης, γι’ άλλους Ελκυστική, γι’ άλλους ή πιό μεγάλη αιτία μιάς άνείπωτης 
άστάθειας στή ψυχική τους ύπόσταση καί γαλήνη. Τήν έβλεπαν μόνο σάν 
κέντρον Εκπαίδευσης. Τό μυαλό τους τό κυρίευαν οί πιό έντονες νότες τής 
νοσταλγίας γιά κάτι πού άφησαν πίσω τους, γιά κάτι πού ποθούσαν. Καί 
κυριεύονταν άπό τή μέθη της ψυχής καί τήν ήδονή τών αισθήσεων πού διήγειρε 
ή Επιθυμία, νά βρεθούν μέ τό πτυχίο στό χέρι άνάμεσα στά πρόσωπα πού 
άφησαν, στόν τόπο πού τούς κρατούσε δεμένη τήν ψυχή.

Σέ μιά τέτοια στιγμή, πού τό πάθος κυρίευε τήν ψυχή του Πέτρου, πρό
βαλε εκείνη. "Οπως τό άνοιξιάτικο άγέρι, φυσώντας μέσα στούς άνθους, ψυ
χανεμίζει τις πεθυμιές, έτσι πέρασε κι Εκείνη άνάμεσά τους. Ξένη περνούσε 
γιά πρώτη φορά, μέ σκοπούς Εντελώς ξένους μέ τούς σκοπούς τών άλλων. 
"Οπως συνόδευε τήν ξαδέλφη της, ή δεκαοχτάχρονη φυσική της άγνότητα 
τή,ς πρόσθετε χάρη καί γοητεία., "Ολα τά μάτια στηλώθηκαν άπάνω της. 
Αυτό ε,ΐναι κάτι συχνό. Είναι ή Επιθυμία νά γνωρίσουμε τήν άγνωστη. Μά 
μέ τό άντίκρυσμα δέν ξεκολλούσαν άπό πάνω της. ’Έτσι κι’ ό Πέτρος έμεινε 
καρφωμένος μέ τή θωριά προσηλωμένη σ’ αυτή τή φυσική άγνότητα. Τόν κυ- 
ρίεψε, τό πάθος τό άϋλο; τό ήδύπαθο; Δέν ήξερε καλά-καλά ποιό άπ’ τά 
δυό. ’Ίσως καί τά δυό μαζί.

Εκείνη —χωρίς νά γνωρίζη πρόσωπα— πέρασε καί κάθισε πλάϊ στόν 
Πέτρο. Καί τό πέρασμά της, μ’ δλη τή χάρη του, διέγραψε γιά κείνον τήν 
καμπύλη τής μοιραίας άναζήτησης. ’Ήτανε γιά κείνον ή πηγή τής έμπνευσης. 
Τήν κοίταζε μ’ δλο τό θάρρος πού τόν χαρακτήριζε σέ τέτοιες στιγμές Επί
μονα, κι’ άναζητοΰσε νά μαντέψη τί παρίστανε γιά κείνον αύτό τό ιδανικό 
γυναικείο πλάσμα. Τήν άγνή φύση, τήν ποιητική, τήν ιδανική, τήν άβρή, τήν 
εύθυμη, τή σοβαρή, τήν,Ερωτική φύση; Ποιά άπ’ δλες τής ταίριαζαν; "Ολες 
περνούσαν άπ’ τό μυαλό του. Μονάχα όλες οί άποχρώσεις τής σκληρής, τής 
κακίας, τής άπιστης, τής ζηλόφθονης, τής μοχθηρής δέν φαίνονταν νά είχαν 
θέση μέσα της. Ητανε μάλλον, σαν πρώτη σκέψη του, τό ιδεατό άμάλγαμα 
τής άγ,απης, η γυναίκα με τα πιο Εξιδανικευμένα αισθήματα, πού άνάπνευσε 
δλες τις χάρες, που σκορπίζουν τά σεληνόφωτα καί τά καφτερά άγκαλιά- 
σματα τού ήλιου στις όμορφες καί γλυκομίλητες πλαγιές τής Ζακύνθου.

Ό Πέτρος άποσπάσθηκε άπ’ αυτή τήν όνειροπόληση άπό ένα εύγενικό 
παρουσίασμα, άπό τήν συμφοιτήτριά του, τήν ξαδέλφη τής μικρούλας.

—Νά σας συστήσω τήν ξαδέλφη μου Νινέτα.
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Πήρε τό χέρι τής Νινέτας κι’ δλα τά γεγονότα έφευγαν άπό μπρός του. 
’Έβλεπε έκείνη εκθαμβωτική, γοητευτική, ακαταμάχητη. Στό βάθος τών μα
τιών του θά μπορούσε νά διακρίνη ένας μιά σκεπτική σοβαρότητα και στις 
άναλαμπές τους τή μεγάλη του έκπληξη, τό δέος πού κυρίεψε τήν ψυχή του. 
Τήν ένοιωθε νά σαγηνεύεται, τό πνεύμα του νά ζωηρεύη, τή φαντασία του νά 
χρωματίζεται.

Μέσα στά μάτια τής Νινέτας καθρεφτιζόταν όλη ή άδολη και φλογερή 
άγνότητα τής νιότης. Τήν φανταζόταν σάν τά πλάσματα πού έφτιαξε ή φύση 
γιά νά ύπάρχη καί στό σημερινό κόσμο μιά άπόδειξη του ώραίου μ’ δλες 
τις χάρες του τρυφερού, του άσπιλου, τού άγνού, τού έλκυστικοΰ.

’Άφησε τό χέρι της κι’ δπως έφευγε άπό τό δικό του διέγραψε μιά κυ
ματιστή καμπύλη ένώ στά χείλη της άνθισε ένα χαμόγελο. Στό πρόσωπό της 
κύλισαν οί πιό ρόδινες στάλες τού αίματός της, πού τής έδιναν τό χρώμα 
τού ρόδου, πού ανοίγει γιά πρώτη φορά δειλά νά χαρή τόν άνοιξιάτικο ή
λιο, ένώ τά ξανθά της μαλλιά φαίνονταν νά περιβάλλουν τό κεφάλι της, δπως 
άκριβώς τά φωτοστέφανα τις άγιες. Ή φωνή της γλυκειά καί μελωδική 
άσκούσε απάνω του μιά γοητεία. Άκόμα καί τά λόγια της νόμιζες πώς εΐχαν 
δική τους γλώσσα. Κάθε ένα ξυπνούσε κι ένα συναίσθημα.

’Εκείνος προσπάθησε γιά μιά στιγμή νά καταπνίξη τήν έπιθυμία πού τόν 
κυρίεψε. Κι’ ένώ τήν κοίταζε καί δέν χόρτανε νά τήν θαυμάζη, αύθόρμητα τά 
λόγια κύλισαν στό στόμα του.

—Είναι ή πρώτη φορά, δεσποινίς, πού θά δικαιολογούσα τόν Κάλβο, δταν 
γράφη:

Οί αύτοί χαϊδεύουν ζέφυροι 
τό σώμα καί τό στήθος 
τών λαμπρών Ζακυνθίων 
άνθος παρθένων.

Φαίνεται πώς στό νού του θά εΐχε πρότυπα σάν καί σάς. Κι εΐναι έπίσης ή 
ή μοναδική φορά πού άντικρύζω τό κάλλος καί τήν όμορφιά τόσο συνταιρια
σμένα μέ τό άνθισμα τής νιότης.

Τά λόγια ειπώθηκαν μέ τόση άλήθεια, πού ήταν γι’ αύτήν άναπάντεχα. 
Τήν βρήκαν άπροετοίμαστη, κι δπως συμβαίνει σέ τέτοιες στιγμές, τά μάτια 
της φωτίστηκαν άπό άναλαμπές άνεξήγητης άγωνίας καί τό πρόσωπό της 
πήρε τό χρώμα πού προσδίδει ή παρθενική ντροπαλότης. Τά μάγουλά της 
ροδοκοκκίνησαν, τά ρουθούνια της άνοιγόκλειναν καί τό κεφάλι της έγυρε 
αύθόρμητα πίσω, σπρωγμένο άπό μιά έσωτερική άναστάτωση. Ή ανησυχία 
κι ή αμηχανία ήταν έκδηλη σ’ όλόκληρο τό εΐναι της. ’Άκουε σιωπηλή καί 
χρωματίζονταν πιό έντονα σέ κάθε πρόταση. "Ενα χαμόγελο έπιστέγασε 
δλες τις άμήχανες σκέψεις της καί μ’ δλη τήν κοριτσίστικη ντροπή της είπε 
στόν Πέτρο:

—Τά παραλέτε.
Τότε ό Πέτρος κάρφωσε έπίμονα τά μάτια άπάνω της, αναζητούσε τά 

λόγια πού θάπρεπε νά πή, μά τήν ίδια στιγμή μπήκε στήν αίθουσα ό καθη
γητής. Τότε δλα πήραν ένα τέλος. Μονάχα στό διάστημα τής ώρας πού άκο- 
λούθησε άντάλλαξαν μερικές ματιές.

Σάν τέλειωσε τό μάθημα καί βγήκαν έξω, ό Πέτρος στάθηκε καί τήν 
κοίταζε πού έφευγε μέ τά άργά βήματά της, μέχρι πού χάθηκε στό βάθος 
τού δρόμου.

Ή καμπάνα τής άπέναντι έκκλησίας άρχισε νά κτυπά έσπερινό. Οί ήχοι 
της γέμιζαν τόν άέρα. Δυνατοί, μεταλλικοί στήν άρχή, κατέληγαν στό τέλος 
σέ άτονα παλμικά ξεψυχήματα πού έσβυναν κι αύτά δπως έσβυνε κι’ ή μέρα. 
Τότε όλος ό κόσμος χάθηκε άπ’ τά μάτια τού Πέτρου. Οί δρόμοι τού φαίνονταν 
έρημοι. Ή σκέψη του ζητούσε νά πλάση τή μορφή έκείνης.

Μέ τήν ψυχή πλημμυρισμένη άπό άλλόκοτα συναισθήματα πήρε τό δρό
μο γιά τό σπίτι του. Μπήκε στήν κρύα κάμαρη καί βρέθηκε μόνος μέ τούς 
αχώριστους συντρόφους του, τά βιβλία. ~Ηταν ή μόνη φορά πού ούτε σ’ αύτά 
δέν εύρισκε τή γαλήνη πού ποθούσε ή ψυχή του. Κίνησε πρός τό παράθυρο, 
τράβηξε τήν ταινία κι’ άφησε νά κυλήσουν τά βενέτικα φύλλα τού παράθυρου. 
’Ένοιωθε πιά δτι ξέκοψε άπό τόν έξω κόσμο. Απέναντι του βρισκόταν ό 
διακόπτης. Τού ήρθε ξαφνικά ή ιδέα τού σκοταδιού. ’Ίσως σ’ αύτό νάβρισκε 
τή γαλήνη. Τό χέρι του τεντώθηκε, έκανε μερικά βήματα, πήρε τό διακόπτη 
καί μέ μιά στροφή βυθίστηκε άμέσως στό σκοτάδι. ^Ηταν πιά φανερό, πώς 
ή ψυχή του πενθούσε.

Ξάπλωσε στό κρεββάτι του κι όσο σκοτάδι τόν τύλιγε, άλλο τόσο βρισκό
ταν γύρω στήν ψυχή του. Τό μόνο πού άκουόταν ήταν ό θόρυβος τών αύτοκι- 
νήτων. Κι άπό τις γρίλλιες τών παραθύρων, πού κτυπούσε τό φώς τών φανα- 
ριών των, περνούσαν μερικές ακτίνες, παιγνίδιζαν στόν άπέναντι τοίχο, διά
γραφαν άλλόκοτα στιγμιαία σχήματα, άφηναν μιάν αναλαμπή καί χάνονταν 
πάλι.

Πέρασε έτσι αρκετή ώρα κι ό Πέτρος προσπαθούσε νά συλλάβη τή μορφή 
της. Κι έκει πού μιά άναλαμπή φώτιζε τό σκοτάδι τής ψυχής του καί νόμιζε 
πώς τή βρήκε, χανόταν έκείνη σάν κάτι τό άϋλο, πού δέν πιάνεται. "Ητανε 
μόνο σκιά, πού χανόταν μέ τήν άναλαμπή.

—Δέ ζούνε οί σκιές μέσα στό σκοτάδι, είπε, κι άνασηκώθηκε. "Αναψε τό 
φώς καί ξανάσκυψε στά βιβλία του. Πέρασε αρκετή ώρα καί βρήκε καί πάλι 
τήν ήρεμία του. ’Ένοιωθε πώς νίκησε. Κι άλήθεια!! Πόσα τούς χώριζαν. 
Πόσο παράλληλοι ήταν οί δρόμοι τους. Πήρε τήν άπόφαση. Δέν έπρεπε νά 
τήν ξαναδή.

* * *

Πέρασαν δέκα μέρες χωρίς νά τό έπιδιώξη. Κι δμως ένας πόνος τού έπνιγε 
τό στήθος. ’Ένοιωθε τό κορμί του γερασμένο, νόμιζε πώς τό μυαλό του δέν 
χωρούσε άλλη σκέψη. Μάταια παιδευόταν τις νύκτες νά κλείση μάτι. Μιά 
βουβή αγωνία άνείπωτη τόν κυρίεψε όλότελα. ’Ήτανε πότε μιά έπιθυμία νά 
τήν άντικρύση νά βρή τήν ήρεμία στό δεσμό μιας άγνής φιλίας καί πότε αύτά 
τά όμορφα νειατα ξυπνούσαν μέσα του τόν πόθο στή μεγαλύτερη του ένταση. 
Ποθούσε τή θαυμάσια έκείνη ψυχή νά τή χώση, νά τή ζυμώση, νά τήν κάνη 
ένα μέ τή δική του. Άτίθασσο άλογο ή σκέψη του, πότε τόν έσπρωχνε σέ σκέ
ψεις ζωώδικης ικανοποίησης. Πότε πετιόντουσαν άγγελοι άπό τήν ψυχή του 
καί πότε οί πεθυμιές βρυκόλακες. Πότε οί σκέψεις του κυριαρχούσαν στή 
λογική καί πότε λύκοι ανυπότακτοι τόν έρριχναν στούς δρόμους σέ μιά άτέ- 
λειωτη αναζήτηση τού προσώπου πού δέν μπορούσε ακόμη νά συλλάβη τή 
μορφή του.

Πόσες ψευδαισθήσεις έζησε, πόσες φορές ή ο’ιστρηλατημένη φαντασία του 
τού τήν γέννησε μπροστά του στό πρόσωπο μιας άλλης, καί πόσο μάταιη τού 
φαινόταν ή άναζήτηση. Στεκόταν τότε σά χαζός κι έφερνε ξανά στό νού 
του τις πρώτες έκείνες στιγμές πού συναντήθηκαν, τά πρώτα λόγια πού άν
τάλλαξαν κι ό δρόμος μπροστά του τού φαινόταν έρημος, κι’ άς τόν έσπρω-
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χναν κι’ άς τόν σκουντούσαν πότε πότε οι περαστικοί.
'Ένα τέτοιο απόγευμα, πού ή σκέψη του συνεπαρμένη άπό μιά τέτοια 

άρρωστη μένη ονειροπόληση περίμενε μπροστά στό κόκκινο φώς, είδε νά προ- 
βάλλη μπροστά του έκείνη. Τού χαμογέλασε πρόσχαρα. Εκείνος έμεινε άνευ- 
δος. Ή φωνή της του ξυπνούσε τά ’ίδια συναισθήματα που ξυπνά ή αύγή 
δταν σηκώνη τά πέπλα του σκοταδιού γιά νά προβάλη τό ροδοκόκκινο γλυκο- 
χάραμα. Σ’ έκείνο τό μπουμπούκι είχε συντελεστή μιά πλούσια μεταμόρφωση. 
Χωρίς ψεύτικα στολίδια, μέ τό φυσικό ρούζ τών χειλιών της μεταμορφώθηκε 
μπροστά στά μάτια του σέ πλούσια γυναικότητα.

Ή άμηχανία ήταν εκδηλη στά πρόσωπα καί τών δυό. Μονάχα τά χέρια 
τους κινήθηκαν αυτόματα, σπρωγμένα άπό τόν ίδιο πόθο κι ένώθηκαν σάν 
έτερώνυμοι μαγνήτες. Τά βήματά τους σύρθηκαν ρυθμικά πρός τό άγνωστο. 
Περπάτησαν κάπου μιά ώρα. Τάά χείλη τους ήταν κλειστά. Μόνο ο'ι ματιές 
τους μιλούσαν καί πότε πότε τό άπαλό σφίξιμο τού χεριού, πού σιγά-σιγά 
πέρασε στή μέση, έσφιξε τά κορμιά. ’Έγειραν τά κεφάλια, ένοιωσαν τις άνα- 
πνοές τους νά τους χαϊδεύουν τά πρόσωπα, κι’ ύστερα άφησαν τά χείλη τους 
νά πουν τόν πόθο τής καρδιάς τους μέ τόν δικό τους τρόπο.

Πέρασαν πέντε μήνες. Ή άδεια φοιτητική του ζωή, ή γεμάτη άνία, πήρε 
ύπόσταση. Τώρα ή μελέτη είχε ύπόσταση μ’ ένα άλλο διαφορετικό νόημα.

* * *

...Σήμερα τό καράβι φεύγει. Πήρε τό δρόμο γιά τή Ζάκυνθο. Έκείνη 
στεκόταν στό πλοίο. Εκείνος άπό τό μουράγιο τής κινάει τό μαντήλι. Μέσα 
του ή ψυχή του θολή καί μαύρη. Ξεμάκραινε τό καράβι. ’Έσβησε άπ’ τά μά
τια του σέ λίγο. Τό σούρουπο κατέβαινε άπαλά. 'Όλα τυλίγονταν στή θολού
ρα. Στεκόταν κι’ άναλογιζόταν ποιό θά ήταν πιο πηκτό: Τό σκοτάδι πού τόν 
τύλιγε μέσα του ή τό σκοτάδι πού έπεφτε στήν πολύβοη πολιτεία;....

. . .Έζησε άρκετά χρόνια μέ τή θύμησή της. 'Η άνία κι’ ή πλήξη ξανάγι- 
ναν σύντροφοί του. Τό είδωλό της σήμερα τό βλέπει σέ μιάν άλλη. Πότε πότε 
σάν σμίγουν οί ματιές τους άνατριχιάζει. Ή παράξενη ζεστή φωνή της σάν 
νά μπήκε στό στόμα αυτής τής άλλης. Σάν κόμποι κάποτε τού στέκονται 
τά λόγια στό λαιμό. Στέκεται καί λέει: Είναι ό χαιρετισμός της καί φτάνει 
άπ’ τ’ άκρογιάλια τής Ζακύνθου. Κάποτε πάλι πού ένώνονται τυχαία τά δά
κτυλά τους σάν ν’ άκούη τή μυστική έκείνη συνομιλία τής όδοΰ Πανεπιστημίου.

...Τί φοβερός παραλογισμός. Τί φοβερός παραλογισμός. Σήμερα κλείνει 
τά σαράντα του. Κι έκείνη είναι μόνο δέκα οκτώ.

Φέρνει στό νου του τούς Καβαφικούς στίχους:
.. .«Κι’ άν δέν μπορείς νά κάμεις τή ζωή σου δπως τή θέλεις 
...μήν τήν έξευτελίζεις.......
ώσπου νά γίνη σά μιά Ελένη φορτική..........

Κι ύστερα:
...«Μνήμη μου, φύλαξε τα σύ ώς ήσαν.
Καί μνήμη δτι μπορείς άπό τόν έρωτα μου αυτόν, 
δτι μπορείς φέρε με πίσω άπόψε»........

ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΔΗΣ

Κ. MONTH

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Πόσο όμορφαίνετε δσο άπομακρυνόσαστε, 
πόσο άπομακρυνόσαστε δσο όμορφαίνετε.

ΖΩΗ

Μόλις σφυρηλατηθούμε, 
μόλις ώριμάσουμε, 
μόλις τής είμαστε έπικίνδυνοι, 
καλεί τό θάνατο !

BIΕΤΝΑΜ

Ξέρετε τί ζημιά μπορεί νά κάνη στόν κόσμο 
μιά μητέρα πού κλαίει έτσι;

ΟΣΤΡΑΚΑ

Πριν πεθάνετε σάς θέλω ν’ άνεβήτε στήν έπιφάνεια I

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ
'’Ήταν μεγάλο πράγμα νά γεννηθή ή εύθεία 
μέσα σ’ αύτές δλες
τις περιστροφές καί τις καμπύλες 
πού μάς διέπουν.
Έχτός άν δέν είναι.

ΣΤΙΓΜΕΣ

α. Πού πας καί κουλουριάζεσαι στό φέρετρο, κύριε, 
ούτε γάτα ούτε ζημιά;

β. Δέν περιμένει σειρά ή άγάπη, 
σπρώχνει.

γ. Τά παιδιά καί τά όνειρα 
είναι πάντα παιδιά κι’ όνειρα.
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δ. Είναι χειρότερο δταν δέν εχης συναίσθηση πώς άγαπάς, 
δταν ύποσυνειδήτως.

ε. Είναι περίεργο πώς έντυπωσιάζεται ή ζωή, 
πώς ξεχνά κ’ έντυπωσιάζεται.
Μήπως δέν κρατά σημειώσεις;
Μά καί πάλι.

στ. ’Έχουμε τό θράσος νά διακόπτουμε τή σιωπή, 
έχουμε τό θράσος νά τήν προκαλουμε.

ζ. ’Ενδείξεις εχουμε μονάχα γιά τήν καρδιά, 
περιστατικές μαρτυρίες.

η. Πάντα νομίζουμε πώς είμαστε όλότελα έτοιμοι 
καί πάντα, δταν σηκωθή ή αυλαία κ’ είναι πια άργά, 
βλέπουμε πώς κάτι ύπολειπόταν.

θ. Κάντε, λοιπόν, μιά έχπληξη στην άνοιξη, 
δώστε της, λοιπόν, ένα μάθημα.

ι. Παράλογη πούναι ή μέρα σήμερα, 
περίεργα παράλογη ποδναι ή μέρα σήμερα!

ια. Σ’ έπισυνάπτω άσυναισθήτως στήν αλληλογραφία μου 
κ’ έκτίθεμαι, καταλαβαίνεις;

ιβ. ’Έτσι, λοιπόν, ύπό μάλης ή καρδιά, 
έτσι, λοιπόν, ύπό μάλης ή άγάπη;

ιγ. Μή μου λές κ’ είναι κράτος έν κράτει 
ή καρδιά, αγαπητέ μου, 
κράτος έν κράτει !

ιδ. ’Ακόμα ένα βήμα κι’ αρχίζει ό άνθρωπος. 
Ετοιμάστε τις φωτογραφικές σας.

ιε. Υπερασπιστές τών σκιών, λοιπόν;
ιστ. ’Αποστραγγίστηκε ή νύχτα, 

δέν έχει άλλο χυμό τό σκοτάδι.
ιζ. Περίεργο τόσα χρόνια νά νομίζουμε 

πώς αύτό ήταν πού θέλαμε.
ιη. ’Άραγε λέγετε πραγματικά κρείττον τής σιγής, στίχοι μου;
ιθ. ’Ήμουνα κατά καρδίαν άφηρημένος σάς λέω.
κ. Καρδιά άπάνω, καρδιά κάτω, 

άπό καρδιά τίποτ’ άλλο.
κα. Μέ τή βοήθεια του θεού 

άγόμαστε πρός τόν άφορισμό.

κβ. Φτάνει πιά ή «συναίσθηση καθήκοντος».
Δέν έχουμε καιρό, καταλαβαίνετε;

κγ. Ποιος πόνταρε άπάνω μας, 
ποιος πόνταρε, μητέρα, άπάνω μας;

κδ. Τί νά σου πώ, μητέρα, 
τί νά σου πώ πιά, μητέρα!

κε. Μόλις τώρα καταλαβαίνουμε
Πόσες φορές παρελείψαμε νά είμαστε ευτυχείς.

ιστ. Πρέπει νάμαστε έτοιμοι.
Μπορεί άπό στιγμή σέ στιγμή 
νά χτυπήση τό τηλέφωνο.

κζ. Δέ μπορεί νά μένη άσυμπλήρωτος ό κύκλος.
Πρέπει δίχως άλλο τό τετράγωνο του σκοταδιού νάν’ φώς, 
πρέπει δίχως άλλο τό τετράγωνο του φωτός νάν’ σκοτάδι. 
Νά δήτε πού θά βρουν μιά μέρα τόν τύπο.

ΚΩΣΤΑΣ MONTHΣ

Κ. ΜΑΤΡΟΤ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Φραγμοί τής ζωής άθραυστοι 
όνειρα 
άνθρωποι θεοί 
άπό χώμα
φέϊγ-βολάν στου δρόμου τό πλάτωμα 
καταπατημένα 
ιδέες
έκδικειται ή υλη 
τό διασυρμό της.

Κ. ΜΑΥΡΟΣ
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Μ. ΜΑΡΑΘΕΤΤΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΚΥΠΡΟΛΕΟΝΤΑΣ

Ό Άνδρέας Γεωργιάδης—Κυπρολέοντας είναι ό λογοτέχνης πού ζωντά
νεψε στό έργο του τήν Κυπριακή ύπαιθρο, πού μας έδωσε μέ χάρη καί παρα
στατικότητα ρωμαλέες εικόνες άπό τό κυπριακό χωριό μέ τις φυσικές όμορ- 
φιές του καί τήν κοινωνική του ατμόσφαιρα, πού μέ πειστικότητα καί σαφήνεια 
ανέλυσε τήν ψυχή τών κατοίκων τής ύπαίθρου μέ τούς κρυφούς καϋμούς, 
τά όνειρα καί τά πάθη της.

Ό κόσμος μέσα στόν όποϊο κινείται ό συγγραφέας δέν είναι ό σύγχρονος 
κόσμος τής τεχνοκρατίας μέ τόν ταχύ ρυθμό τής ζωής, τά μαζικά μέσα τής 
επικοινωνίας καί τή μηχανοποίηση τής έργασίας, άλλ’ ό κόσμος του κυπρια
κού χωρίου πριν είκοσι καί τριάντα χρόνια, του χωρίου πού δέν γνώρισε 
άκόμη τήν άγωνία τού άνθρώπου γιά τήν έκβαση τής πάλης του έναντίον τής 
μηχανής, πού δέν γνώρισε τό άγχος καί τήν άποξένωση όπως μάς τήν πα
ρουσίασε ή νεώτερη λογοτεχνία.

Καί οί ήρωες του Κυπρολέοντα άγωνίζονται καί μοχθούν, ό μόχθος τους 
όμως δέν έχει σχέση μέ τά φιλοσοφικά προβλήματα του καιρού μας, άλλά 
μέ τόν άγώνα τους γιά τή βιοπάλη καί τήν ικανοποίηση τών πρωταρχικών 
ψυχοφυσικών άναγκών.

Ό κόσμος τόν όποιο μέ λογοτεχνική δεξιοτεχνία ζωντανεύει ό συγγρα
φέας στό έργο του είναι αύτός πού διαγράφεται στό άκόλουθο άπόσπασμα 
άπό τή νουβέλλα «Ή προίκα τής Μαριάννας» (1937, σ. 5-6), στό όποιον άπό 
τις πρώτες κιόλας γραμμές σκιαγραφείται άριστοτεχνικά ή άτμόσφαιρα τού 
κυπριακού χωριού.

—Μαριάννα α α α α α !.... *E  ε ε ® ε.... Μαριάννα α α α α α !.... Μαριάν- 
να α α α α α !... "Ε Μαριάννα της Κυριακοϋς !... Μαριάννα α α...

*Ένα άνάλαφρο χρώμα, λες πορτοκαλλί, λες ρόδινο, ξεσήκωνε τή βαρεία 
γραμμή τού βουνού καί τήν εκανε νά ξεχωρίζει άπ’ τή μουντή, μολυβένια διαφά
νεια τ’ ουρανού, στό μέρος τής ’Ανατολής. "Ενα αδιόρατο φέγγος πρόσφερνε τή 
δειλή του βοήθεια στό μάτι νά ξεδιαλύνει όγκους καί νά υποψιάζεται γραμμές.

ΟΙ πετεινοί χαιρέτησαν άλλέγρα τό δειλό έπισκέπτη. Κι’ αύτός στό πρόσχαρο 
καλωσόρισμα τών καθεπρωϊνών του φίλων, αφινε τό χαμόγελο του νά πλαταίνει 
δλοένα.

Μά πιό άλλέγροι ακόμα καλωσωριστάδες τής ντροπαλής αύγούλας κι’ άπ’ 
αύτά τά κοκόρια, οί γυναίκες τού χωριού, άνεβασμένες στά δώματα τών σπιτιών 
τους, διαλαλούσαν στά πέρατα τών περάτων τό μήνυμα: ξημέρωσε!... Ή Ελένη 
τό φώναζε στή Μαρία, ή Σουσάννα στήν Πάτρα, ή Παναγιώτα στή Χρυσή, ή 
Δέσποινα στήν Κατερίνα.

Σάμπως παράδοξος παιάνας γιά χάρη τής αύγής, γέμιζαν τήν άτμόσφαιρα 
όλες ετούτες οΐ φωνές, πού διασταυρώνουνταν άπό τή μιά άκρη τσύ χωριού στήν
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άλλη. ’Άλλη φώναζε, άλλη άπαντούσε, άλλη εδινε παραγγελιές, άλλη εκανε πα
ράπονα, άλλη μάλλωνε. Κι’ ό ντροπαλός καθημερινός επισκέπτης πλησίαζε ολοένα.

Σιγά σιγά οί δρόμοι γέμιζαν ζωή. Γυναίκες μέ κοφίνια στις πλάτες γιά τό 
μάζεμα τών κερασιών —βρισκόμαστε στήν έποχή τους—, άντρες μέ γαϊδούρια ή 
μουλάρια γιά τό κουβάλημά τους. Κι’ άλλοι άντρες κι’ άλλες γυναίκες μ’ άλλα 
σύνεργα γι’ άλλες δουλειές. Καί σκυλλιά καί προβατάκια καί κατσίκες. "Ολοι 
ξεχύνονταν πρός τά περιβόλια, πού ό μαύρος όγκος τους άκόμα δέν άρχισε καλά 
καλά νά ξεχωρίζει στις σκοτεινιασμένες πλαγιές τού βουνού.

—Μαριάννα α α α α ! Έ.... Μαριάννα α α α α α !
"Οσο ζωντάνευαν οί δρόμοι κι’ άντιλαλούσαν άπ’ τις κουβέντες, τά γέλια 

κι’ άκόμα καί τά τραγούδια, τόσο λιγόστευαν οί φωνές άπ’ τά δώματα. Μά 
ωστόσο ή κυρά Ξύδαινα ξελαρυγγιζόταν άκόμα φωνάζοντας: «Μαριάννα α α α·· · 
’Έ. .. Μαριάννα. ..».

Ό Άνδρέας Γεωργιάδης, πού είναι γνωστός καί μέ τό φιλολογικό ψευ
δώνυμο Άντίοχος Κυπρολέοντας, γεννήθηκε στόν Πεδουλά τό 1904. Σπούδασε 
εμπορικά κι έργάστηκε σάν λογιστής στήν Κύπρο καί τήν ’Αθήνα, δπου έμεινε 
ίσαμε τό 1945. Μετά τήν έπιστροφή του στήν Κύπρο έργάστηκε καί πάλι στήν 
αρχή σάν λογιστής καί κατόπι σάν καθηγητής τών ’Αγγλικών καί τών Γαλ
λικών.

Παράλληλια μέ τις έπαγγελματικές του άπασχολήσεις καταπιάστηκε καί 
μέ τή λογοτεχνία κι ιδιαίτερα μέ τό θέατρο καί τή διηγηματογραφία. Στούς 
λογοτεχνικούς κύκλους πρωτοεμφανίσθηκε τό 1928 κι άπό τότε δημοσιεύει 
τακτικά έργα του τόσο στόν ’Αθηναϊκό δσο καί στόν κυπριακό περιοδικό καί 
ήμερήσιο τύπο.

Οί πρώτες του προσπάθειες στράφηκαν στό θέατρο. Έκτος άπό τά δυό 
μονόπραχτα έργα του «Μιά νύχτα στό χάνι», έργο βραβευμένο άπό τήν Εται
ρεία θεατρικών συγγραφέων, καί «'Η Ζωή έν Τάφω», πού παίχτηκαν στήν ’Α
θήνα καί δημοσιεύτηκαν τό πρώτο στήν ’Αλεξανδρινή Τέχνη τό 1928 καί τό 
δεύτερο στή Νέα Εστία τό 1930, έγραψε καί πολλά άλλα πολύπραχτα θεατρικά 
έργα. ’Ανάμεσα σ’ αύτά είναι ή «Βορά τών Κυνών», στό όποιο κτυπα τή στε- 
νοκεφαλιά τής κοινωνίας, οί «Μαριονέττες», ένα ψυχολογικό έργο μέ κοινωνική 
χροιά, καί ή «’Εξιλέωση», ένα τρίπρακτο δραμα έμπνευσμένο άπό τόν Κυπριακό 
άγώνα, πού βραβεύτηκε στό διαγωνισμό του Τμήματος Πολιτιστικής Άναπτύ- 
ξεως καί πρωτοπαίχτηκε στό Φεστιβάλ Νεολαίας στή Λευκωσία τό 1962. Άπό 
τόν κυπριακό άγώνα είναι έμπνευσμένα καί δυό άλλα μονόπρακτα έργα του 
«Ή Πατρίδα άς τόν συγχωρέση» καί «Στά φτερά τής δόξας».

Περισσότερο δμως άπό τό θέατρο ό Άνδρέας Γεωργιάδης κυπρολέοντας 
είναι γνωστός γιά τό πεζογραφικό του έργο, πού περιλαμβάνει 6 μεγάλες 
νουβέλλες καί πάνω άπό 30 μικρά καί μεγάλα διηγήματα.

Σάν πεζογράφος πρωτοεμφανίστηκε τό 1930 μέ τή νουβέλλα «Ό Φευγιός» 
πού δημοσιεύτηκε σέ συνέχειες στή Νέα Εστία. Ακολούθησε ή νουβέλλα «Ή 
Προίκα τής Μαριάννας», πού δημοσιεύτηκε στά Νεοελληνικά Γράμματα τού 
Δημήτρη Φωτιάδη. Καί οί δυό αύτές νουβέλλες έκδόθηκαν μαζί σέ βιβλίο 
τό 1937.

Ακολούθησαν οί νουβέλλες «'Ένα έρωτευμένο άσκημοκόριτσο», 'ό «Κου
μπάρος» καί «Έκ προμελέτης» πού δημοσιεύτηκαν στά Κυπριακά Γράμματα. 
Ή νουβέλλα «Έκ προμελέτης», πού βραβεύτηκε σέ διαγωνισμό του πρειοδικου, 
έκδόθηκε καί σέ χωριστό τόμο τό 1963 μαζί μέ τέσσερα άλλα διηγήματα.

Μιά άλλη νουβέλλα «Οί Καμπάνες τής Αγάπης» δημοσιεύτηκε στό Άθη-
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ναίκό περιοδικό «Σήμερα». Μέ τόν ίδιο τίτλο κυκλοφόρησε τό 1967 ξεχωριστός 
τόμος, πού περιλαμβάνει έννέα διηγήματα καί νουβέλλες, παλαιότερες καί 
νεώτερες.

* * *
’Από τής άπόψεως του περιεχομένου καί τής τεχνοτροπίας τά διηγήματα 

κι οί νουβέλλες τοΰ Κυπρολέοντα ανήκουν στή σχολή του ρεαλισμού, πού, ώς 
γνωστό, προσπαθεί ν’ απεικόνιση όσο τό δυνατό πιστώτερα τόσο τή ζωή μέ τις 
φανερές εξωτερικές της έκδηλώσεις όσο καί τήν ψυχή του ανθρώπου μέ τά 
αφανή έσωτερικά της σκιρτήματα.

Ό ρεαλισμός άλλοτε καταπιάνεται μέ τά προβλήματα τών διαφόρων κοι
νωνικών όμάδων, άλλοτε επιζητεί νά διαγράψη τά ήθη πού διαμορφώνουν τή 
συμπεριφορά τών άτόμων καί τής κοινωνίας, κι άλλοτε προσπαθεί νά είσχω- 
ρήση στόν εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Ό ρεαλισμός παίρνει έτσι έναν 
κοινωνικό, ηθογραφικό καί ψυχογραφικό χαρακτήρα.

Είναι σ’ αύτή τή σχολή πού άνήκει ή κοινωνική πεζογραφία του Γρηγορίου 
π,ενοπούλου, τό ήθογραφικό έργο του Άνδρέα Καρκαβίτσα, τά ήθογραφικά 
και ψυχογραφικά διηγήματα του ’Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, πού, δπως μου 
άνέφερε προσωπικά ό Κυπρολέοντας, είναι ένας άπό τούς συγγραφείς πού τόν 
έπηρέασαν, καί γενικά ή λογοτεχνική παραγωγή τών πιό πολλών νεοελλήνων 
συγγραφέων ίσαμε τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Οί πρώτες δειλές έκδηλώσεις γιά άλλαγή τόσο στις ύποθέσεις δσο καί 
στήν τεχνοτροπία του διηγήματος πού άρχισαν ήδη άπό τήν έποχή τοΰ μεσο
πολέμου διευρύνθηκαν μετά τόν πόλεμο καί συνετέλεσαν στή δημιουργία ένός 
νέου τύπου διηγήματος τοΰ «νεώτερου» ή τοΰ «σύγχρονου» διηγήματος.

Οί βασικές διαφορές τοΰ νεώτερου διηγήματος άπό τό παλαιό μπορούν 
νά συνοψιστούν στις ακόλουθες:

(α) ' Ή υπόθεση τού νεώτερου διηγήματος δέν περιορίζεται σέ ώρισμένα 
τοπικά ή χρονικά δρια, δπως συνέβαινε μέ τό παλαιό.

(β) Οί ήρωες τοΰ νεώτερου διηγήματος είναι περισσότερο αντιπροσω
πευτικοί τύποι μιας ώρισμένης όμάδας ή κατηγορίας άνθρώπων παρά ώρισμένα 
πρόσωπα πού ζοΰν σέ συγκεκριμένο τόπο.

(γ) "Ενα άλλο γνώρισμα τοΰ νεώτερου διηγήματος είναι ό φιλοσοφικός 
στοχασμός πού έκδηλώνεται σάν λογική αφαίρεση στήν έπεξεργασία τών θε
μάτων, πού τά άπαλλάσσει άπό κάθε τι τό έπιφανειακό καί τό πρόσκαιρο γιά 
νά μείνη δ,τι ό συγγραφέας θεωρεί βαθύτερο καί αιώνιο.

(δ) Μιά τέταρτη διαφορά έχει σχέση μέ τή μορφή καί τήν τεχνοτροπία 
τοΰ νεώτερου διηγήματος, στό όποιον αντικαθίσταται ή κλασσική διηγηματική 
περιγραφή μέ τήν παράθεση ώρισμένων διαλεκτών εικόνων άπό τις όποιες Ιό 
άναγνώστης θά βγάλη τά δικά του συμπεράσματα γιά τόν άνθρωπο καί τήν 
κοινωνία.

Άνέφερα τις διαφορές αύτές ανάμεσα στό σύγχρονο καί στό παλαιότερο 
διήγημα γιατί τά κριτήρια μέ τά όποια πρέπει νά έξετάζεται ένα πεζογράφημα 
πού άνήκει στί μιά ή στήν άλλη κατηγορία είναι διαφορετικά.

* * *
Τό έργο τοΰ Άνδρέα Γεωργιάδη - Κυπρολέοντα άνήκει, δπως άνέφερα, 

στήν παλαιότερη κοινωνική, ήθογραφική καί ψυχογραφική πεζογραφία. Γι’ 
αύτό καί οί ήρωές του είναι συγκεκριμένα πρόσωπα πού ζοΰν σέ ώρισμένο 
τόπο καί άντιμετωπίζουν άτομικά προβλήματα, έστω κι αν τά προβλήματά τους 
αύτά είναι τά ίδια μέ τά προβλήματα έκατοντάδων καί χιλιάδων άλλων άν
θρώπων σ’ όλόκληρο τόν κόσμο. Ό συγγραφέας μέ μεγάλη έπιτυχία κατορ

θώνει νά μας δώση τόσο τά κοινωνικά πλαίσια μέσα στά όποια διαμορφώνεται 
ό χαρακτήρας καί τό άτομικό πρόβλημα τοΰ ήρωά του δσο καί τή βαθύτερη 
ψυχολογική του κατάσταση σέ μιά συγκεκριμένη στιγμή, τις έσωτερικές του 
συγκρούσεις, τις μύχιες σκέψεις καί τά ένδόμυχα όνειρά του.

«.. .’Από τά πρώτα του κιόλας έργα», γράφει νεώτερος κριτικός, «ό συγ
γραφέας έδειξε πώς είναι ένας πολύ εύαίσθητος πεζογράφος πού έχει, όχι 
μονάχα τήν ικανότητα νά βλέπη τό βάθος τών άνθρώπων καί τών πραγμάτων, 
μά καί τή σπάνια ικανότητα νά μεταπλάθη σέ έξοχες λογοτεχνικές σελίδες 
τις αντιδράσεις τών ήρώων του στούς ποικίλους έρεθισμούς τοΰ περιβάλλοντος 
τους, φυσικού καί κοινωνικού. . . Οί ήρωες τού κ. Κυπρολέοντα δέν είναι, δπως 
συμβαίνει μέ πολλά πεζογραφήματα, πρόσωπα πού ένεργούν χωρίς καμιά απο
λύτως έξήγηση, δίνοντας τήν έντύπωση πώς πρόκειται γιά άψυχες κούκλες.. . 
Πρόκειται, άντίθετα, γιά ζωντανούς, πολύ ζωντανούς ανθρώπους, πού ή κάθε 
τους σκέψη, ή κάθε τους κίνηση, ή κάθε τους αντίδραση, είναι ή άναπόδραστη 
συνέπεια της ανθρώπινης ψυχολογίας τους, πού τήν έχουν διαμορφώσει δυό 
κυρίως πράγματα, ή βιολογική τους ιδιοσυστασία καί τό κοινωνικό τους περι
βάλλον. Αυτός είναι ό λόγος πού οί ήρωες τοΰ κ. Κυπρολέοντα είναι τόσο 
πειστικοί καί τόσο ανθρώπινοι.. .».

Στό ακόλουθο άπόσπασμα άπό τή Νουβέλλα «Έκ προμελέτης» (1963, σ. 
28—30), άναλύεται ή ψυχική κατάσταση τοΰ ηρώα, ένός άβουλου τύπου μέ 
έντονα αισθήματα μειονεκτικότητας, έτσι δπως δημιουργήθηκε ύστερα άπό τόν 
θάνατο τής γυναίκας του, πού σκοτώθηκε πέφτοντας άπό μιά κερασιά:

«’Όχι, δχι, δέν πρέπει να σκέφτεται έτσι. Κάνει αμαρτία. ’Έπρεπε νά τήν 
άγαπά. ΤΗταν γυναίκα του, μάννα τών παιδιών του. ’Έπρεπε! Μά μήπως τά 
αισθήματα γεννιούνται κατά παραγγελίαν; ’Όχι βέβαια. Μά εδώ ήταν ή ένοχή 
του, ένοχή έστω και άκούσια. ’Έπρεπε ! Κι’ όμως οϋτε καν προσπάθησε, ούτε 
στάθηκε ποτέ του μισό λεπτό νά τήνε κυττάξη βαθύτερα, νά συλλογιστή τά προ
βλήματά της, νά τή νοιώση, νά καταλάβη έστω πώς ήταν κι’ αύτή ένα πλάσμα πού, 
δσα κι’ αν ήσαν τά έλαττώματά του, είχε ανάγκη άπό στοργή, είχε δικαίωμα ν’ 
άπαιτήση στοργή άπ’ τόν πατέρα τών παιδιών της, άπ’ τό σύντροφο τοΰ βίου της. 
Ήταν ένοχος, ήταν φρικτά ένοχος !

Μά καί κείνη ή ευλογημένη τόν άποπήρε άπό μιας άρχής, τοΰ πήρε τόν άέρα, 
τούκοψε τό βήχα. ΟΙ δουλειές δέν πήγαιναν καλά άπ’ τήν άρχή. Οι σχέσεις τους 
στράβωσαν άπ’ τις πρώτες μέρες. Κείνος φανταζόταν τά πράματα καλύτερα άπό 
οικονομικής άπόψεως, κείνη είχεν άλλες ιδέες σχετικά μέ τό γάμο τους πού άπο- 
δείχτηκαν λαθεμένες. Δυσκολευόντουσαν πολύ νά τά βγάλουν πέρα κι’ αύτό έκανε 
τό χαρακτήρα της πού ήταν άπό φυσικού της αψύς, πιό άψύ ακόμα. Αυτός τής 
έλεγε πού καί πού καί καμιά κουβέντα ήμερη, έκείνη ποτές ! Πάντα μέ τά μούτρα 
κατεβασμένα, πάντα μ’ ένα πικρόχολο λόγο στό στόμα. Πώς νά τήν άγαπήση! 
Πώς νά νοιώση στοργή γιά ένα πλάσμα πού, ήταν φανερό, τέτοιο συναίσθημα 
δέν μπορούσε νά φωληάση στή ψυχή του!

’Έπειτα κείν’ ή ζήλεια, κείν’ ή ζήλεια! Άν καμμιά γειτόνισσα, καμμιά συγγέ
νισσα περνούσε καλύτερα άπό κείνην, αν ντυνόταν καλύτερα, άν έβλεπε χαρά, 
γέλιο στό πρόσωπό της, τήν έκανε ν’ άφρίζη άπ’ τό κακό της και νά ξεσπάη 
άπάνω του. "Ολη τή δυστυχία της κι’ δλη τήν ευτυχία τών άλλων τήν άπόδιδε 
σέ μερικές ψωρολίρες πού είχαν οΐ άλλοι παραπάνω κι’ αυτοί λιγώτερες. Άν πά
σκιζε νά τήν μεταπείση, νά τήν κάνη νά σκεφτή πιό λογικά, κείνη άγρίευε πε
ρισσότερο. ’Έτσι μέ τόν καιρό άδιαφόρησε κι’ αυτός. Κι’ ή άμοιβαία άδιαφορία 
τούς έκανε σάν ξένους.

Μαζύ δουλεύαν τά κορμιά τους καί χώρια άρμένιζαν οί ψυχές τους. Μπορούσε 
νά ύπάρξη αρμονία στά έργα τους, μπορούσε νά προκύψη άγαθό άπό ένα άγώνα 
σάν έλειπε ή θαλπωρή τής συναίσθησης δτι δ άγώνας αυτός ήταν κοινός καί ίσια 
μοιρασμένοι οί καρποί του, γλυκοί ή πικροί αδιάφορο, δποιοι κι’ άν ήσαν;
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Ήταν φοβερή ή ευθύνη του, αναμφισβήτητη ή ένοχή του. Κατάστρεψε τή 
ζωή τους, τήν ευτυχία τους, ναί, ναί, τήν ευτυχία τους. Μια χειρονομία νακανε, 
ένα λόγο ναλεγε. Μά και τά δυό περίμενε έγωϊστικά άπό κείνην. Γιατί; Γιατί; 
Δέν ήταν αυτός ό άντρας; Δέν ήταν αυτός ό αρχηγός, ό οδηγός; Φοβήθηκε μήπως 
τής προσπέση, μήπως μειωθή ό έγωϊσμός του; Τί σημασία είχε τούτο σαν τό 
αποτέλεσμα θάταν ή αρμονία, ή αγάπη, ή αμοιβαία κατανόηση, ή ευτυχία τέλος 
πάντων !

Μά περίμενε αληθινά καμιά τέτοια πρωτοβουλία άπό μέρους της; Σκέφτηκε 
στ’ αλήθεια ποτές του πώς αν τοΰλεγε ένα γλυκό λόγο, άν τοΰκανε κάποια χει
ρονομία αγάπης, αν τοΰ πρόσπεφτε τέλος πάντων, δλα θά γενόντουσαν μέλι-γάλα; 
’Αμφέβαλλε. ’Όχι, ποτές του δέν τοΰ πέρασε τέτοια σκέψη. ’Όχι, δέν ήταν 
έγωϊσμός, δέν ήταν άντρίκεια περηφάνεια. Ήταν μια κτηνώδιικη άδιαφορία, μιά 
έγκληματυκή εγκατάλειψη στή ροή τών πραγμάτων.

Ήταν ένας φονηάς, ένας έγκληματίας. Φονηάς τής γυναίκας του, φονηάς 
τοΰ έαυτοΰ του».

Τόν άνθρωπο ό Κυπρολέοντας τόν βλέπει πάντα σέ σχέση πρός τό φυσικό 
καί τό κοινωνικό του περιβάλλον. Ή φύση μέ τις όμορφιές άλλά καί τις καται
γίδες της, μέ τις χαρές πού έμφυσά στήν ψυχή, άλλά καί τις δυσκολίες πού 
δημιουργεί στόν άνίσχυρο άνθρωπο, παρουσιάζεται μέσα στό έργο του Κυ- 
προλέοντα στενά συνυφασμένη μέ τή ζωή καί τά προβλήματα τών ήρώων.

Ή φύση συνδέεται αναπόσπαστα όχι μόνο μέ τή ζωή τών μεγάλων άλλά 
καί τών μικρών παιδιών. Τούς προσφέρει εύκαιρίες γιά ψυχική ικανοποίηση, 
γιά δημιουργία καί δράση. Γίνεται άφορμή γιά νά συνδεθουν μεταξύ τους τά 
μέλη τής οικογένειας, συχνά όμως αποτελεί καί τήν αιτία γιά οικογενειακές 
διχόνοιες καί τραγωδίες.

Στό άκόλουθο απόσπασμα άπό τή νουβέλλα «Ό Φευγιός» (άπό τόν τόμο 
«Ή προίκα τής Μαριάννας», έκδ. 1937, σ. 111-112), δίνεται άπλά καί απέριττα 
δ σύνδεσμος τής άγροτικής οικογένειας μέ τή γή, πού άποτελεΐ όχι μόνον 
αιτία μόχθου καί κόπου, άλλά καί πηγή ψυχαγωγίας καί χαράς:

Μά ή χαρά κ’ ή άγαλλίαση όλου τοΰ σπιτιοΰ ήταν τά μικρά δεντράκια. Πρώτη 
φορά τούς συνέβαινε νά φυτέψουν τόσα δέντρα μαζί, κ’ ή χαρά τους ήταν ή χαρά 
ή πρωτόγνωρη, ή χαρά τοΰ καινούργιου. 'Όσα περιβόλια είχε πάρει ή Χαρικλοΰ 
άπ’ τούς γονιούς της κι’ ό άντρας της άπ’ τούς δικούς του, ήσαν φυτεμένα πέρα- 
πέρα μέ δέντρα λές κατοχρονίτικα. Μ’ αύτό τό περιβόλι ήταν δημιούργημά τους, 
ήταν τό καμάρι τους, ή χαρά τους, τό «περβολοΰδι» τους. ’Έτσι τδξεραν, έτσι 
τόνόμαζαν. Καί τά δεντράκια, μέ τί στοργή πού τ’ άνάσταιναν! Σάν παιδιά τους!

Κι’ όσο μεγάλωναν τά παιδιά, τό περιβολάκι άποχτοΰσε καινούργιους φίλους, 
πιό θερμούς. Τώρα τό καθέν’ άπό δαΰτα είχε τό δεντράκι του. Ό Κώστας δ μεγα
λύτερος — 12 χρόνων — είχε μιά κερασούλα, πού άπό πέρσι πιά άρχισε νά κάνη 
καρπό. Ή Σουσάννα — 10 χρόνων — είχε μιά ροδακινιά πού άκόμα καρπό δέν 
έκανε. 'Η Άννίτσα — 7 χρόνων — είχε μιά κερασούλα. Τό Νικολί 5 χρόνων *— 
είχε κι’ αύτό μιά κερασούλα. 'Ως καί στό Λεφτερί, πούταν τριών χρονών, τοΰ 
δώσανε κι’ αύτουνοΰ μιά μικροσκοπική καρυδίτσα, βλαστημένη άπό καρύδι. Καί να 
τόβλεπες πώς τήν πότιζε, τήν πότιζε, τήν πότιζε, νά τή σκάση κάθε φορά που 
πηγαίνανε στό «περβολοΰδι», πότε γιά τσάτισμα, πότε γιά σπορά, πότε γιά μάζεμα 
λαχανικών. Καί μέ τις άναρθρες φωνοΰλες πού έβγαζε, ήθελε νά τούς δωση νά 
καταλάβουν πώς βιαζότανε νά μεγαλώση ή καρυδούλα, νά τοΰ κάνη καρύδια να 
φάη. Γι’ αύτό τήν πότιζε, τήν πότιζε, τήν πότιζε, γιά νά μεγαλώση γρήγορα. 
Καί δέ ζήλευε πού τά μεγαλύτερά του αδέρφια είχαν πιό μεγάλα δεντράκια άπο 
δαΰτον! Ήταν μονάχα περήφανος πού ή Φανίτσα — πούταν άκόμη στά σπάργανα

— δέν είχε κι’ αύτή τό δεντρί της. Καί πώς τήν κοροΐδευε, πώς τήν κοροΐδευε !... 
Σάν θά μεγάλωνε ή καρυδούλα κι’ έκανε καρύδια, δέ θά τής έδινε αύτηνής νά φάη!

Τά διηγήματα του Άνδρέα Γεωργιάδη Κυπρολέοντα διακρίνονται γιά 
τήν αρχιτεκτονική τους δομή καί τήν όμαλά έξελισσόμενη πλοκή τους. Με
ρικές φορές περιλαμβάνονται άσκοπες λεπτομέρειες, άπό τις όποιες τίποτε 
δέν κερδίζει τό διήγημα καί συχνά, ένώ μέ άριστοτεχνική δεξιοτεχνία περι
γράφει τά γεγονότα πού διαγράφουν τόν χαρακτήρα τών ήρώων ή τήν άτμό- 
σφαιρα μιας κοινωνικής καταστάσεως, προσθέτει στό τέλος καί μιά συνο
πτική κρίση, πού θάταν καλύτερα άν άφηνε τόν άναγνώστη νά τή συμπεράνη.

Παρ’ δλον τούτο δμως ή προσοχή του άναγνώστη κρατείται άπό τήν 
άρχή ώς τό τέλος έντονη καί άδιάπτωτη. Τό ένδιαφέρον του συνεχώς άνα- 
νεώνεται μέ τήν περιγραφή νέων επεισοδίων ή μέ τήν παρουσίαση μιας και
νούργιας πτυχής άπό τόν ψυχικό κόσμο τών ήρώων του. Γι’ αύτό καί δικαιο
λογημένα οί κρίσεις τών ειδικών, τόσο στήν Κύπρο όσο καί στήν ’Αθήνα, 
ύπήρξαν πολύ εύνοϊκές γιά τό έργο του κ. Κυπρολέοντα.

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ

Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

ΠΙΚΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ή πίκρα δταν ύπάρχη δένεται στό μάγουλο, 
γλυστράει άπό τή μύτη καί πέφτει στό μικρό 
πηγάδι πού τή δέχεται σάν ξένο σώμα. 
"Υστερα κατεβαίνει τή σκοτεινή στοά, 
έρποντας κάποτε, μά τή φλογίζει έλπίδα 
νά βρή τήν καρδιά, νά ξαποστάση έκεί. 
Στό δρόμο συναντά καβούρια τών λιμνών 
καί λίγο φώς πού ξέφυγε του ήλιου. 
Πιάνει κουβέντα μέ τά κύτταρα, 
πάνω στις άπολήξεις σκαρφαλώνει, 
άκούει τό ρόχθο του πελάου καί τρέμει. 
Καθώς τό λένε οί ναυτικοί, μπορεί 
ποτέ ή πίκρα νά μή δη στεριά.

1969 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
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ΧΡ. ΚΑΚΟΠΑΝΝΗ

Α. ΠΕΡΝΑΡΗ
ΕΠΙΔΙΩΞΗ I

Μαζί ξεκινήσαμε μέσ’ τό τραχύ μονοπάτι τής ζωής 
καί τά πόδια μας γίναν ολοκόκκινα άπό αίμα 
κι’ οί πληγές μας γίνανε βούλλες 
σφραγίδες που μαρτυρούσανε τούς πόθους καί τούς κόπους μας: 
κι’ οί ψυχές μας γίνανε κάστρα!
Τις κάναμε άλώνι πού πάλεε μέσα τό δίκιο καί τ’ άδικο 
ώσπου μιά μέρα 
άπ’ τό πάλεμα τούτο γεννήθηκε τ’ όμορφο.
Τούτο δέν ήτανε δημιούργημα τής σάρκας μας, 
ήτανε τής ζωής ή συνέχεια, 
ή άγάπη πού κρύβαμε βαθειά στις ψυχές μας 
απόθεμα τ’ ανθρώπου του δύστυχου 
πού πόναε γιά τήν ομορφιά πού χάθηκε. 
Τό γέννημα τούτο ξανάφερε τήν ομορφιά 
πού χάσαμε στό δρομοπάτι τ’ άτέλειωτο 
στήν άναζήτηση τ’ άγνωστου, τ’ όμορφου, 
πού φτιάξαμε τότε στήν πρώτη ζωή μας 
καί κόντευε όλότελα νά μάς φύγη.
Τώρα νάτο τ’ όμορφο. ’Ομορφαίνει τό σπίτι μας 
λάμπει μέσ’ τις ψυχές μας 
καί τ’ όνειρο πουχαμε γίνηκε φως 
στό σκληρό μονοπάτι 
κι’ οί πληγές μας γιατρεύτηκαν 
κι οί ψυχές ήσυχάσαν.

ΕΠΙΔΙΩΞΗ II
Ν’ άγωνίζεσαι πρέπει ολοήμερα 
νυχτοήμερα, αιώνια.
—Ό άγώνας, ό σύντροφος πρέπει νά στέκεται
τ’ άνθρώπου πού θέλει 
πού πρέπει νά ζή καί νά νοιώθη. 
’Άν ξαστοχήσης καί πεις πώς κουράστηκες 
πάψε τότε νά λες πώς ζής, πώς υπάρχεις. 
Ό άγώνας σου πρέπει νάναι άσταμάτητος 
ή πορεία σου πάντα άνηφόρα, 
κι’ ό κατήφορος νάναι, πρέπει, ξεκίνημα 
γιά τ’ άνήφορο πάλι τ’ άτέλειωτο. 
Συντροφιά μή ζητάς μες τό διάβα σου, 
δέ θά βρής! Κι’ άν πιστέψης πώς κάποιος στό πλάϊ σου 
σέρνεται συνοδοιπόρος περπατητής 
γιά τ’ άπιαστο,
γελάστηκες, προδόθηκες
θά σ’ άφήση μονάχα σά δει πώς τό φτάσιμο 
θάναι δύσκολο, χίμαιρα, άφταστο.
Έσύ συνέχισε. Μή σταθής" ’Ανέβα, προχώρα 
θά φτάσης μιά μέρα μονάχος σου στ’ άγνωστο 
τ’ άσύλληπτο, τ’ άπειρο, άν ύπάρχη, 
γιά νά γίνης ένα μαζί του.

ΧΡ. ΚΑΚΟΓ1ΑΝΝΗΣ

ΔΩΔΕΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Στό φίλο Δ. Πουλάκο εγκάρδια.

ΠΝΙΓΕΤΑΙ Η ΝΙΟΤΗ

Λυώνει τό ρολόϊ στό κομοδίνο
καί κυλάν οί ώρες στό χαλί'
τις πατάμε καί περνούμε.
Φυλλορροεί τό ήμερολόγιο στον τοίχο 
καί πετουν οί μέρες καί οί μήνες' 
μάς άγγίζουνε — φτερά πού άγεροπάνε 
καί διαβαίνουνε χωρίς νά μάς νοιαστούν. — 
Κι ώς πολεμάν τά χρόνια νά κλωστούν 
κι ώς τύραννόν οί έγνοιες τή ψυχή καί οί χαρές — οί πιό μεγάλες συφορές — 
τό χελιδόνι ξυλιάζει μές στο χιόνι, 
πνίγεται ή νιότη στών μαλιών τήν άσημένια σκόνη.

ΤΟ ΘΑΥΜΑΖΩ
θλιβερό ποτάμι τό τσούρμο τών μεταλλωρύχων 
ξεχύνεται άπ’ τή μαύρη καταβόθρα.
Καταπίνει τις σκέψεις του
καί ξερνά μοιρολατρικά τή ζωή άπ’ τά συλικοπαθιασμένα του πλεμόνια. 
Βαρύ τό χέρι του χειμώνα μπατσίζει τά παλληκάρια 
βάφοντας χρυσορόδινα τά μάγουλά τους.
Κάποιο τρεκλίζει στήν προσπάθειά του νά μή πατήση ένα άγριολούλουδο. 
Τό θαυμάζω πού κατώρθωσε νά συγκρατήση λίγη καρδιά στά στήθια του.

ΠΕΦΤΑΣΤΕΡΙΑ
"Ενα μολυβένιο χέρι μου σφίγγει τή ψυχή*
μιά σιδερένια άρπάγη μού τραβάει τήν καρδιά νά μού τή ξερριζώση, 
ή σκέψη, ό τύραννος τών αιώνων.
Ούτε είμαι, ούτε είσαι, ούτε ύπάρξαμε, ούτε θά ύπάρξουμε.
Έγώ πού μολογάω τόν πόνο μου στή λύρα, 
έσύ πού παίζεις μέ τό στίχο, 
αύτός πού άσελγεί πάνω στήν Ποίηση, 
όλοι πεφταστέρια, ώ Ζωή, τής παντοδυναμίας σου.

ΟΙ ΣΤΑΓΟΝΕΣ
Τό κρασί πού πέφτει άπ’ τήν κάνουλα σταγόνα - σταγόνα 
σπάζει τήν έχθρική σιωπή πού τρέφει τό μίσος.
Κυτώ τις ματιές όλωνών στή ξαναμμένη ταβέρνα.
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Καθεμιά λες καί προσπαθεί νά ξεγυμνώση τον αντίπαλο 
ώς στά τρίσβαθα τής ψυχής που κοχλάζει.
Κ’ οί σταγόνες έξακολουθούν νά πέφτουν 
σοφές μέσα στήν αναισθησία καί τήν άγνοιά τους. 
‘Ένας αρχίζει νά χτυπά τό χρόνο μέ τά δάχτυλα στό τραπέζι 
καί κάνει τά ζάρια ν’ αναπηδήσουν άπομοναχά τους.
Τ’ άρπάζει ό άλλος καί ξαναρχίζει νά ρίχνη 
κ’ οί αποδέλοιποι τόν ακολουθούν.
Λίγες σταγόνες κρασιού διάλυσαν τήν έχθρα.

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τί πειρασμός αύτά τά ώραία χρώματα 
πού παίρνουν οί φυλλωσιές τό φθινόπωρο ! 
Αύτά ξαίρουν, Θεέ μου, τά μυστικά σου 
καί δέ ναρκισσεύονται γιά τή μαγεία τους 
που δέν είναι δικό τους επίτευγμα.
Μά οί άνθρωποι; Οί άνθρωποι κομπάζουν γιά τό χρώμα του προσώπου τους 
καί γιά τό χρώμα του λόγου τους, 
άναρριχημένοι στήν εύσπλαχνία σου σάν περικοκλάδες 
κι δταν ό θάνατος τους αποχρωμάτιση
οί ζωντανοί τούς θρηνούν, άντί νά συνετισθούν και νά θρηνήσουν τόν έαυτό τους.

ΑΞΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Οί εύγενικές τής νιότης μου φιλοδοξίες 
σπασμένος αυλός.
Ή άντίληψη τής ζωής πού πήρα άπ’ τό σπίτι μου, 
άπ’ τόν πατέρα καί τή μάνα μου, 
ραγισμένες νότες.
Γώρα στ’ αύτιά μου τραγουδούν οί τάφοι’ 
τώρα δέν ύπάρχει πιά ανατολή’ , ,
κι δμως τώρα νοιώθω τήν πληρότητα, άς είμαι άδειος άπό φιλοδοξίες. 
Μέσα στή χαριτωμένη θέα τής φλέγόμενης δύσης 
ή ψυχή μου παίρνει χρώμα, 
τό κορμί μου φτερώνει, 
τή σκέψη μου άπαλύνει ούράνιο φώς.
Μέσα σ’ ένα πλαίσιο όμορφιάς 
φτάνουνε στ’ αύτιά μου απόκοσμες μελωδίες, 
κι άπλώνοντας τά χέρια συλλαμβάνω τήν αιωνιότητα. 
Νά ένας θάνατος άξιος γιά ποιητή.

ΓΙΑΤΙ;

’Αγωνιζόμαστε ένάντια στό θάνατο, 
προσπαθούμε ν’ άντισταθούμε στήν κλήση του, 
ν’ άπομακρύνουμε τουλάχιστο τόν έρχομό του. 
Γιατί;
Γιά νά νοιώσουμε πιότερους χειμώνες, 
πιότερη ομίχλη καί κρύο.
Γιά νά γευτούμε πιότερη πικρία, 
νά χτυπηθούμε άπό πιό πολλούς ανέμους,

νά θρηνήση περισσότερο τή μοίρα μας ή όργή τού κυμάτου 
Γιατί;
Γιατί νά θάψουμε περισσότερες ’Ανοίξεις 
χωρίς έλπίδα νά τις άναστήσουμε;

ΤΟ ΘΑΜΑ

Χιλιάδες μελωδικές φωνίτσες βγαίνουν άπ’ τό μνημείο τών ήρώων 
όταν ή φαντασία λύση τό λουρί τής σκέψης μας.
’Αντηχούν τότε μουσικές Σειρήνων γιά μιάν αγάπη ύπερκόσμια 
καί γινόμαστε Όδυσσείς ριγμένοι στήν αναζήτησή της, 
άγνοώντας τόν άσύνειδο φόβο τών άμυήτων.
Ανθιση πρωτόφαντη μέσα στό χειμασμό τών πόθων καί τών ονείρων 

τρυπά τις καρδιές μέ τις εύωδιές τών άνθών τής θυσίας, 
πού δέν είναι τόλμη τού κόσμου τούτου σπρωγμένη άπ’ τήν έπίδειξη, 
δέν είναι μίμηση, 
δέν είναι άσαρκος κι αναίμακτος παθιασμός.
Είναι ή ίδια ή Ζωή πού θερμαίνει τό θάμα στις άρτηρίες μας.

ΑΠΟ ΠΟΥ;

Μάς άρνήθηκαν δλοι’
άρνηθήκαμε κ’ έμείς τόν ούρανό 
καί λατρέψαμε τήν καταστροφή’ 
ποιά έλπίδα άπομένει γιά τήν καρδιά, 
πού κραυγάζει μέσα στό φόβο, τήν άγωνία καί τό λήθαργο; 
Ποιά ή άσφάλεια γιά τόν απογοητευμένο ειρηνόφιλο, 
πού παγιδεύτηκε μέσα στά ποικίλα συστήματα διακυβέρνησης 
κ’ έδωκε πίστη στις έπαγγελίες;
Ζούμε πλαγγόνες χωρίς βούληση’ 
μάς πιέζουν μονάχα ενα έλατήριο 
κ’ έπαναλαβαίνουμε άσκοπα τή φαντασίωση περί έλευθερίας τής σκέψης καί 

[του λόγου.
Άπορρίψαμε τόν ούρανό· 
άπορρίψαμε τήν άμυνά μας’ 
άπό πού θάρθη πιά ή φωνή τής εύδοκίας, 
πού όμοθυμαδόν ώρυόμαστε όλοι πώς αναμένουμε;

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ

Εύθραυστη αιθρία τού Γενάρη ή ευτυχία μου.
'Ένα συννεφάκι μπορεί κάθε στιγμή νά τήν κοροϊδέψη, 
ένα ανεπαίσθητο άεροφύσημα νά τή θρυμματίση.
Γιαυτό, δέν τή λογαριάζω.
Προτιμώ νά συνεχίζω τό δρόμο μου,
νά πατώ τά τρυφερά κοτσάνια τών λουλουδιών, 
νά μέ πατάνε οί μπότες τών έπιτήδειων, 
νά σκύβω καί νά περνώ ένας άγνωστος 
πού κανένας δέν τον προσέχει.
Εύθραυστη αιθρία τού Γενάρη είν’ ή ζωή μου.
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ΑΠΩΛΕΙΑ

’Αποθεώνουμε τήν πλήξη καί τήν ανία μας 
ξαπλωμένοι στις αναπαυτικές πολτρόνες 
του παραλιακού ξενοδοχείου τής Φαμαγούστας. 
Πότε - πότε μάς ξαφνιάζει 
ένας έρωτικός παφλασμός
κ’ υστέρα κλείνουμε τά βλέφαρα σ’ έξουθενωτικό αποκάρωμα,
Ό ’Άδραστος καραδοκεί
νά ζητήσουμε τή βοήθειά του γιά τήν άλωση τής Θήβας, 
μά ή ένδοξη πολιτεία είναι χαμένη οριστικά πιά γιά μάς, 
πιότερο χαμένη παρ’ όσο γιά τόν τυφλό κι άποδιωγμένο Οίδίποδα.

ΦΡΙΧΤΟ

Σάλπαραν τά καράβια γιά τήν άκτή τής όδύνης.
Άμφιταλαντεύτηκαν αρκετά, καρκινοβατήσανε γιά καιρό, 
μά πήρανε τή «γενναία» άπόφαση.
Χωρίς πυξίδα, χωρίς νά κυτάξουνε μιά φορά τόν πολικό, 
χωρίς νά προσορμιστούνε σέ μάταιες έλπίδες διαφυγής, 
κινούνται μέ τις βροντές, μέ τις θύελλες καί μέ τις μπουνάτσες, 
κάνοντας ένα σωρό άνόητες βυθοσκοπήσεις, 
δίχως νά τόχουν σκοπό νά βουλιάξουν πριν φτάσουνε στήν Άκτή τής Όδύνης. 
Ό προορισμός τους δέ χρειάζεται κατεύθυνση.
"Οποιο δρόμο πάρουν, εκεί θά τούς βγάλη.
Δέ νοιάζονται μήτε γιά φάρους καί σημαδούρες, 
γιατί γράψανε τό πεπρωμένο τους άπ’ τή στιγμή πού άρχισαν νά χτίζουνται 

[τά σκαριά.
Ή καρδιά πολύχρωμος άέρας άν τήν άκούη τό πουλί, 
πολύφωτο νερό άν τή χαίρεται ή χλόη, 
πολύηχο φως άν τό θήλυ μετατρέπη σέ φρικίαση τή θέα της. 
Μά πάντα, ίδιο ποτήρι μέ διαφορετικό άντίλαλο, μέ διαφορετική άντανάκλαση 
τό μισόγιομο, τό όλόγιομο, τό άδειο.
Τί φριχτό, νά σαλπάρουν τά καράβια γιά τήν Άκτή τής Όδύνης, 
ένώ δέν ύπάρχει τό παραμικρό συννεφάκι στόν ούρανό, 
νά ραγίζουνε τά ποτήρια σέ μύριες διαθλάσεις ήχου, σέ μύριους παρατονισμούς 

[φωτός !
Νά φτιάχνουνται γιά τή χαρά καί νά κερνούν άπαισιοδοξία, 
νά προορίζουνται γιά τήν ήδονή καί νά προσφέρουν όδύνη. 
Πάθη καί φιλοδοξίες σκοτώνουν τήν ποίηση καί τόν έρωτα, 
ένώ ίσως αύριο δέ θά ζοΰμε.
Τό πλήρωμα τών καραβιών δέ νοιάζεται ν’ άνακόψη τόν πλούν πρός τήν 

[Άκτή τής Όδύνης.
Αδερφέ άνθρωπε, λύσε τ’ άλμπουρα, σπάσε σύρριζα τά κατάρτια. 
Κι άν τσακιστούν τά καράβια, 
τράβηξε, καί κολυμπώντας άκόμα, πρός τήν Κολχίδα.

Α. ΠΕΡΝΑΡΗΣ

ΚΤΡΙΑΚΟΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ — ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
'Τπάρχουν έργα τέχνης πού περιμένουν πολύν καιρό ώσπου 

νά γίνουνε νοητά’ αυτό συμβαίνει γιατί τά έργα αυτά δίνουν 
Απαντήσεις σέ ερωτήματα πού δέν έχουν ακόμα τεθή.

OSCAR WILDE

Ό άνατόμος Γρηγόρης Αναστασίου Βενάρδου είχε κουραστή νά κοιτά 
τόν ούρανό. Γιά χρόνια, λένε οί παππούδες μας, έστηνε τό μεγαλύτερο στόν 
κόσμο ιδιωτικό ραδιοτηλεσκόπιο καί μελετούσε τά κείμενα τών άστέρων πα
ράλληλα μέ τή βαθύτατη άνατομική του άπασχόληση. Άπό τά τέσσερα βιβλία 
πού έγραψε μέ θέμα «Μεθοδολογικά! άπόψεις έπί τινων άντικοσμικών άκτίνων 
τής άκραίας έξοικειώσεως ώς καί άλλαι συναφείς παρατηρήσεις», μόνο ένα 
διασώζεται, καί αύτό σέ άθλια κατάσταση, έξαιτίας τής κοσμικής άκτινοβολίας 
τού πλανήτη Πέντο.

Βρισκόμαστε, γιά νά πούμε τήν αλήθεια, στά 1213 μ.Χ. στήν κοιλάδα τού 
ποταμού Καλιού, πού σχηματίζει λίμνες έδώ κι έκεϊ, εύεργετικές στή γεωργία 
καί τή κτηνοτροφία. 'Η περιοχή παράγει κουκιά, φασόλια, πορτοκάλια, λεμόνια, 
άπίδια, δαμάσκηνα, έλιές, βερύκοκα, λινάρι, κριθάρι καί άλλα παρόμοια.

Τό ανατομείο - άστεροσκοπείο τού Γρηγόρη Βενάρδου βρίσκεται στήν άντί- 
περα όχθη τού ποταμού, στά δεξιά τού πλανήτη Πέντο, άρκετά μακριά άπό τόν 
ύπόλοιπο κορμό τής Εύρώπης, μακριά άπό τις ύπερπόντιες κτήσεις τής παρά
δοξης χώρας Στενεού, άκόμα πιό μακριά άπό τόν ήλιο, πού κάθε μέρα μετρά 
τή ζωή μας. Σκοτεινό καί θανάσιμο τό σπίτι τοΰ άνατόμου, υπάρχει άκόμα, 
σύμφωνα μέ μιά παράδοση πού άνευρίσκεται στόν κώδικα Frontiphanus 507, 
στό σημερινό πάρκιν πλέης διαστημοπλοίων τού Βρέστον, στή γωνία μεταξύ 
Δημοκρίτου καί Φενελόν, σάν μικρό έξόγκωμα τριγυρισμένο μέ ήλεκτρομαγνη- 
τικό πολτό.

Στό εργαστήρι του ό Βενάρδος έλλοχεύει κάθε νύχτα, τήν ώρα πού σω
παίνουν τά πουλιά καί νυχτοπεταλούδες πλημμυρίζουν τό ραδιοτηλεσκόπιό 
του’ τό σύνταξε μέ κόπο έβδομήντα πέντε όλόκληρων χρόνων. Φυσικά ό Βε
νάρδος είναι 97 χρονών, άν όμως προσθέσετε καί δυο τρία πού κρύβει ό ίδιος, 
θά τά ’χη τά έκατό χρονάκια του ό γέρος. Άπό δώδεκα χρονώ, όταν, όπως 
λέει μιά παλιά παροιμία, «κατάλαβε τούς όρους πού ήταν βαλμένοι πριν άπ’ 
τ’ άνακάτωμα» καί είδε τό μέλλον άδρό, καθαρό, βάλθηκε νά μελετά τούς 
νόμους τής όπτικής καί νά φτειάνη τό τηλεσκόπιο πού άναφέραμε.

Ή μέθοδό του είναι στή βάση της πολύ άπλή’ προχωρούσε στήνοντας διά
φορα στρώματα. ’Έφτειανε κάτι στήν άρχή καί στή συνέχεια πρόσθετε ένα 
άλλο κομμάτι. Τό άποτέλεσμα, άν άποτύχαινε — κατά κανόνα άποτύχαινε — 
δέν τό καταργούσε. Συμπλήρωνε πάνω στό παλιό καί, μέ καινούριους συν
δυασμούς, έφτανε σέ μιά συγκέντρωση στοιχείων, πού ξεκινούσαν άπό τό 
φυσικό κόσμο (χάρη στά φυσικά ύλικά τους) καί καταλήγανε σ’ ένα πνευ
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ματικό κατασκεύασμα. «’Αποτυχία πλήν ένα» όνόμαζε ό Βενάρδος το σπου
δαίο ραδιοτηλεσκόπιό του, πού χάθηκε μιά για πάντα κατά τήν τελευταία 
έπίσκεψη του λαμπροφόρου δίσκου.

Μέ τήν περίπτωση αυτή θ’ άσχοληθούμε τώρα, πού αποτελεί έξάλλου τό 
κύριο σώμα τής μικρής μας μελέτης.

’Ήτανε βράδυ τής 24ης Δεκεμβρίου του έτους 1213 καί ό Βενάρδος έψαχνε 
ακόμα νά βρή στά σπλάχνα του χυμένου ζώου τό μυστικό πού θά τόν έδενε 
μέ τό μακρινό αστέρι πού όνόμαζε «Συνοπτικόν».

«Αύτή ή ρουψιάνα τών άστρων», είπε γιά τόν ουρανό, «μοιάζει μέ τό Διά
βολο, πού βάζει παντού τό ποδάρι του κι ένδιαφέρεται νά μου τά φέρη στραβά».

’Ασυναίσθητα άκουε τό ποτάμι νά τρέχη. ’Έστεκε άφηρημένος καί ξαφνικά 
φανερώθηκε αύτό πού ζητούσε — τό πέτυχε σέ ώρα σχεδόν φανταστικής τόσο 
ήταν έξω χώρου καί χρόνου καί ταυτόχρονα μέσα στό χρόνο καί τό χώρο πού 
ξέρουμε. ’Έτρεξε στό τηλεσκόπιό του, «σέλλωσε τό άλογό του» (φράση δική 
του, πού σημαίνει: ετοίμασε τό τηλεσκόπιο στή σωστή κλίση καί θέση) καί 
είδε τόν ήλιο μέ όλα τ’ αστέρια του, τις βάκχες νά χορεύουν, τόν Οίδίποδα 
καί τόν ’Ίκαρο, τήν Κίνα, τήν ’Αφρική καί τήν ’Αμερική, κομμάτι μέ κομμάτι, 
είδε τήν Κύπρο τή θαλασσινή καί τά Ουράλια όρη, τό βυθό του ’Ατλαντικού, 
τούς θολωτούς τάφους τών Μυκηνών, Τίρυνθος, Όρχομενου, Αλασίας, καθετί 
πού επιθυμούσε νά ιδή στή στιγμή απάνω — τόν "Ατλαντα μέ τό βαρύ φορτίο 
του, τόν Ηρακλή μέ τά βέλη του, τόν "Ομηρο πλούσιο καί μεσόκοπο, τή 
λύκαινα τής Ρώμης, τόν Λουκή Λάρα, τή Μεγάλη ’Άρκτο. Εξάτμιση, φλόγα, 
πνεύμα φοβερό καθόταν έκεί καί τον περίμενε.

«Βενάρδο», τού είπε, «άσε τό κιβώτιο μέ τις ταχύτητες τού τηλεσκοπίου 
σου. ’Ίσιωσε τό κορμί σου, καημένε γεροντάκο. Άκούς ποιά έντολή σου δίνω 
τ ώ ρ α;»

Εκείνος έμεινε νά παρατηρή τήν όλόχρονη διάρκεια τής απίστευτης πνοής 
τού καθαρού ύδατος, τήν ανισομερή διάκεινση (;) τής χαϊσπαλίνης. Ενοιωσε 
μιά ροπή νά τόν τραβά, σχεδόν τό κεφάλι μου άγγιζε τόν ούρανό. Είχε φτάσει 
ή στιγμή πού κι ή αγάπη άκόμα καταντούσε δημόσιος κίνδυνος.

Τότε ήταν πού έφτασε τό βούισμα τού πλανητικού δίσκου. Κατέβηκαν όχτώ 
άνθρωπάκια καί ό τόπος έλαμψε άπό τή σιωπηλή στολή τους. 'Ό,τι ήτανε 
μόχθος μέσα στήν κάμαρη καί καλάθια μέ τρόφιμα εξαφανίστηκε. Εμεινε 
δμως στή θέση του τό σημάδι τής άλλοτινής παρουσίας, τό κοινώς λεγόμενο 
«άποτύπωμα».

Πέρασαν χρόνια σέ μιά στιγμή. Αιώνες φωτός σέ μιά σταγόνα ύδατος. 
Ό Βενάρδος, ή διόγκωση, τό σπίτι, τά αγάλματα.. . Τό κομμένο ζώο, ή σκλάβα 
πεταλούδα, τό τηλεσκόπιο πού γίνηκε ύδράργυρος καί ύστερα διαλύθηκε 
στόν αέρα.

’Ανθρωπάκια χορεύανε, άνθρωπάκια μετρήθηκαν συναμεταξύ τους, άνοί- 
χτηκαν χιλιάδες όπές στόν αέρα, σχήματα διάφορα πού μεταβάλλονταν.

Ό Βενάρδος τά εΐδε δλα αύτά, χαμογέλασε, πήρε τό ραβδί του καί χάθηκε.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΦΡ. Π. ΒΡΑΧΑ

0 ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ 1955
(όμιλία*)

Ή ιστορία τής Πρωταπριλιάς τού 1955 δουλεύοντας αδιάκοπα τό στοχασμό 
μιλάει ήδη μέσα στίς καρδιές καί τις νοσταλγίες μέ τή γοητεία τού πιό ύπο- 
βλητικοΰ θρύλου — κι’ άς δέν έχουν περάσει άπό τότε παρά έλάχιστα χρόνια 
κι’ άς ζουμε άκόμα τις προεκτάσεις τών γεγονότων της σάν καθημερινά βιώ
ματα τών συνεχιζόμενων αβέβαιων καί κρίσιμων Κυπριακών καιρών... Τόσο 
ήταν τό θαμβός καί ή έξαρσή της. . . Τόση ή άρετή καί ή τόλμη πού τήν άνά- 
στησαν καί τήν ξεδίπλωσαν σέ γεγονός παγκόσμιου ένδιαφέροντος καί σημα
σίας ...

Πράγματι, δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη γιά τούς πολλούς ύπόθεση έκεϊνο 
τό ξεσήκώμα τού ξεχασμένου γιά αιώνες άπό τούς ισχυρούς λαού μας, πού, 
στή σκληρή ώρα τής ξεχειλισμένης όργής του, ώρθωσε γιγάντιο τό άνάστημα 
καί τό πείσμα του κατάντικρυ στήν Αύτοκρατορία πού τόν συνέθλιβε καί στά 
συνασπισμένα διεθνή πολιτικά συμφέροντα πού τόν έπνιγαν γιά νά πάρη πίσω 
τήν τιμή καί τήν άξιοπρέπειά του καί γιά νά ξεπληρώση τό χρέος του, μέ τή 
θυσία του καί τή διεκδίκηση τής δικαίωσής του, έναντι τών πεπερωμένων τού 
Γένους.

Οί έμποροι τών έθνών κατασυκοφάντησαν τόν Κυπριακό ’Αγώνα σάν έγκλη- 
ματικη τυχοδιωκτική περιπέτεια, άλλοι τόν είπαν τρέλλα καί μερικοί τόν σάρ
κασαν σάν άκαιρο κι’ έπικίνδυνο ρομαντισμό’ δμως, δσοι ήξεραν άπό Ιστορία 
αμέσως άναγνώρισαν στό ξέσπασυα τού 55 τό πραγματικό του νόημα’ δηλαδή, 
τή φυσική συνέχιση τού παμπάλαιου παραμυθιού πού ύφαίνει ό έλλην, άπό τής 
αύγής τού βίου του, μέ τήν ψυχή του — παίζοντας μέ τό θάνατο καί μέ τόν 
αθεράπευτο έρωτά του γιά τή Λευτεριά. .. Γι’ αύτό κΓ άπό τήν πρώτη στιγμή 
διαπίστωσαν, αύτοί πού ένιωθαν καί σέβονταν τήν Ιστορία, πώς δέν ήταν 
ψέμα η αστείο τό πρωταπριλιάτικο έγερτήριο τών Ελλήνων τής Κύπρου, καί 
πώς οί αναπάντεχες μεσονύχτιες όμοβροντίες πού τό έγκαινίασαν, άνοιγαν 
μιαν αποφασιστική πορεία αίματος πού τίποτα δέ μπορούσε νά τή σταματήση 
καί πού μ’ έπιμονή καί συνέπεια θ’ ανέβαζε στίς κατακτήσεις πού γιά αιώνες 
σημάδευαν μέ^ τό βουβό πόνο τους καί τά όνειρά τους οί γενεές πού μάς κλη
ροδότησαν, μέ τό' έπος τής αντοχής τους, τό προνόμιο καί τήν εύθύνη τής 
ελληνικότητας καί τής ανθρωπιάς καί πού συγχρόνως θά χειραγωγούσε τόν 
’Ανθρωπο μέσ’ άπό τή δουλεία τού άποικισμού προς τό φώς...

« Αλλωστε,~είναι καμιά ελληνική πράξη λεβεντιάς μέσα στό χρόνο πού νά 
μήν ύπηρξε θρύλος καί νά μή στάθηκε χαρά (συχνά πικρή χαρά) γιά τό έθνος 
καί προσφορά γιά τόν κόσμο; Μέ τά ήρωικά χρόνια ό Ελληνισμός κατοχύρωσε 
τήν ύπαρξή του καί δίδαξε τό μάθημα τής τιμής καί τής άρετής’ μέ τά Μηδικά 
άποθέωσε τή δημιουργική του ποιότητα κΓ έσωσε, σέ μιά καίρια στιγμή, τόν 
Ανθρωπο άπό τη βία’ μέ τό Μεγαλέξανδρο πλάτυνε ώς τά πέρατα τού κόσμου 

τούς όρίζοντές του κΓ αφύπνισε τούς λαούς στό φώς’ μέ τήν πτώση τού Παλαιο- 
λόγου ξανακέρδισε τή συνείδησή του κΓ άναγέννησε τήν Εύρώπη’ μέ τό μεγάλο 
* Στόν έορτασμό τοϋ ΕΠΟΚ τής 29 Μαρτίου 1969.
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Είκοσιένα άναθεμέλιωσε τή ζωή του σέ καινούργια πολυδύναμη πραγματι
κότητα καί καθαγίασε τό δίκαιο τών εθνοτήτων μέ τό Σαράντα επιβεβαίωσε 
τήν ύπαρξη καί τήν παρουσία του κι’ έδωσε νόημα στήν άρνηση τής κάθε σκλα
βιάς· μέ τό 55 καταξίωσε ένα καινούργιο αναβαθμό καί σφράγισε τον τάφο 
του άποικισμού' καί μέ τή σημερινή Κυπριακή άντίσταση τεντώνει τήν ψυχή 
του πάνω άπό τή δύσκολη μοίρα του καί γράψει τή δόξα τού άνυπόταχτου 
ανθρωπισμού.

Τή δύσκολη μοίρα του. . . Είμαστε άπό τά λίγα έθνη, παρά τά άμέτρητα 
χρόνια τής ιστορίας μας καί τούς άνειρήνευτους πρωτοποριακούς έθνικούς 
άγώνες μας, πού δέν πετύχαμε άκόμα νά άκεραιωθούμε σάν λαός καί ν’ άπο- 
δεσμεύσωμε τις έγνοιες καί τις δυνάμεις μας άπό τό άγχος τών άνεκπλήρωτων 
πεπρωμένων κι’ άπό τήν πάλη γιά τήν άμυνα καί τήν όλο κληρωμένη άπολύ- 
τρωσή μας. Καί δέν άρκεΐ πού εξακολουθούμε νά πληρώνωμε τά άνασταλτικά 
κατάλοιπα τής 400χρονης Τουρκοκρατίας' έχομε ν’ άντιμετωπίσωμε, ξέχωρ’ άπό 
τόσους άλλους φανερούς καί κρυφούς κινδύνους, καί τήν άναβίωση τής άσια- 
τικής έπιβουλής πού κάτω άπό τά μάτια τών πολιτισμένων άπλώνει καί πάλιν 
τήν άπόχη της γιά νά παγιδεύση τό νησί μας καί νά διασπάση ή νά ύπονομεύση 
τό νεώτερο έθνικό μας βίο.

"Οπως κι’ άν θελήση κανείς ν’ άντικρύση τά σημερινά ελληνικά πράγματα 
δέ μπορεί παρά νά παραδεχτή πώς αύτό πού έπιτελείται στις μέρες μας, μέ 
τό σπαθί ή τήν πολιτική, μ’ έπίκεντρο τήν Κύπρο δέν είναι παρά ή δραματική 
συνέχεια τής πορείας πού ξεκίνησεν, έδώ κι’ ένάμισυ σχεδόν αιώνα, τό Είκο- 
σιένα. Τό Είκοσιένα καί τό συνεχιζόμενο Κυπριακό 55, οί δυο κυριαρχικώτεροι 
θρύλοι τής νεώτερης Ιστορίας μας, είναι συνταιριασμένοι άξεχώριστα. Γιατί 
χωρίς τό σάλπισμα τής Λαύρας δέν θάχε νόημα καί δέν θά μπορούσε νά 
ύπάρξη τό 55. Καί δίχως τό 55 θά παραμέναμεν οί καταφρονεμένοι οφειλέτες 
τής έπιταγής τού Γένους. Συνεπώς μιλώντας γιά τό 55 μιλάμε καί γιά τό 21 
— άφού τό ένα προϋποθέτει καί έπεκτείνει τό άλλο. "Οπως, άλλωστε, κι’ ό κάθε 
σταθμός τής ιστορίας μας συμπυκνώνει μέσα του καί μεταλαμπαδεύει, είτε μέ 
τή συνειδητή αύτογνωσία τών ταγών τού έθνους είτε μέ τήν άπλή διαίσθηση 
τής άρχοντικής ψυχής τού λαού, όλόκληρη τήν προγενέστερη άρετή τής Φυλής. 
Φτάνει νά συμβουλευτή κανείς τόν Μακρυγιάννη γιά νά καταλάβη τό πώς 
δένονται άνάμεσά τους αύτοί οί άτσάλινοι κρίκοι τής άτελεύτητης άλυσίδας 
πού σμίγουν καί ξετυλίγουν τούς έλληνικούς αιώνες. Ή πυρά τού φιλότιμου 
πού άδελφώνει τούς γενναίους μέ τούς γενναίους πάνω άπό τά γυρίσματα 
τών χρόνων καί τών καιρών είναι ή πεμπτουσία πού κινεί άσταμάτητα τό μέγα 
όλυμπιακό άγώνισμα τής Ελληνικής Λευτεριάς. Ό Αύξεντάου ήταν συγχρόνως 
καί Διάκος καί ’Ακρίτας καί Λεωνίδας κι’ Άχιλλέας. Ό Διγενής ροβόλησε 
κατά τις βουνοπλαγιές τού Όλύμπου καί τού Πενταδακτύλου ζωσμένος τή 
ρομφαία δλων τών άκαταμάχητων πολεμάρχων τού έλληνικού παρελθόντος. Τό 
φλογισμένο ράσο τού ’Εθνάρχη άνέμισε καί ζωντάνεψε όλόκληρο τό περή
φανο μεγαλείο τής ρομιωσύνης. Κι’ ή ΕΟΚΑ μέθυσε μέ τό άθάνατο κρασί τών 
Φιλικών καί τών Κλεφτών.. .

Τί κι’ άν τό 55 δέ μπόρεσε νά δαμάση άκόμη τή σκληρή μας μοίρα; Τά 
γεγονότα δέν κρίνονται μονάχα άπό τήν έκβασή τους. Καμμιά φορά τό μήνυμά 
τους άξίζει δσο κι’ ό μεγαλύτερος θρίαμβος. Γιατί ξυπνάει τις συνειδήσεις, 
ξαναστηλώνει τις άξιες, γεμίζει τή ζωή καί προσδιορίζει άσφαλείς τούς στό
χους τής Παιδείας. Καί στήν περίπτωσή μας πηγές Παιδείας είναι — πρέπει 
νά είναι — καί τό 21 πού ύψώνεται σάν τό γενέθλιο έτος τού Νεοελληνισμού 
καί τό 55 πού ύπήρξε γιά δλους μας μιά άληθινή εύλογία θεού. Στην πρώτη 
περίπτωση οί πνευματικοί πατέρες πού έμπνεύστηκαν ή έξέφρασαν τό 21 — ό 
Φεραιος, ό Κοραής, ό Σολωμός, ό Μακρυγιάννης — μάς κληροδότησαν υπο

θήκες άξεπέραστες σάν μόνιμη πρόκληση άναμέτρησης καί ήθικής καί πνευ
ματικής άσκησης. καί στή δεύτερη, τό ξάγναντο πού ύψώσαμε, πάνω άπό τά 
ολοκαυτώματα καί τις άγχόνες, μάς έχει χαρίσει τή θεώρηση όλόκληρου τού 
χώρου τής ιστορικής μας παράδοσης κι’ ολόκληρης τής έκτασης τών πεπρω
μένων μας κι’ άκόμα ξανανειωμένες τις δυνάμεις καί τις προθέσεις καί ξανα- 
σφυρηλατημένες στό άμόνι τού χρέους τις συνειδήσεις.

"Ομως, άλίμονο, φαίνεται πώς ό θρύλος — ίσως γιατί είναι πολύ τό φώς πού 
άκτινοβολεί — συχνά ζαλίζει καί περιορίζει τραγικά τό όπτικό μας πεδίο τόσο 
πρός τό παρελθόν δσο καί πρός τήν έκταση καί τήν έσωτερικότητα τών έπι- 
βαλλόμενων βιωμάτων καί σκοπών. Γι’ αύτό, καί παραμονεύει πάντα ένας έπι- 
κίνδυνος όμφαλοσκοπισμός πού χωρίζει τούς άνθρώπους σέ προνομιούχους 
καί μή καί πάει νά θέσπιση άσφυκτικά σάν ιστορική μας άφετηρία τήν Ιην 
’Απριλίου 1955 καί νά στηρίξη άπάνω της άπαράδεκτους ιδεολογικούς αύτο- 
σχεδιασμούς πού ρευστοποιούν τις έλληνικές άξιες καί καθορίζουν ιδανικά 
ξένα πρός τή φύση καί τό ήθος τού λαού μας. Χωρίς νά λογαριάζεται πώς, 
άνεξάρτητα κι’ άπό δ,τι προηγουμένως έπισημάναμε σάν άλυσωτή ιστορική 
συνέχεια, ύπήρξε κι’ ή μακραίωνη καί πιο πρόσφατη άντίσταση καί προπασκευή 
πού στήριξε τήν ύπαρξή μας καί φλόγισε τις διεκδικήσεις πού άνάστησαν τό 
55 καί δίχως νά ύπολογίζεται πώς τυχόν άπάρνηση τών έλληνικών ευθυνών 
δέν άφήνει περιθώρια ζωής γιά τό λαό αύτό — άφού δέν θά άπομείνη τίποτα 
πού νά τού είναι ούσιαστικό έρεισμα καί πηγή έμπνοής. Κι’ έτσι, ή εύλογία 
τού Άγώνος διασπαθίζεται σέ μικροφιλοτιμίες, μικροφιλοδοξίες καί μικροχαρές 
ή καί σέ παράξενες άναζητήσεις. Μετά τό 21 δέν ήταν, φυσικά, λίγες οί τα- 
λαντεύσεις ή καί οί μικρότητες. Μά ήταν καί τά πετάγματα τών άπροσκύνητων 
συνειδήσεων πού πύρωναν γιά λογαριασμό τού λαού καί διατηρούσαν επί τόν 
μόδιον λαμπρή τή λυχνία τών ιδεών καί τού μύθου του. Οί άκαταπόνητοι ιε
ρουργοί πού λειτουργούσαν μ’ εύλάβεια καί δέος τά ιερά τού Γένους κι’ 
έθρεψαν μέ τό φώς τής άλήθειας τους τήν ψυχή του' δλοι αύτοί πού μέ τόν 
πνευματικό μόχθο τους άναζύμωσαν τήν εθνική παράδοση άφομοιώνοντας μέσα 
τους τά ξένα ρεύματα καί διαμόρφωσαν τό Νεοελληνισμό πού, παρά τή μα
ταίωση λαχταριστών όνείρων του, ύφανε άσφαλή καί έμπνέοντα τά ίόρόσημα 
τής ζωής καί τής πορείας του κι’ άποκρυστάλλωσε μεστωμένα — δσο κακοπα- 
θιασμένα άπό λογής λογής άδυναμίες — τά δεδομένα τής Παιδείας του.

Ό θρύλος τού 55 γιά νά περισωθή καί νά μάς περισώση χρειάζεται νά 
καταξιωθή σάν ήθικό καί πνευματικό γεγονός, άφού τοποθετηθή σωστά μέσα 
στήν ‘Ιστορία τού ’Έθνους καί άφού πάρη στις συνειδήσεις μας τό πραγματικό 
του νόημα. Τούτο είναι άνεξάρτητο άπό τού άν φτάσαμε ή δχι στό σκοπό τού 
Άγώνος καί δέν είναι ύπόθεση τής πολιτικής' είναι ύπόθεση τού καθενός μας 
καί προπαντός όλων δσων θέλουν νά στοχάζωνται καί νά κρατάνε ρόλο πνευ
ματικού άνθρώπου καί δασκάλου. ’Απάνω μας πέφτει τό χρέος νά μεταβάλωμε 
τήν έλληνική κι’ άνθρώπινη ποιότητα πού άστραψε μέ τις φλόγες του τό 55 
σέ τρόπο ζωής γιά νά άποκτήση ή παράδοση καί τό πεπρωμένο μας τή ζων
τάνια πού συνεχώς άνανεώνει τις ιδέες, διασφαλίζει τήν ψυχική ένότητα κι’ 
άρματώνει τή θέληση γιά τά ώραΐα καί τά μεγάλα καί τά άπιαστα.. . Σάν 
άπλώση μέσα στις ψυχές μας ζεστό τό έλληνικό φώς θά διαλυθή τό θάμπος 
τής άβεβαιότητας καί θ’ άρχίση νά λειτουργή καί πάλιν τό θαύμα. Τό «έλλη
νικό», πού είναι ή δύναμή μας, σάν τρανέψη σέ έργα Παιδείας, στοχασμού, 
αρετής καί προκοπής, θάχωμε ξανακερδίσει τόν έαυτό μας, ικανό νά έλέγχη 
τις ευθύνες του καί νά στηλώνη άγέρωχο τό άνάστημά του μπρός στούς ήρωες 
καί τούς μάρτυρες τού 55 καί τού 21, μέσα στόν άπέραντο κάμπο τού εθνικού 
χρέους κι’ άπάνω στά πανύψηλα βάθρα τών πεπρωμένων τού Γένους. Τότες ή 
διάσπαση τής ψυχής τού τόπου, τής έλληνικής ’Ιδέας καί τού έθνικοΰ χώρου 
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θά άποκατασταθή κι’ ή Λευτεριά, μέσα στή γαλάζια αιθρία του έλληνικοϋ ου
ρανού, θά δουλεύη μέ αξιοσύνη —δπως οραματίζεται προσφιλής καί σοφός πανε
πιστημιακός δάσκαλος, ό Γιάννης Κακριδής — τόν καινούργιο άνθρωπο, 
έλληνα μαζί καί χριστιανό ελεύθερο πολίτη, απάνω στά προαιώνια βράχια καί 
πελάγη τής κατά τό θέλημα του δίκιου θεού «ματαειπωμένης» καί περίλαμπρης 
Ελλάδας του άθάνατου Μακρυγιάννη.

«Τή Λευτεριά, τή Λευτεριά, τή Λευτεριά ώς τά ύψη 
τή Λευτεριά ώς τό θάνατο, τή Λευτεριά ώς τόν "Αδη, 
κι’ άπέκει, τάλλα είναι καλά, άπάνου ή κάτου κόσμος».

ΦΡΙΞΟΣ Π. ΒΡΑΧΑΣ

Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ

ΑΙΩΝΙΩΣ ΦΕΡΕΛΠΙΣ

Σοφοί πολλοί καί μαντολόγοι, 
άπρόσκλητοι καί μη, 
χρησμούς συμφώνους έδωσαν 
πώς ευμενή τά θεία στάθηκαν 
είς τόν τεχθέντα, πού τόν είπαν φέρελπιν.

Μά θές οί δάφνες, θές ό κρότος τών όργάνων, 
κ’ ή προπετής ώριμότητα 
«παντί άνέμω πειρασμού» σαλευόμενη.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

TOT ΓΤΜΝΑΣΙΑΡΧΟΤ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΤΜΝΑΣΙΟΤ ΛΑΠΗΘΟΤ 
κ. ΧΡΤΣΑΝΘΟΤ Σ. ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ ΣΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΤ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ 
ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΚΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ *

’Ορθή στό στίβο τής ζωής 
αθάνατη κι’ αιώνια.
Δέντρο τοΰ κόσμου καρπερό 
μ’ όλάνοιχτα τά κλώνια. 
Κρατάς τή σμίλη τής ψυχής 
ναούς θυσίας υψώνεις. 
Δίνεις τό νόημα τής ζωής 
τόν κόσμο θεμελιώνεις.

Σ εβασμιώτατε,
Οί πιό πάνω στίχοι βρίσκουμε πώς ταιριάζουν άπόλυτα σά μελετούμε τό 

βίο καί τήν τελευτή, τής θέκλας Γεωργιάδου. Γιατί τό ρεύμα τής ζωής τού 
καθενός άποκτά νόημα όχι βέβαια όταν είναι άπλή έναλλαγή «περιτελλομένων 
ένιαυτών», μά όταν τά χρόνια κι’ οί μέρες κι’ οί στιγμές τής ύπαρξής του 
άφιερωθούν σ’ αξίες άντικειμενικές, σάν τόν χαρακτηρίζει συνέπεια μέ λόγια 
καί μ’ έργα σ’ άρχές απαρασάλευτες κι’ ιδανικά αιώνια. Κι’ είναι άδιαμφισβή- 
τητο πώς μόνο μ’ αύτή τήν προϋπόθεση οί θνητοί

«σάν κλίμακα υψώνονται τοΰ θείου 
στις μπάρες καί τούς άδικους ξεριζωμούς»,

παρουσιάζουν τήν πιό ιδανική μορφή τού έαυτού τους, κΓ ανοίγουν μ’ άγωνία 
κι’ άγώνα θεμέλια βαθιά, γιά νά στηριχτούν οί κατοπινές γενιές.

'Η ήμέρωση τού ανθρώπου καί ή ήθική κατεύθυνση τής ζωής, δηλαδή ή 
προαγωγή τού πολιτισμού ύπό τήν έσωτερική του έννοια, έξαρτάται άπό μιά 
χούφτα διαλεχτών, πού προβάλλουν σκαπανείς καί πρωτοπόροι. Τούτων τών 
άνθρώπων τήν περηφάνεια τής ψυχής, πού τούς καθιστά ικανούς νά ξεφεύγουν 
άπό τήν τραγική μοίρα τών άλογων καί ν’ άποτελουν άνάστημα καί τούς 
ύψώνει ύπόδειγμα, πρέπει νά τή βλέπουμε σάν συνάρτηση τής πορείας τοΰ 
έθνους τους στούς αιώνες, γιατί αύτό τούς δίνει τις ισχυρές καταβολές’ τήν 
άσίγαστη άγωνιστικότητά τους σάν αποτέλεσμα πολύμοχθης καί μακρόχρονης 
άσκησης, γιατί

«τραχύς καί δύσκολος τής ’Αρετής 
ό δρόμος.......................................».

τήν ανθρωπιά τους, πού γιγαντώθηκε στήν ώριμότητά τους, όφείλουμε νά 
τήν άντικρύσουμε σάν βλαστάρι που δέν θά θέριευε άν δέν τού πότιζε τις 
ρίζες στά τρυφερά χρόνια ή στοργική παρουσία τής μάνας’ γι’ αύτό καί σοφά 
τά λόγια τοΰ ποιητή:

«Μάνα, πού πήρες, άπ’ δλα τά πλάσματ’ ανώτερο θρόνο 
άφθαρτη μένει κι άνέγγιχτ’ ή δόξα σου μέσα στό χρόνο».

’Ανυπέρβλητος ό ρόλος τών μανάδων καί θεάρεστο τό έργο έκείνων, πού ό 
ίσκιος άπλώθηκε προστατευτικά στούς καρπούς τών σπλάχνων τους’ άνεξίτηλη 
ή δόξα δσων άπό αύτές έκαναν πίστη πώς υψιστη ύποχρέωσή τους είναι νά 

Ή όμιλία έκφωνήθηκε στον Ιερό ναό ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ στήν Κερύνια. Προέστη τού μνη
μοσύνου ό μητροπολίτης κ.κ. Κυπριανός.
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πλάσουν παιδιά μέ ύψηλό συναίσθημα εύθύνης απέναντι του έαυτοϋ τους, απέ
ναντι του συνόλου, απέναντι τής πατρίδος, απέναντι τής άνθρωπότητος. Κι’ 
είναι αύτή ή εύθύνη πού καταξιώνει τήν προσωπικότητα, ώστε νά μη ήττάται 
σαν φρόνημα, γιατί θά ύποτάσση τό πάθος και τήν έπιθυμία στό νόμο του ήθι- 
κοΰ χρέους.

Ή θέκλα Γεωργιάδου, μάνα δυό ήρώων, του Μιλτιάδη και του Ροδίωνα, 
ύπήρξε τραγική στήν αύταπάρνηση καί τις θυσίες της γιά χάρη τής κοινωνίας. 
’Ένοιωσε τήν εύτυχία τήν ύπέρτατη σάν καμάρωσε τά παιδιά της, ψυχές άγνές 
κι’ ανυπότακτες στή βία, ν’ άντιμετωπίζουν αλύγιστα τή φοβερή περιπέτεια 
τής ’ιταλικής καί γερμανικής εισβολής' γιατί τά γαλούχησε μέ τά νάματα τής 
αγωγής τής έλληνοχριστιανικής, ώστε νά ύλοποιήσουν τό ’ιδανικό του άγαθοΰ 
πού κυκλοφορούσε μέσα τους αχαλίνωτο, νά διαμορφώσουν χαρακτήρα άρρε- 
νωπό καί νά σκιρτούν στό όραμα τής έλευθερίας καί τής δικαιοσύνης. Καθαρά 
έλληνική άκούεται ή φωνή του Ροδίωνα τό 1940 άπό τήν πρώτη γραμμή τού 
μετώπου, άπό τ’ άλβανικά βουνά:

«είμαι κατενθουσιασμένος, γιατί προσφέρω ύψίστην υπηρεσίαν πρός τήν δοξα- 
σμένην πατρίδα μας Ελλάδα καί πρός τήν αγαπητή μας Κύπρο».

καί πιό ύστερα στούς γονείς του άπό τή φυλακή:
«πρέπει νά ξέρετε δτι δέν πρόκειται νά καθίσω σπίτι γιατί ή θά κρύβουμαι στήν 
’Αθήνα, τόσον εγώ δσο κι’ δ Μιλτιάδης, γιά ν’ άγωνίξουμαι γιά τό σκοπό, πού 
είμαι μέσα, ή θά πάρω τά βουνά καί θά γίνω αντάρτης, θά πάρω τή θέση, στήν 
οποία μέ καλεί ή συνείδηση μου κι’ ή Πατρίδα μου. ’Άν θά βγούμε, δέν θά 
βγούμε γιά σάς, γιατί δέν είναι καιρός νά ξήσουμε γιά σάς».

Α’ισθάνθηκε έντονα ή ήρωΐδα τή θλίψη τής ήττας άπό τις μηχανοκίνητες δυνά
μεις τού φασισμού, μά ταυτόχρονα αγαλλίαση απερίγραπτη σάν είδε τό 
σπίτι της νά γίνεται τό αρχηγείο τού ’Εθνικού Επαναστατικού Κομιτάτου μέ 
πρωταγωνιστές τά δικά της παιδιά, πού συμμετείχαν στήν καθολική άντίσταση 
τού έλληνικού λαού, έτοιμα γιά τήν ώραία θυσία μ’ ένα καί μοναδικό σύνθημα:

«κι’ άν είναι νά πεθάνουμε γιά τήν 'Ελλάδα 
θεία είναι ή δάφνη’ μιά φορά κανείς πεθαίνει».

Κι’ ύστερα ήλθε τό χτυποκάρδι τών στρατοπέδων συγκεντρώσεως στήν 
Αίγινα καί στό Βραδεμβοΰργο. Καί τέλος ή όδύνη τού χαμού τού Μιλτιάδη, 
πού πέθανε στά ξένα κρατητήρια χωρίς νά μάθη κανένας πώς, καί τής δρα
ματικής έπιστροφής τής σποδού τού Ροδίωνα στήν έλεύθερη πιά Ελλάδα 
μέσα σέ λήκυθο Ιερή. Κι’ ή μάνα μόνη, έρημη μά πάντα Γόλόρθη:

«Ρυτιδιασμένη χούφτα 
πού κλείνεις μέσα τήν ωραία ψυχή 
κεί πού κρατούσες τό κορμί τ’ ωραίο, 
μάννα τής λύπης καί τού άναστεναγμοΰ 
σέ προσκυνώ».

Βαρύ τό τίμημα τής Έλευθερίας κι*  ή οίκογένεια τής θέκλας Γεωργιά
δου πού ξεκληρίστηκε, πιστή στά πεπρωμένα τής φυλής μας στις άτέλειωτες 
ώρες τής φοβερής δοκιμασίας της, άποτελεΐ κλασσικό παράδειγμα θυσίας. 
«Άνοίγοντας τό δίσκο τής ψυχής μας || τήν προσφορά τής μάνας νά δεχτούμε», 
πού βάσταξε τά χτυπήματα μέ σεμνότητα κι’ άγιότητα μυστηριακή, κΓ Ιδρύον
τας μνημείο έθνικής άντιστάσεως άφιερωμένο στήν έλληνική άρετή τών παι
διών της, σάν Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου καί σάν Ελληνισμός 
διαιωνίζουμε στις καρδιές μας τήν ιστορική μνήμη, άποφασιστικό παράγοντα 
δραμάτων έλευθερίας. Γιατί άξίζει νά θυμόμαστε δσους άναρριχήθηκαν

«στά δύσκολα κρημνά τής αρετής», 

δημιούργησαν ολοκαυτώματα εθνικά σάν τό Κούγκι, σάν τ’ ’Αρκάδι, σάν τόν 
Μαχαιρα, σάν τό Λιοπέτρι, κι’ άφησαν σταθμούς σάν τήν 25. Μαρτίου, τήν 
1. ’Απριλίου, τήν 9. ’Ιουλίου, πού τήν έπέτειο γιορτάζουμε έπίσης σήμερα, 
δπου τό έλληνικό ράσο, παντοτεινός πρωτοστάτης σ’ δ,τι ώραίο, συνυφασμέ- 
νο μέ δ,τι άνώτερο έχουμε νά έπιδείξουμε σάν έθνος, έχυσε ποταμούς αιμά
των δίνοντας τό παράδειγμα τής όφειλής άπέναντι στό παρελθόν καί τό μέλ
λον μας. Γι’ αύτούς οί στίχοι τού ποιητοΰ:

«'Ο γέρων ό φθονερός 
καί τών έργων εχθρός 
καί πάσης μνήμης ..........

.........  δτε πλησιάσει 
τήν γήν όπου σάς έχει, 
θέλει άλλάξειν τόν δρόμον του 
ό χρόνος, τό θαυμάσιον

χώμα, σεβάξων».
Γιά τούς μελετητές τής ιστορίας τών Ελλήνων ένα μένει καί μοναδικό 

συμπέρασμα, πώς:
«ή Ρωμηοσύνη εν’ νά χαθή όντας ό κόσμος λείψη».

Γιατί στή χώρα μας άπό τής χαραυγής τών αιώνων έχει γίνει κοινή συνείδηση 
δτι ή Ελευθερία δέν είναι κτήμα άλλά άγώνισμα, ή δέ διατήρησή της έξαρ- 
τάται άπό τήν έγρήγορση τής ψυχής· δτι δέν είναι ιδέα σχετική άλλά άπόλυτη, 
πού δέν προσαρμόζεται στις έξωτερικές συνθήκες, στά έμπόδια καί στις άπει- 
λές. Κι’ άκόμα δτι τό ύπέρτατο αύτό άγαθό μένει πάντα μοναδική καί τερά- 
στια~ δημιουργική δύναμη, προϋπόθεση άπαραίτητη προόδου καί πολιτισμού, 
άφοΰ ή έθνική έλευθερία είναι βάση τού φυσικού, ιερού καί άπαραβίαστου τής 
προσωπικής έλευθερίας.

’Αναβάπτισμα έθνικό οί θυσίες τών εκλεκτών, γεννούν αύτοπεποίθηση καί 
γίνονται κινητήρια δύναμη γιά νέα χρέη’ Ιδιαίτερα γιά τόν κυπριακό έλληνι- 
σμό, πουχει πάντα σάν φάρο τήν ’Ακρόπολη κι’ αναπνέει μέ τήν ελπίδα αιώ
νων, τής ένσωματώσεως τής Κύπρου στον έθνικό κορμό.

«Ναι θά έλθουν τά καράβια 
άπ’ τή Μάνα τή γλυκειά' 
τά δεσμά μας θά λυθούνε 
καί θά δο'με Λευτεριά».

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Σ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
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Η ΕΝΑΤΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821

[Τήν 8ην ’Ιουλίου 1969 έγένετο, είς τήν Αίθουσαν τοΰ Παλαιού ’Αρχιεπι
σκοπικού Μεγάρου, ή καθιερωμένη έτησία συγκέντρωσις τών μελών τού ΕΠΟΚ 
επί τή εθνική έπετείω τής 9ης ’Ιουλίου. Έν άρχή άνεγνώσθη Χαιρετισμός τοΰ 
Προέδρου τοΰ 'Ομίλου 'Υπουργού Παιδείας Δρος Κωνσταντίνου Σπυριδάκι. 
’Ακολούθως ό έκ τών μελών τοΰ ΕΠΟΚ καθηγητής ικ. Βάσος Χριστοδούλου 
ώμίλησεν έπί τοΰ θέματος «Τό Είζοσιένα στήν Κύπρο», τέλος δε δ Γενικός 
Γραμματέας αύτοΰ κ. Κύπρος Χρυσάνθης άνέγνωσεν, έκ παλαιάς Κυπριακής 
έφημερίδος («Φωνή τής Κύπρου» 1885, άρ. 163-164-165-167) ανταποκρίσεις 
άναφερομένας είς τά γεγονότα τής Ιστορικής ταύτης έπετείου καί δημοσιενθεί- 
σας Ίταλιστί είς έφημερίδα τής Ρώμης (Notizie del Jiorno, άρ. 43).

Προ τής συγκεντρώσεως έγένετο, κατόπιν σχετικής προσφωνήσεως, στέ- 
ψις τής πρό το3 ’Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου προτομής τοΰ Έθνομάρτυρος Κυ
πριανού, υπό τοΰ έκ τών μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τού 'Ομίλου κ. Κ. 
Χατζηστεφάνου. Κατωτέρω δημοσεύονται τά κείμενα τού Χαιρετισμού τοΰ Προέ
δρου τού ΕΠΟΚ, τής κυρίας ομιλίας καί τής προσφωνήσεως κατά τήν στέψιν. 
Έπ’ ευκαιρία παρατίθεται ώσαύτως κατωτέρω τό κείμενον παλαιοτέρας προσ
φωνήσεως κατά τήν στέψιν τής προτομής τήν 9 ’Ιουλίου 1952 καί σχετική 
αναμνηστική φωτογραφία, είς τήν όποιαν διακρίνονται ό Πρόεδρος τοΰ ΕΠΟΚ 
Δρ. Κ. Σπυριδάκις στέφων τήν προτομήν, ώς καί άλλα παλαιότερα μέλη τοΰ 
'Ομίλου.]

Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
Δρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΠ’ ΑΥΤΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤΜΕΝΗΝ 
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 9. ΙΟΥΛΙΟΥ 1821 ΕΝ ΤΩι 
ΠΑΛΑΙΩι ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΙ ΜΕΓΑΡΩι ΤΗ· 8. ΙΟΥΛΙΟΥ 1969, ΩΡ. 7 Μ.Μ.

Λυπούμαι μή δυνάμενος λόγω άσθενείας νά παραστώ προσωπικός είς τήν 
σεμνήν ταύτην τελετήν τήν όργανουμένην ύπό του Ελληνικού ΠνευματκιοΟ 
'Ομίλου Κύπρου είς άνάμνησιν τής 9. ’Ιουλίου 1821, καθ’ ήν άπηγχονίσθησαν 
καί έσφαγιάσθησαν ύπό τοΰ Τούρκου διοικητοΰ τής Κύπρου ό ’Αρχιεπίσκοπος 
Έθνομάρτυς Κυπριανός, οί Μητροπολίται, Ηγούμενοι Μονών, λοιποί κληρικοί 
καί πρόκριτοι τοΰ λαού άνερχόμενοι έν συνόλω είς πολλάς έκατοντάδας, μέ
ρος τών ιερών όστών τών όποιων σήμερον είναι εύλαβώς έναποτεθειμένον 
κάτωθι τοΰ Μαυσωλείου, τό όποιον έστήθη ύπό τής Εκκλησίας καί τοΰ λαοΰ 
είς τόν περίβολον τοΰ Ίεροΰ Ναοΰ Φανερωμένης είς αίωνίαν άνάμνησιν τής 
μεγάλης θυσίας.

Παριστάμενος νοερώς είς τήν τελετήν ταύτην, τήν όποιαν καθιέρωσεν ό 
Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου άπό τής συστάσεως αύτοΰ, μετα
φέρω τήν σκέψιν καί τήν καρδίαν μου είς τάς τραγικός έκείνας ήμέρας, τάς 
όποιας ό λαός είχε χαρακτηρίσει διά τών λέξεων «τόν καιρόν τής καταδρομής». 
Τί σημαίνει τουρκική διοίκησις, δεν νομίζω δτι χρειάζεται νά άναλυθή. Παρά 
τήν ύπό τών Τούρκων κατακτητών άναγνώρισιν τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας 

ώς άντιρρόπου τής πλέον έπικινδύνου δι’ αύτούς ώς έκ τής ισχύος της Καθο
λικής Εκκλησίας, ή μανία τών Τούρκων κυριάρχων έστρέφετο άνέκαθεν 
έναντίον τών άρχηγών τής Εκκλησίας, τούς όποιους μετά τών λαϊκών προ
κρίτων έθεώρουν ώς τό ίσχυρότερον έμπόδιον είς τήν πραγμάτωσιν τών άνιέ- 
ρων πρός έξαφάνισιν τοΰ έλληνισμοΰ σκοπών των.

Άλλ’ ό σκοπός τής άναμνηστικής ταύτης τελετής δεν είναι διά νά τονί- 
σωμεν τόν άλλως γνωστόν άπάνθρωπον χαρακτήρα τών σφαγέων τοΰ έλλη- 
νισμοΰ. Σκοπός είναι νά έξάρωμεν τήν μεγάλην σημασίαν τής θυσίας τών 
μαρτύρων τής πίστεως καί τής πατρίδος. ’Έπεσαν ώς ιεροί προασπισταί τών 
ύψηλοτέρων άγαθών καί ιδεωδών, τά όποια συγκροτούν τόν άνθρωπον. Είναι 
οδτοι οί μεγάλοι διδάσκαλοι τών νέων γενεών. Οί άγώνες άπαιτοΰν θυσίας, 
άλλά μόνον διά τών θυσιών οδηγείται τις πρός τήν Άνάστασιν. Μάς έδωσε 
τό καλύτερον παράδειγμα ό θεάνθρωπος διά τοΰ μαρτυρικού του θανάτου 
έπί τοΰ σταυρού. Ό ’Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ό όποιος έξεκίνησεν άπό τό 
παραπλεύρως διασωζόμενον άκόμη δωμάτιόν του, διά νά μεταβή είς τήν πλα
τείαν τοΰ Σεραγίου καί κρεμασθή έπί τής συκομορέας, μαζί μέ δλους τούς 
άλλους μάρτυρας τής έλευθερίας, άποτελεί τό σύμβολον καί τόν όδηγόν. 
Μυηθείς οΰτος είς τήν Φιλικήν Εταιρείαν τήν προπαρασκευάσασαν τήν έλλη- 
νικήν έπανάστασιν τοΰ 1821, ήτις έδωσεν είς τόν νέον έλληνικόν κόσμον κρα
τικήν ύπόστασιν, άποδεικνύεται συνεχώς ύπό τών έρευνητών μεγαλυτέρα. 
Διότι ή Κύπρος ήτο τμήμα ισότιμον πρός τά λοιπά τμήματα τής έλληνικής 
γής καί ώς τοιοΰτο ύπό οίασδήποτε συνθήκας θά παραμείνη. Δέν θά άπο- 
σπασθή έξ αύτής, διά νά άποτελέση τμήμα έχον ιδίαν ΰπαρξιν. Ή μοίρα τοΰ 
τόπου διέγραψεν έπί ΰΐά χιλιάδας έτών αύτήν τήν ιστορικήν πορείαν καί τήν 
βάσει ταύτης έθνικήν τοποθέτησιν αύτοΰ.

Τιμώντες τούς ήρωας καί τούς μάρτυρας τών έθνικών άγώνων τιμώμεν 
τήν ιδίαν ήμών έθνικήν υπαρξιν καί όμνύομεν πίστιν είς αύτήν έτοιμοι νά 
προασπίσωμεν τήν έθνικήν μας τιμήν. Τό αίμα τών ήρώων καί τών μαρτύρων 
τών έθνικών άγώνων έπότισε τό δένδρον τής Έλευθερίας, τό οποίον έφύτευ- 
σεν ό 'Έλλην είς τήν πατρίδα του πρό χιλιάδων έτών. Τό αίμα τοΰτο θά 
όδηγή καί είς τό μέλλον τήν πορείαν τοΰ έθνους καί μαζί μέ δλον τό έθνος 
καί ήμών έδώ τών κατοικούντων είς τήν άπόμερον ταύτην γωνίαν τοΰ έλλη- 
νισμοΰ.

Έν Λευκωσία τή 8. ’Ιουλίου 1969.
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Κ. Ε. ΧΑΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΕΨΙΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ TOT ΕΘΝΟΜΑΡΤΤΡΟΣ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ 
ΠΡΟ TOT ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΤ ΜΕΓΑΡΟΤ ΤΗΝ 7. Μ.Μ. ΤΉΣ 7. ΙΟΤΛΙΟΤ 1969, 

ΕΠΙ ΤΗι ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ 9. ΙΟΤΛΙΟΤ 1821.

Συνελθόντες σήμερον προ τής σεπτής μορφής Σου, Έθνομάρτυς Κυπριανέ, 
άποτίνομεν έλάχιστον φόρον τιμής εις τό μαρτύριον του θανάτου Σου, γεραύ 
ρομεν τό παράδειγμά Σου, καταφάσκομεν τό έξ αύτου άπορρέον μέγεθος του 
ίδικού μας χρέους. Γενεα'ι δε πολλαί Ελλήνων τής Κύπρου άπέθεσαν είς τό 
στερρόν τούτο βόθρον και τούς μυχίους πόθους ώς καί τάς δάφνας εκ τής 
έλπίδος τής νίκης των, προσεκόμισαν δ’ ετι άθρόους στεφάνους, μνημεία νε
κρών μαρτύρων καί ήρώων. Πρωθιερείς καί Ποιμενάρχαι ώμοσαν όρκον πί- 
στεως, ήγέται άνεπέτασαν λάβαρα άγερώχως πλαταγίζοντα ευθυτενή είς τό 
φύσημα των δυνατών ανέμων. Μητέρες έγαλούχησαν τά τέκνα των, διδάσκαλοι 
ένεπότισαν τάς ψυχάς τών άλκίμων νέων με τό δίδαγμα τής θυσίας του Ελλη
νικού καί Κυπριακού Είκοσιένα, μέ τό όραμα τής θεάς τών Ελλήνων ’Ελευ
θερίας. Σύμπας ό Ελληνισμός τής Κύπρου προσέβλεψεν έκάστοτε είς τό μάρ- 
μαρον τούτο ώς προς σύμβολον καθοδηγούν καί έμπνέον προς αγώνας κατα- 
κτήσεως τής ελευθερίας του, δικαιώσεως τών έθνικών του πόθων πρός ένσω- 
μάτωσιν μετά τής μιας Πατρίδος τών Ελλήνων. ’Όνειρα, πόθοι, έλπίδες έξε- 
πήγασαν καί διεμορφώθησαν είς σάρκα καί οστά άπό τήν μυστικήν^έπικοινω- 
νίαν τών ψυχών μας πρός τό άείζωον πνεύμα, τό ακτινοβολούν έκ τής αποφα
σιστικής εν τή γαλήνη της καί καθηγιασμένης μορφής Σου.

Α
«'Ορμή σ’ έργα λαμπρά στ’ ανδρεία στήθη αναφτούν 
τών Ανδρείων οί τάφοι...».

Μνήμονές καί ημείς ύψηλού Χρέους είς καιρούς ούχί όλιγώτερον χαλε
πούς άνανεούμεν τήν πίστιν μας είς τά εθνικά ιδανικά καί τά Ελληνικά ιδεώ
δη. Άπό τό άκαμπτον φρόνημά Σας έναντι απηνούς δυνάστου χαλκεύεται 
ή θέλησις πρός περιφρόνησιν τής βίας καί τών απειλών, άπό τήν ήθικήν νίκην, 
τήν δόξαν καί τήν άγέραστον μνήμην τών έργων Σας φωτίζεται ασφαλής 'ό' 
δρόμος τής έθνικής τιμής καί τού άνθρωπίνου καθήκοντος. Εφήμερα αγαθά, 
έφήμερα έπιτεύγματα, άξια μόνον δι’ αναξίους: «τών δοξαστών έργων σημάδι 
είναι οί τάφοι, | καί βωμοί γιά τά τέκνα»*  αύτά κατακόρυφον τήν εθνικήν συνεί- 
δησιν όρθώνουν. "Οπου τών Ελλήνων ή γεννήτρα γή στοργικά είς τά σπλάγχνα 
της θωπεύει κάποιου άξιου τέκνου της τά στερνά λείψανα, έκει καί οί ύμνοι 
καί οί χοροί, έκεί καί αί πυκναί αναθυμιάσεις τής μάντιδος δάφνης διά τό 
μέλλον τής φυλής*  έκεί ή «παγά λαλέουσα».

Μέσα είς τό άνακύκλημα τών αιώνων ή μαρτυρική ψυχή τής μικράς μας 
νήσου ήγωνίσθη διά τήν έλληνικότητά της καί τήν διεφύλαξεν άμόλυντον, ένί- 

κησε τούς κατακτητάς της, έξεπέρασε τόν χρόνον καί κατέστη ιδέα, ιδέα 
Ελληνική, ιδέα παγκόσμιος. 'Ως άξιον τέκνον αξίας μητρός περιεφρόνησε τόν 
θάνατον, έκώφευσεν είς τάς θελκτικός φωνάς ποικίλων σειρήνων, καί μέ εμ
μονήν καί προσήλωσιν είς τά εθνικά ιδεώδη συνεχίζει σταθερώς τόν άπό χι
λιετηρίδων άρξάμενον άγώνα χωρίς παρέκκλισιν, χωρίς συμβιβασμούς είς 
τήν σφαίραν τής ήθικής συνειδήσεως. ’Επί κεφαλής έχουσα τούς φύσει καί 
θέσει έκάστοτε θρησκευτικούς Ήγέτας έμπνέεται άπό τό παράδειγμα τού 
θεανθρώπου, τόν Γολγοθάν καί τήν ’Ανάστασιν, ύπηρετουσα τήν ’Αλήθειαν 
καί τήν Δικαιοσύνην διά τήν καταξίωσιν τής ζωής μέσα είς τόν έλεύθερον 
πολιτικόν βίον τής Ελληνικής Πατρίδος έν χριστιανική αγάπη καί ειρήνη με
ταξύ όλων τών έθνών τής ύφηλίου.

Τόν δρόμον πρός κατάκτησιν τού έλληνικου ιδεώδους διήνοιξαν άπό χρό
νων παναρχαίων οί προπάτορές μας όχι μόνον μέ τούς άγώνας είς τό πεδίον 
τής μάχης καί τής τιμής πρός ποικιλωνύμους ξένους κατακτητάς καί έπιβου- 
λευτάς, άλλ’ ούχ ήττον καί διά τής ψυχικής άντιστάσεώς των πρός ό,τι τό 
όθνεΐον ήτο δυνατόν νά εκφύλιση τήν έλληνικότητά τής φυλής μας. Ό άγών 
τών Ελλήνων τής Κύπρου ύπήρξεν άγών άντοχής καταπλησσούσης τόν άδέ- 
καστον ιστορικόν, τόν ύπηρέτην τής άληθείας. Καί οί λόγοι τού ’Εθνομάρτυ
ρας Κυπριανού ότι «ή Ρωμηοσύνη εν νά χαθή όντας ό κόσμος λείψη», άποτε- 
λούντες δι’ ή μας καύχημα καί πηγήν δικαίας υπερηφάνειας, μας έπωμίζουν 
συγχρόνως μέ βαρυτάτας εύθύνας πρός δικαίωσίν των. Τούς λόγους τού ίδιου, 
οτι «τήν Ρωμηοσύνην κανένας δέν ήμπόρεσεν γιά νά τήν ίξιλείψη» έδικαίωσεν 
ό ίδιος διά τού παραδείγματος Του είς ό,τι άφεώρα τήν έλληνοπρεπή στάσιν 
Του έναντι τών Τούρκων.

Δι’ αύτό, Έθνομάρτυς Κυπριανέ, συνήλθομεν σήμερον εύγνωμόνως καί 
εύλαβώς κλίνοντες τό γόνυ πρό τού μεγέθους τής θυσίας Σου, τής θυσίας 
όσων άλλων άδελφών μας έσψαγιάσθησαν ύπέρ τής ’Ιδέας καί τής Ελλάδος, 
παρέχοντες άμα τήν διαβεβαίωσιν ότι τήν Ελληνικότητα αύτής τής νήσου θά 
διαφυλάξωμεν άλώβητον είς οίουσδήποτε καιρούς, διά νά τήν παραδώσωμεν 
άκραιφνή είς τάς άγκάλας τής τροφού Μητρός, άπό όπου έλκομεν τό όνομα 
καί τήν καταγωγήν μας.

Ό Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου, θεματοφύλαξ τής Ελληνικής 
Ιδέας ^είς τόν έλληνικόν τούτον χώρον τής μαρτυρικής μας γής, προσφέρει 
δι’ έμού τόν άπέριττον τούτον στέφανον τής μυροβόλου δάφνης εύγνωμοσύνης 
ένεκεν πρός τό ύψηλόν παράδειγμα, πού κατελίπατε είς ή μάς διά τής θυσίας 
Σας, τής πίστεώς σας είς τήν άξίαν τής Ελληνικής ’Ιδέας τής Έθνικής 
Τιμής, τής Ελευθερίας, καί τής Πατρίδος.

Κ. Ε. ΧΑΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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K. E. ΧΑΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Σ T E Ψ I Σ

ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ TOT ΕΘΝΟΜΑΡΤΤΡΟΣ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ ΤΗΝ 9/7/1952, 
ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ 9. ΙΟΤΛΙΟΤ, 1821, ΕΠ’ ΕΤΚΑΙΡΙΑι ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩ
ΘΕΙ ΣΗΣ ΤΠΟ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ.

’Αοίδιμοι, Έθνομάρτυς Κυπριανέ καί λοιποί κληρικοί καί λαϊκοί !
Καλώς γνωρίζομεν, δτι ή μαρτυρική αλλά περίλαμπρος Σας θυσία, διά 

την όποιαν Σάς τιμώμεν, Σάς σεβόμεθα καί Σάς ζηλεύομεν, είναι πράξις άφ’ 
έαυτής έντιμος, σεβαστή καί αξιομίμητος, ούδ’ έχει ανάγκην τής ίδικής μας 
συνδρομής διά νά λάβη τήν άρμόζουσαν εις αύτήν θέσιν μεταξύ των άξιων 
τής ανθρώπινης ζωής. Τά μεγάλα έργα δεν άρύονται τήν αξίαν των άπό τόν 
βαθμόν τής έπικροτήσεώς των άπό τούς άλλους. Καί αν τήν στιγμήν αυτήν 
προσήλθομεν εις τόν πανίερον τούτον χώρον, τόν καθαγιασθέντα άπό τό συμ
βολικόν τούτο μάρμαρον, έπράξαμεν τούτο ούχί διά νά έξοφλήσωμεν διά λό
γων χρέος μας καί ευθύνην, τήν όποιαν μάς έπιφορτίζει βαρύτιμός Σας πρά
ξις, άλλά διότι έχομεν τήν πεποίθησιν, δτι δυνάμεθα ένόρκως νά Σάς δώσω- 
μεν βαρείάν μας ύπόσχεσιν: δπως Σείς προσήλθατε άκαμπτοι εις τόν βωμόν 
τής Ελευθερίας καί δέν έδέχθητε, έπ’ ούδεμιά παραχωρήσει, νά προδώσητε 
τήν έθνικήν Σας συνείδησιν καί ν’ άμαυρώσητε τό λαμπρόν παρελθόν τής 
φυλής μας, δέν ήρνήθητε δέ νά προσφέρετε δ,τι πολύτιμον διαθέτει ό άνθρω
πος, τό αίμά Σας καί τήν ζωήν Σας, οϋτω καί ήμεις θά προσφέρωμεν τά 
ίδια άγαθά διά τήν ιδίαν ύπόθεσιν μέ τό ίδιον σθένος μηδεμίαν ύπολείποντες 
εις τόν έαυτόν μας άμφιβολίαν δτι, ώς ή ίδική σας προσφορά καί αί θυσίαι 
του ’Έθνους έπαξίως ήμείφθησαν διά του δώρου τής Ελευθερίας, ήν ώς έπα- 
θλον οί 'Έλληνες άγωνισθέντες έκερδίσατε διά τήν Ελλάδα, ουτω καί αί 
ίδικαί μας θυσίαι του αυτού άγωνοθετήματος θά κριθώσιν άξιαι καί διά του 
αύτοΰ έπάθλου θά βραβευθώσιν.

Τό δέ δίκαιον καί αίσιον του ίδικού μας άγώνος ή κοινή λογική καί ή 
ιστορική πείρα διδάσκουν. "Οπως, ό τά άνθρώπινα ρυθμίσας, ώρισεν ό άσθε- 
νέστερος ύπό τήν πτέρναν του ίσχυροτέρου νά συνθλίβεται, ό αύτός οδτος, 
οίονεί πρός έαυτόν άντιφάσκων, έθέσπισεν ό ισχυρότερος ύπό του άσθενεστέ- 
ρου νά σωφρονίζεται ώς έκ τής ύβριστικής αύτου συμπεριφοράς καί τής άδι
κου αύτου πλεονεξίας. "Οσην δέ καί άν έχωσι σχετικότητα αί έννοιαι παρά 
τοίς άνθρώποις, δέν δύναται όμως τό δίκαιον του ισχυρού ώς δίκαιον καί του 
άσθενους νά ίσχύη καί νά έπιβάλλεται. ’Αδικεί δ’ ό πλεονεκτών, πλεονεκτεί 
δ’ ό είς βάρος του άλλου αύξανόμενος. Ή άλλαγή τών άδικούντων, άτόμων ή 
έθνών, ή καί τών μέσων δι’ ών οδτοι άδικουσι, ούδεμίαν έχει σημασίαν. Αί 
καταστάσεις παραμένουν αί αύταί, ό δέ συγκεκαλυμμένος τρόπος άδικίας 
μεγαλυτέραν άγανάκτησιν έπιγεννά, τήν άδικίαν αύτήν μή δυνάμενος νά 
συγκαλύψη. Ζητοΰμεν δθεν συγγνώμην, άν τήν στιγμήν ταύτην ή άγανά- 
κτησίς μας δέν στρέφεται τόσον έναντίον τών σφαγιαστών Σας —ό χρόνος 

καταπραΰνει τά πάθη, άφου μάλιστα ό άδικήσας έδωσε δίκην τής άδικίας 
του— όσον έναντίον έκείνων, οί όποιοι καυχώνται μέν δτι έβοήθησαν τότε τόν 
Ελληνισμόν νά κερδίση τήν έλευθερίαν του, δέν στέργουν όμως νά παρά- 
σχωσι ταύτην καί είς ήμάς. Διαμαρτυρόμεθα διότι οί Ισχυροί τής γής έκμε- 
ταλλεύονται τήν άδυναμίαν μας άλλά βασίμως έλπίζομεν, έκ τών διδαγμά
των του παρελθόντος τό μέλλον προεικάζοντες, δτι ώς οί κατά καιρούς Ισχυ
ροί έδωσαν δίκην τής άδικίας των, ούτω καί οί νυν ’Ισχυροί, δσοι τούτων 
άδικουσι, είς τήν αύτήν μοίραν θά περιπέσωσιν.

Μέχρι δέ τής ή μέρας έκείνης, τής πολυποθήτου, καθ’ ήν ό κρατών τής 
ίδικής μας πατρίδος θά περιορισθή είς τήν ίδικήν του γήν, διά ν’ άφήση ήμάς 
έλευθέρους άνθρώπους, αϊρων τό όνειδος του ζυγού τής δουλείας, θά άγωνι- 
ζώμεθα καί μόνοι καί μέ τούς άλλους, όσοι κρίνουν δίκαιον τόν άγώνά μας, 
καί θά στρέφωμεν συχνά τόν νούν μας είς το συμβολικόν τούτο μάρμαρον, 
διά νά μάς ύπενθυμίζη πάντοτε τόν δρόμον τής ’Αξιοπρέπειας, τής Τιμής καί 
τού Καθήκοντος, τόν δρόμον δηλαδή τόν όδηγουντα πρός τήν Έλευθερίαν, 
τήν πλήρη καί άπεριόριστον, κερδιζομένην διά θυσιών καί άδιαλείπτων άγώ- 
νων.

Τόν λόγον περαίνων παρακαλώ, Δέσποτα, δέξαι τόν στέφανον τούτον ώς 
έλάχιστον φόρον Τιμής, διά τού Προέδρου αύτού, έκ μέρους τού «Ελληνικού 
Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου», τού οποίου τά μέλη αίσθανόμεθα τήν άνάγκην 
νά Σάς διαβεβαιώσωμεν, δτι τότε μόνον θά παύσωμεν τόν άγώνά μας, δταν 
θά πραγματοποιήσωμεν τήν άπελευθέρωσιν τής Πατρίδος μας καί τήν έν- 
σωμάτωσίν της μέ τήν πραγματικήν της Μητέρα, τήν πολυπαθή άλλ’ άθά- 
νατον Ελλάδα.

178 179

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Β. ΧΡΙΣΤΟΛΟΤΛΟΤ, Ίστοοιχοΰ.

ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ή θυσία των Εθνομαρτύρων τής 9ης Ιουλίου 1821 ήταν ή βαρεία έπι- 
ταγή του χρέους, πού έπιτελούμε μέ τούς άγώνες μας στίς μέρες μας.

Στρέφουμε μέ συγκίνηση την σκέψη μας καί την ψυχή μας στίς σκοτεινές 
έκείνες μέρες τού κατατρεγμού τής φυλής μας. Τά χρόνια πού πέρασαν άλλα
ξαν πολλά πράγματα καί καταστάσεις. Κι’ οί πηγές πού θά μάς βοηθούσαν 
νά δούμε καθαρά τη μορφή τού Κυπριανού, τήν ψυχή τού λαού, τήν ϊδια τή 
δοκιμασία, δέν είναι πολλές. Έν τούτοις ή εικόνα πού σχηματίζουμε μέ βάση 
τά στοιχεία πού έχομε, παρ’ όλα τά κενά πού παρουσιάζει, περικλείει μέσα της 
πολλές άπό τις διαστάσεις τής Κυπριακής Ιστορίας.

Τό 21 δέν έφερε στην Κύπρο τό μήνυμα τής Λευτεριάς. Κι’ ούτε είναι βέ
βαιο πώς εΐχε προγραμματιστή γιά νά τό φέρη. Δέν είχαμε πολεμικήν αύ- 
τάρκεια κι’ οί έπαναστατημένες μόνο συνειδήσεις δέν θά μπορούσαν νά κρα
τήσουν ένα τόσο μεγάλο ’Αγώνα. Δέν είχαμε έτοιμαστή άπό καιρό. Δέν είχαμε 
άρκετά δπλα, πείρα πολέμου, ναυτικό, άνθηρή οικονομία. ’Απέχουμε πολύ άπό 
τήν Ελλάδα καί βρισκόμαστε κοντά στά τουρκικά καί συριακά παράλια.

Δέν είχαμε ναυτικό. Αύτό ήταν τό σπουδαιότερο μειονέκτημα, πού έξανέ- 
μιζε όποιαδήποτε άλλη πιθανότητα νά ξεπεράσουμε τις δυσκολίες πού άναφέ- 
ραμε, κι’ δσες άλλες θά συναντούσαμε κατά τή διάρκεια τής Έπαναστάσεως. 
Είχαμε άπό καιρό άποξενωθή άπό τό ύγρό στοιχείο πού μάς περιβάλλει. ’Άν 
είχαμε, άπό ένα τούλάχιστο αιώνα πριν, μιμηθή τούς Υδραίους καί τούς Ψα
ριανούς, θά κρατούσαμε στά χέρια μας —μιά κι’ ή Κύπρος άποτελουσε ση
μαντικό σταθμό— τό διαμετακομιστικό εμπόριο τής ’Ανατολικής Μεσογείου, 
θά μετατρέπαμε τις άθλιες συνθήκες τού νησιού μας προς τό καλύτερο, θά 
είχαμε στενότερη έπικοινωνία μέ τον ύπόλοιπο Ελληνισμό καί θά γνωρίζαμε 
περισσότερο τά ρεύματα τών ιδεών καί τού πολιτισμού, θά είχαμε συμμετάσχει 
περισσότερο στόν Ελληνικό διαφωτισμό, κι’ δταν θά καταστρώνονταν τά σχέ
δια γιά ’Επανάσταση, θά ύπολογιζόταν σοβαρά ή ένεργός συμμετοχή μας στόν 
’Αγώνα. Ποιές πιθανότητες έπιτυχίας θά είχαμε τότε; Δέν είναι εύκολο νά 
ύπολογιστή μέ βεβαιότητα. Ποιος ξέρει όμως —άπό μάς θά είχε έξαρτηθή— 
άν κάποιος Αιγύπτιος ή Τούρκος στρατηγός δέν έπανελάμβανε δ,τι είπε ό 
Ίμπραήμ γιά τήν 'Ύδρα: «Μικρή ’Αγγλία, ώς πότε θά μου ξεφεύγης;». ’Ίσως 
νά είχαμε ξεφύγει γιά πάντα.

Ναυτικό δέν δημιουργεΐται σέ μιά μέρα κι’ ούτε έπιτρέπεται νά έπιρρί- 
ψουμε εύθύνες στούς εκπρόσωπους μιας μονάχα γενεάς. Τό δεδομένο δμως 
αύτό τής έλλείψεως ναυτικού, πού θά έξασφάλιζε τή συνεργασία μέ τον Ελ
ληνικό στόλο —έχουμε πολλές μαρτυρίες γιά τή δράση ελληνικών πολεμικών 
στά Κυπριακά νερά(1) καί πού θά δημιουργούσε τήν εύκαιρία γιά σοβαρό 
έπαναστατικό κίνημα στό νησί— μαζί μέ τ’ άλλα δεδομένα, καθιστούσαν ύπο-

(2) Πρωτοψάλτη, Έμμ., 'Αγνωστοι σελίδες τής Κυπριακής Ιστορίας, «Ελληνική Κύπρος», Δ', 
σελ. 75.

(3) Παπακώστα, A. Ν., Ή συμβολή τής Κύπρου είς τήν Έπανάστασιν τού Είκοσι ένα, Άθ. 1955, 
σελ. 4-7.

(4) Μυριανθοπούλου, K. I., Δύο άνέκδοτοι έπιστολαΐ τού Άλ. Ύψηλάντου άναψερόμεναι είς τήν 
έθνικήν δράσιν τού ’Αρχιεπισκόπου Έθνομάρτυρος Κυπριανού, «'Ελληνική Κύπρος», Ε , 
σ. 146.

(5) Μυριανθοπούλου, K. I., ί.ά.
(6) Γιά τήν δλη δράση τού ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού βλέπε Σπυριδάκι, Κ., Ό Έθνομάρτυς 

’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, άνατύπωσις έκ τού Δελτίου τού.. Έλλ. Πνευματικού 
'Ομίλου Κύπρου, Έν Λευκωσίςι 1954.( 1 ) Βλέπε πιο κάτω, σελ. 186.
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χρεωτική τή ματαίωση ύποκινήσεως τής Έπαναστάσεως στην Κύπρο, άρα καί 
τήν άναβολή τής προσπάθειας γιά τήν άπελευθέρωσή της γιά εύθετώτερο 
χρόνο. Αύτό φαίνεται καθαρά κι’ άπό ένα έγγραφο πού έστειλε τό Εκτελε
στικό Σώμα στούς προκρίτους τής "Υδρας στίς 27 Ίανουαρίου 1827, γιά νά 
ματαιώση τις μυστικές ένέργειες στίς όποιες προέβαιναν σέ άκατάλληλη έπο- 
χή Κύπριοι ‘Αγωνιστές γιά τήν άπελευθέρωσή τής Κύπρου:

«...Κατά τήν κοινήν φήμην ή έκστρατεία αύτη γίνεται διά τήν Κύπρον 
ή διά τό Λιβάνιον δρος, ή δι’ άλλα παράλια τής ’Ασίας, μέρη είς τά όποια 
έχομεν άδελφούς όμοπίστους Χριστιανούς, τούς όποιους τό νά βλάψω- 
μεν είναι τόσον άδικώτερον, καθόσον θέλομεν τούς άφήσει ύστερον είς τήν 
διάκρισιν τών όθωμανών τυράννων των. ’Εκτός τούτου τί θέλουν είπεί 
καί αύτοί οί άδελφοί μας καί όλος ό κόσμος, όταν ίδοΰν, δτι ένώ έχομεν 
τούς έχθρούς μέσα είς τήν πατρίδα μας, τόν στόλον είς τήν θάλασσάν 
μας, δέν άσχολούμεθα νά έξολοθρεύσωμεν αυτούς καί νά στερεώσωμεν 
τήν άνεξαρτησίαν μας, άλλά τρέχομεν νά φέρωμεν τήν έρήμωσιν καί τήν 
δυστυχίαν εις άλλα μέρη, τά όποια δικαίως ήμπορούσαν νά έλπίσουν τήν 
βοήθειάν μας είς άλλας περιστάσεις καί νά ώφεληθουν άπό τήν άνεξαρ
τησίαν μας, διά νά άποτινάξουν τόν βαρύν ζυγόν, τόν όποϊον μέ στενα
γμούς άδιακόπους καί μέ δάκρυα ύποφέρουν».(2)

Ανάλογες σκέψεις θά είχαν διατυπωθή καί στήν μεγάλη συγκέντρωση 
τών Φιλικών, πού έγινε στό Ισμαήλ τής Μολδοβλαχίας ύπό τήν προεδρία 
τού Άλεξ. 'Υψηλάντη τήν Ιην ’Οκτωβρίου 1820, στήν όποία άποφασίστηκε νά 
περιοριστή ή Κύπρος στήν χρηματική ένίσχυση τού ’Αγώνα.

Δέν έχουμε πολλές πληροφορίες γιά τή δράση τής Φιλικής στήν Κύπρο, 
ούτε γνωρίζουμε πόσοι άκριβώς Κύπριοι είχαν μυηθή. Είναι δμως βέβαιο πώς 
άνάμεσα στούς Κυπρίους Φιλικούς συγκαταλέγονταν(3) ό Αρχιεπίσκοπος Κυ
πριανός, οί άδελφοί θησεις, Νικόλαος, Κυπριανός καί άρχιμανδρίτης Θεόφιλος, 
ό Χαράλαμπος Μάλης, ό Κιτίου Μελέτιος, ό ήγούμενος Κύκκου Ιωσήφ, ό 
πρόκριτος Μιχαήλ Γλυκύς καί πολλοί άλλοι, πού είτε έδρασαν στήν Ελλάδα 
είτε συνελήφθησαν καί έξετελέσθησαν στήν Κύπρο.

Γιά τόν ’Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό μαθαίνουμε άπό τό ΙΕ' άρθρο τού σχε
δίου δράσεως τής Φιλικής πώς «ύπεσχέθη νά προσφέρη χρήματα ή τροφάς, 
δσας δυνηθή».(4) Στίς 8 ’Οκτωβρίου 1820 ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης έπληρο- 
φόρησε μέ έπιστολή του(5) τόν ’Αρχιεπίσκοπο δτι ή «έναρξις τού Σχολείου τής 
Πελοποννήσου», δηλαδή ή κήρυξη τής Έπαναστάσεως, πλησιάζει, καί γι’ αύτό 
στέλλει στήν Κύπρο τόν ’Αντώνιον Πελοπίδαν γιά νά παραλάβη καί μεταφέρη 
στήν Πελοπόννησον τις εισφορές τού ’Αρχιεπισκόπου καί «τών λοιπών αύτοΰ 
όμογενών, είτε χρηματικάς είναι είτε ζωοτροφίας».(6)

Φαίνεται δτι τήν γνώμη τού ’Αρχιεπισκόπου γιά τόν περιορισμό τού ρόλου 
πού θά διαδραμάτιζε ή Κύπρος σέ χρηματική ένίσχυση τού ’Αγώνα δέν τήν συμ
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μερίζονταν δλοι οί Κύπριοι Φιλικοί. Αυτό άποδεικνύεται από την άφιξη του 
αρχιμανδρίτη Θεόφιλου θησέα, ανεψιού του ’Αρχιεπισκόπου, στή λάρνακα τόν 
’Απρίλιο του 1821. Εΐχε φέρει μαζί του έπαναστατικές προκηρύξεις, πού τις 
μοίρασε στό λαό. Κυνηγημένος άπό τις τοπικές αρχές αναγκάστηκε νά φύγη 
κρυφά γιά τή Σύρο κι’ άπό κεί στήν Πελοπόννησο.(7) Έκτελουσε διαταγές τής 
Φιλικής ό Θεόφιλος ή δ,τι έκανε, τό έκανε αύθόρμητα; ’Άν συνέβαινε τό πρώτο, 
δέν πρέπει ν’ άποκλείσουμε την συμμετοχή του ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στό 
σχέδιο γιά την ένοπλη εξέγερση του Κυπριακού λαού, οπότε τήν ομολογία 
τού Δημητρίου, βοσκού άπό τόν "Αγιο ’Ιωάννη τής Μαλούντας,(8) πού άπέ- 
σπασαν οί Τούρκοι υστερ’ άπό άπειλές καί βασανιστήρια, δτι ό ’Αρχιεπίσκο
πος εΐχε στείλει έπιστολές σέ διάφορα πρόσωπα στό νησί παρακινώντας σέ 
Επανάσταση, θά πρέπει νά τή δεχτούμε σάν άληθινή. Ποιές δυνατότητες δμως 
έπιτυχίας θά εΐχε μιά ’Επανάσταση στήν Κύπρο τό συζητήσαμε πιό πάνω. 
Καί πώς νά έξηγηθή ή μέχρι τότε στάση τού Κυπριανού, του συνετού καί πολύ 
προσεκτικού ποιμενάρχου; Άπό τό γεγονός μήπως δτι οί άρχές είχαν πληρο- 
φορηθή τήν άνάμιξή του στή Φιλική, άρα κινδύνευε καί σκέφτηκε νά παρασύρη 
τό λαό σ’ ένα έγχείρημα, τόσο ριψοκίνδυνο, μέ τήν άμυδρή έλπίδα νά σωθή 
κι’ ό ίδιος κι’ ό τόπος; Δέν φαίνεται πιθανό, ούτε άπό τόν άφοπλισμό των 
Κυπρίων —άν έτοιμάζονταν γιά Επανάσταση, γιατί συμμορφώθηκαν καί παρέ
δωσαν τά όπλα— ούτε κι’ άπό τήν μέχρι τέλους ψύχραιμη καί καρτερική στάση 
τού Κυπριανού.

(7) Σπ. Τρικούπη, ‘Ιστορία Ελληνικής ’Επαναστάσεως, Α', 186-187.
Φ. Ζαννέττου, Γενική ‘Ιστορία τής Κύπρου, σελ. 1157.
Hill, G., History of Cyprus, IV, p. 124.Letters from the East, by John Carne Esq., είς «Κυπριακά Χρονικά», τόμ. Ζ', σελ. 47.

(8) Hill, G., έ.ά. σελ. 125, και Κηπιάδου, Γ. I., 'Απομνημονεύματα, σελ. 14.
(9) Ζαννέτος, έ.ά. σελ. 1157.
(10) Hill, G., έ.ά. σ. 125.(11) Φιλήμονος, Ί., Δοκίμων περί τής Ελληνικής Επαναστάσεως, Γ', 258-9.
(12) Παπαχαραλάμπους, Γ., Εγκύκλιος του ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού άναψερομένη είς τά έν 

Κύπρφ γεγονότα του 1821. «Κυπριακά! Σπουδαΐ» ΚΗ', (1964), σελ. 179-180.

(13) Hill, G., έ.ά. σ. 127.
(14) Notizie del Giorno, No. 43, είς «Κυπριακά Χρονικά», ΙΓ', 250.
(15) Notizie del Giorno, No. 43, Là. σελ. 251.
(16) Φιλήμονος, I., έ.ά. σελ. 259.
(17) Hill, G., έ.ά. σελ. 125 σημ. 5.
(18) «Κυπριακά Χρονικά», τόμ. Ζ', σελ. 49.
(19) «Κυπριακά Χρονικά», τόμ. Ζ', σελ. 50.
(20) «Κυπριακά Χρονικά», τόμ. Ζ' σελ. 51.

Νά ύποθέσουμε λοιπόν δτι οί ένέργειες τού Θεόφιλου ήταν αύθόρμητες; 
Ό Φίλιος Ζαννέτος τις χαρακτηρίζει σάν άπερίσκεπτες.(9) Ή έλλειψη άπο- 
δεικτικών στοιχείων γιά τή μιά ή τήν άλλη άποψη μάς περιορίζει στή διερεύ- 
νηση τού πολύ ένδιαφέροντος αύτού σημείου. Είναι βέβαιο δμως πώς μέ τις 
προκηρύξεις τού Θεοφίλου ό Κουτσούκ Μεχμέτ βρήκε τά άποδεικτικά στοι
χεία πού χρειαζόταν γιά νά καταφέρη ένα άποφασιστικό πλήγμα στούς Κυ
πρίους, πού μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο εΐχαν κιόλας άναμιχθή στήν Ελλη
νική Επανάσταση καί πού δέν ήταν βέβαιος άν έπρεπε νά άποκλείση τό έν- 
δεχόμενο καί τής δικής τους έξεγέρσεως. ’Απευθύνθηκε λοιπόν στήν Πύλη 
καί τόν Καπετάν Πασά άναφέροντας πώς οί Κύπριοι σχέδιαζαν νά έπαναστα- 
τήσουν καί ζητώντας στρατιωτικές ένισχύσεις καί τήν άδεια νά έκτελέση δλους 
τούς επιφανείς, τόν ’Αρχιεπίσκοπο, τούς προκρίτους κι’ άλλους ίδιώτες.(10) 11 
Μέχρι νά φτάσουν τά στρατεύματα πού ζήτησε καί ή έγκριση των μέτρων πού 
είσηγεΐτο, προηγήθηκε (21 ’Απριλίου) ή διαταγή τής Πύλης γιά άφοπλισμό 
δλων των Χριστιανών τής Επικράτειας, πού έπρεπε, δπως άναφερόταν, νά 
έκτελεσθή καί στήν Κύπρο, παρ’ δλο πού δέν ύπήρχαν ’ιδιαίτεροι λόγοι, μιά 
κι’ οί κάτοικοι ήταν πάντα νομοταγείς.(11)

Τήν διαταγή αύτή ό Κουτσούκ Μεχμέτ φαίνεται δτι κοινοποίησε πρώτα 
στόν ’Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, ό όποιος καί άγωνίστηκε νά ματαιώση τήν 
έκτέλεσή της, έπειδή φοβόταν πώς ό λαός θά έμενε άνυπεράσπιστός στό έλεος 
καί τή διάκριση τών κατακτητών. ’Αντίθετα, ύποχρεώθηκε νά συστήση μέ έγ- 
κύκλιό του(12) τής 22ας ’Απριλίου στό ποίμνιό του τήν πιστή έφαρμογή της.

’Από τό σπουδαίο αύτό έγγραφο μπορούμε νά άντιληφθούμε τήν άνησυχία 
πού προκάλεσε στούς ύποδούλους ή διαταγή τού άφοπλισμου καί τά διαβή
ματα τού Κυπριανού προς τόν Κυβερνήτη νά έγγυηθή τήν άσφάλεια τών Κυ
πρίων. Φαίνεται δτι ό Κυβερνήτης, κρύβοντας τούς σκοπούς του, θά τόν διαβε
βαίωσε γι’ αύτό, άν οί Κύπριοι έμεναν νομοταγείς. Γι’ αύτό κι’ ό Κυπριανός 
άναφέρει στήν εγκύκλιό του «καί ήμείς σάς όμνύομεν τόν θεόν, τρίχα νά μή 
βλαβή άπό τό κεφάλι σας». ’Αναφέρεται στόν Σουλτάνον — «ό πολυχρόνιος 
βασιλεύς ήμών, τόν όποιον ό άγιος θεός νά πολυετή καί νά ένισχύη κατά τών 
ιδίων έχθρών του», άλλά δέν μπορεί νά κρύψη μέχρι τέλους τά πραγματικά 
του συναισθήματα: «ήσυχάσατε είς τά σπίτια σας», γράφει πιό κάτω, «χωρίς 
νά έχετε τήν παραμικρόν ύποψίαν άφιερώνοντες δλας τάς έλπίδας σας είς τόν 
άγιον θεόν, καί ή αυτού άπειρος άγαθότης δύναται νά άπαλλάξη ή μας πάν
των τών δεινών».

Τήν έπομένη(13) ό άφοπλισμός εΐχε συμπληρωθή. Κάθε είδους δπλα, πυρο
βόλα καί άγχέμαχα, άφηρέθησαν άπό τούς "Ελληνες, τούς Φράγκους, τούς 
Μαρωνίτες καί τούς’Αρμενίους. Οί κρεοπώλες παράδωσαν τά μαχαίρια τους, 
κι’ οί γεωργοί τις άξΐνες τους καί άλλα αιχμηρά έργαλεΐα. "Ολα τά είδη τού 
κυνηγίου πού έπωλοΰνταν δημοσίως άποθηκεύτηκαν στό φρούριο χωρίς νά 
δοθή καμμιά άποζημίωση στούς κατοίκους.(14) Ταυτόχρονα έγιναν καί οί 
έκτελέσεις 6 Ελλήνων, μεταξύ τών όποιων ήταν κι’ ό πατήρ Λεόντιος, ιερέας 
τής Φανερωμένης, μέ τήν πρόφασιν πώς εΐχαν κρύψει κυνηγετικά δπλα.(15) 
Πολύ άπειλητική τροπή πήραν τά πράγματα, δταν λίγο άργότερα, στις 3 
Μαΐου(16) έφτασαν στή Λάρνακα 4 χιλιάδες(17) στρατιώτες προερχόμενοι άπό 
τήν Άκκρα. '?Ηταν οί ένισχύσεις πού είχε ζητήσει ό Κυβερνήτης.

Γιά δσα άκολούθησαν έχουμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες άπό άσφαλεΐς 
πηγές, κυρίως άπό τά άρχεΐα τού Γαλλικού Προξενείου τής Λάρνακος. Σέ 
έπιστολή του(18) ό Γάλλος Πρόξενος Méchain προς τόν Γενικό Πρόξενο τής 
Γαλλίας στή Σμύρνη David, ύπό ήμερομηνία 16/28 Μαΐου γράφει δτι οί στρα
τιώτες ήταν άπειθάρχητοι, προέβαιναν σέ κλοπές καταστημάτων καί συμπερι
φέρονταν μέ τόν χειρότερο τρόπο. Σέ άλλη του έπιστολή(19) στις 21 Μαΐου/2 
Ιουνίου ό Méchain γράφει:

«Ή νήσος τής Κύπρου, ή όποια θά ήτο πολύ ήσυχος καί ειρηνική, 
έάν τήν άφηνον άνενόχλητον, εύρίσκεται σήμερον είς κυκεώνα άπό τής 
ή μέρας τής άφίξεως μεγάλου άριθμού στρατευμάτων... Τήν Κυριακήν 
27ην Μαΐου έπυροβόλησαν πλειστάκις τάς σημαίας διαφόρων προξενείων 
καί ιδιαιτέρως ένησχολήθησαν μετά λύσσης μέ τήν σημαίαν τής Γαλλίας, 
ή όποια διετρήθη άπό τρεις σφαίρας. Ό κυβερνήτης, διά νά ύπεκφύγη 
τήν ίκανοποίησιν πού έζήτησα, άπεμάκρυνε τόν στρατόν τούτον, πού ή- 
πείλει έναρξιν σφαγής τών Εύρωπαίων καί τών Ελλήνων. Επειδή αί 
άπειλαί αδται έφερον τήν σφραγίδα τής άληθείας, ύπεχρεώθην νά άρκε- 
σθώ εις προσωρινήν καί άσήμαντον ίκανοποίησιν».

Λίγες μέρες άργότερα, στις 28 Μαΐου/9 Ίουνίου,(20) ό Méchain περιγρά
φει τις βιαιοπραγίες πού είχαν άρχίσει νά έντείνωνται καί τήν τρομοκρατική 
άτμόσφαιρα πού δημιούργησε ό Κουτσούκ Μεχμέτ:
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«Έξ άλλου ό Μουσελίμης (ό Κυβερνήτης) καθίσταται μάλλον καί 
μάλλον θηριώδης. Καθ’ έκάστην ημέραν άπαγχονίζει, στραγγαλίζει ή 
κατακρεουργεί εις την Λευκωσίαν δυστυχείς ανθρώπους, έναντίον των 
όποιων κάμνει νά έπαναληφθώσι παλαιαί κατηγορίας έκδικασθεισαι ήδη 
από πολλών έτών ύπό των προκατόχων του. ’Επιτυγχάνει τοιουτοτρόπως 
διπλουν σκοπόν, νά θησαυρίζη και νά καταπείθη την Πύλην, ότι ύφίσταται 
έν Κύπρω προεσχεδιασμένη έπανάστασις, τήν όποιαν επέτυχε νά κατα- 
στείλη. Έάν ό αίμοβόρος αύτός παράφρων διατηρήση επί τινας ακόμη 
μήνας τήν άρχήν, θά χρεωκοπήση τήν Νήσον...»

Παρ’ δλη τήν τρομοκρατία πού εΐχεν ένσπείρει σ’ όλο τό νησί ό Κουτσούκ 
Μεχμέτ, οί Κύπριοι βρήκαν τρόπο νά έφοδιάσουν με τροφές καί χρήματα τόν 
πυρπολητήν Κανάρην, πού έπιστρέφοντας με τό στόλο του άπό έπιχειρήσεις 
του στα Αιγυπτιακά παράλια, κατέπλευσε στις 19 ’Ιουνίου πρώτα κοντά στόν 
"Αγιο Σέργιο κι’ ύστερα στήν Άσπρόβρυση, κοντά στή Λάπηθο.(21)

(21) Κηπιάδου, Γ. Ί., Απομνημονεύματα τών κατά τό 1821 έν τή νήσιρ Κύπρφ τραγικών σκη
νών, έκδ. 6', έν ’Αλεξάνδρειά, 1888, σ. 11.

(22) Letters from the Eeast, By John Carne Esq., second edition, Vol. II, London 1826. 
Έκ της XXII έπιστολής, εις «Κυπριακά Χρονικά», τόμ. ΙΓ', σελ. 43.

(23) Letters from the East, έ.ά. σ. 45-46.

(24) Hill, G., Là. σελ. 128.
(25) Αύτό συνέβη στις 15 ’Ιουλίου 1821.
(26) «Προσκύνημα είς Ιερουσαλήμ και δρος Σινά, υπό R. Ρ. Μ. Joseph de Géramb, ’Επιστο

λή δεκάτη, είς «Κυπριακά Χρονικά», ΙΓ', σ. 261 κ.έ.
(27) Letters from the East, έ.ά. σελ. 48.

Γιά λίγες μέρες μετά τις πρώτες σφαγές έπεκράτησε σχετική ήρεμία,(22) 
δπως γίνεται δταν πρόκειται νά ξεσπάση μιά μεγάλη θύελλα.

"Ενας ’Άγγλος περιηγητής ό John Carne, είχε έπισκεφθή έκεινες τις 
μέρες τήν Κύπρο καί είχε φιλοξενηθή στά τέλη ’Ιουνίου ή άρχές ’Ιουλίου άπό 
τόν ’Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, γιά τόν όποιο, καθώς καί γιά τά γεγονότα πού 
ακολούθησαν, μάς δίνει μιά μοναδική σέ άξια περιγραφή :(23)

«Ό θάνατός μου δέν άπέχει πολύ», μάς είπεν ό Κυπριανός, «γνωρίζω 
δτι δέν άναμένουσι παρά τήν κατάλληλον εύκαιρίαν, διά νά μέ θανατώ- 
σωσι». Καί ένα βράδυ, υστέρα άπό τήν άρνηση του Κυπριανού νά ύπα- 
κούση σέ κάποιο μήνυμα τού Κυβερνήτη, πού έφερε ένας στρατιώτης, 
«ΟΙ κληρικοί», συνεχίζει ό Carne, «έφαίνοντο ώχροί καί περίτρομοι καί 
ό Κυπριανός προσεπάθει νά ένθαρρύνη αυτούς μέ κάθε τρόπον. ^Ητο 
πολύ συγκινημένος καί ταραγμένος. Αλλά τήν ευγενικήν του μορφήν 
έφώτιζε ζωηρά ένεργητικότης, όταν ή σκέψις του προσηλουτο εις τάς 
σκληρότητας τού δυνάστου, καί έμαρτύρει τήν άπόφασίν του νά μή ύπο- 
μείνη έπί μακρότερον χρόνον τήν έπιτεινομένην ύβριστικότητά του έν ώι 
χρόνω παρώτρυνε τούς άκροατάς του νά άναμένωσι καί χείριστα άκόμη. 
Ούδείς διέκοψεν αύτόν, διότι ταύτα έφαίνοντο ώς άποχαιρετιστήριοι λό
γοι τού έξαιρέτου τούτου ποιμενάρχου πρός τό περίτρομον ποίμνιόν του, 
τό όποιον άναμφιβόλως διησθάνετο δτι, όταν τό έξοχον καί διακεκριμέ- 
νον πνεύμα, πού είχε διαφυλάξει καί παρηγορήσει αύτούς, θά εΐχεν άπο- 
πτή, θά έπιπτον απροστάτευτος λεία εις χειρας τών έχθρών των... 
Έξόχως ύπέροχος διά τήν πολυμάθειαν καί τήν εύσέβειάν του δσον καί 
διά τήν άκλόνητον ευψυχίαν του, ό Κυπριανός ήτο ό τελευταίος σπινθήρ, 
ό ζωογονών τούς "Ελληνας. Αί συχναί του παραστάσεις καί έπιπλήξεις 
κατέστησαν αύτόν πολύ μισητόν εις τάς τουρκικός άρχάς. Συχνά έχυνε 
δάκρυα, δταν διηγείτο εις έμέ τάς σφαγάς τών συμπατριωτών του. Ή- 
ρώτησα αύτόν διατί, έν τώ μέσω τοιούτων κινδύνων, δέν έμερίμνα διά 
τήν ιδίαν του σωτηρίαν, καί διατί δέν έγκατέλειπε τήν Νήσον. Αύτός 
έδήλωσεν δτι θά παρέμενε διά νά προσφέρη πάσαν εις αύτόν δυνατήν 
προστασίαν μέχρι τής τελευταίας του πνοής καί δτι εΐχεν άπόφασίν νά 
συναπολεσθή μετ’ αύτών».

Στις άρχές ’Ιουλίου έφτασε ή έγκριση τού Σουλτάνου Μαχμούτ γιά τήν 
έκτέλεση τών 486 κληρικών καί λαϊκών, πού είχε προγράψει ό Κουτσούκ 
Μεχμέτ. ’Άν καί δέν ύπάρχουν άσφαλεΐς μαρτυρίες, πού νά έξηγοΰν πώς πήρε 
ό Σουλτάνος τήν απόφασή του, μπορούμε νά δεχτούμε κατ’ άρχήν πώς ή 
άνησυχία του γιά τήν κραταίωση τής Ελληνικής Έπαναστάσεως είχε μεγα
λώσει,(24) ώστε νά μή διστάζη πιά. Υποθέτουμε δμως, μιά καί στόν κατάλογο 
περιλαμβανόταν πρώτος ό ’Αρχιεπίσκοπος μέ τούς Επισκόπους, ήγουμένους 
καί άλλους κληρικούς, πώς ή άπόφαση τού Μαχμούτ θά είχε κάποια σχέση 
μέ τό θέμα τού άπαγχονισμού τού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' καί τήν άπειλου- 
μένη διακοπή τών διπλωματικών σχέσεων Ρωσσίας—Τουρκίας. Είναι γνωστό 
πώς μετά τόν άπαγχονισμό τού Γρηγορίου Ε', ή Ρωσσία είχε διαμαρτυρηθή 
έντονα πρός τήν Πύλη, σύμφωνα μέ τό δικαίωμά της νά ύπερασπίζεται τούς 
Χριστιανούς τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, δικαίωμα πού προκαλοΰσε πολ
λές περιπλοκές στήν Πύλη. Κι’ ένώ λίγες μέρες άκόμη ύπολείπονταν γιά νά 
έγκαταλείψη ό Ρώσσος πρεσβευτής Στρογγόνωφ τήν Κων)λη,(25) γεγονός 
πού προμήνυε πόλεμο ανάμεσα στις δυο χώρες —πού τελικά τόν άποσόβησε 
ό Μέττερνιχ κι’ ό Castlereagh— ή Τουρκία έπαιρνε τήν άπόφαση νά έκτελε- 
σθουν στήν Κύπρο οί ’Αρχιερείς, γιά νά ένισχύση έτσι τήν άπόφασή της νά μή 
άναγνωρίζη τόν δρο τής συνθήκης τού Κουτσιούκ Καϊναρτζή γιά άνάμιξη τής 
Ρωσσίας στά έσωτερικά της ζητήματα. Δέν έχουμε όμως τά άποδεικτικά έκεΐ- 
να στοιχεία, πού θά μάς βοηθούσαν νά έπιβεβαιώσουμε τήν ύπόθεσή μας αύτή.

Δυό μέρες ύπολείπονταν άκόμη ώς τήν 9ην ’Ιουλίου. Ό Κυβερνήτης άφού 
πήρε τό καταδικαστικό φιρμάνι, κάλεσε στή Λευκωσία τούς προγραφέντες 
γιά νά τούς γνωστοποιήση τό «ευχάριστο», όπως άνεκοίνωσε,(26) περιεχόμενό 
του. "Οσο κι’ άν ύποψιάζονταν πιά οί περισσότεροι τήν δολιότητα τών προ- 
θέσεών του, άναγκάστηκαν νά συγκεντρωθούν στή Λευκωσία. "Οσοι δέν ήλ
θαν, έκτός άπό 16 πού δραπέτευσαν, συνελήφθησαν.

«"Οταν τήν έπομένην», γράφει ό Carne,(27) «ό ποιμενάρχης καί τό 
άφωσιωμένον ποίμνιόν του συνηθροίσθησαν εις τό Σεράγιον, ό Κυβερ
νήτης τοποθετήσας πανταχού φύλακας διέταξε τήν έναρξιν σφαγής. Ό 
Κυπριανός τήν ώραν αύτήν τής δοκιμασίας συμπεριεφέρθη μέ άσύνηθες 
θάρρος καί άξιοπρέπειαν. Ήρώτησε τόν Κυβερνήτην ποιου έγκλήματος 
οί κακότυχοι αύτοί άνθρωποι ήσαν ένοχοι, ώστε νά ύποστούν τόσον τρο
μερόν τύχην. Έάν δέ ούδέν άλλο άπό αίμα ήδύνατο νά κορέση τήν σκλη
ρότητα τού Κυβερνήτου, ήτο έτοιμος νά χύση τό ίδικόν του πρός σωτη
ρίαν τών άλλων. Ό Τούρκος άπήντησε βραχέως καί βαναύσως. Καί τού 
αρχιεπισκόπου ή αύτοθυσία έχρησίμευσε νά έπισπεύση μάλλον τήν ιδίαν 
του καταστροφήν. Έζήτησε στιγμάς τινας διά προσευχήν. Κατά τόν χρό
νον τούτο τό άγαπητόν του ποίμνιον κατέκειτο περί αύτόν δολοφονη- 
μένον. Έγονυπέτησεν εις τό μέσον τών νεκρών σωμάτων καί ένεπιστεύθη 
τό πνεύμα του εις χειρας τού Ύψίστου. Άπεκεφαλίσθη καί άπέθανε 
χωρίς ψίθυρον».

Ό Κυπριανός άντιμετώπισε τόν θάνατον μέ τή σιγουριά δσων ξέρουν πώς 
τόν νίκησαν μέ τά έργα τους καί τό παράδειγμά τους.· Μαζί του οί Μητροπο
λίτες Πάφου Χρύσανθος, Κιτίου Μελέτιος, Κυρηνείας Λαυρέντιος, ό ήγούμενος 
Κύκκου ’Ιωσήφ, ό έπιτετραμμένος γιά τις Κυπριακές αποθέσεις στήν Κωνσταν
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τινούπολη (Καππί-Κεχαγιά) Γεώργιος Μασούρας άπό την Λεμεσό, οί δημο
γέροντες Χριστόδουλος Κουρτελλαρίδης, Πέτρος Οίκονομίδης καί Γιαννάκης 
Άντωνόπουλος, ό Μιχαήλ Γλυκύς, ό αδελφός του Χατζηγεωργάκι Κορνέσιου 
Χατζή Νικόλαος, οί προύχοντες Μόρφου, Σολέας, Λάρνακος, Λεμεσού, Πάφου, 
Λαπήθου καί Κυθραίας ήσαν μερικοί μόνον από τούς έπιφανείς Κυπρίους πού 
σφαγιάστηκαν άπό τις 9 ώς τις 14 Ίουλίου.(28) Τά όστα του ’Αρχιεπισκόπου, 
των Μητροπολιτών, του ήγουμένου Κύκκου καί του αρχιδιακόνου του ’Αρχιεπι
σκόπου μαζί μέ τά όστα 10 λαϊκών κείνται σέ καλλιμάρμαρο μαυσωλείο στον 
περίβολο τής Φανερωμένης «εις μνημόσυνον αιώνιον».

(28) Κηπιάδου, Γ. I., έ.ά. σελ. 14 κ.έ.
(29) «Κυπριακά Χρονικά», Ζ’ σελ. 58, καί Τρικούπη Σπ., Ιστορία της Ελληνικής Έπανα- 

στάσεως, Άθ. 1925, τόμ. Α', σελ. 187.
(30) Κηπιάδου, Γ. I., έ.ά. σελ. 25-27, καί Παπακώστα, Ά. Ν., έ.ά. σελ. 9.
(31) Κηπιάδου, Γ. I., έ.ά. σελ. 18, και Notizie del Giorno, έ.ά. σ. 257.
(32) «Κυπριακά Χρονικά», Ζ', σελ. 55-56.
(33) Αγνοεί ό Méchain τη διαφυγή τού Μητροπολίτου Τριμηθοΰντος Σπυρίδωνος.
(34) Έπιστολή Méchain 3/15 Σεπτεμβρίου, «Κυπριακά Χρονικά», Ζ', σελ. 61.
(35) Έπιστολή Méchain 3/15 Σεπτεμβρίου, «Κυπριακά Χρονικά», Ζ', σελ. 61.
(36) Μιχαλοπούλου, Φ., ’Αγώνες και δίκαια τών Κυπρίων, «Νέα Εστία», 1954, σελ. 25.
(37) Φιλίππου, Λ., Κύπριοι Άγωνισταί, Λευκωσία, 1953.

(38) Πρωτοψάλτη, Έμμ., Κύπριοι ’Αγωνιστές τού Είκοσιένα, «Έλλ. Κύπρος», Στ', σελ. 88.
(39) Πρωτοψάλτη, Έμμ., "Αγνωστοι σελίδες τής Κυπριακής Ιστορίας, «Ελληνική Κύπρος»,

«Κυπριακά Χρονικά», Α', 320-321.
Πρωτοψάλτη, Έμμ., Ένέργειαι έν Λονδίνψ υπέρ άπελευθερώσεως τής Κύπρου κατά τά έτη 
1822-1824, «Έλλ. Κύπρος», Δ', 2]4.

Πρωτοψάλτη, Έμμ., Ό Κύπριος άγωνιστής Χαράλαμπος Μάλης, (Έλλ. Κύπρος», Ε', 197. 
Τού αυτού: ‘Ο Κύπριος Χαράλαμπος Μάλης, Διδάσκαλος, Φιλικός, ’Αγωνιστής, «Έλλ. 
Κύπρος», Στ', 35.

Πρωτοψάλτη, Έμμ., Μυστική έκστρατεία κατά τού Λιβάνου (1824-1826), «Έλλ. 
Ε, 178.
Πρωτοψάλτη, Έμμ., Σχέδια περί έκστρατείας εις Λίβανον και άπελευθερώσεως 
πρου κατά το 1827, «Έλλ. Κύπρος», Στ', 16.
Πρωτοψάλτη, Έμμ., Νέα στοιχεία περί τής έκστρατείας εϊς Λίβανον, «Έλλ. 
Στ', 115, 142, 166, 199.

Οί σφαγές συνεχίστηκαν γιά ένα περίπου μήνα.(29) 30 Ταυτόχρονα οί Τούρ
κοι λεηλατούσαν, άρπαζαν καί δήμευαν τήν περιουσία τών έκτελεσθέντων, 
αύτών πού κατάφερναν νά φύγουν άπό τήν Κύπρο, τών Μητροπόλεων, τών Μο- 
ναστηριών καί τών ’Εκκλησιών. ’Απογύμνωσαν κυριολεκτικά τά μοναστήρια 
του Κύκκου καί του Μαχαιρά.(3()) ’Ακόμα ύποχρέωσαν δλους τούς κατοίκους 
νά γκρεμίσουν τά άνώγεια τών σπιτιών τους/31* Σέ έπιστολή του τής 25 ’Ιου
λίου / 6 Αύγούστου(32) ό Méchain δίνει σέ συντομία τόν τραγικόν απολογι
σμό τών θηριωδιών του Κυβερνήτη, του όργίου του αίματος καί τών διαρπαγών:

«Ό άρχιεπίσκοπος, οί έπίσκοποι πάντες,(33) ό ανώτερος κλήρος, μέ- 
γας άριθμός ιερέων, οί πρώην ύπάλληλοι τής κυβερνήσεως, οί έμποροι, 
οί γεωργοί, οί προεστοί τών χωρίων καί τών πόλεων καί πάντες τέλος οί 
έχοντές πως χρήματα άπεκεφαλίσθησαν, άπηγχονίσθησαν, κατεσφάγησαν, 
ή περιουσία των κατεσχέθη καί έσκλαβώθη ή οίκογένειά των. Καθ’ έκά- 
στην έκδίδει καί νέον κατάλογον προγεγραμμένων, έκ τών όποιων κα
νείς δέν έκφεύγει. ‘Όλα τά χωρία ήρημώθησαν καί οί έν αφθονία δη- 
μητριακοί καρποί παραμένουσιν εις τούς κάμπους».

Ή άπόγνωση δσων έχουν σωθή, τούς παρακινεί σέ στάση/34* Μά τί μπο
ρούν πιά νά πετύχουν; Πολλοί καταφέρνουν, έγκαταλείποντας τά πάντα, νά 
βρουν προστασία στά Προξενεία τής Λάρνακος, άπ’ δπου μέ τήν πρώτη εύ- 
καιρία άφήνουν τήν Κύπρο μέ προορισμό τά Εφτάνησα, τήν Τεργέστη καί τό 
Λιβόρνο/35* Άπό κεί πολλοί πάνε στήν Ελλάδα κι’ ένώνονται μέ τ’ άδέλφια 
τους, πού πολεμούν τόν ίδιο δυνάστη.

’Ανάμεσα στούς Κυπρίους πού συνέχισαν τόν ’Αγώνα —καί πού ό άριθμός 
τους άνέρχεται στούς 580(36) τούλάχιστον— ξεχωριστή θέση γιά τήν πολύ
πλευρη δράση τους κατέχουν οί τρεις άδελφοί θησεις, ό Χαράλαμπος Μάλης 
καί άρκετοί άλλοι, γιά τούς όποιους έχουμε ένδιαφέροντα στοιχεία στά άρχεία 
του ‘Ελληνικού Κράτους.(37) Γενικά ή δράση τους άναφέρεται σέ δυό τομείς, 
σέ προσπάθειες γιά τήν άπελευθέρωση τής Κύπρου καί στήν ένεργό συμμετο
χή τους στόν ’Αγώνα.

Γιά τό πρώτο είχεν ήδη άπό τις 3 ’Ιουλίου 1821 άπευθύνει έπιστολές του 
ό Κυπριανός θησεύς πρός τούς δημογέροντες τής 'Ύδρας καί τόν Δ. Ύψηλάν- 
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την(38) καί στις 5 ’Οκτωβρίου 1821 ξανά προς τούς Υδραίους ζητώντας δάνειο 
222.706 γροσίων, γιά νά έτοιμάση έκστρατεία. Οί Υδραίοι πού είχαν έξαντλήσει 
όλους τούς οικονομικούς των πόρους τόν παρέπεμψαν στήν Κυβέρνηση πού θά 
προερχόταν σέ δυό-τρεις μήνες άπό τήν ’Εθνοσυνέλευση τής ’Επιδαύρου/39*

Παράλληλα, στις 6 Δεκεμβρίου 1821, διάφοροι σημαίνοντες Κύπριοι έξό- 
ριστοι, πού βρίσκονταν στή Ρώμη, έξουσιοδοτοΰσαν μέ έγγραφό τους τόν Νι
κόλαο θησέα νά άναλάβη προσπάθειες γιά σύναψη δανείου καί προετοιμασία 
έκστρατείας γιά τήν άπελευθέρωση τής Κύπρου/40*

Κι’ ό Θεόφιλος ένεργώντας γιά τόν ίδιο σκοπό πήγε στο Λονδίνο, δπου 
σέ συνεργασία μέ τόν Μαυροβούνιο στρατηγό κόμητα De Witz καί τόν ’Άγγλο 
Φιλέλληνα Peacock, προσπάθησε, χωρίς έπιτυχία όμως, νά συνάψη δά
νειο. (41)

’Άλλος Κύπριος άγωνιστής, ό Χαράλαμπος Μάλης/42* προσπάθησε νά πεί
ση τήν ‘Ελληνική Κυβέρνηση νά όργανώση έκστρατεία γιά άπελευθέρωση τής 
Κύπρου σέ συνδυασμό μέ τήν έκστρατεία στο Λίβανο πού είσηγήθηκε ό Χατζή- 
στάθης Ρέζης. Μά τό σχέδιο αύτό, πού άν τό άναλάμβανε τελικά ή Κυβέρνηση, 
μπορούσε νά είχε άπρόβλεπτες συνέπειες, έναυάγησε, δταν μιά τριμελής έπι- 
τροπή, τής όποιας μέλος ώρίσθη κι’ ό Μάλης, άφου έξέτασε έπί τόπου τήν κα
τάσταση, έκρινε πώς δέν είχε πολλές έλπίδες έπιτυχίας.(43) Άναφέραμε πιό 
πάνω (σελ. 180) τή θέση πού πήρε τό ’Εκτελεστικό Σώμα σχετικά μέ τήν ύπό- 
θεση αύτή.

Γιά τή δράση τών Κυπρίων άγωνιστών του 21 έχουν συγκεντρωθή υστέρα 
άπό έπίμοχθη έρευνα πολλά στοιχεία, πού διαφωτίζουν ικανοποιητικά τήν 
παράδοση πού δημιουργήθηκε νά μή λείπουν οί Κύπριοι άπό κανένα έθνικό 
άγώνα. ‘Όσοι άναφέρθηκαν πιό πάνω δέν έλειψαν άπό τά πεδία τών μαχών. 
Κοντά σ’ αύτούς πρέπει νά μνημονευθοΰν ό Μιχαήλ Κυπραιος, πού πολέμησε 
μέ τόν στρατηγό Μακρυγιάννη, ό στρατηγός Σιμός μέ τόν Κριεζώτη, ό ’Αν
τώνιος I. Λοΐζου κι’ ό Άγγελής Μιχαήλ μέ τόν Φαβιέρο, ό Χατζησάββας, ό 
Κοκκινόφτας κι’ ό ’Ορφανός πού έλαβαν μέρος στήν πολιορκία του Μεσολογ
γίου, καί τόσοι άλλοι, πού πολέμησαν στό Βαλτέτσι, στά Δερβενάκια, στό 
Φάληρο καί στήν Ακρόπολη, κι’ άλλοι πού ύπηρέτησαν στό ναυτικό/44*

Είπαμε στήν άρχή πώς χωρίς ναυτικό ή Κύπρος δέν θά μπορούσε νά ξε- 
σηκωθή, δπως έκαμαν άλλα νησιά, πού βρίσκονται πιό κοντά στήν Τουρκία. 
Μέχρι ποιου σημείου θά μπορούσαν —άν ύπήρχαν— τά κυπριακά καράβια νά 
συνεργαστούν μέ τόν έλληνικό στόλο, καταφαίνεται άπό τις έπιστολές τού Γάλ
λου Προξένου, στις όποιες συνεχώς μιλά γιά τήν άξιόλογη δράση τών ‘Ελλή
νων ναυτικών στά νερά τής Κύπρου. Αναφέρουμε μερικά μόνο χαρακτηριστικά

(40)
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(43) Κύπρος», 
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άποσπάσματα, στά όποια έπί πλέον φαίνεται ό ένθουσιασμός πού προκαλούσε 
ατούς Κυπρίους ή έμφάνιση κι’ ή δράση των έλληνικών καραβιών. "Ας τα 
χαρακτηρίζει ό Πρόξενος Mécham σαν κουρσάρικα. Δεν μπορεί δμως νά 
κρύψη καί τό θαυμασμό του γι’ αύτά:

8 Μαρτίου 1822: «Τά δύο έλληνικά κορσάρικα, τά όποια ένεφανίσθη- 
σαν την 15 ’Οκτωβρίου παρέτειναν τήν περιπολίαν των μέχρι των μέσων 
του ’Ιανουάριου, έπιτυχόντα τήν σύλληψιν πολλών πλοίων».44 (45)

(44) Περσιάνη, Π. Κ., Κύπριοι άγωνιστές τού 1821, άνατύπωσις έκ τής «Φιλολογικής Κύπρου», 
Λ/σία.,1967, σελ. 19-20.

(45) «Κυπριακά Χρονικά», Ζ', σελ. 18.
(46) «Κυπριακά Χρονικά», Ζ', σελ. 19.
(47) «Κυπριακά Χρονικά», Ζ', σελ. 19.
(48) «Κυπριακά Χρονικά», Ζ', σελ. 20.
(49) «Κυπριακά Χρονικά», Ζ', σελ. 33.

9 ’Οκτωβρίου 1822: «Τά έλληνικά κορσάρικα περιφέρονται άκόμη 
είς δλας αύτάς τάς θαλάσσας, όπου έχουσι πραγματοποιήσει πλούσιας 
λείας είς έμπορεύματα, τρόφιμα καί χρήματα».(46)

18 Φεβρουάριου 1823: «Τά ένοπλα έλληνικά πλοία σταθερώς διαδέ
χονται άλληλα είς τάς θαλάσσας μας, δπου έξεμηδένισαν τήν τουρκικήν 
ναυσιπλοΐαν, συλλαμβάνοντα τά πλοία είς αυτόν τόν λιμένα καί ύπό τά 
πυροβόλα του φρουρίου».(47)

«Τά θαρραλέα τολμήματά των, δσα έπεχείρησαν, έπροξένησαν κά
ποιαν λαϊκήν έξέγερσιν είς τήν Λεμεσόν».(48)

Μέ τόν ’ίδιο σχεδόν ρυθμό συνεχίστηκε ώς τό τέλος τού ’Αγώνα ή δράση 
τών έλληνικών πλοίων στ’ άνοικτά της Κύπρου. Κι’ δταν τέλειωσε ή Επανά
σταση, τόν ’Ιανουάριο του 1830 άγκυροβόλησαν στή Λάρνακα τρία Έλληνικά 
πλοία. «'Ολόκληρος ό πληθυσμός», γράφει ό Méchain, «έμαζεύθη είς τήν 
παραλίαν καί ήτο εύκολον νά άναγνώση τις είς κάθε πρόσωπον τήν γενικήν 
εύχαρίστησιν καί τάς έλπίδας πού άπετόλμων νά συλλάβωσι».(49)

Έκεΐ στήν παραλία τής Λάρνακος διάβαζε κανείς στά μάτια τών ραγιά
δων τό μήνυμα τής Λευτεριάς πού έφερναν μαζί τους οί έλεύθεροι άδελφοί 
τους. Είχαμε ύποστή τά πάνδεινα έξ αιτίας τής κακοδαιμονίας πού δέρνει 
τόν τόπο μας άπό αιώνες, μά δέ λυγίσαμε. Άποτολμούσαμε νά συλλάβουμε 
τις πιό ώραΐες έλπίδες άπό τή στιγμή πού ένα τμήμα τής Ελλάδος είχεν έλευ- 
θερωθή. Μάς περίμεναν άκόμη πολλά καί τό ξέραμε. Τά χρόνια διάβαιναν και 
μείς έχοντας ανυποχώρητο όρόσημο τή θυσία τού Κυπριανού καί τών άλλων 
μαρτύρων βαδίζαμε τόν άνηφορικό μας δρόμο μέ ύπομονή καί θάρρος. Κι’ 
δταν ήρθε τό πλήρωμα τού χρόνου άδράξαμε τ’ άρματα, γιά νά δικαιώσουμε 
τούς πόθους τόσων γενεών πού πέθαναν μέ τό πικρό παράπονο τής σκλαβιάς. 
"Ας μνημονεύουμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα τά δεινά καί τις θυσίες, γιά νά 
μαθαίνουμε καλύτερα τό δρόμο, πού όδηγεί στή Λευτεριά, στήν 'Ένωση.

ΒΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Α. ΛΑΔΟΜΜΑΤΟΤ

Ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ

Μιλούσε χαμηλόφωνα-
Οί λέξεις όλοένα
Χάνανε τή σημασία τους.
Βγαίνανε γυαλιστερές
Μέσ’ άπ’ τά κάτασπρα δόντια, 
Τά λεπτά χείλη.

Είμαι σίγουρος
Πώς ή πολυθρόνα
Δεν ένοιωσε
Ούτε στιγμή
Τό βάρος του.

Ό καιρός, είπε, 
'’Ήταν θαυμάσιος 
Στά νησιά, 
Οί διακοπές του 
Πήγαν θαυμάσια.

Νά φαντασθήτε
Πώς βρήκε έκεΐ
Ώς καί τή μάρκα
Τού τσαγιού
Πού έπινε
έδώ καί τόσα χρόνια.

Δεν είχε περισσότερα νά πή
Πρός τό παρόν.

Χάρηκε τόσο πολύ
Πού μέ είδε.

Ό ένθουσιασμός του
Ράγισε πάνω
Σ’ ένα πρόσωπο
Μέ δυο μάτια
Γ ιάλινα, 
"Αχροα.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΔΟΜΜΑΤΟΣ
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