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Κατόπιν άποφάσειος τής Γενικής Συνελεύσεως (1972) ο'ι μελετες 
καί ή λοιπή υλη τοΰ τόμου μπορούν νά χρησιμοποιηθούν χωρίς τήν αδεια 
τού δ.σ. τού ΕΠΟΚ. υπό τόν δρον δτι θά γίνη παραπομπή στήν «Φιλολο
γική Κύπρο» τόμ. σελ. καί συμπληρωματικώς, αφού ληφθή έγγραφος 
αδεια τού συγγραφέως, θ’ αναγραφή τούτο. ΤΟΥ 
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Επιμελητής ίίλης:

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

"Η έκδοσις της «Φιλολογικής Κύπρον» τοϋ 1971 άπεφασίσθη ύπό τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου τοϋ "Ελληνικού Πνευματικού "Ομίλου Κύπρου, δπως άφιε- 
ρωθή είς τήν "Εθνικήν Παλιγγενεσίαν έπί τώ έορτασμώ τής 150 επετείου 
αυτής προς έκφραοιν τής συμμετοχής αυτού είς τον πανεθνικόν εορτασμόν και 
μικρόν συμβολήν είς τάς επί τω μεγάλω τούτω γεγονότι πνευματικός εκδηλώσεις. 
"Η εκδοοις αύτη περιέχει μελετάς καί λογοτεχνήματα γύρω άπό τήν εθνεγερ
σίαν, αναδημοσίευαιν παλαιοτέρων έργων καί δημοσιεύσεων σχετικών καί μελετάς 
επί συναφών εθνικών θεμάτων (αρχαίοι χρόνοι, νεώτεροι χρόνοι).

"Η Κύπρος μετασχούσα εκ τών πρώτων τής έθνικής ταύτης έξεγέρσεως 
πρός άπόκτησιν τής ελευθερίας καί άποτίναξιν τού έπί αιώνας τουρκικού ζυγού 
προσέφερε θυσίας είς αυτήν, θυσίας α"ίματος, θυσίας υλικός, δηώσεις καί άγω- 
νιοτός εις τό πεδίον τής τιμής. Δεν ηύμοίρηοε νό συμπεριληφθή εις τά στενά 
"όρια τού συσταθέντος πρώτου μικρού ελληνικού κράτους, άλλ" ούδ" είς τό έπε- 
κταθέν μετά έτη διά νέων αγώνων καί θυσιαυν. Μέχρι σήμερον άγωνίζεται διά 
τήν πραγμάτωσιν τοϋ προαιαινίου αυτής πόθου καί δεν έπαυσε νά έλπίζη δτι αργά 
ή γρήγορα θά τήν έπιτύχη.

"Ο πνευματικός κόσμος τής νήσου είναι στερρώς προσηλαψένος εις τήν ελευ
θερίαν, ήτις δι" αυτόν δέν είναι τι άλλο είμή ή ένωσις αυτής μετά τής Μητρός 
"Ελλάδος. "Εξ αυτής καί μόνης δύναται ούτος νά άντλή δύναμιν καί ζωήν καί 
δέν δύναται νά παύση νά άνήκη είς τόν εθνικόν κορμόν καί τόν κοινόν πολιτισμόν 
τόν δημιουργηθέντα είς μακράν περίοδον χιλιάδων έτών. Τόν εθνισμόν της ή 
Κύπρος παρά τάς μακράς "ιστορικός της περιπετείας δέν άπέβαλεν, άλλ" 
έξηκολούθησε παρά τάς επί αιώνας κατακτήσεις ύπό ξένων κυριάρχων νά 
άποτελή τό άκραϊον δριον τού ελληνικού χώρου, έξ ου θά δύναται νά έκπέμπη- 
ται πρός τάς χώρας τής "Ανατολικής Μεσογείου ό νεοελληνικός ποιλτιομός έν 
συνεχεία τοϋ έργου τοϋ Εύαγόρου Α' βασιλέως τής Σαλαμΐνος καί τού Μεγάλου 
"Αλεξάνδρου.

"Ο "Ελληνικός Πνευματικός "Όμιλος Κύπρου ένοτερνιζόμενος τά έθνικά 
ιδανικά καί τάς έθνικάς έπιδιώξεις θά έξακολουθήση προσφέρων πάσας τάς 
δυνάμεις του πρός παγματοποίησιν τοϋ μεγάλου τούτου ονείρου τοϋ έθνους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΤΡΙΔΑΚΙΣ 
Πρόεδρος

Έλληνικοΰ Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου.
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‘Ο ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης ύψοί ώς ζεφαλή τής ‘Εταιρείας τήν σημ,αιαν 
τής έπαναστάσεως ζαί, έχων στίβος ’Αλβανών έκ Βεσσαραβίας όρμηθείς έρχεται 

είς Ίάσσιον τή 6 Μαρτίου 1821, ζαί κινεί τούς Μολδαυούς είς έπανάστασιν, 
γεννηθείς εν Κωνοταντινουπέλει τό 1791, ε'τελεύτα έν Βιέννη τό 1828,

ΣΗΜ.:- Ή χαλκογραφία προέρχεται, ώς έν αυτή δηλοΰται, από τού 1890. Ή ημερομηνία 
6 Μαρτίου είναι κατά τό νέον ήμερολόγιον. Ή φωτογραφία έλήφθη έκ τοΰ έν τφ 
Παγκυπρίο) Γυμνασίω πρωτοτύπου κατ’ εύγενή παραχώρησιν τοΰ Γυμνασιάρχου αύτοΰ.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤ ΣΠΤΡΙΔΑΚΙ

ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ TOT ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΤΨΗΛΑΝΤΟΤ *

* 'Ο λόγος ούτος έλέχΟη ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ Έλληνικοΰ Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου κ. Κων
σταντίνου Σπυριδάκι εις έορταστικήν συγκέντρωσήν τών μελών αύτοΰ καί άλλων έπί τή ύπό τοΰ ’Αλε
ξάνδρου 'Τψηλάντου προκηρύξει τής Έλληνικής Έπαναστάσεως τήν 24 Φεβρουάριου 1821. Τό 
κείμενον τής προκηρύξεως άνεγνώσθη μετά τό πέρας τοΰ λόγου.

Ή σημερινή συγκέντρωσις τών μελών τοΰ 'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου 
Κύπρου γίνεται εν τώ πλαισίω τών εθνικών εκδηλώσεων αυτού προ πολλού άπο- 
φασισθεισών έπι τή συμπληρώσει 150 ετών άπό τής ένάρξεως τής Έλληνικής 
Έπαναστάσεως τού 1821, ήτις ώδήγησεν εις τήν ϊδρυσιν μετά σκληρούς αγώνας 
ενός μικρού τό πρώτον ελληνικού κράτους. Ύπό τού ήμετέρου 'Ομίλου έκρίθη 
δτι ή τιμή πρός τό παγκοσμίου σημασίας τούτο γεγονός, τό όποιον αποτελεί ορό- 
σημον διά τήν νεωτέραν ιστορίαν τής Ευρώπης, ιδία τής νοτιοανατολικής, δέον 
νά άπονεμηθή άφ’ ένός μέν διά λόγων εγκωμιαστικών και διδακτικών εις ειδικάς 
πρός τοΰτο συγκεντρώσεις, άφ’ ετέρου δέ διά δετικής προσφοράς δημιουργικών 
έργων εξαιρόντων τά μέγα γεγονός, φρονηματιζόντων τόν λαόν και παρακινούν- 
των είς τά υψηλά και τά μεγάλα. Ή κληθεϊσα σήμερον συγκέντρωσις άνήκει 
εις τήν πρώτην κατηγορίαν τών διά λόγου έθνικών τούτων εκδηλώσεων, ενώ δέν 
παραγνωρίζεται ή ύπό τού Περικλέους έν τώ Έπιταφίω του τεθεϊσα άρχή δτι 
«άρκοΰν άν έδόκει είναι άνδρών άγαθών έργφ γενομένων έργω και δηλούσθαι 
τάς τιμάς». ’Ιδιαιτέρως έκρίθη ύπό τοΰ ήμετέρου 'Ομίλου δτι, έστω και άν ή 
25η Μαρτίου είναι ή έπισήμως άναγνωριζομένη ώς ή ήμέρα τής Έθνικής Παλιγ
γενεσίας καθιερωθεΐσα και ώς ή έθνική εορτή τών Πανελλήνων, δέον παραλλήλως 
νά τιμηθώσι και άλλα έθνικά γεγονότα όδηγήσαντα εις τήν έθνικήν άνάφλεξιν, ή 
οποία έλαβε τόν χαρακτήρα καθολικής τοΰ ελληνικού λαού έπαναστάσεως πρός 
άποτίναξιν τοΰ τουρκικού ζυγού, δστις φρικαλέος έβάρυνεν έπι τών μή καμφθέν- 
των ευτυχώς ώμων τοΰ ελληνικού λαού έπι τέσσαρας σχεδόν σκοτεινούς αιώνας 
δουλείας.

’Επαναστατικά, ώς γνωστόν, κινήματα τού ελληνικού λαού κατά τήν περίοδον 
τής Τουρκοκρατίας έγένοντο πολλά, άρχής γενομένης ολίγον μετά τήν διάλυσιν 
τού ελληνικού τόν χαρακτήρα και τήν ύπόστασιν βυζαντινού κράτους, διάλυσιν 
έπελθοΰσαν διά τής άλώσεως ύπό τών Τούρκων τής βασιλίδος τών πόλεων τώ 1453. 
’Ήδη άμέσως μετά τήν άλωσιν δ ελληνικός λαός είχε πιστεύσει δτι πάσα έλπις 
άναστάσεως τού Γένους δέν άπώλετο, άλλά θά ήρχετο ή ήμέρα, καθ’ ήν «πάλε 
μέ χρόνια μέ καιρούς πάλε δικά του θάταν». Μερικά τών κινημάτων έκείνων ήσαν 
σοβαρώτερα, άλλά δυστυχώς ονεπιτυχή. Ή ϊδρυσις όμως τής Φιλικής Εταιρείας
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ολίγον πρό τής έκρήξεως τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 ύπήρξεν ή σοβαρωτέρα 
ενέργεια, ή δποία ήγγυάτο τήν επιτυχίαν μιας καθολικής έξεγέρσεως τοΰ έθνους. 
Αιωνία ευγνωμοσύνη οφείλεται ε’ις τούς πρωτεργάτας τής κινήσεως εκείνης, ή 
οποία ύπήρξεν ή άρχή τής πραγματοποιήσεως ενός ονείρου αιώνων. Είναι θαυ
μαστόν πώς μετά φρικτήν δουλείαν τεσσάρων σχεδόν αιώνων ούχι μόνον ή ζωτι- 
κότης τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ δέν είχε κατασταλή, άλλ’ άντιθέτως ή έφεσίς του πρός 
τήν εθνικήν ελευθερίαν διετηρείτο συνεχώς έν διεγέρσει και έξεδηλώθη ευθύς ώς αί 
περιστάσεις ύπήρξαν εύνοϊκαί. Τό ευνοϊκόν τών περιστάσεων έδημιουργησε πρό τής 
συστάσεως τής Φιλικής ’Εταιρείας κατ’ εξοχήν ή προηγηθεΐσα πνευματική καλλιέργεια 
τοΰ λαοΰ, ή δποία ύπήρξεν δ συντελεστικώτατος παράγων επιτυχίας τής θαυμαστής 
ιαύτης έξεγέρσεως αύτοΰ. Τό αναμφισβήτητου τοΰτο γεγονός είναι μία σαφε- ;
στάτη άπόδειξις τοΰ τί σημαίνει δι’ ένα λαόν ή παιδεία και ή δι’ αύτής άφύπνισις 
και καλλιέργεια τής πίστεως εις τά ιδανικά τοΰ έθνους, τά δποία αντλούνται άπό 
τό παρελθόν. Ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης, ώς θά ’ίδωμεν κατωτέρω, ένεσάρκωσε 
τήν πίστιν εις τά ιδανικά τοΰ έθνους, τά δποία έκαλλιέργει ή παιδεία, ιδία κατά 
τούς δύο προηγηθέντας τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 αιώνας. Ή δια- 
πίστωσις αΰτη άποτελεΐ δίδαγμα και διά τό παρόν. Διά τοΰτο άς έπιτραπή ή έν 
τώ παρόντι περί τοΰ θέματος τούτου αΰτη παρένθεσις. Τό έθνος συντηρείται 
διά τής παιδείας και δή ούχι τής παιδείας, ή δποία προάγει τήν ύλικήν ευημερίαν, 
άλλά τής παιδείας εκείνης, ήτις καλλιεργεί τήν ψυχήν και άφυπνίζει έν αύτή πάσαν 
τήν δύναμιν, εις ήν οφείλεται ή άληθής δημιουργία τοΰ έθνους και ή ΰπαρξίς του.
Κατά τοΰτο ύπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τής προηγηθείσης Γαλλικής Έπα- 
ναστάσεως και τής μετά ένα αιώνα έπακολουθησάσης Ρωσσικής Έπαναστάσεως. 
’Άν οί άνθρωποι τοΰ 1821 δέν έπίστευον εις τά ιδανικά τοΰ έθνους, άλλ’ έπίστευον 
εις τήν άξίαν τής οικονομικής ευημερίας ώς εις σκοπόν τής ύπάρξεώς αύτοΰ, ώς 
έπιζητεϊται ύπό τινων σήμερον, τό έθνος δέν θά ήλευθεροΰτο, άλλ’ ίσως και θά 
έξηφανίζετο σύν τώ χρόνω. Άλλά και αι προμνησθεΐσαι δύο μεγάλαι έπανα- 
στάσεις εΐχον κατ’ εξοχήν ούχι ύλιστικόν, άλλά κοινωνικόν χαρακτήρα. 'Υπό τό 
πνεύμα και τήν έκτίμησιν τών πραγμάτων τούτων δφείλομεν τιμώντες τήν πρό 150 
ετών άρξαμένην Έπανάστασιν τοΰ Γένους νά τιμήσωμεν ταύτοχρόνως τούς πρωιερ- 
γάτας τής παιδείας τοΰ έθνους άπό τών άφανών διδασκάλων τοΰ κρυφού σχολειού 
μέχρι τών κορυφαίων μεγάλων διδασκάλων τοΰ Γένους, τών μεγάλων ερμηνευτών 
τής εύκλειας τού παρελθόντος, δδηγοΰ τοΰ παρόντος και τού μέλλοντος. Εις αυ
τούς οφείλεται κατ’ εξοχήν ή διατήρησις τής πίστεως εις τά υψηλά ιδανικά τοΰ 
ελληνικού πολιτισμού, οΐα διεμορφώθησαν εις τούς αιώνας. Τά ιδανικά ταΰτα 
διατηρηθέντα ύπό τής παιδείας τοΰ έθνους διεΐπον τήν Έπανάστασιν τού 1821. 
Ή Έπανάσασις αΰτη ύπήρξε προϊόν παιδείας.

’Άς ίδωμεν δι’ ολίγων εις τήν σύντομον ταύτην δμιλίαν, ποια είναι τά βασικά 
ιδανικά τού ελληνικού πολιτισμού, τά δποία ένέπνεον και τήν Ελληνικήν Έπανά- 
στασιν και τά δποία ώδήγησαν τόν Αλέξανδρον 'Υψηλάντην έντεταλμένον ύπό
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τής Φιλικής Εταιρείας Αρχηγόν τού Άγώνος νά εγκατάλειψη εις ήλικίαν 29 
ετών έπίζηλον θέσιν πολλά ύποσχομένην παρά τή ρωσική αυλή, νά άφήση τιμάς 
και δόξας και μέλλον προσωπικόν λίαν εύοίωνον, διά νά άναλάβη έργον δυσχερέ- 
στατον, τό όποιον θά τόν ώδήγει πιθανώτατα εις προσωπικήν καταστροφήν, άλλά 
ταύτοχρόνως θά άπετέλει πολιτικήν και έθνικήν διαθήκην διά τόν ελληνισμόν εις 
πάντας τούς αιώνας. Μόνον ισχυρά πίστις εις τά εθνικά ιδεώδη ήδύνατο νά 
ύπερνικήση τά ύπάρχοντα παρά τή ρωσική αύλή και άλλα άναμενόμενα προσωπικά 
οφέλη. Ή Ελληνική Έπανάστασις τού 1821 έξεκίνησεν άπό τήν κατ’ εξοχήν 
ελληνικήν ιδέαν τής έλευθερίας. Αύτό ήτο τό ΰψιστον ιδεώδες, τό όποιον ώδή- 
γησε τό έθνος εις τήν καθολικήν έξέγερσιν εις πάσαν γωνίαν τής ελληνικής γής, 
εις τάς πεδιάδας, τάς θαλάσσας, τάς νήσους και τά ορεινά κρησφύγετα. Ή ιδέα 
τής έθνικής έλευθερίας ήτο, ώς εΐπον, ελληνικόν δημιούργημα συνυφασμένον μέ 
τήν έννοιαν τής άγάπης πρός τήν πατρίδα, τό θειον και τήν οικογένειαν. Βλέ- 
πομεν πώς οι "Ελληνες τής Σαλαμΐνος ώρμησαν εις τήν μάχην κατά τόν τραγικόν 
Αισχύλον τώ 480 π.Χ. λέγοντες «’Ίτε, παΐδες Ελλήνων, έλευθερούτε πατρίδα, 
έλευθερούτε δέ παΐδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων, νυν 
ύπέρ πάντων άγών». Αύτόν τόν παιάνα έψαλλον. Τό πνεύμα τούτο, συνέχεια τής 
δμηρικής παραδόσεως, ήτις ώμίλει περί «δουλίου ήματος» και «έλευθέρου κρατή- 
ρος» έχει τήν άρχήν του άπό τής έμφανίσεως τών Ελλήνων εις τήν ελληνικήν γήν 
πρό χιλιάδων έτών.

Ή άγάπη πρός τήν πατρίδα και τήν έλευθερίαν είναι τά κατ’ 
έξοχήν χαρακτηριστικά τοΰ "Ελληνος. Ό τελευταίος αύτοκράτωρ τού Βυ
ζαντίου Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος ολίγον πρό τοΰ θανάτου του άφήκε βαρεΐαν 
κληρονομιάν εις τό έθνος διά τής έπιγραμματικής ρήσεώς του εις άπάντησιν πρός 
τήν άπαίτησιν τοΰ Μωάμεθ Β' περί παραδόσεως: «Τήν δέ πόλιν οΰ σοι δίδομεν 
κοινή γάρ γνώμη πάντες αύτοπροαιρέτως άποθανοΰμεν και ού φεισόμεθα τής ζωής 
ήμών». ’Άλλο ελληνικόν τοΰτο δίδαγμα τής αύτοθυσίας ύπέρ πατρίδος, καταστάν 
Ιδεώδες και τοΰτο τής Ελληνικής Έπαναστάσεως κληρονομηθέν έκ τής παναρχαίας 
ελληνικής ιστορίας. Μία μυκηναϊκή σκηνή μετά ορμής και πάθους ύπερασπίσεως 
τής πόλεως ε’ικονισθεΐσα έπί άγγείου διδάσκει πολλά. Τοιοΰτο τό ελληνικόν ύπέρ 
έλευθερίας καί πατρίδος ιδεώδες τού Έλληνος χαλκευθέν εις τούς αιώνας. Άλλ’ 
ή ιδέα τής ελληνικής έλευθερίας είναι άκόμη κάτι βαθύτερον. Διότι ή έννοια τής 
έθνικής έλευθερίας είναι τό προϊόν τής συναισθήσεως τής έσωτερικής έλευθερίας 
τοΰ άνθρώπου. Άνευ τής έσωτερικής έλευθερίας δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη 
ορθή έννοια έθνικής έλευθερίας. Και ταύτην έκαλλιέργησαν οί "Ελληνες άπό άρ- 
χαιοτάτων χρόνων, εύρίσκομεν δέ αύτήν κυριαρχούσαν εις τήν Ελληνικήν Έπα- 
νάστασιν. Ή ιδέα αΰτη εΐχεν οδηγήσει τούς κλέφτας καί τούς άρματωλούς νά 
άνέλθωσιν ε’ις τά βουνά καί βραδύτερον νά άποτελέσιοσι τά στελέχη τού Άγώνος. 
Προτού άποδυθή τις ε’ις άγώνα ύπέρ τής έθνικής έλευθερίας, οφείλει πρώτον νά 
θραύση τά έσωτερικά δεσμά τής δουλείας. Δέν ισχυρίζομαι ότι πάντες οι άγωνι-
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σταί του 1821 είχον επιτύχει τούτο. Άλλα φαεινά παραδείγματα ώς τοΰ Μιαούλη 
και τοΰ Κανάρη μας πείθουν περί τής άναγνωρίσεως τής τοιαύτης εσωτερικής 
ανάγκης. ’Άριστον δμως παράδειγμα εν προκειμένω είναι τδ τοΰ ’Αλεξάνδρου 
Ύψηλάντου.

Ή οικογενειακή ανατροφή και παιδεία τοΰ Αρχηγού τής Έπαναστάσεως 
υπήρξε τό θεμέλιον τής ψυχικής του συγκροτήσεως. Ή θυσία τής ’Ιφιγένειας 
εν Αύλίδι πρέπει νά έπλανάτο προ αύτοϋ. Είναι γνωστοί οί περίφημοι στίχοι 
τού Εύριπίδου εις τήν ομώνυμον τραγωδίαν, τούς όποιους διακηρύσσει πρός τήν 
μητέρα της ή ήρωΐς, δταν έλαβε τήν άπόφασιν νά θυσιασθή ύπέρ πατρίδος. 
Ήσθάνθη έαυτήν έσωτερικώς έλευθέραν παντός δεσμού «"Ελληνας άρχειν βαρ
βάρων είκός και ού βαρβάρους Ελλήνων, μήτερ*  τό μέν γάρ δοΰλον, τό δ’ ελεύ
θερον έ'φυ». Οί βάρβαροι είναι δούλοι. Οί "Ελληνες καί ύπό ξενικόν ζυγόν 
γνωρίζουσι πώς νά καλλιεργώσι τήν εσωτερικήν των ελευθερίαν ώς βάσιν τών 
μελλοντικών των επιδιώξεων. Είναι τοΰτο άλλο δίδαγμα πολύ χρήσιμον διά τό 
παρόν καί τό μέλλον μας. Ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης έ'λεγεν έν τή προκηρύξει 
του: «Μεταξύ ήμών εύγενέστερος είναι δστις άνδρειοτέρως ύπερασπισθή τά δί
καια τής πατρίδος καί ώφελιμωτέρως τήν δουλεύση». Ούτω ό ύπέρ έλευθερίας 
αγωνιστής καθαίρει εαυτόν πάσης ιδιοτελούς σκέψεως καί πληροί τήν ψυχήν του 
τής μεγίστης εύγενείας, ήτις αποτελεί τό ύψιστον κόσμημα τής ψυχής.

Γόνος ο ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης εύγενους οικογένειας έκληρονόμησε παρ’ 
αύτής τήν πίστιν εις τά ύψηλά ιδανικά καί τάς μεγάλας αξίας τής ζωής. Γράφων 
ό πατήρ του Κωνσταντίνος Ύψηλάντης πρός αύτόν τω 1807 καί έκθέτων τά τής 
ταλαιπώρου σταδιοδρομίας του καταλήγει : «’Έζησα ώς ο πατήρ μου άνευ μομφής. 
Ώς αύτός έ'παθον καί αποθνήσκω άνευ δισταγμού διά τόν αύτόν σκοπόν. ’Αφήνω 
τό παράδειγμα ήμών ώς κλήρον εις τά πολυάριθμα τέκνα μου. Ή δέ τελευταία 
περί αύτών δέησίς μου πρός τόν Θεόν γίνεται ούχί ϊνα ώσιν εύτυχέστερα, άλλ’ ϊνα 
βιώσωσι καλά καί έτοιμα πρός πάσας τάς θυσίας, ώς οί πατέρες αύτών. (Ί. Φι- 
λήμονος Δοκίμιον Β' 37). Ή τελευταία υποθήκη τού πατρός του ολίγον προ 
τού θανάτου του τω 1816 ήτο: «Υιέ μου, μή λησμονεί ποτέ δτι οί "Ελληνες μόνον 
εις εαυτούς πρέπει νά στηρίζωνται, δπως γίνωσιν έλεύθεροι». Ό ’Αλέξανδρος 
Ύψηλάντης ύπήρξε λίαν συνεπής πρός τήν πατρικύν ύποθήκην. Συνεπής πρός 
τήν εύχήν τού πατρός του καί ύπηρετών εις τύν ρωσικήν αύλήν δέν άπέβαλε τήν 
πίστιν είς τά ύψηλά ιδανικά, ών πρώτιστον ή ιδέα τής έλευθερίας καί ό έ'ρως πρός 
τήν πατρίδα. Ή έθνική του συγκρότησις φαίνεται άντικατοπτριζομένη εις τήν 
προκήρυξίν του τής 24 Φεβρουάριου 1821 πρός έναρξιν τοΰ Άγώνος ύπέρ έλευ
θερίας. Διελθών τόν Προύθον τήν 22 Φεβρουάριου 1821 πρός έναρξιν αύτού 
άπηυθύνθη διά τής προκηρύξεως πρός τό έθνος. ’Αρχίζει αύτήν διά τής παραινε- 
σεως «Μάχου ύπέρ πίστεως καί πατρίδος». Οί λόγοι ούτοι ήσαν σύμφωνοι πρός 
τά ελληνικά ιδεώδη τά ισχύοντα άπό άρχαιοτάτων χρόνων. Ταΰτα είναι καί τά 
Ιδεώδη τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τοΰ 1821. Οί άγωνιζόμενοι διά τήν ελευ

θερίαν ήρωες ούδέποτε έλησμόνησαν τήν πίστιν εις τόν θεόν, έξεδήλωσαν δέ ταύ- 
την προ τής μάχης ίκετεύοντες αύτόν καί μετά τήν μάχην εύχαριστούντες αύτόν. 
Οί "Ελληνες είτε εις τούς άρχαίους θεούς είτε εις τόν χριστιανικόν Θεόν έπίστευον, 
έξεκίνουν εις τήν ζωήν των άπό τήν άρετήν τής εύσεβείας ώς πρωταρχικόν δρον 
τής έπιτυχίας των εις αύτήν. Θρησκεία καί πατρίς είναι δι’ αύτούς τά ύψιστα 
ιδεώδη.

Τήν άπόκτησιν τής έλευθερίας θεωρεί ό Ύψηλάτης ώς βασικήν προϋπόθεσιν 
τής εύδαιμονίας. Ή άποψίς του αύτη μάς ένθυμίζει δτι ό Περικλής λέγει έν 
τω Έπιταφίω: «Εύδαιμον τό έλεύθερον». Άλλά τό έλεύθερον άποκτάται κατά 
τόν αύτόν Περικλέα διά τού εύψύχου. Συνεπώς ή άρετή τής άνδρείας δηλούσα 
ευγένειαν ψυχής, είναι ταυτοχρόνως καί μέσον πρός έπίτευξιν τοΰ ύψηλού σκο
πού. Τόν συνδυασμόν τούτον τονίζει καί ό Ύψηλάντης έν τή προκηρύξει λέγων: 
«Μέ τήν εύτολμίαν καί σταθερότητα ή νίκη μας είναι βεβαία καί άναπόφευκτος». 
Είναι τούτο άλλο σημεΐον άξιοπρόσεκτον διά τήν ιστορικήν συνέχειαν τού ελληνικού 
πολιτισμού.

Άλλά καί εις άλλα σημεία παρατηρούμεν τήν ιστορικήν ταύτην συνέχειαν. 
Ό Ύψηλάτης έξαίρει έν τή Προκηρύξει τήν σημασίαν τής πειθαρχίας πρός τούς 
νόμους καί τούς στρατηγούς. Ό Κρέων έν τή ’Αντιγόνη τού Σοφοκλέους λέγει 
τά εξής άξιομνημόνευτα : «’Αναρχίας δέ μεϊζον ούκ έστι κακόν» καί «τών δρ- 
θουμένων σώζει τά πολλά σώμαθ’ ή πειθαρχία» (Σοφ. Άντ. 672 καί 675). Ούτω 
έλληνικαί άρχαί, Ιδεώδη καί άξίαι έπανέρχονται εις τά Ιδεώδη καί τάς άρχάς 
τής έξεγέρσεως τοΰ έθνους, ώς ταΰτα προκηρύσσονται ύπό τού ’Αλεξάνδρου Ύψη
λάντου. Είναι ταΰτα προϊόν τής παιδείας τού έθνους.

Ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης κατέστη ό φορεύς άμφοτέρων τών ιδεωδών καί 
άξιών, παλαιών καί νέων. Εις τήν μετ’ ολίγον άναγνωσθησομένην Προκήρυξίν 
τού Ύψηλάντου θά προσέξωμεν περισσοτέρας περί τούτου λεπτομέρειας. ’Ανά
λογα περιέχονται καί εις τήν ταύτοχρόνως πρός τόν Τσάρον ’Αλέξανδρον σταλεΐ- 
σαν ύπό τού Ύψηλάντου επιστολήν, δι’ ής έξαιτεϊται παρ’ αύτού τήν αύτοκρα- 
τορικήν συναντίληψιν καί βοήθειαν εις τό άναληφθέν έργον. Διά τών έγγράφων 
τούτων καί άλλων έκδοθέντων ύπό τού ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου καθορίζονται τά 
πλαίσια, έντός τών οποίων θά κινηθή ή Έπανάστασις.

’Ολίγα άκόμη θά εϊπω διά τό έπιτελεσθέν ύπό τού ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου 
βραχύ χρονικώς έργον. Δέν θά παρακολουθήσω δμως τάς στρατιωτικός περιπέ
τειας καί τάς έν συνεχεία έξελίξεις τού Άγώνος. Είναι πάντα ταΰτα γνωστά, ώς 
καί δτι ή προσπάθεια τού Ύψηλάντου άπέτυχε τερματισθεϊσα προώρως. Ή δλη 
στρατιωτική όργάνωσις, παρ’ δλον δτι ή καλυτέρα, προσέκρουσεν εις άνυπέρβλητα 
έμπόδια πάσης φύσεως. Αί ύπάρχουσαι έν Μολδαυία καί Βλαχία προϋποθέσεις διά τήν 
συγκρότησιν τακτικοΰ στρατού καί τήν δλην όργάνωσιν τοΰ έγχειρήματος ούδόλως 
ήσαν πρόσφοροι καί ίσως ύπερέβαινον τάς δυνάμεις τοΰ ιδεολόγου καί γενναίου άξιω- 
ματικού τού ρωσικού στρατού καί ήρωος τής μάχης τής Λειψίας είς τόν κατά τοΰ Με
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γάλου Ναπολέοντος αγώνα τών λαών τής Ευρώπης. Ο Ύψηλάντης ήτο κακώς πληρο- 
φορημένος περί τών ύπαρχουσών δυνατοτήτων και τών μεγάλων δυσχερειών. Τό 
μεγάλον και αθάνατον δημιούργημά του είναι ή συγκρότησις τοΰ 'Ιερού Λόχου, 
σώματος Έλλήνων σπουδαστών, τούς όποιους ένεθουσίασεν ή μεγάλη ιδέα τής 
άπελευθερώσεως τοΰ έθνους. Άλλ’ εντός ολίγων μηνών ή όλη προσπάθεια είχε 
καταρρεύσει, παρ’ δλον δτι αύτη ύπήρξεν έξαίρετον δείγμα πίστεως και άφοσιώ- 
σεως εις τήν ιδέαν τής Πατρίδος και τής έλευθερίας. Ό 'Ιερός Λόχος δμως παρά 
τήν καταστροφήν του καί ό ήρωϊσμός καί ή αυτοθυσία του αποτελούν σύμβολον 
τοΰ έθνους. Όρθώς δ ποιητής Άνδρέας Κάλβος ολίγα έτη μετά τά τραγικά 
γεγονότα καί διαρκοΰντος άκόμη τού Άγώνος έξήρε διά τής γνωστής εις τόν 
Ιερόν Λόχον ωδής τό ύπέροχον γεγονός. Ό χρόνος, λέγει ό ποιητής, δέν θά 
χύση έπί τοΰ τάφου των τά ρεύματα τής λήθης «τό θαυμάσιον χώμα σεβάζων». 
Καί ή περί αύτοΰ κρίσις τού Κάλβου παραμένει μέχρι σήμερον αδιάσειστος.

Τό στρατιωτικόν καί πολιτικόν έργον τοΰ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου, άφ’ δτου 
διαβάς τόν Προύθον τήν 22 Φεβρουάριου τού 1821 μέχρι τής μετά τήν καταστρο
φήν τοΰ Δραγατσανίου εισόδου του είς τήν Αυστρίαν, ϊνα, ώς ήλπιζε, δυνηθή νά 
κατέλθη είς Ελλάδα, έπεκρίθη αύστηρώς. Τό μεγάλον τούτο θέμα δέν είναι τού 
παρόντος. Είναι βέβαιον δτι ό ’Αλέξανδρος 'Υψηλάντης στρατιωτικώς καί πολι- 
τικώς άπέτυχεν είς τάς παραδουνάβιους Ηγεμονίας. Άλλ’ ή άξια ενός έργου 
δέν κρίνεται έκ τής έκβάσεώς του. ’Άς ένθυμηθώμεν -έν προκειμένω τούς λόγους 
τού Θουκυδίδου έν τώ Έπιταφίω τοΰ Περικλέους τούς άναφερομένους είς τάς άθη- 
ναϊκάς άποτυχίας, άποδεικνυούσας δμως τό μεγαλεϊον τής πόλεως τών Αθηναίων 
«πανταχού μνημεία κακών τε κάγαθών άΐδια ξυγκατοικισάντων» (Θουκ. II, 41,5). 
Περί δέ τών πεσόντων ισχύει δ,τι έν τώ αύτώ λόγω ό ιστορικός λέγει «καί έν 
αύτώ τό άμύνεσθαι καί παθεΐν κάλλιολ' ήγησάμενοι ή τό ένδόντες σώζεσθαι τό 
μέν αισχρόν τού λόγου έφυγον, τό δ’ έργον τώ σώματι ύπέμειναν, καί δι’ έλαχίστου 
καιρού τύχης άμα άκμή τής δόξης μάλλον ή τοΰ δέους άπηλλάγησαν» (Θουκ. II, 
42, 4). Ή γνώμη μάλλον ή τό έργον έχει σημασίαν κατά τόν αυτόν ιστορικόν 
διά τούς ύπέρ πατρίδος πεσόντας. Διότι «άνδρών έπιφανών πάσα γή τάφος, καί ού 
στηλών μόνον έν τή οικεία σημαίνει έπιγραφή, άλλά καί έν τή μή προσηκούση 
άγραφος μνήμη παρ’ έκάστω τής γνώμης μάλλον ή τού έργου ένδιαιτάται». Είς 
ούδεμίαν ίσως άλλην περίπτωσιν έχουσι τόσον άπόλυτον έφαρμογήν ο'ι προφητικοί 
οΰτοι λόγοι τού 'ιστορικού (Θουκ. II, 43,3) δσον είς τήν περίπτωσιν τού Ιερού 
Λόχου. Ό Κάλβος κλείει τήν είς αυτόν ωδήν του μέ τούς άξιοσημείωτους τούτους 
στίχους: «Αύτοΰ (δηλ. εις τόν τάφον τών 'Ιερολοχιτών) θέλει φέρειν τά τέκνα 
της πάσα μητέρα. Καί δακρυχέουσα θέλει τήν Ιεράν φιλήσειν κόνιν καί είπεΐν. 
Τόν ένδοξον Λόχον, τέκνα, μιμήσατε Λόχον 'Ηρώων». Ό Ύψηλάντης γενόμενος 
έκτος εαυτού διά τήν καταστροφήν έξέδωκεν έν Άράδη εύρισκόμενος ήμερησίαν 
διαταγήν, έν ή εξύβριζε τούς στρατιώτας διά τήν άνανδρίαν, προδοτικότητα καί 
έπίβουλον, ώς ίσχυρίζετο, συμπεριφοράν. Άντιθέτως έξαίρει τό έργον τών 'Ιε- 

ρολοχιτών δι’ άξιομνημονεύτων λόγων εις άντίθεσιν πρός τήν δριμύτητα τής 
γλώσσης κατά τών λοιπών στρατιωτών : «Σείς δέ σκιαί τών γνησίων Έλλήνων 
έκ τοΰ 'Ιερού Λόχου, έλεγε, δσοι προδοθέντες έπέσατε θύματα διά τήν ευδαιμο
νίαν τής Πατρίδος, δεχθήτε δι’ έμοΰ τάς εύχαριστίας τών ομογενών σας. ’Ολίγος 
καιρός καί στήλη θά άνεγερθή νά διαιώνιση τά ονόματά σας».

Τό ζήτημα τής όρθότητος τής ένάρξεως τοΰ Άγώνος άπό τάς παραδουνά
βιους Ηγεμονίας είναι ώσαύτως έν άντιμαχόμενον θέμα. Προσωπικώς φρονώ 
δτι όρθώς έπραξεν ό Ύψηλάντης νά άρχίση τόν Άγώνα άπό τάς περιοχάς ταύτας. 
Ύπήρχον πολλαί προϋποθέσεις εύνοϊκαί διά τήν λήψιν τής άποφάσεως ταύτης, 
πολιτικαί, στρατιωτικοί καί οίκονομικαί. Ή έπελθοΰσα κατ’ ’Ιούνιον καταστροφή 
δέν διαιολογεϊ τήν αυστηρότητα, μεθ’ ής ύπό ξένων πρό παντός 'ιστορικών έπικρί- 
νεται ή άκολουθηθεϊσα ύπό τού Αλεξάνδρου Ύψηλάντου πολιτική είς τό στρα
τιωτικόν πεδίον. Ούδέ δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι ή έναρξις τοΰ Άγώνος άπό τάς 
παραδουνάβιους Ηγεμονίας δέν έπέδρασεν είς τήν κήρυξιν τής Έπαναστάσεως 
είς τήν Πελοπόννησον, τήν Στερεόν 'Ελλάδα, τήν Μακεδονίαν καί τάς νήσους. 
Άλλως τε πρόθεσις τού Ύψηλάντου δέν ήτο νά περιορίση τόν Άγώνα είς τήν 
Μολδοβλαχίαν. Ό μετά τήν καταστροφήν τοΰ Δραγατσανίου συνεχισθείς άγών, 
ιδία ύπό τού Γεωργάκι ’Ολυμπίου, έπέδρασεν είς τήν πορείαν τής Έπαναστάσεως 
είς τήν κυρίως Ελλάδα. Ό Ύψηλάντης παραδιδόμενος είς τούς Αύστριακούς 
ήλπιζεν δτι θά ήδύνατο νά διαπεραιωθη είς Πελοπόννησον. Α'ι έπιχειρήσεις του 
είς τάς παραδουνάβιους Ηγεμονίας έγίνοντο μέ προοπτικήν καθόδου του διά τής 
Βουλγαρίας είς Ελλάδα. Α'ι προθέσεις του καί λογικήν είχον καί έστηρίζοντο έπί 
τών πραγμάτων. ’Άν άπέτυχε, δέν θά κριθη, ώς είπον, έκ τής άμέσου άποτυχίας 
του καί μόνον. ’Άν ούτως εκρίνοντο πάντοτε οί μεγάλοι στρατηγοί καί άνδρες, 
τότε ούτε ό Αννίβας ούτε ό Μέγας Ναπολέων ούτε καί πολλοί άλλοι θά ήσαν με
γάλοι στρατηγοί καί άνδρες.

Είναι δίκαιον παρά τά ύπάρχοντα τρωτά νά άναγνωρισθη ό Αλέξανδρος 
Ύψηλάντης ώς μία μεγάλη ήθική καί έθνική μορφή τού νεωτέρου ελληνικού κό
σμου, είς ήν ή άπελευθεωρωθεΐσα Ελλάς οφείλει πολλά. Αντί πάσης άλλης κρί- 
σεως περί αύτοΰ παραθέτω κατά μετάφρασιν τοΰ Παύλου Καρολίδου τήν περί 
αύτοΰ κρίσιν τού ιστορικού Χέρτσβεργ, δστις ύπήρξεν έν τώ έργω του «'Ιστορία 
τής Ελληνικής Έπαναστάσεως» αυστηρότατος έπικριτής τής στρατιωτικής τοΰ 
Ύψηλάντου δράσεως. Ή κρίσις έγράφη πρό πολλών έτών, άλλ’ έχει κατά τήν 
γνώμην μου άπόλυτον ίσχύν καί σήμερον. Λέγει λοιπόν ο 'ιστορικός (Ίστ. τής 
Έλλην. Έπαν. έλλην. μετ. Α' σελ. 52 κ.έ.)

«Βαρεία καί φοβερά ήν ή θυσία. Άλλ’ ή θυσία αύτη άπέβη έπί τέλους τά 
μάλιστα ώφέλιμος τώ έλληνικώ άγώνι. Καί α'ι μέν έπί κούφου έδάφους οίκοδομη- 
θεϊσαι ίδέαι τής Εταιρείας άπεδείχθησαν άπατηλαί, ευθύς ώς άπεκαλύφθη ή 
πραγματική θέσις, έν ή διετέλει πρός τήν μυστικήν Εταιρείαν ή ρωσική κυβέρ- 
νησις. Άλλ’ ούχ ήττον ή τού Ύψηλάντου έπανάστασις άπέβη άντιπερισπασμός 
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πολύτιμος υπέρ τών εν τφ νότω άγωνιζομένων Ελλήνων. Διότι ένθεν μέν ήλάτ- 
τωσε, καθ’ δν τρόπον και ό προ τών Ίωαννίνων διεξαγόμεος αγών, τάς στρατιω
τικός δυνάμεις, ας τό Διβάνιον ήδύνατο νά συναγάγη εναντίον τών άπό τών τελευ
ταίων ημερών τοΰ Μαρτίου έξεγερθέντων Ελλήνων. Έξ άλλου δέ έκ τής έν 
ταϊς Ήγεμονίαις ελληνικής έπαναστάσεως και τοΰ έπελθόντος τέλους αυτής άνε- 
πτΰχθη ανυπέρβλητος δυσπιστία τής Πύλης εναντίον τής Ρωσίας και παρήχθη 
κατά μικρόν καί σφοδρά τις έξηρεθισμένη μεταξύ τών παρά τόν Βόσπορον καί 
παρά τόν Νέβαν αυλών άντίθεσις, ήτις έπί μακρόν χρόνον σφοδρώς έπίεσε τήν 
Πύλην, τέλος δέ άπέληξεν, ώς εις τελειωτικόν μέγαν υπέρ τών Ελλήνων αντι
περισπασμόν, είς τόν πόλεμον, δν ό αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος Α' ήθελε νά άπο- 
φύγη έν ταΐς ήμέραις τοΰ 'Υψηλάντου. Μεγίστην αξίαν υπέρ τών 'Ελλήνων έκτή- 
σαντο τά μεγαλοπρεπή πολεμικά θεάματα τοΰ Σκουλενίου καί τοΰ Σέκκου διά τής 
ίσχυράς συγκινήσεως, ήν ένεποίησαν είς τήν φιλελληνικήν κοινήν γνώμην έν τε 
τή Ρωσία καί έν Ευρώπη. ’Ήδη ό ρώσος κυβερνήτης τής Βεσσαραβίας άτενίζων 
πρός τάς παρά τό Σκουλένιον μάχας είχεν αναφωνήσει: «Μετά 10000 τοιούτων 
πολεμιστών ήδύνατο ό 'Υψηλάντης νά άντιστή είς 40000 Τούρκους». Ή δόξα 
καί τό τραγικόν πάθος τών μαχών τούτων έξήγνισε προ τών όμμάτων τών συγχρό
νων τό αμάρτημα τών Φιλικών. Προ πάντων δέ ή Εσπερία έβλεπε νΰν έπί τέλους 
δτι καί ή Ελλάς τοΰ δεκάτου ένάτου αίώνος είχεν έτι άνδρας άξιους τών άρχαίων 
Ελλήνων».

Ταΰτα μέν ό γερμανός ιστορικός. Ημείς δέ έχομεν έθνικήν ύποχρέωσιν νά 
τιμώμεν ούχί μόνον διά λόγων τούς δημιουργούς τής νεωτέρας Ελλάδος, τούς συγ- 
κροτήσαντας διά τών άγώνων καί τών θυσιών των τό έλεύθερον ελληνικόν κράτος. 
Μνημεία τών μεγάλων ήρωϊκών μορφών τοΰ Άγώνος πρέπει νά στηθώσι παντού, 
ϊνα ύπομιμνήσκωσι τό μεγάλον των έργον. Πρός τό έθνικόν μας κέντρον, ημείς 
άλύτρωτοι άκόμη, άς έχωμεν συνεχώς έστραμμένην τήν προσοχήν μας πρός τούτο*  
ας άποβλέπωμεν ώς πρός τήν ζωοποιόν δύναμιν κηρύττοντες urbi et orbi ότι 
ούδεμία δύναμις θά άποτρέψη τάς βλέψεις τού ελληνοκυπριακού λαού τού θυσια- 
σθέντος ώσαύτως διά τά υψηλά έθνικά ιδανικά άπό τήν αίωνίαν Ελλάδα καί τήν 
μετ’ αύτής κρατικήν ένωσίν του. Τούτο είναι μέγιστον δίδαγμα άπορρεον εκ τού 
σημερινού εορτασμού τής 150ής έπετείου τής ένάρξεως τής Εθνικής Παλιγγενεσίας.

Κ. ΣΠΤΡΙΔΑΚΙΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΗ I. ΜΑΡΑΘΕΤΤΗ

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ 
TOT 1821 ΚΑΙ Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ι

Τά 150 χρόνια πού πέρασαν άπό τήν έναρξι τής έλληνικής έπαναστάσεως ένώ 
περιέβαλαν μέ τόν φωτοστέφανο του μύθου τούς αγωνιστές καί τά ιστορικά γε
γονότα πού ώδήγησαν στήν έθνική παλιγγενεσία, μας δίδουν, άπό τήν άλλη, τήν 
εύκαιρία νά άξιολογήσωμε αντικειμενικά τή ζωή μας στούς μετέπειτα χρόνους καί 
νά δούμε τούς εαυτούς μας μέσα άπό τό πρίσμα τού μεγάλου έκείνου άγώνος.

Ζή τό 21 σήμερα; Τά έθνικά καί πολιτιστικά ιδεώδη πού ένσαρκώνει, μέχρι 
ποίου βαθμού κατευθύνουν σήμερα τή ζωή μας; Ή σχέσις μας πρός τό 21 καί 
τούς γενναίους δημιουργούς του είναι σχέσις βιωματική, κατά τήν οποίαν οί πράξεις, 
οί σκέψεις καί ό τρόπος τής ζωής μας ρυθμίζονται άπό· τις δικές τους αξίες, ή μή
πως είναι σχέσις μνήμης καί άπλής χρονικής διαδοχής στόν ίδιο γεωγραφικό χώρο;

Τό θέμα είναι πολύπλοκο καί πολύπλευρο δσο πολύπλοκοο καί πολύπλευρος 
είναι ό ίδιος ό πολιτισμός. Γιατί τό 21 είναι τό πολιτιστικό έπιστέγασμα μιας 
ζωής τριών χιλιάδων χρόνων, πού αρχίζει άπό τά βάθη τής έλληνικής προϊστορίας, 
περνά άπό τόν “Ομηρο, διαμορφώνεται κατά τήν κλασσική έποχή, έπεκτείνεται κατά 
τούς ελληνιστικούς καί ρωμαϊκούς χρόνους, διαφοροποιείται κατά τή Βυζαντινή 
περίοδο, δοκιμάζεται κατά τήν τουρκοκρατία καί μετουσιώνεται διά τού 21 στόν 
τρίτο ελληνικό πολιτισμό.

“Οσο πολύπλοκο όμως κι άν είναι τό θέμα άξίζει νά τό άντικρύσωμε μέ κάθε 
ειλικρίνεια κι άντικειμενική διάθεσι μέσα στά πλαίσια τών έπιδιώξεων τού έτους 
παλιγγενεσίας. Γιατί σκοπός τού έτους τούτου καί τών έορταστικών του έκδηλώσεων 
δέν είναι μόνο ή έκφώνησις ώραίων πανηγυρικών, ή ή διοργάνωσις έκθέσεων ιστο
ρικών κειμηλίων καί ή έκδοσις πολυτελών τόμων, δσο άπαραίτητα κι άν είναι τούτα, 
άλλά ή άναζωπύρωσις τών έθνικών καί πολιτιστικών άξιών τού 21 καί ή μετου- 
σίωσίς των σέ βιώματα νεοελληνικού ήθους.

Τό θέμα θά τό έξετάσωμε προσπαθώντας νά απαντήσω με σέ δυό βασικά έρω- 
τήματα: —

(α) «Ποιά στοιχεία τού έλληνοχριστιανικού πολιτισμού συνέβαλαν στή Δόξα 
τού 21 ;», καί

(β) «Ποιάν έξέλιξι είχαν τά στοιχεία τούτα στόν νεώτερο έλληνικό πολιτισμό 
δπως μπορούμε νά τό διαπιστώσωμε μέσα άπό τή νεοελληνική παιδεία;».

II

(Α ) ΤΟ 21 ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

'Ο πολιτισμός ένός ’Έθνους έξελίσσεται καί διαφοροποιείται μαζί μέ τόν φορέα 
λαό, άνάλογα μέ τις πτώσεις καί άνατάσεις του μέσα στήν ιστορική του πορεία. 
Κανένας πολιτισμός δέν μπορεί νά μείνη στατικός. Μόνο οί νεκροί πολιτισμοί 
δέν μεταβάλλονται.
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Κατά τή βυζαντινή περίοδο ό έλληνικός πολιτισμός ύπέστη έκτεταμένες μετα
βολές λόγφ τής άναμίξεώς του μέ τις αξίες τής χριστιανικής θρησκείας καί του 
ανατολικού μυστικισμοΰ μέσα στα εύρύτερα διοικητικά καί πολιτιστικά πλαίσια 
πού είχε δημιουργήσει ή Ρωμαϊκή αύτοκρσ.τορία.

’Αναφορικά πρός τά έλληνικά καί χριστιανικά στοιχεία διαμορφώνονται κατά 
τήν περίοδο τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας τρεις βασικές τάσεις.

(α) Στήν πρώτη τάσι, πού ή-αν καί ή έπικρατέστερη, δίνεται έμφασι στά χριστια
νικά στοιχεία. Κάθε τί τό έλληνικό συνδέεται μέ τήν είδωλολατρεία καί απορρί
πτεται. Είναι ή τάσις τοΰ Μοναστικού Στοχασμού. Ή λογική ερευνά αντικαθί
σταται άπό τήν πίστι στό δόγμα. ’Απαραίτητες αρετές είναι ή ύπακοή καί ή πει
θαρχία στήν αυθεντία. Εκείνο πού έχει ύψίστη σημασία γιά τόν άνθρωπο δέν 
είναι τά έπίγεια αγαθά, άλλ’ ή προετοιμασία του γιά τή μέλλουσα ζωή. Ή άντί- 
ληψις αύτή, πού χρωματίζει σέ μεγάλο βαθμό όλες τις πνευματικές καί κοινωνικές 
εκδηλώσεις τής βυζαντινής ζωής, εδημιουργησε τό ρεύμα πρός τόν άσκητισμό καί 
ύπεβοήθησε έμμεσα τήν έπικράτησι του άπολυταρχισμοΰ.

Οί οπαδοί τής τάσεως αύτής δέν έχουν δλοι τις ίδιες μονολιθικές άπόψεις, 
αλλ η θέσις των κυμαίνεται μεταξύ δυο άκρων: του απολύτου ασκητισμόν καί 
τής άρνήσεως κάθε επαφής μέ τα στοιχεία τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος άπό τή μιά καί 
μιας ευρύτερης προσαρμοστικής διαθέσεως πρός κάθε τι πού μπορεί νά συμβίβαστή 
μέ τά χριστιανικά δόγματα, άπό τήν άλλη.

(β) ΤΙ δεύτερη τάσις χαρακτηρίζεται άπό τόν άγώνα γιά έπιβίωσι τής έλληνικής 
σκεψεως καί τοΰ έλληνικοΰ τρόπου ζωής. Είναι ή τάσις των έλληνιζόντων, πού 
δίδουν έμφασι στή διά τοΰ λογικού άναζήτησι τής άλήθειας, καί στή μέ μέτρο άπό- 
λαυσι τών άγαθών τής ζωής. Τό «εύ ζην και εύ πράττειν» είναι βασική των άρχή. 
Απαραίτητες αρετές είναι η σοφία, το μέτρο, η άρμονία καί ή άγωνιστική ίκανότης 
γιά τήν ελευθερία καί τήν κοινωνική πρόοδο. 'Η τάσις αύτή έτόνισε τήν άξια τοΰ 
αυτόν ομου ανθρωπον και τοΰ δημοκρατικού τρόπου διακνδερνήσεως. Καί οί όπαδοί 
τής τάσεως αύτής διαβαθμίζονται μεταξύ δυό άκραίων θέσεων:

Σ έκείνους πού στρέφονται φανατικά πρός τήν έλληνική άρχαιότητα καί ζη
τούν τήν πλήρη άναβίωσί της καί σ’ έκείνους πού ζητούν νά άντλήσουν άπό τόν 
αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό τις δημιουργικές του άξιες καί μ’ αυτές νά άντιμετω- 
πίσουν τή σύγχρονη ζωή.

Η πρώτη θέσις θά έκφυλιστή στόν ιμευδοκλασσικισμό, πού χαρακτηρίζεται άπό 
άγονη άρχαιοπληξία καί στείρα τυπολατρεία. Ή δεύτερη θέσις θά όδηγήση σέ 
μιά δημιουργική καί έλλογο άντιμετώπισι τών προβλημάτων τής ζωής καί θά συναν- 
τηθή στο πεδίο της πράξεως με τον χριστιανικό προοδευτισμό.

(γ) Αύτή ή συνάντησις καί ή προσπάθεια γιά σύζευξι τών άξιών τοΰ έλληνικοΰ πο
λιτισμού προς τη χριστιανική διδασκαλία άποτελεί τήν τρίτη τάσι στήν έξέλιξι 
τοΰ πολιτισμού στό Βύζαντιο. Από τήν προσπάθεια αυτή, πού ούσιαστικά θεμελιώ
νεται άπό τόν Μ. Βασίλειο, θά δημιουργηθή δ,τι θά όνομαστή άργότερα «ελληνο
χριστιανικός πολιτισμός». Κι είναι άπό τήν πολιτιστική αύτή τάσι πού θά άνα- 
δυθή καί θά διαμορφωθή ό νεοελληνικός κόσμος μέ έκφραστικό του όργανο τή 
ζωντανή γλώσσα τοΰ λαοΰ καί κύρια γνωρίσματα τήν άνδρεία καί τό κοινοβιακό 
πνεύμα. Ατομο καί κοινωνία βρίσκονται σέ ισορροπία μεταξύ τους.

Εκδηλώσεις τής τάσεως αύτής είναι ή ζωή τών ’Ακριτών καί οί διάφορες 
κατά καιρούς κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Καί τής τάσεως αύτής παρατηρούνται δύο μορφές. ’Από τή μιά είναι ή έπι- 
φανειακη σύζευξις καί άπό τήν άλλη ή γνήσια καί ουσιαστική σύνθεσις τών ελληνι
κών καί τών χριστιανικών άξιών. Στήν πρώτη μορφή τά ελληνοχριστιανικά στοι
χεία άποτελοΰν άπλό έπικάλυμμα είτε τών συντηρητικών καί άπολυταρχικών στοι
χείων τοΰ Μοναστικού Στοχασμού είτε τού λογιωτατισμοΰ τών έλληνιζόντων. Στη 
δεύτερη μορφή ελληνισμός καί χριστιανισμός άλληλοσυμπληρώνονται καί μέσα στό 
πνευματικό πλαίσιο τής «κατά λόγον πίστεως» χαλκεύεται ό ήρωίσμός, άναπτύσσεται 
ή γνήσια δημοκρατικότης, κατά τήν οποία άτομικά δικαιώματα καί κοινωνικές 
ύποχρεώσεις έξισορροποΰνται στήν έννοια τής κοινότητας, καί γεννιέται ή έθνική 
νεοελληνική συνείδησις.

Βέβαια ή σύνθεσις τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος καί τής χριστιανικής πίστεως δέν 
γίνεται χωρίς άγώνα καί άντεγκλήσεις. θά μπορούσαμε δέ νά ύποστηρίξωμε^δτι 
ή έθνική νεοελληνική συνείδησις, πού άρχίζει νά διαμορφώνεται άπό τόν 13ον αιώνα, 
διαπλάθεται ούσιαστικά μέσα στή διαπάλη τών έλληνιζόντων άπό τή μιά καί τών 
φορέων τοΰ άσκητικοΰ πνεύματος άπό τήν άλλη.

III

“Ολες αύτές οί τάσεις πού παρατηρούνται στήν έξέλιξι τοΰ πολιτισμού στό 
Βυζάντιο συνεχίζονται μέ κάποια μορφή καί στά χρόνια τής τουρκοκρατίας καί άπο
τελοΰν τά πλαίσια μέσα στά όποια ζοΰν έπί τετρακόσια τόσα χρόνια οί ύπόδουλοι 
“Ελληνες, δέχονται νέες έπιδράσεις άπό τήν ’Ανατολή καί τή Δύσι καί διαμορφώ
νουν τόν κοινωνικό, τόν πολιτικό καί τόν πνευματικό τους βίο.

(α) Άπό κοινωνικής άπόψεως οί “Ελληνες ήσαν ώργανωμένοι σέ αύτοδιοι- 
κούμενες κοινότητες μέ τούς προύχοντες έπί κεφαλής. Ό διαχωρισμός τους σέ 
κοινωνικές τάξεις, μέ τήν έννοια πού τις συναντούμε στήν Εύρώπη, ήταν άγνωστος 
στήν κατεχόμενη Ελλάδα. Έξαίρεσι άποτελοΰσε ή Επτάνησος, στήν όποια άνε- 
πτύχθη, κάτω άπό τήν έπίδρασι τής Δύσεως, τό Άρχοντολόγι κατ’ άντιδιαστολή πρός 
τόν λαό. Ή έξέλιξις τών κοινοτήτων, οί όποιες άπετέλουν τήν κοινωνική μορφή 
τοΰ έλληνοχριστιανικοΰ πνεύματος, καί οί οποίες έξυπηρετοΰν συγχρόνως καί τόν 
κυρίαρχο όσον άφορα τήν είίσπραξι των φόρων του, εξηρτατο άπό τήν προσωπικότητα 
τών μελών της καί κυρίως άπό τήν προσωπικότητα τών προυχόντων, τών γνωστών 
κοτζαμπάσηδων.

Σέ πλείστες κοινότητες οί κοτζαμπάσηδες άναπτύσσουν μιά νοοτροπία κι ένα 
ρόλο άνάλογο πρός έκείνο τών Τούρκων πασάδων καί μπέηδων. Κι είναι άκρι- 
βώς στήν όργάνωσι καί τή διοίκησι των κοινοτήτων πού θά συναντησωμε τή μεγα
λύτερη έπίδρασι τοΰ άνατολικοΰ άπολυταρχισμοΰ. Σέ πολλές δμως άλλες κοινό
τητες, πολύ γνωστές είναι τά Άμπελάκια καί τά 24 χωριά τοΰ Πηλίου, αναπτύσσε
ται ένα γνήσιο δημοκρατικό πνεύμα, πού έκδηλώνεται σ’ ένα ώργανωμένο συνεργα
τικό κίνημα. Δημοκρατία, συνεργασία καί συνεταιρισμός είναι τά βασικά του 
γνωρίσματα.

Παράλληλα μέ τήν άνάπτυξι τών κοινοτήτων άναφαίνεται,, στά νησιά κυρίως, 
λόγω τής επαφής τών νησιωτών με τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, και, μια άλλη κοινω
νική τάσις πού χαρακτηρίζεται άπό μεγαλύτερη άνεξαρτησία τοΰ άτόμου. Η 
τάσις αύτή θά ύπερισχύση μετά τήν άπελευθέρωσι καί θά όδηγήση στή δημιουργία
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του αστικού πνεύματος, μέ τήν έννοια δτι τό στοιχείο του συνεταιρισμού αντικαθί
σταται από τήν ατομική έπικράτησι.

Εκτός άπό τούς κοτζαμπάσηδες δύναμι μεταξύ τών Ελλήνων, πού στή μεγάλη 
τους πλειοψηφία ήσχολουντο μέ τή γεωργία, τή βιοτεχνία καί τή ναυτιλία, είχαν οί 
άρματωλοι και οί κλέφτες, πού ένεσάρκωναν τό ήρωϊκό πνεύμα τής έλληνικής 
λεβεντιάς, καί ό κλήρος, που ήταν στήν πλειονότητά του ό φορέας τού συντηρητι
κού πνεύματος τοΰ Βυζαντίου. Παράλληλα πρός τις ομάδες αύτές άνεπτύχθησαν 
καί δύο άλλες όμάδες Ελλήνων, πού διεδραμάτισαν σημαντικό ρόλο, κυρίως μετά 
τήν ανεξαρτησία, οί Φαναριώτες καί οί λόγιοι της διασπορείς. 'Η κάθε μιά άπό 
τις όμάδες αύτές δέχτηκε διαφορετικές έπιδράσεις καί άντίκρυσε κατά διαφορετικό 
τρόπο τά προβλήματα τοΰ ’Έθνους, τόσο τά κοινωνικά δσο καί τά πολιτικά καί τά 
πνευματικά.

(β) Στόν πολιτικό τομέα διεμορφώθησαν δυό σαφώς χωριστές τάσεις. 'Η 
μιά, μέ επίκεντρο τό Πατριαρχείο καί τούς Φαναριώτες λογίους, ήθελε τή σύστασι 
ενός έλληνοτουρκικοΰ όμοσπονδιακοΰ κράτους. "Η άλλη, μέ τήν ύποστήριξι τών 
οπλαρχηγών καί τών λογίων τής διασποράς, έπεδίωκε τή δημιουργία μιας καθαρά 
έλληνικής έπικράτειας.

(γ) Στόν πνευματικό τομέα συνεχίζονται οί ίδιες βυζαντινές τάσεις μέ κά
ποια διαφοροποίησι λόγω τής δυτικής έπιδράσεως.

’Ήδη προ τής άλώσεως ό Γεώργιος Πλήθων-Γεμιστός (1356—1452) ζητεί τήν 
έπιστροφή στήν έλληνική αρχαιότητα καί θεωρεί τήν ’Ορθοδοξία παθητική δύναμι, 
άνίκανη ν’ αναγέννηση τό νεοελληνικό έθνος.

Πνευματικός αντίπαλος τοΰ Πλήθωνος είναι ό Γεώργιος Σχολάριος-Γεννάδιος 
(1405—1480), ό πρώτος Πατριάρχης μετά τήν άλωσι, ό όποιος τάχθηκε εναντίον 
τής έλληνολατρείας τοΰ Πλήθωνος καί ένίσχυσε τήν κίνησι τοΰ Μοναστικού Στοχα
σμού, τήν όποιαν έκαλλιέργησαν στά χρόνια τής τουρκοκρατίας ό Παχώμιος Ρου- 
σάνος (1509—1553), ό ’Αθανάσιος Πάριος (1715—1813), ό Νικόδημος 'Αγιορείτης 
(1749—1809), ό ’Άνθιμος Ιεροσολύμων (1788—1808), ό Κύριλλος Λαυριώτης 
(1741—1825(;) καί άλλοι κληρικοί, οί όποιοι τάχθηκαν έναντίον τής συνεργασίας 
μέ τή Δύσι, κατεπολέμησαν τήν εισαγωγή τοΰ έπιστημονισμού στήν παιδεία καί 
μερικοί άπό αύτούς έφθασαν στό σημείο νά θεωρούν τήν ύποταγή στούς Τούρκους 
σάν τήν έπέμβασι τής θείας Προνοίας γιά νά σωθή ή ’Ορθοδοξία.

’Ανάμεσα στις δυό αύτές πνευματικές όμάδες θά λάβουν θέσι οί συνεχιστές τής 
ελληνοχριστιανικής τάσεως τοΰ Βυζαντινού πολιτισμού δπως ό Κύριλλος ό Λούκα- 
ρις (1572—1638), ό Ευγένιος Βούλγαρις (1716—1866), ό Νικηφόρος θεοτόκης 
(1736—1800) καθώς καί οί όπαδοί τοΰ έλληνικοΰ διαφωτισμού, πού άνεπτύχθη περί 
τήν περίοδο 1770—1820 σάν καθυστερημένος βλαστός τής ’Αναγεννήσεως καί τοΰ 
δυτικού διαφωτισμού.

Ή πνευματική δραστηριότης τών Ελλήνων λογίων, πού μετά τήν άλωσι κατέ
φυγαν στή Δύσι καί συνέβαλαν στήν Άναγέννησι τών Γραμμάτων καί τών Τεχνών, 
άποδίδει μετά πάροδο δυο σχεδόν αιώνων τούς καρπούς της καί στήν Ελλάδα μέ 
τή μορφή τής έπιστημονικής δραστηριότητας, τοΰ κριτικού πνεύματος καί τής άνα- 
θεωρήσεως τών άξιών.

Οί κοινωνικές καί πνευματικές αύτές τάσεις κατά τήν περίοδο τής τουρκο
κρατίας έπηρέαοαν, δπως είναι φυσικό, καί τήν παιδεία, στήν οποία άνεπτύχθησαν 
δυό κύριες ροπές. Ή μιά, ή όποια διεμορφώθη ύπό τήν έπίδρασι τών έλληνιζόν- 

των, έδωσε έμφασι στις φιλολογικές σπουδές καί τήν άρχαία έλληνική γλώσσα. Στό 
γλωσσικό θέμα οί έλληνίζοντες βρήκαν σύμμαχο καί τόν έκκλησιαστικό συντηρητι
σμό.

Ή άλλη ροπή, ή όποια άνεπτύχθη ύπό τήν έπίδρασι τών λογίων τής διασποράς, 
πού σπούδασαν ή ζοΰσαν στήν Εύρώπη, καί τοΰ έκκλησιαστικοΰ προοδευτισμοΰ, 
έπεδίωξε τόν έκσυγχρονισμό τής παιδείας μέ τή διδασκαλία τών φυσικών έπιστημών 
καί τή χρησιμοποίησι τής γλώσσας τοΰ λαοΰ δπως έκαλλιεργήθη μέ τά δημοτικά 
τραγούδια.

Ή διάδοσις τής παιδείας, ή άξια τής όποιας, άνεξαρτήτως τοΰ ειδικού περιε
χομένου καί τής μορφής της, έτονίσθη άπ’ δλες τις κοινωνικές όμάδες, συνετέλεσε 
στήν καλλιέργεια τής έθνικής συνειδήσεως καί ώδήγησε τούς 'Έλληνες στή Δόξα 
τοΰ 21 καί τήν άνασύστασι τοΰ Έλληνικοΰ Κράτους.

Προβαίνοντας σ’ ενα είδος άνακεφαλαιώσεως τών δσων έχουν μέχρι τώρα λε- 
χθή θά μπορούσαμε νά πούμε πώς τό 21 είναι ή έπικράτησις ε’ις μέν τόν πολιτικό 
τομέα τής ιδέας γιά ένα καθαρά νεοελληνικό Κράτος, είς δέ τόν κοινωνικο-πνευμα- 
τικό τομέα τοΰ συνδυασμού τών έλληνικών καί τών Χριστιανικών άξιών σέ μιά 
ευρύτερη σύνθεσι.

«Γιά τοΰ Χριστού τήν πίστι τήν άγια καί τής πατρίδος τήν έλευθερία» είναι οί 
δυό πόλοι γύρω άπό τούς όποιους μπλέκονται τά όνειρα καί διεξάγονται οί άγώνες 
τών Ελλήνων. Γνωρίσματα δέ τής έλληνοχριστιανικής αύτής συνθέσεως, ή όποια 
άπέβλεπε στή δημιουργία έλευθέρων άνθρώπων καί τήν άνάστασι τοΰ Γένους, ήταν 
ή ζωντανή θρησκευτική πίστις, ή έντονη έθνική συνείδησις καί τό πνεύμα τής λεβεν
τιάς, ό κοινοβιακός χαρακτήρ τής οικονομίας καί ό συνδυασμός στήν παιδεία τής 
έλληνικής φιλολογικής παραδόσεως πρός τόν έπιστημονισμό καί τή ζωντανή γλώσ
σα τοΰ λαού.

IV

(Β ) © ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Μετά τήν άπάντησι στό πρώτο έρώτημα: «Ποιά στοιχεία τοΰ έλληνοχριστιανι- 
κοΰ πολιτισμού συνέβαλαν στή Δόξα τοΰ 21 ;», έρχόμαστε τώρα νά έξετάσωμε τό 
έρώτημα: «Ποιάν έξέλιξι είχαν τά στοιχεία τοΰτα στόν νεώτερο έλληνικό πολιτι
σμό;» Ζοΰμε τις άξιες τοΰ 21 ή άπλώς καυχόμαστε γιά τούς ένδοξους προγόνους;

θά προσεγγίσωμε τό θέμα έξετάζοντας τή νεοελληνική παιδεία καί τούτο γιατί 
ή παιδεία κατέχει κεντρική θέσι σέ κάθε πολιτισμό. Κρίσις στήν παιδεία συνεπά
γεται κρίσι καί στούς άλλους τομείς τοΰ πολιτισμού καί άντιστρόφως. Ή παιδεία 
δρά μέσα στά εύρύτερα κοινωνικά καί έθνικά πλαίσια. Διαμορφώνεται άπ’ αύτά 
άλλά καί τά διαμορφώνει.

Τό βασικό πρόβλημα τής παιδείας είναι τό ίδιο μ’ έκείνο τοΰ νεοελληνισμοΰ, 
δηλαδή «Πώς ό 'Έλλην θά παραμείνη βασικά Χριστιανός καί πώς ό ‘Έλλην Χριστια
νός θά έξελιχθή σέ Εύρωπαίο» καί έν συνεχεία «Πώς θά διατηρηθή ή αύτονομία 
τοΰ έλληνοχριστιανικοΰ πολιτισμού μέσα στά εύρύτερα ευρωπαϊκά καί διεθνή πλαί
σια». Γιατί ό έλληνοχριστιανικός πολιτισμός έχει ιστορική μοναδικότητα. “Οπως 
γεωγραφικώς ή Ελλάς βρίσκεται άνάμεσα στή Δύσι καί τήν ’Ανατολή, τήν ίδια 
θέσι κατέχει καί ό πολιτισμός της άνάμεσα στά πολιτιστικά ρεύματα τής Εύρώπης 
καί τής ’Ασίας. Ή πνευματική καί πολιτιστική αύτονομία τοΰ Ελληνικού ’Έθνους 
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θά διατηρηθή άν διατηρήσομε τίς αξίες του πολιτισμού του δπως μάς τίς διέσωσε 
ό ιστορικός άθλος τοΰ 21.

Κι δμως οί άξιες αύτές ύπέστησαν άπό τίς πρώτες μέρες τής άνεξαρτησίας μιαν 
έντονη πίεσι άπό τρεις κυρίως κατευθύνσεις:

(α) Άπό τήν εισβολή του εύρωπαϊκοΰ πνεύματος, πού συνετέλεσε στήν άντι- 
κατάστασι του συνεταιριστικού πνεύματος τής κοινότητας άπό τον 
άνταγωνισμό καί τήν άτομική έπικράτησι τοΰ άστισμοΰ.

(β) Άπό τό άπολυταρχικό καθεστώς τοΰ ’Όθωνος καί τών Βαυαρών συμβού
λων του, πού κατέπνιξαν, τούλάχιστον γιά ώρισμένη περίοδο, τόν ελλη
νικό φιλελευθερισμό καί προοδευτισμό, δπως εκφράζεται στις διακηρύ
ξεις καί τά συντάγματα τής έπαναστατικής περιόδου, καί

(y) Άπό τήν πνευματική έπικράτησι καθ’ δλο σχεδόν τόν 19ο αιώνα τών 
Φαναριωτών, πού είχε σάν άποτέλεσμα νά άνακοπή ή φυσική έξέλιξις 
τής γλώσσας καί τής πνευματικής παραδόσεως τοΰ ελληνικού λαοΰ 
καί νά έπικρατήση ό λογιωτατισμός τών έλληνιζόντων μέ τή μορφή τοΰ 
άρχαϊσμοΰ.

Κάτω από το βάρος των πιέσεων τούτων η ελληνική παράδοσις παραποιείται 
καί δημιουργείται γιά τόν νεοελληνικό κόσμο καί τήν παιδεία του κρίσις πνευματι
κού προσανατολισμού. Εκδηλώσεις τής κρίσεως αύτής είναι οί διάφορες καί ποι
κιλώνυμες κατά καιρούς μεταρρυθμίσεις καί άντιμεταρρυθμίσεις. Στό πεδίο τής 
παιδείας αντί τής άρμονικής συνθέσεως τών ελληνικών καί τών χριστιανικών στοι
χείων έπανερχόμεθα στά παλαιά βυζαντινά σχήματα τών έλληνιζόντων καί τοΰ Μο
ναστικού Στοχασμού. Παραθέτω χαρακτηριστικό άπόσπασμα άπό ομιλία τοΰ γνω
στού μοναχού Χριστοφόρου Παπουλάκου πού έδρασε μετά τήν έπανάστασι:

«Μας μιλάνε γιά τονς άρχαίονς κι’ εγώ ό ταπεινός κι’ αγράμματος 
κήρνκας τον λόγον τον Χρίστον μας, σας λέω πώς κανένας αρχαίος δέν 
ξεπερνά σέ παλληκαριά, σέ μεγαλείο καί σέ δόξα τόν "Αγιο Κοσμά, τονς 
μάρτνρες καί τονς μεγάλονς ασκητάδες. Γιατί άν εκείνοι πεθάνανε για μια 
πατρίδα, δ "Αγιος Κοσμάς μαρτύρησε για μιαν 'Ελλάδα τον Χρίστον 
κι όχι γιά μιαν 'Ελλάδα δονλωμένη στόν αντίχριστο. Διώξτε απ’ τό χωριό 
σας τ άθεα γράμματα. Σφαλίστε τό στόμα τ’ άντίχριστον καί σπρώξτε τά 
παιδιά σας στην μάθηση τον λόγον τον Θεόν. Μάθετέ τονς τ’ αγιωτικά 
γράμματα».

Η πνευματική κρίσις επηρέασε τή νεοελληνική παιδεία σέ τρεις βασικούς το
μείς: τήν όργάνωσι καί τή διοίκησι, τό άναλυτικό πρόγραμμα καί τή μέθοδο δι
δασκαλίας καί τό γλωσσικό πρόβλημα.

(α) Όργάνωσις και διοίκησις τής παιδείας.

Ή παιδεία δέν είναι μόνο μετάδοσις γνώσεων άλλά καί δημιουργία τών καταλ
λήλων βιωμάτων μέ σκοπό νά ύποβοηθήση τόν τρόφιμό της νά ζήση τίς πολιτιστι
κές άξιες τής κοινωνίας στήν όποια άνήκει.

.Η δημιουργία τών βιωμάτων έπιτυγχάνεται βασικά μέ τό παιδαγωγικό κλίμα 
πού έπικρατεΐ^στά έκπαιδευτικά ιδρύματα, ή άνάπτυξις καί διαμόρφωσις τοΰ οποίου 
έξαρτάται σ’ ένα μεγάλο βαθμό άπό τή δομή καί τήν όργάνωσι τοΰ έκπαιδευτικοΰ 
συστήματος. Ενα συγκεντρωτικό έκπαιδευτικά σύστημα, δπως διεμορφώθη τό 
έλληνικό έπί τών Βαυαρών, θά δημιουργήση κατ’ άνάγκη ένα άπολυταρχικό παιδα-
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γωγικό κλίμα, μέσα στό όποιο ό φιλελευθερισμός καί ή γνητια δημοκρατικότης 
τοΰ κοινοβιακοΰ πνεύματος δέν μπορούν νά άναπτυχθοΰν σάν βιώματα, άλλά μόνο 
σάν άψυχα έγκεφαλικά κατασκευάσματα.

'Η βίωσις τών έλληνοχριστιανικών άξιών του 21, δσον άφορά τήν όργάνωσι 
καί τή διοίκησι τής παιδείας, προϋποθέτει:

(α) συνεχή άλληλεξάρτησι μεταξύ σχολείου καί κοινότητος ούτως ώστε τό 
σχολείο νά άνταποκρίνεται ούσιαστικά στις πνευματικές, κοινωνικές καί 
οικονομικές άνάγκες τής κοινότητος, δπως αύτές έξελίσσονται μέσα στά 
εύρύτερα πλαίσια τής έθνικής οικονομίας καί τής έλληνοχριστιανικής 
παραδόσεως, καί

(β) σχετική διοικητική αύτονομία, καί πάλι μέσα στά εύρύτερα έθνικά πλαί
σια, τά όποια θά καθορίζουν τούς σκοπούς τής παιδείας καί τά προσόντα 
πού θά άπαιτοΰνται γιά τίς διάφορες κυβερνητικές θέσεις, τήν εισδοχή 
στις Ανώτερες καί Ανώτατες Σχολές καί τήν άσκησι τών διαφόρων 
έπαγγελμάτων.

Μιά άπόλυτα ομοιόμορφη καί κεντρικώς έλεγχομένη παιδεία είναι ^άσχετη μέ 
τό γνήσιο κοινοβιακό πνεύμα, τό όποιον έξυπηρετείτο μέ τό σύστημα τών τοπικών 
έφορειών καί τής σχετικής αύτονομίας τών συλλόγων τών διδασκόντων.

Ό άπολυταρχισμός τής έλληνικής παιδείας συνετέλεσε ώστε νά άντικαταστα- 
θή τό αίσθημα τής προσωπικής τιμής, σάν ρυθμιστικού στοιχείου τής συμπεριφοράς, 
άπό τό άτομικό συμφέρον, τό δέ πρόσωπο, πού βρίσκεται σέ άμοιβαΐες σχέσεις με 
τά άλλα πρόσωπα τής κοινότητάς του, νά ύποβιβασθή σ’ ένα έγωκεντρικό άτομο, τοΰ 
όποιου οί σχέσεις πρός τούς άλλους είναι σχέσεις ύποταγής ή κυριαρχίας.

(β) ’Αναλυτικό πρόγραμμα καί μέθοδοι διδασκαλίας.
Στή σύνταξι τοΰ άναλυτικοΰ προγράμματος, ιδιαιτέρως έκείνου τής Μέσης 

Έκπαιδεύσεως, είναι έμφανής ή σύγκρουσις τοΰ λογιωτατισμοΰ πρός τό έπιστημο- 
νικό πνεύμα καί τών έλληνιζόντων πρός τούς όπαδούς τοΰ Χριστιανικού Βυζαντίου.

Έξ αιτίας τού άναλυτικοΰ προγράμματος, στό όποιο έπεκράτησε κατά τόν 
19ο αιώνα, καί σέ μικρότερο βαθμό καί στά μετέπειτα χρόνια, ό άρχαϊσμός καί ό 
λογιωτατισμός, έδημιουργήθη θέμα κλασσικής καί έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως, 
ένώ τέτοιο θέμα δέν ύπάρχει μέσα στά πλαίσια τών έλληνοχριστιανικών άξιών. 
Διότι κλασσική παιδεία δέν είναι ή προσκόλλησις στά κείμενα τών άρχαίων συγ
γραφέων καί ή λεπτομερειακή γραμματική τους έξέτασις, άλλ’ ή άντιμετώπισις των 
συγχρόνων προβλημάτων μέ τίς ήθικές, πνευματικές καί κοινωνικές άξιες τοΰ κλασ
σικού πολιτισμού. Επαγγελματική έκπαίδευσις, άπό τήν άλλη, δέν είναι ό καταρ
τισμός άπλών έπαγγελματιών, άλλ’ ή δημιουργία καλλιεργημένων άνθρώπων, οί 
όποιοι νά είναι σέ θέσι, σάν έκδήλωσι τής ώλοκληρωμένης μορφώσεώς των, νά άσκοΰν 
καί κάποιο έπάγγελμα έπιτυχώς.

Ή πρακτική-έπαγγελματική έκπαίδευσις, ή όποια άπορρέει άπό τόν Χριστια
νισμό, καί ή άνθρωπιστική' παιδεία, ή όποια άπορρέει άπό τόν έλληνισμό, συνυπάρ
χουν σάν μιά άδιάσπαστη ένότητα στήν έννοια τοΰ έλληνοχριστιανικοΰ παιδαγωγι
κού ιδεώδους. Καί ένώ ή άνθρωπιστική μόρφωσις, όπως διεμορφώθη άπό τήν περί 
άνθρώπου έννοια τοΰ έλληνισμοΰ καί τοΰ Χριστιανισμού, παραμένει ή βάσις τής 
παιδείας, οί έκάστοτε προσφερόμενες έπαγγελματικες γνώσεις και δεξιότητες μετα
βάλλονται συνεχώς άνάλογα πρός τίς τεχνολογικές έξελιξεις καί τις κοινωνικο
οικονομικές συνθήκες έκάστης κοινότητος.

19

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Παραλληλα δμως πρός τό περιεχόμενο τοΰ αναλυτικού προγράμματος εχει 
ιση σημασία καί ό τρόπος τής προσφοράς του. Ή παραδεδομένη άπό καθέδρας 
διδασκαλία και η αυθεντία του διδασκάλου, μιά μορφή διδασκαλίας πού συνάδει 
προς τον απολυταρχισμό του Βυζαντίου, βρίσκεται σέ άντίθεσι πρός τό έλληνικό 
ερευνητικό πνεύμα, to όποιον παίρνει στήν παιδεία τή μορφή του Σωκρατικού διά
λογου και τής συνεχούς αναπροσαρμογής.

(y) Te γλωσσικό πρόβλημα.

Τό γλωσσικό πρόβλημα, πού τόσο πολύ αναστάτωσε τήν παιδεία καί τήν πνευ
ματική ζωή, του νεοελληνικού κόσμου, αρχίζει ουσιαστικά άπό τά δυο πνευματικά 
ρεύματα που παρατηρούνται άπό τόν 12ο αιώνα στό Βυζάντιο καί πού συνεχίζονται μέ 
τή^μιά ή τήν άλλη μορφή, άλλοτε πιό έντονα κι άλλοτε μέ υφεσι, μέχρι σήμερα. Τό 
ρεύμα jou συντηρητισμού άπό τή μιά καί τό ρεύμα του δημοτικισμού άπό τήν άλλη. 
° πρώτο υιοθετεί την άρχαία έλληνική ή κάποιο άρχαιοπρεπές γλωσσικό ιδίωμα, 
ο δεύτερο άρχίζει μέ τήν όμιλουμένη καί καταλήγει στή «μαλλιαρή».

’Ανάμεσα στά δυό αύτά^ρεύματα στάθηκε ή έλληνοχριστιανική τάσις, ή όποια 
Είδε τή ζωντανή γλώσσα του λαού σάν τό γνήσιο όργανο τής νεοελληνικής παι
δείας. Χαρακτηριστικά είναι τά όσα λέγει στόν περίφημο «Διάλογό» του ό Διο
νύσιος Σολωμός, πού στά χρόνια του άγώνος τίποτε άλλο δέν τόν άπασχολουσε 
«πάρεξ έλευθερία καί γλώσσα».

«Ενας λαός από τό ένα μέρος νά μιλή εις έναν τρόπο, ολίγοι άνθρω
ποι από τό άλλο νά ελπίζουν νά κάμουν τόν λαόν νά δμιλη μίαν γλώσσαν 
δική τους».

Και τά δσα λέγει ό Σολωμός άληθεύουν τόσο γιά τούς άρχαΐζοντες δσο καί 
γιά τούς δημοτικιστές, γιατί τόσο ή άρχαΐζουσα δσο καί ή δημοτική είναι εγκεφαλι
κά κατασκευασματα τοΰ γραφείου, τά όποια άπέχουν άπό τήν όμιλουμένη λιγώτερο 
ή περισσότερο. , Η ζωντανή γλώσσα τοΰ λαοΰ περιέχει στοιχεία άνάμεικτα, τά 
όποια δέν είναι άνάγκη νά μποΰν άπαραίτητα σέ ώρισμένα γραμματικά καλούπιά.

Πάντως τό γλωσσικό θέμα έχει ξεφύγει πιά άπό τήν αρμοδιότητα τής παιδείας. 
Ή λύσις του άπαιτει συστηματική προσπάθεια δλου τοΰ ’Έθνους, άπό τά ’Ανώ
τατα Πνευματικά Ιδρύματα καί τήν Κρατική έξουσία ίσαμε τόν Τύπο καί τόν 
τελευταίο πολίτη., Τό γλωσσικό ζήτημα τότε μόνο θά λυθή άν πάψουν οί παντός 
είδους φανατισμοί καί πολιτικοί παρεμβασμοί καί άντικρυσθή μέσα στά εύρύτερα 
πλαίσια τοΰ έλληνοχριστιανικοΰ πολιτισμού σάν σύνθεσις όλων τών ζωντανών καί 
χρησίμων στοιχείων.

V

Τό συμπέρασμα είναι εμφανές. Ό έξωθεν είσαχθείς άπολυταρχισμός, ή έπι- 
κράτησις παλαιών ροπών πού ύπέβοσκαν κατά τήν περίοδον τοΰ 21, καί ή είσοδος 
στήν Ελλάδα πολλών ξένων στοιχείων άπό τήν Εύρώπη, συνετέλεσαν ώστε οί άξιες 
καί τά ιδεώδη τής γενεάς τοΰ 21 νά ύποστοΰν μιά παραποίησι μέ άποτέλεσμα νά μι
λούμε περισσότερο καί νά ζοΰμε λιγώτερο σύμφωνα μέ τά ιδεώδη έκεϊνα.

Γιορτάζοντες τά 1,50 χρόνια άπό τήν έναρξι τής μεγάλης έλληνικής έπαναστά- 
σεως, πού ώδήγησε στή δημιουργία τοΰ τρίτου έλληνισμοΰ, θά προσφέρωμε τή με
γαλύτερη τιμή στούς γενναίους πρωτεργάτες τού ιστορικού εκείνου άθλου, άν μέ 

ταπεινοφροσύνη καί τή δέουσα περίσκεψι θελήσωμε νά αναβιώσωμε τις άξιες πού 
χαρακτήριζαν τόν πολιτισμό τους. ’Έτσι μόνο θά λυθή καί τό βασικό πρόβλημα 
τού νεοελληνισμού, πού δέν είναι άλλο άπό τήν έπιβίωσι τού "Ελληνος-Χριστιανου 
σ’ ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον.
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ΧΡ. Α. ΣΟΦΙΑΝΟΎ

Ο ΑΜΑΧΟΣ ΠΛΗΘΤΣΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ TOT 1821

Τό μεγάλο άγώνα τοΰ 1821 γνωρίζομε συνήθως άπό τά μεγάλα πολεμικά γεγονότα του 
καί τούς όνομαστούς ήρωές ,του. Τή συνείδηση τοΰ μεγάλου σκοποΰ τοΰ άγώνα, τήν έλεύθερη 
προαίρεση τής θυσίας, τήν άνυπέρβλητη άνδρεία καί τήν άνεπιτήδευτη παλληκαριά· τήν πίστη 
καί τήν καρτερία, συνηθίσαμε νά βλέπουμε μόνο πίσω άπό τά μεγάλα ονόματα καί ,τίς καθημε
ρινές, στή θάλασσα καί στήν ξηρά, πολεμικές συγκρούσεις τοΰ 1821.

'Ωστόσο πέρα άπό τούς πρωτομάχους άγωνιστές καί τούς θρυλικούς ήρωες υπήρξε ένας 
ολόκληρος λαός, πού μέ τόν πόνο καί τά δάκρυά που θεμέλιωσε αυτό πού έγινε τό μεγαλύτερο 
έπος τοΰ Νέου Έλληνισμοΰ. Γνωρίζοντας κανείς τις σφαγές καί τις λεηλασίες, τούς έξανδρα- 
ποδισμούς καί τις πυρπολήσεις, τό άνελέητο κυνηγητό καί τή φοβερή πείνα, τήν οδυνηρή όρ- 
φάνια καί ,τή μεγάλη δυστυχία, δλα γενικά τά μέσα πού χρησιμοποίησαν ο'ι Τούρκοι γιά τή 
σωματική καί ψυχική εξουθένωση ενός λαού, πού πολεμοΰσε γιά τήν έθνική του λευτεριά, άντι- 
λαμβάνεται πώς ό λόγος τοΰ Σολωμοΰ άποκτά συγκλονιστικό περιεχόμενο : Ή έλληνική ελευ
θερία είναι πράγματι βγαλμένη άπό τά ιερά κόκκαλα καί τήν ευψυχία τής γενιάς έκείνης, γιά 
τήν οποία θά μπορούσε νά είπωθή δ,τι έλέχθη γιά τούς Τριακοσίους τού Λεωνίδα άπό τόν ’Α
πολλώνιο τόν Τυανέα : <<"Τψωσε μνημεΐον ήθικής καί πολιτικής άρετής, τοΰ οποίου ή βάσις 
εύρίσκεται έδώ καί ή κορυφή χάνεται μέσα είς τά άστρα».

Πέρα λοιπόν άπό τή γενναιότητα τών μαχίμων Ελλήνων τοΰ 1821 υπήρξε καί ή ευψυχία τών 
άμάχων. Μάχιμοι καί άμαχοι δημιούργησαν τό θρύλο τοΰ 1821 καί ή προμηθεϊκή τους θέληση 
γιά πολιτική ελευθερία έβαψε τούς βράχους τοΰ έλληνκού Καυκάσου μέ τό αίμα τού μαρτυρίου 
,τής φυλής μας.

Τό σημείωμα αυτό δέν έχει σκοπό νά παρουσιάση συνολική καί ολοκληρωμένη εικόνα τής 
ζωής τών άμάχων κατά τό 1821. Στόχοι του είναι νά δείξη πώς ένα μεγάλο μέρος τής δόξας 
τοΰ μεγάλου άγώνα άνήκει στούς άφανείς άμάχους, πού μετέβαλαν τήν έλληνική γή σέ ματω
μένη παλαίσ,τρα εύκλειας καί ύψωσαν μαρτυρικούς τύμβους προγονικής άρετής, άφοΰ πέρασαν 
μέσα άπό τή φωτιά καί τις δοκιμασίες πού σκόρπισε ένας άδίσταχτος καταχτητής.

ΦΤΓΗ ΚΑΙ ΞΕ ΡΙΖΩΜΑ ;ΐ

Μιά άπό τις πιό συνηθισμένες σκηνές τής ζωής τών άμάχων στήν έπαναστατημένη Ελ
λάδα ήταν ή φυγή καί τό ξερίζωμα άπό τήν ιδιαίτερη πατρίδα. Οί άμαχοι έφευγαν, γιά νά 
γλυτώσουν άπό τήν έκδικητική μανία ,τών έχθρικών στρατευμάτων, πού ζητούσαν νά σκορπίσουν 
τόν πόνο, τήν άπόγνωση καί τήν άπελπισία καί νά στρέψουν έτσι τις μάζες τών άμάχων έναν- 
τίον τών έπαναστατημένων ραγιάδων.

Τόν ’Ιούνιο τοΰ 1821 στήν πόλη τών Καλαρρυτών ’Ηπείρου έπικρατοΰσε έπανστατική 

άτμόσφαιρα. Είχαν ήδη καταφύγει εκεί πλήθος φυγάδων άπό τά ’Ιωάννινα καί είχαν μετα
φέρει μαζί τους τόν τρόμο καί τή φρίκη άπό τις άδυσώπητες πράξεις καί τις άνήκουστες θη 
ριωδίες τών Τουρκαλβανών τής περιοχής. Ώσ,τόσο ο'ι μυημένοι τής Φιλικής Εταιρείας στήν 
πόλη αύτή καθώς καί στή γειτονική Συράκο, έτοιμάζονταν νά υψώσουν τήν επαναστατική ση
μαία. Οί ’Αλβανοί θέλησαν νά προλάβουν μιά τέτοια ένέργεια καί κινήθηκαν — 4000 στρα
τιώτες — έναντίον τής πόλεως άπό μυστικό καί άπόκρημνο μονοπάτι, ένα πρωί τού ’Ιουνίου 
τοΰ 1821. Σάν άστραπή διαδόθηκε ή είδηση τοΰ έρχομοΰ τών έχθρών καί άκολούθησε γενικός 
πανικός καί έντρομη φυγή. "Ολοι έφευγαν άτακτα καί μέ βιασύνη μέσα άπό άπόκρημνα μονο
πάτια καί φαλακρούς βράχους, άψηφώντας τούς κινδύνους τοΰ ορεινού τοπίου. 'Ο φόβος 
υπερνικούσε κάθε δισταγμό καί έβαζε φτερά στά πόδια. Κατά τό δειλινό έφτασαν στό χωριό 
Ματσούκι καί συγκεντρώθηκαν σάν τρομαγμένο κοπάδι στήν κεντρική πλατεία του. ’Ενώ έ
πικρατοΰσε γενική άμηχανία άκούσθηκε ξαφνικά ή φωνή : «Οί Τοΰρκοι έπλάκωσαν». ’Ανα
χώρησαν βιαστικά άπό τό Ματσούκι καί ή νύχτα τούς βρήκε νά σκαρφαλώνουν στις απόκρη
μνες πλαγιές τών γύρω βουνών. Τόσος ήταν δ φόβος, ώστε ό καθένας νοιαζόταν νά σώση 
μόνο τόν έαυτό του καί τό πολύ πολύ τούς στενότερους του συγγενείς. Είναι πολύ χαραχτηρι- 
στική ή εξής λεπτομέρεια : Σέ κάποια στιγμή τής φυγής τους οί πανικοβλημένοι κάτοικοι 
τών Καλαρρυτών περνούσαν άπό μιά ξύλινη γέφυρα πάνω άπό ένα ορμητικό ρεύμα. Ή γέ
φυρα ήταν παλιά καί δέν άντεξε μέχρι τό τέλος. Οί τελευταίοι έπεσαν μαζί μέ τή γέφυρα στό 
ορμητικό ρεύμα. Κανείς δέ γύρισε πίσω γιά τά θύματα. Τό ένστικ,το τής αύτοσυντηρήσεως 
έκανε όλους νά κοιτάζουν μόνο μπροστά. «"Ολην τήν νύκτα άνεβαίνομεν βουλιάζοντες είς 
παγωμένα νερά καί εύρέθημεν περί τήν χαραυγήν έπί τής κορυφής χιονοσκεπάστου όρους, δπου, 
κουρασμένοι καί κακώς έχον,τες, έκαθήσαμεν έπί τών βράχων, οί όποιοι δέν ήσαν σκεπασμένοι 

άπό χωνιά.1 2

1. Γιά τό σημείωμα χρησιμοποιήθηκε ή σειρά τών Απομνημονευμάτων τών Αγωνιστών τοΰ 1821 
τοΰ έκδοτικοΰ Γ. Τσουκαλά καί υΐοΰ «Βιβλιοθήκη», τόμοι 1—20, Άθήναι 1955. "Ολες λοιπόν οί 
παραπομπές γίνονται στήν έκδοση αύτή.

Ή συντομογραφία τ. ( — τόμος) σημαίνει πώς τά Απομνημονεύματα τοΰ δεδομένου Αγωνιστή έκδό- 
θηκαν σέ περισσότερους Από ένα τόμους καί ό τόμος δπου γίνεται ή παραπομπή είναι αύτός πού φαίνεται 
δίπλα στό τ. (η.Ύ τ. Α'). 2. Α. Π. Κουτσαλέξη, Διαφέροντα και περιέργό τινα Ιστρήματα, σ. 247.

Χρειάζεται οπωσδήποτε μεγάλη φαντασία, γιά νά άντιληφθή κανείς τή δυστυχία τών άν- 
θρώπων αύτών σ’ όλο τό βάθος της. Θά μπορούσε δμως εύκολα ό καθένας νά συλλάβη τό 
μέγεθος τής τραγωδίας τους άν σκεφτή πώς μαζί τους έσερναν τούς γέρους, τις γριές καί 
τά άνήμπορα παιδιά, πώς έγκατέλειψαν τις έστίες τους καί έφευγαν πρός τό άβέβαιο καί τό 

άγνωστο.’Από τήν κορυφή τοΰ χιονοσκέπαστου βουνού έβλεπαν τά Γιάννινα. Μερικοί νέοι τρα
γουδούσαν τό άκόλουθο συγκινητικό τετράστιχο :

Τάχα θά ζήσω νά ίδώ 
τά Γιάννεν’ άπ’ τό Δρίσκο, 
κι δσα λιθάρια θά πατώ 
νά σκύψω νά φιλήσω ;

Άφοΰ πέρασαν τή νύχιτα σέ σκοτεινό καί κρύο δάσος, έφτασαν τήν άλλη μέρα στό χωριό 
Θεοδώραινα. "Τστερα άπό σταθμό λίγης ώρας, άποφάσισαν νά κατευθυνθοΰν στό Μεσολόγγι. 
«Κουρασμένοι καί κακώς έχοντες, πεινώντες καί διψώντες» πέρασαν άπό δάση πυκνά καί χω
ριά έρημα. Τέλος έφτασαν στόν έλαιώνα, έξω άπό τό Μεσολόγγι, δπου είχαν καταφύγει καί 
άλλοι πρόσφυγες. Οί άρχές τής πόλεως ,τούς ύποσχέθηκαν βοήθεια καί τήν άλλη μέρα τούς 
έμπασαν στήν πόλη καί τούς έγκατέστησαν σέ σπίτια Τούρκικων οικογενειών, πού είχαν έγκα- 
ταλείψει τό Μεσολόγγι. 'Ωστόσο οί δοκιμασίες τους δέν τέλειωσαν έδώ. Σέ λίγες μέρες 
τούς έβαλαν σέ πλοίο, γιά νά τούς μεταφέρη στήν ’Ιθάκη. Οί Αγγλικές άρχές δέν έπέτρε- 
φαν τήν άποβίβασή τους καί τό πλοίο κατευθύνθηκε στήν Κέρκυρα. Μέσα στό λιμάνι της 
συνάντησαν «σωρόν πλοιαρίων», γεμάτων άπό γυναίκες καί παιδιά, πού θερμοπαρακαλοΰσαν 
τις άγγλικές άρχές νά ,τούς έπιτρέψουν νά άποβιβαστοΰν στό νησί καί νά γλυτώσουν άπό τήν
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Τούρκικη θηριωδία. Τελικά οί ’Άγγλοι δέν έπέτρεψαν τήν αποβίβαση καί τά πλοιάρια μέ 
τούς απελπισμένους πρόσφυγες αναχώρησαν πρός κάθε κατεύθυνση. Τό πλοίο μέ τούς Καλ- 
λαρυτινούς κατευθύνθηκε πρός τήν ’Ακαρνανία, όπου αποβιβάσθηκαν οί φυγάδες καί τελικά 
εγκαταστάθηκαν στό χωριό Δραγαμέστο τής περιοχής. Καί έδώ δμως δέν έμειναν ήσυχοι, 
γιατί άργότερα ύπέστησαν τά πάνδεινα άπό τήν εισβολή τών στρατιών τοΰ Όμέρ Βρυώνη.3

3. Α. Π. Κουτσαλέξη, Διαφέροντα καί περίεργό τινα Ιστορήματα σ.σ. 211—278.
Πρβλ. Μ. ΟΙκονόμου τ. Α' σ.σ. 168—169 καί Λ. Κουτσονίκα, σ. 82.
4. Μ. Οικονόμου, τ. Α', σ. 258.
5. "Οπου παραπάνω, τ. 171—172: ...«σφάζοντες, εϊ που τις τΰχοι γέρων ή γραία ή ασθενής».
6. Ίω. Ίακ. Μάγερ, Έλλ. Χρονικά, σ. 93.
7. "Οπου παραπάνω, σ. 96
8. Σπυρομίλιου, σ. 113.
9. "Οπου παραπάνω, σ. 119.

Τό θέρος τοΰ 1822 ό Δράμαλης βρίσκεται στήν Άργολική πεδιάδα. Ή φήμη του προ
τρέχει τοΰ στρατού του καί τρέπει σέ φυγή δχι μόνο τούς άμαχους, μά καί τούς μάχιμους α
γωνιστές. ’Ιδιαίτερα δραματική είναι ή φυγή τών άμάχων πρός τούς Μύλους, «δπου θάλασσα 
καί τά πλοία» γιά τήν αποφυγή τής σφαγής καί τοΰ έξανδραποδισμοΰ.4 Τήν ίδια περίπου 
έποχή (’Ιούλιος τοΰ 1822) ό Όμέρ Πασάς, προερχόμενος άπό τήν Εύβοια, εισβάλλει στήν πε
ριοχή τών ’Αθηνών, τής οποίας οί κάτοικοι φεύγουν πανικόβλητοι καί κατευθύνονται άλλοι στήν 
Αίγινα, άλλοι στή Σαλαμίνα καί άλλοι στόν ’Ισθμό. Οί Τούρκοι βρήκαν έρημη τήν πόλη 
καί έσφαξαν μονάχα δσους γέρους ή άρρωστους δέν μπόρεσαν νά φύγουν έγκαιρα μέ τούς 
άλλους κατοίκους.5

Τό δτι οί Τούρκοι ξεσποΰσαν στούς άμάχους φαίνεται άπό πολλές περιπτώσεις. Τήν Ιην 
’Απριλίου 1825 ό στρατηγός Άνδρέας ’Ίσκος, γράφοντας στίς υπεύθυνες άρχές τοΰ Μεσολογ
γίου, δικαιολογεί τούς Βαλτινούς, γιά τούς οποίους λεγόταν πώς έγκατέλειψαν τή θέση τοΰ 
Μακρυνόρους, άφοΰ δείλιασαν μπροστά στά στρατεύματα τοΰ Ρούμελη Βαλεσί, προσθέτοντας 
πώς «οί άνθρωποι (δηλ. οί Βαλτινοί) έφυγαν έμπροστά, διά νά άποθέσουν ταίς φαμιλίαις των 
έκ τοΰ Σ ουβολάκου, έγώ δέ στέκομαι έδώ έως νά έπιστρέψουν» 6. Μέ άλλα λόγια οί άμαχοι 
κινδύνευαν άπό πίς Τουρκικές στρατιές πού εισέβαλλαν τότε στή Δ. Ελλάδα καί έπρεπε νά 
ληφθοΰν τά αναγκαία μέτρα άπό τούς Βαλτινούς, γιά νά μήν υπάρξουν άθώα θύματα.

Ό Μάγερ αναφέρει πώς. λόγω τής εισβολής αυτής τών Τούρκων στή Δ. Ελλάδα, οί κά
τοικοι τοΰ Ξηρομέρου καί τοΰ Βάλτου «θέλοντες ν’ άσφαλίσουν πά γυναικόπαιδα... διά νά ήμ- 
πορέσουν έπομένοις νά υπερασπίσουν έαυτούς πλέον έλεύθερα καί άκινδύνως» διεπεραίωσαν 
αύτά στό ’Αγγλικό νησί Κάλαμος. 7 Έν τφ μεταξύ ό κλοιός τοΰ Μεχμέτ Ρασίτ Πασά γύρω 
άπό τό Μεσολόγγι αρχίζει νά σχηματίζεται καί οί άμαχοι τής περιοχής έγκαταλείπουν τις 
έστίες τους, φεύγοντας πρός τό Μεσολόγγι, γιά νά βρούν προστασία πίσω άπό τις πολεμίστρες 
τών τειχών του. ’Έβλεπες τότε στούς δρόμους πρός τό Μεσολόγγι γέρους πού βάδιζαν μέ δυ
σκολία, άκουμπώντας στά «ρόπαλά» τους, μητέρες πού μετέφεραν στούς ώμους δ.τι μπορούσαν 
άπό τά υπάρχοντά τους καί κρατούσαν στά χέρια τά άνήλικα βρέφη τους, ένα ολόκληρο πλήθος 
άπό άνήμπορους άνθρώπους, πού μεγάλωνε τή δυστυχία τους τό ξερίζωμα πού έφερνε ή έχθρι- 
κή πλημμυρίδα. 8 Ό άγωνιστής Σπυρομίλιος είναι Ιδιαίτερα δραματικός στήν περιγραφή 
τών σκηνών αυτών. «Οί άνθρωποι δλοι έξω είς τάς έπαρχίας έκαταγίνοντο νά άσφαλίσουν 
τάς οικογένειας των είς τάς άποκλείστρας».9 Ή καταιγίδα ήταν έτοιμη νά ξεσπάση καί οί 
άνθρωποι προσπαθούσαν νά τήν άντιμετωπίσουν μέ κάθε τρόπο. Μολαταύτα οί άμαχοι προτι
μούσαν τή φοβερή δυστυχία τής προσφυγιάς καί τό σωματικό καί ψυχικό πόνο τοΰ ξεριζώμα- 
τος παρά τήν υποταγή καί τήν άτίμωση. Άναφέρεται σχετικά πώς πολλά χωριά ήσαν έρημα 
άπό κατοίκους κατά τή διάρκεια τής Ελληνικής Έπαναστάσεως. Στήν περιοχή τοΰ Ώρωπού, 

τό Φεβρουάριο καί Μάρτιο τοΰ 1825, βρισκόταν ό τακτικός στρατός μέ έπί κεφαλής τό φιλέλ
ληνα Φαβιέρο. Περνώντας άπό τό χωριό Κάλαμος, οί στρατιώτες τό βρήκαν έρημο καί, 
άφοΰ μπήκαν στά έγκαταλελειμμένα σπίτια, πήραν προμήθειες πού είχαν άφίσει οί φυγάδες 
χωρικοί. ’Ήπιαν μάλιστα καί τόσο πολύ κρασί άπό τά βαρέλια τών χωρικών, πού μέθυσαν καί 
ό Φαβιέρος άναγκάσθηκε νά λάβη αυστηρά μέτρα ! 10

Με.τά τήν ήττα στό Μανιάκι ό Ίμπραήμ προελαύνει άκάθεκτος καί οί κάτοικοι φεύγουν 
έντρομοι καί άπελπισμένοι, έγκαταλείποντας τά πάντα. Καί αύτοί οί κάτοικοι τής Τριπόλεως 
διασκορπίσθηκαν καί κατέφυγαν άλλοι στό Ναύπλιο καί άλλοι στά ορεινά μέρη τής Καρύται- 
νας. «Ελεεινόν ήτο πό θέαμα ! Ανθρώπινος ψυχή δέν ύπήρχεν είς τήν έκτεταμένην ταύτην 
πόλιν, έγκαταλελειμμένοι έφαίνοντο οί οίκοι, τά έργαστήρια άνεωγμένα καί πλήρη πραγμά
των οίκόσιτα πτηνά καί ζώα περιεφέροντο τήδε κακείσε ώς ζαλισμένα καί ζητοΰντα έκείνους 

πρός οΰς άνήκον...» 11
Τόν ’Ιούλιο τοΰ 1825 ή Πελοπόννησος ολόκληρος καίγεται. Οί κάμποι καί τά βουνά 

της γίνονται γιά τούς άμάχους Κρανίου τόπος άπό τόν Ίμπραήμ, πού είναι άποφασισμένος νά 
γονατίση τούς έπαναστατημένους 'Έλληνες. Μιά ομάδα γυναικοπαιδών, κοντά στήν Κοντοβά- 
ζαινα Πελοπόννησου, βρίσκεται σ,τήν κορυφή τοΰ όρους τοΰ Αγίου Πέτρου. Οί έχθροί τούς 
άντελήφθησαν καί σέ λίγη ώρα τούς καταδιώκουν. Μιά δμως νεροποντή καλοκαιριάτικη γί
νεται ή αιτία τής σωτηρίας τους. Οί Τουρκαλβανοί καί ’Άραβες, καταβρεγμένοι άπό τήν 
άπροσδόκητη καί ραγδαία βροχή, έγκαταλείπουν ,τήν καταδίωξη καί τρυπώνουν στά έρημα 
σπίτια τών γύρω χωριών, ώσπου νά περάση ή μπόρα. Οί άμαχοι βρίσκουν έτσι τήν εύκαιρία 
νά διαφύγουν. .Ο Κανέλλος Δεληγιάννης περιγράφει 12 πολύ παραστατικά τή διαφυγή αύτή 
τών γυναικοπαιδών τής περιοχής : «κατεβρεγμένοι, άναχωρήσαντες άμέσως καί τρέχοντες είς 
τό σκότος, είς τούς χάνδακας καί είς τές λάσπες, μέ φρίκην αί γυναίκες μας καί τά κοράσιά 
μας, ή όγδοηκοντούτις μήτηρ μας. δλοι πεζή... »13. "Τστερα άπό μακρινή πορεία καί τριήμερη 
άσιπία τά γυναικόπαιδα έφτασαν άπέναντι άπό τά Καλάβρυτα, άπ’ δπου κατευθύνθησαν πρός 

τό Ναύπλιο καί σώθηκαν.
Πολύ πιό δραματικός γίνεται άλλος άπομνημονευματογράφος 14 τοΰ 1821 στήν περιγραφή 

τής φυγής τών άμάχων άπό τήν Άράχωβα τό Νοέμβριο τοΰ 1826. Οί 'Έλληνες τοΰ Καραϊ- 
σκάκη, οχυρωμένοι στίς άπόκρημνες περιοχές τοΰ Παρνασσού, περίμεναν τούς Τούρκους τοΰ 
Κεχαγιάμπεη καί Μουστάμπεη, πού προχωρούσαν νικητές άπό τή Δαύλια στήν ’Άμφισσα, γιά 
νά λύσουν τήν πολιορκία της. Οί κάτοικοι τής Άράχωβας ξύπνησαν πρωί πρωί άπό πυκνούς 
πυροβολισμούς. Ή σύγκρουση είχεν ήδη άρχίσει καί οί άμαχοι τής Άράχωβας έπρεπε νά 
έξασφαλιστοΰν. γιατί γνώριζαν τί τρομερές συνέπειες θά είχε γι’ αύτούς ευνοϊκή γιά τούς 
Τούρκους έκβαση τής μάχης : διαρπαγή καί πυρπόληση τών περιουσιών, αιχμαλωσία τών 
γυναικοπαιδών καί θανάτωση τών ένηλίκων άρρένων. Επικράτησε γενικός πανικός καί παρα- 
τηθήθηκε — συνηθισμένη σέ τέτοιες περιπτώσεις — έλλειψη άλληλεγγύης καί φιλανθρωπίας. 
«... 'Έκαστος έχων πρό οφθαλμών τήν ιδίαν του σωτηρίαν καί έπεκτείνων τήν συμπάθειάν του 
είς μόνα τά προσφιλέστερα είς αυτόν όντα, καθίστατο άκαμπτος πρός τούς άλλους καί έφευγε 
δρομαίως χωρίς νά δώση τινά συνδρομήν είς δσους ήθελεν άπαντήσει καθ’ όδόν πάσχοντας, 
κλείων πολλάκις τά ώτα καί είς αυτήν τήν φωνήν τής συγγένειας καί φιλίας»...15 Μέσα στή 
γενική φυγή καί τή μεγάλη σύγχυση άκουε κανείς μητέρες νά φωνάζουν κλαίοντας τά παιδιά

10. Χρ. Βυζαντίου, σ. 86.
11. Κ. Μεταξά, σ.σ. 131—132.
12. Κ. Δεληγιάννη, τ. Γ', σ.σ. 61—62.
13. "Οπου παραπάνω.
14. Δ. ΑΙνιάνος, σ.σ. 156—157
15. "Οπου παραπάνω, σ. 156.
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τους που είχαν χαθή, παιδιά πού φώναζαν πνιγμένα στό κλάμα τούς γονείς καί τούς συγγενείς 
τους. Έδώ κάποιο βαρυφορτωμένο ζώο έπεσε σ’ ένα δύσβατο μέρος καί ό κύριός του μάταια 
επικαλείται τη βοήθεια τών φευγόντων, γιά νά τό σηκώση. 'Όλοι προσπερνούν καί φαίνοντα! 
να, μην ακουουν τις παρακλητικές φωνές. Εκεί διαδίδεται ή φήμη δτι έφτασαν ο'ι Τούρκοι 
και σφάζουν καί ατιμάζουν καί αιχμαλωτίζουν. Κάποια φιλόστοργη μητέρα κρατεί στήν 
αγκαλια της μικρό βρέφος καί όδηγεί μέ τό άλλο χέρι ένα αδύναμο παιδάκι, πού μέ δυσκολία 
σερνει τα βήματά του. Μάταια ή καλή μητέρα ζητάει άπό τούς φεύγοντες νά τή βοηθήσουν 
για να μή καθυστερή στή φυγή της. 'Όλοι φεύγουν καί αυξάνουν τήν αγωνία καί .τό φόβο 
της . «Ματαίως βιάζει τό τέκνον της νά περιπατήση καί μεταχειρίζεται πρός αύτό άλληλο- 
διαδοχως παρακλήσεις, άπειλάς, επιπλήξεις, δλα μένουν άνευ αποτελέσματος, διότι δέν υπάρχει 
η προς εκτελεσιν τή£ μητρικής θελήσεως άναγκαία φυσική δύναμις. ’Εκεί, διαιρουμένης τής 
οδού εις δύο καί διαχωριζόμενων καί τών φευγόντων είς δύο, πατήρ, δστις προεκπέμψας τά 
τέκνα μετά τής συζύγου καί ένασχολούμενος νά λάβη τι τών αναγκαίων ή πολυτίμων πραγμά
των του μεθ’ εαυτού έμεινεν ύστερος, παρατηρεί μετ’ αδημονίας άμφοτέρας τάς οδούς, έοωτά 
μετ’ ανησυχίας πρός ποιαν έκ .τών δύο οδών διευθύνθησαν τά φίλτατα αύτφ πρόσωπα καί μή 
υναμενος νά λαβή ούδεμίαν πληροφορίαν, διότι ούδείς ήδύνατο νά γνωρίζη, ένφ δλοι έφευγον, 

κάνεις δε δεν επανήρχετο, δστις μόνος ήδύνατο νά δώση περί τούτου πληροφορίαν, κινείται 
προς την μίαν οδόν, καί μετανοών μετ’ ολίγον στρέφεται πρός .τήν έτέραν, καί ταλαντευόμενος 
ούτως εκφερεται είς δάκρυα, φοβούμενος δτι δέν θέλει δυνηθή νά δώση συνδρομήν είς τήν 
συζυγον καί τά τέκνα του, είς καιρόν καθ’ δν έχουσι μεγαλυτέραν ανάγκην τής συνδρομής 
αυτου...». 6 Εύτυχώς η μάχη δέν ευνόησε τούς Τούρκους καί έτσι ο'ι δυστυχισμένοι κάτοικοι 
τής Άράχωβας δέν ύπέστησαν τις συνέπειες τής τουρκικής θηριωδίας. Έπαθαν δμως πολλά 
οπο την άγριότητα τοΰ χειμώνα εκεί ψηλά στις άπότομες χαράδρες καί στά παγερά σπήλαια 
τοΰ Παρνασσοΰ.

Εξ ίσου συγκινητική είναι καί ή περιπέτεια τών αμάχων τοΰ χωριού Τσιάρνη τής Πελο- 
ποννήσου, κοντά στό Λάδωνα ποταμό. 'Όταν ο'ι ορδές τού Ίμπραήμ ώρμησαν στό χωριό γιά 
να ρημάξουν και να πυρπολήσουν, οί κάτοικοί του ρίφθηκαν στόν ποταμό νά σωθούν. Πολλοί 
τό κατόρθωσαν, άλλοι δμως πνίγηκαν στό ορμητικό ρεύμα του. Χαραχτηριστικά τραγική είναι 
η περίπτωση μιας μητέρας μέ εφτά ανήλικα παιδιά. Έρριψε τά έξι άπό αύτά στόν ποταμό 
με την ελπίδα πώς θά σωθούν άρπάζοντας τούς κορμούς τών δέντρων πού έφερνε τό ρεύμα ή 
κρατώντας στις ρίζες καί στήν άφθονη βλάστηση πού υπήρχε στις όχθες τοΰ ποταμοΰ. Κανένα 
απο τα εξι δεν τά καιτάφερε νά σωθή. Ή ίδια έπεσε στόν ποταμό κρατώντας σφιχτά στήν 
αγκαλια της τό έβδομο παιδί της, βρέφος άκόμη. Άφοΰ τήν παράσυρε άρκετά τό ρεύμα, τά 
καταφερε τελικά καί πιάσθηκε άπό ένα πλατάνι στή μέση τοΰ ποιταμοΰ. Έμεινε έκεΐ άκίνητη 
και παγωμένη μέχρι πού νύχτωσε καί οί Τουρκαλβανοί έφυγαν. Κάλεσε τότε άπεγνωσμένα 
σε βοήθεια, οπότε τήν άκουσε κάποιος χωρικός καί τήν έσωσε μαζί μέ τό παιδί της. η

Τά ορεινά σπήλαια ήσαν άσφαλή καταφύγια γιά ιτούς άμάχους. Στήν Πελοπόννησο χρη
σιμοποιήθηκαν πάρα πολύ καί γλύτωσαν χιλιάδες άπό τή σφαγή καί τήν άτίμωση. 'Ένα τέ
τοιο σπήλαιο βρισκόταν κοντά στό χωριό Σπάθαρι τής Άκοβας καί μπορούσε νά «φιλοξενήση» 
χιλιάδες άνθρώπους. Έκεΐ κατέφυγαν οί οικογένειες πολλών προκρίτων .τών κωμοπόλεων 
Βυτινας, Μαγουλιάνων, Δημητσάνας καί Λαγκαδιών, ύστερα άπό τήν ήττα τών Ελλήνων άπό 
τον Ιμπραήμ στά Τρίκορφα Πελοποννήσου, «άπαντες κυριευθέντες έκ ιτής φρίκης καί τής ά- 
πελπισίας»,1» καθώς χαρακτηριστικά άναφέρεται.

16. "Οπου παραπάνω, σ. 157.
17. Κ. Δεληγιάννη, τ. Γ', σ. 57.

- Îa’aJ· Δεληγΐάν,νη> τ· Γ'· β·σ· λέγεται πώς «συνήχθησαν (στό σπήλαιο) έπέκεινα
των 10.000 ψυχών καί περισσότερα άπό 20.000 αίγιδοπρόβατα, γελάδια, άλογα, βόδια».

Ό τρόμος τών άμάχων Ελλήνων άπό τις έπιδρομές τών Τούρκων φάνηκε καί κατά τήν 
εκστρατεία τοΰ Φαβιέρου στή Χαλκίδα τό Φεβρουάριο τοΰ 1826. Ό Γάλλος φιλέλληνας δοκί
μασε κατάπληξη, γιατί βρήκε τά χωριά τής περιοχής έρημα. Οί κάτοικοί τους ανέβηκαν στα 
βουνά καί στούς λόγγους καί δέν ήθελαν νά έρθουν σέ έπαφή μέ τό έκστρατευτικό έκεΐνο σώ
μα. Άναφέρεται μάλιστα πώς καί καί έκεΐνοι πού παρέμειναν στά χωριά τους ήσαν τοσο φοβι
σμένοι, ώστε έκρυβαν «παν δ,τι είχον.19 Ή τέτοια συαπεριφορά τών κατοίκων τής περιοχής 
δέν είναι άνεξήγητη. Οί κάτοικοι είχαν ύποστή φοβερές δοκιμασίες άπό τις άλλεπαλληλες εκ
στρατείες τών Ελλήνων καί τις συχνές έπιδρομές τών Τούρκων στήν Εύβοια. ’Ήδη ό Άν- 
δρούτσος είχεν έκστρατεύσει δυό φορές, άλλη φορά ό Ήλίας Μαυρομιχάλης καί ό επίσκοπος 
Καρύστου Νεόφυτος. Κάθε φορά πού έφευγαν τά ελληνικά στρατεύματα ή μανία των Τούρ
κων ξεσποΰσε στά χωριά τής περιοχής. Συνέβαινε δηλαδή αύτό πού γινόταν πάντοτε σε 
άνάλογες περιστάσεις. Οί μάχιμοι, είτε νικούσαν είτε όχι, μετακινούνταν εύκολα και γρήγο
ρα. Οί Τούρκοι τιμωρούσαν τότε τούς άμάχους τής περιοχής καί ισοπέδωναν τα παντα. Εξ 
άλλου στήν Εύβοια βρίσκονταν συνεχώς ό Ν. Κριεζώτης καί ό Β. Μαυροβουνιώτης μέ τους 
στρατιώτες τους. 'Όλους αύτούς τούς τροφοδοτούσαν οί κάτοικοι τής Εύβοιας, πού~ πολλές 
φορές τούς έκλεβαν κιόλας μερικοί άτακτοι άπό τά σώματα τών δυό αύτών οπλαρχηγών. Έ
τσι μέ τήν έμφάνιση τού έκστρατευτικοΰ σώματος τοΰ Φαβιέρου οί κάτοικοι τής περιοχής έγι
ναν άφαντοι.20 ( , ,

Συνηθισμένη ήταν καί ή συρροή τών άμάχων σέ «φρούρια» για περισσότερη ασφαλεία. 
'Όταν δμως τά «φρούρια» αύτά κινδύνευαν παρετηρεΐτο κύμα φυγής μεταξύ των αμαχων. 
Έτσι μέχρι τοΰ Μαρτίου τοΰ 1826 οί άμαχοι τής περιοχής τοΰ Μεσολογγίου κατέφευγαν στο 
πολιορκημένο φρούριο γιά άσφάλεια. Άπό δώ καί μπρος δμως «άναχωρούσι ωφελούμενοι 
άπό τό σκότος τής νυκτός» καί, άφοΰ διέφευγαν τήν προσοχή τού Τουρκικού στολίσκου, περ
νούσαν στό μικρό νησί Πέταλά κοντά στο Μεσολόγγι.2^

Κατά τά τέλη Ιουνίου τοΰ 1826 δ κλοιός τοΰ Κιουταχή περισφίγγεται γύρω άπο τήν Α
θήνα, πού υπερασπίζει δ Γκούρας. Άρκετά γυναικόπαιδα προτίμησαν νά μείνουν μαζί με τους 
γονείς καί συγγενείς τους, μολονότι είχε σημειωθή κύμα φυγής πρός τή Σαλαμίνα. Γοση ή
ταν ή φυγή, ώστε, καθώς άναφέρεται, δ Γκούρας άναγκάστηκε νά κρατήση πολλούς «δυναστι
κές».22 Έν τφ μεταξύ οί Τούρκοι «έλαφυραγώγησαν τά ήμιση σχεδόν ζωντανά τών Μεσο
γείων, τά δέ άλλα ήμιση τά έπέρασαν οί κάτοικοι είς τάς νήσους δμού καί τά παιδια των». 23

ΣΦΑΓΗ, ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΩΣΗ :

Οί Τούρκοι μεταχειρίστηκαν πλατιά αύτά τά μέσα, μέ σκοπό να τρομοκρατήσουν τους 
ραγιάδες καί νά τούς κάνουν νά σταματήσουν τόν άγώνα ή νά προλάβουν τήν έναρξή του σε 
δσες περιοχές δέν είχε άκόμα άρχίσει. Μέ άλλα λόγια ή σφαγή, δ εξανδραπόδισες και η 
έρήμωση χρησιμοποιήθηκαν άπό τούς Τούρκους καί σάν προληπτικό καί σαν κατασταλτικό με- 
τοο. Καί είναι γεγονός πώς μέ τά μέτρα αύτά σκόρπισαν παντού τή φρίκη και την απόγνω
ση τήν άπελπισία καί τό θάνατο. Είναι δμως έπίσης γεγονός πώς δέν δέν κατόρθωσαν να καμ- 
ψουν τό φρόνημα τού άγωνιζομένου Έθνους, γιατί δ Ελληνισμός διέθετε άπίθανα αποθέματα 

■ψυχικής δύναμης. ,
Είναι γνωστές σέ δλους οί πρώτες σφαγές τής Κωνσταντινουπόλεως, της Σμύρνης, των

19. Κάρπου Παπαδοπούλου, σ. 95.
20. "Οπου παραπάνω σ.σ. 95—96.
21. Σπυρομίλιου, σ.σ. 240—241.
22. Χρ. Βυζαντίου, σ.σ. 109—110,
23. ’Αθηναίων ’Αγωνιστών, σ. 75
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Κυδωνιών, τής Κρήτης καί τής Κύπρου, πού συνοδεύονταν άπό πρωτοφανείς λεηλασίες καί 
αιχμαλωσίες γυναικοπαιδών. 'Ο Γ. Κηπιάδης περιγράφει κατά τρόπο δραματικό τις γεμάτες 
άπό οδύνη ώρες τής Κύπρου τόν ’Ιούλιο τοΰ 1821. «....Τινές τόν άριθμόν τών προγραφέντων 
έθεώρησαν υπερβολικόν, καθό λαβόντες ύπ’ δψιν μόνον τούς έν τή πρωτευούση Λευκωσίφ 
θυσιασθέντας. Καί δμως άνά πάσαν τήν νήσον Κύπρον πλειότερα τοΰ άριθμοΰ τούτου έπε
σαν θύματα. Επειδή είς τό άκουσμα τής Ελληνικής Έπαναστάσεως έξήφθη τό φανα
τικόν μίσος τών τότε ’Οθωμανών, καί ώς έκ τούτου υπόπτους έθεώρουν πάντας άνεξαιρέτως 
τούς "Ελληνας ραγιάδας.... εις τρόπον ώστε καί ή έλαχίστη άφορμή ήρκει νά καταστή 
αιτία θανάτου. Πολλών δέ θανατωθέντων τά ονόματα, τή παρελεύσει τών χρόνων μή 
παραδοθέντα γραφή παρεδόθησαν εις τήν λήθην. Άλλά καί ό κάλαμος άδυνατεΐ τφ δντι 
νά περιγράψη τήν έμπλεων φρίκης έκείνην κατάστασιν, ήτις έπί μήνα δλον διήρκεσε, καθ’ δν 
ούδείς χριστιανός έτόλμα νά εΐπη είς Τούρκον, δτι, καί άν ήκουεν, ούτε νά έξέλθη τήν νύκτα 
τής οικίας του δ,τι καί άν έχρειάζετο. Πανικός δέ φόβος τούς Χριστιανούς ραγιάδας έκρά- 
τει, καί οί Ναοί τοΰ 'Τψίστου κατεπατήθησαν, έσυλήθησαν, έδημεύθησαν, τά ιερά τών Ναών 
έχλευάσθησαν, παρθένοι διεκορεύθησαν, γυναίκες ήτιμάσθησαν, καί πάσα αιδώς έν ένί λόγω 
έξέλειψε, καί πας σπινθήρ έλέους έσβέσθη, έν ταϊς ήμέραις έκείναις τής οδύνης καί τών 
στεναγμών.....». (Γ. Κηπιάδου, Άπομνηνεύματα, Πνευματική Κύπρος, 126—126, σ. 117).

Τήν ίδια περίπου έποχή έχομε καί τις σφαγές στήν ’Άρτα, όπου μαζεύτηκαν πολλοί άμα
χοι, λόγφ τοΰ πολέμου μεταξύ Άλή Πασά καί Σουλτάνου. Κάποιος, πού είδε μέ τά μάτια του 
τις έχτελέσεις στήν πλατεία «Μονοπωλειό» τής ’Άρτας, μαρτυρεί πώς δσοι κατοικούσαν κοντά 
σ’ αυτήν έγκατέλειψαν τά σπίτια τους, γιατί δέν άντεχαν νά άκούουν τις γοερές κραυγές αύτών 
πού σφάζονταν καθημερινά. 'Ο ’ίδιος λέγει πώς φεύγοντας μαζί μέ άλλους άπό τήν πόλη καί 
περνώντας άπό τό περίφημο «γεφύρι τής ’Άρτας», τό είδε καταστολισμένο μέ άνθρώπινα κε
φάλια καί στρωμένο μέ άκέφαλα κορμιά, ένώ στούς δυό κάθετους τοίχους τοΰ γεφυριοΰ βρί
σκονταν πολλοί «παλλουκωθέντες». 24

24. Α. Π. Κουτσαλέξη, Διαφέροντα και περίεργό τινα Ιστορήματα, σ. 240.
Γιά τΙς σφαγές στό χωριό Βλαχοκερασιά Πελοποννήσου τό Πάσχα τοΰ 1821, βλ. Μ. Ο’ικονόμου, 

τ. Α' σ. 89 καί Κ. Δεληγιάννη, τ. Α', σ. 185.
25. Λ. Κουτσονίκα, σ. 83.
26. "Οπου παραπάνω, σ. 101.
27. "Οπου παραπάνω, σ.σ. 102—103.

28. "Οπου παραπάνω, σ. 87.
29. "Οπου παραπάνω, σ.σ. 8 7—88.
30. Άλ. Δ. Κριεξή, σ.σ. 6—7.
31. "Οπου παραπάνω σ. 7.
32. Λ. Κουτσονίκα, σ. 69.
33. "Οπου παραπάνω, σ. 91.
34. Γιά τήν έρήμωση, τή βεβήλωση, τΙς δραματικές στιγμές τής αίχμαλωσίας, τούς θρήνους καί 

τούς όδυρμοΰς τών'γυναικοπαιδών πολύ παραστατικός είναι ό γάλλος φιλέλληνας Voutier, σ.σ. 198—199.
85. Ο’ικονόμου, τ. Α', σ. 175.
36. Λ. Κουτσονίκα, σ. 73.

Τό Μάϊο τοΰ 1821 τά στρατεύματα τοΰ Μαχμούτ Πασά Δράμαλη κυρίευσαν τήν πλούσια 
πόλη τής Θεσσαλομαγνησίας Μακρυνίτσα καί, άφοΰ τήν έλεηλάτησαν, τήν έπυρπόλησαν. 
Πολλά άπό τά γυναικόπαιδα κατέσφαξαν, ένώ άλλα διεσκόρπισαν σάν άνδράποδα σ’ ολόκληρο 
τό ’Οθωμανικό κράτος. 25

Τό θέρος τού Ιδιου έτους οί Τούρκοι τής περιοχής τών Χανίων διέπραξαν άνήκουστες 
θηριωδίες. Είκοσι ολόκληρα χωριά κατέκαυσαν καί άλλα τόσα μοναστήρια σ’ ολόκληρη τήν 
Κρήτη. "Οσους χριστιανούς συναντούσαν, τούς έσφαζαν χωρίς διάκριση, ένώ τις γυναίκες 
τις πωλοΰσαν στήν άγορά τών Χανίων. 26 Άλλά καί στό Μεγάλο Κάστρο δέν υστέρησαν οί 
Τούρκοι. Άφοΰ έκλεισαν τις θύρες τοΰ φρουρίου, έσφαξαν χωρίς έλεος δσους Χριστιανούς 
συνάντησαν στούς δρόμους καί ύστερα έρμησαν έναντίον τής Μητροπόλεως. ’Έκλεισαν πρώτα 
τήν θύρα τής αυλής καί άφοΰ μπήκαν στό Συνοδικό κατέσφαξαν τόν Αρχιεπίσκοπο καί τούς 
πέντε έπισκόπους. "Τστερα μπήκαν στήν Εκκλησία σέ ώρα θείας λειτουργίας, σκότωσαν δ
σους βρήκαν έκεΐ, κατακρεούργησαν τόν έφημέριο ιερέα καί βεβήλωσαν τόν ιερό χώρο. Άκό
μη καί περιτομές παιδιών καί άτιμώσεις γυναικών διέπραξαν οί Τούρκοι τοΰ Σερίφ Πασά 
τής Κρήτης. 27

Τό φθινόπωρο τοΰ 1821 ή Χαλκιδική περνάει δύσκολες ώρες. Οί Τούρκοι, άφοΰ νίκησαν 

καί διεσκόρπισαν τούς ένοπλους "Ελληνες, «τά γυναικόπαιδα ώς άνδράποδα διεσκόρπισαν 
καθ’ δλας τάς έπαρχίας τής ευρωπαϊκής Τουρκίας». "Τστερα έπιδόθησαν στή διαρπαγή τής 
κινητής περιουσίας καί στήν πυρπόληση καί άποτέφρωση δλων τών άλλων υπαρχόντων τών κα
τοίκων τής Χερσονήσου. 28 Συγκινητική είναι ή περιγραφή τής καταστροφής τής Κασσαν- 
δρείας : «... Οί δέ διαφυγόντες τόν κίνδυνον (τοΰ θανάτου καί τής αιχμαλωσίας "Ελληνες, 
τρέξαντες δρομαίως είς τήν παραλίαν, είσήλθον είς τά πλοία, τά δέ γυναικόπαιδα, δσα δέν 
προέλαβον νά ε’ισέλθωσιν είς τά πλοία, έγένοντο θύμα τής θηριωδίας τών βαρβάρων ή λεία τοΰ 
έχθροΰ- ή δέ Κασσάνδρεια άπασα κατεστράφη καί ήρημώθη καί έπυρπολήθη» 29

Πολύ παραστατικά βλέπει κανείς τήν άτμόσφαιρα τής άπογνώσεως τών άμάχων Ελλήνων 
σέ έπιστολή τών κατοίκων τής Θήβας πρός τούς 'Τδραίους τόν ’Ιούνιο τοΰ 1821. Οί Θηβαίοι 
μέ δραματικό τρόπο ζητούν τήν βοήθεια τών νησιωτών, γιατί στήν ’Ανατολική Στερεά «οί έν 
Εύβοίφ τύραννοι, ένωθέντες μετά τών Θηβαίων ομογενών των, έξέρχονται ώς λύκοι άνήμεροι 
πρός τά ένθάδε παράλια χωρία καί ,τρέχοντες ώς κύνες λυσσώδεις καί ιοβόλα θηρία, άρπάζουν, 
ξεσχίζουν καί κατακαίουν χωρία τε καί άνθρώπους». 30 Τέλος έφιστοΰν τήν προσοχή τών 'Τ- 
δραίων στή σημασία τής βοήθειας πού ζητούν καί λέγουν τελικά δτι άν δέν τούς σταλή «παίρ- 
νοντες τά όμμάτιά μας θά γένωμεν είς τά δρη θηρίων κατάβρωμα».31

Τό Σεπτέμβριο τοΰ 1821 οί πολεμιστές τοΰ οπλαρχηγού Ν. Κριεζώτη άποτυγχάνουν νά 
άντιμετωπίσουν τούς Τούρκους στην Καρυστία τής Εύβοιας καί άποσύρονται στά Κο,τύλαια δ
ρη. 'Ο Καρύστιος Όμέρβεης «ε’ισέδυσεν είς τήν έπαρχίαν μέχρι Κύμης» καταστρέφοντας τά 
πάντα. Οί άμαχοι πρόφτασαν νά μπούν σέ πλοία, πού τούς μετέφεραν στή γειτονική Σκύ

ρο. 32
Οί ώμότητες τών Τούρκων ύστερα άπό τήν άλωση τής Νάουσας είναι συγκλονιστικές. 

Κατέσφαξαν τις γυναίκες, τά παιδιά, τά νήπια..... «άρπάζοντες αύτά άπό τάς χεϊρας τών μη
τέρων τά έσφαζον έμπροσθεν αύτών ή τά έκρέμων έκ τών τραχήλων τών μητέρων διάφοροι 
παρθένοι έρρίφθησαν μετά τών μητέρων ζώσαι έντός τού Μέλανος ποταμού». 33

Τήν ’Άνοιξη τού 1822 ή Χίος πλήρωσε βαρύ τό φόρο αίματος. Χιλιάδες αίμοβόρων θη
ρίων σκορπίστηκαν στό νησί, έσφαξαν χιλιάδες, αιχμαλώτισαν χιλιάδες, λεηλάτησαν, έρήμωσαν, 
πυρπόλησαν. 34

"Τστερα άπό λίγους μήνες οί Τούρκοι προσπάθησαν νά κάνουν τό ίδιο καί στή Σάμο. 
Άπέτυχαν νά καταλάβουν τό νησί, μά ή έκδίκησή τους έπεσε στούς άθώους χριστιανούς κα
τοίκους τών χωριών άπέναντι άπό τή Σάμο, στά Μικρασιατικά παράλια. Τά χωριά Κουσάν- 
τασι, Δωμάτια. Τσαγγλί, Άνίκιοϊ, Κελεμπέσι καί Γέροντας έρημώθηκαν έντελώς καί δσοι άπό 
τούς κατοίκους των γλύτωσαν τό Τούρκικο μαχαίρι κατέφυγαν στή Σάμο. 35

Τό Μάϊο τοΰ 1823 τό σώμα τοΰ Ν. Κριεζώτη πολιορκοΰσε ,τήν Κάρυστο στήν Εύβοια. 
'Ο Όμέρβεης, άφοΰ ένισχύθηκε μέ 10.000 γενιτσάρους, διεσκόρπισε τούς "Ελληνες καί ύστερα 
κυρίευσε ολόκληρη τήν έπαρχία λεηλατώντας καί καίοντας τά πάντα. 36 Σέ λίγο οί εχθροί 
έγιναν κύριοι καί τής Β. Εύβοιας, τήν οποίαν «λεηλατοΰντες καί πυρπολοΰντες έρήμωσαν». Άπό 
τούς άμαχους άλλοι έσφάγησαν καί άλλοι αίχμαλωτίσθηκαν. "Οσοι μπόρεσαν διέφυγαν στις
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Β. Σποράδες, στά Λιχαδονήσια καί στή Λοκρίδα. ’Αναφέρεται πώς ό Μιαούλης συνέλαβε 
έκεΐ κοντά στά Λιχαδονήσια μιά κορβέττα καί μερικά βρίκια τοΰ Άμπαλαπούτ Πασά τής Θεσ
σαλονίκης γεμάτα άπό γυναικόπαιδα, πού οδηγούνταν στήν αιχμαλωσία. 37

37. "Οπου παραπάνω, σ. 75.
38. "Οπου παραπάνω, σ. 100, δραματική περιγραφή τής αΙχμαλωσίας τών γυναικοπαιδών τής Κάσου.
39. Κ. Δεληγιάννη, τ. Β', σ.σ. 235—236.
40. "Οπου παραπάνω, τ. Γ', σ. 73.
41. "Οπου παραπάνω, τ. Γ', σ. 78.

Πρδλ. καί Γ. θ. Κολοκοτρώνη, σ.σ. 132, 138, 139, 159.
42. "Οπου παραπάνω, τ. Γ', σ.σ. 73—74.
43. "Οπου παραπάνω, τ. Γ', σ. 35.
44. Λ. Κουτσονίκα, σ. 220

45. "Οπου παραπάνω, σ. 195.
46. Ίω. Ίακ. Μάγερ, σ. 218.
47. Κ. Δεληγιάννη, τ. Γ', β. 91.
48. "Οπου παραπάνω, τ. Γ', σ. 106.
49. "Οπου παραπάνω, τ. Γ', σ. 117.
50. "Οπου παραπάνω, τ. Γ', α. 119 καί 122.

Θά ήταν κοινός τόπος ή άναφορά στις σφαγές πού έγιναν στήν Κρήτη τό 1823 — 1824 
καί στις φοβερές καταστροφές τής Κάσου καί τών Ψαρών τό θέρος τοΰ 1824. Θά μποροΰσε 
δμως κανείς νά φαντασθή τόν πόνο καί τά δάκρυα τών κατοίκων τών νησιών αυτών καί νά 
σχηματίση σαφή γνώση τοΰ δρόμου πού πέρασαν οί έλληνες, γιά νά πάρουν τή λευτεριά τους. 38

'Ο Φεβρουάριος τοΰ 1825 σήμανε γιά τούς άμάχους τής Πελοποννήσου τήν έναρξη ένός 
άτέλειωτου μαρτυρίου. 'Ο Ίμπραήμ άποβιβάστηκε σ,τή Μεθώνη. Χωρίς χρονοτριβή κατευ- 
θύνθηκε πρός τό φρούριο τής Κορώνης, γιά νά χτυπήση τούς πολιορκητές του Παναγιώτη 
Γιατράκο καί Άντωνάκη Μαυρομιχάλη. Οί έλληνες διασκορπίστηκαν, γιατί οί εχθροί ήταν 
πολλαπλάσιοι καί ειδοποίησαν άμέσως τούς κατοίκους τής περιοχής νά άσφαλίσουν τις ο’ικο- 
γένειές τους. Οί ’Άραβες έγιναν γρήγορα κύριοι τής περιοχής, λεηλάτησαν, πυρπόλησαν 
δλες τις κωμοπόλεις καί τά χωριά καί αιχμαλώτισαν πάνω άπό 1000 γυναικόπαιδα. Μερικές 
οικογένειες κατάφεραν νά διαφύγουν σ,τό Πεταλίδι, άπ’ δπου μπήκαν σέ ένα σπετσιώτικο πλοίο 
καί σώθηκαν. 39

Περίπου τήν ίδια έποχή οί μαινόμενοι πολεμιστές τοΰ Ίμπραήμ αιχμαλώτισαν 800 άμάχους 
σε σπήλαιο κοντά στό χωριό Κυπαρίσσι Μονεμβασίας. Τούς γέρους καί τά παιδιά τούς έ
σφαξαν, γιατί δέν μπορούσαν νά οδοιπορήσουν, ένώ δλους τούς άλλους τούς έβαλαν σέ πλοίο 
καί ,τούς έστειλαν στήν Αίγυπτο. 40

Τό Νοέμβριο τοΰ 1825 ή στρατιά τοΰ Αιγύπτιου στρατάρχη βρισκόταν στήν περιοχή τής 
λίμνης Άγουλινίτσας. Πάνω στά νησίδιά της είχαν ζητήσει καταφύγιο εκατοντάδες γυναικό
παιδα καί λίγοι οπλισμένοι έλληνες. "Οταν οί ’Άραβες έπετέθηκαν, δημιουργήθηκε σωστή 
τραγωδία. Οί ένοπλοι έλληνες σκοτώθηκαν δλοι, πολλά γυναικόπαιδα πνίγηκαν στή λίμνη 
καθώς προσπαθούσαν νά διαφύγουν καί δσοι έμειναν στά νησίδια σφάχτηκαν μέχρι καί τοΰ 
τελευταίου. 41

Κοντά στό χωριό Βρονταμά τής Μονεμβασίας οί Άραβες έκαψαν τήν ίδια έποχή μέσα σέ 
σπήλαιο 700 άμάχους, επαναλαμβάνοντας αύτό πού οί Τούρκοι είχαν κάμει στό σπήλαιο Μίλατος 
τής Κρήτης δυό χρόνια πρίν. 42

Ένώ ό Ίμπραήμ είναι κύριος τής Πελοποννήσου υστέρα άπό τήν κατάληψη τής Τριπό- 
λεως, οί Τούρκοι εισβάλλουν στή Βοστίτσα καί άρχίξουν ,τίς καταστροφές. Ή έπίθεση ήταν 
απροσδόκητη καί οί κάτοικοι προσπάθησαν νά σωθούν στις γειτονικές ορεινές περιοχές. Ακο
λούθησε άδυσώπητη καταδίωξη άπό τούς Τούρκους καί άλύπητη σφαγή τών πανικοβλημένων 
φυγάδων. "Τστερα οί εχθροί λαφυραγώγησαν τήν έρημη πόλη καί «κα,τεπυρπόλησαν καί τάς 
καλυτέρας οικίας» 43

Τό Μάιο τοΰ 1825 οί οπλαρχηγοί Πανουριάς καί Δυοβουνιώτης ήττήθησαν άπό τούς στρα
τούς τοΰ Κεχαγιάμπεη, τοΰ Άμπάζ Πασά Ντίμπρα καί τοΰ Μουστάμπεη στήν τοποθεσία 
Πέντε ’Όρνια. Τις συνέπειες ύπέστησαν οί άμαχοι τών Σαλώνων καί τοΰ Λιδωρικίου. 44

Το θέρος καί τό φθινόπωρο τοΰ 1825 οί κάτοικοι τής περιοχής Κραβασαρά τής Άκαρνα- 

νιας ύπέστησαν ,τά πάνδεινα άπό 5000 Αλβανούς, που ήσαν στρατοπεδευμενοι εκεί. Οι νυχτε
ρινές καταδρομικές έπιχειρήσεις τους, οί διαρπαγές καί οί σφαγές είχαν κάμει τη ξωη τών 
κατοίκων σωστή κόλαση. 45

Μαρτυρικότερος ήταν δ θάνατος μέ παλούζωμα. Οι Τούρκοι μεταχειρίζονταν το μέσο· για 
νά πτοήσουν ,τούς "Ελληνες, ιδιαίτερα τών περιοχών έκείνων πού είχαν άκμαιότερο τό φρόνημα 
τής άντιστάσεως. Ό Μάγερ άναφέρει πώς στις 8 Δεκεμβρίου 1825 οί πολιορκούμενοι τοΰ 
Μεσολογγίου είδαν μπροστά άπό τά έχθρικά κανονοστάσια σουβλισμένους έναν ιερέα, δυό γυ
ναίκες, μερικούς άνδρες καί άρκετά παιδιά. Καί προσθετει ο Μαγερ: ...«Ο Κιουταχής 
παλουκώνει δσους αιχμαλώτους πιάνει· καί δχι μόνον τούς ικανούς νά φέρωσιν δπλα, άλλά καί 
τούς ιερείς καί τάς γυναίκας αύτάς καί παιδία. Εις μίαν έχθρικήν έπιδρομήν, γενομένην κατ’ 
αύτάς εις τήν έπαρχίαν τοΰ Βενέτικου, έπιασαν οι Τοΰρκοι μερικά γυναικόπαιδα, τα οποία 
φερθέντα εις τό έχθρικόν στρατόπεδον, κατεδικάσθησαν άπό τόν άρχιβάρβαρον ε’ις τοιοΰτον 
βδελυκτόν θάνατον». 46

Σ,τίς άρχές τοΰ 1826 οί άμαχοι τής περιοχής τής Μεσσηνίας καί τών Πατρών κατάντησαν 
νά ζούν διαρκώς στά δρη άπό τις άλλεπάλληλες έπιδρομές τών τουρκικών στρατιωτικών σωμά
των τής περιοχής καί τις φοβερές διαρπαγές και αιχμαλωσίες· που εκαμναν τα αραβικα στρα
τιωτικά τμήμα,τα πού άφισε στά δυό φρούρια ο Ίμπραήμ. Οι επιδρομές είχαν φτάσει 2 3 
φορές ώς τά μέρη τής Καρύταινας καί είχαν σκορπίσει τήν άπόγνωση μεταξύ τών άμάχων. 47

Στις 2 Μαρτίου 1826 τά γυναικόπαιδα τού Αίτωλικοΰ έπεσαν στά χέρια ,τοΰ Ίμπραήμ. 
Μερικοί άμαχοι κατόρθωσαν νά περάσουν μέσα άπό τή λιμνοθάλασσα καί νά σωθούν στό 
Μεσολόγγι. 48

’Αμέσως ύστερα άπό τήν πτώση τού Μεσολογγίου τον ’Απρίλιο τού 1826 ο Ιμπραήμ πε- 
ρασε στις Πάτρες. Τά γυναικόπαιδα τής περιοχής πανικόβλητα σκαρφάλωσαν στις πλαγιές 
τοΰ Χελμοΰ. Τρεις χιλιάδες ψυχές ζήτησαν καταφύγιο στά άπόκρημνα έκεΐνα μέρη. Μαζί 
τους ήσαν 300 μαχητές μέ οπλαρχηγούς τόν Πετιμεζά καί το Σολιωτη. Στις αρχές Μαιου 
δ Ίμπραήμ άρχισε άμείλικτη καταδίωξη. Οί άμαχοι μέ τήν κάλυψη ,τών οπλαρχηγών καί τών 
στρατιωτών τους υποχωρούσαν συνεχώς άνεβαίνοντας δλοένα καί σέ πιό ψηλές κορφές τού 
ορούς. Κι δσο άνέβαιναν είχαν νά άντιμετωπίσουν καί τά στοιχεία τής φύσεως. Οί ψηλότε
ρες κορφές τοΰ Χελμοΰ ήσαν χιονσκέπαστες και οι χαράδρες εξαιρετικά απόκρημνες. Τα γυ
ναικόπαιδα έζησαν έφιαλτικές στιγμές. Μερικοί αύτοκτόνησαν άπό τήν άπόγνωση, άλλοι φο
νεύτηκαν άπό ,τούς διώκτες τους, πολλοί επεσαν και τσακίστηκαν στις χαράδρες, μερικοί αιχμα- 
λωτίσθηκαν. 49

Τό θέρος τοΰ 1826 ή περιοχή τής Καρύταινας γνώρισε άκόμα μιά φορά τή σκληρότητα τών 
ορδών τού Ίμπραήμ. Μέ κέντρο τήν Τριπολιτσά έξαρμοΰσαν άκατάπαυσ,τα καί έρήμωναν τά 
πάντα. Ιδιαίτερα πλήγηκαν τά χωριά Χρυσοβίτσι, Άρκουδάρευμα καί Γαρζενίκου, δπου ό 
Ίμπραήμ «έσύναξε καρπούς, πρόβατα, αίγίδια, γελάδια, συνέλαβε δέ καί 12 γυναίκας καί 24 
παιδιά». 50

ΘΤΜΑΤΑ TOT ΠΟΛΕΜΟΤ:
Σ τό κεφάλαιο αύτό θά γίνη άναφορά στά θύματα που σημειώνονταν μεταξύ τού αμαχου 

πληθυσμού άπό τις συγκρούσεις τών Ελληνικών και τών Τουρκικών στρατιωτικών σωμάτων· 
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στήν πείνα καί στή δυστυχία πού μάστιζε τά γυναικόπαιδα κατά τίς πολιορκίες στή μαρτυρική 
θέση τών όμηρων τών Τούρκων καί γενικά στις δοκιμασίες, πού προέρχονταν άπό τόν πόλεμο, 
δ όποιος γινόταν ολοένα πιό άγριος καί πιό καταστρεπτικός.

Μέσα στήν πολιορκημένη άπό τόν Κολοκοτρώνη Τριπολιτσά βρίσκονταν όχι μόνο Τούρκοι, 
άλλά καί πάρα πολλές έλληνικές οικογένειες. Ο'ι Τούρκοι έδιωξαν τούς 'Έλληνες άπό τά 
σπίτια τους καί έγκατέστησαν σ’ αυτά Τούρκους πρόσφυγες, πού είχαν έλθει στήν πόλη άμέσως 
μετά τήν κήρυξη τής Έπαναστάσεως. Τά σκεύη, τά έπιπλα καί τά τρόφιμα τών έλληνικών 
οικογενειών χρησιμοποιήθηκαν άπό τούς Τούρκους αυτούς πρόσφυγες, ενώ ο'ι δυστυχισμένοι 
χριστιανοί ύποχρεοοθηκαν νά «έργάζωνται πάντες εις τήν επισκευήν τοΰ φρουρίου». 51 Οί 
προύχοντες καί ο'ι άρχιερεϊς ,τής πόλεως φυλακίστηκαν σέ άνήλιαγα κελιά καί ύπέστησαν τρο
μερά σωματικά καί ψυχικά μαρτύρια άπό τούς Τούρκους. Πολλοί άπό τούς φυλακισμένους δέν 
άντεξαν καί πέθαναν. ενώ ο'ι υπόλοιποι κατάντησαν άνθρώπινοι «σκελετοί». 52

51. Δ. Α’ινιάνος, σ.σ. 171—172.
52. ΟΙκονόμου, τ. Α', σ.σ. 154—162, δπου λεπτομερής περιγραφή τών δεινών τών όμηρων 

προυχόντων καί Ιερωμένων. Πρβλ. καί Α. ΑΙνιάνος, σ.σ. 174—175.
53. Δ. Α’ινιάνος, σ.σ. 176—177.
54. Σπυρομίλιου, σ. 128 καί ’Αθηναίων ’Αγωνιστών, σ.σ. 131—132.
55. Σπυρομίλιου, σ. 129.
56. "Οπου παραπάνω, σ. 169.
57. Ίω. Ίακ. Μάγερ, σ. 184.

58. Βλ. "Οπου παραπάνω, σ.σ. 184, 106, 107, 118, 139, 169, 197, 202, 216, 219.
59. Ίω. Ίακ. Μάγερ, σ.σ. 106—107. Πρβλ. καί σ. 126.
60. Λ. Κουτσονίκα, σ. 227.
61. ’Αρτ. Μίχου, σ.σ. 11—12.
62. ’Αθηναίων ’Αγωνιστών, σ. 106.
63. "Οπου παραπάνω, σ.σ. 107—108.

Κατά τήν κατάληψη τής Τριπόλεως άπό τούς 'Έλληνες, οί Τούρκοι άν,τιστάθηκαν άπε- 
γνωσμένα καί παράσυραν μαζί τους στήν καταστροφή καί στό θάνατο πολλούς άπό τούς έλλη- 
νες κατοίκους τής πόλεως. Συνέβη επίσης οί έλληνες μαχητές, μέσα στή γενική σύγχυση πού 
έπικράτησε, νά φονεύσουν καί πολλούς χριστιανούς μέσα στούς ματωμένους δρόμους τής Τρι- 
πολιτσάς. 53

Φαίνεται πώς οί Τούρκοι χρησιμοποιούσαν συστηματικά αιχμάλωτους χωρικούς στά οχυ
ρωματικά τους έργα. ’Ιδιαίτερα χρησιμοποιήθηκαν στή Β ' πολιορκία τού Μεσολογγίου καί 
στήν πολιορκία τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών. 54 Στό Μεσολόγγι οί αιχμάλωτοι κυλούσαν 
καθημερινά όγκους άπό χώμα γιά τήν καλύτερη οχύρωση τών στρατευμάτων τοΰ Κιουταχή. 
Άναφέρεται πώς ,τόσο μεγάλη ήταν ή άπελπισία τους, ά>στε πολλές φορές άνέβαιναν στό σωρό 
τού χιόματος πού μετακινούσαν, έκαμναν τό σημείο τού σταυρού καί καλοΰσαν τούς Μεσολογ- 
γίτες νά τούς φονεύσουν. γιά νά γλυτώσουν άπό τό σωματικό καί ψυχικό τους μαρτύριο. 55

Μέσα «τό πολιορκημένο Μεσολόγγι ή πείνα ήταν δ πιό φοβερός έχθρός. ’Ακόμα καί τόν 
Αύγουστο τοΰ 1825, δπότε υπήρχαν καί έρχονταν άρκετές προμήθειες μέσα στήν πολιορκημένη 
πόλη, κάθε οικογένεια έπρεπε νά τραφή μέ «μιά μερίδα άρτου έκ 200 δραμίων άλεύρου». Φυσι
κά ούτε λόγος γιά άλλο προσφάγι. 56

Άπό τήν 'Ιστορία γνωρίζομε συνήθως μερικά ονόματα, πού άναφέρονται μέ τιμητική διά
κριση άνάμεσα στή «λιτανεία τών ήρώων» τού Μεσολογγίου. 'Ωστόσο μέσα στήν άποκλεισμένη 
πόλη βρέθηκαν πολλές μεγαλοδύναμες ψυχές. Οί γενναίοι μαχητές άπό τή μιά καί οί. καρτε
ρικοί άμαχοι άπό τήν άλλη. "Ολοι γίνηκαν οί πρωταγωνιστές ενός μεγάλου δράματος καί 
μιας επικής άντίστασης.

Τά «Χρονικά» τοΰ Ίω. Μάγερ είναι άπό τίς σύγχρονες μαρτυρίες γιά τά θύματα μεταξύ 
τοΰ άμάχου πληθυσμού. «Αί μέν σφαΐραι τών κανονιών καί αί γρανάται διευθύνοντο πρός τούς 
προμαχώνας μας· αί δέ βόμβαι ,των έπιπτον όλαι ε’ις τήν πόλιν» 57 Καταλαβαίνει κανείς πώς 
οί νεκροί μεταξύ τών γυναικοπαιδών καί γενικά τών άμάχων ήταν καθημερινό φαινόμενο. Τά 
χρονικά τοΰ Μάγερ είναι γεμάτα άπό φράσεις δπως, «έφονεύθησαν δύο γέροντες καί έν επταε
τές κοράσιον», «έφονεύθησαν τέσσαρες γυναίκες άπό μίαν σφαίραν τών 60 λιτρών», «έκρηξις 

βόμβας άπεκοίμισεν έν ,τφ μέσφ τής άγοράς κοράσιον». «μία γυνή έξεμελίσθη άπό μίαν σφαί
ραν, δμοίως καί ένας όγδοηκοντούτης γέρων», «έφονεύθη μία παρθένος χωρική 12 έτών», 
«έξεμελίσθη εις νέος» κ.λ.π. 58

Οί Τοΰρκοι χρησιμοποιούσαν πολλές φορές αιχμάλωτους έλληνες, γιά νά στείλουν κάποιο 
μήνυμα στούς άντιπάλους ,των. Τέτοια περίπτωση είναι καί αυτή πού άναφέρει δ Μάγερ στά 
«Χρονικά» του.59 Μιά γριά, αιχμάλωτη τών Τορύκων μαζί μέ τή νύφη της στό έχθρικό 
στρατόπεδο, έφτασε στις 7 Μαίου 1825 στό Μεσολόγγι, φέρνοντας μήνυμα ,τών Τούρκων.

Άνάγλυφη τήν τραγωδία τών κατοίκων τοΰ Μεσολογγίου σχηματίζομε, όταν μελετήσωμε 
τά ιστορικά κείμενα πού άναφέρονται στούς τελευταίους μήνες τής μεγάλης πολιορκίας. Φυσι
κά ύπέφεραν πολύ καί οί πολεμιστές, άλλά πιό πολύ άκόμα οί άμαχοι, γιατί είναι γνωστό πώς 
σέ στιγμές δυστυχίας οί άδύνατοι υποφέρουν περισσότερο άπό τούς δυνατούς. Παρα τις προ- 
σπάθειές του δ Μιαούλης δέν κατόρθωσε νά άνεφοδιάση τό Μεσολόγγι καί έτσι «έπήλθεν έντε- 
λής στέρησις παντός είδους τροφών, άφού έφαγαν όλα τά άκάθαρτα ζώα καί τά τής παραλίας 
αλμυρά χόρτα, τά όποια καί ταΰτα μέ τόν μεγαλύτερον κίνδυνον τά έσύναζαν». 60

Τήν τραγική κατάσταση στό πολιορκημένο Μεσολόγγι καί τίς πρωτοφανείς δοκιμασίες 
τών κατοίκων του δίνει έπιστολή τών πρωταγωνιστών τής Εξόδου, μέ ημερομηνία 12 Απριλίου 
1825 : ... «Μέ τήν έλπίδα νά μάς καταφθάσουν τά καράβια καί νά μάς μπάσουν ζαηρέν, έφθά- 
σαμεν ε’ις άθλιωτάτην κατάστασιν έφάγαμεν δλα τά άλογα, μουλάρια, γομάρια, σκύλους καί 
γάταις, .... θαλάσσια χόρ,τα ... ’Έφθασεν νά πεθαίνουν καί άπό 100 καί 150 τήν ήμέραν, ώστε 
οπού έμεναν καί άνάθαφτοι, διότι οί άλλοι δέν είχον δύναμιν νά τούς θάφτουν».61 62

Δύσκολες ώρες πέρασαν καί οί άμαχοι τών ’Αθηνών κατά τή διάρκεια τής πολιορκίας της 
Άκροπόλεως άπό τά στρατεύματα τοΰ Κιουταχή. ’Ήδη άπό τίς άρχές Αύγούστου τοΰ 1826, 
δπότε τά τουρκικά στρατεύματα κύκλωσαν τήν Αθήνα, ή κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Τή 
νύχτα τής 9ης Αύγούστου έγινε μεγάλη συγκέντρωση τών Αθηναίων, γιά νά ληφθή άπόφαση 
γιά τή διασφάλιση τών άμάχων καί τήν καλύτερη οργάνωση τής άμυνας τής πόλεως. Στή 
συγκέντρωση έγινε δεχτή πρόταση γιά άναχώρηση τών γερόντων καί τών γυναικοπαιδών και 
γιά παραμονή 450 μόνο ένοπλων. ’Έτσι θά εξοικονομούνταν τροφές καί νερό καί ή άμυνα θά 
διαρκούσε πιό πολύ. 'Ο Κιουταχής όμως είχεν ήδη σχηματίσει τόν κλοιό γύρω άπό τήν Αθήνα 
καί ή άναχώρηση τών άμάχων έπρεπε νά γίνη προσεχτικά καί μέ τάξη. 'Ωστόσο κάτι τέτοιο 
δέν έγινε κατορθωτό, γιατί δλοι οί άμαχοι είχαν πανικοβληθή. 'Τπάρχει μάλιστα μαρτυρία 
πώς μερικοί δοκίμασαν νά φύγουν χωρίς τάξη καί πρόγραμμα καί οί στρατιωτικές αρχές αναγ
κάστηκαν νά φυλακίσουν καί νά τουφεκίσουν άκόμα μερικούς άπό αυτούς, γιά να προληφθή 
χειρότερη κατάσταση. Άναφέρεται έπίσης πώς οί στρατιωτικές άρχές ειδοποίησαν τους Τούρ
κους δτι οί Αθηναίοι ήσαν έτοιμοι νά διαφύγουν καί έτσι εμποδίστηκε μιά άτακτη έξοδος, πού 
θά καταντούσε πανωλεθρία. Μολαταύτα στις μέρες πού άκολούθησαν διέφυγαν άρκετά γυναι
κόπαιδα καί οί φρουρές έκαναν πώς δέν έβλεπαν. Οί οπλαρχηγοί είχαν καταλάβει πως οι 
άμαχοι κινδύνευαν καί άν έφευγαν καί άν έμεναν. Μέσα στήν πολιορκημένη Ακρόπολη θά 
καταντούσαν σέ «άκρα κακοπάθεια», άνθρωποι χωρίς στέγη, ψωμί. νερό... Ή άπόπειρα διαφυ
γής μπορούσε νά δδηγήση στό θάνατο ή τό λιγότερο στήν αιχμαλωσία. ’Έτσι άφιναν ελεύθε
ρους τούς άμάχους νά κάμουν δ,τι νόμιζαν οί ίδιοι καλύτερο. 63 Έξ άλλου στις μακρόχρονες 
πολιορκίες οί άμαχοι γίνονταν βάρος καί άπό άλλη άποψη. Οί κανονιοβολισμοί τοΰ έχθροΰ 
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πλήγωναν πολλούς αμάχους καί γιά τήν περιποίησή τους χρειάζονταν πολλά χέρια. ’Έτσι πολ
λές φορές μερικοί πολεμιστές αναγκάζονταν νά άφίνουν τήν πολεμίστρα τους γιά νά περιθάλ- 
ψουν κάποιο πληγωμένο. Τό ίδιο συνέβαινε φυσικά καί στήν περίπτωση πού οί άμαχοι δέν 
ήσαν σέ θέση νά περιθάλψουν τούς πληγωμένους πολεμιστές. Κάτω άπό τέτοιες συνθήκες 
«αντί τοΰ νά μάς λείψουν δύο βραχίονες μάς έλειπον τέσσαρες», λέγει ό Σπυρομίλιος γιά τήν 
πολιορκία τοΰ Μεσολογγίου. 64

64. Σπυροποΰλου, σ. 147.
65. ’Αθηναίων ’Αγωνιστών σ.σ. 211—212.
66. "Οπου παραπάνω, σ. 217.

67. Λ. Κουτσονίκα. σ. 91.
68. "Οπου παραπάνω ο. 91.
69. Μ. Οικονόμου, τ. Α', σ. 170.
70. ’Αθηναίων ’Αγωνιστών, σ. 169.
71. Λ. Κουτσονίκα, σ. 98.
72. Ίω. Ίακ. Μάγερ, σ. 175.
73. Σπυρομίλιου, σ. 167.
74. Ίω. Ίακ. Μάγερ, σ. 182.

Στις 11 Ίανουαρίου 1827 συνέβη κάτι τό τραγικό γιά τούς πολιορκημένους στήν ’Ακρό
πολη τών ’Αθηνών. Τό Έρέχθειο χτυπήθηκε άπό βόμβα τοΰ έχθροΰ καί κατέρρευσε. θάβοντας 
κάτω άπό τά έρείπια πολλά γυναικόπαιδα. Στό άνω μέρος τοΰ ναού αύτοΰ κατοικοΰσε ή οικο
γένεια τοΰ Γκούρα, ένώ τό δεύτερο καί χαμηλότερο μέρος του έχρησιμοποιείτο σάν πυριτιδα
ποθήκη. Πάντοτε έθεωρείτο σάν τόπος σχεδόν «άτρωτος» άπό τούς καθημερινούς κανονιοβο
λισμούς τών Τούρκων, γι’ αυτό καί ό Γκούρας είχεν έγκαταστήσει εκεί τήν ο’ικογένειά του καί 
συγχρόνως τήν άποθήκη τών πολεμεφοδίοιν. Γιά περισσότερη άσφάλεια ή οροφή τοΰ ναού 
καλύφθηκε μέ παχύ στρώμα άπό χώμα, μέ διαταγή τοΰ Γκούρα. Τή χειμωνιάτικη αυτή νύχτα 
τοΰ Ίανουαρίου τοΰ 1827 μιά κανονιά τών Τούρκων συνέτριψε μέρος άπό τό Δυτικό επιστύλιο 
τοΰ ναοΰ. Ή οροφή, βαριά άπό τό προστατευτικό χώμα, έπεσε καί έθαψε μέ τό χώμα καί 
τά μάρμαρά της ένδεκα γυναικόπαιδα: «Τήν Γκούραιναν, άδελφήν της μέ 4 κόρες της, τόν 
ψυχογιόν τοΰ Γκούρα Λεονάρδον, τήν άνεψιάν του ’Αντωνέλλαν καί δύο άλλα άνέψια του άρ- 
σενικά καί μίαν τούρκαν δουλεύτραν». 65 66 Δυό γυναίκες μόνο διασώθηκαν άπό όσους κοιμόν
τουσαν τήν ώρα έκείνη μέσα στόν άρχαΐο ναό.

«ΤΟΤΡΚΟΛΑΤΡΕΙΑ»

Δέ θά εξετάσουμε έδώ τό τουρκοπροσκύνημα στό σύνολό του. Θά δούμε μόνο μερικές 
περιπτώσεις «προσκυνήματος» πού έγιναν κάτω άπό τή φωτιά καί πό σίδερο τοΰ Τούρκου. 
Φυσικά αυτή ή «έξ άνάγκης» προσχώρηση στόν εχθρό δέ δικαιώνεται άπό ήθική άποτμη, άλλά 
μπορεί νά δείξη άκόμα μιά φορά τήν κόλαση, μέσα άπό τήν όποια πέρασε ό άμαχος πληθυ
σμός καί γενικά ό έλληνικός λαός στή διεκδίκηση τής έθνικής του λευτεριάς.

01 'Έλληνες διατηρούσαν τήν ελπίδα — σ’ αυτό συνέτειναν πολύ τά αισιόδοξα κηρύγματα 
τής Φιλικής — πώς άμέσως ύστερα άπό τήν κήρυξη τής Έπαναστάσεως ο'ι Τούρκοι θά εξαφα
νίζονταν άπό προσώπου τής ελληνικής γής. 'Ωστόσο, όπως έδειξαν άργότερα τά πράγματα, ή 
άποψη αυτή άνταποκρινόταν μόνο στό μεγάλο πόθο τού έλληνικοΰ λαού. Καθώς οί τουρκι
κές στρατιές αλώνιζαν άλλεπάλληλα τήν Ελλάδα, οί Οπλαρχηγοί έπρεπε νά άντιμετωπίσουν 
έξ ϊσουν μέ έπιτυχία τόσο τή δύναμη τών τούρκικων όπλων όσο καί τις μεμψιμοιρίες τών άμά- 
χων. πού ύπέφεραν τά πάνδεινα άπό τόν έχθρό. ’Ιδιαίτερα έπρεπε νά ένισχυθή τό ήθικό τών 
άμάχων, γιατί είχε παρουσιάσει σημεία κάμψεως ύστερα άπό τήν άποτυχία τής Έπαναστά
σεως στή Μολδοβλαχία, Μακεδονία, Θεσσαλία καί ’Ήπειρο. Φυσικά δέν άργησαν οί 'Έλληνες 
νά άντιληφθοΰν ότι οί Τούρκοι δέν ήσαν άήττητοι καί ότι μπορούσαν νά τούς άντιμετωπίσουν 
νικηφόρα. 'Όμως όλες οί άνθρώπινες ψυχές δέ διαθέτουν τά ίδια άποθέματα δυναμισμού. 
Κάτω άπό τή φωτιά τών Τούρκων κάμφθηκαν άρκετοί, ιδιαίτερα άμαχοι, καί προσκύνησαν, 
γιά νά σώσουν τή ζωή τους.

Μετά τήν άλωση καί τήν καταστροφή τής Νάουσας, οί γυναίκες τών καπεταναίων Ζαφει- 
ράκη, Καρατάσου καί Γάτσου όδηγήθηκαν μπροστά στόν τρομερό Άμπαλαμπούτ Πασά. Τούς 

ζήτησε νά άλλαξοπιστήσουν. Τού Ζαφειράκη καί Καρατάσου πέθαναν άπό τά φοβερά βασα
νιστήρια, πού Γάτσου «δειλιάσασα μετέβαλε θρήσκευμα». 67

Τήν ίδια έποχή προσκύνησαν καί οί κάτοικοι τών πόλεων Σιάτιστα, Μπλάτζα καί Κλει
σούρα άπό τό φόβο τού Χουρσίτ Πασά. Οί ίδιοι οί πρόκριτοι τών πόλεων βγήκαν, γιά νά 
προϋπαντήσουν τόν άπεσταλμένο τοΰ Πασά Βαζοήτ ’Αγά, τόν έβεβαίωσαν γιά τή νομιμοφρο
σύνη τους καί τοΰ έδωσαν μάλιστα καί χρήματα γιά άπόδειξη τής άξιοπιστίας τους. 68

Στήν περιοχή τής Λειβαδειάς καί τών Θηβών ό άμαχος πληθυσμός δήλωσε υποταγή καί 
προσκύνημα ύστερα άπό τή μάχη στό Χάνι τής Γραβιάς, γιατί τά έλληνικά στρατεύματα δέν 
ήταν σέ θέση νά τούς προστατεύσουν καί βρίσκονταν στό έλεος τής στρατιάς τοΰ Όμέρ Βρυοό- 
νη καί Κιοσέ Μεχμέτ. 69

Γίνεται έπίσης λόγος γιά προσκυνημένους χωρικούς τής ’Αττικής τόν ’Ιούνιο τοΰ 1821, 
άπό τούς όποιους τά τουρκικά στρατετιματα μάθαιναν τις κινήσεις τών έλληνικών δυνάμεων, 
πού πολιορκούσαν τότε τήν ’Ακρόπολη τών ’Αθηνών. 70 'Τπάρχει έπίσης μαρτυρία πώς οί πρό
κριτοι τής Χίου λύγισαν άπό τις φοβερές σφαγές τήν ’Άνοιξη τοΰ 1822 καί προσκύνησαν. Ό 
Καπετάν Πασάς δμως «έστόλισε τά πλοία του μέ άπαγχονισμένους προκρίτους προσκυνή- 
σαντας».71

Ό ίδιος δ Καραϊσκάκης δμιλεϊ γιά τουρκολατρεία σέ έπιστολή του μέ ήμερομηνία 29 Αύ- 
γούστου 1825. Ή έπιστολή υπογράφεται καί άπό άλλους οπλαρχηγούς καί άπευθύνεται «πρός 
τήν διευθύνουσαν τά τής Δ. Ελλάδος ’Επιτροπήν καί πρός τούς οπλαρχηγούς τής έν Μεσολογ
γίου φρουράς». Στήν άρχή άναφέρεται σέ κατορθώματα τών Ελλήνων στήν περιοχή τής 
’Ακαρνανίας καί στήν έπιτυχημένη παρενόχληση τών Τούρκων πού πολιορκούσαν τό Μεσολόγγι 
καί προσθέτει πώς «όλοι οί έν ’Ακαρνανία έμψυχώθησαν καί τουρκολατρείας ίχνος πουθενά δέν 
έμεινεν. Οί Βαλτινοί όλοι ένώθησαν μέ ήμάς». 72

Τόν Αύγουστο τοΰ 1825 ένοπλοι έλληνες τών σωμάτων τών οπλαρχηγών Τζόγκα καί Ράγ- 
κου, πού παρενοχλοΰσαν τά στρατεύματα τοΰ Κιουταχή στήν πολιορκία τοΰ Μεσολογγίου, συνέ
λαβαν ζωντανούς δεκαπέντε «τουρκολάτρες» έλληνες. «’παδούς» τοΰ Γ. Βαρνακιώτη. 73 Δέν 
έξετάζουμε φυσικά έδώ αν ό Βαρνακιώτης προσκύνησε ή όχι, μά ένδιαφέρει ή πληροφορία τού 
Σπυρομίλιου, γιατί δείχνει πώς τήν έποχή έκείνη είχε διαδοθή τό μίασμα τοΰ προσκυνήματος.

Ρητή μαρτυρία γιά τουρκοπροσκυνημένους στή Δ. Ελλάδα υπάρχει σέ διακήρυξη τής προ
σωρινής έπιτροπής τής περιοχής αύτής (Ίω. Παπαδιαμαντόπουλος, Δ. Θέμελης, Φ. Πλυτάς), 
μέ ήμερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 1825, πρός «απαντας τούς κατοίκους τής Δ. Ελλάδος». Στή 
διακήρυξη περιέχονται παραινετικοί λόγοι γιά ομόνοια, άγάπη καί συσπείρωση γύρω άπό τόν 
Καραϊσκάκη γιά μεγαλύτερη παρενόχληση τού πολιορκητή Κιουταχή. Ή ’Επιτροπή άπευθύ 
νεται ιδιαίτερα στούς κατοίκους τής περιοχής «οπλοφόρους καί μή» πού έμειναν άδιάφοροι 
έναντι τής έπαναστάσεως καί τούς καλεΐ νά πολεμήσουν μέ τόν Καραϊσκάκη γιά τή σωτηρία 
τής πατρίδας. Τέλος προσθέτει : «Καί σείς, όσοι έξ άνάγκης ή άπό άλλα αίτια, διά τήν έφε- 
τεινήν έχθρικήν ορμήν έκλίνατε πρός τό μέρος τών άπιστων...». Είναι φανερό πώς τό μίασμα 
τού προσκυνήματος είχε πιάσει γιά καλά στήν περιοχή τής Δ. Ελλάδος. 74

Στις 22 Μαΐου 1826 δ Ίμπραήμ έφτασε στις Πάτρες μέ πλήθος αιχμαλώτων άπό τά 
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«αρβανιτοχώρια» τής έπαρχίας. 'Ο οπλαρχηγός Δημ. Νενέκος προσκύνησε στόν Ίμπραήμ καί 
προσπάθησε νά διαδώση τό μίασμα στήν περιοχή καθώς καί σ’ ολόκληρο τό Μόριά. Τουρκο- 
προσκυνημένοι σκορπίστηκαν σ’ δλες τις περιοχές, κουβαλοόντας τά «προσκυνοχάρπια», ενώ δ 
ίδιος δ Νενέκος συνεξεστράτευσε μέ τόν Ίμπραήμ καί δοκίμασε νά διαδώση τό προσκύνημα 
στίς έπαρχίες Γαστούνης, Πύργου, Καλαβρύτων. Βοστίτσας, Κορίνθου καί Καρήταινας. Πολλοί 
άμαχοι προσκύνησαν περισσότερο άπ’ τό φόβο τοΰ Ίμπραήμ καί λιγότερο άπ’ τις υποσχέσεις 
τοΰ Νενέκου. 75

75. Κ. Δεληγιάννη, τ. Γ', σ.σ. 141—142.
76. ’Αθηναίων ’Αγωνιστών, σ.σ. 174—175.—Πρ6λ. καί σ. 183.
77. "Οπου παραπάνω, σ. 216.
78. Γ. θ. Κολοκοτρώνη, σ. 195, όπου λέγεται δτι «τό πλήθος τόν έφτυσαν δλοι ώς προδότη».
7 9. Κ. Δεληγιάννη, τ. Γ', σ. 149.
80. Πρδλ. Κ. Μεταξά, σ. 147, Γ. θ. Κολοκτρώνη σ.σ. 182, 192, 193, 194, Εύμορφοπούλου, σ. 24.

81. Μ. Οικονόμου, τ. Α', σ. 99.
82. "Οπου παραπάνω, σ.σ. 99—100.
83. Κ. Δεληγιάννη, τ. Β', σ. 95.
84. Σπυρομίλιου, σ. 195.
85. Ίω. Ίακ. Μάγερ. σ. 169.
86. "Οπου παραπάνω, σ. 188.
87. X. Βυζαντίου, σ. 207.
87. Πρ6λ. τΙς άναφορές τοΰ Άρτ. Μίχου στίς ανατινάξεις τών κανονοστασίων τοΰ Μεσολογγίου 

«Μάρκο Βότσαρης» καί «άνεμόμυλος», σ. 61 κ.έ.
88. Ίω. Ίακ. Μάγερ, σ. 110.
89. Ζ. Μανξάρ, ’Αναμνήσεις άπό τό Μόριά, σ. 38.

Άλλά καί άπό άλλες πηγές έχομε μαρτυρίες γιά τουρκοπροσκυνημένους. ΟΙ «’Αθηναίοι 
’Αγωνιστές» άναφέρουν δτι υπήρχαν έλληνες «είς τήν δούλευσιν τοΰ Κιουταχή». "Ενας τέτοιος 
έλληνας, πού λεγόταν Τάσσος καί καταγόταν άπό τό ’Αργυρόκαστρο, αύτομόλησε άπό τό στρα
τόπεδο τοΰ Κιουταχή στίς 29 Νοεμβρίου 1826, μπήκε στήν πολιορκημένη ’Ακρόπολη καί έφερε 
τήν είδηση τής καταστροφής τών Τούρκοιν στήν Άράχωβα. Οί στρατηγοί τής Άκροπόλεως, 
«εύγνωμονοΰντες», έκαναν έρανο καί τοΰ άγόρασαν δυό χρυσωμένες πιστόλες ! 76 Ιδιαίτερα 
κατηγοροΰνται οί Μενιδιάτες σάν «οί πλέον πιστοί ε’ις τούς Τούρκους». 77

Τό δτι υπήρξε τό μίασμα ,τοΰ προσκυνήματος μαρτυρείται καί άπό τις πληροφορίες γιά τά 
μέτρα τής άντιδράσεως πού πήρε δ Θ. Κολοκοτρώνης. Κατά διαταγήν του δ Κολιόπουλος 
έκαυσε τά χωριά τοΰ Νενέκου, ένώ δ γιός τοΰ γέρου τοΰ Μόριά Γενναίος έφτασε στήν περιοχή 
τοΰ Πύργου μέ άπόφασή νά «παιδεύση» τούς προσκυνημένους χωρικούς. Πολύ χαρακτηριστι
κή είναι καταδίωξη καί σύλληψη τοΰ προεστού Κρεστενίτη. ένός άπό τούς πρωταιτίους τοΰ 
προσκυνήματος, καί ή δημόσια ταπείνωσή του. 78

Μαρτυρία γιά τό τουρκοπροσκύνημα είναι καί ή υπερήφανη άπάντηση τών κατοίκων τής 
Μεσσηνίας τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1827 στίς προτάσεις καί στίς άπειλές τοΰ Αιγύπτιου στρα
τάρχη : «.Ημείς δταν άπεφασίσαμεν καί έπήραμεν ,τά δπλα είς τάς χεΐρας, διά νά τινάξωμεν 
άπό τόν λαιμόν μας τόν προαιώνιον ζυγόν τής τουρκικής τυραννίας, τά έσυλλογισθήκαμεν δλα 
αυτά καί τόν θάνατον καί τήν αιχμαλωσίαν καί τήν πυρπόλησιν τών οικιών μας καί <τήν κατα
στροφήν τών Ιδιοκτησιών μας καί ώρκίσθημεν ή νά ξήσωμεν έλεύθεροι έλληνες ή νά άποθά- 
νωμεν δλοι είς τόν πόλεμον». 79 Δέν προσκύνησαν λοιπόν οί Μεσσήνιοι καί συμπύκνωσαν στήν 
άπάντησή τους δλο τό νόημα τής ιστορικής πορείας τών έλλήνων μέσα στούς αιώνες.

Τήν υπραξη τοΰ προσκυνήματος μαρτυρεί έμμεσα καί ή δημοτική ποίηση:
«'Όσω ν’ δ Λιάκος ζωντανός Πασά δέν προσκυνάει,
Πασά του έχει τό σπαθί, Βεζύρη τό ντουφέκι»

Είναι φανερό πώς δίπλα στούς λίγους προσκυνημένους ήσαν οί χιλιάδες .τών άδούλωτων 
είτε πολεμιστών είτε άμάχων, πού μέ τό αίμα τους ζύμωσαν τό φύραμα τοΰ Νέου Ελλη
νισμού. 80

«ΤΟ ΚΑΤΑ ΔΤΝΑΜΙΝ» ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Ή συμβολή τών άμάχων στήν ’Επανάσταση δέν έγκειται μόνο στήν καρτερία, στό φρόνη
μα καί στίς δοκιμασίες πού ύπέστησαν. Οί άπομνημονευματογράφοι τού 1821 μάς πληροφο
ρούν πώς δλόκληρος δ ελληνικός πληθυσμός βοηθούσε μέ πολλούς τρόπους καί κάθε μέσο τή 

μεγάλη προσπάθεια τού ’Έθνους. Ό κάθε "Ελληνας πρόσφερε «τό κατά δύναμιν» καί δσο έπέ- 
τρεπαν οί περιστάσεις. Χαρακτηριστικές είναι οί άκόλουθες πληροφορίες.

Στούς ύδροπυριτιδομύλους τής Δημητσάνας γέροντες καί παιδιά έργάζονται εθελοντικά 
καί έτοίμαζαν φορτία δλόκληρα άπό πολεμοφόδια.81 Στά άρτοποιεΐα τής ίδιας πόλεως εργά
ζονταν χωρίς άμοιβή πολλές γυναίκες καί στά βυρσοδεψεία της δεκάδες έθελοντές τεχνίτες 
έτοίμαζαν τά τσαρούχια, τά σελάχια καί τις παλάσκες τών έλλήνων πολεμιστών. 82

Κατά τήν Α' πολιορκία τού Μεσολογγίου ανδρες, γυναίκες καί παιδιά κατόρθωσαν μέσα 
σέ 24 ώρες νά μετατρέψουν σέ φυσέκια 10.000 οκάδες μπαρούτι, 20.000 οκάδες μολύβι, άρκετό 
χαρτί καί 30.000 τουφεκόπετρες. Τά πολεμοφόδια είχε μεταφέρει μέ πλοίο άπό τή «φιλάν
θρωπο» Γαλλία δ Ζακυνθηνός Βιτάλης. 83

Κατά τή Β ' πολιορκία τοΰ Μεσολογγίου πολλές οικογένειες γκρέμισαν τά σπίτια τους 
καί έδωσαν τά ύλικά γιά .τήν έπισκευή τοΰ «φρουρίου». 84 'Ο Μάγερ άναφέρει επανειλημμένα 
τόν πετροπόλεμο τών παιδιών τοΰ Μεσολογγίου κατά τών Τούρκων. Τόν Αύγουστο τοΰ 1825 
άναφέρεται άθρόα συμμετοχή δεκαπεντάχρονων παιδιών στήν επίθεση, πού «ώρμησαν κατά 
τών άπιστων Τούρκων καί τούς έπολέμησαν μέ άνέκφραστον θάρρος πετροβολούντα». 85 Στή 
μάχη τής 9ης Σεπτεμβρίου 1825 άναφέρεται πολύ παραστατικά δ Μάγερ καί λέγει πώς δια- 
κρίθηκε σ’ αυτήν δ δεκατετράχρονος Άντώνης Μπάκας. Τή γενναιότητά του είχε δείξει καί 
στίς 21 Ιουλίου τού ίδιου έτους, δπότε έλαβε γιά πρώτη φορά μέρος στή μάχη καί μέ άκρά- 
τητη δρμή λαφυραγώγησε «δύο τουφέκια τών μεγαλοσώμων Χαλτούπηδων» 86

Τήν ’Άνοιξη τοΰ 1827 παρατηρήθηκε έλλειψη έπιδέσμων γιά τούς λαβωμένους μέσα στήν 
πολιορκημένη Ακρόπολη τών Αθηνών. Τότε οί πολεμιστές έκοβαν κομμάτια άπό τις φουστα- 
νέλλες ή τις πλατιές βράκες τους καί οί οικογένειες έδιναν σινδόνια καί άλλα ρούχα, γιά νά 
χρησιμοποιηθούν στίς λαβωματιές τών στρατιωτών. 87

Άλλά μήπως δέν ήσαν οί άμαχοι πού γέμισαν τήν έλληνική γή μέ τούς σταυρούς ,τών όλο- 
καυτωμάτων τους ; Τί νά πρωτοθυμηθή κανείς άπό τά τόσα παραδείγματα αυτοθυσίας τών 
άμάχων, πού γίνηζαν ή κινητήρια δύναμη τοΰ μακροχρόνιου έλληνικοΰ άγώνα ; Καί μόνο ή 
άναφορά στά Καψαλαίϊκα σπί,τια τοΰ Μεσολογγίου θά ήταν άρκετή. 87 "Ενας γέρος ιερομό
ναχος πιάστηκε κάποτε άπό τούς Τούρκους κοντά στή Ναύπακτο. Έπέμεναν νά μαρτυρήση 
γιά τά ιερά σκεύη τοΰ μοναστηριού του καί τόν βασάνισαν άλύπητα. Τόν έρράβδισαν, τοΰ έ
κοψαν ,τή μύτη καί τά αυτιά. Τέλος τόν «έψησαν είς τήν σούβλαν». 88

Ή αυγή τής έλευθερίας βρήκε τήν Ελλάδα πραγματικά έρημη γή. Είναι δραματικά 
άληθινό αύτό πού έγραψε δ γάλλος Ζ. Μανξάρ, μέλος τοΰ γαλλικοΰ έκστρατευτικοΰ σώματος 
ύπό τό Μαιξών, τό θέρος τοΰ 1828: «Δέν μπορούσαμε νά κάνουμε ένα βήμα χωρίς νά μαυρί
σουμε τά πανταλόνια μας άπό τά καμένα δέντρα καί τούς θάμνους». 89

'Ωστόσο στόν άγώνα τής έλευθερίας οί άμαχοι στάθηκαν έξ ίσου δυνατοί μέ τούς μαχητές.

ΧΡ. Α ΣΟΦΙΑΝΟΣ
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ΦΡ. II. ΒΡΑΧΑ

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Τό ’Έτος Παλιγγενεσίας ήταν — έπρεπε νά ήταν — ή προσφορότερη ευκαιρία ουσια
στικής αναμέτρησης τοΰ έλληνικοΰ με τις θαλεριοτερες ρίζες τής νεότερης παράδοσης του 
καί μέ τόν θεόρατο κανόνα αρετής πού θεμελίωσε τό σύγχρονο βίο του. ’Εκείνοι, άλλωστε, 
πού μέ τήν αυταπάρνηση καί τα όνειρα τους μάς εξασφάλισαν στο Εικοσιενα, την ευλογιά 
νά υπάρχουμε, νά άγωνιούμε καί νά αγωνιζόμαστε μάς κληροδότησαν συγχρόνως με το 
αίμα, τό στοχασμό καί τήν πίστη τους — καί τόν καημό ολοκλήρωσης τοΰ έργου τους, έτσι 
πού νά μπόρεση ή 'Ελλάδα, που οφείλει να παραμεινη ζωντανή παντα, να ανασυνδεθή δη
μιουργικά μέ τήν Ιστορία της καί νά καταστήση τό Νεοελληνισμνό ικανό ν’ άναστηθή έλεύ- 
θερος, φωτισμένος, τίμιος κι’ άξιος καί νά διαδραματίση μέσα στόν κόσμο τόν γνώριμο 
ανθρωπιστικό του ρόλο.

'Όμως, έτούτη ή αναμέτρηση προϋποθέτει παιδεία, γιατί ή βιωματική προσέγγιση τής 
μεγάλης υποθήκης απαιτεί άτομικό τοΰ καθενός πνευματικό καί ήθικό μόχθο καί γιατί τό 
χρέος είναι, άναμοχλεύοντας τις μνήμες μας, νά οδηγηθούμε στήν ορθή έθνική αυτο
γνωσία πού θά άποκαθάρη τή σύγχυση καί θα μάς βοηθηση να στερεωσωμε την πορεία μας 
καί ν’ άντικρύσωμε μέ δημιουργικότερη κι’ άποτελεσματικωτερη θέληση το μέλλον. Ο 
θρύλος, πού είναι τό Είκοσιένα, καιρός είναι ν’ άποβή γνάση κι’ έμπειρια, και τό συναίσθημα 
νά γίνη ιδέα καί στοχασμός — κι’ ή όλη υπόθεση να μετουσιωθή σε μύθο, που, διαρκώς 
γονιμοποιούμενος άπό τόν κόσμο καί τόν χρόνο, να δονή την ψυχή, ν’ αναστηνη το όνειρό 
καί νά γεννάη τήν πράξη. 'Η αρετή τής ελληνικότητας — που κινεί η αίσθηση τής τιμής 
καί πού ταυτίζεται μέ τή δύναμη τής ευψυχίας καί τής ανθρωπιάς — μονάχα με την πνοή 
τοΰ Είκοσιένα θά άκτινοβολήση ευεργετικά μέσα μας καί γύρω μας. Γιατί τό Είκοσιένα 
υπήρξε — κι’ αν δέν ήταν έτσι δέν θά μπορούσε νά πραγματωθή — ή αναβίωση καί συμ
πύκνωση όλης τής ζεστής αλήθειας τοΰ Γένους καί τής ιστορίας του...

Μάρτυς αδιάψευστος κι’ δ κατ’ εξοχήν άρχιτέκτων τού μεγάλου έπους, ό αντιπροσω
πευτικότερος καί διαρκέστερος συντελεστής καί ηγέτης τού Σηκωμού, δ Θεόδωρος Κολοκο- 
τρωνης.

Μιλώντας άπό τήν Πνύκα στούς νέους τής έποχής του, δέκα χρόνια μετά τήν άπελευ
θέρωση, άφού έξηγεϊ πώς ήταν ή τραυματισμένη τιμή τής έθνικής Ιστορίας, ή αίσθηση 
τής άνθρώπινης αξιοπρέπειας κι’ ή άνάγκη γιά λευτεριά πού πύρωσε τό καμίνι τοΰ Είκοσιένα, 
κι’ άφού άφηγεΐται τόν παιδεμό τοΰ ’Αγώνα κι’ έπισημαίνει τις άδυναμίες πού τόν υπονό
μευαν συμβουλεύει τόν μόχθο καί τήν προκοπή πού μόνη μπορεί νά τόν δικαιώση. Καί 
ζητεί «έμπόριο, γεωργία καί τέχνας, καί μάλιστα παιδεία...» Καί παραδίνοντας τη σκυτάλη 
στίς νεώτερες γενηές έπιλέγει:

«’Εμάς, μή μάς τηράτε πλέον. Τό έργον μας καί δ καιρός μας έπέρασε. Καί αί 
ήμέραι τής γενεάς, ή δποία σάς άνοιξε τό δρόμο, θέλουν μετ’ ολίγον περάσει... Εις εσάς 
μένει νά ισάσετε καί νά στολίσετε τόν τόπο, δπού ημείς ήλευθερώσαμε- καί δι«. νά γίνη 
τούτο, πρέπει νά έχετε ώς θεμέλια τής πολιτείας τήν δμόνοια, τήν θρησκεία, τήν φρόνιμον 
έλευθερία... Ζήτω οί σοφοί διδάσκαλοι...» Μά στό μεταξύ προλαμβάνει νά έπεξηγήση:

«Νά μήν έχετε πολυτέλεια, νά μήν πηγαίνετε εις τούς καφενέδες καί εις τά μπιλιάρδα. 
Νά δοθήτε εις τάς σπουδάς σας, καί καλύτερα νά κοπιάσετε ολίγον δύο καί τρεις χρό
νους, καί νά ζήσετε έλεύθεροι εις τό έπίλοιπο τής ζωής σας, παρά νά περάσετε τεσσάρους 
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πέντε χρόνους τή νεότητά σας, καί νά μείνετε άγράμματοι. Νά σκλαβωθήτε εις τά γράμ
ματά σας. Νά άκούετε τάς συμβουλάς των διδασκάλων καί των γεροντοτέρων, καί, κατά 
τήν παροιμία, μύρια ήξευρε καί χίλια μάθαινε. Ή προκοπή σας καί ή μάθησή σας νά μή 
γίνη σκεπάρνι μόνον διά τό άτομό σας, άλλά νά κοιτάζετε τό καλό τής κοινότητος, καί 
μέσα εις τό καλό αύτό εύρίσκεται καί τό δικό σας...»

Τά κατάλοιπα τής μνήμης καί τών στοχασμών τοΰ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, κληροδο
τημένα σέ μάς άπό τόν λαμπρό έλληνα διανοούμενο κι’ άγωνιστή Γεώργιο Τερτσέτη, πού 
καί κατέγραψε τή σχετική άφήγηση (δ λόγος τής Πνύκας διασώθηκε άπό τόν πολύ Γεώργιο 
Γεννάδιο), άντικατοπτρίζουν μιάν άπό τής γνησιώτερες φωνές τής νεώτερης ελληνικής ιστο
ρίας, πού γι’ αύτό καί πρέπει νά τήν άφουγκρατοΰμε. ’Άλλωστε, έκεϊνο πού μάς ένδια- 
φέρει άπό τό Είκοσιένα είναι, είπαμε, νά γνωρίσωμε τό πνεΰμα του κι’ όχι νά σταθοΰμε 
συναισθηματικά στήν έπιφάνεια τών γεγονότων. Έτοΰτα, λίγο πολύ, όλοι τά ξέρομε... 
Τά κείμενα τών άγωνιστών — πού είναι πολλά καί σημαντικά — είναι έκεϊνα πού αισθη
τοποιούν τήν ποιότητα τών θυσιών, τών προθέσεων, τών δραμάτων καί τών διεκδικήσεων 
πού διαμόρφωσαν τήν ύπαρξη καί τή μοίρα τοΰ Νεοελληνισμοΰ. Αύτά είναι οί πραγμα
τικές πηγές, μας κι’ άπάνω έδώ είναι πού χρειάζεται νά σκύψωμε γιά νά μπορέσωμε νά 
ζήσωμε μέσα μας, κάτω άπό τό πρίσμα τών έθνικών κι’ άνθρώπινων συνθηκών τοΰ καιρού 
μας, τό άληθινό μήνυμα τοΰ Είκοσιένα.

Ξέρομε, βασικά, ποιά ή άνεπανάληπτη προσφορά τών «Απομνημονευμάτων» τού Μακρυ- 
γιάννη. Μά τό πεδίο είναι, έπαναλαμβάνω, εύρύτατο, κι’ ή πνευματική κληρονομιά τοΰ 
Γέρου τοΰ Μωρηά πραγματικό άπόκτημα.

Δέν πρόκειται νά άσχοληθούμε μέ τή φιλολογική πλευρά τών «Απομνημονευμάτων» 
τοΰ Κολοκοτρώνη καί νά ξεδιαλύνωμε πόσο αυθεντικός ύπήρξεν δ Τερτσέτης στήν κατα
γραφή τής σχετικής άφήγησης — δ ίδιος έπιμένει γιά τήν πιστότητα κι’ άποθαυμάζει τό 
μεγαλείο τοΰ στοχασμού καί τοΰ λόγου, καθώς καί τής ιστορικής συνείδησης καί συνθετικής 
ίκανότητος τοΰ άφηγητή. "Ο,τι κυρίως, μάς ένδιαφέρει είναι νά μπορέσωμε ν’ άνιχνεύ- 
σωμε σέ γραμμές άδρές τή μορφή καί τις ιδέες τοΰ μεγάλου τής Επανάστασης, γιά νά 
σπουδάσωμε κοντά του τήν άλήθεια του — τήν άλήθεια πού άνασήκωσε τήν Ελλάδα άπό 
τό σκοτάδι, τήν κράτησε — δσο ματωμένη καί προδομένη — ορθή έφτά δλόκληρα σκληρά 
κι άγρια χρόνια καί τήν άνάστησε σέ μιά καινούρια πραγματικότητα...

Ό Κολοκοτρωνης υπήρξε πέρα γιά πέρα ελληνικός καί μέ άπέραντη πίστη στή δύναμη 
τής Ιστορίας καί τής ψυχής τής φυλής. Μέσα στή συνείδησή του ευθύς έξ άρχής ξεκαθα
ρίζει κατα τροπο τελεσίδικο δτι δ κόσμος τών κατατρεγμένων ραγιάδων είναι γνησιώτατα 
έλληνικός καί, συνεπώς, δ μόνος προνομιούχος οφειλέτης έναντι τής παράδοσης τών προ
γόνων τής άρχαιότητος καί τών πατέρων τοΰ Βυζαντίου. ’Έτσι αισθάνεται πώς μπορεί νά 
απαιτή την αφύπνιση, την κινητοποίηση, την άξιοσύνη καί τή θυσία γιά τό ξαναστήσιμο τού 
ελληνικού. «'Έλληνες», σ’ δλες τις περιπτώσεις προσφωνεί, κι’ ή βροντερή του κραυγή 
συγκλονίζει, ένώ οί καρδιές άχολογούν άπό τις πιό άπωθημένες έθνικές νοσταλγίες... Τώρα 
οί σκλάβοι νιώθουν πώς δέν είναι απλώς χριστιανοί, ούτε γραικοί, ούτε άνώνυμοι. ’Έχουν 
μια πολυσημαντνη οντότητα — απο τον πιο ανύποπτο ξωμάχο ώς τόν πιό έπίσημο νοικο- 
κυραϊο. Οι οποίοι άλλοι μπορεί ναναι αγγλοι η ο,τι άλλο. Οί ραγιάδες είναι έλληνες. 
«Και είδα — λεει σέ κάποια περίπτωση — τήν φαντασίαν δπού είχεν δ Κόχραν — καί έγώ 
τοΰ άποκρίθηκα, ώς 'Έλλην, φαντασμένα» !

Κι’ άλλοΰ:
« Εξοχωτατε, λεγετε πώς θά υποφέρει ό Σουλτάνος νά βλέπει τήν σημαίαν μας νά 

περνάει απο εμπροστα του, και οτι τοΰ κακοφαίνεται — καί δέν μάς κακοφαίνεται καί 
έμάς, οπού τους υποφεραμε τοσον καιρόν εις τήν γήν τών προγόνων μας, καί κάθεται
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ακόμη εις τά πατρικά μας σπίτια και τούς ύποφέρομεν ακόμη, και έκεινοΰ θά τού κακοφανεϊ, 
διατ'ι θά περνάει ή σημαία μας; Αύτα δλα να τα ειπεΐς τού αυτοκρατορος Νικολάου, σε 
ορκίζω ε’ις τήν τιμήν σου, νά τοΰ τά ειπεΐς. Τήν άλλην ημέραν δ κυβερνήτης μοΰ λέει: 
Θεοδωράκη τί είναι αύτά πού είπες; — αν δέν είναι καλά, νά μέ συμπαθήσετε, τέτοιας λογής 
είμαι μαθημένος. — ’Όχι! καλά άποκρίθηκες».

’Ετούτος δ Γέρος, γεννημένος άπό τήν μπαρουτοκαπνισμένη οικογένεια τών Κολοκο- 
τρωναίων στά 1770 μέσα σέ φοβερούς καταδιωγμούς, κι’ άναθρεμένος μέ τό πάθος γιά τήν 
πατρίδα καί τή λευτεριά, είχε θεοποιήσει μέσα του τήν Ιδέα τής Έλλαδας και μέ απαρα
σάλευτη δύναμη ψυχής εϊχεν έγκαθιδρύσει τό Θεο υπερμαχο τών Ελλήνων. Σ αυτόν 
απέδιδε τήν άπόφαση τής λευτεριάς τους (κι’ ένας Θεός δέν παίρνει πίσω την υπογραφή 
του) καί σ’ αύτόν καταφεύγει κατανυκτικά δλες τις κρίσιμες ώρες· κι’ δταν τήν 17 ’Απρι
λίου 1821 τόν έζωσεν ή ατυχία «έμεινα, λέει, μόνος μου μέ τό άλογό μου εις το Χρυσο- 
βίτσι- γυρίζει δ Φλέσσας καί λέει ένός παιδιού: μείνε μαζύ του, μήν τόν φάνε τίποτες 
λύκοι. ’Έκατσα έως πού έσκαπέτησαν μέ τό μπαϊράκια τους, άπέ κατέβηκα κάτου· ήτο 
μιά εκκλησία εις τόν δρόμον καί τό καθησιό μου ήταν δπού έκλαιγα τήν Ελλάδα: Παναγιά 
μου, βοήθησε καί τούτη τή φορά τούς 'Έλληνας νά έμιρυχωθοΰν ! Καί πήρα ένα δρόμο 
κατά τόν Πιάνα».

’Έτσι ήταν: δέν έννοοΰσεν άλλωστε νά ξεκολλοήση άπό τό χρέος καί άπό τόν τόπο — 
άπό τό Μωρηά.

—«Τί νά κάμουμε έδώ; Νά άναχωρήσωμε νά πάμε εις τό Λεοντάρι, νά συνάξωμε 
στρατεύματα, νά Ιδούμε τί Απογίνεται έκείνος δ κόσμος», τοΰ είχαν πή οί άλλοι. Κι’ αύτός:

—«Δέν έρχομαι, κάθομαι εις τούτα τά βουνά πού μέ γνωρίζουν τά πουλιά καί μέ τρών 
καλλίτερα, γειτονικά...»

Τέτια μιά συνείδηση, τόσο ούσιαστικά ελληνική καί μέ τόσο βαθειά πίστη, δέν μπο
ρούσε παρά ν’ άποβή κι’ ή πνοή τής ’Επανάστασης. Τήν είχεν αγκαλιάσει δ Κολοκοτρωνης 
άπό τούς πρώτους — στήν προπαρασκευή της, καί σάν πανταχοΰ παρών στρατιώτης νι
κητής σ’ δλη τή διάρκειά της, σάν ούσιαστικός αρχηγός της καί σωτήρας της. Πέρ’ άπό 
τήν Τριπολιτσά, τό Δερβενάκι καί τήν Κόρινθο, παντού δπου ή φωτιά πήγαινε νά σβήση 
μέ τόν Κιουταχή, μέ τόν Ίμπραήμ, μέ τό σαράκι τής διχόνοιας καί τών έμφυλίων, έκεΐ 
έλπίδα καί θρίαμβος δ Κολοκοτρώνης, μέ τήν έμπνοή του, τά στρατηγήματά του, τόν 
πρακτικό του νοΰ, τήν εύτολμία, τήν αύταπάρνηση, τήν πίστη καί τήν Ατσάλινη θέλησή 
του, τή λεβεντιά του. Σχεδία πραγματική τής Επανάστασης, έχέγγυο πάντα τής διά
σωσης, τής Αναδίπλωσης καί τής Ανανέοισής της — ασφάλεια καί γιά έχθρούς καί φίλους. 
Ξέροντας πώς νά έλέγχη τά αίσθήματά του καί νά τροχίζη τή σκέψη καί τό λόγο του 
γίνεται ένα μέ τόν ’Αγώνα καί γι’ αύτό δ αύθεντικώτερος εκφραστής του.

Γιατί έγινε δ ’Αγώνας ήδη μάς τό είπεν: ή αίσθηση τοΰ έλληνικοΰ κι’ Ανθρώπινου 
χρέους. Άλλά ιδού πιό Αναλυτικά ή εξήγηση καί μαζύ δ τρόπος τής παρασκευής του. 
Άφηγεϊται στόν Τερτσέτη:

«’Αφού, χαλώντας ή Κωνσταντινούπολις, έπυκνώθη δλοΰθε τό σκοτάδι τής δουλείας, 
συνέβη εις τήν ελληνικήν φυλήν, δ,τι συμβαίνει τήν νύχτα ε’ις τόν κόσμο, πού ή ώρα ή 
πλέον σκοτεινή, ή πλέον θαμπή τής νυκτός είναι ή ωρα πού σιμώνει τό φώς τής ημέρας· 
άρχισαν τότε άπό Ανάγκης τά τέσσαρα νά συγγνωμίζουν, νά κατηφορίζουν ε’ις τήν δμό- 
νοιαν, νά ξανοίγουν ένα σημάδι. Μέ τσακίσματα, Αλήθεια, έπήραν τόν δρόμον τους, όμπρός 
δπίσω, δέν πήγαιναν σάν τό καθάριο άτι εις τήν πιλάλα του, άλλά σάν βόϊδι, πού βυθισμένο 
εις τό παχνί του ξετυλιέται κοιμισμένο τές αύγές μουγκρίζοντας, καί άργοπατάει εις τές 
βοσκές. Ή άλυσος έσφιξε παρά φύσιν είς τόν λαιμόν μας καί έμελλε νά κοπεί.

ΟΙ σπουδασμένοι, καί μέρος έμπορων έσκόρπισαν ε’ις τήν Εύρώπην, καί οί 
διαβασμένοι μέ τή σοφία τών προγόνων έφώτισαν τούς Αλλοεθνείς. ’Άν Από 
τό λαό έβγαινε κανένας προκομμένος, έξυπνος, τόν έπαιρνε τό πετραχίλι, ή δ προεστός διά 
γραμματικόν του, ή τόν προσκαλούσε είς τήν Εύρώπην δ θείος του, δ άδελφός του δ έμπο
ρος, καί πάντα δ λαός έλιάνευε, διάφοροι καί άπό διάφορες τάξες, είτε άπό στενοχώρια 
ή δοξομανία, έτούρκευαν καί τό γένος έφύραινε. Τά Αγκάθια έκυμάτισαν είς τήν γήν τών 
πατέρων μας, οί ξακουστές πολιτείες έχορτάριασαν, ή ταπεινή φλογέρα τοΰ βοσκοΰ μέ τά 
ολίγα του γίδια έλάλειε ε’ις τά περίφημα μνημεία τών Ελλήνων, ή πίστις δμως δέν έχάθη, 
έσώζετο, καί έρημο ξωκλήσι ήτο ε’ις τό λαόν παρηγοριά τών πόνων. Οί κλέφτες είμαστε 
ελεύθεροι, Αλλά τί ζωή, τί άνθρωποι! Βασανισμένοι, Αήσκιωτοι, άγριοι είς τές σπηλιές, 
τά βουνά ε’ις τά χιόνια σάν τά θηρία, μέ τά όποια συζούσαμε. Οί έμποροι είς τά βασίλεια 
καί δσοι νέοι έσπούδαζαν είς τά πανεπιστήμια, καί δσοι άλλοι ξενητευόμεθα καί μάς έφευγε 
ή Αποκαρωμάρα καί τό χασμορητό τής δουλείας καί δ φόβος τής τυραννίας, καί έβλέπαμε 
τά Αγαθά, τά μεγαλεία τών άλλων έθνών, τές τιμές πού έχαίρετο ή πίστις τών χριστια
νών, έμαθαίναμε καί ποιους είχαμε προγόνους φοβερούς, δρεγόμεθα καί ήμεΐς τήν Αναγέν
νησίν μας καί τές παλαιικές δόξες τής Ελλάδος. ’Άρχισαν σχολεία είς Άϊβαλί, Σμύρνη, 
Δημητσάνα, Γιάννινα, Αθήνας, καί έβγαιναν παπάδες προκομμένοι, καί λαϊκοί καλοί, καί 
έφωτίζετο δ λαός.

Ό Ρήγας Φερραϊος έστάθη ό μέγας εύεργέτης τής φυλής μας, τό μελάνι του θά 
είναι πολύτιμο ένώπιον Θεού, δσο τό αίμα του άγιο, έγραψε τροπάρια άλλο σόϊ, πού έβίαζαν 
■τά τέσσερα νά συγγνωμήσουν, έδημοσίευσε καί γεωγραφικά τοΰ τόπου μας, καί έβλέπαμε τά 
’Ολύμπια, άλλα παιγνίδια έλληνικά πολεμικά είς τό Ξαμίλι. Είχε ή γεωραφία του ζω
γραφισμένα και τα πρόσωπα τών παλαιών σοφών καί ήρώων. — «'Ως πότε παλληκάρια νά 
ζούμε είς τά στενά», άπό τά πολεμικά του τραγούδια, τό τελειότερο περιέχει μίαν έπιθεώ- 
ρησιν των δυνάμεων τής πατριδος, όλοι είναι παροντες είς τήν έπιθεώρησιν, κανένας Απών, 
τα ξεφτέρια τών Άγράφων, οί σταυραετοί τοΰ Όλύμπου, τά καπλάνια τοΰ Μαυροβουνιοΰ, 
τά λεοντάρια Σουλιοΰ, Μάνης καί Μεκεδονίας καί τά δελφίνια τής θαλάσσης οί Νησιώτες, 
και οί Χριστιανοί τοΰ Δουνάβεως καί Σ άβα ποταμού.

Κάλλιο γιά τήν πατρίδα κανένας νά χαθεί, 
’Ή νά κρεμάσει φούντα γιά ξένον στό σπαθί.

Εφυλαξα πιστιν εις την παραγγελίαν του, καί Θεός μέ άξίωσεν καί έκρέμασα φούντα 
είς τό γένος μου, ώς στρατιώτης του. Χρυσή φούντα δέν έστόλισε ποτέ τό σπαθί μου, 
δταν έπαιρνα δούλευσιν είς ξένα κράτη. Έφάνη καί ό Κοραής έπειτα άπό τό Ρήγα, άν
θρωπος μέ νοΰ, διατί έπαρακίναε τούς σοφούς σάν αύτόν νά γράφουν άπλά ν’ Ακούει δ 
κο-σμος, και να μην είναι η σοφία τους ήλιος βασιλευμένος. Ό Μαρτελάος άστραφτε καί 
έβρόντα είς τήν Άνάληψιν Από τόν άμβωνα τής εκκλησίας, πώς δ Κοραής τοΰ χαλάει τή 
γλώσσα. Δασκαλε, τοΰ είπα μια φορά, (είμαστε πολλά φίλοι), μήν πικραίνεις τό αίμα 
σου, ούτε τήν χαλάει, ούτε τήν φτιάχνει, βάφει μέ τήν καλή βαφήν τοΰ καιρού του, πού 
εχει πέρασιν, ζωήν, χλωρασιά είς τήν ήμέρα του».

Μπορεί αύτή ή στιβαρή αίσθηση τών πραγμάτων νά φαίνεται περίεργη· κι’ δμως 
υπήρχε! 'Όταν μιά συνείδηση, δσο συμβατικά Απαίδευτη, έχει πηγαία τή δύναμη τής ελλη
νικότητας μπορεί καί νά ίδή καί νά στοχαστή σωστά. ’Άλλωστε, τή σχετική άποψη δ Κο
λοκοτρώνης τήν κρατάει διαρκώς μέσα του καί τήν έπιβεβαιώνει συνεχώς:

«Είς αύτήν τήν δυστυχισμένη κατάσταση μερικοί άπό τούς φυγάδες γραμματισμένους 
έμετάφραζαν καί έστελναν είς τήν Ελλάδα βιβλία· καί είς αύτούς πρέπει νά χρωστούμε 
εύγνωμοσύνη, διότι εύθύς δπού έδιάβαζεν αύτά τά βιβλία, καί έβλεπε ποιους είχαμε προ
γόνους, τί έκαμεν δ Θεμιστοκλής, δ Αριστείδης, καί άλλοι πολλοί παλαιοί μας, καί έβλέ- 
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πάμε καί εις ποιαν κατάσταση εύρισκόμεθα τότε. "Οθεν μας ηλθεν είς τό νοΰ νά τούς 
μιμηθοΰμε, καί να γίνομε ευτυχέστεροι. Καί έτσι έγινεν καί έπροόδευσεν ή Εταιρεία.

"Οταν αποφασίσαμε να κάμομε τήν Έπανάσταση, δέν έσυλλογισθήκαμε, ούτε πόσοι 
εϊμεθα, ούτε πώς δέν έχομε άρματα, ούτε δτι οί Τούρκοι έβαστούσαν τά κάστρα καί τάς 
πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μάς είπε «πού πάτε εδώ νά πολεμήσετε μέ σιταροκάραβα 
βατσέλα», άλλά, ώς μία βροχή, έπεσε είς δλους μας ή έπιθυμία τής έλευθερίας μας, καί 
δλοι, καί οί κληρικοί καί ο'ι προεστοί, καί οί καπεταναϊοι, καί ο'ι πεπαιδευμένοι, καί ο'ι 
έμποροι, μικροί καί μεγάλοι, δλοι έσυμφωνήσαμε είς αυτό τό σκοπό, καί έκάμαμε τήν 
Έπανάσταση».

Ξέρει καλά δ Κολοκοτρώνης ποιές, είναι οι διεθνείς αναζητήσεις καί τά Ιστορικά γε
γονότα πού βοήθησαν τήν καρδιά τοΰ Γένους νά ξεπεράση τόν πόνο καί νά τολμήση. Κι’ ό 
ίδιος ομολογεί πώς τά διαβάσματά του στή Ζάκυνθο δίπλα άπό τόν Μαρτελάο τοΰ στήριξαν 
τή συνείδηση καί πώς ή Γαλλική Έπανάσταση κι’ δ Ναπολέων είχαν άνοίξει τά μάτια 
πολλών. Καί περνώντας σέ μερικές καίριες παρατηρήσεις άπάνω στά άνθρδιπινα πράγματα 
καί τήν έλληνική κοινωνία, περιγράφει:

«Πρωτύτερα τά έθνη δέν έγνωρίξοντο, τούς βασιλείς τούς ένόμιξον ώς θεούς τής γής, 
καί δ,τι καί άν έκαμναν, τό έλεγαν καλά καμωμένο. Διά αυτό καί είναι δυσκολώτερο νά 
διοικήσεις τώρα λαόν. Είς τόν καιρό μου, τό έμπόριον ήτο πολλά μικρό, τά χρήματα ήσαν 
σπάνια, τό τάλληρο τό έπρόφθασα τρία γρόσια, καί δποιος είχε χίλια γρόσια, ήτον πράγμα 
μεγάλο, καί έκαμνε κανείς δουλειές, δσες τώρα δέν έκαμνε μέ χίλια βενέτικα. Ή κοινω
νία τών άνθρώπων ήτο μικρή. Δέν είναι παρά ή έπανάστασίς μας, δπού έσχέτισε δλους 
τούς "Ελληνας. Εύρίσκοντο άνθρωποι δπού δέν έγνιόριζαν άλλο χωριό μακρυά μίαν διρα 
άπό τό έδικό τους. Τήν Ζάκυνθο τήν ένόμιξαν ώς νομίξομεν τώρα τό μακρύτερο μέρος 
τοΰ κόσμου. Ή ’Αμερική μάς φαίνεται ώς πώς τούς έφαίνετο αυτών ή Ζάκυνθος· έλεγαν 
είς τήν Φραγκιά».

"Ομως, άκριβώς γιατί δ Κολοκοτρώνης είναι ώπλισμένος μέ αισθητήριο πού τοΰ έπι- 
τρέπει νά άπλώνη μέ σιγουριά τό βλέμμα του παντοΰ, είναι καί σέ θέση νά άντικρύζη μέ 
τρόπο κρυστάλλινο τήν υφή τής Ελληνικής Έπανάστασης, πού μέ μοναδική πειστικότητα 
διαφοροποιεί έναντι δλων τών πολιτικοκοινωνικών άναταραχών τοΰ καιροΰ του διερμηνεύοντας 
συγχρόνως καί τόν ιδιότυπο χαρακτήρα τοΰ "Ελληνα;

«Ή έπανάστασης ή έδική μας δέν δμοιάζει μέ καμμιάν άπ’ δσες γίνονται τήν σήμερον 
είς τήν Ευρώπην. Τής Ευρώπης αί επαναστάσεις εναντίον τών διοικήσεών των είναι 
έμφύλιος πόλεμος. 'Ο έδικός μας πόλεμος ήτο δ πλέον δίκαιος, ήτο έθνος μέ άλλο έθνος, 
ήτο μέ ένα λαόν, δπού ποτέ δέν ήθέλησε νά άναγνωρισθεϊ ώς τοιοΰτος, ούτε νά δρκισθεϊ, 
παρά μόνο δ,τι έκαμνε ή βία. Ούτε δ Σουλτάνος ήθέλησέ ποτέ νά θεωρήσει τόν έλληνικόν 
λαόν ώς λαόν, άλλ’ ώς σκλάβους. Μίαν φοράν, δταν έπήραμε τό Ναύπλιο, ήλθε ό "Αμιλτον 
νά μέ ίδεΐ· μοΰ είπε δτι: «Γίρέπει οί "Ελληνες νά ζητήσουν συμβιβασμό, καί ή ’Αγγλία 
νά μεσιτεύσει». Έγώ τοΰ άποκρίθηκα, δτι: «Αυτό δέν γίνεται ποτέ, έλευθερία ή θάνατος. 
Εμείς, καπιτάν "Αμιλτον, ποτέ συμβιβασμό δέν έκάμαμε μέ τούς Τούρκους. ’Άλλους έκοψε, 
άλλους έσκλάβωσε μέ τό σπαθί καί άλλοι, καθώς ήμεΐς, έζούσαμε ελεύθεροι άπό γενεά είς 
γενεά. Ό βασιλεύς μας έσκοτώθη, καμμία συνθήκη δέν έκαμε, ή φρουρά του είχε παντο
τινό πόλεμο μέ τούς Τούρκους καί δύο φρούρια ήτον πάντοτε άνυπότακτα». Μέ είπε: 
«Ποία είναι ή βασιλική φρουρά του, ποια είναι τά φρούρια;» —«Ή φρουρά τοΰ βασιλέως 
μας είναι οί λεγόμενοι Κλέφται, τά φρούρια ή Μάνη καί τό Σούλι καί τά βουνά». ’Έτσι 
δέν μέ δμίλησε πλέον.

'Ο κόσμος μάς έλεγε τρελούς. Ημείς, άν δέν εϊμεθα τρελοί, δέν έκάναμε τήν έπα
νάσταση, διατί ήθέλαμε συλλογισθεΐ πρώτον διά πολεμοφόδια, καβαλλαρία μας, πυροβολικό 

μας, πυροτοθήκες μας, τά μαγαζιά μας, ήθέλαμε λογαριάσει τή δύναμη τήν έδική μας, 
τήν τούρκικη δύναμη. Τώρα δπού ένικήσαμε, δπού έτελειώσαμε μέ καλό τόν πόλεμό μας, 
μακαριζόμεθα, έπαινόμεθα. ’Άν δέν ευτυχούσαμε, ήθέλαμε τρώγει κατάρες, άναθέματα. 
Όμοιάζαμεν σάν νά είναι είς ένα λιμένα πενήντα - έξήντα καράβια φορτωμένα, ένα άπό 
αυτά ξεκόβει, κάνει πανιά, πηγαίνει είς τήν δουλειά του καί μέ μιά μεγάλη φουρτούνα, μέ 
μεγάλο άνεμο, πηγαίνει, πουλεϊ, κερδίζει, γυρίζει όπίσω σώον. Τότε άκοΰς δλα τά έπί- 
λοιπα καράβια καί λέγουν: «’Ιδού άνθρωπος, ιδού παλληκάρια, ιδού φρόνιμος, καί δχι σάν 
έμεϊς δπού καθόμεθα έτσι δειλοί, χαϊμένοι», καί κατηγοροΰνται οί καπεταναϊοι ώς άνάξιοι. 
’Άν δέν ευδοκιμούσε τό καράβι, ήθελε είποΰν: «Μά τί τρελός νά σηκωθεί μέ τέτοια 
φορτούνα, μέ τέτοιο άνεμο, νά χαθεί δ παλιάνθρωπος, έπήρε τόν κόσμο είς τό λαιμό του».

Ή άρχηγία ένός στρατεύματος ελληνικού ήτο μία τυραννία, διατί έκαμεν καί τόν 
άρχηγό, καί τόν κριτή, καί τόν φροντιστή, καί νά τούς φεύγουν κάθε ήμέρα καί πάλι νά 
έρχονται- νά βαστάει ένα στρατόπεδο μέ ψέμματα, μέ κολακείες, μέ παραμύθια- νά τοΰ 
λείπουν καί ζωοτροφίες καί πολεμοφόδια καί νά μήν άκοΰν καί νά φωνάζει δ άρχηγός· ένώ 
είς τήν Ευρώπην δ άρχιστράτηγος διατάττει τούς στρατηγούς· οί στρατηγοί τούς συν- 
ταγματάρχας, οί συνταγματάρχαι τούς ταγματάρχας καί οΰτω καθεξής. ’Έκανε τό σχέ
διό του καί έξεμπέρδευε. Νά μοΰ δαόσει δ Βελιγκτών σαράντα χιλιάδες στράτευμα τό 
έδιοικοΰσα, άλλ’ αύτουνοΰ νά τοΰ δώσουν πεντακόσιους "Ελληνας δέν ήμπορούσε ούτε μιά 
ώρα νά τούς διοικήσει. Κάθε "Ελληνας είχε τά καπρίτσια του, τό Θεό του, καί έπρεπε νά 
κάμει κανείς δουλειά μέ αυτούς, άλλον νά φοβερίζει, άλλον νά κολακεύει, κατά τούς άν- 
θρώπους».

Είναι, άλλωστε, άπό έτούτη τήν πίστη καί θανάσιμη άπόφαση γιά λευτεριά πού δ ’Αγώνας 
δέν έσβησε καί πού έκαμε κάποτε τόν Κολοκοτρώνη νά πετάξη κατάμουτρα τόν Ίμπραήμ 
τήν περήφανη Μεσσηνιακή άπάντηση:

«"Οτι αύτό δπού μάς φοβερίζεις, νά μάς κόψεις καί κάψεις τά καρποφόρα δένδρα 
μας δέν είναι τής πολεμικής έργον διατί τά άψ’υχα δένδρα δέν εναντιώνονται είς κανέναν 
μόνον οί άνθρωποι δπού έναντιώνονται έχουνε στρατεύματα καί σκλαβώνεις καί έτσι είναι 
τό δίκαιον τοΰ πολέμου· μέ τούς άνθρώπους καί όχι μέ τά άψυχα δένδρα, όχι τά κλαριά 
νά μάς κόψεις, όχι τά δένδρα, όχι τά σπίτια πού μάς έκαψες, μόνο πέτρα άπάνω στήν 
πέτρα νά μήν μείνει, ήμεΐς δέν προσκυνούμε- τί τά δένδρα μας αν κόψεις καί τά κάψεις, 
τήν γήν δέν θέλει τήν σηκώσεις, καί ή ίδια ή γή πού θά έθρεψε, αυτή ή ϊδια γής μένει 
δική μας καί τά ματακάνει. Μόνον ένας "Ελληνας νά μείνει, πάντα θά πολεμούμε καί 
μήν έλπίζεις πώς τήν γήν μας θά τήν κάμεις δική σου· βγάλτο άπό τό νοΰ σου».

Ή ευθύνη πού βαραίνει τόν Κολοκοτρώνη, όπως φουντώνει μέσα του ή αίσθηση τοΰ 
ήγετικού του χρέους έναντι τού Άγώνα, τόν κάμνει, μ’ όλη τήν μετριοπάθειά του, νά έγεί- 
ρεται ώρες - ώρες άδυσώπητος γιά νά στηλιτεύη τήν προδοσία καί νά σκορπάη στούς προσκυ- 
νημένους «φωτιά καί τσεκούρι»... Γι’ αυτόν ή σωτηρία τής πατρίδος άποβαίνει δ υπέρτατος 
νόμος κι’ έτσι μπρος στήν λαίλαπα τοΰ Ίμπραήμ, πού πνίγει, καί γονατίζει, ξεδιπλώνει όλο 
τόν πληθωρισμό του κι’ όλη τήν ευφυΐα του κι’ άντιμετωπίζει μέ θάρρος καί μέ δύναμη 
τήν κατάσταση συντηρώντας τή φλόγα. Κινείται παντοΰ, μιλάει πρός όλες τις κατευθύν
σεις, στέλνει μηνύματα, πολεμάει άκατάπαυστα, στηρίζει τό φιλότιμο, άνοίγει δρόμους. 
Σάν έπεσε λίγο πριν τό Μεσολόγγι, «κι’ ήλθε ή είδηση, Μεγάλη Τετράδη, είς τό δειλινό,.·, 
έβάλαμεν — άφηγείται — τά μαύρα όλοι, καί μισή ώρα έστάθη σιωπή πού δέν έκρινε 
κανένας, άλλ’ έμέτραε καθένας, μέ τό νοΰ του τόν άφανισμό μας. Βλέποντας έγώ τή 
σιωπή, έσηκώθηκα είς τό πόδι, καί τούς ομίλησα λόγια διά νά έμψυχωθοΰνγ. Τούς είπα ότι 
τό Μεσολόγγι έχάθη ένδόξως, καί θά μείνη αιώνας αιώνων ή άνδρεία. Έάν βάλομε τά 
μαύρα καί όκνεύσομε θά πάρομε τό άνάθεμα καί θά πάρομε τό άμάρτημα τών άδυνάτων 
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όλων... νά σκορπίσομε εις τές επαρχίες καί νά πιάσομε γενικώς τά άρματα, ώς τά έπρωτο- 
πιάσαμε ε’ις τήν Επανάσταση».

"Ο,τι πάντως πιότερο πνίγει τόν άκαταμάχητο Γέρο είναι οί εσωτερικές έριδες πού 
υπονομεύουν τόν Άγώνα (τραγικό θύμα του ήταν κι’ ό γυιός του Πάνος) καί πού αντι
μετωπίζει μέ πραγματική ύψηλοφροσύνη. Σ ε μια περίπτωση εξευτελίζει το διχασμένο Βου
λευτικό έπιβάλλοντας πρόεδρο στήν τύχη καί σέ άλλη, μέ σπαραγμό μά καί μέ πειθώ, 
νουθετεί:

«Διατί θέλομε τόν χαϊμό μας μονάχοι μας; Ημείς έσηκωσαμε τα αρματα δια τους 
Τούρκους καί έτσι άκουσθήκαμε ε’ις τήν Ευρώπη, δτι σηκωθήκαμε οι Ελληνες δια τους 
τυράννους, καί στέκεται δλη ή Ευρώπη νά ίδεΐ τι πραγμα είναι τούτο. Οι Τούρκοι όλοι 
είναι άκόμη άπείραγοι εις τά κάστρα καί εις τές χώρες, καί ημείς εις τά βουνά, καί άν 
σκοτώσομε τούς προεστούς, θά είποΰν ο'ι βασιλείς, οτι τούτοι δεν εσηκωθησαν δια την 
έλευθερίαν, άλλά διά νά σκοτωθούν συνατοί τους, καί είναι κακοί άνθρωποι, Καρβονάροι, 
καί τότε ήμπορούν οί βασιλείς νά βοηθήσουν τόν Τούρκο καί νά λάβομε ζυγό βαρύτερο άπό 
εκείνο οπού είχαμε. Γράφομε καί έρχεται όπίσω ό 'Τψηλαντης και μην επήρε ο νοΰς 
σας άέρα».

Σάν τέλειωσε ό ’Αγώνας κι’ άνέτειλε χρυσός ό ήλιος τής Λευτεριάς μέσ’ άπό τήν 
καταχνιά τών καημών καί τών τάφων ό γέρο-Κολοκοτρώνης δέχτηκε τόν Καποδίστρια 
σάν μεσσία καί στάθηκε δίπλα του μέ ειλικρίνεια. Κάποτε τού είπε, σάν προειδοποιητικά, 
τούτα τά σοφά:

«Μοΰ χάλασες τήν Ελλάδα. —Γιατί; τοΰ άπεκρίθη έκεϊνος. —Γιατί έπρεπε νά τό 
κάμεις πέντε φράγκικο καί δεκαπέντε νά τό άφήσεις τούρκικο, μετά 20 χρόνους νά τό 
κάμεις 10 φράγκικο καί νά τό άφήσεις 10 τούρκικο, καί πάλιν μετά 20 νά τό κάμεις 
15 φράγκικο καί νά τό άφήσεις 5 τούρκικο, ώστε μετά 20 άλλους τόσους χρόνους, νά 
γένει δλο φράγκικο».

Κι’ δταν ό Κυβερνήτης έπεσε δολοφονημένος καί ή Ελλάδα βρέθηκε μπρος στόν 
κρημνό — πολλοί τοΰ φορτώνονταν γιά νά πάρη σκληρή έκδίκηση — μπήκε ήρεμα στή 
μέση κι’ άξίωσε επιβλητικά σύνεση.

«Πηγαίνετε ε’ις τά σπίτια σας, δέν είναι έδική σας δουλειά...».
Κι’ δσο κι’ αν ύπήρξεν ή σύγχυση κι’ ή εμπάθεια πού έπακολούθησεν, ό Κολοκοτριόνης 

τελικά συγκράτησε. Καί σάν κατέβηκε στή ρημαγμένη χώρα ό παράκλητος, ό ξανθός 
πρίγκηπας τών ονείρων τοΰ Γένους, ό πολέμαρχος παράδωσε μέ ήρεμη τή συνείδηση τό 
έργο του στό Βασιλιά δίχως νά διεκδίκηση τίποτε γιά εαυτόν. Μάζεψε τά παλληκάρια 
του καί τούς είπε :

«Πηγαίνετε ε’ις τό καλόν, καθήσετε ε’ις τά σπίτια σας ήσυχοι καί τόιρα δπού ήλθε δ 
Βασιλέας θέλει γνωρίσει τούς άνθρώπους καί τά πράγματα τοΰ τόπου μας, καί θέλει άντα- 
μείψει τόν καθένα κατά τάς πράξεις του καί κατά τάς έκδουλεύσεις του».

Κι’ δ ίδιος;
«’Έπειτα παρουσίασα (στό Βασιληά) μίαν άναφορά καί τόν έπρόσφερα τό κάστρο 

τής Καρύταινας, τό όποιον είχα φτιάσει μέ τά έξοδά μου. ’Έλεγα ε’ις τήν άναφορά μου 
δτι τό κάστρο τό έφτιασα διά νά χρησιμεύσει ε’ις τήν άνάγκην τής πατρίδος μας, τώρα 
δέν μοΰ χρησιμεύει πλέον καί σάς τό προσφέρω.

'Ο σκοπός μου ήτον νά δώσω τό παράδειγμα, ώστε δσοι είχαν φτιάσει καί άλλοι 
πύργους ή οχυρώματα έξ αιτίας τών περιστάσεων, νά τά δώσουν. ’Έλαβα άπόκριση ευχα
ριστήριον καί δτι θέλει φυλαχθεί ή Ιδιοκτησία μου. "Οσον ήμπόρεσα έκαμα τό χρέος μου 
ε’ις τήν πατρίδα καί εγώ καί δλη ή φαμελιά μου. Είδα τήν πατρίδα μου έλεύθερη, είδα 
εκείνο δπού ποθοΰσα καί έγώ καί δ πατέρας μου καί δ πάππος μου καί δλη ή γενεά μου, 

καθώς καί δλοι οί Έλληνες. Άπεφάσισα νά πάω εις έ'να περιβόλι, δπού είχα έξω άπό 
τό Άνάπλι. Έπήγα, έκάθισα καί έπερνοΰσα τόν καιρό μου καλλιεργώντας, καί εύχαρι- 
στούμην νά βλέπω νά προοδεύουν τά μικρά φυτά δπού έφύτευα».

"Ομως έκεΐ έπρόκειτο νά τόν άκολουθήση άκόρεστος δ φθόνος... Ή προσφορά είχεν 
ενοχλήσει, ή πίστη λογαριάστηκε γιά άδυναμία, δ μόχθος κι” ή αυταπάρνηση είχαν προκα- 
λέσει τή μικρότητα, κι’ δ Κολοκοτρώνης έπρεπε νά κατεδαφισθή γιά νά μείνη έλεύθερο τό 
πεδίο στούς τυχαίους πού άναζητοΰσαν, μέσα στή μηδαμινότητά τους, υπόσταση στήν έξου- 
δετέρωση κάθε ήθικής καί πραγματικής έλληνικής παρουσίας. Κι’ έτσι σάν άμοιβή ήλθεν 
δ κατατρεγμός, ή σύλληψη, ή φυλάκιση, ή καταδίκη. Μαζί, δμως, καί ή φωτεινή πράξη 
τού Τερτσέτη καί τοΰ Πολυξωίδη, σάν άπόδειξη πώς ή έντιμότης καί ή δικαιοσύνη είχαν 
ήδη ξαναριξώσει στή χώρα τών Ελλήνων! Τήν δλη περιπέτειά του τή διηγείται άπλά 
καί δίχως οργή:

«Μάς έβαλαν εις τό δικαστήριον. Έκεΐ έπαρησϊάσθηκαν μερικοί άτιμοι μικροί άν
θρωποι ψευδομάρτυρες, καί έλεγαν πώς είδαν άναφορές καί άλλα ψέμματα. ΤΗλθαν άπό 
δλα τά μέρη τίμιοι άνθρωποι, νοικοκυραίοι, είπαν πώς δλα αυτά είναι ψέμματα, δτι αυτοί 
είναι κακής διαγωγής άνθρωποι πλήν ποΰ ήκουαν αυτούς; ’Ήθελαν τόν σκοπόν τους, 
καταδίκην. ’Έξαφνα μανθάνω, δτι βιάζει δ Σχινάς, μινίστρος τής Δικαιοσύνης, τό δικα- 
στήριον καί υποχρεώνει τόν πρόεδρον Πολυζωίδην καί Τερτσέτην νά υπογράψουν μέ βα- 
γιονέτες.

Μάς κατέβασαν, μάς έδιάβασαν τήν άπόφαση. Είδα τόσες φορές τόν θάνατο καί δέν 
έφοβήθηκα, ούτε τότε. Καλλίτερα είναι δπού σκοτώνομαι άδικα, παρά δίκαια. Τόν Κο- 
λιόπουλο έλυπόμουνα, διότι είχε φαμελιά μεγάλη. Έφάγαμε τό βράδι. Τήν αυγή έκάμαμε 
τήν διαθήκη μας καί έπροσμέναμε τήν ώρα τοΰ θανάτου. Μετά δύο ώρες έμάθαμε, δτι δ 
Βασιλέας μάς έκαμε χάρη τήν ζωήν μας άπό τό άδικο».

’Ασφαλώς δέν παίρνει δ χρόνος γιά. νά μπορέσουμε νά σταθούμε περισσότερο στή 
μαρτυρία τοΰ Κολοκοτρώνη. Κι’ δ,τι, δμως, σκόρπια άνθολογήθηκε είναι Ικανό νά φανέ
ρωση τις βασικές του ιδεες ! Γιατί δ ’Αγώνας, ποιο τό περιεχόμενο κι’ δ χαρακτήρας 
του, τί είναι καί πού πρέπει νά εδράζεται ή έλληνικότης κι’ ή άνθρωπιά, ποιό τό άτομικό 
καί συλλογικό χρέος έναντι τοΰ άγαθοΰ τής ελευθερίας καί τής άναστημένης Ελλάδος. 
Καί πέρ’ άπ’ αυτά, ποιά τά μέσα πού πρέπει νά άξιοποιήση δ Νεοελληνισμός γιά νά έπι- 
βιώση καί νά δικαιώση τήν ύπαρξή του: ή δύναμη τοΰ στοχασμοΰ καί τοΰ ονείρου, ή 
φωτισμένη καί πειθαρχημένη σκέψη, ή ένότης, ή σωφροσύνη, ή τόλμη, ή αυταπάρνηση, δ 
σεβασμός στόν άνθρωπο, τό δημόσιο πνεύμα, ή δημοκρατική άντίληψη τής ζωής κι’ ή ελλη
νική κι’ άνθρώπινη άξιοπρέπεια, ή πάντα γρηγοροΰσα έθνική κι’ οικουμενική συνείδηση, ή 
Παιδεία !

«Βλέπετε τούτον τόν δντά, είναι άστόλιστος. Καθίσματα δέν έχει, οί τοίχοι ξεροί, 
— τούτη είναι ή Ελλάδα καθώς εμείς σάς τήν παραδιόσαμεν, έμείς οί γέροι ε’ις τούς 
νέους. Εμείς ε’ις τά 1821 έκαθαρίσαμε τόν τόπο, έκουβαλήσαμε τά λιθάρια, έκτίσαμε τήν 
οικοδομή, εσείς θά έντύσετε τά γυμνά τείχη, θά φέρετε τές πολύτιμες ζωγραφιές, θά 
στήσετε τά εύμορφα τραπέζια καί τούς καθρέφτες, τούτο θά κάμει, ή προκοπή σας καί τά 
γραμματα και οι ευχες τών συμπολιτών σας καί τά έργα σας θά σάς άνεβάσουν εις 
τά λημέρια άθάνατα τών δικαίων».

Λοιπον, σαφής προκύπτει ή επιταγή γιά φωτισμένη καί πλατειά παιδεία — γιά άνα- 
νεωμένη, θάλεγα, ουσιαστική έθνική παιδεία, πού, άπαγγιστρώνωντας έαυτήν άπό τή ρηχό- 
τητα τών άπό καθέδρας συνταγών καί άπό τις κάθε λογής φιλισταϊκές δοκησισοφίες, νά 
δδηγήση σέ πραγματική έθνική ούτογνωσία καί στήν έμπρέπουσα προσέγγιση καί υπηρεσία 
τού Νεοελληνικού μας χρέους. Κι’ άμποτε ή πνευματική κληρονομιά τοΰ Κολοκοτρώνη
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καί τών άλλων πατέρων τοΰ Είκοσιένα καί τοΰ Νεοελληνισμοΰ — καί δή μέ τή γνήσια 
μορφή τών πηγών — νά δούλευε περισσότερο τήν αγωγή τών παιδιών μας καί νά απασχο
λούσε ουσιαστικότερα τούς νέους μας. Κι’ υπάρχει, πρός τοΰτο, τό πρόσφορο πεδίο: τά 
σχολικά έγχειρίδια καί ο'ι εύχρηστες ανθολογίες. Μά δυστυχώς ή προτίμηση έξακολουθει 
νά τήν παραγνωρίζη καί νά στρέφεται περισσότερο πρός τόν απόηχο τών πραγμάτων πού, 
οπωσδήποτε, δέν οίκοδομεί. Ή συνείδηση, δμως, πρέπει νά ξεκινάη τό δρόμο της άπό 
τις ρίζες αν πρόκειται νά απόκτηση έρείσματα Ικανά νά τή βοηθήσουν νά άνελιχθή φυσιο
λογικά καί νά στηρίξη καί έαυτήν καί τό σύνολο. Καί σήμερα — παραπάνω άπό κάθε 
άλλη φορά — κι’ ό τόπος καί τό έθνος χρειάζονται συνειδήσεις μέ ξεκεθαρισμένη καί τήν 
έλληνικότητα καί τήν άνθρωπιά τους. Γιά νά μπορέση κι’ ό Νεοελληνισμός — μ’ δλες 
τις άνάγκες καί τά δικαιώματά του, μέσα στό σύγχρονο κόσμο — νά συνέχιση τήν πορεία του.

ΦΡΙΞΟΣ ΒΡΑΧΑΣ

Γ. Φ. ΠΙΕΡΙΔΗ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΤΠΡΟ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ 9ης ΙΟΤΛΙΟΤ 1821 

ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΑΜΑ TOT ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ
(Μαρτυρία τοΰ ’Άγγλου περιηγητή J. CARNE)

Σέ πολλές χώρες τής Ευρώπης τά τέλη τοΰ 18ου αιώνα καί ο'ι άρχές τοΰ 19ου είναι 
μιά εποχή ζυμώσεων καί άλλαγών, πού επηρεάζουνε τήν κοινωνική, τήν πολιτική καί τήν 
πνευματική ζωή.

Δέν είναι θέμα μας έδώ ν’ άναλύσουμε τούς ιστορικούς λόγους αύτοϋ τοΰ νέου πνεύ
ματος. Θ’ άναφερθοΰμε μόνο σέ μιά πλευρά του: τήν τάση γιά ταξίδια, πού έχουνε σκοπό 
τή γνωριμία καί τή μελέτη άγνωστων τόπων.

"Ενα κΰμα έξερευνητικών ταξιδιών, αύτό πού σέ αντιπαράθεση μέ κείνα τής ’Αρχαιό
τητας καί τής ’Αναγέννησης μπορούμε νά ονομάσουμε Νειότερη περίοδο εξερευνήσεων, ξε
κινά άπό τά εύρωπαϊκά κέντρα γιά νά καλύψη χώρες, πού ιός τότε ήταν είτε ελάχιστα 
γνωστές είτε άγνωστες.

Τά περίφημα έξερευνητικά ταξίδια τοΰ Bougainville, τοΰ Cook, τοΰ Dumont D’Urville, 
τοΰ Livingstone, έξασκοΰνε μιάν έπίδραση σαγηνευτική. Καί ο'ι μεγάλοι εκείνοι θαλασσο
πόροι κι έξερευνητές έχουνε πλήθος μιμητές, ανθρώπους πού ξεκινάνε γιά νά δοΰν εξωτικούς 
τόπους λίγο ή πολύ μακρινούς, άλλοτε έκτελώντας κάποιαν άποστολή κι άλλοτε απλώς 
γιά τήν προσωπική τους εύχαρίστηση.

Πολλοί άπό έκείνους τούς περιηγητές, πού δέν έχουνε τίποτε κοινό μέ τούς σημερι
νούς τουρίστες, έγραψαν τις έντυπώσεις τους καί τις έδημοσίευσαν σέ βιβλία. ’Άν δέ κρί
νουμε άπό τό πλήθος καί τήν ποιότητά τους, φαίνεται δτι αύτά τά βιβλία είχανε ζήτηση. 
Ή κοινή γνοόμη, πού είχε συγκινηθή άπό τις περιγραφές τών μεγάλων έξερευνητών, ήτανε 
φυσικό νά έδειχνε ενδιαφέρον γιά δλες τις ταξιδιωτικές περιγραφές.

Μερικοί άπό τούς περιηγητές έκείνους ήλθανε καί στήν Κύπρο, ή πέρασαν άπό τήν 
Κύπρο, καί μάς άφησαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες στά βιβλία τους.

Θ’ άσχοληθούμε έδώ μ’ ένα τέτοιο βιβλίο. ’Έχει τόν τίτλο: «’Επιστολές άπό τήν 
’Ανατολή» καί τυπώθηκε στό Λονδίνο τό 1826. 'Ο συγγραφέας του, John Carne of 
Queen’s College, Cambridge, τό άφιερώνει στόν Sir Walter Scott.

Τόν ίδιο χρόνο έγινε στό Λονδίνο καί δεύτερη έκδοση. Τό 1830 έγινε τρίτη έκδοση 
τοΰ κεφαλαίου τοΰ βιβλίου πού άναφέρεται στήν Κύπρο.

'Τπάρχει καί γερμανική μετάφραση μέρους τοΰ βιβλίου, έκδοση Δρέσδης καί 
Λειψίας, 1827.

Αύτές ο'ι λεπτομέρειες σχετικά μέ τις έκδόσεις δείχνουν δτι τό βιβλίο πρέπει νά 
είχε έπιτυχία στήν έποχή του.

Μερικές περικοπές άπό τό κεφάλαιο γιά τήν Κύπρο δημοσιεύθηκαν σ’ έλεύθερη μετά
φραση στά «Κυπριακά Χρονικά» τοΰ Ν. Γ. Κυριαζή τό 1930 (’Έτος Ζ', τεύχος άρ. 1).

’Ήτανε πολυταξιδεμένος άνθρωπος ό Carne. Στό βιβλίο, πού μάς ένδιαφέρει έδώ, 
άναγγέλλεται κι ένα άλλο δικό του, ύπό έκτύπωσιν, μέ τόν τίτλο «Επιστολές άπό μιά πε
ριοδεία στήν Ελβετία καί τήν ’Ιταλία κατά τό έτος 1825».

Τό «’Επιστολές άπό τήν ’Ανατολή» άποτελεϊται άπό είκοσι επτά κεφάλαια, πού τά
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τιτλοφορεί ’Επιστολές, καί ένα Παράρτημα. Ουσιαστικά, δέν πρόκειται γιά επιστολές γραμ
μένες άπό τούς διάφορους τόπους τοΰ ταξιδιού, άλλα γιά κεφάλαια άναμνήσεων, πού τά έγρα
ψε ό συγγραφέας μέ βάση, προφανώς, τίς σημειώσεις πού κρατούσε κατά τό ταξίδι.

Δέν έχει πουθενά χρονολογίες. Σέ μερικές σπάνιες περιπτώσεις άναφέρεται μέσα στό 
κείμενο ό μήνας. Μπορούμε νά χρονολογήσουμε μέ βεβαιότητα τήν παρουσία του σέ κάθε 
τόπο, άπό τά Ιστορικά γεγονότα πού περιγράφει. "Ομως αυτή ή χρονολόγηση δέν συμ
βαδίζει μέ τή σειρά, πού άκολουθούνε τά κεφάλαια στό βιβλίο. Έξ άλλου, σέ μερικές 
περιπτώσεις ή περιγραφή τών δσων είδε δ συγγραφέας συμπληρώνεται μέ τήν περιγραφή 
δσων γίνηκαν άργότερα καί τά πληροφορήθηκε, δπως λέγει, άπό άλλους.

Γιά παράδειγμα: Περιγράφει πώς άποχαιρέτησε τόν ’Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό προτού 
άναχωρήση άπό τή Λευκωσία καί προσθέτει δτι πληροφορήθηκε άργότερα τόν μαρτυρικό του 
θάνατο. Σέ συνέχεια περιγράφει τό ταξίδι του άπό τή Λευκωσία στήν Λάρνακα. Τό κα
ραβάνι κάνει σταθμό γιά διανυκτέρευση στό Δάλι. «ΤΗταν ’Ιούνιος», λέγει σ’ αύτό τό 
σημείο.

Αυτές ο'ι λεπτομέρειες φανερώνουν, δπως είπαμε, δτι τό οριστικό κείμενο γράφτηκε 
μετά τή συμπλήρωση τού ταξιδιού. 'Ωστόσο αύτό δέν άφαιρεϊ τίποτε άπό τή γνησιότητα 
τών πληροφοριών τοΰ Carne — ήτανε τόσο πρόσφατες στή μνήμη του — κι άπό τή ζωντά
νια τους.

'Ο συγγραφέας είναι άνθρωπος πού ξέρει νά βλέπη μέ μάτι καθαρό γύρω του καί νά περι- 
γράφη μ’ έπιτυχία τό περιβάλλον καί τούς άνθρώπους. ’Εκφράζεται μέ στοχαστικότητα, 
κάποτε μέ χιούμορ, καί μ’ δλο πού έχει τήν υπεροψία τοΰ άνθρώπου, πού άνήκει στήν άνα>- 
τερη κοινωνία τής κοσμοκράτειρας, τότε, ’Αγγλίας, ή συμπάθειά του είναι φανερά μέ τό 
μέρος τών έπαναστατημένων ραγιάδων. "Ομως δέν αισθηματολογεί. Βλέπει μέ τόν ψυχρό 
ρεαλισμό τού ’Άγγλου άστοΰ. ’Ενώ, γιά παράδειγμα, περιγράφει τά δεινά τών κυπριών 
καί τίς θηριωδίες τής τούρκικης διοίκησης, κάνει σέ δυό περιπτώσεις, καί τό συλλογισμό 
δτι, λόγω άκριβώς τών διωγμών, υπάρχουνε στήν Κύπρο ευκαιρίες ν’ άγοράση κανείς ώραΐα 
κτήματα Ελλήνων σέ πολύ χαμηλές τιμές.

Τό συμπέρασμα δτι άνήκει στήν άνώτερη κοινωνία δέν βγαίνει μόνο άπό τόν τρόπο 
πού εκφράζεται. Σ’ δποία χώρα καί πόλη βρεθή θά φιλοξενηθή στό σπίτι τοΰ ’Άγγλου 
πρόξενου ή τοΰ ’Άγγλου πρέσβυ καί θά γίνη δεκτός άπό τόν Τούρκο πασά. Είναι έφοδια- 
σμένος μέ σουλτανικό φιρμάνι, πού τού άνοίγει δλες τίς πόρτες. Γιά τόν Κυπριανό έχει 
συστατικά γράμματα. Δέν άναφέρει άπό ποιούς, άλλά πρέπει νά ήταν άπό υψηλά πρό
σωπα, γιατί δ Αρχιεπίσκοπος τοΰ παραχιόρησε κατοικία καί ύπηρετικό προσωπικό γιά δσες 
μέρες έμεινε στή Λευκωσία, τόνε καλοΰσε κάθε μέρα στό τραπέζι του καί τού μίλησε μ’ 
εμπιστοσύνη.

Ο'ι ταξιδιωτικές έντυπώσεις τού Carne είναι έξαιρετικά ένδιαφέρουσες γιά μάς. Ό 
συγγραφέας κάλυψε μέ τό ταξίδι του διάφορους τόπους στόν Μεσογειακό χώρο, άνάμεσά τους 
τήν Κωνσταντινούπολη, τή Σμύρνη, τή Χίο, τήν Κύπρο, τή Ρόδο, τό Μόριά, κατά τόν 
πρώτο χρόνο τής Ελληνικής ’Επανάστασης. Καί ο'ι πληροφορείς αύτόπτη μάρτυρα, πού 
μάς δίνει, φέρνουνε κοντά μας μέ τρόπο άμεσο, τήν άνθρώπινη, τήν καθημερινή πλευρά 
τοΰ Ιστορικού δράματος.

Τού έτυχε συχνά νά συναντηθή μέ τήν ’Επανάσταση. ’Όχι μόνο στούς χώρους, δπου 
διεξάγονταν ή σύγκρουση τών δυό άντιμαχόμενων, άλλά καί σέ τόπους άλλους.

Στήν Πόλη βλέπει καθημερινά νά σφάζουνται "Ελληνες άπό τίς Αρχές κι άπό τόν 
τουρκικό δχλο. Καί περιγράφει τήν έρήμωση τών ελληνικών άρχοντικών τοΰ Φαναριοΰ. 
Μεταφράζουμε άπό τό βιβλίο του:

<"Ολος δ πληθυσμός ήταν ώπλισμένος. Ακόμα καί τά παιδιά κρατούσανε πιστό

λια καί γιαταγάνια καί είχανε μάθει νά βάφουνε τά χέρια τους στό αίμα. Σχεδόν 
καθημερινά γίνονταν σκηνές φριχτής θηραοδίας σέ βάρος τών Ελλήνων, δπου λάχαινε 
νά τούς βροΰν. Άπό τούς "Ελληνες βογιάρους κι εύγενείς δέν είχε μείνει κανένας. 
’Άλλους έσφαξαν κι άλλοι προλάβανε κι έφυγαν, έγκαταλείποντας τά σπίτια τους, 
τίς οικογένειες καί τά υπάρχοντά τους, στό έλεος τών Τούρκων».

«"Ενα άπομεσήμερο, εκεί πού καθόμουνα μέσα στή στοά τοΰ παλατιού τών 
Γενίτσαρων, είδα νά φέρνουνε δέσμιους δυό "Ελληνες τής άνώτερης τάξης. ’Ήτανε 
κι ο'ι δυό ηλικιωμένοι άνθρωποι. Περπατούσανε μέ βήμα σταθερό καί ή έγκαρτέρηση 
ήτανε ζωγραφισμένη στά πρόσωπά τους. Τούς είχανε βρει στό μέρος δπου είχανε 
κρυφτεί, τούς άπόσπασαν άπό τήν οίκογένειά τους, καί τούς πηγαίνανε γιά νά τούς 
έκτελέσουν».

«Μιάν άλλη μέρα βρέθηκα μάρτυρας τής έκτέλεσης ενός άλλου άτυχου "Ελληνα. 
Αυτός είχε κατορθώσει νά φύγη άλλά, ΰστερ’ άπό μερικές βδομάδες άπουσία, δο
κίμασε νά πάη κρυφά στό σπίτι του γιά νά δή τήν οίκογένειά του καί τόν συνέλαβαν. 
’Αντιμετώπισε τό θάνατο μ’ εκπληκτική έγκαρτέρηση. Γονάτισε, σταύρωσε ήσυχα τά 
χέρια πάνω στό στήθος του δίχως ν’ άλλάξη τίποτε στά χαρακτηριστικά τοΰ προ
σώπου του, κι ευθύς τουφεκίστηκε».

«Ή κατάσταση τών δυστυχισμένων Ελλήνων είναι άπελπιστική. Ή μεγάλη 
συνοικία τοΰ Φαναριού, πού ήταν έξ ολοκλήρου κατοικημένη άπ’ αυτούς, είναι τώρα 
έρημη. Ή ζωηρή βραδινή κίνηση στό Βόσπορο, μέ τίς βάρκες γεμάτες όμορφες Έλ- 
ληνίδες καί χαρούμενο κόσμο, δέν υπάρχει πιά. Καί στούς κήπους, δπου άλλοτε μιά 
ευτυχισμένη παροικία χόρευε καί τραγουδούσε τά τραγούδια τής πατρίδας της, έπι- 
κρατεί τώρα σιωπή».

«'Όταν περπατάς στις όχθες τοΰ Βοσπόρου δέν είναι σπάνιο ν’ άπαντήσης κά
ποιον "Ελληνα πού φεύγει κυνηγημένος ή νά δής ένα νεκρό νά έπιπλέη κοντά στήν 
άκτή. Μιά μέρα συνάντησα μιάν ομάδα άπό άνθρώπους τοΰ όχλου νά περιεργά- 
ζουνται μέ φανερή ευχαρίστηση τό πτώμα ενός άπό τά θύματά τους. "Ενας άπ’ 
αυτούς τράβηξε τό σκοτωμένο μ’ ένα γάντζο γιά νά τόνε ρήξη στή θάλασσα. "Ενας 
άλλος δμως τόνε σταμάτησε, κι άφοΰ άφαίρεσε δλα τά ρούχα τοΰ νεκροΰ, τόνε 
πέταξε στή θάλασσα δλόγυμνο».

Βρίσκει τή Σμύρνη έρημη «γιατί δλες ο'ι έλληνικές οικογένειες τής άνώτερης τάξης 
έχουνε φύγει». Καί στέκεται μάρτυρας τής σφαγής πενήντα Ελλήνων, πού άποπειρά- 
θηκαν νά φύγουνε μ’ ένα Ιταλικό καράβι άλλά δέν πρόλαβαν:

«Πενήντα περίπου "Ελληνες είχανε κατορθώσει νά μπαρκάρουνε σ’ ένα καράβι 
άπό τή Ραγούζα, πληρώνοντας μεγάλα ποσά στόν καπετάνιο. Αυτός δμως, άντί νά 
σαλπάρη άμέσως, άργοπορούσε στό λιμάνι ώσπου μιά νύχτα τό καράβι του περικυ
κλώθηκε άπό τρία τούρκικα, πού άναγκάσανε τό πλήρωμα καί τούς έπιβάτες νά 
ξεμπαρκάρουν. Ο'ι Τούρκοι κρέμασαν τόν καπετάνιο καί τό πλήρωμα κι άποκεφάλισαν 
δλους τούς "Ελληνες έπιβάτες σέ μιά πλατεία τής πόλης κατά τή διάρκεια τής παρα
μονής μας έκεί».

«Τό Καζίνο, ένα πολυτελές κέντρο δπου έσυνήθιζαν άλλοτε νά συναθροίζουνται ο'ι 
Ευρωπαίοι τής Σμύρνης μέ τίς οίκογένειές τους, ήτανε κλειστό. Ο'ι ωραίοι τόποι 
περιπάτου γύρω άπό τήν πόλη ήταν έρημοι. Ή άγορά άδειανή καί βουβή. Γιατί 
δλες ο'ι έλληνικές οικογένειες τής άνώτερης κοινωνίας είχανε φύγει».
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Τό καράβι, πού τόνε πήγαινε άπό τή Σμύρνη στήν ’Αλεξάνδρεια, άνακόπηκε στό 
πέλαγος, κι έρευνήθηκε άπό μιά μοίρα τού ελληνικού στόλου. «Ήτανε», μάς λέγει, 
«έμπορικά καράβια άπό τήν "Τδρα, πού τά μετατρέψανε σέ πολεμικά». Καί προσθέτει: 
«Όί 'Έλληνες συμπεριφερθήκανε μέ πολλή ευγένεια».

Στό σπίτι τοΰ Αυστριακού έπιτετραμμένου στή Ρόδο κάνει γνωριμία μ’ έναν ’Άγγλο 
πλοίαρχο, πού είχε κλείσει συμφωνία μέ τόν Τούρκο πασά γιά νά μεταφέρη, παίρνοντας 
πλούσια άμοιβή, τούρκικα στρατεύματα γιά ένίσχυση τής φρουράς τής Κρήτης.

Στό Μόριά παρακολουθεί έκπληκτος τό στράτευμα τοΰ Κολοκοτριόνη, πού περνάει άπό 
τήν Τριπολιτσά πηγαίνοντας γιά τά Δερβενάκια:

<?ΟΙ ελπίδες τοΰ λαοΰ άναπτερώθηκαν δταν μαθεύτηκε δτι φθάνει ό Κολοκτρώνης 
μ’ ένα μικρό σώμα στρατού. Γιατί ό λαός είχε έμπιστοσύνη στή γενναιότητα αύτοΰ 
τοΰ στρατηγού».

«Βγήκαμε κι εμείς έξω άπό τήν πόλη γιά νά δούμε τό στράτευμα. Τό θέαμα δέν 
ήτανε πολύ έπιβλητικό. Περί τούς έννιακόσους άνδρες, πού βαδίζανε μέ τρόπο άτακτο 
περιστοιχίζοντας τόν άρχηγό τους. ’Ήτανε καλά ώπλισμένοι καί, στό γενικό, ώραΐοι 
άνθρωποι- άλλά χωρίς ίχνος πειθαρχίας. Ή δύναμη κάθε χωριού άποτελοΰσε χωρι
στή ομάδα μέ δική της σημαία. Κι έτσι έβλεπες πολλές σημαίες, μέ δλα τά χρώματα 
τής ίριδας: γαλάζιες, πράσινες, λευκές, κτίρινες, νά κυματίζουνε πάνω άπό τό στρά
τευμα. Ρίχνοντας τουφεκιές στόν άέρα γιά νά χαιρετίσουνε τούς φίλους τους, μπή
κανε στήν πόλη (τήν Τριπολιτσά) κι ό ερχομός τους προκάλεσε ένα καταπληκτικό 
ενθουσιασμό».

Τούς βλέπει χωρίς ρομαντισμό κι έξιδανίκευση αυτούς τούς πρωτόγονους άγωνιστές, μέ 
τις άρετές τους καί μέ τις κακίες τους. "Ομως τούς ψυχολογεί ορθά δταν λέγει γι’ αυτούς 
δτι:

«Είναι έτοιμοι στήν κάθε στιγμή νά θυσιάσουνε τή ζωή τους μέ τόν ίδιον αυθορ
μητισμό πού είναι έτοιμοι, στήν κάθε στιγμή, νά στήσουν ένα γλέντι μέ τραγούδια 
καί χορό, πού νά βαστάξη δλη τή νύχτα».

"Ομως συναντιέται μέ τήν ’Επανάσταση καί στό μοναστήρι τοΰ Σινά, δπου ό ήγού- 
μενος, «άνθρωπος τού κόσμου», δπως τόν χαρακτηρίζει, πέρασε μαζί του πολλές ώρες νά 
ροιτάη άπληστα γιά νά μάθη δ,τι γίνονταν στήν Ελλάδα «καί νά λάμπουνε τά μάτια του».

Τήν ίδια λαχτάρα νά πληροφορηθοΰνε γιά τόν άγώνα συναντά καί σέ μερικούς "Ελληνες 
κληρικούς στούς 'Αγίους Τόπους. ’Ενώ άλλοι μεμψιμοιροΰνε γιατί ό άγώνας γίνηκε άφορμή 
νά περιοριστή πολύ τό ρεύμα τών προσκυνητών.

Στό καράβι, πού τόνε πήγαινε άπό τή Λάρνακα στή Ρόδο είχε, άνάμεσα στούς άλλους 
επιβάτες, μιά συντροφιά άπό "Ελληνες νέους, πού πηγαίνανε νά πολεμήσουνε στό Μόριά. 
Τό καράβι ήταν ’Ιωνικό καί θάπιανε σκάλα στό Ναυαρίνο. «'Ο ένας άπ’ αυτούς τούς 
νέους», λέγει, «είχε μιά κιθάρα. Συχνά έπαιζε κι οί άλλοι χορεύανε».

Μέσα στις σελίδες τοΰ βιβλίου θά βρή ό άναγνώστης πλήθος τέτοιες πληροφορίες καί 
κρίσεις, πού φέρνουνε κοντά μας τό κλίμα τής έποχής.

"Ομως πρέπει νά περιοριστούμε σ’ αυτά τά λίγα παραδείγματα, γιά ν’ άσχοληθοΰμε 
μέ τό μέρος τοΰ βιβλίου, πού άναφέρεται στήν Κύπρο καί ιδιαίτερα στις έπαφές τοΰ συγ
γραφέα μέ τόν ’Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό.

Στήν Κύπρο δ Carne βρέθηκε πάνω στούς κατατρεγμούς καί τις σφαγές, λίγο πριν 
άπό τήν έκτέλεση τού Κυπριανού καί τών δεσποτάδων. Τις μέρες πού έμεινε στή Λευκωσία 
ήταν, δπως είπαμε, φιλοξενούμενος τοΰ Κυπριανού, γνώρισε τόν άνθρωπο καί περιγράφει 
εκείνον καί τό προσωπικό του δράμα μέ σεβασμό καί συγκίνηση.

"Ο,τι άκολουθεΐ είναι περικοπές άπό τό κεφάλαιο τοΰ βιβλίου (’Επιστολή ΧΧΠ), πού 

άναφέρεται στήν Κύπρο, σέ μετάφρασή μας :
«"Οταν φθάσαμε στό λιμάνι τής Λάρνακας πήγαμε στό σπίτι τοΰ πρόξενου τής 

’Αγγλίας κ. Βοντιτσιάνου, ένός "Ελληνα, πρός τόν όποιον είχαμε συστατικά γράμ
ματα. 'Ο κ. Βοντιτσιάνος, ένας φιλικός καί άξιαγάπητος άνθρωπος, μάς φιλοξένησε 
θέτοντας τό σπίτι του στή διάθεσή μας. Τό νησί βρίσκοναν αυτή τήν εποχή σέ 
κατάσταση άπατηλής ήσυχίας. Ο'ι σφαγές τών Ελλήνων είχανε κάπως περιοριστεί, 
γιά νά ξαναρχινήσουνε μέ πιό μεγάλη μανία...».

«Στό τραπέζι τού προξένου παρακάθοταν καθημερινά μιά δυστυχισμένη ελληνική 
οίκογένει, πού φιλοξενούσε στό σπίτι του, περιβάλλοντάς τηνε μέ μεγάλη καλοσύνη. 
’Ήτανε μιά χήρα στήν άκμή τής ηλικίας της, δ μεγάλος της γιός — ένας εξαίρετος 
νέος — καί τρία μικρότερα παιδιά. 'Ο πατέρας, πού ήτανε πλούσιος "Ελληνας κτη
ματίας, είχε δολοφονηθή καί δλα τά υπάρχοντά του κατασχέθηκαν. Ή φτωχή γυ
ναίκα ρωτούσε μέ άγωνία γιά νά μάθη κάθε λεπτομέρεια σχετικά μέ τόν πόλεμο...».

«"Ενα βράδυ, εκεί πού καθόμαστε ήσυχα στό σαλόνι τοΰ προξένου, κάποιος Τοΰρ- 
κος πυροβόλησε καί σκότωσε μπροστά στήν πόρτα έναν κακότυχο "Ελληνα, πού έτυχε 
νά περνάη στό δρόμο...».

«Κατά τή διάρκεια τής επανάστασης μερικοί άπό τούς "Ελληνες γινήκανε μου
σουλμάνοι γιά νά γλυτώσουνε τή ζωή τους. Μεταξύ τους ήτανε κι ένας πλούσιος 
έμπορας. Συναντηθήκαμε έπανειλημμένα μ’ αυτό τόν άνθρωπο καί μάς προσκάλεσε 
στό σπίτι του. ΤΗταν ένας ήσυχος, συμπαθητικός καί σωματώδης "Ελληνας. Μάς 
έκμυστηρεύθηκε δτι άλλαξοπίστησε μόνο γιά νά γλυτώση τό κεφάλι του...».

«Μιά άλλη ελληνική οικογένεια τής Λάρνακας βρισκότανε σέ πιό τραγική κατά
σταση. Τούς είχε δοθεί χρονική προθεσμία γιά ν’ άποφασίσουν είτε νά έξισλαμισθοΰν 
είτε νά πεθάνουν. 'Ο άντρας έκλινε μάλλον πρός τήν πρώτη λύση καί πάσχιζε νά 
πείση δλη τήν οικογένεια. "Ομως ή γυναίκα ήτανε σταθερά άποφασισμένη νά μείνη 
πιστή στή θρησκεία τών πατέρων της. Καί, δπως πολλές άλλες γυναίκες σ’ αυτή τήν 
πολεμική περίοδο, έδειχνε έναν ήρωϊσμό, πού κάποτε δέν τόν έχουν ο'ι άντρες. Ή 
προθεσμία πού τούς είχε δοθεί δέν είχε λήξει άκόμα...».

«’Ήτανε θλιβερό νά βλέπη κανείς αυτό τό μεγάλο κι όμορφο νησί σέ τέτοια 
κατάσταση έρήμωσης καί καταστροφής: άρχοντικά μέ τούς πλούσιους κήπους τους 
νά είναι έγκαταλειμμένα καί τούς έπιζώντες άπό τούς Ιδιοκτήτες τους νά καταφεύ
γουνε στή στέγη καί στή βοήθεια άλλονών. Γυναίκες, πού άνατραφήκανε μέσα στήν 
πολυτέλεια, νά χάνουνε τούς άντρες τους καί τούς συγγενείς τους. Καί παιδιά άρ- 
χόντων νά έκλιπαροΰνε καταφύγιο άπό ξένους...».

«Στήν Κυθραία, μέ τούς πλούσιους καί πυκνοφυτεμένους κήπους, φιλοξενηθήκαμε 
στό σπίτι τοΰ "Ελληνα Ιερέα ’Ήτανε σέ ωραία καί παράμερη τοποθεσία, γεμάτη 
πορτοκαλιές καί λεμονιές. Ό Ιερέας φαινότανε πολύ ευχαριστημένος άπό τήν επίσκεψή 
μας. ΤΗταν ένας καλός άνθρωπος, παντρεμένος, μέ παιδιά, καί φαινότανε νά ζή 
άνετα.·.»·

«...Τό άλλο πρωί τόν άποχαιρετήσαμε... ’Αργότερα μάθαμε δτι έπαψε νά χαί
ρεται τόν όμορφο κήπο καί τό σπιτάκι του γιατί δολοφονήθηκε κι αυτός, δπως καί 
τόσοι άλλοι συμπατριώτες του».

«Μόλις φθάσαμε στή Λευκωσία, στείλαμε στόν "Ελληνα ’Αρχιεπίσκοπο τοΰ νησιοΰ 
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συστατικό γραμμα, που είχαμε μαζί μας. Κι εκείνος μάς παραχώρησε αμέσως για 
κατοικία μας ένα έξοχο σπίτι μέ κήπο. Τό βράδυ μάς τίμησε μέ τήν έπίσκεψή του.

«'Ο Κυπριανός, πού δολοφονήθηκε τόσο σκληρά μετά τήν αναχώρησή μας, ήταν 
ένας ωραίος άνθρωπος μ’ ευγενικό παρουσιαστικό. ΤΗλθε νά μάς καλέση γιά τό 
δείπνο και μας συνώδευσε ό ίδιος στό παλάτι του, δπου πήγαμε μέ συνοδεία ανθρώ
πων, πού μάς φέγγανε στό δρόμο μέ δάδες...».

«Κάθε πρωί οί υπηρέτες τής ’Αρχιεπισκοπής μάς φέρνανε τό πρόγευμα. Τό 
γεύμα δμως και τό δείπνο τά πέρναμε στό τραπέζι τού ’Αρχιεπισκόπου. Μάς έκαναν 
εντύπωση ή μεγάλη καλοσύνη κι οί περιποιήσεις του, σέ μιά περίοδο πού ή σκέψη του 
πρέπει νά βρίσκονταν σέ μεγάλη άνησυχία και ταραχή...».

«...Ήταν αναγκασμένος νά βλέπη τις σφαγές τών συμπατριωτών του καί τήν 
αρπαγή τών περιουσιών τους συγκροτώντας τήν έκφραση τών αισθημάτων του, γιατί 
ήξευρε δτι οί τουρκικές ’Αρχές τόνε παρακολουθούσαν άγρυπνα. 'Ό,τι βοήθεια μπο
ρούσε νά προσφέρη τήνε πρόσφερε κρυφά. Τώρα τελευταία ή κατάσταση είχε γίνει 
πιό απειλητική γιά τήν προσωπική του ασφάλεια...».

«...’Έτυχε συχνά νά ύποστή ύβρεις κι έξευτελισμούς άπό τούς Τούρκους στρα
τιώτες, καί ήξευρε δτι ό Πασάς έκφραζότανε γι’ αυτόν μέ τό χειρότερο τρόπο. «'Ο 
θάνατός μου δέν είναι πολύ μακριοί», μάς είπε μιά μέρα δ Κυπριανός. «Ξεύρω δτι 
περιμένουμε μόνο τήν κατάλληλη ευκαιρία...».

«..."Ενα βράδυ, τήν ώρα πού καθόμαστε στό δείπνο, κάλεσε τόν ’Αρχιεπίσκοπο 
ένας άπό τούς ακολούθους του, γιατί είχανε φέρει κάποιο μήνυμα άπό τόν Πασά. 
Πήγαμε μαζί του σ’ ένα άλλο διαμέρισμα, δπου περίμενε ένας στρατιωτικός, πού τοΰ 
μίλησε με τόν πιό υβριστικό τρόπο. 'Ο ’Αρχιεπίσκοπος δέ μπόρεσε νά κρατήση τήν 
ψυχραιμία του κι απάντησε σέ τόνο πολύ θερμό, άρνούμενος νά ύπακούση στό μήνυμα. 
'Ο στρατιωτικός έφυγε, κι εμείς έπιστρέψαμε στό τραπέζι- δμως ή γαλήνη είχεν 
έξαφανιστεΐ. Οί κληρικοί φαινότανε χλωμοί καί κατατρομαγμένοι κι δ Κυπριανός 
έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια γιά νά τούς δώση θάρρος. ’Ήτανε κι δ ίδιος βαθειά 
ταραγμένος, δμως ή ωραία μορφή του φωτίζονταν άπό μιάν ευγενική ένεργητικότητα, 
καθώς περίγραφε τις σκληρότητες τών δυναστών καί τόνιζε τήν απόφασή του νά μήν 
ύποκύψη στούς έξευτελισμούς, καί ταυτόχρονα προειδοποιούσε τούς άκροατές του νά 
είναι έτοιμοι γιά τό χειρότερο. Κανείς δέν τόν διέκοψε. Τά λόγια του ήτανε σάν 
αποχαιρετιστήρια ομιλία αύτοΰ τοΰ έξοχου ποιμένα πρός τούς τρομαγμένους ανθρώ
πους του, πού νοιώθανε, χωρίς αμφιβολία, δτι θάπεφταν ανυπεράσπιστοι λεία στά 
χέρια τών έχθρών τους δταν δέν θά βρισκότανε πιά μαζί τους, γιά νά τούς προστα- 
τεύη καί νά τούς παρηγορή, τό υψηλό κι ευγενικό πνεύμα του. Κάτω άπό τό φώς 
τής λάμπας ή δμάδα τών κληρικών, πού άκούγανε κι ή έξαιρετικά ωραία έκφραση 
τοΰ αρχηγού των, ήτανε μιά σκηνή πού δύσκολα μπορεί κανείς νά τήν ξεχάση...».

«...Ξεχωριστός γιά τή μόρφωση καί τήν εύσέβειά του καθώς καί γιά τό άκλό- 
νητο ηθικό του σθένος, δ Κυπριανός, ήτανε τό ύστατο σημείο δπου συγκεντρώνανε τις 
ελπίδες τους οί δυστυχισμένοι "Ελληνες. Οί συχνές διαμαρτυρίες καί παρατηρήσεις 
του κάνανε τις τουρκικές ’Αρχές νά τόν μισούν. Συχνά έδάκρυζε δταν μάς μιλούσε 
γιά τις σφαγές τών συμπατριωτών του. Τόνε ρωτήσαμε μιά μέρα γιατί, μπροστά 
στούς κινδύνους πού τόν απειλούσανε, δέν φρόντιζε νά σωθή φεύγοντας άπό τό νησί. 
"Ομως μάς δήλωσε δτι ήταν αποφασισμένος νά μείνη γιά νά δώση στό λαό του, ώς τό 
τέλος, δση προστασία μπορούσε- καί νά χαθή μαζί του...».

«...'Ο ’Αρχιεπίσκοπος μάς περίγραιρε τή σκηνή τής πρόσφατης σφαγής μιάς δμά- 
δας άπό προεστούς. Ή θλίψη του άπό αυτό τό περιστατικό γίνηκε άκόμα πιό πικρή 

δταν, τήν άλλη μέρα, πορουσιάστηκε μπροστά του δ στρατιώτης, πού είχε κάνει τις 
εκτελέσεις, καί τοΰ ζήτησε άμοιβή. «’Αμοιβή γιά ποιο λόγο;», ρώτησε δ Κυπριανός. 
Κι δ στρατιώτης άπάντησε: «Γιατί άποκεφάλισα τούς συμπατριώτες σου σ’ ένα μόνο 
χτύπημα τοΰ σπαθιοΰ κι έτσι δέν ύποφέρανε πολύ. Γι’ αυτό δικαιούμαι να πάρω 
άμοιβή».

«Κατά τό διάστημα τής παραμονής μας στή Λευκωσία κάναμε μερικές έπισκέψεις 
σ’ έλληνικές οικογένειες, μέ συνοδό τόν γραμματέα τοΰ ’Άγγλου προξένου. Μάς 
δεχθήκανε παντού μέ μεγάλη ευγένεια. Ζούσανε γενικά άποτραβηγμένοι στά σπίτια 
τους. Πολλά άπό αύτά τά σπίτια ήταν δμορφα, μ’ εύχάριστο έσωτερικο κήπο περι
τριγυρισμένο μ’ ένα διάδρομο. Τό εσωτερικό τών σπιτιών ήταν επιπλωμένο μέ τόν 
τούρκικο τρόπο. Οί γυναίκες τής οικογένειας ήτανε πάντοτε παρούσες, μέ τις 
μακρυές άκάλυπτες πλεξίδες τους, μαύρες δπως τά μάτια τους. Μιά άπό αύτές τις 
γυναίκες, σύζυγος ένός έμπορου πού ήταν άρρωστος, μάς έκανε εντύπωση με την 
έξυπνάδα της. ’Έτυχε φορές νά πιάσουμε κουβέντα μαζί της. Μίλαγε μέ βαθύ 
αίσθημα γιά τις δοκιμασίες τοΰ λαοΰ της. 'Ο άντρας της, γιά νά σώση τή ζωή του 
καί τήν ο’ικογένειά του άπό τήν καταστροφή, δέχτηκε νά φορέση τό σαρίκι...».

«"Ενα άπόγευμα ήλθε ένας κλητήρας γιά νά μάς πή δτι ο Πασάς μάς καλοΰσε 
σέ άκρόαση. Τόνε βρήκαμε σ’ ένα μικρό καί δροσερό διαμέρισμα, νά κάθεται πάνω 
σ’ ένα μαξιλάρι. Ή δψη του ήτανε πολύ θηριώδης καί άγρια. Μόλις καθίσαμε, ξέ
σπασε μέ τόν πιό παράφορο τρόπο έναντίον τών Ελλήνων. Μιλούσε χρησιμοποιώντας 
τά πιό αισχρά επίθετα. Καταφέρονταν κατά τοΰ έξαίρετου Κυπριανοΰ, κι άπειλοΰσε 
πώς θά στείλη νά καταστρέψουν ένα ελληνικό μοναστήρι, πού βρισκότανε κοντά 
στήν άκτή, λίγες λεύγες άπόσταση άπό τήν πόλη, καί νά σφάξουνε τους σκυλλους, 
πού ήτανε μέσα σ’ αύτό...». (Προφανώς τό Σταυροβούνι).

«Ή συμπεριφορά του κατά τή διάρκεια τής συνομιλίας μας μαζί του ήτανε περισ
σότερο συμπεριφορά άγριου ζώου παρά άνθρωπου. Και ήταν ολοφάνερο οτι προσδο
κούσε μέ άγαλλίαση νέες σφαγές...».

«Τέλος, άποχαιρετίσαμε τόν έξαίρετο Κυπριανό. Δέν ήτανε δύσκολο ν’ άντιληφθή 
κανείς ποιά μοίρα τόνε περίμενε σύντομα. Μάς έδωσε τήν εύχή του καί μάς παρα- 
κάλεσε νά κρατήσουμε στή μνήμη μας καί νά μεταφέρουμε στή χώρα μας δσα είδαμε 
σχετικά μέ τή θλιβερή αύτή κατάσταση. Φαινότανε πραγματικά κουρασμένος άπό τή 
ζωή- καί πώς νά μήν είναι; Πολλοί άπό τούς κληρικούς του έκτελέστηκαν μπροστά 
στά μάτια του σχεδόν, άλλοι φυλακίστηκαν καί καταληστεύθηκαν άπό δλα τους τά 
υπάρχοντα. Καί οί υπόλοιποι, καθώς καί δ ίδιος, νά ύπομένουνε διαρκώς έξευτελι- 
σμούς καί διωγμούς...».

Οί έντυπώσεις τοΰ Carne φέρνουνε κοντά μας τήν άνθρώπινη πλευρά τοΰ ίστορικοΰ 
δράματος. Μάς βοηθάνε ν’ άντιληφθούμε εκείνο τό βαθύ καί τό ούσιαστικό, πού δέν τό 
βρίσκουμε πάντοτε μέσα στό έργο τών ιστορικών.

'Ο έθνομάρτυρας Κυπριανός, σάν ιστορικό πρόσωπο, είναι βεβαίως μιά μεγάλη μορφή. 
Γιά νά τήν δοΰμε δμως, στήν πληρότητά της, αύτή τή μορφή, χρειάζεται νά έχουμε κατά 
νούν καί τόν άνθρωπο Κυπριανό, τό προσωπικό του δράμα. Σ ’ αυτό μάς βοηθάει πολύ η 
λογοτεχνική, θά έλεγα, μαρτυρία τού Carne.

Γ. Φ. ΠΙΕΡΙΔΗΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ*

* Διάλεξη πού δόθηκε στήν Πνευματική Στέγη Λευκωσίας τήν 2 8.4.71 στά πλαίσια τών έορταστικών της 
έκδηλώσεων γιά τό ’Έτος ’Εθνικής Παλιγγενεσίας.

Μιά θεωρία γιά τήν ερμηνεία τής τέχνης λέγει δτι ή τέχνη εκφράξει τήν έποχή της. 
Αυτό σημαίνει δτι ό καλλιτέχνης συλλαμβάνει πρώτα τό διάχυτο ή καί τό λανθάνον πνεΰμα τής 
εποχής — γεγονότα, καταστάσεις, έλπίδες, δνειρα κ. ά. — καί μετά προσπαθεί νά τοΰ δώση 
αιά μορφή μέ λόγο, χρώμα, ήχο, σχήμα. Γιαυτό, δταν θέλουμε νά έξετάσουμε τήν βαρύτητα 
(ορισμένων γεγονότων, ,τί έντύπωση έκαμαν, πώς τά είδε ό κόσμος, τί έλπίδες στήριξε σ’ αυτά, 
είναι έν πολλοΐς ασφαλές κριτήριο, αν τά έξετάσουμε άπό τήν έκφραση πού βρήκαν στήν τέχνη. 
’Απ’ αυτή τήν πλευρά άκριβώς βλέποντες τά πράγματα σκεφτήκαμε νά οργανώσουμε κι’ έδώ 
στήν Πνευματική Στέγη τις έκδηλώσεις αυτές, τό 1821 στήν Τέχνη. Είδαμε τό ’21 στή 
αουσική, στή ζωγραφική, τώρα στήν ποίηση καί μάς υπολείπεται ή πεζογραφία, πού θά τήν 
έξετάσουμε ίσως τήν επομένη περίοδο.

Ή ποίηση είναι σ’ αυτή τήν περίπτωση τό έκφραστικώτερο μέσο, γιατί έκφράζεται μέ 
τό λόγο, γιατί έχει πολλήν ελευθερία, διαδίδεται εύκολα καί γιατί μπορεί ό καθένας μέ τή 
μελέτη ή τήν άπομνημόνευση νά αισθάνεται έντονη ,τή συμμετοχή του σ’ αυτήν. ’Ακόμη, τό 
ποίημα εύκολα γίνεται τραγούδι, ταιριάζεται σέ παλιά γνωστά μοτίβα άναμιγνύεται καί μέ τά 
δικά μας λόγια έκεϊ πού χαιρόμαστε, πού ένθουσιαζόμαστε, πού λυπούμαστε, πού θρηνούμε, 
τού άγαποΰμε ή μισούμε, καί <τό νοιώθουμε δικό μας.

Πιό πολύ έκφραστική είναι άκόμη ή Ελληνική ποίηση καί γιατί ό 'Έλληνας είναι άπό τή 
φύση του πολύ συναισθηματικός άλλά καί γιατί τά έξωτερικά περιστατικά δέν λυγίζουν τόν 
"Ελληνα, ή βία καί ή καταπίεση δέν νικούν τήν έσωτερική του δύναμη, πού σάν μιά άκόμη 
αντίδραση καί διέξοδο πρός τά έξω βρίσκει τό τραγούδι, τά ταιριαστά λόγια. Αύτά δλα μπο
ρεί νά Ισχύουν περισσότερο γιά τό δημοτικό τραγούδι, είναι δμως άληθινά καί γιά τήν άλλη 
Ποίηση.

Άπό τήν άρχή πρέπει νά κάνουμε μιά διευκρίνιση γιά τό τί έννοούμε. Πατριωτική 
ποίηση καί ποιήματα γιά τήν έλευθερία καί ποίηση τοΰ ’21 δέν είναι έννοιες κενές. Πολλοί 
άκοΰνε αύτά τά πράγματα μέ κάποια δυσπιστία, τά θεωρούν κούφια λόγια, κάτι πού ένθου- 
σίασε ή ένθουσιάζει σέ μιά έποχή ή σέ μιά στιγμή, γράφεται μέ ώραΐα λόγια — πού δμως 
δέν φανερώνουν ή δέν κρύβουν πολλά πράγματα — καί είναι πρόσκαιρο άλλά πάντα επίκαιρο 
στίς έθνικές γιορτές. Αυτή τήν έντύπωση ίσως τήν προξένησε καί ή συχνή χρήση, ή συνήθεια 
ή καί ή κουφότητα προχειρολογικών στιχουργημάτων. Γιατί καί ή έννοια τοΰ πατριωτισμοΰ, 
στήν οποίαν αύτά άναφέρονται, άμαυρώνεται, παρεξηγείται, κακολογεΐται. «Ή κατάχρηση, 
λέγει ό Περάνθης, είναι πού συσκότισε τά δρια τοΰ πατριωτισμού καί άμαύρωσε τήν έννοια τοΰ 
πατριώτη. Πρόχειρο λάβαρο κι’ εύκολο προπέτασμα, ό πατριωτισμός διασαλπίζεται τόσο συχνά 
καί τόσο μονότονα συνδέεται μέ προσωπικά οφέλη καί μονομερείς κατευθύνσεις, ώστε ξεφεύγει 
άπ’ τό άπαρασάλευτο βάθρο του καί κυκλοφορεί στήν άγορά τών συμφερόντων σάν κίβδηλο 
νόμισμα».

Ή ποίηση δμως αυτή πρέπει νάναι τό πιό άκριβό δημιούργημα, γιατί είναι γέννημα 
μιας άλγούσας ψυχής, είναι έκφραση μέ άλλο τρόπο τοΰ πόνου, τοΰ πόθου, τών θριάμβων τής 
νίκης, τής χαράς τοΰ άγώνα, τοΰ μίσους, άν θέλετε, πρός τόν έχθρό. Φανεριόνει τό βαθμό τής 

συγκίνησης ,τής έθνικής ψυχής, τήν ευαισθησία στά δεινά της, τήν έθνική μνήμη. Ψυχή άσυγ- 
κίνητη καί άμέτοχη σέ μιά υπόθεση δέν τήν τραγουδά. ’Άλλωστε δέν μιλούμε έδώ γιά έγκε- 
φαλικά δημιουργήματα. Δέν είναι πραγματική ή συμμετοχή τοΰ Σολωμοΰ στόν άγώνα, δταν 
δακρύβρεκτος έφώναζε τό «βάστα καημένο Μεσολόγγι» ; Δέν είναι πραγματική προσφορά στήν 
πατρίδα ή έπιστράτευση τοΰ πνεύματος γιά τήν έξύμνηση τών άνδραγαθημάτων καί τών δει
νών της, πράγμα πού θά άνάψη τή φλόγα στις ψυχές τών άγωνιστών της ;

Έξ άλλου ή ποίηση είναι μιά άλλη πλευρά τής Ιστορίας. Μάς θυμίζει πρόσωπα, γεγο
νότα, θυσίες, μάχες, έλπίδες, λόγους μεγάλων άνδρών, τρόπο ζωής πατριωτών καί στρατιωτών, 
μάς ζωντανεύει έποχές. Πόσο δέ μάς φέρνει μπροστά στά τείχη ,τής Τριπολιτσάς τό σχετικό 
απόσπασμα τοΰ Σολωμού άπό τόν "Υμνο στήν Έλευθερία ; Τί δέ βλέπουμε καί δέν άκοΰμε 
μπροστά σ’ αύτή τήν άγρια μάχη ;

Κοίτα χέρια άπελπισμένα 
πώς θερίζουνε ζωές ! 
Χάμου πέφτουνε κομμένα 
χέρια, πόδια, κεφαλές.

Μέ ποιό καλύτερο τρόπο, ποιά εικόνα ή ποιά περιγραφή θά μπορούσε νά φέρη κανείς 
πιό ζωντανά κοντά μας καί νά μάς συγκίνηση, νά μάς λύπηση, άλλά καί νά μάς κάμη περή
φανους παρά μέ τό γνωστό έπίγραμμα τών Ψαρών ;

Στών Ψαρών τήν ολόμαυρη ράχη 
περπατώντας ή δόξα μονάχη 
μελετά τά λαμπρά παλληκάρια 
καί στήν κόμη στεφάνι φορεί 
γιναμένο άπό λίγα χορτάρια 
πού είχαν μείνει στήν έρημη γή.

’Ή πώς θά ζούσαμε έντονώτερα τή φρικτή θέση τών πολιορκημένων τοΰ Μεσολογγιοΰ 
στήν όποια τούς έφερε ή πείνα, οί κακουχίες, άπό τό στίχο «τά μάτια ή πείνα έμαύρισε στά 
μάτια ή μάνα μνέει» ή τόν άλλο «άκρα τοΰ τάφου σιωπή στόν κάμπο βασιλεύει, λαλεϊ πουλί 
παίρνει σπειρί κι’ ή μάνα ,τό ζηλεύει». Καί τί αποδίδει πιό δυνατά τήν τιτανική πάλη μεταξύ 
τών δύο δυνάμεων, τής υλικής βίας άφ’ ένός καί τής πνευματικής άντιστάσεως άφ’ ετέρου 
άπό τό : «ή δύναμή σου πέλαγο ή θέλησή μου βράχος» ;

'Ο λόγος πού βγαίνει άπό τήν ψυχή κι’ δχι άπό τά χείλη, ό σφικτοδεμένος καί καλο
βαλμένος πούναι γεμάτος δύναμη καί ζωή καί συγκίνηση άπό τήν έσωτερική βίωση, φέρνει 
μπροστά μας τά γεγονότα, τά πρόσωπα, μάς κάμνει νά τά γνωρίσουμε, νά τά ζήσουμε, νά 
πάμε κι’ έμεΐς μαζί. Άπ’ αύτή τήν άποψη καρποφορεί περισσότερο μιά προσπάθεια γύροι 
άπό ένα πλούσιο πολυδύναμο θέμα. Ή ένασχόληση μέ τό ’21 δείχνει τήν έντύπωση, τή συγ
κίνηση πού αυτό προξένησε, γιατί τό ’21 είναι τόσο πλούσιο, δίνει τόσες ευκαιρίες γιά δια
πραγμάτευση, προκαλεΐ, εμπνέει, συγκινεΐ, συνεπαίρνει. Περικλείει μέσα του δλη τήν προη
γούμενη πείρα πού Έλληνισμοΰ, ένσαρκώνει τις άρετές, καί τά έλαττώματα, άνανεώνει 
τό Ελληνικό μεγαλείο, σώζει τήν άξιοπρέπεια τοΰ άνθρώπου, διδάσκει, άρχίζει μιά νέα Ιστο
ρία. Είναι τό πιό πρόσφατο καί πιό μεγάλο άπό τά κοσμογονικά γεγονότα. Προσπαθεί κι’ 
έπιτυγχάνει ν’ άποκαταστήση τό λαμπρότερο, τό πιό αυτονόητο, άλλά καί τό πιό σπάνια συ
νειδητά έπιδιωκόμενο άγαθό, τήν έλευθερία. Γιατί είναι άλήθεια πώς στήν Ιστορία γίνανε 
καί πολλοί άγώνες γιά δουλεία έν όνόματι τής έλευθερίας. Άκόμη τό ’21 περικλείει καί πίς 
άδυναμίες, τά έλαττώματα τής φυλής κι’ έτσι προειδοποιεί καί διδάσκει. Τέλος, «τό ε’ικοσιένα 
είναι», κατά ένα σύγχρονον μελετητήν, «ένας άστείρευτος πακτωλός διδαγμάτων. Μιά άκένω- 
τη πηγή αυτογνωσίας. Άπ’ αυτό άντλοΰμε τις άπαρχές τοΰ έλευθέρου βίου. Άπ’ αύτό πρέ
πει νά άντλοΰμε καί τή δύναμη, πού θά μάς κραταιώση στίς οποίες έθνικές άντιξοότητες. 
Άπ’ αύτό καί τή γνώση ιόστε νά μή υπάρξουν άντιξοότητες».
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Παρ’ δλον δτι δ τίτλος τής δμιλίας είναι για τό 1821, έν τούτοις θ’ άναφερθώ μέ συντο
μία καί στα προηγούμενα χρόνια τής Τουρκοκρατίας, γιατί αυτή ή έποχή είναι αχώριστα συν- 
δεδεμένη μέ τό 1821 τό όποιον καί αποτελεί τό αποκορύφωμά της.

Τό ηρωικόν πνεύμα τού ’21, δ ασυνθηκολόγητος άγώνας γιά ελευθερίαν έκφράζεται ήδη 
στά άκριτικά τραγούδια. Σ’ αυτά, πού είναι κατά κάποιον τρόπον τά κλέφτικα τού Βυζαν
τίου παίρνει δ Διγενής τή θέση τού μυθικού Ηρακλή κι’ ένσαρκώνει τόν ιδεώδη έπιθυμητόν 
τύπον τής φυλής. 'Τμνοΰν τό αδούλωτο φρόνημα, τήν αγωνιστικότητα, τήν προσωπικήν 
ανδρείαν, τά απίστευτα κατορθώματα άνεβάζοντάς τα ώς τά υπερφυσικά καί κάμνοντάς τα 
θρύλους. 'Ο Διγενής είναι άήττη,τος, βρίσκεται παντού γιά νά υπεράσπιση τό έθνος του, 
βοηθεϊ τούς φίλους του, αγαπά τούς ανθρώπους. 'Ο λαός πού βρήκε σ’ αυτόν καί στούς συν
τρόφους του άσφάλεια καί προστασία τόσο τόν αγάπησε πού δέν θέλει νά πιστέψη ούτε πώς 
πέθανε, ούτε δέχεται νά τόν πεθάνη σάν κοινό θνητό, άλλά τόν βάζει νά παλαίψη μέ τόν χά
ρον, ισοδύναμος ή ανώτερος άπ’ αυτόν ή νά χάνη άπό κείνον μόνο μέ κάποια ραδιουργία. 'Ο 
Διγενής γίνεται εκτοτε τό σύμβολο τής λεβεντιάς τής Ελληνικής φυλής, περηφάνεια στις ευ
τυχισμένες καί παρηγοριά στις δύσκολες μέρες τοΰ Ελληνισμού. 'Τπ’ αυτήν άκριβώς ,τήν έν
νοιαν τόν έτραγούδησε κι’ δ Παλαμάς στούς γνωστούς του στίχους μετά τήν έθνική άτυχία 
τού 1897 γιά νά δηλώση τήν Έλληνική πίστη στά πεπρωμένα τής φυλής. 'Ο ’Ακρίτας μόνος 
άπ’ δλους τολμά ν’ άντιμιλήση στό χάροντα :

'Ο ’Ακρίτας είμαι, χάροντα 
δέν περνώ μέ τά χρόνια. 
Μ’ άγγιξες καί δέ μ’ ένιωσες 
στά μαρμαρένια άλώνια ;
Είμ’ έγώ ή άκατάλυτη 
ψυχή τών Σ αλαμίνων 
Σ,τήν Έπτάλοφην έφερα 
τό σπαθί τών 'Ελλήνων. 
Δέν χάνομαι στά Τάρταρα, 
μονάχα ξαποσταίνω. 
Στή ζωή ξαναφαίνομαι 
καί λαούς άνασταίνω.

Περισσότερον δμως άπ’ δπουδήποτε άλλοΰ έκφράζεται ή έθνική ψυχή σ’ δλες της τις 
έκδηλώσεις είς τό δημοτικό τραγούδι. Τά παράπονα, τούς πόθους, τις έλπίδες τής δμάδας ή 
ενός λαοΰ έκφράζει κάπως έπιγραμματικά καί περίτεχνα ένας μέ κάποιες περισσότερες Ικανό
τητες καί, αν πράγματι έκφράζη τό γενικόν αίσθημα, παίρνουν οι άλλοι, δ λαός, αυτήν τήν 
έκφραση, τήν έπαναλαμβάνει δουλεύοντάς την φθαρτικά, ώσπου νά παιριάση στά κοινά μέτρα, 
τήν κάνει δική του καί μέσα άπ’ αυτή τήν έκφραση άνακουφίζεται, ζωογονείται, έμπνέεται, 
κρατιέται άπ’ αυτήν.

Στά δημοτικά τραγούδια έξαίρεται ή άγωνιστικότητα «θέλω κλέφτες γιά σπαθί, κλέ
φτες γιά τό ντουφέκι», ή «στά δόντια σέρνουν τά σπαθιά, στά χέρια τά ντουφέκια», τονίζεται 
ή συμμετοχή τής φύσης «κλαίνε τά μαύρα τά βουνά παρηγοριά δέν έχουν» ή «τό λέν ο'ι κούκοι 
στά βουνά κι’ ο'ι πέρδικες στά πλάγια», «πές μας, πές μας άστέρι μου κάνα καλό χαμπέρι», 
διεκτραγωδούνται τά δεινά τής δουλείας, υμνούνται γνωστοί ήρωες, δπλαρχηγοί «δ Νότης 
μοιρολόγαγε σ,τού Μάρκου τό κιβούρι», «λάμπουν καί τ’ άλαφρά σπαθιά τών Κολοκτρωναίων», 
«δ Καραϊσκάκης τ’ άκουσε πολύ τοΰ βαρυφάνη», «δ Κατσαντώνης φώναξε δ Κατσαντώνης 
λέει» άκόμη καί τόποι δπως τό Μεσολόγγι, τό Μανιάκι, τά Δερβενάκια, τοΰ Λάλα κ. ά. Αυ
τά τά τραγούδια γραμμένα τήν έποχή τής δουλείας καί τοΰ ξεσηκωμοΰ, σ’ δτι κι’ άν είδικώ- 
τερα άναφέρωνται, διακρίνονται γιά τόν πόθο τής έλευθερίας, προσμένουν τήν άνάσταση 
τής Ελλάδας, χαίρονται γιά τόν ξεσηκωμό.

’Από τή δημοτική ποίηση γενικά άλλά καί στά έπί μέρους τραγούδια είδικώτερα κά
νουμε τή σαφή διαπίστωση πώς τά ήθη, ο'ι δοξασίες, δ τρόπος ζωής, ή ιστορία κι’ οί άναμνή- 
σεις τού παρελθόντος ήταν κάτι τό βασικά άντίθεπο πρός τή νέα κατάσταση τής δουλείας 
κι’ δτι δ Ελληνικός λαός στήν άντιπροσώπευσή του άπό τούς άρματωλούς καί κλέφτες ποτέ 
δέν έσυνθηκολόγησε μ’ αυτή τή νέα κατάσταση άλλά διαρκώς πολεμούσε νά τήν άνατρέψη. Ή 
έπανάσταση ήταν διαρκής, ή δουλεία δέν έγινε ποτέ μές τήν ψυχή τοΰ 'Έλληνα κάτι τό κα
τεστημένο, δέν τήν παραδέχτηκε.

Συγγενικά μέ τά άκριτικά καί υπό εύρυτέραν έννοιαν πατριωτικά είναι καί τά Ιστο
ρικά δημοτικά τραγούδια πού άναφέρονται σέ συγκεκριμένα γεγονότα ή ξεκινοΰν 
άπ’ αύτά. ’Αρχίζουν άπό τούς τελευταίους βυζαντινούς χρόνους κι’ έκτείνονται ώς ,τά τελευ
ταία χρόνια τής Έπανάστασης. Συνήθως είναι θρηνητικά, γιατί άναφέρονται σέ τραγικά 
γιά τήν φυλήν γεγονότα π.χ. τό κοΰρσος τής Άνδριανούπολης, ο'ι διάφοροι θρήνοι γιά τήν 
άλωση τής Πόλης κ. ά.

Τά χελιδόνια τής Βλαχιάς καί τά πουλιά τής Δύσης 
κλαϊσιν άργά, κλαίσιν ταχειά, κλαίσιν τό μεσημέρι 
κλαϊσιν τήν Άντριανόπολη τήν πολυκουρσεμένη, 
άπού τήν έκουρσεύγανε τρεις έορ,τές τοΰ χρόνου· 
τώ Χριστουγέννω γιά κερί καί τώ Βαγιώ γιά βάγια 
καί τήν ήμέρα τσή Λαμπρής γιά τό Χριστός άνέστη, ή τό άλλο

Ποΰ πάς, χελιδονάκι μου, τώρα τό βράδυ, βράδυ ;
—Πάνω χαμπέρια στή Φραγκιά, μαντάτα γιά τήν Πόλη 
Πήραν τήν Πόλη, πήραν την ! πήραν τή Σαλονίκη ! 
Πήραν καί τήν Άγιά Σόφιά, τό μέγα μοναστήρι»....

«Άϊλί σέ μάς, βάϊ σέ μάς, πάρθεν ή Ρωμανία»
’Άλλα ποιήματα πού άναφέρονται σέ πτώση πόλεων είναι γιά τήν Κρήτη, τό Κάστρο, 

τή Μεθώνη — Κορώνη, τό Ναύπλιο πού δίνει τήν άντρίκια άπάντηση
τέγώ είμαι Νάπλι ξακουστό, στόν κόσμο παινεμένο 
θά τρέξ’ τό αίμα ποταμός καί τά κουφάρια πύργοι»

Τό παιδομάζωμα καί ό έξαναγκασμός είς άλλαξοπιστίαν πέρασαν έπίσης στήν ποίηση 
τοΰ λαοΰ :

’Ανάθεμά σε, βασιλιά, καί τρισανάθεμά σε
Στέλνεις, δένεις τούς γέροντας, τούς πρώτους, τούς παπάδες, 
νά μάσης παιδομάζωμα νά κάμης γενιτσάρους 
κλαίγω καί γώ καί καίγομαι καί δσο ζώ θά κλαίω, 
πέρσι πήραν τό γιόκα μου, φέτο τόν άδελφό μου.

Μετά τήν άλωση θρήνησαν οί 'Έλληνες στά τραγούδια τους, άπόδωσαν τό μεγάλο κακό 
στις πολλές τους άμαρτίες, σέ θεία τιμωρία, έκαμαν προφητείες γιά τό μέλλον, γιά τήν έπα- 
νάκτηση τής Πόλης, στήριξαν δμως τις έλπίδες τους σέ ξένη βοήθεια καί κυρίως τής Ρωσ- 
σίας. "Οσο δμως τά χρόνια περνούσαν τόσο πείθονταν οί "Ελληνες πώς κανένας δέν θάταν 
διατεθειμένος νά πάρη τήν έλευθερία καί νά τούς τή χαρίση, καί πώς ήταν άνάγκη οί ίδιοι 
νά ένδιαφερθοΰν γιά τό μέλλον ,τους. ’Ήδη στά 1617 ό Επίσκοπος Μυρέων Ματθαίος δια
κηρύσσει τή νέα πίστη :

«Έλπίζομεν είς τά ξανθά γένη νά μάς γλυτώσουν, 
νάλθοΰν άπό τόν Μόσκοβον νά μάς έλευθερώσουν... 
Έλπίζομεν είς τούς χρησμούς, στές ψευδοπροφητεΐες 
καί τόν καιρόν μας χάνομεν στις ματαιολογίες...»·
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’Έτσι άφηναν σιγά - σιγά τούς θρήνους καί τά μοιρολόγια, βγαϊναν οί άρματωλοί κι’ οΐ 
κλέφτες στά βουνά κι’ άρχιζεν ένας αγώνας. ΟΙ τάσεις γιά έξέγερση υποθάλπονταν πολλές 
φορές άπό διάφορες σκοπιμότητες — 1598, 1611, 1612, 1645, 1685, 1770, 1792, 1806 — καί 
στό τέλος έγκαταλελειμμένοι πλήρωναν ο'ι "Ελληνες. Μάλιστα μετά τήν άνοδο στό θρόνο τής 
Ρωσσίας τοΰ Μ. Πέτρου καί τήν άλλαγή τής ρωσσικής πολιτικής οί τάσεις ξεσηκωμού πα'ρ- 
νουν πάλι φωτιά, τό δέ 1711 δ Τσάρος άπευθύνει προκήρυξη πρός «πάν,τας τούς πιστούς καί 
πάντας τούς μητροπολιτάδες, δπού μάς άγαποΰν, καί τούς βοϊβοδάδες καί τούς σερδάρηδες καί 
τούς προεστούς τών κλεφτών καί τούς καπετάνους καί τά άξια παλληκάρια καί πάντας τούς 
χριστιανούς δπού είναι εις τήν πίστιν μας, πάντας τούς παπάδες». Τότε επικρατεί ένθουσια- 
σμός, δ Τσάρος μνημονεύεται στις έκκλησίες, ένώ οί κλέφτες στά βουνά τραγουδούν :

Άκόμη τούτ’ τήν ’Άνοιξη — ραγιάδες, ραγιάδες, 
τούτο τό καλοκαίρι, — καημένη Ρούμελη, 
δσο ναρθή δ Μόσκοβος, — ραγιάδες, ραγιάδες 
νά φέρη τό σεφέρι, — Μόριά καί Ρούμελη.

'Ο Μόσκοβος όμως δέν ήρθε ποτέ· καί τις έξεγέρσεις άκολουθοΰσεν ή άπογοήτευση μετά 
τήν έγκατάλειψη καί πά τραγούδια θρηνούσαν τις σφαγές καί τις αρπαγές τών Τούρκων στήν 
Πελοπόννησο καί στήν Κρήτη, δπως τό γνωστό τραγούδι τού Δασκαλογιάννη :

Δίδουν τσ’ Άράδαινας φωτιά, καίγεται κι 'Άης Γιάννης 
κι’ άμοναχός τσοί πολεμά δ Δάσκαλος δ Γιάννης...

μετά δμως
πιάνουν πισταγκωνίζουν τα τά γλήγορά ντου χέρια 
καί μέ τά ντόντια του’ παίρνε τά τούρκικα μαχαίρια.

Εις τήν ιδίαν κατηγορίαν έχομεν ποιήματα γιά τόν Λ. Κατσώνην, τήν Κυρά - Φροσύνην, 
τό Σούλι, τήν Πάργαν κ. ά. γνωστά μέρη καί μάχες. Εις τό τραγούδια γιά τό Σούλι υ
μνούνται οί συνεχείς άγώνες, γνωστοί πολεμιστές καί μάλιστα γυναίκες :

"Ολες οί καπετάνισσες κι’ οί καπετανοποΰλες 
όλες τήν ’Άρτα πέρασαν, στά Γιάννινα τις πάνε 
κι’ ή Δένω δέν έπέρασε μήτε σκλάβα πηαίνει...

Πέντε Τούρκοι τήν κυνηγούν πέντε τζοχανταραΐοι
—Πού πάτε βρέ βρωμότουρκοι, κι’ εσείς παλιοζαγάρια ;
εγώ ’μαι ή Δένω Μπότσαρη, ή άδελφή τοΰ Γιάννη 
π’ έκαμε τήν Αρβανιτιά καί ντύθηκε στά μαΰρα».

’Αξίζει ν’ άναφέρο) άκόμη έ'να σύντομο ποίημα γιά τό Μεσολόγγι, δταν άκόμη μάχεται 
τό 1822 ύπό τόν Μ. Μπότσαρη :

'Ο Βάλτος έπροσκύνησε κι’ δλο τό Ξηρομέρι- 
τό Μεσολόγγι τό μικρό, αύτό δέν προσκυνάει, 
μόνο χαλεύει πόλεμο, χαλεύει τό ντουφέκι, 
γιατ’ έχει άντρες διαλεχτούς κι’ δλο καπεταναίους, 
έχει τό Μάρκο Μπότσαρη μέ χίλιους πεντακόσιους.

Ε’ις δλα αυτά τά ποιήματα καί άλλα άκόμη γιά τό Μεσολόγγι, τό Διάκο, τό Μπότσαρη, 
τό Μαυρομιχάλη κ. ά. μέ χαρακτηριστικήν συντομία καί περιληπτικότητα άναφέρεται ή άν- 
δρεία, ή άφοβία, ή περιφρόνηση πρός τό θάνατο, στις δελεαστικές προτάσεις, ή πίστη στή 
νίκη κι’ δ θρήνος γιά τό χαμό. Πολύ θλιβερό άλλά χαρακτηριστικό τής άπό τότε άπογοήτευ- 
σης γιά τή μή συμπερίληψη πολλών μερών στό έλεύθερο Ελληνικό κράτος είναι πό ποίημα «δ 

καταδικασμός τής Κρήτης», γιά τήν Κρήτη πού τό 1828 δέν άποτέλεσε τμήμα τού Ελληνικού 
κράτους.

Στά χίλια οκτακόσια είκοσιοκτώ, μιάν Τρίτη 
άφουκραστήτε νά σάς πώ γιά τήν μαύρην Κρήτη. 
Σύναξη κάνου οί βασιλείς καί πάνε στό Παρίσι 
νά κάνουνε συνέλευση τί νά γενή ή Κρήτη.
Καί σάν έσυνακτήκανε κι’ άρχίξαν τό κουνσοΰλτο 
κομματαρχίες γίνουνται καί δίνουν την στόν Τούρκο.

Μετά άρχίξουν τά βάσανα, ή άπογοήτευση καί οί διαμαρτυρίες τών Κρητών.
—’Άκουσ’ άφέντη, νά σοΰ πώ τά πάθη τά δικά μας. 
στήν Αραπιά πουλήσανε οί Τούρκοι τά παιδιά μας. 
Κι’ δσοι κι’ άν άβαντσάραμε ε’ις τά βουνά γλακοΰμε, 
ξυπόλυτοι κι’ δλόγδυμνοι γιά νά λευτερωθούμε 
Κι’ είχαμε θάρρος ε’ις έσάς τσοί βασιλείς, τσοί Φράγκους, 
κι’ έδά μάς άδικήσετε κι’ άφήκετέ μας σκλάβους. 

★ ★ ★

’Άλλη κατηγορία δημοτικών τραγουδιών παράλληλα μέ τά ιστορικά, πού άναφέ- 
ρονται στούς άγώνες τών Ελλήνων, είναι τά κλέφτικα. Είναι γνωστόν δτι πολ
λοί "Ελληνες άπό τήν άρχή τής Τουρκοκρατίας βγήκαν στά βουνά καί πολεμούσαν συ
νεχώς τόν κατακτητή καί σχημάτισαν μιά τάξη πολεμιστών πού συνεχιζόταν άπό τούς γονείς 
στά παιδιά κι’ άποτέλεσαν μετά τις πρώτες μάχιμες δυνάμεις πού πολέμησαν τό ’21. Αυτά τά 
τραγούδια άναφέρονται στήν τραχειά ζωή, στούς άγώνες, υμνούν ,τήν άνδρεία προσωποποιούν 
τή φύση πού μετέχει σ’ αυτή τή ζωή, τά βουνά, τά δέντρα, τά πουλιά, οί ραχούλες κι’ οί 
βρυσούλες, πού χαίρονται μαζί πους, τούς προσφέρουν προστασία, θρηνούν γιά τό χαμό τους, 
τούς φέρουν μηνύματα. 'Τπάρχουν πολλά τέτοια τραγούδια σ’ δλα τά μέρη τοΰ Ελληνισμού 
κυρίως δμως στήν ’Ήπειρο καί τή Θεσσαλία. Είναι γνωστός δ Κατσαντώνης κι’ δ άπάνθρω- 
πος τρόπος ,τού θανάτου του.

Τόν Κατσαντδ^νη πιάσανε πέντε χιλιάδες Τούρκοι 
χίλιοι τόν πάν άπό μπροστά καί δυό χιλιάδες πίσω.

Οί Τούρκοι πρότειναν θέσεις καί χρήματα σέ σημαίνοντες κρέφτες.
Προσκύνα,Λιάκο τόν πασά, προσκύνα τόν βεζίρη, 
νά πάρης τόν μουρασελέ (διορισμός) δερβέναγας νά γίνης. 
Κι’ έκεϊνος τ’ άποκρίθηκε· χαμπέρια καί πού στέλλει 
—"Οσο ’ν’ δ Λιάκος ζωντανός, πασιά δέν προσκυνάει 
πασιά ’χει δ Λιάκος τό σπαθί, βεζύρη τό τουφέκι.

Πολλή έντύπωση έκαμε ή ζωή καί τά κατορθώματα τών Κολοκοτρωναίων στούς όποιους 
καί άφιερώθηκαν πολλά τραγούδια.

Λάμπουν τά χιόνια στά βουνά κι’ δ ήλιος στά λαγκάδια- 
έτσι λάμπει κι’ ή κλεφτουριά, οί Κολοκοτρωναίοι, 
πδχουν τ’ άσήμια τά πολλά, τές άσημένιες πάλες 
καί στά σελλάχια τά χρυσά μπιστόλες καπνισμένες. 
Καβάλλα πάν στήν Έκκλησιά, καβάλλα προσκυνάνε 
καβάλλα παίρνουν λειτουριά άπ’ τοΰ παπά τό χέρι.

'Ο θάνατος διασήμων κλεφτών καί άρματωλών προκαλούσε πολλή θλίψη καί πήρε Ι
διαίτερη θέση στά δημοτικά τραγούδια.

Δέν κλαίτε χώρες καί χωριά, χωριά καί βιλαέτια, 
δέν κλαίτε γιά τό στρατηγό, τό Θοδωράκη Γρίβα·
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μηδέ στήν Πάτρα φαίνεται, μηδέ καί σ,τήν ’Αθήνα.
Μάς είπαν κάτι ψέματα, μάς είπαν κάτ’ αλήθεια, 
μάς είπαν πώς άπέθανε κάτω στό Μεσολόγγι 
τόν κλαϊνε τά στρατεύματα κι’ δλα τά βιλαέτια.

Μεγάλα κατορθώματα όπως ή άλωση πόλεων, ή απελευθέρωση αιχμαλώτων τραγουδή
θηκαν επίσης άπό τή λαϊκή μούσα

νά πάμε νά φυλάξουμε στής Τρίχας τό γεφύρι 
πού θά περάση ό βόϊβοντας μέ τούς αλυσωμένους, 
νά κόψουμε τούς άλυσους νά βγουν ο'ι σκλαβωμένοι.

Άκόμη έπιθυμίες, ευχές :
Χριστέ, νά ζώνουμουν σπαθί καί νά πιανα κοντάρι 
νά κάμω μάννες δίχως γιους, γυναίκες δίχως άντρες. 
Χριστέ, νά σποΰσαν οί φ’λακές νά φύγω άπ’ τό Κάστρο

’Έχομεν άκόμη τραγούδια γιά τ’ άρματα τών πολεμιστών
Τ’ άντρειωμένου π’ άρματα δέν πρέπει νά πουλιώνται. 
πρέπει νά κρέμωνται ψηλά σ’ άραχνιασμένο πύργο· 
ή σκουργιά νά τρώη τ’ άρματα κ’ ή γη τόν άντρειωμένο.

Ή ζωή καί τά κατορθώματα τών κλεφτών καί τών άρματωλών δέν συγκίνησαν μόνο 
τήν λαϊκή μούσα, άλλά καί δόκιμους ποιητές. ’Άλλωστε μερικά δημοτικά τραγούδια είναι 
γραμμένα άπό δόκιμους ποιητές, άλλα δέ στηρίχτηκαν πάνω σέ ποιήματα, δπως έκεϊνο τού 
Δασκαλογιάννη πού άνάφερα ήδη. Τά ποιήματα αυτά μοιάζουν πολύ μέ τά δημοτικά, γιατί γρά
φονται κατ’ άπομίμησιν έκείνων, μερικά μάλιστα θεωρούνται δημοτικά καί ξεχάστηκαν ο'ι ποιη
τές τους, δπως μερικά ποιήματα τού Ραγκαβή — τό γνωστό «μαύρ’ είν’ ή νύχτα στά βουνά...», 
τού I. Τυπάλδου «Ή καταδίκη τοΰ κλέφτη»,

’Έχετε γειά, ψηλά βουνά καί κρυσταλλένιες βρύσες, 
χαράματα μέ τις δροσιές, νύχτες μέ τό φεγγάρι 
καί σείς μαύρα κλεφτόπουλα πού τήν Τουρκιά έτρομάξτε.

τού Α. Βαλαωρίτη «Ό κλέφτης», «'Ο Δήμος καί τό καριοφίλι του», μέ τούς γνωστούς σέ 
δλους στίχους του:

Έγέρασα, μωρές παιδιά. Πενήντα χρόνους κλέφτης 
τόν ύπνο δέν έχόρτασα καί τώρ’ άποσταμένος 
θέλω νά πάω νά κοιμηθώ........ ».

τού Πάλλη «Κλεφτοτράγουδο», τού Κρυστάλλη «Τραγούδι κλέφτικο»
Άράδ’ άράδα τ’ άρματα στά πεύκα θά κρεμάμε, 
καί θέ νά στήνουμε χορό. Καί κάθε μας τραγούδι 
θά ’ναι βροντή άπό σύννεφο, φωτιά άπ’ άστροπελέκι ! 

κ.ά.π.
Παρ’ δλον πού άναφέρονται σέ μεμονωμένα περιστατικά καί σέ άτομα, σέ ώρισμένη πάλι 

εκδήλωσή τους, δίνουν δμως στό σύνολό τους τό νέο τύπο τού'Έλληνα, τού άνθρώπου πού 
φλέγεται άπό τήν άγάπη ,τής έλευθερίας, πού υποφέρει γιαυτήν καί είναι άποφασισμένος ν’ ά- 
γωνιστή μέ κάθε τρόπο καί κάθε θυσία γιά νά τήν άποκτήση. Είναι τό κλέφτικο τραγούδι ή 
πνευματική έκφραση τής εποχής του. Αυτή ή έκφραση φαίνεται πόσο μέσα άπό τά γεγονότα 
δσο καί μέσα άπό τά*  συναισθήματα, τό έπικό δηλ. καί τό λυρικό στοιχείο αυτής τής ποίησης. 
Τό δτι ,τά τραγούδια υμνούν αύτό τόν άγώνα σημαίνει δτι είναι καθολικός έθνικός άγώνας καί 
έκφράζει τήν έθνική θέληση.

Τό δημοτικό τραγούδι δπως περιέλαβε κι’ έξέφρασε δλη τήν ψυχή δλου τού έθνους ιδίως 

γιά τούς έθνικούς άγώνες ήταν φυσικό, δπως είπαμε, νά συγκινήση "Ελληνες ποιητές, μέ πρώτο 
τόν Σολωμό, άλλά καί ξένους. Γιαυτήν άκριβώς τή σημασία τους πρέπει νά θεωρηθή καί 
μεγάλη ή συμβολή τού Φωριέλ μέ τήν πρώτη έκδοσή τους τό 1824—25 τόν καιρό τού άγώνα, 
γιατί έδειξε έτσι στήν Ευρώπη μέ τεκμήρια τά πνευματικά δικαιώματα τών Ελλήνων, τό δι
καίωμά τους γιά έλευθερία, άφού ήταν τόσο μέσα στή φύση τους.

Είναι πολύ διαφωτιστικές ο'ι εισαγωγικές σημειώσεις καί βιογραφικές καί άλλες παρα
τηρήσεις τοΰ Φωριέλ στήν έκδοση. Αξίζει δέ παρεμπιπτόντως νό σημειωθή δτι ήδη τό 1825 
δ Φωριέλ στή Γαλλία άκουσε, γνώρισε καί περιέλαβε στή συλλογή του, έστω άπό διηγήσεις 
άλλων, τραγούδια άπό τόν άγώνα τοΰ ’21 δπως γιά τό θάνατο τοΰ Γεωργάκη, τού Φαρμάκη, 
τοΰ Διάκου καί τήν άλωση τής Τριπολιτσάς :

Πήραν τά κάστρα, πήραν τα, πήραν καί τά δερβένια, 
πήραν καί τήν Τριπολιτσά, τήν ξακουσμένη χαόρα. 
Κλαϊνε στούς δρόμους Τούρκισσες, πολλές Έμιροπούλες.

"Ομως τό δημοτικό τραγούδι δέν ήταν τό μόνο λάλημα τής μούσας πριν άπό τόν άγώ- 
να. Διάφοροι ποιητές κατά τό υπόδειγμα τοΰ Ρήγα, άλλοι περισσότερο καί άλλοι λιγώτερο 
έμπνευσμένοι γράφουν κυρίως θούρια, προτρεπτικούς στίχους· άπ’ αύτά λείπει τό προσωπικό 
στοιχείο τόσο πού νά μοιάζουν μέ δημοτικά καί νά περιλαμβάνωνται καί σέ δημοτικές συλλο
γές. Στροφές αύτών τών ποιημάτων ή καί ολόκληρα έταιριάζονταν σέ γνωστά μουσικά μο- 
τίβα καί τραγουδιώνταν σ’ όλα τά μέρη τοΰ Ελληνισμού. Τό μαρτύριο τοΰ Ρήγα δημιουρ
γούσε μιά άλλη συγκίνηση, έδινε αίγλη στούς λόγους τους, προκαλοΰσε τήν επιθυμία γιά 
έκδίκηση. ΤΗταν κι’ αύτά τά θούρια πράξη πατριωτισμού, ήταν καθήκον, ένα αίτημα τής 
ψυχής πού σφριγούσε γιά έλευθερία. Αγράμματοι έδιναν στούς ταξιδιώτες τά φυλλάδια νά 
τούς τά διαβάσουν, πολλές φορές μέ κίνδυνο, γιά νά ριγήσουν, νά θυμηθούν, νά κλάψουν. 
’Ιδού μερικοί στίχοι τού Παν. Ανδρόνικου :

ΤΩ παιδιά μου ορφανά μου 
σκορπισμένα δώ καί κεϊ......  
Ξυπνήστε τώρα κι’ ήλθεν ή ώρα, 
ξυπνήστε δλα- τρέξατε τώρα 
κι’ ήλθεν ό δεϊπνος ό μυστικός

Καί τοΰ Μ. Βερνάρδου

"Ελληνες στρατιώται, άνδρείοι πατριώται 
ή τάν ή έπί τάν. 'Ως λέοντες όρμάτε 
ξεσχίσατε, κτυπάτε, νικάν ή τελευτάν

’Ή άλλοι τοΰ Κ. Κοκκινάκη :

Ο'ι προπάτορες φωνάζουν 
καί αιχμάλωτοι προστάζουν... 
’Ή έλεύθεροι στόν κόσμον, 
ή στόν Άδην με τιμήν.

Τέλος τοΰ Στ. Κανέλου

Παιδιά Ελλήνων, τί καρτερείτε 
τ’ άρματα πιάστε, ήρθε ό καιρός... 
Τρέξατε- έλάτε, δλοι ένωθήτε 
καί δ άγώνας είναι 'ιερός.
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Τα θούρια ήταν τότε τής μόδας καί τό ένα αποτελούσε μίμηση τοΰ άλλου. ’Έτσι έγρα
ψαν ακόμη οί Περραιβός, Παπαϊδρωμένος, ό Νικόλας Μαρτελάος κ.ά. 'Ο Μαρτελάος στά
θηκε πρόδρομος τοΰ Σολωμοΰ για τήν θέαση τής έλευθερίας μέ τούς στίχους :

«"Οθεν εϊσθε τών Ελλήνων, 
παλαιά ανδρειωμένα 
κόκκαλα έσκορπισμένα, 
λάβετε τώρα πνοήν.»

Πρωτομάρτυρας τής έλευθερίας ό Ρήγας άλλα καί ένθερμος ύποστηρικτής τής δια
φώτισης τών Ελλήνων έθετε γι’ αύτό τόν σκοπό στήν υπηρεσία τής πατρίδας τήν κάποια ποιη
τική του ευχέρεια μεγαλωμένη άπό τό πύρωμα τής ψυχής του. Γράφει, τυπώνει, μεταφράζει, 
διαδίδει ποιήματα, φυλλάδια, μελέτες. Εκείνο πού επιδιώκει δέν είναι ν’ άποδειχτή σάν 
ποιητής, άλλα νά δαιφωτίση, νά ένθουσιάση, νά κάμη ν’ άγαπήση δ κόσμος τό βιβλίο, νά εύχα- 
ριστήση, άλλα πρό παντός νά ζωντανέψη σ,τίς ψυχές τή φλόγα, ν’ άνάψη φωτιές, νά έξεγείρη. 
Γιαυτό καί τά ποιήματά του δέν πρέπει νά τά πλησιάζουμε μέ τό νυστέρι τοΰ κριτικού καί τίς 
άπαιτήσεις τής λογίας ποίησης. Γιατί, όπως χαρακτηριστικά λέγει ένας κριτικός, άποτείνονταν 
στήν μεγάλη καί άνώνυμη μάζα τής ραγιαδοσύνης όχι γιά νά θωπεύση τήν πνευματική τους 
έκλέπτυνση, άλλα γιά νά σταλάξη δροσιά στή δίψα τους, νά δώση διέξοδο στό συνθλιβόμενο 
πατριωτισμό τους, νά προσανατολίση τήν ενδιάθετη διέγερσή τους».

'Ο Ρήγας δέν έκαμνε τέχνη, πολεμούσε, πυρποπλοΰσε ψυχές, καλοΰσε σ’ εξέγερση «ώς 
πότε παλληκάρια νά ζοΰμε στή σκλαβιά», διαλαλοΰσε τ’ άγαθά τής έλευθερίας : «καλύτερα μιας 
ώρας έλεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή», γκρέμιζε τείχη δπως οί σάλ- 
πιγκες τής 'Ιεριχοΰς, καλοΰσε ε’ις συμμαχίαν, ομόνοιαν :

«μέ μιά καρδίαν δλοι, μιά γνώμην, μιά ψυχήν 
κτυπάτε τού τυράννου τήν ρίζαν νά χαθή 
ν’ άνάψωμε μιά φλόγα σέ δλη τήν Τουρκιά 
νά τρέξ’ άπό τή Μπόσνα καί ώς τήν ’Αραπιά».

Πόσοι άνθρωποι καί μέ πόση λαχτάρα σ’ δλα τά μέρη δέ διάβασαν κρυφά ή φανερά καί 
δέν τραγούδησαν καί δέν δάκρυσαν καί δέ λαχτάρησαν νάφανε έκείνη ή μέρα, δέν ώρκίστη- 
καν σέ κάποια στιγμή, τότε ή άργότερα παίρνοντας τά δπλα, μέ τόν δρκο του !

’Ελάτε μ’ ένα ζήλο σέ τοΰτο τόν καιρό 
νά κάμουμε τόν δρκο έπάνω στό σταυρό.

«Κι’ αν παραβώ τόν δρκον, ν’ άστράψ’ δ Ουρανός 
καί νά μέ κατακάψη, νά γίνω σάν καπνός».

’Άς μή ονομάσουμε τόν Ρήγα ποιητήν, άς τόν ονομάσουμε πολεμιστήν, έθναπόστολον 
καί πρωτομάρτυρα, δμως τά ποιήματά του ας μή ξεχνοΰμε πόσες ψυχές γιγάντωσαν, πόσο 
βάλσαμο έχυσαν. ’Έκαμνε έκκληση, παρώτρυνε, καλοΰσε τούς ξενητεμένους στήν Ελλάδα 
«έλα νά γίνης στΰλος δικής σου τής φυλής», ώρκιζε καί έξώρκιζεν δλους τούς Βαλκανίους υ
ποδούλους νά πολεμήσουν ώσπου «νά λάμψη δ Σταυρός κι’ εις τήν δικαιοσύνην νά σκύψη δ 
έχθρός». Ή ποίηση τοΰ Ρήγα ήταν συνειδητή. ΤΗταν μέρος τοΰ άγωνιστικοΰ του προγράμ
ματος, ήταν είδος πολέμου. Καί τά ποιήματα αυτά είναι γνήσια, άληθινά, φωνή άλγούσης 
ψυχής, προέκταση τών δραματισμών, ξέσπασμα τοΰ παραπόνου, ξέσπασμα γιά πραγματοποίηση 
τής έκδίκησης γιά τήν ταπείνωση πού έζησε κι’ δ ίδιος.

’Άν είναι άλήθεια πώς δ Τυρταίος μέ τά θούριά του έμψύχωσε τούς Σπαρτιάτες πού 
νίκησαν έτσι τούς άντιπάλους τους, πολύ περισσότερο ισχύει τοΰτο γιά τόν Ρήγα καί τούς άλ
λους προεπαναστατικούς βάρδους πού μέ πύρινους στίχους — άφελεϊς χαρακτηριζομένους σή

μερον — προετοίμασαν κυριολεκτικά τήν επανάσταση, ένθουσίασαν, παρώτρυναν σέ έξέγερση 
τόν Ελληνισμόν. Αύτό τό νόημα έχουν καί οί λόγοι τοΰ Ί. Φιλήμονος, ιστορικού τής Φιλικής 
Εταιρείας δτι : «Κατά τήν έποχήν αύτήν έμφανίζονται οί διάφοροι υπέρ τής πατρίδος των 
Τυρταίοι κατά τό παράδειγμα τοΰ Ρήγα... Εις τά άσματα αύτά χρεωστεΐ ή έλευθερία τής Ελ
λάδος μέγα μέρος, ώς ένώσαντα καθώς καί ή Φιλική Εταιρεία τήν γνώμην δλων. Τούς δέ 
ποιητάς των δύναται τις νά όνομάση Παύλους τής πολιτικής σωτηρίας τοΰ ’Έθνους.»

Άπό τή πτώση τής Πόλης μέ τούς Θρήνους ώς τούς ποιητές μέ τά θούρια ή ποίηση δέν 
είχε μεγάλες λογοτεχνικές άπαιτήσεις, ήταν περισσότερο αύθόρμητη έκδήλωση. Ή ποίηση ή 
λογία άρχισε νά παρουσιάζεται μέ άπαιτήσεις άπό τήν έναρξη τοΰ άγώνα, δταν συγκινήθηκαν 
άπ’ αυτόν άνδρες σάν τόν Σ ολωμό καί τόν Κάλβο. "Οσο κι’ άν οί ίδιοι δέν πολέμησαν, έζησαν 
δμως μέσα τους τό δράμα, ώνειρεύτηκαν τήν έλευθερία «άπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη τών Ελλή
νων τά ιερά» καί τήν χαιρέτησαν «σάν πρώτ’ άνδρειωμένη, χαϊρε ώ χαΐρ’ ’Ελευθερίά» δ ένας, 
δ δέ άλλος έβλεπε τό άκατανίκητον τοΰ "Ελληνα, δταν πολεμά γιά τήν δόξα τής πατρίδας του.

’Εάν τό άκονίση ή δόξα 
τό ξίφος κεραυνοί.
Έάν ή δόξα θερμώση 
τήν ψυχήν τών Ελλήνων, 
ποιος τήν νικάει ;

'Ο άγιόνας δηλ. γίνηκε έν πολλοΐς ή γενεσιουργός αιτία τής νέας μας ποίησης. «’Έτσι, 
λέγει άλλοΰ δ Περάνθης, μές άπό τόν σεισμό πού συγκλόνισε τό γένος στά 1821, δέν βλάστησε 
μόνον ή ’Ελευθερία. Βλάστησε, δίδυμη άδελφή της, καί ή ποίηση». Τούτη ή ποίηση δέν 
ήταν έκείνη πού προκάλεσε άλλά πού τραγούδησε τό ’21, πού (τό έζησε άφού γεννήθηκε άπ’ αύ
τό, ένώ ή άλλη, πού είδαμε πιό μπροστά, ή άτεχνη, ή άποιητική, έκείνη βοήθησε στή δημιουργία 
τοΰ ’21 καί σταμάτησε σέ κείνη τή μορφή γιά νά συνέχιση αύτή ή άλλη.

Παρά τό κάπως δυσπρόσιτο τοΰ υφους του καί τήν άρχαιοπρεπή του γλώσσα ό Κάλβος 
είναι κατ’ έξοχήν ποιητής. Τήν έμπνευσή του τήν άντλεΐ έξ δλοκλήρου άπό τό ’21, δσο κι’ άν 
είναι άρχαιογνώστης κι’ άν έκτείνεται σέ κείνες τίς περιοχές, δανείζεται εικόνες καί λέξεις καί 
γνιόσεις. Μόνο μιά ώδή του—ή ωδή εις θάνατον—άπό τίς 20 πού έγραψε, δέν έχει πατριω
τικό περιεχόμενο. Οί τίτλοι καί μόνο τών ποιημάτων του δείχνουν τήν προτίμησή του σέ θέμα
τα άπό τό ’21 : «Εις Χίον, εις Σάμον, ε’ις Ψαρά, ε’ις Πάργαν, εις 'Ιερόν Λόχον, ε’ις Σούλι, 
εις ’Ελευθερίαν κ. ά. δ. Είναι υμνητής τής άρετής ύπό κάποιαν γενικότητα ένθυμίζουσαν "Ο
μηρον καί πού περικλείει τήν άνδρείαν, τήν δόξαν, τό φιλελεύθερον, άρετές δλες πού έλαμψαν 
τό 1821.

Προγονολάτρης δ Κάλβος δέν παραλείπει εύκαιρίαν νά θυμάται τούς άρχαίους, νά τούς 
θαυμάζη καί νά σκέφτεται φυσικά τούς σύγχρονους πού τούς μοιάζουν.

Περίφημοι ψυχαί 
τριακοσίων Λακώνων, 
ψυχαί, πού έδοξάσατε 
τόν ’Ασωπόν καί τ’ άλσος 
τοΰ Μαραθώνος.

Ακόμη οί άρχαίες ιδέες τής Άρετής, τής Δικαιοσύνης, τής Άληθείας, τοΰ Θανάτου, 
τής Έλευθερίας, πρό παντός τής δόξας έπανέρχονται συχνά είς τό έργον του.

Ή άρετή έκδηλώνεται πιό συγκεκριμένα σάν άνδρεία, έλευθερία, δικαιοσύνη. Ή έλευ
θερία άπαιτεϊ άνδρείαν. Γιαυτό:

«"Οσο τό χέρι χάλκεον, 
βαρύ τοΰ φόβου αισθάνονται
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ζυγόν δουλείας ας έχωσι 
θέλει αρετήν και τόλμην, 
ή ’Ελευθερία».

Η δικαιοσύνη, όσο και αν αυτό δέν φαίνεται, πάντοτε προστατεύεται άπό τούς 
Θεούς. «Ποτέ ε’ις την γήν οί αθάνατοι, τούς ληστάς δέν αφήνουν άτιμωρήτους». Γιαυτό 
και όσοι μετέχουν είς δικαίους πολέμους δικαιώνονται :
τούς ληστάς δέν αφήνουν άτιμωρήτους». Γιαυπό καί όσοι μετέχουν ε’ις δικαίους πολέμους δι- 
καιιόνονται :

Άν είς δικαίους έλθητε 
πολέμους, ή έ'να μνήμα, 
μνήμα τίμιον ευρίσκετε 
ή τών θριάμβων τ’ άσματα 

καί τά κλωνάρια.
Γιά τον αγωνιζομενον έ'να τέτοιον άγώνα είναι άρκετή άμοιβή «τό φύλλον τής δάφνης 

τό τίμιον». Άλλα μέ τόν έρχομό ,τής ελευθερίας, μιά πού «φαρμάκι τό τ^ωμί τής δουλείας 
είναι», θά υπάρξουν καί άλλα κέρδη :

Κ’ ΰστερ’ άφοΰ συντρϊψωμεν 
τόν έχθιστον ζυγόν, 
άλλα, όχι βέβαια πλούτη, 
θέλει μάς δώσει πάλιν 

ή ’Ελευθερία.
"Οσοι άκριβώς εργάζονται δι’ αυτήν τήν ελευθερίαν είς τό τέλος νεκροί ή ζωντανοί θά 

στεφανωθούν «μέ γήϊνα φύλλα καί μέ άστρα».
Το Καλβον απασχολούν ως και τον Σ ολωμόν οί κατά θάλασσαν άγώνες, γιά τούς ό

ποιους· και αφιερώνει αρκετες ωδές στά νησιά, άλλά καί ειδικά μίαν, «τά Ηφαίστεια», δπου 
θυμάται τον ατρόμητον Κανάρη πού θ’ άφήση τό όνομά του στούς αιώνες :

«Καί τών αιώνων τά όργανα 
ίσως θέλει άντηχήσουν 

πάντα Κανάρη !»
Εκεί δμως που μέ πόνον ενδιατρίβει σάν σύγχρονος τού άγώνα καί θεατής τών θλιβε- 

ροιτήτων του άπό τις άντιζηλίες τών πολιτικών καί στρατιωτικών άρχηγών είναι τό θέμα τής 
διχόνοιας εις την Ώδην «το Φασμα». Τρέμει τό φάσμα τής διχόνοιας.

«Μεγάλη τρομερή 
μέ τά πτερά άπλωμένα 
καθώς άετός άκίνητος, 
κρέμεται στόν άέρα ψηλά 

ή Διχόνοια.
’Εγώ, φωνάζει, εγώ 
άπό τόν κόσμον έσβησα 
έ'να λαόν καί ταύτην 
τήν γήν έξολοθρεύσασα 

τώρα έορτάζω».
Τέλος έξορκιζει τους Ελληνας να ομονοήσουν, γιατί ή ομόνοια είναι ισοδύναμη τής 

άνδρείας :
«Μάθε δτι ε’ις τούς χορούς
—τών πολέμων, ώς έσωσεν
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ή άνδρεία τόν στρατιώτην, 
ούτως ε’ις αυτούς ή ομόνοια — 
σώζει τό ’Έθνος».

'Ως γνωστόν ό ίδιος ό Κάλβος κατέβηκε στήν Έλλαδα να πολεμηση γιατί πίστευε πως 
«αν τις άποθάνη διά τήν πατρίδα, ή μύρτος είναι φύλλον άτίμητον», δμως γρήγορα άπογοη- 
τεύτηκε άπό τήν άκαταστασίαν πού συνάντησε, ξαναγύρισε δέ στήν Κέρκυρα. Πάντως δσο 
κι’ αν είναι άγνωστος δ Κάλβος, εξακολουθεί νά είναι ένας μεγάλος "Ελληνας εθνικός ποιητής, 
δ ποιητής τής άρετής, τής άνδρείας, τής ελευθερίας;

Ή πρώτη έπίσημη μεγάλη μαρτυρία τοΰ ’21 στάθηκε ό Διονύσιος Σολωμός. 
'Ο άγώνας τοΰ έγινε άτομική υπόθεση, τόν έζησε έντονα, έστω κι’ άπό μακριά, τόν άπασχό- 
λησε συνεχώς στό έργο του. ’Άλλωστε ή Ζάκυνθος δέν ήταν τόσο μακριά. «Καί έσυνέβηκε 
αυτές τές ήμέρες, δπου οί Τούρκοι πολιορκούσαν το Μεσολόγγι, και συχνά ολημερις, και κάποτε 
δλονυκτίς, έτρεμε ή Ζάκυνθο άπό πό κανόνισμα το πολύ», γράφει ο ίδιος στο πεζό του « Η Γυ
ναίκα τής Ζάκυνθος». 01 Μεσολογγίτισσες έκεΐ έκαμναν έρανο καί «κανένας δέν τούς έλεγε 
όχι. Γιατί οί ρώτησες τών γυναικών ήταν συντροφεμένες άπό τις κανονιές τοΰ Μισολογγιοΰ, 
καί ή γής έτρεμε κάτω άπό τά πόδια μας». Καί έχει σημασία τό δτι δ Σ ολωμός ήταν σύγ
χρονος καί δέν έγραφε άπό διηγήσεις ή άναμνήσεις άλλων, άλλ’ άπό άμεση έμπειρια. Τα γε
γονότα τής Επανάστασης, προπαντός τό Μεσολόγγι, στάθηκαν μόνιμη καί άποκλειστική πηγή 
έμπνευσης.

Μέσα άπό τούς άγώνες αυτούς κι’ άπό τήν έρήμωση πού συνώδευσε τήν άμετάκλητη 
άπόφαση τών πολιορκημένων νά ζήσουν έλεύθεροι είδε πώς τελικό νόημα τής ζωής τοΰ άνθριό- 
που είναι ή άκρα ελευθερία, πού κερδίζεται μόνο μέ τό συνεχή άγώνα, ιτήν εσωτερική άγρύ- 
πνια τοΰ άνθρώπου, πού είναι άποφασισμένος νά πάθη δτιδήποτε «δέν τούς βαραίνει δ πόλεμος 
άλλ’ έγινε πνοή τους», γιά νά μείνη έλεύθερος.

Είν’ έτοιμα στήν άσπονδη πλημμύρα τών άρμάτων 
δρόμο ν’ άνοίξουν τά σπαθιά κι’ ελεύθεροι νά μείνουν 
έκεϊθε μέ τούς άδελφούς εδώθε μέ τό Χάρο.

Στήν έξοδο καί μάλιστα σ’ αυτήν τήν άπόφαση «έλεύθεροι νά ζήσουν» έβρισκεν δ Σο
λωμός όχι μόνο τήν κεντρική ιδέα εκείνου τοΰ άγώνα, άλλά καί τήν καθαρώτερη ιδέα τοΰ άν
θρώπου. 'Ο Σολωμός μέ >τό έργο του, έστω καί άποσπασματικό, «’Ελεύθεροι πολιρκημένοι», 
έστησε τό πιο άντικειμενικό, άλλά καί δοξαστικό άθάνατο μνημείο τής άρετής τών Ελλήνων 
άγωνιστών, καί συγχρόνως άναδείχτηκε κι’ δ ίδιος μεγάλος ποιητής.

Βλέπει τόν άνθρωπο προορισμένο νά νικήση στή ζωή, άφοΰ πρώτα έλευθερωθή άπό τήν 
ύλη, όπως εκείνοι άπό τά μάγια τής φύσης, τής φύσης πού είναι «μάγεμα καί όνειρο στήν ομορ
φιά καί χάρη», βλέπει τούς πολιορκημένους νά μάχωνται ενάντια στόν έαυτό τους πρώτα, νά 
τόν κάμουν νά ξεκόψη άπό τις πιό γλυκές χάρες τής ζωής, καί νά νικοΰν άπό τή συναίσθηση 
τού χρέους, πρός τήν πατρίδα, γιά τήν άνθρωπότητα. Γι’ αυτό λέμε πώς δ Σολωμός έστησε 
τό πιό άξιόπρεπο κι’ άθάνατο μνημείο, στάθηκε δ μεγαλύτερος υμνητής γιά τήν αιωνιότητα τής 
άρετής, τής θυσίας, τής συναίσθησης τοΰ χρέους τών πολιορκημένων.

Είδε τούς άντρες καί τις γυναίκες τόν καθένα μέσα άπό τήν Ιδιομορφία του, δλους δμως 
σάν άγοίνιστές τής ζωής καί τής πατρίδας, νάχουν τήν ίδια καρτερία, άγωνιστικάτητα, άπόφα
ση. Είδε καί ζωγράφισε τόν άνθρωπο νά βαδίζη ένσυνείδητα πρός τό θάνατο όχι «δι’ ελάχι
στου καιροΰ τύχης άκμή», δπως λέγει δ Θουκυδίδης, άλλά καθημερινά, όχι άπό άπελπισίαν καί 
κούραση τής ζωής άλλ’ άκριβώς άπό άγάπην εκείνου τοΰ μέρους της πού τήν κάμνει άξιο- 
βίωτη. Τόν άνθρωπο πού θέλει νά ζήση καί προσπαθεί μέ κάθε μέσο ώς τήν ύστατη στιγμή 
νά συντηρηθή στή ζωή, άλλά πού πρέπει νά πεθάνη, κι’ αυτό τό πρέπει, πού τό διαλέγει έλεύ- 
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θερα, παρ’ δλη τήν αναγκαιότητά του, τόν συνοδεύει σ’ δλες του τις πράξεις, δσο οί Τούρκοι 
πλησιάζουν τά τείχη και χάνεται κάθε ελπίδα γιά σωτηρία. Τοΰτο τό ποίημα είναι μεγαλειώ
δες, γιατί καί ή πράξη τών Μεσολογγιτών στάθηκε ή θαυμαστάτερη δλων τών αγώνων τους.

Δέν θέλω ν’ ασχοληθώ έδώ μέ τήν «Ωδήν είς τήν Έλευθεραν» ποίημα άπό 158 τετρά
στιχες στροφές, τοΰ όποιου οί δυό πρώτες καθιερώθηκαν έπίσημα σάν ό Ελληνικός ’Εθνικός 
"Τμνος, γιατί πισιτεύω πώς είναι αρκετά γνωστή, θά πώ δμως μόνο πώς σ’ αυτή περίλαβε ό 
Σ ολωμός δλο τόν άγώνα, είναι ή ποιητική ιστορία του, δηλ. χαιρετίζει τήν ελευθερίαν «βγαλμέ- 
νην άπ’ τά κόκκαλα τών Ελλήνων τά ιερά», αναφέρει τήν πρό τοΰ άγώνος μαύρην κατάσταση 
που δλα «τάσκιαζε ή φοβέρα καί τά πλάκωνε ή σκλαβιά», τήν αδιαφορία καί τήν έχθρότητα 
τών ξένων χωρών «δέν είν’ εύκολες οί θύρες, δταν ή χρεία τές κουρταλή». τήν άλωση τής 
Τριπολιτσάς, δπου κόντεψε νά μή μείνη Τούρκος ζωντανός, τήν έπίσκεψη τής Ελευθερίας στό 
Μεσολόγγι τήν ήμέρα τού Χριστού, τή μάχη τής Κορίνθου, δπου «οί ανδρείοι παλληκαράδες 
δέν ψηφοΰν τόν αριθμό», τούς κατά θάλασσαν αγώνες, δπου ή Ελλάδα δέ νικιέται ποτέ, τόν 
απαγχονισμό τοΰ Πατριάρχη πού άφησε φοβερή κατάρα «γιά δποιον δέν πολεμήση καί ήμπορεϊ 
νά πολεμή» καί τέλος τήν προτροπήν εις ομόνοιαν, άφού έπισημάνη τούς κινδύνους άπό ,τή 
Διχόνοια.

........... πού βαστάει 
ένα σκήπτρο ή δολερή 
καθενός χαμογελάει, 
πάρτο, λέγοντας, κι’ έσύ.

Καί έκκληση τέλος πρός τις μεγάλες δυνάμεις νά σεβαστούν τόν άγώνα τών Ελλήνων, 
άγώνα γιά τό Σταυρό καί τήν Ελευθερία.

Θά πρέπη ακόμη νά τονίση κανείς τήν μεγάλη ζωντάνια ,τής περιγραφής, τις πολύ δυνα
τές εικόνες, ακουστικές καί οπτικές, ’ιδίως στίς μάχες, σάν νά ήτο δ ίδιος δ ποιητής παρών, 
πράγμα πού δείχνει τό μεγάλο βαθμό ψυχικής συμμετοχής του, έστω κι’ αν δ ίδιος δέν μπό
ρεσε νά πολεμήση.

’Ακούω κούφια τά τουφέκια, 
άκούω σμίξιμο σπαθιών, 
ακούω ξύλα, άκούω πελέκια 
άκούω τρίξιμο δοντιών.
Κοίτα χέρια απελπισμένα 
πώς θερίζουνε ζωές ! 
Χάμου πέφτουνε κομμένα 
χέρια, πόδια, κεφαλές.

”Αν ή ώρα μάς έπέτρεπε, θάπρεπε νά σταματήσουμε Ιδιαίτερα καί στό Βαλαωρίτη, 
γιατί κι’ αυτός πολλά έγραψε μέ θέματα άπό τό 1821. Χαρακτηρίστηκε μάλιστα γιαυτό κι’ 
εθνικός ποιητής. Στό Βαλαωρίτη μέ τήν δρμητική δυναμική ζωή, μέ τόν πολύ αυθορμητι
σμό είναι αύτά τά θέματα ιδιαίτερα ταιριαστά. Ρωμαντικός δπως είναι βέβαια καί πληθω
ρικός στήν έκφραση δέ φτάνει ούτε τό Σολωμό, ούτε τόν Κάλβο στήν υψηλή ποίηση, είναι 
δμως ρωμαλέος, έχει δρμή καί ποιητικό οίστρο, πάλλεται άπό φιλοπατρία, αγωνίζεται γιά τήν 
ένωση τής Έπτανήσου, πονεϊ γιά τόν τόπο του. Γιά τήν πατρίδα του δέν νοιώθει απλώς 
αγάπη, άλλά σεισμό καί στά σπλάχνα χαλασμό.

Γνωστοί ήρωες καί μεγάλες γιορτές καί γεγονότα έθνικά τοΰ έδωκαν τήν αφορμή νά 
συνθέση άπλά ποιήματα δπως «ό Δήμος καί τό καριοφίλι του», «ό Θανάσης Βάγιας», «δ Σα
μουήλ», ό γνωστός καλόγηρος πού ανατίναξε τό Κούγκι.

Στά λαβωμένα χέρια του βαστούσ’ ένα βαρέλι 
πώκλειε μέσα θάνατο, φωτιά κι’ απελπισία

Σάν νάταν "Αγια Τράπεζα, σάν νάταν Άρτοφόρι 
έπίθωσ’ δ καλόγηρος έπάνω τό ποτήρι 
καί σιωπηλός κι’ ατάραχος άναψε θειαφοκέρι.»

’Ακόμη «ή Φυγή», τό ποίημα μέ τήν άλληγορική σημασία «δ Βράχος καί τό κύμα», «ό Άστρα- 
πόγιαννος», «δ Κατσαντώνης», «ή Εικοστή πέμπτη Μαρτίου», «δ άνδριάς τοΰ Πατριάρχου 
Γρηγορίου Ε'.», τοΰ δποίου ή απαγγελία άπό τόν ίδιο τόν ποιητή κατά τ’ αποκαλυπτήρια τοΰ 
ανδριάντα μπροστά στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, έπροκάλεσε θύελλαν ένθουσιασμοΰ καί συγ
κίνησης.

«Είχαν ξυπνήσει ανέλπιστα οί νεκρωμένοι δούλοι 
κι’ άπό τό γέρο Δούναβη ώς τ’ άγριο Κακοσούλι 
έβραζε γή καί θάλασσα... Σεισμός, φωτιά, τρομάρα, 
σπαθί καί ψυχομάχημα καί δάκρυ καί κατάρα.»

Κυρίως έσυγκίνησε τόν Βαλαωρίτην ή ζωή καί τά κατορθώματα ,τών άρματωλών καί τών κλε
φτών γιά τούς όποιους έγραψε στίχους πού θυμίζουν τά δημοτικά τραγούδια.

«Έγέρασα μωρέ παιδιά. Πενήντα χρόνους κλέφτης 
τόν ύπνο δέν έχόρτασα, καί τώρ’ άποσταμένος 
θέλω νά πάω νά κοιμηθώ. Έστέρεψ’ ή καρδιά μου.»

Γνωστές είναι επίσης οί μεγάλες συνθέσεις τοΰ ποιητή «ή κυρά Φροσύνη» καί «δ Άθανά- 
σης Διάκος». Ή Φροσύνη δέν ήτο φυσικά ήρωϊκή μορφή, αγίασε δμως μέ τό μαρτύριό της. 
Πολύ ανώτερο καί άπό τή φύση του πατριωτικό είναι τό «Άθανάσης Διάκος», πού πραγμα
τεύεται τή μάχη καί τό θάνατο τοΰ γνωστού ήρωα.

«Ευχαριστώ σε, Πλάστη μου! Δέ θά χαθούν σπαρμένα 
καί δέ θά μείνουν άκαρπα τ’ άχαρα κόκκαλά μου.

Σαράντα χρόνια πολεμώ. ’Απ’ τήν κορφή στά νύχια 
μ’ έγδαρε, μέ ξεφλούδισε τό βόλι, τό λεπίδι.... 
μ’ έφαγε ή γύμνια κι’ ή έρμιά... Μ’ έδειρε τό χαλάζι.»

’Εθνικός ποιητής χαρακτηρίσθηκε κι’ δ Π α λ α μ ά ς, γιατί έγραψε έθνικά ποιήματα 
κι’ άγκάλιασε μ’ αύτά τό έθνος δλόκληρο σ’ δλες τις περιόδους τής ιστορίας που, άπό τήν άρ- 
χαία, τή Βυζαντινή ώς τό ’21 καί τήν σύγχρονη τοΰ 40—41 σ’ ευτυχείς καί άτυχείς εξορμή
σεις του, στούς θριάμβους καί στίς άπογοητεύσεις του. Μέ τό ’21 δμως τόν συνέδεε Ιδιαίτερα 
τό Μεσολόγγι. Τό Μεσολόγγι τό έζησε δ Παλαμάς άπό κοντά, σέ άλλη δμως εποχή, εκείνη 
πιά τοΰ θρύλου κι’ δχι τής δράσης. Μιά πού καθιερώθηκε πιά σάν ιερή πόλη, καί τό βάραινε 
ή δόξα τής ’Εξόδου, μεταδίδει τή συγκίνηση, τήν ήρωϊκή έθνική ζωή, τήν περηφάνεια σ’ δλες 
τις έκδηλώσεις τής ζωής. Τοποθεσίες, κειμήλια, παλαιά ονόματα, σπίτια, διδασκαλία στά σχο
λεία, έθνικοί εορτασμοί. ’Ακόμη δσοι ζοΰν άπό τή μεγάλη γενεά τοΰ ’21 σχετίζονται μέ τήν 
ύπαρξη τοΰ ελεύθερου έθνους. Τούτα δλα, πού τά ζοΰσε δ Παλαμάς, μαζί άκόμη μέ τήν κά
ποια άδαφορία κι’ άπογοήτευση τής έποχής θά τόν κάμουν νά Θέλη νά στήση σύμβολο γιά έμ
πνευση καί δρασπηριοποίηση άνεξάντλητης πηγής τό ’21.

"Ολη αυτή τήν έμπειρία, τά όνειρα καί τις προσδοκίες, τή συμπάθεια γιά τό υπεράνθρω
πο μαρτύριο τών ταπεινών υπερασπιστών, πού δέν ήταν δμως παρά άνθρωποι τάβαλε δ Παλα
μάς στό ποίημά του «Ή δόξα σ,τό Μεσολόγγι» γραμμένο στά 1926 γιά τόν εορτασμό τών 
100 του χρόνων.

Ό Ζυγός καί ή Βαράσοβα καί οί βίγλες 
κορφές μακριάθε πού σέ παραστέκουν 
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τά βουνά τά υψηλά νά ε’ιποΰν ταιριάζει- 
Γη, τήν άντρειά σου, 
νά ε’ιποΰν τό φράκτη σου άπαρτο, τις τάπιες 
σου εφτάψυχες, τά καλύβια σου κάστρα, 
τΙς ταπεινές σου πάσσαρες, αρμάδες πού δέ ψηφοΰσαν, 
νά ε’ιποΰν πώς κράκτες σου είχες τά λαγούμια, 
τις γυναίκες σου άντρων άρματα ζωσμένες - 
τής Λευτεριάς, μές στών παιδιών τά χέρια 
τις πέτρες σου, δπλα

Άφοΰ ô ποιητής στρέψη ,τά μάτια του στή γύρω φύση, στή λιμνοθάλασσα, στά βουνά, 
πού δλο δόξες προμηνοΰσαν, στρέφεται στό Μεσολόγγι καί μέ μιά ίιψηλή επική έκφραση συ
σχετίζει τό Γολγοθά του μέ τά πάθη τοΰ Χριστοΰ καί κλαίει καί χαίρει κι’ ένθουσιά.

«.... καημένο Μεσολόγγι
δαρμός- κλαημός καί μοιρολόι σέ λένε
Πώς κλαίτε μάννες γιά παιδιά, γιά μάνες 
παιδιά πώς κλαίνε !
Δέν κλαίμε μεΐς τό σκοτωμό, έμεΐς κλαίμε 
,τό σκλαβωμό. ’Ά, τό βράδυ τοΰ Λαζάρου...

Πατρίδα, ποιός θ’ άδράξη άπό τά νύχια κι’ έσέ τοΰ χάρου ;
Χριστέ, γιά τούς πιστούς σου ξημερώνει 
χαροποιά ή γιορτή σου ή βαγιοφόρα, 
τρύπαν έμάς τά καρφιά τοΰ Σταυροΰ σου, Χριστέ, άπό τώρα... 
Τοΰ κόσμου τ’ άποπαίδια εμείς ; Περνάνε 
κι’ οί μέρες κι’ οί ώρες......
Μά δέν περνάμ’ έμεΐς γυρτοί ραγιάδες !
Εμπρός ! ’Ορθοί ! Μέ τό σπαθί στό χέρι !

Μετά τόν άτυχο πόλεμο τοΰ 1897 καί στήν άπογοήτευση πού άκολούθησε τήν έθνική 
ταπείνωση προβαίνει ό Παλαμάς στούς ’Ίαμβους καί ’Ανάπαιστους μ’ έ'να ύμνο τοΰ Διγενή 
σάν σύμβολον τής φυλής καί υπόμνηση στήν αιωνιότητα ,τής Ελλάδας : Σ ’ έ'να σοννέτο 
άπό τήν «’Ασάλευτη Ζωή» ενώνει πάλι τό Διγενή μέ τούς ήρωες τοΰ ’21.

«’Ακόμη τό έλαιο τής λεβεντιάς φουντώνει, 
κι’ άπ’ τών αιώνων τούς καημούς κι’ άπό τά πάθη 
τοΰ Διγενή ή πνοή παντού χυμένη πλάθει 
Κανάρη, Καραϊσκάκη καί Κολοκοτρώνη.

’Ιδιαίτερα ζωντανεύει τόν Κολοκτρώνη στό 17ο άπό τά Σατιρικά Γυμνάσματα, άπό ά- 
φορμή τό χάλκινο άνδριάντα του.

Χαλκόπλαστος γιά πάντα καβαλλάρης, 
ό στοχασμένος, νά, Κολοκοτρώνης ! ..... 
Κάπου τό χέρι άπλώνεις· πού τ’ άπλώνεις ; 
Μακριά, πολύ μακριά, άλλοΰ πέρα ......  
στήν κλεφτουριά, στοΰ Τούρκου τή φοβέρα !

Στό ’21- στούς ήρωες καί τούς άγώνες τους άναφέρονται πολλά ποιήματά του σ’ δλες 
τις συλλογές του. Στήν Πολιτεία καί Μοναξιά π.χ. τά «Οί δυό Κανάρηδες», «Σολωμός», στή 
συλλογή Βωμοί τά : «Στ’ άρματα», «ή παιδούλα στόν τάφο τοΰ Μπότσαρη», στή συλλογή 
«Δειλοί καί σκληροί στίχοι», τά «Καποδίστριας, Μπάϋρον, Βαλαωρίτης», «"Οσοι "Ελληνες» 
κ. ά. ’Έχει άκόμη επιγράμματα γιά τό Νικηταρά, τό Μ. Μπότσαρη, τό Δραγατσάνι. Σ’ έ'να 

ποίημα τής συλλογής «Πρόσωπα καί Μονόλογοι» γιά τό θάνατο τοΰ Κουντουριώτη ξαναθυμάται 
τό ’21, συνδέει τά κατορθώματά του μέ τοΰ Μιαούλη καί υμνεί ,τήν Ελλάδα γενικά :

Δέν είν’ οί Ελλάδες τέρματα, γέρματα γιά τόν "Αδη,...
’Αρχαίες υπάρχουν καί νέες Ελλάδες μέ τις θυσίες, 
κι’ οί έλευθερίες πάντα εναγώνιες μέ τούς λαούς 
καί σβοΰν κι άνάφτουν, καί θά ξανάρθουν οί άθανασίες 
πάντα οικοδόμοι γιά τούς ναούς.

Τούς ’Ακρίτες, τούς άρματωλούς καί τούς κλέφτες έγκωμιάζει ιδιαίτερα ό Παλαμάς καί 
στή μεγάλη του σύνθεση «δ Δωδεκάλογος τοΰ Γυφτου». ’Εκεί ενώ καταδικάζει ολους τους άλ
λους, θεωρεί τούς άρματωλούς ώς τούς μόνους πού βρήκαν τό άληθινό νόημα τής ζωής, έγ- 
κωμιάζει τήν άγωνιστικότητά τους, ,τήν πράξη. Ή τάξη αύτή

έχει γνώμη, κι’ έχει δύναμη καί θέλει

Καί τούς τρέμουνε τών κάμπων οί κιοτήδες, 
καί μέ τά ονόματα τούς κράξουν πονηρά 
κλέφτες κι’ άπελάτες καί προδότες, 
,τούς μισούν οί βασιλιάδες κι’ δλ’ οί τύραννοι, 
κι’ είναι, μέσα στούς σκυφτούς, τά παλληκάρια 
κι’ είναι μέσ’ στούς κοιμισμένους, οί στρατιώτες.

"Ο,τι οί άλλοι ζητούν νά έπιτύχουν μέ λόγια
«ιτό ζητάνε αυτοί μέ τ’ άρματα στά χέρια 
καί δέ σκύβουνε γυρτούς βωμούς νά ορθώσουν

γιά δλους τούς καιρούς τό γνωστό σέ δλους δίστιχο.ι
Τελευταίο άλλά δχι ελάχιστο έγραψε τό Νοέμβριο τοΰ 1940 σάν υποθήκη στή νεολαία 

γιά δλους τούς καιρούς τό γνωστό σέ δλους δίστιχο.
Αυτό τό λόγο θά σάς πώ, δέν έχω άλλο κανένα 
μεθύστε μέ τό άθάνατο κρασί τοΰ Ε’ικοσιένα.

Μεγάλος ποιητής ό Σικελιανός έγραψε πολλά ύπό εύρυτέραν έννοια εθνικά 
ποιήματα. ’Ανάμεσα σ’ αύτά ξεχωρίζουμε έ'να τό «Μαρτύριο τοΰ 'Οσίου Σεραφείμ στόν 
Έλικώνα» άποτελούμενο άπό 23 τετράστιχα πού συνδέει τούς άγώνες πρό τοΰ ’21 μέ τή 
ζωή τοΰ 'Οσίου Σεραφείμ, τήν επιδρομή τών Τούρκων στή μονή του τής Δομποΰς. Δυό 
πασάδες ό Κοσιέ Μεχμέτ κι’ δ Όμέρ Βρυώνης έλεηλάτησαν τό μοναστήρι. Γύρω άπ’ αυτό 
τό περιστατικό πλέκει δ Σικελιανός τό ποίημά του. Φαντάζεται τόν άγιο νό κοιμάται 
μετά, δοσμένο μέ δλο τό είναι του στήν προσευχή «δλος μιά δέηση· κι’ έμενε γυμνή ψυχή 
χωρίς μιλιά». Μετά άναφέρεται στή θαυματουργή δύναμη τής έκεϊ παρουσίας του πού δη
λωνόταν μέ μιά φωτιά «π’ δλον έγιόμιζε μέ μιάς σάν άστραπή τόν ουρανό χιλιόδοξα 
μεγάλη» πού τήν έβλεπαν μόνο οί χριστιανοί. Τότε δ Σουλτάνος πού έβλεπε τούς χριστια
νούς νά χορεύουν «σάν νά μήν είναι σκλάβοι» τοΰ έπιτέθηκε καί τόν έκτύπησαν τήν ώρα 
πού προσευχόταν, ή πληγή μου δμως έγινε γιά δλη τήν περιοχή σύμβολο άγωνιστικότητας :

«Κι’ άπό τήν άπάτητη κορφή, ώς μέ τή Ρούμελη βαθιά 
κι’ ώς μέ τόν κάμπο κάτω 
είδαν άκέριο τό βουνό άπ’ άλογα κι’ άπό σπαθιά πολεμικά γεμάτο»

καί άπό τότε ήξεραν δλοι «πώς άλλο δέν έμενε γιά τή σκλαβιά παρά μιά πλέρια άνατολή».
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Τόν τάφο τοΰ 'Αγίου συνοδεύει μετά δλη ή κλεφτουριά μέ τό όραμα τής λευτεριάς.
’Ιδιαίτερα θάπρεπε ίσως ν’ άναφερθή ακόμη ό Κώστας Κρυστάλλης. Κατα

γόταν ό ίδιος άπό τήν αλύτρωτη ’Ήπειρο κι’ έζησε τις αδικίες τών Τούρκων, άφοΰ 
έφυγε μαλιστα απο την ιδιαίτερη πατρίδα του κχΓνηγημένος άπ’ αυτούς γιά τό ποίημά του 
«Αί σκιαΐ τοΰ "Αδου», στό όποιο έξέφρασε όλο τόν πατριωτισμό του καί τό άκατάλυτο 
μίσος του γιά τούς τυράννους. «Ρίχνω στά Γιάννενα ματιά καί βλέπω όλο μαυρίλα». 
’Αλλά και όλα τά ποιήματα τοΰ Κρυστάλλη άναφερόμενα στήν γεωργική καί ποιμενική 
ζωη τοΰ τόπου του γεμάτα από Ελληνική φύση, ήθη καί έθιμα, μιμούμενα στήν τεχνοτρο
πία τα δημοτικά τραγούδια, ανδρικα καί ρωμαλέα, μέ τούς ολοζώντανους στίχους του, 
μποροΰν νά θεωρηθοΰν γενικώτερα έθνικά.

Άράδ’ άράδα τ’ άρματα στά πεΰκα θά κρεμμάμε, 
και θέ νά στήνουμε χορό. Καί κάθε μας τραγούδι 
θά ’ναι βροντή άπό σύγνεφο, φωτιά άπ’ άστροπελέκι· 
θά μάς τρομάζουν τά θεριά, θά προσκυνούν οί κάμποι.

’Άμεσα γιά τό ’21 είναι τό μακροσκελές έπικό του ποίημα «'Ο καλόγηρος τής Κλεισού
ρας» που άναφέρεται στό γνωστό έπεισόδιο άπό τήν α' πολιορκία τοΰ Μεσολογγίου στόν 
κυνηγό τοΰ Όμέρ Βρυώνη Γιάννη Γούναρη πού ειδοποιεί τούς "Ελληνες γιά τήν επικείμενη 
επίθεση τών Τούρκων ενάντιον τοΰ Μεσολογγίου τή νύκτα τών Χριστουγέννων καί πού 
γι’ αυτό ο'ι Τοΰρκοι, άφοΰ κατατσακίστηκαν άπό τούς ηρωικούς πολιορκημένους, τοΰ 
έσφαξαν τήν οικογένεια πού τήν κρατούσαν ομήρους στήν ’Άρτα. Μετά τούτο ό Γούναρης 
άποτραβιέται σ’ ένα μοναστήρι καί γίνεται καλόγηρος. "Ολο τό ποίημα είναι ένας ύμνος 
γεμάτος θαυμασμό γιά τήν άντρειωσύνη τού Μεσολογγιοΰ.

Τό Μεσολόγγι τό μικρό, κι’ εκείνο στοιχειωμένο, 
άτάραχο στά Τούρκικα τά κύματα βαστιέται· 
χουμάει τ’ άσκέρι επάνω του τσακίζεται, σκορπιέται. 

"Ομως, σ’ ολίγο μόνη ή δόξα του μέσα θά γυρνάη
ή Δόξα, ή άθάνατη σάν τά λαμπρά τ’ άστέρια.

καί μετά,
Μ’ αν πέφτης, πέφτεις ένδοξο, σάν παλληκάρι πέφτεις 
σάν τό λιοντάρι στή σπηλιά, σάν στό λημέρι ό κλέφτης. 
Φτάνει φτωχό πού βάσταξες ώς τώρα τήν άνδρειά σου 
άλλά καί τώρα πώπεσες, έπεσες σάν άνδρείο.

’Ακόμη καί ô Κ α β ά φ η ς πού άσχολήθηκε μέ άλλου είδους ποιήματα έγραψε τό 
ποίημα «Πάρθεν» έπηρεασμένος άπό τά δημοτικά τραγούδια καί δή ένα τής Τραπεζούντας 
γιά τό πέσιμο τής Πόλης:

Αυτές τις μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια, 
γιά τ’ άθλα τών κλεφτών καί τούς πολέμους... 
Διάβαζα καί τά πένθιμα γιά τό χαμό τής Πόλης... 
..."Ομως άπ’ τ’ άλλα πιό πολύ μέ άγγιξε τό άσμα 
τό Τραπεζούντιον μέ τήν παράξενή του γλώσσα...

’Ακόμη θ’ άναφέρω τούς δυό πρώτους στίχους του άπό τό ποίημα «‘Θερμοπύλες», πού 
μειναν σάν γνωμικό καί πάντα θ’ άναφέρωνται καί θάχουν νόημα γιά κάθε είδους έθνικόν 
άγώνα καί κάθε άνθρώπινο χρέος :

«Τιμή σ’ έκείνους δπου στή ζωή των
ώρισαν καί φυλάγουν Θερμοπύλες».

Θάπρεπε άκόμη έστω καί όνομαστικώς ν’ αναφέρω μερικούς απο τους ρωαντικους καθα
ρευουσιάνους ποιητές πού μέ πατριωτικό αίσθημα, καλή προαίρεση και ειλικρίνεια, αλλα και 
μέ άξιόλογες απαιτήσεις άναγνώρισης γιά τήν έποχή τους, έστω καί αν λόγω τής τεχνο
τροπίας καί τής γλωσσικής τους μορφής ξεχάστηκαν σήμερα, έγραψαν πατιωτικά ποιή
ματα μέ τά όποια καί κείνοι ένθουσίασαν τούς συγχρόνους τους κι’ έξετέλεσαν ένα εθνικό 
καθήκον. ’Ασφαλώς μερικοί παλαιότεροι θά θυμούνται άκόμη στίχους τους. Είναι ό ’Αλέ
ξανδρος Σοΰτσος μέ τήν «Τουρκομάχον Ελλάδα», ό ’Αλέξανδρος Ραγκαβής μέ τόν 
«Έμβατήριον», δ Θεόδωρος Όρφανιδης με τον «Πύργον τής Πέτρας», ο Αχιλλεας Πα
ράσχος μέ τό «Ελλάς καί Δύσις» κ.ά. μικρότεροι. ’Ιδού μερικοί στίχοι:

Ε’ις πεσόντας σωρούς τών τυράννων 
ό έλεύθερος "Ελλην πατεΐ, 
καί ε’ις ήχους βροντών καί παιάνων 
τής Ελλάδος ή δόξα κροτεί. (Άλ. Ραγκαβής).

ή τοΰ Ζαλοκώστα:
Πατρίς τοιούτου μαχητοΰ ζυγόν δέν υπομένει.

καί τοΰ Όρφανίδη:
’Όρη υψηλά τής Ελλάδος! Προπύργι’ άνδρών έλευθέρων 
τήν ύπερήφανον, στέμμα νεφών, κεφαλήν σας στολίζει.

Σωρεία άλλων ποιητών έγραψαν κάποια ποιήματα κατά τόν ένα ή τόν άλλον τρόπον 
άναφερόμενα εις τόν άγώνα τοΰ ’21, τών οποίων απλώς καί μόνον τά ονόματα είναι δυ
νατόν ν’ άναφερθούν εδώ: Βυζυηνος, Καρυωτακης, Ζαλοκωστας, (που πολέμησε στο Με
σολόγγι καί πήρε μέρος στήν έξοδο), άκόμη ό Τυπάλδος, Παλλης, Τερτσετης, Χρηστο- 
βασίλης, Σπεράντζας, Μαλακάσης, Δροσίνης, Μαρίνος Σιγούρος, Σ. Σκίπης, Γ. Σουρής 
καί τελευταίος ό Σ εφέρης στό έργον του « Ημερολόγιο καταστρώματος».

Μέσα στά πλαίσια τοΰ θέματος αύτοΰ δέν πρέπει νά παραλείψω ν’ άναφέρω δτι καί 
πολλοί ξένοι, οί γνωστοί σάν φιλέλληνες, άνάμεσα στήν άλλη συμπαράστασή τους 
ο’ικονομική, στρατιωτική, διπλωματική, έξεφώνησαν καί λόγους, έγραψαν άρθρα, κυκλοφό
ρησαν φυλλάδια, έγραψαν καί ποιήματα γιά τήν έπανστατημένη Ελλάδα συγκινημένοι άπό 
τά δεινά της καί θαυμαστές τής άνδρείας της. Είναι γνωστός σέ δλους ό Βύρων μέ τά 
ποιήματά του Γκιαούρ, ή κατάρα τής ’Αθήνας, τά νησιά τής Ελλάδας κ.ά. ό Ούγγώ μέ 
τήν σειρά τών ποιημάτων του Orientales καί τό πολύ γνωστό Ελληνόπουλο, άκόμη δ Γερ
μανός Γουλιέλμος Μύλλερ καί δ φιλέλληνας βασιλιάς τής Βαυαρίας Λουδοβίκος δ Α', τοΰ 
όποιου τά ποιήματα μετάφρασεν δ δικός μας Ραγκαβής, ο Αγγλος Shelley με την τρα
γωδία του Ελλάς, μέ τήν περίφημη φράση του «είμαστε δλοι "Ελληνες, δτι είμαστε τό 
χρωστούμε στήν 'Ελλάδα», δ Γάλλος Λαμαρτΐνος που γράφει :

Μιά ύστατη κραυγή σάς άπόμενε καί τή βγάλατε 
ή γλώσσα σας δέν έχει πιά παρά μιά μονάχα λέξη, λευτεριά 
μέσα στήν οχλοβοή τής μάχης πού έρχεται 
κάθε "Ελληνας είναι ένας άγωνιστής, 
κάθε άγωνιστής ένας μάρτυρας».

Άκόμη ό Ρώσσος Πούσκιν γιά νά παραλεήρω τούς Γερμανούς κλασσικούς Schiller, 
Goethe, Holderlin, Winckelmann, Herder κ.ά., πού έγραφαν γιά τήν Ελλάδα μέ τρόπο 
άπίστευτα Ελληνικό. Στήν Γαλλία, μόλις έπεσε τό Μεσολόγγι γράφτηκαν δράματα, πού 
μερικά άνεβάστηκαν στή σκηνή. Τό 1824, 23 Νοεμβρίου γράφτηκε καί παίχτηκε στό Παρίσι 
πό δράμα «'Η πτώσις τοΰ Μεσολογγίου, τραγωδία εις 5 πράξεις» απο τον Θ. Εγκριτση. Τό 
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εργον αύτό αυτοσχεδιάστηκε μέ θέμα πού δόθηκε έκείνη τή στιγμή στό συγγραφέα, πού τόν 
διακρίνει ενθουσιασμός κι’ έμπνευση. ’Ιδού μερικοί στίχοι :

«Τής λευτεριάς παιδιά γενναία, 
πού τίποτε δέ σάς δειλιάζει, 
λεβέντες 'Έλληνες κτυπάτε, 
κι’ άν νικηθούμε άπό τ’ άσκέρι 
στόν τάφο θά μάς συντροφεύη 
ή δόξα, κι’ αιματοβαμμένοι 
στόν Πλάστη θά παρουσιαστούμε, 
νά πούμε πώς τήν εντολή του 
έκάμαμε κι’ ό θάνατός μας 
αδόξαστος δέ θέλει μείνει.»

’Ακριβώς εξ αίτιας αύτών τών φιλελλήνων, ιδίως έκείνων πού πολέμησαν κι’ έπεσαν 
στήν Ελλάδα άπό θαυμασμό γιά τήν άγάπη τους πρός τή δίκαια υπόθεση τής Ελλάδας 
κι’ άπό εύγνωμοσύνη πρός τήν προσφορά τους, άρκετοί 'Έλληνες έγραψαν ποιήματα άφιε- 
ρωμένα σ’ αύτούς. 'Ένα ποίημα στούς φιλέλληνες γενικά έγραψε ό Γ. Σουρής.

Στεφανώστε μέ δάφνης δακρυπότιστα κλωνάρια 
και τά ξένα παλληκάρια

πού πολέμησαν μέ πόθο σάβανό των νά γενή 
τής ιδέας τής γαλάζιας τό γαλάζιο τό πανί.

Πλεΐστοι άλλοι μέ πρώτον τόν Σολωμόν έγραψαν ποιήματα γιά. τόν Βύρωνα 
Λευτεριά γιά λίγο πάψε 
νά κτυπάς μέ τό σπαθί 
τώρα σίμωσε καί κλάψε 
εις τού Μπάϋρον τό κορμί».

’Επίσης ό Κάλβος τήν ώδήν «Στή βρεττανική μούσα», άκόμη ό Σ. Σκίπης, ό Παλαμάς, 
ό Μαλακάσης, δ Σιγούρος κ.ά.

έλευεθρία τής Ελλάδος μέγα μέρος, ώς ένώσαντα, καθώς καί ή Φιλική Εταιρεία τήν γνώ
μην δλων. Τούς δέ ποιητάς των δύναταί τις νά δνομάση Παύλους τής πολιτικής σωτηρίας 
τοΰ έθνους».

Οί άλλοι πάλιν ποιητές, σύγχρονοι καί μεταγενέστεροι τών γεγονότων γράφοντες γιά 
τήν έπανάσταση, τούς ήρωες καί τό έργον τους ξοφλοΰν σάν έκπρόσωποι τοΰ έθνους ένα 
χρέος, δείχνουν τόν θαυμασμό καί τήν έκτίμησή τους πρός τά υπεράνθρωπα κατορθώματα, 
διδάσκουν, ένθουσιάζουν, άνανεώνουν τήν έθνική πίστη, συντηροΰν καί συνεχίζουν τήν έθνική 
παράδοση, δείχνουν μαζί μέ τή δύναμη τοΰ λόγου τους τήν πνευματική δύναμη τής Ελλάδας, 
δείχνουν σ’ έχθρούς καί φίλους πώς:

Δέν είναι πιά χλωμοί σάν πρώτα ο'ι 'Έλληνες !
άλλά άπό τό ζυγό ψηλά, κατάκορφα, 
στής Λευτεριάς τόν άέρα άνεβασμένοι 
θά μείνουν γιά παντοτινά ισχυροί...».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ

Μερικοί άγωνιστές είτε γιά τήν τιμιότητά τους, είτε τήν άνδρεία καί τήν αύτοθυσία 
ή γιά τά ξεχωριστά έντυπωσιακά τους κατορθώματα κέρδισαν, δπως συνέβη καί μέ τό 
δημοτικό τραγούδι, Ιδιαίτερα τή συμπάθεια πολλών ποιητών πού άφιέρωσαν ειδικά ποιή
ματα. Τέτοιοι είναι δ Μπότσαρης (Ζαλοκώστας, Σολωμός, Κάλβος...), δ Διάκος (Βαλαω- 
ρίτης, Καρυωτάκης..·), δ Κανάρης, δ Μιαούλης, δ Πατριάρχης Γρηγόριος Ε'. ’Από τις 
πόλεις, εκτός άπό τή γενική άναφορά πού κάμνει δ Σολωμός, δ Κάλβος, ιδιαίτερα υμνήθηκε 
τό Μεσολόγγι, τά Ψαρά, τά νησιά. Πολλά ποιήματα έπίσης έξακολουθοΰν νά γράφωνται 
έκτοτε γιά τήν 25ην Μαρτίου, μερικά γιά τή διπλή θρησκευτική καί έθνική της ιδιότητα 
καί άλλα γιά τήν κήρυξη κατ’ αύτήν τής ’Επανάστασης.

’Άν θελήσουμε νά κρίνουμε δλη αάτή τήν ποιητική δημιουργία, θά βρούμε τήν σημασία 
της πολύ μεγάλη. Ίδίφ ή προεπαναστατική ποίηση καί ή δημοτική προετοίμασαν έν πολ- 
λοΐς τήν έπανάσταση. 'Ο Περάνθης τούς χαρακτηρίζει σάν ήρωες άφανεΐς πού δούλεψαν 
πριν άπό τούς ήρωες τού σπαθιού, ήρωες τού πνεύματος καί περιλαμβάνει φυσικά καί τούς 
λογίους. ’Άν λάβουμε μάλιστα ύπ’ όψη πώς ή ποίηση είναι πιό προσιτή στούς πολλούς, 
συγκινεί κι’ ένθουσιάζει εύκολώτερα, δτι διαδίδεται εύκολώτερα, τότε έκτιμοΰμε άκόμη πε
ρισσότερο τή συμοβλή της. Εις αύτά τά άσματα θεωρεί καί δ Φιλήμων δτι χρεωστεϊ ή 
Ελλάδα κατά μέγα μέρος τήν έλευθερίαν της. «Εις τά άσματα αύτά, λέγει, χρεωστεϊ ή
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ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

«ΤΟ ΠΝΕΤΜΑ TOT 1821»*

* Άνεγνώσθη καί ώς όμιλία είς τήν Παλαιόν ’Αρχιεπισκοπήν είς ειδικήν έορταστικήν έκδήλωσιν 
τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. έπί ταΐς έθνικαΐς έπετείοις τής 25ης Μαρτίου 1821 και τής 1ης ’Απριλίου 1955.

Μόνον λαοί ιστορικοί, έθνικώς υπερήφανοι καί ακμαίοι είναι 
δυνατόν νά εορτάζουν μεγάλας ϊστορικάς έθνικάς επετείους.

Ό εορτασμός τών εθνικών μας έπετείων επιβάλλεται νά γίνηται κατ’ έτος μετά τής 
άρμοζούσης τιμής, μετ’ εθνικής υπερηφάνειας καί μετά βαθείας έθνικής αύτοσυνειδησίας. 
Διότι α'ι έθνικαί έορταί είναι — καί ουδέποτε πρέπει νά παυσουν νά είναι — σταθμοί έθνικής 
διαπαιδαγωγήσεως, ένδυναμώσεως τοΰ ελληνικού φρονήματος καί αντικειμενικός έλεγχος 
βαθμού έθνικής αύτοσυνειδησίας.

Ο'ι άνθρωποι είναι οί δημιουργοί τής ’Ιδέας, τών Ιδανικών καί τών ιδεωδών. Καί δσον 
άναβαίνη ό άνθρωπος τάς βαθμίδας τής άνελίξεως καί τής προόδου μεγαλυτέρα καταβάλλε
ται προσπάθεια πραγματώσεως τής πράξεως ώς αντιστοίχου τής ’Ιδέας. Καί έφ’ δσον 
πραγματοποιήται τό έπιδιωκόμενον ένσυνειδήτως τότε μοιραίως είς τό τέλος άναγνωρίζομεν 
δτι ή ’Ιδέα έξακολουθεΐ νά εύρίσκηται μακράν τής πράξεως.

'Τπάρχουν δμως καί α'ι στιγμαί — έλάχισται είς τήν 'Ιστορίαν τοΰ ανθρώπου — κατά 
τάς οποίας ό κοινός καί ό φιλοσοφημένος, ό αμόρφωτος καί ό μορφωμένος άνθρωπος αδυ
νατούν νά διακρίνουν ποια είναι τά γεγονότα καί ποία ή ’Ιδέα, ποια τά πρόσωπα καί ποία 
ή πραγμάτωσις τής ’Ιδέας· καί γεγονός μέν είναι δτι εις μερικούς ή διάκρισις αυτή είναι 
αδύνατος έξ αντικειμένου. Τό δεύτερον ακριβώς συμβαίνει μέ τήν Ελληνικήν ’Επανάσπασιν 
τοΰ 1821.

'Τπάρχουν αληθώς στιγμαί κατά τήν διάρκειαν τής Έπαναστάσεως κατά τάς οποίας 
άνθρωποι καί πράξεις τών ανθρώπων άμιλλώνται τήν ’Ιδέαν καί καταξιώνουν τό νόημά της.

Καί έάν άκόμη δεχθώμεν δτι ή 'Ιστορία είναι έπανάληψις Ιστορικών γεγονότων δέν 
πρέπει παραλλήλως νά παραγνωρ'ξωμεν δτι έκαστον Ιστορικόν γεγονός έχει τήν Ιδιοτυπίαν 
του. Ιστορικά γεγονότα καί σταθμούς έχει πολλούς νά έπιδείξη ή Ελλάς κατά τήν μα
κραίωνα 'Ιστορίαν της, οί όποιοι είναι συγχρόνως αί μεγαλύτεραι τής ανθρωπότητας ώραι. 
Διότι τό υποκείμενον, τό όποιον εύρίσκεται όπισθεν τών γεγονότων είναι πάντοτε δ αιωνίως 
νέος καί σφριγηλός απόγονος θεών καί ήρώων, ό μεταφέρων αισίως τά δσα τοΰ ένεπιστεύ- 
θησαν οί αιώνες, δ απρόσωπος Ελληνικός λαός, ό όποιος καί καθοδηγείται άνευ δισταγμού 
καί άπαρεγκλίτως υπό τής γραπτής καί άγράφου Ελληνικής Παραδόσεως.

Ή 'Ελληνική Έπανάστασις τοΰ 1821 ένεδυνάμωσε καί ένεπλούτισε διά νέων προσθέτων 
χαρακτηριστικών τήν έννοιαν Έλλην καί κατώρθωσε διά τών γνωστών γεγονότων καί 
προσιόπων νά άναγεννήση καί νά άναζωογονήση τήν έπί πολλά έτη καλυπτομένην Ελληνικήν 
ψυχήν. Κατώρθωσε καί έδειξε τήν αντοχήν της είς δοκιμασίαν δουλείας τριακοσίων εξή
κοντα οκτώ έτών. Καί κατώρθωσε τούτο διότι είχεν ίσχυρότατον έρεισμα τήν Παράδοσιν, 
τήν Πίστιν είς τήν Πατρίδα καί τήν ’Εκκλησίαν.

Ελληνική Πατρίς καί Χριστιανική Πίστις αποτελούν τούς πρωταρχικούς πόλους έπί τών 
όποιων έρείδεται ή 'Ελληνοχριστιανική μας παράδοσις’ καί ή παράδοσις έπιστρέφει είς τό 
πολλαπλάσιον τά δσα λαμβάνει έξ αύτών. Προσφέρει θάνατον καί ζωήν, αίμα καί άναγέν- 

νησιν, δύναμιν άκατάσχετον. Διότι άνευ Πίστεως είτε πρός τήν Πατρίδα είτε πρός τήν 
Εκκλησίαν ούδέν έργον άξιον τής θείας καταγωγής τοΰ ανθρώπου έπιτελεϊται καί ή άμεριμνη- 
σία, ή αδιαφορία καί ή αμφιβολία ουδέποτε έγένοντο κίνητρα πραγματώσεως υψηλών στόχων 
καί μεγαλεπηβόλων σχεδίων. Ή ξώσα καί ένεργός Πίστις είναι έκείνη, ή δποία έχει τήν 
δύναμιν νά δοξάση καί νά ύψωση.

«πιό πάνω καί άπ’ τά θρονιά τά ρήγικα» 
άτομα καί έθνη.

★ ★ ★

«Σκέψου βαθιά καί σταθερά — μιά φορά γιά πάντα — τήν φύσιν τής ’Ιδέας, πριν 
πραγματοποιήσης τό ποίημα. Είς αυτό θά ένσαρκωθή τό ούσιαστικώτερο καί υψηλότερο 
περιεχόμενο τής αληθινής ανθρώπινης φύσης, ή Πατρίδα καί ή Πίστις»

έστοχάσθη ό Σολωμός.
Τό ούσιαστικώτερον καί ύψηλότερον περιεχόμενον τής ανθρώπινης φύσεως τό έκαμε 

βίωμά του δ 'Έλλην. Διότι ή Έλληνική 'Ιστορία είναι τό ώραιότερον ποίημα, τό όποιον 
έγραψεν δ άνθρωπος άπό τής έμφανίσεώς του έπί τής γής. "Εκαστος στίχος του περικλείει 
καί καί υπογραμμίζει, φανερώνει καί κρύπτει, διαπλάθει καί παρορμά είς τήν πραγμάτωσιν 
τής ’Ιδέας υπό κοινών θνητών. Έκάστη στροφή του άποτελεϊ καί μίαν νέαν βαθμίδα πρός 
τήν αιωνιότητα. Καί δταν οί στίχοι γίνουν στροφαί ακί α'ι στροφαί τραγούδι τότε μυριό
στομος 0’ άκουσθή ή φωνή τοΰ ’Έθνους νά έπαναλαμβάνη τόν έαυτόν του.

«Θέλει άρετήν καί τόλμην 
ή ’Ελευθερία».

Ά. Κάλβου, Είς Σάμον, α'.
* * *

«Πάψετε τό χερουβικό κι ας χαμηλιόσουν τ’ άγια 
παπάδες πάρτε τά γιερά, κ’ έσείς κεριά σβηστήτε, 
γιατί είναι θέλημα Θεού ή Πόλη νά τουρκέψη».

Δημώδες.
Θρήνος, κλαυθμός καί δδυρμός καί στεναγμός καί λύπη, 
θλΐψις άπαραμύθητος έπεσε τοίς Ρωμαίοις.
Έχάσασιν τό σπίτι τους, τήν πόλιν τήν άγίαν, 
τό θάρρος καί τό καύχημα καί τήν άπαντοχήν τους.

Οί Τουρκιώται ήρθασιν, έπήρασιν τήν πόλιν».
θρήνος Κωνσταντινουπόλεως 

«’Έθλιψε τήν Ελλάδα 
νύκτα πολλών αιώνων
νύκτα μακράς δουλείας».

Ά. Κάλβου, Ό Ωκεανός, ιγ'.

Άναμφισβητήτως ή χρονολογία τής καταλήψεως τής Πόλεως ύπό τών Τούρκων άπο- 
τελεϊ κοσμοϊστορικόν γεγονός, τόν όποιον διαχωρίζει τόν Μεσαίωνα άπό τούς Νέους Χρό
νους. Ή «νύκτα δουλείας» ύπήρξεν άληθώς «νύκτα αιώνων» καί δσα καί αν λεχθούν ουδέ
ποτε θά κατορθώσουν νά περιγράψουν τά δσα ύπέφερεν ό "Ελλην έκ μέρους «τοΰ μυσαροΰ 
θρέμματος τής σκληρός ’Ασίας», τού Τούρκου καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής ζοφεράς νυκτός 
τής δουλείας.

«Οί ’Αθάνατοι κ’ οί Ωραίοι
τή στερνήν πατρίδα τους τήν παρατάν 
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άπό φύσημα διωγμένοι ορμητικότατο

καί τοΰ κόσμου γίνονται πολίτες».
Κ. Παλαμά, Ό Δωδεκάλογος τοΰ Γύφτου, λόγος ε'.

Ή φυγή δμως δέν είναι ό καλύτερος τρόπον άντιμετωπίσεως τών κινδύνων καί τής 
δυστυχίας. Καί ό ανώνυμος λαός έσφιξε τήν καρδίαν καί άφήκε τό δάκρυ νά άπαλύνη τούς 
κρυφούς, τούς μυχίους πόθους της. Καί τό δάκρυ, τό κρυφόν βάλσαμον τοΰ εσωτερικοΰ 
θρήνου, διετήρησεν, έθρεψε καί έγιγάντωσεν έπ’ αρκετόν τήν στενόχωρον έκ τοΰ φόβου 
καρδίαν. Τό βλέμμα παρηκολούθει τόν φεύγοντα δικέφαλον άετόν ε’ις τό υψιπετές πέταγμά 
του καί τό στήθος άνετάρασσεν ή έπανάστασις τών συγκινήσεων. Καί έκ τοΰ σύνεγγυς δ 
άναποσπάστως συνδεδεμένος με,τά τών έλπίδων, τών δυστυχιών καί τών χαρμοσύνων ημε
ρών τής Φυλής ποιητής θά ύπενθυμίση :

«Καί μόναχα οποίος 
δέν θά χάση τόν εαυτό του

θά τραβήξη έμπρός»!
Κ. Παλαμά, Ό Δωδεκάλογος τοΰ Γύφτου, λόγος ε'.

Ό αγών έπιβιώσεως δέν έπέτρεπεν περιθώρια άλλων προσπαθειών ε’ις τόν «ραγιά». Μετά 
τό τρομερόν πλήγμα ή συνείδησις παρέπαιε καί έχρειάσθη καιρός διά νά αντιμετώπιση τήν 
δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν. Άναλαβοΰσα ή καρδία έκαμε πίστιν δτι

«ή προκοπή δέν είναι γιά τούς δούλους,

ή προκοπή γιά τούς έλει,τερους, γιά μάς» !
Κ. Παλαμά, Ό Δωδεκάλογος τοΰ Γύφτου, λόγος ε'.

Καί ή πίστις μετουσιώθη εις πράξιν. Ή έσωτερική έλευθερία άνεζήτει διέξοδον. 
Τό δάκρυ έγινε χείμαρρος καί ζητεί έπιμόνως νά διαρρήξη τό φράγμα τής καρδίας.

«............. ΤΩ παλληκάρι, φεύγα!
Πάρε μιά χούφτα άπό τή γή τήν ποθητήν σου κ’ έβγα»!

Δ. Σολωμοΰ, Σχεδίασμα.
Ή στιγμή τής έκπληρώσεως τοΰ χρέους πρός τήν Πατρίδα καί τής ύπενθυμίσεως τής 

ύπάρξεώς μας ώς λαοΰ, ή στιγμή ή μετουσιωθείσα εις αιωνιότητα, ή στιγμή τής ιστορικής 
άποφάσεως έφθασε· καί διά τών ευλογιών τής Εκκλησίας, διά τών σοφών τοΰ διδασκάλου 
διδασκαλιών, τής φωνής τοΰ Ρήγα καί διά τοΰ στόματος τοΰ τρομερού τοΰ Κλέφτη αντηχεί 
εις τάς άπατήτους οροσειράς τών ύπερηφάνων έλληνικών βουνών. Καί ό άσπαξόμενος τάς 
φο)λέας τών Κλεφτών άνεμος μεταφέρει ταχέως εις πόλεις καί χωρία

«τής Λευτεριάς τό μήνυμα».
Ή θαλασσία αύρα χαϊδεύει τό τραχύ τοΰ ναυτικού πρόσοίπον καί άναταράσσει τήν ύπό 

τό δασύ στήθος υπερήφανου καρδίαν.
«Νά διώξουμε όλη τήν Τουρκιά ή νά χαθούμε ούλοι»

Δημώδες
Τό ’Έθνος έπίστευσεν εις τήν Ελληνικήν καρδίαν του, τήν αιωνίως σφίξουσαν καί ουδέ

ποτε άρνηθεϊσαν τό χρέος της. Καί οί κτύποι της συνταυτίζονται μετά τών κρότων τών 
καριοφιλιών καί τών πιστολών, τών κλαγγών τών γιαταγανίων καί τών σπαθών. Εις τάς 
χείρας τού άνηλεώς σφάζοντος τόν τής έλευθερίας του δεσμώτην Κλέφτη καί τοΰ άκατα- 
παύστως πυρπολοΰντος τά τουρκικά πολεμικά άγερύχου ναυτικού ευρίσκει τό ’Έθνος τήν 
συνέχεια καί τήν έγγύησιν τού μέλλοντος του.

Αί ώραι τής δημιουργίας, αί γόνιμοι ώραι ενός ’Έθνους δυνατόν είναι νά άποτελέσουν 
οπωσδήποτε άσφαλή βάσιν κρίσεως τής δυναμικότητας του. ΑΙ ώραι αναδημιουργίας — καί 
ώρα άναδημιουργίας ύπήρξεν ή έπανάστασις καθόλου — δυνατόν είναι νά έπιβεβαιώσουν τήν 
ορθότητα τών κρίσεων ή νά δημιουργήσουν τοιαύτας καταστάσεις έπιτρεπούσας τήν άνησυ- 
χίαν καί τήν άγωνίαν διά τάς τύχας τοΰ ’Έθνους. Καί έάν τις έπεκταθή εις τόν τρόπον 
έμπράκτου έφαρμογής τών ωρών δημιουργίας καί θέληση νά παρατηρήση τά άποτελέσματά 
της τότε ή έκ τούτων διαμορφουμένη πεποίθησις πλέον, πολλά θά ώφελήση εις τήν ανοδικήν 
πορείαν τού ’Έθνους.

Ή έπανάστασις τοΰ 1821 — ώρα αναδημιουργίας, ασφαλές κριτήριον τής δυναμικότητος 
τοΰ έλληνικοΰ έθνους —, πολλά έχει νά μεταφέρη εις τήν ψυχήν καί σπουδαία νά φωτίση 
τόν νοΰν. Χαρακτηριστικώτατα δύναται νά λεχθή δτι ή έπανάστασις ύπήρξεν, παρά τούς 
λόγους καί τήν έξύμνησιν τόπων καί προσώπων, νίκη τής διά τών αιώνων άσφαλώς διατη- 
ρηθείσης Ελληνοχριστιανικής μας παραδόσεως, νίκη τοΰ πνεύματος έπί τής ύλης.

'Τπήρξεν αληθώς ή έπανάστασις αγών ύπάρξεώς, συντηρήσεως καί διατηρήσεως τοΰ 
Έλληνικοΰ ’Έθνους, αγών Ιδεολογικός, πάλη δύο έκ διαμέτρου αντιθέτων κόσμων — τοΰ 
Δυτικοΰ καί τοΰ ’Ανατολικού, τού πεπολιτισμένου καί τοΰ άπολιτίστου —, άγών αμείλικτος 
δύο θρησκειών. Διά τοΰτο καί όμιλοΰντες περί αδυναμιών τού ’Έθνους δσων αφορούν τόσον 
ε’ις τήν έσωτερικήν κατάστασιν — τό όλιγάριθμον εις άνδρας, δπλα, χρήματα, ή άπαιδευσία, 
ή έπικρατοΰσα άταξία καί άλλα πολλά — δσων καί ε’ις τήν κατάστασιν τοΰ έξωτερικοΰ — 
Ιερά Συμμαχία, Μέττερνιχ, συμφέροντα κρατών, ’Οθωμανική αύτοκρατορία, δυσμενές 
κλίμα καί άλλα — ούδέν άλλον πισ,τοποιούμεν καί διακριβώνομεν είμή τό δτι ή έσωτερική 
έλευθερία τού 'Έλληνος, ή έλευθερία τής ψυχής καί τού πνεύματος έκδηλωθεϊσα έμπράκτως 
άπέδωκε πλουσίους τούς καρπούς της. Διότι δ 'Έλλην ουδέποτε έπαυσε νά έχη εις τούς 
κόλπους τής καρδίας του τήν πίστιν εις ,τό ’Έθνος του καί ούδέποτε έπαυσε νά ψιθυρίζη τήν 
ύπόσχεσιν τήν οποίαν έδωκεν ώς άναπόσπαστον μέρος Ιστορικού λαοΰ.

«Σώπασε, κυρά Δέσποινα, καί μή πολυδακρύζης, 
πάλι μέ χρόνους, μέ καιρούς, πάλι δικά μας θάναι» 

Δημώδες
Άξιοπαρατήρητον χαρακτηριστικόν τής Έπαναστάσεως ύπήρξεν ή συλλογικότης τοΰ 

Άγώνος.
«Νέοι, γυναίκες, γέροντες,
Ελληνικά θηρία, 
φιλοΰσιν, άποσπάουσι 
τούς κλάδους, στεφανώσουσι 

τάς κεφα'ιάς των». 
Ά. Κάλβου, Εις Δόξαν, ιθ'.

'Έκαστος προσέφερεν δ,τι πολυτιμότερον εις στιγμάς δύσκολους καί χρόνους τραχείς. 
Καί ή προσφορά ύπήρξεν προσφορά αίματος, προσφορά θανάτου καί άναγεννήσεως.

«Τ’ άντρειωμένου ό θάνατος δίδει ζωή στή νιότη».
Άρ. Βαλαωρίτου, Ό Δήμος καί τό καριοφίλι του.

Είναι γνωστόν δμως δτι μετά τάς πρώτας πολεμικάς έπιτυχίας, ή ψυχή Ικανοποιηθείσα 
πρός ώραν, άφήκε τόν έλεγχον τών πράξεων τών ανθρώπων. Καί άτυχώς δέν έπεκράτησαν 
όρθαί σκέψεις συνοδευόμεναι ύπό άναλόγων πράξεων, ώς θά ήθελεν ή ψυχή.

«Κι άφού δ Θεός θέλησε νά κάμη νεκρανάσ,τασιν εις τήν πατρίδα μου, νά τήν λευ- 
τερώση άπό τήν τυραγνίαν τών Τούρκων, άξίωσε κ’ έμένα νά δουλέψω κατά δύναμη 
λιγώτερον άπό τόν χερώτερον πατριώτη μου 'Έλληνα».

Μακρυγιάννη, ’Απομνημονεύματα.
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Μελαναί κηλϊδες τα δσα συνέβησαν κατά τους έμφυλίους πολέμους, διαρκής ύπόμνη- 
σις είς τούς μεταγενεστέρους. Ποιοι οί αίτιοι καί ποϊαι αί άφορμαί;

«κι δταν είναι ό καθείς αδύνατος ε’ις ένα πράμα καί μόνος του δέν μπορεί νά πάρη το 
βάρος καί παίρνη καί τούς άλλους καί βοηθούν, τότε νά μην φαντάζεται νά λέγη ό 
αίτιος έγώ· νά λέγη έμεϊς. "Οτι βάναμε δλοι τις πλάτες, δχι ένας»

Μακρυγιάννη, ’Απομνημονεύματα.
'Ο εορτασμός τών έθνικών μας έπετείων, πλήν πολλών άλλων, πρέπει νά είναι 

σταθμός αντικειμενικού έλέγχου τοΰ βαθμού τής έθνικής μας αύτοσυνειδησίας.
«Ή πατρίδα τού κάθε ανθρώπου καί ή θρησκεία είναι τό παν.... Καί πότε λέγονται 
έθνη, δταν είναι στολισμένα μέ πατριωτικά αίστήματα· τό άναντίον λέγονται παλιό- 
φαθες τών έθνών καί βάρος τής γής. Καί διά τούτο ώς πατρίδα γενική τοΰ κάθε 
ένοΰ καί έργο τών αγώνων τοΰ μικρότερου καί αδύνατου πολίτη, έχει κι αυτός τά συμ- 
φέροντά του είς αύτείνη τή πατρίδα, είς αύτείνη τήν θρησκεία. Δέν πρέπει ό άνθρω
πος νά βαρύνεται καί νά αμελή αύτά- καί δ προκομμένος πρέπει νά φωνάζη ώς προ
κομμένος τήν αλήθεια, τό ίδιον καί ό άπλός».

Μακρυγιάννη, ’Απομνημονεύματα.

'Ημείς, οί 'Έλληνες τής Νήσου Κύπρου, έορτάζομεν κατ’ έτος, έκφωνοΰμεν λόγους, 
διοργανώνομεν έκθέσεις, πανηγύρεις καί δεξιώσεις καί θεωροΰμεν δτι έπιιτελοΰμεν τό καθή
κον μας ώς "Ελληνες καί ίκανοποιοιίμεθα ώς άνθρωποι. Καί ιδιαιτέρως εφέτος — έτος 
παλιγγενεσίας — καταβάλλεται ιδιαιτέρα προσπάθεια δπως τονισθή καί παραλλήλως τονωθη 
τό Ελληνικόν μας φρόνημα.

Ή Ελληνική 'Ιστορία είχε πάντοτε ώς ένα τών κυριωτέρων χαρακτηριστικοίν της τόν 
διαρκή άγώνα καί τήν συνοδεύουσαν αυτόν αγωνίαν. 'Ο σήμερον έλεύθερος 'Ελληνικός 
χώρος ήλευθερώθη σταδιακώς, άφοΰ έποτίσθη διά ποταμών άγνοΰ αίματος. Ή παντοειδής, 
συγκινητικωτάτη πάντοτε διά στερήσεων συνδρομή τού ’Ελευθέρου 'Ελληνικού κράτους, 
πρός τά κατά καιρούς έκδηλωθέντα κινήματα υποδούλων μερών τοΰ Ελληνισμού πρός άπε- 
λευθέρωσιν, ύπ’ ούδενός αμφισβητείται.

’Εάν στρέψωμεν τούς οφθαλμούς, ούχί πολύ μακράν, θά άγναν,τεύσωμεν είς τήν κατα- 
γάλανον Μεσόγειον τήν δίδυμον αδελφήν τής Κύπρου, τήν ύπερήφανον καί άγέρωχον Κρήτην 
νά έορτάζη μεγαλοπρεπώς καί νά απευθύνεται εύγνωμόνως πρός τούς ήρωϊκώς κατά καιρούς 
πεσόντας υπέρ τής ένώσεώς της μετά τοΰ μητρικού κορμού.

«Ξυπνάτε, έσεΐς πού κοίτεστε, ξυπνάτε δσοι κοιμάστε, 
τό θάνατο όσοι έγεύτητε, πώρα ζωή χορτάστε».

Άρ. Βαλαωρίτου, 25η Μαρτίου.
Τά κατά καιρούς έλευθερωθέντα καί ένσωματωθέντα μετά τοΰ Έλληνικοΰ κορμού μέρη 

ουδέποτε έπαυσαν νά έχωσιν, κατά τήν διάρκειαν τών απελευθερωτικών των κινημάτων καί 
τών μετέπειτα πολιτικών έξελίξεων, ώς τελικόν σκοπόν τήν "Ενωσίν των μετά τής Ελλάδος. 
Καί παρ’ δλας τάς ανυπερβλήτους δυσχερείας ή έμμονή είς τά προαιώνια τής Φυλής ιδανικά 
ένίκησε τελικώς καί ή ψυχή, ή θεία 'Ελληνική ψυχή

« ’πού είς τούς μεγάλους
κινδύνους φανερώνει
άκάμαντον ένέργειαν

καί υψηλήν φύσιν.
Ά. Κάλβου, Τά 'Ηφαίστεια, κε'.

έπέτυχεν τό είς τούς ανθρώπους φαινομενικός 
άνέφικτον.

Διατήρησις καί τόνωσις τού έθνικοΰ μας φρονήματος είναι ή έλαχίστη ήθική ύποχρέω- 
σίς μας πρός τά δσα έορτάζομεν καί τιμώμεν ώς εκλεκτός μεταξύ τών έκλεκτών λαός. 
Είς τούς θόλους τής καρδαίς μας δ δικέφαλος αετός άς έχη αιωνίως τήν φωλεάν του καί 
ας είναι.

«πάντ’ ανοιχτά πάντ’ άγρυπνα πά μάτια τής ψυχής μας»
Δ. Σολωμού, Έλ. Πολιορκημένοι Σχεδίασμα (5'.

πρός τόν Παρθενώνα, πρός τήν μητέρα ήρώων, τήν αίωνίαν Ελλάδα.
«δτι τούτην τήν πατρίδα τήν έχομεν δλοι μαζί, καί σοφοί καί αμαθείς καί πλούσιοι 
καί φτωχοί καί πολιτικοί κα στρατιωτικοί καί οί πλέον μικρότεροι άνθρωποι».

Μακρυγιάννη, ’Απομνημονεύματα, 
καί

«Χωρίς αρετή καί πόνο είς τήν πατρίδα καί πίστη είς τήν θρησκείαν τους έθνη δέν 
υπάρχουν. Καί προσοχή νά μήν τούς άπατάγη ή ιδιοτέλεια. Καί αν σκοντάψουν, πότε 
είς τόν κρεμνόν θά πηγαίνουν».

Μακρυγιάννη, ’Απομνημονεύματα.

«Είμαστε είς τό «έμεϊς» καί δχι είς τό «έγώ».
Μακρυγιάννη, ’Απομνημονεύματα.

* * *

Μία έσπερινή άτελεύτητος λειτουργία έσήμανε τό τέλος μιας αυτοκρατορίας, έβύθισεν 
είς άφατον λύπην τάς καρδίας, έβουβάθη τό στόμα καί ήρχισεν ή δοκιμασία τοΰ ’Έθνους. 
Κατά τάς αύγινάς ώρας, μετά άπό μίαν ορθρινήν λειτουργίαν, τό ’Έθνος έζήτησε νά συνέ
χιση ,τό χρέος του, τήν 'Ιστορίαν του. Καί ημείς έδώ, οί αιώνιοι άκρΐται τοΰ Ελληνικού 
νότου καί τά άλλα μακράν τής μητρικής αγκάλης ευρισκόμενα Ελληνικά έδάφη, άναμένομεν 
μίαν άλλην λειτουργίαν διά νά κάμωμεν τήν άπόλυσιν, νά ένώσωμεν τούς παλμούς τής καρ
διάς μας μετά τών τής μητρός, νά καταξιωθή καί νά εύρη τό αληθές νόημά πης, τόν 
εαυτόν της, ή Ελληνική τής Κύπρου καρδία.

«Γιατί θά ρθή κάποιος καιρός, καί κάποια αυγή θά φέξη 
καί τά φυσήξη μιά πνοή μεγαλοδύναμη άκου !

Κ. Παλαμά, 'Η Φλογέρα τοΰ Βασιλιά, Πρόλογος

Κι άν πέσαμε σέ πέσιμο πρωτάκουστο 
καί σέ γκρεμό κατρακυλίσαμε 
πού πιό βαθύ καμμιά φυλή δέν είδε ώς τώρα 
είναι γιατί μέ τών καιρών τό πλήρωμα 
όμοια βαθύ έν’ άνέβασμα μάς μέλλεται 
πρός ύψη ούρανοφόρα.

Κ. Παλαμά, Ό Δωδεκάλογος τοΰ Γύφτου, Λόγος ζ'.

Γ. Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ Α. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ
1. ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΧΙΔΗΣ 

(Βιογραφικό σημείωμα)

TO 1821 ΣΤΗΝ ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Σημαντική και αξιόλογη υπήρξε ή προσφορά τής Κύπρου στόν μεγάλο αγώνα τοΰ 
1821. Πολλοί Κύπριοι πήραν ένεργό μέρος στήν επανάσταση πολεμώντας καί θυσιάζοντας 
τή ζωή τους στήν άγωνιζόμενη Ελλάδα. ΟΙ μάζες, δ λαός, κατάφεραν νά διατηρήσουν 
ακλόνητο τό εθνικό φρόνημα καί τήν πίστη τους, παρ’ δλες τις προσπάθειες τών τυράννων 
νά τούς έξισλαμίσουν καί νά τούς σπάσουν τό ηθικό.

Δέν μπόρεσαν, φυσικά, νά έξεγερθοΰν, γιατί έλειπαν οί κατάλληλες προϋποθέσεις γιά 
μιά επιτυχημένη έξέγερση- έλειπαν τά όπλα, δ στόλος, ή πολεμική πείρα καί παράδοση. 
Κι’ άκόμα, ή γειτνίαση μέ τά τουρκικά παράλια θά έπέτρεπε στούς Τούρκους νά στείλουν 
αμέσως δυνάμεις καί νά καταπνίξουν τυχόν έπαναστατικό κίνημα. ’Έτσι μόνο υλική βοή
θεια μπορούσαν νά στέλλουν οί Κύπριοι στήν έπαναστατημένη Ελλάδα.

Στή Φιλική 'Εταιρεία μυήθηκαν πρώτα Κύπριοι τοΰ εξωτερικού, μεταξύ τών όποιων 
καί οί αδελφοί Θησείς Νικόλαος, Κυπριανός καί άρχιμανδρίτης Θεόφιλος.

Δέν είναι έξακριβωμένο πότε έφτασαν οί πρώτοι άπόστολοι τής Φιλικής στό νησί, 
συνήθως δμως άναφέρονται οί Δημήτριος "Τπατρος, ’Αντώνιος Πελοπίδας καί ’Αποστολής.

Τό σημαντικώτερο στέλεχος τής Φιλικής Εταιρείας στήν Κύπρο υπήρξε δ ’Αρχιεπί
σκοπος Κυπριανός, πού διακρινόταν γιά τό υψηλό του φρόνημα, τή σύνεση καί τό θάρρος.

Παραδειγματικός ήταν δ τρόπος μέ τόν όποιο αντιμετώπισε τόν μαρτυρικό απαγχο
νισμό του τήν 9ην ’Ιουλίου 1821, κατά τή διάρκεια τών φοβερών σφαγών πού είχαν 
προκηρύξει οί Τούρκοι κατακτητές. Τετρακόσιοι ογδόντα έξη κληρικοί καί λαϊκοί είχαν 
προγραφή καί μόνον δέκα έξη κατάφεραν νά διαφύγουν. Οί δραματικές σφαγές κράτη
σαν άπό τήν 9η ώς τήν 14η ’Ιουλίου.

'Όπως είναι πολύ φυσικό, δ αγώνας τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ γιά ελευθερία καί έθνική απο
κατάσταση καί ιδιαίτερα ή προσφορά τής Κύπρου σ’ αυτό τόν άγώνα, συγκίνησε σέ διά
φορες έποχές, τόσο τόν Κύπριο διανοούμενο καί λογοτέχνη, δσο καί τόν λαϊκό ποιητή καί 
τεχνίτη.

Στή λογοτεχνία έχουμε έκφραση τής συγκίνησης αυτής κυρίως στήν ποίηση καί στό 
θέατρο.

Σ τήν λόγια ποίηση υπάρχουν τά ακόλουθα έργα :

1. Βασίλη Μιχαηλίδη:
α) Ή 9η ’Ιουλίου έν Λευκωσίφ-
β) Ή Χιώτισσα·
γ) Εις τήν 25ην Μαρτίου·
δ) Τώ άπαγχονισθέντι άρχιεπισκόπω Κύπρου Κυπριανφ.

2. Γεωργίου Κηπιάδη:
Τό Β' καί Γ' μέρος τού έργου «’Απομνημονεύματα τών κατά τό 1821 έν τή 
νήσφ Κύπρφ τραγικών σκηνών.

3. Κύπρου Χρυσάνθη:
Ή ακολουθία τού ’Εθνομάρτυρα Κυπριανού.

4. Σίμου Μενάρδου:
’Επίγραμμα εις τούς μάρτυρας τής κυπριακής έλευθερίας.

Ό Βασίλης Μιχαηλίδης, ό έθνικός ποιητής τής Κύπρου, γεννήθηκε στό Λευκόνοικο 
τό 1849. Φοίτησε γιά δύο χρόνια στό ανώτερο Ελληνικό σχολείο τής Λευκωσίας, κι’ αργό
τερα έζησε στή Λάρνακα, κοντά στό θείο του Μητροπολίτη Κιτίου. Τό 1875 πήγε στήν 
’Ιταλία γιά σπουδές, σχεδόν αμέσως δμως κατέβηκε στήν Ελλάδα γιά νά πολεμήση γιά 
τήν άπελευθέρωση τών Ήπειροθεσσαλών. Τό 1878 έπέστρεψε στήν Κύπρο, στή Λεμεσό, 
δπου φυτοζωούσε μέχρι τόν θάνατό του, κατάντησε δέ καί αλκοολικός.

Πέθανε στό Πτωχοκομεϊο τής Λεμεσοΰ στις 25 τοΰ Νοέμβρη τοΰ 1917.
Ό Βασίλης Μιχαηλίδης έμπνεύστηκε άπό τόν έρωτα, τή κοινωνική αθλιότητα, τά ιστο

ρικά γεγονότα τής Κύπρου καί τής Ελληνικής φυλής. ’Έτσι έγραψε ποιήματα λυρικά, 
σατυρικά, μύθους καί πατριωτικά, μερικά άπό τά όποια είναι ή 9η ’Ιουλίου, ή Χιώτισσα καί 
δ ύμνος στήν 25η Μαρτίου.

’Έγραψε κυρίως στήν κυπριακή διάλεκτο, άλλά καί στήν καθαρεύουσα καί στήν δη
μοτική. Τά πιό πετυχημένα έργα του είναι τά γραμμένα στήν κυπριακή. Τά άλλα υστε
ρούν τόσο σέ έμπνευση, δσο καί σέ καλλιτεχνική άξια.

1. α) Η 9η ΙΟΤΛΙΟΤ ΕΝ ΛΕΤΚΩΣΙΑ (D

Τό έργο είναι ήρωϊκό έπος πού άναφέρεται σέ Ιστορικό γεγονός, καί συγκεκριμένα 
στις σφαγές τών ’Αρχιερέων καί προκρίτων στήν Λευκωσία τήν 9η ’Ιουλίου 1821.

Ό ποιητής, άφού σέ μιά σύντομη καί παραστατική εισαγωγή παρουσιάζει τήν έπανα- 
στατική άτμόσφαιρα πού έπικρατούσε στά Ελληνικά έδάφη τά κατεχόμενα άπό τούς Τούρ
κους, μπαίνει στό κυπριακό θέμα, δηλαδή στις σφαγές πού προκήρυξαν οί Τούρκοι σέ βάρος 
τετρακόσιων ογδόντα έξη κυπριών άρχιερέων καί προκρίτων.

Ό Κιόρογλουί2) άποκαλύπτει στόν ’Αρχιεπίσκοπο Κυπιρανόί3) τά σχέδια τών Τούρ
κων γιά τις σφαγές καί προσπαθεί νά τόν πείση νά δραπετεύση. Ό Κυπριανός δμως, σάν 
άξιος ήγέτης, άρνεϊται νά προδώση μ’ αυτόν τόν τρόπο τόν λαό του, καί τονίζει δτι έχει 
πάρει άμετάκλητη απόφαση νά μείνη στή θέση του καί νά πεθάνη.

Έν τφ μεταξύ ό Κουτσούκ - ΜεχμέτΘ), ό Τούρκος διοικητής τής Κύπρου, άφού πήρε 
άπό τόν Σουλτάνο τήν επικύρωση τοΰ καταλόγου τών προγραμμένωνί5) πού είχε στείλει 
στήν 'Τψηλή Πύλη, προσκαλεϊ τούς αρχιερείς(6 ) καί τούς άλλους προγραμμένους στό 
Σαράγιο, καί διατάζει τήν σύλληψη τοΰ Κυπριανοΰ.

Στή συνέχεια ό ποιητής μάς δίδει τόν διάλογο μεταξύ Κυπριανού καί Κουτσούκ- 
Μεχμέτ, στόν όποιο παρουσιάζει τήν τουρκική στάση καί απόφαση, καθώς καί τήν αντί
δραση τού Κυπριανού, καί τήν περήφανη στάση του τόσο άπέναντι στις κατηγορίες καί 
στις φοβέρες πού ξεστομίζει ό πασάς, δσο καί στις δελεαστικές του προτάσεις.

’Έπειτα άπό αυτό ό ’Αρχιεπίσκοπος μαζί μέ τούς άλλους κληρικούς φυλακίζεται, καί ό 
Κουτσούκ-Μεχμέτ καλεΐ ένα βοσκοί7), τόν όποιο μέ απειλές εξαναγκάζει νά μαρτυρήση δτι 
οί πρόκριτοι καί ο'ι άρχιερεϊς τής Κύπρου σχέδιαζαν νά εξεγείρουν τόν λαό σέ έπανάσταση 
εναντίον τών Τούρκωνί8).

Έν τώ μεταξύ ό Κιόρογλου σέ μιά τελευταία προσπάθειά του νά σώση τόν Κυπριανό, 
σέλλει στήν φυλακή τόν γιό του γιά νά τόν πείση νά φύγη μαζί του, άποτυγχάνει δμως 
καί πάλι.

Ό Κουτσούκ-Μεχμέτ, άφού διατάσσει τόν απαγχονισμό τοΰ αρχιδιακόνου καί τοΰ γραμ
ματικού τοΰ ’Αρχιεπισκόπου, τόν καλεϊ γιά τελευταία φορά μαζί μέ τούς τρεις Μητροπο
λίτες, γιά νά τοΰ άναγγείλη πώς έφτασε τό τέλος του. Δέν καταφέρνει δμως νά πτοήση 
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τόν Κυπριανό, πού τόν αντιμετωπίζει καί πάλι μέ θάρρος καί περηφάνεια.
Τότε διατάσσει νά οδηγηθούν οί τέσσερεις αρχιερείς έξω άπό τό σαράγιο, όπου ό μέν 

Κυπριανός άπαγχονίξεται, — κι’ έτσι δ πασάς φαίνεται νά τηρή τήν υπόσχεση πού προη
γούμενα τού είχε δώσει πώς «σπαθί δέν θ’ άγγίξη τόν τράχηλό του» —, οί δέ τρεις άλλοι 
επίσκοποι, μαζί μέ τόν βοσκό, άποκαφελίζονται.

'Ο Κυπριανός είναι δ άξιος έθνάρχης, δ ευσυνείδητος αρχηγός, πού μένει στή θέση τοι> 
και ύφίσταται αγόγγυστα τόν θάνατο, γιατί θέλει νά μείνη πιστός στό καθήκον του απέναντι 
στόν λαο του· απορρίπτει τήν προσφορά τοΰ Κιόρογλου νά τόν βοηθήση νά δραπέτευση 
γιατί ξερει πώς έτσι θά βλάψη και θά προδιόση, έκείνους γιά τούς όποιους ή θέση κι’ ή 
συνείδησή του έπιβάλλουν νά θυσιάζεται.

Οταν οί Τούρκοι στρατιώτες έρχονται νά τόν συλλάβουν δέν προβάλλει καμμιά 
αντίσταση· άντίθετα άτάραχος τούς προτρέπει νά προχωρήσουν στήν έκτέλεση τού σκοπού 
τους. Βέβαια, σάν άνθροίπος, νοιώθει άγωνία καί αίσθάνεαι τήν άνάγκη νά προσευχηθή, 
πράγμα που τό κάνει πριν άπό τή σύλληψή του- δμως ή άνθρόιπινη άδυναμία δέν μπορεί 
νά λυγίση τήν άκλόνητη θέληση, ούτε ν’ άλλάξη τήν άπόφαση τοΰ ηρώα.

Μπροστά στόν Κουτσούκ-Μετχμέτ στέκεται θαρραλέα, καί μέ ευθύτητα προσπαθεί νά 
τόν πειση γιά τήν άθωότητα τών κληρικών καί προκρίτων. Καί στήν άπάντηση εκείνου 
πως σκοπό έχει νά έξοντιόση τή ρωμιοσύνη, δ Κυπριανός, μέ τήν έξαρση καί τό θάρρος 
που τοΰ χαρίζει ή πεποίθηση πώς τό δίκαιο είναι μέ τό μέρος του, καί μέ τήν περηφάνεια 
πού χαρακτηρίζει τήν Ελληνική του ψυχή, άπαντά πώς «ή ρωμιοσύνη έν φυλή συνότζιαιρη 
τοΰ κοσμου», κανένας έν εύρέθηκεν γιά νά τήν 1-ξηλείψη», καί πώς «ή ρωμιοσύνη έν νά 
χαθή δντας ό κόσμος λείψη».

’ Αφοβα προαγγέλλει στόν πασά τόν δικό του καταποντισμό, πού θά προκύψη άπό τις 
θηριωδίες καί τά έγκλήματά του. Κι’ δταν δ Κουτσούκ-Μεχμέτ προσπαθεί μέ ήπιο τρόπο 
να τόν δελεάση, έκεϊνος, σταθερός στήν άπόφασή του καί πιστός στήν πατρίδα καί τήν 
θρησκεία του, τόν διακόπτει καί τόν νροπιάζει μέ τήν άπάντησή του.

Καί οί τελευταίες προσπάθειες τοΰ Κιόρογλου νά τόν πείση νά δραπετεύση πηγαίνουν 
χαμένες, γιατί είναι μεγάλο τό σθένος τής ψυχής τοΰ ηρώα, καί βράχος ή άπόφασή της.

Χαρακτηριστική είναι ή άπάντηση τού Κυπριανού πρός τόν Μεχμέτ, όταν έκεϊνος τοΰ 
άναγγέλλει πώς άπό στιγμή σέ στιγμή θά πεθάνη. ’Αποτελεί μιά προφητεία, πώς οί σφα
γές κι’ οί θηριωδίες τών Τούρκων θ’ άνάψουν φλόγα έπαναστατική στήν Κύπρο πού θά 
τους κάψη, καί προδίδει τήν άποφασιστικότητα καί γενναιότητα ενός πραγματικού άρχηγού.

Τά τελευταία λόγια τοΰ εθνομάρτυρα, μιά προσευχή πρός τόν Θεό νά λυπηθή καί νά 
δικαιώση τήν Ελληνική φυλή, δείχνουν τήν μεγάλη άφοσίωσή του πρός τήν πατρίδα, γιά 
τήν δποία πεθαίνει.

«Θεέ πού νάκραν δέν έσιεις ποττέ στήν καλωσύνην 
λυπήθου μας τζιαί δώσε πκιόν χαράν στήν ρωμιοσύνην».

'Ο Κουτσούκ-Μεχμέτ είναι ένα άνθριόπινο τέρας διψασμένο γιά αίμα· άλαζόνας, θη
ριώδης κι’ άμείλικτος, δηλώνει πώς σκοπός του είναι νά έξοντώση τούς Κυπρίους κι’ αν 
είναι δυνατό νά έξαλείψη ολόκληρη τήν Ελληνική φυλή. Δόλιος καί υποκριτής, μεταχει
ρίζεται κάθε μέσο γιά νά παρασύρη τόν Κυπριανό μέ τό μέρος του ώστε νά πετύχη τόν 
άνόσιο σκοπό του.

'Ο Κιόρογλου διακρίνεται γιά τήν άγαθότητα καί τήν ευγένεια τής ψυχής του. Είναι 
δ πιστός φίλος, πού δταν μαθαίνη πώς σχεδιάζεται ή δολοφονία τοΰ Κι<πριανοΰ, σπεύδει 
νά τοΰ τό πή καί νά τόν σώση. Τό γεγονός δτι έκεϊνος είναι Τούρκος κι’ δ Κυπριανός 
"Ελληνας δέν έχει ωαμμιά σημασία μπροστά στή φιλία καί στό δίκαιο.

'Ο βοσκός είναι ένας άγαθός άνθρωπος, πού ή μόνη έγνοια καί φροντίδα του είναι 

τό κοπάδι του. Δέν άντιλαμβάνεται τή σημασία τής έξέγερσης· παρ’ δλο πού δ γιός του 
πολεμά μέ τούς έπαναστατημένους 'Έλληνες, έκεϊνος ένδιαφέρεται μόνο γιά τά πρόβατά του 
καί τις ομορφιές τής φύσης μέσα στήν δποία ζοΰσε.

Αυτός δ τύπος, δ άπλοϊκός κι’ άνήξερος, υποκύπτει στίς άπειλές τοΰ Κουτσούκ-Μεχμέτ 
καί μαρτυρεί δτι δήθεν οί κληρικοί κι οί πρόκριτοι ετοιμάζουν έπανάσταση έναντίον τής 
Τουρκικής κυριαρχίας.

Ό φόβος κι’ ή άγάπη του πρός τή ζωή καταφέρνουν νά νικήσουν τήν θέλησή του καί 
νά τόν τυφλώσουν, ώστε νά μήν μπορή νά δή πώς ή πράξη του δέν είναι τίποτ’ άλλο παρά 
προδοσία σέ βάρος τής πατρίδας του.

Τό έργο είναι γραμμένο σέ πλούσια κυπριακή διάλεκτο. Άποτελεΐται άπό πενήντα έξη 
δεκάστιχες στροφές μέ πλεκτή δμοιοκοταληξία στούς τέσσερεις πρώτους στίχους, καθώς καί 
στούς τέσσερεις τελευταίους. Οί ε' καί στ' στίχοι δμοιοκαταληκτοΰν μεταξύ τους.

‘Ο στίχος είναι ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος παροξύτονος, χαρακτηρίζεται δέ άπό έξαι- 
ρετική μουσικότητα καί ευχέρεια.

Τό ΰφος είναι γλαφυρό· ζωντάνια καί παραστατικότητα τοΰ προσδίδουν οί έπιτυχημένες 
παρομοιαόσεις, μεταφορές κι’ άλληγορίες, καθώς κι’ δ διάλογος πού χρησιμοποιεί δ ποιητης.

(1) Βασίλη Μιχαηλίδη: Ποιήματα, σελ. 14—26.
(2) Χουσεΐν-Άγάς Κιόρογλου, Γεννιτσάραγας Λευκωσίας: ΤΗταν παιδκός φίλος τοΰ 

Κυπριανοΰ, είχε δέ κτήματα στόν Στρόβολο.
(4) 'Ο Κυπριανός γεννήθηκε τό 1756 στόν Στρόβολο. ’Αφού τό 1783 χειροτονήθηκε 

διάκονος άπό τόν ήγούμενο τής Μονής Μαχαιρά, πήγε στή Βλαχία μαζί μέ τόν 
άρχιμανδρίτη τής Μονής. Έκεϊ κέρδισε τήν άγάπη τοΰ ήγεμόνα Μιχαήλ Σούτσου, 
δ όποιος φρόντισε νά χειροτονηθή ιερέας καί ταυτόχρονα τοΰ έπέτρεψε νά σπουδάση 
στήν έκεϊ Άνωτέρα Σ χολή.
'Όταν τό 1802 έπέστρεψε στήν Κύπρο, άνέλαβε τή διαχείρηση τοΰ Μετοχιού τής 
Μονής Μαχαιρά στόν Στρόβολο. ’Αργότερα διωρίστηκε οικονόμος τής Αρχιε
πισκοπής, καί τό 1810 χειροτονήθηκε ’Αρχιεπίσκοπος. ’Εργάστηκε άκούραστα 
γιά τήν έξύψωση τής Ελληνικής παιδείας καί ίδρυσε τήν Άνωτέραν Ελληνικήν 
Σχολήν, έκεϊ δπου σήμερα λειτουργεί τό Παγκύπριο Γυμνάσιο. Παράλληλα άνέ- 
πτυξε καί έθνική δράση. Μυήθηκε στήν Φιλική Εταιρεία καί βοήθησε τήν έπανά
σταση στέλλοντας υλική βοήθεια στήν Ελλάδα.
Άπαγχονίσθηκε άπό τούς Τούρκους στίς 9 ’Ιουλίου 1821.

(4) Ό Κουτσούκ-Μεχμέτ διωρίστηκε πασάς τής Κύπρου τό 1821, ήταν δέ πολύ αίμο- 
βόρος, άλαζόνας καί δόλιος. Σκοπός του ήταν ή ταπείνωση τοΰ ’Αρχιεπισκόπου 
καί τών Ελλήνων Κυπρίων, καί ή άρπαγή τών περιουσιών τους; ’Αφορμή γιά τήν 
έκτέλεση τοΰ σκοπού του άποτέλεσαν οί έπαναστατικές προκηρύξεις πού σκόρπισε 
δ άρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος.
(6) Ό Κουτσούκ-Μεχμέτ, μέ άφορμή τά έπανασατικά φυλλάδια πού σκόρπισε 
στή Λάρνακα δ Θεοφύλακτος, έστειλε στόν Σουλτάνο κατάλογο προγραμμένων 
καί έκθεση, στήν δποία ζητούσε στρατό γιά τήν άντιμετώπιση δήθεν έπαναστά- 
σεως. Ό Σουλτάνος διέταξε γενικό άφοπλισμό, μετά δέ τήν πραγματοποίησή 
του, δ Κουτσούκ-Μεχμέτ υπέβαλε πάλιν έκθεση στόν Σουλτάνο, στην οποία τόνι
ζε δτι μόνο μέ τήν θανάτωση τών προγραφέντων θά μπορούσαν νά έμποδίσουν 
τήν έπανάσταση. Ό Σουλτάνος έπικύρωσε τόν κατάλογο, καί διέταξε οχι μόνο 
τήν θανάτωση όσων είχαν προγραφή, άλλά καί τη δήμευσή τής περιουσίας τους 
καί τόν έξανδραποδισμό τών συγγενών τους.

(6) Οί Μητροπολίτες Πάφου Χρύσανθος, Κυρηνείας Λαυρέντιος καί Κιτίου Μελέτιος.
(7) Ό Γ. Κηπιάδης άναφέρει στά άπομνημονεύματά του δτι δ βοσκός πού καταγόταν 

άπό τόν 'Άγιο ’Ιωάννη Μαλούντας, άναγκάστηκε νά μαρτυρήση δτι δήθεν δ Κυ
πριανός έστειλε έπιστολές στά χωριά, μέ τις δποϊες προέτρεπε τούς Χριστια
νούς νά είναι έτοιμοι νά σφάξουν τούς Τούρκους, δταν μέ βολή κανονιάς θά δι
νόταν τό σύνθημα στή Λευκωσία.
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(8) "Οπως άναφέρεται και στήν εισαγωγή, οί συνθήεκς γιά έπανάσταση δέν ήσαν 
καθόλου ευνοϊκές, πράγμα τό όποιο ό ’Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός είχε άντιληφθή. 
Παρά τόγεγονός δτι κυκλοφόρησαν επαναστατικές προκηρύξεις στήν Κύπρο ό 
Κυπριανός δέν είχε πρόθεση να όδηγήση τόν λαό σέ έξέγερση πού ήταν από 
πριν καταδικασμένη.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Διασκευήν τής 9ης ’Ιουλίου για τό Θέατρο έχουν κάμει οί Άνδρέας 
Κούρος καί Κυριάκος Χ''Ίωάννου.

★
1. β) Η ΧΙΩΤΙΣΣΑ (Έν Λεμεσφ κατά τό 1821).ί1)

Ή «Χιώτισσα» είναι έπικολυρική μπαλάντα πού στηριζόταν σέ ιστορικό γεγονός τής 
έπαναστάσεως τού 21, καί συγκεκριμένα στις σφαγές πού έκαναν οί Τούρκοι στή Χίο, τό 
1822, καί στόν έξανδραποδισμό τών κατοίκων της.

Ήρωίδα τοΰ ποιήματος είναι μιά κοπέλα άπό τή Χίο, ή Ελένη, πού τήν είχαν αρπάξει 
οί Τούρκοι άπό τήν πατρίδα της καί τήν είχε μεταφέρει στήν Λεμεσό κάποιος πλούσιος 
μπέης. 'Ο ίδιος ό ποιητής άναφέρει τά άκόλουθα γιά τήν υπόθεση τού έργου:

«"Οταν έρωτούσα τούς παλαιούς γέροντας διά τά έν Κύπρω συμβάντα τοΰ είκοσιένα, 
ό μακαρίτης Κωνσταντίνος Κύζας μοΰ είπε: «Δέν γνωρίζω πολλά πράγματα- γνωρίζω 
μόνον δτι έδώ ε’ις τήν Λεμεσόν έφεραν οί Τούρκοι Χιώτισσες κι’ έπουλοΰσαν, ένας δέ μπέης 
έξακουστός, πλούσιος, έφερε μίαν Χιώτισσαν καί έκάθετουν ε’ις τό σπίτι τής Μαρουδίτσας, 
ε’ις τό όποιον κάθεται σήμερον ό κ. Τρύφων Ήλιάδης, καί κατόπιν ήλθεν δ άδελφός της 
μέ τό καράβι καί τήν έκλεψε κρυφά καί έφυγεν». Έπί τών λόγων τούτων λοιπόν βασιζό
μενος έκανα τό ποίημα αύτό».

Σημαντικό ρόλο στήν υπόθεση παίζει μιά Κυπρία γριά, ή Χατζη-Μαρία, πού δταν ή 
νέα τής διηγείται τήν ιστορία της καί τής άποκαλύπτει δτι είναι χριστιανή, υπόσχεται νά 
τήν βοηθήση. Σύντομα έπιστρέφει γιά νά τής άναγγείλη δτι έφτασε ό άδελφός της άπό 
τή Χίο, καί πώς δλα είναι έτοιμα γιά τή φυγάδευσή της. Πράγματι τό σχέδιο πετυχαίνει 
καί ή Ελένη καταφέρνει νά φύγη γιά τήν πατρίδα της μέ μιά άλλη Χιώτισσα, πού είχε 
κι’ αυτή μετααφερθή άπό τούς Τούρκους στή Λεμεσό.

Τό ποίημα είναι γραμμένο στό κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα. Άποτελείται άπό σαράν
τα δυο δεκάστιχες στροφές μέ μεικτή όμοιοκοταληξία.

'Ο στίχος είναι δεκασύλλαβος παροξύτονος, ή έννιασύλλαβος οξύτονος, είναι δέ μουσικιό- 
τατος καί ευκίνητος.

Τό μέτρο είναι μεικτό,-Ιαμβικό καί άναπαιστικό.
Τό ύφος είναι γλαφυρό καί παραστατικό, χάρις στόν διάλογο καί τις ζωηρές εικόνες.

(1) Βασίλη Μιχαηλίδη: «Ποιήματα» σελ. 28—37.

★
1. γ) ΕΙΣ ΤΗΝ 25ην ΜΑΡΤΙΟΤ.Π)

Στόν έπικόν αύτόν ύμνο ό Βασίλης Μιχαηλίδης έξυμνεϊ τήν 25ην Μαρτίου σάν τήν 
ευλογημένη άπό τόν Θεό ήμέρα τής έλευθερίας. Μιλά γιά τήν Ελληνική ελευθερία καί 
τονίζει πώς είναι θεόσταλτη. Στή συνέχεια καταφέρεται εναντίον τόσο τής Δύσεως δσο 
καί τής ’Ανατολής, γιατί δέν βοήθησαν τήν Ελλάδα παρ’ δλο πού θάπρεπε νά τής χρω
στούν ευγνωμοσύνη γιατί μέ τήν άνδρεία της τις έσωσε άπό τήν τουρκική άπειλή.

Τό έργο, τοΰ όποιου ή γλώσσα είναι μείγμα δημοτικής καί καθαρευεούσης, άποτελεϊται 

άπό πενήντα δεκαπεντασύλλαβους παροξύτονους στίχους, πού δμοιοκαταληκτοΰν μεταξύ τους 
άνά δύο (ζευγαρωτή όμοιοκταληξία). Τό μέτρο είναι ιαμβικό, το δε ύφος ρητορικό 
καί πομπώδες.

Γενικά τό ποίημα είναι «ποιητάρικο», χωρίς καλλιτεχνικές και αισθητικές αξιώσεις.

(1) Βασίλη Μιχαηλίδη: «Ποιήματα» σελ. 47—48. Τό ποίημα δημοσιεύθηκε στήν 
εφημερίδα «Σάλπιγξ» στις 3.4.1885.

★
1. δ) ΤΩι ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΘΕΝΤΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣ ΚΟΠΩι ΚΤΠΡΟΤ ΚΤΠΡΙΑΝΩι 

(Επίγραμμα) Η)

Στό επίγραμμα αύτό, πού μπορεί νά συγκριθή μέ τά έπιγράμματα τών καλυτέρων 
άρχαίων 'Ελλήνων έπιγραμματοποιών, ό ποιητής καλεΐ τόν ’Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό νά 
σηκωθή άπό τόν τάφο γιά νά δή τούς άξιους καρπούς τής θυσίας του.

Στήν εισαγωγή, πού τήν άποτελούν οί δυό πρώτοι στίχοι, μέ τό «σύ πού σκοτώθης 
γιά τό φώς» παρουσιάζει τόν Κυπριανό σάν άγωνιστή τής έλευθερίας, πού έδωσε τή 
ζωή του γιά τό «φώς» τής Ελληνικής άναγέννησης.

Στούς δυό τελευταίους στίχους, πού άποτελούν τήν κορύφωση τοΰ νοήματος, έξυψώνει 
καί άξιολογεϊ τή θυσία τοΰ ηρώα- τό αίμα του πού χάθηκε δέν πήγε χαμένο, άντίθετα 
συνέτεινε στήν άνάσταση τοΰ γένους καί στήχ έδραίωση ενός ελευθέρου Ελληνικού 
κράτους.

Τό έπίγραμμα, πού είναι γραμμένο στή δημοτική, άποτελεϊται άπό τέσσερεις Ιαμβι
κούς στίχους. Οΐ α' καί γ' στίχοι είναι οκτασύλλαβοι, ένώ οί β' καί δ' επτασύλλαβοι. 
'Ομοιοκαταληξία υπάρχει μόνο μεταξύ τών β' καί δ' στίχων.

Τό ύφος είναι λιτό καί πυκνό. Σέ τέσσερεις μόνο στίχους ό ποιητής καταφέρνει 
νά έξυμνήση τή θυσία τοΰ εθνομάρτυρα καί νά τονίση τήν μεγάλη έθνική της σημασία.

(1) Βασίλη Μιχαηλίδη: «Ποιήματα» σελ. 3.

★
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΗΠΙΑΔΗΣ (βιογραφικό σημείωμα).

Ό Γεώργιος Κηπιάδης γεννήθηκε στήν Λάρνακα, μετανάστευσε δέ νέος στήν Αίγυπτο, 
όπου έξάσκησε τό δικηγορικό επάγγελμα. Εμπνευσμένος άπό τό μαρτύριο τής Κύπρου τό 
1821, έγραψε ’Απομνημονεύματα άναφερόμενα στά γεγονότα τής 9ης ’Ιουλίου 1821, τά 
όποια καί έξέδωσε στήν ’Αλεξάνδρεια, τό 1888.

2. ΤΟ Β' ΚΑΙ Γ' ΜΕΡΟΣ TOT ΕΡΓΟΤ: «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΤΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΟ 1821 ΕΝ ΤΗι ΝΗΣΩι ΚΤΠΡΩι ΤΡΑΓΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ».(ΐ)

ΜΕΡΟΣ Β'

Στό μέρος αύτό ό Κηπιάδης περιγράφει σέ ποιητικό λόγο τά τραγικά γεγονότα τής 
9ης ’Ιουλίου στήν Κύπρο.

’Αφού παρουσιάζει τήν άναταραχή καί τόν πανικό πού έπικρατούσαν στό νησί μετά 
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τήν προκήρυξη τών σφαγών, αρχίζει τήν περιγραφή τών γεγονότων.
Άναφέρεται αρχικά στις αποτυχημένες προσπάθειες δσων είχαν συλληφθή νά δια- 

φύγουν, καί στόν απαγχονισμό τοΰ Κυπριανού. Στή συνέχεια μιλά γιά τήν θανάτωση τών 
άρχιερέων, τών ηγουμένων, τών Ιερέων καί τών προκρίτων, πολλούς άπό τούς οποίους ανα
φέρει ονομαστικά. ’Ακολούθως μιλά γιά τά δόλια μέσα πού χρησιμοποίησαν οί Τούρκοι 
γιά νά παρασύρουν καί νά έξοντώσουν τούς Κυπρίους, στό τέλος δέ εύχεται νά έλευθερωθή 
ή Κύπρος καί νά ένωθτή μέ τήν Ελλάδα.

Τό έργο είναι γραμμένο σέ καθαρεύουσα μάλλον άρχαΐζουσα, τήν οποία ό ποιητής 
χειρίζεται θαυμάσια.

Άποτελείται άπό τριανταμία έξάστιχες στροφές, στις όποιες υπάρχει πλεκτή ομοιο
καταληξία άνά τρεις στίχους.

Ό στίχος είναι δεκασύλλαβος παροξύτονος ή έννιασύλλαβος οξύτονος, χαρακτηρίζεται 
δέ άπό αρμονία καί μουσικότητα.

Τό μέτρο είναι μεικτό, — ιαμβικό καί άναπαιστικό.
Τό ύφος τού έργου χαρακτηρίζεται άπό λυρισμό καί πατριωτική έξαρση.

ΜΕΡΟΣ Γ'

Έδώ ό Κηπιάδης περιγράφει τήν τύχη μιας Κυπριοπούλας πού οί Τούρκοι είχαν 
άπαγχονίσει τόν πατέρα της κι’ είχαν αρπάξει τήν αδελφή της. 'Όταν έμαθε δτι ό 
Κουτσούκ-Μεχμέτ τήν ήθελε γιά τό χαρέμι του, έφυγε, καί άφού περιπλανήθηκε μόνη καί 
δυστυχισμένη στά βουνά, έφτασε στή Μαραθάσα. Εκεί, κάτω άπό ένα δέντρο έκλαψε 
καί παρακάλεσε τόν Θεό νά τήν λυπηθή καί νά διαφυλάξη τήν πίστη καί τήν τιμή της. 
'Ύστερα άποκοιμήθηκε, άλλά τά τρομακτικά όνειρα πού συνόδεψαν τόν ύπνο της τής σά
λεψαν τό λογικό καί τήν έσπρωξαν στό βάθος ένός γκρεμού. ’Εκεί βρήκαν τό πτώμα της 
μερικοί Χριστιανοί καί τό έθαψαν σέ κάποιο έρημα Ναό.

"Οπως καί ό ίδιος δ ποιητής άναφέρει, ή υπόθεση τοΰ έργοι> στηρίζεται σέ πραγμα
τικό ιστορικό γεγονός.

Τό ποίημα, πού είναι γραμμένο σέ άρχαΐζουσα καθαρεύουσα, άποτελείται άπό έντεκα 
δεκάστιχες στροφές μέ πλεκτή ομοιοκαταληξία.

Ό στίχος είναι δεκασύλλαβος παροξύτονος ή έννιασύλλαβος οξύτονος, τό δέ μέτρο 
μεικτό.

Τό ύφος είναι γλαφυρό καί ζωντανό χάρις στή ζωηρή περιγραφή τοΰ Κηπιάδη καί 
χαρακτηρίζεται άπό έντονο λυρισμό.

(1) Τά «’Απομνημονεύματα τών κατά τό 1821 έν τή νήσω Κύπριο τραγικών σκηνών» 
τοΰ Γ. Κηπιάδη, έκδόθηκαν τό 1886 στήν ’Αλεξάνδρεια, είναι δέ άφιερωμένα 
στό Δημήτρη Θεμιστοκλή, θείο καί δάσκαλό του. Τό έργο άποτελείται άπό 3 
μέρη, τά 2 τελευταία άπό τά όποια είναι έμμετρα.

★

3. ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣ ΑΝΘΗΣ (βιογραφικό σημείωμα).

Γεννήθηκε στή Λευκωσία τό 1915. Τελείωσε τό Παγκύπριο Γυμνάσιο καί σπούδασε 
ιατρική στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, μετεκπαιδεύθηκε δέ στό Institute of Child Health, 
(Πανεπιστήμιο τοΰ Λονδίνου).

Ό Κύπρος Χρυσάνθης έπιδεικνύει πολύπλευρη πνευματική κι’ έπιστημονική δράση, 
καί είναι ένας άπό τούς πολυγραφώτερους Κΐ'πρίους συγγραφείς.

’Εκτός άπό τό έπιστημονικό του έργο, έχει νά έπιδείξη άξιόλογο, ποιητικό, πεζό, 
θεατρικό καί μεταφραστικό έργο.

3. Η ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ TOT ΕΘΝΟΜΑΡΤΤΡΑ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤΌ. 2)

Ό Χρυσάνθης στήν ’Ακολουθία του μάς παρουσιάζει τήν μορφή τοΰ έθνομάρτυρα 
Κυπριανού, πού τόν θεωρεί "Αγιο τής πίστης, μάρτυρα τής πατρίδας, στυλοβάτη τής ’Αρε
τής. ’Εξυμνεί τις άρετές, τόν βίο καί τήν πολιτεία του, δπως άκριβώς ένας έκκλησιαστικός 
ύμνφδός στήν ’Ακολουθία όποιουδήποτε 'Αγίου.

Στίχο μέ στίχο, στροφή μέ στροφή, μέσα σέ μιά ποίηση δυνατή καί μεστή άπό 
υψηλά νοήματα, βλέπουμε νά προβάλλη μπροστά μας μέσ’ άπ’ τά στιχηρά, τά δοξαστικά, 
τά θεοτοκία, τις ωδές, ή μαρτυρική μορφή τοΰ Κυπριανού, μέ τόν φωτοστέφανο τής δόξας 
νά τή στολίζη καί νά φωτίζη τούς πιστούς μέ τό φώς τής Χριστιανικής πίστης καί τής 
Ελληνικής άρετής

Τό έργο μπορεί νά χωριστή σέ δύο μέρη: α) στό ποιητικό, πού περιλαμβάνει τούς 
ύμνους, (στιχηρά, δοξαστικά, θεοτοκία, ώδές, άπολυτίκιο, κοντάκιο, οίκος, έξαποστειλάριο), 
καί β) στό πεζό πού άποτελεϊται άπό τό συναξάρι τοΰ 'Αγίου, καί πού παρεμβάλλεται 
άνάμεσα στούς ύμνους, χωρίζοντας έτσι τό ποιητικό μέρος σέ δυό.

Σά στιχηρά, τά δοξαστικά, τις ώδές, τό άπολυτίκιο καί τά καθίσματα, ύμνοΰνται κατά 
σειράν οί πνευματικές άρετές καί ή πολύπλευρη προσφορά τοΰ Κυπριανοΰ στην αγωνιζόμενη 
πατρίδα καί στήν εκκλησία.

Στό πρώτο ποιητικό μέρος έξαίρεται ό ένάρετος βίος τοΰ Κυπριανού, τό πάθος του 
γιά τήν Ελλάδα, δ πόθος του γιά μάθηση, ή ορθόδοξη πίστη κι’ ή φωτεινή φιλοπατρία 
του, καθώς κι’ οί ψυχικές άρετές του πού τόν άνάδειξαν άξιο ποιμενάρχη.

’Εξυμνείται άκόμα ή γλυκύτητα, ή απλότητα κι’ ή καθαρότητα τοΰ λόγου του, πού 
είχε τή δύναμη «νά γονατίζη τή βία», καθώς κι’ ή σύνεση οι διαχειριστικές ικανότητες και 
τό πνεύμα έλέους πού τόν διέκρινε.

Σ τή συνέχεια έξαίρεται ή ένδοξη θυσία τού Κυπριανού, που είναι κατα τον ποιητη 
«έπίνικος ύμνος λευτεριάς», καί πού υψώνει τόν ήρωα «άλυσο τής μυστικής συνένωσης 
τών πανελλήνων». Ή θυσία αυτή υποδεικνύει τό μέγεθος τοΰ χρέους στούς μεταγενέ
στερους, «κι’ έκλιπαρεΐ τούς ουρανούς γι’ άλλους καιρούς γενναίους». Αλλα δυο χαρακτη
ριστικά τής παοσωπικότητας τοΰ Κυπριανοΰ έγκωμιάζει άκόλουθα δ ποιητής· τή θεο
γνωσία, πού τόν βοήθησε νά γίνη πραγματικός άρχηγός καί καθοδηγητής τοΰ λαού του, 
καί τό ψυχικό του σθένος, μέ τό δποίο «έξουσίαζε τό χώρο».

Στά θεοτοκία δ ποιητής υμνεί καί επικαλείται τήν Παρθένα, πού τής άποδίδει σέ κάθε 
ύμνο καί μιά νέα χαρατηριστική ιδιότητα. Τήν άποκαλεί πνευματική άρχόντισσα, καλοϊσκιό- 
φυλλο πλάτανο τής άρετής, Χρυσελεοΰσα, Νύφη, Χρυσολαλοΰσα, Σ ρατηλάτισσα, φώς 
πανσέληνο, πολύφημη πανένδοξη Κυπραίισσα Παναγιά, φωτολαμπούσα, πνευματική μητέρα.

Στό πρώτο μέρος, άφοΰ τήν εξυμνεί γιατί φωτίζει το μυαλό για έργα ωραία και 
τρέφει τό πάθος γιά τή λευτεριά, τήν παρακαλεί νά δίδη δύναμη σ’ εμάς γιά νά ύμνοΰμε 
«τό καλλίνικο άστέρι τής λευτεριάς», νά γίνη ή ίδια βροχή καί νά πέση στό ήδη πρόσφορο 
έδαφος γιά νά ξεπεταχθούν «οί άρχοντικοί βλαστοί τής ’Αρετής», νά δώση υπομονή στό 
πάθος τοΰ νοΰ νά γνωρίση «τό βάθος», καί νά δπλιση με θάρρος το μυαλό για να μη 
λιποψυχήση. ’Ακόμα τήν επικαλείται νά δώση τό έλεος της και να πλουτιση τό λόγο 
μας «μέ μητρική γλυκολαλιά», ν’ άποτρέψη τά βέλη τοΰ πονηροΰ άπό τούς άσκητές, καί 
νά τούς καταξιώση μέ χριστιανικό θάνατο.

Στή συνέχεια δ ποιητής δέεται στήν Παρθένα νά κατατροπώση τους βάρβαρους και 
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νά φωτίση στή δική μας έποχή τή γή μέ τήν ειρήνη, νά προστατεύση τις ψυχές μας καί 
νά τις δδηγήση στή πνευματική νίκη.

Τό πρώτο ποιητικό μέρος κλείει μέ τό κοντάκιο καί τόν οίκο.
Στό κοντάκιο, μέσα σέ οκτώ στίχους, δ ποιητής μάς δίνει τή δικαίωση τοΰ μάρτυρα, 

πού τόν άποκαλεϊ «καλλίφυλλο καί χρυσωμένο δρΰ τής αρετής», «θεμέλιο τής εκκλησίας», 
«πνευματικό αμφορέα». Θεωρεί τό μαρτύριό του σάν τήν ΰψιστη έκλαμψη τοΰ βίου του, 
τόν δέ ηρωικό του θάνατο σά σφραγίδα τής ζωής του, πού τήν άφησε διαθήκη στούς 
μεταγενέστερους.

Στόν οίκο γίνεται ή καταξίωση τοΰ «Ίσάγγελου» Κυπριανοΰ, πού έδωσε τό κορμί του 
«σφαχτάρι στό βωμό τής λευτεριάς», καί πού αποτελεί «Θεόσκεπη» ελπίδα γιά τή λευτεριά 
τής μαρτυρικής πατρίδας του.

Στο συναξάρι, τη «φυλλαδα τοΰ 'Αγίου», δ ποιητής περιγράφει παραστατικά, σέ πεζό 
λόγο, τό βίο καί τήν πολιτεία τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, πού τή θεωρεί «πολλά θαυ
μαστή». Η αφηγηση είναι σύντομη μα δυνατή, κι’ άσχολεϊται μέ τά κυριώτερα γεγο
νότα τής ζωής τοΰ 'Αγίου, τις άξιωσύνες του, τόν μαρτυρικό του θάνατο ύπέρ πίστεως 
καί πατρίδος, καθώς καί τήν καταξίωσή του.

Στο δεύτερο ποιητικό μέρος δ ποιητής άναφέρεται στις πνευματικές Ικανότητες τοΰ 
Κυπριανοΰ, καθώς καί στή φήμη του, έξυμνεί δέ καί πάλι τόν μαρτυρικό του θάνατο, τήν 
αρετή καί έφεσή του γιά μάθηση πού τόν έκαμε άξιο δάσκαλο, ένδοξο ήλιο τής αλήθειας.

Στα θεοτοκία ο ποιητης εύχεται στην Παναγία νά μάς άξιώση νά δοΰμε τούς νοητούς 
Παράδεισους, καί νά τίμηση τούς μάρτυρες καί τούς; δασκάλους τοΰ έθνους μας.

Στό έξαποστειλάριο γίνεται δέηση στόν Κύριο νά στείλη τό φώς του καί νά φωτίση 
το νοΰ για πράξεις ισαποστολες, για ήθος 'Ελληνικό, γιά ν’ άναστηθή δ τόπος μας καί 
«νέος καθάριος κόσμος κι’ όμορφος νά λάμψη, χωρίς τής αμαρτίας τό δέος».

Στά στιχηρά τών αίνων δ ποιητής διαλαλεί πώς δ σπόρος τής λευτεριάς έχει πέσει 
σέ πρόσφορο έδαφος πού είν’ έτοιμο νά καρποφορήση, καί τονίζει πώς ή λευτεριά μαζί 
μέ τήν ορθόδοξη πίστη, αποτελούν τά δυό τους «φώς καί ξίφος».

Ή ακολουθία τελειώνει μέ θεοτοκίο, στό όποιο ό ποιητής δέεται στήν «Πνευματική 
μας μητέρα» νά μάς καθοδηγή στις έθνικές μας περιπέτειες, νά μάς προστατεύη καί νά 
δδηγή τις ψυχές μας στήν ειρηνική ζωή, σά βρέφος μέσα στήν αγκάλη τής μάνας του.

Οί ύμνοι είναι γραμμένοι σέ πλούσια δημοτική γλώσσα. Ό ποιητής, κάμοντας κατάλ
ληλη χρήση λέξεων, φράσεως, Ιδιαίτερα δέ τοΰ έπιθέτου, δίνει έκκλησιαστικό τόνο στό 
έργο.

Τό συναξάρι είναι έπίσης γραμμένο σέ δημοτική γλώσσα, κάπως ιδιότυπη, πού δίνει 
τόν τόνο τοΰ μύθου. Οί αρχαϊκές έκφράσεις πού χρησιμοποιεί δ ποιητής δίνουν έκκλησια- 
στική χροιά στό κομμάτι.

Στή μορφή, δ ποιητής ακολουθεί τό έκκλησιαστικό μηναίο, μέ ώρισμένες ασήμαντες 
παραλλαγές. Χρησιμοποιεί τά στιχηρά, τά δοξαστικά, τά θεοτοκία, τό απολυτίκιο, τό 
κοντάκιο, τόν οίκο, τό έξαποσειλάριο, τόν κανόνα πού άποτελεϊται άπό οκτώ ώδές, μετα
ξύ τών όποιων παρεμβάλλονται θεοτοκία (επτά), καθώς έπίσης καί τό συναξάρι τοΰ 'Αγίου.

Τό συναξάρι άποτελεϊται άπό έννέα μικρές περιόδους.
Τά δοξαστικά (2), τά θεοτοκία (11), καί ό οίκος είναι τετράστιχα, τά στιχηρά (2) 

καί οί ώδές (8) δωδεκάστιχα (έκτός άπό τήν τελευταία ώδή πού είναι δεκαεξάστιχη), τό 
κοντάκιο δκτάστιχο καί τό έξαποστειλάριο δεκάστιχο.

Στά θεοτοκία, τά δοξαστικά καί τόν οίκο ομοιοκαταληκτούν οί β' καί δ' στίχοι. 
Στό έξαποστειλάριο δμοιοκαταληκτοΰν όλοι οί ζυγοί στίχοι μεταξύ τους, στούς δέ υπό
λοιπους ύμνους οί ζυγοί στίχοι άνά δύο (β' καί δ', στ' καί η', ι' καί ιβ') (στό κοντάκιο 

δμοιοκαταληκτοΰν καί οί α' καί γ' στίχοι).
Στούς στίχους παρατηρείται τό εξής χαρακτηριστικό: οί μέν περιττοί είναι πολυ

σύλλαβοι (δεκαεξασύλλαβοι, δεκατετρασύλλαβοι, δωδεκασύλλαβοι, ένδεκασύλλαβοι), οί δέ 
ζυγοί επτασύλλαβοι ή πεντασύλλαβοι.

Τό μέτρο είναι κυρίως ιαμβικό.
Τό ύφος είναι γλαφυρό. Χρησιμοποιείται ή μεταφορά σέ υπερβολικό βαθμό — σχεδόν 

κάθε στίχος περικλείει καί μιά έπιτυχημένη μεταφορά.
Παρατηρεΐται έπίσης πληθώρα χαρακτηριστικών έπιθέτων, όπως καλλίνικο (άστέρι), 

καλοϊσκιόφυλλος (πλάτανος), ισόθεη (παράδοση), Ίσάγγελος, χρυσόφημος, πολύμοχθος 
(ζευγολάτης), δλόφλογο (στέφος), καλλίφυλλος καί χρυσωμένος (δρΰς).

’Αξιοσημείωτα είναι τά έπίθετα πού χρησιμοποιεί δ ποιητής γιά τήν Παναγία, καί πού 
τονίζουν Ιδιαίτερα τήν έκκλησιαστική μορφή τοΰ έργου. Π.χ. Σταχωθερίστρα, Γλυκοφι- 
λούσα, Χρυσορογιάτισσα, άνθοΰσα, φωτολαμποΰσα, πολύφημη, πανένδοξη, Νύφη Θεοκρα- 
τόρισσα.

(1) Κ. Χρυσάνθη: Στέφανος ’Αρετής. (’Έκδοση «Κυπριακών Γραμμάτων», Λευ
κωσία, 1954), σελ. 27—36.

(2) Οί δύο πρώτοι στίχοι τής ώδής Η' χρησιμοποιήθηκαν — τροποποιημένοι στόν 
πληθυντικό —, σάν έπίγραμμα στό Ηρώο τού 'Ελληνικού χωριού Κάστρο Λα
μίας. («Οί, μάρτυρες τής λευτεριάς λάμπουν στήν κάθε γή πολύφωτοι άστέρες»).

★
4. ΣΙΜΟΣ ΜΕΝΑΡΔΟΣ (βιογραφκό σημείωμα)

Γεννήθηκε στή Μυτιλήνη τό 1872 άπό μητέρα Κυπρία καί πέθανε στις Άθήνες τό 
1933. Σπούδασε φιλολογία καί νομικά στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, κατά τά έτη δέ 1898 
1904 δικηγόρησε στήν Κύπρο, τής όποιας μελέτησε τήν λαογραφία καί ιστορία. ’Αργό
τερα δίδαξε μεσαιωνική καί Έλληνική φιλολογία στό πανεπιστήμιο τής ’Οξφόρδης, τό 
δέ 1911 έξελέγη τακτικός καθηγητής τής Ελληνικής φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο ’Αθη
νών, τοΰ όποιου υπήρξε πρύτανις κατά τό 1925—1926.

'Ο Μενάρδος δημοσίευσε πολλές μελέτες φιλολογικού, γλωσσικού καί ιστορικού περιε
χομένου καί μετέφρασε άρχαίους ποιητές.

4. ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣ ΤΟΤΣ ΜΑΡΤΤΡΕΣ ΤΗΣ ΚΤΠΡΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Τό έπίγραμμα αύτό είναι γραμμένο στό Μαυσωλείο πού είναι στημένο στή Φανερω
μένη γιά τούς Κυπρίους ’Αρχιερείς καί τούς άλλους ιερείς καί προκρίτους, πού σφαγιά
στηκαν άπό τούς Τούρκους στις 9 ’Ιουλίου 1821.

'Ο ποιητής έπικαλεϊται τούς άρχιερεϊς καί τούς άλλους Κυπρίους ιερομάρτυρες, πού 
θυσιάστηκαν τόσο σκληρά στό βωμό τής Κυπριακής έλευθερίας νά συνεργήσουν τώρα πού 
βρίσκονται στούς ουρανούς, ώστε ό "Τψιστος νά δώση τήν έλευθερία στήν Κύπρο.

Τό έπίγραμμα είναι έλεγειακό δίστιχο, μέ ένα δακτυλικό εξάμετρο καί ένα δακτυλικό 
πεντάμετρο.

★

Στή λαϊκή ποίηση σώζονται τά άκόλουθα έργα:
1. Έπί τή έπετείφ τής 9ης ’Ιουλίου.
2. ΤΑσμα τοΰ άπαγχονισμού τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου καί τών άλλων Μητροπολιτών
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κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821.
3. "Ενα άτιτλο τετράστιχο.
4. "Ενα άτιτλο πεντάστιχο.

1. ΕΠΙ ΤΗι ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ 9ης ΙΟΤΛΙΟΤ 1821.(1)

Τό ποίημα αύτό, πού άναφέρεται στις σφαγές τών ’Αρχιερέων και προεστών τής Κύ
πρου τό 1821, βρέθηκε άπό τόν άρχιμανδρίτη τής Μονής Μαχαιρά Γρηγόριο σέ κάποιο 
αρχαίο χειρόγραφο πού ανήκε στόν ’Αρχιμανδρίτη τής Μονής Μαχαιρά Φιλόθεο.

'Ο Φιλόθεος τό είχε κληρονομήσει άπό τόν πατέρα του Χριστοδουλή, πού καταγόταν 
άπό τόν Λαζανιά.

Σχετικά μέ τό χειρόγραφο, ό Γρηγόριος άναφέρει, τά άκόλουθα: «Τό χειρόγραφον 
είναι πολυσέλιδον, έστοιχωμένον, πλήν έφθαρμένον, κακογραμμένον, άνορθόγραφον. Φέρει 
έν άρχή χρονολογίαν 1830 και τά συνήθη κτητορικά δικαιώματα, δηλαδή: «Αύτη ή φυλ- 
λάδα είναι εμού Χριστοδουλή... καί δστις τήν άποξενώνη νά έχη ταΐς άραΐς τών 318 Θεο- 
φόρων Πατέρων» κ.λ.π.

’Εν τώ χειρογράφιι) πλήν τών άλλων περιέχεται καί τό τραγούδι τοΰ Δραγομάνου τής 
Κύπρου Χ'Έεωργάκη. Τοΰτο είναι έκτεταμένον άποτελούμενον έκ δεκαπέντε σελίδων. 
’Ίσως νά ύπάρχωσι καί άλλαι παραλλαγαί τοΰ ποιήματος τών Δεσποτάδων, έν τούτοις τό 
κάτωθι ποίημα είναι συντομώτατον καί άξίζει τόν κόπολ' νά τό άναγνώση κανείς».

'Ο ποιητής περιγράφει τή σύλληψη καί τή θανάτωση τών Μητροπολιτών καί τοΰ ’Αρ
χιεπισκόπου, καθώς καί διαφόρων ήγουμένων καί προκρίτων. ’Αναφέρει άκόμα δτι μερικοί 
κατάφεραν νά διαφύγουν, άλλοι δέ τούρκεψαν γιά νά γλυτώσουν τή ζωή τους. Οί πολλές 
λεπτομέρειες πού άναφέρει ό ποιητής δείχνουν δτι ήταν σύγχρονος καί αύτόπτης μάρτυρας 
τών γεγονότων.

Τό ποίημα είναι γραμμένο στήν κυπριακή διάλεκτο, πού έχει κάποια λόγια, κυρίως 
έκκλησιαστική έπίδραση.

Άποτελείται άπό έκατόν τριάντα ιαμβικούς δεκαπεντασύλλαβους παροξύτονους στίχους 
— (έξήντα τέσσερα ζεύγη άπό τά όποια τά εξήντα δυό δίστιχα καί τά υπόλοιπα τρίστι· 
χα) —, πού ομοιοκαταληκτούν άνά δυό. Είναι ποιητάρικο καί, έκτός άπό τίς ιστορικές 
πληροφορίες πού μάς παρέχει, δέν έχει καμμιά άλλη άξια. ’Από λογοτεχνικής πλευράς 
είναι πολύ φτωχό- δ ποιητής, γιά νά πετύχη δμοιοκοταληξία, χρησιμοποιεί σέ πολλές 
περιπτώσεις στίχους έντελώς άσχετους μεταξύ τους καί μέ τό δλο περιεχόμενο.

Π.χ. : «’Ανάμεσα τής Τρίπολης έκτίστην τό Παγιάσιν, 
καθήκαν καί προσκύνησαν φερμάνι νά διαβάση».

«Καί τό καράβιν δέν περνά αν δέν τοΰ βάλουν σάγιον, 
σηκώννουν τους εύθύς ευθύς μπάζουν τους στό σαράγιο».

«Έπόνησα τά πόδια μου άπό τά βοΰρα βοΰρα, 
έμπρός λέγω έπιάσασιν έκεϊνον τόν Μασοΰραν».

Γενικά τό ποίημα χαρακτηρίζεται άπό λυρικό τόνο, άποτελεΐ δέ ένα μοιρολόι γιά τίς 
σφαγές τής 9ης ’Ιουλίου καί γιά τά μαρτύρια πού ύπέφερε ή Κύπρος άπό τούς Τούρκους 
κατακτητές.

2. ΑΣΜΑ TOT ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟΊ TOT ΑΡΧΙΕΠΊΣΚΟΠΟΊ ΚΊΠΡΟΊ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ 
ΤΟΊ 1821.(1)

Τό ποίηπμα αύτό, πού βρέθηκε τό 1912 στή βιβλιοθήκη τής Μονής Κύκκου άπό τόν 
Χρ. Γ. Παντελίδη, Συντάκτη τοΰ Ίστορικοΰ Λεξικοΰ, είναι άποσπασματικό.

Άπό τούς τριάντα πέντε στίχους πού σώθηκαν, φαίνεται πώς τό ποίημα άποτελεΐ 
θρήνο γιά τόν άπαγχονισμό τοΰ Αρχιεπισκόπου Κυπριανοΰ καί τών άλλων Μητροπολιτών 
τήν 9ην ’Ιουλίου 1821, είναι δέ δυνατό νά έπεκτεινόταν καί σέ άλλα γεγονότα σχετικά μέ 
τήν τύχη τής Κύπρου κατά τήν έπανάσταση τοΰ 1821.

Τό ποίημα θά πρέπει νά ήταν πολύ εκτεταμένο, γιατί οί τριάντα πέντε στίχοι πού δια
σώθηκαν άποτελοΰν μόνο μιά εισαγωγή στήν δλη υπόθεση. Περιλάμβαναν, δηλαδή, τήν 
έκρηξη τής Ελληνικής έπανάστασης καί τήν άρχή τών γεγονότων πού άναφέρονται στόν 
άπαγχονισμό τοΰ Πατριάρχη Γρηγορίου τοΰ Ε'.

Στό κύριο θέμα, πού, δπως καί ό ίδιος δ ποιητής άναφέρει στούς στίχους 7—11, είναι 
ή διήγηση τών γεγονότων τής 9ης ’Ιουλίου καί, πιθανόν, καί άλλων γεγονότων τής έπα
νάστασης, κανένας στίχος δέν άναφέρεται. Άπό αύτό μπορούμε νά συμπεράνουμε τήν 
έκταση πού θά πρέπει νά είχε δλο τό ποίημα.

Ή γλώσσα στήν δποία είναι γραμμένο τό ποίημα είναι ή κυπριακή διάλεκτος, άνάμεικτη 
μέ μερικούς λόγιους τύπους.

'Ο στίχος είναι δεκαπεντασύλλαβος παροξύτονος ιαμβικός, ή δέ δμοιοκαταληξία ζευ
γαρωτή.

Τό έργο είναι ποιητάρικο, παρατηρεΐται δέ σ’ αύτό ή παρεμβολή στίχων πού δέν έχουν 
καμμιά σχέση μέ τό περιεχόμενο, απλώς γιά χάρη δμοιοκαταληξίας.

Π.χ. : «Τοΰ ξυλαρά ή μυρωδιά, τοΰ μούσκου ή εύωδία, 
ελάτε νά δροικήσετε γέροντες καί παιδία».

«Έπήγαν μέ τά κάτεργα κι’ ήλθαν μέ τίς φριάδες, 
έπήασιν καί κόψασιν ώς δέκα χιλιάδες».

3. ΕΝΑ ΑΤΙΤΛΟ ΤΕΤΡΑ Σ TIXO.d)

Κλάψε με γλυκειά μ’ άγάπη 
τζι’ ήρταν νά μέ πάρουσιν 
στά καράβια τοΰ Μιαούλη 
σκλάβον νά μέ βάλουσιν.

Τό τετράστιχα αύτό ίσως νά είναι άπήχηση τής εμφάνισης τοΰ ελληνικού στόλου τού 
Κανάρη καί άλλων Ελλήνων ναυτικών στά κυπριακά νερά.

Ή γλώσσα στήν δποία είναι γραμμένο είναι ή κυπριακή διάλεκτος.
'Ο στίχος είναι οκτασύλλαβος παροξύτονος (α' καί γ'), ή έπτασύλλαβος προπαρο

ξύτονος (β' καί δ').
Τό μέτρο είναι τροχαϊκό.
'Ομοιοκαταληξία υπάρχει μόνο μεταξύ τών β' καί δ' στίχων.

(1) ’Εφημερίδα «Κυπριακός Φύλαξ» — 28 ’Ιουλίου 1926, άριθμός 89. (1) Κ. Προυσή: Δημοτικά ιστορικά τραγούδια («Κυπριακαί Σπουδαί», τόμος Ζ').
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4. ΕΝΑ ΑΤΙΤΛΟ ΠΕΝΤΑΣΤΙΧΟ/ )1

Είπαμ μου έσκοτώθηκεν 
φέτος είς τές Άθήνες 
είς τές λαμπρές έκεϊνες 
δ Καραϊσκάκης 
ήταν ό αρχηγός τους.

Στό ποίημα αυτό μια κοπέλα κλαίει για τόν αγαπημένο πού έχασε.
Ή γλώσσα είναι μίγμα κυπριακής διαλέκτου καί δημοτικής.
'Ο στίχος είναι οκτασύλλαβος (α'), ή επτασύλλαβος (β', γ' καί ε'), ή πεντασύλ

λαβος (δ'). 'Ο οκτασύλλαβος στίχος είναι προπαροξύτονος, οί δέ επτασύλλαβος καί 
πεντασύλλαβος παροξύτονοι.

Τό μέτρο είναι κυρίως ιαμβικό, ομοιοκαταληξία δέ υπάρχει μόνο μεταξύ β' καί γ' 
στίχου.

(1) Κ. Προυσή: Δημοτικά Ιστορικά τραγούδια («Κυπριακαί Σπουδαί», τόμος Ζ').

Στό θέατρο έχουμε τά ακόλουθα έργα:
1. Κύπρου Χρυσάνθη: α) 'Ο Κανάρης στή Λάπηθο. β) Παπαλεόντιος ό Πρωτομάρ

τυρας. γ) Ή μάχη τών Μύλων.
2. ’Άντη Περνάρη: Τό γιοφύρι τής Τρίχας.
3. Θ. Κωνσταντινίδη : Κουτσούκ Μεχμέτ.
4. Παπαδοπούλου : Κανάρης.

1. α) Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ.(D

Τό ιστορικό αυτό δράμα βασίζεται στό 'ιστορικό έξακριβωμένο γεγονός τής παρουσίας 
Ελληνικών πολεμικών καραβιών στά κυπριακά νερά, κατά τή διάρκεια τής έπανάστασης 
τοΰ 1821.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Ψαριανός — Μουλλάς
Χιώτης — Καλόγερος
Καλόγερος — Τούρκοι
Γέρος — Μπέης
Χασάν

"Ενα Ελληνικό καράβι άπό τό στόλο τοΰ Κανάρη (2), μέ καπετάνιο τόν ίδιο, ξεπέφτει 
ύστερ’ άπό τρικυμία στις βόρειες άκτές τΰς Κύπρου. Τις αύγινές ώρες δύο ναυτικοί ένας 
Ψαριανός κι’ ένας Χιώτης, άποβιβάζονται έπειτα άπό διαταγή τοΰ Κανάρη, καί μέ προ
φυλάξεις πλησιάζουν τό μοναστήρι τής Λάμπουσας. Σκοπός του είναι νά έρθουν σέ επαφή 
μέ τούς μυημένους πατριώτες καί νά πάρουν προμήθειες γιά ν’ άνεφοδιάσουν τό καράβι 
τους.

Τήν ίδια ώρα φθάνει στό μοναστήρι μαζί μέ τόν καλόγερο Βασίλειο ό γέρο - προεστός 
Τσαγγαράς, πού είναι καί πρακτικός γιατρός, γιά νά βοηθήση κάποιο καλόγερο βαριά 

άρρωστο. ΟΙ δυό ναυτικοί, κρυμμένοι, παρακολουθούν τή συνομιλία του καί, όταν άντι- 
λαμβάνονται δτι καί οί δυό είναι μυημένοι στή Φιλική Εταιρεία, παρουσιάζονται καί άπο- 
καλύπτουν τήν άποστολή τους.

'Ο γέρος, πού είναι ό τοπικός άρχηγός τών Κυπρίων πατριωτών, προθυμοποιείται νά 
βοηθήση καί ετοιμάζεται νά γυρίση στό χωριό γιά νά φέρη τις προμήθειες. ’Εκείνη δμως 
τή στιγμή φαίνονται τρία φώτα νά πλησιάζουν, κι’ όλοι καταλαβαίνουν, πώς πρόκειται γιά 
τουρκική περίπολο πού έρχεται κατά τό μοναστήρι. Οί δυό ναύτες, έπιστρέφουν στή βάρκα 
τους γιά νά κρυφτούν, κι’ ό καλός γέρος, άφοΰ μπαίνει στό μοναστήρι, παίρνει διάφορα 
μέτρα γιά νά σκορπίση τυχόν υποψίες τών Τούρκων.

Έν τφ μεταξύ ή περίπολος φτάνει κι’ οί Τούρκοι,άφοΰ κάμνουν μιά σύντομη άνά- 
κριση καί βεβαιώνονται δτι τίποτε τό ύποπτο δέν συμβαίνει, τό στρώνουν στό φαγο
πότι. Σ’ αυτό τό διάστημα ό γέρο - Τσαγγαράς βρίσκει ευκαιρία καί επισκέπτεται τόν 
καλόγερο. 'Όταν έπιστρέφη, οί Τούρκοι τόν ρωτούν γιά τόν ξεσηκωμό, κι’ έκεϊνος 
άπαντά πώς οί Κύπριοι είναι άνθρωποι φιλήσυχοι, καί πώς δέν έχουν καμμιά άνάμειξη 
στήν έξέγερση.

Τότε δμως παρουσιάζονται δυό άκόμα Τούρκοι στρατιώτες, καί πληροφορούν τούς 
άλλους δτι άπό τό κάστρο τής Κερύνειας έχει έπισημανθή Ελληνικό καράβι στά νερά. 
Οί Τούρκοι στρέφονται πρός τόν Τσαγγαρά κι’ έκεϊνος, γιά νά τούς παραπλανήση, τούς 
λέει πώς οί άντρες τοΰ καραβιοΰ, μέ άπειλή νά τόν σκοτώσουν, τόν άνάγκασαν νά τούς 
δώση προμήθειες, καί πώς τό καράβι έφυγε πριν μιά ώρα. Οί Τούρκοι έξοργίζονται καί 
παίρνουν τόν γέρο γιά νά τόν παραδώσουν στόν Μπέη, άφήνουν δμως καί ένα στρατιώτη 
στό μοναστήρι γιά νά παρακολουθή.

Ό Βασίλειος μαζί μέ δυό άλλους καλόγηρους σκοτώνουν τόν Τούρκο, μαζεύουν δ,τι 
προμήθειες υπάρχουν στό μοναστήρι καί τις παραδίδουν στούς 'Έλληνες ναύτες πού έπι
στρέφουν στό μεταξύ.

Ό Ψαριανός, κατόπιν έντολής τοΰ Κανάρη, δίνει άπόδειξη γιά τά τρόφιμα πού παρέ
λαβε, γιά νά πληρωθή τό μοναστήρι δταν έλευθερωθή ή Ελλάδα. Ό καλόγηρος δμως, 
άρνεϊται νά τήν δεχτή, καί στήν έπιμονή τοΰ ναυτικοΰ τήν παίρνει καί τή σχίζει.

Μόλις οί ναύτες φεύγουν άκούονται πυροβολισμοί κι’ οί καλόγεροι παίρνουν τά άγια 
σκεύη καί τό ευαγγέλιο καί φεύγουν στό βουνό. Τότε καταφθάνει ό Μπέης μαζί μέ τό 
γέρ-προεστό καί μερικούς Τούρκους στρατιώτες. Μανιασμένος γιατί δέν μπόρεσε νά προ- 
λάβη τό καράβι, καί γιατί οί καλόγεροι κατάφεραν νά ξεφύγουν διατάσσει νά κρεμμάσουν 
τόν γέρο καί νά κάψουν τό μοναστήρι.

Ό γέρο-Τσαγγαράς είναι ό πατριώτης πού έργάζεται άκούραστα, παρά τό προχωρη
μένο τής ηλικίας του, γιά νά βοηθήση τούς έπαναστατημένους έλληνες. Μυημένος στή 
Φιλική Εταιρεία, πληρώνει γιά τήν άποσχτολή δπλων στήν Ελλάδα, ένώ τά παδιά του 
τά έχει στείλει στην Πελοπόννησο γιά νά πολεμήσουν.

Ό ίδιος άποτελεΐ τήν ψυχή τών Κυπρίων πατριωτών στήν περιοχή Λαπήθου.
Είναι έξυπνος, γιατί έχει καταφέρει νά μην κινήση καμμιά υποψία στούς Τούρκους 

γιά τήν δλη δράση του, κι’ έχει ετοιμότητα πνεύματος· δταν οί Τούρκοι άνακαλύπτουν 
τό Ελληνικό καράβι προσπαθεί νά τούς ξεγελάση, ώστε νά δώση καιρό στούς Έλληνες 
ναυτικούς ν’ άνεφοδιαστοΰν καί νά φύγουν.

Στήν πιό κρίσιμη ώρα τής ζωής του, δταν πιά ό Μπέης έχη άντιληφθή τό ρόλο πού 
έπαιζε μέχρι τότε, δείχνει δλο τό μεγαλείο τής Ελληνικής του ψυχής, δταν λέη στόν 
Μπέη πώς:

«’Αφού πολεμάνε γιά τή λευτεριά καί τή δικαιοσύνη, μοναστήρι κι’ έκκλησιά είναι 
τά καράβια». Στις τελευταίες του στιγμές έκφράζει άφοβα τή σιγουριά του γιά τή δι
καίωση τοΰ άγώνα μέ τά λόγια: «Άπό τή στάχτη θά ξαναγεννηθοΰμε».
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'Ο Καλόγηρος, άξιος πατριώτης κι’ αυτός, εργάτης τής Φιλικής Εταιρείας, κλέβει 
δπλα καί τά στέλλει στή ξεσηκωμένη Ελλάδα. Στούς Τούρκους προσποιείται μέ τέχνη 
τόν χαζό καί τόν ανήξερο, γιά νά μήν υποψιαστούν τίποτε άπ’ δ,τι συμβαίνει στό μοναστήρι.

Ή περηφάνεια δμως τής ψυχής του κι’ δ αγνός πατριωτισμός του γίνονται ολοφάνερα 
στήν έπίμονη άρνησή του νά δεχτή τήν απόδειξη πού τού δίνει δ Ψαριανός γιά τις προ- 
ιιήθειες.

Ή ψυχή του είναι δλόκληρη δοσμένη στόν άγώνα: «Καί πέστε στόν κύρ-Κανάρη 
πώς ή Κύπρος είν’ εδώ. ’Έχει καί κορμιά καί χρυσάφι», λέει στούς "Ελληνες ναυτικούς, 
θέλοντας νά τούς βεβαιώση πώς οί Κύπριοι δέν αδρανούν, μά πρόθυμα βοηθούν κι’ αυτοί 
μέ τόν δικό τους τρόπο τήν επανάσταση.

Είναι ό άντιπροσωπευτικός τύπος τού "Ελληνα Ιερωμένου, πού δέν διστάζει νά πάρη 
δ ίδιος τό δπλο στό χέρι καί νά βγή άντάρτης στά βουνά, άγωνιστής γιά τή λευτεριά 
τής πατρίδας.

'Ο Ψαριανός καί Χιώτης είναι οί άπλοϊκοί κι’ άγνοί 'Έλληνες ναυτικοί, πού πολε
μούν τούς Τούρκους γιά τή λευτεριά τής Ελλάδας κι’ έκτελούν πιστά τις προσταγές 
τοΰ καπετάνιου τους.

Τό έμπορικό πνεύμα τοΰ Χιώτη ναυτικού φαίνεται στήν παρατήρησή του: «Μιά φορά 
έγώ δέν έσκισα τή γραφή» δταν δ καλόγηρος έσχισε τήν άπόδειξη γιά τις προμήθειες.

Ό Κανάρης, δέν πορουσιάζεται καθόλου στό έργο, δ χαρακτήρας του δμως διαγρά
φεται άπό τά λόγια τών δύο Ελλήνων ναυτικών.

Είναι άνθρωπος πολύ άπλός καί μετριόφρων, άλλά άποφασιστικός κι’ άντρεΐος, πού δέν 
υποχωρεί μπροστά καί στόν μεγαλύτερο κίνδυνο, έστω κι’ αν οί άλλοι γύρω του λιπο
ψυχούν. Είναι πιστά άφοσιωμένος στήν ιερή αποστολή πού τού άνάθεσε ή πατρίδα, κι 
ή μορφή του είναι σεβαστή σ’ δλους τούς άγωνιζόμενους "Ελληνες.

Τό δράμα είναι γραμμένο σέ δημοτική, είναι δέ μονόπρακτο, χωρίς σκηνές.

(1) Πνευματική Κύπρος— Μάρτης 1961 — Άρ. 6 — σελ. 283—290.
(2) 'Ο Κωνσταντίνος Κανάρης γεννήθηκε στά Ψαρά τό 1970, υπήρξε δέ ένας άπό 

τούς πιό ένδοξους άνδρες τής Ναυτικής 'Ιστορίας τής Ελλάδας.
Πριν άπό τό 1821 άσχολείτο μέ τό εμπόριο, μέ τήν έκρηξη δμως τής Ελληνικής 
επανάστασης έγκατέλειψε τά εμπορικά ταξείδια καί μπήκε σάν άπλός ναύτης στό 
Ψαριανό στόλο. Είδικεύθηκε στή χρήση τών πυρπολικών καί μέσα σέ λίγο χρο
νικό διάστημα έγινε ένας άπό τούς καλύτερους «μπουρλοτιέρηδες». Τά κατορ- 
θιόματά του στή θάλασσα ήσαν πολλά· τόν ,Ιούνιο τοΰ 1822 πυρπόλησε, τη 
ναυαρχίδα τοΰ τουρκικού στόλου στή Χίο, τόν Όκτώβρη τού Ιδιου χρόνου ανατί
ναξε τουρκικό δίκροτο μεταξύ Τενέδου—Τρωάδας, τόν Αύγουστο τοΰ 1824 πυρ
πόλησε μιά τουρκική φρεγάτα κοντά στή Σάμο καί λίγο άργότερα μια κορβέτα 
στή Μυτιλήνη. Τό σπουδαιότερο δμως κατόρθωμά του ήταν ή επιχείρηση έναν- 
τίον τοΰ αιγυπτιακού στόλου στήν ’Αλεξάνδρεια τό 1825, πού, παρ’ δλο που απε- 
τυχε, προκάλεσε πολύ μεγάλη έντύπωση καί δόξασε τίν Κανάρη.
Μετά άπό τήν άπελευθέρωση καί κατά τή βασιλεία τοΰ Όθωνα καί τού Γεωρ
γίου τοΰ Α', έφτασε στά άνώτερα πολιτικά άξαόματα.

★
1. β) ΠΑΠΛΕΟΝΤΙΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑΣ.(D

Τό μονόπρακτο «Παπαλεόντιος ό Πρωτομάρτυρας» άναφέρεται στό πρωί έκεϊνο τοΰ 21, 
πού οί Τούρκοι συλλάβανε καί άποκεφαλίσανε τόν έφημέριο τής Φανερωμένης Παπα- 
Λεόντιο. Αιτία ήταν δτι είχαν βρή άπό προδοσία ένα βαρέλι μπαρούτι που είχε κρύψει 
κάποιος Σάββας στά κελλιά τής Φανερωμένης, ύστερα άπό τό διάταγμα τοΰ Σουλτάνου 
γιά γενικό άφοπλισμό.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Παπά-Λεόντιος Σ ερασκέρης
Σάββας Δύο Τούρκοι
’Άγνωστος Φωνές
Καντηλανάφτης

Είναι άπριλιάτικη αυγή τοΰ 1821. Μπροστά άπό τά κελλιά τής Φανερωμένης, ό 
Παπά-Λεόντιος συζητά μέ κάποιο Κύπριο έμπορο πατριώτη, τόν Σάββα, πού προσπαθεί νά 
τόν πείση νά κρύψη ένα βαρέλι μπαρούτι στήν εκκλησία, ώσπου νά μπορέση νά έλθη νά τό 
πάρη. 'Ο παπάς έχει ένδοιασμούς, γιατί δέν θέλει νά βάλη φονικό δπλο μέσα στόν οίκο τοΰ 
Θεοΰ. ’Ενώ οί δυο συζητοΰν, άντιλαμβάνονται κάποια σκιά νά τούς παρακολουθή. 'Ο 
Σάββας τήν καταδιώκει καί πληγώνει μέ τό μαχαίρι του κάποιον άγνωστο. 'Ο Παπά- 
Λεόντιος υποψιάζεται πώς είναι προδότης πού θά ζητά εκδίκηση ή άμοιβή, καί προσπαθεί 
νά πείση τόν Σάββα ν’ άπομακρύνη τό μπαρούτι· φοβάται πώς θά τό άνακαλύψουν οί 
Τούρκοι καί θά ξεσπάσουν πάνω στήν έκκλησία, τούς επιτρόπους καί τούς ιερείς. 'Ο 
Σάββας δμως έπιμένει δτι είναι πιά άργά, κι’ δτι ή μόνη λύση είναι νά μείνη εκεί τό 
μπαρούτι, φεύγει δέ άφού τοΰ δίνει τήν ευχή του. Τότε παρουσιάζεται δ πληγωμένος 
άγνωστος καί άποκαλύπτει στόν Παπά-Λεόντιο δτι δέν είναι καταδότης.

Έν τώ μεταξύ έρχεται δ καντηλανάφτης, στόν όποιο δ παπάς συστήνει νά κρύψη 
τόν άγνωστο στήν έκκλησία καί ν’ άρχίσουν νά ψάλλουν, γιά νά μή δώσουν υποψία σέ 
κανένα.

"Οταν οί δυό άπομακρύνωνται, άκούεται ή περίπολος καί σέ λίγο παρουσιάζεται ένας 
Τούρκος άξιωματικός, δ επικεφαλής τής περιπόλου, πού λέει στόν παπά δτι πληροφορήθηκε 
πώς τή νύκτα έγινε φονικό άπό δικούς του άνθρώπους στήν έκκλησία καί πώς κρύψανε 
έκεϊ μπαρούτι. ’Ενώ δ Παπά-Λεόντιος προσπαθεί νά τόν πείση πώς δέν έχει ιδέα γιά 
τέτοια πράγματα, δ σερασκέρης βλέπει τόν καντηλανάφτη νά μεταφέρη τόν άγνωστο, καί 
ζητά νά μάθη ποιός είναι καί πώς πληγώθηκε 'Ο άγνωστος άπαντά πώς είναι έμπορος 
άπό τή Σκάλα καί θέλησε νά περάση τό βράδυ του στήν έκκλησία, γιατί δέ βρήκε τόπο 
σέ χάνι, καί πώς στό σκοτάδι τόν μαχαίρωσε κάποιος πού δέν μπόρεσε νά ξεχωρίση ποιός 
ήταν.

Στή συνέχεια δ σερασκέρης ξανατονίζει στόν Παπά-Λεόντιο δτι έχει θετικές πληρο
φορίες γιά τή συνάντησή του μέ κάποιο πού μετέφερε μπαρούτι, καί προσπαθεί νά τοΰ 
άποσπάση δμολογία. ’Εκείνος προσποιείται δτι δέν καταλαβαίνει, άλλ’ έν τφ μεταξύ οί 
Τούρκοι στρατιώτες άνακαλύπτουν τό βαρέλι μέσα σ’ ένα άπό τά κελλιά, κι’ δ σερασκέ
ρης κατηγορεί άνοικτά τόν παπά δτι είναι ένοχος. Στρέφεται ύστερα στόν καντηλανάφτη 
καί προσπαθεί νά τοΰ άποσπάση μαρτυρίες γιά τυχόν κρυμμένο δπλισμό καί γιά μυστικές 
συναντήσεις τών Κυπρίων, καί τόν άπειλεϊ πώς ή σιωπή του θά είναι σέ βάρος τής γυ
ναίκας καί τών παιδιών του. 'Ό παπάς έπεμβαίνει καί μέ έμμεση άπειλή κατάρας προσπα
θεί νά συγκρατήση τόν καντηλανάφτη· δ άγνωστος έρχεται συνεπίκουρος τοΰ παπά. Τότε 
δ σερασκέρης διατάζει νά πάρουν τόν Παπά-Λεόντιο καί νά τόν άποκεφαλίσουν.

Ό καντηλανάφτης άμφιταλαντεύεται καί είναι σχεδόν έτοιμος νά λυγίση καί νά 
προδώση, φοβάται δμως τόσο τήν κατάρα τοΰ παπά, δσο καί τόν άγνωστο πού στέκεται 
δίπλα του καί τόν καρφώνει μέ τό βλέμμα του. "Οταν δμως βλέπη τό κομμένο κεφάλι 
τοΰ Παπά-Λεόντιου νά τό φέρνουν οί Τούρκοι μπηγμένο πάνω σέ κοντάρι συνέρχεται, 
άντιλαμβάνεται τό καθήκον του καί άποφασίζει νά μήν προδώση.

Τότε δ σερασκέρης, έξαγριωμένος, διατάσσει τόν άποκεφαλισμό καί αύτοΰ καί τοΰ 
άγνώστου...
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Ό Παπά-Λεόντιος στήν αρχή τοΰ δράματος παρουσιάζεται νά τρέμη γιά τήν τύχη 
τών Κυπρίων ύστερα άπό τή διαταγή τοΰ Σουλτάνου νά παραδοθή στις αρχές όλο τό 
πολεμικό υλικό.

’Αμέσως ύστερα, στό διάλογό του μέ τόν έμπορο πατριώτη πού προσπαθεί νά τόν 
πείση νά κρύψη τό μπαρούτι πού προορίζεται νά βοηθήση τήν έπανάσταση, αρχίζει νά 
διαφαίνεται ή πάλη μέσα στή συνείδησή του μεταξύ δυό εξ ϊσου Ισχυρών δυνάμεων τοΰ 
καθήκοντος άπέναντι στό σχήμα και τή θρησκεία του καί τοΰ καθήκοντος άπέναντι στήν 
πατρίδα και τό έθνος του.

Τό πρώτο τοΰ άπαγορεύει νά κρύψη μέσα στήν εκκλησία όπλο πού θά χρησιμοποιηθή 
γιά νά έξοντωθοΰν άνθρώπινες ζωές, καί τοΰ υποδεικνύει πώς μιά τέτοια πράξη θ’ άπο- 
τελοΰσε μίασμα.

Τό δεύτερο τοΰ υπαγορεύει νά βάλη πάνω άπ’ δλα τήν πατρίδα, καί νά τή βοηθήση 
μ’ δλες του τις δυνάμεις καί μέ δποιο τρόπο αυτή τό άπαιτεΐ.

’Έτσι στήν άρχή είναι άναποφάσιστος, καί διστάζει νά κρύψη τό μπαρούτι μέσα στήν 
έκκλησία. 'Όταν τό δέχεται, τό κάνει γιατί έτσι τό άπαιτεΐ ή άνάγκη καί δ κίνδυνος 
τής στιγμής. Σσιγά-σιγά, δμως, δ πατριωτισμός του υπερνικά, κι’ δ Παπά-Λεόντιος γι
γαντώνεται. Αύτό φαίνεται άπό τόν τρόπο μέ τόν όποιο άντιμετωπίζει τόν σερασκέρη· 
δέν δμολογεί τίποτε γιά τό μπαρούτι, άλλ’ άντίθετα προσπαθεί νά πείση τόν Τούρκο άξιω- 
ματικό1 πώς οί πληροφορίες του είναι άβάσιμες. Κι’ άκόμα, δταν άποκαλύπεται δτι έκρυψε 
υό μπαρούτι κι’ δ σερασκέρης εκβιάζει τόν καντηλανάφτη νά δμολογήση καί νά καταδώση, 
δ παπάς υψώνει τό άνάστημά του, κι’ άφοβα, σάν πνευματικός καί σάν 'Έλληνας, υπο
δεικνύει στόν τελευταίο τό καθήκον του σάν χριστιανοΰ καί πατριώτη.

Καί στό τέλος, άποφασιστικά κι’ άγόγγυστα, πληρώνει τό χρέος του πρός τήν πα
τρίδα, προσφέροντας τόν έαυτό του θυσία στό βωμό τής έλευθερίας της.

Ό Σάββας είναι δ θερμός καί δραστήριος πατριώτης, πού, άψηφώντας τή σουλτα- 
νική διαταγή γιά άφοπλισμό, μεταφέρει μέ κίνδυνο τής ζωής του μπαρούτι, μέ σκοπό 
νά τό χρησιμοποιήση γιά νά βοηθήση τούς έπαναστατημένους 'Έλληνες. Δέν συμμερίζεται 
καθόλου τούς ένδοιασμούς τοΰ παπά, γιατί είναι άποφαστιστικός κι δλόψυχα άφιερωμένος 
στόν Ελληνικό άγώνα.

Ό καντηλανάφτης στήν άρχή παρουσιάζεται σάν άνθρωπος άδύνατος, πού δ φόβος 
γιά τήν τύχη τή δική του καί τής οίκογένειάς του τόν κάνει νά λυγίση άπό τις άπειλές 
καί τούς έκβιασμούς τοΰ σερασκέρη, καί τόν σπρώχνει, παρά τις προτροπές τοΰ παπά καί 
τοΰ άγνώστου, ν’ άποκαλύψη δ,τι ξέρει γιά τις έπανασατικές δραστηριότητες τών Κυπρίων.

Στό τέλος, δμως, ή θέα τής κομμένης κεφαλής τοΰ μάρτυρα Παπά-Λεοντίου τόν 
συνεφέρνει καί τόν ένδυναμώνει. Τό μαρτύριο εκείνου τόν κάνει νά συνειδητοποιήση πώς 
υποχρέωσή του είναι νά μιμηθή τό τιμημένο παράδειγμά του, κι’ έτσι άρνεϊται νά προδώση. 
Τό άποτέλεσμα είναι νά θυσιαστή κι’ αυτός γιά χάρη τοΰ άγώνα.

Ό άγνωστος είναι πατριώτης· συμπαραστέκεται στις προσπάθειες τοΰ Παπά-Λεόντιου 
νά συγκρατήση τόν καντηλανάφτη νά άποκαλύψη δ,τιδήποτε στόν σερασκέρη, κι’ ύστερα 
δταν οί Τοΰρκοι παίρνουν τόν παπά γιά νά τόν άποκεφαλίσουν, έμποδίζει μέ τό βλέμμα 
του τόν καντηλανάφτη νά προδώση.

Στό τέλος πεθαίνει κι’ αύτός σάν ήρωας γιά τήν πατρίδα.
Ό σερασκέρης είναι έξυπνος καί πονηρός· έχει έπισημάνει τις έπαναστατικές δρα

στηριότητες τοΰ Παπά-Λεόντιου, καί χρησιμοποιεί προδότη γιά νά παρακολουθή στενά τις 
κινήσεις του. Είναι δόλιος, γιατί μέ υποσχέσεις καί εκβιασμούς προσπαθεί νά πείση τόν 
καντηλανάφτη νά προδώση

Χαρακτηρίζεται άκόμα άπό άγριότητα καί βαρβαρότητα· προστάζει ν’ άποκεφαλιστή 
άμέσως δ παπάς, άφοΰ προηγουμένως κτυπηθή γιά νά φοβηθούν οί Κύπριοι. Κι δταν δ 
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καντηλανάφτης άρνεϊται νά καταδώση, διατάζει νά θανατωθή κι’ αύτός μαζί μέ τόν 
άγνωστο.

Τό έργο, πού είναι μονόπρακτο, χωρίς σκηνές, είναι γραμμένο σέ πλούσια δημοτική. 
Είναι έμμετρο, κυριαρχεί δέ σ’ αύτό ιαμβικό μέτρο.

Ό στίχος είναι κυρίως δεκαπεντασύλλαβος, δεκαεξασύλλαβος, δεκαεπτασύλλαβος, άλλά 
καί δεκασύλλαβος καί δωδεκασύλλαβος.

Τό δράμα, άνκαι σύντομο, είναι περιεκτικώτατο. Ό συγγραφέας καταφέρνει σ’ αύτό 
'νά έξυψώση καί νά τονίση τό πατριωτικό αίσθημα, κρατά δέ τό ένδιαφέρον τοΰ άνα- 
γνώστη ζωηρό μέχρι τό τέλος. Πολύ πετυχημένη είναι ή διαγραφή τών χαρακτήρων καί 
τής ψυχολογικής κατάστασης τών ήρώων, πού γίνεται μέ δύναμη καί τέχνη.

Εύστοχα δ συγγραφέας δίνει στόν έπίλογο θρησκευτικό τόνο, μέ τά άκόλουθα:
«Καί μεσοΰντος τού ’Απριλίου μηνός τοΰ Σωτηρίου έτους 1821 άπεκεφαλίσθη καί 

έτελειώθη Παπά-Λεόντιος δ τής Φανερωμένης Εφημέριος πρός δόξαν Χριστού καί 
τού γένους τών Ελλήνων. Ό Κύριος άς κατατάξη αύτόν τόν ταπεινόν Κύπριον 'ιερέα 
μεταξύ τών νεομαρτύρων...».

(1) Πνευματική Κύπρος — 90—91 — σελ. 192—201.
Τό έργο μεταδόθηκε άπό τό Ραδιοφωνικό "Ιδρυμα Κύπρου στις 9 Σεπτεμ
βρίου 1967.

★

1. γ) Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΤΛΩΝ.Π)

Τό Ιστορικό αύτό δράμα άναφέρεται στή μάχη πού έγινε στούς Μύλους τοΰ Ναυπλίου, 
τό 1825, μεταξύ τών Ελλήνων μέ άρχηγό τόν Μακρυγιάννη, καί τών στρατευμάτων τοΰ 
Ίμπραήμ, καί κατά τήν δποία δ Μακρυγιάννης κατάφερε νά προκαλέση μεγάλη φθορά 
στις δυνάμεις τοΰ Ίμπραήμ, καί νά τόν έμποδίση νά είσβάλη στό ’Άργος.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Μακρυγιάννης
Ναύαρχος Δεριγνύ
Μιχάλης Κυπραϊος, σρατιώτης 
Χατζηστεφανής 
Χατζηγιώργης 
'Τψηλάντης 
Χατζημιχάλης

Κωνσταντίνμπεης
Κατζούγιας
Γκίκας
Ναύτης 'Τδραίος
Κρητικός
Γάλλοι άξιωματικοί τοΰ ναυτικού

"Οταν άνοίγη ή αύλαία δ Μακρυγιάννης(2) συζητά μέ τόν ναύαρχο ΔεριγνύΟ), πού 
έξωτερικεύει μέ πολύ σκεπτικισμό τούς φόβους του γιά τήν μειονεκτική θέση στήν δποία 
βρίσκεται δ Μακρυγιάννης· οί άντρες του έχουν νά πολεμήσουν εναντίον τοΰ τακτικού 
καί εκπαιδευμένου άπό Εύρωπαίους άξιωματικούς στρατού τοΰ Ίμπραήμ <4), έχουν νά 
άντιμετωπίσουν, πεινασμένοι αύτοί, χορτάτους κι άριθμητικά πολύ υπέρτερους στρατιώτες.

Στή συζήτηση παίρνει μέρος καί τό έμπιστο παλληκάρι τού*  Μακρυγιάννη, δ Μιχάλης 
άπό τήν Κύπρο, πού έρχεται μέ άναγγείλη τήν άφιξη ένισχύσεων άπό τό Ναύπλιο μέ 
επικεφαλής τούς 'Τψηλάντη <5), Χατζημιχάλη καί Κωνσταντίνμπεη. Τόσο δ Μακρυγιάν- 
νης, δσο καί τό παλληκάρι, άντικρούουν μέ πίστη κι’ αύτοπεποίθησι τόν Δεριγνύ, καί τόν 
άποστομώνουν.
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Στό μεταξύ φθάνουν κι’ άλλοι οπλαρχηγοί, κι’ δ Μακρυγιάννης, χρησιμοποιώντας τόν 
Μιχάλη τόν Κυπραΐο, φευγατίζει τ’ άλογά τους κρυφά, γιά νά μην μπορέσουν νά φύγουν 
τήν ώρα τής μάχης. Μέ τόν ίδιο τρόπο διώχνει καί τά ύδραϊκά καράβια πού ήσαν 
αγκυροβολημένα στόν δρμο, κι’ έτσι πια είναι σίγουρος πώς δλοι δσοι έχουν κλειστή στούς 
Μύλους, θ’ αναγκαστούν νά πολεμήσουν μέχρι τέλους. Αυτό δέν τό κρύβει στή συζήτηση 
πού ακολουθεί μέ τούς διάφορους οπλαρχηγούς, στή διάρκεια τής οποίας καυστηριάζεται ή 
διχόνοια, τό άτιμο τούτο σαράκι πού τρώει τούς άγωνιζόμενους 'Έλληνες.

"Οταν άνάβη ή μάχη, δλοι πολεμούν ψυχωμένοι κι’ Ιδιαίτερα ένα σώμα Κρητών, πού 
δ Μακρυγιάννης έκθειάξει τήν παλληκαριά καί τή λεβεντοσύνη τους. ’Απάνω στό φούν- 
τωμα τής μάχης παρουσιάζονται Γάλλοι ναυτικοί, πού τό καράβι τους είναι αγκυροβολη
μένο στ’ ανοικτά, γιά νά πάρουν μερικά πράγματα πού είχαν αφήσει στούς Μύλους. 'Ο 
Μακρυγιάννης μέ τόν 'Τψηλάντη τούς φιλεύουν, κι’ οί Γάλλοι έκφράζουν τόν απεριόριστο 
θαυμασμό τους γιά τήν αντρεία καί τήν άρετή τών Ελλήνων.

Στή διάρκεια τής μάχης σκοτώνονται πολλά κι’ άξια παλληκάρια, μαζί κι’ δ Μιχά- 
λης δ Κυπραΐος.

'Ο Μακρυγιάννης θρηνεί τόν χαμό τοΰ άξιου παιδιού τής Κύπρου μπροστά σε δυο 
Γάλλους αξιωματικούς, πού είχαν ξαναγυρίσει γιά νά φέρουν δώρα τοΰ Γάλλου ναυάρχου 
στούς πολεμιστές· έκθειάξει τήν αγάπη του γιά τήν πατρίδα καί τη θρησκεία και τρεχει 
πάλι στή μάχη, ένώ δ ένας άπό τούς Γάλλους αξιωματικούς τονίζει επιγραμματικά: «Ζοΰνε 
ακόμα οί αρετές στή Γή τών Ελλήνων».

'Ο Μακρυγιάννης είναι ό τίμιος, δ αγνός, δ ανιδιοτελής άγωνιστής πού ξέρει γιά τί 
πολεμά, πού ξέρει πώς νά θυσιάζεται έκεϊ πού τόν έταξε ή πατρίδα. Γεμάτος ενθουσια
σμό δ ίδιος τόν μεταδίδει σάν άξιος άρχηγός στούς άντρες του, καί δημιουργεί συνθήκες 
πού όδηγοΰν σέ πράξεις ηρωικές. Πιστεύει στό δίκιο τοΰ άγώνα καί στή δύναμη τής 
Ελληνικής ψυχής, πού θά θριαμβεύση πάνω άπό τήν ύλη καί τήν άριθμητική υπεροχή 
τοΰ έχθροΰ, γιατί δ Θεός τήν προστατεύει.

«Τό ξέρουμε πώς είμαστε μιά χούφτα 
καί τούτοι πλήθος σάν τ’ αγκάθια. 
Μά ’ναι μεγάλος δ Θεός, 
μεγάλος καί μάς σκέπει».

Συνετός καί διορατικός βλέπει καθαρά τό μεγάλο, ανεπανόρθωτο κακό πού προκα- 
λεϊ ή διχόνοια ανάμεσα στούς "Ελληνες, καί πιστεύει στήν έννομη τάξη.

«Τ’ άλληλοφάγωμά μας θά μας φάη.
Τρώμε άπό πάνω μας
καί λέμε πώς φτιάνουμε πατρίδα».

Επίσης,
«'Όσο δέ φτιάχνουμε κυβέρνηση μέ νόμους, 
...δρόμο δέ θά βρούμε νά περπατήσουμε 
σάν έθνος μέσα στ’ άλλα έθνη».

Κι’ ούτε τοΰ λείπει ή πονηριά καί τό πείσμα, πού δμως τά χρησιμοποιεί μόνο για 
τό καλά τοΰ άγώνα καί τής πατρίδας· κι’ αυτό τοΰ τό αναγνωρίζουν τίμιοι καί γενναίοι 
δπλαρχηγοί, σάν τόν 'Τψηλάντη καί τόν Χατζημιχάλη.

«Καλύψανε τή χώρα σάν ακρίδες, 
Κι’ δ Μακρυγιάννης πείσμα,

Επίσης,

σάμπως τό πείσμα ’vat μπαρούτι, 
βόλια καί ζαϊρέδες».

('Τψηλάντη ς).

«Δέν πούλησε ποτέ τό ήθος του. 
πάντοτε πολεμά γιά τήν πατρίδα. 
Καί ξέρει νά έμφυσά κουράγιο 
σέ τοΰτα τ’ άξεστα κορμιά».

('Τψηλάντης).

Στήν (όρα τής μάχης ακούραστος κι’ δσο δέν παίρνει γενναίος, τρέχει παντού κι’ 
εμψυχώνει τούς πολεμιστές· κι’ δταν δ θάνατος κτυπά τ’ άξιο κι’ έμπιστό του παλληκάρι, 
τόν Μιχάλη, ξέρει πώς νά πνίξη τόν πόνο του καί νά τιμήση δίκαια τόν νεκρό αγωνιστή.

Ό Μιχάλης δ Κυπραΐος είναι ό άγνός κι’ άδολος αγωνιστής, πού ξεκίνησε άπό τό 
μακρινό νησί τής Κύπρου γιά νά προσφέρη δ,τι πολύτιμο έχει, — τή ζωή του, — 
θυσία στό βωμό τής Ελληνικής Λευτεριάς. Πιστός καί άξιος, είναι τό δεξί χέρι τοΰ 
Μακρυγιάννη· δέν δειλιάζει μπροστά σέ κανένα κίνδυνο, κι’ έκτελεΐ μ’ άξιωσύνη καί τις 
πιό δύσκολες πολεμικές αποστολές. Μέ τή θυσία του έπισφραγίζει τό πιστεύω του, πού 
είναι τό ίδιο τό πιστεύοι τοΰ Μακρυγιάννη, πώς δηλαδή :

«Μονάχα ή λεύτερη πατρίδα σοΰ δίνει μάτια νά τηράξης κατάματα καί ξένο καί δικό», 
καί πώς γιά τή λευτεριά τής πατρίδας κι’ ή πιό μεγάλη θυσία δέ λογαριάζεται.

’Από τά άλλα πρόσωπα τοΰ έργου πρέπει νά σημειώσω τούς 'Τψηλάντη καί Χατζη
μιχάλη, πού ξεχωρίζουν γιά τήν τιμιότητα καί γιά άντρειωσύνη τους, δσο καί γιά τήν 
ειλικρίνεια καί τήν ευθυκρισία τους. ’Εκτιμούν κι’ αναγνωρίζουν τις αρετές τού Μακρυ- 
γιάννη, καί καταλαβαίνουν τήν σημασία τής δμόνοιας καί τή ζημιά πού επιφέρει ή διχό
νοια στό Ελληνικό έθνος.

Επίσης πρέπει ν’ αναφέρω καί τόν ναύαρχο Δεριγνύ, τόν ξένο πού άπέτυχε νά συλ- 
λάβη τό νόημα τοΰ άγώνα καί τή δύναμη τής Ελληνικής ψυχής, σέ άντιπαραβολή μέ 
τούς άλλους Γάλλους άξιωματικούς πού μπήκανε στό πνεύμα τής Ελληνικής λεβεντιάς 
καί θυσίας, καί διαλάλησαν:

«Ζοΰνε άκόμα οί άρετές στή Γή τών Ελλήνων».
Τό έργο είναι γραμμένο σέ έμμετρο λόγο· δ στίχος είναι κυρίως ιαμβικός. Ή γλώσ

σα είναι δημοτική, πλούσια, ζωντανή κι’ αρμονική, τό δέ ύφος χαρακτηρίζεται άπό γοργό- 
τητα καί ζωηράδα.

(1) ’Εκδόσεις «Λυρικής Κύπρου», Λευκωσία 1960. Τό έργο πρωτοδημοσιεύθηκε στό 
Δελτίο τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. 1957—1958.

(2) Ό Μακρυγιάννης γεννήθηκε τό 1797 στήν Άβορίτα τής Στερεός Ελλάδας, 
ύπήρξε δέ ένας άπό τούς πιό διακεκριμένους στρατηγούς τής επανάστασης.
Τό 1822 έγινε υποφρούραρχος στήν ’Ακρόπολη ’Αθηνών. ’Αργότερα πολέμησε 
μέ τόν Νικηταρά, κι’ δταν ήρθε δ Ίμπραήμ τόν κτύπησε στό Νιόκαστρο, άνέκο- 
ψε δέ τήν δρμή του στούς Μύλους τοΰ Ναυπλίου, δπου καί τραυματίστηκε. 
Μετά τήν άπελευθέρωση άγωνίστηκε γιά νά δοθή στούς 'Έλληνες Σύνταγμα 
άπό τήν έποχή τοΰ Καποδίστρια, ώς τόν καιρό πού δ λαός τό κέρδισε άπό' τόν 
’Όθωνα. Έπί ’Όθωνος προκάλεσε μεγάλες άντιπάθειες έξ αιτίας τών φιλελευ
θέρων του ιδεών καά κατηγορήθηκε γιά συνωμοσία. Καταδικάστηκε σέ θάνατο, 
άλλά ή άντίδραση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οί έχθροί του άναγκάστηκαν νά τοΰ 
δώσουν χάρη. Πέθανε τό 1864, άφοΰ προβιβάστηκε σέ άντιστράτηγο. Περί
φημα είναι τά «’Απομνημονεύματά» του, πού έξέδωσε δ "Ελληνας λογοτέχνης 
Γιάννης Βλαχογιάννης.
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(3) 'Ο Δεριγνύ ήταν Γάλλος ναύαρχος, πού διακρίθηκε για τά φιλελληνικά του αισθή
ματα καί τις προσπάθειές του νά υπερασπιστή τά συμφέροντα τών Ελλήνων 
κατά τήν έπανάσταση τοΰ τοΰ 1821. Τό 1827, σάν αρχηγός τοΰ γαλλικού στόλου, 
βοήθησε μάξι μέ τόν αγγλικό καί ρωσσικό στόλο στήν έπιτυχία τής ιστορικής 
ναυμαχίας τοΰ Ναυαρίνου, πού έπιτάχυνε τήν απελευθέρωση τής Ελλάδας.

(4) 'Ο Ίμπραήμ πασάς γεννήθηκε στήν Καβάλλα τό 1789, υίοθετήθτηκε δε από 
τόν αντιβασιλέα τής ΑΙγύπτου Μωχάμετ ’Άλυ. Μεταξύ 1816—1818 κατάφερε 
επικεφαλής τοΰ Αιγυπτιακού στρατού, νά συντρίψη τούς Βαχαβΐτες τής ’Αραβίας. 
Κατά τήν Ελληνική έπανάσταση τοΰ 1821 διωρίστηκε διοικητής τοΰ Αιγυπτιακού 
στόλου καί τοΰ τουρκοαιγυπτιακοΰ στρατού στήν 'Ελλάδα. Άπό τό 1824 μέχρι 
1827, κατάφερε σχεδόν νά καταπνίξη τήν έπανάσταση, αφού κυριεψε την Πελο
πόννησο. "Ομως τόν Όκτώβρη τοΰ 1827, ήττήθηκε στό ΝαυαρΙνο άπό τούς 
στόλους τής ’Αγγλίας, τής Ρωσσίας καί τής Γαλλίας, καί αναγκάστηκε νά έγκα- 
ταλείψη τήν Ελλάδα.

(5) 0  Δημήτριος 'Τψηλάντης γεννήθηκε τό 1793. ΤΗταν αδελφός τοΰ ’Αλεξάνδρου 
'Τψηλάντη, υπηρετούσε δέ κι’ αυτός σάν άξιωματικος τού ρωσσικοΰ στρατού. 
Τό 1821 πήγε στήν Πελοπόννησο καί άνέλαβε τήν άρχηγία τού στρατού που πο
λιορκούσε τήν Τρίπολη. Τό 1823 πολέμησε στα Δερβενάκιά. Γο 1825, μάξι με 
τόν Μακρυγιάννη, πολέμησε στούς Μύλους τοΰ Ναυπλίου ενάντιον τοΰ Ίμπραημ. 
’Αργότερα διωρίστηκε άπό τόν I. Καποδίστρια στρατάρχης τής Δ. Έλλαδας, 
καί προσπάθησε νά δίωξη τούς Τούρκους άπό τά εδάφη της. Στις, 12 Σεπτεμ
βρίου τοΰ 1829 κατάφερε νά νικήση τούς Τούρκους στή μάχη τής Πέτρας, ύστερ’ 
άπό τήν οποία έγκατέλειψαν τήν Στερεά. Πέθανε τό 1832 στο Ναύπλιο.

*

★
1. ΑΝΤΗΣ ΠΕΡΝΑΡΗΣ (βιογραφικό σημείωμα)

Γεννήθηκε στή Λευκωσία τό 1904. Σπούδασε φιλοσοφικά καί παιδαγωγικά κι’ έργά- 
στηκε σέ διάφορα σχολεία Μέσης καί Στοιχειώδους έκπαιδεύσεως τής Κύπρου.

’Ασχολήθηκε μέ τήν λογοτεχνία καί τήν δημοσιογραφία, κατά καιρούς δέ έξέδωσε 
διάφορες ποιητικές συλλογές, μελέτες καί θεατρικά έργα.

2. ΤΗΣ ΤΡΙΧΑΣ ΤΟ ΓΕΦΤΡΙ. (Ια), (1β)

Τό Ιστορικό αυτό δράμα στηρίζεται σέ γεγονότα πού σχετίζονται μέ τή ζωή καί τόν 
θάνατο τοΰ έθνομάρτυρα ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Μιχαήλ Σούτσος, ήγεμόνας τής Βλαχίας· Νικολέσκου, σύμβουλός του· υπηρέτης τοΰ 
ηγεμόνα*  ’Αρχιμανδρίτης Χαραλάμπης· Κυπριανός, Διάκος στήν Α' πράξη, ηλικίας 34 
χρόνων, ’Αρχιεπίσκοπος στή Β' καί Γ' πράξη, σέ ήλικία 61 έτών. Μαρία, άνεψιά τού 
Κυπριανού, στήν Α' πράξη σέ ήλικία 18 χρόνων καί στή Β' πράξη σέ ήλικία 45 χρόνων. 
Καταστιχάριος, λογιστής τοΰ ηγεμόνα· Ρήγας Βελεστινλής· Άνδρέας Σολωμονίδης, Κύ
πριος κοτσάμπασης· Γλυκύς καί Χαύτας, Κύπριοι κοτσαμπάσηδες· Τσελεμπή-Γιάγκος, Λα- 
πήθης, προεστοί· Κιόρογλου, παιδικός φίλος τού Κυπριανού- Μητέρα τοΰ Κυπριανού, 82 
χρόνων Κουτσούκ-Μεχμέτ, πασάς τής Κύπρου· 4 καϊμακάμηδες· Τζοχαντάρης, υπασπι
στής τοΰ Κουτσούκ-Μεχμέτ· ’Ιωακείμ, διάκος τοΰ Κυπριανοΰ· ένα παιδάκι, πού φτιάχνει 
στή φωτιά τό ναργιλέ τοΰ πασά.

Τό έργο άποτελεΐται άπό τρεις πράξεις.
Ή Α' πράξη άναφέρεται στά νεανικά χρόνια τοΰ Κυπριανοΰ, οί δέ σκηνές ξετυλίγον

ται στήν Μολδοβλαχία. ’Εκεί δ Κυπριανός είχε άκολουθήσει τόν ’Αρχιμανδρίτη Χαρα
λάμπη, πού άποστολή είχε νά μαζέψη χρήματα γιά τό μοναστήρι τοΰ Μαχαιρά. Μαζί τους 

βρισκόταν καί ή Μαρία, ή άνεψιά τοΰ Κυπριανού, πού σκόπευε νά γίνη δασκάλα. Ό ήγε
μόνας τής Βλαχίας Μιχαήλ Σούτσος <2) πρόθυμα βοήθησε χρηματικά τό μοναστήρι, έκανε 
δέ τόν Κυπριανό Ιερέα καί τοΰ έδωσε τήν άδεια νά σπουδάση στην Αυθεντική Σχολή. 
Στήν Μολδοβλαχία ό Κυπριανός συναντήθηκε μέ τόν Ρήγα <3α> β), πού τόν έμπιστεύθηκε 
άμέσως, τού άποκάλυψε τήν ύπαρξη τής Φιλικής 'Εταιρείας και τόν μύησε σ’ αυτήν.

'Η Β' πράξη μάς μεταφέρει στήν Κύπρο, 25 χρόνια άργότερα, όταν πια ο Κυπριανός 
είναι ’Αρχιεπίσκοπος. Ή σκηνή ξετυλίγεται στό σπίτι τού Κυπριανού, οπού βρίσκονται 
συγκεντρωμένοι μερικοί προεστοί πού έχουν τήν εμπιστοσύνη τών Τούρκων. Τους εχει 
καλέσει δ Κυπριανός γιατί καταλαβαίνει πώς οί Τούρκοι γυρεύουν αφορμή να τον σκοτώ
σουν, καί θέλει νά τούς δώση τις τελευταίες του παραγγελίες. Εκείνοι, παρασυρμένοι 
άπό τήν φαινομενική ευνοϊκή διάθεση τών Τούρκων, δεν διαβλέπουν τον κίνδυνο, ο Κυπρια
νός δμως ξέρει πώς οί Τούρκοι τόν υποψιάζονται καί πώς σύντομα τά φτάση τό τέλος 
του. Τονίζει στούς προεστούς, πού φοβούνται πώς μέ τό νά πεθάνη θά χάσουν οι Κύπριοι 
τό στήριγμά τους, πώς δ θάνατός του θά στεριώση τόν άγώνα άκριβώς δπως τά άνθρώπινα 
κορμιά στήριξαν τό Γιοφύρι τής Τρίχας.

’Έπειτα τούς άφήνει τήν εθνική του διαθήκη, πού άποτελεΐται απο τις ακόλουθες 
παραγγελίες:

1) Νά έμποδίσουν οί προεστοί τόν πανικό νά κυριέψη τό λαό, καί νά τοΰ καλλιεργή
σουν τή βεβαιότητα γιά τήν έπιτυχία τοΰ άγώνα.

2) Νά προσπαθήσουν όόστε οί Τούρκοι νά έχουν πάντα στό νησί άργό ένα τμήμα 
στρατού.

3) Νά φροντίσουν γιά τή μόρφωση τών Κυπρίων καί γιά τήν καλή λειτουργία 
τών σχολείων.

’Αφού φεύγουν οί πρόκριτοι, δ Κυπριανός δέχεται τόν Κιόρογλου, πού τοΰ άποκα- 
λύπτει πώς οί Τούρκοι θά τόν σκοτώσουν, καί τού προτείνει νά τόν φυγαδεύση. Ό Κυ
πριανός, δμως, δέν λυγίζει ούτε άπό τήν ιδέα τοΰ θανάτου, ούτε άπό τά κλάματα τής 
γριάς μητέρας του πού βρίσκεται εκεί. Είναι άποφασισμένος νά μην εγκατάλειψη τόν 
λαό του, καί νά πεθάνη έκτελώντας έτσι τό καθήκον του άπέναντί του.

Στήν Γ' πράξη οί σκηνές ξετυλίγονται στό σαράγιο, δπου δ Κουτσούκ-Μεχμέτ έχει 
καλέσει σέ συμβούλιο τέσσερεις καϊμακάμηδες τών έπαρχιών μετά τή συγκατάθεση τοΰ 
Σουλτάνου γιά τήν εκτέλεση τών 486 Κυπρίων κληρικών καί προκρίτων. Ή γνώμη του 
είναι νά μην σκοτώσουν δλους τούς προγραμμένους, γιά νά μή δημιουργήσουν μεγάλη 
εχθρότητα έναντίον τους. Οί καϊμακάμηδες, δμως, διαφωνοΰν, καί τονίζουν στόν πασά 
πώς έτσι θά ένθαρρύνουν τούς Κυπρίους σέ έπανάσταση, καί τότε θά φέρη μόνος του τήν 
ευθυνη για τις συνέπειες. ’Έτσι δ Κουτσούκ-Μεχμέτ άποφασίζει νά έκτελέση κατά γράμμα 
τό σουλτανικό φιρμάνι, διατάζει δέ τή θανάτωση τών έπισκόπων καί προεστών, καί καλεϊ 
μπροστά του τόν Κυπριανό. Τό θάρρος δμως, ή άποφασιστικότητα κι’ ή περηφάνεια μέ 
τά δποΐα τόν άντιμετωπίζει δ ’Αρχιεπίσκοπος τόν έξοργίζουν, καί διατάσσει άμέσως τόν 
άπαγχονισμό του.

'Ο Κυπριανός σάν νέος έχει ικανότητες καί έφεση γιά μόρφωση, γι’ αυτό κι’ ό 
’Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος τόν στέλλει στήν Βλαχία γιά νά σπουδάση, τόν προορίζει δέ 
γιά διάδοχό του. Ενθουσιώδης δπως είναι, άσπάζεται άμέσως τις έπαναστατικές ιδέες 
τοΰ Ρήγα, προθυμότατα γίνεται μέλος τής Φιλικής, κι’ άδίστακτα άποφασίζει νά άφιερωθή 
δλόψυχα στήν έκπλήρωση τοΰ ιερού σκοπού, υπόσχεται δέ νά ένθουσιάση καί νά συνεπάρη 
δλους τούς Κυπρίους.

Άργότερα, σάν Αρχιεπίσκοπος πιά τής Κύπρου καί έθνάρχης, παρουσιάζεται άποφα- 
σιστικός, ψύχραιμος, συνετός καί διορατικός. Διαβλέπει τις πραγματικές διαθέσεις τών 
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Τούρκων κάτω άπό τήν προσποίησή τους καί καταλαμβαίνει πώς θά πεθάνη. Σάν κα
λός δμως αρχηγός, που νοιάζεται γιά τήν τύχη τοΰ λαού του, φροντίζει νά διαλέξη τούς 
κατάλληλους ανδρες ανάμεσα στους προκρίτους, πού θά συνεχίσουν τό έργο του καί θά 
κρατήσουν ψηλά τό φρόνημα τοΰ λαοΰ. Στή συζήτησή του μέ τούς προεστούς άναδει- 
κνύεται άνθρωπος ψυχικά καί πνευματικά άνώτερος πού πιστεύει πώς δέν είν’ άρκετό νά 
ζή κανείς, άλλά γιά νά έχη νόημα καί άξια ή ζωή πρέπει πάνω άπ’ δλα νά είναι έλεύθερος 
κι’ άξιοπρεπής.

Είναι πολύ δυνατός χαρακτήρας. Καμμιά πάλη δέν φαίνεται νά γίνεται μέσα του 
δταν ô Κιόρογλου τοΰ δείχνει τή μητέρα του νά κλαίη καί τόν προτρέπει νά δραπετεύση 
έστω γιά χάρη της. Ή άπόφαση πού πήρε ΰστερ’ άπό «συζήτηση μέ τόν ίδιο τόν Θεό», 
δπως ό ίδιος λέει, είναι άκλόνητη.

’Αξιοθαύμαστη είναι ή στάση του άπέναντι στόν Κουτσούκ-Μεχμέτ. Μιλά άποφασι- 
στικά κι’ άτάραχα, καί τά λόγια του προδίδουν τό υψηλό του φρόνημα, τή δύναμη καί 
τήν υπερηφάνεια τοΰ πνεύματός του. Είναι ό άνθρωπος πού βάζει τή ψυχή πάν’ άπ’ δλα, 
πού καταλαβαίνει τό πραγματικό νόημα τής πίστης του, πώς δηλαδή αυτή συνίσταται στήν 
άγάπη καί τή θυσία γιά τούς άλλους, καί δέ διστάζει νά τονίση στόν πασά πώς θά 
ύποταχθή στό θέλημα τοΰ Θεοΰ καί στό καθήκον του κι’ δχι σέ όποιαδήποτε προσταγή 
τοΰ Σουλτάνου. Μέ θάρρος τοΰ λέει πώς «τό μαχαίρι βρίσκει μαχαίρι, τό αιμα πληρώ
νεται μέ αίμα», καί πώς σύντομα νά μετανοιώση γιά τό άθώο αίμα πού προστάζει νά 
χύνεται.

Χαρακτηριστική είναι ή τελευταία του έπιθυμία νά χτυπήσουν χαρμόσυνα ο'ι καμπάνες 
γιά τόν θάνατό του. Ξέρει πώς τοΰτος θά συντελέση στήν έδραίωση τοΰ άγώνα, κι’ άρα 
δέν μπορεί παρά ν’ άποτελή γεγονός χαράς γιά τό έθνος.

'Ο Κουτσούκ-Μεχμέτ είναι δόλιος καί ύπουλος- προσποιείται δτι έχει φιλικές διαθέ
σεις άπέναντι στόν Κυπριανό καί τούς Κυπρίους, ένώ ετοιμάζει σφαγές σέ βάρος τους. 
Είναι άγριος κι’ έκδικητικός. 'Ο ίδιος ομολογεί πώς στήν πραγματικότητα δέν υπάρχει 
φόβος γιά έπανάσταση, ζήτησε δμως άπό τόν Σουλτάνο τήν άδεια γιά σφαγές, γιά νά 
έχη τήν ευκαιρία νά έδικηθή καί νά καταστρέψη τούς Κυπρίους.

Στή συζήτηση μέ τούς διοικητές τών επαρχιών παρουσιάζεται διπλωματικός. Προσπα
θεί νά τούς πείση νά μή έκτελέσουν δλους τούς προγραμμέους, δχι γιατί τούς λυπάται 
— πράγμα πού τό τονίζει — άλλά γιά νά μήν προκαλέση μεγάλη εχθρότητα άπό μέρους 
τών Κυπρίων, πού πιθανόν νά προκαλέση έπανάσταση. Ή διπλωματικότητα καί ή πανουρ
γία του φαίνονται άκόμα στήν προσπάθειά του νά πείση τόν Κυπριανό ν’ άποκηρύξη 
τήν έπανάσταση, πράγμα πού, αν τό πετύχαινε, θά έξυπηρετοΰσε άφάνταστα τούς σκοπούς 
τών Τούρκων στήν Κύπρο.

'Ο Μιχαήλ Σοΰτσος είναι δ Ικανός ηγέτης, πού κανονίζει μέ σύνεση τις υποθέσεις 
τής ήγεμονίας του. Χαρακτηρίζεται άπό διπλωματικότητα καί έξυπνάδα. Καταλαβαίνει 
πώς γιά νά μπορέση νά κτυπήση τούς Τούρκους πρέπει νά ετοιμάζεται κρυφά, καί φαι
νομενικά νά είναι φίλος μαζί τους, πράγμα πού τό κάνει. «Δέν πάει κανένας καταντίκρυ 
άπάνω στό θεριό- τό πλευρίζει μέ προσοχή καί τό βαρά έκεΐ πού δέν τό περιμένει», λέει 
δ ίδιος.

Είναι άνθρωπος φιλελεύθερος καί φιλόπατρις, άφοΰ δέχεται στό παλάτι του καί προ
στατεύει τό Ρήγα, τόν κήρυκα τής έπανάστασης. Στούς άπεσταλμένους τοΰ ’Αρχιεπισκόπου 
Χρυσάνθου φέρεται μέ συμπάθεια καί ευγένεια, πράγμα πού δείχνει πώς άγκαλιάζει μέ 
άγάπη τόν δπου γής Ελληνισμό. Πρόθυμα δέχεται νά βοηθήση μέ χρήματα τό μοναστήρι 
τού Μαχαιρά καί παίρνει τόν Κυπριανό κάτω άπό τήν προστασία του.

'Ο Ρήγας είναι ό ένθουσιώδης, άκούραστος καί δραστήριος πατριώτης, πού προσπα
θεί μ’ δλες του τις δυνάμεις καί μέ κάθε τρόπο — μέ τις προκηρύξεις, τά τραγούδια καί 

τά συγγράμματά του —, νά ξυπνήση τήν έθνική συνείδηση τοΰ λαοΰ, νά καλλιεργήση 
μέσα του τήν Ιδέα καί τόν πόθο τής έπανάστασης καί νά τόν έτοιμάση γι’ αυτήν. Επη
ρεασμένος άπό τά κηρύγματα τής Γαλλικής έπανάστασης, δραματίζεται ενα έλεύθερο 
Ελληνικό κράτος, πού βάση νά έχη τή δημοκρατία καί τό δίκαιο. Τό έπαναστατικό του 
μανιφέστο προδίδει τις φιλελεύθερες καί δημοκρατικές του Ιδέες, ή δλη δέ δράση του τόν 
άναδείχνει άξιο πρόδρομο τής έθνικής άναγέννησης.

'Ο Κιόρογλου παρουσιάζεται σάν άληθινός κι’ άφοσιωμένος φίλος πού παρ’ δλο πού 
είναι Τοΰρκος, άπεγνωσμένα προσπαθεί νά σώση τόν Κυπριανό, δταν μαθαίνει τά σχέδια 
τοΰ πασά νά τόν σκοτώση.

Ή γλώσσα στήν δποία είναι γραμμένο τό έργο είναι ή δημοτική, τό δέ ύφος μάλλον 
ρητορικό καί πομπώδες.

Τό δράμα άποτελείται άπό τρεις πράξεις. Ή Α' άποτελεϊται άπό δώδεκα σκηνές, 
ή Β' άπό εξη καί ή Γ' άπό τέσσερεις.

(Ια) Φιλολογική Κύπρος 1967—1968, σελ. 121—141.
(1β) «Τό Γιοφύρι τής Τρίχας» είναι τίτλος κυπριακής παραλλαγής τοΰ Ελληνικού 

δημοτικού τραγουδιού (παραλογής) «Τό γιοφύρι τής ’Άρτας», πού στηρίζεται 
στήν παράδοση πώς γιά νά στεριωθή γεφύρι έπρεπε νά «στοιχιωθή» άνθρωπος. 
Στήν περιοχή τής Καρπασίας υπάρχει ένα γεφύρι μέ τό δνομα τό «Γεφύρι τής 
τρίχας».

(2) 'Ο Μιχαήλ Σοΰτσος υπήρξε ήγεμόνας τής Βλαχίας άπό τό 1819 μέχρι τήν 
έκρηξη τής έπανάστασης τοΰ 'Τψηλάντη, τήν δποία καί υποστήριξε. Μετά 
τήν άποτυχία της έφυγε στή Βεσσαραβία, άπ’ έκεϊ δέ στήν Αυστρία. Τέλος 
πήγε στήν 'Ελβετία άπ’ δπου βοήθησε τήν Έλληνική έπανάσταση- συνεργά
στηκε μέ τό φιλελληνικό κομιτάτο, μάζεψε χρήματα γιά τόν άγώνα καί φρόντισε 
γιά τή μόρφωση τών προσφύγων Ελλήνων. ’Επί ’Όθωνος υπήρξε πρεσβευτής 

τής Ελλάδας στό Παρίσι, άργότερα δέ στήν Πετρούπολη καί στό Λονδίνο. 
Τό 1839 έγκαταστάθηκε στήν Ελλάδα, πήρε δέ μέρος στήν έπανάσταση τοΰ 
1843. Πέθανε στήν ’Αθήνα τό 1864.

(3α) Ή Ιστορία δέν άναφέρει συνάντηση Κυπριανού μέ τό Ρήγα.
(3β) 'Ο Ρήγας γεννήθηκε τό 1754 στό Βελεστίνο. Τά πρώτα γράμματα τά έμαθε 

στήν πατρίδα του, άργότερα δμως πήγε στή Ζαγορά καί στά Άμπελάκια γιά 
περισσότερες σπουδές. ’Έπειτα πήγε στή Κωνσταντινούπολη, δπου έγινε γραμμα
τέας τοΰ ’Αλέξανδρου 'Τψηλάντη, άλλ’ άργότερα έφυγε στή Βλαχία κι’ έπειτα 
στό Βουκουρέστι. Ή Γαλλική έπανάσταση κι ο'ι νίκες τού Ναπολέοντα έπέ- 
δρασαν πολύ στό Ρήγα. ’Έτσι άρχισε νά έκδίδη βιβλία, προκηρύξεις έπανα- 
στατικές, εικόνες καί χάρτες, ποιήματα στή δημιόδη γλώσσα, γιά νά κάνη 
τούς 'Έλληνες ν’ άγαπήσουν τήν έλευθερία.
Τό 1797 πίστεψε πιά πώς ή Ελλάδα ήταν ώριμη γιά έπανάσταση, κι’ έστειλε 
άπό τή Βιέννη έπαναστατικές προκηρύξεις στήν Τεργέστη. Ή αυστριακή, δμως, 
άστυνομία, βρήκε τις προκηρύξεις αυτές, κι’ έτσι, μόλις δ Ρήγας έφτασε στή 
Τεργέστη, συλλήφθηκε. Οί προσπάθειες νά έλευθερωθή άπέτυχαν καί παραδό
θηκε στήν 'Τψηλή Πύλη. Φονεύθηκε τόν ’Ιούνιο τοΰ 1798. ’Έγραψε έργα 
μορφωτικά καί έθνεγερτικά. Τά σπουδαιότερα άπό τά έθνεργετικά του έργα 
ήσαν: 1) Χάρτα τής Ελλάδος (Περιλάμβανε τά νησιά τής Ελλάδας, τά Βαλ
κάνια, τήν Μ. ’Ασία καί μέρος άπό τις άποικίες τής Ευρώπης, περιείχε δέ εικό
νες νομισμάτων, μνημείων, έπιπεδογραφίες πόλεων).
1) Πατριωτικοί ύμνοι: α) Θούριος, β) πατριωτικός ύμνος, γ) Έλληνική Μασ- 
σαλιώτις.
3) Έπαναστατικό Μανιφέστο: α) προκήρυξη, β) τά δίκαια τοΰ άνθραόπου, γ) τό 
Σύνταγμα, δ) Θούριος.
'Ο Ρήγας υπήρξε ένας άπό τούς σπουδαιότερους προδρόμους τής Ελληνικής 
έπανάστασης.
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(4) 'Ιστορική ανακρίβεια- ή Φιλική 'Εταιρεία Ιδρύθηκε τό 1815, έπομενως δεν υπήρ
χε κατά τήν εποχή τοΰ Ρήγα (1757—1798).

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : ’Άντης Περνάρης είναι τό φιλολογικό ψευδώνυμο 
τοΰ Άνδρέα Παυλίδη.

★

3. Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ: ΚΟΤΤΣΟΤΚ-ΜΕΧΜΕΤ 
καί

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ: ΚΑΝΑΡΗΣ

Δα δυό αυτά δράματα συγκίνησαν πολύ τούς Κυπρίους σέ παλιότερες γενιές. Ό 
«Κουτσούκ Μεχμέτ» τοΰ Θ. Κωνσταντινίδη άνεβάστηκε στή σκηνή καί γνώρισε αρκετή 
επιτυχία.

’Αξίζει νά σημειωθή πώς ό Θ. Κωνσταντινίδης, Κύπριος πού ζοΰσε στήν Αίγυπτο, 
ήταν δ πρώτος πού έφερε τήν τυπογραφία στήν Κύπρο.

★
Στήν Πεζογραφία καθ’ αύτό λογοτεχνικά έργα (δηλαδή διηγήματα, μυθιστορήματα 

κ.λ.π.), δέν υπάρχουν. 'Τπάρχουν δμως αρκετές διαλέξεις πού άναφέρονται στή σημασία 
καί τό νόημα τοΰ αγώνα, καθώς καί πολλοί πανηγυρικοί λόγοι.

’Από τίς διαλέξεις άναφέρω τίς ακόλουθες:

Φρ. Π. Βράχα: Ή έθνική ένότης καί οί πατέρες τοΰ είκοσιένα.
(Φιλολογική Κύπρος 1965).

Ν. Σπανοΰ: Ή Νεοελληνική) παράδοση καί ή 9η ’Ιουλίου 1821.
(Φιλολογική Κύπρος 1965).

Παν. Χρ. Κυπριανοΰ: Ή μεγάλη 'Ελληνική ’Επανάσταση στό Δημοτικό τραγούδι.
(Διαλέξεις τοΰ Γυμνασίου Λαπήθου, τόμοςΔ').

Δέν θά άσχοληθώ δμως πιό έκτεταμένα μέ τά έργα αυτά, διότι δέν νομίζω δτι τοΰτο 
εμπίπτει εις τό θέμα μου.

Ή κυπριακή τέχνη ελάχιστα έργα έμπνευσμένα άπό τόν άγώνα τοΰ έθνους γιά έλευ- 
θερία τό 1821 έχει νά έπιδείξη.

Τά μόνα δείγματα τής καθαρά κυπριακής τέχνης είναι λαϊκά, συγκεκριμένα δέ χαρα
κτική - ζωγραφική πάνω σέ νεροκολοκύθες, πού παρουσιάζει μορφές αγωνιστών καί ηρώων 
τοΰ 1821. Τά πιό παλιά δείγματα αύτής τής τέχνης είναι δυό νεροκολοκύθες πού φυλάσ
σονται στό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στή Λευκωσία.

Στη πρώτη, που φιλοτεχνηθηκε απο τον «Κ.Χ.Τ.Λ.» στή Λύση παρουσιάζονται οί 
μορφές τών ’Αθανασίου Διάκου, Άνδρούτσου, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη καί Ρήγα.

Στή δεύτερη, πού φιλοτεχνήθηκε στά Πυργά τό 1902 άπό τόν Δημήτριο Γεωργίου, 
παρουσιάζονται οί Κολοκοτρώνης καί Καραϊσκάκης έφιπποι καί οί μορφές τών ’Αθανασίου 
Διάκου, Νικηταρά, Ρήγα καί Ήλία Μαυρομιχάλη.

Και στα δυο, στα ενδιάμεσά τών μορφών καί στήν περιφέρειά τους, υπάρχει διακό- 
σμηση απο γεωμετρικά σχήματα. Οι μορφές είναι χαραγμένες καί ζωγραφισμένες μέ μαύ
ρο χρώμα, φόντο δέ άποτελεϊ τό φυσικό κιτρινωπό χρώμα τοΰ κολοκυθιού.

Ή παράδοση αυτή συνεχίζεται άκόμα καί σήμερα, καί σέ μερικές περιοχές τής Κύπρου 
λαϊκοί καλλιτέχνες εξακολουθούν νά χαράσσουν καί νά ζωγραφίζουν μορφές ηρώων τού 
1821 πάνω σέ νεροκολοκύθες.

’Εκτός άπό τά δείγματα αυτά τής λαϊκής τέχνης, υπάρχουν καί έλάχιστα έργα γλυ
πτικής Έλλαδιτών καλλιτεχνών πού κατασκευάστηκαν μέ κυπριακή πρωτοβουλία καί στή
θηκαν σέ διάφορα μέρη τής Λευκωσίας, σέ άνάμνηση τής προσφοράς τοΰ κυπρακοΰ λαού 
στόν άγώνα τοΰ 1821.

Τέτοια είναι: Ιον τό Μαυσωλείο πού είναι στημένο στό προαύλιο τής εκκλησίας τής 
Φανερωμένης. Κατασκευάστηκε άπό τόν γλύπτη Γ. Δημητριάδη τόν ’Αθηναίο, αποτελεί 
δέ μνημεΐον στηριγμένο πάνω σέ τετράγωνο βάθρο, τό όποιο έχει σαν υπόβαθρό φυσικούς 
βράχους. Στήν κορυφή τού μνημείου υπάρχει θολος, που στηρίζεται πάνω σε δώδεκα 
κίονες, τέσσερεις τετράγωνους καί οκτώ κυλινδρικούς πού έφάπτονται ανα δυο τών τε
τραγώνων στό έσωτερικό μέρος. Κάτω άπό τό θόλο, καί στό κέντρο τής τετράγωνης 
βάσης, υπάρχει γλυπτό πού παρουσιάζει κεφαλή μέ μανδύα καί πού συμβολίζει τούς 
τέσσερεις μάρτυρες άρχιερεϊς τής Κύπρου.

Ή άνατολική πλευρά τοΰ μνημείου, φέρει, πάνω στό ήμικυκλικό τόξο τοΰ θόλου τήν 
επιγραφή: «'Ο Κύπρου Κυπριανός», καί πάνω άπ’ αυτή άνάγλυφη παράσταση, που παρου
σιάζει τό βυζαντινό δικέφαλο άετό καί βασιλικό στέμμα.

Στό μέρος τής τετράγωνης βάσης πού βρίσκεται στή πλευρά αυτή, είναι άναγραμμένο 
τό έπίγραμμα τοΰ Σίμου Μενάρδου πρός τούς μάρτυρες τής Κύπρου κατά τήν 9ην ’Ιουλίου 
1821, καί τό όποιο έχει ώς εξής:

«ΤΩ θΰτ’ αίνά τυθέντες ίδ’ άλλοι μάρτυρες ίροί 
ούρανόθεν νύν πάτρη δότ’ έλευθερίην».

Ή βόρεια πλευρά φέρει, δπως καί ή άνατολική, τήν έπιγραφήν «'Ο Κυρηνείας Λαυ
ρέντιος» καί άνάγλυφη παράσταση πού παρουσιάζει δυό άγγέλους νά κρατούν τήν άρχιε- 
ρατική μίτρα.

Ή δυτική πλευρά φέρει τήν έπιγραφή: «'Ο Πάφου Χρύσανθος» καί τήν χρονολογία 
1840—1930 (έκατονταετηρίς τής Ελληνικής άνεξαρτησίας), σέ άνάφλυγη δέ παράσταση 
τόν 'Ελληνικό Θυρεό περιτριγυρισμένο άπό δάφνη, πιστόλα, ντουφέκι καί σπαθί τού 21 
στό ένα ήμισυ, άγκυρα δέ καί ντουφέκι ναυτικό στό άλλο.

Ή νότια πλευρά φέρει τήν έπιγραφή: «Ό Κιτίου Μελέτιος» καί άνάγλυφη παράσταση 
όπως άκριβώς καί στήν βόρεια.

Μέσα στό Μαυσωλείο φυλάσσονται τά οστά τών τεσσάρων ήρώων άρχιερέων τής 
Κύπρου.

2ον ή προτομή τού ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού, πού είναι στημένη στό προαύ
λιο τής ’Αρχιεπισκοπής Κύπρου στή Λευκωσία. Στή βάση τής προτομής υπάρχει άνάγλυφη 
ή άρχιεπισκοπική μίτρα, τό σκήπτρο καί δάφνινο στεφάνι.

Πάνω στήν προτομή είναι άναγραμμένα τά άκόλουθα: <?'Ο Κύπρου Κυπριανός — 
άπαγχονισθείς τή 9η ’Ιουλίου 1821». «Τό μνημεΐον τοΰτο άνηγέρθη έράνφ τών Κυπρίων 
φ/δι τοΰ πατριωτικοΰ συνδέσμου τών Κυπρίων έν Άθήναις, προεδρεύοντος Ε.Σ. Φραγκού- 
δη, εις αίωνίαν μνήμην τών υπέρ πίστεως καί πατρίδος κατά τόν ιερόν άγώνα θυσιασθέντων 
άρχιερέων Κυπριανοΰ ’Αρχιεπισκόπου, Χρυσάνθου Πάφου, Μελετίου Κιτίου, Λαυρέντιου 
Κυρηνείας καί τών λοιπών ιερωμένων προκρίτων καί άφανών μαρτύρων».
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3ον. ή προτομή τού ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού, πού είναι στημένη στό προ
αύλιο τής έκκλησίας τής Παναγίας τής Χρυσελεούσης τοΰ Στροβόλου, κατασκευάστηκε 
δέ άπό τόν Κεφαλλήνιο γλύπτη Γεώργιο Μπουάνο.

Στήν βάση τής προτομής υπάρχει ανάγλυφη ή άρχιερατική μίτρα, τό σκήπτρο και ή 
ποιμαντορική ράβδος. Πάνω στήν προτομή είναι αναγραμμένα τά εξής: «Ή 'Ελληνική 
ορθόδοξος κοινότης Στροβόλου μήτηρ και τροφός ύπάρξασα, διά κοινού εράνου ήγειρε 
ευγνώμων τό σήμα τό άίδιον μνημόσυνου τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοΰ 1756—1821, 
μαρτυρήσαντος ίεροφρόνως καί εύκλεώς υπέρ πίστεως καί πατρίδος τή 9η ’Ιουλίου 1821. 
Έπί τή ΙΟΟετηρίδι τής Ελληνικής ανεξαρτησίας 1830—1930 άνηγέρθη έν έτει 1927».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Α. ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΤ

ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΛΟΤ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ TOT ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ

Α'. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TOT ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

'Η Βρεττανική περίοδος τής Κυπριακής ιστορίας, πλήν τών στενώς πολιτικών 
πλευρών αύτής, τυγχάνει σχεδόν άγνωστος. Ε’ίτε διότι ή περίοδος αύτή είναι 
πολύ πρόσφατος ε’ίτε, διότι οί Κύπριοι διανοούμενοι ένδιεφέρθησαν κατά πρώτον 
λόγον είς τήν άρχαίαν καί μεσαιωνικήν περίοδον τής έθνικής αύτών ιστορίας, ή ιστορι
κή πραγμάτευσις αύτής είναι πενιχρά. Έν τούτοις ή Βρεττανική περίοδος είναι 
σημαντική καθ’ έαυτήν και έν σχέσει πρός τάς παρούσας καί μελλοντικάς έξελίξεις 
τής Κυπριακής ιστορίας, παρέχουσα εύρύ περιθώριον ιστορικής έρεύνης καί άναλύ- 
σεως. 'Ως πρός τήν τελευταίαν ταύτην κατηγορίαν, τής άναλύσεως, πρέπει νά 
παρατηρηθή δτι ή ύπό του Sir George Hill πραγμάτευσις τής περιόδου ταύτης 
έν τώ τετάρτω τόμω τής ιστορίας του, περιοριζομένη άποκλειστικώς είς τά έξωτερικά 
γεγονότα καί δή είς τάς πολιτικάς έξελίξεις, ούδαμώς ύπεισέρχεται είς τήν άνάλυσιν 
τών κοινωνικών καί οικονομικών μεταβολών, αί όποϊαι έπήλθον έν τή νήσω κατά τήν 
περίοδον ταύτην, άλλ’ ούτε έπιλαμβάνεται κατά βάθος τής μελέτης τοΰ έθνικοΰ 
κινήματος. Τό έθνικόν κίνημα, ύφιστάμενον δυνάμει καί λανθάνον έπί μακρόν λόγω 
τής καταπιέσεως, ήν ύπέστη ό Ελληνισμός έκ μέρους τών ’Οθωμανών, έξεδηλώθη 
ένεργώς καί ή όργάνωσις αύτοΰ έτέθη έπί ορθολογικών βάσεων έπί Άγγλοκρατίας. 
Πιστεύομεν δτι έπέστη ό χρόνος, κατά τόν όποιον οί Κύπριοι Ιστορικοί οφείλουν νά 
έγκύψουν είς τήν συστηματικήν μελέτην τοΰ άξονικοΰ τούτου δεδομένου τής έθνικής 
αύτών ιστορίας καί νά άναλύσουν τοΰτο ύπό τό φώς τών κοινωνικών, οικονομικών 
καί ψυχολογικών παραγόντων, ο'ι όποιοι προσδιορίζουν τήν φύσιν καί τόν χαρακτήρα 
αύτοΰ.

Τό Κυπριακόν έθνικόν κίνημα εύρίσκεται έν πλήρει έξελίξει. Διατελέσαν ύπό 
λανθάνουσαν μορφήν έπί Τουρκοκρατίας, έκδηλωθέν ρητώς καί τεθέν έπί πρακτικής 
οργανωτικής βάσεως έπί Άγγλοκρατίας, κατέληξεν είς τόν άπελευθερωτικόν άγώνα 
τών έτών 1955-1959, είσήλθε δέ νΰν είς τήν κρισιμωτέραν αύτοΰ φάσιν, ήτις συνίστα- 
ται είς τήν παγιοποίησιν τής κτηθείσης άνεξαρτησίας καί τήν πραγμάτωσιν τοΰ 
βασικοΰ νοήματος καί τελικοΰ αύτοΰ σκοποΰ, τής πολιτικής έντάξεως τοΰ Κυπριακού 
έντός τοΰ μητροπολιτικοΰ Ελληνισμού.

Σπουδαιότατον σημεΐον τής άναλύσεως τού Κυπριακού έθνικοΰ κινήματος 
άποτελεϊ, καθ’ ήμάς, ή διερεύνησις τών έθνικών έκείνων δυνάμεων, αί όποϊαι συνέτει- 
ναν είς τήν άφύπνισιν καίέδραίωσιν τοΰ Ελληνικού έθνικοΰ αισθήματος έπί έδάφους 
ύποστάντος έθνολογικήν καί κοινωνικήν διάβρωσιν έπί σειράν αιώνων ύπό τό κράτος 
τής έπιβολής ξένων καθεστώτων καί πολιτισμών. Λόγω τής άπό τοΰ τέλους
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τοΰ IB' αίώνος συνεχούς κυριαρχίας έτερογενών πολιτικών, θρησκευτικών καί 
πολιτιστικών καθεστώτων το έθνικον κίνημα έν τη νήσω προσέλαβε χαρακτήρα 
άντιστασιακόν, λόγω δέ τής μειονεκτικής ύλικής καί κοινωνικής θέσεως τών φορέων 
του συγκεντρώνει τάς προσπάθειας του, καί δη πολλάκις άποκλειστικώς, έ π ί 
τής διαφυλάξεως τής Ελληνικής συνειδήσεως, τής Έλλ- 
νικής γλώσσης καί τής ’Ορθοδόξου θρησκείας. Άφ’ ής 
στιγμής ήδραιώθη πολιτικώς τό Νεοελληνικόν έθνος, ή έθνική διαπαιδαγώγησις 
ένισχύει συστηματικώς την ιδέαν ότι ό Κυπριακός Ελληνισμός άποτελεΐ άναπόσπα- 
στον καί αλύτρωτον τμήμα τής Ελληνικής έθνικής καί πολιτικής όντότητος. "Αμε
σος άπόρροια τής ιδέας ταύτης είναι καί ό αντικειμενικός σκοπός τής Κυπριακής 
έθνικής πολιτικής, ή ένωσις τής Κύπρου μετά τής Ελλάδος, ήτις χαρακτηρίζεται 
ώς μήτηρ-πατρίς.

Αί έθνικαί δυνάμεις, εις τάς οποίας άνεφέρθημεν, είναι έννοιαι άφηρημέναι, χρή- 
ζουσαι συγκεκριμενοποιήσεως. 'Η Ελληνική πνευματική παράδοσις έκφράζεται 
διά τών συγκεκριμένων έργων τοΰ Έλληνικοΰ πολιτισμού, γραπτών ή μνημειακών, 
ή δέ νεωτέρα Ελληνική έθνική παράδοσις είναι ή συνισταμένη πολλών ιστορικών 
πράξεων καί ένεργειών. Εις τήν περίπτωσιν τής Κύπρου δι’ έθνικών δυνάμεων 
νοοΰμεν τήν ΰπαρξιν παραγόντων, άντλούντων έξ άμφοτέρων τών πηγών τής Ελληνι
κής παραδόσεως, πνευματικής καί ιστορικής, εις άμφοτέρας τών οποίων δργανικώς 
συμμετέχει ή Κύπρος διά τε τού πολιτισμού αύτής καί τών έν τώ ίστορικώ παρελθόντι 
αγώνων έπιβιώσεως τού Ελληνικού στοιχείου έν τή νήσω. Περαιτέρω συγκεκριμέ- 
νοποίησις τής έννοιας τών έθνικών τούτων δυνάμεων άναγκαιοϊ ώς πρός τόν καθορι
σμόν τών φορέων τής τοπικής Κυπριακής έθνικής παραδόσεως. Τούτο συνεπά
γεται άναποφεύκτως τήν άνάλυσιν τής διαρθρώσεως τής Κυπριακής κοινωνίας ώς 
αύτη διεμορφώθη κατά τήν πρώτην περίοδον τής Άγγλοκρατίας καί έν συνεχεία 
ύπό τήν έπήρειαν τής έσο^τερικής πολιτικής τής Βρεττανικής κυβερνήσεως έναντι 
τοΰ Έλληνικοΰ στοιχείου. Αί προσπάθειαι έπιβεβαιώσεως καί έπιβιώσεως τής 
έθνικής συνειδήσεως κατά τήν περίοδον ταύτην προσέκρουον εις δύο δυνάμεις, άφ’ ενός 
μέν εις τήν πολιτικήν τής Βρεττανικής κυβερνήσεως, ή οποία άπέβλεπεν εις συγχώ- 
νευσιν όλων τών συστατικών τμημάτων τοΰ Κυπριακού πληθυσμού ύπό κοινόν 
Βρεττανικοΰ τύπου πολιτιστικόν καθεστώς καί τήν καθιέρωσιν τής’Αγγλικής γλώσσης 
ώς κοινού μέσου έπικοινωνίας, άφ’ ετέρου δέ εις τήν παρουσίαν μεταξύ τού πληθυ
σμού τμημάτων έθνολογικώς καί κοινωνικώς έτερογενών, ήτοι τής Τουρκικής μειο
νότητας καί τής Νεολεβαντινικής τάξεως, ήτις ήδραιώθη ήδη έπί Τουρκοκρατίας 
καί ένισχύθη ποικιλοτρόπως έπί Άγγλοκρατίας. 'Η Βρεττανική πολιτική άντέδρα 
άπό θέσεως ισχύος κατά τής άναπτύξεως τοΰ έθνικοΰ κινήματος διά τών διαθεσίμων 
πολιτικών καί ύλικών μέσων, ή Τουρκική μειονότης άντέτασσεν ιδίαν έθνικιστικήν 
πολιτικήν, ή δέ Λεβαντινική κοινωνική τάξις συνετάσσετο σιωπηρώς πρός τήν 
Βρεττανικήν πολιτικήν άφομοιώσεως. 'Ο ρόλος τών φορέων τής έθνικής παραδόσεως 
καί ή μέθοδος διεξαγωγής τοΰ έθνικοΰ κινήματος διεμορφώθησαν ύπό τό κράτος 

τής σχέσεως άνισότητος, τήν οποίαν συνίστων αί ρηθεϊσαι άντιδράσεις, άνισότητος, 
έκφραζομένης εις ύλικά καί πολιτικά μέσα καί έρμηνευούσης τον έντονον ιδεολο
γικόν χαρακτήρα τοΰ έθνικοΰ κινήματος, έξικνουμένου πολλάκις μέχρι φανατικής 
καί συστηματικής άντιδράσεως κατά τής Βρεττανικής πολιτικής, έστω καί έποικοδο- 
μητικώς ένεργούσης. Εις τήν πολιτικήν, στρατιωτικήν καί οικονομικήν δύναμιν 
τής Βρεττανικής κυβερνήσεως καί τήν διαβρωτικήν δύναμιν τοΰ άλλογενοΰς στοιχείου 
έν τή νήσω ό Ελληνοκυπριακός λαός ήδύνατο ν’ άντιτάξη κυρίως μόνον όπλα ήθικά, 
τά όποια, διά νά είναι άποτελεσματικά, έπρεπε νά έκπηγάζουν έξ ύγιοΰς καί γνησίου 
ιδεολογικού αισθήματος τών φορέων τής Ελληνικής παραδόσεως έν τή νήσω. ’Εάν 
τοιοΰτοι φορείς δέν ύπήρχον, τό έθνικον κίνημα δέν θά ήδύνατο νά άνδρωθή, ούδέ θά 
άπέδιδε τούς καρπούς, τούς οποίους μεταγενεστέρως άπέδωκε. Ποιοι ήσαν οί 
φορείς ουτοι καί ύπό ποιων ιδανικών ένεφορούντο άπομένει νά καθορισθή διά τής 
ιστορικής έρεύνης. Τούτο μόνον δύναται νά λεχθή ένταΰθα, οτι ή άκεραιότης τοΰ 
έθνικοΰ αύτών αισθήματος καί ό γνήσιος πατριωτισμός, ύπό τοΰ οποίου ένεφοροΰντο, 
άνεδείκνυον αύτούς ώς πρότυπα έθνικής ιδεολογίας. 'Η γνησιότης τής ιδεολογίας 
τών φορέων τούτων τής έθνικής παραδόσεως καταδεικνύεται έκ τοΰ γεγονότος ότι 
έθυσίαζον τό προσωπικόν ύλικόν συμφέρον εις τήν προώθησιν τών έθνικών ιδανικών, 
δι’ αύτό καί οί πλεϊστοι έξ αύτών παρέμενον καί άπέθνησκον πτωχοί. 'Η άξιο- 
σημείωτος αύτη ιδεολογική καί ήθική βάσις τοΰ Κυπριακού έθνικισμοΰ παραμένει 
παράδειγμα πρός μίμησιν.

'Η κατάρτισις ενός προσωπογραφικού άρχείου τών φορέων τής έθνικής ιδεολο
γίας θά χρησιμεύση, πρώτον, εις τήν άπομνημείωσιν τής άτομικής συμβολής εις 
τήν ιστορίαν τής ύπό μελέτην περιόδου, θά παράσχη, δεύτερον, ύλικόν διά τήν κοινω
νιολογικήν διερεύνησιν τής διαβαθμίσεως τής συλλογικής προσπάθειας μεταξύ 
τών άτόμων καί κοινωνικών τάξεων ένός έθνικοΰ συνόλου. Ποιον ποσοστόν τών 
άτόμων ένός συνόλου καί εις ποιον βαθμόν έμφορεϊται τοΰτο ύπό τών συλλογικών 
(έν προκειμένω έθνικών) άξιών έν σχέσει πρός τό άδρανοΰν μέρος τού συνόλου αύτοΰ; 
Ό καθορισμός τών ποσοτήτων τούτων δύναται νά συμβάλη εις τήν διαφώτισιν 
γενικωτέρου φιλοσοφικού προβλήματος, άπασχολήσαντος καί άπασχολοΰντος τούς 
κοινωνιολόγους καί τούς θεωρητικούς τής ιστορίας, ήτοι τοΰ προβλήματος τοΰ άνα- 
φερομένου εις τόν ρόλον τοΰ άτόμου έν τή ιστορία. Παρά τό γεγονός ότι τό πεδίον, 
τό όποιον παρέχει ή νεωτέρα Κυπριακή ιστορία διά τήν άνάλυσιν τοΰ θέματος τούτου, 
είναι περιωρισμένον, ή ποιοτική σημασία αύτοΰ διά τήν διασαφήνισιν πλευρών 
τινων τοΰ έθνικισμοΰ δύναται νά άποδειχθή μεγάλη λόγω τών ίδιαζουσών μορφών 
τοΰ Κυπριακού έθνικοΰ κινήματος καί τών ειδικών όρων, ύφ’ ούς τοΰτο έξειλίχθη.

Β'. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ TOT ΚΤΠΡΙΑΚΟΤ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

Άντιθέτως πρός τήν κρατούσαν παρ’ ήμΐν ιστοριογραφικήν μέθοδον, μία ορθή 
έκτίμησις τοΰ Κυπριακού έθνικισμοΰ άπαιτεϊ τήν συσχέτισιν αύτοΰ πρός τό γενικώ- 
τερον φαινόμενον τοΰ έθνικισμοΰ ώς συστατικού στοιχείου τής νεωτέρας ιστορίας 
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καί τήν ένταξιν αύτοϋ έντός τών πλαισίων του κινήματος τής χειραφετήσεως τών 
Εύρωπαϊκών έθνοτήτων. Ταυτοχρόνως ό ιστορικός οφείλει νά καθορίση τά τοπικά 
χαρακτηριστικά του Κυπριακού έθνικισμοϋ, τά όποια καί προσδίδουν εις αύτόν τήν 
ιδιομορφίαν του ώς τοπικής ιστορικής έμπειρίας καί έκδηλώσεως.

Σταθερόν χαρακτηριστικόν τού έθνικισμοϋ ύφ’ όλας αύτοϋ τάς φάσεις αποτελεί 
τό αίτημα διασφαλίσεως πολιτικής κυριαρχίας, βασιζομένης έπί κοινής έθνικής 
καί πολιτιστικής παραδόσεως. Τό χαρακτηριστικόν τοΰτο άνευρίσκομεν καί εις τόν 
Κυπριακόν έθνικισμόν έπί Άγγλοκρατίας μετά τής ιδιομορφίας ότι ή πολιτική 
χειραφέτησις νοείται ώς ένσωμάτωσις τοΰ Κυπριακού μετά τού μητροπολιτικοΰ 
Ελληνισμού. Ταυτοχρόνως διά τής ιδιομορφίας ταύτης ό Κυπριακός έθνικισμός 
διαφοροποιείται πολλών άλλων ιστορικών μορφών τοΰ έθνικισμοϋ, τάς οποίας αναλύει 
ή κοινωνιολογική έρευνα, παραδείγματος χάριν τής έπιβολής έθνικοΰ ιδεώδους έπί 
ξένων λαών (Πανσλαβισμός, ’Εθνικοσοσιαλισμός κ.ά.).

Αί π η γ α ί τοΰ Κυπριακού έθνικισμοϋ πρέπει νά άναζητηθώσι:
(α) εις τήν Ελληνικήν πνευματικήν παράδοσιν, τής οποίας ό Νέος Ελληνισμός 

φέρεται ώς διάδοχος καί φορεύς.
(β) εις τήν ’Ορθόδοξον θρησκευτικήν συνείδησιν, διά τής οποίας ό Κυπριακός 

Ελληνισμός διετήρησε τήν έθνικήν αύτού ύπόστασιν κατά τούς αιώνας τής Τουρκο
κρατίας καί άντέστη εις τήν άφομοιωτικήν πολιτικήν ξένων θρησκευτικών παραδό
σεων.

(γ) εις τήν ιδίαν αύτού ιστορίαν, συγκεκριμένως εις γεγονότα τής Ιστορίας 
αύτής, άμέσως σχετιζόμενα πρός τόν αγώνα έθνικής έπιβιούσεως (π.χ. αί σφαγαί 
τής 9ης ’Ιουλίου 1821).

(δ) Εις τήν Νεοελληνικήν πολιτικήν, κοινωνικήν καί πνευματικήν παράδοσιν, 
ή έπενέργεια τής οποίας έξασκεϊται κατά κύριον λόγον διά τής Ελληνικής παιδείας 
έν τή νήσω.1

1. Ό ρόλος τής Ελληνικής παιδείας εις τήν ιστορικήν έπιβίωσιν του Ελληνοκυπριακού Ελλη
νισμού είναι τοσοΰτον θεμελιώδης, ώστε ή ιστορία τών Ελληνικών γραμμάτων έπι Τουρκοκρατίας 
καί Άγγλοκρατίας άνήχθη εις ιδιαίτερον κλάδον τής Νεοελληνικής ιστορικής έρεύνης, έκφραζόμενον 
έν τή Κυπριολογική βιβλιογραφία δι’ ιδιαιτέρων βιβλιογραφικών έπικεφαλίδων.

'Η συνταύτισις τού Κυπριακού πρός τόν Νεοελληνικόν έθνικισμόν καί ή καλλιέρ
γεια τής Μεγάλης ’Ιδέας τοΰ Ελληνισμού διά τής Κυπριακής παιδείας ύπονοούσι 
τήν συνταύτισιν τών πολιτικών καί έθνικών τυχών τοΰ Κυπριακού Ελληνισμού πρός 
έκείνας τοΰ μητροπολιτικοΰ Ελληνισμού. Αί τάσεις διχασμού τοΰ έθνικοΰ προσανα
τολισμού, ένίοτε έκδηλωθεΐσαι έπί Άγγλοκρατίας καί δυνάμεναι νά έχουν έπιπτώσεις 
έπί τής περαιτέρω πορείας τοΰ έθνικοΰ ζητήματος, άποτελοΰσιν άντικείμενον κοινω
νιολογικής καί ψυχολογικής άναλύσεως. Τοιαύτη άνάλυσις άποβλέπει εις τόν 
καθορισμόν (α) τοΰ βαθμού, κατά τόν όποιον τό έθνικόν κίνημα ύπέστη διάβρωσιν, 
(β) τών αιτίων, ύλικών, πολιτικών, κοινωνικοϊδεολογικών, τής διαβρούσεως ταύτης.

'Η έπέμβασις τών διεθνών σχέσεων εις τάς έκδηλωθείσας έξελίξεις τού Κυ
πριακού έθνικισμοϋ άπετέλεσεν άνασταλτικόν παράγοντα εις τήν ιδεολογικήν κατάλη- 
ξιν τού απελευθερωτικού κινήματος, έκφραζομένην διά τής Ένώσεως. Έν τούτοις, 
εάν ή κοινωνιολογική άποψις, συμφώνως πρός τήν οποίαν έντός έκάστου έθνικιστικοΰ 
κινήματος ένυπάρχει αύτομάτως ή τάσις πρός άνεξαρτοποίησιν (ούς τοΰτο δέχεται 
ό C. Hays), εύσταθή, ένδιαφέρει νά έρευνηθή κατά πόσον αυτή έπαληθεύεται 
εις τήν περίπτωσιν τής Κύπρου καί μέχρι ποιου βαθμοΰ ή ανεξαρτησία δύναται νά 
άποτελέση όλοκλήρωσιν τοΰ Κυπριακού έθνικοΰ κινήματος ή έμμεσον διοχέτευσιν 
αύτοϋ πρός τόν άρχικόν ιδεολογικόν του σκοπόν.

Διά τής τελευταίας παρατηρήσεως άγόμεθα εις τήν ψυχολογικήν άνάλυσιν 
τοΰ Κυπριακοΰ έθνικισμοϋ καί τήν μελέτην τών ψυχολογικών μεταπτώσεων έν τή 
πορεία τού Κυπριακού έθνικοΰ κινήματος. Διά μίαν τοιαύτην άνάλυσιν άναγκαιοι, 
μεταξύ άλλων, ή τυπολογία τής προσωπικότητας τών φορέων τοΰ Κυπριακού έθνι- 
κισμοΰ. 'Η τυπολογία αύτη διαφέρει άναλόγως τής κοινωνικής, οικονομικής, 
πνευματικής καί οικογενειακής θέσεως τών πάσης φύσεως πρωταγωνιστών τοΰ 
έθνικοΰ κινήματος, διαφέρει ώσαύτως ώς πρός τά διαδραματίζοντα ένεργόν ρόλον 
άτομα καί τό πλήθος. 'Η πίστις τοΰ πλήθους δέν συμπίπτει άναγκαίως πρός έκείνην 
τών ιθυνόντων ήγετών, οϊτινες έμφοροΰνται ύπό ρεαλιστικωτέρας άντιλήψεως τών 
πραγμάτων καί δύνανται νά διαμορφώσουν όρθοτέραν έκτίμησιν τών δυνατοτήτων 
μιας πρακτικής πολιτικής. Κατά τούτο δέ καθίσταται λεπτότερος ό χειρισμός 
ενός έθνικοΰ ζητήματος έκ μέρους τών ήγετών, κατά τό ότι οΰτοι εύρίσκονται πολλά- 
κις εις τήν άνάγκην νά συμφιλιώσουν τήν ιδεολογίαν τοΰ πλήθους πρός τήν πραγμα
τικότητα. 'Η άλληλεπίδρασις τής ψυχολογίας πλήθους καί ήγετών είναι συνάρτησις 
τής παραδόσεως, τής διαπαιδαγωγήσεως καί τοΰ πνευματικοΰ έπιπέδου τοΰ λαοΰ, άνα
λόγως δέ τοΰ έπιπέδου τούτου ποικίλλει καί ό βαθμός τής άλληλεπιδράσεως ταύτης. 
Εύρισκόμεθα δηλονότι προ ενός κοινωνικοψυχολογικοΰ μηχανισμού (sozialpsy- 
chologischen Mechanismus, Ε. Lemberg), τοΰ όποιου ή περίπλοκος λειτουργία είναι 
άνάγκη νά κατανοηθή προ πάσης ερμηνείας μιας ιστορικής καταστάσεως, ώς είναι 
ό έθνικισμός.

'Η κοινωνιολογία τοΰ έθνικισμοϋ συνεπάγεται ολόκληρον προβληματικήν, 
τάς διαφόρους όψεις τής όποιας δυνάμεθα άνευ δυσκολίας νά άνεύρωμεν εις τήν 
Κυπριακήν έμπειρίαν. Πρωταρχικόν θέμα τής κοινωνιολογίας ταύτης άποτελοΰσιν 
αί ίστορικαί ρίζαι τοΰ Κυπριακοΰ έθνικισμοϋ, εις τάς όποιας άνωτέρω άνεφέρθημεν. 
Ό έθνικισμός διαδραματίζει σημαντικόν ρόλον εις τήν πολιτικήν ζωήν, ό όποιος, 
εις τήν περίπτωσιν τής Κυπριακής έμπειρίας, καθίσταται θεμελιώδης, λαμβανομένου 
ύπ’ οψιν ότι ή στέρησις αύτοκυβερνήσεως ήνάγκαζε πάσαν σχεδόν πολιτικήν δράσιν, 
όπως έκδηλοΰται διά μέσου τής έθνικής ιδεολογίας. Τό αύτό φαινόμενον παρατηρεϊ- 
ται ώς πρός τήν στάσιν τοΰ Κυπριακοΰ λαοΰ έναντι ζητημάτων μή καθαρώς πολιτικής 
φύσεως. Πλεϊστα θέματα έσωτερικής πολιτικής, διοικητικής ή οικονομικής φύσεως, 
ούσιαστικώς ούδέτερα, προσλαμβάνουν χροιάν έθνικήν καί γίνονται άφορμή τροφο- 
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δοτήσεως τοΰ έθνικοΰ αισθήματος.
Αί οίκονομικαί άπόψεις τοΰ Κυπριακοΰ έθνικισμοΰ συνδέονται προς τήν οικο

νομικήν ανέχειαν, τήν παραμέλησιν τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ, τον βραδύν ρυθμόν 
οικονομικής άναπτύξεως, καταστάσεις, τών οποίων τήν θεραπείαν συναρτά προς τούς 
σκοπούς του το έθνικον κίνημα καί έκ τών οποίων άντλεΐ ισχυρά έπιχειρήματα διά 
τήν έδραίωσιν μεταξύ τών λαϊκών στρωμάτων τής άντιδράσεως κατά τοΰ άποικιακοΰ 
καθεστώτος.

’Αλλά καί περαιτέρω θεωρητικά προβλήματα, ώς είναι το τής κοινωνιολογίας 
τής γνώσεως καί τοΰ ρόλου τής έθνικής ιδεολογίας ώς συνεκτικοΰ παράγοντος 
(integrieren.de Funktion der Ideologic), δύνανται νά παραδειγματοποιηθώσι διά τών 
Κυπριακών δεδομένων, τά όποια δύνανται νά προσφέρουν εις τήν θεωρητικήν άνάλυσιν 
τοπικάς καί ίστορικάς ιδιομορφίας άξίας λόγου. Εις τήν προβληματικήν ταύτην 
δέν δυνάμεθα νά έπεκταθώμεν ένταΰθα, άρκούμενοι, όπως ένδεικτικώς παραπέμψωμεν 
εις το έργον τοΰ Ε. Lemberg (τόμ. II, μέρος iii, βλ. βιβλιογραφίαν). Το παρόν 
εισαγωγικόν σημείωμα σκοπόν έχει απλώς νά δικαιολογήση τήν άνάγκην, όπως 
άχθώσιν εις φώς καί έκδοθώσι τά πάσης φύσεως τεκμήρια μιας τών πλέον άξιολόγων 
έξ έπόψεως διαμορφώσεως τής έθνικής συνειδήσεως περιόδων τής Κυπριακής ιστορί
ας. ’Άνευ τής γνώσεως τών τεκμηρίων-πηγών τούτων καθίσταται άδύνατος ή 
έρμηνεία τής προσφάτως διαρρευσάσης ιστορικής ταύτης περιόδου ώς καί ή κατανόη- 
σις τών προβλημάτων τής σήμερον.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΤ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
TOT ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

Λ'. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

Koppel S. Pinson, A Bibliographical Introduction to Nationalism, New York, 1935.
Karl W. Deutsch, Interdisciplinary Bibliography on Nationalism, Cambridge, Mass., 

1956.

B'. ΕΝΝΟΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ 
TOY ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

Ernest Renan, ‘Qu’ est-ce qu’ une nation?’ (1882), έν Oeuvres complètes de Ernest Re
nan, I, Paris, 1947, σσ. 887-906.

Friedrich Meinecke, Weltbürgertum und Nationalstaat, η. Aufl., München-Berlin, 
1928 (Αύστηρώς ιστορική άνάλυσις τοΰ Εύρωπαϊκοΰ έθνικισμοΰ).

Georges J. Weil, Σ’ Europe du XIXe siècle et T idée de nationalité, Paris, 1938. 
Royal Institute of International Affairs, Nationalism, Oxford, 1939.
Friedrich O. Hertz, Nationality in History and Politics. A Study of the Psychology 

and Sociology of National Sentiment and Character, Oxford, 1944.
Eric Hoffer, The True Believer. Thoughts on the Nature of Mass Movements, New York, 

I95I (Ψυχολογία τοΰ πλήθους. ’Εθνικά ιδανικά).

Florian Znaniecki, Modern Nationalities. A Sociological Study, Urbana, Ill., 1952 
(Κοινωνιολογική άνάλυσις τοΰ έθνικισμοΰ).

Hans Kohn, Nationalism. Its Meaning and History, Princeton, 1955.
Charles P. Schleicher, άρθρον ‘Nationalism’, έν Julius Gould and William L. Kolb, 

A Dictionary of the Social Sciences, London, 1964 (Όρισμοί τοΰ έθνικισμοΰ).
Eugen Lemberg, Geschichte des Nationalismus in Europa, Stuttgart, 1951.
Eugen Lemberg, Nationalismus. I. Psychologie und Geschichte, II. Soziologie und poli- 

tische Pedagogik, Hamburg, 1964 (Βασικόν έγχειρίδιον).

Γ'. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ’ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ*

Εύρωπαϊκός εθνικισμός
Félix Ponteil, L’éveil des nationalités et le mouvement libéral (1815-1848) (Peuples et 

Civilisations, XV), Paris, i960.

Αύστροουγγαρία. Έθνικαί μειονότητες
Robert A. Kann, The Multinational Empire. Nationalism and National Reform in the 

Habsburg Monarchy, 1848-1918, I-H, New York, 1950·

Βαλκανικός εθνικισμός
W. M. Gewehr, The Rise of Nationalism in the Balkans, New York, 1931.

Πανσλαβισμός
Hans Kohn, Pan-Slavism. Its History and Ideology, Notre Dame, Ind., 1953.

’Εθνικοσοσιαλισμός
Friedrich Glum, Der Nationalsozialismus, München, 1962.
Walther Hofer, Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945, Frankfurt a. M., 1957

(Tausend, 1961).

Κομμουνιστικός εθνικισμός
Hans Krohn, Nationalism in the Soviet Union, London, 1933.

Σιωνισμός
Arthur Hertzbert (editor), The Zionist Idea. A Historical Analysis and Reader, New 

York, 1959.

’Αμερικανικός εθνικισμός
Hans Kohn, American Nationalism, New York, 1957.

’Ασιατικός εθνικισμός
Philip W. Thayer (editor), Nationalism and Progress in Free Asia, Baltimore, 1956.

*Τήν έπί της νέας Ελληνικής ιστορίας βιβλιογραφίαν, ώς γνωστήν είς τούς ήμετέρους έρευνη- 
τάς, άντιπαρερχόμεθα.
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William L. Holland (editor), Asian Nationalism and the West. An International Sympo
sium on Nationalist Movements in Southern and Eastern Asia, New York, 1953.

Κινεζικός εθνικισμός
R. G. Boyd, Communist China's Foreign Policy, New York, 1962.

’Αραβικός εθνικισμός
Jean Wolf, La résurrection du monde arabe, Bruxelles, 1959.
Jon Kimche, The Second Arab Awakening, London, 1970.

Τουρκικός εθνικισμός
Ziya Gôkalp, Türkçülügün Esaslart, Ankara, 1923. ’Αγγλική μετάφρασις ύπό Robert

Devereux, The Principles of Turkism, Leiden, 1968.
Uriel Heyd, Foundations of Turkish Nationalism, London, 1950.

’Αφρικανικός εθνικισμός
Thomas Hodgkin, Nationalism in Colonial Africa, London, 1956. 
Ndabaningi Sithole, African Nationalism, London, 1968.

Σημείωμα έπί τοΰ κειμένου

Άγνοοΰμεν πότε άκριβώς καθιερώθη ό έπίσημος έορτασμός τής 9ης ’Ιουλίου 
1821 ύπό τής ’Εκκλησίας Κύπρου καί τών Εκπαιδευτικών ’Αρχών. Ό νυν έκδιδόμε- 
νος λόγος, τοΰ οποίου το κείμενον άνεΰρον εις τό προσωπικόν άρχεϊον τοΰ πατρός μου, 
έκφωνηθεις τήν 12ην ’Ιουλίου 1925 έν τώ καθεδρικώ ναώ τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, μαρτυ
ρεί περί έτησίου μνημοσύνου, καθιερωμένου ήδη κατά τά μέσα τής Βρεττανικής περιό
δου. Τείνομεν νά πιστεύσωμεν (καί τοΰτο δύναται νά διερευνηθή διά τοΰ τύπου) 
ότι τό μνημόσυνον μετά τής έπισήμου τελετής καθιερώθη άπό τών άρχών τής Άγγλο- 
κρατίας, ή καθιέρωσις δέ αύτη ένέχει βαθυτέραν σημασίαν κατά τό ότι συνδέεται 
όργανικώς πρός τήν συνειδητοποίησιν καί διαμόρφωσιν τοΰ έθνικοΰ κινήματος. Ή 
συνειδητοποίησις αύτη διαμορφοΰται έν άναφορα πρός συγκεκριμένα ιστορικά γεγονό
τα, έκ τών οποίων ή θυσία τής 9ης ’Ιουλίου 1821 κατ’ έξοχήν παρέχει τό ήθικόν έρεισμα 
τών έθνικών διεκδικήσεων.

Δέν άποκλείεται τό ποίημα τοΰ Κυπρίου έθνικοΰ ποιητοΰ Βασίλη Μιχαηλίδη 
ύπό τόν τίτλον «Η ένατη 'Ιουλίου 1821 εν Κύπρω», τό πλήρες κείμενον τοΰ οποίου 
έξεδόθη τό πρώτον έν τή ύπό τόν τίτλον «Ποιήματα» (Έν Λεμεσω, 1911) συλλογή 
τοΰ ποιητοΰ, νά έγράφη έν οψει ή έπ’ εύκαιρία ένός έπισήμου έορτασμοΰ τής 9ης 
’Ιουλίου, άλλ’ οφείλω νά ύποδείξω τήν έπίδρασιν, τήν όποιαν τό έργον τοΰτο δυνατόν 
νά έξήσκησεν έπί τής καθιερώσεως τοΰ έορτασμοΰ τής έπετείου ταύτης ύπό εύρυτέραν 
μορφήν, μή περιοριζομένου εις απλήν έπιμνημόσυνον δέησιν. Είς τήν σκέψιν ταύτην 
παρακινεί ή ύπό τοΰ προλογίσαντος τήν έκδοσιν Χρ. Σ. Χουρμουζίου παρεχομένη 
πληροφορία, συμφώνως πρός τήν οποίαν «Τό ποίημα (τής 9ης ’Ιουλίου) άνεγνώσθη 

πρό τίνος έν Λεμεσώ καί έν Λευκωσία, άπό σκηνής προ διετίας, έπί τοΐς άποκαλυπτη- 
ρίοις τοΰ μνημείου τοΰ Κυπριανοΰ» (σ. γ'). Συμφώνως πρός τόν χρονολογικόν πίνακα 
τών έργων τοΰ Βασίλη Μιχαηλίδη, τόν προσαρτηθέντα είς τήν ύπό τοΰ Ν. Ξιούτα 
έπιμεληθεϊσαν νέαν έκδοσιν τών ποιημάτων (Κύπρος, 1960, σ. 101), τό ποίημα έγράφη 
πολύ προγενέστερον, «έντός τών έτών 1884-1895», έπομένως ή έπί τή εύκαιρία τών 
άποκαλυπτηρίων τής προτομής τοΰ Κυπριανοΰ δέν ύπήρξε κατ’ άνάγκην ή πρώτη 
γενομένη δημοσία χρήσις αύτοΰ.

Είναι γνωστόν έπίσης ότι ή έπιμνημόσυνος τελετή καθιερώθη, όπως διεξάγηται 
έν τώ ναώ Φανερωμένης, ύπό τήν Τράπεζαν τοΰ 'Ιεροΰ Βήματος τοΰ οποίου εύρίσκοντο 
έναποτεθειμένα τά οστά τών έθνομαρτύρων μέχρι τής άνεγέρσεως τοΰ είδικοΰ πρός 
τοΰτο μαυσωλείου είς τόν περίβολον τοΰ ναοΰ. Ό νΰν έκδιδόμενος λόγος άποδεικνύει δτι 
ή έπιμνημόσυνος δέησις ώργανοΰτο άλλοτε έν τώ καθεδρικώ ναώ τοΰ 'Αγίου Ίωάννου.

Πλήν έλαχίστων περιπτώσεων στίξεως, τό κείμενον έκδίδεται ώς έχει έν τώ 
πρωτοτύπω χειρογράφω.

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΠΙ ΤΗι ΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΤΩι ΚΑΘΕ- 
ΔΡΙΚΩι ΝΑΩι ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗι 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1925, ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ 

ΥΠΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΥ

«Δικαίων φυχαι εν χειρι θεοϋ», βοα άπό τοΰ βάθους τών αιώνων ιεροπρεπέ
στατα ή θεόπνευστος σοφία, Μακαριότατε Δέσποτα καί ευσεβές έκκλησίασμα, 
καί άπό τής τά πάντα συνεχούσης καί τών πάντων αύτοκρατορούσης θείας ταύτης 
χειρός έμελλον αί ίερώταται τών ιερομαρτύρων καί έθνομαρτύρων τής Κύπρου 
ψυχαί καί έμοΰ τοΰ ταπεινοΰ νά κινήσωσι τήν ταπεινήν γλώσσαν, καί έμοΰ τοΰ 
άσθενοΰς νά ύψώσωσιν είς ύμνον τήν άσθενή φωνήν. Ότε έμέ προσέτασσεν 
έφέτος ή Ύμετέρα Θειοτάτη Μακαριστής, όπως εϊπω τόν προσήκοντα τοΐς έθνο- 
μάρτυσι λόγον κατά τήν τέλεσιν τοΰ έτησίου μνημοσύνου αυτών, είπον αύτη 
μικρός έγώ τόν λόγον τοΰ μεγάλου Μωυσέως: «Δέομαι, Κύριε, ούχ ικανός είμι 
πρό της εχθές ουδέ πρό της τρίτης ημέρας ουδέ άφ ου αρξω λαλεΐν τω θεράποντί 
σου’ Ισχνόφωνος και βραδύγλωσσος εγώ είμι», οί δέ μάρτυρες ούτοι δέονται μεγα
λόστομου κήρυκος καί βοήν άγαθοΰ ρήτορος, όπως ύμνηθώσιν έπαξίως. Άλλά 
κατά τόν ψυχολογικόν νόμον τοΰ συνειρμού τών παραστάσεων άνεπλάσθησαν 
έν τή διανοία μου, ώς ήχηραί βρονταί πλήξαντες τάς άκοάς μου, οί άπαντητικοί 
καί άπαιτητικοί λόγοι τοΰ Κυρίου. «Τις έδωκε στόμα άνθρώπω; και τις έποίησε 
δύσκωφον και κωφόν, βλέποντα και τυφλόν; ούκ έγώ ό θεός; Και νΰν πορεύου 
και έγώ άνοίξω τό στόμα σου και συμβιβάσω δ μέλλεις λαλησαι». Καί ιδού 
έγώ πρό υμών, εύχόμενος, όπως ή πανυπερτέλειος θεία δύναμις, ή τά έλλείποντα 
άναπληροΰσα καί τά άσθενή θεραπεύουσα καί έν άσθενεία τελειουμένη, στηρίξη 
με έπί τό βήμα τοΰτο, έφ’ ο ώς έπί Γολγοθάν ό τολμητίας έγώ άνέβην, ϊνα προσα- 
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τενίσω τάς έν τη ύπερμεγίστη χειρί τοΰ τρισμεγίστου θεοΰ ήμών ψυχάς τών δικαί
ων έκείνων, οί όποιοι προ 104 έτών προσηνέχθησαν ώς διττή έκατόμβη έπί του 
δικορύφου βωμοΰ τής πίστεως καί τής πατρίδος.

Καί τώρα πώς νά σας προσαγορεύσω, θεοδόξαστοι μάρτυρες πίστεως ίεράς 
καί πατρίδος ήγαπημένης; Λόγους υψηλούς έξευρίσκων καί έπη χρυσά παρα- 
τάσσων; άλλ’ αθανάτων αγγέλων ρήματ’ άρρητα έγκωμιάζουσι τήν αρετήν καί τήν 
θυσίαν ύμών. Δάφνας άμαράντους προσκομίζων ώς έπαθλον τής νίκης ύμών καί 
μεγαληγόρους πινδαρικούς ύμνους πλέκων; άλλ’ ό χρυσίζων φωτοστέφανος τών 
άγιων δούλων του θεοΰ περιβάλλει τήν ίεράν σας κορυφήν καί χρυσάκτινα πλαίσια 
περιενδύουσι τάς μακαρίας ύμών ύπάρξεις. Ποιον λοιπόν έγκώμιον προσαγάγω 
ύμϊν έπάξιον; ή τί ύμάς καλέσω, ώ θεία παρεμβολή, πιστότατοι όπλϊται παρατά- 
ξεως Κυρίου, άστέρες πολύφωτοι τοΰ νοητοΰ στερεώματος, τής μυστικής Σιών 
οί άκαθαίρετοι πύργοι, τά μυρίπνοα άνθη τοΰ παραδείσου; Χερουβείμ, δτι ύμϊν 
έπανεπαύσατο Χριστός; Σεραφείμ, δτι άπαύστως έδοξάσατε αύτόν; αγγέλους; 
τό γάρ σώμα άπεστράφητε.

Ναί, τώ δντι τό σώμα άπεστράφητε. Έν τώ βαρυσημάντω τούτω γεγονότι 
άνευρίσκομεν τήν άξίαν τής θυσίας ύμών, τό βάθος τής άρετής σας, τό βάθρον τοΰ 
μεγαλείου σας. Τό σώμα τοΰ άνθρώπου, άν καί είναι φθαρτόν καί έκ πηλοΰ πενι
χρού κατεσκευασμένον, δμως έγκλείει θησαυρόν πολύτιμον, τήν ψυχήν, είναι δο- 
χεϊον άλαβάστρινον, έν ώ φυλάττεται τό εύώδες πνευματικόν μύρον τής άύλου ύπο- 
στάσεως ήμών. Θεός ήνωσεν άμφότερα καί μέλλει πάλιν νά ένώση ταΰτα, άποχω- 
ριζόμενα διά τοΰ θανάτου, έν τή κοινή τών νεκρών άναστάσει. Τοΰτο καί μόνον, 
τό δτι παρά τοΰ Πλάστου μεγάλης άξιοΰνται τιμής, δεικνύει καί τοΰ σώματος τήν 
άξίαν παρά τήν άτίμητον τής ψυχής ούσίαν. Διά τοΰτο δικαιολογούμεθα, περι- 
φρουροΰντες τό σώμα μετά πάσης έπιμελείας καί θεραπεύοντες αύτοΰ πάσας τάς 
άνάγκας μετά προσοχής. Τό θραύειν τοιοΰτον πολύτιμον σκεΰος άκαίρως καί 
παραλόγως θεωρείται μέγα καί άσυγχώρητον άμάρτημα. Τό διαρρηγνύειν όμως 
τό περίβλημα τοΰτο δι’ ύψηλοτέρας αιτίας καί προς έξυπηρέτησιν ίερωτέρων 
σκοπών είναι θυσία μεγάλης αξίας. ’Ιδού διά τί έκθειάζονται οί άγιοι μάρτυρες, 
διότι άπεστράφησαν τό σώμα, ϊνα περισώσωσι τόν θησαυρόν τής ψυχής.

Προς τούτοις καί τόδε σκεψώμεθα. Σώμα καί ψυχή συνυπάρχουσιν άχωρί- 
στως*  οδυνηρότατος είναι ό χωρισμός τών δύο τούτων καί μάλιστα ό διά τών 
βασάνων βίαιος χωρισμός, εις ον ύπεβλήθησαν τά πλήθη τών μαρτύρων. Τής 
οδύνης τό μέγεθος τίς δύναται νά περιγράψη; τοΰ πόνου τό άνεκλάλητον τίς 
δύναται νά παραστήση διά λόγου; τών άλγηδόνων τό φοβερόν τίς δύναται νά 
άπεικονίση; τά παρεπόμενα ταΰτα τοΰ μαρτυρικού θανάτου ποιος δέχεται θελημα- 
τικώς καί άνευ βίας; Άλλ’ αί στρατιαί τών μαρτύρων χάριν τής άληθείας προθυμό
τατα άπηρνήθησαν τά άγαθά τής ζωής καί προετίμησαν τάς μυριοτρόπους βασά- 
νους καί τάς άνεκφράστους άλγηδόνας τοΰ σώματος.

Διά τήν θυσίαν λοιπόν πολυτίμου σκεύους καί διά έγκαρτέρησιν έν τώ άνερ- 

μηνεύτω πόνω χάριν τής σωτηρίας τής άθανάτου ψυχής καί προς δόξαν τοΰ μεγά
λου ονόματος τοΰ θεοΰ είναι άξιοι πάσης τιμής οί μάρτυρες τής πίστεως καί τής 
πατρίδος.

Καί δέν είναι μόνον όλίγαι δεκάδες ή έκατοντάδες τών μαρτύρων, οϊτινες 
άπεστράφησαν τό σώμα χάριν τοΰ πνεύματος. Περί τά 11 έκατομμύρια μαρτύρων 
ύπολογίζονται τά θύματα τών διωγμών, οί όποιοι έγιναν κατά τούς τρεις πρώτους 
αιώνας τοΰ Χριστιανισμού. ’Αλλά καί μετά τήν κατάπαυσιν τών διωγμών ό άρχέ- 
κακος ήνοιξε τό φρέαρ τής άβύσσου, κατά τήν περιγραφήν τοΰ θεατού τών μεγάλων 
καί φοβερών οπτασιών Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, καί άνέβη ό καπνός τών αιρέσεων 
έκ τοΰ φρέατος ώς καπνός καμίνου καιομένης καί έσκοτίσθη ό ήλιος καί ό άήρ 
έκ τοΰ καπνού τοΰ φρέατος. Πριν δέ τελειώση άκόμη ή φοβερά έκείνη διά τήν 
’Εκκλησίαν περίοδος, ήρχισε νά άναβαίνη βαθμηδόν άπό τήν έρημον τής’Αραβίας 
τό φοβερόν έκείνο δεκάκερων καί έπτακέφαλον θηρίον, τό φέρον έπί τάς κεφαλάς 
αύτοΰ ονόματα βλασφημίας καί στόμα λαλούν μεγάλα καί βλάσφημα προς τόν 
θεόν. Τό βδέλυγμα τοΰτο τής έρημώσεως, καθώς ονομάζει αύτό ό προφήτης 
Δανιήλ, τό έστώς έν τόπω άγίω, κατεμίανε τήν άγίαν τοΰ Χριστού ’Εκκλησίαν, 
κατεξηυτέλισε τό έθνος τό άγιον, άπήγαγεν εις αιχμαλωσίαν τόν έκλεκτόν τοΰ 
θεοΰ λαόν καί έν μαχαίρα άπέκτεινε τούς δούλους τοΰ θεοΰ, τούς δοξάσαντας 
τόν υιόν τοΰ άνθρώπου καί βαστάσαντας ένώπιον έθνών καί βασιλέων τό πάντιμον 
καί μεγαλοπρεπές όνομα τής άγιας καί ζωαρχικής Τριάδος. Τότε ένέσκηψεν έπί 
τό πρόσωπον τής γής ή θλϊψις ή μεγάλη, ό ήλιος τής άληθείας καί τής δικαιοσύνης 
έκαλύφθη ύπό μαύρου νέφους, ή δέ νοητή σελήνη, ή ήλιοφώτιστος ’Εκκλησία, 
έβάφη εις αίμα.

Τίς δύναται νά άπαριθμήση τάς χιλιάδας καί τά έκατομμύρια τών Ελλήνων 
τών ύπέρ πίστεως καί πατρίδος μαρτυρησάντων άπό τής ένάρξεως τής βασιλείας 
τοΰ θηρίου μέχρι τής πυρπολήσεως τής έλληνικής Σμύρνης; Είναι τόσον πυκνά 
τά νέφη τών μαρτύρων τούτων, ώστε κατά τόν θαυμάσιον χαρακτηρισμόν Έλληνος 
συγγραφέως ό ούρανός, ό δεξάμενος ταΰτα, νά όμοιάζη άπ’ άκρου εις άκρον ώς μία 
νέα καί μεγάλη Ελλάς!

Πάντας τούτους τούς έσφαγμένους διά τόν λόγον τοΰ θεοΰ καί πεπελεκισμέ- 
νους διά τήν μαρτυρίαν τοΰ ’Ιησού είδεν ό μεγάλων καί δραματικών άποκαλύψεων 
άξιωθείς υιός τής βροντής ’Ιωάννης ύποκάτω τοΰ ουρανίου θυσιαστηρίου καί 
ήκουσε κράζοντας φωνή μεγάλη καί λέγοντας: «'Έως πότε δ δεσπότης δ άγιος 
καί δ αληθινός ον κρίνεις και έκδικεϊς τό αιμα ήμών εκ τών κατοικονντων έπί τής 
γής;

Καί έδόθη αντοις έκάστω στολή λευκή και έρρέθη αΰτοϊς, ϊνα άναπανσωνται 
ετι χρόνον μικρόν, εως πληρώσιοσι καί οι σΰνδουλοι αυτών, καί οί άδελφοί αυτών 
οι μέλλοντες άποκτέννεσθαι ώς καί αυτοί». ’Εκεί άναβαίνουσιν «οί ερχόμενοι έκ 
τής θλίφεως τής μεγάλης» καί εις έκείνους προστίθενται όσοι «έπλυναν τάς στολάς 
αυτών καί έλεύκαναν αυτός έν τώ αϊματι τοΰ ’Αρνίου' διά τοϋτό είσιν ένώπιον τοΰ 
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θρόνου τοΰ θεοϋ καί λατρεύουσιν αύτώ ημέρας καί νυκτός έν τώ ναώ αύτοϋ. Καί ό 
καθήμενος επί τοΰ θρόνου σκηνώσει επ αυτούς’ ου πεινάσουσιν έτι ουδέ διγήσουσιν 
έτι, ούδ’ ου μη πέση έπ αυτούς ό ήλιος ουδέ παν καύμα, ότι τό ’ Αρνίον τό άνά μέσον 
τοΰ θρόνου ποιμαίνει αυτούς και οδηγήσει επί ζωής πηγάς ύδάτων, καί εξαλείψει 
ό θεός παν δάκρυον έκ των οφθαλμών αυτών».

Τήν μεγαλοπρεπεστάτην ταύτην εικόνα τής έν ούρανω θριαμβευούσης ’Εκκλη
σίας, βλέπων έν πνεύματι καί ό σοφός, καλλωπίζει έτι μάλλον διά τών έξης: 
«Δικαίων ψυχαί έν χειρί θεοϋ καί ου μή αψηται αυτών βάσανος. ’Έδοξαν έν όφθαλ- 
μοΐς άφρόνων τεθνάναι καί έλογίσθη κάκωσις ή έξοδος αυτών καί ή άφ’ ημών πορεία 
σύντριμμα. Οι δέ είσιν έν ειρήνη. Καί γάρ έν όψει άνθρώπων έάν κολασθώσιν, 
ή έλπίς αυτών άθανασίας πλήρης. Καί ολίγα παιδευθέντες, μεγάλα εύεργετηθήσονται' 
ότι ό θεός έπείρασεν αυτούς καί εύρεν αυτούς άξιους εαυτού. 'Ως χρυσόν έν χω
νευτήρια) έδοκίμασεν αυτούς καί ώς όλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Καί 
έν καιρώ έπισκοπής αυτών άναλάμψουσι καί ώς σπινθήρες έν καλάμη διαδραμοϋνται. 
Κρινοΰσιν έθνη καί κρατήσουσιν λαών καί βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τούς αΙώνας... 
Δίκαιοι είς τόν αιώνα ζώσι καί έν Κυρίω ό μισθός αυτών καί ή φροντίς αυτών παρά 
Ύψίστω. Διά τούτο λήγονται τό βασίλειον τής εύπρεπείας καί τό διάδημα τοΰ 
κάλλους έκ χειρός Κυρίου».

’Αδιάψευστα ταϋτα τά γραφικά λόγια μαρτυροϋσιν όποιας δόξης καί τιμής 
άπολαύουσιν έν ούρανοίς οί μάρτυρες τής χριστιανικής πίστεως καί πατρίδος· 
δόξης όχι κενής καί έν λόγοις καί θαυμαστικοίς έπιφωνήμασι μόνον περιοριζομέ- 
νης, ώς είναι ή έν άνθρώποις δόξα- ή δόξα ή ουρανία είναι δόξα πραγματική, δόξα 
αληθινή, εύτυχία ανείπωτος, ευδαιμονία άνέκφραστος, μακαριστής ατελεύτητος· 
ή δόξα ή έπίγειος είναι λόγος άπλοΰς, έπαινος γυμνός, θαυμασμός ψιλός, τίτλος 
τιμητικός, δυνάμενος νά μή έχη μηδεμίαν πολλάκις σχέσιν προς τήν ούσιαστικήν 
ευτυχίαν, τήν έσωτερικήν χαράν, τήν ψυχικήν άγαλλίασιν.

Διά τούτο, άν πάντα τά ανθρώπινα είναι ματαιότης, πάντα τά ούράνια είναι 
μακαριστής, άν πάντα τά έπίγεια φθείρη σής καί βρώσις, πάντα τά υπέργεια χαρα
κτηρίζει αλήθεια καί κάλλος ζωής όντως ζώσης.

”Ας χαίρωμεν καί άς άγαλλώμεθα καί ήμεΐς ιδιαιτέρως οί "Ελληνες τής 
Κύπρου, διότι έπαξίως έκπροσωπούμεθα έν ούρανω. Ό βαρύς φόρος τού αίματος, 
τόν όποιον άδρώς έπλήρωσεν εις τόν τύραννόν της ή πατρίς μας, μετετράπη ήδη 
είς πρεσβείαν άκοίμητον, βοώσαν άκαταπαύστως προς τόν Δικαιοκρίτην τοΰ 
παντός: "Εως πότε ό Δεσπότης ό άγιος καί αληθινός δέν ανταποδίδεις είς τούς 
άδικήσαντας καί άδικοΰντας τήν πατρίδα μας κατά τά έργα τής αδικίας αύτών;

Διότι ή αδικία, ή όποια προσγίνεται είς τήν πατρίδα μας καί τόν λαόν μας, 
είναι πολύ μεγάλη καί άσυνήθως μακρά. Περί τά 740 έτη ή πατρίς μας, λόγω 
τής σμικρότητος αύτής καί τής μακρινής αύτής θέσεως άπό τοΰ μεγάλου έλληνι- 
κοΰ κορμού, σαλεύεται καί κλονίζεται, δέρεται καί μαστίζεται ύπό πάντων τών 
άγριων άνέμων, όσοι πνέουσιν άπό τών διαφόρων διευθύνσεων. "Αγγλοι, Να'Γται, 

Λουζινιάνες Γάλλοι, Ενετοί, Τούρκοι καί πάλιν "Αγγλοι έκυριάρχησαν άλληλο- 
διαδόχως τής νήσου μας, κατεπίεσαν φανερά ή άφανώς τήν πίστιν μας, έπεβου- 
λεύθησαν τήν έθνικότητά μας καί παντός έν γένει είδους άγγαρείας έπέβαλον είς 
ήμάς. Άλλ’ ήλθον, είδον, άπήλθον ή μέλλουσι νά άπέλθωσι. Καί τί είδον; 
είδον ότι παρ’ όλους τούς διωγμούς, τάς πιέσεις, τάς έπιβουλάς δέν έξαφανι- 
ζόμεθα, δέν όλιγοστεύομεν, δέν έκλείπομεν, δέν άνταλλάσσομεν ούτε τήν πίστιν 
ούτε τήν άγάπην προς τήν πατρίδα πρός οίονδήποτε άλλον θησαυρόν τής γής. 
Τούναντίον αύξανόμεθα, πληθυνόμεθα καί κατακυριεύομεν τής νήσου ταύτης, 
ή οποία άπό τής πρώτης οίκήσεως αύτής μέχρι τής σήμερον είναι έλληνική καί 
μέχρι συντέλειας τών αιώνων θά παραμείνη ορθόδοξος έλληνική. Ό έλληνικός 
λαός τής νήσου ταύτης, άν άποβλέψη εις μόνον τό θαυμαστόν τούτο γεγονός, 
ότι παρ’ όλους τούς κρυφίους καί φανερούς πολέμους διετήρησεν άμόλυντον καί 
άδιάφθορον καί άκέραιον τόν θησαυρόν τής πίστεως καί τόν έλληνισμόν του, θά 
θαυμάση αύτός έαυτόν, θά κατανοήση τί σημαίνει άντοχή έλληνική, τί σημαίνει 
δύναμις τής πίστεως, τί σημαίνει άείζωον έλληνικόν πνεύμα.

Μή άλαζονευώμεθα δέ όμως έωσφορικώς διά τά προτερήματα ταύτα, τά συν- 
δυαζόμενα θαυμασίως έν τώ έθνει τώ έλληνικώ. Τό μυστικόν τής άειζωίας τοΰ 
έλληνικοΰ λαού έγκειται έν τώ ότι είναι έτοιμος είς πάσαν στιγμήν νά θυσιάση 
έαυτόν ύπέρ τών ίερωτάτων ιδανικών αύτοΰ, πεποιθώς ότι δύναται καί θέλει ό 
θεός αύτοΰ νά σώση αύτόν ή ότι καί έκ λίθων δύναται νά άναστήση ό θεός τέκνα 
καί άπογόνους διά τόν έλληνικόν ’Αβραάμ.

"Ινα διασαφηνίσωμεν τό λεγόμενον τούτο περί τής δυνάμεως τής ύπέρ πίστεως 
καί πατρίδος αύτοθυσίας, άς κατέλθωμεν άπό τής ούρανίου σκηνής, τής οποίας 
ήθέλησα πρό ολίγου νά καταστήσω ύμάς πνευματικούς θεατάς, καί άς παραστώμεν 
νοερώς εις τήν σκηνήν τής 9 ’Ιουλίου 1821 έν Λευκωσία, καί άς παρακολουθή- 
σωμεν τά έκτυλιχθέντα μέ τόν ποιητικόν οφθαλμόν τοΰ Κυπρίου ποιητοΰ:

'Αντάν έφάνην ή ’στραπή είς τοΰ Μόριά τά μέρη 
τζι έξάπλωσεν τζι άκούστηκεν παντού ή πουμπουρκά της 
τζι ούλα ξιλαμπρατζίσασιν τζαί θάλασσα τζαί ξέρη, 
εισεν σγοιάν είχαν ούλοί τους τζι ή Τζύπρου τά κακά της.

Μιάν νύχταν, νύχταν σιανήν, τζαιρόν Δευτερογιούνην, 
νύχταν Παρασσευκόνυχταν, πού τ άστρα μιλιούνια 
έλάμπασιν πού πανωθκιόν τζι έν έβρισκες ρουθούνιν 
μέσα στής Χώρας τά στενά, στής Χώρας τά καντούνια, 
ήτουν μιά νύχτα μουλλωτή, μιά νύχτα μουρρωμένη, 
πού ’θάρειες πώς χώννεται πού τοΰ θεού τήν κρίσιν, 
σέ τέθκοιαν νύχταν σιανήν οί Τοϋρτζοι βαδωμένοι 
μέσ’ στό σαράιν είχασιν μεάλον μετζιλίσιν.
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Και άφοΰ άνέτειλε τό έρυθροβαφές έκεϊνο Σάββατον κατά τόν αυτόν ποιητήν, 

ό μουσελλίμης κάθεται με οΰλους τούς αγάδες 
μέσ’ στο σαράιν τζαί λαλεΐ τονς άλλονς δεσποτάδες.
((’Ακόυσα πώς εσείς οι τρεις τζαί δ μιλλέτ πασής σας 
τζι οί προεστοί τοΰ τόπου σας, τ’ άρκοντολόιν οΰλον 
έτάζετε είς τους 'Ρωμιούς τό μάλιν της ζωής σας 
νά μεν άφήκετε 'Ρωμιόν ε’ις τό τοβλέττιν δοϋλον».

Αυτή είναι ή κατηγορία, διά τήν οποίαν κατεδικάσθησαν οί αρχιερείς καί 
προύχοντες τής Κύπρου καί απέκτησαν τό δικαίωμα νά τιτλοφορώνται έθνομάρ- 
τυρες, ότι δέν ήθελον νά άφήσουν κανένα Έλληνα δοϋλον, καθ’ οΰς χρόνους 
ή έλευθερία, «απ’ τά κόκκαλα βγαλμένη τών 'Ελλήνων τά ιερά, με βιά έμέτραε 
τήν γην». Όποια τιμή διά τούς κατηγορουμένους! Καί ώς 'Έλληνες καί ώς 
Χριστιανοί καί απλώς ώς άνθρωποι πεπολιτισμένοι είργάζοντο υπέρ εύγενεστάτου 
ιδεώδους. ’Αλλά ξένος πρός τοιούτου είδους ιδεώδη του σκότους ό προστάτης 
τάδε φθέγγεται κατά τόν ποιητήν πρός τόν Κυπριανόν:

(( Εμάσεστουν με τους 'Ρωμιούς τους άλλους νά σμιχτήτε, 
τους Τοΰρκους που τες τέσσερεις μερκές νά πολεμάτε’ 
έμάσετουν μέ τ’ άρματα τζι εσείς νά σηκωθήτε, 
γιά νά σμιχτήτε οΰλοι σας τζαι τήν Τουρτζιάν νά φάτε».

Καί ό τρομερός τύραννος έξαγγέλλει τήν τρομεράν του καταδίκην κατά 
τών Ελλήνων, οί όποιοι ήθελον ανά φάνε τήν Τουρκιάν»:

((’Πίσκοπε, ’γιώ τήν γνώμην μου ποττέ δέν τήν άλλάσσω, 
τζι’ όσα τζι αν πής μέν Θαρευτής πώς έννά σοΰ πιστέψω.
’Έχω στόν νοΰν μου, ’πίσκοπε, νά σφάζω, νά κρεμμάσω 
τζι άν ήμπορώ που τους 'Ρωμιούς τήν Τζΰπρουν νά παστρέψω. 
Τζι ακόμη, αν ήμπόρεια τόν κόσμον νά γυρίσω, 
έθεν νά σφάζω τους 'Ρωμιούς, ψυσήν νά μέν άφήσω».

Καί πραγματικώς ό μοναδικός σκοπός τών Μωαμεθανών άπό τής έμφανίσεώς 
των μέχρι τής πυρπολήσεως τής ώραίας μας Σμύρνης φαίνεται ότι ούδείς άλλος 
είναι παρά νά έξοντώσουν ολόκληρον τό έλληνικόν. ’Αλλά καί ή 'Ιστορία βέ
βαιοί έκεϊνο, τό όποιον ή Μούσα τοΰ Κυπρίου ποιητοΰ εθεσεν εις τό στόμα τοΰ 
έθνάρχου τής Κύπρου Κυπριανού πρός άπάντησιν:

(('Η 'Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζαιρη τοΰ κόσμου.
Κανένας δέν εΰρέθηκεν, γιά νά τήν Ιζιλείψη, 
κανένας, γιατί σσέπει την που τά ’ψη δ θεός μου. 
Η 'Ρωμιοσύνη έννά χαθή, όντας δ κόσμος λείψη!

Σφάζε μας οΰλους, τζι ας γενή τό γαϊμάν μας αΰλάτζιν, 
κάμε τόν κόσμον ματζελλειόν τζαί τους 'Ρωμιούς τραούλλια, 
άμμά ’ζερε πώς, ϊλαντρον όντας κοπή καβάτζιν, 
τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια παραπούλλια.
Τό ’νίν, άντάν νά τρώη τήν γήν, τρώει τήν γήν θαρκέται, 
μά πάντα τζεΐνον τρώεται τζαί τζεΐνον καταλυέται!... 
Μέν μάσεσαι τήν θάλασσαν νά τήν ’ιζιντιλήσης, 
άδικα λόγια μέν χάννης τζι άρκεΐς ε’ις τήν δουλειάν σου. 
Τόν ήλιον μέ τό φύσημαν μπορείς νά τόν ’ισβήσης;
Φώναζε τοΰ τζελλάττη σου, σάσ’ τήν κρεμμασταρκάν σου!

Καί ώς κρεμμασταρκά έχρησίμευσε μία συναμινεά τής πλατείας τοΰ σεραγίου. 
Καί ό τζελλάττης σάν ζωντανή λαιμητόμος έστάθη έτοιμος. Καί αί κεφαλαί 
τών ιεραρχών τής νήσου έκυλίσθησαν ώς σφαϊραι κατά γής. Τό δέ σώμα τοΰ 
πρωθιεράρχου ιδού αίωρεϊται νεκρόν μεταξύ γής καί ούρανοΰ, ένω ή σπάθη τοΰ 
δημίου έθέριζεν, έθέριζε τούς ραγιάδες Ρωμιούς σάν στάχυα ώριμασμένα, 
μέχρις ότου συνεπληρώθη ή διπλή έκατόμβη, τήν οποίαν ώφειλεν ή Κύπρος νά 
συνεισφέρη ώς άπαρχάς εις τήν μεγάλην έλληνικήν θυσίαν, ϊνα δύναται νά ίσχυρο- 
ποιήση τά δίκαιά της καί προβάλλη τοΰ λοιπού απαράγραπτα τά δικαιώματά της 
έπί τής έλευθερίας.

Μά κάτω ’σάν ’κυμάτιζε τό ράσον ώς σημαία 
κατάμαυρη, μεσίστιος κι έθρήνει δ λαός, 
δ δέ εχθρός ήλάλαζε καί θύματ’ άλλα νέα 
έσώρευεν, έώρταζε ’ψηλά δ ουρανός 

μετά λευκών λαβάρων.
Γαλήνιον τό άπειρον μ’ άδάμαντας στρωμένον 
τήν α’ιθερίαν πύλην του έκράτει άνοικτήν 
μ’ ένα στεφάνι άστρινον, άγγελοκαμωμένον 
καί τών άγγέλων δ στρατός μέ θείαν προσοχήν 

τόν στέφανον έκράτει.
’Ανέβαιναν οί μάρτυρες τάς κυανάς βαθμίδας, 
τόν δρόμον τόν άστρόστρωτον έπάτουν τ’ ουρανού 
καί φθάσαντες διέβησαν τάς ύψηλάς αψίδας 
καί μεταζύ έτάχθησαν τ’ άγγελικοΰ στρατού 

έν όψει λευκοτάτη.

Καί έκεϊ ελαβον «το βασίλειον τής εΰπρεπείας καί τό διάδημα τοΰ κάλλους 
έκ χειρός Κυρίου». Καί διακαιωθέντες διά τοΰ μαρτυρίου καί πλύναντες τάς 
στολάς αύτών έν τώ αίματι αυτών, ζώσιν εις τόν αιώνα, διάγοντες έν ειρήνη καί 
δντες ασφαλείς έν χειρί θεοΰ. Καί έξήλειψεν ό θεός πάν δάκρυον έκ τών όφθαλ-
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μών αύτών καί εύχονται, όπως άπαλλάξη καί ήμας τόν λαόν αυτού άπό τής θλίψεως 
τής μεγάλης, ή όποια δυστυχώς ώς βαρύς ογκόλιθος εξακολουθεί νά πιέζη τήν 
ψυχήν ήμών.

Καί άφήκαν εις ήμας ώς πολύτιμον κληρονομιάν τά οστά των, τά όποια μεθ’ 
ύπερηφανίας φυλάττομεν ώς χρυσού πολυτιμότερα έντός τού ιερού βήματος 
μεγάλου ναού τής ήμετέρας πόλεως παρά τό θυσιαστήριον, έν ώ καθ’ έκάστην 
ιερουργίαν ή άναίμακτος θυσία προσφέρεται, έτι δέ καί βαρείαν έντολήν, όπως 
συνεχίσωμεν μέχρι πέρατος τόν ιερόν αγώνα, ούτινος εύγενή θύματα ύπήρξαν 
αυτοί.

Ή Κύπρος, ή έλληνική Κύπρος, σεμνύνεται έπί τω ότι έγέννησε τοιαΰτα 
τέκνα, διά τής αύτοθυσίας τών όποιων εις άμεσον ήλθεν έπαφήν μετά τής όλης 
τότε έπαναστατημένης κατά τής τυραννίας έθνικής ψυχής. Καί όλοι οί Έλληνες 
τής Κύπρου καυχώμεθα διά τό ότι έδώσαμεν εις τήν έθνικήν καί τήν παγκόσμιον 
ιστορίαν τόσον ώραία παραδείγματα αύταπαρνήσεως αδελφών, πεσόντων υπέρ 
τής έλευθερίας πατρίδος κοσμοθαυμάστου καί θρησκείας θεοδιδάκτου. Πρός 
δέ καί εύγνωμονοΰμεν έξ όλης ψυχής καί καρδίας πρός τόν ιερόν τούτον λόχον 
τών Κυπρίων, οί όποιοι έν τω μέσω μακρας, άνάστρου καί άφεγγούς πολιτικής 
νυκτός έλαμψαν αίφνης ώς φάροι υψηλοί καί τηλαυγείς, ϊνα φωτίζωσι τήν οδόν 
τών έπιγόνων πρός τό ρόδισμα τής αύγής τής μεγάλης καί ποθητής ήμέρας τής 
άπελευθερώσεως ήμών καί τής ένώσεως τής ήμετέρας νήσου πρός τήν θεοδόξαστον 
μητέρα Ελλάδα. Σεμνυνόμεθα, εϊπομεν, καυχώμεθα, εύγνωμονοΰμεν. Άλλ’ άς 
μή λησμονώμεν καί τήν βαρείαν έντολήν τών μαρτύρων, καί τό βαρύ καθήκον 
πρός τήν δουλωμένην πατρίδα. ’Ηνωμένοι ψυχικώς, όμονοοΰντες έθνικώς, 
συνεργαζόμενοι άδελφικώς, άγωνιζόμενοι έλληνοπρεπώς υπέρ τής ίερας καί με
γάλης ιδέας τού Έλληνος, τιμώμεν έαυτούς καί τήν μνήμην τών μαρτύρων καί τήν 
όλην πατρίδα. Εϊμεθα μικροί καί άνίσχυροι άριθμητικώς. Ναί, άλλ’ άς μή 
λησμονώμεν ότι τό άκμαϊον έθνικόν φρόνημα, τό άκοίμητον θρησκευτικόν συν
αίσθημα καί ή τόλμη τής αύτοθυσίας προσδίδουσιν εις τούς δούλους λαούς 
δύναμιν ήθικήν άήττητον. Τών λόγων μου έστωσαν μάρτυρες οί τής σήμερον 
έθνομάρτυρες.

ΙΑΚΩΒΟΤ ΚΤΘΡΕΩΤΗ

ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΗΣ
Χρονικό τ©ΰ 1821

Ό Κυπριανός φαινόταν βυθισμένος σέ βαριά συλλογή. Τά αυλακώματα στό λεπτό του 
πρόσωπο πρόδιναν τις ευθύνες καί τις έγνοιες του. Πίστευε πώς ή ’Επανάσταση πού ξέσπασε 
πρι λίγο ήτανε για τήν ύπαρξη τού Γένους, γιά τή λύτρωσή του. Μά, ή Κύπρος στους α’ιώ- 
νες πού ακολούθησαν τό σκλαβωμό της άπ’ τό Μισοφέγγαρο, ύπόφερε φριχτά, στράγγισε.

—Νά ξεσηκωθούμε καί μεϊς στό νησί μας, Μάλη, αύτό τό κρυφό πάντα ή ψυχή μας 
ποθούσε, λέει μέ σταθερή φωνή στό φλογερό Φιλικό, άνασηκώνοντας τό κεφάλι και αρπά
ζοντας τήν κάτασπρη γενειάδα του, πού κατέβαινε ποταμός ώς τό ζωστήρα του.

'Ο Χαράλαμπος Μάλης γνώριζε καλά πώς τά νήματα τής Εταιρείας στήν Κύπρο τά κου
νούσε έπιδέξια ό Κυπριανός. Και τό σχέδιο, πού ύφαινε κρυφά ό Δεσπότης, δέν ήτανε αύτό πού 
άφηνε νά νομίζουν οί διαφεντευτές. Μπασμένος στά μυστικά τής Φαναριώτικης διπλωμα
τίας, κοντά στόν ήγεμόνα Μιχαήλ Σοΰτσο στή μακρυνή Βλαχία, δπου σπούδασε καί έδρασε 
γιά χρόνια, γύρισε νοσταλγικά στήν πατρική γή μέ τήν καρδιά πυρούμενη καί τό μυαλό 
άκόνι.

Καί ό Κυπριανός συνέχισε, άφήνοντας ένα ’λαφρό άναστέναγμα ν’ άνασηκώση τό θαρ
ραλέο του στήθος.

—"Οπως φτάσανε τά πράματα, τέκνον μου, ό σηκωμός στό νησί μας δέν είναι πιά βολετός. 
Τώρα έχουνε άφοπλίσει τό λαό μέ τό ύπουλο φιρμάνι τους. 'Ο άγέρας τού σηκωμού καλά 
είχε φυσήξει γιά τή Λευκωσία άπ’ δλες τις άκριες τού νησιού. Τί δέν πάσκισε ό Πάφου 
Χρύσανθος γιά ν’ άρματώση τά παληκάρια τού Πέτρου, πού άνεβαίνοντας μέχρι τόν ’Όλυμπο 
φέρανε τάγέρι τής λευτεριάς κάτω στόν "Αγιο Δομέτιο ! Μή δέν ήτανε άξιο τό κατόρθωμα 
τού διάκου στήν Πύλα, πού κρατούσε τήν περιοχή στά χέρια του; Κ’ ή Κερήνεια ήτανε καθ’ 
δλα έτοιμη !

—Πόσο τά χαρήκαμε τότες, διάκοψε ό Μάλης. Κ’ είπαμε πώς τό ξεσκλάβωμα τής 
Κύπρου άρχισε ν’ άχνοφέγγη.

—Μά τό μυριστήκανε τά σκυλιά, συνέχισε ό Δεσπότης. ΟΙ γενίτσαροι μέ τούς Καρά- 
μανους μάς άντικόψανε τή φόρα. ΟΙ τίγρεις κάθε μέρα σπαράζουνε τό ποίμνιο άνελέητα. 
’Άλλους σφάζουνε κι’ άλλους ρίχνουνε στά σίδερα. Μάς ντροπιάζουνε τά σπίτια ξέσκεπα.

—Θυμάμαι, Μακαριώτατε, κείνη τή μαύρη νύχτα στοΰ Κοτζάπαση, πού μάς πιάσανε 
τούς πατριώτες. Καί κρατούσαμε τήν έπανάσταση γιά σίγουρη. Μόλις είχανε πατήση τήν 
’Αρχιεπισκοπή. Μέχρι τρεις χιλιάδες μπορούσαμε νά οπλίσουμε μέ δσα μάς άρπάξανε. Πή
γανε στό βρόντο οί ψεύτικες κηδείες μέ τά φορτωμένα σεντούκια.

—"Ομως, φίλτατε Μάλη, ό άγώνας χρειάζεται πίστη καί στήριγμα, άπαντά μέ τόνο 
σοβαρό ό Κυπριανός. Δώσαμε τήν υπόσχεση στόν 'Τψηλάντη κι’ ό Ιερός σκοπός πρέπει νά 
έχτελεστή. Κι’ άν τά δοσίματα, πού προσφέραμε μέ τόν "Τπατρο, τόν Πελοπίδα καί τούς 
άλλους άδερφούς μας ήτανε άρκετά, δμως καί τή ζωή μας νά δώσουμε θάναι λίγο. Χρόνια 
νάχουν τά παληκάρια τής Κύπρου πού πολεμάνε τόν τύραννο στήν Ελλάδα!...

Καί παίρνοντας μιά βαθιά άνάσα, κοίταξε τόν Μάλη κατάματα καί συνέχισε.
—Μή μάς πτοήσουν οί άρπαγές κ’ οί σφαγές. Μακαρισμένο τό δνομα αύτών, πού μαρ

τυρούνε στό βωμό τής θρησκείας καί τής πατρίδας. Μεϊς πού μείναμε, δ,τι έχουμε νά προσ
φέρουμε. Κι’ άν προτρέπουμε τό λαό νά ντύνεται ραγιάδικα — μέ σαρίκια, ζωνάρια καί μαύρα 
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γεμενιά στά πόδια — είναι γιά νά ρίξουμε στάχτη στά μάτια τοΰ άπιστου, νά τοΰ στερήσουμε 
κάθε πρόφαση νά βλάπτη τούς αδελφούς μας. Μά, στό κρυφό πρέπει νά τρέξουμε, νά πα
λέψουμε !...

—Μέ τήν ευχή σας, Μακαριότατε. "Οσο περισσότερη βοήθεια στείλουμε απάνω, τόσο 
τό καλύτερο γιά τόν αγώνα. Καί στήν έξόρμησή σας αυτή θά συνεχίσω ολόψυχα δοσμένος. 
Θά γυρίσω ολάκερο τό νησί, ανάμεσα σέ πολιτείες καί χωριά, σέ μοναστήρια καί βοσκοτό
πια. Θά περάσω γιά ντόπιος καί φράγκος, γιά άντικήστας καί μάγος, καί δπως άλλοιώτικα 
μπορέσω, γιά νά ξεγελάσω τόν Τούρκο. Θά ζητήσω δσα πιό πολλά. Καί καινούργιους έθε- 
λοντές μέ ψυχή, δσους βρω ευκαιρία νά μπαρκάρω.

—Ή ψυχή, Μάλη, αναβράζει. Κοντά στούς παλιούς κ’ ο'ι νιοί. "Οσο γιά δοσίματα, 
γι’ αυτό νάμαστε σίγουροι. Στό έργο αυτό πού στρατευτήκαμε, μάς παραστέκουνε πολλοί 
άλλοι Φιλικοί. Μέχρι καί Κόνσουλοι στή Λάρνακα...

Στή μυστική ετούτη συνάντηση πού έγινε στό θολωτό δωμάτιο, κάτω άπ’ τά υπόγεια 
τής Ελληνικής Σχολής — τό στολίδι τοΰ νοΰ πού ίδρυσε ό Κυπριανός απέναντι στό ’Αρχιεπι
σκοπικό — δέν ήτανε κανένας άλλος. Μόνο τό χλωμό φως τοΰ λυχναριού τούς συντρόφευε.

Κάθε προφύλαξη ήτανε απαραίτητη. Πάντα κάποιο σκυλί θά πάσκιζε νά πάρη στό 
Μουσελλίμη Κιουτσούκ Μεχμέτ νέα γιά τό Δεσπότη. Προπαντός αυτή τήν έποχή, πού πυκνώ
σανε οί σφαγές, ο'ι φωτιές, τά ξεσπιτώματα, ο'ι άφανισμοί.

’Αφού μιλήσανε άκόμα λίγο, δ Μάλης φίλησε τό χέρι τοΰ Κυπριανού, πού τόνε βλόγησε.
—Ό Θεός μαζί σου, τέκνον μου!
Βγήκε άπ’ τό θολωτό δωμάτιο δ Μάλης καί μπήκε σ’ ένα στενό, υπόγειο διάδρομο. 

Προχώρησε λίγο δυτικά. ’Απέναντι, ένα άμυδρό φως τοΰ έδειχνε τήν έξοδο. Πήρε τά σκα
λιά κι’ άνέβηκε.

"Ενα μουλάρι χρεμέτισε. Βρισκότανε στούς παλιούς σταύλους τής ’Αρχιεπισκοπής.
Μέ προφύλαξη άνοιξε τήν πόρτα τοΰ σταύλου. ’Έριξε έρευνητιίκές ματιές στόν 

αυλόγυρο...
Στό σουρούπωμα μιά σκιά γλίστρησε στά στενά σοκάκια τής γειτονιάς. Οί λεπτές μυ

ρουδιές τής άνοιξης, πού πλημμυριστά έφταναν άπ’ τόν μπαξέ τ’ "Αη Γιάννη, συνόδευαν μέ 
τή βαριά σιωπή τής έρχόμενης έσπέρας τά προσεχτικά βήματα τού Μάλη.

Βιαστικά προσπέρασε τό δίπατο κονάκι τοΰ μαρτυρικού δραγομάνου Χατζηγεωρκάτζη 
Κορνέσιου.

Τάχυνε τό βήμα του.
Ούτε μιά χαραμάδα φως, ούτε μιά άναλαμπή άπ’ τά σπιτικά τών χαροκαμένων ραγιάδων...
Ό ήλιος, κιόλας, άφού άνέβηκε - άνέβηκε στά δέντρα, ώσπου έφτασε στήν κορφή τους, 

τ’ άποχαιρέτησε σιωπηλά καί κρύφτηκε στή δύση του. Τήν ίδια στιγμή δ ’Αλβανός Έμήν-άγάς 
μέ τούς νυχτοφύλακές του, άφού έκλεισε τις πόρτες τής Χώρας, πού περιζώνετο άπ’ τά 
ψηλά Ένετικά τείχη, άρχισε στά σοκάκια μέχρι τό χάραμα τή φύλαξη τής νύχτας.

Τά σπίτια, πλίθινα ή ξύλινα, φτωχικά ή άρχοντικά, στέκονταν βουβά, άσάλευτα. Μόνο 
τά φοινικόδεντρα καί τά κυπαρίσσια άψήλωναν τό στητό τους άνάστημα μουρμουρίζοντας προ
κλητικά στούς μιναρέδες καί στά καμπαναριά.

Κάθε νοικοκυραΐος βυθιζόταν στήν άπομόνωση καί τή σιωπή. Τά μωρά έπρεπε νά κοι
μηθούνε μαζί μέ τά πουλιά. Κ’ οί μεγάλοι σβήνανε τήν άνάσα τους, οικονομούσανε τό σάλιο 
τους, γιά νά πούνε τά δικά τους τό πρωί μέ τό σκάσιμο τής αυγής. ’Αφορμή μη δώσουν. 
Τό πρόστιμο κ’ οί ραβδισμοί θά ήτανε τό λιγώτερο πού θά πάθαιναν...

***
Κείνες τις μέρες κάτι φοβερό συνέβηκε. 'Ο γενίτσαρος ταξιλτάρης Άχμέτ-άγάς, 

έξωμότης άδερφός τής Χαρίκλειας άπό τή Φλάσου, κατάφερε νά κλέψη άπό τό «Παραδεϊσι» 

καί νά κουβαλήση πισωκάπουλα στό χαρέμι τού φιλήδονου πασά τής Χώρας Ταχήρ-άγά τή 
φιλενάδα τής άδερφής του, τήν άδολη Φλωρεντία, μοναχοκόρη τοΰ προύχοντα τής Σολιάς 
Παπάπετρου, πού τήν άνάθρεψε μέ δλη τή χριστιανική άρετή.

'Ο παπάς πάει νά σκάση άπ’ τό κακό του. Ξεσηκώνεται ό Μάλης, μά ή δουλειά φαί
νεται πολύ δύσκολη. ‘Ηρθε κιόλας μήνυμα πώς ή παρθένα θά τουρκέψη μέχρι τά ξημε
ρώματα !...

Τή στερνή ώρα έδρασε δ Κυπριανός. Βιος καί χρήματα δέν τά λογάριαζε, άν ήτανε 
νά σώση τή ζωή τών χριστιανών. Έγίνετο άνθρωπος φοβερός μέ γιγαντωμένη τήν άπό- 
φαση, πού έβαζε σέ δεύτερη μοίρα κάθε κίνδυνο, άκόμα καί τό θάνατο.

’Έτσι κατάστρωσε τό σχέδιο. Μέ άδρή πληρωμή έβαλε τόν ’Αλβανό Έμήν-άγά στό 
χέρι του. Ή γυναίκα τοΰ χαρεμιού, ή Φανοΰ-κατή, μιά καρακάξα χριστιανή, πού γιά κάποια 
αιτία ή δύστυχη λοξοδρόμησε καί τώρα είχε γιά άντρα τόν κυνηγό τοΰ Πασά, θά 
βοηθοΰσε κι’ αυτή.

*

Μόλις περασμένα τά μεσάνυχτα. Τρία πρόσωπα βγαίνουν κρυφά-κρυφά άπ’ τήν πίσω 
πόρτα τής ’Αρχιεπισκοπής.

Ντυμένος άντικήστας δ Μάλης καί δ Παπάπετρος χωριάτης μαζί μέ τή Χαρίκλεια 
μεταμφιεσμένη σέ χανούμισσα, παίρνουν μέ άθόρυβο βήμα στό πηχτό σκοτάδι τό δρόμο γιά 
τήν πλατεία τής Άγιά-Σόφιάς.

Νεκρική σιγαλιά.
Τό λάλημα τής άπαίσιας γλαύκας στάζει μές τήν ψυχή τους τήν άγωνία. Γιά ν’ άπο- 

φύγουνε τήν άγορά, διαβαίνουν μέ κρατημένη τήν άνάσα τήν ξερή τώρα κοίτη τοΰ λεγά
μενου Κοπρία — πού άπό τή δύση ώς τήν άνατολή μοίραζε τήν πόλη στά δυο — καί τρα
βάνε πλάγια μέ πολλή προφύλαξη.

Νά κι’ δ "Αης Νικόλας.
Φτάσανε. Βρίσκονται, κιόλας, κάτω άπ’ τήν άψίδα τής ψηλής πύλης τής 'Αγιά-Σόφιάς. 
’Ακούονται βήματα στά κρύα μάρμαρα.
— Σταθήτε! διατάζει μιά βαριά φωνή.
ΤΗταν τοΰ Έμήν-άγά. Στή στιγμή κάτι ψιθυρίζει Άρβανίτικα στ’ αυτί τοΰ Μάλη. 

Πρέπει νά νομιστή πώς πέσανε σέ παγίδα καί πιαστήκανε άναπάντεχα.
Μεμιάς όρμοΰνε οί νυχτοφύλακες σά θεριά καί τούς κυκλώνουνε.
—Προσοχή ! διατάζει σταθερά δ Έμήν-άγάς. Μή βάλη κανένας χέρι άπάνω τους !
Κείνη τή στιγμή φάνηκε μιά σκιά νά παραμονεύη άπ’ τήν άντικρυνή γωνιά τοΰ δρόμου.
—Άχμέτ-άγά!... Σέ βλέπω, άναφωνεί σέ αυστηρό τόνο, δίχως νά χάση τό ηθικό του 

δ Έμήν-άγάς. ’Έλα κοντά!.·.
Ό Άχμέτ-άγάς δέ μπορούσε νά κάνη άλλο. Κόντεψε.
—Αυτούς τούς γκιαούρηδες, πού βλέπεις, θά τούς φάη άπόψε ή σκοτεινή φυλακή μέχρι 

αύριο πρωί πού θά τούς κόψουμε τό κεφάλι. "Οσο γι’ αυτή τήν ώραία πιστή τοΰ προφήτη 
πού αρπάξανε — δείχνοντας τή μεταμφιεσμένη Χαρίκλεια — άξίζει νά μπή στό χαρέμι.

Έσύ νά φυλάης όξω. Καί μέ τό νοΰ σου ! Αυτός δ ένας, καί έδειξε τόν Μάλη, 
είναι σωστό θεριό. Μή σοΰ ξεφύγη !

’Άλλο πού δέν ήθελε δ Άχμέτ-άγάς. 'Οδηγήσανε τόν Μάλη καί τόν Παπάπετρο σ’ ένα 
προθάλαμο δίπλα στό χαρέμι καί άνοίγοντας μιά σκοτεινή καταπαχτή τούς κατεβάσανε μέσα. 
Τή Χαρίκλεια τή στείλανε στό χαρέμι, πού τήν παράλαβε ή πανούργα Φανοΰ-κατή.

"Ομως δ ταξιλτάρης Άχμέτ-άγάς έπρεπε νά περιμένη όξω άπ’ τόν προθάλαμο. Θάταν 
θανάσιμο σφάλμα νά μείνη μέσα ένας άντρας!...

Μιά μακριά, άτέλειωτη προσμονή άρχίζει μέσα στή μουχλιασμένη φυλακή. Στόν υπόγειο 
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οχετό βόσκει πηχτό, μαΰρο σκοτάδι, κατάμαυρο. ’Άδικα τά μάτια πασκίζουν νά τό τρυπή- 
σουν.

Μά τό σχέδιο πρέπει νά πετύχη! Άλλοιώτικα ο'ι τρεις τους, μαζί μέ τήν όμορφη Φλω
ρεντία πού ήρθανε νά τή σώσουν, δέ θά βγούνε ζωντανοί άπ’ τά δίχτυα τών άπιστων. Είχανε 
μάθει άπό μυστική πηγή, πώς τό υπόγειο καταφύγιο θά τούς έδειχνε τό δρόμο τής λευτεριάς.

Στά χρόνια τοΰ μεσαίωνα, προτού άκόμα ό ’Οθωμανός πατήσει τό νησί, οί άριστοκρά- 
τες κάτοικοι τής Ευρωπαϊκής περιοχής τής καταπράσινης καί ξακουστής Χώρας — πού 
έφτασε νά γενή τό κέντρο τοΰ συρμοΰ τής Εσπερίας — είχανε σκάψει θολοσκεπεϊς υπόνο
μους. Αυτοί στόν έσχατο κίνδυνο θά τούς οδηγούσαν όξω άπ’ τά τειχιά, μακριά άπό τήν 
έξαλλη μανία τοΰ καταχτητή.

’Άλλα πάλι πετρόχτιστα παρακλάδια τοΰ Κοπρία — πού άλλοτε άρδευε μέ τά νερά 
του τούς παραδεισένιους κήπους τής πόλης καί ξεχυνόταν ύστερα στήν εύφορη πεδιάδα τής 
Παλλουριώτισσας — μέ τήν Τούρκικη κατοχή είχανε παραχωθή. Τά άλλα στεγαστήκανε μέ 
τά πολλά χαλάσματα — πέτρες βαριές, πελεκητές καί δοκάρια μακριά, μονοκόμματα — τών 
παλατιών καί τών κονακιών τών εύγενών Ενετών.

Γιατί, άξενη ήτανε ή διαμονή σέ τέτοια πελώρια, πολυτελή μέγαρα γιά τούς άνατολίτες 
σπαχήδες καί μαχαιροφόρους γενίτσαρους, ευχαριστημένους νά ζοΰνε σέ πρόχειρες, κακο
φτιαγμένες μικρές στέγες.

Ή άνθοΰσα πόλη έχασε πιά τό ρυθμό της, τούς δρόμους, τήν δμορφιά καί τό πράσινό 
της. Γιόμισε χαλάσματα, συντρίμια, μάντρες καί ταπεινά άσιατικά χτίσματα.

Μέσα στό σκοταδερό υπόγειο οί άνάσες κρατημένες κοντεύουν νά σβήσουν.
Φτάνει ή μεγάλη στιγμή.
Ή πόρτα τής καταπαχτής τρίζει, άνοίγει καί οί δυο κοπέλλες στά άραχνοΰφαντα μετα

ξωτά τους κατεβαίνουν τή μικρή σκάλα. Μεμιάς τό λιγοστό φώς άπό πάνω χάνεται μέ τό 
βαρύ κλείσιμο τής καταπαχτής.

'Ο Παπάπετρος άγκαλιάζει τήν κόρη του μέ σπασμένους λυγμούς. Μά, ή σιωπή κι’ ό 
χρόνος είναι πολύτιμα γιά τή λευτεριά τους.

Πρώτος δ παπάς τραβάει μέ συγκίνηση τή Φλωρεντία άπ’ τό χέρι δίχως νά βγάλη λέξη.
"Ενα άμυδρό φέγγος πού υποφώσκει σκεπάζεται άπ’ τά δυό σώματα πού προπορεύονται. 'Ο 

σκοτεινός οχετός πλέει άξαφνα μέσα στό σκοτάδι καί τή σιωπή.
'Ο Μάλης μένει μόνος μέ τή Χαρίκλεια. Νά φωνάξη δέ μπορεί. 'Ο Άχμέτ-άγάς παρα

μονεύει άπάνω άπ’ τά κεφάλια τους.
Χωρίς νά χάσουν καιρό ξεκινούν τό σκοτεινό ταξίδι. Ψάχνοντας μέ τις παλάμες στά 

πλευρά τοΰ όχετοΰ βρίσκουν άνοιχτό ένα πέρασμα. Μά παίρνουν μοιραία τήν άντίθετη πορεία.
—Ποΰ νάναι, άραγε, δ Παπάπετρος μέ τή Φλωρεντία;
—Τάχατες νάχουνε προσπεράσει ή άκλουθοΰνε γυρεύοντάς μας;
’Αμφιβολίες δέρνουν τή σκέψη τοΰ Μάλη. Τώρα ή σκοτεινή πορεία μέ τή Χαρίκλεια 

δυσκολεύει. Ψηλαφητά ξανοίγουν τό δρόμο. Οί καρδιές τους χτυπούν τό χρόνο τής άγωνίας.
'Ο υπόνομος άλλοΰ στενεύει, άλλοΰ χαμηλώνει. Μέ τά δυνατά του χέρια δ Μάλης ση

κώνει άπ’ τή μέση βαριές πέτρες. Μόνο δ άγέρας γιά καλή τους τύχη περνάει δίχως έμπόδιο.
'Ο οχετός άρχίζει τώρα νά γίνεται πιό ψηλός, πιό ευρύχωρος. Μά, τά βήματα τού Μάλη 

πού πάει μπροστά σκοντάφτουνε, σταματάνε.
—Νά γυρίσουμε πρέπει, κύριε Μάλη, τοΰ λέει μέ φόβο καί άγωνία ή Χαρίκλεια. Ό 

άγέρας μυρίζει λείψανα. Πατούμε παλιούς τάφους!...
Δέν άπαντά δ Μάλης. Είν’ άλήθεια. Μέ τά χέρια του άδράχνει σπασμένους σκελε

τούς, κόκκαλα.
Σέ μιά στιγμή ή Χαρίκλεια σηκώνει άπ.’ τη ηόδια της ένα στρογγύλο πράμα, μά τό 

ρίχνει μεμιάς στή γή μέ φρίκη καί άνατριχίλα.
—Θεέ μου ! Αυτό είναι άνθρώπινο κρανίο !
—Ναί, κόρη μου! Αώ πού πατούμε δ χάρος θέρισε δίχως λύπηση. Μά τό πέρασμα αύτό 

σέ κάποια διέξοδο θά δδηγάει. Πρέπει νά προχο^ρήσουμε χωρίς διακοπή. Νά φτάσουμε 
στό άνοιγμα.

Μίλησε μέ τέτοια πειστικότητα δ Φιλικός Μάλης, διαλύοντας κάθε φόβο. Δέν ήτανε δ 
άνθρωπος πού λύγιζε στις δυσκολίες καί στις άναποδιές.

Τό μαύρο σκοτάδι άρχίζει τώρα νά γλυκαίνη. "Ενα θάμπωμα προβάλλει στό έσω- 
τερικό τοΰ όχετοΰ, πού έχει κιόλας πλατύνει. Τυλίγει κάτι άμορφες, συγχισμένες μάζες, πού 
σχεδόν σκοντάψανε άπάνω τους. Κι’ άμέσως άκολουθεΐ μιά πτώση. ’Ανθρώπινα σώματα 
σωριάζουν μπροστά τους σπάζοντας σέ κομμάτια άπό κόκκαλα, μικρά, μεγάλα. Θέαμα μα
κάβριο !...

—Κύριε τών δυνάμεων!
-—Κύριε, έλέησον ! κραυγάζει κ’ ή Χαρίκλεια μέ φρίκη καί δέος. Τά μάτια της μένουν 

γουρλωμένα.
Καί δ Μάλης εκστατικός άντικρύζει στό βάθος ένα άλλο θέαμα: "Ενα μικρό άγαλμα 

τού Εσταυρωμένου νά περιβάλλεται άπό ένα άχτινοβόλο στεφάνι.
Τό θεϊκό συναπάντημα γιομίζει τήν ψυχή τους μέ θάρρος καί πίστη. Καλοσήμαδο.
Τρία σκαλιά τούς κατεβάζουνε σ’ ένα ευρύχωρο θάλαμο.
Πέτρες πελεκητές, τετράγωνες καί μακριές, βαρμένες μέ τέχνη, κάλυπταν τό έσωτερικό 

του. ’Έμοιαζε μέ ο’ικογενειακό τάφο, χτίσμα τής Ελληνικής εποχής.
Γονατιστοί σταυροκοποΰνται μέ εύλάβεια.
Σάν πραγματικός προβάλλει άπό καθαρό χρυσάφι δ ’Εσταυρωμένος σέ σχήμα δίχρονου 

βρέφους. Μιά φωτεινή δέσμη περνάει μιά χαραγή καί πέφτει στά πολύχρωμα πετράδια, πού 
στολίζουν τό άγκαθερό στεφάνι. Μαρμαρυγές σπιθίζουν στό χώρο. Τά καρφιά στά χέρια 
καί τά πόδια είναι άπό μεγάλα, φεγγοβόλα σμαράγδια.

Σηκώνει τό κεφάλι δ Μάλης.
Ναί! Τώρα βλέπει καθαρά. Δυό άπό τις τετράγοννες, μακρουλές πέτρες, άπό κείνες πού 

στεγάζουνε τόν τάφο, άφήνουν μιά χαραγή. Τό βλέμμα του έρευνητικό άνάμεσά τους άνα- 
ζητά τή φωτεινή πηγή. Είναι μιά πολύφωτη λυχνία.

—Κάποιος τόπος λατρείας βρίσκεται άπάνω μας, σιγαλοψιθυρίζει δ Μάλης.
Δέν άπόσωσε τό λόγο του.
Ή Χαρίκλεια δείχνοντας στόν άπέναντι τοίχο άναφωνεΐ τρομαγμένη.
—Κοίταξε άπό δώ, κύριε Μάλη !
Τρεις σκελετοί λεπτοκάμωτοι, άγκαλιασμένοι σ’ ένα σύμπλεγμα μοναδικό, σιωπηρό, γα

λήνιο. Σκίρτησε ή καρδιά τής Χαρίκλειας άπό δέος καί οίχτο.
Δίπλα βρισκόταν ένα δέμα καλυμμένο μέ χρυσοκεντημένο μεταξωτό. ’Έσκυψε δ Μάλης 

νά τό σηκώση. Τό κάλυμμα ξέφυγε άπ’ τά χέρια του σέ θρύψαλα. Στά πόδια τους κυλή
σανε μεμιάς πουγγιά γιομάτα βενέτικα, κοσμήματα, πέτρες, περιδέραια καί διαμαντικά.

—Αύτό ήτανε τό καύχημα τών σκελετωμένων αυτών πλασμάτων, συμπέρανε δ Μάλης.
’Αντίκρυ τους βρισκότανε ένα μεγάλο, μακρύ σεντούκι, σκαλισμένο μέ πολλά άνάγλυφα: 

λιοντάρια, σκηνές άπό κυνήγι τής έλάφου, πάλη μέ λύκο και αλλα.
Διαβάζει δ Μάλης τήν έπιγραφή.
—Μοσιέ Ερρίκο!... καί προσθέτει.
—Αυτός δ άριστοκρατικός οίκος ήτανε πολύ πλούσιος καί ξακουσμένος...
Σηκώνει τό σκέπασμα καί κοιτάζει μέσα στό σεντούκι. Δέματα πολλά, ποικιλόχρωμα μέ 

κεντημένο άπάνω στό μεταξένιο ύφασμα τό όνομα κάθε Ιδιοχτήτη.
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Πάει ν’ άνοιξη. Μεμιάς ραγίζει τό μετάξι, σπάζει. Σπάζουν καί τ’ άλλα δέματα ξωπίσω. 
Σκορπούνε τά κειμήλια. Λάμπει ό θησαυρός.

’Αποσβολωμένη ή Χαρίκλεια άναρωτιέται στήν έκστασή της.
—Θεέ μου! Πώς βρέθηκε αυτός ό άμύθητος θησαυρός δώ μέσα;
—Είναι απλό, τής άπαντά δ Μάλης. Τήν έποχή πού οί Τούρκοι πολιορκούσαν τή Λευ

κωσία οί πλουσιότεροι κάτοικοί της βάλανε σέ δέμα μέ τόνομά τους τά κειμήλιά τους καί τά 
κρύιρανε ομαδικά στό σεντούκι. Μά, ό καταχτητής δέ φείσθηκε ούτε τής περιουσίας ούτε 
τής τιμής καί τής ζωής τοΰ λαού μας. Κι’ ούτε, βέβαια, τών μεγάλων οίκων τών παλιών 
καταχτητών μας. Πόσοι άπ’ αυτούς μαζί μέ τούς δικούς μας δέν προτιμήσανε τή σφαγή καί 
τό λαμπάδιασμα στό καιόμενο σπίτι τους, παρά ν’ άτιμωθοΰν καί νά πουληθούν σαν σκλάβοι 
στά παζάρια τής ’Ανατολής. ’Έτσι, δσοι γνωρίζανε αυτόν τόν κρυψώνα τρέξανε κοπαδια
στά νά γλυτώσουν. ’Ήτανε μιά σωστή λιτανεία. Μά, ή συμπύκνωση τών άνθρώπινων κορ
μιών έκλεισε τό πέρασμα καί μαζί τόν άγέρα. Ξεψύχησαν μ’ ένα γρήγορο, άνώδυνο θάνατο...

—'Ώστε κι’ αυτοί ύποφέρανε μαζί μέ τούς δικούς μας.
—Μέ μιά διαφορά! ’Ήτανε κι’ αυτοί καταχτητές, τύραννοι. Σφάζανε, άτιμάζανε, κλεί

νανε έκκλησιές καί σχολειά. Πουλούσανε σκλάβους ή τούς άνταλλάζανε γιά ένα χωράφι 
ή γιά ένα σκυλί τοΰ κυνηγιού. Ή λευτεριά γιά τούς δουλοπάροικους καί τούς φραγκο- 
μάτες ήτανε δώρο άγνωρο. Τούς κλέβανε τό βιός, τούς τυλίγανε δ,τι άκριβό φύλαγαν. Κι’ 
αύτά πού λάμπουν μπροστά σου είναι δ 'ίδρωτας, τά δάκρυα, τό αίμα τού άμοιρου λαού μας !

Κείνη τή στιγμή ένα άκουσμα έφτασε στ’ αύτιά τους. Άφουγκράστηκαν μέ ταραχή.
—’Αλλάχ ού-άκ-πέρ ! πολλά στόματα τό ξανάλεγαν μαζί.
Τρομοκρατήθηκε ή Χαρίκλεια.
—Κάποιο τζαμί βρίσκεται άπάνω άπ’ τά κεφάλια μας, τήν καθησυχάζει δ Μάλης. Θάναι 

δ Σταυρός τοΰ Μισιρίκου, δίπλα στήν έκκλησιά τής Φανερωμένης, πού τόν κάμανε τζαμί άπ’ 
τόν καιρό τής άλωσης.

'Ο Μάλης κάθησε σ’ ένα μάρμαρο. ’Έμεινε γιά λίγο άλάλητος, άσάλευτος. Τό κεφάλι, 
στηριγμένο στά δυό του χέρια, βυθίστηκε σέ σκέψεις. ’Έπρεπε νά πάρη μιά μεγάλη άπό- 
φαση.

Ξαφνικά, τό πρόσωπό του φωτίστηκε. Τά μάτια τού άπόστολου τών Φιλικών άνοίξανε 
διάπλατα. Διαλογίστηκε πόση άνακούφιση θά χάριζε στό βασανισμένο Δεσπότη ή άναπάντεχη 
αυτή προσφορά. Τήν ίδια στιγμή ένοιωσε νά τόν τυλίγη μιά άνατριχίλα, ένα θείο σκίρ
τημα. Καί γονατίζοντας είπε τούτα τά λόγια:

—Τού Μεγαλοδύναμου ή πρόνοια, Χαρίκλεια, στέλνει τό θησαυρό αυτό. Δίνουμε κ’ οί 
δυό μας δρκο άπάτητο νά κρατήσουμε τό μυστικό, έξόν άπ’ τό Δεσπότη. Γιατί, σάν ρθή ή 
άγια κείνη ώρα, θά τόν στείλουμε στ’ άδέρφια μας: Νά γενή μαχαίρι καί βόλι, νά γενή 
τροφή καί δύναμη, ν’ άντρειεύει τό σώμα καί τήν ψυχή.

—Τ’ δρκίζουμαι, πρόσθεσε γονατίζοντας κ’ ή Χαρίκλεια.

* **
Ή πορεία στόν οχετό γιά τόν Παπάπετρο καί τήν κόρη του ήτανε σχεδόν δμαλή, παρ’ 

δλο πού τό σκοτάδι τούς συνόδευε μέχρι τήν έξοδο. Κεϊ τούς περίμενε δ Κυπρίδημος.
Είχε μεριμνήση καί γι’ αυτό δ Μακαριότατος. ’Έδωσε ρητή διαταγή στόν Κυπρίδημο, 

τό νεοφώτιστο παληκάρι άπό τή Φλάσου, νά παραφυλάη δίπλα στήν έξοδο, δξω άπ’ τά τειχιά 
τής Χωράς — λιγάκι νοτιότερα άπ’ τήν πόρτα τής ’Αμμόχωστου — γιά νά τούς παραλάβη.

—Πού νάναι δ Μάλης καί ή Χαρίκλεια, άναφωνησε μέ ταραχή δ Παπάπετρος μόλις 
βγήκε, νομίζοντας πώς θά τούς βρή κιόλας έκεϊ.

—Μά δέν έρχονται μαζί σας; άναρωτιέται δ Κυπρίδημος.
Ή άγωνία κορυφώθηκε. Κ’ ή ώρα περνούσε βιαστικά. ’Άλλο δέν μπορούσανε νά 

περιμένουν. ’Έπρεπε νά περπατήσουν στό σκοτάδι δίχως σταθμό μέχρι τή Λάρνακα, προτού 
σκάση ή αυγή.

Μέ τό συστατικό γράμμα τοΰ Κυπριανοΰ, πού κόμισε δ Κυπρίδημος, δ Πρόξενος τής 
'Ισπανίας, θερμός φιλέλληνας, καί ή ο’ικογένειά του φιλοξενήσανε μέ καλωσύνη κ’ ευγένεια 
τούς δυό ξένους.

Ή δύστυχη Φλωρεντία, τσακισμένη άπό τήν άγωνία καί τόν κάματο, άπόβαλε πρώτα - 
πρώτα τά άταίριαστα άραχνοΰφαντα μεταξωτά τοΰ χαρεμιού. Ντύθηκε σεμνά, χριστιανικά.

"Οσο γιά τήν προστασία τους, θά μεριμνοΰσε δ κύρ Πρόξενος. Σάν στενός συνερ
γάτης τοΰ Πρόξενου τής Ρωσσίας δέν ήτανε ή πρώτη φορά πού πρόσφερε πιστά υπηρεσίες 
άνεχτίμητες.

'Ο Μάλης κ’ ή Χαρίκλεια παγιδεμένοι κάτω άπ’ τό τζαμί έχουνε άπορροφηθή άπ’ τή 
μαγεία τού πολύτιμου περίγυρου τους.

Ξημέρωσε, κιόλας. Μά, τό φώς τής μέρας δέ μπορεί νά φτάση δώ κάτω. Μόνο ή 
φωτεινή δέσμη τοΰ λαδολύχναρου, περνώντας άπ’ τή χαραγή ρίχνει τις άνταύγειές της. 
Μά, κι’ αυτή πάει νά σβήση, τρεμοσβήνει.

Ξάφνου δ παγερός χώρος τοΰ τάφου βυθίζεται στό σκοτάδι. Τό πολύφωτο λυχνάρι 
άπό ’πάνω ξεψύχησε.

'Ο Μάλης προλαβαίνει τή Χαρίκλεια.
—Μή φοβηθής, κόρη μου. 'Τπάρχει δ άνθρωπος πού θά μάς ζητήση. 'Ο Θεός είναι 

μεγάλος !...
Δέν άπόσωσε τό λόγο του. Στό συνθηματικό σύριγμα, πού άκούστηκε άπ’ τό βάθος 

τού όχετοΰ, άπάντησε δ Μάλης καί μεμιάς τραβήξανε τό δρόμο τής επιστροφής. Μιά λαχτάρα 
τούς κυρίεψε.

Ή πορεία τώρα ήτανε δμαλή. Στήν είσοδο, κάτω άπ’ τήν καταπαχτή, τούς περίμενε 
δ Έμήν-άγάς.

Ξηγηθήκανε γρήγορα. Ή Χαρίκλεια δέν κατάλαβε τή γλώσσα τους. Βιαστικά φρά
ξανε μέ λιθάρια καί κομμάτια ξύλα δλα τά περάσματα. Κατόπι, δ Έμήν-άγάς σήκωσε τήν 
πόρτα τής καταπαχτής καί τούς έβγαλε στό Ιλαρό φώς τής μέρας.

Τήν ίδια στιγμή, μιά γυναίκα άκουμπισμένη στή σκάλα, δξω άπ’ τό χαρέμι, τραβούσε 
τά μαλλιά της ξεσπώντας σέ γοερά κλάματα καί ξεφωνητά.

—’Άχ, κακή μου τύχη ! Χάθηκε μιά χανούμισσα. ’Άχ, άλοίμονό μου.
’Ήτανε ή Φανού-κατή.
Σωστός συναγερμός συνεπήρε τό τεράστιο κονάκι τοΰ Ταχήρ-άγά. Πρώτος έτρεξε 

δ Άχμέτ-άγάς καί ξωπίσω του οί γενίτσαροι. Άπ’ τά διαμερίσματα, τούς διαδρόμους, τά 
μαγεριά, τις αυλές κι’ άκόμα τά Ιπποστάσια ξεχύθηκαν μέ άλαλητό κατά κεϊ σπιτικοί καί 
ξένοι, δοΰλοι καί δούλες.

Ή άναπάντεχη είδηση πέταξε μεμιάς στά στενοσόκακα καί τις γειτονιές. Πύκνωσε ή 
οργή, τεντώσανε τά νεύρα. Τά χέρια αρπάξανε δ,τι βρήκανε πρόχειρο, μαχαίρια, τσεκούρια, 
παλούκια. Τρέξανε τά πόδια τους κατά τό κονάκι.

’Άλλους φούντωσε ή άγρια περιέργεια. Κι’ ούρλιαζε τό τουρκολόϊ.
—Μάς κλέψανε τή γκιαούρισσα. Καί σήμερα θά γινόταν πιστή!...
—Εμπρός νά κάψουμε τά σπίτια τους. Κι’ αυτούς μαζί...
Μέσα σέ κείνη τή σύγχιση δ Έμήν-άγάς φυγάδεψε άπ’ τά νύχια τοΰ συρφετού τόν 

Μάλη καί τή Χαρίκλεια άπ’ τόν ήλιακό τοΰ κονακιού δξω, δπου τούς διαφυλάξανε οί Άλβα- 
νέζοι του.

Μπροστά στό μανιασμένο κοπάδι ορθώθηκε δ Έμήν-άγάς.
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Να πάτε στα σπίτια σας, στις δουλείες σας. Έγω τι είμαι δω; Θά πιάσω τόν άπιστο 
κλέφτη καί κακή του μοίρα!...

Στή φοβερή του παρουσία λύγιζε πάντα κάθε αντίσταση. Γι’ αυτό καί στά πρώτα του 
λόγια άρχισαν κιόλας ν’ αδειάζουν τις αυλές, τό χώρο μπροστά στό κονάκι, τούς δρόμους.

Μόνο τόν Άχμέτ-άγά δέν πείσανε ούτε τά λόγια τοΰ Έμήν-άγά ούτε ο'ι δρκοι καί τά 
καμώματα τής Φανοΰ-κατή. Τόν έδερναν μαύρες υποψίες.

Γι’ αυτό, παρακίνησε δόλια τόν Ταχήρ-άγά, τό δεξί χέρι τού Μουσελλίμη, πού στήν 
ανάκριση τοΰ Έμήν-άγά στάθηκε σκληρός, άνένδοτος.

—Νά παραδοθή αμέσως ό άντικήστας. Αυτός ό άπιστος φταίει γιά δλα!...
’Άλλο δρόμο δέ μπορούσε νά πάρη ό Μάλης. Άπ’ τά χέρια τών Άλβανέζων οδηγήθηκε 

στο Σ εραϊ για να δικαστή. "Οσο γιά τή Χαρίκλεια, τό ντύσιμό της τήν έσωσε. Κίνησε μεμιάς 
γιά τήν ’Αρχιεπισκοπή. 'Ο Κυπριανός θά ένεργούσε δπως ήξερε....

Ή χαροκαμένη καρδιά τοΰ Κυπριανού σκίρτησε μαθαίνοντας πώς δ Μάλης ζή. Κι’ άν 
τον φυλάκισαν οι άπιστοι στα κελλιά τού Σ εραγιοΰ μέ κάθε μέσο θά πάσκιζε νά τόν σώση.

Καί γιά τόν θησαυρό;
Αυτό ήτανε ή άλλη, ή μεγάλη κι’ άναπάντεχη χαρά τοΰ Δεσπότη. Άπό άκουστά ήξερε 

πως πολλοί Βενετσιανοι, άπ’ τόν καιρό πού χάσανε τήν Κύπρο, ερχόντουσαν στό νησί μέ 
παλιά χειρόγραφα καί χάρτες ψάχνοντας μάταια γιά τό θησαυρό.

—Δόξα καί τιμή στόν Πανάγαθο, είπε, άνασηκώνοντας χέρια καί μάτια στόν ουρανό, 
πού άξίωσε έμάς νά βροΰμε δλα κείνα τά πλούτη. Προπαντός τήν άγια έτούτη ώρα, πού 
τόση βοήθεια χρειάζεται τό Έθνος μας.

Κι’ άφού έκανε τρεις φορές τό σταυρό του στράφηκε στή Χαρίκλεια, κάνοντας τό ση
μείο τής ευλογίας.

Την ευχή μου ναχετε, σύ κι’ δ Μάλης, τέκνα μου! Κάνατε έργο μεγάλο, εθνικό. 'Ο 
Θεός νά σάς φυλάη, νά σάς εύλογά!...

***

Τήν ίδια κιόλας μέρα, κοντά στό σουρούπωμα, έμπαινε δ Κυπρίδημος στή Σκάλα. 
Ό νεοφώτιστος ήτανε τώρα ντυμένος μέ τή φανταχτερή στολή τοΰ προξενικοΰ υπαλλήλου 
και κρατοΰσε το ραβδί με τα σύμβολα τοΰ ριόσσου ταχυδρόμου. Ή σκέπη τής ευρωπαϊκής 
σημαίας τοΰ έδινε κείνο τό κυρίαρχο, τό άγέρωχο ύφος. Τό φανέρωναν κ’ ο'ι πιστοί τού 
’Αλλάχ, πού στό άντίκρυσμά του σκύβανε μέ ταπείνωση τό κεφάλι.

Ή εντολή τοΰ Μακαριότατου ήτανε ρητή :
—Νά δώση τό συστατικό γράμμα μέ τό δικό του χέρι στόν Πρόξενο τής Ρωσσίας, 

άντρα Έπτανήσιο, τολμηρό καί μέλος τής Εταιρείας τών Φιλικών.
Ό κύρ Πρόξενος καλοδέχτηκε τόν Κυπρίδημο. Ξεβουλώνοντας τό γράμμα, τό διάβασε 

μέ μεγάλο ένδιαφέρο.
—Το θέλημα τοΰ Μακαριότατου θά γίνη μεμιάς, δήλωσε ό Πρόξενος μέ τόνο σοβαρό. 

Και προσθεσε. Πριν άπ’ τά χαράματα, θά ξεκινήσης μέ τό δραγομάνο μου γιά τή Λευ
κωσία. Πρωί - πρωί θά βρεθήτε στό Σεράϊ. 'Ο Φιλικός Μάλης πρέπει μέ κάθε θυσία νά 
λευτερωθή. Ή πατρίδα τόν χρειάζεται...

❖**

Λίγη δέν ήτανε ή μανία τοΰ Ταχήρ-άγά νά βρεθή ένοχος ό άντικήστας. Γιατί, τόλμησε 
νά πατήση τό κονάνι του καί νά φυγαδέψη τήν δμορφη γκιαούρισσα. Κι’ δσο σκεφτόταν 

πώς κείνο τό αιθέριο πλάσμα, αν δέν ήτανε στή μέση δ άπιστος, θά γινόταν τό πιό έκλεχτό 
ούρί τού χαρεμιού του, πήγαινε νά σκάση άπ’ τό κακό του.

Μά, ή έγκαιρη παρουσία τού προξενικού δραγομάνου στό Σεράϊ ματαίωσε τά σχέδιά του.
'Ο Μουσελλίμης, παρ’ δλο τό μίσος καί τήν πονηριά του, μπροστά στό αίτημα τού έκ- 

πρόσωπου τοΰ πανίσχυρου Τσάρου τής Μοσχοβιάς νά λευτερωθή δ υπήκοός του, λύγισε κι’ 
άς μήν τό ήθελε, μά τόν ’Αλλάχ!...

’Έτσι, δ Μάλης ήτανε τώρα λεύτερος.
"Ολοι τους μιά συνοδιά πετούμενη άπό χαρά, δ Μάλης, δ δραγομάνος, ό Κυπρίδημος 

καί τ’ άλλα παληκάρια, πού παράστεκαν όξω άπ’ τις πόρτες τοΰ Σ εραγιοΰ, τραβήξανε μεμιάς 
γιά τό ’Αρχιεπισκοπικό...

❖**

'Ο Δεσπότης πασίχαρος τούς καλωσόρισε στό Μεγάλο Συνοδικό μέ άδερφικό άσπασμό.
—Τήν ευχή μου νάχετε, τέκνα μου άγαπητά. Κάνατε ένα έργο θεάρεστο, μιά πράξη 

εθνική. 'Ο Θεός θά τό άνταποδώση !
Κι’ δμως, ή άγαλλίασή του γιά τή σοηηρία τοΰ Μάλη ήτανε άλάλητη. Γιατί, δ τραχύς 

αυτός άγωνιστής κατάφερε μέ αυτοθυσία νά γλυτώση άπ’ τό χαρέμι τοΰ φιλήδονου Ταχήρ-άγά 
τόν μονάκριβο άνθό τοΰ Παπάπετρου, πού άλλοιώτικα θά γινόταν κι’ αυτή μιά σκλάβα, σάν 
τις άλλες.

Κι άκόμα, διπλή χαρά χτύπαγε ή καρδιά του γιά τόν άμύθητο θησαυρό τοΰ Μισιρικου.
Γι’ αύτό, άγκαλιάζοντας τόν άπόστολο τών Φιλικών, δέ μπόρεσε ν’ απόκρυψη τα δυο 

χοντρά δάκρυα πού κατηφόρισαν στ’ αυλάκια τοΰ λεπτοΰ του προσώπου.
—Έσύ, τέκνον Μάλη, ξαναζωντάνεψες τούς θρύλους. Ή πατρίδα πολλά στηρίζει σέ 

σένα. Κ’ ή ευκαιρία σοΰ παρουσιάζεται ξανά. Ή άξιωσύνη σου έγγυάται τήν επιτυχία!...
'Ο αγνός λόγος τοΰ ’Εθνάρχη στάλαξε σάν άπό δισκοπότηρο στό διψασμενο στόμα τοΰ 

νηστευόμενου χριστιανοΰ. Μιά άνατριχιλα πρωτόφαντη συνεπήρε το φθαρτό κορμί του.
Κ’ ή άπάντηση άστραψε φλόγα λαμπερή μές άπ’ τά βαθουλά του μάτια.
Τά υπόλοιπα μέ δλες τις λεπτομέρειες κανονίστηκαν σέ μιά δλονύχτια συνάντηση τοΰ 

Κυπριανοΰ μέ τόν Μάλη στό υπόγειο θολωτό δωμάτιο: 'Ο Μαλης θα εκανε επαφή στην 
Ελλάδα μέ τόν μεγάλο Ψαριανό Κωσταντή Κανάρη, γιά νά τοΰ παραδώση τό μήνυμα τοΰ 
Δεσπότη.

Θά τόν συνόδευε κιόλας στήν Κύπρο γιά νά παραλαβή το ταχύτερο το μεγάλο θησαυρό 
γιά τόν Ιερό άγώνα.

Μέ τις ευλογίες τοΰ Κυπριανού κίνησε προίΐ - πρωί δ Μάλης άπό την ’Αρχιεπισκοπή για 
τή Σκάλα. 'Ο Φιλικός Πρόξενος τής Ρωσσίας θά τοΰ φρόντιζε μέ πρώτη ευκαιρία πλοίο 
γιά τήν Ελλάδα...

***

Στό μεταξύ μαύρη άντάρα βαραίνει τόν τόπο. Μέ τόν άπρόθυμο τάχα άφοπλισμό τών 
ραγιάδων τά θεριά ξεθαρρέψανε.

Κι’ άς είχε ρουφήξη δ άχόρταγος Κιουτσούκ Μεχμέτ τις εκατό χιλιάδες γρόσια γιά 
νά μεσιτέψη τάχα στήν Ψηλή Πύλη γιά τό δίκιο τοΰ ραγιά! Σα να μην εφτανε το κεφάλι 
τοΰ Δεσπότη πού τό έβαλε εγγύηση γιά τή γαλήνη καί τήν τάξη!

Μανιασμένος τώρα δ δχλος γυρεύει κάθε άφορμή νά χτυπήση δόλια τόν άμοιρο ραγια, ν’ 
άρπάξη ξέσκεπα.

Ή περηφάνεια κ’ ή άντρειοσύνη μονάχες δέ δίνουνε τή νίκη στό γενναίο. Γιατί, δ 
άοπλος ραγιάς έξόν άπ’ τά στήθεια του τί άλλο έχει να πρόταξη;
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Κι’ δμως, ô πονηρός Πασάς κάνει καλά τή δουλειά του. Τώρα άπό σκοπού κυνηγάει 
τούς δικούς του.

—Άλοίμονο σ’ οποίον βγάλει τρίχα άπό ραγιάδικο κεφάλι!
Μά, ή άλήθεια ήτανε μην πάρη είδηση ô χριστιανός. ’Ήθελε νά τοΰ κρατάη στό χέρι 

τή ζωή και τό βιός, ώσότου φτάση ή στιγμή τοΰ εκβιασμού. Θρεφτάρι δεμένο στήν πάχνη 
του νά τριόη, νά παχαίνη, ώσότου σημάνη ή ώρα τής σφαγής, τοΰ άφανισμοΰ.

’Έτσι, ή παγίδα πού σχεδίαζε ύπουλα ό Μουσελλίμης άρχίζει νά στήνεται. ’Άδραξε, 
κιόλας, καινούργια άφορμή άπ’ τόν Άρχιμαντρίτη Θεόφιλο, πού άρχισε νά σκορπίζη μυ
στικά προκηρύξεις γιά επανάσταση, μόλις ξεμπαρκάρισε στή Λάρνακα. Κι’ αν δέν κατά- 
φερε δ Πασάς ν’ άρπάξη τόν Άρχιμαντρίτη, γιατί τοΰ ξέφυγε στή Συρία, δμως ή οργή του 
θά ξεσπάση τώρα στά κεφάλια τών ραγιάδων. Συντάσσει καί συμπληρώνει κατάλογο μέ 
προγραφές 486 κληρικών καί λαϊκών. Αύτών, πού πρέπει νά φύγουν άπ’ τή μέση, γιά νά 
μή στέκουν άπειλή στό Μισοφέγγαρο!....

'Όλα τά άνθη τοΰ νησιού, άπό τόν Δεσπότη, τούς Έπίσκοπους καί τούς παπάδες, μέχρι 
τούς γούμενους καί τούς καλόγερους καί άπό τούς Κοτζαπάσηδες καί τούς προεστούς, μέχρι 
τούς απλοϊκούς κάτοικους τής πόλης καί τοΰ χωριοΰ, έχουνε προγραφεϊ μυστικά σάν μελλο
θάνατοι.

Τό λιοπύρι τής καλοκαιριάτικης κείνης μέρας τοΰ Ίούνη είχε καταλαγιάσει. Τό έρχό- 
μενο σούρουπο έφερνε μαζί του άπάνω άπ’ τά κύματα τής κοντινής θάλασσας τής Σαλα
μίνας μιά δροσιά καλόδεχτη στά ίδρωμένα κορμιά τών δουλευτάδων.

ΟΙ λίγοι ξωμάχοι άπό τόν 'Άη Σέργη πάλευαν άκόμα μέ τή γή φορτώνοντας τά τελευ
ταία λαχανικά στις καρρότσες. Νάναι έτοιμες πρωι-πρωΐ, πριν τό γλυκοχάραμα, νά τις 
ζέξουνε στά ζώα καί νά λαμνίσουνε γιά τήν ’Αμμόχωστο. Τραβούσε άρκετό πράμα έτούτη ή 
πολιτεία.

Τή γλυκειά γαλήνη τής ήμερης ώρας ήρθανε νά ταράξουν φωνές άπ’ τά γειτονικά 
χωράφια.

—Γιόμισε καράβια ή θάλασσα! Νά τά κατάρτια τους.
—Πάμε κάτω νά δοΰμε τά καράβια. Πόσο μαυρολόγησε ό γιαλός!
Τό σύνθημα γενικεύτηκε. Άπ’ τά χωράφια, άπ’ τό χωριό, τρέξανε οί χωρικοί. Παρα

τήσανε τά χόρτα, τά ξεμπύλια, τά φτυάρια, τά τσουκάλια στή φωτιά καί τά μωρά στήν 
κούνια, καί κατηφόρισαν μικροί, μεγάλοι, στό περιγιάλι.

Μετρήσανε εφτά καράβια, άραγμένα στά βαθιά!
Αλαλαγμοί, ξεφωνήματα. Ή περιέργεια νικά τή χαρά καί τό φόβο.
—Δέν είναι Τούρκικα, δέν είναι κουρσάρικα.

—Είναι δικά μας, Ελληνικά!
Κείνη τήν εποχή, άπό στόμα σέ στόμα λέγανε πώς καράβια φτάνανε άπό τήν 'Ελλάδα 

κάπου-κάπου στό νησί. Νά φέρουνε μηνύματα, νά πάρουνε έθελοντές καί βοήθεια.
Τό σούρουπο πού έπεφτε τώρα πιό πυκνό κάλυψε καί τις λεπτομέρειες. Τό φώς στά 

καράβια τρεμόσβηνε, φτάνοντας άδύναμο στ’ άκρογιάλι.
Τώρα φαίνεται ένα άμυδρό φώς νά πλανιέται άπάνω στά νερά. Είναι μιά βάρκα πού 

πλησιάζει. 'Ένας κρατάει τό φανάρι.
Αράξανε. Άπ’ τή βάρκα κατεβαίνουνε τέσσερεις άντρες.
Ό προεστός τοΰ Άη Σέργη πάει κοντά καί τούς συστήνεται κάνοντας χειραψία.
Κάτι λένε μεταξύ τους. Κατόπι, δ προεστός γυρίζοντας στούς συναγμένους χωρι

κούς, λέει.

—Ακούστε, χωριανοί. Τά καράβια πού μάς φτάσανε είναι Ελληνικά!
Ζητωκραυγές καί ένθουσιασμοί δόνησαν τό γιαλό περίγυρα.
— Σάς ευχαριστούμε άπό καρδιάς, άδέρφια μου, γιά τό θερμό καλωσόρισμα. Μά, 

πρέπει νά σάς ξηγήσω, τούς συστήνει δ ένας άπ’ τούς τέσσερεις. 'Όποιος κι’ αν είναι δ 
σκοπός μας έδώ, πρέπει δλοι μας νά κρατήσουμε μυστική τήν άφιξη. Ό άγώνας πού 
άναψε κιόλας στήν Ελλάδα χρειάζεται δύναμη, βοήθεια. Θά μάς τά δώσετε σείς μέ τόν 
πατριωτισμό σας. Τίποτα μή μάθουν οί εχθροί μας. Νά γυρίσετε τώρα στά σπίτια σας 
ήσυχα. Τ’ άλλα είναι δική μας δουλειά!...

Αυτός πού μίλησε ήτανε δ Μάλης. Κ’ οί άλλοι τρεις; Ό Ψαριανός ναυτικός Κω
σταντής Κανάρης, τό φόβητρο τού Τούρκικου στόλου, μέ τούς δυό άξιους Φιλικούς, τόν 
Χατζηστέργιο άπό τή Νεζερό καί τόν "Τπατρο άπό τό Μέτσοβο.

Τώρα ή δμάδα έπρεπε μέ πρώτη ευκαιρία νά συναντηθή μέ τόν Κυπριανό. Καί δ Μάλης 
μερίμνησε γιά δλα.

❖ **

Ό θαλπερός ήλιος δέν έχει άκόμα μεσουρανήσει. Μά, ή κάψα του είναι άνυπόφορη. 
Προπαντός, άμα καβαλλικεύεις καί σοΰ λούζουνε τό κεφάλι ο'ι άχτΐδες του, τό κορμί σου 
στάζει. Κ’ οί χωματιές άφήνουνε τά σημάδια τους στό πρόσωπο, πού άδράχνει, κιόλας, δ 
καυτός ήλιος.

Μόλις μπήκανε καβάλλα στήν Αρχιεπισκοπή τέσσερεις χωριάτες. Καθημερινό θέαμα. 
Τραβήξανε δλόϊσα στή βρύση. Πεζέψανε.

Πρώτα τά χέρια κ’ ύστερα νίψανε τό πρόσωπο καί ήπιανε νερό στις χούφτες. Ποτίσανε 
καί τά διψασμένα ζώα.

Κάτω άπ’ τήν κληματαριά δ Μάλης συνάντησε τόν ’Αρχιδιάκονο Μελέτιο. Δυό λόγια 
είπανε καί χώρισαν. Μή δώσουνε υποψία.

Ό Μάλης μέ ένα κούνημα τοΰ κεφαλιού τούς νεύει νά τόν άκολουθήσουν.
Ανεβαίνουν στό Μεγάλο Συνοδικό.
Ό Κυπριανός στέκεται 'ορθός στήν είσοδο.
’Ασπασμοί, χειροφιλήματα, δάκρυα. Οί καρδιές τους σημαίνουν μέ βουβό δέος τις επί

σημες στιγμές.
—Καλωσορίσατε, άδέρφια μου, τούς προσφωνεί δ Μακαριώτατος. Νοιώθω άπέραντη 

εθνική άγαλλίαση, πού άνάμεσά μας έχουμε τόν Ψαριανό Κωσταντή Κανάρη μέ τούς άξιους 
συνεργάτες του. Ή πατρίδα πάντα στηρίζει τόν άγώνα της σέ τέτοια παληκάρια, στό αίμα 
καί στις θυσίες τους. Γι’ αύτό καί ό δίκαιος άγώνας μας είναι θέλημα Θεού νά πετύχη. Κ’ ή 
Ελλάδα θά λευτερωθή!...

Ό λιγόλογος Κανάρης άντιλάλησε μέ φανερή συγκίνηση καί ένθουσιασμό ευχαριστώντας. 
Κατόπι, μίλησε γιά τήν κατάσταση, γιά τόν Παπαφλέσσα, τόν Κολοκοτρώνη, τόν 'Τψηλάντη 
καί τούς άλλους άγωνιστές. ’Έσμιξε τά φρύδια καί τό πρόσωπό του άλλαξε όψη, σάν έφτασε 
στόν Πατριάρχη Γρηγόριο.

—Τόν κρεμάσανε οί δειλοί Πάσχα ήμέρα. Τό ξεσήκωμα τούς τράνταξε τό μυαλό !
Ό Κυπριανός μέ τεντωμένα τ’ αυτιά καί τήν ψυχή σφιγμένη άκουγε τόν Κανάρη.
Στό τραπέζι οί φιλοξενούμενοι φάγανε πρόχειρα καί άποσυρθήκανε στό θολωτό δοψά- 

τιο νά ξαποστάσουν.
Πιό άργά δ Δεσπότης τούς κάλεσε στό υπνοδωμάτιό του.
Μέ πόνο ψυχής τούς ξεστόρησε τά μαρτύρια τοΰ νησιού καί τούς θρήνους του. Μίλησε 

γιά τόν κατατρεγμό, τις αρπαγές, τις φυλακίσεις καί τις σφαγές άπό τούς Τούρκους, τούς 
γενίτσαρους καί τούς Καράμανους στις πολιτείες καί στό ύπαιθρο.
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Μά, ανάμεσα άπ’ δλ’ αυτά, ξεπηδοΰσε πάντα γιγαντωμένη ή θέλησή του ν’ άντισταθή 
τό ’Έθνος στό άγριο θεριό μέχρι νά ξεσκλαβωθή.

—Κι αν τής Κύπρου τά χέρια είναι δεμένα πισθάγκωνα καί δπλο νά σηκώση δέ βόλεϊ, 
όμως, θά συνεχίσουμε νά στέλνουμε στήν πατρίδα τά παιδιά μας, τά ύστερήματά μας, τήν 
ψυχή μας!...

Τά μάτια τοΰ Δεσπότη ξαναμμένα πέταγαν σπίθες. Μιλούσε τώρα ορθός, άνεμίξοντας 
τά φαρδομάνικά του.

—Ό μεγάλος θησαυρός τοΰ Μισιρίκου θά πάη μέ καλά χέρια στήν Ελλάδα. ’Απόψε, 
κιόλας, πρέπει νά κουβαληθή άπ’ τόν υπόγειο τάφο. Ή θεία πρόνοια μάς τόν διαφύλαξε 
αιώνες γιά τήν πιό κατάλληλη ώρα!...

Τό πάθος τοΰ Μακαριότατου θέριεψε. Τό στήθος του κάτα» άπ’ τά ράσα άνεβοκατέβαινε.
Κείνη τή στιγμή ό Κωσταντής Κανάρης πήρε τό λόγο.
—Ησυχάσατε, Μακαριότατε! Κομμένη ή γλώσσα μου αν μη τήν άλήθεια κρένω. Τοΰ 

ποιμνίου άξιος βοσκός καί τής πατρίδας πρώτος, σείς, ό τιμημένος Ιεράρχης, καντήλι άκοί- 
μητο στέκεστε τής Χριστιανοσύνης. "Ο,τι άπ’ τό χέρι έτοΰτο περνάει, θέ νά γενή κατά 
τό θέλημα καί τήν ευλογία σας !

’Απόσωσε ό Κανάρης καί σήκωσε τό δεξί του, σφίγγοντας τή γροθιά!
Τά λόγια έτοΰτα τά υπερούσια σταλάξανε δροσιά στήν πικραμένη ψυχή τοΰ Δεσπότη. 

’Ήτανε μιά υπόσχεση, ένας δρκος φοβερός.
Τό δειλινό, δ Κανάρης καί οί Φιλικοί κατεβήκανε στόν 'Άη Γιάννη τόν Πίπη νά 

προσευχηθούν. Γονατιστοί μέ ταπεινοφροσύνη μπροστά στό εικόνισμα τής Θεοτόκου κάνανε 
τήν προσευχή τους μέ κατάνυξη βαθιά. Νά τούς παρασταθή βοηθός στό έργο τους...

'Ο ’Αρχιδιάκονος Μελέτιος γνώριζε καλά τούς υπόγειους δρόμους. ’Από τήν ’Αρχι
επισκοπή τούς κατέβασε στή μυστική σήραγγα, πού οδηγούσε στό κονάκι τοΰ δραγομάνου 
Χατζηγεωρκάτζη. Μαζί μέ τόν Μελέτιο δ Μάλης καί οί άλλοι δυό Φιλικοί. Στά χέρια 
έ'να φανάρι, τά σύνεργα γιά τά χώματα καί δυό ταγάρια.

Φτάσανε γρήγορα στόν ύπόνομο, κάτω άπ’ τό κονάκι. Άπό δώ δ Μάλης άνάλαβε τό 
δρόμο.

Ή συνοδιά βαρυκίνητη ξανοίγει πέρασμα μέ τό φτυάρι, μέ τά χέρια. Βρίσκονται τώρα 
στό γνώριμο οχετό. Ή πορεία δέ φαίνεται δύσκολη.

'Ο Μάλης, πού κρατάει τό φανάρι, συναντάει τά παλιά λείψανα.
Μακάβριο θέαμα. Κορμιά, κρανία καί αρμοί, πού πυργωθήκανε στό κάλεσμα μιας 

σκληρής, άραχλης ώρας καί ρημάξανε σ’ ένα σωρό, σκυφτά, γονατιστά, πεσμένα, άπνοα.
Τούς προλαβαίνει.

—Προσεγγίζουμε τόν άρχαΐο τάφο. Μή σάς πειράξη πού θά πατήσουμε άνθρώπινα 
άπομεινάρια, άλιβάνιστα κόκκαλα!...

—Ήμαρτον, Θεέ μου! άναφωνεΐ μέ φρίκη δ Αρχιδιάκονος Μελέτιος κάνοντας τό 
σημείο τοΰ σταυροΰ.

Πρώτος στόν άρχαΐο τάφο κατεβαίνει δ Μάλης. Μιά μούχλα άψίζει τά ρουθούνια. 
Δώ κάτω τό σκοτάδι κοιμάται άβασίλευτο, λησμονημένο άπ’ τούς αιώνες.

Τό άμυδρό φώς τοΰ φαναριού πέφτει άπάνω στόν Εσταυρωμένο, στό σεντούκι καί στόν 
σκορπισμένο θησαυρό.

Ή συνοδιά στέκεται μέ δέος μπροστά στό άναπάντεχο όραμα.
—Μέγας είσαι, Κύριε !
Σ ταυροκοπιοΰνται καί προσκυνάνε τόν Εσταυρωμένο.

"Ομως, πρέπει νά βιαστούνε. Σκύβουνε άπάνω άπ’ τό θησαυρό, γύρωθε, κατάχαμα, 
παντού. Τά χέρια τους χουφτίζουνε τό θησαυρό καί τόν στριμώχνουνε στά ταγάρια.

Μπροστά δ Μάλης μέ τό φανάρι καί τά σύνεργα. Τόν ’Εσταυρωμένο τόν κουβαλεί μέ 
εύλάβεια δ Αρχιδιάκονος. Ακολουθούν οί δυό άπόστολοι, Χατζηστέργιος καί "Τπατρος, 
μέ ιά ταγάρια στή ράχη.

Διπλωμένοι άπ’ τό φορτίο προχωρούνε άργά, μά σίγουρα μέσα στόν οχετό. Ό ίδρωτας 
στάζει κρουνός άπ’ τό μέτωπο, άπ’ τό κορμί.

Φτάσανε. Μεσάνυχτα, κιόλας. Τήν είσοδο τής σήραγγας άπάνω τηράνε δ Δεσπότης 
μέ τόν Κανάρη. Ή προσμονή τούς ζωγραφίζει τήν όψη. Στά πόδια τους άπιθώνεται δ θη
σαυρός άνεχτίμητος, άμύθητος.

Τρίβουνε τά μάτια καί τά χέρια.
—Νά σέ άσπαστώ, άξιο παληκάρι τής πατρίδας, άναφωνεΐ αυθόρμητα δ Κανάρης 

κ’ έναγκαλίζεται τόν Μάλη μέ περηφάνεια.
Τόν άκολουθεϊ δ Κυπριανός κάνοντας τό σημείο τής ευλογίας.
—Ζωή νάχετε, λεβέντες μου! Ή πατρίδα σάς ευγνωμονεί. Μεθαύριο βράδυ δ θη

σαυρός αυτός θά βρίσκεται στό Μοναστήρι τής Αχειροποίητης. Τά λοιπά είναι δική μας 
δουλειά. Θά σάς κάνη επαφή δ άπεσταλμένος μου...

❖**

Άπό τό πρωί ό Κυπριανός μέ τόν Κανάρη βρίσκονται στό θολωτό δωμάτιο. Παραδο- 
μένοι στις άγνοιες τοΰ άγώνα λησμονήσανε τό χρόνο, πού κύλησε.

’Έφτασε, κιόλας, δ άποχωρισμός. Στό Μεγάλο Συνοδικό οί Φιλικοί ενας-ενας ασπα- 
ζονται τή δεξιά τού Δεσπότη πού τούς έναγκαλίζεται άδερφικά.

Ή καρδιά του σφιγμένη τήν πικρή κείνη ώρα κρατήθηκε, ΰερο το πρόσωπο, αδάκρυτο.
—Νά σύρετε, άδέρφια μου, μέ τήν ευχή τού Χριστού καί τής Παναγίας. Τό άπόμερο 

λιμανάκι τής Άσπρόβρυσης στή Λάπηθο δέν τό ταράζουνε τοΰ Τούρκου μάτια. Ασφαλι
σμένο άραξοβόλι γιά τά καράβια σας. Κι’ άπ’ τό μοναστήρι λίγα λεπτά μονάχα. Καλή 
έπιτυχία κι’ δ Θεός μαζί σας!...

—Άπό μέρους τής πατρίδας σάς ευχαριστούμε θερμά γιά δλα, Μακαριώτατε, άντιφώ- 
νησε δ Κανάρης. Μείνετε βέβαιος, πώς γιά τό υπεράνθρωπο, ιερό σας έργο σάς καμαρώνει 
δλάκερο τό ’Έθνος. Ή προσφορά σας δέ μετριέται. Ό Πανάγαθος νά σάς σκέπη!...

*

Ή συνοδιά καβάλλα στά ζώα πορεύτηκε δυτικά τής Χώρας καί βγήκε άπό τήν πόρτα 
τής Πάφου. Ντυμένοι κ’ οί τέσσερεις ραγιάδικα δέ δίνανε καμιά ύποψια. Περαστικοί, που 
γυρίζανε στά χωριά τους.

'Άμα φτάσανε στό Γερόλακκο, τραβήξανε βορεινά.
Πήρανε τά συντομία. Περάσανε χωραφιές καί λόφους. Ή ψυχή τους πληρώθηκε μέ 

χαρά, πού μέ τά μάτια τους καμαρώνανε τή φετεινή καλοχρονιά.
—Θαυματούργησε δ Άης Τρύφωνας, δ άναργυρος, τους ξηγησε ο Μαλης. Οι προ

τροπές τοΰ Δεσπότη νά χτυπήση δ λαός μέ ζήλο τήν άχόρταγη άκριδα κ’ οί δεήσεις στις 
έκκλησιές, πού τις γιόμισε μέ εικόνες τοΰ προστάτη τού γεωργού, άφανίσανε τό κακό.

Στήν άπλα τής μεταξένιας γής, πού τά μεστά της στάχια μόλις είχανε κουβαληθή στ’ 
αλώνια, σαλαγούσανε άκόμα λιγοστά κοπάδια. Οί τσοπάνηδες διώχνοντας τα μαντρόσκυλα 
πού γαυγίζανε έχθρικά, άποκρίνονταν πρόσχαρα στό χαιρετισμό τών ξένων.

Μπροστά ορθώνεται άγρια ή μορφή τοΰ Πενταδαχτυλου. Οσο έρχεται κοντά, τοσο 
άγριεύει πιότερο.
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Τώρα παίρνουνε ένα πλατύ μονοπάτι, πού άνηφορίξει κατά τό Σύσκληπο. Προσπερνάνε 
τά αραιά σπιτάκια όξω άπ’ τό χωριό. Πεζεύουνε σέ μιά κρυόβρυση νά σβήσουνε τή δίψα.

'Ο ήλιος κατηφορίζει. Τό βουνίσιο άγέρι δροσίζει τά μέτωπα τών στρατοκόπων. Δια
βαίνουνε τή Γομαρίστρα.

’Άγρια, κοφτά βράχια στυλώνονται απανωτά στά πλευρά. Χαμηλά κυπαρίσσια, σχινιές, 
μυρτιές καί σκορπιστεί θυμάρια άνασταίνουνε τήν ψυχή μέ τις ευωδιές τους.

Άνάμεσά τους ό στενός, άνηφορικός δρόμος σέ λίγο θά ήμερέψη σ’ ένα πλάτεμα 
άνοιχτόκαρδο.

Φτάνουνε στόν "Αγιο Παύλο. Κάτω ξετυλίγεται ή καταπράσινη ποδιά τού Καραβά 
καί τής Λαπήθου. Τις δαντελένιες άκριες της γλυκοφιλά δ γαληνεμένος πόντος τής Καρα- 
μανιάς άχόρταγα.

Μά, τό δειλινό κοντεύει νά σβήση. Ροβολάνε μέ σπουδή κατά τούς Μύλους. Τά 
τρεχάτα νερά τούς χαράξουνε τήν πορεία μέ τό βουητό τους.

Τόν Γεωρκάτζη Πασπάλλα, τόν μυλωνά, άπαντοΰνε στή δουλειά. Σκυφτός δ γέρος 
στό σακκί πού γιόμιζε άπ’ τ’ άλεύρι, δέν πήρε είδηση. Τά μαλλιά του ήτανε πιό άσπρα 
κι’ άπ’ τήν πασπάλλα, άπ’ όπου τού κολλήσανε καί τό παρατσούκλι.

Ό Μάλης τόν άγγιξε ’λαφρά στόν ώμο κι’ αυτός γυρίζοντας τό κεφάλι τούς κοίταξε 
μέ ματιά άθώα, κάνοντας γνέψιμο νά περιμένουν, ώσότου γιομίση τό σακκί. 'Όπως ήτανε 
ντυμένοι ούτε πού κατάλαβε στήν άρχή τίποτα. Στό μεταξύ, δ Κανάρης τού έγχείρησε τό 
συστατικό γράμμα τού Δεσπότη. Τό ξεσφράγισε.

Ό μυλωνάς πήρε, μεμιάς ύφος σοβαρό. Παρ’ όλα τά χρόνια του τό διάβασε ρουφηχτά 
στό φως τού λυχναριού.

’Αφού έβγαλε μιά βαθιά άνάσα έκυψε τό γηρασμένο του σώμα κάνοντας μιά μικρή 
υπόκλιση :

—Μεγάλη ή τιμή, κύριοι, πού μοΰ δίνετε άπόψε ! Καλωσορίσατε. Τό ταπεινό μου 
σπίτι είναι στή διάθεσή σας. Κι’ όση βοήθεια μπορώ, θά τήν προσφέρω μέ όλη τή δύναμη 
τής ψυχής μου !...

Τό βράδυ συναχτήκανε μυστικά στό σπίτι τού γέρο-Πασπάλλα οί Φιλικοί Χατξή-Κωσταντής 
Εγγλέζος, Χατζή-Νικόλας Λαυρέντιου Πρωτοσύγκελλος καί δ Χατξή-’Ηλίας σέ μιά πολύωρη 
σύσκεψη μέ τήν άποστολή. 'Όσο κι’ άν ή καρδιά τους χτύπαγε θεριωμένη γιά ξεσήκωμα, 
όμως, βολετό δέν ήτανε. Ή μεγάλη άπόφαση είχε παρθή άπό καιρό.

— Σαλπάροντας άπ’ τά νερά σας μπορώ νά πάρω έθελοντές, τούς βεβαίωσε δ Κανάρης. 
Νάναι έτοιμα τά παιδιά καί υπόσχομαι νά τά περάσω στήν Ελλάδα!

Τό πρωινό δ Κανάρης μέ τή συνοδιά του κατεβήκανε κατά τό λιμανάκι τής Άσπρό- 
βρυσης, κοντά στή Λάμπουσα. Δίπλα, σ’ ένα βουναλάκι, τά στητά κυπαρίσσια δηλώνανε 
τήν ύπαρξη τού μικρού κοιμητήριου.

Ή θαλασσινή αύρα φτερούγιζε καλόδεχτη στά μαλλιά τους, στόν πυκνό καλαμιώνα 
πιό πέρα, στις καταπράσινες λεμονιές στά ψηλώματα. Τό γαλήνεμα τής ώρας ταράξανε 
ρυθμικά τά ήμερα κύματα, πού ξεσπούσανεί ήχερά στήν πυρωμένη άμμουδιά.

Σέ μιά στιγμή άπ’ τ’ άνατολικά φάνηκαν δυό καλόγεροι. Ό ένας καμπουριασμένος 
άπ’ τά χρόνια κι’ δ άλλος μέ παράστημα σεβαστό καί ύφος κοφτερό, σάν φασούλα.

—Καλή σας μέρα, χαιρετούνε άπό κοντά. Κοπιάστε στό μοναστήρι νά σάς φιλέψουμε.
Ή άναγνώριση ήτανε άμοιβαία. Ό Γούμενος τής ’Αχειροποίητης, δ γέρο-Μελέτιος, 

μέ τόν πάτερ-Φασούλα, όνομα καί πράμα.
Μέ προφύλαξη ξεμακρύσανε άρκετά άπ’ τό λιμανάκι καί άνεβήκανε στό μοναστήρι.

Στό Ηγουμενείο άπαντήσανε τόν πάτερ-Σαμουήλ, παλιό γνώριμο τού Μάλη. Μέ 
εντολή τού Κυπριανού είχε συνοδέψει τό θησαυρό άπό τήν ’Αρχιεπισκοπή καί τόν ξεφόρτωσε 
άκέραιο στό μοναστήρι.

Ή καλή δουλειά έπρεπε νά γενή τώρα. Μά χρειαξότανε μαστοριά καί πονηριά.
—Νά «κηδεύσουμε» μέ πομπή τό θησαυρό στό κοιμητήριο. Τό βράδυ άπ’ τόν νιό- 

σκαφτο τάφο νά ξεθάψουμε κρυφά τό σεντούκι καί νά τό περάσουμε μεμιάς στό καράβι 
δίπλα. ’Έτσι, άποφασίσανε δμόφωνα.

Τά καράβια τού Κανάρη πλέανε βαθιά στήν άνοιχτή θάλασσα τής Τραμουντάνας. 
Είχανε διαταγή νά περνάνε άπό άκρωτήρι σέ άκρωτήρι, άπ’ τόν ’Απόστολο Άντρέα μέχρι 
τό Κρόμμυο, καί πίσω πάλι. 'Ωσότου, τό ποθούμενο βράδυ, πού όλα θάναι έτοιμα γιά νά 
σαλπάρουν, λάβουνε φωτεινά σήματα άπ’ τή στεριά τής Λαπήθου καί τού Καραβά.

Τό ίδιο άπόγεμα κηδέψανε τό σεντούκι μέ τό θησαυρό. Τίποτα τό άνάλλαχτο, τό 
ύποπτο. Μέ ξαπτέρυγα, ψαλμουδιές, θυμιατούς, τρισάγιο. Τήν τάξη τού «νεκρού» έκαναν 
δ γούμενος καί οί πατέρες τού μοναστηριού μαξί μέ τόν πάτερ-Σ αμουήλ, τόν γούμενο τού 
Άη Γεώργη Νεξερέ πάτερ-Λεόντιο καί τόν Σιναίτη άρχηγό τής Άγιά-Κατερίνας τής Βα
σιλείας. Κ’ οί «τεθλιμμένοι συγγενείς» δέ λείψανει άπ’ τό θαφτιό. Κι’ αυτός δ Μεχμέτ- 
άγάς, δ Καημακάμης τής Κερήνειας, παραχώρησε τήν άδεια σάν πάντα μέ δλη τήν προθυμία.

Βραδυάξει. Ό ήλιος άπό ώρας φίλησε τις άχνές βουνοκορφές καί χάθηκε πίσω άπ’ τά 
λιγοστά, ρόδινα σύγνεφα στό βάθος τού πόντου. Τό στερέωμα πήρε, κιόλας, τό μουντό χρώμα.

Σέ λίγο δ ουρανός πίσω άπ’ τις κορφές άρχισε νά ξασπρίξη, ν’ άχνοφέγγη. Γλυκο- 
χαράξει τό φεγγάρι. Κάτι συγνεφάκια πασκίξουνε νά τού φράξουνε τό πρόσωπο. Οί γρΰλλοι 
στά χωράφια πηλατεύουνε τό μακρόσυρτο, άτέλειωτο νυχτερινό τους τραγούδι. Κ’ ή 
βραδυά σωριάξεται άνάλαφρη, δροσερή άπάνω στό φλογισμένο κορμί τής Λαπηθιώτικης γής.

Αυτή τήν ώρα, τή βλογημένη, τά παληκάρια ένα-ένα πετάγονται άπ’ τις αυλόπορτες, 
άπάνω άπ’ τις φραγιές, πίσω άπ’ τις λεμονιές. Δώσανε τό στερνό φιλί τού σκληρού άποχω- 
ρισμού. Μέ καρδιά λαχανιασμένη, πιό πολύ άπ’ τή λαχτάρα τήν άβάσταχτη νά σαλπάρουνε 
γιά τήν πατρίδα, κατηφορίξουνε κρυφά στό μισοσκόταδο μ’ ένα μπόγο στό χέρι. Μήν τ’ άντα- 
μώση Τούρκου μάτι.

Οί στράτες, τά μονοπάτια, τά περβόλια, δλα δδηγοΰνε στήν Άσπρόβρυση.
Άπ’ τά γυμνά βράχια κάτω δόθηκε τό φωτεινό σύνθημα στά καράβια. Σταματήσανε, 

κιόλας. Καταμεσίς τού γιαλού έχουνε ρίξει τις άγκυρες. 'Ένα καράβι λοξοδρόμησε καί 
σιμώνει στό λιμανάκι.

Τώρα κατεβάξουνε τις βάρκες. Τά κουπιά χτυπάνε μέ γρηγοράδα τά νερά. Φτάνουνε 
στήν άμμουδιά.

"Ολα είναι έτοιμα. Οί έθελοντές — τά νιάτα μέ τήν καρδιά πετούμενη — τό σεντούκι 
μέ τό θησαυρό, οί προμήθειες, δ Κανάρης μέ τούς συνοδούς του.

Οί άνάσες μπερδεύονται στά στήθεια. Τά μάτια στό μισοσκόταδο υγραίνονται. Κάποιες 
καρδιές άλαφιάξονται, κι’ ας είναι σκληρές, γηρασμένες. Οί άσπασμοί σημαίνουν τόν άπο- 
χωρισμό, τό κατευόδιο· έπισφράγιση τής ένδόμυχης πίστης στήν έπιτυχία τού άγιου σκοπού...

—Νά πάτε στό καλό, άδέρφια! τούς ευχήθηκε άπό καρδιάς δ γέρο-γούμενος τής ’Αχει
ροποίητης. Ή Παναγιά νά σάς φυλάη· νά φωτίξη τό μυαλό καί νά βλογάη τά χέρια σας!...

'Ένα-ένα τά παληκάρια άνεβαίνουν στις βάρκες. Φορτώσανε καί τά σακκιά, τις κοφίνες, 
τά βαρέλια. Τελευταίο φορτώνεται μετά φόβου Θεού τό σεντούκι. Στήν ίδια βάρκα δ 
Κανάρης μέ τόν Μάλη.

Ό γιαλός γαληνεμένος φέρνει τό μακρυνό άπόηχο τών κουπιών, πού ξεμακρύσανε... 
Τώρα μιά θολούρα σαλεύει στή σκοτεινή επιφάνεια, μιά χαμηλή καταχνιά σωριάξεται στά 
κρύα νερά...
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Και τό γλυκό, πρόσκαιρο όραμα σβήνει άπό τά μάτια. Πορεύεται στά ένδότερα, στήν 
απέθαντη μνήμη!...

❖ **

Μά, οΐ σπιούνοι σπαρμένοι σέ γόνιμη, καλοταϊσμένη γή, ξετρυπιόσανε άπ’ τό κουκούτσι 
τους, βλαστήσανε καί πληθύνανε.

Μέσα σ’ ετούτη τήν άνεμοζάλη δέν άργησε νά σκάση τό μυστικό γιά τόν Κανάρη. 'Ο 
δύσπιστος Καημακάμης οδηγημένος άπό τούς σπιούνους του δέ βασίστηκε στά λόγια. Γύ
ρεψε νά πειστή μέ τά ίδια του τά μάτια. Πήγε στό κοιμητήρι κ’ έβαλε νά ξεθάψουνε τό 
σεντούκι. Μά, πού νά τό βρή; Μέ τά καράβια τοΰ Κανάρη έπλεε άπάνω στά κύματα, 
δλόϊσα στόν προορισμό.

'Ο δόλιος Κιουτσούκ Μεχμέτ κατατοπίστηκε στά καθέκαστα. Μόνο πού ήτανε πιά άργά 
νά στείλη μήνυμα στόν Μεχμέτ-άγά γιά ν’ άντικόψη τόν Κανάρη.

Σκύλιασε δ Πασάς.
—Γκιαούρηδες! Νά τήν ώρα πού περίμενα τόσο καιρό. Κανένας δέ θά τή γλυτώση!...
Στό χέρι του δ ύπουλος κρατούσε τώρα τήν έγκριση τής Ψηλής Πύλης γιά τόν κατάλογο. 

Μά, έπρεπε νά καταστρώση τό σχέδιο τής σύλληψης μέ τέτοιο διαβολικό τρόπο μήν πάρουνε 
είδηση οί ραγιάδες και φυγαδευτούν.

Κάλεσε προσωπικά κάθε προγραμμένο στό Σεράϊ γιά νά συντάξουνε, τάχα, ευχαριστή
ριο στό Σουλτάνο, πού ύστερα άπ’ τόν άφοπλισμό, προστάτευε τώρα μέ φιρμάνι τούς ραγιάδες 
άπ’ τις άδικίες καί τις αρπαγές !

’Ανύποπτοι καί μέ χαρά οι πιό πολλοί, μαζευτήκανε στή Χώρα. Μά, κλείνοντας τις 
πόρτες της πέτυχε δ Μουσελλίμης νά τούς ρίξη στις φυλακές. Στά χωριά καί στις άλλες 
πολιτείες έβαλε τά σκυλιά του νά συλλάβουνε μέ βία καί δόλο άλλους στά σπίτια τους κι’ άλ
λους όξω άπ’ τις έκκλησιές. Λιγοστοί καταφέρανε νά βρούνε προστασία στά Προξενεία τής 
Λάρνακας, κι’ άς λύσσαξε δ Πασάς. ’Άλλοι ντυθήκανε καλόγεροι σέ μοναστήρια κι’ άλλοι 
κρυφτήκανε στούς σπήλιους καί στά βουνά.

Στό Σεράϊ δ δδυρμός άνεβαίνει πύργος στόν ουρανό. Τά άθώα πλάσματα, χτυπημένα 
άπάνθρωπα άπ’ τή βαρβαρότητα, προσμένουν πίσω άπ’ τά σίδερα τής στερνής τους στέγης 
τή λύτρωση.

Άλοίμονο! Τή λύτρωση ούτε σέ τάφο δέ θά βρούνε. Γι’ αυτούς τάφος δέ θά ύπάρξη.
Καί δ φτωχός ραγιάς;
’Αξημέρωτες νάναι ο'ι νύχτες του. Άπ’ τά χαράματα παίρνει τή ζωή στό χέρι του 

καί ξεκινά γιά τό ψωμί του. ’Άν θά γυρίση στό σπιτικό του, ένας Θεός ξέρει. Ζωή, τιμή, 
βιός, χωράφια πάνε. Ξεφτίσανε στά καμώματα τοΰ άπιστου.

Ή πολύπαθη ψυχή τοΰ Δεσπότη μέ τά βρεγμένα της μάτια θωροΰσε σπαραχτικά τό 
μαρτύριο τών χριστιανών. Μάταιο νά προσκλάψη στό άνήμερο θεριό.

—'Ορκίζομαι στό Κοράνι καί στ’ όνομα τοΰ μεγάλου Προφήτη, πώς σπαθί τό λαιμό σου 
ποτέ δέ θά ’γγίξη. ’Άν παρασπονδήσω, νά μέ τιμωρήση δ Μιοάμεθ !

’Έτσι βεβαίωσε τήν άλλη φορά δ πονηρός Κιουτσούκ Μεχμέτ τόν Κυπριανό, σάν τοΰ υπό
βαλε τά παράπονα καί τούς φόβους του γιά τήν κατάσταση.

Μά, ή μοίρα τοΰ Δεσπότη άλλα έγραφε γιά τόν ίδιο. Στούς κρυφούς άνεμους που 
φυσομανούσανε καί δέρνανε άγρια τό νησί είχανε όλοι τό μερτικό τους στα κακα. Κι’ ο 
Κυπριανός, πρώτος, τό δικό του...

* **

Τό σουρούπωμα ετούτης τής Παρασκευής διαβαίνει βουβό, άργοκίνητο. Άπό νωρίς τά που

λιά λουφάξανε μαζί μέ τά δέντρα. Ένας πέπλος παράξενος, άϋλος, έχει τυλίξει τή Χώρα. 
Στά στενοσόκακα κάθε ζωή έχει τώρα σαβανωθεί σέ μιά θανατερή σιγαλιά. Τά δέντρα 
έχουνε τεντώσει κλώνια καί φύλλα σέ μιά άναμονή σιωπηρή, άλάλητη. Σκυλιά, πετεινοί, 
όλα τά ζώα, βουβάθηκαν σ’ ένα λήθαργο βαθύ.

Κάποτε, ένα άστρο ξεκινά τρεμουλιαστά τ’ άγύριστο ταξίδι. Τ’ άλλα, κολλημένα στό 
στερέωμα, σπιθίζουν φιλάρεσκα τήν ύπαρξή τους...

Ή γή σβησμένη, μουλλωτή, πάσχει νά κρύψη τό μουρρωμένο της πρόσωπο άπ’ τή 
θεϊκή κρίση...

Στό Σεράϊ δ Μουσελλίμης Κιουτσούκ Μεχμέτ, δ Ταχήρ-άγάς, ο'ι Καημακάμηδες καί 
οί άλλοι άγάδες, έχουνε μεγάλη σύναξη.

Άπ’ τις φραχτές, κρυφοκοιτάζοντας φαίνονται ο'ι σκιές τους νά πηγαινοέρχωνται στό 
άνώγι. Πίσω άπ’ τά σιδερένια κάγκελα τών μεγάλων παραθυριών ο'ι κινήσεις μεταλλάξουν 
σέ άργές, σέ γρήγορες.

Κρατάνε τό φιρμάνι τής Ψηλής Πύλης. Στό χέρι τους νά κάνουν τήν κρίση.
'Ο Μουσελλίμης στήν άρχή πήγε νά δειλιάση. Σάν πολλοί τοΰ φαίνονταν οί μελλο

θάνατοι. Μά, οί άγάδες όξω άπ’ τό φιρμάνι δέ θέλανε νά βγούνε.
Κάποια στιγμή κάθε κίνηση νεκρώνεται. ’Ανάπαυλα. Σιωπή μεγάλη βασιλεύει τώρα 

μέσα σέ κείνο τό τσουρμολόϊ.
—Κανένας δέ θά τή γλυτώση, άκούστηκε βροντερή ή άγριοφωνάρα τοΰ Κιουτσούκ 

Μεχμέτ. Κι’ όπως ήτανε ή υπόσχεσή μου, «σπαθί τό λαιμό του δέ θά ’γγίξη» ! Αύριο 
δ Κυπριανός θά κρεμαστή άπ’ τή συκαμιά!

— Σύμφωνοι, σύμφωνοι! ξεσπάσανε μέ έξαλλη χαρά οί άγάδες σέ άλαλαγμούς θριάμβου.

Ή νύχτα έχει προχωρήσει. Περασμένα τά μεσάνυχτα. Ή φύση γαληνεμένη κοιμάται 
βαθιά στό λήθαργο της. Μόνο ή ψυχή τοΰ Κυπριανοΰ, στητή, άλύγιστη, παραδέρνει στά 
τρικυμισμένα κύματα τής άγωνίας καί τής άναμονής.

Τό ξέρει πολύ καλά. Γλυτωμό άπ’ τά νύχια τοΰ μανιασμένου θεριοΰ δέν έχει.
Στό δωμάτιό του κυκλοφέρνει τά βήματα. ’Αναλογίζεται τή σκληρή δοκιμασία τοΰ 

φτωχού ραγιά. Θέλει μέ τή δική του ζωή νά σβήση τή δίψα τοΰ άκόρεστου.
Πρί λίγο δ Κιόρογλου, δ άγάς μέ τήν καλή καρδιά, κατέβηκε τά σκαλιά περίλυπος 

καί παραπονεμένος. ’Άδικα πάσκισε νά μεταπείση τόν Κυπριανό.
—Μετρημένες οί ώρες σου, Δεσπότη μου! Μήν άργής. Τό αμάξι μου ζεμένο θά σέ 

φυγαδέψη κρυφά στά κονσουλάτα. Μπορείς νά γλυτώσης τό κεφάλι σου σά θέλης.
—Ή ψυχή μου σκιρτά άπ’ τήν άπέραντη καλωσύνη σου, καλέ μου Κιόρογλου. Μά, 

θά μείνω! τόν βεβαιώνει μέ στερρή τήν άπόφαση, άτάραχος δ Κυπριανός. ’Άν φύγω, 
ποταμός τό αίμα τών Ρωμιών θέ νά χυθή... Παρά νά σφάξουν τό λαό, κάλλιο τόν Πί- 
σκοπό του!...

'Ο Κυπριανός ήτανε ντυμένος στά ράσα του. Πήγε στό παράθυρο. ’Άνοιξε τό φύλλο. 
Τόν ξασπρισμένο ουρανό τύλιγε τώρα μιά ρόδινη ζώνη. Ή πρωινή αύρα τόν χτύπησε στό 
μέτωπο. Δρόσισε τό πρόσωπό του, μά ή ψυχή σφιγμένη στά στήθεια του ένοιωθε τήν άνάγκη 
νά μιλήση, νά προσευχηθή...

Τό ξύλινο σήμαντρο σήμανε τό ξημέρωμα.
Πικροσάββατο.
Κατέβηκε δ Δεσπότης στόν "Αη Γιάννη. Μόλις άρχισε δ όρθρος. Μέ τό κεφάλι άκά- 

λυπτο, ορθός καί περίλυπος, σταυροκοπήθηκε.
Βυθισμένος στή συλλογή του, γονάτισε μπροστά στή Θεοτόκο μέ σταυρωμένα τά χέρια.
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Τά χείλια του βρεγμένα απ’ τά δάκρυα κουνηθήκανε ψιθυριστά. Καί τό άναφυλλητό του 
συνεπήρε μεμιάς μαζί και τό αραιό έκκλησίασμα...

’Ασάλευτος ξεχάστηκε στη θλιβερή κείνη θέση, ώσότου αρχίσανε τό κοινωνικό.
Σηκώθηκε. Κόντεψε τό εικόνισμα τής Παναγίας. Σταυροκοπήθηκε και τό προσκύνησε 

απανωτά, λές κ’ ήθελε νά τό χορτάση γιά στερνή φορά.
’Άλαλος γύρισε δακρυσμένος. Ή ματιά του αγκάλιασε απάνω τό θόλο μέ τόν Παντο 

κράτορα, στράφηκε γύρωθε στούς ζωγραφιστούς τοίχους καί στό εικονοστάσι και στυλώθηκε 
στό έκκλησίασμα.

Σηκώνοντας τή δεξιά του, σταύρωσε ευλαβικά τόν Ιερό χώρο καί μέ φωνή σταθερή, μά 
αργοκίνητη, άποχαιρέτησε τό ποίμνιο.

—Τέκνα μου αγαπητά καί περιπόθητα! Σέ λίγο δέ θά βρίσκωμαι στη ζωή. Μά, τό 
πνεύμα μου θά πλανάται πάντα γύρω σας, στό πλευρό σας. Θαρσεΐτε ! Πιστεύετε στη θρη
σκεία σας, στήν άρετή σας, στήν Ελλάδα. Καί μιά μέρα βλογημένη θά πετύχετε τήν πολυ
πόθητη λευτεριά σας. 'Ο Θεός άς μοΰ συγχωρέση. ’Άς γίνη τό θέλημά Του!...

Μιά κραυγή βαθιάς οδύνης σηκώθηκε άπ’ τούς χριστιανούς. ’Έμοιαζε μέ κλάμα, μέ 
συμπόνοια, μέ άποχαιρετισμό.

‘Ο Κυπριανός μπήκε όλόϊσα στό "Αγιο Βήμα καί κοινώνησε τών άχράντων μυστηρίων. 
Βγαίνοντας, άργοστάθηκε μπροστά στό εικονοστάσι. ’Έριξε γιά στερνή φορά τό βλέμμα 
ψηλά στον ’Εσταυρωμένο. Κ’ ήτανε τά μάτια του ύγρά κ’ ή όψη του παγερή, θανατερή.

Τό έκκλησίασμα τόν άκολούθησε στήν έξοδο. Μόλις έκανε δυό βήματα στό πλακό
στρωτο. Μιά ομάδα άρματωμένοι Τούρκοι πεταχτήκανε άντίκρυ του.

Τούς άγριοκοίταξε μέ δεμένο φρύδι. Σταθήκανε μεμιάς σαστισμένοι καί άφωνοι.
—Ποιός σάς έστειλε άπ’ τά χαράματα; Μιλήστε, μη διστάζετε. ’Αντέχει ή καρδιά 

μου ! τούς σάστισε μέ θυμό.
—’Ήρθαμε νά σέ συλλάβουμε μέ προσταγές τοΰ μεγάλου άρχοντά μας, άποκρίθηκε ό 

έπί κεφαλής.
—’Άν βυζασμένοι εϊσαστε μέ καλό γάλα, χαρίστε μου λίγα λεπτά καί θά γυρίσω, 

τούς μίλησε πειστικά ό Κυπριανός.
Τούς κατάφερε. Μέ ταχύ βήμα άνέβηκε στό δωμάτιό του. Πήρε ένα κερί καί τό άναψε 

στό άσβεστο φώς τοΰ καντηλιού, πού έκαιγε νυχτοήμερα μπροστά στό μικρό εικόνισμα τής 
Παναγίας. Σήκωσε τό στρώμα του. ’Απάνω στά σανίδια ήτανε στοιβαγμένα κάμποσα έγ
γραφα. Τά μάζεψε όλα καί τούς έβαλε φωτιά στη μέση τοΰ δωματίου.

Ή φλόγα παράδωσε τά μυστικά τους στή στάχτη, πού μαύρη, καρβουνιασμένη πασπά
λισε τά ψυχρά μάρμαρα. Μόνο στήν καρδιά τοΰ Δεσπότη άνάβανε άσβεστα τά μεγάλα 
μυστικά, γιά νά τή θερμαίνουνε ώς τή στερνή πνοή της...

—"Ετοιμος, τώρα, άντρειωμένοι ! Έχτελέστε τις προσταγές σας καί πάρτε μου άδικα 
τή ζωή, τούς φώναξε θαρρετά κατεβαίνοντας τά σκαλιά.

Τά άρματωμένα σκυλιά πηδήσανε μεμιάς γύρω-τριγύρω του μέ χειρονομίες καί φωναχτά.
01 χριστιανοί στέκονταν στό πλακόστρωτο άδύναμοι καί άποσβολωμένοι. Μέ βρεγμένα 

τά μάτια καί άναφυλλητά άποχαιρετήσανε τόν Εθνάρχη τους, πού όδευε στό σκληρό μαρτύριο...

'Ο πονηρός Κιουτσούκ Μεχμέτ πρόσταξε νά κλείσουνε ο'ι πόρτες τής Χώρας καί νά 
φυλάγουνε τό Σεράϊ διπλοαρματωμένοι στρατιώτες. Οί δήμιοι μέ τις σπάθες τους καί τά 
σχοινιά στις κρεμάλες είχανε κιόλας έτοιμαστεΐ.

'Ο Κυπριανός οδηγήθηκε μπροστά στό Μουσελλίμη. Τό θεριό κατέβασε τά μοΰτρα 
καί μέ δεμένα τά φρύδια ρωτά τό Δεσπότη.

—Αρχιεπίσκοπε Κυπριανέ, τοΰ τόπου ’Εθνάρχη ! ’Έχω φιρμάνι άπ’ τή Ψηλή Πόρτα 
νά θανατώσω μ’ όποιο τρόπο θελήσω τούς μεγάλους σας, άπό τούς προεστούς μέχρι τούς 
Πίσκοπους.

—Μουσελλίμ-άγά, τοΰ άποκρίνεται ό Κυπριανός. Άφοΰ είναι στό χέρι σου ή προσταγή, 
κάψε μας, σκότωσέ μας. Μά, πές μας, σέ τί φταίξαμε;

—Πασκίσατε νά ένωθήτε μέ τούς άλλους "Ελληνες ένάντια στό Σουλτάνο, δικαιολογή
θηκε ό Κιουτσούκ Μεχμέτ.

—Δέν πήραμε άρματα άπ’ όξω. Κι’ αύτά πού είχαμε στά διόσαμε, τόν βεβααόνει μέ 
καθαρή καρδιά ό Δεσπότης.

Μά, δ Μουσελλίμης επιμένει.
— Σείς οί καλόγεροι σπρώξατε ν’ άρματωθούνε οί Ρωμιοί γιά νά μάς σφάξουν καί μην 

τ’ άρνιέσαι. ’Έχω σκοπό νά παστρέψω όλους τούς Ρωμιούς στήν Κύπρο. Κι’ άν μπο
ρούσα, δέ θ’ άφηνα Ρωμιό άπάνω στή γή!

Ό Κυπριανός πού άκουγε γαλήνια τις φοβέρες, άφού έριξε βλέμμα περιφρόνησης στόν 
Κιουτσούκ Μεχμέτ, σήκωσε περήφανα έτοΰτο τό λόγο:

«Ή Ρωμιοσύνη έφ φυλή συνότζαιρη τοΰ κόσμου, 
κανένας έν έβρέθηκεν γιά νά τήν ι-ξηλείψη, 
κανένας, γιατί σσέπει την πού τάψη δ Θεός μου. 
Ή Ρωμιοσύνη έν νά χαθή, όντας δ κόσμος λείψη !

Σφάξε μας οΰλους τζι’ άς γενή τό γαϊμαμ μας αύλάτζιν, 
κάμε τόν κόσμομ ματζελλιόν τζιαί τούς Ρωμιούς τραούλλια, 
άμμά ξερε πώς ϊλαντρον όντας κοπή καβάτζιν, 
τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσι’α παραπούλλια.
Τό ’νίν άντάν νά τρώ’ τήν γήν τρώει τήν γήν θαρκέται, 
μά πάντα τζιεϊνον τρώεται τζιαί τζιεϊνον καταλυέται!...»

—’Άν φανής φρόνιμος, γλυτώνεις τό κεφάλι σου.
—Μην πασκίζης ν’ άδειάσης τή θάλασσα καί νά χάνης άδικα τά λόγια σου. Μπορείς 

νά σβήσης τόν ήλιο μέ τό φύσημα; Φώναξε τό δήμιό σου, ετοίμασε τήν κρεμάλα!
Τά λόγια έτοΰτα τοΰ Κυπριανού σάν άστροπελέκι τράνταξαν τόν Μουσελλίμη καί τούς 

άγάδες του. ’Αλάλητοι καί ντροπιασμένοι κοιτάζονταν μεταξύ τους. Στήν άπελπισιά του ό 
Μουσελλίμης πρόσταξε νά ρίξουνε πίσω στή φυλακή τούς Πίσκοπους μέ τόν Κυπριανό. Δίχως 
μαρτυρίες ή καταδίκη σκόνταφτε.

**

'Ο δύσμοιρος δ Δημήτρης, φτωχό βοσκαρέτι άπ’ τή Μαλούντα, πάει νά λυώση στή φυ
λακή. Δίνει τήν ψυχή του γιά δυό μέρες λευτεριά. Πρώτα μέ τις υποσχέσεις κ’ ύστερα 
μέ τις φοβέρες πέφτει στή φάκα. Μαρτυρά τις ψευτιές, πού άράδιασε δ Μουσελλίμης γιά 
νά βρή ένοχους τούς Δεσποτάδες.

Κείνη τή στιγμή δ μουεζίνης κάλεσε στό μεσημεριάτικο ναμάζι τούς πιστούς τοΰ Μωάμεθ.
'Ο Κυπριανός μέ τούς τρεις ’Επισκόπους ριγμένοι στό στενό κελλί τοΰ Σεραγιοΰ, έχουνε 

πάρει τή μεγάλη άπόφαση. Τίποτα δέν θά τούς μεταπείση...
'Ωστόσο, κάθε στιγμή πού διαβαίνει, σταλάζει τόν πόνο βαθιά στά φυλλοκάρδια τους. 

Τό μελλούμενο έχει πιά κριθή. Σταυρώνουνε τά χέρια, κείνα πού ’γγίζανε στό "Αγιο Βήμα 
τά άχραντα καί τά ιερά, πού χιλιοφιλούσανε ευλαβικά οί πιστοί. Στριμωγμένοι κοπαδιαστά 
στό στενό χώρο τής φυλακής, μέ τά κορμιά γονατιστά καί τήν ψυχή στητή, άναπέμπουνε 
στερνή δέηση στόν Πανάγαθο.
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Σέ λίγο τό θνητό, ανθρώπινο κορμί τους θ’ άκολουθήση τόν αέναο κύκλο τής φυσικής 
φθοράς κ’ ή ψυχή θα λυτρωθή άπ’ τά δεσμά της.

Μιά κατάνυξη βιβλική σκεπάζει τις χαμηλόφωνες ψαλμουδιές, τις στερνές ευχές, πού οι 
τέσσερεις 'Ιεράρχες μέ τά χείλη στεγνά σιγαλοψιθυρίζουν γαλήνια στό ξεψύχισμα τοΰ χρόνου...

—Θεέ μου, συχώρεσε όσους μάς μισούνε !
—Θεέ μου, ξεσκλάβωσε τήν άχαρη φυλή μας !
—Θεέ μου, στερέωνε τό λαό πού πολεμάει!
—Θεέ μου, συχώρεσέ μας και δέξου τήν ψυχή μας!...
Στό Σεράϊ γυρίσανε άπ’ τό τζαμί οί άγάδες κ’ ή σύναξη βιάζεται ν’ άποτελειώση τήν 

άχαρη δουλειά της.
Ό Μουσελλίμης διατάζει διπλή φρουρά νά κουβαλήση μπροστά τους τούς Δεσποτάδες. 

Στόν πλάτανο άντίκρυ δεμένοι άπ’ τις άγκώνες κρέαονται ό ’Αρχιδιάκονος Μελέτιος μέ 
τόν Γραμματέα τοΰ Κυπριανού.

Είναι φανερό, πώς ό Κιουτσούκ Μεχμέτ ελπίζει άκόμα ότι ό Κυπριανός θά δειλιάση. Μά, 
δ Δεσπότης άτρομος μιλάει θαρρετά.

— Σκοτώστε μας! Κ’ έτούτο γιά ζημιά σας. Γιατί, άνοίγοντας τό μνήμα μας εσείς θά 
μπήτε μέσα. Τό αίμα τό δικό μας λάδι θά πέση στή φωτιά πού θά σάς κάψη όλους!...

Δέν άντέχει άλλο δ Μουσελλίμης. Βιάζεται πριν σουρουπώση. Τό μυαλό του παρα
δέρνει. Προστάζει νά δδηγηθοΰνε χεροδεμένοι οί ’Επίσκοποι όξω άπ’ τό Σεράϊ. Τό φιρμάνι 
ζητά ν’ άποκεφαλιστοΰνε πρώτα οί Δεσποτάδες καί κατόπι οί άλλοι κληρικοί καί προεστοί 
τών ραγιάδων.

01 άγάδες μπροστά κι’ δ όχλος πυκνός πίσω προσμένουν. Τά μάτια τεντώνονται ορθά
νοιχτα, άπάνω άπ’ τό στόμα πού χάσκει.

Κείνη τή στιγμή δ Κιόρογλου πετάγεται στή μέση.
—Κιουτσούκ Μεχμέτ-άγά! Γιατί πας νά κόψης τό κεφάλι τού Κυπριανού καί τόν όρκο 

σου νά πατήσης;
'Ο πονηρός Μουσελλίμης τοΰ άπαντά.
—Παραγγελιά άπό σένα δέ θέλω! ’Αλλο νά κόβω κεφαλή καί άλλο νά κρεμαζω!...
Στό πρόσταγμά του κουβαλάνε τόν Κυπριανό κάτω άπ’ τή συκαμιά. Ή θηλεια κου

νιέται άπάνω άπ’ τό κεφάλι του. Δίπλα άράδα γονατίσανε τούς τρεις Πίσκοπους μέ τά κε
φάλια σκυφτά, έτοιμα νά πέσουνε στό πρώτο χτύπημα. 01 δήμιοι, σωστοί άγριάνθρωποι, 
χορεύουνε μέ άγαλλίαση άπάνωθέ τους, κουνώντας έπιδειχτικά τά σπαθιά.

Τόν πόνο τής ψυχής μόνο δ άνθρωπος μπορεί νά τόν νοιώση στά τρίσβαθά του. Τούρ
κοι, άνθρωποι τοΰ λαοΰ, καί λιγοστοί χριστιανοί, πού παράστεκαν άνάμεσα σέ κείνο τό πανη
γύρι, βλέπανε τό άποτρόπαιο θέαμα, νοαόθανε τόν άβάσταχστο πόνο. Βουβοί, σκεφτικοί 
πρόσμεναν τό φριχτό τέλος.

Τού Κυπριανού δ πόνος κορυφώθηκε. Ή καρδιά του μετρούσε δυνατά τις στιγμές, πού 
λιγόστευαν, πού σβήνανε. ’Όρθωσε στόν ουρανό τά ύγρά του μάτια, σταυροκοπηθηκε τρεις 
φορές καί προσκύνησε μέ τό βλέμμα τόν Παντοκράτορα στό γαλανό θόλο.

Κατόπι, σήκωσε τή δεξιά του καί βλόγησε άπάνωθέ του τό σχοινί τού μαρτυρίου του, 
πού κρεμόταν άπ’ τή συκαμιά. Κοίταξε κατάματα τόν άγριωπό δήμιο δίπλα του και τοΰ 
είπε σέ τόνο έπιταχτικό.

—Καί τώρα έχτέλεσε τις προσταγές τοΰ άμείλιχτου άφέντη σου!
Ό δήμιος άλλο πού δέν περίμενε. Πήρε τή θηλειά, τή φόρεσε γύρω στό λαιμό τοΰ 

Εθνάρχη καί τήν έσφιξε δυνατά. Κατόπι, τράβηξε μέ όρμή τό σχοινί άνυψώνοντας μετέωρο 
τόν Κυπριανό καί στερέωσε τήν άκρη του σ’ ένα χοντρό κλώνο τής συκαμιάς.

Ό Κυπριανός κρεμασμένος σαλεύει τά χέρια, τά πόδια. Μαζί σαλεύουν καί τά κλαδιά 
τής συκαμιάς.

"Ενας ρόγχος πνιχτός άκούγεται τώρα...
Τά πόδια ξανάρχισαν νά σαλεύουν πιό γρήγορα, νά σπαρταράνε. Ή συκαμιά σειέται, 

συγκλονίζεται. 'Ένα βουητό συνεπαίρνει τ’ αυτιά. Γιά λίγες στιγμές μονάχα...
Τώρα τό κούνημα άραίωσε, τό βουητό έσβησε, τά κλαδιά δέ σαλεύουνε, τά φύλλα 

θροίζουνε ’λαφρά, άνεπαίσθητα...
Τό σχοινί έπαψε νά κουνιέται...
Τό κορμί ξεθύμανε τή θέρμη του, πάγωσε κάτω άπ’ τά ράσα, παράδωσε τήν ψυχή...
Τό μαρτύριο συντελέστηκε...
Στεναγμοί καί γέλια, φρίκη καί χαρά, βόγγοι καί άγαλλίαση σμίχτηκαν κείνη τή στιγμή 

άνάμεσα στό συναγμένο πλήθος. Κ’ ήρθε ή προσταγή τοΰ Μουσελλίμη νά διώξη τόν κόσμο.
—'Όλοι νά τρέξετε άμέσως στά σπίτια σας! Νά κλειδωθήτε ώς τά ξημερώματα!
Ξεχύθηκαν οί χριστιανοί στά στενοσόκακα. Τρέξανε άπό σπίτι σέ σπίτι, άπό φράχτη 

σέ φράχτη καί τραβήξανε κοπαδιαστά στις έκκλησιές νά προσευχηθούν. Οί καμπάνες ηχή
σανε λυπητερά, πένθιμα. Καί τό σκοτάδι κατάμαυρο σωριάστηκε σιγά-σιγά, σκέπασε σάβανο 
τόν κόσμο του...

Οί ραγιάδες γονατιστοί θρηνούνε τό χαμό τοΰ Κυπριανοΰ, τών Δεσποτάδων καί τών 
άλλων, αυτών πού φύγανε κι’ αυτών πού θά φύγουν !

Μά, δ χάρος έπιασε δουλειά στίς πλατείες, στούς δρόμους, στά σπίτια, στις έκκλησιές. 
Ξεθαρρέψανε οί άπιστοι, λυθήκανε τά χέρια τους. Πήρανε τσεκούρια, λογής-λογής μαχαί
ρια, σουβλιά καί ματσοΰκες, σιδερένιες βέργες καί λιθάρια, κάθε μέσο φονικό. ’Ατιμάσανε 
μανάδες καί παρθένες, αρπάξανε νήπια καί παιδιά. Οί λιγοστοί, πού ξέφυγαν τό διωγμό, 
κατάφεραν μέ βοήθεια τών Κόνσουλων στή Σκάλα νά φυγαδευτούν κρυφά.

Χύθηκε τό αίμα, σκορπίσανε οί σάρκες, άνοίξανε τά κεφάλια, άδειάσανε τά σωθικά...
’Απόγνωση, κλάματα, βογγητά, στριγγλίσματα, σπαραγμοί, ξεψυχίσματα...
'Η νύχτα φάνηκε άξημέρωτη. Τά χαράματα ήρθανε άπό πολύ μακριά, άργά, νοσταλγικά.
Μά, οί σκοτωμοί δέ σταματήσανε. 'Όσοι ρίχτηκαν στίς φυλακές, πήρανε τό μονοπάτι 

τό άγύριστο. Θηλειά καί άποκεφάλιση θέρισε τά κορμιά τους.
’Αδειάσανε οί έκκλησιές, τά μετόχια, τά μοναστήρια, τ’ άρχοντικά. Πήρανε δρόμο τά 

κειμήλια, τά χρυσαφικά, οί εικόνες, τά γεννήματα, τά ζώα, τά προικιά. Δημεύτηκαν χωράφια 
καί περβόλια, μύλοι καί πηγάδια.

Μά τά κορμιά, τά κεφάλια, τά χέρια καί τά πόδια τί άπόγιναν; Σωρούς οί τύραννοι 
τά ρίξανε σέ λάκκους, σέ ξεροπόταμα, κάτω άπ’ τά τειχιά. Τά σκυλιά κ’ οί γΰπες θέλανε 
κι’ αυτά τό μερτικό τους!

’Άλλοι γιά έκδίκηση κι’ άλλοι γιά φόβητρο τών χριστιανών, κουβαλήσανε μέ πομπή κε
φάλια μέσα σέ συρίζες...

Τοΰ Κυπριανοΰ, τών ’Επισκοπών, τών άλλων κληρικών καί τών προκρίτων δ Μουσελλί
μης δέν άφησε τούς χριστιανούς νά σηκώσουνε τά λείψανα.

—Νά μείνουν άταφα, πρόσταξε, τρεϊζ μέρες. ’Άν τά θέλουν, νά τά πάρουν τή νύχτα!
Τήν τρίτη μέρα, σά βράδυασε κι’ δ σκοτεινός πέπλος τύλιξε τή Χώρα, λίγοι χριστιανοί 

βάλανε στό άμάξι τά λείψανα καί μέ κάθε προφύλαξη τά κουβαλήσανε στόν περίβολο τής
Φανερωμένης. Κεΐ τά θάψανε κρυφά σ’ ένα κοινό τάφο. Τά έρραναν μέ τά δάκρυα τοΰ
πόνου, τά πέταλα τής ψυχής. Δίχως σεντούκι νά σφαλίση τά μαρτυρικά, άγια λείψανα.

Μά δ λαός τά έκλεισε μέσα στήν άδολη ψυχή του, πού δ χρόνος δέν τήν καταλεί, άπό
κείνο τόν αιώνα πού έσβησε ώς τό σημερινό, σ’ αυτόν πού θά ρθή...

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΤΘΡΕΩΤΗΣ
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ΑΝΤΡΟΤ ΠΑΤΛΙΔΗ

ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
(Διήγημα)

'Ο Μουσελλίμης είδεν πιόν πώς χάννει αδίκως κόπους 
έταξεν τξ’ έσηκώσασιν π’ όμπρός του τούς πισκόπους, 
τξ’ έπήραν ,τους στην φυλακή χωρίς νά τούς χωρίσουν 
Οί Τούρτξοι δτι τζ’ έμείνασιν τσιμπίν τξ’ έδκιαλοούνταν 
είπαν νά φέρουν μαρτυρκές για νά τό μαρτυρίσουν 
τξ’ έφέραν έναν αγαθόν βοσκόν πού τήν Μαλούνταν...

Β. Μιχαηλίδη: 9η ΙΟΤΛΙΟΤ 1821, στ. 205—210

Α.

Πήρε νά νυχτώσει. 'Ο ήλος χώθηκε πίσω απ’ τά βουνά δω καί κάμποση ώρα. 'Ωστόσο, 
έμενε κόμα νά πλανιέται κάτι άπ’ τό πέρασμά του. Τέλειωσε καλά καί τούτη ή μέρα, δόξα 
σοι Θεός. ’Έβγηκε κι ό χειμώνας, καλή θά ’ναι καί φέτο ή σοδειά, έκαμε άψηλή κι άπαλή 
βροχούλα, πότησε τή γης καί στέρειωσε τό κόκκαλό της, νά καρποστείλει. Δόξα σοι ό Θεός, 
παράπονο δέν έχουμε. Νά ώς καί τή μύ,τη μας τή σκέφτηκε κι έπλασε τό θυμάρι καί τό ’σπείρε 
δω καί κεί νά μοσκομυρίξει, συλλογίξουνταν δ Δημητρός δ βοσκός καί κατηφόριξε γιά τό μαν
τρί. "Ως πήρε τή στροφή κι άγνάντεψε τό καμπαναριό, στάθηκε κι έκαμε τό σταυρό του : 
Μέγας είσαι, Κύριε, δοξασμένο τ’ όνομά σου, παράπονο κανένα δέν έχουμε.

’Αγκάλιασε μιά ματιά τό κοπάδι του πού άργοσάλευε στόν κατήφορο, ό Δημήτρης ό βο
σκός, γιόμισε τό μάτι του: Τράγοι δυνατοί, στέρεοι, πού πηδάνε τις προβατίνες κάθε χρονιά 
καί καλύτερα. Ράτσα. Καί προβατίνες παχουλές καί καρπερές πού γεννοβολοΰνε συνέχεια. 
Καί κατεβάξουνε ποταμό τό γάλα, ας είναι καλά. Καί μαλλί βγάξουνε κάμποσο καί δίχως 
νά ’ναι ψωροφαγωμένο. Καί χόρτο μπόλικο ή γής πού όσο καί νά μασουλίξουνε τά ξωντανά, 
δέ τελεύει. Καλή ’ναι τούτη ή ξωή κι ό άπάνω κόσμος Παράδεισο.

Μόνο πού τοΰ χάθηκε πρόωρα ή γυναίκα του, ή Γαρουφαλιά κι ήτανε άδικία, σκέφτηκε 
μιά στιγμή δ βοσκός καί νοστάλγησε τό ροδοκόκκινο, στρουμπουλό κορμάκι. Χώμα γένηκε 
τώρα κι αυτή, χώμα νά τό πατάς... Μά κι ή γυναίκα του ή Γαρουφαλιά, κι αύτή σάν τις 
προβατίνες ήτανε, καρπερή, στάθηκε κι δ Θεός σπλαχνικός, χουβαρντάς. Τοΰ χάρισε ένα 
γιό, τόν Τάσο του, παλληκάρι καλό καί γερό. Δέ θά χαθεί τό σόι του, συλογίστηκε δ Δη
μήτρης δ βοσκός κι δ κόσμος ξανάγινε καλός. 'Ο γιός του δ Τάσος είναι δυνατό παλλη
κάρι, έκλεισε πιά τά κοσιδυό του, δέν υπάρχει κορίτσι στό χωριό πού νά μή τόν ορέγεται...

Φχαριστημένος1 κατηφόριξε κείνο τό άπόγιομα στό χωριό του, τή Μαλούντα. Μικρό χω- 
ριουδάκι, στά πόδια τοΰ βουνοΰ κουρνιασμένο, καταπράσινο, γιομάτο λιόδεντρα καί σπαρμένα. 
Τά φτωχικά του, χαμηλά, κάτασπρα, κατακάθαρα τά σοκάκια του, μοσκομυρισμένα κόπρι. 
Καλοί κι οί άνθρωποί του, δουλευταράδες. Ζευγάδες, βοσκοί, μπιστικοί, Ρωμιοί καί Τούρκοι. 
Τίμιοι άνθρωποι, άγράμματοι, χουβαρντάδες, άνοιχτοχέρηδες, πάντα μ’ ένα καλό λόγο στό 
στόμα, νοικοκυραΐοι. Στάθηκε δ Δημήτρης μιά στιγμή, έβαλε φωνή μιας προβατίνας πού 
λοξοδρόμησε, τήν έφερε στην ίσια στράτα. Πέρασε τή χοντρόβεργα στά σκέλια του, τρά
βηξε τή καπνοσακκούλα, έστριψε τσιγάρο, άναψε. Ρούφηξε δυο μερακλίδικες ρουφιές, 
μοσκομύρισε δ κόσμος, πήρε πάλι τή στράτα, κλουθώντας τό κοπάδι. Πάρα κάτου συναν
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τήθηκε μέ τόν Μπραίμη, τόν καλό τόν άνθρωπο, χαιρετίστηκαν. Στρέφουνταν άπ’ τό 
περιβολάκι του ό Μπραΐμης, σαρακοφαγωμένο γεροντάκι, άνοιχτόκαρδο, καβάλα στό άγαθό 
γαϊδουράκι του. Φόρτωσε πάλι φασολάκι φρέσκο καί κουκιά φρέσκα — θηλικό ήτανε τό 
περιβολάκι του καί γεννούσε — νά κινήσει αύριο πρωί πρωί γιά τή Χοιρα, νά τά ντελαλίσει 
στούς Ρωμέϊκους μαχαλάδες.

—"Ωρα καλή σου, κουμπάρε Μπραίμη.
—"Ωρα καλή σου, κουμπάρε.
Κίνησαν άντάμα γιά τό χωριό, πιάνοντας άψηλή κουβέντα στή στράτα.

Β.

Μάης μήνας ξημέρωσε, χαρά Θεού. "Ανοιξη. ’Άνοιξη κι άνοίγουνε τά ματάκια τους 
τ’ άγριολούλουδα, καί γιομίξει ή γής φυλλαράκια καί λουλουδάκια, καί γιομίξει ό άέρας 
μυρουδιές καί πνίγεσαι. Καί τά πουλάκια είναι ένα σωρό, άμέτρητα, καί πετιούνται άπό 
κλαρί σέ κλαράκι στήνοντας αψηλό κουβεντολόι καί χαλούνε τόν κόσμο.

Ξύπνησε δ Δημήτρης χαράματα ώς τό συνήθιξε, πρί νά ροβολήσει άκόμα δ ήλιος άπ’ 
τήν άντίπερα λοφοσειρά νά μάς καλημερίσει. Τεντώθηκε νά ξεμουδιάσει, έσφιξε πέντ’ έξη 
γύρους τό ξωνάρι στή μέση του κι’ έβγηκε στην αύλή. Τράβηξε κρύο νερό άπ’ τό πηγάδι 
κι έχωσε μέσα τό μούτρο του ν’ άνοίξουνε τά μάτια του νά χαροΰνε τόν κόσμο. Πέρασε 
ύστερα μιά ματιά άπ’ τό μαντρί νά πει μιά καλημέρα στά ξωντανά πού μπεμπερίξανε. 
Τά χάδεψε μέ τό μάτι, τά χάρηκε ή ψυχή του. Τ’ άγαποΰσε τά ξωντανά του, ό Δημήτρης 
δ βοσκός.

Ρούφηξε μιά κανάτα φρέσκο γάλα, άρπαξε τή μαγκούρα του παραμάσκαλα, έκαμε 
τό σταυρό του καί κίνησε κατά τόν άνήφορο. Κυριακή σήμερα, δέν έχει βοσκή. Πήρε 
κατά τά λιόδεντρα νά δει τί άπόγινε μέ τά ξώβεργα. Κάθε Σ άββατο άπόγιομα τά ’στήνε 
καί Κυριακή πρωί πρωί τά μάξευε. ’Άνοιξη σήμερα, τά πουλιά βγήκανε σεργιάνι, καλή 
θά ’ναι ή σοδειά.

’Ακούσε πίσω του τή φωνή τής καμπάνας πού βραχνόκραξε. Γύρισε κι έκαμε κάμποσες 
φορές τό σταυρό του. Ξέκρινε κιόλα δυό-τρεΐς γριούλες πού κινούσανε κατά τήν έκκλη- 
σιά. Ξέκρινε καί τή Γιαννούλα, τής γριά-Χατξημαρίας τήν κόρη, πού τό ’βάλε, βιαστική 
καί χαμηλοβλεπούσα, κατά τοΰ Θεοΰ τό σπίτι. Χαμογέλασε κάτω άπ’ τά μουστάκια του 
ό Δημήτρης δ βοσκός, σά ξέκρινε τής γριά-Χατξημαρίας τήν κόρη, τή Γιαννούλα, κι ό 
νοΰς του έτρεξε στό γιό του τόν Τάσο του. Πολλά συχνά τοΰ φαίνουνταν πώς γυρόφερνε 
τελευταία δ προκομμένος του άπ’ τής Γιαννούλας τό σοκάκι. Κι είχβ κι ένα κλωνί βασιλικό 
περασμένο στ’ αυτί. Καί τούτη, ή Γιαννούλα, πολλά συχνά τού φαίνουνταν πώς ξεπόρτιξε 
τελευταία, μέ τή στάμνα της στόν ώμο, γιά τή βρύση. Τί τό κάνει τόσο νερό;

Στέναξε δ Δημήτρης δ βοσκός, στέναξε γιατί ’ταν ’Άνοιξη κι δ ίδιος γερνούσε... 
Στέναξε καί πήρε πάλι τόν άνήφορο κατά τά λιόδεντρα. 'Ο ήλιος δέν άργησε νά κοπιάσει, 
κατακόκκινος, άπ’ αντίκρυ κι ύμόρφηνε τόν κόσμο. Δέν άργησε νά γαληνέιρει καί πάλι ή 
καρδιά τοΰ Δημητρού. Κι άρχισε, πρωί ξημέρωμα, τό τραγούδι...

'Ο γιός του δ Τάσος κατέβηκε άπό χτές τό Σάββατο στή Χώρα, κάτι τοΰ ’χε πει, γιά 
μιά γιορτή, μιά παρέλαση, δέν κατάλαβε δ Δημητρός. Κατέβηκε στή Χώρα νά γιορτάσει, 
λέει, είχανε γιορτές σήμερα στή Χώρα, λέει. Τοΰ παράγγειλε δ Δημητρός νά πάει νά 
κονακιάσει Σαββατόβραδο, στό χάνι τοΰ κουμπάρου του τοΰ Γιακουμή, δίπλα στή καστρό
πορτα πού ’βλεπε καταδύση. Φίλος του ήτανε δ Γιακουμής καί δέ θά πλέρωνε κι άκριβά. 
Καί νά τοΰ φέρει, παράγγειλε, σά θά στραφεί, μιά σακκούλα καπνό, άπ’ τόν μυρωδάτο πού 
πουλοΰσε δ Γιακουμής. Πάντα πουλούσε καλό καπνό δ Γιακουμής, μυρωδάτο, καί κάθε 
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πού κατέβαινε στη Χώρα, αγόραζε καί μια σακκούλα.
Και καρτέραγε τώρα δ Δημήτρης δ βοσκός, τόν μυρωδάτο καπνό. Κατά τό λιοβούτ- 

τημα, θά γυρίσει ό Τάσος του άπ’ τά πανηγύρια τής Χώρας και τά καθήσουνε οί δυό τους 
νά δειπνήσουνε. Και θά στρίψει ύστερα ένα τσιγάρο μυρωδάτο καπνό ό Δημήτρης, θά 
μοσκομυρίσει ô ντουνιάς. Και θά ρουφά δσο θά τοΰ ίστορά δ Τάσος του τό τί είδε κι 
ακούσε στη Χώρα. Θά πάει ύστερα δ Δημήτης δ βοσκός ίσαμε τόν καφενέ τοΰ Χαρίδημου, 
θά παραγγείλει έναν βαρύ γλυκύ καί θά στρίψει ενα καινούργιο τσιγάρο. Καί θά ζηλέ
ψουνε κι δ Χαρίδημος δ καφετζής, κι δ Κώτσος δ σιδεράς, κι δ Χαρίλαος δ μπακκάλης 
κι δ Νεοκλής δ ράφτης. Μερακλήδες είναι δλοι τους, καλά ανθρωπάκια, καί θά παίξουνε 
τά ρουθούνια τους. Καί θά βγάλει τή σακκούλα του δ Δημήτρης, θά τούς κεράσει μυρω
μένο Χωραίτικο καπνό...

Καρτερά τό λοιπόν δ Δημήτρης τό γιό του, τόν Τάσο του, πού θά ’ρθει άπ’ τή Χώρα... 
Κι δσο πού σκέφτεται τόν μυρωδάτο καπνό, τόσο καί περισσότερο τό ρίχνει στό τραγούδι.

Μά ήρθε ή νύχτα, ξημέρωσε κι ή άλλη μέρα, ξανάρθε ή νύχτα, ξαναξημέρωσε... κι δ 
Τάσος δε γύρισε...

Γ.

01 καβαλλάρηδες έφτασαν στό χωριό πολύ πρωί. Βρήκανε στη στράτα τή γριά Χαρί- 
κλεια πού κατηφόριζε κατά τό χωραφάκι της, τήν άρπάξανε άπ’ τό σβέρκο νά τήν ρωτή
σουνε κατά πού πέφτει τοΰ Δημητροΰ τοΰ βοσκού ή μάντρα. Ή γριά Χαρίκλεια μέ τή 
ψυχή στό στόμα τούς έδειξε καί τό ’βαλαν βιαστικοί κατά κεί’ άφήνοντάς την πίσω τους, 
γονατιστή στό χώμα, νά καταριέται κατά τήν άνατολή.

'Ο Δημήτρης δ βοσκός ήτανε στήν αυλή καί τραβούσε νερό άπ’ τό πηγάδι, δταν πα
ρουσιάστηκαν άξαφνα μπροστά του οι άρματωμένοι. ’Ήτανε μιά εικοσαριά καί φορούσανε 
κατακόκκινα σαρίκια. Σάν τό γαΐμα. ’Έκαμε νά χαμογελάσει ό Δημητρός καί προχώρησε 
ένα βήμα μπροστά νά τούς πει μιά καλημέρα. Τά μουστάκια του σάλεψαν, μά δέ πρόλαβε. 
Πέντ’ έξη άρματωμένοι πήδηξαν άπ’ τ’ άλόγατα καί τόν άρπάξανε. "Ενα χοντρό σκοινί 
τόν έσφιξε κάμποσους γύρους, πέρασε άπ’ τό λαιμό, άπ’ τή μέση, άπ’ τ’ άσκέλια, τις άμα- 
σκάλες, τά χεροπόδαρα. Σ έ μισό λεφτό δ Δημήτρης δ βοσκός ήτανε πακέττο πάνω σ’ 
ένα άλογο, δίχως νά ξέρει τό γιατί. Πρόλαβε τό ’να του μάτι νά δει τή Γιαννούλα, τής 
γριά Χατζημαρίας τήν κόρη, πού ’τρεχε άλαφιασμένη τόν κατήφορο. "Τστερα δέν έβλεπε. 
Μονάχα, ίσαμε κάτω, στό έβγα τοΰ χωριού, μπορούσε νά ξεκρίνει άκόμα τά μπεμπεριτά 
τών ζωντανών πού κλαίγανε. "Τστερα, σβήσανε κι αυτά.

Δ.

'Ο Μουσελλίμ άγάς, τής Χώρας δ άρχοντας, είχε σμιγμένα τό παχειά φρύδια του, 
τά γένια του ήτανε νεκατωμένα άπ’ τά τραβήγματα. Κάθε πού θύμωνε, τραβούσε τά γένια 
του καί τά ξερίζωνε. Τό κατακόκκινο σαρίκι του είχε κυλίσει καί βρίσκονταν στό χαλί. 
Τρέμανε τοΰ Δημήτρη τού βοσκού τά πόδια καί τό κατωσάγωνό του χτυπούσε δυνατά. 
’Έρριξε κλεφτή ματιά δλόγυρα. Βλέμματα άγριεμένα συναπάντησε καί χερούκλες πού 
χούφτωναν άπειλητικά τις κουμπούρες καί δόντια σφιγμένα. Καθόλου δέν τού άρεσαν 
τά μούτρα πού τόνε περιτριγύριζαν. Ή μασέλλα του άρχισε νά χτυπά πιό δυνατά.

'Ο Μουσελλίμ άγάς ταρακουνήθηκε στήν πολυθρόνα του.
—’Άκου, Δημήτρη, μίλησε γλυκά, δ γιός σου, μαθαίνω, έφυγε κρυφά, έφυγε άπ’ τοΰ 

Καρπασιού τά μέρη, πήγε νά πολεμήσει, λέει, πέρα εκεί στήν Ελλάδα πού σηκωθήκανε μιά 
χούφτα ξυπόλητοι άληταράδες, καί γένουνται σκοτωμοί. Θέλουνε νά λευτερωθούνε, λέει, 

θέλουνε νά πάρουνε τήν Ίσταμπούλ καί νά κόψουνε τοΰ Σουλτάνου τό κεφάλι... Δέν είναι 
τής προκοπής πράμματα τοΰτα, Δημήτρη...

—’Αφέντη...
—Δημήτρη, ό γιός σου, πολεμά τήν Τουρκιά. Γι’ αυτό καί μόνο, θά μποροΰσα νά 

σοΰ πάρω τό κεφάλι.
—Μά...
—"Ομως, είμαι καλός άνθρωπος, καί τό ξέρεις, μπαμπέση. Δέ θά σοΰ κόψω τό κεφάλι, 

θά σοΰ κάμω αυτή τή χάρη, μπρέ...
—’Αφέντη μου, έγώ...
—..."Ομως, θά μού κάμεις κι εσύ μιά χάρη, Δημήτρη... Χάρη μέ χάρη, φίλοι καί 

καλή καρδιά... Δίπλα στό μπουντρούμι, έχω άμπαρωμένο τόν ’Αρχιεπίσκοπό σας, τόν 
Κυπριανό, καί τούς άλλους τούς Δεσποτάδες. Ξέρεις γιατί τούς έρριξα στό μπουντρούμι, 
δέν είν’ έτσι;

—’Αφέντη...
—Ναί, Δημήτρη.
—’Αφέντη μου, τά πόδια σου φιλώ, δέ φταίω... Δέ ξέρω... τίποτες... Τά πρόβατά μου... 

πεθαίνουνε τής πείνας, ένα μήνα πού μέ πήρανε... αύτό ξέρω... άλλο τίποτε δέ ξέρω.... 
Τό βιός μου... τά πρόβατα...

'Ο Μουσελλίμ άγάς έμεινε κάμποσην ώρα σκεφτικός νά χαδεύει τά γένια του. "Τστερα, 
χαμογέλασε γλυκά στό Δημήτρη.

—Δημήτρη, άπό μιά τρίχα κρέμμεται τό κεφάλι σου κι είναι κρίμα μπρέ, νά τό χάσεις. 
Είμαι καλός άνθρωπος καί τό ξέρεις, μπαμπέση. 'Ο ’Αρχιεπίσκοπος δ Κυπριανός είναι 
φίλος μου καί τοΰ ’καμα μπαξίσια. Μά τί φταίω ό καημένος; Άφοΰ ξέρεις πώς δ 
Κυπριανός παράγγειλε κι έφερε κάτι κίτρινες φυλλάδες άπ’ τή Φραγγιά πού γράφουνε νά 
ξεσηκωθούνε οί Ρωμιοί νά φάνε τήν Τουρκιά... Άφοΰ ξέρεις άκόμα πώς είχε άνθρώπους 
πού γύριζαν τά χωριά καί μοίραζαν τις κίτρινες φυλλάδες... "Τστερα, δέ ξέρεις πώς 
παράγγειλε κι έφερε κρυφά βαρέλια μέ μπαρουτόβολα καί τά διαμοίρασε σέ μπιστι
κούς του χωριάτες; "Ολα τοΰτα τά ξέρεις, δέν είν’ έτσι; Κι δ γιός σου, δέν έφερε στό 
σπίτι άπό κείνες τις φυλλάδες;

Κιτρίνισε δ Δημήτρης καί γονάτισε στό χαλί.
— Συχώρα μου, άφέντη... τίποτε δέ ξέρω... έγώ είμαι καλός άνθρωπος, τοΰ βουνού... 

μέ τά πράβατά μου δλη τή μέρα... στό βουνό... δέ ξέρω... έγώ...

Τράβηξε τά γένια του μέ δύναμη δ Μουσελλίμ άγάς, ξέκοψε ένα μάτσο κοκκινοτρίχες 
καί τις πέταξε πέρα μέ οργή. Σηκώθηκε, έδωκε μιά μέ τό πόδι του, έκαμε χίλια κομμάτια 
τό ναργιλέ. Τά μάτια του γυάλισαν.

—Γιατί μάς περιπαίζεις, βρέ. Μέ τούς υπηρέτες σου, κουβέντιαζες τόσην ώρα; ’Όξω. 
Γρήγορα. ’Όξω. Πάρτε του τό κεφάλι νά τό ρίξετε στά σκυλιά τής Χώρας. Κρεμάστε τον 
άπ’ τά πόδια. Γδάρτε τον ζωντανό. ’Όξω. ’Όξω...

Δυό τρεις άρματωμένοι τράβηξαν κιόλα τά κοντομάχαιρα, τά μάτια τους έσταζαν γαΐμα. 
Ό Δημήτρης δ βοσκός δέ μπορούσε πιά νά σταθεί στό πόδια του. Λύγισε. Λούστηκε 
τό κλάμα κι οί χοντρές μουστάκες του γιόμισαν δάκρυ. Κατώρθωσε νά ψελλίσει:

—’Όχι, άφέντη... δχι... Είδα... Ξέρω... Κίτρινες φυλλάδες... μπαροτόβολα... 
Ξέρω... Ξέ...ρ...

Καί κύλισε λυπόθυμος πάνω στά συντρίμια τοΰ ναργιλέ.
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'Ο Μουσελλίμ αγάς γύρισε τό άγριο βλέμμα του και τό ’ρίξε ολάκερο στούς αγάδες, 
ζερβά του.

—Λοιπόν; Πήρατε τή μαρτύριά πού θέλατε. Νομίζω τελειώσαμε.
Οί αγάδες κούνησαν συλογισμένα τά κεφάλια τους. Δέ φέρανε αντίρρηση. ’Έγνεψε 

δ Μουσελλίμ αγάς, δ άρχοντας τής Χώρας, στούς άρματωμένους :
—Πάρτε τον τούτο. Φέρτε μου εδώ τόν ’Αρχιεπίσκοπο τόν Κυπριανό καί τούς Δε

σποτάδες. Καί μαζώχτε μου τούς προεστούς. 'Όλους. Νά ετοιμαστεί δ κρεμάλα. Κι 
άμπαρώστε τις καστρόπορτες τής Χώρας. 'Όλες...

Τήν άλλη μέρα, ξημέρωνε ϊσα-ϊσα ή 9η ’Ιουλίου... ’Έμπηκε γιά καλά τό καλοκαιράκι... 
δέσανε τά σπαρτά... ’Όμορφη έποχή...

Ε.

Τό Φθινοπωρινό έκείνο πρωινό τοΰ 1828, ένας αψηλός νέος άντρας, άνηφόριζε τήν πλαγιά 
άργά - άργά. Είχε ηλιοκαμένο τό πρόσωπο, άγρια, όμορφα γένια κι έσερνε τό ένα του 
πόδι. Άνηφόριζε άργά - άργά, κάθε τόσο σταματούσε νά ξαποστάσει. Κοίτταζε γύρα τοχ» 
ένα μάτι, σάμπως κάτι νά ’ψάχνε, νά ξεδιαλύνει, λές, παλιά γνώριμα μέρη. "Ύστερα, 
προχωρούσε πάλι κατά τόν ανήφορο.

’Έφτασε στή μάντρα κι έμπηκε. Πρόβατα δέν υπήρχανε νά τόν καλωσορίσουνε κι 
δ νοικοκύρης δέ φαίνουνταν πουθενά. Τά πορτοπαράθυρα στό χαμοσπιτάκι λείπανε, οί 
τοίχοι σαρακοφαγωμένοι κι ή σκεπή γιομάτη τρύπες. Ό φράχτης σπασμένος, τό μαγκάνι 
έλειπε καί τό πηγάδι ξερό. Φύτρωσαν δω καί κεϊ αγριόχορτα.

Ό νέος άντρας έδωκε ένα γύρο καί κάθησε άποσταμένος σιμά στό πηγάδι, στή γούρνα 
πού πίνανε τά πρόβατα. ’Έστριψε τσιγάρο. Σ υλλογίζουνταν σκυφτός κάμποσην ώρα. 
"Τστερα έβγαλε άπ’ τόν κόρφο του ένα κουρελιασμένο χαρτί καί τό ξαναδιάβασε. Είχε 
έναν καημό νά τό δείξει τούτο τό χαρτί στόν κύρη του... νά τό συλλαβίσει... καί νά τοΰ πει 
εύγε... Τούτο τό εύγε τοΰ κυροΰ ήτανε πού άξιζε...

Θά τόν έσφιγγε στήν αγκαλιά του δ γέρος, θά τόν φιλούσε... θά τόν ρωτούσε, διψα- 
σμένος ν’ ακούσει... κι αυτός... Κι αυτός θά ’βγάζε άπ’ τόν κόρφο του τό τσαλακωμένο 
χαρτί... θά διάβαζε... «Ό Τάσος Δημητρίου Κυπραϊος... καθ’ όλας τάς γενομένας μάχας 
καί συγκρούσεις αύτοΰ.. έδειξεν εύτολμίαν καί γενναιότητα άκραν... καί τρανώς άπεδείχθη 
παντοΰ πάντοτε γενναίος...» 'Υπογραφή... «Μακρυγιάννης...». Θά σήκωνε ύστερα τό πόδι... 
τό πονεμένο... καί θά ’δείχνε τό παράσημο...

Σηκώθηκε, έριξε μιά τελευταία ματιά δλόγυρα καί πήρε τόν κατήφορο κατά τό χωριό... 
Ό ήλιος σηκώθηκε δυό κοντάρια κιόλα, στόν ουρανό. ’Όμορφη μέρα καί τούτη. ’Όμορφη... 
Κι ή Γιαννούλα, τής γριά Χατζημαρίας ή κόρη, τό ’βάλε κιόλα κατά τή βρύση...

Ό Τάσος ρίχτηκε στόν κατήφορο. Διψούσε...

ΑΝΤΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑΣ*

Πρόσωπα :

ΠΑΠΑ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΔΥΟ ΤΟΥΡΚΟΙ
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΦΩΝΕΣ
ΚΑΝΤΗΛΑΝΑΦΤΗΣ

Στό Μωρηά ξεκίνησε ή ’Επανάσταση. Ό Γερμανός Πατρών σήκωσε επίσημα 
τό λάβαρο στήν 'Αγία Λαύρα. Άλλα κι’ ή Μεγάλη Πύλη πήρε τά πρώτα μέτρα. 
Πρόσταξε ό Σουλτάνος νά παραδοθοΰν στις αρχές δλο τό πολεμικό υλικό — 
μπαρούτι, ντουφέκια κλπ. Τό σχετικό διάταγμα διαβάστηκε καί στήν Κύπρο 
στις εκκλησίες.

?Ηταν τότε μέσα τοΰ Απρίλη τοΰ 1821. Κάποιος Σάββας έκρυψε ένα βαρέλι 
μπαρούτι στά κελλιά τής Φανερωμένης στή Λευκωσία. Άπό προδοσία τό βρήκανε 
οι Τούρκοι καί συλλάβανε τόν Παπά - Λεόντιο, εφημέριο τής Φανερωμένης, καί 
τόν αποκεφαλίσανε μες στή μέση τής αγοράς. Τήν ίδια μέρα αποκεφαλίσανε μέ 
τήν ίδια δικαιολογία άλλους πέντε. Αυτοί υπήρξαν τά πρώτα θύματα τοΰ ’21 
στήν Κύπρο λίγο πιο μπροστά άπό τις σφαγές τής 9ης ’Ιουλίου.

Αυτό τό μονόπρακτο μέ τίτλο «Παπά - Λεόντιος ό πρωτομάρτυρας» άναφέ- 
ρεται ακριβώς στό τραγικό εκείνο πρωινό, που συλλάβανε κι’ αποκεφαλίσανε τόν 
Παπά-Λεόντιο.

(Μπροστά στά κελλιά τής ’Εκκλησίας Φανερωμένης, ’Όρθος βαθύς).

Παπά -Λεόντιος : 'Ετούτο τ’ άνοιξιάτικο τό φώς πού ξεμυτίζει άπάνω 
άπό τις στέγες,

παιδί μου Σάββα, με τρομάζει.
Άφότου ή προσταγή μέ τούς διαλαλητές στά σταυρο

δρόμια διαλαλήθηκε
κι’ άπό τήν Πύλη τών ναών διαβάστηκε
κι’ είδα στό πρόσωπο τών Χριστιανών τό βλέμμα 

νά φοβάται
σάν νά κτυποΰσε ό άνεμος παραθυρόφυλλα καί στέγες, 
τρέμω τό φώς τής χαραυγής, τό τρέμω.

Μεταδόθηκε άπό τό Ραδιοφωνικόν "Ιδρυμα Κύπρου στις 9 Σεπτ. 1960. Παρουσιάστηκε 
στή σκηνή άπό τό Παγκύπριο Γυμνάσιο τό 1968.
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Σάββας : Παπά μου, άκόμα ή νύχτα μάς κυκλώνει.
Δέν ξεχωρίζουνε οι σκιές. Γι’ αυτό θά πρέπει τό 

μπαρούτι
εδώ μές τά κελλιά τής εκκλησίας νά τ’ άποκρύψουμε.
Τόν Τούρκο ή Παναγιά Φανερωμένη θά τυφλώση
νά μήν άναζητήση εδώ στον ίσκιο της νά βρή τή 

δύναμή μας,
τό μαύρο τούτο υλικό. Ξεσηκωμός χωρίς σπαθί, χωρίς 

μπαρούτι,
δέ γίνεται, μηδέ και πανηγύρι.

Παπά-Λεόντιος : Τά μυστικά μπορώ νά κρύβω μές τόν τάφο τού 
μυαλού μου.

Ξέρω τή γλώσσα νά μετρώ καί ν’ άποφεύγω τά 
ρωτήματα.

Τά χρόνια μέ διδάξανε τήν κίνησή μου νά κρατώ σέ 
απλές χειρονομίες,

πού μολογάνε μοναχά τήν ηρεμία τού στήθους.
’Αλλά τό φόνο ή 'ιερωσύνη μου δέ δέχεται.

Σάββας : Τά παραλές, παπά μου, μ’ δλο πού σέ νοιώθω 
κι’ άς είμαι ζυμωμένος μές τό εμπόριο καί τόν κίνδυνο. 
Ξεσηκωθήκαν στό Μωρηά τ’ άδέλφια μας, Παπά- 

Λεόντιε.
Παπά-Λεόντιος : Τό ξέρω.
Σάββας : Καί τό ξεσήκωμα ζητά μπαρούτι καί μολύβι καί σπαθιά, 

ζητά τροφές καί ρουχικά κι’ ένα σωρό μιστά. 
’Ή τό μπαρούτι στά καράβια μας φορτώνω 
ή τό πουλώ καί στέλλω τή μονέδα.
Οι Τούρκοι άπό τά χτές τά σπίτια καί τις άποθήκες 

ερευνούν.
Μέ ξέρουν γιά έμπορο πού ταξιδεύω άπ’ τό Βερούτι 

ώς τό Μισίρι,
κι’ άπό τή Σμύρνη ώς τή Θεσσαλονίκη.
Σήμερα θά μού σκάψουνε τό σπίτι καί τά σπίτια τών 

δικών μου
κι’ ώς πέρα στό χωριό θ’ άνέβουν νά κοιτάξουν μήπως 

βρούνε
πολεμικό υλικό. Τούς τάΐζα χρόνια μά ήρθε κι’ ή 

σειρά μου
νά θέλουν νά μέ φάνε ολόκληρο μέ τό «έχει» μου.

Παπά-Λεόντιος : Πόσα βαρέλια κύλησες μές τό κελλί;
Σάββας : "Ενα μονάχα. Τ’ άλλα θά μοιράσω εδώ κι’ εκεί.

Θά πάω στή Σκάλα νά κοιτάξω γιά καράβι.
Κάποιος μου μήνυσε πώς είδε ψαριανό ή σπετσιώτικο 

πλεούμενο.
Ταχιά θά βρω τόν τρόπο νά τό ξαναπάρω τό βαρέλι. 

Παπά-Λεόντιος : Ή Παναγιά μου άς προστατέψη τά κελλιά και 
προπαντός τήν κεφαλή μας !

Σάββας : Δέ νοιώθω σίγουρος, παπά μου Λεόντιε. Θωρώ
πώς μ’ άγριο βλέμμα παρακολουθούν τό βήμα μας οι

Τούρκοι
κάτι μισομιλούν, κάτι μισοκοιτούν, κάτι μισοχαμογελούν. 
(βήματα).
’Ακόυσες βήματα, παπά μου; Νοιώθεις τόν αγέρα 

νά σαλεύη;
Παπά-Λεόντιος : Ξυπνάει ό κόσμος γιά τήν αγορά. Θά πρέπει πιά ν’ 

ανοίξω
κι’ εγώ τήν εκκλησία.

Σάββας : Κι’ δμως τό βήμα ακροπατούσε σάν τό σύννεφο.
Δέν άγγιζε τό χώμα και τήν πέτρα σάν τόν δουλευτή 

και σάν τόν μαγαζάτορα.
Παπά-Λεόντιος : Σέ τέτοιαν εποχή φοβάσαι και τόν ίσκιο σου.

Τί νά σού πώ! Τή νύχτα ξαγρυπνώ σάν κάτι νά 
προσμένω

μέσα άπ’ τούς τοίχους τού κελλιού νά ξεπροβάλη. 
Θά πής πώς κάποιες φαντασίες τού νού μέ τυραννάνε 
ίσως γιατί τήν άνοιξη πλανιούνται οι ίνες μας σέ πάθη 

άπ’ τούς χυμούς!
’Εγώ θαρρώ πώς κάτι οι Τούρκοι θά ετοιμάζουν. 
Εΐν’ δ Κουτσούκ Μεχμέτ θεριό μές τό χαμόγελό του. 
Ό διάβολος, Χριστός και Παναγιά μου, μέσα στό 

σαρίκι κι’ ήρθε
νά μαστιγώση τό νησί μας γιά τις αμαρτίες μας 

κι’ εκείνες τών γονιών μας.
Αισθάνομαι σφαγές, κοιτώ σφαγές, οσμίζομαι σφαγές.
Κύριε, μπροστά στό θρόνο σου γονυπετώ νά μήν 

άφήσης τό πικρό ποτήριο
τά χείλη μας ν’ άγγίξη.
(βήματα)
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Σάββας : Άκούς τό σύρσιμο στον τοίχο, σάμπως νά περνά 
φτε ρούγα;

Παπά-Λεόντιος :
Σάββας :
Παπά-Λεόντιος :
Σάββας :

Μιά νυχτερίδα.
Κι’ δμως ανθρώπινο άγγιγμα στον τοίχο...
’Ήχους αφήνουν κι’ οί σκιές σαν τρέμη τό μυαλό.
Θά τρέξω ώς πέρα στή γωνία γιά νά προφτάσω αυτό 

τό βήμα.
Παπά-Λεόντιος :
Σάββας :
Παπά-Λεόντιος :
Σάββας :

Τί λάμπει μές στή φούχτα σου;
Μαχαίρι.
Κάτω άπ’ τής Παναγιάς τό βλέμμα μέ μαχαίρι όρμάς;
Αυτοί μπροστά στήν Παναγιά προδοτικά 
σέρνουν τό βήμα (τρέχει).

Παπά-Λεόντιος : ’Ίσκιος άς είναι, Παναγιά Φανερωμένη μου, κι’ ας 
είναι νυχτερίδα

κι’ άς είναι φαντασία τού νού κι’ άντίχηση βημάτων 
άπό πέρα.

’Ώρα ν’ άνοίξω πιά τήν έκκλησιά. Ή προσευχή θά 
στρέψη τό μυαλό μου

μακρυά άπ’ τις σκέψεις τού ξεσηκωμού και τών 
φρικτών προαιστήσεων. (άκούεται τρεχάλα)

Τώρα κι’ εγώ πιά ξεχωρίζω μιά τρεχάλα, 
πολλήν τρεχάλα, βήματα και σούρσιμο παράξενο κι’ 

άνάσα δύσκολη...
Σάββας :
Παπά-Λεόντιος :

Τόν είδες; Πέρασε άπ, εδώ; Παπά μου, μίλησε.
Ξεχώρισα τρεχάλα κι’ άγκομαχητό. Δέν είδα τή μορ

φή του.
Κάπου στο βάθος πέρασε καί χάθηκε άπ’ τό μπροστινό 

καγκέλλι.
Σάββας : Τόν στρίμωξα μές τή γωνιά. Ρωμιός κατάσκοπος 

ή Μαρωνίτης πλερωμένος είναι ή Τούρκος;
Δέ μίλησε. Μά σήκωσε τό χέρι κι’ είδα πώς άστραφτε 

τό χέρι του ·
κι’ άστραψε εμένα τό μυαλό μου κι’ άστραψε τό 

βλέμμα μου
καί τό μαχαίρι μου άνταπόδωσε τήν κίνησή του.
Δέν ξέρω άν πέτυχε τό κτύπημά μου.

Παπά-Λεόντιος : Ή πράξη τούτη πιά μάς μολογά.
Πρέπει μακρυά νά πάρης τό μπαρούτι.
Ό καταδότης τώρα θά ζητά κι’ εκδίκηση, άν τόν 

πέτυχε ς,

Σάββας

Παπά-Λεόντιος :

Σάββας :
Παπά-Λεόντιος :
Σάββας :
Παπά-Λεόντιος :
Σάββας :
Παπά-Λεόντιος :

Αγνωστος

Παπά-Λεόντιος :

ή πληρωμή γιά τή σκληρή δουλειά του.
Πέφτει στα χέρια τών εχθρών μας τό βαρέλι κι’ ίσως 

έχουμε
κι’ αντίποινα στους επιτρόπους, στους ιερείς και στήν 

περιουσία.
Τί μέ κοιτάζεις; Δέν χωράει αναβολή σέ τέτοια δύσκολη 

στιγμή.
Είναι τριγύρω ακόμα τό σκοτάδι.
Δέ βλέπω πιά τή θεραπεία. Ξεκίνησεν ή μαύρη ανα

ποδιά.
Παπά μου, φεύγω γιά τή Σκάλα κι’ άν τό θέλη ή 

Παναγιά
ή θάβρω τό καράβι και νά φευγατίσω τό μπαρούτι ή... 

τί νά σου πώ...
’Άς μέ φωτίση ο Κύριος ποιο δρόμο νά διαλέξω. 
Νά μεταφέρω τό βαρέλι ή νά σιωπήσω καρτερώντας; 
Άς μέ όδηγήση ό Κύριος...
Άς σέ φωτίση ό Κύριος κι άς πετύχη ή συμφωνία σου.
Ή ευχή σου.
Ή προστασία τής Παναγίας στήν κεφαλή σου.
’Αμήν, (φεύγει).
Δέν έχουνε τά χέρια μου τή δύναμη ν’ ανοίξουν τό ναό.
Ή σκέψη μου άναδίνει μίασμα. Ή καρδιά μου 

ακολουθεί
ίσκιους βαριούς χωρίς τό μύρο τής θρησκείας.
Πρέπει νά κρύψω τό βαρέλι αλλού, (ακούονται βήματα)
Ποιοι ναναι τούτοι πού θά θέλουν νά βοηθήσουνε μέ 

κίνδυνο τού σώματός τους;
Χαθήκανε τά βήματα. Δέν κόντεψε χριστιανός στήν 

εκκλησία;
Ποιος μουρμουρά μέσα στον ίσκιο εκεί; Ποιος είσαι; 
Τόν ά'κουσα, παπά μου, πού εξιστόρησε τήν τέχνη του. 
Μού κάρφωσε άδικα στον ώμο1 τό μαχαίρι.
Μά δέ μπορώ νά βγώ στο δρόμο. Στή γωνία εκεί ή 

περίπολος φυλάγει.
Δέν είμαι καταδότης.
Σιγά, παιδί μου. Τί νά κάνω; Ποιο νά βρώ νά μάς 

συνδράμη;
Δέν ξέρω άπό πληγές... νά σ’ οδηγήσω μές τήν εκκλη

σία και νά σέ κρύψω στο ιερό.
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Στό μεταξύ θά φέξη γιά καλά και κάποιος πού θάρθή 
νά προσκυνήση

μπορεί νά βρή ένα τρόπο νά σέ πάρουμε άπ’ εδώ χωρίς 
ν’ άντιληφθούνε οί Τούρκοι.

Στό μεταξύ θά πλύνω τήν πληγή σου μέ κρασί.
(ακούονται βήματα).

’'Αγνωστος :
Παπά-Αεόντιος :

Βήματα ακούω.
Γνωστά πατήματα. Θαρρώ ό καντηλανάφτης.

Καντηλανάφτης : Ποιοι εϊσαστε; Προσκυνώ. Παπά-Λεόντιε. Κι’ αυτός;
Ποιος είν’ αυτός μια τέτοιαν ώρα στα κελλιά;

Παπά-Αεόντιος : Πληγώθηκε τυχαία. Μά πρέπει νά τόν κρύψουμε 
προτού τόν βρή ή περίπολος.

Θά τού ζητήση εξήγηση. Κι’ αυτό μπορεί νά μάς 
στο ιχ ίση.

Καντηλανάφτης : Πολλά τολμούμε σέ μιά τέτοιαν εποχή. Θαρρώ γυρνούν 
τις γειτονιές

και καταγράφουν τά πλουσιόσπιτα.
Παπά-Αεόντιος : ’Εμάς δέν πρέπει νά σκοτίζουν τούτα τά καμώματα. 

Λιποψυχάς καθώς θά πολυσκέφτεσαι.
Λοιπόν, μπορείς τόν άνθρωπο μονάχος σου νά πάρης 

μές τήν έκκλησιά;
’'Αγνωστος : Μπορώ τά πόδια μου νά σύρω.

Στό κάτω-κάτω ζάχαρη δέν είμαι κι’ άς μέ πήρε ό 
άλλος γιά χαμένο,

προδότη, καταδότη, κι’ ϊσως εξωμότη.
Παπά-Αεόντιος : Κουνήοσυ κι’ άνοιξε τήν εκκλησία.

Καλοναρχάτε, ψάλλετε νά φαίνωνται δλα φυσικά.
(ενώ φεύγουν οί δυο)

’Έχει πιά φέξει. Βήματα ακούω βαριά. Ή αστυνομία;
Τί μέ κοιτάτε; Υπάρχει δεύτερος; Υπάρχει, δέν 

υπάρχει; (ακούονται βήματα)
Ή προδοσία ξεκίνησε ή τυχαία περνά περίπολος;
Μήπως θ’ αρχίσουν οί σφαγές κι’ οί αρπαγές μ’ αυτά 

ή εκείνα τά προσχήματα;
’Ω Παναγία Φανερωμένη, άπότρεψε άπ’ τόν οϊκο σου 

τό καθετί κακό, (άκούονται ψαλμωδίες)
Πού βρήκεν τούτο γιά ορθρινό; Τήν υποψία θά δώσουν. 
’Ω! Παναγία Φανερωμένη μου, τόν πρέποντα ύμνο 

φώτισε νά βρούνε.

Νά κλείσω τό κελλί, νά τό κλειδώσω ή νά τ’ άφήσω 
ορθάνοιχτο ή μισόκλειστο;

Τήν περιέργεια μήν ξυπνήσω;
Μά τί θά κάμω; τί θά κάμω;

Σερασκέρης : Παπά Λεόντιε, καλημέρα. Μάθαμε τά νέα σας και τις 
προκοπές σας.

Λένε πώς νύχτα άκόμα στον περίβολο τής εκκλησίας 
σας κάνανε τό φονικό

δικοί σου άνθρώποι, συγγενείς σου ή και καλόγεροι. 
Ποιος ξέρει;

’Εσύ τήν ξήγηση θά δώσης. Λέν πώς κρύψανε 
μπαρούτι,

ντουφέκια κι’ άλλα σύνεργα πολέμου.
Θαρρώ τού λόγου σου στήν εκκλησία τήν διαταγή μας 

διάβασες
πώς πρέπει στις άρχές νά παραδώσουν οί Ρωμιοί κι’ οί 

Μαρωνίτες κι’ οί Άρμένηδες
μπαρούτι, κάμες και ντουφέκια.

Παπά-Αεόντιος : Τήν εξοχότητά σου προσκυνώ μά δέν καταλαβαίνω 
τό τί λέγεις.

’Εμείς πιστά τό νόμο άκολουθάμε και οί δουλειές τής 
νύκτας

δέν είν’ γιά μάς τούς υπηρέτες τού Θεού.
Σερασκέρης : Τό μαύρο ράσο κρύβει κάρβουνα παπά μου. 

Σβυσμένα αν είναι καί τ’ άγγίξης σέ λερώνουν. 
Κι’ αν άναμμένα καίγονται τά δάκτυλά σου.

(φέρνουν οί Τούρκοι στρατιώτες τόν άγνωστο 
καί τόν καντηλανάφτη)

Κοίταξε, κουβαλάνε αυτό μέ ματωμένο τό μανίκι καί 
τόν ώμο του.

Ό άλλος;
Παπά-Αεόντιος :
Σερασκέρης :
Καντηλανάφτης :

Καντηλανάφτης.
Αυτός μαχαίρωσε τόν άνθρωπο;
’Αφεντικό, τά πόδια σου φιλώ, δέν ξέρω γιά μαχαί- 

ρωμα καί γιά φιλονικεϊες.
Τόν βρήκα πληγωμένο καί σάν άνθρωπος του Θεού 

τό μάζεψα,
μέ τό κρασί τού ξέπλυνα τόν ώμο, 
κι’ αυτός στήν ψαλμωδία βοήθησε.
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Παπά-Λεόντιος : Ευχαριστώντας τό Θεό.
Σερασκέρης : Τούτο σημαίνει πώς γνωρίζεις γιά τό φονικό καί 

κρύβεις
ποιος τόκανε καί ποιά ή αιτία του κι’ ό σκοπός.
Έ εσείς οί δυό, κοιτάχτε στά κελλιά γραμμή ποιόλ' 

κρύβουνε
κι αν έχη φυλαγμένο εκεί πολεμικό υλικό.
"Ενα βαρέλι μέ μπαρούτι λένε πώς φυλάξανε στήν 

εκκλησία.
Παπά μου, δύσκολοι οί καιροί καί πρέπει νά σταθούμε 

δίπλα-δίπλα
νά σώσουμε τόν Κύπρο άπ’ τήν καταστροφή.
Συνήθισα τόν τόπο αυτό κι’ όμολογώ σάς άγαπώ 

σά φίλους.
Παπά-Λεόντιος : Ό βίος κι’ ή πολιτεία μου μέ δείχνουν φίλο σας. 

στό νόμο υπάκουο κι’ άνθρωπον ενάρετο.
Δέν αμαρτάνω άν ’μπρος σέ άνθρώπους περιγράφω 
τόν χαρακτήρα μου μιά κι’ ή περίσταση τό θέλει.

Σερασκέρης : Στή Ρούμελη καί τό Μωρηά ξεκίνησε ό ξεσηκωμός σας 
κι’ άρχισαν τά φουσάτα μας νά πολεμούν.
Λένε πώς τά καράβια τά σπετσιώτικα καί τά ύδρέϊκα 
μαζεύονται γιά βρώμικες δουλειές.
Ή άρμάδα ή τούρκικη θά τά βουλιάξη καί θά κάψη 

τά νησιά.
Εσύ βογγολογάς άπ’ τις πληγές; Μωρέ γιατί δέ λές 

ποιος σέ μαχαίρωσε;
’Αγνωστος : Δέν ξέρω ποιος. Στή σκοτεινιά μιά σκιά μέ ζύγωσε 

κι’ είδα νά πέφτη άπάνω μου μιά λάμψη άπ’ τό λεπίδι. 
Κινήθηκα. Κι’ άντί νά καρφωθώ στό στήθος 
μέ βρήκε ή μαχαιριά στον ώμο.
"Υστερα χάθηκε ή σκιά σά νυχτερίδα.

Σερασκέρης :
’'Αγνωστος :

Ποιος είσαι τέλος πάντων; Τί γυρεύεις;
Άπό τή Σκάλα κι’ ήρθα γι’ άγορές στή Λευκωσία.
Νυχτώθηκα. Γνωστούς δέν έχω. Θέση μές τά χάνια 
δέ μπόρεσα νά βρώ. Καί νόμισα γιά τόπο σίγουρο εδώ 

σέ μιά γωνιά νά μείνω.
Μά πλήρωσα βαριά κι’ άκόμα...

Σερασκέρης : Τί θά συμβή δέν ξέρεις. Μή σέ στείλανε τά ξένα 
κονσουλάτα

Παπά-Λεόντιος :
Σερασκέρης :

Παπά-Λεόντιος :

Σερασκέρης :

Καντηλανάφτης :

Σερασκέρης :
Παπά-Λεόντιος :

Σερασκέρης :

Παπά-Λεόντιος :

Σερασκέρης

Παπά-Λεόντιος :
’'Αγνωστος :

Παπά-Λεόντιος :

νά δής τήν κίνησή μας μές τή Λευκωσία;
Βρέ σύ, μήν είσαι καταδότης;
Ποιανού ;
’Έχει σπετσιώτικα καράβια στά λιμάνια εδώ.
Μήν τάχατε εμπορεύεται καί τούτος τό μπαρούτι;
’Ή στέλλεις τρόφιμα στούς άλλους στό Μωρηά ή λεφτά;
Καί θάρθη σκοτεινά, προτού χαράξη, εδώ νά βρή 

λεφτά ;
Εϊσαστε τόσο πονηροί καί δύσκολοι πού καθετί κανείς 

πρέπει άπό εσάς νά περιμένη.
’Εσύ ό καντηλανάφτης τί γνωρίζεις γιά τή σκιά
πού κάρφωσε τόν έμπορα άπ’ τή Σκάλα;
’Έχω παιδιά καί μιά άρρωστη γυναίκα καί πολλή 
φτώχεια πολλή κι’ άρχίζουν νά μέ παίρνουνε τά χρόνια, 
πώς θέλεις, έξοχώτατε, νά ξέρω γιά έμπορους καί σκιές 

στά σκοτεινά
καί μαχαιρώματα κι’ επαναστάσεις καί καράβια;
Πολυμιλάς.
Δέν κατσικά μές τά κελλιά τής έκκλησιάς.
Δυο δρόμους παραπέρα είναι τό σπίτι του.
Λέει τήν άλήθεια.
Παπά μου, πούναι τό μπαρούτι;
Πού κρύβεις τό βαρέλι;
Μεγάλε μου άρχοντα, δέν άσχολούμαι μέ μπαρούτια 

καί ντουφέκια.
Δέν κυνηγώ, μηδ’ εμπορεύομαι.
Μονάχα ξέρω πού φυλάγουν οί επίτροποι τό κερί, καί 

πού τό λάδι.
Ή δεύτερη ή σκιά μολόγησε πώς συναντήθηκες μέ 

κάποιο
πού κύλησε ώς εδώ βαρέλι. Καί θαρρώ τήν νύχτα 
βαρέλια μέ μπαρούτι κουβαλάνε κι’ όχι μέ κρασί ή 

μέ λάδι.
Δεύτερη σκιά;
Δεύτερη σκιά; Θαρρώ πώς γλύστρησε μιά σκιά στό 

πλάϊ μου
μά νόμισα πώς ήτανε καλόγερος ή τούτος ό καντη

λανάφτης.
Όμολογώ πώς χάνω τή σειρά τού λόγου μου, γιατί 

δέ νοιώθω
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Α' Τούρκος

Σερασκ,έρης :
Α' Τούρκος : 
Σερασκέρης : 
Παπά-Αεόντιος :

Σερασκέρης :

Α' Τούρκος :
Παπά-Αεόντιος :
Σερασκέρης :

Παπά-Αεόντιος :
Σερασκέρης :

τό τί σημαίνουν δλ’ αυτά.
’Ανοίξαμε δλα τά κελλιά μά τίποτα δέ βρήκαμε.
01 δυο καλόγεροι στά βορεινά κελλιά άπ’ τό φόβο 

τουρτουρούν
καί, δέ μπορούν νά σύρουνε τό βήμα.
Δέν ξέρουν τίποτα γιά τό βαρέλι. Κι’ ούτε πού μπορείς

νά καταλάβης
τί τσαμπουνάν, γιατί τά χάσανε κι’ ή γλώσα τους 

κολλάει στον ουρανίσκο,
καί παλαβομιλάνε.
’Ανοίξετε δλα τά κελλιά;
’Εξόν ετούτο εδώ πούναι μισάνοικτο.
Κι’ άν εΐν’ μισάνοικτο βαρέλια δέ χωρεί;
Εΐν’ ανοικτά πολλά κελλιά γιά νά μπορούν οι ξένοι 
νά βρίσκουν άσυλο τη νύχτα.

(μπαίνει δ Τούρκος στό κελλί).
Κι’ άν έμεινε μισάνοικτο γιατί προφτάσαμε
προτού τελειώσετε τήν άνομή σας πράξη;
’Εδώ ’ναι τό βαρέλι, σερασκέρη.
Βαρέλια τού λαδιού;
Κουπάνα του μιά ντουφεκιά νά δούμε άν είναι λάδι
ή πιτσιλίσιμο κρασί.
Μή πρός Θεού θά τιναχτούμε στον αγέρα.
Τό γνώριζα πώς τάχες συζητήσει μέ τό Σάββα.
”Αν δμως μολογούσες θά σού χάριζα τήν κεφαλή.
Μέ τήν σιωπή σου συνεργούσες. Πάει νά πή ξέρεις 

περισσότερα.
Μέ τούς πολλούς άς ένωθή ή δική μου τύχη.
Δέ θάθελα ξεχωριστά τή χάρη. Ωστόσο δέ συνέργησα.
Δέν είχα παραγγείλει νά μού φέρουν τό βαρέλι κι’ 

έδειξα
μεγάλη δυσκολία νά τό δεχτώ. Ή περίσταση μέ φέρνει 
γιά σύνεργό.
’Έχεις άκόμα τύχη άν τό θελήσης.
Γράφτηκε ή τύχη του, άρχοντά μας, μέ τά λόγια σου.
Τά λόγια πάντοτε δέ μολογούν τις σκέψεις.
Λοιπόν, καντηλανάφτη;
Πού θάβρουνε αποκούμπι τά παιδιά μου κι’ ή γυ

ναίκα μου;
ποιος θά ξοφλήση τό χρεωμένο μου τό σπίτι;

Σερασκέρης :
Καντηλανάφτης :

Σερασκέρης

Καντηλανάφτης :
Παπά-Αεόντιος :

Σερασκέρης :

Μ’ ένα σου λόγο άν τύχη καί γνωρίζεις περισσότερα.
Καί τί μπορεί, άρχοντά μου, νά γνωρίζη ένας καντη

λανάφτης ;
’Εγώ μαζεύω τά σακούλια μέ τά έλιόφυλλα κι’ ανάβω 

τά καντήλια
καί λειώνω τό κερί νά φτιάξω τις λαμπάδες, 
καί πλένω τό σιτάρι γιά τά κόλλυβα.
Δέ σέ ρωτώ γιά τις δουλειές τής έκκλησιάς.
”Αν ξέρης, σέ ρωτώ, πού κρύβουνε μπαρούτι καί 

ντουφέκια
καί ποιοι μαζεύονται κρυφά άν μαζεύονται καί πού 
τά λένε στις κρυφές μαζώξεις τους κι’ άν ετοιμάζουν 

τίποτα κακό.
Μονάχα μιά βραδυά.
Μά τί ’ναι τούτα τά καμώματα;
Τό νοΰ μάς έδωσε δ Θεός νά συγκρατά τή γλώσσα.
Καντηλανάφτη, μίλησες ή τά παιδιά σου στέλνω ν’ 

άλλαξοπι στήσουν
καί τή γυναίκα σου πουλώ γιά δούλα στά χαρέμια.

Παπά-Αεόντιος :

Καντηλανάφτης : . Δέν έρχονται στήν έκκλησιά. Μά πάνε αλλού καί

Παπά-Αεόντιος :

Σερασκέρης :
Παπά-Αεόντιος :
Σερασκέρης :

’'Αγνωστος :

συζητάνε.
Μήν παίρνεις στό λαιμό σου αθώες ψυχές, καντη

λανάφτη.
Ή χόχλαση κι’ ή πίσσα δέ θά σβύσουνε τό κρίμα σου. 
Παπά μου, άν δευτερώσης λόγο θά σού κόψω τό κεφάλι. 
Τό βλέπω κι’ δλας μές τά χέρια μου κομένο.
Μιά λέξη σου καί σώζει δυο κεφάλια 
κι’ ίσως κι’ ετούτο εδώ τόν τρίτο.
Κάλλιο κομμένο τό κεφάλι. Ή χόχλαση κι’ ή πίσσα 

δέ θά τρώνε τό κορμί σου
αιώνες αιώνων, 
εσέ καντηλανάφτη.

Καντηλανάφτης :
Σερασκέρης :
’'Αγνωστος 
Σερασκέρης :

Καντηλανάφτης :

Κι άν χάσω τά παιδιά μου θά κερδίσω τόν παράδεισο;
Στό κάτω κάτω τί μέ νοιάζει άν άλλοι σκέφτονται 

κρυφά
καί μυστικές δουλειές δουλεύουν;

Παπά-Αεόντιος 
’'Αγνωστος 
Σερασκέρης

Κοιτάζει ή Παναγία μέ τ’ αυστηρό της βλέφαρο.
Θά σέ κατατροπώση.
Παπά μου, μή ζυγώνεις απειλητικά.
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Καντηλανάφτης : Γέροντα, θά σιωπήσω. Τρέμω τήν κατάρα σου 
καί τρέμω τή ματιά σου.

Σερασκέρης : Πρώτα ό παπάς. Τραβήχτε τον άπό τά ράσα, σύρτε τον 
στόν δρόμο,

κτυπήστε τον καί φτύστε τον νά μαζευτοΰνε οι ραγιάδες 
μές τήν καρδιά τής αγοράς καί κόφτε τό κεφάλι του 
νά πάρουνε τό πρώτο μάθημα μέ τό δικό του πάθημα 
νά μή μοΰ κρύβουν τό μπαρούτι, 
μηδέ νά μέ ζορίζουνε μέ μυστικές συνάξεις.

Παπά-Λεόντιος : Τήν αδικία νά τρέμη ή κεφαλή σου.
Θαρθή καί σέσανε ή σειρά. Πληρώνουμε τό καθετί 
εδώ στή γή, έξοχώτατέ μου σερασκέρη.

Σερασκέρης : Σκασμός, παπά. Κτυπήστε τον, τό γυιό τοΰ σεϊτάνη.
Καντηλανάφτη, μίλησε. Κοιτάς; δέ χωρατεύω.
”Αν θέλης νά γλυτώσης τό κεφάλι σου κι’ δλο τό 

σπιτικό σου,
θά μοΰ ξηγήσης πού μαζεύονται οι Ρωμιοί καί τί 

κρυφά σκαρώνουν.
Μήπως μαζεύονται κι’ εδώ Μωραΐτες ή Πολίτες;
Κάτι μαθαίνω γιά έταιρίες καί μυστικές ομάδες καί 

δέν ξέρω τί.
’'Αγνωστος : Πού νοιώθει τό κουτσούβελο άπό τέτοια;

Θά πή καμμιά ψευτιά κι’ άθώους θά πάρη στό 
λαιμό του

πού έχουν κι’ αύτοί παιδιά καί χρέη καί σπιτικό.
Σερασκέρης : Κουτσούβελο τό λές; Μά εγώ μέ μιά ματιά τόν λέω 

ξεφτέρι.
Καντηλανάφτη, βλάκα σέ περνάνε και σιωπάς; Εξόν 

άν είναι άλήθεια.
Καντηλανάφτης : Φοβήθηκα τοΰ γέρου τήν κατάρα. Άλλοιώς θά μολο- 

γοΰσα καθετί πού ξέρω.
Καί λέω πώς ξέρω ένα σωρό καί σπίτια κι’ άτομα 

καί ξένους
κουβαλητούς άπ’ τά λιμάνια κι’ άπ’ τήν ξενητιά, 
κάποιους πού λέν πώς εΐν’ έμποροι καί πραματευτές, 
μά άλλες δουλειές σκαρώνουν καί χαρτιά υπογράφουν

καί λεφτά μαζεύουν
καί γράφουν καί ξεγράφουν καί μιλούν δυό-τρεϊς 

λαλιές,

Σερασκέρης :

Φωνή :
Σερασκέρης :

Φωνή :
Σερασκέρης :

Καντηλανάφτης :

Σερασκέρης :

Φωνή :

’'Αγνωστος :
Καντηλανάφτης :

’'Αγνωστος :
Καντηλανάφτης :

’'Αγνωστος :
Σερασκέρης :
’'Αγνωστος :

Μ ι ά Φ ω ν ή :

ρωμέϊκα δέν είναι, τούρκικα δέν είναι.
Πωπώ! πολύξερος και διάβολος μοΰ φαίνεσαι.
Τ’ άκούς, μωρέ, τά πόσα ξέρει και τόν λές κουτσού

βελο ;
’Ώ! ’Ώ! Τοΰ κάψαν τό κεφάλι.
Τ’ άκοΰς, καντνηλανάφτη ; μίλησε καί πές τα καθαρά, 
άλλοιώς σέ περιμένει γιαταγάνι ακονισμένο.
’Ώ! ’Ώ τοΰ μπήξαν τό κεφάλι στό κοντάρι.
Και τό δικό σου τό κεφάλι σέ ψηλό κοντάρι θά τό 

μπήξουν
νά τό περιδιαβάζουνε στις γειτονιές.
Θά στα ξηγήσω έ'να πρός ένα, δώσε μου καιρό, 
φοβάμαι αύτοΰ τό βλέμμα σάμπως νά ζητά νά μοΰ 

καρφώση
κατάστηθα μαχαίρι κοφτερό.
Θάρθή κι’ αύτοΰ ή σειρά νά δη ψηλά, 
άπάνου στό κοντάρι τό κεφάλι του.
’Ώ ! ’Ώ ! στήν έκκλησιά νά στήσουμε τό σεβαστό 

κεφάλι του.
’Έρχονται.
’Έρχονται. Φέρνουν τό κεφάλι. Τό σεβάσμιο του 

κεφάλι.
Δέν ξέρω τίποτα. Δέν είπα τίποτα. Δέν ξέρω.
Τή χόχλαση γλυτώνεις.
Καί τήν κατάρα τοΰ παπά Λεόντιου, 
τοΰ πρώτου μάρτυρα.
Τοΰ πρώτου μάρτυρά μας.
Μαζεύτε τους... αποκεφαλίστε τους.
Στήν έκκλησιά...
(Ψάλλουν Τή Ύπερμάχω στρατηγφ τά νικητήρια). 
Καί μεσοΰντος τοΰ ’Απριλίου μηνός τοΰ Σωτηρίου 
έτους 1821 άπεκεφαλίσθη καί έτελειώθη Παπά Λεόν- 
τιος ό τής Φανερωμένης Εφημέριος πρός δόξαν τοΰ 
Χριστού καί τοΰ γένους τών Ελλήνων. 'Ο Κύριος ας 
κατατάξη αυτόν τόν ταπεινόν Κύπριον ιερέα μεταξύ 
τών νεομαρτύρων...

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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ΙΑΝΘΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΤ

ΟΙ Θ A Λ A Σ Σ Ο Φ I Λ Η T Ο I

I

Τό κύμα αναδεύει ζωές 
λιοκαμένα κορμιά 
θαμμένα στην άμμο 
κόκκαλα δίχως σάρκα 
ήχους σαλπίγγων και παιάνων.

Ή τελευταία ακτίνα 
βυθίστηκε στη θάλασσα 
τό φεγγάρι φοβήθηκε 
τόν άνθρωπο 
και κρύφτηκε.

Την ώρα την αφέγγαρη 
τό κϋμα ξεψυχά σΤ αυτιά μου 
ξεθάβοντας θύμησες.

II

Νεκρός σε μιά τριήρη.
Σε μιά εκστρατεία νικητής 
ιππεύω τόν θάνατο.

Πεσμένος στην άμμο 
πάνω σέ μιά λόγχη 
Πλάϊ μου πέντε κράνη 
περασμένα στην δική μου.

III

Γλυστρω κάτω απ’ τά τείχη τής Πόλης 
μ’ ένα μαχαίρι στην πλάτη.
Τό δικό μου σπαθί άφησε 
δέκα α'ιμάτινους Σταυρούς. 
Μαρμάρωσε ο Χρόνος.

Φίλιωσε ό ήλιος 
μέ τό φεγγάρι 
κι άποξεχάστηκε

Τό δέρμα μου παγώνει σ ένα καντούνι 
τής Χώρας
Πίσω άπό Βενετόιάνικες πόρτες 
πίσω άπό Φράγκικα κάστρα 
άπό προδωμένους Σταυρούς 
σέρνομαι 
σέρνω 
καθηλώνομαι 
καθηλώνω

Τά χείλη μου ξεραμένα άπ τήν άρμύρα 
φιλούν τ άκρογιάλι 
γράφουν μιά προσευχή στήν άμμο 
πού τήν σέρνει τό κύμα 
μυστικά στον άφρό του 
εκεί στήν άκρη 
πού κανένας δέν τήν υποψιάζεται 
και τήν περιφέρει 
σάν τό εικόνισμα τής Παναγιάς 
άπό καράβι σέ ψαροκάραβο 
κι άπό άκτή σέ κάστρο.

Οί φλέβες μου ζεστές περνούν 
κάτω άπό τά σπίτια τής γαλήνης 
κι ευθύς ορθώνονται 
στητά, άντικρύ στό φώς.
‘Όλος ό κάμπος στόν ίδιο ρυθμό 
άντηχεϊ τούς κτύπους πού κερνά 
τό μεθύσι μου.

Δίδω τό χέρι 
κρατιέμαι σ ένα χορό 
δίχως άκρη καί μέση 
σ’ ένα χορό πούχει γιά φλάμπουρο 
τό Σταυρό 
κι άκούει σ’ ένα τροπάρι πανάρχαιο.

Κι άναούρεται στό πάτημά μου 
κολλώντας στις φτέρνες 
ό μελανός φλοιός τής Αυλής 
γιά νά δεχθή 
Παρθένα 
τό νεκρικό φιλί μου.

Είναι τούτο τό φιλί πού τήν άγγίζει 
κι άναρριγά 
καί γεννοβολά τά κρίνα, 
είναι τούτος ό σπόρος 
πού τή μεταγγίζει 
στό ‘Ύστατο Χαίρε.

‘Η καρδιά μου επιπλέει στή Χίο 
ή στάχτη τού κορμιού μου 
θολώνει τά νερά τής Κρήτης 
θυμιατήρι τό κρανίο μου 
στόν κάμπο.

Ζώνουν φίδια τό σκαρί μου 
τό φλογοβόλο.
‘ Ενας ‘Ηλιος έντός μου 
άνατέλλει.
Είμαι μιά λάμψη 
θεόσταλτη 
πού λιώνει τήν πέτρα 
κι άνοίγει τούς πόρους τής στεριάς.

Είναι τούτη ή στεριά 
πού βαραίνει 
καί γίνεται ηφαίστειο 
σάν τήν πατήση 
ξένο ποδάρι.

‘Ένα περιστέρι ή ψυχή μου 
πού φτερουγίζει στις ελιές 
πού περπατεϊ οτά βράχια 
εμπρός άφήνει Λευτεριά 
πίσω καμένα στάχυα.

Τό αίμα μου άναβλύζει ‘Ελλάδα 
Στό Σεράγιο

Μέο“ άπ’ τό ράσο 
τή βράκα 
τήν άλατζά.

Καί καρτερώ 
καί καρτερώ 
κρυφό σχολειό 
ή μνήμη.

Οί αρμοί μου πυρωμένοι 
άποστάζουν τό μύρο 
όπου προσμένουν 
οί κολυμβήθρες 
τού δικού μου Γένους.

IV

Τά κόκκαλα μου τρίζουν οτά σύννεφα 
καίγομαι. ΑΙΘέριο πυροτέχνημα.
Λκούγω τήν κραυγή τών γλάρων 
στήν κάθοδό μου.

Καβάλλησα τόν ήλιο 
γυρνώ άπ’ ένα ταξείδι 
δίχως εισιτήριο.
‘Αρπαγμένος άπό μιά του άκτίνα 
περπατώ ξεπόλυτος 
γιαλό - γιαλό τή γή.
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Καρφιά οτά πόδια μου τά σύνορα 
Δυο άδειες κόγχες τα μάτια μου 
πίσω άπό τό τηλεσκόπιο 
πίσω άπό την κάννη πού καίει.

Μά γιατί τό φεγγάρι φοβάται; 
Σκοτάδι.
Τ’ άστρα πέσαν στο λιμάνι 
κιτρινοκόκκινα φώτα 
και καρτερώ 
και καρτερώ.

Τό πέλαγο ξεβράζει τά σπλάχνα μου 
τό πλοίο βυθισμένο μέρες.
Τά δόντια μου πολύτιμα τεκμήρια 
ανάμεσα οτά φυτά τού βυ^ού 
κι ή αρμύρα γλείφει τό κρανίο μου.

Κόκκινα ναυάγια τών καιρών 
υγρές έπαναλήψεις 
γαλανές παραλλαγές 
κουφάρια ϋαλασσοφίλητα 
στο ’ίδιο κύμα 
στο ’ίδιο πέλαγος 
άρμενίζομεν.

Βράχε μου εσύ 
οτά οτήΰια σου άραξα 
πάλαι και πάλαι.
Βράχοι παντού.

V

Νά σταυρώνεται ή Λευτεριά 
σ’ εννιά άγχόνες.

Λίκνο τής "Ελλάδας 
τά οτήϋια μου 
στο μνήμα.

Τά δόντια μου μιά χούφτα σπόροι 
οτά βουνά τού Μαχαιρά 
νά φυτρώνουν ’Ανδρεία.

Τά μαλλιά μου τέσσερις φλόγες.
Καιομένη Βάτος.
Στο Λιοπέτρι 
ουντάσσεται "Υποθήκη.

Φραγμός τά χέρια μου 
στο Δίκωμο 
πάνω στο κορμί μου 
πυρπολεϊται ή Σκλαβιά.

Λίκνο τής "Ελλάδας 
τά στήΰια μου 
στον κάμπο

Σιδερένιο πριόνι 
ροκανίζει τήν μνήμη 
αναμμένο τσιγάρο 
καίει τήν μνήμη

Λίκνο τής "Ελλάδας 
τά οτήΰια μου 
στο κελλί.

Δακρύζει ό Ουρανός 
φωτιά.
Τά ψάρια στή βορεινή άκτή 
φεύγουν φοβισμένα 
άρνούνται τήν προσφορά μου 
τά μνήματα διαμαρτύρονται 
τά χωράφια στομαχιάζουν 
τό κύμα "ένα μυρολόϊ.

Τό νησί μου μιά κιθάρα 
πεταγμένη 
στήν άκρη τής Μεσογείου.

Λίκνο τής "Ελλάδας 
τά στήϋια μου 
στο βουνό 
τωρινός άκριτης.

VII

Τό κύμα σπάζει στ’ άγαλμά μου 
στά σαντάλια μου 
οτά τσαρούχια μου 
στις άρβύλες μου.

Μέ τραγουδεί τό ποτάμι 
μέ τραγουδεί τό ρέμα, 
κι’ εγώ δέν ύέλω ν’ άκούσω 
τό τραγούδι 
μήν είναι ξωτικό 
και μέ μαγέψει πάλι 
και καρτερώ 
καί καρτερώ 
φουντώνω 
καί φουντώνω.

Λίκνο τής "Ελλάδας 
τά στήΰια μου 
στήν κούνια.

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΤ

Τά μάτια μου στολίζουν τήν Κύπρο 
έκεϊ κρατήοαν τήν καρδιά μου 
φυλακισμένη

εννιά ποτάμια
πέντε βουνά 
νά σφραγίζονται 
σέ δέκα μέτρα γής.

VI

Τά σπαθιά τής Πόλης 
ακονίζονται οτά μπράτσα μου 
τά σπαθιά τής Πόλης 
μέ διαπερνούν 
σέ τωρινά σχήματα.
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ΒΑΣ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Η 9η ΙΟΥΛΙΟΥ 1821 ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) 

η
ΤΟ ΤΡΑΟΥΔΙΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Το έπικό ποίημα τοΰ Βασίλη Μιχαηλίδη μέ τόν τίτλο: «Ή 9η ’Ιουλίου έν Λευ
κωσία (Κύπρου» ή «Τό Τραούδιν τοΰ Κυπριανού» περιλαμβάνει τή συλλογή του «Ποιή
ματα» έκδ. Τυπογραφείου «Σάλπιγγος», Λεμεσός 1911. Τό ποίημα ξαναδημοσιεύτηκε στό 
περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα» τόμος Ε', 1940—1941. Σέ μιά έκδοση άπό τόν Άντώνη 
Ίντιάνο μέ τίτλο «Εκλογή άπό τά ποιήματα τοΰ Βασίλη Μιχαηλίδη» Λευκωσία — Κύπρου, 
1942, ξαναδημοσιεύεται τό έπος αυτό. Στό βιβλίο «Κύπρος», ’Αθήνα, 1954 τοΰ Κυρ. Μ. 
Καραμάνου δημοσιεύεται επίσης ολόκληρο. Τόν ίδιο χρόνο δημοσιεύεται στή «Νέα Εστία» 
(Χριστούγεννα τοΰ 1954) τεύχος ειδικά άφιερωμένο στήν Κύπρο. Στήν έκδοση τής Δημο
τικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού μέ τίτλο «Ποιήματα», Κύπρος 1960 δημοσιεύεται πρώτο. Στήν 
«Κυπριακή ’Ανθολογία Ποιήσεως» έκδ. Ρέντμαν, ’Αθήνα, 1965, τών Κ. Μόντη καί Ά. Χρι- 
στοφίδη δημοσιεύεται επίσης ολόκληρο (ενώ στήν πιό παλιά «’Ανθολογία Κυπρίων Ποιητών» 
’Αθήνα 1951 τοΰ Άνδρέα Ίωάννου, τό μεγαλύτερο του μέρος).

Οι γραφές πού υιοθετήθηκαν διαφέρουν:
Χρησιμοποιεί ό Ίντιάνος τό τζ σι
ή έκδοση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσοΰ (1960) κ' χ' σ'
ό Καραμάνος xch ch

Στήν παρούσα άναδημοσίευση τοΰ έπους υιοθετούμε πρός ευκολία τών Έλλαδιτών άνα- 
γνωστών τό κ' πού προφέρεται τζι καί τό χ' καί σ' πού προφέρεται sh καί τήν ιστορική 
ορθογραφία, όπως άκριβώς καί ή έκδοση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσοΰ.

Κ.

Άντάν άρκ'έψαν οι κρυφοί άνέμοι κ'’ έφυσούσαν 
κ'’ άρκίνησεν εις τήν Τουρκ'ιάν νά κρυφοσυνεφκιάζη 
κ'αί ’που τές τέσσερεις μερκές τά νέφη έκουβαλούσαν, 
ώστι νά κάμουν τόν κ'αιρόν ν’ άρκ'εύκη νά στοιβάζη, 
εϊχ'εν σγιάν είχαν οΰλοι τους κ'’ ή Κ'ύπρου τό κρυφόν της 
μέσ’ στους ανέμους τούς κρυφούς είχ'εν τό μερτικόν της. 
ΚΤ άντάν έφάνην ή στραπή εις τοΰ Μόριά τά μέρη 
κ'’ έξάπλωσεν κ'ι’ άκούστηκεν παντού ή πουμπουρκά της, 
κ'ι’ ούλα ξηλαμπρακ'ήσασιν κ'αί θάλασσα κ'αί ξέρη 
είχ'εν σγιάν είχαν οΰλοι τους κ'ι’ ή Κ'ύπρου τά κακά της.

Μιαν νύχταν, νύχταν σιανήν, κ'αιρόν Δευτερογιούνην, 
νύχταν Παρασ'κ'ευόνυχταν, πού τάστρα μιλιούνια 
έλάμπασιν ’πού πανωθκιόν κ'’ έν εΰρισκες ρουθούνιν 
μέσα στής Χώρας τά στενά, στής Χώρας τά καντούνια- 
σιανεμιά, δέν ακόυες δεντρούδιν νά ταράξη 

μήτε τού σ'κ'ύλλου λάξιμον, μέ πετεινόν νά κράξη. 
’Ήτουν μιά νύχτα μουλλωτή, μιά νύχτα μουρρωμένη, 
πού θάρρειες πώς χώνεται ’πού τού Θεού τήν κρίσην. 
Σέ τέθκοιαν νύχταν σιανήν οι Τοΰρκ'οι βαδωμένοι 
μέσ’ στό Σαράγιον εϊχασιν μιάλον μετζ'ιλίσιν.

Έγειραν τά μεσάνυχτα κ'’ έπήρεν τό ξιφώτιν, 
κ'ι’ ό Κκιόρ-ογλους πούτουν καλή, πολλά καλ’ ή ψυχ'ή του 
εξέβην ’πώσσω του κρυφά κ'’ έπήεν στον Δεσπότην, 
κ'’ έξύπνησέλ' τον κ'’ έκατσεν κοντά του κ'αί λαλεϊ του: 
«’Έν’ έσσω μου, Κ'υπριανέ, τάμάξι μου ζεμένον, 
τάμάξιν μου, Κ'υπριανέ, έν έσσω άντροχ'ιασμένον, 
κ'ι’ άν θέλης γιά νά ποσπαστής ’πού σίουρην κρεμμάλλαν 
κ'ι’ άν θέλης ’πού τόν θάνατον νά φύης νά γλυτώσης, 
νά πάς μέ τό χαρέμιΐ' μου κρυφά κρυφά στήν Σκάλαν- 
τά κουσουλάτα έν’ άννοιχτά, νά πάης νά τρυπώσης.

Ήρτεν τού Μουσελλίμ-άγά φερμάνιν ’πού τήν Πόρταν 
κ'’ εψές άρπα κ'ι’ άνόρπιστα έγίνην μετζ'ιλίσιν, 
κ'’ έχ'ει πκιόν εις τό χ'έριν του τήν μαύρην σας τήν σόρταν, 
στό χ'έριν του τόν θάνατον, στό χ'έριν του τήν κρίσην. 
Νά μέν άρκής, Κ'υπριανέ, νά χάννης τόν κ'αιρόν σου- 
νά πάης νά φαραγ'γ'ιστής άν θέλης τό καλόν σου.
Πρέπει νά πάς, ει δέ κ'ι’ άν ου, έχάθης δίχως άλλον 
άν σ’ εύρ’ ή μέρα τό πωρνόν ’δά μέσα ’δά, έν νάσαι 
νεκρός εις τήν κρεμμασταρκάν, είτε νεκρός στον πάλλον. 
’Άνου νά πάμεν γλήορα, τάμάξιν καρτερά σε!

’Έσ'κ'υψεν ό Κ'υπριανός κ'ι’ έμεινεν νάκκον ώραν 
κ'’ έδκιαλοΐστην νακκουρίν κ'ι’ άννοίει κ'αί λαλεϊ του: 
«Δέν θέλω, Κκιόρ-όγλού, έγιώ νά φύω πού τήν Χώραν, 
γιατί άν φύω, τό κακόν έν νά γινή περίτου.
Θέλω νά μείνω, Κκιόρ-όγλοΰ, κ'ι’ άς πά’ νά μέ σκοτώσουν, 
άς μέ σκοτώσουσιν έμέν κ'’ οι άλλοι νά γλυτώσουν.
Δέν φεύκω, Κκιόρ-όγλού, γιατί, άν φύω, ό φευκός μου 
έν νά γενή θανατικόν εις τούς Ρωμιούς τοΰ τόπου. 
Νά βάλω τήν συρτοθηλειάν εις τόν λαιμόν τοΰ κόσμου; 
Παρά τό γαΐμαν τούς πολλούς έν κάλλιον τοΰ πισκόπου».

Λαλεϊ του πάλ’ ό Κκιόρ-όγλοΰς : «Λυπούμαι σε, Δεσπότη- 
νά μέν σ’ εύρη ’πού τό πωρνόν ό ήλιος μέσ’ στήν Χώραν, 
γιατί εύτύς έν νά κοπή ή κεφαλή σου πρώτη.
"Ενας Μουρούζης κ'’ έφυεν- έχ'ει τωρά μιάν ώραν, 
πού κρεμμαλίστην τοΰ τειχ'ιού κ'’ εξέβην εις τήν στράταν, 
κ'αί πά’ κατά τόν Λάρνακαν νά μπή στά Κουσουλάτα. 
Έφέραν του κ'’ έφόρησεν μιάν άλλαήν, ’πό κ'εϊνες 
τούς Πίτσιλλους, συλλούρικ'ην, λιμίν λιμίν, σαλάταν, 
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κ'αι σέρτουκα κ'αι μέρτουκα, στά πόδκια του ποδίνες, 
μέν τύχ'η κ'ι’ άγρωνίση τον κανένας εις τήν στράταν».

«Εύκαριστώ σου, Κκιόρ-ογλοΰ», λαλεΐ του ό Δεσπότης. 
«Θωρώ σε μέ καλόν γάλαν πώς είσαι βυζασμένος, 
μμά φύε, μέν σέ δουν κ'αι πουν πώς γένεσαι προδότης». 
—Λαλεΐ τ’ : «άν μέν θέλης πολλά νάσαι ξωμακρυσμένος, 
άμμάγγου πάμεν έ'σσω μου, νά μέν μείνης δαπανώ».
—«Έγιώνι θέλω Κκιόρ-ογλοΰ, νά μείνω κ'ι’ άς πεθάνω». 
Ό Κκιόρ-όγλοΰς έμάχ'ετουν νά κάμη καλωσύνην, 
άμμά έπήεν άδικα ό κόπος του χαμένος.
Περίτου ώραν δέν εΐχ'εν κ'’ έν έ'πρεπεν νά μείνη, 
κ'’ έ'φυεν πκιόν περίλυπος κ'αι παραπονημένος.

Ή νύχτα πκιόν άρκίνησεν περίτου ν’ άναρκώνη, 
έγίνην ή ανατολή κροκόκ'κ'ινη περίτου, 
άρκ'εψεν πκιόν τό Σάββατον νά πικροξημερώννη 
κ'ι’ άκούστηκεν τοΰ ξύλενου σήμαντρου ή φωνή του. 
Έξέβην ό Κ'υπριανός μέ κ'εϊνον τό καμόν του, 
κ'*  έπήεν εις τήν έκκλησ'ιάν κ'αι βάλλει τόν σταυρόν του· 
κ'’ ήτουν όσον κ'’ έκάμασιν άρκήν τής λειτουργίας, 
κ'’ έστάθηκεν περίλυπος κ'αι σγιάν νά δκιαλοήστην 
κ'’ έπήεν κ'’ έγονάτισεν όμπρός τής Παναΐας 
κ'αι κάτι έψουψούρισεν κ'’ εΰτΰς έκλαμουρίστην.

Έμεινεν, δέν έτάραξεν, ούλα πού νά καρφώθην, 
γονατιστός κ'αι πληξιμιός μέ χ'έρκα σταυρωμένα· 
άρκ'έψαν τό κοινωνικόν κ'αι τότες έσηκώθην, 
κ'’ έστάθηκεν κ'’ έφαίνουνταν τάμμάδκια του κλαμένα, 
κ'αι προσκυνά τρεις τέσσερεις φορές τήν Παναΐαν 
έθάρρειες ποχ'αιρετά κ'αι κόσμον κ'’ έκκλησίαν.
Έσυχχωρήθην μέ τους λάς κ'’ έ'μπην μέσ’ στ’ "Αγιον Βήμαν 
έμπήκεν κ'*  έκοινώνησε κ'’ έξέβηκεν κ'’ έστάθην, 
κ'’ έ'μοιαζεν ούλα τόν νεκρόν πού βάλλουν εις τό μνήμαν 
έθάρρειες ’που πάνω του τό γαΐμαν πώς έχάθην.

Έξέβην ’που τήν έκκλησιάν μέ τήν συνυπαρτσ ' ιάν του, 
κ'αι Τοΰρκ'’ εΰτΰς τοΰ Σαραγιού έπλάστησαν όμπρός του. 
Εΰτΰς έριψεν πάνω τους μιαν άρκαν άρμμαδκιάν του 
κ'’ έδήθηκεν τό βρύδιν του κ'’ έφάνην ό θυμός του. 
’Έμειναν κ'’ έθωρούσαν τον όμπρός τους θυμωμένον 
κ” έθάρρειες τό στόμαν τους πώς ήτουν πουμωμένον.
—Λαλεΐ τους : «Πκοιός σάς έπεψεν πωρνόν-πωρνόν κοντά μου ; 
Πέτε μου το, συντύχ'ετε κ'αι μέν βαρυκωλιήτε· 
αν έ'ν κ'’ έλυπηθήκετε, έ'ν πέτρα ή καρκιά μου- 
πέτε μου, εΐντα θέλετε χωρίς νά μ’ άντραπήτε.

—«’Ήρταμεν νά σέ πκιάσωμεν, εϊμαστον προσταμένοι 
άπό τόν Μουσελλιμ-άγάν τόν άρκονταν τής χώρας». 
Λαλεΐ τους: —«Μέ καλόν γάλαν άν είστε βυζασμένοι, 
σταθήτε, καρτεράτε με πέντε λεφτά τής ώρας».
Κ'αι πκοιός ήξέρ’ εΐντά ’κρυφεν ’που μέσα στήν καρκιάν του! 
Έξέβην πάνω βκιαστικός κ'’ ένέην στον νοτάν του 
κ'ι’ άψεν λαμπάδιν κ'’ έ'κρουσεν κάτι χαρκιά γραμμένα 
κ'’ ύστερα στράφην κ' εΐπεν τους: έλάτ’ άντρειωμένοι, 
τώρα πώχω τά πράματα σγιάν θέλω τελειωμένα, 
έπάρτε με νά πάμεντε σγιάν είστε προσταμένοι.

Έπάρτε μέ νά πάμεντε ν’ άδικοθανατήσω, 
έπάρτε με, σκοτώστέ με χωρίς καμμιάν αιτίαν».
Κ'ι’ άλλοι δεξ'ιά κ'ι’ άλλοι ζαβρά κ'ι’ άλλοι όμπρός κ'αι πίσω 
εΰτΰς έτριυρκάσαν τον κ'’ έπήραν τον κ'’ έπήαν.
Ό Μουσελλίμης κάθεται μέ ούλλους τους αγάδες 
μέσ’ στό Σαράγιον κ'αι λαλεΐ τους άλλους Δεσποτάδες:
—«’Ακόυσα πώς έσεϊς οί τρεις κ'αι ο μιλλέτ πασ'ής σας 
κ'’ οι προεστοί τοΰ τόπου σας, τάρκοντολόϊν οΰλον, 
έτάξετε εις τους Ρωμιούς τό μάλιν τής ζωής σας, 
νά μέν άφήκετε Ρωμιόν είς τό ντοβλέττιν δοΰλον».

Εΐπεν κ'αι δέν έτέλειωσεν ό άρκοντας τό πεΐν του 
κ'’ έφέραν τόν Κ'υπριανόν οί Τοΰρκ'οι όμπροστά του. 
’Ένεψεν μέ τό δίκλημαν, ένεψεν μέ τό δεΐν του 
’νοΰ ’πού τούς άσκερλήες του κ'’ έπήρεν τον κοντά του, 
κ'’ έ'κλινεν κ/’ εΐπεν του στό ’φτίν: Σέ δκυό λεφτά τής ώρας 
νά βαωθοΰν, νά κλειωθοΰν κ" οί τρεις πόρτες τής Χώρας· 
μέν πά κ'αι φύουν οί Ρωμιοί στά όρη κ'αι χωστοΰσιν 
άππεξωθκιόν τοΰ Σαραγιού νά μέν έ'ν παναύριν, 
μέσ’ στό Σαράγιον οΰλοι τους νά διπλαρματωθοΰσιν, 
τζ'ελλάτην κ'αι κρεμμασταρκάν νά τάχ'ετε χαζίριν».

Τότες έστράφην κ'αι λαλεΐ τού ’Αρχιεπισκόπου, 
σ'κ'υφτός χαμαί δυσόφρυδος κ'αι καραμουτσωμένος: 
—«Πάσ' πίσκοπε Κ'υπριανέ, μιλλέτ πασ'ή τοΰ τόπου, 
έγύρεψά σε νά σοΰ πώ πώς είμαι προσταμένος 
άπού τήν Πόρταν κ'αι κρατώ στό χ'έριν μου φερμάνιν, 
πώς έ'χω μιάλην προσταήν ’πού τό ψηλόν Διβάνιν 
τάρκοντολόϊν τούς Ρωμιούς, τούς μιάλους τούν’ τού τόπου 
νά τούς συνάξω μονομιάς κ'αι νά τούς-’ι-σκοτώσω, 
νά μέν χαρίσω μπροεστού ζωήν μήτε πισκόπου 
κ'αι δ,τι λοής θάνατον θελήσω νά τούς δώσω».

—Λαλεΐ του: «Μουσελλίμ-άγά, ποΰσαι καλός ισλάμης, 
άφωχ'εις εις τό χ'έριν σου τού Διβανιού φερμάνιν 
κ'ι’ άφωχ'εις έτσι προσταήν, μπορείς άλλοιώς νά κάμης; 
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Κάμε σγιάν σέ προστάσσουσιν πού τό ψηλόν Διβάνιν 
κ'αι κάψ& μας, γιά κρέμμασ’ μας, για κόψε τό λαιμόν μας· 
θέλομεν δμως νά μάς πής εΐντ’ άν’ τό φταίσιμόν μας».
—«Έμάχ'εστουν μέ τούς Ρωμιούς τούς άλλους νά σμιχτήτε, 
τούς Τούρκους ’πού τές τέσσερεις μερκές νά πολεμάτε· 
έμάχ'εστουν εις τάρματα κ” έσεΐς νά σηκωθήτε, 
για νά σμιχτήτε ούλοι σας κ'αι τήν Τουρκ'ιάν νά φάτε».

—«Έν κ'’ ήρταν, Μουσελλιμ-άγά, πάνω στον τόπον άλλοι 
κ" έφέραν άρματα κρυφά κ'’ έννα μάς καταγνώσης. 
Έδώκαμέν σου τάρματα ούλοι, μικ'κ'οι κ'αι μιάλοι 
εύτύς δτι κ'’ έγύρεψες νά μάς-’ι-ξαρματώσης.
Εϊντα λοής έθέλαμεν εμείς νάρματο)θούμεν
κ'αι νά σμιχτούμεν μ’ άλλους λάς κ'αι νά σάς πολεμούμεν; 
Κ'εϊνος πού σου ψουψούρισεν τούτα τά λόγια ούλα, 
άν έν κ'αι κ'εϊνος Χριστιανός δμως εμάς μισά μας: 
πυρομαχ'εΐ τον πάντα του π’ άππέσσω ή άζούλα*  
εμάς ’πό τούτα πού λαλεϊς έν καθαρή ή καρκιά μας».

—«Νά μέν άρνιέσαι, πίσκοπε, κ'’ εσείς οι καλοήροι, 
εϊχ'ετ’ άθθρώπους στά χωρκά, χαρκιά νά δκιαμοιράζουν, 
ν’ άρματωθούσιν οί Ρωμιοί νάν’ ούλοι τους χαζίρι 
κ'αι μέ τόν πρώτολ' λόον σου ν’ άρκ'έψουν νά μάς σφάζουν 
κ'αι δέν πιστεύκ’ δ,τι μού πή τού καθενού τό στόμα· 
κ'’ έχω ’πό κ'εϊνα τά χαρκιά· έχ'εις νά πής ακόμα»;
—Λαλεϊ του: «Μουσελλίμ-άγα, είπα σου κ'αι λαλώ σου: 
’πό τούτα ούλα πού λαλεϊς έν καθαρή ή καρκιά μας, 
κ'αι πίστεψε, εϊδέ κ'άν ού, τό κρϊμαν στον λαιμόν σου· 
μπορεί κ'αι νάν καμμιά δουλειά πού γίνηκεν κρυφά μας».

—«Πίσκοπε, ’γιώ τήν γνώμην μου ποττέ δέν τήν άλλάσσω, 
κ'ι’ δσα κ'ι’ άν πής μέν θαρρευτής πώς έν νά σού πιστέψω· 
έχω στον νουν μου, πίσκοπε, νά σφάξω, νά κρεμμάσω, 
κ'ι’ άν ήμπορώ ’πού τούς Ρωμιούς τήν Κ'ύπρον νά παστρέψω· 
κ'ι’ άκόμα άν ήμπόρεια τόν κόσμον νά γυρίσω, 
έθεν νά σφάξω τούς Ρωμιούς, ψυχ'ήν νά μέν άφήσω».
—«Ή Ρωμιοσύνη έν φυλή συνόκ'αιρη τού κόσμου, 
κανένας δέν έβρέθηκεν γιά νά τήν -1 -ξηλείψη, 
κανένας, γιατί σ'κ'έπει την ’πού τάψη ό Θεός μου. 
Ή Ρωμιοσύνη έν νά χαθή, δντας δ κόσμος λείψη !

Σφάξε μας ούλους κ'ι’ άς γενή τό γαϊμαν μας αύλάκ'ιν, 
κάμε τόν κόσμον μακ'ελλειόν κ'αι τούς Ρωμιούς τραούλλια, 
άμμά ξερε πώς ϊλαντρον δντας κοπή καβάκ'ιν 
τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσ'ια παραπούλια.
Τό ’νιν άντάν νά τρώ’ τήν γήν τρώει^ τήν γήν θαρκέται, 
μά πάντα κ'εϊνον τρώεται κ'αι κ'εϊνον καταλιέται.
Εΐσακ πολλά πικράντερος, δμως άν θέν νά σφάξης, 
σφάξε τούς λάς πού πολεμούν αλλού αρματωμένοι· 

εμάς μέ χ'έρκα δφκαιρα γιατί νά μάς πειράξης, 
πούμαστον δίχως άρματα, κ' εϊμαστον νεπαμένοι;»

Τότες δ Μουσελλιμ-άγάς έψήλωσεν τό δεϊν του, 
κ'’ είδεν τον μ’ έναν δεϊν γλυκ'ύν, κ'ι’ άννοίει κ'αι λαλεϊ του: 
«"Ο,τι παθθαίν’ δ άθθρωπος έν πού τήν κ'εφαλήν του- 
τού βρένιμου πού τό σπαθϊν ποσπάζετ’ ή ζωή του· 
κ'αι σού, άν είσαι βρένιμος, ποσπάζεις τήν ζωή σου».
—«Μούλλωσε κ'αι κατάλαβα πριχού νά πής τό πεϊν σου· 
μέν μάχ'εσαι τήν θάλασσαν νά τήν-ι-ξηντιλήσης*  
άδικα λόγια μέν χάννης κ'ι’ άρκεϊς εις τήν δουλειάν σου. 
Τόν ήλιον μέ τό φύσημαν μπορείς νά τόν -1 - σβήσης;
Φώναξε τού τζ'λλάττη σου, σάσ’ τήν κρεμμασταρκάν σου!»

Ό Μουσελλίμης κ'ι’ ούλοι τους οι Τούρκ'’ άντάν άκούσαν, 
στραοπελέκ'IV πάνω τους ούλα πού νάεν ρίψει: 
’Έμειναν ούλοι τους βριχτοι ’νού στάλλου κ'’ έθωρούσαν 
καθένας τους έπάσκιζεν τήν άντροπήν νά κρύψη.
Ό Μουσελλίμης εϊδεν πκιόν πώς χάννει αδίκως κόπους· 
έταξεν κ'’ έσηκώσασιν ’π’ δμπρός του τούς πισκόπους, 
κ'’ έπήραν τους στήν φυλακήν χωρίς νά τούς χωρίσουν. 
Οι Τούρκ'’ δτι κ'’ έμείνασιν τσιμπιν κ'’ έδκιαλοούνταν, 
είπαν νά φέρουν μαρτυρκές γιά νά τό μαρτυρήσουν 
κ'’ έφέραν έναν άγαθόν βοσκόν ’πού τήν Μαλούνταν.

Λαλεϊ τ’ ό ΜουσελλΙμ-άγάς : «Δημήτρη, μέν φοάσαι 
κ'’ έγιώ έσέναν έχω σε σγιάν άθθρωπον δικόν μου. 
ΕΙνταν πού θέλεις; ζήτα μου κ'αι μέν -1 - δκιαλοάσαι».
—«Θέλω, άφέντη, μανιχά νά πάω στό χωρκόν μου· 
έ'χ'ει π’ άφήτης μ’ έχ'ετε δά μέσα χαψωμένον, 
έμεινεν τό κοπάδιν μου στούς κάμπους άπλωμένον. 
’Άησ’ με μάγκου δκυό μέρες κ'" έπαρ’ μου τήν ψυχ'ήν μου· 
εϊντα' ’παθεν τό μάλιν μου, θέλω κ'’ έγιό) νά ξέρω, 
κ'αι πάλ’ έγιά)νι στρέφομαι, κ'α'ι θέμι στό στραφήν μου 
μιαν τόκκαν κ'αι μιάν άτροφην κανίσ'κ'ιν νά σού φέρω.

Δέν έχω, άφέντη, έσσω μου μέ μισταρκόν μέ δούλον, 
κ'’ είπαν μου πώς τά γίδκια μου ψοφούσιν ’πού τήν πείναν. 
’Έσσω μου κ'’ έξω μ’ έναν γιον τόν είχα ούλον - ούλον 
κ'’ είμαι κ'αι κ'είνου δίχως του έ'χ'ει τώρα ’ναν μήναν. 
Μιαν Κ'ερκακ'ήν, πού ήμαστον οι δκυό κ'εϊνος κ'έγιώνι 
κ'’ έπκιάνναμεν μέ τά βερκά πουλιά μέσ’ στό λαόνιν, 
έταξα τον τόν άχαρον νά πά’ νά παραλάση, 
κ'’ έπήεν κ'’ έν έστράφην πκιόν—νάεν καή ή μέρα! 
Εϊπάν μου πώς έφύασιν ’πό ’κ'εϊ ’πού τό Καρπάσιν 
μιά κοπή παίδκιοι τοπκιανοι κ'αι πώς έπήαν πέρα· 

πέρα στούς λάς πού πολεμούν κ'αι πάν κατά τήν Πόλην. 
”Αν πολεμούν γιά τό καλόν κ'αι πολεμά κ'ι’ ό γιός μου,
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άς έν χαλάλιν του Θεού, αν μοΰ τόν φα τό βόλιν, 
κ'ι’ άς πά’ νά μείνω δίχως του, νά ζήσω μανιχός μου. 
Ειδέ κ'άν ου, κ'αι μάχουνται να κάμουν άλλα άντ’ άλλα, 
χαρράμιν τους ’πού τόν Θεόν τής μάνας τους τό γάλαν. 
’Έχ'ει π’ άφήτης εφυεν πού λλόου μου ό γιός μου, 
έμεινα μανιχούλλικος : μαντρίζω, ξημαντρίζω, 
κ'οιμίζ’ ο κακομάζαλος κ'αι μπλίζω μανιχός μου 
κ'αι μανιχός μου στέκομαι στόν λάκκον κ'αι ποτίζω.

Μέσ’ σ’ τούν τήν χάψην ώς ποσον, αφέντη, πκιόν; κάνει με· 
εκαμέν με ’δαμέσα ’δά ή πλήξη πολιφάϊν, 
γιατί τό τρώω τρώει με, τό πίννω καταλύει με, 
’πού τόν καμόν μου τόν πολλύν τούτ’ ή καρκιά μου κάην. fl I
Έξύπνουν ’πού τό χάραμαν, πούθεν νά πά’ νά μπλίσω, 
κ'αι δέν έβάσταχνα ποττέ χωρίς νά τραουδήσω- 
κ'ι’ ούλα τά πάντα θάρρεια μιτά μου τραουδούσαν 
έβρύκ'ιζα πού τήν φωνήν τόν κόσμον νύχταν μέραν 
κ'’ έπαιζα τό πιδκιαύλιν μου, κ'αι τά βουνά άδονούσαν, 
τό κλάμαν κ'αι τό δάρκωμαν τά μμάδκια μών τό ξέραν.

—«’Έν νά σ’ άφήκω», εΐπέν του, «νά πας κ'’ εις τό χωρκόν σου, 
κ'αι τό μιρίν σου ώς πού ζ'ής έν νά σοΰ τό χαρίσω, 
κ" έν νά πκιερώσω, αν έχ'ης ρκός, ακόμα κ'αι τό ρκός σου, 
κ'αι μέσ’ στην φούχταν εκατόν χρουσά νά σου μετρήσω. 
Είπες πώς οι Πισκόποι σας έθέλαν νά σηκώσουν 
τούς Χριστιανούς κρυφά κρυφά, τούς Τούρκους νά σκοτώσουν. 
Είπες πώς οι Πισκόποι σας ώς κ'’ εις τά κοπελλούδκια, 
στούς παίδκιους κ'αι στούς γέροντες κ'αι στες γυναϊκ'ες κόμα 
έδκιαμοιράζαν άρματα κ'αι βόλια κ'αι παρούδκια· 
κι' άκούσαν τα κ'ι’ άλλοι κι’ έγιώ ’πού τό δικόν σου στόμαν».

—«Έγιώ, αφέντη μανιχά άκουσα νά λαλοΰσιν, 
πώς ήρτεν ένας τοπκιανός καλόηρος ’πού πέρα 
κ'’ έφερεν κάμποσα χαρκιά ’πό ’κ'εϊ ’πού πολεμοϋσιν 
κ'’ έδωκέν τα κ'αι χάθηκεν, δέν έμεινεν μέ μέραν 
κ'αι κ'εϊνα ούλα τά χαρκιά πίώς ήταν τοΰ πολέμου. 
Τά άλλα ούλα πού λαλεΐς έν τάκουσα ποττέ μου».
—«Είντα μάς περιπαίζεις, βρέ, εϊμαστον μισταρκοί σου; 
Είπες το μέ τό στόμαν σου μέσ’ σ’ τόσον παναύριν 
πέ το, γιατί σκοτώννω σε, κόβκω τήν κ'εφαλήν σου. 
Φέρτε μου τόν τζ'ελλάττην ’δά νάν ’δαχαμαί χαζίριν»!

—«’Όϊ, αφέντη, μέν κάμης πάνω μου μέναν γαΐμαν. 
Λυπήθου με τόν άχαρον κ'’ έν κρϊμαν κ'ι’ αμαρτία- 
άησ’ με κ'αι λαλώ σου το: έν έν, αφέντη, ψέμαν. 
(Ό φόος φέρνει κόλασην, λαλεϊ κ'’ ή παροιμία).
”Ας κάμω τά πικρά γλυκ'ιά κ'αι τά ζαβ’ άς’ γισ'ώσω 

κ'ι’ άς πω κατά πού θέλετε, αφέντη, νά γλυτώσω. 
Τά είπες έν’ αληθινά, αφέντη, μαρτυρώ το- 
είδα κ'αί μέ τά μμάδκια μου κ'ι’ άκουσα μέ τά ’φκιά μου- 
ούλα γινήκαν κ'ι’ είδά τα, κ'ι’ είπά το κ'αι λαλώ το. 
Θεέ μου κ'αι συγχώρα μου, έν’ καθαρή ή καρκιά μου».

Είπεν τα τούτα ό βοσκός κι’ έλούθηκεν τό κλάμαν. 
Οί Τοΰρκ'οι έψουτμουρούσασιν τότες άνεμεσόν τους 
κ'αι πά’ σέ μιάν κόλλαν χαρτίν μαρτυρικόν έκάμαν, 
κ'αι πκοιός ήξέρ’ είντά γραφεν κ'εϊν τό μαρτυρικόν τους! 
κ'αι φέραν του το τοΰ φτωχού Δημήτρη κ'’ έπκιασέν το. 
κ" έτζισεν τό δαχτύλιν του πάνω κ'’ έμούζωσέν το. 
Ό Μουσελλίμης τότε πκιόν έγλυκοσύντυχ'έν του, 
κ'’ είπέν του: «Πάφε, μέν κλαίης κ'’ έν νά σέ ξαπολύσω». 
Εϊδέν τον κ'αι μέ δεϊν γλυκ'ύν κ'’ έχαμογέλασέν του 
κ" ένεψέν τους κ'’ έπήραν τολ' ’πό ’κ'εϊ τά ώδε πίσω.

Τότες πκιόν έσυντύχασιν ούλοι καμπόσην ώραν, 
γιά κ'είνους πών νά κόψουσιν κ'ι’ άννοίξαν τό δεφτέριν 
κ'’ εϊδασιν πόσοι έν ’π’ άλλου κ'αι πόσοι; ’πού τήν Χώραν 
κ'αι πόσοι γιά συρτοθηλειάν κ'αι πόσοι γιά μαχ'αίριν. 
Κ'’ είχ'εν πέντ’ έξι πούπασιν πώς έν πολλοί κ'’ έν κρϊμαν, 
κ'’ ο Μουσελλίμης είπέν τους «’Έν ούλοι γιά τό μνήμαν»! 
Ό ήλιος πκιόν έστύλλωσεν, έγίνην μεσομέριν 
κ'ι’ άκούστην εις τόν μιναρέν ό χότζ'ας νά φωνάζη 
κ'’ επάψασιν τήν συντυχ'ιάν κ'ι’ άφήκαν τό δεφτέριν 
κ" έσηκωθήκαν ούλοί τους κ'’ έπήαν στό ναμάζιν.

Είχ'εν ή μαύρη φυλακή ή στενοκοπημένη, 
πού κάθουνταν οί τέσσερεις πισκόποι μανιχ'οί τους, 
’πού τήν μερκάν τοΰ περβολιού μιάν πόρταν σιερένην 
κ'ι’ άκούετουν ή συντυχ'ιά κ'ι’ ή χαμηλή φωνή τους. 
Έλάλεν ό Λαυρέντιος: «’Ά, τόν εύλοημένον 
κ'εϊνον τόν Θεοφύλακτον, ούλα τόν άππωμένον.
’Έφερεν κ'εϊνα τά χαρκιά στραβά, χωρίς νά ξέρη, 
κι'’ έγέμωσεν ’πού μιάν μερκάν ώς άλλην τό νησσίν μας, 
κ'’ έδκιαν τα ο'που τύγχαιννεν κ'αι μέραν μεσομέριν 
κ'’ ήρτασιν τούτα τά κακά τώρα στήν κ'εφαλήν μας».

Λαλεϊ τους ό Μελέτιος: «Μισώ τήν αδικίαν. 
Πώς έβουλήθην άνθρωπος νά κάμη καλωσύνην, 
νά τόν κακολοήσωμεν πώς ήταν ή αιτία;
’Ήτουν βουλή πού τόν Θεόν γιά νά γενή κ'’ έγίνην. 
Τόν Χάρον έν κ'αι βκάλλουν τον ποττέ πώς έν φταισμένος*  
πάντα λολοΰν τό φταίσιμον πώς τδχ'ει ό πεθαμμένος». 
Λαλεϊ τους ό Κ'υπριανός: «’Έν λόγια παραπάνω- 
έτσι κ'’ άλλοιώς έτέλειωσεν, εμείς έν νά χαθοΰμεν- 
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δ,τι λοής κ'ι’ αν έ'τυχεν ξέρει ό Θεός πού πάνω, 
γιά κ'είνους πών νά μείνουσιν κ'είνους τώρα νά δοΰμεν».

Τότες έκρώννοιξεν κρυφά τού περβολιού ή πόρτα 
κ'’ έμπήκεν παίδκιος όμορφος μακρύς κ'αι στολισμένος 
χαρούσιμος, κ' έφαίνετουν πού γαΐμαν κ'αι πού σόρταν 
κ'ι’ άνέσαινεν κ'’ έφαίνετουν πώς ήτουν ποσταμένος. 
Έκράτεν παστρικόν ποξ'άν γεμάτον στήν μασκάλην, 
κ'’ έπήεν στόν Κ'υπριανόν κ'είπέν του γιάλι γιάλι: 
«’Έπεψέν με ό κ'ύρης μου τώρα κ'’ ήρτα βουρώντα 
κ'’ έφερά σου μιαν άλλαήν δικήν του νά φορήσης, 
νά πάμεν έ'σσω μας τωρά, κρυφά κρυφά, χωστώντα· 
χάϊτε ντύθου γλήορα νά πάμεν, μέν άρκήσης».

—«Γυιέ μου, πκοιός έ'ν ο κ'ύρης σου; πές μου κ'αι μέν νά ξέρω». 
—-«Ό κ'ύρης μών ό Κκιόρ-ογλούς, κ" είπέν μου νά πασκίσω 
νάρτω νά σ’ εύρω γλήορα κ'αι ρούχα νά σού φέρω, 
κ'αι νά σε πάρω έ'σσω μας εύτύς, νά μέν σ’ άφήσω.
Ντύσου νά πάμεν κ'ι’ ό Θεός όρπίζω νάν μιτά μας· 
ό κ'ύρης μου έ'ν έ'σσω του τωρά κ'αι καρτερά μας. 
Νά ρέξουμεν χωστά-χωστά ’πού μέσα στο περβόλιν, 
κ'αι ’πού τόν τοίχον ύστερα νά ππέσουμεν στήν στράταν 
κ'ι’ αν τύχ'η σγιάν πηαίννομεν κ'αι μπλάση μας τό κόλιν, 
γρύ νά μάς πούν, μελίζω τους κ'αι κάμνω τους σαλάταν».

—«Νά πάης, γιέ μου, νά τού πής νά κάμνη τήν δουλειάν του 
κ'’ είμαι πολλά καλλύττερα, πολλά, ’δα μέσα πούμαι*  
κ'αι πώς τήν καλωσύνην του κ'αι τήν καλήν καρκιάν του 
ακόμα κ'αι κρεμμάμενος έ'ν νά τήν άύθυμούμαι.
Χ'αιρέτα μού τον ’πού καρκιάς κ'αι νά τού πής ακόμα, 
πώς έ'ν νά τόν εύκαριστώ νεκρός ’πού κά’ στό χώμα, 
αν κάμη μιάν μιαλλύττερην ’πό τούτην καλωσύνην: 
Στόν τόπον μας ’πό ’δα κ'αι ’δα νά κάμ’ δ,τι μπορήση 
νά μέν γινή μιαλλύτερον κακόν στήν Ρωμιοσύνην.
Πέ του τα τούτα, κ'ι’ ό Θεός νά τόν πολλοχρονίση».

—«Γιά τούτα ούλα πού λαλεϊς κ'’ έγιώ έ'ν νά πασκίσω 
κ'αι μέσ’ στα φυλλοκάρκια μου τά λόγια σου φυλάω· 
κ'αι μώννω σου στήν πίστην μου νά μέν τάλησμονήσω· 
μά δίχως σου στόν κ'ύρην μου άντρέπουμαι νά πάω». 
Στήν άλλην πόρταν μονομιάς κατσ'αρισμός άκούστην, 
κ'’ εϊδασιν τό μαντάλιν της πουπανωθκιόν κ'’ έσούστην, 
κ'ι’ άρκώθηκεν δ πέρκαλλος ό παίδκιος κ'’ έ'δοξέν του, 
κι’ ή φούχτα του χ'ερβόλιασεν στήν κόξαν τό πιστόλιν 
εσκούλλισέν τον ό ύυμός κ'αι πάλ’ άνάδοξέν του· 
κ'’ έ'ναν λιγγούριν έ'καμεν κ'’ έβρέύην στό περβόλιν.

Ή πόρτα τότες άννοιξεν κ'’ έκούμπησεν στόν τοίχον, 
κ'’ έ'νας αφέντης έ'μπηκεν άρκοντικά ντυμένος 
κ'’ είπέν τους: «Ήρτα νά σάς δω, μιτά σας νά συντύχω, 
γιατ’ είμαι γιά τό χάλιν σας πολλά μαραζωμένος. 
’Έφερά σας κ'αι νακκουριν φαΐν κ'αι πκιεΐν νά φάτε, 
γιατ’ έ'ν νά σας γυρέψουσιν τωρά τσιμπιν νά πάτε. 
’Έτρεξα κ'’ είδα τωρά τρεις κρεμμασταρκές στημένες· 
είχαν τες δκυό στόν Πλάτατον κ'αι κ'είν’ τήν μιάν τήν άλλην 
στήν Συκαμιάν, κ" ήτουν κ'’ οι τρεις σγιάν χάροι κουρτισμένες 
κι’ έπληξ’ άππέσω μου πολλά κ'αι δέν μώμεινε χάλιν.

Ήρτα καταύτις νά σάς πω νά παρηορηύήτε 
κ'’ έ'ν νά πασκίσω σήμμερον νά κάμ’ δ,τι μπορήσω 
νά ρίξω τές κρεμμασταρκές κ'αι σείς νά ποσπαστήτε· 
κ'αι τά χαρκιά πού γράψασιν έγιώ ’ν νά τούς τά σ'χ'ίσω· 
νά κάμω τά πικρά γλυκ'ιά κ'αι τάρκφ νά μερώσω 
κ'αι βουλετόν τάβούλετον γιά νά σάς-ι-γλυτώσω.
Τέσσερεις στύλοι σγιάν κ'’ έσάς, κ'εφάλιά τούν τού τόπου 
δέν είναι κρΐμαν κ'ι’ άδικον νά πά’ νά κρεμμαστήτε;
’Πό ούλα τό γλυκόττερον έ'ν ή ζωή τάύύρώπου· 
έ'νας σας λόος μανιχά κάνει νά ποσπαστήτε».

Τότες ’Αρχιεπίσκοπος έποτυλίχτην πάνω 
κ'’ είπέν του: «Τούρκ'ε, βρίξε πκιόν, κάνει νά συντυχάννης 
κ'αι δέν θέλω πού λλόου σου ν’ ακούσω παραπάνω.
Πάψε κ'’ έ'ν κρΐμαν κ'ι’ άδικον τά λόγια σου νά χάννης- 
άνου νά φύης γλήορα, νά πάς εις τήν δουλειάν σου, 
κ'ι’ ό Χάρος έ'ν γλυκόττερος άπού τήν συντυχ'ιάν σου». 
Ό Τούρκος ότι κ'ι’ άκουσεν έστάθην μουρρωμένος 
κ'’ είδεν κ" έπίστεψεν πώς πάν τά λόγια του χαμένα· 
κ'’ έμεινεν σγιάν περίλυπος κ'αι σγιάν άντροπιασμένος· 
κ'’ ύστερα ξέβην κ'’ έ'φυεν μέ δκυό χ'είλη καμένα.

Ό Τούρκος ότι κ'’ έ'φυεν κ'’ έμειναν μανιχ'οί τους, 
έγονατίσαν ούλοι τους γιά νά προσευκηθούσιν, 
κ'ι’ ούλοι έκλαμουριστήκασιν κ'αι κ'είν’ ή προσευκή τους 
ήτουν πού μέσα στήν καρδκιάν τήν ώραν πού πονούσιν. 
Στήν ύστερκάν τής προσευκής έ'τσι γονατισμένοι 
είπαν κλαμένοι σιανά κ'αι μέ φωνήν κομμένην: 
«Θεέ μου, κ'αι συγχώρησε τούς λάς πού μάς μισούσιν, 
Θεέ μου, κ'αι ξησκλάβωσε τήν άχαρην φυλήν μας, 
Θεέ μου, κ'αι στερέωνε τούς λάς πού πολεμούσιν, 
Θεέ μου, κ'αΐ συγχώρα μας κ'αι δέχτου τήν ψυχ'ήν μας»!

Οι άλλοι πούτουν στήν τζ'ιαμήν δτι κ'’ έποσπαστήκαν 
έστάθηκαν κ7’ έκάμασιν τσιμπιν τήν συντυχ'ιάν τους 
κ'’ εις τό Σαράγιον ούλοι τους έξανασυναχτήκαν 
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κ'ι’ άρκ'έψαν νά τελειώσουσιν τήν όίχαρην δουλειάν τους. 
Για πεϊσμαν τοΰ Κ'υπριανοΰ κ'αι για φοϊτσ'ασμόν του 
φέρνουν τόν άρκιδκιάκον του κ'αι τόν γραμματικόν του 
κ'αι βκάλαν τους κάτι δουλειές, δουλειές σαντανωμένες, 
κ" έπέψαν κζ’ έκρεμμάσαν τους άξάγκωνα δημμένους 
στόν Πλάτανον, ποΰταν οι δκυό κρεμμασταρκές στημένες- 

άφήκαν ’κ'εϊ πάνω ’κ'εϊ καταΰτις κρεμμασμένους.

"Υστερα πέψασιν καμμιάν δωδεκαρκάν ανθρώπους 
τοΰ Σαραγιού, κ'’ έτάξαν τους νά διπλαρμαρτωθούσιν, 
κ" έφέραν που τήν φυλακήν τους τέσσερεις Πισκόπους 
κ'’ ήτουν οΰλοι μονόβουλοι νά τους τό ξαναποΰσιν 
γιά τέλεια ΰστερην φοράν πώς πά’ ή κ'εφαλή τους. 
Εΰτΰς ο Μουσελλιμ-άγάς άννοίει κ'αι λαλεϊ τους: 
«Τζ'ελλάττης κ'αι κρεμμασταρκά έν κ'αι τά δκυό χαζίριν 
ή ώρα σας έκόντεψεν κ'’ έν καρτερώ περίπου*  
έχω κ'ηνούρκαν προσταήν τώρα που τόν Βεζύρην».
Τότες ’Αρχιεπίσκοπος άννοίει κ'αι λαλεϊ του:

—«Σκοτώστε μας κ'αι γράψετε κ'’ εμάς τόν σκοτωμόν μας. 
Μά τοΰτοι οΰλ’ οι σκοτωμοί έν οΰλοι γιά κακόν σας*  
εσείς θαρκέστε άννοίετε τό μνήμαν τό δικόν μας, 
κ'’ έν το πεισκάζετε πώς έν τό μνήμαν τό δικόν σας. 
’Εσείς χ'ειροττερεΰκετε τά πράματα θωρώ τα*  
στήν Πόλην έκρεμμάσετε τόν Πατριάρχην πρώτα 
κ'αι ταπισών άλλους πολλούς πισκόπους κ'αι παπάες. 
Σκοτώστε όσους θέλετε, άμμ’ άν νά σάς-ι-βλάψη- 
τό γαΐμαν πού χ'ονώννετε πού μάς τούς δεσποτάες 
έν λάδιν εις τήν λαμπρακ'ιάν π’ άφταίνει νά σάς κάψη».

—Λαλεΐ τ’ ό Μουσελλιμ-άγάς: «Ή <55ρα έν περασμένη, 
χαρίζιν έδειλίνωσεν κ'αι πάει νά νυχτώση*  
έν καρτερώ, γιατ’ ή δουλειά τωράν άρκινημένη 
κ'’ έχω κ'αι δκυό κρεμμάμενους κ'αι πρέπει νά τελειώση. 
’Έχω τόν άρκιδκιάκον σου κ'αι τόν γραμματικόν σου, 
κ'’ έν νά τούς δής κ'αι σού τωρά κρεμμάμενους όμπρός σου. 
’Άν έχ'ης τίποτε νά πής γιά τό καλόν σας, λάλε, 
νά ποσπαστοΰμεν γλήορα, γιατ’ έν νά νυχτωθοΰμεν, 
κ'αι παίρνω νάκκον πομονήν, ε’ι δέ κ'’ άν ου, κ'αι πάλε...». 
—«Βρίξε κ'’ εμείς τό πεθυμάς εύτύς νά σοΰ τό ποΰμεν:

Βκιάστου κ'αι κάμε γλήορα κ'αι τέλειωσ’ τήν δουλειάν σου*  
πρόσταζε τόν τζ'ελλάττην σου νά κόψη τόν λαιμόν μας*  
φέρ’ τό σπαθίν σου γλήορα κ'αι τήν συρτοθηλειάν σου*  
έτο πού σοΰ τό είπαμεν εΐντάν, γιά τό καλόν μας».
Ό Μουσελλίμης μ’ έναν δεϊν σγιάν νάδειξεν φοέραν. 
Οΰλ’ άνεκατωθήκασιν, κ'’ εύτύς μέ μιάν κακ'ίαν 

άρπάξαν οΰλοι βκιαστικά κ'αι σγιάν τούς θυμωμένους 
κ'’ έδήσαν τους μιάν σταλαμήν κ'’ έπήραν τους κ'’ έπήαν 
κ'’ έστησαν τους άππεξωθκιόν τοΰ Σαραγιού δημμένους.

Τότες ό Μουσελλιμ-άγάς εΐπεν εις τούς άγάδες: 
«Ό θάνατος έν χάκκιν του κάθε κακού άθθρώπου*  
πά’ νά ποκ'εφαλίσωμεν τώρα τούς δεσποτάδες 
κ'αι τό πωρνόν ν’ άρκ'έψωμεν τούς μπροεστούς τοΰ τόπου, 
κ'είνους πού σγάφφαν τής Τουρκ'ιάς κρυφά-κρυφά τό μνήμαν. 
’Έν προσταή τοΰ Διβανιού κ'αι δέν έχουμεν κρΐμαν.
’Πού τήν πελλάραν τους τραβούν κ'αι τούτοι κ" ή φυλή τους 
κ'ι’ άκόμα έν νά πάθουσιν μέ τοΰν τόν νοΰν περίτου*  
οι ίδιοι τά κάμασιν ας τάβρ’ ή κ'εφαλή τους».
Σηκώννεται ό Κκιόρ-ογλοΰς κ'ι’ άννοίει κ'αι λαλεΐ του:

—«’Έχ'εις ψυχ'ήν, Μεχμέτ-άγά, εις τόν Θεόν νά δώσης*  
δπκοιος τόν όρκον του πατά, κολάζει τήν ψυχ'ήν του*  
τόν Πάσ' πίσκοπον έμωσες νά μέν τόν-ι-σκοτώσης*  
έμωσες του νά μέν κόψης ποττέ τήν κ'εφαλήν του».
—«Δέν θέλω, Κκιόρ-ογλοΰ, έγιώ παραγ'γ'ελιάν ’πό σέναν. 
«"Ορκον άν τώμωσα έγιώ κ'είν’ έν δουλειά μου μέναν. 
Άντάν τοΰ ώρκομώθηκα, έσού ’ν είχ'ες χαπάριν 
άρνήθην κ'’ έν έδέχτηκεν τήν χάρην μου έμέναν 
εΐπέν μου: Μουσελλϊμ-άγά, αν θέν νά κάμης χάρην 
νά μέν πειράξης τίποτε στόν τόπον μας κανέναν.

’Έτσι τήν χάρην δέχομαι, ε’ι δέ κ'άν ου', λαλεϊ μου, 
άν βουληθής κ'’ έναν μιτσίν, μωρούδιν νά πειράξης, 
νά πάη πρώτα στό σπαθιν έμέν’ ή κ'εφαλή μου, 
κ'αι δέν θέλω τήν χάρην σου*  έμέν’ πρώτα νά σφάξης. 
"Ομως θαρρείς τήν γνώμην μου πώς έν νά τήν άλλάξω; 
τόν όρκον πού τοΰ έμωσα πάλ’ έν νά τόν φυλάξω. 
’Έμωσά του νά μέν κόψω ποττέ τήν κ'εφαλήν του, 
μμά ’ν άλλον κόβκω κ'εφαλήν κ'έν άλλον τό κρεμμάζω- 
έν κ'’ έμωσά του κΖ’ είπα του χαρίζω τήν ζωήν τού
το πνίω έχ'ει δκιαφοράν πολλήν άπού τό σφάζω».

Τότες λαλεϊ ό Κκιόρ-όγλοΰς : «Τούτον τούς δεσποτάες 
φοοΰμαι μέν κ'αι φέρη μας νεκατωσιάν στήν χώραν 
μέν κ'ι’ άναδόξη τούς Ρωμιούς κΖ’ έν νάχουμεν πελάες- 
νά βάλουμεν κόλια πολλά κ'αι θέμι πού τά τώρα. 
Μπορεί νά δισπιρκάσουσιν κ'αι νά νεκατωθοΰσιν 
σάν δουν τά κόλια μας πολλά, τότ’ έν νά φοηθοΰσιν. 
Λαλεϊ τους ό Μεττές-άγάς: «’Αφήστε τές φοβέρες- 
γιά τούς πισκόπους τήν δουλειάν δέν πρέπει νά βκιαστοΰμεν 
πρέπει νά μείνη νά δκιαβοΰν άλλο-πεντέξι μέρες, 
νά ξωμακρίση ή δουλειά κ'αι νά δκιαλοϊστοΰμεν.
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Νά ξανανεκουτρέψωμεν εις τούς Ρωμιούς νά δούμεν 
μέν κ'’ έχουν κ'ι’ άλλα άρματα στά σπίδκια τους χωσμένα. 
Κ'ι’ δτι σκοπήσουμεν καλά κ'αι σιουραριστούμεν 
νάμαστον τότες άνενοιας, νά'μαστον νεπαμένοι».
Έπολοήθην κ'αι λαλεΐ ό Μουσελλίμης τότες: 
«Κανέναν φόον δέν έχω άπό τούς Κ'υπρ ιώτες. 
Θωρούν εις τήν Καραμανιάν πώς ή Τουρκ'ιά ’ν λιμπούριν, 
τέλεια κοντά π’ άκούουνται κ'’ οι σ'κ'ύλλ’ άντάν νά λάξουν 
μέ μιαν σφυρκάν πετάσσουνται ποδώθθ’ έναν λιγγούριν 
κ'ι’ ούλους μέσα σέ μιαν ώραν μπορούν νά τούς-ι-σφάξουν.

Άπού τήν άλλην έχουσιν κοντά τους τό Μισίριν. 
’Αν πής καράβκια; δέν έχουν, έν τού άλέτρ’ άθθρώποι. 
Μέ τούτα ούλα δέν μπορούν νά κάμουσιν χαΐριν 
κ'’ έβαλαν τα ’πού μιας άρκής στον νούν τους οι πισκόποι· 
εΐ δέ κ'άν ου, έκάμναν μας κ'αι τούτοι τό δικόν τους· 
κ'αι πάλε ’κ'εΐ πού πολεμούν έχουν τό μερτικόν τους. 
’Δα κάτω τούτοι έν πολλά, πολλά ξωμακρισμένοι, 
περνούν μηνάδες κ'έν έχουν χαπάριν ’πού τά ξένα 
κ'αι θέμι έν ’πού τήν Τουρκ'ιάν στενά τριυρκασμένοι. 
’Δά κάτω τούτ’ έν σάν τάρνιά πών χώρκα μαντρισμένα.

Άρκήσαμεν άνούτε πκιόν νά πάμεντε κ'’ έν δεΐλις 
κ'αι ’πού καμμιάν νεκατωσιάν στήν Κ'ύπρον μέν φοάστε, 
κ'αι δέν γίνεται τίποτες, έγιώ είμαι βεκκίλης, 
γιά τούν’ τήν δουλειάν τίποτε νά μέν-ι-δκιαλοάστε». 
Ούλοι τότες συλλόβροτοι εύτύς έσηκωθήκαν. 
κ'ι’ άππεξωθκιόν τού Σαραγιού έπήαν κ'’ έσταθήκαν. 
’Ήτουν δεξ'ιά στον Πλάτανον οί δκυό οί κρεμμασμένοι 
κ'’ ήτουν ζαβρά στήν Συκαμνιάν κρεμμασταρκά χαζίριν, 
κ'’ οί δεσποτάδες ’κ'εΐ χαμαί άξάγκωνα δημμένοι 
κ'’ ήτουν κ'αι τό Μουσουρμανιόν τριγύρου παναΰριν.

Έφαίνουνταν περίλυποι οί Τούρκ'’ οί Κ'υπριώτες, 
γιατ’ ήτουν ούλοι τους βρυχτοί κ'αι σγιάν δκιαλοϊσμένοι. 
Έπρόσταξεν χαρούσιμος ό Μουσελλίμης τότες, 
κ'’ έπήραν τόν Κ'υπριανόν, δκυό - τρεις αρματωμένοι 
’πουκάτω πού τήν Συκαμνιάν, κοντά στον θάνατόν του 
κ'’ έφάκκαν ή συρτοθηλειά πάνο) στο μέτωπόν του. 
"Υστερα γονατίσασιν τούς άλλους τρεις πισκόπσυς 
κατά τήν δύσην κ'αι τούς τρεις αράδαν, κ'’ όμπροστά τους 
ήτουν οί τρεις τζ'ελλάττηδες ούλα τούς άρκαθθρώπους 
κ'’ έλάμνασιν ’πουπανωθκιόν y/' έπαιζαν τά σπαθκιά τους.

Τότες, ’Αρχιεπίσκοπος έψήλωσεν τό δεϊν του 
στον ουρανόν, κ'’ έφάνησαν τά μμάδκια του κλαμένα· 
έφάνην πό)ς έπόνησεν ’πού μέσα στήν ψυχ'ήν του, 

κ'’ είπέν τα τούν’ τά δκυό λόγια μέ δκυό χ'είλη καμένα: 
«Θεέ, πού νάκραν δέν έ'χ'εις ποττέ στήν καλωσύνην, 
λυπήσου μας κ'αι δώσε πκιόν χαράν στήν Ρωμιοσύνην». 
Κι’ έτρέξασιν τά ’δρώματα άπού τό πρόσωπόν του, 
άπού τού ήλιου τήν πολλήν τήν καψερήν τήν αύραν 
κ'’ έβάλαν τήν συρτοθηλειάν εύτύς εις τόν λαιμόν του 
κ'αι ’κ'εΐ πκιόν έτελειώσασιν τά κάστια πού ταύραν.

"Υστερα οί τζ'ελλάττηδες μέ μιάν ψηλήν μανιέραν 
έκόψασιν τούς άλλους τρεις πούτουν γονατισμένοι 
κ'αι τόν Δημήτρην τόν βοσκόν, εύτύς πού τόν έφέραν, 
κ'*  έστάθησαν μέ τά σπαθκιά κ'’ οί τρεις μακ'ελλεμένοι. 
Τό γαϊμαν έκολύμπωσεν χαμαί στήν γήν κ'’ έππέσαν 
κ'’ έλαχταρούσαν τά κορμιά κ'’ οί κ'εφαλάδες μέσα. 
Τό μακ'ελλειόν πού γίνηκεν κ'’ οί Τουρκ" έλυπηθήκαν, 
δέν είχ'εν πλάσμαν πών είπεν άπού καρκιάς: έν κρΐμαν. 
Άκούστην εις τόν μιναρέν δεΐλις κ'’ έποσπαστήκαν, 
κ'’ έφύασιν κ'ι’ άφήκαν τους δίχως θαφκιόν κ'αι μνήμαν.

"Υστερα πκιόν πού τό κακόν άκούστην μέσ’ στήν Χώραν 
κ'αι πού τό κλάμαν άρκ'εψεν ή Χώρα πκιόν νά βράζη, 
ύστερα ’πού τό βούττημαν τού ήλιου νάκκον ώραν, 
τέλεια πκιόν, δτι κ'’ έ'καμεν άρκήν νά σουρουπκιάζη, 
έπήασιν δκυό προεστοί κ'αι τέσσερεις παπάδες 
κ'’ είπαν τού Μουσελλίμ-άγά : «Δώσ’ μας τούς δεσποταες 
κ'αι τόν Δημήτρην γιά θαφκιόν, νά μέν μείνουν κ'’ έν κρΐμαν». 
Κι’ είπεν μέ κάμποσους θυμούς κ'αι κάμποσες φοβέρες: 
—«Φύετε κ'’ έν σάς δκιώ τωρά κανέναν γιά τό μνήμαν, 
θέλω νά μείνουν ’κ'εΐ χαμαί άθαφτοι τρεις ημέρες»!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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ΔΗΜ. ΛΙΠΕΡΤΗ

ΣΤΟΤΣ ΤΖ'ΥΠΡΙΩΤΕΣ ΜΑΡΤΤΡΕΣ 
ΤΗΣ 9ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821 *

* ’Απαγγέλθηκε στις 9 ’Ιουλίου 1930, στ’ αποκαλυπτήρια τοΰ Μουσωλείου 
τών Εθνομαρτύρων.

Ψις τζιαί θωρώ τήν συκαμιάν, σ'οινίν σαπουνισμένοι' 
Τζιαί κονισμένα τά σπαθκιά νά κόψουν τζ'εφαλάδες, 
Φαίνεσταί μου τόν τόπον μας θωρώ ματζ ' ελλεμένον, 
Νά κρυφοσυντυχάννουσιν ακόμα τούς ’Αγάδες, 
Νά μέν άφήσουν Πίσκοπον, Άρκονταν μήτε έναν 
Συλλόβρωτον ψις τζιαι θωρώ τό μαΰρον Κοσιέναν.

Ψις τόν Κουτσ'ιούκ Μεχμέτ θωρώ, τούς Τούρκους, τά κακά τους, 
Τζ'είνους πού ξιμερτσ'ίσασιν τζι άδικοθανατίσαν, 
’Έν τούτοι πών τζιαι ’δαχαμαί στοίβες τά κόκκαλά τους, 
Πού μανιχά ένας Θεός ξαίρει τά έτραβήσαν.
Γιά μάς τζιαί γιά τήν Μάναν μας, γιά τήν δικήν μας μοίραν 
Σπαθκιά, κρεμμάλλα, φυλακές έδώκασιν τζι έπήραν.

Γεναΐτζ'ες άτιμάζασιν, άλλες έξιτζ'οιλιάζαν, 
Τές κορασιές σ'ειρόττερα, τούς λάς έπαλλουκώνναν, 
'Αρπάσσασιν τά έχη τους τζι άλλους έκατασφάζαν 
Τζιαι τά ,μωρά τους άρφανά στές στράτες έποδώνναν. 
Έμούγκριζεν ό τόπος μας ’πού τούς καμούς, τό κλάμαν 
’Πό τούτα ούλλα τζιαι πολλά σ'ειρόττερα έκάμαν.

Πισκόποι, πού συρτοθηλιάν γιά τού Χριστού τήν πίστιν, 
Για τήν Πατρίδαν τζιαί σπαθίν έβάλαν στον λαιμόσ σας, 
Πού τζι ή καρτκιά σας σταλαμήν έν έσαλαονίστην 
Γιά νά σωθή ή μάντρα σας μέ τό μαρτύριόσ σας, 
Τό γαϊμασ σας πού πότισεν τά χώματα τού τόπου 
Νάν δείχτης, φως τζιαί συντυσ'ιά, στράτα κάθε Πισκόπου.

Κόκκαλα, πού ’πουπάνω σας σιφρούνια έπεράσαν
Τζι εγίνηκεν ’δα,μέσα ’δα τού χάρου παναΰριν | j
Ψυσ.ές, πού ποστομώσετε τούς Τούρκους τζι έ^ορτάσαν 
Τό γαΐμαν, γιά νά μέν ρέξουν άλλοι τέθκοιον γεφύριν, 
Πουκουππισμένοι, κλάμοντα στεκούμαστιν όμπρός σας 
Τζιαί κάμνουμεν μιάλοι, μιτσ'οί τούν τό μνημόσυνόσ σας.

Τζι αν μέν φυσά ’δαμέσα ’δά αέρας πού δροσίζει
Γιατί κρατούν τόν τόπον μας ακόμα σκλαβωμένον, I

Ή γή άν έσ'η άνερκάν τέθκοιαν τζι έν πρασινίζει, 
Τό γαΐμαν πού σ'ονωσετε, έν επήεν χαμένον 
’Έππεσεν μές στούς ποταμούς τούς άλλους τών γαιμάτων 
Τζι έβλάστησεν τής λευτερκάς τζ'εΐν’ τό δεντρόν τ’ άθθάτον.

Τίποτες έν έκέρτισεν τό Τουρκολόϊν τότες·
Τά βάσανα δκιούν δύναμην, πιντώννουσιν τζι άλάτες, 
Τό γαΐμαν πού σ'ονώστηκεν, έ'βκαλεν στρατιώτες 
Στήν ξέρην τζιαί στήν θάλασσαν δρακοντεμένους ναύτες 
Τζι έξηκαθάρισεν ή γή ή Τουρκοπατημένη 
Τζιαί ζ'εΐ τωρά ή Μάνα μας σγιάν πριν κορωνιασμένη.

Τζι εμείς άν ζ'ιούμεν χώρκα της τζι έν μάς θωρεΐ μέ τζ'είνη, 
Γιατί έναν θεόρατον βουνόν μάς ποχωρίζει, 
’Έν ή ορπίδ’ άναπαή, έν τζι ή καρτερωσύνη, 
’Έν τζιαί τό δίτζ'ιον πού ξυπνά δσον τζι αν πομωρίζη, 
Τζι ή βαρυσ'ειμωνιά, πών ’δά δ,τι τζ'αιρός τό πάρη 
Έννά γυρίση γλυκάσ'ιά τζιαί πκιόν νά ξηφουσκάρη.

Μάρτυρες τρισμακάριστοι, δόξα δκιαλαλημένη
Τζιαί θησαυρέ τζ'είνους πού ζ'ιούν τζιαί πών νά γεννηθούσιν, 
Δείχνετε τά παθθαίννουσιν οι λάς οΐ σκλαβωμένοι 
Τζι ακόμα δασκαλεύκετε ήντα λοής νά ζ'ιούσιν 
Πώς έν πολευτερώννουνται μέ τζ'εφαλήν σηκώνουν 
Άν λοαρκάζουν βάσανα τζι άνέρκητα βωβώννουν.

Ψυσ'ές πού μαρτυρήσετε τζι έ'σ'ετε τέθκοιαν χάριν, 
Ππέσετε στ’ άχναρόποδα τού Πλάστη μας τζιαί πέτε 
Νά κάμη τζιαί ’δαμέσα ’δα μέραν τζιαί καλοτάριν 
Γιατί τζι ό ήλιος νεκατσ'ιά ’πού τήν σκλαβκιάν, τραβκιέται*  
Νά δροσιτή κάθε ψυσ'ή δπου πλαστεί τζι άν έ'νι 
Τζι εσείς οι μάρτυρες τζι εμείς οί λάς οι σκλαβωμένοι.

ΔΗΜ. ΛΙΠΕΡΤΗΣ
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Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

H ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ TOT ΕΘΝΟΜΑΡΤΤΡΑ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ

Μην'ι Ίουλίω Θ' τοΰ ’Εθνομάρτυρας Κυπριανού, ’Αρχιεπισκόπου 
Νέας Ίουστινιανής και Πάσης Κύπρου.

ΣΤΙΧΗΡΑ

Ή γαλανή τοΰ βίου σου έκταση γεμίζει τήν κενότητα 
τοΰ βίου μέ αγγέλων ήχους.

Ή άσκηση τής αρετής διάδημα εκατόφυλλο 
σε υάκινθους βοστρύχους.

Τό ξίφος τής αρχής ψηλά σά μέτωπο βουνό 
τό κράτηξες γενναία.

"Ενας δικέφαλος αητός οι λεύτεροι ουρανοί.
Ή 'Ελλάδα φως ωραία.

Κοσμεί σαν αίσθηση ένθεη τό πλάτος τής ατμόσφαιρας 
ή ψυχική σκιά σου.

Πλουμίζει τό μαρτύριο, κι’ ένα στεφάνι ή εποχή 
κρατάει άπ’ τα φτερά σου.

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ

Στον ήρωα καταστάλαξε, γούρνα βωμού πνευματικού, 
τό πάθος τής Ελλάδας.

Κυπριανέ, μια στάλα φως στήν άβυσσο τό νόημα 
δίνει τής ομορφάδας.

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Πνευματική μου αρχόντισσα, μέ κλήμα ώραίους συλλογισμούς 
τούς κροτάφους μάς στέφεις.

Βρέφη ξανθά τής λευτεριάς μέ τόν αρχάγγελο μαστό 
σ’ εύφορο φως τά θρέφεις.

ΦΩΣ ΙΛΑΡΟ

Φως ιλαρό τοΰ δοξασμοΰ πού απλόχερα σκορπά 
ό αθάνατος Πατέρας, 

άγιο σαν άχνα χρυσαφιά μ’ ένα παλμό οικουμενικό 
ας κατεβή σά γέρας.

Ή γη στον ήρωα καί πιστό τό πάν οίκοδομεϊ 
μέ δωρικές κολόνες·

μ’ άνθούς τής αρετής σά φως πάντα ιλαρό διακοσμεί 
τούς εθνικούς αγώνες.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ

Ό λύχνος φως δοξαστικό χελιδονίζει στό μαλί

πού ανοίγει ή νύχτα κύμα .
Μιά χούφτα σπίτι τού χωριού τόν ήλιο έχρυσοκέντησε 

στής εκκλησίας τό κλήμα.
Ό θησαυρός τής μάθησης τό θησαυρό τού χρυσαφιού 

νικά κι’ αιχμαλωτίζει.
Σμίξε χρυσάφι, μάθηση και πράξη καθαρή 

διπλά τό φως ν’ ανθίζει.
’Ένθεη άρετή κι’ ό έρωτας τής φωτεινής φυλής, 

τής φυλής τών 'Ελλήνων.
Ρομφαία τήν κράτηξες ψηλά· δέν πρόδωσες τήν άρετή 

τών άσπρων κρίνων.

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Παρθένα, καλοϊσκιόφυλλε τής άρετής μας πλάτανε, 
δυνάμωσε τό χέρι

τής λευτεριάς τό ύπέρμαχο νά εκλιπαρούμε νοητά 
καλλίνικον άστέρι.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

'Ένα διαμάντι, λογικό γεμίζει τή ζωή 
σά ρόδι τήν παλάμη,

τό βάρος νοιώθεις πού οδηγεί σά ρόγα στό μαστό, 
σά δίψα στό ποτάμι.

Κυπριανέ, τό δάχτυλό σου ιχνογραφεί τήν άρετή 
σ’ ένα γαλάζιο άγέρα.

Χέρι άποστόλου ή άρετή σά λύχνος οδηγεί 
στήν άσέληνη εσπέρα.

Ό θάνατος σά σκελετός χρυσάφι στό διάδημα 
πού συγκρατεί τούς λίθους.

Ό θάνατός σου ισόθεη παράδοση κεντήθηκε 
μές τής φυλής τούς μύθους.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

’Ένθεος οπλίτης στής ιερής ορθοδοξίας τό πρόχωμα 
τού νοΰ κρατάς τά βέλη.

Δίπλα ή πατρίδα έρόδισε ήλιος χρυσός πανεύφημος 
τήν ώρα π’ άνατέλλει.

Επευφημούμε τ’ όνομα τών πού οδηγούν τά πρόβατα 
στό ούρανικό λιμάνι

και δείχνουνε μέ τής ψυχής τις άρετές ευθείαν οδό 
πού φέρνει πρός τή στάνη.

Θεόβρυτη πηγή δ λαός εξιστορεί τό χρέος του 
μ’ ένα κομμάτι μΐ’θους.

Τόν ποιμενάρχη κι’ ήρωα κρατάει τ’ άχλάδι τής καρδιάς 
στής άρετής τούς λίθους.
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ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Γίνε καλλίνικη βροχή σ’ ετοιμασμένη βλάστηση, 
Χρυσελεοΰσα, 

τής αρετής ο'ι αρχοντικοί νά πεταχτοΰν βλαστοί 
σέ γήν ανθούσα.

ΚΑΝΟΝΑΣ

ΩΔΗ Α'

Στή μάθηση πνευματικό μελίσσι ή συλλογή 
τρυγά μέ τά φτερά της.

Τής μάθησης πολύμοχθος, μέ μυστικό οργασμό, 
στάθηκες ζευγολάτης.

Κήπο μέ ρόδα νοητά στ’ άφάλι τοΰ νησιού 
κι’ ώραϊες αισθήσεις

έφύτεψες, χρυσόφημε, τής μάθησης τήν αρετή 
γιά νά πλουτίσης.

"Ηλιος τοΰ θάλπους πού ξυπνά τό σπόρο τ’ άγαθοΰ 
τής μάθησης τό πάθος.

Τοΰ τόπου τους νοητούς αγρούς έσκαψες για νά βγή στό φως 
τό σπέρμα άπό τό βάθος.

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Νύφη, περίχρυση αρετή, στοΰ νοΰ τό πάθος τό έ'ξαλλο 
τό βάθος νά γνωρίσει, 

υπομονή πανύμνητη στείλε και θάρρος γι’ άσκηση 
νά μή λιποψυχήσει.

ΩΔΗ Γ'

Τοΰ λόγου τήν απλότητα πού σάν τόν κόμπο τοΰ μελιού 
στρογγυλεμένο στάζει,

ή γλώσσα σου αξιώθηκε, ρήτορα στή λιτότητα 
πού τήν καρδιά αγκαλιάζει.

Χρυσόστομε, τό φρόνημα τοΰ ενάρετου συλλογισμού 
σοΰ χρύσωνε τή φράση

μέ κύκλο αγίου βυζαντινού κι’ έβγαινε ό λόγος καθαρός 
σάν τά πουλιά στά δάση.

Ή γλυκερή σου ή έκφραση, άπ’ τήν ομορφάδα τής καρδιάς, 
γονάτιζε τή βία

και τόν αυχένα τών εχθρών στ’ άλέτρι τό θεόσεπτο 
έδενε μέ φιλία.

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Τό γλυκασμό τού ελέους σου, χρυσολαλοΰσα Παναγιά, 
μή μας στερήσεις.

Μέ μητρική γλυκολαλιά, κλάδον ελιάς, τόν λόγο μας 
νά τόν πλουτίσεις.

ΩΔΗ Δ'

Τών άσκητών ύπέρμαχε, τή δυναστεία τής γής 
υπόταξες στό πόδι

τής άρετής και σύνεσης και γέμισες πολλή άρετή 
σάν τά σπειριά σέ ρόδι.

Εύγνώμονα, μέ τό φλουρί και μέ τήν πράξη πού εύωδά 
άνθος νοερό σοφία, 

χρέη λογικά άποπλήρωσες και προίκισες άρχοντικά 
τή γήϊνη πολιτεία.

Τοΰ ελέους τό πνεύμα έφώλιασε στά στήθη σου σά μέλισσες 
σ’ ελιάς ξανθή κουφάλα,

Κι’ ήσουν ειρήνης άγγελος, δέντρο καλοϊσκιόφυλλο, 
δώρο λευκό σά γάλα.

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Παρθένα Μαχαιριώτισσα, ώ! άπότρεψε άπ’ τούς άσκητές 
τού πονηρού τά βέλη, 

ευρύχωρα τά ελέη σου δώρισέ μας καί χρυσόφημα 
χριστιανικά τά τέλη.

ΩΔΗ Ε'

Έπίνικο ύμνο λευτεριάς σάν άστραπή θεωτική 
στά ελληνικά τά κάλλη

άνάπεμψε ή θυσία σου κι’ όλόφλογο τής λευτεριάς 
στέφος κρατάει καί πάλλει.

Ή φιλοπάτριδη άρετή σά νοερός παράδεισος
σοΰ φώτιζε τό πνεύμα

κι’ ή έλλήνισσά σου ή δύναμη πηδούσε γιά τά θαύματα 
σάν κρατημένο ρεύμα.

Τής μυστικής συνένωσης τών πανελλήνιον άλυσος 
υψώθηκες καί θάλλεις

αίνος ξανθός τής λεβεντιάς σέ σήμαντρο τις λευτεριές 
κι’ δλα τά χρέη ψάλλεις.

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

"Ενα κεφάλι ισόθεο, Παρθένα Στρατηλάτισσα, 
τίναξε νά σκορπίσει

βαρβάρων όχλων ή ορμή κι’ ειρηνική δική μας εποχή 
τή γή μας νά φωτίσει.

ΩΔΗ ΣΤ'

Ή δόξα σου φώς σωστικό στή νύχτα διαλαλεί
τό μέγεθος τοΰ χρέους
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κι’ εκλιπαρεί τούς ουρανούς, θεωτική κυπάρισσος, 
για άλλους καιρούς γενναίους.

Στά πρόβατά σου στάθηκες σαν πρωτοστάτης κριός
μέ τή θεογνωσία

και τό κοπάδι οδήγησες άπ’ τό χαμό στό φως, 
σ’ ένδοξη πολιτεία.

Μέ τήν άντρίκεια ανύψωση τού ψυχικού κορμιού 
τό χώρο εξουσιάζεις,

τό χρέος, σταυρός βυζαντινός στό γαλανό στερέωμα, 
νίκης σημαία χαράζεις.

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Παρθένα, φως πανσέληνο, βυζαντινή μου άκρίτισσα 
μέ τ’ άγιο άπελατίκι,

προστάτευε τά σύνορα τής ψυχικής ζωής 
και δίνε μας τή νίκη.

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Τών ασκητών καλλίφυλλε και χρυσωμένε δρύ, 
τής εκκλησίας θεμέλιο,

Κυπριανέ, πνευματικέ αμφορέα πού εύωχεϊ 
μέ τής ψυχής τό γέλιο,

Τού βίου σου ύψιστη έκλαμψη τού μαρτυρίου ό στέφανος 
σά λάφυρο άπ’ τή νίκη.

Μ’ αίματος κόμπο έσφράγισες τή γήϊνη σου ζωή 
σέ τίμια διαθήκη.

ΟΙΚΟΣ

Ίσάγγελε Κυπριανέ, τό κορμί σου πολύαθλο 
στή γήϊνή σου πατρίδα

κεϊται σφαχτάρι στό βωμό τής λευτεριάς θεόσκεπη 
τής λευτεριάς ελπίδα.

ΣΤΝΑΞΑΡΙ

Μηνι Ίουλίφ Θ'

Λλ βίος τών ευσεβών είναι καλό δείγμα γιά κάθε τόπο, γιατί δείχνει σάν τόν 
καθαρό καθρέφτη τήν άξιωσύνη του καί ρουφά σάν τόν άνεμοστρόβιλο τήν 

πονηρή καταλαλιά τών άσεβών γειτόνων.

Λ οιπόν, ό βίος καί ή πολιτεία τού Κυπριανού είναι πολλά θαυμαστή. Ό 
1 ν ευσεβής αυτός ιεράρχης γεννήθηκε κατά τήν παράδοση στό έμορφο χωριό 

τό Στρόβολο. Παιδιόθεν έννοιωθε στά στήθη του τόν έρωτα πρός τά εκκλησια
στικά καί πρός τήν άσκήτεψη, γιατί είναι σωστό εκείνο πού λέγουν συχνά οι πα- 
λαιότεροι ότι παιδιόθεν ή ψυχή καλλιεργεί τις κλίσεις καί τις ροπές της, δηλαδή 
άν θά πάρει τό δρόμο τού καλού ή τού κακού ή άν θά σπουδάζει τά υπέργεια ή 
θά μελετήσει τά κοσμικά. Γιά τούτο δ Κυπριανός δδευσε καί μπήκε στό Μονα

στήρι τού Μαχαιρά. ’Εκεί πέρα δούλειρε καλογερόπουλο καί κούρασε στήν άσκηση 
καί στό μόχθο τό κορμί του μέ τή θεϊκή βοήθεια καί ενέργεια, γιατί διά νά λάμψει 
στον κόσμο τό πολύτιμο μέταλλο θέλει άιιέτρητη δούλεψη νά λευτερωθή άπό τή 
γής καί τά κατώτερα υλικά. "Οταν τό σώμα καί ή ψυχή του σχηματίστηκαν, σάν 
τό γινομένο καρπό στό κλωνί, δ "Αγιος Καθηγούμενος τόν χειροτόνησε διάκο και 
ήταν πολλά ευχαριστημένος νά τόν άκροάζεται ετούτο τό διάκο γιά τό ήθος του 
καί τήν ταπείνωσή του. Γιά τό ήθος του στάλθηκε άργότερα μέ τόν ’Αρχιμανδρίτη 
στή Βλαχία γιά δουλειές τού μοναστηριού.

Ο ήγεμόνας τής Βλαχίας Μιχαήλ Σούτσος άντελήφθηκε τό ήθος τού Κυπρίου 
J άνδρός, τού Κυπριανού, καί τό πάθος γιά τά γραμματικά καί τή θεολογία.

Γιά τούτο τόν άφησε νά σπουδάζει στήν ’Ανώτερη Σχολή, τού ίδιου καθίδρυμα, 
επειδή ήζευρε δτι ή εύλάβεια καί ή πίστη φωτίζουν τόν καθένα, άλλά ό ποιμένας, 
πού θά διαφεντεύει πολλά πνευματικά ποίμνια, έχει χρεία πολλή γνώση. Σπούδαζε 
οκτώ χρόνια καί γύρισε στά πατρικά χώματα μέ πείρα καί μέ φρόνημα.

Γ Τ άρχή δμως δείχνει τόν άνδρα δηλαδή γιά νά φανούν οι άζιωσύνες σου καί 
1 1 τό διοικητικό σου πνεύμα πρέπει νά πάρεις άπάνω σου δλες τις ευθύνες τού 
άζιώματος. ’Ετούτο είναι ή καλύτερη ζυγαριά τής άζιωσύνης. Τό δτι ήτανε πολ
λά άζιος στά διοικητικά φαίνεται άπό τό δτι έσωσε τά κατρακυλισμένα σάν τόν 
βουρκωμένο χείμαρρο οικονομικά τής ’Αρχιεπισκοπής καί είδε ή άρχή αυτή μιά 
άσπρη μέρα. ’Ήτανε άνδρας γλυκόλογος, πού ή σπουδή του αύζησε τή γλυ- 
κάδα τού λόγου του.

Λλ ταν δ ’Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος άπέθανε στήν έζορία, ό Κυπριανός άνέβηκε 
στον πολλά τιμημένο θρόνο τού ’Αποστόλου Βαρνάβα. Μόλις άνέβηκε στό 

θρόνο μάζεψε σπειρί-σπειρί χρυσάφι καί ζεπλήρωσε τά χρέη τής εκκλησίας, γιά 
νά είναι τό πρόσωπό του καθαρό, επειδή τό χρέος πάντοτε είναι ένα μαύρο λουρί 
στό μέτωπο, πού σέ ντροπιάζει. "Υστερα ίδρυσε Ελληνική Σχολή κατάντικρυ 
τού καταλύματος του, γιά νά σπουδάζουν οι Ρωμιοί τά γράμματα καί τή σοφία 
τών παλαιοτέρων τους, γιατί σ’ ετούτο τό βίο ή βιωτική μέριμνα είναι άνάγκη. 
Γιά νά στέκεις λοιπόν, άπάνω στά νερά σάν τό καΐκι έχεις χρεία νά ήζεύρεις γράμ
ματα καί τρόπους.

ΛΑ Θεός είναι αύτεζούσιος καί έπλασε κατ’ εικόνα καί δμοίωσή του, τόν άνθρωπο, 
νά είναι αύτεζούσιος. Τό γένος τών Ρωμιών πού περηφανεύεται γιατί έφταζε 

στό κεφαλόσκαλο τής επίγειας κλίμακας καί ερωτεύεται τούτο τό αύτεζούσιο, δέν 
ήμπορεϊ νά ζήσει δίχα του. Ό Κυπριανός επί κεφαλής τοΰ γένους εδώ στήν Κύ
προ άνάβραζε μέ τό δούλο λαό δπως ή θάλασσα δντας φυσάνε τά μελτέμια. Δέν 
είχεν δμως τήν ευκολία νά φτιάζει στρατό καί νά ζητήζει μέ τό σπαθί τήν έλευ- 
θερωσύνη. Γιά τούτο μάζευε χρυσάφι καί τρόφιμα γιά τούς ζεσηκωμένους στό 
Μόριά καί τά νησιά άδελφούς. ’Έλπιζε νά ελευθερωθούν οι δυνατώτεροι άδελφοί 
καί νάρθούν μιά λαμπριάτικη μέρα μέ τά καράβια τους νά ζεσκλαβώσουν καί τόν 
πικραμένο μας τόπο, τήν Κύπρο.

Λ/f ιά μέρα οι άφεντάδες τού νησιού μέ θεοκατάρατους δόλους μαζέψανε, σάν 
1 Χ τά πρόβατα στό μαντρί, τούς προεστούς μέ επικεφαλής τούς δεσποτάδες μας. 
Καί άρχισε ή σφαγή κατά θέλημα Θεού γιά νά ζεπλερωθούν οι αμαρτίες μας 
καί γιά νά δείζει πόσο τιμημένο πράγμα είναι ή ελευθερία, πού άγοράζεται μέ
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τόσους ποταμούς αιμάτων. Και πού πρέπει νά φυλάγεται όπως τό βρέφος στήν 
αγκάλη τής Παναγίας μητέρας. Τό αιμα των προεστών σαν τό ποτάμι έκύκλωσε 
τά τείχη τής Λευκωσίας.

Τ_Γ σκληρότητα γιά νά δείξει πιο σκληρό τό αύλακωμένο πρόσωπό της μηχανεύεται 
τρόπους. Τόν πικραμένο κι’ ένδοξο Κυπριανό τόν κρεμάσανε τά όργανα τής 

σκληρότητας άπό τόν παχύ κλώνο μιας γρηάς συκαμιάς. Ό απόστολος τής πίστεως 
και τής πατρίδος έμαρτύρησε προς σωτηρία τοΰ ποιμνίου του και τοΰ ελληνικού 
ορθοδόξου ονόματος του.

ΓΤ' ών μαρτύρων ή μνήμη σάν τό δαδί συδαυλίζει τό πάθος τής έλευτερωσύνης.
Ό Πατήρ, ό Υιός καί τό 'Άγιον Πνεύμα, Τριάς Όμοούσιος καί ’Αχώριστος, 

κατέταξαν τόν μαρτυρικό Κυπριανό μεταξύ τών αγίων τής πίστεως καί τής πατρί
δος. ’Ετούτος είναι ή πρεσβεία μας προς τόν Πανάγαθο διά τή σωτηρία τής μι
κρής μας πατρίδος. ’Άς πρεσβεύει στόν Κύριο καί για μένα τόν γιατρόν Κύπρον 
Χρυσάνθην, πού έχω συνθέσει τήν ακολουθία αυτή, νά βρώ χριστιανικά καί ελ
ληνικά, σάν τίμιος "Ελληνας, τά τέλη τής ζωής μου.

ΩΔΗ Ζ'

Τήν έξαρση, πνευματικό βλαστόν υπέργειας ’Άνοιξης,
τό φέγγος σου γεννάει,

όπως μιά αχτίδα πρωϊνή τό θεοδίδακτο παλμό
στα πετεινό ξυπνάει.

Νέφος γλωσσοπυρίμορφο τού πνεύματός σου ή έφεση
στούς λογισμούς αστράφτει,

γλώσσα φωτιάς σέ κεραυνό πού γλύφει τά ξερόκλαδα
κι’ άλλες φωτιές άνάφτει.

Ήχος χειμάρρου καθαρός μες τις άγέρινες πνοές
αντιλαλεί τριγύρα

ή φήμη σου λεπτούς άφρούς τινάζοντας τής λευτεριάς 
τά λογικά τά μύρα.

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Πολύφημη πανένδοξη Κυπραίΐσσα Παναγιά, 
τής χρυσαυγής ή μήτρα, 

τό βλέμμα σου άς υπόσχεται τούς νοητούς παράδεισους 
σ’ εμάς τ’ άναιμα φύτρα.

ΩΔΗ Η'

Ό μάρτυρας τής λευτεριάς λάμπει στήν κάθε γή
πολύφωτος αστέρας :

στολή φωτός γι’ αυτό εύωχεΐς ευφρόσυνα κάθε λαό
μέ τό αίσθημα τής μέρας.

’Αρχάγγελος βασιλικός δ πού νικά τό φρόνημα
τής σάρκας καί θριαμβεύει:

πύρινο ξίφος ή αρετή στο χέρι σου λαμποκοπά
καί τις ματιές κυριεύει.

"Ηλιος αλήθειας ένδοξος ό δάσκαλος καί σάλιπγγα 
πού ανοίγει τήν αλήθεια:

κήπους μέ ρόδα νοερά καί μάθησες χρυσόφημες 
μάς γέμισες τά στήθια.

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Φωτολαμπούσα, Παναγιά, μ’ εύφορους ασπασμούς 
πλούμιζε τούς κροτάφους

μαρτύρων απροσμάχητων καί τών διδάχων χρύσωνε 
πνευματικούς τούς τάφους.

ΩΔΗ Θ'

Κυπραίΐσσα, ανθούσα Παναγιά, μέ τό κραταίωμα τ’ ουρανού 
στο στήθος σου τό βρέφος,

Νύφη Θεοκρατόρισσα κι’ άσπιδοφόρα ύπέρμαχη, 
τής Ρωμιοστινης στέφος.

Σταχυοθερίστρα στόν αγρό τής αρετής τόν εύφορο 
κι’ ευρύχωρη συμπόνια, 

καλομελέτητη αδερφή στού ταπεινού τήν ερημιά, 
κόμποι αγαθοί στά κλώνια.

Κι’ εσύ, Χρυσορογιάτισσα, μέ τ’ άφθαρτά σου γάλατα 
κι’ εσύ, Γλυκοφιλοΰσα, 

στο μητρικό σου φρόνημα, τής ομορφιάς ευρύχωρο 
κάλλος άροδαφνοΰσα.

Ειρήνης άγγελο στή γή κατάπεμψε μέ τής ελιάς 
τό λογικό κλωνάρι

κι’ εύκρατους άνοιξε καιρούς στόν ουρανό τής νόησης 
μέ μιά παλάμη στάρι.

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟ

Κύριε, έξαπόστειλε τό φώς στις ναρκωμένες κεφαλές, 
φώς χείμαρρο τό χρέος,

τήν ευφορία νά πάρει ό νοΰς γιά πράξεις Ισαπόστολες, 
κι’ ό έρωτας γιά κλέος

τών Ελλήνων ισάξιο κι’ ήθος εντός μας νά ύψωθή 
σάν έφηβος ωραίος

κι’ ό πατημένος τόπος μας σάν εύκαρπος αγρός 
ν’ άγάλλεται καί νέος, 

καθάριος κόσμος κι’ όμορφος ν’ άνθοβολή χωρίς 
τής αμαρτίας τό δέος.

ΣΤΙΧΗΡΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ

Θερμή εποχή χοχλοκοπά ή φυλή στο στρογγυλό σπειρί 
πού σέρνει τό αίμα.

Τ’ αυλάκια σκίζουν τόν αγρό καί φέρνουνε τή χόχλαση 
στού νού τ’ ασήμι στέμμα.
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Μέ τ’ άσπρα νήματα κινεί σάν τής αράχνης τόν ιστό 
και στ’ άκρα πάει,

— Ιστός γιά δάχτυλο σφιχτό για άνασεμιά κομποδετή — 
πνεύμα άγαθό σκορπάει.

Κάρπιμο ξύλο ή λευτεριά μες τών Ελλήνων τή φυλή 
εξαίσιο ύφος·

ή πίστη άρχάγγελη μορφή κι’ ορθόδοξο κραταίωμα· 
τά δυό τους φως και ξίφος.

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ

’Αρχάγγελος υψώθηκες, οπλίτης τής φυλής, 
τής πίστης μας άκριτη,

Κυπριανέ, τών ουρανών τό λογικό φανέρωμα 
καί τοΰ φωτός προφήτη.

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Πνευματική μητέρα μας, στις εθνικές μας τρικυμίες 
γίνε πηδάλι

κι’ όπου κολπίσκος ήρεμος όδήγα τό καΐκι μας, 
βρέφος σέ αγκάλη.

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ

ΤΕΛΟΣ TOT ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 1821

ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΤ ΣΠΤΡΙΔΑΚΗ

Η ΚΤΠΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟΤΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΤΣ ΧΡΟΝΟΤΣ 
(5 και 4 αί. π.Χ.) ΚΑΙ ΑΙ ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΠΡΙΩΝ 
ΚΑΤ’ ΑΤΤΟΤΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΣ ΤΩΝ 

(ΟΝΗΣΙΑΟΣ, ET ΑΓΟΡΑΣ, ΠΝΤΤΑΓΟΡΑΣ) *

* Διάλεξις εις τό Συμπόσιον Ξεναγών τήν 28 ’Ιανουάριου 1972, όργανωθέν υπό τοΰ 
Κυπριακού ’Οργανισμού Τουρισμού.

Ή Κύπρος, ώς γνωστόν, έχει μακράν ιστορίαν. Καταλαμβάνει αΰτη περίο
δον 8 περίπου χιλιάδων ετών καί αρχίζει μέ τους νεολιθικούς χρόνους άπό τών 
άρχών τής 6 χιλιετηρίδος π.Χ. Ή καθ’ αυτό δμως Ιστορική της ζωή άρχίζει άπό 
τοΰ 15 αί. π.Χ., δτε Μυκηναϊοι "Ελληνες έγκατεστάθησαν εις τήν νήσον καί 
ήλλαξαν τόσον τήν έθνολογοκιήν όσον καί τήν πολιτιστικήν φυσιογνωμίαν της. 
'Ως άποτέλεσμα τής εγκαταστάσεως τών Μυκηναίων καί τής ιδρύσεως πολλών πό
λεων υπό διαφόρων άποίκων προέκυψαν πολλά βασίλεια εις τήν νήσον, τοΰ προη
γουμένως ύπάρχοντος ενιαίου κράτους κατατεμαχισθέντος. Ή μετ’ ολίγους αιώ
νας έγκατάστασις καί τών Φοινίκων έν Κύπρω, τών οποίων τό κυριώτερον κέντρον 
υπήρξε τό άλλοτε μυκηναϊκόν Κίτιον, προεκάλεσεν άνταγωνισμόν πρός τούς "Ελ
ληνας Μυκηναίους, οι οποίοι ήσαν εγκατεστημένοι εις πολλάς πόλεις τής νήσου, 
άλλά κατ’ εξοχήν εις τήν Σαλαμίνα καί τήν Πάφον. Ή πρώτη είναι ή πόλις 
τοΰ ήρωος τοΰ τρωϊκοΰ πολέμου Τεύκρου, ή δέ δευτέρα ή πόλις τοΰ βασιλέως 
Κινύρου.

Έν συνεχεία ή Κύπρος περιήλθεν υπό πολλούς ξένους κυριάρχους, άλλά τά 
βασίλειά της διετήρησαν τήν αυτονομίαν των. Διά τούτο δύναται καί ό βασιλεύς 
τών Σόλων Φιλόκυπρος νά φιλοξενήση τόν 6 αί. π.Χ. τόν Σόλωνα. 'Ως ένιαίον 
κράτος ή νήσος κατά τά μέσα τής β' χιλετηρίδος π.Χ. φέρουσα τό όνομα Άλάσια 
ήτο υποτελής εις τήν Αίγυπτον. ’Απαλλαγεϊσα τής ύποτελείας ταύτης κατέστη 
ή Κύπρος επί τινα χρόνον θαλασσοκράτειρα εις τήν άνατολικήν Μεσόγειον, έπειτα 
δέ περιήλθεν υπό τήν εξουσίαν τοΰ βασιλέως τής ’Ασσυρίας Σαργών Β' τώ 
708 π.Χ. 'Υπό τούς Άσσυρίους παρέμεινεν ή Κύπρος επί πολλά έτη, ύπετάγη 
δέ περί τό 560 π.Χ. εις τούς Αιγυπτίους εκ νέου καί έν συνεχεία μετ’ ολίγα έτη 
τώ 545 π.Χ. εις τούς Πέρσας. Κατά τό έτος τούτο είχον βοηθήσει οι Κύπριοι βα
σιλείς τόν Κύρον τόν πρεσβύτερον εις τόν κατά τοΰ Κροίσου τής Λυδίας αγώνα 
του καί ολίγον βραδύτερον τόν αυτόν εις τήν εκστρατείαν πρός κατάληψιν τής 
Βαβυλώνος (539 π.Χ.) καί μετ’ ολίγα έτη (525 π.Χ.) τόν διάδοχόν του Καμβύ- 
σηΐ' εις τήν κατάληψιν τής Αίγύπτου.

Ή Κύπρος διετήρησε τήν βασιλείαν εις τάς πόλεις, ενώ εις τόν λοιπόν 
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ελληνικόν κόσμον αυτή έφθινεν ή είχεν έξαφανισθή προ τής έπικρατήσεως νέων 
πολιτειακών θεσμών, τής ολιγαρχίας, τής δημοκρατίας ή τής τυραννίδας. Ό 
αριθμός τών βασιλείων τής Κύπρου δέν ήτα καθ’ όλους τούς χρόνους δ αυτός, έκυ- 
μαίνετο δέ μεταξύ 7, 9 και 10, ως μνημονεύεται εις διαφόρους ανατολικός και 
ελληνικός πηγάς. Στενός δεσμός υπήρχε μεταξύ Κύπρου και ’Ιωνίας, άφ’ ότου 
ή τελευταία περιήλθεν υπό τούς Πέρσας. Τήν τοιαύτην υποταγήν όμως ο'ι ’Ίωνες 
δέν ήνέχθησαν και περί τό 500 π.Χ. έπανεστάτησαν κατά τών Περσών. Άπό 
τών χρόνων τούτων αρχίζει ή μεγάλη ακμή τοΰ ελληνισμού, ιδίως τών ’Αθηνών. 
Ή πόλις αύτη διήλθε διό πολλών εσωτερικών πολιτειακών ανωμαλιών, μέχρις ότου 
διεμόρφωσε τήν δημ,οκρατικήν μορφήν τού πολιτεύματος της διό τού Σόλωνος και 
τοΰ Κλεισθένους. Άλλ’ δ δημοκρατικός χαρακτήρ τής πόλεως δέν ήμπόδισε τήν 
στενήν σχέσιν πρός τούς τυράννους τής Ιωνίας διό τήν αλλαγήν τής επ’ αυτών 
περσικής κυριαρχίας. Διότι τό πνεύμα τής ελευθερίας ήτο ισχυρότερου τών πολι
τειακών θεσμών.

Τό πνεύμα τούτο τής ελευθερίας έκυριάρχησε και έν Κύπρω άντιστοίχως. 
Ή Σαλαμις έξηγέρθη τώ 499 π.Χ. υπό τόν Όνήσιλον, νεώτερον αδελφόν τοΰ 
βασιλέως Γόργου, τόν όποιον ύποστηριζόμενος υπό τοΰ λαού έξεθρόνισε, και μετ’ 
αύτοΰ έξηγέρθησαν πολλαι άλλαι πόλεις τής νήσου. Ή έξέγερσις άπέτυχε παρά 
τήν συνεργασίαν τών Ίώνων, επειδή δ μέγας βασιλεύς έστειλεν ισχυρόν δύναμιν 
πρός καταστολήν της. Ό Όνήσιλος έ'πεσεν ήρωϊκώς μαχόμενος εις μάχην παρά 
τήν Σαλαμίνα και έτιμήθη κατά δοθέντα εις τούς Άμαθουσίους χρησμόν ώς ήρως 
κατά τό ελληνικό θέσμια. Τό γεγονότα μάς διηγείται ό Ηρόδοτος, ό όποιος 
αποτελεί τήν μόνην ιστορικήν επι τοΰ προκειμένου πηγήν, καί προσθέτει ότι οί 
Κύπριοι μετά ενός έτους ελεύθερον βίον περιήλθον καί πάλιν εις δουλείαν 
(498 π.Χ.). Ό Γόργος άπεκατεστάθη καί πάλιν εις τόν θρόνον τής Σαλαμϊνος 
άναγνωρίσας τήν υποταγήν του εις τούς Πέρσας. Ή υποταγή έξεφράζετο διά 
τής καταβολής φόρου καί τής παροχής στρατιωτικής βοήθειας εις τόν μέγαν βα
σιλέα. Τήν αυτήν τύχην είχον καί αι άλλαι έπαναστατήσασαι μετά τοΰ Όνησίλου 
πόλεις τής Κύπρου, ών τελευταία οι Σόλοι, πόλις είς τάς βορειοδυτικά τής νήσου.

01 έπακολουθήσαντες χρόνοι είναι συνταρακτικοί διά τά ελληνικά πράγματα. 
Είναι οί χρόνοι, καθ’ οΰς ό μέγας βασιλεύς Δαρεϊος απαλλαγείς από πάσαν εσω
τερικήν αναταραχήν έξεστράτευσε κατά τής 'Ελλάδος, ζητών γήν καί ύδωρ, ήτοι 
τά σημεία υποταγής. Δέν ήρκεϊτο εις τό αχανές του κράτος, τό όποιον ολίγον 
προηγουμένως είχεν επιχειρήσει άνεπιτυχώς νά έπεκτείνη μέχρι τοΰ ’Ίστρου ποτα
μού, ήτοι τού σημερινού Δουνάβεως. Ή έκστρατεία εκείνη είχεν άποτύχει. ’Ήλ- 
πιζε τώρα ότι ή νέα έκστρατεία θά ήτο εύτυχεστέρα. Ό Δαρεϊος υπήρξε μέγας 
οργανωτής τοΰ περσικού κράτους. 'Υπό τό κράτος τής Ισχύος του έθεώρησεν ότι 
τά όρια τοΰ κράτους του παρά τήν έκτασίν των ήσαν μικρά. ’Εν τούτοις ή ήττα 
τών Περσών εις τόν Μαραθώνα τώ 490 π.Χ. ύπήρξεν αποφασιστική. Οι ’Αθη
ναίοι κατ’ εξοχήν έβάστασαν τό μέγα βάρος τής περσικής υπό τόν Δάτιν καί τόν 

Άρταφέρνην ορμής. Ό Μαραθών κατέστη σύμβολον ελευθερίας καί ό νικητής 
τής μάχης Μιλτιάδης άνεδείχθη τότε κορυφαίος στρατηγός εισαγαγών νέαν τακτι
κήν τοΰ πολέμου μή χρησιμοποιηθεϊσαν προηγουμένως. Έπ’ αυτής στηρίζεται 
πάσα μετέπειτα τακτική τοΰ κατά ξηρόν πολέμου. Ή Κύπρος ούδένα ρόλον κατά 
τήν περίοδον αυτήν διεδραμάτισεν. Άποθανόντος όμως τοΰ Δαρείου τώ 485 π.Χ. 
ό διάδοχός του μέγας βασιλεύς Ξέρξης έπεχείρησεν εκ νέου τήν καθυπόταξιν τής 
Ελλάδος. Έπηκολούθησεν ή μεγάλη έκστρατεία αυτού κατά ξηρόν καί κατά θά
λασσαν. Ουδέποτε τόσος όγκος στρατευμάτων καί στόλου έκινήθη. Ό Ξέρξης 
έπεστράτευσε δυνάμεις έκ πάσης υποτελούς είς αυτόν χώρας. Μεταξύ αυτών καί 
ό βασιλεύς τής Σαλαμϊνος Γόργος, τόν όποιον συνώδευσαν ό αδελφός του Φιλάων, 
ό βασιλεύς τής Πάφου Πενθύλος καί ό κατά τό (’άλλα άγνωστος Τιμώναξ. Ή 
συμμετοχή ό'μως τών Κυπρίων, ένδεικτική καί πάλιν τής κατά θάλασσαν ισχύος 
των, είς ούδέν ώφέλησε τούς Πέρσας. Άντιθέτως μάλιστα θεωρείται ώς έπιζημία 
είς αυτούς λόγω απροθυμίας, όπως έξυπηρετήσωσι τούς σκοπούς τού Ξέρξου.

Μετά τήν λήξιν τών περσικών πολέμων οί 'Έλληνες άνέλαβον πολεμικήν 
δράσιν είς τήν ’Ανατολικήν Μεσόγειον, ϊνα άπαλλάξωσιν αυτήν τής κυριαρχίας 
τών Περσών καί τών Φοινίκων. Τριάκοντα έτη άπό τοΰ 479 π.Χ. μέχρι τοΰ 
449 π.Χ. υπήρξαν έτη κυριαρχίας τών 'Ελλήνων έν Κύπρω καί αγώνων ταυτο- 
χρόνως διατηρήσεως τής υπεροχής των έν αυτή., Ό νικητής τών Πλαταιών Παυ
σανίας, ό ’Αριστείδης καί ό περίφημος υ'ιός τοΰ νικητού τοΰ Μαραθώνος Κίμων 
άνέλαβον τόν τοιοΰτον άγώνα. Φαίνεται ότι κατά τήν διάρκειαν τών έπιχειρήσεων 
καί δ μέγας πολιτικός τών ’Αθηνών Περικλής ήγούμενος ισχυρού στόλου πρός 
βοήθειαν τοΰ αίγυπτίου Άμυρταίου έστάθμευσεν είς Κύπρον, τήν όποιαν είχεν 
ώς όρμητήριον. Άλλ’ ό κατ’ έξοχήν άθηναΐος στρατηγός, ό όποιος έδρεψε δάφνας 
είς τόν κατά τόν Περσών άγώνα είς τήν Ανατολικήν Μεσόγειον, ύπήρξεν δ Κίμων. 
'Υπήρξεν ούτος έντιμος καί άνιδιοτελής πολιτικός, πατριώτης είς ΰψιστον βαθμόν 
καί ικανώτατος στρατηγός. Χρησιμοποιών πιθανώς τήν Κύπρον ώς όρμητήριον 
τώ 468 π.Χ. είχε τήν μεγάλην έπιτυχίαν είς τόν Εύρυμέδοντα ποταμόν τής Μικρός 
Ασίας πρός τά βορειοδυτικά τής νήσου καταγαγών παρ’ αυτόν διπλήν νίκην, κατά 
ξηράν καί κατά θάλασσαν. Δέν θά παρακολουθήσωμεν τούς έν συνεχεία πολιτι
κούς άγώνας έν Άθήναις, ο'ι όποιοι δέν άφορούν άμέσως είς τήν Κύπρον. Τούτο 
μόνον σημειοΰμεν ότι έξ άφορμής αυτών καί τής περιπλοκής τών Αθηναίων είς 
άλλους κατά ξηράν άγώνας οί Φοίνικες βοηθούμενοι υπό τών Περσών έπεξέτειναν 
τήν δράσιν καί τήν ίσχύν των έν Κύπρω. Ό Κίμων τότε άπεφάσισε νά άναλάβη 
έκστρατείαν είς Κύπρον πρός δριστικήν άπαλλαγήν αυτής άπό τής περσοφοινινικής 
έπιβολής. ’Ισχυρός στόλος καί στρατός ύπ’ αυτόν καί τόν Άναξικράτην έξεκίνησε 
τώ 460 π.Χ., προσωρμίσθη δέ τό πρώτον είς τό Μάριον πόλιν ελληνικήν είς τόν 
σημερινόν κόλπον τής Πόλεως-Χρυσοχούς, τήν οποίαν άπηλευθέρωσεν. Έσυνέ- 
χισε τήν πορείαν πρός τήν φοινικικήν πόλιν Κίτιον, τήν σημερινήν Λάρνακα, τήν 
οποίαν καί έπολιόρκησε. Διαρκούσης τής πολιορκίας ό Κίμων είτε άσθενήσας άπέ- 
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θανεν είτε επεσε μαχόμενος κατά τής πόλεως, ώς ή παράδοσις. Έτιμήθη ώς 
ήρως, ώς ό Όνήσιλος. ΟΙ Αθηναίοι τότε άποθανόντος τοΰ Κίμωνος έγκατέλει- 
ψαν τήν έπιχείρησιν και έπέστρεψαν εις τήν πατρίδα των πλέοντες πρός βορράν. 
Παρά τήν Σαλαμίνα έ'δωσαν διπλήν νικηφόρον μάχην κατά ξηράν και κατά 
'θάλασσαν, έξ ής και ή γνωστή φράσις ότι ό Κίμων και νεκρός ένίκα. Τά μετά 
τόν θάνατον τοΰ Κίμωνος γεγονότα εϊναι θλιβερά. Οί ’Αθηναίοι έπεξήτησαν ειρή
νην πρός τούς Πέρσας, τήν οποίαν έπέτυχον υπό βαρείς ό'ρους. Μεταξύ αυτών 
ήτο και ή άναγνώρισις τοΰ μεγάλου βασιλέως ώς κυριάρχου τής Κύπρου. Τάς 
διαπραγματεύσεις πρός σύναψιν είρήνης διεξήγαγεν ό άθηναΐος πολιτικός Καλλίας 
τω 449/48 π.ΧΊ Οΰτω ή Κύπρος διά πρώτην φοράν έγκαταλείπεται ύπό τών 
Αθηναίων. ’Αποτέλεσμα τής τοιαύτης έξελίξεως τών πραγμάτων ήτο δτι ή ελληνική 
δυναστεία έν Σαλαμΐνι έξέλιπε και φοΐνιξ ήγεμών άνήλθεν εις τόν θρόνον τής 
πόλεως ταύτης. Ό τελευταίος βασιλεύς ύπήρξεν ο Εύάνθης άνήκων εις τήν 
δυναστείαν τοΰ Εύέλθοντος, ενός ισχυρού βασιλέως άνελθόντος εις τήν αρχήν καί 
ΐδρύσαντος ιδίαν δυναστείαν περί τό 530 π.Χ. ή και ολίγον ένωρίτερον. Ό Εύάν
θης πιθανόν νά έφονεύθη κατά τήν διάρκειαν τοΰ άγώνος τών Φοινίκων πρός 
κατάκτησιν τής Σαλαμΐνος.

Άφ’ οτου ή Κύπρος περιήλθεν ύπό τούς Πέρσας περί τό 545 π.Χ. οί βασι
λείς αυτής άπέλαυον αύτονομίας. Ειχον τό δικαίωμα νά συνάπτωσι συνθήκας 
μετ’ άλλων χωρών ή πόλεων, προσέφερον δώρα εις ελληνικά ιερά, ήσαν οι ανώ
τατοι στρατηγοί και θρησκευτικοί αρχηγοί εις τά βασίλειά των, και ένομοθέτουν 
άνευ τής συμμετοχής τοΰ λαού, τόν όποιον μόνον έκάλουν εις συνελεύσεις, διά νά 
άκούση, τί είχε νά εϊπη πρός αύτόν έκαστος βασιλεύς τής πόλεώς του. Τήν ιδιά- 
ζουσαν ταύτην θέσιν έπέτυχον πρώτον, διότι ειχον βοηθήσει τόν Κΰρον τόν πρεσβύ- 
τερον εις τάς επιχειρήσεις του, ώς εϊπομεν, και διότι άξιοι βασιλείς ειχον άνέλθει 
εις τόν θρόνον, ών ισχυρότατος ήτο ό Εύέλθων τής Σαλαμΐνος. Ούτος έπέτυχεν 
αδειαν παρά τοΰ μεγάλου βασιλέως νά κόψη αργυρά νομίσματα εις τήν πόλιν του, 
την Σαλαμίνα, προνόμιον, τό όποιον έπεξετάθη εις δλους τούς κυπρίους βασιλείς 
ταχέως. Τά νομίσματα ήσαν αργυρά, δέν έ'φερον τήν μορφήν τοΰ μεγάλου βα- 
σιλέως, αλλά ανατολικά σύμβολα, ήσαν δέ προσηρμοσμένα πρός τό περσικόν νομι
σματικόν σύστημα. Ή οικονομική κατάστασις τών Κυπρίων βασιλέων ήτο Ικανο
ποιητική, ώς δεικνύουν τά μεγαλοπρεπή ανάκτορα τοΰ Βουνιοΰ. Τά μέταλλα καί ή 
ξυλεία ήσαν ανέκαθεν ή οικονομική πηγή τών Κυπρίων βασιλέων. Διά τούτο και 
είχον πάντοτε ισχυρόν στόλον.

Η ιστορία τής Σαλαμΐνος δυναται νά θεωρηθή ώς ή ιστορία τής όλης Κύ
πρου. Περιελθούσης τής πόλεως ταύτης ύπό τήν εξουσίαν τών Φοινίκων, ό ελλη
νικός πολιτισμός εν τή νήσω έξέλιπε και ή πόλις κατά τόν ρήτορα Ίσοκράτην 
«έξεβαρβαρώθη». Ή αθηναϊκή έπίδρασις προηγουμένως διαρκοσύνης τής 30ετίας 
τών έτών 479 π.Χ. 449 π.Χ. είχε φθάσει μέχρι τοΰ σημείου δημοκρατικά στοιχεία 
να εισχωρήσουν εις τα βασίλεια τής νήσου και εις αυτό τό Ίδάλιον εύρισκόμενον 

εις τό κέντρον αυτής. ’Από τής επικινδύνου ταύτης τόσον άπό πολιτικής δσον 
και άπό πολιτιστικής άπόψεως καταστάσεως έσωσε τήν Κύπρον ή έμφάνισις εις τό 
πολιτικόν προσκήνιον τού Εύαγορου. Ούτος γεννηθείς τω 435 π.Χ. και παραμει- 
νας έξόριστος έπί τινα χρόνον έν Κιλικία ώς έκ τής διωξεως αυτού υπο τοΰ φοινικος 
δυνάστου τής Σαλαμΐνος Άβδήμονος έπέτυχε μετά τινων συνεταίρων και τή βοήθεια 
τών ’Αθηναίων νά γίνη κύριος τής Σαλαμΐνος τω 411 π.Χ. και νά άνακηρύξη 
εαυτόν βασιλέα τής πόλεως Ισχυρισθεις δτι άνήκεν εις τό γένος τών Τευκριδών, 
τών έχόντων τήν καταγωγήν έκ τού Τεύκρου, τοΰ ιδρυτού τής πόλεως. Η περίοδος 
άπό τής συνάψεως τής συνθήκης τοΰ Καλλίου ήτο κρίσιμος, αλλά καί μεγίστης ση
μασίας διά τούς ’Αθηναίους. Τάς τύχας τής πόλεως ταύτης διηύθυνεν έπί μα
κράν σειράν έτών ό Περικλής άναδείξας αύτήν εις δεσπόζουσαν πόλιν διά τά 
γράμματα καί τάς τέχνας. Ή Ισχύς της άπό άπόψεως πολιτικής διά τής συνά
ψεως τής συμμαχίας τής Δήλου τω 454 π.Χ. μετά τήν καταστροφήν τών ’Αθη
ναίων εις τήν Αίγυπτον κατέστη μεγάλη. Δύο παρατάξεις έσχηματίζοντο εν Έλ- 
λάδι, ή τών Πελοποννησίων καί ή τών ’Αθηναίων. Η άντίθεσις μεταξύ αυτών 
ώδήγησεν, ώς γνωστόν, εις τόν καταστρεπτικώτατον διά τήν Ελλάδα πελοποννη- 
σιακόν πόλεμον (431 π.Χ.). Ή Κύπρος κατά τήν περίοδον ταύτην άπομονω- 
μένη άπό τής Ελλάδος δυνάμει τής συνθήκης τοΰ Καλλίου, συναφθείσης, ώς εΐπον, 
τω 448 π.Χ., δέν παρηκολούθησε καθόλου τήν έπελθούσαν έν Έλλάδι πρόοδον καί 
άνάπτυξιν εις τά γράμματα καί τάς τέχνος. Καί όμως ήτο έν Άθήναις ιδίως, ή 
περίοδος άνθίσεως τού ελληνικού πολιτισμού, δστις άνήλθε τότε εις τό ύπέρτατον 
αυτού μεγαλεΐον. Τότε παρήγαγεν ή πόλις, δ,τι έξοχον εις τά γράμματα καί τάς 
τέχνας έχει νά έπιδείξη.

Άποθανόντος τοΰ μεγάλου πολιτικού τών ’Αθηνών Περικλέους αί Άθήναι 
ύπέστησαν πολλά πλήγματα μή ύπαρχούσης πλέον τής κατευθυντηρίου πολιτικής 
δυνάμεως. Ή πόλις ύπήρξε τότε τό θύμα τών δημαγιογών, οι όποιοι τήν ώδήγη- 
σαν εις τήν έν Σικελία καταστροφήν τω 413 π.Χ. Ό ’Αλκιβιάδης, ό πρωτεργάτης 
τής έκστρατείας ταύτης, παρά τάς Ικανότητάς του είχε μεγίστην εύθύνην καί διά 
τήν έπιχείρησιν καί διά τήν καταστροφήν. Ή πόλις εΐχεν άνάγκην συμμάχων. 
Έθεώρησεν δτι, αν έξησφάλιζε τοιούτους έν Κύπρω, ή ώφέλεια θά ήτο διπλή καί 
δι’ αύτήν καί διά τήν Κύπρον. Οΰτω δύναται νά έξηγηθή, διατί αι Άθήναι έβοή- 
θησαν τώρα τόν Ευαγόραν νά ένέλθη εις τήν εξουσίαν^ Καί άλλην βοήθειαν 
αν δέν έπετύγχανον παρ’ αυτού, θά ήδύναντο τουλάχιστον νά τύχωσιν οικονομικής 
βοήθειας διά τόν διεξαγόμενον έν Μικρά Άσία πόλεμον κατά τών Σπαρτιατών. 
Καί πράγματι, δ Ευαγόρας ύπήρξε συνεπής πρός τάς Αθήνας, μόλις άνήλθεν εις 
‘τόν θρόνον καί προτού άκόμη όργανώση τό κράτος του καί συνέλθη άπό τήν 
'έκβαρβάρωσιν τής πόλεώς του. 01 Αθηναίοι άνεγνώρισαν μεγάλην οφειλήν εις 
•αύτόν καί τόν άνεκήρυξαν διά ψηφίσματος άθηναΐον πολίτην, συνήψαν δέ μετ’ 
•αυτού συμμαχίαν τω 410 π.Χ. Τό τιμητικόν τούτο ψήφισμα εύρέθη ήμικατεστραμ- 
μένον έπί τής Άκροπόλεως τών Αθηνών. Ή συνεργασία μετά τού Εύαγόρου 
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ΐέσυνεχίσθη και κατά τα επόμενα έτη. Διά τούτο ό στρατηγός Κόνων μετά τήν 
καταστροφήν τού αθηναϊκού στόλου εις τούς Α’ιγός ποταμούς κατέφυγε μετά τών 
ισωθέντων 8 άθηναϊκώλ' πλοίων τώ 405 π.Χ. ε’ις τόν Ευαγόραν εις τήν Σαλαμίνα 
«έχων πρός αυτόν φιλίαν», ώς παραδίδεται υπό τών πηγών. Έν Σαλαμΐνι οι δύο 
φίλοι πολίτικοι έμελέτησαν, πώς θά ήτο δυνατόν να έπαναφέρωσι τό αθηναϊκόν με- 
γαλεϊον εις τήν παλαιόν αυτού αϊγλην. Αί σχέσεις τού Εύαγόρου πρός τόν μέγαν 
βασιλέα παρά τήν έκδίωξιν τού φοίνικος δυνάστου ήσαν άρισται. Ό μέγας βα
σιλεύς δέν ένδιεφέρετο, ποιος θά είχε τήν αρχήν. Ένδιεφέρετο, πώς νά εισπράσ- 
ση τούς φόρους καί πώς νά έχη τήν άναγκαίαν στρατιωτικήν βοήθειαν, αν αύτη 
άπητεϊτο. Ό Ευαγόρας παρέσχε δείγματα τής νομιμοφροσύνης του καί ο μέγας 
βασιλεύς δέν ηνώχλησεί' αυτόν καθόλου. Καί όταν ακόμη ό Ευαγόρας έκινήθη τω 
398 π.Χ. πρός έπέκτασιν τής εξουσίας του και ε’ις άλλας κυπριακός πόλεις, ό μέγας 
βασιλεύς δέν έκινήθη κατ’ αυτού. Άντιθέτως διεξήγαγε μετά τού Εύαγόρου 
συνεννοήσεις πρός άνάθεσιν εις τόν Κόνωνα τής αρχηγίας τού περσικού στόλου. 
Αι συνεννοήσεις διεξήχθησαν διό τού έλληνος ιατρού Κτησίου, ό όποιος ήτο ο 
ιατρός τού μεγάλου βασιλέως. Αί συνεννοήσεις υπήρξαν επιτυχείς και ό Κόνων 
διωρισθη ναύαρχος τού περσικού στόλου, τόν όποιον ένίσχυσε διό τής προσφοράς 
πλοίων αυτός ό Ευαγόρας. Ή άπόφασις αύτη τού μεγάλου βασιλέως υπήρξε μία 
μεγάλη πολίτικη νίκη τού Εύαγόρου, ή οποία έπηύξανε τήν έκτίμησίν του εις τόν 
ελληνικόν κόσμον. Οί "Ελληνες εϊχον αρχίσει άπό καιρού νά έκμεταλλεύωνται τό 
περσικόν κράτος καταλαμβάνοντες πολλός θέσεις έν αύτώ. ’Επιστήμονες, καλλι- 
τεχναι, λογιοι, έμποροι κατεκλυζον από πολλών έτών τό κράτος τούτο καί εισέδυον 
εις τήν όργάνωσιν καί τήν λειτουργίαν του. Ένας άπό αύτούς ήτο καί ό ιατρός 
Κτησίας.

’Αποτέλεσμα τής τοιαύτης έξελίξεως τών πραγμάτων ύπήρξεν ή περίφημος 
ναυμαχία τής Κνιδου παρα την Ροδον, τω 394 π.Χ., όπου ό Κόνων κατευναυμά- 
χησε τον σπαρτιακόν στόλον καί έπανέφερε τήν άθηναϊκήν ισχύν εις τήν θάλασσαν. 
Διά περσικών χρημάτων άνωκοδόμησε τά κατεδαφισθέντα τή άπαιτήσει τών Λακε
δαιμονίων μακρό τείχη τών ’Αθηνών μετά τήν ήτταν τής πόλεως ταύτης 
(404 π.Χ.). Οί ’Αθηναίοι εύγνωμονοΰντες τόσον τόν Κόνωνα όσον καί τόν Εύα- 
γόραν άπένειμαν εις αύτούς εξαιρετικός τιμάς. Νέον τιμητικόν ψήφισμα αύτών 
άνεκηρυσσεν εκ δευτέρου τόν Εύαγόραν πολίτην άθηναΐον καί ώριζε τήν στεφά- 
νωσιν αύτού έν τω Διονσιακώ θεάτρω. Οί άνδριάντες τού Κόνωνος καί τού Εύα
γόρου έστήθησαν εις τήν άγοράν παρά τό άγαλμα τού Δ ιός Σωτήρος. Τούτο ήτο 
μερική θεοποίησις τών νικητών. Διότι άπό τής έποχής τού 'Αρμοδίου καί τού 
Αριστογείτονος, τών τυραννοκτώνο^ν, δέν εΐχεν άπονεμηθή τοιαύτη τιμή υπό τών 

’Αθηναίων. Οί νικηταί σωτήρες τής πόλεως τίθενται εις ισάξιον θέσιν πρός τόν 
Δία Σωτήρα. Η αποφασις αυτή αποτελεί τήν κορωνίδα τών σχέσεων τού Εύα
γόρου πρός τός ’Αθήνας.

Η συΐ'εργασια του Κονωνος και τού Ευαγορου εσυνεχίσθη πρός νέας κατευ

θύνσεις. Ήσαν δέ αύται ή δημιουργία ενός ενιαίου κυπριακού κράτους υπό τήν 
ηγεμονίαν τής Σαλαμΐνος με μελλοντικας ίσως επιδιώξεις την παντελή ανεξαρτη
σίαν άπό τής περσικής κυριαρχίας. Ή τάσις αύτη τού Εύαγόρου εΐχεν έκδηλωθή 
καί προηγουμένως, άλλ’ άνεπιτυχώς. Ή μεσολαβησασα συνεργασία μετά τού με
γάλου βασιλέως καί ή νίκη παρά τήν Κνίδον έπέτρεπον ε’ις τόν Εύαγόραν νά 
τρέφη έλπίδας δτι τό σχέδιά του δέν θό συνήντων άντίστασιν άπό μέρους αύτού. 
Ό θάνατος τού Κόνωνος τω 392 π.Χ., ή άναληφθεϊσα ταυτοχρόνως έπίθεσις ει
ρήνης τού Σπαρτιάτου Αντιαλκίδα, η στροφή τού Τιριβαζου προς τους Σπαρτια- 
τας παρά τήν προηγηθεΐσαν έκστρατειαν τών Σπαρτιατών υπο τον Θιβρωνα, τον 
Δερκυλίδαν καί προ παντός τόν βασιλέα ’Αγησίλαον πρός απελευθέρωσιν τών 
έλληνικών πόλεων τής Μικρός ’Ασίας άνέτρεψαν τήν περαιτέρω πορείαν τών 
σχεδίων Εύαγόρου—Κόνωνος. Εν τουτοις ο σαλαμινιος βασιλεύς ηθελησε τώρα 
μόνος νό πραγματοποιήση τό σχέδια. Συγκεντρώσας άφθονίαν χρημάτων, την ο
ποίαν προσεκόμιζεν εις αύτόν ή οικονομική του πολιτική καί δη η βοήθεια προς τους 
’Αθηναίους, έπεχείρησε πρώτον διό τής πειθούς νά προσεταιρισθή τας διάφορους 
κυπριακός πόλεις, άλλ’ άνεπιτυχώς. Μη αποθαρρυνθείς απεδυθη εις πολεμικόν 
άγώνα κατά τών πόλεων, αϊτινες δεν είχον συμμορφωθή. Τρεις ησαν αι κυριωτε- 
ραι πόλεις, αϊτινες ένέστησαν εις τήν πραγματοποίησιν τών σχεδίων του, οί Σόλοι, 
τό Κίτιον καί ή ’Αμαθούς. Ή πρώτη ήτο ελληνική πόλις, ή δευτέρα φοινικική, 
ή δέ τρίτη ή πόλις τών παλαιοτέρων κατοίκων τής νήσου, τών ούτω καλουμένων 
Έρεοκυπρίων.

Ό άγών υπήρξε σκληρός. Ό Εύαγόρας πρός ένίσχυσιν τής οικονομίας του, 
άλλά καί διά νά δείξη τός πολιτικάς του τάσεις περί άνεξαρτησίας έκοψε χρυσά 
νομίσματα. Ώς εϊπομεν άνωτέρω, τό δικαίωμα κοπής άργυρών νομισμάτων είχε 
δοθή εις τούς Κυπρίους βασιλείς, άπό τού Εύέλθοντος τής Σαλαμίνας. Άπηγο- 
ρεύετο δμως ή κοπή χρυσών νομισμάτων, διότι τούτο ήτο τό προνόμιον μόνον τού 
μεγάλου βασιλέως. Συνεπώς ή κοπή υπό τού Εύαγόρου χρυσών νομισμάτων έσή- 
μαινεν δτι έπεδίωκεν ισότητα πρός τόν μέγαν βασιλέα καί άπέρριπτε την ύποτε- 
λειαν. Ταυτοχρόνως τό χρυσά νομίσματα προσεκόμιζον άφθονίαν χρημάτων. 
’Αλλ’ ή άντίστασις τών τριών πόλεων, τών Σόλων, τού Κιτίου καί τής Άμαθούντος, 
αϊτινες ήταν έκ τών κυριωτέρων τής νήσου άπετέλεσεν ισχυρότατον έμπόδιον εις 
τό σχέδια τού Εύαγόρου. Διότι αί πόλεις αύται άπηθύνθησαν πρός τόν μέγαν 
βασιλέα, παρά τού οποίου έζήτησαν βοήθειαν έκθέτοντες ταυτοχρόνως τόν δι’ 
αύτόν κίνδυνον ώς έκ τής πραγματοποιήσεως τών σχεδίων τού Εύαγόρου. ’Εν
νοείται δτι έσφαλμένως ήρμηνεύθησαν οί σκοποί τού Εύαγόρου. Τό άνεξαρτησια- 
κόν πνεύμα εις τό βασίλεια τής Κύπρου ήτο Ισχυρότατου άπό αιώνων. Μέχρι 
σήμερον άκόμη ισχύει έν τή νήσω τό τοπικιστικόν πνεύμα. Ό Εύαγόρας δέν 
ώρμάτο εις τήν ένέργειάν του ταύτην άπό τής άντιλήψεως δτι θά έπρεπε νά καταρ- 
γηθώσι τό κυπριακά βασίλεια. Ήθέλησε νά συνενώση ταύτα πρός ένα κοινόν 
σκοπόν, δπως εϊχε κάμει πρό 110 έτών ό Όνήσιλος. Τό παράδειγμα έκείνου ηθε- 
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λησε νά μιμηθή ό Ευαγόρας. Ή ενέργεια τών τριών πόλεων ώδήγησεν εις σύγ- 
κρουσιν τοΰ μεγάλου βασιλέως προς τόν Ευαγόραν. Κατέστη οΰτος ύποπτος εις 
εκείνον. Συνείργησαν προς τούτο και at διαμαρτυρηθεϊσαι και καταφυγοΰσαι 
προς αυτόν τρεις πόλεις τής νήσου. Ό Ευαγόρας προσέφυγε προς τούς ’Αθη
ναίους, παρά τών οποίων έζήτησε στρατιωτικήν βοήθειαν. Οΰτοι παρέσχον εις 
αυτόν μικράν βοήθειαν, ήτις άπεδείχθη ανεπαρκής. Ό βασιλεύς τής Σαλαμίνας έγνώ- 
ριζεν δτι ήτο αδύνατον νά διεξαγάγη τοιούτον πόλεμον άνευ συμμάχων. Έθεώ- 
ρησεν δτι α'ι γύρω χώραι θά ήτο δυνατόν νά τόν ένισχύσουν, Ιδίως ή Αίγυπτος. 
Έν τώ μεταξύ οι ’Αθηναίοι ύπογράψαντες τήν άντιαλκίδειον ειρήνην μετά τών 
Περσών τώ 386 π.Χ. άπεσύρθησαν εκι τοΰ πολέμου έγκαταλιπόντες τήν πόλιν διά 
δευτέραν φοράν. Έν τούτοις δ Ευαγόρας εσυνέχιζε τόν αγώνα βοηθούμενος υπό 
τών συμμάχων του. Έπεχείρησε μάλιστα τώ 382 π.Χ. τήν κατάληψιν τής ισχυ- 
ροτάτης πόλεως Τύρου κειμένης εις τήν έναντι ακτήν τής Φοινίκης.

Ή κατάληψίς της υπήρξε μεγίστη στρατιωτική επιτυχία τοΰ Εύαγόρου. Ή 
σημασία της δύναται νά κριθή και εκ τοΰ γεγονότος δτι μετά 50 έτη έπεχείρησε τήν 
κατάληψιν τής πόλεως ταύτης και ό Μέγας ’Αλέξανδρος, ϊνα καλύψη τά νώτά του 
διά τήν εις Αίγυπτον εκστρατείαν του. Προς κατάληψιν της προσήλθον βοηθοί 
εις τον Μεγαν Αλέξανδρον οι Κύπριοι βαθιλεΐς. Έν τούτοις παρά τήν μεγάλην 
τοιαύτην επιτυχίαν και άλλας ακόμη δ Ευαγόρας εξαντληθείς ήναγκάσθη νά συνάψη 
ειρήνην προς τόν μέγαν βασιλέα έγκαταλιπών πάσας τάς κτήσεις του και περιορι- 
σθεις μονον εις τό βασίλειον τής Σαλαμϊνος. Ήρνήθη νά άποδεχθή ειρήνην ώς 
ήττημένος δούλος, άλλ’ έπέτυχε νά ύπογράψη τήν ειρήνην ώς βασιλεύς προς βα
σιλέα. Ούτω έκλεισε μία μεγάλη περίοδος τής βασιλείας τού Εύαγόρου τώ 
380 π.Χ. τοΰ κυπριακού πολέμου διαρκέσαντος επί δεκαετίαν. Μετά τήν ειρήνην 
ό σαλαμίνιος βασιλεύς έζησεν άλλα εξ έτη καί άπέθανε δολοφονηθείς τώ 374 π.Χ. 
Κατά τα τελευταία έτη τής ζωής του άφιερώθη εις τήν άνόρθωσιν τών οικονο
μικών τής πόλεως του, τα όποια είχον έξαρθρωθή κατά τόν δεκαετή πόλεμον. 
Ισως εις την οικονομικήν έξαθλίωσιν νά οφείλεται καί ή δολοφονία του. Διά

δοχος του υπήρξεν ό υιός του Νικοκλής, μαθητής τού άθηναίου ρήτορος Ίσοκρά- 
τους,. προς τόν όποιον ούτος είχε στείλει τρεις λόγους άναφερομένους εις τήν ζωήν 
καί τήν δράσιν τοΰ Εύαγόρου καί εις οδηγίας προς τόν βασιλέα, πώς νά κυβερνά 
τήν χώραν του.

Ο Εύαγόρας δεν ύπήρξε μόνον μεγάλη πολιτική καί στρατιωτική φυσιογνω
μία, όποιαν δέν έγνώρισεν ή Κύπρος έκτοτε. Ή σημασία του εκτείνεται πολύ 
πέραν τουτου. Η συνεργασία του μετά τών Αθηνών δέν ήτο μόνον στρατιω
τική και πολίτικη, ήτο πολύ εύρυτέρα. Διά τού όλου πολιτιστικού του έργου δι
καίως εχαρακτηρισθη ως προδρομος τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, δ όποιος έξεσφεν- 
δόνισε τόν ελληνικόν πολιτισμόν έως τά βάθη τής ’Ασίας, καί, αν έζη, θά τόν εξε- 
σφενδόνιζε πολύ προτού τόν παραλάβουν οί Ρωμαίοι εις τήν Δύσιν. Τόν σημαν
τικόν τούτον ρολον διεδραματισεν εις την Ανατολικήν Μεσόγειον ό Εύαγόρας. Τά 

ελληνικά γράμματα, ή ελληνική σκέψις καί αί έλληνικαί τέχναι ήρχισαν νά έπαν- 
εισδύωσιν εις τήν Σαλαμίνα μετά τήν λήξιν τής έκβαρβαρώσεως τής πόλεως διά 
τής άποδιώξεως τών Φοινίκων. Μερικά δείγματα χαρακτηριστικά θά αναφέρω. 
Είναι πρώτον ή εισαγωγή τής ελληνικής γραφής εις τά νομίσματα τοΰ Εύαγόρου 
καί ή χρησιμοποίησς έπ’ αύτών ελληνικών παραστάσεων αντί τών ανατολικών 
συμβόλων. Ή επίσημος εισαγωγή τής ελληνικής γραφής εις τό κατ’ εξοχήν κρα
τικόν σύμβολον, τά νομίσματα, είναι ενδεικτική τής προσπάθειας τοΰ Εύαγόρου 
νά άνοιξη τόν ελληνικόν κόσμον εις τούς Κυπρίους. Διότι ή κυπριακή γραφή 
εΐχεν εϊ,σαχθή καί άναπτυθή έν Κύπρω, προτού οί Έλληνες Μυκηναϊοι εγκατα- 
σταθώσιν εις αύτήν, ή δ’ άντικατάστασίς της ύπό τής ελληνικής, ή οποία ήτο 
φοινικικής προελεύσεως, δέν ήτο πλέον δυνατή. Ή κυρία παράστασις έπί τών 
νομισμάτων τού Εύαγόρου τής κεφαλής τοΰ Ήρακλέους καί δλογλύφου τής μορ
φής τοΰ ήρωος τούτου καί θεού βάσει ελληνικών προτύπων κατασκευασθέντων πι
θανόν ύπό ελλήνων είναι έτέρα ισχυρά άπόδειξις τών καλλιτεχνικών του τάσεων. 
’Έργα γλυπτικής κλασσικά εισάγονται ή κατασκευάζονται έν Κύπρω. Ή ελλη
νική φλοσοφική σκέψις κυριαρχεί παρ’ αύτώ, ιδίως γίνεται θαυμαστής τοΰ ίδρυτυύ 
τής κυνικής Φιλοσοφίας Άντισθένους, τοΰ οποίου ή θεωρία περί ενός μεγάλου καί 
ενιαίου κράτους ήσκησε τεραστίαν έπίδρασιν έπί τών μετ’ αύτόν χρόνων. Ό 
Ηρακλής είναι σύμβολον ελληνικόν τού εύεργέτου τών Ελλήνων καί τής όλης 
άνθρωπότητος. Τό κέρας τής Άμαλθείας, τό όποιον κρατεί καθήμενος έπί βράχου 
ό Ηρακλής τών νομισμάτων τοΰ Εύαγόρου, είναι τό σύμβολον τού πλούτου καί τών 
αγαθών, πνευματικών καί υλικών, τά όποια σκορπίζει ό σαλαμίνιος βασιλεύς. Εν
δεικτικόν τών τάσεων αύτοΰ προς τόν ελληνικόν κόσμον είναι καί το οτι προσηρμοσε 
τό νομισματικόν του σύστημα προς τό εύβοϊκόν αντί προς τό περσικόν, τό όποιον 
ϊσχυεν άπό τών χρόνων τού πρώτου κόψαντος, ώς εϊπομεν, νομίσματα έν Σαλαμΐνι 
βασιλέως αύτής Εύέλθοντος άνήκοντος εις τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 6 αι. π.Χ.

Μέ τόν θάνατον τού Εύαγόρου ή Κύπρος καί πάλιν άπομονοΰται, κλείεται δέ 
περισσότερον ε’ις τόν εαυτόν της. Εις τήν Ελλάδα είναι περίοδος μεγάλων άνα- 
κατατάξεων. Παρά τήν νίκην των οί ’Αθηναίοι εις τήν Κνίδον καί τήν ϊδρυσιν 
νέας αθηναϊκής ήγεμονίας ή συνθήκη τοΰ Άντιαλκίδου τώ 386 π.Χ. έπέτρεψεν 
εις τήν Σπάρτην νά άναλάβη ώς ή προστάτις τών ελληνικών πόλεων. Άλλ’ ούδέ 
ή σπαρτιακή ήγεμονία έπέτυχε νά κρατηθή ώς τοιαύτη. Έκάμφθη προ μιας μι
κρός νέας μέν, άλλ’ ίσχυράς δυνάμεως, ή όποια μή φθαρείσα προηγουμένως έστάθη 
άντιμέτωπος τής σπαρτιατικής ισχύος, τήν όποιαν κατέβαλεν, ένώ ήπείλησεν αύτήν 
ταύτην τήν Σπάρτην. ’AU’ δ θάνατος τοΰ άρχηγοΰ τών Θηβών Έπαμεινώνδου, 
εις τήν Μαντίνειαν τώ 362 π.Χ. ενός τών άξιολογωτέρων διά τήν άρετήν του 
Ελλήνων καί μεγάλου στρατηγού, έθεσε τέρμα καί εις τήν προσπάθειαν ταύτην, 
ϊνα νέαι δυνάμεις άπηλλαγμέναι τοΰ βάρους τής ήγεμονίας τοΰ παρελθόντος όδη- 
γήσωσι τόν ελληνικόν κόσμον προς νέα έπιτεύγματα. Έν τούτοις ή τοιαύτη άπο- 
τυχία τής θηβαϊκής ήγεμονίας έπέτρεψεν εις τήν νέαν έκ βορρά άναφαινομένην 
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δύναμιν, τήν μακεδονικήν, νά ήγηθή υπό τόν Φίλιππον τών Ελλήνων ώς νέα και 
σφριγώσα δύναμις. Οί Έλληνες και προ παντός οι ’Αθηναίοι δέν εΐχον άντιληφθή 
τήν μεταβολήν και παρέμειναν προσηλωμένοι ε’ις τό παρελθόν. Διά τούτο ό μέγας 
ρήτωρ Δημοσθένης, εις έκ τών μεγαλυτέρων ρητόρων τού κόσμου πάντων τών χρό
νων περιωρίζετο μόνον νά καταφέρεται εις τούς λόγους του κατά τής πολιτικής 
τού Φιλίππου τής Μακεδονίας και καλή τούς ’Αθηναίους εις ενεργόν άμυναν κατά 
τών σχεδίων του. Ούδεμία μεγάλη πνοή διέκρινεν αυτόν ώς πολιτικόν. Ό ρήτωρ 
Ισοκράτης συνέλαβε καλύτερα τό θέμα καί κατενόησε τήν ενοχήν του. Ή μεγάλη 
μάχη τής Χαιρωνείας εις τήν Βοιωτίαν τώ 338 π.Χ. έθεσε τέρμα εις τήν αντιδρα
στικήν κατά τών Μακεδόνων πολιτικήν. Ή μορφή τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου δια- 
δεχθέντος τόν δολοφονηθέντα πατέρα του κυριαρχεί τώρα εις τόν ελληνικόν κόσμον.

Άλλ’ ενώ έν Έλλάδι τελείται πράγματι κοσμογονική άναστάτωσις, έν Κύπρω 
τό πνεύμα τού Εύαγόρου είχε καί’ ουσίαν αμέσως μετά τόν θάνατόν του εις τούς 
πρώτους διαδόχους του σβήσει. Ό υιός καί διάδοχός του Νικοκλής, ενώ έτίμα τόν 
πατέρα του, άπεδύθη εις ανατολικήν χλιδήν συναγωνιζόμενος προς φοίνικας ήγε- 
μόνας. Δέν ήτο αντάξιος τοΰ πατρός του παρά τήν μόρφωσιν, τήν οποίαν έλαβεν 
έν ΆΟήναις εις τήν σχολήν τού ρήτορος Ίσοκράτους. Τό ευρύ και πανελλήνιον 
πνεύμα εκείνου δέν τόν συνεκίνησε καί δέν ώφελήθη έξ αυτού. Ό διάδοχος 
αυτού Ευαγόρας, γνωστός εις τήν 'ιστορίαν ώς Ευαγόρας Β', ύπήρξεν ακόμη 
χειρότερος τοΰ πατρός του. Τό περσικόν κράτος διήρχετο τότε μεγάλην κρίσιν 
ώς έκ τών στάσεων τών σατραπών κατά τής κεντρικής εξουσίας. Άλλ’ ό Ευα
γόρας Β' όχι μόνον δέν έπωφελήθη έξ αυτής, άλλ’ άντιθέτως προσηταιρίσθη τόν 
μέγαν βασιλέα. ’Ενδεικτικόν τούτου δτι έπί τών νομισμάτων του αναφαίνονται τά 
ανατολικά σύμβολα. Βραδύτερον εικονίζεται ώς σατράπης έπ’ αυτών. Ή έξέ- 
γερσις τού λαού, ή οποία προεκάλεσε νέον κυπριακόν πόλεμον κατέληξεν εις τήν 
έκδίωξίν του έκ τής αρχής. Κατέφυγεν ε’ις τόν μέγαν βασιλέα, παρ’ ου έτυχε 
υλικών τιμών και αξιωμάτων, διορισθείς σατράπης τής Φοινίκης. Έπ’ αυτού διε- 
ξήχθη δεύτερος κυπριακός πόλεμος. Διότι πάσαι αί πόλεις τής νήσου έπανεστά- 
τουν μιμούμενοι ίσως τούς σατράπας τού περσικού κράτους έξ όρμεμφύτου αγάπης 
προς τήν έλευθερίαν (357 π.Χ. — 344 π.Χ.). Τού Εύαγόρου Β' τής Σαλα
μίνας μή μετασχόντος τής έξεγέρσεως άνελήφθη αγών έξοντώσεώς του. Τού κινή
ματος ηγείτο ό Πνυταγόρας φέρων τό όνομα τού πρώτου υιού τού Εύαγόρου Α', 
δστις καί άνήλθε τή βοήθεια τού λαού εις τόν θρόνον τής Σαλαμϊνος. Ό Εύαγό- 
ρας Β' καταφυγών εις τό έξωτερικόν έπεχείρησε τή βοήθεια τού μεγάλου βασιλέως 
να ανάκτηση τον απολεσθεντα θρόνον, ένω ό Πνυταγόρας άνεδείχθη άσάξιος προς 
τόν Ονήσιλον καί τόν Εύαγόραν Α' εις τόν κατά τών Περσών αγώνα. Είναι 
δίκαιον νά τεθή ούτος παρ’ αύτούς, πολύ περισσότερον, διότι ύπήρξεν εύτυχέστε- 
ρος έκείνων. Ό μέγας βασιλεύς διέκοψε τήν ύποστήριξίν του πρός τόν Εύαγό- 
ραν Β', άλλα καί άνεγνώρισε τόν Πνυταγόραν ώς τόν βασιλέα τής Σαλαμϊνος. 
Ως τοιούτος παρέμεινεν ούτος μέχρι τού θανάτου του έπισυμβάντος πιθανώς τώ 

332 π.Χ. Άλλ’ όχι μόνον ώς ήρως καί ύπέρ έλευθερίας έπαναστάτης διεκρίθη ό 
Πνυταγόρας, άλλά καί ώς συνεχιστής τοΰ πολιτιστικού έργου τού πάππου του 
Εύαγόρου Α'. Ένδεικτικαί είναι αι έπί τών νομισμάτων του έλληνικαί έπιγραφαί 
καί παραστάσεις θεών.

Μέγα καί άξιοσημείωτον γεγονός διά τόν ελληνικόν κόσμον καί διά τήν Κύ
προν ιδιαιτέρως ύπήρξεν ή έμφάνισις τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Διαδεχθείς ου- 
τος τόν πατέρα του βασιλέα τής Μακεδονίας Φίλιππον είναι ό διαδώσας πρώτος 
συστηματικώς τόν ελληνικόν πολιτισμόν εις την Ανατολήν. Επειται κατέστη ο 
θεμελιωτής νέας περιόδου εις τήν πολιτικήν ςωην τής όλης ανθρωπότητας. Η 
Κύπρος δμως δέν εϊχε τίποτε νά ζηλεύση έκ τοΰ πολιτιστικού έργου τού Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. ’Όχι μόνον, διότι ό ελληνικός πολιτισμός ήτο έμφυτος εις αύτήν 
άπό χιλίων καί πλέον έτών, άλλά καί διότι, ώς καί προηγουμένως ανεφερθη, προη- 
γήθη έν τή πραγματικότητι τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου εις τό πολιτιστικόν αύτού 
έργον, έτω καί εις περιωρισμένην κλίμακα.

Ή έμφάνισις δμως τού Μεγάλου Αλεξάνδρου εις τήν Ανατολικήν Μεσόγειον 
άποτελεϊ σημαντικώτατον νέον στοιχεϊον διά τήν ζωήν τής Κύπρου. Οι Κύπριοι 
βασιλείς, ώς έπραξαν διά τόν Κύρον τόν πρεσβύτερον προσελθόντες έθελουσίως 
πρός αύτόν, ούτω καί τώρα. Καί προσφέρουσιν ε’ις τόν Μέγαν Αλέξανδρον 
τήν βοήθειάν των πρός κατάληψιν τής ισχυρός πόλεως Τύρου τής Φοινίκης. Ό 
Πνυταγόρας διεδραμάτισε σημαντικώτατον ρόλον εις τήν έπιχείρησιν ταύτην. Δέν 
έπρόκειτο απλώς, περί βοήθειας μιας μικρός νήσου πρός ένα μεγάλον κατακτητήν, 
άλλ’ έπρόκειτο περί θέματος μεγάλης στρατηγικής σημασίας. Διότι άνευ τής κα- 
ταλήψεως τής Τύρου περαιτέρω προέλασις τού Μεγάλου Αλέξανδρου δεν ήτο δυ
νατή καί τό δλον σχέδιον τής έκστρατείας θά έναυάγει. Ό μέγας Αλέξανδρος 
έκτιμήσας τάς άρετάς καί ικανότητας τών Κυπρίων άνέθεσεν εις πολλούς ιδιαιτέ
ρας θέσεις ή άπένειμεν άξιώματα εις αύτούς.

Οι Κύπριοι βασιλείς έχουσι τώρα έλληνα κυρίαρχον ή καλύτερα νά εϊπω 
καθίστανται συνεργάται ενός μεγάλου έλληνος ήγεμόνος. Οι Κύπριοι βασιλείς διε- 
τηρήθησαν εις τούς θρόνους των καί τίθεται τέρμα εις τήν περσικήν κυραρχίαν έπί 
τής νήσου, ήτις διήρκεσε πλέον τών δύο αιώνων. Νέα περίοδος ζωής τού ελληνι
κού κόσμου άρχίζει. Μερικοί κύπριοι βασιλείς τών χρόνων τού Μεγάλου Αλεξάν
δρου καί ολίγον μετά τόν θάνατόν του άνταποκρίνονται εις τήν κλήσιν τών χρόνων 
καί τήν καμπήν τής Ιστορίας. Είναι ούτοι ό Νικοκρέων ό Σαλαμίνιος, ό Νικο- 
κλής ό Πάφιος, ό Πασικράτης ό Σόλιος. Διανοίγουν τήν πορείαν πρός τήν ελλη
νιστικήν ζωήν, άλλ’ εύρίσκονται περιπεπλεγμένοι μέσα εις τούς άνταγωνισμούς 
τών διαδόχων τού Μεγάλου Αλεξάνδρου πρός έπικράτησιν. Δώδεκα έτη μετά τόν 
θάνατον τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου ή βασιλεία έν Κύπρω έξελιπεν. Ο τερματισμός 
της εις Πάφον — κατ’ άλλους ε’ις Σαλαμίνα — είναι συνδυασμένος πρός μίαν ήρωϊ- 
κήν πράξιν τής βασιλίσσης Άξιοθέας, ή οποία κατέστη τό σύμβολον τής ύπέρ 
πατρίδος αύτοθυσίας.
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Από τον αρχών τοΰ 3 αί. π.Χ. ή Κύπρος υπάγεται υπό τον βασιλέα τής Αί
γυπτου Πτολεμαίον Α', τον επικαλούμενου Σωτήρα και καθίσταται μία ιδιάζουσα 
επαρχία τοΰ κράτους των Πτολεμαίων. Ή ζωή των πόλεων εν αυτή συνεχίζεται, 
άλλ’ αΰται δεν διαγράφουν πλέον ιστορικήν πορείαν ώς προηγουμένως. Ή ζωή 
των πόλεων ώς κρατών ευρίσκει τό τέρμα της και εις την θέσιν των έρχονται τά 
μεγάλα και ενιαία κράτη, ώς έπροπαγάνδισεν ό κυνικός φιλόσοφος ’Αντισθένης. 
Ή Κύπρος εντάσσεται από τών χρόνων τούτων μέσα εις την νέαν πορείαν τής 
ιστορικής ζωής τής ανθρωπότητας, ή οποία οδηγεί διά τών ελληνιστικών, τών ρω
μαϊκών και τών βυζαντινών χρόνων εις τήν σύγχρονον ευρωπαϊκήν Ιστορίαν.

Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ

Κ. Ε. ΧΑΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ TOT ’40 *

* 'Ομιλία στή συγκέντρωση τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. γιά τήν έθνική έπέτειο τής 28ης ’Οκτωβρίου, πού έγινε 
στό παλαιό ’Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο στις 29 τοΰ Όκτώβρη 1971, στίς 7.00' μ.μ.

'Όπως όλοι οΐ μεγάλοι δημιουργοί, έτσι κι’ δ Σικελιανός είναι στιγμές πού νιώθει 
πώς δέ μπορεί με λόγια να ύμνηση έπάξια έργα επικά σάν τό έπος τοΰ ’40. Κι’ δμως 
τό αίμα του σφύζει καί κοχλά κι’ ή παλμιόδης φωνή θέλει νά δώση διέξοδο στους στίχους.

Μια νύκτα, νύκτας σκοτεινή, καθώς με είχαν — λέγει — καλεσμένο σέ μακρινό τραπέζι 
έξω άπ’ τή χώρα,

καρτερούσαν ο'ι φίλοι μου ν’ ακούσουν 
νέα φλογερά τραγούδια ν’ άνατείλουν 
στά χείλη μου, όπως ξέρανε από πάντα 
τήν αρτηρία τοΰ λόγου μου νά σφύζει 
σάν πύρινο ποτάμι...

Με τό μαύρο κρασί στό χέρι — συνεχίζει — φίλος έπιστήθιος κρατώντας τό ποτήρι 
έτσι γιομάτο, τρανό ποτήρι ξέχειλο σάν τοΰ Διονύσου τό χυμένον αϊμα, γυρίζοντας δ φίλος 
πρός έμένα καί μέ τό ίδιο καλώντας με όνομά μου :

«’Άγγελε, μοΰ’ πε,
αν τώρα θές, δώσε φωνή στή νύχτα...»

Κι’ ήταν ή νύχτα... μαύρης κατοχής, κι’ ήταν σιγή μέσα στή χώρα- καί τό τραπέζι 
— Ελληνικός νεκρόδειπνος ερημικός — τό είχαν κυκλώσει ψυχές νεκρών πού ήρθαν νά 
πιοΰν «στοΰ θάρρους τήν πηγή»· κι’ ήτανε ο'ι νεκροί πιότεροι άπό τούς ζωντανούς όλης 
τής πλάσης.

Μέσα σέ τέτοιους χρόνους παγερούς, σέ νύχτα σιωπής αιώνια, πού παραστάτης τών 
Ελλήνων μόνιμος ήταν δ 'Άδης καί Διόνυσος, ποιά θέση μπορεί νά έχη τού ποιητή ή 
βροντερή φωνή πού κι’ ή άνάσα άκόμα τοΰ ίδιου έαυτοΰ μας μάς ξαφνιάζει;

Μέσα στούς «Έπίνικους Β» τοΰ ’Αγγέλου Σικελιανοΰ έπανέρχεται συχνά ή σιωπή 
γιά νά μάς θυμίσηι καί νά μάς ύποβάλη σάν μοτίβο τούς μαύρους χρόνους τής σκλαβιάς: 
πότε σάν σιγή τρόμου άπό τήν μπότα τοΰ δυνάστη, πότε σάν νεκρική σιγή ενός απέραντου 
νεκροταφείου, πότε σάν παγερό σταμάτημα τών ανθρώπινων μορφών μέσα στό πυκνοσκό- 
τεινο σκοτάδι — σάν μαΰρα αγάλματα άπολιθωμένα χωρίς βήμα ή προσανατολισμό — 
πότε σάν βαθειά περισυλλογή γιά τό κατάντημα τοΰ ανθρώπου. Κι’ δμως ή σιωπή δέν 
είναι μονάχα αυτά: κοντά στό κράτημα τής άναπνοής είναι καί τό σφίξιμο τών δοντιών 
γιά τή μεγάλη άπόφαση, κοντά στήν τέφρα τών πτωμάτων είναι κι’ ή άναγέννηση τών 
βρεφών μικρών τιτάνων τοΰ ποιητή, κοντά στά άκίνητα άνθρώπινα άγάλματα είναι τό μα
κρινό λαμπύρισμα κάποιου άστεριοΰ πού άγωνίζεται νά βγή μέσ’ άπ’ τά μαύρα νέφη. Καί 
δέ μένει ποτέ δ Σικελιανός μέσα στήν άπαισιοδοξία καί τό μυστικισμό.

"Οσο κι’ άν τόν συντροφεύει, αυτόν καί τούς άλλους 'Έλληνες, ό θάνατος μέσα στά άρ- 
χαΐα σύμβολα τού Διόνυσου, τοΰ 'Άδη καί τοΰ Πλούτωνα, έχει άποδεχθή τόν θάνατο σάν 
δύναμη άναγεννητική, κι’ δσο κι’ αν φαίνεται παράξενο — όχι πάντως γιά μάς τούς 
"Ελληνες — τόν βλέπει σάν ένα στοιχείο γόνιμο καί συμφυές μέσα στό ρυθμό τοΰ σύμπαντος 
ώσότου φτάση ό άνθρωπος τήν τελείωση τοΰ είδους του.

Ή ποίηση τοΰ Σικελιανοΰ άποπνέει ένα βαθύ καί γνήσιο άνθρωπισμό. Είναι δ λά-
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τρης τής ζωής, γι’ αυτό κι’ δ μύστης τού θανάτου. Σέ σταθερή νοερή και ψυχική επι
κοινωνία μέ τον Θεό αντλεί απ’ έκεΐ τήν ουσία τής ζωής κι’ ή έγνοια του είναι πώς νά 
καθάρη τόν σκοπό τής ποίησής του, πώς να έξαγνίση τήν ψυχή του για ν’ άγκαλιάση τόν 
άνθρωπο πέρα από προκαταλήψεις κι’ αισθήματα προσωπικά, πέρα άπό πάθη καί κατα
στάσεις παροδικές. Στήν «Προσευχή» του πρός τόν Δημιουργό είναι τήν ψυχή του που 
βάζει δ Σικελιανός νά δεηθή γυμνή κι’ έλεύθερη άπό πάθη, καί τό κάλεσμα πού ακούει 
νά του έρχεται άπό τούς Ουρανούς είναι ένα σύνθημα άδιάκοπης άγωνιστικής προσπάθειας 
έξαγνισμοΰ: «Νίκη, νίκη στα πάντα». Καί τό δπλο γι’ αυτή τή νίκη είναι μια άγάπη 
καθολική, πάνω άπό πρόσωπα καί πράγματα, έξω άπό τό χρόνο, πού νά καλύπτη δλο τό 
σύμπαν, κι’ δλη τήν άνθρώπινη προσπάθεια μέσα σ’ δλες τις εποχές, τούς λαούς καί τούς 
αιώνες. Είναι μια άγάπη μέ ρίζες μεταφυσικές, πού για νά τή φτάση κανείς πρέπει νάχη 
καρδιά μεγάλη, νά έχη πίστη στο Θεό καί νάχη γνώση.

Μέ τέτοια μεγάλη καρδιά άγκαλιάζει δ ποιητής τό έπος τοΰ ’40. ’ Οχι για να θριαμ- 
βολογήση μέ αυταρέσκεια γιά τή δική μας νίκη, μά γιά νά πονέση συγχρόνως γιά τήν 
ήθική κατάπτωση τοΰ άνθροόπου, πού είναι αυτόχρημα καταρράκωση τής θείας υπόστασης 
τής ψυχής μας. Κάθε πλήγμα άπ’ τις δυνάμεις τοΰ κακού είν’ ένα πλήγμα κατά τής 
άνθρώπινης άξιοπρέπειας στό σύνολό της, άπ’ δπου κι’ αν προέρχεται κι’ εναντία οποιουδη- 
ποτε κι’ αν στρέφεται αύτό τό πλήγμα. Τό Δεκαπενταύγουστο τοΰ 1940 με το τορπιλλισμα 
τής «"Ελλης» έγινε μιά πράξη βέβηλη πού διασάλευσε τήν ήθική τάξη τών πραγμάτων: 
δέν ήταν ένα απλό έπεισόδιο γιά τόν ποιητή μας. 'Η Μανα τοΰ Θεοΰ, τών Ουρανών η 
πλατυτέρα, έδέχθη αυτή τό πλήγμα, κι’ δ πόνος της άμέτρητος. Κι’ ήταν ή θεία Μητέρα 
αυτή ή Ελλάδα άξεχώριστη άπό τήν κοιμημένη μέ σταυρωτά τά χέρια Παναγιά, αυτή πού 
μέ τήν θεία Άγάπη καί τό Φώς είχε κάτω άπ’ τή σκέπη της άγκαλιάσει τά έθνη δλα καί 
τούς λαούς. ‘Ο ποιητής γονατιστός μπροστά της μέ χέρια σέ δέηση υψωμένα μ’ αγνή 
σάν περιστέρι άθώο τήν καρδιά ζητεί άνύσταχτος νά μείνη, άπρόσβλητος μέσ’ στή φωτιά, 
μ’ άγρυπνη τήν ματιά κι’ άπέραντη μέσα στ’ άνθρώπινα σκοτάδια που σαν ναφεραν κοντά 
τήν ώρα τής προαιώνιας κρίσης:

Μάνα...............................................

δώσε τήν ιορα τούτη .
στήν αγίαν έντολή Σου νά σταθώ 
άνύσταχτος, στήν άκρη γινωμένος 
άγρύπνια μιάν άπέραντη ματιά, 
σάν δ Ίησοΰς Χριστός ’Εσταυρωμένος, 
σάν οί 'Άγιοι Παίδες μέσα στή φωτιά . . ·

Ή ευχή αυτή είναι συγχρόνως μιά έπίκληση τοΰ ’Αγγέλου Σικελιανοΰ νά μή άπο- 
δειχθή κατώτερος τών κρίσιμων περιστάσεων. Πώς δμως μπορεί μιά αγνή καί ειρηνόφιλη 
ψυχή νά ντυθή τ’ άρματα τής μάχης, πώς μπορεί τό Άπολλώνειο πνεύμα νά συμβιβασθή 
μέ τό Διονυσιακό στοιχείο, τό κήρυγμα τής άπέραντης άγάπης μέ τά αίματα πού ανέκαθεν 
χύσαμε οί "Ελληνες γιά νά εδραιώσουμε στή φτωχή μας γή τήν άκριβοπληρωμένη έλευθερία 
μας, μάς έξηγεΐ εύγλωττα δ ποιητής στό «Διθύραμβο» του, πού συγκαταλέγεται άνάμεσα 
στούς πρώτους Έπίνικους τών πολέμων τοΰ 1912—13. Είναι διάχυτη στο ποίημα αυτό η 
άγάπη τού ποιητή γιά τή ζωή· οσφραίνεται με απληστία το μεθυστικό αρωμα τών ανοιξιά
τικων βουνών, σκιρτά άπό άγαλλίαση ή ψυχή του μέ την ευωδία τοΰ βαρσαμου και τοΰ 
σγουροΰ θυμαριού, τοΰ φτερώνει τό ποδάρι ν’ άνεδή τόν άνήφορο πρός τή μυστική ευωχία 
τοΰ πόθου του, γιά τή γεύση τών άγαθών τής ζωής έν άγάπη καί ειρήνη. Μα ξάφνου 

ξυπνά μέσα του ή μέθη τοΰ άγώνα «σάν τό λιοντάρι πού άκουσε τή δίψα τών α'ιμάτων».
Κι’ είπα! «’Άν βακχεύει δ πόλεμος, έσύ πατάς στά κρίνα, 
Νίκη ! Τά ρείθρα τά ζεστά τοΰ αίμάτου άφρό τά κάνει 
μέ τό καθάριο κύμα της ή αιώνια Σαλαμίνα!»

Μέσα στόν εσωτερικό του διάλογο καθώς θυμάται τή Σαλαμίνα, τή θυσία τής ’Ιφι
γένειας, τις θυσίες τής φυλής, παίρνει κι’ αυτός τόν θύρσο, τό Βακχικό του σύμβολο, 
άνεβαίνει τό δικόρυφο τοΰ Παρνασσοΰ «τόν Παιάνα σάν νά ψήλωνεν δλάκερη ή Ελλάδα!» 

Ω ή πύρη μου, στή μυστική τοΰ πόθου μου ευωχία, 
γιά τήν Ελλάδα !

Κι’ αισθάνεται στό βάθος τής ψυχής του πώς ή άγωνιστική αυτή διάθεση έρχεται 
άπό τά βύθη τής ιστορίας μας, πώς «τής γής πού πάτεια μ’ έτρεχε ρυθμός άπό τά βύθη». 
Εκείνο πού κτυπούσε δέν ήταν ή καρδιά του, ήταν ή Ελλάδα μέσα στήν καρδιά του: 
«Στη μέση άπό τά σπλάχνα μου όχ’ ή καρδιά, ή Ελλάδα!» Καί στή συνέχεια τοΰ 
Διθύραμβου του είναι τόση ή πίστη του στήν άξια τής ελεύθερης καί ειρηνικής ζωής, ώστε 
να έπιτασση σά δικαιολογημένο χρέος τόν άγώνα γιά τήν άρση κάθε εμποδίου στήν κατά- 
κτησή της. Ή άξια τοΰ άγώνα είναι ή Νίκη, ή νίκη ή ήθική τοΰ Άγαθοδαίμονα τοΰ ποιητή 
γιά τήν κάθαρση τής ζωής άπό τά μίση καί τά πάθη. Σ’ ένα τόνο ήρωϊκό καλεί τά Ελ
ληνικά νιάτα μέ τό κύρος τού πνευματικού ήγέτη νά μπούν μέσα στό χορό τοΰ θανάτου καί 
διαγράφει μέ χρώματα ζωηρά τή χαρά πού συνοδεύει τή θυσία γιά τήν Πατρίδα.

Τέτοιος δ Σικελιανός καί στούς έπίνικους τοΰ Άλβανικοΰ έπους. Ή πληγωμένη Πα
ναγιά άκουσε τή δέησή του, τή δέηση δλων τών Ελλήνων νά τούς φτερώνη τό φρόνημα 
— μέσα στή φρίκη, τή λάσπη άλύγιστοι νά μείνουν. Κι’ ή δύναμη άπό τή θεία Μητέρα 
τοΰ Χριστού, άπό τήν Ελλάδα, τή Μητέρα τής Ανθρωπότητας, γίνεται σύνθημα μέ τό 
«Παπανθριόπινο Εμβατήριο τής Ελλάδας» τοΰ ποιητή, μέ τήν Ελλάδα μπροστά νά καλή 
τούς λαούς δλους στό μεγάλο κάλεσμα γιά τό γιουρούσι:

«Όμπρός ! Μέ ορθή, μεσούρανη 
τής λευτεριάς τή δάδα 
άνοίγεις δρόμο, Ελλάδα, 
στόν ’Άνθρωπον... Όμπρός!

Όρμάνε πρώτοι οί Έλληνες· 
κι’ δλοι ο'ι λαοί σιμά Σου — 
— μεγάλο τ’ δνομά Σ ου — 
βροντοφωνάν: «Όμπρός, 

όμπρός νά γίνουμε δ τρανός 
στρατός πού θά νικήσει, 
σ’ ’Ανατολή καί Δύση, 
τό μαύρο φίδι· όμπρός,

όμπρός, κ’ ή Ελλάδα σκώθηκε 
καί διασκορπάει τά σκότη...
’Ανάστα, ή Άνθρωπότη, 
κι’ άκλούθα την... Όμπρός!»

Ούτε πού κοιτάζει γύρω του δ Σικελιανός νά δή τί κάνουν ο'ι άλλοι λαοί, αν άκουσαν 
τό προσκλητήριο σάλπισμά τής Έλλαδας. Μενει στη γή του ριζωμένος καί δέ σταματά 
στό κάλεσμα: γιατ’ έχουν πυκνώσει πιά οί φάλαγγες, στις θάλασσες, στούς κάμπους, στά 
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βουνά. Καί βρίσκουμε τον ποιητή στους «Στρατιώτες τοΰ Μετώπου» να μεταφέρεται 
νοερά στό πεδίο τής μάχης γιά νά τούς άπευθύνη τώρα τον υπέρτατο αίνο, γιά τά απαρά
μιλλα κατορθώματά τους, με τοΰ ΑΙσχύλου τον άκρατο σκοπό: <'ή Ελλάδα σκώθηκε 
καί τρώει τον ξένο».

Κάτι, δμως, σάν νά τοΰ λέη μέσα του πώς ο'ι έπαινοι μόνο δέν είναι άρκετοί, κι’ ας 
τούς άπηύθυνε ή ψυχή του πού έφθασε στό μέτωπο άπό έγνοια καί φιλότιμο πριν άπ’ τόν 
ίδιο. Ή δέησή του, τό εμβατήριο πού τόνισε, κι’ ή εξύμνηση δέν τόν ικανοποιούν. Ή 
«Κλεισούρα» τόν κάνει νά παλινωδή, νά ζητά άλλους τρόπους γιά δράση καί θυσία:

’Όχι πιά λόγια,
όχι τά μάταια, τά τριμμένα λόγια τοΰ ’Έπους !

Με τή λόγχη Σας μόνο·
μέ τή λόγχη Σας καί μέ τήν ψυχή Σας, 
με τή λόγχη Σας καί μέ τήν ψυχή μας, 
γυμνές καί τις δυό
άς δρμήσουμε, χέρι μέ χέρι πιασμένοι, 
στον υπέρτατο άντρίκειο χορό μας 
γιά τήν ’Έφοδο τοΰ 'Ύψους!

Στήν Κλεισούρα δίνεται ή μάχη μέ γυμνή τή "ψυχή, σέ νεκρική σιγή, πού τ’ άνθρώ- 
πινο στόμα ούτε λέξη δέν άρθριόνεΓ ακούονται μοναχά τής λόγχης τά κτυπήματα στό χιο
νισμένο πεδίο τής μάχης ψηλά έκεί πού στήνεται ό χορός τοΰ θανάτου στήν άκρη τής 
αβύσσου, ένφ ο'ι άγριες δυνάμεις τής φύσης λυσσομανάν νά ρίξουν στά βάραθρα τούς 
πολεμιστές τής ’Ιδέας. 'Όμως ή συλλογική προσπάθεια — ένα νέο στοιχείο πού τονίζεται 
τώρα — θά φέρη τή νίκη:

μά εμείς είμαστε άντάμα πιασμένοι,
χέρι-χέρι, ό ποιητής, ο'ι φαντάροι, ο'ι τσολιάδες, 
καί τραβάμε νά κάνουμε κάτι δικό μας, 
κάτι π’ αύριο θέ νά ’ναι δικό μας γιά πάντα!

Αυτό τό κάτι, πού «άντυνοι, άλουστοι, ξάγρυπνοι» κυνηγάνε στή βουβή τους πορεία 
«νύχτες, μέρες καί μέρες καί νύχτες άκόμα», είναι κάτι πού ξεπερνά τά στενά σύνορα τής 
'Ελλάδας, είναι κάτι πανανθρώπινο, είναι ’Ιδέα Ελληνική όχι μόνο χάρη τής Ελλάδας 
άλλά καί γιά τόν ’Άνθρωπο: είναι τό Πνεΰμα τοΰ ’Ανθρώπου πού παν νά λυτρώσουν, 
τό πνεΰμα πού είναι άκόμα γυμνό, δίχως αιμα καί σάρκα, σάν τόν Προμηθέα δεμένο μέ 
τούς γύπες νά γυρίζουν ακοίμητοι γύρω του.— Ό Σικελιανός βλέπει μιά προέκταση των 
αγώνων τοΰ έθνους καί των θυσιών του γιά τήν ανθρώπινη λύτρωση άπό ταπεινές δυνάμεις 
πού τοΰ φράσσουν τό δρόμο τής ψυχικής ανάτασης μέσα στήν καθαρότητα τής ’Αγάπης. 
Γι’ αυτό δμως χρειάζεται ή πλούσια σπονδή τής θυσίας πού χωρίς φειδώ προσφέρουν ο'ι 
μαχητές τής Κλεισούρας:

Κι’ άπ’ τό ίδιο Σας τό αίμα, 
άπ’ τήν ίδια Σας σάρκα 
νά χαρίσετε κ’ αίμα καί σάρκα, 
ζωή νά δώσετε νέα 
στό πολύπαθο πνέμα 
τό πνέμα τοΰ Άνθραόπου, αδελφοί μου !

Σάν έκφραση τής αδάμαστης θέλησης των Ελλήνων νά μεγαλουργήσουν άπό σεβα

σμό στήν παράδοση, άπό άγάπη στήν ελευθερία καί τόν ’Άνθρωπο πρέπει νά έρμηνευθή 
ή μεγαλόπνοη σύνθεση μέ τ’ όνομα τοΰ Ελληνικού υποβρυχίου «Πρωτέας», πού βούλιαξε 
χωρίς ν’ άφήσηϊχνη γιά τούς κατοπινούς έξόν άπό τό συμβολικό του όνομα. Ή νότα πού 
προανακρούει στό πέταγμα τοΰ θαλάσσιου ξύλου είναι μιά νότα ήρωϊκή βγαλμένη μέσ’ 
άπό τήν ψυχικήν άλκή των ναυτικών Χ"Κωνσταντή καί Μαριδάκη, τό πλήρωμά του.

Είπατε :
«”Η θά κάμουμε κάτι μεγάλο, ή δέ θά γυρίσουμε πίσω...». Μέσα σέ πλούσιες εικόνες 

ποιητικές, πού θά μπορούσαν παραστατικά νά δώσουν οι πινελιές έπιδέξιου ζωγράφου, βλέ
πουμε τόν «Πρωτέα» νά δέρνεται άπό τή μάνητα τών κυμάτων, νά σκεπάζεται στ’ άσπρα 
φτερά τής θάλασσας, κΓ ύστερα νά καταδύεται σμές στούς όγρούς βαθιούς δρόμους», μέ 
τούς νηφάλιους ναυτικούς νά ωριμάζουν μιά σκέψη μονάχα στό μυαλό, πώς θά ελευθερώσουν 
τήν άγια μας θάλασσα «άπ’ τό κόκκινο μάταιο πανί τών Λατίνων». Καθώς τό καράβι 
προχωράει στό βάθος πού ή βοή τών κυμάτων δέ φτάνει, δέ φτάνει ό λόγος τ’ άνθρώπου, 
έξω άπό τόπο καί χρόνο, βαθαίνει άκόμα πιό πολύ καί ή σκέψη, πώς θά βγοΰν κάποτε 
νικητές, ν’ άνασάνουν τόν καθάριο άέρα τής έλεύθερης σκέψης, πού θά λύτρωναν γιά 
όλους.

«Μά δέν ήρθατε πίσω». ’Έμειναν εκεί στά βάθη τής θάλασσας σάν ρίζες τής Ελλη
νικής ’Ιδέας, πού άλλάζει μορφές σάν τόν μυθικό Πρωτέα χωρίς δμως νά χάνη τήν αιώνια 
ουσία του, μηνυτές τής μιας «ιερής, μυστικής ’Ελευθερίας».

Καί ή έξαρση τοΰ ποιητή κΓ ό θαυμασμός του γιά τήν πραγματοποίηση τής σταθερής 
καί άμετάκλητης άπόφασης τών ηρωικών ναυτικών:

’Ώ, καλοί μου, εϊπατ’ έτσι:
«’Ή θά κάμουμε κάτι μεγάλο, ή δέ θά γυρίσουμε πίσω !» 
Καί κάματε κάτι άπ’ αυτό πού νειρόσαστε 
πιότερο άκόμα μεγάλο !

Λησμονώντας άκόμα καί τόν ίδιο έαυτό τους, χωρίς καν νά περνά άπ’ τό νοΰ τους 
ή σκέψη νά γυρίσουνε πίσω, έφθασαν ίσα μέ τό τέρμα τής άποστολής τους κι’ υπηρετώντας 
τό μεγάλο σκοπό τους έγιναν ένα

«μέ τις ρίζες τών αιώνιων στοιχείων
μέ τις ρίζες βαθιά τής Ελλάδας 
μέ τις ρίζες κρυφές τής ψυχής μας».

Μέ τά μάτια τής φαντασίας του τούς βλέπει τώρα ό ποιητής ν’ άναδύωνται μέσα άπ’ 
τά φουρτουνιασμένα κύματα «πανελεύτερους, ώριους, γαλήνιους», πάμφωτα είδωλα νιότης», 
νά διακηρύττουν άγέρωχοι πώς «εκεί μένουν αιώνιοι φρουροί τοΰ πελάου γιά νά έλευθερωθή 
ή άγια μας θάλασσα σάν ή πάναγνη άνθρώπινη σκέψη, ή πνοή τής καθάριας άγάπης». 
Στάθηκαν κΓ αυτοί δρόσημο τής Ελληνικής ελευθερίας, τής έλευθερίας τού άνθρώπου.

Άκόμα πιό βαθύς διαφαίνεται δ άνθρωπισμός τοΰ ποιητή στό «Γράμμα άπό τό Μέτωπο»: 
είν’ ένα γράμμα - ποίημα γραμμένο ύστερ’ άπ’ τή λαίλαπα τής μάχης, σέ μιά στιγμή πού ό 
άνθρωπος - ποιητής άφού είδε τό θάνατο μέ τά ίδιά του τά μάτια νάναι τόσο κοντά στή 
ζωή, καί τή ζωή κοντά στό θάνατο, προβαίνει σέ μιά ένδοσκόπηση, βλέπει γυμνή τή ψυχή, 
στό βούλιαγμα καί τήν κατάντια της, άναμένοντας μιάν άσυνήθιστη άνάσταση άπό σάλπισμα 
μεγάλο. ’Έχει φτάσει σέ μιά κορφή πού άγναντεύει τά μέλλοντα μέ ένα πλάταιμα τής 
σκέψης άπό τό βίωμα τής καταστροφής είτε αύτή προέρχεται άπό τά έχθρικά είτε άπό τά 
δικά μας κανόνια. Πρέπει δ άγώνας γιά νά καρποφορήση νά είναι γιά κάτι πιό σπουδαίο 
άπό τήν άνοιξη πού ήταν πριν άπό τόν πόλεμο. Μά ή έγνοια του είναι πώς λίγοι μόνον 
είναι έτοιμοι νά δεχτούν μιά τέτοια άνοιξη, καί τόν τρομάζει ή ιδέα πώς ή Νίκη πού θά ρθή 
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θά πρέπη νά κρατά ένα δίστομο σπαθί για νά καταστρέψη δυνάμεις εγγενείς στη ψυχή 
τοΰ ανθρώπου, απ’ τις όποιες μπορεί πάλι τό κακό νά σηκώση κεφάλι. ’Αμέριμνα πλήθη 
αναμένουν μήπως νά ξαναρχίσουν απλώς τή βιολογική τους ζωή, χωρίς νά τούς έχουν πλα
τύνει τή σκέψη καί τό νοΰ ο'ι εκατόμβες των αΙμάτων; Καί κρούει τελειώνονας μιά κάπως 
απαισιόδοξη νότα στό «Γράμμα του άπό τό Μέτωπο»:

Ή 'Ελλάδα
θέ νά γυρίσει νά βρει τήν Ελλάδα.

"Ομως δέ μένει γιά πολύ μέσα στό σκεπτικισμό. Δίνει αμέσως πιό κάτω τόν όρκο 
τής Στυγός, τόν άμετάκλητο κι’ απαραβίαστο. 'Ορκίζεται πώς δέ θά φύγη άπό κοντά 
στούς νεκρούς αδελφούς αγωνιστές, αυτούς πού τοΰ άνοιξαν τόν δρόμο, προχωρώντας 
στά έρέβη, νά βλέπη τά σκότη τοΰ θανάτου σάν ίσκιο μεγάλου δέντρου πού τούς μάζευε 
κοντά-κοντά νά κουβεντιάζουνε γιά τήν 'Ελλάδα. Κι’ ήταν ή Ελλάδα καθώς τήν έβλεπε 
ν’ άνατέλλη φωτισμένη τήν ώρα πού γκρεμίζονταν ένας κόσμος αμαρτωλός, γκρεμίζονταν με 
τή θυσία τής ζωής τους.

Νεκροί άδελφοί μου τοΰ βουνού, τοΰ πέλαου καί τοΰ κάμπου, 
(μιλώ μαζί σας) γιά τά προπλάσματα μιας νέας ζωής πού θά ρτει 
μες στό φώς τής θυσίας Σας, άδελφοί μου!

Πόσο μακριά όμως βρίσκεται ή μέρα πού θά στεριώση μιά τέτοια ζωή μάς θυμίζει ξανά 
ό ποιητής στό «Διόνυσος επί λίκνω». Νύχτα μεγάλη, ή πιό μεγάλη νύχτα μέσα στις νύχτες 
όλες, πέφτει άσταμάτητο τό χιόνι κι’ είναι σιωπή, καί είναι τρόμος. "Ολα κοιμούνται καί 
μονάχα δ Βύθιος Δράκων ξαγρυπνά στά τάρταρα. Κάποιο τρεμάμενο κλάμα σάν ν’ 
άκούεται, κι’ δ ποιητής άναρωτιέται:

«τάχα παιδί γεννιέται άπόψε, πάλι, νέο
δ άπ’ αιώνων Θεός;»

Μάταια δμως προσπαθεί ό ποιητής ν’ άκούση βάβισμα σκύλων σέ στάνη τής Βηθλεέμ, 
ή σύναξη ’Αρχαγγέλων ή φιοτιά τσοπάνων στά σκότη μέσα. Μονάχα λύκων άκούει ούρ- 
λιάσματα «θρηνητικά, μακρόσυρτα»... κι’ άναρωτιέται πάλι. Κι’ άξαφνα σπάει ή σιωπή 
σάν άπό στρόβιλο, άνοίγουν πόρτες κι’ δλοι ο'ι νεκροί σαβανωμένοι με θρήνους πνιχτούς 
δρμώντας στό ροότημα του σάν νά τού λένε:

«Παιδί γεννιέται άπόψε, άλήθεια, νέο, 
δ άπ’ αιώνων Θεός... Μά πού ο'ι φρουροί ’ναι 
πού στ’ άγια σύνορα άγρυπνάνε, άπό τούς λύκους 
νά διαφεντέψουνε τό βρέφος; Πέ μας, πού είναι;»

Κι’ ή άπάντηση τοΰ ποιητή, πού τήν άνακοινώνει στή Μητέρα-νύχτα, κούνια τών 
Τιτάνων, τέτοια ήταν:

«Γλυκό μου βρέφος, Διόνυσέ μου καί Χριστέ μου- 
τιτάνας νέος κι’ άν ήρτες σήμερα στόν κόσμο, 
μάνας δεν έχεις άγκαλιά νά Σέ ζεστάνει...»

"Ομως τό θείο βρέφος θά ζήση μέσα στις καρδιές δσων θά πολεμήσουν γιά νά στεριιό- 
σουν τήν άγάπη καί θά τό προασπίσουν άπ’ τούς λύκους στήνοντας σάν Κορύβαντες πυρρίχιο 
χορό γύρ’ άπ’ τήν κούνια του ως τήν ώρα πού τά σκιάχτρα τοΰ σκοταδιοΰ θάχουνε φύγει.

'Ο ρόλος τοΰ Πνευματικοΰ άνθριόπου πού έχει συναίσθηση ευθύνης έναντι τής πα
τρίδας του καί τοΰ λαοΰ του μέσα σέ χρόνους δίσεκτους δέ μπορεί νά είναι άλλος άπό τό 
ρόλο τού έμψυχωτή. Κι’ δ Σικελιανός δέν έγκαταλείπει τήν πίστη γιά τήν τελική νίκη 
καί τήν επικράτηση τοΰ δικαίου, δέν άφήνει άνερμάτιστο τόν λαό κι’ άκαθοδήγητο, τόν 

στρέφει πρός υψηλά ιδανικά, τοΰ δείχνει νά βρή άξιες καί μέσα στήν άνθρώπινη κατά
πτωση, τόν φρονηματίζει νά γίνη δημιουργός μιας νέας ζωής πού θά είναι άπαλλαγμένη 
άπό τά φθοροποιά σπέρματα τής προηγούμενης. 'Η μεγαλεαΰδης δμως εποποιία τής Πίνδου 
καί ή συγκλονιστική άντοχή τοΰ 'Ελληνικοΰ λαού μέσα στούς χρόνους τής μαύρης κατοχής, 
δέν στάθηκαν ο'ι μόνες πηγές τής έμπνευσης τοΰ ποιητή. 'Η 25η Μαρτίου 1821 είναι τού 
«άγώνα μας πρωτόφλεβα» καί κοντά στό «Πανανθρώπινο Εμβατήριο τής Ελλάδας» 
έρχεται ένα νέο κάλεσμα γιά τήν άντίσταση τώρα καί τήν εκδίωξη τού 
τυράννου. 'Ο «Σόλωνος Άπόλογος» είναι μιά τέτοια κλήση, νά στρέψουν ο'ι νέοι κι’ 
ο'ι άλλοι 'Έλληνες τά βέλη τους κατά τοΰ έχθροΰ, νά ένωθοΰν έτσι δλοι μπροστά στό κίνδυνο, 
χωρίς ν’ άφίσουν περιθώρια γιά δποιεσδήποτε άλλες άμάχες μεταξύ τους. Τόν Μάρτη τοΰ 
1942 προαναγγέλλει τήν ΑΝΑΣΤΑΣΗ μέ τούς τέσσερεις αυτούς στίχους:

Τά χελιδόνια τοΰ θανάτου Σοΰ μηνάν μιάν άνοιξη 
καινούργια, Ελλάδα, κι’ άπ’ τόν τάφο Σου γιγάντεια γέννα... 
Μάταια βιγλίζει τών Ρωμαίων ή κουστωδία τριγύρα Σου... 
’Ακόμα λίγο, κι’ άνασταίνεσαι σέ νέο Είκοσιένα !

Προτού δμως δ ποιητής πανηγυρίση τήν «’Ελευθερία τού 1944» προτού χαιρετίση τά 
«Ελεύθερα Δωδεκάνησα» καί ύμνήση τήν «’Αντίσταση» πού έφερε τήν ’Ανάσταση, φέρνει 
ένα άλλο μήνυμα στούς 'Έλληνες, μιά προτροπή πού άκουσε νά βγαίνη σά βογγητό μέσ’ 
άπ’ τά χώματα τής πολύπαθης πατρίδας, τής πονεμένης Μάνας του Ελλάδας...

«’Άχ, πώς τό πάθαν τούτο τά παιδιά μας;
’Αδέρφια νά σκοτώνουνε τ’ άδέρφια!..·

Κι’ δ ποιητής μέ τόν πόνο τού 'Έλληνα διερμηνεύει τό μήνυμά της καί τό διαλαλεϊ 
τότε... καί τιάρα...

Μήνυμα απλό Σ άς στέλνω άπό τό στόμα 
τής αιώνιας Μάνας πού τή λέμε Ελλάδα... 
Μήνυμα άπλό Σάς γράφο) άπό τά σπλάχνα 
τής αίιόνιας Μάνας πού τή λέμε 'Ελλάδα... 
Μήνυμα άπλό Σ άς κράζω άπό τά βάθη τοΰ 
πόνου μου, άδέρφια τής Ελλάδας...
« Σ ώνει ή σφαγή πού τυραννάει τή Μάνα !
Σώνει ή σφαγή τή Μάνα μας πού σφάζει!» 
Κι’ αχ... άκοΰστε με, άδέρφια τής 'Ελλάδας!

'Ο ’Άγγελος Σικελιανός έπεστράτευσε τή Μοΰσα του, δπως δλοι ο'ι μεγάλοι λογοτέ
χνες καί πνευματικοί άνθρωποι τοή έθνους, γιά νά ύμνήση σέ μιά εκλεκτή σειρά εμπνευσμέ
νων ποιημάτων τά κατορθώματα τών Ελλήνων πολεμιστών, πολεμιστής κι’ αύτός μαζί τους. 
'Η εισβολή τών δυνάμεων τού ’Άξονα κι’ δ όλεθρος πού σκόρπισαν ήταν μιά άνευ προη
γουμένου έμπειρία γι’ αυτούς πού έζησαν τά γεγονότα, μαζί μ’ αυτούς καί γιά τόν 
ποιητή τόν ίδιο. Τόν έπεισε πώς δ άνθρωπος, πού πλάστηκε μέ τή θεία σπίθα μέσα 
στή ψυχή του, έπνιξε καί καταχώνιασε αύτή τή σπίθα μέσα στό βούρκο τής αμαρτίας, τής 
άνελευθερίας, τού μίσους, τής Ιδιοτέλειας καί τής βαρβαρότητας. Μά σπάνια, ποτέ ίσως 
δέν καταδέχεται δ Σικελιανός ν’ άφήση τήν οργή νά τόν κυριαρχήση, νά στιγματίση μέ 
λόγια βαρειά τόν ξεπεσμό τών ναζί καί τών φασιστών. Τόν βλέπει πιό πολύ μέ τόν πόνο 
τοΰ άνώτερου άνθρώπου πού νοιάζεται γιά τόν άνθρωπο καί θλίβεται γιά τό κακό άπ’ 
δπου κι’ αν προέρχεται. Γι’ αύτό καί στό βαθύ μυστικισμό καί ιδεαλισμό του άνήγαγε δλουςτούς 
άγώνες καί τις μάχες τού ’40 σέ άγώνες πού έδωσεν δ "Ελληνας γιά τόν άνθρωπο, μετάτρεψε 
τούς νεκρούς καί ήρωες σέ σύμβολα τής ’Ιδέας πανανθρώπινα. Τραγούδησε μαζί τους τά ’Εμβα
τήρια τού πολέμου, τούς συνόδεψε στά πεδία τών μαχών, όπου κι’ αν έγιναν, θαύμασε 
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τά κατορθιήματά τους, τά ύμνησε, κι’ ένιωσε τό νόημα τής θυσίας καί τοΰ θανάτου τους. 
Καί πάντα παίρνει δ ίδιος κουράγιο — καί τό έμφυσά στους μαχητές — άπό την ακλόνητη 
πίστη του πώς μια καινούργια ανάσταση θά ρθή για την Ελλάδα καί την ’Ανθρωπότητα· 
καί θάναι ή καινούργια πλάση διαποτισμένη άπό ’Αγάπη κι’ ’Ελευθερία. Γι’ αυτό καί πανη
γυρίζει θριαμβευτικά την ’Ελευθερία τοΰ 1944 με μιά κραυγή:

«’Απάνω άπό τη γη μας 
τό Πνέμα ν’ απλωθεί».

Τό Πνεύμα πού οΐ μύστες τοΰ Ελληνικού νεκρόδειπνου ώραματίστηκαν την ώρα πού 
ό ποιητής τούς καλοΰσε νά γευτούν σιωπηλά τη θεία κοινωνία τοΰ μαύρου κρασιού τοΰ 
Διονύσου πούμοιαζε μ’ αίμα ανθρώπινο. Τό Πνεύμα πού τό είδε καθηλωμένο πάνω στόν 
Καύκασο, πού τό είδε ύστερα ν’ αγωνίζεται νά βγή άπό τά σπάργανα τής Θείας Νύχτας 
σάν Χριστός καταδιωγμένος άπό λύκους. Τό Πνεύμα πού ήταν τό όραμα, δ έμπνευστής κι’ 
δ έμψυχωτής τοΰ ’Έθνους.

Για ένα τέτοιο Πνεύμα άγωνιζόταν, άγωνίζεται καί θ’ άγωνίζεται γιά πάντα ή Ελλάδα· 
καί γιά τέτοιους άγώνες πνευματικούς ρίχνει ή ποιητής, στό φωτογόνι τής Ελλάδας τό 
«Πνευματικό ’Εμβατήριό του», στερνό δαυλί στό φωτογόνι τής καινούργιας Λευτεριάς της, 
καλώντας τούς "Ελληνες νά σύρουν, μέσ’ άπ’ τη λάσπη καί μέσ’ άπ’ τό αίμα, την ’Αγάπη, 
τη μεγάλη Δημιουργόν ’Αγάπη, σά φωτεινό ήλιο πάνω άπ την Ελλάδα καί τόν κόσμο.

«Όμπρός· βοηθάτε νά σηκώσουμε τόν ήλιο πάνω άπ’ την Ελλάδα 
όμπρός, βοηθάτε νά σηκώσουμε τόν ήλιο πάνω άπό τόν κόσμο !
Τί Ιδέτε, έκόλλησεν ή ρόδα του βαθιά στη λάσπη, 
κι’ ά, Ιδέτε, χώθηκε τ’ άξόνι του βαθιά μές στό αίμα! 
Όμπρός, παιδιά, καί δε βόλεϊ μονάχος του ν’ άνέβει δ ήλιος!!... 
Όμπρός, οι Δημιουργοί!»

Στό μεγάλο κάλεσμα τοΰ ποιητή ή 'Ελλάδα γιά πάντα θ’ άπαντά «Παρών». Καί πιό 
έπίκαιρη άπ’ δλες τις κλήσεις καί τις προτροπές τού ’Αγγέλου Σικελιανοΰ γιά μάς τούς 
"Ελληνες τής Κύπρου ή κλήση κι’ δ έξορκισμός του γιά «δμόνοια» κι’ άδελφωσύνη.*

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

*Ε Π I ME T P Ο Ν
ΕΠΙΝΙΚΟΙ Β' (1940—1946) TOT ΑΓΓΕΛΟΤ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΤ

Δεκαπενταύγουστο τοΰ 1940
Τό Πανανθρώπινο ’Εμβατήριο τής Ελλάδας
Στρατιώτες τοΰ Μετώπου
Κλεισούρα
«Πρωτέας»
Γράμμα άπό τό Μέτωπο
Στυγός δρκος
Ελληνικός Νεκρόδειπνος
’Άγραφον

Διόνυσος επί Λίκνφ
Σόλωνος Άπόλογος
’Ανάσταση
Τό Μήνυμά της
Ελευθερία τοΰ 1944
25 Μαρτίου 1821 — 25 Μαρτίου 1946
Ελεύθερα Διοδεκάνησα
Ή ’Αντίσταση
Πνευματικό Εμβατήριο

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ 

του Προέδρου του 'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου 
Κωνσταντίνου Σπυριδάκι

προς την Γενικήν Συνέλευσιν των μελών αύτου
την 10 Ίανουαρίου 1971 καί ώραν 11.45 π.μ.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Ελληνικού 
Πνευματικού Όμίλου Κύπρου, τοΰ δποίου ή 
θητεία λήγει άμα τή έκλογή νέου σήμερον 
προσέρχεται δι’ έμοΰ ένώπιον των μελών, ϊνα 
έκθέση τά κατά τό 1970 πεπραγμένα καί προ- 
6ή ε’ις ώρισμένας εισηγήσεις διά τό μέλλον νά 
έκλεγή διά τών σημερινών άρχαιρεσιών νέον. 
Συνεπλήρωσεν δ "Ομιλος ημών 23 έτη ζωής 
καί γονίμου δράσεως έκπεινομένης εις τόν έθνι- 
κόν καί τόν πολιτιστικόν τομέα. ’Έταξεν ώς 
σκοπόν του την καλλιέργειαν τοΰ έλληνικοΰ 
πολιτισμού, Ιδίως τοΰ νεωτέρου, καί τόν στενόν 
σύνδεσμον τής νήσου μας πρός την Ελλάδα 
πολύ πρό ιτής συγκροϊήσεως τοΰ Κυπριακοΰ 
Κράτους, ή όποια κατέστησε τόν δεσμόν τού
τον περισσότερον άναγκαϊον. Καί τούτο διότι 
δυστυχώς άπό τής λεγομένης άνεξαρτησίας τής 
Κύπρου πολλοί έπίστευσαν εις ιτήν δημιουργίαν 
χωριστού τοΰ ελληνικού κορμού κράτους καί 
εις προσανατολισμούς μακράν τοΰ έλληνικοΰ 
κόσμου. ’Αντίξοοι πολιτικαί συνθήκαι — δέν θά 
έκθέσω, ποΰ όφειλόμεναι — ηύνόησαν τοιαύτας 
τάσεις καί ή έναντίον τούτων άντίδρασις καθ
ίστατο έπιτακτική άνάγκη. Ό "Ομιλος ήμών 
τόσον κατά τήν περίοδον τής άγγλικής κατο
χής τής νήσου δσον καί κατά τήν περίοδον τής 
άνεξαρτησίας έφάνη άντάξιος τών προσδοκιών 
τοΰ λαοΰ ώς προασπιστοΰ τών έθνικών που δι
καίων. Ό τοιούτος δεσμός καθίσταται σύν 
τφ χρόνοι κοινή συνείδησις καί ό εξ άντιθέτου 
κίνδυνος συνεχώς ολιγοστεύει.

Ό Πρόεδρος τοΰ Όμίλου αισθάνεται επί 
τούτφ ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν, διότι έμμένων 
εις τάς άντιλήψεις του περί τής τοιαύτης έθνι- 
κής άνάγκης ύπήρξεν δ στόχος πλείστων έπι- 
σήμων καί μη παραγόντων, σήμερον δέ βλέπει

δτι καί αί φράσεις του «ή Κύπρος άποτελεϊ 
άναπόσπαστον τμήμα τοΰ έλληνικοΰ έθνολογι- 
κοΰ καί πολιτιστικού χώρου, κορμού ή κόσμου 
σχεδόν αύτούσιαι άντιγράφονται ύπό τών προ
ηγουμένως πολεμίων, αν καί προσέχει δτι τό 
έθνολογικοΰ χώρου ή παραλείπεται ή δέν τονί
ζεται έπαρκώς. ενώ δίδεται σημασία μόνον εις 
τήν πολιτιστικήν καιτ’ έξοχήν έννοιαν.

Ό "Ομιλος θά έξακολουθήση νά είναι πάν
τοτε φορεύς τής τοιαύτης έννοιας τοΰ δεσμοΰ 
μέ τήν αίωνίαν Ελλάδα καί θά συνεχίση παρέ- 
χων τήν συμβολήν του πρός έμπρακτον έκδή- 
λωσιν τής πίστεως εις αύιτήν. ’Επί τή εύκαι- 
ρίφ θά έπεθύμουν νά υπενθυμίσω τούς θεω- 
ροΰντας δτι μόνον τό παρόν έχει σημασίαν διά 
τό μέλλον δτι δ "Ομιλος έχει νά έπιδείξη έμπρα
κτον τήν συμβολήν του ε’ις τήν ιδέαν. "Ιδρυσεν 
εν Λευκωσία τήν προτομήν ,τοΰ έθνικοΰ μας 
ποιητοΰ Διονυσίου Σολωμοΰ εις χρόνους δυσ- 
χειμέρους άπό πολιτικής άπόψεως, ένετοίχισεν 
άναμνηστικήν πλάκα ε’ις τό υπόγειον τοΰ Παγ- 
κυπρίου Γυμνασίου πρός άνάμνησιν τής ε’ις Κύ
προν καθόδου τών Φιλικών, έξέδωσε πανηγυρι
κόν τόμον έπί τή ένσωματώσει τής Δωδεκανή- 
σου ε’ις τό Ελληνικόν Κράτος, ήγωνίσθη διά 
τήν συνέχισιν τής χρησιμοποιήσεως τών έλλη- 
νικών άναγνωστικών ε’ις τά σχολεία στοιχειώ
δους έκπαιδεύσεως τής Κύπρου εκδίδει έτησίως 
τήν Φιλολογικήν Κύπρον, εκφραστικόν αύτοΰ 
δργανον, ώργάνωσεν άπό τοΰ βήματός του δια
λέξεις δοθείσας ύπό άκαδημαϊκών, έπιστημό- 
νων καί λοιπών διανοουμένων έξ Ελλάδος καί 
ε’ις πλείστας άλλας δραστηριότητας προέβη 
προκαλούσας τήν άνάπτυξιν στενοτέρων δε
σμών μεταξύ Κύπρου καί Ελλάδος.

Αυτό δέν έπιτρέπεται νά λησμονήται. Ή
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τοιαύτη άνάπτυξις δεσμών καταβάλλεται σήμε
ρον ήθελημένα ή μή προσπάθεια· όπως κατα- 
στή θέμα τής επισήμου υπηρεσίας και μόνον. 
"Αν αυτή δέν άντικρυσθή ώς οφείλει ώς θέμα 
άφορών εις ολους τούς πνευματικούς άνθρώπους 
και σωματεία δέν πρόκειται νά τελεσφορήση. Ή 
πρόσφατος έπίσκεψις τού Γενικού Διευθυντοΰ 
Πολιτιστικών Θεμάτων τού 'Υπουργείου Προε
δρίας τής Ελληνικής Κυβερνήσεως ήτο μία 
καλή αρχή και ευκαιρία. Δυστυχώς δέν έχρη- 
σιμοποιήθη. Άλλ’ ή παρουσία τής Ελλάδος έν 
Κύπρος είναι έπιβεβλημένον, δπως καταστή πο
λύ περισσότερον έντονος καί ε’ις εύρύτερον 
κύκλον.

Μετά τάς γενικάς ταύτας παρατηρήσεις έρ
χομαι εις τό κύριον θέμα τής λογοδοσίας, τά 
πεπραγμένα τού 'Ομίλου κατά τό 1970. Ή 
πορεία τών εργασιών αυτού ύπήρξεν ή συνή
θης. Ώργάνωσε διαλέξεις καί μνημόσυνα κο
ρυφαίων Ελλήνων συγγραφέων καί έπρογραμ 
μάτισε καί άλλα διά τό προσεχές έτος, ώργά
νωσε συγκεντρώσεις πρός έξαρσιν εθνικών έ- 
πετείων τού όλου ελληνισμού καί είδικώτερον 
τής Κύπρου, ώργάνοισε μουσικόν ρεσιτάλ, προ- 
οιθησε την συγκέντρωσιν τού υλικού διά την 
έκδοσιν Κυπριακής Πεζογραφίας· έπρογραμ- 
μάτισε την έκδοσιν αποσπασμάτων κορυφαίων 
έλλήνων διανοουμένων, εν οίς ό ’Ίων Δραγού- 
μης, πρός τόνωσιν τού έθνικοΰ φρονήματος πού 
λαού, καί έλαβε σχετικάς περαιτέρω αποφά
σεις διά τόν κατά θετικόν τρόπον εορτασμόν 
τής 150 έπετείου τής υπέρ ελευθερίας έλληνι- 
κής έπαναστάσεως τού 1821. Προεκήρυξε καί 
άλλα βραβεία δι’ έργα έλληνικού περιεχομένου 
καί όόρισεν άτι ή Φιλολογική Κύπρος τού 1971 
θά περιέχη μόνον θέματα άναφερόμενα εις 
τούς έθνικούς αγώνας τής Ελλάδος. Πάσαι αί 
εκδηλώσεις τού ΕΠΟΚ κατά τό έτος τούτο θά 
είναι έθνικού περιεχομένου. Είναι αγαθή σύμ- 
πτωσις δτι δ τοιούτος έορτασμός έρχεται εις 
περίοδον κρίσιμον πού έθνικοΰ ζητήματος τού 
τόπου μας. Οί πνευματικοί άνθροιποι αυτού ό- 
φείλουσι νά διατελώσιν έν έγρηγόρσει. Ή συ- 
σταθεϊσα κατά τό λήξαν έτος 'Ομοσπονδία 
Πνευματικών Σωματείων Κύπρου έλπίζομεν νά 
ένεργήση κατά παρόμοιον ή άνάλογον τρόπον. 
Ή πρώτη της διακήρυξις έγινε λίαν εύμενώς 

δεκτή, άλλά δυστυχώς έμεινεν εις τούτο καί 
μόνον.

'Ο Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου 
συνεχίζει στενήν έπαφήν μετά τής ένταύθα Βα
σιλικής Πρεσβείας τής Ελλάδος καί δι’ αυτής 
μετά τού ’Εθνικού Κέντρου. 'Ο άπελθών έκ 
Κύπρου Πρέσβυς κ. Μενέλαος Άλεξανδράκης 
έβοήθησε ο’ικονομικώς καί ήθικώς τόν "Ομιλον 
κατά τήν διάρκειαν τής έν πή νήσφ έξαετούς 
υπηρεσίας του. 'Ο "Ομιλος θά παραμείνη 
πάντοτε εύγνώμων πρός αυτόν. Ε’ις έκφρασιν 
βαθείας έκτιμήσεως αυτού διά τήν λίαν σημαν
τικήν προσφοράν του δχι μόνον πρός τόν "Ο
μιλον, άλλά καί πρός τήν δλην Κύπρον γενικώ- 
τερον, τό Διοικητικόν Συμβούλων έπεσκέφθη 
αυτόν έν σώματι προ τής άναχωρήσεώς του 
καί έξέφρασε διά τού Προέδρου τήν έκτίμησιν 
καί ευγνωμοσύνην μας καί ε’ις άνάμνησιν έπέ- 
δωσε πρός αυτόν άργυροΰν κύπελλον μετά αρ
χαίας κυπριακής παραστάσεως. Ή άπάντησις 
τού κ. Πρέσβεως προφορικώς καί γραπτώς εί
ναι ένδεικτική πής στοργής, μεθ’ ής ουτος πε
ριέβαλε τόν "Ομιλον. Εύχόμεθα, δπως δ διά
δοχός του συνέχιση τό έργον του έπί τών αυ
τών γραμμών.

Τό θέμα τού έθνικοΰ φρονηματισμοΰ καί τών 
στενών δεσμών μετά τής Μητρός Πατρίδος εί
ναι διά πόν "Ομιλόν μας ή πεμπτουσία τής 
ύπάρξεώς του. Δι’ αυτά ίδρύθη καί δι’ αυτά 
ύφίσταται. Παραλλήλως δμως δ "Ομιλος έν- 
διαφέρεται διά τήν άνάπτυξιν τής πνευματικής 
δραστηριότητος καί προαγωγήν τής λογοτεχνι
κής δημιουργίας έν τή νήσφ. Ή πνευματική 
άνοδος θά βοηθήση καί τήν πρώτην εις μέγαν 
βαθμόν. Διότι ούδείς πνευματικός άνθρωπος 
άξιος τού ονόματος του είναι δυνατόν νά άπαρ- 
νήται τό έθνος του καί νά είναι τόσον έξηχρει- 
ωμένος κατά τόν Γλάδστωνα, ώστε νά προτιμά 
τήν δουλείαν αντί τής έλευθερίας. Ή έτησία 
έκδοσις τής Φιλολογικής Κύπρου καί ή προκή- 
ρυξις διαγωνισμών πρός βράβευσιν άποτελούσι 
σαφή άπόδειξιν τού πώς δ "Ομιλος αντιλαμβά
νεται τήν αποστολήν του. ”Αν τά εις τήν διά- 
θεσίν του οικονομικά μέσα ήσαν περισσότερα, 
θά ήσαν ασφαλώς πολύ περισσότεραι αί δρα- 
στηριότητές του. ’Εκείνο, τό όποιον δμως προ- 
έχει, είναι ή συνένωσις δλων τών πνευματικών 
ανθρώπων πρός μίαν κοινήν γραμμήν καί μέ 

μίαν πίστιν πρός τά αθάνατα ιδεώδη τής φυ
λής μας.

Ταύτα είναι δσα είχον νά εϊπω έπί τή λήξει 
τής διετούς μου θητείας ώς Προέδρου τού Ελ
ληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου. Πρό τού 
δμως κατέλθω τού βήματος έπιθυμοι νά κάμω 
βραχεΐαν μνείαν τού θανάτου τού μέλους αυτού 
αειμνήστου Γεωργίου Μαρκίδου. Δέν πρόκειται 
ένταύθα νά έγκωμιάσω τό πολύπλευρον έργον 
του· τό έθνικόν, τό κοινωνικόν καί τό πνευμα
τικόν. 'Ο "Ομιλος θά συγκαλέση προσεχώς α
ναμνηστικήν συγκέντρωσιν, ή δποία θά άφιε- 
ρωθή εις αυτόν. Σήμερον ας άρκεσθώμεν τη-

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Ε.Π.Ο.Κ. 1969 - 1970

Στό διαγωνισμό ποιήματος καί διηγήματος, 
πού προκήρυξε φέτος δ Ελληνικός Πνευματι
κός "Ομιλος Κύπρου, υποβλήθηκαν τρία (3) 
ποιήματα καί δυό (2) διηγήματα.

Ή Κριτική ’Επιτροπή μέ λύπη της ανακοι
νώνει πώς τά ποιήματα πού υποβλήθηκαν δέν 
κρίνονται άξια βραβεύσεως, γιατί δέν αποτε
λούν τραγούδι τών ήρωϊκών κατορθωμάτων καί 
τών τροπαίων τής αρετής τών έλληνικών γε
νεών τής Κύπρου καί δέν χαρακτηρίζονται άπό 
τό αφηγηματικό καί δραματικό στοιχείο μιας 
έπικής σύνθεσης. 'Ωστόσο ή ’Επιτροπή θεω
ρεί έπιβεβλημένο νά τονίση πώς στά ποιήματα 
πού υποβλήθηκαν κυριαρχεί ή πυκνότητα τού 
λόγου, ή ρυθμική συγκρότηση καί μιά ατμό
σφαιρα γεμάτη άπό πάθος λευτεριάς.

’Από τά διηγήματα πού υποβλήθηκαν ή Κρι
τική ’Επιτροπή βραβεύει μέ πρώτο βραβείο τό 
διήγημα τής Ίάνθης Θεοχαρίδου «"Εξι σελίδες 

ροΰντες μονόλεπτον σιγήν νά άναμνησθώμεν 
τής άξιολόγου συμβολής του ε’ις τούς μνημο- 
νευθέντας τομείς... Αίωνία αυτού ή μνήμη.

Κλείων τήν έκθεσιν τών πεπραγμένων έκ- 
φράζω τήν διάπειρον ευχήν, δπως τό νέον έ
τος, ε’ις τό όποιον ήδη ε’ισήλθομεν άποβή έπος 
προσωπικής καί οικογενειακής ευτυχίας ε’ις έ
καστον, ε’ις δε τό σύνολον τού ελληνικού κυπρι
ακού λαού προσφέρη τήν αληθή δι’ αυτόν έ- 
θνικήν έλευθερίαν διά τής ένώσεως τής νήσου 
μας μετά τού έθνικοΰ κορμού εις έν αρραγές 
καί ένιαΐον έλληνικόν κράτος.

ζητούν τίτλο» γιά τούς πιό κάτω λόγους:
(α) Είναι διήγημα ευαισθησίας, διακρίνεται 

γιά ψυχογραφική δύναμη, παρουσιάζει αφηγη
ματική ευχέρεια καί είναι γραμμένο σέ έλλει- 
πτικό καί λιτό ύφος.

(β) Χωρίς νά άποτελή μαρτυρία καί ραψω
δία τού ηρωισμού τών παιδιών τής Κύπρου, 
πετυχαίνει νά παραστήση, πίσω άπό τό προσ
ωπικό δράμα τής ήρωίδας του, άνάγλυφο τό 
δράμα τής Κύπριας μητέρας, πού δίνει θυσία 
τό παιδί της στόν υπερούσιο βωμό τής προγο
νικής αρετής.

Ή Κριτική Επιτροπή

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
ΧΡ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΧΡ. Α. ΣΟΦΙΑΝΟΣ

Λευκωσία 30.3.70
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΤΠΡΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΤ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ 1971

Στόν διαγωνισμό έχουν ύποβληθή τρία έρ
γα. ’Από αυτά ή έπιτροπή έχει ξεχωρίσει δύο, 
τα όποια όμως παραβαίνουν τόν βασικόν δρο 
τοΰ διαγωνισμού : δέν είναι έπικά ποιήματα. 
Ή προσπάθεια να ύποβληθή ό έπικός χαρα
κτήρας μέ ορισμένα σύμβολα δέν αλλάζει τόν 
σχεδόν καθαρά λυρικό χαρακτήρα των έργων.

Γι’ αυτό ή Κριτική έπιτροπή δέν κρίνει κα
νένα έργο άξιο γιά βράβευση μέ βάση τούς 
ορούς τοΰ διαγωνισμού. Κρίνει όμως σάν κα
λές λυρικές συνθέσεις τά ποιήματα «Οί θαλασ-

σοφίλητοι» τής Ίάνθης Θεοχαρίδου καί «1821, 
άπό Φιλύρα καί Δάφνη» τού Χρίστου Χριστο- 
δουλίδη, δπου γίνεται προσπάθεια διαχρονικής 
τομής καί έκφράσεως των άγιόνων τοΰ έθνους 
μας κατά ύποκειμενικό-λυρικό τρόπο.

Ή Κριτική ’Επιτροπή
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Στον διαγωνισμό έχουν ύποβληθή δύο διη
γήματα μέ θέματα άπό τό 1821 στην Κύπρο.

’Από τό δυό έργα ή κριτική έπιτροπή κρίνει 
άξιο τοΰ βραβείου τό διήγημα «Τόν καιρό τής 
καταδρομής» τοΰ ’Ιάκωβου Κυθρεώτη, στό ό
ποιο δ συγγραφέας άνασυνθέτει τά Ιστορικά 
γεγονότα τοΰ 1821 στήν Κύπρο καί χρησιμο
ποιεί καλά τις σχετικές λαϊκές παραδόσεις. ’Ι
στορικό καί φανταστικό στοιχείο συνυφαίνον- 
ται, ώστε νά άποδίνεται καλά τό κλίμα, καί 
οι καταστάσεις τής έποχής καί νά διαγράφων- 
ται άδρά τά Ιστορικά καί φανταστικά πρόσω

πα. Τό έργο χαρακτηρίζεται άπό ρέουσα διή
γηση καί λιτό ύφος.

Τό διήγημα τού ’Άντρου Παυλίδη «Παλιά 
Ιστορία» κρίνεται άξιο γιά έπαινο. Σ ’ αυτό ό 
συγγραφέας άνασυνθέτει καί προεκτείνει σέ 
βάθος ένα γνωστό έπεισόδιο άπό τά γεγονότα 
τού 1821 στήν Κύπρο.

Κριτική Έπιτροπή
Μ. ΠΑΤΤΙΧΗ
ΝΙΚΗ ΛΑΔΑΚΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΤ 
Ν. Σ. ΣΠΑΝΟΣ - Εισηγητής
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