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ΠΡΟΟΠΤΙΚΑ!*

’Επί τή Ιδρύσει είς τήν κωμόπολιν Μόρφου, τήν μεγαλυτέραν έν Κύπρφ, της 
«Πνευματικής Εστίας» χάρις εις τό ισχυρόν ένδιαφέρον έκπαιδευτικών και λοιπών 
παραγόντων τής κοινότητας εύχαρίστως άπεδέχθην εύγενή πρόσκλησιν του διοι
κητικού συμβουλίου αύτής δπως όμιλήσω άπό τοΰ βήματος αύτής και πρός τήν 
δλην κοινότητα συμβάλλων οΰτω είς τήν προώθησιν τών σκοπών δι*  ους ή Πνευ
ματική αυτή Εστία, ίδρύθη. ’Επειδή δέ οί σκοποί τοΰ σωματείου είναι καθαρώς 
πνευματικοί καί έν γένει πολιτιστικοί, έξέλεξα ώς θέμα τήν σημασίαν τής πνευ
ματικής και τής έν γένει πολιτιστικής άναπτύξεως και τάς έν Κύπρω προοπτικός.

Ζώμεν είς μίαν έποχήν μεγάλων άλλαγών είς τήν κοινωνικήν, τήν πολιτικήν 
καί τήν οικονομικήν ζωήν ολοκλήρου του κόσμου. Έκάστη χώρα έναμίλλως άγω- 
νίζεται, δπως μή ΰστερήση είς τήν άνάπτυξιν τών πηγών έκείνων, αΐτινες θά έπι- 
τρέψουν είς αύτήν νά παρακολουθήση τήν σύγχρονον πρόοδον καί μή μειονεκτήση 
τών λοιπών χωρών. "Η άνάπτυξις πρώτον τής έπιστήμης προκαλέσασα βιομηχανι
κήν έπανάστασιν προ δύο περίπου αιώνων ώδήγησεν είς τήν δι’ αύτής άνάπτυξιν 
τής τεχνολογίας, ήτις προώθησε τήν τεχνολογίαν είς μεγγαλύτερα δψη, τά όποια έπέ- 
τρεψαν είς τήν σύγχρονόν μας έποχήν, ώστε ό άνθρωπος νά πατήση εις τήν σε
λήνην. Πας δστις παρηκολούθησεν έστω καί διά του κινηματογράφου τήν δλην αύ
τήν ύπόθεσιν καί έπληροφορήθη τούς καταπληκτικούς άριθμούς δαπάνης καί άν- 
θρωπίνου δυναμικού, τά όποια κατέστησαν δυνατήν τήν ασφαλή έπίτευξιν του έγχει- 
ρήματος μένει ένεός πρό του τοιούτου θαυμαστού έπιτεύγματος.

Διερωταται δμως παραλλήλως ό άνθρωπος πώς φθάνομεν είς τό καταπληκτι
κόν τούτο έπίτευγμα. Διερωταται έν συνεχεία άν αί τοιαυται προσπάθειαι θά συ- 
νεχισθώσιν, ώστε σκοπός του άνθρώπου νά είναι ή έξερεύνησις του διαστήματος 
έν τή όλότητί του, τών πλανητών καί τών άπλανών άστέρων καί τών συστημά
των αύτών, άν ύπάρχει ζωή άλλαχου καί ποια. Γενναάται περαιτέρω τό 
έρώτημα πώς ή έξερεύνησις του σύμπαντος καί του άπειρου έπιδρφ εις αύτόν 
τούτον τόν άνθρωπον καί άν τόν βοηθεί είς τήν έπιδίωξίν του πρός τελειότητα 
πνευματικήν καί ήθικήν. Είς τό έρώτημα τοΰτο δέν θά δώσω άμέσως άπάντησιν. 
θά άφήσω δμως τούς άκροατάς μου νά συναγάγωσι πορίσματα έκ τής άναλύσεως

* Παρ’ δλον δτι ή ομιλία αΰτη έγένετο είς τήν «Πνευματικήν Εστίαν τής κωμοπόλεως 
Μόρφου τήν 21 ’Ιανουάριου 1970, έπί ειδική εύκαιρίφ, δημοσιεύεται είς τήν Φιλολογικήν Κύ
προν ώς θίγουσα γενικώτερον τό πρόβλημα τής πνευματικής καί τής έν γένει πολιτιστικής έν 
Κύπρφ άναπτύξεως καί δέν περιορίζεται είς δ,τι άφορφ μόνον εις τό νεοϊδρυθέν σωματεΐον 
«Πνευματική Εστία» τής κωμοπόλεως ταύτης.
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του θέματός μου, είς δ θά προβώ κατωτέρω.
Πολύς λόγος γίνεται σήμερον περί τεχνολογικής άναπτύξεως καί τοΰ τεχνο- 

κρατικου πολιτισμού. Είς τό σημεΐον τοΰτο υπάρχει μεγάλη παρεξήγησις. Θεωρεί
ται υπό πολλών δτι η τεχνολογική άνάπτυξις είναι ό σκοπός καί ό τεχνοκρατικός 
πολιτισμός είναι ή μόνη μορφή πολιτισμού, ήτις ένδείκνυται σήμερον ή καί ή μόνη 
δυναμένη νά ύπάρχη είς τον σύγχρονον κόσμον. Συνεπώς έπιβάλλεται κατά τήν 
τοιαύτην άντίληψιν άποκοπή έκ τοΰ παρελθόντος καί τών δημιουργημάτων αύτοΰ 
και ό προσανατολισμός πρός τάς συγχρόνως καταστάσεις, αί όποίαι, άν δέν άνα- 
τρέπουν το παρελθόν, διανοίγουν δμως νέον μέγα κεφάλαιον είς τήν ζωήν τής 
ανθρωπότητας, δμοιον πρός τό όποιον δύνανται μόνον νά είναι ή έκσφενδόνισις τοΰ 
έλληνικου πολιτισμού είς τον κόσμον διά τών κατακτήσεων τού Μ. ’Αλεξάνδρου, 
ή ϊδρυσις τής χριστιανικής θρησκείας καί ή ’Αναγέννησις τού 15 αί.

Η παρεξήγησις, τήν όποιαν είπον, συνίσταται είς τό δτι παραγνωρίζομεν έν 
δασικόν ζήτημα. "Οτι ή άνάπτυξις τής τεχνολογίας είναι προϊόν τής έπιστήμης, ή 
δέ άνάπτυξις τής έπιστήμης προϊόν τού πνεύματος καί δέν ένέσκηψεν ή τεχνολογία 
έξ ούρανού αύτομάτως καί δέν προάγεται αύτομάτως. Ή ρίζα τής προόδου δέν 
εύρισκεται είς αύτην ταύτην τήν τεχνολογίαν, άλλ’ είς τούς παράγοντας έκείνους, 
οί όποιοι την διαμορφώνουν. Καί οί παράγοντες έκείνοι είναι ό πνευματικός πολι
τισμός. Τό θέμα τούτο άπησχόλησε καί άπασχολεί τήν έκπαίδευσιν πασών τών 
χωρών. Δύο άντίθετοι άπόψεις περί αύτής διετυπώθησαν. ’Αποβλέπει αϋτη είς 
τήν διάπλασιν τού άνθρώπου είς άνθρωπον, δν νοητικόν, συναισθηματικόν,, ισχυρός 
βουλήσεως καί χαρακτήρος ή είς τήν δεξιοτεχνίαν διά τής άσκήσεως τής χειρός 
πρός παραγωγήν προϊόντων τής τεχνικής δυναμένων νά προσπορίσωσιν είς τον άν
θρωπον τά μέσα μεγαλυτέρας οικονομικής προόδου; Τό θέμα τούτο έπανειλημμέ- 
νως άνέπτυξα καί έτάχθην ύπέρ τής πρώτης άπόψεως ούχί μόνον ώς ύπερτερούσης 
τής δευτέρας άπό πόσης άπόψεως, άλλά καί διότι κατά τήν γνώμην μου ή δευτέρα 
δέν παρέχει είς τόν άνθρωπον τά ώφελήματα έ κείνα, τά όποια θά έπέτρεπον είς 
αύτόν νά άναπτύξη τήν τεχνολογίαν καί αύτόν τον τεχνοκρατικόν πολιτισμόν. Διότι 
έάν ό άνθρωπος δέν όδηγηθή είς τήν άνάπτυξιν τού πνεύματος είς τρόπον ώστε νά 
γίνη έκαστος «σκεπτομένη προσωπικότης», τεχνολογική άνάπτυξις είναι άδύνατος. 
Δέν θά προσθέσω τήν μεγάλην σημασίαν διά τόν άνθρωπον, τήν όποιαν έχει ή 
άνάπτυξις τού συναισθήματος καί τής βουλήσεως οδηγούσα είς συγκυριαρχίαν αύ- 
τών μετά τού νού καί ή όλοκλήρωσις τής ψυχικής διαπλάσεως τού άνθρώπου.

Προέταξα τής όμιλίας μου τήν εισαγωγήν ταύτην, διά νά γίνη κατανοητόν 
εύθύς έξ άρχής, περί ποιαν έννοιαν πολιτισμού θά περιστροφή αυτή. ’Άλλως τε 
παρ’ ήμίν ούδέ λόγος δύναται νά γίνη περί άναπτύξεως τής τεχνολογίας καί 
τεχνοκρατικού πολιτισμού. Μεταχειριζόμεθα τούς δρους τούτους κατά μίμησιν, διό
τι άπλώς μεταφέρομεν παρ’ ήμίν τάς έν τώ έξωτερικώ προόδους τής τεχνολογίας 
διά τήν μικρόν άναπτυσσομένην έλαφράν βιομηχανίαν τής νήσου. 'Η παρ’ ήμίν τεχνο
λογική άνάπτυξις είναι ύποτυπώδης. Καί δ,τι δημιουργούμεν είναι προϊόν της 
τεχνολογικής δημιουργίας τών άλλων. Συνεπώς δέν θά άσχοληθώμεν περί τήν 
τεχνολογίαν ώς μή ύπάρχουσαν κατ’ ούσίαν παρ’ ήμίν ούδέ δυναμένην έπί τοΰ 
παρόντος διά τών ύπαρχόντων παρ’ ήμίν μέσων καί προϋποθέσεων νά άναπτυχθή. 
Ούδέ έν κέντρον έπιστημονικής έρεύνης είς τά θέματα φυσικής καί χημείας, έφ’ 
ών στηρίζεται ή τεχνολογία,έχομεν, ούδέ καλλιεργούμεν τάς έπιστήμας ταύτας 
έκτός άπό τά σχολεία μας. Λέγω ταΰτα διά νά άντιληφθώμεν πόσον μικροί εϊμεθα 
καί ποιας δυνατότητας έχομεν, διά νά μή αύτοπατώμεθα. Διότι δυστυχώς πολλά- 

κις νομίζομεν δτι εϊμεθα τό κέντρον τοΰ κόσμου καί περιφρονοΰμεν τήν πνευματικήν 
δημιουργίαν, ή όποια δμως κατ’ έξοχήν δίδει τήν σφραγίδα τής προόδου ένός τόπου.

Έν τούτοις έπιθυμώ νά έξάρω κάτι άλλο, τό όποιον είναι παρ’ ήμίν άνεπτυγ- 
μένον καί συνεχίζεται ώς παλαιό κληρονομιά. Είναι αί άρεταί τοΰ λαού συνιστώ- 
σαι κυρίως τόν πολιτισμόν του άνεξαρτήτως τής έννοιας τοΰ πνευματικού πολιτι
σμού περί τόν όποιον κυρίως θά άσχοληθώμεν. Αί άρεταί αΰται διαμορφωθείσαι 
κατά παράδοσιν άποτελούσι τήν ούσίαν τής ζωής τού λαού, ή δέ προσπάθειά μας 
δέν άποβλέπει είς τήν άνάπτυξιν αύτών παρά τώ λαώ, άλλ’ είς τήν συγκράτησίν 
των, τήν συνέχισιν των καί τήν μελέτην των. Είναι αί άρεταί αδται πρώτον δ,τι 
όνομάζομεν «άνθρωπιάν». Ό δρος οΰτος ύπονοει τόν γνήσιον άνθρωπον τόν δια- 
πλασθέντα είς δν ύπεράνω τής ύλης καί τών λοιπών ζώων, τόν διακρινόμενον διά 
τήν ψυχικήν καί είδικώς τήν ήθικήν άνωτερότητά του, τόν έκτιμώντα τάς άρχάς 
τού ήθικου βίου, τόν διακατεχόμενον ύπό άξιοπρεπείας, τόν σεβόμενον καί τιμώντα 
τόν άλλον, τόν συνεπή είς τάς ύποχρεώσεις του, τόν καταπνίξαντα τήν άλαζονείαν 
καί τόν έγωϊσμόν, τόν μετριοπαθή καί ταύτοχρόνως ύψηλόφρονα, τόν κοσμούμενον 
έν γένει ύπό τών άρετών τού χριστιανικού βίου. Ό λαός μας κατέχει τάς άρετάς 
ταύτας είς μέγαν βαθμόν καί άπό τής άπόψεως ταύτης δύναται νά συγκριθή πρός 
οίονδήποτε λαόν. Ούδέ δύναμαι ένταύθα νά άναλύσω τάς άρετάς ταύτας, διότι 
καί τοΰτο τό θέμα είναι έκτός τής σημερινής όμιλίας μου. Δέν θά έπρεπεν δμως 
νά παραλείψω νά άναφερθώ είς τήν έννοιαν ταύτην τοΰ πολιτισμού, πρώτον μέν 
διότι είναι τομεύς είς τόν όποιον ό έλληνικός έν γένει λαός καί ό κυπριακός μετ’ 
αύτοΰ ούδενός ΰστερεί καί δεύτερον διά νά άποχωρίσω τήν έννοιαν ταύτην τοΰ 
πολιτισμού, τήν άναμφισβητήτως κρατούσαν παρά τώ λαφ, άπό έκείνην μέ τήν 
οποίαν κυρίως θά άσχοληθώ διά τής όμιλίας μου.

θά περιορισθώ συνεπώς είς δ,τι άποτελεί πολιτισμόν ύπό τήν στενήν έννοιαν 
του ώς προϊόν τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, δηλ. τήν πνευματικήν ύπό τήν εύρεΐαν 
της έννοιαν δημιουργίαν. Διά τήν άνάπτυξιν τοΰ άνθρώπου είς δημιουργικόν δν 
ύπεύθυνος είναι τό πρώτον ή έκπαίδευσις. Σήμερον αυτή δέν είναι θέμα καί δι
καίωμα τών όλίγων μόνον, ώς πρό έτών, άλλά θέμα όλοκλήρου τοΰ λαοΰ. Ή 
παροχή αύτής είς πάντα τά στρώματα τοΰ λαοΰ είναι ή κατ’ έξοχήν έννοια τής 
δημοκρατίας καί τό κατ’ έξοχήν άνθρώπινον δικαίωμα. Διότι ή άνάπτυξιίς της 
έπιτρέπει ούχί μόνον νά δέχεται τις τά ύψηλότερα πνευματικά δημιουργήματα τής 
άνθρωπότητος, άλλά καί νά έμβαθύνη είς αύτά καί νά καλή είς άνάλογον δημιουρ
γικότητα. ’Άνευ αύτής όδηγούμεθα εις τόν άφελή πολιτισμόν, τοΰ όποιου καί 
σήμερον έχομεν άκόμη δείγματα. Καί τά άφελή δημιουργήματα τοΰ πολιτισμού 
τιμώνται παραλλήλως. Διά τής έκπαιδεύσεως ό πρωτόγονος άνθρωπος δημιουρ- 
γεΐται είς κατ’ ούσίαν πνευματικόν δν συλλαμβόνον διά τού νού του παν δ,τι 
οδτος έν γένει έδημιούργησε καί οδηγείται ό ίδιος είς άνάλογον δημιουργι
κότητα τού πνεύματός του. Διά τούτο ή άπαίτησις περί έπεκτάσεως τής ύπο- 
χρεωτικής καί δωρεάν έκπαιδεύσεως είς μεγαλυτέραν ήλικίαν, τούλάχιστον μέχρι 
τού 15 έτους τής ήλικίας, προβάλλει ώς έπείγουσα άνάγκη. Παρ’ ήμίν παρέχεται 
διά τού νόμου τής Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως Κύπρου μόνον μέχρι τού 
12 έτους περιοριζομένη είς τά σχολεία τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, ένώ ε’ις 
άλλας χώρας έπεξετάθη αυτή μέχρι τού 15, τού 16 ή και τοΰ 18 έτους τής ήλικίας.

Άπομονώνοντες λοιπόν τήν έννοιαν τοΰ πολιτισμού έκτός τών άνωτέρω έχο
μεν νά άσχοληθώμεν μέ τήν δημιουργίαν τοΰ πνεύματος, ήτις συνίσταται είς τά 
γράμματα, τάς καλάς τέχνας καί τήν έπιστήμην καί ταύτα ώς προϊόν τής διά τής 
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έκπαιδεύσεως άνόδου του πνεύματος καί τών λοιπών στοιχείων τής ψυχής, άλλά 
δέν θά άσχοληθώμεν μέ τήν έκπαίδευσιν καθ’ έαυτήν. Τονίζω δτι τήν άνωτέραν 
ταύτην κατάστασιν του ανθρωπίνου βίου καλοΰμεν παρ’ ήμΐν παιδείαν, ούχι δέ έκ- 
παίδευσιν, οί δέ ξένοι culture, Kultur, δι’ δρων, οί όποιοι σημαίνουν τήν 
καλλιέργειαν έν γένει τής ψυχής. Είς πάντας τούς τομείς τούτους τής άνθρωπί- 
νης δημιουργίας ή Κύπρος έχει νά δείξη σημαντικήν συμβολήν τόσον είς τούς 
αρχαίους όσον καί ε’ις τούς βυζαντινούς χρόνους. Προ παντός, ποίησις, φιλοσοφία, 
ιστορία, χρονογραφία, θέατρον καί ιατρική έχουν εύδοκιμήσει είς σημαντικόν βαθ
μόν. Ώμίλησα καί έδημοσίευσα περί τούτων άλλοτε καί πρό έτών. ’Εννοείται 
δτι πλήν του φιλοσόφου Ζήνωνος τοΰ Κιτιέως. του ίδρυτου τής στωϊκής φιλοσοφίας 
έν Άθήναις, ήτις ήσκησε μεγάλην έπίδρασιν έπί αιώνας είς τήν άνθρωπίνην διανόη- 
σιν,, ή κυπριακή πνευματική δημιουργία ώς καί ή παραλλήλως άναπτυχθεΐσα καλ
λιτεχνική δημιουργία δέν δύνανται νά συγκριθώσι πρός τήν έλληνικήν τοιαύτην 
δημιουργίαν, ή όποία άποτελεϊ δχι μόνον τό βόθρον, άλλά καί τό κορύφωμα του 
άνθρωπίνου πολιτισμού. *0  βασικός λόγος είναι διότι, άν ή Κύπρος ύπήρξεν ώς 
καί είναι σήμερον έθνολογικόν τμήμα του δλου έλληνισμοΰ άποκοπείσα έξ αύτου διά 
τάς ιστορικός της περιπετείας, δέν ήδυνήθη δμως ούτε νά συμμερισθή ούτε καί νά 
παρακολουθήση τά έλληνικό έπιτεύγματα είς τούς τομείς τούτους. Είτε ή Κύπρος 
είχε πολιτικήν αύτονομίαν τών πόλεων είτε διετέλει ύποτεταγμένη ύπό ξένους 
κατακτητάς ούδέποτε είχε τήν τοιαύτην δυνατότητα καί διό τούτο ύστέρησε τών 
λοιπών τμημάτων του έλληνισμοΰ, τούτο δέ είναι πολύ διδακτικόν διά τήν σημερι
νήν πολιτικήν καί τήν πορείαν τοΰ βίου μας. ’Άλλως τε καί ή σύγχρονός μας 
κυπριακή πνευματική δημιουργία έκ τής Ελλάδος έμπνέεται. Χρειαζόμεθα τάς 
έλληνικάς καί δέν δυνάμεθα νά στηριζώμεθα είς τάς ιδίας ήμών καί μόνον δυ
νάμεις.

Όφείλομεν νά έχωμεν φιλοδοξίαν νά άνέλθωμεν είς τό ύψηλότερα στρώματα 
τής πνευματικής δημιουργίας καί τοΰ πολιτισμού, άν άντιλαμβανώμεθα δτι οΰτος 
είναι έκεΐνος ό όποιος διακρίνει τούς λαούς καί τούς κατατάσσει μεταξύ τών πολιτι
σμένων λαών τής νάθρωπότητος. ΟΙ άρχαίοι άνατολικοί λαοί έδημιούργησαν έργα 
μεγάλα καί θαυμαστά, πυραμίδας, ναούς, τάφους καί άλλα. Ταΰτα θαυμάζονται 
διά τόν όγκον καί τό μέγεθος των, άποτελοΰσι δέ τό άντικείμενον τοΰ ένδιαφέρον- 
τος τών τουριστών, οί όποιοι είς πολύ μεγαλυτέραν κλίμακα ή δ,τι συνέβαινεν 
είς παλαιοτέρους χρόνους καί δή τούς άρχαίους κατακλύζουσι τον κόσμον ίκανο- 
ποιοΰντες τήν άνθρωπίνην περιέργειαν πρός βαθείαν ή έπιπολαίαν — ώς έπί τό 
πλείστον τοιαύτην — γνώσιν τοΰ άνθρωπίνου βίου καί τών λαών. Άλλά πέραν 
τούτου ούδέν. Τά έρείπια τοΰ άρχαίου έλληνικοΰ βίου δέν έλκύουσι τούς έκ δια
φόρων χωρών περιηγητάς κατά τόν ίδιον τρόπον. Τοΰτο διότι άποτελοΰσι τήν άπο- 
τύπωσιν τής ύψίστης δημιουργίας τοΰ άνθρώπου καί τήν έπί τής ϋλης άποτύπωσιν 
αύτής, τά δέ δημιουργήματα τής γραφίδας αύτοΰ άποτελοΰσι τόν όδηγόν τής άν- 
θρωπότητος έν παντί, διότι ούδέν σημεΐον τοΰ έπιστητοΰ έμεινε χωρίς νά άντικρυ- 
σθή ύπό τών άρχαίων Ελλήνων καί λάβη μορφήν καί έκταθή ύπ’ αύτών είς βάθος 
καί ϋψος. Διά τά δημιουργήματα ταΰτα τό έλληνικόν έθνος κατέστη άθάνατον, 
ένώ άθάνατοι δέν είναι οϋτε οί άρχαίοι Αιγύπτιοι οϋτε οί Βαβυλώνιοι, οί Άσσύριοι 
ή οί Πέρσαι.

Σήμερον δίδεται μεγαλυτέρα σημασία είς τήν άνάπτυξιν τής οικονομίας ένός 
τόπου, τήν προσπόρισιν ύλικών άγαθών είς μεγάλην έκτασιν πρός εύημερίαν ώς 
τονίζεται τοΰ άνθρώπου. Αυτή είναι ή υλιστική όντίληψις τής ζωής. Άποκτήσαντεο· 
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καί ήμείς μετά μακροτάτην δουλείαν ύπό διαφόρους κατακτητάς καί μετά ένα 
ήρωϊκόν άγώνα πρός άπελευθέρωσιν τής νήσου άπό τοΰ τελευταίου ξενικού ζυγοΰ, 
τοΰ άγγλικοΰ, είδος άνεξαρτησίας, έστρέψαμεν κατ’ έξοχήν τήν προσοχήν μας είς 
τήν ύλικήν εύημερίαν ώς τόν κύριον σκοπόν τής ζωής μας καί έλησμονήσαμεν δτι 
δέν ύπάρχει περίοδος τής ζωής τής άνθρωπότητος, είς ήν ή υλη νά παρέμεινεν 
ώς πρότυπον είς τήν ζωήν, άλλά μόνον τά δημιουργήματα τοΰ πνεύματος έστάθη- 
σαν άπαρασάλευτα καί έδωσαν όνομα είς μίαν χώραν ώς δικαιουμένην νά ύπάρχη 
μεταξύ τών πολιτισμένων χωρών τής άνθρωπότητος. Ούδείς άρνείται τήν άξίαν 
τής ύλης καί τών ύλικών δημιουργημάτων. Άλλά τά τελευταία είναι προϊόν τοΰ 
πνεύματος καί τό πνεύμα, ΐνα καταστή δημιουργικόν καί κυρίαρχον τής δλης 
χρειάζεται άνάπτυξιν, ήτις θά δοθή διά τής έκπαιδεύσεως, τής μελέτης καί τής 
άπολαύσεως τών μεγαλυτέρων δημιουργημάτων τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος. Διά 
τούτο τοποθετοΰμεν παραλλήλως τήν έκπαίδευσιν πρός τόν πνευματικόν πολιτισμόν, 
διότι τά δύο ταΰτα δέν διακρίνονται, άλλ’ άρρήκτως συνδέονται μεταξύ των.

Πρός τοιαύτην πνευματικήν άνοδον καί δημιουργίαν, ή όποία θά μάς έπιτρέψη 
νά άνέλθωμεν καί ήμείς είς ύψηλά έπίπεδα δυνάμενα νά σταθώσι παρά τά έπίπεδα 
άλλων λαών, δύο είναι οί παράγοντες οΐτινες δύνανται νά δώσωσιν ώθησιν. Είναι 
άφ’ ένός ό ιδιωτικός παράγων καί άφ’ έτέρου ό δημόσιος παράγων, έννοώ τό 
κράτος καί τάς λοιπός δημοσίας ύπηρεσίας. Ό ιδιωτικός παράγων έξ ιδίας πρω
τοβουλίας έδημιούργησεν δ,τι ή Κύπρος έχει κατ’ έξοχήν νά έπιδείξη σήμερον. 
Δέν έβοηθήθη προηγουμένως ύπό τής άποικιοκρατικής διακυβερνήσεως τής νήσου. 
Δέν θά άναφερθώ είς τήν τουρκικήν περίοδον κατοχής τής Κύπρου, διότι άντιθέτως 
πρός τήν άγγλικήν ούδέν ήτο δυνατόν νά άναμένεται παρά κατακτητών βαρβάρων 
καί άπολιτίστων όρμηθέντων έκ τοΰ βάθους τών πρωτογόνων περιοχών τής Ασίας. 
Άλλ’ ή άποικιοκρατική περίοδος τής ζωής τής Κύπρου δχι μόνον ούδέν παρουσιά
ζει προερχόμενον έξ ένθαρρύνσεως τής τότε Κυβερνήσεως, άλλά τούναντίον διε- 
κρίνετο ύπό τής κατακτήσεως παντός δ,τι τούλάχιστον άνεφέρετο είς τήν έθνικήν 
ψυχικήν καλλιέργειαν τοΰ λαοΰ. Ύπό δουλείαν ούδεμία πρόοδος καί άνάπτυξις 
πνευματική είναι δυνατή.

Παρά ταΰτα ή ιδιωτική πρωτοβουλία έδωσε πολλά δημιουργήματα είς τά 
γράμματα, τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας άναβιβάζουσα οδτω τόν πολιτισμόν μας 
είς άξιόλογα έπίπεδα. Δι’ αύτής έδημιουργήθη γραπτός λόγος, ποιητικός καί πε
ζός, καί έκαλλιεργήθησαν αί τέχναι, κατ’ έξοχήν ή ζωγραφική, έκτιμηθείσα ιδίως 
ή τελευταία ύπό τών ξένων. Δέν θά άναφέρω όνόματα οϋτε τεθνεώτων οϋτε ζώντων, 
διότι νομίζω δτι ταΰτα είναι γνωστά είς τόν εύρύν κύκλον τών μορφωμένων άν- 
θρώπων τοΰ τόπου μας καί έξω άκόμη. 'Η αύτή ιδιωτική πρωτοβουλία 
είναι ή δημιουργούσα καί σήμερον έλάχιστα βοηθουμένη ύπό τοΰ κράτους. Είς 
διάστημα 10 έτών ήμιανεξαρτήτου βίου καί έν μέσω πρό παντός πολιτικών καί 
στρατιωτικών περιπετειών έχει ή νήσος μας νά δείξη σημαντικά έπιτεύγματα τοπο
θετούμενα ίσοτίμως μέσα είς τόν έλληνικόν πνευματικόν χώρον. Ή βράβευσις 
πνευματικών κυπριακών δημιουργημάτων ύπό τοΰ Ελληνικού Κράτους καί 
άνωτέρων πνευματικών ιδρυμάτων τής έλληνικής πατρίδος προσφάτως είναι έν- 
δεικτική πώς ή κυπριακή πνευματική δημιουργία έξελθοΰσα τών στενών 
ορίων τής Κύπρου βαδίζει πρός τόν έλληνικόν όρίζοντα καί μετά τών πνευματικών 
δημιουργών τής χώρας εύρίσκεται είς συνεχή έπαφήν. Άνεφέρθην προηγουμένως 
είς τό δτι μόνον ή έπαφή αυτή είναι δυνατόν νά ποδηγετήση τήν νεαρόν σύγχρονον 
κυπριακήν πνευματικήν δημιουργίαν, ή όποία δέν δύναται νά είναι αύτό- 
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νομος, άλλ’ όφείλει νά εντάσσεται είς τό έλληνικόν σύνολον. ’Άν πολιτική ένωσις 
τής Κύπρου μετά τής Ελλάδος δι’ ήν ή Κύπρος ήγωνίσθη καί τά τέκνα της έθυσιά- 
σθησαν είναι έπί του παρόντος διά τους γνωστούς πολιτικούς και λοιπούς λόγους 
άνέφικτος, μία όδός καί μόνη μένει άνοικτή οδηγούσα έν εύθέτω χρόνω είς τήν 
φυσιολογικήν λύσιν, όχι άπλώς ή πνευματική έπαφή, άλλ’ ή πολιτιστική μας ένωσις 
μετά τής Μητρός Πατρίδος. Είς τό ζήτημα τοΰτο όφείλομεν νά δώσωμεν πολύ 
μεγάλην σημασίαν.

Παραλλήλως δυνάμεθα νά άναφερθώμεν καί είς τήν έργασίαν τών διαφόρων 
πνευματικών σωματείων καί τάς σχετικός ύπ’ αύτών καί μελών των δημοσιεύσεις. 
Προεξάρχει ή Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών μέ ζωήν 33 έτών, οί διάφοροι πνευ
ματικοί όμιλοι, έν οίς ό 'Ελληνικός Πνευματικός ‘Όμιλος Κύπρου, ό Σύνδεσμος 
Ελλήνων Φιλολόγων, τά πνευματικά σωματεία τών άλλων πόλεων τής νήσου καί 
έν μέρει τής ύπαίθρου. Τήν πνευματικήν ταύτην καλλιέργειαν πρόκειται νά έξυ- 
πηρετήση καί ή Πνευματική Εστία Μόρφου, ή όποια προώρισται νά κρατήση ζώ- 
πυρον τήν έθνικήν καί τήν πνευματικήν καλλιέργειαν είς τήν κωμόπολιν καί τήν πε
ριοχήν αύτής. 'Η προσφορά τοιούτων σωματείων έχει κατά τοΰτο ιδιαιτέραν ση
μασίαν, δτι άποτελεΐ όμαδικήν καί ούχί άτομικήν προσπάθειαν. "Αν αύτό τό 
όμαδικόν πνεύμα δημιουργίας δέν ύπήρχεν, άσφαλώς δέν θά ήδυνάμεθα νά έχωμεν 
δ,τι έδημιουργήθη. Ή συνέχισις τής ομαδικής ταύτης προσπάθειας καί έπέκ- 
τασις αυτής δύνανται νά άποτελέσωσιν έχέγγυον τής πνευματικής άνόδου τοΰ λαοΰ, 
άπαραιτήτου, παρά τήν διά τής έκπαιδεύσεως αύτοΰ δημιουργουμένην, ΐνα οδτος 
γίνη πραγματικός κύριος τοΰ οίκου του, καταστή ικανός νά έκμεταλλεύεται πάσας 
τάς δυνατότητας, αί όποΐαι ύπάρχουν είς αύτόν κρυμμέναι καί μή γίνεται άντι- 
κείμενον τής έκμεταλλεύσεως τών όλίγων, τών όποιων τό μόνον μέλημα είναι ή 
ίδιοτελής έπαύξησις τών ιδίων άγαθών καί ή ίκανοποίησις τών ιδίων συμφερόντων. 
Ό λαός είναι άνάγκη νά άρθή είς πνευματικόν ύψος, όχι μόνον διά νά έπιτυγχάνη 
τήν πρόοδον, άλλά καί διά νά προστατεύση έαυτόν έναντι κενοδοξιών, άηαραδέ- 
κτων ιδεολογιών άντιστρατευομένων τήν ιδίαν ήμών κληρονομιάν αιώνων καί θέση 
φραγμούς πρό τής διεισδύσεως ξενικών συμφερόντων. Ό λαός όφείλει νά μείνη 
άλώβητος έθνικώς, πνευματικώς, πολιτιστικώς καί ήθικώς καί τοΰτο μόνον οί πνευ
ματικοί άνθρωποι είτε ώς άτομα είτε όμαδικώς δύνανται νά παράσχωσιν είς αύτόν. 
Είναι συνεπώς μεγάλη ή δυνατότης αύτών καί ένώπιον αύτών ίσταται στάδιον δό- 
ξης λαμπρόν. Τό έθνικόν θέμα βεβαίως είναι τό πρώτον καί κύριον μέλημα. 
’Αλλά τό έθνικόν θέμα προάγεται διά τής πίστεως είς τάς έλληνικάς καί τάς 
χριστιανικός άξίας, ούχί διά τής κατακρημνίσεως αύτών. Διά τοΰτο έπανειλημμέ- 
νως έκήρυξα τήν άνάγκην πνευματικής άνόδου τοΰ λαού τής ύπαίθρου καί τών 
πόλεων διά συντονισμένων προσπαθειών τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί τοΰ κρά
τους.

Καί έρχόμεθα τώρα είς τόν τελευταίον τούτον παράγοντα, ό όποιος είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας διά τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τοΰ τόπου, πολύ περισσό
τερον, διότι τό κράτος τώρα είναι ίδικόν μας. Ή συμβολή τής Ελληνικής Πα
τρίδος διά τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τοΰ λαού είναι σημαντικωτάτη καί συνεχής 
έκδηλουμένη είς πάσαν περίστασιν. Περιέλαβε τό στοργικόν αύτής ένδιαφέρον, τήν 
έκπαίδευσιν, τάς άγροτικάς κοινότητας καί τάς πόλεις. Άλλά καί ή μέριμνα τοΰ 
κράτους όφείλει νά είναι ισόρροπος διά πάντας. Ή πνευματική άνοδος τών άγροτι- 
κών κοινοτήτων χρειάζεται πολύ περισσότερον τό ένδιαφέρον τοΰ κράτους παρά αί 
άνάγκαι τών πόλεων, διότι αΰται έχουν πολύ περισσοτέρας εύκαιρίας συμβολής τής 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είς μίαν πρόσφατον ομιλίαν του ό γάλλος καθηγητής 
τής γεωγραφίας είς τό Πανεπιστήμιον τής Τουλούζ Κεϊζέρ, ό όποιος μετεκλήθη είς 
Κύπρον ύπό τοΰ Υπουργείου Παιδείας διά νά βοηθήση είς τήν προσφάτως έν συνερ
γασία μετά τής Ούνέσκο ίδρυσείσαν ύπηρεσίαν κοινωνιολογικών έρευνών, είπε πολύ 
όρθώς δτι άνεξαρτήτως μετακινήσεως πληθυσμού άπό τήν ύπαιθρον πρός τάς πό
λεις — παγκόσμιον τοΰτο φαινόμενον — τό κράτος έχει ύποχρέωσιν νά έπιτύχη 
ισορροπίαν είς τήν άνάπτυξιν τών άγροτών καί τών πολιτών καί αύτών ιδίως οί 
όποιοι μεταβάλλονται άπό άγρότας είς πολίτας.

‘Η άνοδος τοΰ πνευματικού έπιπέδου τής ύπαίθρου γίνεται πρώτον, ώς εΐπον, 
διά τής όρθής έκπαιδεύσεως, ήτις είναι κατ’ έξοχήν κρατική εύθύνη. ’Εδώ δέν 
χρειάζονται θεωρητικοί άποδείξεις. Είναι φανερά ή έπελθούσα πνευματική καί 
κοινωνική μεταβολή τής ύπαίθρου, άφ’ δτου ή έκπαίδευσις έπεξετάθη καί σωρεία 
σχολείων μέσης έκπαιδεύσεως ίδρύθησαν σκορπιζόντων τό φώς τό πνευματικόν είς 
τάς άγροτικάς κοινότητας, ένθα ταύτα ίδρύθησαν, καί είς τάς γύρω περιοχάς. Ή 
πρόοδος αυτή συνετελέσθη, διότι ή παρασχεθεισα έκπαίδευσις ήτο ή άνθρωπιστική 
ή ώς σήμερον καλείται γενική. ’Άν αυτή ήτο τεχνική ύπό τήν στενήν της έννοιαν, 
ώς έγινε είσήγησις άπό έτών ύπό τινων, πιθανόν νά είχομεν άφθονίαν τεχνιτών, άλλ’ 
οΰτοι δέν θά έδημιούργουν τήν άνωτέραν πνευματικήν καί κοινωνικήν εικόνα, τή ό
ποιαν ποριυσιάζουσι σήμερον αί άγροτικαί κοινότητες τής νήσου. Τό έπίτευγμα τούτο 
ύπήρξε πρό πολλών έτών έργον κατ’ έξοχήν τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δλιγώ- 
τερον τής κυβερνητικής, καί ύπήρξε τό άποτέλεσμα τής θαυμαστής διά πάντας 
άγάπης τού λαού πρός τήν παιδείαν. Όμιλών πρό δεκαετίας ώς πρόεδρος τού 
Ελληνικού ’Εκπαιδευτικού Συμβουλίου τής μεταβατικής περιόδου 1959—60 πρός 
τούς μαθητάς τοΰ Γυμνασίου Μόρφου*  εΐπον δτι προορισμός του σχολείου είναι νά 
μεταβάλη τήν κωμόπολιν ταύτην είς πόλιν. Βλέπω μετά μεγάλης εύχαριστήσεως 
δτι τήν πορείαν ταύτην άκολουθεί ούχί μόνον τό σχολείον τοΰτο άναπτυχθέν ήδη είς 
τό μεγαλύτερον σχολείον τής νήσου — διό καί ή διαίρεσίς του σήμερον είς δύο 
γυμνάσια — άλλά καί όλόκληρος ή κωμόπολις. Πρός ίκανοποίησιν τής έφέσεως 
ταύτης ίδρύθη καί ή Πνευματική Εστία αύτής, ή όποια έγκαινιάζει ούσιαστικώς 
τήν πνευματικήν της άποστολήν διά τής σημερινής συγκεντρώσεως.

Τό έρώτημα είναι πώς έξασφαλίζεται ή ισορροπία μεταξύ άναπτύξεως τής 
ύπαίθρου καί τών πόλεων, ώς είσηγήθη ό καθηγητής Κεϊζέρ. ‘Η ισορροπία έξα
σφαλίζεται διά τής παροχής ίσων εύκαιριών πνευματικής προσφοράς. Αυτή, ώς 
εΐπον, παρέχεται πρώτον διά τής έκπαιδεύσεως. Άλλ’ αυτή θέλει συμπλήρωσιν. 
Άπό ιδιωτικής πλευράς έξασφαλίζεται διά τής ίδρύσεως πνευματικών σωματείων 
τά όποια νά όργανώνουν έπί συστηματοποιημένης βάσεως διαλέξεις άναλυούσας 
βασικά έπιτεύγματα καί προωθούσας προβλήματα διά τόν άνθρωπον πρός συζήτη- 
σιν καί διά τής προσφορά» άλλης πνευματικής τροφής διά θεατρικών παραστάσεων, 
μουσικής καί έορτών, ούχί άπλώς καί μόνον έπ’ εύκαιρία έθνικών έπετείων. Άπό 
κρατικής πλευράς άριστον μέσον είναι αί κοινοτικά! βιβλιοθήκαι. Τοιαύτας όφεί- 
λουσι νά ίδρύωσι καί αί δημαρχούμεναι κοινότητες τής ύπαίθρου. Αντιλαμβάνο
μαι δτι τοΰτο σκέπτεται καί ό κ. Δήμαρχος Μόρφου. Τό τοιοΰτο μέσον κατενόη- 
σεν ή Έλληνική Κοινοτική Συνέλευσις άμα τή ιδρύσει της καί έσυνέχισε τό Ύπουρ-

* Γίνεται ειδική μνεία τοΰ Γυμνασίου Μόρφου, διότι ή διάλεξις έδίδετο είς τήν κωμό
πολιν ταύτην. Ή άποψις δύναται να μεταφερθή είς πάσαν κωμόπολιν, δπου ίδρύθησαν σχο
λεία μέσης έκπαιδεύσεως.
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γείον Παιδείας. Ουτω σήμερον λειτουργούν υπέρ τάς 60 κοινοτικαί βιβλιοθήκαι 
ένώ ύφίστανται σχολικαί βιβλιοθήκαι εις πάντα τά σχολεία στοιχειώδους και μέσης 
έκπαιδεύσεως. Παραλλήλως ίδρύθη ή Βιβλιοθήκη τής Ελληνικής Κοινοτικής Συν- 
ελεύσεως, ή νυν Βιβλιοθήκη του Υπουργείου Παιδείας, έν Λευκωσία. Πολλά τών 
σχολείων ήρχισαν έφοδιαζόμενα διά σχολικών βιβλιοθηκών προ τής ανεξαρτησίας 
χάρις είς τόν ζήλον έκπαιδευτικών καί τών σχολικών έφορειών. Όφείλομεν νά 
κατανοήσωμεν δτι τό βιβλίον είναι ό άριστος διδάσκαλος ύπό μίαν δμως σοβαρόν 
προϋπόθεσιν: α) τής καταλλήλου έκλογής τών βιβλίων, ήτις ήδη γίνεται κατά τό 
δυνατόν ε’ις ικανοποιητικόν βαθμόν καί β) τής κανονικής λειτουργίας τών βιβλιο
θηκών καί τής ορθής χρήσεως αυτών. Τό τελευταΐον είναι τό δυσχερέστερον μέ
ρος είς τήν τοιαύτην προσπάθειαν. Κινητή βιβλιοθήκη προσφερθεϊσα ύπό τής 
Ούνέσκο συμπληροί τήν τοιαύτην προσπάθειαν του Υπουργείου Παιδείας. Τό κα
λόν βιβλίον διαφωτίζει, φρονηματίζει, διδάσκει, αναπτύσσει τό πνεύμα και φέρει 
είς έπικοινωνίαν πρός τά δημιουργήματα τού πνεύματος πασών τών έποχών καί 
πασών τών χωρών. Πώς θά γίνεται ή κατάλληλος χρήσις τών βιβλιοθηκών δύνσν- 
ται νά βοηθήσωσιν οί διδάσκαλοι καί οί καθηγηταί καί τά πνευματικά σωματεία. 
Όφείλομεν νά μάθωμεν νά διαβάζωμεν πολύ περισότερον καί νά διαβάζωμεν καλά. 
Διότι διαβάζομεν όλίγον έν συγκρίσει πρός άλλους λαούς. 'Η άνταπόκρισίς μας 
είς τό αίτημα τοΰτο δέν ενίαι ικανοποιητική. Ύστεροΰμεν πολύ πολλών άλλων 
χωρών. Ό Γενικός Διευθυντής τής Ούνέσκο κ. Ρενέ Μαγιέ, ώς είπον ήδη είς 
άλλην εύκαιρίαν, όμιλών έν Κύπρω είπε χαρακτηριστικώς δτι αί άπελευθερούμεναι 
χώραι έχουν ώς πρώτον μέλημά των τήν ϊδρυσιν βιβλιοθηκών καί μουσείων. Καί 
δέν έχουν, προσέθεσεν, άδικον. ’Άς άποδυθώμεν είς έκστρατείαν πρός ϊδρυσιν, 
πλουτισμόν καί ορθήν χρήσιν τών βιβλιοθηκών. Είναι άριστον μέσον πνευματικής 
άναπτύξεως του πολιτισμού.

Άλλά όφείλομεν νά λάβωμεν καί κάτι άλλο σοβαρόν ύπ, δψει μας. θέλομεν 
οί πνευματικοί μας άνθρωποι νά συνεχίσωσι καί έντείνωσι τήν πνευματικήν των 
προσπάθειαν οόχί μόνον πρός πνευματικήν άνάπτυξιν του λαοΰ, άλλά καί ϊνα 
διανοίξωσι τούς γύρω μας, ώς μικρας χώρας, φραγμούς, είσαγάγωσι τήν πνευματι- 
κήι μας δημιουργίαν είς τον εύρύτερον έλληνικόν χώρον καί άκόμη περαιτέρω, 
δπως γνωρίσωσιν αύτήν καί είς τά 'εύρωπαϊκά *πλαίσια.  Τοΰτο έπέτυχον ήδη 
τινες μεμονωμένως. Πώς δμως ένθαρρύνομεν αύτούς, αν τά μέν έργα των παρα- 
μένωσιν είς τά ιδιωτικά των γραφεία ή τά βιβλιοπωλεία άδιάθετα, αί δέ βιβλιο- 
θήκαι μεταβάλλωνται είς άποθήκας καί δέν είναι ζωντανοί όργανισμοί; ‘Έν έρ- 
γον διά νά άναγνωσθή καί ό συγγραφεύς του νά ένθαρρυνθή ύπό τοΰ κοινού, δέν 
είναι δυνατόν νά άξιοΰμεν νά ΐσταται παρά τό πνευρον τών μεγάλων δημιουργη
μάτων τής άνθρωπότητος. Διότι τότε έπρεπε πάσα πνευματική δημιουργία είς δλό- 
κληρον τόν κόσμον νά σταματήση καί νά άρκεσθώμεν είς τό νά μελετώμεν άπλώς 
τά δημιουργήματα τών μεγάλων παλαιών δημιουργών. Άλλά πρώτον άς έχωμεν 
ένα μεγάλον παράδειγμα. Ό “Ομηρος δέν έδημιούργησε τά θαυμαστά είς δλον 
τόν κόσμον έργα του χωρίς νά προηγηθή άλλη κατωτέρα έπική ποίησις. Ούδέ 
τό δράμα παρήχθη το πρώτον ύπό τοΰ Αισχύλου, άλλ’ ύπό τών αύτοσχεδίων παλαιο- 
τέρων ποιητών. Πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην είναι δυνατόν νά άποβή πολύ χρή
σιμος ή ίδρυθείσα είς Μόρφου Πνευματική Εστία. Τοιαύτας πνευματικός έστίας 
χρειαζόμεθα είς πάσας τάς κοινότητας. Παντοΰ ύπάρχει τούλάχιστον είς διδά
σκαλος δυνάμενος νά κινήση τά λιμνάζοντα νερά. Άκόμη χρειαζόμεθα πολιτιστι
κά κέντρα νεότητας. Τά κέντρα ταΰτα δέν θά είναι σωματεία πρός συγκέντρωσιν 
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καί άναψυχήν μόνον, θά είναι κέντρα ύψηλής αποστολής, πνευματικής καί πολι
τιστικής άνόδου. Ή ϊδρυσις καί ή όργάνωσίς των απαιτεί πολλήν έργασίαν, αύτο- 
θυσίαν καί δαπάνην. Χρειάζεται καί έν προκειμένφ ή συνεργασία τής Ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας καί τής κρατικής μερίμνης. Ή τελευταία είναι απαραίτητος. Έλ- 
πίζομεν νά τύχωμεν τής τοιαύτης μερίμνης. Διότι ό πολιτισμός είναι τό κάτοπτρον 
ένός τόπου. Κατά τήν γνώμην μου δτι προάγει τον πολιτισμόν αποτελεί προτε
ραιότητα. Διότι δέν πρέπει νά άγνοοΰμεν δτι ή πνευματική άνάπτυξις άποτελεί 
τήν κυριωτέραν έπένδυσιν, άν καί δέν άποδίδει άμέσως άλλά μετά πάροδον πολλών 
έτών καί δεκαετηρίδων. 'Η Ελλάς διά νά τύχη του βραβείου Νόμπελ, τοΰ μεγα- 
λυτέρου βραβείου τοΰ κόσμου», έχρειάσθη βίον έλεύθερον 140 έτών. Καί οί άρ- 
χαϊοι μεγάλοι ποιηταί έδημιούργησαν μετά 30 καί πλέον έτη άπό τής λήξεως τών 
περσικών πολέμων. Καί είς Κύπρον, μετά τήν έκβαρβάρωσιν τής νήσου μετά τόν 
θάνατον τοΰ Κίμωνος παρ’ αύτήν, παρήλθον 100 καί πλέον έτη καί δή μετά τήν 
έμφάνισιν τοΰ Εύαγόρου, διά νά παρουσιασθή έκ νέου πνευματική κυπριακή δη
μιουργία. Απαιτείται χρόνος μάκρος διά τήν πνευματικήν δημιουργίαν. Ή ϊδρυ- 
σις δμως ένός λιμενος έπιτρέπει τήν άνάπτυξιν τοΰ έμπορίου άμέσως μετά τήν 
ϊδρυσιν του. Αύτή είναι ή διαφορά τής άποδόσεως τής ύλης καί τής άποδόσεως 
τοΰ πνεύματος. Ο λιμήν είναι χρήσιμον προϊόν τοΰ τεχνικού πολιτισμού, τό άξιον 
ποίημα ή άλλο λογοτέχνημα μένει είς τούς αιώνας. Ό λιμήν τής Σαλαμϊνος δέν 
ύπάρχει σήμερον, ό Ζήνων δμως ό Κιτιεύς ζή καί θά ζή είς δλον τόν κόσμον.

Ο,τι είπον διά τήν πνευματικήν δημιουργίαν ισχύει καί διά τήν καλλιτεχνικήν 
καί τήν εν γένει πολιτιστικήν διαπαιδαγώγησιν τοΰ λαοΰ. Καί είς τόν τομέαν τού
τον μειονεκτοΰμεν καταπληκτικώς έναντι τών προηγμένων χωρών, ένώ έχομεν πα- 
ράδοσιν έστω καί μή συστηματικήν. Είς τούς άρχαίους χρόνους καί ή τέχνη ήτο 
άνεπτυγμένη καί ή μουσική. Είς τούς βυζαντινούς ομοίως, διό έχομεν τούς θη
σαυρούς τών μωσαϊκών, τών τοιχογραφιών καί τών εικόνων τών βυζαντινών ναών, 
αϊτινες έκτεθεΐσαι είς πολλάς πόλεις τής Εύρώπης κατέπληξαν διά τής τελειότητάς 
των. Άλλά καί αύτοί οί ναοί τών χρόνων έκείνων παρουσιάζουσι καλλιτεχνικόν 
ένδιαφέρον έξαιρετικόν παρ’ δλον δτι άπό τής κατακτήσεως τής νήσου ύπό τών 
Φράγκων καί λόγω τής διώξεως τής όρθοδόξου έκκλησίας έγινεν έκτροπή πρός 
άρχιτεκτονικήν μή συνάδουσα πρός τό φυσικόν περιβάλλον τής νήσου. Διότι οί 
γοτθικοί ναοί δύνανται νά προσαρμόζωνται πρός τήν βαρείαν άτμόσφαιραν τών 
χωρών τής Εύρώπης, δέν προσαρμόζονται δμως πρός τόν άνοικτόν ούρανόν τόν ήλιό- 
λουστον τοΰ τόπου μας καί τήν ώραιότητα τοΰ τοπίου μας. Πόσον διάφορα τών 
γοτθικών είναι τά βυζαντινά παρεκκλησάκια, ’ιδίως τά τοιχογραφημένα μέ δλην 
τήν χριστιανικήν όρθόδοξον χάριν των! Άντιθέτως σήμερον άνεγείρονται έκκλη- 
σίαι άπροσάρμοστοι πρός τόν χαρακτήρα τοΰ τοπίου καί τοΰ δλου περιβάλλοντος. 
Ό ψευδοβυζαντινός ρυθμός είχε πολλήν έξέλιξιν. Όμοιόματα Αγίας Σοφίας δέν 
έπιτρέπεται νά οίκοδομοΰμεν είς τά άπλά χωρία. Άντιθέτως ό έξελιχθείς βυζαν
τινός ρυθμός τοΰ 12 αί. είναι περισσότερον σύμφωνος πρός τό περιβάλλον. *Η  
Κύπρος, έγέμισε δυστυχώς τή έγκρίσει τής έκκλησίας άπό άκαλαισθήτους ναούς ώς 
καί άπό τοιαύτας εικονογραφήσεις.

Σήμερον ήρχισε μία προσπάθεια άναπτύξεως είς δλους τούς τομείς τής τέχνης 
έν Κύπρεμ, τούλάχιστον είς έκτασιν. Εύκαιρίαι δίδονται πολλαί διά τής συμμέτο
χης ρας είς μεγαλας διεθνείς έκθεσεις, ινα δείξωμεν είς τούς ξένους τί παράγομεν. 
Πρό τοΰ δμως νά θέλωμεν νά συναγωνιζώμεθα, όφείλομεν νά παρασκευασθώμεγ, διά 
να μή έκτιθέμεθα και εύρισκωμεθα είς τήν θέσιν τών ποδοσφαιρικών συναντήσεων, 

13

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



είς τάς όποιας είμεθα οί τελευταίοι τής Εύρώπης. 'Η συμμετοχή μας είς τάς διε
θνείς έκθέσεις εδειξεν δτι δυνάμεθα νά παριστάμεθα καί ήμεις καί νά μή έντρε- 
πώμεθα. Είς τήν σχολικήν μάλιστα τέχνην προηγούμεθα καί λαμδάνομεν είς 
διεθνείς διαγωνισμούς βραβεία, τά όποια δέν λαμβάνουν ξέναι μεγάλαι χώραι. 
Άλλά μειονεκτουμεν άκόμη είς τάς καλλιτεχνικός μας έμφανισεις, παρ’ δλον ότι 
είς τινας περιπτώσεις ύπήρξαμεν εύτυχείς, ή διεθνής κριτική ύπήίρξεν εύνοΐκή 
καί βραβεία άπενεμήθησαν.

"Εχομεν δμως ύποχρέωσιν νά βοηθήσωμεν τόν λαόν, του όποιου νά άναπτύξω- 
μεν τό καλλιτεχνικόν συναίσθημα είς μεγαλύτερον βαθμόν. Αί καλαί προσπάθειαι 
τών Ωδείων καί Μουσικών Σχολών δέν άρκούν. Χρειάζεται κρατικόν ένδιαφέρον 
άμεσον. 'Η ϊδρυσις μιας Κρατικής ’Ορχήστρας καί ένός Κρατικού Ωδείου είναι 
έκ τών πρώτων. Όφείλομεν νά έπιχειρήσωμεν, έστω καί άν ύπάρχη ό κίνδυνος 
νά άκούσωμεν τήν γνώριμον άπάντησιν «Δέν είναι πρώτης προτεραιότητας καί δέν 
άποδίδει οίκονομικώς». Άλλά πώς άνταποκρίνεται καί δ λαός; Τά σπουδαιό
τερα μουσικά συγκροτήματα του έξωτερικού προσφέρονται ή μετακαλούνται είς 
Κύπρον καί τά θέατρα είναι είς πολλάς περιπτώσεις σχεδόν κενά. Χρειαζόμεθα 
μουσικήν διαπαιδαγώγησιν. Χρειαζόμεθα θέατρον. ’Ελπίζω τούτο νά πραγματο- 
ποιηθή συντόμώς. Άλλ’ ούχί μόνον ε’ις Λευκωσίαν. Καί άλλαι πόλεις χρειάζονται 
θέατρα. Οί δήμοι δύνανται καί όφείλουν νά έλθουν άρωγοί. Αύτό γίνεται είς τάς 
πολιτισμένος χώρας, δπου βιβλιοθήκαι, θέατρα καί ώδεΐα ιδρύονται μερίμνη αύτών.

Άνέφερα άνωτέρω παρεμπιπτόντως τήν άνάγκην ίδρύσεως έπιστημονικών κέν
τρων έρεύνης. Ταύτα δέον νά άναφέρωνται είς πολλούς τομείς. Σήμερον υπάρ
χουν τινά είς περιωρισμένην κλίμακα, ών πρώτη θέσιν κατέχει τό Κέντρον Έπιστη
μονικών (ίστορικοφιλολογικών) Ερευνών ίδρυθέν ύπό τής Ελληνικής Κοινοτικής 
Συνελεύσεως. "ϊδρυσις καί άλλων μετά καταλλήλου έπανδρώσεως καί έπέκτα- 
σις τών ύπαρχόντων είναι άναγκαΐα. Ταΰτα βεβαίως άνήκουν είς τάς πόλεις καί 
δή τήν πρωτεύουσαν.

"Αν δσα άναφέρω πρός πολιτιστικήν μας άνοδον ήδύναντο νά πραγματοποιη
θούν, ή ίση μεταχείρισις ύπαίθρου καί πόλεων πρέπει νά άποτελή τήν βάσιν. Τόσον 
ή όρχήστρα δσον καί τό θέατρον δέον νά είναι περιοδεύοντες όργανισμοί. "Αλλως 
τε αί πόλεις έχουν καί άλλας πολλάς δυνατότητας. Καί όφείλουν καί αύταί, ώς 
είπον, νά άποκτήσουν τούς καλλιτεχνικούς όργανισμούς των.

’Εξέθεσα είς τήν παρούσαν δμιλίαν μου δ,τι έθεώρησα χρήσιμον διά τούς σκοπούς 
καί τάς κατευθύνσεις τής «Πνευματικής Εστίας», Μόρφου ή όποια είχε τήν εύγενή 
καλωσύνην νά μέ καλέση νά έκθέσω τάς άπόψεις μου έπί ένός κατά τήν γνώμην 
μου λίαν ζωτικού ζητήματος τής ζωής τού τόπου μας. Εξέθεσα ταύτας μετά παρ
ρησίας καί δέν άπέβλεψα μόνον είς τά μέλη τής «Πνευματικής Εστίας» ή είς τό 
κοινόν τής κωμοπόλεως Μόρφου, άλλ’ είς τό Παγκύπριον. Διότι τά θέματα ταυτα 
θά άπασχόλουν πάντας τούς πνευματικούς άνθρώπους είς τούς όποιους ύπάγω καί 
τούς καλλιτέχνας. Ή «Πνευματική Εστία» έχει εις τά διαγραφέντα πλαίσια πολλά 
νά έπιτελέση. ’Ελπίζω διά τής συντόμου όμιλίας μου νά προσέφερα κάτι είς αύ
τήν, έξ ής νά δύναται νά άρυσθή τήν περαιτέρω πορείαν της. Εύχομαι είς αύτήν 
πάσαν πρόοδον καί εύδοκίμησιν.

Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ

Κ. ΠΡΟΤΣΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
0 ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ *

Φέτος κλείσανε πενήντα χρόνια άπό τό θάνατο τοΰ Παπαδιαμάντη, έκατό-δέκα 
άπό τη γέννησή του. Γι αύτό τό 1961 έχει καθοριστεί ώς έτος Παπαδιαμάντη, και 
σ’ δλο τόν Ελληνισμό τελούνται σεμνές γιορτές γιά τόν «"Αγιο τών Ελληνικών 
Γραμμάτων», δπως ορθά χαραχτηρίζεται δ Παπαδιαμάντης — «γιορτές πού είναι φό
ρος τιμής στή ζωή και στή μνήμη τού άνθρώπου πού έκανε τή ζωή του άρετή, καί 
τήν άρετή του λογοτεχνία και θρησκευτική μεταρσίωση... Ό Παπαδιαμάντης δσο 
περνάνε τά χρόνια τόσο δυνατότερα θέλγει και γεμίζει τήν ψυχή τοΰ άναγνώστη 
μέ κρυφήν άγαλλίαση, γιατί τοΰ προσφέρει τό πιό άδολο κρυστάλλινο νερό τής άγά- 
πης καί τής χριστιανικής ταπεινότητας. Ή άτμόσφαιρα τών διηγημάτων του, τό 
κατανυκτικόν ύφος τοΰ έργου του κ’ ή σεπτή πνευματική εύωδία τής λογοτεχνικής 
προσφοράς του, λυτρώνουν τή βασανισμένη, πικραμένη, ψυχή, καί ξεδιπλώνουν μα
κάρια τοπία θρησκευτικής εύφροσύνης κι άγνότητας μέ κυπαρίσσια κ’ ελιές, μυριστι
κά καί ξωκκλήσια.» 1 Κι δσο ζοΰσε κι δταν πέθανε, ομόθυμη ήταν ή άναγνώριση 
τής άξίας του — εχτός άπό ελάχιστες έξαιρέσεις. "Ομως μόλις τήν τελευταία εικο
σαετία άρχισε ή σοβαρή σπουδή τής ζωής καί τοΰ έργου του.

’Αλλά γιά νά καταλάβουμε τόν Παπαδιαμάντη καί τό έργο του, πρέπει νά γυ
ρίσουμε έκατό χρόνια πίσω στήν 'Ελλάδα: νά θυμηθούμε ποιά ήταν ή κατάσταση τότε 
στήν 'Ελλάδα, πώς ζοΰσε δ 'Ελληνικός λαός, ποιοι παράγοντες εσωτερικοί κ’ εξωτε
ρικοί, πολιτικοί, οικονομικοί καί πνευματικοί επικρατούσαν στήν 'Ελλάδα, μέσα σέ 
ποιό κοινωνικό περιβάλλον έζησε κ’ έδρασε δ Παπαδιαμάντης. Γιατί δ Παπαδια- 
μάντης εϊν’ ένα κομμάτι άπό τήν 'Ελλάδα τής εποχής του.

Α
Στά 1850 ή 'Ελλάδα δέν είχε ούτε τή μισή έχταση που έχει σήμερα κι ούτε τό 

ένα δγδοο τοΰ σημερινού πληθυσμού της. Μετά τόν ’Αγώνα τής ’Ανεξαρτησίας

* Για τόν κόσμο τών Ελληνικών Γραμμάτων ιτό 1961 ήταν τό «έτος Παπαδιαμάντη», 
110 χρόνια άπό τή γέννησή του καί 50 άπό τό Θάνατό του. Γιά τούτο γράφτηκε τότε ή με
λέτη αύτή, πού δόθηκε ώς διάλεξη στις 5 (τοΰ Μάη 1961 στήν Έλληνική ’Ορθόδοξο Θεολο- 
γική Σχολή «'Ο Τίμιος Σταυρός», (Brookline, Massachusetts). Δημοσιεύεται έδώ χωρίς 
άλλαγές.

1. Παύλου Κριναίου, «1961, "Ετος Παπαδιαμάντη», Ελευθερία (Κύπρου), 13 Δεκ. 
1960.
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τοΰ 1821 μόλις έφτανε ώς τις Θερμοπύλες και τήν ’Άρτα ή έλεύθερη 'Ελλάδα, κι δσο 
ζούσε ό Παπαδιαμάντης μόνο τά 'Επτάνησα καί ή Θεσσαλία προστέθηκαν στό ελεύ
θερο ελληνικό κράτος. Φτωχή πάντοτε ή χώρα, άπό τόν αγώνα τής ανεξαρτησίας 
βγήκε άκόαη πιό φτωχή, καταστραμμένη οικονομικά, μέ πολλά και μεγάλα καί ποικίλα 
προβλήματα — καί Ιδιαίτερα καθυστερημένη στόν οικονομικό, κοινωνικό καί πνευμα
τικό τομέα ένεκα τής μακραίωνης τουρκικής κυριαρχίας. ’Έπρεπε τότε ή Ελλάδα, 
σέ λίγες δεκαετηρίδες, καί νά χτίσει τό σπίτι της, καί νά εξασφαλίσει μέ τά φτωχικά 
της μέσα μιάν άνθρώπινη ζωή στό λαό της, άλλά καί νά φτάσει τούς άλλους λαούς 
τής Ευρώπης στήν πρόοδο πού έκαναν στήν οικονομία, στή βιομηχανία, στις επιστή
μες, στόν πολιτισμό γενικά, — ένώ συγχρόνως άγωνιζόταν γιά τήν άπελευθέρωση 
τών άλλων, υπόδουλων άκόμη, Ελληνικών χωρών. (Γι αύτό, άντί νά μιλάμε περι
φρονητικά γιά τήν «Ψωροκώσταινα» δταν άναφερόμαστε στήν 'Ελλάδα τοΰ 19ου 
αιώνα, θά ήταν καλύτερα νά στεκόμαστε μέ σεβασμό καί δέος μπροστά στήν άγια 
της μορφή, πού προσπάθησε καί κατόρθωσε νά εκπληρώσει δσο τό δυνατό καλύτερα 
τό μεγάλο αύτό σκοπό. Λάθη έγιναν, βέβαια, στήν περίοδο τούτη τών πειραματι
σμών, πληγές καινούργιες άνοιξαν, νέα προβλήματα δημιουργήθηκαν, — δμως τό 
έργο έπιτελέστηκε : ή Ελλάδα στάθηκε στά πόδια της, κ’ ή άναδημιουργία της προ
χώρησε σταθερά, παρ’ δλες τις άντιξοότητες. )

Τήν Ελλάδα τών μέσων του 19ου α’ι. τήν άποτελοΰσαν κυρίως άγρότες καί βο
σκοί, ναυτικοί καί ψαράδες, λίγοι έ'μποροι καί κτηματίες, δ στρατός, ot δημόσιοι υ
πάλληλοι κ’ οι μορφωμένοι, καί μόλις άρχισε ή άστική τάξη νά διαμορφώνεται καί 
νά διαφοροποιείται. Οικονομικά ήταν εξαντλημένος, άδύνατος καί άνοργάνωτος δ 
λαός, — είχε δμως δυο πνευματικά στηρίγματα άκατάλυτα: τήν αίσθηση τοΰ ελλη
νισμού του καί τήν ’Ορθοδοξία. Αυτά άποτελοΰσαν τό πνευματικό καί ηθικό υπό
βαθρό του· οι ψυχικοί κ’ εθνικοί δρίζοντές του άπό τό δυαδικό χιύτό πυρσό φωτίζονταν. 
Άλλά καί οί εξωτερικές επιδράσεις δέν έλειψαν, στό πολιτικό καί οικονομικό πεδίο 
πρώτα καί κύρια, κ’ επομένως καί στό πνευματικό. Ή μοναρχία καί ή κοινοβουλευ
τική βασιλεία τοΰ ’Όθωνος καί τοΰ Γεωργίου, καί τά πολιτικά κόμματα στήν 'Ελλά
δα, συχνότατα δέν είχαν αυθυπαρξία, άλλά στηρίζονταν καί κινούνταν άπό τά ξένα 
πολιτικά καί οικονομικά συμφέροντα. Κ’ οί λόγιοι, οί πνευματικοί έργάτες τού τότε 
Ελληνισμού, στήν επιθυμία τους νά «συγχρονίσουν» τήν Ελλάδα, νά τή φέρουν στό 
ίδιο πνευματικό καί καλλιτεχνικό επίπεδο πού βρισκόταν τότε ή πολιτισμένη Ευρώπη, 
μιμούνταν τυφλά οί περισσότεροι, σχεδόν άντέγραφαν δουλικά τά πνευματικά καί 
καλλιτεχνικά ρεύματα τής Ευρώπης. ’Έτσι π.χ. μπήκε στήν 'Ελλάδα, άκράτητος 
κι άνεξέλεγχτος δ ρομαντισμός, δ άρωστος ρομαντισμός, χωρίς πάντοτε νά εχει βάση 
τήν τότε ελληνική ζωή, χωρίς νάνταποκρίνεται στήν έλληνική πραγματικότητα. Καί 
κάτι περισσότερο: άπ’ τήν παράξενη σύζευξη τής ξενομανίας μέ τήν έμμονή σέ νε
κρούς γλωσσικούς τύπους δημιουργήθηκε ή παρδαλή, ή τραγελαφική πνευματική 
παραγωγή τών μέσων τού 19ου α’ι., πού έξωτερικά μόνο εΐναι έλληνική μέ τό ξεθω
ριασμένο γλωσσικό της φόρεμα, στήν ουσία της δμως είναι ξένη — κ’ έτσι παρου

σιάζεται άψυχη καί στό περιεχόμενο καί στή μορφή. Ή φαινομενική αύτή άντι- 
νομία είναι τό χαραχτηριστικό τού μεγαλύτερου μέρους τής τότε έλλαδικής πνευμα
τικής παραγωγής. Καθαρά έλληνική δημιουργία, δπως τού Σολωμού καί τοΰ Κάλ- 
βου, τού Βαλαωρίτη καί τού Καλλιγά καί μερικών άλλων, δέν προσεχόταν δσο έπρεπε, 
καί γι αύτό δέν μπόρεσε νάνατρέψει τό κύμα τής ξενομανίας καί τού άρχάίσμού.

Σά λυτρωτική, καθαρτική άντίδράση στήν πνευματική αύτή άτασθαλία ήρθε τό 
διαφωτιστικό κίνημα τού Νικολάου Πολίτη, πού μέ τις λαογραφικές του έρευνες 
έστρεψε τήν προσοχή τού πνευματικού κόσμου πρός τό σύγχρονο έλληνικό λαό, τή 
σύγχρονη έλληνική ζωή, πού δέν ήταν — καί δέν είναι — τίποτε άλλο παρά φυσική 
συνέχεια τής άρχαίας ελληνικής μέ έπιπρόσθετο στοιχείο τή Χριστιανική πείρα καί 
εμβάθυνση τών αιώνων τού Βυζαντίου καί τής Τουρκοκρατίας. ’Έτσι οί πνευματι
κοί άνθρωποι άρχίζουν οχι μόνον νά προσέχουν, άλλά καί νά μελετούν καί νά σέβουν- 
ται, ν’ άγαποΰν καί νά θαυμάζουν τή ζωντανή έλληνική παράδοση, τή ζωντανή Ελ
λάδα σ’ δλες τις έκδηλώσεις της, καί νά τή χρησιμοποιούν σάν πρώτο υλικό, σάν πη
γή έμπνευσης, άλλά καί σά σκοπό στά έργα τους. Ή αύτογνωσία έδωσε καινούρ
γιο αίμα στήν έλληνική πνευματική ζωή, τής έδωσε ρίζες στερεές, τήν έφερε στήν 
καρδιά καί στήν ψυχή τής Ελλάδας, τήν έκανε πραγματικά άντιπροσωπευτική τού 
ελληνικού λαού. Κι δταν οί λογοτέχνες δανείζουνται τώρα άπό τούς ξένους, δέν 
μιμούνται δουλικά, δέν άντιγράφουν, άλλά μεταπλάθουν δημιουργικά τό ξένο υλικό 
καί τούς ξένους τρόπους σύμφωνα μέ τις πνευματικές άνάγκες τής 'Ελλάδας. 
’Έτσι άναδημιουργήθηκε ή νεοελληνική λογοτεχνία, καί στόν πεζό λόγο καί στόν έμ
μετρο, κατά τις δυο τελευταίες δεκαετηρίδες τού 19ου καί κατά τόν 20ό αιώνα, δυ
νάμωσε, απλώθηκε κι άνέβηκε στήν ψηλή περιοπή πού βρίσκεται σήμερα. Άλλά ή 
πρώτη της μεγάλη εκδήλωση, ή λεγόμενη Νέα ’Αθηναϊκή Σχολή, πού άναγέννησε τή 
νεοελληνική λογοτεχνία, δπως καί τό γλωσσικό κήρυγμα τού Ψυχάρη, άκόμη τελικά 
καί τό στρατιωτικό καί πολιτικό κίνημα στό Γουδί τό 1909 πού διπλάσιασε τήν 'Ελ
λάδα, έχουν τις πνευματικές ρίζες των στήν έλληνική αύτογνωσία πού έφερε ή δια- 
φωτιστική εργασία τού Πολίτη.

Μέσα σ’ αύτή τήν οδυνηρή, άλλά καί γόνιμη περίοδο τών Ελληνικών πειραμα
τισμών γεννήθηκε, έζησε, κ’ έδρασε δ Παπαδιαμάντης.

Α

Ό ’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης γεννήθηκε στή Σκίαθο στις 4 Μάρτη τού 
1851. «Γεννήθηκε μέ τή μοίρα του, άλλά καί κάτω άπό τή ματιά, τή φωνή καί τήν 
επιβολή τής Χριστιανικής ’Ορθοδοξίας στήν πανάρχαιη καί τυπικώτερη μορφή 
της.» 1α Γιατί δ πατέρας του, άπό οικογένεια ναυτικών, ήταν παπάς, δ Παπά-Άδα- 
μάντιος Εμμανουήλ. Ή μητέρα του Γκιούλω ήταν άπό τήν άρχοντική καί ιερατική

Ια. Π. Χάρη, «’Έπειτ’ άπό τριάντα χρόνια», Νέα Εστία, τ. 30, άρ. 355, Χρι
στούγεννα 1941, σ. 194.
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οικογένεια τών Μωραϊταίων, κ’ έτσι ό ’Αλέξανδρος συγγένευε μέ τον άλλο Σκιαθίτη 
διηγηματογράφο, τό συνομήλικό του, φίλο και ξάδελφό του, ’Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. 
Τό μικρό νησί Σκιάθος είναι γεμάτο άπό γραφικά ακρογιάλια, βουνά, λαγκαδιές και 
ξωκλήσια. 'Όλοι του οί κάτοικοι, τέσσερες χιλιάδες περίπου, ήταν μαζεμένοι στήν 
ομώνυμη πολίχνη και ζοΰσαν ώς ναυτικοί και ψαράδες, αγρότες και βοσκοί. 'Ο 
ΙΙαπαδιαμαντης τελείωσε το δημοτικό σχολείο και δυό τάξεις τοΰ Σχολαρχείου στή 
Σκιάθο. Ηταν αριστος μαθητής, και μαζί μέ τόν ξάδελφό του Μωραϊτίδη ήταν οί 
πρώτοι τοΰ σχολείου. ’Αλλά κι αΰτομορφώνεται : διαβάζει κι όλο διαβάζει, δ,τι πέ
σει στα χέρια του. Τότε έπίσης, έτσι μικρός, ζωγράφιζε αγίους, κ’ έδειχνε στις ζω
γραφιές αυτές πολλή καλλιτεχνική δεξιότητα και βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα. Κι 
άκόμη: «Γυρίζει με τόν πατέρα του στις λειτουργίες και στά πανηγύρια. Κανοναρ
χεί, ψελνει, βοηθάει στις τελετές. Τόν μαγεύει ή βυζαντινή μουσική μέ τό άγιορί- 
τικο ύφος· τόν μαγεύουν οί λιτανείες, οί ιεροτελεστίες, οί εικόνες, τά συναξάρια, τό 
παράστημα και ή στολή τών παπάδων, ή μεγαλοπρέπεια τών τελετών, οί δρθροι, τά 
ξεκινήματα και τά ξυπνήματα και τά γυρίσματα τών ευλαβικών πανηγυριστών, ή 
ψυχική άνάταση καί ή κατανυκτική ίεροπρέπεια τών άγρυπνιών. Είναι μεθυσμένος 
(άπό τή γοητεία τής ’Ορθοδοξίας), κι δσο μεγαλώνει καί νιώθει, τόσο περισσότερο 
παθαίνεται άπ’ τά θέλγητρα τής εκκλησιαστικής ζωής.» 2 Κι δλες αυτές οί ζωντα
νές εντυπώσεις άπό τήν απλή ζωή τοΰ νησιοΰ, τοΰγιναν πολύτιμο υλικό που θρέφει 
κατόπι τή νοσταλγία του καί πλημμυρίζει σά ζωντανή γοητευτική άνάμνηση τό έρ
γο του.

2. Γ. Βαλέτα, «Εισαγωγή», Άλ. Παπαδιαμάντη "Απαντα, Α' (1954), κγ'.

’Επειδή τότε δέν είχε τρίτη τάξη Σχολαρχείου ή Σκιάθος, δ Παπαδιαμάντης 
έχασε γιά λόγους οικονομικούς τρία χρόνια μένοντας άργόσχολος στό νησί του, καί 
μόλις τό 1865 πάει στό γειτονικό νησί Σκόπελος, άπ’ δπου παίρνει άπολυτήριο Σχο
λαρχείου τό επόμενο έτος, καί γράφεται στό Γυμνάσιο Χαλκίδας. Είναι πάλι αριστος 
μαθητής, — καί τότε γράφει τό πρώτο του μυθιστόρημα. Άλλά στά μισά τοΰ δεύ
τερου χρόνου, τό Μάρτη τοΰ 1869, φεύγει καί γυρίζει στήν πατρίδα του, γιατί 
τσακώθηκε μ’ ένα καθηγητή του στό Γυμνάσιο. Περί τό τέλος τοΰ έτους πάει στήν 
’Αθήνα γιά νά γραφτεί σέ Γυμνάσιο εκεί, άλλά καταλήγει σέ Γυμνάσιο στόν Πει
ραιά, δπου γράφεται στήν τρίτη τάξη. Άλλά λίγους μήνες μένει έκεί. Ή φτώχια, 
ή άνέχεια, ή κακοπέραση τόν τσακίζουν. Ό φτωχός πατέρας του δέν μπορεί νά τόν 
συντηρήσει: έχει τέσσερες κόρες κι άλλο ένα γιο στή Σκίαθο νά θρέψει μαζί μέ τήν 
παπαδιά καί τόν έαυτό του. Κ’ οί κόρες μεγαλώνουν καί χρειάζονται προίκες. Κι 
αλίμονο, μόνο τήν πρώτη, τήν Ουρανία, μπόρεσε νά παντρέτρει ύστερώτερα. Οί 
άλλες τρεις έμειναν σ’ δλη τους τή ζωή άνύπαντρες, καί ζοΰσαν στό πατρικό τους 
σπίτι στή Σκίαθο μαζί μέ τούς γονείς των πρώτα, μόνες ή μέ τόν ’Αλέξανδρο υστέ
ρα. Ή τελευταία, ή Κερατσούλα, πέθανε 25 χρόνια μετά τόν ’Αλέξανδρο, τό Σε
πτέμβρη τοΰ 1936.

Νά γυρίσουμε δμως στόν Παπαδιαμάντη: Τό Γενάρη τοΰ 1870 σταματά τή 
φοίτησή του στό Γυμνάσιο στόν Πειραιά καί γυρίζει στή Σκίαθο, δπου χάνει άλλα 
τρία χρόνια άργόσχολος κι άπογοητεμένος. Μελετά βέβαια μόνος του καί γυρίζει 
τ’ άγαπημένο του νησί, δμως νιώθει χαμένο τόν καιρό του. Τό καλοκαίρι τοΰ 1872 
έπιστρέφει στή Σκίαθο άπό τό 'Άγιον ’Όρος δ παιδικός του φίλος Νικόλαος Διανέ- 
λος, μοναχός τώρα μέ τ’ όνομα Νήφων. ’Εκπληρώνοντας παλιά του επιθυμία δ 
ΙΙαπαδιαμάντης φεύγει μαζί μέ τό Νήφωνα «χάριν προσκυνήοεως», δπως γράφει, 
στό 'Άγιον ’Όρος, κ’ ίσως γιά νά καλογερέψει έκεΐ. 'Όμως λίγους μήνες έμεινε. 
Ή μοναχική ζωή δέν τόν ικανοποιεί πιά, γιατί δέν ήταν δπως τή φανταζόταν. «Ή 
έκ τοΰ πλησίον γνωριμία μέ τήν καλογερικήν ζωήν τοΰ1 έδωκε πολλούς δισταγμούς... 
Κάποτε στή μάνα του είπε πώς θά γίνει κοσμοκαλόγερος, ήγουν άσκητής πού παλεύει 
μέ τά δαιμονικά μέσα στήν κοινωνία, μέ τό πονηρό καί τό κακό, καί τό νικά. 'Όπως 
κι άν είναι, δ Παπαδιαμάντης έχοντας τό δαίμονα τής τέχνης μέσα του, σκληροτρά
χηλος καί μίζερος, ήταν άδύνατο νά μπεΐ σέ φυλακή. Καί νά τος πάλι πίσω στή 
Σκίαθο», γράφει δ βιογράφος του. 3 Άλλά, ή παραμονή του στό 'Άγιον ’Όρος, τά 
προηγούμενα καί τά κατοπινά χριστιανικά βιώματά του, καί δλη του ή μόρφωση καί 
πείρα καί διάθεση έκαναν ώστε δ τρόπος τής ζωής του νά είναι πάντα βαθιά χρι
στιανικός: ήταν ή ζωή μιας άγρυπνης χριστιανικής συνείδησης, πού άγωνιζόταν μέ
σα στό κλίμα τής αμαρτίας νά έχει σάν πρότυπο καί κανόνα ζωής τόν Έταυρωμένο 
Χριστό. «’Όνειρό του καί άποστολή του ώς κοσμοκαλόγερου ήταν: νά άγωνισθή 
γιά τή βασιλεία τοΰ Χριστού καί τής λαϊκής του επαγγελίας — τις άθάνατες άξιες 
τής άγάπης, τής ειρήνης, τής άρετής, τοΰ άνθρωπισμοΰ.» 4

’Ήτανε πιά 22 χρονών δταν κατορθώνει νά ξαναγυρίσει στήν Αθήνα γιά νά 
τελειώσει τις γυμνασιακές του σπουδές στό Βαρβάκειο, άπ’ δπου παίρνει άπολυτήριο 
τό επόμενο έτος καί έγγράφεται στή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ζεϊ φτωχικά καί στερημένα μέ τά ελάχιστα χρήματα πού τοΰ στέλνει δ πατέρας του 
κι άπ’ δ,τι παίρνει δ ίδιος άπό ιδιωτικά μαθήματα πού παραδίδει. Αύτομορφώνε- 

■ται μάλλον παρά πού παρακολουθεί στό Πανεπιστήμιο. Μαθαίνει καλά τ’ άρχαία 
ελληνικά καί τά λατινικά. Διαβάζει τούς κλασσικούς, "Ελληνες καί ξένους, μελετά 
τούς Βυζαντινούς εκκλησιαστικούς συγγραφείς, τούς Πατέρες τής ’Εκκλησίας καί 
τούς ύμνωδούς ιδιαίτερα. Συγχρόνως διαβάζει μόνος του γαλλικά, άγγλικά καί Ιτα
λικά, πού τά μαθαίνει στήν εντέλεια, προπάντων τ’ άγγλικά και τά γαλλικά, κ’ έτοι- 
μάζεται μάλιστα νά πάρει δίπλωμα διδασκαλίας τών γαλλικών, άλλά άπό δειλία καί 
άλλα χτυπήματα τής μοίρας δέν παρουσιάζεται σ’ εξετάσεις — δπως δά κι ούτε άπό 
τό Πανεπιστήμιο πήρε ποτέ δίπλωμα, γιατί λίγα μόνο μαθήματα «κατ’ έκλογήν» πα
ρακολουθούσε, δέν παρουσιαζόταν σ’ έξετάσεις μολονότι ήταν έτοιμος, καί μέ τήν 
αύτομόρφωση πού άπόχτησε, λίγη έχτίμηση είχε πιά στό Πανεπιστήμιο και στούς

3. έ. κστ'.
4. Γ. Βαλέτα, «Ό άνθρωπος και ή έποχή του», Νέα Εστία, έ.ά., 10. 
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καθηγητές του. Είναι χρόνια σκληρής δοκιμασίας γιά τόν Παπαδιαμάντη ή περί
οδος αυτή στην Άθηνα. Φτώχια, στερήσεις, βάσανα, ή στρατιωτική θητεία, άρώ- 
στιες, η έγνοια για τό σπίτι του και γιά τόν έαυτό του, τό σκοτεινό και άγνωστο 
μέλλον, η αγωνία του κι δ αγώνας του νά βρει τόν πραγματικό του δρμόο και τόν 
εαυτό του στή ζωή και στήν τέχνη, τόν καταχτυποΰν, τόν παιδεύουν, τόν σταυρώ
νουν. Μέσ’ άπό τήν άγωνία δμως τούτη ή χριστιανική ψυχή τοΰ Παπαδιαμάντη 
βγαίνει καθαρή σαν τό χρυσάφι πού δοκιμάστηκε στή φωτιά, ή πίστη του άλύγιστη, 
ο ποθος του να δημιουργήσει κάτι μεγάλο φλογερός, ή ύπερηφάνειά του, ή άξιο- 
πρέπεια του άσπιλη, — κ’ έτσι σιγά-σιγά ξανοίγει δ μαρτυρικός αυτός άσκητής τό 
δρόμο τής τέχνης γιά νά έκδηλώσει τό μέσα πλούτος του σ’ έργα πρωτότυπα και 
δριστικα. Γι αυτό, δταν κάποτε τότε ήρθε ή μάνα του και τόν βρήκε έξαντλημένο 
κι άρωστο στή φτωχική του κάμαρα στήν ’Αθήνα, «τής έκμυστηρεύτηκε πώς 'έγώ 
θά γίνω συγγραφέας, θά διαβάζω και θά γράφω και άλλο τίποτα δέν μπορώ νά κά
νω.’ Αύτό τό Ιδανικό του δέν ήταν άποκλειστικά πνευματικό. Είχε και πατριωτικό 
και θρησκευτικό και κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο — άναμορφωτικό. Ή τέχνη θά 
γινόταν μιά έκφραση τής ζωής του.» 5 Είχε ήδη γνωριστεί μέ τούς ζωντανούς 
πνευματικούς κύκλους τής έποχής του : μέ τόν Κλεάνθη Τριανταφύλλου, καί προπάν
των μέ τό μεγάλο άναμορφωτή δημοσιογράφο Βλάση Γαβριηλίδη, και παρακολουθού
σε άπό πολύ κοντά τά προοδευτικά νιάτα τής έποχής, τόν Πσλαμά, τό Δροσίνη, τόν 
Καμπά, τό Βιζυηνό, τόν Πολέμη, πού έτοιμάζονταν νά έξορμήσουν μέ τή Νέα Σχο
λή τών ’Αθηνών, και στήν πολιτική θαύμαζε τό θετικό και δημιουργικό Χαρίλαο 
Τρικούπη.

5. Γ. Βαλέτα, «Εισαγωγή», Ά λ. Παπαδιαμάντη 'Άπαντα, Α', κθ'.

’Έτσι, στά 1879 γράφει τό πρώτο του μυθιστόρημα πού ξέρουμε, τή «Μετανά- 
στιδα», πού δημοσιεύεται σ’ έπιφυλλίδες στό «Νεολόγο» τής Πόλης. Κ’ έπειτα, τό 
ένα μετά τό άλλο τά μυθιστορήματα «Οι ’Έμποροι τών ’Εθνών» τό 1882 στό «Μή 
χάνεσαι» (μέ τό ψευδώνυμο Μποέμ), τή «Γυφτοπούλα» τό 1884 στήν «’Ακρόπολη», 
καί τό «Χρήστο Μηλιόνη» τό 1885 στό περιοδικό «Εστία». Στό μεταξύ προσλαμβά
νεται τό 1882 στήν «Εφημερίδα» τού Κορόμηλα ώς ταχτικός μεταφραστής, — κι 
αύτό πιά γίνεται τό κύριό του προσοδοφόρο έπάγγελμα: νά μεταφράζει, στήν «Εφη
μερίδα» πρώτα, στήν «’Ακρόπολη» τού Γαβριηλίδη άπό τό 1893, άλλά καί σ’ άλλες 
έφημερίδες καί περιοδικά ώς τό θάνατό του. Γιά 25 περίπου χρόνια άπειρες λογο
τεχνικές μεταφράσεις τού Παπαδιαμάντη άπό τά γαλλικά καί τ’ άγγλικά δημοσιεύτη
καν στόν ελληνικό τύπο, μεγάλα έργα καί μικρά, μυθιστορήματα, διηγήματα, μελέ
τες, άρθρα, κλπ. Ό τελευταίος έκδοτης καί βιογράφος του Γ. Βαλέτας καταγράφει 
154 μεταφράσματα τού Παπαδιαμάντη πιστοποιημένα, εκατοντάδες δμως άλλα ξε- 
χάστηκαν γιατί δέν άναγράφουν δνομα μεταφραστή. Κ’ ή εΙρωνεία είναι πώς δ 
πιό πρωτότυπος Νεοέλληνας συγγραφέας άποζούσε κυρίως άπό τις δημοσιογραφικές 
αύτές μεταφράσεις· ή πρωτότυπή του έργασία πολύ λίγα τοΰ έδινε. Κι άκόμη, ένώ 

αρκετές άπό τις μεταφράσεις του βγήκαν καί σέ βιβλία (άπό τά όποια τίποτε αύτός 
δέν πήρε), δ Παπαδιαμάντης δσο ζούσε δέν μπόρεσε νά τυπώση ούτε ένα τόμο άπό 
τά πρωτότυπα έργα του, μολονότι δυό φορές δοκίμασε. Ή μοίρα ή έκδοτική στά
θηκε πολύ σκληρή γιά τόν Παπαδιαμάντη.

'Όλο τόν καιρό πού είναι άναγκασμένος νά μένει στήν ’Αθήνα γιά νά βγάζει 
τό ψωμί του άπό δημοσιογραφικές μεταφράσεις, τόν τρώει σάρακας φοβερός ή νο
σταλγία τής μικρής του πατρίδας, τής Σκιάθου, καί λαχταράει πότε νά μπορέσει νά 
ξαναπάει έκεΐ στούς χαρούμενους τόπους τών αγνών παιδικών του χρόνων. Ή νο
σταλγία αύτή, ή σκληρή βιοπάλη, καί Ιδιαίτερα ή παρουσία στήν ’Αθήνα τοΰ άλκοο- 
λικοΰ φίλου του Νήφωνα πού άφησε τό 'Άγιον ’Όρος καί συγκατοίκησε μαζί του, 
τόν ρίχνουν στό κρασί, πού τοΰγινε άπό τότε ώς τό θάνατό του δ σύντροφος κι δ 
τύραννος κι ό όλεθρός του. Άλλά τότε ήταν άκόμη στήν ακμή τής νεανικής άν- 
δρικής ήλικίας του καί μπορούσε νά σηκώσει τέτοια παραστρατήματα. Νά πώς τόν 
περιγράφει δ Βλαχογιάννης δπως τόν θυμάται τήν έποχή έκείνη: «Κεφάλι άντρικό 
και σοβαρό, γιομάτο συλλογή καί έμβρίθεια. Κάτι τού λιονταριού άπάνω του γραμ
μένο. ’Ανάστημα ψηλό καί δρθόστητο, γεμάτο, — βήμα έλαφρό καί γρήγορο. 
Πρόσωπο ελαφρά γερμένο μπρος, κοιτάζοντας δλόϊσα, βλοσυρά καί κάπως θυμωμέ
να.» Τούτο τό υπερήφανο λιοντάρι σιγά-σιγά τό ξενύχιασε ή δύσκολη ζωή, δμως 
τή χάρη του καί τήν έσωτερική του υπερηφάνεια κ’ εύγένεια δέν τήν έχασε ποτέ.

Στις 26 Δεκέμβρη 1887 δημοσιεύτηκε στήν «’Εφημερίδα» «Τό Χριστόψωμο», τό 
πρώτο του διήγημα, — καί μ’ αύτό γίνεται δ ε’ισηγητής τής έορταστικής λογοτεχνίας 
στήν Ελλάδα. Άπό τότε, σ’ δλες τις μεγάλες γιορτές τής ’Ορθοδοξίας, τά Χριστού
γεννα, τήν Πρωτοχρονιά, τό Πάσχα, καί σ’ άλλες γιορτές, ταχτικά δημοσιεύονται, σ’ 
εφημερίδες καί περιοδικά, διηγήματα τοΰ Παπαδιαμάντη σχετικά μέ τις γιορτές 
αύτές. ’Έτσι δ Παπαδιαμάντης έγινε δ κατ’ έξοχήν πανηγυριστής τής Ελληνικής 
’Ορθοδοξίας, δ ραψωδός της. Γιατί, άνκαι τό παράδειγμά του τό άκολούθησαν πολ
λοί, δ Μωραϊτίδης ιδιαίτερα, κανενός τά έργα δέν συγκρίνονται σ’ απλότητα κι αύθορ- 
μησία, σέ ειλικρίνεια καί λυρισμό, σέ χριστιανική διάθεση κι άξια, μέ τά έορταστι- 
κά διηγήματα τοΰ Παπαδιαμάντη. Ξαναπλάθει μέσα σ’ αύτά τό άγαπημένο του 
νησί μέ τά γραφικά ξωκλήσια του καί τόν απλοϊκό του κόσμο, τούς ξωμάχους καί 
τούς ναυτικούς καί τούς παπάδες, τις βασανισμένες γυναίκες καί τά ξέγνοιαστα παι
διά. Καί σιγά-σιγά απλώνει τά θέματά του άπό τή Σκιάθο στήν Αθήνα, κι άκόμη : 
απλώνει τά θέματά του άπό απλά έορταστικά σέ ποικίλα θέματα, κοινωνικά, πολιτι
κά, ψυχολογικά καί άλλα. Τό διήγημά του άγκαλιάζει πιά δλη τήν Ελλάδα, κύριό 
του δμως θέμα μένει πάντα ή άγαπημένη του Σκιάθος, πού τήν έπισκέπτεται δσο 
συχνά μπορεί — ή καλύτερα: δταν πιά δέν μπορεί νά υποφέρει τήν ψευτισμένη καί 
βασανισμένη ζωή τής Αθήνας, δταν είναι άρωστος, ή δταν καμιά συμφορά πέφτει 
στό σπίτι του, δπως δ θάνατος τοΰ πατέρα του καί ή τρέλλα τού άδελφού του.

Τήν ίδια περίπου έποχή, τό χειμώνα τοΰ 1887, άνακαλύπτει τό έκκλησάκι τοΰ 
Αγίου Έλισσαίου στήν Αθήνα, δπου συχνά γίνονταν δλονύχτιες λειτουργίες μ’ εύλα-
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βικό εκκλησίασμα απλοϊκές γυναικούλες τοΰ λαού και λίγους γέρους. Έκεΐ πηγαίνει 
ταχτικά, δέ λείπει άπό τις ολονυχτίες, καί γίνεται ό δεξιός -ψάλτης καί τυπικάρης τοΰ 
ναΐσκου, μέ αριστερό ψάλτη τό Μωραϊτίδη. Ήταν ένα λιμάνι γαλήνης γι αυτόν ό 
"Αγιος Έλισσαΐος μέσα στήν παραζάλη τής παρδαλής πρωτεύουσας, ένας ιερός τό
πος δπου εφάρμοζε πιστά τό αυστηρό άγιορίτικο τυπικό, κ’ έψελνε γλυκά καί δραμα
τικά μέ τήν εκφραστική φωνή του σέ καθαρό βυζαντινό ρυθμό τούς ιερούς ΰμνσυς 
πού τόσο καλά τούς ήξερε καί τούς αγαπούσε, τούς ένιωθε καί τούς ζοΰσε. 'Όλο τό 
εκκλησίασμα σεβόταν, έχτιμοΰσε κι αγαπούσε τόν Κυρ-’Αλέξανδρο, δπως τόν έλεγαν, 
κι δταν έφυγε γιά τή Σκίαθο, μέ λαχτάρα τόν περίμεναν καί τουγραφαν νά γυρίσει 
κοντά τους νά τούς ψάλλει «τά τραγούδια τοΰ Θεού», δπως έλεγαν τά παιδάκια. 
Κι δταν πέθανε, τόν κλάψανε μέ πόνο καί ειλικρίνεια, καί γιά χρόνια μιλούσαν μέ 
θαυμασμό καί στοργή γιά τήν ωραία ψαλτική του καί τή χριστιανική καλοσύνη του.

Ζεϊ, δπως πάντα, σέ φτωχογειτονιές, σ’ ένα μικρό καμαράκι, απεριποίητος, ατη
μέλητος, ανίκανος νά βάλει τή ζωή του σέ μιά τάξη ευπρέπειας καί άνεσης. Σπάνια 
κάνει παρέα μέ τούς λογίους τής έποχής, τουλάχιστο δύσκολα πιάνει φιλίες καί πιο 
δύσκολα ξανοίγεται. Τούς αποφεύγει. Μόνο μέ τόν απλό λαό κάνει συντροφιά, μέ 
τό απλοϊκό εκκλησίασμα τοΰ 'Αγίου ’Ελισσαίου, μέ τούς δαρμένους άπ’ τή ζωή πού 
συχνάζουν, δπως κι αύτός, σέ φτωχοταβέρνες. ΟΙ ταχτικοί του σύντροφοι στήν τα
βέρνα τοΰ Καχριμάνη καί σ’ άλλα φτωχομάγαζα είναι ταπεινοί άνθρωποι τοΰ λαού, 
ρημάδια κι αύτοί τής ζωής, αγνές δμως ψυχές μέ πολλές πίκρες καί λίγες χαρές. 
Μαζί τους πίνει καί κουβεντιάζει καί σιγοψέλνει. Τούς παρακολουθεί άπό κοντά, 
μέ συμπόνια, μέ κατανόηση, μέ χριστιανική συγκατάβαση, καί τούς κάνει κατόπι 
ήρωες στά διηγήματά του, τύπους ζωντανούς καί σπαρταριστούς, συμπαθητικούς καί 
βαθιά άνθρώπινους, μέ τις μικρές κακίες καί τις απλές άρετές των, μέ τή θυμοσοφία 
καί τό λαϊκό χαραχτήρα τους.

Καί γράφει, γράφει συνεχώς, — στις έηρημερίδες μεταφραστής, στό καμαράκι 
καί στήν ταβέρνα τά διηγήματά του. Δουλεύει εξαντλητικά, καί παλεύει μέ τή φτώ
χια, μέ τή μιζέρια, κι άγωνίζεται νάνταποκριθεί καί στις άνάγκες τοΰ σπιτιού του. 
Τό ένα διήγημα μετά τό άλλο έρχονται σά φυσικοί καρποί, πονεμένο ξεχείλισμα τής 
καρδιάς του, λύτρωση τής βασανισμένης του ψυχής, μόνη χαρά στήν άχαρη ζωή 
του. Ή φτώχια, δμως, ή κακοπέραση, τό κρασί πού άπό καιρό άρχισε νά επηρεά
ζει καταστρεπτικά τήν υγεία του, ή ξεθεωτική εργασία, τόν εξαντλούν, τόν εξουθε
νώνουν, κ’ έτσι τό 1902 μέ τήν οικονομική βοήθεια τού Βλαχογιάννη άποτραβιέται 
στήν πατρίδα του. Γρήγορα έκεΐ άναλαμβάνει μέ τή στοργική περιποίηση τών άδελ- 
φών του, άλλά κυρίως άπό τήν αίσθηση πώς βρίσκεται στήν άγαπημένη τυο Σκίαθο, 
ποώ τή γυρίζει πάλι προσκυνητής καί λάτρης. Καί ξαναπιάνει τό γράψιμο, μετα
φράσεις καί διηγήματα. Τότε είναι πού γράφει τό άριστούργημά του, τή «Φόνισσα», 
πού δημοσιεύεται τό 1903 στά « Π αναθήναια».

Δυό χρόνια έμεινε στή Σκίαθο, δυό χρόνια παραγωγικά καί σχετικά ήρεμα — 
μολονότι δέν τοΰ λείπουν καί τώρα οι τραγωδίες. Τρελλαίνεται ο αδελφός του, κ 

έτσι ô Παπαδιαμάντης έχτός άπό τις άδελφές του έχει νά συντηρήσει καί τήν ο’ικο- 
γένεια τοΰ άδελφοΰ του, γυναίκα καί παιδιά καί τόν ίδιο βέβαια τον άρωστο. Γι αύτό 
κατά τό φθινόπωρο τού 1904 γυρίζει στήν ’Αθήνα, δπου νομίζει πώς μπορεί νά βρει 
περισσότερη καί ταχτική μεταφραστική εργασία στις εφημερίδες κ’ έτσι νά κερδί
ζει περισσότερα γιά τή συντήρηση τών δικών του. ’Αλίμονο δμως! ’Όχι μόνο δέ βρί
σκει μεταφραστική εργασία (γιατί καί οί μεταφραστές πλήθυναν καί άλλαξε δ χα- 
ραχτήρας τών ’Αθηναϊκών εφημερίδων πού ένδιαφέρονταν γιά τήν πολιτική ε’ιδησεο- 
γραφία περισσότερο παρά γιά λογοτεχνικές μεταφράσεις), άλλά καί ή μοίρα χτύπη
σε βαριά τόν Παπαδιαμάντη. ’Έπαθε ισχυρό ρευματισμό τών χεριών καί μέ πολλή 
δυσκολία πιά μπορεί νά γράψει. Καί ή φυσική του δειλία, ή κοσμοφοβία του, ή ύπε- 
ρηφάνεια καί ή μίζέριά του, δέν ήτανε, βέβαια, προσόντα βοηθητικά γιά τήν τρα
γική κατάστασή του. Είναι ή θλιβερώτερη περίοδος τής ζωής του. Άποσύρεται 
σ’ ένα ελεεινό δωμάτιο στή Δεξαμενή καί περνάει τις μέρες του σ’ ένα καφενείο εκεί, 
παρέα πάλι μέ απλοϊκούς άνθρώπους, συντρόφους του στήν κακομοιριά καί στό 
κρασί. ’Από τόν Άγιο ’Ελισσαΐο δέ λείπει. Μολαταύτα γράφει δποτε καί δσο 
μπορεί. Γράφει διηγήματα. Τότε έ'γραψε μερικά άπό τά καλύτερά του: τό «Ρεμ
βασμό τού Δεκαπενταυγούστου», «’Άνθος τοΰ γιαλού», «Τά Ρόδιν’ άκρογιάλια», «Τό 
μυρολόγι τής φώκιας», κι άλλα. Τό τελευταίο δ Μορεάς τό χαραχτήρισε «τό άρι- 
στούργημα τής παγκόσμιας λογοτεχνίας». 'Όμως, μέ τά διηγήματα μόνο, μέ τήν 
πρωτότυπη δημιουργία μόλΌ, δέν μπορούσε βέβαια νά κερδίσει άρκετά γιά νά ζεϊ 
κι αύτός κι δχτώ-δέκα άλλα πρόσωπα πού περίμεναν άπ’ αύτόν.

Καί ρεύει, δλο ρεύει, μέ τή φτώχια, μέ τήν άρώστια, μέ τό κρασί. Ό άτίθασ- 
σος χαραχτήρας του λυγίζει, φαινομενικά τουλάχιστο. Καί γίνεται θέαμα τών 
φιλοπερίεργων φιλολογικών νεοσσών τής Δεξαμενής, κι άποδέχεται παθητικά, χωρίς 
αντίδραση — γιατί δέν μπορεί πιά νάντιδράσει — τήν προσφορά τους, τήν ελεημο
σύνη τους σχεδόν. Στις 13 Μάρτη 1908, μ’ επικεφαλής τήν πριγκήπισσα Μαρία, 
διοργανώνεται στόν «Παρνασσό» μιά μεγάλη γιορτή γιά τά 25χρονα τοΰ Παπαδια- 
μάντη, δπου παραβρέθηκε δλη ή πνευματική Αθήνα κι δλη ή Αθήνα «τοΰ καλού κό
σμου», κ’ έπλεξαν έγκώμια στό μεγάλο συγγραφέα. Ό μόνος πού δέν ήταν παρών 
ήταν ό ίδιος δ τιμώμενος, δ Παπαδιαμάντης! Είχε κρυφτεί στό σπίτι τού καλού 
του φίλου, τού Νίκου Μπούκη τού μανάβη, καί δέν μπόρεσαν, δσο κι αν έψαξαν, νά 
τόνε βρουν οί διοργανωτές τού πανηγυρισμού καί οί φίλοι του. Καίτοι τσακισμέ
νος, είχε τή δύναμη νάντιδράσει σέ τέτοιες «άνθρωπαρέσκειες», πού δέν τις σήκωνε 

ή χριστιανική άλλά καί ύπερήφανη ψυχή του.
Μέ τά χρήματα πού μαζεύτηκαν άπό τόν πανηγυρισμό, φεύγει σέ λίγες μέρες 

στή Σκίαθο, γιά νά μή ξαναγυρίσει πιά στήν Αθήνα. Είναι πιά δλότελα γερασμέ- 
νος, σαραβαλιασμένος, καί τό κρασί δέν τό άφήνει. Κι δμως γυρίζει πάλι, μέ τά 
πόδια, δλα τ’ άγαπημένα μέρη τού νησιού του, πάει στ’ άπόμακρα ξωκλήσια γιά 
νυχτερινές λειτουργίες, καί γράφει πάντα, γράφει τά «’Όψιμα», σειρά διηγημάτων 
πού λογάριαζε νά τά έκδώσει σέ δυό τόμους. Άλλά περί τό τέλος τού Νοέμβρη 
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1910 πήρε ενα δυνατό κρυολόγημα πού τόν έριξε στό κρεβάτι. Γιατρό δέ δέχτηκε. 
’Έκανε δμως πιστά δλα τα χριστιανικά του καθήκοντα.. 'Όπως γράφουν οί αδελ
φές του : «Τρεις φορές έκοινώνησε, τρεις τοΰ διάβασαν τήν μεγάλην ευχήν έν εϊδει 
έξομολογήσεως· τοΰ έψαλλαν αγιασμόν και εύχέλαιον.» Τή Δευτέρα, 3 Γενάρη 
1911, στις 2 τό πρωί παρέδωσε τήν αγγελική ψυχή του στά χέρια τοΰ Πλάστη, 
άφοΰ λίγο πρωτύτερα έψαλε τρεμουλιαστά τό τροπάριο τών 'Ωρών τής παραμονής 
τών Φώτων «Τήν χεϊρά σου τήν άψαμένην». Τήν ίδια μέρα έγινε ή κηδεία του 
επιβλητική στή Σκίαθο.

Οί εφημερίδες και τά περιοδικά σ’ δλο τόν Ελληνισμό γιά βδομάδες και μήνες 
έγραφαν έγκώμια γιά τόν Παπαδιαμάντη καί χτυπούσαν τήν άοτοργία τής ελληνι
κής κοινωνίας δσο καιρό ζοΰσε ό μεγάλος συγγραφέας. ’Ίσως άποτέλεσμα αυτής 
τής κατακραυγής ήταν ή αίσθηση τής ανάγκης νά μαζευτεί πιά τό σκορπισμένο του 
έργο καί νά έκδοθεϊ έπιτέλους σέ βιβλία. ’Έτσι, στά 1912—1914 έντεκα τόμους 
Παπαδιαμάντη έξέδωκεν ό Φέξης καί τρεις ό Δίκαιος, καί ύστερώτερα έξι τόμους ό 
Έλευθερουδάκης κι άλλοι λιγώτερους.

’Αναφέρω μερικές ακόμη χρονολογίες σημαντικές γιά τόν Παπαδιαμάντη μετά 
θάνατό του: Τό Σεπτέμβρη τοΰ 1925 έγιναν τ’ άποκαλυπιήρια τής προτομής του 
στή Σκίαθο. ’Αντί γι άλλο έπίγραμμα, σκάλισαν από κάτω στήν προτομή τούς επό
μενους στίχους τοΰ Παπαδιαμάντη: «Σά νάχαν ποτέ τελειωμό / τά πάθη κι οί 
κάημοί τοΰ κόσμου.» Πικροί, μά πόσο αληθινοί γιά τόν Παπαδιαμάντη. Τό 1934 
ό Κατσίμπαλης έξέδωκε τήν πρώτη καί σοβαρώτερη βιβλιογραφία γιά τόν Παπα- 
διαμάντη, κι ό Όκτάβιος Μερλιέ τύπωσε τά «Γράμματά» του κ' ένα σπουδαίο έργο 
γαλλικά γιά τόν Παπαδιαμάντη καί τή Σκίαθο. 5α Τό 1940 δ Γ. Βαλέτας έξέδωκε 
τή μεγάλη καί λεπτομερειακή βιογραφία τοΰ Παπαδιαμάντη μέ ιστορική καί κριτική 
ανάλυση τοΰ έργου του. Καί στά 1954—5 δ Βαλέτας πάλι επιστάτησε στή μεγάλη, 
δριστική καί μνημειώδη έκδοση δλων τών έργων τοΰ Παπαδιαμάντη σέ πέντε μεγά
λους τόμους, έξι μέ τήν έπανέκδοση τής βιογραφίας του. ’Έτσι, φέτο πού συμπλη
ρώθηκαν 110 χρόνια άπό τή γέννηση τοΰ Παπαδιαμάντη, καί πενήντα άπό τό θάνα
τό του, τό έτος Παπαδιαμάντη, μπορούμε νά ανατρέξουμε σ’ δλόκληρο τό έργο του 
συγκεντρωμένο σέ τόμους, νά τό μελετήσουμε καί νά τό χαροΰμε στήν ολότητά του. 
Μιά γενική έπισκόπηση κι ανάλυση τού έργου τοΰ Παπαδιαμάντη θά προσπα-θήσου- 
με σέ πολύ αδρές γραμμές νά κάνουμε παρακάτω.

Α
Τό έργο τοΰ Παπαδιαμάντη άποτελεϊται άπό μυθιστορήματα, διηγήματα, ποιή

ματα, καί μερικές μελέτες καί σημειώματα. Τά τρία πρώτα μυθιστορήματά του, 
«'Η Μετανάστις», «Οί ’Έμποροι τών Εθνών» καί «'Η Γυφτοπούλα» είναι περισσό
τερό μέσα στό πνεύμα τής έποχής των, απηχήσεις γνωστών προτύπων, παρα που

5α. Ο. MerUer, Skiathos île grecque. Nouvelles par A. Papa- 
diamandis. Paris 1934.

εκφράζουν τόν κατοπινό μεγάλο καί πρωτότυπο συγγραφέα. Άλλά τά έγραψε ένας 
ΙΙαπαδιαμάντης, πού δσο κι άν ήταν νέος κι ανώριμος ακόμη, δμως ήξερε τί ζητού
σε άπό τήν τέχνη τοΰ λόγου. Κάποια του χαρίσματα προσωπικά διαφαίνονται ήδη 
καί σ’ αυτά τά πρωτόλεια, καί κάποιες του παρεκκλίσεις άπό τούς καθιερωμένους 
τύπους τοΰ τότε ελληνικού ιστορικού μυθιστορήματτος μάς προδιαθέτουν γιά τήν 
προσωπική γραμμή πού θάκολουθήσει κατόπιν ό συγγραφέας. Τόν ένδιαφέρουν 
βασικά προβλήματα τοΰ Ελληνισμού, θρησκευτικά καί ήθικά κυρίως, άλλά καί ψυ
χολογικές συγκρούσεις· κι άπό τεχνική άποψη, φαίνεται ήδη ή δύναμή του στήν 
περιγραφή.

Στή «Μετανάστιδα» άσχολεϊται μέ τόν άπόδημο Ελληνισμό στή Μασσαλία κατά 
τή χολέρα τού 1720, μέ τις περιπέτειες μιάς δρφανής 'Ελληνοπούλας καί τό γυρισμό 
της στή Σμύρνη, μέ τά α’ισθήματα άγνής φιλίας καί άγάπης πού προκαλεϊ, άλλά 
καί μέ τήν καταστροφή της άπό τις συκοφαντίες καί τή ζήλεια ταπεινών προσώπων. 
Τό ρομαντικό αύτό μυθιστόρημα τοΰ Παπαδιαμάντη μέ «τή βαρειά μέν, άλλά άψο
γη καί πλούσια καθαρεύουσα, έχει παραστατικότητα, θαυμάσια σ’ έναλλασσόμενες 
σκηνές σύνθεση, έπεισόδια καί τύπους λαϊκούς... ’Έχει περιπέτεια, πλοκή, άλήθεια, 
καί ψυχολογία.» 6

Στο δεύτερό του μυθιστόρημα, «Οί ’Έμποροι τών ’Εθνών», «ξαναζωντανεύει τή 
νησιωτική Ενετοκρατία τοΰ Αιγαίου στήν πρώτη της εξόρμηση, τήν πειρατική, 
(1200 μ.Χ.) — τούς έμπορους πραγματικά τών έθνών, τούς καταχτητές καί πειρα- 
τύζ — 1 ενοβεζους και Βενετσιάνους.» 7 'Η ύπουλη πάλη τοΰ Καθολικισμού κατά 
τής ’Ορθοδοξίας, τά καταστρεπτικά άποτελέσματα τής μή έμμονής στά πάτρια, 
άποτελοΰν τό πνευματικό υπόστρωμα τοΰ έργου. «Οί χαραχτήρες διαγράφονται μέ 
ζωντάνια. ’Έχει άφηγήσεις, διαλόγους, σκηνές, περιγραφές άληθινά συναρπαστι
κές. Πλοκή σφιχτοδεμένη, μέ ώραία έπεισόδια. 'Όλο τό έργο πάλλεται άπό βα- 
θειά αίσθηση τής έλληνικής ζωής. Είναι νησιώτικο, θαλασσινό, ναυτικό, γεμάτο 
δράση καί περιπέτεια, δημιούργημα 'ιστορικής μελέτης καί άναπλαστικής φαντα
σίας.» 8

«Ή «Γυφτοπούλα» είναι παρμένη άπ’ τά χρόνια τής ‘Άλωσης καί πυρήνας της 
είναι τό Βυζάντιο καί ή Μεγάλη ’Ιδέα. 'Ήρωας τοΰ έργου είναι δ Γεώργιος Γεμι
στός δ Πλήθων, ό μεγάλος σοφός, πού τραβήχτηκε στή Σπάρτη καί έβαλε πρόγραμ
μά του νάναστήσει τήν άρχαία θρησκεία.» 9 Άπότυχε δμως οιχτρά. «Ό χριστια
νισμός έμεινε άτρωτος άπ’ τά βέλη τού άποστάτη. Αύτό είναι τό νόημα. Ή Άίμά 
(ή Γυφτοπούλα) συμβολίζει τήν άθεΐα, καί σκοτώνεται άπ’ τά είδωλα.» 10 Στούς 
συγχρόνους του τό έργο άρεσε κ’ έπαινέθηκε πολύ. «Πριν τελειώσει άκόμη ή «Γυ
φτοπούλα» στήν ’Ακρόπολη (δπου δημοσιευόταν σ’ έπιφυλλίδες), άρχισε νά

6. Γ. Βαλέτα, «Εισαγωγή», Παπαδιαμάντη "Απαντα, Α', κθ'.
7. έ. ά., λα'.
8. L ά., λα'.
9. ε. ά., λβ'.

10. ε. ά., λγ'.
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μεταφράζεται ιταλικά σέ μιά ιταλική εφημερίδα, καί μόλις τελείωσε, δυό λόγιοι, ό 
Δ. Σιαπάτης καί ό I. Μαργαρίτης, τήν έκαναν έξάπραχτο δράμα, πού κυκλοφόρησε 
σέ βιβλίο στά 1885.» 11

11. Γ. Βαλέτα, Παπαδιαμάντης, (1955), "Εκτος τομος στη σειρά Τά Α
παντα τοΰ Παπαδιαμάντη, 195.

12. Γ. Βαλέτα, «ΕΙσαγωγή», Παπαδιαμάντη "Απαντα, Α , λγ .
13. έ. ά., λδ'.
14. Ζαχ. Παπαντωνίου, στή Νέα Εστία, έ. ά·, 182.
15. Γ. Μ. Μυλωγιάννης, στή Νέα 'Εστία, έ· ά., 161-162.

Τό επόμενό του έργο, «Χρηστός Μηλιόνης», είναι ιστορική νουβέλλα μάλλον πα
ρά κανονικό μυθιστόρημα, ένα μακρό διήγημα εμπνευσμένο άπ’ τά θρυλικά κατορ
θώματα καί τόν τραγικό θάνατο τού Χρήστου Μηλιόνη, τοΰ περίφημου άρματωλοΰ 
τής ’Ακαρνανίας περί τά μέσα τοΰ 18ου αι. Τό κλίμα είναι γνωριμώτερο έδώ: τουρ- 
κοκρατία καί κλεφτουριά. Τό έργο έχει «περίγραμμα αυστηρό, ατμόσφαιρα ζωντα
νή, γνώριμες μορφές, αντίληψη ενότητας καί συνόλου... ’Έχει θαυμάσια σκηνογρα
φία καί πλοκή, αξέχαστα επεισόδια.» 12

«’Έτσι τά τέσσερα πρώτα μεγάλα έργα τοΰ Παπαδιαμάντη, γραμμένα μέσα σέ 
έξη χρόνια (1870—1885), παρουσιάζουν μιάν ιστορική καί λογοτεχνική συνέχεια: 
Φραγκοκρατία — "Αλωση — Διασπορά — Τουρκοκρατία. Μένει ή νέα Ελλάδα, 
πού θά βρει τήν έκφρασή της μέσα στό διηγηματογραφικό του έργο, μ’ όλο τόν ελληνι
σμό καί τίς αξίες της.» 13 Καί τή βρίσκει μέ τόν καλύτερο τρόπο, σέ μιαν ατέλειω
τη σειρά πίνακες ζωηρούς, γεμάτους λυρικά χρώματα καί μουσικές φωνές, χαρούμε
να τοπία καί γαληνεμένες ή φουρτουνιασμένες θάλασσες ελληνικές, άλλά καί πλημ
μυρισμένους άπό τό μόχθο καί τήν πίστη τοΰ άπλοΰ ελληνικού λαού. Περισσότερα 
άπό 180 διηγήματα έγραψε ό Παπαδιαμάντης, άπό τό πρώτο του «Τό Χριστόψωμο» 
τό 1887, ώς τό τελευταίο του, «Ό άντίκτυπος τοΰ νού», τό Νοέμβρη—Δεκέμβρη τοΰ 
1910. Μαζί μέ τό Βιζυηνό καί τόν Καρκαβίτσα είναι ο δημιουργός τοΰ νεοελληνι
κού διηγήματος, κ’ ίσως ό καλύτερος άντιπρόσωπός του.

Δημιούργησε τό ελληνικό διήγημα ό Παπαδιαμάντης καί τού έδωσε περιεχόμε
νο ελληνικό. Παρουσίασε τούς απλούς άνθρώπους τού λαού μέ τή φυσικήν εύγέ- 
νειά τους. «01 άνθρωποι αυτοί, τούς οποίους μέ περιφρόνησιν άπέρριπταν οί πα- 
λαιότεροι συγγραφείς, ήρθαν στόν ελληνικόν κόσμον μέ τόν Παπαδιαμαντην. Κανέ
νας δέν τούς έβλεπε προ τού Παπαδιαμάντη — κανένας δεν βλεπει τα πραγματα 
προτού ή τέχνη τά δώσει.» 14 «Ή ψυχή τού λαού ξεχύνεται μέσα στό έργο του, 
κάθε του σελίδα πάλλεται άπό τούς πόθους καί τίς λαχτάρες τής ταπεινής καί άνώνυ- 
μης μάζας, όλοι του ο'ι ήρωές άνήκουν στήν περιφρονημένη τάξη τών φτωχών άν- 
θρώπων τής κοινωνίας μας, έκφρασμένην μέ τόση ζωντάνια κι αλήθεια, που μοναχα 
ένας συγγραφέας άπό τήν ίδια τάξη μπορούσε να νιώσει... Η ψυχή τοΰ λαού, κυ
ριαρχεί πάντα στήν τέχνη δπως καί στή ζωή, βρίσκει τη δικαίωση της μέσα στο έρ
γο του.» 15 «Ό Παπαδιαμάντης είναι άγιογράφος: τό έργο του είναι ένα συναξά

ρι τών φτωχών καί τών απλών, τών αδικημένων καί καρτερικών άνθρώπων τού λαού, 
πού δέχονται μοιρολατρικά τήν κατάστασή τους κι άποζημιώνονται άρκετά μέ τίς 
μικρές καί σπάνιες χαρές τους καί τήν ολιγάρκειά τους... Περιγράφει τόν κόσμο 
του χριστιανικά καί τή φύση είδωλολατρικά.» 16 Μιά γλυκιά μελαγχολία διαποτίζει 
τό έργο του — κι δπως ό ίδιος σ’ ένα του στίχο εξομολογείται: «τ’ άηδόνια αυτά 
πού κελαδούν μού φαίνονται νά κλαϊνε.»

Ό Παπαδιαμάντης, δπως είδαμε, ήταν «μοναχική καί φιλέρημη φύση», καί ή 
ζωή του στάθηκε πάντα άπλή καί άσκητική. Στήν ’Αθήνα άποφεύγει τόν κόσμο, τίς 
σχέσεις και τις συναναστροφές. Βρισκόταν σέ συνεχή ψυχική διαμάχη μέ τό σύγ
χρονο... Ή υλική του ύπαρξη ζοΰσε στήν ’Αθήνα, δμως δλες εκείνες ο'ι δυνάμεις 
τών συναισθημάτων καί τής ψυχής πού τήν έτρεφαν, άντλοΰσαν άπό τή Σκίαθο. 
Ετσι, ή νοσταλγία καί ή μοναξιά άποτέλεσαν τά βασικά, τά υποστασιακά, στοιχεία 

πού σημάδεψαν τή ζωή του κ’ επηρέασαν τό έργο του.» 17 Γι αύτό κυρίως τά θέ
ματά του τάπαιρνε άπό τάγαπημένο του νησί. 'Όλος ό απλός κόσμος τής Σκιάθου 
ζωντανεύει μέσα στό έργο του : νέοι καί γέροι καί παιδιά, καπετάνιοι καί ναύτες, ξω
μάχοι καί εργάτες, παπάδες καί μοναχοί, ο'ι γυναίκες της οί πονεμένες καί πολυβα
σανισμένες: γριές, μητέρες, κοπέλλες, άπλερες παιδούλες — δλος της ο απλοϊκός κό
σμος σ’ δλες τίς εκδηλώσεις τής ζωής, μέ τούς πόνους καί τίς χαρές της, παρελαύνει 
μέσα στά διηγήματά του, μέ φόντο τάκρογιάλια καί τά βουνά τού νησιού, τό Κάστρο 
καί τά εκκλησάκια, τίς λαγκαδιές καί τά δέντρα, σέ περιγραφές ζωντανής παραστα
τικότητας. «’Όμορφη είναι ή Σκιάθος τού Θεού, έγραψε κάποτε ό Καρκαβίτσας, 
μά ή Σκιάθος τού Παπαδιαμάντη μού φαίνεται ώραιότερη.» Γιατί τήν ήξερε καλά, 
τήν έζησε καί τήν άγαπούσε. Άπό μικρό παιδί, είδαμε, τάρεζε νά γυρίζει στις εξο
χές καί στάκρογιάλια της, πήγαινε μέ τόν πατέρα του νά λειτουργήσουν στά ξωκλή
σια, καί παρακολουθούσε τίς γυναίκες στά ευλαβικά προσκυνήματά τους, ακούε μέ 
κατάνυξη καί προσοχή τίς ιστορίες των γιά στοιχειά καί ξωτικά καί θαύματα, άλλά 
καί τίς ιστορίες των άπό τήν πραγματική ζοή. Καί ριζωμένος στήν Αθήνα νο- 
σταλγός, άναθυμόταν τά παλιά καί τάνάπλαθε μές στό διήγημά του μέ στοχασμό καί 
τέχνη, καί τάκανε τραγούδι, καί τάκανε εξομολόγηση αύτοβιογραφική πού τούδινε 
λύτρωση καί χαρά, — δσο νά ξαναπάει στήν πατρίδα του, νάνανεώσει πάλι τίς εν
τυπώσεις του, ν’ άνανεώσει τόν έαυτό του. «Μέσα στά διηγήματά του κατα
γράφει τίς παιδικές του άναμνήσεις, καθώς ή μνήμη τίς ξαναζωντανεύει πάνω στό 
σιωπηλό ξεχείλισμα μιάς νοσταλγίας, στήν οποία ή πικρία τής άποτυχημένης ζωής 
του δίνει μιάν αίγλη παραδείσου... Τό έργο του είναι υποβλητικό, επειδή κατόρθω
σε νά περισώσει αυτούσιο καί νά μάς προσφέρει άγλαϊσμένο δλο τό θησαύρισμα τής 
παιδικής του ψυχής.» 18 ’Ιδιαίτερα τόν ενδιαφέρει ή θρησκευτική ζωή τοΰ λαού 
κ’ ή πίστη του στήν έλληνική παράδοση. Γι αύτό καί τό έργο του είναι πλημμυρι-

16. Γνώμη τοΰ Μ. Αύγέρη.
17. Α. Σαχίνη, Τό Νεοελληνικό Μυθιστόρημα, (1958), 118.
18. Γ. Χατζίνη, «Συντροφιά μέ τόν Παπαδιαμάντη», Νέα Εστία, έ. ά., 58. 
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σμένο άπό τό άρωμα τής απλής χριστιανικής ψυχής άλλά και άπό τό φως και τή 
λιτότητα τοΰ πνευματικού και γεωγραφικού ελληνικού χώρου. «’Έκλεισε εντός του 
κι ό Παπαδιαμάντης τήν Ελλάδα, μέ τή σειρά του και μέ τόν τρόπο του, και τή 
δίνει τώρα, τήν προσφέρει, τήν επιβάλλει μέ τή γνησιότητα εκείνη που κερδίζει ά- 
μέσως τήν εμπιστοσύνη... ’Έκλεισε εντός του τήν 'Ελλάδα κ’ έδημιούργησε.» 19 
Γι αύτό, άλλά καί μέ κάποιαν υπερβολή, έγραψε ό Χαρίλαος Παπαντωνίου, δτι ο 
Παπαδιαμάντης είναι «ό μόνος μετά τόν 'Όμηρον άναπαραστήσας μέ κλασσικήν τε
λειότητα τήν ελληνικήν φύσιν καί ζωήν.»

19. Πέτρου Χάρη, "Ελληνες Πεζογράφοι, (1954), 23 και 47.
20. (Γ. Βαλέτα), «Τό πρώτο διήγημα», Νέα Εστία, έ. ά., 101.
21. Γ. I. Φουσάρα, Μ ο ρ φ έ ς τής Νέας Λογοτεχνίας μας, (1952) 16?

Ή Σκιάθος στό έργο τοΰ Παπαδιαμάντη έγινε ή συνισταμένη τής ’Ελλάδας, 
σ’ δ,τι καλύτερο, σ’ δ,τι άντιπροσωπευτικώτερο είχε. 'Όμως παίρνει κι άπ’ άλλοΰ 
τά θέματά του, άπό τήν ’Αθήνα Ιδιαίτερα. Περισσότερα άπό σαράντα διηγήματά 
του είναι άθηναϊκά. Άλλά κ’ έδώ είναι τούς απλούς καί ταπεινούς καί τούς άπό- 
κληρους πού παρουσιάζει ό Παπαδιαμάντης, τούς άνθρώπους πού τούς γνώρισε 
καλά στις ολονυχτίες τοΰ 'Αγίου Έλισσαίου, στις ταβέρνες καί στις φτωχογειτονιές. 
Καί στ’ άλλα του διηγήματα, δμως προπάντων στ’ άθηναϊκά του, παρουσιάζεται ή 
ειρωνεία του, άκακη κάποτε, συχνά δμως γίνεται τσουχτερή σάτιρα πού καυτηριάζει 
καί στηλιτεύει κοινωνικές, ήθικές καί πολιτικές κακίες, τήν ξενομανία καί τή θρη
σκευτική χλιαρότητα. ’Απ’ έδώ πηγάζει κι ό διδαχτισμός πού δχι σπάνια διατρέχει 
έντονα τό έργο του. ’Άλλωστε, άπό τό πρώτο του κιόλας διήγημα, «Τό Χριστόψω
μο», καθορίζει μέ σαφήνεια ό Παπαδιαμάντης τή θέση του. Γράφει, λέει, «πρός 
έποικοδόμησιν τών άναγνωστών μου». «’Εγκαινιάζοντας δ Παπαδιαμάντης τό πεζο- 
γραφικό του έργο, μαζί μέ τή δημοτική περιοχή καί τό λαϊκό περιεχόμενο τών διηγη
μάτων του, δρίζει καί τήν κοινωνική τους σκοπιμότητα: τήν ηθική καί ψυχική 
έποικοδόμηση τών άστών μέ τή γνωριμία καί τήν άνύψωση τών λαϊκών άξιών καί 
ιδίως τής λαϊκής πίστης.» 20 Καί λίγο ύστερώτερα (1893) στό διήγημά του «Λαμ
πριάτικος Ψάλτης» προσδιορίζει πολύ καλά τήν ουσία τής πεζογραφίας του. Γρά
φει: «Ένεπνεύσθην, άληθώς, άπό τάς άναμνήσεις μου καί τά α’ισθήματά μου, τά 
όποια θέλγουσι καί συγκινοΰσιν εμέ αυτόν — ϊσως καί ολίγους έκλεκτούς φιλαναγνώ- 
στας... Τό έπ’ έμοί, ενόσω ζώ καί άναπνέω καί σωφρονώ, δέν θά παύσω πάντοτε, 
ιδίως δέ κατά τάς πανεκλάμπρους ταύτας ήμέρας, νά υμνώ μετά λατρείας τόν Χρι
στόν μου, νά περιγράφω μετά έρωτος τήν φύσιν καί νά ζωγραφώ μετά στοργής τά 
γνήσια έλληνικά έθη. ' ’Εάν έπιλάθωμαί σου, 'Ιερουσαλήμ, έπιλησθειη η δεξιά μου, 
κολληθείη ή γλώσσά μου τφ λάρυγγί μου, εάν ου μή σου μνησθώ. ’» «Μέσα στις 
λίγες αύτές φράσεις βρίσκουμε τά βασικά στοιχεία πού συγκροτούνε τή λογοτεχνική 
προσωπικότητα τοΰ συγγραφέα. Είναι ή θρησκευτικότητα του, η φυσιολατρεια του 
κ’ ή έλληνικότητά του. Στοιχεία καί τά τρία καθαρά ποιητικά πού μάς δίνουνε καί 
τήν έξήγηση τής μεγαλωσύνης του.» 21

’Ιδιαίτερα δμως τό θέμα τής λαϊκής χριστιανικής πίστης διαποτίζει ολόκληρο τό 
έργο του, — δχι μόνο τά τριάντα περίπου άποκλειστικά έορταστικά διηγήματά του 
— άλλά κι δλα σχεδόν τάλλα, δπου ποικίλα θέματα άπό τό νησί του κι άπό τήν Α
θήνα άποτελοΰν τό περιεχόμενό τους. Βέβαια, «δέν εΐν’ εύκολο, δταν κανείς δέν 
ένοιωσε μέσα του ό ίδιος τό θάλπος καί τή γλυκύτητα αύτή πού δίνει μόνον ή προσω
πική επαφή μέ τό Χριστανισμό, νά καταλάβει σέ κάμποσα σημεία τόν Παπαδιαμάν- 
τη.» 22 Γιατί ή ούσία τοΰ έργου του είναι καθαυτό χριστιανική — είναι ήθικό καί 
κοινωνικό δίδαγμα. «Κανείς δέν έφθασε νά περιγράψει καί νά ψάλει τήν Έλλη
νική ’Ορθοδοξία, δχι σάν ιδέα ή σάν δόγμα, άλλά σάν κοινωνικό παράγοντα καί σάν 
συντελεστή τής ζωής τοΰ λαού μας δσον αύτός.» 23

’Εγκατασπείρει πλήθος βιβλικά ρητά στό έργο του καί κομάτια άπό τήν όρθό- 
δοξη ύμνογραφία πού τόσο τήν άγάπησε καί τή θαύμαζε. ’Ίσως άπ’ αύτό είναι πού 
καί τό ύφος του φαίνεται τόσο άρχαϊκό κ’ ή γλώσσά του ιερατική καθαρεύουσα. 
Στήν πραγματικότητα δμως ή γλώσσα του είναι προσωπική του: καθαρεύουσα, συ
χνά άπλουστευμένη στή σύνταξη, άλλά καί ποικιλμένη μέ λέξεις καί φράσεις άπ’ δλη 
τή μακραίωνη Ιστορία τής ελληνικής γλώσσας, άπό τήν άρχαία κι άπό τή Γραφή, 
άπό τό Βυζάντιο κι άπό τή σύγχρονή του ζωντανή λαϊκή γλώσσα. Οι διάλογοί του 
είναι πάντα στή δημοτική, καί μερικά διηγήματα τάγραψε πέρα-πέρα στή δημοτική. 
Ό Παπαδιαμάντης δέ μοιάζει μέ κανέναν άπό τούς ομοτέχνους του. Δέν επηρεά
στηκε άπό κανένα, ούτε άσκησε δημιουργική επίδραση σέ κανένα. ’Απομένει μόνος. 
Κι δταν κάποτε διάφοροι κριτικοί τόν παρομοίασαν μέ τόν Dickens ή τόν Poe ή 
άλλους μεγάλους ξένους συγγραφείς, ό Παπαδιαμάντης γιά πρώτη καί μοναδική 
φορά, άπάντησε μ’ ένα ωραιότατο γράμμα, πού άνάμεσα σ’ άλλα γράφει : «Είναι 
λοιπόν άνάγκη νά ομοιάζω μέ κάποιον; Άλλ’ εγώ σοί λέγω, δτι δέν ομοιάζω ούτε μέ 
τόν Πόε, ούτε μέ τόν Δίκκενς, ούτε μέ τόν Σαίξπηρ, ούτε μέ τόν Βερανζέ. 'Ομοιά
ζω μέ τόν έαυτόν μου. Τούτο δέν άρκεί;» Πραγματικά, μοιάζει μόνο μέ τόν 
έαυτό του, καί τό ύφος του είναι άπόλυτα προσωπικό. Γι αύτό κι δσοι δοκίμασαν 
νά τόν μιμηθούν, νά γράψουν διηγήματα άλα-Παπαδιαμάντη (καί δοκίμασαν μερι
κοί άπό τούς καλύτερούς μας λογοτέχνες) έχουν άποτύχει. Γιατί είναι άπαράμιλλη, 
άμίμητη ή τέχνη του, κι ας φαίνεται άπλή καί φυσική. «Ή τέχνη του είναι νά μή 
δείχνει καμιά τέχνη, έγραψε γιά τόν Παπαδιαμάντη ό Παλαμάς, δχι μόνο στά λόγια 
του, άλλά καί στή σύνθεση πολλές φορές τών έργων του.» Αρχίζει μιάν Ιστορία 
άπό τό μέσο ή άπό τό τέλος, κάποτε μέ μιάν ερώτηση, κάποτε μένα σχετλιασμό, 
άλλοτε μέ περιγραφή τού φυσικού χώρου, — προχωρεί άπό τό τέλος στήν άρχή, άπό 
τό παρόν στό παρελθόν, καί μέ συχνά πηδήματα άκανόνιστα σάν τά σκαμπανεβά
σματα τής βάρκας, πηγαίνει μπρος καί πίσω, διηγείται κοματιασιά άναμιγνύοντας 
περιγραφές λεπτομερείς, ιερατικά ρητά, άναμνήσεις, αύτοβιογραφικά στοιχεία, παρ-

22. Γ. Βερίτη, "Απαντα, II, (1958), 59.
23. Γνώμη τοΰ I. Ζερβού.
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εκβάσεις, αφηγήσεις παλιές, όνειρα, κρίσεις, κάποτε σά νά αδυνατίζει στο τέλος καί 
νά τοΰ ξεφεύγει ή κύρια ύπόθεση, — καί γενικά παρουσιάζει τήν εικόνα τοΰ πρό
χειρου, τοΰ άσχεδίαστου, έτσι πού νά δικαιολογείται δ λόγος του «έγώ γράφω δ'πως 
μού κατεβαίνει». Ωστόσο, δέν είναι προχειρογραμμένα τά διηγήματά του. Τάγρα- 
φε καί τά ξανάγραφε ώσότου τους δώσει τή μορφή καί τό ΰφος πού ήθελε. Τό ξέ
ρουμε άπό μερικά πού δέν τά τελείωσε ποτέ, άλλα σώζονται τά προσχέδιά τους σέ 
δυο καί τρεις παραλλαγές. Γενικά δμως, φαίνονται σά νά μήν έχουν σύνθεση στε
ρεή τά διηγήματά του, καί πώς δέν άποτελοΰν ένα οργανωμένο, πλαστικό, άρχιτεκτο- 
νημένο σύνολο. Άλλά, δπως γράφει ένας κριτικός, δ Παπαδιαμάντης «χτίζει καλύ
βες πρόχειρες, άπό πηλό κι άπό πέτρα, καί βάνει μέσα τό πνεΰμα τοΰ Θεοΰ νά κατοι
κήσει.» Είναι ποίηση, εΐναι τραγούδι ο λόγος του, γιατί τόν κινεί βαθιά ειλικρίνεια, 
απλός λυρισμός, δύναμη εσωτερική πού δημιουργεί άτμόσφαιρα, υποβάλλει καταστά
σεις, εναρμονίζει τήν ψυχική διάθεση μέ τό φυσικό τοπίο, συγκινεΐ, εξαγνίζει κι 
ανυψώνει. Γι αύτό δ Μαλακάσης κάποτε έγραψε: «Ό Παπαδιαμάντης! Αυτός 
είναι ό μεγαλείτερος ποιητής μας,... επειδή είναι δ μόνος πού κατώρθωσε νά δώσει 
υποβολή στόν πεζό λόγο.»

Στό σημείο αύτό πρέπει νά θυμηθούμε πώς δ Παπαδιαμάντης έγραψε καί ποιή
ματα, πρωτότυπα δικά του, παραφράσεις ψαλμών, ύμνογραφίες καί άλλα. Μερικά 
άπό τά πρωτότυπά του κατέχουν εξαιρετική θέση στή νεοελληνική ποίηση, δπως τό 
«Πρός τήν Μητέρα μου», τό ελεγείο γιά τό θάνατο τής βασιλοπούλας ’Αλεξάνδρας 
«Ή κοιμάμενη βασιλοπούλα», «Στίχοι», καί τό επίγραμμα «Εις τήν μνήμην τοΰ 
’Επαμεινώνδα Δεληγιώργη», πού σας τό διαβάζω:

«Γυρτή εΐμ’ άπ’ τό βοριά άγριελιά καί χιονοφορτωμένη· 
νά βλέπω τό χειμώνανθο τόν πολυζηλεμένο,
χλωμός νά πέφτει άντίκρυ μου!... ’Ώ, κάλλιο νά μήν ήμουν.»

Τρεις μόνο στίχοι, άλλά τί λυρική πύκνωση τοΰ αισθήματος καί πώς συνταυτί
ζεται τό αίσθημα μέ τήν αδρή καί δροσερή εικόνα! Τδγραψε δ Παπαδιαμάντης τό 
1908 άποτραβηγμένος στή Σκίαθο, δταν έμαθε τόν ξαφνικό θάνατο τοΰ νεαρού φί
λου του, τοΰ εύγενικοΰ ποιητή καί κριτικού Δεληγιώργη.

Άπό τέτοια ποιητική διάθεση, μέ τέτοιο αύθόρμητο λυρισμό είναι πλημμυρισμέ
να τά διηγήματά του, πού «μπορούμε νά τά χωρίσουμε, μέ βάση τά θέματα καί τήν 
τεχνική του, σέ τέσσερες περιόδους. Τή νατουραλιστική, τή σατιρική, τήν ψυχογρα
φική καί τή ρεαλιστική. Ή νατουραλιστική περίοδος άρχίζει μέ τό πρώτο του διή
γημα στά 1887 καί φτάνει ώς τά 1892. Εΐναι περίοδος δομής, περιγραφική, φυ
σιολατρική, θεματογραφική, μέ έντονο χρωματισμό, μέ φανερή προσπάθεια στά εκ
φραστικά μέσα, μέ μεγάλα κομμάτια, μέ ειδυλλιακή άτμόσφαιρα καί μέ κάποια τάση 
περιτέχνησης καί υποταγής σέ κανόνα καί σχέδιο.» 24 Άπό τά έργα τής περιόδου 

24. Γ. Βαλέτα, Παπαδιαμάντης, (1955), 539.

σύτής άναφέρουμε «Τό Χριστόψωμο», «Ή τελευταία βαπτιστική», «’Τπηρέτρα», «Ό 
Σημαδιακός», «Ή Σταχομαζώχτρα», «Παιδική Πασχαλιά», «Θέρος - ’Έρως», «Στό 
Χριστό, στό Κάστρο», «'Ολόγυρα στή λίμνη», «Ό Καλόγερος», «Ή Μαυρομαντη- 
λού», «Φτωχός "Αγιος», «Στήν Άγι-Άναστασιά». Αναφέρω ιδιαίτερα τό διήγημα 
«Ό Άμερικάνος», στό όποιο «έχουμε τό πιό σπαραχτικό δράμα τής ξενιτιάς — μιά 
θλιβερή μπαλλάντα τής διασποράς, πού τρώει άπό τά χρόνια εκείνα κι άχρηστεύει 
τις πιό σπαρταριστές δυνάμεις τού τόπου. Τό μοτίβο του είναι 'μά ώς πόσος κόσμος 
χάνεται, ωστόσο, καί στήν Άμέρικα!’»25

Κατά τήν περίοδο 1892—1897, πού είναι πολύ κρίσιμη γιά τήν 'Ελλάδα καί τήν 
δδήγησε άπό τή χρεωκοπία στόν καταστρεπτικό Ελληνοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1897, 
«δ Παπαδιαμάντης, σά ζωντανός άνθρωπος καί άληθινός πατριώτης, χτυπάει δλό- 
πλευρα τήν κοινωνική σαπίλα καί τήν πολιτική διαφθορά, παίρνει τό φραγγέλιο καί 
χτυπάει τούς λαοπλάνους, βάζει τήν τέχνη πιό άνοιχτά, πιό ενεργητικά στήν ύπηρε- 
σία τοΰ άναστυλωτικοΰ του ιδανικού, πού τόν εμπνέει άπ’ τά πρώτα χρόνια τής συγ
γραφικής του ζωής... Αρχίζει μέ τούς «Χαλασοχώρηδες», ένα μεγάλο διήγημα μέ 
τούς κομματικούς άνταγωνισμούς, τήν ψηφοθηρία, τή διαφθορά, τις δωροδοκίες, 
τούς καβγάδες, τά πάθη, τά μίση, τις καλπονοθείες, τούς τραμπουκισμούς, τά (πολι
τικά) όργια.» 26 Στήν περίοδο αύτή άνήκει κι δ «Τυφλοσύρτης», δπου «σατιρίζει 
τά εκπαιδευτικά χάλια τοΰ καιρού, τό δασκαλισμό, τήν άθλια μέθοδο διδασκαλίας.» 27 
Έπίσης, ό «Βαρδιάνος στά Σπόρκα», «Πατέρα στό σπίτι», «Τά Χριστούγεννα τού 
τεμπέλη», καί άλλα. Δέ λείπουν δμως καί τά ψυχογραφικά καί ειδυλλιακά διηγήμα
τα, τά ποιητικά καί αύτοβιογραφικά, δπως είναι ή περίφημη «Νοσταλγός», καί ή χα
ριτωμένη «Γλυκοφιλούσα».

Κατά τήν τρίτη περίοδο, 1898—1902, ή τέχνη τοΰ Παπαδιαμάντη βρίσκεται 
στήν ΰψιστη άκμή της. Στά διηγήματα τής περιόδου αύτής κυριαρχούν τά αύτο
βιογραφικά, έξομολογητικά στοιχεία, ή ψυχολογική άνάλυση, τοΰ εαυτού του ιδιαί
τερα, μέ τ’ όνειρο καί τήν άνάμνηση, ή ποίηση, δ λυρισμός στήν ψυχική διάθεση καί 
στήν υποβλητική, συμβολική σχεδόν έξεικόνιση τού τοπίου. ’Έτσι τά διηγήματά 
του τώρα, πολύ περισσότερο άπό τά προηγούμενά του, δέν είναι απλές ήθογραφίες, 
πιστές φωτογραφίες κοματιών τής ζωής, ήθών καί εθίμων, σ’ ένα δρισμένο τόπο καί 
σέ μιά δεδομένη στιγμή, άλλά γίνονται ψυχογραφίες ύποβλητικές, καλλιτεχνικά το
ποθετημένες μέσα σ’ ένα περιβάλλον διαποτισμένο άπό έντονο συμβολισμό, είναι «το- 
πεϊα ψυχής.» 28 Πολύ χαρακτηριστικά γράφει γιά τά ηθογραφικά διηγήματα τού 
Παπαδιαμάντη δ Φώτος Πολίτης: «Ήθογραφίες; Πλάνη! Είναι διηγήσεις μελω- 
δικαί, πού ιστορούν γιά μιά ζωή πού ύπάρχει καί δμως μένει άσύλληπτη, γιά μιά ζωή,

25. έ. ά., 562.
26. έ. à., 568-569.
27. g. ά., 572.
28. Τ. Μαλάνου, Παπαδιαμάντης, (1944), 8.
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που τέρμα και όρια δεν έχει, δπως ό άπειρος κόσμος δ ήθικός. Ή ένατένισις τού 
θερμού αυτού οράματος είναι ή μεγαλυτέρα ευτυχία. Πώς νά τό συλλαβή, πώς νά 
το αποκρυστάλλωση, πώς νά τό διηγηθή ; Αισθάνεται εμπρός εις τό όραμα αύτό νά 
γίνεται καλύτερος. Αλλα τρυγά και τήν πικρίαν τής ανθρώπινης αδυναμίας και 
τών φυσικών δεσμών τόν πόνον. Ό πόνος είναι ισχυρός, επίμονος. Βασανίζει τόν 
έρημον ονειροπολον. ’Εμπρός εις τό άφθαστον, άσύλληπτον όνειρόν του, ή ιδία του 
αδυναμία, η αδυναμία κάθε άνθρώπου γίνεται οικτρώς αισθητή. Νιώθει πολλές φο
ρές να κατατρυχεται από πυρίνην δίψαν, ή δποία φλέγει και σπαράσσει τό είναι του 
ολόκληρον. Και τότε βλασφημεί ώς πένθιμος οδοιπόρος, χαμένος εις ερήμους σιω- 
πηλας («Η Φόνισσα»)' 'Η δυστυχία τοΰ ανθρωπίνου σαρκίου πνίγει τήν θεϊκήν 
του συνείδησιν.» 29

29. Φώτου Πολίτη, Εκλογή άπό τό έργο του, Α', (1938), 278.
30. Γ. Βαλέτα, Παπαδιαμάντης, (1955), 581.
31. Γ. Βαλέτα, «Εισαγωγή», Παπαδιαμάντη "Απαντα, Α', μδ'.

«Πάθος και βάθος και λυρισμός μέ πολυσήμαντα σύμβολα ζωής πλημμυρίζουν 
και τρικυμίζουν τήν περίοδο αυτή, πού αρχίζει νά θαμποχαράζει μέ τή «Νοσταλγό» 
και τώρα, γύρω στά 1900, κορυφώνεται κι ανοίγει δική της περιοχή και παίρνει δική 
της φυσιογνωμία, και δημιουργεί εποχή δχι μόνο μέσα στό έργο τού συγγραφέα, 
άλλα και μέσα στή νεοελληνική πεζογραφία.» 30 Είναι μικρά αριστουργήματα τά 
έργα τής έποχής αυτής: «Οί Μάγισσες», «Τά Δαιμόνια στό ρέμα», «Ή Φαρμακο- 
λύτρια», «’Όνειρο στό κύμα», «'Υπό τήν βασιλικήν δρύν», «Ό Γείτονας μέ τό λα
γούτο», «Άπόλαυσις στή γειτονιά», «Τ’ Άγνάντεμα», και άλλα. Δέν άποτολμώ ά- 
νάλυσή τους έδώ. Θά τά ζημιώσει τό βιαστικό κοίταγμα. Εισηγούμαι νά τά προσ
φέρετε δώρο πνευματικό κ’ αισθητικό στόν εαυτό σας: νά τά διαβάσετε.

Ή τελευταία περίοδος είναι ή ρεαλιστική περίοδος τής ώριμότητας, 1902— 
1910. Είναι μιά περίοδος πληθωρικής και σπουδαίας δημιουργίας. Εκατό περί
που διηγήματα έγραψε στά χρόνια αυτά. Τότε γράφει και τά περισσότερα άθηναϊ- 
κά του, πού έχουν κοινωνικό περιεχόμενο. ’Αναφέρω μερικά μόνο : «Ή Φόνισσα», 
«Ό Κακόμης», «Ή Φωνή τού Δράκου», «Γυνή πλέουσα», «Ή ’Άκληρη», «Ρεμβα
σμός τού Δεκαπενταυγούστου», «’Άνθος τού γιαλού», τό υπέροχο «Τά Ρόδιν’ άκρο- 
γιάλια» πού τις περιγραφές του τις θαύμαζε ό Καβάφης, «Τό Μυρολόγι τής φώκιας», 
«Τ’ ’Αστεράκι», «Ή Πεποικιλμένη», «Τό Χατζόπουλο», «Ή Καλλικαντζούνα», «Α
γάπη στόν κρεμνό». Τελευταίο έργο του είναι «Ό Αντίκτυπος τού νού», πού τδ- 
γραψε ένα μήνα πριν πεθάνει, — ένα «έργο βαθειάς ψυχολογίας και άνθρωπιάς, 
δπου μπροστά στόν Εβραίο πού κλαίει γιά τό θανατωμό τής 'Εβραιοπούλας άπ’ τό 
φανατισμένο δχλο τής Κέρκυρας δ Παπαδιαμάντης γράφει: 'ποτέ δέν θά μάθωμεν 
τήν άληθειαν. Μήπως οί Εβραίοι δέν είναι άνθρωποι; ’Ιδού δ άνθρωπος αύτός 
κλαίει!’ » 31

Κεντρική θέση σ’ αύτή τήν περίοδο, καθώς και σ’ δλο τό έργο τού Παπαδια- 
μάντη, κατέχει «Ή Φόνισσα» πού «είναι άπό κάθε πλευρά τό άριστούργημά του.

'Εκεί ύπάρχει δλη ή τέχνη, δλη ή ιδιοτυπία, δλη ή ψυχή και ή άρετή τού Παπαδια- 
μάντη. Οί μορφές κινούνται ζωντανές μέσα σέ σκηνογραφίες καταπληχτικής σύλ
ληψης. "Ολα βγαίνουν άπό βάθος, άπό ισορροπία παντοκυρίαρχη τών έκφραστι- 
κών μέσων, ή λέξη, ή φράση, ή περιγραφή φτάνουν στόν κλασσικό τους τύπο, ή 
σύνθεση άνοίγει γιά νά χωρέσει τήν τραγωδία, νά δώσει τήν άτμόσφαιρα τής φρίκης 
μέσ’ άπό ειδυλλιακές άντιθέσεις. Τά βράχια, τά κύματα, ή φύση δλη αίτιάζεται καί 
συμμετέχει στή δράση, γίνεται μέ τή γαλήνη καί τήν ομορφιά της ή τήν άγριάδα 
καί τήν άναταραχή της δ χορός τής άρχαίας τραγωδίας, δλα άπό πληθωρική 
εμπειρία τής ζωής καί άπό βαθύ άνθρωπιστικό ξεχείλισμα... Μέ τή Φόνισσα δ Πα- 
παδιαμάντης εκτοξεύει μιά κοινωνική διαμαρτυρία κατά πρόσωπο τής έ-ποχής του 
γιά τή σκλαβιά καί τήν καταδίκη τής γυναίκας. Δέν δικαιολογεί τις εγκληματικές 
παιδοκτονίες τής ήρωΐδας του σάν άνθρωπος καί σά χριστιανός, συμμερίζεται δμως 
τις ιδέες της καί υιοθετεί τις κοινωνικές αίτιες, πού τήν έκαναν νά προχωρήσει στά 
έγκλήματά της.» 32 ’Ίσως είναι γι αύτό πού τή μορφή τής Φόνισσας τή διαγράφει 
μέ συμπάθεια καί μέ κάποια άπολογητική διάθεση. Ή χριστιανική του καρδιά μί
λησε κ’ έδώ. Άλλά, ένώ «τά περισσότερα διηγήματά του χαρακτηρίζονται άπό τή 
γαλήνη, τή μακαριότητα καί τήν ψυχική αγνότητα, «Ή Φόνισσα» άντίθετα χαρακτη
ρίζεται άπό τήν άγωνία... ’Ενώ δλα τά πρόσωπα τών διηγημάτων τού Παπαδια- 
μάντη διαγράφονται καί ζωντανεύονται μέ χάρη, ή Φραγκογιαννού, ή φόνισσα, εί
ναι μιά ήρωΐδα πού δλοκληρώνεται μέ δύναμη.» 33

Λ

Ό Παπαδιαμάντης είναι δημιουργός πηγαίος, δ,τι έγραψε τό έζησε καί τό ένιω
σε, είναι ειλικρινής, κ’ έχει τό προσωπικό του ύφος. ’Έχει τή μυστικοπάθεια τού 
χριστιανού πού χαίρεται μέ τις λειτουργίες σ’ έρημικά ξωκλήσια, μά καί τήν ήθική 
αγνότητα τού χριστιανού πού εύχαριστιέται μέ τό καθημερινό του καί μέ τά απλά 
άγαθά τούτης τής ζωής καί δέν τά άποξεχνάει, κι άς ζεϊ σάν άποτραβηγμένος έρη- 
μίτης μέσα στήν κοινωνία. Είναι δ τεχνίτης πού δυνάμωσε καί λάμπρυνε καί βά
θυνε τήν πεζή διήγησή του μέ τήν αύθόρμητη ποίηση τής χριστιανικής ψυχής του 
καί μέ τή ζωντανή ποίηση τής φύσης. Δημιουργεί τήν κατάλληλη πραγματική 
ατμόσφαιρα στά έργα του, κ’ οί τύποι του — ταπεινοί κι άσημοι άνθρωποι τού λαού 
— παρουσιάζονται δλοζώντανοι, μέ τις χαρές καί τις λύπες των, τις άρετές καί τις 
κακίες των, τά όνειρα καί τις λαχτάρες των. Τά διηγήματά του, λαμπρές εικόνες 
πάντοτε, έχουνε τό ζωηρό καί ποικιλώτατο χρωματισμό τής ελληνικής γής κι άναδί- 
νουν τό άρωμα τής μυστικοπαθής χριστιανικής διάθεσής του. Είναι δ εισηγητής 
τού χριστιανικού ψυχογραφήματος στήν Ελλάδα, δ πρόδρομος τής λυρικής πεζογρα
φίας, κ’ ετοίμασε τό δρόμο γιά τήν καλλιέργεια τού κοινωνικού διηγήματος στόν τό-

32. έ. ά., μβ'—μγ'.
33. Α. Σαχίνη, Τό Νεολληνικό Μυθιστόρημα, (1958), 175. 
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πο μας. Γράφει ό Μελής Νικολαΐδης:
«Τό επίτευγμα αύτό παίρνει μεγαλύτερη άκόμα σημασία, δταν λάβη κάνεις ύπ’ 

οψη δτι τό έργο τοΰ Παπαδιαμάντη είχε μέσα του ώρισμένα οργανικά μειονεκτή
ματα, δπως είναι ή κρύα καθαρεύουσα γλώσσα, τό στενό τοπικό πλαίσιο τών διηγη
μάτων του, ό ηθογραφικός χαρακτήρας τών υποθέσεων και τών ήρώων του, ό περι
ορισμένος ορίζοντας τής ζωής πού απεικονίζει.

«Και δμως ήταν τόσο έντονη και γνήσια ή πηγή τής τέχνης, πού ανάβρυζε αύ- 
τόματα και φυσιολογικά άπ’ αύτό τό έργο, και τό διαπότιζε καί τό ζωογονούσε και 
τό γονιμοποιούσε όλόκληρο, ώστε δχι μόνο νά παρασύρωνται και νά έξαφανίζωνται 
αύτά τά μειονεκτικά στοιχεία, άλλά και νά μεταβάλλωνται σέ πολύτιμα ζωτικά καί 
δημιουργικά στοιχεία.

«Μέ τή δύναμη καί τή μαγεία τής τέχνης του δ ’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
έδωσε στήν κρύα καί στεγνή καθαρεύουσα παλμό καί θέρμη, ρυθμό καί μουσική, καί 
έπλασε άπ’ αύτήν ένα ιδιότυπο καί γοητευτικό ύφος. Μέσα στό στενό πλαίσιο τού 
μικρού νησιού του μπόρεσε νά τοποθετήση ολοζώντανη καί αύτούσια ολόκληρη τήν 
'Ελλάδα. Κάτω άπό τά ήθη καί τά έθιμα, τά θέματα καί τά περιστατικά τών διη
γημάτων του, έκαμε νά σφύζη δ παλμός τής καρδιάς τού Ελληνικού λαού, νά φυσά 
ή πνοή τής ψυχής του. Καί στις εικόνες ζωής πού έπλαθε, άνοιγε πλατύτατους άν- 
θρώπινους δρίζοντες καί παρουσίαζε κόσμους ολόκληρους. Πώς έ'γινε αύτό τό θαύ
μα; Πώς πραγματοποιήθηκαν δλες αύτές οί προεκτάσεις, οι άνατάσεις καί οί μετα- 
μορφώσεις; Ποιο είναι τό μυστικό τής μαγείας του, ή δύναμη τής τέχνης του; Ή 
άγάπη! Ή πηγαία, γνήσια καί άστείρευτη άγάπη, πού άνάβρυζε άπό τή χριστια
νική καρδιά του. Ή άγάπη στή γή του, στούς άνθρώπους της καί στόν λαό της. 
Ή άγάπη στόν άνθρωπο. 34

34. Άλλά «ό ποιητής τής «Φόνισσας» άγάπησε τόν άνθρωπο, γιατί πρώτα πίστεψε στό
Θεό», γράφει ό Θ. Ν. Συναδινός, Νέα Εστία, έ. ά., 141.

«’Αληθινός Χριστιανός, μέ βαθειά χριστιανική πίστη, μέ πλήρη χριστιανική 
συνείδηση, α’ισθανόταν τήν άγάπη δχι μόνον ώς ιερή εντολή τού Χριστού, άλλά καί 
ώς έπιτακτική καί άπαράβατη άνάγκη τής ψυχής του. Καί αύτήν άκριβώς τήν ψυ
χική άνάγκη τήν έκαμε γνώμονα τής ζωής του καί πνοή τής τέχνης του. Γι αύτό 
έψαλλε κατανυκτικά στις έκκλησίες, άλλά καί εξέφραζε τό πιό θερμό καί γνήσιο 
χριστιανικό πνεύμα στά διηγήματά του. Γι αύτό ζούσε πάντα κοντά στούς απλούς 
καί ταπεινούς άνθρώπους του λαού, άλλά καί τούς ζωντάνευε μέ στοργή καί συμπό
νια στό λογοτεχνικό του έργο. Γι αύτό οί θερμοί παλμοί τής καρδιάς του συντονί
ζονταν άδελφικά μέ τούς παλμούς τής καρδιάς τών άνθρώπων τών διηγημάτων του, 
καί ή καθαρή ψυχή του έσμιγε μέ τή δική τους. Γι αύτό καί ή λιτή καί απλή ζωή 
του άνταποκρινόταν πιστά καί άληθινά στή ζωή τών ήρώων του, μέ τά ίδια αισθή
ματα καί τά δνειρα, μέ τούς ίδιους θρύλους καί τις παραδόσεις, μέ τόν ίδιο χαρακτή
ρα, μέσα στό ίδιο ψυχικό κλίμα.

«’Έτσι δ Παπαδιαμάντης, εμπνευσμένος πάντα άπ’ αύτή τήν άγάπη, ένοιωσε 
ώς τό βάθος τήν ψυχή τού λαού καί τήν έξέφρασε μέ τήν τέχνη του στις πιό γνήσιες 
μορφές της καί στις πιό ούσιαστικές εκδηλώσεις της. Γι αύτό δίκαια θεωρήθηκε 
καί είναι δικαιωματικό «εθνικός», δπως δ Σολωμός, στήν πεζογραφία ό πρώτος, στήν 
ποίηση δ δεύτερος, ριζωμένοι στερεά καί οί δυό στό χώμα τής γής τους καί στήν 
ψυχή του λαού της, άλλά καί υψωμένοι παράλληλα καί οί δυό, δρθιοι καί δυνατοί, 
στόν ίδιο Ελληνικό ούρανό.

«Έκεΐ ψηλά θά λάμπουν καί θ’ άκτινοβολούν γιά πάντα καί οί δυό στό πλούσιο 
στερέωμα τής Ελληνικής πνευματικής δημιουργίας. Ό Σολωμός μέ τόν τίτλο τού 
ποιητή τής Ελευθερίας. Ό Παπαδιαμάντης μέ τό χρίσμα τού ύμνητού τής χρι
στιανικής ’Αγάπης.» 35

Γι αύτό, πολύ σωστά είπανε τόν Παπαδιαμάντη «δ "Αγιος τών Ελληνικών Γραμ
μάτων» — καί είναι. ’Όχι τόσο γιατί εισήγαγε καί έγραψε τά καλύτερα έορταστι- 
κά διηγήματα, («ένας ναός κάθε έορταστικό διήγημά του»), δσο γιατί δλόκληρη ή 
ζωή του καί τό έργο του ήταν δ χριστιανισμός στήν πράξη. ’Έζησε χριστιανικά 
άπό μικρό παιδί ώς τήν τελευταία του στιγμή πού παράδωσε τήν ώραία ψυχή του 
σιγοψάλλοντας τό Ιδιόμελο τής παραμονής τών Φώτων «Τήν χεΐρά σου τήν άψαμέ- 
νην τήν άκήρατον κορυφήν τού Δεσπότου». Γι αύτό φέτο, πού συμπληρώθηκαν πε
νήντα χρόνια άπό τό θάνατό του, άς πούμε τώρα καί μεϊς γιά μνημόσυνο στόν "Αγιο 
τών Ελληνικών Γραμμάτων τό ποίημα πού έγραψε δ Πορφύρας μέ τίτλο «Δέηση 
γιά τήν Ψυχή τού Παπαδιαμάντη»:

«Χριστέ μου, δόστου τή χαρά, τή μόνη πού μπορούσε 
Νά σου ζητήση άπάνω έκεΐ νοσταλγικά ή ψυχή του. 
Κάνε τό θάμα κι άσε τον νά ζήση δπως έζούσε 
Σέ μιά μεριά πού τάχατες νά μοιάζη τό νησί του.

Νάναι τά βράχια στό γκρεμό βαθυά κουφαλιασμένα, 
Νάχη σωριάσει ή θάλασσα στήν άμμουδιά τά φύκια, 
Κι άράδα άράδα στό γιαλό δεμένα, άποσταμένα, 
Νά σιγοτρίζουν τά φτωχά Σκιαθίτικα καΐκια.

Νάναι οί νησιώτισσες οί γρηές κι οί νιές οί πεθαμένες, 
Αύτές πού τις θλιμμένες τους μας έλεγε ιστορίες, 
Νά γνέθουν τό λινάρι οί γρηές στήν πόρτα καθισμένες, 
Καί δίπλα στό παράθυρο ν’ άνθίζουν οί γαζίες.

35. Μέλη Νικολαΐδη, «’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ό ποιητής τής άγάπης», ’Ελευ
θερία (Κύπρου), 4 Μαρτίου, 1961.
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Κι ύστερα άκόμα νάναι έλιές, και νάναι κυπαρίσσια, 
Σκυμμένα νάναι και τό φως τ’ αχνό νά προσκυνάνε, 
Νά τόνε περιμένουνε στόν κάμπο τά ξωκκλήσια 
Και τήν καμπάνα τους μακρυά οί άγγέλοι νά χτυπάνε.

Δόστου, Χριστέ μου, τή στερνή χαρά νά ιδή και πάλι, 
Τή γνώριμή του τή ζωή κοντά στ’ άκρούαλάσσι, 
’ Αχ ! έτσι αθώα κ’ έτσι απλά κι αγνά τήν είχε ψάλει, 
Πού τής αξίζει εκεί ψηλά μαζί μ’ αύτόν ν’ άγιάση...»

ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΠΡΟΤΣΗΣ

ΕΚΔΙΚΗΣΗ

Τ’ αποτυπώματα 
δεύτερο πρόσωπο 
δέρμα δικό σου 
γραμμές προσανατολισμών

έτσι καί πάνω 
μια άλλη αίσθηση 
ή έκτη μά και δική σου

κάτω χαμηλά 
τραγούδια, τραγούδια 
νά τραγουδούν μικροί και μεγάλοι 
και νά γίνεται άκόμη 
κοπελλούδα
μικρή και πρόσχαρη 
μ’ ένα κλωνάρι μυγδαλιάς 
στά χείλη και στήν άγκαλιά

τ’ άποτυπώματα 
τού χρόνου σού άνήκουν 
τ’ άποτυπώματα τού χρόνου 
άποτυπώματα δικά μου 
σέ εκδικούνται
πάνω στή στρωμνή σου 
τήν παρθενική.

ΝΙΚΗ ΛΑΔΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΤ

Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΚΥΠΡΙΑΝΗ
(διήγημα)

Ή Μαρία ντε Μολίνο, γυναίκα του Φίλιππο ντε Μολίνο, του Βενετσιάνου Πρε
βεντιτόρε, μιά μέρα, μέ φρίκη, είδε στό κορμί του παιδιού της τά σημάδια της 
λέπρας. Κλειδώθηκε, γδύθηκε καί κοιτάχτηκε.

Σά βεβαιώθηκε πώς δέν είχε τήν αρρώστια, σωριάστηκε στήν άκρη της κούνιας 
κι έκλαψε άδιάφορη στά καλέσματα τοΰ παιδιού. Μετά ντύθηκε καί κάλεσε τή 
δούλα:

«Τό Φρά-Τζάκομο».

Ό μοναχός τήν κοίταξε στά μάτια καί τής έκανε νεύμα νά τόν άφήσει μέ τό 
παιδί. ’Έδιωξε καί τή δούλα κι’ έκλεισε.

«Χτές ήταν καλά...» είπε ή Κυπριανή.
Ή Μαρία ντέ Μολίνο τής γύρισε τήν πλάτη καί στάθηκε στό άψιδωτό. Στή 

γωνιά κυμάτιζαν οί έλαιώνες κι’ οί λόφοι βούλιαζαν στή θάλασσα.
«Κυρά, ό Φρα-Τζάκομο...»
’Ένιωσε τό σφίξιμο, τά χρώματα ξεπλύθηκαν καί τό κάστρο ξεριζώθηκε άπ*  

τή ράχη του Πενταδάκτυλου. «Τό παιδί...» ακούσε τή φωνή του μονάχου. ‘Η 
κορφή του Βουφαβέντο χοροπήδησε σά νά ξύπνησαν ξαφνικά τά πενήντα κανόνια 
του. «’Όχι, λυπάμαι... Νά μιλήσω έγώ στον Πρεβεντιτόρε;» Δέν άποκρίθηκε 
Μές τό σύθαμπο είδε τό μοναχό νά κουνάει τό κεφάλι καί νά φεύγει, χωρίς νά 
τής φιλήσει, κατά τό συνήθειο του, τό χέρι.

Σήκωσε τό παιδί πού γουργούριζε, φίλησε τό στέρνο πού ό καλόγερος δέ ξανά- 
ντυσε, έκλεισε μέ τή χούφτα τά χείλη πού τής γελούσαν κι’ άμπαρώθηκε στήν 
Καπέλλα...

Οί φωνές του Πρεβεντιτόρε καί τής δούλας πού τήν παρακάλαγαν ν’ άνοίξει 
ξεψύχησαν κάποτε*  έσμιξαν μέ τά όρτινα τής φρουράς πού άλλαζε στόν αύλόγυρο. 
Τρεις κανονιές στο Φρούριο τής Κερύνειας ανάγγειλαν τό άραξοβόλημα τής γαλέ- 
ρας· τά σαράντα καινούργια φορέματα τής Βασίλισσας κι’ ό νέος Φρούραρχος 
του Σάντο Λάρκο είχαν φτάσει...

Χτές άκόμα φθονούσε γιά κείνα τά σαράντα Βενετσιάνικα ύφαντά... Χτές ά
κόμα άνυπομονουσε γι’ αύτούς τούς κανονιοβολισμούς... ’Εκείνα τά σαράντα φο
ρέματα ήταν σαράντα προσκλήσεις στήν Αύλή, στά Καστέλλια, στά δάσης τής Άμο- 
ρόζας. Ήταν σαράντα συναντήσεις μέ τό Λίβιο ντέ Νόρες, τό νέο Φρούραρχο του 
Σάντο Λάρκο, πού πατούσε αύτή τή στιγμή τό ποδάρι στήν Κύπρο γιά νά τής 
ξαναφέρει πίσω τίς ώρες τής Ένετίας, όταν, νέα παιδιά, κούρνιαζαν στή γόνδολα 
καί τά γέρικα ξύλα γιόμιζαν κάτω άπ’ τό δέρμα της φτερά παγωνιών...

Τώρα... Εκείνοι οί τρεις κανονιοβολισμοί σημάδευαν τό ταξίδι του Πρεβεντι
τόρε στήν Κερύνεια, τήν έγκατάλειψή της στό Κάστρο, τή σιγουριά πώς δέ θά 
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ξανασυναντοΰσε ποτέ πιά τή νιότη στά μάτια τοΰ Λίβιο...
θά τό σκότωνε· μετά θά σκοτωνόταν κι’ ή ϊδια. θά περίμενε τόν άντρα της 

νά φύγει, τή δούλα ν’ άποξεχαστεί και θάφευγε. θάπεφτε μέ τό παιδί στό φαράγγι 
του Βουφαβέντο, άπ’ τό βράχο πού πριν χρόνια, νιοφερμένοι στό νησί, ό Πρεβεντι- 
τόρε τής χάρισε τό πρώτο τους παιδί. Κι’ έτσι τό τέλος θάσμιγε μέ τήν άρχή, 
ή πρώτη όδύνη τής γυναίκας μέ τή στερνή πίκρα τής μάννας...

Τό μωρό δέν έκλαιγε πιά. Ή δούλα του πρόσφερε δπως κάθε πρωί τό βυζί 
της κα'ι τό κοίμησε. Τά πρόσεξε; Πρέπει, ήταν γυμνό, θά είδε και δέ θά τ’ άγγι
ξε. Μά δχι, άν τάφηνε νηστικό τό μωρό θά χαλούσε τόν τόπο. 'Ώστε τό βύζαξε. 
ΤόλμησεΓ ’Ή δέν ύποψιάστηκε. Μαί, μόνο αύτή, αύτή κι’ ό Φρά-Τζάκομο ήξεραν! 
Καλύτερα έτσι... Ό Φίλιππος ντέ Μολίνο έφυγε. ‘Η δούλα βύζαξε τό παιδί κι’ 
έφυγε μέ τήν άρρώστια στ'ις ρώγες της. 'Η φρουρά άλλαξε κι’ άποχώρησε κι’ ό 
Λίβιο ντέ Μόρες θά κοιτάει τώρα κατά τόν Πύργο της έλπίζοντας...

Βγήκε στις μύτες καί τρύπωσε στον κοιτώνα του παιδιού. Δέν τόλμησε νά τό 
κοιτάξει. Ή τρυφεράδα κι’ ό σπαραγμός μπερδεύονταν μέ μιά πεισμωμένη έχθρό- 
τητα. Τό τύλιξε στήν πρώτη κουβέρτα καί βγήκε' ήταν αύτή πού τής χάρισε 
κάποτε μιά τυφλή ζητιάνα. Τό σήκωσε καί τό στερέωσε στό στήθος. Μές στον 
ϋπνο του ρέχτηκε καί μιά αύλακιά γάλα κύλησε στό λαιμό της. Ανατρίχιασε’ 
τδριξε στό κρεββάτι καί καθάρισε τό δέρμα της μέ νερό καί κρασί. Μά ξαφνικά, 
νιώθοντας τί έκανε, γονάτισε πλάι του, τό φίλησε στό στόμα, τ’ άγκάλιασε καί 
βγήκε στό διάδρομο κι’ άπό κεΐ στόν αύλόγυρο.

Ή πόρτα έτριξε πίσω της μά δέ γύρισε. ’Ακούστηκαν φωνές καί τά γαυ- 
γίσματα του σκυλιού. Μά ή Μαρία ντέ Μολίνο προσπέρασε βιαστικά τή φρουρά 
καί μπήκε στό σύδεντρο.

Στά χείλη ένιωθε, ύγρό άκόμα, τό σάλιο τών παιδικών χειλιών πού δέν τόλ
μησε νά καταπιεί ή νά σκουπίσει...

Ό ήλιος έκαιγε τό νησί τών φιδιών δταν έφτασε στό βράχο. Τά σκαλοπάτια 
πού όδηγούσαν κάποτε στό θερινό παλάτι τής Ρήγαινας ήτανε τώρα βουλιαγμένα 
στό άγριόχορτο. Τί εΐχε διώξει άπό δώ πάνω τούς άνθρώπους; Τί τούς έκανε 
νά τό έγκαταλείψουν στή φθορά καί τόν άνεμο;

*Ίσως ή ίδια άρρώστια πού έδερνε τό παιδί της. "Ισως οί ίδιες άμαρτίες πού 
σημάδευαν τό δέρμα τών άνθρώπων, ίσως τά κρίματα κι’ ή σκληράδα τών Πρεβεν- 
τιτόρε, νά στρέφονταν κάποτε στούς ίδιους καί τά πέτρινα έργα τους. "Ισως! 
Μ’ αύτή δέν είχε ρθεί νά βρει άπάντηση σ’ δλα αύτά. ’’’Ηρθε ν’ άφήσει δυό 
κορμιά νά σφυρίξουνε μιά στιγμή στόν άνεμο καί νά παραδοθούν στήν κάθετη 
ήσυχία τών βράχων...

Εύτυχώς τό παιδί δέν εΐχε ξυπνήσει άκόμα. Προφυλαγμένο στήν κουβέρτα 
τής γρηάς πού εΐχε δυό ούλές γιά βλέφαρα, παραδόθηκε στον ύπνο...

...κύματα όργωμένα άπ’ τή Σάντα Άντζέλικα καί σφυρίγματα στ’ άρμενα... 
"Ενα δελφίνι νά τούς κυνηγάει καί τό χέρι του στις παρυφές τού λαιμού της... Ά- 
νατριχιάσματα στις χορδές τού τροβαδούρου πού χαϊδεύει άκουμπισμένος στή ξυλό
γλυπτη άγια τής πρύμνης, τή μνήμη της... Τό λιμάνι μέ τό Κάστρο γιομάτο μπού
κες κανονιών καί φλάμπουρα... Οί τρεις κανονιοβολισμοί κι’ οί χαιρετηστήριες 
πυρκαγιές άπ’ τά γύρω Καστέλια... Ό κόσμος πού τούς έζωσε, ζητιάνες καί παι
διά πού βουτοΰσαν νά βγάλουν τά πέρπηρα πού ρίχναν στό νερό οί ξένοι... Τά 
σαλπίσματα στις τοξότιδες, το άμάξι μέ τ’ άλογα, μαύρο κάι άσπρο, νά τριζοβο- 

λάει καλπάζοντας πρός τό άρχοντικό πού έκτισε γιά χάρη της... «Διακόσοι πάροικοι 
δούλευαν νά τό κτίσουν... Ή φρουρά εΐχε τό λεύτερο νά διαλέξει τά πιο φίνα 
ύλικά καί γιά έπιπλα δ,τι καλύτερο ύπάρχει στ’ άρχοντικά καί τις έκκλησιές τών 
πέρπηριάριδων...» Τά χωματόσπιτα, κουρνιασμένα τδνα πλάι στάλλο, πιο χαμηλά άπ’ 
τό μπόϊ ένός άντρα, μέ πόρτες πού έσκυβες στά δυό νά περάσεις... Κριθάρι κι’ 
κι’ άραβοσίτι καί θεριστάδες... Τί άνθρωποι, θέ μου! Λουσμένοι χώμα! Κι’ οί 
πιο κακοφτιαγμένες χωριάτισσες πού είδε... Τό κάστρο της, ή ύποδοχή τής φρου
ράς καί τών δούλων... 'Η Κυπριανή μέ τά ύπάκοα μάτια... Ή παράτα τών Βε- 
νετσιάνων σολτάτων καί τών όφικιάλων, τό πρώτο βράδυ στό Φρούριο τής Κερύ- 
νειας κι’ ή νύχτα πού δέν έλεγε νά τελειώσει καθώς περιδιάβαζαν στά τειχιά μ’ 
δλο έκείνο τό άσήμι νά ψαρεύει στά κύματα... Ή Λευκωσία, τό παλάτι τού Ρήγα’ 
κι’ υστέρα... Ή πρώτη νύχτα στό Βουφαβέντο... Τό Βουφαβέντο μέ τό μισοφέγγα
ρο νά ψαύει τις μπούκες τών κανονιών καί ή Ρήγαινα' καί τά κρύσταλλα κι’ οί 
φωνές τών ιπποτών πού τήν κυνηγούσαν καί τών πεινασμένων καταδίκων στά ούμ- 
πλιγιέτ... Αύτός ό βράχος. Καί τά χέρια πού τήν έγδυσαν μεθυσμένα κάτω άπ’ 
τό φεγγάρι. Καί κείνος ό πόνος πού έριξε μέσα της τή βροχή τής ζωής...

Σήκωσε τήν κουβέρτα. Τό στερνοπαίδι της χαμογελούσε. Ξύπνησε καί σά
λευε νά ύποδεχτεί τά χείλη της στά μάγουλα πού ήταν έτοιμα νά σκάσουν καί 
νά στάξουνε τή ζωή τους...

Τδσφιξε άπάνω της κι’ έκανε ένα άκόμα βήμα. Τότε άκουσε ποδοβολητά καί 
τά γαυγίσματα τού σκυλιού. '’’Ηταν έκεΐνος! Ύποψιάστηκε ή τού μίλησε ό κα- 
λόγηρος κι’ έτρεξε, νά τήν πάει πίσω, νά τή στείλει στή Βενετιά μέ τή γαλέρα 
πούφερε τό Λίβιο ντέ Μόρες καί τά σαράντα φορέματα, στή Βενετία δπου ένας 
άββάς βρήκε τό βοτάνι πού γιατρεύει τή λέπρα. Δέ μπορούσε νάταν άλλος! Κα
νένας δέ γνώριζε τό μονοπάτι, τά βράχια, τό λόγο πού θά τήν έφερνε δώ...

Πρώτα βγήκε άπ’ τό δάσος ή σκιά. Δέν ήταν... '’Ήταν ή δούλα. Κι’ ό σκύλος. 
«Πήγαινε, φύγε...»
«Ξέρω κυρά. Ό Φρά-Τζάκομο μοΰπε...»
«Στόν άφέντη σου τώπες;»
«"Οχι κυρά, σέ κανένα. Στ’ όρκίζουμαι. "Ελα μαζί μου κυρά! Μή πηδήξεις». 
«Πώς ξέρεις;»
«Ξέρω κυρά. ’Απ’ τήν ώρα πού σέ είδα νά φεύγεις κατάλαβα. Δέν πρέπει. 

Ό θεός είναι μεγάλος. Κάτι θά κάνει ή Χάρη Της γιά τό παιδί μου...»
«Σύρε, πήγαινε, είσαι έλεύθερη...»
«Πάμε στό Καστέλλι κυρά. Ξέρω ένα χωριάτη πού μπορεί νά τό γιάνει...» 
«Λές ψέμματα... Ψέμματα!...»

«Έδώ, σέ τούτο τό κελλί, ό Βασιλιάς τής Άγγλετέρας φυλάκισε τόν Κομνηνό. 
Στό κελλί σου. Κάτω άπ’ τό παραθύρι σου κοιμόταν. Στό δικό μου ό Ερρίκος 
έκλεισε τόν άδελφό του Ίβελίνο! Έγγόνι τού δεύτερου είναι ό νέος Φρούραρχος... 
Είδες τόν άρχοντά σου χτές πού κατέβηκες;»

«’Όχι κυρά, δέν τόν είδα».
«Τί έμαθες;»
«Είναι καλά».
«Ρωτάει;... Ξέρει πού μένουμε;»
«Δέν ξέρω κυρά».
«Λές ψέματα. Μά θά μοΰ τό πλερώσεις. Μιά μέρα θά σέ κλείσω μαζί του 
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καί θά σάς άφήσω νά ψοφήσετε... Ό Πρεβεντιτόρε έλεγε πώς ή Έσκίβη Μονπε- 
λιάρ, ή γυναίκα του Ίβελίνου, πού τήν κυνηγούσαν μασκαρεύτηκε καλόγερος καί 
γύρεψε άσυλο έδώ πάνω. Σώθηκε κρυμμένη σ’ αύτό τό κελλί... Κανένας δέ ξέρει 
τό Καστέλλι καλύτερα... Καί τ’ αγαπά... Άπό τότε πού τό Βασιλικό δρτινο τό 
έρήμωσε μ’ έφερνε συχνά έδώ πάνω... Πέσμου...»

«Λένε πώς είναι καλά. Μένει στό Φρουραρχείο».
«Έφυγε;»
«Ναί. ’Άφησε δυο δούλες νά τό φροντίζουν».
«Τά παιδιά;»
«Τάστειλε μέ τή γαλέρα στή Βενετιά, στ’ αρχοντικό του».
«Έδώ μάς ύποδέχτηκε ή ’ίδια ή Βασίλισσα. Φορούσε πορφυρά, δλο πέρλες. 

Μέσα σέ μιά νύχτα άλλαξε τρία φορέματα. Τ’ αγαπούσε τό Βουφαβέντο, ήθελε 
νάναι αντάξια τής ομορφιάς του... Πότε είναι τεμπέλικο σά σκυλί καί πότε 
ξερνάει φωτιά... Ό χωριάτης;»

«Ακόμα. Τουστειλα δμως μαντάτο».
«Αλήθεια, γνωρίζει βοτάνια;»
«Τώδα μέ τά μάτια μου. 7Ηταν αύτή ή χωριατοπούλα άπ’τό Κάρμι. Στή 

δούλεψη τού Σινιόρ Ζαγκράβι, στόν "Αη Λαρίου πού έπιασε τήν αρρώστια... Τό 
κορίτσι είδε τά σημάδια του καί πάσχισε νά τό σκάσει. Τήν πιάσανε καί τού τήν 
πήγαν. Τής χάραξε μ’ ένα σουγιά τό βυζί καί τό φίλαγε καί τδτριβε άπάνω στόν 
δμπιο του ώσπου τής έδωσε τήν αρρώστια. Μετά τή διώξανε. Τή βρήκε ό γέρος 
καί τής άλειψε τό κορμί μέ τά βοτάνια του. Καί γιατρεύτηκε...»

«Πότε θά ρθεΐ;»
«Σήμερα-αδριο».
«Γιατί τό βυζαίνεις;»
«Δέν κολλάω κυρά. Δέν έχω γρατσουνιές».
«Άπό πού είσαι; Φαίνεται άπό δώ τό χωριό σου;»
«Δέν ξέρω. Οί δικοί μου σκοτώθηκαν δταν ήμουνα τόσο...»
«Πώς σκοτώθηκαν;»
«Δέν ξέρω κυρά».
«Τίποτα δέ ξέρεις. Είσαι χαζή σά... Γιόμισε τό κορμί μου, αύτό τό ξέρεις; 

Στό μπράτσο, έδώ, στήν κοιλιά... "Οπου νάσαι γιομίζεις καί σύ. Τό σκυλί τάβγα- 
λε! Είδες, τό ξέρεις αύτό; Μά τί σέ νιάζει έσένα; Έσύ δέν κολλάς. Περί- 
μενε πρώτα νά βρωμίσει τό κρέας σου καί θά γνοιαστείς. Τότε θά πας νά τό 
γυρέψεις. Τώρα καρφί δέ σού καίγεται, κοιτάς πρώτα αν έχεις καμμιά γρατσου- 
νιά κι’ άν δέν έχεις μάς κάνεις τήν άγια...»

«Ό γέρος μακαριστήκε κυρά. Πάνε χρόνια. Κανένας δέ ξέρει τό γιατρικό του...»

Τήν αύγή τις ξύπνησαν κανονιές καί κακό. 'Η φωτιά έτρωγε τήν Κερύνεια καί 
τό λιμάνι χάθηκε στούς καπνούς. Στ’ άνοιχτά βούλιαζαν γαλέρες καί κάτεργα.

’Έστειλε τή δούλα νά μάθει. "Ολη της ή έγνοια, μήνες τώρα, συγκεντρώθηκε 
έκεϊ κάτω, στήν πολιτεία τού Πρεβεντιτόρε, στό λιμάνι πουπαιρνε κι’ έφερνε τά 
μηνύματα καί τά γράμματά του σέ γιατρούς κι’ άστρολόγους. Αργούσε νά βρει 
τή γιατρειά, γι’ αύτό δέν έρχόταν, τόν ήξερε τί πονετικός ήταν πάντα μαζί 
της, πόσο καλός... Μ’ δλο τόν κόσμο ήταν αγέλαστος. Ακόμα καί μέ τούς 
Βενετσιάνους... Μόνο μαζί της... Μιά μέρα θά πρόβαλλε μέ κάποιο ξένο, 
κάποιο γέρο μέ πρόσωπο καί χέρια σκεπασμένα μ’ ένα δέρμα σάν κάκτο 
πού τό γιάτρεψε μόνος του...

Μέση μέριασε, βράδυασε κι’ οί κανονιές κι’ ή άντάρα ξεθύμαναν· μόνο ή δού
λα δέ γύρισε. Σύρθηκε στό παραθύρι τού Ίβελίνου καί βάλθηκε νά κοιτά τό 
μονοπάτι. ’Έμεινε κεί γιά ώρα. ‘Η νύχτα έπεσε στή θάλασσα. Φαινόταν μόνο 
ή φωτιά πού άλλαζε συνέχεια μορφές κι’ ήταν τόσο λαμπερή, είχε ένα δέρμα 
τόσο λείο καί τόσο καθάριο πού καμμιά αρρώστια δέ μπορούσε νά τ’ άγγίξει, 
ένα δέρμα πού θεράπευε κάθε αρρώστια...

Άργά τή νύχτα γύρισε τό σκυλί. Μέρες ήταν χαμένο. ’’Ήρθε καί στάθηκε 
πλάϊ της. ’Άφησε τό παραθύρι καί τό κορμί της έπεσε σκληρό στό κρεββάτι. 

■’Ήταν άλύγιστο καί τό κρύο έμπαινε άπ’ τις ούλές τής αρρώστιας ίσια στά κόκ- 
καλα. Τα δάκρυα πού άνέβαιναν ήταν σά λυωμένα δόντια...

"Απλωσε τό χέρι, πήρε τό σκυλί καί τδριξε άνάμεσά της καί στο παιδί πού 
ή άρρώστια τώχε κιόλας παραμορφώσει σ’ ένα κουβάρι λασπωμένο κρέας. Τδ- 
τριβε πότε στό παιδί καί πότε άπάνω της νά ζεσταθούν.

Τότε, ξαφνικά, πρόσεξε πώς κάτω άπ’ τό τρίχωμα τό δέρμα έδώ καί κεί δέ 
ζούμιζε πιά. Αναπήδησε κι’ άναψε τό λύχνο. Οί πληγές τού ζώου είχανε δέσει 
ή πήγαιναν νά δέσουν. Κι’ άπάνω τους, σά μεμβράνη, τεντωνόταν ή καινούργια 
έπιδερμίδα. Αγκάλιασε τό σκυλί πιό τρυφερά άπ’ δ,τι αγκάλιασε ποτέ τό παιδί ή 
τόν άνδρα της, άπελπισμένα καί πήρε νά τό τρίβει δλη νύχτα, ξάγρυπνη, στις 
πληγές τους.

"Οταν ή δούλα γύρισε τρομαγμένη καί γερασμένη, άδικα γύρεψε τήν κυρά 
της. Τό κελλί τού Ίβελίνου ήταν αδειανό καί τά στρωσίδια παγωμένα.

Ασφάλισε τό κρέας καί τή μυζήθρα πού έκλεψε άπ’ τό σακκί κάποιου σφαγμέ
νου Βενετσιάνου κι’ έτρεξε στό βράχο... Δέν ήταν έκεϊ. Γονατιστή σύρθηκε ώς τό 
φρύδι καί κοίταξε κάτω. Πουθενά σημάδι, πουθενά ρούχο ή δμπιο.

’Έκανε τό σταυρό της καί κίνησε γιά τήν πολιτεία. Οί Τούρκοι άφθέντες της 
άρχισαν κιόλας νά φέρνουν τις φαμίλιες τους καί μιά δούλα ήταν πάντα χρήσιμη, 
μιά δούλα πού κανένας δέ γνώριζε πώς ήταν κάποτε στή δούλεψη μιας λεπρής, 
ούτε πώς στά βυζιά της είχαν άρχίσει νά άχνοροδίζουν τά πρώτα σπειριά... “Ωσπου 
νά τό μάθουν είχε καιρό... Στά βυζιά της τό γάλα ήταν φωτιά... 7Ηταν δμπιο... 
"Ητανε...

"Ολοι πού θά μπορούσαν νά τήν προδόσουν καί νά τήν διώξουν μακρυά άπ’ 
τούς ανθρώπους καί τά παιδιά, δέ ζούσαν. Ούτε ή Κυρά της, οδτε ό Φρά-Τζάκομο 
πού τον βρήκε παλλουκωμένο στήν πλατεία, ούτε ό Σινιόρ Τζιόρτζιο πού τό κου
φάρι του, γυμνό, χωρίς τ’ αρσενικό πού τή ξεπαρθένεψαν, σάλευε σ’ έναν εύκά- 
λυπτο έξω άπ’ τά τειχιά. Ούτε ό Φίλιππο ντέ Μολίνο πού σώθηκε μέ μερικούς 
άπ’ τούς άξιωματούχους τού Κάστρου καί σάλπαραν. ’Άφησε τό νησί γερός καί 
πολεμώντας καί μόνο αύτή, ή χαζή δούλα!, παίδευε τό μυαλό της νά βρεϊ μιά 
ψευτιά νά πεϊ στήν κυρά της: πώς τάχα σκοτώθηκε μέ τδνομά της στά χείλη 
πώς πιάστηκε αιχμάλωτος καί τόν πήγανε στό Σεράϊ ή πώς έταξε τό βιός του 
δλο σ’ ένα μουεζίνη πραχτικό κι’ δπου νάσαι τόν φέρνει...

Προτού βασιλέψει ήταν βυζάστρα στό κονάκι τοΰ Μουσελίμ Χακί ’Ί μπν’Αφφάν...

Πρί βασιλέψει, στήν άλλη πλαγιά, γυμνή, μέ τό λιγνό, στιγματισμένο κορμί, 
μέ τό παιδί νά τουρτουρίζει στήν άγκαλιά της βουτηγμένο ολάκερο στό νερό ή 
Μαρία ντέ Μολίνο λουζόταν στήν πηγή πού θεράπεψε τό σκυλί.

Πλάϊ, γαυγίζοντας στις μύγες, λιαζόταν, βρεγμένο άκόμα, τό πιστό ζώο...

ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ

ΤΟΠΟΙ

ΑΜΑΘΟΤΣ

Μές τήν θάλασσα, 
πού θαρρείς πώς δέν είναι θάλασσα, 
κοιμάται
μέσα σέ πέτρες καί σκελετούς.

Σέ κάθε βήμα καί μιά πέτρα, 
σέ κάθε ανάσα κ’ ένας κύκλος 
πού χάνεται μές το γαλάζιο, 
μια πεταλούδα σκαλιστή σ’ ένα κοχύλι.

Πώς φεύγει ό ήσκιος...
Είναι ή μνήμη 
πού χάνεται, είναι δ ήχος, 
πού δέν τόν γγίζει τό πουλί, 
εΐν’ ό θάνατος, 
πού σέ προσμένει κάτω άπό μιά στέρνα, 
ό ύπνος πού κοιμάται ή χαρουπιά, 
τού βασιληά τό χρυσό κτέρισμα στόν τάφο.

Δέν έχουν 
τά μάτια βλέφαρα 
κι’ ό ύπνος δροσιά 
κι’ ή ζέστη 
φτερά δέν έχει νά πετάξη. 
Μόνο
τά μάτια τού ήλιου ζύγιασαν τή μέρα, 
πού άπόμεινε κοιτάζοντας τόν ήλιο 
μιά σαύρα πετρωμένη σ’ ένα βράχο.

'Όμως τούτος ό ήλιος δέν είναι ήλιος, 
τούτ’ ή θάλασσα δέν είναι θάλασσα 
κ’ ή πέτρα 
πού άδράχνει κάθε βήμα σου δέν είναι πέτρα 
κι’ ô τάφος πού κοιτάζει άπό μιά τρύπα, 
τό πρόσωπο πού περιμένει δίχως πρόσωπο 
πίσω άπ’ τό δέντρο.

Τούτος ό θάνατος δέν είναι θάνατος.

Στις πύλες πού δέν υπάρχουν πιά, 
μές τό πηγάδι 
πού τό νερό του χάθηκε 
άπάνω 
στήν κόψη τού γκρεμνού 
τέτοιος χαμός φωνή τού ιλίγγου 
κ’ ένα κεφάλι πού δέν τού έμειναν τά μάτια, 
πού τού χτένισαν τά μαλιά κ’ έφύγαν, 
πού τού φιλήσανε τά χείλη κ’ έμαράναν 
καί τού ήπιε ό ήλιος τό πετσί 
καί τά μυαλά τά πήρ’ δ άέρας 
τής λευτεριάς δ άέρας πού φυσάει 
καί βουίζει γύρω τό μελίσσι 
καί χαιρετά τό φως τής μέρας πού ξυπνά.

Τέτοιος χαμός δέν είναι θάνατος.

ΚΟΤΡΙΟΝ

’Από ψηλά σέ χαιρετά τό φως, 
άπό ψηλά σέ χαίρεται 
τού ήλιου τό μάτι δταν ξυπνά, 
ή φτερούγα 
τού πιό περήφανου άετού, πού πλαταγίζει.

Δίνη τού ύψους 
πιό Ιερή κι’ άπ’ τό σκοτάδι 
πού λαχταρά τής θάλασσας τά βάθη 
γοργή σάν τού θεού τό βέλος 
πού σκίζει τήν άπέραντη απλα 
καί χάνεται σέ κύμ’ άφρολουσμένο.
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Χαρούμενο άνοιγμα τής διάπλατης ανάσας, 
πού το κορμί λουσμένο στόν ιδρώτα 
σάν τόν χαλκό πού λάμπει 
άνεβασμένο στόν άβατον ανήφορο 
πειέται 
σάν μέσ’ άπ’ τό νερό λευτερωμένο.

Άπό πλαγιά πλατύτερη πλαγιά 
πού στήν κορφή τής πέτρας πρασινίζει 
πυκνό τό πεύκο 
σαν τήν πέτρα 
πού σκίζει τ’ ουρανού τά πλάτη 
πνοή τού ανέμου πού φυσά και καθαρίζει 
τήν άκρη τού γκρεμνού και τού προσώπου, 
πού ή όψη τής ψυχής άχνοχαράζει 
στό διάφανο λουτρό τής μέρας 
σάν τό φτερό τοΰ γλάρου 
σάν τό κύμα 
πού σβύνεται στ’ απύθμενα πελάγη.

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΤΩρες 
πού περνάτε χωρίς σημάδι 
μέσα στήν άτέρμονη σιωπή, 
πού άκούς 
τούς αιώνες μόνο 
νά γράφουν τόν ουρανό μέ δυο φτερούγες 
καί τά πεύκα 
νά φουντώνουν τό μήνυμα τού ανέμου.

Ποιο νάναι τάχα τό μήνυμα; 
πού βυθά μέσα στήν μνήμη— 
χνάρια πού πέρασαν 
οί αλαλαγμοί τής νίκης 
δ θόρυβος ό απόμακρος τής τραγωδίας.

Σέ τούτα έδώ τά χώματα 
πού ό ήλιος τά ζέστανε 
κ’ ή θάλασσα

μέ τό γύρισμα τοΰ χρόνου 
περιπλομένων ενιαυτών 
βύθισε τά καράβια τών κουρσάρων 
καί γιόμισε μέ φύκια τάδεια κύπελλα.

Σέ τούτα έδώ τά χώματα, 
πού χάνονται τά χέρια τοΰ κολυμπητή 
μέσα στις αγκαλιές τής αμμουδιάς 
καί πίσω άπό ένα σύδεντρο 
προστάζει
τοΰ βασιληά Ευαγόρα δ θάνατος. 
Κάτω άπ’ τις άσπρες πέτρες 
πού πέφτει δ ήσκιος τού ναοΰ 
καί τών θεών τά είδωλα μάς ξυπνούν 
μέ τά μάτια τ’ άκοίμητα 
ζυγιάζοντας τόν κύκλο τών πραγμάτων 
ποιά τάχα μοίρα νά κοιμάται 
κολουριασμένη σάν τό φίδι 
μέ τή διπλή ματιά της σημαδεύοντας 
τά αινίγματα πού σκέπασαν ot αιώνες.

ΘΡΟΝΙ

’Αφιερωμένο στό Θρονί τής Παναγιάς τοΰ Κόκκου.

Τού Θεού τό μάτι χάνεται στό πέλαγο 
πού άχνίζει πέρ’ άπ’ τά βουνά 
μ’ άκόμα 
δ ήλιος δέν ξύπνησε νά σέ χαρή 
δέν ξύπνησε 
τ’ άηδόνι μέσα στήν καρδιά τοΰ πεύκου. 
Μονάχα άπ’ τήν κορφή, διπλή κορφή 
στά βράχια πάνω, στό κλαδί πού σκύβει 
τό ρούχο τοΰ άρρωστου κ’ ή πνοή τής πνοής 
πού τρέμει μές τά μάτια τής Παρθένας.

Μέ τό ψηφίδι κεντητή 
οψη βαθύτερη άπό τόν γκρεμό 
χαμέ, πού άνοίγεις τά φτερά τοΰ Χερουβείμ
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παράπονο τοΰ πόνου πού γυρνάς σάν πεταλούδα.
Σαν τό χαλίκι, πού δταν πέφτει δέν μπορεί νά κρατηθή 
και χάνεται στό φως τής μέρας.

Ποιος αετός 
μπορεί ν’ άνέβη πιό ψηλά 
νά χαιρετήση 
τόν ΰμνο τοΰ νησιοΰ πού ξημερώνει, 
δικέφαλος αετός πού βλέπει 
σ’ ’Ανατολή και Δύση 
άπό τά ύψη 
πού δέν τά φτάνει ο ξένος και τά ζώνει 
μονάχα ό θάνατος σάν τήν ομίχλη 
πού σκίζει ό ήλιος γιά νά δή τήν μέρα.

Ποιο πουλί 
γοργό πουλί δέν τό φοβάται 
τ’ αγέρι πού φυσά μέσ’ άπ’ τό δάσος 
πού καίει φωτιά καί καίει τό μοναστήρι 
καί καίει τόν ξένο, πού πατάει τό μοναστήρι, 
φωτιά πικρή τοΰ ολέθρου καί τής πίστης.

Έδώ τό ξύλο στέκει τής εικόνας, 
έδώ κάτω άπ’ τά βλέφαρα σέ σκέπει 
οργή άστραπής 
γλυκειά καμπύλη αγάπης 
ή Παναγιά πού είναι παντοΰ καί δέν τήν βλέπεις. 
Έδώ πατάς καί χάνεσαι 
ριζώνεις 
στά βράχια σάν τόν δρΰ καί χάνεσαι 
στό φώς πού άνηφορίζει μές τούς ήσκιους. 
Γοργά κ’ ή μνήμη έδώ πισωγυρίζει 
σάν τό στενό πού παίρνεις μονοπάτι.

"Οταν ό ’Αλέξιος έ'δωσε τή διάτα 
κ’ οι πεΰκοι έσκύψαν νά περάση 
κ’ ή πηγή 
άνάβρυσε άπ’ τόν βράχο κι’ άπ’ τά μαραμένα 
στήθια ή άνάσα τής ζωής 
τό χέρι 
πού ξέρανε τοΰ άπιστου

κι’ ή χαρά
στό στεγνωμένο πρόσωπο τής μάννας.

’Απ’ τήν κορφή ψηλότερη κορφή 
θρονί
τοΰ ’Ιλίγγου καί τής Λευτεριάς
πού κλείνεις
σ’ ένα στεφάνι άγάπης τό νησί
καί διαφεντεύεις
άπό ψηλά τό πέλαγο
μέ μιά ματιά δαμάζοντας τόν ξένο.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ — ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

Στά μάτια πού είναι πιό θολά 
καί δέν τά γγίζει δάκρυ 
στό στόμα πού έ'γινεν άχνός 
στά χείλη 
πού δέν μποροΰν πιά νά μιλήσουν 
χείλη 
τής πιό βαθειάς σιωπής πού κλείνει 
τις πύλες τοΰ χωριοΰ 
μές τά χωράφια 
μαράθηκαν τά χόρτα 
σβΰσαν
οι άνάσες στών βοδιών τή γλώσσα 
π’ απλώθηκε κατάξερη στόν ήλιο...

Μονάχα
στούς τοίχους τών παιδιών τό πικρό κλάμα 
παράπονο γιά τό ψωμί πού δέν γευτήκαν 
δάκρυ στό λάδι πού δέν είδαν
φλόγα
στό φώς πού διαπερνά τούς έ'ρμους δρόμους.
Τους δρόμους πού δέν διάβηκαν άνθρώποι 
καί κάτω άπό τις πέτρες τους κοιμούνται 
χέρια χαμένα μές τό χώμα 
σάρκες
πού στέγνωσαν στά μέτωπα
σπασμένα
κεφάλια, πού δέν ήθελαν νά σκύβουν.
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Στις βρύσες πού σταμάτησαν 
στις θύρες
τής εκκλησίας πού μεϊναν σφαλισμένες
κάτω άπ’ τόν ήσκιο τής ελιάς
στά καφενεία
πού άδειάσαν οι καρέκλες άπ’ τόν κόσμο 
κι’ άπόμειναν οί δίσκοι δίχως χέρια, 
σιωπή βαθύτερη άπό κάθε λόγο.

Χωριό χαμένο μές τόν κάμπο 
πυρωμένο
στή φλόγα τής καρδιάς πού δέν λυγίζει, 
ποιος τάχα θά σέ κάνη νά μιλήσης;

Στούς πέντε δρόμους
πού ξεκινούν μά δέν γυρίζουν πίσω
κάτω άπ’ τόν ήσκιο τών αιώνων πού περάσαν 
ποιά πόρτα θέ ν’ άνοιξη τάχα, 
γιά νά δεχτή τόν τύραννο, 
ποιο στόμα
πού σφράγισε τό στόμα του ή σιγή
πιό παγερή άπ’ τό θάνατο
στούς τοίχους
πού θάμπωσαν τά μάτια άπό τό δάκρυ 
και τά μωρά κουράστηκαν νά κλαϊνε, 
στό ξεραμένο χώμα τής αυλής 
πού κάηκαν οί καρποί κ’ έμειναν 
τά ψοφησμένα ζώα μές τόν ήλιο 
κ’ οί πύλες τού χωριού κλειστές
σάν τις καρδιές πού δέν μπορούν ν’ άνοίξουν.

ΣΤΙΓΜΕΣ

Σ’ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟ

Στή μνήμη Μιχαλάκη Καραολή

Μές τό κελλι τής φυλακής σου 
πιό σκοτεινό κι’ άπό τή νύχτα 
ποιά τάχα 
σέ περιμένει άπόφαση πού ή μοίρα 
τού ίδιου τού εαυτού σου έχει θελήσει, 
σκουριά πικρή άπό σίδερο πού σέ καρφώνει, 
μορφή αύγινή τής άνοιξης πού φθάνει.

Στόν τόπο 
πού τριγυρνά τά βήματά του ô χρόνος 
κ’ ή κάθε του στιγμή είναι θάνατος 
ποιος θάνατος;

Κάτω άπ’ τόν ήσκιο πού δέν υπάρχει πιά 
καί μόνον 
ό κύκλος τής άγχόνης περιμένει 
στό χάος πού άνοίγει κάτω άπό τά πόδια κι’ άπομένει 
κορμί χαμένο νά κουνιέται μές τό χάος, 
ποιος άετός 
κρυφός άετός πού κοίταξε ξαφνιάστη 
στό πλούσιο φώς π’ άνάβρυσε 
κι’ άνοίχτη 
χαρούμενος στό ξάγναντο τής μέρας.

Μές τό κελλί τής φυλακής σου 
πιό σκοτεινό κι’ άπό τή νύχτα 
τό ίδιο 
πικρό κελί πού πνίγει τό νησί 
στό πρόσωπό σου μίλησαν οί αιώνες.

Καράβια πού τσακίστηκαν στά βράχια 
μάτια χαμένα μέσα στ’ όνειρο 
κορμιά 
πού σκύψαν άπ’ τόν μόχτο τού ήλιου 
κούρσα 
παλιά πολέμου πούχει φύγει.
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Στο πρόσωπό σου μίλησεν ό τόπος.

Τάφοι πλατιοί που γιόμισαν οι ξένοι 
Ρωμαίοι και Φοίνικες 
Σαρακηνο'ι πεσμένοι 
ανάσκελα στή γή 
μέ χορτασμένο 
τό στόμα άπό τό χώμα σου, τό χώμα 
πού ύπόμονα σκαλίζει μιά γυναίκα.

Κι’ απ’ τ’ ανοιχτό, πού σέ προσμένει ικρίωμα 
μές τό χάος 
πού δ ίλιγγος μονάχα σέ αδελφώνει 
μέ τήν φτε ρούγα τοΰ άετοΰ 
ποιος πόθος 
μπορεί νά κλείση τοΰτο τόν χαμό πού μόνο 
τ’ όμορφο χάος μπορεί νά δώση 
πού χαϊδεύει 
τά κρεμμασμένα πόδια σου 
τό κΰμα 
πού λούζει τό νησί κι’ άργοξυπνά 
στήν αγκαλιά τής θάλασσας.

ΕΠΙΤΑΦΙΟ

Ποιο τάχα κρυφό μύνημα 
πού χάρηκαν οί άνασαμοι 
τής πρώτης σου άνοιξης, 
ποιό τάχα πικρό μήνυμα 
πού χάραξεν ή ανατολή 
στά μάτια 
τ’ αδάκρυτου πατέρα σου έφερες 
καθώς ορθό στήν αγκαλιά του σέ δεχόταν 
νικητή τοΰ θανάτου.

Στό κατώφλι 
τοΰ άπλοΰ σπιτιού σου τώρα μαζευτήκαν 
— σέ πανηγύρι τάχα ή μοιρολόι —

τοΰ χωριού σου οί γυναίκες κλώνοι ιτιάς π’ άνθισαν 
και τά παιδάκια ολόκλειστα μπουμπούκια 
νά πιοΰν τό μύρο, πού άπ’ τό σπίτι σου ευωδιάζει.

Τής Λύσης οί λεβέντες ήρθαν 
μέ τά μαύρα τά μάτια σάν τά μάτια 
τής άστραπής 
και τό φεγγάρι τοΰ πόνου τ’ άβασίλευτο στή μέση 
τής μάνας σου τό πρόσωπο σέ δέχτη 
μέσ’ άπ’ τά χέρια τοΰ θανάτου σου στερνό 
γιά νά σοΰ δώση φίλημα στερνό 
γιά νά δεχτή τό μήνυμα πού φέρνεις.

Μήνυμ’ άπό τ’ άστέρια, μήνυμα 
τής γής, πού τρέμει μέσα στό κορμί σου 
σκήνωμα τοΰ ήλιου π’ άργοψήνει τό ψωμί 
τ’ άνεμου πνοή πού χαιρετά τά φτερουγίσματα. 
Στήν πλάκα τοΰ σπιτιού σου στάθηκες 
κ’ είχες τό μέτωπο ψηλά 
κ’ είχες 
τήν άβυσσο στό μέτωπο, μιά τρύπα, 
πηγή τοΰ ολόδροσου χαμού, πού δέν γυρίζει 
σκοτάδι, πού άνασαίνει μές τό φώς.

Παιδί τής Λύσης τάκουσα τό μήνυμα.

Πουλιά πετάξαν μέ τά χίλια στόματα 
στά σταυροδρόμια τών χωριών κι’ ό άγέρας 
τό πέρασε μές τά φτερά κι’ δ πόνος 
τόθρεψε μές τά κόκκαλα 
τό πήρε τής καρδιάς μας δ παλμός 
κι’ ή φλόγα μές τή μάχη τό πλατάγιασε 
κι’ ή λεβεντιά τής Κύπρου τ’ άντιλάλησε.

Μπροστά σέ σένα, πού όρθιος σάν γαμπρός 
τ’ άδάκρυτου πατέρα δέχτηκες τό φίλ,ημα 
τό κατώφλι περνώντας νεκρός 
νικητής του θανάτου.
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Σ’ ΕΝΑ ΕΦΗΒΟ

Σ,τόν Πετράκη Γιάλλουρο

Τό πρόσωπό σου πιο καθάριο άπό τό χιόνι 
τά μαλιά σου 
πιο ξανθά κι’ άπ’ τό στάχυ 
πώς άστράφτουν
τήν παγεράδα τοΰ θανάτου πόχουν κλείσει 
τά δυό σου μάτια.

Τά δυό σου μάτια κύκλοι τών ονείρων 
τά δυό σου μάτια κύκλοι τής άβύσσου.

Πώς πέφτει
μι’ άστραπή και χωρίζει τό σκοτάδι 
και χωρίζει τή μέρα άπ’ τή νύχτα 
τήν ζωήν άπό τόν θάνατο 
πώς πέφτει
τό βόλι μες τή ρίζα τής καρδιάς σου.

Σάν τήν νεροσυρμή πού τρέχει
και χάνεται μέσα στή λάσπη
κι’ ή λάσπη γίνεται αίμα
κι’ δλα
σμίγουν και χάνονται μές τό αΐμα και τή λάσπη.
Δάκρυ πικρό πού νότισε τό χώμα,
βροχή βαρειά πού πέφτει μές τούς δρόμους 
και κρύος 'ιδρώς 
αυγή του ώχροΰ θανάτου
σέ μέτωπο αύγινό.

Σάν ένα
ψεύτικο σκιάχτρο πεταμένο μέ σπασμένα 
τ’ άνύπαρκτά του κόκκαλα, 
σάν ένα
παράλλαμα τοΰ ονείρου πδχει φύγει.

Χέρια λιγνά πού μείνατε άπλωμένα 
γιά πάντα
σάν έτοιμα νά κλείσετε τόν ήσκιο

σάν έτοιμα νά κλείσετε τοΰ κόσμου 
τόν άναρχο ρυθμό.

Πόδια γυμνά πού δέν σας χώρεσεν ό τόπος 
στήθη πλατειά, πού δέν σάς χάρηκεν ό άγέρας.

Ένα σκισμένο ροΰχο 
μιά σημαία 
δυό μαΰρα φρύδια, πού ησυχάζουν, 
ένα δάκτυλο, 
πού δείχνει μές τ’ άπύθμενο σκοτάδι, 
δυό πέτρες πόχουν κλείσει σ’ ένα στόμα.

’Από τήν λάσπη βγήκε ή λάσπη, 
άπό τό αΐμα, ποτάμια τό αίμα, 
άπό τό χώμα πιο μαΰρο χώμα 
άπ’ τά μαλιά σου 
στάχυα ξανθά, πού λάμπουν μές τόν ήλιο 
κ’ ή σκόνη πού χορεύει ερωτεμένη 
στά πλάτια
κάι χαιρετάει τή μέρα πού ξυπνάει 
καί χαιρετάει τόν ήλιο πού ξυπνάει 
καί χαιρετάει τόν κόσμο πού διαβαίνει.

’Απάνω
στήν πιο ψηλή κορφή τοΰ ονείρου ταξιδεύει 
σ’ άετών φτεροΰγες
κάι πλαταγίζει μές τούς ήσκιους τών ήρώων 
καί χάνεται στά ρίγη τής αυγής
πού ή Λευτεριά μονάχη άκροχαράζει.

ΣΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΤΞΕΝΤΙΟΤ

Μές τά χώματα
τά ολόδροσα τά χώματα 
πιο δροσερά άπ’ τόν θάνατο

μές τόν καπνό
τόν πιο πικρό καπνό πού πνίγει 
σέ γυρισμόν άγύριστο,
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στή φλόγα 
πού ζώνει τό κορμί και σβύνει 
τή στάχτη τού κορμιού σέ μιάν αγκάλη

ποιος είναι 
πού σπάει τόν κύκλο τής πνοής, 
πού σκίζει
τήν κορυφή τής φλόγας φλόγα 
πιό δυνατή απ’ τή στάχτη πού τόν πνίγει;

Κάτω άπ’ τις πέτρες 
μέσα στήν σπηλιά 
στήν πλάκα τού -θανάτου πέφτει 
δέν πέφτει στέκεται 
και χαιρετάει τόν -θάνατο

μέ τή φωτιά τού πολυβόλου μές τά χέρια 
πνιγμένος μέσα στό αίμα του δ Γρηγόρης.

Πώς φεύγει 
τό φως μές τό σκοτάδι 
κι’ δ ήλιος 
πίσω άπ’ τόν ήλιο χάνεται 
κ’ οί αγνές 
μορφές ξαναγεννιούνται μές τόν χρόνο.

Κι’ άπ’ τόν μυχό τού σκοταδιού π’ άνοίγει 
σ’ άλλο μυχό βαθύτερο, πώς φεύγουν 
οί φίλοι άπό τούς φίλους κ’ οί άδελφοι 
στόν ήλιο πούναι άπάνω και δέν βλέπεις. 
Μά &σύ δέν είσαι 
στούς φίλους μέσα φίλος καί στούς άδελφούς. 
δέν είσαι 
μές τή χαρά πού λάμπει σάν τόν ήλιο.

Στό πανηγύρι τό πλατύ 
— γειά σου χαρά σου — 
χίλιοι σέ ζώνουν θάνατοι 
γκρεμιέται 
μές τά μηλίγγια σου δλη γής

και χίλιες 
φωτιές σέ πολεμούν 
στό πανηγύρι 
τού ώραίου θανάτου σου, πού δλόγυρα σέ κλείνει.

Και σύ σά νάσουν πρώτος μές τούς πρώτους 
στή μοναξιά πού σκίζει και τις πέτρες 
μέ τήν ό'ψη 
πού πέφτει μές τήν άβυσσο χορεύεις 
μές τόν καπνό, μές τό καφτό λεπίδι, 
στή θάλασσα τού ώραίου θανάτου σου, π’ απλώνει 
μ’ ένα βαθύ τρικύμισμα τόν ήσκιο, 
γοργή άστραπή τής άνοιξης πού ξημερώνει.

Ή αυγή χαράζει άπ’ τά βουνά, 
στερνή ή αυγή, πού άπό τόν ήλιο παίρνει 
στεφάνι νά σού βάλη στά μαλιά 
κ’ ή μέρα 
μεσουρανεί στό διάστημα.
Κ’ εσύ σά νάσουν 
κάθε στιγμής τό κτυποκάρδι 
κι’ δ ήλιος 
τού πόνου δ άβασίλευτος 
σά νάσουν 
μές τό σκοτάδι πιό βαθύ σκοτάδι

στού δροσερού θανάτου πέφτεις τό κρεβάτι, 
πού δλα τά καίει θανατερόν άξόνι 
τής γής, πού σειέται άπάνω σου και λύνει 
σέ μιά άστραπή τό βράχο τής σπηλιάς σου, 
παιγνίδι τού ήσκιου μέ τήν άνοιξη, 
παιγνίδι
τής ζωής πού φεύγει μές τό αιώνιο άνεβασμένη 
στό θόλο τής δικής σου θέλησης, 
στό μύρο, 
πού άπό τά θάμνα τού βουνού σου απλώνει, 
χαρά ευωδιάς στούς κόρφους τοΰ νησιού.
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ΜΝΗΜΟΣΤΝΗ "Ωρα τού πιό γλυκού χαμού πού πικροξημερο')νει 
στού γυρισμού τό σάλεμα πού σά νά ξεμακραίνει

Νερό κρυφό που χύνεσαι σέ κοίτη ποταμίσια 
καί λάμπεις σάν τό κρύσταλλο καί χάνεσαι στό χώμα

λάσπη πηχτή πού πλάθεσαι ζεστή στα δυό μου χέρια 
καί μέσ’ άπό τό ντύμα σου θαμπή χωρίζ’ ή φλέβα 
φωτιά πού σιγοκαίγεται σέ φούρνο χυλωμένο

Διαβατικό φτερούγισμα τού άνέμου μές τά μάκρη, 
στό μνήμα πούναι πιό βαθύ κι’ άπ’ τήν καρδιά τής μάννας

Π ανάλαφρο τρεμούλιασμα στόν άσημένιον ήσκιο 
πού ή μακρυνή του θύμηση γλυκοφιλά τήν μέρα 
σάν τόν βυθό τού πηγαδιού πού χρόνια δέν σαλεύει

Σάν τό πουλί πού κρύβεται μές τή μικρή φωλιά του 
στά φτωχικά ξερόκλαδα πνοή πού ξαποσταίνεις

καί θρέφεις μέ τόν πόνο σου τό πιό πυκνό σκοτάδι 
πού μέσα του φτερούγισε τό πρώτο περιστέρι.

Καμπάνας άντιλάλημα στά μυρωμένα πλάτια 
φωνή τού άνήξερου παιδιού πού παίζει στά χωράφια

στόν ήσκιο τής πικρής ελιάς πού άργό μερμύγκι σκάβει 
στοιβάζοντας σά θησαυρό τό δουλεμένο χώμα.

Στο τρυφερό άντιφέγγισμα τού καντηλιού πού τρέμει 
μάτια πού ξάφνου άνοίγετε στήν παγερήν ημέρα

πρόσωπο πού ξαφνιάστηκες άπ’ τήν πολλή τήν σκόνη 
πού τήν περνά γοργά τό φώς χωρίς νά τήν άγγίζη.

Στό μάρμαρο πού υψώνεται σάν τό φτερό τού κύκνου 
πιό κρύο κι’ άπ’ τή δροσοπηγή τού ποταμίσιου βράχου

μέτωπο πού σέ σκέπασε τ’ άπόδειπνου ή γαλήνη 
βλέμμα πού άποξεχάστηκες στά πετρωμένα μάκρη 

στού σκουληκιού τό χάδεμα, πού ψάχνει μές τό χώμα 
κι’ άπ’ τό κουκούλι πού τήν κλεϊ πετιέται ή πεταλούδα.

Μέ τό χρυσάφι τ’ απαλό τού ιδρώτα στις παλάμες 
σέ δυό καμπύλες άνοικτές γιά τήν πλατειάν άγάπη

πιάτο καθάριο τού σπιτιού πού γέμισες μέ δώρα

σταρένιο σπόρο φωτεινό σάν τό κερί πού λυώνει 
μαύρη σταφίδα σκοτεινή σάν τή φωτιά τού πόθου.

Χώμα ζεστό πού πλάθεσαι λάσπη στά δυό μου χέρια 
καί τρέμει μέσα σου ô σκοπός πού γέννησε τ’ άστέρια.

Κάτω στόν ήσκιο τής αυλής, πού ή μνήμη μεγαλώνει 
καί τόνα φώς βυθίζεται μέσα στόν κόρφο τ’ άλλου,

Πού ό θάνατος θαμπώνεται πρός στό μεγάλο πλούτος 
κι’ άργά τό χρέος βυθομετρά τήν τελειωμένη πράξη.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

»
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ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΚΑΛΟ

Ο MAX ERNST ΚΑΙ Ο ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

‘Η προβολή ένός φιλμ μέ τό έργο του MAX ERNST εχει σήμερα διπλό καλλι
τεχνικό ένδιαφέρον Πρώτα γιά νά γνωρίσωμε καλλίτερα ώρισμένες πτυχές του 
και δεύτερο γιατί ή άνανεωμένη Ισχύς του ύπερρεαλισμοΰ στις μέρες μας σέ διά
φορες έκδοχές του κάνει τό θέμα έπίκαιρα έπίσης σημαντικό. Στήν διαδρομή τής 
ζωής καί τής καλλιτεχνικής 'Ιστορίας τοΰ Μ. Ε. θά παρακολουθήσωμε ούσιαστικά 
καί τήν ιστορία τοΰ ύπερρεαλισμοΰ, ποιοι ήταν στήν σύγχρονη τέχνη οί κυριώ- 
τεροι σταθμοί πού προηγήθηκαν καί προετοίμασαν τον ύπερρεαλισμό, σέ ποιές συν
θήκες άνταπο κρίνο νταν, ποιο κλίμα έξέφραζαν, καί πώς έξελίχθηκαν. ’Έτσι θά 
φωτίσωμε νομίζω καί τόν δρόμο πού οδηγεί στις σημερινές έπιβιώσεις του καί θά 
καταλάβωμε ποιό νόημα μπορεί νά έχουν μέσα στήν έποχή μας.

'Ο Μ. Ε. γεννήθηκε τό 1891 στήν BRUHL τής Ρηνανίας. Σίγουρα τό ρωμαν- 
κό τοπίο τοΰ Ρήνου καί οί παραδόσεις του μέ τις βαθειές στήν Ιστορία καί στόν θρύ
λο ρίζες, πρέπει νά έπαιξαν ρόλο στον σχηματισμό του. Ό πατέρας του ήταν δά
σκαλος σ' ένα άσυλο κωφαλάλων καί ζωγράφος. Ό μικρός MAX πόζαρε γιά τόν 
πατέρας του σάν Χριστούλης ή σάν άγγελος καί ζωγράφιζε κι ό ίδιος. Παιδί έξαι- 
ρετικά ευαίσθητο νοιώθει τό δέος καί τόν φόβο τοΰ άγνωστου μπροστά στή φύση 
καί μπροστά στόν θάνατο μιας άδελφούλας 'του δταν έκείνος ήταν 6 χρονών. 
Στις σπουδές του τόν τράβηξε πρώτα ή φιλοσοφία πού ακολούθησε στό πανεπι
στήμιο τής Βόννης μέ σκοπό νά γίνει ψυχίατρος. Μήν ξεχνάμε έδώ τόν ρόλο που 
θά παίξουν άργότερα γιά τόν ύπερρεαλισμό οί προωθήσεις τής ψυχιατρικής καί 
συγκεκριμμένα οί θεωρίες τοΰ FREUD γιά τήν ψυχανάλυση.

Παράλληλα μέ τις σπουδές τους συνδέεται μέ τόν κύκλο τών πρωτοποριακών 
καλλιτεχνών πού έκπροσωπεΐ στή Βόννη ό φίλος του ζωγράφος MACKE. Είναι 
ή έποχή πού σ’ όλόκληρη τήν Γερμανία απλώνεται ή ανανεωτική κίνηση τοΰ Γερ
μανικού έξπρεσσιονισμοΰ. Οί ομάδες τής NEUE SECESSION, τοΰ BLAUE 
REITER, οί πνευματικοί κύκλοι τοΰ Βερολίνου μέ τό περιοδικό DER STURM, 
ανοίγουν νέες απόψεις, νέα δρια καί νέους στόχους γιά τήν τέχνη. Τήν άνανεωτική 
τους όρμή δέν τήν βλέπουν περιορισμένη στήν καλλιτεχνική τους δραστηριότητα 
μόνον. Τήν συνδέουν μέ τήν άντίθεση τους πρός τήν καθυστερημένη πολιτική καί 
κοινωνική κατάσταση τής Γερμανίας έκείνη τήν έποχή, πού τήν θεωρούν αιτία καί 
γιά τήν καλλιτεχνική της καθυστέρηση καί τήν προσκόλληση της στόν άκαδημαϊ- 
σμό. ’Αναζητούν στήν πρωτοπορία τής τέχνης τών σχολών τοΰ Παρισιού, στόν φω- 
βισμό, στόν κυβισμό μέ τήν τεράστια άνανεωτική σημασία τους, τις μορφές πού 
θά έκφράσουν τό αίτημά τους γιά μιάν έλεύθερη δημιουργία καί τό μύνημα τους 
γιά τήν στάση τους απέναντι στόν κόσμο. Αύτό πού νομίζω έδωσε στόν έξπρεσσιο- 
νισμό καί στις σχολές πού θ’ άκολουθήσουν τήν δυνατότητα έπιβιώσεως τους κάτω 
άπό διάφορες μορφές πού φτάνουν ώς τις μέρες μας, είναι άκριβώς δτι τό πρό
βλημα πού θέτουν δέν είναι μόνο πλαστικό, δέν είναι μόνο τοΰ καλλιτέχνη, άλλά 

είναι εύρύτερα άνθρώπινο.
Αύτήν τήν έποχή ό Μ. Ε. θά γνωρίσει σέ μιά έκθεση τής NEUE SECESSION 

τό έργο τοΰ Σεζάν, τοΰ Βάν Γκόγκ, τοΰ Πικασσό, καί θά νοιώσει δτι προορισμός 
του είναι ή ζωγραφική. Στό σπίτι τοΰ MACKE θά γνωρίσει καί τόν Άπολλιναίρ, 
τόν μεγάλο ποιητή καί όραματιστή τής σύγχρονης τέχνης. Δέν είναι μιά όμάδα, 
μιά χώρα, πού ζητάει τήν ανανέωση. Είναι μιά όλόκληρη γενεά νέων. Πρόκειται 
γιά ένα φαινόμενο πού τό ζοΰμε καί σήμερα. Στόχος δέν είναι τό ένα ή τό άλλο 
σχήμα, άλλά τά «σχήματα». Αίτημα, πού δπως θά δοΰμε άλλοτε έκφράζεται 
άρνητικά, άλλοτε θετικά, είναι ή έπανατοποθέτηση τοΰ άνθρώπου μέ βάση τήν 
δημιουργικότητά του. Λέει ό Μ. Ε. γιά κείνα τά χρόνια.» Εΐμασταν διψασμένοι 
γιά ζωή, γιά ποίηση, γιά έλευθερία, γιά τό απόλυτο καί τή γνώση». Τότε γνωρίζει 
καί τόν ’Άρπ καί άπό τόν Άρπ γνωρίζει τήν ποίηση τοΰ RIMBAULT. Γιά τόν 
Μ. Ε., σάν γεννημένο ύπερρεαλιστή δέν ύπάρχουν είδη τέχνης, ύπάρχει ΠΟΙΗΣΗ 
σέ δλες τις τέχνες. Καί ξαφνικά, τότε άκριβώς, τό 1914, ξεσπάει ό πρώτος παγκό
σμιος πόλεμος. Γράφει ό ίδιος: «Ό MAX ERNST πέθανε τήν 1η Αύγούστου 1914 
(ήμέρα πού τόν πήρανε στρατιώτη) καί ξαναγύρισε στή ζωή στις 11 Νοεμβρίου 
1918 (δταν άπολύθηκε) ένας νέος άνθρωπος πού άναζητάει τόν μύθο τής έποχής 
του».

‘Η γενεά αύτή πού είχε νοιώσει τήν όρμή της, τήν διάθεσή της γιά άξιες ζωής 
ούσιαστικές, πού είχε ήδη καταγγείλει τις μορφές, τούς τύπους, τούς κανόνες, τις 
συμβάσεις, δέν μπορούσε νά έχει διαφορετική στάση άπέναντι στόν πόλεμο. Τώρα 
δμως ή καταγγελία της θά πάρει πιο έπιθετική μορφή. Γιατί στή φρίκη τοΰ πολέ
μου θυσιάστηκε ή ίδια αύτή γενεά, θεωρεί ύπεύθυνους δσους καί δσα πιστεύει 
δτι οδήγησαν έν όνόματι τής λογικής καί τής τάξης σ’ αύτον τόν θεμελιώδη παρα- 
λογισμό πού παραβιάζει τό φυσικό δικαίωμα ζωής. Τούς προσβάλλει σά νά παίζει, 
μέ τόν έκκωφαντικό θόρυβο τής τζάζ, μέ τό άναποδογύρισμα τών αισθητικών πι
στεύω, μέ τό άπροσδόκητο, τήν άσέχειαν, μέ τις άταξίες πού δημιουργού” συνεχή 
σκάνδαλα, θέλει νά τονίσει έτσι κυρίως τό φυσικό δικαίωμα ζωής καί δημιουργίας. 
Ή κίνηση τοΰ ντανταϊσμού πού αρχίζει στήν Ζυρίχη στό καμπαρέ Βολταίρος(;) 
μέ αρχηγό τόν Τριστάν Τζαρά, ξαπλώνεται γρήγορα σέ δλα τά καλλιτεχνικά κέν
τρα τής ήττημένης Γερμανίας. Ό Χάνς ’Άρπ είναι άπό τούς πρώτους πού μετέ- 
χου. Μαζή τοΰ Μ. Ε. θά κάνει τήν πρώτη έκθεση Νταντά τής Κολωνίας.

Τήν ίδια έποχή σ’ ένα ’Ιταλικό περιοδικό βλέπει γιά πρώτη φορά ζωγραφική 
τοΰ Ντέ Κύρηκο. 'Η μεταφυσική του τόν συγκλονίζει. Στήν σύγχρονη τέχνη οί 
συμβολές άπό δλο τόν κόσμο διασταυρώνονται. Μές τις κοινές άλήθειες γνωρίζο
με τον έαυτό μας, μές στήν εύρύτητα τους μπορούμε νά τόν πραγματοποιούμε. 
‘Ο ίδιος ό Μ.Ε. είναι, σέ μιάν γενικώτερη τοποθέτηση, μεταφυσικός, «θέλει νά 
βρή τόν μύθο τής έποχής του». Άπ’ τήν προσπέλαση τής συμβάσεως αύτοΰ που 
όνομάζεται άντικειμενικό, πρός τό άνθρώπινα, ύποκειμενικά άληθινό. Άπ’ τήν 
προσπέλαση τοΰ πργματικοΰ, πρός τό μεταφυσικά, τό ύπερπραγματικό.. Αύτές οί 
μυστικές περιοχές, κοινές μέ διάφορες μορφές σέ δλους τούς άνθρώπους, πού τις 
αισθάνονται ή τις διαισθάνονται, αύτές είναι ό χώρος τής τέχνης. Αύτός θά μείνει 
σέ δλο του τό έργο ό χώρος τοΰ Μ.Ε. Είναι ένας ύπερρεαλιστής πριν άπό τόν 
ύπερρεαλισμό. ’Ήδη φτιάνει τά περίφημα COLLAGE του, «όπτικά ποιήματα» δπως 
τά λέει. Ό δρος μάς θυμίζει έναν άλλον έντελώς τελευταϊον, τά «συγκεκριμμένα 
ποιήματα». Χρησιμοποιεί παλιές λιθογραφίες, θεωρώντας τήν ίδια τήν εικόνα ένα 
άντικείμενο καί έναν έρεθισμό, πού μπορεί νά άνασυντεθή γιά νά έκφράσει μιά 
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νέα πραγματικότητα πού δημιουργήθηκε άπό τήν πτώση της μέσα στόν ύποκει- 
μενικό χώρο.

Αύτές έκθέτει στήν έκθεση Νταντά τής Κολωνίας πού σχεδόν άμέσως τήν 
κλείνει ή άστυνομία. Άλλά έτσι γνωρίζει τόν BRETON πού ενθουσιάζεται μέ τήν 
δουλειά του και τόν καλεΐ γιά μία έκθεση στό Παρίσι. Έν τω μεταξύ ό Μ.Ε. 
έχει συνδεθή μέ τόν SCHWITTERS πού κάνει τις πρώτες κατασκευές — COLLAGES 
μέ κοινά έτερόκλιτα άντικείμενα σάν γνήσιος πρόγονος τής POP-ART, και είναι 
μέλος έπίσης τής όμάδος Νταντά τής Κολωνίας. 'Ο Ε.Μ. τόν θαυμάζει άλλά ή 
κλίση του τόν φέρνει κοντότερα στόν κύκλο τών ύπερρεαλιστών πού είχε άπό τότε 
άρχίσει νά σχηματίζεται. Περνούν δλοι μαζί τις διακοπές τους στό Τυρόλο. Ά
κόμη οί άρχές του ύπερρεαλισμου δέν έχουν διατυπωθή άλλά ήδη πολλά άπ’ όσα 
θά συναντήσωμε άργότερα στο μανιφέστο τοΰ BRETON του 1924, έχουν πάρει μορ
φή στά έργα τους.

"Εναν έναν τούς ντανταϊστές τούς άπορροφάει ό ύπερρεαλισμός πού δίνει θε
τική μορφή καί στά δικά τους αιτήματα. Τελικά τό 1922 ό Μ.Ε. έγκαθίσταται όρι- 
στικά στό Παρίσι. Δέν έχει διαβατήριο γιατί οί Γερμανικές άρχές τόν θεωρούν 
ύποπτο άναρχικό. Γιά νά ζήσει άνγκάζεται νά φτιάνει έξαρτήματα μόδας γιά 
τά Παρισινά καταστήματα νεωτερισμών. Μοναδικοί πελάτες καί θαυμαστές τής 
Ζωγραφικής του είναι οί ίδιοι οί ύπερρεαλιστές, ό ELUARD άπό τούς πρώτους 
ό δικός μας Άνδρέας Εμπειρικός, πού άγοράζουν έργα του. Ό ELUARD σ’ ένα 
ταξίδι του στήν ’Άπω Ανατολή τόν παίρνει μαζί του. Συνεργάζονται στις έκδό- 
σεις ποιητικών κειμένων καί τότε κάνει μερικές άπό τις πιό όνομαστές σειρές εικο
νογραφημένων «όπτικών ποιημάτων» του. Ανάμεσα τους άναφέρω τήν «Γυναίκα μέ 
τά 100 κεφάλια» πού προλογίζει ό BRETON. Άκόμη θά συνεργαστή μέ τόν Νταλί 
καί τόν BONUEL γιά τό ύπερρεαλιστικό τους φίλμ «Χρυσούς αιών», μέ τόν Μιρό 
σέ σέ σκηνικά μπαλέτου, μέ τόν Άρπ καί τον Τζιακομέτι δουλεύοντας γλυπτική.

Τό 1925 εισάγει τήν τεχνική του FROTTAGE στό έργο του «Φυσική ιστορία», 
μιάν φανταστική φυσική ιστορία. "Οπως τά παιδιά άποτυπώνει διάφορες ποιότητες 
ΰλης, σχήματα, μορφές τρίβοντας μέ μολύβι τό χαρτί του πάνω σέ διάφορες έπι- 
φάνειες ξύλων, φύλλων κλπ. Εΐναι μιά τεχνική πού άργότερα θά μπή στόν έρευ- 
νητικό χώρο τής σύγχρονης ζωγραφικής. Γιά τόν Μ.Ε. άποτελεί άκόμη μία διά
σταση βάθους καί μυστηρίου στήν πολλαπλότητα τών μεταμορφώσεων πού τοΰ 
έπιτρέπει. Ξεκινά άπό τις σκέψεις τοΰ Λεονάρντο Ντά Βίντσι γιά τήν ύποβολήν 
μορφών σέ κάθε σχήμα πού βλέπομε, μέσα στις ϊνες τών ξύλων, σέ μιά κηλίδα 
ύγρασίας. Τό FROTTAGE εΐναι τό παράλληλο τής αύτόματης γραφής τών ύπερ- 
ρεαλιστών. «’Έτσι, δπως λέει ό ίδιος ό Μ.Ε., μπορώ νά παρακολουθώ τήν γέννη
ση καί τόν σχηματισμό τών έργων μου». Μιά άρχή πού θά έπικρατήσει μέ δια
φορετική άντίληψη άπό αύτήν τών ύπερρεαλιστών πολύ εύρύτερα στήν σύγχρονη 
τέχνη, καί θά μάς όδηγήσει στις άξίες τής άμεσότητας, τής έκμετάλλευσης τοΰ τυ
χαίου, τής ποιότητας διαφόρων ύλικών κλπ. Γιά τόν ύπερρεαλισμό έχει τό νόημα 
τής άποκάλυψης καί τής έξόδου μέσω τής τέχνης ένός κρυμμένου κόσμου πού έμπο- 
δίζει ή λογική καί ή συνείδηση νά έκφρασθή καί πού έτσι καταπιεσμένος καί φορ
τισμένος στόν χώρο τοΰ ύποσυνείδητου καθορίζει τό ίδιο ύπαρξιακό μας βάθος, 
δπως θά λέγαμε άπό μιάν νεώτερη θέση. Τό άντικείμενο πού άποτυπώνει δ Μ.Ε. 
στά FROTTAGE του, χρησιμεύει σάν ένα πρώτο έρέθισμα γιά τήν άποκάλυψη μορ
φών καί σχημάτων ένός όλο κλήρου κόσμου πού δέν ξέρει άν κρύβεται μέσα στήν 
ίδια τήν δλη καί άποκαλύπτεται τώρα ή άν εΐναι ένας κόσμος άπό άλλιώτικα γεννή

ματα τής φαντασίας, μορφές πού ζοΰνε μέσα μας, καί πού έξάπτεται στό πιό μύ
χιο άγγιγμα μας μέ τά πράγματα.

Γιά τούς ντανταϊστές καί ή καταστροφή ήτανε πράξη δημιουργίας. Γιατί χρειά
ζονταν νά σπάσουν, νά σκάψουν καί νά πετάξουν δλο τό άχρηστο ύλικό πού είχε 
συσσωρευθή καί έκλεινε τόν δρόμο στήν ροή τών φυσικών πηγών τής δημιουργίας. 
Ό άνθρωπος καί δχι μόνον ό καλλιτέχνης, είχε άποστερηθή αύτές τις πηγές τοΰ 
ένστικτου, τοΰ αισθήματος καί τής διαίσθησης, γιά νά μείνει περιορισμένος μόνο 
στό μέρος πού οί κανόνες τής λογικής, προσαρμοσμένοι καί αύτοί στις κοινωνικές 
συμβάσεις, τοΰ έπέτρεπαν νά γνωρίσει τόν κόσμο. 'Η έπαφή του μέ τό μυστήριο, 
τό μεταφυσικό ή τό όντολογικό, τό ύπέρ-πραγματικό, τό ύπερλογικό, είχε διακοπή. 
Ό άνθρωπος άποστεγνωμένος, άποστερημένος άπό τήν δημιουργική σχέση του μέ 
τόν κόσμο, πού δέν έξαντλεί, άλλά ΕΞΑΣΚΕ1 τις δυνάμεις του, γινόταν εΰκολα 
έκτελεστής καί θύμα συγχρόνως κοινωνικών έπιταγών πού είχε πάψει νά τις έ- 
λέγχει μέ μέτρο τήν φυσική όντότητα του. Αύτήν τήν έκταση πού άνοίγεται 
στήν δημιουργία άπό τήν χρήση τών άτονημένων παρα-λογικών-παραλλήλων δη
λαδή καί συμπληρωματικών τής λογικής-δυνάμεων τοΰ άνθρώπου, ό ύπερρεαλισμός 
τήν άξιοποίησε γιά δλες τις τέχνες, διευρύνοντας τόν χώρο τής ποίησης βασικά. 
Άπό κεΐ καί πέρα δλη ή τέχνη είτε ήταν ύπερρεαλιστική είτε δχι, λειτουργεί πιά 
άλλιώς έκφ.οαστικά.

*Η σύνδεση τοΰ Μ.Ε. μέ τήν σχολή τοΰ ύπερρεαλισμοΰ άρχίζει νά χαλαρώνει 
μετά άπό τό μανιφέστο τοΰ BRETON τό 1929, πού θέτει τό αίτημα μιας πιό σα- 
φοΰς πολιτικής θέσης γιά τόν ύπερρεαλισμό. "Οπως λέει ô BRETON ώς 
τότε ό ύπερρεαλισμός ήταν διαισθητικός, τότε θά μπή στήν λογικευόμενη φάση 
του. Ό Μ.Ε. πού λειτουργεί άπό τήν φύση του ύπερρεαλιστικά, δέν μπορεί νά 
ένταχθή σ’ αύτήν τήν φάση. Συνεχίζει μόνος του μέ συνέπεια καί ένότητα. Ει
σάγει τήν DECALCOMANIE στήν ζωγραφική του πιέζοντας τό χρώμα άνάμεσα σέ 
δυό έπιφάνειες καί βγάζοντας έτσι νέα σχήματα, νέα συμβάντα, νέες άπρόβλεπτες 
μορφές πού κατοικούν μέσα στις μορφές του καί τις πολλαπλασιάζουν ώς τό άπει
ρο ένός χώρου βάθους. Τό 1940 ξεσπάει δ Β παγκόσμιος πόλεμος. *0  Μ.Ε. 
βρίσκεται κυνηγημένος άπό παντοΰ, άπό τΐς Γαλλικές άρχές γιατί εΐναι Γερμα
νός, άπό τούς Γερμανούς πού κατεβαίνουν στήν Γαλλία φεύγει κρυφά γιά τήν 
Αμερική δπου δ γιός του άπό τόν πρώτο του γάμο βρίσκεται έγκατεστη μένος, ζω
γράφος καί έκείνος. *0  Μ. Ε παντρεύτηκε τρεις ή τέσσερις φορές. Στήν Ν. Ύόρ- 
κη παντρεύεται τήν PEGGY GUGGENHEIM. Σέ 6 μήνες χωρίζουν. *Η  Αμερική 
βρίσκεται στήν στιγμή τής μεγάλης έξόρμησης τής νέας τοΰ 30 στούς δρόμους 
πού θά άνοίξει ή Αμερικάνικη τέχνη στήν άφαίρεση. Δέν εΐναι τό κλίμα τοΰ Μ.Ε. 
Φεύγει στήν Άριζόνα καί έγκαθίσταται έκεΐ παντρεμένος μέ μιάν ύπερρεαλίστρια 
ζωγράφο Αμερικανίδα, τήν Δωροθέα Τάννιγκ. 'Η φύση τοΰ θυμίζει τά τοπία τών 
έργων του. Φτιάχνει τό σπίτι του μέ τά χέρια του καί τό γεμίζει μέ γλυπτά καί 
άνάγλυφα έμπνευσμένα άπό τήν τέχνη τών παλιών Νιτιοαμερικανικών πολιτισμών. 
Εντούτοις ή παρουσία του σέ συνδυασμό μέ τήν παρουσία άλλων Εύρωπαίων ζω
γράφων, προσφύγων, έπαιξε έναν ρόλο στήν Αμερικάνικη τέχνη, άν σκεφτοΰμε πώς 
αύτή υιοθετεί τόν μεταφρασμένο στήν άμεσότητα τής χειρονομίας ύπερρεαλιστικό 
αύτοματισμό στήν πιό καθαρά άμερικάνικη συμβολή τής ACTION PAINTING, πώς 
έπανέρχεται στις μεθόδους, τά σύμβολα, τις τεχνικές, τοΰ COLLAGE κλπ στήν POP 
ART, στόν νεοντανταϊσμό, καί σήμερα στήν Ψυχεδελική τέχνη.

Μετά τόν πόλεμο δ Μ.Ε. ξαναγυρίζει στήν Εύρώπη καί έγκαθίσταται στήν Ν.
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Γαλλία πού πιά έχει γίνει ή δεύτερή του πατρίδα. Και έδώ βρισκόμαστε στήν έπο- 
χή πού ή άφηρημένη τέχνη διαδίδεται καί κυριαρχεί. Ή έκθεση του στό Παρίσι τό 
1950 μένει χωρίς ανταπόκριση. 'Ο ύπερρεαλισμός θεωρείται ξεπεσμένος. Κι δμως 
βρίσκεται στό ύπόστρωμα όλων τών νεωτέρων τάσεων. Ή έκφραση απελευθερώ
θηκε άπό τήν μίμηση τοΰ πραγματικού. Στήν ποίηση ή όφειλή είναι πιό φανερή. 
Τό θέατρο του παράλογου είναι ή τελευταία προσφορά. Σύντομα άπό νέες δε
σμεύσεις πού θά γίνονται τώρα πιό αισθητές στόν νέο άνθρωπο, ό υπερρεαλισμός 
θά ξαναρχίσει νά έμφανίζεται σάν τρόπος ζωής. Τό 1954, φόρος τιμής, ή BIENNA
LE τής Βενετίας άφιερώνεται στούς ύπερρεαλιστές. Στόν Μ.Ε. άπονέμεται τό με
γάλο βοαβεΐο. Κι άμέσώς άρχίζει ή άνοδος τής θέσης, τής φήμης, και τών τιμών 
φυσικά τής ζωγραφικής του. ’Οργανώνονται άναδρομικές έκθέσεις του σέ δλα τά 
μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα, στήν ’Αγγλία, στήν Γερμανία, στήν ’Ελβετία, στά 
μουσεία μοντέρνας τέχνης του Παρισιού, καί τής Ν. Ύόρκης. Ξανατυπώνονται τά 
βιβλία του, γίνονται ειδικές έκθέσεις γιά τήν γλυπτική του, γιά τά COLLAGES 
του(, ξαναβλέπουν τό φώς τά κείμενα του. Ό Μ.Ε. παίρνει τή θέση του άνάμεσα 
στούς μεγάλους του αιώνα μας.

Αύτή ή πλατειά άναγνώριση τώρα άνταποκρίνεται στήν άνοδο του ένδιαφέρον- 
τος καί τήν έπαναφορά του ύπερρεαλισμοΰ στήν σύγχρονη τέχνη. ’Αρχίζει μέ τήν 
κίνηση του νεονταντά πού διοχετεύεται στήν POP ART καί στόν μύθο τών καθημε
ρινών άνθρώπων πού άπασχολεί τήν NEOFIGURATION, έπανεμφανίζεται πιό συγκε- 
κριμμένα στήν ψεχεδελική τέχνη, έτσι πού νά μιλάμε εύρύτερα γιά έναν μοντέρνο 
ύπερρεαλισμό σέ διάφορες έκδηλώσεις. Τά X HAPPENNINGS σαφώς άναφέρον- 
ται στό θέατρο βίας τοΰ ύπερρεαλιστή μυστικού ARTAUD. Ξαναδιαβάζομεν τόν 
BRETON. Βλέπομεν φιλμ τοΰ BONUEL. Εντούτοις ό μοντέρνος υπερρεαλισμός 
δέν άναφέρεται πιά σέ μιά κλειστή σχολή, οδτε στις άμιγείς ύπερρεαλιστικές θεω
ρίες. Τά δρια του άνοίγονται ώς τόν έξπρεσσιονισμό καί άκόμη ώς τον συμβολισμό 
τοΰ τύπου τής ART NOUVAU δπως δόθηκε άπό τόν BEARDSLEY τον πρώτο κυνικό 
ρωμαντικό νέο, πριν άπό τούς νέους τής ψυχεδελικής έποχής. Ό σημερινός ύπερρεα- 
λισμός δέν έχει τήν άποστασιοποίηση,, θά έλεγα, τών όρθόδοξων άπό τό αίσθημα 
τοΰ δραματικού άντίκρυ σέ κοινά προβλήματα ζωής. Δέν άποκλείει ένα ψυχαναλυ
τικά άποφορτισμένο όραματισμό, πού άφίνει πίσω του τήν βασική γιά τά ύπερρεα- 
λιστικά σύμβολα προϋπόθεση τής άπαγόρευσης καί προχωρεί πολύ πιό άπροκάλυ- 
πτα καί άμεσα σέ σύμβολα ώραιοποίησης διακοσμητικής πού θέλουν νά άπελευθε- 
ρώσουν γενικά τόν έρωτισμό σέ άντιπαράθεση μέ τόν εύνουχισμό μιας μηχανιστικής 
κοινωνίας. Γι’ αύτό ή προσφυγή συ κοινότυπα σύμβολα ή σέ ένα είδος μυστικισμοΰ 
πού ξαναφέρνει στόν δαιμονισμό βασικά στρέφεται μέ άπελπισία έναντίον τής 
ύποκρισίας θεωρώντας τόν έρωτισμό καί έκεΐνον σάν σύμβολο τής άνάγκης μιας 
γενικώτερης άναθεωρήσεως τοΰ όργανωμένου μας κόσμου. Τά κοινωνικά προ
βλήματα βρίσκονται στό κέντρο τής διαμόρφωσης τών νέων χωρίς κάν τήν ψευδαί
σθηση όργανωμένων σέ σύστημα πάλι λύσεων. Ό χώρος τοΰ πραγματικού έχει 
διευρυνθή γιά δλους στόν φανταστικό χώρο τοΰ διαστήματος, στόν θεωρητικό τών 
συσχετίσεων, στόν πρωτεϊκό τέτοιων στοιχείων πού ή έκταση τών αισθήσεων μας 
δέν περιλαμβάνει. Ή τερατολογία τοΰ άγνώστου δέν άποτελεί περιοχή τής έπι- 
στημονικής φαντασίας άπλώς, άλλά καί τών έπιστημονικών γνώσεων καί θεωριών 
πού ξεπέρασαν τό βεληνεκές τής έμπειρίας. Ό αύτοματισμός δέν άρκεί γιατί 
ήταν μονάχα ξελάφρωμα, χρειάζεται ή έξαρση γιά νά γίνει δραστικός. Τό ύπερ- 
ρεαλιστικό σύμβολο γίνεται όδος έπικοινωνίας καί άνακοινώσεως σάν συμπυκνω

μένος καί φορτισμένος ένέργεια σηματοδότης. ’Ακολουθώντας τούς χαρακτηρι
σμούς τοΰ BRETON θά λέγαμε δτι ό μοντέρνος ύπερρεαλισμός περνάει στήν φάση 
τής δραστηριοποίησης. Γιά νά θυμηθούμε τό άσυλο κωφαλάλων τοΰ πατέρα τοΰ 
Μ.Ε. άς ποΰμε δτι άλλοτε ό υπερρεαλισμός πάλευε γιά τούς βουβούς, σήμερα πα
λεύει μέ τούς κουφούς. Είναι περισσότερο εύανάγνωστος. ’Αποδέχεται άκόμη 
καί τόν κοινώτερο συμβολισμό ή έκείνο τοΰ παιχνιδιού, γιά νά σχηματισθοΰν μύθοι 
εύρύτερης χρήσεως καί ένεργείας μέ αίτημα τήν έπαναφορά τοΰ άνθρώπου στήν 
φυσική του θέση.

Χώρος του μπορεί νά είναι μεταφυσικός ή ό χώρος βάθους δπως άλλαξε δια
στάσεις σήμερα, καμμιά φορά καί ό κοινωνικός μέ τις πρωταρχικές ABSURDITES 
του, τά άσυμβίβαστα του πολλαπλασιασμένα τώρα μέ τήν παρέμβαση τής τεχνο
λογίας, καί πού ταυτίζεται μέ τόν ύποκειμενικό άντί νά άντιπαρατίθεται. "Ενας 
ρωμαντισμός νέου τύπου καί ό έξπρεσσιονισμός άποτελοΰν στοιχεία πού χωράνε 
στήν σύνθεση του, άκόμη καί ό ρεαλισμός, πού ώμος είναι περισσότερο δραματικός 
άπό έφιάλτης, μέ τήν κοινότυπη καταναλωτική ώραιοποίηση του πιό ισχυρά συγκι
νητικός γιά τόν άνίσχυρο άνθρωπο πού προσαρμόζει έτσι σέ τύπους καί τά ίδια 
τά όνειρά του άπό πολλές άπόψεις στό έργο τοΰ Μ.Ε. βρίσκομε περισσότερα 
στοιχεία προσφερόμενα στον σύγχθονο ύπερρεαλισμό άπό δτι στούς άλλους ύπερ- 
ρεαλιστές. 'Η καταγωγή του άπό τόν έξπρεσσιονισμό ίσως παίζει ρόλο. *Η  μετα
φυσική του έπίσης. Ό φανταστικός μικρόκοσμος τοΰ άπειρου πού κατοικεί στις 
μορφές του καί πολλαπλασιάζει τό μυστήριο μέσα στήν ίδια τήν όντότητα τους 
ΕΙΝΑΙ ό χώρος βάθους. Οί μέθοδοι του κατασκευής είναι τώρα πολιτογραφημέ- 
νοι στήν σύγχρονη τεχνική. Ό είκονογραφικος χαρακτήρας τών σχεδίων του είναι 
ένα κοινό στοιχείο μέ τούς πιό μοντέρνους αύτής τής γραμμής. 'Η τερατολογία 
του ένα εύρύτερο σύμβολο τής ψυχολογίας τοΰ σύγχρονου.

Το έργο τοΰ Μ.Ε. δέν άνήκει άποκλειστικά στήν πειροχή τοΰ FREUD, άλλά 
καί τοΰ YUNG νομίζω καί τής θεωρίας του γιά τό όμαδικό ύποσυνείδητο. Είναι 
φορεύς ένός ολοκλήρου ύποστρώματος τής Ευρωπαϊκής ιστορίας τής τέχνης. Ξα- 
ναφέρει στήν έπιφάνεια μύθους της. Ή τερατολογία τοΰ Μεσαίωνα στήν Ρωμανική 
τέχνη πού ποτέ δέν χάθηκε άπό τήν Γερμανία, πού άναβίωσε στό έργο τοΰ BREU- 
GEL, ένός BOSCH, ένός GOYA, πού άναφαίνονταν όπότε ή άνθρωπότητα ζοΰσε τήν 
φρίκη καί τήν άγωνίος γιά νά τήν έκφράση καί νά λυτρώση συγχρόνως, είναι σί
γουρα ή γραμμή πού φέρνει στόν έξπρεσσιονισμό τοΰ 20οΰ μας αιώνα καί περνάει 
στόν ύπερρεαλισμό άπό τόν Μ.Ε. κυρίως. Είναι χαρακτηριστικό νά προσέξωμε 
στήν θεματολογία του δλα αύτά τά άνθρώπινα όντα μέ τά κεφάλια τών ζώων καί 
τών πουλιών, νά δοΰμε τήν ένδοστρέφεια του τήν κοινή στούς Βόρειους καί στό 
είδος τοΰ ρωμαντισμοΰ τους. Στό φιλμ πού θά παρακολουθήσωμε θά έλεγα δτι 
άποτελεί μία συμβολική εικόνα, τό τεράστιο άτελιέ, κέντρον τοΰ άδειου χώρου ό 
Μ.Ε., κέντρον τής δουλειάς του ένα μικρό κομματάκι ύλης πού τόν έχει συγκεν
τρώσει. "Ολο πιό μέσα καί πιό μέσα. Τό ίδιο συμβαίνει στήν ζωγραφική του. 
Η έκταση τών μορφών στόν χώρο έχει συνήθως τό σχήμα τής αιχμής πού είναι 
καί σάν τρόπος γραφής γοτθικός, δχι τήν πλατειά χειρονομία καί τό άπλωμά της. 
’Αποτελεί μάλλον εισχώρηση παρά άνάπτυξη. ‘Η άνάπτυξη γίνεται πρός τά μέσα, 
μέ τόν πολλαπλασιασμό των λεπτομερειών κάτω άπό τήν έπιφάνεια, σέ μιάν συνεχή 
συμπλοκή πού είναι ή ίδια εικόνα τής έλξης τοΰ ένδογενώς μεταφυσικού, τοΰ μυστη- 
ριακοΰ. Τό δτι ή Εύρωπαϊκή τέχνη βρήκε τήν έκφρασή της σ’ αύτόν τόν δρόμο 
δποτε οί συνθήκες τής ιστορίας ήταν τέτοιες πού άνάγκαζαν τόν άνθρωπον νά λυ- 
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τρωθή μέ τήν τερατολογία, άπό τά τερατικά τά απάνθρωπα καί άφύσικα πού γέ
μιζαν τόν κόσμο του, καταγγέλοντάς τα συγχρόνως, είναι ένα σημείο πού πρέπει 
νά σταθούμε άν θέλωμε νά δούμε σωστότερα καί τήν σημασία τής έπανόδου τού 
ύπερρεαλισμοΰ μέ τήν διείσδυση του στις πιό διάφορες έκφράσεις καί ώς μιά πρό
ταση τρόπου ζωής, σάν χαρακτηριστικού φαινομένου τής έποχής μας.

ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΛΟ

II. ΔΡΟΤΣΙΩΤΗ

ΗΡΟΣΤΡΑΤΟΣ 
(356 π.Χ.)

Μιά πλάκα μέ επιγραφή 'Ελληνική : 
«Έδώ τής ’Έφεσος ό ξακουστός ναός 
πού έκαψεν ό Ήρόστρατος 
πραξις Ιερόσυλη φρικτή».

'Όμως κάνεις δέ γροίκισε τό μέγα μυστικό 
μπορούσε τέτοιος λόγος να ακουστεί 
μπορούσε τέτοιος λόγος νά ειπωθεί 
άπ’ τόν άπελπισμένον εραστή 
γιά τήν Μεγάλη 'Ιέρεια Νεβαθή;
Κανείς ποτέ δέν έμαθε τό μέγα μυστικό.

— Ξεχάστηκεν ή 'Ιέρεια σέ θάμα ερωτικό 
και γίνηκεν τό ανήκουστο κακό. —

Μπορούσε τέτοιος λόγος νά ειπωθεί 
για τή μεγάλη 'Ιέρεια Νεβαθή 
άπ’ τόν άπελπισμένον έραστή 
και ας είχε αυτός πολύ βασανιστεί 
καί ας είχε άύτός πολύ δυσφημηστει.

1957. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ν. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ

Π. ΠΕΡΣΙΑΝΗ

ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Κάθε φορά πού μάς αγκαλιάζει ή γλυκεία γιορτιάτικη ατμόσφαιρα τών Χριστουγέννων, 
δλοι μας θυμούμαστε τόν Παπαδιαμάντη. Ό νους μας τρέχει αθέλητα στούς ήρωές του, 
τούς ευσεβείς παπάδες, τίς απλοϊκές γυναικούλες καί τούς καλοκάγαθους βοσκούς καί ψαράδες 
τής Σκιάθου πού ανεβαίνουν στό βουνό γιά νά γιορτάσουν τά Χριστούγεννα στή Παναγία 
τή Γλυκοφιλοϋσα ή διασχίζουν ιτό φουρτουνιασμένο πέλαγο μέ μιά παλιά ψαρόβαρκα γιά νά 
μεταβοΰν στό Κάστρο καί νά λειτουργηθούν στό ερημικό ξωκλήσι τοΰ Χριστού στό Κάστρο 
ή άντιπαλαίβουν μέ τά άγρια κύματα γιά νά βρεθούν μιά ώρα άρχήτερα στό νησί ιτους καί 
νά ιιπορέσουν νά γιορτάσουν τά Χριστούγεννα μέ τούς δικούς τους.

Τά διηγήματα τού Παπαδιαμάντη «ή Παναγία ή Γλυκοφιλοϋσα», «Στό 
Χριστό στό Κάστρ ο», ή «'Τ π η ρ έ τ ρ α», ή «Σταχομαζώχτρ α», τό 
«Χριστόψωμο», τής «Κ ο κ ώ τ α ς τ ό σπίτι», τά «Χριστούγεννα 
τοΰ Τεμπέλ η», «δ ’ Α μ ε ρ ι κ ά ν ο ς» είναι πλέον κλασσικά καί ανεπανάληπτα έργα. 
Έκτοτε δέν γράφτηκαν καλύτερα ή μάλλον δέν γράφτηκαν ανάλογα έργα σχεδόν καθόλου, 
πράγμα πού είναι έπίσης μιά απόδειξη τής θαυμαστής τελειότητας τών διηγημάτων αυτών 
τοΰ Παπαδιαμάντη. Ο'ι χαρούμενοι γιορταστικοί πίνακες πού έστησεν δ Παπαδιαμάντης μέ 
φόντο τά χριστουγεννιάτικα έθιμα, τά ειδυλλιακά τοπία πού συνθέτονται άπό παιδιά πού γυ
ρίζουν γιά νά ψάλουν τά κάλαντα καί άπό φτωχικές οικογένειες ψαράδων καί βοσκών πού 
ντύνονται τά γιορτινά τους γιά νά μεταβοΰν στήν εκκλησιά, καί χρωματίζονται άπό τή γλυ- 
κειά ζεστασιά τής εκκλησίας καί ιτίς κατανυχτικές ψαλμωδίες τών αγίων ήμερών έξαντλοΰν 
κατά τρόπο απαράβλητο καί ανεπανάληπτο τό θέμα. Ή σύγκριση θά ήταν συντριπτική για 
δσους θά δοκίμαζαν νά καταπιαστούν μ’ αύτό τό θέμα στά διηγήματά τους. Γιαυτό τό άπό- 
φυγαν. Μερικοί πού δοκίμασαν έγραψαν διηγήματα στό ΰφος τού Παπαδιαμάντη καί τόνισαν 
μέ τόν τρόπο αύτό άκόμα περισσότερο τή μοναδικάτητά του.

’Ακόμα καί σήμερα ο'ι υπεύθυνοι τών έφημερίδων νοιώθουν πώς δέν πρέπει νά λείπη άπό 
τήν πανηγυρική χριστουγενιάτικη έκδοσή τους τό χριστουγενιάτικο διήγημα τοΰ Παπαδιαμάν- 
τη. ’Έτσι δ Παπαδιαμάντης εξακολουθεί νά παρέχη καί μετά τό θάνατό του τή μεγάλη 
προσφορά του γιά τήν αύξηση τής δημόσιας ευσέβειας, καί μάλιστα έντελώς δωρεάν. ’Αλλά 
κι δταν ζοΰσε, ή προσφορά του δέν απείχε πολύ άπό τού νά είναι δωρεά. "Οπως άναφέρει 
χαρακτηριστικά δ Σπύρος Μελάς, «ή προσφορά του ήτανε καθαρά χριστιανική. Χάρισμα 
πήρατε, χάρισμα δόστε.» Κάθε φορά πού οί υπεύθυνοι τών αθηναϊκών έφημερίδων ανέβαι
ναν στή γειτονιά του γιά νά τοΰ ζητήσουν διηγήματα γιά τήν πανηγυρική χριστουγεννιάτικη έκ
δοσή τους, δ Παπαδιαμάντης ζητοΰσε έλάχιστα γιά άμοιβή, γιατί τό θεωροΰσε σάν ένα είδος 
προσφοράς του, ένα είδος δωρεάς του πρός τό λαό, πρός τούς απλούς καί καλοκάγαθους άν
θρώπους. ’Ένοιωθε πώς είχε ήθική υποχρέωση νά συνεισφέρη άπό τήν πίστη καί τή μεγάλη 
εύλάβειά του καί νά τούς μεταδώση τήν άδολη χαρά καί ευτυχία πού πλημμύριζε τήν ψυχή 
του τίς άγιες αυτές μέρες.

’Εκείνο πού κάνει τά διηγήματά του νά διαβάζωνται καί νά άγαπούνται άκόμα καί σήμε
ρα, έστω κι άν οί ήρωές του φαίνονται ξένοι πρός τήν πεζή, τή βιαστική καί περίπλοκη έπο- 
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χή μας, είναι ή δμορφη κι ή ε’ιδυλλιακή Ατμόσφαιρα μέσα στήν δποία κινεί τούς ήρωές του 
κι ή γλυκεία νοσταλγία από τήν δποία αυτά είναι διαποτισμένα. Τήν ίδια νοσταλγία πού έ
νοιωθε δ διηγηματογράφος γιά τις απλές χαρές καί άδολες συγκινήσεις τών παιδικών του 
χρόνων νοιώθουν σήμερα πολλοί άνθρωποι. Ή κούραση κι ή τύρβη τής ζωής μάς κάνουν 'ά 
νοιώθουμε μια ακατανίκητη επιθυμία γιά φυγή, γιά έπιστροφή στήν όμορφη παλιά έποχή, γιά 
έπιστροφή στις ρίζες.

Ό Παπάδιαμάντης έχει φωτίσει τά πρόσωπά του καί τά τοπία του μέ τό φώς καί τήν 
αγνότητα τής αγίας ψυχής του καί τά έχει ντύσει μέ τό ποιητικό φόρεμα ιτής μυστικοπαθής 
νοσταλγίας του.

"Ολα τά διηγήματά του πλημμυρίζουν άπό ποίηση, τήν ποίηση τής φυσικής δμορφιάς, 
Γίήν ποίηση τής ψυχικής δμορφιάς καί τήν ποίηση τής λατρευτικής δμορφιάς. Κάθε του διή
γημα είναι μιά σειρά άπό τοπία, τοπία φυσικά, τοπία «ψυχικά» καί τοπία «λατρευτικά».

ΟΙ περιγραφές τής φύσης δέν λείπουν σχεδόν άπό κανένα του διήγημα. Ή θάλασσα 
κι οί άκρογιαλιές, ή στεριά κι δ ουρανός είναι πάντοτε ό'μορφα, είτε «άγριαίνει ιτό πέλαγος, 
ώρύεται ή καταιγίς καί ρήγνυται τό κΰμα εις τούς σκληρούς αιχμηρούς βράχους» (Παναγία 
ή Γλυκοφιλοΰσα) είτε τό κΰμα πλαταγίζει καί θορυβεί ώς «χωριστή ορχήστρα έν τή γενική 
όρμονίφ τής σεληνοφεγγοϋς θαλάσσης» (Ή Νοσταλγός). Ή άπόκτηση ένός φτωχικού σπι
τιού στή κορφή τοΰ βουνού μέ ένα μεγάλο τζάμι, άπό δπου θά μπορούσε νά άτενίζη τή θάλασ
σα καί νά άπολαμβάνη ιτήν δμορφιά καί τό μεγαλείο τής φύσης, δταν «ή μόνη φιλοκτημοσύνη 
καί πλεονεξία» του (Παναγία ή Γλυκοφιλοΰσα).

Τα «τοπία τής ψυχής» εξ άλλου άναδιπλώνουν μπροστά στόν άναγνώστη τή θαυμαστή 
ομορφιά τής ψυχής τών απλοϊκών νησιωτών, τών προικισμένων μέ υπομονή καί εγκαρτέρηση, 
τών ανθρώπων που ιτους διακρίνει σέ κάθε τους βήμα δ φόβος τοΰ Θεοΰ καί ή άποστροφή 
τοΰ κακοΰ.

Τα «λατρευτικά τοπία» τέλος είναι οί προσφιλέστερες εικόνες τοΰ Παπαδιαμάντη. Ή 
λεπτομερής περιγραφή τής άρχιτεκτονικής καί τοΰ έσωτερικοΰ διάκοσμου τών εκκλησιών, ή 
άποδοση τών χαρακτηριστικών καί τής έκφράσεως τής Παναγίας καί τών άλλων είκονιζομέ- 
νων άγιων κι η άναφορα στους μελωδικούς ύμνους τών διαφόρων λειτουργιών άποτελοΰν τό 
χαρακτηριστικώτερο γνώρισμα τών διηγημάτων του.

'Τπάρχει κάποια σταθερή άλλά μυστική συνάφεια καί επικοινωνία μεταξύ τών τριών αύ- 
ιτών στοιχείων, τής φύσεως, τής ψυχής καί τής λατρείας, ή δποία έκδηλώνεται τις άγιες μέ
ρες τής Χριστιανοσύνης, τά Χριστούγεννα, τά Φώτα, τή Λαμπρή. Τις μέρες αυτές ή φύση 
γιορτάζει καί πανηγυρίζει μαζί μέ τούς χριστιανούς, οί ζωγραφιστοί άγιοι ζωντανεύουν καί 
φαιδρύνονται δταν άκούουν τούς θεσπέσιους κανόνες κι οί πιστοί νοιώθουν έντονα τήν άνάγκη 
τής ήθικής ζωής καί άντιλαμβάνονται πόσο άνάρμοστο καί άπρεπο πράγμα είναι ή κακία. Ή 
μυστική ουσία πού διαπερνά καί ενώνει καί τά τρία στοιχεία είναι ή θρησκευτικότητα. Ή 
φύση μετέχει ατό λατρευτικό πανηγύρι, στή θρησκευτική πανδαισία. Τά άνθρώπινα τοπία στή
νονται καλύτερα, γιατί άποκτοΰν ζωηρότερα χρώματα τις ημέρες τών γιορτών. Ή δμορφιά 
τής φύσης τέλος φέρνει στά χείλη μας τά δοξαστικά τοΰ θείου μεγαλείου. «Ώς έμεγαλύνθη 
τά έργα σου, Κύριε, πάντα έν σοφίφ έποίησας». "Αλλωστε οί μέρες αυτές έχουν σάν κύριο 
σκοπό νά ύμνηθή δ δημιουργός γιά τά θαυμαστά δημιουργήματά του.

Ή ενατένιση τής φύσης μέσα άπό τό πρίσμα ιτής θρησκευτικότητας φαίνεται έντονα στό 
ποίημα τοΰ Παπαδιαμάντη «Στήν Παναγίιτσα στό Πυργί». Στό ποίημα αύτό, 
μαζί μέ τόν ’Ιωακείμ καί τήν "Αννα πού χαίρονται γιά τό παιδί πού άπόκτησαν, χαίρεται κι ή 
έρημη άκρογιαλιά κι οί βράχοι καί τ’ άγριο δέντρο. Ή φύση δλη άναγαλλιάζει γιατί νοιώ
θει μυστικά τή σημασία ιτοΰ γεγονότος:

Χαίρετ’ δ ’Ιωακείμ κι ή "Αννα, 
πού γέννησαν χαριτωμένη κόρη 
στήν Παναγίτσα στό Πυργί! 
Χαίρετ’ δλ’ ή έρημη άκρογιαλιά 
κι δ βράχος κι δ γκρεμός άντίκρυ τοΰ πελάγους 
πού τόν χτυπούν άγρια τά κύματα, 
χαίρεται άπ’ ιτήν έκκλησίτσα, 
πού μοσχοβολά πάνω στή ράχη.

Χαίρεται τ’ άγριο δέντρο, πού γέρνει
τό μισό άπάνω στόν βράχο, τό μισό στόν γκρεμό· 
χαίρετ’ δ βοσκός, πού φυσά τόν αυλό του, 
χαίρετ’ ή γίδα του, πού τρέχει στά βράχια 
χαίρετ’ τό ερίφιο, πού πηδά χαρμόσυνα.

Κι ή πλάση δλη Αναγαλλιάζει 
καί τό φθινόπωρο ξανανοιώνει ή γής, 
σά σεμνή κόρη, πού περίμενε χρόνια 
τόν Αρραβωνιαστικό της Απ’ τά ξένα 
καί τέλος τόν Απόλαψε πριν είναι πολύ αργά· 
καί σάν τή στείρα γραία πού γέννησε θεόπαιδο 
κι εύφράνθη στά γεράματά της».

Στό διήγημά του «Παιδική Πασχαλιά» ή άνοιξη προσφέρει τά έκλεχτότερά 
της Αρώματα σάν θυμίαμα στόν παθόντα καί ταφέντα Χριστό κι δ φλοίσβος τής θάλασσας 
είναι σάν νά έπαναλαμβάνη ένα άπό ιτούς γλυκούς θρηνητικούς ύμνους τής αυγής τοΰ Μεγά
λου Σαββάτου. «Θάλασσα, γή, ουρανός συγχωνευμένα, επιφάνεια καί βάθος συγχωνευμένα», 
δπως θά έλεγεν δ Σολωμός, καί έπιπλέον ενωμένα μέ τό βαθύτερο θρησκευτικό νόημα τής 
’Ορθοδοξίας.

«Τό Μέγα Σάββατον δέ, μικρόν μετά τά μεσάνυκτα, ή μήτηρ έξύπνησε τόν Εύαγγελινόν 
καί τήν Μόρφω, κι ενώ έσήμαιναν διά μακρών οί κώδωνες, έπήγαν είς τήν εκκλησίαν, δπου 
έψάλη ιτό «ώ γλυκύ μοι έαρ» καί άλλα ακόμη παθητικά άσματα. ΕΙτα οί πιστοί δλοι μέ άναμ- 
μένας λαμπάδας έξήλθον εις τό ύπαιθρον, ύπό τό άμαυρωθέν φέγγος τής φθινούσης σελήνης, 
ένώ ή αύγή έλαμπεν ήδη ροδίνη καί ξανθή, προπέμποντες τόν Επιτάφιον άγλαόφωτον μέ 
σειράς λαμπάδων. Καί ή αύρα πραεΐα έκίνει ήρέμα τούς πυρσούς, χωρίς νά τούς σβύνη, καί 
ή άνοιξις έπεμπε τά έκλεκτότερα άρώματά της είς τόν Παθόντα καί Ταφέντα, ώς νά συνέψαλ
λε καί αύτή «ώ γλυκύ μοι έαρ, γλυκύτατόν μοι τέκνον!» καί ή θάλασσα φλοισβίζουσα καί 
μορμύρουσα παρά τόν αίγιαλόν έπανελάμβανε «οϊμοι! γλυκύτατε ’Ιησού!» Τά δέ παιδία, προ- 
πορευόμενα ιτής πομπής, μεγαλοφώνως έκραζον: Κύριε έλέησον! Κύριε έλέησον! 'Ο Ευαγ- 
γελινός έψέλλιζε μετά τών άλλων: Κύιε έησον! Κύιε έησον!»

Ή έξωτερική δμορφιά τής εκκλησίας ενέχει πολύ μεγάλη σημασία γιά τήν άναζωπύρωση 
τής χριστιανικής πίστης. Αύτή καί μόνη είναι άρκετή γιά νά προσελκύση τόν προσκυνητή 
καί νά τού έμπνεύση τήν έπιθυμία νά μπή μέσα, νά άνάψη ένα κερί καί νά προσευχηθή. Πε
ρισσότερο έλκυστική ήταν ή έκκλησιά δταν δ στολισμός της ήταν Απλός κι άπέριττος, όπως 
ήταν δ εξωτερικός διάκοσμος τής Παναγίας τής Γλυκοφιλούσας :

«Καί δ διπλούς ούτος στολισμός παρείχε μεγάλην χάριν, μεμειγμένην μέ άρρητον τρυφε
ρόν θέλγητρον είς τό μικρόν βραχοφυτευμένον παρεκκλήσιον, έμπνέων είς τόν έ- 
πισκέπτην μεγάλην επιθυμίαν νά διασκελίση τό κατώ- 
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φ λ ι ο ν, νά ε I σ έ λ θ ή εις τόν πενιχρόν ναΐσκον, νά ά ν ά ψ η 
κ η ρ ί ο ν, νά κάμη τόν σταυρόν του καί ν’ άσπασθή εύλαβώς τήν εικόνα τής Παναγίας τής 
Γλυκοφιλούσης, τής ζωγραφισμένης παρειάν μέ παρειάν μέ τό πρόσωπον τοΰ ΰπερθέου Βρέ
φους της.

«Καί πάλι κίνησα νά ’ρθώ, Χριστέ μου, στήν αυλή σου, / νά σκύψω στά κατώφλια σου 
τά τρισαγαπημένα, / όπου μέ πόθο αχόρταγο τό λαχταρεΐ ή ψυχή μου», / καί, αν δέν ήτο 
άλλως πολυάσχολος άπό τήν βιοτικήν τύρβην..., νά σταθή ν’ άκούση τάς Μεγάλας 'Ώρας καί 
τόν Εσπερινόν τής παραμονής τών Χριστουγέννων, ψαλλόμενα άπό τόν μπάρμπ’ ’Αναγνώστην 
τόν Παρθένην.

Ή σάρκα μου άναγάλλιασε σιμά σου κι’ ή καρδιά μου. / Τό χελιδόνι βρήκε φωλιά καί τό 
τρυγόνι σκέπη / νά βάλλουν τά πουλάκια τους, τά δόλια, νά πλαγιάσουν, / στόν ιερό σου 
τό βωμό, αθάνατε Χριστέ μου».

Μεγαλύτερη άκόμα έλξη άσκεΐ δ εσωτερικός διάκοσμος, ή έκφραστική μορφή τών 'Αγίων 
καί Ιδιαίτερα ή γλυκεία μορφή τής Παναγίας πού χύνει βάλσαμο παρηγοριάς σ’ δλους τούς 
πονεμένούς καί δυστυχισμένους.

Ή κάθε εικόνα τής Παναγίας είναι διαφορετικά ζωγραφισμένη κι έχει ξεχωριστό όνομα. 
Οί Παναγίες τοΰ Παπαδιαμάντη είναι ή Παναγία ή Κατευοδώτρα, ή Παναγία ή Κουνίστρα, 
ή Παναγία ή Μεγαλομάτα, ή Παναγία ή Γλυκοφιλοΰσα, ή Παναγία ή Προπυλή, ή Παναγία ή 
Λιμνιά κι ή Παναγία ή Σαλονικιά. Πολύ όμορφα ζωγραφισμένη μέ έντονα δοσμένη τήν 
πραότητα καί γλυκύτητα τής μορφής ήταν ή Παναγία ή Γλυκοφιλοΰσα.

«Καί ό ευσεβής προσκυνητής θά εΰρισκε μεγάλην γλύκαν καί παρηγοριάν άπό τις πίκρες 
τοΰ κόσμου εις τό νά θεωρή μόνον τήν πενιχράν κανδήλαν καίουσαν έμπρός ε’ις τήν ώραίαν 
εικόνα.

Ή ώραία μικρά ε’ικών, μέ τό ώχρόν πρόσωπον τής Παναγίας ένούμενον κατά παρειάν 
μέ τό λευκόν καί ένθεον πρόσωπον τοΰ λατρευτού βρέφους της, είχεν άφατον γλυκύτητα καί 
ήτο καλλίστη έκφρασις τής μητρικής στοργής, τής γεννωμένης ώς εκ πίκρας ρίζης γλυκέος 
καρπού, ευθύς μέ τάς ώδίνας τοΰ ποκετοΰ, καί συναυξανομένης μέ τής άνατροφής τούς κό
πους καί ιτάς μέριμνας.

Καί ό φιλακόλουθος πιστός δέν θά ύστέρει τής αμοιβής διά τήν ευσεβή προσέλευσιν: 
«Κάλλιο μιά μέρα στή δική σ’ αυλή, παρά χιλιάδες· ! στόν ίσκιο ας είμαι τοΰ ναοΰ σάν παρα- 
πεταμένος / καλύτερα, παρά νά ζώ σ’ αμαρτωλών λημέρια.»

Άλλ’ έκεΐνο πού πραγματικά μαγεύει τόν Παπαδιαμάντη καί τούς ήρωές του είναι ή 
άφατη γλυκύτητα τών έκκλησιαστικών ύμνων. Ή γλυκύτητα κι ή μεγαλοπρέπειά τους είναι 
τόσον μεγάλες ώστε μερικές φορές οί προσκυνητές μπαίνοντας στήν έκκλησία ξεχνούν καί τήν 
οικογένεια καί τις άλλες υποχρεώσεις τους. Αύτό έπαθε κι δ ’Α γ άλλο ς στό διήγημα 
«Έ λαφροήσκιωτοι», διότι «τό τρυφερόν καί σεμνόν τής ψαλμωδίας μεγάλως τόν 
έτερπεν».

Άκόμα καί άλλόδοξοι νοιώθουν άκατανίκητη έλξη γιά τις ψαλμωδίες τής ’Ορθόδοξης 
’Εκκλησίας. 'Ο καθολικός μ π α ρ π α-Π ί π η ς, κατεβαίνει κάθε χρόνο πεζός άπό τήν Α
θήνα στόν Πειραιά γιά νά άκούση τό «Χριστός Άνέστη» στήν έκκλησία τοΰ Αγίου Σπυρί
δωνα καί «νά εύφρανθή ή ψυχή του» (Πάσχα Ρωμέϊκο).

Οί ευφρόσυνες μελωδίες μαζί μέ ιτόν εσωτερικό διάκοσμο τής έκκλησιάς άποτελούν μιά 
λαμπρή καί ευεργετική γιά τις ψυχές τών πιστών σύνθεση. Στά μάτια τών καταμαγεμένων 
άπό τό γλυκό μέλος πιστών όλος δ ναός λάμπει, οί εικόνες φαιδρύνονται καί οί ζωγραφιστοί 
άγιοι καί οί άγγελοι ενώνονται μέ τό έκκλησίασμα.

«Άλλ’ δτε δ ίερεύς έξελθών έψαλε τό «Δεύτε ίδωμεν πιστοί πού έγεννήθη δ Χριστός», 
τότε αί μορφαί τών Αγίων έφάνησαν ώς νά έφαιδρύνθησαν είς τούς τοίχους. «Άκολουθή- 
σωμεν λοιπόν ένθα δδεύει δ άστήρ» καί δ κύρ Άλεξανδρής ένθουσιών έλαβε τήν υψηλήν κα- 

2άμη καί έσεισε τόν πολυέλαιον μέ τάς λαμπάδας δλας άνημμένας. «’Άγγελοι ύμνούσιν άκα- 
ταπαύστως εκεί», κ’ έσείσθη δ ναός όλος άπό τήν βροντώδη φωνήν τοΰ παπά Φραγκούλη μετά 
πάθους ψάλλοντος: «Δόξα έν ύψίστοις λέγοντες, τφ σήμερον εν σπηλαίφ τεχθέντι» καί οί 
άγγελοι οί ζωγραφιστοί, οί περικυκλοΰντες τόν Παντοκράτορα άνω ε’ις τόν θόλον, έτειναν τό 
οΰς, άναγνωρίσαντες οίκεϊον αύτοϊς τόν ύμνον. Καί είτα δ ίερεύς έπήρε καιρόν καί ήρχισε 
νά προσφέρη τφ Θεφ θυσίαν αίνέσεως». (Στό Χριστό στό Κάστρο).

Τά «τοπία τής ψυχής» είναι κι αυτά, δπως τά φυσικά καί τά «λατρευτικά» τοπία πού εί
δαμε μέχρι τώρα, ποτισμένα άπό τήν ίδια ποιητική ομορφιά καί δείχνουν μιάν άλλη διά
σταση τής θρησκευτικότητας τοΰ Παπαδιαμάντη, τήν ήθική φύση τών ήρώων του. Οί ήρωές 
του έχουν ελαττώματα, άλλά δέν είναι κακοί καί έγκληματικοί. Ζοΰν μέσα στή φτώχεια καί 
τή δυστυχία άλλά ή ψυχή τους φωτίζεται άπό τή γλυκειά άκτίνα τής πίστης. Μέσα τους 
νοιώθουν πάντοτε έντονα ιτή χριστιανική έλπίδα καί εγκαρτέρηση.

«Ή θειά Άρετώ ήτο καλή χριστιανή καί δέν είχε κάμει κακό ε’ις καμμίαν γειτόνισσαν, 
καί δμως ύπέφερε πολλάς δυστυχίας είς τήν ζωήν της. Ό χάρος τήν είχε κατατρέξει, καί, 
άν δέν είχε καί τά δύο έγγόνια ιτης, θά ήταν έρημη είς τόν κόσμον. Καί δμως είς δλα έλε
γε: «Δόξα σοι δ Θεός» (Παναγία ή Γλυκοφιλοΰσα).

Ή Σταχομαζώχτρα επίσης υπόσχεται στά δύο έγγονάκια της φαγητό «ψευδομένη άλλ’ 
έλπίζουσα νά έπαληθεύση, δτι αύριον ό Χριστός θά φέρη ξύλα καί ψωμί καί μίαν χύτραν κο- 
χλάζουσαν έπί τοΰ πυρός».

Δέν διαμαρτύρονται ούτε άγανακτοΰν έναντίον τοΰ Θεού. Τά δέχονται δλα μέ τή φρά
ση: «’Έτσι θέλει δ Θεός, καί δέν είμποροΰμεν έμεϊς νά πάμε κόντρα» (Ή Σταχομαζώχτρα).

Τις μεγάλες μέρες τής ’Ορθοδοξίας φαίνεται πόσο άπόβλητη καί άφύσικη είναι ή κακία. 
Οί Χριστιανοί κάνουν τότε μιά άναδρομή στή ζωή τους, βλέπουν πόσο άπομακρύνθηκαν άπό 
τό θεό καίσυνειδητοποιοΰν τήν άνάγκη νά ζήσουν σύμφωνα μέ τό θείο νόμο. «'Ο άγιος νόμος 
τοΰ Χριστού κατεπατεΐτο, άπεδίδετο πάντοτε κακόν άντί κακού, πολλάκις κακόν άντί άγαθού, 
ουδέποτε άγαθόν άντί κακού.» (Έλαφροήσκιωτοι).

Πόσο άφύσικη είναι ή κακία καταφαίνεται καί άπό ιτήν άγανάκτηση καί τήν άντίδραση 
τής ίδιας τής φύσης: «'Ο ξανθός στάχυς τής γής έκυπτε προώρως τήν μαραινομένην κεφα
λήν πρός τήν μητέρα του, ζητών νά έπιστρέψη ταχέως είς ιτά στέρνα αυτής, μή θέλων νά 
θρέψη κοιλίας άσεβών άνθρώπων» (Έλαφροήσκιωτοι).

Ή θρησκευτικότητα τοΰ Παπαδιαμάντη ένώνει καί τά τρία στοιχεία πού συνθέτουν τούς 
ηίνακές του, φύση, ψυχή, λατρεία. Ένώ δμως τό δεύτερο καί τό τρίτο δίνονται καθαρά 
χριστιανικά, στά τοπία τής φύσης διακρίνουμε καί στοιχεία είδωλολατρικά. Ή παλιά παγα- 
νιστική λατρεία ιτής φύσης έχει τήν άπήχησή της στή ψυχή τού Παπαδιαμάντη. Στό διήγη
μά του «Στήν Άγιά Άναστασιά», δπου διηγείται τόν υπαίθριο εορτασμό τής ’Ανάστασης 
τοΰ Κυρίου, οί πιστοί φαντάζονται διτι διακρίνουν μέσα στό σκοτάδι τής άνοιξιάτικης νύχτας 
τελώνιά, Δρυάδες καί Όρεστιάδες πού έλλοχεύουν πίσω άπό τις πανύψηλες βαλανιδιές.

«Καί άφοΰ ήναψαν τάς λαμπάδας όλοι, άναγνούς τό Εύαγγέλιον, καί δοξάσας τήν Αγίαν 
Τριάδα, ήρχισε μεγάλη καί βροντώδει τή φωνή νά ψάλλη τό Χριστός Άνέστη, άντιψάλλοντος 
καί τοΰ υίοΰ του, παιδιού δωδεκαετοΰς, δστις τόν είχε συνοδεύσει ώς συλλειτουργός είς τήν 
έκδρομήν. Ώραία δέ καί γλυκεία ήτο ή σκηνή έντός τού έρειπίου έκείνου, τού μεγαλομαρ- 
μαρου καί έπιβλητικοΰ είς τήν δψιν, άγλαϊζομένου άπό τό τρέμον ύπό τήν πνοήν τής αύρας 
τής νυκτερινής φώς πεντήκοντα λαμπάδων, σκηνή φωτεινή καί σκιερά, διαυγής καί μυστη
ριώδης, έν μέσφ γιγαντιαίων δρυών, ύψουσών ύπερηφάνους τούς είς διαδήματα κορυφουμέ- 
νους κραταιούς κλώνους, μέ τά φρίσσοντα φύλλα μαρμαίροντα ώς χρυσάς φολίδας, ύπό τήν 
λαμπηδόνα τών πυρσών, μέ σκιάς καί σκοτεινά κενά έν μέσφ τών κλάδων, δπου έφαντάζετό 
τις έλλοχεύοντα άόρατα πνεύματα, ύπάρξαντα πάλαι ποτέ. Δρυάδες εύσωμοι καί Όρεστιά- 
δες ραδιναί, έλευθέρως άνάσσουσαι άνά τούς πυκνούς δρυμώνας, καί σήμερον μεταμορφωθεϊ- 
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σαι εις νυκτερινά τελώνια, καί μή τολμώσαι να προβάλωσιν εις τό φώς τών αναστάσιμων 
λαμπάδων, άναθαρρήσασαι πρός καιρόν έκ τής φυγαδεύσεως τοΰ χριστιανικού θεού άπό τοΰ 
καλλιμαρμάρου Ιδρύματος καί τώρα μετά θάμβους βλέπουσαι τήν άναζωπύρωσιν τών πασχα
λιών πυρσών, καί όσφραινόμεναι τήν οσμήν ιτοΰ χριστιανικού μοσχολιβάνου είς τά βάθη τού 
δρυμώνος.»

Ό Παπαδιαμάντης είναι ό πεζογράφος Θεόκριτος τής νεώτερης Ελλάδας. ’Άν ζοΰσε 
στήν αρχαία Ελλάδα, θά έγραφε ποιητικά ειδύλλια. Επειδή έζησε στή νεώτερη έποχή κι 
έφερε μέσα του τή θρησκευτικότητα τής βυζαντινής παραδόσεως καί τή μυστικοπάθεια τής 
βυζαντινής ύμνογραφίας έγραψε τά γνωστά διηγήματα μέ τή ποιητική ύφή καί τή μυστικο
παθή διάθεση. Μέσα του δμως ζούσε δχι μόνο ή βυζαντινή άλλά καί ή παλαιότερη ελληνική 
παράδοση. ’Έτσι εξηγούνται τά παγανιστικά φυσιολατρικά στοιχεία τών διηγημάτων του. 
'Όπως πολύ σωστά έγραψε κάποιος μελετητής του, «ή δημιουργία τοΰ Παπαδιαμάντη έχει ώς 
κέντρο τόν εαυτό του, τόν χριστιανοείδωλολάτρη, καί ακτίνα τή θρησκευτικότητά του.»

Ή θρησκευτικότητα τοΰ Παπαδιαμάντη εξηγείται άπό διαφόρους λόγους. ΤΗταν πρώτα 
πρώτα παιδί ιερέα καί πέρασε πολλές ώρες τής παιδικής του ήλικίας βοηθώντας τόν πατέρα 
του στά λειτουργικά του καθήκοντα. Οί εμπειρίες αυτές, Ιδιαίτερα οί μεγαλοπρεπείς και 
λαμπρές τελετές κατά τις μεγάλες γιορτές τής Χριστιανοσύνης καί ή κατάνυξη ιτών ολονυ
χτιών έμειναν άνεξίτηλες στή μνήμη του.

Άλλά καί δυό άλλα στοιχεία μποροΰν νά εξηγήσουν τή μεγάλη θρησκευτικότητά του, τό 
ένδιαφέρον του γιά έξη συγγενείς του μοναχούς στό Μοναστήρι τής Παναγίας τής Κουνί- 
στρας — γιά τό μοναστήρι αύτό έγραψε ένα ώραιότατο ποίημα — καί οί άναμνησεις ιτου από 
τήν έξάμηνη παραμονή του (1872—3) στό 'Άγιον ’Όρος. Τό ήσυχο καί γεμάτο περισυλλο
γή καί κατάνυξη περιβάλλον άλλά καί ή βυζαντινή μεγαλοπρέπεια τών εκκλησιαστικών τελε
τών τοΰ Αγίου Όρους τοΰ άφησαν πολύ ζωηρές άναμνήσεις. Πολλά έπεισόδια καί εικόνες 
τών διηγημάτων του τά άντλεί άπό τήν άνεξάντλητη αύτή πηγή τών άναμνήσεων τοΰ Αγίου 
Όρους.

Άπό τήν παραμονή του στό “Άγιον Όρος δέν επηρεάστηκε μόνο ιτό έργο του άλλά καί 
ή ίδια ή ζωή του. ’Έτσι έξηγεΐται ίσως ή άπομάκρυνσή του άπό τόν κόσμο, ή προτίμησή 
του γιά τή μοναξιά, ή άγάπη του γιά τά ξωκλήσια και ιδιαίτερα για ιτο μικρό ερημικό εκκλη
σάκι τοΰ 'Αγίου Έλισσαίου στήν Αθήνα, δπου έκανε καί τόν ψάλτη, καί ό πόθος του γιά τά 
υπερκόσμια. Ό ερημίτης, ό νηστευτής, δ μυστικοπαθής Παπαδιαμάντης, δ κοσμοκαλόγερος, 
δπως τόν ώνόμασε ό βιογράφος του Μιχ. Περάνθης, εξηγούνται πιθανώτατα άπό τις επιδρά
σεις τοΰ Αγίου Όρους. Τό διήγημά του «Ό Καλόγερος» άποτελεΐ ίσως άφήγηση προσωπι
κών άναμνήσεων καί έμπειριών.

Γιά τόν Παπαδιαμάντη ή θρησκευτικότητα είναι συναίσθημα φυσικό καί απαραίτητο γιά 
κάθε άνθρωπο, τόσο άπαραίτητο δσο είναι κι ή άναπνοή. Ή φοίτηση στην εκκλησία κατευ
νάζει τά πάθη, ήμερεύει τόν άνθρωπο, τόν έξανθρωπιζει. Γιαυτον τον λογο οι βοσκοί κι οι 
ψαράδες ώργάνωναν λειτουργίες στά ξωκλήσια «δια να λειτουργηθούν και μεταλάβουν, δια 
νά τούς άνθρωπέψη ολίγον» (Έλαφροήσκιωτοι).

'Ο πόθος τών άπλοϊκών αύτών άνθρώπων για λειτουργία είναι τοσο μεγάλος ώστε να 
υπερνικήσουν δλες τις άρνήσεις καί άντιρρησεις τών διάφορων αξιωματουχων τής εκκλησίας 
πού υποστήριζαν πώς τό δόγμα άπαγορευει την ίδρυση παρεκκλησιων. Η εκκλησία ήταν για 
τό φτωχό λαό πηγή ελπίδας καί παρηγοριάς. Και όπως τονίζει στο διηγημα του «Στην 
Άγι’ ’Αναστασία», «τό αίσθημα είναι ανωτερον τής θεωρία ς». Γιαυτο 
δ λαός νίκησε στήν άπαίτησή ιτου νά λειτουργοΰνται τά ξωκλήσια. «Ή ευσεβής τασις τοΰ 
λαού, ζητοΰντος διά τοΰ πολλαπλασιασμού των εξωκκλησιων ανα τα ορη και τας κοιλάδάς 
νά παρηγορηθή διά τήν στέρησιν τόσων το παλαι ιερών και βωμών του, λησμονοΰντος τους 
παλαιούς θεούς ιτου χάριν τών νέων άγιων του, κατίσχυσε τής αυστηροτερας και δογματικω- 

τέρας θεωρίας, καθ’ ήν άπηγορεύοντο είς τούς χριστιανούς οί άγροτικοί ναοί. Ακριβέστεροι 
δέ τινες έρμηνεϊς τοΰ γράμματος, Ιερομόναχοι καί άσκητικοί άνδρες, ήρνοΰντο καί νά λειτουρ- 
γοΰσιν είς έξωκκλήσια. Άλλά τό αίσθημα είναι άνώτερον τής θεωρίας, καί δ λαός, δου- 
λεύων, τυραννούμενος, πενόμενος, άγροδίαιτος, διασπερόμενος κατά κώμας καί χωρία, μή έχων 
πόρους νά κτίση μεγάλας καί λαμπράς έκκλησίας, έκτιζε πολλάς πενιχρός. Ό δέ Σωτήρ, 
συγκαταβατικώτερος τών επισήμων επί γής διερμηνευτών του «μνημονεύων τών έπί γής δια
τριβών», καθώς είπεν δ άγιος Γρηγόριος δ Θεολόγος, ένθυμούμενος τήν πενιχράν προσφοράν 
τής χήρας, έδέχετο καί τοΰ πένητος λαού του τόν ευσεβή φόρον, καθώς έδέχθη εκείνης τά 
δύο λεπτά».

Ό λαός διψά πραγματικά γιά θρησκευτική διδασκαλία, θέλει νά πιή άπό τήν καθαρή 
πηγη τής θείας σοφίας. Επειδή δμως ή έκκλησία δέν άνταποκρίνεται πάντοτε στις άνάγκες 
τοΰ λαοΰ, πολλοί καταφεύγουν σέ ξένες πηγές καί πίνουν τό νερό τής γνώσεως θολό:

«Επειδή τό πολύ τοΰ λαοΰ διψά θρησκευτικής διδασκαλίας, οί δέ αρμόδιοι καί υπεύθυνοι 
ούδεμίαν μέριμναν λαμβάνουσι πρός θεραπείαν τής άνάγκης ταύτης διά τών αγνών καί δρθο- 
δόξων, ούχί διά ξενοπρεπών καί κακοζήλων πηγών, επόμενον ήτο πολλοί ευσεβείς καί καλο
προαίρετοι άνθρωποι νά πλανηθώσι, καλή τή πίστει, άκούοντες τόν χριστιανικόν λόγον, έστω 
καί νοθευμένον, παντοΰ δπου ούτος ηχεί. Διότι δταν αί βρύσεις καί κρήναι θολωθώσιν, οί 
δε υδρονομεϊς άποκρυπτωσι τα διαυγή ναματα, άνθρωποι καί κτήνη, διψώντες μέχρι θανάτου, 
θά προτιμήσουν νά πίωσιν έκ τοΰ θολοΰ ρεύματος, άσθενή εύρίσκοντες έλπίδα σωτηρίας έν 
τουτφ μάλλον η ν’ αποθανωσι τής δίψης. ’Ανθρώπους καί κτήνη σώσεις, Κύριε’ ώς 
έπλήθυνας τό έλεος σου, δ Θεός.» (Έλαφροήσκιωτοι)

Μόνον άνόηιτοι έπιδειξίες καί ματαιόδοξοι τολμούν νά άμφισβητήσουν τήν άξια τοΰ χρι
στιανισμού. ’Αντίθετα εκείνοι πού είναι πραγματικά σοφοί βρίσκουν παντοΰ τό Θεό.

«Ό πόθος τής μωρός έπιδείξεως, ή μανία τοΰ καινά έκάστοτε λέγειν, ή δοκησισοφία, δ 
τύφος καί ή οϊησις άγουσιν είς τάς συγχρόνους άθεϊστικάς θεωρίας, άφ’ ών τουναντίον 
άπάγει ή ειλικρινής καί άκραιφνής φιλοσοφική ζήτησις τής προ τών οφθαλμών ήμών κειμέ- 
νης άληθείας.»

Ειδικά γιά τούς 'Έλληνες δ άθεος φαίνεται σάν νάνος καί γελοίος γραικύλος. «Γραικύ- 
λος τής σήμερον, δστις θέλει νά κόμη δημοσίφ τόν άθεον ή τόν κοσμοπολίτην, δμοιάζει μέ 
νάνον άνορθούμενον έπ’ άκρων δνύχων καί ιτανυόμενον νά φθάση εις ύψος καί νά φανή καί 
αυτός γίγας».

Ή τύχη δλων αύτών τών άθεϊστικών κινήσεων είναι προκαθωρισμένη. Θά έξαφανισθοΰν 
δπως έξαφανίσθηκαν πολλά άλλα άνάλογα κινήματα προηγουμένως. Μόνον δ Χριστιανισμός 
θά παραμείνη:

«Πρό τών σήμερον υλιστών, δαρβινιστών καί θετικιστών υπήρξαν οί άπαισιόδοξοι, οί δρ- 
θολογισταί καί οί κριτικισταί· άλλά παρήλθον πρό αύτών ήσαν οί πανθεϊσταί, άλλά έξέλιπον. 
Παρέρχονται, κρύπτονται έν τή σκιά, άφανίζονται, άφοΰ έπί βραχύ τέρψωσι τούς φιλοκαίνους 
καί τούς φιλαναγνώστας διά περιέργου συναυλίας λέξεων καί γνωμών. Ό χριστιανισμός 
έμεινε καί θά μείνη».

Ο Παπαδιαμαντης επιτίθεται έπίσης καί έναντίον δλων έκείνων πού υποστηρίζουν πώς 
δ Θεός δέν είναι παντοδύναμος ή πώς τά δημιουργήματά του δέν είναι τέλεια. Είναι άρνηση 
καί παραλογισμός άλλά καί ένδειξη κακίας νά υποστηρίζουμε πώς δ Θεός άπέτυχε στό δημι
ουργικόν του έργον.

«Διότι τό πρώτον, έπί ένός έκάστου τών έργων του έρριψεν άλάνθαστον τό βλέμμα,» καί 
είδεν δ θεός δτι καλόν», είτα τελευταϊον, έφ’ δλων δμοΰ τών έργων του’ «καί είδεν δ Θεός 
πάντα δσα έποίησε, καί ήσαν καλά λίαν».

Ευθυς τότε εξήλθε θρασύς δ έχθρός, κι έτόλμησε νά εϊπη δτι δέν είναι καλά ιτά έργα 
τοΰ Θεοΰ.
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Και δέν άκούομεν ακόμη πολλούς, και εις τάς οδούς καί είς τήν αγοράν και είς τα κα
πηλεία, σοβαρευομένους καί σπουδάζοντας, ν’ άποφαίνωνται, δτι δέν είναι καλός ό κόσμος 
τοϋ Θεού, ή δτι «δέν τόν έκαιτάφερε καλά» ό Δημιουργός τόν κόσμον; Πόθεν άντλοϋσι τά 
επιχειρήματα; Ποΰ εύρίσκουσι τήν ύλην διά τόν συλλογισμόν; Άπό ποιας κρίσεις, άπό 
ποιας προτάσεις συνάγουσι τό συμπέρασμα; Τί άλλο είναι ή κρίσις, εί μή σύγκρισις; Μετα
ξύ δύο ή περισσοτέρων παραπλήσιων δντων ή πραγμάτων συγκρίνει τις καί κρίνει ποιον δια
φέρει. Άλλ’ υπάρχει εδώ δρος συγκρίσεως; Εϊδομεν ήδη άλλον κόσμον, μέ τόν όποιον νά 
συγκρίνωμεν ιτόν παρόντα;

Άκατάληπτον είναι, άν έκαμεν δλως άφηρημένας έννοιας δ Δημιουργός ή πόθεν αύται 
έγεννήθησαν. Είναι μόνον βέβαιον δτι έπλασεν ένα ορατόν κόσμον, δπως θά έπλασε, καί ήδύ- 
νατο νά πλάση καί δύναται είς τούς αιώνας νά πλάττη, πολλούς άλλους καί ορατούς καί άο- 
ράτους. Κι έβεβαίωσεν αυτός δτι τό έργον ιτου είναι ώραΐον καί πας λογικός άνθρωπος 
συνομολογεί «’Ιδού καλά λίαν», αυτή ύπήρξεν ή πρώτη μετά τήν κοσμογονίαν άφηρημένη έν
νοια, δπως καί ή πρώτη θετική Ιδέα. ’Έπειτα θρασύνεται δ παραλογισμός καί λέγει: «Δέν 
είναι, δχι, καλός δ κόσμος.»

Αΰτη ύπήρξεν ή δευιτέρα άφηρημένη έννοια καί ή πρώτη άρνητική Ιδέα, καί έντεΰθεν 
έγεννήθη ή κακία — ήτις ούδέν άλλο είναι ή άνοια, άν δέν είναι αύτό τό δηλητήριον τοΰ 
’Όφεως· καί έν κεφαλαίφ, είναι δ άπηλπισμένος άγών τοΰ παραλογισμοΰ δπως άποδείξη δτι 
έχει δίκαιον, καταβάλλων πάσαν προσπάθειαν νά κάμη τόν κόσμον νά φαίνεται — καί νά εί
ναι πράγματι έν τή ηθική τάξει — τέρας άσχημίας.» (Τά δύο κούτσουρα)

Ή θρησκευτικότητα δέν ήταν άναγκαία μόνο γιά τά άτομα. 'Ο Ελληνισμός δλόκληρος 
σάν έθνος δέν μπορούσε νά ζήση χωρίς τή θρησκεία του. 'Όπως πολύ σωστά έγραψεν δ Σπΰ- 
ρος Μελάς, ή ’Ορθοδοξία άποτελεϊ τή «σπονδυλική στήλη τοΰ έθνικοΰ σώματος», καί δ Πα- 
παδιαμάντης ήταν άπό τούς πρώτους πού συνειδητοποίησαν τό γεγονός αύτό καί τό έξέφρασαν 
μέ τό έργο τους.

'Η διαδήλωση τής πίστεως τοΰ Παπαδιαμάντη πρός τήν ’Ορθοδοξία, τήν εθνική θρη
σκεία τοΰ Ελληνισμού, είναι πραγματικά συγκινητική.

«Τό έλληνικόν έθνος, τό δούλον, άλλ’ ούδέν ήττον καί τό έλεύθερον, έχει καί θά έχη διά 
παντός άνάγκην τής θρησκείας του... Τό έπ’ έμοί, έν δσφ ζώ καί άναπνέω καί σωφρονώ, 
δέν θά παύσω πάντοτε, ιδίως δέ κατά τάς πανεκλάμπρους ταύτας ήμέρας, νά ύμνώ μετά λα
τρείας τόν Χριστόν μου, νά περιγράφω μετ’ έρωτος τήν φύσιν καί νά ξωγραφώ μετά στοργής 
τά γνήσια ελληνικά ήθη. «’Εάν έπιλάθωμαί σου, 'Ιερουσαλήμ, έπιλησθείη ή δεξιά μου, κολ- 
ληθείη ή γλώσσα μου τφ λάρυγγί μου, έάν ού μή σου μνησθώ.» (Λαμπριάτικος Ψάλτης)

Ό Θεός τού Παπαδιαμάντη είναι πράος καί γλυκύς, δλο άγάπη γιά τούς άνθρώπους.
«Ό Θεός δέν είναι τιμωρία, είναι άγάπη. Κι άν ευδόκησε νά φανερωθή στούς άνθρώ

πους, τό έκανε δχι έκ πνεύματος βιαίου, δχι μέ σεισμούς καί φωτιά, άλλ’ έν φωνή αύρας λε
πτής. Καί ή φωνή τής λεπτής αύρας είναι ή φωνή τοΰ πράου ’Ιησού, είναι ή φωνή τοΰ 
Ευαγγελίου.» (Μιχ. Περάνθη: Κοσμοκαλόγερος)

Ό Θεός φροντίζει γιά τούς άνθρώπους μέ τό δικό του τρόπο, θέτοντας πάντοτε τό 
γενικό καλό πάνω άπό τό άτομικό καί τό μερικό. Γιαυτό μερικές φορές οί άνθρωποι δέν 
μποροΰν νά καταλάβουν πώς ένεργεί δ Θεός, έπειδή κρίνουν μέ βάση τήν άτομική τους περί
πτωση. Αύτό δ παπα-Φραγκούλης φροντίζει νά τό καταστήση σαφές σ’ δσους άμφιβάλλουν 
γιά τήν ορθότητα τής θείας κρίσης καί ένέργειας:

«’Έ ! Πανάγο, γείτονα, δέν ξέρουμε, βλέπω, τί λέμε... Πού είμαστε ημείς ικανοί νά τά 
καταλάβουμε αύτά!... ’Άλλο τό γενικό καί άλλο τό μερικό καί τό τυπικό, Πανάγο. Ή βαρυ
χειμωνιά γίνεται γιά καλό, καί γιά τήν ευφορίαν τής γής καί γιά τήν ύγείαν άκόμα. Ανάγκη 
ό Χριστός δέν έχει νά πάνε νά τόν λειτουργήσουνε... Μά δπου είναι μιά μερική προαίρεσις 
καλή, κ’ έχει κανείς καί χρέος νά πληρώση, άς είναι καί τόλμη άκόμα, καί δπου πρόκειται νά 

βοηθήση κανείς άνθρώπους, καθώς έδώ, έκεΐ δ Θεός έρχεται βοηθός, καί έναντίον τοΰ καιρού, 
καί μέ χίλια έμπόδια... Έκεΐ δ Θεός συντρέχει καί μέ ευκολίας πολλάς καί θαύμα άκόμη, τί 
νομίζεις Πανάγο...;» (Σιτό Χριστό στό Κάστρο)

Γενικά ή θρησκευτικότητα τοΰ Παπαδιαμάντη έχει λαϊκό χαρακτήρα. Τόν ένδιαφέρει πε
ρισσότερο ή εξωτερική όψη τής λατρείας, τό καθαρά λειτουργικό στοιχείο παρά τό δογματικό, 
είναι ιτελετόφιλος καί φιλακόλουθος, δπως τόν χαρακτηρίζει ό Φώτος Πολίτης. 01 εύτυχέ- 
στερές του στιγμές στήν ’Αθήνα είναι οί ώρες πού περνά στό παρεκκλήσι τοΰ Αγίου Έλισ- 
σαίου στό στασίδι τοΰ δεξιού ψάλτη. Οί ολονυχτίες καί οί μεγαλοπρεπείς τελετές τόν συγ- 
κινοΰν άφάνταστα. Τού θυμίζουν τις λαμπρές βυζαντινές τελετές πού είδε στό 'Άγιον ’Όρος. 
Γενικά δ βυζαντινός έλληνισμός τόν συγκινοΰσε περισσότερο άπό τις άλλες ελληνικές έποχές, 
γιατί αυτός ταίριαζε περισσότερο στήν φιλέρημη καί μυστικοπαθή ψυχή του. Είναι χαρακτη
ριστικό πώς τά πρώτα του έργα τά δημοσίευσε μέ τό ψευδώνυμο «Βυζαντινός».

’Ιδιαίτερο πάθος δείχνει ό Παπαδιαμάντης γιά τά έθιμα καί τις λαϊκές άντιλήψεις. Τά 
βρίσκει πολύ γραφικά καί έκφραστικά τής έλληνικής ψυχής. Μόνο τηρώντας τά έθιμα αυτά 
μπορεί κανείς νά νοιώση καί νά χαρή τις άγιες μέρες. Γιαυτό καί δυσφορεϊ έναντίον τού 
μοντερνισμού, τοΰ «φάσματος τοΰ νεωτέρου πολιτισμοΰ», δπως τόν άποκαλεΐ, δ όποιος δυστυ
χώς είσεχώρησε παντού καί τόν άκολουθεϊ παντού «δσον καί αν φεύγη ιτάς Αθήνας καί τήν 
τύρβην των, δσον άμιγώς καί άν έπιθυμή νά έορτάση τάς ήμέρας αύτάς.»

Μερικές φορές ή όργή του γιά τόν παράσιτο μοντερνισμό έκφράζεται κατά ιτρόπον βίαιο: 
«Παντού παρουσιάζονται Ρωμιοί διά συζήτησιν περί τοΰ άν ύπάρχουν στοιχειά. Έγώ είς αυ
τούς τούς άνθρώπους, άν είχα έξουσίαν, θά έθετα φίμωιτρον.» (Ή Πεποικιλμένη)

Τά έθιμα άνήκαν στό λαό καί έξέφραζαν τό λαό, τούς απλούς άνθρώπους τούς όποιους 
κατανόησε καί άγάπησε πάρα πολύ. 'Όπως παρατήρησε ό Σπύρος Μελάς, «κανείς ποτέ νεο
έλληνας συγγραφέας δέ στάθηκε στό λαό πιό κοντά, όσο αύτός, στις μεγάλες γιορτές τής 
Χριστιανοσύνης.»

"Ολοι οί ήρωες τοΰ Παπαδιαμάντη είναι θρήσκοι. Ή θρησκευτικότητά τους φαίνεται άπό 
πολλά στοιχεία, άπό τό εικόνισμα καί τήν άναμμένη καντήλα πού κρέμονται στόν τοίχο κάθε 
σπιτιού, από τις προσευχές καί τά τάματα πού κάνουν δταν βρίσκωνται σέ κίνδυνο, άπό τήν 
άνάγκη πού νοιώθουν γιά τή θεία λειτουργία, τή μετάνοια καί ιτή θεία κονιωνία, άπό τή χρι
στιανική άνατροφή πού δίνουν στά παιδιά τους, άπό τή χαρά πού πλημμυρίζει τή ψυχή τους 
τις άγιες μέρες τών Χριστουγέννων, τών Φώτων καί τής Λαμπρής, άπό τήν πίστη στά θαύ
ματα («Τ ό θαύμα τής Καισαριανής», «ή Χολεριασμέν η»).

Μερικοί άπό τούς ήρωές του μπορεί νά μή συχνάζουν στήν έκκλησιά, ψυχικά δμως ποτέ 
δέν άπομακρύνονται άπ’ αύτή. Νοιώθουν πώς δ «άλιβάνιστος» είναι μεγάλη «καταισχύνη» 
('Τπηρέτρα).

Οί ήρωές του είναι καλοκάγαθοι παπάδες, άπλοϊκοί βοσκοί καί ψαράδες καί δυστυχισμέ
νες γυναικούλες πού βρίσκουν παρηγοριά στήν πίστη καί στήν ύπηρεσία τοΰ ναοΰ. Ζοΰν τήν 
ηθική ζωή τοΰ χριστιανοΰ καί μετανοοΰν μόλις διαπράξουν κάτι κακό.

Μόνο ή Φραγκογιαννοΰ (Φόνισσα) είναι έξω άπό τό ηθικό κλίμα τοΰ Παπαδιαμάντη. 
Γιαυτό είναι καί ή μόνη πού φοβάται τήν εικόνα τοΰ ’Αρχαγγέλου:

«Έφοβείτο τόν Αρχάγγελον, τόν άγριωπόν, δστις ήτο ζωγραφισμένος μεγαλωστί έπί τής 
βόρειας πύλης τοΰ ναοΰ, μέ τήν ρομφαίαν τήν φλογίνην είς τήν χεΐρα.»

'Οπωσδήποτε δμως ούτε ή Φραγκογιαννοΰ είναι τύπος άνήθικος καί έγκληματικός. Τά 
έγκλήματά της είναι άπο,τέλεσμα τής παρανοίας πού τής προκάλεσεν ή μεγάλη δυστυχία της. 
Κι αύτή περιμένει σημάδια άπό τόν Άη Γιάννη άν έκανε καλά ή δχι πνίγοντας τήν άρρωστη 
έγγονή της.

«’Άν έκανα καλά, Άϊ Γιάννη μου, νά μοΰ δώσης σημείο σήμερα, νά κάνω μιά καλή 
πράξη, ένα ψυχικό γιά νά γαληνιάσ’ ή ψυχή μου κι ή καρδούλα μου.»
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Ό Βαλέτας προσπάθησε να κάνη μιά αξιολόγηση τοΰ θρησκευτικού στοιχείου μέσα στό 
έργο ιτου Παπαδιαμάντη. Σύμφωνα μ’ αύτόν ή θρησκευτικότητα άσκησε διπλή έπίδραση στό 
έργο του, ευεργετική και περιοριστική.

Ή θρησκευτικότητα τόν έφερε πλησιέστερα πρός τό λαό καί τόν κράτησε μακριά άπό ξέ
νες έπιδράσεις. Τοΰ πλούτισε τό συναισθηματικό κόσμο και τοΰ έδωσε τήν δυνατότητα νά 
έξωραΐση καί νά ντύση μέ ποιητική ομορφιά τόν κόσμο. Τέλος χάρις στή θρησκευτικότητα 
μπόρεσε νά παρουσιάση τόν Ιδιο τό λαό νά ζή καί νά ενεργή, κατόρθωσε νά μάς δώση πίνα
κες ομαδικής ζωής καί όχι άπλούς ανθρώπινους τύπους.

Ταυτόχρονα δμως ή θρησκευτικότητα τοΰ περιώρισε τόν κύκλο τών θεμάτων καί τών άν- 
θρώπινων τύπων, γιατί κατ’ ανάγκην αναζήτησε τά θέματα καί τούς ήρωές του μέσα στή 
σφαίρα τής χριστιανικής ηθικής. Ή άπλοϊκότητα τοΰ μύθου είναι έπίσης αποτέλεσμα τής 
θρησκευτικότητάς του.

Είναι πολύ αμφίβολο έν τούτοις άν αύτή ή άπλοϊκότητα είναι μειονέκτημα στό έργο τοΰ 
Παπαδιαμάντη. ’Ίσως αύτή ή άπλοϊκότητα τών τύπων του, μαζί μέ τή θέρμη τής γλώσσας 
καί τήν Ιδιοτυπία τοΰ ύφους του, είναι πού έκαναν κλασσικά τά έργα του.

'Ο Παπαδιαμάντης υμνεί μέ τά έργα του τό Θεό καί τά θεία δημιουργήματα καί οδηγεί 
σέ θεογνωσία τούς άνθρώπους. Δέν κάνει κηρύγματα καί διδαχές, γιατί αύτό θάταν άντί- 
θετο πρός τό χαρακτήρα του άλλά καί θά κατέστρεφε τή χάρη καί τή δροσιά τών έργων του. 
Γράφει δ,τι πιστεύει καί δ,τι νοιώθει. Προσέφερε τόν έαυτό του καί τό έργο του στόν Ιερό 
σκοπό τής αύξήσεως «τοΰ κεφαλαίου ιτής δημοσίας εύσέβειας». Γιαυτό καί πήρε δίκαια τόν 
τίτλο τοΰ «"Αγιου τής Ελληνικής Λογοτεχνίας».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΝΗΣ

Γ. Α. ΜΑΡΚΙΔΗ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΤΞΕΝΤΙΟΤ
(Ά πόσπασμα)

Διδάχθη κάτω άπ’ τά πλατιά τοΰ Διγενή φτερά 
μόνο νά δρά, κωφεύοντας στούς λόγους τούς κενούς, 
καί μέσ’ άπ’ τήν τεράστια φωτιά τοΰ Μαχαιρά 
στής δόξας γοργοπέταξε τούς μπλάβους ουρανούς.

Οί φλόγες γιά τή δόξα του σάν άμβροσία γίναν 
π’ άφθαρτο τό ’χε τό κορμί τοΰ Πάτροκλου τό κάνει 
καί γίναν φλόγες Δήμητρας π’ άθανασία δίναν, 
κι’ έτσι ποτές δέν πέθανε, μά κι’ ούτε θά πεθάνει.

Στέκ’ ή θυσία του σταθμός, προμήνυμα χαρμόσυνο 
κι’ είν’ έγερσίνουν σύμβολο, πυρσός καί διδαχή, 
κι’ δσοι τοΰ μοιάζουν πάντα θάν’ στοΰ ήρωα τήν ψυχή 
κάθε φορά σεμνή χαρά κι’ ευλαβικό μνημόσυνο.

Στώμεν καλώς. Άμόλυντη — στόν δρκο του πιστός — 
παράδωκε τοΰ εθνικού τοΰ χρέους τή σκυτάλη 
σ’ αυτούς πού ζοΰν, καί πάει νά βρει, σέ πλήμμυρα φωτός 
κι’ ώς ίσος τους τό Σαμουήλ, τό Διάκο, τόν Καψάλη.

Στώμεν καλώς. Μ’ ειύλάβεια κάμποι, βουνά καί λόγγοι 
παίρνουνε στάση προσοχής στό φωτοπέρασμά του 
κι’ άπό τ’ Άρκάδι, τή μονή τοΰ Σέκου ή Μεσολόγγι 
τό χαιρετάν οί άθάνατοι τό διάβα τ’ άθανάτου.
1958

ΣΤΟΡΓΗ

Κι’ άν έκανεν ό πόνος μας στά στήθια μας πληγη, 
τούτη μπορεί κάποιο γλυκό τραγούδι νά μάς δώσει 
δντας γλυκοχαμόγελη, πονετική στοργή 
πά στήν πληγή παρήγορο τό χάδι της απλώσει.

Μοιάζουν τότες τά στήθια μας μέ κάποιες άκακίες 
π’ άκόρεστων ζωυφίων πληθώρα τίς πληγώνει, 
καί πού τά τρύπια κλώνια τους σκορπάνε μελωδίες 
δντας σ’ αυτές τό χάδι του τ’ άγέρι γλυκαπλώνει.
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Κι αν κάποιο αγγίζει πονο μας μιανής στοργής τό χάδι, 
σβοΰν κι’ άλλες συχνά λύπες μας, ώς άν κάνεις άγγίσει 
μιά λαμπυρίδ’ άπ’ τις πολλές, σβοΰν δλες τότε δμάδι. 
Χαρά στόν πού Μαγιάπριλο στοργής τόνε φιλήσει.

"Οντας μαντέψει μιά ψυχή πώς μυστικά πονάμε 
και σαν Ίζόλδη στήν πληγή μας σκύψει άγαλινά, 
στά βάθη μας παντοτινά
τήν έμορφιά τής στοργικής συμπόνιας της κρατάμε.

Κι αν μια στοργή σεμνά, δειλά, και μυστικά σιμώνει
— κυττώντας μήπως βέβηλη ματιά τήνε μολύνει — 
πιό τότες μάς σκλαβώνει
γιατ’ ευωδιάζει πιότερο π’ άμόλυντη έχει μείνει.

ΔΕΝΤΡΟΤ ΧΑΡΑ

Γοΰ δέντρου μεγάλα κομμάτια κοπήκανε 
μ’ άπόνετο χέρι, μ’ άπόνετη άξίνα 
καί χάρη στό ζήλο τεχνίτη γενήκανε 
βιολιά κεϊ σιμά του τά γύρα γλυκάναν.

Σκληρά γηρατεϊα τό δέντρο κατάξερο 
σάν υστέρα κάναν,
στ’ ’Απρίλη ένα βράδυ πανώριο, κατάστερο 
βιολιά καί σιμά του τά γύρα γλυκάναν.

Τά σπλάχνα του κείνα τό δέντρο σάν τάνιωσε 
γεμάτα συμπόνια, 
στήν πλήθια χαρά του θαρρείς πώς ξανάνιωσε 
μ’ όλόχλωρα φύλλα, μ’ όλόχλωρα κλώνια.

ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ

Στής εξορίας τό κελλί κλεισμένος, δέ νυστάζω.
Τούς χωριανούς ύπνος βαθύς τούς έχει τώρα πάρει 
κι’ εγώ σκυφτός όληνυχτίς μέ τό κερί διαβάζω, 
άπ’ έξω έχοντας σύντροφο τ’ άγέρι τοΰ Γενάρη.

Κάποιες σελίδες τοΰ φτωχοΰ νησιοΰ, μ’ άνατριχίλα 
διαβάζω στής άτέλειωτης τούτης νυχτιάς τά μάκρη 
κι’ άργοσταλάει τό κερί στής 'Ιστορίας τά φύλλα. 
Θαρρείς στόν πόνο τοΰ νησιοΰ πώς χύνει κι’ αύτό δάκρυ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΗ I. ΜΑΡΑΘΕΤΤΗ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΑΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑ
(Ταξιδιωτικό)

Ή Νορβηγία πολύ λίγο μου ήταν γνωστή άπό τά βιβλία. Είχα βέβαια ακούσει γιά τήν 
πράσινη χώρα τοΰ Βορρά, πού τό ένα τρίτο τοΰ μήκους της έκτείνειται ολόφωτο τό καλοκαίρι 
καί κατασκότεινο τόν χειμώνα μέσα στόν αρκτικό κύκλο, είχα μέ τόν δικό μου τρόπο φαντα- 
στή τά απέραντα δάση της καί τά ασύγκριτα σέ σχηματισμούς φιόρδ της, ο'ι λιγοστές δμως 
γνώσεις μου γιά τή χώρα καί τούς κατοίκους της δημιουργούσαν ένα δμιχλώδες πέπλο, πού 
παγερά τήν τύλιγε στήν καταχνιά του καί τήν έκαμνε νά φαντάξη πιό μακρινή καί πιό 
Απρόσιτη.

Κι είναι Αλήθεια πώς τή Νορβηγία καί τήν πρωτεύουσά ιτης τήν είδα νά ξεπροβάλλη 
μέσα άπό μιά άσπρη πυκνή καταχνιά, δταν τό άεριωθούμενο, πού μόλις πριν σαράντα λεπτά είχε 
άπογειωθή άπό τήν Κοπεγχάγη, άρχισε νά κατεβαίνη άπό τό έναέριο δρόμο του καί νά ετοι
μάζεται να προσγειωθή στό Fornebu, ιτό άεροδρόμιο τοΰ ’Όσλο.

Στήν άρχή τά πυκνά άσπρα νέφη, πού μάς τόνωναν τό αίσθημα τής άποστάσεως άπό τήν 
ήλιόλουστη καί φωτεινή Μεσόγειο, άποτελοΰσαν ένα άδιαπέραστο οπτικό φραγμό καί μάς έ
κρυβαν τή γραφική ομορφιά τής χώρας, πού άφήνει τά καταπράσινα άκρογιάλια της νά φι- 
λιοΰνται μέ τά κύματα τριών διαφορετικών θαλασσών, τής Βόρειας θάλασσας, τοΰ ’Ατλαντι
κού καί τού Βόρειου παγωμένου ώκεανοΰ.

Σάν άρχισε δμως τό Αεροπλάνο νά βυθίζεται ανάλαφρο μέσα στήν παμπακένια θάλασσα 
τών νεφών μπορούσες πιά νά διακρίνης κομμάτια δάσους, λωρίδες καλλιεργήσιμης γής, κομψά 
σπιτάκια σκορπισμένα έδώ κι έκεϊ, μικρές λιμνούλες, γραφικούς κολπίσκους, χαριτωμένα νη- 
σάκια, δλα Ανάμεικτα σέ ποικιλία συνδυασμών καί σχημάτων.

Κι δσο τό Αεροπλάνο κατέβαινε δλο καί πιό χαμηλά καί βιαστικό περνούσε τή μιά στιγμή 
πάνω από υδάτινους χώρους καί τήν άλλη πάνω άπό μικρές πευκόφυτες πεδιάδες, ισχυρό δη- 
μιουργόταν τό αίσθημα πώς στεριά καί θάλασσα έχουν κάμει έδώ ξεχωριστή συμφωνία γιά 
τά όρια μεταξύ τους.

Ή στεριά άνοίγει τήν άγκαλιά της σέ μύριους σχηματισμούς καί δέχεται βαθειά μέσα 
στούς κόλπους της τή θάλασσα. Κι’ αυτή πάλι, σάν άπό εύγενή άνταπόκριση, υποχωρεί δια
κριτικά παρακάτω κι άφήνει νά σχηματίζωνται μικρές χερσόνησοι σέ ποικίλα σχήματα, ή άνά- 
λαφρα ν’ άναδύωνται καταπράσινα νησάκια έτσι πού νά δημιουργοΰνται πλήθος άπό υδάτι
νους διαδρόμους.

Ο'ι Νορβηγοί έχουν ένα ρητό πού λέγει πώς ή θάλασσα πάντα ενώνει καί ουδέποτε χω
ρίζει. Είναι γνωστό πώς ή λαϊκή θυμοσοφία άντικατοπτρίζει τήν πείρα τοΰ φορέως λαοΰ. 
’Έτσι σάν φθάσης στό βόρειο τούτο άκρο τής Ευρώπης καί γνωρίσης τή χώρα καί τόν λαό 
της, διαπιστώνεις τήν άλήθεια πού περικλείει τό λαϊκό άπόφθεγμα. Ή θάλασσα άποτελεϊ πιο 
πολυσύχναστη λεωφόρο άπό τή στεριά καί προσφέρει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τών εκα
τοντάδων μικρών πόλεων καί χωριών, πού είναι διασκορπισμένα κατά μήκος ιτής άκτής η 
βρίσκονται άναρριχημένα στις κατηφοριές τών νησιών, πού ξεπερνούν τις εκατό χιλιάδες καί 
σάν ένα τεράστιο περιδέραιο περιβάλλουν ιτίς σχισμένες άπό τά φιόρδ νορβηγικές άκρογιαλιές.
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Τό ’Όσλο, πού μέ τις 450.000 τών κατοίκων του συγκεντρώνει τό ένα όγδοο όλου τοΰ 
πληθυσμού τής χώρας, βρίσκεται στό βάθος τοΰ δμώνυμου φιόρδ. Τό αεροδρόμιό του δέν έ
χει τήν κίνηση τών αεροδρομίων τών άλλων πρωτευουσών τής Ευρώπης. 'Όταν φθάσης στα 
κεντρικά του κτίρια, άφοΰ διάσχισης έναν ατέλειωτο υπόγειο διάδρομο πού σέ προστατεύει 
άπό τή βροχή καί τό κρύο, αντιλαμβάνεσαι πώς βρίσκεσαι σέ μιά ακρινή πολιτεία τοΰ πλα
νήτη μας χωρίς τά άσταμάτητα τράνσιτ τών επιβατών, πού δίνουν ζωή καί κίνηση στις απέ
ραντες καί θορυβώδεις αίθουσες τών άερολιμένων.

'Ένας ειδυλλιακός δρόμος, πού άλλοτε περνά δίπλα άπό καλοπεριποιημένα έξοχικά σπίτια 
κι άλλοτε αφήνει γυμνό νά έμφανισθή τόν σκελετό κάποιας νέας οικοδομής, ένώ τις πιό πολ
λές φορές χάνεται έλισσόμενος μέσα σέ ίσκερά δένδρα, μάς έφερε στό Sogn, μιά άκρινή 
περιοχή τοΰ ’Όσλο. Έδώ είναι κτισμένη ή φοιτητούπολις, πού ένα μέρος της κάθε καλο
καίρι μετατρέπειται σέ τεράστιο τουριστικό ξενοδοχείο.

Ήταν άπό τή δεσπόζουσα βεράντα τοΰ ογδόου ορόφου τοΰ κεντρικοΰ κτιριακοΰ συγκρο
τήματος πού άντίκρυσα γιά πρώτη φορά τήν πανοραματική μεγαλοπρέπεια καί γραφικότητα 
τής μεγάλης πολιτείας τοΰ Βορρά, πού λές καί γεννήθηκε άπό τόν γάμο τής θάλασσας καί 
τοΰ πεύκου.

Χαμηλοί πευκόφοιτοι λόφοι περικλείουν σέ συμμετρικό κύκλο μιά πράσινη λεκάνη πού 
διακόπτεται άσύμμετρα στό ένα της άκρο άπό τά άσημένια νερά τοΰ φιόρδ. Μέσα σ’ αύτή 
τή λεκάνη έχει θεμελιώσει τήν ιστορία της ή πολιτεία τοΰ ’Όσλο, πού άναρριχάται άπό τή 
μια ώς τό κυκλικό προστατευτικό τείχος τών λόφων καί κατηφορίζει άπό τήν άλλη στήν πρά
σινη πεδιάδα, περνώντας πάνω άπό τά μικρά νησάκια καί τις προεξέχουσες χερσονήσους μέσα 
στό φιόρδ.

Ψηλά πάνω στήν κορυφή τοΰ λόφου, στή βορειοδυτική πλευρά τής πόλεως, δοξασμένη μέ 
τή διεθνή φήμη της, δεσπόζει τοΰ ’Όσλο, υψώνοντας τό άνάστημά της πολύ πιό πάνω άπό 
τις κορυφές τοΰ πυκνού δάσους πού τήν περιβάλλει, ή έξέδρα γιά τό πήδημα τοΰ σκί. Έδώ 
κάθε άνοιξη συγκεντρώνονται εκατό περίπου χιλιάδες θεατές άπ’ δλο τόν κόσμο γιά νά παρα
κολουθήσουν τό Νορβηγικής καταγωγής χειμερινό τούτο άγώνισμα.

’Απέναντι στήν έξέδρα, χαμηλά κάτω στήν πεδιάδα κι έκεΐ άκριβώς δπου τά νερά τοΰ 
φιόρδ παίζουν άγκαλιασμένα μέ τις δαντέλλες τής άκρογιαλιάς, βρίσκεται τό κεντρικό μέρος 
τής πόλεως. Σ’ ένα ύψωμα τοΰ εδάφους, τριγυρισμένα άπό άνοικτούς δλοπράσινους κήπους, 
στέκονται τά βασιλικά άνάκτορα, άπό ιτά όποια πολύβουη ξεκινά ή κύρια οδός τής πόλεως, 
άφιερωμένη στόν Karl Johan.

Στήν δδό αύτή καί τις γύρω παρόδους έρχονται κάθε χρόνο τά τρία εκατομμύρια τών 
ξένων τουριστών γιά ν’ άγοράσουν ιτά φημισμένα νορβηγικά τρικά από ντόπιο μαλλί, ή διά
φορα σουβενίρ άπό γυαλί, ξύλο ή άσήμι καλυμμένο μέ διαφανές ένάμελ.

Διασχίζοντας τήν δδό αύτή συναντάς, δχι μακρυά τή μιά άπό τήν άλλη, τις κυριώτερες 
πλατείες τής πόλεως καί τά άξιολογώτερα κτίρια. Τό παλαιό πανεπιστήμιο, τό εθνικό θέα
τρο, τή βουλή καί λίγο δεξιώτερα, πρός τό λιμάνι, τό Δημαρχείο μέ τις περίφημες τοιχο
γραφίες του καί τό μεσαιωνικό κάστρο.

Λίγα είναι τά μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα πού υψώνουν έπιβλητικό τό άνάστημά τους 
πάνω άπό τά συνήθως διώροφα καί τριώροφα οικοδομήματα. ΟΙ Νορβηγοί προτιμούν νά έ
χουν δικό τους σπίτι, μέσα στό δποϊο νά νοιώθουν κυριαρχική τήν άνεξαρτησία τους, παρά 
νά συνωστίζωνται στά στενόχωρα διαμερίσματα τών μοντέρνων πολυκατοικιών. Γι’ αύτό σού 
κάνει εντύπωση δ μεγάλος άριθμός τών μικρών σπιτιών πού ξεφυτρώνουν μέσα άπό πευκόφυ
τες έκιτάσεις στις πλαγιές τών λόφων ή πλαισιώνουν τις γραφικές άκρογιαλιές.

Πολλά άπό τά σπίτια αύτά, πού συνεχίζουν τήν παλιά παράδοση τής τοπικής άρχιτεκτο- 
νικής, είναι κατασκευασμένα άπό ξύλο μέ κεραμιδένια στέγη. Τό έξωτερικό τους είναι άπλό 

χωρίς έξεζητημένα σχήματα, άλλά στό έσωτερικό είναι θερμά καί άνετα. Ή άτμόσφαιρα 
τοΰ Νορβηγικού σπιτιού προσλαμβάνει μιάν εύχάριστη ζεστασιά άπό τά ξύλινα έπιπλα, πού 
συνεχίζουν — σέ έξελιγμένη έκδοση — φημισμένα παλαιά σχέδια τοΰ τόπου, καθώς κι άπό 
τά τοπικά χαλιά πού καλύπτουν τό πάτωμα καί τά υφαντά πού στολίζουν τά έπιπλα καί τούς 
τοίχους. Κι άπαραίτητη βέβαια σ’ δλα τά σπίτια είναι ή θερμάστρα, πού άποτελεϊ τήν εστία 
δχι μόνο ιτής σπιτικής ζεστασιάς άλλά καί τής οικογενειακής ένότητος.

À
Ή ερυθρόμορφη δμως άναλαμπή τοΰ πατροπαράδοτου τζακιοΰ τείνει σήμερα νά άντικατα- 

σταθή άπό τήν ηλεκτρική θέρμανση. Γιατί ή Νορβηγία βρίσκεται στήν κορυφή τών Ευρω
παϊκών χωρών πού έχουν άφθονο καί φτηνό ηλεκτρισμό. Τό νερό άπό τις βροχές καί τό 
άφθονο χιόνι στις “ψηλές γρανιτένιες δροσειρές τής ένδοχώρας, συγκεντρώνεται σέ μεγάλες 
λίμνες κι άπ’ έκεΐ δρμητικό, σχηματίζοντας πλήθος άφρίζοντες καταρράκτες, ζητεί μέσα άπό 
βαθειές χαράδρες διέξοδο στή θάλασσα. Ή δύναμη τοΰ νερού τούτου έχει μέ τή βοήθεια τής 
νεώτερης τεχνικής χαλιναγωγηθή καί διοχετευθή σέ πλήθος άπό υδροηλεκτρικά έργα, πού τρο
φοδοτούν τα έργοστάσια καί τά σπίτια, άπό τά νότια παράλια ίσαμε τά άπομονωμένα χωριου- 
δάκια ιτόΰ άρκτικού βορρά, μέ άφθονο ηλεκτρικό ρεύμα.

Τό άγονο έσωτερικό τής χώρας — άρκεϊ νά σημειώσωμε πώς μόνο 5% τού δλου έδάφους 
είναι καλλιεργήσιμο — πού κατά τό ένα τέταρτο καλύπτεται άπό δάση, ένώ τό υπόλοιπο είναι 
βραχώδεις, γυμνές οροσειρές, άποδεικνύεται τώρα πηγή νέας δυνάμεως, ή δποία άρχισε κι 
δλας νά μεταβάλλη τήν οικονομία και ιτήν προσωπικότητα τής χώρας.

Ένώ ώς τώρα ή κύρια άπασχόληση τών κατοίκων ήταν ή ναυτιλία, ή άλιεία καί τά δάση, 
μετά τήν άνάπτυξη τών υδροηλεκτρικών έργοστασίων ή βιομηχανία πήρε μιά άλματώδη άνά- 
πτυξη ώστε συνεχώς καί περισσότερο νά άπορροφά τό έργατικό δυναιιικό τής χώρας καί νά 
έπηρεάζη τήν οικονομία της. Νέες ηλεκτροχημικές καί ήλεκτρομεταλλουργικές βιομηχανίες 
έχουν ίδρυθή μέ σκοπό τήν έκμετάλλευση τού φθηνού καί άφθονου ήλεκτρισμού.

Καί οί ίδιοι οί Νορβηγοί διερωτώνται ποιά θά είναι ή μελλοντική έξέλιξη τής χώρας 
τους στήν πυρηνική έποχή μας, υστέρα άπό τή χαλιναγώγηση άδέσμευτων πηγών δυνάμεως 
καί πλούτου, πού άποτελοΰσαν ώς τώρα άνασταλτικό φραγμό στήν αύξηση τού πληθυσμού 
καί τήν υλική ευημερία τών κατοίκων.

**♦
Άλλ’ ένώ κυττάζουν μέ αισιοδοξία τό μέλλον, οί Νορβηγοί τρέφουν άπέραντη άγάπη 

πρός τις παραδόσεις τους. Μέ πολλή στοργή έχουν συγκεντρώσει σέ μουσεία τά έργα τής 
λαϊκής τους τέχνης καί τά δείγματα τής ναυτικής τους κλίσεως.

Στή συνοικία Bygdoy, στή δεξιά δχθη ένός άπό τούς υδάτινους διαδρόμους τοΰ φιόρδ, 
μιά καταπράσινη περιοχή μέ ώραΐες έπαύλεις πού στεγάζουν ξένες πρεσβείες καί πολλούς έπί- 
σημους τοΰ τόπου, βρίσκονται τά ναυτικά μουσεία πού διαφυλάττουν τή μνήμη τολμηρών θα- 
λασσοποριών καί παλαιάς ναυτικής παραδόσεως.

Σ ’ ένα άπό τά μουσεία αύτά φυλάσσεται μέ καμάρι τό άτμοκίνητο πλοίο Fram πού κατα
σκευάστηκε ειδικά γιά τήν έξερευνητική άποστολή στόν βόρειο πόλο τοΰ θαλασσοπόρου Nansen 
άπό τό 1893—1896. Τό ίδιο πλοίο χρησιμοποιήθηκε κι άπό τόν Road Amundsen τό 1910— 
1912, στήν έξερεύνηση τοΰ νοτίου πόλου.

Στό ναυτικό μουσείο, άκριβώς άπέναντι στό Fram, πού είναι άφιερωμένο στις σύγχρονες 
επιτεύξεις στόν τομέα τής άλιείας καί τής ναυσιπλοΐας, βλέπεις τοποθετημένες μ’ έπιμέλεια 
μικρές μακέττες νεώτερων νορβηγικών πλοίων, πού έπίπονα διασχίζουν δλες τις θάλασσες καί 
τούς ώκεανούς τοΰ πλανήτη μας γιά νά δώσουν τό Ισοζύγιο στή βαρυμένη μέ πολλές εισαγω
γές καί λίγες έξαγωγές οικονομία τής χώρας. Γιατί, δπως συμβαίνει καί στήν περίπτωση 
τής Ελλάδος, δταν ή γή μέ τά άγονα βράχια της δέν μπορεί νά θρέψη δλα τά παιδιά της, 
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καλοπροαίρετα ή θάλασσα ανοίγει τις εύρεΐς λεωφόρους της και προσφέρει γι’ αντιστάθμισμα 
τούς καρπούς καί τά πλούτη άλλων χωρών.

Μέ αρκετή περηφάνεια οί Νορβηγοί δείχνουν στούς ξένους δυό άκόμη ναυτικά μουσεία. 
Στό ένα, τό Kon-Tiki, φυλάσσεται ή περίφημη σχεδία μέ τήν οποία τό 1947 ό Νορβηγός 
καθηγητής Thor Heyerdahl καί οί πέντε ριψοκίνδυνοι σύντροφοί του ξεκίνησαν άπό τό Περού 
γιά τά νησιά τής Πολυνησίας, μιά άπόστασι 5.000 περίπου μιλίων, γιά νά αποδείξουν πώς οί 
πρώτοι κάτοικοι τών νησιών αυτών είχαν μεταναστεύσει άπό τή Νότιο ’Αμερική.

Στό άλλο μουσείο φυλάσσονται δείγματα πλοίων τών Βίκιγκς, τών ιστορικών προγόνων 
τών σημερινών Νορβηγών. Είναι μέ παρόμοια πλοία, μέ τις σκαλιστές καί ψηλές πρύμνες 
καί τά 40 περίπου κουπιά τους, πού ô λαός τούτος ξεκινώντας άπό τά βάθη τών φιόρδ έφθανε 
στις χώρες τής Βορειοδυτικής Ευρώπης κι άπ’ έκεΐ προχώρησε στήν ’Αμερική, τέσσερεις 
σχεδόν αιώνες πριν άπό τόν Κολόμβο.

**
Στήν ίδια συνοικία βρίσκεται καί τό λαϊκό μουσείο τού "Οσλο. Είναι μιά μεγάλη περιο

χή στήν όποια έχουν μεταφέρει περισσότερα άπό έκατόν πενήντα αυθεντικά ξύλινα οικήματα, 
τό καθένα άπό τά όποια είναι καί άντιπροσωπευτικό τής λαϊκής τέχνης μιας ξεχωριστής έπαρ- 
χίας τής Νορβηγίας. Ή περιοχή αύτή διασκευάστηκε καταλλήλως ώστε νά άποτελή άνάλογο 
φυσικό περιβάλλον γιά τήν πιστή άπεικόνιση τής άγροτικής ζωής τής χώρας άπό τόν Μεσαί
ωνα ίσαμε σήμερα.

’Από ,τά πιό άξιόλογα οικήματα είναι μιά ξύλινη έκκλησία τοΰ 12ου αίώνος, λίγο μετα
γενέστερη άπό τόν έκχριστιανισμό τής Νορβηγίας, πού πραγματοποιήθηκε περί τόν δέκατο 
αιώνα, σάν άποτέλεσμα τής επαφής τών Βίκιγκς μέ τούς χριστιανικούς λαούς τής Ευρώπης. 
Τό άρχιτεκτονικό ιτης σχήμα σου θυμίζει παγόδες τής ’Ανατολής. Είναι ένα άρκετά υψηλό, 
σχεδόν τετράγωνο, οικοδόμημα, μέ τέσσερεις άλλεπάλληλες στέγες, τήν καθεμιά μικρότερη άπό 
τήν άλλη. Στό εσωτερικό, πού είναι πολύ σκοτεινό γιατί δέν υπάρχουν παράθυρα καί φωτί
ζεται άπό ,τήν υποβλητική άνταύγεια τών κεριών, διατηρούνται τοιχογραφίες τού 15ου αίώνος 
στήν προ τής ’Ιταλικής άναγεννήσεως δυτική τεχνοτροπία.

’Εντύπωση κάνουν δυό βεράντες πού περιβάλλουν άπό τις τρεις πλευρές τόν κυρίως ναό 
καί σκεπάζονται άπό τήν πρώτη στέγη. 'Ο Νορβηγός ξεναγός μας, ένας νεαρός άπόφοιτος 
τοΰ Πανεπιστημίου μέ άρκετό χιούμορ κι ενθουσιασμό, ήταν πρόθυμος νά μάς δώση τήν ιστο
ρική έξήγηση τής άρχιτεκτονικής αυτής ιδιορρυθμίας. «Ή Νορβηγία», μάς είπε, «ήταν πολύ 
αραιοκατοικημένη, δπως είναι άκόμα καί σήμερα, μέ τά σπίτια διασκορπισμένα έδώ κι έκεΐ. 
Γιά νά έρχόταν κανείς στήν έκκλησιά πριν έξι καί εφτά αιώνες έπρεπε νά περάση άπό δάση, 
δπου διέτρεχε κινδύνους άπό θηρία καί ληστές. ΓΓ αύτό οΐ πιστοί έφερναν γιά προστασία 
μαζί τους δπλα, τά άκοντια, τά ξίφη καί τις άσπίδες τους, τά όποια άφηναν στις στεγαστές 
αυτές βεράντες προιτοΰ προχωρήσουν στόν κυρίως ναό». Μιά άκόμη ένδειξη πώς δχι μόνο 
οί κλιματολογικές συνθήκες, άλλά κι οί ιστορικές περιστάσεις έπηρεάζουν τήν άρχιτεκτονική 
καί τά έργα της δπως άλλωστε έπηρεάζουν καί κάθε μιά άπό τις άλλες καλές τέχνες.

Πάντα ό ξεναγός, δταν άντιληφθή πώς δίνεις σημασία στά λόγια του, θέλει νά σέ εύχα- 
ριστήση δίνοντάς σου κι άλλες πληροφορίες. ΓΓ αύτό πρόθυμα συνέχισε νά μάς πή πώς σώ
ζονται είκοσι παρόμοιες έκκλησιές σ’ δλη τή χώρα καί πώς τά νεαρά ζευγάρια προτιμούν νά 
τελούν σ’ αύτές τόν γάμο τους. Κι αύθόρμητα τή στιγμή έκείνη μιά άνώτερη υπάλληλος τοΰ 
Πανεπιστημίου τοΰ "Οσλο πού μάς συνώδευε τόν διέκοψε.— «Κι έγώ έδώ παντρεύτηκα».

Μέσα στά οικήματα τοΰ Μουσείου μπορείς νά δής πλούσιες συλλογές άγρατικών καί άστι- 
κών έργων λαϊκής τέχνης καθώς καί τό γραφείο τοΰ μεγάλου Νορβηγού δραματικού Έρίκου 
"Ιψεν, πού έζησε στό "Οσλο τά τελευταία χρόνια τής ζωής του ύστερα άπό τριάντα χρόνια 
διαμονής στή Γερμανία καί τήν ’Ιταλία.

Στόν "Ιψεν είναι άφιερωμένο τό ’Εθνικό Θέατρο τοΰ "Οσλο, πού βρίσκειται στήν άριστερή 
δχθη τοΰ φιόρδ κοντά στό παλαιό κτίριο τοΰ Πανεπιστημίου, δπου κάθε μεσημέρι ό "Ιψεν 

έπρεπε νά έλέγξη τό ρολόι του.
***

Οί Νορβηγοί υποστηρίζουν, περισσότερο ίσως άπό δσο ή οικονομική άντοχή ιτής χώρας 
τους έπιτρέπει, τις τέχνες, τά γράμματα καί τις έπιστήμες.

Οί δημόσιες άρχές έχουν έπίσης άναλάβει τόν ρόλο τοΰ προστάτη ιτών καλών τεχνών. 
Οί διάδρομοι τών σχολείων, τά εστιατόρια τών έργοστασίων, οί αίθουσες τών δημοσίων κτι
ρίων, είναι ολόκληρες πινακοθήκες έργων Νορβηγών ζωγράφων. Τά έργα αυτά άγοράζονται 
καί διανέμονται άπό ειδικούς οργανισμούς πού συνεστήθηκαν μέ σκοπό τή διάδοση τής τέχνης 
στις μεγάλες μάζες τοΰ λαού.

’Ανάμεσα στούς νεώτερους Νορβηγούς ζωγράφους — πού άπό παράδοση έπιδίδονται στήν 
τοιχογραφία — πρέπει νά άναφέρη κανείς τόν Edvard Munch (1863—1944), γιά τόν όποιο 
υπάρχει όλόκληρο ξεχωριστό μουσείο πού στεγάζει τούς πίνακές του καί πού είναι διεθνώς 
άναγνωρισμένος σάν ένας άπό τούς θεμελιωτές τής έξπρεσσιονιστικής σχολής στήν τέχνη.

"Ενα τεχνητό στολίδι γιά τή Νορβηγική πρωτεύουσα, πού έπάξια συναγωνίζεται τις φυ
σικές καλλονές πού δημιουργεί τό συνταίριασμα στεριάς καί θάλασσας, πεύκου καί κύματος, 
είναι τό πάρκο Vigeland. Τό πάρκο τούτο είναι άφιερωμένο στόν μεγάλο Νορβηγό γλύπτη 
Gustav Vigeland (1869—1943) πού μέ τήν οικονομική ένίσχυση τών δημοτικών άρχών τοΰ 
"Οσλο μετέτρεψε ένα κομμάτι τής Νορβηγικής πρωτεύουσας σέ πολυσύνθετο άνοικτό μουσείο 
τέχνης μέ ,τή δημιουργία δεκάδων γλυπτών έργων, πού πλαισιώνουν τούς γραφικούς διαδρό
μους, τούς δροσερούς πίδακες καί τή γέφυρα τοΰ πάρκου, δλα δικής του έμπνεύσεως καί έκτε- 
λέσεως.

Μιλώντας γιά τήν ένίσχυση τών τεχνών άπό τό δημόσιο δέν πρέπει νά παράλειψη κανείς 
καί τήν κρατική προστασία τοΰ θεάτρου. Εκτός άπό τήν οικονομική επιχορήγηση τών μονί
μων θεατρικών οργανισμών στις κυριώτερες πόλεις, έχει συσταθή κι ένα περιοδεΰον έθνικό 
θέατρο, πού σκοπός του είναι νά μεταφέρη κάθε χρόνο σέ εκατοντάδες μικρών πόλεων καί 
χωριών πνευματικό μήνυμα τής θεατρικής τέχνης.

Οί Νορβηγοί, ώς έπί τό πλεΐστον ψηλοί καί ξανθοί, είναι άνθρωποι πού τούς διακρίνει 
μιά ευγενική έπιφυλακτικότητα άπέναντι στούς ξένους- πρόθυμοι νά σέ βοηθήσουν δταν χρεια- 
στής τή βοήθειά τους άποχωροΰν άμέσως μέ διακριτικότητα καί τάκτ. ’Αγαπούν τήν καθα
ριότητα καί επιδίδονται μέ άγάπη στά σπόρ καί τήν περιπέτεια.

Γιά τήν έπίδοση στά σπόρ τούς βοηθεϊ εκτός άπό τή φύση ,τής χώρας τους κι ή οργά
νωση τής έμπορικής ζωής τοΰ τόπου. Τά καταστήματα κλείουν τόν χειμώνα στις τέσσερεις 
τό άπόγευμα, ένώ ιτό καλοκαίρι μέ τις πολύ μακρές μέρες — ίσαμε τά μεσάνυχτα έχει άκόμη 
στό μεσοκαλόκαιρο φώς τής ήμέρας — ή δουλειά σταματά άπό τις τρεις τό άπόγευμα. Τούτο 
προκαλεΐ ταλαιπωρία στούς ξένους είναι δμως ευχάριστο γιά τούς ντόπιους πού θέλουν νά 
χαροΰν καί ν’ άπολαύσουν τά φυσικά δώρα ιτής χώρας τους. Καί τό κάμνουν δσο λίγοι λαοί.

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕΤΤΗΣ

80 81

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΤΤΙΧΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΗΡΩΤΔΩΝ 
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Βασική άρχή τοΰ έλληνισμοΰ είναι ή άρχή τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας πού σαν πρώτη 
θεμελίωση έχει νά ξέρη ό άνθρωπος τί είναι άνθρωπος. Συνέπεια δέ τής γνώσης ιτής άξίας 
αυτής τοΰ άνθρώπου είναι δ σεβασμός στόν ίδιο τόν άνθρωπο. Αύτό μάς φέρνει πίσω στόν 
σοφιστή Γοργία, πού έλεγε δτι είναι προτιμώτερο νά πεθάνης παρά νά προδώσης τόν ήθικό 
νόμο. Αύτό εκφράζει δ Σοφοκλής στήν ’Αντιγόνη.

Ή έλληνική τραγωδία καί ή έλληνική σκέψη πού εξύμνησαν τήν αύτάρκεια στόν άνθρωπο 
δημιούργησαν τόν Λόγο, τόν εσωτερικό τοΰ άνθρώπου νόμο, πού βρίσκουμε στά τραγικά 
πρόσωπα τοΰ άρχαίου θεάτρου, άνδρικά καί γυναικεία.

Οί άνδρικοί χαρακτήρες τών άρχαίων συγγραφέων είναι τιτανικοί. Τέτοιες είναι οί μορ
φές τοΰ Οίδίποδα, τοΰ Προμηθέα, τοΰ Αϊαντα κ.ά. Δίπλα σ’ αύτές μποροΰν νά σταθούν άν- 
τικρυστά καί ίσια περίφημες γυναίκες σάν τήν ’Αντιγόνη, τήν Ήλέκτρα, τήν Εκάβη, τήν 
’Ανδρομάχη καί γυναίκες μέ καταστρεπτικές έκρήξεις πάθους σάν τήν Μήδεια καί τήν Φαίδρα.

Οί γυναίκες γιά τούς τραγωδούς, άκόμα καί γιά τόν Εύριπίδη πού χαρακτηρίστηκε μισο
γύνης (κατ’ άλλους φεμινιστής), είναι σημαντικές. "Οταν οί ποιητές θέλουν νά έκφράσουν 
τις πιό λεπτές άποχρώσεις τής άνθρώπινης ψυχής μεταχειρίζωνατι τις γυναίκες.

Ή γυναίκα στό άρχαϊο θέατρο παίρνει τή θέση της ισάξια δίπλα στόν άνδρα*  σέ μιά έπο- 
χή πού ή κοινωνική της θέση είναι ταπεινή, στήν ποίηση τών τραγικών δέν είναι· δέν είναι 
άνδρείκελο, άλλά άνθρωπος μέ πνεΰμα καί ήθος στόν Σοφοκλή, μέ αίμα καί νεύρα στόν 
Εύριπίδη.

Οί ποιητές δέν υποτιμούν τήν εύθύτητα, τήν ειλικρίνεια καί τήν εξυπνάδα τής γυναίκας. 
Φυσικότητα καί ειλικρίνεια βρίσκουμε στό θρήνο μιας μάνας γιά τό σκοτωμένο παιδί της στις 
Ίκέτιδες (918). Δέν κλαίει μόνο τό χαμό τοΰ παιδιοΰ της, άλλά σκέπτεται καί τό χαμό τοΰ 
στηρίγματος της:

ίώ τέκνον, δυστυχή σ’ 
έτρεφον, έφερον ύφ’ ήπατος 
πόνους ένεγκοΰσ’ έν ώδΐσΓ καί νύν 
"Αιδας τόν έμόν έχει 
μόχθον άθλιας, έγώ δέ 
γηροβοσκόν ούκ έχω 
τεκοΰσα ά τάλαινα παϊδα.

Στήν τραγωδία τοΰ Σοφοκλέους Τραχίνιαι υπάρχει μιά γυναίκα πού νοιώθει τήν άλήθεια, 
τήν άλήθεια πώς ή ζωή είναι σκληρή. Είναι ή Δηιάνειρα πού σάν μαθαίνει τήν άπιστία τοΰ 
άνδρα της, τοΰ ’Ηρακλή κι δ πληροφοριοδότης διατάξει νά τής πή, τόν παροτρύνει θαρραλέα 
ή ίδια νά προχωρήση, νά τά άποκαλύψη δλα άν καί ξέρη πώς τό νά γνωρίζη τήν άλήθεια 
θάτανε πικρό, χειρότερο γι’ αύτήν: Μή, τοΰ λέει,

Μή, σέ έξορκίζω στό θεό πού άστράφτει 
ψηλ’ άπ’ τις σύνδεντρες πληγές τής Οίτης,

μή κρύβης τήν άλήθεια, καί δέν έχεις 
νά κάνης μέ μιά γυναίκα
μηδέ πού νά μή ξέρη πώς είν’ έτσι 
τ’ άνθρώπινα πλασμένα άπό τή φύση 
νά μήν εύχαριστιοΰνται δλα στά ίδια.

Οί ποιητές χρησιμοποιούν τήν εξυπνάδα τής γυναίκας. Επιτήδειες αύτές στά τεχνάσμα
τα βγάζουν άπό τήν δύσκολη θέση τούς άνδρες — ήρωές τους. Ό Όρέστης καί δ Μενέλαος 
δραπετεύουν άπ’ τις βαρβαρικές χώρες, στις όποιες θανάσιμα κινδυνεύουν, μέ τά τεχνάσματα 
τής ’Ιφιγένειας καί τής 'Ελένης άντιστοίχως.

'Ο Αισχύλος ζητώντας νά μορφοποίηση τις άξιες τής δημοκρατίας καί τής άξιοπρέπειας 
τής γυναίκας γράφει τις «Ίκέτιδες». ’Εδώ έχουμε ένα τραγικό δμιλο πενήντα γυναικών 
πού, θέλοντας ν’ άποφύγουν ένα γάμο αίμομειξίας μέ τά ξαδέλφια τους φεύγουν άπό ιτήν 
Αίγυπτο καί καταφεύγουν στό ’Άργος. Ζητούν άσυλο άπ*  τήν πόλη καί μέ κλαδιά ικεσίας 
άγωνιοΰν :

τό γυναικείο δεχθήτε κοπάδι μας, 
πού προσπέφτουμε ικέτες σας 
μέ φιλέσπλαχνο πνέμα τής χώρας.

Στήν τραγωδία αύτή άντιδαστέλλεται ξεκάθαρα ή έλευθερία τοΰ άτόμου πρός τήν βίαν τών 
βαρβάρων.

Μέ τις γυναίκες του «Ίκέτιδες» κι δ Εύριπίδης θά έπαινέση, σάν άλλοις Περικλής, τήν 
δημοκρατίαν καί τήν φιλευσπλαχνίαν τών ’Αθηνών.

'Ο Σοφοκλής πρώτος θά βγάλη τήν γυναίκα άπό τό «ξαίνειν, νήθειν καί κεντάν» καί θά 
τήν τοποθέτηση σ’ ένα άφθαστο ύψος ήθους καί χαρακτήρος. Ή ’Αντιγόνη του είναι τό τέ
λειο πρότυπο τής γυναίκας πού συγκεντρώνει τήν πνευματικότητα καί γυναικεία χαρίσματα.

’Ιδιαίτερα στόν Εύριπίδη, πού οί μύθοι γίνονται ένα μέ τή ζωή καί φυσικά οί μυθικοί 
ήρωες ένα μέ τούς κοινούς άνθρώπους υπογραμμίζεται περισσότερο δ ρόλος ιτής γυναίκας. Τά 
άνθρώπινα πάθη παρόλη τήν άληθοφάνειά τους, φαίνονται λόγφ τής έκτάσεως τού πάθους 
μυθικά. Παρόλο δηλαδή, πού δ Εύριπίδης είναι ρεαλιστής, δ τύπος τής Μήδειάς του, μιας 
μάνας πού άπό έκδίκηση σκοτώνει τά ίδιά ιτης τά παιδιά, μάς φαίνεται σάν μύθος. Τό ίδιο 
καί δ τύπος τής ’Αντιγόνης.

Κάποτε τόν σπαραγμό τών άνδρών-ήρώων τής τραγωδίας τόν μαθαίνουμε άπό τό κλάμα 
καί τόν σπαραγμό τής γυναίκας (Ή Ίοκάστη γιά τόν Οίδίποδα), τής γυναίκας πού είναι 
μιά παρουσία δημιουργίας σ’ δλες τις έποχές.

Κάποτε είπε δ Μελάς πώς ή Ήλέκτρα, ή ’Αντιγόνη, είναι μορφές Ανθρώπινες, πού μπο
ρούν νά γδυθούν τόν άρχαϊο μύθο καί νά σταθούν, μ’ άλλο ρούχο, μέσα στή ζωή, άδιάφορο 
ποιας χώρας καί ποιού καιρού, γιατί, άπλούστατα, ή θέληση πού τις ρίχνει στόν άγώνα, δέν 
είναι παρά ή έκφραση ένός κοινού άνθρώπινου αισθήματος, πού γίνεται συνείδηση, σκέψη 
κι’ άπόφαση. Καί δέν είναι μόνο οί μορφές τής Ήλέκτρας καί τής ’Αντιγόνης. Είναι κι 
άλλοι χαρακτήρες ώς τά σήμερα άληθινοί, ζωντανοί. Είναι ή ’Αντιγόνη, ή γυναίκα πού στήν 
άγάπη τοΰ άδελφοΰ της δέν γνωρίζει μέτρο, ή ’Ιφιγένεια, ή ηρωική κόρη πού πεθαίνει, δπως 
τόσες καί τόσες ύστερα άπ’ αύτήν, γιά τήν Ελλάδα:

........... δίδωμι σώμα τούμόν 'Ελλάδι.
θύετ’, έκπορθείτε Τροίαν, ταΰτα γάρ μνημείά μου 
διά μακρού, καί παϊδες ούτοι καί γάμοι καί δόξ’ έμή 
βαρβάρων δ’ "Ελληνας άρχειν ε’ικός, άλλ’ ού βαρβάρους 
.......Ελλήνων τό μέν γάρ δοΰλον, οί δ’ ελεύθεροι.
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Επειτα η Ηλεκτρα, η ταπεινωμένη βασιλοπούλα, ή Κλυταιμνήστρα, ή γυναίκα πού κυλιέται 
στο πάθος τοΰ παράνομου έρωτα και τής εκδίκησης, οί ζηλότυποι σύζυγοι Έρμιόνη και Δηιά- 
νειρα, η Φαίδρα η τραγική ερωτευμένη, ή Πολυξένη ή άφοβη μπροστά στό θάνατο κοπέλλα: 
προτιμάει τό θάνατο παρά νά άτιμασθή άπό τούς κατακτητές τής πατρίδας της, τής Τροίας:

’Ώ ’Αργίτες, πού ’χετε τή χώρα μου κουρσέψει, 
πεθαίνω μέ τή θέλησή μου. Νά μην άγγίξη 
κανένας τό κορμί μου. Θά σάς δώσω 
άφοβα τό λαιμό κ’ έλεύθερη άφημένη 
σκοτώστέ με, λεύτερη νά πεθάνω.

Καί προκαλεί τό θάνατο:

Νά παλληκάρι! Κι ας θές τοΰτο νά χτυπήσης 
τό στήθος χτύπα! Πάλι αν τό τραχήλι 
σοΰ βολή κι ό λαιμός έτοιμος, νάτο !

Και ποσο αλήθινη, ζωντανή η μορφή τής τραγικής μάνας, τής Εκάβης· μιά μορφή πού 
άναπηδάει μέσα άπό τό αίμα τοΰ πολέμου, τήν ήττα, τήν σκλαβιά, τό έγκλημα. ’Έχει ζήσει 
το θαναπο τών γιων της, τών εγγονών της, τήν ταπείνωση τών θυγατέρων της καί τής νύ
φης της. Και στά στερνά τό θάνατο τοΰ Πολύδωρου καί τής Πολυξένης.

Μερικες απο τις ηρωιδες τών ελληνων τραγικών μάς θυμίζουν τις μορφές τοΰ σύγχρονου 
θέατρου, τοΰ Παράλογου. Ή Μήδεια καί ή Φαίδρα χαρακτηρίζονται σάν προσωποποίηση 
τοΰ ορθολογιστικού δυναμισμοΰ τής άνθρώπινης ψυχής. Τις δυό αυτές ήρωίδες διακρίνει τό 
παράλογο καί ή άφροσύνη.

Άλλά καί οί γυναίκες τών χορικών τής τραγωδίας, πού τόσο μάς συγκλονίζουν μέ τό πά
θος, τήν συγκίνηση και το γοο τους, είναι άληθινές μορφές τοΰ λαοΰ μας. (Μήπως ό χορός 
στο «Φονικο στην ’Εκκλησία» τοΰ Ελλιοτ δέν μάς θυμίζει τις γυναίκες αυτές τών έλλήνων 
τραγικών, γυναίκες που σηκώνουν το βάρος τοΰ πάθους τοΰ δικοΰ τους κι αύτοΰ πού σαρκώ
νουν οί ήρωες;)

Β'

Στήν πινακοθήκη τών γυναικών τοΰ άρχαίου θεάτρου έξέχουσα θέση έχει ή Άντιγό- 
ν η. Είναι ή τραγική κόρη ιτοΰ Οίδίποδα ή χαροκαμένη άδελφή τοΰ ’Ετεοκλή καί τοΰ Πολυ
νείκη. Ή πιό πολυσχολιασμένη γυναικεία μορφή τής τραγωδίας. Χαρακτηρίστηκε σάν σκεΰος 
εκλογής τών άνθρωπίνων άξιών τής άρχαίας δραματουργίας, σάν μιά τραγωδία στήν δποία 
βρίσκουμε τήν συμπύκνωση δλων τών προβλημάτων πού παρουσιάζει δ άρχαίος ούμανισμός.

Ειπώθηκε πώς ή ’Αντιγόνη βρέθηκε σέ δίλημμα ή νά είναι νομιμόφρων ή νά άκολουθήση 
τό έθιμο πού έπιβάλλει τήν ταφή τών νεκρών καί μάλιστα τοΰ άδελφοΰ της.

Νομίζουμε πως ή ’Αντιγόνη δέν βρέθηκε σέ τέτοιο δίλημμα, γιατί άπ’ τήν άρχή πού α
κούσε τήν διαταγή δέν προβληματίστηκε· άπ’ τήν άρχή ήξερε τί θά κάνη, είχε κάνει τήν 
εκλογή της: Νά θάψη τόν άδελφό της, νά κάνη δτι της υπαγορεύει δχι δ νόμος, άλλά ή 
άγάπη. Οΐ νόμοι είναι γιά τούς άνδρες· αυτοί τούς φτιάχνουν, τούς κρίνουν, τούς άλλάζουν. 
Αύτή ήξερε μόνο τόν νόμο τής καρδιάς:

«οΰ τοι συνέχθειν, άλλά συμφιλείν έφυν» (523)

Στήν ’Αντιγόνη, δέν τέθηκαν έρωτήματα. ’Ερωτήματα θέτει ή ’Αντιγόνη σέ μάς: μπορεί ή 
πολιτεία νά θεωρή τόν εαυτό της σάν άπόλυτη κι άνώτερη άξια; Μπορεί ή πολιτεία νά περι- 
φρονή νόμους πού δέν προήλθαν άπ’ αυτήν; Τούς θεϊκούς π.χ. νόμους; Μπορεί τό άτομο, 

έχει δικαίωμα, νά σταθή άντιμέτωπο στούς νόμους πού ή κρίση του θεωρεί άδικους;
Μερικοί βρίσκουν τόν χαρακτήρα τής ’Αντιγόνης άκαμπτο, λόγφ τής δυνατής, άρρενω- 

πής θελήσεώς της. Ή ’Αντιγόνη ξέρει πώς καμμιά άπ’ τις χαρές τής ζωής δέ θά μπορέση 
νά άπολαύση άν δέν ζή σ’ αρμονία μέ τόν ψυχικό της κόσμο. Δέν θά διστάση νά περιφρονή- 
ση κι’ αυτήν τήν ζωή της γιά τήν μεγάλη τοΰ άδελφοΰ της άγάπη. Νόμος της ήταν τό κα
θήκον της άπέναντι στόν Πολυνείκη. Δέν θέλει

«έάν δ’ άκλαυστον, άταφον, οίωνοΐς γλυκύν 
θησαυρόν είσορώσι πρός χάριν βοράς (29—30)

«Ή ’Αντιγόνη» λέει δ Lesky «δέν είναι μιά ήρωίδα ύπερανθρώπων διαστάσεων, άλλά μιά άπό 
μάς, μέ τούς ίδιους πόθους κι ελπίδες σάν κι εμάς, άλλά καί μέ τό μεγάλο θάρρος, άντίθετα 
μέ τήν κοινή γνώμη νά άκολουθήση τόν μεγάλο νόμο τοΰ θεοΰ».

Στό τέλος τής τραγωδίας, δταν βρίσκεται κοντά στό θάνατο είναι τόσο άνθρώπινη, 
γλυκειά, φυσιολογική’ θά κλάψη τό χαμό της, χωρίς πομπώδη λόγια, άλλά απλά.

ΤΩ τάφε μου, ώ νυφιάτικο μου, ώ αιώνια, 
βαθιά στή γή σκαμμένη κατοικιά μου... 
πριν νάρθη ή ώρα μου πηγαίνω.

Μέ βλέπετε, πολίτες τής πατρικής μας γής, 
πού στό στερνό μου δρόμο 
βαδίζω καί στερνά 
τοΰ ήλιου τό φέγγος βλέπω 
κι δχι ποτέ ξανά, 
μά δ πανδέχτης ό Άδης 
μέ στέλνει ζωντανή 
στοΰ Χάρου τ’ άκρογιάλι 
κι άπόξενη άπ’ τοΰ γάμου τις τίμιες τις χαρές· 
έξω άπ’ τή νυφικιά μου τήν κάμαρα ποτέ 
νυφιάτικα τραγούδια δέ μέ ύμνησαν, μά έγώ 
τό Χάρο θενά παντρευτώ.

Καί ή ’Ισμήνη είναι ένας άληθινός τύπος. Ό τύπος τής άδύναμης γυναίκας, πού 
ναι μέν άγαπάει τόν άδελφό της, σέβεται τό θειον, δμως γνωρίζει δτι γεννήθηκε γυναίκα καί 
οφείλει νά ύπακούη στούς «κρείσσονας». Τό λέει θαρρετά στήν άδελφή της:

άλλ’ έννοεϊν χρή τοΰτο μέν γυναϊχ’ δτι 
έφυμεν, ώς πρός άνδρας ού μαχουμένα. 
έπειτα δ’ ούνεκ άρχόμεσθ’ έκ κρεισσόνων...

Ή σεμνότητα καί τό ήθος τής ’Ισμήνης φαίνεται δταν προσπαθή νά μεσολαβήση στόν Κρέον- 
τα νά σώση τήν άδελφή της:

άλλά κτενεΐς νυμφεϊα τοΰ σαυτοΰ τέκνου;
(Μά τοΰ γιοΰ σου τή νύφη θά σκοτώσης;)

Κι δταν ή άπάντηση είναι καταφατική φωνάζει άπελπισμένα έκεϊνο τό «ώ φίλταθ’ Αίμον»! 
Ή ’Ισμήνη κακώς χαρακτηρίστηκε ψυχρή στήν τύχη τής ’Αντιγόνης. Πονάει γιά τήν 

άγαπημένη άδελφή καί θά ’ρθή στιγμή πού θά θελήση μαζί της νά πεθανη.
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'Υπογραμμίζεται ή ομοιότητα τής ’Αντιγόνης καί τής Ή λ έ κ τ ρ α ς στήν μεγάλη καί 
αλύγιστη άποφασιστικότητα. Ή ’Αντιγόνη είναι αποφασισμένη, δέν δειλιάζει μπροστά στόν 
άρχοντα, μπροστά στο θάνατο. Τό ίδιο κι ή Ήλεκτρα. Ή Ήλέκτρα είναι ή προσωποποιη- 
μένη συνείδηση τής Κλυταιμνήστρας. ’Ελέγχει, κατηγορεί τήν φόνισσα μάνα. Κι αύτή ,τής 
στερεί τά ρούχα, τήν θέση της, τήν τροφή· τήν απειλεί μέ θάνατο γιά νά πάψη νά θρηνή 
καί νά θυμάται.

Κι η Ήλεκτρα δεν μπορεί νά σταματήση τούς θρήνους γιά τόν άδικοσκοτωμένο πατέρα, 
δέν μπορεί νά μή θυμάται, δέν μπορεί νά μή αγαπά, νά μή μισεί. Μέσα της συνυπάρχουν 
δυο αντιμαχόμενα συναισθήματα. ’Αγάπη γιά τόν πατέρα, μίσος γιά τήν μητέρα καί τόν 
Αϊγισθο. Ενα μίσος διολου αυθαίρετο : προήλθε άπ’ τή φλογερή αγάπη τοΰ δολοφονημένου 
πατέρα. Το μίσος της ξεπερνάει το μέτρο (δπως κι ή άγάπη τής ’Αντιγόνης), δταν παροτρύ
νει τόν αδελφό της νά κτυπήση άκόμα μιά φορά τή μάνα τους:

«παΐσον, εί σθένεις, διπλήν»

Ή Ήλέκτρα είναι μιά γυναίκα πλούσια σέ έσωτερικότητα καί τρυφερότητα. Κι αύτό φαίνε
ται ιδιαίτερα στούς στίχους πού ξεσπάει τό κλάμα της νομίζοντας πώς ή ύδρία πού τής φέρ
νουν περιέχει τή στάκτη τοΰ Όρέστη.

Ή ’Αντιγόνη στή πράξη, πεθαίνοντας έδειξε τήν άγάπη στόν άδελφό της. "Ομως καί 
τής Ήλέκτρας ό λόγος, ό θρήνος δέν υστερεί διόλου σέ μεγαλείο :

ΤΩ λείψανο τοΰ πιό μου άγαπημένου 
άπ’ τούς άνθρώπους καί τό μόνο τώρα 
πού μ’ άπομένει άπ’ τή ζωή σου, Όρέστη·

....... μάς έρχεσαι μιά φούχτα
στάκτη, σ’ ένα μικρό λεβέτι μέσα'
άλλίμον’ δλες οί άνωφέλητες 
έκείνες οί παλιές γιά σέ φροντίδες, 
κι ή κούραση ή γλυκεία νά σ’ άναθρέψω·

ώ κακορίζικο κορμί, ώιμέ, 
ώ ή άραχλη κι άσβολερή, άλλί, 
στράτα πού πήρες καί μέ θανατώνεις 
καί μένα! Ναί, μέ σκότωσες, καλέ μου, 
μυριάκριβ’ άδελφέ μου·

Στήν χορεία τών θαυμάσιων γυναικών άνήκει καί ή ’Ανδρομάχη. Είναι ή άφω- 
σιωμένη σύζυγος. Ή μαύρη χήρα τοΰ "Εκτορα. Ή τραγική μητέρα τοΰ ’Αστυάνακτα. Άπό 
τις εύγενικότερες μορφές τής δμηρικής Ίλιάδας.

Τήν ’Ανδρομάχη χήρα πού "Εκτορα, τήν παίρνει μετά τήν ήττα τής Τροίας, σκλάβα του 
ό γιός τοΰ Άχιλλέα, Νεοπτόλεμος. ’Εγκαθίσταται μαζί του στή Φθία καί γεννάει άπό τήν 
άναγκαστική αύτή ένωση τόν Μολοσσό. Ό Νεοπτόλεμος, δμως έχει παντρευτή γιά νόμιμη 
γυναίκα τήν Έρμιόνη, κόρη τοΰ Μενελάου καί τής Ελένης. Ή Έρμιόνη έτσι τώρα ζηλεύει 
τήν Ανδρομάχη, τής κάνει τή ζωή μαύρη καί σέ μιά άπουσία τοΰ Νεοπτολέμου στούς Δελ
φούς έπιχειρεΐ νά τής σκοτώση τό παιδί.

Τά βάσανα τής σκλαβιάς μάς δίνει μέ τήν Ανδρομάχη δ Εύριπίδης. Ή Ανδρομάχη ιιέ 
τήν πτώση τής Τροίας έχει χάση τήν έλευθερία της. 'Υποχρεωτικά κοιμάται μέ ,τόν Νιο- 

πτόλεμο. Συγκατοικεί μέ τήν κακή Έρμιόνη. Ζή κάθε μέρα τή φθορά τής ζήλειας καί τής 
μικροπρέπειας. "Ο,τι άξίζει πιότερο γι’ αυτήν στόν κόσμο αύτό, τό παιδί της άπειλεϊται. Καί 
μέσα σ’ αύτή τή φθορά ή Ανδρομάχη δείχνεται εύγενικά, υπερήφανη. Είναι συγκαταβατική 
στή συμβίωση, άλλά έπιθετική στήν προσβολή. "Ομως δίπλα σ’ αύτή τήν υπέροχη Ανδρο
μάχη σκιαγραφεΐται ή σκληρή, υπεροπτική Έρμιόνη, κάποτε θυμίζει γύναιο πής γειτονιάς· 
άσχολεϊται μέ τά μάγια. Ή ποταπή της άντιζηλία κάνει τόν Εύριπίδη νά δώση τούς στίχους:

κανείς, δμως δέν ηύρε άκόμη γιατρικό 
γιά τήν κακή γυναίκα, πού τήν δχέντρα 
καί ιτή φωτιά περνάει.

Ή Ανδρομάχη είναι ή γυναίκα πού παλεύει, μέ τήν ευγένεια καί τήν άνθρώπινη εύαισθησία, 
μέσα στά φοβερά κακά πού μποροΰν νά βροΰν ένα άνθρωπο, δταν άτυχήση.

Κι άπό τήν άποψη αύτή, ή τρυφερή καί σεμνή ήρωίδα τής Ίλιάδος, άναβαίνει στήν Εύρι- 
πίδεια τραγωδία δλα τά σκαλιά τής τελειότητας: τιμιότητα, άξιοπρέπεια, γενναιοφροσύνη, 
λεπτότητα, δικαιοσύνη, ηθικό μεγαλείο — μιάς τελειότητας, πού έξαγοράζεται μέ πολύ άν- 
θρώπινο πόνο καί θερμή συμπαράσταση.

Ό Εύριπίδης άμφισβητεϊ τήν αίγλη ιτοΰ πολέμου. Ό πόλεμος, ξεγυμνωμένος άπό τήν 
ύπεροχή πού τοΰ δίνει ό "Ομηρος, παίρνει μέ τόν Εύριπίδη τό πραγματικό, φρικτό του πρό
σωπο. Τό μισός του γιά τόν πόλεμο ό ποιητής πολύ συνετά τό έκφράζει μέ τις γυναίκες. Ο'ι 
γυναίκες μίσησαν τόν πόλεμο, γιαπί έδωσαν σ’ αύτόν πατέρα, άδελφό, σύζυγο, παιδί, άγαπη- 
μένον. Ή μοϊρά τους είναι πιό τραγική άπό τό χαμό τών άγαπημένων. Γιατί αύτές μένουνε 
μόνες, άπροστάτευτες μέ παιδιά κι εύθΰνες.

Ό χορός στήν «Ελένη» κατηγορεί δσους άγαποΰν τόν πόλεμο:

’Άμυαλοι αύτοί πού ζητούν 
νά κερδίσουν δόξα κι άξια 
μές στούς πολέμους, μέ τ’ άρματα 
στήν ταραχή τών μαχών 
προσπαθώντας, άνόητα 
στις συμφορές τών θνητών 
έτσι νά βάλουνε τέρμα· 
στό αίμα ιτήν λύπη άν ζητάς 
θά ’χεις άτέλειωτο πόλεμο (1151)

Καί οί 'Ικέτιδες θά ρωτήσουν: ΤΩ ταλαίπωροι θνητοί, γιατί κοντάρια άγοράζετε και φό
νους μεταξύ σας βάζε,τε; (949) Καί στις Φοίνισσες (784) δ χορός σ’ ένα τραγούδι του θά 
μάς τραγουδήση τή φρικτή μανία τοΰ πολέμου ιτών Θηβαίων καί τών Άργείων:

Ώ "Αρη πολύμοχτε, σέ μέ θάνατα 
κ’ αίμα λαγγεύεις παράχορδος 
στά γιορτάσια τοΰ Βάκχου;

Ή καθαυτό δμως άντιπολεμική τραγωδία τοΰ Εύριπίδη, τραγωδία τών δυστυχισμένων γυναι
κών τής Τροίας, τραγωδία τής σκλαβιάς, είναι οί Τρωάδες. Στις Τρωάδες τοΰ Εύ
ριπίδη έχουμε μιά πλειάδα γυναικών μέ διαφορετικό χαρακτήρα, μά μέ μιά κοινή μοίρα, τήν 
μοίρα τών γυναικών, άδιάφορο ποιάς κοινωνικής τάξεως, πού κτυπήθηκαν άπό τόν πόλεμο.
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Οί Τρωάδες μαζεμένες στό λιμάνι, περιμένουν άπό τούς νικητές πού τραβούν κλήρο σέ ποιόν 
σκλάβες θά πέσουν. Τά καράβια πιό κεΐ περιμένουν (τή λεία τους, ενώ στό βάθος ή Τροία 
πού καπνίζει. Ή Εκάβη, ή γριά άτυχη βασίλισσα, κλαίει τό βασίλειο και τή δυναστεία του, 
πού χάθηκαν:

........................... ή Τροία 
πάει, πάει, πάει!
Δέν είμαστε βασιλιάδες πιά 
τής Τροίας.
ΤΩ τών προγόνων θαυμαστέ πλούτε 
άφανισμένε πλέον — τίποτε δέν ήσουν, 
τί πρέπει νά πώ τί νά μή πώ πρέπει; 
τί πρέπει νά θρηνήσω;
Δυστυχισμένη !

Τά κλάματα τών γυναικών διακόπτει ό κήρυκας Ταλθύβιος πού έρχεται νά τούς πή τήν άπό- 
φαση τών ’Αχαιών γιά τήν μοιρασιά τών γυναικών.

«Ή κάθε μιά άπό σάς άνήκει σ’ έναν ανδρα, κι όχι όλες στόν ίδιο. Τήν Κασσάνδρα ό 
βασιλιάς τήν πήρε δική του, ό ’Αγαμέμνων, τήν Πολυξένη ζητάει θυσία πάνω στόν τάφο του 
ό ’Αχιλλέας, τήν Εκάβη ό Όδυσσέας κι αύτήν τήν άγαπημένη τοΰ "Εκτορα, τήν διάλεξε g 
γυιός τού Άχιλλέα, ό Νεοπτόλεμος.»

’Ωιμέ καί τρισαλλοίμονό μου!

Δέν θά ρίξω τή σαίττα πιά 
κεντώντας τά Ιστία πανιά. 
Γιά τελευταία φορά 
βλέπω τών τέκνων μου 
τά κορμιά! θενά υποφέρω 
δεινά, άπό σένα τρομερότερα! 
σ’ έλληνικό 
κρεββάτι θά μέ σύρουν, 
— καπνός ας γίνη τούτ’ ή νύχτα 
τούιτ’ ή τύχη — 
ή έλεεινή σκλάβα 
θά άντλήσω νερό 
τό ιερό τής Πειρήνης !

Στις «Τρωάδες» παράμερος τύπος είναι ό τύπος τής Ελένης. Ή Ελένη δέν είναι 
Τρωάδα, δέν κλαίει καμμιά σκλαβιά, κανένα άντρα. Είναι ή ματαιόδοξη γυναίκα. Ή γυ
ναίκα πού ξεμυαλίστηκε άπό έναν όμορφο πρίγκηπα, πού έγκατέλειψε τόν αντρα ,της καί τό 
παιδί της, τό βασίλειό της καί τήν τιμή της. "Ενα πρόσωπο χωρίς ψυχή πού περνάει άπό 
τόν έναν άντρα στόν άλλον χωρίς νά διαμαρτύρεται: ’Από τόν Θησέα στόν Άχιλλέα, άπ’ τον 
Άχιλλέα στόν Μενέλαο, στόν Πάρι, στόν Δηίφοβο (γιαυτό καί τήν είπανε πεντάλεκτρο, πέν
τε φορές παντρεμένη). Ή γυναίκα ή ωραία πού «αίρει άνδρών όμμαπα, έξαιρεΐ πόλεις, 
πίμπρησι οίκους (Τρωάδες 8Î2), ή «δία γυναικών» κατά τόν "Ομηρο πού ξεσηκώνει άνδρες 
καί λαούς σέ πόλεμο. Δέν ξέρουμε άν ντράπηκε ποτέ της, άν έκλαψε τόν Πάρι, άν μετα- 
νοιωμένη γυρνάει στόν Μενέλαο. Είναι ή Ελένη ή «μολεμένη άπό τό άνθρωπομακελλειό» τοΰ 
τρωικού πολέμου.

Έδώ στις «Τρωάδες» μετά τήν κατάληψη τής Τροίας έρχεται πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ 
τόν Μενέλαο. ’Εκτυλίσσεται μιά υπέροχη σκηνή. 'Ο Μενέλαος ζητάει νά τήν σκοτώση. Μά 
ή Εκάβη έπεμβαίνει:

’Άς μή πεθάνη δίχως
Μενέλαε νά άπολογηθή.

Τότε εκείνη όλα της τά σφάλματα τά ρίχνει στούς θεούς καί ξεδιάντροπα λέει πώς φταίει ή 
Εκάβη πού γέννησε τόν Πάρι. Φτάνει στό σημείο νά πή πώς δ γάμος της μέ τόν Πάρι ώφέ- 
λησε τήν Ελλάδα καί προχωρεί πιό πέρα: «στεφάνι θάπρεπε έγώ νά λάβω γι’ άνταμοιβή 
μου»! Λέει πώς ήθελε νά δραπετεύση καί δέν τήν άφήναν.

'Ο χορός τά χάνει μπροστά στήν τόλμη της αύτή, δέν πιστεύει τόσο όμορφα ειπωμένες 
ψευτιές κι έξαλλος φωνάζει:

τοΰτο τρομερό ’ναι!

Ή Εκάβη, ή εύγενική άρχόντισσα, δέν μπορεί νά τήν άκούει νά βρίζη τούς θεούς, νά ψεύδε
ται καί τήν ξεσκεπάζη:

«Καθώς είδες τόν Πάρι νά λαμποκοπάει άπό χρυσάφι καί στολίδια ή ψυχή σου φλογίστηκ’ 
άπό έρωτα. Σοΰ άρεσε τόσο ή πολυτέλεια πού έλπισες, δταν άφινες τήν Σπάρτη, πώς στών 
Φρυγών τήν πόλη θά κυλούσε δ χρυσός πού θά σ’ άρκούσε γιά όλες σου τίς σπατάλες. Τό 
παλάτι τοΰ Μενέλαου δέν άρκούσε γιά τίς μάταιες ηδονές σου. Πόσες φορές σοΰ είπα: 
Ελένη, φύγε, τά παιδιά μου θά πάρουν άλλες γυναίκες καί θά σέ βοηθήσουν νά πας πρός τά 
καράβια τών Άργείων κρυφά. Βάλε τέλος στόν πόλεμο. Άλλ’ αύτό δέν σοΰ άρεσε· ήθελες 
νά δοξάζεσαι άπ’ τούς βαρβάρους, κεφαλή κατάπτυστη, ήρθες μπροστά στό Μενέλαο προκλη
τικά ντυμένη έδώ θάπρεπε κουρέλια νά φοράς καί μέ ξυρισμένο κεφάλι, χαμηλοβλεπούσα κι 
όλο φόβο νάσαι.»

(Παρόλ’ αύτά ξέρουμε πώς ό Μενέλαος τή δέχεται).
Τή ματαιοδοξία αύτή τής Ελένης τήν βρίσκουμε καί στήν Κλυταιμνήστρα (Ήλέκτρα 

1071). Ή Ελένη τήν κληροδότησε στήν κόρη της τήν Έρμιόνη, δπως δείχνεται στήν «Αν
δρομάχη» (147).

Ξέχωρη θέση στή χορεία τών κακών γυναικών στή τραγωδία κατέχει ή Κλυταιμνή
στρα. Είναι μιά μοιχαλίδα, μιά φόνισσα, μιά άκαρδη μητέρα. Τόν χαρακτήρα της δια
γράφει δ Αισχύλος στόν «Άγαμέμνονα». Μέ άφορμή τή θυσία τής ’Ιφιγένειας άρχίζει τό 
μίσος της πρός τόν άνδρα της. Προσποιητή δέχεται μέ χαρά πού κρύβει τό ψέμα, τόν μεν · 
λο στρατηλάτη. Τόν γεμίζει φιλοφρόνιες, τόν ονομάζει:

.......................  σκύλος τής στάνης
άγκυρα σωτηρίας τού πλοίου καί ψηλής στέγης 
στύλο στερεό, μονάκριβο παιδί πατέρα 
στεριά πού βλέπει άνέλπιστα δ θαλασσομάχος 
μέρα λαμπρότατη ύστερ’ άπό κακωσύνη 
τρεχάμενο νερό στό δρομομαχισμένο·

, ................... Τώρα άγαπητό κεφάλι
κατέβαιν’ άπ’ τό αμάξι σου, δίχως ν’ άγγίξης 
τό πόδι καταγίς, πού άνάτρεψε τήν Τροία.
Δούλες, τί στέκεσθε; πδχω τό χρέος προστάξη 
νά στρώσετε χαλιά στόν δρόμο του τή στράτα; 
εύθύς ας γίνη πορφυρόστρωτος δ δρόμος 
κι ας τόν φέρη στ’ άνέλπιστα παλάτια ή Δίκη.
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Δέν ξέρουμε άν γράφτηκαν ποτέ καλύτεροι στίχοι, πιά υποκριτικοί, πιο ύπουλοι γυναίκας 
πού μέ κρυμένο τό μαχαίρι υποδέχεται τόν άνδρα της. Μιλάμε γιά ρεαλισμό στόν Ευριπίδη, 
για παθιασμένες φόνισσες, για ύπουλες Μήδειες και Φαίδρες, ποια δμως ποτέ ξεπέρασε τήν 
μορφή αυτή τοΰ Αισχύλου; Ή Κλυταιμνήστρα δολοφονεί μαζί μέ τόν έραστή της τόν άνδρα 
της στήν πιό γλυκεία του μέρα (νόστιμον ήμαρ). Ποτέ δέν μετανοεί γιαυτό. Ή ψυχή της 
είναι γεμάτη πάθος, μίσος, αγάπη, θλίψη, είναι αγέρωχη, υπεροπτική. Είναι ένας χαρακτή
ρας πού πάλλεπαι άπό ζωή κι αλήθεια.

Βγαίνει στήν σκηνή μέ τό μαχαίρι καί τά αίματα στά χέρια καί δίνει ή ίδια τήν σκηνή 
τοΰ φόνου: τόν τύλιξε μέ ένα ύφασμα πούμοιαξε δίχτυ τών ψαριών' τόν τύλιξε καί κτύπησε 
δυό φορές. Βόγγησε τό παράλυιτο κορμί καί τότε άλλη μιά κτυπάει πού ’τόνε πάει στόν "Αδη: 

’Έτσι ξερνάει πεσμένος κάτω τήν 
ψυχή του καί τό αίμα του, σάν ψιλή σφήνα ξεπετόντας, 
μέ μαΰρες στάλες φονικής δροσιάς μέ ραίνει 
κ’ εύφραινε τή ψυχή μου δχι πιό λίγο, άπ’ δτι 
τοΰ θεοΰ βροχούλα τά σπαρτά στό πλούμισμά της.

'Ο χορός δέν πιστεύει στά μάτια καί στά αυτιά του:

Σάν τί κακό γυναίκα, 
νά γεύτηκες βοτάνι άπό τή γή θρεμένο, 
ή τί φαρμάκι άπό τή θάλασσα βγαλμένο, 
καί πήρες τέτοια λύσσα καί λαοΰ καπάρα; 
δίκασες, κ’ έκοψες, μά τώρα άπάτριδη 
βδέλυγμα θάσαι τής χώρας.

'Ο Φώτος Πολίτης λέει πώς ή Κλυταιμνήστρα δέν ήταν κακούργα γυναίκα. Μά τότε τί 
ήταν; Πώς μπορούμε άλλοιώς νά ονομάσουμε τέτοια πράξη, πώς νά δικαιολογήσουμε τό φο
νικό; Δέν ήταν φόνισσα άπό ζήλεια, πού τής κουβάλησε τήν Τρωάδα Κασσάνδρα, τή σκλάβα 
παλλακίδα, γιατί κι αυτή είχε έραστή, τόν Αιγισθο. ΤΗταν πόσο «θεοπείρακτη», δπως μιά 
στιγμή τήν λέει ό χορός; ’Ή μήπως ήταν τής Μοίρας νά τραβήξη τήν κόκκινη τοΰ αίματος 
κιμωλία στό κύκλο τών έγκλημάτων τοΰ γένους τών ’Ατρειδών, γιά νά τόν κλείση ό Όρέστης 
άργότερα μέ τόν δικό της φόνο;

Θεομίσητο σπίτι καί πόσα ξέρει 
φονικά, σκοπωμούς άπό δικών χέρι 
άνθρωπομακελλειό αίματοποτισμένο !

Θά φωνάξει ή προφήτισσα Κασσάνδρα.
'Ο χαρακτήρας τής Κλυταιμνήστρας δίνεπαι καί σ’ άλλες πτυχές στήν Ήλέκτρα τοΰ 

Σοφοκλέους. Έδώ δέν είναι μόνο ή φόνισσα καί ή μοιχαλίδα, άλλά καί ή κακή μάνα. 
’Αναίσχυντα άσχημονεί μέ τόν Αιγισθο μπροστά στήν Ήλέκτρα πού κατήντησε ή προσωποιη- 
μένη της συνείδηση: ή Ήλέκτρα δλο καί θρηνεί καί κλαίει τό χαμό τοΰ άδικοσκοτωμένου 
πατέρα της. ’Άφοβα περιφρονεΐ τή μάνα της καί θρέφει έλπίδα νά ’ρθή έκδικητής δ 
Όρέστης.

—Μοΰ ’σφάξε τό παιδί μου γιαυτό τόν σκότωσα, θά τή στήν πονεμένη κόρη.
Κι ή Ήλέκτρα τής πετάει:

— γιαυτό έπρεπε λοιπόν άπ’ τό δικό σου 
νά σκοτωθή χέρι;
............................ Γιατί έλα 
καί πέ μου, άν άγαπάς, τί ’ναι πού τάχα

νά δικαιώνει αυτά τά τωρινά σου 
αισχρότατα έργα; νά κοιμάσαι δίπλα 
μ’ έκεϊνο τόν κακοΰργο πού μαζί του 
ξέβγαλες τόν πατέρα μου άπ’ πή μέση...

—’Έννοια σου καί θά ’ρθή ό Αϊγισθος νά σοΰ κλείση τό στόμα.
—Θά ’ρθή ό Όρέστης τιμωρός τοΰ πατέρα μας τό φόνο.
Κι δταν μαθαίνει πώς ό Όρέστης είναι νεκρός, μάνα αύτή ! άνακουφίζεται, ξεσπάει άπό 

χαρά:
—Πώς νά τά λέω, θεέ μου, αυτά; εύπυχία.

Ευτυχία πού μαθαίνει τό παιδί της νεκρό !
Ό χορός νά μπορεί δέν άντέχει:

Πού είναι τοΰ Δία οί κεραυνοί
κι ό λαμπρός "Ηλιος, πού;
άν βλέπουν καί νά κρύβουν δλ’ αυτά 
χωρίς νά κινηθούν;

Είναι γνωστόν πώς τις καταστρεπτικές εκρήξεις τοΰ γυναικείου πάθους τις διαγράφει 
καλύτερα ό Ευριπίδης. Κι αύτό γιατί ό Ευριπίδης έδωσε μεγάλη σημασία στή φύση 
τοΰ άνθρώπου κι δχι στήν ουράνια ή άνθρώπινη θέληση, δπως δ Αισχύλος κι δ Σοφοκλής. 
Δέν μπορούμε νά πούμε πώς δέν έχουμε συμβολισμό κι άνατάσεις καί στήν ποίηση τοΰ Ευρι
πίδη. "Ομως μποροΰμε νά μιλήσουμε γιά τις δοκιμές του πάνω στόν ψυχολογικό ρεαλισμό. 
Μέ τις τραγωδίες του άποκάλυψε τήν άνθρώπινη υπόσταση τών προσώπων του. Κυρίως μέ 
τις γυναίκες. Μέ τις γυναίκες, δπως είπαμε πιό πάνω εκφράζονται οί πιό λεπτές πτυχές τής 

ανθρώπινης ψυχής.
Μπορούμε νά μιλάμε γιά μέτρα στά συναισθήματα καί τά πάθη τών ήρωίδων τοΰ Ευρι

πίδη; "Οταν λέμε πώς δέν υπήρχε μέτρο στήν άγάπη τής περίφημης ’Αντιγόνης ή στό μίσος 
τής Ήλέκτρας τοΰ Σοφοκλέους πώς πρέπει νά μιλάμε γιά ιτά πάθη τών ήρωίδων τοΰ 

Ευριπίδη ;
• Κι άς πάρουμε τό θέμα τοΰ ’Έρωτα.

Ό έρωτας δέν ύπάρχει στόν Αισχύλο. Γιά τήν παντοδυναμία τοΰ έρωτα, ώς γνωστόν, 
μάς μιλάει δ Σοφοκλής στήν ’Αντιγόνη μέ ιτό περίφημο χορικό τού έρωτα. Στήν πρώτη 
στροφή δ ποιητής μάς λέει γιά τή μανία πού πιάνει δσους κατέχονται άπ’ αύτόν: «δ δ’ έχων 
μέμηνεν». "Ομως οί ήρωίδες τού Σοφοκλή είναι συγκρατημένες, τό πάθος τους δέν είναι 
τυφλό καί διαβρωτικό δπως τών ήρωίδων τού Εύριπίδη. Ή ’Αντιγόνη άγαπάει ιόν Αϊμονα, 
μά πιότερο τόν άδελφό της. Κλαίει τόν άρραβώνα της μέ τόν Αίμονα, άφού ξεπλήρωσε τό 
καθήκον στόν άδελφό της. ’Έρωτας στήν ’Αντιγόνη χωρίς μιά έρωτική σκηνή. Μιά λέξη 
,τού Αίμονα γιά τόν έρωτά του (μόνο μέ τήν πράξη έδειξε πόσο τοΰ στοίχισε δ χαμός της).

Παθιασμένη κάπως — πάθος πού ώχριά μπροστά στή δύναμη τού πάθους μιάς Μήδειας 
ή Φαίδρας — φαίνεται ή Δηϊάνειρα στις «Τραχίνιες». Ή Δηϊάνειρα δμολογεΐ γιά τόν έρωτα:

«ούτος γάρ άρχει καί θεών δπως θέλει 
καί έμοΰ».

Μά παρόλη τήν άπονενοημένη πράξη της, νά δηλητηριάση τήν ’Ιόλη, δέν έχει τό πάθος της, 
τή δύναμη τοΰ πάθους τών τραγικών γυναικών τοΰ Εύριπίδη. Δέν συγκρινεται ο έρωτας τής 
’Αντιγόνης γιά τόν Αίμονα, ιτής Τέκμησσας γιά τόν Αϊαντα, τής Δηϊάνειρας γιά τόν Ηρακλή 
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μέ τόν ξέφρενο, τόν απελπισμένο έρωτα τής Φαίδρας για τόν 'Ιππόλυτο, τής Μήδειας γιά τόν 
Ίάσονα, τής Εύάνδης για τόν άνδρα της, τής ’Άλκηστης για τόν “Άδμητο.

'Ο έρωτας γιά τόν Σοφοκλή «διανυκτερεύει στα μάγουλα τοΰ κοριτσιού», για τόν Ευρι
πίδη στά νεύρα, στό μυαλό, σ,τό είναι τών γυναικών. Στόν Σοφοκλή ό έρωτας δέν είναι ένα 
πάθος μέ τήν έννοια πού σήμερα έχει, κι εκείνη πού ό Ευριπίδης τού πρωτόδωσε, άλλά σάν 
μιά θεϊκή μανία σάν θέληση τής θεάς Αφροδίτης, σάν μιά γενικά γενεσιουργός δύναμη 
τής ζωής.

Στόν Ευριπίδη δ έρωτας είναι βίαιος, είναι πάθος καί πόθος δπως απελπισμένα έκφρά- 
ζεται μέ τήν Φαίδρα, τήν Μήδεια καί τήν Έρμιόνη άκόμα στήν «Ανδρομάχη». Είναι κάποτε 
μιά κτηνώδης έκδήλωσις βιασμού κόρης κι άπ’ τόν ίδιο τόν Θεό, δπως στήν τραγωδία «’Ίων» 
(887—91) δταν ό Απόλλων βιάζει τήν Κρέουσα:

Μοΰ ήρθες κι έλαμψες δλος χρυσάφι 
στά μαλλιά, ενώ έγώ στήν ποδιά μου 
ιτά κροκάνθια μαζεύοντας τ’ άρριχνα 
χρυσαντίφεγγα ρούρα ν’ άνθίσουν — 
Καί ριζώνοντας στ’ άσπρα μου χέρια, 
στής σπηλιάς τό κλινάρι, «’Ώ μητέρα!» 
πού ξεφώνιζα έγώ τήν κραυγή, — 
θεός κ’ έρωμένος δικός μου, 
μέ τράβηξες δίχως ντροπή, 
στήν Κύπριδα κάνοντας χάρη.
Καί άχ ! σοΰ κάνω ή βαριόμοιρη άγόρι 
κι αύτό έγώ, μέ τής μάννας τό φόβο, 
στό δικό σου κρεββάτι τά πέταλα, 
δπου μ’ έρωτα δόλιο τή δόλια, 
τή βαριόμοιρη ταίρι μέ πήρες. (901)

'Ο έρωτας στόν Ευριπίδη είναι κάτι τό «πικρόν» τό «ήδιστον» καί «άλγεινόν» μαζί. Ή 
άγάπη σ’ αυτόν είναι «ήδεία καί μοχθηρός Κύπρις» είναι ό «δυσμαχότατος θεών». Κατέχει 
τό κέντρον στόν κόσμο γιατί «γεννά τόν πόθο» δπως λέει στόν Ιππόλυτο καί σάν άποτέλεσμα 
έχουμε γέννηση τών παιδιών. Είναι γιά τόν ποιητή ή πηγή τής δημιουργίας καί φυσικά πρώ
τιστος σ’ αύτήν ρόλος ό ρόλος τής γυναίκας.

Καί στόν ήρεμο, τίμιο συζυγικό άκόμα έρωτα τής ’Ανδρομάχης στόν "Εκτορα, μιάς Αν
δρομάχης πού στόν 'Όμηρο είναι ό τύπος τής συζυγικής καί μητρικής άγάπης πού νοιδιθει 
γιά τόν άνδρα της άγάπη κι’ άκόμα σεβασμό, ό Ευριπίδης θά μάς δώση στις «Τρωάδες» (661) 
μιά ’Ανδρομάχη πού δέν βλέπει τόν γάμο της μέ τόν "Εκτορα μόνο σαν μυστήριο, άλλά καί 
αισθησιακά” ήταν δ πρώτος της άνδρας, ή πρώτη της άγάπη:

Άλλά σέ σέναν, "Εκιτορά μου άγαπημένε, 
γνωστικόν άνδρα βρήκα κι’ άπό γένος 
καλό καί πού στά πλούτη του καί στήν άνδρεία 
ήταν καλύτερος άπ’ δλους” Άπό τό σπίτι 
παρθενική μ’ έπήρες τού πατρός μου 
κι ενώθηκες μαζί μου πρώτος στό κρεββάτι.

Ό έρωτας στόν Ευριπίδη είναι ένα καταλυτικό πάθος. Ό ποιητής τόν τοποθετεί «στήν περι
ωπή τοΰ τραγικοΰ στοιχείου». Μπορεί νά δίνη μορφές φρικτές — σάν τής Φαίδρας καί τής 
Μήδειας», άλλά ή φρίκη τους αύτή είναι «φορτισμένη μέ ποίηση».

Συχνά άναφέραμε τήν Μήδεια. Κι άξίζει τόν κόπο, γιατί ή Μήδεια ξεχωρίζει άνά- 
μεσα σ’ δλες τις τραγικές ήρωΐδες. Μέ τήν ’Άλκηστη πρώτα εισάγει τήν ψυχολογία στήν 
ποίηση, δμως μέ τήν Μήδεια δχι μόνο δοκιμάζει, άλλά καί έγκαθιδρύει στήν τραγωδία τόν 
τύπο τοΰ ψυχολογικοΰ ρεαλισμού.

Είναι τόσο γνωστή ή υπόθεση τής Μήδειας σ’ όλους μας! Μάς είναι γνώριμη ή βαθειά 
λυπημένη, πικρά προδωμένη καί άπελπιστικά άπομονωμένη αύτή βασίλισσα. Είναι ή άπατη- 
μένη σύζυγος. ΛΗ τραγική μητροκιτόνος, γεμάτη πάθος πού γεννάει τή βιαιότητα. Διακατέ
χεται άπό ένα τερατώδη πόθο έκδικήσεως: μετά τόν θάνατο τής άντιζήλου της μέ τά δυνα
μικά της φίλτρα, θά σφάξη μέ τά ίδια ιτης τά χέρια τά παιδιά της. Τό πάθος της είναι 
φωτιά πού δλα τά καίει, τά καταλύει:

Κι έχοντας δρόμους πάμπολλους θανάσιμους 
δέν ξέρω ποιόν νά πρωτοπάρω, φίλες μου. 
Στό νυφικό τους σώμα νά βάλω φωτιά 
ή σιγά νά ’μπω πό ’χουν τήν κοίτη τους 
καί στά ήπατά τους μπήξω άκονιστό σπαθί.

Ό Εύριπίδης δημιουργεί τήν Μήδειά του, δταν θέλησε νά δείξη πόσο τό πάθος τυφλώνει 
τή λογική. Τά παιδιά της, σέ παλαιότερο μύθο τής Κορίνθου, τά σκοτώνει δ λαός τής Κο- 
ρίνθου. Όμως δ Εύριπίδης κάνει φόνισσα τή μητέρα τών παιδιών της γιά νά δείξη πιό 
αδρά τήν τραγικότητα τοΰ τυφλοΰ πάθους. Μέ τό πάθος της καί τήν πράξη της ξεπερνάει 
δλες τις ήρωΐδες τών μεγαλυιτέρων ποιητών: τή Λαίδη Μάκβεθ, τήν Όφηλία τοΰ Σαίξπηρ, 
τήν Μαργαρίτα τοΰ Γκαΐτε.

Ό Εύριπίδης Ισορροπεί άξιοθαύμαστα τά στοιχεία τής μάγισσας καί τής γυναίκας πού 
υπήρχε ή άρχική ιδέα τού Εύριπίδη καί πέρασε κατόπιν στούς Λατίνους ’Οβίδιο καί Σενέκα 
κι άπ’ έκεί στούς σύγχρονους -παραφραστές.

Ό Εύριπίδης κίνησε γύρω άπό τήν μυθική μορφή δποιαδήποτε μετατοπισμένη ψυχολογία 
καί τήν κάνει νά άναβλύζη δλόκληρη στήν θρησκοληπτική παραφορά της καί νά έναντιωθή 
στή λαϊκή κοινωνία, φιλοπρόοδη καί γιαυτό υποχρεωμένη νά καταπιέζη, πού άντιπροσωπεύεται 
άπό έμάς τούς "Ελληνες.

Ό έρωτας τής Φαίδρας είναι ένας έρωτας χωρίς μέτρο καί λογική. Είναι ένα 
πάθος τό ίδιο διαβρωτικό, δπως καί τής Μήδειας. Καί τό ξέρει κι ή ίδια. Ξέρει πόσο κακές 
είναι ο'ι έπιθυμίες της, τό πάθος της γιά τόν νεαρό πρόγονό της Ιππόλυτο. Ξέρει τό κακό 
καί τό κάνει. Έδώ ειπώθηκε πώς ίσως υπάρχει πολεμική έναντίον τής Σωκρατικής 
διδασκαλίας γιά τήν γνώση τής άρετής.

Ό άνέλπιδός της έρωτας μάς συγκινεΐ. Τό πάθος είναι τόσον άνθρώπινο καί θά μπο
ρούσε νά συμβή στόν καθένα πού κατά τόν ’Ισοκράτη δλοι έχουμε «κοινή τύχη». Ό έρωτάς 
της είναι χωρίς υπολογισμό γιατί μ’ αυτόν διακινδυνεύει τή τιμή τής παντρεμένης γυναίκας, 
τήν υπόληψη μιάς βασίλισσας. Ό έρωτάς της είναι άπό τις κακές έκείνες ώρες τοΰ άνθρώ
που. Ή Φαίδρα ζή τόν έρωτά της καί τόν άπολαμβάνει καί στόν πόνο του άκόμα:

Μιά πού δ έρωτας μέ πλήγωσε, έβαλα στό νοΰ μου 
πώς πιό καλά νά τό υποφέρω, κι άρχισα έτσι: 
νά σωπαίνω κι αύτή νά κρύβω τήν άρρώστεια.

Τόν υποφέρει. "Εχει ρέψει, έχει άρρωστήση. Τρεις μέρες έχει νά φάη.
Ζή τόν έρωτά της μέ χαρακτήρα, γενναία. Κι δταν τό μυστικό της άποκαλύπτεται τό 

παραδέχεται καί έξομολογεΐται πόσο προσπάθησε νά τόν πνίξη καί δέν μπόρεσε.

Τήν άμυαλιά μου πώς νά βολέψω 
έφρόντισα νικώντας μέ τήν φρονιμάδα.
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Καί τρίτο, αφού μ’ αυτά τήν Κυπρί νά δαμάσω 
δέν έφτανα, έβαλα στό νοΰ μου νά πεθάνω.

Μισώ κ’ εκείνες πούναι φρόνιμες στά λόγια, 
μά στά κρυφά έχουν πάντα άποκοτιές άτίμιας. 
Πώς τάχα αυτές...............
τά μάτια τους στήν όψη τών άντρών τους ρίχνουν 
κ’ ουδέ φοβούνται τό συνένοχο σκοτάδι 
καί τών σπιτιών τούς τοίχους, τις φωνές μή βάλουν; 
Εμένα αύτό ακριβώς μέ θανατώνει, φίλες, 
νά μή πιαστώ ντροπιάζοντας τόν άνδρα μου, ούτε 
τούς γυιούς μου, άλλά χωρίς ψεγάδι στήν ’Αθήνα 
μέ γλώσσα ελεύθερη νά ζοΰν, τή δοξασμένη, 
μ’ όνομα τίμιο άπ’ τή μητέρα.

Τής είναι άδύνατο νά κρύψη τόν έρωτά της, γιατί, παρόλο πού ξέρει τήν άγνότητα τοΰ 'Ιππό
λυτου, έλπίξει, σάν κάθε έρωτευμένος έλπίζει. Ή Φαίδρα φανερώνει στόν Ιππόλυτο τό 
αίσθημά της κι δταν αύτός σκεπάζει τό πρόσωπό του άπό άποτροπιασμό ,ξέρει σάν έξυπνη 
γυναίκα, πώς τίποτε δέν τής άπομένει παρά δ θάνατος.

Μιά άλλη ήρωΐδα τοΰ Εύριπίδη ή Έ ρ μ ι ό ν η στήν «’Ανδρομάχη» είναι δ τύπος τής 
ζηλότυπης συζύγου. Ή ζηλοτυπία τής Έρμιόνης μοιάζει κάπως μέ τής Δηιάνειρας. Καί ή 
Έρμιόνη, όπως κι ή Δηιάνειρα θέλησε νά έξοντώση τήν άντίζηλό της. Ή Δηιάνειρα άγαπάει 
πολύ τόν Ηρακλή καί σκέπτεται τό θάνατο τής ’Ιόλης, προσπαθεί νά τόν ξαναφέρη κοντά 
της. Είναι ή άπατημένη σύζυγος, ή άπελπισμένη γυναίκα, πού δ άνδρας της έρωτεύθηκε μιά 
μικρή όμορφη βασιλοπούλα. Δέν έχει νιάτα νά τόν κερδίση. ’Έχει μαγικά φίλτρα καί θά 
προσπαθήση μέ φάρμακα νά τόν ξαναφέρη κοντά της. "Ομως ή Έρμιόνη δέν προσπαθεί νά 
ζερδίση μέ τό καλό καί μέ τόν καλό της χαρακτήρα τή θέση στή καρδιά τοΰ συζύγου της πού 
τής πήρε ή όμορφη σκλάβα, ή καλή γυναίκα τοΰ "Εκτορα ’Ανδρομάχη. Είναι δ τύπος τής 
ζηλότυπης γυναίκας πού μέ τήν κακία, τή ζήλεια καί τήν μφταιοδοξία της προκαλεΐ τό μίσος 
τοΰ συζύγου. 'Ο σύζυγος, δ Νεοπτόλεμος προτιμάει τήν ’Ανδρομάχη άπό τήν Έρμιόνη 
παρόλο πού ή ’Ανδρομάχη είναι μιά δούλη καί μιά πιό μεγάλη άπό τήν Έρμιόνη γυναίκα. 
Ή δροσιά καί ή ομορφιά τής Έρμιόνης δέν τραβάει τόν Νεοπτόλεμο δσο ή άρετή τής ’Αν
δρομάχης. Καί τής τό λέει ξεκάθαρα ή ’Ανδρομάχη όταν ή Έρμιόνη τήν κατηγορεί πώς τής 
έκλεψε τήν άγάπη τοΰ άνδρα της:

.......................  ού τό κάλλος ώ γΰναι, 
άλλ’ άρεταί τέρπουσι τούς ξυνευνέτας.

'Η Έρμιόνη είπαμε καί πάρα πάνω κληρονόμησε τήν ματαιοδοξία τής Ελένης, τής μητέρας 
της. Περιφρονεΐ τόν Νεοπτόλεμο, ύπερηφανεύεται γιά τή δική της πατρίδα κι όχι γιά τή 
δική του, τόν δικό της πλούτο κι όχι τόν δικό του. Στό α' έπεισόδιο εμφανίζεται μέ κρυφή 
άλαζονεία, ντυμένη πολύ ώραΐα, στολισμένη μέ χρυσό στεφάνι καί κοσμήματα πού δέν είναι 
δώρα, καθώς λέει τοΰ άνδρα της, άλλά τοΰ πατέρα της, τού Μενελάου. Κατηγορεί τήν ’Αν
δρομάχη, βάζει νά τής σκοτώσουν τό παιδί πού ’κάνε μέ τόν Νεοπτόλεμο. Τέλος τυφλή άπ’ 
τό πάθος εγκαταλείπει τό συζυγικό σπίτι καί φεύγει μέ τόν Όρέστη. Κάτι τέτοιο ποτέ δέν 
θά τό ’κάνε ή Δηιάνειρα.

Μιά καί βρισκόμαστε στήν περιοχή τής συζυγικής άγάπης δέν θά ’πρεπε νά παραλείψουμε 
τό σύμβολο αυτής, τήν "Αλκηστη.

Κι’ άλλες γυναίκες τής άρχαιότητος έδειξαν ύποδειγματική συζυγική άγάπη. Ή ’Αν
δρομάχη, ή Εύάδνη στις «Ίκέτιδες», ή Λαοδάμεια στόν «Πρωτεσίλαο» τοΰ Εύριπίδη, ή Οίνώνη 
ε’ις τά «Μεθ’ ‘Ομήρου» τοΰ Κ. Σμυρναίου, ή Πάνθεια στήν «Κύρου Παιδεία» κ.ά.

Καμμιά όμως δέν έδωσε τή ζωή της — χωρίς νά περιφρονή τήν ομορφιά καί τά καλά 
της, δπως ή "Αλκηστη.

Πόσο απλός είναι δ πόνος της δταν άποχαιρετάη τόν κόσμο καί δίνει τή ζωή ,της γιά 
χατήρι τοΰ άνδρα της:

"Αλιαι καί φάος άμέρας, 
ούράνιαί τε δϊναι νεφέλας δρομαίου.

γαϊά τε καί μελάθρων στέγαι 
νυμφίδιοί τε κοίται πατρίας Ίωλκοΰ

μάθετε, μάθετέ μ’ ήδη
κλίνατ’ ού σθένω ποσίν
πλησίον "Αιδας
σκοτία δ’ έπ’ όσσοισι νύξ έφέρπει,
τέκνα, τέκν’ ούκέτι δή 
ούκέτι μάτηρ σφών έστιν. 
χαίροντες, ώ τέκνα, τόδ’ φάος δρφτον.

Μέ τήν "Αλκηστη θά κλείσουμε ιτή μελέτη μας. Θά μπορούσαμε νά δούμε όλες αύτές 
τις γυναίκες καί στό νεώτερο θέατρο νά προβάλουν ζωντανές, συναισθηματικές, μεγάλες καί 
παθιασμένες.

Γιατί τό «αιώνια γυναικείο» μένει πάντα μοναδική καί άνεξάντλητη πηγή δημιουργίας 
θεατρικών ιτύπων καί τραγουδιών. 'Ο Βιργίλιος τό ομολογεί: et tumulto superadite Carmen.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΤΙΧΗ

94 95

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗ—ΤΣΟΤΛΛΗ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΑΝ ΤΤΧΗ ΚΑΙ ΛΕΙΨΩ

Δέν πιστεύω νά λείψω, μ’ άν μέ χάσης 
γιά μιά ώρα, για μιά μέρα, γιά ένα χρόνο 
να ξέρης πώς γιά σέ θά διαβαίνω κάτι γυρεύοντας. 
Θά ψάχνω νά κόψω τήν ευτυχία στά μέτρα σου, 
νά στή φέρω. Τή χαρά θά γυρέψω νά βρω, 
πού καμμιά άλλη δέ θά μπορούσε νά σου χαρίση. 
Στό μεταξύ δέ θ’ άκούσης ποτέ, ποτέ δέ θά μάθης 
σέ ποια νύκτα ή σιωπή σου μέ βύθιζε μέρα τή μέρα. 
Δεν πιστεύω, μ’ αν τύχη και λείψω, θάναι γιά σένα. 
Θ’ αναζητήσω τόν ήλιο σου, πού κανένας ποτέ 
δέν είχε. Τήν αγνότητα πού σέ περιβάλλει 
θά γυρέψω. Τήν καλωσύνη, πού καθρεφτίζει στά μάτια σου 
τό Γιο τού Θεού, άν τύχη και λείψω
νά ξέρης πώς πήγα γυρεύοντας. ”Αν τύχη και λείψω μή βιαστής: 
Πάω ν’ ανέβω στά μέτρα σου.

ΤΟ ΦΩΣ
(Τοΰ ’Αλέξη Πετρίδη, στή Σκάλα)

Είπες : «Μή μιλάς. Ή ευθύτητα
είναι ένα λάκτισμα πάνω ακριβώς στήν καρδιά σου
στις δύσκολες μέρες μας. Κτύπα διάλειμμα». Τό βλέμμα σου 
πέταξε πάνω άπ’ τόν ώμο μου σά χελιδόνι στόν ήλιο τού Αύγσύστου. 
'Όμως τί γίνεται, πού φέγγει μέσα μου πάντα έν’ άστρο, 
πού καμμιά δέ χωρεϊ υποχώρηση τούτ’ ή καρδιά μου;
’Άν σιωπούσα, χιλιάδες αστέρια θά λάμπανε νύκτα και μέρα 
μέσα στά μάτια μου. Μά πές μου, στ’ αλήθεια, τί νά τό κάμω τό φως 
άν νά τ’ απλώσω στόν άνθρωπο νά διακρίνη ποιος είναι 
ξεπλύνοντας μέ στίχους αίμάτινους έστω τ’ άφωτα βάθη του 
δέν ήμπορώ;

Ο ΚΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΤ

’Έπαιξε ό άνεμος ανεπαίσθητα τόσο
πού ή γύρη έσάλεψε μόλις στό κέντρο τού κρίνου.
Οί στήμονες έπαψαν γιά ένα λεπτό νά κινούνται.
Μόνο χρυσαφένιος ό ύπερος έπάλευε μέ δλη τήν οργή του νά μή λυώση. 
Ή μορφή σου πιό πέρα, πάνω άπό τάνθος, 
πέτρινη άπειλούσε. Τό χέρι σου ξέφευγε 
γυμνό πέρ’ άπ’ τόν ώμο σου σάν ένα ξιράφι.
Τό στόμα σου έμοιαζε σάν ένα άπίθανο σχέδιο 
και μόνο τά μάτια σου άστραφταν 

άστραφταν 
άστραφταν

σάν φωσφορίζοντα μάτια άγριμιού σέ καρτέρι μέσα στό πιό βαθύ 
σκοτάδι.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

Γλυκό παιδί, σχήμα περίεργα συνυφασμένο μέ τά ε’ικοσιπέντε 
χρόνια μου, θάνατε, μέσα στά δάκτυλα σέ κρατώ 
σέ χαϊδεύω. Μετέωρος, σκιά παράξενη στό φεγγάρι 
στή λίμνη νά διασπάσαι ή στό μέτωπο :

Σέ μήκος — σέ πλάτος — σέ ύψος.
Δίχως έγνοια

δίχως φόβο
δίχως παράπονο

έσπαε ή μορφή σου στό παραθύρι, φέγγιζε. Σέ μελέτησα
στή μοναξιά
στή γαλήνη μου
πρόσεξα τή γέννησή σου, σέ νοιώθω ν’ άνασαινης εμπρός μου:
Θάνατε, θάνατε, θά - να - τε, 
σέ υπακούω τώρα τυφλά, σέ δέχομαι

■—είχα ένα πατέρα πού χάθηκε μέσα στά σύννεφα, μιά μητέρα
κι έν’ άπλησίαστο άγόρι

—τίποτε άλλο. Θάνατε, αύτό ήταν τό όφελος. Ή φωνή σου πια 
δέν μέ άναστατώνει.

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΗ—ΤΣΟΤΛΛΗ
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ΙΑΝΘΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΤ

συζητήσεις περί μόδας, Μαγειρικής ήταν άτέλειωτες. Τό μεσημέρι το πιάτο της άδειαζε 
κι’ ούτε πού τό καταλάβαινε. 'Ο άπογευματινός ύπνος τής είχε γίνει πιά συνήθεια. "Επειτα 
ήτανε κι’ ή άπογευματινή διαδικασία τής άψογης έμφάνισης»... Καί προπαντός μακρυά άπό 
εφημερίδες, ραδιόφωνο καί τηλεόραση. Τούτα τά τρία, κλείνανε τούς ορούς πούχε υπογρά
ψει μέ τόν έαυτό της. Δέν ήθελε νά κατάληξη σέ νοσοκομείο. 'Ο γιατρός στήν τελευταία 
του έπίσζεψη τής μίλησε καθαρά. «Δέν μπορείς νά συνέχισης τήν ζωή πού κάνεις. Τά 
ξενύχτα, ή πνευματική υπερκόπωση, ή άγωνία, θά σέ σκοτώσουν».

ΕΞΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΤΙΤΛΟ
(διήγημα)

Μια καλοκαιρινή βραδυά. ’Έξω στό μπαλκόνι, ή ζέστη κάπως υποφερτή. Μέσα στό 
δωμάτιο, τ’ άνοικτό παράθυρο, μάταια προσπαθούσε νά μπάση λίγη δροσιά. "Ητανε κι’ ή 
άπέναντι πολυκατοικία. "Εκοβε δλο τό δυτικό άνοιγμα.

Σκυμμένη στό γραφείο της άγραφε. Πότε-πότε μιά σταλιά ιδρώτας ξέφευγε, άφήνον- 
τας μικρές σφραγίδες στό χαρτί. Κοίταξε τό ρολόϊ της.

«Πώς πέρασε ή ώρα! Είμαι σχεδόν τρεις ώρες καρφωμένη σέ τούτη τήν καρέκλα. 
"Οταν γράφω χάνω τήν αίσθηση τοΰ χρόνου». Έρριξε μιά ματιά άπ’ τό παράθυρο. Τά 
παιδιά παίξανε ντόμινο. Κι’ ό άνδρας της; «Ποΰ νάναι;» ’Ένοιωσε τύψεις. «Τελευταία 
τοΰ στερώ τή συντροφιά μου». Τόν άναζήτησε στήν κουξίνα. Στό υπνοδωμάτιο. Καθόταν 
δλομόναχος. Τακτοποιούσε τήν άλληλογραφία του.

—Είναι ώρα νά κοιμηθούνε τά παιδιά.
—Ναι έχεις δίκιο. Πάω νά τά βάλω στό κρεββάτι.
—Και μή ξαναρχίσης τό γράψιμο. Έλα νά πάμε μιά βόλτα.

Α
Περπατούσαν. Είχαν τά χέρια δεμένα. Τά κυπαρίσσια τοΰ δρόμου φεύγανε, φεύγανε. Κι’ 

εκείνη βρισκόταν άκόμα έκεΐ στό δωμάτιο. Τά νεκρά παλληκάρια, οί μσυροφορεμένες μάνες, 
σπρώχνονταν μέσα της, ζητώντας νά εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, γιά μιά θέση στό διήγη
μά της.

—Νά πάρης τά παιδιά καί ν’ άνεβήτε στό χωριό. 'Ο γιατρός είπε νά ξεκουραστής.
—Ναί...
—Πρέπει νά ξεκουραστής. Ή τελευταία κρίση στήν καρδιά σου...
—Ναί, ναί, έχεις δίκιο.
—Πρέπει νά τό παραδεχθής. Τό παρακάνεις. 'Τποσχέσου μου.
—Τί;
—Πώς θ’ άποκλείσης άπ’ τις άποσκευές σου πέννες, μολύβια καί χαρτιά.
—Θά τ’ άποκλείσω. Διαφορετικά τί ξεκούραση θά κάνω;
—Κοροϊδεύεις τόν έαυτό σου. ·Σέ ξέρω. "Ομως τούτη τή φορά πρέπει νά μ’ άκούσης. 

Ή καρδιά σου δέν άντέχει άλλες συγκινήσεις.
—Θά τό τής. Πάω γιά διακοπές. Τέλειωσε. Θά τ’ άποκλείσω.

"Ανοιξε τά πλεμόνια της. Τό βρεγμένο χώμα, ή μυρωδιά τοΰ πεύκου, τής κλείσανε τά 
μάτια. "Ητανε δλη μιά άναπνοή. Κάθε πρωί, άνοίγοντας τό παράθυρό της, στήν πλαγιά 
τής κοιλάδας, έμπαζε μέσα της δσο πιό πολύ άέρα μπορούσε. ’Ακολουθούσε δ πρωινός μικρός 
περίπατος, τό πρόγευμα στήν άκροποταμιά. Κι’ οί συναναστροφές!

Τελευταία είχε άνακαλύψει πώς τό κουτσομπολιό έμπαινε άθόρυβα στή ζωή της. Οί

Δεκαπέντε μέρες ! Δεκαπέντε άνέμελες μέρες. Σ ιγοτραγουδήματα. Καί σιγοσφυρίγμα- 
τα άκόμα. "Ενοιωθε συνομήλικη μέ τά παιδιά της. Ξεδιπλωνόταν.— Τά τελευταία χρόνια 
είχε άρχίσει νά καμπουριάζη.— Μπρός στόν καταρράχτη, έκσταση! Στις πευκοβελόνες, 
γαλήνη.

'Ένα δειλινό, καθισμένη σέ μιά πλαγιά, βρέθηκε νά κοιτάξη τήν νότια πλευρά τού νησιού 
της. 'Απλωνόταν μέχρι τήν θάλασσα. «Τά παλληκάρια έκεΐ κάτω σκοτώνονται». Τής δάγ
κωσε ή σκέψη τήν καρδιά. Τσάκωσε τόν έαυτό της νά σκαρώνη κάτι στίχους. «"Οχι, όχι, 
δέν θά πατήσω τήν υπόσχεσή μου».

Γέλασε μέ τόν έαυτό της. Προχώρησε σκεπτική.
Τ’ άλλο βράδυ, τήν ώρα πούκλεινε τά μάτια γιά νά κοιμηθή, άρχισε νά τήν βασανίζη ένα 

καινούργιο πλάνο γιά διήγημα. 'Ο πόλεμος. Δέν είχε τελειώσει στό νησί της. "Ενοιωθε 
πώς γράφοντας τόν πέταγε μακρυά της. Κείνη τήν στιγμή τόν είχε πάλι νοιώσει τόσο κον
τά, πού σχεδόν άναρίγησε στή σκέψη πώς κάτω στόν κάμπο πολεμούσαν, κι’ έκείνη προσπα
θούσε νά βοή γαλήνη στά λευκά σεντόνια. "Ενοιωθε κείνα τά σεντόνια νά τήν τυλίγουν, νά τήν 
ιυλίγουν, νά γίνονται σάβανα. Τής φάνηκε νά διακρίνη τή ματιά τής μάνας της νά πετρώνη 
στό πρωταντίκρυσμα.

«’Άν δέν γεννιόμουν κορίτσι, ϊσως τώρα, τούτη τή στιγμή, ή μάνα μου νά μέ κοίταξε 
μέ κείνο τό πετρωμένο βλέμμα... Πόσες μάνες... μέ τό ϊδιο βλέμμα... στό πρωταντίκρυσμα...» 

Γύρισε άπ’ τ’ άλλο πλευρό.
«"Οχι δεν θά γράψω. Τό ξέρω. "Αν γυρίσω τόν διακόπτη κι’ άρχίσω νά γράφω θά 

μέ βρή τό πρώτο άστέρι... κι’ δ γιατρός δέν θά συμφωνήση μαξί μου».
...Καί πάλι τό πεπρωμένο βλέμμα.
«Θά πρέπει τώρα νά γράψω. Τώρα. Αύριο δλα θά μοΰ ξεφύγουν».
Οί λέξεις ξεχείλιξαν μέσα της, άραδειάξονταν.
«Δέν έχω χαρτί. Δέν έχω πέννα». Μουρμούρισε μέσ’ άπ’ τά δόντια της.
Κάκιωσε τόν έαυτό της.
«Ή συμφωνία ποΰκλεισα μέ τόν έαυτό μου. Πρέπει νά τήν τηρήσω. Πρέπει νά κοι

μηθώ».
Γύρισε άπ’ τ’ άλλο πλευρό. Προσπάθησε νά δοθή στόν ύπνο. Τόν άναξητοΰσε.
Καί πάλι τό πετρωμένο βλέμμα.
"Εκλεισε τά μάτια. Άπόδιωξε κάθε σκέψη. Σέ λίγο τά μάτια της ήταν δρθάνοιχτα. 

Έσφιξε τά βλέφαρα. «Πρέπει νά κοιμηθώ».·. «"Τπνε, μή γίνεσαι κακός, έλα κλείσε μου τα
μάτια. Τώρα πρέπει νά κοιμηθώ. 'Ο γιατρός... Πρέπει».

...Καί πάλι άπ’ τ’ άλλο πλευρό. Μ’ ένα άναστεναγμό τούτη τή φορά. «Θάχη περάση

μιά ώρα. Τί μοΰ συμβαίνει άπόψε;» 
Σηκώθηκε. Γύρισε τόν διακόπτη. Ανοιξε τό έρμάρι. "Ενα μπουκάλι μ έτήν έτικέτα

“IREMIA” τής χαμογέλασε άπ’ τό βάθος τοΰ συρταριοΰ. 
στιμάχι της, νά τής κλείνη τά μάτια...

Σέ λίγο τδνοιωθε ν’ άνοίγη στό
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Τ άλλο βράδυ πήγε νωρίς στο κρεββάτι. Πριν γυρίση τόν διακόπτη κοίταξε τά παιδιά 
της. Κοιμόντουσαν με κλειστά ματια... μ’ άνοιχτά χειράκια... κι’ ένα χαμόγελο... Τά ματά
κια τους, τα χερακια τους Θεε μου... ποσο μοιάζανε μέ τά μάτια κείνου τοΰ παλληκαριοΰ... 
Είχε κι εκείνος τα ματια κλειστά... τά χέρια ανοιχτά... κι’ άντί γι’ αρκουδάκι κρατούσε ένα 
δπλο. Ναί, ενα όπλο. Κι’ είχε κι’ εκείνος τό ίδιο χαμόγελο στά χείλη. Ή φωτογραφία 
του στό πρωινό φύλλο φαινόταν καθαρή. Τό φύλλο ήτανε πεταγμένο σ’ ένα μπαγκάκι του 
δρομου. Τυχεΐα είχε πεσει η ματιά ,της απανω του. Δέν διάβασε τήν έπιγραφή. Δέν ήθελε 
να διαβαση λεπτομερειες. Ηξερε. 'Ο πόλεμός στό νησί της... κι’ εκείνη νά ζητά γαλήνη 
στά καθοίρά σεντόνια.

«Έγωΐστρια».
’Έκλεισε τ’ αύτιά της.
«’Όχι θά κοιμηθώ. Λίγη υπερένταση. Τίποτ’ άλλο».
Τό καινούργιο πλάνο. Πάλι ,τήν διαπερνούσε.
« Οχι εχω γράψει άρκετα». « Ενα περισσότερό, ένα λιγώτερο. Καλύτερα νά κοιμηθώ». 

«’ Ισως αύριο θάναι πολύ άργά γιά νά μετανοιώσω...»
«Έγωΐστρια».
«Κι’ επειτα; Ταχουν πή τοσοι πριν άπό μένα καί καλύτερα μάλιστα. Τί είμαι έγώ; 

’Ίσως μερικοί νά μέ άποκαλοΰν μισάτρελλη κι’ ο'ι υπόλοιποι φιλόδοξη. Καλύτερα έχω νά 
κοιμηθώ. Δέν προσθέτω γράφοντας. Τίποτα δέν άλλάζω. Μόνο φθείρομαι».

«Έγωΐστρια».
«Ό γιατρός θά... Τό παλληκάρι. ’Ήτανε κόκκινο τό χαμόγελό του... Ό γιατρός... ή 

καρδια μου... Τό παλληκαρι μού το ζητά, πεθανε γιά τή Λευτεριά τών παιδιών μου. Δέν 
θέλω νά πεθάνω».

«Έγωΐστρια».
Τράβηξε το σεντόνι. Εχωσε τα πόδια στις παντούφλες. Ψηλάφησε τόν τοίχο. ’’Ανα

ψε το φώς. Κοίταξε το ρολοϊ της. Δώδεκα! ’Έτρεξε στις γρίλλιες. Τό σκοτάδι έσκουξε 
σαρκαστικά. «Χαρτί; Πέννα;»

’Ανασκάλισε τό έρμάρι, τις τσάντες, τά συρτάρια. Ξαναζύγωσε τις γρίλλιες. Μόνο 
τ’ άπαλοκύλημα πού ρυακιού πρόδινε γήινη πνοή.

« Ενα μολύβι. Είναι πολύ άργά γιά ένα τόσο δά μικρό πραγματάκι».
Κάκιωσε τόν έαυτό της. Τά μάτια της άγγίξανε κάθε γωνιά.

τσαντα με τά παιγνίδια τών παιδιών». Πέρασε σάν άστραπή ή σκέψη στό μυαλό 
της. Γαντζώθηκε στήν έλπίδα. Τράβηξε τήν τσάντα, τήν κάθισε στά γόνατά ,της. "Έχωσε 
τό χέρι.

"Εξι χρωματιστά μολύβια στό κουτί. Μερικά φύλλα ζωγραφικής. "Έγραφε. "Έγραφε. 
Διέγραφε. Ξανάγραφε. "Ήτανε κόκκινες, κίτρινες, πράσινες ο'ι λέξεις π’ άράδιαζε. Έ- 
κλαιγε. Συνταραζόταν δλόκορμη άπ’ τόν πόνο τής μάνας πούχασε τό παλληκάρι της. Σχε
δόν ταυτίστηκε μαζί της. Έκεϊ κάτω στόν κάμπο. Τά δάκρυά της στάζανε στήν πράσινη 
σελίδα. Τό αίμα τοΰ παλληκαριοΰ έσταζε στόν πρασινότοπο. "Έκλαιγε γιά τόν χαμό του. 
Τραγουδοΰσε τόν χαμό του. "Ένοιωσε νά χάνη τό παιδί της. "Έγινε ένα μέ τήν ήρωΐδα της. 
Ό θάνατός του τήν είχε άγγίση. ΤΗταν κοντά της, ήταν τόσο κοντά της, τόσο πολύ κοντά 
της, πού σχεδόν δέν ένοιωσε καθόλου τόν δικό ,της, πού τήν σκέπαζε άνάλαφρα, πριν προ- 
φτάση νά δώση ένα τίτλο.

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΤ

Α. ΗΛΙΟΦΩΤΟΤ

ΤΡΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

Ή συχνή άναστροφή μέ τούς κλασσικούς δημιουργεί στόν σημερινό δέκτη πολλά προ
βλήματα κι’ έρωτηματικά. Τό φαινόμενο τού κλασσικού πολιτισμού ιτόσο έκτυφλωτικά φω
τεινό κι’ αποκαρδιωτικά σύντομο κλείνει μέσα του δλες τις άντιφατικές θέσεις τής άνθρώπινης 
ύπόστασης, δλες τις άντιμαχόμενες δυνάμεις τής ελληνικής ψυχοσύνθεσης, δλες τις τολμηρές 
συλλήψεις τής υψηλής διανόησης. 01 εκπρόσωποί του κρατούν στούς ώμους τους έπίσημα 
μαζί καί χαριτωμένα, σάν τεράστιες δωρικές κολώνες τόν πνευματικό τούτο ναό. Ό καθένας 
τους άποτελεί ένα Ιδιαίτερο αυτοτελές κεφάλαιο, πού δέν τού λείπουν δμως οί δεσμοί καί 
μέ τ’ άλλα.

Θά σταθούμε σήμερα μπροστά σέ τρία μεγάλα δνόματα: τόν Θουκυδίδη, τόν Ευριπίδη 
καί τόν Πλάτωνα.

'Ωστόσο γιά νά κατανοήσουμε βαθύτερα δποιοδήποτε πνευματικό φαινόμενο πρέπει νά ιτό 
θεωρήσουμε σάν κάτι άρρηκτά δεμένο μέ τήν ιστορική στιγμή πού τό γέννησε καί συνάμα σάν 
προσωπικό άγώνισμα καί λυτρωτική ενέργεια τοΰ δημιουργοΰ του.

Ένώ ούτε συμπίπτουν άπόλυτα χρονολογικά τά τρία ονόματα πού άναφέραμε, ούτε άνήκουν 
στό ίδιο είδος — καθώς παρουσιάζονται σάν Ιστορικός ό ένας, τραγικός ποιητής ό άλλος καί 
φιλόσοφος ό τρίτος — δμως έχουν άρκετά κοινά σημεία: ζοΰν κι’ οί τρεις — ό Πλάτωνας, 
γεννημένος τό 427 περισσότερο τις συνέπειες — τις ξέφρενες έκεϊνες στιγμές ιτοΰ εμφυλίου 
πολέμου, πού ήρθαν σάν ό σκληρότερος σαρκασμός τής άνθρώπινης μοίρας νά διαδεχτούν τό 
μεγαλείο τοΰ χρυσοΰ αιώνα. ’Αλήθεια λίγες Ιστορικές στιγμές συγκεντρώνουν τόσο έντονα 
καί πλατιά τήν έσχατη, τήν πιό τραγική άντινομία τής άνθρώπινης ύπαρξης. Συνοδεύει τούς 
τρεις κολοσσούς τής άθηναϊκής διανόησης μιά λαμπρή καί άξεπέραστη παράδοση: Ιωνικός 
πολιτισμός, Περσικά τρόπαια, ναυτική ήγεμονία, άπόλυτη ισορρόπηση τών άνθρωπίνων δυνά
μεων στή δημιουργία τοΰ τέλειου. Μά τούς καταδιώκει κι’ ή σκληρή πραγματικότητα τοΰ 
αλληλοσπαραγμού, τού κομματικού μίσους, τής ομαδικής σφαγής, πού θά δδηγήσουν τήν αύ- 
ταρκέστατη κι’ εύδαιμονισμένη πολιτεία στή δημοκοπία, τήν «άπορίαν τοΰ καθ’ ήμέραν βίου» 
καί τήν ταπείνωση τής ήττας καί τής καταστροφής.

Τό ελληνικό πνεύμα δμως μεγαλουργεί, δέ χάνεται μέσα στήν σύγχυση καί τήν άμηχανία 
ιτών γεγονότων. "Άλλως τε τούτος είναι δ κλήρος του: ν’ άντιτάσση στις άσκήμιες καί τις 
χυδαιότητες τής κατώτερης άνθρώπινης φύσης τις δικές του παναρμόνιες συνθέσεις, νά ξε
περνά τις άντιφάσεις τής ύπαρξης καί νά προσφέρη λύσεις μνημειώδεις κι’ άδιαμφισβήτητες 
στά αΙώνια προβλήματα πού άφοροΰν τόν άνθρωπο. Τέτοιες ασφαλώς μεγαλεπηβολες λύσεις 
είναι ή Ιστορία τοΰ Θουκυδίδη, τά δράματα τοΰ Ευριπίδη κι’ οί διάλογοι τού Πλατωνα.

Ή έμβάθυνση στή διαμορφωμένη πραγματικότητα κι’ ή συνείδηση τής ευθύνης άπένανιτι 
στό έργο καί τούς συνανθρώπους τους γονιμοποίησαν τήν έμφυτη τάση τους γιά πνευματική 
δημιουργία*  άξίζει ιδιαίτερα νά τονιστή ή ευθύνη πού ένοιωθαν άπέναντι στό έργο τους — 
άπαραίτητο κίνητρο καί χαρακτηριστικό συγχρόνως κάθε μεγάλης δημιουργίας· πόση υπευθυ
νότητα διακρίνει τόν Θουκυδίδη καί άπέναντι τοΰ μέλλοντος άκόμη, δταν ξεχωρίζη τό έργο 
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του απ’ δλα τά δμοιά του και τό ονομάζει μ’ έκεΐνο τό απαράμιλλο «κτήμα τε ές άεί γέγρα- 
πται ή αγώνισμα ές τό παραχρήμα». Ή ίδια ευθύνη ώθησε τόν Πλάτωνα νά θεοποιήση τήν 
παιδεία γιά νά τήν προσφέρη σάν άντίδοτο στόν πολίτη — άνθρωπο τής εποχής του, πού 
ολοένα έξαφανιζόταν μέσα στή δίνη τών νέων ανακατατάξεων.

Τέλος ό Ευριπίδης άγωνίξεται νά βρή και νά προβάλη στά δράματά του τά ορθά μέτρα 
τής πολιτικής, κοινωνικής καί ήθικής ζωής, έχοντας ιτΐς πιό πολλές φορές σάν αφετηρία τήν 
πραγματικότητα καί τά προβλήματά της παρά τά γνωστά δεδομένα τού μύθου. Δέν είναι 
λοιπόν ποιητής μέ τή στενή σημασία τής λέξης μά διανοητής — φιλόσοφος. Φιλοσοφούν 
άρα καί οί τρεις, δ καθένας πάνω στά δικά του δεδομένα καί μέ τόν Ιδιαίτερα προσωπικό 
του τρόπο.

'Ο Θουκυδίδης είναι στοχαστής μέ βαθύταιτες αντιλήψεις γιά τά κυριώτερα προβλήματα 
τής ανθρώπινης ζωής, τόν πόλεμο καί τήν ειρήνη, τή φύση του άνθρώπου, τήν αντικειμενική 
καί υποκειμενική αλήθεια, τό υλικό υπόβαθρο τών πολιτισμών. Θεωρείται δ μεγαλύτερος 
ιστορικός τών αιώνων κι’ άσχολείται αποκλειστικά μέ τόν Πελοποννησιακό πόλεμο. Τό πιό 
έκδηλο χαρακτηριστικό του είναι ή τεράστια κριτικότητά του. Κρίνει έκ τών ένδον, ερμη
νεύει τελεσίδικα, αγκαλιάζει μέ τέτοια ηράκλεια ρωμαλεότητα ιτίς στιγμές καί τά πράγματα 
πού αυτόματα «μεταλαμβάνουν άθανασίας». Ή διανοητικότητά του ένέχει τόση δύναμη πού 
προκαλεϊ τήν ευφορία, ιτόν θαυμασμό, τήν αισιοδοξία, δπως λέει κάποιος ξένος μελετητής του. 
Τούτος είναι Ισως δ πιό μεγάλος άθλος του. Περιγράφει τόν εμφύλιο σπαραγμό τού ελληνι
σμού κι’ δμως δέ μελαγχολεί, δέν άπελπίζει, δέν άπογοητεύει. Κι’ αύτό, χωρίς νά πιστεύη 
δτι τά δσα συμβαίνουν τώρα είναι μιά κακή στιγμή, ένας έφιάλτης πού θά έξαφανιστή σέ 
λίγο. Κάθε άλλο’ «καί έπέπεσε πολλά καί χαλεπά κατά στάσιν ταΐς πόλεσι, γιγνόμενα καί 
αεί έσόμενα, έως άν ή αύτή φύσις άνθρώπων ή.» Ή άνθρώπινη φύση είναι ή α’ιτία τών 
κακών κι’ αύτή δέν άλλάζει· επομένως αύτά τά δεινά θά συμβαίνουν δσο ύπάρχουν άνθρωποι. 
Τότε ποιά είναι ή εσχατολογία του, πού άποβλέπει γράφοντας τήν 'ιστορία, πού στάθηκε γι’ 
αύτόν δ μεγάλος σκοπός ιτής ζωής του, τό μοναδικό μέσο καταξίωσης τής πνευματικής του 
οντότητας; 'Ο Θουκυδίδης θέλει νά βοηθήση τόν άνθρωπο — τόν σύγχρονό του πρώτιστα, 
τόν κάθε ένα ύστερα — νά ύποτάξη μέ τή δύναμη τοΰ πνεύματος τά πάθη καί ν’ άνορθωθή, 
νά άκεραιωθή. Αύτό κατάφεραν οί ’Αθηναίοι μέ τήν καθοδήγηση τοΰ «πρώτου άνδρός», τοΰ 
Περικλή, αύτό παραμένει άνοικτό αίτημα γιά τόν άνθρωπο σάν άτομο, καί σάν μέρος τοΰ 
κοινωνικού συνόλου. Μέ άλλα λόγια δ Θουκυδίδης φιλοσοφώντας πάνω στήν σύγχρονη 
πραγματικότητα παίρνει θέση θετική άπέναντι στήν έκβαση τής Ιστορικής μοίρας τοΰ άνθρώ
που ‘ πιστεύει στήν άνθρώπινη δράση, έμπιατεύεται στό πνεύμα- κατά τόν Ιστορικό Finley 
«κανένας δέν έξέφρασε πληρέστερα άπό τόν Θουκυδίδη αύτήν τήν χαρακτηριστική έλληνική 
έμπιστοσύνη στή σκέψη». Είναι δμως έξ ίσου έλληνική ή πίστη στις ομορφιές τής ζωής τήν 
στιγμή άκριβώς πού περιγράφει τις ώμότητές της. —Τό τελευταίο κυριολεκτεΐται στήν τρα- 
γφδία κι’ ιδιαίτερα στόν Εύριπίδη.— Μέ βάση, τά προηγούμενα διαπρεπής ξένος μελετητής 
του συμπεραίνει πώς «δ Θουκυδίδης συνενώνει τήν αισιοδοξία τής άθηναϊκής διανόησης μέ 
τήν αισιοδοξία τής 'Ομηρικής παράδοσης». Καί συνεχίζει: ’Οφείλουμε χάρη λοιπόν στήν 
Ελλάδα γιά τήν τονωτική ένιτύπωση πού μάς έδωσε». Καθώς ή 'ιστορία του είναι μιά στα
θερή έξαρση τής άνθρώπινης διάνοιας, συνάδει άπόλυτα μέ τό πνεύμα τής εποχής του, επο
χής πού διέπεται άπό τήν πιό άσυνήθιστη άφύπνιση πού γνώρισε ή Ιστορία, καί που σ’ αύτην 
ή σοφιστική άναλαμβάνει νά διαφώτιση ιτούς πάντες, άποδείχνοντας τό κάθε τι.

Σκοπός τής Ιστορίας του είναι νά ξεπεραστούν οί άντιθέσεις, νά δημιουργηθούν εύρύτεροι 
πατριωτισμοί καί συνθήκες κατάλληλες, ώστε νά μή σπρώχνωνται ο'ι άνθρωποι στην παρα
φροσύνη άπό τήν «άκρα άνάγκη». Επομένως άποβλέπει στό νά ώφελήση τόν άνθρωπο μέ 
τήν πλατιά σημασία τοΰ δρου βέβαια: «δσοι δέ βουλήσονται τών τε γενομένων τό σαφές σκο- 
πεΐν καί τών μελλόντων ποτέ αύθις κατά τό άνθρώπινον τοιούτων καί παραπλήσιων εσεσθαι, 

ωφέλιμα κρίνειν αύτά άρκούντως έξει». Σέ τοΰτο δ Θουκιδίδης συμφωνεί άπόλυτα μέ τόν 
Πλάτωνα*  καί γιά τό μεγάλο φιλόσοφο ή 'ιστορία στήν κυκλική πορεία της είναι μιά ειλικρινής 
σχέση μέ τό παρελθόν πού πρέπει νά έμπνέεται άπό μιά άληθινή προσπάθεια γιά τό μέλλον. 
Ή ίδια πίστη πώς ή 'ιστορική γνώση είναι μέσο γιά τήν κατάκτηση τής άληθινής εύτυχίας, 
δηλαδή τής δικαιοσύνης καί τής άνύψωσης ώς ιτό αιώνιο καί άθάνατο διακατέχει καί τόν 
Εύριπίδη :

«’Όλβιος δστις τής 'ιστορίας 
έσχε μάθησιν, μήτε πολιτών 
έπί πημοσύνας, μήτ’ ές άδικους 
πράξεις δρμών, 
άλλ’ άθανάτου καθορών φύσεως 
κόσμον άγήρω, τίς τε συνέστη 
κι’ δπη καί δπως.»

’Αφού διαπιστώσαμε κάποια δμοιότητα στή στάση τών τριών πνευματικών ηγετών τής 
άρχαίας Ελλάδας άπέναντι στήν άνθρώπινη δράση τοΰ παρελθόντος, προχωρούμε στή θεώ
ρηση τού Θουκυδίδη άπό μιά άλλη οπτική γωνιά. Δέν υπάρχει άμφιβολία, πώς δ Ιστορικός 
μας πρέπει νά θεωρηθή δχι μόνο σάν άρχαιολογικό μνημείο, άπό τής πλευράς δηλαδή τοΰ 
έργου πού άφησε, μά καί σάν ύπαρξη ζωντανή πού άγωνίστηκε μιά συγκεκριμένη καί μάλιστα 
δύσκολη στιγμή γιά νά άκεραιωθή πνευματικά, νά λυτρωθή άπό τίς μικρότητες καί τίς άσκή- 
μιες τής πολιτικής καί άτομικής ζωής, σημαδεύοντας έτσι τό δρόμο τοΰ άνθρώπινου χρέους: 
Ό Θουκυδίδης δέν είναι κειμήλιο — δπως συνήθως οί δάσκαλοι καί τά σχολεία τόν καταντούν 
— είναι έπίκληση τραγική μαζί κι’ αισιόδοξη, είναι άλήθεια καί πίστη άδελφωμένες. ’Αξιώ
θηκε νά μετουσιώση τήν άφελή άνθρώπινη περιέργεια σέ πάθος άσίγαστο γιά τήν άλήθεια, 
τόν κομματικό φανατισμό σέ κανόνα δικαιοσύνης καί τήν προσωπική του πικρία κι’ άπογοή- 
τευση άπό τίς πολιτικές εμπειρίες, σέ ναό άγάπης γιά τήν Πόλη. Ό ύρθολογισμός, ή άμε- 
ροληψία κι’ ή άφοσίωσή του στήν ’Αθήνα, δέν είναι άφηρημένη θεωρία; είναι ιτά έπαθλα 
ένός έπίπονου μά καί λυτρωτικού άγώνα. "Ετσι ή πνευματική του δημιουργία έκφράζει τόν 
άνώτατο βαθμό αύτοσυνειδησίας τής κλασσικής έποχής.

Μέ τόν Εύριπίδη μπαίνουμε στήν περιοχή τής (τραγικής ποίησης. Διανοητής, πού είχε 
τόν τρόπο νά έπικοινωνή συχνότερα μέ τό κοινό, προβάλλει στή σκηνή τίς λύσεις καί τίς 
Ιδέες, πού άκατάπαυστα μαστόρευε στό έρημητήριο ιτής Σαλαμίνας. Ή πλούσια φαντασία 
κι’ ή υπερβολική εύαισθησία, τόν έμποδίζουν νά πειθαρχήση καί νά ύποταχτή σέ μιά γενική 
θεώρηση τής άνθρώπινης ζωής, σέ μιά αύστηρή Ιεράρχηση Ιδεών, δπως συμβαίνει μέ τόν 
Πλάτωνα. Γι’ αύτό άνήκει περισσότερο στήν ποίηση παρά στή φιλοσοφία.

Στις τραγφδίες πού γράφει καί διδάσκει τά πρώτα χρόνια του Πελοποννησιακοΰ πολέ
μου, επειδή καταλαβαίνει δτι οί στιγμές είναι κρίσιμες γιά τή μεγάλη άθηναϊκή κοινότητα, 
προσπαθεί μέ υψηλά παραδείγματα νά έμπνευση στούς ’Αθηναίους τό πνεύμα τής έθελοθυσίας 
γιά τήν πατρίδα καί τούς άγαπημένους. Στούς «Ήρακλεΐδες» πού διδάχτηκαν λίγο μετά 
τό 430, δταν δ Σπαρτιατικός στρατός είχε λεηλατήσει τήν Άιττική, τήν μόνη πού φιλοξένησε 
τούς άπογόνους τοΰ Ηρακλή, δ Εύρυσθέας έπαινεί τή νομιμοφροσύνη τών ’Αθηναίων, πού 
δέν θέλησαν νά τόν σκατώσουν, ένφ τόν αιχμαλώτισαν στή μάχη, λέγοντας :

Ή πολιτεία (έννοεί τήν ’Αθήνα) 
πού είναι φρόνιμη μ’ άφησε’ λογιάζει τό θεό 
πιό πολύ άπ’ τήν έχθρητά μου.

Στις «Τκέτιδες» τραγφδία σύγχρονη περίπου μέ τούς «Ήρακλεΐδες» έπαινεί τή δημο
κρατία καί τήν έλευθεροφροσύνη ιτής ’Αθήνας μέ στίχους πού θυμίζουν άνάλογα χωρία τοΰ 
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Επιτάφιου. Λεγει ο Θησέας πού εκπροσωπεί τό πνεύμα καί τήν τακτική τοΰ αττικισμού :

.......................................  Ούκ άρχεται 
ενός πρός άνδρός, άλλ’ έλευθέρα πόλις· 
δήμος δ’ άνάσσει διαδοχαΐσιν έν μέρει 
ένιαυσίαισιν, ούχ'ι τφ πλούτφ διδούς 
τό πλεΐατον, άλλα χώ πένης έχων ίσον.

Καί συνεχίζει:
Γεγραμμένων δέ τών νόμων δ τ’ άσθενής 
ό πλούσιός τε τήν δίκην ϊσην έχει.

νικά δ’ ό μείων τόν μέγαν δίκαι’ έχων.

Ή «’Ανδρομάχη» πού διδάχτηκε μεταξύ τού 427—25 άπηχεΐ τόν άντισπαρτιατισμό του:

Ώ κάτοικοι τής Σπάρτης μισητότατοι 
σ’ δλον τόν κόσμο, πονηροί στις σκέψεις σας 
πρώτοι στό ψέμα, δολοπλόκοι ιτών κακών, 
πού συλλογιέστε μπερδεμένα καί λοξά, 
σωστό κανένα, άδίκως εύτυχείτ’ έσεϊς 
μέσ’ τήν Ελλάδα. Τί κακό δέν κάνετε;
Τί φόνους; Τί αισχροκέρδειες! Δέ φαίνεστε 
πώς πάντοτε άλλα λέτε κι’ άλλα σκέπτεστε;

Στήν ίδια τραγωδία άντιτάσσεται στήν σπαρτιατική άνατροφή τών κοριτσιών:

Κόρη τής Σπάρτης φρόνιμη δέ γίνεται 
κι’ αν θέλει άκόμα· αυτές τά σπίτια άφήνοντας 
σέ στάδια καί παλαΐστρες τρέχουν μέ τούς νιούς 
μέ πέπλα άνεμισμένα, μέ γυμνά μεριά — 
πού αυτά σ’ έμένα δέν άρέσουν. Κι’ έπειτα 
πώς ν’ άπορεϊ κανένας, αν δέ βγάζετε 
σεμνές γυναίκες;

Γενικά σίτά πρώτα χρόνια τού πολέμου είναι οπαδός τής έξωτερικής πολιτικής τοΰ Πε
ρικλή — πού λέγεται πώς ήταν καί προσωπικός του φίλος — κι’ υποστηρίζει τήν άθηναϊκή 
ηγεμονία στό Αιγαίο. Στον «"Ιωνά» προσπαθεί ν’ άποδείξη πώς ή Ιωνική φυλή είναι ή 
πρώτη στήν Ελλάδα καί πώς οί ϊωνες πρέπει νά θεωροΰν πατρίδα τις Άθήνες. Παρουσιά
ζει δηλαδή μιά νέα έθνική παράδοση πού δικαιολογεί τήν άθηναϊκή θαλασσοκρατορία. Στήν 
έξοδο ιτής τραγφδίας ή Άθηνά προπέμπει τόν "Ιωνά, γυιό τοΰ ’Απόλλωνα καί τής Κρέουσας, 
στήν ’Αθήνα: ο'ι γυιοί του θά κατοικήσουν τά νησιά τοΰ Αιγαίου κι’ έτσι οι ’Αθηναίοι κι’ οί 
νησιώτες πού θάναι στενοί συγγενείς θά ονομάζονται ϊωνες.

"Οταν δμως μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου οί ’Αθηναίοι επιδίδονται στον έξανδραποδισμό 
τών μικρών κι’ άδύναιτων, ό Ευριπίδης άγανακτεΐ ενάντια στήν πολιτική τοΰ δήμου κι’ έλέγχει 
τούς συμπολίτες του μέ τά μέσα πού είχε στή διάθεσή του.

Τό 416 οί ’Αθηναίοι έτοιμάζονται γιά τή Σικελική εκστρατεία, άφοΰ είχαν καταστρέψει 
τή Μήλο. Σιτό τελευταίο τούτο γεγονός δ Θουκυδίδης άφιερώνει 27 κεφάλαια τοΰ έργου 

του θέλοντας νά στιγματίση τήν «ΰβριν» τής άθηναϊκής Ισχύος, πού μέ άπροκάλυπτη ώμότη»π. 
υποστηρίζει σάν γνώμονα πολιτικής συμπεριφοράς τό δίκαιο τοΰ Ισχυροιτέρου. (Τήν ϊδια άρ- 
χή προβάλλει ώς γνωστόν δ Θρασύμαχος στό πρώτο βιβλίο τής Πλατωνικής πολιτείας).

Ό Ευριπίδης στά μεγάλα Διονύσια τοΰ 415 διδάσκει τις «Τρφάδες», όπου μιά σειρά άπό 
παθητικές εικόνες φρίκης δείχνει ιτό φοβερό δράμα τών γυναικών τής Τροίας, σάν πάρθηκε 
τό "Ιλιο άπό τούς ’Αχαιούς. Τήν νίκη, πού τήν είχαν γιά δόξα τών προγόνων τους οί’Αθη- 
ναϊοι, τήν άπογυμνώνει δ ποιητής άπό τήν λάμ·ψη τοΰ θρύλου καί τοΰ έπους καί τήν παρουσιά
ζει μπροστά στά μάτια τών κατάπληκτων ’Αθηναίων, πού πριν είχανε ληστέψει ένα νησί καί 
τώρα θά λήστευαν άλλο, σάν μιά ιστορία γεμάτη άπό ωμότητες, έμπρησμούς κι’ άγριες σφαγές.

Λέει δ Ποσειδώνας στον πρόλογο τής τραγφδίας.

Μώρος δέ θνητών δστις εκπορθεί πόλεις 
ναούς τε τύμβους θ’ ιερά τών κεκμηκότων 
έδημίφ δούς, αυτός ώλετο ύστερον.

'Ο ρεαλισμός του, πού δέν καταντά άκραίος γιατί συνοδεύεται άπό μιά έξαρση Ιδανισμού, 
σχετίζεται άπόλυτα μέ τήν ήθική κρίση πού δ πόλεμος έπιδείνωνε δλοένα. ’Εκείνο πού ιδιαί
τερα τόν χαρακτηρίζει είναι τό επαναστατικό πνεύμα, ή άνταρσία άπέναντι στήν παράδοση 
καταδικάζει δλα τά κακώς έχοντα: τούς πολιτικούς, τήν κοινωνική άδικία, τις θρησκευτικές 
άντιλήψεις ιτών συγχρόνων του· τό πιό παράξενο δείγμα τής ελευθεροφροσύνης του είναι πώς 
προσπαθεί νά καταστρέψη καί νά διαλύση τό μύθο μέ τό μύθο· ενφ δηλαδή είναι υποχρεω
μένος άπό τήν παράδοση νά χρησιμοποιή τά μυθικά δεδομένα στις τραγφδίες του, ταυτό
χρονα μέ τό στόμα τών ήρώων άμφισβητεΐ τήν υπόσταση καί τήν άξια τοΰ μύθου, δέν ύπο- 
τάσσε’ται στή μυθική πραγματικότητα, παρά τήν υποβάλλει στά κριτήρια τοΰ όρθοΰ λόγου 
έξουδετερώνοντάς ιτην χωρίς έλεος. Παράξενη τόλμη πού θυμίζει τήν άνάλογη τοΰ Πλάτω
να’ δ μεγάλος καλλιτέχνης καταδικάζει καθώς είναι γνωστό τήν τέχνη στήν «Πολιτεία» του.

Ή τραγική ποίηση προβάλλει τήν προβληματικότητα τής άνθρώπινης ύπαρξης δσο κανένα 
άλλο καλλιτεχνικό δημιούργημα. Κατά τοΰτο, είναι καί θά παραμείνη άξια πανανθρώπινη 
καί αιώνια ελκυστική. Παράλληλα δμως, δέν παύει, δπως καί κάθε τέχνη νά χαρακτηρίζεται 
άπό ώρισμένες συμβατικότητες, δπως δ μύθος μέ ιτά κυριώτερα στοιχεία του κι’ ή ύπαρξη τού 
χορού- ή άρμονική σύνθεση δλων τών στοιχείων πού τήν άποτελοΰν καί τών συμβάσεων πού 
τήν συνέχουν καί τήν έκφράζουν, δημιουργούν τό τέλειο τής τραγφδίας τό καθαυτό κλασσικό. 
Αύτό τό τέλειο, τό έκφρασμένο μέ τήν ύψηλόφρονη ηρωική έξαρση καί τήν ποιητική κατά
φαση τοΰ θαυμαστοί δέν τό βρίσκουμε στόν Ευριπίδη, πού οί επικριτές του τόν κατηγόρησαν 
πώς άνέβαζε στή σκηνή τήν πεζότητα καί τήν ευτέλεια τής καθημερινότητας.

Καθώς, λοιπόν, δ μΰθος με.ταπλάσσεται ορθολογιστικά ώς τήν αύτοκαταστροφή του πολλςέ 
φορές, ή μυθική γοητεία κι’ ή ποιητική μεταρσίωση υποχωρούν, κι’ ή περισσή σοφία που προσ- 
δέχεται έτσι ή τραγφδία διασπά τήν άρμονική σύνθεση τών στοιχείων ιτης. ’ Ισως αυτό νά 
είχε ύπ’ δψη του δ Πλάτωνας δταν παρά τόν άντικαλλιτεχνισμό του — έλεγε: «ή τε τραγφ- 
δία δλως σοφόν δοκει είναι καί δ Ευριπίδης διαφέρων εν αύτή».

Ένφ σχεδόν δ ποιητής μας είναι σύγχρονος τοΰ Σ οφοκλή, προαισθάνεται και προβάλλει 
τά μηνύματα ιτοΰ μέλλοντος’ είναι ένας πρόδρομος. Τό πάθος στήν τραγφδία του είναι πολύ 
περισσότερο άπ’ δσο άπαιτεΐ τό μέτρο κι’ ή βαθμιαία κλιμάκωση τής δέσης και τής λύσης 
τοΰ δράματος. Ή κλασσική ισορροπία τών άντιμαχομένων δυνάμεων άνατρέπεται χαρακτη
ριστικά στόν Εύριπίδη άπό τήν βιαιότητα τοΰ πάθους*  είναι λοιπόν, ένας κλασσικός μέ συμπτώ
ματα μετακλασσικισμού. Πολλοί πιστεύουν πώς άπέτυχεν πώς οί συντριπτικές αντιθέσεις 
πραγματικής ζωής καί υπερφυσικής άτμόσφαιρας, άγρυπνης σκέψης καί ονειρώδους μύθου 
άποτελοΰν παραφωνίαν, άπλήν άσυμφωνίαν περισσοτέχνων συμβάσεων και ρεαλισμοΰ. Για 
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άλλους, δμως,, γι’ αυτή άκριβώς τήν Ιδιότητα θεωρήθηκε δ μέγιστος δραματουργός τών αιώ
νων,, θέση πού τού αποδίδει δ Γκαίτε καί έν μέρει δ ’Αριστοτέλης. Πάντως καί σήμερα υστέ
ρα απο, δυό χιλιάδες χρόνια κανένας δεν θά μπορούσε ν’ άμφισβητήση πώς «εί καί μή τά 
αλλα εΰ οίκονομεϊ Ευριπίδης άλλά γε τραγικότατος τών ποιητών φαίνεται».
, Πολύ σωστά ειπώθηκε, πώς ή Πλατωνική φιλοσοφία ξεπήγασε μέσ’ άπό τήν άγωνία τοΰ 
αρχαίου αστεως. Γεννημένος τό 427, βρήκε πιά σάν ώρίμασε, άποκρυσταλλωμένα τά προβλή
ματα πού ή άναστάτωση τοΰ πολέμου δημιούργησε. Ή ’Αθήνα έφθινε· τό αίτημα τής σωτή
ριας τής πατρικής πόλης στήθηκε στό κέντρο τής πλατωνικής συνείδησης· ή τεράστια τούτη 
ευθύνη που προσδιορίζεται άπό τόν άνάλογο άγώνα θά τόν συντροφέψη ώς τά βαθιά του γε
ράματα. Τήν πίστη καί τήν προσήλωση σέ τόσο υψηλούς πνευματικούς στόχους, δφείλει 
αναμφισβήτητα στήν ιδιοφυία του, μά καί στόν ένθουσιασμό πού τοΰ ένέπνευσε τό παάδειγμα 
του Σωκράτη. Ή ζωή κι’ δ θάνατος τού δασκάλου σημάδεψαν έντονα τήν πνευματική του 
πορεία.

Βέβαια δέν πρόκειται νά εξαντλήσουμε έδώ τό φιλοσοφικό φαινόμενο πού ονομάζεται 
Πλάτωνας. Ούτε τή δύναμη, ούτε τό χρόνο διαθέτουμε. Θ’ άνατρέξουμε μόνο σ’ ώρισμε- 
νους διαλόγους πού έχουν σχέση μέ τό πολιτικό πρόβλημα τής έποχής· φυσικά ή μελέτη κι’ 
αντιμετώπιση τούτου τοΰ προβλήματος σχετίζεται άμεσα μέ τήν δλη φιλοσοφική θεωρία του. 
Τέτοιοι διάλογοι είναι ή «Πολιτεία», οί «Νόμοι», δ «Πολιτικός», άλλά καί δ «Μενέξενος», δ 
«Γοργίας», ή «Έβδομη Επιστολή».

Η βάση καί τό θεμέλιο τής Πλατωνικής πολιτείας είναι ν’ άποδειχθή πώς συνταυτίζον
ται κι’ άποτελοΰν ένα πράγμα ή ευτυχία καί ή δικαιοσύνη. Ή Δίκη δμως δέν είναι γιά τό 
φιλόσοφο άνθρώπινο επινόημα, άλλά όντολογικό, δηλαδή άφορά τά όντα καί τό κάθε δν στέ
κεται κάτω άπό ιτήν κυριαρχίαν της· κατά τόν Ηράκλειτον, «ήλιος ούχ ύπερβήσεται μέτρα· 
ει δε μή Έρινύες μιν Δίκης έπίκουροι έξευρήσουσι». Τό κοινόν τής πόλεως πρέπει νά*  διέπη 
ή ίδια νομοτέλεια πού διέπει. ολόκληρο τό σόμπαν επομένως ή ένόραση τοΰ άγαθοΰ, πού 
συνεχει τό σύμπαν σέ ένότητα άδιάσπαστη, είναι άπαραίτητη γιά τό φιλόσοφο πού θέλει νά 
βάλη τήν πολιτική ζωή «είς σύνταξιν οίκειότητος». Έτσι τό έργο τοΰτο τής ώριμότητος 
τοΰ φιλοσόφου έδράζεται κατηγορημαικά στή φιλοσοφική θεωρία τών ιδεών. Μά ένφ ή πολι
τεία αποτελεί μιά μικρογραφία τοΰ σύμπαντος, ταυτόχρονα είναι καί μιά μεγαλογραφία τής 
ανθρώπινης ψυχής. Ή ύπαρξή της δηλαδή δέν έξαριτάται άπό τήν αυθαίρετη βούληση τών 
άτόμων πού τήν συγκροτούν, άλλά άπό τήν έσώτατη άνθρώπινη φύση στή συνάφειά της πρός 
τούς συνανθρώπους καί,τό χώρο τής διαβίωσης. Γιά νά έχουν δμως τή δύναμη ή άνθρώπινη 
ψυχή ή ή πολιτεία νά έκτελέσουν ιτό έργο τους πρέπει νά έμπεριέχουν τήν άρετή' γιατί μόνο 
ή αρετή κάνει κάθε πράγμα, σέ δποιο ένυπάρχει, Ικανό νά έπιτελή τό έργο του. Σέ κάθε 
μέρος, τής ψυχής άντιστοιχεί ένα μόριο άρετής, ένώ άνώτερη άπ’ δλες δρίζεται ή δικαιοσύνη, 
ή κατ έξοχην πολιτική αρετή. 'Ο Πλάτωνας έννοεΐ τή δικαιοσύνη σάν δύναμη καί σάν άρχή 
πού δημιουργεί τή δυνατότητα νά συγκροτηθή σέ άρμονική κοινότητα δ έσωτερικός κόσμος 
τού άνθρώπου. Αύτήν λοιπόν πρέπει ν’ άποκτήσουν οί πολίτες σάν άτομα καί μέλη τής πολι
τικής κοινότητας κι’ άπό τήν ίδια νά χαρακτηρίζεται ή έξουσία. ’Αλλά έπιστήμονες κι’ ένά- 
ρετοι είναι πρό πάντων οι φιλόσοφοι· επιβάλλεται, άρα νά άναλάβουν αυτοί ιτά ήνία τοΰ κρά
τους, ώστε, νά φροντίσουν νά κάμουν μέ τήν παιδεία τούς πολίτες καλούς. Γιατί, δπως άνα- 
φεραμε και πιο πάνω, κι’ η προσωπική ευδαιμονία έξαρτάται άπό τήν ψυχική γαλήνη, πού 
μόνο μέ τήν αρμονία που επιφερει στην ψυχή η άρετή καί δή ή δικαιοσύνη πετυχαίνεται. 
, Ετσι ο Πλάτωνας φερνει πρώτος στόν κόσμο τήν άρχή τής πραγματοποίησης τής ηθικής 
ιδέας άπό τό κράτος: «Πολιτεία γάρ τροφή άνθρώπων έστί, καλή μέν άγαθών ή δ’ ένανιτία 
κακών»., Τό μοναδικό, λοιπόν, τό κατ’ έξοχήν νόημα τής πολιτείας είναι ή άγωγή τών πολι
τών. Οί Αθηναίοι έγιναν χειρότεροι, έπειδή οί πολιτικοί ηγέτες τους πού ήταν κακοί πολι
τικοί «ούκ άγαθοί τά πολιτικά» παραμέλησαν νά τούς κάμουν καλούς. Δέν πιστεύει βέβαια, 

δ φιλόσοφος, πώς ή δύναμη τής άγωγής είναι άπεριόριστη· η αποτελεσματικοτητα της περι
ορίζεται άπό τή φυσική ιδιοφυία, γιατί ή άγωγή δέν είναι δημιουργία μέσα στήν ψυχή δυνά
μεων πού δέν υπάρχουν άπό πριν, μά άνάπτυξη ικανοτήτων πού προϋπάρχουν σέ λανθάνουσα 
δυναμική κατάσταση.

Στό βάθος του δμως τό Πλατωνικό Ιδανικό τής παιδείας έχει σάν γνώρισμα τήν έναρμο- 
νιση τοΰ έκπαιδευτικοΰ συστήματος μέ τις άπαιτήσεις τής έποχής, συνυφαίνεται μέ ολόκληρη 
τήν κοινωνική ζωή καί μπορεί άκόμη σήμερα νά γονιμοποιήση τήν παιδαγωγική έπιστήμη στήν 
προσπάθειά της νά δώση τή σωστή λύση στο εκπαιδευτικό πρόβλημα τής εποχής μας.

Ή άμοιβαία κατανόηση τών τάξεων (φιλοσόφων—άρχοντων, φυλάκων, βιοτεχνών) είναι 
τό ενωτικό θεμέλιο τής πολιτικής ενότητας. Γι’ αύτό ή Πλατωνική Πολιτεία δέν είναι τεχνη
τό κατασκεύασμα άλλά κοινότητα στηριγμένη στήν κοινή καί κατά τόν ίδιο τρόπο κατανόηση 
τής πολιτικής ζωής.

'Ο Πλάτωνας παρουσιάζεται άρνητής καί πολέμιος τής άθηναϊκής παράδοσης· πρεπει να 
παραιτηθούμε άπ’ τή θαλασσινή μας παράδοση καί συμπληρωματικά άπό τή χρήση τής έλευ- 
θερίας. Ή «Πολιτεία» του γεννήθηκε σάν άντίδραση στή δημοκρατία τού Περικλή- είναι αν- 
τιδημοκρατικός, γιατί τό είδος τοΰ πολιτεύματος τούτου χαρακτηρίζεται άπό τήν άνα,ρχία καί 
τήν έξομοίωση τών πάντων : «άναρχον καί ποικίλην τινα Ισότητα δμοίως ϊσοις τε, καί άνίσοις 
διανέμουσαν» άποκαλεί τήν δημοκρατία. Πιστεύει πώς είν’ άδύνατο καί μάταιο δ φιλόσοφος 
νά λάβη μέρος στήν πολίτική ζωή δημοκρατούμενης πόλης. Λέει σχετικά δ Σωκράτης στό 
έκτο βιβλίο τής «Πολιτείας» : «Γι’ αύτό πού συμβαίνει σέ μένα δέν άξίζει τόν κόπο νά γίνη 
συζήτηση, θέλω νά εΐπώ γιά τό δαιμόνιο σημείο- γιατί αύτό τό γεγονός έχει συμβή, θαρρώ, 
ή σέ άλλον ένα ή σέ κανένα άπό τούς άνθρώπους τών περασμένων καιρών. 'Όποιοι λοιπον 
συγκαταριθμηθούν στόν περιωρισμένο αύτό άριθμό καί δοκιμάσουν τήν ηδονή καί τή μακαριό
τητα πού παρέχει αύτό τό άγαθό καί ίδοΰν άπεναντίας ιτήν τρέλλα τών άνθρώπων του όχλου 
καί δτι δέν υπάρχει ούτε ένας πού νά κάνη στήν περιοχή τής πολιτικής ζωής τίποτε πού νά 
ήμπορή, γιά νά μιλήσουμε γενικά, νά χαρακτηριστή ώς πράξη άνθρώπου πού, είναι στα καλα 
του, καί δτι δέν ύπάρχει σύντροφος γιά νά ήμπορέση κανείς νά βαδίση μαζί μέ αύτόν στην 
προάσπιση τού δικαίου, χωρίς νά χάση καί τή ζωή του, άλλά δ καθένας τους είναι ωσάν 
άνθρωπος πεσμένος άνάμεσα σέ θηρία, χωρίς νά έχη τή διάθεση γιά νά παίρνη μέρος στις 
άδικίες τους, ούτε δμως καί τήν ικανότητα, ένας αύτός νά τά βάλη με δλοκληρη αγέλη α
γρίων, καί γι’ αύτό δέν ήμπορεΐ νά φέρη ούτε στόν εαυτό του ούτε καί στούς άλλους ,καμία 
ώφέλεια, άφού θά άφανιστή πριν προφτάση νά κάμη κανένα καλό στήν πόλη καί στους φί
λους _ θλα αύτά, άφού δ καθένας τους τά στοχαστή στό λογισμό του, ησυχάζει, κοιτάζει 
τή δουλειά του καί παραμερίζοντας κάτω άπό ένα τειχίο σάν δταν μέσα στό χειμώνα δ άνε
μος συνεπαίρνη μέ βίαιη βροχή τόν κορνιαχτό, εύρίσκει γιά τόν εαυτό του άρκετό; άφου βλέ
πει τούς άλλους μολυνόμενους άπό τήν άνομία, νά ήμπορέση νά πέραση τή ζωή, του στον 
έπάνω κόσμο άμόλυντος άπό άδικίες καί ανόσια έργα καί νά λυτρωθή άπό αύτόν μέ καλή ελ
πίδα, γαλήνιος καί καλοκαρδισμένος». , ( ,

Μέ ιτό ιδανικό τοΰ φιλοσόφου άρχοντα προσπαθεί νά συγκεράση τήν πνευματικότητα και 
τή δύναμη τής έξουσίας στό ίδιο πρόσωπα. Αύτό είναι μιά λύση υπέροχη, μιά κορφή ύψηλη 
καί δυσπρόσιτη, ένας πνευματικός στόχος άξιος τοΰ άνθρώπινου βίου. Είναι γνωστές οι 
προσπάθειες τοΰ Πλάτωνα μέ τά ταξίδια του στή Σικελία, γιά νά καμη πράξη τη θεωρία 
του. Δυστυχώς μόνο άπογοητεύσεις καί ταλαιπωρίες κέρδισε" αιτία, ή δουλωτική ύλοφροσυνη 
τοΰ άρχοντα καί γενικά τοΰ περιβάλλοντος. Στήν έβδομη επιστολή λέει σχετικά με την 
παραμονή του στή Σικελία «έλθόντα δέ με ό ταύτη λεγόμενος αί βίος εύδαίμων,^ Ίταλιωτι- 
κών καί Συρακουσίων τραπεζών πλήρης, ούδαμή ούδαμώς ήρεσεν». Τέλος και ο ίδιος «το 
πρώτον ών μεστός πολλής δρμής έπί τό πράττειν τά κοινά» φθάνει στήν ίδια περίπου,θέση 
πού ύποστηρίζει δ Σωκράτης στήν «Πολιτεία»: «λέγειν τε ήναγκάσθην επαίνων την ορθήν 
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φιλοσοφίαν, ως εκ ταυτης έστιν τά τε πολιτικά δίκαια καί ιτά τών ιδιωτών πάντα κατιδεΐν». 
Οχι χωρίς πόνο περιορίζει τή δράση του στά πλαίσια τής ’Ακαδημίας· ή ζωή, δέν τοΰ έπί- 

τρεψε νά τής διοχέτευση περισσότερη πνευματικότητα. Τοΰτο συνιστά τήν Πλατωνική τραγφ- 
δια, που πρόλογος της υπήρξε ή άδικη καταδίκη τοΰ Σ ωκράτη κι’ αποκορύφωμα ή δολοφονία 
τοΰ Δίωνα.

Οί καινούργιες έπιδιώξεις πού συνδέονται μέ τήν τελευταία πολιτική προσπάθεια τής 
ζωής ιτου είναι διατυπωμένες στούς «Νόμους». 'Ο Πλάτωνας αναγνωρίζει πώς τήν μεγαλύ
τερη σημασία έχουν οί άνθρωποι καί δχι οι νόμοι. Ή ύπαρξη δμως τών νόμων επιβάλλεται 
άπο τις ατελειες καί τις πνευματικές καί ηθικές αδυναμίες αυτών πού κυβερνούν. ’Άν ήταν 
νά ύπάρξη άρχοντας πού νά έχη τέτοια συνείδηση τής αποστολής του, ώστε επάνω στήν ένά- 
σκηση τής εξουσίας νά μένη ανεπηρέαστος καί άπό τόν έαυτό του άκόμα, αυτόν δέν θά έπρε
πε νά τόν περιορίζη κανένας νόμος. Επειδή δμως δέν υπάρχουν τέτοιοι άρχοντες, είν’ ά- 
νάγκη να κυριαρχή ό νόμος. 'Ο νομοθέτης είναι κάτοχος τοΰ νοΰ, γιατί ô νόμος δέν είναι 
τίποτε άλλο παρά «νοΰ διανομή».

'Ο κύριος σκοπός τώρα κάθε νομοθεσίας πρέπει νά είναι ή άνατροφή καί διαπαιδαγώ
γηση τών πολιτών, έφ’ δσον μόνον μέ τήν παιδεία έξασφαλίζειται ή αυτοκυριαρχία είς τό ά
τομον, ή ύπακοή στούς νόμους, ή πειθαρχία, δηλαδή ή προτίμηση τοΰ κοινού συμφέροντος άπό 
τό άτομικό, ή κατανόηση κι’ ό άλληλοσεβασμός τών πολιτειών. Τις γνώσεις αυτές οί νέοι 
πρέπει να τις άποκτήσουν «παίζοντες άμα καί σπουδάζοντες», γιατί «ούδέν μάθημα μετά 
δουλείας τόν ελεύθερον χρή μανθάνειν».

Σάν ιδανικό πολίτευμα προτείνεται στούς «Νόμους» τό μεικτό, αύτό δηλαδή πού προέρ
χεται άπό τήν άνάμειξη τής μοναρχίας καί τής Δημοκρατίας. Παράδειγμα φέρνει τήν Σπάρ
τη, πού τό πολίτευμά της δέν άτόνισε, γιατί ή βασιλεία ήταν μοιρασμένη στά δυό κι’, ή Γε
ρουσία είχε μεγάλη εξουσία, πού περιωριζόταν πάλιν άπό τήν άρχή τών έφορων έτσι μέ τήν 
κατανομή καί τόν έλεγχο τών εξουσιών προήλθε μεικτό πολίτευμα μέ μέτρο, πού έξασφάλιζε 
τή μόνιμη επικράτηση τών νόμων. Μέτρο γιά τις πράξεις τών ανθρώπων προτείνει ό Πλά
τωνας σ’ άντίθεση μέ τούς σοφιστές, τό Θεό κι’ δχι τόν άνθρωπον.

Γενικά οί «Νόμοι» επιδιώκουν τήν ήθικοποίηση τοΰ πολίτη καί τήν εξασφάλιση τοΰ ήθι- 
κοΰ του βίου, γιατί ό φιλόσοφος αίσθάνθηκε κατάβαθα τό αίτημα τής κοινής σωτηρίας’ άτο
μική σωτηρία δέν υπάρχει· τό άτομο είναι άδιάσπαστο δεμένο στις πολιτικές δεσμεύσεις κι’ 
αναγκασμένο νά συμμεριστή τήν τύχη τής κοινότητας. Άρα, όποιος θέλει νά σώση τόν 
έαυτό του, πρέπει νά σώση καί τήν πολιτεία ολόκληρη. Τήν τραγική τούτη δέσμευση τήν 
έςησε έντονα ό Πλάτωνας. Κανένας δέν βυθίστηκε τόσο βαθιά μέσ’ τήν άναπόδραστη τούτη 
άναγκαιότητα.

"Τστερα άπό ιτήν ιδιαίτερη αύτή άνασκόπηση κοινά σημεία πού θά μπορούσαμε νά δια
κρίνουμε στή δημιουργία τών τριών είναι ή άγάπη δλων πρός τόν ορθό λόγο, πού τούς έκαμε 
ικανούς νά φτάσουν στήν ούσία τών πραγμάτων, νά θεαστοΰν τά δντα καί νά ποριστούν 
άπ’ αύτά άντικειμενικότητα καί δικαιοσύνη· ή άρνητική τους στάση άπέναντι στό μύθο καί τήν 
τρέχουσα άντίληψη γιά τό θείο’ δλοι τους άποκηρύσσουν μέ πάθος τόν άρχαίο μύθο μέ τήν 
ήθική του, κι’ ό Πλάτωνας, μεγάλος καλλιτέχνης ό ίδιος, έξοστρακίζει τήν τέχνη άπό τήν 
«Πολιτεία» του, γιατί άκριβώς βασίστηκε στό μύθο.

Δέν υπάρχει άμφιβολία πώς τό δυναμικό τής άνθρώπινης διανοητικότητας μετριέται καί 
διαπιστώνεται στήν προσπάθειά της νά συλλάβη καί ν’ άφομοιώση τήν έννοια τού θείου. Ό 
θρησκευτικός άνθρωπομορφισμός τών Ελλήνων, μολονότι σταθμός στήν ιστορία τής έξέλιξης 
τού πολιτισμού δέν ήταν δυνατόν νά υίοθετηθή άπό τόσο φωτισμένα καί μεγάλα πνεύματα. 
’Έτσι ό καθένας τους δίνει ιδιαίτερη προσωπική λύση στό πρόβλημα «Θεός».

Ο Θουκυδίδης δεν είναι φύση βαθιά θρησκευτική, ούτε βυθισμένη σέ μεταφυσικά προ
βλήματα. ’Αποκλείει κάθε έπέμβαση έξω άπό τόν άνθρωπο στήν ιστορία· παραμερίζει τό 

πρόβλημα «Θεός» γιαιτ’ είναι δλότελα άπορροφημένος άπό τό πρόβλημα «άνθρωπος». Στόν 
επιτάφιο, μιά κατ’ έξοχήν εύκαιρία γιά άναφορά σέ θεούς, νησιά τών μακάρων καί άλλα 
παρόμοια δέν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Φαίνεται, λοιπόν, πώς σωστά ό αρχαίος σχολιαστής 
τόν χαρακτήρισε «ήρέμα άθεον».

Ή στάση ιτοΰ Εύριπίδη άπέναντι στό θείο δέν είναι εντελώς εξακριβωμένη. Κατηγορή- 
θηκε, βέβαια, σάν πολέμιος τής θρησκείας· μά αύτό συνέβη καί μέ άλλους πνευματικούς άν- 
θρώπους στήν άρχαία 'Ελλάδα. Στήν ούσία διαπνέεται άπό ένα πνεύμα άπελευθέρωσης, 
πολλής άπάρνησης, έρευνας καί άπορίας σχετικά μέ τό θείο.

Είναι στιγμές πού άποκηρύσσει τή θεία δικαιοσύνη:

«Φησί τις είναι δήτ’ έν ούρανφ θεούς; ούκ εισιν ούκ, ε’ισιν»

’Αλλού δμως παραδέχεται ότι «Δουλεύομεν θεοίς, δ,τι πότ’ είσίν οί θεοί». Μά δσες φορές 
καταπιάνεται μέ τή φύση τοΰ θείου τήν προσδιορίζει σάν άπόλυτα άγαθή, άϋλη, έλεύθερη καί 
αυτάρκη.

«Εί θεοί τι δρώσιν αισχρόν, ούκ είσι θεοί.
Ούδένα γάρ οίμαι δαιμόνων είναι κακόν, 
ποιος δ’ αν οίκος τεκτόνων πλασθείς ύπο 
δέμας τό θειον περιβάλοι τοίχων πτυχαΐς;»

Κι’ άλλοΰ:
«Κανέν’ άνάγκη ό θεός δέν έχει, αν είναι 
άλήθεια θεός- τών άοιδών τά λόγια είν’ άθλια».

Τέλος ό Πλάτωνας ώνομάστηκε προχριστιανός φιλόσοφος, γιατί τοποθετεί τήν έννοια 
τοΰ θείου σέ βάσεις άληθινά χριστιανικές κι’ άναντίρρητες, στηριγμένες στή λογική συνέπεια 
καί τήν ψυχική ενόραση τής φιλοσοφικής του θεωρίας: ή ιδέα τοΰ άγαθοΰ είναι ή άρχή τοΰ 
παντός καί συνάμα ό φυσικός προορισμός τής άνθρώπινης πτυχής.

01 "Ελληνες κλασσικοί είναι οι δάσκαλοι τοΰ άνθρωπισμοΰ. Τήν φιλανθρωπία καί φιλο
πατρία πού συνιστοΰν τήν υψηλή εύγένεια τής ψυχής, πραγματοποίησαν πρώτοι ο'ι μεγάλοι 
διανοηται τοΰ άττικοΰ πνεύματος. Ή ’Αθήνα κρατήθηκε στις ψυχές τους στά μεσούρανα 
ύψη τοΰ ίδανικοΰ· έτσι ξεπέρασε τήν μοιραία φθορά καί πνευματικά δικαιωμένη υπάρχει 
«ές άεί».

Πάντα δ μελετητής τοΰ χτές άρέσκεται νά τό προβάλλη στό σήμερα καί νά βρίσκη κοινά 
σημεία μεταξύ τους. Τούτες οί συσχετίσεις, τέλεια υποκειμενικές πολλές φορές ή μέ ελά
χιστη άντικειμενική υπόσταση, είναι μεγάλος δελεασμός. ’Ανεξάρτητα δμως τοΰ πόση άλή- 
θεια ένέχουν, πιστεύουμε πώς είναι δ πιό άσφαλισμένος δρόμος γιά νά βιώση δ άνθρωπος τό 
πρίν, νά έρμηνεύση τό σήμερα, κι’ ίσως νά διαισθανθή τό αύριο: Τό νά μιλούμε γιά τήν 
έποχή μας είναι κάπως επικίνδυνο, γιατί τή ζοΰμε, πολύ περισσότερο τό νά καταφύγουμε σέ 
άφορισμούς καί μονοκοντυλιές.

’Ασφαλώς ή έποχή μας έχει κάτι τό νέο, τό ξεχωριστό, τό δλότελα δικό της. Μέ τήν 
’Αναγέννηση τέθηκαν οί βάσεις της· μ’ άπό τότε έγιναν άπρόβλεπτα άλματα: στόν κοινωνικό, 
τόν έπιστημονικό, τόν καλλιτεχνικό τομέα. 'Ωστόσο είναι κονιή δμολογία πώς δ σημερινός 
άνθρωπος δέν είναι περισσότερο εύτυχισμένος· άντίθετα, οί διανοητές τής έποχής μας παρα
τηρούν, πώς τό έσωτερικό δράμα τοΰ σημερινοΰ άνθρώπου βρίσκεται στόν παροξυσμό του. 
"Αρα ή μεγάλη έπιστημονική άνάπτυξη κι’ δ τεράστιος τεχνικός παραγωγικός μηχανισμός δέν 
τόν εύεργέτησαν. Άπό τής πλευράς τούλάχιστον τής πνευματικής ιδιοσυστασίας, δχι. Γιατί 
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η επιστημονική ανάπτυξη, παρά τά αλλα καλά πού έφερε, έδωσε τήν δύναμη τής αύτοκατα- 
στροφής ολόκληρου τοΰ ανθρώπινου γένους. Γιά ν’ άποφύγη τό ένδεχόμενο τούτο, επιβάλ
λεται νά δημιουργήση ένα ανάλογο τεράστιο απόθεμα ηθικών καί μεταφυσικών αξιών, νά εγ
κατάλειψη οριστικά πανάρχαιους κανόνες καί τρόπους συμπεριφοράς συνυφασμένους μέ τή 
φύση του η βαθια ριζωμένους μέ τή συνήθεια και νά πραγμάτωση ανώτερες μορφές κοινωνι
κού και πολιτικού βίου. Τά μεγάλα, λοιπόν, τεχνικά επιτεύγματα δέν αποτελούν γιά τό ση
μερινό άνθρωπο, παρά τήν άρχή μιας μεγάλης δοκιμασίας.

Ενα εξ ίσου επιτακτικό μέ τό προηγούμενο αίτημα τής έποχής μας είναι ή κυριαρχία 
τού ανθρώπου πάνω στήν τεχνική, ώστε νά μήν προσδιορίζεται ή ανθρώπινη φύση άπό τούς 
στόχους της, άλλ’ αντίθετα ή τεχνική νά ύπηρετή τά βαθύτερα αιτήματα τού ανθρώπινου 
προσώπου. Γιατί μέ τήν τεράστια έπιστημονική πρόοδο άπό αυτοσκοπός ό άνθρωπος κατάν
τησε να γινη μέσον, γιά νά πραγματοποιηθούν ξένα άπό τόν ίδιο καί τήν πνευματική του ιδιο
συστασία αιτήματα. Ταυτόχρονα, τά επιτεύγματα τής τεχνικής τόν ώθησαν νά ύψώση τόν 
εαυτό του ώς τήν περιοχή τοΰ άπόλυτου, άφού μέ τήν άπομυθοποίηση τού πνεύματος, τήν 
άπαξίωση δηλαδή τής άνθρώπινης ζωής καί δράσης άπ’ δλες τις πολιτιστικές άξιες — ηθική, 
δίκαιο, θρησκεία — έφθασε στήν άπομόνωση καί τήν άλλοτρίωση. Τούτη ή άποξένωση πού 
παρουσιάζεται μέ διάφορες μορφές, ώς άποξένωση τού άνθρώπου άπό τόν συνάνθρωπό του, 
απο το Θεο, άπό τόν πολιτισμό ή άπό τόν έαυτό του, δημιουργεί μιά μηδενιστική άγωνία, ένα 
χωρίς συγκεκριμένο πηρήνα άγχος. Τό αίσθημα τοΰ μηδενισμοΰ, τό πιό χαρακτηριστικό τοΰ 
άνθρώπου τής έποχής μας δημιουργήθηκε άπό τήν άδυναμία γι’ άναφορά, γι’ άναγωγή δη- 
λαδή τοΰ έαυτοΰ του σέ μιά γενικότητα καί αύταξία. 'Ο σημερινός άνθρωπος άδυνατεί νά 
έκπληρώση τις τρεις θεμελιακές άνθρώπινες άναφορές: στό Σύμπαν, στήν κοινωνία καί τήν 
'Ιστορία καί στόν έαυτό του, γιατί ή άναφορά πετυχαίνεται όχι μέ τό λογικό καί τήν έπιστημο- 
σύνη, πού θεοποιήθηκαν σήμερα, μά μέ άλογες δυνάμεις τής ψυχής δπως τό συναίσθημα. Ό 
χαλασμός τών άναφορών αυτών δημιουργεί αίσθημα άνασφάλειας, κενό, μιά μηδενιστική κι’ 
άρνητική τής ύπαρξης άγωνία, πού ώνομάστηκε χαρακτηριστικά υποστασιακή άγωνία. Μέ 
τήν άγωνία αύτή άσχολεϊται ή σύγχρονη, ύπαρξιακή φιλοσοφία, πού δημιουργήθηκε σάν άντί- 
δραση στή λογικότητα ιτοΰ 'Έγελου καί τοΰ Μάρξ.

'Ιδρυτής τής καινούργιας φιλοσοφίας θεωρείται δ Δανός φιλόσοφος Kierkegaard, πού 
σ’ άντίθεση μέ τήν άφαιρετική άνεδαφικότητα τοΰ Εγελιανισμού, τονίζει τήν προβληματικό
τητα καί τήν έξαιρετέα μοναδικότητα ιτής ύπαρξης. Δέν μπορεί νά ύπάρξη σύστημα τής 
ύπαρξης, ύποστηρΐζει, ή ίδια είναι σύστημα, άλλά μόνο γιά τό Θεό, δχι γιά άλλο υπαρκτό 
πλάσμα. 'Επομένως ή υποκειμενικότητα είναι ή άλήθεια, άλλά μόνο έν άναφορά πρός τό 
υπερβατικό καί δχι άπό μόνη της.

Δέν μπορεί δ άνθρωπος νά πιστέψη, ν’ άγαπήση ή νά εύτυχήση παρά μόνο σάν άτομική 
μοναδικότητα. Λέει χαρακτηριστικά δ Kierkegaard: «Είναι άδύνάτο νά ένστερνισθή κανείς 
μιά πίστη ή νά τοΰ τήν έμφυτεύσουν μαζικά: Ή έδραίωση μιας πίστης άναφέρεται στό άτομο, 
πιό κατηγορηματικά παρ’ δ,τι κι’ δ έρωτας άκόμα. "Ατομα συγκεκριμένα, δχι μέ τή σημασία 
τής διάκρισης ή τής ώρισμένης χρονικής διάρκειας, άλλά μέ τή σημασία δτι κάθε άνθρωπος 
μπορεί καί πρέπει νά είναι, μπορεί νά τό θεωρήση ζήτημα τιμής νά είναι "Ατομο, καί σ’ αύτό 
θά βρή πραγματικά τήν εύδαιμονία του. Ναί, αν έπρόκειτο νά ζητήσω νά μοΰ βάλουν μιάν 
έπιγραφή στόν τάφο μου, δέ θά ήθελα άλλη άπό τούτη «'Τπήρξε τό άτομο. Κι’ αν τή λέξη 
αύτή δέν τήν καταλαβαίνουν άκόμα, θά τήν καταλάβουν μιά μέρα. Τό "Ατομο είναι ή άπο- 
φασιστική χριστιανική κατηγορία· καί θά είναι άποφασιστική καί γιά τό μέλλον τοΰ Χριστια
νισμού».

"Ετσι φτάνομε στή δεύτερη εστία άντίδρασης τού φιλοσοφικού στοχασμού του: τόν θεσμο- 
ποιημένο χριστιανισμό. Γιατί ή χριστιανοσύνη ή ίδια κατάστρεψε τό χριστιανισμό, μεταβάλ- 
?οντάς τον σέ κρατικό θεσμό μέ ιερείς—ύπαλλήλους, πού τόν έκαμαν άντικείμενο τής έγκό- 

σμιας ζωής. 'Ο Χριστιανισμός γιά τόν Kierkegaard — πού ώριζε τόν έαυτό του σάν θρη
σκευτικό στοχαστή κι’ δχι φιλόσοφο — είναι τό άπόλυτο παράδοξο καί τό άπόλυτο σκάνδαλο : 
τό πρώτο έγκειται στό δτι δ θεός, παρά τήν άμετάκλητη άπόσταση πού τόν χωρίζει άπό τόν 
άνθρωπο, έγινε άνθρωπος μέ τήν ένανθρώπιση τοΰ Χριστοΰ, καί τό δεύτερο, πώς τό άπόλυτο 
άπό άγάπη πρός ιτόν άνθρωπο παράπεσε στήν άνθρώπινη άθλιότητα. Τούτο τό τελευταίο 
σκανδαλίζει άφάνταστα τό χριστιανό· γι’ αύτό κι’ δ Χριστός είπε «καί μακάριος δστις δέν 
σκανδαλισθή έν έμοί.» Ό Χριστιανός δέν μπορεί νά λυτρωθή, άν δέν βιώση βαθιά τήν τε
ράστια άπόσταση πού χωρίζει τό Θεό άπό ιτόν άνθρωπο. "Ετσι θά φυλαχτή άπό τόν κίνδυνο 
νά θεοποιήση τό λογικό του καί θά «φρονήση θνητά», κατά τό δελφικό ρητό.

Έλέπουμε, λοιπόν, πώς κι’ ή άντίδραση τοΰ σύγχρονου πνεύματος ένάντια στήν καταπιε
στική τοΰ άτόμου μαζικοποίηση, συντελεϊται μέ τήν έπιστροφή στό ελληνοχριστιανικό ιδανικό, 
πού δέν είναι άλλο άπό τήν ήθική τελείωση καί τήν πνευματική δλοκλήρωση τοΰ άτόμου.

Βέβαια, ένα αιώνα ύστερα, ή βασική άρχή τοΰ Kierkegaard έλαβε καινούργια άνάπτυξη 
άπό τόν σύγχρονο Γερμανό φιλόσοφο Χάϊντεγγερ καί τόν γάλλο μηδενιστή τοΰ ύπαρξισμού 
Ζάν-Πώλ- Σ άρτρ.

Ό Χάϊντεγγερ στό έργο του «Είναι καί Νοεΐν» γεφυρώνει ιτό χάσμα μεταξύ δντολογίας 
καί γνωσεολογίας καί χαρακτηρίζει τόν άνθρωπο σάν είναι μέσα είς τόν κόσμο, σάν ύπαρξη, 
πού κατανοεί τόν κόσμο. Τις μεγάλες κατηγορίες αύτής τής ύπαρξης τις μελετά μέ τά πιό 
βασικά τους συναισθήματα δπως ή άνησυχία, ή μέριμνα καί πρό παντός ή άγωνία.

Γιά τόν Χάϊντεγγερ ή ύποστασιακή άγωνία άποτελεϊ τρόπον τοΰ είναι είς τόν όποιον 
άποκαλύπτεται τό μηδέν δλων τών πραγμάτων. Αύτή σώζει τήν ύπαρξη άπό τή διασπορά 
της είς τά πράγματα καί έπιτρέπει τήν έπαγρύπνηση, σάν αύθεντική δυνατότητα τής ύπαρξης.

Σ’ άντίθεση μέ τόν ήρωϊκό μηδενισμό τοΰ Χάϊντεγγερ. βρίσκεται ό κυνικός μηδενισμός 
τοΰ Σάρτρ. Φιλόσοφος καί λογοτέχνης δ Σάρτρ, αποτελεί τό πιό άποκαλυπτικό τής έποχής 
μας φιλοσοφικό βίωμα. Στό πολύκροτο έργο ιτου «Τό Είναι καί τό Μηδέν» δίνει στό θεμε
λιακό δόγμα τοΰ ύπαρξισμοΰ «ή ύπαρξη προηγείται τής ούσίας», νέα, καταπληκτικά μηδενι- 
στική διέξοδο. Γιά τόν φιλόσοφο δέν υπάρχει παρά τό είναι, ένώ ή συνείδηση είναι έλλειψη, 
είναι άρνηση, είναι τό τρίχινο γεφύρι πού μάς χωρίζει άπό τό είναι καί πού δέν περνιέταΓ 
είναι ιτό κενόν πού άναφαίνεται μέσα στήν πληρότητα τοΰ είναι· είναι τό δν πού τό είναι του 
άμφισβητεΐται μέσα στό είναι του, είναι τό μηδέν πού είναι υποχρεωμένη νά είναι.

Έν άρχή, λοιπόν, ήν ή ύπαρξη· άλλά μιά ύπαρξη άρνητική, έκμηδενισμένη κι’ άγωνιώσα. 
Καταλήγει έτσι δ Σάρτρ πώς ή συνείδηση, τό «δι’ έαυτό» είναι πάντα χωρισμένη άπό τό 
είναι άπό ένα τίποτα, πού μηδενοποιεί τό είναι κι’ ύστερα καί τόν έαυτό της.

’Εδώ περίπου τοποθετεί τόν άνθρωπο δ σύγχρονος φιλοσοφικός στοχασμός.
"Αλλα έκδηλα χαρακτηριστικά τής έποχής μας είναι ή έμφαση στόν οικονομικό τομέα, 

ή μηχανοποίηση κι’ δ αύτοματισμδς, ή τάση γιά ειδίκευση μέ τήν συσσώρευση πολλών γνώ
σεων στούς διάφορους ιτομεϊς. Αύτό τό καθένα ξεχωριστά κι’ δλα μαζί συντελούν στήν άπο- 
γύμνωση τοΰ άνθρώπου άπό κάθε παραδοσιακή σύμβαση καί τοΰ ένισχύουν τό αίσθημα τής ά- 
ποξένωσης καί τοΰ μηδενισμοΰ.

'Ο τεράστιος οικονομικός γίγαντας τής έποχής μας έχει άπορροφήσει τά άνθρώπινα έν- 
διαφέροντα τόσο, ώστε τίποτα σχεδόν νά μήν μπορή νά θεωρηθή έξω άπό τήν έπιρροή του. 
Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, λόγφ τής καταναλωτικής του μανίας δ άνθρωπος έμπορεύε- 
ται τά πάντα, άκόμα καί τά Ιερά καί τά δσιά ιτου- καμιά ιερή μανία, κανένα δέος δέν διακα
τέχει τόν άνθρωπο γιά τίποτε.

Έξ άλλου ή μεσολάβηση τής μηχανής άνάμεσα σ’ αύτόν καί τά προϊόντα του, τοΰ άφαι- 
ρεϊ ιτή χαρά τής δημιουργίας καί τόν κάμνει έντελώς ξένο άπέναντί τους.

Ή ειδίκευση, πού πολλά πρόσφερε στόν πολιτισμό μας ώδήγησε σέ άπομόνωση τήν ύπαρ
ξη, γιατί τής στέρησε τήν πληρότητα καί τή θέαση μιας αρμονικής σύνθεσης, μέσα στήν δποία 
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θά μπορούσε καί ή ίδια νά βρή τή θέση της. Δέν πρέπει νά τρέφουμε αυταπάτες' ό άνθρω
πος είναι σύνθεση καί μόνο μέσα σέ μιά σύνθεση μπορεί νά φτάση στή συνείδηση τού 
εαυτού του.

Και τώρα ασφαλώς φτάνουμε στή δικαιολογημένη απορία. Ποιος ό στενότερος δεσμός 
τής έποχής μας μέ ιτούς τρεις πνευματικούς ήγέτες τής αρχαίας Ελλάδας καί γενικότερα 
μέ τους κλασσικούς; Παρά τούς φραγμούς, πού μερικοί νομίζουν πώς υψώθηκαν ανάμεσα 
σέ έκείνους καί σέ μάς, παραμένουν πάντα οί μεγάλες προκλήσεις γιά τό ανθρώπινο πνεύμα 
αντιπροσωπεύουν τήν πλήρη επάρκεια καί κατέχουν τήν ικανότητα ν’ άντικρύζουν τήν ζωή 
και τόν άνθρωπο σάν σύνολο πολύπλευρο· ή αίσθησή τους στηρίζεται πάνω στήν καθολικότητα 
τής σύλληψης' κι’ ενώ ποτέ δέν τούς ξεφεύγη ή ενότητα καί τού άνθρώπου καί τού κόσμου, 
καλλιεργούν συνάμα καί τήν ποικιλία καί τήν απόχρωση καί τήν λεπτομέρεια.

ΟΙ σχέσεις τού Πλάτωνα μέ τήν μετέπειτα φιλοσοφία είναι κάτι πάρα πάνω άπό στενές· 
άπό τόν νεοπλατωνισμό ώς ιτόν Κάντ, τόν "Εγελο ή τήν υπαρξιακή φιλοσοφία τίποτα δέ δημι- 
ουργήθηκε ύστερα άπ’ αυτόν, πού νά μήν καταυγάστηκε άπό τό θείο φώς ιτοΰ στοχασμού του. 
’Αρκεί ν’ άναφέρουμε τήν χαρακτηριστική έκφραση τοΰ ’Άγγλου Μαθηματικού καί Φιλοσόφου 
Χουάϊτχετ πώς «ή σύγχρονη φιλοσοφία δέν είναι παρά υποσημειώσεις στόν Πλάτωνα».

Έξω δμως άπ’ αύιτό τό δεσμό νομίζουμε πώς τό βασικό δίδαγμα τών κλασσικών πρός 
τόν σύγχρονο κόσμο είναι ή κυκλική διακίνηση άπό τό μύθο στό λόγο καί άπό τό λόγο στό 
μύθο, ώστε οί βασικές καταβολές τής άνθρώπινης ύπαρξης νά τελειωθούν αρμονικά συζευγ- 
μένες. Στους τρεις κλασσικούς πού μάς άπασχόλησαν ή κυκλική διακίνηση άπό τό μύθο στό 
λόγο είναι καθαρή κι’ ευδιάκριτη. Ό Θουκυδίδης νοιώθει τό μύθο νά α’ιωρήιται στήν άτμό- 
σφαιρα τής δλης πνευματικής δημιουργίας τής έποχής του καί τόν πολεμά μέ πάθος· παράλ
ληλα δμως ό ίδιος άνθρωπος, μέσα στή δίνη τής καταστροφής, δημιουργεί τό μύθο τής προ
πολεμικής ’Αθήνας, τής άνύπαρκτα τέλειας πόλης, πού μόνο τό δυνατό πάθος ενός εραστή 
θά μπορούσε νά πλάση. Ό Ευριπίδης πάλι, ξεκινώντας άπό τό μύθο, τόν πολεμά μέ τόν 
ορθολογισμό του γιά νά κατάληξη σέ μιά νέα μετάπλασή του, ένώ δ Πλάτωνας — άφοΰ άνα- 
σκεύασε μέ τή δύναμη τού Λόγου τις αυθαιρεσίες τής σοφιστικής, άφοΰ ένωσε καί καταξίωσε 
νά άνθρώπινα μέ τήν άνυπέρβλητη λάμψη τοΰ Ενός — έφτασε νά ξαναπλάση τό δικό του 
μΰθο γιά νά είκονίση «τό επέκεινα τής ουσίας», δ,τι ιτό πιό υψηλό καί έξώκοσμο.

’Έτσι κι’ δ σημερινός άνθρωπος πού κατάληξε μέ τήν άπόρριψη κάθε παλιάς σύμβασης 
στό χάος καί τό μηδέν, καλείται τώρα νά βρή τή δύναμη νά δημιουργήση ένα καινούργιο, 
δικό του μΰθο. Καλείται νά ξεπεράση τήν άποσπασματικότητα τοΰ παράλογου μέ τήν σύν
θεση ενός έλλογου μύθου, άποτελεσμένου άπό τις ριζικές καταβολές τής άνθρώπινης ύπαρξης, 
καθώς αυτές διαμορφώθηκαν μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες τοΰ πολιτισμού μας. Τώρα, 
ποιός μπορεί νά είναι δ μύθος τής άστροναυτικής έποχής μας δέν είναι εύκολο νά προσδιοριστή.

Ό άγώνας είναι ή άνθρώπινη μοίρα. Καί μόνο, δταν δ άγώνας αυτός συντελήται «μέ 
λογισμό καί μ’ όνειρο», μπορεί νά προσφέρη στόν άνθρωπο τή συνείδηση τής άρχέτυπης 
ουσίας του, μπορεί νά τοΰ άνοιξη τό δρόμο πρός έκεϊνο πού ιτελικά ζήτησε, δ μεγάλος άπο- 
πλανημένος ήρωας τοΰ Γκαίτε: έναν έλεύθερο άνθρωπο, μέσα σ’ έναν έλεύθερο κόσμο.»

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΛΙΟΦΩΤΟΤ

Κ. Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΤ

Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΥΡΑΝ 
ΤΟΥ ΚΑΛΒΟΥ

Είς κάποιο στάδιον τής συγγραφής τών Ωδών του, είς κάποιο στάδιον τής 
πορείας τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, διέκρινεν ό Κάλβος έκτεινομένας χεϊρας 
πρός τήν Ελλάδα, χεϊρας βοήθειας καί προστασίας. Τάς έθεώρησεν ύποπτους καί 
καί μέ έντονον μυκτηρισμόν κατά τών προθέσεων τών πανούργων — ώς τούς άπο- 
καλεΐ — τυράννων έκπέμπει φωνήν καταδίκης προειδοποιών τούς "Ελληνας ν’ άπορ- 
ρίψωσι τήν τοιαύτην προστασίαν στηριζόμενοι είς μόνα τά δπλα των καί είς μόνον 
τόν θεόν, τόν έπουράνιον προστάτην.

Τόσον έντονος είναι ή φοβία καί προσωπική του προκατάληψις, ώστε είς μίαν 
τών Ωδών του νά έκστομίζη ευχάς καί άφορισμούς, πού μέ τόν άπόλυτόν τους 
τρόπον μάς δίδουν τήν έντύπωσιν ανενδότου περιφρονήσεως, συνάμα δέ πικρίας καί 
άπογνώσεως: «καλύτερα, λέγει, τά φουσκωμένα κύματα τής θαλάσσης νά πνίξουν 
τήν πατρίδα μου ώσάν άπελπισμένην, έρημον βάρκαν· καλύτερα, νά ίδώ παντού 
χυμένην μίαν φλόγα στήν στεριάν, στά νησιά, έξαφανίζουσαν τά πάντα, πόλεις, δά
ση, λαούς, κΓ έλπίδας*  καλύτερα, καλύτερα διασκορπισμένοι οί "Ελληνες νά τρέ- 
χωσι τόν κόσμον ψωμοζητούντες, παρά προστάτας νάχωμεν».

* 'Ομιλία δοθείσα είς τήν «Πνευματικήν Στέγην» είς ειδικήν συγκέντρωσιν πρός τιμήν του 
ποιητου όργανωθεισαν ύπό τοΰ Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου, τήν 18ην Δεκεμ
βρίου, 1969, έπ’ εύκαιρία του «"Ετους Άνδρέα Κάλβου».

Ή τοιαύτη άποψις τού Κάλβου δέν προσφέρεται κατά τρόπον δογματικόν καί 
άπό μέρους του άστήρικτον. Είς τήν συνέχειαν τής ’Ωδής του «Αί Εύχαί» προ
βαίνει είς μίαν τολμηρόν άνάλυσιν τών άπωτέρων σκοπών καί προθέσεων τών σκη
πτούχων μοναρχών ύπό τό φώς τής τρυφηλής καί πολυτελούς διαίτης των, της 
υπεροπτικής καί άγαν φιλοδόξου ζωής των, καί τής δλης πολιτικής των έναντι τών 
ιδίων αύτών λαών καί τών ξένων. Είς τάς προθέσεις των δέν είναι δυνατόν, κατά 
τόν Κάλβον, νά είναι ειλικρινείς, διότι οί ίδιοι οδτοι, κατ’ έπίφασιν Χριστιανοί καί 
φαινομενικώς τιμώντες τόν Σταυρόν εις τάς πόλεις των, κατεπολέμησαν κρυφά είς 
τήν Ελλάδα τόν Σταυρόν καί τήν αλήθειαν βοηθούντες τούς άλλοθρήσκους Μωα
μεθανούς· διότι, άκόμη, τό ίδιον χέρι πού τείνουν πρός τήν Ελλάδα ώς προστασίας 
σημείον έπνιγε καί πνίγει τούς λαούς των' διότι ούδέν πράττουν πρός άνακούφι- 
σιν τών πεινώντων καί δυστυχούντων είς τά ίδια αύτών βασίλεια. "Ο,τι, κατά τόν 
Κάλβον, έν τή πραγματικότητι έπιζητούν είναι ή ύποδούλωσις περισσοτέρων λαών 
δι’ έκμετάλλευσιν, θησαυρισμόν ύλικών άγαθών, όργάνωσιν δυνάμεων στρατιωτι
κών, πρός διαφύλαξιν τού κλονιζομένου βασιλείου των, πρός καταπολέμησιν καί 
θανάτωσιν τών λειτουργών τής άρετής, ώς οί ύπέρ έλευθερίας άγωνιζόμενοι "Ελλη
νες, πρός έξαγοράν τέλος έπαίνων καί κολακειών.

Γίνεται ό Κάλβος είς τήν ’Ωδήν αύτήν, καί εις όχι όλίγας άλλας περιπτώσεις, 
ένας έκ τοΰ έμφανούς πολέμιος τών δυνάμεων τής καταπιέσεως, τής βίας καί της 
άδικίας, μέ δσους κινδύνους έχει διά τήν ζωήν του ή τοιαύτη άπροκάλυπτος άπο- 
στροφή πρός τούς τυράννους.

’Έχει συναίσθησιν τού κινδύνου — κινούμενος, άλλωστε, ύπό παρακολούθησιν 
είς τινας Εύρωπαϊκάς χώρας — καί εις ήλικίαν πού δέν άναμένεται ό κατά φύσιν 
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θάνατος άναφωνεΐ, μέ δχι μικρόν θάρρος καί άποφασιστικότητα:
«Δέν μέ θαμβώνει πάθος 
κανένα· έγώ τήν λύραν 
κτυπάω, καί όλόρθος στέκομαι 
σιμά είς του μνήματός μου 
τ’ άνοικτόν στόμα».

Ή άγανάκτησις του φθάνει εις δρια άπίστευτα: θά προετίμα «πάλιν νά χρε- 
μετήσωσι ! στόν Κιθαιρώνα Τούρκων / άγριαι φοράδες, / παρά....» νά ΐδη τήν 
πατρίδα του ύπό τήν τυφλήν καί σκληροτέραν τυραννίδα τών όψιμων προστατών της.

* * *
‘Ο Κάλβος έχαρακτηρίσθη ώς ό ποιητής «ό άφιερώσας πάσας τάς χορδάς της 

λύρας του είς τήν πατρίδα». Καί είναι τώ δντι κυρίως ό ποιητής της Ελληνικής 
πατρίδος καί τής Ελληνικής έλευθερίας, ό έμψυχωτής του έπαναστατημένου έθνους 
έναντίον του σκληρού ’Οθωμανού. Συχνά, δμως, είς τάς Ώδάς του όμιλεί ό Κάλ· 
βος διά «μυρίους τυράννους» καί έπεκτείνει τήν έννοιαν τής δουλείας είς πλαίσια 
εύρύτερα τού έθνους του. Δέν πρόκειται περί άποκαλύφεως. 'Ο ύμνητής τής 
Ελληνικής έλευθερίας, δ Τυρταίος τών μαχομένων Ελλήνων άντλεί τήν λυρικήν 
του τόλμην καί τό φλογερόν του πάθος δχι μόνον άπό τήν έθνικήν του συνείδησιν 
άλλά καί άπό τόν βαθύν Ελληνικόν άνθρωπισμόν του, ώς ύμνητής τής Ιδέας τής έ
λευθερίας διά τόν άνθρωπον καθόλου.

Ή ποίησις τού Κάλβου προσλαμβάνει πολύ μεγαλυτέραν άξίαν καί Ιδιαιτέραν 
σημασίαν έκ τού γεγονότος τούτου, διότι ή δλη θεωρία του περί ζωής καί ή θέσις 
του έναντι τής έννοίας τής έλευθερίας άπορρέει άπό μίαν καθολικωτέραν άρχήν έ- 
δραζομένην έπί μιας βάσεως φιλοσοφικής μέ σχεδόν μεταφυσικός προεκτάσεις καί 
προϋποθέσεις. Τήν έπίγειον ζωήν θεωρεί δ Κάλβος ώς άπλούν «προοίμιον άθανα- 
σίας», ώς στίβον εύγενοΰς καίτοι έπιμόχθου καί διαρκούς άγώνος πρός ήθικήν 
άκτινοβολίαν καί τελείωσιν τοΰ άνθρώπου, τού έχοντος άνώτερα ιδανικά, μέ ύψη- 
λήν πνευματικήν καί ψυχικήν άνάτασιν.

Οί άθάνατοι έδωσαν, κατά τόν ποιητήν, διαπρεπή καί άτίμητα δώρα είς τούς 
άνθρώπους: άγάπην, άρετήν, εδσπλαχνον στήθος· άλλά καί φρενών πτέρωμα. 
"Εδωσαν είς αύτούς αισθήσεις ύψηλονόους, τούς έθέρμαναν τήν ψυχήν μέ άκτΐνα 
δικαιοσύνης· μέ τόν πόθον τής δόξης τούς έπτέρωσαν διά τήν ύψηλήνκαί έπίπονον 
πτήσιν πρός τά κρημνό τής άρετής. Τής άρετής διά τήν κατάκτησιν τής έλευθε
ρίας, τών άρετών διά τήν καταξίωσιν τής ζωής έν ειρήνη καί δικαιοσύνη.

Μέ τό φώς τής ή μέρας έξανοίγονται έμπρός είς τούς δφθαλούς μας τά έργα 
τών φιλοπόνων θνητών μέ τόν ζοφώδη πέπλον τής νυκτός βυθίζεται είς περι
συλλογήν καί άνάπαυσιν ή οικουμένη. Οί μύριοι χοροί τών ούρανίων άστέρων άπη- 
χοΰσι τού σύμπαντος τήν μυστικήν άρμονίαν. ‘Ο δημιουργός έπισκοπεί άπό τοΰ 
θρόνου του τών χειρών του τά άπειρα έργα καί κρέμονται ύπό τούς πόδας του 
άπαντα τά έθνη.

Μία άρμονία διέπει τήν δημιουργίαν τοΰ κόσμου, διά τήν χαράν τοΰ άνθρώπου 
έπλάσθησαν γή, θάλασσαι, άστέρες, ούρανοί: «τά μυρισμένα άνθη τής αύγής είς 
τόν δροσώδη κόλπον τής γής», τά άπειρα άγαθά τής ζωής, τά εύγενή άνθρώπινα 
αισθήματα, τά πεφιλημένα τέκνα τών γονέων, δ γλυκύς πόνος τοΰ άνθρωπίνου μό
χθου πρός άνακούφισιν τών δυστήνων θνητών, τών φίλων καί τών συγγενών του. 
"Ενας ύμνος έκπέμπεται άπό τήν Λύραν τοΰ Κάλβου, πρός τόν "Υψιστον, ύμνος 
γεμάτος πεποίθησιν διά τήν άξίαν τής ζωής, γεμάτος πίστιν είς τήν θείαν προ- 

έλευσιν τών άγαθών τοΰ κόσμου, τών άγαθών τής άνθρωπίνης ψυχής.
* * *

"Ομως διατί δ Κάλβος δέν ύμνεί τότε τήν χαράν τής ζωής είς τάς Ώδάς 
του, άλλ’ άποπνέει τόν πόνον, τήν κατάθλιψιν, τήν όργήν, τήν πικρίαν καί άπογοή- 
τευσιν;

«Αύγεριναί τοΰ ήλίου 
άκτΐνες, τί προβαίνετε; 
Τάχα άγαπάει νά βλέπη 
έργα ληστών τό μάτι τών ούρανίων;»

"Εργα ληστών! «’Αφρίζουν τά ποτήρια / τής άδικίας· δυνάσται / πολλοί καί 
διψασμένοι / ιδού τ’ άδράχνουν· γέμουσι / μέθης καί φόνου». ’Επιτακτική ά- 
κούεται ή έπίκλησις τοΰ ποιητοΰ πρός τάς Μούσας:

Τώρα, ναι τώρα άστράψατε, 
ώ Μοΰσαι· τώρα άρπάξατε 
τήν πτερωτήν βροντήν, 
κατά σκοπόν βαρέσατε 

μ’ εύστοχον χεϊρα.»
Καί άποδύεται δ Κάλβος είς ένα εΰτολμον άγώνα πρός κατακεραύνωσιν τής 

άδικίας διά τής Μούσης του. Είς δύο άλλας ώδάς του, «Είς Μούσας» καί «Είς 
’Αγαρηνούς», διεκτραγωδεί μέ τά μελανότερα χρώματα τά δεινά τής άνθρωπίνης 
ύπάρξεως ύπό καθεστώτα άπανθρώπου δουλείας, θανάτους, φυλακάς, βασανιστήρια, 
έκφοβισμούς, στερήσεις, τήν πάσης φύσεως άθλιότητα τοΰ (άνθρώπου. Άποκηρύτ- 
τει καί διαμαρτύρεται, άποκαλύπτει καί προκαλεί. «Ποιος άπό σάς», έρωτα έ- 
λέγχων τούς έπιγείους βασιλεΐς-ήλίους, ποιος ώμοίασε ποτέ μέ τόν θεόν; Πρός 
τί, λοιπόν, άπαιτοΰν οί «μύριοι τύραννοι» νά λοαρεύωνται ώς θεοί, έπιζητοΰντες 
βωμούς, θυμιάματα καί ύμνους; Μήπως δέν καταπατούν τόν θειον νόμον; Μή
πως δέν συνέτριψαν τόν χρυσοΰν ζυγόν τής δικαιοσύνης, μήπως δέν είναι άσπλαγχνοι, 
άνάλγητοι καί πλεονέκται, άπληστοι, αιμοχαρείς, λησταί; Αύτοί κρατούν τό ά- 
χόρταστον δρέπανον διά νά θερίσουν δσα μέ ίδρωτα ή πατρική φιλοστοργία καί 
αύτοθυσία μέ μόχθον έξησφάλισε διά τά τέκνα των:

«Τρέξε έπάνω είς τά κύματα 
τής φοβέρας θαλάσσης, 
κινδύνευσε, άναστέναξε,, 
πίε τό πικρόν ποτήριον 

τής ξενιτείας· 

διά τήν τροφήν πού έσύναξας 
μέ κόπους άνεκφράστους, 
εις τά παραθαλάσσια 
ιδού χάσκει τό λαίμαργον 

στόμα τυράννων».
’Αλλά, συνεχίζει,

’Όχι μόνον τόν ίδρωτα, 
άλλά καί τ’ αΤμα οι τύραννοι 
ζητοΰσιν άπό σας, 
καί άφ’ ού ποτάμια έχύσατε, 

μήπως τούς φθάνει;
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Τήν πνοήν σας, άχόρταστοι 
έπιθυμοΰν»

Σκληρότερα δέ μοίρα άναμένει έκεΐνον, του όποίου ή ψυχή πονετική ήθελεν 
άναστενάξει διά τά σφάγια τών τυράννων,, έκεΐνον ε’ις τό στήθος του όποίου ήθελε 
λάμψει θεία άκτίνα άληθείας, έκεΐνον ό όποιος ήθελεν ακολουθήσει τό θειον νου- 
θέτημα: «στόμα μαχαίρας, βάσανα, / κλαύματα φυλακής / τότε ας προσμένη».

* * *
Διέγραψα έν γενικαΐς γραμμαΐς τήν πλευράν αύτήν τής ποιήσεως του Κάλβου 

διά νά ύπογραμμίσω τό γεγονός, δτι ώδαί όλόκληροι, έκτός άλλων πολλών άνα- 
φορών, προσμαρτυροΰσιν δτι δι’ αύτόν ή Ελευθερία είναι καθολικόν αίτημα διά 
τόν άνθρωπον έν γένει, τόν άκολουθοΰντα τάς υπαγορεύσεις τοΰ όρθου νόμου καί 
τής θείας δικαιοσύνης. Διά τόν ποιητήν αύτόν άποτελεΐ βεβήλωσιν ή άνάμιξις τών 
ήχων τής Λύρας του μέ τά αιθέρια καί μαγευτικά παιγνιδίσματα τής ’Αφροδίτης 
καί του ’Έρωτος, μέ τούς χορευτικούς ρυθμούς ύπό τόν διαφανή σιδώνιον χιτώνα 
τών παρθένων, μέ τά συμποσιακά άσματα τής Διονυσιακής μέθης καί τής Άνα- 
κρεοντείου ποιήσεως. Εις χρόνους στυγνής δουλείας καί άνόμου αδικίας θεωρεί 
αύτόχρημα βλασφημίαν ν’ άφήση νά έκφύγωσι τής λύρας καί τοΰ στόματός του 
«ύμνοι μανίας, στίχοι έρινύων».

«’Αναίσχυντα φρονήματα, 
τών άγενέων άνθρώπων.

άν τής δικαιοσύνης 
περιβλαστή τό σκήπτρον, 
άν φιλάνθρωπον φύσημα 
εις τήν καρδίαν είσπνέη 

τών βασιλέων
&ν ή άρετή κι’ ό έλεύθερος 
νόμος ώς άγια χρήματα 
είλικρινώς λατρεύωνται, 
τότε, καθό δ Παράδεισος, 

δίδει ή γή ρόδα».
Έφ’ δσον, δμως, ποδοπατειται εις τήν γήν ό όρθός καί δίκαιος νόμος τοΰ 

Δημιουργού, θεωρεί έπιτακτικόν καί θειον χρέος ό Κάλβος νά τόν έπανορθώση. 
Άπαρνηθείς ό ίδιος τούς γλυκείς καρπούς τής ζωής, τάς χρυσός έλπίδας καί τό 
θαλπτήριον τής ήμέρας φώς, ύπερνικήσας τόν φόβον τοΰ θανάτου κατόπιν μακρδς 
φιλοσοφικής πορείας καί άποκαλύψεως ε’ις τόν νοερόν διάλογον μέ τό φάσμα τής 
νέκρας μητρός του, άγέρωχος, ύπερήφανος, άξιοπρεπής καί άπτόητος στέκεται 
όρθός κρούων εύθαρσώς τάς χορδάς τής έπικής λύρας του ενώπιον τών τυράννων: 
«Άτάρακτον / έ'χω τό βλέμμα, όπόταν / τό καταβάσω εις πρόσωπον / ένός τυράν
νου». Καί προτιμά νά σχισθή ή γή , νά τόν τινάξη εις τό βάραθρον ή βροντή τ’ 
ούρανοΰ παρά νά κλίνη γόνυ ύποτελείας ένώπιό των.

’Ηχηρά δέ καί έπίμονος άκούεται ή κλήσις τοΰ Κάλβου εις τόν ύπέρ έλευθερίας 
άγώνα, εις τήν ξηρόν καί τάς θαλάσσας τής Ελληνικής πατρίδος. Ή τρίμορφος 
Εκάτη μετά δουλείαν αιώνων έπισκοπουσα τά πλοία εις τοΰ Αίγαίου τούς κόλπους 
άναλογίζεται τήν παλαιόν δόξαν· καί ή θεά Ελευθερία, ή λαμπροτάτη κόρη τοΰ

Π6

Διός, τής Ελλάδος ή μόνη παρηγοριά, ήλθε τότε, άπαστράπτουσα έχυσε λάμψιν 
εις τά κύματα, καί μέ δάφνην έστεψε τά γενναία καί γνήσια τής Ελλάδος τέκνα, 
τοΰ Ωκεανού τά πεφιλημένα θρέμματα, τούς πρωτοστάτας ’Ελευθερίας. *0  φθό- 
νερός γέρων τής ’Ωδής τών Ιερολοχιτών, ό πανδαμάτωρ χρόνος, έσεβάσθη ήδη 
τό τίμιον μνήμά των, διά νά ένθυμίζη έσαεί εις τά τέκνα τών Έλληνίδων μητέρων 
τήν άρχαίαν πορφυρίδα καί τό σκήπτρον, τήν έπιταγήν νά τά άνακτήσουν δι*  αύ
τήν μιμούμενοι τό παράδειγμα έκείνων. Επάνω ε’ις τό μέγα έρείπιον τών Ψαρών 
ή Ελευθερία μέ διπλοΰν στεφανώνει στέφανον όλόρθη τον ύψήνορα τάφον τών 
κοιμωμένων ήρώων, τούς όποιους ένεψύχωσεν ό Αίσχύλειος παιάν τής άρχαίας 
Σαλαμίνος: «ύπέρ γονέων καί τέκνων / ύπέρ τών γυναικών / ύπέρ πατρίδος 
πρόκειται / καί πάσης Ελλάδος / δσιος άγώνας». Ή μεγαλόφθογγος σάλπιγγα 
διεσκόρπισε τών άπιστων τάς φάλαγγας προμηνύουσα χαράς ήμέρας διά τήν Σά
μον, τήν κατοικίαν Ζεφύρων, άπό τά φλογώδη άντρα τής όποιας μυρίαι έκβαίνουν 
μάχαιραι έλευθερίας. Εις τό Σούλι ό άγγελος τοΰ πολέμου χορεύει, μοιράζει 
τάς δάφνας, τών δ’ έκπατρισθέντων δι’ έκουσίου φυγής Παργηνών έγγίζει τής έπι- 
στροφής ή ή μέρα.

* * *
’Επάνω εις τάς χορδάς τής ιδίας Λύρας ένερμονίζεται ή σύμφωνος μελωδία 

τής άρχαίας δόξης, τής κλασσικής Ελλάδος, τό καύχημα τών ήρώων τοΰ θεσπεσίου 
γέροντος τών 'Ομηρικών έπών, καί τών Περσομάχων τοΰ 5ου αίώνος. Άλλ άν ή 
Ελευθερία ύμνείται ώς τό πολυτιμότερον τών άγαθών, ύμνεΐται συγχρόνως ώς κα- 
τάκτησις έπίπονος άπαιτοΰσα ύψηλόν φρόνημα, άκάμαντον ένέργειαν καί ύψηλήν 
φύσιν, τόλμην καί αυτοθυσίαν, τό σύνολον τής πολυδιαστάτου ’Αρετής, τήν οποίαν 
ό Κάλβος πότε θεοποιεί καί πότε τήν ύποδαυλίζει ώς δύναμιν έσωτερικήν δυναμέ- 
νην νά παρορμήση καί έμψυχώση τόν άνθρωπον πρός ύπερανθρώπους κατακτήσεις. 
Διότι, ή έλευθερία διά τόν Κάλβον δέν έξαντλεΐται ούτε εις τά έθνικά ούτε καί 
εις ύπερεθνικά πλαίσια, δέν είναι άπλώς έθνική οϋτε πολιτική μόνον έλευθερία, έκ 
τών δεσμών τής δουλείας ή έκ τής άρσεως τής κοινωνικής άδικίας καί τής πολι
τικής άνομίας. Εις τήν ’Ωδήν του «Εις Ελευθερίαν» μας δίδει μίαν βαθυτέραν 
άνάλυσιν τής έννοιας τής έσωτερικής, προσωπικής, έλευθερίας τοΰ άνθρώπου, αύτής 
πού συνίσταται εις τήν διαρκή άσκησιν τής άρετής, ώς τήν περιγράφει ό Ησίοδος 
μετ’ άλλων Ελλήνων κλασσικών, πού δσον δμως καί άν είναι τραχύς καί δύσκολος 
ό δρόμος πού όδηγεΐ πρός αύτήν, μάς άνακουφίζει άπό τον πόνον καί τόν κάματον 
μία δύναμις ούράνιος, μας απελευθερώνει άπό τά σκοτεινά σύννεφα τής δυστυχίας 
πού δέν είναι τότε δυνατόν νά μάς συνθλίψη. Μέ άνάλογον κλασσικήν συνέπειαν 
συνδέει ό Κάλβος τήν τοιαύτην έλευθερίαν καί τήν άσκησιν τής άρετής πρός τήν 
έλευθέραν βούλησιν τοΰ άνθρώπου, άνεξάρτητον άπό οίασδήποτε φύσεως καταναγ
κασμόν: «τήν έκλογήν έλεύθερον δίδει τό θειον» καί είναι τοΰ καθενός άνθρώπου 
χωριστά προσωπική ύπόθεσις έάν θά μετατρέψη τήν ζωήν του είς έν εύγενές άγώ- 
νισμα καί θά προτιμήση ένα τίμιον τάφον, ή έάν θά συγκαταλεγή μεταξύ τών ά- 
φανών καί άδόξων κοινών θνητών, έπιμελώς άποφεύγων τούς κινδύνους έν τη 
ύπερασπίσει τών άξιών τής ζωής, ύποχωρών πρό τοΰ φόβου πού ή πρόνοος φύσις S 
χυσεν είς τοΰ πρώτου άνθρώπου τούς όφθαλμούς διά τήν διασφάλισιν τής ύπάρξεώς 
του, καί ύπείκων εις τήν σαγήνην τών ποικίλων θελγήτρων τής χαράς καί άπο- 
λαύσεως τής βιολογικής μας ζωής.

*Η τελευταία αυτή άποψις περί έσωτερικής έλευθερίας καί καταξιώσεως τής 
ζωής έχει βαθείας τάς ρίζας της είς τήν Ελληνικήν φιλοσοφίαν καί ίδίςτ τήν Πλα-
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τωνικήν, άποτελεί δέ διά τόν Κάλβον καί τήν βασικήν προϋπόθεσιν διά τήν άπό- 
κτησιν τής έθνικής έλευθερίας, τήν όποιαν κυρίως καί υπηρετεί διά τών Ωδών του. 
’Εξυπακούει και ύποστηρίζει ότι διά τήν αύτοθυσίαν του ανθρώπου άπαιτεΐται πολύ 
μεγάλη ψυχική προεργασία, μία άξιολόγησις και ίεράρχησις τών άξιών της ζωής, 
και μία πίστις δτι ό κόσμος έπλάσθη ύπό του Δημιουργού έπί τφ τέλει τής έπικρα- 
τήσεως καί έπιβραβεύσεως του όρθου νόμου καί τής θείας δικαιοσύνης. Διά τόν 
λόγον αύτόν διά τήν ύπόθεσιν τής έλληνικής έλευθερίας δέν καταφεύγει μόνον είς 
τήν άρχαίαν δόξαν ώς πηγήν ένεργου έμψυχωτικής δυνάμεως διά τούς μαχητάς, 
άλλ’ έναποθέτει σταθερώς τάς έλπίδας του καί είς τήν μέριμναν τού ΎψΙστου. Τού
το ούδόλως άποτελεί διά τόν Κάλβον άπλοΰν σχήμα λόγου ή έστω ψυχικήν άνάγκην. 
Πιστεύει είς τήν θείαν δίκην, διαρκώς τήν έπικαλεΐται καί έπισημαίνει τήν παρουσίαν 
της είς τά πεδία τών μαχών, τήν βλέπει προπαρασκευάζουσαν καί κατανέμουσαν 
τάς νίκας καί τήν ήτταν άναλόγως είς τούς δικαίους καί τούς άδικους, ήγεμονεύ- 
ουσαν υπέρ τά νέφη διά τού πτερωμένου ’Αγγέλου τάς ψυχάς τών μαρτύρων τής 
έλευθερίας.

«Πάντοτε οί έπουράνιοι 
μεγαλόθυμον γένος 

ύπερασπίζουν».
“Οσον καί άν φαίνεται κλονιζομένη ή έμπιστοσύνη του είς ώρισμένας περιπτώσεις, 
δσον καί άν μετά τάς φρικιαστικάς σφαγάς τών χριστιανών όμοεθνών του αισθά
νεται έν είδος έγκαταλείψεως άπό μέρους τού θεού, ανακτά άμέσως τήν πίστιν καί 
αισιοδοξίαν του έπί τόν τελικόν θρίαμβον τού δικαίου.

* ♦ *
Τόν μεγαλύτερον, δμως, κλονισμόν, φόβον καί σύγχυσιν προκαλεί είς τόν ποιη

τήν τό Φάσμα τής διχονοίας:
«Μεγάλη, τρομερή, 
μέ τά πτερά άπλωμένα, 
καθώς άετός άκίνητος, 
κρέμεται στόν άέρα, 

ψηλά ή Διχόνοια».
Φρικιά πρό τού θεάματος. Έξορκίζει τούς "Ελληνας έν όνόματι τών μυρίων 

νεκρών, τών θυμάτων καί τών έρειπίων, έν όνόματι τής ίερας τών τέκνων των 
έλευθερίας. Τούς καλεΐ νά έναποθέσωσι τά πάθη των είς τόν βωμόν τής πατρίδος, 
νά παύσωσι τάς διχονοίας «πού ρίχνουσι τά έθνη / τυφλά»,, ύπό τούς σκληρούς 
όνυχας «τών άγρύπνων, δολίων τυράννων».

Ή έλευθερία τού έθνους, ή όποια κατακτάται μέ ίδρωτα καί μέ αίμα, διασφα
λίζεται κατά τόν Κάλβον έναντι τών μυρίων καραδοκούντων έξωτερικών έχθρών μέ 
συμπαγή μόνον ένότητα καί σύμπνοιαν, μέ κατάπνιξιν τών παθών καί προσωπικών 
φιλοδοξιών. Τής Σοφίας τό φίλημα, τού νοός ή θεόπνευστος φλόγα μόνα ήμπο- 
ρούν ν’ άποτρέψουν τόν κίνδυνον.

Καί εΐναι πάντοτε έπίκαιρος διά τό έθνος μας ή έπιταγή τοΰ ποιητου, ή κλήσις 
πρός όμόνοιαν ώς εΐναι καί δίκαιοι οί άναπεμπόμενοι ύμνοι διά τήν έλευθερίαν:

«Μάθε, δτι είς τούς χορούς 
τών πολέμων, ώς έσωσεν 
ή άνδρεία τόν στρατιώτην, 
οϋτω είς αύτούς ή όμόνοια 

σώνει τά έθνη».
Κ. Ε. ΧΑΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
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Γ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ

ΑΙ ΒΑΣΙΚΩΤΕΡΑΙ ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟΝ*

ΓΕΝΙΚΑ — ΕΙΣΑΓΩΓΗ

'Όσον παλαιοτέρα είναι μία έποχή τόσον δυσκολώτερον είναι νά τήν μελετήσωμεν καί 
μάλιστα ε’ις θέματα τά όποια σήμερον είναι ώργανωμένα ε’ις ειδικός έπιστήμας. Τούτο Ισχύει 
καί διά τήν αγωγήν, τήν όποιαν θά γνωρίσωμεν — είς τόν 'Όμηρον — όχι σαν ξεχωριστήν 
λειτουργίαν αλλά θά έξαγάγωμεν, μέσα άπό τήν ζωήν καί τήν συμπεριφοράν τών άνθρώπων 
πού μας παρουσιάζει ό ποιητής, συμπεράσματα.

Είς τόν "Ομηρον καί περισσότερον είς προηγουμένας έποχός δέν είναι δυνατόν νά δμι- 
λούμεν διά τήν έκπαίδευσιν ύπό τήν σημερινήν της έννοιαν. Δέν ύπάρχει ξεχωριστά ώργα- 
νωμένη ούτε συνειδητοποιημένη ώς κοινωνική ή κρατική λειτουργία. Δέν γίνεται λόγος π.χ. 
διά σχολεία ούτε εύρέθησαν ίχνη ύπάρξεώς των κατά τάς άνασκαφάς. Άκόμη καί διά τήν 
πρό τοΰ 'Ομήρου εποχήν δέν έχομεν θετικά στοιχεία Ή ύπό τοΰ Evans ονομασία μιας 
αιθούσης είς «αίθουσαν σχολείου» δέν έχει σχέσιν πρός τόν πραγματικόν προορισμόν αυτής τής 
αιθούσης. 1 Ούτε καί ή εύρεσις μιας πινακίδος άποδιδομένης δήθεν είς μαθητήν άποδεικνύει 
τίποτε σχετικόν. Σήμερον βέβαια είναι έξακριβωμένον δτι ή γραφή ήτο γνωστή πολύ πρό 
τοΰ 'Ομήρου.

Έκ τών υστέρων βεβαίως και κατ’ άναλογίαν πρός τά σήμερον κρατούντα έπισημαίνομεν 
είς τά 'Ομηρικά έπη περιστατικά, τά όποια έρμηνεύομεν πρός αύτήν τήν κατεύθυνσιν καί σχη- 
ματίζομεν εικόνα περί τής άγωγής είς τήν μακρινήν έκείνην εποχήν. ’Έχομεν έπεισόδια 
(Τηλέμαχος—Άθηνά), διηγήσεις (τοΰ Φοίνικος) καί παραστάσεις έπί άγγείων νέου όδηγου- 
μένου είς παιδαγωγόν ή κιθαρίζοντας, τά όποια είναι άρκετά διαφωτιστικά. 2

’Άν δέν ύπάρχη έκπαίδευσις, ύπάρχει δμως άγωγή, διότι αύτή είναι άπαραίτητον στοι- 
χεΐον τής ζωής τοΰ άνθρώπου, δ όποιος ζή είς κοινωνίαν, έστω καί πρωτόγονον. Είναι δυ
νατόν νά δμιλοΰμεν δι’ άγωγήν, διότι είναι μία πλευρά τοΰ πολιτισμού, μία διαδικασία άλλη- 
λοεπιδράσεως, άπόρροια μιας έμφύτου τάσεως τού άνθρώπου δ’ έξέλιξιν καί βελτίωσιν. Άγω
γή έπιτελείται, κατά μίαν άποψιν, δπου δύο ή περισσότερα άτομα έρχονται είς επαφήν μεταξύ 
των. Τό έργον τής άγωγής, προτού άκόμη άξιολογηθή κατά τά άποτελέσματά του, δέν ά- 
παιτεϊ ιδιαιτέρας, ευνοϊκός ή άλλας, συνθήκας διά νά έπιτελεσθή.

"Ενα μεγάλο μέρος τής ζωής τής προηγουμένης γενεάς συμπίπτει μέ τήν έπομένην χρο-

* ’Εργασία τήν δποίαν άνεκοίνωσα εις τούς μετεκπαιδευομένους καθηγητάς εις τό Διδασκα
λείου Μέσης Έκπαιδεύσεως έν Άθήναις, είς τό μάθημα τοΰ Δρος Ί. Μαρκαντώνη «Ιστορία 
τής άγωγής». Τό αρχικόν κείμενον έτροποποίησα μερικώς καί προσέθεσα νέα τινά στοιχεία, 
βασικώς δμως διετήρησα τήν άρχικήν δομήν της. Παρέλειψα τό τμήμα περί τοΰ 'Ησιόδου, 

1· Η. L. Marron: μετ. Φωτειννοπούλου: Ιστορία τής έκπαιδεύσεως κατά τήν αρχαιότητα, 
Άθήναι 19615, σελ. 480 ύποσ. 19.

2. Η. L. Marron: ενθ. άνωτ. σελ. 481 ύποσ. 11.

119

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



νικώς καί, επομένως, μεταδίδει ή πρώτη ε’ις τήν δευτέραν γνώσεις, πείραν, τρόπους ζωής, 
τήν βοηθεϊ ν’ άναπτύξη Ικανότητας καί δεξιότητας. Μέσα άπό αυτήν τήν συμβίωσιν καί άλ- 
ληλοεπίδρασιν τών άνθρώπων, κατά τά ε’ιρηνικα καί πολεμικά των έργα, τήν δημοσίαν καί 
ιδιωτικήν ξωήν των, θά παρακολουθήσωμεν έκείνας τάς εκδηλώσεις, δσαι έχουν περισσότερον 
παιδαγωγικόν χαρακτήρα, τούς στόχους ε’ις τούς όποιους κατατείνουν οί άνθρωποι, τά μέσα 
πού έχρησιμοποίησαν διά νά .τούς επιτύχουν, ποιοι άνθρωποι άνελάμβανον αύτό τό έργον — 
άν ύπήρχον βεβαίως ειδικοί — καί ποια ήσαν τ’ αποτελέσματα τών ένεργειών των. Θά δια- 
πιστώσωμεν δτι, έστω καί άν δέν ύπήρχεν ώργανωμένη έκπαίδευσις, δμως έπεκράτουν αντι
λήψεις καί έχρησιμοποιήθησαν μέσα καί μέθοδοι, τά όποια ισχύουν καί είς τήν επιστημοσύνην 
τής εποχής μας. Τοΰτο ένθαρρύνει τήν χρησιμοποίησίν των, διότι τά άποδεικνύει σύμφωνα 
πρός τήν άνθρωπίνην φύσιν.

Μέ τόν "Ομηρον αρχίζει οπωσδήποτε ή Ιστορία τής αγωγής είς τήν Δύσιν, διότι μάς ά
φησε συγκεκριμένα γραπτά μνημεία, ένώ διά προηγουμένας έποχάς εϊμεθα υποχρεωμένοι νά 
είκάζωμεν καί νά έρμηνεύωμεν μέ πολλήν φαντασίαν ελλιπή ευρήματα τής αρχαιολογίας. 
Ασφαλώς καί έκείνοι θά είχον τόν Ιδικόν των τρόπον αγωγής. 'Ο Marrou 3 λέγει δτι καί 
είς ίτόν Κρητομινωϊκόν πολιτισμόν έχομεν μαρτυρίας άπό ευρήματα διά τήν αγωγήν. ’Ανα
φέρει δέ τούς σκριβάνους (γραφείς) οί όποιοι ύπήρχον καί εις τούς ’Ανατολικούς λαούς. 
Έπρόκειτο δμως περί διαφορετικής, άπό τήν ήρωϊκήν έποχήν, άγωγής, ή όποια άλλωστε δέν 
μετεβιβάσθη ε’ις τούς μεταγενεστέρους μετά τήν καταστροφήν αύποΰ τοΰ πολιτισμού. Ουτω 
καταλήγει ε’ις τό δτι: «α'ι μαρτυρίαι τοΰ 'Ομήρου άποτελοΰν τά άρχαιότερα κείμενα, είς τά 
όποια είναι δυνατόν νά προσφύγωμεν, διά νά άρυσθώμεν πληροφορίας περί τής άρ- 
χαϊκής άγωγής 4 ’Από τόν "Ομηρον άκόμη έχομεν έν έργον διά μίαν άρκετά ύψηλοΰ πολι
τιστικού επιπέδου κοινωνίαν, ε’ις τήν όποιαν ή άγωγή παίζει σπουδαιότερον ρόλον.

3. ένθ. άνωτ. σελ. 18-19.
4. ένθ. άνωτ. σελ. 21.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:

Πριν είσέλθωμεν είς τό κυρίως θέμα είναι δυνατόν νά διακρίνωμεν ώρισμένα βασικά χα
ρακτηριστικά τής 'Ομηρικής άγωγής. Μεγάλο μέρος τής άγωγής εκείνης είναι, δπως καί 
είς δλας τάς έποχάς, άσκοπος δηλ. δέν έπιδιώκεται ένσυνειδήτως· ή συμπεριφορά ένός άν- 
θρώπου π.χ. δυνατόν ν’ άποτελέση διά κάποιους πρότυπον μιμήσεως, χωρίς δ ίδιος νά έπι- 
διώκη τούτο.

Ή άγωγή δέν διέπεται άπό νόμους· είναι περισσότερον έ θ ι κ ή : ’Έχει μεγάλην ση
μασίαν τό παράδειγμα καί ή μ ί μ η σ ι ς. ’Έχομεν μίαν προσπάθειαν καθιερώσεως 
μιας συμπεριφοράς κανονιστικής τών πράξεων τού άνθρώπου. Διά τοΰτο είναι μεγάλη ή δύ- 
ναμις τής παραδόσεως. Ρυθμιστής αυτών τών κανόνων, τών τρόπων μάλλον συμπεριφοράς, 
δέν είναι καμμιά θεωρητική φιλοσοφία, άλλά ή πείρα.

Φθάνομεν &τσι είς τό επόμενο χαρακτηριστικό, τόν πρακτικόν χαρακτήρα 
τής άγωγής. "Ολα βγαίνουν άπό τήν ξωήν καί άποβλέπουν είς τήν ξωήν. ’Ακόμη καί 
δταν τήν άγωγήν άφοροΰν ξητήματα τής ήθικής, τής θρησκείας, γενικής τοποθετήσεως έναντι 
προβλημάτων τής ξωής, πάλιν ή πράξις ένδιαφέρει. Τοΰτο άλλωστε είναι χαρακτηριστικόν 
τοΰ πρωτογόνου άνθρώπου ν’ άσχολήται μέ τά συγκεκριμένα, νά τόν ένδιαφέρουν πρώτα τά 
άμεσα προβλήματα, τό τώρα καί τό έδώ, έστω καί μέ προοπτικήν. Δέν έχομεν άκόμη θεωρη
τικήν άγωγήν, ούτε άγωγήν πρός άφηρημένας έννοιας καί ιδεώδη θεωρητικά. Δέν έχομεν τήν 
φιλοσοφίαν τής άγωγής. Δέν έπιδιώκεται ή γνώσις διά τήν γνώσιν, άλλά διά τήν πράξιν. 
Τά ιδεώδη είναι συγκεκριμένα, τοποθετημένα μέσα σέ χώρον καί χρόνον, άναφέρεται αύτός 
ή έκεΐνος δ άνθρωπος, αυτή ή έκείνη ή πράξις.

"Ενα άλλο γενικό χαρακτηριστικό τής άγωγής τής έποχής αυτής είναι δ συντηρη
τισμός της. Σκοπός είναι ή διαφύλαξις τής παραδόσεως, ή μετάδοσίς της είς τούς 
νέους καί ή συνέχισις αυτής άπό έκείνους. Τό παρελθόν είναι σταθερά βάσις, α'ι άξίαι 
του έχουν δοκιμασθή, είναι άσφαλείς. Α'ι προγονικοί άρεταί είναι α'ι καλύτεραι· έκφράξεται ή 
ευχή τά παιδιά νά γίνουν ώς οί γονείς των. π.χ. ό Τηλέμαχος δπως δ Όδυσσεύς. 4α Καί 
τοΰτο διότι οί παλαιότεροι ήσαν καί καλύτεροι άπό τούς τότε συγχρόνους. 5 ’Αποδίδεται με
γάλη σημασία είς πούς γέροντας, είς τήν πείραν.

Είς κάθε έποχήν βεβαίως υπάρχει λελογισμένη ή είς υπερβολικόν βαθμόν συνέχισις τής 
παραδόσεως, άλλά καί δόσις νεωτερισμού, μεταβολών, προόδου. Ή άλλαγή δμως είς πα- 
λαιοτάτας έποχάς είναι σπανιωτέρα καί είς μικρότερον βαθμόν. Τοΰτο ερμηνεύεται καί λόγω 
τοΰ περιωρισμένου τών γνώσεων, άλλά άπό τήν μή έκλογίκευσιν, τήν έπικράτησιν τοΰ μύθου 
καί .τού συναισθήματος. Άπ’ έναντίας σήμερον ή άγωγή θεωρείται κύριος συντελεστής προ
όδου καί μεταβολής. Αυτή καλείται δχι άπλώς νά παρακολουθή τήν έξέλιξιν, άλλά ούσιαστι- 
κώς νά πρωτοστατήση είς τήν μεταβολήν τοΰ κόσμου άπό πάσης άπόψεως. 6 Καί ή άγωγή 
τής έποχής έκείνης βεβαίως μεταβάλλει καί διαμορφώνει τόν άνθρωπον άλλά βάσει καθιερω
μένων προτύπων καί εντός περιωρισμένων πλαισίων.

ΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΤΣ ΣΕΙΑ:

Τά προβλήματα σχετικώς μέ τά 'Ομηρικά έπη, τήν χρονολόγησιν αυτών, τόν ποιητήν — 
άν είναι ένας ή δύο, δ "Ομηρος ή άλλος κ.ά. — τήν παράδοσιν τοΰ κειμένου κ.ά. δέν θά μάς 
άπασχολήσουν έδώ, άν καί διά μίαν ειδικήν έργασίαν, έχουν σημασίαν, τουλάχιστον δσον ά- 
φορά είς τήν έξέλιξιν τής άγωγής. Διά τήν παρακολούθησιν τής έξελίξεως τών περί άγω
γής άντιλήψεων σημασίαν έχει τό ποιον έργον έγράφη πρώτον καί ποιο δεύτερον. Αύτό δμως 
είναι έργον τής φιλολογικής έργασίας. Έδώ θά δεχθοΰμεν δτι ό "Ομηρος είναι ποιητής καί 
τών δύο έπών καί δτι έξησε περί τόν 9ον πρός τόν 8ον αί. π.Χ. Τό δτι υπάρχουν διαφοραί 
μεταξύ τών δύο ποιημάτων καί τό δτι δ "Ομηρος θά έχρησιμοποίησε π α λ α ι ό τ ε- 
ρα πρότυπα ή ποιήματα έχει μεγαλυτέραν σημασίαν καί θ’ άναφερθή έν συνεχείφ.

'Ως πρός τήν χρονολόγησιν πρέπει νά δηλωθή δτι ναι μέν δ "Ομηρος .τοποθετείται είς 
τόν 9ον—8ον αί. καί άσφαλώς μάς πληροφορεί πολλά διά τήν έποχήν του. δμως δπωσδήποτε 
μάς παρουσιάξει περισσότερον τήν εικόνα μιας προηγουμένης έποχής, μιας άριστοκρατικής κοι
νωνίας. Δέν μάς παρουσιάξει άπλώς τήν έποχήν του. Ούτε μίαν έποχήν ένιαίαν. Χρησιμο
ποιεί δλην τήν προηγουμένην παράδοσιν, έντυπώσεις παλαιών συμβάντων πολλών έτών, άπό 
τήν έποχήν τής καθόδου τών Δωριέων. Θά υπήρχαν δπωσδήποτε παλαιότερα ποιήματα μέ 
κέντρον τούς έπί μέρους ήρωας — πρβλ. τάς άριστείας: «Παραδεχόμαστε», γράφει ή Φ. 
Κακριδή 7 «δτι προηγήθη μία μακραίων παράδοσις λαϊκής έπικής ποίησης καθώς καί μιά σει
ρά άπό λαϊκότροπους προσωπικούς έπικούς ποιητές». Θά υπήρχαν βέβαια δπωσδήποτε θρΰλοι 
καί μυθικαί παραδόσεις, θρησκευτικοί καί ήρωϊκαί διά κυνήγια άγριων θηρίων, θανάτους, ά- 
λώσεις πόλεων, έκστρατείας, διά μεγάλα άνθρώπινα προβλήματα, τόν θάνατον, τόν έρωτα, 
τήν μοίραν, διά τήν μεγάλην άπιστίαν καί πίστιν τών συξύγων, προβλήματα τά δποϊα ουδέποτε

4α Όδ. α 55, η, 69-70, ζ. 25.
5. Πρόλ. τήν αναφοράν τοΰ Νέστορος ατούς παλαιούς, Ίλ. Α. 260 κ.έ. καθώς καί τήν διδα

σκαλίαν τοΰ 'Ησιόδου περί τών 5 έποχών του άνθρωπίνου γένους. "Εργα καί 'Ημέραι, 
στχ. 109-173.

6. Περί τής άλλαγής βλ. Μ. Keilhacher: Pâdagogische Orientierung im Zeiatlter der 
Technik, Stuttgart 19612. H.Kahn - A. Wiener: The Year 2000, N. York 19686. 
Morphet - Johns - Relier: Educational Organization and Administration, New 
Jersey 1967 κ.ά.

7. Ή παράταξη του έπιθέτου στόν "Ομηρον καί στούς Όμ. "Υμνους, Θεσσαλονίκη 1960 σελ. 5. 
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χατέλιπον τόν άνθρωπον.
Ή παλαιότης τής έποχής φαίνεται ακόμη άπό τόν τύπον τοΰ άνακτόρου, από τόν πλούτον 

τών ανθρώπων τόν σχεδόν μυθικόν (πρβλ. ιτό άνάκτορον του Μενελάου ε’ις τήν Σπάρτην, 
Όδ. δ.) 8, άπό τήν κυριαρχίαν τοΰ πολεμικού Ιδεώδους, άπό τήν εκτασιν καί τήν δύναμιν τού 
μύθου, τό άριστοκρατικόν τής κοινωνίας κ.ά. Γίνεται λόγος διαρκώς διά βασιλείς, άρχοντας, 
ημιθέους, ήρωας, ωραίους άνδρας καί γυναίκας. Λαός ύπό τήν σημερινήν που έννοιαν σχεδόν 
δεν παρουσιάζεται. Θά μπορούσε νά πή κανείς δτι μάς παρουσιάζει μίαν μόνον άποψιν τής 
κοινωνίας τής έποχής του ό "Ομηρος, δηλ. τό πολεμικόν μέρος της καί δή μίαν τάξιν, τούς 
άριστοκράτας. Παρεμπιπτόντως δμως εχομεν καί σκηνάς άπό τήν άλλην ζωήν, ιτήν γεωργι
κήν, τήν οικογενειακήν κατά τήν περιγραφήν τής άσπίδος τού Άχιλλέως (Ίλ. Σ.).

8. Όδ. δ. 53, 58, 72 κ.έ., η, 85 κ.έ.
9. Αύτός άναφέρει τό «εις οιωνός άριστος, άμύνεσθαι περί πάτρης». Ίλ. Μ. 242.

Τούτο δμως, αν ίσχύη διά τήν Ίλιάδα, δέν είναι άληθές διά τήν ’Οδύσσειαν. Διότι είς 
αύτήν εχομεν περισσότερα στοιχεία άπό τήν οικογενειακήν καί κοινωνικήν ζωήν, άπό δλην τήν 
ζωήν. Καί έδώ δμως ύπάρχει ό άριστοκρατικός χαρακτήρ. Είναι, εκτός έλαχίστων περι
πτώσεων, σάν νά άπουσιάζουν οι πολλοί, οί κοινοί θνητοί. Ε’ις τήν ’Οδύσσειαν γίνεται βε
βαίως μία διαφορετική θεώρησις τής ζωής καί τών άξιών της. Τό έπος, λέγει δ Jaeger, 
γίνεται μυθιστόρημα. 'Τπάρχει έδώ μεγαλυτέρα έκτίμησις τών πνευματικών, οικογενειακών 
καί κοινωνικών άρετών. Ή Ίλιάδα παρουσιάζει κυρίως τήν πολεμικήν άρετήν. Ό γενναίος 
είναι, κατά τόν Jaeger, παντού ό εύγενής, δ άνδρας περιωπής. Ή ’Οδύσσεια περιγράφει 
ένός άλλου είδους πολιτισμόν, γίνεται κάπως κοσμοπολιτική. Προβάλλει ένα άλλον ήρωϊσμόν, 
δχι έκεϊνον τής μάχης, άλλά τήν μέ έγκαρτέρησιν άγωνιστικότηιτα, τό θάρρος, τήν έπιμονήν, 
τήν άντοχήν, τήν άλύγιστον θέλησιν, τήν πίστιν.

Παρ’ δλον δτι πρόκειται διά μίαν άριστοκρατικήν κοινωνίαν, δέν εχομεν έκείνην τήν κεν
τρικήν καί άπόλυτον έξουσίαν, ούτε τήν θεοποίησιν τού άρχοντος τής ’Ανατολής ώς ε’ις τήν 
Αίγυπτον καί τήν Περσίαν. Τό άτομον έχει άξίαν. 'Ο άρχηγός δέν είναι δ δεσπότης. Τά 
άτομα δέν θυσιάζονται διά ν’ άναδειχθή ό δεσπότης. 'Τπάρχει ήδη μία Ελληνική άντίληψις 
περί τού άνθρώπου, δπως αύτή έπέρασεν είς μεταγενεστέρας έποχάς, άφού έκαθάρθη κατά 
τούς κλασσικούς χρόνους. 01 άριστοκράται δέν είναι οί ολίγοι. Δέν άνδραγαθοΰν καί δέν 
εξυμνούνται μόνον έλάχιστοι, άλλά πολλοί, πάρα πολλοί, γνωστοί καί άγνωστοι, άναφέρονται 
όλοι όνομαστικώς. Ούτε πολεμούν αύτοί δλοι διά τόν Άγαμέμνονα ή τόν Μενέλαο, ούτε διά 
τόν δικό τους άρχηγόν. 'Ο ’Αγαμέμνων δέν είναι μονάρχης, είναι μάλλον ένας 
οργανωτικός άρχηγός, primus inter pares, δέν είναι ούτε δ σοφώτερος ούτε ό δυνατώ- 
τερος. Δέν λαμβάνει άποφάσεις μόνος που, άλλά συγκαλεΐ συνέλευσιν τών άρχηγών καί συ
ζητούν. Ούτε έπιβάλλεται διά τής βίας, δταν δ Άχιλλεύς π.χ. άποχωρή τοΰ άγώνος.

Οί "Ελληνες πηγαίνουν ε’ις τήν Τροίαν δχι σάν ύποτελεϊς κανενός, άλλά άπό ένα φιλότι
μο, διά τήν τιμήν, είς συμπαράστασιν πρός τόν Μενέλαον ή διά μίαν παλαιάν ύπόσχεσιν, διά 
νά δοξασθοΰν μέ τήν άνδρείαν ιτους. ”Αν συμβή κάτι, τό όποιον δέν έγκρίνουν, μπορούν νά 
φύγουν. Τό άτομον ύπολογίζεται, ή άνδρεία είναι άτομική, δπως άτομική είναι καί ή άγωγή. 
Αύτά τά άτομα δμως συνεργάζονται μέ σύμπνοιαν διά τήν κοινήν ύπόθεσιν τών ’Αχαιών είς 
τήν Τροίαν. Δέν άναφέρονται άριθμοί νεκρών καί τραυματιών άπό τόν "Ομηρον άλλά συγκε- 
κριμέναι περιπτώσεις μέ ονόματα, δσον μεγάλη καί άν είναι ή δρμή τής μάχης.

Περισσότερον ώργανωμένοι παρουσιάζονται οί Τρώες. Ό "Εκτωρ είναι δ άδιαμφισβή- 
τητος άρχηγός, ασκεί έξουσίας καί ξεχωρίζει σαφώς άπό δλους τούς άλλους. "Ισως μάλιστα 
δέν θά ήτο ύπερβολή νά λεχθή δτι αύτός άποτελεΐ τήν συμπαθεστέραν καί ίδανικωτέραν μορ
φήν άπό δλα τά πρόσωπα τοΰ 'Ομήρου, διότι αύτός, έκτός τών άλλων, σαφώς άγωνίζεται διά 
ιήν πατρίδα του. 9 Καί οί άλλοι Τρώες δμως είναι γενναίοι καί ώραΐοι. ’Από δλους τούς 

άνθρώπους τοΰ 'Ομήρου — τής Ίλιάδος δπωσδήποτε — μόνον δ Θερσίτης παρουσιάζεται ά
σχημος καί δειλός, άνέχεται νά γελούν οί άλλοι είς βάρος του. 10 Επίσης είς τήν ’Οδύσσειαν 
ώρισμένοι μνηστήρες σέ μερικάς περιπτώσεις έκτρέπονται, δέν έσεβάσθησαν τάς γυναίκας 
τοΰ οίκου τοΰ Όδυσσέως καί διά τούτο τιμωρούνται σκληρά. 11

Ο ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θά πρέπη, πριν προχωρήσωμεν, νά άναφέρωμεν όλίγα τινά διά τόν πολιτισμόν τής έπο
χής, διότι ή άγωγή δέν είναι άλλο τι, δπως εϊδομεν, παρά ή προσαρμογή είς αύτόν τόν πολι
τισμόν, ή πραγμάτωσις τών άξιών καί ιδεωδών του. Είναι άκόμη ή δι’ άναπτύξεως πρακτι
κών ικανοτήτων συμβολή είς τήν γενικήν πρόοδον καί ή συμπαράστασις τών άλλων πρός τόν 
ίδιον σκοπόν.

Εύρισκόμεθα είς μίαν ήρωϊκήν - πολεμικήν εποχήν. Οί άνδρες πρέπει κατ’ άρχήν νά 
είναι ικανοί πολεμισταί, νά χειρίζωνται καλά τό ξίφος, τό τόξο καί τό κοντάρι, νά προστα- 
τεύωνται μέ τήν άσπίδα, νά έχουν θάρρος καί πρό παντός τό συναίσθημα τής τιμής καί νά 
επιδιώκουν τήν δόξαν. Πρέπει νά ύπερασπίζωνται καί τούς συντρόφους των κατά τήν μάχην 
καί ποτέ δέν άφήνουν νά περιέρχωνται είς τούς έχθρούς τά σώματα ή τά δπλα τών νεκρών 
συμπολεμιστών τους. 12

Αύτοί φροντίζουν δι’ δλας τάς έξωτερικάς ύποθέσεις καί λαμβάνουν άποφάσεις είς τάς 
συνόδους. Κατά τήν ειρηνικήν περίοδον έργάζονται είς τά χωράφια ή είς άλλας έργασίας. 
(Ό Όδυσσεύς π.χ. κατασκευάζει πλοΐον, δ Λαέρτης εργάζεται είς τά άμπέλια του). Ή έρ- 
γασία έν πάση περιπτώσει δέν περιφρονεΐται. Οί άνθρωποι τρώγουν καί πίνουν μέ τόν ίδιον 
ηρωικόν τρόπον, διασκεδάζουν μέ τήν μουσικήν (ύπάρχουν οί άοιδοί, ή παίζουν οί ίδιοι όρ
γανό) καί τόν χορόν, λαμβάνουν μέ πολύν ζήλον μέρος είς τούς άγώνας ή παίζουν διάφορα 
παιχνίδια. Είναι εύσεβεΐς, δεισιδαίμονες, προσφέρουν θυσίας, προσεύχονται, άγαποΰν τήν πα
τρίδα καί ιτήν οίκογένειάν των. Ή συμμετοχή είς τούς άγώνας άποτελεΐ, άπό μιας άπόψεως, 
συνέχισιν τών πολεμικών έργων δι’ άνάδειξιν τής άρετής. ’Αγαπούν τά ώραΐα πράγματα, 
σέβονται τάς γυναίκας, 13 διέπονται άπό πνεύμα ίπποτισμού. Καί οί μνηστήρες είναι συνή
θως εύγενικοί καί ίπποτικοί, ποτέ δέν προσβάλλουν τήν Πηνελόπην, ούτε φιλονεικοΰν μεταξύ 
των δι’ αύτήν.

Ξεχωριστήν θέσιν είς τήν κοινωνίαν κατέχουν αί γυναίκες. Είναι κυρίαι ιτού οίκου των, 
έπιβλέπουν τό υπηρετικόν προσωπικόν, τό όποιον έκτελεΐ τά βαρύτερα έργα, ένώ αί ϊδιαι υ
φαίνουν, κεντούν. Τυγχάνουν σεβασμού καί άσκοΰν έπίδρασιν έπί τών άνδρών π.χ. ή Ναυ- 
σικά, ή Άρήτη, ή Ελένη, 14 άλλά δέν άναμιγνύονται είς τάς υποθέσεις των. Προσπαθούν 
νά προστατεύουν τούς άνδρες π.χ. ή ’Ανδρομάχη τόν "Εκτορα, 15 ή Εκάβη τόν Πρίαμον16 
ή καί νά τούς προτρέπουν είς τό καθήκον, δταν τό λησμονούν, δπως ή Ελένη τόν Πάριν. 17 
Δι’ αύτάς έκτιμάται πολύ ή δμορφιά, δπως ή άνδρεία είς τούς άνδρας, άκόμη ή σύνεσις, ή 
οικοκυροσύνη, ή ίκανότης είς τά διάφορα γυναικεία έργα. 18 Ή έργασία τους δέν είναι έπί- 
πονος, ούτε πρός παραγωγήν καιτ’ άνάγκην, άλλά μάλλον διακοσμητική, μέρος τής δλης πα- 
ρουσιάσεως μιας κυρίας

Οί άνθρωποι αύτοί
(π.χ. ή Ελένη είς τήν Σπάρτην μέ τό καλαθάκι της τοΰ πλεξίματος), 
έχουν άνεπτυγμένην τέχνην καί τεχνικήν. Κατασκευάζουν δπλα, έπι-

1U. ΙΛ.. Ο. 4.1 r\.c.
11. Όδ. χ. 320 κ έ. Πρβλ. έπίσης τό έπεισόδιον μέ τόν Προν Όδ. σ., 1-107.
12. Ίλ. Ρ, 91 κ.έ.
13. Όδ. ζ. 149 κ έ., 218 (Όδυσσεύς—Ναυσικα).
14. Όδ. ζ. Ίλ. Ζ. 406 κ.έ. Ω, 193 κ.έ. Όδ. η. 66.
15. Ίλ. Ζ. 406 κ.έ. 16. Ω, 211 17. Ίλ. Γ. 427 κ.έ.
18. πρβλ. τήν φράσιν «έργα κεδνά είδυΐα». Όδ. δ. 122 κ.έ. 
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πλα, σκευή, εργαλεία, κοσμήματα, ενδύματα, κεντήμαιτα. Σκαλίζουν η ζωγραφίζουν παρα
στάσεις επι οπλών, σκευών, αγγείων, υφασμάτων. 19 Κυριαρχεί ό χαλκός, άλλα είναι γνω
στός ακόμη και ο σίδηρος· 2θ εχομεν χαλκινα δπλα θεών καί ανθρώπων καί έργαλεϊα. Είναι 
γνωστά αλλα πολύτιμα υλικά: ο χρυσός, ο άργυρος, δ έλέφας.21 ’Ασχολούνται μέ τήν γεωρ
γίαν, τήν κτηνοτροφίαν, το κυνήγιον, την βιοιτεχνίαν. Τά έπαγγέλματα διδάσκονται άπό τόν 
πατέρα εις τόν υιόν. Εις μεγαλην εκτιμησιν είναι τό έπάγγελμα τοΰ ιατρού, 25 τό άσκοΰν 
και μερικοί πολεμισται. Εχουν ακόμη γνώσεις άστρονομίας καί μετεωρολογίας. 26 'Υπάρ
χουν πολλοί πλούσιοι και ζούν με πολυτελείαν’ 22 άγαποΰν τά κοσμήματα, τά υλικά άγαθά — 
και οι Θεοί άκομη τα οποία είναι, έκτος τών πολυτίμων μετάλλων, τά υφαντά, κεντήματα, 
σκεύη, δπλα, ζώα, αμπέλια και γυναίκες. Αυτά τά είδη άνταλλάσσονται, δίδονται ώς βρα
βεία, δελεάζουν, κάμπτουν φρονήματα, καταπραύνουν τήν οργήν, 23 άποζημιώνουν εις περί- 
πτωσιν προσβολής. 24 Εκτιμούν τους άρχοντας, τούς ήρωας, τούς ποιητάς, τούς μάντεις, 
τους ιατρούς, αγαπούν, προστατεύουν και περιποιούνται τούς ξένους. Λατρεύουν Θεούς, ημι
θέους ήρωας, δημιουργούν δι’ αυτους ευτράπελα άνέκδοτα, έχουν άπαιτήσεις διά βοήθειαν καί 
προστασίαν έναντι τών θυσιών και προσφορών τους. Εύρίσκονται εις δλας τάς εκδηλώσεις 
τής ζωής των υπο την επιδρασιν τής μοίρας, είναι δμως χαρούμενοι καί αίσιόδοξοι, άγαποΰν 
τήν ζωήν. Άρέσκονται τέλος εις τάς περιπέτειας καί ιτά ταξίδια.

Εις την κοινωνίαν δεν υπάρχουν στεγαναι τάξεις· καταλαμβάνει κανείς θέσιν άναλόγως 
τής αρετής και τών ικανοτήτων του. 27 Άκομη καί οί δοΰλοι δυνατόν νά βελτιώσουν τήν 
αρχικήν θεσιν των. 28 Βεβαίως υπολογίζεται η καταγωγή — ή άναδρομή είς ενδόξους προ
γόνους μέχρι και τών Θεών 29 αλλα πρεπει κανείς νά φανή άντάξιος αυτής. Παρά τάς έπί 
μέρους διαφοράς, υπάρχει συνειδησις ενοτητος τών 'Ελλήνων. 'Όλοι σπεύδουν νά πολεμή
σουν. Εχουν κοινούς θεσμούς, γλώσσαν, θρησκείαν. Είς άντίθεσιν πρός αυτήν τήν ώργα- 
^ωμενην κοινωνίαν, την ευσεβειαν, την νομοταγειαν τών 'Ελλήνων, τήν άρμονικήν συμβίωσιν 
έρχεται η κοινωνία τών Κυκλώπων — ζοΰν χωρίς Θεούς, χωρίς νόμους, χωρίς κοινωνικήν 
ήθικήν, κατ’ άτομον,— τών Λαιστρυγόνων κ.α. βαρβάρων.

Ολον αυτόν τον πολιτισμόν, την τεχνικήν προοδον μέ ιτάς δεξιότητας άφ’ ενός καί τήν 
ηθικην αφ ετερου, την στάσιν έναντι τής ζωής, τών Θεών καί τών ανθρώπων έπρεπε νά τόν 
ςήσουν, να τον μάθουν και να τον συνεχισουν διδάσκοντες καί μεταδίδοντες αυτόν, εις τούς 
νεωτέρους. Αύτό ήτο έργον τής άγωγής.

ΙΔΕΩΔΗ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Είναι γνωστόν οτι ενσυνείδητος και σκόπιμος άγωγή δέν γίνεται παρά δταν ύπάρχη ένα 
ιδεώδες, ενα πρότυπόν, ιδέα η προσωπον — έστω καί άν αύτό δέν είναι δ ιδανικός τύπος. 
Άγωγή, κατά ένα ορισμόν, είναι ή διαδικασία πού άκολουθεΐται κατά τήν προσπάθειαν τοΰ 
άνθρώπου να φθαση τά πρότυπα, τά όποια δέχεται καί έπιδοκιμάζει ή κοινωνία είς τήν όποιαν 
αυτός ζή. Είς τόν 'Όμηρον βλέπομεν τά ιδεώδη τής άγωγής ενσαρκωμένα είς ώρισμένους 
τύπους. Ισως ό 'Όμηρος ένσυνειδήτως προβάλλει τύπους όπως τόν Άχιλλέα, τόν Τηλέμα- 19 20 21 * * * * * * * 

19. Ίλ. Σ. 478, Ω, 228 κ.έ. Όδ. δ. 122 κ.έ*, η. 85 κ.έ., 105 κ.έ.
20. Όδ. α, 99, 286, ε. 234, γ. 432.
21. Όδ. δ. 71. 22. Όδ. α, γ, δ.
23. Τού Χρύση, Όδ. α' προσφορά! είς τούς θεούς- δώρα είς τόν Άχιλλέα Ίλ. I. 262 κ.έ.
24. Τόν ‘Ήφαιστον, δταν τόν άπατά ή Αφροδίτη, Όδ. θ. 265 κ.έ. 347-359.
25. Ίλ. Β. 731, Δ. 218, Όδ. δ. 220.
26. Όδ. ε. 271.
27. Όδ. ξ. 211. 28. Όδ. ξ. 61.

29. Τοΰ Άγαμέμνονος Ίλ. Β. 101, τοΰ ΑΙνείοσ άπό τόν Δία Ίλ. Υ. 215, τοΰ Γλαύκου ώς τόν
Σίσυφον υιόν τοΰ Αιόλου Ίλ. Η.

χον, τόν "Εκτορα καί γυναίκας σάν τήν Ναυσικάν, τήν Άνδρομάχην ή τήν Πηνελόπην, γιά 
νά διδάξη μέσω αυτών έμπράκτως, δπως γίνεται έκτοτε καί μέχρι σήμερον, γιά ν’ άποτελοΰν 
πρότυπα πρός μίμησιν.

Άπό αυτούς τούς άντιπροσωπευτικούς τύπους καί είς μικρότερον βαθμόν άπό άλλους κα
τωτέρους μποροΰμε νά συναγάγωμεν τά ιδεώδη τής 'Ομηρικής άγωγής, διότι θεωρητική δι
δασκαλία δέν γίνεται άπό τόν 'Όμηρον. Πρός τά ιδεώδη αυτά οδηγείται ό παιδαγωγούμε- 
νος νέος. Κατά τήν εκλογήν επαγγέλματος π.χ. έχομεν ύπ’ δψιν ένα επιτυχημένο ή καί άπο- 
τυχημένο πρότυπο τό όποιον μάς προσελκύει ή μάς άπωθεϊ άντιστοίχως. Ή μίμησις, ή όποια 
ύποκειμενικώς υπάρχει ώς εσωτερική τάσις τοΰ άνθρώπου πρός κάτι, έξωτερικώς δέ άπό τόν 
παιδαγωγόν μπορεί νά χρησιμοποιηθή ώς μέσον άγωγής, είναι βασικός παράγων είς δλας τάς 
περιπτώσεις παιδαγωγικής ένεργείας. Ό Χριστιανισμός π.χ. παιδαγωγεί διαρκώς τόν άν
θρωπον καλών αυτόν είς «μίμησιν Χριστού». Ο'ι μεγάλοι παιδαγωγοί Σωκράτης, Pestalozzi 
κ.ά. έδίδαξαν πάντοτε προσπαθοΰντες νά έφαρμόζουν είς τήν πράξιν τά ιδεώδη τους. Αύιτό 
γίνειται καί στόν "Ομηρον μέ τά πρότυπα πού παρουσάζει. Είναι αύτή ή θετική πλευρά τής 
χρησιμοθηρικής (άπό γενικής άπόψεως) άντιλήψεως είς τήν παιδείαν.

Κύριον ιδεώδες είναι ή πολεμική άρετή, ή άνδρεία, ή όποια είναι συνάρτησις ρώμης, 
θάρρους καί τόλμης. Τό γεγονός άλλως τε δτι δ 'Όμηρος γράφει έπος είναι ένδεικτικόν δτι 
πρόκειται διά ήρωϊκά ιδεώδη. Άνδρεία είναι ή έκδήλωσις τής άρετής τών άνδρών. Ή 
άρετή δμως είς τόν 'Όμηρον διαφέρει άπό ιτήν σημερινήν άντίστοιχον έννοιαν. Δέν έχει ήθι- 
κόν χαρακτήρα ή έχει απλώς μίαν έλαφράν χροιάν: είναι περισσότερον ίκανότης, δύναμις, ά- 
ποτελεσματικότης είς τόν τομέα διά τόν όποιον προορίζεται κάτι. Λέγω κάτι, διότι άρειτήν 
έχουν καί οί Θεοί καί οι άνθρωποι, άλλά καί τά άλογα καί τά πράγματα. 30 Είς τήν έννοιαν 
άρετή, λέγει ό Jaeger, 31 συγκεντρώνεται είς τήν καθαρωτέραν του μορφήν τό παιδευτικόν 
περιεχόμενον αύτής τής περιόδου. Ό ίδιος πάλιν άλλού λέγει δτι ή άρετή συνδέεται ανα
πόσπαστα πρός τήν κυριαρχίαν, τήν κυριότητα (Herrschaft) καί δτι είναι τό καθ’ αύτο χαρα
κτηριστικό τής εύγενείας (Die Arete ist das eigentliche Adelspri;dikat). Πρόκειται πάντως 
διά μίαν έννοιαν ή όποια δέν μπορεί νά όρισθή άπολύτως καί συντόμως, δέν εκφράζεται μέ 
αντίστοιχον έννοιαν ούτε είς τάς ξένας γλώσσας (δέν είναι ούτε ή Γερμ. Tugend ούτε η 
Άγγλ. virtrue). Είναι άκόμη έκφρασις τής άτομικής άξίας, διά τούτο καί τονίζονται ιδιαι
τέρως αί άριστεϊαι. ’Απαιτεί διαρκή καλλιέργειαν παραμέλησίς της επιφέρει τήν νέμεσιν. 
Δημιουργείται ή άρετή καί άπό τήν εύθύνην έναντι τής τάξεως καί τής καταγωγής ενός, μέ 
τόσην συνέπειαν κάποτε, ώστε φαίνεται σάν νά είναι κληρονομική.

Τό δτι οφείλει ένας νά έχη άρετήν, σημαίνει δτι θά τήν έπιδιώξη, θά προσπαθηση να τήν 
άποκτήση, θά παιδαγωγηθή είς αύτήν, δτι είναι παιδευτικόν άγαθόν. Ή άρετη είναι κυρίως 
κτήμα τών εύγενών, τών άριστοκρατικών ύπό τήν έννοιαν δτι μεταδίδεται καί άπό τούς προ
γόνους, άλλά πρό παντός δτι οφείλουν νά τήν άποκτήσουν καί νά τήν έχουν γιά νά είναι 
συνεπείς πρός τήν παράδοσίν των, άλλως είναι άνάξιοι. Καί δσοι άκομη την έχουν, πρεπει 
ν’ άγωνίζωνται νά ιτήν διατηρήσουν καί νά τήν έπαυξήσουν, διότι ούτε μόνιμός είναι ούτε στα
τική. Είναι άγωνιστική. 'Όποιον χάση τήν άξίαν του τόν στερεί δ Ζευς απο την μισην του 
άρετήν.32

Κατηγορική προσταγή δι’ αύτούς τούς ήρωας είναι τό «αίέν άριστευειν και υπειρο- 
χον έμμεναι άλλων», 33 μία έντολή ή όποια, έπεκτεινομένης κάπως τής σημασίας τού «άρι- 
στεύειν», δύναται ν’ άποτελέση πρότυπον δι’ δλους τούς νέους δλων τών εποχών. Αύτην τήν 
έντολήν δίδουν ο'ι γονείς, δταν στέλλουν τά παιδιά τους είς τόν πόλεμον. 34 Αύτό παρήγγειλεν

30. Ίλ. I. 498, Ψ. 276, Β. 353.
31. Paedeia I. σελ. 24.

32. Όδ. ρ. 322. 33. Ίλ. Λ. 784. 34. πρβλ. τό ή τάν ή έπί τάς.
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δ Πηλέας είς τόν Άχιλλέα, τα ίδια καί δ πατέρας ποΰ Γλαύκου δ Ίππόλοχος είς τόν υιόν του. 
Τό «αίέν» δείχνει τήν διάρκειαν, τήν άσταμάτητον, μέχρι τοΰ θανάτου, προσπάθειαν. Τό 
«ύπείροχον άλλων» φανερώνει πόσον ατομική είναι ή άρετή καθώς καί δυναμική έννοια. Δέν 
είναι τελειωμένη, συντελεσμένη καί καθωρισμένη, άλλά διαρκώς μπορεί καί πρέπει νά μεγα- 
λώνη. Ό καθένας πρέπει νά γίνεται ανώτερος τών άλλων, επομένως καί τοΰ εαυτού του.

Τούτο δέν Ισχύει μόνον κατά τόν πόλεμον. Ο'ι άνδρες πρέπει ν’ άγωνίζωνται καί νά 
κερδίζουν βεβαίως είς τήν μάχην, άλλά καί είς τούς αγώνας οίουδήποτε είδους,35 διότι μό
νον έιτσι άξιοποιεϊται ή ζωή, αύτοπραγματώνεται δ άνθρωπος. Καθοδηγητική άρχή είναι: 
καλύτερα μία σύντομος, άξιοποιημένη μέ αγώνας, γεμάτη δράσιν ζωή μέ έκτέλεσιν τοΰ κα
θήκοντος, ή δποία καί θά άφήση μνήμην αγαθήν, παρά μακρά καί άπραγος άπό φόβους, χω
ρίς έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος καί τών υποχρεώσεων τοΰ άνθρώπου. Αυτό διακηρύττει δ 
Άχιλλέας μετά τόν φόνον τοΰ Πατρόκλου.36 Άπό αυτά κατανοοΰμεν καί καλύτερον διατί 
καταδικάζει δ Άχιλλεύς δλόκληρον ζωήν είς τόν Κάτω Κόσμον, έστω και μέ μεγάλα δι’ έκεϊ 
άξιώματα, έναντι μιας ταπεινής, έστω, ζωής έδώ είς τήν γήν.37 Είναι διότι έκεϊ δέν υπάρ
χει άγών ούτε ευκαιρία δι’ άνάδειξιν, δι’ υπεροχήν. 'Ο κόσμος είναι ένας κόσμος σκιών, 
άδειος, άπατηλός. Αύτή ή άρχή μπορεί νά έρμηνευθή καί σάν έντολή έσωτερικής ήθικής 
έξελίξεως τοΰ άνθρώπου, μιας άσταμάτητης πορείας πρός κάποιαν τελείωσιν καί όχι απλώς 
σάν έξωτερικευμένη δράσις, διότι υπάρχει ή έννοια τής έξελίξεως. ’ Αλλως τε καμμία δρα- 
στηριότης τοΰ άνθρώπου δέν είναι άσχετος πρός τήν έσωτερικήν ψυχικήν του διάθεσιν.

35. Πρβλ. τούς αθλητικούς αγώνας είς τούς Φαίακας, Όδ. θ. 110-233, Ίλ. Ω. 258-897.
36. Ίλ. Σ. 96 κ.έ. 37. Όδ. λ. 487 κ.έ.
38. Ίλ. Μ. 310 κ.έ., Δ. 257 κ.έ. 38α Πρδλ. παρόμοια έθιμα στόν τόπο μας.

Ή άρετή τών άνδρών, ή δποία συγκεκριμένως έκδηλώνεται ώς άνδρεία, δέν είναι άπλώς 
ή σωματική ρώμη ούτε κυρίως αύτή. Δέν είναι ή βία καί ή ζωική δύναμις, άλλά ή μετά θάρ
ρους καί αισιοδοξίας υπομονή ιτών κινδύνων τής μάχης, ή άπό έσωτερικήν ψυχικήν διάθεσιν 
σταθεροποίησις καί τοΰ σώματος έναντι τών κινδύνων. 01 τρανώτεροι ήρωες τών ’Αχαιών 
— έκτός άπό τόν Αϊαντα — δέν είναι σωματώδεις π.χ. δ Άχιλλεύς, δ Όδυσσεύς, δ Διομή
δης· ούτε δ "Εκτωρ έχει ιδιαιτέραν σωματικήν διάπλασιν. Είναι βέβαια όλοι ωραίοι κι’ έντυ- 
πωσιακοί. Ό φόβος λύει τά γόνατα, ή άνδρεία γίνεται αισθητή σάν μία πνοή, όταν έμβάλ- 
λεται άπό τούς θεούς είς κάποιον έκλεκτόν τους. Είναι συχνή καί χαρακτηριστική ή φράσις: 
«καί οι φρεσσίν έμβαλε θυμόν».

Οί ήρωες ιτών μαχών κερδίζουν τά πρωτεία καί τιμώνται καί είς άλλους τομείς τής ζωής: 
είς τό τραπέζι μέ γεμάτα ποτήρια κι’ έκλεκτά κρέατα, είς τάς θυσίας, τάς έορτάς. τούς δί
δονται άκόμη άμπέλια, χωράφια, ζώα, γυναίκες.38 Άπό τήν άλλην δμως α'ι διακρίσεις αύταί 
καί ή άναγνώρισις δημιουργούν υποχρεώσεις είς τούς τιμωμένους. Πρέπει ν’ άνταποκρίνων- 
ται ιδιαιτέρως είς τάς προσδοκίας αύιτών πού τούς τιμούν. 38α

Κατά τήν έπιδίωξιν ή έξάσκησιν αύτής τής άρετής δ άνδρας είναι κύριος τής μοίρας του. 
Ναι μέν ή μοίρα είναι παντοδύναμος, άλλά τούτο δέν έμποδίζει τούς ήρωας νά είναι αισιό
δοξοι, άγωνιστικοί, νά προσπαθούν νά ύπερβοΰν τήν μοίραν ή έστω νά τήν ύποστοΰν μέ πολ- 
λήν άξιοπρέπειαν. Μέ άλλους λόγους, δση έλευθερία τούς άφήνεται άπό τήν μοίραν, τήν 
άξιοποιούν πλήρως. Δέν τίθεται έκ τών προτέρων ή δύναμις τής μοίρας, ώστε ν’ άποτελή 
άνασχετικόν παράγοντα, άλλά διαπιστώνεται, άφοΰ πρώτα συντελεσθή. Τούτο φαίνεται τό
σον είς ιτήν Ίλιάδα όσον καί είς τήν ’Οδύσσειαν. 'Ο Άχιλλεύς είναι πάντοτε άγωνιστικός, 
ποτέ δέν σταματά, έστω καί αν τού έχουν προμαντεύσει άσφαλή κακά ώς συνέπειαν ώρισμέ- 
νων πράξεών του. 'Ο Όδυσσεύς παρ’ δλον δτι γνωρίζει τήν οργήν τοΰ Ποσειδώνος έναντίον 
του καί δτι οί Θεοί άποφασίζουν διά τόν γυρισμόν του, έν ιτούτοις πρό ούδενός έμποδίου υπο
χωρεί, ποτέ δέν σταματά τήν προσπάθειαν. Ό Διομήδης χρειάζεται τρεις προειδοποιήσεις 

καί τετάρτην άπειλήν τοΰ Απόλλωνος διά νά σταματήση άπό τό έγχείρημα νά φονεύση τόν 
Αινείαν.39 Ό Πρίαμος άναλαμβάνει τήν άποστολήν είς τόν Άχιλλέα, παρ’ δλον πού τόν 
άποτρέπει ή Εκάβη ύπενθυμίζουσα είς αυτόν τήν μοίραν τοΰ "Εκτορος. 40

Ή άρετή αύτή καταδεικνύεται κυρίως είς τήν μάχην — τήν δποίαν δ 'Όμηρος ονομάζει 
«κηδιάνειραν», διότι δοξάζει τούς άνδρας — έχει δέ άξίαν σάν προσωπική, άτομική προσπά
θεια, χωρίς τοΰτο ν’ άποτελή έγωϊστικήν προβολήν. Διά τούτο καί έχομεν πολλάς μονομα
χίας, τάς άριστείας: Μενέλαος—Πάρις, Αίας—"Εκτωρ, Άχιλλεύς—"Εκτωρ, Διομήδης, Αγα
μέμνων, Μενέλαος.41 Ό Jaeger λέγει δτι ή άριστεία είναι δ πρώτος πυρήνας τοΰ έ
πους,42 καί έχει δίκαιο. Ό δμαδικός πόλεμος καί ή δμαδική σφαγή δέν έχουν άξίαν, δέν 
παραδειγματίζονυ, δέν φανερώνουν κανενός τήν άρετήν, είναι κάτι τό άνώνυμον.43

Δέν υπάρχει καμμιά περιγραφή μάχης άπό τόν "Ομηρον, είς τήν δποίαν νά μή άναφέ- 
ρωνται τά συγκεκριμένα ονόματα, πολλά ονόματα γνωστά καί άγνωστα, ποιος σκοτώνει ποιον, 
μέ άναφοράν, όχι σπανίως, είς τά προσωπικά καί βιογραφικά ιτων στοιχεία. Ούτε δίδονται 
στοιχεία άπό τόν "Ομηρον περί τοΰ πόσοι φονεύονται είς μίαν μάχην, μποροΰμεν δμως, άν θέ- 
λωμεν νά τούς μετρήσωμεν. Μποροΰμεν έπομένως άπό τώρα νά έπισημάνωμεν τήν παιδαγω
γικήν άξίαν τών άριστειών. Επενεργούν πρός τοϊς άλλοις ώς υποδείγματα καί παραδείγμα
τα. Τό δέ παράδειγμα κατέχει σημαντικήν θέσιν ώς παιδαγωγικόν μέσον είς τόν "Ομηρον. 
Άκόμη καί είς τήν δρμήν τής μάχης, εμπρός είς τά πλοία τών Αχαιών (Ίλ. Ν.) ή κατά τήν 
άντεπίθεσιν τών Ελλήνων δλο καί κάποιους ξεχωρίζει δ ποιητής καί τούς άναφέρει δνομα- 
στικώς καθώς καί έκείνους πού φονεύονται. Καί έδώ φαίνεται διτι σημασίαν έχει ή άτομική 
άρετή, τό άτομικόν ιδεώδες. Είς τόν "Ομηρον δ άνθρωπος είναι πολύ άτομον, έστω καί άν 
δλοι συνεργάζωνται, είναι ώργανωμένοι, πολεμούν μαζί. Κανένας δμως δέν χάνεται μέσα 
είς τό πλήθος.

Είναι χαρακτηριστικόν άκόμη δτι δ πόλεμος δέν φαίνεται ούτε εξαιρετικό γεγονός, ούτε 
καί πολύ άπευκταϊο. Δέν λυπούνται οί άνδρες διά τόν πόλεμον έκτός ίσως τήν στιγμήν τοΰ 
αποχωρισμού των άπό τούς οικείους, 44 ή διότι θέλουν νά γυρίσουν είς τήν πατρίδα γιά κά
ποιο καθήκον π.χ. γιά ιτούς γέροντας γονείς των. 45 Ό πόλεμος είναι ή ζωή τους, τό φυσικό 
τους κλίμα. «Τούς ήρωας αυτούς δέν δυνάμεθα νά τούς φαντασθώμεν νά ζοΰν έν ειρήνη' ά- 
νήκουν έξ δλοκλήρου είς τήν μάχην», άναφέρει δ Jaeger. 46 Φαίνεται σάν νά γίνεται δ πό
λεμος χάριν εαυτού, γιά νά δοξάζονται οί άνδρες. Τό δτι ή Ελένη ήτο ή άφορμή, υποχω
ρεί στό βάθος, 46α είναι ένα υπόστρωμα, τό δποϊον συνδέει άπλώς τήν διήγησιν. Ούτε τό έν- 
θυμεϊται κανείς, ούτε δυσανασχετούν μέ τήν Ελένην. Ό Πρίαμος έπηρεασμένος κι’ άπό τήν 
ομορφιάν της άποδίδει είς ιτούς Θεούς τήν αιτίαν τοΰ πολέμου. 46β ’Άλλωστε δ πόλεμος έγι
νε γιά τήν τιμήν, ή δποία είναι κύριο κίνητρον πρός άρετήν. Μόνον αί γυναίκες φαίνεται δτι 
λυπούνται διά τόν πόλεμον, ή Ελένη, ή Εκάβη, ή Ανδρομάχη καί προσπαθούν ν’ άσκήσουν 
άνασχετικήν έπίδρασιν έπί τών άνδρών, 47 άλλά χωρίς νά τό κατορθώνουν.

Τήν πραγμάτωσιν ιτής άρετής συνοδεύει ή δόξα, ή δποία έκ τών προτέρων, άποτελεϊ λό
γον έπιδιώξεως τής άρετής. 48 Τόν ένάρετον στόν πόλεμον τόν συνοδεύει ή δόξα, χάριν τής

39. Ίλ. Ε. 436. 40. Ίλ. Ω, 209-11.
41. Ίλ. Γ. 250 κ.έ.. Η. 177 κ.έ., X. 25 κ.έ.Ε., άντιστοίχως.
42. Paedeia I, σελ. 79 (Έλλην. μετ.)
43. Καί κατά τόν Μεσαίωνα, δτε έπικρατοΰν παρόμοια ιδεώδη (ώς πρός τήν άνδρείαν) έχο

μεν τά κοντάροκτυπήματα καί τάς μονομαχίας.
44. Ίλ. Ζ. 405 κ.έ. 45. Ίλ. Ω, 486 κ.έ.
46. Paedeia ι. σελ. 52. 46α. Η  μόνη περίπτωσις πού γίνονται διαπραγματεύσεις γιά τήν*

Ελένην. Ίλ. Γ. 86 κ.έ. 46β. Ίλ. Γ. 164-5.
47. Ίλ. Ζ. 405 κ.έ., Ω, 202 κ.έ.
48. Σήμερον ή μή άσκησις τής άρετής δι’ έαυτήν, άλλά χάριν άμοιόής δέν θά έτύγχανεν έπι- 

δοκιμασίας ή τούλάχιστον δέν θά συνιστάτο.
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οποίας θυσιάζει τήν ζωήν του. Αύτήν είναι πού θά άφήση ό καθένας, αύτήν τήν δόξαν ψάλ
λει δ ποιητής, δι’ αύτήν έμακάρισεν δ ’Αλέξανδρος τδν Άχιλλέα. Ή δόξα πραγματοποιείται 
διά τής αρετής. "Οποιος έχει ανδρείαν δοξάζεται και οποίος θέλει νά δοξασθή, πρέπει νά 
έπιδείξη ανδρείαν, νά έπιτελέση μεγάλας πράξεις. Τελικός σκοπός φαίνεται νά είναι ή δό
ξα, πού έπιτυγχάνεται δμως μέ τήν άξιωσύνην είς τήν ζωήν. Τήν αρετήν τήν ακολουθεί δ 
έπαινος, τήν άναξιωσύνην δ ψόγος. 49 50 Βασικά δλη ή αιματοχυσία εις τήν Τροίαν, δσην πα
ρουσιάζει δ "Ομηρος, γίνεται γιά νά δοξασθή ό Άχιλλέας, τοΰ δποίου ή τιμή έχει θιγή άπό 
τόν Άγαμέμνονα.

49. Ίλ. Δ. 241 κ.έ., Η. 95 κ.έ., θ. 161 κ.έ. κ.ά.
50. Ίλ. Ε. 380, 51. Ίλ. X. 392.
52. Ίλ. θ. 149, 161, Λ. 404.
53. Όδ. θ. 543, 563, κ.έ. 54. Ίλ. Α. 233 κ.έ.
55. Ίλ. Β. 212κ.έ. 56. Όδ. σ. 10 κ.έ.
57. Ήθ. Νικ. IV, 7, 1223 b 35.

"Οσον σπουδαιότερος είναι δ ήρωας τόσον μεγαλυτέραν δόξαν έπιζητεϊ. Διά τούτο έχει 
σημασίαν τό έργον, δ αντίπαλος κατά τήν μάχην, αί περιστάσεις ενός άγώνος. "Οσο δυσκο- 
λώτερος δ αγών, δσο γνωστότερος καί σημαντικότερος δ αντίπαλος, τόσον περισσότερον δο
ξάζεται δ νικητής. Διά τούτο δέν πρέπει δ "Εκτωρ νά φονευθή άπό τόν Πάτροκλον, άλλ’ άπό 
τόν Άχιλλέα. 'Ο Διομήδης είναι δ λαμπρότερος ήρωας, γιατί μάχεται άκόμη καί πρός τούς 
άθανάτους, 50 τόν ίδιον τόν Άρην. 'Ο Άχιλλέας μετά τήν νίκην του έπί τοΰ "Εκτορος θρι
αμβολογεί πού έπήρε μεγάλην δόξαν, γιατί έφόνευσε ένα θεϊκόν άνδρα. 51 Ούτε υπάρχει με- 
γαλυτέρα προσβολή διά κάποιον άπό τό νά πουν μετά πώς έφοβήθη κατά τήν μάχην. 52 Αύτό 
τό σημεϊον έχει ειδικήν παιδαγωγικήν σημασίαν σάν προσβολή καί προτροπή, διά νά δδηγήση 
εις προσπάθειαν.

Κίνητρον πρός τήν άρετήν, δμοίως μέ τήν έπιθυμίαν τής δόξης είναι τό συναίσθημα τής 
τιμής. Τούτο είναι πολύ άνεπτυγμένον εις τούς 'Ομηρικούς ήρωας. 'Ο Αίας δέν συγχωρεϊ 
ποτέ τόν Όδυσσέα, ούτε καί μετά θάναπον, γιατί τόν προσέβαλε έν ζωή, μέ τό νά πάρη αύτός 
τά δπλα τοΰ Άχιλλέως. 53 Τόσον δέ άνυπόφορον θεωρεί αύτήν τήν προσβολήν, ώστε τελικώς 
αύτοκτονεϊ, διά νά λυτρωθή άπ’ αύτήν. Ό Άχιλλέας δέν άνέχεται ιτήν δεσποτικήν συμπερι
φοράν τοΰ Άγαμέμνονος. "Οταν δέ τελικώς εκείνος τοΰ άφαιρή τό γέρας του τού πολέμου, 
τήν κόρην Χρησιίδα, τόσον προσβάλλεται καί δργίζειται, ώστε άποσύρεται δριστικώς απο τον 
πόλεμον καί άναμένει νά δικαιωθή. 54 Άπό τήν άρχήν δέ μέχρι τό τέλος τής Ίλιαδος βλε- 
πομεν νά άκολουθήται εις τήν δράσιν μία προσπάθεια δικαιώσεως τοΰ Άχιλλέως. Ή αποχή 
του άπό τήν μάχην δυσκολεύει τούς ’Αχαιούς· οί Θεοί βοηθούν τούς Τρώας δια να περιελθουν 
οί Αχαιοί ε’ις άπελπιστικήν κατάστασιν. Καί τότε πάλιν δέν επεμβαίνει δ Άχιλλέας άλλα 
ό Πάτροκλος. Μόνον δ θάνατος τοΰ Πατρόκλου καί ή άνάγκη πλέον εκδικησεως, παρασύρει 
τόν Άχιλλέα είς τήν μάχην. Αύτός δέ καί μόνον θά μπορέση νά καταδιώξη καί νά φονευση 
τόν πρώτον τών Τρώων, τόν "Εκτορα. Προηγουμένως μάλιστα οί Αχαιοί άνεγνώρισαν ιτήν 
άξίαν του, τόν έτίμησαν, καί πρώτος δ ’Αγαμέμνων, στέλλοντες είς αύτον πρεσβείαν, δια να 
τόν πείσουν νά έπανέλθη είς τήν μάχην. Ή Θέτις δέν ζητεί τίποτε άλλο απο τον Δια παρα 
νά τίμηση τόν Άχιλλέα, άφοΰ μάλιστα θά είναι καί δλιγοχρόνιος.

Ε’ις δλην τήν συμπεριφοράν τών 'Ομηρικών ηρώων υπάρχει μία λεπτή εύγενεια. Κανέ
νας δέν προσβάλλει τόν άλλον, άλλά καί κανένας δεν ανέχεται να προσβληθή. Ο Θερσίτης 
τιμωρείται σκληρά άπό τόν Όδυσσέα, 33 δταν προσβαλλη ιτους αρχηγούς τών Αχαιών. Ο 
Όδυσσέας — ώς επαίτης — τιμωρεί τόν άλήτην ΤΙρον, 56 διά την απρεπή απέναντι του συμ
περιφοράν. Αύτήν τήν τιμήν ώς άνταμοιβήν ιτής άρετής την αναγνωρίζει ο Αριστοτέλης. 
«τής άρετής γάρ άθλον ή τιμή καί άπονέμεται τοϊς άγαθοϊς». 57

Μετά τήν άνδρείαν καί τήν τιμήν ή δποία προκαλεΐ καί συνοδεύει αύτήν έχομεν καί πάς 
πνευματικας ικανότητας, την συνεσιν, την ευφράδειάν, την επινοητικότητα ή τό πολυμήχανον. 
Ό Νέστωρ τιμάται άπό τούς Αχαιούς καί είς αύτόν ύπακούουν δλοι· ή σύνεσις καί ή εύφρά- 
δειά του άναπληρώνουν τήν άνδρείαν, ή δποία φεύγει λόγω τής ήλικίας του. 58 "Αν είς τόν 
πόλεμον ίσχύη ή άνδρεία, είς τάς συνόδους, δπου λαμβάνονται αί άποφάσεις, θέσιν έχει ή 
σύνεσις καί ή λεκτική ίκονότης. "Οταν φιλονικούν δ Αγαμέμνων καί Όδυσσεύς άλληλοϋβρί- 
ζωνται καί άλληλοαπειλοΰν, κυρίαρχος τής καταστάσεως καί άνώτερος αύτών ίσταται δ Νέστωρ 
συμβουλεύων καί καθησυχάζων αύτούς. Δι’ αύτό ή άγόρά ονομάζεται, δπως καί ή μάχη, κη- 
διάνειρα. Χαρακτηριστικότατα φαίνεται ή άξια τής εύφραδείας είς τόν διπλόν σκοπόν ιτής 
αγωγής που προβάλλει ο Φοϊνιξ εις τον Άχιλλέα, νά γίνη δηλ. «ρηΐήρ λόγων καί πρηκτήρ 
έργων.» 59

Ό ίδιος δ Νέστωρ ύποδεικνύει είς τόν υιόν του δτι ή σύνεσις καί δ νοΰς βοηθεϊ πολλούς 
νά έπυτύχουν, τόν ξυλοκόπον, τόν ναυτικόν, τόν ηνίοχον καί δχι ή άνδρεία. 60 Μέσα στά χα
ρίσματα πού δίνουν οί θεοί είναι ή ομορφιά, ή γνώσις, δ λόγος. Όποιον δμιλεϊ ωραία τόν 
θαυμάζουν δλοι, δταν περιπατή είς τήν πόλιν. 61 Ή σύνεσις καί ή εύφράδεια ολίγων ήμπο- 
ρεϊ καί είς τόν πόλεμον ν’ άντικαταστήση πολλών τήν άνδρείαν. Αύτό λέγει δ Αγαμέμνων 
είς τόν Νέστορα. 62 "Οσον άφορά δέ είς τήν έφευρειτικότητα, τήν έξεύρεσιν λύσεων τών 
προβλημάτων, τήν εύφυίαν γενικά καί τήν πονηριάν άκόμη είναι γνωστόν πόσον τιμάται δ 
Όδυσσέας δι’ αύτήν του τήν ικανότητα. Ό "Ομηρος τόν ονομάζει άπό ιτήν άρχήν ήδη «πο
λύτροπον». Είς καμμίαν περίπτωσιν δέν δυσκολεύεται νά εύρη μίαν λύσιν οί άλλοι καταφεύ
γουν κοντά του διά τούτο. Ή Τροία κυριεύεται μέ σχέδιό ιτου: κατορθώνει νά ξεφύγη άπό 
τήν Κίρκην, τόν Κύκλωπα, τάς Σειρήνας κ.ά.

Άλλαι μικροτέρας σημασίας άρεταί τών 'Ομηρικών άνθρώπων είναι ή εύσέβεια, ή δποία 
μαρτυρεϊται μέ θυσίας, προσευχάς, έλπίδα καί προσδοκίαν άπό τούς Θεούς, ιτήν ΰπαρξιν μάν
τεων διαφόρων κατηγοριών κ.ά. 62α Είναι άκόμη δ σεβασμός τών ξένων, ή περιποίησις καί 
φιλοξενία αύτών. Είναι πράγματι άξια θαυμασμού ή συμπεριφορά έναντι τών ξένων, τών 
οποίων προστάτης θεός καθιερώθη δ ίδιος δ Ζεύς. 'Η Ίλιάς άλλά περισσότερον ή ’Οδύσσεια 
παρουσιάζουν πολλάς περιπτώσεις άψογου υποδοχής καί περιποιήσεως ξένων. 63

’Εκτός τούτων έχομεν τήν εύγένειαν, τήν ίπποτικήν συμπεριφοράν (τοΰ Όδυσσέως πρός 
τήν Ναυσικάν καί Άρήτην, τών μνηστήρων πρός τήν Πηνελόπην κ.ά.), τήν υπομονήν, τήν 
άγάπην πρός τήν πατρίδα, τήν φροντίδα διά τά παιδιά, τόν σεβασμόν πρός τούς γέροντας, 
τήν φιλίαν, τήν στοργήν, τήν ωραιότητα, τήν συζυγικήν πίστιν, τήν δικαιοσύνην κ.ά. Έκτι- 
μώνται επίσης πολύ αί πρακτικαί ικανότητες ώς δ χειρισμός τών οπλών, ή τεχνική κατά τούς 
άγώνας, ή μουσική καί χορευτική ίκανότης, ή έπιδεξιότης είς τάς κατασκευάς κ.ά. τάς όποιας 
δμως δέν προτίθεμαι νά άναλύσω εδώ.

Πρέπει δμως νά ιτονισθή δτι έχουν βαρύνουσαν θέσιν αί πνευματικαί ιδιότητες, ώστε νά 
μή φαίνεται ή άνδρική πολεμική άρετή ώς σιδηρά πειθαρχία, σκληρότης καί βαρβαρότης, ή 
δποία δημιουργεί άγροίκους καί μονοπλεύρους άνθρώπους. Διότι πολεμισταί καλοί είναι καί 
λαοί βάρβαροι, πρωτόγονοι καί άπολίτιστοι. Ή 'Ομηρική κοινωνία είναι πολύ πιό φιλελεύ
θερα, χαμογελαστή, χαρούμενη, εύκαμπτη άπό τήν Σπαρτιακήν άργότερον. Ό Σπαρτιάτης 
άνήκει έξ δλοκλήρου είς τήν πόλιν καί δέν κάμνει τίποτε άλλο άπό τήν στρατιωτικήν του
ζωήν. Είς τόν "Ομηρον οί ιτραχεΐς πολεμισταί είναι άνθρωπισταί (πρβλ. τό περιστατικόν τής

58. Ίλ. Α, 260 κ.έ. 59. Ίλ. 1, 443.
60. Ίλ. Ψ. 314, Όδ. θ. 175. 61. Όδ. θ. 170 κ.έ.
62. Ίλ. Β. 370 κ.έ. Ίλ. Α, 195, 352, Β. 411, Γ. 164, 276, θ. 5 κ.έ., 131 κ.έ. 445 κ.έ.

Π. 97, 232.
63. Όδ. α, y, δ, ζ, η, Ίλ. I, 125. Ω. 600 κ.έ. Ή τύφλωσις του Πολυφήμου δυνατόν ν’ άπο- 

δοθή είς τιμωρίαν του διά τήν παράβασιν τών νόμων τής ξενίας.
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συνομιλίας Γλαυκου Διομηδη πρό τής συγκρούσεώς των), άγαποΰν, λυπούνται, κλαίουν, δια
σκεδάζουν, τραγουδούν, προσεύχονται, είναι τρυφεροί πρός τάς γυναίκας. Είναι δηλ. πραγμα
τικοί αριστοκραται, ιπποται η, με σύγχρονον δρον “gentlemen”. Είναι άνθρωποι πολιτισμένοι 
καί νομοταγείς εις ανιτίθεσιν πρός τούς αγρίους πού δέν γνωρίζουν μέτρα καί νόμους, ώς οί 
Κύκλωπες, οι Λαιστρυγονες κ.ά. Αυτά δλα τούς κάνουν (ολοκληρωμένους ανθρώπους, δχι 
όμως ύπερανθρώπους.

Επειδή έχουν και τα ελαττώματα τους, καμμία άρετή τους δέν πρέπει νά όδηγή εις τήν 
ύβριν, διότι αυτή τιμωρείται παραδειγματικός. 'Ο Διομήδης εμποδίζεται μέ κεραυνόν, δταν 
θέλη μόνος να κυριευση την Τροίαν. 64 Τό πείσμα τοΰ ’Αχιλλέως προκαλεϊ καταστροφήν εις 
τους ’Αχαιούς, εις τον ίδιον δέ στοιχίζει τόν θάνατον τοΰ προσφιλούς του Πατρόκλου, ό ό
ποιος επίσης εδοκιμασε να υπερβή τά μέτρα του. Ή υπερβολή στοιχίζει είς τόν 'Έκτορα τήν 
ιδίαν την ζωήν του. Κάθε υπερβολή έπισύρει τήν άτην, διότι τήν ηθικήν τάξιν εποπτεύουν 
οι Θεοί και κυρίως ό Δίας. 'Ο ’Αγαμέμνων καί ό Άχιλλεύς παραδέχονται μετά τήν συμφι- 
/ίωσίν των την ζημίαν που έπροξένησε τό πείσμα ιτων. Ή τιμωρία άπό τήν άτην 65 εκφρά
ζει την προσπάθειαν εξισορροπησεως μεταξύ καλού καί κακού είς ένα σκληρόν αγώνα. “Αλ
λως τε τί είναι είς τελευταίαν άνάλυσιν τό έργον τής αγωγής παρά αύτό; 66

Α'ι γυναίκες δέν είναι άπλώς άντικείμενον έρωτικής επιθυμίας, άλλά τυγχάνουν σεβασμού 
και εκιτιμησεως. Ή Άρητη τιμάται οσον καμμία άλλη γυναίκα, έχει έξαιρετικάς ικανότη
τας, 67 γνωσιν καί κρίσιν, αυτή λύει πολλές διαφοράς καί μεταξύ τών άνδρών. ’Ασύγκριτη 
εις αρετήν και σεμνότητα είναι η Ναυσικά, ευγενική καί έξυπηρετική εις τόν ξένον, τηρεί τούς 
νόμους τής φιλοξενίας, άλλά ένδιαφέρεται καί διά τήν ιτιμήν καί τήν ύπόληψίν της, δέν θέλει 
νά δώση αφορμήν δι’ υπονοούμενα καί σχόλια. 68 Ή Ελένη είναι τόσον ώραία, ώστε μπορεί 
χάριν της νά δικαιολογηθή καί ό πόλεμος μεταξύ τών ’Αχαιών καί τών Τρώων, άποφαίνονται 
οι γέροντες τής Τροίας. 69 Μετά δέ τόν πόλεμον είναι υποδειγματική σύζυγος καί άρχόνιτισ- 
σα τοΰ οίκου της. Ή Πηνελόπη είναι πιστή σύζυγος, στοργική μητέρα, καλή οικοκυρά, δια
θέτει υπομονήν, ευγένειαν, τάκτ.

Τελειώνων μέ τά Ιδεώδη επιθυμώ νά τονίσω ώς κύριον ιδεώδες αγωγής ιτήν διπλήν ιδιό
τητα τοΰ ανθρώπου ώς ίκανοΰ ρήτορος καί καλού πολεμιστοΰ. “Ετσι αντιλαμβάνεται τό έργον 
του ώς παιδαγωγού τοΰ ’Αχιλλέως ό Φοίνιξ «διδασκέμεναι τάδε πάντα, μύθων τε ‘ρητήρ’ έ- 
μεναι, πρηκτήρά τε έργων». 64 * * * * * 70 Νά τόν κάμη δηλ. Ικανόν γιά τήν ζωήλ' γενικώς καί διά τάς 
δημοσίας συγκεντρώσεις. “Εχομεν δηλ. έδώ ήδη συνολικήν θεώρησιν τού ανθρώπου. Πρό
κειται δι’ έν Ιδανικόν, τό όποιον, άφοΰ έπεκράτησεν είς τήν κλασσικήν εποχήν, ισχύει αμετά
βλητον μέχρι καί τών ήμερών μας. 71

64. Ίλ. Ε, 435 κ.έ. 65. Ίλ. I. 497 κ.έ*
66. Βλ. καί W. Jaeger, Paedeia, I, σ. 63.
67. Όδ. η, 67-74. 68. Όδ. η. 272 κ.έ.
69. Ίλ. Γ. 155-160, 164-65.
70. Ίλ. I, 442. Τούτους τούς στίχους αναλύει ό Κικέρων είς τό έργον του De oratore III,

XV, λέγων “vêtus ilia doctrina eadem videtur et recte faciendi et cogitandi 
magistra; neque disjunct! doctores sed iidem erant vivendi praeceptores atcque
dicendi”.

71. "Ας έχουν τούτο ύπ' δψιν δσοι αναζητούν μονομερείς στόχους είς τήν παιδείαν.
72' Ίλ. Δ. 130, Λ. 784, Π. 505 κ.έ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Φορείς αυτής τής αγωγής, δδηγοί είς τήν μόρφωσιν τών νέων είς τήν καλλιέργειαν δε
ξιοτήτων είναι οί γονείς κατά φυσικόν λόγον, ό Πηλέας γιά τόν Άχιλλέα, ό 'Ιππόλοχος γιά 
τόν Γλαύκον, δ "Εκτωρ καί ή ’Ανδρομάχη γιά τόν ’Αστυάνακτα. Αυτοί συμβουλεύουν,72 

προστατεύουν, τούς μανθάνουν τέχνας, τούς παιδαγωγούν. Ό θάνατος τών γονέων σημαίνει 
πραγματικήν στέρησιν διά τά παιδιά. 73 Είναι ακόμη οί ποιηταί — 1 ίδιος δ "Ομηρος — καί 
οί 'ραψωδοί, οί όποιοι εξυμνούν κλέα άνδρών, 74 διαδίδουν τά τελευταία σημαντικά γεγονάτα, 
τραγουδούν διά νά ψυχαγωγήσουν.

Μετά είναι οί άρχοντες· αυτοί ομιλούν είς τάς συνόδους, συμβουλεύουν, άπειλοΰν, 75 εκ
φράζουν ευαρέσκειαν, θέτουν άθλα διά τάς διαφόρους επιτυχίας, 76 καθοδηγούν. Ό ίδιος δ 
Άχιλλέας διευθύνει μέ πολλήν ήγετικήν καί ψυχολογικήν ικανότητα τούς άγώνας 77 καί επι
λύει τάς διαφοράς μεταξύ τών άγωνιζομένων άνακηρύσσει ίσοπάλους δύο άθλητάς μετά άπό 
άμφίρροπον άγώνα, έπεμβαίνει δταν δύο άθληταί φιλονεικοΰν διά τό πρωτεϊον, κηρύσσει άλλον 
άκυρον, όλοι δέ δέχονται τάς κρίσεις του. “Αλλοι είναι οί μεγαλύτεροι φίλοι (π.χ. δ Μέντης 
παιδαγωγεί τόν Τηλέμαχον), δσοι λόγω ήλικίας καί ίκανότητος έχουν έπιβληθή ώς δ Νέστο- 
ρας· αύτός διδάσκει είς τούς άλλους τήν τέχνην τοΰ πολέμου, ών δ ίδιος έμπειρος αυτού (π.χ. 
νά μή όρμοΰν μόνοι άλλά ούτε νά υποχωρούν, δταν είναι κοντά να κτυπούν με το κοντάρι, 
γιατί έτσι έκαμναν καί οί παλαιοί. 73 ’Εκτός τούτων είναι οί διάφοροι έπαγγελματιαι, οι 
ιερείς καί οί μάντεις. Έδίδασκον τήν καλλιέργειαν τής γής, διατροφήν ζώων, κυνηγετικήν, 
τήν κατεργασίαν ξύλου, ιτήν αλιείαν, τήν ναυτικήν τέχνην, τήν φαρμακευτικήν κ.ά. Οι ιερείς 
δέ καί οί μάντεις τήν ερμηνείαν τών διαφόρων οιωνών καί διοσημειών, τήν τέλεσιν τών θυ
σιών κ.ά.

'Τπήρχαν δμως, δπως φαίνεται, καί ειδικοί παιδαγωγοί, δπως ήτο δ Χείρων. 79 Εις 
αυτόν άπεδίδοντο ώρισμέναι διδασκαλίαι «Χείρωνος ύποθήκαι» περιληφθεΐσαι υπο το ονομα 
τοΰ Ησιόδου είς ιτήν έκδοσιν Rzach. Αύτός έδίδαξεν είς τόν Άχιλλέα τήν ιατρικήν καί έ- 
κείνος μετά είς τόν Πάτροκλον, δ όποιος τήν άσκεί ελλείψει ιατρών. 80 'Ο Χείρων έθεω- 
ρείτο είς τήν άρχαιότητα πρότυπον ιατρού καί παιδαγωγού. Κοντά του εμαθητευσαν πολλά 
γνωστά ονόματα τής εποχής έκείνης. Τήν ιατρικήν έδίδαξεν έπίσης είς τον Μαχαοντα. 8^ 
Μαθητής του έθεωρείτο καί δ ίδιος δ ’Απόλλων. Άπό τόν Ησίοδον άναφέρεται διδάσκαλος 
τοΰ Ίάσονος καί τοΰ υίοΰ του Μηδείου. 82 Μαθηταί του ήσαν έπίσης δ Ασκληπιός, ό Νέ- 
στορας κ.ά. 83

’Ενσαρκώνει καί έκφράζει πιθανώτατα παλαιοτέραν τάξιν σπουδαίων σοφών - παιδαγω
γών, οί όποιοι έδέχοντο μαθητάς διά προσωπικήν διδασκαλίαν καί άνατροφήν. Εις αυτόν εμ
πιστεύεται τόν Άχιλλέα δ Πηλέας — διότι δ Χείρων εβοηθησε τον Πηλεα εις τους γαμους του 
— δπως άναφέρει ή παράδοσις καί φαίνεται είς παραστάσεις έπί άγγείων. 84 Τόν έδίδαξε 
μουσικήν, άγωνίσματα, κυνηγετικήν τέχνην, άνάγνωσιν καί φαρμακοποιίαν. Γενικά δμως δ 
Χείρων άναφέρεται δτι έδίδασκεν δλας τάς γνώσεις (ένθυμίξει ιτους οοηπστας). 'Ο Ομηρος 
τόν άναφέρει πολύ σπανίως, έστω καί τοΰτο δμως, δείχνει οτι εγνωριζε την υπαρξιν παιδα
γωγών, δπως θά ήσαν οί διάφοροι σοφοί, οί μάντεις κ.ά. 83

73. Ίλ. Ω. 712-740.
74. Όδ. α, 336 κ.έ., θ. 72 κ.έ. 75. Ίλ. Γ. 39, Δ. 241.
76. Ίλ. Β. 190 κ.έ. Ψ * 77. Ίλ. Ψ. 258 κ.έ.

78. Ίλ. Δ. 302 κ.έ. 79. Βλ. έπομ. σημ.
80. Κένταυρος Χείρων: Δίμορφον ον άλογον - άνθρωπος, κατά τήν μυθολογίαν υιός τοΰ Ίξί- 

ωνος άπό μίαν νεφέλην όμοίωμα τής "Ηρας, τήν όποιαν έδημιούργησεν ό Ζεύς διά νά συλ
λαβή τόν Ίξίωνα έρωτοτροποΰντα πρός αύτήν. Περί τήν ψυχολογικήν έρμηνείαν τής δη
μιουργίας τών Κενταύρων βλ. Σ. Καλλιάφα: 'Ο Κένταυρος Χείρων, «Παρνασσός» τ. Ε 
άρ. 1, 1963 σελ. 15-18.

81. Ίλ. Δ. 218, Λ. 830-36.
82. θεογονία, στχ. 100Γ έπίσης άπόσπ. 39b 49.
83. Ό Ξενοφών έν Κυνηγ. 1, 21 αναφέρει 21 όνόματα μαθητών του Χείρωνος.
84. Η. Marrou: ένθ. άν. σελ. 481, ύποσ. 11.
85. Βλ. έπίσης Πινδ. Πυθ. Ill, 1-5, VL 20-27, Νεμ. Ill, 43-58.
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Πληρεστέρα δμως καί πλέον συστηματική άγωγή — καί υπό τήν σημερινήν της έννοιαν — 
παρέχεται από τόν Φοίνικα εις τόν Άχιλλέα. 86 'Ο Φοΐνιξ, άλλος γνωστός «διδάσκαλος» — 
πού ήτο ικέτης εις τόν οίκον τού Πηλέως — άνέλαβε τήν φροντίδα τοΰ Άχιλλέως άπό τήν 
μικρόν του ήλικίαν. Τόν έτρεφε, τόν έγύμναζε, καί τώρα άκόμη πού εύρίσκεται εις τήν 
Τροίαν, άλλα δέν είναι πλήρως ώριμος, τόν συνοδεύει διά νά ιτόν βοηθή καί νά τόν συμβου- 
λεύη, κυρίως επί ζητημάτων ήθικής συμπεριφοράς. 87 Είναι δέ εύστοχον — καί δηλοί τήν 
άπόδοσιν άξίας εις τόν παιδαγωγόν — ότι τόν διδάσκαλόν του στέλλουν οί ’Αχαιοί μέ τήν 
πρεσβείαν εις τόν ώργισμένον Άχιλλέα, διά νά τόν μεταπείση καί νά τόν πείση νά έπανέλθη 
εις ιτήν μάχην. 'Επομένως — καί είναι τούτο σαφές — ό Άχιλλεύς ήγάπα καί έσέβετο τόν 
διδάσκαλόν του, άλλα καί αυτός τόν επηρέαζε.

86. Ίλ. I, 434-605 (έπ’ εύκαιρία τής αποστολής πρεσβείας πρός έξιλέωσιν τοΰ Άχιλλέως).
87. Ίλ. I. 438-85. 88. Ίλ. I. 524 κ.έ.
89. Πρβλ. συνάντησιν μέ τόν Πρίαμον έν Ίλ. Ω, 508 κ.έ.
90. Όδ. α. 118 κ.έ., β' 270 κ.έ., γ. 14 κ.έ., 230 κ.έ. κ.ά.

'Ο Φοΐνιξ αναλαμβάνει αυτόν τόν ρόλον τοΰ μεσολαβητοΰ όχι μόνον διά τούς ’Αχαιούς 
καί τάς άνάγκας τοΰ πολέμου των, άλλά καί διά τόν Άχιλλέα, τόν μαθητήν του. Θέλει νά 
έκπληρώση τήν άποστολήν, τήν όποιαν τοΰ άνέθεσεν δ Πηλεύς, καί νά προστατεύση τόν Άχιλ- 
λέα άπό τήν Άτην, ή όποια πιθανότατα θά τοΰ φέρη καταστροφήν, εάν εξακολούθηση μέ 
πείσμα νά έπιμένη εις τήν οργήν του. Τοΰ αναφέρει μάλιστα, διά νά τόν πείση, καί τήν 
παρομοίαν περίπτωσιν τοΰ Μελεάγρου καί τών άλλων παλαιών. 88 "Οσο ό ’Αγαμέμνων έ- 
δειχνε πεΐσιια καί άδιαφορίαν, θά είχε καί ό Άχιλλεύς δίκαιον νά κραιτήση τήν όργήν του, 
τώρα δμως, δτε έ'ρχεται πρεσβεία καί τοΰ προσφέρουν δώρα καί τόν καλεΐ εις συμφιλίωσιν δ 
Αγαμέμνων, πρέπει νά σκεφθή σοβαρώς τάς συνέπειας μιας τυχόν άρνήσεώς του.

Εις αυτό δμως άποτυγχάνει δ Φοΐνιξ, δσο καί αν μέ καλόν τρόπον τοΰ τό άρνεΐται δ 
Άχιλλεύς. Φαίνεται δέ άπό αύτήν τήν αποτυχίαν τοΰ Φοίνικος δτι ή δύναμις τής άγωγής 
καί ή έπίδρασις τοΰ παιδαγωγού είναι περιωρισμένη, δέν μπορεί νά έπιτύχη τά πάντα, Ιδίως 
δσον αφορά τήν διαμόρφωσιν τοΰ χαρακτήρος. Ό Άχιλλεύς έμεινεν δπως ήτο, άμετάπει- 
στος, έστω καί αν αύτή του ή ακαμψία δέν ήτο μόνιμος Ιδιάτης, δπως βλέπομεν άργότερον. 89 
’Εκεί, εις τήν συνάντησιν μέ τόν Πρίαμον, βλέπομεν ένα διαφορετικόν Άχιλλέα, αν καί ή 
οργή του τώρα είναι μεγαλυτέρα, διότι έχει χάσει τόν Πάτροκλον. Τά έν ιτφ μεταξύ δμως 
γεγονότα τόν έχουν διδάξει. ’Ίσως ακριβώς τό πρώτο αυτό περιστατικό ν’ άπετέλεσε μάθη
μα διά τόν Άχιλλέα. Δυναιτόν δμως ή λύσις αύτή μέ τόν Φοίνικα, δηλ. ή άποτυχία του, νά 
οφείλεται καί εις τήν οικονομίαν τοΰ έργου. Εις άλλην περίπτωσιν πάντως θά έχωμεν δια
φορετικά άποτελέσματα, πράγμα πού, φαίνεται, οφείλεται καί εις τήν φύσιν, τόν χαρακτήρα 
τοΰ άνθρώπου. "Ολοι οί άνθρωποι δέν είναι έξ ίσου επιδεκτικοί ούτε μαθήσεως ούτε μεταβολής.

Παρόμοιος παιδαγωγός δύναται νά θεωρηθή καί ή Άθηνά διά τόν Τηλέμαχον. 90 'Τπό 
τήν μορφήν τού Μέντορος επισκέπτεται τόν Τηλέμαχον καί τόν συμβουλεύει καί τόν προτρέπει 
νά δραστηριοποιηθή, ν’ άντιμετωπίση μέ θάρρος ιτούς μνηστήρας. 'Η Άθηνά μάλιστα έχει 
μεγαλυτέραν έπιτυχίαν, όχι διότι είναι θεά, άλλά διότι ή φύσις τοΰ Τηλεμάχου είναι διαφορε
τική καί διότι χρησιμοποιεί άλλας μεθόδους. Ό Τηλέμαχος είναι έπιδεκτικώτερος άγωγής, 
δέν είναι άλαζών ούτε κατειλημμένος άπό ύπερ-αύτοπεποίθησιν δπως ό Άχιλλεύς, άπό ιτήν δύ- 
ναμίν του. Είναι άκόμη νέος, άσχημάτιστος, εύέργαστος τήν ψυχήν, μέ αϊσθησιν τών άδυνα- 
μιών καί έλλείψεών του, έχει πολλά νά έπιτελέση διά νά γίνη κάτι. 'Ο Τηλέμαχος έχει άνάγ- 
κην — αύτό πρό παντός — πιέζεται καί πρέπει νά έξεύρη ιτρόπους. Βαρύνει εις τήν συνείδη- 
σίν του ή κατάστασις εις τά άνάκτορά του, τόν καλεΐ τό μεγάλο ονομα τοΰ πατέρα του, είναι 
ό άνδρας εις τήν οικογένειαν καί φέρει ιτήν εύθύνην. Τόν άπασχολεΐ τό θέμα, εύρίσκεται εις 
τό στάδιον άναζητήσεως μιάς λύσεως.

Βλέπομεν εδώ δτι δ άνθρωπος μανθάνει, παιδεύεται, προσαρμόζεται εύκολώτερον, δταν 
έχη άνάγκην, δταν άναζητή, δταν έσωτερικώς εύρίσκεται εις μίαν προδιαθετικήν καιτάστασιν. 
"Οταν άκόμη έχη συναίσθησιν τών έλλείψεών του — όργότερον θά είπωμεν τής άγνοιας του 
— δτι κάποιος δύναται νά τόν βοηθήση. Δέν δύναται ή δυσκόλως δύναται νά βοηθηθή έκεΐνος 
ό όποιος μέ πείσμα έχει πάρει εκ τών προτέρων τάς θέσεις του. Έν συνεχεία, ό Τηλέμαχος 
εφαρμόζει αύτά πού διδάσκεται καί βλέπει τ’ άποτελέσματα, άρχίζουν νά λύωνται μερικά προ- 
βλήματά του καί παίρνει θάρρος. Αισθάνεται ιτόν παιδαγωγόν του δυνατώτερον άπό τόν εαυ
τόν του, πράγμα πού δέν συμβαίνει μέ τόν Άχιλλέα καί τόν Φοίνικα. Ό Τηλέμαχος δέν άν- 
τιλέγει στήν Άθηνάν, άν καί εκείνη δέν παραλείπει καί νά τόν ψέξη.

Μέ τόν Τηλέμαχον έχομεν ένα καλό παράδειγμα εξελικτικής άγωγής. Παρακολουθοΰμε 
πώς ό άβγαλτος, μελαγχολικός καί άπειρος νεανίας, 91 τό παιδί πού τά έχει κυριολεκτικώς 
χάσει μέ τούς μνηστήρας, ώριμάζει σιγά σιγά, άποκτά αύτοπεποίθησιν, δμιλεΐ μέ θάρρος, δι- 
εκδικεΐ τά δίκαια τοΰ οίκου του, 92 άναλαμβάνει δύσκολα ταξίδια, 93 φθάνει εις τήν Πύλον 
καί ιτήν Σπάρτην, συσκέπτεται μέ τόν Νέστορα καί τόν Μενέλαον, επιστρέφει κρυφίως καί 
γίνεται πολύτιμος συνεργάτης τοΰ πατέρα του διά τήν έξόντωσιν τών μνηστήρων. Κατ’ άρ- 
χάς τόν συνοδεύει καί ή Άθηνά καί τόν συμβουλεύει, μετά όμως άναλαμβάνει μόνος. Ό παι
δαγωγός του, ή Άθηνά, ιτόν προχωρεί σταδιακώς· τού συνειδητοποιεί τήν κατάστασίν του, 
τόν ένθαρρύνει, τοΰ υπενθυμίζει τό καθήκον του, τοΰ άναφέρει τό παράδειγμα τοΰ Όρέστη 
καί διά νά τόν ένθαρρύνη καί διά νά έξάψη τήν φιλοδοξίαν του, τοΰ υποδεικνύει τρόπους 
δράσεως. Έν συνεχείφ τόν βοηθεΐ, διταν αί δυσκολίαι υπερβαίνουν τάς δυνάμεις του. 94

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΓΩΓΗΣ

Σήμερον έχει λυθή τό πρόβλημα δτι ή γραφή ήτο γνωστή ήδη πολύ πρό τοΰ 'Ομήρου· 
μέσα άπό τά ποιήματά του δμως δέν έχομεν μαρτυρίαν περί τής διδασκαλίας τής γραφής ούτε 
διδασκαλίαν άπό γραπτά κείμενα. Άφοΰ δεχώμεθα δμως τήν ΰπαρξιν ποιητικής παραδόσεως 
πρό τοΰ 'Ομήρου, οπωσδήποτε θά έγίνετο διδασκαλία ποιημάτων - κεμένων, δπως συνέβαινεν 
άργότερον καί μέ τά ποιήματα τοΰ 'Ομήρου. ’Έχομεν άλλως τε καί τούς άοιδούς, οί όποιοι 
κάτι παρόμοιον έπραττον. Διότι αύτοί δέν έψαλλον μόνον πρός διασκέδασιν άλλά καί παρου- 
σίαζον, έδίδασκον εις τούς άνθρώπους τά μεγάλα κατορθώματα, τά «κλέα άνδρών» καθώς καί 
τά τελευταία κι’ ενδιαφέροντα γεγονότα. 95 Έξ άλλου οί ποιηταί είχον καλήν θέσιν εις ιτήν 
κοινωνίαν, επομένως καί τό έργον των θά ένδιέφερε τούς άνθρώπους.

Θά έδιδάσκετο έπίσης οπωσδήποτε ή μουσική — δ Άχιλλεύς τέρπεται μέ τραγούδι καί 
φόρμιγγα 96 ψάλλων τήν δόξαν ιτών άνδρών τήν μουσικήν έδίδαξεν εις τόν Άχιλλέα ό Χεί- 
ρων, ως φαίνεται καί εις παραστάσεις επί άγγείων. Έδιδάσκετο έπίσης σωματική άγωγή, 
άγωνίσματα, χορός, δπλασκία κ.ά. Έπίσης πράγματα τής καθημερινής ζωής δηλ. μετάδοσις 
τής πείρας.

Μέγα μέρος τής άγωγής θά έγίνετο κατά τήν καθημερινήν έπαφήν καί εμπειρίαν καθώς 
καί — διά δημόσια κυρίως πράγματα — ε’ις ιτάς συνόδους τών Ελλήνων. 'Η διδασκαλία ήτο 
βασικώς άτομική, διά τής άμέσου στενής έπαφής τοΰ διδασκάλου πρός τόν μαθητήν. ’Έχο-

91. Όδ. α, 114, 116, 244, β. 45 κ.έ. 143.
92. Όδ. α, 372 κ.έ., β. 85 κ.έ.
93. Όδ. β, 349 κ.έ., γ. 80 κ.έ.
94. Αύτό τό είδος τής έξελικτικής άγωγής προεβλήθη τόν 18ον - 19ον αί. εις τήν Γερμανίαν 

μέ τό Erziehungsroman ή Entwicklungsroman μέ χαρακτηριστικά έργα τών: C. Wie
land: Der Agathon 1766, J. W. Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre 1795-6, A. 
Stifter: Der Nachsommer 1857, G. Keller: Der griine Heinrich, 1851 κ.ά.

95. Όδ. α. 337-353, θ. 73 κ.έ.
96. ’λ. I, 185 191.
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μεν δμως καί μαρτυρίας περί συστηματικωτέρων τρόπων αγωγής καί διδασκαλίας. Άπό τά 
'Ομηρικά έπη προκύπτει δτι προσφιλής μέθοδος — ίσχύουσα ακόμη μέχρι σήμερον — ήιτο ή 
διδασκαλία διά τοΰ παραδείγματος. Τοΰτο χρησιμοποιείται διεξοδικώς ε’ις δύο περιπτώσεις 
καί ολιγώτερον εις αλλας. 97 'Ο Φοΐνιξ διά να πείση τόν Άχιλλέα, άφοΰ τοΰ λέγη πολλά, 
τοΰ αναφέρει τό παράδειγμα τοΰ Μελεάγρου, 98 ό όποιος εις τό τέλος καί ύπεχώρησε καί έ
χασε δμως, διότι έπέμεινε ύπερβολικώς εις τάς απόψεις του. Αύτή ή έπιμονή, ή προσπάθεια 
ύπερβάσεως τών ορίων του, μιας μοίρας, προεκάλεσε τήν άτην. Τόν προειδοποιεί λοιπόν καί 
τόν προτρέπει, διά νά μή πάθη καί αυτός τά ίδια, νά ύποχωρήση δσο είναι καιρός, τήν στιγμήν 
μάλιστα πού τοΰ προσφέρουν καί δώρα.

Ίλ. 1. 423 κ.έ., Λ. 670, Ζ. 130, £. 601 κ.έ. Όδ. α. 35, 296, γ. 306 κ.ά.
Ίλ. I. 423-554. 99. Όδ. α. 296 κ.έ.
Ίλ. Λ. 670 κ.έ. 101. Ίλ. Ζ. 127-143.
Ίλ. Ω. 601. 103. Όδ. α. 35 κ.έ.
Πρδλ. έπίσης τά μεταγενέστερα «γνώθι σαυτόν», «μηδέν άγαν» κ.ά. δ.

Ό άλλος παιδαγωγός, ή Άθηνά φέρνει ώς παράδειγμα εις τόν διατακτικόν Τηλέμαχον, 
τόν Όρέστην, διά νά τόν ένθαρρύνη καί νά τόν ύποκινήση ε’ις έκδίκησιν τών μνηστήρων. 99 
’Εκείνος έξεδικήθη τόν θάνατον τοΰ πατρός του φονεύων τόν Αϊγισθον καί άποκτών οΰτω δό
ξαν καί υστεροφημίαν. Άπεκατέστησε τήν τιμήν του καί έκείνην τοΰ οίκου ιτου. 'Ομοίως 
πρέπει νά δράση καί ό Τηλέμαχος διά νά έπαινεθή άπό τάς κατοπινός γενεάς. Ή παρώθησις 
γίνεται διά τοΰ νόμου τής άναλογίας. 'Ο Όρέστης, ή τό πρότυπον γενικώς, άπεφάσισεν, 
έτόλμησεν, έπέτυχεν, έπηνέθη. Ή περίπτωσις τοΰ Όρέστη είναι όμοια μέ έκείνην τοΰ Τηλε
μάχου, άρα καί αυτός πολύ πιθανόν, έάν τολμήση, νά έχη τά ίδια άποτελέσματα. Είναι δέ 
ισχυρά αύτή ή παρώθησις διότι τό παράδειγμα είναι ήδη τετελεσμένον, τά άποτελέσματά του 
είναι γνωστά, αί δυσκολίαι έχουν ύπερνικηθή.

Εις άλλο σημείον 100 ό Νέστωρ έκφράζων τήν δυσαρέσκειάν του διά τό άμετάπειστον 
τοΰ Άχιλλέως, αναφέρει μίαν περίπτωσιν, εις τήν όποιαν ό ίδιος έπολεμούσε κατά τών Ή- 
λείων, διά νά δείξη τό έσφαλμένον τής θέσεως έκείνου. Ό Διομήδης δέν θέλει νά μάχεται 
πρός τούς άθανάτους θεούς, διά νά μή πάθη δτι έπαθε καί ό Λυκούργος, δταν έκυνήγησε τόν 
θεόν Διόνυσον καί έτιμωρήθη σκληρώς διά τήν υβριν ιτου. 101 'Ο Άχιλλεύς διά νά πειση 
τόν γέρο-Πρίαμον νά λησμονήση τό πένθος του καί νά φάγη, τοΰ υπενθυμίζει τό παράδειγμα 
τής Νιόβης, ή οποία, παρ’ δλον δτι έχασε 12 παιδιά, έν τούτοις ένεθυμήθη ύστερον τήν 
τροφήν. 102

Τά παραδείγματα δυνατόν νά είναι πρός μίμησιν, ώς έκεϊνο τοΰ Όρεστη η προς αποφυ
γήν, ώς έκεΐνα τοΰ Λυκούργου καί τοΰ Μελεάγρου. Οι Θεοί επίσης παιδεύουν τους ανθρώ
πους εις τήν θρησκείαν μέ τό παράδειγμα- ό Αίγισθος, ο οποίος κακουργεί παρα την προειδο- 
ποίησιν τών Θεών, τιμωρείται ύποδειγματικώς. 103 ’Εν συνεχείς. δέ θά πρέπη οί άλλοι θνη
τοί νά έχουν τούτον ύπ’ δψιν, δταν πρόκειται να πραξουν κάτι κακό. Αλλα δυστυχώς πα- 
ραπονοΰνται οι Θεοί — οί άνθρωποι δέν έδιδαχθησαν απο αυτό, και ικανοποιοΰνται με το να 
μεταθέτουν τάς εύθύνας εις τούς Θεούς.

Πέραν τούτων άγωγή έπετελεΐτο καί μέ διάφορα γνωμικά καί παραγγέλματα, ώς τά: 
«εις αίωνός άριστος, άμύνεσθαι περί πάτρης», τό «αίέν άριστεύειν καί ύπείροχον έμμεναι άλ- 
?ων», δτι κανείς δέν πρέπει νά τά βάζη με τους θεούς, οτι κάνεις δεν πρεπει να ζητή να ξεπε- 
ράση τήν μοίραν ιτου, κ.ά. τά όποια κυρίως έπαιδαγώγουν ήθικώς. Εις μίαν πρωτόγονον έ- 
ποχήν τοιαΰτα γνωμικά καί παραγγέλματα άσκοΰν μεγάλην έπίδραοιν. 104 Παιδαγωγικήν 
έπίδρασιν άσκεΐ ή έντονος θρησκευτική ζωη με τας λατρευτικας της εκδηλώσεις, τας θυσίας, 
τήν πίστιν εις οιωνούς κ.ά. ’Ακόμη οί θρησκευτικοί καί κοινωνικοί κανόνες, ό φόβος ένώπιον 

97.
98.

100.
102.
104.

τών άνωτέρων δυνάμεων, ώς π.χ. ή νέμεσις, ήτις τιμωρεί τάς παραβάσεις, ή άτη, ήτις οδη
γεί εις την καταστροφήν, η μοίρα, ητις διεπει τα παντα κ.ά. Έπίσης ή συντηρητικότης καί 
ό σεβασμός πρός τήν παράδοσιν.

Όλως ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν άγωγήν έχουν οί διάφοροι μύθοι. 'Ο μύθος, καί αν 
δέν χρησιμοποιήται άκόμη συνειδητά διά νά διδάξη, δμως άσκεΐ μεγάλην έπίδρασιν. Έκιτός 
τοΰ οτι οι μύθοι έχουν διδακτικόν χαρακτήρα, αποτελούν γνωσιν, ερμηνεύουν φαινόμενα, συμ
περιφοράν άνθρώπων, έμπερικλείουν άλήθειαν καί ήθικήν. «'Ο μύθος, λέγει δ Jaeger, 104α 
καί ή ήρωϊκή ποίησις είναι ό άνεξάντλητος έθνικός θησαυρός τών μεγάλων παραδειγμάτων, 
άπό τόν όποιον τό έθνος άντλεϊ ιτά Ιδανικά του καί τά πρότυπά του διά τήν καθημερινήν ζωήν». 
Εις αυτήν τήν παλαιόν έποχήν, δτε αί μεγάλαι άλήθειαι δέν έχουν έρμηνευθή λογικώς, πα
ρουσιάζονται δια των μύθων, υπο αφελή, έστω, μορφήν. Άπό τόν 'Ησίοδον πάντως χρησι
μοποιείται δ μύθος ένσυνειδήτως διό νά άποκαλύψη μίαν άλήθειαν, διά νά διδάξη π.χ. δ μύ
θος τών 5 έποχών τοΰ άνθρωπίνου γένους, 105 έκεϊνος ιτοΰ άηδονιού μέ τό γεράκι. 105

Σημαντικόν μέσον άγωγής, άποκτήσεως γνώσεων καί διευρύνσε ος τοΰ πνεύματος άποτε- 
λοΰν τά ταξίδια. Ό Τηλέμαχος έξελίσσεται καί ώριμάζει κυρίως μέ τά ταξίδια, διότι βλέπει 
καί άκούει πολλά, συναναστρέφεται άλλους άνθρώπους, άναγκάζεται ν’ άναλάβη πρωτοβου
λίας. Απο ιτα ταξίδια αποκτά πολλην πείραν και δ Όδυσσεύς, παρ’ δλον δτι αυτός είναι 
ήδη ώριμος άνδρας. Ό ίδιος θέλει νά έπισκεφθή τούς Κύκλωπας διά νά μάθη, δμοίως καί 
τούς Λαιστρυγόνας, τό νησί τής Κίρκης, έστω καί άν αύτό θά στοιχίση ζωές. Γίνεται ενα 
είδος έξερευνητοΰ. Αυτά τά όποια βλέπει θά τά διηγηθή άργότερον ε’ις τούς Φαίακας καί ε’ις 
τήν πατρίδα του. Άκόμη καί εις τόν Κάτω Κόσμον πηγαίνει δ Όδυσσεύς διά νά μάθη, 
έστω και αν αυτό είναι τοσο δυσκολον. Ή Κίρκη τόν διδάσκει, πώς θά δυνηθή νά πλησιάση 
τάς ψυχάς τών νεκρών. Νά είναι ή δυσκολία αύτή ένδεικτική τοΰ πόσον δύσκολος είναι ή 
γνώσις διά τάς ψυχάς, διά τό υπερπέραν;

Τό ταξίδι υπήρξε πάντοτε, καί μέχρι σήμερον, σπουδαίο μέσον μορφώσεως. Αύτό φέρει 
ε’ις άμεσον έπαφήν μέ τά πράγματα, προσπορίζει τάς συγχρόνους γνώσεις, βοηθεί εις τήν 
πρακτικήν ζωήν. Έπροτιμήθη πολύ κατά τόν 18ον αί. άπό τούς ρομαντικούς. Ή προσωπική 
επαφή έθεωρήθη προτιμοτέρα έκείνης τών βιβλίων. 'Ένας κύκλος μορφώσεως δέν έθεωρεΐτο 
πλήρης, αν δέν περιελάμβανε καί ταξίδια. 1°6

’Άλλο μέσον άγωγής είναι ή παραίνεσις, ή προτροπή κυρίως δι’ ήθικήν βελτίωσιν. 1°7 
Αυτός ο τροπος χρησιμοποιείται βασικώς άπό τόν 'Ησίοδον' ολόκληρον τό έργον του «’Έργα 
καί Ήμέραι» είναι μία παραίνεσις πρός τόν άδελφόν του Πέρσην καί, κατ’ έπέκτασιν, πρός 
όλους τούς άνθρώπους. Ό τρόπος αυτός θά συστηματοποιηθή άπό τούς γνωμικούς ποιητάς 
— π.χ. τόν Θέογνιν — καί άπό τούς ρήτορας ε’ις τούς συμβουλευτικούς των λόγους — π.χ. 
Ίσοκράτους (;) Πρός Δημόνικον Παραινέσεις. Είναι μία μέθοδος, γνωστή άνά τούς αιώ
νας κυρίως διά τήν ήθικήν διαπαιδαγώγησιν.

Οί διάφοροι άρχηγοί προτρέπουν τούς πολεμιστάς νά λάβουν θάρρος, νά μή λησμονούν 
τήν δόξαν, νά φανούν άξιοι τών πατέρων των. Ή προτροπή άπαντάται κυρίως κατά τήν 
ώραν τής μάχης, άλλά καί ή Άθηνά προτρέπει τόν Τηλέμαχον, τόν Όδυσσέα. Συναφής μέ

104α. Ένθ. άνωτ. σελ. 76.
105. 'Ησιόδου: Έργα καί Ήμέραι: στ. 109 κ.έ., 203 κ.έ.
106. Βλ. A. Reble: Gesçhichte der Pâdagogik, Stuttgart, 1959, σελ. 113 και 116. Τό 

είδος τοΰτο τής άγωγής (Hofmeistererziehung ή Prinzerziehurng) έτονίσθη κυρίως α
πό τόν Fenelon στό παιδαγωγικό μυθιστόρημά του “Les aventures de Telemacque, 
1699. Έπίσης εις τήν Γερμανίαν π.χ. τό έργον του I. ν. Eichendorff: Aus dem Leben 
eines Taugenichts”. Βλ. καί σημ. 94. Πρόκειται άκόμη γενικώτερον περί τής φυσικής 
άγωγής, ή όποια έξεκίνησεν εις Γαλλίαν τόν 16ον αί. μέ τόν Μ. de Montaigne, άργότε
ρον δέ άνήχθη εις σύστημα άπό τόν Rousseau κυρίως εις τό έργον του Emile.

107. Ίλ. I. 254 κ.έ., Λ. 786, Ν. 95 κ.ά.
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τήν προτροπήν είναι ή αποτροπή μέ τάς διαβαθμίσεις της τήν προσβολήν και τόν όνειδισμόν. 
'Ο "Εκτωρ ονειδίζει τόν Πάριν, διά νά τόν κάμη νά μονομαχήση μέ τόν Μενέλαον. 108 Ό 
’Αγαμέμνων απειλεί καί προσβάλλει δσους δέν θέλουν νά υπακούσουν. 109 Ό ίδιος προτρέ
πει, ψέγει, και προσβάλλει όσους δέν έχουν τόλμην διά τόν πόλεμον, άλλ’ άπλώς καυχών- 
~αι· 110 τούς άποκαλεΐ δέ Άχαιίδες, όχι ’Αχαιούς, άν δέν εύρεθή κάνεις νά δεχτή ν’ αντιμε
τώπιση τόν "Εκτορα.111

108. Ίλ. Γ. 39-57 109. Ίλ. Β, 190-197, 200-206.
110. Ίλ. Δ. 241 κ.έ. 111. Ίλ. Η, 95 κ.έ. Επίσης, Ίλ. Λ. 384 κ.έ.
112. Ίλ. Β. 216 καί 225, 246 κ.έ. 113. Ίλ. Α, 25 κ.έ.
114. Ίλ. θ. 5 κ.έ. 209-211. 115. π.χ. Ίλ. Κ. 290-4.
116. "Ενθ. άνωτ. σελ. 30-31. 117. Πλ. Πρωταγ. 325e-326.

Ή προσβολή, ό όνειδισμός, ή απειλή, άκόμη καί ή σωματική ποινή δυνατόν νά υπαχθούν 
ύπό την έννοιαν τιμωρίαι, εξακολουθούν δμως βεβαίως νά είναι μέσα και τρόποι αγωγής, έστω 
καί άρνητικώς ένεργούντα. 'Ο Όδυσσεύς ξυλοφορτώνει ιτόν Θερσίτην — πού είναι μορφή 
χυδαία, άσχημη (ή μόνη) μή αριστοκρατική — καί τόν άπειλει μ’έ μεγαλύτερον έξευτελισμόν, 
άν ξανατολμήση νά ένοχλήση τούς αρχηγούς τού στρατού. 112 'Ο ’Αγαμέμνων απειλεί τόν 
γέροντα Χρύσην μέ κακοποίησιν, άν δέν συμμορφωθή πρός ιτάς διαταγάς του καί ν’ άπομα- 
κρυνθή άπό τό στρατόπεδον. m 'Q ίδιος ό Ζεύς άπειλει μέ φοβέραν τιμωρίαν τόν "Ηφαι
στον, δταν εκείνος έπεμβαίνη είς μίαν λογομαχίαν του μέ τήν "Ηραν άκόμη τήν "Ηραν καί 
τούς άλλους θεούς, άν δέν ύπακούουν εις τάς διαταγάς του καί νά κρατηθούν ουδέτεροι μα
κράν τοΰ πολέμου.114

Παραλλήλως πρός αύτά υπάρχουν καί άμοιβαί, δπως ή προσωπική ίκανοποίησις, ή άπό- 
κτησις δόξης, ή ύπόσχεσις δι’ άμοιβήν, ύλικαί άμοιβαί κατά τούς άγώνας, άποζημίωσις διά 
προσβολήν πού έγινε, λάφυρα μετά τήν μάχην κ.ά. Μάλιστα φαίνεται δτι δέν υπάρχουν θεω- 
ρητικώς ήθικαί πράξεις, έκιτός έκείνων άπό τάς όποιας θά προκύψη ώφέλεια. Οΐ Θεοί τι- 
μώνται ή άπό φόβον ή διά νά έλθουν άρωγοί εις τάς δυσκολίας. 'Τπάρχει μία σχέσις δοσο
ληψίας “do, des’’, 115 σχέσις προστασίας καί ύποχρεώσεως μεταξύ θεών καί άνθρώπων άν- 
τιστοίχως, πολύ ρεαλιστική.

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤΗΣ TOT ΟΜΗΡΟΤ
Πας τις άντιλαμβάνεται δτι ό "Ομηρος, μέ τοιοΰτον έργον, άσχέτως ιτών εις αύτό παιδα

γωγικών άντιλήψεων, ήτο φυσικόν ν’ άσκηση τεραστίαν έπίδρασιν έπί δλων τών μεταγενεστέ
ρων, ν’ άποβή διδάσκαλος τής άνθρωπότητος. Είναι δέ γνωστόν δτι τό τοιοΰτον πράγματι 
συνέβη άπό τής άρχαιοτάτης έποχής καί συμβαίνει μέχρι σήμερον. Ή συγκέντρωσις τών 
ποιημάτων του καί ή καταγραφή τούτων έπί Πεισιστράτου, διά νά μή φθαρούν ή χαθούν, άπο- 
τελεί μίαν πρώτην μαρτυρίαν περί τούτου. "Εκτοτε άπετέλεσαν έπί αιώνας τό βασικόν μορ
φωτικόν άγαθόν, «τήν διδακτέαν ύλην» — μέ τόν σημερινόν δρον — τού Έλληνισμοΰ. Ό 
Marrou116 γράφει δτι «δ "Ομηρος έξελέγη καί παρέμεινε τό βασικόν κείμενον ε’ις τήν Ελ
ληνικήν έκπαίδευσιν, διότι ή ηρωική έθική, τής οποίας είναι δ έξοχος ερμηνευτής παραμένει 
εις ιτό κέντρον τοΰ Έλληνικοΰ Ιδανικοΰ.... Ή δμηρική έποποιΐα δέν άνεγνώσθη ώς άριστούρ- 
γημα λογοτεχνικόν, άλλά διότι τό περιεχόμενόν της καθίστα αύτήν έγχειρίδιον ήθικής, 
πραγματείαν περί τοΰ Ιδεώδους».

Αύτήν του τήν Ιδιότητα τήν άντελήφθησαν ήδη οί άρχαίοι. Ε’ις ιτόν «Πρωταγόραν» 117 
άναγινώσκομεν δτι στά παιδιά, μόλις μάθουν νά διαβάζουν καί άρχίσουν νά κατανοούν, «παρατι- 
θέασιν αύτοίς έπί τών βάθρων άναγινώσκειν ποιητών άγαθών ποιήματα καί έκμανθάνειν άναγ- 
κάζουσιν, έν οϊς πολλαί μέν νουθετήσεις ένεισιν, πολλαί δέ διέξοδοι, καί έπαινοι καί έγκώμια 
παλαιών άνδρών άγαθών, ίνα δ παϊς ζηλών μιμήται καί δρέγηται τοιοΰτος γενέσθαι». Καί 
άσφαλώς μεταξύ τών άγαθών ποιητών πρώτος θά ήτο δ "Ομηρος. ”Ας σημειώσωμεν έδώ 

τάς νουθετήσεις, έπαίνους καί έγκώμια παλαιών άνδρών άγαθών καί τήν δύναμιν τοΰ παρα
δείγματος.

'Ο ίδιος δ Πλάτων, παρά τόν άποκλεισμόν τών ποιητών άπό τήν πολιτείαν του, δέν δύ- 
ναται νά μή δμολογήση δτι δ "Ομηρος «τήν Ελλάδα πάσαν πεπαίδευκεν». 118 Διότι παρα
δέχεται γενικώς ό Πλάτων δτι «ή ποίησις μυρία τών παλαιών έργα κοσμούσα τούς έπιγιγνο- 
μένους παιδεύει».! 19 Δι’ αύτό δχι άπλώς έπιτρέπει, άλλά συνιστά τήν μελέτην τοΰ 'Ομήρου, 
«άναγκαΐόν έστι διατρίβειν έν Όμήρφ τφ άρίστφ καί θειοτάτφ τών ποιητών». 120 'Ο άλλος 
μέγας φιλόσοφος, δ ’Αριστοτέλης, υποστηρίζει δτι «δ "Ομηρος βελτίους ποιεί». 12! Καί 
ταΰτα διότι, κατά τήν μαρτυρίαν άλλου μεγάλου σοφού (τοΰ Άναξαγόρου) «τήν 'Ομήρου 
ποίησιν είναι περί άρετής καί δικαιοσύνης».

Εις άλλο σημείον τοΰ «Πρωταγόρου» 122 υποστηρίζεται δτι μέγιστον μέρος τής παιδείας 
είναι τό νά κατανοή ένας τούς έπικούς ποιητάς: «Ηγούμαι άνδρί παιδείας μέγιστον μέρος 
είναι περί έπών δεινόν είναι· έστι δέ τούτο τά ύπό ιτών ποιητών λεγάμενα οίόν τ’ είναι ξυνιέ- 
ναι». Βλέπομεν δηλ. δτι δέν διδάσκει μόνον τό παράδειγμα ή τά πρότυπα, άλλά τό δλον 
έπος γενικώς. 128 Καί έχει δίκαιον δ Jaeger τονίζων δτι τό έπος δέν είναι άπλώς ή άρχή 
καί δ πυρήν πάσης ποιήσεως124 άλλά καί «ή ρίζα πάσης άνωτέρας Ελληνικής παιδείας. 125

Δυνάμεθα νά έπισημάνωμεν, πέραν τής αισθητικής (πλοκή, γλώσσα, έπίθετα, παρομοιώ
σεις κ.ά.τ.) τήν εύγένειαν, τήν αισιοδοξίαν, τόν άνθρωπισμόν τοΰ ποιητοΰ. Πρόκειται διά 
μίαν άποκεκαθαρμένην ποίησιν. «Κάθε τι τό ταπεινόν, άξιόμεμπτον καί άσχημον έξορίζεται 
άπό τόν κόσμον τού έπους».!26 'Q "Ομηρος ήτο βαθύς γνώστης τοΰ άνθρώπου καί τής ζωής 
καί τοΰ κόσμου καί τών προβλημάτων του καί τά παρουσιάζει ύπό τήν μορφήν μιας υψηλής 
τέχνης, μιας τέχνης, τήν δποίαν, ώς παρατηρεί δ Jaeger, I27 έγνώριζον μόνον οί "Ελληνες. 
«Οί 'Έλληνες έχουν μίαν μοναδικήν δύναμιν νά διακρίνουν καί νά δίδουν μορφήν εις τά στοι
χεία τής άνθρωπίνης ζωής, ιτά όποια είναι πραγματικά καί γενικά. 'Ο "Ομηρος, δ όποιος 
ϊσταται είς τό κατώφλιον τής Ελληνικής ιστορίας, έγινεν ό διδάσκαλος δλοκλήρου τής άν
θρωπότητος».

'Ο "Ομηρος δέν είναι μόνον καλλιτέχνης, ούτε μόνον γνώστης τής ζωής. Είναι καί 
γνώστης ιτών πραγμάτων. 'Ομιλεϊ ώς έμπειρος περί τά γεωργικά, τά κτηνοτροφικά καί τά 
κυνηγετικά πράγματα. Περιγράφει τήν ζωήν τών θαλασσινών μέ τήν γοητείαν καί τούς κιν
δύνους της. Δίδει τήν έντύπωσιν Ιατροΰ, φαρμακοποιού, γεωγράφου, μετεωρολόγου καί άλ
λων πολλών ειδικοτήτων. Χωρίς υπερβολήν οί Σιτωϊκοί τόν άπεκάλεσαν «ταμιείον πάσης 
άνθρωπίνης σοφίας», δ δέ Ξενοφών 128 λέγει δτι «'Όμηρος δ σοφώτατος πεποίηκε σχεδόν περί 
πάντων τών άνθρωπίνων».

Διά τούς ζηλωτάς τοΰ 'Ομήρου ή διατριβή περί αύτόν δέν περιωρίζετο είς άπλήν μελέ
την, άλλά καί είς άποστήθισιν, διά νά γίνη ένας άνήρ άγαθός, δπως μαρτυρεί ένας νέος, δ 
Νικήρατος: 129 «δ πατήρ έπιμελούμενος δπως άνήρ άγαθός γενοίμην, ήνάγκασέ με πάντα τά 
τοΰ 'Ομήρου έπη μαθείν καί νΰν δυναίμην άν Ίλιάδα δλην καί ’Οδύσσειαν άπό στόματος 
είπείν». 'Τπάρχουν δέ μαρτυρίαι δτι ό ’Αλέξανδρος καί δ Κάσσανδρος καί άλλοι καί δή

118. Πολιτ. X. 606e. 119. Φαιδρός, 245α.
120. "Ιων. 530b. 121. Ποιητ. 1448α 12.
122. 339α. 123. "Ενθ. άνωτ. σελ. 75, ένθα διακρίνει τά «έκ προθέσεως παιδευτικά χω

ρία» άπό «παιδευτικά άποτελέσματα τά όποια δέν προδλέπει ό ποιητής ό ίδιος, άλλά εί
ναι σύμφυτα είς τήν φύσιν τής έπικής ποιήσεως.

124. Τής λυρικής καί τής δραματικής, κυρίως τής τραγωδίας. Πρβλ. άφ’ ένός μέν τούς θρή
νους, τάς παραινέσεις, τάς έλπίδας καί άπογοητεύσεις, τήν διοψιλοσοφίαν καί άφ’ έτέροι 
τό τραγικόν είς τάς μορφάς τοΰ Άχιλλέως, του Άγαμέμνονος, τοΰ Μελεάγρου.

125. "Ενθ. άνωτ. σελ. 79. ’Επίσης 71-72. 126. Jaeger, ενθ. άνωτ. σ. 77.
127. Αύτόθι, σελ. 74. 128. Συμπ. δ. 6.
129. Ξενοφ. Συμπόσιον III, 5.
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ξένοι έγνώριζαν άπό στήθους άμφότερα ή τό έτερον τών έπών του 'Ομήρου.
Ολα τά ανωτέρω έλέγοντο καί ισχνόν περί τού 'Ομήρου δχι μόνον κατά τήν αρχαιότη

τα, άλλα καί εις δλας τάς έποχάς έδωσεν ούτος παραδείγματα καί πρότυπα ζωής, ιδίως εις 
ηρωϊκάς στιγμάς. 'Ο Μ. ’Αλέξανδρος θαυμάζει καί μιμείται καί προσπαθεί νά όμοιάση στον 
Άχιλλέα. Τήν αξίαν τοΰ 'Ομήρου εγκωμιάζει εις τό προοίμιον τών «Παρεκβολών» του ό 
Ευστάθιος Θεσσαλονίκης. Τό ήρωϊκόν ιδεώδες έμφανίζεται εις τό Βυζάντιον κατά τούς α
γώνας τών ακριτών έναντίον τών Περσών καί τών Σαρακηνών καί άλλων έχθρών τότε δη- 
μιουργεΐται καί τό άκριτικόν έπος. Έπί Τουρκοκρατίας μέ τούς άρματωλούς καί τούς κλέ- 
φτας, τών όποιων τούς ήρωϊσμούς υμνούν τά δημοτικά τραγούδια.

Εις τήν Δύσιν έμφανίζεται τόν ΙΟον αί. ώς ίπποτικόν ιδεώδες, δημιουργοΰνται δέ ανά
λογα, έστω καί κατώτερα έπη, τά Chancon de Roland, τό Niebelungen καί τό ίπποτικόν 
αύλικόν έπος, (Ritterliche hofische Epos), μέ αντίστοιχα ιδεώδη εις τήν αγωγήν.

Εις τήν ιστορίαν τής αγωγής καί τής παιδαγωγικής ό "Ομηρος ΐσταται πάντα πρώτος 
μέ ίδιον Ιδεώδες, τό ήρωϊκόν ιδεώδες. ’Αλλά καί εις άλλας έποχάς μέ άλλα ιδεώδη ώς τό 
τής εύγενείας, τό ανθρωπιστικόν ακόμη καί τά εθνικόν έχει τήν συμβολήν του καί γίνεται 
μνεία αυτού. 130 ’Ασφαλώς δέ υπάρχουν πολλά νά λεχθούν ακόμη διά τήν αξίαν τοΰ 'Ομή
ρου ώς παιδαγωγού.

130. Βλ. Κ. Σπετσιέρη: θεωρία τής παιδείας, Άθήναι, 1961, σελ. 19 κ. ε., Ά. Ίσιγόνη, 
Ιστορία τής παιδείας, Άθήναι, 1964 σελ. 9 κ.έ., Ν. Έξαρχοπούλου, Εισαγωγή εις τήν 
Παιδαγωγικήν, Άθήναι, ά.ε. σελ. 206 κ.έ. καί άλλα δμοια έργα.

Γ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ

Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κατά κύριον λόγον έχρησιμοποίησα τά κείμενα τοΰ Όμήρου εις τό πρωτότυπον καί εις με- 
τάφρασιν, διότι μέσα εις αύτά ύπάρχουν αί αντιλήψεις του ποιητοΰ περί αγωγής. Έξ άλλου 
είδικαί έργασίαι — έξ όσων γνωρίζω — δέν ύπάρχουν, πλήν τοΰ έργου τοΰ Jaeger.

Όμήρου: Ίλιάς, A. Pierron, Paris 1833.
Όμήρου: ’Οδύσσεια. ’Οξφόρδης.
Όμήρου: Ίλιάς: μετάφρασις Ί. Πολυλά.
Όμήρου: ’Οδύσσεια: μετάφρασις Ί. Σιδέρη.
1. Beck Η. R., A Social History of Education.
2. Castle B.E. Ancient Education & Today (Pelican).
3. Driesch von den - Esterhues: Geschichte der Erziehung und Bilduing I9605.
4. Ίσηγόνη Ά., Ιστορία τής παιδείας, Άθήναι, 1964.
5. Jaeger W. Paedeia, τόμ. I, (Γερμανιστί καί Ελληνική μετάφρασις).
5α. Κακριδή, Ί.: 'Ομηρικά θέματα.
6. Marrou: Η. L, Ιστορία τής Έκπαιδεύσεως κατά τήν ’Αρχαιότητα, μετ. θ. Φωτεινο- 

πούλου, Άθήναι, 1961.
6α. Schadewaldt W. Von Homers Welt und Werk, Stuttgart, 1951.
7. Stenzel I., Platon der Erzieher, Hamburg, 1961 (κεφάλαιον περί Όμήρου σ.σ. 11-22)

TOT ΡΗΣΟΤ Τ’ ΑΛΟΓΑ

Ποιος ακούσε ποτέ μιά πόλη 
νά σωθή άπό τ’ άλογα, 
λευκ άκαί νά ’ν’ τοΰ Ρήσου βασιλιά, 
πού πρέπει στά λιβάδια της νά βόσκουν, 
νερό νά πιουν άπ’ τό ποτάμι της.

Αύτά ό χρησμός ορίζει. Μά ή βουλή 
τοΰ άνθρώπου, βέβαια, άλλα ξέρει, κι έτσι 
μέ δόλο πριν άπ’ τήν αυγή, τοΰ Ρήσου βγάνει 
τήν άκριβή πορφυρά κι άλλη τοΰ φορεί.

Καί γιά νά μείνη άθάνατη στή μνήμη 
μιά τέτοια πράξη, Τροία τή λέν τήν πόλη 
πού ό Ρήσος θά ’σώζε, άν οί δολοφόνοι * 
δέν ήταν τοΰ χρησμοΰ πιστοί υπηρέτες.

'Όσο γιά τ’ άλλα, ο ποιητής φροντίζει.

* Βλ. Ίλιάδος Κ, 434-569.

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

Ό λύκος άπό κείνη τή μέρα 
συγκράτησε τά πρόβατα στό μυαλό του· 
τήν έπί Γής ειρήνη έφαγε όλη, 
στήν όρεξή του έμενε μιά μάντρα εκκρεμής.

Οί γύρω τόν κοροΐδευαν γιά τήν άφέλεια· 
ή άλεπού, νά ποΰμε τήν άλήθεια, τοΰ έλεγε: 
Καημένε άχ, ή συνέπεια κακό θά σοΰ φέρη. 
Μά ό λύκος ένοιωθε τά πράγματα άλλιώς.

Οί βιογράφοι του συνήθως άναφέρουν 
πώς άξιζε σά λύκος δσο καί σάν άγιος.
Ή δύναμή του δέν μετριότανε στά δόντια, πόδια, μΰς, 
άλλά καί στήν άγάπη του πού ήξερε νά κυβερνά.
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Σά λύκος έτρεχε, σά λύκος έμπαινε στή μάντρα 
κι έβγαινε σάν αετός ϊσιαμε χίλια μέτρα. 
Έκεΐ ξεπέζευε, κοιτούσε γύρω τό τοπίο 
κι άπό τά μάτια του κυλούσαν δάκρυα.

Μ’ αυτή τήν ιδιότητα κατέβαινε 
πολτικά ντυμένος, 
στήν πόλη πού τόν έθρεψε, στις φτωχογειτονιές, 
πού εκεί τά πρώτα του όνειρα είχε πλέξει.

Τό Διπλωματικό Σώμα τού ταίριαζε 
ή κι αρχηγός λαού, μά ήταν ό λύκος 
δ πεινασμένος, δ σχεδόν αδικημένος, 
πού κάποτε άγγιζε τήν άκρη τής γαλήνης.

1969 ΚΤΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΤ

ΑΡΤΟΣ

Σ’ αυτή τή γή
Πού τήν ποτίζει μόνο δ Θεός
Μέ τή βροχή του

Κι άν ξεχάση
Τήν ποτίζουμε με ιδρώτα.

Σ’ αυτή τή γή
Πού τήν καλλιεργεί ό ήλιος
Μέ τά δάχτυλά του

Κι άν ξεχάση
Τήν καλλιεργούμε μέ τά κόκκαλά μας.

Σ’ αυτή τή γή
Κάθε ψωμί είναι άρτος
Γιά τό δείπνο σου
Κύριε.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΤ

Η «ΕΛΕΝΗ» ΤΟΥ Γ. ΣΕΡΕΦΗ
(Μιά προσέγγιση)

«καί το πικρό τρικύμισμα της ξαγριεμένης σκλάβας»

Α'. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1· Ή Ελληνικότητα.

Πολλές είναι οί έπιφυλάξεις πού θά μπορούσαν νά διατυπωθούν γιά τήν ποίηση 
του Σεφέρη· μπορεί νά καταλογισθή σέ βάρος του ή απουσία μιας όποιασδήποτε 
μεταφυσικής*  μπορεί νά άπογοητεύη τό γεγονός ότι ή ποίησή του δέν έπεδίωξε 
νά άγκαλιάση τό παγκόσμιο, τό σύγχρονα παγκόσμιο, σώμα καί νά συλλάβη την 
άγωνία του — δπως τό έπεδίωξαν καί, μέ τόν τρόπο του ό καθένας, τό πέτυχαν οί 
μεγάλοι του δάσκαλοι ’Έλιοτ καί Πάουντ· μπορεί νά δημιουργήται στόν άνα- 
γνώστη μιά ψυχρότητα άπό τήν άγαλματοποίηση τών έσωτερικών του καταστά
σεων κι άπό τή φαινομενική απουσία μιας δυναμικής κίνησης (φαντάζομαι έποπτι- 
κά τήν ποίηση τού Σεφέρη σάν τό άπολιθωμένο πάθος τής τελευταίας έλληνικής 
λειτουργίας στήν Άγιά-Σοφιά)· μπορεί άκόμα νά ένοχλή ή καταπληκτική αύτο- 
πεποίθηση του υψους του, πού ναι μέν ξέφυγε τή γλωσσική άγωνία (πράγμα πού 
δέν πέτυχαν ό Σολωμός π.χ., ό Παλαμάς, Έλύτης), δέν ξεπεράστηκε δμως άπό- 
λυτα (δπως ξεπεράστηκε άπό τόν Κορνάρο, τά Δημοτικά Τραγούδια).

"Αλλο ζήτημα ότι δλες αύτές οί ύποθετικές έπιφυλάξεις θά μπορούσαν, άν 
κρίνονταν άπό άλλη άποψη, νά προκαλέσουν τήν κατάφαση καί τό θαυμασμό. 
’Έστω δμως, άς δεχτούμε πώς είναι βάσιμες, ας τού άρνηθούμε τή μεταφυσική 
δύναμη, τήν οικουμενική άγωνία κι άς άμφισβητήσουμε τήν αισθητική του άπο- 
τελεσματικότητα. ’Εκείνο πού δέ θά μπορέσουμε ποτέ νά τού άρνηθούμε είναι ή 
έλληνικότητά του. Αύτή είναι τό μέγιστον πρόβλημα τού Σεφέρη. ’Απ’ αύτήν 
άρχίζει κι άπ’ αύτήν τελειώνει. Αύτή είναι τό κέντρο, πνευματικό καί ποιητικό, 
μέσα άπό τό όποιο φιλτράρονται δλες οί άλλες διασταυρώσεις, έλληνικές ή παγκό
σμιες, κοσμικές ή έξώκοσμες, ό δελφικός όμφαλός πού θά λύση δλα τά αινίγματα, 
μέ τήν αύτονόητη προϋπόθεση δτι θά λυθή πρώτα ό ίδιος, άφοΰ αύτός άποτελεΐ 
τό καιριώτερο αίνιγμα.

Είναι μιά έλληνικότητά άπογυμνωμένη άπό κάθε έξωτισμό, δοξολογία ή σαρ
κασμό, πού τήν άγκάλιασε μέ άποκλειστικό καί άδιάλλακτο πάθος, γιά νά συλλά
βη τό βαθύτερο παλμό της καί νά έκφράση τήν άγωνία της μέσα στό σύγχρονο 
κόσμο. Κι άκριβώς αύτή ή έλληνικότητά, έτσι δπως τή θέτει καί τήν άντιμετω- 
πίζει ό Σεφέρης, είναι ένα πρόβλημα πού όχι μόνο άγγίζει, άλλά ξεπερνά τά 
δρια τοΰ μεταφυσικού, τού παγκόσμιου καί τού αισθητικού προβλήματος καί 
τά συνθέτει σ’ ένα τέταρτο, πού περιέχει τά άλλα τρία καί συγχρόνως είναι πάνω 
άπό αύτά.
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2. Ή Ιωνική πληγή·

Ό Σεφέρης γεννήθηκε στή Σμύρνη τό 1900, μέ τήν έναρξη του καταπληκτικό
τερου αιώνα τής παγκόσμιας Ιστορίας. Κι έζησε τά παιδικά καί τά νεανικά του 
χρόνια στή Μικρασία, σ’ ένα χώρο μέ ζωντανές τής μνήμες τής πιο πλούσιας 
έλληνικότητας. Ο'ι ιωνικές μνήμες άντηχουσαν στήν εύαισθησία του διασταυρω
μένες μέ ομηρικούς άλαλαγμούς,άλεξανδρινά ποδοβολητά και βυζαντινές μελωδίες. 
"Ολα αύτά τά άλληλοσυγκρουόμενα έσωτερικά στοιχεία κι άλλα στοιχεία μορφής 
— έπικά, λυρικά, δραματικά — μέ τήν πάροδο τών αιώνων καί μέ τή διαδοχή 
τών γεγονότων είχαν συμφιλιωθή άναμεταξύ τους καί σύνθετον τό άγνότερο έλλη- 
νικό θαύμα — τό ιωνικό, πού, λυτρωμένο άπό τις έσωτερικές του αντιφάσεις, άνα- 
παυόταν μέσα στό χώρο πού δημιουργήθηκε, σάν άγαλμα αχειροποίητο καί μετα
φυσικό. Μέσα στή μουσική άκτινοβολία αύτοΰ του θαύματος γεννήθηκε ό Σε
φέρης καί σιγά-σιγά, δσο μεγάλωνε, ξυπνούσαν μέσα του έκείνα τά δυναμικά 
στοιχεία πού θά αντιμετώπιζαν καί θά άφομοίωναν τό θαύμα.

Πριν όμως συνέλθη καλά- καλά άπό τήν έκπληξη πού τού προκαλοΰσε, ήρθε 
ή τραγωδία τής Μικρασιατικής καταστροφής, πού τόν ξερίζωσε βίαια άπό τούς 
κόλπους τού θαύματος καί τόν συνέτριψε στήν πικρή πραγματικότητα, μαζί μέ τό 
διαλυμένο θαύμα.

"Οταν συνέρχεται άπό τήν πτώση του αύτή ό Σεφέρης, είναι όλόκληρος μιά 
άθεράπευτη πληγή. Τό ύπόλοιπο σώμα τού έλληνισμού, ακρωτηριασμένο καί άκέ- 
φαλο ύστερα άπό τό 22, όχι μόνο δέν μπορεί νά άφομοιώση τήν ιωνική πληγή του, 
άλλά τή μεγεθύνει καί τήν όξύνει σέ τέτοιο σημείο, πού σχεδόν ταυτίζεται μέ τήν 
ούσία όλόκληρου τού έλληνισμού.

3. Ή ’Οδύσσεια-
Άπό τή στιγμή αύτή ή μοίρα τού Σεφέρη είναι αύατηρά καθορισμένη: μιά 

άπελπισμένη ’Οδύσσεια, πού θά έχη σάν ’Ιθάκη της το χαμένο ιωνικό θαύμα, τραυ
ματισμένο καί ακατόρθωτο μέσα στήν ψυχή τού ποιητή. Μιά ’Οδύσσεια τροτγική 
καί άνέφικτη, χωρίς νόημα καί χωρίς δικαίωση (έκτος άν θεωρητή σάν έξάσκηση 
καί μελέτη πάνω στήν άγωνία τού σύγχρονου έλληνισμού), πού τήν αποδέχεται 
καί τήν πραγματοποιεί, γιατί δέν μπορεί νά κάμη διαφορετικά.

θά ταξιδεύη συνεχώς στούς χώρους πού κάποτε ύπήρξε ή ιωνική ’Ιθάκη καί 
θά τή βλέπη καταποντισμένη στό βυθό τής Μικρασιατικής καταστροφής, χωρίς νά 
προσπαθή νά τήν άνασύρη, άφού είναι έντελώς αδύνατο, άλλά νά δημιουργήση 
τό είδωλό της.

Ή σχέση τού Σεφέρη μέ τό ιωνικό θαύμα έχει τή μεταφυσική ένταση τής πλα- 
τώνικής θεωρίας γιά τήν άνάμνηση τών ιδεών. Ό Σεφέρης έθεάθη τό θαύμα σ 
δλη τήν έκπαγλη άκτινοβολία του. Επακολούθησε δμως βίαια ή πτώση, πού 
ήρθε σχεδόν σάν προσωπική τιμωρία γιά τό τόλμημά του νά θεαθή κάτι τό ύπερ
φυσικό — άρα άπαγορευμένο. Μετά τήν πτώση του έξακολουθεί νά διατηρή μέσα 
του τό δέος καί τό θάμπωμα. Καί σάν πραγματικός — μέ τήν πλατωνική έννοια — 
φιλόσοφος (στήν περίπτωσή του βέβαια σάν πραγματικός έλληνας), θά προσπαθή- 
ση νά θυμηθή έκείνο τό όποιο έθεάθη καί νά τό απεικόνιση μέσα άπό μιά κατάλ
ληλη μυθολογία.

Υπάρχει δμως κι ένα άλλο ένδεχόμενο' μπορεί νά μήν καταστράφηκε τό 
ιωνικό θαύμα, άλλά, σά θαύμα πού ήταν, νά διασώθηκε κι απλώς νά μετατοπίστηκε 
κάπου άλλού, σ’ ένα χώρο βολικό τής δικής του έκλογής καί νά συνεχίζη έκεϊ το 
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μακάριο ύπνο του. Σ’ αύτήν δμως τήν περίπτωση πού μετατοπίστηκε; αναλλοίωτο, 
μέ τήν ιωνική του μορφή ή μήπως άναγκάστηκε νά προσαρμοστή στον άγνωστο 
χώρο πού διάλεξε; κι άν άλλαξε μορφή, αύτό έπηρέασε καί τήν ούσία του; τότε 
ποιά θά είναι τά κριτήρια γιά τήν άναγνώριση τής αυθεντικότητός του;
4. Καί ή παγκόσμια φρίκη.

Ό έλληνισμός είναι γεμάτος έρείπια καί τού παρελθόντος καί τού παρόντος 
καί τού μέλλοντος. Μπροστά σ’ αύτά τά έρείπια στέκει μέ δέος καί έλπίδα κάθε 
φορά, γιατί είναι σίγουρος πώς μόνο μέσα άπ’ αύτά θά μπορέση, αν θά μπορέση, 
νά βρή τό θαμμένο θαύμα. Τά άνασκαλίζει μέ ιερό σεβασμό καί μέ συγκροτημένο 
πόνο, προσπαθώντας νά βρή τις πύλες πού θά τόν οδηγήσουν στά άδυτα τού ιωνι
κού θαύματος. Τά έρείπια είναι ή μοίρα του' καί νά θέλη νά τά άποφύγη δέν 
μπορεί, γιατί «δπου καί νά ταξιδέψη ή Ελλάδα τόν πληγώνει» καί ξυπνά μέσα 
του τήν ’ιωνική πληγή.

Καί συνεχίζει τήν περιπέτειά του ψάχνοντας καί ψηλαφώντας μέσα στις νυχτω
μένες μνήμες τού έλληνισμού, ώσπου νά φτάση σέ μιά άλλη τραγωδία, τόν τε
λευταίο παγκόσμιο πόλεμο, πού θά τού προκαλέση μιά νέα συγκλονιστική διάσπα
ση, θά εύρύνη καί θά όξύνη τό δράμα του δίνοντάς του τρομαχτικές έπεκτατικές 
διαστάσεις.

Γιά νά είναι δμως ή φρίκη τού νέου πολέμου τόσο κοσμογονική, σημαίνει πώς 
ήταν ένα γεγονός πέρα άπό τις μέχρι τότε γνωστές δυνατότηες, καλές ή κακές. 
Στή ρίζα του πρέπει νά βρισκόταν μιά πανίσχυρη δύναμη, πού στόχος της ήταν ή 
ολοκληρωτική καταστροφή ένος φθαρμένου κόσμου καί ή δημιουργία ένός καινούρ
γιου. Ό κόσμος άγωνίστηκε καί καταστράφηκε στή σύγχρονη Τροία γιά μιά νέα 
τάξη» μιά νέα έλευθερία, μιά νέα Ελένη. Μαζί μέ τόν κόσμο άγωνίστηκε κι ή 
Ελλάδα, ή Κύπρος κι ό Σεφέρης.

Β'. ΤΑ ΑΗΔΟΝΙΑ
1. Κυπριακή νύχτα.

Ό Σεφέρης βρίσκεται τό 1953 κάπου στήν Κύπρο, στις Πλάτρες. Είναι νύχτα 
κι άκούει τ’ άηδόνια:

«Τ’ άηδόνια δέ σ’ άφήνουνε νά κοιμηθής στις Πλάτρες».
Ύπό πανονικές συνθήκες τό τραγούδι τών άηδονιών πρέπει νά είναι τό δροσε- 
ρώτερο νανούρισμα γιά έναν κουρασμένο άνθρωπο. Τό άηδόνι, στήν περίπτωση 
αύτή, θά νανουρίση τό κουρασμένο σώμα, θά έλευθερώση τήν έξ ίσου κουρασμένην 
ΨυΧή> θα τη σεργιανίση σέ δροσερά περιβόλια καί θά τήν έπιστρέψη στο άναπα- 
μένο σώμα.

Μά οί συνθήκες τής κυπριακής νύχτας τού Σεφέρη στις Πλάτρες, κάθε άλλο 
παρά κανονικές είναι. Ό ποιητής ζεί τό προσωπικό του δράμα σέ μιά άκραία έν
ταση. Γι αύτο στήν άρχη άκούει μέ κάποια έκληξη τό τραγούδι τών άηδονιών' 
είναι μιά ειρωνική αντίθεση, μιά λυρική πολυτέλεια γιά τήν άτομική του περίπτωση. 
Καί φτάνει στ’ αύτιά του σάν κάτι μακρινό καί ξένο. Ό ποιητής θά ήθελε νά άποκοι- 
μηθή, γιά νά άποκοιμίση καί τό δράμα του. Τ’ άηδόνια δμως συνεχίζουν καί δέν μπο
ρεί νά κλείση τ’ αύτιά του στό τραγούδι τους. Μ’ ένα συναίσθημα δυσφορίας άνα- 
γκάζεται να τό άκούη άγρυπνος. Καί σιγά-σιγά άρχίζει νά τό άνέχεται πρώτα καί 
στή συνέχεια νά συμφιλιώνεται μαζί του, όχι τόσο γιά τήν όμορφιά πού έχει σάν 
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τραγούδι, άλλα γιά τό ένδιαφέρον καί τήν περιέργεια πού του προκαλεΐ: γιά νά 
τόν έπηρεάσουν τ’ αηδόνια, έστω καί σάν ένόχληση, αύτόν πού ήταν τόσο αποκλει
στικά δοσμένος στό δικό του δράμα, σημαίνει πώς πρόκειται γιά κάτι άξιοπρόσε- 
κτο. Τό παίρνει λοιπόν άπόφαση· θά μείνη άγρυπνος αύτή τή νύχτα, γιά νά με- 
λετήση τό τραγούδι τών άηδονιών. Μ’ ένα πικρό χαμόγελο συμβιβάζεται μέ τήν 
περίσταση:

«Τ’ άηδόνια δέ σ’ άφήνουνε νά κοιμηθής στις Πλάτρες».

2. ’Αξιολόγηση.

Στήν άρχή τό ύφος τών άηδονιών θά ήταν κάπως άπαιτητικό, άπό τήν άποψη 
ότι ήθελαν νά έξαναγκάσουν τόν ποιητή νά τά άκούση. Καί τώρα πού τό πέτυχαν, 
άλλάζουν ύφος*  τό τραγούδι τους γίνεται άγνότερο, λυρικώτερο, σέ πιό φιλικό 
καί ζεστό τόνο.

Ό ποιητής άρχίζει νά συγκινήται. Καί ή πρώτη του θετική άνταπόκριση είναι 
νά άναγνωρίση τήν άξια τους καί τήν άνεκτίμητη λυρική προσφορά τους:

«’Αηδόνι ντροπαλό, μές στον άνασασμό τών φύλλων, 
σύ πού δωρίζεις τή μουσική δροσιά του δάσους...»

’Αναγνωρίζει τό σεμνό ύφος του τραγουδιού τους, τόν πηγαίο λυρισμό τους μέσα 
άπό τόν παρθενικό άνασασμό τών φύλλων καί, τό σπουδαιότερο, τόν τρόπο μέ τόν 
όποιο προσφέρουν τή μουσική δροσιά τους: τή δωρίζουν’ άπαιτοΰν νά τή δωρί
ζουν· άγνά καί γενναιόδωρα, χωρίς νά ζητούν καί χωρίς νά περιμένουν καμμιά 
άνταπόδοση. Καί δέν τή δωρίζουν σέ όποιονδήποτε μέ τόν ίδιο τρόπο καί μέ τήν 
ίδια τελειότητα. Τή δωρίζουν μόνο

«στά χωρισμένα σώματα καί στις ψυχές 
αύτών πού ξέρουν πώς δέ θά γυρίσουν».

σ’ έκείνους δηλαδή πού άντιμετωπίζουν όλοκληρωτικά ένα άκραίο καί βασανιστικό 
δράμα’ σ’ δσους, δπως ό Σεφέρης, έχασαν άνεπανόρθωτα τό ιδανικό τους καί 
ξέρουν πώς δέ θά μπορέσουν νά γυρίσουν σ’ αύτό ποτέ’ σ’ δσους διασπάστηκε τό 
σώμα άπό τήν ψυχή τους, έχασαν τήν ψυχή τους μαζί μέ τό χαμένο ιδανικό, καί τό 
άποχωρισμένο σώμα τους ξέρει πώς δε θά μπορέση νά έπιστρέψη στον άπαγορευμέ- 
νο χώρο γιά νά πάρη τό χαμένο ιδανικό, ή τούλάχιστον τή χαμένη ψυχή, πού έ
μεινε μόνη της μαζί μέ τό ιδανικό αύτό. Σ’ αύτούς δωρίζει τ’ άηδόνι τή μουσική 
δροσιά τού δάσους.

3· Το λυρικό δράμα.

’Αξιολογώντας ό Σεφέρης τό ύφος καί τήν προσφορά τών άηδονιών, άποκα- 
λύπτει καί άξιολογεί, χωρίς νά τό άντιλαμβάνεται στήν άρχή, τόν έαυτό του στό 
όξύτερό του άδιέξοδο. Κι δταν τή συνειδητοποιή αύτή του τήν αύτοαποκάλυψη, 
βρίσκεται άντιμέτωπος μ’ ένα δέος: τά άηδόνια μέ τά όποια άνοιξε διάλογο δέν 
είναι μιά άπλή, έστω καί πλήρως έξαγνισμένη, λυρική περίπτωση. Μπορεί νά προ- 
ϋπήρξε ό άγνός λυρισμός’ μπορεί αύτός νά άποτελή τή μυστική πηγή’ μπορεί 
άκόμα νά ξεγελά μέ μιά μουσική έπιφάνεια. Πέρα δμως καί πίσω άπ’ αύτό τό 
λυρισμό πάλλεται ολοζώντανο ένα συμπυκνωμένο δράμα. Δέν πρόκειται γιά άπλό 
τραγούδι' είναι κραυγή τό τραγούδι τών άηδονιών όχι κραυγή σωπασμένη καί 
νεκρή, δπως θά μπορούσε νά φανή έκ πρώτης δψεως, άλλά μιά κραυγή αύτοπειθαρ- 

χημένη, συγκρατημένη άπό τήν ίδιά της τή σεμνότητα καί άξιοπρέπεια, έτοιμη δμως 
ν’ άρνηθή τήν αύτοπειθαρχία της καί νά ξεσπάση σέ έπικές ραψωδίες.

Είναι τά άηδόνια τής κυπριακής ψυχής πού, φυλακισμένα αιώνες τώρα μέσα 
στό κλουβί τής σκλαβιάς, δέν έκαμναν τίποτε άλλο, παρά νά βλέπουν τόν παρθενικό 
λυρισμό τής Κύπρου νά βιάζεται άγρια. Τό μόνο πού τούς έμενε ήταν νά διασώ- 
σουν τήν αγνότητα τού βιασμένου λυρισμού τους. Γιά νά έπιτευχθή δμως αύτή 
ή διάσωση, έπρεπε ό κυπριακός λυρισμός νά περάση μέσα άπό τή ματωμένη εύαι- 
σθησία τών φυλακισμένων άηδονιών, Κι ή μεταμόρφωση ήταν άναπόφευκτη. Μέσα 
άπό τόν πόνο ό λυρισμός μεταμορφώθηκε σέ δράμα. Αιώνες τώρα τά κυπριακά 
άηδόνια έκαμναν μέσα στό κλουβί τους μιά μουσική έξάσκηση. Εξάσκηση ύπάρ- 
ξεως κι έπιβιώσεώς κι όχι άπλή περιπέτεια ή άπασχόληση. Μόνο έτσι θά διατη
ρούσαν τή φωνή τους, τήν άγνότητα τού τραγουδιού τους καί τήν έλπίδα γιά τή 
μελλοντική έξοδο.

Γι’ αύτό τό δραματικό τραγούδι τους είναι τόσο ντροπαλό καί πηγαίο καί 
δωρίζεται μέ τόση γενναιοδωρία στόν έλληνα ποιητή· έπειδή προηγήθηκε ή έξά
σκηση, πού άνάγκασε τ’ άηδόνια νά αύτοσυγκεντρωθούν καί νά έξασκηθούν πάνω 
στήν πιό κρυφή όμορφιά τού νησιού τους, αύτήν πού δέ θά μπορούσαν ποτέ οί 
ξένοι νά τή βιάσουν κι αύτήν νά διασώσουν.

Τώρα άντιλαμβάνονται τή σοβαρότητα καί τή δύναμη τής δραματικής παρου
σίας τού Σεφέρη άνάμεσά τους καί μαζεύονται γύρω άπό τόν ύπνο του, τόν 
άναγκάζουν νά άνοιξη συνομιλία μαζί τους καί τού έμπιστεύονται τά μουσικά τους 
παράπονα, γιά νά τά μεταμορφώση αύτός, δ έλληνας ποιητής, σ’ ένα τραγούδι δυ
νατό πού ν’ άκουστή παντού στούς δρόμους πού θά περπατή ό ποιητής.

4. Τό ντροπαλό αηδόνι.

Ό Σεφέρης δέν μπορεί νά μείνη άσυγκίνητος μπροστά σ’ αύτό τό δράμα. 
’Ίσα-ϊσα κάτι τέτοιο λαχταρούσε. Καί τώρα πού τόσο άναπάντεχα έρχεται νά τόν 
πλησιάση μέ τόση σεμνότητα καί τρυφερή έμπιστοσύνη, τό καλωσορίζει καί τό 
άγκαλιάζει γεμάτος θαυμασμό καί στοργική εύγνωμοσύνη. Ή άγρυπνη έλληνική 
του συνείδηση άνταποκρίνεται άμεσα στό κάλεσμα τών άηδονιών.

Καί τότε ένα άλλο άηδόνι, δικό του αύτή τή φορά, ξυπνά μέσα τού’ ή 
ποιητική του συνείδηση. "Ενα άηδόνι έξ ίσου σεμνό καί χαμηλόφωνο μέ τά κυ
πριακά άηδόνια. Καί είναι ντροπαλό τό άηδόνι του καί γιά λόγους προσωπικής 
ιδιοσυγκρασίας, κυρίως δμως έπειδή ή τραγικότητα τής ύποκειμενικής του περι
πέτειας καθώς καί ή κυπριακή τραγικότητα είναι τόσο έξασκημένες καί αύτοπει- 
θαρχημένες, ώστε νοιώθει τήν ποίηση όχι μόνο άνεπαρκή νά τις έκφράση εύστοχα 
καί δυναμικά, άλλ’ ϊσως καί άσεμνη πολυτέλεια πού δέν πρέπει νά έχη θέση μέσα 
στή σεμνότητα τής τραγωδίας.

’Εξ άλλου είναι ζήτημα ύφους καί γιά τά κυπριακά άηδόνια καί γιά τό άηδόνι 
τού Σεφέρη ή σεμνότητα. Επομένως, αν θά τραγουδήση τό άηδόνι του, δέν 
πρέπει νά τραγουδήση κανένα έμβατήριο ή διθύραμβο, άλλά σ’ ένα ύφος πού νά 
ταιριάζη μέ τήν περίσταση’ σεμνά καί χαμηλόφωνα. Καί πρέπει νά τραγουδήση, 
όχι γιατί θά είναι σίγουρο γιά τήν έπιτυχία τού τραγουδιού του, άλλά γιατί είναι 
τό μόνο μέσο πού τού άπέμεινε γιά νά έκφρασθή, όχι βέβαια καί νά λυθή ή 
τραγωδία.

Τά κυπριακά άηδόνια έφτασαν σ’ ένα μουσικό ύψος πέρα άπό τό όποιο δέν 
μπορούν νά προχωρήσουν. Επομένως έχει χρέος τό έλληνικό άηδόνι τού Σεφέρη 
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νά συνέχιση τό τραγούδι τους αϊτό κεί καί πέρα, στό ίδιο πάντα σεμνό ύφος, 
γιί νά μαλακώση τήν όξύτητα του πόνου καί νά κάμη άνθρώπινα ύποφερτή τήν 
τραγωδία τους, μιά καί δέν ύπάρχουν προοπτικές κάθαρσης.

Τό χρέος πού δημιουργεΐται στό Σεφέρη δέν είναι μόνο άπέναντι στά κυπρια
κά άηδόνια, είναι καί άπέναντι στόν ίδιο τόν έαυτό του. ’Ήδη άνάμεσα στά 
κυπριακά άηδόνια καί στό άηδόνι του Σεφέρη έγινε μιά άπόλυτη συνταύτιση σέ 
δυό σημεία ύφους· στή σεμνότητα καί στήν δραματικότητα. Ή κυπριακή περί
πτωση άποκαλύπτεται στό Σεφέρη σά ζωντανή λειτουργία ένός γνήσιου έλληνικού 
θαύματος. "Ενα έλληνικό θαύμα είναι καί ή σεμνή τραγωδία του Σεφέρη· τό 
ιωνικό πού έπαψε νά λειτουργή. ’Εξετάζοντας έπομένως τήν κυπριακή περίπτωση, 
έξετάζει καί τή δική του. Έκφράζοντάς την, έκφράζει καί τή δική του. Κι άν 
ύπάρχουν προοπτικές λύτρωσης, αύτές θά λυτρώσουν, άς είναι καί ποιητικά 
μόνο, καί τούς δυό.

Γι’ αύτό μπορούμε νά πούμε πώς ή
«Τυφλή φωνή, πού ψηλαφεί μέσα στή νυχτωμένη μνήμη 
βήματα καί χειρονομίες" δέ θά τολμούσα νά πώ φιλήματα· 
καί τό πικρό τρικύμισμα τής ξαγριεμμένης σκλάβας».

δέν είναι μόνο τά κυπριακά άηδόνια πού ψάχνουν μέσα στις νυχτωμένες μνήμες 
της Ιστορίας τους νά βρούν τά σταθερά καί άμετακίνητα άγαπήματά τους (βήματα, 
χειρονομίες, φιλήματα καί προπαντός τό πικρό τρικύμισμα τής ξαγριεμένης σκλά
βας, δηλαδή τήν έτοιμη νά ξεσπάση σκλαβωμένη Ελευθερία τους), γιά νά άντλή- 
σουν άπ’ αύτά δύναμη νά άντέξουν καί νά έλευθερώσουν κάποτε αύτή τή σκλάβα*  
είναι καί ό ίδιος ό Σεφέρης πού άγωνίζεται μέσα στις νυχτωμένες μνήμες του, 
ύποκειμενικές καί άντικειμενικές, νά φέρη στό φώς τά ιωνικά του άγαπήματα.

Γ'. Ο ΤΕΥΚΡΟΣ
1. Τό ρώτημα.

«Ποιές είναι οι Πλάτρες; Ποιός τό γνωρίζει τοΰτο τό νησί;» Αύτό είναι τό 
δραματικό ρώτημα πού τίθεται εύθύς έξ άρχής· ένα ρώτημα πού πηγάζει άπό τό 
μουσικό παράπονο τών άηδονιών καί άπευθύνεται καί στά ίδια τά άηδόνια καί 
στόν ποιητή. Ή ίδια πρώτα ή κυπριακή πραγματικότητα, τώρα πού βρίσκεται 
άντιμέτωπη μέ τήν ύπεύθυνη έλληνική συνείδηση τού Σεφέρη, διερωτδται μέ άγω- 
νία: «Ποιές είμαστε οί Πλάτρες;». Μέσα στή νυχτωμένη δουλεία της, ή κυπριακή 
πραγματικότητα κλονίζεται καί άμφιβάλλει γιά τήν αύτογνωσία της, τή μόνη δύ
ναμη πού θά μπορούσε νά τή διατηρήση έσωτερικά ζωντανή κι ύστερα νά τή λυτρώ- 
ση, καί πολύ περισσότερο άμφιβάλλει γιά τή γνώση πού έχουν οί άλλοι γι’ αΰτήν. 
Διότι, καί νά έχη ή ίδια τήν άπαιτούμενη αύτογνωσία, θά είναι άσκοπη, &ν δέν 
άναγκάση καί τούς άλλους νά τή γνωρίσουν.

Άλλά καί ό ίδιος ό Σεφέρης συλλαμβάνει τόν έαυτό του έξ ίσου άδύνατο μέ 
τήν κυπριακή πραγματικότητα νά δώση μιά άμεση καί Ικανοποιητική άπάντηση. 
Δέν μπορεί δμως καί νά τήν άποφύγη. Καί γιά νά μπορέση νά δώση μιάν ύπεύθυ
νη άπάντηση, άφήνει τά άηδόνια, πού κι αύτά έν τώ μεταξύ άποσύρονται περι- 
μένοντας, καί γυρίζει στόν έαυτό του. Έκεϊ θά ψάξη νά βρή τήν άπάντηση, σέ 
συσχετισμό πάντα μέ τήν κυπριακή πραγματικότητα.

’Έτσι άρχίζει μιά διπλή ένδοσκόπηση- τού έαυτού του καί τού νησιού. Δέν 

μπορεί ή ένδοσκόπηση αύτή νά είναι μεμονωμένη. Ή μιά προϋποθέτει καί συμ
πληρώνει τήν άλλη. Ή μιά έξαναγκάζει τήν άλλη νά γίνη. Μόνο έτσι ύπάρχουν 
έλπίδες νά προκύψη στό τέλος μιά συμφιλιωμένη άπάντηση, οί λέξεις της δποίας 
θά άποτελούνται, ύστερα άπό τήν άλληλοενδοσκόπηση, άπο τά κοινό σημεία τών 
δύο ύποκειμένων" τού νησιού καί του Σεφέρη.

2. Το προσωπείο-

’Αναγκάζεται λοιπόν ό ποιητής νά θυμηθή καί νά συνοψίση τήν ύποκειμενική 
του περιπέτεια καί έρευνώντας την νά φτάση ώς τό άκραίο σημείο μέσα άπό τό 
όποιο θά μπορέση νά είσχωρήση στή γνώση τού νησιού:

«Έζησα τή ζωή μου άκούγοντας ονόματα πρωτάκουστα: 
καινούργιους τόπους, καινούργιες τρέλλες τών άνθρώπων 
ή τών θεών.»

*0 Σεφέρης είναι ένας βίαια ξεριζωμένος άπό τήν ’Ιωνία του. Καί άπό τότε 
ζεί τήν έλληνική του ’Οδύσσεια μέσα στό ρημαγμένο έλληνισμό καί μέσα στις κο
σμολογικές καταστροφές τού τελευταίου πολέμου πού, δπως λέχθηκε καί προηγου
μένως, έχει σάν ’Ιθάκη της τήν άνέφικτη άνάσταση τού μαχένου ιωνικού θαύματος.

Μιλώντας ό Σεφέρης γιά τόν έαυτό του καί γιά τήν ιωνική του περιπέτεια, 
σιγά-σιγά άλλοιώνεται, μεταμορφώνεται. Κατά βάθος βέβαια παραμένει άναλλλοί- 
ωτος, άντιμέτωπος μέ τις δραματικώτερες διαθέσεις καί άναπολήσεις του. Κι 
άκριβώς γι’ αύτό τό λόγο, έπειδή ή δραματική του περίπτωση, άπογυμνωμένη άπό 
τήν αύτοαποκάλυψη, τού προκαλεί δέος, δέν μπορεί νά τήν άντέξη. Δέν μπορεί 
νά ύποφέρη τά ιωνικά του οράματα νά τού παρουσιάζωνται άκρωτηριασμένα, σκο
τεινά καί άκέφαλα καί νά τόν άναγκάζουν νά παρακολουθήση τήν τραγωδία πού 
θά παρουσιάσουν μπροστά στά τρομοκρατημένα μάτια του.

Επειδή δμως πρέπει νά παρακολουθήση τά ιωνικά του δράματα, δση φρίκη κι 
άν τού προκαλουν, κι έπειδή μόνο μέσα άπ’ αύτή τή φρίκη θά μπορέση νά διερευνήση 
τό πάθος τους, θά προσπαθήση νά βρή κατάλληλα προσωπεία μέ τά όποια θά σκε- 
πάση τά παραμορφωμένα πρόσωπα τών ιωνικών του δραμάτων, όχι γιά νά άπο
φύγη τή φρίκη πού τοΰ προκαλοΰν, άλλά γιά να τήν άκινητοποιήσουν, νά τήν 
καθρεφτίζουν μέ περισσότερη διαύγεια, νά τήν άπεικονίζουν λυτρωμένη αισθητικά 
μέσα άπό τήν τέχνη τών προσωπείων, ώστε άφ’ ένός μέν νά μπορέση νά παρακο
λουθήση τήν τραγωδία πού θά τοΰ παρουσιάσουν, άφ’ έτέρου δέ νά μπορέση νά 
συλλάβη τό άλύτρωτο πάθος τους, γιά νά μπορέση νά άπαντήση στό ρώτημα τών 
άηδονιών πού περιμένουν καί συγχρόνως νά λυτρωθή κι ό ίδιος, αισθητικά τούλάχι- 
στον.

Καί τό προσωπείο αύτό πρέπει νά ψάξη νά τό βρή όχι πουθενά άλλοΰ, παρά 
σ’ ένα χώρο πού νά εχη άπόλυτη συγγένεια μέ τά ιωνικά του δράματα. Καί ψάχνει 
μέσα στό χαμένο ιωνικό του παράδεισο. Δέ χρειάζεται νά ψάξη γιά πολύ. Μόνο 
του παρουσιάζεται τό πιό κατάλληλο προσωπείο, προβάλλει άμέσως μέ τό πρώτο 
κάλεσμα τής αισθητικής συνείδησης τοΰ ποιητή, σά νά άντιλαμβάνεται καί τό ίδιο 
δτι πρόκειται νά χρησιμοποιηθή γιά μιά δραματική περίπτωση άπόλυτα άρμονική 
μ’ αύτό.

Αύτό τό προσωπείο είναι ό Τεύκρος. Ό Τεΰκρος είναι ό «ύποκριτής» πού 

146 147

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



διαλέγει δ ποιητής γιά νά έκφραση τό προσωπικό του δράμα:

«ή μοίρα μου πού κυματίζει
άνάμεσα στό στερνό σπαθί ένός Αϊαντα 
καί μιαν άλλη Σαλαμίνα
μ’ έφερε έδώ σ’ αύτό τό γυρογιάλι.»

3. Τά κοινά σημεία.

’Ασφαλώς ύπάρχουν διαφορές μεταξύ τους, κι αύτό είναι άναπόφευκτο, ή μυ
θολογική περίπτωση του Τεύκρου καί ή σύγχρονη περίπτωση του Σεφέρη. Αύτές 
δμως οί διαφορές παραμερίζονται μόνες τους, άκριβώς γιατί είναι άσήμαντες, 
καί προβάλλουν οί όμοιότητες πού είναι τόσο ούσιαστικές, ώστε πράγματι νά συν- 
ταυτίζωνται οί δυό ήρωες στή βαθύτερή ταυς Βπαρξη. ’Εκτός δμως άπ’ αύτό, συν
δέονται καί οί δυό πολύ στενά μέ τήν Κύπρο, σέ σημείο πού ό Τεΰκρος νά είναι τό 
μόνο πρόσωπο πού θά μπορούσε νά φέρη σέ έπαφή κι άλληλογνωριμία τόν πόιητή 
μέ τό νησί.

Πρώτα-πρώτα δ Ιωνικός χώρος ήταν έκείνος πού πλαισίωσε τό δξύτερο δράμα 
της ζωής τους, τήν κορυφαία στιγμή τής προσωπικής τους περιπέτειας. Μετά είναι 
τό ίδιο τό δράμα που άντιμετώπισαν μέσα στόν ιωνικό χώρο. "Ενα δράμα πού 
μπορεί στήν ούσία του νά παρουσιάζη διαφορές του ένός άπό του άλλου, στή μορ
φή του δμως καί στις έκδηλώσεις του παρουσιάζει τήν ίδια τραγική άντίθεση: 
Ένω δ Τευκρος άγωνίστηκε στήν πρώτη γραμμή στήν Τροία κι ένώ περίμενε μέ 
λαχτάρα τή στιγμή του θριάμβου πού πλησίαζε, ήρθε ξαφνικά τό άναπάντεχο τέλος 
του άδελφου του, του ΑΓίαντα, πού προκάλεσε μέσα του μιά τέτοια καταστροφή, ώστε, 
έκτός τών άλλων, του ήταν άδύνατη ή συμμετοχή στόν πανελλήνιο θρίαμβο.

'Η ίδια περιπέτεια ύπάρχει καί στήν περίπτωση του Σεφέρη, νοουμένου δτι 
δέν άποτελεί ένα τυχαίο άτομο, άλλά μιάν ύπεύθυνη έλληνική συνείδηση, σά συν
είδηση δλόκληρης τής Ελλάδας: ,Ενώ μέ τήν έπική έξόρμηση του 21 ή ‘Ελλάδα 
άγγιξε τά δρια του θριάμβου κι άγκάλιασε τή μεγάλη ’Ιδέα, ήρθε, άναπάντεχα 
πάλι, ή τραγωδία τής Μικρασιατικής καταστροφής, ή όποια έξουθένωσε άνεπανόρ- 
θώτα ένα φλογερό όνειρο πού πήγαινε νά γίνη πραγματικότητα καί, τό τραγικό
τερο, έγινε ή αίτια νά χαθούν ή νά ξεριζωθούν άπό τό φυσικό τους χώρο οί 
έλληνες άδελφοί τής ’ϋωνίας. Είναι καί οί δυό ξεριζωμένοι· δ Τεΰκρος άπό ένα 
θρίαμβο πού πραγματοποιήθηκε κι δ Σεφέρης άπό ένα θρίαμβο πού πραγματο
ποιήθηκε μέν κι αύτός, δέν είχε δμως τήν έσωτερική δύναμη νά σταθή.

"Ενα άλλο σημείο πού χαρακτηρίζει τούς δυό ήρωες είναι ένα έντονο συν
αίσθημα ένοχής πού άποκλείει καί στούς δυό κάθε δυνατότητα συμφιλιώσεως μέ 
τήν έλληνική πραγματικότητα πού άπέμεινε δστερα άπό τις δυό τραγωδίες, τήν 
τρωική καί τή ιμκρασιατική.

Γιά τόν Τεύκρο, έκτός άπό τήν ειδικότερη οικογενειακή ένοχή του γιά τήν 
εύθύνη του στήν αύτοκαταστροφή τού άδελφού του, ύπάρχει καί ή γενικότερη εύ- 
θύνη πού τόν άφορά όχι σάν ξεχωριστό άτομο, άλλά σάν πρωταρχικό μέλος μιας 
δμάδος, ή όποια δργάνωσε καί πέτυχε ένα πανελλήνιο θρίαμβο ήθικά άπαράδεκτο, 
σέ βάρος μιας πόλης, τής Τροίας, θεμελιωμένης πάνω σε πολύ γερές ήθικές βά
σεις. Αύτός δ πανελλήνιος θρίαμβος περιέκλειε φύσει καί θέσει ένα άνήθικο σπέρμα*  
οί άχαιοί, πέρα άπό τόν άμφισβητήσιμο στόχο τους, κι δταν άκόμα πραγματο
ποίησαν τό θρίαμβο, ξεπέρασαν κάθε μέτρο. Διέπραξαν τό μεταφυσικό έγκλημα 

τής "Υβρης κι ύπέστησαν τήν άμείλιχτη τιμηρία τής Νέμεσης. Γι’ αύτό οί πρωτα
γωνιστές τού θριάμβου δέν τόν χάρηκαν. Οί κυριωτεροι καταστράφηκαν (Άγαμέ- 
μνονας, Άχιλλέας, Αϊαντας) ή ταλαιπωρήθηκαν άφάνταστα ώσπου νά λυτρωθούν 
(Όδυσσέας, Μενέλαος, Τεΰκρος) κι άφησαν πίσω τους μιάν Ελλάδα στιγματισμέ
νη καί έξουθενωμένη άπό τήν ίδιά της τήν ένοχή.

Παρόμοια Ισχύουν καί γιά τό Σεφέρη: Ένώ οί "Ελληνες τοΰ 22 θά μπορούσαν 
νά διεκδικήσουν καί νά πετύχουν ένα μικρότερο, άλλά πιο σίγουρο καί ήθικά δι
καιωμένο θρίαμβο σχετικά μέ τή Μεγάλη ’Ιδέα, έν τούτοις ξεπέρασαν κάθε μέτρο. 
Έπεδίωξαν ένα θρίαμβο έξω άπό τις έλληνίκες δυνατότητες, πέρα άπό κάθε δι
καιοσύνη κι άνθρωπισμό, προκάλεσαν τή Μοίρα μέ τήν "Υβρη τους. ΓΓ αύτό 
παρουσιάστηκε πάλι ή Νέμεση πού μετέτρεψε τό θρίαμβο σέ τραγωδία, μέ άπο- 
τέλεσμα όχι μόνο νά χαθή γιά πάντα ό ιωνικός χώρος, έξωτερικός καί έσωτερικός, 
άλλά καί ή ύπόλοιπη Ελλάδα νά παραμείνη ήθικά στιγματισμένη κι έξουθενωμένη.

Αύτή είναι ή έλληνική ένοχή τους. ’Από κεί καί πέρα ή μοίρα τους είναι 
άποφασισμένη. "Αν θά γυρίσουν στήν έλληνική πραγματικότητα πού άπέμεινε, 
πρέπει νά λογοδοτήσουν γιά τήν "Υβρη τους καί νά τιμωρηθούν. ’Άν δχι, θά άπο- 
φύγουν μέν τή λογοδοσία, πού τή φοβούνται περισσότερο κι άπό τήν ίδια τήν τιμω
ρία, δμως θά ταξιδεύουν ξεριζωμένοι καί έξορισμένοι, συνεχώς αύτοτιμωρούμενοι, 
ώσπου νά φτάσουν μέσα άπό τήν τιμωρία, τή δράση καί τήν περιπέτεια στή λύτρωση.

ΔΖ. Η ΕΛΕΝΗ

1. Ό Τοξότης-

Ό Τεΰκρος—Σεφέρης
«ΤΗταν κι’ αύτός στόν πόλεμο τοξότης- 
τό ριζικό του, ένός άνθρόπου πού ξαστόχησε».

Κι ό μέν Τεΰκρος φεύγοντας άπό τήν Τροία καί μήν μπορώντας νά γυρίση στήν πα
τρίδα του, άναγκάστηκε νά έκτροχιαστή άπό τό φυσιολογικό δρόμο τής έλληνικής 
ζωής του καί νά άκολουθήση τό δρόμο πού τοΰ χάραξε ή μοίρα του. "Υστερα άπό 
μιά βασανιστική ’Οδύσσεια, έξωτερική κι έσωτερική, κι υστέρα άπό τή συγκλονι
στική κρίση τής Αίγύπτου έφτασε

«..ές γήν έναλίαν Κύπρον, οδ μ’ έθέσπισεν 
οίκειν ’Απόλλων, όνομα νησιωτικόν
Σαλαμίνα θέμενον τής έκεί χάριν πάτρας».

(Εύρ. «Ελένη»)

Ό Σεφέρης, τοξότης κι αύτός στόν πόλεμο, ξαστόχησε έξ ίσου τραγικά μέ 
τόν Τεΰκρο, άγωνιζόμενος στήν Τροία τοΰ 21 γιά τήν ιωνική του Ελένη. Υπήρξε 
δμως γι’ αύτόν καί μιάν άλλη Τροία γιά μιάν άλλη Ελένη*  ή Τροία τοΰ παγκοσμίου 
πολέμου κατά τήν όποια οί περισσότερες χώρες τοΰ κόσμου, μεταξύ τών όποιων 
ή Ελλάδα καί ή Κύπρος, δργάνωσαν μιά νέα έκστρατεία έναντίον τής σύγχρονης 
Τροίας-Γερμανίας, γιά νά πάρουν πίσω τήν Έλένη-Έλευθερία πού τήν άρπαξε ό 
νέος Πάρης-Χίτλερ. Πολιόρκησαν κι αύτοί τήν Τροία τους γιά πολλά χρόνια, κι 
άφοΰ νίκησαν, υστέρα πού χύθηκε τόσο αίμα, πήραν τήν Ελένη καί γύρισαν Ικανο
ποιημένοι στις πατρίδες του. 'Ικανοποιημένος πρέπει νά ήταν καί ό έλληνας το
ξότης, γιατί άγωνίστηκε γιά ένα ιδανικό καί πέτυχε στόν άγώνα του. Παρ’ δλη 
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δμως τήν Ικανοποίησή του, δέν ήταν δυνατόν νά λυτρωθή απόλυτα. Εξακολούθησε 
νά τόν βασανίζη ή' αποτυχία τής προηγουμένης Τροίας του 21 καί ή εύθύνη του 
γι’ αυτήν. Καί προκειμένου γιά τό Σεφέρη, σαν άτομο έλληνικό, ή Τροία πού 
μετράει περισσότερο είναι ή Τροία του 22, ή ολοκληρωτική αποτυχία τής όποιας 
δέν μπορεί νά ξεπεραστή, ούτε καν νά ίσοφαρισθή μέ τήν ολοκληρωτική, έκ πρώτης 
δψεως, έπιτυχία τής Τροίας του παγκοσμίου πολέμου.

2. "Ενα δράμα κι ένα 8αΰμα.
Γι’ αυτό συνεχίζει τήν ’Οδύσσειά του ώσπου φτάνει στήν Κύπρο, γιά νά συναν- 

τήση εδώ τή μεγάλη έκπληξη, τή κρίση, μιά κρίση διπλή και τραγικά άντίθετη 
στά δυό σημεία πού τή συνθέτουν.

Ή Κύπρος ύπήρξε γι’ αύτόν «ή άποκάλυψη ένός κόσμου... ένας τόπος δπου τό 
θαύμα λειτουργεί άκόμη» και συγχρόνως «ή έμπειρία ένός άνθρώπινου δράματος». 
’Από τή μιά τό θαύμα κι άπό τήν άλλη τό δράμα. Αύτοί είναι οί δυό πόλοι τής 
κυπριακής πραγματικότητας, δχι άσχετοι άναμεταξύ τους, άλλα στενά άλληλένδε- 
τοι, σά δυο χέρια στό ίδιο σώμα. Ό ένας τροφοδοτεί καί τροφοδοτείται άπό 
τόν άλλο. ’Άν παρουσιάζονται μέ τόση όξύτητα, είναι γιατί ό ένας ξεκινά άπό 
τό άκραιο σημείο στό όποιο σταματά ό άλλος. ’Άν δέν ύπήρχε τό δράμα, δέ θά 
ύπήρχε οδτε τό θαύμα κι άντιστρόφως.

Νά πρόκειται άραγε γιά τό χαμένο ιωνικό θαύμα πού άπό τό 22 κι έπειτα 
μέ τόσο πάθος τό άναζητουσε ό Σεφέρης; ’Ίσως. Αλλά και νά μήν είναι τό 
ίδιο, πρόκειται πάντως γιά ένα γνήσιο έλληνικό θαύμα, πού κι άν διαφέρη στήν 
ούσία του άπό τό Ιωνικό, παρουσιάζει δμως στή μορφή του τήν ίδια έλληνική γνη
σιότητα, τόν ίδιο τραγικό δυναμισμό, τήν ίδια διαύγεια στό πάθος. Πρόκειται 
γιά ένα θαύμα πού δέν μπορούσε νά τό βρή ό Σεφέρης στόν ύπόλοιπο έλληνισμό 
καί τό βρίσκει γεμάτος δέος και λύτρωση στήν Κύπρο.

*Η μοίρα δμως καί τοΰ κυπριακού θαύματος είναι άποφασισμένη καί καταδικα- 
στική. Τό θαύμα άπλώς «λειτουργεί άκόμη». Σά νά πρόκειται γιά κάτι ρο
μαντικό πού ό ύπόλοιπος έλληνισμός τό ξεπέρασε, άφοΰ προηγουμένως τό σκότωσε 
μέ τά ίδιά του τά χέρια, καί τώρα έχει γι’ αύτό μιά πικρή άνάμνηση, πού κι αύτήν 
άκόμα τή θεωρεί άνεπανόρθωτα ρομαντική καί θά ’θελε νά τήν ξεριζώση άπό μέσα 
του. Στήν Κύπρο δμως έξακολουθει νά λειτουργή. Μπορεί νά ξεπεραστή κάποτε 
κι έδώ. Γιά τό Σεφέρη δμως, άθεράπευτα ρομαντικό τού έλληνικού θαύματος, 
άπ’ όπουδήποτε κι άν πηγάζη, άποτελεΐ μιά σπάνια λύτρωση, έστω καί πικρή, άπό 
τήν έπίγνωση τής μελλοντικής νέκρωσης καί τού κυπριακού θαύματος.

Τό άλλο σκέλος τής κυπριακής πραγματικότητας είναι τό δράμα τής ύποδού- 
λώσης τής Κύπρου καί ή άθεράπευτη νοσταλγία της πρός τήν Ελλάδα. Αύτό τό 
δράμα είναι ή αιτία πού άνάγκασε τό θαύμα νά κρατηθή ζωντανό, γιατί μόνο ή 
ύπαρξη τού θαύματος θά μπορούσε νά λυτρώση τήν Κύπρο άπό τό δράμα της. 
Κι όταν θά γινόταν αύτό, τότε δέ θά είχε λόγο ύπάρξεως τό θαύμα καί θά έπαυε 
νά ύφίσταται. ’Άν ό Σεφέρης έφτανε σέ μιά Κύπρο έλεύθερη, δέ θά συναντούσε 
ούτε δράμα ούτε θαύμα.

3. Ή ξαγριεμένη σκλάβα.
’Ήδη άπό τή στιγμή πού ό τοξότης πού ξαστόχησε, ό Τεΰκρος-Σεφέρης, προσ

εγγίζει στις άκτές τοΰ νησιού, άρχίζει ή άποκάλυψη τοΰ δράματος καί τού θαύ
ματος. (Αύτονόητο πρέπει νά είναι τό δτι ή συνάντηση μέ τήν Ελένη γιά μέν 

τόν Τεύκρο γίνεται στήν Αίγυπτο σύμφωνα μέ τό μύθο, γιά τό Σεφέρη δμως πρέπει 
νά μετατοπισθή στήν Κύπρο) :

«Αηδόνι ποιητάρη,
σάν καί μιά τέτοια νύχτα στ’ άκροθαλάσσι τού Πρωτέα 
σ’ άκουσαν οί σκλάβες Σπαρτιάτισσες κι έσυραν τό θρήνο 
κι*  άνάμεσό τους — ποιός θά τό ’λεγε; — ή Ελένη!
Αύτή πού κυνηγούσαμε χρόνια στό Σκάμαντρο».

ΟΙ «σκλάβες Σπαρτιάτισσες», οί σκλαβωμένοι Κύπριοι δηλαδή, μέ τήν αιχμάλωτη 
Έλένη-Έλευθερία άνάμεσά τους, σέρνουν τό θρήνο στό άντίκρυσμα τού τοξότη 
πού γυρίζει άπό τήν Τροία δπου πολέμησε δήθεν γιά τήν Ελένη, ένώ αύτή βρι
σκόταν, χωρίς κανένας νά τό υποψιάζεται, στήν Αίγυπτο-Κύπρο.

Ή κατάπληξη τού τοξότη έρχεται σάν κεραυνός στήν καθησυχασμένη του 
συνείδηση γιά τήν έκτέλεση τού χρέους του στήν Τροία. Πώς είναι δυνατό ή Ελέ
νη νά βρίσκεται στήν Κύπρο, άφου γι’ αύτήν έγινε ό πόλεμος στή σύγχρονη Τροία, 
πού τήν άπελευθέρωσε άπό τά χέρια τού άπαγωγέα καί τήν άποκατέστησε στις 
διάφορες εύρωπαϊκές πατρίδες της; Μήπως ή Ελένη πού βρίσκει τώρα στήν 
Κύπρο είναι ένα άπατηλό είδωλο; Μά δχι:

«Είταν έκεΐ, στά χείλια τής έρήμου·»

Καί γιά νά βεβαιωθή περισσότερο πώς είναι ή πραγματική «τήν άγγιξε». Κι έ- 
κείνη, πού τόσα χρόνια περίμενε μέ λαχτάρα αύτή τή στιγμή γιά νά ύπερασπίση 
τήν τιμή καί τήν άγνότητά της άπό τήν άδικη κατηγορία πού τήν έξέθεσε στά 
μάτια όλου τού κόσμου, «τού μίλησε»:

«Δέν είν’ άλήθεια, δέν είν’ άλήθεια», φώναζε.
Δέν μπήκα στό γαλαζόπλωρο καράβι.
Ποτέ δέν πάτησα τήν άντρειωμένη Τροία».

Καί ύποστηρίζει μέ ένα εύγενικό καί συγκρατημένο πάθος πού δέν έπιδέχεται καμ- 
μιά άμφισβήτηση τήν άθωότητά της. Δέν ήταν αύτή ή Έλένη-Έλευθερία γιά 
τήν όποια έγινε ή παγκόσμια έκστρατεία, πολιορκία καί καταστροφή τής σύγχρο
νης Τροίας. Αφού αύτή, ή πραγματική, βρισκόταν φυλακισμένη στήν Κύπρο, 
πώς ήταν δυνατό νά βρισκόταν ταυτοχρόνως καί στήν Τροία; Καί είναι χωρίς 
άλλο ή πραγματική. Κι δ τοξότης τήν άναγνωρίζει καί τήν περιγράφει μέ όλες της 
τις σωματικές λεπτομέρειες, σά γιά νά πεισθή καί ό ίδιος πώς δέν κάνει λάθος:

«Μέ τό βαθύ στηθόδεσμο, τόν ήλιο στά μαλλιά, 
κΓ αύτό τό άνάστημα

Ισκιοι καί χαμόγελα παντού
στούς ώμους στούς μηρούς στά γόνατα*  
ζωντανό δέρμα, καί τά μάτια 
μέ τά μεγάλα βλέφαρα
είταν έκεΐ, στήν όχθη ένός Δέλτα».

Μέσα άπό αύτή τήν άπόλυτη βεβαίωση όρθώνεται άμέσως φοβερό κι άμεί- 
λιχτο τό ρώτημα:

«Καί στήν Τροία;»
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Ποιά ήταν ή Ελένη τήν όποια πολιορκούσαν τήν Τροία; Γιατί οπωσδήποτε υπήρχε 
κι έκεΐ κάποια Ελένη.

«Τίποτε στήν Τροία — ένα είδωλο...
Κι ό Πάρης μ’ έναν ίσκιο πλάγιαζε σά νά ήταν πλάσμα ατόφιο' 
κι έμεϊς σφαζόμασταν γιά τήν Ελένη δέκα χρόνια...
Τόσα κορμιά ριγμένα
στά σαγόνια τής θάλασσας στά σαγόνια τής γής’
τόσες ψυχές
δοσμένες στις μυλόπετρες, σάν τό σιτάρι.
Κι οί ποταμοί φουσκώναν μές στή λάσπη τό αίμα 
γιά ένα λινό κυμάτισμα γιά μιά νεφέλη 
μιας πεταλούδας τίναγμα τό πούπουλο ένός κύκνου 
γιά ένα πουκάμισο άδειανό, γιά μιάν Ελένη».

4. ’Έτσι τό 8έλαν ci δεοί.

Καί ποιός φταίει γι’ αυτή τήν παγκόσμια απάτη καί καταστροφή;

«’Έτσι τό θέλαν οί θεοί»

Μά άν οί θεοί τήν προκάλεσαν ή, έστω, άν τήν ανέχτηκαν, άγνωστο γιά ποιούς λό
γους, ένώ θά μπορούσαν νά τήν άποτρέψουν, τότε καί ό τοξότης θά έχη κάθε δι
καίωμα νά άμφισβητήση τήν ύπαρξή τους ή τήν ήθική τους έντιμότητα καί αξιο
πρέπεια καί νά διαλύση τή μέχρι τώρα άντράνταχτη θρησκευτική του πεποίθηση 
σ’ ένα πλήθος μεταφυσικές — άρα άχρηστες έπιφυλάξεις:

«’Αηδόνι αηδόνι άηδόνι,
τ’ είναι θεός; τί μή θεός; καί τί τ’ άνάμεσό τους;»

’Αλλά κι άν άκόμα σ’ αύτή τήν έπανάστηση τού τοξότη δοθή ρεαλιστικό νόημα, 
άν δηλαδή θεοί δέν είναι άλλοι παρά οί ισχυροί τής γής πού μέ τά «καμώματά» 
τους — νικητές καί ήττημένοι — δημιούργησαν τήν παγκόσμια Τροία γιά τό τί
ποτε ξεγελώντας έτσι ολόκληρο τον κόσμο, τήν Ελλάδα, τήν Κύπρο καί τόν 
τοξότη, αύτό μπορεί νά είναι — καί είναι — όρθό, δέν άναιρεί δμως άπόλυτα τό 
μεταφυσικό νόημα τής κρίσης τού τοξότη.

Είτε δμως είναι είτε δέν είναι ύπεύθυνοι οί θεοί —> κι άν είναι κανείς δέν μπορεί 
νά τούς ζητήση τό λόγο — οί ισχυροί τής γής είναι ύπεύθυνοι καί θά τιμωρηθούν 
άμείλιχτα άπό τούς θεούς..

“Υστερα άπό τό θρίαμβό τους στήν Τροία, οί ισχυροί τής γής θά πάρουν πίσω 
τήν Έλένη-Έλευθερία καί θά τήν οδηγήσουν στήν πατρίδα τους, θά τής άπαγο- 
ρεύσουν δμως νά μεταβή στις χώρες πού είναι ύπόδουλες σ’ αύτούς — μιά άπό τις 
όποιες είναι καί ή Κύπρος — γιά νά μή χάσουν τά όποιαδήποτε συμφέροντά τους, 
ξεχνώντας έτσι τις ύποσχέσεις πού έδιναν πριν άπό τήν εκστρατεία σ’ αύτές τις 
χώρες — καί στήν Κύπρο — πώς άν τις βοηθούσαν θά τις άπελευθέρωναν.

ΓΓ αύτό οί θεοί θά τιμωρήσουν τήν άπάτη τών ισχυρών, άρπάζοντας άπό τά 
χέρια τους τήν Ελένη καί βάζοντας στή θέση της, χωρίς κανένας νά τό άντι- 
ληφθή, τό είδωλο τής Ελένης. ’Έτσι οί νικητές θά νομίζουν δτι έχουν τήν Ελένη, 
στήν πραγματικότητα δμως θά έχουν «ψεύτρα έλευθεριά».

Τήν πραγματική Ελένη θά τήν πάρουν οί θεοί καί θά τήν κρύψουν στις ύπό- 

δούλες χώρες — καί στήν Κύπρο — καί θά τήν έχουν έκεί φυλαγμένη, ώσπου οί 
ισχυροί νά τήν άπελευθερώσουν, άπελευθερώνοντας αύτές τις χώρες. Τότε καί 
ή πραγματική Ελένη θά έπιστρέψη καί στις δικές τους χώρες, καί τό είδωλό της 
θά έξαφανιστή.

Έξ άλλου καί ή ίδια ή Έλένη-Έλευθερία, θεά κι αύτή καί μάλιστα ή πρώτη 
ένδιαφερόμενη, άφοΰ έν όνόματί της καί σέ βάρος της διαπράχτηκε τό μεγαλύ
τερο έγκλημα, ίσως άπό μόνη της νά θέλησε νά τιμωρήση τούς ισχυρούς υπο
κριτές μέ τόν πιό πάνω τρόπο.

“Ωσπου θά υπάρχη καί τό πιο μικρό νησί σκλαβωμένο, ή Ελένη θά πηγαίνη 
καί θά κρύβεται έκεΐ σέ πείσμα τής κακίας τών άνθρώπων καί θά ζή, μέ τή θέ
λησή της, σά μιά «ξαγριεμένη σκλάβα». “Ωσπου θά ύπάρχη καί ό τελευταίος 
άνθρωπος πάνω στή γή δούλος σ’ έναν άλλο, ή Ελένη θά κρύβεται μέσα του 
μ’ ένα «πικρό τρικύμισμα» οργής, καί θά κρατή τόν ύπόλοιπο κόσμο σέ μιά ψευ
δαίσθηση, ώσπου νά καταλάβη τό λάθος του καί νά τήν έλευθερώση. Τότε μόνο 
θά λυτρωθούν κι εκείνοι καθώς καί ή Ελένη άπό τήν όργή της.

Ε'. ΕΞΟΔΟΣ

*Η άποκάλυψη αύτή συνταράζει τόν τοξότη, πού ξάγρυπνα στις Πλάτρες μελε
τώντας τό μουσικό παράπονο τών άηδονιών. 'Η σεμνή έλληνική εύαισθησία του, 
τά άρχικό «ντροπαλό άηδόνι», γίνεται τό «δακρυσμένο πουλί» πού άνταποκρίνεται 
στό δακρυσμένο παράπονο τών κυπριακών άηδονιών' κι έκείνα έπανέρχονται στό 
προσκήνιο γιά τελευταία φορά κι άμέσως εξαφανίζονται άφήνοντας μόνο του τόν 
ποιητή μέσα στό σκοτεινό δωμάτιο καί μέσα στό πικρό του ποίημα. Δέ φεύγουν 
άπό άπογοήτευση ή άπό περιφρόνηση προς τόν ποιητή γιά τήν άδυναμία του νά 
τά λυτρώση· δυναμωμένα άπό τή γνώση πού κέρδισαν φεύγουν γιά νά κρυφτούν, νά 
άκονίσουν τά νύχια τους, νά έξασκήσουν τή φωνή καί τό φτερούγισμά τους...

Ό ταξότης έκφράζει τήν άπέραντη συμπάθειά του
«Στήν Κύπρο τή θαλασσοφίλητη
πού έταξαν γιά νά τού θυμίζει τήν πατρίδα»,

τή Σαλαμίνα γιά τον Τεύκρο, τή χαμένη ’Ιωνία γιά τό Σεφέρη. Ό Τεύκρος δμως 
βρήκε τή λύτρωση ιδρύοντας τήν άλλη Σαλαμίνα στήν Κύπρο, καί βοήθησε καί 
τήν Κύπρο στήν έλληνική της λύτρωση. Γιά τό Σεφέρη δμως ύπάρχουν οί δυνα
τότητες γιά μιά παρόμοια άλληλοεξαρτώμενη λύτρωση — αύτού καί τού νησιού — 
άπό τό δράμα πού άντιμετωπίζουν; Ό ίδιος ό ποιητής άμφιβάλλει. Κι αύτή 
ή άμφιβολία δηψιουργεί μέσα του μιά βίαιη καί όδυνηρή διάσπαση. ’Αποχωρίζε
ται όριστικά άπό τόν Τεύκρο μέ τόν όποιον τόσο συμβάδισαν μέσα στό ποίημα, 
γιατί άπό τό σημείο αύτό χωρίζουν οί δρόμοι τους.

Κι άπό τό σημείο αύτό ώς τό τέλος τού ποιήματος, μόνος ό Σεφέρης, άπογυ- 
μνωμένος άπό τ’ άηδόνια κι άπό τόν Τεύκρο, θά προχωρήση γιά νά έξέλθη άπό 
τό’ ποίημα, βαρύθυμος κι άπαισιόδοξος ή τούλάχιστον γεμάτος έπιφυλάξεις γιά τήν 
άνθρώπινη, ίσως καί γιά τή θεϊκή, άξιοπρέπεια κι έντιμότητα.

Γιά τόν έαυτό του περίπτωση λύτρωσης δέν ύπάρχει καί τό ξέρει. Γιά τή 
λύτρωση δμως τού νησιού δέν άπογοητεύεται έντελώς. ‘Απλώς τήν έκδιώκει σά 
δυνατότητα στόν ίδιο καί τή μετατοπίζει σ’ ένα άκαθόριστο μέλλον, δταν θά πραγ- 
ματοποιηθή άπό άλλα πρόσωπα. Γιά νά γίνη δμως αύτό, πρέπει οί άνθρωποι νά 
παραδειγματιστούν άπό τήν Τροία, τήν άρχαία καί τή σύγχρονη. Νά μήν κάνουν 
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το λάθος νά τή θεωρήσουν σάν ενα άπλό παραμύθι. Νά πιστέψουν στήν πικρή άλή- 
θεια της καί νά μήν ξαναπιάσουν τόν «παλιό δόλο τών θεών».

Είναι όμως δυνατή μιά τέτοια έλπίδα; Μπορούμε νά αίσιοδοξοΰμε γιά τό μέλλον
«πώς κάποιος άλλος Τεΰκρος, υστέρα άπό χρόνια 
ή κάποιος Α’ίαντας ή Πρίαμος ή Εκάβη 
ή κάποις άγνωστος, ανώνυμος, πού ώστόσο 
είδε ενα Σκάμαντρο νά ξεχειλάει άπό κουφάρια...»

δταν θά φτάση στήν Κύπρο ή οπουδήποτε άλλου, θά συναντήση τήν Έλένη-Έλευ- 
θερία όχι σάν μιά ξαγριεμένη σκλάβα, άλλά έλεύθερη; ’Ή μήπως είναι μέσα 
στή μοίρα τών ανθρώπων νά συμβαίνη πάντοτε

«τόσος πόνος τόση ζωή 
νά πηγαίνουν στήν άβυσσο 
γιά ένα πουκάμισα άδειανό γιά μιάν Ελένη;»

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΤ

ΛΙΓΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΒΕΝΝΑ

Τρία καραβάκια στό λιμάνι τής Ραβέννας, 
τά δυο έχουν δέσει τα πανιά καί τό ένα δέν τά δένει 
καί τό ένα πάει ν’ αρμενίσει σέ γιαλιούς 
μέ ψηφίδες πιό χρυσές 
καί τόνα -θέλει νάβρει ένα λιμάνι πιό γαλήνιο.
Αγγελοι είναι στά ξάρτια του κι’ άγγελοι στά κουπιά του 

κι’ είναι καραβοκύρης γέρος μέ τά γένια ποταμό λευκό 
καί τιμονιέρη έχει τόν πρωτογυιό 
μέ τό χαμόγελο ήμερο, πλατύ σά θάλασσα πρωϊνή. 
Γυρνώ σέ τούτες τές μικρές πόλεις 
γιατί μ’ αυτές ζούνε οί μεγάλες 
δπως οί πιό πολλοί μεγάλοι γίνανε 
άπ’ τούς μικρούς ανώνυμους ανθρώπους πού χτίσανε μαζί τους 
πού πέθαναν στήν προσταγή τους.
Σιμά σ’ εκβολές μέ πράσινα νερά 
γυρεύω τήν ώρα πού φτάσανε, ρίχνοντας πέτρα πίσω τους, 
οί πικραμένοι κι’ οί νικημένοι τής γής μας, 
κουβαλώντας στον ώμο τούς εφέστιους γιά μιά δεύτερη πατρίδα, 
Μέ βρήκε τό γλυκοχάραμα έξω άπό κοιμητήρια, 
δταν πηγαίνουν πιά οί νεκροί νά κοιμηθούν 
κι’ οί λουλουδάδες φτάνουν μέ τά χιλιόχρωμα φορτία τους. 
Προσκυνώ σέ ναούς κτισμένους μέ πλιθάρια 
πού ζυμώσανε μέ τά πόδια τους οί πρώτοι πιστοί 

πού τά καμίνιασαν μέ τούς άναμένους κορμούς τού μαρτυρίου τους 
κόκκινα σάν καρδιές πού δέ ξέρεις τί ομορφάδες κρύβουν, 
άν δέν σοΰ δώσουν τό κλειδί μέσα νά μπεις.
Τήν ίδια τήν πηγή άν δέν βρεις, θά βρεις τά παραβρύσια. 
’Ανάβω τούτο τό φτωχικό κερί μου 
στή μνήμη τών άγιων μέ τό λευκό κυμάτισμά τών ίματίων. 
( Πόσοι σημερινοί θ’ άσπροφορούσαν 
μπροστά στό θρόνο τού Κυρίου μέ τήν εξαίσια καστανή στολή, 
σέ μαξιλάρι άπό φωτιά πλάι σέ συντροφιά τετράγγελη) ;
Πατάνε στό χορτάρι καί στ’ άνθη τού Παραδείσου 
σέ μιά τόσο καινούργια γή σά νάβαλε πριν μιά στιγμή 
τό τελευταίο πετράδι δ πρωτομάστορας 
καί πάει νά πιει γιά νά γιορτάσει τό ιερό του θρίαμβο. 
’Ανάβω ένα κερί γιά τές Παρθένες πού μαρτυρήσαν 
πού καθεμιά τό στέφανό της δίνει στήν βρεφοκρατούσα 
κι’ οί μάγοι πάνε εμπρός μά τό δικό τους τό στεφάνι 
άπό τή σμύρνα πιό πολύ ευωδιάζει καί άπό τήν αλόη τους, 
άπό τό άστέρι τους πιό λαμπερό βλέπω το πρόσωπό τους. 
Στά πόδια τους περισσεύουν τά κρίνα.
’Ανάβω μιά λαμπάδα άπό κερί Σταυροβουνιώτικου μελισσώνα 
γιά τούς ’Απόστολους ψηλά πού μόλις τούς βλέπεις 
πλάι στά παράθυρα πού άνοίξανε νά μπει τό φώς του κόσμου. 
Νάμουνα εδώ μιάν άνοιξη νά δώ πού κατεβαίνουνε οι αμνοί 
άπό τά χέρια τού ’Άβελ νά βοσκήσουν στά λιβάδια τής Ραβέννας 
πού κάθονται στον ώμο σου 
τά περιστέρια τής Γκάλα Πλατσίντια
κι’ δ Ντάντε βγαίνει άπ’ τό κιβούρι του καί τραγουδά τή ζωή. 
Όλημερίς νά περπατώ άνάμεσα σέ γυρτά καμπαναριά, 
πιομένα άπ’ τό κρασί τής ομορφιάς, 
σέ δρόμους στενούς πού άπλώνεις τά χέρια 
κι’ άγγίζεις τ’ άρχοντικά, 
άπλώνεις τά χέρια καί χαιρετάς τό κόσμο τό συμαζεμένο, 
τόν μικρόκοσμο μέ τήν ενόραση τού άπειρου.
'Απλώνεις τά χέρια ν’ άγκαλιάσεις 
τούς εργάτες πού τραγουδούνε άκόμα σά δουλεύουν, 
νά εύτυχίσεις τά βρέφη πού άκόμα θηλάζουν άνθρώπινο γάλα. 
'Απλώνεις τά χέρια καί τά νιώθεις φτερά 
καί θέλεις νά γίνεις ’Άγγελος όχι άστροναύτης.

Ραβέννα 24.8.1970 ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ
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Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

ΑΛΕΞΙΟΣ Α' ΚΓ ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΙ
(ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΠΡΑΞΕΙΣ)

ΠΡΟΣΩΠΑ:

Βαρώνος Α'
» Β'

’Αλέξιος Α' Αύτοκράτορας Βυζαντίου ’Άλλη γυναίκα
Πέτρος ’Ερημίτης Γρηά
'Ιππότης Βαλτέρος Θεόδοτος )
Φρούραρχος Δυρραχίου ,Τ , . άρχοντες

Ισαακιος )
’Απεσταλμένος τού Πάπα "Ενας πρόσφυγας
Ειρήνη Δούκα αύτοκράτειρα Στρατιώτης - Κόσμος
Καλόγερος Καλ λίνικος ’Ιωάννης Κομνηνός
’Άννα κόρη τού ’Αλέξιου Θεοδότη Ζωστή (μεγάλης ήλικίας)
Μαντατοφόρος Α' Θεοφανώ κόρη τής Ειρήνης Δούκα

» Β' Δύο κατάσκοποι
» Γ' Κάπελας
» Δ' Σταυροφόρος Α'

Εκατόνταρχος » Β'
Γυναίκα Γοδοφρίδος
Γέρος Ραϋμόνδος
’Άλλος Γέρος Ροβέρτος
Μιά γυναίκα Ούγος

Βοημούδος
Βαρώνοι (βωβά πρόσωπα) Πατρίκιος Α'
Δέκαρχος » Β'
Μιά τρελλή κοπελλίτσα » Γ'

Εικόνα πρώτη

Κάπου στον 'Ιππόδρομο. Σωρός πρόσφυγες δεξιά κι’ αριστερά. Στή 
μιά γωνιά μιά ομάδα από μιά γυναίκα και δυό-τρεϊς γέρους. Σε μιά άλλη
γωνιά στό κέντρο δνιό

Γυναίκα :

γυναίκες μέ παιδάκια. Δεξιά-άριστερά άλλες ομάδες.

Τής ξενητιάς οι δρόμοι μαύροι 
κι’ ας είναι μέ χρυσάφι ή Βασιλεύουσα 
δεξιά-ζερβά χτισμένη.
Ή πατρική μας γή μας περισσεύει. 
Γιατί, λοιπόν, στά ξένα νά δαπανηθώ; 
Γοργόποδα άλογα άνασταίνουν 
τό ειρηνικό τοπίο στό τρέξιμό τους. 
Στάχυα ψηλά στό μπόι τ’ ανθρώπου 
προσδίνουν βιβλικότητα στόν τόπο. 
Οί καπνοδόχες πάντοτε καπνίζουν 
γιατί τό σπίτι ζεΐ και βασιλεύει.

"Ενας γέρος : Είχα κοπάδια. Χάθηκαν τ’ αρνιά.
Σπίτια σειρά. Τά γκρέμνισαν περνώντας.
Είχα τ’ αγόρια λεβεντιά. Μού τάφαγε ή θηλιά 
στους κλώνους κρεμασμένα.
Είχα κορίτσια. Ποιός τό ξέρει 
τί βάρβαρο κρεβάτι τά κρατά. 
Είχα τό βιός μου. Τίποτα δέν έχω.

’Άλλος γέρος: Ό πόλεμος τά πάντα ισοπεδώνει.
Τό βιός μοιράζεται. Τά σπίτια πέφτουν.
Πατά ή κακία την αρετή.
Δέν ξεχωρίζει ό πόλεμος γιά Ιδέα 
από τόν πόλεμο γιά πλουτισμό.
Πόλεμος είναι, ξίφος και κοντάρι 
κι’ δ,τι προφτάσεις νά μαζέψεις άπ’ τά γύρω.

"Ολοι : Τής ξενητιάς οί δρόμοι μαύροι. 
(Στην γωνιά τού κέντρου).

Μιά γυναίκα : Πάρε τό μπόγο σου πιό πέρα.
Μιά σπιθαμή γωνιά θά μοιραστούμε;

"Αλλη γυναίκα: Καλέ, νά κρύψω τό παιδί π’ άγκομαχα 
μές τόν πολύ τόν πυρετό.

Μιά γυναίκα : Ν’ αρπάξει τό δικό μου τήν αρρώστια; 
Γιά στρίβε παραπέρα μήν ξυνίσω 
τήν έκφρασή μου κι’ αγριέψω.
Πολύ μού κόλλησες. 'Ορίστε μας...!

’Άλλη γυναίκα: (αγριεμένα)
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Μιά γυναίκα : 
’Άλλη γυναίκα: 
Μιά γυναίκα :

Γέρος :

’Άλλος γέρος:

Μ ι à γ ρ η ά . :

Μιά γυναίκα : 
’Άλλη γυναίκα: 
Θ ε ό δ ο τ ο ς :

Ί σ α ά κ ι ο ς

Θεόδοτος

Χωρεΐ κι’ εμένα. Δέν εΐν’ ώρες γιά άπλα. 
Άλλοιώτικα μ’ αυτά τα νύχια 
θά πολεμήσω για ένα πόδι τόπο.
Δοκίμασε αν τολμάς, 
(δρμά) Χαμένη...
Τομάρι 
(τσακώνονται) 
Σταθήτε, ευλογημένες. 
Μας έφαγεν ή δυστυχία κι’ εμείς 
τά μάτια μας θά βγάλουμε;
Δόστε ένα βούρδουλα νά βάλω τάξη.
Σέ τέτοιες ώρες μοναχά 
τό ξύλο πρέπει πια γιά νόμος. 
Καλέ μου, τά παιδιά. Μωροί 
τρελλόκοτες, τσαλαπατήσετε 
τό παιδολόϊ, δικό και ξένο. 
Πούναι τό παιδί; Χρυσό μου. 
Αγόρι μου, χρυσό. Άγοράκι μου. 
(Μπαίνει μέ τόν Ίσαάκιο και δυό στρατιώτες) 
Τί φασαρία φριχτή τή μέρα αυτή;
Μήτε στις ώρες τ’ αγωνίσματος 
δέν είχε δ τόπος τέτοια μπόρα. 
Καβγάδες; Δέ θά σεβαστήτε έσεϊς 
τό τί ή φιλοξενία σας δίνει; 
Δέ φτάσετε στον τόπο τούτο 
κι’ δλα τά θεμέλιά του πάτε 
άράδα-άράδα να σαλέψετε. 
Θαρρώ πώς πρέπει νάχουμε φρουρές 
τήν τάξη νά κρατάνε.
Φοβούμαι μήπως ταραχή ξεσπάσει 
βάζοντας πρόχωμα τήν προσφυγιά. 
ΟΙ συνωμότες γύρω μας κουνιούνται. 
Τάχα μπορεί μιαν ώρα νά ήσυχάση 
άπ’ τις κρυφές λαχτάρες τούτη ή πόλη; 
Ποιος αποκλείει ανάμεσα σέ τούτα 
τ’ ανόμοια πλήθη πώς δέ ζούνε 
κατάσκοποι τών δυτικών εχθρών μας; 
Τούς Νορμανδούς δ Ερρίκος χτύπησε 
μά τούτο δέ σημαίνει πώς δ κίνδυνος 
για πάντοτε έχει λείψει.
Είναι κι’ οι Βλάχοι. Είναι κι’ οι Σκύθες.
Είναι σωρό φυλές πού κατεβαίνουν 
ζητώντας χώρο, θάλασσα και πλούτος. 
Σωστό τό βρίσκω νάχουμε φρουρές.
Θά βάλουν τάξη. Και θά ξαγρυπνάνε 
γιά ύποπτες δράσεις και κινήσεις.
Δέκαρχε, βάλε ανθρώπους σου έδώ πέρα.

Κάθε πρωί θά θέλω αναφορά. 
Σεβάσμιε γέροντά μου, μίλησε. 
Πώς έφτασες στα μέρη μας διωγμένος; 
’Ακόυσα βέβαια Ιστορίες φριχτές. 
Μά άλλο νά τις άκούς άπό παθόντα 
κι’ όχι άπό στόμα δεύτερο και τρίτο.

"Ενας γέρος : Απελπισία και στέρηση, 
ξεσπιτωμός και κακουχία, 
κείνο τ’ άβέβαιο ταύριο στά ξένα 
τό λογικό ταράζουν και τά νεύρα 
τεντώνουν σάμπως νάθελαν νά σπάσουν. 
Τότε δέν έχει φρόνηση. 
Τότε δέν έχει υπομονή. 
Μήτε φιλία κι’ άγάπη.
Τήν ευκολία ποιος σκέφτεται νά δώσει; 
Ποιος συμπονάει τόν άλλο άφού ’ναι 
στήν ίδια θέση οι πάντες;
’Έχεις καιρό νά σκέφτεσαι πιό πέρα 
άπώνα ξεροκόμματο ψωμί 
και μιά γωνιά νά γύρεις νά πλαγιάσεις; 
Αυτά ’ναι, άρχόντοι μου, συμβάντα, 
και πρόξενοι μαζί, άφορμές κι’ αιτίες.

Μιά τρελλή
κοπελλίτσα : Σπάγγο δένω τά μαλλιά 

στήν στρογγυλή μου θηλιά. 
Δαχτυλίδι και κεφάλι 
κοίτα μέσα της προβάλλει. 
Τραλαλά - τραλαλά 
Στό ψηλό κρεμάν κλωνί 
τό κορμί του σάν πανί. 
Φύσα, ωραίο μου άγεράκι, 
κούνα τ’ άπνοο του κορμάκι. 
Τ ραλαλά-τραλαλά.

Γυναίκα : Άρχόντοι, μήν παρεξηγήτε 
τ’ δλάδειανό της λογικό. 
Τήν χτύπησε τό ξαφνικό.

"Ε ν α ς γ έ ρ ο ς : Οί Σταυροφόροι κρέμασαν μπροστά 
στ’ άπελπισμένα μάτια της τόν άντρα 
πού μόλις χτές παντρεύτηκε.
Καλέσαν δλο τό χωριό νά δούνε 
τό πάθημα τ’ άντάρτη. 
’Αντάρτης ήταν δποιος 
ένάντιος στις χυδαίες ορέξεις των στεκόταν. 

Ί σ α ά κ ι ο ς : Τούτο πολύ μ’ άνησυχεί, 
φίλε μου Θεόδοτε. Τό πάθος τού Χριστού 
δέν τούς θερμαίνει τήν ψυχή.
Τής τύχης τό κυνήγι, ή περιπέτεια τούς ωθεί,
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τό ξόδεμα παθών συγκρατημένων.
Θαρρώ θά πρέπει δ Βασιλιάς 
τό καθετί νά ξέρει μήπως θάναι αργά 
για σκέψεις δραστικότερες τήν τελευταία στιγμή. 
Διπλωματία, διπλωματία βλέπω μόνο.
Μ’ αυτή άν μπορούμε θά γλυτώσουμε, 
άπ’ τόν καινούριο τούτο εχθρό, 
μ’ όσο μπορεί λιγότερες φθορές. 
(Ακούεται φασαρία) 
Καινούριες μάχητες θαρρώ.
Οί Σταυροφόροι, οί Σταυροφόροι.

Οί Σταυροφόροι, οί Σταυροφόροι.
Βοήθεια. Κύριε, ϊλεως, ϊλεως.
Μνήσθητι, Κύριε, μνήσθητί μου.
Παιδάκι μου.
Τόν μπόγο μου και δρόμο.
Δέν έχει οδό γιά μας.
Τά πόδια μας τσακίστηκαν.
Παντού ή πορεία ή ίδια.
Παντού ξοπίσω μας δ εχθρός. 
Θά μείνεις, γέρο, εδώ περίγελο 
στό δυτικό μπουλούκι;
Ζάρωσα κι’ δμως δέν τ’ άντέχω 
νά πατηθώ άπ’ τού Σατανά τ’ άδέρφια 
Θά φύγω. Μείνε έσύ λιπόψυχος...
Πού πάτε, άνθρώποι μου καλοί;
"Αν δέ μπορεί νά προστατέψει ή Βασιλεύουσα 
τήν προσφυγιά ποιάν τάχα καρτεράτε προστασία κι’ 

από πού;
Άπό τόν Τούρκο άντίκρυ πούφτασε 
ώς κάτω στ’ άκρογιάλι;
Βοήθεια, Κύριε, ϊλιεως ϊλεως.
Μνήσθητι, Κύριε, μνήσθητί μου.
Σπάγγο δένω τά μαλλιά 
στήν στρογγύλη μου θηλιά... 
Σώπασε, κόρη, σώπασε 
και φτάνει δ Σταυροφόρος. 
(’Έξω διαρκώς φωνές).

Αδέρφια, δ Σταυροφόρος φτάνει 
Άλλοίμονό μας.
'Ίλεως, ϊλεως.

Περνούν τή Θράκη καίοντας τά χωριά.
Τίποτε πιά δέ σέβονται.
Αιρετική τή χώρα τούτη, λένε, 
γι’ αυτό συθέμελα θά πρέπει νά τήν σκάψουν.

Θεόδοτος

Ί σ α ά κ ι ο ς : 
Φωνές (άπ’ έξω) : 
Φωνές

(από τή σκηνή) : 
Μια γυναίκα : 
'Όλοι :
Μιά γυναίκα : 
’Άλλη γυναίκα: 
Γέρος :

'Όλοι 
Θεόδοτος 
Ί σ α ά κ ι ο ς

Κάποιος 
πρόσφυγας :

'Όλοι :
Μιά γυναίκα :

Μιά φωνή : 
'Όλοι :
Μ ι ά φ ω ν ή : 
'Όλοι :
Μιά γυναίκα : 
Κάποιος

πρόσφυγας :
'Όλοι :

Γ ρ η ά

Ί σ α ά κ ι ο ς

Γλύφουν τά χείλη τους σά νοιώθουν 
πώς σίμωσαν στή Βασιλεύουσα.
Σπαθιά άκονάνε, άσκούν τά χέρια, 
μυρίζονται τ’ άγέρι σά λαγωνικά. 
Πεινάν, πεινάν, διψάν, διψάν.
Πεινάν, πεινάν, διψάν, διψάν.
Στείλε στον Αύγουστο μαντάτο.
Άπ’ ώρα τώκανα. Θαρρώ 
θά ξέρουν πιο πολλά εκεί' πέρα. 
'Όμως καλό νά ξέρουν και τή γνώμη 
τής προσφυγιάς, αυτής εδώ.

’Έχω τή γνώμη νά μαζέψουμε 
τόν πρόσφυγα εαυτό μας 
καί ν’ άρχινίσει πάλι ή περιπλάνηση. 
’Έχει τόν κόπο της μά πάντα ελπίζεις. 
Έδώ ’ναι σίγουρη θανή.
Νά φύγουμε, νά φύγουμε, μακρυά.
Μνήσθητι, Κύριε, μνήσθητί μου.
(Κινούνται νά φύγουν. Σπρώχνονται. ’Έξω φωνές), 
(άπ’ έξω) Τό σιτηρέσιον έτοιμο.
Τί;
(άπ’ έξω) Μοσχάτη φασολάδα.
Μοσχάτη φασολάδα.
Πεινάμε. Δόστε μας φαί.

Κι’ δ Σταυροφόρος;
Τώρα θέλουμε φαί.

Εικόνα δεύτερη

Μιά γυναίκα : 
'Όλοι :
Τ ρ ε λ λ ή :

Γ ρ η ά :

Κάποιος
πρόσφυγας :

'Όλοι ;
’Άλλος :
Κάποιος 

πρόσφυγας :

Αίθουσα θρόνου. Αλέξιος Α', Θεόδοτος, Ίσαάκιος, ’Άρχοντες, Καλόγερος.

Θεόδοτος : Γέμισε δ 'Ιππόδρομος πολύμορφο 
κοπάδι πρόσφυγες άπό παντού. 
Στρωθήκαν οί κερκίδες μέ κουρέλια 
κι’ άπάνω τους κεφάλια παιδικά 
δπως τά σύκα στά πλατιά συκόφυλλα. 
Κι’ αρχίσανε οί καβγάδες οί ξενόγλωσσοι, 
ξένων γειτόνων άλλοεθνών.
Έδώ τραβομαλλιούνται δυο γυναίκες 
κι’ είναι θαρρείς μιά μάχη κοκοριών 
τούφες πετάνε τά μαλλιά καί στάζει δ ίδρωτας 
καί βάφει τό τοπίο τό αίμα κι’ οί ματιές 
πιο κόκκινες σπαθίζουν τόν άγέρα 
σάν πυρωμένα σίδερα στό σιδεράδικο 
πού νά τά πλάσει ξίφη δ κομοδρόμος
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παιδεύεται μ’ άνασεμιά βαρειά.
"Αλλη πιό πέρα μάχη γιά ένα 
κουρέλι πώχουν κλέψει.
"Αλλος ζητά τό τρύπιο του σαντάλι 
καί φτύνει βλαστημώντας τόν πλαϊνό του. 
Γέμισε δ 'Ιππόδρομος πολύμορφη, 
πολύγλωσση άπ’ τά Μπαλκάνια δυσοσμία.

’Ισαάκιος : ΟΙ πάνσεπτοι πλημμύρισαν ναοί. 
Γονατιστοί Βουλγάροι, Κροάτες, Ίλλυροι 
ζητάνε τήν βοήθεια τ’ Ουρανού. 
Βλέπω μεγάλη δυστυχία δταν δ νούς 
τ’ άνθρώπου δ σκληροτράχηλος ζητά 
μέ πληγωμένο γόνατο βοήθεια 
άπ’ τ’ Ουρανού τό μάτι τ’ άκατάδεχτο. 
Είναι κι’ δ κίνδυνος νά μή ξεσπάσει 
μέ τέτοια συρροή θανατικό.
Λένε οί γιατροί τοΰ Παλατιού 
πώς πάντα σέ παρόμοιες περιπτώσεις 
πού πλήθη μαζευτήκαν σ’ ένα τόπο, 
είτε γιά πανηγύρεις είτε άπό διωγμούς 
εϊτε πολιορκίας άνάγκη τό ζητούσε, 
θανατικά ξεσπούσαν εύκολα και σάρωναν 
τόν πληθυσμό χωρίς διάκριση.

• Τούτο φοβούμαι πιό πολύ.
Είναι κι’ δ κίνδυνος τής στάσης σοβαρός. 
Γιατί κι’ οί νόμοι κι’ ή επαγρύπνηση 
σέ τέτοιους δύσκολους καιρούς παραμελοΰνται.

Θεόδοτος : Μά τό Παλάτι άπ’ έξω γέμισε.
Μάταια οι φρουρές πασκίζουν ν’ άπαλλάξουν 
τόν άγιο χώρο άπ’ τήν πολυκοσμία 
μέ τις ποικίλες γλώσσες και στολές.
Ή άπελπισία σκληραίνει τήν καρδιά 
και μέ μιά άντρεία πρωτόφαντη τό στήθος 
γεμίζει πού μπορεί ν’ άνατινάξει 
τούς τόπους σάν τή δύναμη ήφαιστείου.
Γι’ αυτό οΐ φρουρές μέ φρόνηση έχουν δράσει 
έστω κι’ αν φάνηκαν σέ μερικούς 
πώς δείχνουν στάση μαλακή.
Οΐ τέτοιες περιστάσεις θέλουν φρόνηση 
και μέτρα μαλακά, υπολογισμένα.

’Αλέξιος Α' : Πριν μιά βδομάδα άπόστειλα
γραφή στο φρούραρχό μας στό Δυρράχιο 
νά φτάσει γρήγορα στήν Πόλη, 
άφού μαζέψει καθαρές κι’ εξελεγμένες 
ειδήσεις γιά τούς νέους στρατούς.
Οΐ Σταυροφόροι, λένε, μέ τήν ευλογία 
τής "Αγιας "Εδρας σάν τό χείμαρρο τραβούνε,

Άγγελιαφόρο

’Αλέξιος Α'

Καλόγηρος

Στρατιώτης 
Φρούραρχος 
’Αλέξιος Α'

χοχλάζοντας, 
νά λευτερώσουν τ’ "Αγια Χώματα. 
Ή πρόθεσή τους σεβαστή και αξιέπαινη. 
Μά τάχα πάντα ή πρόθεση έχει 
τήν αρετή και δίκαια δρά χωρίς 
τών άλλων νά πατάει τά δίκαια;
Φοβούμαι μήπως πρόσχημα είναι τούτο 
για καταχτήσεις κι’ έπεχτάσεις.

ς: (μπαίνοντας)
Στήν Βασιλεύουσα ζυγώνουνε τά στίφη 
φανατισμένων όχλων πού ώς περνάνε 
σάν τήν ακρίδα κατατρώγουνε τόν τόπο, 
ρημάδια αφήνοντας, σκορπώντας τούς λαούς, 
κι’ δταν κορέσει ή δίψα τους κι’ ή πείνα 
και τής κλεψιάς τό πάθος 
κι’ δταν αγάπη άπολάψει τό κορμί τους, 
πέφτουνε στο χώμα και ανυμνούν 
τή δόξα τού Θεού κι’ οραματίζονται 
πολέμους πέρα στ’ "Αγια Χώματα 
και λαχταρούν τήν ώρα πού θά φτάσουν 
νά ξεπληρώσουνε τό χρέος πρός τό Θεό.

: Σφίγγουν τά πράγματα. Και παίρνει 
σάρκα και σχήμα ή υποψία μου. 
Οΐ άσύνταχτοι δχλοι ρέπουνε 
— κι’ ας έχουνε οδηγό τήν αρετή — 
στά πλιάτσικα και στα οργιά.
Είναι στρατός κι’ ας έχει τό Σταυρό 
σημάδι κι’ οδηγό του.

: Μά τότε τ’ "Αγια Γράμματα άπ’ τή Ρώμη 
παιγνίδι πλέκουν παπικό.
Και πρέπει νάναι. Πώς τολμούν 
έτσι χωρίς τή χριστιανική άρετή 
νά μάς ζητούν νά διώξουμε τούς πρόσφυγες 
μέ τιμωρίες βαρείες γιά λόγο τάχα 
πώς άντιστάθηκαν στο θέλημα τού Κύριου; 
Τάχα ό Χριστός γιατί στούς δυτικούς 
τό μήνυμά του άπόστειλε κι’ εμείς εδώ 
τ’ ’Ορθόδοξό του Πλήρωμα είδηση 
άπό λαϊκούς ή κληρικούς δέν είχαμε; 
Μυρίζομαι παγίδες και τεχνάσματα 
ή πιο σωστά εκμετάλλευση τής κίνησης 
άπό τήν "Εδρα και τούς Ηγεμόνες.

: Ό Φρούραρχος άπ’ τό Δυρράχιο.
: (μπαίνοντας) Εις έτη πολλά, ’Αλέξιε.
: Τήν έκθεσή σου καρτερώ γιά νάχουμε 

μια καθαρήν ιδέα γι’ αυτή τήν κίνηση. 
’Εξάλλου τά μαντάτα άνησυχούν.
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Λένε πώς κόντεψαν στήν Βασιλεύουσα 
οί Σταυροφόροι.

Φρούραρχος : Πήρα λεπτομερείς εκθέσεις 
άπό σταλμένους μου παντού. 
Ό Πέτρος ’Ερημίτης, άνθρωπος 
ενάρετος καθ’ δλα, καθαρός, 
δργανο τού ίδιου τού Χριστού, 
μιά νύχτα στ’ όνειρό του άντίκρυσε 
τή φωτεινή μορφή τού Θεάνθρωπου 
νά κατεβαίνει άπ’ τ’ Ουρανού τά μέρη 
σέ μιά νεφέλη φωτεινή.
’Απάνω άπ’ τό κεφάλι του σταμάτησε, 
τόν κοίταξε μέ βλέμμα καυτερό 
καί φώναξε προσταχτικά:
«Πέτρο, πατάνε τ’ "Αγια Χώματα, 
δπου τό σάνταλό μου τ’ αγίασε, 
άλλόθρησκοι τής Ήμισέληνου οπαδοί. 
Πούναι οί ενάρετοι οπαδοί μου έδώ στή Δύση; 
Καί πούναι ή άντρειωσύνη τους, τό ίπποτικό τους 
τό ήθος; Ποιόν τάχα ύπηρετάνε;
Τί μέ φελάνε οί αίνοι σας κι’ οί δοξασμοί σας, 
δταν προσβάλλουνε τόν τόπο πού μαρτύρησα 
ξένοι λαοί, τού Σατανά οπαδοί;» 
«Καί τί θά κάνω δ δούλος σου, Χριστέ μου;» 
ρωτά γονατιστός, ενώ τά μάτια του 
τ’ δραμα έχάναν άπ’ τό φώς.
«Ξεσήκωσε τή Δύση, Πέτρο. 
’Αγγέλων Τάγματα θά πολεμάνε 
δίπλα στά ευλογημένα ξίφη σας. 
Λευτέρωσε τούς "Αγιους Τόπους». 
Μέ τέτοια δ Πέτρος τή Γαλλία ξεσήκωσε. 
Οί Κάτω Χώρες μέθυσαν στό λόγο του. 
Ευλόγησε τά πλήθη δ Πάπας 
στήν άγια συγκατάθεσή του.
Στά μεθυσμένα άσύνταχτα κοπάδια
τών Σταυροφόρων στάθηκε δδηγός 
δίπλα στον Πέτρο ένας Βαλτέρος 
φτωχός ιππότης, γυρολόγος, δίχως 
δόξα, τιμή, μά νιος πού νά ζητάει 
τις περιπέτειες άψερές, πού χρήμα 
κι’ δνομα διαλεχτό θά τού άποφέρναν.

’Αλέξιος Α' : Μά τούτο ’ναι κοπάδι επίφοβο 
γιατί μές τούς θρησκόληπτους θά μπούνε 
οί πεινασμένοι τυχοδιώκτες κι’ δσοι 
τό πλιάτσικο άγαπούν κι’ εκείνοι 
πού μ’ άλαφρό μυαλό ζητάνε 
τήν περιπέτεια.

Ί σ α ά κ ι ο ς

’Αλέξιος Α'

Ί σ α ά κ ι ο ς 
’Αλέξιος Α'

Θεόδοτος
Ί σ α ά κ ι ο ς

’Αλέξιος Α'

Φρούραρχος

’Αλέξιος Α'

Φρούραρχος

: Γι’ αυτό θά πρέπει ν’ άνακόψουμε 
μακρυά άπ’ τή Βασιλεύουσα τό χείμαρρο 
προτού τό κράτος μας σαρώσει.

: Σέ τέτοιους δύσκολους καιρούς δεν είναι 
μόνο τό ξίφος πού μιλά.

: Μά έφτασε στό λαιμό μας τό λεπίδι
: Ό νους πολλές φορές μας σώζει 

πιό σίγουρα άπ’ τό ξίφος. 
Ποιος τάχα βρίσκει σίγουρη τή νίκη 
μέ τό δικό του τό σπαθί;
Κι’ ύστερα πρέπει νά σκεφτούμε 
μήν τάχα ή νίκη θάχει μακρυνές 
συνέπειες γιά μάς στό μέλλον, 
όχι άσφαλώς ευχάριστες.

: Τά Γράμματα τού Πάπα ειδοποιούνε.
: Μάς λέγει αιρετικούς ό Πάπας 

κι’ άδελφικά οι λαοί τής Δύσης δέ μάς βλέπουν.
: Καλύτερα θαρρώ ν’ άκούσουμε ώς τό τέλος 

τήν έκθεση τού φρούραρχου.
: "Οπου περνάνε οί Σταυροφόροι 

θερίζουνε τον τόπο και τά σπίτια. 
Δέν έχουν σύνταξη καί φροντιστές, 
τάξη στρατού δέν έχουν κι’ άρχηγούς. 
Άρπάνε γιά νά φάνε, νά φυλάξουν. 
"Οπλα ζητούν καί κλέβουν τά δπλα. 
Καί τού πολέμου τήν εξάσκηση άποκτούν 
στις κεφαλές τών πληθυσμών πού συναντούν. 
Στήν Ουγγαρία οί ντόπιοι επιτεθήκανε 
καί σάρωσαν τό ξένο στράτευμα, 
γιατί είχε τούτο εξευτελίσει όλότελα 
τήν έννοια τού Χριστού μέ τις κλεψιές, 
τις άτιμίες, καθημερνά, τούς βιασμούς. 
Γέμισε ή Ελλάδα προσφυγιά 
κι’ ή πείνα άρχίζει νά θερίζει 
τις επαρχίες μας στήν Ευρώπη.

: Κι’ ό Πέτρος δ ’Ερημίτης, άνθρωπος 
τής άρετής καί τού Χριστού, δπως είπες, 
πώς δέχεται τούς φόνους, τις κλεψιές 
καί τήν σειρά τών βιασμών;

: Πού νά μπορέσει δ άνθρωπος 
κι’ αν έχει άνώτερο ήθος 
νά συγκρατήσει τ’ άγριεμένα τ’ άλογα; 
Πού μπαίνει ή επιτίμηση 
στό στήθος τυχοδιώχτη παρά μόνο 
δταν χορτάσει ή άπαίτηση προσωρινά 
τής πεινασμένης σάρκας;
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Καλόγερος
Ί σ α ά κ ι ο ς

’Αλέξιος Α'

Στρατιώτης : 
’Απεσταλμένος:

’Αλέξιος Α'

Ί σ α ά κ ι ο ς

Νά κλείσουμε τις πύλες, Βασιλιά.
Μέ ξίφος νά χτυπήσουμε τή Δύση. 
Ό διπλωμάτης καί τά Γράμματα 
είναι γιά πιο ήσυχους καιρούς. 
Ή πείρα τώρα τού πολέμου θά μάς σώσει. 
Δέν έχουμε καιρό γιά νά σκεφτοΰμε.
Κοντεύουνε στις πόρτες μας. Νά κλείσουν 
οι πύλες και νά μπουν φρουρές.
Μαντάτο νά σταλεί στις λεγεώνες 
τής Μικρασίας νά στείλουν ενισχύσεις, 
(φεύγει κάποιος).
Νέος άπ’ τή Ρώμη απεσταλμένος.
Τά Γράμματα ετούτα ή "Αγια "Εδρα 
μ’ άγάπη πατρική σάς στέλνει 
Στους δύσκολους καιρούς οί φιλικοί δεσμοί 
δύναμη δίνουνε κι’ άσφάλεια 
σ’ δλους μας κι’ ευκολία 
γιά τά μεγάλα τά έργα τά έκλεχτά. 
Τού Πάπα άπεσταλμένε, ευχαριστώ 
γιά τής φιλίας τις εκδηλώσεις.
Ο'ι χριστιανοί λαοί πιο φιλικά
•θά πρέπει νά σταθούνε πλάϊ-πλάϊ 
τώρα π’ άλλόθρησκοι άπειλούνε 
δλο τον κόσμο πιο πολύ.

(Φεύγει ό άπεσταλμένος. Ό ’Αλέξιος άνοί 
γει τά γράμματα καί διαβάζει)

’Οργανωμένο στράτευμα άκολουθεΐ 
τ’ άσύνταχτα τών Σταυροφόρων στίφη. 
Ό κόμης Ούγος, άδερφός τού Φίλιππου 
τού Γάλλου Βασιλιά, κι’ ό κόμης τής Τολέδης 
Ραϋμόνδος κι’ άλλοι κομήτες καί Ιππότες 
μάχιμο κι’ έμπειρο στρατό όδηγάνε.
Τούτα τά πλήθη θάχουν χρεία τροφής, 
θά θέλουν δπλα καί καιρό νά έξασκηθούνε. 
Παρακαλώ, λοιπόν, τό πέρασμά τους 
νά έπιτραπεΐ κι’ υπόσχεται πώς τίποτα 
στο κράτος δέ θά πειραχτεϊ, γιατ’ έχουν 
πάρει τά μέτρα τους. ’Ετούτη ή πράξη 
θά λογιστεί γιά πράξη άδερφική.
’Απάνω βλέπει τού Χριστού ή ματιά 
κι’ έχει ή 'Ιστορία μια μνήμη δυνατή. 
Τά Γράμματα δέ σώζουν άπ’ τον ό'λεθρο. 
Οι πεινασμένοι πληθυσμοί, οί τυχοδιώχτες 
στή λάμψη χρυσαφιού, στη μυρωδιά 
τής εύγευστης τροφής θά παραιτήσουν 
κάθε δειλία κι’ ενδοιασμό καί θά σαρώσουν 
τό πάν στήν Βασιλεύουσα.

Θεόδοτος

’Αλέξιος Α'

’Αγγελιοφόρος:

Καλόγερος :
Θεόδοτος :
Ί σ α ά κ ι ο ς :

Καλόγερος :

Ίσαάκιος :

Θεόδοτος :

’Αλέξιος Α' : 
’Αγγελιοφόρος:

Καί κάποτε ένα Γράμμα θέ νά έκφράσει 
έκπληξη κι’ ίσως μάς φορτώσει 
στήν ράχη μας τον τέτοιο σηκωμό.
Κι’ άπ’ τή φιλία θά πάμε πια στήν άπειλή, 
καί θάρθει ή προπαγάνδα, ό άφορισμός 
κι’ ένα σωρό τερτίπια άπό τή Ρώμη. 
Μέρεψε τόσο τό θηρίο πού νά κοιτά 
σαν άδερφή τή Βασιλεύουσα;
Δέ μάς συμφέρει ό πόλεμος.
Καλύτερα τά στίφη νά περάσουν στήν ’Ασία. 
’Εκεί θάν’ εύκολο πολύ νά τά νικήσουμε 
άν κάποτε σηκώσουνε κεφάλι.
”Αν πάλι προχωρήσουν φρόνιμα, 
γιά τή δουλειά τους πούναι ομολογώ 
πράξη άξιέπαινη, διπλό τό κέρδος 
θάναι γιά μάς.
Ν’ άφήσουμε τις πύλες άνοιχτές 
νά μπει τό στράτευμα στήν πόλη. 
Κοιτάχτε σιτηρέσιο νά δοθεί, 
καί προσοχή άπ’ τήν πρόκληση γιατί 
μπορεί άπ’ αυτή δεινά βαριά νά ξεκινήσουν, 
(μπαίνοντας)
Σάν τά μερμήγκια φτάσανε στις πύλες, 
(άναταραχή)
Τόσο κοντά ό εχθρός...
Μάς τώπαν τά μαντάτα...
Κι’ εμείς τό ξίφος άκονίζαμε 
σέ μάταιες συζητήσεις.
Κι’ ό διπλωμάτης έπλεκε στο νού 
τί σχέδιο νά τούς παίξει. 
Είν’ τό λεπίδι στο λαιμό.
Σά νάχει άδειάσει τό κεφάλι μας 
άπ’ τού μυαλού τό βάρος.
Τό ξαφνικό τή γλώσσα δένει 
καί νερουλώνει τό μυαλό. 
Κάλλιον αυτό παρά νά όρμήσει 
στά στήθια μας ο φόβος. 
Κοίταξε! άμίλητος ό βασιλιάς... 
Τί ξέρεις; Μίλησε, άνθρωπε. 
Μπροστά περπατητός μέ τό σταυρό, 
ψηλά-ψηλά, χωρίς σαντάλια, ό Πέτρος, 
άνθρωπος άγιος, κόκκαλο γυμνό, 
μ’ ένα μάτι άητοΰ προχώραγε 
καί πίσω στ’ άσπρο του φαρί 
ό 'Ιππότης τού στρατεύματος Βαλτέρος, 
κι’ άκολουθούσε όμάδ’ άνάκατο, 
πλήθος καλόγερων, πολεμιστών,
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’Αλέξιος A'

Κα λ ό γ ε ρ ο ς

Θεόδοτος 
Καλόγερος

Θεόδοτος

’Αλέξιος Α' :

’Αγγελιοφόρος:

’Αλέξιος Α' :

Καλόγερος :

Ί σ α ά κ ι ο ς :

Θεόδοτος :

Πέτρος :

πολλών εμπόρων, γυναικών, 
κάτι σά συρφετός δίχα αρχηγούς, 
μέ μάτια στραφτερά, σαν πεινασμένα 
κοράκια σέ πεδίο μαχών.
Νύχτωσε πιά. ’Ανάψετε πυρσούς.
Τούτο τό σούρουπο τό στήθος μου ενοχλεί. 
Θαρρώ πώς έχει στενοχώριες, 
μαύρα προαισθήματα στο στήθος 
δ βασιλιάς. Φοβούμαι τούς βαρβάρους. 
Μόνο ή παράδοση έγγυάται.
Τά Γράμματα τής "Αγιας Έδρας; 
Μού σέβεσαι πολύ τούς Δυτικούς. 
Τώρα τήν πάστα τους θά δούμε. 
Αυτό κι’ εγώ προσμένω. Θάναι 
και μιά ευκαιρία άλληλογνωριμιάς 
ν’ αρχίσουμε στενούς δεσμούς μ’ αυτούς. 
Τή δύναμη τής Δύσης θά χρειαστούμε. 
Μυρίζομαι ή ’Ασία καραδοκεί 
τό κράτος μας νά φάει, νά ξεπαστρέψει. 
Θά πρέπει νάχουμε τά νώτα μας γερά, 
μές τήν ασφάλεια στηριγμένα- 
κι’ ακόμα ελπίδα γιά στρατό και χρήμα. 
”Αν τώρα ό Άσιάτης παιδευτεί 
κι’ έξασθενίσει μέ τούς Σταυροφόρους, 
έ'στω κι’ αν είναι ή νίκη μέ τό μέρος του, 
κέρδος δικό μας θάναι πάντα.
Πολύ συλλογισμένος εϊν’ δ βασιλιάς. 
Ό Πέτρος δ ’Ερημίτης κι’ δ Βαλτέρος 
νά δδηγηθούν μέ πρέπουσες τιμές εδώ. 
Ξένοι υψηλοί θά θεωρηθούνε στο Παλάτι. 
Ό Πέτρος δ ’Ερημίτης κι’ δ Βαλτέρος 
ζητούν νά προσκυνήσουν.
Νά δδηγηθούν εδώ.
Μιά λύση ’ναι τό φτάσιμό τους. 
Νά δούμε άν έχει δ Σατανάς 
αγγελική μορφή!
Νεύρα γερά απαιτεί ή διπλωματία. 
’Εγώ τό ξίφος μόνο ξέρω 
στήν ώρα του νά ορθώνω.
Τήν άψερή σου φύση αν κι’ εκτιμώ 
και τήν αντρεία σου, ώστόσο 
μπορώ νά πώ πώς μονοκόμματα 
τό καθετί κοιτάς.
Δέ σ’ αδικώ. ΟΙ αγώνες σου στα σύνορα 
σκληρύναν τήν καρδιά σου. 
(μπαίνοντας μέ τον Βαλτέρο) 
Βυζαντινέ Αύτοκράτορα ’Αλέξιε,

καύχημα τών Ρωμαίων καί στηριχτή 
στά μέρη ετούτα τού Χριστού, 
οι ταπεινοί σου δούλοι προσκυνάνε.

’Αλέξιος Α' : Εύπρόσδεχτοι στον τόπο μας οι φίλοι 
μέ τις ανώτερες προθέσεις στο μυαλό τους. 
"Οταν κι’ ή πράξη συμφωνεί μέ τις προθέσεις 
τότε διπλά εϊν’ εύπρόσδεκτοι.

Πέτρος : Πόθος κοινός ή απελευθέρωση 
τών "Αγιων Τόπων. Τούτο ενώνει 
ψυχές ανόμοιες. Κι’ ώστόσο 
δλα τά πάθη δέ μπορεί ν’ αποσιωπήσει 
πόθος κοινός κι’ ανώτερος σκοπός. 
"Εχει τό σώμα αδυναμίες.
"Εχει ή ψυχή παρεκτροπές.
Γι’ αυτό τήν κατανόησή σας ζητώ 
καί τήν πλατιά καρδιά σας ικετεύω 
πολυεύσπλαχνη γιά νά φανεί 
αν τύχει κάποιο λοξοδρόμημα.

Βαλτέρος : "Εχω προστάζει δμάδες έμπειρων 
κι’ απόλυτα σ’ εμέ πιστών πολεμιστών 
νά πάρουνε σημεία ελέγχου 
νά κανονίζουνε τό πλήθος.
’Ελπίζω νά προλάβουμε έτσι τις μεγάλες 
παρεκτροπές, πού πάντοτε δδηγάνε 
σ’ ολέθρους γιά δλους μας.

’Αλέξιος Α' : Πολύ έχτιμώ τούς δρισμούς σας.
"Αν ή προβλεπτικότητά σας επιτύχει 
κι’ αποφευχθούν δυσάρεστα επεισόδια, 
βοήθεια θάχετε σέ χρήμα καί δπλα. 
Στούς φίλους πιο εύ'κολα χαρίζεις 
παρά στις ύποπτες πιέσεις.
’Εξάλλου θάναι τούτο μιά ευκαιρία 
μιάς πιο στενής προσέγγισης.
Ποιος ξέρει; Τούτο θά βοηθήσει 
ευχάριστες εκπλήξεις γιά τό μέλλον.

Θεόδοτος : Σοφά μιλάει δ βασιλιάς.
(’Ιδιαίτερα μιλούν Θεόδοτος καί Ίσαάκιος).

Ί σ α ά κ ι ο ς : Ξυπνά ή ανάγκη τή διπλωματία.
Θεόδοτος : Γιατί περιφρονάς τό τέχνασμα 

καί τήν ευγένεια μές τις σχέσεις 
τού κράτους; Τάχα μόνο ξίφος 
καί λεγεώνες καί καράβια 
εϊναι τό κράτος ;

Τ σ α ά κ ι ο ς : Δέ λέω. Μά τούτα μόνο 
πλάθουν τό κράτος άξιοσέβαστο.
Τ’ αλλα μυρίζουν πολυτέλεια 
τών ήσυχων καιρών.
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’Αλέξιος A : ’Έχω προστάξει τα δοθεί τροφή 
άπ’ τις δημόσιες αποθήκες στό στρατό σας. 
'Όμως τονίζω πώς στή Βασιλεύουσα 
πλήθος προσφύγων έχει φτάσει. 
Ποιος φταίει; Δέν είμαι εγώ κριτής. 
Μήτε δουλειά τής ώρας είναι.
'Ωστόσο τούτοι ’ναι γιά μάς έδώ καί Ικέτες, 
κι’ δπως εσείς δικοί μας ξένοι.
Γι’ αυτό επιμένω ισάξιο σεβασμό 
νά δείξετε κι’ εσείς γι’ αυτούς.

Πέτρος : Ξέρω τή φύση τήν ανθρώπινη 
κι’ ας έχω ζαλισμένο τό μυαλό 
άπ’ τ’ όραμα τού Θεάνθρωπου. 
Κι’ άν κάποτε τούς πολεμώ, κατάβαθα 
νοιώθω τό δίκιο τους, μά πρέπει 
γιά τό σκοπό μου νά τό λησμονώ. 
’Οφείλω έδώ ν’ άκολουθήσω τ’ δ,τι 
πολύ σωστά προστάζεις.

’Αλέξιος Α' : ’Ετούτο ’ναι μιά έγγύηση γιά τ’ άλλα. 
Κι’ ό λόγος τών ένάρετων 
βαρεία ’ναι συμφωνία.

Βαλτέρος : Έγώ φοβούμαι στό σημείο αυτό.
Τις κακουχίες δε λησμονώ 
στό στράτευμα κι’ ας ήταν τούτο φταίστης 
νά ξεκινήσει τότε τό κακό.
Θάταν, λοιπόν, σωστό σε ξέχωρες 
νά μπούνε γειτονιές οί δυό. 
Είναι καί τ’ άλλο τό κακό: 
Ποιος τάχατε έγγυάται πώς οί πρόσφυγες 
άν βρούνε κάπου τά δπλα δέ ζητήσουν 
άργά τό βράδυ έκδίκηση;

’Αλέξιος Α' : Θά λάβουμε τά μέτρα μας γι’ αυτό.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ

Εικόνα πρώτη 

Στό Κουβούκλιο

Πέτρος : Γαληνοτάτη Αύγούστα, ένάρετη 
κόρη τού Δούκα, είναι γνωστό

ΕΙρήνη Δούκα:
τό φρόνημα καί τό ήθος σου στή Δύση. 
’Απ’ άγιο στόμα λόγος κι’ έπαινος 
διπλό χρυσάφι άξίζει.
Ή κολακεία δέν κατοικεί
στά χείλη τ’ άγιου δπως συμβαίνει 
στον κοσμικό, πού πάσαν ώρα 
πρόσφορο κέρδος κυνηγά.
Γι’ αυτό τον έπαινό σου δέχομαι

Καλόγερος :
μέ ξέχωρη άναγάλλια στήν καρδιά.
'Όταν κεφάλι χώσει μές τά στήθη μας 
τ’ άγριο θεριό ή πολιτική 
εύκολα τότε τ’ άγιο στόμα ξεστομίζει 
τό καθετί. Καί τάχα ο κληρικός 
δέν έχει κοσμικές ανάγκες;
Σήμερα προπαντός πού μόλις χθές 
άρχισαν τά ταμεία μας νά γεμίζουν 
ξανά, ποιος τάχα άρνιέται

Πέτρος :
πώς τό συμφέρον μάς τραβά;
Μπορείς γιά μένα νάχεις, άδερφέ 
τήν όποια γνώμη. Μάς χωρίσανε τό ξέρεις 
πάθη πολιτικά.
Μά τό στρατό πού σέρνω πίσω μου 
θαρρώ νά μήν υποτιμάς.
Είναι κοπάδι τού Χριστού, άναμένο.
Λεύτερα πάθη ζώντας τα, νά λευτερώσει θέλει 
τούς 'Άγιους Τόπους, δόξα τού Χριστού 
κι’ έμάς τών ταπεινών του δούλων.
Άφήσαν σπίτια καί χωράφια, 
μάτσο παιδιά, γυναίκα, μάνα, 
τούς πατρικούς τους τόπους π’ άγαπά δ 
καθένας μας κι’ οδοιπορούν στά ξένα

Ειρήνη Δούκα:
μόνο καί μόνο γιά τή νίκη τού Χριστού. 
Παρακαλώ, μπροστά μου φιλικά 
τή γνώμη σας νά πείτε.
Τό καθετί τής έκκλησίας μ’ ένδιαφέρει. 
Δέν έξετάζω αιρέσεις, δόγματα,
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κι’ άλλα ψηλά τής θεολογίας σημεία. 
Ή πράξη μ’ ενδιαφέρει κι’ ή λατρεία, 
και προπαντός τής πράξης τ’ άνθος ή φιλανθρωπία.

Πέτρος : Τ’ όραμα μ’ έσπρωξε νά πώ 
στά δυτικά τά πλήθη τό καθήκον τους. 
Τήν κοσμική τους δύναμη θά πρέπει 
νά στείλουν πέρα νά γλυτώσουν 
τούς "Αγιους Τόπους απ’ τό μόλυσμα. 
Ό ταπεινός λαός μεμιάς τό κήρυγμά μου 
μέ ζήλο δέχτηκε στα νότια τής Γαλλίας. 
Πήγα στήν Φλάντρα. Πλήθη κόσμου 
σά μαγεμένα μέ ακολούθησαν.
Ό Πάπας τέλος δέχτηκε τήν προσφορά μας.
Ή συγκατάθεσή του δίνει λάμψη 
και πειστικότητα στήν πράξη μας. 
Θάρθει ή σειρά ν’ ακολουθήσουν οι στρατοί 
τών ήγεμόνων τής Ευρώπης 
πλήθη ασκημένα, ηρωικά.

Καλόγερος : Έδώ ’ναι ό κίνδυνος, Γαληνοτάτη.
Ξεκίνησε δ λαός μέ θέρμη 
πολύ θρησκευτική μά θάρθουνε ξοπίσω 
οί μισθοφόροι αύτοκρατόρων κι’ ήγεμόνων 
κι’ δπου περνούν θά στήνουν καταχτήσεις, 
στά εύφορα μέρη μας μέ πρόφαση 
πώς τάχα πολεμάνε ή προφυλάγουν 
τ’ "Αγια Χώματα.

Ειρήνη Δούκα: Τ’ όραμα πώς δεχτήκανε οι γυναίκες 
στά δυτικά σας μέρη, Πέτρο;

Πέτρος : Τής εκκλησίας μας στύλος πάντοτε 
στέκει ή γυναίκα. Ή Παναγιά 
τήν έχει στήν σκεπή της.
Πρώτες τό μήνυμά μου δέχτηκαν.
Οι προσευχές τους άναψαν τό στήθος 
τ’ αμφίβολο κι’ ίσως δειλό 
τ’ άντρός πού δύσκολα υποκύπτει 
σέ δράματα και θεία καλέσματα.

Ειρήνη Δούκα: Αυτό μ’ ευχαριστεί γιατί τή βλέπω 
στη θεάρεστή σου πράξη τής γυναίκας 
τή συνδρομήν ισάξια μέ οποία τοΰ άντρα πράξη.

Πέτρος : Ή κλίση σου στήν αρετή μου υπόσχεται 
τή συνδρομή σου, Δέσποινα.
Ό λόγος δ γυναικείος πείθει 
πολλές φορές πιο σίγουρα άπ’ τή λογική 
τά δύσκολα μυαλά.
Γιά τούτο ελπίζω νά υποβάλεις 
στο Βασιλιά τό δίκαιο αίτημά μας 
γιά συνδρομή και σύμπραξη.

Ξέρει δ Κριτής πώς νά πληρώνει 
τήν τέτοια εκδούλευση γι’ αυτόν.

Ειρήνη Δούκα: Μέ τήν καρδιά μου υπόσχομαι.
Στις Πατρικίες μου θά μιλήσω 
ο,τι μπορούν σέ χρήμα νά συνδράμουν. 

Πέτρος : Ό Κύριος ας φυλάγει, Δέσποινα
Γαληνοτάτη, εσέ και τούς δικούς σου.

ΕΙρήνη Δούκα: Θεοδότη, δδήγησε τούς "Αγιους τούτους.
Θέλω νά μείνω μοναχή νά τό σκεφτώ 

(Μόλις προχωρήσει λίγο)
Θεοδότη, μιά στιγμούλα.

Θεοδότη : Αύγούστα!
(πλησιάζει)

Ειρήνη Δούκα: Τόν Πέτρο δρμήνεψα σέ λίγο νά γυρίσει. 
Κοίτα μην πάρει μυρωδιά δ Καλλίνικος. 
Φρουμάζει τούτος δ καλόγερος 
σάν άλογο έτοιμο γιά μάχη.

Θεοδότη : Θά κανονίσω, Αύγούστα. · 
(Κινούνται νά φύγουν) 
(Στο μεταξύ μπαίνει ή Θεοφανώ) 

Ειρήνη Δούκα: Ή Θεοφανώ! Κορούλα μου έλα.
Πάλι σέ πήρε ή συλλογή, χρυσό μου; 

Θεοφανώ : Νοιώθω άσχημα, μανούλα.
Σά σύννεφο μπροστά στά μάτια μου 
μολύβι σύννεφο πλανιέται 
μιά συγχυσμένη ζωγραφιά.
Τό λές τοπείο άλλοτινό;
Γιά φανασία τού νού πικρή;
’Όνειρο μαύρο, σέ ώρες αγωνίας;
’Ή προφητεία βαρειά, βαρειά;

Ειρήνη Δούκα: Τού νού ’ναι φαντασίες, παιδί μου.
Σου τώπε κι’ δ γιατρός πού νοιώθει 
τά μυστικά τής φύσης και γνωρίζει 
σωρό βοτάνια και νηστείες 
γιά κάθε αρρώστια τού κορμιού, 
και τής ψυχής.

Θεοφανώ : Κι’ όμως γιατί νά μη περνάνε 
τούτες οί μαύρες φαντασίες; 
Πολύ κουράστηκε τό στήθος μου. 
Χλωμιάζω, ρέβω, αδυνατίζω.

Ειρήνη Δούκα: ’Ή μήπως έχεις μυστικό 
πού κρύβεις άπ’ τής μάνας τήν αγάπη;

Θεοφανώ : Μάνα, κρυφά δέν έχω άπό τή μάνα εσένα.
Πού πάει δ λογισμός σου νοιώθω... 

Ειρήνη Δούκα: 'Απλώς ρωτώ. Δέν επιμένω.
’Έχει τ’ αδύναμα σημεία ή νιότη. 
Κι’ έχει ή καρδιά λεπτές χορδές
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Θ ε ο φ α ν ώ :

Θ ε ο δ ό τ η : 
Θ ε ο φ α ν ώ :

Ειρήνη Δούκα:

Πέτρος :
Ειρήνη Δούκα:

Πέτρος :

Θ ε ο φ α ν ώ :

Πέτρος

Ειρήνη Δούκα:

Πέτρος :
Θ ε ο φ α ν ώ :
Πέτρος :

Θ ε ο φ α ν ώ :

Πέτρος :

Θ ε ο φ α ν ώ :
Πέτρος :

Ειρήνη Δούκα:

στήν ηλικία σου πού δονούνται 
στήν πιο μικρή πνοή.
Εΐν’ άλλο, μάνα. Κάτι ασύλληπτο 
στή νεανική μου πείρα.
Κάτι σά φόβος, κάτι σά ντροπή, 
μιά δυσκολία νά καταλάβω, 
κάτι πού μοιάζει μέ κενό, 
ένα στρογγύλο τίποτε.
’Έρχεται δ Πέτρος, Δέσποινα.
Ό Πέτρος πού ξεσήκωσε τά πλήθη 
μέ τδ λαμπρό του τ’ όραμα;
Αυτός πού δέχεται τή χάρη 
τών ουρανών στον ξύπνο του 
σέ λαμπερές νεφέλες νά ζυγώνει 
και νά γεμίζει τό θνητό κορμί του 
δύναμη, φώς και χάρη.
Μέ ζήτησες, Αύγούστα;
Σέ ζήτησα γιά νά σέ δείξω 
στή Θεοφανώ, πού ξέχωρα αγαπά 
τήν κίνησή σας. (Τή δείχνει).
Ή ευλογιά τών ουρανών 
στ’ ανήξερο κεφάλι σου, κορούλα. 
Σ’ ευχαριστώ, άγιέ μου άνθρωπε. 
Νοερά θά βλέπω τήν πορεία σας 
προς τ’ 'Άγια Χώματα και θά εύχομαι 
πράξη νά γίνει ή πρόθεσή σας.
Ό ζήλος πάντοτε νικά.
Τό δίκαιο δίπλα παραστέκει.
’Εξάλλου τό ύποσχέθηκε δ Χριστός 
σ’ εμέ τόν ίδιο, στ’ όραμά μου.
'Όμως γιατί κοιτάς θλιμένα 
και δύσπιστα τήν κεφαλή σαλεύεις;
'Όραμα μαύρο, θλιβερό τήν τυραννεϊ 
μήνες πολλούς χωρίς νά βρούμε 
μήτε τό λόγο μήτε τή γιατρειά.
(πλησιάζει και κοιτά)
Άγγέλοι μαυροφτέρουγοι 
(τραβάει πιό πίσω)
Και ψάλλουν τά 'Ωσαννά;
Δύσκολους ύμνους γιά τ’ αυτί μου.
Κάτι πού μοιάζει μέ κρωγμούς. 
(τραβιέται πιό πίσω) 
Μυρίζει πίσσα και φωτιά;
Καπνοί βαριοί και πνιχτικοί.
Ό Σατανάς, δ Σατανάς παιδεύει 
τ’ αμαρτωλό της όραμα.
Σιώπα, 'Άγιέ μου ’Άνθρωπε, κι’ δ λόγος σου 
καινούρια βάσανα θά στάξει.

Καλόγερος :

Πέτρος :

Θεοφανώ :

Θ ε ο δ ό τ η :
Πέτρος :

Θεοφανώ :

Καλόγερος :

Ειρήνη Δούκα:
Θεοφανώ :
ΕΙρήνη Δούκα:

(μπαίνοντας)
Φαρμάκι στάζει δ Φράγκος 
και μές τό παιδικό του γέλιο. 
Άπό αρχηγός ξετσίπωτων 
άριστος γίνεται γιατρός 
και γνωματεύει σάμπως νάχει 
χρίσμα αποστόλων στά μαλλιά του. 
Ό Σατανάς παιδεύει τό μυαλό της. 
Εΐν’ κατοικία τού Σατανά, 
δαιμονισμένη αμαρτωλή.
Προφητικό τό μαύρο μου όραμα.
Πίσσα και κόλαση σ’ εσένα, Πέτρο. 
Πίσσα και κόλαση στό ποίμνιό σου. 
(μπαίνοντας) Ζητάει τόν Πέτρο ό Βασιλιάς. 
Σέ χαιρετώ. Γαληνοτάτη Αύγούστα.

(φεύγει δ Πέτρος)
Θά κατακόψει δ Τούρκος τ’ άνομο 
τών δυτικών τό πλήθος.
Κοίταξε κοίταξε σπαθιά πολλά, 
μαύρες φτερούγες, θρήνος και σφαγή, 
κουρέλια κι’ αϊματα και μέλη 
ξεχωρισμένα άπ’ τό κορμί.
Παντού, παντού και στον καθένα.
Δίκιο κατέχει ή Θεοφανώ.
’Έχουν τά νιάτα πάθος προφητείας 
πού δέ μπορεί τό γερασμένο μάτι 
τής πείρας νά τήν έχει.
Τό μάτι μόνο δέν αρκεί· 
πρέπει και νά κοιτάζει 
κι’ δ νούς νά τά ζυγιάζει. 
Βαρύς δ λόγος σου, Θεοφανώ. 
Βαρύς, αλλά προφητικός δ λόγος μου, μητέρα. 
'Αψίθυμα μιλάς, Καλλίνικε.
Δέ λέω, μπορεί τό δίκηο νά κατέχεις. 
Οι δυτικοί μάς πείραξαν πολύ.
Εξάλλου χθές ακόμα οι Νορμανδοι 
τήν Αλβανία κατάκαιγαν και κάτω 
στήν ’Ήπειρο ροβόλησαν.
Κι’ δμως μπορεί δ λαός δ δυτικός 
στό στόμα τ’ άγιου τούτου Πέτρου 
μέ καθαρή καρδιά και λογισμό 
μακρυά άπ’ τά σχέδια ηγεμόνων 
τό γλύτωμα τών 'Άγιων Τόπων νά ζητά. 
Θά πρέπει τάχα εμείς μ’ εμπόδια 
νά φράξουμε τό δρόμο τους κι άκόμα 
μ’ άνόσιο ξίφος τά πλευρά τους
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νά κομματιάσουμε πλερώνοντας 
μ’ άγριου το νόμισμα τήν πρόθεσή τους;

9 ε ο δ ό τ η : Θρήνος βαρύς στήν Βασιλεύουσα, 
Μεγάλη Δέσποινα, πού φτάνει ώς τό Παλάτι.

Ειρήνη Δούκα: Θρηνείς; Τί τάχα νά συμβαίνει;
Θ ε ο δ ό τ η : Χυμήξανε σάν τα θεριά παντού 

τά δυτικά τά στίφη και σκοτώνουν, 
άρπάνε, κλέβουνε, καταπατούν.
Αύξήσαν τις φρουρές τριγύρω μας.

Καλόγερος: Τό σύνθημα κι’ ή πρόθεση 
τό μέσα τους θεριό δε μεταλλάζουν. 
Μυρίζει ό Σατανάς στο χνώτο τους. 
Γι’ αυτό σε συμβουλεύω, Αύγούστα, 
μή δίνεις προσοχή στά ενάρετα 
λόγια τών παπικών.
Είναι σά φίδια πού φαρμάκι κρύβουν 
κάτω άπό ρόδα μυρωμένα.
'Υπόφερε τό κράτος μας πολλά άπό δαύτους.
"Ως χτες άκόμα οι Νορμανδοι κατάκαιαν 
τις δυτικές μας επαρχίες.
Τώρα μπροστά στή μύτη μας 
κατέβηκε δλο τό κακό.
Κάλλιον ό Τούρκος παρά δ Φράγκος!...

Ειρήνη Δούκα: "Αγιε καλόγερε, κρατήσου.
ΕΙν’ βλαστήμιες παρόμοιες σκέψεις.
Οί Φράγκοι είν’ άδερφοί μας έν Χριστφ 
κι’ ας έχουμε έχτρες κρατικές.
Μά ’ναι τό Ίσλάμ εχτρός διπλός 
τής χώρας μας και τού Χριστού.

Καλόγερος : Κάλλιον δ Τούρκος παρά δ Φράγκος, 
Αύγούστα, κι’ ας μέ φάνε οί πίσσες τού "Αδη.

Κάπελας

Γ ο υ ΐ δ ο ς

Ροβέρτος

Ερρίκος

Γ ο υ ΐ δ ο ς

Ροβέρτος

Γ ο υ ί δ ο ς 
Ροβέρτος 
Γ ο υ ΐ δ ο ς

Ερρίκος

Γ ο υ ΐ δ ο ς 
Ροβέρτος 
Γ ο υ ΐ δ ο ς 
Ροβέρτος 
Γ ο υ ΐ δ ο ς

Εικόνα δεύτερη

Καπηλιό — Σ’ ένα τραπέζι κάθονται τρεις Σταυροφόροι

Γ ο υ t δ ο ς 
Κάπελας 
Γ ο υ ΐ δ ο ς

Κάπελας 
Γ ο υ ΐ δ ο ς 
Κάπελας

Γ ο υ ΐ δ ο ς

: Κάπελα, φέρε μας κρασί. Βρέ κωθώνι ορθόδοξο.
: Στις προσταγές σου, άφέντη (έρχεται τρέχοντας).
: Κι’ δλα τ’ αυτιά σου νά βουλώσεις. Και νά δαγκώσεις 

τά χείλη σου νά μή μιλάν. Άλλοιώτικα θά κρεμάσω 
τήν κεφάλα σου άπ’ τό μεσινό δοκάρι. Τ’ άκούς;

: Στις προσταγές σου, άφέντη.
: Νά μού γεμίσεις ένα πουγγι χρυσάφι.
: Πού νά τό βρώ δ φτωχούλης; Χρωστάω τό καπηλιό. 

Ό τοκιστής μου θά τό πουλήσει ώρα τήν ώρα.
: Μάζεψε τ’ δ,τι έχεις μές τόν πεζαχτά. Άλλοιώς... 

(άγγίζει τή λαβή τού σπαθιού του).

Ροβέρτος — 
Ερρίκος

Γ ο υ ΐ δ ο ς

: Στις προσταγές σου, άφέντη. (Φεύγοντας) Τί κακό, 
τί κακό.

: Ροβέρτο, στις άλλες γειτονιές ξεκίνησε ή σφαγή. Τ’ 
άρχοντικά δέν έχουνε πολλές φρουρές. ’Εξάλλου χρει
άζεται τό θάρρος και τό σχέδιο. Νά ρίξουμε μπρο
στά τούς παλαβούς νά γίνει δ,τι θά γίνει. Μετά μέ 
τούς άνθοώπους μας δρμάμε. Λίγη θάναι ή άντίστα- 
ση. ’Έ;
Θά πάρει τό τρίτο του δ καθένας; ”Η δ,τι λάχει τού 
καθενός στο δρόμο, Γουΐδο;

: Έγώ θαρρώ πώς δίκαιο είναι νά μοιράσουμε. Ό ένας 
μπορεί μέ τούς άνθρώπους του νά βρει μεγάλη άντί- 
σταση και νά σταθεί παλεύοντας. Μπορεί νά χάσει άν
θρώπους. Ό άλλος νά βρει ξεκάθαρο τό δρόμο και 
ούτε καν νά δώσει μια σπαθιά. Γι’ αυτό, Γουΐδο, 
προτείνω έγώ τό μοίρασμα.

: Τώρα σκοπός νά ξεσηκώσουμε τό πλήθος στή μοίρα 
τή δική μας. Υστερινή δουλειά τό μοίρασμα, Ερρίκο.

: Οί συμφωνίες βοηθούνε κάθε άγώνα. ’Αλλοιώτικα τ’ 
άβέβαιο κι’ ή υποψία θ’ άδυνατίσουνε τό ζήλο μας.

: Λοιπόν, τί μού προτείνεις, Ροβέρτο;
: Συμφωνώ μέ τόν Ερρίκο. Μοίρασμα στά τρία.
: Δέν έχει σημασία τό πόσους έχει άνθρώπους δ καθένας 

μας; Γιατί κι’ αυτοί θά θέλουν μίντζα.
: Τότε καλύτερα ή έλεύτερη επιχείρηση. "Ο,τι προφτάσει 

δ καθένας μας ν’ αρπάξει δλόδικό του.
: Συμφωνάς, Ροβέρτο ;
: Δυο μ’ ένας;
: Ναί! Συμφωνώ μέ τόν Ερρίκο.
: Δεχτό.
: Λοιπόν οί δυό σας θά τραβήξετε στ’ άλλα καπηλιά. Θά 

ξεσηκώνουμε μέ κάθε τρόπο τούς δικούς μας. Καθένας 
ας βρει τί σχέδιο πιάνει. Άπ’ τις άντιρρήσεις θά φα
νεί ποιο θάναι πιο βολικό. Θέτε νά πήτε πώς είν’ 
έτοιμοι οί "Ελληνες νά μάς βαρέσουνε τό βράδυ πάνω 
στο πρωτοΰπνι; Θέτε νά πήτε πώς οπλιστήκανε οί 
πρόσφυγες κι’ είναι κρυμένοι μές τά σπίτια έτοιμοι 
γιά δράση μόλις θά νυχτώσει; Θέτε νά πήτε πώς δ τό
πος τούτος είναι αιρετικός κι’ ό "Αγιος Πάπας πρό- 
σταξε νά τόν άφανίσουμε νά λείψει άπό τό πρόσωπο 
τής γής; Ξέρω κι’ έγώ! Κάτι τέτοιο. Ή περίσταση 
και τό υλικό θά σάς βοηθήσει.

: Πάμε.
: Στο καλό. Μόλις νυχτώσει θά βαρέσω τήν τρουμπέττα. 

’Εξόν αν λόγοι άνώτεροι τήν έπιχείρηση έπιβάλουν 
πιο νωρίς. Κοντά θάμαστε πάλιν...! (φεύγουν)
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Σταυροφόρος :

Γυναίκα :

Κάπελας : 
’Άλλος 
Σταυροφόρος :

Άλλος
Σταυροφόρος :

Γυναίκα

'Όλοι
Γ ο υ t δ ο ς 
Μερικοί 
Γ ο υ ί δ ο ς

Κάπελας
Γ ο υ t δ ο ς

Μ ι à φωνή 
Γ ο υ ΐ δ ο ς

Μ ι à φωνή
Σταυροφόρος
Γ ο υ ΐ δ ο ς

'Όλοι
Γ ο υ t δ ο ς

(Μπαίνει πλήθος Σταυροφόρων και Γυναικών).
Κάπελα! Κέρασε κρασί, άλλοιώτικα θά βάλουμε φωτιά 
νά μή σου μείνει μήτε κούπα εδώ.
Κρασί, ξεραγκιανό κωθώνι. Τί μέ κοιτάζεις έτσι 
σάμπως νάμαι ή μάνα σου γυμνή; Μέ ξέρεις; Άμε 
στο καλό. Κρασί, άκούς;
Κρασί, κρασί, κρασί.

Τ’ άλλο καπηλιό δέν έχει πιά. Σπάσαμε και τά βαρέ
λια και ήπιαμε και την τρυγιά. Χά! Χά!

Κατεβήκαμε και στο υπόγειο. Πωπώ βαρέλια. Μά έχει 
εκεί ένα χνώτο πνιγερό. ’Ακόμα λίγο και θά πετού- 
σαμε τά πέταλα ανάσκελα. Μόλις και βρήκαμε τό δρό
μο ως πάνω στο φώς.
Σέ τούτο τό καπηλιό θά βρήτε τό πιό φίνο κρασί. 
Είναι όνομαστό σ’ όλο τό λιμάνι. Μά είναι μαγκούφης, 
Όβριός ό κάπελας.
'Οβριός; Κρέμασμα, κρέμασμα δ αντίχριστος.
Σταθήτε άνθρωποι τού Χριστού.
Ό Γουΐδος...
’Άλλα είναι σοβαρά κι’ επείγοντα παρά τ’ αντίχριστο 
κουφάρι αυτού τού κάπελα.
Άρμένης είμαι κι’ όχι Όβριός.
Τής Βασιλεύουσας οί άνθρώποι κλείνουνε συμφωνία 
μ’ όλους τούς πρόσφυγες που νά μπορούνε ξίφος νά 
κρατάνε. Πήρανε τά πιό πολλά τής πόλης πόστα. 
'Όταν νυχτώσει θά ριχτούνε απάνω μας άπό παντού 
και νά μάς σπάσουν τά πλευρά. Ποιος τάχα τότε μές 
τή σύγχυση θά τη γλυτώσει; Πούναι δ υψηλός σκοπός 
μας νά γλυτώσουμε τούς 'Άγιους Τόπους άπό τό 
Ίσλάμ; 'Όλων θά μείνει τό κουφάρι εδώ.
Θάνατος.
’Άρχισε πιά νά νυχτώνει. Καιρός δέ μένει νά μηνύ
σουμε τών αρχηγών. Θά πρέπει μόνοι μας απόφαση 
νά πάρουμε. Άλλοιώτικα...
Στις άλλες γειτονιές ξεκίνησε ή φουρτούνα. 
’Άρχισαν πρώτα οί πρόσφυγες;
Πιό πέρα άπ’ τό λιμάνι 
ορθώνονται σειρά τ’ αρχοντικά. 
’Έχουν χρυσάφι και διαμαντικά 
σέ μπόλικες κασέλες.
Μεταξωτά και φίλντισι κι’ ωραία αρώματα.
’Έχουν πιοτά έκλεχτά, φαγιά πού σέ ζαλίζουν. 
Ούράααα !
Κι’ είν’ όλοι αιρετικοί, 
τής πίστης μας αντίχριστοι,

Όλοι
Γουΐδος

Όλοι :
Μιά γυναίκα : 
Όλοι
Α' Κατάσκοπος:

B‘ Κατάσκοπος:
Α' Κατάσκοπος: 
Σταυροφόρος :

Γουΐδος :

Α' Κατάσκοπος:

Σταυροφόρος :
Γουΐδος :
Α' Κατάσκοπος:
Γουΐδος :

Α' Κατάσκοπος:
Γουΐδος :

Όλοι :
Α' Κατάσκοπος:
Γουΐδος :

Πέτρος 
Όλοι 
Πέτρος

μισοί "Ελληνες μισοί Όβριοί. 
Τούς καταράστηκε κι’ δ Πάπας... 
Θάνατος.
Και μέ τούς Τούρκους συμμαχήσανε 
νά φάνε τά δικά μας μέρη. 
"Οσους δέ σφάξουν άπό μάς 
θά τούς πουλήσουν σκλάβους στά παζάρια. 
Φωτιά, φωτιά.
’Έχουν χρυσάφι οί έκκλησιές. 
Στις έκκλησιές, φωτιά...
Πάρε τό μήνυμα. Σιγά-σιγά 
στρίβε το μή σ’ άντιληφθούνε. 
’Εγώ θά πάω δεξιά. Κι’ εσύ; 
Θά βγώ άπ’ τήν πίσω πόρτα. 
’Εδώ ’ναι καταδότες. Νάτους! 
(φασαρία τούς άρπάνε) 
Τό μήνυμα θά πάρουν λένε 
νά μάς μπλοκάρουν οί φρουρές; 
Τού λιμανιού είμαστε άνθρωποι. 
Καθενυχτις εδώ τά πίνουμε.
Μέ τά δικά μου αυτιά τούς άκουσα.
Σέ ποιο δουλεύετε;
Ψαράδες.
Ποιος είν’ δ άφέντης σας ρωτώ !
Ποιος σάς πληρώνει γιά ν’ άκούτε; 
Κανένας. Είμαστε φτωχοί ψαράδες. 
Τά φρούτα αυτά τά ξέρουμε κι’ εμείς. 
Κακή δουλειά δ σπιούνος.
Συχαμερός στό θύμα καί στον κύριό του. 
Σκοτώστε τους και ρίχτε τά κουφάρια τους 
μές τό νερό, (φτύνει) 
Θάνατος, θάνατος.
Θάρθει κι’ εσένα μιά στιγμή ή σειρά. 
Κοπάνα του γροθιά στό στόμα.
Τομάρι αιρετικό, θά προφητέψεις 
γιά μέ κακά πριν κακαρώσεις; 
(Τόν κτυπάνε. Τούς τραβούν έ'ξω). 
Παιδιά μου, σταματάτε...
Ό Πέτρος....
Στρατιώτες τού Χριστού μέ ευγενικούς 
σκοπούς στά ευλογημένα σας κεφάλια, 
πού πάτε νά μολύνετε τούς όρκους σας 
πού πάτε νά λασπώσετε τό ντύμα 
τ’ δλάσπρο ντύμα τής ψυχής σας;
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Γ ο υ ι δ ο ς

Πέτρος

Γ ο υ ΐ δ ο ς

“Ολοι :
Βαλτέρος :

Φωνή (απ’ έξω) :
Γ ο υ ι δ ο ς :

Φωνή (απ’ έξω) : 
'Όλοι :
Βαλτέρος :

Γ ο υ ί δ ο ς :

Ού κλέψεις, λένε οί εντολές. 
Φιλοξενίες σεβαστού. Φίλους κάνε. 
’Ανάγκη θάχουμε αύριο τά καράβια 
τής χώρας τούτης νά περάσουμε άντικρύ. 
’Εξάλλου ύποσχεθήκαμε στον Αύγουστο 
τό καθετί νά σεβαστούμε, 
κι’ αυτός θά μάς φορτώσει μέ υλικό, 
ξίφη, σκουτάρια και φαγώσιμα...
"Ωρα τήν ώρα θά χυμήξει ή προσφυγιά 
κι’ δλης τής πόλης οί φρουρές απάνω μας. 
’Άρχισε άλλου ή επίθεση. Τί τάχα 
αν βγήκαν νικητές οί άνθρωποι μας; 
’Αρχή ποιος έκαμε. ’Εδώ ’ναι ό κόμπος. 
Ψευτιές σάς είπανε. Οί φρουρές 
εϊν’ λιγοστές στήν πόλη γιατί οί άλλες 
τον Τούρκο πολεμάνε άντίκρυ.
Ή προσφυγιά τό δρόμο πήρε 
γιαλό-γιαλό νά πάει προς τό βορρά. 
Θά χάσουμε τό παν. Σκεφτήτε. 
Τ’ όραμα πάνω μας μιλά 
μόνο γιά τ’ "Αγια Χώματα εκεί πέρα. 
Έδώ ’ναι φίλοι μας λαοί.
Στήν Ουγγαρία μια νύχτα μάς ριχτήκανε 
και δεκατήσανε τό στράτευμά μας. 
Τότε παρόμοια μάς συμβούλεψες.
Μά τούτα ’ναι δουλειές δικές μας 
δ'χι τού Κλήρου πού δλο βάζει 
μπροστά στήν κάθε πράξη μόνο άγάπη. 
Φιλία κι’ άγάπη μόνο δε θά βρεις. 
Καλύτερα άνοιχτά τά μάτια κι’ υποψία 
παρά μια νύχτα νά σφαχτείς στον ύπνο σου. 
Θάνατος, θάνατος. Φωτιά.
"Οποιος κουνήσει γι’ αρπαγή 
θάχει νά κάνει μέ τούς άντρες μου. 
Θάνατος, θάνατος. Φωτιά.
Βαλτέρο ’Ιππότη, τό κακό ξεκίνησε. 
Οί δρόμοι γέμισαν θυμό.
Λάμπει ή εκδίκηση παντού, 
σφαγή προστάζει και διωγμό. 
Θάνατος.
Θάνατος, φωτιά.
Θά χτυπηθούν γιά τήν τιμή 
τού ονόματος μας και τού ονόματος μου. 
'Ιππότη, ζύγισε καλά τό πράμμα.
Τό πλήθος έχει πιά τον Πάπα γιά άρχηγό.

Πέτρος : Βάλε τό ξίφος σου στή θήκη του.
’Αργά πολύ. Κι’ ή τόλμη θάναι τρέλλα 
χωρίς νά φτάσει σ’ άποτέλεσμα.

"Ολοι
Γ ο υ ΐ δ ο ς
Πέτρος

; Θάνατος, θάνατος.
: ’Εμπρός.
: (ενώ φεύγουν, γόνατά) 

"Ιλεως, Χριστέ μου. Ό Σατανάς 
χτυπά τό νού τού κοπαδιού μου.
Καιρό πολύ ν’ άλλάξει ό άνθρωπος. 
Καί πάντα του θά πολεμάει άνάμεσα 
Καλού-κακού. Μά ή δόξα σου μιά μέρα 
πεντάλαμπρο θά δείξει τό καλό 
ήλιος ζεστός τά σκότη νά σκορπίσει.
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ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ

Εικόνα πρώτη 
Αίθουσα τοΰ Θρόνου.

Μαντατοφόρος: 
’Αλέξιος Α' :

Βαλτέρος

’Αλέξιος Α' :

Μαντατοφόρος:

’Αλέξιος Α' :

Βαλτέρος :

’Αλέξιος Α' :

Οι Σταυροφόροι άρχισαν τή σφαγή. 
Δυσάρεστο μαντάτο. Γρήγορα 
τόν Πέτρο νά καλέσετε.
Βαλτέρο μέ ξεγέλασε τό πλήθος σας 
Νάναι τυχαίο τό γεγονός 
ή νάναι σχέδιο χαραγμένο 
μέ λεπτομέρεια;
Νοιώθω τήν έκπληξή σου, βασιλιά. 
Κι’ δμως στ’ ορκίζομαι πώς είναι 
αμέτοχες οι κεφαλές.
Τάχα ρωτάει τό πλήθος δταν πέσει 
τό σύνθημα μιας λεηλασίας;
Όρμά σά νά τό σπρώχνει ό Σατανάς 
μέ πυρωμένα σίδερα.
Γονατιστός ό Πέτρος τούς ίκέτευσε 
Μά που ν’ ακούσει λόγια ό άναμένος 
από επιδέξιους λαός;
Μήν τάχα επιτεθήκανε στους πρόσφυγε, 
κι’ άπό τή ροή τοΰ α'ιμάτου πήρε 
κατήφορο τό πλήθος κι’ ή ορμή;
ΟΙ πρόσφυγες κουρνιάσαν στις γωνιές 
κι’ άλλοι ενωρίς τήν πόλη έγκαταλείψαν. 
Οί δυο πορείες δέ συναντήθηκαν.
Είν’ καθαρό σά φως πρωϊνό 
πώς δέν κρατήθηκε τό πλήθος 
καί ξέσπασαν τά πάθη ταπεινά. 
Οί Σταυροφόροι άρχισαν τή σφαγή. 
Θάχουμε σπαραγμό στήν πόλη. 
Πώς θά ζητήσουμε τή συνδρομή 
τοΰ κόσμου γιά λεφτά καί γιά δπλα; 
"Οσες φρουρές υπάρχουνε στήν πόλη 
νά προστατέψουν τό Παλάτι, 
κι’ δσες περισσεύουν 
νά προστατέψουν τούς ναούς. 
Λίγες δυνάμεις σάς ζητώ.
Μ’ αυτές θά χτυπηθώ μέ κείνους 
πού πάντα παίρνουνε τό πρόσταγμα 
στις τέτοιες άνυποταγές.
Νά τοΰ δοθούν δυνάμεις, 
(φεύγει ό Βαλτέρος).

’Αγγελιοφόρος:

Ί σ α ά κ ι ο ς :

’Αλέξιος Α' :

"Αλλος
’Αγγελιοφόρος:

Ί σ α ά κ ι ο ς :

Καλόγερος :

Οί δρόμοι γέμισαν νεκρούς.
Στις εκκλησίες χτυπάνε τά εικονίσματα, 
τ’ άμφια φοράν μέ τούς σταυρούς, 
τά χρυσαφένια σκεύη άρπάνε.
Στά σπίτια μπήκανε καί βιάζουν 
κοράσια άνήλικα καί κλέβουνε 
χρυσαφικά καί ρουχικά.
Τώπα νά κόψουμε τή φόρα 
τ’ άνόμοιου κι’ άταχτου χειμάρρου 
τών δυτικών προτού άτενίσουν καν 
τής Βασιλεύουσας τά τείχη.
Μά ή δυσκολία μιάς γρήγορης άπόφασης 
θά μάς στοιχίσει δσο μιά ήττα.
Νά στείλουνε τό στόλο στο λιμάνι. 
’Έστω μέ δυσκολία νά τά φορτώσουμε 
γιά τόν άντίπερα γιαλό τά πλήθη.

Ό Πέτρος μάταια γόνατά στις στράτες 
κι’ εκλιπαρεί τούς Σταυροφόρους νά ησυχάσουν. 
Στούς λόγους του γελάν. Στις άπειλές του 
γλώσσα χλευαστική τού δείχνουν.
Κάποιοι τόν σπρώξανε στά νώτα 
καί πέρασε τό πλήθος*  τόν πατήσανε. 
Κάποιοι δικοί μας τόν μαζέψανε 
καί τού σφογγίσαν τις πληγές.
"Οταν τό πλήθος μυριστεί τήν άνομία 
καταπατά τό εμπόδιο κι’ άς είναι 
ό ίδιος ό Τίμιος Σταυρός.
Τό νόημα τού Χριστού δέν άλλαξε 
τό βάρβαρό μας μέσα κόσμο.
Στις εκδηλώσεις μας μονάχα 
έβαλε λίγο χαλινάρι κι’ ίσως 
σέ κάποιους άλλους κάποιο λούστρο 
σαν επαργύρωσης άπάτη.
Βαρειά ή φωνή τοΰ Πατριάρχη 
πού κλείστηκε άπ’ άνάγκη στά κελλιά του 
φτάνει στ’ αυτιά σας μέ τό στόμα μου. 
Ποιος τάχα λόγος άφησε 
αιρετικούς νά μπούνε μές τήν πόλη 
κι’ δ,τι τ’ ορθόδοξο νά κάψουν καί νά κλέψουν 
νά πατηθούνε τ’ "Αγια μας Ιερά;
Ό Πάπας πάντοτε θεωρεί 
αιρετικό τ’ ’Ορθόδοξό μας δόγμα 
καί σιωπηρά προστάζει πόλεμο. 
Πώς τάχα ό διπλωμάτης νούς 
στο τέχνασμα γελάστηκε και τώρα 
στον όλεθρο τήν κορωνίδα τού Χριστού
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παράδωσε ανελέητα;
’Αλέξιος Α' : Μεγάλες οί Βουλές τού Θεού.

Πώς ταπεινοί θνητοί στ’ αδύναμα μυαλά μας 
μπορούμε νά συλλάβουμε τό μέγεθος 
τής θείας Βουλής;

’Αγγελιοφόρος: Σιγά-σιγά ήρεμεϊ ό αγέρας.

Ά λ έ ξ ι ο ς Α

Ισα α κ ι ο ς

Ά λ έ 
Ίσα

ξ ι ο 
ά κ

ς 
ι ο

Α' : 
ς :

’Αλέξιο ς Α' :

Πέτρος

'Υποχωρούν τά στίφη χορτασμένα 
γεμάτα σκεύη καί χρυσάφι, 
προς τό γιαλό, 
Κάτι βραδυπερπάτητοι απομένουν. 
Σαν κάποιο χέρι αγγελικό 
τούς σπρώχνει και τούς σπρώχνει. 
Κορέστηκε τό πάθος τους.
Κοίτα πώς φτάνει ό όρθρος, 
νά φέρη φως στή ρημαγμένη 
τήν άγια Βασιλεύουσα, 
στούς ασεβείς εχθρούς μέ τό Σταυρό 
δπλο τους κι’ έμβλημα, 
σ’ εμάς πού ή καλωσύνη μάς γονάτησε ; 
Τό μονοκόμματο μυαλό πού δέχεται 
τό καθετί αβασάνιστα 
καί καταστρέφει μέ τή χλιάδα του. 
Τί μουρμουρίζεις τάχα έκεϊ;
’Ελπίζω ό στόλος μας νά φτάσει 
στήν ώρα του νά παραλάβει τό κοπάδι 
τώρα στήν κούρασή του.
Άλλοιώς σέ λίγο θάχουμε 
καινούργιες στάσεις.
Ή φύση δέ χορταίνει τού θνητού. 
Κουράζεται καί θέλει αναπαμό. 
'Ωστόσο πρέπει τό μαντάτο 
γοργά νά πάει στις λεγεώνες τής ’Ασίας. 
Τσακκίζοντας τό πλήθος θάχουν 
λιγότερον εχθρό ν’ άντιπαλαίψουν 
οί πιό λιγάριθμες φρουρές.
(μπαίνοντας)
Ρήγα φιλεύσπλαχνε, έλεος-έλεος. 
’Όχι γιά τούτο τ’ άπνοό μου κουφάρι. 
Γιά τούς ανθρώπους μου κι’ άς είναι 
φταϊστες βαθιά ως τό κόκκαλο.
Κι’ άν κάποια τιμωρία νά επιβάλεις 
σέ τούτο τ’ άπνοό μου κουφάρι άς πέσει 
βαριά-βαριά. Στούς Σταυροφόρους μου 
άνοιξε δρόμο νά περάσουν τά νερά 
τούς "Αγιους Τόπους μας νά ξεσκλαβώσουν. 
Βαρύτερο άπ’ τ’ αμάρτημά τους 
ή λάσπη τών αλλόπιστων

Ά λ έ ξ ι ο ς Α' :

Κ α λ ό ϊ ε ρ ο ς :

Π έ τ ρ ο ς

Κ α λ ό γ ε ρ ο ζ :

Μ αντατοφόρος

Π έ τ 9 ο ς

πού τ’ άγια χώματα μολύνει κάθε μέρα. 
Μέ πίκρανε βαθιά τό πέρασμά σας. 
Ποιος ξέρει πόσα χρόνια θά περάσουν 
νά κλείσουν οί πληγές τής Βασιλεύουσας! 
Δέ λέω γιά τις κλεψιές, τούς φόνους, 
τούς έξευτελισμούς, τις πυρκαγιές.
Μιλώ γιά κείνες τις πληγές μές τήν ψυχή. 
Κι’ έλεγα κάποτε τό χάσμα γεφυρώνει 
σέ μιά ευκαιρία φιλίας καί κατανόησης. 
Τήν ευκαιρία κατάστρεψαν τά πλήθη σου. 
’Ίσως γι’ αυτό νά λυπηθεί κι’ δ Πάπας, 
άν τό μυαλό του αληθινά νογά 
ίσος προς ίσους συμφιλίωση κι’ ένωση. 
Δέν έχει δ Φράγκος, βασιλιά μου, 
μήτ’ ένα κόκκο σύκου εμπιστοσύνη.
Δέν αμφιβάλλω, Πέτρο, γιά τό πρόσωπό σου 
Δείχνεις πώς έχεις ήθος κι’ άρετή. 
’Ακόμα πώς καλά ζυγιάζεις καθετί.
Μόνο φοβάμαι τό φανατισμό σου.
Εύχομαι τ’ όραμά σου νά δικαιώσεις 
κι’ ενάρετο τό πνεύμα σου νά παραδώσεις 
στον Κύριο στήν πρέπουσα στιγμή.
Τά πάθη μήν ανάβεις.
’Ανθρώπινες οί αιρέσεις. Καθεμιά τους 
θαρρεί τό δίκαιο πώς κατέχει.
Κι’ ή φιλαρχία, σατανικό επινόημα, 
παιδεύει τά κεφάλια τής θρησκείας μας. 
Καί τά συμφέροντα τής πολιτείας 
τήν φιλαρχίαν ανάβουν.
Καί γίνονται τά σχίσματα, οί εχθρότητες 
ανάμεσα αδερφών καί συγγενών.
Μά εμάς μεγάλο πάθος είναι ή λευτεριά 
τών "Αγιων Τόπων άπ’ τό πόδι 
άλλόθρησκου καταχτητή.
Υποχωρώ στο φρόνημά σου, Πέτρο, 
κι’ ενώνω τήν παράκληση μαζί σου 
τις ευκολίες νά δώσει ό βασιλιάς 
κι’ άντίκρυ νά περάσουνε τά πλήθη σου. 
’Εξάλλου δ γδικιωμός δέν είναι 
κάτι τό ενάρετο. Καί μήτε λογικό· 
γιατί ένας γδικιωμός ξυπνά τον άντιγδικιωμό, 
πάθη σειρά πού δέν τελειώνουν.
’Έφτασε δ στόλος στό λιμάνι, βασιλιά.
Τό πρόσταγμά σου περιμένουν...
Τό λόγο μου θυμήσου, βασιλιά!
Τά πλήθη μή χτυπήσεις. Είναι ή Δύση 
ήφαίστειον έτοιμο. Καί θάρθει γδικιωμός
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από φουσάτα ταχτικά τών βασιλιάδων. 
Φάνου άπ’ τά πάθη ανώτερος, 
Ρήγας Χριστού καί σύμμαχος στους ιερούς 
αγώνες δμοθρήσκων.

Μαντατοφόρος: Τό πρόσταγμα προσμένουν νά φορτώσουν 
τά ξένα πλήθη νά τά πάνε 
αντίκρυ στήν ακτή.

Πέτρος : Σ’ ευχαριστώ, τών ’Ορθοδόξων Ρήγα. 
Γονατιστός εκλιπαρώ συγχώρεση 
σάν άνθρωπος π’ άμάρτησα μέ σκέψη 
καί λόγους. Τώρα άναμετρώ 
τό ελληνικό μυαλό σου απλό 
καί καθαρό καί τίμιο σάν τό φώς.

’Αλέξιος Α' : Προστάζω νά περάσουν τά καράβια 
δλα τά πλήθη στον αντίπερα γιαλό. 
"Οσα καράβια βρίσκονται στό Βόσπορο 
κι’ δσα μπορούν νάρθούν άπ’ τά λιμάνια 
τής Προποντίδας, νά βοηθήσουνε 
τό πέρασμα τών ξένων.

Πέτρος : Χαΐρε, Αύτοκράτορα Ρωμαίων, 
’Ορθοδοξίας τό κόσμημα.

’Αλέξιος Α' :
Στις προσευχές θά μνημονεύω τ’ όνομά σου.
Καλή πορεία νάχετε άνενόχλητη.
Κι’ επιτυχία νά βρούν οί κόποι σου.

Μαντατοφόρος:
(φεύγουν).

Στ’ άκρόγιαλο μαζεύτηκε τό πλήθος 
καί ψάλλει κατανυχτικά.
"Υστερα σάμπως άπό προσταγή 
φωνάζει τά καράβια νά τό πάνε 
άντίπερα ν’ άρχίσει τήν πορεία 
προς τ’ άστρο τήν Ιερουσαλήμ. 
Είναι πολλοί π’ άφρίξουνε ώς νά βλέπουν 
άντίκρυ τό Θεό.
"Αλλοι παλάβωσαν, γιατί θαρρούν 
άκούνε ψαλμωδίες άγγέλων.
Είν’ κι’ άλλοι πού φοβούνται μήπως 
φρουρές επιτεθούνε καί τούς πάρουν πίσω 
τά κλεψιμιά πού κρύβουνε στούς κόρφους. 
Τούτοι άγωνιούν καί πιο πολύ.
Δέν είν’ μικρό νά χάνεις τ’ δ,τι έπήρες, 
δταν γιά τούτο μίλια βάδισες 
άνάμεσα πολλών κινδύνων.
Τούτα άκουσα νά λένε
κάποιοι έμπειροι τού λιμανιού.

’Αλέξιος Α' : Μάς τσάκισαν οί τελευταίες στιγμές. 
Κι’ δλας άνάτειλε κοκκινωπός 
δ ήλιος, μά τά μάτια δέν άντέχουν

νά μένουνε ανοιχτά.
Κουράστηκαν τά βλέφαρα πολύ.
Ν’ αναπαυτεί ο καθένας ας φροντίσει 
μά νάχει και στον ύπνο του έγνοια. 
Τό κράτος είναι πλοίο μες τ’ ανοικτό 
τό πέλαγος. Κι’ άν είναι κάλμα τώρα, 
κάπου ή φουρτούνα πλέκει τό θυμό της.

Εικόνα δεύτερη 
Αίθουσα θρόνου.

’Αλέξιος Α' : Στή δύση του κοντεύει ό ήλιος, 
κι’ δμως σέ μάς δέν έφτασε μαντάτο. 
Πετσόκοψαν οί Τούρκοι τά φουσάτα 
τών Σταυροφόρων ή περνάνε
χείμαρρος τούτοι σβύνοντας τό καθετί;
’Έχει πολλές φορές τό πλήθος τέτοια δύναμη 
πού δλα νικά.

Ί σ α ά κ ι ο ς : ’Απ’ τό λιμάνι μάθαμε πώς είδαν 
άντίπερα κουφάρια Σταυροφόρων. 
Σ’ ένα κολπίσκο βρήκανε κοπάδι 
κουρελιασμένο ώς πρόσφυγες 
νά εκλιπαρούν γιά κάποιο γυρισμό. 
Μά φοβηθήκαν οί ψαράδες νά κοντέψουν. 
”Αν είναι Φράγκοι τούς μισούν.
*Av είναι Τούρκοι τούς συχαίνονται. 
Πάντως δική μας γλώσσα δέ μιλούν 
καί λέω πώς θάναι Σταυροφόροι.

Θεόδοτος : Στό μεταξύ γυρίσανε στήν πόλη 
οί πρόσφυγες. Θά γεννηθεί πιά ζήτημα 
τροφής, γιατί, αν γλυτώσαμε 
τις πιο πολλές μας άποθήκες, 
έλειψε όλότελα ή προμήθεια 
στ’ άρχοντικά καί φτωχικά.

’Αλέξιος Α' :: Μέ υπομονή τά πάντα θά βολέψουμε.
Λίγη ζημιά μιά νίκη κέρδισε 
κι’ άς φαίνεται πώς τάχα υποχωρήσαμε. 
Πόσες φορές εξασφαλίζει μιά υποχώρηση 
παράταση ζωής καί νίκη στα στερνά;
Ή τελευταία μονάχα νίκη 
δίνει τή νίκη άληθινή.

Ί σ α ά κ ι ο ς : Στό μεταξύ οί άνθρώποι μου στή Δύση 
μαθαίνουνε πώς ό Ούγος τής Γαλλίας 
στράτευμα ετοίμασε άρκετό, 
πεζούρα καί καβαλλαρία εξασκημένη. 
Ή πρόθεση δέν θάναι μόνο οί "Αγιοι Τόποι. 
Μά επέκταση τών Φράγκων στήν ’Ασία. 
Θάναι τό πλάσιμο καινούριων βασιλείων

186
187

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Αλέξιος Λ' :

Μαντατοφόρος:

’Αλέξιος Α' :

Ί σ α ά κ ι ο ς : 
’Αλέξιος Α' : 
Θεόδοτος :

’Αλέξιος Α' :

Ί σ α ά κ ι ο ς : 
’Αλέξιος Α' :

Καλόγερος :

Στρατιώτης : 
’Αλέξιος Α' :

Δέν τούς χωρεί ή Ευρώπη.
Τό σύνθημα ’ναι έπέκταση στά πλούσια 
τά εδάφη τής ’Ανατολής.
Γι’ αυτό θαρρώ ή διπλωματία 
μπορεί ν’ άργοπορήσει εγκαταστάσεις, 
μπορεί μέ συμμαχίες ν’ αδυνατίσει 
στρατεύματα ασκημένα κι’ ϊσως 
τον όλεθρο νά πλέκει στα κρυφά 
δσων μακραίνουν άπ’ τή βάση τους. 
Γραφή σάς στέλλει ό Ούγος. Ήρθαν 
καβαλλαρέοι άπ’ τό Δυρράχιο.
(’Ενώ διαβάζει)
Τό φρούραρχο τού Δυρραχίου έδώ φωνάξετε. 
Δέν έφυγε θαρρώ.
Ετοιμάζεται.
Προλάβετε
Θαρρώ συμβαίνει 
κάτι τό επείγον κρίνοντας άπ’ τό ύφος 
τό σκυθρωπό σου, ώ Αύγουστε !
Ό Ούγος προστάζει υποδοχές 
καί θριάμβους στό στρατό του πού ξεκίνησε. 
Νά τούς δεχτούμε νικητές, 
έτοιμα νάχουμε φαγιά καί χρήματα.
Στή Βασιλεύουμε νά περιμένει ό στόλος μας. 
Ζητάει άκόμα κι’ εφεδρείες.
Μπορεί νά θέλει κι’ ομήρους 
μήν τάχατε ενωθούμε μέ τον Τούρκο 
καί τόν πλευροκοπήσουμε.
Έδώ θά πρέπει ο δόλος νά δουλέψει.
Αυτό σκοπεύω. Πόλεμο άνοικτό νά κάνουμε 
μέ άντίκρυ μας τόν Τούρκο δέ μπορούμε. 
Μπορεί νά σηκωθούνε οι Βλάχοι.
Μπορεί κι’ οί Σέρβοι νάβρουνε ευκαιρία. 
Δέν έχουμε στρατό γιά πολυμέτωπον 
άγώνα, μήτε χρήμα.
Τό Φράγκο νά φοβάσαι, βασιλιά. 
Ό Τούρκος έχει κι’ άνθρωπιά, 
έχει καί τήν καλή στιγμή του. 
Ό Φράγκος δμως εϊν’ θεριό.
Κι’ εκεί πού λέγει πώς γλυκαίνει 
σπαθιά άκονίζει καί μετρά 
τόν τόπο νά παλαίψει.
Χτύπα τό Φράγκο, βασιλιά. 
Ό φρούραρχος τού Δυρραχίου. 
Ευτύχημα πού πρόλαβαν.

Φρούραρχος 
’Αλέξιος Α'
Φρούραρχος

’Αλέξιος Α' :

Φρούραρχος

’Αλέξιος Α' :

Φρούραρχος

’Αλέξιος Α' :

Ί σ α ά κ ι ο ς :

Μιά άποστολή γιά σένα θάχω. 
"Ο,τι προστάζει ο Αύγουστος. 
’Έχουν ψυχή ν’ άντέξουν οι φρουρές μας; 
Είναι γνωστή ή άντρεία τους, Αύγουστε. 
Τις λίγες ήττες δέ λογίζω παρά νίκες, 
άφού παλαίψανε μ’ εχθρό πολυάριθμο 
μόνες, χωρίς εφόδια κι’ εφεδρείες. 
Δέν λιποψύχησαν ποτέ.
Κι’ άπό δειλία ποτέ τους δέν οδήγησαν 
τό κύριο στράτευμα σέ ολέθρους. 
Μά τούτο πού ζητάω εΐν’ άλλο. 
’Αντρεία τή λέω μά δέ μπορεί 
τού καθενός ό νούς νά τήν πιστέψει 
καί μήτε γι’ άρετή τή σέβεται.
Κι’ ϊσως στό μέλλον λίγα νάβρουνε 
νά πούνε κάτι σά δικαιολογία.
Δέ νοιώθω όλότελα τή σκέψη σου, 
καί νά μέ συχωρέσει ή Άγιότητά σου. 
Γραφή άπ’ τόν Ούγο μέ προστάζει 
μ’ άγκάλες άνοικτές νά τόν δεχτώ, 
δχι σάν ϊσος μά ώς υποτελής. 
Στρατό οδηγεί πεζό, καβαλλαρία, 
μέ πείρα σέ πολέμους.
Θ’ άνοίξετε, λοιπόν, τις πύλες 
καί νά δεχτείτε ώς νικητές τούς δυτικούς. 
Βαρέλια άνοΐχτε, δόστε τους φαγιά, 
σφίχτε τά δόντια σας χωρίς παράπονο, 
δεχτείτε κάθε πάτημα 
νά κοιμηθεί στό νού τους ή υποψία 
κι’ άγέρωχα, άπροφύλακτα νά φτάσουν 
έδώ στή Βασιλεύουσα.
Στήν κοιμισμένη τότε κεφαλή τους 
βαρύ θά πέσει τό πελέκι 
σέ ξαφνική σφαγή.
"Ολα θά γίνουν, Αύγουστε, 
κατά τό πρόσταγμά σου. ’Ελπίζω 
το ελληνικό φιλότιμο ν’ άντέξει 
μόνο καί μόνο γιά τή νίκη.
(’Ανάβουν φώτα).
Τώρα πού πέφτει ή νύχτα ας είναι 
τό μάτι τού Θεού βοηθός σου. (Φεύγει ό Φρούραρχος) 
Στον κλεφτοπόλεμο άσκηθήκανε οί φρουρές μας 
άντίκρυ στήν ’Ασία.
Ήταν καλό τό σχέδιό σου, ώ Αύγουστε. 
Πλευροκοπήσαμε καλά τόν Τούρκο.
Τούτες οΐ νίκες οι μικρούτσικες φτερώσαν 
τήν πίστη τών δικών μας.
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’Αντάμα τούς ασκήσαμε σέ νέο 
πολέμου τρόπο πού ήρθε ή ώρα 
νά μπει ξανά στήν πράξη κι’ ίσως 
αποδειχτεί σωτήριος.

Σταυροφόρος: (τόν φέρνουν εξαντλημένο)
Προσπέφτω σου, Αύγουστε, ϊλεως, ϊλεως.

’Αλέξιος Α' : 
Εκατόνταρχος:

"Ολους αντίκρυ δέν περάσαν;
"Ενα καράβι τούς ξεμπάρκαρε 
πριν λίγο στο λιμάνι.
’Ετούτος είναι δ αρχηγός.
Ό άντικρυνός γιαλός πλουμίζεται 
μέ φώτα εδώ κι’ εκεί πού περπατάνε. 
Κι’ άλλα καράβια φαίνεται γυρίζουν 
μέ σταυροφόρους φορτωμένα.

Σταυροφόρος:

(

Σκοτώθηκε δ Βαλτέρος, τίμιος, 
φτωχός Ιππότης μά λεβέντης. 
Μά εδώ δέν είναι μόνο αντρεία. 
Πηγαίναμε στραβά στά ξένα εδάφη. 
Ό Άρσλάν μάς τσάκιζε παντού. 
Έκεϊ πού νόμιζες πώς κάλμες 
θανατικές μάς περιζώνανε, 
άρχιζε πίσω μας επίθεση.
Κι’ έκεϊ πού σάν τρελλοι προσμέναμε 
μέ μάτια ορθάνοιχτα, Ιδρωμένοι, 
επίθεση, μάς έρχονταν μαντάτο 
άπό τούς Τούρκους φιλικό.
Ή προσοχή μεμιάς χαλάρωνε. 
Και νά! φουσάτα αγριεμένα 
χτυπούσανε δεξά-ζερβά.
Κομματιαστήκαμε, χωρίσαμε, 
κι’ δπου δ Θεός μάς έσερνε τό βήμα 
σερνόμαστε. Ή δμάδα μου 
πίσω στή θάλασσα γυρνάει. 
”Ας λείψει τ’ δραμα κι’ ή ελπίδα. 
Γιά μάς δέν είναι ot "Αγιοι Τόποι. 
Δέξου μας, Αύγουστε, και δόσε μας 
σά Χριστιανός τήν ευκαιρία τού γυρισμού.

’Ισαάκιος : Πόσοι γυρίζουνε στή θάλασσα;
Σταυροφόρος : Κάπου δυό-τρεϊς χιλιάδες. 

Κόψαμε πίσω άπό τό κύριο σώμα, 
γιατί δικοί σας μάς χτυπήσανε τυχαία, 
δπως μάς ξήγησαν άργότερα. 
Μά τούτο σίγουρα μάς γλύτωσε 
άπ’ τό σπαθί τού Τούρκου.

’Αλέξιος Α' : Φιλοξενία νά τούς δοθεί.
Μακρυά άπ’ τούς άλλους πρόσφυγες. 
Διπλές φρουρές νά τούς φυλάγουν,

Σταυροφόρος :

’Ισαάκιος :

Θεόδοτος :

Ισαάκιος

’Αλέξιος Α' :

Μαντατοφόρος:

’Αλέξιος Α' : 
Μαντατοφόρος: 
’Αλέξιος Α' : 
Μαντατοφόρος:

’Αλέξιος Α' :

έστω κι’ αν είναι λιγοστοί.
Μπορεί κακά νά υπολογίσει 
τό κουρασμένο πάθος τους και νάχουμε 
μιά εξέγερση στις δύσκολές μας ώρες. 
’Έχετε αντρεία οι "Ελληνες, 
έχετε δόλο περισσό, 
μα και πολλή καρδιά στην ώρα της.

(φεύγει)
Θ’ ανοίξουμε τοΰ γυρισμού τό δρόμο, 
καινούρια βάσανα ετοιμάζοντας 
στους βόρειους πληθυσμούς μας;
’Άν τούτο μια ευκαιρία εμπιστοσύνης θά γεννήσει, 
που θά τυφλώσει κάποιες υποψίες 
τών δυτικών, γιατί οχι, Ίσαάκιε;
Μήν τάχατε τό πάρουνε γιά κόλπο.
Γιατί είναι φανερό, ολοφάνερο. 
’Εξόν αν θέμε νά τούς πείσουμε 
πώς δε μας έμεινε ψυχή στο στήθος, 
μήτε στρατός στις επαρχίες, 
δταν ακόμη χτες νικούσαμε. 
’Εξάλλου ό Σταυροφόρος είπε 
πώς κι’ οί δικοί μας οι στρατοί 
τούς χτύπησαν. Αυτό σημαίνει 
παρασπονδία. Κι’ ot δυτικοί 
θά τώχουν φυλαγμένο για ανταπόδοση. 
Νά παραδώσουν λίγο-λίγο, 
τόν οπλισμό τους μυστικά, 
χωρίς νά τό μαθαίνει ή άλλη ομάδα. 
Στήν ώρα πιά προστάζω 
τ’ άνίλεο σφάξιμό τους.
Έφτάσαν στο λιμάνι κι’ άλλα 
καράβια φορτωμένα.
Μά μόλις τή στεριά πατήσανε 
συνομωσίες κοιτάν νά πλέξουν. 
Κάποιοι ζητάνε έκδίκηση, 
γιατί στρατεύματα δικά μας 
ώρα πολλή τούς τυραννήσαν. 
Πόσοι πλανιούνται στο λιμάνι; 
Διακόσιοι μέ τριακόσιοι.
Πόσοι πρός τόν 'Ιππόδρομο τραβήξανε; 
Κάπου τρακόσοι διαλεχτοί.
Και κάπου πεντακόσιοι στρατοπέδευσαν 
κοντά στήν πόλη, πρώτοι 
τού γυρισμού τό δρόμο νά τραβήξουν. 
Ίσαάκιε, ρίξε πιά στή θάλασσα 
τού λιμανιού τό πλήθος.
Δόσε σινιάλο στά καράβια
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Πέτρος

’Αλέξιος Α' :

Πέτρος

Καλόγερος :

Θεόδοτος :

Πέτρος :

’Αλέξιος Α' :

ν’ άργοπορήσουνε ν’ αράξουν. 
Ό Νικηφόρος νά χτυπήσει 
τούς μαντρωμένους στον 'Ιππόδρομο. 
Αυτοί στήν πύλη άς μείνουνε στερνά. 
Μά πρέπει γύρω τους φρουρές 
προσεχτικά νά βλέπουν 
τήν κάθε κίνηση και πράξη τους, 
(μπαίνοντας ενώ φεύγει ό Ίσαάκιος) 
Αύγουστε τών Ελλήνων, χαϊρε ! 
Στά ευλογημένα μέρη σου ξανά 
φιλοξενία ζητώ γιά τό κοπάδι μου. 
Δίσεχτες ώρες μάς κομμάτιασαν. 
Θρέφει θεριά ή ’Ασία.
Κουρέλια τ’ όνειρό μας. Οί "Αγιοι Τοποι 
τό φτάσιμό μας μάταια θά προσμένουν. 
Δόσε μας τόπο. Θάρθουνε οί στρατοί 
τών Φράγκων ήγεμόνων. Τότε 
μαζί μ’ αυτούς θά φύγουν οί άνθρωποί μου. 
Προδώσατε τούς όρους τής φιλίας.
Βογγάει ακόμα ή Βασιλεύουσα.
Δε σβύσαν οί φωτιές. Δε θάψαμε 
όλους ακόμα τούς νεκρούς μας. 
Είναι σωστό τήν όχεντρα στον κόρφο μας 
μ’ αγάπη νά ζεστάνουμε ξανά;
Μά θάρθει τότε στο κεφάλι σου 
ή τιμωρία τοΰ Πάπα. Τά φουσάτα, 
άκου, τής Δύσης καταφθάνουν. 
’Ακούω τις σάλπιγγες, τον ήχο 
άπ’ τό βαρύ τους οπλισμό.
’Ακούω τούς ύμνους καί τις προσευχές τους. 
Τούτα θά σκάψουνε τήν πόλη σου.
Χτύπα τό Φράγκο πριν σηκώσει 
τ’ αγέρωχο κεφάλι, βασιλιά! 
Ό Σατανάς μιλά μές τό μυαλό του. 
Νομίζω, βασιλιά, πώς τ’ όραμα τού Πέτρου 
τούδειχνε πέρα τ’ "Αγια Χώματα.
Γιατί, λοιπόν, εμείς νά μή τού δώσουμε 
τήν ευκαιρία ξανά νά φτάσει εκεί;
Αιρετικέ. Μονάχος; Προσκυνητής; 
’Όχι! Λευτερωτής μονάχα.
Τ’ όραμα τούτο μοΰ προφήτεψε. 
Καράβι αντίπερα άς τον πάρει.
Γεμίστε τό δισάκκι του φαγώσιμα.
Δόστε γραφή παντού νά τό συνδράμουν 
δικοί μας άνθρωποι καί φίλοι.
Ή παπική θά φτάσει τιμωρία 
βαρύ πελέκι στο κεφάλι σου.

(Στον Θεόδοτο) Κι’ εσένα ή γλώσσα νά κοπεί. 
(Στον καλόγερο) Στήν κόλαση καλόγερε, καλόγερε.

(Τον πάνε εξω) 
’Αλέξιος Α' : Τώρα θαρρώ πώς πρέπει νέες 

ετοιμασίες νά σκεφτόμαστε. 
Είναι κλειδί τό κράτος μας καί πάντα 
ή κλήρα του θέ νάν’ δοκιμασίες. 
Μά τούτο ξύπνιους μάς κρατεί. 
Στον αχαμνό καί ξέγνοιαστο σιγά, 
σάν πέφτει ή νύχτα, πέφτει 
κι’ ή ψυχοφθόρα παρακμή.

Στρατιώτης : (πληγωμένος) 
Αύγουστε.

’Αλέξιος Α': Μίλησε, άνθρωπε.
Στρατιώτης : Οί πρόσφυγες κατάκοψαν 

τούς Σταυροφόρους στον 'Ιππόδρομο. 
Μάταια ή φρουρά άντιστάθηκε. 
Τό εξοργισμένο πλήθος 
δεν είχε πιά συγκρατημό.

’Αλέξιος Α' : Κι’ οί Σταυροφόροι;
Στρατιώτης : Τάχασαν.

Έξ άλλου λίγα ξίφη κάτεχαν.
Κι’ ήταν ακόμα κουρασμένοι κι’ άβουλοι. 
Τήν ευκαιρία οί πρόσφυγες πιά βρήκαν 
καί χύμηξαν μέ ξύλα καί με πέτρες, 
με δόντια καί μέ νύχια καί με βρόχους 
κι’ έγινε αλύπητη σφαγή.

’Αλέξιος Α' : Ή Θεία Δίκη.

Πέτρος
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΑΞΗ

Εικόνα πρώτη
Αίθουσα φρούραρχου στο Δυρράχιο.

Φρούραρχος

Εκατόνταρχος:

Φρούραρχος :

Εκατόνταρχος:

Φρούραρχος :
Μαντατοφόρος:

Φρούραρχος :

Φωνή :
Φωνές :
Φωνές :

Α' Πατρίκιος :

Φρούραρχος :

(Κοιτάζοντας από τον εξώστη) 
Δέν υπακούει σε προσταγές 
αυτό τό στράτευμα των Φράγκων. 
Μήτε μακρόχρονη άσκηση έχει 
σαν πρέπει σέ τακτικό στρατό. 
Κοίτα! βαδίζουν δλοι δίχως διάθεση 
προτού καν δύσουνε μιά μάχη. 
Οι πιο πολλοί ’ναι στεριανοί. 
Μπορεί να βρήκανε φουρτούνα 
και νάχουν άπαυδήσει από αγωνία. 
Ποιος ξέρει; ’Εκεί στην ’Ιταλία 
μπορεί νά βρήκαν δυσκολίες.
"Οπως κι’ άν έχει θά τούς έπνιγα. 
Δέν είν’ στρατός ετούτος νά νικήσει. 
Μά ή προσταγή τού βασιλιά ’ναι προσταγή. 
Λοιπόν θ’ ανοίξουμε τις πύλες.
Παντού στεφάνια δάφνης και μερσίνι 
νά κρεμαστούν, πολύχρωμες σημαίες ν’ άνεμίζουν, 
χαρά νά δείξει ο κόσμος.
«Χαιρετισμός στους νικητές» παντού 
τέτοια συνθήματα ν’ άναγραφούνε. 
Δασκάλεψα καλά τούς άρχοντες. 
Οί κεφαλές επίσης τής φρουράς 
θα παίξουν τό παιγνίδι τους. 
Δεχτήκανε τό σχέδιο για σοφό. 
Κι’ είναι σοφό, θαρρώ. Χωρίς θυσίες 
μέ τούτους ξεμπερδεύουμε.
Άκούς; Κοντέψαν οι προφυλακές. 
Οι Φράγκοι ζύγωσαν στην πύλη. 
Τήν προσταγή προσμένουν οί φρουρές. 
Ν’ ανοίξει ή πύλη. Ν’ ακουστούν 
χαρμόσυνα συνθήματα (’Ακούονται άπ’ έξω). 
Χαιρετισμός στούς νικητές.
'Ως εύπαρέστης, άρχοντά μου. 
Στον Ούγο δόξα και τιμή.

(Μπαίνουν τρεις Πατρίκιοι) 
Φρούραρχε, τρέμω μήν αρχίσει 
στήν πόλη λεηλασία.
Είχα προστάξει νά τά κρύψετε

Β' Πατρίκιος :

Φρούραρχος

Γ' Πατρίκιος :

Φρούραρχος :

Α' Πατρίκιος :
Β' Πατρίκιος :

Γ' Πατρίκιος :

Φρούραρχος :

Α' Πατρίκιος :
Φρούραρχος :

Β' Πατρίκιος :
Φρούραρχος :

Α' Πατρίκιος :
Φρούραρχος :

Α' Πατρίκιος 
Φρούραρχος

τά πάντα. Μόνο τρόφιμα, κρασί 
καί κάτι μικροπράματα ν’ άφήσετε στο φανερό. 
’Άν δώσουν πυρκαγιά; Τ’ ακίνητά μας 
στάχτη θά γίνουνε κι’ οί δρόμοι μας ρημάδια. 
Χρυσάφι ή Βασιλεύουσα θά στείλει 
καινούρια κτίρια γιά νά φτιάξουμε.
Είναι καί τούτα τά κεφάλια μας στον ώμο 
καί των δικών μας τά κεφάλια.
’Έχουν κι’ αυτοί κεφάλια νά πλερώσουν. 
’Έχω εντολή νά δράσω αν τούτοι 
σφαγές αρχίσουν κι’ άνδροποδισμούς. 
Θάρρος μάς δίνει δ λόγος σου.
Κι’ ωστόσο 
φόβος πολύς μέ τυραννά. 
Μα πάλιν 
στήν Παναγιά έχω τήν ελπίδα μου, 
τό θάρρος μου στ’ αστραφτερά άρματά σας. 
Φτιάξαν γραμμές καί μπαίνουνε στήν πόλη. 
Ελάτε, άρχόντοι μου, νά δήτε.
Εξαίσιο θέαμα νά κοιτάζεις 
τ’ αθώα τ’ αρνιά πού πάνε στή σφαγή.

(Πλησιάζουν)
Λύκοι κι’ αρκούδες είναι τούτοι, φρούραρχε. 
Υπερβολή. Στο πρώτο ακόντιό μας 
ή σύγχυση θά δεις νά τούς παιδεύει.
Μεγάλη σημασία στο δόλο δίνεις. 
Προσωπικά μονάχα στ’ άρματα. 
Άλλα στήν ώρα ξέρω νά εκτιμώ 
τή δολοφόνα μαχαιριά τού δόλου 
πού λέγεται διπλωματία.
Θαρρώ στοιχείο δικό σας είναι 
Τα παραλές, ενώ ’χεις δίκαιο. 
Τον Ούγο, νάτο! 'Υπεροψίας εικόνα, 
κολόνα πάνω στ’ άλογο περνά. 
Μά έχει τό βλέμμα του τρομάρα.
Κοίτα πώς παίζουνε τά μάτια του, 
σάμπως ανήσυχα στρουθιά.
Λοιπόν, σάς είπα πώς θά παίξει 
καθένας τό παιγνίδι του.
Αφήστε τό φιλότιμο. Ξυπνήστε 
τό εμπορικό μυαλό σας μόνο. 
’Εδώ τά ζάρια παίζουμε. Κι’ ωστόσο 
ξύπνιο τό μάτι σας. Παντού 
δικοί μου αρματωμένοι θά φυλάγουν. 
Καί πρέπει γρήγορα νά φύγουν άπ’ εδώ. 
Καί τούτο προπαντός.
Θά γίνει.
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Φωνές :

Μαντατοφόρος

Φωνές 
Πατρίκιος 
Ούγος 
Φρούραρχος

Ο ΰ γ ο ς

Φρούραρχος 
Ούγος

Φρούραρχος

Ο ΰ γ ο ς 
Φρούραρχος

Ο ί γ ο ς

Α' Βαρώνος 
Φρούραρχος

Β' Βαρώνος

Ο ί γ ο ς

(’Όργανα, Τραγούδια. Τραγουδούν) 
Ή λευτεριά των 'Άγιων Τόπων 
δ μόνος λογισμός μας.
Ό Μέγας Ούγος, κεφαλή 
των Σταυροφόρων και Σωτήρας 
των "Αγιων Τόπων τού Χριστού, 
’Άρχοντας πρώτος και προστάτης. 
Πολλά τά έτη του 
Πολλά τά ετη του (ενώ μπαίνει). 
Ό Θρόνος μου ;
Στη Βασιλεύουσα προσμένει.
Ωστόσο Ισάξια θάναι ετούτη ή έδρα, 
δώρο τής πόλης, δείγμα υποταγής. 
Σέ λίγο θάχω αναφορές αν είναι 
κανονισμένο γιά τους άντρες μου 
τδ καθετί. Νομίζω θάχεις γνώση 
τών προσταγών μου στον Αλέξιο.
Σά νικητές νά σάς δεχτώ.
Πολύ μ’ αρέσει δ άνθρωπος αυτός.
Είναι σά βέργα μαλακός.
Κι’ ωστόσο ή Δύση τον θαρρούσε 
γενναίο πολεμιστή κι’ ακούραστο. 
Γιά τούς εχθρούς μονάχα, ώ άρχοντα. 
Στούς φίλους είναι φίλος άκακος, 
σαν πρόβατο άσπρο τή Λαμπρή. 
Μά πρέπει σύντομα οι στρατοί σου 
νά ξεκινήσουν για τδ Βόσπορο.
Θά κανονίσω έγώ τά μέρη.
’Οφείλω νά σάς πώ μιαν είδηση· 
άν είναι αληθινή δέν ξέρω.
Στή Βουλγαρία μάς είπαν έφτασε 
στρατός άπό τή Γερμανία.
Μά τούτους δέ χωνεύει δ βασιλιάς μας. 
Γιά σάς προσμένουν τά καράβια μας, 
για σάς κρατάνε οι αποθήκες όπλα 
και προπαντός πολλές προμήθειες.
Αύτδ πολύ μέ ανησυχεί.
Βαρώνοι μου, τί λέτε εσείς για τούτα 
τ’ απρόβλεπτα μαντάτα;
Μια μέρα ανάπαυση μονάχα.
Μιάς μέρας χρόνος, ήττα 
στδ σίγουρο σάς μαγειρεύει. 
Νά φάνε οί άντρες κι’ ύστερα 
πορεία τρεχάλα να προφτάσουμε. 
Ποιδς πρίγκηπας ξεκίνησε κι’ ο! άνθρωποί μας 
κοιμούνται νά μάς στείλουνε μαντάτο... ! 
Τότε νά φάν, νά πιούνε οί άντρες.

Τό μεσημέρι νά βαρέσουν ot τρομπέτες. 
Φρούραρχος : Τής πόλης αντιπρόσωποι εϊν’ εδώ 

κι’ επιθυμούν τά σέβη νά υποβάλουν.
Ούγος : Στά γρήγορα· καιρό δέν έχω.
Α' Πατρίκιος : Μεγάλε μου άρχοντα, ή αντρεία σου 

κι’ ή σωφροσύνη σου στούς πάντες 
είναι γνωστή, Κι’ ορκίζομαι πώς τώρα 
βλέπω τή φήμη ν’ αδικεί 
τήν πάνσεπτο σου κεφαλή. (Προσκυνά). 

Εκατόνταρχος: (στο Φρούραρχο)
Αρχίζουν νά πειράζουν τις γυναίκες, φρούραρχε.
Μυρίζουμαι ανταρσία στο στράτευμά μας. 

Φρούραρχος : Κοίταξε δ κόσμος νά καλμάρει.
Τρεις ώρες μένουν.

Εκατόνταρχος: Πώς θά περάσουν, φρούραρχε !
Β' Πατρίκιος : Είδαν τά μάτια μου άρχοντες δικούς μας, 

άρχοντες ξένους, μά τ’ ορκίζομαι 
σαν τή δική σου δείξη πουθενά 
δέν έχω συναντήσει.
Πολλά τά έτη σου, άρχοντά μου. (προσκυνά) 

(Γόνατά φιλά τό πόδι και τό γόνατο και 
υποχωρεί).

Εκατόνταρχος: ’Άν θές τό ξένο στράτευμα μεθώ.
Κι’ δταν νυχτώσει αρχίζω τή σφαγή. 

Φρούραρχος : Δέν έχω τέτοιο πρόσταγμα. Κι’ ακόμα 
νά εκλέξω δέ μπορώ, έκατόνταρχε.

Γ' Πατρίκιος : Ευλογημένος δ σκοπός σας.
Χρυσή κορώνα ή επιτυχία 
νά λάμψει στά μαλλιά σου, 
τής Δύσης καύχημα και δόξα. 

'Εκατόνταρχος: Πολύ μοΰ κάθονται στο στήθος 
αυτά τά προσκυνήματα κι’ οι λόγοι 
π’ ούτε στδν Αύγουστο ειπωθήκαν 
άπό δικούς μας ή και ξένους. 

Φρούραρχος : Φίλα τή γή γιά νά κερδίσεις 
τών ουρανών τδ χώρο.

Εκατόνταρχος: Μπήκε στις τάξεις μας, θαρρώ, ή 
διπλωματία τδ φίδι, φρούραρχε.

Ούγος : Ευχαριστώ, εύγενεϊς μου φίλοι.
ΟΙ λόγοι σας μου δίνουν θάρρος 
γιά τ’ δ',τι νά κερδίσουμε σκοπεύω. 
Φίλους κι’ ισάξιους σάς δρίζω 
μέ τούς βαρώνους μου σ’ αυτή τήν πόλη. 

Φρούραρχος : ’Άρχισε δ στρατός σου, βασιλιά, 
τήν πόλη νά ενοχλεί. Θαρρώ 
πώς άν μεθύσουν ή και γλυκαθούν 
άπ’ τήν πολλή παραμονή τους
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Ο ύ γ ο ς :
Φρούραρχος :

Ο ί γ ο ς

Φρούραρχος
Ο ΰ γ ο ς :

Α' Πατρίκιος :

Φωνές :
Φωνή :
Φωνές :
Α' Πατρίκιος :

Β' Πατρίκιος :

Γ' Πατρίκιος :

θά βρούνε δύσκολο νά ξεκινήσουν 
σέ λίγες ώρες τήν πορεία. 
Πές μου τή γνώμη σου ανοιχτά. 
Νά φύγουνε μιαν ώρα άρχίτερα 
Στο δρόμο σας υπάρχουν χίλιες 
εύδαίμονες πολίχνες καί χωριά. 
Με λίγο λοξοδρόμημα θά βρούνε 
πόλεις μεγάλες αν τό θέλουνε. 
Γιατί λοιπόν νά χάνεται καιρός 
πού δύσκολα κερδίζεται;
Νά προχωρήσουν οί προφυλακές.
Βαρέστε τις τρομπέττες.
Στρατός σημαίνει μάχη και πορεία. 
’Εξάλλου ή Βασιλεύουσα 
διπλά θά μάς πληρώσει τή ζημιά. 
Σωστά μιλάς. Έκεϊ ’ναι οί αποθήκες... 
Κι’ δλα συνέχεια τ’ άλλα. Έ;

(Βαρούν οί τρομπέττες).
Καλή πορεία, Μεγάλη Δόξα 
τής Δύσης, Πρώτε 'Ιππότη.

(Φεύγουν δλοι μένουν οί Πατρίκιοι κι’ 
Εκατόνταρχος).

Στον Ούγο δόξα καί τιμή. 
Πολλά τά έτη σου, άρχοντα. 
Καλή πορεία καί νικητές. 
Ή Βασιλεύουσα τό δόλο κλώθει, 
σάμπως αράχνη με φαρμάκι. 
Μάς πάτησε τήν αξιοπρέπεια. Δε λέω. 
Καί τού πατήσαμε κι’ εμείς τήν υποψία. 
Καί προπαντός γλυτώσαμε τήν πόλη. 
’Ακρίδες είναι τούτοι, δίχως τόπο 
κοντά ν’ άποσυρθούν. Ή απελπισία 
σέ ήρωες αλλάζει καί τούς άτολμους. 
Νά κλείσουμε τις πύλες...Εκατόνταρχος:

Εικόνα δεύτερη

Μαντατοφόρος

’Αλέξιος Α' :

Θεόδοτος :
Καλλίνικος :

Αλέξιος Α' :

Καλλίνικος : 

’Αλέξιος Α' : 

Εκατόνταρχος:
Αίθουσα τού Θρόνου. Ό ’Αλέξιος στο θρόνο του. ’Άρχοντες.

’Αλέξιος Α' : Στα χέρια σου εμπιστεύομαι τό σχέδιο, Νικηφόρε, 
'Όσο καλά τό σχέδιο κι’ αν σχεδιάστηκε, 
ή έπιτυχία του κρέμεται στο νού 
πού θά τό κάμει πράξη.
Τό νοιώθω δτι ή περίσταση μπορεί νά βοηθάει. 
Μά τήν ευθύνη ό νούς τήν έχει.
Δείξε τήν τέχνη σου, στρατιώτη μου.

Νικηφόρος : Μαθήτεψα κοντά σου κι’ έχω 
πίστη στο χέρι καί τό νού μου. 
Μελέτησα τήν κάθε του γραμμή.

’Αλέξιος Α' :

ό

Μονάχος έλεγξα τά πάντα. (Φεύγει). 
Αύ'γουστε, χαίρε. Ό φρούραρχος 
τού Δυρραχίου σέ χαιρετά.
Κινήσαν τά φουσάτα τού Ούγου.
Κι’ δλας φανήκαν πέρα ώς σύννεφο.
Κοιμάται ή υποψία τών Σταυροφόρων.
Μά νοιώθεις κάποιο φόβο καί δειλία στήν έκφρασή τους. 
Δεν έχουνε τά μάτια δλόκλειστα.
Τις άλλες λεπτομέρειες σού τις έστειλε πιο πρίν. 
Δεν έχει τίποτα ν’ αλλάξει 
μήτε καινούριο νά προσθέσει.
Ό Θεόδοτος νά υποδεχτεί τόν Ούγο.
Τις λεπτομέρειες ξέρεις κι’ έχεις 
μια φαντασία ξεφτέρι.
Θά κάνω τ’ δ,τι πρέπει, βασιλιά, 
(μπαίνοντας)
Άρνιέται ό Πατριάρχης, Ίσαπόστολε, 
σέ τέτοια υποδοχή νά παραστεΐ.
ΕΙλικρινά άν τούς δέχεσαι στο κράτος σου 
στα όρθόδοξά μας δόγματα αμαρτάνεις. 
"Αν τάχα τούτα κρύβουν δόλους, 
ή θέση του ώς ιερωμένου 
δέν είναι τώρα εδώ.
Τό έλληνικό του στήθος έχει ορμές 
μά τού Χριστού τό μάτι δέν αφήνει. 
Νοιώθω τήν άποψή του καί τή σέβομαι. 
'Ωστόσο προτιμώ τή σωτηρία 
μέ δόλους. ’Έχει τούτο κέρδος 
χωρίς τό δόγμα τού Χριστού χειρότερα 
νά καταπολεμάς παρά δσο 
στήθος μέ στήθος οί πολέμοι.
Προσωπικά υποστήριξα 
τή σώφρονα καθόλα δράση σου. 
Γιατί είσαι κληρικός πού ζύμωσε 
τή σκέψη σου ή πολιτική.
Μές τό παλάτι υπάρχει καταδότης, Αύγουστε. 
Πληρφορίες ζητούσε γιά τήν κίνηση 
τών κληρικών στούς κήπους.
Ρωτούσε αν αύξηθήκαν οί φρουρές.
Δικός μας άνθρωπος βεβαιώνει 
πώς στο λιμάνι τό συνάντησε προχτές γιά νά ρωτά 
ποιές οδηγίες δοθήκανε στο πλήθος 
καί στο στρατό ποιά στάση 
ετούτοι θά κρατούσαν δταν θάμπαινε ό 
στρατός τών Σταυροφόρων .
Νά ρωτηθεί από πού πληρώνεται.
Θά υπάρχει δίχτυο κατασκόπων.
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Εκατόνταρχος: 
’Αλέξιος Α' :

Εκατόνταρχος: 
’Αλέξιος Α' :

Κατάσκοπος

Φωνές :
Φωνή :

’Αλέξιος Α' : 
Μαντατοφόρος:

’Αλέξιος Α' :

Ί σ α ά κ ι ο ς : 

’Αγγελιοφόρος:

’Αλέξιος Α' : 
’Αγγελιοφόρος:

’Αλέξιος Α' :

Υπόδειξε κάποιο έμπορα άπ’ τή Γένουα. 
Νά μή βιαστείτε στις συλλήψεις.
'Όμως τά μάτια νάναι τέσσερα. 
’Ετούτος τί θά γίνει, βασιλιά; 
Στή φυλακή προσωρινά.
”Αν έχει σπιτικό κι’ υπάρχουνε εγγυήσεις, 
σαν όμηροι, νά μπει στή δούλεψή μας 
νά πιάσουμε τήν κεφαλή του δίχτυου.

(Τον τραβούν νά φύγει) 
Θά πώ. Και θά τά μαρτυρήσω. 
Λυπήσου με, Αύγουστε, και τά παιδιά μου, 
Θά μπω στή δούλεψή σου. ’Εμένα νοιάζει 
αφεντικό γερό μονάχα, νάχω.

(Φεύγουν).
(από μακρυά) "Ιλεως, 'Ίλεως.
Οι Σταυροφόροι...

(Φασαρία)
Μά τί συμβαίνει; Τί είναι τούτη ή όχλαβοή; 
Χοχλάζει ό κόσμος.
Πίστη δέν έχει, λέει, ό Σταυροφόρος.
Ζητάνε δράση γρήγορα.
Άλλοιώτικα θ’ ανάψει ή ανταρσία 
ή θά τραβήξουνε τού πρόσφυγα τό δρόμο. 
Στήν είσοδο χτυπάνε τις φρουρές, 
πετροβολάνε, βρίζουν.
Ίσαάκιε, κάλμαρε τό πλήθος, 
όπως μπορείς μέ λόγια μαλακά. 
Κι’ αν τύχει δ λόγος και δέν πιάσει, 
θυσίασε λίγα σώματα 
γιά τό καλό τού κράτους.
Θά κάμω καθετί πού πρέπει 
νά μαλακώσω τό λαό.
Ό φρούραρχος περνά τού Δυρραχίου 
δίπλα στον Ούγο και τούς άλλους του βαρώνους. 
Τούτο τό στράτευμα έχει κάποια τάξη.
Δέν είναι συρφετός σάν τό φουσάτο 
τού Πέτρου, Κι’ έχει μπόλικη υποψία. 
Κοιτά δεξά-ζερβά μ’ ανησυχία δ Ούγος. 
Δυο τμήματα άρνηθήκανε νά μπούν στήν πόλη 
καί στρατοπέδεψαν στον κάμπο.
Ό κόσμος πώς τούς δέχεται;
Μέ μιά ψυχρή σιωπή και φόβο.
Μόνο δ στρατός έπευφημεΐ.
Και κάτι δμάδες πούναι σάν βαλτοί.
Νά ένισχυθεϊ ή φρουρά τού παλατιού.
Στούς κήπους νά σκορπίσουν άντρες 
μέ ρούχα κληρικού.

Εκατόνταρχος: 
’Αλέξιος Α' :

Φωνή :
Φωνές :
’Αλέξιος Α' :

Στρατιώτης :

Φρούραρχος :

’Αλέξιος Α' :

Ούγος

’Αλέξιος Α' :

Ούγος :

’Αλέξιος Α' :
Ούγος :
Φρούραρχος :
Ούγος :
’Αλέξιος Α' :

Ούγος :
’Αλέξιος Α*  :

Ούγος

"Ετοιμα είν’ όλα.
Ψυχραιμία.
Τό μάτι σας νά μή κοιτάζει μέ υποψία. 
Τό σύνθημα θά δώσω εγώ.

(’Ακούονται σάλπιγγες) 
Δόξα, τιμή στον Ούγο.
Πολλά τά έτη, πολλά τά έτη.
Ξεχάστε πιά τήν τάξη.
Νά μή άντικρύσω δύσθυμη όψη.
Παρακαλώ, γελάστε. Μά! Χαρούμενοι...
Τό Μέγαν Ούγο μέ τούς εύγενεΐς του 
βαρώνους, βαρωνέτους και λοιπούς 
τού Δυρραχίου δ Φρούραρχος εισάγει.

(Μπαίνουν Ούγος, Φρούραρχος και βαρώνοι) 
Αύγουστε, δ Ούγος αδερφός 
τού Ρήγα Φίλιππου τής Φράντσας, 
ή κεφαλή τών Σταυροφόρων.
Ώς εύπαρέστης, αδελφέ.
Τά γράμματά σου έλάβαμε κι’ ώς βλέπεις 
φιλόξενη αγκαλιά καί φιλική 
στό στράτευμά σου ανοίξαμε. 
’Εξάλλου δ άγιος σας σκοπός 
μάς συγκινεί βαθιά.
Πολυμιλας, Αλέξιε, δίχως λόγο.
Τό θρίαμβο πού περίμενα δέ βρήκα.
Μέ μιά ματιά ψυχρή τό πλήθος μέ κοιτούσε. 
Κι’ είχε μιά ψεύτικη φωνή δ στρατός σου. 
’Ίσος πρός ίσο εδώ δέν ήρθα. Μά γι’ άρχοντας. 
Τούς συγγενείς λογίζουμε αδερφούς.
Πιό πάνω μόνο τό Θεό κοιτάμε. 
Προστάζω εύτύς νά συλληφθεϊς.

(Κοιτούν νά κινηθούν οι Βαρώνοι) 
Τούς ασεβείς στή φυλακή.
Μακρυά.
(Μπήγοντας πίσω τ’ όπλο) Τό ξίφος ρίξε χάμω. 
Προδότες (Τούς πιάνουν)
Τυφλώνει ή υπεροψία. Κι’ ή πλερωμή 
γι’ άσκεφτους λόγους γρήγορα κοντεύει. 
Στό κράτος μου προστάζω εγώ.
Γιατί, λοιπόν, ή κωμωδία;
Προτίμησα νά σέ συλλάβω ειρηνικά, 
χωρίς νά χύσω μιά σταλιά αίμα. 
Γιατί νά πέσεις πολεμώντας 
κι’ ήρωας νά γίνεις γιά τή Δύση; 
Φαιδρό υποκείμενο θά σ’ αναφέρουν 
ot μύθοι έδώ κι’ οί μύθοι πέρα. 
Τό στράτευμά μου θά ρημάξει
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Ν ι κ η φ ό ρ
Ο ύ γ ο ς 
Ν ι κ η φ ό ρ

Ο ύ γ ο ς 
'Αλέξιος

τή Βασιλεύουσά σου απόψε.
Κι’ δλας ακούω τούς θρήνους.
Βλέπω τούς φόνους και τούς σκλαβωμούς... 

(μπαίνει ό Νικηφόρος)
ο ς : Ρηαάξαμε τούς ξένους. ·

: Τί; „ , , ο , 
ο ς : Σκορπίσανε στην ύπαιθρο και τους ραραει 

δεξά-ζερβά ό στρατός μας.
Έδώ τούς ρίξαμε στή θάλασσα.
’Άλλους χτυπνοΰνε στον ιππόδρομο.
’Αναγκαστήκαμε ενωρίς 
ν’ αρχίσουμε τή δράση, 
γιατί είδαμε κινήσεις ύποπτες.

: Θά τό πλερώσετε μια μέρα.
Α' : Στα σίδερα τής φυλακής, τον Οΰγο ρίχτε.

Ν’ αρχίσετε μαρτύρια.
Μονάχα αν έρθει εδώ νά προσκυνήσει, 
τότε θ’ αλλάξει ή φυλακή 
και νάχει κάποιαν άνεση.
"Οποιος προσβάλλει τών 'Ελλήνων 
τήν κεφαλή νά πέφτει στό σκοτάδι. 

(Τραβούν τον Ούγο έξω, ενώ κλείει ή αυλαία)

ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΑΞΗ

Εικόνα πρώτη.

’Έξω στή μιά γωνιά τής σκηνής. Νύχτα. ’Ενώ μπαίνουν οί αρχηγοί, 
δυο Σταυροφόροι συζητάνε.

Α' Σ τ α υ ρ ο φ.

Β ' Σταύρο φ.

Α' Σ τ α υ ρ ο φ.

Β' Σταύρο φ.

Α ' Σ τ α υ ρ ο φ.

Β' Σταύρο φ.

Α' Σ τ α υ ρ ο φ.
Β' Σταύρο φ.
Α' Σταύρο φ.
Β' Σταύρο φ.

: ΟΙ διαβολάνθρωποι οι Ρωμιοί, 
περάσανε μικρά καράβια στό νερό 
και σφίγγουν τον κλοιό γύρω στή Νίκαια. 
Οι Τούρκοι δέ μπορούσαν πιά νά πάρουν 
προμήθεια άπ’ έξω άπ’ τούς δικούς τους.

: Μάς τρόμαξε ή επίθεση.
Τί ξαφνικό κι’ αυτό!
Γερή καβαλλαρία στ’ αλήθεια.
Τούς έφαγε κι’ αυτούς ό δόλος τών Ρωμιών.

: Μπήκαν μονάχα οι "Ελληνες 
στήν πόλη. Τούτους δέχτηκαν 
μονάχα νικητές. Γιατί;

: ’Έχουν γλυκειά τή γλώσσα φαίνεται. 
Σπαθί μιλάνε οι αρχηγοί τους.
Πιστεύεις δμως τό Ρωμιό;
Θ’ άνοίξουνε τις πύλες γιά νά μπούνε. 
Τότε θά δει ή Τουρκιά σφαγή.
’Εμείς τό πλιάτσικο κι’ αυτοί 
μεγαλοπιάνονται χαρώ τους. 
Παντού οί δικέφαλοι νά όρθώνουνται 
κι’ ας έχουνε άδειο τό στομάχι.

: Τρέλλα κι’ αυτή! Μά τάχα 
τρέλλα δέν είναι κι’ ή δική μας; 
Κόψαμε χίλια μίλια. Και γιά τί; 
Τό θέλει, λένε, δ Πάπας κι’ δ Χριστός. 
Κι’ οί βασιλιάδες συμφωνάνε.

: Θά πιάσουμε χωράφια, ήλίθιε.
Τά μέρη μας γεμίσανε ψυχές.
Δέν τις σηκώνει πιά τό κλίμα μας.
Έδώ θ’ αράξουμε. Τό λές γιά τρέλλα τούτο;

: Και ναί! Έδώ ’ναι πιο πολλές ψυχές.
: Αιρετικοί κι’ αλλόθρησκοι.
: Κι’ δταν τούς φάμε, πάμε στον παράδεισο;
: Θά μεσιτέψει δ Πάπας.

Δέν είμαστε δ λαός του εμείς;
’Άκου τί λένε οι αρχηγοί... !
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Εικόνα δεύτερη
Στη σκηνή τού Γοδοφρίδου μπροστά στη Νίκαια. Παρευρίσκονται δ Βοη
μούνδος, ό Ούγος, ο Γοδοφρίδος, δ Ροβέρτος τής Φλάνδρας, δ Ραϋμόνδος.

Βοημούνδος

Γοδοφρίδος:

Βοημούνδος

Ο ί γ ο ς

Βοημούνδος

Ροβέρτος

Ό Βουτομύτης με τούς "Ελληνες 
στή Νίκαια μπήκε κι’ ύψωσε 
βυζαντινές σημαίες παντού.
Μαύροι δικέφαλοι σέ κίτρινο ουρανό 
κοιτάν μ’ αγριάδα περισσή.
Και τά δικά μας λάβαρα 
στον κάμπο μένουνε και βλέπουν. 
Στους "Ελληνες ό Άσλάν μονάχα παραδόθηκε. 
Και τούτοι ύποσχεθήκαν νά τηρήσουν 
τάξη κι’ ασφάλεια.
Ή ευθύνη τό δικαίωμα δίνει. 
"Ολων σκοπός ή νίκη τού Σταυρού. 
Γιατί ή φιλοδοξία νά μάς παιδεύει: 
Γιά μάς ή πληρωμή στους ουρανούς. 
’Αγγελικά τά λέγεις, Γοδοφρίδο 
Τή σύνεσή σου δεν άρνιέμαι.
Στήν πειστικότητά σου θά χρωστάμε 
τήν τωρινή ζωή μας.
Γιατί τ’ δμολογώ πώς είχα προσταγές 
άπό τον Πάπα νά θερίσω εδώ 
κεφάλια αίρετικά.
Ήταν κι’ ή λύσσα σου ή παλιά 
στο νικητή σου ’Αλέξιο.
Πώς είχα φλόγα έκδίκησης 
καθόλου δέν τ’ άρνιέμαι. 
Μά ή εντολή τού Πάπα μου δίνε 
μιά πρόφαση Ιερή. 
’Εξάλλου οι άνθρωποί μου θάπρεπε 
θάρρος νά πάρουνε και πίστη 
στήν ϊδιά μας τή δύναμη.
Ήττα βαρειά τους πλάκωσε τό στήθος. 
'Ωστόσο ή συμβουλή σου, Γοδοφρίδο, 
υποταγή και πίστη στον ’Αλέξιο 
νά δμώσουμε συμφέρον μέγα τό θεωρώ. 
Μά νοιώθουν ot στρατοί μας τούτο; 
Θά βλέπουν μοναχά ταπείνωση 
κι’ ίσως αδυναμία νά τό λογίσουν. 
Τότε ανταρσίες θά μάς χτυπήσουν 
κι’ αίμα δικών μας θά χυθεί 
μ’ αμφίβολο αποτέλεσμα.
Ετούτο θάθελα κι’ έγώ νά πώ 
Χοχλάζουν οι δικοί μου άνθρώποι 
κι’ ϊσως ή κούραση τούς συγκρατά.

"Ομως σέ λίγο θά χυμήξουνε στήν πόλη 
νά κατασφάξουν τον εχθρό.
Τις υποσχέσεις τών Ελλήνων 
πολυτελή πολιτική θεωρούν 
μήτε τή νοιώθουν, μήτε τήν εγκρίνουν. 
Καί θάχουμε συγκρούσεις φοβερές.

Γοδοφρίδος : Ροβέρτο, υποταγή καί πίστη δμώσαμε.
Κι’ είν’ δ Τακίτιος αρχιστράτηγος 
στούς δύσκολους αυτούς αγώνες. 
Ξέρουν καλύτερό μας ot Ρωμιοί 
σ’ αυτά τά μέρη νά πολιτευθούν. 

Βοημούνδος : Μά πρέπει νάχουμε κι’ εμείς τό λόγο. 
Γοδοφρίδος : Μονάχα στούς αγώνες.

Άλλοιώτικα σέ ξένα εδάφη 
μ’ εχθρούς τριγύρω θά βρεθούμε. 
Τό πάθημα τού Πέτρου είναι διδάχος. 
"Οταν δ ντόπιος είναι μας εχθρός, 
χαθήκαμε στά σίγουρα.
Είν’ τούτο νόμος άσφαλτος.

Ροβέρτος : ’Αγγελικά μιλάς καί συμφωνώ 
μέ τό Βοημούνδο πού έτσι μίλησε. 
Μά νοιώσε, Γοδοφρίδο, πώς δ αγώνας 
είναι γιά τ’ "Αγια Χώματα κι’ αντάμα 
μεγάλη μετανάστευση τού κόσμου μας 
στά πλούσια τούτα εδάφη τής ’Ασίας. 
"Ο,τι κερδίζουμε, τό δίνουμε τ’ ’Αλέξιου, 
έστω κι’ αν δίνει δ "Ελληνας τή νίκη. 
Σάμπως μικρή ’ναι ή συμβολή μας;

Γοδοφρίδος : Ροβέρτο, νοιώθω καθαρά 
ετούτο τον διπλό σκοπό μας. 
Μά πάντα πρώτος μας σκοπός ή απελευθέρωση, 
τών "Αγιων Τόπων.
Καί πρέπει ακόμα τίμια φήμη 
γιά μάς νά φτιάξουμε στά μέρη τούτα. 
’Αλλοιώτικα ή κατάχτησή μας θάναι 
δ τάφος μας σκαμένος άπό εμάς.
Κι’ ή υπεροψία πολύ θά μάς σκοτώσει. 
Ό Ούγος γνωρίζει τί είναι βάσανο 
στις σκοτεινές τις φυλακές.
Πάσκισα τόσο νά τον πείσω 
λίγο νά σκύψει τό κεφάλι, 
τήν άφεση νά πάρει τού Αύτοκράτορα 
καί νά κερδίσει άληθινή φιλία.
Θέτε μεμιάς νά καταστρέψουμε τά πάντα; 
Βοημούνδε, σέ συγχώρεσε ως έχθρό.
Ροβέρτε, ξέχασε τά έγκλήματά σου 
καί τις σφαγές στήν επαρχία.
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Για σέ, Ραϋμόνδε, τά ϊδια. Λήθη 
και λησμονιά βαρειά γιά τά κακά, 
πού οι Σταυροφόροι μας σκόρπισαν. 
Δέ βλέπετε, λοιπόν, τόν κίνδυνο;

Βοημοΰνδος : Ή Νίκαια μας ανοίγει δρόμο. 
’Έχουμε πείρα πιά τού Τούρκου. 
Ή συμμαχία τ’ ’Αλέξιου στύλος εϊν’ χρυσός. 
”Ας πιούμε τό φαρμάκι δίχως σκούξιμο.
'Όταν τσακίσουμε τον Τούρκο 
και φτιάξουμε δικές μας στέρεες βάσεις, 
σάν την ’Αντιόχεια, τότε ή κεφαλή μας 
δέ θάχει φόβο άπ’ τον ’Αλέξιο.
Πολύ μακρυά τις βάσεις του θέ νάχει.
Πού θά προφταίνει; ’Εξάλλου πιά κουράστηκε 
νά πολεμά ό στρατός του γύρω 
σέ νέους εχθρούς κάθε φορά.
Πικρά-γλυκά νά τό χωνέψουμε.

'Όλοι : Νά τό χωνέψουμε!
Γ οδοφρίδος : Σοφή ’ναι απόφαση.
Βοημοΰνδος : Να τό χωνέψουμε προσωρινά.

Ίσα

Ά λ έ

Ίσα
Ά λ έ

ΠΡΑΞΗ Ε'

Ά λ έ
I

Αίθουσα Θρόνου 
’Αλέξιος και Ίσαάκιος

; ι 0 ς Α' : Ίσαάκιε, νοιώθω νά ζυγώνει 
ή αρχή τού τέλους.
’Ακμή και παρακμή; Φτηνή φιλολογία.
Τά μεγαλεία τυφλώνουν κι’ ούτε νοιώθεις 
αν τάχα ζεϊς ή πέθανες.
Οί μπόρες, ή ένταση κι’ ο αγώνας 
σέ κάνουνε νά ζήσεις πιο πολύ 
κι’ άπ’ δ,τι πρέπει. Μήτε αυτό καλό. 
Στά χρόνια μου αργά πολύ είναι 
νά πεθυμήσω τούτο ή τ’ άλλο.
Φτηνή φιλολογία δέν είναι;

ά κ ι ο ς : Σέ κούρασε ή ζωή, αδερφέ.
Κι’ ώστόσο βλέπω νάχεις δύναμη 
και νεύρο ακόμα.
Γιατί, λοιπόν, νά θλίβεσαι;
Των εστεμμένων τούτη ή μοίρα: 
μόχθος και κούραση κι’ ανησυχία.

; ι ο ς Α' : Σ’ ευχαριστώ, αισιόδοξε αδερφέ.
Τούτο τό χάρισμά σου μ’ έσωσε 
πολλές φορές, τ’ ομολογώ.
Στής άβυσσος τό χείλος έφτανα συχνά.
Μά βέβαιους τρόπους είχες νά κοιτάς 
μέ μιά χαρούμενη ματιά κι’ έλπιδοφόρα 
πού φούσκωνε τό στήθος μου στο θάρρος. 
Σ’ ευχαριστώ ξανά.

ά κ ι ο ς 
ξ ι ο ς Α'

: Τά παραλές, ’Αλέξιε.
: Τό ήλιοβασίλεμα μάς πήρε πιά.

Τί νά γελάμε τό κουφάρι μας;
Δέ λέω, κουράστηκα. Τούς Πατσινάκες 
εξόντωσα, τούς Νορμανδούς ταπείνωσα.
Στ’ απάτητα βουνά τους έκλεισα τούς Σέρβους. 
Μιά μέρα θά καθάριζα τούς Τούρκους.
Φωτιά και δόλο θά τούς έσπερνα 
και τον εμφύλιο σπαραγμό.
Μά ήρθαν έτούτοι τού Σταυρού οί αγωνιστές, 
οί Φράγκοι, ν’ αποικήσουν την ’Ασία, 
καί χάλασαν τήν τάξη και τά όνείρατά μας. 
Θ’ άποσυρθώ λιγάκι, Κάποια ζάλη 
τώρα στερνά μέ τυραννά.
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Νικηφόρος :

Ί σ α ά κ ι ο ς

Νικηφόρος :

Ί σ α ά κ ι ο ς :

Νικηφόρος : 
Ί σ α ά κ ι ο ς :

Νοιώθω ν’ ανάβει τό μυαλό μου 
κι’ ένα σφυρί τ’ αυτιά μου νά χτυπά. 
Φτεροπετά ή καρδιά μου σά λαγοΰ 
κυνηγημένου στήθος. Ή ανάσα δυσκολεύεται. 
Στο μεταξύ υποθέσεις κοίταξε, 
με τή σοφή σου γνώμη κρίνε.
’Ήσουν τό χέρι τό δεξί μου, 
άφότου ή μάνα ή ’Άννα πέθανε. 
Ό Νικηφόρος; (μπαίνει) Θά γυρίσω. 
Αύγουστε, κύρη, προσκυνώ. (Φεύγει ό ’Αλέξιος) 
Σεβαστοκράτορα και θείε Ίσαάκιε, 
θαρρώ πώς λυώνει ό Αύγουστος 
ώρα την ώρα. Ή παρακμή 
μέ τά χιονάτα χρόνια της βαραίνει.
Τό κράτος έχει βάρη αβάσταχτα.
Θά πρέπει στέρεα πλάτη νά κρατήσει 
τό χτίριο πού κουνιέται.
Κι’ δμως δεν έχει καθαρά πιά ορίσει 
τό διάδοχό του. Λένε τάχα 
πώς κλείνει μέ τό μέρος τού ’Ιωάννη. 
Θαρρώ. Γιατί είναι τό ίδιο του αίμα. 
’Άντρας γερός άπ’ τή γενιά του. 
’Έξυπνος. Φαίνεται απ’ τό μέτωπό του. 
Τό φρόνημα και τό ήθος του υψηλό. 
Και νοιώθει κάτι πού δεν ένοιωθε 
ποτέ του ό Αύγουστος: νά οικονομάει 
τό κράτος, πράμα πού άποτύχαμε 
κι’ δ Βενετός μας έχει υποδουλώσει. 
Σφάλμα τρανό π’ ακόμα τό πληρώνουμε. 
Κι’ ή ’Άννα; Πού θαρρώ τή λογαριάζεις 
γυναίκα τετραπέρατη, σοφή;
Μπορεί νά κυβερνήσει ισάξια. 
Και θάχει δίπλα της εμένα 
γερό στήν τέχνη τού στρατιώτη. 
Κακό ή φιλοδοξία πιο πέρα 
άπ’ τή φιλοδοξία τής αρετής. 
Πολύ σε λογαριάζω, Νικηφόρε. 
Μεγάλη τών Βρυέννιων ή γενιά. 
Τή σέβομε σαν τή δική μου.
Κι’ όμως γιατί νά φύγει ή έξουσία 
άπ’ τή δική μας τή γενιά;
Δεν ξέρω, μά τό νοιώθω ως προσβολή.
*Ας μή σκεφτεΐς κακά, παράλογα. 
Στον ορισμό τ’ Αύγούστου νά ύποκύψεις. 
Σά φύγεις άπ’ τό σεβασμό, καραδοκεί 
ποινή βαρειά σάν κείνη τού πατέρα σου 
πού τον τυφλώσανε ως στασίασε

’Άννα

Νικηφόρος :
Ί σ α ά κ ι ο ς :

Νικηφόρος :
Ί σ α ά κ ι ο ς :

Νικηφόρος :
Ί σ α ά κ ι ο ς : 
’Άννα :

Νικηφόρος :

’Άννα :

Ειρήνη :

’Άννα :

Νικηφόρος :
ΕΙρήνη :
Νικηφόρος :
Ειρήνη :

Αλέξιος Α' :

γιά ν’ άνεβεϊ στο θρόνο, 
(μπαίνοντας)
Δεν είναι έδώ ο πατέρας; Νικηφόρε...
Τον ζήτησα κι’ εγώ, ’Άννα. Θά γυρίσει.
Είν’ άρρωστος κι’ άδύνατος.
Ή κούραση βαριά πιά τό φορτώνει 
μ’ ένα σωρό παράπονα.
Γι’ αυτό θά τού μιλήσω πιο άνοιχτά.
Κρατήσου, Νικηφόρε. Νοιώθω 
πώς πέρα άπό τό πρέπον θά μιλήσεις. 
Ανάβαλε. Καί σκέψου και τή γνώμη μου. 
Πού ξέρεις αν ή άναβολή δε σε φωτίσει; 
Ή άπόφαση ή γοργή μάς σώζει.
Κι’ άνοίγει μι’ άβυσσο στά πόδια μας...
Θά τού μιλήσω έγώ. Κι’ ή μάνα.
Καλύτερα μή συζητάς εσύ.
Είσαι γαμπρός του μά άλλη είσαι γενιά.
Κι’ ό θείος έδώ δέν είναι σύμμαχός σου.
Γιατ’ είναι ό Αλέξιος ένας Κομνηνός κι’ υποστηρίζει 
στή διαδοχή βλαστό τών Κομνηνών.
Τό θείο δέν άδικώ. Κι’ ώστόσο βλέπω 
πώς άρχισες παραφορές πού βλάφτουν 
εσένα πρώτ’ άπ’ όλους. Πήγαινε. 
(Μπαίνοντας) Θαρθεϊ σέ λίγο. Περπατά 

μές τή δροσιά τών λιακωτών.
Δέν τον κοιτάζω νάχει χρόνια.
Και τούτο μέ λυπεί πολύ.
Ό Νικηφόρος φεύγει;
Μητέρα. Προτιμώ 
γιατ’ έχει αψίθυμη καρδιά 
κι’ όλο μιλά παράφορα.
Γαληνοτάτη...
Στο καλό.
’Άννα... Σεβαστοκράτορα...! (φεύγει) 
Θά σάς μιλήσω και τούς δυο άνοιχτά 
τ’ Αύγούστου δηλαδή κι’ εσένα, Ίσαάκιε. 
(μπαίνοντας)
Αγαπητή μου, πάντοτε σ’ άκούμε.
Ή εκτίμησή μας δέν ξεθώριασε ποτέ. 
’Όχι μονάχα έχτίμηση γιά τή γενιά σου. 
Γιά τό ψηλό σου φρόνημα, 
τήν τόση σου άρετή.
Δέ ντρέπομαι νά πώ πώς χάρηκα 
κοντά σου μιά ήσυχη ζωή, 
γεμάτη σεβασμό, άφοσίωση 
τά βάθρα κάθε γάμου.
Σ’ άκούω, λοιπόν. Σ’ άκούμε αν θές.
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ΕΙρήνη : 
’Αλέξιος A' : 
Ειρήνη :

’Αλέξιος Α' :
Ειρήνη :

’Αλέξιος Α' :

’Άννα :
’Αλέξιος Α' :

ΕΙρήνη

’Αλέξιος Α' :
’Ιωάννης :

ΕΙρήνη

Δέν όρισες τή διαδοχή.
Κι’ ανησυχείς;
Τό βρίσκεις άδικο; Φημολογεϊται 
τάχα δ ’Ιωάννης θ’ απολαύσει 
τούτη τή δόξα και τιμή.
Τό μέγα βάρος και την πίκρα. 
’Έτσι τό βλέπεις κι’ ϊσως νάχεις δίκαιο. 
Μά είναι θαρρώ κι’ ή ’Άννα εδώ, 
κόρη από δυο γενιές βασιλικές. 
Κι’ ό Νικηφόρος άξιος στρατηγός 
από γενιά μέ υπόληψη καί νίκες.
Είμαι πατέρας κι’ όμως για τό κράτος 
άλλη στοργή θά πρέπει νάχω. 
’Εδώ δέν έχει τό αίσθημα μονάχα 
τήν πρώτη θέση. Μίλησες σωστά 
σά μάνα καί γυναίκα.
Μά εγώ μιλώ καί σκέφτομαι σαν Αύγουστος.
Τό «Πανελλήνιον» θά γελούσα 
καί θά τό πρόδωνα φτηνά, 
τον Κομνηνό ’Ιωάννη άν παράβλεπα 
νά ορίσω διάδοχό μου.
Μέ υποτιμάς, πατέρα. 
’Όχι, κορούλα μου ’Άννα. 
Απλώς υπερτιμώ τό κράτος. 
Σάν κόρη τών ματιών μου σ’ έχω, 
δταν σκεφτώ ώς πατέρας.
Αλλά καί ώς Αύγουστος θά πρέπει 
νά σέ φυλάξω άπό κατήφορα, 
κακοτοπιές καί δυστυχίες.
Τούτο τό στέμμα άπό φαρμάκι 
καί πίκρα πάντοτε χοχλάζει. 
Καραδοκεί κοντά του ô δολοφόνος. 
Ή κατηγορία τό θωρεϊ κι’ οργίζεται. 
Ό φθόνος τό ματιάζει μέρα-νύχτα. 
Μείνε στό σπίτι σου, ’Άννα, στα βιβλία σου 
καί στή λατρεία τών προσφιλών σου. 
Τούτη ’ναι ή θέση τής γυναίκας.
Έμέ τή γνώμη δέ θ’ αλλάξεις 
δσο σοφά καί άν αντηχούν τά λόγια σου. 
Κι’ εΐν’ ό πατέρας πάντοτε πατέρας.
Μά πάντοτε ό πατέρας. ’Όχι δ Αύγουστος. 
(Μπαίνοντας) Αύγουστε, κι’ ώ Γαληνοτάτη, 
Σεβαστοκράτορα. ’Άννα, Γαληνοτάτη... 
(Μέ τήν ’Άννα γυρίζουν νά φύγουν νεύοντας απλώς 
στον ’Ιωάννη)
Θά πώ στους Δούκες νά ζητήσουν 
ν’ αλλάξουνε, άν μπορούν, τή γνώμη σου.

Αλέξιος Α'

’Ιωάννης

Αλέξιος Α'

Ιωάννης

Τ σ α ά κ ι ο ς
Αλέξιος Α'

Θ ε ό δ ο τ ο ς

Αλέξιος Α'
Θ ε ό δ ο τ ο ς

Αλέξιος Α'
Ί σ α ά κ ι ο ς

Αλέξιος Α' :

Θεόδοτος

Σέ κάλεσα, ’Ιωάννη. Βάρος 
βαρύ στους ώμους σου θά εναποθέσω. 
Τή διαδοχή τού θρόνου. Θά μπορέσεις 
σάν Κομνηνός ισάξια νά κρατήσεις 
ετούτη τήν ευθύνη;
Απότομα μέ ζύγωσε ή τιμή.
Μά είναι βαρειά ή ευθύνη νά χαρώ. 
’Έχω τά νιάτα καί τήν αντοχή. 
Κι’ εΐν’ ή γενιά μου εγγύηση.
Μά τούτη τή στιγμή...
Καταλαβαίνω. Καί μ’ ευχαριστεί 
πού αψήφιστα τήν πρόταση δέν πήρες. 
'Ωστόσο εγώ σέ δρίζω διάδοχό μου. 
Σ’ άλλη περίσταση θά σ’ όρμηνέψω. 
Εξάλλου θά τά βρεις γραμμένα 
δ,τι σ’ εσένα παραγγέλνω. Ό Ίσαάκιος 
θά σού ξηγήσει κάθε αμφιβολία.
Αύγουστε...
θείε Σεβαστοκράτορα...
Στό ύψος κρατήσου τής τιμής.
(Βλέπει τό Θεοδότο νά μπαίνει συλλογισμένος) 
Θεόδοτε, τί σέ τυραννεϊ 
μέ στοχασμούς βαριούς;
Άσπρισαν τά μαλλιά μας κι’ δμως 
ό νούς δέ βρήκε φρόνηση, 
κι’ δλο στή σκέψη παραδέρνει. 
Χρόνους μάς άφησε ό Βοημούνδος, 
δ πιο φαρμακωμένος μας εχθρός. 
Στήν ’Ιταλία;
Στήν ’Ιταλία πού μάζευε 
καινούριο στράτευμα εναντίον μας. 
Κάτι ψαρέψανε οί άνθρώποι μου. 
Πόσο μάς στοίχησε...!
Θυμάμαι 
δταν ορκίστηκε νά γίνει υποτελής σου 
«λίζυος» αφού νικήθηκε εκεί πέρα 
στήν Αλβανία. Υπήρξε δ δαίμονάς μας 
σ’ δλο τό μάκρος τής ζωής μας. 
Ήταν μια ξέχωρη ύπαρξη. Ξυπνός 
τόσο πού τρόμαζα συχνά.
Τό θάρρος δέν τον έ'λειψε ποτέ. 
Κι’ είχε μια ξέχωρη όσφρηση 
τις ευκαιρίες νά προμαντεύει. 
Δέν τούφυγε καμμιά. Κι’ ακούραστος 
καί δίκαιος στήν εκτίμησή του. 
Πανούργος; Μάς ξεπέρασε θαρρώ. 
Καί τον εχθρό σου σέβεσαι ώς πεθάνει!
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’Αλέξιος Α' : Γιατί μπορείς μέ ψυχραιμία 
ορΦά πιά νά τόν κρίνεις.

Ί σ α ά κ ι ο ς 
’Αλέξιος Α'

: Χλωμιάζεις, Αύγουστε. Τί νοιώθεις;
: Βαρύ τό στήθος. Μαχαιριά 

τό στέρνο μου ξεγδέρνει. 
Τό ήλιοβασίλεμα κοντεύει, φίλοι μου. 
Πόσο μακρύς ό δρόμος τής ζωής μας! 
Κι’ δμως θαρρώ πώς καθετί 
έχει συμβεί σχεδόν προχτές.

Ίσαάκιος 
’Αλέξιος Α'

: Ή φύση ξεγελά τόν άνθρωπο.
: Γιά νά μπορέσει να υποφέρει 

τή μαύρη παρακμή.
"Οταν περάσει ή ώρα μας 
γιατί νά τυραννάμε τή ζωή;
Ίσαάκιε, στάσου στον ’Ιωάννη δίπλα.
Συγκρότησε τά νιάτα του.
Μια μέρα ή πείρα θάναι τροχοπέδη.
Μά στήν αρχή ό ενθουσιασμός 
γεννά μονάχα παραζάλη.
”Ας έχει τή φιλία σου, Θεόδοτε,

Θεόδοτος 
’Αλέξιος Α'

τών Κομνηνών ό θρόνος.
: Ό λόγος σου είναι προσταγή.
: Άποσυρθήτε τώρα πιά. Ό Καλλίνικος 

στο πλάϊ μου άς σταθεί.
Υπήρξε ό θρόνος μου βαρύς 
μά πάντα τό σεβάστηκα.

(Κάθεται καί κλείει ή σκηνή).

Α' Φωνή
Τρουμπέττες — καμπάνες κλπ.

: Ό Άλέξος Κομνηνός στούς ουρανούς

Β' Φωνή
σαν άγιος άπεδήμησε.

: Ζήτω ό ’Ιωάννης Κομνηνός... ! 
Ζήτωακο.....

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΤΡΙΔΑΚΙ

Προέδρου τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου 
Κύπρου γενομένη ενώπιον τής Γενικής Συνελεύσεως των μελών την 18ην ’Ια
νουάριου 1970 ώρ. 10.30 π.μ· εν τώ Παλαιώ Άρχιεπισκοπικώ Μεγάρώ-

Ό Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου διήνυσε τό 1969 έφαρμόζων πι- 
στώς τό πρόγραμμά του συνιστάμενον ε’ις τήν διαφώτισιν τοΰ κοινού έπί των συγ
χρόνων έλληνικών άξιων, τιμών τούς άξιους ελληνας πνευματικούς δημιουργούς 
καί συνδέων διά παντός δυνατού μέσου τήν Κύπρον πρός τήν Ελλάδα. Παραλ- 
λήλως έξέδωσε τόν νέον τόμον τής Φιλολογικής Κύπρου, ή όποια κατέστη τό έκ- 
φραστικόν όργανον των μελών αύτου καί άλλων πνευματικών άνθρώπων τής νή
σου. Έκυκλοφόρησεν ήδη ό τόμος του 1969, ό πρώτος μετά τόν πανηγυρικόν έπί 
τή 20ετηρίδι του, ή όποια έωρτάσθη κατά τό παρελθόν έτος παηνγυρικώς. Ό 
τόμος είναι πλούσιος εις περιεχόμενον ώς καί οί προηγούμενοι καί περιλαμβάνει 
εις 190 σελίδας τήν ομιλίαν του Προέδρου έπί τή 20ετηρίδι του 'Ομίλου, τήν λο
γοδοσίαν αύτου διά τό 1968,, μελέτας έπί θεμάτων έκτεινομένων εις πάσας τάς 
περιόδους του έλληνικου πολιτισμού καί τής συγχρόνου Κυπριακής ιστορίας, καί 
άλλα σύγχρονα προβλήματα, ποιήματα, πεζά, καί λόγους έθνικούς. Ουτω παρου
σιάζεται συγκεντρωμένη εις ενα τόμον πνευματική παραγωγή τοποθετούσα τό Δελ- 
τίον τούτο εις τάς άξιολόγους νεοελληνικός έπιτεύξεις καί τήν κυπριακήν πνευμα
τικήν δημιουργίαν εις τά λοιπά νεοελληνικά έπίπεδα. 'Η συνεισφορά τού ήμετέρου 
'Ομίλου πρός τήν τοιαύτην κατεύθυνσιν είναι σημαντική.

Ενδεικτική τής άνόδου καί έκτιμήσεως τής Κυπριακής πνευματικής δημιουρ
γίας είναι ή κατά τό λήξαν έτος βράβευσις έν Έλλάδι δύο Κυπρίων πνευματικών 
άνθρώπων. Τού 'Υφυπουργού παρά τώ Προέδρώ τής Δημοκρατίας κ. Πατρόκλου 
Σταύρου διά τό έργον του «Ό Παλαμάς καί ή Κύπρος» τιμηθέν ύπό τής ’Ακαδη
μίας ’Αθηνών καί τού Γενικού Γραμματέως τού 'Ομίλου μας κ. Κύπρου Χρυσάνθη 
τυχόντος τού Κρατικού Βραβείου 1968, διά τό έργον του «Λυρικός Λόγος». Άμφο- 
τέρους τούς βραβευθέντας ό ήμέτερος "Ομιλος συγχαίρει ένθέρμως καί εύχεται 
δπως συνεχίσωσι τήν άξίαν πνευματικήν δημιουργίαν των εις τό μέλλον έρευνών- 
τες καί παράγοντες έργα πλουτίζοντα τήν νεοελληνικήν βιβλιογραφίαν. ’Άξιον 
έπίσης μνείας είναι καί τό ότι τό έν Κύπρω Ύπουργεϊον Παιδείας άπεφάσισε τήν 
άπονομήν βραβείων ποιήσεως καί πεζογραφίας, τιμών άξιους έργάτας τού λόγου. 
Τό βραβείον ποιήσεως, ώς γνωστόν, άπενεμήθη εις δύο γνωστούς ποιητάς, τόν κ. 
Κώσταν Μάντην καί τόν κ. Κύπρον Χρυσάνθην, Γενικόν Γραμματέα τού Όμίλου 
μας διά τά έργα των «Άγνώστω Άνθρώπω» καί «Λυρικός Λόγος», τό δε τής πεζο
γραφίας εις τόν δόκιμον Λογοτέχνην κ. Πάνον Ίωαννίδην διά τό έργον του «Κύ
πρια ’Έπη». Παρ’ δλον δτι τό Ύπουργεϊον Παιδείας δεν έξήγγειλε τήν καθιέρωσιν 
τών βραβείων τούτων ώς έτησίων ύπάρχει πάσα έλπίς δτι ταΰτα θά καθιερωθώσι 
προσεχώς ώς έτήσια, διότι άποτελοΰσιν έπαινετήν προσπάθειαν ένθαρρύνσεως τών 
παρ’ ήμϊν λογοτεχνών, οϊτινες παρέμενον μέχρι σήμερον έστερημένοι πάσης κρατι
κής μερίμνης καί άναγνωρίσεως άφιέμενοι ε’ις τάς ιδίας αυτών δυνάμεις καί τάς
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των πνευματικών σωματείων. Είναι απόλυτος άνάγκη, όπως τό κράτος άναγνω- 
ρίση μεγαλυτέραν ύποχρέωσιν πρός προώθησιν τής πνευματικής δημιουργίας έν 
Κύπρω, ή όποια έμφανίζει την λ/ήσόν μας ώς άξιον τμήμα του έλληνικοΰ χώρου 
δυνάμενον νά συμβάλη εις την άνάπτυξιν του νεοελληνικού πολιτισμού δι*  ικανών 
δυνάμεων.

Τό θέμα τοΰτο μάς οδηγεί εις άλλας σκέψεις. 'Η βράβευσις έργων καί παράλ
ληλος άγορά περισσοτέρων έργων διακρινομένων λογοτεχνών πρός ηθικήν καί ύλι- 
κήν αύτών ένθάρρυνσιν καί αν ακόμη ή τελευταία γίνεται εις το μέλλον εις μεγα- 
λύτερον βαθμόν ή σήμερον, δεν λύει τό πρόβλημα, τό όποιον άντικρύζουν οί έν 
Κύπρω πνευματικοί άνθρωποι. ’Αληθές είναι ότι καί άλλα μέτρα πρός τοιαύτην 
ένθάρρυνσιν έλήφθησαν ύπό του Υπουργείου Παιδείας, ώς ή εισαγωγή καλών έρ
γων κυπριών λογοτεχνών εις τάς σχολικός καί τάς κοινοτικός βιβλιοθήκας. Έπαι- 
νοΰμεν τήν τοιαύτην καλήν προσπάθειαν τής Μορφωτικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Παιδείας, άλλά τά ληφθέντα καί λαμβανόμενα μέτρα δέν είναι αρκετά, διά νά 
βελτιώσωσι τήν κατάστασιν καί πείσωσι τούς συγγραφείς καί ποιητάς δτι ή μέ
ριμνα του κράτους έκτείνεται εις ικανοποιητικόν βαθμόν. Γνωρίζομεν τάς οικονο
μικός δυσχερείας τού Υπουργείου Παιδείας καί τόν διεξαγόμενον ύπ’ αύτοΰ άγώ- 
να. Άλλ’ έλπίζομεν δτι διά τής έπιμονής του θά έπιτύχη εις τό μέλλον κάτι τό 
όποιον θά είναι μεγάλης ώφελείας διά τόν τόπον μας. ”Αν ύπήρχον έν Κύπρφ έκ- 
δοτικοί οίκοι άξιόλογοι καί άν ή ζήτησις του βιβλίου ήτο τοιαύτη, ώστε νά ίκανο- 
ποιή τούς λογοτέχνας, ή έπέμβασις τοΰ κράτους δέν θά έχρειάζετο. Δυστυχώς τά 
πράγματα παρ’ ήμίν δέν είναι εύχάριστα. Ούτε έκδοτικοί οίκοι ύπάρχουν, άλλ’ 
ούτε καί ικανοποιητικόν αναγνωστικόν κοινόν. ’Άν τό δεύτερον ύπήρχε, ίσως δέν 
θά έγεννάτο ζήτημα διά τό πρώτον, θά προέκυπτεν αύτομάτως. Διά τούτο έχει 
ύποχρέωσιν τό κράτος νά έπέμβη πρός ικανοποιητικήν ρύθμισιν αύτοΰ,, είτε διά τής 
ίδρύσεως ειδικού πρός τούτο ’Οργανισμού είτε έπιχορηγοΰν έκδόσεις. Τό δεύτε
ρον είναι ίσως εύκολώτερον. Έν περιπτώσει ικανοποιητικής λύσεως του προβλή
ματος τούτου ή κρατική μέριμνα δέν πρέπει νά περιορισθή εις τά λογοτεχνικά 
έργα, άλλά νά έκταθή καί εις άλλης φύσεως καί περιεχομένου έργα. Σημαντική 
προσπάθεια γίνεται διά τών έκδόσεων του Τμήματος ’Αρχαιοτήτων, του Κέντρου 
Επιστημονικών Ερευνών καί τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών καί άλλων. Τά 
πνευματικά δμως σωματεία θά ήδύναντο έν προκειμένω νά άσκήσωσι καί ταυτα τόν 
ρόλον των. Διότι, νομίζω, δέν άρκουν εισηγήσεις καί ύποδείξεις. Είναι τό εύ
κολώτερον πράγμα νά λέγωμεν δτι τούτο ή έκεΐνο πρέπει νά γίνη καί νά άναμέ- 
νωμεν άπό τούς άλλους τήν έκτέλεσιν τών ύποδείξεων καί εισηγήσεων. *Η  έπι- 
χορήγησις πρός έκδοσιν έργων είναι τό όλιγώτερον, τό όποιον θά ήδύναντο τά 
πνευματικά σωματεία νά άναλάβωσι.

Λυπούμαι, διότι τήν παρατήρησιν τήν όποιαν κάμνω δύνανται τά μέλη νά άντι- 
στρέψωσι καί έρωτήσωσι τόν πρόεδρον τοΰ 'Ομίλου, διατί δέν προχωρεί πρός τοι
αύτην κατεύθυνσιν. Δέν θά προτάξω λόγους οικονομικούς οί όποιοι άναμφισβή- 
τήτως ύπάρχουν, άλλ’ όφείλω νά όμολογήσω δτι δέν άνελήφθη τοιαύτη προσπά
θεια. "Οτι προσπάθειαι εύγενείς φέρουν άποτελέσματα νομίζω δτι ή πείρα του 
παρελθόντος είναι καλός διδάσκαλος. Χάρις εις τήν προσπάθειάν του ό ήμέτερος 
"Ομιλος έπέτυχε νά κοσμήση εις τό παρελθόν τήν Λευκωσίαν διά προτομών δύο 
μεγάλων πνευματικών δημιουργών, του ύμνητου τής Ελληνικής ’Ελευθερίας ποιη- 
του Διονυσίου Σολωμού καί του Κυπρίου ποιητοΰ Δημητρίου Λιπέρτη,, ύμνητου τής 
Κυπριακής ψυχής καί έλευθερίας. Άνέλαβεν ό "Ομιλος χρησιμοποιών καί ποσόν 

Λ. 400 τό όποιον έκληροδοτήθη ύπό τής άειμνήστου θέκλας Γεωργιάδου, μητρός 
δύο μεγάλων ήρωϊκών τέκνων τής Κύπρου, του Ροδίωνος καί του Μίκη Γεωργιάδου, 
νά προωθήση τό ζήτημα. Σπασμωδικαί ένέργειαι γενόμεναι εις τό παρελθόν καί 
ύπό άλλων παρέμειναν καί αύταί άτελεσφόρητοι. Τό θέμα είναι άνάγκη νά προ- 
ωθηθή πρός τελειωτικήν λύσιν. Μία έπιτροπή έράνων είναι άνάγκη νά κινηθή. 
Τό παρόν διοικητικόν συμβούλιον όφείλει νά λύση τό ζήτημα κατά τό δεύτερον 
τούτο καί τελευταίον έτος τής θητείας του.

Ό βασικώτερος λόγος δι’ δν δέν προωθήθη τό ζήτημα τοΰτο, ώς ώφειλεν, είναι 
ή άδυναμία τοΰ προέδρου τοΰ διοικητικού συμβουλίου λόγω φόρτου έργασίας καί 
ύποχρεώσεων νά άνταποκριθή εις τάς εύθύνας του, ώς έπανειλημμένως έπληροφό- 
ρησε τά μέλη εις έτησίας Γενικός Συνελεύσεις καί τό σημερινόν συμβούλιον γρα- 
πτώς. Εύγενώς φερόμενον τοΰτο ένώ δέν άπεδέχθη τήν παραίτησιν τοΰ προέδρου 
άνέθεσε τήν εύθύνην εις τόν άντιπρόεδρον κ. Φρ. Βράχαν, ό όποιος όμολογουμένως 
προώθησε τά προβλήματα τοΰ ‘Ομίλου, τάς συσταθείσας έπιτροπάς καί άλλα συνα
φή. Έν τούτοις παρά τάς εύχαριστίας τάς όποιας έχω προσωπικώς νά άπευθύνω 
νομίζω δτι ή ρύθμισις αυτή δέν όδηγεί εις ούσιαστικήν λύσιν καί άρσιν τών δυσχε- 
ρειών. 'Ομολογώ δτι είναι άδύνατος ύπό τάς παρούσας συνθήκας νά άνταποκρι- 
θώ εις τάς εύθύνας μου ώς πρόεδρος τοΰ ‘Ομίλου ώς καί ώς πρόεδρος άλλων 
άναλόγων πνευματικών όργανισμών. Δέν θέτω τό ζήτημα αύτήν τήν στιγμήν, άλλά 
θά τεθή ύπό όξείαν μορφήν μετά εν έτος κατά τήν έκλογήν νέου διοικητικού συμβου
λίου.

Προ τοΰ τερματίσω τήν λογοδοσίαν μου έπιθυμώ νά άναφερθώ καί εις τάς 
λοιπός δραστηριότητας τοΰ 'Ομίλου. Είναι αδται ή όργάνωσις διαλέξεων καί όρ- 
γάνωσις συγκεντρώσεων πρός τιμήν μεγάλων έθνικών επετείων. Αί διαλέξεις περι- 
εστράφησαν περί μεγάλας έλληνικάς προσωπικότητας καί θά συνεχισθοΰν κατά 
τήν παρούσαν περίοδον ώς καί ή τιμή πρός μεγάλας έθνικάς έπετείους. ’Ιδιαιτέρως 
έτιμήθη άποθανών ό μεγάλος πεζογράφος Στρατής Μυριβήλης, έπίτιμον μέλος 
τοΰ ‘Ομίλου μας, ό όποιος συνεδέετο στενότατα μέ τήν Κύπρον, τήν όποιαν έπανει- 
λημμένως έπεσκέφθη πρό έτών. Πρόγραμμα τοΰ 'Ομίλου μας είναι ή διατήρησις 
ζωηροτέρου τοΰ δεσμοΰ τής νήσου μας πρός δ,τι έλληνικόν άξιον καί πρός τήν 
έννοιαν τής Ελλάδος, τής μητρός τών φώτων καί τοΰ πολιτισμού άνά τούς αιώνας.

Ταΰτα είναι τά κυριώτερα έργα τοΰ 'Ομίλου μας κατά τό λήξαν έτος καί αί 
παρατηρήσεις τάς όποιας σχετικώς έχω νά κάμω. Εκείνο τό όποιον έχομεν έν 
συνεχεία νά κάμωμεν είναι όχι νά μεμψιμοιρώμεν διά τήν άδιαφορίαν τών άλλων 
καί τοΰ έπισήμου κράτους τήν μή ικανοποιητικήν άνταπόκρισιν εις τάς προσδοκίας 
μας. ’Έχομεν περισσοτέραν ύποχρέωσιν άντί παραπόνων νά δημιουργήσωμεν. 
Παρά τήν σημασίαν τοΰ οικονομικού παράγοντος δέν είναι οδτος τό μόνον κίνητρον. 
Μεγαλύτερον κίνητρον είναι δ ένθουσιασμός δι’ έργα μεγάλα καί ύψηλά. Οδτος 
λείπει δυστυχώς άπό τόν τόπον μας εις μέγαν βαθμόν σήμερον, διότι ύπέστη άπό 
τής άνεξαρτησίας καί τής έγκαθιδρύσεως τοΰ Κυπριακού Κράτους σχετικήν καθί- 
ζησιν καί ό άρξάμενος κατήφορος ώς πρός τά πνευματικά ένδιαφέροντα μετά τήν 
Λήξιν τού ’Απελευθερωτικού Άγώνος τών έτών 1955—60 συνεχίζεται άνευ άνακο- 
πής. Οί πνευματικοί άνθρωποι έχουσιν ύποχρέωσιν νά άνακόψωσιν τήν πορείαν 
πρός τήν έκτίμησιν τών ύλικών καί μόνων άξιών καί τό σύνθημα τής οικονομικής 
εύημερίας ώς τού μόνου στοιχείου άναπτύξεως τού τόπου. Συνύπαρξις τών δύο 
σκελών τοΰ πολιτισμού δέν είναι άκατόρθωτος. Είναι ό μόνος όδηγών είς τήν 
πολλαχώς ύμνουμένην εύημέριαν.
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Άλλα δέν πρέπει νά λησμονώμεν ότι εύημερία πραγματική δεν έπιτυγχάνεται 
μόνον διά τής πνευματικής δημιουργίας και τής οικονομικής άναπτύξεως. 'Η 
πραγματική εύημερία δημιουργειται διά δύο άλλων σημαντικωτέρων παραγόντων. 
Τής έσωτερικής έλευθερίας καί τής εθνικής έλευθερίας. Τήν πρώτην δέν έπετύχο- 
μεν δπως ούτε καί τήν δευτέραν. ’Έργον των πνευματικών ανθρώπων τού τόπου 
μας είναι να έργασθώσι προς άμφοτέρους τούς τομείς καί τότε θά έκπληρώσωσι 
πραγματικά τό χρέος των προς τό έθνος, τήν πατρίδα, τήν μικράν μας νήσον καί 
τον εαυτόν των.

Ό ταμίας θά έκθέση έν συνεχεία τήν οικονομικήν κατάστασιν του 'Ομίλου 
μας. Ούτος τυχών μεγάλων δωρεών έπί τή 20ετηρίδι του παρά του Μακαριότα
του ’Αρχιεπισκόπου, τής Βασιλικής Πρεσβείας τής 'Ελλάδος, τού θερμού ύποστη- 
ρικτου του 'Ομίλου κ. Μ. Κυθραιώτου άνερχομένων έν τώ συνόλω εις Λ. 1000, εις 
ας δέον νά προστεθή καί ή έκ Λ.250 έτησία συνδρομή τού Υπουργείου Παιδείας 
καί τινες άλλαι δωρεαί δέν άντικρύζει άμεσα οικονομικά προβλήματα, θά συναν- 
τήση όμως τοιαΰτα εις τό προσεχές μέλλον καί δή άν άποδυθή εις ένεργοτέραν 
δράσιν, ώς είναι ή άνέγερσις τιμητικού μνημείου τού εθνικού ήρωος Ροδίωνος 
Γεωργιάδη εις δ άνεφέρθην ανωτέρω, καί εις τήν έκδοσιν ’Ανθολογίας Κυπρίων 
Πεζογράφων, περί τής όποιας έχει ήδη άπό έτών αποφασίσει ό "Ομιλος καταρτί- 
σας προς τούτο ειδικήν επιτροπήν, ήτις έπεράτωσεν τό έργον της.

'Υπάρχει ένώπιόν μας εύρύ πεδίον περαιτέρω δράσεως τού 'Ομίλου μας. ”Ας 
εύχηθώμεν, δπως τό νέον έτος 1970, είς δ είσήλθομεν ήδη, άποβή πλούσιον εις 
δραστηριότητας τού 'Ομίλου. Καί έπί τούτω εύχομαι κατ’ αύτό πάσαν εύδοκίμη- 
σιν τών εύγενών του φιλοδοξιών του.
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