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ΜΝΗΜΗ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΤΣΕΩΣ 1947

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1970-1972

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ, 
ΦΡΙΞΟΣ ΒΡΑΧΑΣ, 
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ, 
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ, 
ΔΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ, 
ΝΙΚΗ ΛΑΔΑΚΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
(μετά τήν άναχώρησιν στό έξωτερικό 
τού Μ. Μαραθεότη)

πρόεδρος 
αντιπρόεδρος 
γραμματεύς 
ταμίας

μέλη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1973—1975
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ, 
ΦΡΙΞΟΣ ΒΡΑΧΑΣ, 
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ, 
ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, 
ΔΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ,

πρόεδρος 
αντιπρόεδρος 
γραμματεύς 
ταμίας
Ί
y μέλη
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Επιτροπή Έκδόσεως :

Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, ΧΡ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Επιμελητής ίίλης:

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
’Έργο: Β. Φαληρέα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
27 Φεβρουάριου 1974

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ 

(παρά τό Δημοτικόν Θέατρον: 4 μ.μ.)

• Σικελιανοΰ, Ηχήστε οί Σάλπιγγες (άπαγγελία ύπό κ. Στ. Καυκαρίδη).

• Προσφώνησις, ύπό τοϋ Προέδρου τοϋ ΕΠΟΚ δρος Κ. Σπυριδάκι.

• Προσφώνησις, ύπό τοϋ Δημάρχου Λευκωσίας κ. Λ. Δημητριάδη.

• Όμιλία καί τέλεσις άποκαλυπτηρίων ύπό τής Α. Μακαριότητας 
τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

• Σιωπητήριον, ύπό τής Φιλαρμονικής τής 'Εθνικής Φρουράς.

• Κατάθεσις Στεφάνων.

Εθνικός "Υμνος.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ 

(Δημοτικόν Θέατρον: 7 μ.μ.)

1. Είσήγησις, ύπό τοϋ Προέδρου τοϋ ΕΠΟΚ δρος Κ. Σπυριδάκι.

2. Χαιρετισμός ύπό τοΰ ΈΕοχωτάτου Πρέσβεως τής Ελλάδος 
κ. Ε. Λαγάκου.

3. «Παλαμάς, ό Ποιητής τοΰ Χρέους», όμιλία ύπό τοΰ Αντιπροέδρου 
τοΰ ΕΠΟΚ κ. Φρ. Βράχα.

4. «Ό Παλαμάς καί ή Κύπρος», όμιλία ύπό τοΰ κ. Πατρόκλου Σταύρου, 
μέλους τοΰ Ομίλου.

5. Απαγγελία ποιημάτων ύπό ήθοποιών τοϋ ΘΟΚ (δ/λία Βλ. Καυκαρίδη) :
(α) Ή Κύπρος (Πατρίτσια Τυμβίου)
(β) Τό Περιβόλι (Άνδρέας Μούστρας)
(γ) Από τόν Προφητικό (Δέσποινα Μπεμπεδέλη)
(δ) "ΑηςΔημήτρης (Βούλα Πελεκάνου)
(ε) Καί πάντα θά ύπάρχω έγώ (Χάρης Παναγιώτου)

6. "Ασματα ύπό τής Χορωδίας τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
(Δ/σις κ. Α. Χαραλάμπους).

(α) 'Ολυμπιακός Υμνος (Σαμάρα)
(β) Στό Δάσκαλο ( Α. Χαραλάμπους).

Εθνικός "Υμνος.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

"FI Κύπρος υποδέχεται σήμερον εις τον χώρον τούτον, άναστημένον είς άν- 
δριάντα, τόν νεώτερον βάρδον της Φυλής καί ποιητήν τοϋ Γένους, τόν Κωστήν 
Παλαμάν. ’Ανιδρύει σήμερον ή Κύπρος είς τά χώματά της τον ανδριάντα τοΰ 
Παλαμά καί αναστηλώνει είς την ψυχήν της τά μεγάλα εθνικά Ιδανικά, διά τά 
οποία ô ποιητής «έκτισε παλάτια τά ποιήματά του», δπως ό ’ίδιος γράφει. Ε’ις 
τον όρειχάλκινον τούτον ανδριάντα υποδέχεται ή νήσος μας τήν ψυχήν τού ποιητοϋ, 
υποδέχεται τό πνεύμά του τό αθάνατον, τό όποιον ενοικεί εις πάσαν γωνίαν γης 
"Ελληνίδος καί ε’ις πάσαν καρδίαν "Ελληνικήν.

"Ο Παλαμάς ήγάπηοε βαθύτατα τήν Κύπρον καί ε’ις τους στίχους καί τόν 
πεζόν λόγον του ανύμνησε τούς καϋμούς και τούς πόθους της καί άνέοτηοε τά 
οράματα κοί τά πεπρωμένα της. Συγκινεϊται καί θλίβεται ή ψυχή τοΰ ποιητοΰ, 
διότι «ή Μοίρα τής οργής, ή Μοίρα δλονν τών ’όμορφων, ξεοπάει καί καταλεϊ», 
είς τήν "Ελληνικήν μεγαλόνηοον. Άλλά καί χαίρει, διότι «Στώραίο πολύπαθο 
κορμί τής Κύπρου ή αγνή ψυχή δέν έσβυοε. Καί ζή, καί ζή, καί ζή».

"Η ζωή καί ή ποιητική δημιουργία τού Κωστή Παλαμά άπλούνται είς και- 
ρίαν περίοδον τού νεωτέρου ιστορικού μας βίου. Ήοθάνθη καί ουνέλαβεν ό Πα
λαμάς τούς παλμούς τής άκαταλύτου ψυχής τής "Ελλάδος, τά παραγγέλματα καί 
τά ινδάλματα παλαιών αιώνων καί γενεών, τά αιτήματα τών νέων περιστάσεων. 
Τά άνέπλασεν είς τήν καρδίαν του, τά εμορφοποίησεν είς τόν μεγαλόστομον ποιη
τικόν λόγον του καί τά διέπλασε είς εθνικήν πορείαν διά τάς συγχρόνους "Ελληνι
κός γενεάς. "Ήνωσε τούς νέους βλαστούς μέ τάς αρχαίας ρίζας καί κατεκύρωοε 
τήν ένότητα τής Φυλής άπό άπόψεως "ιστορίας, ζωής καί ιδανικών.

Έπί τρία τέταρτα αίώνος ό Κωστής Παλαμάς διά τής ποιήσεως καί τής 
"όλης συγγραφής του έμεγάλυνε τήν πατρίδα καί έποδηγέτηοε τό ’Έθνος. Τά 
ποιήματά του, εμποτισμένα μέ ιδεατόν μεγαλείον καί θείαν πνοήν, είναι ή άντα- 
νάκλαοις τοΰ μεγαλείου καί τής αθανασίας τής "Ελληνικής ψυχής. Τό πνεύμα 
τοϋ Παλαμά κατεδύθη είς τούς αιώνας τοϋ παρελθόντος, εσυνειδητοποίησε τό νόημα 
τής συγχρόνου εποχής καί είοέδυσεν εις τά μέλλοντα. Καί είδε τήν μοίραν τής 
"Ελλάδος, άναρχον, άκατάλυτον καί αίωνόβιον καί προοδιώριοε τήν πορείαν της 
επάνω εις τά άρχαία πρότυπα άρετής καί είς τήν νέαν κλήσιν.

Είς τήν σύνθεσιν καί άναούνθεοιν αύτήν τών καθολικών πεπρωμένων τοΰ
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Γένους είς δλας τάς εποχής, ό Κωοτής Παλαμάς δέν ήδύνατο νά παρίδη την 
Κύπρον. Καί έγραψε δι’ αυτήν κείμενα άπαστράπτοντα άπό τδ φώς της εθνικής 
Ιδέας καί διαπνεόμενα άπδ πολλήν άγάπην. Ευγνωμονούσα ή Κύπρος καταθέτει 
πρδ τοϋ άνδςμάντος του τά μύρα της αγάπης της καί τοΰ θαυμασμού της.

'Ο Κυπριακός "Ελληνισμός θά άντλή πάντοτε έμπνευοιν άπδ την έθνικήν 
ποίησιν καί τούς όραματιομούς του Κωστή Παλαμά. Θά προσβλέπη πρός τδν αν
δριάντα τοΰ ποιητοΰ, ενυλον έκφρασιν της πρός αυτόν ευγνωμοσύνης μας, ώς οδη
γόν ορθής έθνικής πορείας. Είς την πορείαν αυτήν, κατά τδν παλαμικδν στίχον:

«Σάν άστρου, σά ματιού ενα φώς παραφυλάει στδ τέρμα 
τού δρόμου μας, μακρυοΰ».

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΟΎ Δρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΙΗΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
ΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

κ.κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μακαριώτατε,

"Η "ίδρυσις εν Λευκωσία τοΰ άνδριάντος τοϋ μεγάλου εθνικού ποιητοΰ Κωστή 
Παλαμά γενομένη δαπάναις τής "Υ μετέρας Μακαριότητας καϊ πρωτοβουλία τοΰ 
"Ελληνικού Πνευματικοΰ "Ομίλου Κύπρου ενέχει μεγάλην εθνικήν καϊ καλλιτεχνι
κήν σημασίαν δι’ ολόκληρον τήν Κύπρον. Ό διακεκριμένος γλύπτης Βάσος Φα- 
ληρέας άπέδωοεν εις τδ χάλκινον έργον όλον τδ βαθυστόχαστον τής μεγάλης φυ
σιογνωμίας τοΰ ποιητοΰ. Διότι ό Κωοτής Παλαμάς ένσαρκώσας διά τής ποιήσεώς 
του τά εθνικά καϊ τά πνευματικά Ιδεώδη κατέστη ό ποιητής τής φυλής, ό έθνικδς 
ποιητής. "Ίσταται ούτος παρά τδν μεγάλον επίσης εθνικόν μας ποιητήν, τδν Διο
νύσιον Σολωμόν, τδν υμνητήν τής ελληνικής ελευθερίας καϊ τών ηρωικών καϊ εν
δόξων άγώνων τής πατρίδος γενομένων πρός άποτίναξιν τής επι αιώνας έπι τής 
κεφαλής τοΰ έθνους βαρυνούοης τουρκικής τυραννίας καϊ άπόκτηοιν τής ελευθε
ρίας. Τούτου ή προτομή ίδρυθείσα ώσαύτως έν Λευκωσία τή πρωτοβουλία τοϋ 
"Ελληνικού Πνευματικού "Ομίλου Κύπρου εκφράζει ομοίως τήν μεγάλην τιμήν πρός 
τά Ιδανικά, τά όποια ένεσάρκωνε καϊ είς τά όποια έπίστευε καϊ εκείνος.

’Άν ό Σολωμός είναι ό ποιητής τής "Ελληνικής ’Ελευθερίας καί τών Ελευ
θέρων Πολιορκημένων, ό Παλαμάς είναι ό υμνητής τής ελληνικής ιδέας ώς συνε
χείας άπδ τών άρχαίων κλασσικών χρόνων μέχρι τών νεωτέρων, άκόμη καϊ εις 
τάς ζοφερός ημέρας τής δουλείας. "Η Φλογέρα τοΰ Βασιλιά καϊ ό Δωδεκάλογος 
τοΰ Γύφτου τοΰ ποιητοΰ διδάσκουν παρά τά άλλα του δημιουργίματα τήν πίστιν είς 
τήν έθνικήν συνέχειαν, ή οποία άρχίζει άπό τδν μεγάλον τών μεγάλων τδν "Όμηρον. 
"Όπως διαπρεπείς "ιστορικοί, γλωσσολόγοι καϊ λαογράφοι ετόνισαν καϊ άπέδειξαν 
διά τών επιστημονικών των μελετών τήν, παρά τάς εθνικός περιπέτειας, εθνικήν 
ταύτην άπδ χιλιετηρίδων συνέχειαν, καί ό Παλαμάς διά τής ποιήσεώς του ύπήρ- 
ξεν ώσαύτως ό διαπρύσιος κήρυξ τής εθνικής συνεχείας. Διά τούτο καταλαμβά
νει ούτος ύψίοτην θέσιν μεταξύ τών πνευματικών δημιουργών τής εθνικής μας 
ζωής. "Η εθνική "ιστορία, ή πίοτις είς τά άνώτερα ιδανικά τής άνθρωπότητος, 
τά οποία άνέκαθεν άπδ τής άρχής τού "ιστορικού βίου τών "Ελλήνων είναι Έλλη-
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νικά δημιουργήματα, ή βαθεία έκτίμησις πρός τά δημιουργήματα τοΰ ελληνικού 
λαοϋ ώς ένός προνομιούχου λαού μέ 4 χιλιετηδίδων ζωήν αποτελούν τδ βασικόν 
περιεχόμενον τής ποιήσεως τοΰ Κωστή Παλαμά. Δι’ αυτόν υπάρχει κατ’ εξοχήν 
ή Ιδέα τοΰ έθνους καί ή εθνική άνά τούς αιώνας ιστορία ώς διδάσκαλος τής άν
θρωπότητος ολοκλήρου. "Ολα τά άλλα είναι χαμηλά, πρόσκαιρα καί θνησιγενή. 
Διά τούτο ή πίοτις πρός τά υψηλά οφείλει νά διαγραφή τήν εθνικήν πορείαν πάντοτε. 
Μακαριώτατε,

Ή 'ίδρυσις τού ανδριάντας τοϋ μεγάλου μας ποιητού Κωστή Παλαμά εδώ 
είς τήν κατάλληλοτέραν θέσιν προς τούτο παρά τό Δημοτικόν Θέατρον άφ’ ενός είς 
τδν Δημοτικόν Κήπον κατ’ εύγενή παραχώρησιν τού Δήμου Λευκωσίας, τδν\ όποιον 
βαθύτατα ευχάριστου μεν, άφ’ ετέρου, παρά τδν ανδριάντα τού μεγάλου ήρωος Μάρ
κου Δράκου καί έναντι τοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου, όπου στεγάζονται τά λείψα
να τοΰ παναρχαίου πολιτισμού μας, δέν άποτελεϊ μόνον τιμήν πρός τδν μεγάλον 
άνδρα, ένα ύψίστης σημασίας πνευματικόν δημιουργόν. ’Απευθύνει ούτος διά τοΰ 
έν χαλκώ άνδριάντος του αιώνιον διδασκαλίαν καί εθνικά κηρύγματα πρός ολόκλη
ρον τήν νήσον μας, ή όποια, κατά τόν ποιητήν, «πολλούς άφέντες άλλαξε, δεν άλλαξε 
καρδιά». Βροντόφωνα τήν πίστιν πρός τά ύψιστα εθνικά ιδεώδη, τήν άνάγκην ένό- 
τητος όχι μόνον μεταξύ μας, άλλά ένότητος πρός τδ όλον έθνος, καί θά παραμένη 
δι’ ημάς ό υμνητής τής αιώνιας ελληνικής καρδιάς τοϋ λαού μας, ή οποία δέν θά 
άλλάξη όσον ό λαός αυτός εμπνευσμένος άπδ τά^έθνικά ιδανικά θά ζή είς τήν νή
σον αυτήν. Η παρακειμένη Βουλή τών Κυπρίων, άπεσπασμένη άκόμη άπδ τδ όλον 
έθνος δια τας ιστορικας περιπέτειας τής νήσου μας, θά ύφίσταται πάντοτε έν τώ 
έργω της τον αντίκτυπον τών επιγραμματικών ρήσεων τοϋ μεγάλου ποιητού διά 
τήν "Ελλάδα καί τδ έθνος. Αύτήν τήν μεγάλην υποθήκην καί διδασκαλίαν δίδετε, 
Μακαριώτατε, δια τής μεγάλης σας προσφοράς. Διά τοϋ στόματος τοΰ Παλαμά 
όμιλεϊτε πρδς τδν λαόν τής όλης νήσου.

Ο έντιμος Πρόεδρός τής Δημοτικής Επιτροπής Λευκωσίας θά παραλάβη τδν 
ανδριαντα απο μέρους τοΰ Δήμου Λευκωσίας προσφερόμενον είς αυτόν υπό τοΰ 
Ελληνικού Πνευματικού "Ομίλου Κύπρου.

Μακαριώτατε,
Απο μέρους του Ελληνικού Πνευματικόν "Ομίλου Κύπρου παρακαλώ τήν 

Υμετεραν Μακαριότητα, όπως ευαρεστουμένη άποκαλύψη τδν ανδριάντα τού με
γάλου εθνικού μας ποιητού Κωστή Παλαμά καί παραδώση αυτόν είς τήν κοινήν 
θέαν.

Λευκωσία, 27 Φεβρουάριου, 1974.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΎ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΥΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΣΑΝ ΤΕΛΕΤΗΝ 

ΕΝ ΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΘΕΑΤΡΩ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
ΕΠΙ ΤΗ 31η ΕΠΕΤΕΙΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ

"Η τιμή πρδς τδν μεγάλον έθνικόν ποιητήν Κωοτήν Παλαμάν είναι οφειλή 
τοΰ όλου έθνους. Άλλ’ είναι οφειλή πρδς αυτόν καί τών πνευματικών άνθρώ
πων Ιδιαιτέρως. Διότι ούτος μετά τδν Σολομών "ύψωσε τήν νεωτέραν μας ποίησιν 
είς άπροσμέτρητα ύφη συνεχίσας άξίως τήν μακράν παράδοοιν τής ελληνικής πνευ
ματικής δημιουργίας. Δέν έδωσε μόνον καλλιτεχνικά ποιητικά δημιουργήματα, 
έξήρε ταυτοχρόνως τδν δυναμισμόν τοΰ έθνους έκδηλούμενον ε’ίτε ε’ις τάς στιγμάς 
τής δόξης ε’ίτε είς τάς στιγμάς τής πτώσεως. Ένέπνεε διά τά πρώτα, ενε- 
θάρρυνε διά τά δεύτερα.

"Η ποίησις τοϋ Κωστή Παλαμά έμπνέει, άπεικονίζει ιδέας καί διδάσκει. 
Δεν είναι ούτος διδακτικός ποιητής ύπδ τήν στενήν έννοιαν τοΰ όρου. Είναι 
υμνητής τής "ιστορίας, τών σκέψεων, τών αισθημάτων καί τής βουλήσεως τοΰ 
εύγενεστέρου τών έθνών, τοϋ ελληνικού. Συνελαβε την ιδέαν του έθνους, η 
οποία διέπει άπδ χιλιάδων έτών τήν ζωήν αύτοΰ καί τδ τοποθετεί εις την κορυ
φήν τών πολιτισμένων λαών τής όλης άνθρωπότητος. Όποιος διαβάοη τδν Πα
λαμάν δέν καταλαμβάνεται μόνον άπδ έθνικήν υπερηφάνειαν. Καταλαμβάνεται άπδ 
άπειρον σεβασμόν πρδς τά ύψιστα ανθρώπινα ιδεώδη, τά όποια είναι τά έθνικά 
ιδεώδη διά τδν ελληνικόν κόσμον. Τά ’ιδεώδη ταΰτα συνέχουν τδ έθνος. Ταΰτα 
άποτελοΰν τήν ούσίαν τής ύπάρξεώς τον. Ο ισάξιος μεγάλος μας ποιητης Διο
νύσιος Σολωμός, ό υμνητής τής ελληνικής έλευθερίας, είπε τήν περίφημον φράοιν: 
«Κλείσε μέσα στήν ψυχήν σου τήν "Ελλάδα καί θά αίοθανθής νά λαχταρίζη μέσα 
σου κάθε είδος μεγαλείου». "Η ποίησις τοΰ Κωστή Παλαμά άνέλυσε βαθέως τδ 
μεγαλεϊον τούτο, τδ όποιον παρείχεν ή "Ελλάς, ή διδάσκαλος τής άνθρωπότητος.

Τδ νά έγκύψης εις τήν ποίησιν τοΰ Παλαμά είναι ισάξιον τού νά έγκύψης είς 
τά μέγιστα πνευματικά δημιουργήματα τών αιώνων. Θέλγει αύτή μέ τδ μεγα- 
λεϊον τής έκφράσεως, τό βαθυστάχαστον τής σκέψεως, τό άνοικτόκαρδον τών αι
σθημάτων, τήν Ιοχύν τής άγαθής βουλήσεως, όλα έκεϊνα τά ψυχικά προτερή
ματα, τά όποια σννιστοϋν τόν άνθρωπον, καί δή τόν "Έλληνα τής "ιστορικής παρα- 
δόσεως τών αιώνων. Στρέφεται διά τής Φλογέρας τοϋ Βαοιληά ε’ις τήν υπερ
ένδοξον βυζαντινήν αύτοκρατορίαν, διά τον Δωδεκαλόγου τοΰ Γύφτου είς όλον 
τό μεγαλεϊον τοΰ παρελθόντος τοΰ ελληνικού έθνους καί φιλοσοφεί έπ’ αύτοΰ.

Τοιοΰτον άνδρα ό 'Ελληνικός Πνευματικός "Όμιλος Κύπρου άπεφάοιοε νά 
τίμηση έπί τή συμπληρώσει 31 έτών άπό τοΰ θανάτου του. 'Ώρισε τήν σημερινήν 
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τελετήν, ή οποία συμπεριλαμβάνει, πλήν τοϋ καλλιτεχνικού προγράμματος, χαιρετι
σμόν τοϋ Έξοχωτάτου Πρέσβεως τής Μητρδς Πατρίδας κ. Ευσταθίου Λαγάκου 
καί σύντομον άνάλυοιν τοϋ εργον τοϋ μεγάλου ποιητοϋ ύπό τοϋ ’Αντιπροέδρου τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 'Ομίλου κ. Φρίξου Βράχα καί ομιλίαν τοϋ παρά τω 
Προέδρω τής Δημοκρατίας 'Υφυπουργού κ. Πατρόκλου Σταύρου.

’Απεκάλυψεν ήδη σήμερον τόν ανδριάντα τοϋ ποιητοϋ διά χειρδς τοϋ Μακαριω- 
τάτου, τοϋ μεγάλου τούτου χορηγού, εργον τοϋ διακεκριμένου γλύπτου κ. Βάσου 
Φαληρέα. Ούτος άποτελεΐ τό κορύφωμα τών προς τδν ποιητήν τιμών τοϋ 'Ελλη
νικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου.

'Ο 'Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου έταξεν ώς σκοπόν τής ίδρύοεως 
καί τής ύπάρξεώς του τόν πνευματικόν καί έθνικδν δεσμόν μέ τήν 'Ελλάδα. Πι
στεύει ότι διά τού τρόπου τούτου υπηρετεί τήν έθνικήν 'ιδέαν καί εξυπηρετεί τόν 
ελληνικόν κυπριακόν λαόν, τόν όποιον καλει είς έπίγνωοιν τών έθνικών του υπο
χρεώσεων. Έφιάλται δέν έλειψαν από τόν ελληνισμόν. Άλλ’ ό λαός άρραγής 
καί πιοτεύων εις τά εθνικά Ιδεώδη άντεμετώπισε πάντοτε τους κλυδωνισμούς και 
τούς έρριψεν είς τόν λάκκον τοϋ εθνικού άναθέματος, διά νά ταφούν κάτω άπό 
αύτό. Ό 'Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου έπιθυμεϊ νά τον ίση επί τή 
ιδρύσει τοϋ ανδριάντας τοϋ μεγάλου έθνικοϋ ποιθτού Κωστή Παλαμά έν Λευκωσία 
ότι ή πνευματική εκείνου ύποθήκλ πρός τούς 'Έλληνας Κυπρίους «πολλούς άφέν
τες άλλαξες δέν άλλαξες καρδιά» οφείλει νά διέπη τήν ζωήν των, τήν έθνικήν των 
ιδεολογίαν καί τήν πορείαν τής έθνικής των πολιτικής. Πάσα άντίθετος προοπτι
κή άποτελεΐ εθνικήν προδοσίαν. 'Η καλλιέργεια τής εθνικής ιδεολογίας είναι 
ύποχρέωσις τών πολιτευομένων καί τού λαού. Καί κάτι άλλο άκόμη. Σύμπας ό 
λαός οφείλει νά πολιτεύεται καί νά λαμβάνη θέσιν έπί τών προβλημάτων του καί 
δή τού έθνικοϋ. Πάσα άντίθετος πορεία τδν καθιστά «άχρεΐον» κατά τδν μέγαν 
πολιτικόν Περικλέα, ήτοι άχρηστον. Παύει τότε νά είναι πολίτης. 'Η τοιαύτη 
ύποχρέωσις καί δή πρός έθνικήν πολιτικήν είναι ουνυφασμένη πρός πολλούς κιν
δύνους. Άλλά νικά έκεϊνος, ό όποιος άντικρύζει τούς κινδύνους, όχι έκεϊνος, 
δ όποιος άποφεύγει αυτούς.

'Η πορεία μας δέον νά είναι πρός τόν ιερόν βράχον. Έκεϊ θά εύρη ή τα
λαιπωρημένη Κύπρος τήν άνάπαυσιν, όπως τήν εύρισκεν ό τυφλός Οίδίπους οδη
γούμενος είς 3Αθήνας, τήν Ελλάδα τής Ελλάδος, τδ δαιμόνων πτολίεθρον τού 
Πινδάρου, τήν ζαφειρόπεραν τής γής τδ δακτυλίδι τοϋ Παλαμά. Καί εις τήν 
πορείαν μας αύτήν ας μάς έμπνέη πάντοτε τδ τού Μιστράλ κατά τδν ποιητήν μας

«Καί άν πρέπη νά πεθάνωμεν γιά τήν Ελλάδα, 
θεία είναι ή δάφνη 

μιά φορά κανείς πεθαίνει».

Λευκωσία, 27 Φεβρουάριου, 1974.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
κ. Ε. Π. ΛΑΓΑΚΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΙΛΟΓΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΟΫ 

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Μέ συγκίνησιν βαθυτάτην ύπεκλίθην πρδ ολίγου είς τδν άνδριάντα τοΰ ποιη- 
τοϋ τής Φυλής Κωστή Παλαμά. Κατέθεσα φύλλα δάφνης καί τήν στιγμήν έκεί
νην ηχούσαν οι γνωστοί στίχοι του «Στήν Κύπρο τήν άέρινη τή μακαρία τή γη 
στ ώραιο πολύπαθο κορμί ή αγνή ψυχή δέν έσβυσε».

Ό όραματιστής, ό μεγάλος στοχαστής, ό έθνικδς βάρδος, ζωντανεμένος έμπρός 
μου άπδ τήν τέχνη τοΰ Φαληρέα, έφάνη έκείνη τήν κατανυκτικήν στιγμή τών άπο- 
καλυπτηρίων, νά ψιθυρίζη τούς προφητικούς του στίχους:

—«Τοΰ 'Ηρακλή τδ ρόπαλο τδ πήρε καί κυνήγησε τδν ξένο, 
έκδικητής,
κ3 εσέ λιμέρι του έκαμε, τδ κάλεσμα προομένοντας τδ μέγα, 
δ Διγενής».

9Αγάπησε μέ πάθος τήν Κύπρο ό Κωστής Παλαμάς καί ή Κύπρος τδν άγά- 
πησε, τδν έτίμησε καί τδν τιμά. Τδν προέβαλε πρώτη ή Λεμεσός κι άργότερα ή 
Πάφος τοΰ έστησε άδριάντα καί καθιέρωσε τις Παλαμικές Γιορτές της. Σήμερα 
ή Λευκωσία έχει τδν δικόν της Παλαμά, χάρις εις τήν πρωτοβουλίαν τοΰ Ελληνι
κού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου. Είναι άξιος συγχαρητηρίων καί έθνικοϋ έ- 
παίνου δ Πνευματικός 'Όμιλος. Είς τήν λαμπρόν προσφοράν του είς τά Ελλη
νικά Γράμματα προσέθεσε σήμερα ένα βωμόν είς τήν Ελληνικήν Πδέαν καί τα 
μεγάλα εύγενή δράματα τής Φυλής.

Διά τά δράματα αύτά, τάς ύψηλάς ιδέας, τούς βάζεις στοχασμούς καί τδ έργο 
τοΰ ποιητοϋ, τδ όποιον δ Κύπρος Χρυσάνθης έχαρακτήρισε «τδ μεγαλύτερο πνευ
ματικό κεφάλαιο γιά τήν Κύπρο», θά σάς ομιλήσουν διακεκριμένοι διανοούμενοι 
καί συγγράφεις.

Θά ήθελα πριν τελειώσω τδν σύντομον αυτόν χαιρετισμόν νά προσδέσω 'ότι 
ή Πρεσβεία τής Ελλάδος αισθάνεται τήν άνάγκην νά κάμη, δι’ έμοΰ, μίαν μικρόν 
προσφοράν. Κατόπιν συνεννοήσεως μέ τδν κ. 'Υπουργόν Παιδείας Κύπρου, καλώ 
τούς μαθητάς τής τελευταίας τάξεως τών Γυμνασίων τής Κύπρου, όπως μέχρι
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τέλους τοϋ σχολικού έτους συγγράψουν μελέτην διά τό έργον τοϋ εΰνικοϋ μας 
βάρδου. ΕΙς τάς τρεις καλυτέρας μελέτας ϋά άπονεμηΰοϋν υπό της Πρεσβείας 
χρηματικά βραβεία 100, 75 καί 50 λιρών άντιοτοίχως. 'Εν συνεργασία μέ τδ 
Ύπουργεΐον Παιδείας Κύπρου σά συγκρότηση Επιτροπή, ή οποία σά κρίνη τάς 
έργασίας και σά επιλέξη τάς τρεις καλυτέρας. Τήν προεδρίαν τής "Επιτροπής 
παρακαλοϋμεν, θερμώς, ό ‘Υπουργός Παιδείας καί ό υποφαινόμενος, όπως άνα- 
λάβη ό Δρ. Κωνσταντίνος Σπυριδάκις.

"Ελπίζω να μοϋ δοΰή ή μεγάλη χαρά νά είμαι καί πάλιν μεταξύ υμών τήν 
ημέραν τής απονομής τών βραβείων είς τούς Έλληνόπαιδας. Εις αυτούς ανή
κει πλέον ό Παλαμάς, εις αυτούς ανήκουν οί στοχασμοί του, εις αυτούς παραδί- 
δομεν τά οράματα καί τάς ύπο^ήκας τοϋ μεγαλόπνοου έργου του. Καί εις τήν 
εορτήν τής απονομής τών βραβείων σά άκουοΰή ή φωνή τοϋ Δημήτρη Λιπέρτη:

«Γιορτάζουοιν τά Γράμματα τζι" ό Παλαμάς γιορτάζει
Τζι οί Μούσες κανατζιεύκουντον τζι" έχουν κρυφόν καμάριν...». 
αΤζι" έτσι γιά τούτην τήν τιμήν, τήν δόξαν μας τήν μιάλην, 
‘Η Ρωμιοσύνη οιαίρεται πού μιαν μερκάν ώς άλλην...».

Λευκωσία, 29 Φεβρουάριου, 1974.

ΦΡΙΪΟΥ ΒΡΑΧΑ

ΠΑΛΑΜΑΣ, Ο ΠΟΙΗΤΗΣ TOT ΧΡΕΟΤΣ
— «Είπα: Ρωμέηκο οπού φυσά κι’ όπου είν’ όρμή στό Γένος, 

σέ γενεές γενεών, παντού, σ’ αιώνες αιώνων πάντα.... 
όπου είν’ άντίσταση, σταυρός, άγρύπνια, σπαθί, δρόμος 
θό είμ’ έγώ, πνεύμα, ψυχή, θά πνέω, θά ζωντανεύω....»

Μιλώντας γιά τήν πνευματική κληρονομιά τοϋ Κωστή Παλαμό είναι σάν νά μιλάμε γιά τά 
έλληνικό κΓ άνθρώπινο δέον. Γιά ό,τι είμασταν καί είμαστε, καί, προπαντός, γιά ό,τι 
πολεμώντας άκατάπαυστα διαρκώς πρέπει νά γινόμαστε. Γιά τή συνείδησή μας, δηλαδή, 
τήν ίδια, πού δέν δικαιούται σ’ άναπαμό’ γιά τήν ομορφιά, τήν άνθρωπιά καί τή λευτεριά 
πού άνένδοτα πρέπει νά ύπηρετοϋμε καί συνεχώς νά πραγματώνωμε' γιά τόν άνειρήνευτο 
μόχθο πού οφείλει άσταμάτητα ν’ άνεθάξη — όποια κι’ όση κΓ όν είναι ή ματαίωση ή ή 
κόπωση πού παραμονεύει ή παγιδεύει.

Ό Ποιητής άγκαλιάξοντας μέ τή συγκλονιστική του έγνοια τό έλληνικό πλαταίνει τή 
ματιά του σ’ όλη τήν έκταση τοϋ κόσμου γιά νά ξεστάνη μέ τό φώς της τήν ψυχή τοϋ 
άνθρώπου. ΚΓ όσος κΓ όν είν’ ό καημός του, άλύγιστος κΓ άκούραστος πασχίζει πάντα 
μ’ ό,τι μπορεί — μέ κάθε τρόπο, μ’ όλα τά σύνεργα τής τέχνης του, καί μέ άγάπη καί μέ 
όργή καί μέ καταφρόνια — νά ύψώση τή δύναμή του ώς τά μεσούρανα γιά νά τραντάξη 
τίς συνειδήσεις καί νά ύποβάλη τό χρέος:

«Είμαι ή σάλπιγγα έγώ μιας Ανάστασης 
κΓ είμαι ή σκάλα πού αρχίζει άπ’ τή γης 
καί πού χάνεται πέρ’ άπό τ’ άστρα : 
μιας σοφίας τά χέρι είμ’ έγώ
κΓ όν ό ’Αδάκρυτος είμαι, είμ’ ό άθόλωτος 
ή ματιά μου τρυπάει τόν καιρό.
Μέ τούς γύρους τών κύκλων τά πάντα 
φεύγουν, έρχονται, άλλάξουν, είν’ ίδια 
καί μιά μέρα θά φτάση 
ραγισμοΰ καί σεισμού γιά τά πάντα, 
κΓ ώ παιδιά μου, έσείς μόνο θά μένετε 
ορθοί στύλλοι, κρατώντας τήν πλάση:»

Θεόςάλύπητος τό χρέος!

Λοιπόν, Ποιητής τοϋ χρέους ό Παλαμάς! Μέ μιά φωνή, πού, όπως τή νιώθομε ν’ 
αναδύεται μέσ’ άπό τήν άπεραντοσύνη τοϋ έργου του, άντηχεϊ σάν βροντερή ύπόμνηση 
τοϋ άξιου ή ανάξιου παρελθόντος, σάν πρόκληση γι’ αύτογνωσία, μά ταύτόχρονα καί σάν 
μαστίγωμα έπιταγής γιά τό καινούργιο καί τό μεγάλο πού σάν άνάγκη ξωής πρέπει νά 
φτιάχνη τό μέλλον. Μιά άρχοντική παράδοση, έπιμένει, έχει καθορίσει τόν κλήρο τοΰ 
έλληνα σέ ύπόθεση εύτολμίας, δημιουργίας καί άξιοπρέπειας — κΓ έχει προορίσει τόν 
άνθρωπο νά τοξεύη πέρ’ άπό τά σύνορα τής έλληνικής άναξήτησης —

«γιά νέες μοίρες, νέο φτέρωμα
τρανό τής οικουμένης».
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Ό έλλην πρέπει νά δένη άρμονικά μέ τόν άνθρωπο κι’ ό άνθρωπος (προπαντός ό Εύρω- 
παϊος άνθρωπος) δέν πρέπει νά ξεφεύγη άπό τά έλληνικά του βάθρα, γιατί —

«'Ελλάδα, άκέρηος ό άνθρωπος είναι δική σου γέννα» καί, γιατί — 
«Ή Ελλάδα, ώ! ποιά προπύλαια σοϋ ανοίγει Πανευρώπη».

"Ομως, γι’ αύτή τήν πολυσύνθετη καί ρωμαλέα πνοή πού συμπύκνωσε μέσα της όλη 
τή μοίρα τής Ρωμιοσύνης κι’ όλη τήν άνθρώπινη άλήθεια είναι πού παραμένει πάντα τόσο 
κοντά μας ό Ποιητής. Γι’ αύτό, κι’ ένώ χρόνο μέ τό χρόνο άπομακρυνόμαστε άπό τό 
ορόσημο τοϋ θανάτου του (27 Φεβρουάριου 1943), ολοένα καί περισσότερο νιώθομε τήν 
άνάγκη τής παρουσίας του μέσα στή ζωή μας — καί στόνειρο καί στό στοχασμό μας, καί 
στήν άγωνία καί στούς άγώνες μας, καί στήν πράξη καί στό λόγο μας. Καί προπαντός σέ 
ώρες πού ή σύγχυση περισσεύει καί πού οί ιδέες άδρανοΰν καί παγώνουν, πού οί ψυχές 
μουδιάζουν καί διστάζουν... Αλλωστε, ό ίδιος ό Ποιητής, πού ήξερε πώς μοναχά τό 
πνεύμα τό άνυπόταχτο δημιουργεί καί σώζει, εϊχεν άπόλυτη συναίσθηση τοϋ μόνιμα μέσα 
στό μέλλον καθοδηγητικοϋ του ρόλου:

— «’Ακούστε με, είμαι τοϋ καιρού μου καί όλων τών καιρών», άνακράζει στις «Νύχτες 

τοϋ Φήμιου».

Κι’ άλλοΰ, προλογίζοντας τό «Δωδεκάλογο», έπιμένεί:

— «Είμαι ό Ποιητής — βέβαια ένας Ποιητής μέσα στούς πολλούς, άπλός στρατιώτης 
τοϋ στίχου — όμως, πάντα ό Ποιητής, πού θέλει νά κλείση μέσα στούς στίχους του τούς 
πόθους καί τά ρωτήματα τοΰ παντοτινού άνθρώπου. Μπορεί νά μήν είμαι άξιος πολίτης, 
μά δέν μπορεί νά είμαι μονάχα ό Ποιητής τοϋ έαυτοϋ μου. Είμαι ό Ποιητής τοΰ καιρού 
μου καί τοΰ γένους μου».

Απ’ αύτό τό έσωτερικό τρίπτυχο τοΰ έργου του (μέ τήν άτομική, τήν έθνική καί τήν 
οικουμενική διάσταση), πού τοϋ έδωσε τή θέληση καί τή δύναμη νά νικήση τό χρόνο, φυσικό 
είναι νά θέλωμε νά ίδοϋμε τόν Παλαμά κυρίως στά ρόλο του μέσα ατό νεοελληνικό βίο 
καί πιό ιδιαίτερα κάτω άπό τό έλληνικό πρίσμα τοΰ καιροϋ μας.

’Όποιος εχει κάποια γεύση τής πολύπλαγκτης ιστορίας τοΰ έλληνικοΰ κόσμου δέν 
μπορεί παρά νά ξέρη πώς οί πιό κρίσιμες μέσα στήν πολυαίωνη πορεία του στιγμές στάθηκαν 
βασικά έκεϊνες πού τόν βρήκαν άπάνω σέ κάποιο σταυροδρόμι ή πού σημάδευαν κάθε φορά 
κάποιο ξαναγεννημό του. Κι’ ό λόγος, γιατί ή δυσβάστακτη παράδοση κι’ οί νέοι καιροί 
μπορούσαν, μέ τή σύγκρουση ή μέ τό συνταίριασμά τους, νά έκφυλίσουν ή πραγματικά ν’ 
άναμορφώσουν. ΚΓ έπειδή πάντα πάλευεν ή έγνοια νά διατηρηθή άκέρηα ή ψυχή καί τό 
σωστικό της φύραμα μέ τή σπουδή νά κερδηθή χρόνος, τό ξεστράτισμα πρός τή μονομέρεια 
τής προγονοπληξίας στεκόταν έτοιμο νά δανείση τις παρωπίδες του έναντι κάθε ζωντανής 
πραγματικότητος, ένώ, έξ άλλου, ό άσυλλόγιστος πιθηκισμός τών ξένων άπεργαζόταν τήν 
ύπονόμευση καί τή νοθεία.... ΚΓ ό διχασμός μέσα στή συνείδηση ταλάνιζε σκληρά, καί 
μοναχά παρέμβαση μιας άληθινής πνευματικής πυράς πετύχαινε, κάθε φορά, νά καίη τις 
άκρότητες καί τούς δισταγμούς καί σιγά σιγά ν’ άπαμβλύνη καί νά έξισορροπή. Άρκοΰσε 
νά μπορούσε ή πυρά έτούτη νά δανειστή τά έναυσμά της άπό τή χόβολη τής λαϊκής ψυχής 
καί τήν ίδια ώρα νά τής άποδοθή σάν δύναμη δική της.

Τέτια στάθηκε κΓ ή δραματική περίπτωση τής μεγάλης στιγμής πού μέ τό 21 κυοφο
ρούσε κΓ άνάστηνε τό Νεοελληνισμό. Τό ξίππασμα πού εΰρισκε δικαίωση κυρίως στή δόξα 
πού ήταν ή Ελλάδα λίγο έλειψε νά όδηγήση τά ξεκίνημα σέ τέλμα άξεπέραστο. ΚΓ ός 

είχε προηγηθή ή κραυγή τοΰ Ρήγα κΓ ή σοφία τοϋ Κοραή καί τό Σολωμικό άνάκρουσμα 
κΓ ό Μακρυγιάννης. Ή νοσηρή έπιστροφή έμοιαζε ισχυρότερη άπό τις προληπτικές, τις 
θεμελιακές καταβολάδες. ΚΓ όλα μάραιναν — κΓ ή αύτοπεποίθηση καί τά οράματα καί 
οί λόγοι καί τά έργα, ’’Ως τήν ώρα τοΰ Νικολάου Πολίτη πού μέ τό ρεαλισμό καί τήν 
έπιστήμη του σήμανε τόν πρώτο συναγερμό, μά προπαντός ώς τήν ώρα τοΰ Παλαμά πού 
μπήκε σάν θύελλα μέσα στή ζωή τοΰ έθνους κΓ άναψε τή μεγάλη πυρά:

«Δουλεΰτε τον ξανά τόν κόσμο στή φωτιά...» 
γιατί —

«Τρανοί κΓ άν είν’ οΐ τάφοι, τάφοι είναι», μέ άδιανόητο τό όποιο παθητικό ταμπού- 
ρωμα στήν έφιαλτική μοναξιά τους.

«Νέα Ιστορία γράφεται, γιατί οί καιροί είναι νέοι».

ΚΓ όσο κΓ άν —
«Ή άρχαία ψυχή ζή μέσα μας
άθέλητα κρυμμένη...»,

«Ή νέα Ελλάδα νέα ψυχή, νιος λόγος, νιό τραγούδι».

Οί «άθάνατοι καί οί ώραίοι» τής έλληνικής κλασσικής άρχαιότητος ύπήρξαν άνεπα- 
νάληπτοι. Μποροΰν ν’ άποτελοΰν δίδαγμα καί κανόνα άναμέτρησης. Μά νά μάς φτιάξουν 
σάν έθνος ή νά ύπάρξουν γιά λογαριασμό όποιουδήποτε είναι άδύνατο:

«Οί ’Αθάνατοι κΓ οί Ωραίοι θά βοηθήστε τών έθνών τή στράτα,
μά οί Αθάνατοι κΓ οί ’Ωραίοι δέ θά δώστε πόδια στά έθνη καί φτερά στά νειάτα' 
πόδια καί φτερά είναι τών έθνών, τά φτερά, τά πόδια καί τά νειάτα...»

Μά ό Παλαμάς δέν περιορίστηκε σέ μεμονωμένες άποκαλύψεις καί μεγαλόστομους άφο- 
ρισμούς. Μέ τήν άστεϊρευτη Μοΰσα του καταπλημμύρισε γιά πάνω άπό μισό αιώνα τήν 
καρδιά καί τό νοΰ τοΰ έθνους άπό τις χιλιάδες τών στίχων του, γιομάτων άπό τήν πιό 
πρωτόφαντη συναίσθηση πνευματικής καί ήθικής εύθύνης κΓ άπό τήν κυριαρχική παρουσία 
τοΰ πιό αίσθαντικοΰ δασκάλου καί προφήτη πού γνώρισε ποτέ τό Γένος. Τό έργο του 
όπως έπεφτε σάν ορμητικός καταρράκτης πάνω άπό τις συνειδήσεις δέν άφηνε κενό 
πουθενά. Καί μαζύ μέ τήν ύποβολή ήρθε παράλληλα κΓ ή έπιβολή. ΚΓ οί πατέρες, αύτοί 
πού πρωτόσπειραν τή νεοελληνική πίστη μέσ’ άπό τό θαΰμα τής παλιγγενεσίας, έγιναν μέ 
τόν Ποιητήν

«τής μυγδαλιάς τά στέφανο καί τοϋ σποριάς τά χέρια, κΓ
οί παραστάτες κΓ οί προεστοί. Πολέμαρχοι, πατέρες».

Τό θέμα δέν ήταν φροντισμένη συντήρηση τών κιβουριών τών προγόνων.
Ή καταξίωση τής προγονικής κληρονομιάς σέ ζωτικούς χυμούς άνανέωσης ήταν στό 

θέμα. Γιατί —

« Όποιος δούλος σας θά γίνη 
καί σάς πάρη καταπόδι 
ή ένας μόνος, ή όλο γένος 
θά σβηστή μέ σάς.
Καί μονάχα όποιος μαζύ σας
δέν θά χάση τόν έαυτό του
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καί θά κόψη μόνο άπ' τ’ άνθια σας 
γιό νά στεφανώση τό μαλλιά του —

θά τραβήξη όμηρός.

"Ο,τι ξοΰσε πέρ’ άπό τίς κρύες ταφόπετρες στήν ψυχή τοϋ έθνους σάν άπόηχος τών 
μακρυνών «άθάνατων κι’ ώραίων», ό,τι ό χρόνος κι ή Ζωή, Ζυμώνοντας τήν άδιάσπαστη 
συνέχεια τής Φυλής, είχε διεργασθή σέ λαϊκή όρχοντιά καί λεβεντιά, χρειαΖόταν νά λάμψη 
μέσα στό νεοέλληνα σάν συνειδητή πραγματικότης πού θά μπορούσε νά έναρμονιστή μέ 
τό σήμερα — γιά τά μπροστά.

«Και τά πορτοπαράθυρα τοΰ παλατιού τ’ άνοίγεις 
καί μπάΖεις μέσα τής Ζωής τό φώς καί τόν άέρα 
καί λές τοϋ μύθου: Ξύπνησε! Καί λές τοΰ Ρήγα: Μίλα, 
ξύπνα, καί νά ή Παράδοση καί νά ή νεράιδα, μίλα ! »

ΧρειαΖόταν, λοιπόν, πρώτα καί πάνω άπ’ όλα σωστή καί φωτισμένη έθνική άγωγή, 
πού δέν ήταν νοητό νά σταματά στήν όποιαδήποτε θαυμαστική θέαση μόνο. Γιατί ή 
Ελλάδα, πού προώρισται νά Ζήση, δέν μπορούσε νά παλαίση καί νά προκόψη μέ «φιλέλληνες» 
καί μέ άερολογήματα — ειχεν άνάγκη άπό νεοέλληνες συνειδητούς κι ούσιαστικούς (κι 
όχι άπό άρνησιπάτρηδες ή ρομαντικούς γραικύλους) πού νάνιωθαν νά τούς βαραίνη γι 
αύτό πού ήταν οί πρόγονοι τους μοναχά τό χρέος, πού νά δούλευε μέσα τους ή παράδοση 
σάν φώς καί πού μαΖύ νά μπορούσαν νά καμαρώνουν γι’ αύτό τό λίγο πού ήταν καί πού 
όρχιΖαν καί γιά τό περισσότερο πού μπορούσαν νά δουλέψουν καί νά δημιουργήσουν.

’Αλίμονο, πράγματι, σ’ όσους συνήθισαν νά χαΖεύουν τά παληά δικά τους ή τά ξένα 
καινούργια καί νά ντρέπωνται γιά τόν έαυτό τους, γιά τή γλώσσα τους ή καί γιά τά 
όνειρά τους μόνο καί μόνο γιατί ό νεοελληνικός άγώνας έπιβίωσης, σκληρός καί ματωμένος 
μόχθος, δέν έπιτρέπει νά μας ύπολογι'Ζουν οί έμποροι τών έθνών μέ τό μέτρο τοΰ χρυσαφιού. 
Μπορεί, φυσικά, νά παραπλανούν οί φυσικές άδυναμίες πού έκτρέφει ή ματαίωση, κι έτσι 
ή άνυπομονησία νά σπρώχνη κάποτε πρός ιδεώδη φοινικικά πού άποκοιμίΖουν τήν έθνική 
συνείδηση κι’ άνιδρύουν βωμούς στή μανιέρα, ή εισάγουν άκόμα τήν όμφαλοσκοπία (παμ
πάλαια μανδαρινική άδυναμία) οάν μοντέρνο τρόπο Ζωής, μ άναΖήτηση τοΰ όμφαλοΰ τής 
γής στήν τοπική ή άτομική αύτοαπόσπαση καί στό πρόσκαιρο. Ομως —

«Έγώ είμαι άπό τήν Ελλάδα»
άνακράΖει περήφανος ό Ποιητής μπρος στό θαΰμα τοΰ κόσμου πού άνακαλύπτει. Καί σ 
όσους τή σνομπάρουν τούς προκαλεϊ:

«Ή Ελλάδα’ χαμογέλα της, άγέλαστε, καί σύ».
Καί ξέρε: ,

«Μάνα, ή πατρίδα χάνεται, 
μάνα μου, ό κόσμος χάνεται».

Μά έτσι είναι πού ρωμαλέο καί πειστικό άντήχησε τό τραγούδι τής Νέας Σχολής, πού 
γλυκόλαλο κι’ έλεύθερο κελάηδησε παντοΰ τό ξύπνημα καί σκόρπισε τίς κιτρινισμένες 
άρετές πού ήδη ξεψυχούσαν. Μά κι’ έτσι «άνυπόταχτη, λαχταριστή, θρεμμένη μέ τών 
έλληνικών βουνών τό πάναγνο άέρα» ήρθε κι’ ή γνήσια γλώσσα τοΰ λαοΰ νά δώση στό 
έθνος τήν έκφραστική του λύτρωση καί συγχρόνως τόν κυριώτερο συντελεστή τής παιδείας 

του. Ό Παλαμάς άγωνίστηκε σκληρά γιά νά έμπεδώση τή γλωσσική συνείδηση καί νά 
διδάξη πώς καμιά προκοπή δέν είναι δυνατή χωρίς τόν άπόλυτο έλεγχο τής μητρικής 
γλώσσας, πού συνήθισαν νά καταφρονούν μονάχα οί «σκυφτοί γιά τό χαράτσι ραγιάδες, 
οί κούφιοι κι’ οί άκνοί»,

«τών Εύρωπαίων τά περίγελο καί τών άρχαίων οί παληάτσοι».
Λαοί πού πάνε νά στερεώσουν τήν παρουσία τους καί νά κυνηγήσουν άξια ιδανικά πρέ

πει ν’ άποκτήσουν πρώτα τή σιγουριά τής γλώσσας τους — κΓ όχι νά χάνωνται μέσα σέ 
αύτοσχεδιασμούς καί σέ πόΖες άθεμέλιωτου πολυξερισμοΰ. Δίχως τό φώς τής μητρικής 
γλώσσας κανένας πολιτισμός δέν μπορεί ν’ άνθήση.

Μά πέρ’ άπό τό ξύπνημα κΓ άπό τήν παιδεία ολόρθο στέκει καί πάλι τό χρέος γιά τό 
όνειρο πού πρέπει νά γίνη καί συνεχώς ν’ άνανεώνεται σέ πράξη. Οί νέοι άνθρωποι 
οφείλουν νά πάρουν άπάνω τους τό προνόμιο τοΰ άγώνα «γιά τήν καινούργια γέννα πού 
όλο τήν περιμένουμε κΓ όλο κινάει γιά νάρθη...»

«Παιδί, τό περιβόλι πού θά κληρονομήσης

σκάψε το άκόμα πιά βαθειά καί φράξε το πιό στέριο 
καί πλούτισε τή χλώρη του καί πλάτυνε τή γή του...

Φτάνει μιά ιδέα νά στό πή, μιά ιδέα νά στό προστάξη, 
κορώνα ιδέα, ιδέα σπαθί, πού θά είν’ άπάνου άπ’ όλα».

Λοιπόν, κάθετα ό Ποιητής τοποθετείται μέσα στή Ζωή τοΰ έθνους καί γίνεται ένα μέ 
τήν ψυχή του, μέ τούς καημούς του, μέ τίν άγωνίες του, μέ τά μικρά καί τά μεγάλα του. 
Κι όλο παραστέκει καί σπρώχνει καί θυμίΖει, καί χειροκροτεί καί έλέγχει καί έπιτάσσει. 
Συνειδητά ταυτισμένος μέ τό έθνικό δέον μάχεται άδιάλειπτα πρός όλες τίς κατευθύνσεις, 
δίχως νά ύποδύεται ποτέ ρόλο Μεσσία μά καί χωρίς νά έγκαταλείπη τήν εύθύνη του σάν 
ήγέτη, σάν δασκάλου καί σάν προφήτη. ΚΓ είναι παρών σ’ όλα τά πάντα: καί στά 1897
καί οτά 1909 καί στά 1912 — 15 καί στά 1922 καί στά 1940. Παρών καί μέ τό σπαθί πού
σημαδεύει τή Μεγάλη Ιδέα σάν ύπόθεση άνάγκης (άφοΰ ό κατάσπαρτος άπό μνήμες χώρος
δέν είναι ποτέ ξένος πρός τόν κόσμο πού τίς Ζή καί τόν θρέφουν) καί μέ τή λύρα πού
φτερώνει τήν ψυχή καί αιθριάζει τή σκέψη.

«Δέν ήρθα γιά νά γίνω 
σέ ραγιάδες ραγιάς βασιληάς. 
Είμαι ή σάλπιγγα έγώ μιάς ’Ανάστασης 
κΓ είμαι ή σκάλα πού άρχίΖει άπ’ τή γής 
καί πού χάνεται πέρα άπό τ’ άστρα....»

Η φιλοσοφία του είναι πώς καί τά τάρταρα άκόμη μπορούν κΓ άνασταίνουν. Καί πώς 
πάνω άπό κάθε μεγάλο ύπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Πώς πέρ’ άπ’ αύτό πού μπορούμε 
ύπάρχει καί τό πού νομίΖομε πώς δέν μπορούμε καί πού, όμως, άνένδοτοι κΓ άσυμβίβαστοι, 
πρέπει νά καταξιώνομε — έστω καί μέσ’ άπό έρείπια...

Ο,τι πάντως συνέλαβε καί τραγούδησε κι άξίωσεν ό Παλαμάς δέν ήταν έξω άπό τήν 
ιστορική κλήση τοΰ Νεοελληνισμοΰ. Τό έθνικό του αισθητήριο, άλάθητο στήν κάθε 
περίπτωση, πρόβαλλεν οράματα, πού, όσο φτερωμένα, σημάδευαν συγκεκριμένους σκοπούς, 
πού δίχως τήν κατάκτησή τους δέν μπορούσε νά έπιβιώση τό έθνος. ΚΓ ήξερε πώς δέν 
ήταν δυνατό νά διαψευσθή:
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«Γιατί θαρθή κάποιος καιρός καί κάποια αύγή θά φέξη 
καί θά φυσήξη μιά πνοή μεγαλοδύναμη. "Ακου!
Άπό ποιο στόμα ή άπό ποιο χάος θά χυθή, δέν ξέρω...
......ξέρω πώς θαρθή !....»

"Οπως άκριβώς ήρθεν ό πολιτικός ρεαλισμός τοϋ ’Ελευθέριου Βενιζέλου πού πήρε τά 
οράματα καί τάκανε, μέ τό μέγα πήδημά του μέσα στήν Ιστορία, περίλαμπρη πράξη. 
Παιδαγωγός έθνάρχης ό ένας, έθνάρχης τών θετικών προγραμματισμών καί τών έπιβεβλη- 
μένων έξορμήσεων ό άλλος. "Ετσι, άν ό Νεοελληνισμός πρωτόλαμψε στό στερέωμα μέ 
τούς Πατέρες, μέ τόν Παλαμά καί τό Βενιζέλο διαμορφώθηκε σέ συγκεκριμένο γίγνεσθαι — 
γιατί μαζύ τους οί νεοέλληνες πήραν συνείδηση τοϋ έαυτοΰ τους, χάραξαν πορεία πού 
τή βάδισαν βήμα πρός βήμα, κΓ έπλασαν τούς νέους έλληνικοϋς καιρούς πού μάς κληρο
δότησαν σάν εύθύνη γιά τό παραπέρα.

«ΚΓ άταν τριγύρω σου οί φωτιές άνάψουν πάλι οί πλάστρες 
ξαναζωντάνεψε καί σύ καί ρίξου, ώ φλόγα, ώ φλόγα, 
καί κύλησε καί πέρασε στά διάπλατα τής χώρας 
καί στής ψυχής τ’ άπόβαθα, καί πλάσε τα καί ζήστα 
γιομάτος ροδοκόκκινα παιδιά τά καρδιοχτύπια, 
καί πλάσε τους καί ζήσε τους κάποιους καημούς πατέρες 
καί κάποιες γνώμες πλάσε τις καί ζήσε τις μητέρες — 
καί κάμε άδέρφια τά όνειρα μέ τά έργα, 
Εμπρός, τραγούδι τών ήρώων!»

Τοΰτο, όμως, ύπήρξε καί τό βαθύτερο νόημα τής «Φλογέρας τού Βασιληά», πού 
γράφτηκε σέ ώρες δεινού έθνικοΰ ξεπεσμού πού τόν συγκλόνιζε καί τόν προκαλοΰσε:

«Γιά ίδές, ή Ελλάδα σου! ναός κΓ είν’ όλα του άδεια, 
βουβά, σβησμένα, θησαυροί, βωμοί, πυθίες, λατρείες, 
καί σκύλες τοΰ "Αδη μέσα του καί τοΰ χαμοϋ κοπάδια, 
στά μάρμαρά του θρονιαστές ούρλιάζουν οί έρινύες!»

Μά ή πίστη στάθηκε άλύγιστη κΓ ή έπιταγή άδυσώπητη — καί τό χρέος άκολούθησε:

«"Ενα όραμα, ενα όραμα, φώς καί φτερά τοΰ νοΰ!»
Τό ίδιο καί μέ τόν «Δωδεκάλογο», όπου κι’ ή έκμηδένιση άκόμη μπορεί νά νικηθή 

άπό τή λυτρωμένη ψυχή πού είναι σέ θέση νά ξαναπετάξη πρός τίς κορφές:
«ΚΓ όν πέσαμε σέ πέσιμο πρωτάκουστο 
καί σέ γκρεμό κατρακυλήσαμε 
πού πιό βαθύ καμιά φυλή δέν είδε ώς τώρα, 
είναι γιατί μέ τών καιρών τό πλήρωμα 
όμοια βαθύ εν’ άνέβασμα μάς μέλλεται 
πρός ύψη ούρανοφόρα».

Άλλά ό Ποιητής άνήκει κυρίως στούς νέους πού καί βασικά καλούνται ν’ άγκαλιάσουν 
τό δίδαγμά του:

«Έσύ τής νειότης σου καί νοΰν καί χέρια 
νά τής δώσης, 
νά χτίση γερό σπίτι μούσα στις μούσες ή άρετή». 
Τό δίδαγμα τοΰ Ποιητή καί τώρα καί πάντα.

Ποιό, άλήθεια, ούσιαστικώτερο μάθημα θά μπορούσε κανείς νά ζητήση άπό τόν Ποιητή;

Μέσα στήν άνεμοζάλη τών άνθρώπων καί τών καιρών, μέσα στήν άγωνία καί τούς άγώνες 
τοΰ έθνους, μέσα στόν καημό τοΰ τόπου μας, πού άπό πάντα

«τά προσκυνά τής Ρωμιοσύνης τά είδωλα — τής ομορφιάς 
τό είδωλο καί τής παλληκαριάς»,

ό λόγος ό Παλαμικός παραμένει πάντα νέος γιά τό Κυπριακό, τό έθνικό καί τό άνθρώπινο 
δέον.

— «'Ένα όραμα, ένα όραμα, φώς καί φτερά τοΰ νοϋ!»
"Αλλωστε μάς είχε προειδοποιήσει ό Παλαμάς:

ΦΡΙϊΟΣ ΒΡΑΧΑΣ
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ΠΑΤΡΟΚΛΟΤ ΣΤΑΤΡΟΤ

Η ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΗΣΕ TOT ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ TOT ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΠΡΟ

Ό Κωστής Παλαμάς είναι ό γενάρχης τής νέας Ελληνικής ποιήσεως, πού άπετύπωσε 
τήν σφραγίδα τής δημιουργίας του στά Γράμματά μας άπό τοϋ τελευταίου τετάρτου τού 
περασμένου αίώνος μέχρι τών μέσων τοϋ τρέχοντος αίώνος. Τά πεζά του κείμενα δέν 
ύστεροΰν σέ έμβρίθειαν καί εύρυμάθειαν, οξυδέρκειαν, βαθύτητα καί σύνθεσιν. Είναι ό 
μέγας χειριστής τοΰ Λόγου — τοϋ άναρχου καί τέλειου Λόγου — έν άρχή ήν πάντοτε ό 
Λόγος - καί ό λόγος τοϋ Παλαμά, όπως άπλώνεται στό τεράστιον εργον του, άποτελεί 
ναόν τοΰ πνεύματος καί τών ιδανικών τοΰ σύγχρονου Ελληνισμού. Μέγα είς όγκον είναι 
καί τό πεζόν εργον τοϋ Παλαμά, άλλ’ ή ποιητική χάρις τόσον τό έμποτίζει, ώστε έπεκρά- 
τησεν ό Κωστής Παλαμάς περισσότερον ώς ποιητής, ώς ό μεγάλος σύγχρονος βάρδος τής 
Φυλής. Αλλωστε οί "Ελληνες κατ’ έξοχήν άρέσκονται καί άγαποΰν τήν ποίησιν. Ποίημα 
είναι ή άρχαιοτέρα μαρτυρία καί άρχή τοΰ ιστορικού μας βίου, ή «Ίλιάς». Καί ποίημα 
είναι ή άρχαιοτέρα άπεικόνισις καί περιγραφή τοϋ αιωνίου "Ελληνος, ή « Οδύσσεια». Σ’ 
αύτόν τόν παγανιστικόν ναόν τής ποιήσεως, κατά προτίμησιν, λειτουργεϊται πνευματικώς 
καί καταρτίζεται ίδεολογικώς τό Έθνος μας. Στήν παλαμικήν ποίησιν βρίσκει ό λαός μας 
πνευματικόν καί έθνικόν εξοπλισμόν, βρίσκει κατάφασιν τών άξιών τής ζωής, θεμελίωσιν 
τής άποστολής του καί όδόν πορείας.

"Ηταν όμως ό Κωστής Παλαμάς ό μονολιθικός οδοιπόρος τής ζωής καί τής τέχνης; 
Ήταν ό δογματιστής άξιών πού διδάσκει μέ άφορισμούς καί συνταγές; Ήταν ό άπό 
καθέδρας καθοδηγητής μέ άναλυτικόν πρόγραμμα έθνικοθρησκευτικής διδαχής; Οχι! 
Αύτός ό ρόλος δέν είναι κομμένος στά μέτρα τών μεγάλων. Αύτός ό ρόλος είναι με
γάλος γιά μικρούς. Γιά μικρούς πού ύποδύονται μεγάλον ρόλον, γιά νά παρουσιασθοΰν 
μεγάλοι. Ό Παλαμάς ήταν μεγάλος ό ίδιος. Καί ώς μεγάλος ήταν μαχητής, μαχητής 
πού διεξήγαγεν άγώνα καί μέ τόν ίδιον τόν έαυτόν του. Ό άνθρωπος είναι ψυχή καί ή 
ψυχή είναι πάλη, είναι μιά άδυσώπητη άέναη πάλη καί αύτός, πού τήν διεξάγει, δέν είναι 
κίτρινο φύλλο σέ άπάνεμη λίμνη. Είναι βαρκάρης σέ βαθύ πέλαγος, μέ ορίζοντες γεμά
τους φώς καί άνέμους.

Ή τέχνη καί ή ζωή τοΰ Κωστή Παλαμά έχουν τήν άλήθειαν καί τήν χάριν αύτοΰ τοΰ 
έσωτερικοΰ άγώνα, πού δονεϊται άπό θέσεις καί άντιθέσεις, άπό καταφάσεις καί άντιφά- 
σεις. Πριν έπιτελεσθή ή σύνθεσις προϋπάρχει ή άνάλυσις, πριν γίνη ή άνασύνθεσις προ
ηγείται ή κατάτμησις. Ό Παλαμάς είναι καταλυτής καί οικοδόμος, είναι χαλαστής καί 
πλάστης, είναι άγωνιστής. Αύτή άκριβώς είναι καί ή φύσις, ή βαθειά καί πραγματική 
φύσις τοΰ "Ελληνος: Είναι ή σύνθεσις έσωτερικών άντιφάσεων. Αύτή είναι καί ή φυσιο
γνωμία τοΰ Ελληνικού τοπίου: Ή σύνθεσις έξωτερικών άντιθέσεων. Από αύτήν τήν 
σύνθεσιν τών άντιφάσεων καί τών άντιθέσεων άπορρέει ή άρμονία. Αύτήν τήν σύνθεσιν 
τών άντιθέσεων ό φιλόσοφος Ηράκλειτος θεωρεί καί ώς άρχήν τοϋ γίγνεσθαι, άρχήν τής 
γενέσεως. «Πόλεμος πατήρ πάντων, πάντα κατ’ εριν γίνεται, τό άντίξουν συμφέρον καί 
έκ τών διαφερόντων ή καλλίστη άρμονία». Έδώ έγκεινται καί ή καλλίστη άρμονία καί τό 
μέλος τής προσωπικότητας καί τοΰ έργου τοϋ Κωστή Παλαμά. Αύτό είναι τό πλαίσιον 

άλλά καί τό κέντρον τής προσωποψυχογραφίας τοΰ Κωστή Παλαμά. Ή συναρμολόγησις 
τοϋ ύγιοΰς έσωτερικοΰ διχασμού, τοϋ έσωτερικοΰ άγώνα τής τελειότητας. Στό έργον του 
«Τά χρόνια μου καί τά χαρτιά μου» γράφει γιά τόν έαυτόν του ό Παλαμάς στήν παιδική 
του ήλικία: «...Παιδάκι χαϊδεμένο καί σάν παρατημένο νά ζώ μέ τόν έαυτό μου άναρχικά, 
ρεμβαστικά». Ή άναρχία καί ό ρεμβασμός, δύο θέσεις άντίθετες, θεμελιώνουν καί σημα
δεύουν τήν ζωή του. « Ο άντίλογος μ’ άνάθρεψε», θά τραγουδήση άργότερα.

Κατ άρχήν ό Κωστής Παλαμάς είναι ρωμαντικός καί ιδεαλιστής. Τά πρώτα έργα 
του, τά γνωστά καί άκόμη τά άγνωστα καί άνέκδοτα, τά όποια έλπίζω νά έκδώσω έντός τοΰ 
έτους καί τά όποια προσθέτουν δέκα περίπου χρόνια στήν πνευματικήν προσφοράν του, 
διαπνέονται άπό τήν θέρμην τοϋ έναγκαλισμοΰ τής πατρίδος ώς ιδέας καί ώς μύθου, πού 
κατ έξοχήν θέλγει καί γοητεύει. Στά πρώτα του κείμενα, πού έμφανίστηκαν τό 1889, τό 
1892, τό 1905, ή άναφορά τής Κύπρου πιστοποιεί αύτήν τήν ϊδεαλιστικήν καί ρωμαντικήν 
μυθικήν έκφρασιν τής παλαμικής ψυχής. Ή Κύπρος είναι ή γεννήτρα τής Αφροδίτης καί 
έντάσσεται στά βάθη τοΰ μύθου. Από τά χαλάσματα τοΰ κόσμου τοϋ μύθου θά άναδυθή ή 
νέα θρησκεία, ή Χριστιανική, καί αύτό λέγει στό ποίημα «Ή γέννηση τοΰ κρίνου» ό Πα
λαμάς, όπου άποκαλεϊ άλληγορικά τήν Παναγίαν ώς «νέαν Παφίαν». Αύτή ή έπιβίωσις τοΰ 
παγανιστικοΰ κόσμου στήν θρησκείαν τοϋ Ναζωραίου είναι βίωμα τοΰ λαοΰ μας καί ό Πα
λαμάς είναι έκφραστής της. Η Κύπρος προσφέρει τήν άλληγορικήν άπεικόνισιν.

Τόν ιδεαλισμόν άκολουθεϊ ό άδολος πατριωτισμός, ή ποιητική έπιστράτευσις γιά τόν 
άγώνα τών έθνικών διεκδικήσεων, ή έξαρσις τών δικαίων μας, ό φρονηματισμός τών νέων, 
ή καταδίκη τών σφετεριστών τής έλευθερίας μας, ό άγώνας ύπό τήν Εκκλησίαν γιά τήν 
έθνικήν λύτρωσιν, ό συνδυασμός θρησκείας καί πατρίδος στόν άγωνιστικόν στίβον. Τά 
στοιχεία αύτά ό Παλαμάς είχε κατά κληρονομικήν προπατορικήν παράδοσιν καί προσωπικήν 
θεώρησιν τών Ελληνικών πραγμάτων. Πρόγονοί του σκοτώθηκαν στόν άγώνα τής Εθνι
κής Παλιγγενεσίας, στά Ορλωφικά, στό Μεσολόγγι, στήν Κρήτη. Στήν τελευταίαν οικο
γενειακήν άναβαθμίδα ό θείος καί κηδεμών τοΰ Κωστή Παλαμά, αύτός πού τόν άνέθρεψε _ 
γιατί ό ποιητής έμεινεν ορφανός σέ ήλικίαν έπτά έτών — περιγράφεται άπό τόν Κωστήν 
Παλαμάν: «Ήταν ό μεγαλύτερος άδελφός τοΰ πατέρα, ό θείος, ό διδάσκαλος καθώς άπ’ 
όλους κράζονταν, ό έλληνιστής, ό θεολόγος, ό φιλόσοφος, ό μυστικιστής, ό ήσυχαστής, ό 
τεχνίτης τοΰ λόγου καί τοΰ Λόγου ό διδάχος, ό σφραγισμένος μέ σφραγίδα χάρης μυστη- 
ριακής, ό παράξενος, ό κρυφός, ό έπαγγελμένος έξηγητής τών προφητειών τοΰ Άγαθαγ- 
γέλου» (δηλαδή τοΰ ονείρου καί τοΰ πόθου πραγματώσεως τής Μεγάλης Ιδέας). Ό 
Κωστής Παλαμάς ήταν, έπιπροσθέτως, ό άπόκοσμος, ό φυγόκοσμος, άλλά καί ό μαχητής. 
Γιά τό ίδιο τό σπίτι του στό Μεσολόγγι, τήν ιερόν πόλιν μέ τούς θρύλους καί τίς ύποβολές, 
γράφει ό Παλαμάς: «Συζητεί τά έξωτερικά καί έσωτερικά προβλήματα φιλελεύθερα, έπα- 
ναστατικά άλλά καί πάντοτε μέσα στά πλαίσια ένός έξημμένου πατριωτισμού».

Στό γνωστότερο γιά τήν Κύπρο ποίημά του ό Παλαμάς άπεικονίζει αύτά τά ρωμαντικά, 
τά ίδεαλιστικά καί τά πατριωτικά βιώματα τής ψυχής του. Ή Κύπρος είναι άέρινη, μακα
ριό γή, μέ λαχταριστές άκρογιαλιές, είναι μύθος, χτυπάει μέ τή σκλαβιά καί είναι τοΰτο 
πόνος καί καημός. Ή έλπίδα, όμως, έσθλή θεός - κατά τόν Θέογνιν -, ύπάρχει: Δέν 
έσβησε στό πολύπαθο κορμί τής Κύπρου ή άγνή ψυχή καί ζή καί ζή καί ζή. Τό λένε τά 
παιδιά, πού λένε τήν άλήθεια, καί είναι τά ίδια μιά έλπίδα. Ή ιστορική άνασκόπησις άπο- 
λήγει στήν κατάφασιν τής καρτερίας καί τής προσμονής γιά τήν δικαίωσιν.

Στό δεύτερο τραγούδι του «Ή Κύπρος πάλι», πού έγράφη γιά τήν Κυπριακήν Έπανά- 
στασιν τοΰ 1931, άπεικονίζεται τό μέγα πάθος τοΰ Παλαμά γιά τήν παλινόρθωσι τών έθνι
κών δικαίων. Πολεμοχαρή ή Κύπρος, έπικαλεϊται τόν μεγαλοδύναμον Χριστόν, τόν Θεόν 
τοΰ Γένους, καί μέ λάβαρον τό ράσον τοΰ 'Ιεράρχη (πρόκειται γιά τούς Μητροπολίτες 
Κυρηνείας Μακάριον καί Κιτίου Νικόδημον), τινάζεται μέ όρμήν καί όργήν καί μάχεται γιά 

22
23

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



τήν ένσωμάτωσιν οτόν έθνικόν κορμόν, «Τί; "Ελλάδα είμαι κ έγώ!» βροντοφωνάΖει. Η 
εθνική δικαίωσις σάν φώς άστρου, σάν φώς ματιού λάμπει στά βάθος τής μακρυνής πο
ρείας. Ό ποιητής τότε καλεϊ τήν Κυπριακήν νεολαίαν «νά κράτη καί νά άνυψώνη σέ κάθε 
περίστασι τό λάβαρο τής πατριδολατρείας.» Καί, έπί πλέον, ό ποιητής άποτελεϊ μέλος 
τής 45μελοϋς «Κεντρικής έπί τοϋ Κυπριακού ’Επιτροπής», πού συνεστήθη τό 1931 γιά νά 
προσφέρη συμπαράστασι στόν έξεγερθέντα Κυπριακόν "Ελληνισμόν. Δυό χρόνια άργότερα 
ό Παλαμάς γράφει πώς «ή Κύπρος καί τά Δωδεκάνησα (πού ήσαν τότε ύπό Ιταλικήν 
κατοχήν) είναι καί πρέπει νά είναι ή Μεγάλη Ιδέα τής "Ελληνικής ψυχής».

Στήν γενικώτερη πραγμάτωσι τής Μεγάλης ’Ιδέας, πού έγεννήθη μετά τήν πτώσιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως, ό ποιητής στρατεύει καί τήν Κύπρον, όπως στήν «Φλογέρα τοΰ 
Βασιλιά» ή στά «Δεκατετράστιχα». Τήν Κύπρον, νήσον ήρωοτόκον καί πνευματικήν, ό 
ποιητής τοποθετεί πάντοτε στήν πρωτοπορίαν παλινορθώσεως τών έθνικών δικαίων καί άνα- 
στηλώσεως τοϋ "Ελληνικού μεγαλείου, όπως στόν «Δωδεκάλογον τοΰ Γύφτου», σέ ποιήματα 
τής συλλογής «Δειλοί καί Σκληροί Στίχοι» καί τής συλλογής «Περάσματα καί Χαιρετισμοί». 
Ή Κύπρος είναι διαρκές όραμα στά μάτια τής ψυχής τοΰ Παλαμά καί στόν λόγον του γιά 
τό «πράο μεγαλονήσι» διερμηνεύει τήν άγάπην του καί άποτυπώνει τήν ψυχήν του.

’Αποδεικνύεται νά γνώριμη καλά τήν Κύπρον ό Παλαμάς. Στά κείμενά του θά άνα- 
φέρη τήν πνευματικήν προσφοράν της καί τίς ιδιοτυπίες της. Καί, έπί πλέον, συνδέεται 
ό ποιητής μέ άρκετούς Κυπρίους έγκατεστημένους στήν Αθήνα, όπως μέ τήν οικογένεια 
Νικολάου Κλ. Λανίτη (γιά τίς δυό κόρες του Δομνίτσα καί Ισμήνη γράφει ποίημα), ή μέ 
περαστικούς έπισκέπτες τών ’Αθηνών, όπως ό Γεώργιος Μαρκίδης καί ή Μαρία Ελευθε
ρίου— Γκαφφιέρο.

Ιδιαιτέρως τά γράμματα τοϋ Παλαμά πρός τήν Μαρίαν Ελευθερίου, πού έγράφησαν 
τό 1923, τό 1924 καί τό 1925, άποτελοΰν πολύτιμα αύτοψυχογραφήματα τοΰ ποιητοΰ. '0 
Παλαμάς τά έγραψεν, όταν ήταν 65 περίπου έτών, είκοσι περίπου χρόνια πρό τοΰ θανάτου 
του. Τά έξέδωσα, κατά παραχώρησιν τής κυρίας Μαρίας Γκαφφιέρο, τό 1968, δεκαπέντε 
χρόνια δηλαδή μετά τόν θάνατον τοΰ ποιητοϋ. Ή κυρία Μαρία Ελευθερίου —Γκαφφιέρο 
κατέχει άρκετά χειρόγραφα τοΰ Παλαμά καθώς καί τό χειρόγραφο τοΰ ιδιαιτέρου «’Αφιε
ρώματος» γιά τό ποίημα, πού γράφτηκε γι’ αύτήν, «Δέν είναι μονάχα τ’ άηδόνια», τοΰ ό
ποιου έχει έπίσης τό χειρόγραφον.

Μερικά άποσπάσματα τών έπιστολών τοΰ Παλαμά πρός τήν κυρίαν Γκαφφιέρο είναι 
όϋλες πινελιές αύτοπροσωπογραφίας μιας μεγάλης ψυχής. Τής γράφει ό ποιητής στις 30 
’Οκτωβρίου 1924:

«Σχεδόν άκίνητος καθώς Ζώ καί άπομονωμένος, άκίνητος καί ξεχωρισμέ- 
νος άπό τόν κόσμο τόν άλλο, κρατώ τίς εικόνες καί τίς ένθύμησες πού μέ 
συγκινοΰν».

Γράφει στις 10 Δεκεμβρίου 1923:
«Καί μέ όλη τήν τρικυμισμένη πολιτική άτμοσφαϊρα τών ήμερών αύτών, 

πού δέν ξέρω ποΰ μάς πηγαίνει, τό πιό βαθύ μου έγώ, καθώς θά ελεγεν ένας 
ψυχολόγος, άτάραχο, δέν τό άπασχολοϋν καί δέν τό συγκινοΰν παρά οί πόθοι 
καί οί άγάπες πού τοΰ ταιριάζουν. Τό τραγούδι θυμούμαι γεννημένο καί τό 
ονειρεύομαι άγέννητο».

Καί πιό κάτω:
«Μά πολύ φοβούμαι πώς οί άνθρωποι τής φυλής πού άνήκουμε, κ’ έσεϊς 

μέ τά νιάτα σας κ’ έγώ μέ τά χρόνια μου, δύσκολα πολύ βρίσκουν τήν π α- 
τρίδα τους. Θά βρισκόμαστε πάντα έξόριστοι. "Ας είναι. Ας δημιουρ
γούμε μέσα καί γύρω μας γωνιές πού νά μοιάΖουν σάν πατρίδες».

Καί συνεχίΖεί:
«Καθώς έδιάβαΖα τό γράμμα σας πού μού λέγατε γιά τήν ύποδοχή πού 

έλαβε στόν κύκλον έκεϊνον ή απαγγελία σας, έστοχαΖόμουν ότι ό καλύτερος, ό 
ώραιότερος τρόπος νά δημοσιεύεται τό έργο τοΰ ποιητή, θά είναι αύτός; ένα 
στόμα πού τόν αισθάνεται, νά τόν μεταδίδη έτσι: σέ αύτιά καί σέ καρδιές’ έξω 
άπό κάθε έμπορική κίνηση κΓ άπ’ τήν κυκλοφορία άκόμη τών βιβλίων. Αύτό 
θά ήταν τό ιδεώδες, όν ό κόσμος αύτός μπορούσε νά τά έφαρμόΖη τά ιδανικά, 
κι όχι μονάχα νά τά όνειροπολή».

Καί τελειώνει:
«Πρέπει πάντα τό βήμα μας νά κράτη τό ρυθμό τοΰ χορού, μά καί τό 

είναι μας νά σαλεύεται καί νά σφαδάΖη κάτω άπ’ τό κράτος ένός μεθυσιού».

Γράφει στις 29 Απριλίου 1924:
«Δέν θά είδες, ύποθέτω, τίποτε γι’ αύτά στις έφημερίδες, γιατί δέ συχνά- 

Ζω σέ γραφεία έφημερίδων καί δέν ένδιαφέρομαι όν θά γράψουν ή δέ θά 
γράψουν γιά μένα. Ποτέ μου δέ θά βάλω κάλπη γιά νά μέ ψηφίσουν ποιητή».

Καί συνεχίΖεί :
«Τά δεύτερο γράμμα σου τής 15 τοΰ μήνα αύτού τό πλατύ καί έγκάρδιο 

καί άκριβό, μέ πόση χαρά τό δέχτηκα καί μέ πόση συγκίνηση τό διάβασα. 
Μάλιστα μερικές γραμμές του μ’ έκαμαν νά αισθανθώ μιά φρικίαση σά νά 
έτρεχε μέσα στις φλέβες μου νέο αίμα πού γύρευα... ’Αλήθεια τί άφάντα- 
στης εύτυχίας κρησφύγετα θά είναι «οί όμορφες, έρημικές καί μυστικές γω
νιές» τοΰ νησιού πού λάτρευεν άλλοτε, καί πρέπει νά έξακολουθή νά λα- 
τρεύη τήν Αφρογένεια! Τί κρίμα νά μή μπορώ νά άνταποκριθώ στή γοητευ
τική πρόσκλησή σου καθώς καί στήν πρόσκληση πού μοΰ άναφέρεις πώς σχε
διάζεται τοϋ Συλλόγου «Μοΰσαι» πού τόσο μέ τιμά! Τό δυστύχημα είναι πώς 
δέν ταξιδεύω. Αύτές οί δυό λέξεις πού σχηματίΖουν μιάν άρνητική 
φράση καί πού έπιδέχονται σχόλια, άνάγκη νά τίς δεχτής κ’ έσύ, άγαπημένη 
μου, άσχολίαοτες, καθώς τίς δέχτηκαν καί άλλοι πού έχουν τήν καλωσύνη, 
άπό καιρό σέ καιρό, νά μέ προσκαλοΰνε στούς τόπους των. Είμαι ό άταξί- 
δευτος, καί όν ήτανε δικό μου τό σπίτι πού κάθομαι, καί δέ μέ κρατούσε άναγ- 
καστικά σ’ αύτό, μέ χίλιες ένοχλήσεις, τό ένοικιοστάσιο, θά μ’ εύρισκες, όταν 
έδώ ξαναγυρίσης, στό ίδιο μέρος, στό ίδιο κάθισμα, γύρω άπό τά ίδια βιβλία, 
μέ τά ίδια όνειρα, τόν ’ίδιο πάντα. Καί όμως σ’ αύτό τό στενό χώρισμα 
πραγματοποίησα στά τραγούδια μου κάποια ταξίδια πρός όλάνοιχτους όρίΖον- 
τες σχεδόν τριάντα χρόνια τώρα, κ’ έδώ μέ ηύρες».

Γράφει πιό κάτω:

«Καί μέ τίς βαρειές άλυσίδες πού μας Ζώνουν βολετό μάς είναι νά σέρ
νουμε κάποια μας βήματα σά νά είχαμε φτερά, καί νά δημιουργούμε τούς 
ούρανούς μας μέσα στούς τέσσερις τοίχους τής φυλακής».

Μερικά άποσπάσματα άπό γράμμα του τής 7ης Δεκεμβρίου 1925 είναι έπίσης χαρακτη
ριστικά:

«Ποτέ δέ λησμονώ, Ζώ μέ εικόνες, μέ άγάπες, μέ είδωλα, μέ φαντάσματα, 
μέ άναμνήσεις, καί όμως πόσες φορές φαίνομαι άλλος, νεκρός, ψυχρός, αμί
λητος καί άποκρουστικός, γιατί τή σκέψη μου δέν κατορθώνω τίς περισσότε- 
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pec φορέα νά τήν κάνω πράξη, καί τόν πόθο μου πράγμα».
« Έγραψα πάντα καί γράφω τό στίχο καθώς ένα δέντρο κάνει τ’ άνθη 

του, τούς καρπούα του, χωρίς νά βλέπω παραπέρα. Όσο προχωρούν τά 
χρόνια μου, τόσο ή φυγοκοσμία μου αύξάνει καί κάτι πού μπορώ νά τ’ ονο
μάσω φυγοφημία μού είναι πολύ άγαπητό».

Καί τελειώνει:
«Δέν ήθελα νά είμαι κέντρον κανενός λόγου, έκτος έκείνου πού γίνεται 

σεμνά καί καλοσυνείδητα, στά βιβλία, στά περιοδικά, στις έφημερίδες γιά τό 
έργο ένός ποιητή. Τώρα τό γράμμα σου μοϋ φέρνει νέα άπό τήν Κύπρο. 
Πόσο μέ τιμά καί πόσο μέ συγκινεϊ τό ώραϊο θρυλικό νησί πού συχνά πυκνά 
έτσι μέ συλλογίζεται. Καί πόσον είμαι ύπερήφανος καί πόσο εύχαριστημένος 
πού άποκρυστάλλωσα τό αίσθημά μου αύτό στόν ύμνο σου τό γνωστό γιά τήν 
Κύπρο πού θά τόν Εανατραγουδήση ή φωνή σου. Αλλά, δυστυχία μου! 
Είμαι χρεώστης στήν Κύπρο, καθώς είμαι καί πρός έσένα χρεώστης. Εκτός 
τοϋ ότι χρεωστώ στήν Κύπρο ένα δεύτερο ύμνο, άπάντηση στήν εύγενικώ- 
τατη πρόσκληση τοϋ Συλλόγου πού Πρόεδρός του είναι, άν καλά θυμούμαι, 
ό κύριος Λανίτης, καί πού άκόμη δέν κατώρθωσα νά δώσω σημεία ζωής στά 
γράμματα καί στις ομιλίες τοΰ κ. Λανίτη, Θεέ μου! Θεέ μου! Πώς θά μπο
ρέσω τώρα νά έξιλεωθώ! Σέ παρακαλώ, στό γράμμα σου πού προσμένω, 
όδήγησέ με, δόσε μου τή διεύθυνση τούλάχιστον τοϋ κ. Λανίτη. Τί πρέπει 
νά είπή γιά μένα όποιος Κυπριώτης μέ πάρη θέμα τής ομιλίας του; πώς είμαι, 
μπορεί, ένας καλός ποιητής, κ’ ένας περίεργος, ένας άκαταλόγιστος άνθρω- 
πάκης! »

Ασφαλώς ούδέποτε ένας Κυπριώτης θά συμμερισθή καί θά έπαναλάβη αύτή τήν άπο- 
στροφή γιά τόν Παλαμά, πού ύπηγορεύθη άπό μετριοφροσύνη καί φιλοτιμία. Πρέπει όμως 
τό έρώτημα τοΰ Παλαμά νά άπαντηθή: «Τί πρέπει νά είπή γιά μένα όποιος Κυπριώτης 
μέ πάρη θέμα τής ομιλίας του;»

Πρέπει αύτός ό Κυπριώτης νά πή πώς ό Κωστής Παλαμάς είναι ποιητής μέγας καί 
άνεπανάληπτος. Είναι μύστης τών Ελληνικών Γραμμάτων. Ή μορφή τοΰ Κωστή Παλαμά 
έμψυχώνει καί τό έργον του φρονηματίζει τόν Κυπριακόν Ελληνισμόν. Ή ψυχή τοϋ Πα
λαμά είναι, σάν τήν ψυχήν τής Κύπρου, άσβηστη καί άθάνατη. Καί ό Κωστής Παλαμάς, 
πού είναι δεμένος μέ τόν «ύμέναιο τής γής καί τοΰ αιθέρα», πού είναι «καρδιά πού καίγε
ται καί ποτέ της δέ σώνεται», είναι μαζί, «χοϊκός καί θείος». Αύτή είναι ή άπάντησις τοΰ 
Κυπριώτη, παρμένη άπό τόν «Παθητικό 'Ύμνο» τοΰ Παλαμά, πού έπίσης σχετίζεται μέ τήν 
Κύπρο. Ό Κωστής Παλαμάς είναι «χοϊκός καί θείος».

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Στο 4Α1ΚΑΛ0"
ΣΤΙΧΟΙ·’ ΗΟΎΧΙΚΗ

.. Κ*  ΠΑΛΑΜΑ__________________ ΑηΔΡ6Α__ XΑ ΡΑΛΑΜΠΟΪΣ:
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Χτίοτο παλάτι δάσκαλε σοφέ
κι αν λίγη δύναμη μες το κορμί σον μένει 
μά κονραστής, είν’ ή ψυχή σου έσε άτσαλωμένη.

Θεμελα βάλε τώρα πιό βαΰειά
ό πόλεμος νά μη μπορεί νά τά γκρεμμίση 
σκάψε βαΰειά τί κι’ αν πολλοί σε έχουν λησμονήσει.

Θά ΰυμη&οΰνε κάποτε κι αυτοί
τά βάρη που κρατάς σάν ’Άτλαντας στη πλάτη 
υπομονή, χτίζε τής κοινωνίας το παλάτι

Χτίζε σοφέ τής κοινωνίας τό παλάτι.

ΜΝΗΜΕΐΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
1941 — 1944

Μνημείο : Χαρ. Δίκαιου.
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’Έργο: Νίκου Δυμιώτη.

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΡΟΔΙΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 
ΜΙΛΊΊΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Ιό μνημείο είναι ανιδρυμένου εις τό προαύλιον τού Ιστορικού Παγκυπρίου Γυμνασίου. 
Τά αποκαλυπτήρια του έχουν γίνει τήν 24ην Μαρτίου 1974 ύπό τοΰ Έξοχωτάτου 

Πρέσβεως τής 'Ελλάδος κ. Ευσταθίου Ααγάκου.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΎ Δρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ 
ΕΙΣ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 

ΡΟΔΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Παρά την πάροδον πλέον τών 30 έτών άπό τής Εθνικής ’Αντιστάσεως κατα 
τήν διάρκειαν τον Β' Παγκόσμιόν πόλεμόν, οτε ή "Ελλάς ύπέκυψεν υπό τά πλήγμα
τα τών έκ βορρά έπιδρομέων, άνεξίτηλος παραμένει ή μνήμη τών ήρωϊκών μαχη
τών τής Μητρός Πατρίδος, οι οποίοι άπεδύθησαν είς τό μέγα και νψηλόν εργον, 
τής νπονομενοεως τής ξενικής κνριαρχίας πρός άπόκτησιν τής άπολεσθείοης έλευ- 
θερίας τής ένδοξον χώρας. ’"Απειρος ελληνική καί ξένη βιβλιογραφία έξέθε- 
σεν έν λεπτομερεία τονς άναληφθέντας νπό τον ελληνικόν λαόν πρός τον σκοπόν 
τούτον άγώνας, οίτινες προεκάλεοαν τόν διεθνή θαυμασμόν.

Ή Κύπρος κατεχομένη νπό τής Μεγάλης Βρεταννίας έμεινε μακράν τών ά- 
γώνων τούτων. Είχε τά ίδικά της προβλήματα, τά οποία οννίοταντο είς τήν προσ
πάθειαν τον ελληνικού λαόν της, όπως άπαλλαγή μιας άλλης ξενικής κατοχής, 
ταύτης ένεργονμένης νπό τής άντιπάλον κνριάρχον χώρας. Μετά δακρύων πα- 
ρηκολούΰει μακρόθεν τήν γιγαντιαίαν πάλην πρός άποτίναξιν τον ξένον ζυγού 
νπό τής μητρικής χώρας, ήτις έδίδαξε τήν άνθρωπότητα τήν Ιδέαν τής ελευθε
ρίας ώς έννοιας τής ζωής, έννοιας, τής όποιας αϋτη έστερείτο. Άλλ’ "Έλληνες 
Κύπριοι διαμένοντες έν Έλλάδι έθεώρησαν νποχρέωσίν των νά μετάσχωσι τών 
ηρωικών άγώνων τής Πατρίδος είτε έν τώ πολέμω είτε έν τή Εθνική Άντιστάσει. 
Μεταξύ τών Κυπρίων τούτων άγωνιοτών πρώτην θέοιν κατέχουοιν οί άδελφοί 
Γεωργιάδαι, ό Ροδίων, άπόφοιτος τον Παγκυπρίου Γνμνασίον καί ό Μιλτιάδης 
ωσαύτως τρόφιμος αυτόν, σπουδάζοντες τότε έν Έλλάδι.

"Ως άποτέλεσμα τής ένεργον συμμετοχής των εις τήν Έθνικήν ’Αντίστασιν 
νπήρξεν ή ούλληφίς των καί ή μεταφορά των εις Γερμανίαν, όπου έξετελέσθησαν 
νπό άγνώοτονς μέχρι σήμερον οννΰήκας. Η τροφός σχολή των, τό Παγκύπριον 
Γυμνάσιου, έτέλεοε προ έτών φιλολογικόν μνημόσυνου αύτών, καθ’ ό ο άείμνηοτος 
καθηγητής φιλόλογος καί στενός των φίλος Μιχαήλ Κιτρομηλίδης είπε λόγον τόν 
πρέποντα καί άπεκάλυφε πνευματικά στοχεία τής ζωής των, Ιδία τοϋ Ροδίωνος. 
"Ο λόγος μετά εισαγωγικής ομιλίας τον γνμνασιάρχου έδημοσιεύθη είς ειδικόν 
έπί τούτω τεύχος έκδοθεν ύπό τής σχολής.

Ιο Μνημείου προς τιμήν τής Εθνικής ’Αντιστάσεως καί τών ηρώων Ροδίω-
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νος καί Μιλτιάδου Γεωργιάδου, τό όποιον πρόκειται σήμερον, παραμονήν τής εθνι
κής επετείου τής 25ης Μαρτίου, νά άποκαλύψη ό Έξοχώτατος Πρέσβυς τής Μη- 
τρός ΙΙατρίδος κ. Εύστάθιος Ααγάκος, άνηγέρθη υπό του ‘Ελληνικού Πνευματικού 
‘Ομίλου Κύπρου είς ένδειξιν άϊδίου τιμής πρός τήν Έθνικήν ‘Αντίστασιν καί ευ
γνωμοσύνης πρός τά άξια τέκνα τής πατρίδος. Χορηγοί υπήρξαν ό προάγων διά 
δωρεών εν τή παρ3 ήμΐν κοινωνία παν έργον πολιτιστικόν Μακαριώτατος ‘Αρχιε
πίσκοπος Κος Μακάριος Γ', Πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, και ή μήτηρ 
τών τιμωμένων, ήτις άφήκε παν κατάλοιπον τών οικονομιών της πρός τόν σκοπόν 
τούτον. ‘Η εφορεία τών ελληνικών εκπαιδευτηρίων Αευκωοίας ήλθε γενναίως 
αρωγός εις τό πενιχρόν ταμεϊον τοϋ ‘Ομίλου, ολίγοι δέ τινες ‘ιδιώται ήλθον ομοίως 
ουνεπίκουροι. Ούτω επιβλητικόν έκ γρανίτου ‘ίσταται τό Μνημεϊον εν τώ περι- 
βόλω τοϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου, έργον τοϋ διακεκριμένου αρχιτέκτονας κ. Χαρι
λάου Δικαίου, δωρεάν άναλαβόντος τήν έκπόνηοιν τών σχεδίων καί τήν εποπτείαν 
έκτελέοεως αυτού, ένώ τά γλυπτά τμήματα υπήρξαν έργον τοϋ γνωστού γλύπτου 
Νίκου Δυμιώτου, εις όν οφείλεται καί τό Μνημεϊον τών πεσόντων κατά τόν απε
λευθερωτικόν άγώνα μαθητών τοϋ σχολείου τό ίδρυθέν ομοίως έν τώ περιβόλω 
αυτού. ‘Αμφοτέρους τούς διακεκριμένους καλλιτέχνας εύχαριοτοϋμεν θερμώς. 
Οερμάς ευχαριστίας άπευθύνομεν ομοίως πρός τούς γενναίως συνδραμόντας είς 
τήν πραγματοποίησιν τοΰ έργου, ένώ ή μνήμη μας στρέφεται πρός τήν ήρωϊκήν 
καί τραγικήν μητέρα, ήτις ώς άλλη Κορνηλία, ή μήτηρ τών Γράκχων, άλλά μεθ3 
υπερηφάνειας έπί έτη ουνεκράτηοε τόν ψυχικόν πόνον έκ τού χαμού τών παιδιών 
της, διά τά όποια δέν ήδυνήθη νά γνοιρίση, ούδέ πού έχουν, άν έχουν, ταφή.

Τό Μνημεϊον άπευθύνεται πρός σύμπαντα τόν ελληνικόν λαόν τής νήσου μας, 
αλλά κατ’ έξοχήν πρός τήν μαθητιώσαν νεολαίαν καί δή τούς μαθητάς τοϋ Παγκυ- 
πριου Γυμνασίου. ‘Εθνική διδασκαλία άπευθύνεται δι αυτού. ‘Εξ αυτού έκ- 
πέμπεται έθνική έπιταγή. ‘Η έθνική ιδεολογία άποτελεϊ τήν βάσιν τής ζωής 
παντός λαού. Δι3 ημάς αύτη, προϊόν μακράς παραδόσεοίς και άγώνων έθνικών, 
είναι συνυφαομένη μέ τήν έννοιαν τοΰ ‘Ελληνας. ‘Άν δέν προσέξωμεν τό ζήτημα 
τούτο, πόσην μεγάλην σημασίαν έχει, ύπονομεύομεν τήν ύπαρξίν μας καί όδηγού- 
μεθα κατά κρημνών. Δέν θά ζήσωμεν, άν δέν έχωμεν τήν έθνικήν Ιδεολογίαν ώς 
κατευθυντήριον γραμμήν τής ζωής μας. Αύτή έδημιούργησε καί συνεκρότησε τήν 
ζωήν τών ‘Ελλήνων και είς ημέρας εύκλειας καί εις ημέρας συμφορών. ‘Ο Έλλην 
μαχόμενος υπέρ πατρίδος ‘ίσταται ύπερήμανος άκόμη καί πίπτων. ‘Η έθνική έπι
ταγή τοϋ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τελευταίου ύπερασπιστοΰ τής βασιλίδος τών 
πόλεων «κοινή γνώμη πάντες αύτοπροκράτως άποθανοϋμεν καί ού φεισόμεθα τής 
ζωής ημών» είναι χαρακτηριστικόν τοϋ πνεύματος τής έθνικής ιδεολογίας τών 
‘Ελλήνων εις πάσας τάς έποχάς.

‘Άν είς αύτήν πιοτεύωμεν, όφείλομεν άναλόγως νά άντικρύοωμεν σήμερον τήν 
εθνικήν μας πορείαν. Τό ΟΧΙ τοΰ 40 πρέπει νά προβάλλεται κατά τών έπιβου- 
λευομένων τήν έθνικήν ύπαρξίν τής νήσου μας. Άλλ’ δπως τότε άντίκρυοεν ό 

ελληνικός λαός ηνωμένος τάς έπιβουλάς καί δέν έκάμφθη, οφείλει τό τμήμα τούτο 
τοϋ ελληνικού λαού, τό όποιον κατοικεί είς τόν τόπον τούτον, ό όποιος καλείται 
«Κύπρος», νά άντικρύση τούς έπιβουλευομένους τήν ύπαρξίν του έν έσωτερική 
ένότητι καϊ άρραγεϊ δεομώ μετά τής Μηιρός του. Είναι ύποχρέωσις σύμπαντος 
τού λαού, τών άρχόντων του, τών έκπροσώπων του, τών κομμάτων καϊ ενός έκαστου 
νά καταστήοωσι βίωμά των τήν έθνικήν ένότητα μετά τής έθνικής Ιδεολογίας, τής 
οποίας γνώρισμα είναι ή ιδέα τής έλευθερίας. ‘Άλλως ό έθνικός κίνδυνος είς 
τήν μεγίστην του έκτασιν καί βάθος έπικρέμαται όρμώμενος έκ βορρά ώς δαμό- 
κλειος σπάθη έπ3 αυτού. Δέν δυνάμεθα νά δουλεύοωμεν έκ νέου είς τήν τουρκι
κήν πολιτικήν, διότι αυτό θέλουν Ανατολή, Δύσις καϊ 3Αφρικανοί. ‘Ό λαός ρυθμί
ζει τήν ζωήν και τό μέλλον του. Είναι καιρός νά είπωμεν πρός πάντας τούτους: 
ΟΧΙ, κύριοι! Τά συναισθήματα ταΰτα μάς έμπνέει τό ίδρυθέν μνημεϊον. Είναι 
τιμή καϊ έθνική έπιταγή ταυτοχρόνως. ‘Επϊ τούτφ παρακαλώ τόν Έξοχώτατον 
Πρέσβυν τής Μητρός Πατρίδος , δπως εύαρεστηθή καϊ τό άποκαλύψη.

Αευκωσία, 24 Μαρτίου, 1974
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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. Ε. ΛΑΓΑΚΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΕΛΕΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΗΡΩΩΝ 
ΡΟΔΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Άπό των αρχαιότατων χρόνων οί Έλληνες έτίμων τους υπέρ πατρίδος 
πεοόντας. 'Ο ’Ελληνικός Πνευματικός ’Όμιλος Κύπρου, άκολουθών την μα
κραίωνα αυτήν παράδοσιν της Φυλής, άνίδρυοεν Μνημεϊον ’Εθνικής ’Αντιστά
σεως 1941—1944 πρός τιμήν των δύο ηρωικών αδελφών Ροδίωνος και Μιλτιά
δη Γεωργιάδη. Τό μνημεϊον όρθώς άνιδρύθη είς τό προαύλιον ναού της ελλη
νικής παιδείας καί ανέκαθεν οχυρού τού εθνικού φρονήματος, είς τό όποιον έμα- 
θήτευσαν οί πεσόντες. Καί είναι διά τούτο άξιοι πολλών συγχαρητηρίων οί άνα- 
λαβόντες τήν πρωτοβουλίαν καί οί έργασθέντες διά τήν πραγματοποίησιν αυτής.

Οί άδελφοί Ροδίων καί Μιλτιάδης, τήν μνήμην τών όποιων τιμώμεν σήμερον, 
εγεννήθησαν ε’ις τήν Αεμεσόν άπό λαμπρούς ’Έλληνας γονείς. Ό πατέρας των, 
Προκόπιος Γεωργιάδης, παλαιός πολεμιστής, εφονεύθη άπό προδοτικήν σφαίραν 
κατά τάς ζοφεράς ημέρας τών Δεκεμβριανών είς τάς ’Αθήνας. Ή εξαίρετος 
Έλληνίς καί τραγική μητέρα των, Θέκλα Γεωργιάδου, ένεοτάλαξεν ε’ις τήν 
ψυχήν τους τόν ’έρωτα πρός τήν πατρίδα καί τήν προσήλωσιν ε’ις τά ιδεώδη 
τού ’Έθνους. Γονείς καί Σχολείον ένεφύσησαν είς τόν Ροδίωνα καί τόν Μιλ- 
τιάδην πνοήν, αύταπάρνησιν καί αυτοθυσίαν. Καί όταν τήν 28ην ’Οκτωβρίου 
1940 ήκούσθη τό κάλεσμα τής πατρίδος διά τόν υπέρ πάντων αγώνα, οί δύο αδελφοί 
έγκατέλειψαν χωρίς δισταγμόν οικογένειαν καί μελέτας καί κατετάγησαν ε’ις τόν 
ένδοξον Ελληνικόν Στρατόν. Ό Ροδίων ήτο ήδη πτυχιούχος τού Πανεπιστημίου 
’Αθηνών καί ό Μιλτιάδης τής Σιβιτανιδείου Σχολής.

Είς επιστολήν του άπό τό μέτωπον, έγραψεν ό Ροδίων εις τούς γονείς του: 
«Ποιος τό πίστευεν ότι εγώ άπό κεϊ στήν Κύπρο θά κατασσόμουνα στό ένδοξο 
εύζωνικό γιά νά ύπεραοπισθώ εκείνα διά τά οποία άπό αιώνων μάχεται ό ’Ελλη
νισμός. Είμαι κατενθουσιασμένος διότι προσφέρω τήν ύψίοτην υπηρεσίαν καί πρός 
τήν δοξασμένην μας πατρίδα ’Ελλάδα καί πρός τήν αγαπητή μας Κύπρο».

Άλλά όταν τό φώς τού άλβανικού έπους ήκολούθησεν τό σκότος τής εχθρικής 
κατοχής, οί δύο άδελφοί δέν έκριναν ότι είχαν έπιτελέσει ακέραιον τό πρός τήν 
Πατρίδα καθήκον. Έκ τών πρώτων μετέσχον ε’ις τό καθολικόν κίνημα εθνικής 
άντιστάοεως τού ελληνικού λαού κατά τών εισβολέων καί εγένοντο πρωτεργάται 
τής όργανώσεως «Εθνικόν Κομιτάτου». Ό Ροδίων συνέταοσεν πατριωτικά φυλ

λάδια καί ό Μιλτιάδης άνέγραφεν τήν νύκτα ε’ις τούς τοίχους συνθήματα, τά όποια 
προεκάλουν ρίγος συγκινήσεως ε’ις τήν άδούλωτον ψυχήν τών ’Ελλήνων. ’Αλλά 
τήν 20ήν Ιανουάριου 1943 οί δύο γενναίοι ουνελήφθησαν άπό τήν στρατιωτικήν 
άστυνομίαν τού εχθρού καί κατεδικάσθησαν είς δεκαετή ειρκτήν, διαφυγόντες, ώς 
έκ θαύματος, τήν ποινήν τού θανάτου.

Άπό τάς φυλακάς τής Αίγίνης, όπου ένεκλείσθησαν οί δύο ήρωες, ό Ρο
δίων έγραψεν ε’ις τούς γονείς του, οί όποιοι κατέβαλλαν ένεργείας διά νά άφε- 
θούν ελεύθεροι, ότι: «Δέχομαι νά γίνουν οί ενέργειες, άλλά πρέπει νά ξέρετε 
ότι δεν πρόκειται νά καθίσω στό σπίτι, γιατί ή θά κρύβουμαι στήν ’Αθήνα, τόσον 
έγώ όσο καί ό Μιλτιάδης, γιά νά άγωνίζωμαι γιά τόν σκοπό γιά τόν οποίον είμαι 
μέσα, ή θά πάρω τά βουνά καί θά γίνω αντάρτης καί θά πάρω τήν θέση, στήν 
όποια μέ καλεϊ ή συνείδησή μου καί ή Πατρίδα μου. ’Άν θά βγούμε, δέν θά 
βγούμε γιά σάς, γιατί δέν είναι καιρός νά ζήσουμε γιά σάς». Αί άπλαί αύταί 
λέξεις, γραμμέναι εις τήν οκών τού θανάτου, περικλείουν ανυπέρβλητον ψυχικόν 
μεγαλεϊον, τό όποιον συγκλονίζει καί συγκινεϊ βαθύτατα. Άπέκρουοαν ύπερηφά- 
νως καί χωρίς δισταγμόν οί δύο άδελφοί οίονδήποτε συμβιβασμόν μέ τήν έθνικήν 
των συνείδηοιν. «Τεθνάναι κρεϊττον ή ζήν έν αισχύνη».

Μετεφέρθηοαν αίφνιδίως είς τήν Αθήνα καί μιάν αυγήν ώδηγήθησαν, 
άπτόητοι, μαζί μέ άλλους ’Έλληνας ομήρους, είς τό σφαγεϊον τής Καιοαριανής. 
Άλλά τήν τελευταίαν στιγμήν δέν έξετελέσθησαν καί έπέζησαν τής έφιαλτικής δο
κιμασίας. Προοωρινώς όμως! Τό μαρτύριόν των θά έσυνεχίζετο. Διότι μετ’ 
ολίγον έούρθηοαν ε’ις τάς φυλακάς τής χιτλερικής Γερμανίας, άπό όπου δέν έπέ- 
οτρεψαν πλέον ποτέ!

Πριν φύγουν διά τό τελευταίον ταξείδι τής ήροηκής ζωής των, έστειλαν 
κρυφά ένα άλλο γράμμα είς τούς άγωνιούντας γονείς των: «Μανούλα μας, πα
τέρα μας καί σείς φίλοι συναγωνιστές, σφίξτε τά δόντια στις άντίξοες συνθήκες 
τής ζωής, γιατί «εις οιωνός άριοτος άμύνεοθαι περί πάτρης».

Ή τραγική τους μάνα, κατάμονη, έπειτα άπό τόν άνανδρο φόνο τού άνδρός 
της, κατά τά Δεκεμβριανά, καί τόν θάνατο τής κόρης άπό τάς κακουχίας τής 
κατοχής, έπερίμενε πάντα τά δύο παιδιά της. Έπερίμενε, ήλπιζε καί προσηύχετο. 
Έπερίμενε καί δέν έπίστευεν ότι είχαν χαθή οί δύο λεβέντες υιοί της. ’Έως 
ότου ό ’Ερυθρός Σταυρός τής έφερεν τό πένθιμο άγγελμα: Μία λήκυθον μέ τήν 
τέφρα τού Ροδίωνος.

Αργότερα, ή Θέκλα Γεωργιάδη είπε αυτά τά λόγια Σπαρτιάδος μητέρας: 
«Δέν λυπάμαι γιατί ό Ροδίωνας πέθανε γιά τήν Ελλάδα. Κι’ άν πέθανε κι ό 
Μίμης μου } πάλιν γιά θυσία στήν Ελλάδα. Ούτε γιατί ένα χέρι προδότου δολο
φόνησε τόν άνδρα μου, ούτε γιατί πήρε τήν Βαθούλα μου ό Θεός άπό τίς συμφο
ρές. Πάνω άπό όλα είναι ή Πατρίδα».

Ή λήκυθος τού Ροδίωνος είναι τώρα έναποτεθειμένη είς τό ’ιερόν τής Έκ-
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κλησίας ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ Κυρηνείας. Εις την Ιδίαν πόλιν άπέθανεν καί 
έτάφη ή Θέκλα Γεωργιάδη, μητέρα δύο ηρώων.

Αυτή είναι ή ιστορία τής ηρωικής ζωής καί τής αυτοθυσίας δύο Έλληνο- 
παίδων τής Κύπρου, το Μνημεϊον τών όποιων άποκαλύπτομεν σήμερον μέ ενλά- 
βειαν καί ουγκίνηοιν.

Οί μαθηται τής ιστορικής αυτής Σχολής θά άντικρύζουν κάθε ημέραν τάς 
εύγενεϊς μορφάς των. Θά κλίνουν τήν κεφαλήν, θά ενθυμούνται ότι οί αγαθοί 
ον μακρού βίον, άλλά λαμπρού δέονται καί θά λέγουν νπερηφάνως: κ’Άμμες 
δέ γ’ έοσόμεθα πολλώ κάρρονες»!

Αευκωσία, 24 Μαρτίου, 1974.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤ ΣΠΤΡΙΔΑΚΙ

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ*

* Όμιλία γενομένη είς τήν σειράν «Πνευματική Συνέχεια» τοϋ Εθνικού θεάτρου 'Ελλάδος 
τήν 18 Μαρτίου 1973.

Ή έμφάνισις τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου εις τά ελληνικόν προσκήνιον, 
ή ϊδρυσις ύπ’ αύτοΰ τοΰ μεγάλου καί άχανοΰς κράτους αύτοΰ είς τήν ’Ασίαν 
καί ή μετά τόν θάνατον αύτοΰ τω 323 π.Χ. ϊδρυσις ελληνικών κρατών έν 
αύτή καί έν τή Αφρική, ών πρώτην θέσιν κατέχει τά κράτος τών Πτολε- 
μαίων τής Αίγύπτου, έπέφερε μεγάλην άλλαγήν είς τήν πορείαν τοΰ έλλη- 
νικοΰ πνεύματος. Ή άλλαγή τόσον είς τήν θεωρίαν όσον καί είς τήν 
πράξιν δέν ύπήρξεν άπλώς ή συνέπεια τών τοιούτων μεταβολών, άλλ’ ύπήρξε 
τά άποτέλεσμα τής άντικρύσεως τών πολιτικών καί τών πνευματικών προ
βλημάτων, τά όποια ειχον άναφανή είς τήν έλληνικήν ζωήν ήδη άπό τοΰ 
4. αί. π.Χ. ύπό νέον πρίσμα. Έν βλέμμα είς τήν πολιτικήν, τήν καλλι
τεχνικήν καί τήν πνευματικήν ζωήν τών Ελλήνων κατά τόν αιώνα τοΰτον 
δεικνύει ότι οΰτοι ήρχισαν νά άναξητοΰν νέους τρόπους ξωής είς πάντας 
τούτους τούς τομείς καί νά προβληματίξωνται έπ’ αύτών. Ό 5 αιών π.Χ. 
ύπήρξεν ό αιών τών μεγάλων έθνικών έξορμήσεων, αϊτινες ήσκουν έπίδρασιν 
έπί τής έλληνικής διανοήσεως καί μέχρι τοΰ τέλους τοϋ 4 αί. π.Χ. Οί "Ελλη
νες διακατείχοντο άκόμη καί κατ’ αύτόν τόν αιώνα ύπό τών άναμνήσεων 
τών μεγάλων άγώνων, τούς όποιους διεξήγαγον οί πρόγονοί των κατά τών 
Περσών καί ήσθάνοντο πάντοτε ίκανοποίησιν, διότι διεφύλαξαν διά τών 
άγώνων τούτων τό έλληνικόν πνεύμα έναντι τής βαρβαρότητας καί τών 
είσβαλλόντων είς τήν πάτριον γήν. Ό Δημοσθένης καί ό Λυκούργος 
άποτελοϋσιν άριστα παραδείγματα. ’Αλλά δυνάμεθα τά πνεΰμα τοΰτο νά 
κατανοήσωμεν καλύτερον έκ τών νεωτέρων ιστορικών γεγονότων. Ζώμεν 
καί σήμερον άκόμη μετά 150 καί πλέον ετη άπό τής έλληνικής έπαναστά- 
σεως τοΰ 1821 μέ τήν άνάμνησιν καί τό πνεΰμα τής μεγαλειώδους τότε 
έξορμήσεως τοϋ έθνους. Ανταύγεια τούτου ύπήρξαν καί οί άγώνες τοΰ 
1940 καί τοΰ 1955.

Άλλ’ ή έπίδρασις τών παλαιών γεγονότων όσον ένδοξα καί όν ήσαν 
ταϋτα ώς καί ή άνάμνησις αύτών δέν ήδύναντο νά διατηρηθώσιν έπ’ 
άπειρον. Ή ξωή προβάλλει πάντοτε νέα στοιχεία καί προβλήματα, τών 
όποιων ή λύσις είναι άναγκαία, διά νά συνεχίζεται καί μή άποτελή αύτή
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μόνον όνάμνησιν τών παλαιών εύκλεών ήμερών. Οϋτω προπαρεσκευάσθη 
τόν 4. αί. π.Χ. ή στροφή τοϋ ελληνικού πνεύματος πρός νέας κατευθύνσεις, 
αίτινες κατέστησαν περισσότερον έντονοι, ώς έκ τών ιστορικών γεγονότων 
τών δημιουργηθέντων ύπό τής έμφανίσεως τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου καί 
τών διαδόχων αύτοϋ. Ύπήρξεν έποχή, κατά τήν όποιαν έθεωρεϊτο, ότι ό 
έλληνικός βίος έτερματίσθη διά τής έμφανίσεως τοΰ μεγάλου τούτου ήγε- 
μόνος καί ότι παν ό,τι μετ’ αύτόν παρουσιάζεται άποτελεϊ μίμησιν τοΰ πολι
τισμού τών κλασσικών χρόνων, τοΰ 5. καί τοΰ 4 αί. π.Χ., μετά τών όποιων 
συνδέονται ώς κλασσικοί καί οί ομηρικοί χρόνοι. Έν τούτοις ό μεγάλος 
γερμανός ιστορικός Δρόϋζεν άνεκάλυψε πρό 100 καί πλέον έτών καί έξέ- 
θεσε τήν άξίαν τής νέας φάσεως τοΰ έλληνικοϋ πολιτισμού, ήτις αρχίζει 
διά τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου καί τών διαδόχων αύτοΰ. ’Έκτοτε ή προ- 
κατάληψις αϋτη περί τοΰ έλληνιστικοΰ πολιτισμού ήρθη καί τοΰτον βλέ- 
πομεν τώρα ύπό νέον πρίσμα. Τό όνομα όμως «έλληνιστικός πολιτισμός» 
παρέμεινεν, ώς εϊχε χρησιμοποιηθή, όταν έπιστεύετο ότι οί χρόνοι μετά 
τόν Μέγαν Αλέξανδρον είναι χρόνοι μιμήσεως τοΰ έλληνικοϋ τών παρελ
θόντων έτών.

Η περίοδος αϋτη έκτεινομένη είς 3 περίπου αιώνας μέχρι τής κατα- 
κτήσεως τής Αίγύπτου ύπό τών Ρωμαίων τω 30 π.Χ. παρουσιάζει νέαν φάσιν 
τοΰ έλληνικοϋ πολιτισμού. Ακροθιγώς μόνον θά άναφερθώ είς τά κύρια 
στοιχεία αύτοΰ. Πρώτον ή έννοια τής πόλεως κράτους, ήτις ϊσχυεν έν 
Ελλάδι είς τούς κλασσικούς χρόνους, παύει πλέον νά θεωρήται ώς ή 

προάγουσα τόν πολιτικόν βίον. Αντί ταύτης είσάγονται τά μεγάλα κράτη 
συμφώνως πρός τάς πολιτικός άπόψεις τοΰ ίδρυτοΰ τής κυνικής φιλοσο
φίας, μαθητοΰ δέ τοΰ Σώκράτους Αντισθένους, όστις είχε προβάλει δύο 
ιδανικά πρότυπα, τόν Ήρακλέα έκ τών Ελλήνων καί τόν Κύρον τόν 
πρεσβύτερον έκ τών Περσών. Βραδύτερον καί ό Ζήνων ό Κιτιεύς ήκο- 
λούθησεν, ή όργάνωσις καί διοίκησις τών κρατών τούτων δεύτερον, ιδίως 
τής Αίγύπτου τών Πτολεμαίων, γενομένη βάσει τής όργανώσεως τής διοι- 
κήσεως τοΰ περσικού κράτους τοΰ Δαρείου τοΰ Υστάσπους άποτελεί έτερον 
άξιοπρόσεκτον στοιχεϊον διά τόν πολιτισμόν τών χρόνων τούτων. Τόση 
έκτίμησις καί άναγνώρισις έδόθη είς τά νέα πολιτικά ταΰτα συστήματα, 
ώστε νά θεωρήται ότι οί έλληνιστικοί ούτοι χρόνοι άποτελοΰσι τήν άρχήν 
τής εύρωπαϊκής ιστορίας, ή όποια γνωρίζει μεγάλα κράτη, ούχί δέ πό
λεις-κράτη. Δέν είναι όμως ταΰτα καί μόνον. Ή ϊδρυσις μεγάλων πόλεων, ή 
ρυμοτομία μετά λεωφόρων, ώς έν ’Αλεξανδρεία, όν καί τό σύστημα τής 
πολεοδομίας ήρχισεν είς έλληνικάς πόλεις άπό τού 4 αί. π.Χ., άποτελεϊ 
έτερον γνώρισμα τοϋ νέου τρόπου ζωής τών άνθρώπων.

Παραλλήλως ή έντονος άνάπτυξις πνευματικής καί έν γένει πολιτιστι
κής ζωής ύπό τών βασιλέων θεμέλιοί τήν ζωήν έπί νέων βάσεων. Ό Πτο- 

λεμαϊος ό Α' καί ό Πτολεμαίος Β' τής Αίγύπτου γίνονται φωτεινοί πρός 
τοΰτο οδηγοί. Ή ϊδρυσις βιβλιοθηκών έν ’Αλεξανδρεία όπως καί βραδύ
τερον έν Περγάμω άποτελεϊ ένα κύριον χαρακτηριστικόν τών τρόπων τής 
νέας ζωής. Ή συγκέντρωσις τοΰ πνευματικού πλούτου, ήτις ήρχισεν άπό 
τόν Πεισίστρατον, καί ή μελέτη αύτοΰ είς τάς βιβλιοθήκας δημιουργεί τάς 
προϋποθέσεις άναπτύξεως νέας πνευματικής ζωής. Ποιηταί άξιόλογοι καί 
άλλοι λόγιοι γίνονται βιβλιοθηκάριοι καί οϋτω έκτοτε έν νέον στοιχεϊον τής 
ζωής είσάγεται, τό όποιον σήμερον άποτελεϊ γνώρισμα παντός πολιτισμένου 
κράτους. Ή καλλιτεχνική δημιουργία παρουσιάζει νέους προσανατολι
σμούς. Ή ήρεμος έκφρασις τοΰ ψυχικού κόσμου, ή όποια χαρακτηρίζει 
κατ’ έξοχήν τόν 5 αί. π.Χ., ύποχωρεϊ άπέναντι τής έκφράσεως βίαιων ψυχι
κών στοιχείων τοΰ άνθρώπου. Οί καλλιτέχναι είκονίζουσι τήν έκρηξιν 
συναισθημάτων καί παθών, ώς ήρχισαν ήδη άπό τών χρόνων τοϋ Σκόπα 
νά κάμνωσι. Δύο μεγάλα καλλιτεχνήματα δύνανται νά μάς δώσωσιν εικόνα 
τής άλλαγής είς τάς καλλιτεχνικός άντιλήψεις. Είναι ή Νίκη τοϋ Παιωνίου 
είς τήν Ολυμπίαν μέ τήν ορμητικήν μέν, άλλά γεμάτην άπό ψυχικήν γαλή
νην κάθοδον αύτής έξ ούρανοϋ, καί ή Νίκη τής Σαμοθράκης, άνήκουσα είς 
τήν ροδιακήν τέχνην τοϋ β' αίώνος π.Χ., ήτις είκονίζει τήν θεάν ώς σαλ- 
πίζουσαν τό κήρυγμα τής ήγεμονικής ισχύος τών έλληνικών χρόνων. Οϋτε 
ό Δημήτριος ό Φαληρεύς οϋτε ό Δημήτριος ό Πολιορκητής είναι πλέον 
οίος ήτο ό Περικλής, ό γαλήνιος άλλά οξύς πολιτικός, ό όποιος ήστραπτεν, 
έβρόντα καί ξυνεκίκα πάσαν τήν Ελλάδα. Είς τήν θέσιν τοϋ πρώτου άνδρός 
είσάγεται ή προσωπική ισχύς.

Τό ιδανικόν στοιχεϊον τής ζωής καταπίπτει καί τήν θέσιν του κατα
λαμβάνει ή ρεαλιστική έκτίμησις αύτής. Ό Πολύβιος είναι διάφορος τοΰ 
Θουκυδίδου ιστορικός. Ένώ έκεϊνος υμνεί τό μεγαλεϊον τών Αθηνών ύπό 
πάσαν έποψιν έκδηλουμένην μέσα είς τό πνεύμα τοΰ μύθου διά τήν πόλιν 
τής Παλλάδος, τό Ελλάδος έρεισμα, τό δαιμόνιον πτολίεθρον τοϋ ποιητοΰ 
Πινδάρου, τήν Ελλάδα τής Ελλάδος, ό Πολύβιος, είς τήν θέσιν τής ιδα
νικής ταύτης πόλεως στήνει τό κράτος τής δυνάμεως, τήν όποιαν ένσαρ- 
κώνει ή Ρώμη. Ή άλλαγή είναι έκδηλος καί είς τήν ζωήν τών άνθρώπων. 
Ή ίκανοποίησις τοΰ άτόμου είναι έν κύριον χαρακτηριστικόν αύτής. Ό 
πολίτης δέν έχει πλέον δικαιώματα έπί τής πολιτικής ζωής. Τά δημο
κρατικά στοιχεία αύτής έσβησαν, ένώ άφ’ έτέρου ή γυνή έπαυσε πλέον νά 
κλείεται είς τό σπίτι της, διά νά μή γίνεται λόγος δι’ αύτήν, ώς λέγει ό Θου
κυδίδης είς τόν περίφημον Επιτάφιον τοΰ Περικλέους. Χαρακτηριστικοί 
τής άλλαγής είναι αί Άδωνιάζουσαι τοΰ ποιητοΰ Θεόκριτου ή Συρακόσιαι, 
τάς όποιας θά άκούσωμεν έν τή συνεχεία τοΰ προγράμματος.

Τήν όλην πνευματικήν δημιουργίαν τών έλληνιστικών χρόνων χαρα
κτηρίζει ή άλλαγή. Τό έπος μετά διακοπήν πολλών αιώνων έπανέρχεται 
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καί πάλιν. Αλλά δέν είναι τούτο ούτε τό ήρωϊκόν τοϋ Ομήρου οϋτε τά 
διδακτικόν τοϋ Ησιόδου. Τά Αργοναυτικά τοΰ ’Απολλώνιου τοϋ Ροδίου 
είναι ποίημα έξω τόπου καί χρόνου. Ό Όμηρος ήτο μέγας διανοούμενος, 
όχι άπλώς ποιητής. Από αύτόν άρχίζει ή έλληνική φιλοσοφία, όχι άπό 
τόν Θαλήν. Ό Απολλώνιος είναι μάλλον ένας στιχοπλάστης. Χωρίς 
πνοήν, χωρίς ζωήν. Προσπαθεί νά μιμηθή, όλλ’ άδεξίως. Δέν δημιουργεί 
έποχήν, ούδέ διαγράφει τοιαύτην. Ή ποίησίς του δέν βγαίνει άπό τήν 
ζωήν, βγαίνει άπό τάς βιβλιοθήκας. ’Αλλ’ όπως έσβησεν ή έπική ποίησις, 
έτσι σβήνει ή τραγωδία καί ή λυρική ποίησις τών προηγουμένων χρόνων. 
Είς τήν θέσιν των είσάγεται ή ιλαροτραγωδία καί ό μίμος. Ό τελευταίος 
είναι ύγιές στοιχεϊον, διότι βγαίνει άπό τήν σύγχρονον ζωήν. Ή διαμόρ- 
φωσις τής ζωής έπί νέων βάσεων δίδει τήν εύκαιρίαν άναπτύξεως τού 
μίμου. Άνεφέρθην ήδη είς τάς Άδωνιαζούσας τού Θεόκριτου. Αλλά καί 
όλλα ποιήματα τοΰ ίδιου δίδουν τό μέτρον έκτιμήσεως τής νέας μορφής 
ποιήσεως. Αί φαρμακεύτριαι, αί μάγισσαι θά έλέγομεν σήμερον, είναι είς 
τήν κορυφήν, άλλά καί ή Ηλακάτη τού ίδιου ποιητοϋ, καί οί μίμοι τού 
Ήρώνδα, μεταφέρουν τήν ποίησιν είς όλλας σφαίρας. Τό δράμα έκφυλί- 
ζεται διά τής ιλαροτραγωδίας ή άλλως φλυακογραφίας καλουμένης. Καί 
ή ποίησις τοΰ Σωπάτρου τοϋ Παφίου μέσα είς τά αύτά πλαίσια κινείται. 
Φωτεινόν σημεϊον είναι μόνον ή μέση καί ή νέα άττική κωμωδία. Τό 
άρχαϊον δράμα, τραγωδία καί ή κωμωδία, έσβησε μέ τό σβήσιμο τής πολιτικής 
κονίστρας. Διότι άνεξαρτήτως πόθεν τούτο άπέρρευσεν, ή πολιτική ζωή τό 
έθρεψεν. Αλλ’ ό κωμικός Μένανδρος είναι μέγας ποιητής.

Ή κωμωδία γίνεται τώρα κωμωδία χαρακτήρων. Είναι τούτο σύμφω
νον πρός τάς έξελιχθείσας νέας άντιλήψεις τής ζωής. Τό άτομον διαδρα
ματίζει έν προκειμένω σημαντικόν ρόλον ώς καί ή ζωή τής μεγάλης πό
λεως. ’Αστική κοινωνία έδημιουργήθη. Καί ό ιδιωτικός βίος άναπτύσσε- 
ται άναλόγως. Έορταί ώργανοΰντο καί ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα έδιδον 
διά τής όργανώσεως αύτών διέξοδον είς τάς έπιθυμίας τοΰ πλήθους. Δέν 
είναι πλέον τό θέατρον διδάσκαλος τών ύψηλών ιδεών. Τά άνάκτορα 
είναι τό κέντρον τής ζωής. Ό πλούτος αύτών διαδέχεται τήν σεμνότητα 
τοΰ παλαιοΰ άθηναϊκοϋ βουλευτηρίου. Ή ζωή τών ρητόρων, τών στρα
τηγών καί τών πολιτικών άνδρών δέν άκούεται είς τήν πνύκα, ούδέ οί 
άθληταί είς τήν Ολυμπίαν ή τούς άλλους χώρους τών άγώνων διαγωνίζον
ται δΓ ένα κλάδον έλαίας. Ούδέ ένας νέος Πίνδαρος ύμνεϊ τήν δόξαν 
τών νικητών. Τά πάντα οδηγούν πρός τήν έξέλιξιν τοϋ ρωμαϊκού πνεύ
ματος έστω ύπό έλληνικήν έπέδρασιν καί πρός τούς αύτοκράτορας τής 
Ρώμης, διά νά φθάσωμεν κατόπιν είς τό Βυζάντιον. Ό μεγάλος ρώσος 
ιστορικός Βασίλιεφ είπεν ότι ό ιδρυτής τοϋ Βυζαντινού κράτους ύπήρξεν 
ό Μέγας ’Αλέξανδρος. Ό Ιούλιος Καϊσαρ είχε μελετήσει τήν μεταφοράν 

τής πρωτευούσης τού κράτους του είς τήν Αλεξάνδρειαν. Ο Διοκλητιανός 
έκαμε τό περαιτέρω βήμα πρός τήν ’Ανατολήν καί ό Μέγας Κωνσταντίνος 
έπεσφράγισε τήν πορείαν πρός αύτήν διά τής μεταφοράς τής έδρας τοΰ 
ρωμαϊκού κράτους είς τό Βυζάντιον.

Μέσα είς τήν τοιαύτην πορείαν τής πολιτικής καί τής πνευματικής ζωής 
ίδιάζουσαν θέσιν κατέχει ή θρησκεία. Οί ύμνοι πρός τούς θεούς τού Καλ- 
λιμάχου μάς δίδουν τήν εικόνα τής έκτιμήσεως αύτής καί τής έπιδράσεως, 
τήν όποιαν αϋτη ήσκει. Δέν δυνάμεθα άκόμη νά εϊπωμεν τό τής Πυθίας 
πρός τόν Ίουλιανόν τόν Παραβάτην ότι «άπέσβετο καί λάλον ύδωρ» καί 
ότι ό Φοίβος «ούκέτι έχει καλύβαν». Έν τούτοις ή θρησκευτική ζωή άνα- 
μειγνύεται πρός στοιχεία άνατολικά καί ή λατρεία τής θεάς Ίσιδος είσά
γεται παρά τήν λατρείαν τής ’Αφροδίτης. Ή λατρεία τής Άθηνάς δέν 
έχει πλέον τήν σεμνότητα τής λατρείας τής έπί τής Άκροπόλεως τών 
Αθηνών. Ό Καλλίμαχος ύμνών αύτήν είς τήν έλεγείαν τήν γνωστήν ύπό 
τό όνομα «Παλλάδος λουτρά», ένώ παρουσιάζεται ώς εύλαβής πρός τήν 
θεάν, τήν ειρωνεύεται, τήν πειράζει καί τέλος κατορθώνει νά έπιδείξη αύτήν 
γυμνήν, ώς οί καλλιτέχναι τήν Άφροδίτην. Οί 'Ομηρικοί ύμνοι είς τούς 
θεούς περιέχουν πολύ περισσοτέραν εύλάβειαν πρός αύτούς. Τά θρησκευ
τικά σύμβολα, μέ τά όποια έζων οί Έλληνες είς τούς κλασσικούς 
καί προηγουμένως είς τούς ομηρικούς χρόνους, ήρχισαν νά έκφυλίζωνται 
καί οί θεοί καί οί περισσότερον σεμνοί ώς ή Άθηνά, ή όποια δέν έγεννήθη 
άπό θεάν, άλλ’ άπό τήν κεφαλήν τοϋ Διός, τό σύμβολον τούτο τής συνέ- 
σεως, έτσι έμφανίζεται έν τέλει τής έλεγείας γυμνή.

Αλλ’ άπέναντι τής τοιαύτης έξελίξεως καί τών περί αύτής άντιλήψεων 
ήρχισε νά δημιουργήται άντίδρασις τείνουσα είς έπιστροφήν πρός τήν φύσιν. 
Ή κουραστική ζωή τών πόλεων κάμνει τούς άνθρώπους νά άπαυδίζουν καί 
άναζητοΰν τώρα τήν άγροτικήν ζωήν, τήν ζωήν τής ύπαίθρου. Ή πρός 
αύτήν στροφή άρχεται άπό τήν Σικελίαν, άπό όπου ό Θεόκριτος κατήγετο. 
Δείγματα αύτής θά παρουσιάσωμεν είς τό πρόγραμμα. Είναι ή μόνη γνησία 
ποίησις ή μή φέρουσα οίανδήποτε προσποίησιν. Ό δΓ αύτής ύμνος τής 
φύσεως συνδέει πρός τήν παλαιοτέραν ποίησιν. Οϋτω ή περιγραφή τοΰ 
φυσικού τοπίου είς τά Θαλύσια (VII είδ.) μάς ένθυμίζει τήν περιγραφήν 
τοΰ σπηλαίου τής Καλυψοΰς είς τήν Οδύσσειαν τοΰ Ομήρου. Τά έπιγράμ- 
ματα καί αί έλεγείαι είναι έτερα είδη ποιήσεως, τά όποια έκαλλιεργήθησαν 
κατά τήν έλληνιστικήν περίοδον. Καί τούτης θά δώσωμεν δείγματα είς τό 
σημερινόν πρόγραμμα.

Άλλά πέραν τών έκτεθέντων στοιχείων τών άναφερομένων είς τήν 
πνευματικήν συνέχειαν τού έλληνικοΰ κόσμου κατά τήν έλληνιστικήν περίο
δον ή έμφάνισις κατ’ αύτήν τής στωϊκής φιλοσοφίας Ζήνωνος τοΰ Κιτιέως 
άποτελεϊ μίαν κοσμογονικήν άντίληψιν τής σκέψεως τών χρόνων άπό τοΰ 

42 43

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



3 ai. π.Χ. καί πέραν αύτοϋ. Ή στωϊκή φιλοσοφία, προϊόν τής κυνικής 
φιλοσοφίας, άντίκρυσε διά τοΰ Ζήνωνος καί τών διαδόχων του πλεϊστα προ
βλήματα τών χρόνων άπό τοϋ 3 αί. π.Χ. καί μετέπειτα, προβλήματα ήθικά, 
φυσικά, πολιτικά. Είναι γνωστή ή θέσις τοΰ Ζήνωνος ή διατυπωθεϊσα είς τό 
περίφημον άπόφθεγμα αύτοϋ «όμολογουμένως τή φύσει Ζήν», δΓ ου άπέρ- 
ριπτε πάν είδος Ζωής παραγνωρίΖον τήν φύσιν. Είναι επίσης γνωστοί καί 
αί άπόψεις τοΰ Ζήνωνος περί Πολιτείας, τάς όποιας διετύπωσεν είς τό 
έργον αύτού «Πολιτεία» θεωρών ότι μόνον «Πολιτεία τών σπουδαίων» είναι 
δυνατόν νά εδιδεν νέαν Ζωήν είς τήν άνθρωπότητα. Αί ύπό προηγουμέ
νων φιλοσόφων ώς τοΰ Πλάτωνος καταβληθεϊσαι προσπάθειαι διαγραφής 
νέου συστήματος Πολιτείας δέν έφεραν άποτέλεσμα, έστω καί άν αύται 
έστηρίΖοντο έπί τής ήθικής βάσεως, ιδία τοΰ δικαίου. Ό Ζήνων ένόμισεν 
ότι ή ήθική μόρφωσις τοϋ άνθρώπου είναι δυνατόν νά θέση τάς βάσεις 
νέας πολιτείας καί ταύτην έπεχείρει διά τών «σπουδαίων». Ό Ζήνων 
παρέμεινεν άκόμη πιστός είς τήν έννοιαν τής πόλεως-κράτους, ένώ ή Σχολή 
είσήγε τήν έννοιαν τής κοσμοπόλεως, προϊόν τοΰτο άνατολικών άντιλήψεων, 
αϊτινες έξεκίνουν έξ Ανατολής καί συνηντώντο πρός τάς περί μεγάλου 
κράτους άπόψεις τοΰ Άντισθένους. Αλλά πέραν τούτου ή στωϊκή φιλο
σοφία ήσχολήθη μέ θεολογικά θέματα. Παρ’ όλον ότι άπό τοΰ Ξενοφάνους, 
τοΰ Σωκράτους καί τοϋ Πλάτωνος έγινε δεκτός ό μονοθεϊσμός, ή στωϊκή 
φιλοσοφία άνύψωσε τήν έννοιαν τοΰ θείου είς τήν έννοιαν τής ισχυρός 
δυνάμεως τής διεπούσης τόν κόσμον καί τά άνθρώπινο καί ήσκησε μεγάλην 
έπίδρασιν είς τούς έκκλησιαστικούς θρησκευτικούς ύμνους. Ό ϋμνος είς 
τόν Δία τοΰ στωϊκοϋ Κλεάνθους, τοΰ μαθητου καί διαδόχου τοϋ Ζήνωνος, 
μάς μεταφέρει είς άναλόγους ϋμνους τής χριστιανικής λατρείας. Τόν 
ϋμνον τούτον παρουσιάΖομεν είς τό πρόγραμμα τής σημερινής συγκεντρώ- 
σεως. Ή έπίδρασις τής στωϊκής φιλοσοφίας είς τήν Ζωήν τής άνθρωπό- 
τητος διήρκεσεν έξ τουλάχιστον αιώνας, ίσως δέ, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, 
συνεχίΖεται είς τήν φιλοσοφίαν μέχρι τών νεωτέρων χρόνων διά τής καν
τιανής καί νεοκαντιανής φιλοσοφίας.

Τελευταϊον στοιχεϊον έλληνιστικοϋ πολιτισμού, όπερ έσχε τεράστιον 
έπίδρασιν είς τήν έξέλιξιν τής άνθρωπότητος, είναι ή καλλιέργεια τής έπι- 
στήμης. Ή πρώτη έκδήλωσις έπιστημονικής σκέψεως είς τόν έλληνικόν 
κόσμον έγινε διά μέν τά μαθηματικά ύπό τοΰ φιλοσόφου Πυθαγόρου καί 
διά τήν φυσικήν ύπό τοΰ κυρίου έκπροσώπου τής άτομικής φιλοσοφίας, τοΰ 
φιλοσόφου Δημοκρίτου. Έν συνεχεία περισσότερα παρουσιάζονται είς τόν 
Πλάτωνα καί τόν Αριστοτέλη, τοϋ όποιου πολλά έργα άντικρύΖουσιν έπι- 
στημονικά προβλήματα άναφερόμενα τόσον είς τόν ψυχικόν κόσμον όσον 
καί είς διαφόρους όλλας έπιστήμας (Ζωα, φυτά, ούράνια φαινόμενα κ.ά.). 
Ή ϊδρυσις όμως τών βιβλιοθηκών έν ’Αλεξανδρεία ήδη άπό τόν Πτολε- 

μαϊον Α ' καί ή όργάνωσις αύτών άπό τόν Πτολομαϊον Β ' έβοήθησε πολύ 
είς τήν έπιστημονικήν μελέτην. Φυσική, Μαθηματικά, Αστρονομία, Γεω
γραφία, ’Ιατρική έκαλλιεργήθησαν συστηματικά καί είσήχθη είς τάς έπι
στήμας ταύτας τό πείραμα. Ή συστηματική μελέτη τής έπιστήμης ύπήρξε 
τό άποτέλεσμα τής έπεκτάσεως τοΰ κράτους τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου 
πρός άνατολάς, πράγμα, τό όποιον παρείχε τήν εύκαιρίαν πολλών παρα
τηρήσεων. Νέα περίοδος άρχίΖει διά τήν άνθρωπότητα. ΔΓ όσων είπαν 
άποδεικνύεται ή άνωτέρω διατυπωθεϊσα όποψις ότι ό έλληνιστικός πολι
τισμός δέν είναι μίμησις τοΰ κλασσικού, άλλ’ έπέκτασις και συνέχεια έκεί- 
νου. Διά τοΰτο ύπήρξε πολύ όρθή ή άπόφασις τών οργανωτών τών πνευ
ματικών συγκεντρώσεων τούτων, όπως είς τό πρόγραμμα « Ελληνική Πνευ
ματική Συνέχεια» περιληφθή ό «έλληνιστικός κόσμος». Τό έπακολουθοΰν 
πρόγραμμα είς τό σημερινόν Πρωινόν θά δώση μόνον άποσπάσματα έκ τής 
λογοτεχνικής πνευματικής δημιουργίας, ή όποια, ώς είπον, δέν είναι άνα- 
ξία τής προηγηθείσης παγκοσμίου σημασίας παραγωγής τών κλασσικών 
χρόνων.

Παρ’ όλον ότι ή καλλιτεχνική δημιουργία είναι άπότοκος τής πνευματι
κής στάθμης μιάς περιόδου καί τής πολιτικής κατ’ αύτήν Ζωής καί παρ’ 
όλον ότι αϋτη είναι πολλοΰ λόγου άξια, δέν πρόκειται είς τήν παρούσαν 
είσήγησιν νά άναφερθώ πλήν τών άνωτέρω γενικώς λεχθέντων είς τήν 
καλλιτεχνικήν δημιουργίαν τών έλληνιστικών χρόνων. Έξ όσων άντιλαμ- 
βάνομαι τοΰτο θά κάμη τό συνερχόμενον προσεχώς έν Λευκωσία Συνέδριον 
Ελληνικού Πολιτισμού τοΰ Συνδέσμου Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «Στα- 

σΐνος». Οϋτω συμπληροΰται τό κενόν.
Πλήν τούτων ή διάδοσις καί χρήσις τής έλληνικής γλώσσης ώς κοινής 

πανταχοΰ τής οικουμένης καί ή ύπ’ αύτής κατάκτησις τής Ρώμης καί τής 
’Ιουδαίος είς τούς έλληνιστικούς χρόνους είναι μέγα έπίτευγμα διά τόν 
έλληνικόν κόσμον. ’Έκτοτε ή έλληνική γλώσσα έγινε κτήμα τών λαών 
καί μέχρι σήμερον παρέχει είς τήν άνθρωπότητα άκένωτον πηγήν διά τούς 
έπϊστημονικούς όρους καί τάς νέας έφευρέσεις. Διά τής διαδόσεως καί 
έπικρατήσεως τής έλληνικής γλώσσης ώς κοινής είς τήν Ανατολήν έβοη- 
θήθη τά μέγιστα ό Χριστιανισμός, ό όποιος δΓ αύτής εύρε τό όργανον δια- 
δόσεώς του είς όλην τήν Οικουμένην.

Ή μελέτη τοΰ έλληνιστικοϋ πολιτισμού τριών αιώνων καί ή έπίδρασις 
αύτού είς τόν έλληνικόν κόσμον καί τήν όλην άνθρωπότητα όδηγεϊ καί 
ήμάς είς τήν έσχατίαν τής Μεσογείου είς μεγαλυτέραν συνειδητοποίησιν 
τής μεγάλης σημασίας τού έλληνικοΰ πνεύματος διά τήν σύγχρονόν μας 
Ζωήν. "Ας έμβαθύνωμεν είς τήν τεράστιον δημιουργίαν αύτού άνά τούς 
αιώνας. Τήν έλληνικήν πνευματικήν συνέχειαν ός τήν ίδωμεν όχι ώς μίαν 
τυπικήν ιστορικήν άνασκόπησιν, άλλ’ ώς πηγήν νέας Ζωής δΓ ήμάς καί τούς
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άλλους μέσα είς τόν άσφυκτικόν κλοιόν, τόν όποιον περισφίγγει γύρω μας 
ή σύγχρονος τεκνοκρατία. Ή μελέτη τοΰ έλληνιστικοϋ καί τοΰ όλου έλλη- 
νικοΰ πολιτισμού δύναται νά είναι πρός τοΰτο πολλαχώς ώφέλιμος.

Ό έλληνιστικός πολιτισμός έδημιούργησε τόν βυζαντινόν κόσμον. Καί 
ό βυζαντινός κόσμος έν συνεχεία έδημιούργησε τόν νεώτερον έλληνικόν 
κόσμον. Σεβασμόν καί έκτίμησιν πρός έκεϊνον τρέφοντες τιμώμεν ήμός 
αύτούς καί κατανοοΰμεν καλύτερα τήν σύγχρονόν μας ζωήν. Διότι 
πράγματι ή πνευματική δημιουργία των Ελλήνων ύπηρΕε συνεχής καί είς 
τήν κατανόησιν τής άληθείας ταύτης άποβλέπουν αί συγκεντρώσεις αύται 
τοΰ Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου βάσει τών συγκεντρώσεων τοΰ Έθνικοΰ 
Θεάτρου τής Ελλάδος. Είναι αύται σημαντική συμβολή είς τήν στείραν 
δυστυχώς πνευματικως έποχήν μας. Προσεπάθησα καί έγώ άναλαβών νά 
άναπτύΕω μέσα είς τήν προσπάθειαν τούτην είς γενικός γραμμάς τήν έπί- 
δρασιν τοΰ έλληνιστικοϋ πολιτισμού είς τήν όλην ζωήν μας καί τήν όλην 
άνθρωπότητα, έπεζήτησα νά δώσω κάτι άπό τό παρελθόν, τό όποιον καθο
δηγεί τό παρόν μας καί τοΰτο ώς μικρόν συμβολήν είς τήν έκτίμησιν τοΰ 
έλληνικοΰ πνεύματος καί τήν έκτίμησιν πρός τό άΕιον πνευματικόν εργον 
τού Εθνικού Θεάτρου Ελλάδος.

ΕΚΛΕΚΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ή βιβλιογραφία τής ελληνιστικής περιόδου είναι όφθονωτάτη. Ενταύθα άναφέρομεν 
βασικά τινα έργα διά τούς ενδιαφερομένους νά μελετήσωσι λεπτομερέστερον τήν περίοδον 
τούτην.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΤΡΙΔΑΚΙΣ

ΗΡΑΚΛΗ Ν. ΑΓΓΕΛΙΔΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΡΓΙΛΙΟ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΑΤΙΟ

Λίγα λόγια γιά τήν μετάφραση:
Είμαι υποχρεωμένος νά αναφέρω δτι τόσον στις ΩΔΕΣ του Όρα- 

τίου, δσο καί στήν ΑΙΝΕΙΑΔΑ τοΰ Βιργιλίου έχρησιμοποίησα όχι τήν 
ματάφραση κατά λέξιν, άλλα τήν έλεύθερη απόδοση. Κάπου παρέ- 
λειψα κάτι καί κάπου, δπου μου έπέτρεπε τό περιεχόμενον του στίχου, 
πρόσθεσα κάτι, προσέχοντας βέβαια νά μήν αλλοιώσω καθόλου τό 
ποίημα, ή νά προδώσω τή λυρική διάθεση του ποιητή. Μερικές φορές 
μάλιστα έβαλα σέ στίχο τό νόημα πού περιέκλειαν οί στίχοι, φροντί
ζοντας έτσι νά μήν χάση τό ποίημα τήν καθαρότητα καί τήν ομορφιά 
του.

Τήν μικρή μου αύτήν έργασία τήν αφιερώνω στήν ποθεινή μνήμη 
του αξέχαστου παιδιού μου Ρένου.

ΒΙ ΡΠΛ1ΟΥ
Αίνειάδ. Βιβλ. Α'. Στιχ. 1—11

Τις μάχες κι άντρα ξακουστό ψάλλω, που πρώτος ήρΰε 
άπ’ τις άκτές τις Τρωικές σπρωγμένος άπ’ τη Μοίρα 
στην ’Ιταλία, τους γιαλούς του Λαβινίου πατώντας, 
άφοΰ πλανήτη σέ πολλές στεριές καί σέ πελάγη 
— έτσι οί Θεοί το θέλησαν, γιατί ό ΰνμός της 'Ήρας 
φυσομανούσε αλύγιστος στά ϋεϊκά της στήΰη — 
καί τόσα πάΰια τράβηξε πλεγμένος σέ πολέμους, 
ώοότου κτίση την ιερή την πόλη, κι ώς νά μπάοη 
στη γη τοΰ Λάτιου μέ τιμές τους εφεστίους $εούς του, 
άπ’ όπου κράταε η γενιά τών εΰγενών Λατίνων, 
της Ρώμης τά ψηλά τειχιά, τής ’Άλβας οί πατέρες.
Για ποιαν α’ιτία ώ Μούσα, πές, για ποιον Όεοΰ τήν ΰβριν, 
καί πώς βουλήΌη άπ’ άγριο Όυμό σπρωγμένη ή ‘Ήρα 
άντρα νά κάνη διαλεχτό γιά τήν εύοέβειά του 
νά ύποφέρη βάσανα, νά δοκιμάση πόνους.
Τόση οργή στά Όεϊκά τά στήΰη πώς φωλιάζει;
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Α’ιν. Βιβλ. Α'. Στιχ. 81-123

Είπε η θεά κι" ο Αίολος έστρεψε τό κοντάρι 
καί τό πλευρό τοϋ βούναρου βρονιοχτυπάει αμέσως 
τό βαθουλό, κι" οί άνεμοι, φουσάτο λ,ές που όρμάει, 
μέ βρυχηθμούς θρασομανοϋν άπ" τ ανοιγμένο μέρος 
καί πέφτουν καί σαρώνουνε μέσ" τους φριχτούς των γύρους 
κάθε στεριά. Τή θάλασσα βαθιά ώς τά έγκατά της 
συθέμελα ταράζουνε ό Εύρος μαζί κι ο Νότος 
κι ο μαυρονέφελος Βοριάς' βουνά τά κύματά της 
θραύονται άπάνω στις άκτές μ" άκράτητη μανία.
Κραυγές άντρων άκούονται καί τά σχοινιά νά τρίζουν. 
Σωρός τά νέφη' χάνεται τό φως της μέρας, κι όλο 
τό γαλανό στερέωμα άπ" τη ματιά τών Τρώων.
Πά στά νερά ξαπλώθηκε μαύρη νυχτιά, σκοτάδι. 
Άχολογάν ψηλά οι βροντές κι" όλος δ αιθέρας λάμπει 
κι" οί άστραπές τόν ουρανόν απανωτά αύλακώνουν, 
κι όλα τόν θάνατο μηνούν στούς άντρες καί στά πλοία 
Νιώθει ό Αινείας τά μέλη του νά κόβουνται άπ" τόν τρόμο 
βογγά καί λέει απλώνοντας στ" άστρα ψηλά τά χέρια: 
«"Ω τρεις καί τέσσερεις φορές ευτυχισμένοι, όσοι 
μπροστά στά μάιια τών δικών έπέσετε εκεί κάτω 
δίπλα στά ορθόστητα τειχιά τού θεϊκού "Ιλίου.
Τυδείδη, πού άπ" τη γενιά τών Δαναών κρατιέσαι, 
άπ" τό δεξί τό χέρι σου γιατί νά μη μου δώση 
ή Μοίρα μου τόν θάνατον στά Τρωϊκά πεδία, 
εκεί πού ό πολεμικός έπεσε χτυπημένος 
άπό τό δόρυ τού γοργού τού Αίακίδη ό "Εκτωρ 
κι" ο Σαρπηδόνας άφησε την ύστερη πνοή του, 
στό μέρος πού ό Σιμόεντας σέρνει στά κύματά του 
τόσα σκουτάρια τών άντρών, τόσα σπασμένα κράνη 
κι" άλλα κορμιά, παινέματα κάθε άντρειάς καί χάρης! 
Τέτοια ρωτάει κι" άνάστροφα πά στά πανιά ξεσπάει 
μιά μανιασμένη θύελλα άπ" τό Βοριά σπρωγμένη, 
ενώ τά κύματα βουνά ύψώνουνται πρός τ" άστρα. 
Συντρίμμια πάνε τά κουπιά κι ή πλώρη στρέφει τόσο, 
πού τά πλευρά τού καραβιού βαριοχτυπάει τό κύμα, 
πού όλο θεριεύει άκράτητο μανίζοντας μέ λύσσα.
Άλλοι μετέωροι στην κορφή κρεμιώνται τών κυμάτων 
κι" άλλους ρουφάνε τά νερά πού άνοίγουν ώς τά βάθη, 

πού άναταράζει η θάλασσα μέ βρόντους καί μανία. 
Τρία καράβια άδράχνει τα καί τά χτυπάει μέ λύσσα 
σέ βράχους άφανέρωτους ό Νότος, πού στή μέση 
τής θάλασσας φυτρώνουνε σάν ράχες μέσ" τό κύμα, 
— βωμούς τούς λένε οί "Ιταλοί — κι" άλλα τρία καράβια 
ό Εύρος σπρώχνει άπ" τά βαθιά καί στ" άβαθα τά ρίχνει 
σπασμένα — θέαμα φριχτό —- μ" άμμο περιζωσμένα.
Τό πλοίο μέ τούς Αύκιους καί τόν πιστόν "Ορόντην 
μπροστά του ορθόστητο χτυπά στήν πρύμνη μέγα κύμα. 
Τινάζεται μέ δύναμη καί μπρούμυτα γκρεμιέται 
μέ τό κεφάλι στό νερό ό άξιος κυβερνήτης, 
ενώ τό πλοίο τρεις φορές τό κύμα περιστρέφει 
καί καταπίνει το γοργά σάν λαίμαργη ρουφήχτρα. 
Δέρνονται μέσ" στά κύματα καί θαλασσοχτυπιούνται 
άντρες, σανίδια κι" άρματα, κι" οί θησαυροί τής Τροίας. 
Τού "Ιλιονέα τό στέρεο τό πλοίο καί τοϋ "Αχάτη 
τοϋ άτρόμητου, καί τού "Άβαντα, πού εν" άλλο κυβερνούσε, 
κι" εκείνο πού διαφέντευεν ο γηραιός "Αλήτης, 
τ" ολέθριο κύμα ρούφηξε. Μέ τά πλευρά άνοιγμένα 
πλημμύρισαν καί χάνονται τό "να κατόπιν τού άλλου.

Α’ιν. Βιβλ. Α'. Στιχ. 198—210

«Φίλοι μου, άπό συμφορές άνήξεροι καθόλου 
δέν είμαστε κι" επάθετε χειρότερα άπό τούτα. 
Τήν έγνοια άφήστε κι" ό Θεός σ" όλα θά βάλη τέλος' 
εσείς πού έδοκιμάοετε τή λυσσασμένη Σκύλλα 
καί τούς σκοπέλους, πού βαθιά μουγκρίζουν κι" άντηχούνε, 
καί τις Κυκλώπειες τίς άκτές, τ" άπόκρημνά τους βράχια. 
Βάλετε θάρρος στήν ψυχή’ τόν κρυερό τόν φόβο 
μακριά ρίχτε. Κάποτε κι" αυτές οί συμφορές μας 
στή θύμησή μας μέ χαρά θέ νάρχουνταΓ μά μέσα 
άπό τά τόσα βάσανα κι" άνείπωτους κινδύνους, 
μήν τό ξεχνάτε, κι" άσφαλτα ή Μοίρα μάς προπέμπει 
στό Αάτιο κι" υπόσχεται κάθε ευτυχία κι" ειρήνη. 
Μοιρόγραφτο είναι νά σταθή τής Τροίας τό βασίλειο. 
"Υπομονή κρατήοτ" εσείς καί μή βαρυγκομάτε' 
καλές ημέρες θέ νάρθοϋν». Τέτοια τούς κρένει λόγια 
μ" ελπίδα θαμποχάραγη στό πρόσωπό του άπάνω, 
ένώ τή λύπη τή βαρειά μέσ" στήν καρδιά κρυμμένη
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κρατάει σφιχτά, βαριόψυχος άπ τις πολλές φροντίδες. 
Κι οί σύντροφοί του μέ τόν νού στην αρπαγμένη λεία 
βάλθηκαν όλοι στη δουλειά, τί ή πείνα τους κεντούσε.

ΑΙν. Βιβλ. Α'. Στιχ. 264-296

Κι ό κύριος όλων τών θεών καί τών άνθρώπων λέει 
στην κόρη του, φιλώντας της — άνθος λαμπρό — τό στόμα 
μ3 όψη πού λάμπει άπδ χαρά. Με τδ μειδίαμά του 
χαρίζει πάντα στδ άπειρο τδ γαλανδ του χρώμα, 
μ3 αυτό τις άγριες θύελλες κατασιγάει. ((Καλή μου, 
μή γνοιάζεσαι κι ασάλευτα γιά χάρη σου θά μένουν 
τά πεπρωμένα, καί θά δής τήν πόλη καί τά τείχη 
τού Ααβινίου πού οούταξα' κι ώς στ3 άστρα νά ύψώσης 
τού Αινεία τού μεγάθυμου τή δόξα. Τί κρατάω 
για σέ τή γνώμη άνάλλαχτη. Γιά χάρη σου, άκουσέ με, 
θ3 απλώσω κάποια μυστικά, πλέρια θά φανερώσω 
τα πεπρωμένα, κι άφησε τήν πού σέ τρώει φροντίδα. 
Φρικτούς πολέμους καί λαούς πολεμικούς στή χώρα 
τής 3Ιταλίας θέ νά δη μπροστά του νικημένους' 
τάξη καί νόμους καί τειχιά όρθόστητα θά ύψώση 
στδ Λάτιο βασιλεύοντας τρεις χρόνους, καί χειμώνες 
πριν τρεις διαβούν κι3 οί Ρούτουλοι θά σκύψουνε κι εκείνοι. 
Κι δ 3Αοκάνιος, τού Αινεία ό γιος, τώρα πιά θά προσλάβη 
τδ έπώνυμο τού "Ιουλου — πριν 3,Ιλος έλεγόταν —, 
όταν τά όρθόστητα τειχιά διαφέντευαν τήν Τροία.
Χρόνια τριάντα θά διαβούν, θέ νά γυρνούν οί μήνες 
καί θά περνούν, κι3 ό Άοκάνιος τού Ααβινίου τδν θρόνο 
μέ δύναμη θά ύψώση τον στήν "Αλβαν Αόγγαν, όταν 
γύρω της χτίση στέρεα τά τείχη' τδ βασίλειο 
κάτω άπ3 τδ γένος τού 'Έκτορα θέ νά βαστάξη χρόνια 
τρακόσια, ώσότου γεννηθούν άπ3 τήν ώραίαν 3Ιλία, 
τήν Έοτιάδα, τά δίδυμα κι άπ τδν θεόν τδν "Αρη.
Κι άπέ ό Ρωμύλος μέ χαρά γιά τδ ξανθό τδ δέρμα 
τής λύκαινας, πού μέ τ άγνδ τδ γάλα έβύζαξέ τον, 
τείχη θά χτίση, θ3 άνεβή στδ θρόνο, καί θά δώση 
άπ3 τ3 όνομά του τ3 όνομα «Ρωμαίοι» στδ λαό του. 
Στή δύναμή τους τέρμα έγώ κανένα δέν ορίζω’ 
τδ κράτος θέλω νά σταθή γιά πάντα στεριωμένο.
Κι3 ή "Ηρα ή σκληροτράχηλη, πού, φοβισμένη τώρα, 

τδν ούρανό, τις θάλασσες καί τις στεριές ταράζει, 
θ3 άλλάξη γνώμη καί μ3 εμέ στοργή θά δείξη τόση 
πρός τούς Ρωμαίους, τή γενιά πού τήβενος στολίζει, 
τής Οικουμένης νά σταθούν άξιοι αφέντες. Τέτοια 
σ3 έμέν αρέσουν, κ'Γ ό καιρός γυρίζοντας θά δείξη 
πού ό οίκος τού 3Ασσάρακου τή Φθία θά γονατίση 
καί στις Μυκήνες τίς λαμπρές καί στ3 "Αργος θά δεοπόση. 
3Απδ γενιά περίφημη θά γεννηθή ό Καίσαρ 
ό Τρωικός’ μέ δύναμη κράτος τρανδ θ3 άπλώση 
μέ όρια τδν 3Ωκεανό, κι3 ή φήμη του θά φτάοη 
ώς τ άστρα, ό Ιούλιος, άπ3 τή γενιά τού αρχαίου 
τού άλλου 3Ιούλου’ κάποτε στδν ούρανό, γιομάτο 
μέ τής 3Ασίας τά λάφυρα, θά τδν δεχτής’ κι" δ ίδιος 
εύχές θά δέχεται μ3 εμάς’ κι3 οί άγριοι αιώνες τότε 
θά ημερέψουνε μέ μιας κι3 οί πόλεμοι θά πάψουν. 
Ή Πίστις ή πανάρχαια, ή 'Εστία κι ό Κυρίνος 
κι3 ό Ρέμος δ αδερφός μαζί νόμους θά συνταιριάσουν, 
κι3 οί πύλες, πού τδ φονικό τδ χέρι τού πολέμου 
ανοίγουν, τότε θά κλειστούν μ3 άλύοεις σιδερένιες 
και μέ μοχλούς άούντριφτους, κι3 ή ασεβής Μανία, 
πού κάθεται μέσ3 στδ ναό σέ σκληρά όπλα απάνω, 
οφιχτοδεμένη μ3 εκατό χαλκά δεσμά άπό πίσω, 
θέ νά μουγκρίζη απαίσια μ3 αίματωμένο στόμα.»

Α’ιν. Βιδλ. Α'. Στιχ. 441—493

"Εν3 άλσος μέ πυκνή σκιά οτής πολιτείας τή μέση 
βρισκόταν, όπου οί Φοίνικες δαρμένοι άπό τό κύμα 
τής μανιασμένης θάλασσας έφτασαν κι3 όπου βρήκαν 
τό πρώτο πού ή βασίλισσα σημάδι επρόσφερέ τους, 
ή "Ηρα, αλόγου κεφαλή. Μ3 αύτό τούς φανερώνει 
πώς πάντοτε θέ νά σταθή άξιο αύτό τό έθνος 
στόν πόλεμο, καί στή ζωή πλούσιο σ3 δλα τά χρόνια. 
Έδώ παμμέγιοτο ναό χτίζει ή Αιδώ στήν "Ηρα 
κατάφορτον άπ3 τά πολλά τά δώρα πού αναθέτουν 
καί πού τόν σκέπει άπό ψηλά’ πάνω στά σκαλοπάτια 
χάλκινοι τοίχοι υψώνονται’ κι3 οί παραοτάδες όμοιες 
κΓ οί στρόφιγγες, πού τρίζουνε πά στις χαλκένιες πόρτες 
Σ3 αύτό τό άλσος ένιωοεν ό φόβος νά γλυκαίνη 
μέ θέαμα αναπάντεχο κΓ ή φλόγα τής ελπίδας
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ανάβει στην ψυχή δειλά, κι άτι τό βαΰύ σκοτάδι 
γεννιέται φώς παρήγορο, που τήν καρδιά θερμαίνει. 
Τον μεγαλόπρεπο ναό με θαυμασμό κοιτώντας 
προσμένει τή βασίλισσα’ κι ένώ θαυμάζει πόση 
γύρω ευτυχία άπλώνεται κι άκόμη τοϋ τεχνίτη 
το χέρι, που σοφίζεται έργα όμορφα, ξανοίγει 
μάχες στό ’Ίλιο μπροστά σοφά ζωγραφισμένες, 
άγώνες πούγιναν γνωστοί σ’ δλην τήν οίκουμένην. 
Τον Πρίαμο άντικρύζει έδώ κα$ώς και τους ’Ατρείδες 
καί τον Πηλείδη, που στους δυό τόσο σκληρός έφάνη. 
Στέκει, κοιτάει μέ δάκρυα και στον ’Αχάτη λέει: 
«Ποιος τόπος, χώρα ποια στή γη δέν είν γιομάτη 
άπ’ τίς δικές μας συμφορές; Νά ό Πρίαμος' γιά ίδές τον. 
Παντού δοξάζονται, καλέ, τής αρετής τά έργα, 
παντού χύνονται δάκρυα στις συμφορές, κι ή Μοίρα, 
πού κυβερνάει τούς θνητούς, κάϋε καρδιά ραγίζει. 
Τό φόβο ρίξε μακριά' κι’ ή φήμη αύτή ύά φέρη, 
όπως λογιάζω, καί γιά σέ τήν ποθητή ευτυχία.
Είπε καί μέ ΰερμή καρδιά τήν άψυχην εικόνα 
κοιτά. Στενάζει κι άφθονα άπό τά μάτια χύνει 
δάκρυα. Τούς "Ελληνες έδα) νά φεύγουνε ξανοίγει, 
γιατί πολύ τούς πίεσαν τής Τροίας οί λεβέντες. 
Παρέκει οί Τρώες έντρομοι τό βάζουνε στά πόδια, 
όταν χυμούσε ακράτητος μέ τό άρμα του ό Πηλείδης. 
Αίγο πιο πέρα τις σκηνές μέ δάκρυα κοιτάζει 
τοΰ Ρήσου τις ολόλευκες, πού απάνω στό πρωτούπνι 
μέ προδοσιά διαγούμισε καί σκότοισε ό Τυδείδης, 
αίμα γιομάτος, κι άρπαξε τά γλήγορα άλογά του, 
προτού προφτάσουν νά γευτούν χορτάρι άπό τήν Τροία 
κι άπό τού Ξάνθου τά νερά νά πιουν, νά ξεδιψάσουν 
Καί νά, άπ’ έκεϊ τά όπλα του άφοΰ έχασε ό Τρωίλος, 
ό άμοιρος νιός, ένώ έφευγε χτυπιέται άπ’ τόν Πηλείδη. 
Νά τ’ άλογά του ξέφρενα κι ό ’ίδιος νεκρός τώρα 
πίσω άπ’ τό άρμα ό δύστυχος άνάσκελα τραβιέται, 
ένώ στο χέρι του σφιχτά κρατάει τά γκέμια άκόμη. 
Τό νεανικό κεφάλι του καί τά μαλλιά στή σκόνη 
άπονα σέρνονται κι ή γή χαράσσεται άπ’ τό δόρυ, 
πού άναστραμμένο βρίσκεται σφιγμένο στο δεξί του. 
Αίγο παρέκει οί Τρώισσες τής έχ&ρικής Παλλάδας 
προς τό ναό βαδίζουνε μέ τήν καρδιά θλιμμένη 

μέ πέπλα καί μέ τά μαλλιά λυμένα, όλοχτυπώντας 
τά οτήϋη, ’ίσως τις άμοιρες νά σπλαχνιστή ϋελήση. 
Μά ή Παλλάδα τή ματιά ριγμένη κάτω έκράτει 
κι άπόοτρεφε τήν κεφαλή. Αίγο πιο έκεί ο Πηλείδης 
γύρω άπ’ τά τείχη τρεις φορές τοϋ "Εκτορα τό σώμα 
έσερνε, πού γιά περισσό χρυσάφι δίνει πίσω.
Αυτά κοιτά, κι’ άπό καρδιάς βα^ιά πικροστενάζει 
τά λάφυρα άντικρύζοντας, τό άρμα καί τό πτώμα 
τοϋ φίλου, καί τόν Πρίαμο τά χέρια του ν’ άπλώνη 
μέ παρακάλια. Παρεκεί τόν έαυτό του βλέπει 
νά πολεμά τούς ’Αχαιούς, ένώ ό στρατός βοήθεια 
δίνει μαζί μέ τ’ άσφαλτο τοϋ Μέμνονα κοντάρι. 
"Η Πενΰεσίλεια έπειτα μ’ ορμή γιομάτη σπεύδει 
στή μάχη, κι’ άφοβη οδηγεί τ’ άτρόμητά της στίφη 
μέ τίς μικρές άοπίδες τους, κι ολόχρυσος ζωστήρας 
ζώνει την κάτω άπ’ τόν μαστό, μ’ άπόφαοη γενναία, 
άνάμεσα σέ μαχητές βαριά χαλκωπλιομένους, 
παρθένα αύτή, νά χτυπητή άφοβα μέ τούς άντρες.

Αίν. Βιόλ. Α'. Στιχ. 561-578
Σκύβει ή Διδώ τήν κεφαλή καί λέει αύτά τά λόγια: 
«Τόν φόβο άφήστε, Τρώες μου, τήν κάάε βαρειά ^λίψη’ 
σκληρή άνάγκη καί μαζί το. νέο μου βασίλειο 
έμέ πιέζουν μέ φρουρούς τά πάντα τά φυλάγω.
Μά ποιος ξεχνάει τή γενιά τών Τρώων καί τήν πόλη, 
τούς άντρες, τις παλληκαριές καί τή ρημάχτρα φλόγα, 
πού σφράγισε τόσο άδοξα τις πιό τρανές άμάχες;
Δέν κλείουμε μέο’ στά στή&η μας τόση άπονιά' μά κι ούτε 
τόσο μακριά είν’ ή πόλη μας, πού έμείς νά μήν άκοϋμε. 
Κι άν τήν απλόχωρη τή γή τής ’Ιταλίας πο^ήτε, 
τις πεδιάδες τοϋ ’Έρυκα, τόν βασιλιάν Άκέστη, 
σάς οτέλλω μέ βοήθεια μου καί μ’ άλλους θησαυρούς μου. 
’Άν πάλι έδώ μαζί μ’ έμέ νά ζήτε έπιϋνμείτε, 
ή πόλη αύτή πού βλέπετε δική σας ΰά λογιέται.
Σύρτε τά πλοία στή στεριά κι ’ίσοι ϋέ νά λογιοϋνται 
Τρώες καί Τύριοι άπό μέ. Κι έϊΰε μαζί μας νάταν 
κι ό βασιλιάς, πού οί άνεμοι κάπου μακριά τόν πήραν. 
Σέ κά&ε άκτή ανθρώπους μου ΰά στείλω γιά νά ψάξουν 
κι ώς τής Αιβύης τά έσχατα νά φτάσουν, μήπως κάπου 
πλανιέται τώρα ναυαγός σέ δάση ή πολιτείες.»
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OPATIOT

ΠΡΟΣ TON ΣΗΣΤΙΟΝ

ΩΔΗ IV ΒΙΒΛ. Α'.

Φεύγει ό χειμώνες πια και τ αεράκι 
ευφραίνει μ ένα χάδι τη ψυχή, 
ό Ζέφυρος οτή φύση βασιλεύει, 

παντού χαρά αντηχεί

ΟΙ ναύτες σέρνουν πια τά πλοία 
στα ήσυχασμένα τά νερά 
καί τά κοπάδια απλώνονται στους κάμπους, 

στή χλόη, στά ήοκιερά.

Άδειες όλες οί στάνες κι οί χωριάτες 
αφήνουνε τή ξάπλα, τή φωτιά, 
παντού πρασινισμένα τά λιβάδια, 

λειώνουν τά χιόνια πιά.

Καί νά ή Άφρώ ή Κυ&έρεια όδηγάει 
πρώτη τούς όμορφους χορούς 
κι3 άπό ψηλά φωτίζει τό φεγγάρι 

τά δάση, τούς άγρούς.

Κι3 οί θελκτικές οί Χάριτες κι3 οί Νύμφες 
χτυπούν τά πόδια τους στή γη 
κι3 ό "Ηφαιστος τών κεραυνών ανάβει 

τή φωτερή πηγή.

’Έλα νά βάλουμε στεφάνι στό κεφάλι 
μ3 άνύούς ή μέ μυρτιά χλωρή, 
πού πλούσια ξαναδίνει πάλι πράσινη 

ξανανιωμένη ή γη.

Κι έλα νά δύσουμε κι οί δυό στόν Πάνα 
μέσα στα δάση τά ήοκιερά, 
κατσίκι άν ·&έλη νά προσφέρουμε, 

ή αρνάκι λαχταρά.

Ό θάνατος ο ωχρός προβαίνει ακούραστα, 
όμοια χτυπάει πλούσιο καί φτωχό, 
τδν βασιλιά δέ λογαριάζει κι ούτε 

παλάτι ρηγικό.

Ευτυχισμένε Σήοτιε, τά χρόνια μας τά λίγα 
μάς λέν γιά τή ζωή πώς οιγοσβεί’ 
μάταιος νά ζούμε πάντα ό πό^ος 

κι ό,τι πεθαίνει πιά δέ ζή!

Σέ λίγα χρόνια — κάποτε — ύά σέ κυκλώνη 
νύχτα πυκνή καί γύρω σου σκιές, 
στά κρύα τού "Αδη νά κερνάς παλάτια 

δέν ϋά εκλεχ&ής ποτές.

Κι3 άπ3 τδν Λυκίδα πιά δέ ύά παΰαίνεοαι 
τδν τρυφερό, πού όλοι ποθούν, 
πού κι οί παρθένες όλες κρυφοκαίγονται 

μαζί του νά ένω&ούν.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΥΡΡΑΝ

ΩΔΗ V ΒΙΒΛ. Α'.

Ποιδ παλληκάρι νόστιμο μέ ρόδα στολισμένο, 
πού χύνουν όμορφη ευωδιά, Πύρρα μου, σ αγκαλιάζει 

καί δίπλα σου πλαγιάζει;
Γιά ποιόνε τά ξαν&ά μαλλιά τόσ3 όμορφα αναμένεις, 
ωραία Πύρρα; 'Ο δύστυχος πόσες φορές Uà κλάψη, 

πόσο iï3 άναστενάξη,
τί έσύ πατάς τούς όρκους σου μέ πνεύμα δολερό
καί τή φιλία σου τή χτυπά σάν άπδ μαύρα νέφη 

κύμ3 άφρισμένο καί ^ολό.
‘Ο άμοιρος! πού τώρα δά τή νιότη σου τρυγάει
κι3 ελπίδες τρέφει μάταιες — τί ή αγάπη σου τυφλώνει — 

τό νέκταρ σου νά πίνη!
Κι έγώ — ύυμάσαι; — οτδ Θεό άνά&ημα έχυ στήσει, 
ναυάγιο άπ3 τή θάλασσα, Πύρρα, τής αγκαλιάς σου, 

πού αξέχαστο ύά μείνη.
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΥΔΙΑΝ

ΩΔΗ VIII ΒΙΒΛ. Α'.
Τόν Σύβαρι γιατί ζητάς, Λυδία, γ’ άφανίοης 
μέοα σέ χάδια κι αγκαλιές; Για τό ύεό, έλα πες μου, 
γιατί δέ οτέργει τοΰ ’Άρη πιά την ξακουστή πεδιάδα, 
αυτός που ξέρει νά βαστά τδν κάΰε κόπο άντρίκια 
καί νά ΰπομένη αγόγγυστα τοΰ ήλιου τις αχτίνες; 
Γιατί δέ ζώνει τ άρματα, γιατί πιά δέν αγγίζει 
καί δέ σφίγγει στά χέρια του γερά τδ χαλινάρι, 
γιά νά δαμάση τ άγριο Γαλατικό άλογό του;
Γιατί δείλια στον Τίβερι νάρύή νά κολυμπηοη, 
η στην παλαίοτρα ν’ άλειφΰή τδ λάδι, σάμπως νάναι 
λάδι όχι, μόν της έχιδνας θανατερό φαρμάκι;
Λυτός που μπράτσα έχει γερά, γιατί στον πόλεμο άξιος 
ήτανε, καί πολλές φορές στδ δίσκο έχει νικήσει 
καί ξεπερνοΰοε κά^ε νιδ ρίχνοντας τδ κοντάρι;
Λυδία, γιατί νά κρύβεται, όπως μάς λέν πώς πήγε 
καί κρύφτηκε τής Θέτιδας τ όμορφο παλληκάρι 
άλλάζοντας τά ρούχα του, δειλός, γιά ν’ άποφύγη 
τδν πόλεμο τδν Τρωικό μέ συμφορές γιομάτο, 
άντρας αύτός, καί φρόντιζε νά μή βρε&ή στή μάχη 
σάν πολεμάρχος άξιος στδ κούρσεμα τής Τροίας;

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΥΚΟΝΟΗΝ

ΩΔΗ XI ΒΙΒΛ. Α'. 
Γιατί ζητάς ποιο είν τδ γραφτό νά μά^ης, Λευκονόη, 
γιά μένα καί γιά οένανε, πού στών Θεών τά χέρια 
βρίσκεται πάντα, καί γιατί τούς αριθμούς κοιτάζεις 
τούς Βαβυλώνιους καί τί λέν στόν ούρανό τ αστέρια;

ΕΙν ωραιότερο νά ζής κατά πώς γράφει ή Μοίρα. 
Τί ποιά ή ανάγκη νά λυπής άσκοπα τήν ψυχή του; 
’Άν ΰέλη ό Δίας, ϋά ζήσουμε άκόμη κι άλλα χρόνια, 
ή τόν χειμώνα πού περνά τά μάτια μας ϋά κλείσουν,

πού στό Τυρρηνικδ ξεσπάει τό πέλαγο μέ λύσσα 
καί δέρνει μ3 άγριο μούγκρισμα τούς βράχους στ3 ακρογιάλι. 
3Άσε τή σκέψη τή βαρειά’ μή χολοσκάς καί γνοιάζου 
γιά τά κρασιά σου. Μάΰε πώς γεννοβολάει τή ζάλή

ή κά^ε ελπίδα ή μάταιη κι3 είν3 ή ζωή μας λίγη.
Πόσος μ3 αύτά ακριβός καιρός έχει χαύή! Μόν3 ζήσε, 
στιγμή μή χάνης. Νά γευτής κά&ε χαρά στοχάσου. 
Τδ μέλλον μέ τές έγνοιες του άπδ τδ νοΰ σου σβήσε.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΥΔΙΑΝ

ΩΔΗ XIII ΒΙΒΛ. Α'.
Λυδία μου, όταν τδν λαιμό τοΰ Τήλεφου έπαινής 
τδ ρόδινο, καί τά λευκά, τά όλόλευκά του χέρια, 
τρέμ3 ή ψυχή άπ3 τή ζήλεια μου, καρδιοχτυπώ μέ πόνο, 
σάν νά μ3 άνοίγουνε πληγές μέ δίκοπα μαχαίρια.

Θαμπώνει πλέρια τδ μυαλό κι αύτό τδ χρώμ3 άκόμη 
γίνετ3 αχνό, στά μάγουλα τδ δάκρυ μον άργοστάζει, 
γιατί άπδ μέσα μου ή ψυχή άπδ τή φλόγα, τδν καημό 
πολύ πονεί κι3 ατέλειωτα τή νιώΰω νά οπαράζη.

3Απ τδ κακό μου δέρνομαι, όταν οκεφτώ, καλή μου, 
τούς ώμους πώς άπ3 τδ κρασί τούς άσπρους σοΰ πληγώνει, 
ή όταν μέ τά δόντια του, ξέφρενος άπ3 τδ πάύώς του, 
τά χείλη σου μέ σφράγισμα ερωτικό ματώνει.

Νά μ3 άκουες — άχ, τί καλά! — Σ3 τδ λέω δέ ^άναι σταθερός, 
όποιος αρπάζει βάρβαρα τά ολόγλυκα φιλιά σου, 
πού τάβαψε στδ νέκταρ της ή Αφροδίτη ή ρήγισσα, 
γιά νά με&άη ή γλύκα της στδ ΰεΐο τδ άγγιγμά σου.

Εύτυχιομένοι τρεις φορές, πιδ εύτυχισμένοι άκόμη, 
όσοι μ3 άγάπη σταθερή δεμένοι ζοΰν αιώνια 
ώς στή στερνή τους τή στιγμή, κι3 οί μέρες τους διαβαίνουν 
γλυκές, άνέφελες, χωρίς ζιζάνια καί διχόνοια.

ΠΑΛΙΝΩΔΙΑ

ΩΔΗ XVI ΒΙΒΛ. Α'.

Κόρη μητέρας όμορφης, μέ πιότερη εσύ χάρη, 
τά έγγιχτικά τραγούδια μου στά χέρια σου τά δίνω. 
Σέ φλόγα ρίξ3 τα άχόρταγη, ή στά νερά τά μαύρα 
τής θάλασσας. Γιατί ποτές ούτε ή Κυβέλη ή ’ίδια, 
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οϋτε ό λαμπρός Άπόλλωνας, πού τούς Δελφούς ορίζει, 
τών ιερέων στό άδυτο τόσο τό νον ταράζει, 
οϋτε οί Κορύβαντες χτυπούν μέ πιότερη μανία 
τά χάλκινά τους όργανα, όσο ό ύυμός ό μαύρος 
πού άπαυτα μέοα στίς ψυχές μανίζει καί φλογίζει. 
Αυτός ποτέ του δέν ψηφά τό Νωρικό τό ξίφος, 
οϋτε την άγρια ϋάλαοοα, πού τά καράβια θραύει, 
τη φλόγα οϋτε, π αχόρταγη τά πάντα κατατρώγει 
οϋτε τόν Δία, τού Κρόνου γιό, όταν όρμάει μέ λύοοα 
κι όλα τά γύρω ανθρώπινα βροντούν καί τρεμοσειουνται. 
Λένε πώς όταν έπλα&εν ό Προμηθέας τόν άντρα 
παίρνοντας λίγο άπ τά ΰεριά, οτά μαύρα σωθικά μας 
τη λύοοα — τί ό πρώτος ό πηλός δέν άρκεοε ώς τό τέλος — 
πιάνει καί βάζει τ άγριου τού λιόντα πού μανίζει.
'0 ϋυμός — όλέΰριο κακό — τόν βασιλιά Θυέστη 
σέ κρίμα άνόοιο έριξεν. Αυτός τίς πολιτείες 
χάνει συθέμελα κι αυτά τά υρϋύοτητα τειχιά τους 
υβριστικά οί εχθροί πατούν γιομάτοι περηφάνεια. 
Στέρεο τό νού οου κράταε. Μέο9 οτά χρυσά τά νιάτα 
κάποτε η φλόγα της καρδιάς μέ πύρωσε περίσσια, 
πού άπ τη μανία ξέσπασα ο9 όλόπικρα τραγούδια. 
Μά τώρα έγώ την πίκρα μου ζητάω ν άνταλλάξω 
μέ τή χαρά, άν, άγάπη μου, ριχτής στήν άγκαλιά μου, 
κι άν τήν ψυχή — δώρο άκριβό — σέ μένα τή χαρίοης. 
Κι όλα, όσα είπα έγώ γιά σέ, ύυμούς και κατηγορίες, 
μέ νέα γλυκά τραγούδια μου ΰά κάνω νά ξεχάσης.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΥΝΔΑΡΙΔΑ

ΩΔΗ XVII Β1ΒΛ. Α'.
'Ο Πάνας μέ τά γρήγορα ποδάρια άπό τ ώραϊο 
τό Λύκειο πολλές φορές βουνό στό Λουκριτίλο, 
γιομάτο χάρες, έρχεται και πάντα άπ τό κοπάδι 
τήν κάψα τού καλοκαιριού, τόν άνεμο άποδιώχνει, 
πού κουβαλάει τήν άγρια κι ορμητική βροχούλα. 
Οί άγριες αίγες πότ έδώ καί πότ έκεϊ τραβάνε 
χωρίς τόν τράγο καί ζητούν στό ειρηνικό τό δάσος 
τις κουμαριές καί τά όμορφα θυμάρια τά κρυμμένα. 
Φόβος κανείς δέν τίς κρατά· οϋτε άπ τά φίδια τρέμουν, 
οϋτε άπό τούς ιερούς στόν ’Λρη άγριους λύκους,

όταν τά βράχια τού Ούοτικοϋ, ώραία μου Τυνδαρίδα, 
άντιλαλούν κι οί λαγκαδιές άπ9 τό γλυκό σουραύλι. 
Σκέπει με ή άγάπη τών ΰεών μά κι ή εύσέβειά μου 
κι ή Μούσα μου ευνοϊκούς σέ μένα τούς κρατάνε. 
"Έλα κι9 όλ9 άφθονα είν9 έδώ’ τά πλούσια τ9 άγα^ά μου 
δικά οου ^άναι καί ποτές δέ ύά γνωρίοης φτώχεια 
κι ή λαγκαδιά στή μοναξιά δροσιές iïà οοΰ χαρίζη 
καί δέ ϋά νιώοης δίπλα μου τήν κάψα· μέ τή λύρα, 
τής Πηνελόπης, τής &εάς τής Κίρκης τό τραγούδι 
ύά ψάλλης, πού άγωνίζονταν γιά μιά μεγάλη άγάπη. 
Κάτω άπ9 τόν ίσκιο ϋά γευτής τ ώραϊο κρασί τής Λέσβου 
κι ό Βάγχος δέ ϋά μπλεχ&ή ο9 άμάχες μέ τόν 9Άρη 
κι9 οϋτε μ9 άγάπη ψεύτικη ό Κύρος ^ά τρομάζη 
έοένα, καί τά χέρια του βάναυσα δέ άπλώνη 
άπάνω σου, κι9 άπ9 τό κρασί σπρωγμένος νά σκορπίζη 
τ9 ώριο στεφάνι, τών μαλλιών τ9 άτίμητο στολίδι, 
κι9 οϋτε τό αγνό σου, άγάπη μου, τό φόρεμά οου τ9 άσπρο.

ΓΛΥΚΕΡΑ
ΩΔΗ XIX Β1ΒΛ. Α'.

Τού Πό^ου ή μάνα τού τρανού, 
πού βόσκει στήν ψυχή μας. 
καί τής 9Αφρώς ό γιος 
κι ή έπιΰυμιά ή άκόλαοτη 
μέ σπρώχνουν τήν καρδιά 
νά δώσω πίσω πάλι 
ο9 άγάπες πού διαβήκανε, 

σ’ ολόθερμη άγκαλιά.

Τί τής Γλυκέρας ή ομορφιά 
πιό λάμπει κι άπ τής Πάρου 
τό μάρμαρο· κι9 ή φλόγα της 
όλο τόν Πό^ο ανάβει 
καί γλύκα χύνει τόση 
άπ9 τά δροσάτα μάγουλα, 
πού τρεμουλιάζει τό κορμί 

καί μόνο άν σέ ζυγώση.

Ή 9Αφρώ ύρόνο της μ9 έκανε 
άντί γιά τό νησί της.
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Δέ στέργει πια νά τραγουδώ |
τον Πέρση καί τον Σκύδη 
καί τ αλόγα που φεύγουνε 
τή μάχη καί τραβάνε.
Ξένες οί σκέψεις μου γι αύτά... 

και τώρα άλλοϋ με πάνε.

Φέρτε μου χλόη δροσερή, 
φέρτε μου εδώ κλωνάρια, 
παιδιά, καί θυμιάματα, 
φέρτε κι9 ανέρωτο κρασί 
παλιό, νάν δυο χρονώ' 
καλή ή Γλυκέρα δά γενή, 
σάν δη ξανά πώς άναψε 

έρωτα μέσα μου τρανό.

ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΑΑΩΝΑ

ΩΔΗ XXI ΒΙΒΛ. Α'.
‘Ωραία κοράσια, ψάλλετε τήν Άρτεμη, κι9 εσείς,
νέοι μου, τόν Απόλλωνα με τ άφδονα μαλλιά

καί τήν Αητώ πιό ύστερα, πού φλέγει 
τοϋ Δία τήν καρδιά βαδιά.

Παρδένες μου, τήν ’Άρτεμη ψάλλετε τήν τρανή,
όπ9 αγαπά τις ποταμιές, τά δάνη τά ήοκιερά

τοϋ Άλγιδου, τοϋ Έρύμανδου τοϋ μαύρου 
τοϋ Κράγου τήν τερπνή πλαγιά.

Κι9 εσείς στά Τέμπη ψάλλετε ύμνους λαμπρούς, παιδιά,
στή Δήλο, πού είναι τ Απόλλωνα γεννήτρα ιερή,

στά πικρά βέλη πού κρεμά στον ώμο, 
στή λύρα, πού γλυκά λαλεϊ.

Κι είδε άπ9 τή δέηση ό Θεός μέ μαλακή καρδιά
άπ9 τόν λαό, τον Καίσαρα, στούς Πέροες, Βρεττανούς 

πολύδακρυ τον πόλεμο νά ρίξη 
καί τούς δλέδριους χαμούς.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΑΟΗΝ

ΩΔΗ XXI11 ΒΙΒΛ. Α'.
Γιατί όλο φεύγεις, Χλόη μου, μακριά από μέ καί μοιάζεις 
μέ τό έλαφάκι τό μικρό τή μάνα σάν ζητεί 
πάνω στ9 απάτητο βουνό, τρέμοντας άπ9 τό φύσημα 
τοϋ ανέμου π9 άγροικιέται κι άπό τοϋ δάσου τή σιωπή;

Εϊτε τά φύλλα τρέμουνε στό πρώτο χάδι τ9 Άπριλιοϋ, 
ε9ίτε ανεβαίνουν πράσινες σαύρες πολλές στά βάτα, 
τά γόνα σου λυγίζουνε. Μά μήν δειλιάς. Αιοντάρι, 
τίγρις δέν είμαι, μόν ποδώ τ άφράτα οου τά νιάτα

Πάψε λοιπόν, γιά τό Θεό, τή μάνα οου όλο νά ζητάς, 
ή σάν λουλούδι άνέγγιχτο στόν ήσκιο της νά ζήσης. 
9Έλα, γιατί είναι πιά καιρός στό δραψερό σου μέστωμα 
τόν πόδο μ9 άντρα νά γευτής καί τις χαρές του νά γνωρίσης.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΎΔΙΑΝ

ΩΔΗ XXV ΒΙΒΛ. Α'.

Οί νιοί πιά σπάνια οοϋ χτυπάν, έρωτοπλανταγμένοι, 
κι ούτε τρελλό πιά συχνακοϋς τό βρόντισμα, πού φρένα 
ερωτεμένα προκαλοϋν κι9 ή πόρτα όλο κρατάει 
τά δυό της φύλλα, αλίμονο, παντοτινά κλεισμένα.

Πέρασε πιά ή εποχή — δυμάοαι; — πού ησυχία 
δέν έβρισκεν ή πόρτα σου καί δέν άκοϋς πιά τώρα: 
(^κοιμάσαι, ωραία Αυδία μου; κι εμέ άγρυπνο μ9 αφήνεις 
ερείπιο άπ9 τόν πόνο μου νά κρούω τόσην ωρα;»

Γριά πιά είσαι, αλίμονο, σ9 άσημα οτενορύμια 
καί κλαις τούς νιούς, πού δείχνουνε περφάνεια, καταφρόνια, 
τις νύχτες πού άγριος Θρακιάς δέρνει τή φύση γύρω 
καί τό φεγγάρι άχνοφωτά στόν ουρανό. Τά χρόνια

ή αγάπη φλέγει οου άπαυτα στά ερημικά οου βράδυα 
κι ή έπιδυμιά ή ακόλαστη, πού τ άλογα μανίζει 
τά δηλυκά, ερωτικές ορμές ολοένα σοΰ γεννάει 
και κλαϊς μέ κλάμ9 άσώπαοτο πού τήν ψυχή ραγίζει.
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Τί η νεολαία ή τρελλή χαρούμενη ζητάει
τ3 όλόδερμο παρδενικδ κορμί καί δέν στρέφει τό μάτι 
ο3 όσες τά χρόνια μάραναν κι3 έχουν για συντροφιά τους 
μονάχα πια τη δύμηση σέ δλιβερδ κρεβάτι.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ

ΩΔΗ XXX ΒΙΒΛ. Α'
3Λφρώ, εσύ βασίλισσα τής Κνίδου καί τής Πάφου, 
τή ζηλεμένη άφησε τήν Κύπρο κι3 έλα τώρα 
στ3 όμορφο σπίτι τής καλής Γλυκέρας, που μέ πόδο 
σέ καρτερεί, δλοεύωδο μέ μύρα καί τραγούδια.

Μαμί σου φέρε, άφέντρα μας, τδ δελκτικδ παιδί σου, 
τον "Ερωτα, τις Χάριτες μέ τις λυμένες ζώνες, 
τις Νύμφες, τδν ωραίο ‘Ερμή καί τήν γλυκεία τήν "Ηβη, 
που δίπλα σου άσπιλη ομορφιά τά μάγουλά της βάφει.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΥΡΑΝ

ΩΔΗ XXXII ΒΙΒΛ. Δ'.
Μάς προσκαλούν νά ψάλλουμε' άν κάποτε μέ σένα, 
Αύρα, τραγούδι αμέριμνος κάτω άπδ φυλλωσιές 
πυκνές άρμόνισα ποτές, που ή μνήμη μιά κρατάει 
χρόνια ή περισσότερες, έλα ψάλλε καί πές

νέο τραγούδι τήν ψυχή που τών Λατίνων τέρπει. 
Έσυ που πρωτακούστηκες στοΰ Λέοβιου τά χέρια, 
ποΰταν οτδν πόλεμο άτρομος, μά που κι άνάμεσά του 
3πά σέ στεριά ή σ3 αμμουδιά μ3 αφανισμένο πλέρια

πλοίο, τδν Βάκχον έψαλλε, τις Μούσες, τήν 3Αφρώ, 
τδν "Ερωτα, που τής κρατά αιώνια συντροφιά 
κι3 ακόμα τδν δμορφονιδ τδν Λύκο, πούχε μαύρα 
τά μάτια του τά όλόγλυκα καί μαύρα τά μαλλιά.

τΐΰρα, τού Φοίβου στόλισμα, Λύρα, πού συνοδεύεις
τού Δία τά δείπνα κι3 εϊσ3 3Εσύ παρηγοριά στά πάδη, 
παρακαλώ σε ευνοϊκή σέ μένα πάντα νάσαι, 
όταν καλώ σε δλόδερμα άπ3 τής καρδιάς τά βάδη.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΞΑΝΘΙΑΝ
ΩΔΗ IV ΒΙΒΛ. Β'.

Καμιά μή νιώδης εντροπή, Ξανδία, πού λατρεύεις 
τή δούλη σου. Πριν άπδ σέ τδν ένδοξο Άχιλλέα 
ή σκλάβα του τδν μάγεψεν ή άφρόπλαστη Βριοηίδα, 
κι δ Λίαντας, τού Τελαμώνα δ γιός, κι3 έκεϊνος έσκλαβώδη 
άπ3 τή μορφή τής Τέκμησσας, πού αιχμάλωτη τήν πήρε. 
Μή κι3 δ 3Ατρείδης στις στιγμές τού ανείπωτου δριάμβου 
άπδ τά δέλγητρα φωτιά δέν πήρε τής Κασσάντρας, 
πού άρπαξε μέο3 άπ τδ ναό, όταν οί Τρώες σφαγμένοι 
κοίτονταν, αφού δάμασε τδν "Εκτορα δ Άχιλλέας 
δμπρδς στά δρδόοτητα τειχιά, κι οί κουρασμένοι 3Αργίτες 
δύνονταν έτσι πιδ εύκολα τήν Τροία νά πατήσουν;
Νά μή ντραπής, άν οί γονιοί τής νιάς τής ξανδομάλλας 
σέ λογαριάζουν οά γαμπρό' οί δεοί καί βασιλιάδες 
άγρια πολλές φορές χτυπούν, πού δούλοι καταντούνε. 
Πίστευε πώς, αφού πολύ τά κάλλη της σέ φλέγουν, 
σχέση καμιά δέν έχει αύτή μέ τδν χυδαίο τδν όχλο, 
ούτ3 άπιστη είναι, καί ποτέ τού χρυσαφιού ή λαμπράδα 
δέ σέρνει την, κι ούτ άσημη τή γέννησε μητέρα. 
Ψάλλω χωρίς νά δρέγουμαι τά όμορφα μάγουλά της, 
τά μπράτσα της τά δλόλευκα, τις τορνευτές της κνήμες. 
Καμιά υποψία, πρός δεών, τδ νού σου άς μήν ταράζη 
γιά μένα, πού στοιβάχτηκαν στούς ώμους μου τά χρόνια 
καί τ3 ασημιού τδ χρώμα πιά τήν κόμη μου στολίζει.

Μετ. : ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΑΓΓΈΛΙΔΗΣ

63
62

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΚΩΣΤΑ Μ. ΠΡΟΤΣΗ

Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ — ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1956

Κατά τό 1956 τό περιοδικό «Κυπριακό Γράμματα» έβγαλε ενα 
μεγάλο πανηγυρικό τεύχος, «άφιερωμένο στήν ελληνικότητα τής Κύπρου» 
(’Έτος ΚΑ’, άρ. 247 — 252, Ιανουάριος - Ιούνιος 1956, σελ. 264), καί άνάγ- 
γειλε πώς ετοίμαζε ενα άλλο μεγάλο τεύχος, « Ανθολογία Κυπρίων Ποιητών καί 
Πεζογράφων». Μοΰ είχε άνατεθεϊ νά προλογίσω τήν «Ανθολογία» 
εκείνη κι' έτσι έγραψα τότε τό μελέτημα «Κυπριακή Λογοτεχνία — 
— Μερικές Γενικές Παρατηρήσεις», καί τό έστειλα στό περιοδικό. Όμως 
ούτε ή «Ανθολογία» βγήκε ούτε καί άλλο τεύχος τών «Κυπριακών 
Γ ραμμάτων» κυκλοφόρησε πιά, γιατί τότε διεΕαγόταν έντονος ό άπελευ- 
θερωτικός άγώνας τής ΕΟΚΑ, καί οί Αγγλοι κυβερνήτες τής Κύπρου, στήν 
προσπάθειά τους νά τόν καταπνίξουν, καταπίεσαν καί περιόρισαν καί τούς 
Έλληνες πνευματικούς έργάτες στήν Κύπρο. Έτσι, άνάμεσα σ’ άλλα κατα
πιεστικά καί περιοριστικά μέτρα τους, φυλακίσανε καί τόν διευθυντή τών 
«Κυπριακών Γραμμάτων», Νίκο Κρανιδιώτη. Γι αύτό σταμάτησε 
τό περιοδικό κι ούτε πιά Εαναβγήκε άπό τότε. Όπως άντιλαμβάνομαι, μέσα 
στήν άναταραχή τής έποχής, τό προλογικό μελέτημά μου χάθηκε μαζί μέ τό 
ύλικό τής «’Ανθολογίας». Τελευταία όμως, άνασκαλεύοντας τά παλιά χαρτιά 
μου, βρήκα άντίγραφό του. Τό παραθέτω έδώ χωρίς άλλαγή, όχι μόνο γιά 
λόγους ιστορικούς άλλά καί γιατί νομίζω πώς καί σήμερα οί παρατηρήσεις 
καί σκέψεις μου αύτές έχουν τή θέση τους: ισχύουν γιά τήν Κυπριακή λογο
τεχνία καί ειδικά όπως ήταν πριν δεκαεφτά χρόνια, άλλά καί γενικά στή 
σημερινή της μορφή καί ούσία.

Σεπτ. 1973 Κ.Μ.Π.

Ή λογοτεχνία κάθε λαού εκφράζει τήν ψυχή, τό πνεΰμα καί τήν 
καρδιά του. Γι αύτά στή λογοτεχνία του, περισσότερο ίσως παρά σ’ όποια- 
δήποτε άλλη πολιτιστική έκδήλωσή του, θά δούμε τό χαραχτήρα ένός 
λαοΰ, τήν πίστη καί τά ιδανικά του, tic χαρές καί toùc nóvouc του, τό 
μεγαλείο καί τίς άδυναμίες του.

Γιά τόν Ελληνικά λαό τής Κύπρου ή διαπίστωση αύτή είναι άληθινή 
σ’ άλη τή μακραίωνη ιστορία του. Άπό τόν καιρό τοΰ Στασίνου ώς τόν 
Λιπέρτη, γιά τρεις χιλιάδες τόσα χρόνια, ή Κύπρος βρήκε τόν καλύτερο 
καί πιστότερο εξάγγελο της στή λογοτεχνία τών παιδιών της, είτε αύτή 
ήταν άνώνυμη καί κοινή δημιουργία τοϋ λαοΰ είτε τό έργο ορισμένων, γνω
στών τεχνιτών τοΰ λόγου' είτε ήταν λογοτεχνική παραγωγή μέ άξιώσεις 
είτε καί άπλή θεματογραφία.

Έτσι ό άπροκατάληπτος μελετητής εύκολα θά βρεϊ τά γνωρίσματα 
πού χαραχτηρίζουν τή λογοτεχνική παραγωγή τής Κύπρου άπό τούς 
άρχαίους χρόνους ώς σήμερα: είναι τά ίδια γνωρίσματα πού βρίσκουμε 
καί στή λογοτεχνία τών άλλων Ελληνικών περιοχών, — ίσως άχι μέ τήν 
ίδια λαμπρότητα καί τεχνική τελειότητα έκδηλωμένα, σίγουρα όμως μέ τήν 
ίδια διάθεση καί ειλικρίνεια. Κι αύτό δέν είναι παράξενο: ό ίδιος λαός 
δούλεψε καί δουλεύει κ’ έκεϊ κ’ έδώ γιά νά έκδηλώσει ενα, τόν ίδιο ψυχικό, 
πνευματικό καί ήθικό κόσμο — τόν έαυτό του — μέ τήν τέχνη τοϋ έλληνι- 
κοΰ λόγου. Κι άν διαφορετικές, δυσάρεστες καί άντίξοες, ιστορικές κατα
στάσεις δέν έχουνε πάντα έπιτρέψει στόν Ελληνικό λαό τής Κύπρου νά 
συμβαδίσει λογοτεχνικά στό ίδιο ύψος μέ τό λαό τής ήπειρωτικής Ελλάδας, 
αύτό δέν άλλοιώνει οϋτε καί έξασθενίζει τόν έλληνικό χαραχτήρα τής 
Κυπριακής λογοτεχνίας: ίσα ίσα πού προκαλεϊ τό θαυμασμό καί τό σεβασμό 
μας ή έμμονή της στά έλληνικά πρότυπα, παρ’ άλο πού τά έπιτεύγματά της 
είναι ποιοτικά μικρότερα. Γι’ αύτό, άν μετρήσουμε τήν Κυπριακή λογο
τεχνία μέ τό λογοτεχνικό «πήχη» τής άπόλυτης άξίας, θά τήν άδικήσουμε 
τρομερά, γιατί στις περισσότερες φορές θά τή θεωρήσουμε «προσπάθεια» 
μάλλον παρά «κατόρθωμα» λογοτεχνικό γενικότερης σημασίας. ”Αν άμως 
τό δούμε μέσα στό πλαίσιο τής σκληρής καί πονεμένης ιστορικής πραγμα
τικότητας πού τήν έχει δημιουργήσει, θά τήν έχτιμήσουμε σάν έκδήλωσή 
ένός άδούλωτου πνεύματος πού άνεβαίνει σάν φλόγα διαμαρτυρίας γιά 
τήν κάθε φορά πικρή μοίρα του. Καί δέν ξέρω άν στή ζυγαριά τής 
Ιστορίας δέν βαραίνει τελικά περισσότερο τούτη ή διαμαρτυρία παρά ή 

όποιαδήποτε έπιτυχία. Είναι, τουλάχιστο, ένα ιστορικό φαινόμενο πού 
δέν μπορεί νά μάς άφήσει άσυγκίνητους.

Οί δυσάρεστες συνθήκες κάτω άπό τις όποιες βγαίνει τό τεύχος αύτό 
τών «Κυπριακών Γραμμάτων» δέν μοΰ έπιτρέπουν νά ξέρω ποιά καί πόσα 
Κυπριακά λογοτεχνήματα θ’ άνθολογηθοϋν σ’ αύτό, ώστε νά μπορώ κάπως 
πιό έγκυρα νά τά προλογίσω. Όμως άνθολογίες τοΰ είδους αύτοΰ — 
άνθολογίες πού άγκαλιάζουν τή λογοτεχνία ένός λαοΰ σέ μιά σχετικά 
μεγάλη χρονική περίοδο καί μέσα στις περιορισμένες σελίδες ένός περιο
δικού — ποτέ δέν μπορούν νά είναι άπόλυτα άντιπροσωπευτικές καί νά 
ικανοποιούν άλους τούς λογοτέχνες καί τούς μελετητές. Γι αύτό σκοπός 
τής έκδοσης αύτής είναι, πιστεύω, νά δώσει δείγματα μόνο τής λογοτεχνι
κής παραγωγής τής Κύπρου, έμμετρα καί πεζά δείγματα, πού παρουσιάζουν 
άσο τό δυνατό πιό παραστατικά τήν άκοίμητη έφεση τοΰ λαοΰ μας πρός 
λογοτεχνική έκφραση καί πού συμπυκνώνουν σέ εικόνες χαραχτηριστικές 
τόν ήθικό, ψυχικό καί πνευματικό του κόσμου.

Άπ’ αύτά τά δείγματα, άσο λίγα κι άποσπασματικά κι άν είναι, θά 
φανούν, πιστεύω, πεντακάθαρα μερικά γενικά γνωρίσματα τής Κυπριακής 
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λογοτεχνίας: Πρώτα καί κύρια πώς, όπως κι άλλοτε έγραψα, δέν υπάρχει 
κυπριακή λογοτεχνία άνεξάρτητη, αύθύπαρχτη, άπομονωμένη. "Ο,τι λέμε 
«κυπριακή λογοτεχνία» είναι μιά άλλη έκδήλωση, ύποτονισμένη ίσως, τής 
γενικής έλληνικής λογοτεχνίας, είναι κομμάτι τοϋ έλληνικοϋ πνευματικού 
κορμού, παρακλάδι τοΰ έλληνικοϋ λογοτεχνικού δέντρου. Κι δχι μόνο στή 
μορφή άλλά καί στήν ούσία. Κι δχι μόνο σήμερα, άλλά πάντα, άπό τήν 
άρχαία έποχή. Σέ τέτοιο σημείο μάλιστα, πού μερικά κυπριακά λογοτεχνή
ματα φαίνονται σάν ώχρές άπομιμήσεις μόνο τών έλληνικών προτύπων. 
Όμως καί σάν «άπομιμήσεις» μόνο, έχουν τήν άξια τους, γιατί δείχνουν 
τήν αύθόρμητη κλίση τών δημιουργών τους πρός ψυχικά συγγενικές περιο
χές, τήν έφεσή τους νά παραβγοΰν καί νά ίσομετρηθοΰν μέ δ,τι πραγματικά 
άνταποκρίνεται στό δικό τους έσωτερικό κόσμο. Καί ή μίμηση αύτή στήν 
ούσία φτάνει κάποτε σέ τέτοιο βαθμό ώστε ν’ άγνοεϊται ή παραδοσιακή 
καί ή τρέχουσα κυπριακή πραγματικότητα καί νά μή χρησιμοποιείται πλατιά 
καί δημιουργικά σάν λογοτεχνικό ύλικό, — λάθος μοιραίο, βέβαια, γιά τή 
λογοτεχνική άξια τών έργων αύτών. Τοΰτο, δμως, μένει άναμφισβήτητο: 
τά κυπριακά λογοτεχνήματα είναι έλληνικά περισσότερο παρά ντόπια 
κυπριακά μονάχα.

Τό δεύτερο γνώρισμα άναφέρεται στή μορφή τών κυπριακών λογο
τεχνημάτων: γλώσσα καί καθαρά λογοτεχνική μορφή. Γλώσσα τους είναι 
ή πανελλήνια δημοτική, ή λογοτεχνική γλώσσα τών έλλαδικών λογοτεχνών, 
καί σπάνια ή κυπριακή διάλεκτος. Αλλά καί ή κυπριακή είναι έλληνική 
διάλεκτος, μέ άρχαϊκά έλληνικά στοιχεία, στό λεξιλόγιο καί στή γραμματική 
ιδιαίτερα, — μιά γλωσσική μορφή πού άντί νά τήν άποξενώνει, τήν πλη
σιάζει περισσότερο πρός τήν έλληνική γλωσσική ρίζα καί τίς δίνει κύρος 
ιστορικό καί πλούτο έκφραστικό, προπάντων στόν ιδιαίτερο τομέα τής 
ποίησης δπου κυρίως χρησιμοποιείται λογοτεχνικά.

Έξ άλλου, τά λογοτεχνικά είδη καί οί τεχνικές μορφές τής κυπριακής 
λογοτεχνίας είναι καταφάνερο πώς μόνο τούς έλλαδικούς λογοτεχνικούς 
τρόπους έχουν γιά πρότυπα, τόσο στήν ποίηση δσο καί στήν πεζογραφία. 
Κι αύτό είναι άληθινό δχι μόνο γιά σήμερα άλλά άπό τήν άρχαία έποχή. 
Βέβαια, τίποτε πιό φυσικό μιά έλληνική έπαρχία, ή Κύπρος νά έκδηλώνεται 
λογοτεχνικά (δπως άλλωστε έκδηλώνεται πάντοτε καί σ’ δλο τό πλάτος 
καί βάθος τής ζωής) μέ τόν ίδιο τρόπο δπως οί άδελφές έλληνικές περιο
χές, τό έλληνικά κέντρο ιδιαίτερα.

Αξιοπαρατήρητη, ώστόσο, είναι ή διαφοροποίηση στήν άρχή, καί σιγά 
σιγά ή συγχώνευση στή χρησιμοποίηση τής γλώσσας. Ή κυπριακή διάλε
κτος χρησιμοποιήθηκε πρώτα καί κύρια στήν ποίηση, πολύ λίγο στήν πεζογρα
φία. Αύτό νομίζω πώς οφείλεται, ώς ένα σημείο, στό γεγονός πώς ή 
κυπριακή λαϊκή ποίηση — πού φυσικά καί αύθόρμητα χρησιμοποίησε καί 

δυνατά κ’ έπιδέξια καλλιέργησε τήν κυπριακή διάλεκτο — έδωσε έργα άνώ- 
τερης καλλιτεχνικής άξίας καί μορφής, έργα ώριμα, καί ποιητές μεγάλοι, 
σάν τόν Μιχαηλίδη καί τόν Λιπέρτη καί τόν Λιασίδη, ένσυνείδητα ή άσυν- 
αίσθητα δέχτηκαν εύεργετική τήν έπίδρασή τους στήν ούσία καί στή 
μορφή, στή γλωσσική μορφή ιδιαίτερα. Άλλά καί στήν ποίηση άκόμη, καί 
παλαιότερα, προπάντων δμως σήμερα, έχτός άπό τά λαϊκά ποιήματα καί 
τά ποιητάρικα καί μερικά άλλα σάν γυμνάσματα, είναι ή πανελλήνια δημο
τική γλώσσα πού χρησιμοποιείται πιά άπό τούς Κυπρίους ποιητές στά 
έργα των.

Αντίθετα στήν κυπριακή πεζογραφία, έχτός άπό μερικές θεματογρα- 
φικές άπόπειρες ήθογραφίας στήν κυπριακή διάλεκτο, έχει χρησιμοποιηθεί 
σχεδόν άποκλειστικά ή πανελλήνια δημοτική γλώσσα, καί γιά άλλους 
λόγους βέβαια κοινούς στις λογοτεχνίες δλων τών λαών καί ιδιαίτερα γιατί 
μόνο τά λαϊκά κυπριακά παραμύθια (κι αύτά, ζωντανά μονάχα στό στόμα 
τοΰ λαοΰ καί πολύ λίγα μαζεμένα καί δημοσιευμένα σέ σπάνιες καί 
δύσχρηστες έκδόσεις) χρησιμοποίησαν τήν κυπριακή διάλεκτο στό πεζό 
λόγο. Οί Κύπριοι πεζογράφοι πολύ ορθά άντιλήφθηκαν πώς τό κυπριακό 
γλωσσικό όργανο ήταν πολύ άνεπαρκές γιά ν’ άποδώσει τίς πολλαπλές 
σύγχρονες άνάγκες τής ζωής, πράγματα καί δρους καί καταστάσεις πού 
συνεχώς δημιουργοΰνται στό σύγχρονο κόσμο — καί στήν Κύπρο, λοιπόν. 
Επίσης, οί Κύπριοι πεζογράφοι, κι άπό χρόνια τώρα καί οί Κύπριοι ποιητές, 

φιλοδοξούν νά διαβαστούν καί νά κατανοηθοΰν δχι μόνο άπό τούς "Ελληνες 
τής Κύπρου άλλά κι άπ’ δλους τούς Έλληνες. Καί τέλος, τά έλληνικά 
ηρότυπα πάνω στά όποια στηρίχτηκαν καί ή ταυτότητα αισθήματος καί 
πνεύματος πού ένώνει τήν Κύπρο μέ τήν Ελλάδα, τούς έφεραν μοιραία 
καί φυσικά στήν πανελλήνια δημοτική. Έτσι πιό πολύ, καί μάλιστα χωρίς 
τεχνητή προσπάθεια, διαπιστώνουνταν καί συνεχώς ένισχύουνταν οί πνευ
ματικοί δεσμοί μεταξύ Κύπρου καί ήπειρωτικής Ελλάδας.

’Έτσι ή νέα κυπριακή λογοτεχνία, καί στήν άρχή της καί στήν έξέλιξή 
της καί στή σημερινή σχετική ώριμότητά της, παρουσιάστηκε καί είναι άπ’ 
δλες τίς άπόψεις συγχωνεμένη μέ τήν άλλη νεοελληνική λογοτεχνία κ’ 
είναι άξεχώριστη άπ’ αύτή. Γι’ αύτό καί λογοτέχνες σάν τόν Νίκο Νικο- 
λαΐδη καί τόν Μελή Νικολαΐδη, τόν Αιμίλιο Χουρμούζιο καί τόν Λουκή 
’Ακρίτα, τόν Γλαύκο Άλιθέρση καί τή Μαρία Ρουσιά, τόν Τεΰκρο Άνθία, 
— γιά ν’ άναφέρω λίγα μόνο κυπριακά ονόματα — πού έχουν πιά κατα
λάβει ζηλευτή θέση στή νεοελληνική λογοτεχνία γενικά, κανένας δέν μπορεί 
νά τούς ξεχωρίσει σίγουρα άπό τούς άλλους 'Έλληνες λογοτέχνες καί νά 
τούς τοποθετήσει σέ μιά ορισμένη έπαρχία. Έχτός άπό τούς πολύ καλά 
πληροφορημένους κι άπ’ δσους ένδιαφέρονται ειδικά, ίσως πολύ λίγοι στήν 
Ελλάδα γνωρίζουν καί πολύ λίγο ένδιαφέρονται νά μάθουν (καί ούσιαστικά 
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πολύ μικρή σημασία έχει) ότι είναι Κύπριοι οί λογοτέχνες αύτοί. Τόσο 
άξεχώριστη είναι ή κυπριακή λογοτεχνική παραγωγή, ιδιαίτερα ή καλή λογο
τεχνική παραγωγή τής Κύπρου, άπό τήν άλλη νεοελληνική.

’Αξίζει, όμως νά σημειωθεί πώς οί Κύπριοι λογοτέχνες πού όνάφερα 
πιό πάνω ζοΰν έξω άπό τήν Κύπρο, σέ μέρη όπου τό πολιτικό καί πνευμα
τικό κλίμα είναι έλεύθερο, κ’ έτσι μπόρεσαν καί μπορούν νό καλλιεργήσουν 
καί νό παρουσιάσουν τίς πνευματικές των ικανότητες έλεύθερα, νά έκφρα- 
στοϋν χωρίς περιορισμούς καί νά βρουν τήν άνταπόκριση καί κατανόηση 
πού χρειάζεται καί ύποβοηθεϊ στήν περαιτέρω άνάπτυξη τοϋ δημιουργικού 
έργου. Ή λογοτεχνία, σίγουρα, δέν άναπνέει καί δέ μεγαλώνει στή σκλα
βιά. Παρουσιάζεται, βέβαια, καί κάτω άπό περιοριστικά καθεστώτα, άλλά 
τότε είτε είναι ύποχείρια σ’ αύτά καί γι αύτό παραπλανητική καί παραπλα
νεμένη, είτε γίνεται διαμαρτυρία έντονη ή ύποτονισμένη γιά τήν πνευμα
τική κακοποίηση καί τήν προσπάθεια ήθικής έξουθένωσης τού λαού. Κι 
αύτό τό δεύτερο συμβαίνει στήν Κυπριακή λογοτεχνία: χωρίς νά συνθηκο
λογήσει μέ τήν κατάσταση, τραβάει πρός μιά λυτρωτική άνάταση, άλλοτε 
μέ τήν καθαρή καί δυνατή φωνή άληθινών δημιουργών σ’ έλεύθερες καί 
γι αύτό πρόσφορες περιοχές κι άλλοτε μέ τούς σκεπασμένους τόνους μιας 
νοσταλγικής ύπενθύμισης γιά πνευματικά καί ήθικά πεδία έλεύθερης ζωής. 
Ό παράδοξος αύτός διπλός τρόπος έκδήλωσης διαμαρτυρίας είναι τό 
βασικό ήθος τής Κυπριακής λογοτεχνίας. Κ’ είναι τό χαραχτηριστικώ- 
τερό της στοιχείο. Είναι ή δύναμη καί ή άδυναμία της, ή πηγή τών έπιτυ- 
χιών καί τών άποτυχιών της.

Γι αύτό ή κυπριακή λογοτεχνία δέν είναι, δέν μπορεί νά είναι, έθνικι- 
στική (κι αύτό είναι στό ένεργητικό της), άλλά προσπαθεί, μέ θετικό 
καί άρνητικό τρόπο, νά γίνει έθνική λογοτεχνία — κι αύτό είν’ έπίσης στά 
ένεργητικό της. ’Έτσι ό Κύπριος λογοτέχνης κατά γενικό κανόνα δείχνει 
αύτοσυγκράτηση στό άντίκρυσμα τής ζωής, συνειδητά ή ύποσυνείδητα 
άγνοεϊ ή ύποτονίζει τό πολιτικό πρόβλημα τοΰ τόπου — δέν μπορεί νά κάνει 
κι άλλιώς. ’Ίσως είναι γι αύτό καί πού συχνά καταφεύγει σέ σχετικά 
«άνώδυνα» θέματα. Κι άκόμη, ίσως είναι γι αύτό πού εύκολώτερα άφή- 
νεται ν’ άφομοιωθεϊ πρός τόν λογοτέχνη τής μητροπολιτικής Ελλάδας, πού 
βέβαια τόν άπασχολοΰν άλλα προβλήματα, γενικής άνθρώπινης φύσης προ
βλήματα — θέματα «θεμιτά» βέβαια καί γιά τόν Κύπριο λογοτέχνη, άφοΰ 
είναι σύγχρονος άνθρωπος ζωντανός, όμως θέματα όχι περισσότερο έπεί- 
γοντα άπό τά άμεσα προβλήματα καί τίς άγωνίες τοΰ ιδιαίτερου κυπριακού 
χώρου.

Άπά τοΰτο, νομίζω, πηγάζουν καί δυό όλλα χαραχτηριστικά τής κυ
πριακής λογοτεχνίας: ή τάση λυρικής διαφυγής έξω άπό τήν άμεση 
πραγματικότητα, καί ή διάθεση διδαχτισμοΰ. Καί τά δυό αύτά, τόσο 

άνόμοια, στοιχεία είναι βέβαια άδυναμίες κάποτε, όμως όν δέν παρουσιά- 
ζουνταν θά ύπήρχε κίνδυνος ή κυπριακή λογοτεχνία νά καταστεί υποχεί
ρια τής άνελεύθερης ιστορικής στιγμής τοΰ τόπου, νά πέσει στή 
regimentation, νά γίνει παραπλανητική καί παραπλανεμένη. Τό ότι έχει 
άντιδράσει κ’ έχει διαφύγει τήν ήθική καί πνευματική καταπίεση τής τρέ
χουσας σκληρής πραγματικότητας μέ τή διαφυγή σέ κόσμους άλλους καί 
μέ τόν έξόφθαλμο ή συγκρατημένο διδαχτισμό, είναι δείγμα τής ζωντάνιας 
της καί τής συναίσθησης τών εύθυνών της άπέναντι στόν κυπριακό λαό. 
Κι αύτό οφείλεται στόν έλληνικό χαραχτήρα της, στόν άδούλωτο έλληνικό 
χαραχτήρα τοϋ λαοϋ τής Κύπρου. Έτσι, καί οί άρνητικές άκόμη ιδιότητες 
τής κυπριακής λογοτεχνίας διαπιστώνουν καί ένισχύουν τήν έλληνική 
ούσία της.

"Ομως, όπως πολλές φορές τό τόνισα (άκόμη καί στό προηγούμενο 
τεύχος τών «Κυπριακών Γραμμάτων»), σίγουρα θά μπορούσε καί θόπρεπε 
ή άντίδραση αύτή νά γινόταν πιό έποικοδομητική, πιό θετική, λιγώτερο 
έπιφυλαχτική, μέ μιά γενναιόδωρη στροφή πρός τήν κυπριακή παράδοση 
καί τή σύγχρονη πραγματικότητα, οπότε καί τό καλλιτεχνικό καί τό πνευ
ματικό άνάστημα τής κυπριακής λογοτεχνίας θά γινόταν πιό έπιβλητικό κ’ 
ή άπήχησή της μέσα κ’ έξω άπό τήν Κύπρο άποδοτικώτερη. "Ομως αύτό 
δέν μειώνει οΰτε τήν ήθική της άξια ούτε τήν ιστορική της παρουσία μέσα 
στις πολιτιστικές προσπάθειες τοΰ σύγχρονου κόσμου. ’Άλλωστε δέν 
είναι ποτέ άργά νά γίνει ή στροφή αύτή, μάλιστα κάτω άπό τίς εύνοϊκώτερες 
συνθήκες πού όλοι βάσιμα προσδοκούμε νά έπικρατήσουν πολύ προσεχώς.

Μέ βάση τίς γενικές αύτές παρατηρήσεις γιά τήν Κυπριακή λογοτεχνία, 
ό άναγνώστης τοΰ τεύχους αύτοΰ — άν μάλιστα έτυχε νά παρακολουθήσει 
ταχτικά τά «Κυπριακά Γράμματα» στή μακρά καί άγωνιώδη πορεία τους 
άπό τό 1934 — θά μπορέσει, πιστεύω, εύκολώτερα ν’ άποτιμήσει καί βαθύ
τερα νά έχτιμήσει τά άνθολογημένα έδώ κυπριακά ποιήματα καί πεζογρα
φήματα. Θά χαρεϊ τήν ειλικρίνεια καί τήν τρυφερότητά τους, τήν άνυψω- 
τική τους διάθεση καί τήν ήθική τους εύγένεια, τήν πονεμένη τους άθληση 
καί τή λυτρωτική τους δύναμη. Θά τά ίδεϊ σάν λουλούδια έλληνικό γεννη
μένα μέσα σέ τριβόλου άποπνιχτικούς. Θά τ’ άκούσει σάν φωνές έλληνι- 
κές, φωνές πολλοΰ πόνου καί λίγης χαράς, φωνές γεμάτες έγκαρτέρηση 
καί πίστη, συγκίνηση καί άλήθεια. Τόν χαμηλό τους τόνο τόν προσδιορίζει 
ή ιστορική μοίρα τοΰ τόπου, τό ύψηλό τους ήθος τό λαξεύει ή έλληνική 
ψυχή του. Είναι μιά μαρτυρία τιμής καί άξιοπρέπειας, τό πνευματικό χρο
νικό ένός μαρτυρικού λαού.

Σικάγο, Νοέμβριος 1956

ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΠΡΟΤΣΗΣ
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ΑΝΔΡΕΑ ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΤΣ

Ο ΑΓΩΝΑΣ TOT 21
ΩΣ ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΜΤΘΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ TOT ΚΑΛΒΟΤ

Ένώ οί "Ελληνες τοϋ 21 μέ τίς φωτιές τών μπουρλόττων καί τήν σπάθην τοϋ πολεμι- 
στοϋ ξεσκίζουν τά σκοτάδια τής δουλείας γιά νά φανερωθή ή Λαμπροτάτη κόρη τοϋ Διός, 
ό Κάλβος μέ τή δύναμη τοϋ ποιητικού του λόγου θά παραμερίση τους καπνούς και τά 
πρόσωπα, θά άνέβη ψηλά, πιο πάνω κι άπό τήν ήρωική φανέρωση άκόμη καί θά δώση κτύ
πημα τής Λύρας του γιά νά μάς δείξη τήν μεγαλειώδη έπέμβαση τής θείας Δίκης.

’Υπάρχει πράγματι στήν ποίηση τοϋ Κάλβου ή διαπίστωση τοϋ τραγικού όπως στον 
Σόλωνα και στον Αισχύλο: δτι ή θεία Δικαιοσύνη κυβερνά τόν κόσμο. Έκείνη συντρίβει 
καί τήν δύναμη τών βαρβάρων καί ασεβών τυράννων καί έμψυχώνει ύπεράνθρωπα τούς 
ολιγάριθμους άλλά θεοσεβείς άγωνιστές τής ’Ελληνικής Ελευθερίας. Και μέ τήν μεγα
λειώδη αύτή απλότητα καί τή βαθύτητά της σύλληψη παραγόντων λογικώς αστάθμητων, 
άντιμετωπίζει ό Κάλβος τό Ιστορικόν γεγονός τοΰ 21 προχωρώντας πιο πέρα κι άπό τήν 
πραγματικότητα: πρός τήν άλήθεια. Έκεϊ δπου έφτασε ό Αισχύλος στούς «Πέρσες», ό 
όποιος στήν νίκη τών Ελλήνων στή Σαλαμίνα δέν βλέπει τίποτε άλλο παρά τις μαρτυρίες 
τοΰ τρομερού ιστορικού δράματος τής Περσικής «"Υβρεως» καί τής θείας «τίσεως» ή όποια 
συνέτριψε τήν υπερηφάνεια ένός ισχυρού κράτους.

Χαρακτηριστικά είναι τά λόγια τοΰ νεκρού βασιλιά Δαρείου μέ τά όποια ό Αισχύλος 
άποδίδει τήν αιτία τών παθών τών Περσών στήν

[άλαζονία τους και τάθεο φρόνημά τους,] 
γιατί δεν ντράπηκαν στη γη σαν ήλθαν των 'Ελλήνων 
ν’ αρπάζουνε τ’ αγάλματα τών θεών, και τους ναούς 
νά καίνε, τόσο πού οί βωμοί χαθήκανε, καί τά ιερά 
γκρεμίστηκαν συθέμελα και σωριάστηκαν κάτω.
Γι’ αύτό, καθώς κακούργησαν πολύ, πληρώνουν τώρα 
όχι πιο λίγες συμφορές, [καί θά πληρώσουν κι άλλες. 
Και τό κακό δεν έφτασε άκόμα ώς το βυθό 
μόνο άναβλύζει ατέλειωτα.]

Καί στή συνέχεια άφοΰ προβλέψη κι άλλες συμφορές, άναφέρει

Γιατί ή άλαζονία άνθίζοντας 
μεστώνει τής καταστροφής τό στάχυ, καί κατόπι 
θερίζει τρύγο θλιβερό, μέ πόνο και μέ δάκρυ.

καταλήγοντας πώς

ό Δίας, άμείλικτος κριτής, στέκει άπό πάνω πάντα 
καί τήν υπέρμετρη έπαρση σκληρά τήν τιμωρεί
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I "Οπως λοιπόν γιά τόν ΑΙσχύλο τά Μηδικά, ή νίκη τών Ελλήνων πάνω στούς Πέρσες 
είναι ή άποκάλυψη τής βαθειάς σοφίας, τής αιώνιας έκείνης Δικαιοσύνης πού κυβερνά τόν 
κόσμο κατά τόν ίδιο τρόπο τό 21 γιά τόν Κάλβο: τούς Τούρκους θά νικήση ή θεία Δίκη 
γιατί τάραξαν τήν ήθική τάξη κι έχουν είς βάρος τους τήν "Ϋβριν. Καί είναι ύβριστές 
δχι μόνον γιατί μέ τό νά υποδουλώσουν τήν ’Ελλάδα έχουν ξεπεράσει (κατά κάποιον τρό
πον) τά δρια τής μοίρας πού καταμοιράζεται στον καθένα καί άφού «ή Δίκη είναι ή άδήριτη 
άρμογή τών όντικών δυνάμεων στήν ισορρόπησή τους» θά ένεργήση έδώ πρός τήν κατεύ
θυνση έκείνη, άλλά καί πέραν άπό αύτή τήν αιτία ή δλη συμπεριφορά τους πρός τούς "Ελ
ληνες είναι καθαρά υβριστική γιά τούτο καί θά τιμωρηθούν είναι άδύνατον νά ξεφύγουν 
άπό τήν Νέμεση κανένας δέν μπορεί νά ξεφύγη καί κατά τόν Ηράκλειτο: «ούχ "Ηλιος 
ύπερβήσεται μέτρα- εί δέ μή, Έρινύες μιν δίκης έπίκουροι έξευρήσουσι». "Οποιος ξεπερ
νά τό μέτρον είναι Υβριστής καί ή Ύβρις είναι τό μεγαλύτερο κακό πού μπορεί νά συμβή 
στούς άνθρώπους.

’Αναφέρει ό Κάλβος
'Υβριστικά, υπερήφανα 
τύμπανα άκούω· καί βλέπω 
τήν Ναβαθαίαν είς αίμα 
βαμμένη έπί τούς πύργους 

άεροκινεϊται

Πόσους ναούς ’πού έδέχοντο 
τάς πτερωτός τής πίστεως 
προσευχάς καί τό δώρα· 
πόσους βλαστούς σοφίας, 

πόσας ελπίδας

τώρα ή φλόγα 
βαρβάρους κατατρώγει· 
μισητόν ολοκαύτωμα

ενός τυράννου.

’Έτσι σαλεύεται ή ισορροπία τού κόσμου. Γι’ αύτό κι ό Κάλβος θά φωνάξη τίς ρυθμι
στικές δυνάμεις γιά νά άποκαταστήσουν τήν (σαλευθείσαν ) ήθικήν τάξιν.

Στεναζούσης νυκτος 
καί τού βαθέως άδου 
τρομεροί θυγατέρες 
εσάς φωνάζω, έσσς 

τός Έρινύας.

Ό δυστυχισμένος κι άδικημένος άνθρωπος πού τόν υβρίζουν καί τον έξευτελίζουν έχει 
μέ τό μέρος του τίς Έρινύες. Ή στάκτη καί τό αίμα πού χύθηκε φωνάζουν έκδίκησιν. 
Καί μέ πόσον έκδικητικόν πάθος ό Κάλβος φωνάζει:

Τρέξατε· έδώ τον θόρυβον 
τών μεγάλων πτερύγων 
φέρετ’ έδώ' κυτάξετε 
σκληρόν σας δείχνω κι άνανδρον
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καρδίαν τυράννου.
Tà λαμπάδας αύτοϋ 
τινάξατε, αύτοϋ ρέψατε 
βροχήν πεπυρωμένην αύτοϋ, Έρινύες, πετάξατε 

χιλίας έχίδνας.

Κι αλλάζοντας στή συνέχεια τήν οργήν του σέ θρήνο παρηγοριέται μετά μέ τή σκέψη 
πώς οί άδικοι τιμωρούνται

ώ λαιμοί τών αθώων 
παιδιών μας' ώ πλευρά 
σεβάσμια τών μητέρων 
γερόντων κόμαι εις τ9 αιμα 
άθλίως βρεγμέναι

ή φωνή σας ήκούσθη.
Ποτέ εις τήν γην οί 9Αθάνατοι 
τούς ληστάς δέν άφίνουν

ατιμώρητους.

Λησταί, άνομοι είναι καί οί Τούρκοι καί θά τιμωρηθούν. Καί συνεχίζει σ’ ένα έκδικη- 
τικό ξέσπασμα άρών μέ εικόνες πού θυμίζουν πότε τόν Εύριπίδην καί πότε τήν Βίβλον καί 
τήν ’Αποκάλυψη:

"Οχι φώς καί χαράν 
άμή φλογώδεις άκανθας 
βρέχει δι9 αύτούς δ ήλιος, 
κι ή γη σχισμένη δίδει α'ίματος βρύσεις.

Κι όμως γιά τόν ποιητή δέν είναι αύτή ή πιό μεγάλη τιμωρία:

τιμωρίαν
αληθινήν καί μόνην 
φρικτήν, οί μιαροί

έχουσιν άλλην 
Τήν ένδειαν τής γλυκείας 
γαλήνης τών δικαίων. ι

’Έτσι θά πληρώσουν οί εχθροί, πού δέν είναι οί έχθροί τής 'Ελλάδος μόνον άλλα ή 
ύπερηφάνειά τους τούς οδηγεί σέ προσβολή τού θείου — σέ’Ύβρη, καί τούς σπρώ- 
χνει νά θραύσουν τήν ζυγαριά τού ορθού νόμου :

μέ ύπερηφάνους πόδας 
καταφρονετικούς 
πατοϋν το χρυσοϋν
συντριφθέν τώρα ζύγωθρον

τοϋ δρθοϋ νόμου.

Ή πρόθεση τού Κάλβου φαίνεται πιό καθαρά άν προσέξουμε πώς σχολιάζει ό ίδιος μιά 
στροφή του άπό τήν ώδή είς Ίονίους: «Είς τήν Ελλάδα, αναφέρει, έχομεν τυράννους 
κατά χιλιάδας. Βλέπεις κάθε πασάν καί γενίτσαρον νά μετέρχεται φρικαλέας ώμότητας 
κατά τών χωρικών [...] Μάλιστα περί τού Πασά τών Ίωαννίνων διηγούνται τά εξής: 
διασχίζων τόν χείμαρρον, όστις εύρίσκεται ολίγα χιλιόμετρα πρός Δυσμάς τής "Αρτης έκιν- 
δύνευε νά πνιγή, ότε χωρικός ριφθείς είς τό ύδωρ τόν άνέσυρε σώον είς τήν όχθην πριν 
όμως έπανεύρη τελείως τάς αισθήσεις του, διέταξε νά άποκεφαλισθή ό σωτήρ του, λέγων, 
ότι δέν έπεθύμει νά είναι οφειλέτης τής ζωής του είς ένα χωρικόν».

Έτσι εντοπίζει τό έπεισόδιον τούτο ό Κάλβος όχι μόνον γιά νά δείξη τήν ώμότητα 
τοΰ εχθρού καί μέχρι ποιου σημείου φθάνει ή ήθική πόρωση άλλά καί ώς ποΰ μπορεί νά 
έδηγήση τόν άνθρωπον ή Άτη,

άν τής δικαιοσύνης 
(δέν) περιβλαστή τό σκήπτρον 

άν φιλάνθρωπον φύσημα 
είς τήν καρδίαν (δέν) εισπνέει 

τών βασιλέων
’Άν ή 9Αρετή καί ό ελεύθερος 
νόμος ώς άγια χρήματα 
είλικρινώς (δέν) λατρεύονται 

παρά μόνον κυριαρχούν
αναίσχυντα φρονήματα 
τών άγενέων άνθρώπων

Τώρα πιά δέν άπομένει παρά ό χαμός διότι «βγήκαν άπ’ τού Θεού τόν δρόμον οί Τούρ
κοι» κατά πώς λέγει κι ό Μακρυγιάννης. Πράγματι φαίνεται ότι ό άνθρωπος γύρεψε νά 
χαράξη δρόμον δικόν του· νά βάλη ό πασάς νόμον δικόν του’ ότι δέν έπεθύμει νά είναι οφει
λέτης τής ζωής του είς χωρικόν άλλά βλέπει ό Θεός καί άστράφτει διά τούς πανούργους.

'Ο ποιητής Φώσκολος σ’ ένα γράμμα του πρός τόν Τσιτσιλιάνη γραμμένο στά 1813 κι 
άναφερόμενος στά πρώτα ποιητικά έργα τού Κάλβου πού είναι τραγωδίες (είναι χαρακτη
ριστικό τούτο γιατί δείχνει τήν τραγική διάθεση πού παρουσιάζεται στόν Κάλβο άπό τά 
πρώτα δημιουργήματά του) προβλέπει ό ποιητής τών Τάφων γιά τόν Κάλβο μεγάλη επιτυ
χία στήν δραματική τέχνη. 'Ο Κάλβος όμως μετά τις πρώτες του άπόπειρες δέν έγραψε 
πιά τραγωδίες. Είναι ό ποιητής τών ώδών' κι άπό τόν βαθύ πόνο τοΰ 21 πού τόν συγκλο
νίζει καί στόν όποιον άφιερώνεται ποιητικά μόνον ώδές έμπνέεται νά γράψη πλημμυρισμέ
νες όμως άπό τραγικότητα. Γιατί άν έγκατέλειψε τήν δραματική συγγραφή, ή τραγική όραση 
τών πραγμάτων ύπάρχει καί κατευθύνει τήν ποιητική του αγωνία δίδοντας ύψηλότερο νόημα 
στήν ποίηση καί εύρύνοντας τή διάσταση τής ώδής.

'Η έννοια τής θείας Δίκης λειτουργεί κι ή λειτουργία της προεκτείνεται κι ώς τήν 
μετά θάνατον ζωήν.

’ Ενας Θεός καί μόνος 
αστράπτει άπό τον ύψιστον 
θρόνον καί τών χειρών του 
επισκοπεί τά αιώνια 

άπειρα έργα.
Ή φωνή του ακούεται 
φωνή δικαιοσύνης
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καί οί ψυχαί τών ανόμων 
ώς αίματος σταγόνες 

πέφτουν στον "Αδην.

Ετσι τιμωρούνται οί άνομοι οί σαλεύοντες τόν Νόμον τού Θεού- πέφτουν στον "Αδην 
ώς αίματος σταγόνες. Αύτό είναι τό ένα μέρος τής Δικαιοσύνης· διότι ό Κάλβος χρησιμο
ποιεί τόν διπλούν μύθον, τήν ποιητικήν λεγομένην δικαιοσύνην, σύμφωνα με τήν όποιαν οί 
αγαθοί πρέπει να άμείβωνται καί νά τιμωρούνται οί κακοί όπως συμβαίνει μέ τήν Ήλέκτραν 
τού Σοφοκλή και κατα τον ’Αριστοτέλη «καθάπερ ή ’Οδύσσεια, καί τελευτώσα έξ εναντίας 
τοΐς βελτίοσι καί χείροσιν».

Εχουμε τώρα και τούς άδικουμένους πού είναι οί όσιοι καί αμείβονται ώς ακολούθως:

Τών όσιων τά πνεύματα 
ώς άργυρέα ομίχλη 
τά υψηλά άναβ αινεί 
Hal είς ποταμούς διαλύεται 
φωτός καί δόξης.

Πέφτουν είς τόν "Αδην ώς σταγόνες αίματος οί άνομοι καί οί όσιοι ανεβαίνουν είς 
τους ούρανους ολόλαμπροι — άγαλλιώντες. Ή ποιητική φαντασία τού Κάλβου δέν ήτο 
δυνατόν νά βρή δυνατώτερον τρόπον γιά νά άποδώση τήν βαθειάν αντίθεση τής καταδίκης 
καί τής αμοιβής.

Μέ αύτόν τόν τρόπον ό Ήλιος τής Δικαιοσύνης

τούς τριγύρω χορεύοντας 
ουρανούς κυβερνάει

με δίκαιον νόμον.

Είς τόν ίδιον τραγικόν μύθον βλέπουμε νά μετουσιώνεται καί ή μάχη στό Καρπενήσι. 
Μέ πιό καθαρό όμως σκηνικό τούτη τή φορά. ’Αφού πρώτα έπικαλεσθή τή βοήθεια τής 
νύκτας όνομαζοντάς την σύγχρονον δικαιοσύνης, μετά τρομαγμένος άπό τή φοβερή συμπλοκή 
πού ή περιγραφή της θυμίζει έντονα τή σολωμική συμπλοκή τής Τριπολιτσάς μέ τά έπανα- 
λαμβανόμενα ακούω απευθύνεται πρός τούς ’Αγγέλους πού έτάχθησαν, όπως λέγει, φύλακες 
τών δικαίων νά απονέμουν δικαιοσύνην καί συνεχίζει

έπαυα’ ή μάχη δλότελα
αναχωρεί καί η νύκτα· 
ιδού πού τάστρα άχνύζουσι 
καί οί καθαροί λευκαίνονται 

αιθέριοι κάμποι.

Αυτή είναι η ωρα η ώραια. Προετοιμαζόμαστε μέ τό νέο σκηνικό. Καλός οιωνός ή 
έωθινη αγνότητα. Παραλληλα με το ποιητικόν ύφος φανερώνεται καί ή δικαιοσύνη πού 
έπεκαλέσθη καί κτυπά

πυκναΐ πυκναΐ ώς ομίχλη 
περνάουν απ’ έμπροσθέν μου 
τών ψυχών οί χιλιάδες·
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τά χέρια των ακόμα 
στάζουσιν αιμα.

’Άνομοι, τόν σταυρόν
εχθρόν έπηραν· καί άγγελος 
τούς οδηγεί· είς τό πρόσωπον 
τοϋ λάμπει ή καταδίκη 

ρομφαία στό χέρι.

’Έτσι κτυπά ή δικαιοσύνη καί ή τιμωρία φθάνει πέραν τού θανάτου. Είς τό πρόσω
πον τού ’Αγγέλου λάμπει ή καταδίκη φαίνεται πόσον βαθειά είναι ή συμμετοχή τού ’Αγγέ
λου στήν ήττα τών έχθρών. Φαίνεται τώρα ποιος έβοήθησε τούς "Ελληνες νά νικήσουν. 
"Ανκαι στήν άρχή ονομάζονται οί "Ελληνες «πολλοί καί δυνατοί

αδάμαστοι άνδρες
κι ό ποιητής όμιλεϊ για τήν ανδρείαν καί τόν πόθον τής τιμής πού τούς κυριεύει όμως όσο 
προχωρεί επικαλείται τή βοήθεια τής σύνεργού τής Δικαιοσύνης νύκτας πρώτα καί λίγον 
αργότερα τούς ’Αγγέλους όπού έτάχθησαν φύλακες τών δικαίων νά τιμωρήσουν τούς άνο
μους καί τό πράττουν άλλα ό τραγικός μύθος έδώ πάλιν θέλει καί τήν αμοιβήν τών 
δικαίων :

’Ιδού ava δεκάδας
πετάουν καί τών ’Ελλήνων 
τά πνεύματα ελαφρά 
αστράπτουν ώς οί ακτίνες 

τοΰ πρώτου ήλιου.
Φέρνει σταυρόν καί βάια 
ό πτερωμένος άγγελος 
πού τούς ηγεμονεύει 
ψάλλοντες άναβαΐνουσιν 

ύπερ τά νέφη.

'II ποίηση έδώ βρίσκει τήν καλή καί τήν γλυκειά της ώρα. Στεκόμαστε απορημένοι: 
ό συγκλονισμός μας πόθεν έρχεται- άπό τόν τρόπο έφαρμογής τής Δικαιοσύνης ή άπό τήν 
ποιητική έκφραση. Ποιά λειτουργία άπό τις δυό είναι πού αναταράζει όλες τις περιοχές 
τής ψυχής μας.

Ή άλήθεια είναι, όπως συμβαίνει έξ άλλου μέ κάθε μεγάλη ποίηση, ότι δέν πρόκειται 
γιά δυό ξεχωριστές λειτουργίες άλλα για κάτι τό ένιαίο. Ή μεγαλοπρέπεια τής μορφής 
δέν είναι μιά έξωτερική έπένδυση τού ύψηλού περιεχομένου. Τό ίδιο τό ήθος τού περιε
χομένου έμπεριέχει δυνάμει καί τό ύ ψ ο ς τής μορφής- τό ένα βγαίνει άπό τό άλλο σέ μια 
δυναμική κυκλική κίνηση καί τά δύο έξέρχονται αδελφωμένα άπό τήν ίδια μυστική πηγή και 
προχωρούν σ’ ένα ποιητικό ρεύμα.

"Ενα άπό τά σημαντικώτερα κατορθώματα τών πρωτοστατών τής ’Ελευθερίας τών πεφι- 
λημένων θρεμμάτων τού ώκεανού είναι καί ή άνατίναξη τής Τουρκικής ναυαρχίδος.

Καί έδώ πάλιν ή Ιστορία καθίσταται τραγικός μύθος διότι (σύμφωνα μέ τήν έκφραση 
τού Werner Jaeger) έχει τό μεγαλείον τού μύθου καί διότι ή καταστροφή τοΰ άνθρώπου άπο- 
δεικνύει σαφέστατα τή δύναμη τού Θεού.

"Ετσι ή ιστορία μετουσιώνεται σέ ποίηση τραγική μέ στημένο πρώτα τό σκηνικό τών 
χλωρών, μοσχοβολούντων νησίων τού Αιγαίου πελάγους στα πλούσια περιβόλια τους όμως 
ό βασιλικός καί οί κρίνοι ματαίως ανθίζουν. Έρήμωση
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σκύλλοι εκεί τώρα αδέσποτοι 
μόνον βουίξουν

«Τόν κίνδυνο ή φύση νά ψευτιστή καί νά γίνη ένα σκηνικό μπρος στό όποιο ξετυλίγε
ται τό ήθικό δράμα — σημειώνει ό Κων. Τσάτσος σέ μιά μελέτη του για τόν Κάλβο), τόν 
κίνδυνο νά μή δεθή φύση καί ψυχή, ό Κάλβος κατά κανόνα ύπερνίκησε.

Τά «ιλαρά ακρογιάλια τοΰ Αιγαίου» πώς μονομιάς τά σκεπάζει ή σκοτεινιά τοΰ τρα
γικού άγωνα. Κάτι τόσο άλλοιώτικο σημαίνουν έτσι ενωμένα με τήν ανθρώπινη μοίρα, τόσο 
πένθιμο καί μεγάλο. «Τό γαλάζιο διάστημα τών αέρων τό θλίβει ό καπνός» πού έκαψε 
σπίτια καί γυναικόπαιδα. Τά κύματα μοιρολογούν σάν νάβγαινε ή φωνή τους άπό «αύλόν 
λελυπημένον».

Καί λίγο πάρα πέρα, όταν ήταν τόσο ήμερη καί εύτυχισμένη ή άκρογυαλιά, τώρα

....αχαλίνωτα 
μέσα εις τά αμπέλια τρέχουν 
τ’ αλόγα, καί εις την ράχην τους 
τό πνεύμα τών ανέμων 

κάθεται μόνον

Βαθυά εις την άμμον βλέπω 
χαραγμένα πατήματα 
Ζώντων παιδιών και ανθρώπων. 
"Ομως ποϋ είναι οί άνθρωποι 
Που τά παιδία;

Δέν μπορώ, συνεχίζει ό Κ. Τσάτσος, νά μή δώ πώς έδώ ή φύση γίνεται ψυχή, τραγική 
ψυχή, πώς ή ψυχή τής καταστροφής περνάει έντός της. Προ παντός ή πρώτη εικόνα τών 
άφηνιασμένων αλόγων πού τά κουβαλάν μόνο οί άνεμοι μέ τήν εύστοχία καί τήν ύποβλητι- 
κότητά της θά άρκούσε».

Άλλά καί τά πατήματα στήν άμμο καί ή έρώτηση

...ποϋ είναι οί άνθρωποι 
ποϋ τά παιδία

ύποβάλλουν τήν έχθρική σκιά τής "Ατης καί τή φανταζόμαστε νά διαπερνά τή σκηνή — καί 
τά πατήματα νομίζουμε πώς είναι δικά της.

'Η ανομία διεπράχθη

Φρικτόν θλιβερόν θέαμα 
τριγύρω μου έξανοίγω· 
ποιων είναι τά σώματα 
ποϋ πλέουσ’ εις το κϋμα; 

ποιων τά κεφάλια;
Αυγερινοί τοϋ ήλιου 
ακτίνες, τί προβαίνετε ; 
τάχα αγαπάει ’νά βλέπη

έργα ληστών το μάτι 
τών ουρανίων;

Kl ό ποιητής υψώνει πιό πάνω τήν φωνή του:

Δημιουργέ τοϋ κόσμου 
πατέρα τών αθλίων 
θνητών [.......]
’Ιδού ευλαβείς οί ‘Έλληνες 
σκύπτουσιν όλοι· πρόσταξε, 
κι επάνω μας άς πέσωσιν 
οί φλόγες τής οργής σου 

άν συ το θέλης.
Πλήν πολυέλεος είσαι 
καί βοηθόν σέ κράξω.

Πρέπει νά πληρώσουν προσέβαλον τήν θεϊκή τάξη. Κατέστρεψαν τήν Χίο, τήν Κύπρο, 
τάς Κυδωνίας, τής Κάσου καί τής Κρήτης τάς κατοικίας. Καί ό Θεός έρχεται βοηθός τού 
Κανάρη

Νά βλέπω 
ταχείαι, ώς τ’ απλωμένα 
πτερά τών γερανών 
έρχονται δύο· κατάμαυροι 

τρομεροί πρώραι

Είναι ή Νέμεσις καί τιμωρεί. Τών έχθρών τά γλέντια σταματούν. ’Ακούεται μόνον ό 
θόρυβος τής θάλασσας καί τοΰ άνέμου. Ύστερα ή έπίθεση" οί κραυγές, ή σύγχυση — Στε
νόν, στενόν τό πέλαγος ό φόβος κάμνει. Τά καράβια συντρίβονται τό ένα άπάνω στο 
άλλο. Τέτοια εύτυχισμένη έπική περιγραφή θά τήν ζήλευε στόμα άγγέλων τών κορυφαίων 
δραματουρ/ών μας.

Πλέον δέν ξανοίγω τώρα 
παρά καπνούς καί φλόγας 

ούρανομήκεις.
Καί μετά

ίδοϋ πάλιν έκβαίνουν 
σωσμέναι οί δύο κατάμαυροι 

θαυμάσιοι πρώραι 
πετάουν απομακρύνονται 

, / και
διαβαίνουσαι έπαιάνιξον 

κι ήκουεν δ κόσμος

Κι όπως πετάνε πάνω στά νερά οί βάρκες μέ τά πληρώματα έτσι πετάει κι ή ψυχή μας 
κι άποκαθαίρεται μέ τή λύση πού δόθηκε.

”Αν τοϋ αγώνα τού 21 δέν έγινε έκμετάλλευση ώστε νά γραφούν τραγωδίες μέ τή 
συνήθη μορφή τοΰτο ίσως νά οφείλεται στό ότι στήν Ελλάδα ή τραγωδία έξαφανίζεται 
στόν ίδιο αιώνα πού άκμάζει- τό τραγικό όμως πνεύμα, ή ιδέα τού τραγικού έχει μείνει γιά 
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πάντα είναι ο,τι σώθηκε μές στην αστραπή καί διαρκεϊ στον αιώνα καθαρό- άπαξ καί γεν
νήθηκε κυκλοφορεί μέσα στά ύπόγεια ρεύματα τής ελληνικής παράδοσης έπί αιώνες, σύμφυτο 
πάντα μ’ ένα βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα άπό τό όποιο καί ξεπήδησε.

Είναι αύτό τό πνεύμα πού έμφανίζεται στούς σύγχρονους καί μεταγενέστερους τής 
"Αλωσης (όπως συναντάται διάχυτο στά συγγράμματα τών σοφών καί στήν λαϊκή πίστη) 
δτι ή συντριβή τού γένους έγινε «διά τάς αμαρτίας ήμών» καί ώς γνωστόν, τό όψώνια τής 
αμαρτίας θάνατος.

Αύτό τό πνεύμα τώρα — ίδια ή μνήμη γινάμενη παρόν — άναβλύζει άπ’ όλες τίς πηγές 
τοΰ λόγου, άπ’ όλα τά στόματα κι άπ’ όλες τίς καρδιές τού Μεγάλου ’Αγώνα.

Γιατί πράγματι τούτο τό τραγικό αίσθημα έρχεται στόν Κάλβο όχι μόνον άπό τίς κλασ
σικές μελέτες του- άλλά είναι ταυτόχρονα βίωμα καί πεποίθηση τής έποχής του. ’Υπάρχει 
ήδη στόν Ρήγα — στόν Θούριο — καί πάνω στό όποιο εδραιώνει τό ορμητικό προσκλητήριο 
τών Βαλκανικών λαών γιά λευτεριά ώστε

στεριάς καί τον πελάγου νά λάμψη ό Σταυρός 
κι είς την Δικαιοσύνην νά σκύψη ό εχθρός.

'Υπάρχει άκόμα στόν Σολωμό, ό όποιος ταυτίζοντας στόν "Υμνο τή θρησκεία μέ τή 
Λευτεριά βάζει στό στόμα τής τελευταίας τούτα τά λόγια τού Χριστού:

ΙΙέστε που θ’ άποκρυφθήτε 
εσείς όλοι άν όργισθώ;

---- Φλόγα ακοίμητη σας βρέχω 
πού μ’ αυτήν άν συγκριθή 
κείνη ή κάτω όπου σας έχω 
σάν δροσιά θέλει βρεθή

Καί λίγο πάρα κάτω ή θεά 'Ελευθερία, πού ό,τι θέλει ήμπορεί παρουσιάζεται ώς άδελ- 
φή τής θεϊκής οργής σάν άδελφή δύναμη δηλ. τής θείας Νέμεσης.

Κάποιος ήθελε ερώτηση 
τοϋ θυμού του είσαι άδελφή; 
ποιος είν’ άξιος νά νικήση 
ή μέ σέ νά μετρηθή ;

Κι’ είναι κατά τόν Σολωμό τόσον μεγάλη τούτη ή όργή πού

τήν αισθάνονται καί αφρίζουν 
τά νερά, καί τ’ άγροικώ 
δυνατά νά μουρμουρίζουν 
σάν νά ρυάζετο θεριό.

Άλλά δέν είναι μόνο στούς έργάτες τού Λόγου ύπάρχει καί στούς άγωνιστές πού τό 
βλέπουν κάθε μέρα φανερωμένο μπροστά τους- στις ώρες τής μάχης καί τής νίκης’ στήν 
άνισότητα τού άγώνα.

Ό Κολοκοτρώνης στόν τρόπο πού έρμηνεύει τόν παραλογισμό πού καταμαρτυρούν στούς 
"Ελληνες έπαναστάτες αύτό φανερώνει. «Ό κόσμος μάς έλεγε τρελλούς» κι αύτό γιατί οί 
ξένοι άμέτοχοι τής έλληνικής παράδοσης καί τοΰ ελληνικού τραγικού πνεύματος, σκλάβοι 

τοϋ ορθολογισμού βλέπουν παραλογισμόν σ’ ό,τι ό "Ελληνας θεωρεί φυσικόν καί οίκεϊον. 
Ο Θεός ύπέγραψε, λέγει ό Γέρος τού Μωρία, μέ τό χέρι του τήν άπελευθέρωση τής Ελλά

δας καί δέν παίρνει πίσω τήν ύπογραφή του. Κι αύτό συνέβη γιατί, όπως λέγει άλλού, 
«ό έδικός μας πόλεμος ήτον ό πλέον δίκαιος, ήτον μέ ένα λαόν όπού ποτέ δέν ήθέλησε νά 
άναγνωρισθή ώς τοιοΰτος, ούτε νά όρκισθή παρά μόνον ότι έκαμε ή βία».

Τό ίδιο τούτο πνεύμα ύπάρχει καί στόν Μακρυγιάννη πού στό ξέσπασμα τής Επανά
στασης στην Αρτα, γράφει, ότι άκουει ένα μπέη νά λέγη στούς φίλους του τούτα τά λόγια:

«Πασάδες καί μπέηδες, θά χαθούμε. [....] Ότι έτούτος ό πόλεμος δέν είναι μήτε μέ τό 
Μόσκοβο, μήτε μέ τόν Εγγλέζο μήτε μέ τόν Φρατζέζο. ’Αδικήσαμε τό ραγιά κι άπό πλούτη 
κι άπό τιμή καί τόν άφανίσαμε».

Καί σχολιάζει ό Σεφέρης:
«Τήν αιτία τής Ελληνικής Επανάστασης καί τοϋ ολέθρου τών τυράννων τή διατυπώνει 

ό Μακρυγιάννης στό στόμα ένός άντιπάλου, όπως ό Αισχύλος βάζει τούς εχθρούς νά μιλούν 
γιά τήν καταστροφή τής Σαλαμίνας. «Θά χαθούμε γιατί άδικήσαμε».

Τό τραγικό πνεύμα πού οδηγούσε στήν πίστη στήν άπελευθέρωση, όπως βλέπουμε τότε, 
φαίνεται πώς ήταν ένα αίσθημα καθολικό- κι ό Κάλβος, πού εκδίδει τή δεύτερη συλλογή τών 
ώδών του τό 26 κι άπό τότε δέν λέγει τίποτα ώς τήν ήμέρα πού πεθαίνει, πιστεύει στή Με
γάλη Νίκη γιατί πιστεύει στήν έπικράτηση τοϋ θείου νόμου πάνω στήν άνθρώπινη θέληση.

Μόνον έτσι μπορούμε νά έρμηνεύσουμε άλλωστε ώδές σάν τήν είς Νίκην δοσμένη σέ 
μιά περίοδο τοϋ άγώνα πού ό όλεθρος κι ή καταστροφή ήταν ή πιό καυτή πραγματικότητα 
γιά τούς Έλληνες, ό Κάλβος νά ψάλλη στήν Νίκη νά στεφανώση αύτούς μέ τήν δάφνην 
πού φύεται στόν Παράδεισον

καί άκόμα
(μέ) δύο ειδών ρόδα 
λευκά και δροσερώτατα 
σάν άστρα αυγερινά

τέτοια πού στόλιζε στις μικρές νίκες — τις έπί μέρους — τούς "Ελληνες πολλές φορές 
γιατί αύτοί καί σ’ εκείνες άκόμα τίς στιγμές πού έκρυβαν κινδύνους "Υβρεως έφάνησαν 
άνώτεροι- καί συνεχίζει ό ποιητής:

Τάχεις γνωστά· κι έστόλισες
πολλές φορές μ’ εκείνα
τούς μή σκληρώς πατήσαντας
τόν εχθρόν, όταν έβαλεν

τάρματα κάτω.
Τάχεις γνωστά (επαναλαμβάνει) τά έχάρισες
είς όσους δέν εξάπλωσαν
βαρείαν χείρα έπί γέροντας 
ή παρθένους όπ’ έγιναν 

λάφυρα μάχης.

Kl έτσι μέ αύτόν τόν τρόπον προχωρώντας ό Κάλβος μάς παρουσιάζει τό ήθος τών 
Ελλήνων μάς άνοίγει κι ένα άλλο παράθυρο τού Ιερού ναού τής ποίησής του νά φωτίση 
τώρα τό μέσα πλούτος τών άγωνιστών προβάλλοντας τό ψυχικό τους μεγαλείο καί νά προ- 
λάβη έτσι ένα έρώτημα πού άμείλικτο φαίνεται νά έγείρεται καί νά φουντώνη, όσο μέ τήν 
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πορεία τοΰ λόγου μένει αναπάντητο: Ποΰ ό άνθρωπος; 'Ο 'Έλληνας ποΰ είναι άφοΰ τά 
πάντα στόν άγώνα έποίησε ή έπουράνιος χείρα; Μήπως ή Έλευθερία τού Κάλβου είναι 
μόνον δώρον τών ’Αθανάτων; Δέν είναι πόνος βαθύς καί αγώνισμα στό όποιον όχι μόνον 
οί ζωντανοί άλλά, καθώς τραγουδούσε ό τυφλός τραγουδιστής στά σταυροδρόμια τής Τριπο- 
λιτσάς, άκόμα καί οί Τριακόσιοι τών Θερμοπυλών ζητώντας νά λάβουν μέρος έχύθηκαν 
στις θύρες τού Αδου νά τές άνοίξουν; νά έλθουν είς τον κόσμον καί νά στρατοπεδεύσουν 
είς τές γνωστές ποδιές τοΰ βουνού;

Μά απάντηση έδωσαν οί τελευταίοι στίχοι. ’Έχουν μέ τό μέρος τους οί Έλληνες τή 
Δίκη (κι ή βαθειά συνειδητοποίηση τούτου τούς προσδίδει άκαταμάχητη δύναμη) άλλά καί 
τούς χαρακτηρίζει κι ή εύγένεια ήθους. Ή συμπεριφορά ή εύγενική καί πρός τούς νικη
μένους και πρός τούς γέροντες καί πρός τίς παρθένους «όπ’ έγιναν λάφυρα μάχης». Λη
στές πονηροί, άνομοι, άνανδροι, άδικοι καί ύπερήφανοι ήθογραφοΰνται οί Τούρκοι. Θεΐαι 
ψυχαί, όσιοι, δίκαιοι, άκαταμάχητοι, μεγαλόθυμον γένος οί 'Έλληνες. Γι’ αύτό κι άνα- 
φερόμενος στό δράμα τών Παργείων δικαιολογεί τήν έπάνοδόν τους μέ τούς στίχους:

Πάντοτε οί έπουράνιοι 
μεγαλόθυμον γένος 

υπερασπίζουν

Αύτοί είναι οί Έλληνες· τό μεγαλόθυμον γένος. ’Έχουν μέ τό μέρος τους τή θεϊκή 
βοήθεια άλλά τήν προσείλκυσαν μέ τήν συμπεριφορά τους. Τετρακόσια χρόνια έμειναν 
στην σκλαβιά γιά νά πληρώσουν γιά τίς αμαρτίες άλλά καί παράλληλα γιά νά μεταβάλουν 
τήν θεϊκήν οργήν κι ή λειτουργία τής Δικαιοσύνης όλο αύτό τό διάστημα δέν σταμάτησε 
καί άφοΰ στήν νύκτα τών αιώνων έρριξε τήν Ελλάδα

αισχύνη άνδρών η θέλημα
των αθανάτων

έκεϊ θά ζήση μόνη μέχρις ότου αύτή ή «αισχύνη άνδρών» άφανισθή καί οί 'Έλληνες γίνουν

τής πατρίδος
καί τών προγόνων άξιοι 

καί φανερώσουν
άκάμαντον ενέργειαν 

καί υψηλήν φύσιν

’Αλλ’ αύτό θά γίνη όταν κατανοήσουν ότι

ξηρή πέτρα το στρώμα 
φαρμάκι το ψωμί 

τής δουλείας είναι

Όταν άποβάλουν τόν φόβον τού θανάτου καί άποκτήσουν τόν πόθον τής Ελευθερίας· όταν 
άντιληφθούν ότι

τήν κόμην πάντα ό θρίαμβος 
στέφει τών ύπερ πάτρης 

κινδυνευόντων
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"Οταν (άκόμα) στήν χώρα πού έφαίνετο ναός ερειπωμένος όπου οί ψαλμοί σιγάουσι καί τοΰ 
κισσού τά άτρέμητα φύλλα κοιμούνται ακουστή ν’ άντηχή τό πολέμιον άσμα πού δείχνει 
κατορθωμένην έσωτερικά πρώτα τήν Έλευθερίαν.

Αύτά όλα τά άποκτήματα πρέπει πρώτα νά φιλοτιμηθούν νά κατακτήσουν οί 'Έλληνες 
γιά νά κατορθώσουν νά μεταβάλουν τό θέλημα τών ’Αθανάτων καί νά άναφωνήση ό Καλβος 
όταν θά δή τήν στροφή τής θείας θέλησης

ώ έπουράνιος χείρα! 
σε βλέπω κυβερνούσαν 
τά τρομερά πηδάλια 
και τών ηρώων αι πρώραι 

ιδού πετάουν.

Όμως άπό τό βάθος πού τούς έρριξε ή αισχύνη άνδρών οί Έλληνες γιά νά κατορθώ
σουν νά φτάσουν ώς τό ψυχικό μεγαλείον τού μεγαλόθυμου γένους πρέπει νά βαδίσουν τά 
δύσκολα κρημνά τής άρετής ή όποια κατά τόν Σιμωνίδη ζή σέ δύσβατες κορυφές καί περι
στοιχίζεσαι άπό τόν ιερόν χορόν τών νυμφών καί

ουδέ πάντων βλεφάροις θνητών έσοπτος 
ώ μή δακέθυμος ίδρώς ένδοθεν μόλη 
ϊκη τ’ ές άκρον ανδρείας.

Καί τό κατορθώνουν οί 'Έλληνες «μ’ ίδρωτα καί μέ αίμα». ’Αποκτούν Άρετή-σύνθεση 
όλων τών ύψηλών έκδηλώσεων καί διεξάγεται τώρα μέσα στόν Ελληνικόν χώρον, πάνω 
στή στεριά καί μέσα στή θάλασσα κάτω άπό τούς γλαυκούς ούρανούς καί τή σκέπη τού Θεού 
ή δραματική σύγκρουση πού μέσα άπό πολλές καθαρτικές πράξεις θά όδηγήση πρός τήν 
πλήρη κάθαρση κι άποκατάσταση τής θεϊκής τάξης.

Άλλά γιά νά προχωρήση ή τραγωδία πρός τήν λύσιν της, ό τραγικός αγώνας τού 21 
στήν άποκατάσταση τής θείας τάξης πρέπει νά άποφευχθή ή "Υβρις πού κινδυνεύουν νά δια- 
πράξουν οί "Ελληνες μέ τή Διχόνοια γιατί άν ή ’Αρετή κατέχη μιά κεντρική θέση στήν 
ποίηση τού Κάλβου κι ή άληθινή πολυσύνθετη φύση της άποτελεί προϋπόθεση γιά τήν άπό- 
κτηση τής Έλευθερίας καί γιά τήν θεϊκή βοήθεια όμως αύτή δέν μπορεί νά φανερωθή δια
φορετικά παρά μόνον όταν ύπάρχη ’Ομόνοια, τό συνθετικό πνεύμα πού ένώνει όλες τις 
εκδηλώσεις τής ’Αρετής μεταξύ τους (μόνον έτσι θά μπορέσουν οί "Ελληνες νά έχουν τήν 
φοβερή δύναμη πού παρουσιάζουν). Όταν σταματήση νά λειτουργή τό συνθετικό τούτο 
πνεύμα (κι αύτό γίνεται μέ τήν Διχόνοια) άποσυντίθεται ή σύνθεση - ’Αρετή στις έπί μέ
ρους, δημιουργεϊται μιά κατάσταση νόθος μέσα άπό τήν όποια προβάλλει τό πάθος τής αύτο- 
καταστροφής μέ κίνδυνο άν όχι νά τιμωρηθούν, νά πάψη ή θεϊκή βοήθεια καί ή υπεράνθρω
πη δύναμη πού τούς ένδυνάμωσε νά χαθή.

Γι’ αύτό κι ό ποιητής γεμάτος πικρία, φοβούμενος άκριβώς τήν επιστροφή στήν δου
λεία (μά κι ή Διχόνοια δέν είναι μιά μορφή δουλείας;) υψώνει φωνήν καί προτρέπει

"Ας παύσωσ’ ή διχόνιαι 
πού ρίχνουσι τά έθνη 
τυφλά, ύπό τά σκληρότατα 
δνύχια τών άγρύπνων 

δολίων τυράννων
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'Η αντίληψη ότι ή Διχόνοια οδηγεί σέ συμφορές φαίνεται νά ύπάρχη έντονα καί στον 
Αισχύλο. ΣτΙς Ευμενίδες πρός τό τέλος τοΰ έργου ό χορός τραγουδά:

Ποτέ μέσα στην πόλη αύτή νά μή ακουστή 
εύχομαι τής Διχόνοιας τάγριο δρουχητό 
πού αχόρταγο’ είναι στο κακό 
μηδ’ αίμα πολιτών τό μαύρο χώμα 
νά πιή ποτέ, πού νά ζητά 
ν’ άρπάξη μ’ έκδικήτρα οργή 
κι άλλο από τήν πόλη αίμα ακόμα 
κι άντίφονη άλλη συμφορά.

Κι δπως μ’ αύτή τή θερμή παράκληση γιά χάρη τοΰ λαοΰ τής ’Αττικής και γιά χάρη 
τής διαφύλαξης τής θείας Τάξης αποκαλύπτει ό Αισχύλος τόν αληθινό πολιτικό χαρακτήρα 
τής τραγωδίας του έτσι κι ό Κάλβος μέ όλο του το έργο αποκαλύπτει τον τραγικό χαρακτήρα 
τής πολιτικής του Ελευθερίας, ερμηνεύοντας ταυτόχρονα καί τό νόημα τής Ιεράς ιστορίας- 
μιά έρμηνεία ποΰ διέπεται άπό τή βασική πίστη στήν έλλογη θεία τάξη πού έπικρατεΐ στον 
κόσμο και στήν ύπαρξη τής θεϊκής δύναμης πού έπεμβαίνει στήν ανθρώπινη ζωή.

Μέσα στίς ώδές του είναι διάχυτο τό τραγικό τοΰτο νόημα τού άγώνα τοΰ 21. γιατί 
φαίνεται ότι αισθάνεται καί ζή τις αόρατες δυνάμεις πού δροΰν πίσω άπό κάθε πολεμική 
σύγκρουση.

’Από τήν άποψη αύτή ό Κάλβος ένσαρκώνει όλη τήν τραγικότητα τής νεοελληνικής 
ιστορίας άπάνω στό σχηματισμό της.

Είς τά πλαίσια τούτου τοΰ νέου κόσμου λάμπει και πάλιν τό φώς τής γνήσιας ποίησης 
διά τής όποιας

τά νέφη έσχίσθησαν καί τών άστρων έφάνη ή άρμονία.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΤΣ

ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟΤ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΚΑΙ Η ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ 
TOT ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ*

Ή έκτίμησις τοϋ χαρακτήρος τοϋ Οίδίποδος είς τόν Ο ί δ ί π ο δ α Τύραννον 
έχει έπηρεασθή σημαντικώς έκ τοΰ γεγονότος, ότι ή πτώσις τοΰ ήρωος αύτοϋ θεωρείται 
ώς ατενώς συνηρτημένη πρός δύο εγκλήματα, τό όποια οΰτος διέπραξεν έν άγνοια του, 
τόν φόνον τοΰ πατρός του καί τήν μετά τής μητρός του αιμομιξίαν. ’Επειδή δέ αί πράξεις 
αύταί είχον ήδη προκαθορισθή ύπό τοΰ ’Απόλλωνος διό τοΰ χρησμού πρός τόν Λάϊον καί 
άργότερον διά τοΰ χρησμού πρός τόν ίδιον τόν Οίδίποδα, θεωρείται τρόπον τινά ότι ό 
Οίδίπους ήτο πεπρωμένον νά διαπράξη τόν φόνον καί τήν αιμομιξίαν, ότι δέν ύπέχει 
προσωπικήν εύθύνην δΓ αύτά καί ότι είς τόν Οίδίποδα Τύραννον είναι οΰτος 
άπλώς εν θύμα τής μοίρας του.

Έπί τής βάσεως αύτής κρινόμενος ό Οίδίπους είς τόν Οίδίποδα Τύραννον 
κερδίξει πράγματι τόν έλεον καί τόν φόβον μας δΓ όσα ό ίδιος έπαθεν καί ήμείς παραπλή
σια κατά τόν άνθρώπινον δυνατόν νά ύποστώμεν — μετάπτωσιν έκ τής 'εύτυχίας’ είς τήν 
δυστυχίαν’ — έξασφαλίξει δέ τόν θαυμασμόν μας διά τήν θαρραλέαν άντιμετώπισιν τής 

μοίρας του, ίσως δέ νά αίσθανώμεθα κάποιαν άποδοκιμασίαν πρός τούς θεούς διά τήν άπό 
μέρους των τοιαύτην μεταχείρισιν τοΰ Οίδίποδος διά τοϋ προκαθορισμού τής τοιαύτης 
μοίρας του.

Μέσα είς τό σχήμα αύτό δέν ύπάρχουσι μεγάλα περιθώρια δΓ άνεύρεσιν οίασδήποτε 
άμαρτίας άπό μέρους τοϋ Οίδίποδος, σύμφωνα μέ κριτήρια ’Αριστοτελικά. Διότι, έάν 
άντικρύσωμεν τά έγκλήματα τοΰ Οίδίποδος ώς άποτέλεσμα τής μοίρας του, ήτο άναπό- 
φευκτον νά τά διαπράξη, έν πάση δέ περιπτώσει τά διέπραξεν ήδη πρό τών γεγονότων τής 
τραγωδίας αύτής καί ούδείς «τό ήδη γεγενημένον άγένητον όν θείη ποτέ». Έάν δέ διά 
τήν έκτίμησιν τοΰ χαρακτήρος τοΰ Οίδίποδος άποδίδωμεν ιδιαιτέραν σημασίαν είς τό ότι 
είχον ήδη διαπραχθή, δέν έχει σημασίαν ό μηχανισμός τής άνακαλύψεως των ύπ’ αύτοϋ 
έκ τών ύστέρων καί τά συγκλίνοντα περιστατικά, έφ’ όσον ό Οίδίπους είναι ήδη άθώος 
δράστης, ό λοιμός τών Θηβών, όστις έδωσε τήν πρώτην ώθησιν διά τήν άνακάλυψιν, ήτο 
έργον τών θεών — πέραν τής θελήσεως τοΰ Οίδίποδος —, όρα ή άρχή τής άποκαλύψεως 
δίδεται άπό τούς θεούς, καί ό προσωπικός ρόλος τοϋ Οίδίποδος διά τήν άνακάλυψιν 
έαυτοΰ ώς δράστου — έάν δέν έχη τήν τραγικήν είρωνίαν τοΰ έμπλεχθέντος είς τά δίκτυα 
τής μοίρας του — προσλαμβάνει τόν χαρακτήρα ένός μέσου διά τοΰ όποιου προωθείται 
ή άποκάλυψις, καί ή πραγματοποίησις τής όποιας δέν άποφασίξει τό ποιόν τοΰ χαρακτήρος 
τοΰ μέσου αύτοϋ, έφ’ όσον ή έμφασις εύρίσκεται είς τό άποκαλυφθέν καί ούχί είς τό 
πώς άπεκαλύφθη.

Έάν προσεγγίσωμεν τήν τραγωδίαν άπό τήν όποψιν αύτήν, πρέπει νά άπαντήσωμεν 
είς ώρισμένα έρωτήματα, τά όποια δέν είναι άμοιρα σοβαρών δυσκολιών. Πράγματι, έάν 
ένδιέφερε τόν Σοφοκλέα πρωτίστως νά δείξη ότι ό Οίδίπους είναι θΰμα — άξιολύπητον 
άλλά ούχί άποκρουστικόν — θά ήδύνατο νά τοΰ προσδώση τοιαύτας άρετάς είς τό δράμα,

* Είσήγησις γενομένη είς έσωτερικήν συγκέντρωσιν τών μελών τοϋ Συνδέσμου "Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου 
«Στασϊνος» τόν "Απρίλιον 1968 όμοΰ μεθ" έτέρας έπί τοϋ αύτοϋ δράματος ύπό τόν τίτλον «Αϊ δύο έκδοχαί 
περί τοϋ φόνου τοϋ Λαίου» (Δελτίον τοϋ «Στασίνου», τόμος Γ" (1966 - 7), Λευκωσία 1968). 
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ώστε νά διαφαίνεται ότι σημασίαν δέν έχει έάν είναι ένας χρηστός ή κακός, ιδεώδης 
άνθρωπος ή άτελής, μετ' άδυναμιών, άλλά σημασίαν έχει αύτή αϋτη ή ισχύς τών θεών καί 
τό κύρος τοϋ χρησμού των. Έάν όμως ό οδηγούμενος είς τήν πτώσίν του ήρως παρουσιάζη 
καί σοβαρός όδυναμίας, μία όποψις δύναται νό είναι ότι ό Σοφοκλής σκοπίμως τό έπραΕε 
διό νό μή παρουσιάση τούς θεούς ώς κακούς καί ένδιαφερομένους νά καταστρέφουν τόν 
χρηστόν, παραμένει όμως τό έρώτημα έάν αί τοιαϋται άδυναμίαι είναι άπλή δραματική 
έπινόησις γενομένη χάριν τών θεών ή έάν ένδιαφέρουν τόν τραγικόν ώς στοιχεία τοϋ 
χαρακτήρας τοϋ ήρωος, ό όποιος ταπεινώνεται, καί τά όποια έχουν σημασίαν διά τήν 
ταπείνωσίν του.

Ή όποψις τήν όποιαν θά προσπαθήσω νά παρουσιάσω, είναι ότι ό χαρακτήρ τοϋ Οίδί- 
ποδος, ώς έσκιαγραφήθη ύπό τοΰ Σοφοκλέους, έχει άρκετά άρνητικά χαρακτηριστικά τά 
όποια έπισκιάζουν αίσθητώς τάς άρετάς του (τοιαύτας δέν εύρίσκω προσωπικώς πολλάς), 
καί τά όποια πρέπει κατά τινα τρόπον νά συνδέωνται πρός τούς σκοπούς τής συγγραφής 
τής τραγωδίας, πρός τήν μοϊράν του έν γένει καί τήν πτώσίν του είς τόν Ο ί δ ί π ο δ α 
Τ ύραννον είδικώς.

Τέσσαρες είναι αί άρνητικαί ιδιότητες τοΰ ήθους τοϋ Οίδίποδος, ή έλλειψις θεοσεβείας 
είς τόν άναμενόμενον βαθμόν, τό όργίλον καί εύέΕαπτον τοΰ χαρακτήρός του, ή ύπέρμετρος 
δΓ άνθρωπον αύτοπεποίθησίς του είς τάς διανοητικός του ικανότητας, τήν εύφυΐαν του, 
καί ή ταχύτης τής σκέψεώς του καί καχυποψία του. Θά ήδυνάμεθα νά προσθέσωμεν ώς 
πέμπτην ιδιότητα τήν πείσμονα έπιμονήν του, άλλ’ αϋτη συνδέεται μέ μερικός άπό τάς 
όλλας ιδιότητας, πού άναφέραμεν, καί θά έΕετασθή έν συναρτήσει πρός αύτός. "Ολαι 
αύταί αί ιδιότητες ύπογραμμίζονται άρκετά είς τήν τραγωδίαν, ούχί όνευ άποχρώντος 
λόγου, ώς πιστεύω.

Ή πλέον έμφανής, κατά τήν γνώμην μου, ίδιότης τοΰ Οίδίποδος είναι ή χαρακτηρί- 
ζουσα αύτόν όργή. "Εχω τήν όποψιν, ότι ό Σοφοκλής ένδιεφέρετο ένσυνειδήτως νά παρου- 
σιάση τόν Οίδίποδα ώς άνθρωπον πολύ όργίλον καί εύέΕαπτον έΕ ιδιοσυγκρασίας, καί ώς 
έκφεύγοντα τοΰ κανονικού τύπου τοΰ ύποκειμένου είς τό συναίσθημα αύτό ύπό ώρισμένας 
περιστάσεις. Τοΰτο έπιτυγχάνει διά τοϋ τρόπου μέ τόν όποιον παρουσιάζει τόν Οίδίποδα 
νά άντιδρό είς ώρισμένας σκηνάς, διά τής συχνής χρήσεως τής λέΕεως όργή, θυμός, 
όργαίνω, θυμούμαι καί άλλων λέΕεων. Δέν είναι δυνατόν ν’ άναφερθώ λεπτο
μερώς είς πάσας τάς περιπτώσεις, θά άναφέρω όμως μερικός σκηνάς, τάς σημαντικωτέρας, 
πρός άπλήν ύπόμνησιν.

Είς τήν σκηνήν μετά τοΰ Τειρεσίου ή μετάπτωσις τοΰ Οίδίποδος άπό τόν παρακλητικόν 
ή ικετευτικόν τόνον είς τήν εκπληΕιν καί άπό ταύτης είς τήν βιαίαν οργήν είναι άπότομος 
έπισυμβαίνουσα είς διάστημα οκτώ στίχων, οί όποιοι άντιστοιχοΰν ούσιαστικώς πρός 
τέσσαρας, ήτοι είς δύο ζεύγη στίχων τά όποια άνταλλάσσουν μεταΕύ των οί συνομιληταί. 
"Οταν ό Τειρεσίας έπιμόνως άρνεϊται ν’ άποκαλύψη ό,τιδήποτε έν σχέσει πρός τόν φόνον 
τοΰ Λαΐου, ό Οίδίπους έΕωργισμένος χρησιμοποιεί βαρύτατον χαρακτηρισμόν κατά τοϋ 
Τειρεσίου, τόν οποίον αισθάνεται τήν άνάγκην νά δικαιολογήση, άποδίδων αύτόν είς τήν 
οργήν, πού τοΰ προεκάλεσεν ή στάσις τοΰ Τειρεσίου. Είς τούς στίχους πού άκολουθοϋν 
ή έννοια τής οργής έπαναλαμβάνεται έπτάκις, στρεφομένη κατά τοΰ Οίδίποδος:

ΟΙ. ούκ, ώ κακών κάκιστε, καί γάρ άν πέτρου 
φύσιν σύ γ’ όργάνειας, έΕερεϊς ποτέ 
άλλ’ ώδ’ άτεγκτος κάτελεύτητος φανή;

TEI. οργήν έμέμψω τήν έμήν, τήν σήν δ’ όμοΰ
ναίουσαν ού κατεϊδες, άλλ' έμέ ψέγεις.

ΟΙ. τις γάρ τοιαϋτ’ άν ούκ όργίζοιτ' έπη 
κλύων, ά νΰν σύ τήνδ’ άτιμάζεις πάλιν;

TEI. ήΕει γάρ αύτά, κάν έγώ σιγή στέγω.
ΟΙ. ούκοΰν, ά γ’ ήΕει, καί σέ χρή λέγειν έμοί.
TEI. ούκ άν πέρα φράσαιμΓ πρός τάδ', εί θέλεις, 

θυμού δΓ οργής, ήτις άγριωτάτη.
ΟΙ. καί μήν παρήσω γ' ούδέν, ώς οργής έχω, 

άπερ Ευνίημι.
(Ο.Τ. 334-46)

Από τοΰ σημείου αύτοϋ μέχρι τής σκηνής μετά τοϋ Κρέοντος καί τής Ίοκάστης έπα- 
νέρχεται τά ίδιον θέμα είς διαφόρους περιπτώσεις, τάς όποιας εϊμεθα ύποχρεωμένοι νά 
άντιπαρέλθωμεν, διά νά σχολιάσωμεν τόν τρόπον μέ τόν όποιον ό Κρέων περιγράφει τόν 
Οίδίποδα είς τήν μετ’ αύτοΰ σκηνήν. "Οταν ό Οίδίπους άνένδοτος καί έΕωργισμένος 
ζητή τήν κεφαλήν τοϋ Κρέοντος έπί πίνακι ύποψιαζόμενος σκευωρίαν αύτοΰ μετά τοΰ 
Τειρεσίου πρός άνατροπήν τοΰ Οίδίποδος άπό τόν θρόνον, έπεμβαίνει ή Ίοκάστη καί ό 
χορός καθικετεύοντες τόν Οίδίποδα νά πεισθη είς τάς διαβεβαιώσεις, νά ήρεμήση καί νά 
τόν άπαλλάΕη τής κατηγορίας, ό Οίδίπους τελικώς πείθεται, έΕαποστέλλων άμως τόν 
Κρέοντα άφίνει τό μίσος του νά Εεχειλίση λέγων είς αύτόν άτι θά τοΰ είναι μισητός, 
όπου καί άν ύπάγη. Τήν στιγμήν αύτήν ό Κρέων δίδει μίαν πολύ εΰγλωττον περιγραφήν 
τής ιδιορρύθμου οργής ή όποια χαρακτηρίζει τόν Οίδίποδα είς τούς έΕής τρεις στίχους:

KP. στυγνός μέν εϊκων δήλος εί, βαρύς δ’ όταν 
θυμοϋ περάσης' αί δέ τοιαϋται φύσεις 
αύταϊς δικαίως είσίν άλγισται φέρειν.

(Ο.Τ. 673-5)

Έκ τής άρκετά λεπτολόγου αύτής περιγραφής είναι φανερόν ότι ό τραγικός ήθελε νά 
ύπογραμμίση τό γεγονός ότι ό Οίδίπους άνήκει είς ώρισμένον τύπον οργίλου άνθρώπου, 
καί όχι είς τόν τύπον τοΰ κανονικού άνθρώπου. Πράγματι βλέπομεν τόν Οίδίποδα είς τήν 
άμέσως έπομένην σκηνήν νά ύποφέρη έκ τής οργής του, νά καταρώγεται (nß. στ. 699: «μήνιν 
τοσήνδε»), τό αύτό δέ συμβαίνει καί είς τήν σκηνήν, πού άκολουθεί τό β’ στάσιμον, 
μετά τάς ύπονοίας, πού τοϋ έγέννησεν ή άναφορά ύπό τής Ίοκάστης τών περιστατικών 
τοΰ φόνου τοΰ Λαΐου («ύψοΰ αίρει θυμόν», 914). "Ολα αύτά συμβαίνουν έντός τοΰ δρά
ματος. Υπάρχει όμως καί μία μαρτυρία περί τής οργής τοΰ Οίδίποδος είς τά προηγηθέντα 
τοΰ δράματος, τήν όποιαν θεωρώ ώς ιδιαιτέρας σημασίας, ύπό τό φώς τών όσων έχουσιν 
άναφερθή. "Οταν ό Οίδίπους περιγράφει τήν σκηνήν τής συγκρούσεως μετά τοΰ Λαΐου 
καί τής άκολουθίας του, μάς πληροφορεί άτι έκτύπησε τόν έκτρέποντα αύτόν ύπό τήν 
έπήρειαν οργής:

κάγώ τόν έκτρέποντα, τόν τροχηλάτην,
παίω δΓ οργής

(Ο.Τ. 806-7)

Τά άνωτέρω, καί άλλα, άποτελοΰν κατά τήν άποψίν μου άρκετά τεκμήρια άτι ή όργή 
τοΰ Οίδίποδος προσιδιάζει είς αύτόν ώς μόνιμον χαρακτηριστικόν του, ήκιστα θετικόν 
στοιχεϊον έφ’ όσον συνοδεύεται άπό ένα φόνον, άπό ϋβριν κατά τοΰ Τειρεσίου, άπό 
βαρείαν κατηγορίαν περί συνωμοσίας, άπό μίσος καί προσωπικόν άλγος καί έφ’ όσον 
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ταύτην καταδικάζουν άμέσως ή έμμέσως όλοι όσοι έλαβον προσωπικώς ή μή πείραν ταύτης, 
ό Τειρεσίας, ό Κρέων, ό Χορός, ή Ίοκάστη.

Ή καχυποψία τοϋ Οίδίποδος είναι έΕ ίσου εμφανής καί έντονος είς τήν τραγωδίαν, 
καίτοι έν ούδεμια περιπτώσει περιγράφεται αϋτη δΓ ορών, οί όποιοι νά ύποδηλοϋν ότι 
άποτελεϊ αϋτη έμφυτον τρόπον τινά χαρακτηριστικόν του. Είς ώρισμένας περιπτώσεις 
φαίνεται κάπως δικαιολογημένη, είς άλλας όμως είναι προφανώς άστήρικτος, είς πάσας 
δέ τάς περιπτώσεις συνδυάζεται μέ τήν όγνοιάν του ή καί τό πείσμά του. Ή πρώτη 
άντίδρασις τοϋ Οίδίποδος, όταν ό Κρέων τοϋ λέγη όσα στοιχεία έχει ύπ’ όψιν του έν 
σχέσει μέ τόν φόνον τοϋ Λαΐου, είναι ότι ό δράστης δέν είναι δυνατόν νά είχε τήν τόλμην 
νά διαπράΕη τό έγκλημα έάν δέν έδωροδοκεϊτο άπό πολίτας τών Θηβών: «πώς συν ό 
ληστής, εϊτι μή Εύν άργύρω/έπράσσετ’ ένθένδ', ές τόδ’ όν τόλμης έβη;» (123 — 5). Τοιαϋται 
ύπόνοιαι είχον πράγματι περάσει άπό τόν νοϋν τών Θηβαίων, καθώς πληροφορείται ό Κρέων, 
άλλά ό Οίδίπους, ώς έκ τής θέσεώς του, φυσικόν είναι νά φοβείται περισσότερον τών άλλων 
διά τήν προσωπικήν του άσφάλειαν. Άπό τοϋ σημείου, όμως, αύτοΰ μέχρι τοϋ σημείου 
νά θεωρη ώς βέβαιον ότι ό Τειρεσίας καί ό Κρέων ένέχονται είς συνωμοσίαν πρός άνα- 
τροπήν του ό πρώτος δωροδοκηθείς, ό δέ δεύτερος διά νά τοϋ ύφαρπάση τόν 
θρόνον, ύπάρχει μεγάλη άπόστασις, καί ό χορός πλέον όμιλεί περί τής «ταχύτητος τών 
φρενών» τοϋ Οίδίποδος καί περί τών κινδύνων τούς όποιους αϋτη ένέχει («φρονείν γάρ οί 
ταχείς ούκ άσφαλεϊς» (617). Πάντως είναι γεγονός, ότι τήν ιδιότητα ταύτην άποδίδει 
ό Σοφοκλής καί είς άλλους χαρακτήρας τραγωδιών του (τόν Κρέοντα τής Αντιγόνης) 
καί ό Εύριπίδης, ώσαύτως, ώς έν χαρακτηριστικόν τό όποιον, ένώ φαίνεται συμφυές πρός 
τήν θέσιν ένός μονάρχου, ή τυράννου, δέν φαίνεται έν τούτοις νά μειώνη τήν σημασίαν 
του διά τούς σκοπούς τής παρούσης είσηγήσεως. Ή ταχύτης του έκδηλώνεται ώς έΕ 
ένστικτου είς ώρισμένας περιπτώσεις, κατά τάς όποιας όρμώμενος άπό άπλάς νύΕεις τάς 
μεγεθύνει, ούχί πάντοτε πρός τήν ορθήν κατεύθυνσιν.

Προκειμένου περί τής άλαΖονίας τοϋ Οίδίποδος, τής άπορρεούσης έκ τής συναισθή- 
σεως, ότι διαθέτει διανοητικός δυνάμεις ύπερβαινούσας τάς τοϋ συνήθους άνθρώπου, 
αϋτη προσλαμβάνει τόν χαρακτήρα μιας τοιαύτης αύτοπεποιθήσεως, ώστε νά δημιουργή 
έν τέλει περισσοτέραν άντιπάθειαν παρά θαυμασμόν. Είναι γεγονός, ότι οί Θηβαίοι τρέφουν 
φυσικώ τώ λόγω πολύ μεγάλην έκτίμησιν πρός τόν Οίδίποδα διά τό ότι κατώρθωσε νά λύση 
τό αίνιγμα τής Σφιγγός — καί ν’ άπαλλάΕη τήν πόλιν των άπό τά δεινά — άργότερον 
όμως τό θέμα αύτό προσλαμβάνει νέας διαστάσεις ύπό τό φώς τής άντιθέσεως τής έμφύτου 
σοφίας τού Τειρεσίου πρός τήν κάπως συμπτωματικήν σοφίαν, τήν έν εϊδει έλλάμψεως 
έκδηλωθείσαν είς τήν περίπτωσιν τής λύσεως τοϋ αινίγματος ύπό τοϋ Οίδίποδος. Είναι 
γνωστοί οί ύπαινιγμοί τοϋ Τειρεσίου, οί όποιοι άν δέν έΕικνοΰνται τά όρια τής είρωνίας 
πάντως δημιουργούν πολλάς έπιφυλάΕεις διά τό είδος τής σοφίας, τό όποιον διαθέτει 
ένας άνθρωπος, ώς ό Οίδίπους, ό όποιος δέν γνωρίΖει ποιοι είναι οί γονείς του καί είς ποιους 
δεσμούς αίματος είναι άναμεμιγμένος.

Ή σημασία τής ιδιότητας αύτής τοϋ Οίδίποδος δύναται νά έκτιμηθή καλύτερον έάν 
έΕετασθή έν συναρτήσει πρός τόν χαμηλόν βαθμόν τής εύσεβείας, πού τόν χαρακτηρίζει. 
"Οταν έρχεται είς άντιδικίαν πρός τόν Τειρεσίαν, τόν έκπροσωποΰντα τούς θεούς καί τούς 
χρησμούς των, ό Οίδίπους όμιλεί μέ περιφρόνησιν διά τήν, άλλως δεδοκιμασμένην, ικα
νότητα τοϋ μάντεως νά γνωρίΖη τήν άλήθειαν καί νά προβλέπη τό μέλλον, στηρίΖων τήν 
άμφισβήτησίν του είς τό ότι ό Τειρεσίας δέν ήδυνήθη νά φανή χρήσιμος είς τήν περίπτωσιν 
τής Σφιγγός, ένώ ό Οίδίπους «γνώμη κυρήσας ούδ’ άπ’ οιωνών μαθών» (398) έσίγησε 
τήν «ραψωδόν κύνα» (391). Διά τοϋ τρόπου αύτοΰ θέτει τήν σοφίαν του ύπεράνω τής 
τού Τειρεσίου, διαπράττων ϋβριν συμφώνως πρός τά άρχαία κριτήρια. Ή όλη όμως 
στάσις τοϋ Οίδίποδος έναντι τοϋ Τειρεσίου, άφ’ ής στιγμής ό τελευταίος έπιμένει νά τηρή 

σιγήν έπί τοϋ θέματος τοϋ φονέως τοϋ Λαΐου, είναι άποκαλυπτική ποιας τίνος περιφρο- 
νήσεως πρός τά θεία τήν όποιαν καλύπτει όπισθεν τής σοφίας του. Καίτοι ό Οίδίπους 
πρέπει νά ήτο θεοσεβής διά νά προστρέΕη είς τούς Δελφούς διά νά πληροφορηθή περί 
τών γονέων του καί νά μή θελήση νά έπιστρέψη είς τήν Κόρινθον διά ν’ άποφύγη τόν 
χρησμόν, έν τούτοις οΰτε τά διαβήματα αύτά αίρουν τά προηγούμενα, οΰτε ταΰτα τά 
τελευταία. Ένδιαφέρουν όμως περισσότερον τά δρώμενα έν τώ δράματι, καί ούχί άπλώς 
τά μνημονευόμενα, τά όποια δέν είναι ένδεικτικά άπλής πίστεως είς τόν ’Απόλλωνα άλλά 
καί περιεργείας ή ένδομύχου φόβου άναλόγως τής περιπτώσεως. Θ’ άναφερθώ είς δύο 
άκόμη σημεία έκ τών όποιων διαφαίνεται ή έλλειψις έπαρκοΰς πίστεως τού Οίδίποδος 
είς τά θεία, ούχί κατά τήν σειράν πού έμφανίΖονται είς τό δράμα. ’Εννοώ τήν περίπτωσιν 
κατά τήν όποιαν ό Οίδίπους προσυπογράφει τόν σκεπτικισμόν τής Ίοκάστης έν σχέσει μέ 
τήν πραγματοποίησιν τών χρησμών, όταν αϋτη προσπαθή νά όρη τούς φόβους τοϋ Οίδίποδος, 
ότι ένδέχεται νά είναι αύτός ό φονεύς τοϋ Λαΐου, παρεισάγουσα τόν πρός τόν Λάιον 
δοθέντα χρησμόν καί άναφερομένη είς τό ότι οϋτος δέν έφονεύθη ύπό τοϋ υίοΰ των διά νά 
τεκμηριώση τό άκυρον αύτών. ΈΕυπακούεται συναφώς, ότι τό δεύτερον στάσιμον, πού 
έπακολουθεϊ, άποτελεϊ καταδίκην τής Ίοκάστης καί τοϋ Οίδίποδος ώς πρός τό σημεϊον 
τούτο, έκτος τών άλλων σκοπών, τούς όποιους δέν άμφισβητώ, ότι έΕυπηρετεΐ. Τό τελευ- 
ταϊον σημεϊον, πού θά άναφέρω, είναι ή άντίθεσις ή όποια διαφαίνεται μεταΕύ τοϋ τρόπου 
μέ τόν όποιον όμιλεί είς τήν άρχήν τής τραγωδίας ό ίερεύς προσφωνών τόν Οίδίποδα καί 
τοϋ τρόπου μέ τόν όποιον άπαντά ό Οίδίπους τόσον πρός αύτόν όσον καί πρός τάς ικεσίας 
τοϋ χορού. Έχει παρατηρηθή ότι βαθεϊα θεοσέβεια διαπνέει τόν λόγον τού ίερέως, ότι 
ούτος μετά περισσής προσοχής διαχωρίΖει τήν έκτίμησιν του πρός τόν Οίδίποδα άπό τόν 
σεβασμόν πρός τούς θεούς, ένώ άντιθέτως ό Οίδίπους όμιλεί όχι άπλώς μέ βασιλικήν 
μεγαλοπρέπειαν άλλά καί ύπέρμετρον πίστιν ότι δύναται νά κατορθώση τό παν. Ή άναφορά 
πού κάμνει πρός τόν θεόν είναι τόσον χλιαρά, ώστε νά είναι άμφιβόλου άΕίας διά τόν 
χαρακτηρισμόν του ώς θεοσεβούς. "Αλλα σημεία τά όποια κατ’ έμμεσον τρόπον ύποβάλλουν 
τοιοΰτον άμάρτημα άπό μέρους τού Οίδίποδος ύπάρχουν, άλλ’ όσα άνεφέρθησαν 
θεωρώ ότι είναι άρκετά άν όχι νά τεκμηριώσουν τούλάχιστον ν’ άποσαφηνίσουν τήν άποψίν 
μου διά τούς σκοπούς τής παρούσης συγκεντρώσεως.

Είναι τώρα καιρός νά έπανέλθωμεν είς τό έρώτημα, τό όποιον έτέθη έν άρχή. Πόσην 
σημασίαν δικαιολογείται νά άποδώσωμεν είς τό θέμα τής μοίρας, έάν ό Σοφοκλής ένδιε- 
φέρετο νά παραστήση πράγματι τόν Οίδίποδα ώς τόν διεγράψαμεν μέ τάς άδυναμίας ή 
άτελείας αύτάς: όργίλον, καχύποπτον, ταχύν τάς φρένας, άλαΖόνα καί άσεβή; Παρέλειψα 
τάς άρετάς του, διότι ένδιαφέρομαι νά εΰρω τήν σχέσιν — όχι κατ’ άνάγκην αίτιου καί 
άποτελέσματος — μεταΕύ τών άδυναμιών καί τής πτώσεως τού ήρωος. "Οτι δέν πρόκειται 
περί σχέσεως αιτίου καί άποτελέσματος φαίνεται έκ τού γεγονότος, ότι μετά τήν άποκά- 
λυψιν τών γεγονότων οΰτε ό Οίδίπους οϋτε ό Κρέων οΰτε ό Χορός άποδίδουν τήν πτώσιν 
τοΰ Οίδίποδος κατά τρόπον άδιαμφισβήτητον είς τάς άτελείας του αύτάς. Είναι πάντως 
άΕιον προσοχής τό ότι ό Οίδίπους θεωρεί τό μέγεθος τής τιμωρίας του άνάλογον πρός τήν 
ποινήν, τήν όποιαν ό ίδιος καθώρισεν διά τόν δράστην, καί θεωρεί έαυτόν δέσμιον τών 
λόγων του, άκολουθών τούτους χωρίς μεμψιμοιρίας, θεωρεί δηλ. έαυτόν ύπεύθυνον διά 
τό είδος τής τιμωρίας του, έστω καί άν είχον οί θεοί καθορίσει ώς τοιαύτην τόν θάνατον 
ή τήν έΕορίαν, ούδεμια τών όποιων λαμβάνει τέλος είς τήν τραγωδίαν, άν καί τό έδαφος 
προπαρασκευάΖεται διά τήν έΕορίαν του, άφοΰ όμως Ζητηθή έκ νέου ή γνώμη τών θεών. 
Ή δήλωσις τοΰ Οίδίποδος, τήν όποιαν κάμνει όταν άρχίΖη νά ύποψιάΖεται άπλώς ότι 
φονεύς τοΰ Λαΐου ένδέχεται νά είναι ό ίδιος, ότι θά είναι ό άθλιώτερος τών θνητών διά 
τά κακά, τά όποια τόν περιμένουν καί τά όποια «οΰτις άλλος ήν/ή ’γώ ’π έμαυτώ τάσδ’ 
άράς ό προστιθείς» (819 — 20) έπανέρχεται είς άρκετάς περιπτώσεις καί ύπογριμμίΖεται 
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εις βαθμόν, ό οποίος δικαιολογεί τήν άποψιν, ότι κατά τοΰτο ό Οίδίπους δέν είναι άμοιρος 
εύθύνης διά τήν τύχην του, άνεξαρτήτως τοΰ συμβολισμού τόν όποιον εχει ή τύφλωσίς του, 
άλλ’ ώς ποινή, πού έπαυξάνει τήν άθλιότητά του.

Ή κατά τρόπον κατηγορηματικόν διακήρυξις ύπό τοΰ Οϊδίποδος ενώπιον τοΰ Χορού — 
τών πολιτών τών Θηβαίων — τής ποινής, ή όποια περιμένει τόν δράστην εχει δημιουρ
γήσει ήθικήν δέσμευσιν διό τόν ίδιον, άπό τής όποιας δέν είναι δυνατόν οϋτε νό έλευ- 
θερωθή λόγω θέσεως καί λόγω χαρακτήρος.

Είναι δυνατόν νά ένισχυθή περαιτέρω ή άποψις αύτή έκ μαρτυριών αύτοΰ τοϋ δρά
ματος, αί όποίαι έξ όσων γνωρίζω, δέν έχουν τύχει προσοχής θεωρούμενοι προφανώς ώς άνευ 
ιδιαιτέρας σημασίας, εις τάς όποιας όμως ό τραγικός έδωσε δικαίωμα ύπάρξεως έν τή τραγω
δία. 'Όταν ό Κρέων, εις τήν άρχήν τοΰ δράματος, έρχεται κομιστής τοΰ χρησμού τοΰ Απόλ
λωνος, καλείται δέ ν’ άναφέρη ποιος είναι ό χρησμός, προτού τόν άνακοινώση, έρωτα τόν 
Οίδίποδα έάν θέλη νά τόν άνακοινώση δημοσία ή έάν προτιμά νά πράξη τοΰτο άφοΰ 
είσέλθωσιν εις τό άνάκτορον:

Κρ. εί τώνδε χρήζεις πλησιαζόντων κλύειν, 
έτοιμος είπεϊν, είτε καί στείχειν έσω.

Οι. εις πάντας αϋδα. τώνδε γάρ πλέον φέρω 
τό πένθος ή καί τής έμής ψυχής πέρι.

(Ο.Τ. 91-4)

Δέν ένδιαφέρει ό λόγος διά τόν όποιον ό Οίδίπους προτιμά τήν δημοσία άνακοίνωσιν 
τοϋ χρησμοΰ. Είναι φιλόπολις τω όντι. Διατ'ι όμως άραγε δέν ύποψιάζεται κόν ότι ώς 
φονεύσας πέντε, ώς πιστεύει, πρόσωπα θά πρέπει ν’ άκούση ιδιαιτέρως τόν χρησμόν; 
’Αποτελεί τοΰτο στοιχεϊον ύπέρ τοϋ Οϊδίποδος ή έναντίον του; Ό Κρέων, μετά τήν 
τύφλωσιν τοΰ Οϊδίποδος, διατυπώνει τήν όποψιν, ότι τά οικογενειακά κακά πρέπει νά είναι 
ζήτημα οικογενειακόν’ ζητεί νά είσαγάγη άμέσως τόν Οίδίποδα εις τά άνάκτορα.

Κρ. άλλ’ ώς τάχιστ’ ές οίκον έσκομίζετε’ 
τοίς έν γένει γάρ τάγγενή μάλισθ’ ορόν 
μόνοις τ’ άκούειν είσεβώς έχει κακά.

(Ο.Τ. 1429-31)

Μετά παρέλευσιν άρκετής ώρας ό Οίδίπους καλείται έκ νέου νά είσέλθη.
Κρ. άλις ϊν’ έξήκεις = δακρύων’ άλλ’ ϊθι στέγης έσω (1515).

Ή άπάντησις τοϋ Οϊδίποδος είναι ότι πρέπει νά πεισθή, παρά τό γεγονός ότι τοΰτο 
δέν τοΰ προξενεί εύχαρίστησιν. Ό Κρέων κάμνει μίαν παρατήρησιν, ή όποια φαίνεται 
άκατανόητος.

Οί. πειστέον, κεϊ μηδέν ήδύ.
Κρ. πάντα γάρ καιρφ καλά. (1516)

Θέλει νά ύπαινιχθή μήπως ό Κρέων, ότι εις τήν κατάστασιν πού τώρα εύρίσκεται 
ό Οίδίπους είναι δυσάρεστος ή είσοδος, άλλ’ ό καιρός πού θά έπρεπε νά είσέλθη ήτο άλλος, 
όταν έλάμβανε τόν χρησμόν; Δέν διηρωτήθημεν ποιον θά ήτο τό άποτέλεσμα έάν έδέχετο κατ’ 
ίδιαν τόν χρησμόν. Βεβαίως έξορία. Σημασίαν έχει ότι θέλει δημοσίαν άνακοίνωσιν τοΰ 
χρησμοΰ. Εις πάσας περιπτώσεις είχε τήν εύκαιρίαν ό Οίδίπους νά σταματήση τήν 
έρευναν τή ύποδείξει τοΰ Τειρεσίου, τής Ίοκάστης καί τοΰ γέροντος οίκέτου;

Μία άλλη παρατήρησις, πού κάμνει ό Κρέων εις τά τέλος τής τραγωδίας, όταν τόν 

παρακαλή ό Οίδίπους νά τόν έξαποστείλη άπό τήν πόλιν χωρίς άναβολήν, είναι ότι θά 
πρέπει νά ζητήση τήν γνώμην τοΰ Θεοΰ, καί, όταν ό Οίδίπους έρωτά: «<δΓ ένα τόσον άθλιον 
άνδρα θά έρωτήσετε» — τότε άπαντά ό Κρέων: «καί γάρ σύ νΰν τάν τω θεω πίστιν φέροις 
(1445), ύποδηλών ότι ό Οίδίπους άλλοτε δέν έδιδε πίστιν εις τόν θεόν.

Έν τρίτον σημείον είναι έπίσης ένδιαφέρον. "Οταν ό Οίδίπους ζητή άπό τόν Κρέοντα 
νά μή τοΰ άποσπάση τάς θυγατέρας του, όταν εισέρχεται εις τό άνάκτορον, ό Κρέων παρα
τηρεί: «πάντα μή βούλου κρατεϊν’/καί γάρ άκράτησας, οϋ σοι τω βίω ξυνέσπετο (1522 — 23). 
Νά μή θέλη νά είναι αύτός άπόλυτος κύριος τών πάντων, νά γίνεται ό,τι αύτός μόνος 
επιθυμεί.

Τό τέταρτον σημείον είναι ό πολύ προσγειωμένος τρόπος πού όμιλεϊ ό Κρέων: διά 
νά εϊπη έν ναι ή έν όχι, πρέπει πρώτα ν’ άκούση καλά περί τίνος πρόκειται. Όταν ό 
Οίδίπους έρωτά: ξέρεις ύπό ποιους όρους θά είσέλθω; ό Κρέων άπαντά: «λέξεις, καί τότ’ 
εϊσομαι κλύων» (1529).

Τό τέλος τοΰ δράματος έπανέρχεται σέ μερικά χαρακτηριστικά τοΰ Οϊδίποδος, άλλά 
μέ τοιοΰτον τρόπον, πού νά ύποδεικνύεται έμμέσως εις αύτόν ότι έκεϊνο πού δέν τόν 
έχαρακτήριζε προηγουμένως θά πρέπει νά τόν χαρακτηρίζη τώρα ή νά τό προσέξη εις τόν 
άλλον: (α) θεοσέβεια (β) ταχύτης δράσεως, ταχύτης σκέψεως (γ) έγωϊστικαϊ τάσεις (δ) 
τό άκαιρον: ή έννοια τοΰ καιρού καλοΰ ή κακοΰ.

Από αύτά προκύπτει ότι τό δράμα μάς άφίνει έπί άνθρωπίνου έδάφους σέ άνθρωπίνην 
σφαίραν σκέψεως καί συμπεριφοράς, καί όχι εις τό θέμα τής μοίρας. Ό Οίδίπους 
Τ ύραννος δέν είναι δυνατόν νά είναι τραγωδία μοίρας’ είναι τραγωδία άνθρωπίνης 
έκλογής. ΔΓ αύτό παρασιωπώνται αίσθητώς οί χρησμοί τής μοίρας καί τίθενται εις κίνησιν 
τά δρώμενα άπό νέους χρησμούς, τούς όποιους ό άνθρωπος κινεί άποκαλύπτων δΓ αύτών 
τόν χαρακτήρά του. Είναι ό χαρακτήρ τοΰ Οϊδίποδος πού άπεκάλυψε τήν μοίραν του 
καί δέν είναι ή μοΐρά του πού καθώρισε τόν χαρακτήρά του. Είναι τόσον έντονοι αί 
άτέλειαι τοΰ ήθους του, ώστε είναι δυνατόν νά ίδωμεν τά δύο ήδη διαπραχθέντα έγκλήματά 
του όχι ώς παθήματα άλλά ώς πράξεις ύπευθύνους. Διότι διέπραξε φόνον πρώτος έν όργή 
καί παραβλέψας τόν χρησμόν καί διότι ήτο τόσον εύφυής ώστε νά λύση τό αίνιγμα τής 
Σφιγγός, νά μή σκεφθή όμως ότι ούδέποτε έπρεπε νά συνάψη γάμον πρός οίανδήποτε 
γυναίκα.

Ό Οίδίπους Τύραννος έγράφη διά νά μάς δείξη τήν ϋβριν, ή όποια οδηγεί εις τήν 
πτώσιν’ καί ή πτώσις τοΰ Οϊδίποδος είναι πτώσις ένός ύβριστοΰ, έπιβεβαιοΰσα ένα χρησμόν, 
ό όποιος τήν προέβλεψεν άπλώς χωρίς νά τήν προαποφασίση ή νά τήν προκαλέση έκ τών 
έξωθεν, άλλ’ άντιθέτως παρέσχεν διά τής έκ τών προτέρων διακηρύξεώς της τήν εύκαιρίαν 
εις τόν ύβριστήν νά δείξη πόσον έπίστευεν εις τό πεπερασμένον τών δυνάμεών του, τών 
διανοητικών καί τών άλλων άρετών του ώς καί τών άγαθών τής μοίρας του.

Προκειμένου, έπομένως, νά άποφανθώμεν ποιον είναι τό νόημα τής τραγωδίας αύτής, 
θά πρέπει νά λάβωμεν πολύ σοβαρώς ύπ’ όψιν τόν χαρακτήρα τοϋ Οϊδίποδος ώς οΰτος 
διαγράφεται εις τό δράμα. Έάν ύποθέσωμεν ότι ό Σοφοκλής ένδιεφέρετο νά διαγράψη 
τήν μοίραν τοΰ άνθρώπου ώς ένός θύματος εις χείρας τών θεών ώς προκαθωρισμένης 
ύπ’ αύτών καί ώς άναποφεύκτου κατ’ άδήριτον άνάγκην, διερωτάται κανείς διά ποιον λόγον 
παρέστησε τόν Οίδίποδα μέ τάς άτελείας πού άνεφέραμεν. ’Ήθελεν άπλώς νά μειώση τήν 
έντύπωσιν ότι πρόκειται περί άδικαιολογήτου άν μή άδικου έπεμβάσεώς των, έστω καί άν 
τά χαρακτηριστικά αύτά δέν φαίνονται ύπεύθυνα διά τήν πτώσιν τοΰ ήρωος, έφ’ όσον ούτος 
ήτο πεπρωμένον νά πέση ούτως ή άλλως; Άλλ' έν τοιαύτη περιπτώσει έχομεν μίαν προ
φανή διαφοράν άπό τραγικούς ήρωας ώς ό Αίας, ό ’Ηρακλής, ό Κρέων καί αύτή ή Αντι
γόνη. Έφ’ όσον όμως τά δεδομένα τής δραματικής τέχνης τοΰ τραγικού αύτοΰ καί τό 
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όλον φιλοσοφικόν αύτοΰ πιστεύω μαρτυροΰσι περί τοϋ άντιθέτου δεδομένου, ότι ή πτώσις 
τών ήρώων του συναρτάται κατά τινα τρόπον πρός τόν χαρακτήρά των δικαιολογείται ή 
όποψις ότι σκοπός τοϋ τραγικού δέν δύναται νά είναι άπλώς ή παρουσίασις τοΰ ήρωος ώς 
άπλοΰ θύματος άλλ ώς συγκρουομένου διά λόγους συμφυείς πρός τόν χαρακτήρά του 
πρός τά δεδομένα τών χρησμών καί τής διαγραφής τοϋ ιδεώδους τύπου τοϋ άνθρώπου. 
Ή μεγάλη δυσκολία πού προβάλλει συνίσταται είς τό ότι ό Οίδίπους δέν θά ήδύνατο νά 
άποφύγη τήν άποκάλυψιν ή τήν διάπραξιν τών έγκλημάτων έφ’ όσον καί ό φόνος καί ή αιμομι
ξία είναι ήδη δεδομένα είς τήν τραγωδίαν. Παραμένουν δύο έκδοχαί έπί τοϋ προκειμένου: ή ότι 
τό θέμα πού ένδιαφέρει πρωτίστως, όν μή άποκλειστικώς, είναι ότι διά τήν άποκάλυψιν ύπέχει 
προσωπικήν τήν εύθύνην ώς καί διά τήν τραγικότητα τής τιμωρίας πού ό ίδιος έπιβάλλει είς 
τόν έαυτόν του οπότε άπό τό μεγαλεϊόν του έκτιμώμεν καί τήν σημασίαν τών άδυ- 
ναμιών του, ή ότι καλούμεθα κατά τινα τρόπον νά έκτιμήσωμεν τάς πράξεις τοΰ Οίδίποδος 
τάς πρό τοΰ δράματος ύπό τό φώς τής είκόνος πού θά σχηματίσωμεν περί τοΰ προσώπου 
του είς τήν τραγωδίαν αύτήν. Τοΰτο δικαιολογεί έπαρκώς τόν φόνον τοϋ Λαΐου ό όποιος 
διεπράχθη είς στιγμήν οργής, ώς μαρτυρεί ό ίδιος ό Οίδίπους, είναι δυσκολώτερον όμως 
νά έξηγήσωμεν τήν αιμομιξίαν όν καί ούχί άδύνατον. Τοΰτο διότι είναι άποτέλεσμα τής 
λύσεως τοΰ αινίγματος έπιτευχθέντος διά τήν ύπ’ αύτοΰ θεωρουμένην ώς ύπεράνθρωπον 
σοφίαν, τήν όποιαν άμφισβητεί καί είς τόν μάντιν Τειρεσίαν, καί διότι έξυπακούει, τόσον 
αύτή όσον καί ό φόνος/παραγνώρισιν τοΰ χρησμού ό οποίος τοΰ έδόθη ολίγον μόλις προη
γουμένως. Θά άνέμενε δηλαδή κανείς ότι ό Οίδίπους οϋτε θά έφόνευε ποτέ κανένα οϋτε 
θά ύπανδρεύετο έφ’ όσον ύπήρχε πάντοτε ό κίνδυνος καί ή δυνατότης νά είναι οί γονείς 
του, πρό παντός δεδομένης τής άμφιβολίας του περί τοΰ ποιοι ήσαν οί πραγματικοί γονείς του.

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΤ

ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΙΔΗ

Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΤ 
(Τό νόημα καί το μήνυμα τής επετείου)

Αύτές τίς μέρες, κάθε χρόνο, μάς δίδεται ή εύκαιρία νά άναλογισθοΰμε μιάν άπό τίς 
μεγαλοπρεπέστερες έκδηλώσεις τοΰ άνθρώπου καί νά ξαναζωντανέψωμε μέ τή φαντασία 
μας μιάν άπό τίς ώραιότερες καί τίς ένδοξότερες στιγμές τής άνθρώπινης ιστορίας, κι’ 
ιδιαίτερα τής Ελληνικής.

Κάθε λαός έχει στό ένεργητικό του στιγμές γενναιότητας καί άνδρείας, γιά τίς όποιες 
ύπερηφανεύεται. Μά κατά κανόνα οί στιγμές αύτές σχετίζονται μέ πολεμικές πράξεις στις 
όποιες, είτε άπεδύθη ϋστερα άπό προσεκτικούς ύπολογισμούς ότι ύπήρχεν έστω καί κάποια 
έλπίδα έπιτυχίας, είτε βρέθηκε μπλεγμένος άπό κάποια σύμπτωσι ή κακή κι’ άπρόβλεπτη 
τροπή τών πραγμάτων, καί δέν είχεν άλλην έκλογή.

Οί στιγμές πού καλούμαστε νά φέρωμε στή μνήμη μας άπόψε δέν άνήκουν σ’ αύτή 
τήν κατηγορία τών ένδοξων στιγμών. Δέν είναι οϋτε τυχαίες, οϋτε άναπότρεπτες. Οϋτε 
σχετίζονται μέ καταστάσεις, πού σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς τής λογικής, είχανε τήν 
πιθανότητα νά έξελιχθοϋν διαφορετικά. ’Απεναντίας, τό μόνο πού δέν προβλέφθηκε, ήταν 
οί έπιτυχίες. Ή τελική άποτυχία, τουλάχιστο στό έπεισόδιο έκεϊνο τοΰ πολέμου μέ τό 
όποιο σχετίζεται, ήταν τό μόνο βέβαιο. Καί σ’ αύτό άκριβώς έγκειται τό μεγαλείο καί ή 
μοναδικότης τής στιγμής.

Όταν ό Ελληνικός λαός σύσσωμος, διά τοΰ στόματος τοΰ τότε Πρωθυπουργού του, 
άπέρριπτε άσυζητητί καί άμέσως τό ιταμό τελεσίγραφο τοΰ Ίταλοΰ πρέσβεως, πού ξυπνώντας 
τον τίς πρωινές ώρες τής 28ης Οκτωβρίου τοϋ 1940 τοϋ ζητούσε νά έπιτρέψη τήν έλεύ- 
θερη διέλευσι τών ’Ιταλικών στρατευμάτων μέσα άπό τήν Έλληνική χώρα, ήταν βέβαιος 
πώς ριχνόταν στό βάραθρο τής πολεμικής καταστροφής, χωρίς τήν παραμικρήν έλπίδα 
νίκης. Θεληματικά καί άδίστακτα έπαιρνε τήν άπόφασι νά γίνη ολοκαύτωμα ύπερασπί- 
ζοντας τήν πατρώα γή, πού μόλις πριν έκατό χρόνια άπέκτησε τήν έλευθερία της, τή 
βγαλμένη «άπ’ τά κόκκαλα τών Ελλήνων τά ιερά»! Δέν άποδυόταν σ’ ένα άγώνα μή γνωρί
ζοντας τήν πραγματική δύναμι τοΰ άντιπάλου κΓ έκείνη τών συμμάχων του. ’Ήξερε πολύ 
καλά πώς τά έκατομμύρια τών σιδηροφράκτων τοϋ Μουσουλίνι ήσαν έτοιμα νά όρμήσουν 
κατ’ έπάνω του σάν αίμοβόρα θηρία καί νά τόν κατασπαράξουν. Ή άνισότης δυνάμεων 
καί τό μάταιο τοϋ άγώνος, έξεταζομένου άπό ορθολογιστικής σκοπιάς, ήταν φανερά καί 
στόν πλέον άπλοϊκόν άνθρωπο! Ό άμείλικτος πόλεμος κατά τοϋ φιλελευθέρου κόσμου 
είχεν άρχίσει πρί 14 μήνες καί μιά-μιά οί χώρες τής Εύρώπης έκαμπταν τόν αύχένα ή 
συντρίβονταν άπό τίς Χιτλερικές ορδές. Ερείπια καί στάκτες ήταν ό,τι άπέμεινεν άπό τό 
πέρασμα τών Γερμανικώ μεραρχιών, τών φλογοβόλων καί τών στούκας τής Λουφτβάφφε. 
"Υστερα άπό τόν κεραυνοβόλο πόλεμο κατά τής Πολωνίας καί τίς ολιγοήμερες μάχες τοΰ 
Βελγίου καί τής γραμμής Μαζινώ, ή Γαλλία παραδιδόταν έντρομη καί τρέμουσα γιά νά 
άποφύγη τήν έρείπωσι καί σέ λίγους μήνες ολόκληρη ή Εύρώπη ή συμμαχούσε, ή παραδι- 
δόταν. Τό άήττητο τοΰ όξονος είχε γίνει γενικά παραδεκτό καί στούς περισσότερους ή 
τελική έκβασις τοΰ πολέμου ήταν μόνο ζήτημα χρόνου.
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Όλα αύτά δέν έπέτρεπαν σέ κανένα νά τρέφη αύταπάτες! Οϋτε καί στήν Ελλάδα. 
Τό περιωρισμένο τής στρατιωτικής ισχύος καί ή έλλειψις συγχρόνων πολεμικών όπλων, σέ 
αντίθεοι μέ τις άτέλειωτες φάλαγγες καί τά πλέον άπίθανα σέ καταστρεπτική δύναμι μέσα 
τοϋ έχθροΰ, ήταν γνωστά σέ όλους. ΚΓ ή άπόφασις γιά άντίστασι, άπό μέρους ένός 
κώνωποί, όπως θά μπορούσε νά χαρακτηρισθή ή 'Ελλάς, μπροστά στόν άξονικό έλέφαντα, 
ϊσοδυναμοϋσε μέ άπόφασι γιά αύτοκτονία ! Ό Ελληνικός λαός είχε πλήρη έπίγνωσι τής 
πραγματικής έννοιας τής άποφάσεώς του, μά δέ δίστασε νά τήν πάρη.

ΟΧΙ, λοιπόν, ή άπάντησις στήν άξίωσι τών Ιταλών γιά παράδοσι τής Έλληνικής γής. 
ΟΧΙ, μ’ όλα τά παρεπόμενα. ΟΧΙ, κΓ ας σκοτωθούμε όλοι μας, πολεμώντας. ΟΧΙ, κΓ 
ός μή μείνη πέτρα πάνω σέ πέτρα, είτε παλιά είτε καινούργια. Τή γή τήν 'Ελληνική δέν 
τήν πότισαν οί πρόγονοί μας μέ τό αίμα τους πολεμώντας νά τήν άπαλλάξουν άπό τό 
μίασμα τοΰ τυράννου γιά νά τήν παραδώσουμε σ' ένα καινούργιο τύραννο, πού τή ζήτησε 
γιατί βρέθηκε στό πέρασμά του, στήν πορεία γιά παγκόσμια κυριαρχία. ΟΧΙ, γιατί ή Ζωή 
γιά τόν "Ελληνα δέν έχει καμμιά άπολύτως άξια, όν δέ συνοδεύεται μ' έκεϊνο πού τής 
δίνει νόημα κΓ έξασφαλίΖει τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια: τήν έλευθερία ! ΟΧΙ, λοιπόν, 
«Ελευθερία ή θάνατος!» Μέση κατάστασις δέν χωρεϊ.

Μιά άπάντησι γνήσια Ελληνική, σύμφωνη μέ τήν προγονική έπιταγή καί τήν παράδοσι 
τής Φυλής.

Τέτοιες άπαντήσεις δόθηκαν καί σ’ άλλους καιρούς, πάλι σέ ώρες άναντίλεκτα χαμέ
νες μέ τά ίδια σχεδόν λόγια — οπωσδήποτε μέ τό ίδιο νόημα.

«Μολών λαθέ», άντέταξε ό Λεωνίδας μέ τούς τριακοσίους του στις μυριάδες τών 
Περσών πού τοϋ Ζήτησαν νά παραδώση τά όπλα, γιατί ή μάχη ήταν φανερά άσκοπη, 21/2 
χιλιάδες χρόνια πριν.

Μέ τά «Μολών Λα6έ» καί μέ τά «ΟΧΙ» είναι διακοσμημένες οί σελίδες τής Έλληνικής 
Ιστορίας, άπό τότε μέχρι σήμερα.

Τά ΟΧΙ, πού κατά καιρούς ξεστόμισεν ό “Ελληνας ένάντια στόν έκάστοτε έπίδοξο 
καταλυτή τής έλευθερίας του, παρά τήν φαινομενική τους άρνησι, έμπερικλείουν τήν πιό 
έντονη κατάφασι τής Ζωής. Όχι όμως τής άπλής Ζωώδικης Ζωής, άλλά τής Ζωής τοΰ 
άνθρώπου πού άναγνωρίΖει καί σέβεται τήν φλόγα πού καίει καί θερμαίνει μέσα του.

Είναι πολλοί πού άναφέρονται στόν άνθρωπο σάν στά «τελειότερο τών Ζώων». Καί, 
βέβαια, έξετάΖοντας τό θέμα άπό τής καθαρώς βιολογικής άπόψεως, ό άνθρωπος είναι, 
άναντίρρητα, τό τελειότερο τών Ζώων.

Πέραν, όμως καί πάνω άπό τή Ζωώδη ύπόστασί του, ό άνθρωπος έμπερικλείει μέσα 
του μιά πνευματική ύπόστασί άνύπαρκτη σέ οίονδήποτε άπό τά άλλα Ζώα. ΚΓ αύτή ή 
πνευματικότητα τοΰ δίδει τή δύναμι νά άνακαλύπτη καί νά έπιβάλλη άξιες στή Ζωή του, νά 
δημιουργή κοινωνική Ζωή καί νά τή ρυθμίΖη σύμφωνα μέ τις άξιες αύτές καί νά είσάγη 
τό ήθικά στοιχείο στις μέ τούς συνανθρώπους του σχέσεις. Αύτό, σέ κανένα άπό τά Ζώα 
δέν παρατηρεϊται. ΚΓ είναι άκριβώς αύτό πού άποτελεί τό θεϊκό στοιχείο, στόν κατά τά 
άλλα Ζωώδη άνθρωπο.

Κάτω άπό συνθήκες άσφαλείας καί άρμονίας, τό Ζωώδες καί τό πνευματικό έναρμο- 
νίΖονται, ένοποιοΰνται κΓ έκδηλώνονται σάν κάτι τό ένιαϊο καί τό άδιαίρετο. Σέ ώρες 
όμως δύσκολες, άρχίΖει νά έκδηλώνεται ή μεταξύ τους άντίθεσις καί ή διαμάχη. Άπό 
τό μέγεθος τοΰ κινδύνου καί τήν ισχύ τοΰ πνευματικού στοιχείου έξαρτάται ή ταχύτης 
καί ό βαθμός τής ύποχωρήσεώς του στή διαμάχη μέ τό ύλικό, τό Ζωώδες.

Ο πόλεμος άποτελεί τόν μεγαλύτερο τών κινδύνων. Σέ τέτοιες ώρες είναι φυσικό 
τό πνευματικό στοιχείο νά συστέλλεται, νά ύποχωρή, ένίοτε δέ καί νά έξαφανίΖεται, γιά 

ν’ άφήση άπερίσπαστο τό Ζωωδες στοιχείο νά παλαίση γιά τήν έπιβίωσί του. Σέ τέτοιες 
όμως περιπτώσεις, ξεχωρίΖουν καί οί έκλεκτοί, οί άνώτεροι, οί έντονα πνευματικοί άνθρωποι.

'Όταν ό “Ελληνας έκλέγη νά πεθάνη, έκεϊ πού οί περισσότεροι τών άλλων άνθρώπων 
προσπαθούν μέ κάθε τρόπο νά σώσουν τό ύλικόν σαρκίον τους, σημαίνει πώς ή ό Έλληνας 
στερείται τοΰ βασικού βιολογικού όρμεμφύτου γιά τή Ζωή, ή προτιμά κάτι άλλο περισσό
τερο πολύτιμο άπό τήν άπλή Ζωή, μέ τήν έννοια τής άποφυγής τοΰ βιολογικού, σωματικού 
θανάτου. ΓΓ αύτό, άλλοι μέν περιέγραψαν τόν "Ελληνα σάν παράφρονα, κΓ άλλοι άνα
φέρονται σ’ αύτόν σάν μιά ϋπαρξι στήν όποια ή θεϊκή παρουσία είναι ιδιαίτερα έντονη. 
Όσοι υιοθετούν τήν πρώτην άποψι, είναι κατά κανόνα έπιπόλαιοι παρατηρητές, ή μειονεκτοΰν 
οί ίδιοι άπό άπόψεως πνευματικότητας, σέ βαθμό πού νά μή μπορούν νά έκτιμήσουν στόν 
έμπρέποντα βαθμό τις έκδηλώσεις τής πνευματικότητας τών άλλων.

Γιά τόν προσεκτικό παρατηρητή, όμως, πού διαθέτει έστω καί μέτρια πνευματικότητα, 
ό "Ελληνας είναι ό άστραφτερός πνευματικός ήλιος, πού στή σύγκρουσί του μέ τήν ύλη 
καί τις Ζωώδεις ορμές καί άνάγκες, κατορθώνει νά διατηρή τις πνευματικές του άξιες 
άκηλίδωτες, καί φωτίΖει, έμπνέει καί Ζωογονεί τούς γύρω του. Καί τόν χαίρεται ή άνθρω- 
πότης όταν τόν παρακολουθή νά μάχεται καί νά ύποτάσση τήν ϋλη καί νά δαμάΖη τό Ζώο 
πού άποτελεί τό ύπόβαθρο τής ύποσταάσεώς του. Στήν νικηφόρα πορεία άγάλλεται ό 
συνάνθρωπος καί τονώνεται ή πίστις του πρός τά ύψηλά, τά ώραϊα, τά άνώτερα, τά πνευ
ματικά. ΚΓ ένίοτε άνασκιρτά καί συναγωνίζεται μαΖί του.

ΚΓ όπως λιτά κΓ έπιγραμματικά τά διετύπωσεν ό “Αγγελος Σικελιανός:

«Όμηρός. Μέ όρθή, μεσούρανη, 
τής λευτεριάς τή δάδα 
άνοίγεις δρόμο, Ελλάδα, 
στόν ’Άνθρωπο... Όμηρός!

Όμηρός, κΓ ή Ελλάδα σηκώθηκε, 
διασκορπάει τά σκότη...
Ανάστα, ή Άνθρωπότη, 
κΓ άκολούθα την..... Όμηρός!»

Αύτό είναι τό πρώτο καί σπουδαιότερο μήνυμα πού μάς μεταδίδει κάθε χρόνο ή έπέτειος 
τής 28ης 'Οκτωβρίου.

ΚΓ αύτό έχει σχέσι μέ τήν 28η Οκτωβρίου, άχι μόνο σάν μιά ήμερομηνία στήν όποια 
ειπώθηκε ή λέξις πού άποτελεί τήν πεμπτουσίαν τής Έλληνικής νοοτροπίας καί πού έμπε- 
ρικλείει συγκεντρωμένη τή φιλοσοφία τοΰ Έλληνα γιά τή Ζωή, μά σάν τήν άπαρχή μιάς 
περιόδου κατά τήν όποια συνέβησαν μερικά γεγονότα συνταρακτικού μεγαλείου.

'Όταν μετά τήν άπόρριψ'ί τοΰ ’Ιταλικού τελεσιγράφου άπάνω στήν Πίνδο καί τά χιο
νισμένα βουνά τής 'Ηπείρου άρχισε νά γράφεται ή έποποιΐα τοΰ ’40, δέν είναι μονάχα 
οί ξένοι πού άρχισαν νά τρίβουν τά μάτια τους καί νά έκδηλώνουν μέ κάθε τρόπο τήν 
έκπληξί τους, μά καί οί ίδιοι οί “Ελληνες έβρισκαν πώς οί έπιτυχίες τους ήσαν κάτι τό 
άναπάντεχο. Κοίταξαν τό φαινόμενο έρευνητικά άπό παντοΰ καί μή βρίσκοντας άλλην 
έξήγησι άπέδωσαν τις έπιτυχίες τους στήν συμπαράστασι καί τήν ένεργό παρέμβασι τής 
Μεγαλόχαρης πού τή φαντάστηκαν νά πλανάται άπό φυλάκιο σέ φυλάκιο καί άπό τάγμα 
σέ τάγμα, νά έμψυχώνη καί νά πολεμά δίπλα στούς φαντάρους, νά δίνη φτερά στά τσα
ρούχια καί δύναμι άκατανίκητη στις λόγχες τους.

ΚΓ είναι, βέβαια, φυσικό, όταν ή θεϊκή δύναμις άποφασίση νά παρέμβη στά άνθρώπινα 
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πράγματα, νά παρέμβη μέ τό μέρος τοΰ δικαίου. Καί τό δίκαιο βρισκόταν χωρίς άμφιβολία 
μέ τό μέρος τών 'Ελλήνων.

Άλλά καί κάτι άλλο έχει άποδειχθή γιά άκόμη μιά φορά. Πώς τά μεγάλα άνδραγαθή- 
ματα δέν άνήκουν κατ’ άνάγκη σέ κείνους πού μάχονται μόνο μέ ισχυρά ύλικά μέσα, 
άλλά, σ’ όσους μάχονται μέ τή ψυχή καί τήν ύπόστασί τους ολόκληρη, γιά μιάν ιδέαν ύψηλή 
κΓ ένα σκοπόν ιερό, γιά τά όποια νά μπορούν νά ύπερηφανεύωνται.

Οί ’Ιταλικές μεραρχίες πολεμούσαν γιά τόν μισθό τους, τό μεγαλείο τοϋ Ντοϋτσε, τήν 
κατάλυσι τής άνεξαρτησίας τών κρατών καί τόν έξανδραποδισμό τοϋ άνθρώπου. Σκοποί 
χαμερπεϊς καί περιφρονητέοι, άνίσχυροι νά κινητοποιήσουν, νά ένθουσιάσουν, νά έμψυχώσουν.

Σ’ άντίθεσι, οί "Ελληνες πολεμούσαν ύπέρ βωμών καί έστιών, γιά τήν έλευθερία καί 
τήν τιμή, τή δική τους, τής οικογένειας, τής πατρίδας. Γιά ό,τι εύγενέστερο καί ώραιότερο 
καί πολυτιμότερο ύπάρχει στόν κόσμο.

"Οταν ό ' Έλληνας φαντάρος, παρά τή στέρησι καί τό κρύο, παρά τά κρυοπαγήματα καί 
τά τραύματά του δέν έννοοϋσε νά έγκαταλείψη τήν πρώτη γραμμή, όταν άρνιόταν νά ξεκου- 
ρασθή γιά λίγο στά μετόπισθεν, γιατί δέν ήθελε νά χάση «τό πανηγύρι τής φωτιάς», όταν 
είχε παράπονο καί καυγάδιζε γιατί ό έπί κεφαλής άξιωματικάς δέν τόν περιλάμβανε στις 
έπικίνδυνες άποστολές, όταν, άρρωστος καί πληγωμένος ή άκρωτηριασμένος, έπέμενε καί 
βιαζόταν νά ξαναγυρίση στό μέτωπο, σίγουρα θόπρεπε μέσα του νά καίη μιά φωτιά πανί
σχυρη καί τά πόδια, τά χέρια κι’ ό νους του θόπρεπε νά φλογώνονταν άπό μιά δύναμι 
άσυνήθιστη κΓ άκαταμάχητη. Κ’ αύτή ή δύναμι ήταν ή ψυχή, πού άνίσχυρη νά συμβι- 
βασθή μέ τήν ιδέα τής ύποδούλωσης, στεκόταν όρθή κΓ άγέρωχη, πρόσταζε καί γιγάντωνε 
τό κορμί, τόσο έκεϊνο τοΰ έμπειρου πολεμιστή, όσο καί τοΰ όγουρου κΓ άμούστακου άγο- 
ριοΰ πού έτρεχε άνυπόμονα στό μέτωπο γιά νά προσφέρη ό,τι είχε, στό βωμό τής πατρίδας 
καί τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας.

«Κι έσύ τών είκοσι χρονών 
τό άρματωμένο άγόρι 
σεμνό, καθώς μιά κόρη, 
μέ μάτια σάν τόν ούρανό, 
πού μέ χρυσά, ξανά μαλιά 
σέ στόλισεν ή φύση, 
κΓ έσύ θά τό στολίσης 
μέ τήν άθάνατη λαλιά....» 

όπως έψαλλεν ό Τέλλος Αγρας.

Υπάρχει όμως καί τρίτο μήνυμα: τό μήνυμα τής ομόνοιας καί τής θαυματουργού έπι- 
δράσεώς της πάνω στήν άποδοτικότητα ένός λαοΰ, άνεξαρτήτως τομέως δραστηριότητας.

Ό "Ελληνας, κοντά στις πολλές άρετές του, έχει καί τά έλαττώματά του. ΚΓ ένα 
άπό τά σοβαρώτερα καί τά πιό καταστρεπτικά είναι οί έγωϊστικές τάσεις πού έμφανίζονται 
συχνά στή συμπεριφορά του, συχνότερα σέ ώρες ειρήνης, ένίοτε καί σέ ώρες κρίσιμες.

Ίσως νάναι ένα μειονέκτημα πού ξεπηδά άπό τήν εύγενική διάθεσι τής προσφοράς καί 
τής ύπηρεσίας. Ίσως νόχη σχέσι μέ τήν έπιθυμία νά γίνη έκεϊνος κΓ όχι άλλος ό σωτήρας, 
μέ τήν πίστι πώς ή δική του γνώμη θά λύση τό πρόβλημα, ή θά βγάλη τόν τόπο άπό τό 
άδιέξοδο στό όποιο έχει έμπλακή. "Οποια καί νάναι ή γενεσιουργός αίτια, τό άποτέλεσμα 
δέν παύει νάναι κακό. Οί, έστω καί φαινομενικά, έγωϊστικές αύτές τάσεις, όδηγοΰν στή 
διχόνοια, τήν αιώνια κατάρα τοΰ 'Ελληνισμού, πού τόν κατατρέχει άπό τά πανάρχαια χρόνια.

Τό έκπληκτικό, όμως καί τό παρήγορο, είναι πώς έστω κΓ άργά, έστω καί τήν τελευταία 
στιγμή, άνανίπτει καί άντιλαμβάνεται τήν άνάγκη τής ομόνοιας καί ξαναβρίσκοντας τόν

έαυτό του ξαναγίνεται ένα σώμα καί μιά ψυχή καί ξανακάνει τό θαύμα του!.......
Τήν 'Ελλάδα τών προπολεμικών χρόνων τήν χαρακτήριζεν ή κομματική διαμάχη, είτε 

αύτή ήταν φανερή στήν έπιφάνεια, είτε δροΰσε ύποχθόνια καί μυστικά. Αρκεσεν όμως νά 
κρουσθή ό κώδωνας τοΰ κινδύνου καί νά προβάλη τό κεφάλι του τό άπαίσιο τέρας τοΰ 
φασισμού καί ξαφνικά ό Ελληνικός λαός ξύπνησε τό πρωί τής 28ης 'Οκτωβρίου τοΰ 1940 
άπό τίς σειρήνες τοϋ πολεμικού συναγερμού καί τό έμβατήριο τής κλήσεως γιά τήν 
ύπέρτατη θυσία, ένωμένος καί ομόθυμος. Καί μαζί μέ τ’ άλλα, ή ομόνοια συνέβαλε μέ 
τή σειρά της στήν πραγματοποίησι τής έποποιϊας τής Πίνδου, καί τοΰ μεγάλου θαύματος 
πού άπέδειξε φρούδο τό μΰθο γιά τό άήττητο τοΰ όξονος καί άντέστρεψε, κατά γενικήν 
ομολογία, τόν ροΰν τοΰ πολέμου.

'Ενωμένοι κΓ όμονοοΰντες οί "Ελληνες, σάν ένας άνθρωπος, συντόνιζαν τίς προσπά- 
θειές τους κατά θαυμαστό τρόπο γιά τόν κοινό σκοπό. Ό φαντάρος στό μέτωπο, οί 
άμαχοι στις βοηθητικές ύπηρεσίες, οί γυναίκες στά μετόπισθεν κουβαλώντας τρόφιμα καί 
πλέκοντας τή φανέλλα τοΰ στρατιώτη, τά παιδιά κΓ οί γέροι δουλεύοντας τή γή, κΓ όλοι 
μαζί, ό καθένας μέ τό δικό του τρόπο, ύφαίνοντας τό ίγνάδι τής νίκης.

Οί περίλαμπρες νίκες τοϋ 'Ελληνικού στρατού μέ τίς όποιες στολίζονταν οί πρώτες 
σελίδες τοΰ παγκοσμίου Τύπου άπό τόν Νιόβρη τοΰ 1940 μέχρι τόν ’Απρίλη τοΰ 1941 καί 
πού ώδήγησαν όχι μόνο στήν έκκαθάρισι τών βουνοκορφών τής Πίνδου άπό τό Ιταλικό 
μίασμα καί τήν προσωρινή έστω, άπελευθέρωσι τής 'Ελληνικωτάτης Βορείου 'Ηπείρου, άλλά 
άπετέλεσαν καί τήν πρώτην έλπιδοφόρα ένδειξι πώς ό πόλεμος δέν ήταν κατ' άνάγκη 
χαμένος γιά τίς συμμαχικές δυνάμεις, δέν οφείλονταν μόνο στήν άφθαστη γεναιότητα τοΰ 
"Ελληνα στρατιώτη, μά ήταν βασικά τό άποτέλεσμα τής συλλογικής προσπάθειας ένός 
μονιασμένου λαοΰ. ΚΓ όταν, κατά τά μαΰρα χρόνια τής Κατοχής, οί δυνάμεις τής Αντι
στάσεως κινούνταν καί δροΰσαν μέ έπιτυχία στήν ήπειρωτικήν 'Ελλάδα καί τά νησιά καί 
συνεχώς ξεθεμέλιωναν τό οικοδόμημα τής Νέας Τάξεως τοΰ Χίτλερ, οί έπιτυχίες τους δέν 
οφείλονταν μόνο στήν καλήν όργάνωσι τών μυστικών μονάδων, μά πρωτίστως στό γεγονός 
ότι πίσω τους στεκόταν μονολιθικός κΓ άλύγιστος, σύσσωμος ό 'Ελληνικός λαός, πού τόν 
ύποστήριζε στή δράσι καί τόν προστάτευε όταν διέτρεχε κίνδυνο.

Τόσο ή νίκη μέ τά όπλα στά πολεμικά μέτωπα, όσο καί οί έπιτυχίες τοΰ Κινήματος 
’Αντιστάσεως οφείλονταν κατά κύριο λόγο στήν όμόνοια πού τά πέντε ύπέροχα έκεϊνα 
χρόνια βασίλευε στις καρδιές τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ.

Τό τελευταίο τούτο μήνυμα, τό μήνυμα τής παντοδυναμίας τής όμονοίας, είναι ιδιαί
τερα χρήσιμο σέ μάς έδώ, στό πολύπαθο τούτο Ελληνικό νησί, κατά τή σημερινή κρίσιμη 
περίοδο τής ιστορίας μας. 'Άν ύπάρχη όποιαδήποτε πρακτικής σημασίας άξια στούς 
έορτασμούς τών έθνικών έπετείων, έκτος άπό τήν τόνωσι τοΰ έθνικοΰ φρονήματος, αύτή 
είναι ή άξιοποίησις τοΰ νοήματος καί τών μηνυμάτων πού μάς μεταδίδουν. ΚΓ είναι σαφές 
καί κατηγορηματικό τό μήνυμα. ' Ας μή τό άφήσωμε νά περάση άπαρατήρητο. 'Από τήν 
κατανόησι καί τήν υίοθέτησί του έξαρτάται καί ή έπιβίωσίς μας σάν 'Ελληνικού στοιχείου 
στήν άκριτική τούτη γωνιά, τώρα πού μάς ζώνουν τά φίδια καί μάς άπειλοΰν μύριοι 
κίνδυνοι.

Ή 28η 'Οκτωβρίου άποτελεϊ ένα άπό τά φωτεινά ορόσημα τής ιστορίας τοΰ Ελληνισμού. 
Συνιστά μιάν άπό τίς σπάνιες άποκαλύψεις όλων τών προτερημάτων τής Φυλής, ταυτο- 
χρόνως καί τήν μοναδικώτερην, ίσως, περίπτωσι τής άποθεώσεως τής δυνάμεως τής όμο
νοίας καί τής συσπειρώσεως γύρω άπό ένα κοινό σκοπό. Πέρα όμως άπό τό όρόσημο, 
θά πρέπει νά μετατροπή καί σέ μιά άφετηρία γιά δημιουργική δράσι καί έμπρακτη άξιο- 
ποίησι τών μηνυμάτων πού μάς μεταδίδει.

'Ας μή παραμείνωμε παθητικοί θαυμαστές καί ρωμαντικοί ύμνολόγοι περασμένων μεγα-
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λείων. Ac μετατραπούμε σέ έργάτες ειρηνικής κι’ έποικοδομητικης δράσεως γιά τήν 
έθνική μας σωτηρία. Ας πούμε κι έμεϊς τό ΟΧΙ τά δικό μας, προτού είναι άργά!

«Μέ τό φλάμπουρο τοϋ ΟΧΙ 
καί πιασμένοι χέρι - χέρι 
τήν Ελλάδα οικοδομούμε 
καί βαδίζομε στό Φώς»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΙΔΗΣ

ΦΡ. Π. ΒΡΑΧΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

Ή ιστορία τής έλληνικής παδείας στήν Κύπρο είναι τόσο μακρά όσο 
κι’ ή ιστορία του Κυπριακού έλληνισμοϋ.1 Βέβαια, κατά τήν πριν άπό τόν 
Ευαγόρα Α' περίοδο δέν μπορούμε νά μιλάμε για διαδεδομένη κι’ ώργανω- 
μένη έκπαίδευση, λόγω καί τού περιορισμένου τής χρήσεως τής γραφής. 
’Άλλωστε, κι’ οί έλάχιστες σχετικές μυκηναϊκές πηγές (ένεπίγραφα, κατά 
τό πλείστο, πήλινα άντικείμενα) κι’ άλλα σποραδικά μεταγενέστερα ευρή
ματα (άνάγλυφες σέ ασβεστόλιθο παραστάσεις μορφωμένων προφανώς γρα- 
φέων ή αναγνωστών) έντοπίζουν σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα τή διδασκα
λία στούς κύκλους τών ανακτόρων καί τού ιερατείου.1 2 "Ομως, ή πρώϊμη 
έμφάνιση διακεκριμένων ποιητών καί διανοουμένων (ομηρικός Κινύρας, 
Εύκλος, Στασϊνος, Ήγησΐνος, κ.ά.) άλλά καί αποκρυσταλλωμένων θεσμών 
(οί άφιερωμένες στήν ’Αφροδίτη καί τόν ’Άδωνι γιορτές), πού μέ τά συγκε
κριμένα έργα τους καί τή δραστηριότητά τους έμπλούτισαν τήν εύρύτερη 
έλληνική πνευματική δημιουργία καί ζωή, δείχνει άξιόλογη καλλιέργεια 
τών έλληνικών γραμμάτων καί μαρτυρεί ότι ή έλευθέρια παιδεία μέ βάση 
τή μυθολογική παράδοση, τό ήρωϊκό ιδεώδες καί τή δύναμη τού παραδείγ
ματος—πού θά πρέπει νά στηριζόταν, όπως καί στόν υπόλοιπο έλληνικό 
κόσμο, στήν προσφορά τού ιδιωτικού δασκάλου («διφθεράλοιφος» άπεκλή- 
θη στήν Κύπρο3)—δέν ήταν άνύπαρκτη. Οί πολιτικές περιπέτειες, φυσικά, 
πού κατά διαστήματα ταλάνισαν τήν Κύπρο (έπεμβάσεις Φοινίκων, ’Ασ
συριών, Αιγυπτίων, Περσών) έπηρέασαν τόν πολιτισμόν καί τίς συνήθειες 
τών εντοπίων υποβοηθώντας τή διαμόρφωση τού λεγομένου «Κυπρίου 
χαρακτήρος», πού είναι, έν τούτοις, ένδεικτικός τού γεγονότος ότι ή πολιτι
στική δημιουργία τής Νήσου ήταν καί τότε υπολογίσιμη.4

1. Σπυριδάκι Κ., «Κύπρος» Μεγ. Παιδαγωγική 'Εγκυκλοπαίδεια, (Άθήναι: 1968) Τόμ. 
4, σελ. 115-122.

2. Πιερίδου Α. καί 1. Μιχαηλίδου-Νικολάου, «'Η παιδεία έν Κύπρω ύπό τό φώς 
τών αρχαιολογικών δεδομένων», Δελτίον ’Ομίλου Παιδαγωγικών 'Ερευνών (Λευκωσία: 
1966), ’Έτος Ε', σελ. 5-6.

3. Σπυριδάκι Κ., αυτόθι, σελ. 115.
4. Σπυριδάκι Κ., Σύντομος Ιστορία τής Κύπρου (Λευκωσία: 1964), σελ. 27.

Μέ τόν καιρό, όμως, τά ξένα στοιχεία άφομοιώνονται χάρη καί στήν 
πολιτική τών έλλήνων βασιλέων, πού, περί τίς αρχές τού Ε' αί., καταλήγει 
σ’ ένεργό συμμετοχή στήν ’Επανάσταση τών Ίώνων (μέ τήν ’Ιωνία, πού
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υπήρξε σταθερή πνευματική τροφός όλοκλήρου τοϋ έλληνισμοΰ, ή Κύπρος 
διατήρησε πάντα τις σχέσεις της) κι’ αργότερα στή στρατιωτική άνάμειξη 
τής Σπάρτης καί τής ’Αθήνας γιά τήν άπομάκρυνση τής άσιατικής παρου
σίας. ’Ήδη, μάλιστα, ή ’Αθηναϊκή έπίδραση βοηθει σέ μιά καινούργια 
διαμόρφωση τής Κυπριακής κοινωνίας, χαρακτηριστικότερη έκφραση τής 
όποιας είναι ή δημοκρατική συγκρότηση μερικών πόλεων καί ιδίως τής 
«πόλεως τών Ίδαλιέων».5 Ή τέτια έξέλιξη παρασκευάζει μιάν καινούργια 
πνευματική άφύπνιση καί δημιουργεί σαφείς αξιώσεις άγωγής τών πολιτών 
μέ ανανέωση, προδήλως, τής έκπαιδευτικής δράστηριότητος άπάνω σέ 
ουσιαστικότερες τώρα βάσεις. Γι’ αυτό κΓ ή ανάδειξη νέας σειράς μορφω
μένων Κυπρίων—γιατρών καί συγγραφέων.

5. Σπυριδάκι Κ., «Συμβολή είς τήν 'Ιστορίαν τής πολιτείας τοϋ άρχαίου Ίδαλίου» 
Κυπριακοί Σπουδαί, τόμ. Α' (1937).

6. Σπυριδάκι Κ., «Εύαγόρας» Κυπριακαί Σπουδαί, τόμ. Ε' (1942).
7. πβ. Vrachas Ph., Ptolemaic Administration in Cyprus, Diss. (New York: 1956).
8. Σπυριδάκι Κ., «Κοινόν Κυπρίων» Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. Β' (1938).
9. Σακελλαρίου Α.Α., Τα Κυπριακά (Άθήναι: 1880-81), τόμ. Α'.

10. Άπό έπιγραφή στό ιδιωτικό μουσείο Ζ. Πιερίδη (Λάρνακα), βλ. Δ.Ο.Π.Ε.Κ.
σελ. 6 καί τό αυτόθι γενικότερο μελέτημα Ν. Ξιούτα, σελ. 7-15.

Μέ τόν Ευαγόρα Α' (411-376 π.χ.),6 τόν αναμορφωτή βασιληά τής Σαλά
μι νος, ή πνευματική άνθηση, πού βασικά έπιτυγχάνεται μέ τήν πλήρη άπο- 
κατάσταση τών δεσμών μέ τήν ’Αθήνα άλλά καί τή σταδιακή υποκατάσταση 
τοϋ απρόσφορου γιά τήν καλλιέργεια τοΰ γραπτού έλληνικοΰ λόγου συλλα- 
βογραφικοΰ αλφαβήτου άπό τό έλληνικό, έξυπακούει καινούργια ώθηση 
στήν έκπαίδευση πού αποβαίνει κυρίως δημόσια μέ τά «γυμνάσια» καί μέ 
τό θέατρο. Στά «γυμνάσια»,7 πού σιγά σιγά ιδρύονται σ’ όλες τις πόλεις 
καί πού διατηρούνται σάν έπίκεντρα τής πνευματικής κι’ αθλητικής κινή- 
σεως καί στά καταπινότερα έλληνιστικά καί ρωμαϊκά χρόνια μέ τήν παράλ
ληλη ευθύνη τοΰ «Κοινού τών Κυπρίων»,8 οί «γυμνασίαρχοι» κι’ οί «έφή- 
βαρχοι» μαζί μέ τούς ιδιωτικούς δασκάλους, τούς «τροφεις» κλπ., φαίνεται 
νά μεριμνοΰσαν γιά ώργανωμένη άγωγή βάσει «τακτικών μαθημάτων»9 
καί γιά συστηματική διδασκαλία τών ’Ομηρικών έπών, μέσ’ άπό τις σελίδες 
τών όποιων «έδείκνυτο ήρόων ήνορέη προτέρων».10 *

"Ως ποιο έπίπεδο έξικνεϊτο ή έκπαίδευση στήν άρχαιότητα είναι άγνω
στο. Συμπεραίνομεν, όμως, πώς σπουδές άνώτερες οί Κύπριοι παρακολου
θούσαν, κατά κανόνα, στήν ’Αθήνα —πράγμα πού δέν φαίνεται άσχετο μέ 
τή γενικώτερη έθνική πολιτική τοΰ Εύαγόρου, τούλάχιστο—όπως συνέβη 
μέ τόν Νικοκλή πού σπούδασε στή Σχολή τοΰ ’Ισοκράτη ή καί μέ τόν Ζή
νωνα τόν Κιτιέα πού μακάριζε, ξέρομε, τήν τύχη πού τόν «προσήλασε τή 

φιλοσοφία» μετά τήν έγκατάστασή του στήν ’Αθήνα, όπου «εύπλόηκε οτε 
νεναυάγηκεν».11 ’Ατελεύτητος πάντως είναι, κυρίως κατά τήν έλληνιστι- 
κήν περίοδο, ή χορεία Κυπρίων γιατρών, φιλοσόφων, φιλολόγων, ιστορικών 
καί ποιητών (’Άριστος, ’Ασκληπιάδης, Έρμησιάναξ, Κλέαρχος, Όνά- 
σιμος, Περσαιος, Δημώναξ, Εύδημος, Έρμείας, Σώπατρος, κ.ά.) πού τιμούν 
μέ τις υπηρεσίες, τά συγγράμματα καί τή διδασκαλία τους τά έλληνικά 
γράμματα καί τήν έπιστήμη. Πόλος έλξεως τώρα ή ’Αλεξάνδρεια.

Στά Βυζαντινά χρόνια τό ρόλο τής ’Αθήνας καί τής ’Αλεξάνδρειας 
διαδραματίζει γιά τήν Κύπρο κυρίως ή Κωνσταντινούπολη κι’ ιδεώδες τής 
έκπαιδεύσεως είναι πιά βασικά τό θρησκευτικό. Τά σχολεία πού άναλαμ- 
βάνονται άπό τήν Εκκλησία καί πού λειτουργούν σέ μοναστήρια καί ναούς 
είναι, κατά τις μαρτυρίες μας,12 τριετοΰς φοιτήσεως καί μορφώνουν 
«έν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου»13, παρασκευάζοντας γιά ευρύτερη 
έκπαίδευση ή καί σπουδές συνήθως έκτος τής Κύπρου. Τά μοναστηριακά 
χειρόγραφα μέ τήν έπιμέλεια πού τά διακρίνει14 κι’ ή άνάδειξη διαπρεπών 
ιεραρχών καί συγγραφέων, άπό τά πρώτα κιόλας χριστιανικά χρόνια (Βαρ
νάβας, Σπυρίδων, Τύχων, Έπιφάνιος, Φίλων, Τριφίλιος, κ.ά.), κι’ άργότερα 
μεγάλων πατριαρχών κι’ άκόμα τοΰ 'Αγίου Νεοφύτου μέ τήν τεράστια 
πνευματική άκτινοβολία, προσδιορίζουν τήν πνευματική ένότητα τής 
Κύπρου μέ τόν έλληνορθόδοξο βυζαντινό κόσμο καί συνιστοΰν χαρακτηρι
στική ένδειξη καί τοΰ κατά τήν περίοδο αύτή ζήλου τών Κυπρίων γιά μά
θηση. Έξ άλλου ή άκριτική ποίηση έκφράζει ψυχή έλεύθερη κι’ ή άνά- 
πτυξη τής άρχιτεκτονικής, τής διακοσμητικής καί τής άγιογραφίας φανε
ρώνει καλλιεργημένο αίσθημα καί λεπτή αισθητική.

Ή Φραγκοκρατία (1192-1489) παρουσιάζει μιά φαινομενική άκμή πού 
τήν περιορίζει, όμως, ό τιμαριωτισμός άσφυκτικά στόν κύκλο τών κρατούν- 
των εύγενών. Κρατική μέριμνα γιά τήν έκπαίδευση τοΰ λαού δέν υπάρχει 
κΓ ή όρθόδοξη Εκκλησία άναγκάζεται νά περιορίση τή δράση της. Σχο
λεία15 άπαντοΰν ποΰ καί ποΰ καί μερικά, μάλιστα, όπως στήν Καλλινοΰσα(;) 
καί τή Λευκωσία παρέχουν «πλείονα έκπαίδευσιν» διδάσκοντας κάποτε

11. Πβ. Koutsakos I., “Zeno of Citium and the Stoic Philosophy” Cyprus To-day 
(vol. vii, No. 1), Σπυριδάκι Κ., «Συμβολή είς τήν μελέτην τής Πολιτείας τοΰ Ζήνωνος 
τοΰ Κιτιέως», Κυπρ. Σπουδαί, ΙΕ' τόμ. (1951).

12. ’Αναλυτικός στό άρθρο Αθ. Παπαγεωργίου «Τά Γράμματα καί ή Παιδεία έν Κύ- 
πρφ κατά τήν Βυζαντινήν Περίοδον», Δ.Ο.Π.Ε.Κ., σελ. 17-29.

13. Άπό Έγκώμιον Άγ. Νεοφύτου είς “Αγ. Άρκάδιον, στά Analecta Bollandiana, 
τ. 26 σελ. 198

14. Tsiknopoulos I., “Manuscripts in the Monasteries of Cyprus”, Cyprus To-day 
(vol. vii, No.i).

15. ’Ανθολογία Δημοτικής Πεζογραφίας, τόμ. Α' (Άθήναι: 1947) πβ. Φιλίππου Λ., «Τά 

98 99

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



κι’ αρχαία γραμματεία καί εισαγωγή στή Λογική του ’Αριστοτέλη. Μά 
ή «φωνή τών διδασκόντων» είναι «άλλόθρους τε καί νόθος» ένώ ή έλληνική 
γλώσσα παραμελείται καί κατά τό Λεόντιο Μαχαιρά «βαρβαρίζεται», έτσι 
πού νά μή ξέρουν οί κάτοικοι «ϊντα συντυχάνουσιν». Παρά ταϋτα, ή έλλη
νική παράδοση παραμένει τόσο ζωντανή καί τόσο έντονη ή άγάπη στά 
γράμματα κι ή αίσθηση τής γλώσσας ώστε, παραλλήλως πρός τήν ανάπτυξη 
τής λαϊκής ποιήσεως, φωτισμένοι Κύπριοι νά δώσουν τόσο έκφραστική 
δύναμη στό δημοτικό λόγο έτσι πού νά καταστήσουν μέ τά έργα τους, κατά 
τόν Γ. Βαλέτα,15 τήν ιδιαίτερη πατρίδα τους μητέρα τής νεοελληνικής πεζο
γραφίας.

Κατά τήν Ενετοκρατία (1489-1571) τά πράγματα παλινδρομούν καί 
τά σχολεία λιγοστεύουν ή αντικαθίστανται άπό ιταλικά όπου κανείς μόλις 
«γεύεται ολίγον τίποτις τών γραμμάτων, γραμματικής τε καί ποιητών καί 
ιταλικής γλώσσης».16 Έν τούτοις ούτε καί τώρα έλειψαν, κατά Κ. Σάθαν, 
οί εύπαίδευτοι Κύπριοι πού συμπλήρωναν τίς σπουδές τους στήν ‘Ιταλία 
καλλιεργώντας καί διδάσκοντας αργότερα στόν τόπο τους τή λατινική 
καί τήν έλληνική.

Μέ τήν Τουρκοκρατία (1571-1878) ή γιά πρόδηλους ιστορικούς λόγους 
καί πολιτικούς σκοπούς έπίσημη άναγνώριση έθναρχικής ίδιότητος κι' 
εύθύνης στήν ’Εκκλησία κι’ ή αφύπνιση του έθνικοϋ φιλότιμου άπό προφα
νείς θρησκευτικές καί φυλετικές αιτίες εύνοοϋν τή συστηματικώτερη καλ
λιέργεια τών έλληνικών γραμμάτων17 πού, άπό τόν 18ου αί. κυρίως, αρχίζει 
νά προχωρή—μέσα στά πλαίσια τοΰ εύρύτερου έλληνικού πνευματικού 
φωτισμού στήν ήπειρωτική Ελλάδα, τά Επτάνησα καί τίς παροικίες τής 
Εύρώπης—μέ βήματα κάποτε τολμηρά. Οί κατά καιρούς πολιτικοί διωγμοί 
μπορεί νά κλείνουν σχολεία μά δέν σβήνουν τή δίψα γιά μάθηση. Καί 
ιεράρχες—σάν τό Φιλόθεο, τό Χρύσανθο, τόν Κυπριανό καί τόν Πανάρετο— 
ιδρύουν καί προστατεύουν εύθαρσώς σχολεία διαφόρων βαθμιδών, τύπων 
καί μεθόδων μέ συνειδητά άποκρυσταλλωμένο πιά τό έθνικό κι’ ανθρωπιστι
κό ιδεώδες. Τό «έληνομουσείον», πού ιδρύθηκε άπό τόν Κυπριανό τό 1812 
κι’ άνέκοψε τή λειτουργία του μέ τήν έκρηξη τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821

'Ελληνικά Γράμματα εν Κύπρω» (Λευκωσία: 1930) σελ. 24-31. Επίσης: Κύρρη Κ. «Ή 
Παιδεία στήν Κύπρο έπί Λατινοκρατίας», Δ.Ο.Π.Ε.Κ., σελ. 30.

16. Άπό τά περί Νεοφύτου Ροδινοϋ, βλ. Φιλίππου, σελ. 29.
17. Πβ. τό μνημονευθέν εργον Λ. Φιλίππου καί Περιστιάνη I. Κ., Ιστορία τών Έλ

ληνικών Γραμμάτων εν Κύπρω, (Λευκωσία: 1930). Γιά τόν ρόλο τής Εκκλησίας γενικό
τερα (καί γιά τίς προγενέστερες περιόδους): Χάκκετ I.—Παπαϊωάννου Κ., «'Ιστορία τής 
'Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Κύπρου», 3 τόμοι (Πειραιεύς: 1923-32). Βλ. καί σχετικό μελέ- 
τημα Παπαδούρη Α., στό Δ.Ο.Π.Ε.Κ., σελ. 35-46.

γιά νά ξανανοίξη τό 1830 καί νά έξελιχθή αργότερα στό σημερινό «Παγκύ- 
πριον Γυμνάσιο», (1893), ήλθε, κατά τόν ιδρυτή του, νά θεραπεύση «τόν 
μέγαν αύχμόν παιδείας καί τήν έλλειψιν τών έλληνικών μαθήσεων, τά 
όποια είναι τό μόνον μέσον όπου στολίζουσι τόν ανθρώπινον νοΰν καί 
δπου άποκατασταίνουσι τόν άνθρωπον άξιον τώ δντι άνθρωπον. . ,»1«

Αύτό τό έθνικό κι’ ανθρωπιστικό ιδεώδες, πού ώρίμασε μέ τή δύναμη 
τής έλληνικής καί χριστιανορθόδοξης παράδοσης μέσα στή συνείδηση του 
λαού, στάθηκε τό πνεύμα πού, χάρη στήν ’Εκκλησία καί τήν κοινοτική καί 
ιδιωτική πρωτοβουλία, άναγέννησε κι’ έξάπλωσε τήν έκπαίδευση στά χρό
νια τής Άγγλοκρατίας19 (1878-1959), πού, ένώ κρατικοποίησε άπό τό 1923 
τή Στοιχειώδη, άντέδρασε συστηματικά κατά τής Μέσης πού δέν μπόρεσε 
τελικά νά άλώση καί πού από τήν αρχή ώργανώθηκε μέ βάση τό πρότυπο 
τών γυμνασίων στήν έλεύθερη Ελλάδα. Ή κατά περιόδους έμφανιζόμενη 
αποικιακή άφελληνιστική προσπάθεια δέν πέτυχε ν’ άνακόψη τήν πρόοδο 
τών έλληνικών γραμμάτων καί τήν ανάπτυξη τοΰ πνευματικοΰ πολιτισμοΰ 
τών Κυπρίων

Μετά τήν μεταπολίτευση (1959) ή προσχολική, ή στοιχειώδης, ή μέση 
(γενική καί τεχνική) κι’ ή ανώτερη έκπαίδευση,20 καλυπτόμενη άπό τήν 
εύθύνη τοΰ κράτους, αναδιοργανώθηκε άπάνω στά σύγχρονα δεδομένα 
καί μέσα στά πλαίσια τής εύρύτερης έλληνικής παιδείας συνεχώς έπεκτει- 
νόμενη καί βελτιούμενη. 'Ο άναλφαβητισμός πάει νά έκλειψη καί, παρ’ 
όλον δτι ή υποχρεωτική έκπαίδευση είναι έπί τοΰ παρόντος νομοθετημένη 
ώς τό 12ο έτος τής ήλικίας τών παιδιών, τά 75% τών άποφοίτων τών δημο
τικών έγγράφονται σέ δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία Μ. Έκπαιδεύσεως. Πα
νεπιστήμιο δέν υπάρχει καί πνευματικό κέντρο τών έλλήνων τής Κύπρου, 
πολλοί τών όποιων κινούνται έπάξια στό προσκήνιο τής όλης έλληνικής 
πνευματικής καί καλλιτεχνικής ζωής, παραμένει ή ’Αθήνα.

’Από τήν πιό πάνω συνοπτική θεώρηση τής μέσ’ άπό 30 τόσους αιώνες 
πορείας τής Κυπριακής παιδείας προκύπτει δτι, παρά τίς παλινδρομήσεις, 
τίς ποικίλες έπιδράσεις, καί τίς τοπικές ίδιορυθμίες: (α) ή καλλιέργεια τών 
έλληνικών γραμμάτων στήν Κύπρο υπήρξε συνεχής καί συνειδητά έπί- 
μονη, (β) ή έλληνική κυπριακή παιδεία παρέμεινεν ώς πρός τούς σκοπούς

18. Άπό Κώδικα Α' ’Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
19. Βλ. Σπυριδάκι Κ., Ή Εκπαιδευτική Πολιτική τής εν Κύπρω Αγγλικής Κυβερνήσεως 

(1952) καί σχετικά μελετήματα Άντ.Μιχαηλίδου καί Ν. Παπαξενοφωντος στό Δ.Ο.Π.Ε.Κ. 
σελ. 47-73.

20. Koullis L., “Greek Education in Cyprus” (Nicosia: 1964) καί Kouros A. “Greek 
Education” Cyprus (1964). ’Επίσης, σποραδικός στό περιοδικό Κυπριακή Έκπαίδευ- 
σις καί Cyprus to-day.
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σταθερά ένωμένη μέ τήν τοϋ άλλου έλληνικοΰ κόσμου άντλώντας από τά 
κατά καιρούς κέντρα του, (γ) ή έλληνική πνευματική δημιουργία τών Κυ
πρίων21 δέν ύπήρξεν άπλώς αντανάκλαση τών κέντρων αυτών μά συχνά 
καί πολύτιμη συνεισφορά, καί (δ) ή έλληνική παιδεία ύπήρξεν ένας άπό τούς 
σημαντικότερους παράγοντες έπιβιώσεως τών Ελλήνων τής Κύπρου.

ΑΝΔΡΕΑΝΗΣ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ

21. Vrachas Ph., “The Literary Tradition” Cyprus (1964).

ΦΡ. Π. ΒΡΑΧΑΣ ΟΜΗΡΟΣ — ΜΙΑ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
«ΟΙ μύθοι δέν έχουν δική τους ζωή.
Περιμένουν νά τούς ένσαρκώσουμε.»

Α. Καμύ.

Μιά διδασκαλία μέ θέμα τον "Ομηρο μοϋ ξανάφερε στό κέντρο τής συνείδησης τό μεγάλο 
καλλιτέχνη — δάσκαλο τών αιώνων. 'Ο κόσμος διάπλατα άνοιγμένος ταξιδεύει μέ τά 
φτερά τής φαντασίας μέσ’ τήν άχλύ τοΰ μύθου- τά άψυχα έμψυχωμένα, οί άνθρωποι 
αισιόδοξα μεγάλα παιδιά, παραδομένα στή χαρά καί στό ψυχόρμητο, γνήσια γεννήματα 
τής πλάσης’ ξεχειλίζει έντός τους τό θάρρος, τό κίνητρο τής δράσης: «θαρσειν χρή τάχ’ 
αΰριον έσσεται άμεινον». ’Αγκαλιάζουν τόν κόσμο άμέριμνα, δέν αντιδικούν οϋτε μ’ 
έκεΐνον οϋτε μέ τόν έαυτό τους. «Μέγα καλό καί πρώτο ή ζωή», τή ζοϋν, τήν καταφάσκουν 
χωρίς άμφιβολία, χωρίς άμφισβήτηση.

Πώς τόν πρωτοβλέπει κανένας τόν "Ομηρο παιδί σ’ έκεϊνες τίς πεζές διασκευές του! 
Θυμάμαι τό ’Αναγνωστικό μας π’ άρχιζε μιά χρονιά μέ τή φοβερή τρικυμία πού σήκωσε 
ό θυμωμένος Ποσειδώνας σάν άγνάτεψε άπό ψηλά τόν Όδυσσέα ν’ άρμενίζη εύτυχισμέ- 
νος στήν πατρίδα. Κι’ υστέρα έκείνη τήν άγωνία τοϋ ναυαγού, τήν πάλη μέ τή ξαγριω- 
μένη κτίση, όσο τό κύμα νά τόν ξεβράση γυμνό, έξαθλιωμένο, μισοπεθαμένο στό νησί τών 
Φαιάκων. Μά πάνωθέ του σκέπη καί στοργή ή Άθηνά ή Παλλάδα, σχεδιάζει τή συνάντηση 
μέ τή Ναυσικά, τήν αβρή, μεγαλόψυχη άρχοντοπούλα, πού τον μπάζει πιά όριστικά στό 
δρόμο τής σωτηρίας.

Τί βλέπαμε άραγε τότε στον Όδυσσέα; Τό σύμβολο τής φυλής; Τόν πολύξερο, 
άξεδίψαστο κι’ άκατάβλητο έλληνα, π*  άναδύεται μέσα άπό τήν κάθε περιπέτεια πιό σο
φός, πιό δυνατός καί συνάμα εσωτερικά δαμασμένος; "Οχι- γιατί παιδιά, παίζαμε κ’ 
έμεΐς μέ τά πάθη καί τά βάσανα τοϋ παράξενου μακρυνού πρόγονου- συμπορεύονταν συνται
ριασμένα, πιασμένα χέρι-χέρι τό θαύμα τού κόσμου κι’ή παραμυθένια μορφή του. Καί τό 
βράδυ κρυφά στήν προσευχή μας παρακαλούσαμε τό Θεό, ένα πλάσμα φιλικό καί παντο
δύναμο, έτοιμο νά μάς άκούση καί νά μάς δικαιώση τήν πάσα ώρα, τον παρακαλούσαμε 
νά χαρίζή ζωή καί ύγεία σέ μάς καί στούς αγαπημένους μας, ζωή πλούσια σέ συγκινήσεις, 
περιπέτειες, λαχτάρες καί φουρτούνες γιά νά δοκιμάσουμε τή δύναμή μας, νά γευτούμε 
τήν πληρότητα καί τή χάρη τής νίκης.

’Ανυποψίαστα κάποια στιγμή ώδηγηθήκαμε στον άγώνα’ έπρεπε νά πλάσουμε τόν 
έαυτό μας ή ν’ άφεθοϋμε καλύτερα νά μάς τόν σχηματίσουν οί άλλοι: σχολειό, δάσκα
λοι, μαθήματα, γονιοί, φίλοι. Μιά μέρα πήρε μάλλον τυπικό τέλος το παιγνίδι τής άναρ- 
ρίχησης στή βουνοπλαγιά τής γνώσης- άνεβήκαμε σειρά σκαλοπάτια, σταθήκαμε ν’ άνα- 
σάνουμε στο πρώτο πλάτωμα. Μιά ύποψία ώριμότητας μέ τήν αίσθηση μιάς πρώτης δι
καίωσης. Κρατώντας τά όπλα μιάς τετράγωνης θεωρίας, γυρέψαμε τριγύρω τ’ άνά- 
λογα μέτρα. Σκοντάψαμε στό πρώτο βήμα, ζαλιστήκαμε. Οί όμορφες θεωρητικές θέ
σεις άνατράπηκαν, ή λογική χρεωκόπησε, ή άνθρωπότητα ξεσπαθώνει ενάντια στον έαυ
τό της, ή κοινωνία αύτοκαθαίρεται. Ό θρήνος πάνω στά τείχη τής Τροίας άπλώνεται
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oè νικητές καί νικημένους: ό κόσμος νεκρώνεται. Τήν ώρα τούτη προτιμήσαμε τήν 
αλήθεια άπό τήν πλάνη: «Αύτός είναι ό κόσμος» είπαμε· τόν άτενίσαμε κατάματα, 
άφηνοντας νά μάς διαπεράση τό πικρό, κοφτερό λεπίδι τής άλήθειας. Γυμνοί άπό κάθε 
μύθο, άδύναμοι νά εμψυχώσουμε τον κόσμο, άπελπισμένοι καί κενοί ώριμάσαμε. παρα
δεχτήκαμε δηλαδή τήν άλήθεια μας. ’Έτσι όπως τώρα βρισκόμαστε, γνήσια παιδιά τοΰ 
καιρού μας, πώς μπορούμε νά δεχτούμε τήν εποποιία τού ’Ομήρου; Πώς ν’ άπαντηθούμε 
καί νά κουβεντιάσουμε μαζί του; Ή μάνα φύση μιλά μέ τό στόμα του. Ή ψυχή 
τής θαλασσας ζωοποιημένη μέ τή μητρική στοργή, άποκρίνεται στό σύψυχο βόγγο τού 
Άχιλλέα. Ή Θέτη κινεί ούρανό καί γή νά τόν λυτρώση, κι’ ας ξέρει πώς ό θάνατος 
καραδοκεί. Ή πανώρια νύμφη Καλυψώ — μυστική δύναμη τής άναγέννησης καί τής 
ομορφιάς — κόβει τό δρόμο τού γυρισμού στον πολύπαθο Όδυσσέα.

Κι’ οί θεοί θαυμάζουν τήν ομορφιά τής πλάσης:

«Στον αργαλειό της ομπροστά γλυκοτραγούδαε εκείνη 
και τό παννί της εφαινε μέ τη χρυσή σαγίττα.
Τριγύρω δάσια φουντωτά με σκλήθρες καί με λεύκες, 
καί μυρωδάτα ανάμεσα στέκονταν κυπαρίσσια.
Λογής πυκνόφτερα πουλιά κουρνιάζανε στά δέντρα, 
γκιώνηδες, και γεράκια, καί φωναχτερές κουρούνες 
τής θάλασσας, πού χαίρουνται νά ζούνε στά νερά της. 
Καί γύρω στις βαθιές σπηλιές τής νύφης απλωνόταν 
ήμερο κλήμα θαλερό σταφύλια φορτωμένο· 
αράδα βρύσες τέσσερες άσπρο νεράκι χύναν, 
κοντά κοντά, μά καθεμιά κι αλλού κατρακυλούσε. 
Πλάγι λιβάδια μαλακά μέ σέλινα καί βιόλες, 
πού αθάνατος κι άν ήρχουνταν σέ τέτοιες πρασινάδες, 
μέ θαυμασμό θά κοίταζε καί θάνοιγε ή καρδιά του. 
Στάθηκ’ έκεϊ καί θάμαζε δ Άργοφονιάς ό μέγας.»

Θαλασσοδαρμένος, λιπόθυμος ό ήρωας σκεπάζεται άπό τό «πηχτό δάσος», γλυκαίνει 
του τ’ αύτι «τού ποταμού τό ρέμα τό «πτνώριο». Σήμερα παραβιάστηκε τό σύνορο' δέ 
χωρεΐ καμία φιλική κουβέντα μέ τά φυσικά πράγματα' τήν έχθρευτήκαμε τή φύση καί 
τήν άποστομώσαμε. Θεοποιήσαμε τήν πόλη, τή φτιαγμένη μέ έπινόηση άνεση. «Ό κό
σμος άκρωτηριάστηκε άπό κείνο πού συνιστά τή διάρκειά του: τή φύση, τή θάλασσα, τό 
λόφο, τή ρέμβη τής νύχτας.», παρατηρεί ό Καμύ.

Η ομορφιά πούναι ή μεγάλη χαρά τοΰ άνθρώπου, γεμάτη τραγικό φρικίασμα φέρνει 
την καταστροφή, το θανατο. Το μυστήριο καί τό θαύμα της δέν εκμηδενίζεται γιά τού
το: η γεροντική σοφία τού Πριά μου καί τών άλλων προεστών τήν άντικρύζουν μέ δέος:

* ^Χ1· yia πλάσμα σάν κι’ αύτή (τήν Ελένη) δέν είναι κατηγορία 
τόσον καιρό πού σφάζονται οί Δαναοί κι’ οί Τρώες!
’Αλήθεια αθάνατη θεά λές είναι σάν τή βλέπεις».

Το λυτρωτικό τρικύμισμα τής ομορφιάς σώζει τόν πολύ εύαίσθητο έλληνα άπό τήν 
άπελπισία. Ό ούρανός είναι κοντά του, οί θεοί είναι άθάνατοι, μά πάν’ άπ’ όλα ώραίοι. 
Στην κορφή τοΰ Όλύμπου συνάζονται, γλεντούν, ό καθένας τούς νοιώθει κοντά του, 
τους έξιλεωνει με δώρα, τους ζητά χάρες. «Έδώ ή ζωή είναι πληρωθική, θριαμβεύουσα- 
μέσα της καί τό καλό καί τό κακό, έχουν έξ ίσου θεοποιηθή. Καί μπροστά στό φαντα
στικό αύτό ξεχείλισμα τής ζωτικότητος, ό παρατηρητής ξαφνιάζεται καί διερωτάται, τί 

φίλτρο μαγικό ήπιαν οί άνθρωποι αύτοί, οί παράφορα χαρούμενοι, καί άντλησαν τό ζωο
γόνο αύτό μεθύσι, πού τούς κάνει, όπου κι’ άν στρέψουν το βλέμμα, ν άντικρύζουν την 
Ελένη, τή γλυκοχαμογελούσα». Εμείς σκοτώσαμε το Θεο και βαλαμε στη θέση του τή 
δύναμη.

Μά ώσπου νά φτάσουμε αυτού, μεσολάβησαν πολλά: ή έπανάσταση τού Σωκράτη, ή 
έπιστημοσύνη τών ’Αλεξανδρινών, τά ματωμέν’ άχναρια τού Ναζωραίου, το μονοπώλιο 
τής Θεοκρατικής εξουσίας τού Μεσαίωνα, πού βασάνισε αλύπητα τον άνθρωπο με το 
φάσμα: Κόλαση — Παράδεισο — Αμαρτία. Κάποια στιγμή ό καταπιεσμένος άντιδρά, 
ξαναβρίσκει τήν «άρχαία φύση», θαμπώνεται άπό τ’ όραμα τής ομορφιάς: Αναγέννηση, 
δημιουργικό ξαναγύρισμα στις ρίζες. "Υστερα όρμά άσυγκρατητος ο άνθρωπος, υπερβαί
νει τά μέτρα, μεταθέτει τά σύνορα ύβρίζοντας την ύποσταση του, απαξιώνει τις αιώνιες 
άξιες μ’ άνάξια άντικατάστατα. Πόση άπροσμέτρητη άπόσταση, λοιπον, άναμεσα σ εμάς 
καί τό μεγάλο Δάσκαλο! "Ομως άδύνατο νά τόν άγνοήσουμε. Ό άπελπισμένος Βέρθε- 
ρος τόν "Ομηρο κουβαλά μαζί του στό τελευταίο έπίγειο καταφύγιο κι’ ό Φάουστ φτάνει 
ν’ άνταμώση στά Μωραίτικα βουνά τήν ομορφιά τής Ελένης.

Ή παιδικότητα είναι μιά άστήρευτη πηγή ζωής: Οί Ελληνες «άει παίδες» χαρα
κτηρίζονται άπό τόν πατέρα τής ιστορίας. Ή άγνή ποίηση τοΰ Εύαγγελίου, ολόιδια μέ 
τήν ταπεινή χάρη τ’ άγριολούλουδου, λέει πώς μόνο σαν γίνουμε παιδια θα κερδίσουμε 
τόν ούρανό.

’Οργισμένος ώκεανός αιώνων μάς σκεπάζει τήν άπολλωνεια μορφή του. Ή προσω
πική μας έσωτερική περιπέτεια μεσολαβεί άνάμεσα στό παιδί πού ήμαστε χτές καί στον 
ώριμο άνθρωπο πού γίναμε σήμερα. Τούτα τά κυκλώπεια τείχη πρέπει νά έκπορθήσουμε 
γιά νά χαρούμε τό μεγάλο του μήνυμα. Μόνο ή πρός τά πίσω μετάθεση — ή ιστορική 
καί πιό πολύ ή προσωπική — δημιουργεί τήν προϋπόθεση γιά μιά πλέρια έπικοινωνία. 
Μόνο έτσι ό πόνος γιά τό χαμένο Παράδεισο τής παιδικότητας θά τόν ξαναστήση ζωντανό 
άγνάντια μας, θά μάς δώση νά νοιώσουμε βαθιά πόσο ύπέροχο θέαμα ήταν ό κόσμος πριν 
πεθανουν οί θεοί. Μιά τέτοια ύπέρβαση θά μάς φίλιωνε μέ τόν κόσμο καί τον άνθρωπο, 
άπαράλλαχτα μέ τήν ώρα, πού στά γελούμενα γλαυκά άκρογιάλια τής ’Ιωνίας «ή ροδο- 
δάχτυλη τής νύχτας κόρη αύγούλα» διάλυε τήν ομίχλη τής άνατολίτικης τερατομορφίας μέ 
τή θεία φωνή τοΰ μεγάλου «όνειρευόμενου» έλληνα.

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ
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ΧΡΤΣΑΝΘΟΤ ΣΤ. ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ

ΞΕΝΟΦΩΝ Π. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ (1875 - 1943)
(Τριάντα χρόνια άπό τό θάνατό του)

Πριν τριάντα άκριβώς χρόνια, τό Δεκέβρη τοϋ 1943, σέ ήλικία 68 χρόνων έγκατάλειψε 
τά γήινα ένας άξιος σκαπανέας τών γραμμάτων ό ϊενοφών Φαρμακίδης, ένα άνήσυχο 
πνεύμα πού έπί μισόν αιώνα έδιδε τό παρόν στό κυπριακό στερέωμα. Πολλά καί ποικίλα 
τά θέματά του, μέ ψευδώνυμα ή ένυπόγραφα, στις Κυπριακές έφημερίδες καί στά περιοδικά 
τοϋ καιρού του: στήν « Αλήθεια τής Λεμεσού», στόν «’Αγώνα» τής Πάφου, στό «Νέο 
Έθνος» τής Λάρνακας, στή «Σάλπιγγα τής Λεμεσού», στή «Φωνή τής Κύπρου», στό 

«Χρόνο», στόν «Παρατηρητή», στή «Νέα Λαϊκή», στήν έφημερίδα «Ίσότης», στή «Δημιουρ
γία», στόν « Απόστολο Βαρνάβα», στό «Νέα Μικρούλα» κι ιδιαίτερα ατά «Κυπριακά Χρο
νικά», «Κυπριακά Γράμματα», «Πάφος» καί στή «Λαογραφία» έπίσημο όργανο τής Ελλη
νικής Λαογραφικής Εταιρείας Αθηνών. Κοντά σ’ αύτά τά έφτά βιβλία του «Διηγήματα», 
«Κυπριακά σκηνογραφήματα», «Ή προσέλευσις τών Ελλήνων είς τόν Χριστιανισμόν», 
«Ιστορία τής Λεμεσού» καί τό τρίπτυχο τών λαογραφικών του «Κύπρια ’Έπη», «Κυπριακή 
Λαογραφία» καί «Κύπρια Λαογραφικά Σπουδάσματα».

'0 Φαρμακίδης γυιός φτωχών γονιών, ό πατέρας του άπό τό Φαρμακά κΓ ή μάνα του 
Λεμεσιανή, γεννήθηκε στή Λεμεσό τό 1875, σπούδασε στό άλληλοδιδακτικό τής 'Αγίας 
Νάπας κΓ ύστερα είχε τήν εύτυχία νά μαθητεύση κοντά στή μεγάλη μορφή τάν Άντρέα 
Θεμιστοκλέους στήν Ελληνική Σχολή Λεμεσού (στό Σχολαρχείο), νά ύποστή έξετάσεις άπό 
ειδική έπιτροπή σύμφωνα πρός τόν περί «Παιδείας» νόμον τοϋ 1895 καί νά μπή στόν διδα
σκαλικό στίβο σέ ήλικία 19 έτών. Έτσι μπόρεσε νά έλθη σέ προσωπική έπαφή μέ πολλές 
πλευρές τής Ζωής τοΰ λαϊκού άνθρώπου, νά Ζήση άπό κοντά τίς χαρές καί τίς λύπες του, 
νά άποθησαυρίση καί νά άπεικονίση άνθηρά τόν κόσμο αύτό πού χάνει τό χρώμα του καί 
μεταμορφώνεται σιγά - σιγά χάρις στή ραγδαία έξέλιξη τής τεχνολογίας τοϋ καιροϋ μας. 
Ή άναγνώριση τής ένδιαφέρουσας δουλειάς του ύπήρξε εύρεϊα: κριτικές άπό μορφωμένους 
στήν Κύπρο καί στόν ύπόλοιπο έλληνικό χώρο, ένίσχυση άπό τήν Κυπριακή Εκκλησία καί τά 
δημαρχεία, βράβευση σέ διαγωνισμούς τής Γλωσσικής Εταιρείας Αθηνών καί τέλος ή έκλογή 
του σάν «τακτικού έταίρου» τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ’Αθηνών. Νά τί γράφει 
χαρακτηριστικά στήν έφημερίδα «Πρωινή» ό άΕέχαστος λόγιος τής Κερύνειας Σάββας Θ. 
Χριστής :-

«Δημιούργημα τοΰ έαυτοΰ του μέ τήν ιερή φωτιά τής άγάπης τοϋ τόπου μέσα του, δέν 
έφερε μονάχα τό χαλίκι του στήν προκοπή τοϋ τόπου του, παρά έμαθε άλο τό κάθε λογής 
ύλικό γιά έναν άπαρτιμέντο ολάκερο καί τό έχτισε. Καί είναι τό χτήριο του άπό τά 
πιό σπουδαία, άν άχι καί τό πιό σπουδαίο. Είναι τό χτήριο πού Ζή καί κινείται γνήσια, 
άτόφια ή κυπριακή ψυχή, πού διώχτηκε λίγο - λίγο άπό τές πολιτείες καί κινδυνεύει νά 
φυγαδευτεί κΓ άπό τά χωριά της».

Άλλά κΓ ό καθηγητής τής Γλωσσολογίας τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών Γ. Ν. ΧατΖηδάκις 
σημειώνει :-

«Οϋτω τά κλέφτικα τραγούδια καί τά παλαιότερα άκριτικά άσματα καί ώς πηγή ιστο
ρικών γεγονότων, περί ών συνήθως σιγά ή γραπτή παράδοσις, καί ώς φρονηματιστικά καί 

ώς καλλιτεχνικά μνημεία είναι όμολογουμένως πολλής προσοχής άξια, δΓ ά καί είς πάντας 
ύμάς, κ. Ξ. Φαρμακίδη, άσοι φροντίΖετε νά συλλέγετε καί νά καθιστάτε αύτά γνωστά είς 
τό ’Έθνος, οφείλεται μεγάλη εύγνωμοσύνη καί παρά τών έπιστημόνων είδικώς καί παρά 
παντός τοΰ ’Έθνους γενικώς».

* * *

Άς άφήσουμε άμως τίς ύπόλοιπες άναΖητήσεις του: διδασκαλικά θέματα, θρησκευτικά, 
πολιτικά, ίστορικοφιλολογικά γιά νά δούμε μικρό έστω μέρος άπό τή λαογραφική του 
έργασία, πού βγαίνει άπό τά τρία καθαρά λαογραφικά του βιβλία, πού μνημονέψαμε πιό 
πάνω, κι' άπό τή σωρεία τών έργασιών του σ’ έφημερίδες καί περιοδικά.

Καί πρώτα τά «Κύπρια Έπη» μιά συλλογή 48 άκριτικών δημοτικών τραγουδιών πού 
τυπώθηκε στή Λευκωσία, τό 1926. Ό ϊδιος μάΖεψε τά τραγούδια άπό τό στόμα τοΰ λαϊκοΰ 
άνθρώπου καί τά κατάγραψε μ’ έπιμέλεια πιστά κατά τήν κυπριακή φωνητική κι’ άκόμα 
έρμήνεψε τίς λέξεις καί φράσεις τής κυπριακής ντοπολαλιάς άπως μάς λέει στόν 
πρόλογό του.

«Τούτο μέν χάριν τής νέας καί τών έπερχομένων κυπριών γενεών, είς άς ή διάλεκτος 
τών έαυτών προγόνων θά είναι άγνωστος ώς έκλιποϋσα, τούτο δέ, διά τούς μή Κυπρίους 
άσοι ήθελον έγκύψη είς τήν μελέτην καί έρευναν τών ποιητικών προϊόντων τής κυπριακής 
μούσης».

Σημειώνουμε έδώ σάν δείγμα μερικές άπό τίς έρμηνεϊές του:- 
«κροφοοΰνταΓ δειλιώσιν ολίγον 
τριόλιμ (τό)’ τό γνωστόν φυτόν τρίβολος’ άπαντά καί σήμερον έν πληθυντικώ άριθμώ 

τριουλλιές έν Καρπασία καί τριόλλια (τά) έν Μεσαορία 
μονονυχτού’ έν μιά καί τή αύτή νυκτί.
Ζύϊν τοΰ μεσανύχτου’ άκριβώς τά μεσονύκτιον 
έτσά τό χάραμαν τοΰ φοΰ’ κατά τό λυκαυγές 
ραβκές’ ραβδισμούς 
αχός (τό)’ ήχος, κρότος 
τσιμπίν άναρκοδόντικον’ ολίγον άραιόδους 
άγρη τοΰ λαού’ έν άλλοις όμοίοις ποιήμασι προφέρεται άδρη καί άχνη' λέξις παρέχουσα 

μεγάλην δυσχέρειαν περί τήν έρμηνείαν. Ή πιθανωτέρα σημασία είναι τά σπλάχνα 
τοΰ λαγού. Ύπάρχουσιν οί έρμηνεύοντες τά περί τούς ψόας μέρη τοϋ Ζώου

τόγ κάλλιοσ σας’ λέξις τού κλασσικού έλληνισμοϋ, τόν καλλίονα, τόν καλύτερόν σας 
καλολοά’ προσαγορεύει μέ καλά λόγια 
καυκάλλα (ή)' τό άστρακον τοϋ κελύφους 
λακκιρτίν (τό)’ συνομιλία (λέξις τουρκική)
άνεμοπόα μαϋρε μου' ϊππος ταχύτατος ώς άνεμος, άελλόπους
προστελλίνες’ προστιλλίνα (ή) τελαμών δΓ ού δένεται έκ τών έμπροσθεν καί στερεοϋται τό 

σάγμα έπί τοΰ λαιμού τοΰ Ζώου
νά μέ φαραντΖ’ίσης’ νά μέ κατακρήμνισής είς φάραγγας 
έν’ νά περαρκεϊς’ ύπεραργεϊς, βραδύνεις 
άννοιχτάριν’ κλειδίον 
έκρόνοιξεν’ ήμιάνοιξεν 
πεταλλίνα’ πεταλλούδα»

Ή άλη συλλογή έρχεται σάν άπαραίτητη συμπλήρωση τών «Κυπριακών» τοΰ Αθανα
σίου Σακελλαρίου, άνδρός λόγιου άπό τήν Κυνουρία πού ύπηρέτησε τήν έλληνική έκπαί- 
δευση γιά λίγο χρονικό διάστημα στήν Κύπρο καί μάς άνοιξε τό δρόμο τής έρευνας πάνω 
στόν κόσμο τοΰ λαοΰ μας’ πρός τά τραγούδια άκριβώς πού δημοσίευσεν ό Σακελλάριος δέν 
παραλείπει ό Φαρμακίδης νά παρεμβάλη τά δικά του πριν τά δημοσιεύση. Τά τραγούδια 
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τής συλλογής διακρίνει πρωτοτυπία καί ποικιλία, μερικά σέ δυό, τρεις καί τέσσερις άκόμα 
παραλλαγές, παρμένα άπό τό Ριζοκάρπασο ώς τις Αράδες τής Πάφου κι’ άπό τά Πισσούρι 
τής Λεμεσού ώς τόν Καραβά καί τόν Κάμπο.

Μερικοί τίτλοι «Ό Σαρατζηνός», «Ό Κάουρας», «Ό Προσσύρκας», «Ό Μωρόγιαννος», 
«Ό Μαυρουδής», «Ό Παχουτής», «Ό Κοντός», «Ό Χαρτζ'αννής», «Ή Ζωγραφού», «Ή 
Ζωγραφού», «Ή Σουσαννού», «Ή Χριστινού». Κι άκόμα οί παραλογές «Ό Κωνσταντάς» 
(ό νεκρός άδελφός πού φέρνει πίσω στή χαροκαμένη μάνα τή ξενιτεμένη άδελφή γιατί 
τής είχε δώσει ύπόσχεση ιερή’ θέμα κοινό στόν έλληνικό χώρο άπ’ όπου διαδόθηκε στούς 
λαούς τής χερσονήσου τοΰ Αίμου), «Ό Πραματευτής» (πολύ άγαπητό έπίσης θέμα στόν 
έλληνικό λαό), «Ή Αροαφνού» (σέ δυό παραλλαγές), ή γνωστή ώς Άροδαφνοϋσα πού ό 
έρωτας της γιά τόν βασιλά Πέτρο τόν Λ ο υ ζ ι ν ι ά ν δόνησε τή ψυχή τοϋ λαού μας καί 
τόν έκανε τραγούδι καί θρύλο. Μεγάλο μέρος τών τραγουδιών πού κοσμούν τό βιβλίο «Κύπρια 
Έπη» βλέπουμε ν’ άναπλάθη τις πελώριες κι ύπερφυσικές μορφές τών βυζαντινών ιπποτών 
τών συνόρων, τών άκριτών, πού μάχονταν στ’ άνατολικά σύνορα τοϋ Βυζαντίου γιά νά 
διαφυλάξουν όχι μονάχα τά άκρα μιας έπικράτειας άλλά καί τις ιδέες ένός ύψηλοϋ πολι
τισμού αιώνων άπό τή θύελλα τής άνατολικής βαρβαρότητας. Τά άκριτικά τραγούδια γεμάτα 
παλμό έρχονται νά έξάρουν μέ πολλή δραματικότητα τήν προσωπική άνδρεία καί τήν 
πολεμική όρμή. Σ’ αύτά δεσπόζει πάντα τά άνάστημα τοϋ Διγενή Ακρίτα, πού συμπυκνώνει 
τήν άντοχή καί τόν ήρωϊσμά τής Φυλής μας στούς αιώνες. Στή μεγάλη άκριβώς μορφή 
τοΰ Διγενή άναφέρονται δυό τραγούδια τής συλλογής τοΰ Φαρμακίδη’ θά δούμε τώρα ένα 
μικρά μέρος άπό τό δεύτερο, πού θέμα έχει τήν πάλη τοΰ Διγενή καί τοΰ 
Χάρου

«Πάνω ς βουνίν, κάτω ς βουνίν, κάτω δευτερογούνιν, 
τζ'εϊ πάνω ήτουν άρκοντες τραπεζοκαθισμένοι.
Χάροντας μαύρα φόρησεν, μαύρα καβαλλιτζ'εύκει, 
μαΰροσ σπαθίν έζώστηκεν, ’ς τούς άρκοντες τζ'αί πάει 
Απού τόδ’ δοΰν οί άρκοντες έπροσηκώθηκάν του.

— Καλώς ήρτεν ό Χάροντας νά φά’ νά πιή μιτά μας 
νά φάη άγρη τοΰ λαοΰ, νά φά’ όφτάμ περτίτζ'ιν 
νά πιή γλυκόποτογ κρασίν, πού πίννουφ φουμισμένοι 
άπού τό πίννουν άρρωστοι τζ'αί βρέθουνται γιαμένοι. 
Τζ'αί πολοάτ’ ό Χάροντας τζ'αί λέει τζ'αί λαλεί τους.

— Έν ήρτα γιώ ό Χάροντας νά φά’ όφτάμ περτίτζ'ιν, 
νά πκιώ γλυκόποτογ κρασίν, ποϋ πίννουφ φουμισμένοι, 
άπού τό πίννουν άρρωστοι τζ'αί βρέθουνται γιαμένοι, 
παρά ρτα ’γιώ ό Χάροντας τάγ κάλλιοσ σας νά πάρω. 
Τζ'αί πολοοΰντ’ οί άρκοντες τοΰ Χάροντα τζ'αί λέουν

— Παρακαλοΰμεχ Χάροντα πκοιάς ένι ό καλός μας:
Τζ'αί πολοάτ’ ό Χάροντας τούς άρκοντες τζ'αί λέει.

— Έναγ κοντάγ κοντούλλικον τζ'αί χαμηλοβρακάτον, 
κάτω ή σέλλα χώννει τον, πάνω ξηκουτρουλλά τον, 
ένι τζ’ άναρκοδόντικον τζ'αί μαυρομουστακάτον
Απού τ’ άκούει Διενής έπροσηκώθηκέν του.

— Ά. ' Θκεός σ’ άφίννω Χάροντα, νά πάμεσ ς τήν παλλιώστραν’ 
άμ’ μέ νιτζ'ήσης, Χάροντα, έπαρε τήψ ψυσ’ήμ μου.
Σ'ερκές — σ'ερκές έπκιάσασιν τζ'αί πάσισ ’ς τήν παλλιώστραν.
Τζ'αί τζ'εϊνοι έπαλλιώννασιν τρία ήμερονύχτια 
τζ'εϊ ’πό ’πκιαννεν ό Διενής τά κόκκαλα έλυοϋσαν

τζ'εϊ πό ’πκιαννεν ό Χάροντας τά γαίματα πιτοϋσαν. 
Τζιεϊ ’πό νωσεν ό Χάροντας ό Διενής νικά τον, 
έπολοήθην τζ'αί λαλεϊ τζ'αί λέει τζ'αί λαλεϊ του.

— Τζ'αί χάμνα — χάμνα, Διενή, γιά νά ξαναπκιαστοΰμεν. 
Γρουσάς άτάς έγένητζ'εσ ’ς τούς ούρανούς έξέην.

— Δοξάζω σέ καλέ Θεέ, ποϋ σαι ’ς τά ψηλωμένα, 
τήδ δύναμιν ποΰ έδωκες τζ'ένίτζ'ησέμ μ’ έμέναν. 
Γρουσάς άτάς έγένητζ'εμ πάνω ’ς τήν τζ'εφαλήν του 
τζ'έζγαφφεμ μέ τά νύσ'α του νά βκάλη τήψ ψυσ'ήν του.

Δέν μπορεί ό λαός μας νά φανταστή λοιπόν τό Διγενή νά πεθαίνη φυσιολογικά’ προκαλεϊ 
τό παντοδύναμο Χάρο σέ μονομαχία’ ό Χάρος ύποκύπτει, καί μόνο μέ δόλο κατορθώνει νά 
τοΰ πάρη τή ψυχή. Τό πιό πάνω ώραίο τραγούδι προέρχεται άπό τόν "Αγιο Θεόδωρο τής 
Καρπασίας. ’Αξίζει δέ έδώ νά σημειώσουμε πώς ό συγγραφέας, μέ τήν έπιστημονικότητα 
πού τόν χαρακτηρίζει, μάς πληροφορεί συνήθως γιά άλες του τις καταγραφές πότε τις 
πραγματοποίησε, άπό ποιο τις άκουσε, τό βαθμό τής μόρφωσης του καί τό έπάγγελμα του.

Στό τέλος τοΰ βιβλίου βρίσκουμε έρωτικά τραγούδια, γαμήλια κι άνώνυμα. Κλείνουμε 
μέ τό σύντομο « Τ ρ α ο ύ Î ν τής Μαννάτσας» άπό τόν Κάμπο, πού κατατάσσεται 
στά τραγούδια τοΰ γάμου. Ό ίδιος άναφερόμενος στή λέξη «μαννάτσα» παρατηρεί σέ ύπο- 
σημείωση τά έξής:-

«Αί Κύπριοι (χωρίτιδες) γυναίκες κατά τούς γόμους τόν άπέναντι τής θύρας τοίχον 
τής αιθούσης, έν ή θά τελεσθή ό γάμος, ήτις (αίθουσα) χρησιμεύει καί ώς κοιτών, ένθα 
ή νυμφική παστός, καί ώς αίθουσα ύποδοχής, κοσμοΰσι διά μεταξωτών σινδόνων, χειρο- 
μάκτρων καί κεντημάτων’ ό τοιοΰτος στολισμός καλείται μαννάτζα».

Λεπτός ό χαρακτήρ τοΰ τραγουδιού καί καθαρή ή θρησκευτική του διάθεση 
«Ώρα καλή τζ’ώρα άβαθή τζ’ώρα εύλοημένη, 
τούτ’ ή δουλειά ’π’άρτσ'έψαμεν νά βκή στερεωμένη 
τζ'αί πού τό στόμαν τοΰ Χριστοΰ νά ’ναι εύλοημένη. 
Ή Παναΐα τζ'ό Χριστός νά βκοΰν νά συργιανίσουν 
τζ'έν’ νά περάσουν άπ’ έδώ τζ'έν’ νά μάς εύλοήσουν. 
Φωνάξετε τές νόστιμες, πέτε τους νά βουρήσουν, 
μαννάτσαν έμ’ ποΰ στήννουμεν γιά νά μάς βοηθήσουν. 
Φωνάξετε τής μάνας της νά φέρη τ’ άννοιχτάριν, 
φέρτε τζ'αί ποκλειδώστε το τά κάρενον άρμάριν, 
νά βρετε τά σεντόνια της τά διπλοτριπλωμένα, 
ποΰ τά έδιπλοτρίπλωσεμ ποΰ τά μικρά της χρόνια. 
Μέσ’ τήν αύλήν τής νεόνυμφης έστήσασιν άμάξιν, 
στήσετε τήμ μαννάτσαν της μέ τήμ πολλήν τήν τάξιν. 
Ό άνεμος έφύσησεν τζ'ή θάλασσα έμ’ πουνάτσα, 
βοήθα τζ'αί τών νόστιμων νά στήσουν τήμ μαννάτσαν. 
Ή Παναΐα τζ'ό Χριστός νά βκοΰν είς τό συργιάνιν 
τζι'αί νά ’ρτουμ ποΰ τήμ νεόνυμφην νά δοΰμεν εϊν'τα κάμνει».

* *  ** ***
Στά 1938, άταν πιά είχεν άφυπηρετήσει, έξέδωσε στή Λεμεσό τό δεύτερο λαογραφικό 

του βιβλίο μέ πρόταξη βιογραφικοΰ σημειώματος άπό τόν Άντώνη Κ. Ίντιάνο ύπό τόν 
τίτλο «Κυπριακή Λαογραφία», καρπό, άπως μάς λέγει, είκοσιπενταετοϋς έργασίας 
(1912 — 1937). Τά πλεϊστα είδαν τό φώς γιά πρώτη φορά σ' αύτό τό βιβλίο, πολύ λίγα 
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δέ είχε δημοσιεύσει στά περιοδικά «Λαογραφία», «Κυπριακά Χρονικά», «Κυπριακά Γράμματα», 
«Πάφος» καί σέ κυπριακές έφημερίδες. Μιά ματιά στήν ύποδιαϊρεση τοϋ βιβλίου μάς 
δείχνει τί διαλαμβάνει:

1) «Μηνολόγιον» (σελίς 3 — 52)
2) «Λαογραφικαί καί Γλωσσικοί μελέται» (σελίς 53 - 94)
3) «Περί τών κατοικίδιων ζώων» (σελ. 94- 129)
4) «Περί έθίμων» (σελίς 130- 154)
5) «Μαγικοί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι» (σελίς 155- 167)
6) « Επωδοί καί μαγεϊαι» (σελίς 167- 196)
7) «Παραδόσεις καί δοξασίαι» (σελίς 196-211)
8) «Δημώδης μετεωρολογία» (σελίς 211-215)
9) «Μαντική» (σελίς 215-2 6)1

10) «Τροφή:- Εδέσματα έν τακταϊς ήμέραις» (σελίς 216-217)
11) «Βίος» (σελίς 217-221)
12) «Παιδιαί» (σελίς 221 -239)
13) «Παροιμίαι» (σελίς 239-276)
14) «Αινίγματα» (σελίς 276-280)
15) «Γλωσσοδέται» (σελίς 280)
16) «Εύτράπελοι διηγήσεις καί παροιμιώδεις μύθοι» (σελ. 281 -288)
17) «Ώμοπλατοσκοπία καί σπλαχνοσκοπία» (σελίς 288)
18) «Σύμμεικτα» (σελίς 288 - 292).

Πώς έγινε δεκτό τό βιβλίο βλέπουμε κι άπό τήν εισαγωγή σ’ αύτό όχι άπό τυχόντα 
άνθρωπο, άπό τόν Φαίδωνα I. Κουκουλέ, διαπρεπή στήν έπιστήμη, καθηγητή τής Βυζαν
τινολογίας στό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. Ό βαθύς βυζαντινολόγος γράφει μεταξύ άλλων:

«Ό κ. ϊενοφών Φαρμακίδης άπό έτών μετά ζήλου πολλοϋ καί ένθουσιασμοϋ καταγι- 
νόμενος μέ τήν μελέτην τοϋ βίου καί τής δημώδους Κυπριακής, βραβευθείς δ’ έπανειλημ- 
μένως διά τάς γλωσσικός έργασίας του ύπό τής έν Άθήναις Γλωσσικής Εταιρείας καί 
πολλάς λαογραφικάς μελέτας του δημοσιεύσας εν τε τφ περιοδικώ, «Λαογραφία» καί έν 
κυπριακοϊς περιοδικοϊς, πρός δέ καί έν ίδίοις βιβλίοις, οΐα είναι τά «Κύπρια ’Έπη» καί τά 
«Κυπριακά σκηνογραφήματα», έχει καί τούτο τό προσόν, ότι άφ’ ένός μέν άντλεϊ τάς πληρο
φορίας του άπ’ εύθείας έκ τοϋ λαοϋ τοϋ όποιου έν τώ μέτρω τοϋ δυνατού πειράται πιστώς 
φωνητικώς ν’ άποδώση τό ιδίωμα, άφ’ έτέρου δέ συγκρίνει τά ήθη καί έθιμα τών χωρικών 
πλείστων μερών τής Κύπρου, δίδων οΰτω γενικωτέραν εικόνα τοϋ θέματος του. Είναι 
ή φίλεργος μέλισσα ή άπό ποικίλους λειμώνας συλλέγουσα πάν τό διά τό έργον του χρή
σιμον. Τήν «Κυπριακήν Λαογραφίαν» τοϋ Φαρμακίδου χαιρετίζομεν ώς εύοίωνον άπαρχήν 
μιάς μεγαλυτέρας καί συστηματικωτέρας έργασίας του, έν τή όποια άφ’ ένός μέν θά έλλεί- 
πωσι πάντα τά καθαρώς γλωσσικά στοιχεία, θ’ αύξάνωσι δέ κατ’ έκτασιν καί άριθμόν τά 
λαογραφικά κεφάλαια, πλήν άλλων, καί τά περί φορεμάτων, χορών, μουσικών οργάνων, 
οικίας καί οικιακών έπίπλων κεφάλαια μετά τών σχετικών εικόνων».

Εμείς ύστερα άπ’ αύτή τήν κρίση τοϋ άξέχαστου Φ. Κουκουλέ δέν έχουμε νά προσ
θέσουμε πολλά, άλλά νά πούμε τούτο μόνο πώς ή δουλειά καλύπτει πολλούς τομείς τού 
λαϊκού βίου, είναι πρωτότυπη κι οί παρατηρήσεις πολύ ένδιαφέρουσες πού άποδεικνύουν 
πώς ό συγγραφέας είναι καλός γνώστης τών λαϊκών μας πραγμάτων. Καιρός όμως είναι 
ν’ άντικρύσουμε κομμάτια άπό τή δουλειά του. Τό πρώτο βρίσκεται κάτω άπό τόν τίτλο 
«Βίος» καί τό ονομάζει «Άδελφοποίησις» :-

«Κατά τήν παρελθοΰσαν, πρά παντός δέ κατά τάς προγενεστέρας γενεάς, ύπήρχε τό 
έθιμον τής άδελφοποιήσεως τελούμενον οϋτω. Δύο ένήλικες στενοί καί έκλεκτοί φίλοι 

άπεφάσιζον νά γίνωσιν άδελφοί. Πρός τούτο μετέβαινον είς τόν ναόν τής ένορίας, όπου 
ό έφημέριος άνεγϊνωσκεν εύχάς τινας έπί τών κεκλιμένων εύλαβώς κεφαλών των, μεθ’ 
ό διά μικρού οξέος οργάνου έχάρασσον άμφότεροι έπί τών δεξιών των βραχιόνων άμυχάς 
τινάς, έξ ών έρρεον μικραί σταγόνες αίματος, είτα ήνωνον τούς βραχίονας, ώστε αί 
άμυχαί νά συγκολλήσωσι καί άφινον αύτάς έπί τινα δευτερόλεπτα, ϊνα έπέλθη διά τής 
κυκλοφορίας, μεϊξις τοϋ αίματος των. Οί στενοί ούτοι φίλοι έγένοντο θετοί άδελφοί, άδελφο- 
ποιητοί (άρφοποιτοί) καί άνελάμβανον καθήκοντα άλληλοβοηθείας, ού μόνον μεταξύ των, 
άλλά καί μεταξύ τών οικογενειών των. Ό δεσμός οΰτος ήτο άρρηκτος. Οί άρφοποιτοί ούδέ- 
ποτε ήρχοντο πρός άλλήλους είς φιλονικίαν, ή τι τοιοϋτον. Ήσαν συνδεδεμένοι στενό- 
τερον, ή οί φύσει γνήσιοι άδελφοί. Ή άδελφοποίησις έγίνετο μόνον είς τάς πόλεις».

Καί τώρα ένα παιδικό παιγνίδι, πού δέν πολυσυνηθίζεται σήμερα άπ’ ότι ξέρω’ λέγεται 
«Μύρμιλλος».

«Παϊς ϊσταται έρειδόμενος μέ τήν ράχιν έπί τοίχου καί έμπροσθεν αύτοϋ ίστάμενοι έν 
ήμικυκλίω οί λοιποί συμπαϊκται. Κρατεί δέ είς τάς χείράς του φραγγέλιον ούχϊ έκ σχοι
νιού άλλ’ είλιγμένων μανδηλίων. Ό διευθύνων τό παίγνιον παϊς, όστις είναι ό εύφυέστερος 
όλων, άρχεται λέγων: «Έσ'ει έναδ δεντρόδ ποΰ πάει τόσοψ ψηλά (δεικνύει διά τής 
χειρός τό ΰψος τοϋ δένδρου) τζ'αί κάμνει κάτι πράματα, τόσομ μεγάλα (δεικνύει πάλιν 
διά καταλλήλου σχήματος τό μέγεθος τοϋ ύπονοουμένου καρπού) είν’τα ’πόν’νΐ;» Τότε 
οί άλλοι βυθίζονται είς σκέψεις νά μαντεύσωσι τό δένδρον πού πάει τόσον ψηλά 
καί πού κάμνει καρπούς κατά τό ύποδειχθέν σχήμα. Ύποθετέον ό άρχηγός 
ύπονοεϊ τήν χρησομηλέαν (βερυκοκκέαν), τής όποιας ό καρπός έχει τό αύτό σχήμα καί 
μέγεθος μέ πολλούς άλλους. Τότε ό άρχηγός έρωτά αύτούς διαδοχικώς άρχόμενος άπό 
τού έκ δεξιών άκρου τοϋ ήμικυκλίου. Καί ό μέν άπαντά καϊσ’ά (ή)’ άλλος μαραπελλιά 
καί άλλος άλλο δένδρον, καί έρωτά έως ότου τό εύρη τις. Είς τόν μή καταλλήλως άπαν- 
τήσαντα καταφέρει διά τοϋ φραγγελίου κτύπημα, είς δέ τόν λύσαντα τό μικρόν τούτο 
αίνιγμα δίδει τό φραγγέλιον. Αύτός δέ λαβών τούτο άρχεται νά δέρη τούς συμπαίκτας 
του, οϊτινες, διά ν’ άποφύγωσι τούς δαρμούς του, διασκορπίζονται. Εξακολουθεί δέ νά 
τούς διώκη.

Έπί τω συνθήματι «μίρμιλλος» όπερ δίδεται μεγαλοφώνως ύπό τοϋ αρχηγού, μένοντος 
πάντοτε είς τήν θέσιν, συναθροίζονται καί έπιτίθενται κατά τού διώκτου, όστις διά ν’ 
άπαλλαγή τής διώξεως σπεύδει δρομαίος πρός τόν άρχηγόν, είς τόν όποιον δίδει τό 
φραγγέλιον, οπότε άμέσως παύει ή καταδίωξις καί άρχίζουσι πάλιν τό παίγνιον.

Είναι δέ γυμναστικώτατον τοϋ σώματος καί τοϋ νοΰ».
"Οσα γράφει πιό κάτω «Περί Βαρυπνά» άνήκουν στις δοξασίες τού λαοϋ μας:- 
«Τόν ’Εφιάλτην οί Κύπριοι καλοϋσι Βαρυπνάν. Πιστεύουσι δέ, ότι καταλαμβάνει τούς 

καθεύδοντας καθήμενος έπί τοϋ στήθους αύτών. Τόν φαντάζονται νεανίαν φοροϋντα 
σ κ ο υ φ ί V. Φρονοΰσιν, ότι άν ό πιεζόμενος ύπό τοϋ Εφιάλτου κατορθώση καί άρπάση τό 
σκουφίν του, θά έχη είς τόν οίκον του μεγάλην εύτυχίαν καί θ’ άποκτήση τ’ άγαθά τού 
’Αβραάμ. Ό Βαρυπνάς, άμα τού άρπάσουν τό σκουφίν, άρχίζει νά παρακαλή τόν άρπαγα 
τούτου νά τού τό έπιστρέψη, ύποσχόμενος είς αύτόν μεγάλα πλούτη, άλλά δέν πρέπει 
νά δώση κανείς πίστιν είς τάς ύποσχέσεις του, διότι αύται είναι άπατηλαί. Τάς ύποσχέσεις 
αύτάς τάς έπαναλαμβάνει έπί τρεις ή τέσσαρας νύκτας συνεχώς ζητών τό σκουφίν του. Καί 
πάλιν ό άρπαξ δέν πρέπει νά τού τό δώση μέχρις ότου άπελπισθή καί φύγη. Έν τοιαύτη 
περιπτώσει ό άρπαξ τού σκουφιού τού Βαρυπνά καθίσταται εύτυχέστατος. Φρονούσιν ότι ό 
Βαρυπνάς είναι ή προσωποποίησις τής τύχης έκάστου άνθρώπου».

Θά κλείσουμε γιά τό βιβλίο «Κυπριακή Λαογραφία» μέ μιά γλωσσολογική του μελέτη 
«Περί τής λ έ ξ ε ω ς μισταρκός»:

111110

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



«Έν τη κυπρία διαλέκτω άπαντα ή λέΕις μισταρκός (ό) ύπό τάς έπομένας 
σημασίας.

Α'. Σημαίνει ύπάλληλος, ύπηρέτης, ό έπί μισθω έργαζόμενος μίσθιος, μισθωτός. Ό 
τοιοΰτος μισθωτός εργάζεται είς τός γεωργικός εργασίας τοϋ μ ά σ τ ρ ο υ του, ώς καλείται 
ό κύριος καί διαμένει τρεφόμενος συνήθως έν τή τού μάστρου του οικία.

Β'. "Οργανον Εύλινον, διχαλωτόν μετά βάσεως ύψους τεσσάρων δακτύλων’ άνωθεν 
αύτής ύπάρχει ήμικυκλικόν άνοιγμα, άπερ έχει τό σχήμα τής πτέρνης. Τό όργανον μεταχει
ρίζονται οί χωρικοί διά νά έΕάγωσι τές ποδίνες άπό τούς πόδας των εύκόλως καί άκόπως. 
Πράττουσι δέ τοΰτο ώς έΕής:- Θέτουσιν έντός τοϋ διχαλωτού τόν πόδα οϋτως, ώστε νά 
έφαρμόζη στερεώς ή πτέρνα έν τω ήμικυκλίω’ είτα ελκουσι τόν πόδα, ένώ διά τοΰ έτέρου 
συγκρατοΰσι στερεώς τόν μισταρκόν καί ή ποδίνα μένει έντός αύτοϋ.

Γ’. Σίδηρους ή Εύλινος μικρός στύλος, ύποβαστάζων ήμισφαιρικήν κοίλην λυχνίαν, 
ή πυρσόν’ ό μισταρκός οϋτος είναι τώρα άπλοΰς καί άνευ διαφέροντος’ άλλοτε έπί ένετο- 
κρατίας, ίσως δέ καί έπί τουρκοκρατίας ήτο πολυτελής, έγγεγλυμμένος ή άναγεγλυμμένος 
μέ διάφορα σχήματα.

Δ'. ’Όργανον Εύλινον τρίπουν, οϋ ή κορυφή είναι στρογγύλη, έπίπεδος μέ διάμετρον 
10 — 15 έκατοστών τοΰ μέτρου. Χρησιμοποιοϋσι τόν μισταρκόν τοΰτον οί άγρόται πρός 
φόρτωσιν ή έκφόρτωσιν τών ζώων, όταν ό φορτωτής χωρικός είναι μόνος καί όνευ βοηθοΰ, 
τό δέ φορτίον σύγκειται έκ πλήρων κοφίνων’ άφοΰ θέση τόν ένα κόφινον είς τά πλάγια 
τοΰ ζώου, θέτει ύπ’ αύτόν τόν μισταρκόν, έφ’ οΰ στηρίζεται ό φορτωθείς κόφινος καί είτα 
φορτώνει καί τόν έτερον. Άντιθέτως δέ πράττει κατά τήν έκφόρτωσιν ήτοι στηρίζει τόν 
ένα έπί τοΰ μισταρκοϋ καί έκφορτώνει τόν έτερον, χωρίς ό μένων νά πέση έκ τοΰ ζώου, 
ότε μή έχων ίσόρροπον βάρος, διότι στηρίζεται έπί τοΰ μισταρκοϋ, είτα καταβιθάζει καί 
τοΰτον εύκόλως. Τό ΰψος αύτοΰ είναι ίσον ή ολίγον τι ύψηλότερον άπό τής άποστάσεως άπό 
τοΰ έδάφους μέχρι τοΰ πυθμένος τοΰ φορτωθέντος κοφίνου. Ή μεγαλυτέρα χρήσις τοΰ 
είδους τοΰ μισταρκοϋ τούτου γίνεται είς τά οίνοφόρα χωρία τής έπαρχίας Λεμεσού.

Τά όργανα τών τριών τελευταίων κατηγοριών καλούνται μεταφορικώς μισταρκοί, ώς 
ύπηρετοΰντες τόν άνθρωπον είς τάς χρείας του.

Τής λέΕεως αύτής άπαντώσι πολλά παράγωγα ούτω τό θηλυκόν ή μιστάρκισσα, ούδέ- 
τερον ύποκοριστικόν τό μισταρκαρί (δ) ιν, ούσιαστικόν ή μισταρκοσύνη, ή μισταρκά.

Περί τοΰ έτύμου αύτής αί γνώμαι τών έρευνητών καί γλωσσολόγων είναι διάφοροι. 
Πολλοί, έν οϊς πρώτος ό Σακελλάριος, είς τά «Κυπριακά» του τόμος Β' σελίς 662 διδάσκει, 
ότι έτυμολοτεϊται έκ τοΰ μισθός + όρνυμι, τοΰ β' συνθετικού σημαίνοντος λαμβάνω, ήτοι 
ό μισθάρνης ή μίσθαρνος, όπερ έΕειλίχθη είς μίσταρκος — μισταρκός. Ή γνώμη αϋτη είναι 
λίαν παρακεκινδυνευμένη, καθότι τό ρήμα όρνυμι τοΰ κλασσικού έλληνισμοΰ δέν άπαντά 
έν τή κυπρία διαλέκτω.

Έτέρα έπίσης παρακεκινδυνευμένη καί άστήρικτος γνώμη είναι ή έκ τοΰ μισθός + άργός, 
τοΰ β’ συνθετικού όντος τής ομηρικής λέΕεως «άργός» σημαινούσης ταχύς. Κατά τήν 
σύνθεσιν ταύτην είναι μισθαργός, τροπή τοΰ θ είς τ καί τοΰ γ είς κ, ώς μισθαργός — 
μισταρκός, οπότε δηλοΰται ό ταχύς περί τόν μισθόν, ό άποζών έκ τοΰ μισθού του.

Ή λέΕις, ώς άποδειχθήσεται κατωτέρω δέν είναι σύνθετος, άλλ’ άπλή. Έν τή 
κυπρία διαλέκτω άπαντά ή λέΕις μιστάριν (τό), δηλοΰσα ύποκοριστικώς τόν μισθόν, άντί 
μισθάριον’ έΕ αύτοϋ παράγεται έτέρα λέΕις, τό ρήμα μισταρώννω έπί ένεργητικής μετα
βατικής σημασίας, ήτοι προσλαμβάνω ύπηρέτην έπί μισθω, άντί μισθω καί μισταρώννομαι 
έπί παθητικής, ήτοι μισθοΰμαι. Καθώς λοιπόν ή λέΕις μιστάριν έχρησίμευσεν ώς θέμα, 
έΕ où έσχηματίσθη τό μισθαρώννω, ούτως έΕ αύτοΰ τούτου τοϋ θέματος έγένετο καί τό 
μισταρκός, άντί μιστάριος κατά τήν έπομένην φθογγολογικήν σειράν:- μιστάριος — μιστα- 

ριός — μισταρκός τροπή τοϋ ι είς κ, ήτις είναι συνήθης έν τή τών Κυπρίων διαλέκτω, ώς 
χωριόν — χωριόν — χωρκόν.

Ή τοιαύτη παραγωγή ούδένα θέλει, πιστεύω, Εενίση, άφοΰ όμοια τοιαύτη ύπάρχει καί 
έν αύτή τή έλληνική γλώσση’ οϋτως άπαντά ή λέΕις μίσθιος’ ώς: «πόσοι μίσθιοι τοΰ 
πατρός μου» έτυμολογουμένη έκ τοΰ μισθός’ ώς λοιπόν έκ τοϋ μισθός παρήχθη τό μίσθιος, 
ούτω καί έκ τοϋ μιστάριν τό μιστάριος, όπερ μετά φθογγολογικήν μεταβολήν έΕειλίχθη είς 
μισταρκός».

* **  ** **

Τό τρίτο λαογραφικό του βιβλίο «Κύπρια Λαογραφικά Σπουδάσματα» τυπώθηκε στή 
Λευκωσία μετά τό θάνατο του, τό 1944 μέ βιογραφία άπό τόν Σάββα Χρίστη, δικηγόρο. 
Ό συγγραφέας πρόλαβε νά διορθώση μόνο τίς πρώτες σελίδες του, στήν τελική δέ έπιθεώ- 
ρηση τοΰ έργου πραγματοποίησε ό λόγιος Βίκτωρ Δ. Πετρίδης. Στόν πρόλογο του ό ίδιος ό 
λαογράφος μας δηλώνει πώς όσα δημοσιεύονται έδώ είναι πάντα πρωτότυπα έκτος άπό 
έλάχιστα, πού τά είχε καταχωρήσει σέ περιοδικά καί τονίζει πώς τό έργο αύτό μαζί μέ τά δυό 
προηγούμενα του βιβλία είναι :

«ή σωστική κιβωτός, έν ή θά φυλάσσηται φιλοστόργως ό άνεκτίμητος κυπριακός πνευ
ματικός πλοΰτος, ή τών Κυπρίων δηλαδή άγραφος δημώδης φιλολογία».

Τό βιβλίο χωρίζεται σέ δυό μέρη, τό πρώτο μέ τίτλο «Λαογραφικά», πού περιέχει 
καταγραφές καί μελέτες έπί τοΰ λαϊκού βίου κι έρχεται σάν πολύτιμο συμπλήρωμα τής 
«Κυπριακής Λαογραφίας» του καί τό δεύτερο πού τιτλοφορείται «’’Ασματα», διασώζει 
δεκατρία δημοτικά τραγούδια κι έρχεται σάν φυσιολογική προέκταση τών «Κυπρίων Επών» 
του. Υπάρχει άκόμα σ’ αύτό μιά σύντομη εισαγωγή τοϋ Φαρμακίδη στήν έπιστήμη τής 
Λαογραφίας, όπου προσπαθεί νά έρμηνεύση τόν όρο κι άναφέρει ονόματα προσώπων καί 
ιδρύματα πού τή θεράπευσαν, έλλαδίτικα καί κυπριακά.

Σταχυολογοϋμε πιο κάτω μερικά δείγματα άπό τό βιβλίο αύτό. Τό πρώτο πού θά 
δούμε είναι μέρος άπό τή μελέτη «Ό τοκετός παρά Κυ π ρ ί ο ι ς πρό πεντη
κονταετίας» : -

«Ή κατά πρώτην φοράν γεννώσα γυνή καλείται πρωτάρα ή πρωταρκά ή 
πρωτόγεννη. Ή δυσκόλως, κακόγεννη.

Τό παιδί, τό γεννώμενον πρό τής παρελεύσεως τοΰ τακτικού χρόνου, τών έννέα δηλαδή 
μηνών, ήτοι κατά τόν έβδομον μήνα, καλείται έ φ τ α μ η ν ί τ ι κ ο ν καί είναι βραχύβιον, 
άν δέ έπιζήση, είναι καλορίζικο ν, ήτοι θά εύτυχήση έν τώ βίω του. "Οταν δέ 
άνδρωθή, δίδεται είς αύτό, ώς παρατσούκλι ν, ήτοι παρωνύμιον, τό έφταμηνίτης.

Ή διάρκεια τοΰ τοκετού, ήτοι άπό τής ήμέρας πού άρχίζουν τά προπάνια καλείται περι- 
ληπτικώς γέννα (ή). Ή μαία φιλοδωρείται κάπως άδρώς, όταν άναγγείλη είς τόν σύζυγον 
τό χαρμόσυνον γεγονός, ότι άπέκτησεν άρρεν.

Ή μήτηρ θεωρεί ίεράν ύποχρέωσιν νά θηλάζη αύτή ή ιδία τό τέκνον της. Σπανίως 
άφίνει αύτό νά θηλάζη είς Εένους μαστούς, παρά μόνον, όταν βυζοπονά ήτοι πάσχει 
τούς μαστούς, ή όταν στερήται γάλακτος, οπότε προστρέχει είς τήν βοήθειαν τής Θεοτόκου, 
ήτις τότε καλείται Παναΐα ή Γαλατοτροφοΰσα. Μόνον δέ είς τάς πόλεις αί πλούσιοι μητέ- 
τες, ή αί φιλάρεσκοι μισθώνουσι θηλαστρίας, αϊτινες καλούνται τ τ α γ ι έ ς έΕ ένικοΰ ονο
μαστικής ή τταγιά, ώς αί παρ’ άρχαίοις τίτθαι ή τιτθαί (αί).

Ή άπογαλάκτωσις τών βρεφών καλείται ’πόκομμαν (τό) ’ καί ρήμα ’π ο κ ό φ κ ω, 
ήτοι άποκόπτω τό παιδίον τών μαστών. Ώς: «"Αμα τό μωρό μου γενή τριών τεσσάρων 
μηνών, έν’ νά τό ποκόψω». Είς πολλά μέρη τής Ελλάδος αί έπισκεπτόμεναι τήν λεχώ, 
ρίπτουν έντός τής αιθούσης ολίγα κάρυα διά νά περιπατήση πολύ ένωρίς τό νεογέννητον.

Ή μαία προσφωνεί ή χαιρετίζει τήν ύπ’ αύτής μαιευθεϊσαν διά τοΰ παρακόρη (ή).
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ΚαΒ’ όλην τήν διάρκειαν τής έγκυμοσύνης της ή έπίτοκος άποφεύγει τάς βαρείας όσμάς 
τών μαγειρευμένων τροφών, διότι φρονεί ότι θά κόμη άποβολήν καί πρός άποσόβησιν τοϋ 
κινδύνου πρέπει νά γευθή, έκ τοΰ όποιου φαγητού άναδίδεται ή όσμή.

Επίσης, όταν έπιθυμήση τι, τό τραβήση δηλαδή ή όρεξίς της, πρέπει άμέσως νά φάγη 
έξ αύτοϋ, άλλως, άν δέν ίκανοποιηθή ή έπιθυμία της, τό ζητηθέν θ’ άποτυπωθή έπί τοϋ 
σώματος τοϋ έμβρύου. Οϋτω, κάποιος έν Λεμισσώ, ήλικίας έξήκοντα έτών, φέρει έπί τοϋ 
ταρσού τοϋ δεξιού ποδός άποτύπωμα σύκου βαζανάτου (μαύρου), διότι ή μήτηρ του, 
κατά τήν κυοφορίαν της, είχε σφοδράν έπιθυμίαν νά φάγη τοιαϋτα σύκα, καί έπειδή δέν 
ήτο ή έποχή των, τό σχήμα τοϋ σύκου άπετυπώθη έπί τοΰ ποδός του.

Ή έγκυος άκόμη προφυλάσσεται άπό ίσχυράς συγκινήσεις, διότι έκάστη τοιαύτη 
έπιδρά έπί τοΰ έμβρύου. Οΰτω γυνή τις έν Λεμεσφ, κατά τό θέρος, έν ώρα μεσημβρίας, 
ένώ ήτο άνακεκλιμένη χάριν άναπαύσεως, είδεν έπί τοΰ ούρανοϋ τής ά μ ο υ σ ί α ς (κου
νουπιέρας) έρπουσαν πηληποδκιάν (σοραντοποδαροϋσαν), τοσοϋτον δ’ έτρόμαξεν 
έκ τής θέας αύτής, ώστε άπετυπώθη τό σχήμα τοΰ έρπετοΰ έπί τής άριστεράς πλευράς τοΰ 
παιδιού, κάτωθεν τοΰ μαστοΰ του.

Τό πρόσωπον αύτό ήτο έκλεκτόν μέλος τής κοινωνίας τής Λεμισσοΰ καί κατεϊχεν έξέ- 
χουσαν κυβερνητικόν θέσιν. Άπέθανε δέ, πρό ένός έτους είς ήλικίαν 68 έτών.

Ελάχιστα τών περιγραφομένων έθίμων σώζονται καί ταϋτα άραιώς είς τήν ύπαιθρον 
φυλάσσονται».

Άπό τήν πολύ ένδιαφέρουσα έρευνα του, πού βρίσκεται στήν άρχή τοϋ βιβλίου καί 
φέρει τόν τίτλο «Αί προσωνυμία) τών εικόνων τής Παναγίας έν 
Κύπρω», έπιλέγουμε τρεις, μεταξύ τών σαράντα πού παρατίθενται, γιά νά δείξουμε τήν 
προσεκτική του έργασία. Ή πρώτη προσωνυμία «Άλινιώτισσα», ή δεύτερη «Γαλατοΰσα» 
κι ή τρίτη «Θεοσσ'έπαστη»

«Άλινιώτισσα» (ή). Ή είκών τής Παναγίας τοΰ όμωνύμου ναού καί ένορίας 
τής πόλεως Λευκωσίας. "Εργον καλλιτεχνικόν βυζαντινού ρυθμοΰ. Λαμβάνει τό έπίθετον 
«χρυσούς» Χρυσαλινιώτισσα, ώς παραγομένης τής λέξεως, έκ τοΰ «χρυσαΐ—ώλέναι» ("Ιδε 
Ιστορίαν I. Περιστιάνη, σελ. 724). Ημείς προτείνομεν άλλην έτυμολογίαν. Έν Κύπρω 
ύπάρχει αύτοφυές άγριον χόρτον, καλούμενον άλιννιά, (ή). Φαίνεται, ότι ό χώρος, έφ’ οΰ 
έκτίσθη ό ναός, ήτο πλήρης άλιννιών, ότι έπωνομάσθη ή Παναΐα τών άλιννιών ή άλινιώτισσα, 
διότι πολλοί ναοί λαμβάνουσιν τό όνομα τοΰ φυτοΰ έκ τοΰ χώρου, έπί τοΰ όποιου κτίζονται, 
ώς Ζαλατζ'ώτισσα ή ή Παναΐα τών Ζαλατζ'ών. Καθώς καί ό ναός τής έν Κωνσταντι- 
νουπόλει Παναγίας τών Βλαχερνών έπωνομάσθη οΰτω, διότι ό τόπος, έφ’ ου ίδρύθη, ήτο 
πλήρης άπό τά τρυφερά καί δροσερά χόρτα, τά λεγόμενο βλάχα (τά).

«Γαλατοΰσα ή Γ α λ ο ΰ σ α ή Γαλαταροΰσα» (ή). Ή πληρούσα 
τούς μαστούς τών στερουμένων γάλακτος θηλαζουσών. Πολλοί εικόνες τής Παναγίας 
χωρίων, ώς τοΰ Πραστειοΰ είς τά Ν.Δ. τοΰ διαμερίσματος Αύδήμου έν τή έπαρχία Λεμισσοΰ 
καί τών Άγκλεισίδων Λάρνακος, φημίζονται διά τήν χάριν, ήν παρέχουσιν είς τάς γαλακτο- 
τροφούσας. Καλείται δέ καί γαλακτοτροφοΰσα ή χρυσογαλακτοτροφοΰσα, ώς ή είκών της 
είς τό χωρίον Παλαίκυθρον τοϋ διαμερίσματος Μεσαορίας, άνωθεν τής όποιας ύπάρχει 
μέ κεφαλαία γράμματα ή ονομασία ΓΑΛΑΚΤΟΤΡΟΦΟΥΣΑ.

«Θεοσσ'έπαστη» (ή). Θεοσκέπαστος ή Θεοσκεπής. Καλείται ούτως ή είκών 
τής Παναγίας τού έν τή Νέα Πάφω ναού, έκ τής έπομένης αίτιας: Κατά τάς ύπό τών 
'Αράβων (Σαρακηνών) έπιδρομάς κατά τής Κύπρου ύπό τόν στρατηγόν Μωαβίαν τώ 649 
μ.Χ. έπολιορκήθη καί έκυριεύθη ή Πάφος, ήν έλεηλάτησαν καί παρέδωσαν είς τό πϋρ καί 
τόν σίδηρον. Τό μόνον δέ κτήριον, όπερ έμεινεν άβλαβές, ήτο ό ναός τής Παναγίας. "Οτε 
δέ οί έχθροί έπήρχοντο κατ' αύτοϋ, πυκνή νεφέλη τόν έσκέπαζε καί οί έπιδρομεϊς, μή 
βλέποντες τούτον, ύπεχώρουν άπρακτοι. Τρεις φοράς έπανελήφθη τούτο, οπότε, βαρυν- 

θέντες έπέστρεψαν είς τά ίδια, άφού συναπεκόμισαν άπειρα λάφυρα. Εκτοτε έπωνο
μάσθη Θεοσκέπαση, ώς ύπό τό κράτος τού Θεού σκεπομένη».

Συνεχίζοντας τή γνωριμία μας δίδουμε ένα «διαιτητικό παίγνιο», όπως τό χαρακτηρίζει 
ό συγγραφέας, πού σχετίζεται μέ τό Άλεθρικό, παρμένο κι αύτό άπό τις συνήθειες τοΰ 
λαοΰ μας’ τό ονομάζει «Τό αύκόν τής Τυρινής».

«Είς τό Άλεθρικόν τής έπαρχίας Λάρνακος καί είς τά πέριξ αύτοϋ χωρία κατά τήν 
νύκτα τής Κυριακής τής Τυρινής (Τυροφάγου) συναθροίζονται πολλοί συγγενικοί οΐκογέ- 
νειαι είς τήν οικίαν ένός έξ αύτών, φέρουσαι έκάστη τά φαγητά της, κατά παλαιόν έθιμον, 
καί συνδειπνοΰσι, πρός μεγαλυτέραν, σύσφιγξιν τών συγγενικών δεσμών των καί περισσο- 
τέραν χαράν καί εύθυμίαν. Προηγουμένως ό οικοδεσπότης τής οικίας, έν ή θά παρατεθή 
ή τράπεζα, άναρτά άπό τής στέγης τής αιθούσης, διά κλωστής, έψημένον καί καθαρισμένον 
αύγόν, άνωθεν άκριβώς καί έν τώ μέσω τής τραπέζης, άφοΰ πρότερον τό βυθίση έντός 
οξέος γάλακτος (γιαούρτιν). Κατά τήν έστίασιν, καί έν ώρα γενικής εύθυμίας, θέτουσιν 
αύτό είς μικρόν κίνησιν, ώς έκκρεμές ώρολόγιον καί έκαστος προσπαθεί νά τό συλλάβη 
διά τοΰ στόματός του, οπότε ό πλησιέστερος πρός αύτό φέρων τά χείλη, χρίεται διά τοΰ 
έπ’ αύτοϋ όξυγάλακτος καί τότε έπέρχεται γενικός γέλως.

Μετά τό τέλος τού δείπνου καίουσι τήν κλωστήν, άνηρτημένην ούσαν έκ τών κάτω 
καί όσω τό πΰρ προχωρεί πρός τά άνω φωνάζουσιν έν χορώ καί χαρά:

«'Τζ'αί τοΰ χρόνου, άφέντη μου, θεέ μου, τζ'αί τοΰ χρόνου, άφέντη μου, Θεέ μου’»
Τό δεύτερο μέρος τοΰ έργου περικλείει στήν άρχή είσαγωγή τής γερμανίδας Έδβίκης 

Λιούτεκε (Hedwik Lüdeke), μελετήτριας τών δημοτικών μας τραγουδιών, μεταφρασμένη 
άπό τόν άείμνηστο Γυμνασιάρχη τής Λεμεσού Άργυρό Δρουσιώτη’ ή εισαγωγή φέρει τόν 
τίτλο «Περί τής Ελληνικής Δημοτικής Ποιήσεως έν Κύπρω» καί γράφτηκε έξ άφορμής τής 
άποστολής τών «Κυπρίων Έτών» πρός τή Γερμανίδα συγγραφέα. ’Ιδού ένα ένδεικτικό 
μέρος άπ’ όσα μάς γράφει

«Είς μεταγενεστέραν έποχήν ό ϊενοφών Π. Φαρμακίδης, έργαζόμενος ώς διδάσκαλος 
έν Κύπρω, κατήρτισεν έξαιρετικώς ώραίαν καί πλούσιον συλλογήν έκ τούτων τών έξοχων 
ιδιορρύθμων δημοτικών ποιημάτων ύπό τόν τίτλον «Κύπρια ’Έπη» καί έξέδωκεν αύτήν 
έν Λευκωσία τώ 1926.

Εννοείται, ότι ή έργασία αύτή ήτο άνάγκη νά γίνη καθ’ ολοκληρίαν πιστή φωνητικώς 
είς τήν πολύ ένδιαφέρουσαν καί άρχαϊκήν κυπριακήν διάλεκτον, καί τό γεγονός αύτό είναι 
βεβαίως έμπόδιον είς τήν εύρεϊαν έξάπλωσιν τής σημαντικωτάτης διά τήν λαογραφίαν 
συλλογής. Ό άριθμός ήδη τών λογιών, οί όποιοι γνωρίζουν έπαρκώς καί κατέχουν τήν 
νέαν έλληνικήν, δέν είναι μεγάλος έν τη δυτική Εύρώπη, φυσικά δέ ό άριθμός έκείνων, 
οί όποιοι έμβαθύνουν είς μίαν δύσκολον έλληνικήν διάλεκτον, είναι άκόμη πολύ μικρότερος.

Καί όμως ή έργασία αύτή τής έμβαθύνσεως είς τήν τοΰ Φαρμακίδου θ’ άντημείβετο πλου- 
σίως. Αϋτη περιλαμβάνει τεμάχια, τά όποια καί κατά τό περιεχόμενον καί κατά τήν 
μορφήν, μόλις έχουν άλλου τό όμοιόν των είς τήν δημοτικήν ποίησιν. Άλλα είναι θέματα 
τής παγκοσμίου φιλολογίας, τά οποία όμως έν Κύπρω άνεπτύχθησαν ποιητικώς ιδιαιτέρως 
πλούσια καί ψυχολογικώς μέ λεπτόν τρόπον......

Ακολουθούν δεκατρία τραγούδια μέ τις άναγκαϊες εισαγωγές καί σχόλια. Άνάμεσα 
σ’ αύτά ή άπαραίτητη «Άροδαφνοΰσα», «Ή Μαρουδκιά», «Ό Διενής», «Ή Περτικίτσα», «Ό 
Ιενητεμένος». Θά κλείσουμε μ’ ένα άπ’ αύτά χαριτωμένο άτιτλο έρωτικά τραγούδι, πού 
τό κατάγραψε στή Μύρτου.

«Βράζω νερόν τζ'αί νίβκουμαι 
ζερβέταν τζ'αί σφοντζ’ίζουμαι 
τζ'αί χτένιν τζ'αί χτενίζουμαι
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τΖ'αί ρούχα τΖ'αί στολϊΖουμαι 
Πκιάννω γυαλλίν γυαλλίΖουμαι. 
Βάλλω τό φέσι μ μου στραβά, 
περνώ πού μέσ’ τόμ μαχαλλάν, 
βρίσκω τΖ’αί τά σοκκάτΖΊν της. 
τΖ'αί τό παραθυράτΖΊν της. 
Θωρώ τήγ κόρην νά τσ’εντά 
τΖ'αί τσ'είνη νά χαμογελά 
Τής λέω, κόρη, τί γελάς; 
Μοϋ λέει, μεμ μοϋ μιλάς. 
Λαλώ της, κόρη, σ’ άαπώ, 
άντρέπουμαι νά σοϋ τό ’πώ 
Μοϋ λέει, παίδκιο, μέν άντρέπεσαι, 
εσσω μου νά ερκεσαι».

Α. ΠΕΡΝΑΡΗ

’Αποκτήσαμε νομίΖω μιά εικόνα τών άναΖητήσεων, τής σκληρής δουλειάς καί τής εύσυ- 
νειδησίας τοΰ Ιενοφώντος Φαρμακίδη’ χωρίς οϋτε κάν νά δώσουμε οΰτ’ ενα δείγμα τών 
πολλών του δημοσιευμάτων έδώ κι έκεϊ, σέ περιοδικά κι έφημερίδες, πού τ’ άναφέραμε 
στήν άρχή. Υπάρχει άμως πολλή δουλειά του άνέκδοτη, ιδίως τό «Λεξικόν τής Κύπριας 
διαλέκτου» πού περιμένει τόν έπιστήμονα καί τόν πλούσιο προστάτη τών Γραμμάτων νά μάς 
τό καταστήση γνωστό.

ΧΡΤΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ

Ο ΠΙΟ ΣΟΦΟΣ

Ζουρλάθηκε σήμερα ό άνεμος
καί τδρριξε στο παιγνίδι
με τά μαλλιά μας,
μέ τίς κουρτίνες,
με τά φύλλα τών δέντρων, 
μέ τίς καλαμιές πού στο χάδι του άκκίζονται σαν οδαλίοκες 
καί προπάντων μέ τά θυμάρια
πού τά κάνει μπάλες καί τά κυλάει στά χερσοχώραφα.
Νά μπορούσαν τουλάχιστο οί άνθρωποι 
νά γελάσουνε μέ τά καμώματά του, 
νά μπορούσαν νά παίξουνε κι αυτοί μαζί του 
θ’ άνάσαινε ή καρδιά τους.
“Ομως αυτοί, ανίδεοι άπό τέτοιες μικροχαρές, κατσουφιάζουν 
κι άνασηκώνουν οργισμένοι τό γιακά τού παλτού τους 
γιά ν9 άποφύγουνε το χάδι του στο σβέρκο τους.
Πώς άλιώς μπορούσε νά γίνη, 
αφού κι αυτοί παίζουν μέ τόν ήμεροδείχτη 
καί μαδούν άνόητα τά φύλλα του 
μή νοιώθοντας πώς μαδάνε τίς δικές τους μέρες! 
Κουτοί, διώχνουν τή φωτοχυσία τού σήμερα 
γιά νά περιμένουν τήν αυριανή ηλιαχτίδα πού δέ θάρθη 
καί φθείρονται
καί φθείρουνε τήν ομορφιά τής πλάσης, 
πού έτσι δά νά κουνούσανε τά χέρια τους 
θά γιόμιζαν άπ αύτήν άπαλάμες καί οτήθια καί σπίτια. 
Μοιάσανε ψιλικατζίδικα πού δέν άγοράζουν καί δέν πουλάνε παρά έγνοιες 
καί πληγώνουνε τή χαρά καί κανακεύουνε τή θλίψη, 
καί μαραζώνουνε περιμένοντας το θάνατο, 
πού θά τούς άπαλλάξη άπ’ το άνεπιθύμητο εμπόρευμα.
Μοιάσανε πρεζάκηδες μπροστά στή ρουλέτα, 
τόν Μολώχ τών λίγων ψιλών πού τούς άπόμειναν, 
ή τοκογλύφους, πού στήν προσπάθειά τους νά κλέψουν όσο πιο πολλά μπορέσουν
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δανείζουνε μπατίρηδες και τά χάνουν δλα.
Μοιάσανε κοινά γύναια πού παραδίνονται σ’ οποίον λάχη, γιά τά λεφτά, 
πού θά διοχετευτοϋνε στην τζέπη τοΰ άφροδισιολόγου 
καί θ’ άπομείνουν μέ μιά κίτρινη βούλα στο ιατρικό δελτίο τους.
Φύσα, λοιπόν, άνεμε, καί παίζε μέ τά μαλλιά μας, 
μέ τά φύλλα, μέ τις κουρτίνες, μέ τίς καλαμιές, μέ τά θυμάρια 
καί χαίρου τό τώρα αδιάφορος γιά τό αύριο.
Ποιος τώπε πώς ζουρλάθηκες ; 
’Εσύ είσαι ό πιο σοφός.

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΎ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ

’Έσπασα τδν κημό, κομμάτιασα τούς ζυγούς 
καί βάδισα
— έτσι νόμιζα τουλάχιστο — 
πρός τούς κήπους τών παραδείσων. 
Βρέθηκα μόνος σέ κόσμους όλότελα δικούς μου 
χωρίς δεσμούς καί δεσμό οικείων, 
ρίχτηκα μέ τά μούτρα στις ανεύθυνες χαρές, 

αγάπησα κι αγαπήθηκα, ζούδι σάν τάλλα γύρω μου, 
χόρτασα άπ’ τά κεράτια «ών ήσθιον οί χοίροι», 
χόρεψα μέ τούς σάτυρους καί τίς βάκχες 
πού ζωντανεύουν σέ κάθε κλωνάρι σάν παίζη μέ τδν άνεμο, 
σέ κάθε ρίζα πού στεριώνεται εδώ κ’ έκεϊ, 
σέ κάθε κορμό πού θραοομανά.
Κοιμήθηκα αγκαλιά μέ τδ φεγγάρι
πριν πάρουνε τήν παρθενιά του οί αστροναύτες, 

ξύπνησα αύγή-αύγή καί καλημέρισα τδν ήλιο μέ τδ τραγούδι μου, 
όπως κάνουν τά τιναμού τής Γουιάνας μέ τά κελαδήματά τους.
Μ’ ένα κομμάτι ούρανδ κ’ ένα δεντρί κ’ ένα νερό τρεχάτο 
έφτιαχνα τονειρό μου τδ γλυκό πού μου κανάκευε τούς πόθους. 
’'Αδειες τζέπες, άδεια κοιλιά, μά ή καρδιά γιομάτη 
ν’ άφήνη τά τραγούδια της πετούμενα μέ τά φτερά του μπάτη. 
Σάν τά γουρούνια γρύλλιζαν και ζουζούνιζαν τά μαμούνια 
ή σερενάτα συμπληρωνότανε μέ δυδ δικά μου άναοτενάματα.

Μέ τήν ’ίδια γρηγοράδα πού περνούσαν οί σκέψεις άπ’ τδ μυαλό μου κ’ έφευγαν, 
περνούσαν κ’ οί γυναίκες άπ’ τήν κλίνη μου 
ή άπ’ τδ νοτισμένο χορτάρι τών βοσκοτόπων.
Γιά τούς δούλους — νά ξαίρετε —

δέν ύπάρχουν όρια άνάμεσα στδ λογικό καί στδ παράλογο.
Ή δουλοούνη είχε μπή στδ αίμα μου

κ’ ένέργαε σάν ναρκωτικό.
Μόνο σάν συνάντησα παντού τή μονοτονία τής άσυδοσίας πού δέν είναι λευτεριά, 
πού δέν εΐν’ ευτυχία, 
σκύφτηκα «τδν οίκο τοϋ πατρός μου».
Σπαρμένα νησάκια στδ ποτάμι γιά τή ξεκούραση πουλιών περαστικών.
Νάμουν κ’ έγώ ένα φτερωτό
και νάφευγα μαζί τους μιάν αυγή!
Γιά πού; Μ à καί στδ θάνατο άκόμα 
νά κλείση τής ψυχής μου μιά πληγή.

Δυδ ρώγες όπως πρώτα νά ρουφήξω
άπ’ τδ μοσχάτο τοϋ πατρικού μου τ’ άμπελιού
καί νά δεχτώ ξανά τδ δαχτυλίδι τής σκλαβιάς στή Λευτεριά.

Ζώ τώρα κάτω άπ’ τά συλλογισμένα δέντρα τού νιασμένου κάμπου 
συντροφιά μέ τδν έαυτό μου πού τδν ξαναβρήκα.
Καί τρέμω μήπως ξανασπάσουν οί αλυσίδες
τής τωρινής γλυκείας σκλαβιάς μου στή στοργή τών γονικών μου.

ΠΩΣ ΑΛΙΩΣ;

Τά σύννεφα κατεβήκανε πολύ χαμηλά.
Κάλυψαν τούς όρίζοντές μας.
Δέν έχουμε τώρα μάτια.
Πώς νά πλανήσουμε τούς φόβους μας;

‘0 άνεμος συνωμοτεί μέ τά κλαδιά καί τά φύλλα.
'Η βουή του μάς τάραξε.
Δέν έχουμε τώρα αυτιά γιά τίποτε άλλο.
Πώς θά νοιώσουμε τά μυστικά τών καιρών;

Τά τρομαγμένα μάτια εκατομμυρίων κοκκαλιάρικων παιδιών 
πού σκοτείνιασαν άπ’ τδν πόνο καί τήν όδύνη 
πώς θά τά ξαναγεμίσουμε ήλιο;
Πώς άλιώς, παρά μέ τήν καρδιά μας;

Α. ΠΕΡΝΑΡΗΣ
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ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΜΝΗΜΟΣΤΝΗ 1956

ΕΙΔΩΛΑ

Πρόσωπο.

Χαμένο
μέσα στή μνήμη πρόσωπο
που ή μνήμη
δεν σοΰ είναι παρά ένας θάνατος, που φεύγει 
σαν φεύγει το πουλί μέσα στό διάστημα.

Σιβυλλικδ χαμόγελο τής μοίρας 
πού διαπερνά τον ήσκιο σου καί βλέπει 
μέ μιά ματιά τούς χίλιους αιώνες νά σαλεύουν 
όπως σαλεύει ό ήσκιος στοϋ γιαλού τά βάθη 
καί χαιρετά το φώς τής μέρας.

Μάτια μεγάλα μιάς Ιέρειας πού κοιτάζουν 
τόν κύκλο τοϋ ήλιου νά γυρίζη αΙώνια 
τήν φοβερή μυλόπετρα.

Χείλη
πιο λυγερά κι άπό τά χείλη τής άγάπης 
πού τρέμει απάνω σου όπως τρέμει 
σ’ ένα κορμί το διάφανο μετάξι.

Στήν πολιτεία
πού οί πέτρες της σκαρφάλωσαν 
κι απάνω ο“ ένα σπασμένο μάρμαρο μετράνε 
τά μάτια τοϋ φιδιού τούς χίλιους δρόμους, 
στο χώμα
π όλο πληθαίνει κάτω άπό τά πόδια 
θαμμένη μές τά κόκκαλα 
πεσμένη

μπρούμυτα μές τον λάκκο πού γιομίοαν 
τά σκουριασμένα κράνη 
τά σπασμένα κοντάρια 
πρόσωπο χαμένο
χαμόγελο τοϋ τόπου οου πού δέν αλλάζει.

‘Υδρία.

‘Υδρία θρυμματισμένη μές τόν άμμο 
μέ τά σκόρπια νομίσματα πού χύθηκαν 
θαμμένη μές τούς αιώνες πού περάσαν 
ποιο χέρι νά οέ κράτησε τήν ώρα, 
πού πάλευε νά φύγη άπ το νησί 
Σαρακηνού κουρσάρου 
χέρι γυναίκας, πού είχε σκύψει βιαστική 
νά σέ σκεπάοη μέ τις πέτρες.

Μέταλλα μουχλιασμένα μές τό κύμα 
ρηγμένα σ’ ένα βράχο 
στήν αγκάλη 
τοΰ ωραίου βυθού αραγμένα μέ τά μάτια 
τοϋ εμπόρου πού ξεψύχησε μαζύ σας

Στήν πιό κρυφή γωνιά μαρμαρωμένα 
κάτω από τήν οπλή τοϋ άλογου 
μές τά χέρια 
τοϋ ‘ιππότη πού όλα τά ζυγιάζει μέ τό χρήμα 
ποιά τάχα μοίρα σάς ξανάφερε στον ήλιο 
μοίρα διπρόσωπη σάν τή δική οας όψη 
πού τήν άλήθεια κρύβει μέ το ψέμα;

Διήγηση.

Στήν καταχνιά πού σκέπασε τόν ήλιο 
θολή καί δέν μπορείς νά ξεχωρίσης 
τον άνθρωπο άπ“ τον άνθρωπο 
στούς δρόμους 
πού οί σκύλοι γάβγιζαν παράξενα κι οί οχιές 
μές τις αυλές καί τά τειχόκαοτρα έγουριάζαν 
ποιά τάχα κακή μοίρα έπρομηνούσαν;
Κρυφά παραμιλήματα χαμένα 
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σέ κύκλους πού δεν έχουν άκρη 
στά βάϋη τοϋ νερού ήσκιοι πού περνάτε.

2ά στέρεψαν τά σύννεφα στά πλάτεια 
κι οί βρύσες μεϊναν δίχως στόματα στιγμές 
πνιγμένες πού δέν έχουν ξεδιψάσει.

Και τα ποτάμια πέτρωσαν στον ήλιο 
φτερά χαμένα μές τό διάστημα 
μέ την ανάσα τοϋ πουλιού πού ξεψυχά.

Κι άπόμειναν οί στέρνες δίχως δάκρυ 
βήματα βιαστικά νά προχωράνε 
πρός τό λακάτι πού γυρίζει μέ τδ χέρι 
και βγάζει απ το πηγάδι του άδειους κάδους.

Σάν ήρΰαν Γενοβέζοι στδ νησί 
καί ρήμαξαν καί φόρτωσαν τά κούρσα 
καί τσάκισαν στά βράχια τά καράβια.

’Ακρίδες πού σκεπάσαν τά χωράφια 
κι’ εμάραναν τά στάχυα καί τίς πέτρες 
χέρια γυμνά πού δέν μποροϋν νά κλείσουν.

— τούς δρόμους τούς εφτά πού σκίζει 
σάν τά μαχαίρια ή κόψη τους 
κορμιά
στοϋ άλόγου τήν ουρά δεμένα 
φωτιά πού καίει τά κόκκαλα καί καίει 
τδ ξύλο τοϋ σταυρού μά δέν τδ γγίζει 
μιλιά τής Ρήγαινας πιασμένη άπδ τήν γλώσσα.

Στ αλώνια τά πλατειά πού στέκουν 
στήν άκρη τοϋ χωρίου 
στδ μαζεμένο
μέ ιδρώτα μάλαμα οί εχθροί ξάπλωσαν 
γέμισαν τις κοιλιές τους σάν τούς χοίρους.

Κι' ό βασιληάς ό Πέτρος στδ παλάτι 
τους σκοτεινούς διαδρόμους ψάχνει 

τις φιλημένες σάρκες πού τοϋ πήραν 
τής νιότης τδν άν&δ στόν ύπνο.

Χαμένα μές τούς ήσκιους είδωλα 
πού ή μνήμη
σάν τδ φτερδ περνά καί δέν σαλεύει.

"Οταν οί πάροικοι κι οί αδικημένοι 
χωριάτες πού τούς κλείσανε τα σπίτια 
καί τούς χροφήσαν τά μουλάρια άπδ τήν δίψα 
πού τούς σκότωσαν τά παιδιά καί τους αφήκαν 
νά σκάβουν τδν καρπδ πού ôsv iïà πάρουν 
τις πόρτες σπάσαν τής εύγενείας κ' ηύραν 
πικρό τδν θάνατο στά πόλη πού δέν πήραν.

Στήν καταχνιά πού σκέπασε τδν ήλιο 
κ' οί σκύλλοι γάβγιζαν παράξενα κ' οί οχιές 
μές τις αυλές καί τά τειχόκαστρα έγουριάζαν.

ΓΕΝΕΣΗ

^Ηταν ή πέτρα πού άνοιξε τή φλέβα της 
κι' ανάβρυσε ή χαρά τής βρύσης 
τδ δρϋ π' άνακλαδίστη δίκορμο 
κι' άγγιξε μέ τδ χέρι του τά πλάτεια 
τδ φίδι
π' αργά σηκώθηκε απ' τδν ύπνο του 
νά ζυγιαστή μέσα στδ φώς 
πού ξημερώνει.

'Ο γρύλλος ήταν κι' ή άνεμώνα, τδ μελίσσι 
τδ σκοτεινό μερμίγκι πού δουλεύει.

Τδ πέλαγος τδ μαύρο, πού χωρίζει 
τά δυο βουνά, καί τδ γοργδ δελφίνι 
τδ στρογφυλδ φεγγάρι κι ο ήλιος, που πεταει 
μέ τή φτερούγα τοϋ αετού 
τ' αηδόνι 
πού τραγουδά τήν μοίρα τονν ανθρώπων.

Τδ χάος πού σκίρτηοε μέσα στά πέπλα 
κ' έγινε κόσμος.
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Νησί

Μες τον άφρό ξυπνάς 
πιο δροσερό άπό τον άφρό 
η ή άμμουδερή οου άκρογιαλιά κοιτάζει 
λαχταριστή τον ήλιο που σαλεύει 
πλατεία φτεροΰγα πάνω στά νερά.

Τον πρώτον ήσκιο χαίρεσαι 
τό ρίγος 
που διαπερνάει τά κύματα κι άφήνει 
γοργό καράβι πίσω άπό την πρύμνη 
νά χάνεται στο διάστημα.

Μυρίζει 
στις άκροποταμιές οου ο ποταμοιτανος 
καί παίζει
μέ τό νερό τοϋ θάμνου ή άσπρη πέτρα

Μέσα στό φώς άνηφορίζει ό δρόμος σου 
σέ ξάγναντες κορφές 
και πλαταγίζει 
στο άπέραντό τους βλέμμα 
κι άπ τά βράχια 
μές την καρδιά τοϋ δάσους σμίγει 
τοϋ καταρράχτη δ ύμνος μέ τ άηδόνι.

Νησί λουσμένο στόν άφρό 
χαμένο 
στην άγκαλιά της μέρας 
δουλεμένο 
μέ τών βοδιών τό υνί, πού η μνήμη 
βυ^ομετρά τό χώμα οου κ ή πέτρα 
κρατά στην όψη της το χνάρι αΙώνων.

Στον ήσκιο 
τής πιό πυκνής ελιάς 
άπ τ άκρογιάλι 
πού τάγγιξαν τά φύκια 
καί δέν είδε

παρά μονάχα τό φτερό τοϋ γλάρου 
ποιός ξένος πέρασε;

Γυαλιά σπασμένα, 
σκέλεθρο 
τοϋ καραβιού, πού πέτρωσε στήν άμμο 
μέταλλα σκορπισμένα άπό μιά στάμνα.

Στή λαύρα τοϋ μεσημεριού 
κομματισμένα μάρμαρα 
χαμένο 
κεφάλι μιάς γυναίκας, 
τσακισμένα 
σπαθιά, πού δέν σάς έμεινεν ή κόψη 
στή μέση τού πελάγου βυθισμένα 
κουπιά.

Στον ήσκιο
τοΰ πιό ψηλού καμπαναριού 
μέ τό μαντήλι 
τό κόκκινο στο πρόσωπο 
ποιος ήταν, 
πού πήρανε τόν ύπνο του οί νεράιδες, 
φωνή
πού χάνεται μές τό πηγάδι κι ανασαίνει 
στόν κύκλο τής σπηλιάς, 
τραγούδι
τού άγύριστού χαμού καί τής άγάπης;

Μάτια γεμάτα φλόγα, πού σπι&ίζει 
στήν άκρη τών χειλιών, 
στήν κόψη 
τού πιό ψηλού παραθυριού σου 
Ρηγοπούλα γκρεμισμένη.

Μές τό μεγάλο κάμπο, πού άργοσβύνει, 
στήν πιο τραχειά πλαγιά 
κρυμμένο μές τά δέντρα μοναστήρι 
πικρή φωνή τού Ιλίγγου καί τού πόθου.
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Νησί
που ταξιδεύεις στους άφρούς
βαμμένο
κάτω άπό χίλιους τάφους
πυρωμένο
στην φλόγα τής άγάπης σου 
ξυπνάς
καί χαιρετάς το φως τής μέρας 
πάντα νέο.

3Ανέβασμα

Στά βράχια ποϋναι απάτητα καί κρύβουν 
τήν όψη του γκρεμνού 
στά πλάτια
που άπό ψηλά τά χαιρετά
το μάτι τού αετού, πού φτερουγίζει, 
καρδιά, πού δέν μπορείς να σταματήσης.

Μές το βα&ύ σκοτάδι πού τυλίγει 
τήν δίνη τού βυΰού σ ένα κοχύλι 
δίνη, πού τό σκοτάδι έχεις νικήσει.

Χαρά, πού απ’ τδν άφρδ πηδάς στον ήλιο 
κί’ ανοίγεις τά δυο χέρια σου στά πλάτεια 
σέ μιά πλατειάν ανάσα, σ’ ένα κύκλο 
πού δλα τά κλείνει στήν δλόδροσην άγκάλη

μέ τδν παλμδ τού ωραίου 'χαμού π’ άχνοχαράζει 
κάτω άπδ κά^ε βήμα σου
στήν άκρη 
πού τήν αγγίζει τδ φτερό καί φεύγει,

ξεκίνημα γιά τά περήφανα ύφη
πού πλαταγίζει δ άνεμος καί σβύνει
μές τήν γαλάζιαν άβυσσο
πιδ μαύρη κι*  άπ τήν πηγή τού αίμάτου, πού παλεύει 
τής φλέβας τδν σφυγμό νά σπάση
και νά χυϋή κρουνός άκράτητος οτδν ήλιο 

μέ τήν ορμή τής πέτρας πού πετιέται 
μές τού σεισμού τάξαφνον άνοιγμα κι άφήνει 
τήν σκόνη πίσω νά χορεύη μές τδ χάος.

Νιότη φυλακισμένη μές τά δίκτυα 
πού σκίζεις τά νερά σάν τδ δελφίνι 
μ3 ένα γοργδ φτερούγισμα 
κι άφήνεις 
τά δίκτυα πίσω σου νά πνίγωνται στδ ρέμα 
τού άγύριοτου γιαλού 
τού δρόμου 
πού τήν κορφή τυλίγει κι3 άναιβαίνει 
πάνω άπδ τήν κορφή στδμορφο χάος 
πού ο κεραυνός κτυπά σάν καταρράχτης.

3 Ανάμεσα στά δυδ βουνά πού πέφτει 
τάχνδ νερό στήν άβυσσο 
στήν άκρη 
τής πέτρας π3 άργοοτάζει σάν τδ δάκρυ 
κι άπ3 τή ραγισματιά της ξάφνου 
πηδά πηγή πεντάκρουνη 
χαρά, 
φωνή πού σπάζεις μ3 ένα χάδι 
τδ βράχο πού σέ κτύπησε 
τδν ήλιο 
πού σέ περνά χωρίς νά σέ λυγίζη.
Μέ τού φτερού τδ διάνεμα πού σκίζει 
τήν κόχη τ3 ουρανού σέ μιά καμπύλη 
άπδ βυ&δ σ3 άλλο βυ^δ στον ήσκιο 
τού κρύου γιαλού, π3 απλώνεται 
στά χίλια 
ποτάμια πού πηδάνε μές τά πόδια,

Καρδιά, πού πρωταντίκρυσες τδν κόσμο 
σά νάχες ξεχειλίσει άπδ τδ κλάμα 
πάνω σέ τάφο νιόσκαφτο καί βγήκεν 
άπ τδ λουτρό τού πόνου πιδ καθάριο τδ κορμί σου 
σάν τδν σφυγμό τού αίμάτου πού πετιέται 
άπδ παλμό σ3 άλλο παλμό καβάλλα 
ο3 άτίΰασσο άλογο καί χαίρεται τήν μέρα 
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καί χάνεταί στον ήσκιο τον ίλανάτου 
πού οί δυο φτεροϋγες ξεχωρίζουν 
και τό μάτι
λάμπει πιδ σκοτεινό κι’ άπό την νύκτα.

Πηκτό σκοτάδι της άγάπης, 
πιδ πηκτό κι’ άτι την πληγή που ανοίγεται 
χαμένο
μες την ρομφαία που νίκησε τον πόνο 
στούς πέντε κύκλους πού γυρίζουν σάν γυρίζει 
τ’ αμάξι στοϋ γκρεμού την άκρη
μέ τον τροχό πού υφαίνει τδ κουκούλι 
κι όλο πυκνώνει γύρω του τόν τάφο 
πού άπ’ τδ σκουλήκι βγαίνει πεταλούδα. 
Σέ περιβόλι δροσερό πού λάμπει 
τδ κρύο νερό στ άνΰόφυλλα, 
στά μάτια τοϋ νέου νεκρού π ανοίγουν μουσκεμένα 
σάν την αυγή πού καίει τδ πέλαγο 
κι ανάβει
κάτω άπ’ τδ χάος δυδ πόδια κρεμασμένα 
παιχνίδι τοϋ ήλιου πού ζητά νά ξημερώση 
κι όλο γελάει και σβύνεται καί πέφτει 
σάν τδ νερό στην άβυσσο.

’ Α κ ρ ι τ ι κ δ

Τδ πανηγύρι είναι πολύ κι δ τόπος είναι λίγος. 
Δώδεκα διπλές ο χορός. ’Αστράφτουν 
μές τά ζουνάρια τάρματα 
κρεμιούνται
τάγρια ΰεριά πάνω στά δέντρα 
τά λαγήνια
κερνούνε τδ κρασί πού χύνει
σπά^α φωτιάς μέσ’ απ’ τά μάτια καί τά φρύδια.

Δώδεκα διπλές ό χορός κι’ ακόμα 
τδ πανηγύρι δέν τελειώνει 
μέ τ’ αλόγου την αστραπή μονάχα διαπερνάει 
τδν ήσκιο του καί πάει νά δώση πέρα 
στη λυγερή μαντάτο άπδ τά ξένα.

Δέν είν’ πενήντα κ’ έκατδ οί εχθροί δέν είναι 
νά τούς μέτρησης μέ τδ μάτι νά τούς σκίσης 
μέ τδ κοντάρι 
τδ αίμα νά γίνη γης.
Χιλιάδες
βοριάς, νοτιάς, ανατολή καί δύση 
καί τδ αίμα γίνη θάλασσα καί στδ αίμα 
λουσμένο τδ νησί πού ταξιδεύει 
στην θάλασσα
η κορφή πού ξαγναντεύει 
τδν ήλιο άπδ ψηλά 
κι’ ό κάμπος
πού κοκκινίζει άπ’ τοϋ βουνού την άκρη.

Χιλιάδες διπλές ό χορός χιλιάδες 
οί καλεσμένοι καί οί εχτροί κι’ άκόμα 
τδ πανηγύρι δέν τελειώνει 
καί μές σ’ όλους
ό Διγενης πρωτοπανηγυριώτης.

Κάθονται τρων καί πίνουνε σέ μαρμαρένια τάβλα. 
Κρασί κερνά μιά λυγερή καί βαρειαναστενάζει 
κρασί πού πίνει ο Κωνσταντης 
καί τδν ακούει ο μαύρος του κι’ άναπηδά στά νύχια 
καί τδν άκούει τδ νησί καί τρέμει σάν τδ φύλλο.

-—Μέσα στοϋ σκλάβου τδ φιλί πού καίει 
μαργαριταροπλούμιοτα τά δυό σου χέρια 
άχνίζει η πέτρα η άνυδρη στον ήλιο. 
Μέσα στοϋ σκλάβου τδ φιλί μαραίνει 
τδν πόνο ό πόϋος τού φιλιού καί τοϋ θανάτου.

—Ψηλά στην βίγλα
βοριάς, νοτιάς, άνατολη καί δύση, 
ό εχτρός σταυρώνει τδ νησί, πατάει 
μέ τού ήσκιου τδ χρώμα καί μέ της ερήμου, 
τού Φράγκου τά πλουμιά, τά δυδ λιοντάρια.

—Τί βλέπεις άπ’ εκεί βιγλάτορα;
Σκοτείδιασαν τά μάτια σου καί πιάστηκε 
στή γλώσσα σου ή μιλιά.

—Άπδ βοριά κι’ άπδ νοτιάν 
άνατολη καί δύση
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σκοτε ιδίασαν τά μάτια μου 
πά στον κυμάτου τον άφρό μαύρο άλογον έδιάβη 
χιλιάδες δίπλες οί εχθροί κι ό Χάρος πρώτος. 
Περνά κι αστράφτουν τά βουνά πατά καί σειέται ό τόπος 
Καί κάτω άπό τό διάβα του χίλια κορμιά στρωμένα.

—Καλώς ηρτεν ό Χάροντας στά σιδερά παλάτια 
πούναι τά κόκκαλα βουνό καί τά κοντάρια πήχες 
πούναι της φλέβας ή πηγή, μαργαριτάρια μάτια. 
Κάτω στις άκρες τών ακρών στόν άκροκαλαμιώνα 
κλώνους άπλώνει ό πλάτανος κι ό ήσκιος είναι νύχτα 
Κάτω άπό κάΰε φύλλο του κοιμάται κ9 ένας αΙώνας.

Έδώ είν τό πέταλλο αστραπή κι ό τάφος είναι λίγος 
καί κάτω άπό τό χώμα του ξυπνούν οί πεθαμένοι 
καί κάτω άπό τό χώμα του χίλια σπαθιά χωσμένα.

Στό πανηγύρι το πλατύ που δέν τό φτάνει ό τόπος 
χιλιάδες δίπλες ό χορός κι9 άκόμα δέν τελειώνει 
σέ κάδε βήμα ό θάνατος πατά τόν θάνατό του.

ΜΟΡΦΕΣ

9 Αφροδίτη.

Κάτω απ’ τού ήλιου τήν πηγή 
στο πέλαγο 
πού αύρα κρυφή τά κύματα χαϊδεύει 
ξάφνου πώς άστραψες 
πιο καθαρή άπ9 τό φώς πού ξημερώνει.

Κι άνοίχτη 
τού γλάρου τό φτερό πάνω στό κύμα 
λαχτάρισ9 ή άμμουδιά νά σέ χαρή 
στήν δαντελένια άγκαλιά τής Πάφου.

Πίσω άπ9 τά δέντρα 
ποιος ήσκιος κρύφτηκε 
ποιά πεταλούδα 
τρεμόπαιξε στήν κρύα δροσοπηγή 
ποιό μάτι 
στό φύλλο τής έλιάς κρυφάνοιξε 
τό πόδι σου νά δή πού πρωτοφίλησε τήν άμμο;

Στό μονοπάτι
πού άνηφορίζει στήν πλαγιά
καί σβύνει
στά δέντρα πού είναι πίσω άπό τά δέντρα 
κάτω άπό κρύσταλλα νερά 
στούς ήσκιους 
στά χαμένα
βήματα, πού όλο πάν καί δέν γυρίζουν 
σέ πέτρες φωτεινές πού λάμπουν 
πιό φωτεινές άπό τόν ήλιο 
νύφες, νεράιδες 
διάφανα πέπλα 
ολόδροσες σταλαματιές 
φωτιές τής μέρας.

Στή στήλη
πού στεφανώνει τό ναό σου
στήλη
τού όλόγυμνου κορμιού πού ανοίγει 
τά δυό του χέρια λεύτερα στά πλάτια 
καμπύλες τού μηρού πού λαχταράτε 
τό χάδι τής παλάμης 
ώμοι
πιό άστραφτεροί απ’ τό μάρμαρο 
χαμένα
σέ δυό παρθένα οτήΰια δάχτυλα 
λυγμέ
τής μέσης πού γυρνάς σά δακτυλίδι.

Μές τόν χορό, πού δέν ορίζει ô τόπος, 
σεισμός τής γής πού σκίζεται στά βράχια, 
μάτια γεμάτα πλάνεμα πού σβύνει 
χείλια σφικτά στόν κόμπο τής άγάπης.

’Ανάμεσα σέ δυό γκρεμούς 
στήν κόχη
τού πιό στενού ρυακιού π9 άφήνει 
φλέβα νερού δροοόλουστη, 
στό χάος
τού πιό ιερού σπασμού πεσμένη,
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στο φως τοΰ άφροΰ που ξημερώνει 
άναδυμένη.

Γαλάτεια.

Στο χώμα
που τό δουλεύει τδ μερμήγκι χρόνια
καί τδ δροσίζει τό νερό, 
στήν κόχη
τοΰ απόμερου γιαλού που γράφει 
χαραματιές τδ κύμα στά κοχύλια, 
στο πιο κρυφό ιερό τοΰ πό^ου μου μορφή 
π άχνοχαράζεις πίσω άπό ένα μνήμα.

Με τοΰ τροχού τή δίνη πού γυρίζει
κάτω άπ τδ χάδι τοΰ χεριού
στον ήσκιο
πού μού μιλάς καί δέν άκοΰς τά λόγια 
πρόσωπο πού δλο γίνεσαι καί φεύγεις.

Στούς χίλιους δρόμους κάτω άπδ τδν ήλιο 
πού ή σμίλη σκίζει και χωρίζει 
τή ζωήν άπδ τδν θάνατο, 
στήν κόψη
τής άστραπής πού ό ίδρωτας λάμπει σάν τή φλόγα, 
πέτρα βαμμένη κάτω άπδ ένα τάφο 
πού καρτεράς νά δής τδ φως, 
χαμένο
σέ πρόσωπο άλλο πρόσωπο πού φεύγεις —
πόδια γυμνά πού ή ώρα περιμένει
νά σάς λυγίση τις καμπύλες
μάτια
πού άπ τδν χαμδ γυρνάτε μές τδν ήλιο.

Κλεισμένη μές τδ μάρμαρο
στδ κύμα
τού χρόνου πού σέ τύλιξε βαμμένη
στδ πιδ ψηλδ σκαλί τού πόϋου άνεβασμένη
άπ' τδ γκρεμό τ άμορφου χάους πετιέσαι
στδ φως τής ζωής πού πάλλει 
λυτρωμένη.

’Αροδαφνούσα

Μέ τδ μετάξι τ άκριβδ μέ τδ βελόνι 
χιλιάδες δίπλες τά πλουμιά τ άσημοκεντημένα. 
Μέ τδ μετάξι τάκριβδ μαντήλι, 
πού σού σκαλώνει στά μαλιά σέ δυδ πλεξούδες.

Μές τή γωνιά, κρυφή γωνιά μυρίζει 
τδ γιασεμί στον κόρφο σου. Χαϊδεύει 
τά μήλα πού δέν φαίνονται τ άγέρι.

Στδν ήσκιο τής αυλής δροσιά, 
στή σκάλα 
ο κύκλος τοΰ προσώπου σου ξυπνά 
καί χαιρετάει άπ τ άνοιγμένο παραθύρι.

Τδ περιβόλι είναι πλατύ καί σέ καλωσορίζει 
πικρός ο άνΰδς τής λεμονιάς καί πέφτει στά μαλιά σου 
καί διαπερνά τδ χέρι σου καί λάμπει σάν τδ κρίνο.

’Έχεις τδν ήλιο πρόσωπο καί τδ κρομι γραμμένο 
κ είναι πηγή τά οτή^ια σου στή φλόγα τής καρδιάς. 
Μέ τδ κεντίδι, τδ πλουμί, μέ τδ γοργδ βελόνι 
γράφεις δυδ καμαρόφρυδα καί μάτια σάν πετράδια.

Μέ τών άν^ών τδ μάζωμα 
μέ τδ κλαδί, μέ τδ σπειρί 
στή γούβα τών χεριών σου 
πίνει σέ κούπαν άργυρή 
γλυκό πουλί, καλδ πουλί 
λαλώντας τδν καημό σου.

Πώς σκάζει ό κύκλος τού ροδιού σ’ ένα σωρό διαμάντια 
κι άνοίγει ή κόρη τών άν&ών στή ξυπνημένη μέρα 
πώς άπδ δίχτυ πιάνεται χρυσή πεταλουδίτσα 
κ’ ή άνάσα σπάει στά στη^η της καί στή δροσιάν ό πόάος 
πώς άπδ δυδ λογιών δεντρά σμίγει κρυφά τδ μπόλι.

Μά ένα πουλί κακό πουλί δέν ήπιε 
σέ κούπαν άργυρή, δέ χάρη
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τόν ύπνο τών ματιών κι άπό τό δάκρυ 
που καίει πικρό στό μάγουλο δροσίοτη 
κ’ έκάδισε στόν ηοκιο οου καί κλαίει. 
Στη δύρα πούναι δίφυλλη καί δεν δά την αγγίξω 
μες τό πηγάδι τό βαδύ που δέν τό φτάνει χέρι 
δυό μάτια μέ πλανέψανε καί πίσω δεν μέ φέραν.

Μ’ αν είναι ό τόπος έρημος γλυκολαλει τ αηδόνι 
κι αν είναι ό δάνατος πικρός αγάπη δέν πεδαίνει.

"Αγιος Ν ε ό φυ το ς — ’Εγκλείστρα.

Μές τό καυτό καμίνι τοϋ ήλιου που οπιδίζει 
τό χέρι οου ύψωσες αδάμαστο νά σπάσης 
τόν σκληρό βράχο πού σέ σκέπαζε 
όπως
μέ μιαν όρμη τά μάταια έσπασες δεομά 
πού μέ τη ζωη σέ δέναν.

Φλόγα
πιό δυνατή άπ τη φλόγα πού δερίζει 
την σάρκα σου στη μοναξιά 
τό βέλος
πού σέ περνά χωρίς νά σέ λυγίζη.

Στό αδιάβατο πού βγαίνει μονοπάτι
οτην κόχη τοϋ γκρεμού
χαμένο
στόν ηοκιο τοϋ δανάτου βλέμμα 
βυδομετρας τό πέτρινο κελλί οου.

Πέτρα κοφτή πού σκίζεται στό βάδος
μέ ‘ιδρώτα ‘ιστορημένη
μέ την κλίνη τοϋ αΙώνιου ύπνου λαξεμένη 
πέτρα
πού τό κορμί συντρίβεις καί λυτρώνεις.

Λευκή στόν καδαρμό πού απλώνει 
χαρούμενο φτερό στη μέρα 
καρδιά μέ όλάνοιχτα τά χίλια φύλλα

Τά φύλλα πού άπ τη λήδη άνεβασμένα 
γεμίζουν τό κελλί οου μ άγια λόγια 
σάν τό μελίσσι πού γεμίζει την κυψέλη 
κ άνδρώποι τρέχουν μές τά βράχια νά τρυγίοουν

«Σάν η πατρίδα μας οκλαβώδη στούς Λατίνους 
λεύτερη πρέπει νά κρατούμε την ψυχή».

Κελλί στενό πού χώρεοες τόν κόσμο 
μές τό οφικτό οου άγκάλιαομα 
καί κλείνεις
κάτω άπ τόν ηοκιο τοϋ δανάτου, πού οέ οκέπει 
την άοτραπη της ζωής

οτό χάος
πού φέφτει κάτω άπό τόν βράχο 
καταρράχτης
της άπειρης άγάπης, πού δέν οβύνει.

Κουρσάροι.

Ψάχνοντας τις άμμουδιές 
βρήκα τά σημάδια σας 
σκουριασμένα οπαδιά καί σκελετούς.

Μές τά βαδειά νερά 
τις βυδιομένες πρώρες 
και τά χαμένα κουπιά.

Σάν τό φίδι
σάς άκολούδησα
μές τούς κρυμμένους τάφους 
κάτω άπό τίς πέτρες
στά ρημαγμένα κάστρα τών χωριών.

Κι είδα παντού
πνιγμένα στη σκουριά
σάν μές οέ σάρκα άνδρώπινη μπηγμένα 
τά καρφιά οας.
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—Χτυπάτε τά καρφιά
μες τό καμίνι τών αιώνων
μες την φλόγα
που σας ανάβει την ψυχή
κτυπάτε
τά σκουριασμένα σας καρφιά μέσα στό χώμα 
στην τρυφερή την σάρκα τών παιδιών μας 
χτυπάτε τά καρφιά μές την καρδιά μου.

Κουρσάροι τοϋ Νοτιά με τά καμένα
μέσα στον ήλιο πρόσωπα
της Δύσης κουρσάροι μέ τά σύνεργα τοϋ φόβου
Βοριάς, Νοτιάς, Ανατολή καί Δύση
χτυπάτε τά καρφιά μές την καρδιά μας.

Μές τό καμίνι τών αιώνων, μές την φλόγα
ποια τάχα θά σάς μείνη μοίρα
πού η στάχτη θά σκεπάζη
στά χαμένα χωριά
στά ρημαγμένα σας κάστρα καί στις αμμουδιές
πού ή νιότη τοϋ νησιού
σάν άπδ τάφους άναστημένη θά χορεύει μές τον ήλιο
θά χαίρεται τη μέρα καί θά στέκει
τά ξεχασμένα σύνεργά σας νά κοιτάζη
σάν απολίθωμα πανάρχαιο βυθισμένα
στδ χώμα
σκουριασμένα μές τούς αιώνες
στούς ήσκιους της ακρογιαλιάς πού οί πρώρες 
θά λαχταρούν νά δουν καινούριους δρόμους.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗ - ΤΣ ΟΤΛΛΗ

ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΠΟΡΕΥΕΣΑΙ

Δέν έχουμε πιά έκφραση, δέν έχουμε γέλιο η κλάμα, δέν έχουμε πρόσωπο 
ένα κογχύλι ν’ άντιβοά την πατημένη αξιοπρέπεια.
Καί δεχόμαστε τδ ράπισμα άνερυθριάοτως και τδ θυμούμαστε και τδ αγαπάμε.

Οί άνθρωποι πού μεσολαβούσαν, οί άνθρωποι, 
στήνοντας τήν παντιέρα μας στ απίθανα καί στ απάτητα, υπήρχαν 
μεριάζοντας στδ πέρασμά μας.
Πότε θά λειψή ό πόνος, οί πληγές πότε θά κλείσουν, πότε ή χαρά 
θά κουβαλά τδ βάρος της πάνω σέ μέτωπο 
πάνω σέ δέρμα μαλακό, μέσα σέ χάδι άφίλητοιν χειλιών 
πού τά λακτάρισες τδ πού δέ θά ξανάρθη μεσημέρι.

...Καί τ όνειρο κι ή σοφία καί τδ φώς τών χεριών σου 
μές τούς ανέμους καί τή βροχή καί τά νυκτωμένα δάση... 
Σέ πονώ.

Καί γραμμές μνημονεύοντας καί πληγές αίμάσοουσες ίδιες μέ τήν καρδιά μας: 
Μές τδ λευκό φώς, μές τδ λευκό χρώμα, μές τά λευκά κυβικά κομμάτια 
λευκή μου αγάπη νά γυρνάς
μέ τή σιωπή τής σελήνης πού σιγοπερπατεϊ στήν λυπημένη ψυχή μου.

Μά τώρα πρδς τά πού πορεύεσαι; Μόνος ανάμεσα στούς ανθρώπους 
μέ τή χλωμάδα τού αποσπερίτη πού βουλιάζει μές τά σύννεφα, 
λυπημένος, μέ τδ τραγούδι τού γρύλου στή σαγήνη τής νύκτας, 
έτσι θρυματισμένος άπδ τούς ήχους καί τά χρώματα...
Στοχαστικός, πού πορεύεσαι μέ τή γυμνότητα τοϋ τέλειου, ανυπεράσπιστος 
πού πορεύεσαι, αγάπη, μέσα στούς δρόμους τών λυκανθρώπων ;

ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ

Γραμμές τής περιπλέκουν τή ζωή, χρώματα, 
όγκοι ασήκωτοι πού ίσως τήν έχουν κιόλας προδώοει.
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Καί αύτή, κατά πρόσωπον δεχομένη τά ραπίσματα
εις οδόν υπαρκτήν νομίζει νά πορεύεται:
...Καί εάν έχω πάσαν την πίστιν ώστε δρη με&ιστάνειν...

"Ενας πυρρός ήλιος Αυγουστιάτικα
σβήνοντας τά ίχνη τής γύμνιας της τό ήμερο κύμα
εκείνη υπάρχει στό μακρυνδ βράχο

υπάρχει
υπάρχει

καί τά χέρια της
ιστορούν τό παραμύθι της, πού είναι θαρρείς ένα σχεδόν με τό βόγγο τής θάλασσας: 
Σέ χώρα τού ονείρου ανύπαρκτη άπό καιρό αρμενίζει.
Μέ τά πανιά τεντωμένα στούς ανέμους τοϋ Βορρά τούς ανυπότακτους, 
μέ τήν άλμύρα τού κύματος στά γλυμένα μέλη.

ΒΟΗΘΕΙΑ

Ή πλαγιά πού ανεβαίνεις κατάγυμνη. Ή φωνή πού δέν είχες ποτέ
ή φωνή

ή φυγή — άπό ποιο λιμάνι
— ποιο αεροδρόμιο
— δρόμο

σηκώστε μου αυτό τό απίθανο βάρος, οί αιχμές όλες, δλες οί αίμάοοουοες πληγές
τής καρδιάς μου — σηκώστε αύτά τά σπαθιά, αυτά τά σπασμένα γιαλιά
οί τοίχοι είναι σάς λέω ψηλοί, οί τοίχοι, οί τοίχοι
γιατί τούς κτίσατε, γιατί τούς ηιηλώσατε, γιατί σφαλίσατε τις πόρτες
αύτό τό οιδερόφρακτο παράθυρο δέν μέ αρκεί

γιατρέ το άσπρο
το άσπρο
τό φώς

ό δρόμος πού διάλεξες — ποιος δρόμος, ά, ποιος δρόμος, ά, νάταν τουλάχιστον
ό δρόμος 

μά είναι τό πηγάδι
τό βαΰύ πηγάδι
τό σκοτεινό
ξερό

βοήθεια!

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΗ- ΤΣΟΤΛΛΗ

ΙΑΝΘΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΤ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στήν γέννα ωριζα τά μάτια 
καί τά είκοσι μου δάκτυλα 
τήν γλώσσα, μύτη καί τ’ αυτιά. 
Στον πρώτο χρόνο μέ ικέτεψαν 
νά κλείνω εναλλάξ τονα ρουθούνι 
εΰεωρήύη βλαβερό γιά τήν ατμόσφαιρα 
νά οποταλώ διπλό αέρα.
Στέ πέντε φρόντισαν νά τούς χαρίσω 
τά μικροοκοπικά μου αυτιά 
ήτανε επικίνδυνος γιά τόν οργανισμό μου 
ô πολύς ό θόρυβος.
Στά δώδεκα μού ζήτησαν ευγενικά 
νά τούς δανείσω τό ’να μάτι.
τ’ άλλο εύρέϋη αρκετό γιά νά διαβάζω τά εγκόσμια.

’Έτσι άψήλωνα κανονικά 
μ’ ελαφριά κλίση τής σπονδυλικής 
μιά δεξιά, μιά αριστερά 
μέ βάση πάντα το εναλλάξ ρουθούνι 
καί περιφέρομουν αμέτοχος μέχρι τά δεκαοκτώ. 
Τότε διά νόμου ζήτησαν 
νά προστατέψουν τά μεγάλα δάκτυλα 
ή διάγνωση άνέουρε 
πώς έπαοχαν από άσυνήΰη υπερτροφία 
έπρεπε νά προφυλαχδούν από τήν ακτινοβολία τού ήλιου. 
Τήν γλώσσα δέν χρειάστηκε ποτέ νά προφυλάξουν 
μιά πού άπ’ τδν πέμπτο χρόνο έχασε 
κά&ε επικοινωνία μέ τ’ αυτιά.

Δίχως αυτιά καί δάκτυλα μεγάλα 
μ’ ένα ρουθούνι κ’ ένα μάτι 
ζουοα σέ τάξη καί ευπρέπεια 
γιά νά δεχτώ τδν ξεπεσμό τον τελικό
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της όσφρησης τής όρασης 
καί τών μικρότερων δακτύλων.
Χώρεσα σε δυο μέτρα γής.
Μέ τάξη καί ευπρέπεια

Μόνο που περισσέφαν δυό χαρτιά κουρέλια 
υπολείμματα καρδιάς.
’Αποκαλύφθηκαν στο χρονικό μνημόσυνο
μέ χρησμική εξήγηση
κι όλο τον δέοντα σεβασμό.
Οί γνήσιοι κληρονόμοι ξεφύτρωσαν αυθάδικα
κι είχαν ’γκαρδιωθή τή μαντική εξήγηση.

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΤ

ΜΙΧΑΛΑΚΗ I. ΜΑΡΑΘΕΤΤΗ

AD MAJORA NATUS SUM

Στόν δόκιμο Κωνσταντίνο 
έπεφτε πάντα ό κλήρος 
γιά όλα τά ανιαρά θελήματα. 
^Ηταν ό «μικρός!».
'Ο ίδιος όμως μέ μεγάλη προθυμία 
υπηρετούσε τή μοναστηριακή αδελφότητα.
'Ο πνευματικός του πάτερ Αθανάσιος, 
πού παρακολουθούσε μέ άγαλλίασι 
τή μεγάλη ταπείνωσι
καί τήν προκοπή στόν εσωτερικό αγώνα τού μικρού Κωνσταντίνου 
άνεκάλυψε τό μυστικό τής πνευματικής του δυνάμεως.
Μιά μέρα, στήν ώρα τής περισυλλογής, 
τόν ακούσε νά ψιθυρίζη:
«Κύριε, γιά τά πιό μεγάλα έχω γεννηθή !».

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕΤΤΗΣ

ΚΤΠΡΟΤΧΡΤΣΑΝΘΗ

ΠΑΙΔΑΚΙ MOT ΤΡΙΑΝΤΑΦΤΛΛΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'

"Ηταν ένα τριώροφο σπίτι αντίκρυ στό δάσος με τά πεύκα. "Ενας μικρός 
φράχτης τό περιτριγύριζε, χωρίς νά φαίνεται άπό τό χαμηλό δρόμο ό κήπος, 
δπου βλάσταιναν αρκετές ποικιλίες τριανταφυλλιών. Ό γιατρός κληρονόμησε τό 
σπίτι αυτό άπό τόν ανύπαντρο θείο του και νονό του, ένα χαλκέντερο κι’ επινοητικόν 
άνθρωπο, πού ήρθε άπό τό μακρυνό του χωριό ξυπόλυτος για νά δημιουργήση μιάν 
έκπληκτικήν εμπορική καριέρα έδώ στήν πρωτεύουσα τοΰ νησιού. Αυτός ό θείος 
τόν σπούδασε, αυτός τού αγόρασε τήν επίπλωση καί τά εργαλεία τής κλινικής, 
αυτός έ'τρεξε δεξιά κι’ άριστερά νά τού μαζέψυ τήν πρώτη πελατεία. Γι’ αύτό 
κι’ δ γιατρός συχνά δήλωνε πώς στόν πατέρα του χρωστά τί] ζωή του, μά τήν 
καλοζωΐα του στό θείο και νονό του, τόν πνευματικό του πατέρα.

Τήν ώρα πού ξεψυχούσε δ θείος, ό γιατρός καθόταν στό πλάϊ του κρατώντας 
του τό χέρι. Μιά στιγμή γύρισε και κοίταξε τόν άνεψιό. Ένα δειλό παράπονο 
ζωγραφιζόταν στά χείλη του :

—Δέ σέ πάντρεψα, παιδί μου.
—Θάρθη ή ώρα μου.
—Τώρα; Φεύγει ή ώρα σου, παιδί μου. Μόλις καί προλαβαίνης. Τέτοια 

έλεγα κι’ έγώ. Κι’ έμεινα κούτσουρο στό σταυροδρόμι.
—Παρα,.,πονιέσαι, θείε;
—Έγώ; Σέ είχα έσένα γιά παιδί μου. ’Εσύ όμως δέν έχεις συγγενή. Είσαι 

μοναχοπαίδι τριώλ' άδερφιών. Τίποτε άλλο. Πάει νά πή ξεκληρισμένος.
—Θά βιαστώ, θείε.
—Νάρθής νά τό πής στό μνήμα μου. Μόνο τότε θά ησυχάσω.
’Έγειρε τό κεφάλι του ό θείος στό μαξιλάρι και ξεψύχησε. Ή υπόσχεση 

αυτή λευτέρωσε τήν ψυχή του άπό τό φθαρτό κι’ άρρωστο σώμα.
Οί υποσχέσεις όμως τής νιότης γρήγορα ξεχνιούνται. Καλύτερα μισοκοι- 

μοΰνται σέ μιά γωνιά παραμελημένες. ”Αν τις θυμηθής σέ μιά ευτυχισμένη σου 
ώρα κάτι γίνεται. Μπορεί νά πάρουν σάρκα καί οστά. Νν όμως άργήσης καί 
στό φθινόπωρό σου τις άναζητήσεις, τις βρίσκεις πλεγμένες μέσα σέ τυραννικούς 
ίσκιους. Κι’ ό γιατρός τις παραμέρισε. Ή παραζάλη τών πρώτων έπιτυχιών σέ 
άπομακρύνει άπό τό καθημερινό έδαφος. 'Η δουλειά του αΰξαινε μέ πολύ γρή
γορο ρυθμό, ξεπέρασε τά συνηθισμένα δρια. Κέρδιζε άρκετά. "Οταν τό βράδυ 
κατάγραφε τις εισπράξεις του ένοιωθε μιά μέθη. ’Έβλεπε πώς έξασφάλιζε μιά 
καλοζωή, χωρίς νά ύπολογίζη τά δσα τού άφησε κληρονομιά δ θείος του.

Στό μεταξύ παρουσιάστηκε στή Λευκωσία ή μανία τών περιβολιών. Αρκετοί 
γιατροί κι’ έμπορευόμενοι, δσοι κατάγονταν άπό χωριά, άγοράζανε γή γιά νά τί] 
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δεντροφυτέψουν, κτίζανε κι’ ένα απλό σπιτάκι γιά τύ Σαββατοκύριακό τους κι’ έτσι 
επενδύανε άπό τή μια τά λεφτά τους κι’ από τήν άλλη γεμίζανε τις αδειανές τους 
ώρες ή δημιουργούσανε ένα καινούριο πάθος στήν επαγγελματική και κοινωνική τους 
καθημερινότητα. Ό γιατρός μέσα σέ τούτη τήν ατμόσφαιρα θυμήθηκε τά σχο
λικά του χρόνια. Ή μάνα του πήρε γιά προίκα μιά στενόμακρη λωρίδα γης δυό 
βήματα πιο μέσα άπό τό γιαλό. Σύνορο είχε ένα τριγωνικό κτήμα ενός συγχωριανού, 
πού ζούσε στήν Αίγυπτο. "Vστερα άπό τό τριγωνικό κτήμα περνούσε ό άμαξητός. 
Πιο πέρα άνέβαινε τό βουνό μέ χαρουπιές κι’ ελιές. Ό πατέρας είχε άγοράσει 
ένα μερίδιο άπό τρεξιμιό νερό. ’Έτσι ή στενόμακρη λωρίδα τής μάνας είχε καί 
παραείχε τό πότισμά της. Ό γιατρός άπό μικρός άκόμα, περνούσε τά καλοκαίρια 
του σέ τούτο τό κεφαλοχώρι τό πατρογονικό, τή Αάπηθο. 'Όλη μέρα ζούσε άνάμεσα 
στό στενόμακρο περιβόλι και στήν καταγάλανη θάλασσα. Μοίραζε τή ζωή του 
στό νερό, στό χόρτο καί στήν πλατεία θέα τού τοπίου. Και δυνάμωνε έτσι τό 
σώμα του και γέμιζε ή ψυχή του.

Μιά Κυριακή πρωί πήρε τή Μερσεντές του κι’ είπε νά κάνη μιά βόλτα γραμμή 
δλη τήν κερηνιώτικη άκτή. Μ’ έκπληξή του είδε πόσο λογικά κι’ έξυπνα άξιοποιή- 
θηκε ό στενόμακρος αύτός χώρος άνάμεσα στή θάλασσα και τήν οροσειρά. Τόν 
έντυπωσιάσανε ot μικρές έπαύλεις μέ τά περιβόλια τους. Κάποτε έφτασε στό πα- 
τρογονικό κεφαλοχώρι. Ό νέος δρόμος άφηνε ψηλά τό χωριό καί διάσχιζε τά 
περιβόλια κοντά στή θάλασσα. Σταμάτησε μπροστά στό στενόμακρο περιβόλι τού 
πατέρα, πού τό περιποιόταν κάποιος φτωχός συγγενής, χωρίς νά δίνη λογαριασμό 
ποτέ σέ κανένα. Κοίταξε γύρω τό χώρο καί ζύγιασε μέ τό μάτι δλα. Καί τού 
ήρθε σέ μιά στιγμή ή έμπνευση: ν’ άγοράση καί τό διπλανό τριγωνικό κτήμα. 
Δέν έχασε καιρό. Μπήκε στό αυτοκίνητο κι’ ανέβηκε στό χωριό.

—Κύριε Διαμάντη, εϊσαστε ό πληρεξούσιος τού Κορτάση, δέν είναι;
—Ναί, γιατρέ μου, άλλά γιατί;
—Γιατί τό κτήμα του δίπλα στό περιβόλι μου μού κάνει. ”Αν τώχη διαθέσιμο 

είμαι έτοιμος νά τοΰ μετρήσω τήν άξια.
—Θάναι δύσκολο, γιατρέ μου. Τό φυλάγει σάν κόρη οφθαλμού. Λέει πώς 

στά γεράματά του θ’ άποτραβηχτή έδώ. Θά κτίση ένα σπιτάκι, θά δεντροφυτέψη 
τό ξερό χωράφι πίσω καί...

—Δέ μπορείς νά βάλης τό δακτυλάκι σου καί νά εύκολύνης τό πράμμα;
—’Άν μού τό ζητάς, γιατρέ, δέ θά σού τ’ άρνηθώ.
—Θάχης μιά καλή προμήθεια.
—Τό φαντάζομαι, άλλά...
—Τί άλλά... !
—ΟΙ καλές συμφιονίες, γιατρέ...
—Κάνουν τούς καλούς φίλους, άπαντά ό γιατρός, πού μυρίστηκε τήν υπόθεση.
—Κάτι τέτοιο. Νά πούμε επί τοϊς εκατόν...
—Προτιμώ στρογγυλό ποσόν. Τά έπί τοϊς εκατόν είναι νόμιμα, άλλά ση

κώνουν... νερό, καί νά μέ συγχωρής. Πόσα νομίζεις;
—Έξαρτάται, γιατρέ, άπό τήν άξια τού κτήματος. Δέν τό κόβεις πώς άξίζει 

δέκα χιλιάδες λίρες;
—Στό μυαλό μου τώχω γιά έξη χιλιάδες λίρες κι’ εκατόν λίρες1 γιά σένα ώς 

πρώτο ποσόν. 'Όση έκπτωση πετύχεις μοιράζουμε.
—Είσαι ξεφτέρι, γιατρέ μου. Ό μακαρίτης δ θείος σου φτυστός κι’ ολόιδιος. 
Σ’ ένα μήνα τό ζήτημα τοΰ κτήαατος κανονίστηκε. Τώρα τό περιβόλι άπλώ- 

νεται σέ σεβαστή έκταση. Μιά μικρή έπαυλη, σ' έξαίρετο ρυθμό, ύψώνεται στή 
μέση του. Έδώ στό πράσινο αυτό ύπαιθρο βρίσκει ό γιατρός τή χαλάρωση, φεύ
γοντας άπό τό κέντρο τής ζωής του, τό τριώροφο σπίτι κοντά στά τείχη τής Λευ
κωσίας, δπου καί ή κλινική του.

❖

Ήτανε ένα άνοιξιάτικο μεσημεράκι. Ό τόπος μύριζε άνθό, φρεσκάδα καί 
θαλασσινή αρμύρα. Ό ήλιος άρμένιζε σ’ ένα καταγάλανο ούρανό, δπου ένα άρα- 
χνοΰφαντο συννεφάκι πότε - πότε έτρεχε. Τ’ άντικρυνά βουνά λευτερωθήκανε ενω
ρίς άπό τή λίγη ομίχλη, πού τό πρωινό τούς δίνει μιάν άγουροξυπνημένη οψη· 
τώρα λάμπανε έκεϊ καθαροί, σχηματισμένοι ποικίλοι όγκοι, όπως στήθη γυναίκας 
σέ οργασμό. Στά χαμηλώματα ή ελιά έδινε τόν εΐριηνικό τόνο, έστω κι’ αν τά σπά
θιζε λίγο αισθησιακή ή πολύ πράσινη χαρουπιά. Ή θάλασσα ήτανε ένα άλλο 
πράμμα, ένα γαλάζιο άτλάζι, πολύ άγέρινο, πού σκέπαζε μιά καμπύλη, άναδιπλω- 
νόταν κι’ άνέβαινε στόν ούρανό. Κι’ δ γιαλός είχε μιά χρυσή ώρα, πολύ θερμή 
γιά νά ναρκώνη, απλώς χρυσή γιά νά γοητεύη καί νά ξυπνά τήν πεθυμιά γιά τό 
ταξίδι σέ φανταστικά νησιά.

Τό περιβόλι τοΰ γιατρού είχε τήν άναμένη όψη άρραβωνιαστικιάς. Οι ποι
κιλίες τριανταφύλλων μ’ ένα σαρκώδες άγριο κόκκινο δίνανε τό βασικό τονο στον 
άνθισμά. Στό δεξί μέρος, στις πορτοκαλιές, βούϊζε τό μελίσσι στόν άσπρο, πνιχτικά 
μυρωδάτο άνθό, μέσα στό γυαλιστερό απαλά άνοιχτό πράσινο χρώμα τών νέων 
φύλλων. Μακρυά, πρός τό μέρος τής παραλίας, βελόνιαζε τόν άγέρα ή σειρά τών 
καλαμιών μέ κείνο τό συριχτό τους ήχο πού άκούεται δπως δταν τσαλακώνης χοντρό 
μεταξωτό ύφασμα. Τά γεράνια, πού τριγύριζαν τήν έπαυλη, δέ δείχνανε λιγώ- 
τερη ομορφιά καί χρώμα...

Ό γιατρός πηγαινοερχόταν στή βεράντα. ’Ένοιωθε πώς κάτι ξέχωρο περι- 
μενε καί πώς ώρα τήν ώρα θ’ άνοιγε τίρ’ πόρτα τοΰ φράχτη, θάπαιρνε τό δρομάκι 
καί άντί νά μπή άπό τήν κύρια είσοδο στήν έπαυλη, θά λογοξοδρομούσε γύρω, 
θάρχόταν )εδώ στή βεράντα κι’ άπό τό χαμηλό πεζούλι μέ τά γεράνια θά πηδούσε 
σβέλτα καί -θά στεκόταν μπροστά του:

«—Ήρθα. Μέ περίμενες πολύ;
«—Σταμάτησα καμμιά φορά νά σέ περιμένω; Ή ζωή χωρίς εσένα είναι 

άδεια.
«—Αύτό μ’ εύχαριστεϊ. Σημαίνει πώς ώμίμασες κι’ άπόκτησες τήν πείρα, 

πού εκτιμά τά ώραία πράμματα.
«—Πολύ γρήγορα θ’ άρχίσω νά κατηφορίζω. Δέν ξέρω άν έδώ στήν κορφή 

τής ήλικίας σταματά λίγο δ χρόνος.
«—’Ά, όχι! Στις κορφές δ χρόνος τρέχει πιό γρήγορα. Σά νά φοβάται 

μήπως άποτυπωθή καί χάση τή ροή του.
«—Κι’ δμως οι άποτυπώσεις άπαθανατίζουν.
«—Αύτό είναι σκέψη άνώριμη. Σά νάσαι νέος τών είκοσι χρόνων. Μόνο ή 

ροή κι’ ή ρευστότητα έχουν μέσα τους τήν άθανασία. Ή άποτύπωση είναι ό θά
νατος. Τέλος δέν είναι; Κομένη μορφή; Σταμάτησε δηλαδή νά ζή τήν πρόοδο.

«—Λογικά μέ πείθεις. Καλό τό επιχείρημά σου. Ή καρδιά μου δμως δέν 
τό δέχεται.

«—Γιατί άκόμα είναι νέα. Ένώ τό μυαλό σου ύπόκυψε στήν πείρα.
«—’Ασκήθηκε απλώς.
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«—Κι’ ή άσκηση πείρα είναι ή προετοιμασία γι’ απόκτηση γρήγορης πείρας.
«—Τέλος πάντων, καλώς ήρθες.
«—Ευχαριστώ. Πού θά εγκατασταθώ ;
«—Μόνιμα ;
«—Κάτι τέτοιο.
«—Λυπάμαι. Τρέμω τίς μόνιμες καταστάσεις. ’Άν ήμουνα φίλος τους θά 

παντρευόμουνα. Ό θείος τό ζήτησε προτού κλείση τά μάτια του.
«—Τότε δέ μέ χρειάζεσαι. Είσαι ή ανώριμος ή δέν έχεις τή δύναμη γιά ώρί- 

μανση. Χαίρετε, κύριε.
«—Φεύγεις; Τόσο ενωρίς;
«—Μά δέν έχεις, άνθρωπέ μου, αποκρυσταλλωμένη άποψη;
«—Άποψη έχω. Καί αρχές. Ή καρδιά μου δμως δέν υπακούει. Είναι 

άκόμα άτίθασση.
«—Νά ! πάρε τή διεύθυνσή μου. Άν θελήσης νάρθώ — γιά εγκατάσταση 

βέβαια κι’ δχι ψιλοκουβέντα καφενείου — ειδοποίησέ με. ’Αντίο.
«—’Αντίο».
Ό περιβολάρης, μέ τά δυό κομένα δάκτυλα άπό τή νερομηχανή, φάνηκε στό 

δωμάτιο. Είχε ψηλωμένο ώς τά γόνατα τ’ άλατζεδένιο παντελόνι καί κρατούσε ένα 
καλάθι.

—Κύριε, ένας άντρας καί μιά γυναίκα σάς περιμένουν στή βεράντα τής εισόδου.
—Μά... δέ δέχομαι ασθενείς είπα.
—Γείτονες είναι. Τυπική επίσκεψη.
—Δέν είναι γιά....
—’Όχι, δχι ! Ρωτούν συχνά γιά σάς, κύριε. Θάθελαν νά σάς γνωρίσουν. 

Είναι αυτοί πού μάς ήρθανε τελευταία, άπό τήν Αίγυπτο. ’Αναστήσανε όμως τό 
κτήμα τοΰ μακαρίτη Πούλου. Φέρανε καί κάποιες ποικιλίες άπό τήν Αίγυπτο. Μιά 
στιγμούλα... πώς τίς είπανε ! ’Ά ! Μάγκες λέει καί καβάφες, καβάφες... κάτι 
τέτοιο.

Ό γιατρός μπήκε μέσα. Σιάχτηκε λιγάκι, γιατί άπό τό πρωί πού ξύπνησε 
δέν είχε καν χτενίσει τά μαλλιά. Φόρεσε τό σακκάκι του, έβαλε ένα μισάνοιχτο τριαν
τάφυλλο στή μπουτονιέρα καί προχώρησε πρός τή βεράντα τής ε’ισόδου. Άπό τό 
παράθυρο τού γραφείου ξεχώρισε ένα άθηναΐο κεφάλι ξανθής κυρίας. Δυό κο
τσίδες μαλλιά έρχοταν στεφανιοτά γύρα) καί δένονταν στήν κορφή. Στή διάταξη 
τής βεράντας έδινε ή γραμμή τού κεφαλιού αυτού μιά παράξενη έκφραση: έπαιρνε 
τό βάρος τής καρδιάς καί τής ζωής.

Προχώρησε άποφασιστικά. Τσαλάκωσε τ’ δνειρο καί τήν εντύπωση κι’ έγινε 
ένας απλός, σίγουρος κύριος μέ υποχρεώσεις, έπαγγελματική θέση καί κοινωνικό τάκτ.

—Κύριοί μου... καλημέρα σας.
—Κύριε γιατρέ; Ή σύζυγός μου... Θεοχάρους.
-—Χαίρω πού σάς γνώρισα. Είναι γιά μένα ευχάριστη έκπληξη ή επίσκε

ψή σας.
—Μήπως ή ώρα είναι άκατάλληλη ;
—’Απεναντίας. Ή ώρα άπαιτεί συντροφιά. Νά πάρουμε μιά μπυρίτσα; ’Ή 

προτιμάτε τίποτε ά'λλο;
—Μπύρα, Μαρία; Μπύρα. Ευχαριστώ.
Ό γιατρός χτύπησε τό κουδούνι. Άπό τό βάθος παρουσιάστηκε μιά καλόβολη 

γυναικεία μορφή, μακρυνή συγγένισσα τού γιατρού. Πήρε γρήγορα τίς οδηγίες καί 
μπήκε μέσα γιά νά έτοιμάση τό καθετί.

—Γείτονες, έ; Άπό τήν Αίγυπτο!
—Πάνε τρεις μήνες πού εγκατασταθήκαμε έδώ.
—Μονίμως, θαρρώ.
—Μονίμως λέμε κι’ ο Θεός τό ξέρει. "Ως τώρα εγκατασταθήκαμε δυό-τρεΐς 

φορές μονίμως σέ διάφορα μέρη. Κι’ δμως παίρναμε τά μάτια μας σέ λίγο καί φεύ
γαμε γιά τήν Αίγυπτο.

—’Ανησυχίες βλέπω.
—’Έ ! ’Έχουμε καί τά... ντέρτια μας. Μά είμαστε δικαιολογημένοι, γιατρέ 

μου. ’Ιδίως ή γυναίκα μου, πού έχει χάσει όλους τούς δικούς της στά χρόνια τής 
Κατοχής. Ζούσανε στήν ’Αθήνα. Μόλις παντρευτήκαμε πέθανε δ πατέρας στήν 
’Αλεξάνδρεια κι’ έτσι άπόμεινε πιά πέρα γιά πέρα...

—Άς μή συζητάμε αύτά, Μανώλη, λέει μέ κουρασμένο τόνο ή γυναίκα του.
—Σάς άρέσει ή Κύπρος, κυρία μου;
—Πολύ ήσυχο μέρος. Σχεδόν ειδυλλιακό. Σά νά μή άνήκη στόν πλανήτη μας.
—Ναί ! έχει ένα διάφορο τρόπο ζοοής, μήτε δυτικό, μήτε άνατολίτικο. Λίγο 

ξεκάρφωτη μές τό σύγχρονο ρυθμό τής ζωής. Θαρρείς πώς ό χρόνος σ’ αύτή 
σταμάτησε άρκετές εκατοντάδες πρίν.

—Δέν εννοώ, γιατρέ, στή γενική πρόοδο, εξηγεί ή Μαρία.
-—Ψυχικώς ;
—’Ακριβώς.
Μιλήσανε άκόμα λίγο γιά τά ζητήματα τών περιβολιών, τής γειτονίας, τής 

άναγκαίας άλληλοβοήθειας καί κατανόησης.
Στό μεταξύ ήρθε ό δίσκος μ’ ένα σωρό μεζέδες καί τρία μπουκάλια μπύρα. 

Βοήθησε ο γιατρός καί τοποθετήκανε όλα αύτά στό τραπεζάκι.
Ή Μαρία Θεοχάρους ήταν μιά διακριτική ομορφιά. Δέν είχε τίποτα προκλη

τικό στή γραμμή της ή στις κινήσεις της. Τά ξανθά της μαλλιά λάμπανε σ’ ένα 
απαλό τόνο. Τά γαλανά της μάτια είχαν μιά παιδική χροιά. Τό πρόσωπό της, 
μέ τήν ελληνική του μύτη καί τά εύγενικά χείλη, έδειχνε σύνεση καί συγκρατημό. 
0ι ώμοι καί τό στήθος, πού μέ τίς λαγόνες δίνουν τόν αισθησιασμό, δέν είχαν τή 
γυμνότητα καί τήν πρόκληση παρόλη τήν καμπυλότητα. Σέ όλη δμως τούτη τή διά
κριση υπήρχε μιά κερένια θλίψη, πού έλεγε πώς κάτι λείπει άπό τό ισορροπημένο 
αύτό σώμα.

Ό κύριος Θεοχάρους ήταν ένας συμπαθητικός κύριος. Ό άγέρας του είχε 
έλευθερία καί σιγουριά. Τό κόψιμό του άπολύτως συνηθισμένο. Απλά περιποιη- 
μένος χωρίς επιτήδευση. Θαρρούσες πώς δέν ξενητεύτηκε καί κέρδισε λεφτά. Ούτε 
πάλιν πώς έμεινε άνεξέλεγκτο πλάσμα, κολλημένο στό χωριό καί τήν πατρική γή.

—’Έχετε παιδάκια; ρωτά ό γιατρός, σερβίροντας τή μπύρα.
—Δυστυχώς δχι..., άναστέναξε ή Μαρία.
—Αύτό είναι τό κύριο θέμα τής επίσκεψής μας, γιατρέ. Τό τερπνό μετά τού 

ώφελίμου... νά! κάτι τέτοιο, επεμβαίνει ό Θεοχάρους.
—Θαρρώ εϊσαστε άρκετά χρόνια παντρεμένοι. Δέν κοιταχτήκατε;
—Παρακοιταχτήκαμε, λέει ό Θεοχάρους μέ κάποια θλίψη. Μόνο πώς έκρυβα 

τήν πραγματικότητα άπό τή Μαρία.
—Άπό φιλευσπλαχνία, σχολιάζει ή Μαρία.
—’Έ! δχι άπό φιλευσπλαχνία. Στοιχειώδης πολιτική. Ξέρω πώς ή ελπίδα 

δίνει δύναμη καί δικαιολογεί τή ζωή, εξηγεί ό Θεοχάρους.
—Δηλαδή άν έχω καταλάβει, κύριοι μου...
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—Παστρικά, γιατρέ. Για διάφορους λόγους, γνο>στούς στήν έπιστήμη, δέ 
μπορώ νά κάνω παιδί. "Οταν παντρεύτηκα δέν τώξερα. "Οταν κοιταχτήκαμε 
για παιδί το βρήκαμε. 'Η Μαρία δμως μπορούσε νά συλλάβη. Και όπως τής είπα 
πολλές φορές οφείλει νά... συλλάβη.

—Ή έμμονή του ιδέα, γιατρέ, διακόπτει ή Μαρία. Άπό τόν καιρό πού διά
βασε για τήν τεχνητή γονιμοποίηση μέ τάραξε. Καί τό κακό είναι πώς δ,τι είχα 
αποκοιμισμένο μέσα μου βαθιά μου τό ξύπνησε μέ παράξενα έντονο τρόπο.

—Επιμένω, γιατρέ μου, στήν άποψή μου. Ή Μαρία πρέπει ν’ άποκτήση δικό 
της παιδί. ’Άν υιοθετήσουμε έ'να ορφανό, αποκτούμε παιδί κατά συνθήκη. Άν 
όμως ή Μαρία συλλάβη μέ τεχνητή γονιμοποίηση Ά δέν είναι ντροπή, Μαρία, 
γιατρός είναι — τότε θάχη πραγματικά δικό της παιδί, θά ΐκανοποιήση τό μητρικό 
ένστικτο- κι’ έγώ θάμαι πατέρας, ίσως κατά συνθήκη, άλλα νόμιμα καί ηθικά. 
Καί ή ψυχή τού παιδιού θάναι βέβαιη γιά τή γνησιότητα τού πατέρα.

—'Ομολογώ πώς μέ συγκινούν οι απόψεις σας. ’Ιδίως ή άβίαστη καί τετρά
γωνη διατύπωσή τους, λέει δ γιατρός.

—Τό πολυσκέφτηκα, γιατρέ. ’Άν υιοθετήσω παιδάκι κάμνω ψυχικό. ’Έ; 
Χάνει δμως ή γυναίκα μου τήν ολοκλήρωσή της. Θάρθη μια στιγμή πού θά συχαθή 
το υιοθετημένο. Θάχουμε παρεξηγήσεις καί δέν ξέρω τί άλλο. Τάχω δη αύτά, 
τάχω δη. Ή μακαρίτισσα ή θεία μου υιοθέτησε μια ανεψιά της, ξαδερφούλα μου. 
Στήν άρχή δλα πηγαίνανε μέλι καί γάλα. Μόλις τήν άρραβώνιασε άρχισε ή γκρί
νια κι’ ή άσυνεννοησία. Κόντεψε νά χωρίση κι’ άπό τον άντρα της, ένα καλοβολο 
γεροντάκι. ’Έφτασε τό πράγμα ώς τά δικαστήρια μετά τό γάμο. Ή θεία κίνησε 
άγωγή γιά έξη άσημένια κουταλάκια. Δέν τά έδωσε, λέει, αυτά στήν άνεψια. Τα 
πήρε μόνη της, λέει, μέ τό έτσι θέλω. Καί τό δικαστήριο υποχρέωσε την άνεψια να 
πληρώση τήν άξια τους στή θεία. Βλέπετε;

—Καθαρά - καθαρά τί ζητάτε άπό εμένα; ρωτά δ γιατρός.
—Τεχνητή γονιμοποίηση.
—Ή άποψή σας, κυρία μου;
—Άπλώς... δ άντρας μου μ’ έχει πείσει. 'Ομολογώ πιος ή άποψή του με 

συγκινεϊ. Δέ θά πίστευα πώς υπάρχει τόση ευγένεια...
—Τά παραλές, επεμβαίνει δ Θεοχάρους. Δέν είναι μόνο ευγένεια. Είναι 

ηθική υποχρέωσή μου καί... κάποια σκοπιμότητα, Μαρία μου. Δέ θέλω επαίνους.
—Θά τά κανονίσω, κύριοι, λέει δ γιατρός. Αύριο κι’ δλας, άν ή κυρία είναι 

στήν κατάλληλη κατάσταση...
—Μιά παράκληση δμως, γιατρέ, επεμβαίνει δ Θεοχάρους. Πρέπει νά γίνη 

καλή επιλογή. Θάταν φοβερό εκείνος πού θά φέρη τ’ δνομά μου, κι’ δχι τά φυσικά 
μου, νάναι κατώτερης πάστας.

—'Υποχρέωσή μου νά τά υπολογίσω δλα. Πάντως δέ μπορώ νά έγγυηθώ 
πώς θά γεννηθή μεγαλοφυΐα.

Γελάσανε κάπως προσποιημένα.
—Λοιπόν, αύριο στις επτά το πρωΐ. Προτού άρχίσω τήν καθημερινή μου 

εργασία. Τ’ άπόγευμα θά γυρίσω στή Λευκωσία γιά νά κανονίσω τό καθετί.
—Μάς υποχρεώνετε, γιατρέ... Τί λές, Μαρία; Νά τού προτείνουμε άπό τώρα 

νά γίνη νονός;
—Δέχομαι, άπάντησε ό γιατρός. Θέλετε νά μείνετε τό μεσημέρι για φαγητό;
—Λυπούμαστε, γιατρέ. ’Έχουμε καλέσει κάποιους συγγενείς. ’Άλλη φορά. 
—Ευχαριστώ.

’Ήπιανε τήν μπυρίτσα τους καί σέ λίγο αναχωρήσανε, γεμάτοι ελπίδες καί χαρές.
Ό γιατρός ζύγιαζε τό ζευγάρι, πού άπομακρί’νόταν. Ή γραμμή τής Μαρίας 

πήρε δλο τό βάρος της θηλυκότητας. Ήταν σάν ένας έτοιμος άνθος πορτοκαλιάς, 
πού περιμένει τή μέλισσα. Δίπλα της περπατούσε δ πατρικός πια ίσκιος τοΰ συζύ
γου. Ήταν ένα μυαλό τετραγωνικό δλο πείρα καί υπολογισμό. Κι’ αυτά δλα τά 
στεφάνωνε μιά ειλικρινής καλωσύνη, έστω κι’ άν υποψιαζόταν τήν υστεροβουλία.

Έκεϊ πού στεκόταν είχε νοιώσει τη μυρωδιά τηγανισμένου ψαριού. 'H καλό
βολη γυναίκα, πού τόν περιποιόταν, μόλις είδε τήν άναχώρηση τών γειτόνων, ετοί
μαζε τό κυριακάτικο πιάτο τού γιατρού. Ήρθε ή όρεξη. Μπήκε στήν τραπεζα
ρία. Στο βάζο άπάνω στό τραπέζι φεγγοβολούσανε τά τριαντάφυλλα.

«-—Πόσο μόνος!
«—Μέ ζήτησες; ρωτάει τό «ξέχωρο κάπ», ένας μαντευτδς ίσκιος, πού τόν 

κυνηγούσε τώρα τελευταία.
«—Πώς; Ξανάρθες; Μά μέ κατασκοπεύεις καί καιροφυλακτεϊς, φιλαράκο μου;
«—’Έχω άλλη δουλειά;
«—Κάθησε τότε νά φάμε μαζί. Συντροφιά ζητώ.
«—'Υλικά ;
«—Θέλεις πνεύμα;
«—’Ά! δχι. Προτιμώ αίσθημα. Μέ τούτο ζώ καί μεγαλώνομαι.
«—Αυτό είναι πού μού λείπει.
«—Κι’ δμως άρχισες νά τό άποκτάς. Μόνο πιος νοιώθεις μόνος σημαίνει...
«—Πώς τσιμπήθηκα, έ ; Πές το καθαρά.
«—Μέ ώρισμένη γυναίκα; ’Ά! δχι. Αόριστα ζητάς τή γυναίκα. Πλη

σιάζεις στήν καμπή τού βίου.
«—Μήν παρεμβάλλεις σφήνες στήν κουβέντα μας γιά νά ξεφύγης.
«—Χί! χί! χί! Τούτες οί σφήνες είναι ή φιλοσοφία.
«—Νά μού λείπει.
«—Θύμωσες ;
«—Μέ παρασκότισες.
«—Έμ ! τότε νά τού δίνω.
«—Καί δέν πάς στο καλό ;»
Τδ «ξέχωρο» παραμέρισε τή ροζ κουρτίνα, πετάχτηκε στό παράθυρο κι’ άπ’ έκεϊ 

μ’ ένα πήδημα χάθηκε μές τόν κήπο.
Μετά τδ φαγητό δ γιατρός τράβηξε γιά τδ συνηθισμένο του περίπατο γιαλό - 

γιαλό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Ό γιατρός είχε περάσει μιά δύσκολη νύχτα. Δέν ήταν ζήτημα νά πάρη μιά 
άπόφαση. Θά μπορούσε μέ μιά μονοκοντυλιά νά λύση τδ ζήτημα μές τή συνεί
δησή του. Δέ θά γελούσε στήν πράξη κανένα. Τόν τυραννούσε δμως ένα αίσθημα 
επιστροφής πρός τήν εφηβική ζωή. Στό σημείο αυτό έπαυε ή θεωρία καί ή ονειρο
φαντασία. Θάπρεπε νά συμπεριφερθή σάν έφηβος. Καί θά άμάρταινε, προσβάλ
λοντας τήν ώριμή του ηλικία.

Ήταν τότε στά δεκατέσσερά του χρόνια. Τό ζεστό καλοκαίρι φούντωνε δλό- 
γυρα μέ άρκετήν υγρασία. Στό χαμηλό σπίτι τής Λευκωσίας, τά πάντα χοχλάζανε 
κι’ άναδίνανε μιά μυρωδάτη άχνα. ’Έξω τό φεγγάρι παράδερνε ζαλισμένο μές τή 
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ζεστή άποφορά τής πόλης. Κι’ όμως τό φεγγάρι αύτό έδινε μιά άλλου εϊδους θερ
μότητα. Ό έφηβος κουλουριαζόταν μές τά ζεστά σεντόνια. Τον έδερνε μια αλλό
κοτη ανησυχία, ένα πάθος πού λέπταινε τή ρουθούνια του κι’ ανάγκαζε τήν καρ
διά του νά γρονθοκοπά τό στήθος του. Ή κοιλιά του έβραζε σαν τή χύτρα στή 
φωτιά. Παράδερνε, παράδερνε, κουλουριαζόταν, βογγούσε ώσπου σέ μια στιγμή 
αγρίεψε καί μετά χαλάρο^σε σάν τό λάστιχο, πού άπό τό τέντωμα κόπηκε κι’ έπεσε 
στό χώμα.

'Η ανάμνηση αύτή συντάραξε τό γιατρό. Μά τήν ίδια στιγμή τού άναψε δλο 
τό σώμα δίπλα στήν εικόνα μιας διακριτικής γυναικείας γραμμής, πού, χωρίς νά τό 
περιμένη, γιά λίγα λεπτά απόκτησε προκλητική θηλυκότητα. Σηκώθηκε. Τρεχάτος 
κατέβηκε στό έξεταστήριο. Ετοίμασε τόν κλίβανο στούς 28 βαθμούς Κελσίου. 
Καθάρισε ένα σωληνάριο μ’ εξαιρετική προσοχή. Καί κάλεσε τόν παλιό έφηβο 
εαυτό του. Σέ μιά στιγμή δίστασε. "Ενα αόριστο συναίσθημα, πού δέν έμοιαζε μ’ 
εύθύνη ξύπνησε μές τόν σφυγμό του. ’Ανατρίχιασε. Πώς πήρε μιά τέτοια απόφαση; 
Πώς σπρώχτηκε πρώτα άπ’ δλα νά δεχτή τήν πρόταση γιά τεχνική γονιμοποίηση, 
δταν ποτέ του δέ συλλογίστηκε τό θέμα αύτό;

Οι ώρες γρονθοχτυπιούνταν μές τό έξεταστήριο, δίπλα στό γραφείο, ξανά στό 
έξεταστήριο. Κάποτε υποχωρούσαν οι δισταγμοί. Σέ λίγο ορθώνονταν σάν έπι- 
τιμητικά μάτια. Καί σέ μιά ασυλλόγιστη στιγμή δ γιατρός υποχώρησε, έγινε έφη
βος καί πήρε μές τό σωληνάριο τό χυμό τής ασυλλόγιστης πράξης. Τακτοποίησε 
τό καθετί. Κι’ ύστερα μάζεψε τή δύναμή του, πίεσε τή ντροπή του κι’ ανέβηκε 
ξανά στό δωμάτιό του.

Ή ώρα κόντευε έξη τό πρωί. Τό φώς ήταν αρκετά άπλετο γιά νά τού δείξη 
στόν καθρέφτη τοΰ λαβαπό τά κομμένα σάν τό χαλασμένο γάλα χαρακτηριστικά 
του.

—Ό κύριος Θεοχάρους σάς ζητά έπειγόντως, τού τηλέφωνά μιά αδερφή τής 
κλινικής.

—Κατεβαίνω αμέσως.
Μέ δυό βήματα κύλησε πραγματικά στή σκάλα καί κατέβηκε.
—’Ενωρίς, γιατρέ;
—Κάθε άλλο. Προτιμώ τώρα μέ τήν ησυχία. Κυρία μου... !
—Καλημέρα σας, γιατρέ.
—Καλημέρα. 'Ορίστε, παρακαλώ, στό έξεταστήριο. ’Αδερφή, δλα έτοιμα;
—Ναί, κύριε γιατρέ, άπαντά ή αδερφή.
—Νά μή μέ άνησυχήση κανένας ώσπου ν’ άνοίξω τήν πόρτα.
Μπήκανε μέσα.
Ή Μαρία είχε μιά άσυνήθιστη κοκκινάδα στό πρόσωπό της. Τό δ,τι θ’ άκο- 

λουθούσε ήταν μιά μεγάλη στιγμή. Ό Θεοχάρους φαινόταν άνήσυχος δίπλα της. 
’Έτριβε συνεχώς τις φούχτες του, δπως συνήθιζε στις μεγάλες στιγμές τής ζωής του.

—Τί αισθάνεσαι, Μαρία; ρωτά τή γυναίκα του.
—"Ενα φόβο.
-—Κουταμάρες. Είναι τό... μυστήριο τής σύλληψης.
—’Εσύ; τόν ρωτά.
—Τα.,.πείνωση.
—Τί;
—Πού δέ μπορώ νά συμμετέχω σέ μιά τέτοια διαιοινιστική πράξη, παρά μόνο 

θεωρητικά καί ώς συγκατάθεση.

—’Άν νομίζης πώς θά σέ πειράξη νά σταματήσουμε, τοΰ λέει σταθερά ή 
γυναίκα του.

—’Όχι, Μαρία μου. Ζήλια είναι καί θά μοΰ περάση.
Ό γιατρός άπό τό γραφείο πέρασε στό έξεταστήριο, κρατώντας ένα χαρτί.
—Νά τό ύπογράψετε, κύριε Θεοχάρους.
—Τί έγγραφο είναι ;
—’Έγγραφο γιά συγκατάθεση, έξηγεΐ δ γιατρός.
—Εύχαρίστως.
Ό Θεοχάρους διάβασε τό έγγραφο κι’ υπόγραψε. Δίνοντάς το πίσω στό γιατρό 

ρώτησε μέ κάποια έπιφύλαξη.
-—Μά γιατί δλ’ αύτά, γιατρέ μου;
—Γιατί έχετε άποδείξεις πώς δέ μπορείτε νά κάμετε παιδιά.
—Ναί! διάφορες άναλύσεις.
—Θά μπορούσε, λοιπόν, μιά κακή στιγμή νά σπρώξη πρός τήν κατηγορία. 

Τότε πώς θά ύπερασπιζόταν ή γυναίκα σας;
—Δέ δέχομαι, άναφώνησε ή Μαρία.
—Μά, Μαρία, τ'πόγραψα τό έγγραφο. Είσαι άπολύτως έν τάξει, λέει μέ 

κατευναστικό τόνον δ Θεοχάρους.
—Μείνετε ήσυχη, κυρία μου, προσθέτει ό γιατρός. Ό σύζυγός σας είναι 

άνώτερος άπό κάθε υποψία. Έγώ είμαι υποχρεωμένος νάχω στούς φακέλους μου 
τήν επίσημη συγκατάθεσή του. ’Όχι γιά σάς κυρίως. Μά γιά τό παιδί.

Οί ένδοιασμοί τής Μαρίας νικηθήκανε. Εξάλλου στήν ψυχή της ύπήρχε ή 
άπόφαση. Τό όνειρο τού παιδιού πλημμυροΰσε κάθε ϊνα της.

Ή μέθοδος έφαρμόστηκε.
Μόλις τό ζεύγος Θεοχάρους άναχώρησε άπό τήν κλινική, ό γιατρός άποσύρθηκε 

στά δωμάτιά του, στόν τρίτον όροφο, μέ ένα αίσθημα ένοχής. Πέταξε τή μπλούζα 
του σέ μιά καρέκλα καί ξάπλωσε στό άσυγύριστο κρεβάτι του.

«—Θεέ μου, τούτη ή γυναίκα είναι δική μου, χωρίς νάναι δική μου.
«—Αμάρτησες.
«—Ποιος μίλησε;
«—Κάθε λίγο σ’ έπισκέπτομαι. Στή δυσκολία σου βρίσκομαι μπροστά σου.
«—Τό...
«—’Ακριβώς. Μυρίστηκα τήν άναστάτωσή σου. Πάντως αμάρτησες έν δικαίω.
«—Μά νόμιζα πώς αν διάλεγα ένα άντρα, δποιονδήποτε, προπαντός χαμηλής 

ηθικής στάθμης — τέτοιος τύπος μπορεί εύκολα νά παραχωρήση λίγο εαυτό του 
γιά νά γονιμοποιηθή μιά γυναίκα — θά πρόδινα τήν έπιστημονική καί κοινωνική 
μου συνείδηση.

«—"Ως έδώ έχεις δίκαιο. Άλλά... ξεγέλασες τόν άντρα της. Πώς γίνεται 
έσύ γιατρός, έσύ πατέρας, έσύ...

«—Νονός ;
«—Ακριβώς. Νονός !
«—’Έχω τήν πίστη πώς θά δώσω σ’ αύτή τήν οικογένεια ένα υγιέστατο βλαστό. 

Δέν έχω καλά φυσικά; Τίμιος δέν είμαι; Γερός δέν είμαι; Δουλευτής δέν είμαι;
«—Είσαι.
«—Λοιπόν;
«—’Έχεις προδώσει τήν ίδια σου τή φύση.
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«—Σιωπή. Στα ξεκουμπίδια άπ’ έδώ, διαβολανθριυπάριο.
«—Μέ βρίζεις; Θά ξεκουμπιστώ. Νά! άπ’ το παράθυρο θά πέσω στήν τα

ράτσα τοΰ διπλανού σπιτιού και θά χαθώ».
Σέ λίγο κατέβηκε δ γιατρός στήν κλινική. Δευτέρα ήταν κι’ είχε μαζευτή 

κόσμος άπό τά χωριά. Τό άπόγευμα κουράστηκε μέ κάτι επείγουσες επεμβάσεις. 
Μιά κοπέλλα τό δυσκόλεψε πολύ μέ τό δύσκολο σχήμα τοΰ εμβρύου. 'Ωστόσο, στά 
διαλείμματος τής άπασχόλησής του ή γυναίκα μέ τό σπειρί τής δικής του ζωής στά 
σπλάχνα της χόρευε μπροστά του.

Ä

Ή Μαρία είχε δύσκολην εγκυμοσύνη. Παρόλο πού δ γιατρός συχνά τήν έβλεπε, 
κείνη ή ζάλη τών πρώτων ημερών στό κεφάλι του άραίωσε και άδυνάτισε πολύ. Οί 
επαγγελματικές του επιτυχίες, ή άνάμιξή του μέ τήν υψηλή τάξη τοΰ γέμιζαν δλα 
τά πιθανά κενά τής ζωής του.

Μιά νύχτα δμως μές τή βαρυχειμωνιά — Γενάρης ήταν-— άλλαξε ή ζωή του. 
Δυο - τρία άναπάντεχα παρουσιάζονται κατά τδ φθινόπωρό μας. Κι’ ύστερα κλείει ή 
μοίρα μας.

—Γιατρέ, ξυπνάτε, τόν έσπρωξε ή προϊστάμενη τής κλινικής.
—Τί συμβαίνει;
—Ή Μαρία Θεοχάρους. ’Αρχίσανε οί πόνοι. Διαστολή τής μήτρας δσο τδ 

διπλό σέλινο.
Ό γιατρός σηκώθηκε στήν άρχή κάπως άνόρεχτα.
«—Είναι τριαντάφυλλο τά χείλη σου, λέει, στή μικρή Σπανιόλα, πού συνάν

τησε στό Προξενείο τής 'Ισπανίας. Χθες βράδυ στή δεξίωση.
«—Μύρισέ το...
«—’Εδώ;
«—Τδ τριαντάφυλλο μυρίζει παντού. Ντροπή είναι;
«—Δέ θά μπορώ νά τδ χαρώ.
«—Γιατί ;
«—Τά περίεργα μάτια σκοτώνουν. Δέ φοβάσαι τά μαχαίρια τους;
«—Γιατί νά τά φοβηθώ; ’Έχω ένα τριαντάφυλλο — τδ ξέρω. Γιατί νά τδ 

κρύψω στήν ερημιά;»
Στον ίσκιο μιας κουρτίνας έσκυψε καί τή φίλησε.
«—’Άγγελέ μου !
«—Θεέ μου!»
Μά ξαφνικά ήρθε μπροστά στά μάτια του ένα κυανωπό σωματάκι. Θά μπο

ρούσε τδ νεογέννητο νά πνιγή. Και τούτο τδ παιδάκι — τώξερα μόνο αυτός ■— 
ήταν δικό του. Καί δέν ήταν. Πάντως ήταν κομμάτι τής ζωής του.

Πέταξε γρήγορα τίς πιτζάμες. Φόρεσε κάτι δροσερό στό σώμα. Έρριξε 
άπάνω του τή μπλούζα καί κατέβηκε τρεχάλα.

—Μαρία, κυρία Μαρία, μέ τδ καλό...
—Ναί! γιατρέ! ’Έταξα τδ μωρό στον "Αγιον ’Ελευθέριο.
—Πολύ καλά έκαμες. Ή βοήθεια τοΰ Θεοΰ κι’ ή μεσολάβηση τών Αγίων 

πάντοτε πρός τδ καλό δδηγεΐ. ’Αδερφή, τ’ άκουστικό...
’Εξέτασε μέ ιδιαίτερη άγωνία τή Μαρία. Γύρισε καί τήν κοίταξε γλυκά στά 

μάτια.
—’Ελπίζω σέ λίγη ώρα νά καλογεννήσουμε. Ό Θεός βοηθός.
—’Αμήν.

Ό γιατρός γιά πρώτη φορά είδε μπροστά του δλοζώντανη τήν Παναγία. Στε
κόταν σιωπηλή καί τόν κοίταζε.

«—Παναγία μου, βοήθησε νά γεννηθή σώο τδ παιδί μου. Θ’ άνήκη στή Μα
ρία καί τδ Θεοχάρους, θά είναι κομμάτι άπό τδ σώμα μου, ή μισή ψυχή του άνήκει 
Γϊτήν ψυχή μου. Ή παρουσία σου μέ βεβαιώνει πώς θά μέ βοηθήσης. Ευχαριστώ».

’Έμεινε μέ τδ κεφάλι μές τίς παλάμες του γιά άρκετή ώρα μπροστά στό γραφείο. 
"Υστερα μπήκε στήν αίθουσα τοΰ τοκετού καί βοήθησε τή Μαρία στή γέννα.

—’Αγόρι, Μαρία.
—Νά μάς ζήση, γιατρέ μου, τού άπάντησε.
—Νά... μάς ζήση, άπάντησε δ γιατρός, πνίγοντας μέ δυσκολία τδ έτοιμο 

δάκρυ άπδ τά μάτια του, ένα δάκρυ άνάμικτο μέ λύπη καί χαρά.
—Σ’ ευχαριστώ, γιατρέ μου, γιά δλα.
—Έγώ σάς ευχαριστώ.
—Γιατί ; ρωτά έκπληκτη ή Μαρία.
Κόμπιασε λίγο ό γιατρός.
—Γιατί μέ βοηθήσετε μέ τόν τρόπο σας νά σάς ξεγεννήσω πιό γρήγορα καί 

πιό εύκολα.
Τακτοποίησε ό γιατρός τή λεχώνα κι’ έδωσε εντολή νά μείνη έδώ δλο τδ 

προσωπικό τής κλινικής. "Υστερα πήγε κοντά στό παιδάκι. Τσίριζε. Στό μάγουλό 
ίου είχε μιά έλίτσα δπως δ μακαρίτης ό θείος του. Μισόσκυεψε έτοιμος νά τδ 
φιλήση.. 'Υπερίσχυσε όμως δ γιατρός. Τδ χάϊδεψε μέ τδ μάτι του καί βγήκε άπδ 
τήν αίθουσα τοΰ τοκετού.

—Γιατρέ; ρωτά μέ άγωνία ό Θεοχάρους.
—’Αγόρι.
—Νά μάς ζήση, λέει δ Θεοχάρους.
—Ευχαριστώ... ναί ! νά μάς ζήση.
—Θά τοΰ δώσουμε τ’ ονομα, πού θέλεις έσύ δ νονός, συνεχίζει ό Θεοχάρους.
—Θά τοΰ δώσω τ’ ονομα τοΰ θείου μου. Τώχω βάρος, πού δέ βάφτισα μέ τ’ 

όνομά του.
—Ποιο τ’ δνομά του ;
—Τ ριαντάφυλλος.
—Τριαντάφυλλος, λοιπόν. Θά τδ πώ στή Μαρία.
Άποκαμωμένος δ γιατρός άνέβαινε στό δωμάτιό του. Σέ κάθε σκαλοπάτι κλο

νιζόταν δλο του τδ σώμα. Νόμιζε πώς τά πόδια του πατούσανε πάνω σέ βαμβάκι. 
Στδ κεφάλι του καθόταν μιά σιδερένια μπάλα. Μές τήν ψυχή του κυλούσε ένα 
ρευστό κουβάρι μέ σκοτεινά πράγματα, δπως στις βόρειες πολιτείες τά μισοβροχερά 
σούρουπα. ’Έφτασε στδ υπνοδωμάτιό του. ’Ένοιωθε κούραση δπως στδ τέλος μιάς 
μακρυνής πορείας. Μπήκε. ’Άναψε τδ φώς. Τριγύρω δλα μοιάζανε μέ ψυχρά 
μάτια, πού ρίχνανε διαπεραστικές ματιές. Τίποτε τδ φιλικό καί οικείο. Καμμιά 
υγρή ματιά. Κανένα χέρι.

—Παιδάκι μου, Τριαντάφυλλέ μου, ψιθύρισε κι’ έπεσε στδ κρεβάτι άφήνοντας 
ένα αυλάκι δάκρυα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Ή Καρμέλλα καθόταν στό πεζούλι τής μικρής δεξαμενής, δπου τά λευκά νού
φαρα κοιτούσανε προκλητικά. ’Έβλεπε τά μικρά χρυσόψαρα, τούς χαϊδευτικούς 
κύκλους τών νερών, τό γαλάζιο ούρανό, πού λουζόταν μέσα στό πρόσωπο τής δεξα
μενής, δίπλα στούς ίσκιους. Φορούσε ενα μεταξωτό φουστάνι χρώμα άμυγδαλί, 
πού πραγματικά μιλούσε πάνω στό σώμα της. Το βαθούλωμα ανάμεσα στά δυό 
της άσπρα στήθη έδινε μιά ξέχωρη εντύπωση στό άνω μέρος τού σώματός της, 
κάτι σάν παλάμη γεμάτη μέ λιμπιστά δώρα.

Ό γιατρός πλησίασε σιγά - σιγά και τής κάρφωσε στά μαλλιά ένα δαντελένιο 
γαρύφαλλο.

—Ή κυρία μέ τό γαρύφαλλο.
—Πού συλλογίζεται, κοιτάζοντας τό νερό, μόνο εσένα.
—Μεγάλη μου τιμή ναμαι ή μοναδική συλλογή τής κυρίας μέ τό γαρύφαλλο.
-—Μεγάλη τιμή στή σκέψη μου πού ξέρει τί νά σκέφτεται.
Τό πρωινό μέ τό χαμηλό άκόμα ήλιο είχε τις δροσιές του. Ή τεμπελιά του 

άναδινόταν από παντού, γιατί τό καθετί φαινόταν ράθυμο σάν ξαπλωμένο σώμα στή 
δροσοβόλα σκιά. Τούτη ή ώρα δέν ευκολύνει τό όνειρο. Βοηθά τήν τόλμη γιά κάτι 
εξηγήσεις και μικρό συζητήσεις.

—Σ’ ένοιωσα πού δυσκολευόσουν νά κοιμηθής.
—Έγώ, Καρμέλλα; Τότε είχες κι’ εσύ τις αϋπνίες σου. Γιατί;
—Τό καλοκαίρι μέ πειράζει. Άλλά εσύ άλλα βράδυα κοιμόσουν βαρύς σάν τό 

μολύβι. Νάσκαε ο κόσμος ολόγυρα δέν έπαιρνες είδηση. Πολλές νύχτες σηκωνό
μουν καί ξάπλωνα στήν πλαγιαστή εκεί πέρα στή βεράντα κι’ ούτε πού μ’ ένοιωθες.

—Δέν είναι αρκετή εξήγηση ή μάλλον δικαιολογία αυτά δλα γιά νά μού ξεφύ- 
γης, Καρμέλλα.

-—Δέν έχω τίποτε νά σού κρύψου Έσύ :
—Πολλά.
Ή Καρμέλλα τινάχτηκε σά νά τής μπήκε αγκάθι. Τόν κοίταξε, άναπνέοντας 

δύσκολα. Κάτι ήταν έτοιμο νά σπάση μές τό στήθος της.
'Ο γιατρός ζύγιασε τήν αντίδρασή της. Φώς φανερό πώς κάτι τήν τυραννοΰ- 

σε. Πήρε τό ήρεμο του ύφος και απάντησε κοιτάζοντας τά νούφαρα.
—’Αλλοίμονο αν ό γιατρός δέν είχε πολλά νά κρύψη.
—Αύτό... ήταν;
—Μά γιά στάσου, Καρμέλλα. Κάτι σέ ανησυχεί. Μάλλον κάτι σέ τυραννεΐ, 

πού δέ μπορώ νά τό καταλάβω. Σέ παρακαλώ μού δίνεις μιά εξήγηση;
—Μ’ αγαπάς; ’Όχι, όχι πές το μέ τήν ψυχή σου. Δέν είναι άπλή ερώτηση. 

Θάχη τις συνέπειές της ή απάντησή σου.
-—Μά τό νοιώθεις, Καρμέλλα. 'Ομολογώ πώς δίπλα σου ένοιωσα τις μεγάλες 

χαρές τής ζωής. Πίστεψέ με σ’ αγαπώ. Πολύ, πολύ.
—Κι’ δμως... Δέ σούδωσα τή μεγάλτ) χαρά. Κι’ είμαστε παντρεμένοι τόσο 

καιρό...
—Τί εννοείς;
—Τό... παιδί!
’Έκρυψε τό πρόσωπό της μές τις παλάμες. "Ενας λυγμός τάραξε τό σώμα 

της. Ό γιατρός κάθησε πίσω της καί τήν αγκάλιασε πατρικά. Τής φίλησε ήρεμα 
τά μαλλιά και τής ψιθύρισε στ’ αυτί :

—’Έχουμε καιρό. ’Άν θέλης άπό αύριο νά σού εφαρμόσου μιά βοηθητική 
άγωγή. ’Έ;

Γύρισε και τόν κοίταξε κατάματα.
—Θέλω, παιδί. Τ’ άκούς;
—Θά κάνουμε, Καρμέλλα. ’Έλα τώρα χαμογέλασε... 'Ωραία. Καί τώρα 

πάμε μιά βόλτα ώς πέρα στούς Θεοχάρους. Κάτι θάχετε νά πήτε εσείς οί γυναίκες.
—Κι’ έσύ;
—Θά παίξω μέ τόν Τριαντάφυλλο.
—Τόν... Τριαντάφυλλο ! Πάμε.
Άκούμπησε στό μπράτσο του, ένώ κοιτούσε χάμω τούς ίσκιους, παραδομένη στις 

συλλογές της. Μιά άνεπαίσθητη χλωμάδα ανέβαινε στά μάγουλά της. Ή κούραση 
άνάτελλε στά μάτια της σάν ομιχλώδες φθινοπωρινό δειλινό.

Βγήκανε στόν άμαξητό. Ή κίνηση ήτανε λίγη. Κάτι άμάξια περνούσανε κι’ 
δ στριγγός τους ήχος άπό τίς ρόδες τους μαχαίρωνε τήν άκοή. Σέ λίγο άπομα- 
κρυνθήκανε κι’αύτά καί βασίλεψε γύρω τό κράτος τού τζιτζικιού. Τ’ άγεράκι άρχισε 
κι’ δλας νά γίνεται χλιαρό, παρόλο πού μύριζε άκόμα ή κάθε του πνοή πρωϊνό. Οί 
άσημόφυλλες έλιές, σάν καλόβολες γρηοΰλες στήν ξώπορτά τους, σκέφτονταν στούς 
οχτους κι’ οί ροζωμένοι τους κορμοί τρυπώνανε μές τό γόνιμο χώμα τού παρελθόντος. 
Μιά σειρά σπαθωτά κυπαρίσσια, παιδιά άκόμα στήν ήλικία, άλλάζανε λίγο τόν τόνο 
τού τοπίου.

Φτάσανε στό περιβόλι τών Θεοχάρους. Ή έξωτερική πόρτα, καμωμένη σύμ
φωνα μέ τά παλιά πρότυπα τών χωριάτικων σπιτιών, γοήτευε τό βλέμμα μέ τήν 
ομορφιά της. Ό γιατρός τήν άνοιξε. Δυό μεγάλα πεύκα τούς υποδεχτήκανε μέ 
τήν έξαιρετική τους σκιά. Στόν ίσκιο τους άπό κάτω δείχνανε τήν καμπούρικη 
ράχη τους δυό ξύλινα παγκάκια.

—Θά τό στρώσω έδώ, λέει ύ γιατρός.
—Δέν κάνει. Πάμε νά δούμε τούς άνθρώπους κι’ Άν σ’ ευχάριστή έρχεσαι έδώ.
-—Καλύτερα πήγαινε έσύ, Καρμέλλα. Πρωί είναι άκόμα. Ξέρω κι’ έγώ... 

Στείλε μου τόν Τριαντάφυλλο.
Ό Τριαντάφυλλος φάνηκε πέρα. Είδε τούς νονούς, γέμισε ευτυχίες καί χαρές.
—Μείνε έκεί, παιδάκι μου, θά πέσης. Φρόνιμα. ’Έρχομαι.
Προχώρησε ό γιατρός νά τόν προαπαντήση. Ό Τριαντάφυλλος χοροπηδούσε 

μέ κείνο τό χαριτωμένο άβέβαιο τρέξιμο. Ή Καρμέλλα είδε τή λαχτάρα τους. 
"Ενα σύννεφο σκοτεινό τήν τύλιξε. Προχώρησε. Ή Μαρία πρόβαλε στό βάθος. 
Φορούσε ένα έξωμο καλοκαιρινό φουστανάκι, πού άφηνε νά φαίνωνται οί έξαίρετοι 
ώμοι της καί μιά έλιά δεξιά στό ραχοκόκκαλό της.

«—Τάδες; λέει ό άλλος, ό ίσκιος ή τό διαβολάκι ή τό ξέχωρο κάτι, πού πα- 
ρουσιζόταν πάντα στις δύσκολες στιγμές τού γιατρού.

«—Τί νά δώ; Περιμένω τόν Τριαντάφυλλο.
«—Τίς δυό γυναίκες.
«—Τίς βλέπω. Είναι κι’ οί δυό δυό ομορφιές πάνω στό ζύγι. Ποιά θά βα- 

ρέση τό ζύγι; Ποιά θά κερδίση; Πολύ δύσκολο.
«—Μού ξεφεύγεις. ’Εκτός άν σκούριασε ή σκέψη σου.
«—Μίλησε τότε έσύ.
«—Ή μιά είναι ή νόμιμή σου γυναίκα, πού σέ συγκίνησε ώς τό κόκκαλο.
«—'Ωραία.
«—Ή άλλη είναι ή μητέρα τού παιδιού σου. 'Η μιά δέ μπορεί νά σού δώση 
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παιδί. Η άλλη σου εδωσε παιδί μα δε θαναι δικό σου, μήτε κείνη θά γίνη γυ
ναίκα σου.

«—Σέ παρακαλώ...
Ή Μαρία άνοιξε τά χέρια μ’ ένθουσιασμό. Είχε πάντοτε τίς έκκρήξεις της. 

Συμπαθούσε ξεχωριστά τήν Καρμέλλα γιά τήν ευγένεια καί διακριτικότητα της. 
Τό πρόσωπό της ολοκόκκινο άπό υγεία κι’ ευτυχία έ'λαμπε. Τά μάτια της ξεκού- 
ραστα καί φωτεινά, χωρίς σύννεφα ή δάκρυα, μεταδίδανε σ’ όποιο τά κοιτούσε τήν 
αίσθηση ανθισμένης ώρας.

—Τί εξαιρετική έκπληξη, αγαπητή μου κυρία Καρμέλλα! Τώχα προαιστανθή. 
Ναί! ναί! Τό είπα στον άντρα μου. Θάχουμε πρωί-πρωί μιά έκλεκτή έπίσκεψη. 
Πρέπει νά συγυριστούμε ενωρίς. Καλημέρα σας. Ό γιατρός; ’Ά! ’Έμεινε 
στον ίσκιο τού πεύκου !

—Κυρία Μαρία μου, καλημέρα. Πάντοτε μέ τούς ενθουσιασμούς σου καί 
τίς χαρές σου.

Οι δυό γυναίκες καθήσανε στή βεράντα, πού ίσκιωνε τό αγιόκλημα.
Ό Τριαντάφυλλος κρατούσε άπό τό χέρι τό γιατρό καί τόν τραβούσε νά πάνε 

πρός τή μεγάλη δεξαμενή. Ό γιατρός ακολουθούσε σάν υπνωτισμένος. ’Έβλεπε 
τό σωματάκι αύτό, γεμάτο ψυχή, νά δίνη στή γύρω φύση ένα υψηλό νόημα. 
Κι’ έμοιαζε τόσο στο μακαρίτη τό θείο του...! Καί παραδόθηκε!

Ή Μαρία σέ λίγο σέρβιρε τόν καφέ. Φώναξε δυο - τρεις φορές τό γιατρό. 
Δέν πήρε απάντηση.

—Τρέλλα έχει μέ τον Τριαντάφυλλο, λέει ή Μαρία.
—Το πρόσεξα. Καί δέν είναι τό μόνο βαφτιστικό του.
—5Εχει τ’ ονομα τού θείου του. Έχει καί κάτι παραξενιές πάντοτε ή ψυχή.
—Δέ λέω...
Ή στιγμή έφερε τήν κουβέντα γύρο.) άπό τά παιδιά. Τό θέμα αυτό εκνεύριζε 

τήν Καρμέλλα πολύ τόν τελευταίο καιρό. Είχε γίνει πολύ ευαίσθητη άπό κάποιες 
άσχημες προαισθήσεις, άπό κάποιες φοβερές οπτασίες τής νύχτας. Ή Μαρία 
άπ’ τήν άλλη μεριά υποστήριζε σέ κάθε σοβαρή συζήτηση τήν τεχνητή γονιμοποίηση 
στήν άνάγκη. ΟΙ άπόψεις τού Θεοχάρους ήταν τετραγωνικές. Τίς άπόδειξε ή 
δική της περίπτωση. Γι’ αυτό τίς πρόβαλλε μέ ιδιαίτερη θερμότητα όταν το άπαι- 
τοΰσε ή περίπτωση.

Ή Καρμέλλα τήν άκουε μέ κάποιαν άνησυχία.
-—Κι’ αν μιά μέρα, κυρία Μαρία μου, άνακαλύψης, έστω καί τυχαία, ή μάλλον 

ύποψιαστής τήν πηγή άπ’ όπου έχει πάρει ό γιατρός τή γονιμοποιό δύναμη, πώς 
θ’ άντιμετωπίσης τό πρόσωπό του;

—”Αν δέν τό ξέρη... θά αίστανθώ κάποια ντροπή. Αυτό φαντάζομαι. "Αν 
δμως το ξέρει πρέπει νά πάρουμε τά μάτια μας μέ τόν άντρα μου καί νά ξενητευτούμε 
δσο μπορεί πιο μακρυά.

—Αυτό πού λές σημαίνει πώς νοιώθεις τόν κίνδυνο. ’Όχι βέβαια νομικό κίν
δυνο. Συναισθηματικό. Νοιώθεις κάτι πού πλησιάζει τό... έγκλημα.

Ή Μαρία ταράχτηκε.
Ή Καρμέλλα κάρφωσε τό βλέμμα της πάνα) στήν ταραγμένη δψη τής Μα

ρίας. Κι’ είδε σύννεφα, σύννεφα πολλά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Τό φθινόπωρο έπεσε βαρύ σάν το γκρίζο κεφάλι στό μαξιλάρι τού πόνου. Τά 
σύννεφα στή δύση κοκκίνιζαν πολύ, σάν τό αμαρτωλό αίμα, ένώ δλη μέρα στρι
φογύριζαν στό μουδιασμένο ούρανό σέ άδύναμους σχηματισμούς μάχης. Ό άγέρας 
είχε στήν υγρασία του ένα προμήνυμα γιά δάκρυα. Τό πράσινο άραίωνε - άραίωνε 
κι’ έσταζε μέσα μας τήν πίκρα.

Ό γιατρός είχε βεβαιωθή πιά πώς ή Καρμέλλα δέ θά μπορούσε νά τού δώση 
παιδί. Θάμενε τό σώμα της ένα ωραίο σχήμα, πού μιά μέρα θά ρυτίδωνε χωρίς 
νά μετάγγιση τό θέλγητρό του σ’ ένα νέο κορμί. Αύτός θά ξεγραφόταν κάποτε 
άπό τή ζωή κι’ ή δράση του θά προκαλούσε ένα γρήγορο σχόλιο στό μικρό του 
τόπο. Τίποτε άλλο. ’Από τή δύναμή του δέ θάπαιρναν τά κύτταρα ένός παιδιού 
του.

Ή Καρμέλλα μέ τό γυναικείο αισθητήριό της κατάλαβε δλα τούτα πιο μπροστά. 
Ή προφητική, διαίσθηση πού φώλιαζε στή στήθη της — δπως σέ κάθε γυναίκα — 
τήν τσάκισε. Μιά μέρα ζήτησε άπό τό γιατρό ένα δάσκαλο τού πιάνου. Είχε 
άρκετό διαθέσιμο χρόνο καί θάθελε νά τελειοποιήση τήν τεχνική της στ’ δργανο 
αύτό. Εξάλλου τό πιάνο είναι σάν τίς ξένες γλώσσες. Λίγο τ’ άφήνεις, γιά πάντα 
σ’ εγκαταλείπει. Σέ λίγο θάμπαινε ό σκυθρωπός χειμώνας. Ή δουλειά τοΰ για
τρού τό Δεκέβρη θ’ αύξαινε. Ό πατέρας τής Καρμέλλας πέθανε. Ή μητέρα πήγε 
στή Φλωρεντία νά δή τούς δικούς της καί νά κανονίση κάτι κληρονομικά. Πώς θά 
περνούσε ό καιρός, αύτός ό βαρύς καιρός τής μοναξιάς;

Ό γιατρός θεώρησε τήν επιθυμία τής Καρμέλλας σάν πολύ καλή διέξοδο. 
'Όταν πιστέψη ή γυναίκα πώς δέ μπορεί νά άποκτήση παιδί, τότε τολμά τό 
καθετί χωρίς περίσκεψη. 'Π άπελπισία, πού ξεκινά άπό βιολογικές ελλείψεις, οδη
γεί συχνά πρός άνεπιθύμητες εκδηλώσεις. Ή τέχνη θάταν μιά διέξοδος, μιά έκτό- 
νωση, πού θά κρατούσε τήν Καρμέλλα σέ κάποιαν ισορροπία.

Πριν λίγες μέρες άδειασε τό διπλανό διώροφο σπίτι κι’ ό γιατρός τ’ άγόρασε. 
Άπό καιρό σκεφτόταν νά χωρίση όλότελα τήν κατοικία τους άπό τήν κλινική. Καί 
θάπρεπε πιά τό σπίτι τους ν’ άνοιξη. Τί περίμεναν πιά άπό τή ζωή; Ή Καρ
μέλλα ενθουσιάστηκε. Θάχε δλόδικύ της κόσμο, χωρίς νάνοι ύποχρεωμένη νά βλέ- 
πη, νοσηλευτικό προσωπικό, άρρώστους κλπ., κλπ.

Τό νέο σπίτι είχε μπροστά μιά πολύ μεγάλη βεράντα πλατειά μέ πέρκολα καί 
παρτέρια ολόγυρα στό πεζούλι. Μόλις έμπαινες συναντούσες ένα μεγάλο χώλ. Δε
ξιά ανέβαινε ή σκάλα γιά τό άπάνω πάτωμα, τίς κρεβατοκάμαρες. ’Αριστερά 
βρισκόταν ένα πολύ μεγάλο σαλόνι, πού κρατούσε δλο τό δυτικό καί λίγο μεσημβρινό 
τμήμα κι’ άνοιγε σέ μιά δυτική βεράντα μέ πέρκολες. Έδώ ονειρευόταν νά δώση 
τήν άνοιξη ένα ρεσιτάλ μέ έργα Σοπέν...

Ή άλλαγή αύτή ήταν μιά προσωρινή χαρά!

Βρήκε άνοιχτή τήν επιστολή τής μάνας. Ή περιέργεια τόν έσπρωξε νά τή 
διαβάση. Τό περιεχόμενό της ήταν άποκάλυψη. Εξηγούσε καί τήν άναστάτωση 
τής Καρμέλλας, πού τελευταία θά μπορούσε νά τήν άντιληφθή κι’ ο πιό άνίδεος.

«...Μού γράφεις πώς μέρα μέ τή μέρα χάνεις τήν άγάπη του. Πώς τάχα τήν 
κερδίζει ή Μαρία, πού πολύ σωστά τή θεωρείς επικίνδυνη άντίπαλο. Άλλά ot 
υποψίες σου γιά τό παιδί, τόν Τριαντάφυλλο, δέ μέ βρίσκουν σύμφωνη. Καταλα
βαίνω μιά ιδιαίτερη κλίση τού άντρα σου πρός τό παιδί. Δέν όσφράνθηκα — 
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αύτή είναι ή ταιριαστή φράση — δέν οσφράνθηκα τίποτε ύποπτο στή συμπεριφορά, 
τουλάχιστον τής Μαρίας. Είναι άψογη και φυσική. Νάναι υποκρισία; Μά τότε 
θά πρέπει ή Μαρία νά είναι μεγαλοφυΐα στήν υποκριτική.

»Νομίζω πώς δλα θά κανονιστούν άν κοιταχτής τώρα στήν αρχή. Πρέπει σή
μερα- αύριο (τόσο γρήγορα) νά τού δώσης παιδί. Μόνο μ’ αύτό τόν τρόπο θά τόν 
κερδίσης. 'Όλα τ’ άλλα καλά είναι, αλλά δέ σ’ εξασφαλίζουν.

»Φοβάσαι νά τόν άφήσης μόνο στό έλεος τής καρδιάς του και τών κινδύνων... 
Μά, χρυσή μου κορούλα, αύτά δλα είναι ανοησίες. Σέ δικαιολογώ, βέβαια, μά 
υποτιμάς τόν έαυτό σου, τή δύναμη τοΰ γάμου και τήν εντιμότητα τού άντρα σου. 
’Ίσα - ίσα ό λιγόχρονος χωρισμός μπορεί νά τόν κάνη νά σέ πεθυμήση κι’ έτσι 
νά κρατήσης μιά κατάσταση σέ ισορροπία ώσπου νά κατορθώσης τό ποθούμενο...»

Τ’ άλλα τής επιστολής δέν ένδιαφέρατε.
Πέρασε άπό τό σαλόνι καί βγήκε στη δυτική βεράντα. Κάτω ή αύλή κοκκι- 

νολογούσε μέσα στις κατάφορτες γαρουφαλιές. Τά άσπρειδερά χαλικάκια πού ρί
ξανε στό διάδρομο, δίνανε τήν εντύπωση τοΰ γαλαξία. Λίγα πεύκα πιό πέρα 
κόβανε τή θέα τού ήλιου, πού ετοιμαζόταν σέ λίγη ώρα νά βασιλέψη. Πέρα τά 
γαλάζια - μενεξεδιά βουνά, μέ τις σκούρες στίξεις καί τις διαβαθμίσεις μερικών 
ίσκιων, κοιτάζανε καί περιμένανε τό κοκκίνισμα.

«—Είδες τή συμπεριφορά σου;
«—Πάλιν έχουμε έλεγχο ! άπαντά ό γιατρός.
«—Είναι φανερό πώς ή συμπεριφορά σου δταν πλησιάσης τόν Τριαντάφυλλο 

είναι... πατρική, σωστή λατρεία.
«—Άφού είναι... κατά κάποιο τρόπο παιδί μου;
«—Σοβαρό αμάρτημα. Έγκατάλειψες τό σπλάχνο σου γιά νά τό παραλάβη 

νόμιμα ένας άλλος.
«—Δέν τό έγκατάλειψα.
«—Ψυχικά δέν τό έγκατέλειψες. 'Απλούστατα γιατί δέ σούδωσε παιδί ή Καρ

μέλλα. Άλλοιώτικα...
«—Ή Καρμέλλα τό νοιώθει...
«—Σά γυναίκα και σύζυγος. ’Άσε τη λοιπόν νά κοιταχτή. Πού ξέρεις; 

Στά επιστημονικά κέντρα τού εξωτερικού μπορεί νάχουν μέθοδο πού νά διορθώση 
τήν κοπέλα.

«—Σωστά μιλάς. Μά ή απόσταση μήπως συγκεντρώση τό αίσθημα άλλου.
«—Κοίταξε νά φυλαχτής. Δέ νομίζω πώς δλα πρέπει νά τ’ άπαιτής εύκολα 

καί δικά σου. Αύτό είναι άσυγχώρητη ύπεροψία.
«—Φεύγα τώρα κι άκούω τό βήμα τής Καρμέλλας».
Ή Καρμέλλμ βγήκε στή βεράντα. Τό πρόσωπό της ήταν χλωμό και άνήσυχο. 

Δέν κοίταξε τό γιατρό. ’Ατένιζε άντίκρυ τά βουνά.
—’Εδώ είσαι;
—Ναί, Καρμέλλα. Θά πάμε πουθενά;
—’Άν έχης ύπόψη σου εύχαρίστως. Προσωπικά δέν έχω πιά διάθεση γιά τήν 

τυπική κοσμική ζωή.
—Μήπως θέλεις ένα ταξιδάκι, έτσι νά ξεδώσης λίγο, ν’ άλλάξης εντυπώσεις...
—Γιατί τό λές αύτό; Μέ..., τοΰ άπάντησε κοιτάζοντάς τον ερωτηματικά στά 

μάτια.
—Γιατί νοιώθω πώς πλήττεις...
—Κι’ εσύ;

—Έγώ άποκλείεται νά πλήξω. ’Έχω τή δουλειά μου, τις άγωνίες μου, τό πε
ριβόλι... Καί σκοπεύω ν’ άναμιχθώ καί στήν πολιτική. Μού πρότεινε ό δήμαρχος 
νά μπώ στό συνδυασμό του στις επόμενες εκλογές, τήν άνοιξη δηλαδή.

—Μά ή πολιτική θέλει θυσία τής ησυχίας καί... τοΰ σπιτιού. Τό σκέφτηκες 
αύτό;

—Μά δέν είπα καί τό ναί. Απλώς σου άνακοινώνω πώς σκοπεύω. Εξάλλου, 
άν νομίζης πώς θά σέ παραμελήσω μέ τά προεκλογικά, γιατί τότε νά μήν εκμεταλ
λευτής τήν περίσταση γιά ένα ταξιδάκι;

—Μά τό Θεό μέ παραξενεύει ή πρότασή σου καί ή επιμονή σου. Άλλά...
—Θά τό σκεφτής. Μ’ άρέσει ή ύποχώρησή σου. Λογική, λογική. Δέν είναι 

μικρή λαχτάρα νά δής τό γενέθλιό σου τόπο. ’Έ;
—Σ’ αύτό συμφωνώ. ’Έχω νοσταλγήσει τά μέρη εκείνα, τότε στά ξέγνοιστά 

μου χρόνια. Έκεί είναι καί ή μητέρα...
—Νά πάς, λοιπόν, Καρμέλλα μου. Θά μέ ύποχρεώσης. Καί θά μού γυρίσης 

ολο κέφι καί δύναμη.
—Θές νά πάμε πουθενά;
—'Όπου θέλεις. Νοιώθω μιά τέτοια εύδιαθεσία. Νά ετοιμαστώ.
Ή ώρα κοκκίνιζε. Ό ήλιος έφτασε στή γραμμή τοΰ ορίζοντα καί πήρε φωτιά 

άπό τήν επαφή. Καί γέμισε τό δειλινό μέ τό χρώμα τής ύγείας. Ό γιατρός ένοιωθε 
άνακούφιση. Πρόσφερνε κάτι στή μαραμένη ψυχή τής Καρμέλλας. Ή άλλαγή 
θά ξαναφούντωνε τήν ομορφιά καί τή διάθεσή της...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

'H Μαρία μέ τόν άντρα της καί τόν Τριαντάφυλλο ήρθανε ενωρίς τό Σάββατο 
στή Λευκωσία γιά ψώνια. Κατεβάσανε τό παιδί στήν κλινική, δπως τό συνηθίζανε, 
καί τραβήξανε γιά τήν άγορά. Μεσημεράκι κι’ δλας τελέψανε τις δουλειές τους 
καί γυρίσανε στήν κλινική νά δούνε τό γιατρό καί νά πάρουνε τό παιδί.

—Αδύνατο. Θά μείνετε έδώ, λέει ό γιατρός. Άπό τόν καιρό πού έφυγε ή 
Καρμέλλα δέ σάς βλέπω συχνά. Προπαντός σέ κατάλληλη ώρα.

—Μά θά γυρίσουμε στό περιβόλι, έχουμε δουλειές, τοΰ άπαντά ό Θεοχάρους.
—Νά μείνουμε, μητερούλα, λέει ό Τριαντάφυλλος. Έγώ θά μείνω νά παίξω 

μέ τό νονό.
—Βλέπετε; Κάντε τό χατήρι, τουλάχιστον, τοΰ Τριαντάφυλλου. Αύριο πρωί 

φεύγουμε δλοι γιά τό κτήμα. Θέλω κι’ έγώ νά δώ τό περιβόλι καί νά συζητήσω 
μέ τόν έπιστάτη μου.

Μέ μιά ματιά συμφωνήσανε νά μείνουν. Γιά τή Μαρία θάταν καί μιά ευ
καιρία νά έπισκεφθή μερικές φιλενάδες της τό άπόγευμα. Ζήτησε μάλιστα τήν 
άδεια τοΰ γιατρού νά τηλεφωνήση, κλείοντας ραντεβού. Ό Θεοχάρους θά πήγαινε 
στήν Ελληνική Λέσχη γιά κανένα καρέ χαρτάκι, άν βέβαια δέν τόν κρατούσε δ 
γιατρός γιά πιό ένδιαφέρουσες άσχολίες. Ό γιατρός θά τώστρωνε στό παιγνίδι 
μέ τόν Τριαντάφυλλο. Περίμενε ώρα τήν ώρα μιά γέννα καί δέ μπορούσε ν’ άπο- 
μακρυνθή άπό τήν κλινική.

Στή μιάμιση ή ώρα φάγανε εκλεκτό μενού ειδικά παραγγελμένο στή μαγείρισσα 
τής κλινικής. Ό γιατρός στό κελλάρι είχε παλιό κρασί κι’ δ Θεοχάρους τό χά- 
ρηκε ξεχωριστά. Ό γιατρός, δπως συνήθως, απλώς τό γευόταν.

—Εξαίρετο τ’ άσπρο σου κρασί, γιατρέ.
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—Πολύ παλιό. ’Έχω μιά μαλάγα ακόμα άπό τήν Πιτσιλιά, πού είναι τρέλλα.
—Και δέν το δοκιμάζουμε; προτείνει ό Θεοχάρους.
—’Απόψε στό δείπνο. Τό φυλάγω μετά τή γέννα. Νάχω κι’ έγώ... μυαλό 

γιά νά πιω λιγάκι.
—Θαυμάσια.
—’Αλήθεια ! Τί νέα άπό τήν Καρμέλλα ; ρο:»τά μ’ ενδιαφέρον ή Μαρία. 

Πολύ τυπικά μάς απάντησες τό πρωί στις ερωτήσεις μας.
—Δέν έχω άσχημα νέα. Στήν πραγματικότητα είναι κάπως γριφώδη τά τε

λευταία της γράμματα. Δέν ξέρω άν έχουν περιπλεχτή τά κληρονομικά τους. Ή 
Καρμέλλα έχει εκεί ένα θείο αρκετά δύστροπο.

—"Οταν γυρίση ή Καρμέλλα πρέπει γιατρέ, νά κάμετε πιά παιδί, λέει ό Θεο
χάρους μέ σταθερό τόνο, πού σχεδόν άγγιζε τήν επιταγή.

—Ναί! ναί! θά τό χαρώ πολύ, είπε μέ κάποια τρυφερότητα ή Μαρία.
—Κι’ έσύ; τής άπαντά ό γιατρός. Ό λόγος τοΰ ξέφυγε άσυλλόγιστα. Ή 

καρδιά του δέ μπορούσε πιά νά κρατήση τό αίσθημα πού τήν πλημμυροΰσε.
—Κ’ έγώ, συπληρώνει ό Τριαντάφυλλος.
Ό γιατρός συλ'ήλθε. Και τούς φώναξε μέ προσποιημένο άστεΐο ύφος:
—Κι’ έσύ; Μά αυτό είναι σωστή συνοψοσία όλιονών σας.
—Μακάρι νάτανε τέτοιου τύπου όλες οί συνωμοσίες, πρόσθεσε χαριτωμένα ή 

Μαρία.
Αυτό όμως τό «κι’ έσύ» δέν τό πήρε άψήφιστα ό Θεοχάρους. ’Άναψε τό τσι

γάρο του καί σηκώθηκε, κοιτάζοντας συλλογισμένος έξω τά πεύκα στήν τάφρο τής 
Λευκωσίας. Ή Μαρία πήρε τό παιδί νά τό βάλη νά κοιμηθή. Ό γιατρός έμεινε 
στό τραπέζι παίζοντας μέ τή λαβή τού μαχαιριού. Ή προϊσταμένη τής κλινικής 
ήρθε νά σερβίρη τόν καφέ καί νά κουβελ'τιάση λίγο μέ τούς φιλοξενούμενους.

—Κύριε Θεοχάρους, τό καφεδάκι σας. Ή κυρία Μαρία;
—Μέ τό παιδί. Θάρθή σέ λίγο. ’Άσε τούς καφέδες έδώ. Τί γίνεται μέ 

τήν ετοιμόγεννη;
—Σέ καμμιά ωρ<χ υπολογίζω θάχουμε γέννα.
—'Ωραία.
Σέ λίγο γύρισε ή Μαρία δροσάτη κι' ευτυχισμένη. Ό Θεοχάρους τήν κοίταξε 

λοξά. Ό γιατρός συνέχιζε νά παίζη μέ τή λαβή τού μαχαιριού βυθισμένος 
μές τις σκέψεις του.

Ή προϊσταμένη έπιασε ψιλή κουβέντα μέ τή Μαρία. Υπήρχε μιά φανερή 
συμπάθεια άνάμεσα στις δυό τους. Εξάλλου άπό τά κυκλαδίτικα νησιά κατάγονταν 
κι’ οί δυό. Κι’ ή προέλευση αύτή γεννούσε πιό στενούς δεσμούς.

—Θά πάς στή λέσχη, κύριε Θεοχάρους;
—Δέν τό πιστεύω, γιατρέ. Πέφτει λίγο μακρυά.
—Καλύτερα νά μείντ^ς. Ή Μαρία θά βγή γιά έπισκέψεις. Ό Τριαντάφυλ- 

λος κοιμάται. Κάθησε τότε νά τά πούμε ένα χεράκι. ’Ή προτιμάς νά παίξουμε 
ένα τάβλι ;

—Τό προτιμώ, άπάντησε μέ σταθερή φωνή ό Θεοχάρους.
Βγήκανε στή βεράντα καί τό στρώσανε στό παιγνίδι. Ό Θεοχάρους είχε 

κάποιες βαρειές σκέψεις, πού τόν κάνανε νά παίζη πολύ άσχημα. Ό γιατρός από
κτησε άπό τίς πρώτες ζαριές τή διάθεσή του καί πείραζε τό Θεοχάρους.

Μιά στιγμή ε’ιδοποίησαν τό γιατρό πώς πλησιάζει ή γέννα. ’Έπρεπε πιά νά 
πάη στήν κλινική δίπλα. Ζήτησε συγννώμη άπό τούς φιλοξενούμενους, τούς εύ- 

χήθηκε καλό άπογευματάκι καί βγήκε άπό τήν πίσω αυλή.
Ό Θεοχάρους κοιτούσε λοξά τή γυναίκα του.
—Μά τί τρόπους έχεις σήμερα, καημένε; Κοιτάς σάμπως νά υποψιάζεσαι πώς 

θά σού δώσουνε καμμιά κατακέφαλα.
—Δέν τήν έφαγα λές, Μαρία;
—Δέ σέ καταλαβαίνω.
—Τά τερτίπια τού γιατρού μοΰ φαίνονται λίγο παράξενα τελευταίως.
—Κι’ έγώ τώχω προσέξει. Προπαντός άπό τόν καιρό πούφυγε ή Καρμέλλα.
—Τό δακτυλάκι σου εσένα, Μαρία;
—Μπά στό καλό σου, άνθρωπε τού Θεοΰ. ’Εξηγήσου καθαρά. Τί σχέση 

έχω έγώ μέ τήν Καρμέλλα; 'Ομολογώ πώς...
—Ναί! ναί! πές το, τής πετά ό Θεοχάρους, βλέποντας κάποιο δισταγμό, της.
—Τής είπα πολλές φορές νά κοιταχτή γιά παιδί. Δέ λέει τίποτε τ’ άντρόγυνο 

χωρίς τό δεσμό τοΰ παιδιού.
—Αυτό είναι; ’Εμείς δέν έχουμε σύνδεσμο;
—Μά έμεΐς έχουμε τόν Τριαντάφυλλο, τού λέει ή Μαρία μέ φανερή ταραχή.
—’Ά! ναί, άπαντά ψυχρά ό Θεοχάρους.
—Μά γιά στάσου. Πρός τί όλη αύτή ή άνάκριση; Συμβαίνει τίποτα;
—Θά τό δώ στό μέλλον. Τώρα όχι. Μάλλον κρούσεις.
—Παλάβωσες μέ τό κρασί φαίνεται, σχολιάζει ή Μαρία. Θά βγής ;
—Έγώ ; Δέν τό κουνάω δράμι.
—Ωραία. Μείνε στό παιδί. Έγώ θά κάνω τίς επισκέψεις μου.
Τό βράδυ γέμισε λάμψη καί παλμό. Ή Μαρία είχε μιά μεθυσμένη έκφραση 

άπό τήν άλλαγή. Ό Τριαντάφυλλος παρουσιάστηκε, παίζοντας μέ τό γιατρό. Ό 
γιατρός, ζούσε σέ όνειρο. Τετραπόδιζε στό χώλ κάμνοντας τ’ άλογο, ένώ ο Τριαν- 
τάφυλλος καβάλλα στήν πλάτη του σπαρταρούσε στά γέλια. Μονάχα ό Θεοχάρους, 
καπνίζοντας συνεχώς κοιτούσε βλοσυρά καί φιλύποπτα. Πού νά τόν προσέξη ό 
γιατρός μέσα στήν τόση του ευτυχία;

Μετά τό δείπνο βγήκανε κι’ οι τρεις, κάπως άσκοπα στό δρόμο. Ή άνοιξη 
μισομύριζε. ’Έτσουζε άκόμα τό νυχτερινό κρύο, άλλά μέ πιό απαλό τρόπο καί μ’ ένα 
ύφος, πού υποσχόταν πιό θερμές στιγμές. Κι’ ή υγρασία μύριζε μέ τή φρεσκάδα 
τοΰ φυτού πού ετοιμαζόταν νά πετάξη άνθό.

Στό δρόμο άποφασίσανε νά πάνε θέατρο. Καί συζητώντας λίγη πολιτική — 
πού τή βρήκε διέξοδο ό Θεοχάρους γιά νά ξεσπάση — · φτάσανε στό «Λυρικό», μιά 
μάντρα σκεπασμένη μέ τζίγκους, πού θερμαινόταν άπό σιδερένιες θερμάστρες.

♦ ♦♦

Στις τρεις τό πρωί ξύπνησε ό γιατρός. ’Ακούσε τόν Τριαντάφυλλο νά κλαίη 
καί νά ζητά νερό. "Υστερα κάτι έλεγε κι’ έμπηγε τά κλάματα. Γι’ αύτό πήγε 
κοντά στήν πόρτα κρυφακούοντας.

—Σήκω έσύ, Μαρία. Μπά! Τό βαρέθηκα μ’ αύτές τίς φωνάρες του, μουρ
μούρισε ό Θεοχάρους.

—Σιώπα, καλέ, πού βαρέθηκες τό παιδί.
—Έμ! δικό σου είναι. Μέ τό μέρος του θά πάς.
—Πρός Θεού, δέ σέ καταλαβαίνω... !
—Δέ λέω, τό... συμπαθώ, μά τό παράκανε τελευταίως.
—Μήπως έσύ άλλαξες; Περίμενε, Τριαντάφυλλέ μου, νά γεμίσω τό ποτήρι.
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Αστέρα βασίλεψε σιγή. Σέ λίγο ακούστηκε τό ροχαλητό τοΰ Θεοχάρους.
Ο γιατρός γύρισε στό δωμάτιό του. Αναψε τσιγάρο. «Είχε τή λογική ο 

Θεοχάρους, είχε τήν καλωσύνη, λάτρευε τή γυναίκα του γιά νά κάνη τέτοια θυσία. 
Μά ό νέος,βλαστός δέ γέμισε τήν καρδιά του. Συμπαθεί το παιδί. Άλλα άλλο 
άγάπη κι’ εκμηδένιση άπό άγάπη», σκεφτηκε ο γιατρός και το πρόσωπό του γέ
μισε κατήφεια. Εριξε κάτι βαρύ άπάνω του και βγήκε στή βεράντα. Δέν τό 
χωρούσε τό δωμάτιο. Τόν έπνιγε ή κλειστή άτμόσφαιρα.

Ή φύση τανυζόταν νά ξυπνήση. Ζούσε δμως τά πρωινά της όνειρα, τά όνειρα 
τού1 καλού καιρού. Ή υγρασία; Σέ λίγο θά γινόταν ή υγρασία αύτή κόμποι δια
μάντια στά πράσινα φύλλα. Κι’ όταν θάβγαινε δ κυρίαρχος ήλιος θά τούς χτυ
πούσε με τα μαγικα του ραβδιά καί θά γίνονταν ατμοί, κάτι σάν προσευχή πρός 
τή δόξα του. ’Εκεί πέρα πρός τήν άνατολή μάντευες ένα χαλαρό φως, σάν τό 
πεταλουδισμα βλέφαρων. Πήγαινε ό ουρανός ν’ άνοιξη τά μάτια του.

"Ενα μαλακό σφύριγμα πέρασε άπό τ’ αύτ'ι τού γιατρού. Γύρισε και κοίταξε. 
Ενα γυναικείο σχήμα πρόβαλε, όπεος όραμα άπό τή θάλασσα όταν πέφτη τό στρογ

γυλό φεγγάρι μές τά νερά.
«—Άγάπη μου, ξενυχτάς;
«—’Εσύ, Μαρία; Άφησες τό παιδί μονάχο; Τί έπαθες; Κι’ αν ξεσκεπα- 

στή και μού κρυώση ;
«—Τώσιαξα προσεχτικά.
«—Μαρία, με τέτοια ύγρασία θ’ άρπάξης κρυολόγημα. Δέν είναι τόλμη αύτή 

άρχή - άρχή τής άνοιξης.
«—Μά έχει, άγάπη μου, ύ καιρός δροσίσει. Πού βρίσκεις τό κρύο; ’Εξάλλου, 

έχει τόση, θέρμη ή καρδιά πού δέ φοβάται τούτες τίς άσήμαντες κρυαδερές ριπές. 
Μικροπράγματα. Μά γιατί έχεις τόσο συγνεφιασμένο πρόσωπο; Θεέ μου, τί 
κατήφεια είναι τούτη ;

« Είναι η πάλη, Μαρία μου. Πόσο νά τήν άντέξω; Δέν ύποφέρω νά κοι
μάται δίπλα σου ένας ξένος, μές τό ρυθμό τού κορμιού σου. Και νά καμώνεται τόν 
κυρίαρχο πατέρα στό δικό μου σπλάχνο, τόν Τριαντάφυλλο.

«—Τότε νά πάρουμε τό παιδί καί νά φύγουμε.
«—Πού ;
«—’Εσύ διευθύνεις».
Ή πόρτα τής βεράντας έτριξε.
—Μπα! ξενυχτάς, γιατρέ, λέει δ Θεοχάρους, πού βγήκε κάπως μέ προφύλαξη.
- -Ό άντρας σου, ξεφωνίζει ο γιατρός...
—Μπά! Μονολογείς, γιατρέ; ’Ή... ονειρεύεσαι τό έργο, πού είδαμε στό

θέατρο; ρωτά μέ διακριτικότητα ό Θεοχάρους.
—Μέ τάραξε ή άϋπνία, άπαντά κάπως συγχυσμένος ό γιατρός.

„ —Μ“ ξανασμίξης τά ρούχα σου μέ τήν πολιτική. Λερωμένο πράμμα είναι
κι’ ας σέ ζαλίζει μέ παριζιάνικα άρώματα. Μασκάρεμα.

—Δε συλλογίζομαι τήν πολιτική. Άλλά πιό σοβαρά ζητήματα.
-—Δέ νομίζω πώς σέ... άνησυχούμε. ’Ή...! ξέρεις μού ήρθε ή διάθεση νά 

καπνίσω. Στο δωμάτιο κοιμάται τό παιδί καί δέν είναι σωστό νά τό δηλητηριάσω 
μέ’τή νικοτίνη καί τό διοξείδιο τοΰ άνθρακος.

—Ά! σ’ ευχαριστώ.
1 ιατι μ ευχαριστείς; Πατέρας είμαι. Εσύ νονός, δηλαδή πνευματικός 

πατέρας. Άλλά κι’ έγώ κατά βάθος πνευματικός πατέρας μ’ εύθύνη καί συνείδηση.

—Τί θέλεις νά πής μ’ αυτά όλα; ρωτά κάπως εκνευρισμένα δ γιατρός.
—"Ενας άβέβαιος συλλογισμός στό καύκαλό μου. ’Άσε τον νά πάη στό διά

βολο. Θά ξεκινήσουμε πρωί γιά τή Λάπηθο;
—"Οσο μπορούμε...
Τό μάτι τής αύγής μισάνοιγε. Ή λαλιά τών πουλιών στ’ άντικρυνα πεύκα 

άρχισε ν’ άνακατεύεται μέ τ’ απαλό πρωινό φύσημα.
Μπήκανε μέσα δ γιατρός κι’ δ Θεοχάρους γιά νά παλαίψουν λίγο μέ τόν πρωϊνό 

ύπνο. ’Άν δ ύπνος νικήση τήν πάλη τους θά τοΰ χρωστάνε εύεργεσια.
«—Καλημέρα, ωραία μέρα. Καλημέρα.
«—Ποιος τώπε;
«—Τό ματάκι τοΰ Τριαντάφυλλου.
«—Τό χρυσό μου...!» 

♦
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Μέ τήν επιστροφή της ή Καρμέλλα ξαναγέμισε μέ παλμό τό σπίτι. Ό άγερας 
τής ’Ιταλίας μύριζε άκόμα στά μαλλιά της καί στό βελούδινο δέρμα της. , Μηνύματα 
ελπίδας άνάβανε φώτα στά μάτια της. Τό σώμα της χοχλοϋσε μές τον οργασμο.

Γύρω δ Μάης φουρτούνιαζε μέ χυμούς, άνθη καί πόθους. Οι πρώτες ζέστες 
ξεγυμνώνανε τίς καμπυλότητες. Ό ήλιος φούντωνε το αίμα ν ανεβη στο δέρμα, 
νά τό κοκκινίση καί νά τό ιδρώση. 'Ο πεντακάθαρος ούρανος εσκαβε την καρδια 
σου σά μάτι παιδικό κι’ άποκάλυπτε τά διαμάντια της.

Ό γιατρός ξαναβρήκε τόν εαυτό του. Ό χρόνος κι’ η άποσταση συνεργα
στήκανε μέ τήν άγωνία καί τήν άρετή γιά νά τού φανερώσουν πιο αξιαγάπητη την 
Καρμέλλα. ’Έβλεπε ελκυστική τή θηλυκότητά της, καλλιεργημένη τή σκέψη της, 
άκέραιο τό χαρακτήρα της. Προπαντός μπήκε φώς καί διάλυσε το μαύρο σημείο 
τής ζωής τους καί τούς ξανάφερε τήν έλπίδα.

—Μέ βεβαιώσανε πώς μπορώ νά συλλάβο), λέει ή Καρμέλλα στο γιατρό μια 
μέρα μέ φανερή κοκεταρία.

—Ό Θεός νά δώση.
—Μονάχα μέ συμβουλεύσανε νά ύπομλ'ήσω στόν άντρα μου πώς συχνά η αδυ

ναμία στή γονιμοποίηση οφείλεται στόν άντρα παρά στή γυναίκα... Δε σε προσ
βάλλω ;

—Ά! όχι. Πάντως είμαι βέβαιος γιά τήν ύγεία μου.
-—Αύτό μού δίνει περισσότερες έλπίδες. Γιατί -— τί νά σού τό κρύψω — 

φοβόμουνα πώς τό λάθος βρισκόταν σέ σένα.
—Αλλοίμονο, Καρμέλλα. Θά στώλεγα. Δέ θάπαιζα μέ τήν άγωνία σου καί 

τούς φόβους σου.
—Κι’ άν... ύποβάλλει μέ ρίγος ή Καρμέλλα.
—«’Άν» δέν ύπάρχει πιά. Ν’ άφήσι^ς έλεύθερο τό μυαλό σου άπό κάθε φόβο. 

Ή φύση είναι μεγάλος οδηγός. Κι’ έκεϊ πού θαρρείς πώς άδικεϊσαι, ή φύση σού 
έπιφυλάσσει κάποιες θεσπέσιες έκπλήξεις, τέτοιες πού άρκοΰν νά δικαιολογήσης τήν 
ύπαρξή σου έδώ στή γη.

Τήν επόμενη Κυριακή ό γιατρός δέν είχε διάθεση νά πάη στό κτήμα. Προτί
μησε νά μείνη σπίτι στή Λευκωσία. Η Καρμέλλα έκαμνε κάποιες αλλαγές. Κι’ 
έκεϊ πού έπιστατούσε διηγόταν στό γιατρό τίς έντυπώσεις της άπό τή Φλωρεντία.

Είχανε πάει, λέει, έκδρομή στό Φιεζόλε. Έκεϊ γνωρίστηκε τυχαία μ’ ενα παρά- 
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ξένο ’Αμερικανό, κάπως προχωρημένο στά χρόνια. Τούκανε τό διερμηνέα, δταν 
έπισκεφθήκανε τό μοναστήρι. Άργότερα δ ’Αμερικανός, δ Τσάρλ, μέ τα πολύ 
μυωπικά του γυαλιά και τή φουσκωμένη άπό τήν καλοπέραση κοιλιά του τή ζήτησε 
σέ γάμο αρκεί νά άσπαζόταν τ’ δ,τι δίδασκε ή εκκλησία τών Μεθοδιστών. Δέ μπό
ρεσε νά τοΰ άρνηθή μεμιάς, γιατί τό λυπήθηκε. Πήρε τή διεύθυνσή του στή Ρώμη 
καί σέ μιά εβδομάδα τοΰ έ'στειλε μιά κάρτα πού έγραφε: «Δυστυχώς είμαι άπό 
καιρό παντρεμένη».

Γελάσανε.
Τό μεσημέρι φάγανε στή βεράντα. Ήταν ένα σπάνιο γεΰμα. Ή ώρα βοη

θούσε. Κι’ή διάθεση. Είναι τούτες οι ευτυχίες, πού χωρίς νά τις προετοιμάζεις, 
έ'ρχονται και σέ βρίσκουν. Ή έποχή κι’ δλας βοηθούσε τόν ύπνο. "Οταν πιής 
και λίγο κρασί δ ύπνος γίνεται επιτακτική άνάγκη. Μέ μιά ματιά συνεννοηθήκανε. 
Ή φύση δέ θέλει λόγια ή εξηγήσεις δταν βρίσκεται στό στοιχείο της. Μέ μιά 
μόνο ματιά μαντεύεις. Μέ μιά κλίση λέεις τά πάντα.

Μπήκανε στό υπνοδωμάτιο.
—Θά συλλάβω; ρωτά τό γιατρό ή Καρμέλλα μ’ ένα πυρωμένο ιδρώτα, πολύ 

ανοιξιάτικο.
—Άν είναι σύμμαχός μας δ Θεός.
—Κι’ ό Θεός κι’ δ έρωτας είναι. ’Άνοιξη γύρω. Θά συλλάβω, θά συλλάβω. 

Και θά σοΰ κάμω ένα πεντάμορφο παιδί. Μέ βεβαιώσανε...
’Έγυρε στήν άγκαλιά του μ’ ένα παιδικό ύφος. Σέ λίγο άποκοιμήθηκε μέ τ’ 

όνειρο τοΰ παιδιού στά δυό της χείλη.

Οι μήνες τής εγκυμοσύνης άντιγράφουν τή δημιουργία. ’Έτσι θά αισθανόταν 
τις πρώτεσ μέρες δ Θεός. Μιά συνεχή άνησυχία. Σχέδια γραμμή. ’Όνειρα πιό 
πέρα. Φόβους γι’ άποτυχία. Δειλίες γιά επικείμενους κινδύνους. ’Ενδοιασμούς... 
"Ωσπου νά δής στρογγυλό, δλότελα σχηματισμένο τό δημιούργημά σου. Τότε 
ξεχνάς πολλά. Και σιγά - σιγά πιστεύεις στήν τελειότητά του.

Ή Καρμέλλα ετοίμαζε τό καθετί. Είχε ένα τετράδιο, δπου περνούσε μέ λεπτο
μέρεια τό κάθε πραγματάκι τού παιδιού. Είχε γράψει στή μητέρα της νά τής 
στείλη ένα σωρό χρειώδη. Και νά μή σκεφτή τήν οικονομία. Στά θαύματα δέν 
πρέπει νά μετράς και νά λογαριάζης. Χρειάζεται απλοχεριά καί λεβέντικη χειρο
νομία. Τό βραδάκι άράδιαζε μπροστά στά μισοναρκωμένα άπό προσμονή κι’ ευτυ
χία μάτια τοΰ γιατροΰ τό τί τακτοποίησε, τό τί άκόμα χρειαζόταν, εκείνο... ετούτο...

ΟΙ μήνες τής πραγματικής δημιουργίας... !
Είχε δμως δ γιατρός τις δικές του έγνοιες. Δέ μπορούσε νά έξηγήση, γιατί ό 

γιατρός άπό τή Φλωρεντία δέν τοΰ έστειλε έκθεση και γνωμάτευση. ’Ένοιωθε πώς 
κάποιο μυστήριο υπάρχει στό μέσον. Φοβόταν ένα είδος άντίποινα ή τιμωρία. 
Μά όσο περνούσε δ καιρός και σκεφτόταν πώς τό σπίτι του θά γέμιζε μ’ ένα δλότελα 
δικό του κεφαλάκι, παραμέριζε τις άλλες σκέψεις και υποψίες.

Ήταν φορές πού ξεχώριζε καθαρά - καθαρά τή φωνίτσα τοΰ παιδιοΰ του ν’ 
άντηχή στό σπίτι. Καί γέμιζε δ άγέρας άγγελικά φτερουγίσματα κι’ εξαίσιες μυ
ρωδιές καί μαγευτικές εικόνες ευτυχισμένου ονείρου. Ή Καρμέλλα κρατούσε τό 
κλειδί, ένα χρυσό κλειδί, κι’ άνοιγε τήν πύλη, πού οδηγεί στόν Παράδεισο.

Μιά φορά, ευτυχώς μόνο μιά φορά, τόν πλησίασε ό ίσκιος, τό «ξέχωρο», γιά 
μιά δυσάρεστη συζήτηση.

«—Κι’ αν ή θεραπεία της ήταν τεχνητή γονιμοποίηση;
«—Νά τώκανε ό Θεός γιά εκδίκηση; Μά εγώ με τήν τεχνητή γονιμοποίηση 

βοηθούσα τή φύση. Δέ στερούσα ζωή. ’Έδινα ζωή. Τήν πλούτιζα τή ζωή.
«—Καί ποΰ τό ξέρεις πώς δέχεται ή ζωή αύτή τήν πράξη;
«—Καημένε, περιμένω παιδί, τή μεγαλύτερη φιλοσοφία τής ζωής, καί θά 

καταπιάνωμε τώρα μέ τόσο άσήμαντα πράμματα, τήν ένεση π.χ.;
«—Μά γιά τό παιδί δ λόγος. Άν είναι ξένο κομμάτι, χυμένο μέ τό εργαλείο 

βαθιά στά σπλάχνα τής γυναίκας ;
«—Τέτοια κωμωδία; Μά τότε τί άξίζουν ot ενθουσιασμοί τής ζωής;
«—"Οσο άξίζει κι’ ένα όνειρο.
«—’Έ! άποκλείεται. "Οταν έχης μαύρες σκιές στή συνείδησή σου τις κολλάς

καί στούς άλλους. ’Έ! Ή Καρμέλλα είναι άνώτερος τύπος. ’Άμε στό καλό.
«—Πηγαίνω...
«—Μοΰ είναι τόσο ευχάριστη ή τωρινή μου κατάσταση. Πρός τί νά τή λερώ

νω μέ υποψίες;
«—Δικαίωμά σου. Γειά χαρά!»
Ή ματιά τοΰ γιατροΰ κοίταζε τήν κοιλιά τής Καρμέλλας μέ σπάνια τρυφερό

τητα. Έκεϊ μέσα ήταν τό πάν τής ζωής, τό μέγα μυστήριο.
Τόν τελευταίο καιρό γιά λόγους προνοίας είχανε καθηλωθή στό σπίτι. Αύτή 

ή καθήλωση δημιούργησε μιά καινούρια γνωριμία, πιό λεπτή. Γιατί πάντοτε στ’ 
άλλο σου ήμισυ έχεις κάτι νά βρής, όσο κι’ αν νομίζης πώς εξάντλησες τις άνα- 
καλύψεις. Ό χωρισμός αύξάνει τήν ένταση τής ματιάς καί βλέπεις τις παλιές 
επιφάνειες μέ νέα άποψη, συχνά άποκαλυπτική. ’Έτσι δ γιατρός άνακάλυψε τε
λευταίως πώς σέ ώρισμένες στιγμές τά βλέφαρα τής Καρμέλλας παίζανε μέ τέτοιο 
τρόπο, πού θύμιζαν τά άγουροξύπνημα όλων τών παιδιών τής γής.

Κι’ οί μήνες περνούσαν.
*

Ήταν οκτώ τό βράδυ, πού πρωταρχίσανε οι πόνοι τής γέννας. Στήν άρχή 
άραιοί - άραιοί κι’ άμφίβολοι. "Υστερα γίνανε πιό συχνοί...

’Έξω είχε ένα διαβολεμένο κρύο. Τέτοιο χειμώνα δέ γνώρισε δ τόπος άπό 
χρόνια. Ό άνεμος φυσούσε τόσο άγριεμένος, πού άναρωτιόσουν σάν τί νά συμ- 
βαίνη μέ τή φύση. Κι’ δ καιρός αύτός δέν έλεγε νά κάνη διάλειμμα, λίγη άνά- 
παυση. Τό πήρε συνέχεια χωρίς διάθεση νά ήσυχάση.

Τό δείπνο έγινε στό πόδι. Μιά - δυό μπουκιές νά πούνε πώς φάγανε. Ντύ
σανε βαριά τήν Καρμέλλα καί μέ τή βοήθεια τής προϊσταμένης τήν περάσανε δίπλα 
στήν κλινική. Τό δωμάτιο τού τοκετού είχε κι’ δλας έτοιμαστή. 'Ωστόσο δ γιατρός 
τό επιθεώρησε δυό - τρεις φορές γιά νάναι δλότελα σίγουρος.

—Τηλεφώνησες στό κ. Καρύδη, προϊσταμένη ;
—Δυό φορές.
—Τί σού είπε;
—Θά ξεμπερδέψη μέ τούς ξένους του πολύ γρήγορα. "Οπου νάναι θάρθή.
—Ξένους τώρα θά κοιτάμε; Τοΰ είπες πώς είναι γιά τή γυναίκα μου;
Ό Καρύδης ήταν συγγενής τοΰ γιατροΰ, παλιός μαιευτήρας, μέ ξεχωριστή 

φήμη γιά τήν υπομονή του. Είχε άρκετή πείρα καί πολλήν καλωσύνη. Απόκτησε 
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τρία παιδιά κι’ έτσι είχε αρκετή καρδιά και φόβο Θεού στα στήθη του.
Σέ λίγο δ Καρύδης κατάφθασε ροδοκόκκινος καί κεφάτος, έτοιμος γιά αστεία 

«και στήν ώρα άκόμα πούμπαινε τό μαχαίρι στό καρύδι τοΰ λαιμού του» κατά τήν 
έκφραση τοΰ ίδιου.

—Καλά γεννητούρια, συνάδελφε και συγγενή. Τί σχήμα έχουμε;
—Κεφαλή μπροστά. Ωραία. Διαστολή συνεχώς κανονική.
—'Όλα φυσιολογικά, λοιπόν.
—Έκτος άπό μένα, τοΰ άπαντά ο γιατρός.
—Δέν είναι εσένα πού θά ξεγεννήσουμε, τοΰ λέει δ Καρύδης.
—Μά έγώ θά...
—Νά μείνης κατά μέρος. Έγώ θά κάνω τή γέννα. Έσύ μέν έσπειρες, έγώ 

δέ θά... έκβάλω. Ξέρω άπό συγκινήσεις. Τό πρώτο μου παιδί δοκίμασα νά τό 
τραβήξω κι’ ένοιωσα μιά γροθιά στό κεφάλι σά νάπεσε ό ουρανός. Ευτυχώς είχα 
τήν πρόνοια, δπως κι’ έσύ, νάχω δίπλα μου συνάδελφο. Και ποιο θαρρείς; Τόν... 
έχθρό μου. Λοιπόν, αύτός δ... έχθρός μου έκαμε τήν πιό παστρική δουλειά.

Σχολιάσανε λίγη ώρα άσήμαντα γεγονότα.
—Νομίζω πώς είναι ώρα, έπεμβαίνει ή προϊσταμένη.
—Ό Θεός βοηθός.
—’Αμήν, συμπλήρωσε δ Καρύδης. Θέλεις νάσαι κοντά;
—’Ασφαλώς. Νά μή παρασταθώ στή γέννα τοΰ παιδιού μου; Ή πιό ιερή 

στιγμή, άπαντά δ γιατρός.
’Άρχισαν οΐ δυνατοί πόνοι. 'O γιατρός κρατούσε τά χέρια τής Καρμέλλας καί 

τής παράγγελνε νά παίρνη τόν πόνο χωρίς νά φωνάζη.
Ό Καρύδης έκαμε άρκετές προσπάθειες.
—Εξαντλούμαι, κύριε Καρύδη, λέει ή Καρμέλλα.
—Τό κεφάλι μισοβγήκε. 'Ένα πόνο καί τελειώνουμε... Λοιπόν, κύριε 

συνάδελφε !
—Κάτι έμποδίζει τήν έξοδο. Θαρρώ δ λώρος περιβάλλει τό λαιμό.
—Νά έπέμβουμε, λέει δ γιατρός.
—Αυτό έχω άποφασίσει, άπαντά δ Καρύδης.
Μέ γρήγορους χειρισμούς δ τοκετός τελείωσε.
—Τί είναι, γιατρέ; ’Αγόρι ή κορίτσι; ρωτά έξαντλημένη ή Καρμέλλα.
Ό Καρύδης δέν άπάντησε. Ό γιατρός κοίταξε τό παιδί. Καί δέχτηκε τήν 

πρώτη μαχαιριά. 'Υποψία; Σέ δευτερόλεπτα δέχτηκε τή δεύτερη μαχαιριά, δταν 
έκλαψε το παιδί. Ζή λοιπόν; Τέτοιο πλάσμα;

Λ

Τί άχρωμη ήταν έφέτος ή άνοιξη ! Σά νά ξεθυμάνανε ο'ι χυροί προτού καν 
κινηθούν. Ό άγέρας είχε μιά άσθενική χροιά δπως τό καχεκτικό παιδί. Ό ήλιος 
έλαμπε μή ή λάμψη του δέν είχε τήν παλιά υγεία. Ήταν κάτι τό φτιαχτό, το 
«υποκατάστατο» ήλιου. Ή γαλανάδα τοΰ ουρανού απλωνόταν μονότονη σάν έκταση 
έρήμου. Τόσο είχε μαυρίσει ή ζωή στό σπίτι τού γιατρού. 'Ως καί δ κήπος δέν 
έδειχνε διάθεση παρόλες τίς περιποιήσεις τοΰ κηπουρού.

'Ένα παιδί μόγγολος κυριαρχούσε στό σπίτι μέ τή χλωμάδα του τήν καταθλι- 
πτική. Είχε ένα στόμα μικρό στρογγυλό σά δακτυλίδι σέ άδύνατο δάκτυλο. Τά 
μάτια του τώνα μακρυά άπ’ τ’ άλλο μέ κατεύθυνση λοξή. Καί... Τό ευτύχημα 
γιά τό γιατρό ήταν ή καρδιοπάθεια τοΰ παιδιού. Αύτή ή άτέλεια τής καρδιάς 

σύντομα θά τ’ δδηγούσε στό θάνατο.
Δέν έχει θεραπεία; ρώτησε μιά μέρα ή Καρμέλλα. Σέ ακόυσα πού τώλεγες 

μέ τον Καρύδη. Μογγόλος μέ καρδιοπάθεια. Δέν είναι;
—Δέν έχει θεραπεία ή μαχαιριά μας κι’ ή δυστυχία μας, τής άπαντά μέ 

σκληρό τόνο.
—Τιμωρία Θεοΰ.
—Δέ μπορεί νάναι δικό μου παιδί. ’Όχι! ’Όχι!
—Τί θές νά πής;
—-Τό δικό μου παιδί είναι όλο υγεία. Σωστό τριαντάφυλλο τού Μάη.
—Ποιο παιδί σου;
—Δέν είναι δικός μου δ μόγγολος.
—Σ’ έξορκίζω μίλησε καθαρά. Τί σού πέρασε άπό τό μυαλό; ρωτά μέ άγω- 

νία ή Καρμέλλα.
Ό γιατρός πήρε τά μάτια του κι’ έφυγε. Ή Καρμέλλα μάταια τόν περίμενε 

τό βράδυ. Τηλεφώνησε παντού. Δέν τόν είδανε.
«Θάναι στό περιβόλι. Στό χώρο τής Μαρίας καί τού Τριαντάφυλλου» σκέ- 

φτηκε μέ άρκετή κατάθλιψη ή Καρμέλλα. «Ή αξιοπρέπεια δμως μοΰ επιβάλλει 
νά συγκρατηθώ».

Στό περιβόλι ό γιατρός βρήκε δλο τόν καιρό νά τακτοποιήση τίς σκέψεις του. 
Ή ήρεμία έδώ, οι παλιές άναμνήσεις, ή αίσθηση πώς δίπλα εκεί βρισκόταν ό Τριαν- 
τάφυλλος, τόν βοηθούσανε νά πάρη τή μεγάλη άπόφαση.

«—Τί τόλμες είν’ αύτές; Πού είναι ή άρετή σου; τοΰ ψιθυρίζει δ ίσκιος.
«—Ή άρετή μου μέ σπρώχνει.
«—Είσαι βέβαιος πώς μπορείς νά ξαναφτιάξης άλλη φωλιά;
«—Γιατί δχι; Δέ λιποψυχώ. Μιά νέα δοκιμή γιά νέα ζωή δέ θά μοΰ στοι

χίση. Πιό πέρα άπ’ δ,τι έπαθα;
«—Δέ μπορώ νά σ’ ελέγξω πιά».

Ä

Τό παιδί μελάνιασε άπό τή δύσποινα. 'Ένας συρικτός ήχος συντάραξε τό 
λαιμό του. Τά ματάκια του μισοσβύσανε καί τ’ άσπράδι φαινόταν χλωμό μές τίς 
κόχες. Τά νύχια του καί τά δακτυλάκια τών ποδιών του πήρανε τό χρώμα τής 
μελιτζάνας. Ό θάνατος τό σκέπαζε καί τό ρουφούσε.

Ή Καρμέλλα κοιτούσε τήν αποχώρηση. Οι λυγμοί τής πνίγανε τό στήθος. 
Ή χλωμάδα τών τελευταίων ήμερών, πού άπλωνε τό δίχτυ της στό πρόσωπό της, 
δυνάμωνε - δυνάμωνε κι’ ετοίμαζε τό φυλλορόημα.

—Μπήκαμε, χρυσό μου, κι’ εμείς στό φθρινόπωρο.
Τό παιδί πήρε μιά βαθειά άνάσα κι’ έφυγε ξέπνοο. Ή τελευταία προσπάθεια 

ήταν ή πιό σουβλερή μαχαιριά. Όλόϊσια καί κατάστηθα.
Ό Καρύδης έφτασε άνάστατος.
—Πολύ άργά. ’Αναχώρησε άπό τή ζωή, λέει.
—Θά μπορούσε νά σωθή ; ρωτά ή Καρμέλλα.
—Πιθανό άν δρούσαμε εγκαίρως. Πού είναι δ...;
—Χαμένος. ’Ίσως στό περιβόλι. ’Ίσως...
—Καλύτερα πού δέν ήταν παρόν. Πιθανό νά εγκληματούσε έν ονόματι τής 

έπιστήμης, λέει δ Καρύδης λιγάκι σκυθρωπός.
—Δέν τό πιστεύω, γιατρέ.
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—Δέ μπορείς νάχης εμπιστοσύνη στή συμπόνια τού γιατρού - πατέρα. Πάντως 
τώρα υπάρχει λύση μέ καθαρά χέρια. Θ’ άναλάβω νά τόν ειδοποιήσω νά γυρίση 
σπίτι.

Ή είδηση έφτασε στό γιατρό σάν κεραυνός καί, σά λύτρωση. Είναι ή κατα
στροφή πού ξεπλένει τ’ ανομήματα κι’ ετοιμάζει μιά καινούρια πορεία.

—’Εσύ μου μένεις, Τριαντάφυλλε, λέει στό παιδί, πού κρατούσε στά γόνατά 
του. ’Εσύ ’σαι ή μοίρα μου. Τ’ άλλα είναι σκιές, σκιές, σκιές τών σκιών...

Σέ λίγο γύρισε στή Λευκωκσία. Βρήκε ένα πένθιμο σπίτι, πού είχε δ'μως φα
νερά τά σημάδια κάποιας ανακούφισης.

Στήν κηδεία δέν ήρθε κόσμος, έκτος άπό μερικούς στενούς φίλους. ’Ανάμεσα 
σ’ αυτούς οί Θεοχάρους κι’ ό Τριαντάφυλλος.

—Γιατί μού φέρετε τό παιδί; ρωτά μέ αυστηρότητα ό γιατρός.
—Είχα μιά προαίσθηση πώς ή παρουσία του θά σέ ανακούφιζε, γιατρέ, τού 

λέει μέ σταθερό τόνο ό Θεοχάρους.
—Αυτό είναι αλήθεια. Ό Τριαντάφυλλος εϊν’ δλη μου ή ζωή. ’Αλλά δέ 

θάθελα τόσο ενωρίς νά γευτή τέτοιες πίκρες. Ό θάνατος είναι πάντα ένα τρομερό 
πράμμα.

Μετά τήν κηδεία μείνανε μόνοι στό σπίτι ή Καρμέλλα κι’ ό γιατρός. '0 μόγ- 
γολος, τό πνευματικά ανάπηρο παιδί, έφυγε γιά πάντα. Κι’ όμως ή έλλειψή του 
ήταν ολοφάνερη. Κάτι άπό τό κίτρινο πρόσωπό του και τά ρεμβώδη του μάτια 
τριγύριζε στά έπιπλα. Και τά πράγματα τόν ζητούσαν.

—Σέ λυπάμαι, καημένη Καρμέλλα. Ήταν γιά σένα τό παιδί μιά σοβαρή απα
σχόληση. Τό πεθαμένο του μυαλό δέν έχει νά κάμη μέ τή μητρική στοργή. Τό 
ξέρω. Γι’ αυτό σέ λυπάμαι διπλά.

—Θά μπορούσες νά τό σώσης άν ήσουν σπίτι.
—Μπορεί. Μά τούτο θάδινε μάκρος στήν αγωνία μας. Θά ασκούσε βέβαια 

τήν καρδιά μας γιά περισσότερη αγάπη. Άλλά θδταν και μιά ανελέητη δοκιμασία.
—Μά πώς μιλάς έτσι; Παιδί δικό σου ήταν!
—Τό συνήθισα και τό λυπόμουν. Άκόμα λίγο καιρό καί θά τώνοιωθα όλό- 

δικό μου, κομμάτι άπό τό σώμα μου. Καί τότε θ’ άρχιζε τό πιό μεγάλο δράμα.
—’Εξακολουθείς καί τώρα, πού τό παιδί αναχώρησε στούς κόλπους τού Θεού; 

Μά γιά ποιο πράμμα αμφιβάλλεις ;
—Μή έξάπτεσαι, Καρμέλλα. Ή συγκίνηση τού θανάτου δέ μπορεί νά μέ 

πείση. Ό μόγγολος ήταν παιδί σου. Δικό μου δέν ήταν!
—Είσαι κτήνος.
Ό γιατρός έσκυψε σά νά τόν βάρεσε ένας δίσκος στό κεφάλι. Δέν αντιμίλησε. 

Δέν άντιστάθηκε. Δέχτηκε τήν ύβρη.
—Μέ... συγχωρεϊς, τού είπε μέ λυγμούς ή Καρμέλλα και τού έπιασε τά χέρια.
Ό γιατρός τήν άπομάκρυνε μ’ ευγένεια. Γύρισε, τήν κοίταξε μιά στιγμή στά 

μάτια και τής μίλησε σταθερά:
—Δέν υπάρχει δεσμός άνάμεσά σας, Καρμέλλα. 'Όχι γιά τή βρυσιά. Τό 

ίδιο θάκανα κι’ έγώ στή θέση σου. ’Ίσως κι’ δλας ναχης και δίκαιο. 'Ωστόσο, 
δέ νοιώθω πιά κανένα σύνδεσμο μ’ εσένα ψυχικό ή σωματικό.

—Θά δεχτώ τή μοίρα μου μέ αξιοπρέπεια.
—Τό ξέρω κι’ αύτό, Καρμέλλα.
—Θά φύγω αύριο γιά τή Φλωρεντία. Στό μεταξύ τακτοποιάς τό καθετί.
—Σ’ ευχαριστώ, Καρμέλλα.

Ή Καρμέλλα πήρε τό μαντηλάκι της άπό τόν καναπέ κι’ άνέβηκε στό δωμάτιό 
της. Ό γιατρός έσκυψε και μάντευε τό στέρεο βήμα τής άποχώρησής της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

’Ηταν ένα δειλινό ακαθόριστο. Ή θάλασσα πήγαινε ώρα τήν ώρα νά φουν- 
τώση. "Ενα ρίγος κατέβαινε μέ λίγη καταχνιά άπό τό βουνό.

Ό Τριαντάφυλλος σκαρφάλωσε άπρόσεχτα στά μικρά βραχάκια, παρόλες τις 
επικλήσεις τής μάνας του. Στά μάτια του είχε μιά δίψα, πού σέ ανησυχούσε.

Ή Μαρία τρόμαζε κάθε δευτερόλεπτο. Τό παιδί ήταν πολύ τολμηρό. 'Ο 
Θεοχάρους τήν καθυσύχαζε. ’Άλλες φορές τής εξηγούσε πώς δλα αύτά τά τολμή
ματα τού Τριαντάφυλλου ήταν ή προπαίδεια γιά τή ζωή. Ό γιατρός κοίταζε μέ 
συγκρατημένη ανησυχία. Δέ μπορούσε στό κάτω - κάτα) νά έκδηλωθή άπροκάλυπτα. 
Κι’ αύτό τού βάραινε πιό πολύ τό στήθος.

Μιά στιγμή τό παιδί γλίστρησε. Τό σωματάκι του χάθηκε άπό τά μάτια τους.
—Τό παιδί μου, φώναξε ή Μαρία.
Στό δευτερόλεπτο ό γιατρός βρέθηκε στό φρύδι τού βράχου. Τό παιδί είχε 

κι’ δλας φτάσει, κατρακυλώντας, δίπλα στό νερό. "Ενα άλλο βραχάκι τό συγκρά- 
τησε.

Ή κάθοδος τού γατροΰ ήταν άπερίγραπτη. Πήδησε σάν τό κατσίκι καί βρέ
θηκε δίπλα του. Λίγο αίμα έτρεχε άπό τό κεφαλάκι τού Τριαντάφυλλου, πού είχε 
λιποθυμήσει.

-—Τριαντάφυλλό μου, είπε ό γιατρός γονατίζοντας δίπλα του.
Τόν άρπαξε καί τό σήκωσε. Άνάπνεε. Κι’ άν είχε δμως σπάσιμο πουθενά; 

’Άν... Σειρά μαύρα ερωτηματικά περνούσαν άπό τό άναμένο μυαλό του.
'Η Μαρία μισότρελλη πλησίασε. Ό Θεοχάρους κοιτούσε συγκρατημένα σά 

νά διάβαζε τή στάση τού γιατρού.
—’Έχει πάθει τίποτα τό παιδί; λέει ή Μαρία.
—Τίποτα...
Ό γιατρός προχώρησε πρός τόν καλαμιώνα. Κοντά στ’ άνοιγμα, πού οδηγεί 

στό δρομάκο τού περιβολιού του, μέ τίς τριανταφυλλιές δεξιά κι’ αριστερά, κοντο- 
στάθηκε. Γρήγορα πήρε τήν άπόφαση. ’Έσκυψε νά περάση.

—Γιατί δέν τό πάς ολόισια στό δωμάτιό του; Δυό βήματα είναι ή πίσω πόρτα 
τού περιβολιού μας, λέει δ Θεοχάρους, μ’ ένα ξερό τόνο, πού έλεγε δμως πολλά.

Ό γιατρός μήτε γύρισε τό πρόσωπο. Πέρασε τό άνοιγμα καί πήρε τό δρο
μάκο. Κάτι ακούστηκε άπό γύρω:

«—Σωστός πατέρας.
«—Δέ μπορεί πιά νά τό κρύψη».
Ό γιατρός περπατούσε. Κρατούσε ένα ιερό φορτίο. Αλμυρός 'ιδρώτας έγλυ- 

φε τό πρόσωπό του. Τά γόνατά του βάραιναν σά νά τά σφίγγανε σιδερένιες αλυ
σίδες.

’Έφτασε τό σπίτι. Ή καλόβολη γυναίκα τού σπιτιού άνοιξε τήν πόρτα μ’ 
αλαφιασμένο πρόσωπο.

—Πωπώ !
—Σιωπή, τής λέει ό γιατρός.
—Πού;
—Στό κρεβάτι μου.
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Ή γυναίκα έτρεξε μπροστά. ΟΙ άλλοι ακολουθούσαν. Ό γιατρός απαλά - 
απαλά ξάπλωσε τόν Τριαντάφυλλο, πού μισοκοιτούσε ελαφρά ζαλισμένος.

—Τριαντάφυλλέ μου;
—Μπαμπάκι ! Νονέ !
—Άγάπη μου;
—Μανούλα.
—Είσαι καλά, άγοράκι μου ; ρωτά ό γιατρός.
—Κύλησα;
—Ναί !
—Μέ τράβηξε ή νεράιδα μέ τά ξανθά μαλλιά.
—Γιατί δέν πρόσεχες ;
—Μά... μέ κατάφερε ή νεράιδα μέ τά λογάκια της.
—Πολύ γρήγορα αρχίσανε τ’ αυτιά του ν' άκοΰνε τις νεράιδες.
—Έσύ, νονέ, μου γνώρισες τή νεράιδα.
—Έγώ ;
—Ναί! ναί! Κι’ είπες πό)ς μοιάζει τής μαμάς. Τόσο όμορφη καί καλή είναι.
—Δέ θυμάμαι.
Στό πρόσωπο τού Τριαντάφυλλου ξανάρθε ή ρόδινη λάμψη. Ό γιατρός ξέ- 

πλυνε τά αίματα, καθάρισε μέ άκριφλαβίνη τά γδαρσίματα. Στό μεταξύ ή γυναίκα 
τού σπιτιού έφερε λεμονάδες.

Σέ μιά στιγμή σιγής δ Θεοχάρους σφόγγισε τό μέτωπο καί κοίταξε τό ρολόϊ.
—Είναι ώρα νά πάρουμε σπίτι τό παιδί.
—’Ά! οχι! Τό παιδί θά μείνη έδώ. Δέν τό έμπιστεύουμε σέ κανένα προτού 

βεβαιωθώ, απάντησε κοφτά ό γιατρός.
—Μά... μπορείς νά τό έπισκέπεσαι δ,τι ώρα θέλεις στό σπίτι μας, άπαντά ή 

Μαρία.
Ή συζήτηση πήρε ένα απρόοπτο χαρακτήρα. Νόμιζες πώς δ Θεοχάρους διά

λεξε τή στιγμή γιά νά άποσπάση κάτι ή νά διαψεύση τίς υποψίες του. Ή Μαρία 
παρακολουθούσε μ’ ένα χαμένο ύφος. Μιά υποψία άνέμιζε μπροστά της ένα φώς. 
Ό γιατρός τ’ αψηφούσε δλα. Καί θά χτυπιόταν άφοβα γιά νά κρατήση τό παιδί 
κοντά του, νά τό έπιβλέψη, νά το φροντίση.

"Ενας ελαφρός ύπνος τύλιξε τόν Τριαντάφυλλο. Οι άλλοι μαζευτήκανε στή 
γωνιά τους, σκύβοντας μές τά κατάβαθά τους.

Ό Θεοχάρους άναλογιζόταν δλα τά περιστατικά. Στή μνήμη του κρατούσε 
τή σειρά διαφόρων γεγονότων. 'Όλα του φωνάζανε: «αυτός είναι». ’Ιδιαί
τερα τόν τυραννούσε ή ήθική πλευρά. Ό γιατρός καταπατούσε τό μυστικό μέ τή 
συμπεριφορά του.

Ή Μαρία κρύωνε. Τυλίχτηκε τήν πελερίνια καί χώθηκε στήν πολυθρόνα. 
Κι’ άρχισε νά ράβη τίς μνήμες γιά νά σχηματίση γεγονότα. Τί σχέση έχει δ γιατρός 
μέ τον Τριαντάφυλλο; Πνευματικός πατέρας. Μά ή δλη συμπεριφορά του δείχνει 
κάτι περισσότερο. Μά τότε θάταν πολύ φοβερό. Θάπρεπαν νά διακοπούν οί 
σχέσεις τών δυό σπιτιών.

Ό Τριαντάφυλλος μισοξύπνησε.
—Νυστάζω, μαμά.
—Νά κάνης τήν προσευχή σου, άγοράκι μου.
—Δέ θά πάμε στο κρεβατάκι μου ;
Κοίταξαν δ ένας τόν άλλο.

-—-Νά πάρετε τό παιδί σπίτι, είπε ό γιατρός καί βγήκε μ’ ένα χοντρό δάκρυ 
στά μάτια του.

A

Οί δυό άντρες, δ γιατρός κι’ ό Θεοχάρους, κλειστήκανε στό ιδιαίτερο γραφείο. 
Ό γιατρός έκλεισε τή μεσόπορτα τού έξεταστηρίου.

—Ήρθα, λέει δ Θεοχάρους.
—Γιά ποιο πράμμα, όμως, ρωτά δ γιατρός, πού είχε καταλάβει τή συμπεριφορά 

τού Θεοχάρους.
—Γιά τήν εξήγηση.
—Μέ εκπλήττεις. Κάθησε, σέ παρακαλώ, καί μίλησε μου χωρίς υπονοούμενα. 

Τσιγαράκι; Προτιμάς ένα καφεδάκι; Τίποτα; Σέ ακούω.
—Ποιού είναι τδ παιδί;
—Ποιο παιδί;
—'Ο Τριαντάφυλλος. Σέ παρακαλώ νά μή παίζουμε θέατρο. Σταράτες καί 

ειλικρινείς κουβέντες.
—Γιά στάσου, Θεοχάρους. Πές μου τδ τί θέλεις νά μπώ πρώτα στο νόημα. 

"Υστερα κάνεις τίς έρωτήσεις.
—'Ωραία. Στήν άρχή μού πέρασε ή αμαρτωλή ιδέα πώς έσύ κι’ ή Μαρία 

μέ άπατούσατε μπροστά στά μάτια μου καί πώς τδ παιδί ήταν τδ άποτέλεσμα αύτής 
τής άπάτης. Πολύ γρήγορα τδ άπόκλεισα μέ βάση τή συμπεριφορά τής Μαρίας κι’ 
όχι τή δική σου. Ή δική σου μέρα μέ τή μέρα μού γινόταν πιο σκοτεινή, γεμάτη 
διλήμματα. Ή εγκυμοσύνη τής Καρμέλλας ξανάδωσε στή ζωή μου τήν παλιά ησυ
χία καί βεβαιότητα. Μετά τή γέννα τού... μέ συγχωρείς άν σού ξύνω πληγές, 
άνάψανε μέσα μου καινούριες άνησυχίες. 'Η στάση σου πιά ήταν τόσο προκλητική 
γιά νά φτάση σ’ επικίνδυνο σημείο μετά τήν άναχώρηση τής Καρμέλλας. Τδ τε
λευταίο άτύχημα τού Τριαντάφυλλου σέ ξεσκέπασε πολύ. Ποιά είναι ή σχέση σου 
μέ τόν Τριαντάφυλλο;

—Βαθειά. Πολύ βαθειά.
—Τδ ξέρω. Μά πώς; Σέ παρακαλώ...!
—Χρησιμοποίησα τδ δικό μου σπέρμα.
—Γ ιατί ;
—Γιατί ζητάς τδ λόγο ;
—Νά δώ αν ύπάρχη ερωτικό υπόστρωμα ή υστεροβουλία.
—'Ως επιστήμονας υπήρξα έντιμος. Δέν ήταν εύκολο νά βρώ άντρα, πού 

νά μέ ικανοποιούσε καί νά μού εγγυόταν τδ μέλλον τού παιδιού. Κι’ άποφάσισα 
— πολύ επιπόλαια — νά θέσω στή διάθεση τής πολύ ευγενικής σου πρόθεσης τδν 
εαυτό μου.

—’Έσφαλες, γιατρέ, έσφαλες.
—Τδ νοιώθω. Μά είναι άργά νά επανορθώσω δ,τιδήποτε.
—Καί τώρα ποιά λύση προτείνεις;
—Τήν τύχη.
Μέ τήν τελευταία φράση χτύπησε επίμονα ή πόρτα τού γραφείου.
Ό γιατρός σηκώθηκε κι’ άνοιξε.
—"Ενα τηλεγράφημα, τοΰ λέει ή προϊσταμένη.
—Τηλεγράφημα;
’Άνοιξε δ γιατρός γρήγορα τδ φάκελλο. Μεμιάς ένα σκοτεινό σύννεφο ζω
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γραφίστηκε στό πρόσωπό του. Πήγε στ' ανοιχτό παράθυρο. Και κάρφωσε τά 
μάτια σου στόν ουρανό.

Ό Θεοχάρους παρακολουθούσε δλη τήν κίνηση. Κατάλαβε πώς κάτι σοβαρό 
συμβαίνει. Ή ερώτησή του θάταν ιεροσυλία. Πήρε ένα περιοδικό καί φυλλο
μετρούσε άφηρημένα.

Τό τηλέφωνο χτύπησε. "Απλωσε τό χέρι του ό γιατρός.
—Λυπάμαι. Ό γιατρός θά λείψη μια. βδομάδα, απάντησε και τό έκλεισε.
-—Μπορώ νά πηγαίνω... Να μή ενοχλώ, λέει ό Θεοχάρους, άποθέτοντας τό 

περιοδικό στό γραφείο.
—Θά φύγω κι’ έγώ.
—Γιά πού ;
—Για τό περιβόλι.
-—Μά τί συμβαίνει επιτέλους, ρωτά ό Θεοχάρους μέ πραγματική ανησυχία.
—Πέθανε. ή Καρμέλλα. ’Ακολουθεί γράμμα μέ λεπτομέρειες.

Ä
Ή ζωή στό σπίτι τού Θεοχάρους άλλαξε ριζικά. Μια πελώρια σκιά μπήκε κι’ 

άπλωσε παντού. Ό ουρανός έ'γινε γκρίζος μέ βαριά σύννεφα. 'Ως καί τό παιδί, 
ό Τριαντάφυλλος, ένοιωσε τήν αλλαγή. Μοναχά στό διπλανό περιβόλι τού νονού 
μπορούσε νά βρή τήν παλιά του ζωηράδα.

’Αλλαγή έβλεπες και στό γιατρό. Τήν είχε τυπωμένη μέ μεγάλα γράμματα 
στό πρόσωπό του. Ήταν μια δραματική ιστορία πού άγκομαχούσε νά βρή τέλος. 
Μά τό τέλος δέ φαινόταν στήν κίτρινη γραμμή τού ορίζοντα.

Μια μέρα ή Μαρία αποφάσισε νά ζητήστ] πια σαφείς εξηγήσεις.
Ό Θεοχάρους απάντησε μέ λόγια μασημένα. ’Άφησε καί κάτι υποσχέσεις για 

γρήγορη διόρθωση τού κακού. Δεχόταν τό βάρος τής συμφοράς. Αυτός ήταν 
ό πρωτεργάτης. Καί συνένοχος τού γιατρού.

Ή Μαρία δέν ικανοποιήθηκε. Φόρεσε τ’ άμυγδαλί της φόρεμα, πού κολάκευε 
πολύ τή θηλυκότητά της, πήρε τήν τσάντα της καί τράβηξε βιαστικά γιά τό περιβόλι 
τού γιατρού. ’Έπρεπε νά ξεδιαλύνη τό μυστήριο, πού βασάνιζε δλους, ώς καί τό 
παιδί. Προχωρούσε βιαστικά μά σταθερά. Τής χρωστούσανε εξηγήσεις. Δέν 
ήταν κανένα κόσμημα κλεισμένο στό γυάλινο κλουβί.

Είδε τήν πόρτα τής έπαυλης δλάνοιχτη. Στό βάθος φαινόταν ή βεράντα. ΟΙ 
ψαθωτές πολυθρόνες βρίσκονταν ριγμένες έδώ κι’ εκεί. Ένώ προχιορούσε τόν πλατύ 
δρομάκο καί πλησίαζε, ξεχώρισε τή μορφή τού γιατρού νά γεμίζη σέ μιά στιγμή τή 
βεράντα.

—Μαρία..., φώναξε ό γιατρός.
Ή Μαρία μπήκε.
—Συμβαίνει τίποτα; ρωτά ό γιατρός μέ αγωνία.
—Πολλά καί τίποτε, γιατρέ.
—'Ορίστε, παρακαλώ. Στή βεράντα ή στό γραφείο;
—Προτιμώ στή βεράντα. Ό αγέρας πάντα δευκολύνει τις σκέψεις καί τά 

λόγια.
—Συμφωνώ. Μά...
Βγήκανε στή βεράντα. Ό γιατρός παρακολουθούσε μέ αρκετή ανησυχία.
—Νομίζω, γιατρέ, πώς έχω κάποιο δικαίωμα νά μάθω. ’Έ; Ό άντρας μου 

άλλαξε πολύ. ’Έγινε αγνώριστος. Βλέπω μιά ^ωχρότητα μεταξύ σας. Άλλά δέν 

κοιτάει ό άντρας μου τόν Τριαντάφυλλο όπως πρίν. Πώς νά τό πώ! Ένώ εσύ 
δείχνεις μιάν έξαλλη άγάπη...

—Τό αξίζει τό παιδί.
—Αυτό είναι υπεκφυγή. Ό άντρας μου μιλά γιά αναχωρήσεις καί διόρθωμα 

τοΰ κακού. Λέει πώς οί δυό σας εϊσαστε συνυπεύθυνοι. Πώς τάχα έγώ είμαι τό 
θύμα τών δυό σας. Κι’ ένα σωρό τέτοια τραγικά, ακατανόητα καί πολλές φορές 
τρελλά πράμματα. Τί συμβαίνει;

Ό γιατρός έσκυψε καί κοιτούσε τά μάρμαρα τής βεράντας. "Ενα σιγανό φύ
σημα έφτασε στ’ αυτιά του :

«—'Ορίστε. Βρήκες τήν ευκαιρία. Είναι κουτό πιά νά κρύβεσαι. Μή αύτο- 
τιμωρεΐσαι.

«—Δέν είναι έντιμο. ’Άν μιλήσω θ’ ανάψω τή φωτιά.
«—Μιά μέρα θά γίνη. Κι’ ίσως τότε νάναι άργά γιά δλους. Δέ θά μπορέσετε 

νά ξαναφτιάξετε καινούρια ζωή.
«—Είναι νωπό τό χώμα στόν τάφο τής Καρμέλλας.
«—Ή Καρμέλλα παραχώρησε τή θέση της.
«—’Άφησε όμως τόν ίσκιο της.
«—Καί τρέμεις τούς ίσκιους ;
«—Είναι βασανιστικοί».
Ή Μαρία περίμενε λίγο.
Ό γιατρός ψήλωσε τά μάτια του καί τήν κοίταξε.
—Μέ ρωτάς νά σου απαντήσω σά γιατρός ή σάν άνθρωπος;
—Έξαρτάται από τό μυστήριο πού μού κρύβετε.
—’Έχει διπλή φύση.
—Τότε άπάντησέ μου σά γιατρός καί σάν άνθρωπος.
—'Ο... Τριαντάφυλλος είναι παιδί μου.
Μιά βαρειά σιγή έριξε τό μολύβι της άνάμεσά τους.
Σέ λίγο ή Μαρία σηκώθηκε. Είχε σκύψει σάν κλώνος άπό τό φόρτο τού χιονιού. 

’Έσπρωξε αδύναμα τήν πολυθρόνα κι’ αναχώρησε.
Ό γιατρός άπόμεινε, κοιτάζοντας τούτο τό τσακκισμένο πλάσμα άπό τέτοιο 

άναπάντεχο. Καμώθηκε νά σηκωθή καί νά τήν άκολουθήση. Ή Μαρία τού έγνεψε 
μέ τό χέρι νά μείνη στή θέση του. Άπό τή βεράντα κοίταζε τή φθινοπωρινή της 
σιλουέττα ν’ άπομακρύνεται μ’ ένα άσταθές βήμα.

Ξαφνικά στό κέντρο τής διάπλατα άνοιχτής καγκελόπορτας ορθώθηκε τό σχήμα 
τού Θεοχάρους.

"Ολα τά γύρω πήρανε τή ρευστότητα εικόνων μέσα στά νερά έλαφρά ταραγμέ
νης λίμνης.

Ä

Ή άναχώρηση τής οικογένειας Θεοχάρους γιά τή Μαύρη ’Ήπειρο έγινε μέ 
κάθε μυστικότητα. Ό κτηματομεσίτης πρότεινε στό γιατρό ν’ άγοράση τό κτήμα 
τους. Άπ’ αύτόν έμαθε τό άπελπιστικό νέο. Χωρίς νά τό πολυσκεφθή δέχτηκε 
τήν πρόταση νά κοτάξη τήν τιμή. Τό μόνο που τού ξέφυγε ήταν ή φράση : 
«Κι’ ô Τριαντάφυλλου;»

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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A. Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΥΠΡΟΛΕΟΝΤΑ

ΕΝΑΣ ΖΗΤΙΑΝΟΣ ΠΕΘΑΝΕ
(Διήγημα)

Ό γέρο-Σταμάτης μέ πολύ κόπο άπ’ τά πιασμένα του κόκκαλα καί 
πολύ πόνο άπ’ τό σακατεμένο του πόδι, κατάφερε νά γυρίση άπ’ τό άλλο 
πλευρό κατά τήν πόρτα, κι’ άνοιξε τά μάτια του. 'Ένα μουντό φώς έμπαινε 
άπ’ τά χάσματα πού άφηναν τά κακοβαλμένα χαρτόνια πού κουτσά - στραβά 
έκλειναν τό παράθυρο, πού δέν είχε οϋτε τζάμια οϋτε φύλλα, κΓ άπ’ tic πλα- 
τειές χαραμάδες τής πόρτας πού τήν κρατούσε κλειστή μιά μεγάλη πέτρα. 
Κι’ άπ’ τά χάσματα τοϋ παραθυριού κι’ άπ’ τίς χαραμάδες τής πόρτας έμπαινε 
μές στήν γυμνή κάμαρα μαζί μέ τό μουντό φώς τής χειμωνιάτικης μέρας 
καί τό πρωϊνό άγιάζι πού διαπερνούσε τ’ άνάλαφρα κουρέλια πού μισοσκέ- 
παζαν τό πολυβασανισμένο κορμί τοϋ γέρου καί σάν σκεπάσματα καί σάν 
φορέματα, διαπερνώντας άκόμα καί τό χοντρό άπ’ τήν πολυκαιρία, τίς 
κακοκαιρίες καί τή λίγδα πετσί κΓ έφτανε ώς τό μεδούλι μέσα άπ’ τά 
σαραβαλιασμένα κόκκαλα.

Ό γέρο - Σταμάτης άνατρίχιασε ξύπνιος άπως άνατρίχιαζε καί κοι
μισμένος. Κι’ ή λεπτή κατακομματιασμένη ψάθα πού προστάτευε τό κορμί 
του άπ’ τό τσιμεντένιο δάπεδο, τοΰ άρνιόταν τώρα πού ξύπνησε τήν 
προστασία της.

Μέ χίλιους κόπους άνασηκώθηκε, μέ χίλιους κόπους στάθηκε ορθός 
άκουμπώντας στό χοντρό ραβδί του πού τάχε άκουμπημένο στήν τρύπια 
καρέκλα πλάι του. Έπρεπε νά κινηθή νά ζεσταθή. Ήταν πρωί άκόμα 
ν’ άρχίση τή γύρα του καί συχαινόταν κείνο τό αιώνιο «πρωΐ-πρωϊ βγήκες 
στή γύρα χριστιανέ μου; στόν ϋπνο σου έβλεπες τή ζητιανιά;» Μά κάθε 
πρωί έδινε μιά άσκοπη βόλτα γιά νά ζεστάνη τό σκεβρωμένο του κορμί πού 
τουρτουροΰσε κι’ άπ’ άξω κι’ άπό μέσα.

Σέρνοντας τό δεξί του πόδι κΓ άκουμπώντας βαρειά στό ραβδί του 
καί μέ τά δυό του χέρια, καί μέ τή σάκκα τής ζητιανιάς περασμένη άπ’ 
τόν ώμο τράβηξε κατά τήν πόρτα παραμέρισε τήν πέτρα μέ τή μαγκούρα, 
τήν άνοιξε καί βγήκε στή στενή χορταριασμένη αύλίτσα κΓ έκανε κατά 
τήν ξώπορτα γιά νά πάη στόν καφενέ τοΰ Γεδεοΰ νά πιή τό τσάι του 
νά ζεσταθή άπως έκανε κάθε πρωί.

Ή κυρία Θεοπίστη, φιλάνθρωπος ξακουστή σ’ άλη τήν κωμόπολη καί 

τήν περιοχή, καί Πρόεδρος τοΰ Φιλανθρωπικού Σωματείου Κυριών «Πανα
γία ή Ελεούσα», πρόβαλε κείνη τή στιγμή άπ’ τό παράθυρο τής κουζίνας 
στό άνώϊ, πλάϊ στή γυριστή σιδερένια σκάλα πού κατέβαινε στήν αύλίτσα. 

— Μπάρμπα-Σταμάτη, κάτι θέλω νά σού πώ!
Ό γέρο-Σταμάτης μέ δυσκολία γύρισε τό λαιμό του καί κύτταξε πρός 

τά πάνω.
— Καλημέρα κυρία Θεοπίστη!... Στούς ορισμούς σου!
— Ακούσε μπάρμπα-Σταμάτη μου! Αύριο θά μάς στείλουν κάτι 

κόττες άπ’ τό χωριό νά τρώνε τά παιδιά κανένα αύγό φρέσκο, καί δέν 
έχουμε πού άλλοΰ νά τίς βάλουμε. Σέ παρακαλώ κύτταξε σήμερα νά 
βρής κανένα άλλο μέρος νά μένης!

ΚΓ έκλεισε βιαστικά τό παράθυρο.
Ό γέρο-Σταμάτης έμεινε μέ τό στόμα άνοιχτό καί τό κεφάλι κατε- 

βασμένο. "Οσο κΓ άν μάζευε άλη τήν ύγρασία τοΰ κόσμου, άσο κΓ άν 
έμπαζε τ’ άγιάζι ή τρύπα του, ήταν τρύπα τέλος πάντων! Ψηλά-χαμηλά 
τόν προφύλαγε άπ’ τίς βροχές καί τούς άνέμους. ΚΓ έπειτα, τόσους μήνες 
ποϋμενε κεϊ μέσα συνήθισε. Αγάπησε τήν τρύπα του ! »

— «”Αχ! κυρία Θεοπίστη τί μοΰ κάνεις! Πού νά γυρεύω τώρα άλλη 
τρύπα ! »

Κούνησε τό κεφάλι του καί βγήκε, τραβώντας γιά τόν καφενέ.
Ή κυρία Θεοπίστη είχε συζητήσει πρωτύτερα τό ζήτημα μέ τόν 

άντρα της.
— Γιά νά σοΰ πώ Κλεάνθη, δέν άνέχομαι άλλο αύτή τήν κατάσταση! 

Βρώμισε τούς τόπους. Τά κάνει άλα μέσα στήν αύλή!
— Καί πού θές νά τά κάνη; Έκεϊ πού κοιμάται; Έπρεπε σάν τόν 

κουβάλησες νά τοΰ φτιάξης καί άποχωρητήριο.
— Κοροϊδεύεις;
— Δέν κοροϊδεύω. ’Έπειτα μή ξεχνάς πώς είσαι Πρόεδρος τών 

Φιλανθρώπων Κυριών. Τί θά ποΰνε!
— Τί νά ποΰνε!... "Ας τόν πάρουν άλες μέ τή σειρά στά σπίτια τους!
— Περιμένουν άλες κόττες άπ’ τό χωριό!
Ό γέρο-Σταμάτης ρουφούσε τό τσάϊ του βαθειά συλλογισμένος, πιά- 

νοντας τό φλυντζάνι μέ τίς χούφτες του γιά νά τίς ζεστάνη.
— Τί συλλογιέσαι γέρο-Σταμάτη! Βουλιάξαν οί μαούνες σου;
— Βούλιαξα γώ ό ’ίδιος κύρ-Γεδεών!
Σκέφτηκε νά τόν ρωτήξη άν ήξερε νά τοΰ ύποδείξη κανένα μέρος 

γιά νά μένη, μά ξαφνικά κάτι θυμήθηκε. "Ηπιε βιαστικά-βιαστικά τό τσάϊ 
του, πλέρωσε, πήρε τό ραβδί του καί βγήκε κούτσα-κούτσα μές στό πρωϊνό 
άγιάζι.

Τράβηξε γιά τοΰ φίλου του, τοΰ στραβο-Γιαννή. Φίλος του, τρόπος 
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τού λέγειν. Ήταν ένας γέρος θεόστραβος, άνυπόφορα ιδιότροπος, πού 
ή κόρη του τόν βαρέθηκε καί τόν πέταξε σέ μιά παληό όποθήκη καί τόν 
άφησε κεϊ νά τόν φόνε τό σκουλίκια. Τάκανε άπάνω του γιατί ήταν κι’ 
όνήμπορος, κΓ ήταν έκεϊ μέσα μιά άνυπόφερτη βρώμα πού σοϋ ρχόταν 
νά βγάλης τάντερά σου.

Στήν άρχή ή κόρη του κι ό γαμπός του βάλανε κάποια γρηά καί τόν 
ξεσκάτιζε καί κάπως τόν πόρευε, μά δέν άντεξε γιά πολύ καί τόν παράτησε. 
Καί δέν βρέθηκε άλλη νά πάρη τή θέση της. Κι’ οϋτε τά παιδιά του καί 
τ’ άγγόνια του τόν κοντεύανε. Τοϋστελναν τό φαί του μέ κάνα παιδί 
πού τόν πλησίαζε κρατώντας τή μύτη του, τοϋ τάφηνε στό χέρι καί χανόταν 
σάν άστραπή, κι ό γέρο-τυφλός τότρωγε όπως-όπως χύνοντας τό μισό 
άπάνω του.

Ό γέρο-Σταμάτης ετυχε νά περνά μιά μέρα άπό τόν μαχαλά καί τόν 
άκουσε πού έσκουζε. Μπήκε μέσα, είδε τά χάλια του κι’ ή καρδιά του 
έλυωσε άπ’ τή λύπηση. Τόν καθάρισε όπως-όπως καί κάθησε νά τοϋ κάνη 
συντροφιά. Σέ λίγο τοΰ φέρανε τό φαί του. ΚΓ ό γέρο-Σταμάτης τόν 
τάϊσε σάν τό μωρό, ένώ κείνος γκρίνιαζε πώς θά τοΰ έτρωγε τό φαί του. 
Μά ό γέρο-Σταμάτης οϋτε μιά μπουκιά δέν καταδέχτηκε νά βάλη στό 
στόμα του άν κΓ ό Θεός ήξερε πόσο πεινούσε!

Έτσι κάθε λίγες μέρες περνούσε καί τόν καθάριζε, τόν συγύριζε, 
τοΰκανε συντροφιά, τόν τάϊζε. Κάτι τέτοια τάκανε πάντα του ό γέρο-Στα
μάτης. Σάν ήταν γερός καί δούλευε κάνοντας θελήματα καί χαμαλίκια 
(μεγάλη ιστορία πώς ξέπεσε σέ κείνο τόν τόπο έρημος καί μόνος, ξένος 
άνάμεσα σέ ξένους), όπου ήταν πόνος καί καϋμός, φτώχεια, άρρώστεια, 
θάνατος, θά βρισκόταν παρών πρώτος καί καλύτερος, νά βοηθήση άπ’ τό 
ύστέρημά του, νά κάνη θελήματα άπλέρωτα, νά δώση χέρι σέ ότι χρειαζό
ταν, νά παρηγορήση. Δέν ήταν πόνος πού νά μή τόν μαλάκωσε, δέν ήταν 
στενοχώρια πού νά μή τήν διάλυσε, δέν ήταν δάκρυ πού νά μή τό στέγνωσε, 
δέν ήταν νεκρός πού νά μή τοΰ σήκωσε τό φέρετρο.

Μά άπό τότε ποϋσπασε τό πόδι του κΓ έμεινε άνήμπορος, κατάντησε 
ζητιάνος. Καί κανείς δέν βρέθηκε νά τοΰ στεγνώση τό δάκρυ του, κανείς 
δέν βρέθηκε νά τοΰ δώση παρηγόρια. Τόν διώξαν άπ’ τήν ταπεινή του 
καμαρούλα γιατί δέν μπορούσε πιά νά πλερώνη νοίκι, καί μέ βαρυγκόμια 
τοϋδινε ό κόσμος λίγα άποφάγια, λίγα ξεροκόμματα ή κάνα γροσάκι. Καί 
ξενυχτοΰσε μές στις κόχες καί τίς μάντρες, χειμώνα-καλοκαίρι, ώσπου 
βρέθηκε ή φιλάνθρωπος κυρία Θεοπίστη καί τόν περιμάζεψε, δίνοντάς 
του νά καθήση τό παρατημένο πλυσταριό της (είχε τώρα πλυντήριο ήλεκτρι- 
κό), καί τώρα ήθελε νά βάλη κεϊ μέσα τίς κόττες της. ”Ε, τί νά γένη; 
Πάλι σ’ ένέργεια οί κόχες κΓ οί μάντρες, ώσπου νά παραδώση (σύντομα, 
πολύ σύντομα) τή σακατεμένη του ψυχή.

Τράβηξε λοιπόν γιά τό φίλο του τό στραβο-Γιαννή. Μέ κόπο κατάφερε 
ν’ άνοιξη τό μεγάλο, βαρύ θυρόφυλλο τής άποθήκης, τραβώντας το πρός 
τά έξω. Μονομιάς ή βρώμα χύμηξε κατά πάνω του καί τοΰ χτύπησε τή 
μύτη καί τό σκοτάδι τόν χτύπησε κατάμματα. Προχώρησε μέ προσοχή 
ώσπου νά συνηθίση ή ματιά του τό σκοτάδι, νοιώθοντας άναγοΰλες άπ τή 
βαρειά μυρουδιά.

— Ποιος είναι! φώναξε ό τυφλός.
— Έγώ, ό Σταμάτης!
— ’Άφησες τήν πόρτα άνοιχτή; Κλειστήν πού νά πάρη ό διάολος τό 

κεφάλι σου καί μάς ψόφησες!
— Νά τήν άφήσω λιγάκι άνοιχτή μέ Γιαννή νά ξεβρωμίση ό τόπος! 

Πώς μπορείς καί ζής έτσι ! Θά σέ πνίξη ή βαρειά μπόχα !
Δέν μίλησε άλλο ό στραβός. Ό γέρο-Σταμάτης τόν πλησίασε. Τώρα 

μέ τήν άνοιχτή πόρτα έβλεπε καλύτερα τά γύρω του. Ο στραβός ήταν 
ξαπλωμένος άνάσκελα σκεπασμένος μέ τήν κόκκινη κουβέρτα πού ήξερε.

— Μά δέν σοΰ φέραν κΓ άλλη κουβέρτα πού τούς είπα; Πώς νά 
ζεσταθής μέ μιά κουβέρτα μονάχα μέσα σέ τοΰτο τό ψυγείο! Τί παιδιά 
εΐν’ αύτά πού έχεις!

— Τήν κατάρα μου νάχουν! σχεδόν οϋρλιαξε ό στραβός.
Ό γέρο-Σταμάτης άκούμπησε τό ραβδί του στόν τοίχο, καί τρεκλί- 

ζοντας πού δέν μπορούσε καλά νά στηριχθή στό βλαμμένο του ποδάρι, τόν 
ξεσκέπασε καί μέ μεγάλο κόπο τοϋβγαλε τό λερωμένο παντελόνι καί τοΰ 
ψόρεσε ένα άλλο πού ήταν πάνω σέ μιά καρέκλα καί πού κάπως βρώμαγε 
λιγώτερο γιατί τά κόπρανα είχαν ξεραθή άπάνω του. Υστερα πήρε τό 
λερωμένο παντελόνι καί μέ τή βοήθεια τής μαγκούρας του βγήκε στή 
μικρή αύλίτσα καί τό άπλωσε πάνω σέ μιά ξεραγκιασμένη φραγκοσυκιά 
νά ξεραθούν τά κόπρανα.

Κάθησε σέ μιά μεγάλη πέτρα ν’ άναπνεύση λίγο καθαρό άέρα άν καί 
τ’ άγιάζι τόν πηρούνιαζε. Μέσα ό στραβός έβριζε ούρλιάζοντας γιατί 
έμεινε ή πόρτα άνοιχτή καί κρύωνε. Μά ό γέρο-Σταμάτης δέν έδωσε 
σημασία.

— Δέν είναι δουλειά αύτή συλλογίστηκε. Δέν θά μπορούσα νά 
ζήσω οϋτε μιά ώρα δώ μέσα!

Μέσα στόν καφενέ τοϋ Γεδεοϋ είχε σκεφτή νά ρχόταν νάμενε τή 
νύχτα μαζί μέ τό στραβό, κουλουριασμένος σέ μιά γωνιά. Τόβλεπε σάν 
τή μόνη λύση, μιά καί τόν έδιωξε ή κυρία Θεοπίστη, γιά νά μή ψοφήση σάν 
σκυλλί μέσα στις μάντρες καί τίς κόχες τών σπιτιών. Μά τώρα τοϋ φαι
νόταν άδύνατο. Καλύτερα ν’ άναπνέη καθαρό άέρα κΓ άς ψοφήση. 
Άλλωστε τί τή θέλει πειά τέτοια ζωή! ΚΓ όσο πάει γερνάει, όσο πάει 
άδυνατίζει. Πόσο θά βαστάξη άκόμα; ΚΓ άν άρρωστήση;
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Σηκώθηκε νά κλείση τήν πόρτα τοϋ στραβού νά μή γκρινιάζη καί νά 
δώση τή βόλτα του νό δη πού θά κατασταλάξη. Ίσως βρή κάποια τρύπα, 
κάποιο στάβλο παρατημένο, άχρηστο, καμιά παληά άποθήκη σάν αύτή τοΰ 
Στραβογιαννή.

Κείνη τή στιγμή πρόβαλε ένα κοριτσάκι μέ μιά τσίγκινη κούπα μ’ άχνιστή 
σούπα. Έρριξε μιά ματιά στό γέρο, τήν άκούμπησε στό κατώφλι τής 
πόρτας καί χωρίς νά βγάλη τσιμουδιά έφυγε τρέχοντας. Ό γερο-Στα- 
μάτης άπόθεσε τό ραβδί του, πήρε τήν κούπα πού ήταν γεμάτη μέ μυρω
δάτο τραχανά, κΓ εϊπε νά ρουφήξη μερικές γουλιές προτού νά τήν πάρη 
τοΰ στραβού. Μά δέν τό βάσταξε ή καρδιά του.

Πλησίασε στό στρώμα, άκούμπησε τήν κούπα χαμαί, άνασήκωσε τό 
γέρο, κι’ ύστερα τοΰ τήν έβαλε στά χέρια. Κείνος άρχισε νά ρουφά μ’ 
άπληστία, βρέχοντας τά μουστάκια καί τά γένια του καί χύνοντας τή μισή 
σοΰπα άπάνω του. Ή ώραία μυρωδιά της έδιωχνε τή βρώμα άπ’ τά ρου
θούνια τοΰ γέρο-Σταμάτη καί τόν έκανε νά τρέχουν τά σάλια του. Εϊπε 
γιά μιά στιγμή ν’ άρπάξη τήν κούπα άπ’ τά χέρια τοΰ στραβοΰ καί νά τήν 
άποσώση αύτός, μά κατανικώντας τόν πειρασμό έκανε άσο μπορούσε πιό 
γρήγορα κατά τήν πόρτα, τήν έκλεισε, πήρε τό ραβδί του καί τράβηξε γιά 
τό γολγοθά του.

Κείνη τήν ήμέρα σχεδόν δέν ζητιάνεψε. Μονάχα κατά τό μεσημέρι 
πέρασε άπ’ τήν κυρά-Κυριακοΰ τοΰ Σαββή, γυναίκα πονόψυχη, καί τοϋβαλε 
λίγα φασόλια στήν κούπα του μ’ ένα ξεροκόμματο. Κατανάλωσε τήν ήμέρα 
ψάχνοντας γιά κανένα καταφύγιο. Καί βιαζόταν μπάς κι’ ή φιλάνθρωπη 
κυρία Θεοπίστη τοΰ άμπαρώση τήν πόρτα τής αύλίτσας καί βρεθή όλότελα 
στούς δρόμους χωρίς τήν κουρελιασμένη του κουβέρτα νά τόν προστα- 
τέψη άπ’ τό κρύο καί τήν κατακομματιασμένη του ψάθα νά τόν προστατέψη 
άπ’ τήν ύγρασία.

Τέλος κατά τό άπομεσήμερο πέτυχε κείνο πού γύρευε, ή τέλος πάντων 
άτι ήταν μπορετό νά βρεθή. Στήν άκρη τοΰ χωριού, κατά τήν ποταμιά, 
έκεϊ πού τέλειωνε ό δρόμος σέ μιά άπότομη κατηφοριά, ήταν ένας παρα
τημένος άπόπατος, έξω άπό μιάν αύλή πού τήν περιμάντρωσαν. Θάχτισαν 
άλλον μέσα κι’ αύτόν τόν άφήσανε νά μισοκρέμεται στήν κορυφή τής 
κατηφοριάς, ’ίσως γιά νά τάν τόν χαλάσουν άργότερα γιά νά πάρουν τις 
τσιμεντόπετρες πού μ’ αύτές ήταν χτισμένος. Πάντως τού βγάλανε τήν 
πόρτα καί τήν τρύπα του τήν κλείσανε μέ μιά μεγάλη πέτρινη πλάκα γιά νά 
μή βρωμίση τή γειτονιά καί νά μή πέση μέσα στό λάκκο καμιά κόττα.

Θά μπορούσε νά βολευτή έκεϊ μέσα άπως-άπως γιά τήν ώρα, ώσπου 
νά βρή κάτι καλύτερο. Τράβηξε γιά τό παληό του καταφύγιο, πήρε τά 
κουρέλια του καί γύρισε στό καινούργιο, σάν άρχισε κιόλας νά σουρουπώνη.

Απόθεσε έκεϊ τήν παληαψάθα του καί τήν κουβέρτα κΓ έπειδή ήταν άκόμα 
νωρίς γύρισε κατά τήν άγορά. Βέβαια τέτοια ώρα δέν τόν δεχόντουσαν 
στά σπίτια καί θά τόν άρχιζαν στις βρισιές καί τά βαρειά λόγια άν ένοχλοΰσε 
τόν κόσμο νυχτιάτικα. Τοΰ βρισκόντουσαν άμως άκόμα μερικά γρόσια, 
κΓ έτσι τράβηξε γιά τόν καφενέ τοΰ Γεδεοΰ, παράγγειλε ένα γάλα κΓ ένα 
παξιμάδι κι’ άποτράβήχτηκε σέ μιά γωνιά άπου τό κρύο ήταν λιγώτερο, 
παρακολουθώντας τις κουβέντες τών θαμώνων καί τις φωνές, τις βρισιές 
καί τούς καυγάδες κείνων πού παίζαν χαρτιά.

Σάν νά τόν συνεπήρε ένας άνεμος αισιοδοξίας! Ηταν άβολο τό 
καινούργιο του καταφύγιο, δέν τόν χωρούσε νά ξαπλώση, μά θά κοιμόταν 
καθιστάς άκουμπημένος στόν τοίχο. 'Όμως κανείς δέν θά τόν ένοχλοΰσε. 
Καμιά κυρία Θεοπίστη δέν θά τόν έδιωχνε γιά νά βάλη μέσα τις κόττες της.

— Θά περάσουμε! συλλογίστηκε. Καί πιό ύστερα έχει ό Θεός!
Σάν έφτασε άμως στό καινούργιο του καταφύγιο ή αισιοδοξία έξανε- 

μίστηκε. Δέν μποροΰσε νά βολευτή άπως έλπιζε. Ό άνεμος φυσούσε 
κατάφατσα καί βγαίνοντας άπό ένα φεγγίτη πού βρισκόταν στό δεξιό 
τοίχο, τόν περέχυνε μέ τό ύγρό του ρεύμα, σάν ζάρωσε έκεϊ άκουμπισμένος 
στόν τοίχο τοΰ βάθους, πασκίζοντας νά προφυλαχτή τυλίγοντας άσο πιό 
σφιχτά μπορούσε άπάνω του τήν τρύπια του κουβέρτα. ΚΓ άλλο κακό, τά 
πόδια του έξέχαν έξω κι’ άρχισαν νά παγώνουν.

— Δέν θά ξημερωθώ! συλλογίστηκε μέ πίκρα. Δέν έμενα στοΰ στρα- 
6ο-Γιαννή καί μακάρι ή βρώμα νάταν άλλη τόση! Αν τήν σκαπουλάρω 
άπόψε θά κουβαληθώ έκεϊ!... "Αν μέ θέλη κιόλας. Γιατί εϊν’ ιδιότροπος 
τοΰ διαόλου!

Πάσκιζε νά κουνά τό κορμί του καί τό γερό του πόδι μπάς καί ζεσταθή 
λιγάκι. Μά τοΰ κάκου! Αρχισε νά τουρτουρίζη. ’Έτσι πού τό πιασμένο 
του κορμί κουνιόταν άθελά του, μά μ’ ένα κούνημα πού δέν έφερνε ζεστα
σιά. Εϊπε νά κλείση τήν πόρτα τοϋ μυαλοΰ του, νά τό βυθίση στό σκοτάδι, 
ίσως κΓ άποκοιμηθή. Μά τοΰ κάκου. Όχι μονάχα τό μυαλό του δέν 
έλεγε νά ναρκωθή, μά καί τά μάτια του δέν κλείνανε. ' Ησαν καρφωμένα 
έπίμονα στόν άντικρυνό μαντρότοιχο άπ’ άπου ξέβγαιναν οί κορφές δέν
τρων, πού πιό πολύ τις μάντευε παρά τις έβλεπε, μά πού ώστόσο άκουε 
τό θρόισμα τους πού τις παίδευε ό άνεμος.

Μά γιά πολύ λίγο άπασχόλησε τό μυαλό του μέ τόν άχνόθαμπο μαν- 
τρότοιχο καί τις σχεδόν άόρατες κορφές τών δέντρων. Τό άγιάζι πού τόν 
μαστίγωνε άρχισε νά τόν παγώνη άπ’ τήν κορφή ώς τά νύχια καί τό τουρ- 
τούρισμά του έγινε χοροπήδημα.

— Δέν είμαστε καλά !... Δέν είμαστε καλά !... Τί ήλίθιος πού στάθηκα !... 
Τόπο πού πήγα καί διάλεξα!... Δέν ξάπλωνα καλύτερα πίσω άπό κανένα 
τοίχο άπάνεμο; Πώς τήν έπαθα τέτοια στραβωμάρα!
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Εϊπε νά μετακινηθή πρός τή γωνιά. Μά τό κορμί του εϊχε πιαστή 
όλότελα σχεδόν, καί μέ άφάνταστη δυσκολία κατάφερε νά σουρθή μιά 
πιθαμή. Μά ή πέτρα πού σκέπαζε τήν τρύπα τοϋ λάκκου τοϋ μπόδιζε τό 
δρόμο. Παράτησε τήν προσπάθεια. ΚΓ ή κατάσταση όσο πήγαινε γενό- 
ταν άθάσταχτη. Οί ξεδοντιασμένες του μασέλλες χτυπούσαν ή μιά τήν 
άλλη άπανωτά, καί τό τρεμούλιασμα τοϋ κορμιού του μετατράπηκε σέ 
τινάγματα σάν νά τόν χτυπούσε ήλεκτρικό ρεύμα. ΚΓ άρχισε κιόλας νά 
πνίγεται. Σάν νά τοϋβγαινε ή ψυχή.

— Θεέ μου λυπήσου με! προσευχήθηκε ένδόμυχα, άσο μπορούσε πιό 
θερμά.

Μά δέν ήταν θεραπεία. Έννοιωθε νά παγώνη όλότελα, νά πιέζεται 
τό στήθος του, ή άνάσα του ν’ άδυνατίζη ολοένα, νά νοιώθη ένα πνίξιμο 
πού τοΰ άνέβαινε άπ’ τά βάθη τοΰ στήθους του πρός τό στόμα. Συγκεν
τρώνοντας άλη τή δύναμη πού άπόμεινε στό νεκρωμένο του κορμί τίναξε 
τά μέλη του σέ μιά άπεγνωσμένη προσπάθεια νά σηκωθή, νά φύγη άπ’ 
αύτή τήν παγωμένη κόλαση, νά πάη στοΰ στραθο-Γιαννή, νά θαφτή μέσα 
στή ζεστή βρώμα, νά τόν πνίξη ή μπόχα, μά νά νοιώση άς είναι καί λίγη 
ζεστασιά. Μά οί δυνάμεις πού συγκέντρωσε δέν στάθηκαν ικανές νά τόν 
άνασηκώσουν όλότελα. Μισοσηκώθηκε άκουμπώντας στούς άγκώνες του. 
ύστερα ξανάπεσε άπότομα, έγειρε τό κεφάλι κΓ έμεινε.

***

Η κόρη τοΰ Κωστή τοΰ ψάλτη, μαθήτρια τού Γυμνασίου, βγήκε τό 
πρωί άπ τό ξωπόρτι της γιά νά πάη στό σχολείο. Έπεσε ή ματιά της πάνω 
στό γέρο-Σταμάτη μέσα στόν άπόπατο, πού ήταν άντικρύ της. ’Έμπηξε 
τά γέλια.

— Χά, χά, χά!... Πού βρήκε νά κοιμηθή ό γέρο-Σταμάτης!
Καί γελώντας γύρισε στήν αύλή της νά τό πή τής μάννας της.
— Μαμά, μαμά, έλα νά δής νά κάνης χάζι! Κοίταξε πού κοιμάται ό 

γέρο-Σταμάτης! Μές στόν άπόπατο!... Χά, χά, χά!...
Καί τράβηξε γελώντας γιά τό σχολείο της. Ή μητέρα της κύτταξε 

τό γέρο γελώντας κΓ αύτή. Μά κάτι τήν τράβηξε νά πλησιάση. Καί κατά
λαβε πώς ό γέρος ήταν πεθαμένος. Φώναξε τήν γειτόνισσα τήν Άντρο- 
νίκη. Πλησίασε κΓ αύτή, άκουσαν τήν κουβέντα κΓ άλλες γειτόνισσες, 
καί παιδιά καί κορίτσια τοΰ σχολείου, καί δυά-τρεϊς άντρες. Μαζεύτηκαν 
γύρω καί κύτταζαν τόν πεθαμένο, πού μέ τή στάση του σάν νά τούς κοροΐ
δευε. Τό κεφάλι του ήταν γερμένο στό πλάϊ, τό στόμα του μισάνοιχτο 
καί στραβό μ’ ένα μορφασμό ειρωνείας καί τό ένα του μάτι ήταν μισόκλει- 
στο σάν νά τούς έκανε νεύμα.

Τά παιδιά φοβήθηκαν κΓ άποτραβήχτηκαν, οί γυναίκες κάναν τό σταυρό 

τους καί σχολίαζαν, άλλες μέ συμπόνοια, άλλες παίρνοντας τό πράμα άπ’ 
τήν εύθυμη πλευρά του. Κάποια μάλιστα διαμαρτυρήθηκε.

— Κύττα τό βρωμόγερο πού ήρθε νά πεθάνη!... Νά μαγαρίση τή γει
τονιά μας!... Δέν εϋρισκε άλλο τόπο νά ξεράση τή ψυχή του!...

Έπρεπε ώστόσο κάτι νά κάνουν. Καί βρήκαν τήν όρθή λύση. Νά 
ειδοποιήσουν τήν άστυνομία. Πετάχτηκε κάποιος ώς έκεϊ. Καί σέ λίγο 
ένας άστυνομικός παραμέρισε τή σύναξη τής περιέργειας και πλησίασε τόν 
πεθαμένο.

— Πρέπει νά είδοποιηθή ό γιατρός. Νά πιστοποιήση τό θάνατο. Πάω 
μιά στιγμή νά συνεννοηθώ μέ τόν κύριο Αστυνόμο.

Ό άστυνόμος τηλεφώνησε τού γιατρού στό Νοσοκομείο, πού ζήτησε 
νά μεταφέρουν τόν πεθαμένο έκεϊ. Ό άστυνόμος διέταξε νά τόν πάνε 
μέ τό αύτοκίνητο τής άστυνομίας. Μά κανένας άστυνομικός δέν ήθελε νά 
ύπακούση στή διαταγή του.

— Νά μαγαρίσουμε τό αύτοκίνητο μου κύριε άστυνόμε; Έπειτα, δέν 
είναι δουλειά μας. Είναι δουλειά τοΰ Δημαρχείου.

Ό άστυνόμος δέν άργησε νά συμφωνήση. Μήνυσε τού Δημάρχου πού 
σέ κάμποση ώρα έφθασε μαζί μέ τό γραμματικό τοΰ Δημαρχείου. Παρα
δέχτηκε πώς ήταν εύθύνη δική του γιά τή μεταφορά τού νεκρού στό νοσο
κομείο κΓ άπό κεϊ στό νεκροταφείο γιά τήν ταφή του. Έστειλε τό γραμ
ματικό νά βρή αύτοκίνητο νά τόν μεταφέρουν. ΚΓ ό ίδιος έμεινε έκεϊ σχο
λιάζοντας τά ζήτημα μέ τόν άστυνόμο, πίνοντας τόν καφέ τους.

Ή ύπόθεση έφτασε κΓ ώς τ’ άφτιά τής κυρίας Θεοπίστης, πού σάν 
τάκουσε σταυροκοπήθηκε μέ κατάνυξη.

— Δοξάζω σε Θεέ μου πού μέ φώτισες νά τόν διώξω άπ’ τό σπίτι μου 
ϊσια-ϊσια τήν παραμονή πού θά πέθαινε. Πώ, πώ συφορά μου άν πέθαινε 
στό σπίτι μου! Τί θάκανα άν είχα τώρα λείψανο στήν αύλή μου! Καί 
ποιος ξέρει άν δέν ήταν καί χτικιάρης! Θά φέρω άσβέστη νά ραντίσω καλά 
καλά καί τό πλυσταριό καί τήν αύλή άλη. Καί τούς τοίχους. Νά ψοφήση 
τό μικρόβιο. Πώ, πώ τί κόντεψε νά πάθω!

Στό μεταξύ ό γραμματικός πάσκιζε νά βρή αύτοκίνητο νά κουβαλή
σουν τό λείψανο στό νοσοκομείο. Μά άλοι οί σωφεραϊοι τοΰ δώσανε τήν 
ίδια άπάντηση.

— Νά κουβαλήσω αύτό τόν βρωμιάρη μέ τ’ αύτοκίνητο μου; Ζωντανό 
δέν θά τόν έβαζα μέσα καί θά τόν βάλω πεθαμένο;

Γύρισε πίσω άπρακτος.
— Πήγαινε βρές δυό-τρεϊς έργάτες, τόν πρόσταξε ό Δήμαρχος, νά 

φέρουν τό νεκροκρέβατο άπ’ τό νεκροταφείο νά τόν βάλουν μέσα νά τόν 
πάρουν στό νοσοκομείο. ΚΓ ώσπου νά κάνη ό γιατρός τή δουλειά του νά 
πάνε νά σκάψουν τό λάκκο. Ειδοποίησε καί τόν παπά. Βρές τέσσερης.
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Oi δυο νά σκάψουν τό λάκκο κΓ οί άλλοι δυο νά τόν κουβαλήσουν. Δέν 
πιστεύω νά βρούμε εθελοντές γι’ αύτή τή δουλειά !

Μά ό γραμματικός πονοϋσε τά λεφτά τοϋ Δημαρχείου, πιά πολύ άπ’ 
τά Δήμαρχο. Δυό έργάτες ήσαν άρκετοί. Κι’ άν δέν βρισκόντουσαν καλοί 
χριστιανοί νά κουβαλήσουν τό νεκρά στό νεκροταφείο, άς τόν παίρναν κεϊν’ 
οί δυό μετά πού ξέσκαβαν τό λάκκο. Δέν ήταν καί καμιά βία!

Μά οί έργάτες πού βρήκε ήταν τής γνώμης πώς ήταν περιττό νά 
κουβαλήσουν τό νεκροκρέββατο άπό τόση άπόσταση. Μ’ ενα χειράμαξα 
θά τόν μεταφέρανε μιά χαρά. Κι’ ό γραμματικός συφώνησε. Γιατί όχι ; 
Θά κάτσουν τώρα νά σεκλετίζωνται γιά ενα ζητιάνο;

Πήραν λοιπόν τό χειράμαξα τοϋ Δημαρχείου, τόν βάλαν μέσα, μέ τά 
πόδια του νά σέρνωνται χαμαί άπ’ τή μιά μεριά κΓ άπ’ τήν άλλη τό κεφάλι 
του νά σειέται σάν καλαμιά στόν άνεμο, καί μέ τό στόμα άνοιχτό νά χάσκη 
πρός τά ούράνια, καί τράβηξαν πρός τό νοσοκομείο, μέ τήν μαρίδα ν’ 
άκολουθή ξεφωνίζοντας, άπό κάποια άπόσταση άμως γιατί φοβόντουσαν 
τόν πεθαμένο.

Στό νοσοκομείο τόν παράτησαν σύξυλο καί τρέξαν νά πάρουν τίς 
τσάππες καί τά φτιάρια τους γιά ν’ άνοίξουν τόν τάφο. Μά ό γιατρός πολύ 
διάγνωσε άψε-σβύσε θάνατον έκ ψύξεως, πρόσταξε τό γραμματικό τού 
Δημαρχείου νά σηκώσουν άμέσως τόν πεθαμένο. Δέν θά μπορούσε νά 
μένη έκεί γιά ώρες ώσπου νά τού σκάψουν τό λάκκο, τρομάζοντας τούς 
άρρώστους μέ τήν παρουσία του.

Ετσι ό γραμματικός, βλαστημώντας κι’ άναθεματίζοντας τόν πεθα
μένο πού τόν έβαλε σέ τόσες σκοτούρες, πήγε σ’ άναζήτηση βοήθειας. 
Κανένας δέν προθυμοποιήθηκε νά βοηθήση κάνοντας ενα ψυχικό. Μετά 
πολλά πέτυχε δυό μάγκες δεκαεφτά - δεκαοχτώ χρονών, πού γιά ενα δεκα- 
σέλινο ό καθένας δέχτηκαν νά κουβαλήσουν τό λείψανο στό νεκροταφείο. 
Μαζί τους έστειλε καί τόν παπά μέ τό πετραχείλι του καί τόν σταυρό.

— Μά δέν θά τόν πάμε πρώτα στήν έκκλησία νά τού κάνουμε τήν τάξη 
του; ρώτηξε ό παπάς.

— Η τάξη τοϋλειπε!... άπάντησε ό γραμματικός άγαναχτισμένος. 
Βάρτον μές στήν έκκλησιά τού νεκροταφείου καί ψάλλε του τα έκεί άσο 
τραβά ή άρεξή σου!

Καί τράβηξε βιαστικά γιά τή δουλειά του, νοιώθοντας πώς ή άποστολή 
του τέλειωσε.

Μπρος λοιπόν ό παπάς ψέλνοντας άκαταλαβίστικα μ’ ένα μονότονο 
μουρμουρητό, καί πίσω ό πεθαμένος μές στό καροτσάκι μέ τά πόδια του 
νά σέρνωνται στό χώμα καί τό κεφάλι του νά κουνιέται δώ καί κεϊ σάν 
σφαμένο ορνίθι, σπρώχνοντας το οί δυό μάγκες, ό καθένας κρατώντας κι’ 
άπό ένα χέρι τού άμαξιού, ξεκίνησαν.

Τό καροτσάκι έξόν άπ’ τόν μπροστινό μεγάλο τροχό είχε καί δυό 
μικρούς στά πόδια κι’ έτσι προχωρούσε άρκετά άνετα πάνω στόν άσφαλ- 
τοστρωμένο δρόμο μιά καί τό σπρώχναν δυό, πού σάν παληόπαιδα πού ήσαν 
γιά νά κάνουν χάζι τάρριχναν κάθε τόσο μέσα στά πόδια τοϋ παπά, πού 
γύριζε πίσω καί τούς μάλλωνε.

— Σιγά ρέ παιδιά καί θά μοΰ σπάσετε τά πόδια!
Καί κείνοι χαχάνιζαν. Καί σ’ άλο τό δρόμο ή γλώσσα τους έκοβε 

ψαλίδι, βρισιές, αισχρόλογα, χάχανα, άτι θές!
— Ντροπή ρέ παιδιά! τούς φώναζε ό παπάς. Λείψανο παίρνουμε! 

Λίγη σοβαρότητα!
Μά πού αύτοί!... Τό χαβά τους! Οσοι βρεθόντουσαν στό δρόμο τους 

στεκόντουσαν καί παρακολουθούσαν τό παράξενο ξόδι γελώντας καί σχο
λιάζοντας εύθυμα, ένώ οί γυναίκες σταυροκοπιόντουσαν κι’ άναρωτιόνταν 
άν χάθηκαν μερικοί σοβαροί άνθρωποι νά τόν κουβαλήσουν μέ τό νεκρο
κρέββατο, αύτόν πού δέν είχε μείνει πεθαμένος πού νά μή τόν κουβάλησε.

— Δέν βαρυέσαι! σχολίασε μιά. "Οπως κΓ άν σέ πάρουν, ό δρόμος 
γιά τόν άλλο κόσμο ό ίδιος είναι ! Καί μέ τόν ίδιο τρόπο θά τόν περάσουμε 
άλοι μας, πλούσιοι καί ζητιάνοι !

ΚΓ άναστέναξε κουνώντας τό κεφάλι.
Στό έβγα τοϋ χωριού ό δρόμος έχει μιά μεγάλη άπότομη κατηφόρα. 

Οί δυό μάγκες κοντοστάθηκαν έκεί κΓ άφησαν τόν παπά νό προχωρήση. 
"Υστερα σπρώχνοντας μέ ταχύτητα τό καροτσάκι τό άφησαν μόνο του 
νά κατρακυλήση τήν κατηφόρα. Προτού φτάση στόν πάτο τό καρότσι 
χτύπησε σέ μιά πέτρα κΓ άναποδογυρίστηκε, χύνοντας τόν πεθαμένο μές 
στ’ αύλάκι τού δρόμου. Οί δυό μάγκες στάθηκαν καί θαύμαζαν τό κατόρ
θωμά τους ξεκαρδισμένοι στά γέλια. Ό παπάς γύρισε πίσω έξω φρενών 
καί τούς κύτταξε άγριεμένα.

— Μά δέν φοβάστε Θεό μωρέ καταραμένοι! τούς φώναξε. Τί καμώ
ματα ειν’ αύτά!... Αντε νά χαθήτε άποβράσματα τής κοινωνίας!

Καί προχώρησε μονάχος μέ γρήγορα βήματα καταφουρκισμένος καί 
παύοντας νά ψέλνη. Οί δυό μάγκες πλησίασαν τόν πεθαμένο κΓ άρχισαν 
νά συλλογίζωνται τί θά γίνη τώρα. Δέν περίμεναν τ’ άναποδογύρισμα.

— Πώς θά τόν βάλουμε τώρα μέσα στό καρότσι!...
— Θά τόν σηκώσουμε χέρια - πόδια καί θά τόν βάλουμε.
— ”Α μπά!... Έγώ δέν άγγίζω άπάνω του!
Ό άλλος είχε μιά έμπνευση. ’Έτρεξε σ’ ένα γειτονικό περιβόλι καί 

ξερρίζωσε δυό μακρυά παλλούκια άπ’ τό φραμό.
— ’Έλα μπάς καί τόν σηκώσουμε μέ τά παλλούκια καί τόν βάλουμε 

στό καρότσι.
Μά δέν τά κατάφεραν κΓ άρχισαν τ’ άναθέματα καί τίς βλαστημιές.
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Μά εύτυχώς περνούσε ένας χωριάτης πάνω στον γάδαρο, καί σάν άγαθάς 
άνθρωπος πού φαίνεται νά ήταν, πέζεψε καί τούς άνάγκασε νά τόν πιάσουν 
άπ’ τά πόδια κι’ αύτός άπ’ τούς ώμους κι’ έτσι τόν βάλανε πάλιν στά καρότσι.

Σάν φτάσανε στό νεκροταφείο οί εργάτες είχανε κιόλας σκάψει τό 
λάκκο σέ μιά γωνιά τοΰ νεκροταφείου σύρριζα στόν τοίχο, καί καθόντουσαν 
στό κατώφλι τής έκκλησίτσας μαζί μέ τόν παπά καί καπνίζανε τό τσιγάρο 
τους.

— Ξαπλώστε τον πάνω στό νεκροκρέβατο! πρόσταζε ό παπάς, καί 
βάρτε τον μές στήν έκκλησιά νά τοϋ ψάλλω τή νεκρώσιμη άκολουθία.

— Μάς κοροϊδεύεις παπά μου ! φώναζε ό ένας έργάτης. Πρώτα - πρώτα 
ποιος άγγίζει άπάνω του!... Κι’ έπειτα τί άνάγκη νά τόν βάλουμε μές στήν 
έκκλησιά!... Δέν τοΰ τά ψέλνης κΓ άπ’ όζω;

— Μά είναι άμαρτία βρέ παιδί! Ανθρωπος είναι δέν είναι σκύλλος!
— Καί δώ τό ίδιο είναι παπά! τοϋ φώναζε ό άλλος έργάτης. Καί κάνε 

γρήγορα γιατί ζυλιάσαμε μές στ’ άγιάζι ! Δέν είν’ άνάγκη νά τοΰ τά πής 
όλα! Διάλεζε τά καλύτερα!

— Λίγα καί καλά! συμπλήρωσε ό άλλος.
— Θά μέ βάλετε στήν άμαρτία παιδιά, τό ζέρετε; διαμαρτυρήθηκε ό 

παπάς.
— Παίρνω τήν άμαρτία άπάνω μου!
— Μακάρι νάταν έτσι!... Τέλος πάντων! Αφού έπιμένετε !...
Κι’ άρχισε νά ψέλνη μουρμουριστά κι’ άνακατωτά διάφορα κομμάτια 

άπ’ τή νεκρώσιμη άκολουθία, καταλήγοντας σέ μερικά λεπτά στό «ή δικαιο
σύνη σου δικαιοσύνη είς τόν αιώνα καί ό λόγος σου άλήθεια, άμήν ! » ’Έτσι 
πήρε τέλος ή κηδεία τοϋ γέρο - Σταμάτη ! Τότες οί έργάτες πλησίασαν 
τό καροτσάκι στό χείλος τοΰ τάφου καί τό άναποδογύρισαν, ρίχνοντας τόν 
πεθαμένο μέσα στόν λάκκο μπρούμυττα.

— ’Όχι καί μπρούμυττα! διαμαρτυρήθηκε ό παπάς. Κατεβήτε νά τόν 
γυρίσετε ’ίσια!

— Τί μπρούμυττα τί άνάσκελα παπά μου! Έκεϊ πού είναι γιά νά πάη 
πάλι θά πάη, όπως καί νά τόν βάλουμε!

ΚΓ όψε - σβύσε γέμισαν τόν λάκκο μπροστά στά περίλυπα βλέμματα 
τοΰ παπά, πού όλη αύτή ή διαδικασία πολύ τόν στενοχώρεσε.

— Στενοχωρημένο σέ βλέπω παπά μου! τοΰ κάνει ένας. Όμως λύσε 
μου μιά άπορία.

Τοϋ έδειζε τά νιοσκαμμένο τάφο σχεδόν στό κέντρο τοΰ νεκροταφείου, 
φορτωμένο στεφάνια καί λουλούδια καί μ’ ένα καντήλι νά καίη προφυ- 
λαγμένο μέσα σ’ ένα φανάρι. Συνέχισε.

— Έκεϊ θάψανε προχτές τόν γέρο - Ματθαίο, μ’ όλες τις τιμές. Τόν 
σαβανώσανε ένώ τοΰτο τόν φουκαρά τόν θάψαμε κΓ άσαβάνωτο, τόν 

βάλανε σέ πολύτιμο σεντούκι, τόν πήρανε στήν έκκλησιά μέ τά έζαπτέρυγα 
καί τό σταυρό, μέ θρήνους καί όδυρμούς, καί μ’ όλο τό χωριό, άντρες, 
γυναίκες, παιδιά, ν’ άκολουθοΰν θλιμμένοι. ”Η κάνοντας τό θλιμμένο. 
Καί στήν έκκλησιά τοΰ τάψαλλες όλα χωρίς νά παράλειψης οϋτε μιά 
γραμμή. Όπως είναι μέσα στό βιβλίο. Καί τοΰ βγάλανε καί τέσσερης 
έπικήδειους. Καί πάλι τόν φέρανε έδώ μέ τήν ίδια πομπή, τοΰ έκανες 
εύχέλαιο, καί τόν θάψατε πάλι μέ θρήνους κΓ όδυρμούς. ΚΓ άπό στεφάνια 
κΓ άπό λουλούδια, άσε! Δάσος όλάκαιρο! Καί τά παιδιά του άγόρασαν 
τόν τόπο πού τόν έθαψαν καί τοΰ έτοιμάζουν μνημούρι, πού όπως λέν θά 
κοστίση χίλιες λίρες. Μέ τό άγαλμά του. Τώρα, ποιος ήταν ό 
γέρο-Ματθαϊος τό ζέρουμε όλοι μας. Τοΰ κάνανε τέτοια μεγαλόπρεπη 
κηδεία γιά τήν άθρωπιά του; Όχι! Γιά τά πλούτη του. Λοιπόν ή άπορία 
μου είναι έτούτη: ό γέρο-Ματθαϊος κΓ ό γέρο - Σταμάτης θά πάνε κΓ οί 
δυό στό ίδιο μέρος;

— Όχι! άπάντησε άδίστακτα ό παπάς. Ό γέρο - Σταμάτης θά πάη 
στούς κόλπους τοϋ Αβραάμ κΓ ό γέρο - Ματθαίος θά τόν βλέπη άπό μακρυά 
καί θά τοΰ φωνάζη νά τοΰ πάρη λίγο νερό νά βρέζη τά φλογισμένα χείλη 
του !

— Είσαι σίγουρος;
— Τί θές νά πής;
— Γιατί έτσι πού τόν θάψαμε, άσαβάνωτο, γυμνό, χωρίς σεντούκι, κου- 

βαλητό μέσα σ’ ένα καροτσάκι, χωρίς συνοδεία, χωρίς νεκρώσιμη άκολου
θία, κΓ όπως τόν πετάζαμε σάν ψόφιο σκυλλί μέσα στό λάκκο καί μάλιστα 
μπρούμυττα, άποκλείεται νά βρή τό δρόμο πρός τούς κόλπους τοΰ ’Αβραάμ !

Ό παπάς άπόμεινε συλλογισμένος χλωμιάζοντας, ένώ οί άλλοι προσ- 
μένανε μάταια νά τούς δώση μιά άπόκριση.

A. Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΤΠΡΟΛΕΩΝ
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ΜΙΧΑΛΑΚΗ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ

ΕΝΤΤΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΕΤΗ
(Τ αξιδιωτικό)

Βουνά έλατοφυτα, πού κρύβουν τίς πιο ψηλές κορυφές τους σέ αστραφτερό χιόνι, 
καταπράσινα βοσκοτόπια πού απλώνονται σέ δροσερές κοιλάδες καί γαλανές λίμνες πού 
αναρριγούν άπό τό χάδι τοϋ βουνήσιου αέρα, είναι τά υλικά πού διάλεξε ή Φύσις γιά νά 
συνθέση τό γραφικό Ελβετικό τοπεΐο.

Περνώντας μέ τό αεροπλάνο πάνω άπό τίς διαδοχικές κορυφογραμμές τών Άλπεων 
μερικες άπο τις όποιες, παρ’ όλο πού ήταν τέλος ’Ιουλίου, ήταν σκεπασμένες μέ χιόνι, ένώ 
άλλες ήταν τυλιγμένες σέ νεφελώδεις πέπλους πού άνεμίζονταν πρός τή φορά τού άέρα, 
αισθανόσουν άπό τή μιά τό έπιβλητικό μεγαλείο τής φύσεως καί χαιρόσουν άπό τήν άλλη 
τήν έφευρετικότητα καί τήν τεχνική πρόοδο τού άνθρώπου. Αύτό πού αποτελούσε ίσαμε 
πρ'ιν μερικές δεκαετίες πολύμοχθο κι έπικίνδυνο άθλο, τό πέρασμα τών ’Άλπεων, αποτελεί 
σήμερα μέρος ένός ταξιδιού αναψυχής.

Ήταν σχεδόν μεσημέρι όταν φθάσαμε στή Γενεύη, λουσμένη σέ μιά άκτινοβόλα λιακά
δα που σού θύμιζε Μεσόγειο κι έδινε μιά κρυστάλλινη διαφάνεια στά ήσυχα νερά τής λίμνης 
Λεμάν πού λαμποκοπούσαν σάν έκατομμύρια πολύτιμα πετράδια, όταν τό αεροπλάνο περ
νούσε πριν λίγο χαμηλά άπό πάνω. Μόνο σάν μείναμε μερικές μέρες καί δοκιμάσαμε καί 
την άλλη όψι τού 'Ελβετικού καιρού μέ τις καλοκαιριάτικες καταρρακτώδεις νεροποντές 
διαπιστώσαμε τήν ψευδαίσθησι τής πρώτης έντυπώσεως.

Οί μισές σχεδόν μέρες τού χρόνου είναι βροχερές. Κάποτε ή βροχή έρχεται βίαια μέ 
άστραποβροντα καί σκοτεινιά. Κάποτε συνεχίζεται λεπτή, μονότονη, πληκτική γιά ώρες 
ολόκληρες. Είναι τό αντίτιμο γιά τήν αιώνια πρασινάδα πού στολίζει τά πλούσια λειβάδια 
και για τά άφθονα νερά τών ποταμών πού κατρακυλούν κελαρίζοντας άπό τις πανύψηλες 
κορυφές καί σχηματίζουν τίς έκατοντάδες τών γραφικών λιμνών. Είναι νόμος παγκόσμιος 
κάθε ομορφιά νά πληρώνεται μέ τό δικό της άντίτιμο- κι ή Ελβετία δέν μπορεί νά άποτε- 
λέση έξαίρεσι.

Οί ορεινοί όγκοι τών Αλπεων μέ τίς κυματοειδείς κορυφογραμμές τους καί τίς από
κρημνες πλαγιές πού σού έμπνέουν δέος καί έκστασι, χωρίζονται κατά διαστήματα κι άφή- 
νουν νά σχηματισθούν πλατειά οροπέδια πού κρύβουν στούς κόλπους των στενόμακρες λίμνες.

Στά λεκανοειδή τούτα οροπέδια ό ορίζοντας εύρύνεται κι ή ματιά, χωρίς νά χάνεται 
ανικανοποίητη στά άτέρμονα βάθη τού άπειρου, βυθίζεται ξεκουραστικά στή γαλανή έκτασι 
τής λίμνης, πού τήν πλαισιώνουν μικρές πολίχνες καί μεγάλες πολιτείες, προχωρεί έπειτα 
εύχαριστημένη στά πράσινα λειβάδια καί τούς θαλερούς αμπελώνες ολόγυρα κι άπ’ έκεϊ 
σκαρφαλώνει πρόσχαρα στά γύρω βουνά πού περιζώνουν προστατευτικά λίμνη καί πολιτείες 
καί λειβάδια.

Κι είναι άκριβώς αύτός ό συνδυασμός τού βουνού μέ τή λίμνη, τών δασικών δένδρων 
μέ τούς άμπελώνες, τά όπωροφόρα καί τά καταπράσινα λειβάδια πού αποτελεί τή μυστική 
χάρι τής ομορφιάς καί τών θελγήτρων τής 'Ελβετίας. Πάντα ή ποικιλία εύχαριστεί ένώ 

τό μονότονο, όσο όμορφο κι άν είναι, κουράζει καί πλήττει.

* * *

Διασχίζοντας τήν ύπαιθρο μέ τό αύτοκίνητο τό τοπεΐο άλλάσσει ποικίλες μορφές κι ή 
συχνή αύτή έναλλαγή σού προκαλεΐ μιά εύχάριστη διάθεσι, παρά τήν κούρασι τού ταξιδιού. 
Τή μιά στιγμή διατρέχεις ολοταχώς εύθυγραμμισμένους αύτοκινητόδρομους πού προχωρούν 
παράλληλα μέ τήν άκρολιμνιά· τήν άλλη σκαρφαλώνεις έλικοειδείς άνηφοριές πού σέ φέρνουν 
στήν κορυφή δασωμένων βουνών καί λίγο ύστερώτερα διασχίζεις μεταξύ διαδοχικών λοφο- 
σειρών λεκανοειδείς καταπράσινες κοιλάδες, κατάστικτες άπό ξύλινα έξοχικά σπιτάκια, τά 
περίφημα 'Ελβετικά σιαλέ. Σ’ όλην αύτή τή διαδρομή τό σκηνικό μεταβάλλει σχηματισμούς 
καί χρώματα, ένώ ό αέρας γίνεται άπό δροσερός ψυχρότερος καί κάποτε τόν νοιώθεις ένο- 
χλητικό νά διατρυπά τό κορμί σου.

Μικρά χωριουδάκια, άλλα απλωμένα στήν άκρολιμνιά κι άλλα συμμαζεμένα στήν πλαγιά 
κάποιας κοιλάδος, παρουσιάζουν χτυπητές διαφορές μεταξύ τους πού οφείλονται κατά κύριο 
λόγο στις φυσικές γεωγραφικές συνθήκες. Κοντά στή λίμνη οί άνθρωποι άσχολοΰνται με 
τή γεωργία καί τό ψάρεμα. "Εκδηλη είναι ή έπίδρασις τού τρόπου ζωής τών μεγάλων 
κέντρων, μέ τά όποια ή έπικοινωνία είναι συχνή. Τά παραλίμνια καφενεία συγκεντρώνουν 
πλήθος άπό θαμώνες ένώ τά λιμναία σπόρ φαίνονται πολύ διαδεδομένα.

Στις κοιλάδες πίσω άπό τις βουνοκορφές οί κάτοικοι άσχολοΰνται κυρίως μέ τήν κτη
νοτροφία καί τήν τυροκομία άρέσκονται νά φορούν τίς τοπικές τους ένδυμασίες κι ή ζωή 
τους κυλά ήσυχα καί άπλά άνάλογα μέ τή γαλήνη τής βουκολικής άτμόσφαιρας τής περιοχής.

Έντύπωσι όμως σού προκαλεΐ ή όργάνωσις τής έμπορικής τους ζωής. Ένώ ό κάθε 
τυροκόμος διατηρεί τήν προσωπική του άνεξαρτησία καί είναι άπόλυτα κύριος τού μικρού, 
συνήθως, τυροκομείου του, ό τρόπος τής παραγωγής σέ κάθε περιοχή άκολουθεΐ τούς ίδιους 
κανόνες έτσι ώστε νά μή διαφέρη ή ποιότης τοΰ προϊόντος των καί ή πώλησις νά γίνεται 
εύκολώτερη.

Είχαμε μπει σ’ ένα άπό τά τυροκομεία τοΰ χωριού Κρυγιέρ γιά ν’ άγοράσωμε φρεσκο- 
καμωμένο λίγο άπό τό φημισμένο ομώνυμο Ελβετικό τυρί. Δυό εύρύχωρα δωμάτια, πού 
άστραφταν όμως άπό καθαριότητα, ήταν όλος ό χώρος τού τυροκομείου. Παρόμοια μικρά 
τυροκομεία ύπήρχαν πολλά στή γύρω περιοχή καί παρ’ όλο πού τό καθένα είχε καί διαφορε
τικόν ιδιοκτήτη κατασκεύαζαν όλα τήν ίδια ποιότητα τυριού κι ανήκαν στον ίδιο συνεταιρι
κό οργανισμό.

Κάθε λεκανοειδές οροπέδιο είναι κι ένας κόσμος ξεχωριστός μέ τίς δικές του παραδό
σεις καί τή δική του τοπική ιστορία. 'Ένας κόσμος άρκετά μικρός γιά νά μή σέ μετατρέψη 
σέ άπρόσωπη μάζα, άλλά κι άρκετά μεγάλος ώστε νά σού δίνη ποικιλία καί άνεσι. Οταν 
άντικρύσης τούς κλειστούς τούτους κόσμους, τόν ένα ύστερα άπό τόν άλλο, χωρισμένους μέ 
φυσικά τείχη άπό πανύψηλα βουνά, βρίσκεις μιά ισχυρή αίτια για το ιδιόρρυθμό Κράτος 
τής Ελβετίας πού τό άποτελοΰν δυό δωδεκάδες ξεχωριστά κρατίδια.

"Ενα άπό τά κρατίδια τούτα είναι καί τό Καντόνιο τής Γενεύης, άπό τά μικρότερα σέ 
έκτασι άλλά τό δεύτερο σέ πυκνότητα πληθυσμού.

* * *

Τίς πρώτες έντυπώσεις άπό τήν πόλι τίς άποκομίσαμε πηγαίνοντας βιαστικά άπό τό 
άεροδρόμιο πρός τό ξενοδοχείο. Πλήθος αύτοκινήτων διάσχιζαν βιαστικά τούς πλατειούς 
δρόμους, σταματούσαν άπότομα στά φώτα τής τροχαίας καί συνέχιζαν πάλι τό ίδιο βιαστι
κά κι έπικίνδυνα τόν δρόμο τους, ένώ οί τροχονόμοι με μια σφυρικτρα στο στόμα καλούσαν 
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τούς παραβάτες σέ τάξι. Οί πεζοί συγκεντρώνονταν στις άκρες τών ώρισμένων διαβάσεων 
καί μόλις δινόταν τό σύνθημα όρμοϋσαν νά περάσουν στό απέναντι πεζοδρόμιο προτού άρ- 
χίση άλι το νέο ρεύμα τών αύτοκινήτων.

'Ο ταχύς κι έκνευριστικός αυτός ρυθμός στούς πλατειούς κεντρικούς δρόμους άλλαζε 
σάν φθάσαμε στήν παραλίμνιο λεωφόρο. Έδώ τ’ αύτοκίνητα ήταν λιγώτερα κι οί πεζοί, 
άλλοι περπατώντας κι άλλοι καθισμένοι σέ ξύλινα παγκάκια άπολάμβαναν τή γαλήνη τής 
λίμνης καί τή δροσιά τών παραλίμνιων κήπων πού δίνουν ιδιαίτερη όμορφιά στό μέρος τούτο 
τής πόλεως.

Ξεχωριστός άνάμεσα στούς κήπους τούτους είναι ό καλούμενος άγγλικός, μέ ψηλά πεύ
κα, μικρές πρασιές καί δροσερά συντριβάνια, διαρρυθμισμένα όλα κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
νά άποτελούν έπιδέξια μίμησι τής φύσεως.

Στήν άκρα του, σ’ ένα περίοπτο, έλαφρά έπικλινές έπίπεδο, προσείλκυε πλήθος θεατών 
ένα μεγάλο ήλεκτρικό ρολόι φυτεμένο στή γή μέ τούς άριθμούς του σχηματισμένους άπό 
ανθισμένα φυτά μέ πολύχρωμα λουλούδια. Ήταν μιά ζωντανή διαφήμισις τής πιό μεγά
λης βιομηχανίας τής πόλεως πού στέλλει κατά χιλιάδες σ’ όλες τίς χώρες τής ύφηλίου τά 
περίφημα έλβετικά ρολόγια.

Ή λίμνη τής Γενεύης ή Λεμάν, όπως λέγεται διαφορετικά, έχει τό σχήμα μισοφέγγαρου 
καί καλύπτει έμβαδό 578 τετραγωνικά χιλιόμετρα, άπό τά όποια τά 362 ανήκουν στήν 'Ελ
βετία καί τά υπόλοιπα στή Γαλλία. Ή Γενεύη βρίσκεται άναδιπλωμένη γύρω άπό τή νοτιο
δυτική κόγχη τού μισοφέγγαρου, έκεϊ ακριβώς όπου ή λίμνη στενεύει περισσότερο καί τά 
νερά τού ποταμού Ροδανού, πού χύνεται στό άλλο της άκρο, βγαίνουν καί πάλι όρμητικά 
γιά νά συνεχίσουν τό μακρινό τους ταξίδι πρός τή Γαλλική πόλι τήό Λυών κι άπ’ έκεϊ πρός 
τή Μεσόγειο. Κι άκριβώς τό όνομα Γενάβα, όπως λεγόταν στήν άρχαιότητα ή Γενεύη, ση
μαίνει στόμιο καί πόλις πάνω σέ στόμιο.

Στό μέρος πού δέν ξεχωρίζεις καλά-καλά άν είναι τό τέλος τής λίμνης ή ή άρχή τού 
ποταμού σχηματίζεται μιά μικρή νησίδα πούναι άφιερωμένη στό διάσημο τέκνο τής πόλεως, 
τόν γνωστό Γάλλο φιλόσοφο Ρουσσώ. 'Ένας όρειχάλκινος άνδριάντας, πλαισιωμένος άπό 
πυκνή βλάστησι, πού μπορεί συμβολικά νά έρμηνευθή σάν δείγμα τής άγάπης τού φιλοσόφου 
πρός τή φύσι, θυμίζει στούς περαστικούς πώς ό Γάλλος φιλόσοφος πρωτοείδε σ’ αύτή τήν 
πόλι τό φώς τής ζωής.

Περπατώντας στις παραλίμνιες λεωφόρους ένώ άπό τή μιά έχεις τούς στενόμακρους 
λουλουδισμένους κήπους, πού φθάνουν ώς τήν προκυμαία, άντικρύζεις άπό τήν άλλη μερικά 
άπό τά παλαιά φημισμένα ξενοδοχεία τής πόλεως. Σ’ αύτά έπικρατεί συνήθως μιά άνετη 
ξεκούραστη άτμόσφαιρα πού τή δημιουργούν τόσο ή νοικοκυρεμένη καί καθαρή τους έμφάνι- 
σις, όσο κι ή έντεχνη εύγένεια τών ύπαλλήλων πού σού φέρονται φιλόφρονα, άλλά χωρίς 
έξεζητημένες έκδηλώσεις περιποιήσεως. Τό έργο τής διευθύνσεως τών ξενοδοχείων έχει 
άναχθή σέ πραγματική έπιστήμη. Κι αύτό όχι χωρίς λόγο μιά κι ό τουρισμός άποτελεί τήν 
πιό σημαντική πηγή τού έθνικού εισοδήματος τής χώρας.

Στις ίδιες λεωφόρους συναντάς πολυσύχναστα έστιατόρια πού τοποθετούν τά τραπεζά
κια τους μέ κολαριστά κάτασπρα τραπεζομάνδηλα έξω στό πλατύ πεζοδρόμιο άπέναντι στή 
λίμνη. Περιμένοντας νά σού σερβίρουν νεαρές σερβιτόρες μέ όμοιόμορφη στολή έχεις τήν 
εύκαιρία νά παρακολουθής άπέναντι στή λίμνη τόν μεγάλο πίδακα καί τήν κίνησι τών 
πλοίων τής γραμμής.

Ό πίδακας, πού βρίσκεται σέ κάποιαν άπόστασι άπό τήν άκτή, γιά νά μή καταβρέχη 
όσους άναζητούν στήν άκρολιμνιά λίγη ξεκούρασι καί γαλήνη, είναι μιά όγκώδης στήλη 
νερού πού έκτοξεύεται μέ μηχανικά μέσα πιό ψηλά άπό τά γύρω τετραώροφα καί πενταώρο- 

φα κτίρια κι άφού άνεβή όσο πιό ψηλά τής έπιτρέπει ή δύναμις τής έκτοξευτικής μηχανής 
σπάζει σέ έκατομμύρια μικρές σταγόνες πού κατέρχονται σάν άχτένιστος θύσανος· άλλοτε 
άπό τή μιά κι άλλοτε άπό τήν άλλη πλευρά τής στήλης, άνάλογα μέ τή διεύθυνσι τού άνέμου.

'O πανύψηλος αύτός πίδακας χρησιμεύει κάποτε καί σάν σημείο προσανατολισμού. 
Οταν βρίσκεσαι μακρυά άπό τή λίμνη κι άντικρύσης τήν άφρισμένη κορυφή του είσαι πιά 

βέβαιος γιά τήν κατεύθυνσι πού πρέπει νά πάρης.
Στή λίμνη ή κίνησις είναι άρκετή ώστε νά σπάζη τή μονοτονία, όχι όμως τόσο μεγάλη 

ώστε νά καταστρέφη τή γαλήνη της. Ποδηλατοκίνητες σχεδίες λικνίζονται άπαλά στά νερά 
της· μικρά κότερα μέ τριγωνικά πανιά άρμενίζουν έλαφρά γυρμένα στό ένα τους πλευρό 
ταχύπλοες βάρκες οργώνουν τά ήσυχα νερά, άφήνοντας στό βιαστικό τους πέρασμα ένα 
<.’:φρισμένο αύλάκι πού σβήνει σιγά σιγά· μεγάλα άσπροβαμμένα έπιβατηγά πλοία προχωρούν 
σάν λευκοφτέρουγοι κύκνοι μέ μεγαλοπρέπεια γιά νά μεταφέρουν έκατοντάδες τουρίστες ή 
κατοίκους τής περιοχής στις άλλες παραλίμνιες πόλεις: στή Λωζάννη, τό Βεβέΰ, τό Μοντρέ 
κοντά στό όποιο βρίσκεται τό Ιστορικό Κάστρο ΣΗιλόν πού ένέπνευσε τόν Λόρδο Βύρωνα 
νά γράψ.] ένα άπό τά καλύτερα έπικολυρικά του ποιήματα, ή στό Εβιάν, στή γαλλική άκτή 
τής λίμνης, μέ τό φημισμένο γιά τό έπιτραπέζιο καί θεραπευτικό νερό του.

Στό μεταξύ καταφθάνει τό ζεστό φαγητό κι ή προσοχή άποσπάται σ’ άλλη εύχάριστη 
άπασχόλησι.

Στή στενόμακρη αίθουσα ένός άπό τά παραλίμνια έστιατόρια, μέ μαυρισμένες άπό τήν 
πολυκαιρία ξύλινες έπενδύσεις στούς τοίχους, βρίσκεσαι μπροστά σέ μιά ιδιότυπη πινακο
θήκη, πού άποτελεί πρωτότυπη διαφήμιση τής άρχαιότητος καί τής τάξεως τού έστιατορίου. 
'Ολόγυρα στούς τοίχους είναι τοποθετημένες σέ τριπλές καί τετραπλές σειρές, καδρωμένες 
μέ άπλά ξύλινα πλαίσια, γελοιογραφίες διασημοτήτων τού 19ου καί τών άρχών τού 20ού 
αίώνος πού πέρασαν άπ’ έκεϊ.

Κυττάζοντας μέ περιέργεια τίς γελοιογραφικές άπεικονίσεις τών ιστορικών έκείνων 
φυσιογνωμιών δέν μπορείς νά μή χαμογελάσης, άντικρύζοντας άνάμεσα σ’ άλλους μεγάλους 
πρωθυπουργούς τής Εύρώπης καί τόν Ελευθέριο Βενιζέλο μέ τά ζωηρά σπινθηροβόλα μάτια 
του πίσω άπό τούς μικρούς σκελετούς τών γυαλιών του, ντυμένο μέ εύζωνική φουστανέλλα 

καί πελώρια τσαρούχια.
* * *

'H παραλίμνια Γενεύη δέν είναι παρά μιά έλκυστική προθήκη τής ιστορικής πόλεως 
πού είναι κρυμμένη πίσω άπό τά παλαιικά ξενοδοχεία, τούς κήπους καί τά έστιατόρια τής 
άκρολιμνιάς. Γιά νά τή γνωρίσης πρέπει νά άνηφορίσης πρός τό έσωτερικό. Άφοΰ δια- 
σταυρώσης τήν κεντρική παραλίμνιο λεωφόρο καί τόν παράλληλό της κύριο έμπορικό δρόμο 
μέ τά καταστήματα, πού συνδυάζουν τό παριζιάνικο γούστο μέ τήν έλβετική φινέτσα, πολλά 
άπό τά όποια ειδικεύονται σέ είδη ώρολογοποιίας καί χρυσοχοΐας, βρίσκεσαι μπροστά σ’ ένα 

έντελώς διαφορετικό σκηνικό.
Γραφικές άνηφοριές, στενοί δρομίσκοι, ύπαίθριες κρήνες μέ κρεμαστά γεράνια, μικρά 

παλαιοπωλεία μέ ποικίλα άσημένια καί ξύλινα έκθέματα, άποτελούν τήν παλιά πόλι, κτισμέ
νη άμφιθεατρικά στήν πλαγιά ένός λόφου. Κι άνάμεσα στά χαμηλά οικήματα, πού άσφυ- 
κτιούν τό ένα δίπλα στό άλλο, ύπερέχει σέ έπιβλητικότητα ό καθεδρικός ναός, ένα Γοτθικό 
•κτίσμα τού 12ου αίώνος, άπό τή στέγη τού όποιου μπορείς νά έχης μιά πανοραματική θέα 
ολόκληρης τής πόλεως καί τής λίμνης.

Φθάνοντας στό πλάτωμα πού βρίσκεται στήν κορυφή τού λόφου τό σκηνικό άλλάσσει 
καί πάλι. Πλατειοί δρόμοι μέ άραιή κίνησι καί βαθύσκιες δενδροστοιχίες, άρχοντικές έπαύ- 
λεις καί μεγάλα δημόσια οικοδομήματα, άνάμεσα στά όποια ξεχωρίζουν τό Μουσείο, ή Βι
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βλιοθήκη, τό Θέατρο καί το Πανεπιστήμιο, σέ κάμνουν νά νοιώσης πώς βρίσκεσαι στο 
πνευματικό κέντρο τής πόλεως.

Διασχίζοντας τούς δροσερούς κήπους τοΰ Πανεπιστημίου άντικρύζεις ανάγλυφη τήν 
αύστηρή μορφή τοΰ θρησκευτικού μεταρρυθμιστή Καλβίνου, πού υπήρξε τόν 16ον αιώνα τό 
επίκεντρο μιας πνευματικής κινήσεως, τής όποιας οί συνέπειες έμελλαν νά άποτελέσουν μιαν 
αλυσίδα διαδοχικών έξελίξεων πού φθάνουν ίσαμε τ'ις ήμέρες μας. Το ίδιο τό Πανεπιστή
μιο τής Γενεύης είναι ή έξέλιξις τής ’Ακαδημίας τών Επιστημών πού ίδρυσε ό Καλβϊνος 
τό 1559. Δημιούργημα τοΰ ίδιου είναι κι ή δημόσια βιβλιοθήκη τής πόλεως, στήν όποια 
φυλάσσονται μαζί μέ δεκάδες έκατοντάδων χειρογράφων καί πολλά αύτόγραφα τοΰ ίδρυ- 
τοΰ της.

Στήν ίδια αύτή βιβλιοθήκη ξεχωριστή σημασία γιά τούς "Ελληνες έχουν έκατοντάδες 
έπιστολες τοΰ μεγάλου φιλέλληνος Έϋνάρδου, πού κατά τή διάρκεια τής ελληνικής έπανα- 
στάσεως άπέβη ή ψυχή τής φιλελληνικής κινήσεως στήν Εύρώπη κι έβοήθησε τόσο τήν 
άγωνιζομένη 'Ελλάδα τοΰ Είκοσιένα όσο καί τό μετέπειτα ελεύθερο Ελληνικό Κράτος οικο
νομικά, διπλωματικά καί πολιτικά.

* * *

Καί γιά τή Γενεύη, όπως καί γιά δλες τίς μεγάλες εύρωπαϊκές πόλεις, όξύτατο είναι 
τό πρόβλημα τής στέγης. Γιά τή λύσι του άνεγείρονται ογκώδεις πολυκατοικίες πού, παρ’ 
όλη τή χρησιμότητά τους, τείνουν νά μεταβάλουν τήν παλιά μορφή τής πόλεως. Κι αύτό 
έχει κι όλας γίνει σ’ ώρισμένες περιοχές έτσι πού νά αισθάνεσαι, όταν βρίσκεσαι έδώ, πώς 
είσαι σέ διαφορετική πολιτεία.

Τό πρόβλημα τής στέγης καθίσταται γιά τή Γενεύη ιδιαίτερα σοβαρό άν άναλογισθή 
κανείς πώς τό ένα τρίτο τοϋ τακτικού της πληθυσμού είναι ξένοι, πού έρχονται έδώ είτε 
γιά νά ξεκουρασθοΰν, άπολαμβάνοντας τίς φυσικές ομορφιές τής χώρας, είτε γιά νά έργα- 
σθοΰν στά κεντρικά γραφεία διεθνών οργανισμών πού έχουν έδώ τήν έδρα τους, είτε γιά 
νά λάβουν μέρος σέ διεθνή συνέδρια άπό τά όποια έξαρτώνται μελλοντικές έξελίξεις σέ 
θέματα όπως ή παγκόσμιος ύγεία, ή γεωργική άνάπτυξις, οί έργατικές σχέσεις, ό άφοπλι- 
σμός κι ή διατήρησις τής ειρήνης.

Η Γενεύη παρά την έντονη σφραγίδα τής γαλλικής της κουλτούρας παραμένει στό 
βάθος μια πόλις διεθνής, ένα σταυροδρόμι τών έθνών, πού περισσότερο άπό οιονδήποτε άλλο 
μέρος είναι συνδεδεμένη μέ τίς προσπάθειες τών άνθρώπων νά συνεργασθούν μεταξύ τους 
γιά τήν παγκόσμιο ειρήνη καί τή διεθνή εύημερία.

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ

ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΥΘΡΕΩΤΗ

Η ΦΟΝΤΑΝΑ ΑΜΟΡΟΖΑ — Ο ΑΚΑΜΑΣ

Δέν ξέρω γιατί κάθε φορά πού άντικρύζω τή Βρύση τής ’Αγάπης, αύτή τή μεγαλό
πρεπη πηγή μέ τό χαρακτηριστικό όνομα «Φοντάνα Άμορόζα», κάτι σά δέος μού τυλίγει 
τό είναι καί μιά άνατριχίλα μού συνεπαίρνει τό κορμί. Κάποτε πάω νά πιστέψω πώς 
ή μυστική δύναμη τής Παφίτισσας ’Αφροδίτης μέ περικλείνει στούς θεϊκούς, μαγεμένους 
της πέπλους. Σάν κάτι νά μού λέη πώς βρίσκουμαι σέ ξένη περιοχή, πώς παραβιάζω ιε
ρά χώματα, πού τά συνδέουν θρύλοι καί παραδόσεις.

Κι’ όμως δέν πρόκειται γιά κανένα τεράστιο άρχιτεκτονικό κτίσμα μέ τή μεγαλο
πρέπεια καί τή χλιδή τοΰ εσωτερικού, πού αιχμαλωτίζουν τόν έπισκέπτη. Ούτε γιά κα
νένα ύποβλητικό ιερό, πλαισιωμένο μέ τάπειρα χαρακτηριστικά σχήματα καί συνθήματα, 
πού απαιτεί ή ύπαρξη θεϊκής, άνώτερης οντότητας.

Πηγαίνοντας στή Φοντάνα Άμορόζα ή σιωπή τής γύρω παραλιακής βλάστησης, πού 
όργιά στό πέρασμα, προετοιμάζει τό ξεχωριστό, μοναδικό θέαμα στήν έπαρχία τής Πό
λης τής Χρυσοχοΰς, λίγα μίλια δυτικά άπό τήν Πόλη, άνάμεσα στήν τοποθεσία «Δυό Πο
ταμοί», δίπλα στό «Άργάκι τοΰ Κεφαλοβρύσου» καί μέσα στήν κοίτη τοΰ «Άργακιού τοΰ 
Πύργου».

Σήμερα, πού ή τουριστική άξιοποίηση τοΰ νησιού μας παίρνει πρωταρχική θέση στήν 
κρατική μέριμνα, έχει δημιουργηθή ένα καλό συγκοινωνιακό δίχτυ, πού μεταφέρει εύκολα 
τόν έπισκέπτη άπό τήν Πόλη Χρυσοχοΰς μέχρι τό τουριστικό περίπτερο, δίπλα στη Φον
τάνα Άμορόζα.

Μά γιά νά νοιώθουμε όλο τό μεγαλείο καί τήν ύποβλητική δύναμη τής ύπέρκαλλης φύ
σης αξίζει νά κάνουμε τή διαδρομή μας μέ τά πόδια. Στό βραδύ ρυθμό πού περπατάμε 
θά γευτούμε μέ τήν ψυχή καί τά μάτια όλη τήν ποικιλία καί τόν πλούτο τής ομορφιάς τοΰ 
τοπίου τής περιοχής. 'Ο άσφαλτωμένος δρόμος πού φτάνει μέχρι τήν Πόλη τής Χρυ
σοχοΰς συνεχίζει δυτικά, γιά λίγα μίλια, παράλληλα στή βόρεια παραλιακή άχτή τού Άκάμα. 
Μπροστά απλώνει τό γραφικό λιμανάκι τοΰ Λατσιού μέ τίς Κυβερνητικές άποθήκες τών 
χαρουπιών καί τή μικρή αποβάθρα. Τά σπίτια έδώ είναι πολύ λιγοστά καί φιλοξενούν 
αυτούς πού ασχολούνται μέ τή θάλασσα. Κι’ ας είναι τό Λατσί ένα όμορφο έξοχικό μέ
ρος, μέ πλούσιο ήλιο καί άλμύρα, μέ καθάριο βουνίσιο καί θαλασσινό κλίμα καί κρυστάλ
λινο χωνευτικό νερό. Μικρά ψαροκάικα καί βαρκούλες κεντούν τήν ήρεμη γαλάζια εικό
να τού μικρού όρμου. Άπό πίσω, ψηλά-ψηλά, έπιβλητική ή βουνοσειρά τοϋ Άκάμα 
διαφεντεύει τήν ομώνυμη άχτή σ’ ολάκερη τή μακρόσυρτη άπλα της. Κ’ είναι τούτη ή 
άχτή τοΰ Άκάμα παράξενη όσο καί πλούσια στις πολλές μορφές πού παίρνει κάθε τόσο, 
διαβαίνοντάς την ώς τ’ ομώνυμο άκρωτήρι. Τραχειά, πρασινωπή μέ άγρια βράχια, πού 
κάποτε μεταλλάζει σέ γαληνεμένη, άβρή γυαλλάδα σέ ολόφωτο καθρέφτη. "Ομως πολλές 
φορές δέν τήν άπολείπει καί ή μανία τοΰ γιαλού, τής άφρισμένης Τραμουντάνας. Τότες 
χυμούν πελώρια κύματα κοπαδιαστά, σάν άσπρα άλογα στήν όρμή τοΰ πολέμου καί ξεσπούν 
μανιασμένα πότε στις άμμουδερές άχτές τού Άκάμα καί πότε στις άπάτητες βρόχινες
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κορφές, πού ’ναι σωστά φυσικά φρούρια πού κρατούν μέ στοργή κα'ι αγώνα μακρυά κάθε 
βέβηλο άγγιγμα.

Παραπέρα, δυτικά, σέ κάποια άμμουδερή ακρογιαλιά τής άχτής τού Άκάμα μερικά 
παλιά πηγάδια — πού τώρα μόνον οί βοσκοί πού ξεστρατίζουν άπό μάκρυνες στάνες τά 
πλησιάζουν γιά νά ποτίσουν τά δικασμένα τους κοπάδια — μαρτυρούν πώς δώ κοντά 
ήταν τά ξακουσμένα «Λουτρά τής ’Αφροδίτης» ή τής «Ρήγαινας».

Κι’ όμως δέν υπάρχει ώρισμένη τοποθεσία, πού νά δηλώνη σίγουρα το μέρος αύτό. 
Χαρακτηριστική είναι ή παράδοση, πώς κοντά στά «Λουτρά τής Ρήγαινας» ύπάρχει μιά 
μεγάλη χαράδρα πού φυλάει στά σπλάχνα της σκαλισμένο στό βράχο, ίσως άπό άνθρώπινο 
χέρι, ένα αρχαίο τάφο, πού μοιάζει μέ σπήλαιο. Οί κάτοικοι τής περιοχής ονομάζουν τό 
σκάλισμα αύτό «Σπήλαιο τής Ρήγαινας» ή «Καταφύγι». Δώ, μακρυά άπό άνθρώπινο μάτι, 
έτρεχε νά κρυφτή κα' νά ξαποστάση ή όμορφη Ρήγαινα ύστερ’ άπό το λουτρό της καί 
πολλές φορές ήτανε τό έρωτικό της άντρο.

Παίρνοντας τά πόδια άπό τό Λατσί προχωρούσε ώσότου ή βλάστηση άρχίζει νά 
πυκνώνη μέχρι τό έρειπωμένο χωριό τού ’ Αη Πιφάνη. Λίγα υποστατικά άγροτικά μιλούν 
γιά τή γύρω έρημιά, μακρυά άπ’ τή βουή τού πληθυσμού καί τής άνθρώπινης έγνοιας. 
’Αριστερά, λόφοι μικροί άκολουθούν σκεπασμένοι μέ χαρουπόδενδρα καί λιόφυτα, γιά νά 
ύψωθούν στή βουνοσειρά τής Λαόνας κ’ ύστερα σέ άγρια, κοφτερή κορφή, τή «Μούττη 
τής Σωτήρας».

Άπό δώ πιά άρχίζει ενα πολυδαίδαλο μονοπάτι, πού όδηγά στή «Φοντάνα Άμορόζα». 
’Ανάμεσα άπό πυκνές φυλλωσιές, μπανανιές, καί καλαμιώνες ή πορεία γίνεται συγκρατη
μένα καί έπιφυλακτικά. Σάν κάποια άόρατη δύναμη νά προσφέρη προστασία στή θνητή 
άνθρώπινη ύπαρξη, πού άνύποπτα λάμνει πρός τάδυτα τού άντρου μιας θέϊσσας.

’Απ’ τή μ·.ά οί πυκνοί σχΐνοι κι’ οί χαμόβατοι μέ τάγκαθερά κλαδιά τους σκεπάζουν 
καπου-κάπου τό μονοπάτι καί κάνουν τήν πορεία τους δύσκολη, προβληματική. Άπ’ τήν 
άλλη , όμως, οί ροδάφνες μέ τό μυρισμένο τους λουλούδι καί τό ρόδινο, άπαλό τους χρώμα 
κ οί μυρτές μέ τό βαθύ τους άρωμα, πού άναδίνουν στό πέρασμα, τραβούν τόν προσκυ
νητή και το σπρώχνουν μέ γρηγοράδα στήν πανώρια πηγή, γιά νά πετύχουν τελικά μέ 
κομπασμό τή μύησή του, τή βάφτισή του στά νάματά της.

Κ είναι άληθινά τό θέαμα τής πηγής μοναδικό. Ενα θαύμα τής φυσικής δημιουργίας, 
πού έμπνέει υποβλητικά τήν κατάπληξη. Ένα άρμονικό σύμπλεγμα άπό φώς καί σκιά, 
πού το άνθρώπινο μάτι άναπαύεται στούς γλυκούς ιριδισμούς του, σέ ήμερα καλόδεχτα 
χρώματα. Ενα είδος σπηλιάς άνάμεσα σέ πελώρια βράχια.

Πυκνές τούφες άπό βάτους, φτέρες καί άκαρπες ιτιές περικυκλώνουν τήν πλατύστο
μη σπηλιά. Άπό πάνου κρέμονται άγριοσυκιές, πού κόμπο-κόμπο άφήνουν χοντρές, κρυ
στάλλινες σταλαγματιές σέ μιά λιμνούλα, γιά νά ταξιδέψουν ροβολώντας σέ στενό αύλάκι 
κατά τούς θαμνότοπους. Σκοτεινοπράσινα φύλλα ντύνουν τις σταχτιές βέργες στή σκε
λεθρωμένη, γδυτή άπλα τους. Φύλλα, πού τό εύωδιαστό, γαλήνιο άγέρι τής Άκαμαντί- 
δας άκροθαλασσιάς τά κουνά σέ μιά δέηση άπό τόσους αιώνες τώρα: Νάτανε βολετό ή 
στείρα συκιά νά δεχόταν τήν ευλογιά τής δημιουργίας. Νά μπορούσε νά τιμήση τήν πο
λύκαρπη Παφίτισσα Αφροδίτη, τή γλυκόγελη θεά τής γονιμότητος καί τής εύφορίας. 
Κ’ οί σταλαγματιές, πού άπ’ τά ψηλά σκορπούν μέ άναγάλλιασμα στής λιμνούλας τήν καλό- 
δεχτη λεκάνη, νάτανε τό βλογημένο σπέρμα στά ιερά, εύφορα σπλάχνα, στά ριζά τού 
άκαρπου δένδρου σέ ώρα άγιας συγκατάβασης καί ευδαιμονίας. Νάτανε βολετό νά καρπί
ση ή άμοιρη συκιά....

Καί τούτο τάπόκοσμο τοπίο στή βιβλική σιωπή περίγυρα καθρεφτίζει μιά μυστικο- 

πάθεια, μιά άφθαρτη, άσύλληπτη οπτασία. Στήν ιστορία άναφέρεται ή «Φοντάνα Άμο- 
ρόζα» πολλές φορές. Κάποτε λέει πώς μέσα στή λιμνούλα λουζόταν ή ποθοκρατόρισσα 
θεά.

Τήν ξακουσμένη «Φοντάνα Άμορόζα» έπεσκέφθηκε στις άρχές τού 16ου αιώνα ό εύγε- 
νής ’Ιταλός ποιητής Λουδοβίκος Άριόστο. Στό άριστούργημα τής Αναγέννησης, στό 
χερίφημό του ποίημα «Μαινόμενος Όρλάνδος» (’Ιταλία, 1516) ό Άριόστο ύμνεί τήν 
«κρυστάλλινη πηγή», τή «Φοντάνα Άμορόζα» όπως τήν ονομάζει, καί περιγράφει τά 
°όλγητρα τής γύρω φύσης, πού τά έξουσιάζει ή Άφρογεννημένη 'Ώρια θεά καί καταλήγει:

Σέ νιές, γρηές, δίν’ ή θεά

σέ ολη τη ζωή τους, 
ώς τή στερνή πνοή τους 
φωτιές ερωτικές.

Κι’ άλήθεια.. 'Ένας θρύλος λέει πώς τό νερό τής «Βρύσης τού ’Έρωτα» άνάβει φω
τιές σ’ όποιαδήτοτε ήλικία κι’ ότι όποιο ζευγάρι τύχει νά τό γευτή τού γεννά κεραυνοβόλο 
τόν έρωτα.

Στά νεώτερα χρόνια πολλοί περιηγητές άσχολήθηκαν μέ τήν πηγή τούτη στά συγγράμ- 
ματά τους. 'Ο Δράμοντ, Πρόξενος τής Αγγλίας στό Χαλέπι, τήν άναφέρει στό βιβλίο του 
«Ταξίδια» (Λονδίνο 1754) κι’ ό Δρ Χόκαρθ στό έργο του «Ντέβια Τσύπρια» (Λονδίνο, 
1889). Μ’ αύτήν άσχολήθηκε έπίσης κάποιος βοτανολόγος Σίπθορπ τό 1.87 κι’ ό δικός 
μας καθηγητής Σιμός Μενάρδος.

Σ’ αύτή τήν όμορφη περιοχή τού Άκάμαντα δένεται ό ποιητικός μύθος τής παιγνιδό- 
ματης Αφροδίτης, πού άγάπησε ένα κυνηγό, τόν ώραίο έφηβο Άδωνι, γιο τού βασιλιά 
τής Πάφου Κινύρα καί τής Μεθάρμης. Μιά μέρα, όμως — όπως λέει ή κυπριακή παρά
δοση — σάν κυνηγούσε ό Άδωνις ένας άγριος κάπρος τού έπετέθηκε καί τόν σκότωσε. 
Θρήνησε άπαρηγόρητα ή θεά τό θάνατό του. Άπό τό αίμα του κοκκίνησαν τά τριαντά
φυλλα κι’ όλοπόρφυρες γενήκαν οί παπαρούνες. Κι’ άπό τά δάκρυα τής θεάς πήραν τό χρώ
μα τους οί ώχρές άνεμώνες. Χάθηκε πιά τό γέλιο άπό τά χείλη της κ’ ή όργή της άρχισε 
σέ λίγο νά έκδηλώνεται. Ή θεά τής γονιμότητας καί τής παραγωγής έπαυσε νά χύνη τή 
γόνιμη δροσιά της καί νά ζωογονή τή φύση. Ή γή άρχισε νά γυμνώνεται καί νά χάνη τήν 
ομορφιά της. Έπί τέλους έπενέβηκε ό Πατέρας τών θεών καί τών άνθρώπων, ό Δίας, 
κι’ έπέτρεψε νό ξαναγυρίση ό Άδωνις στή μεγάλη θεά.

Μέσα στή μυρωμένη άτμόσφαιρα τής Άνοιξης μέ τις κατακόκκινες παπαρούνες σπαρ
μένες ολόγυρα ζωντανεύει ό χαμένος θρύλος. Καί μαζί ξυπνούν άπ’ τά πλούσια ερείπια 
τής Παφιακής χώρας παλιές δόξες λαών, πούζησαν σέ πύργους μεγάλους καί ισχυρούς, 
όπως ό Πύργος τής Ρήγαινας. Ξυπνά κι’ ό θρύλος τού Διγενή Ακρίτα, πού οργισμένος 
γιά τή φυγή τής άγαπημένης του Ρήγαινας έριξε στόν άπέναντι γιαλό ένα πελώριο βρά
χο, γιά νά μοιραστή, σύμφωνα μέ τήν παράδοση τής περιοχής, στά τρία νησάκια τού 
κόλπου τής Χρυσοχούς. ’Άλλη παράδοση λέει πώς ό βράχος πού έριξε ό Διγενής έπεσε 
πίσω άπό τή βάρκα τής Ρήγαινας, πού μέ τά μεγάλα κύματα πού έκανε, έσπρωξε τή 
βάρκα της νά φύγη. '0 βράχος, όμως, πού έμεινε κεϊ πήρε τ’ όνομα «Νησίν τού 
Διγενή».

Σέ ένα κυπριακό παραμύθι, στις «Άνεράες», παρουσιάζεται ή θεά Αφροδίτη σάν ή 
Βασίλισσα τών Νεράιδων, πού λούζεται στή Βρύση τής Αγάπης. Κεί τήν συναντά τό 
πλούσιο Βασιλόπουλο τών Κουκλιών καί δένεται ό μεγάλος τους έρωτας. Νά πώς 
περιγράφει ή κυπριακή λαϊκή παράδοση τή συνάντησή τους. Μεταφέρουμε αυτούσιο τό 
άπόσπασμα στό κυπριακό ιδίωμα:
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...«Έτράβησεν ούλον παραγιάλιν πόναν στενόν μονοπάτιν, τζ’ έφτασεν πού πανωθκιόν 
μιας βρύσης ποφκαιννεν πδναν ψηλόν κρεμμόν εναν νερδν καχαρόν σάν τό γυαλλίν τζ’α'ι 
κρυον σάν τό παοΰριν. 'Η βρύση ήτουν σιατζή, ανάμεσα τών άρκοσυτζών τζ’ ai τών 
μερσιννιών. Τό νερδν έππεφτεν μέσα σ’ εναν κόλυμπον πέτρενον, πού χαρκέσαι πώς τον 
έκάμασιν καταύτυς χτιστόν μαστόροι.

Μες σε τζεΐνον τον κολυμπον άσκοπα τό Βασιλόπουλλον τζ’ είεν μιαν κόρην τιτσίραν 
τζι έλούννετουν. Τζ’ ή όμορφκιά της ελαμπεν σάν τόν ήλιον τόν γρουσόν. Τζ’ άμα τήν 
ειεν έμεινεν ξερός τζ’ α'ι προστρεμμένος. Τήν ώραν πού τόν έσσιάστητζ’ έν ή κόρη ή 
πεντάμορφη, εκαμεν πώς άντράπηκεν τζ’ έωκεν έξω πού τόν κόλυμπον πού έλούννετουν 
τζ’ έβούρησεν τζ’ έχώστητζ’εν μές στες μερσιννιές. Μά τό Βασιλόπουλλον πού τήν είεν 
έσσιαστησεν: τζ’ εμεινεν σαν τόν άπολιχωμένον πολλήν ώραν τζ’ έχώρεν την. 
Έπι τέλους, άφοΰ ήρτεν ό νούς του στον τόπον του, έλάμνισεν κατά πάνω τής κόρης. Ή 
κόρη εωκεν εξω πού τήν σούχαν πού ’τουν χωσμένη, τζ’α'ι τζ’εϊ ποΰτουν τιτσίρα εύρέχηκεν 
ντυμένη σάβ βασίλισσα μές στά γρουσά χωσμένη, τζ’ έβούρησεν νά φύη: Όμως, το 
Βασιλοπουλλον έβουστούρηχεν τζ’ έκαστέν την ’πδ βούρου τζ’ αί τέσσερ’ άππήδκια άρπα- 
ξέν την πού τδ σιέριν.

Πού πας, λαλεΐ της, Βασίλισσα τής Όμορκιάς; Στάχου νά μού πής πκοιά είσαι, 
ποθθεν έρκεσαι τζ αι που έννα πάς. Έγιώνι, λαλεΐ της, πού τήν ώραν πού σέ εΐα, έγί- 
νηκα σκλάβος σου...

Αχης με, λαλεΐ του, γιατί έγιώ έν είμαι σάν έσέναν. Έγιώ είμαι ή Βασίλισσα 
των Άνεράων, τζ’ ήρτα πού τόν τόπον πού μεινίσκω για νά λουχώ είς τήν Βρύσην τής 
’Αγάπης» .....

Είναι τοσο πλούσια και ειδυλλιακή αύτή ή περιοχή τοΰ Άκάμαντα. Κι’ δμως, άπ’ 
τά παλια τά χρονιά, τα βυθισμένα στήν άχλύ τής μυθολογίας καί τών θρύλων τής Παφίας 
Αφροδίτης, μέχρι τή σημερινή έποχή τών διαστημικών ταξιδιών, συνεχίζει νά τραβά τούς 

επισκέπτες απ όλα τα μέρη τοΰ κοσμου. Λές καί ό ξακουστός θρΰλος τής Βρύσης τοΰ 
Ερωτα, τής «Φοντάνα Άμορόζα», τούς ελκύει μέ μιά μαγική χάρη καί τούς σαγηνεύει 

αναμεσα στο θεϊκό, υποβλητικό περιβάλλο της, μοναδικό στόν κόσμο.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ

Γ. Φ. ΠΙΕΡΙΔΗ

Η ΦΤΛΛΑΔΑ TOT ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΤΡΟΤ

Εκτός άπό τδν "Ομηρο, πού κατέχει τήν πρώτη θέση, δέν ύπάρχει στήν παγκόσμια 
λογοτεχνία έργο πού νά ζησε, νά διαδόθηκε καί νά γοήτευσε τούς όνθρώπους όσο τό 
έπος τοϋ Μεγάλου Αλέξανδρου.

Όταν όμως μιλάμε γιά τό έπος τοϋ Μεγάλου ’Αλέξανδρου, δέν έννοοΰμε κάτι παρό
μοιο μέ τά ομηρικά έπη. Γιατί ένώ αύτά συγκροτήθηκαν σέ μιάν οριστική μορφή άπό 
τόν έκτον αιώνα π.Χ. καί μ’ αύτή τή μορφή έζησαν, διαδόθηκαν καί μεταφράστηκαν σ’ όλες 
τίς γλώσσες, τό έπος τού Μεγάλου Αλέξανδρου, γεννημένο τόν τρίτον αιώνα π.Χ., έζησε 
καί διαδόθηκε σέ πολλές μορφές, τήν κάθε μιά ξαναπλασμένη σ’ άλλην έποχή, σ άλλη 
γλώσσα, άπό άλλη λαϊκή φαντασία.

Τά ιστορικά πρόσωπα, πού μέ τά κατορθώματά τους ή μέ τό έργο τους ή μέ τήν άγιο- 
σύνη τους, ξεπέρασαν τά κοινά άνθρώπινα μέτρα, παίρνουνε διαστάσεις ύπεράνθρωπες 
μέσα στή φαντασία τοΰ λαοΰ καί γίνουνται θρΰλος, γιά νά έκφράσουνε μέ τήν ποιητική 
γλώσσα τών σύμβολων, όχι πιά τήν ιστορική άλήθεια άλλά μιάν άλήθεια πιά μεγάλη: 
τούς καημούς καί τά ιδανικά καί τίς έλπίδες τών άνθρώπων. Ό θαυμασμός μπροστά στις 
σπάνιες άρετές τοΰ ηρώα παραμερίζει τούς φραγμούς, πού χωρίζουνε τήν πραγματικότητα 
άπό τ' όνερο, έτσι πού δέν ύπάρχει γι’ αύτόν τίποτε άκατόρθωτο. Ο ήρωας δέν έκφρά- 
ξει μόνο άλλά καί πραγματοποιεί τούς πόθους τών άνθρώπων. Καί είναι γι αύτόν, ίσως, 
τό λόγο πού ό λαός άγαπά ιδιαίτερα τήν ποίηση τών θρύλων, πού φέρνει ένα λυτρωτικό 
μήνυμα ότι οί έλπίδες δέν είναι άμετάκλητα μάταιες.

Ή ιστορία τοΰ Μεγάλου Αλέξανδρου, τά γεγονότα πού ξετυλίχτηκαν μέ κέντρο τήν 
προσωπικότητά του, ξεπερνάνε πολύ τά κοινά μέτρα.

"Εφηβος άκόμα ξεχωρίζει σάν πολέμαρχος. Βασιλιάς σέ ήλικία είκοσι χρονώ, έκστρα- 
τεύει, καταβάλλει σέ σύντομο χρονικό διάστημα κάθε άπόπειρα άντίστασις μέσα στόν έλλη- 
νικό χώρο, κι άνακηρύσσεται στρατηγός - αύτοκράτορας όλων τών έλληνικών δυνάμεων. 
Είκοσιδύο χρονώ ξεκινά γιά τή μεγάλη έκστρατεία στήν ’Ασία. Είκοσιπέντε χρονώ έχει 
κατατροπώσει τήν Περσική Αύτοκρατορία. Ή κυριαρχία του άπλώνεται στήν Αίγυπτο καί 
στήν ’Ασία, άπό τή Μεσόγειο ώς τό Καύκασο. Δέν σταματά έδώ. Διαβαίνει τόν Όξό 
καί συνεχίζει μέ τίς στρατιές του τήν καταπληκτική πορεία άπό νίκη σέ νίκη γιά νά είσβά- 
λη τελικά, σέ ήλικία, τριάντα χρονώ, στίν ’Ινδίες, τό μυθικό άκραίο βασίλειο τοϋ γνωστοΰ 
τότε κόσμου. Τρία μόνο χρόνια άργότερα πεθαίνει κοσμοκράτορας.

Οί ειδήσεις, πού φτάνανε στήν πατρίδα, γιά τίς νίκες, γιά τήν προέλαση τής στρατιάς 
σέ χώρες πρωτάκουστες καί μυστηριώδεις, ένθουσιάζανε τούς 'Έλληνες καί τούς γεννού
σαν αισθήματα θαυμασμού γιά τήν άξιοσύνη τοΰ άρχηγοΰ, τοΰ βασιλιά Αλέξανδρου, πού 
τόν είχανε γνωρίσει, χτές άκόμα, νιούτσικο βασιλόπουλο, όμορφο, άξιο καβαλάρη καί 
προκομμένο μαθητή τοΰ ’Αριστοτέλη.

Μ’ αύτά του τά χαρίσματα καί μέ τά πολεμικά κατορθώματά του ό Αλέξανδρος ένσαρ- 
κώνει ό,τι λατρεύουν περισσότερο οί "Ελληνες: τή λεβεντιά καί τήν άντρειοσύνη. Ακό
μα κι ό πρόωρος θάνατός του είναι, γιά τό λαϊκό αίσθημα, σημάδι τής μοίρας τοΰ έκλε- 
κτοϋ: ό άντρειωμένος πεθαίνει νέος, απάνω στήν άκμή του καί στό κορύφωμα τής δό
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ξας του, άλώβητος άπό τήν άσκήμια τών γερατιών. Τέτοιος θάνατος δέ λογάται θάνατος. 
Ό Μεγαλέξαντρος ζεϊ. Ζεϊ καί βασιλεύει. Τό βεβαιώνει ώς τά σήμερα ή Γοργόνα, ή 
άδερφή του, κι άλίμονο στό θαλασσοπόρο πού θά τολμήση νά τό όμφισβητήση.

"Υστερα αρχίσανε νά φτάνουν στήν πατρίδα όσοι έπιζήσανε άπ’ τούς πολεμιστές, πού 
πήρανε μέρος στή μεγάλη έκστρατεία.

'Ο καθένας τους άντιστοροϋσε πολλά στούς δικούς του, πού συνάγονταν γύρω του 
περίεργοι νά μάθουν. "Ελεγε γιά τις μάχες, τά κατορθώματα, τις περιπέτειες, γι’ άλλό- 
κοτους άνθρώπους καί ζώα καί πουλιά, γΓ άλλόκοτες συνήθειες. Κι όπως είναι φυσικό, 
οίστρηλατημένος άπό τις τόσες μνήμες, έπλαθε τήν ιστορία του σμίγοντας όσα έζησε ό 
ίδιος μέ κείνα πού ακούσε καί μέ κείνα πού φανταζόταν. Καί στό κέντρο νά βρίσκεται 
πάντα ή μορφή τοϋ ’Αλέξανδρου.

"Ετσι γεννήθηκε ό θρύλος κι άπλώθηκε μέ τόν καιρό, πλουτισμένος μέ στοιχεία άπό 
τούς θρύλους τοϋ Ηρακλή, τοϋ Όδυσσέα, τού "Αη Γιώργη, καί σμιλεμένος μέ τή φαντασία 
καί τήν τέχνη, στά παραμύθια, στις παραδόσεις, στά τραγούδια, σ’ όλες τις πτυχές τού 
πνευματικού μας ύπόβαθρου.

"Ομως ό θρύλος δέν πλαστουργΠθηκε μόνο άπό τόν έλληνικό λαό. Πολλοί άλλοι 
λαοί έγκολπωθήκανε τή μορφή τοΰ ’Αλέξανδρου, αύτή τή σύνθεση ιστορίας καί μύθου, 
καί καθρεφτίζοντας άπάνω της τό δικό τους χαρακτήρα καί τά δικά τους ιδανικά, τήν 
ύμνήσανε σά μορφή δικού τους έθνικοΰ ήρωα.

Στήν Αίγυπτο μιά παράδοση έλεγε ότι οί ιερείς τοΰ ναού τοΰ "Αμμωνα δεχτήκανε 
τόν Αλέξανδρο, ζώντα, σάν γιό τοϋ Θεοΰ τους. Ύστερ’ άπό πέντε αιώνες, ό Ψευδο- 
καλλισθένης, ό άγνωστος Έλληνοαλεξανδρινός συγγραφέας τής μυθιστορίας γιά τήν όποια 
θά κάνουμε λόγο πιό κάτω, διασκεύασε αύτή τήν παράδοση πλάθοντας τό μύθο τοϋ μάγου 
Φαραώ Νεκτεναβοΰ. Ό Νεκτεναβός παρουσιάστηκε στήν Ολυμπιάδα σά Θεός "Αμμω- 
νας καί γίνηκε πατέρας τοΰ ’Αλέξανδρου.

Οΐ 'Εβραίοι, στό βιβλίο τών Μακκαβαίων, άναφέρουν τις περιπλανήσεις τοΰ Αλέ
ξανδρου στήν άκρη τής γής.

"Αλλοι άνατολικοί λαοί είδανε τόν ’Αλέξανδρο σάν έλευθερωτή άπό τόν περσικό ζυγό 
καί τοΰ έκαναν τραγούδια καί παραμύθια.

Ό Μωάμεθ, πού θ’ όκουσε διηγήσεις γιά τόν Αλέξανδρο άπό τό στόμα παραμυθάδων 
κι άπό τή συριακή μετάφραση τοΰ Ψευδοκαλλισθένη, μεταφέρει μερικές άπ’ αύτές στό 
κοράνι. Δίνει στον Ίσκάνταρ — τόν Αλέξανδρο δηλαδή — τό έπίθετο Δούλ-λ-Καρνέϊν 
καί τόν άναφέρει σάν έναν άπό τούς προφήτες τής προϊσλαμικής έποχής, πού είχε άπο- 
στολπ άπό τό Θεό νά νουθετήση τούς άνθρώπους καί νά τούς προστατέψη άπ’ τούς 
βαρβάρους.

(Δούλ-λ-Καρνέϊν σημαίνει: αύτός πού έχει δύο κέρατα. Άναφέρεται προφανώς ατά 
κέρατα κριού, σύμβολο τοΰ Θεού "Αμμωνα, πού στολίζει τήν κεφαλή τοΰ ’Αλέξανδρου, 
χαραγμένη σέ νομίσματα τών Πτολεμαίων καί τοΰ Λυσίμαχου).

Μετά τόν Μωάμεθ, μουσουλμάνοι χρονογράφοι έκαναν τόν Αλέξανδρο πιστό μου
σουλμάνο.

'0 Πέρσης ποιητής Φιρντούση, στό έπος Σαχνάμα, γραμμένο τόν δέκατον αιώνα, πα
ρουσιάζει τόν Σικαντάρ — τόν ’Αλέξανδρο — σάν έτεροθαλή άδελφό τοΰ Δαρείου άπό 
έλληνίδα μητέρα καί, συνεπώς, νόμιμο αύτοκράτορα τής Περσίας. Καί τόν έξυμνεϊ γιά 
κατορθώματα πού είναι παραλλαγές άπό τό μυθιστόρημα τοϋ Ψευδοκαλλισθένη.

"Ενας άλλος Πέρσης ποιητής, ό Νιζάμη, έγραψε τόν δωδέκατον αιώνα ένα έπος τοϋ 
’Αλέξανδρου, τό Σικανταρνάμα. Έδώ ό Σικαντάρ είναι σοφός καί προφήτης.

Παρόμοιες έπιδράσεις βρίσκονται ατούς θρύλους καί τά παραμύθια πολλών άλλων ανα
τολικών λαών.

"Οπως βλέπουμε, ή Ανατολή πήρε στοιχεία άπό τή μυθική ιστορία τοΰ Αλέξανδρου 
καί τά μετάπλασε μέ τό δικό της τρόπο. "Ομως κι άπό έλληνική πλευρά ή μυθοποίηση 
τοϋ βίου τοϋ Αλέξανδρου πήρε στοιχεία άπό τά παραμύθια τής Ανατολής.

Στή μεσαιωνική Εύρώπη, έξάλλου, όπου ή ιστορία τοΰ Αλέξανδρου ήτανε πολύ δημο
φιλής, ό ήρωας γίνεται ύπόδειγμα ίπποτικοϋ φεουδαλικοΰ βασιλιά. Δέν έπιδιώκει κατα
κτήσεις καί πλούτη γιά τόν έαυτό του καί μόνο άλλά κάνει δίκαιη κατανομή στούς ύπο- 
τελεϊς του βαρώνους.

Στά πρώτα εύρωπαϊκά παιγνιόχαρτα, ξυλογραφίες τοΰ 14ου αιώνα, οί τέσσερεις ρη
γάδες είναι ό Δαυίδ, ό Ιούλιος Καίσαρας, ό Καρλομάγνος κι ό Αλέξανδρος.

Άκόμα ώς τόν 17ον αιώνα βρίσκουμε στή γαλλική λογοτεχνία, στόν Μέγα Αλέξανδρο 
τοΰ Ρακίνα, μιάν ώραία μορφή τοΰ Αλέξανδρου νά ένσαρκώνει τά ιδανικά έκείνης τής 
έποχής.

"Ας περιοριστούμε όμως σ’ αύτά τά λίγα σχετικά μέ τις προεκτάσεις πού είχε ό θρύ
λος τού Αλέξανδρου έξω άπό τόν έλληνικό χώρο. Θέμα μας έδώ είναι ή Φυλλάδα τοΰ 
Μεγαλέξαντρου, τό λαϊκό μυθιστόρημα πού, όπως λέγει ό ιστορικός Απόστολος Βακα- 
λόπουλος στό βιβλίο του Ή Πορεία τοΰ Γένους, «έτερψε γενεές γενεών τοΰ έλληνισμοΰ». 
Άναφερόμενος στ’ άκριτικά τραγούδια, ό Βακαλόπουλος γράφει : «Παράλληλα μέ αύτά 
πρέπει νά μνημονεύσουμε τήν διασκευή τής μυθιστορίας τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου, τήν 
δημοφιλή Φυλλάδα τοΰ Μεγαλέξαντρου, πού συντήρησε ζωηρά στόν έλληνικό χώρο κι 
έκαμε γνωστές στήν Ανατολή καί στή Δύση τις μεγάλες ιστορικές μορφές τοϋ Μακεδόνα 
ήρωα καί τοΰ πατέρα του Φιλίππου».

Τ’ άκριτικά τραγούδια καί ή Φυλλάδα δένονται μεταξύ τους όχι μόνο ιστορικά άλλά 
καί στό βαθύτερο νόημα, πού έχουνε γιά τούς "Ελληνες. Ό Μεγαλέξαντρος κι ό Διγε- 
νής Ακρίτας ένσαρκώνουν έννοιες ταυτόσημες. Κείνοι πού πλάσανε τό θρύλο τοΰ δεύτε
ρου είχανε μέσα στήν ψυχή τους τό θρύλο τοΰ πρώτου.

Ή Φυλλάδα τοΰ Μεγαλέξαντρου ή Ή Ιστορία τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου τοϋ Μακε- 
δόνος, Βίος, Πόλεμοι καί Θάνατος αύτοΰ, είναι μιά άπό τις πολλές μυθιστορίες, λαϊκές 
καί λόγιες, πού έχουνε θέμα τους τή ζωή τού Μακεδόνα Βασιλιά. Γράφτηκε κατά τά 
τελευταία βυζαντινά χρόνια. Όμως πρέπει νά πάμε πολύ πιό πίσω γιά νά βροΰμε τις 
ρίζες της.

"Ολοι οί θρύλοι κι οί μυθιστορίες τοΰ Αλέξανδρου, τόσο στήν Ελλάδα όσο καί στις 
άλλες χώρες, έχουνε πηγή τους ένα μυθιστόρημα γραμμένο στήν Αλεξάνδρεια περί τά 
τέλη τοΰ τρίτου αιώνα μ.χ. Δέν μάς είναι γνωστό τό όνομα τοΰ συγγραφέα. Έπεκρά- 
τησε όμως νά λέγεται Ψευδοκαλλισθένης γιατί άρχικά τό μυθιστόρημα άποδόθηκε στόν 
σύγχρονο τοΰ Αλέξανδρου καί ιστοριογράφο του Καλλισθένη τόν Όλύνθιο.

Όμως καί τό μυθιστόρημα τοΰ Ψευδοκαλλισθένη πήρε διηγήσεις άπό όλλα, παλαιό- 
τερα. Κατά τήν άποψη μερικών μελετητών, μιά μυθιστορία πρέπει νά γράφτηκε στήν 
Αλεξάνδρεια κατά τά τέλη τοΰ τρίτου αιώνα π.χ. ή τις άρχές τοΰ δεύτερου, τήν έποχή πού 

τό έλληνιστικό μυθιστόρημα βρισκότανε στήν άνθησή του. Όμως δέν διασώθηκε. Άπό 
τότε κι ώς τις άρχές τοΰ πρώτου αιώνα π.χ. γραφτήκανε κι άλλα φανταστικά άφηγήματα 
μέ θέμα τόν Αλέξανδρο. Μερικά σώζονται.

Ό Ψευδοκαλλισθένης πήρε στοιχεία άπό όλες αύτές τις μυθιστορίες, πού ήτανε 
πολύ διαδομένες στήν έποχή του, πρόσθεσε καί διηγήσεις δικές του ή παρμένες άπό τά 
παραμύθια τής Ανατολής, καί συγκρότησε τό μυθιστόρημά του πού, όπως είπαμε, στά
θηκε ή πηγή γιά όσα γράφτηκαν άπό τότε, μέ τις παραλλαγές καί τις έπινοήσεις, πού 
ταιριάζανε στήν κάθε περίτπωση.

Τό μυθιστόρημα διαδόθηκε, μεταφρασμένο σ’ όλες σχεδόν τις γλώσσες τής Ασίας 
καί τής Εύρώπης, άπό τή Συρία μέχρι τις ’Ινδίες καί τή Μαλαϊκή κι άπό τήν Ισπανία 
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μέχρι τις Σκανδιναυϊκές χώρες καί τήν Ισλανδία. Κι ήτανε πολύ άγαπητό κατά τόν 
Μεσαίωνα.

Στόν ελληνικό χώρο ήτανε δημοφιλές άπό τά πρώτα βυζαντινό χρόνια, ώς τά χρό
νια τής Τουρκοκρατίας. Καί, όπως είναι φυσικό, μέ τό πέρασμα τών καιρών μεταπλά
θονταν άπό άντίγραφο σέ άντίγραφο καί στό στόμα τών λαϊκών άφηγητών, μέ προσθήκες 
κι άλλαγές στό περιεχόμενο καί στή γλωσσική μορφή του.

Ό θρύλος τοϋ ΜεγαλέΕαντρου, πού διατηρούντανε ζωντανός μ’ αύτό τόν τρόπο, γοή
τευσε τις ψυχές καί είχε μεγάλη έπίδραση όχι μόνο στις παραδόσεις καί στά τραγούδια 
άλλά καί στις άλλες μορφές τής τέχνης: διακοσμήσεις άγγείων, ψηφιδωτά, μινιατούρες 
χειρογράφων, τοιχογραφίες, άκόμα καί σέ τοπωνύμια.

Δουλεμένο μέ τόν τρόπο πού άναφέραμε, διαμορφώθηκε τελικά τό κείμενο, πού 
κυκλοφόρησε εύρύτατα σέ έντυπες λαϊκές έκδόσεις μέ τόν τίτλο: Ή Φυλλάδα τοϋ 
ΜεγαλέΕαντρου.

Ή Φυλλάδα ήτανε πολύ δημοφιλές άνάγνωσμα κατά τά τελευταία βυζαντινά χρόνια 
καί σ’ όλο τόν καιρό τής τουρκοκρατίας. Κυκλοφορούσε άρχικά σέ χειρόγραφα καί 
κατόπι, πολύ πιό πλατιά, σ’ έντυπες λαϊκές έκδόσεις, τυπωμένες στά έλληνικά τυπογρα
φεία τής Βενετίας, άπό τά τέλη τοϋ 17ου αιώνα ώς τις άρχές τοΰ 19ου. Ό Κ. Μητσά- 
κης, πού άσχολήθηκε πολύ μ’ αύτό τό θέμα, άναφέρει έννέα βασικά καί σημαντικό άριθ- 
μό άπό δευτερεύοντα χειρόγραφα. Γιά τά έντυπα, άπαριθμεϊ είκοσιπέντε έκδόσεις, 
άπό τήν πρώτη, τής Βενετίας, τό 1699, ώς τις δυό τελευταίες, τής ’Αθήνας, τό 1935 
καί τό 1961.

"Ολα αύτά τά χειρόγραφα καί τά έντυπα τής Βενετίας, δέν είναι πιστά άντίγραφο 
ή έπανεκδόσεις τοΰ ίδιου κείμενου. Τό καθένα έχει παραλλαγές, πού έκαμε ό άντιγρα- 
φέας ή ό έκδοτης, άκολουθώντας τό πνεΰμα καί τούς γλωσσικούς τρόπους τής έποχής 
του.

Είναι μιά ώραία πτυχή τής ιστορίας μας, οί λαϊκές έκδόσεις τών έλληνικών τυπο
γραφείων τής Βενετίας. Τις πούλαγαν οί γυρολόγοι μα^ί μέ τις άλλες πραμάτειες τους, 
πηγαίνοντας άπό χωριό σέ χωριό σ’ όλη τή σκλαβωμένη Ελλάδα. Κι ήταν ένα φώς 
μέσ’ στό σκοτάδι, παρήγορο κι έλπιδοφόρο γιά τούς ραγιάδες, πού συνάγονταν τις 
νύχτες κι άκούγανε κάποιο γραμματισμένο νά διαβάτη στό φώς τοΰ λυχναριού τή Φυλ
λάδα τής Παναγίας, τήν Επιστολή τοΰ Χριστοΰ, τόν Έρωτόκριτο, τήν Έρωφίλη, τή 
Φυλλάδα τοϋ ΜεγαλέΕαντρου, ή κάποιαν όλλη τέτοια θαυμάσια ιστορία.

Θά κάνουμε λόγο έδώ γιά τό κείμενο τής Φυλλάδας, πού έΕέδωσε τό 1935 ό Άλέ- 
Εανδρος ’Αλεξάνδρου Πάλλης. Είναι κείνο μιας παλαιότερης έκδοσης τής Βενετίας, 
ίσως τοΰ 17ου αιώνα. Ή έκδοση τοϋ Πάλλη είναι εικονογραφημένη μέ άντίγραφα άπό 
έΕαίσιες μινιατούρες άπό ’Ινδικές καί Περσικές χειρόγραφες μυθιστορίες τοΰ Μεγαλέ
Εαντρου, τοΰ 13ου ώς τόν 16ον αιώνα.

Τό κείμενο κυλάει άβίαστα, μέ τήν άφέλεια καί τή χάρη, πού έχουνε τά παραμύ
θια. Είναι λαϊκός προφορικός λόγος, μεταφερμένος στό χαρτί.

Γιά τόν συγγραφέα της, τά ιστορικά γεγονότα καί τά ονόματα είναι μόνο μιά άό- 
ριστη φήμη, πού τήν μεταφέρει στή σφαίρα τής φαντασίας, όπου τήν μεταπλάθει σμί
γοντας την μέ τό πνεΰμα τής δικής του έποχής. Τόν ΆλέΕαντρο τόν φαντάζεται 
χριστιανό καί τόνε βάζει νά γράφη γράμμα στό Δαρεϊο καί νά τοϋ λέει :

«Μέ τό όνομα τοϋ Ούρανοϋ καί τοΰ Κυρίου Σαβαώθ θέλω τσακίσει τά 
φουσάτα σου».

"Αλλο γράμμα του, πρός τούς Ιουδαίους, αρχίζει μέ τή φράση:
«ΑλέΕανδρος ό Βασιλεύς καί τοΰ Παντοκράτορας Θεοΰ δούλος».

Κατά τών Βαβυλωνίων, πού έχουνε Θεό τους τόν ’Απόλλωνα, ό ’ΑλέΕανδρος έπι- 
καλεϊται τόν Σαβαώθ, τό δικό του Θεό.

Γενικά ό ’Απόλλων είναι ό Θεός όλων τών μή χριστιανών. Τών Βαβυλωνίων, 
όπως καί τών ’Αθηναίων καί τών Ρωμαίων. Γίνεται όμως λόγος καί γιά τούς Θεούς 
τών Ελλήνων. Τούς βρίσκει ό ’ΑλέΕανδρος στό σπήλαιο-κόλαση, νά βασανίζονται’ καί 
μαζί τους βρίσκονται καί «οί βασιλείς οί ύψώσαντες έαυτούς».

’’Εφηβος, ό ’ΑλέΕανδρος πηγαίνει ν’ άγωνιστή στούς Ολυμπιακούς ’Αγώνες. Εκεί 
συναντά τά γιό τοΰ Δαρείου «Νικόλαον όνομαζόμενον». Αντιπαλεύουνε τά δυό βασι
λόπουλα, παρατρέχοντας πάνω στ’ όλογά τους, κι ό ’ΑλέΕανδρος σκοτώνει τόν Νικό
λαον. (Τό έπεισόδιο είναι παρμένο άπό τό κείμενο τοΰ Ψευδοκαλλισθένη. Μέ τή δια
φορά ότι έκεϊ ό Νικόλαος είναι Βασιλεύς τών Άκαρνάνων).

Ό συγγραφέας άναφέρει χώρες φανταστικές, μετατοπίζει μέσα στά χρόνο τά ιστο
ρικά ονόματα ή φαντάζεται δικά του, μέ τήν ίδια άφέλεια πού μεταπλάθει τά ιστορικά 
γεγονότα. Δημιουργεί τόν Σοφονία, τό φιλόσοφο τών φιλοσόφων, τήν Ούρμελία χώρα 
καί τόν βασιλέα τής Βόμητρο, τήν Ούλαρία καί τόν βασιλέα της Εύαγρίδη. Φαντάζεται 
τή Θεσσαλονίκη νά ύπήρχε τήν έποχή τοϋ ΆλέΕανδρου καί νά ’χε βασιλέα τόν Άρχιδο- 
νούση. ”Η κάνει τόν βασιλέα τής Λυδίας Κροϊσο, πού τόνε λέει Κρίση, νά ’ναι σύγχρο
νος τοϋ ΆλέΕανδρου, καί τήν Κλεοπάτρα προγενέστερή του. Σύγχρονο έπίσης τοΰ 
ΆλέΕανδρου κάνει τόν προφήτη ’Ιερεμία, νά τοΰ παραδίνη τήν Ιερουσαλήμ. Ό Αλφειός 
ποταμός βρίσκεται στήν ’Ινδία. Ή βασίλισσα Κλυτεμνήστρα είναι γυναίκα τοΰ Πόρου. 
Τή ΡωΕάνη τήν κάνει ΡοΕάνδρα καί θυγατέρα τοΰ Δαρείου. Γενικεύει τήν κοσμοκρατορία 
τοΰ ΆλέΕανδρου — πού ήτανε μερική μόνο, γιατί έμεινε έΕω όλη ή Δύση — καί τόν φαν
τάζεται νά κατακτά καί τή... Ρώμη καί τήν Εύρώπη όλη, ώς τήν Ίγκλητέραν. Τόν φαντά
ζεται άκόμα νά έΕερευνά καί τούς αιθέρες καί τό βυθό τής θάλασσας.

Άς δοΰμε όμως μερικές περικοπές άπό τό κείμενο. Νά πώς περιγράφει τήν Αθήνα: 
«Ήτον ή Αθήνα κάστρον μέγα, μέ κάθε πράγμα στολισμένον οπού δέν 

εύρίσκετο παρόμοιον είς τόν κόσμον, καί είχε μέσα δώδεκα ρήτορες, οπού 
τό έκυβερνοΰσαν, φρονιμώτερους άπό όλους τούς 'Έλληνας. Εύρίσκοντο 
έκεϊ διδασκαλεία καί πάσα φρόνηση τών Ελλήνων, καί μέ δικαιοσύνην έκυ
βερνοΰσαν τούς "Ελληνες».

Ύστερ’ άπό πολλές περιπέτειες ό ΑλέΕανδρος κατατροπώνει τούς Αθηναίους, άλ
λά φέρνεται μεγαλόψυχα πρός τούς ήττημένους.

Άπό τήν Αθήνα έκστρατεύει στή Ρώμη. Οί Ρωμάνοι, όπως λέει τούς Ρωμαίους, 
τόν προσκυνάνε’ γιατί ό Θεός τους, ό Απόλλων, τούς φανερώνει ότι ό ΑλέΕανδρος 
είναι γιός του:

«Έσυνάχθησαν όλοι οί Ρωμάνοι καί έδιάβησαν είς τόν Θεόν Απόλλωνα, 
νά τούς φανερώση τι νά κάμουν. Έφάνη ό Απόλλων είς τόν ϋπνον τους καί 
είπε τους' νά ήΕεύρεται, ώ Ρωμάνοι, ότι ό ΑλέΕανδρος είναι Υιός μου, 
διατί ένα καιρόν έγώ είχα διαβή είς τήν Μακεδονίαν καί έκαρπογονήθη ό 
ΑλέΕανδρος. Διά τοΰτο νά τόν προσκυνήσετε έντίμως καί μέ δώρα. 

Έσυνάχθησαν λοιπόν οί ’Άρχοντες διά νά συναπαντήσουν τόν ΆλέΕανδρον 
μέ πολλά εύμορφον τρόπον».

«Οί Ρωμαίοι έπήγαν είς τόν ΆλέΕανδρον φέροντές του δώρον τό μέγα 
έπανωφόριον τοΰ Σολομώντος, οπού τό είχε πάρει ό Βασιλεύς Ναβουχο- 
δονόσορ άπό τήν Ιερουσαλήμ, δώδεκα σταγόνια μέ λιθαρόπουλα πολύτιμα, 
οπού τά είχεν ό Σολομών είς τήν Αγίαν Σιών είς τά "Αγια τών Άγιων, τό 
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στέμμα τοΰ Σολομώντος μέ λιθάρια πολύτιμα τρία, τά όποια έφεγγαν τήν 
νύκτα ώσάν λαμπάδες, μέ ολόγυρα δώδεκα λιθαρόπουλα οπού ήταν οί μήνες 
γραμμένοι, τό στέμμα τής Βασίλισσας Σιβύλας, τό όποιον ήτον δουλεμένον 
μέ τόσην τέχνην, όπού ούτε οφθαλμός τό είδεν, άλογον άσπρον σκεπασμέ- 
νον μέ κροκόδειλον καί ή σέλλα του μέ πολύτιμα λιθαρόπουλα, άρματα βασι
λικά τού Πριάμου όπού τά είχαν πάρει άπό τήν Τρωάδα, κοντάρια έλεφάντινα 
έγκοσμημένα, τό κοντάρι τοϋ Βασιλέως Ταρκιανοΰ τής Ρώμης, όπού ήτον 
σκεπασμένον μέ τής Άσπίδος τό τομάρι».

«Τότε ό Αλέξανδρος ό Βασιλεύς έθαλε τά φουσάτα του εις καλήν καί 
εϋμορφην τάξιν. "Ηρχοντο αύτά άρματωμένα κοντά εις τόν ’Αλέξανδρον. 
Αύτός έκαθαλίκευσε τόν Βουκέφαλον καί έθαλεν εις τήν κεφαλήν του τό 
στέμμα τής Βασίλισσας τής Αίγύπτου Κλεοπάτρας όπού είχε δώδεκα λιθα- 
ρόπουλα πολύτιμα».

’Από τή Ρώμη ό ’Αλέξανδρος συνεχίζει τήν προέλασή του καί πολεμώντας μέ άλλό- 
κοτους λαούς καί μέ τέρατα, φθάνει εις τήν Ίγκλητέραν. ’Εκεί :

«"Ωρισεν τούς Αύθεντάδες τής Ίγκλητέρας νά τοϋ κάμουν κάτεργα».

Βάζει τά φουσάτα του μέσα στά κάτεργα καί ποντοπορώντας φτάνει στήν Αίγυπτο. Άπό 
τήν Αίγυπτο :

«Ό ’Αλέξανδρος μέ τά φουσάτα του έπήγαν εις τήν Ασίαν. 'Εκεί έκτι
σε κάστρον καί έπωνόμασε τό Τρίπολιν. Άπ’ αύτοΰ έπήγεν εις τής Φρυγίας 
τό μέρος, εις τής Τρωάδος τό σύνορον, καί εις τήν Τρωάδα έμπήκεν άπό τό 
μέρος όπού τό είχαν ρίξει οί "Ελληνες άταν τό έπολεμοΰσαν χρόνους έννέα 
καί τό άφάνισαν διά μιας γυναικός τόν έρωτα, όνόματι Ελένης, ένός Βασι- 
λέως γυναίκα άπό τόν Μωρέαν, τό άνομά του Μενέλαος».

Ό Τρωαδίτες τόν προσκυνάνε καί τοϋ προσφέρουν δώρα:
« Έφέραν του καί τό βιθλίον τοΰ 'Ομήρου, όπού εϊχεν γραμμένους άπό 

τήν άρχήν τούς πολέμους καί τούς χαλασμούς τής Τροίας έως τό τέλος. 
Άρχισεν ό Αλέξανδρος νά άναγνώθη τούς πολέμους τών άνδρειωμένων 
καί έλυπήθη, καί πάλιν έχάρη καί εϊπεν : ώ πόσοι άνδρειωμένοι έχάθηκαν 
διά μίαν μυαράν γυναίκα. Τότε έρώτησε τούς Άρχοντας, λέγοντας’ ποΰ 
είναι τά μνήματα τών άνδρειωμένων; Έπήγαν οί άρχοντες καί έδειξάν του 
τα, ό δέ Αλέξανδρος έπέζευσε καί έθυμίασέ τα μέ σμύρναν καί λίθανον».

"Υστερα άρχινάει ή μεγάλη έκστρατεία, οί πόλεμοι καί οί περιπέτειες στήν Άσία, ή 
κατάκτηση τής Περσίας, ή είσθολή στήν ’Ινδία, μάχες σκληρές μέ λαούς πού ένσαρκώ- 
νουν τό κακό, τούς άγριους, τίς άμαζώνες, τούς μυαρούς, μέ ζώα καί φίδια καί τέρατα 
φριχτά. Οί ταλαιπωρίες σέ χώρες άφιλόξενες, σέ περιοχές τρόμου.

Ό Αλέξανδρος τά άντιμετωπίζει άλα μέ τόλμη καί ύπεράνθρωπη δύναμη. ’Εμψυ
χώνει τά στρατεύματά του καί τά οδηγεί πάντοτε στή νίκη. Είναι ό ιδανικός ήρωας : 
Άντρειωμένος καί πολυμήχανος στόν πόλεμο, στοργικός καί γενναιόδωρος πρός τούς 
συμπολεμιστές του, μεγαλόψυχος πρός τούς ήττημένους. Δέν ύποχωρεϊ μπροστά σέ κα
νένα κίνδυνο, οϋτε μπροστά στό τρομερό άγνωστο. Αγέρωχος άπέναντι στούς δυνα
τούς, στέκει μέ ταπεινοφροσύνη μπροστά στούς σοφούς άναχωρητές, τούς Μακάρους. 
Καί κείνοι τοΰ μιλάνε μέ πατρική συγκατάβαση γιά νά τοΰ θυμίσουν άτι, άσο μεγάλος 
κι άν είναι, δέν ξεφεύγει άπό τήν κοινή μοίρα όλων τών άνθρώπων: τό θάνατο. Κι 
άτι ό δικός του θάνατος είναι κοντά.

Θά πηγαίναμε πολύ σέ μάκρος άν παραθέταμε κι άλλες περικοπές άπό τό έξαίσιο 
αύτό παραμύθι. Δίνουμε μόνο τό θρήνο τής Ροξάνδρας πάνω στό νεκρό Αλέξανδρο. 
Είναι γνήσιο λαϊκό μοιρολόι :

«Ή Ροξάνδρα ή γυναίκα του έπαράστεκε κοντά εις τά λείψανον τοΰ 
ήγαπημένου της άνδρός, εχουσα ξεσχισμένα τά πολύτιμα της φορέματα, καί 
απολυμένα τά μαλλία τής κεφαλής της, καί κλαίουσα αύτή θλιβερά τοΰ ελε- 
γεν ώσάν νά ήτον ζωντανός’ άγαπημένε μου Αλέξανδρε τί είναι τοΰτο τό 
κακόν όπού μοΰ έκανες τής ταλαίπωρης καί έλεεινής, άφήνοντάς με μονα
χήν τήν άθλίαν. Ποιον έχω πλέον νά είπώ τά μυστήρια τής καρδίας μου; 
Τίς δύναται νά ύπομένη τόν χωρισμόν σου; "Ω Ούρανέ, Γή, Ήλιε, Σελήνη, 
Βουνά, Κάμποι, Άρχοντες, νέοι, γέροντες καί πάσα ήλικία, κλαύσετέ με 
σήμερον, όπού έστερήθηκα ένα τέτοιον Βασιλέα, καί κάμετέ μου συνοδείαν, 
τής ξένης, άτι τό σκάφος μου έγέμισε πικρίαν, καί δέν ήμπορώ βέβαια πλέον 
νά ύποφέρω έτούτην τήν ζωήν μετά μίαν τοιαύτην δυστυχίαν όπού μοϋ 
συνέβη».

Ή Ροξάνδρα αύτοκτονεί μέ τά μαχαίρι τοϋ Αλέξανδρου. Οί δυό νεκροί τοποθε
τούνται σέ μαλαματένια φέρετρα καί μεταφέρονται στήν Αλεξάνδρεια. Καί τό παρα
μύθι τελειώνει μ’ αύτά τά λόγια :

«Άπέθανεν ό Αλέξανδρος εις ήλικίαν χρόνων τριάκοντα τριών, καί 
έβασίλευσε χρόνους δεκαοκτώ. Εϊχεν άλαις ταϊς χάρες έπάνωθέν του, τήν 
άνδρείαν, τήν ώραιότητα, τήν σωφροσύνην, τήν έλεημοσύνην, τήν δικαιοσύ
νην καί τήν ήμερότητα».

Γ. Φ. ΠΙΕΡΙΔΗΣ
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ΝΙΚΟΤ Σ. ΣΠΑΝΟΤ

Η ΑΝΑΔΤΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΣΙΟΔΟΝ

ΠΕΡΙ TOT ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ή 'Ελληνική σκέψις άπό τού 'Ομήρου μέχρι τών σοφιστών καί τοϋ Σωκράτους δέν 
είναι τίποτε άλλο, άπό μιας άπόψεως, παρά μία συνεχής προσπάθεια νά προσδιορισθή, κατά 
τό δυνατόν διεΕοδικώτερον, τό φαινόμενον άνθρωπος. Ό άνθρωπος, κατά τήν γνωστήν 
άποψιν, είναι ή μεγάλη άνακάλυψις τών 'Ελλήνων. Τοΰτο σημαίνει άτι οί Έλληνες, μόνοι 
άπό άλους τούς άρχαίους λαούς, κατώρθωσαν διά τοΰ στοχασμού των νά διασπάσουν 
τόν κόσμον τοΰ μύθου καί νά συλλάβουν τόν άνθρωπον ώς αύτόνομον καί άνεξάρτητον 
έν τή ιστορία καί τω κόσμω πραγματικότητα, αύτοκαθοριζομένην, ύπεύθυνον καί έλευθέραν 
ΰπαρξιν, ήτις διά τοΰ λόγου καί τής πράΕεως ύπερβαίνει τήν νομοτέλειαν τής φύσεως 
άφ’ ένός, σχετίζεται θετικώς ή άρνητικώς πρός τό θειον άφ’ έτέρου καί εύρίσκεται, τέλος, 
μεταξύ τοΰ Θεοΰ καί τοϋ κόσμου.

Είς τήν μυθικήν σκέψιν, τήν όποιαν κανείς έκ τών άρχαίων λαών, πλήν τών Ελλήνων, 
δέν κατώρθωσε νά ύπερβή, φύσις καί κοινωνία, άνθρωπος καί κόσμος καί θεοί δέν είναι, 
οϋτε κατά τήν ούσίαν οϋτε κατά τάς έκδηλώσεις καί τό φαίνεσθαί των, διάφοροι μεταξύ 
των πραγματικότητες. Συνανήκουν άπαντα είς τό ίδιον πλέγμα σχέσεων, τό όποιον έκφρά- 
ζεται ώς μυθική σκέψις, καί προσδιορίζουν άλληλα κατά τόν αύτόν άνθρωπόμορφον τρόπον. 
Φύσις καί θειον δέν είναι παρά έκδηλώσεις άνθρωπομόρφων δυνάμεων, αί όποϊαι συνυ
πάρχουν μετά τοΰ άνθρώπου είς τό ίδιον έπίπεδον πραγματικότητας καί έκδηλοϋνται ώς 
βουλήσεις, τάς όποιας ό άνθρωπος δύναται νά έξιλεώση ή νά ύποτάξη είς τήν βούλησιν 
του, ή νά καταστήση άκινδύνους διά τής μαγείας ή δ*\λων  τελετουργικών πράξεων. Οϋτως 
άνθρωπος, θεοί καί κόσμος είναι μόνον κατά τοΰτο διάφοροι πραγματικότητες: κατά τό 
άτι είς δεδομένην στιγμήν δέν έκδηλοΰν τήν αύτήν βούλησιν καί ένέργειαν. Ή άντίθεσις 
άμως αϋτη ύπερθαίνεται μέσα είς τήν μαγικήν σκέψιν, μέσα είς τήν μαγικήν πράξιν, ή 
όποια φαίνεται νά συνέχη είς ένότητα κόσμον, κοινωνίαν, θεούς καί άνθρώπους. (1) 
Ό μύθος, ή μυθική διήγησις, κοσμογονική ή αίτιολογική καί έξηγητική τής προελεύσεως 
πραγμάτων, φαινομένων καί στοιχείων τοΰ ένιαίου κόσμου κοινωνίας καί φύσεως, συνθέτει 
τά πάντα είς ένιαίαν πραγματικότητα, τά «έρμηνεύει» ώς προελθόντα άπό κάποιαν ένέργειαν 
καί πράξιν κατά τινα χρόνον τοΰ παρελθόντος. Ό χρόνος αύτός κατά τήν έκφρασιν τοϋ 
μεγάλου άνθρωπολόγου Mircea Eliade είναι ό ιερός ή ισχυρός χρόνος, είς τόν όποιον 
άνάγονται τά πάντα καί άπου έχουν τήν άρχήν των. Ό μϋθος είναι ιερός, παραδειγματικός, 
σημαντικός καί άποκαλυπτικός.ί1 2) Ό μϋθος περιέχει τά «παραδειγματικά πρότυπα» διά 
πάσαν δράσιν καί ένέργειαν τοΰ άνθρώπου: τήν λατρείαν, τήν παιδείαν, τόν γάμον, τήν 
τέχνην, τήν σοφίαν, τήν ιατρικήν κλπ.(3)

1. Έπί τοΰ προβλήματος τούτου πρβλ. Hans Kelsen, Society and Nature, London, 1946, Mircea Eliade, 
Myth and Reality, N. York, 1963 καί F. Μ. Cornford, From Religion to Philosophy, London, 1912. Επίσης 
H. Frankfort and others, Before Philosophy, Chicago, 1946.

2. Πρβλ. Mircea Eliade, Myth and Reality, N. York, 1963, κυρίως σελ. 1-38.
3. Πρβλ. Μ. Eliade, εθν. άνωτ. σελ. 8.

Τό σημαντικόν ένταύθα, τό όποιον ένδιαφέρει άμεσα τό θέμα μας, είναι άτι ό άνθρωπος, 
δέσμιος είς τήν παντοδυναμίαν τοϋ μύθου, εύρίσκεται είς ένα πλέγμα σχέσεων πρός τό 
θειον καί τήν φύσιν, τό όποιον τόν άφομοιώνει πρός μίαν πραγματικότητα, άπου πάσα 
αύτοτέλεια ή αύτοπροσδιορισμός δέν έχουν νόημα. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ή ιστορία τοϋ 
κόσμου, τών θεών καί τών άνθρώπων είναι μία κοινή δΓ άλους ιστορία, άπου είναι άδύνατον 
ή δυσκολώτατον νά διακρίνη κανείς τι είναι έργον τοΰ άνθρώπου, τί ένέργημα τών θεών 
καί τί δράσις τών φυσικών δυνάμεων.

I. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ

Είς τούς "Ελληνας άπό τήν ποίησιν τοΰ 'Ομήρου καί μετέπειτα δυνάμεθα νά παρακο- 
λουθήσωμεν τόν άγώνα τοϋ πνεύματος νά διασπάση τά πλαίσια καί τήν κυριαρχίαν τής 
μυθικής σκέψεως καί νά θεμελιώση τόν φυσικόν κόσμον, τόν κόσμον τών θεών καί τόν 
άνθρωπον ώς τρεις διαφόρους μέν μεταξύ των πραγματικότητας άλλά εύρισκόμενος οπωσδή
ποτε έν άμοιβαία έπιδράσει καί έξαρτήσει άλλ’ είς βαθμόν καθοριζόμενον άχι άπό τόν 
μύθον άλλά άπό τά άποτελέσματα τοΰ άεί ζητοΰντος καί έρευνώντος άνθρωπίνου Λόγου.(Ό

Ή μετάβασις άπό τόν μύθον είς τόν λόγον σημαίνει άφ’ ένός τήν γένεσιν τής φιλο
σοφίας καί άφ’ έτέρου τήν άναγνώρισιν άτι θεός, φύσις καί άνθρωπος άποτελοΰσι τρεις 
διαφόρους μεταξύ των τάξεις πραγμάτων. Ένώ είς τόν "Ομηρον ή Μοίρα άποτελεϊ τόν 
κοινόν νόμον, ύπό τόν όποιον έρμηνεύονται ή φύσις, αί ένέργειαι τών θεών καί αί πράξεις 
τών άνθρώπων, καί κυρίως τά άριον, τό όποιον δέν δύνανται νά ύπερθοΰν ή φύσις, οί 
θεοί καί οί άνθρωποι, είς τόν 'Ησίοδον έλλείπει ή έννοια τής Μοίρας καί ό κόσμος έρμη- 
νεύεται ύπό νέας κατηγορίας καί μάλιστα κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά διαχωρίζεται 
ή ούσία τοΰ άνθρώπου άπό έκείνην τών θεών καί τής φύσεως. Είς τόν Όμηρον ό άνθρω
πος είς τάς σημαντικός του πράξεις ή τάς τύχας του εύρίσκεται ύπό τήν άμεσον έπίδρασιν 
τών θεών. Είς τό προοίμιον τής Ίλιάδος (Ίλ. Α. 5) καθορίζεται άτι τά γεγονότα, τά όποια 
θά άφηγηθή ό ποιητής είναι αποτέλεσμα τής βουλήσεως τοΰ Διός: «Διός δ’ έτελείετο 
βουλή». Είς τό Ίλ. Α206 - 7 κατέρχεται ή Άθηνά διά νά καταπαύση τό «μένος» τοϋ 
Άχιλλέως. Είς τό Ίλ. Τ86-90 όμιλών ό ’Αγαμέμνων λέγει: «έγώ δ’ ούκ αίτιός είμι, άλλά 
Ζεύς καί μοίρα καί ήεροφοϊτις έρινύς, οϊ τέ μοι είν άγορή φρεσίν έμθαλον άγριον άτην 
ήματι τω, άτ’ Άχιλλήος γέρας αύτός άπηύρων, άλλά τί κεν ρέξαιμΐ; θεός διά πάντα τελευ
τά». Ό Αγαμέμνων ένταΰθα άποδίδει τήν εύθύνην διά τήν προσβολήν πρός τόν Αχιλλέα 
είς τόν Δία, τήν μοίραν καί τήν έρινύν καί τονίζει άτι ό ίδιος είναι άναίτιος: «έγώ δ’ ούκ 
αίτιός είμι». Καί είς τόν τελευταϊον τών παρατεθέντων στίχων λέγεται: «άλλά τί κεν 
ρέξαιμΐ; θεός διά πάντα τελευτά — άλλά τί θά μπορούσα νά κάμω; Ό Θεός οδηγεί άλα 
είς τά τέλος των».

Είναι γνωστόν, έπίσης, άτι οί θεοί έπεμβαίνουν είς τάς πράξεις τών άνθρώπων. Είς 
τάς μονομαχίας καθοδηγούν τούς ήρωας οί θεοί, ό Τηλέμαχος καθοδηγείται άπό τήν 
Άθηνάν, ό Ερμής οδηγεί τόν Πρίαμον μέχρι τοΰ στρατοπέδου τών Αχαιών καί τόν συμ
βουλεύει πώς θά κατορθώση νά πείση τόν ’Αχιλλέα νά τοΰ παραδώση τόν νεκρόν Έκτορα. 
(Ίλιάδος Ω).(2)

Έξ άλων τών άνωτέρω παρατηρήσεων έκεϊνο τό όποιον έξάγεται ώς γενικόν συμπέ-

1. Περί τής δραματικής τούτης πορείας πρβλ. τό κλασσικόν εργον τού Β. Snell, Die Entdeckung des 
Geistes, Hamburg, 1948 καί κυρίως W. Nestle, Vom Mythos zum Logos, Stuttgart, 1942 .

2. Περί τής σχέσεως άνθρώπου - θεοΰ είς τόν Όμηρον πρβλ. W. Otto, The Homeric Gods (Άγγλ. 
Μεταφρ. by Μ. Hadas έκ τοϋ Γερμανικού), Boston, 1964, κυρίως Κεφ. VI, (σελ. 229 - 260) μέ τίτλον 
God and Man. καί Ε. R. Dodds, The Greeks and the Irrational, Berkeley and Los Angeles, 1968, κυρίως 
Κεφ. I (σελ. 1 - 27) μέ τίτλον Agamemnon’s Apology.
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ρασμα είναι οτι είς τόν Όμηρον ό άνθρωπος δέν συλλαμβάνεται καί δέν δύναται νά θεωρηθή 
ώς αύτοτελώς ύπάρχουσα καί έλευθέρα, έπομένως καί ύπεύθυνος ϋπαρξις. Δέν καθο
ρίζεται είς τάς πράξεις καί ένεργείας του άπό έσωτερικάς δυνάμεις διά τάν έλεγχον ή 
τήν άποχαλίνωσιν τών όποιων δύναται νά θεωρηθή ύπεύθυνος ή βούλησις καί ή σωφροσύνη 
τοϋ άνθρώπου. Ή Ελένη είς τά Ζ τής Ίλιάδος παρουσιάζεται θεωρούσα έαυτήν ύπεύθυνον 
διά τάς συμφοράς Αχαιών καί Τρώων, άλλά είς τά Ζ 349 καί 356, είς τούς ίδιους στίχους 
τούς όποιους ή Ελένη άπευθύνει πρός τόν Έκτορα, ή εύθύνη άποδίδεται είς τούς θεούς: 
«έπεί τάδε γ’ ώδε θεοί κακά τεκμήραντο» (Ζ 349) ή τήν ατην: « Αλεξάνδρου ένεκ’ άτης» 
(Ζ356).

II. ΗΣΙΟΔΟΣ: Ο ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ή μετάβασις άπό τόν Όμηρον είς τόν 'Ησίοδον σημειώνει καί μίαν σημαντικήν μετα
βολήν είς τόν τρόπον μέ τόν όποιον έξετάξεται ή σχέσις θεών καί άνθρώπου. Ένώ είς 
τόν Όμηρον ό κόσμος τών θεών παρουσιάζεται τεταραγμένος καί αύθαίρετος είς τάς 
άποφάσεις του — τούτο είναι διάχυτον είς όλην τήν Ίλιάδα, όπου οί θεοί άκολουθούν 
κατά τάς προτιμήσεις των τούς Τρώας ή τούς 'Αχαιούς άλλά χαρακτηριστικώς είς τό 
Α 535- 611, όπου περιγράφεται ή μεταξύ Διός καί Ήρας σκηνή είς τόν Όλυμπον —, 
ένώ λοιπόν, είς τόν Όμηρον τό θειον παρουσιάζει τοιαύτην εικόνα, είς τόν 'Ησίοδον ό 
Ζεύς έχει έδραιώσει τήν θέσιν καί τήν έξουσίαν του μεταξύ θεών καί άνθρώπων καί είναι 
ό κυρίως φορεύς τής τάξεως καί τής δικαιοσύνης είς τόν κόσμον. Ή ΰβρις καί ή αύθαιρεσία 
τοϋ Ούρανοΰ καί τοϋ Κρόνου άνήκουν πλέον είς τό παρελθόν. Ή «Θεογονία» περιγράφει 
ακριβώς αύτήν τήν δραματικήν πορείαν τοΰ κόσμου άπό τήν ϋβριν, αύθαιρεσίαν καί 
άταξίαν πρός τήν θείαν δικαιοσύνην καί τάξιν ύπό τήν βασιλείαν τοΰ Διός. Τέκνα τοϋ 
Διός είναι ή Εύνομία, ή Δίκη καί ή Ειρήνη άπό τήν Θέμιν (Θεογ. στ. 901-3), αί τρεις 
χάριτες άπό τήν Εύρυνόμην (Θεογ. 907-9) καί αί Μοΰσαι άπό τήν Μνημοσύνην (Θεογ. 915-7 
καί 26 - 103). Ό κόσμος τοΰ 'Ησιόδου δέν είναι ό τεταραγμένος καί έν πολέμω κόσμος 
τοΰ Ομήρου. Είναι ό κόσμος τής Δικαιοσύνης, τής Εύνομίας καί τής Ειρήνης, όπου 
άναξητεϊ τήν θέσιν του καί τάς εύθύνας του ό άνθρωπος. Τό σπουδαιότερον είναι τό 
γεγονός ότι ό άνθρωπος παρουσιάζεται ώς ύπεύθυνος καί αύτόνομος ϋπαρξις, ύποκείμενος 
είς ένα νόμον τοΰ θείου: τήν δικαιοσύνην. Αλλά καί ό νόμος αύτός δέν έπιβάλλεται αύθαι- 
ρέτως είς τόν άνθρωπον, ούδέ οί θεοί έπεμβαίνουν διά νά τρέψουν τόν άνθρωπον πρός 
τό καλόν ή τό κακόν. Οί θεοί κατοικούν είς τόν Όλυμπον ή τόν Ούρανόν καί ώρισμέναι 
περιοχαί τοΰ κόσμου εύρίσκονται ύπό τήν έξουσίαν άτομικών θεών: ό ούρανός τοΰ Διός, 
ή θάλασσα τοϋ Ποσειδώνος, ή γή τής Δήμητρας κλπ. Αλλά ό άνθρωπος παρουσιάζεται 
ώς αύτοτελής ϋπαρξις, έξαρτώμενος βεβαίως άπό τάς δυνάμεις τής φύσεως καί έχων 
καθήκοντα έναντι τών θεών καί τής δικαιοσύνης, ώς ύψίστου νόμου τοΰ κόσμου, άλλά 
οί θεοί δέν λαμβάνουν διά λογαριασμόν τοΰ άνθρώπου άποφάσεις ούδέ έπεμβαίνουν είς 
τήν βούλησίν του. Τά «'Έργα καί Ήμέραι» είναι τό πρώτον έργον είς τήν παγκόσμιον 
φιλολογίαν όπου σαφώς, διά πρώτην φοράν είς τόν κόσμον, άναξητεϊται νά προσδιορισθή 
ή ούσία τοΰ άνθρώπου, τά έργα καί τά καθήκοντά του, τόσον ώς άτόμου όσον καί ώς 
ώργανωμένης είς κοινότητα όμάδος, ώς αύτονόμου, μεταξύ φύσεως καί θείου κινου- 
μένης πραγματικότητος. Διά τής έργασίας ό άνθρωπος θά άγωνισθή πρός τήν φύσιν, θά 
ύπερβή τήν φυσικήν άνάγκην καί θά σώση τήν ξωήν του άλλά καί τήν προσωπικήν του 
άξιοπρέπειαν.(ΐ) Διά τής Δικαιοσύνης ό άνθρωπος μετέχει τής ούσίας τοϋ θείου, σώξει 
έαυτόν ώς ότομον καί τήν πόλιν, τήν κοινότητα ή τήν πολιτείαν, όπου συνυπάρχει μετά

τών άλλων άνθρώπων.(1)

1. Πρβλ. «“Εργα καί Ήμέραι» κυρίως στ. 286 - 334.

1. 'O άνθρωπος
Τό σπουδαιότερον ίσως στοιχεϊον μέσα είς τόν ποιητικόν στοχασμόν τοϋ Ησιόδου είναι 

ό καθορισμός τής εύθύνης τοΰ άνθρώπου καί ή διάγνωσις, διά πρώτην φοράν, τοΰ κινδύνου 
ό όποιος προέρχεται άπό τήν έλευθερίαν τοΰ άνθρώπου, δηλ. άπό τόν άβίαστον έσωτερικόν 
του αύτοκαθορισμόν. Τό πόσον σημαντικόν είναι τοΰτο διά τόν 'Ησίοδον καταφαίνεται 
άπό τό γεγονός ότι τό θέμα παρουσιάζεται καί είς τά δύο ποιήματα τοΰ ποιητοΰ. Πρόκειται 
διά τήν διήγησιν τοϋ Προμηθέως. (2)

Ή διήγησις αϋτη, έπαναληφθεϊσα μέ διαφόρους παραλλαγάς είς μεταγενεστέρους συγ
γραφείς, (3) πειρόται νά συλλάβη τό πρόβλημα άνθρωπος διά τοΰ καθορισμού τής διαφόρου 
φύσεως καί ούσίας θεών καί άνθρώπων. Είς τόν Όμηρον θεοί καί άνθρωποι διαφέρουν 
κατά τούτο: οί θεοί είναι γεννημένοι άθάνατοι, ένώ οί άνθρωποι είναι γεννη
μένοι θνητοί, καί διαφέρουν έπίσης κατά τήν βίαν καί τήν δύναμιν.ί4) Είς τόν 
Όμηρον κανείς θεός δέν είναι πάνσοφος. Καί ό ίδιος ό Ζεύς έξαπατάται, ύπο- 
κύπτων είς τήν δύναμιν τοϋ ύπνου καί τόν δόλον τής Ήρας. Ή σχετική 
διήγησις είς τούς στίχους Ίλ. I. 153- 360 αποτελεί ένα άπό τά ώραιότερα έπεισόδια τής 
Ίλιάδος καί ένα χαρακτηριστικόν στοιχεϊον διά τάς άντιλήψεις τοΰ Ομήρου περί τοΰ 
θείου. Είς τόν Ησίοδον τό πρόβλημα μεταφέρεται έπί τοΰ πεδίου τής σοφίας καί έπί 
τής ήθικής σχέσεως θεών καί άνθρώπου. Ό Προμηθεύς πειρόται νά έξαπατήση τόν Δία 
καί χρησιμοποιεί πρός τοΰτο τόν δόλον. «Δολίη έπί τέχνη εύθετίσας» (Θεογ. 540 - 1), 
«δολοφρονέων» (Θεογ. 550), καί όλλαι παρόμοιοι έκφράσεις χαρακτηρίζουν τήν «τέχνην» 
ή τόν τρόπον μέ τόν όποιον ό Προμηθεύς δοκιμάξει τήν σοφίαν τοΰ Διός. Αλλ’ ό Ζεύς 
«γνώ p’ ούδ’ ήγνοίησε δόλον» (Θεογ. 551). Ανωτέρω έχει καθορισθή ή Δικαιοσύνη ώς 
κύριον γνώρισμα τοΰ Διός. Ενταύθα άναφαίνεται ή σοφία του. Ό δόλος τοϋ Προμη
θέως έχει ώς συνέπειαν τήν πτώσιν καί τήν τιμωρίαν τών άνθρώπων. Ό δόλος καί ή 
αδικία παρουσιάζονται ώς αί δυνατότητες, αί προκείμεναι ένώπιον τής έλευθερίας τοΰ 
άνθρώπου, αί όποίαι πραγματοποιούμενοι έκτρέπουν τόν άνθρωπον άπό τήν σχέσιν του 
πρός τήν ούσίαν τοΰ θείου. Είς τά «"Εργα καί Ήμέραι» γίνεται μία άλλη σοβαρά διάκρισις 
μεταξύ άνθρώπων καί ξώων.(5) Ή βία είναι ό νόμος, ό όποιος έπικρατεί μεταξύ τών 
ζώων. Αϋτη δέν άρμόξει είς τούς άνθρώπου, άλλά όπως άναφέρει είς άλλο σημεϊον ό 
Ήσίοδος(θ) ή βία έξηφάνισε τό Χαλκοϋν γένος τών άνθρώπων καί μετά τών άλλων κακών 
θά έξαφανίση καί τά παρόν γένος, τό Σιδηροΰν.ί7)

Ούτως ό άνθρωπος εύρίσκεται έρριγμένος είς ένα «μεταξύ» καί έχει νά έκλέξη μεταξύ 
άληθείας καί δόλου, δίκης καί άδικίας, βίας καί πειθοΰς.ίθ) Εϊδομεν έξ άλλου ότι ή 
έργασία διά τόν Ησίοδον αποτελεί άπαραίτητον προυπόθεσιν διά νά ύπερβή ό άνθρωπος τήν 
φυσικήν άνάγκην καί νά σώση τήν άξιοπρέπειάν του. Αλλ’ έναντι τής έργασίας παρου
σιάζεται ώς δυνατότης ή αργία, ή όποια όδηγεϊ είς τήν ταπείνωσιν τοΰ άνθρώπου, τήν

1. Πρβλ. «“Εργα καί Ήμέραι» κυρίως στ. 213 - 285.
2. Πρβλ. «Θεογονία» στ. 535 - 616, όπου παρέχεται έκτενής ή διήγησις, καί «“Εργα καί Ήμέραι» 

στ. 42-89, όπου παρέχονται στοιχεία κάπως παρηλλαγμένα άπό τής πρώτης.
3. Πρβλ. Αισχύλου «Προμηθεάς Δεσμώτης» καί Πλάτωνος «Πρωταγόρας».
4. Πρβλ. έπί τοϋ θέματος τούτου: Δημ. Κουτσογιαννοπούλου, "Ερμηνευτική τοϋ Λόγου, Άβήναι, 1962, 

σελ. 17-47.
5. Πρβλ. «“Εργα καί Ήμέραι» στ. 274 - 285.
6. Προβλ. «“Εργα καί Ήμέραι» στ. 143 - 155
7. Πρβλ. «“Εργα καί Ήμέραι στ. 191-2 (δίκη δ' έν χερσίν).
8. Διά τόν ρόλον τής πειθοΰς πρβλ. «θεογονία» στ. 80 - 97, όπου περιγράφεται ό ιδεώδης βασιλεύς. 
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άρπαγήν, τήν άδικίαν καί άλλα κακά.ί1) Ό στίχος τοϋ 'Ησιόδου «Έργον δ’ ούδέν όνειδος, 
άεργίη δέ τ’ όνειδος» ( Έργα καί Ήμέραι, στ. 311) άποτελεϊ τήν συνοπτικήν διατύπωσιν 
τής άντιθέσεως εργασία — όργια μέ ήθικόν προσδιορισμόν θετικόν διό τήν έργασίαν καί 
άρνητικόν διό τήν όργιαν.

Μετά τόν διαχωρισμόν τής φΰσεως τοϋ θείου άπό τήν φύσιν τοϋ άνθρώπου ό Ησίοδος 
προσδιορίζει τήν ούσίαν τοϋ άνθρώπου καθορίζων τάς θετικός καί άρνητικός άξίας ώς 
όντιθετικός δυνατότητας πρός τάς όποιας δύναται νό κινηθή ό άνθρωπος. 'O ήθικός 
κατά ποιόν διαχωρισμός τών άξιων καί τών δυνατοτήτων τοϋ άνθρώπου, ή διάκρισις καί 
ό καθορισμός τής σχέσεως μεταξύ θεού καί άνθρώπου ώς έλευθέρας καί αύτοθούλου έκ 
μέρους τοϋ τελευταίου συμμετοχής είς τήν τάξιν καί τόν νόμον τοϋ Διός, ή διάκρισις 
μεταξύ φυσικών καί θείων δυνάμεων καί ή τοποθέτησις τοϋ άνθρώπου μέσα είς τήν κοινό
τητα τής πόλεως καί εύρύτερον μεταξύ τοϋ φυσικού κόσμου καί τοϋ κόσμου τών θεών 
δημιουργούν διά πρώτην φοράν ζήτημα παιδείας καί καθορίζουν σαφώς ένα παιδευτικόν 
ιδεώδες, έξαιρόμενον καί διακρινόμενον κατά σχέσιν πολικής άντιθέσεως άπό τήν κατά- 
στασιν έκείνην τοϋ άνθρώπου, είς τήν όποιαν εύρίσκεται ό Πέρσης, ό άδελφός τοϋ Ησιόδου, 
πρός τόν όποιον άπευθύνει ό ποιητής τό ποίημα « Έργα καί Ήμέραι» ώς ώλοκληρωμένην 
καί συστηματικήν διδασκαλίαν.

2. c© Ησίοδος ώς διδάσκαλος
Είς τό ποίημα τούτο τοϋ 'Ησιόδου ύπονοοϋνται ή έκφράζονται σαφώς πλεϊστα όσα 

στοιχεία τής παιδευτικής σχέσεως. Ό Ησίοδος εύρίσκεται είς τήν θέσιν τοϋ διδασκάλου, 
ό όποιος άπευθύνεται ύπό μίαν εποψιν πρός ενα μαθητήν άλλά είς τήν πραγματικότητα 
πρός όλους τούς συμπολίτας του. Είς τούς στίχους τών «‘Έργων καί Ημερών» 201 -212, 
225 - 273 ό ποιητής άπευθύνεται πρός τούς άρχοντας, τούς «βασιλήας», καθορίζει τήν 
φύσιν καί τά γνωρίσματα τής εύδαίμονος καί τής άθλιας πόλεως καί προσδιορίζει τά καθή
κοντα τών άρχόντων ώς δικαίων τηρητών τής Δικαιοσύνης, ώς άμερολήπτων κυβερνητών, 
ύπευθύνων διά τήν εύνομίαν καί τό καλόν τής πόλεως γενικώς καί έκάστου πολίτου είδι- 
κώτερον. Είς τήν «Θεογονίαν» στ. 80 - 97 οί «βασιλήες» καθορίζονται ώς προερχόμενοι 
άπό τόν Δία καί ώς εχοντες έργον νά καταπαύουν τάς άδικίας καί τάς μεταξύ τών πολιτών 
άντιθέσεις «ρηιδίως μαλακοίσι παραιφάμενοι έπέεσσιν» (Θεογ. στ. 90). Από τοϋ στίχου 
383 κ.έ. τά «’Έργα καί Ήμέραι» δέν έχουν τάν χαρακτήρα παραινέσεων πρός τόν 
άδελφόν τοϋ ποιητοΰ, άλλά άπευθύνονται πρός ένα εύρύτερον κοινόν «μαθητών» καί 
προσδιορίζουν τήν σχέσιν τών έργασιών τοϋ άνθρώπου πρός τήν κυκλικήν καί κανονικήν 
έπάνοδον τών ήμερών τοϋ έτους.

Κατά δεύτερον λόγον ό Ησίοδος γνωρίζει καλώς τήν φύσιν καί τάς άδυναμίας 
τών άνθρώπων. "Ετσι γνωρίζει πότε πρέπει νά άπευθύνεται είς τόν νοϋν, πότε είς τήν 
ήθικήν συνείδησιν καί πότε είς τό συναίσθημα τών άκροατών του.

Είς τό περί Δικαιοσύνης τμήμα τών 'Έργων (’Έργα καί Ήμέραι στ. 213 -285) ό 
Ησίοδος άντιμετωπίζει τό πρόβλημα κατά τρόπον ορθολογικόν καί έκθέτει είς έπίπεδον 

σχεδόν φιλοσοφικής άναλύσεως τήν διάφορον δομήν δίκης καί άδικίας. Αλλά ταυτοχρό- 
νως προσωποποιεί τήν Δίκην, τήν παρουσιάζει ώς όδυρομένην καί πάσχουσαν διά τάς 
άδικίας τών άνθρώπων καί καταφεύγουσαν είς τόν πατέρα της τόν Δία διά νά ζητήση τήν 
τιμωρίαν τών άδικων:

«Ή δέ τε παρθένος έστί Δίκη, Διός έκγεγαυϊα, 
κυδρή τ’ αίδοίη τε θεοϊς οί 'Όλυμπον έχουσΓ

καί ρ’ όπότ’ όν τίς μιν βλάπτη σκολιώς όνομάζων, 
αύτίκα πάρ Διΐ πατρί καθεζομένη Κρονίωνι 
γηρύετ’ άνθρώπων άδικων νόον, όφρ’ άποτείση 
δήμος άτασθαλίας βασιλέων οί λυγρά νοεϋντες 
άλλη παρκλίνωσι δίκας σκολιώς ένέποντες».

( Έργα καί Ήμέραι, 256-262).

Αλλο παιδευτικόν στοιχεϊον τής παιδαγωγικής σχέσεως, τό όποιον παρουσιάζεται είς 
τό έργον τοϋ Ησιόδου είναι τό γεγονός ότι ό ποιητής παρουσιάζει μίαν ώλοκληρωμένην 
κοσμοθεωρίαν καλύπτουσαν τήν γένεσιν τοϋ κόσμου καί τήν ούσίαν τού θείου («Θεογονία»), 
άλλά καί μίαν βιοθεωρίαν, ή όποια άναλύει τήν δομήν καί τά προβλήματα, τής πόλεως, 
τήν φύσιν καί τά καθήκοντα τοϋ άνθρώπου καθώς καί τόν κόσμον τών «έργων», τών έπαγ- 
γελμάτων θά έλέγομεν σήμερον. («’Έργα καί Ήμέραι»). Τοιουτοτρόπως Κοσμολογία, 
Θεολογία, Πολιτική, Ηθική καί Εργασία άποτελοΰν τά κύρια μέρη ένός πλήρους συστήματος 
αγωγής τοϋ άνθρώπου.

3. Λόγος καί πειθώ
Ό ποιητής άντιλαμβάνεται τά παιδευτικόν έργον οχι ως εργον καταναγκα

σμού καί παραβιάσεως τής έλευθερίας 
ώς έργον όρθοϋ λόγου καί πειθοΰς. 
μεγάλη άνακάλυψις τών Ελλήνων, ή 
γονον βίαν καί τόν καταναγκασμόν ώς 
Ό λόγος καί ή πειθώ παρουσιάζονται ήδη 
παραλλήλως πρός τήν βίαν καί τήν δύναμ

καί τής βουλήσεως τοϋ άνθρώπου, άλλά 
Ό ορθός λόγος καί ή πειθώ είναι ή 
όποια έρχεται νά έκτοπίση τήν πρωτό- 

μέσα δράσεως καί πράξεως τοϋ άνθρώπου. 
είς τόν Όμηρον ώς μέσα τής δράσεως, άλλά 
V, αί όποϊαι κυριαρχούν είς τήν « Ίλιάδα» καί 

έκφράζονται είς τήν «’Οδύσσειαν» κατά τρόπον χαρακτηριστικόν είς τήν ϋβριν τών 
μνηστήρων καί τήν έκδίκησιν τοϋ Όδυσσέως. Ό λόγος καί ή πειθώ ώς μέσα δράσεως 
έκφράζονται είς τήν «Ίλιάδα» μέ τόν περίφημον λόγον τοϋ Νέστορος (Ίλ. Α. 247 - 284) 
καί είς τόν λόγον τοϋ Φοίνικος πρός τόν Αχιλλέα (Ίλ. 430 -605) όπως καί είς όλα τά 
συμβούλια τών άριστων Ελλήνων όπου πρόκειται νά ληφθή κάποια σημαντική άπόφασις. 
Άλλά είς τόν Ησίοδον άπορρίπτεται πάσα μορφή βίας καί καταναγκασμού καί ό λόγος καί ή 
πειθώ άναδύονται ώς άποκλειστικά μέσα δράσεως τά όποια είναι δοσμένα άπό τόν Δία 
καί άρμόζουν πράγματι είς τόν άνθρωπον.

Ό λόγος καί ή πειθώ στηρίζονται έπί μιας πραγματικής σχέσεως μεταξύ τών άνθρώπων, 
ή όποια έκφράζεται ώς σεβασμός τοϋ προσώπου, έκτίμησις πρός τήν ζωήν καί τό άπαρα- 
βίαστον τής ήθικής άξίας καί τής έλευθέρας βουλήσεως τού άνθρώπου. Είς τό έπίπεδον 
τούτο τής σχέσεως μεταξύ τών άνθρώπων ό λόγος εισέρχεται ώς δύναμις έκπολιτισμού 
καί ώς διάστασις τής ύπάρξεως ύπερβαίνουσα τήν φυσικήν βίαν, ήτις είναι γνώρισμα τού 
κόσμου τών ζώων κατά τόν Ησίοδον:

Ώ Πέρση, σύ δέ ταΰτα μετά φρεσί βάλλεο σήσι, 
καί vu δίκης έπάκουε, βίης δ’ έπιλήθεο πάμπαν. 
Τόνδε γάρ άνθρώποισι νόμον διέταξε Κρονίων, 
ίχθύσι μέν καί θηρσί καί οίωνοϊς πετεηνοϊς 
έσθέμεν άλλήλους, έπεί ού δίκη έστί μετ’ αύτοίς’ 
άνθρώποισι δ’ έδωκε δίκην, ή πολλόν άρίστη 
γίγνεται’ εί γάρ τις κ’ έθέλη τά δίκαΓ άγορεΰσαι 
γιγνώσκων, τω μέν τ’ όλβον διδοϊ εύρύοπα Ζεύς»

( Έργα καί Ήμέραι 274 - 281 ). 

1. Πρ6λ. «"Εργα καί Ήμέραι» στ. 286 - 334. Γνώρισμα καί νόμος τών ζώων είναι νά κατασπαράσσουν όλληλα, τό ίσχυρότερον τά
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άσθενέστερα, άλλά ή δίκη είναι ό νόμος τών άνθρώπων καί είς αύτόν, ό όποιος «κ’ έθέλη 
τό δίκαι’ άγορεΰσαι γιγνώοκων», ό παντεπότης Ζεύς παρέχει τήν εύδαιμονίαν.

Ό λόγος καί ή πειθώ είναι όναγκαϊα μέσα διό τήν καλυτέρευσιν τοΰ άνθρώπου, διό 
τήν άγωγήν του καί τήν ύπέρβασιν τής κακής του φύσεως. Τό κακόν δέν θεραπεύεται 
διό τοϋ κακού άλλά διό τής δυνάμεως τοϋ όγαθού. Ό F. SolmsenU) παρατηρεί: «Ή 
ϋβρις, ή άναίδεια, ή ελλειψις σεβασμού, ή άδικία, ή έπιορκία είναι τώρα άσυγκράτητα. 
(Δηλ. κατά τήν έποχήν τοΰ 'Ησιόδου, τοΰ σιδηρού γένους) ... Είναι έμφυτα μέσα είς τόν 
χαρακτήρα τοΰ άνθρώπου, είς τόν «θυμόν» του. Καί ένώ ό ποιητής έπιμένει είς τήν ήθικήν 
διαφθοράν τής γενεάς του, ούδέν άναφέρει τό όποιον θά ήδύνατο νά όδηγήση είς τήν 
σκέψιν ότι ό Ζεύς είναι ύπεύθυνος δΓ ό,τι συμβαίνει τώρα έπί τής γής». Κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον φαίνεται ότι ό 'Ησίοδος έχει ώς βασικόν κίνητρον διά τήν ήθικήν καί διδακτικήν 
του ποίησιν άφ’ ένός τήν βαθεϊαν έπίγνωσιν τής ούσίας τοΰ άνθρώπου καί άφ’ έτέρου 
τήν έπιτακτικήν άνάγκην νά άντιμετωπισθοϋν τά άμεσα προβλήματα τοΰ παρόντος, τόσον 
έκεϊνα έκάστου άνθρώπου ώς άτόμου όσον καί έκεϊνα τοΰ άνθρώπου ώς άπαρτίΖοντος τήν 
πόλιν.

4. Ή νέα αλήθεια
Ό Ησίοδος άκούει τούς έΕής πρώτους στίχους άπό τό στόμα τών Μουσών: (2) 

«ϊδμεν ψεύδεα πολλά λέγειν έτύμοισιν όμοια, 
ϊδμεν δ', εύτ’ έθέλομεν, άληθέα γηρύσασθαι».

Είς τούς στίχους τά άναφερόμενα «ψεύδεα» τών Μουσών, τά όποια ομοιάζουν πρός 
τά άληθή είναι τά έργα τοΰ ’Ομήρου. Είς τούτο ύπάρχει σύμφωνος γνώμη όλων τών 
έρμηνευτών. Ό ’Ησίοδος διεκδικεϊ τώρα δΓ έαυτόν τήν άποκάλυψιν τής άληθείας. 
Ποια είναι αύτή ή άλήθεια; Είναι τό νέον περιεχόμενον καί ή νέα όποψις ύπό τήν όποιαν 
έΕετάζει τόν κόσμον, τούς θεούς καί τόν άνθρωπον. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ή σχέσις 
του πρός τό παρελθόν δέν είναι άφελής παραδοχή καί άφεσις είς μίαν άκριτον ένατένισιν 
τών γεγονότων τοΰ παρελθόντος. Ή στάσις του είναι κριτική, συνειδητή τοποθέτησις 
έναντι τών προβλημάτων τοΰ παρόντος καί έπανερμηνεία τοΰ παρελθόντος έν όψει τών 
άναγκών τοϋ παρόντος καί τής προοπτικής δημιουργίας ένός καλυτέρου μέλλοντος διά 
τόν άνθρωπον ώς άτομον καί ώς κοινότητα.

5. ’Άτομον καί κοινότης
Ή αύθαίρετος ιδιοτροπία τοϋ Αχιλλέως, ή όποια διά λόγους άπλής έγωϊστικής ίκανο- 

ποιήσεως γίνεται αιτία τόσων καταστροφών διά τούς Αχαιούς καί φθάνει μέχρι τοΰ 
σημείου νά έπιφέρη διατάραΕιν τής τάΕεως είς τόν κόσμον τοΰ Όλύμπου καί είς τήν 
πορείαν τών γεγονότων τοϋ Τρωϊκοΰ πολέμου, δυνατόν νά άσκή μίαν γοητείαν είς τήν 
ψυχήν τών άφελώς καί άκρίτως άντιμετωπιΖόντων τό παρελθόν καί τήν ιστορίαν καί νά 
δικαιώνεται ήθικώς είς τήν συνείδησιν τών άνθρώπων τής ήρωϊκής έποχής, άλλά διά τόν 
Ησίοδον άποτελεί ϋβριν καί άδικίαν τόσον έναντι τών θεών όσον καί έναντι τής κοινότητος 

τών άνθρώπων. Κατά τόν ποιητήν τής «Θεογονίας» ή δικαιοσύνη έπιπίπτει άδεκάστως 
ώς τιμωρός έπί παντός ύβριστοΰ: έπί τοΰ Ούρανοΰί3), έπί τοΰ Κρόνου (4) έπί τοΰ Προμη- 
θέως(5) καί έπί όλων τών άδικων καί ύβριστικών άνθρώπων τοΰ Άργυροΰί6), τοΰ Χαλ

ί. Fr. Solmsen, Hesiod and Aeschylus, N. York, 1949, σελ. 85.
2. Θεογονία, στ. 2Θ-28. Πρβλ. καί τό δλον νόημα τών δύο ποιημάτων δπου σκοπός είναι νά έρμη- 

νευθή τό παρόν καί νό έξηγηθή ή σύστασίς του.
3. Θεογονία στ. 154 - 182.
4. Θεογονία στ. 453 - 500 καί 617 - 71 2.
5. Θεογονία στ. 535 - 616.
6. "Εργα καί Ήμέραι στ. 127 - 142.

κοΰ(1 ) καί τοΰ Σιδηρού γένους.(2)
Κριτικήν στάσιν έναντι τοΰ παρελθόντος λαμβάνει ό Ησίοδος καί είς ένα άλλον 

τομέα. Ένώ διά τόν ’Όμηρον ή μάχη είναι «κυδιάνειρα», παρέχει κλέος καί δόξαν είς 
τόν άνθρωπον, διά τόν Ησίοδον πόσα μορφή πολέμου, έριδος, καί μάχης δέν άποτελεί 
παρά συμφοράν διά τόν άνθρωπον καί άνατροπήν πόσης έννοιας τάΕεως καί δικαιοσύνης. 
Τήν άντίληψιν ταύτην έκφράΖει ό ποιητής είς πολλά χωρία άλλά κυρίως είς τό μέρος έκεϊνο 
τής Θεογονίας, όπου παραθέτει τά τέκνα τής Έριδος, ή όποια είναι τέκνον τής Νυκτός, τοϋ 
σκότους :

«Αύτάρ Έρις στυγερή τέκε μέν Πόνον άλγινόεντα
Λήθην τε Λιμόν τε καί Άλγεα δακρυόεντα
Ύσμϊνας τε Μάχας τε Φόνους τ’ ’Ανδροκτασίας τε.
Νείκεά τε ψευδέας τε Λόγους Αμφιλλογίας τε
Δυσνομίην τ’ ’Αάτην τε, συνήθεας άλλήλησιν, 
"Ορκον θ', ός δή πλεϊστον έπιχθονίους άνθρώπους 
πημαίνει, ότε κέν τις έκών έπίορκον όμόσση».(3)

Είς τόν Ησίοδον δέν έχει άκόμη άναπτυχθή ή άφηρημένη λογική σκέψις, ή όποια 
κατατάσσει τάς έννοιας κατά τήν σχέσιν πλάτους τοΰ γένους πρός τά είδη. Τοιαύτη σχέσις 
είς τόν ποιητήν έκφράΖεται διά τής σχέσεως προγόνου πρός τά τέκνα, (4) όπως άκριβώς 
συμβαίνει είς τό άνωτέρω παρατεθέν άπόσπασμα. Τό νόημα είναι, μάλιστα, σαφέστερον 
έδώ παρά είς άφηρημένας λογικός άναΖητήσεις. Ή Έρις ώς άρχή οδηγεί τόν άνθρωπον 
είς τό ψεΰδος, μακράν τής άληθείας [είναι ή έννοια τής Λήθης (στ. 227) καί οί ψευδείς 
λόγοι (στ. 229)], είς άντιθέσεις λόγων, φιλονεικίας, συγκρούσεις, μάχας, φόνους, λιμόν 
καί θλίψεις. (5) Μέσα είς αύτόν τόν κόσμον τής έριδος όχι μόνον διασαλεύεται ή τάΕις 
τής Ζωής άλλά γεννώνται καί όλα τά κακά διά τόν άνθρωπον καί ό ίδιος ό θάνατος. 
ΑΕιοσημείωτος ένταΰθα είναι ό συσχετισμός ’Έριδος καί ψεύδους - Λήθης. Είς τήν έπο- 

μένην ένότητα (Θεογονία στ. 233 -236) ό ποιητής άναφέρεται είς τόν Νηρέα, υιόν τοΰ 
Πόντου, τόν όποιον χαρακτηρίζει «άψευδέα καί άληθέα» καί

«αύτάρ καλέουσι γέροντα, 
οΰνεκα νημερτής τε καί ήπιος, ούδέ θεμιστέων 
λήθεται, άλλά δίκαια καί ήπια δήνεα οϊδεν».(θ)

Ό συσχετισμός Έριδος - ψεύδους καί Λήθης ένισχύεται άπό τόν συσχετισμόν ήπιό- 
τητος, — άναφέρεται δύο φοράς ή έννοια διαδοχικώς είς τούς στίχους 235 - 6 — δικαιοσύνης 
καί άληθείας. Αί τρεις έννοιαι είς τήν μεταγενεστέραν σκέψιν θά διασπασθοϋν είς τρεις 
διαφορετικούς τομείς σκέψεως καί δράσεως: ή άλήθεια θά συσχετισθή πρός τήν γνώσιν, 
ή ήπιότης πρός τόν χαρακτήρα καί τό ήθος τοΰ άνθρώπου καί ή δικαιοσύνη πρός τήν 
πολιτικήν καί τήν λειτουργίαν τής πολιτείας. Διά τόν Ησίοδον ό τοιοΰτος διαχωρισμός 
είναι άκατανόητος. Γνώσις, χαρακτήρ καί πράΕις εύρίσκονται είς άμοιβαίαν έΕάρτησιν 
Ή τραγικότης τής άνθρωπίνης ύπάρΕεως είς τό ήθικόν πεδίον άρχίΖει άπό τήν στιγμήν 
πού διασπάται ό άνθρωπος είς γνώσιν καί πράΕιν, δηλαδή είς θεωρητικήν καί πρακτικήν

1. "Εργα καί Ήμέραι στ. 143 - 155.
2. "Εργα καί Ήμέραι στ. 174 - 201.
3. Θεογονία στ. 226 - 232.
4. Πρβλ. F. Solmsen, Hesiod and Aeschylus, N. York, 1949, σελ. 80.
5. Καλήν έΕέτασιν τοϋ άποσπάσματος τούτου βλέπε είς: Η. Fränkel, Wege und Formen Frühgriechischen 

Denkens, München, 1968 , σελ. 320 - 323.
Διά τήν διάκρισιν Κακής καί ’Αγαθής "Εριδος βλέπε «"Εργα καί Ήμέραι» στ. 11 - 39.
6. Θεογονία στ. 234 - 236.
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συνείδησιν ή είς θεωρητικόν νοΰν καί πρακτικήν βούλησιν. Ό άγών τοϋ Πλά
τωνος άπό τής άπόψεως αύτής ύπήρξε μία διαρκής προσπάθεια ύπερβάσεως αύτής 
τής διασπάσεως. Τό λεγόμενον «Σωκρατικόν παράδοξον» τά έκφραζόμενον εις τήν 
πρότασιν «ή άρετή είναι γνώσις» έρμηνευόμενον άπό αύτής τής άπόψεως άπο- 
τελεϊ τήν άπόπειραν επανόδου εις τήν Ήσιόδειον σύλληψιν τοϋ άνθρώπου ώς άδια- 
σπάστου γνωστικής καί ήθικής πραγματικότητας. Άπετέλεσε μεγάλον δίλημμα διά τόν 
Σωκράτη καί τόν Πλάτωνα τό γεγονός ότι οί άνθρωποι δέν είναι δίκαιοι καί ενάρετοι, 
ένώ γνωρίζουν τί είναι δίκαιον καί τί είναι άρετή, ότι δέν είναι άνδρεϊοι καί σώφρονες 
καί σοφοί, ένώ γνωρίζουν τί είναι άνδρεία, σωφροσύνη καί σοφία. Εις τόν 'Ησίοδον ή 
έξέτασις τών πραγμάτων χωρεϊ άπό άλλης άπόψεως: όχι άπό θεωρητικής - γνωσιολογικής, 
άλλά άπό όντολογικής καί διά τούτο Ήπιότης - Δικαιοσύνη καί Αλήθεια δέν είναι δυνατόν 
νά νοηθούν κεχωρισμένως, όπως καί αί άντίθετοί: "Ερις - Αδικία - Ψεύδος.

Ό Η. Fränkel εις άλλο σημαντικόν έργον του(1) άναζητεί νά καθορίση μέχρι τάς 
άρχάς των τά άρνητικά όντα, ή τά μή όντα, καί τά κακά είς τόν κόσμον. ’Ανάγεται κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον μέχρι τοϋ άρχεγόνου χάους, τοϋ Κενού καί τοϋ Μηδενός, τό όποιον 
έρχονται νά πληρώσουν τά όντα άλλά χωρίς νά δύνανται νά τά έξαλείψουν. Τό Χάος, 
τό ’’Ερεβος καί ή Νύξ, όπως καί ό Τάρταρος μέ όλα τά τέκνα των άποτελούν τό μή 
όν, τό κακόν καί όλα τά άρνητικά όντα ή άπαξίας.(1 2)

1. Η. Fränkel, Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums, München, 1962 , σελ. 112-116.
2. Περί τών άπογόνων τοϋ Χάους βλέπε: «Θεογονία» στ. 123 - 125, 21 1 - 232, καί περί Ταρτάρου: 

713-819.
3. Fr. Solmsen, Hesiod and Aeschylus, N. York, 1949.
4. Eric Vögelin, Order and History, Vol. II, The World of the Polis, Louisiana, 1957, σελ. 126- 164.

Διά τής περί Έριδος καί τών τέκνων της διδασκαλίας του ό Ησίοδος τονίζει τήν 
ριζικώς διάφορον στάσιν του έναντι τών άξιών καί τού κόσμου τοϋ ’Ομήρου. Ή περί 
θεών, άνθρώπων καί ήθικών άξιών θέσις του άποτελεϊ μίαν ριζικήν καί άποφασιστικήν 
τομήν είς τήν έξέλιξιν τών ήθικών άξιών καί τοϋ πολιτισμού τών Ελλήνων, ή όποια έπρό- 
κειτο νά έπηρεάση είς μεγάλην έκτασιν καί βάθος τήν Ελληνικήν σκέψιν καί κυρίως τήν 
περί θεών καί άνθρώπων θεωρίαν. Έτονίσθη άνωτέρω ότι ό μύθος τού Προμηθέως έπα- 
νέρχεται είς τά έργα τού Αισχύλου καί τού Πλάτωνος. Ό F. Solmsen είς τό άνωτέρω 
άναφερθέν έργον του(3) έξετάζει κατά διεξοδικόν τρόπον τήν έπίδρασιν τής σκέψεως τοϋ
Ησιόδου έπί τής πολιτικής καί ήθικής σκέψεως τοϋ Σόλωνος άφ’ ένός καί τοϋ Αισχύλου 

άφ’ έτέρου καί παρατηρεί ότι είναι άναγκαϊον νά έξετασθή ή σχέσις 'Ησιόδου καί 
Πλάτωνος.

6. 'Η πόλις
'0 Eric Vögelin, ένας τών μεγαλυτέρων διανοητών τής έποχής μας έπί τών θεμάτων 

πολιτικής φιλοσοφίας καί φιλοσοφίας τής ιστορίας, έξετάζει είς τόν Β’ Τόμον τοϋ έξατόμου 
έργου του «Order and History»(4) τήν συμβολήν τοϋ 'Ησιόδου είς τήν Φιλοσοφίαν τής 
Ιστορίας, τήν Πολιτικήν Φιλοσοφίαν καί τήν ’Ανθρωπολογίαν τών Ελλήνων καί άνευρίσκει 

είς τό έργον του άνεπτυγμένας ή έν σπέρματι τάς βασικός ιδέας καί έννοιας, αί όποϊαι 
παρουσιάζονται είς τήν άκμήν τοϋ έλληνικοΰ στοχασμού. Από μιας άπόψεως ή έλληνική 
σκέψις βασικόν της πρόβλημα έχει τήν άναζήτησιν τών θεμελιωδών άρχών τής πόλεως 
καί τών άξιών έπί τών όποιων δύναται αϋτη νά έδραιωθή. Τούτο θέλει νά έκφράση καί 
ό τίτλος τού Β Τόμου τού Vögelin ό άφιερωμένος είς τήν έλληνικήν πολιτικήν σκέψιν. 
Ό τίτλος «Ό Κόσμος τής πόλεως» σημαίνει ότι κύριον πρόβλημα τών Ελλήνων είναι ή 
πολιτική κοινότης. Άναφέρομεν έδώ χαρακτηριστικώς τό πάθος τού Δημοσθένους ώς τήν 

τελευταίαν φωνήν σωτηρίας τής πόλεως, τόσον ώς πολιτικής όσον καί ώς πολιτιστικής 
μονάδος τού άρχαίου κόσμου, είς έποχήν κατά τήν όποιαν τόσον ό Ισοκράτης ώς θεωρη
τικός όσον καί ό Φίλιππος ώς πολιτικός προσατενίζουν πρός μίαν πανελλήνιον Ένωσιν, ή 
όποια θά σημάνη τό τέλος τής πόλεως - κράτους καί τήν όργάνωσιν τού Ελληνισμού ύπό 
νέα, εύρύτερα πολιτικά σχήματα.

Είς τόν Ησίοδον κατά τρόπον έμφανή τίθεται τό πρόβλημα τής Πολιτείας καί ή όλη 
άγωγή τού άνθρώπου, όπως έχει καί άνωτέρω παρατηρηθή, σκοπόν έχει νά καταστήση 
τούτον πολίτην. ’Ενταύθα πλησιάζομεν τήν άλλην όψιν τής σκέψεως τού 'Ησιόδου καί 
τής παιδαγωγικής του. Βασικόν έρώτημα είναι: πώς είναι δυνατόν νά συντηρηθή ή πόλις 
ώς εύρυτέρα ένότης είς τήν όποιαν συνυπάρχουν οί άνθρωποι; Τό πρόβλημα γίνεται 
όξύτερον έφ’ όσον άναγνωρίζεται ότι ή φύσις τοΰ άνθρώπου έχει έκπέσει άπό τήν άγαθό- 
τητα καί τήν άθωότητα τής Χρυσής Έποχής. Ή έποχή τοϋ Ησιόδου είναι έποχή κακού 
καί άνατροπής τής ορθής τάξεως:

«Νϋν δή έγώ μήτ’ αύτός έν άνθρώποισι δίκαιος 
εϊην μήτ’ έμός υιός' έπεί κακόν όνδρα δίκαιον 
έμμεναι, εί μείζω γε δίκην άδικώτερος έξει.
Αλλά τά γ’ οΰπω έολπα τελεϊν Δία μητιόεντα».(1)

«Καί τώρα μήτε έγώ νά ήμουν δίκαιος μεταξύ τών άνθρώπων μήτε ό γυιός μου, διότι 
είναι κακόν νά είναι κανείς δίκαιος, άφοΰ ό άδικώτερος θά εϋρη μεγαλυτέραν δικαιοσύνην. 
Αλλά δέν πιστεύω πώς άκόμα θά θελήση ό βαθύσοφος Ζεύς νά συντελεσθοΰν αύτά».(2) 

Είναι ή φωνή άπελπισίας τοΰ ποιητοΰ ό όποιος εύρίσκεται πρός στιγμήν είς τήν δοκιμασίαν 
νά άκολουθήση μετά τοϋ υίοΰ του τόν δρόμον τής άδικίας, άφοΰ παραμένων δίκαιος δέν 
δύναται νά δικαιωθή, άλλά άνακρατεϊται άπό μίαν έσχάτην έλπίδα ότι ό Ζεύς δέν θά 
θελήση νά άφήση τό άδικον καί τήν παρανομίαν νά κυριαρχήσουν.

Τήν ιδεώδη πόλιν ό 'Ησίοδος έκθέτει είς δύο μέρη τοΰ έργου του:
«Οϊ δέ δίκας ξείνοισι καί ένδήμοισι διδοϋσιν 
ίθείας καί μή τι παρεκβαίνουσι δικαίου, 
τοίσι τέθηλε πόλις, λαοί δ’ άνθεΰσιν έν αύτη' 
ειρήνη δ’ άνά γήν κουροτρόφος, ούδέ ποτ’ αύτοϊς 
άργαλέον πόλεμον τεκμαίρεται εύρύοπα Ζεύς' 
ούδέ ποτ’ ίθυδίκησι μετ’ άνδράσι λιμός όπηδεϊ 
ούδ’ άάτη, θαλίης δέ μεμηλότα έργα νέμονται’ 
τοίσι φέρει μέν γαία πολύν βίον....
καρπόν δέ φέρει ζείδωρος άρουρα». (3)

Είς τήν πόλιν όπου έπικρατεί ή δικαιοσύνη καί άπονέμεται είς τόν καθένα τό είς αύτόν 
άνήκον δίκαιον έπικρατεί ή ειρήνη, ό Ζεύς δέν έπιφέρει πόλεμον, είναι ξένος ό λιμός καί 
ή συμφορά καί ή γή άποδίδει πλούσιον καρπόν είς τούς άνθρώπους.

Είς τήν διήγησιν περί τοΰ Χρυσοΰ γένουςί4) άναφέρεται ότι οί άνθρωποι έζων ώς 
θεοί, χωρίς θλίψεις, βάσανα καί μόχθους, καί έχαίροντο τά έργα των πράοι καί ειρηνικοί. 
Τά άναφερόμενα έν συνεχεία περί τών άλλων γενεώνί3) δύνανται νά καθορίσουν έπακρι- 
βέστερον τήν πολιτικήν κοινότητα ώς χώρον έργασίας, δικαιοσύνης, εύσεβείας, ειρήνης, 
πιστού 'Όρκου, άληθείας καί έμπιστοσύνης μεταξύ τών άνθρώπων. Έδώ έδρεύουν ή

1. « Εργα καί Ήμέραι», στ. 270 - 3.
2. Πρ6λ. npòc τούς στίχους τούτους καί τά λεγάμενα περί τοΰ σιδηρού γένους είς τούς στ. 180 - 201.
3. "Εργα καί Ήμέραι, στ. 225 - 237.
4. "Εργα καί Ημέραι στ. 109 - 126. Πρ6λ. καί Ε. Vögelin, ενθ. άνωτ. σελ. 140 κ.έ.
5. "Εργα καί Ήμέραι στ. 126 κ.έ.
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Αιδώς καί ή Νέμεσις ώς έκ Διάς άρχαί καθοριστικοί τής ορθής προαιρέσεως καί πράξεως 
τών άνθρώπων. Είς άλλο σημείον τοΰ έργου άναφέρεται ό ιδεώδης βασιλεύς ώς ό διά 
τής πειθοϋς καί τοϋ λόγου αϊρων τάς αιτίας τών άντιθέσεων καί τών συγκρούσεων μεταξύ 
τών πολιτών κρίνων άκριβοδικαίως. Ό Ησίοδος γνωρίζει άπό προσωπικήν πείραν τόν 
ρόλον τών κακών βασιλέων είς τήν πόλιν. Αύθαιρέτως καί όδίκως οί «δωροφάγοι βασι- 
λήες»(1) τοΰ έστέρησαν τήν περιουσίαν του καί τήν έδωσαν είς τόν άδελφόν του Πέρσην. 
Γνωρίζει ότι αί «άτασθαλίαι» τών βασιλέων, οί όποιοι δικάζουν «σκολιάς δίκας» καί δέν 
σέβονται ούδέ τάς «θέμιστας» ούδέ τούς νόμους τοΰ Διός, άνατρέπουν τήν τάξιν τής 
πόλεως, γίνονται αιτία συγκρούσεων καί όρπαγών μεταξύ τών πολιτών καί άνατρέπουν 
πάσαν όσφαλή βάσιν διό τήν ζωήν, τήν περιουσίαν, τήν ψυχικήν, ήθικήν καί πνευματικήν 
ύπόστασιν καί τών πολιτών ώς προσώπων καί τής πόλεως ώς συνόλου. Διό τοΰτο θεμέ
λιον τής πολιτικής καί ήξικής τάξεως μέσα είς τήν πόλιν είναι κατά τόν 'Ησίοδον οί 
άρχοντες, «οί βασιλήες». Επειδή λόγω τής όργανώσεως τής πόλεως έχουν οΰτοι είς 
χείρας των μεγαλυτέραν δύναμιν παντός άλλου πολίτου, δύνανται, καταχρώμενοι τοΰ 
κύρους καί τής δυνάμεώς των, νά προκαλέσουν μεγαλύτερον κακόν παντός άλλου, άλλά 
καί κινδυνεύουν περισσότερον τών άλλων νά καταστούν ύβρισταί έπαιρόμενοι διό τήν δύναμιν 
καί τήν έξουσίαν των. Διό τοΰτο οί άρχοντες είναι άνάγκη νά είναι δικαιότεροι καί 
σοφώτεροι καί σωφρονέστεροι τών πολιτών, ϊνα διό τοΰ παραδείγματος καί τών πράξεων 
γίνωνται άφ' ένός τιμωροί τών ύβριστών καί άδικων άλλά καί άφ' έτέρου παιδευταί καί 
οδηγοί τών πολιτών.

1. "Εργα καί Ήμέραι στ. 38 - 39, 221, 263 - 4 κλπ.
2. "Εργα καί Ήμέραι, στ. 156 - 173.
3. Ε Vögelin, Order and History, Vol. I!, The World of the Polis, Louisiana, 1957, σελ. 145.

Κατ' αύτόν τόν τρόπον ή παιδεία τών άνθρώπων δέν έχει μόνον τόν χαρακτήρα προσω
πικής άγωγής, διότι τό ότομον δέν ύπάρχει καθ’ έαυτό ούδέ δΓ έαυτό ώς κάτι τό άνε- 
ξάρτητον καί τό άπόλυτον. Ό άνθρωπος είναι πρό παντός άλλου πολίτης, διά τοΰτο ή 
άγωγή του βασικώς άποβλέπει είς τό νά τόν καταστήση άπό ότομον πρόσωπον πολιτικόν, 
νά τοΰ άναπτύξη δηλ. έκεϊνα τά συναισθήματα, τάς έξεις καί τάς άξίας διά τών όποιων 
θά κατορθώση νά συνυπάρξη μετά τών όλλων, μέσα είς τά πλαίσια τής πόλεως, τών 
νόμων καί τών ύπερατομικών άξιών, έν πλήρει άρμονία.

Καί άπό τής άπόψεως αύτής ό 'Ησίοδος διασπά τά πλαίσια συλλήψεως τοΰ άνθρώπου 
όπως παρουσιάζονται είς τόν "Ομηρον. Ό πλήρης μένους ήρως, ό έπιθυμητικός τής 
άτομικής διακρίσεως καί τής προσωπικής δόξης, δέν έχει πλέον θέσιν μέσα είς τά πλαίσια 
τής εύνομουμένης πόλεως. '0 Ησίοδος, είναι άληθές, όμιλεί μετά σεβασμού διά τό 
Ηρωικόν γένος(1 2 3) καί τοποθετεί τούς ήρωας είς τάς νήσους τών μακάρων, όπου ζοΰν 
εύτυχεϊς (Έργα καί Ήμέραι στ. 170-1). Κατά τήν ορθήν μάλιστα παρατήρησιν τοΰ 
Vögelin (3) ό ποιητής διασπά τήν κατά τήν άξίαν τών μετάλλων διαδοχήν τών γενών, 
διά νά παρεμβάλη μεταξύ τοϋ Χαλκού καί τοΰ Σιδηρού γένους τά γένος τών 'Ηρώων. 
Τό γεγονός τοΰτο μαρτυρεί πόσον ισχυρά είς τήν συνείδησιν τοϋ Ησιόδου παρέμενεν 
ή άνάμνησις τής ήρωϊκής έποχής άλλά καί δεικνύει, έπίσης, ισχυρόν αίσθημα καί έπίγνωσιν 
τής φυλετικής συνεχείας.

Παρ’ όλα ταϋτα όμως καί παρά τό γεγονός ότι είς τήν «Θεογονίαν» ή έπικράτησις 
τοΰ Διός έχει τόν χαρακτήρα άριστείας Όμηρικοΰ ήρωος, ό κόσμος τοΰ 'Ησιόδου καί 
ή άντίληψίς του περί τοΰ ιδεώδους άνθρώπου είναι σαφώς διάφορος έκείνων τοΰ 'Ομήρου. 
Τό ιδεώδες τοΰτο δύναται νά καθορισθή είς τρία γενικά στοιχεία: άνθρωπος, πολίτης, έργα- 
ζόμενος. Είς τόν 'Όμηρον άντιστοίχως προβάλλουν: ύπεράνθρωπος ήρως, ότομον, διαρ

κώς μαχόμενος διά τό κλέος. Μέ τόν νέον τύπον άνθρώπου τόν όποιον προβάλλει ό 
Ησίοδος θεμελιώνει τά βασικά γνωρίσματα τοΰ παιδευτικού ιδεώδους τών Ελλήνων όπως 
τοΰτο θά άναπτυχθη είς τούς μεταγενεστέρους αιώνας.

Είναι άληθές ότι είς τόν Ησίοδον δέν παρουσιάζεται συνειδητή πολιτική σκέψις, όπως 
αϋτη θά άναπτυχθή άργότερον είς τόν Πλάτωνα καί τόν ’Αριστοτέλη. Ό 'Ησίοδος εύρί- 
σκεται ένώπιον μιάς τεταραγμένης πολιτικής κοινότητος, ή όποια έχει άπολέσει τά έξ 
άντικειμένου θεμέλια τής εύνομίας καί τής τάξεως. Οί «βασιλήες», ώς έκ Διός τεταγμένοι 
φορείς τής πολιτικής καί ήθικής τάξεως είς τήν κοινότητα, είναι «δωροφάγοι», άπληστοι, 
ύβρισταί, άδικοι. 'Έχουν έκπέσει είς τήν λήθην τού άληθοΰς καί τού πραγματικού καί 
προβάλλουν ώς νέαν «πραγματικότητα» τήν ίδικήν των αύθαιρεσίαν, ή όποια σημαίνει 
τήν άρσιν παντός έξ άντικειμένου κριτηρίου, θεμελιοΰντος τήν ορθήν πράξιν καί έξασφα- 
λίζοντος τάς προϋποθέσεις δι’ εϋ-τακτον βίον καί άσφαλή, άνευ κινδύνων, διαβίωσιν τών 
πολιτών. Τό πρόβλημα τούτο θά άντιμετωπισθή είς τούς μεταγενεστέρους αιώνας τοΰ 
Ελληνισμού είς πάσαν τήν οξύτητά του. Ή λύσις θά εύρεθή είς μιάς νέας μορφής 
πηγήν τάξεως καί άρμονικής συνυπάρξεως τών πολιτών: είς τόν νόμον.(Ό Ό νόμος 
θά καταστή τό έξ άντικειμένου κριτήριον τής ορθής πράξεως, είναι δεσμευτικός διά άρχοντας 
καί πολίτας καί έπιβάλλει έν άνάγκη τήν τάξιν διά τού καταναγκασμού. Είς τόν νόμον 
ύπάρχει ή έλευθέρα καί έκ τών προτέρων δέσμευσις τών πολιτών, ήθικοΰ καθαρώς χαρα
κτήρας, οί όποιοι, κοινή συναινέσει, άναθέτουν είς τόν νομοθέτην τήν σύνταξιν τών νόμων 
καί άποδέχονται τούτους ώς τήν ύψίστην άρχήν καί τόν ύπατον ρυθμιστήν καί τών κοινών 
πραγμάτων άλλά καί τών σχέσεων μεταξύ τών πολιτών.

7. Πόλις καί θεία τάξις

Είς τόν Ησίοδον, δηλαδή είς τήν έποχήν του, δέν έχει άκόμη ώριμάσει αύτή ή άνάγκη, 
οϋτε έχει συνειδητοποιηθή ή δυνατότης τής λύσεως τής πολιτικής άναταραχής καί τών 
ήθικών προβλημάτων, έκείνων τούλάχιστον τά όποια σχετίζονται πρός τήν έν άρμονία καί 
τάξει συνύπαρξιν τών πολιτών, διά τής προσφυγής είς τόν νόμον, διά τής θεσπίσεως δηλ. 
κανόνων καί άρχών θετού δικαίου, ώς συνεκτικού καί δεσμευτικού τών οργάνων τής 
πολιτείας καί τών πολιτών ώς άτόμων. Ό Ε. Vögelin(2) παρατηρεί ότι «άκόμη ή ψυχή είναι 
άρρήκτως ένυφασμένη μέ τήν ύφήν τής κοινωνικής καί κοσμικής τάξεως». '0 χαρακτη
ρισμός είναι ορθός άλλά έλλιπής. Ή τάξις αϋτη έχει καί τόν χαρακτήρα τοΰ θείου: 
είναι τάξις θεία - κοσμική - κοινωνική. Ή «πραγματικότης», ή «αύθεντική πραγματικότης», 
κατά τόν Ησίοδον, είναι έκείνη είς τήν όποιαν θεοί - κόσμος - άνθρωποι συνυπάρχουν ώς 
ενιαία πραγματικότης, έν άρμονία καί φιλότητι. Τήν έποχήν του ό 'Ησίοδος τήν άντιμε- 
τωπίζει ώς έρριγμένην είς τήν λήθην, ώς μή αύθεντικήν, άλλά ώς έποχήν, κατά τήν όποιαν 
ή φύσις άντιμάχεται τήν φροντίδα τοΰ άνθρώπου νά έξασφαλίση τά ύλικά άγαθά, οί 
άνθρωποι είναι ύβρισταί καί άσεβείς πρός τούς θεούς καί οί θεοί, ό Ζεύς κυρίως, έχουν 
άφαιρέσει άπό τούς άνθρώπους τόν «βίον» καί διά τής Πανδώρας έχουν έξαπολύσει 
έναντίον τών άνθρώπων τόν βαρύν μόχθον, τάς άσθενείας, τό γήρας, τόν θάνατον καί 
όλα τά κακά. Είς τά «Έργα» παρατηρεί:

«Κρύψαντες γάρ έχουσι θεοί βίον άνθρώποισι» 
("Εργα καί Ήμέραι, στ. 41) 

"Αλλα δέ μυρία λυγρά κατ' άνθρώπους άλάληταΓ

1. Πρβλ. έπί τού θέματος Martin Ρ. Nilsson, A History of Greek Religion, ( Αγγλ. Μεταφρ. F. J. Fielden 
άπό τά Σουηδικά), N. York, 1964, κυρίως κεφ. VI, σελ. 180 - 223, ύπά τόν τίτλον Legalism and Mysticism.

2. Ε. Vögelin, Order and History, (Louisiana, 1957), Vol. II, σελ. 157.
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πλείη μέν γάρ γαϊα κακών, πλείη δέ θάλασσα' 
νοϋσοι δ’ άνθρώποισιν έφ’ ήμέρη, αί δ’ έπί νυκτί 
αύτόματοι φοιτώσι κακά θνητοϊσι φέρουσαι 
σιγή, έπεί φωνήν έξείλετο μητίετα Ζεύς»

(’Έργα καί Ήμέραι, στ. 100 - 104)

Ή λύσις, λοιπόν, τοϋ προβλήματος τής τεταραγμένης καί άνασφαλοϋς κοινωνίας, ή 
σωτηρία άπό τήν ϋβριν καί τήν αύθαιρ,εσίαν, ή έξασφάλισις τής τάξεως καί τής δικαιοσύνης 
μόνον διά τής άναγωγής είς τήν θείαν - κοσμικήν τάξιν είναι δυνατόν νά επιτευχθούν. 
Συμβολικώς τοΰτο εκφράζεται είς τόν 'Ησίοδον διά τοϋ μύθου τής Χρυσής έποχής ή 
τοΰ Χρυσοΰ γένους τών άνθρώπων:

«Χρύσεον μέν πρώτιστα γένος μερόπων άνθρώπων
άθάνατοι ποίησαν ολύμπια δώματ’ έχοντες.
Οϊ μέν έπί Κρόνου ήσαν, ότ’ ούρανω έμβασίλευεν'
ώς τε θεοί δ' έ ? ω ν άκηδέα θυμόν εχοντες
νόσφιν ό τ ε ρ τε πόνων καί ό ι Ζ ύ ο ς ' ούδέ τι δειλόν 
γήρας έπήν, αίεί δέ πόδας καί χεϊρας όμοιοι
τ έ ρ π ο V τ' έν θαλίησι κακών εκτοσθεν άπάντων'
θνήσκον δ’ ώς θ’ ΰπνω δεδμημένοΓ έσθλά δέ πάντα
τοϊσιν έ η ν' καρπόν δ’ έφερε Ζείδωρος άρουρα 
αύτομάτη πολλόν τε καί άφθονον’ οϊ δ’ έθελημοί
ήσυχοι έ ρ γ’ ένέμοντο σύν έ σ θ λ ο i ο ι ν πολέεσσιν.
Αύτάρ έπεί δή τοΰτο γένος κατά γαϊα κάλυψε, 
τοί μέν δα ί μονές ε ΐ σ ι Δ ι ό ς μεγάλου διά βουλάς 
έσθλοί, έπιχθόνιοι, φύλακες θνητών άνθρώπων...»

(’Έργα καί Ήμέραι, στ. 109 - 123)

Είς τήν περιγραφήν ταύτην τής έποχής τοϋ Χρυσοΰ γένους συναντώμεν τήν αύθεντικήν 
πραγματικότητα τοΰ 'Ησιόδου ώς αϋτη προβάλλει έν άντιθέσει πρός τό έκπεπτωκός παρόν. 
Ειρηνική καί εύδαίμων συνύπαρξις τών άνθρώπων, βίος «άκηδής», χωρίς μόχθους, βάσανα, 
γήρας καί θάνατον, φύσις άποδίδουσα αύτομάτη καρπούς πολλούς καί άθανασία είς τούς 
άνθρώπους κατά παραχώρησιν τοΰ μεγάλου Διός (τοί μεν δαίμονές είσι Διός μεγάλου 
διά βουλάς κλπ).

Ή ένιαία αΰτη θεία - κοσμική - άνθρωπίνη τάξις παρουσιάζεται άπό τόν 'Ησίοδον ώς 
κατάστασις τοΰ άπομάκρου παρελθόντος άλλά ό 'Ησίοδος δέν είναι ιστορικός. Είναι 
ποιητής καί έκφράξεται μέ «μύθους». Οί μύθοι όμως τοΰ Ησιόδου δέν είναι τής μορφής 
τών πρωτογόνων μύθων, όπου τά λεγάμενα έκφράξουν ό,τι διηγούνται κυριολεκτικώς καί 
ούδέν πέραν τούτου. (1) Οί μύθοι είναι σύμβολα είς τόν 'Ησίοδον καί παραπέμπουν πρός 
άλλο νόημα πέραν τών διηγουμένων. Ενταύθα, λοιπόν, ό Ησίοδος έκφράξει τήν ιδεώδη 
άνθρωπίνην τάξιν ώς συμμετοχήν είς τήν θείαν - κοσμικήν τάξιν, όπου θεοί - φύσις - κοινωνία - 
άνθρωπος άποτελοΰν άδιάσπαστον ένότητα. Ή «πτώσις» τοΰ άνθρώπου δέν είναι παρά 
ή άπομάκρυνσίς του άπό τόν θειον - κοσμικόν νόμον τής Δίκης καί ή καταφυγή είς τόν 
δόλον, τήν άπάτην καί τήν ϋβριν, τάς δαιμονικός - τιτανικός δυνάμεις, τάς όποιας είχον 
συντρίψει ή άριστεία - σοφία καί Δίκη τοΰ Διός καί άνήγαγον οϋτω τόν κόσμον είς θείαν τάξιν 
συνυπάρξεως θεών - φύσεως καί άνθρώπων.

1. Πρβλ. Mircea Eliade, Myth and Reality, (N. York, 1963), Κεφ. VI, Mythology, Ontology, History κυρίως 
σελ. 108 - 113.

8. 'H μοίρα τοΰ άνθρώπου
Ή άθανασία τών άνθρώπων τοϋ Χρυσού γένους καί ή άθανασία τών άνθρώπων τοϋ 

Ήρωϊκοΰ γένουςί1) διασπούν τό κλίμα άπαισιοδοξίας, τό όποιον έμποτίξει τήν ποίησιν 
τοΰ 'Ησιόδου. Τοΰτο είναι ένα σημείον άντιλεγόμενον μεταξύ τών έρμηνευτών. "Αλλοι 
δέχονται ότι διά τόν ποιητήν δέν ύπάρχει διέξοδος άπό τήν άνθρωπίνην «ά-πορίαν», άπό τήν 
μοίραν τοΰ άνθρώπου ώς θνητού καί άπηλπισμένου όντος, καταδικασμένου είς άτέρμονα 
μόχθον καί θάνατον, καί άλλοι ύποστηρίξουν ότι ό Ησίοδος ύπερβαίνει τήν συντριπτικήν 
ταύτην καί τόν άνθρωπον έκμηδενίξουσαν άντίληψιν. Ή τελευταία αϋτη έρμηνεία στηρί
ζεται έπί τών άνωτέρω άναφερθέντων περί τοΰ Χρυσοΰ καί τοΰ Ήρωϊκοΰ γένους καθώς 
καί έπί τής καταστάσεως τών άνθρώπων μετά τήν έπιβολήν είς τόν κόσμον τής δίκης 
καί τής τάξεως ύπό τοΰ Διός καί πρό τοΰ δόλου τοΰ Προμηθέως. Φαίνεται άληθές 
ότι ό Ησίοδος δέν θά ένουθέτει, δέν θά άπηυθύνετο πρός τόν άδελφόν του, τούς 
«βασιλήας» καί τούς άλλους άνθρώπους, θά έπαυε καί ό ’ίδιος μετά τοΰ υιού του νά 
είναι δίκαιος καί δέν θά έξέφραξε τήν πεποίθησιν ότι ό Ζεύς δέν θά άφήση τό κακόν νά 
κατακλύση τήν γήν καί νά άφανίση τούς άνθρώπους, άν δέν έπίστευε ότι δύναται ό άνθρωπος 
νά άναλάβη τήν πρωταρχικήν του φύσιν καί νά άναχθή είς τήν θείαν καί κοσμικήν τάξιν. 
"Αν δέν έπίστευε ό Ησίοδος είς τοΰτο δέν θά καθίστατο διά τών ποιημάτων του ό πρώτος 
παιδαγωγός. Διότι ό Ησίοδος θέλει νά δ ι δ ά ξ η, όχι νά τέρψη όπως ό "Ομηρος.

Ό Ησίοδος Ζή είς μίαν λίαν ταραγμένην καί κρίσιμον έποχήν. Ή πραγματικότης 
διασπάται είς θεόν, κόσμον καί άνθρωπον καί τοΰτο είναι μία οδυνηρά έμπειρία. Αϋτη 
γίνεται πλέον οδυνηρά άπό τήν προσωπικήν περιπέτειαν τοϋ ποιητοΰ. Ή διπλή αϋτη έμπει
ρία άποκαλύπτει τήν νέαν πραγματικότητα: τήν έπισφαλή θέσιν καί τραγικήν μοίραν τοϋ 
άνθρώπου μέσα είς τόν κόσμον καί μακράν τοΰ θεοΰ ή μεταξύ κόσμου καί θεοΰ. Ή σκληρά 
αϋτη έμπειρία τοΰ Ησιόδου άποτελεϊ καί τήν πρωταρχικήν πηγήν άπό τήν όποιαν άνεδύθη 
ή προβληματική περί τοΰ άνθρώπου καί τής παιδείας. Μέ διαφορετικήν διατύπωσιν τοΰτο 
σημαίνει ότι είς τόν Ησίοδον άνεφάνη διά πρώτην φοράν σαφώς ή άντινομία μεταξύ τοϋ 
είναι καί τοΰ δέοντος ή ότι έγεννήθη ή συνείδησις ώς χώρος άποκαλυπτικός καί ώς χώρος 
συνθέσεως τών άντινομιών.

ΤΕΛΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μέ τόν Ησίοδον διασπάται τό πλαίσιον τής μυθικής σκέψεως καί άρχίΖει ή έκλογί- 
κευσις τής παραδόσεως, διότι έγείρεται τό έρώτημα τοΰ νοήματος τών πραγμάτων καί τών 
γεγονότων αύτοϋ τοΰ κόσμου. Κατά τήν αποψιν τοΰ Max Weber(2), όταν έγερθή τό 
έρώτημα τοΰτο, είναι σταθερά άνάγκη διά τό πνεΰμα νά οργανωθούν τά γεγονότα καί τά 
πράγματα είς ένιαϊον σύστημα καί νά δοθή μία γενική έρμηνεία τοΰ κόσμου ώς όλου καί 
τής θέσεως τοϋ άνθρώπου είς αύτόν. Πράγμα άκριβώς τό όποιον κάμνει ό Ησίοδος είς 
τό έργον του. Κατά τόν Weber, έπίσης, όταν τίθεται τό έρώτημα κατά τρόπον όξύν, 
τίθεται ταυτοχρόνως καί τό πρόβλημα τοΰ πόνου καί γενικώτερον τό πρόβλημα τοΰ κακοΰ. 
Είναι καί τοΰτο ένα γνώρισμα, ώς εϊδομεν άνωτέρω, τής ποιήσεως τοΰ Ησιόδου. Τά 
γνωρίσματα ταΰτα παρουσιάζουν τόν Ησίοδον είς τό μεταίχμιον μιας κρίσεως καί είς τήν 
άρχήν μιας νέας έποχής, ή όποια διανοίγεται είς τό άγνωστον. Άντιθέτως ό "Ομηρος, 
παρά τήν δραματικότητα τοΰ έργου του, παραμένει εύδαιμόνως καί άκρίτως έρριγμένος είς 
τόν γοητευτικόν ώκεανόν τοϋ μύθου.

1. Βλέπε «"Εργα καί Ήμέραι», στ. 168 - 173.
2. Μ. Weber, Religionssoziologie, Vol. I, pp. 241 κ.έ. Πρ6λ. Τ. Parsons, The Structure of Social 

Action, Vol. II, σελ. 567, The Free Press, 168.

ΝΙΚΟΣ Σ. ΣΠΑΝΟΣ
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ΙΩΑΝΝΟΤ ΚΟΤΤΣΑΚΟΤ

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ
(Αί άναζητήοεις της καί ή κριτική της άπό τον Κάντ).

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ή άνά χεϊρας μελέτη παρουσιάζει τήν Μεταφυσικήν εις τόν Πλάτωνα, Αριστο
τέλη καί Κάντ ώς άναΖητοΰσαν τά θειον ή τά έπέκεινα άφ' ένός καϊ τάς σχέσεις 
πραγμάτων καί συνειδήσεως άφ’ έτέρου. Άμφότεραι είναι εις τά βάθος ή μία καί 
αύτή άναΖήτησις τής ούσίας ή τοΰ όντος, ήτις, άπό τής έποχής τών άρχαίων 'Ελλήνων, 
άποτελεΐ τά άεί Ζητούμενον καί άπορούμενον τής Μεταφυσικής.

Ai έλάχισται παραπομπαί γίνονται διά τών συντομογραφιών Π ρ ο λ. καί Κ. Κ. Λ. 
διά τά “Prolegomena 3u einer jeden Kuenftigen Metaphysik, dié als Wissenschaft 
wird auftreten koennen” καί “Kritik der reinen Vernunft” τοϋ Έμ Κάντ, άμφοτέρα 
παρά Felix Meiner, Hamburg, τά μέν πρώτον εκδοσις Κ. Vorlaender, 1953, τά δέ 
δεύτερον R. Schmidt, 1952.

1. Ή Μεταφυσική πρ© τοΰ Κάντ

α) Εισαγωγή

Ό Κάντ ήνοιξε νέαν έποχήν εις τήν φιλοσοφίαν. "Εχων πλήρη συνείδησιν τής σημαν
τικής στροφής πού έπιτελεϊ χαρακτηρίζει τήν φιλοσοφίαν του ώς «Κοπερνίκειον στροφήν». 
Διά τής φιλοσοφίας του τά έπίκεντρον άναΖητήσεως μετατοπίζεται εις τήν συνείδησιν.

Είναι άληθές άτι ή νέα στροφή, όπως καί εις άλλας περιπτώσεις άλλαγής, δέν είναι 
κάτι τά έξ ολοκλήρου νέον άλλ’ ή όλοκλήρωσις καί φανέρωσις έκείνου πού προηγήθη ώς 
μέρος ή ώς λανθάνον. Εις τήν προκειμένην περίπτωσιν, εις τήν Κοπερνίκειον δηλ. στροφήν 
τοϋ Κάντ, ύπάρχει ένα προηγούμενον μέ τόν Πλάτωνα. Ώς άναφέρει ό ίδιος ό Πλάτων 
εις τάν Φαίδωνα, όταν άπέκαμε άναΖητών τήν άλήθειαν εις τά πράγματα, έστράφη πρός 
τούς λόγους, πρός τήν ιδίαν, δηλ. τήν σκέψιν. Εις τούς νεωτέρους χρόνους ή ερευνά 
τής άνθρωπίνης νοήσεως άπό τόν Λώκ ύπήρΕε μία σημαντική άρχή τής στροφής, ή όποια 
ολοκληρώνεται μέ τόν Κάντ.

Ό Κάντ οδηγείται εις τήν κριτικήν τής φιλοσοφίας άπό τήν κριτικήν τής μεταφυσικής. 
'Όπως λέγει ό ίδιος διά πολύν χρόνον έκοιμάτο τόν λήθαργον τοϋ δογματισμού, μέχρις 
ÖTOU ή κριτική τοϋ Χιούμ διά τήν αιτιότητα τόν άφύπνισε. Τότε όνέλαβε τήν κριτικήν τοϋ 
λόγου διά νά έξακριβώση κατά πόσον ή μεταφυσική είναι ώς έπιστήμη δυνατή, συγκεκρι
μένα δέ κατά πόσον ή μεταφυσική έχει άποδεικτικάς κρίσεις όπως ή Μαθηματική καί ή 
Φυσική. 'Απ’ αύτό τό έγχείρημα τοϋ Κάντ προήλθεν ή περίφημη «Κριτική τοϋ καθαρού 
λόγου», τής όποιας έπιτομήν άποτελοϋν τά «Προλεγόμενα εις έκάστην μελλοντικήν μεταφυ
σικήν, ή όποια θέλει νά έμφανισθή ώς έπιστήμη». Διά τής κριτικής τοϋ Κάντ άνοίγεται 

ή έπανανοίγεται καί τίθεται έπί νέας βάσεως ή σχέσις πραγμάτων καί συνειδήσεως ώς θεμε
λιώδες μεταφυσικόν πρόβλημα.

Θά άνασκοπήσωμεν μερικός βασικός φάσεις τής μεταφυσικής πριν ελθωμεν εις τήν 
κριτικήν της άπό τοϋ Κάντ. Ή όλη έργασία στηρίΖεται έπί τής αμέσου μελέτης καί άνα- 
στροφής μετά τών ιδίων τών κειμένων τοΰ Πλάτωνος, τοΰ Άριστοτέλους καί τοΰ Κάντ. Δέν 
έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά δώσωμεν παραπομπάς παρά εις πολύ όλίγας περιπτώσεις όπου 
άναφέρεται αύτούσιον τό κείμενον ή παραλλαγή τούτου.

%) Οί προσωκρατικοι

Οί "Ιωνες φιλόσοφοι συνεκέντρωσαν τήν προσοχήν των εις τήν έρώτησιν ποια είναι 
ή ούσία τοΰ κόσμου, ποια εήναι ή ούσία άπό τήν όποιαν προέρχονται τά όντα πού βλέπομεν 
γύρω μας. '0 Θαλής άπήντησεν εις τήν έρώτησιν ύποθέτων ώς πρώτην ούσίαν, άπό 
τήν όποιαν προέρχονται τά πάντα, τό ύδωρ, ό Αναξίμανδρος τό άπειρον καί ό Άναξιμένης 
τόν άέρα. Εις τάς διατυπώσεις τών Ίώνων, αί όποϊαι είναι κοσμολογικοί κρίσεις, γίνεται 
προσπάθεια νά συλληφθή ή άρχή τών όντων' ή άρχή αύτή ύποτίθεται ώς ή βαθυτέρα ένότης 
τοΰ κόσμου. "Ολα δηλ. τά φαινόμενα, όσον ποικίλα καί άπειρα καί άν είναι, εις τελευταίαν 
άνάλυσιν άνάγονται εις αύτήν τήν ένότητα καί άρχήν.

Εις τάς άρχάς αύτάς, άσον καί άν τό ϋδωρ καί ό άήρ είναι αισθητά, δέν είναι διά 
τών αισθήσεων πού άναγόμεθα άλλά διά τής διανοίας. Ή άρχή πού θέτει καθένας άπό τούς 
"Ιωνάς φιλοσόφους δέν είναι τά συγκεκριμένα στοιχεία ϋδωρ ή άήρ άλλά κάτι πού ύπερ- 
βαίνει τήν αισθητήν έμπειρίαν, κάτι εις τό όποιον δέν άντιστοιχεϊ μία πραγματικότης. Ή 
άρχή πού ύποθέτουν οί "Ιωνες φιλόσοφοι είναι, εις τήν γλώσσαν τοΰ Κάντ, μιά ιδέα.

Άπό τήν άλλην άκρην τοΰ Ελληνισμού ό Παρμενίδης δίδει μίαν νέαν λύσιν εις τά 
πρόβλημα. '0 Παρμενίδης έρωτά, βεβαίως, ποια είναι ή άρχή τοΰ κόσμου. ΜαΖί μέ τόν 
Ηράκλειτον — ό όποιος φαίνεται ότι συγχρόνως συμμερίζεται μέχρι τίνος τόν τρόπον τοΰ 

σκέπτεσθαι τών δύο άλλων Ίώνων φιλοσόφων πού θέτουν ώς άρχήν τοΰ κόσμου τήν ιδέαν 
ένός ύλικοϋ στοιχείου — ό Παρμενίδης θέτει ώς άρχήν καί ούσίαν τοΰ κόσμου όχι τήν 
ιδέαν ένός ύλικοΰ στοιχείου άλλά μιάς καταστάσεως. Άρχή καί ούσία τοΰ κόσμου διά 
τόν Παρμενίδην είναι τό μένον ή ή μονιμότης ή τό είναι. Αύτήν τήν μονιμότητα συλλαμβά
νει ό άνθρωπος μέ τήν διάνοιαν. Αί αισθήσεις είναι άπατηλαί. Ή ούσία ή ή άρχή είναι 
έκεϊνο πού συλλαμβάνομεν διά τής νοήσεως. Ό Παρμενίδης προχωρεί πέραν τοϋ προβλή
ματος πού έθεσαν οί "Ιωνες καί άναΖητεϊ τήν σχέσιν τής νοήσεως καί τής άρχής ή τής 
ούσίας τών όντων.

Ό Παρμενίδης πιστεύει όχι μόνον ότι ή νόησις συλλαμβάνει τήν άρχήν ή τήν ούσίαν 
τών όντων άλλ’ ότι ή ούσία και ή νόησις ή τό είναι καί τό νοεϊν είναι τό αύτό. Τίθεται 
έτσι άπό τόν Παρμενίδην — καί άπαντάται — σαφώς τό βασικόν πρόβλημα τής μεταφυσικής, 
τό πρόβλημα τής σχέσεως τοΰ είναι καί τής συνειδήσεως. Ή κριτική τοΰ καθαρού λόγου 
τοϋ Κάντ είναι μιά άπάντησις εις τό πρόβλημα τοΰτο. Ό Κάντ όμως άντιμετωπίΖει τό 
πρόβλημα άφορμώμενος άπό τήν μεταφυσικήν, όπως αύτή έπεκράτει εις τήν έποχήν του, 
ήτις έστρέφετο περί τό πρόβλημα τής άθανασίας τής ψυχής, τής έλευθερίας τής βου- 
λήσεως καί τής άρχής τοΰ κόσμου. Κρίνων τήν μεταφυσικήν αύτήν ό Κάντ άνάγεται εις 
τό πρόβλημα τής σχέσεως τοΰ είναι καί τοΰ συνειδέναι. Τό πόρισμα τής άναλύσεως του 
είναι ότι τό συνειδέναι καί τό είναι δέν είναι τό αύτό' έκεΐνα πού ταυτίΖονται — μέχρι 
τίνος — είναι τό συνειδέναι καί τό φαίνεσθαι, έφ’ όσον τό φαίνεσθαι είναι τό προκΰπτον, 
όταν τό συνειδέται «προσβάλλεται» άπό τό είναι (άπό τό πράγμα καθ’ αύτό). Τό φαίνεσθαι 
είναι ή προβολή τοΰ είναι έπί τοΰ συνειδέναι όπως τοΰτο, δηλ. τό είναι, «μορφώνεται» 
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μέοα εις τούς τύπους τοϋ συνειδέναι. "Ετσι ήδύνατο νά λεχθή άπό τόν Κάντ, μέ μερικός 
έπκρυλάξεις, ότι τό νοείν καί τό φαίνεσθαι είναι ταύτόν.

γ) Ό Πλάτων

Τό πρόβλημα τής μεταφυσικής, ώς πρόβλημα τής σχέσεως είναι καί συνειδέναι τό 
παρέλαβεν άπό τόν Παρμενίδην ό Πλάτων. Εις τήν άρχήν τής φιλοσοφίας του τό πρόβλημα 
δέν φαίνεται καθαρά. Άρχικώς, έπηρεασμένος άπό τόν Σωκράτη, άναζητεϊ τήν ούσίαν 
τών άρετών έρωτών τί έστιν ή δείνα άρετή. Βαθμιαίως άπομακρύνεται άπό τήν Σωκρατικήν του 
άφετηρίαν καί στρέφει τήν προσοχήν του πρός τό πρόβλημα τί είναι ή ούσία τήν όποιαν 
άναζητεϊ, ή τί σημαίνει ούσία. Ή άπάντησις είναι οτι ούσία είναι έκεϊνο διά τοϋ όποιου 
κάτι είναι ό,τι είναι. Αύτό τό κάτι διά τοϋ όποιου τό Α είναι ό,τι είναι, είναι έκεϊνο 
διά τού όποιου γνωρίζομεν τό Α. Ή ούσία είναι τό δΓ οϋ τί έστι καί γνωρίζεται, ή, όπως 
λέγεται εις τήν γλώσσαν τής φιλοσοφίας, ή ούσία είναι ή όντολογική καί γνωσιολογική 
άρχή τών όντων. Αύτήν τήν άρχήν ό Πλάτων ονομάζει ιδέαν, διότι αύτήν τήν άντιλαμβα- 
νόμεθα διά μιάς (ειδητικής) έποπτείας. Τά πράγματα μιας τάξεως είναι πολλά καί κάπως 
διάφορα μεταξύ των’ ή ούσία όμως ή ή ιδέα των είναι μία. Τά πράγματα, τά όποια λέγονται 
καί πολλά καί φαινόμενα, εύρίσκονται εις μίαν άένναον κίνησιν, εις διαρκή γένεσιν, ένώ ή 
ούσία είναι πάντοτε ή αύτή ώσαύτως κατά τά αύτά εχουσα. Παρά τήν διαφοράν καί τόν 
χωρισμόν των άπό τάς ιδέας εύρίσκονται τό φαινόμενα εις διαρκή σχέσιν. Ή γένεσις — 
γένεσις σημαίνει καί τό γίγνεσθαι καί τά πράγματα — έρμηνεύεται άπό τόν Πλάτωνα διά 
τών ιδεών. Τά πολλά ή τά πράγματα ή τά φαινόμενα είναι ό,τι είναι, διότι μετέχουν εις 
τάς ιδέας- μεταβάλλονται δέ διότι ή ιδέα, ή όποια ήτο παρούσα εις αύτά, έφυγε.

Διά νά κατανοήσωμεν τά πράγματα ή τό γίγνεσθαι πρέπει νά στρέψωμεν τόν νούν μας 
όχι πρός τά πράγματα άλλά πρός τάς ιδέας. "Αν κατορθώσωμεν νά «ίδωμεν» τάς ιδέας 
τότε γνωρίζομεν τά πράγματα, διότι ιδέα είναι τρόπον τινα ή μορφή εις τήν όποιαν συμ- 
πυκνοϋται τό είναι ή ή ούσία τών πραγμάτων. Ό Πλάτων άμφιβάλλει έάν πρέπει νά ζητήση 
ιδέας δΓ όλα τά πράγματα. Πιστεύει μέ βεβαιότητα εις τάς ιδέας διά τάς άρετάς, τάς 
αισθητικός άξίας καί διό τάς μαθηματικός έννοιας, κάποτε δέ καί διό τό τεχνικά κατα
σκευάσματα ώς π.χ. διά τήν κλίνην. Πώς έννοεί όμως τάς ιδέας ό Πλάτων; άρνεϊται εις 
αύτάς τά γνωρίσματα τών αισθητών. Δύναται νά λεχθή ότι ό Πλάτων συνήθως λέγει τί 
δέν είναι ή ιδέα, καί όχι τί είναι. Τό είναι τής ιδέας όμως εις τόν Πλάτωνα φαίνεται ότι 
δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν ή νά έννοήσωμεν όπως έννοοϋμεν τά είναι ή τήν άλήθειαν π.χ. 
τοϋ Πυθαγορείου θεωρήματος.

Ή ούσία τών πραγμάτων, διά τόν Πλάτωνα, συμπυκνοϋται εις τά νοητά, εις τάς ιδέας 
δηλ. Επομένως δύναται νά λεχθή ότι ό Πλάτων άκολουθεϊ τάν Παρμενίδην εις τήν λύσιν 
τού μεγάλου προβλήματος τής μεταφυσικής, ήτοι τής σχέσεις συνειδήσεως καί είναι, του
λάχιστον μέχρι τής έποχής τοϋ διαλόγου του «Σοφιστής».

Τάς ιδέας δέν συναντά ό άνθρωπος διά τών αισθήσεων, τουναντίον αί αισθήσεις πρέπει 
νά νεκρωθούν διά νά δυνηθή ό άνθρωπος μέ τήν διάνοιαν του νά άνέλθη εις αύτάς. Παρά 
ταϋτα είναι δυνατόν αί αισθήσεις νά χρησιμοποιηθούν, δΓ ώρισμένας ιδέας ώς π.χ. τοϋ 
κάλλους, ώς άφετηρία ή άφόρμησις διά τήν θέαν τών ιδεών. Τοΰτο δεικνύει ότι αί αισθήσεις 
καί τά αισθητά, ώς έλέχθη καί άνωτέρω, εύρίσκονται εις κάποιαν σχέσιν πρός τάς ιδέας. 
Ή σχέσις αύτή ονομάζεται άπό τόν Πλάτωνα μέθεξις. Ή μέθεξις είναι τό αύτό, άλλ- άπό 
τήν σκοπιάν τοϋ πράγματος, ώς ή παρουσία τής ιδέας εις τά πράγμα. Τό σημεϊον τοΰτο 
τής μεθέξεως πρέπει νά προσεχθή ιδιαιτέρως διότι έπανέρχεται, ύπ’ άλλην μορφήν, εις τόν 
Κάντ καί τάν "Εγελον.

Τά πρόβλημα τής σχέσεως τών ιδεών καί τών πραγμάτων έξετάζει ό Πλάτων εις τήν

Πολιτείαν καί έξ άφορμής τούτου προβαίνει είς μίαν διάκρισιν τής συνειδήσεως εις βαθμίδας, 
ή όποια άπετέλεσε τήν βάσιν τής φαινομενολογίας τής συνειδήσεως είς τόν Άριστοτέλην, 
τόν Κάντ καί τόν "Εγελον. Ή διαβάθμισις έχει ώς άκολούθως:

εικασία —εικόνες Ί ορατόν

πίστις αϊσθησις -^· ζώα, φυτά, έργα τέχνης ^αισθητόν
J δοξαστόν

διάνοια ->■ γεωμετρικά Τνοητόν

νόησις νοητά

Τό πρόβλημα τής σχέσεως ιδεών καί πραγμάτων, τό πρόβλημα τής μεθέξεως δηλ. 
έξετάζει ό Πλάτων κριτικώς είς τόν Σοφιστήν καί προπάντων είς τόν Παρμενίδην. Παρα- 
πέμπομεν τόν άναγνώστην είς τό βιβλίον μας «Ή έρώτησις τί έστιν είς τόν Πλάτωνα», 
Λευκωσία 1965. Εκείνο πού μάς ένδιαφέρει έδώ είναι ότι ό Πλάτων θεωρεί τήν ιδέαν 
ώς θειον καί άθάνατον. Απ’ αύτήν τήν ύπόθεσιν άφορμώμενος προσπαθεί νά άποδείξη 
ότι ή ψυχή είναι άθάνατος. Είς τό Φαίδωνα λέγει ό Πλάτων ότι ή ψυχή ώς συγγενεστέρα 
πρός τό νοητόν, πρός τήν ιδέαν παρά πρός τά αισθητά, πρέπει ή είναι πολύ πιθανόν νά 
είναι άθάνατος. Παρά τόν συλλογισμόν όμως τοΰτον ύστερα άπό πολλήν άναζήτησιν κατα
λήγει είς τό συμπέρασμα ότι ή άθανασία τής ψυχής δέν είναι ίσως δυνατόν νά άποδειχθή. 
Τήν άθανασίαν δυνάμεθα νά δεχθώμεν μέ μίαν πίστιν καί ώς πρακτικόν αίτημα διά νά 
άντιμετωπίσωμεν τά προβλήματα τής ζωής. Διά τοΰτο, μετά τήν δραματικήν άναζήτησιν 
άποδείξεων διά τήν άθανασίαν τής ψυχής ό Πλάτων λέγει είς τό τέλος τοΰ Φαίδωνος ένα 
μύθον.

Τό μύθον χρησιμοποιεί ό Πλάτων καί είς δύο όλλας περιπτώσεις: είς τήν Πολιτείαν 
όταν συζητή τό πρόβλημα τής έλευθερίας τοΰ άνθρώπου καί είς τόν Τίμαιον όπου μάς 
όμιλεϊ περί τής άρχής καί τής γενέσεως τοΰ κόσμου καί μάς λέγει τόν «είκότα μΰθον».

Είς τά τρία αύτά προβλήματα — τής άθανασίας τής ψυχής, τής έλευθερίας τής βου- 
λήσεως καί τής άρχής τοΰ κόσμου — συμπυκνώνεται καί ό προβληματισμός τής νεωτέρας 
μεταφυσικής, όπως αύτή έπεκράτει κατά τήν έποχήν τοΰ Κάντ. Ό Πλάτων άναγνωρίζει 
διά τής παραθέσεως τοΰ μύθου ότι τά προβλήματα αύτά είναι άλυτα διά τοΰ λόγου. '0 
μύθος είς τόν Πλάτωνα έρχεται νά όλοκληρώση ό,τι ό λόγος άρχίζει καί άφήνει άτελείωτον. 
Ό λόγος κατά τόν Πλάτωνα, έάν χρησιμοποιήσωμεν τήν φιλοσοφικήν ορολογίαν, δέν δύναται 
νά ύπερβή ώρισμένα όρια, παρ' όλον ότι κινείται μέσα είς τάς ιδέας. Είναι βεβαίως γνωστόν 
άφ’ έτέρου ότι είς τήν Πολιτείαν ό Πλάτων άνέρχεται διά τών ιδεών είς τήν ύψίστην 
τών ιδεών, τήν «δυνάμει καί πρεσβεία ύπερέχουσαν» ιδέαν τοΰ άγαθοΰ, ήτις είναι ό θεός. 
Καί είς τήν Πολιτείαν όμως δέν πρόκειται περί συνεχούς λογικής πορείας άλλά περί ένός 
άλματος διά τοϋ όποιου ό διαλεκτικός αίρεται είς τήν έποπτείαν τής ιδέας τοΰ άγαθοΰ. 
Είναι δυνατόν ό διαλεκτικός νά έποπτεύη ή νά θεάται τήν ιδέαν τοϋ άγαθοΰ μέ μίαν βεβαιό
τητα. Ή βεβαιότης όμως αύτή δέν είναι ή βεβαιότης τής λογικής πορείας άλλ’ ή βεβαιότης 
τής ένορόσαις ή τής θέας τής ιδέας ή όποια, ώς άναφέρει είς τήν όγδόην έπιστολήν, 
«άναπηδά» μετά άπό πολλήν τριβήν καί άναστροφήν μέ τάς ιδέας.

'Ομοιάζει κατά ταΰτα ή προσέγγισις τοΰ Πλάτωνος πρός έκείνην τοΰ Κάντ, όστις διά 
τής Κριτικής του καθαροΰ λόγου δεικνύει ότι ό λόγος δέν δύναται νά άποδείξη τήν άθα
νασίαν τής ψυχής, τήν έλευθερίαν τής βουλήσεως καί τήν ϋπαρξιν τοΰ Θεοΰ. Συγχρόνως 
όμως ό Κάντ ζή τήν βεβαιότητα τής ύπάρξεως τοΰ θεοΰ, τής άθανασίας τής ψυχής καί τής 
έλευθερίας τής βουλήσεως όπως ό διαλεκτικός τοΰ Πλάτωνος.
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δ) Ό ’Αριστοτέλης

Τήν Πλατωνικήν έρώτησιν τί έστιν ή ούσία καί τό ον παραλαμβάνει άπό τόν Πλάτωνα 
ό Αριστοτέλης. Εις τό βάθος είναι ό Σταγειρίτης Πλατωνικός, άφοϋ παραδέχεται τάς 
ιδέας, μόνον ότι τάς θέλει μέσα εις τά πράγματα καί όχι χωριστός. Τό μεγαλύτερον μέρος 
τής κατά τοϋ διδασκάλου του Πλάτωνος κριτικής είναι ή συνεχής παρατήρησις ότι ό Πλάτων 
έχώρισε τάς ιδέας άπό τά πράγματα.

Τήν ιδέαν ό Αριστοτέλης άντιλαμβάνεται κυρίως ώς τήν τελολογικήν αιτίαν τών 
πραγμάτων καί τήν ονομάζει έντελέχειαν. Ή έντελέχεια είναι ή ούσία. Ή ούσία όμως 
έχει καί όλλας σημασίας εις τήν φιλοσοφίαν του. Εις τό Ζ τών Μεταφυσικών έΕετάζει 
τό πρόβλημα τής ούσίας καί περιγράφει τέσσαρα είδη ούσίας:

α) τό τί ήν είναι
β) τό καθόλου
γ) τό γένος
δ) τό ύποκείμενον.

Τό τί ήν είναι ονομάζει καί πρώτην ούσίαν καί είδος. Πρώτη ούσία είναι όχι μόνον 
τό είδος άλλά «ή κυριώτατα καί πρώτως καί μάλιστα λεγομένη ή μήτε μεθ’ ύποκειμένου 
πνος λέγεται, μήτε έν ύποκειμένω τινί έστιν οίον ό τις άνθρωπος ή ότις ίππος» (Κατηγο- 
ρίαι 5α, 11). Εις τήν περίπτωσιν όμως αύτήν ή ούσία νοείται κατηγοριακώς, ένώ εις 
τήν περίπτωσιν τοϋ είδους όντολογικώς. Τό είδος ή ή έντελέχεια είναι τό ούσιώδες ένός 
όντος, ώς π.χ. ή ψυχή είναι τό είδος ή ή έντελέχεια τοϋ σώματος. "Οταν όμως κάτι λέγεται 
ούσία έν κατηγοριακή έννοια νοείται εν συγκεκριμένον όν, τό όποιον δέν δύναται νά κατη- 
γορηθή άλλου τίνος. Τό καθόλου καί τό γένος είναι λογικοί όψεις τής ούσίας. Ό Αρι
στοτέλης άρνεϊται ρητώς ότι τό καθόλου είναι ούσία, ένώ ό Πλάτων είχε θέσει τό καθόλου 
ώς ούσίαν. τουλάχιστον, κατά τόν Αριστοτέλη.

Ή ούσία είναι αιτία. Ό ’Αριστοτέλης διακρίνει τεσσάρων ειδών αιτίαν: α)τήν ούσίαν 
(ώς τό τί ήν είναι, τό είδος) β) τήν ύλην ή τό ύποκείμενον γ) τό όθεν ή κίνησις δ) τό 
ού ένεκα. Ανοζητεί, όπως καί ό Πλάτων, τάς αίτιας, μάλιστα τάς πρώτος αιτίας. Ή γνώσις 
ύπάρχει όταν γνωρίζωμεν τάς πρώτος αιτίας. Εις τά τέσσαρα ώς όνω αίτια σταματά ή 
έπιστήμη ώς εις τελικά.

Τό πρόβλημα τής σχέσεως συνειδήσεως καί πραγμάτων, λύει ό Αριστοτέλης, ώς φαί
νεται άπό τά άνωτέρω, κατά παρόμοιον πρός τόν Πλάτωνα τρόπον. Καί ό Αριστοτέλης δηλ. 
πιστεύει ότι τά πράγματα γνωρίζομεν μέσω τοϋ είδους ή τής ιδέας. 'Όπως εις τόν Πλάτωνα 
τά είδη είναι, τρόπον τινα, τά ένδιάμεσα μεταξύ συνειδήσεως (εις τούς άρχαίους λέγομεν 
λόγου) καί πραγμάτων έτσι καί εις τόν Άριστοτέλην, παρά τάς διαφοράς, ώς πρός τό 
είναι τοϋ είδους καί τάς σχέσεις του πρός τά πράγματα.

Καί ό Αριστοτέλης, όπως ό Πλάτων, έπιχειρεί νά άνέλθη εις τόν θεόν. Εις τό Λ 
τών Μεταφυσικών έχομεν μίαν μεταφυσικήν πρός τό θειον, τή βοήθεια τοϋ λόγου, άνάτασιν, 
ή όποια παραμένει ώς μνημειώδες άποκορύφωμα τής διανοίας, παρόμοιον τοϋ όποιου δέν 
έπετεύχθη μέχρι σήμερον. Τήν άνάτασιν αύτήν, ήτις είναι μία ύπέρβασις πρός τό θειον, 
θά έκθέσωμεν συντόμως κατωτέρω.

Τά όντα διά τόν Αριστοτέλη είναι διαβαθμισμένα ίεραρχικώς, άποτελοΰντα μίαν κλί
μακα γενών. Είς τήν κλίμακα αύτήν τών όντων παρατηρείται μιά όργάνωσις καί μιά ένότης 
τών ύλικών στοιχείων ή τών δεδομένων τής ϋλης. Ή όργανώνουσα καί ένοποιοϋσα είς 
έκάστην βαθμίδα άρχή είναι τά είδος. Αύτή ή άρχή, τό είδος δηλ., συλλαμβάνει καί 
συνέχει τά δεδομένα τής ϋλης είς ένότητα. Είναι άξιοσημείωτον ότι έκάστη προηγούμενη 

βαθμίς αποτελεί τό δεδομένον, κατά τήν Αριστοτελικήν ορολογίαν τήν προσεχή ΰλην, 
τήν όποιαν τό είδος μορφώνει, οργανώνει καί ένοποιεϊ είς νέαν άνωτέραν βαθμίδα.

Τήν τοιαύτην όργάνωσιν καί διαμόρφωσιν τής ϋλης είς όντα., διαβαθμισμένα κατ 
άνιοΰσαν κλίμακα θεωρεί ό ’Αριστοτέλης ώς λαμβάνουσαν χώραν διά μιας κινήσεως τής 
ϋλης πρός άνωτέρας μορφάς, μέχρις ότου ή κίνησις φθάσει είς τό ϋψιστον σημείον, 
τήν ύψίστην καθαρόν μορφήν, ήτις είναι καί ή άρχή πάσης κινήσεως, τό πρώτον κινούν, 
όπερ ό θεός.

Τό όλον πνεύμα τής Αριστοτελικής οντολογίας είναι τό πνεύμα τής μεταβάσεως άπό 
ένα γένος είς άλλο' δέν ύπάρχει είς τήν οντολογίαν αύτήν ό άπότομος χωρισμός ό όποιος, 
δικαίως ή άδίκως, έπεσημάνθη ύπό τοϋ Αριστοτέλους καί ύπ’ άλλων έρμηνευτών είς τήν 
Πλατωνικήν όντιλογίαν. Ή συνέχεια αύτή είς τήν ’Αριστοτελικήν οντολογίαν διαφαίνεται, 
μεταξύ άλλων, σαφώς είς τό γεγονός ότι έκάστη προηγουμένη βαθμίς όντος άποτελεϊ 
τήν ύλην διά τήν έπομένην βαθμίδα. Καί αύτόν τόν τρόπον ϋλη καί είδος έμφανίζονται 
είς ένα βαθύτατον σύνδεσμον. Είναι αύτός ό βαθύτερος σύνδεσμος, αύτή ή συνέχεια πού 
καθιστά δυνατόν νά άναιρήται ή ύλη είς τό είδος, είς τό καθαρώτατον μάλιστα είδος. 
Διά τού βαθυτέρου τούτου συνδέσμου, διά τής πρωταρχικής συγ-γενείας ϋλης καί είδους 
ή κίνησις τής ϋλης πρός τό είδος δέν είναι μία άλματώδης κίνησις, άλλά μία συνεχής 
ύπέρβασις τής ύλης πρός τό είδος. Ή συνέχεια αϋτη έγγυάται, τρόπον τινα, τήν σύμ- 
πτωσιν ή ταύτισιν νοοΰντος καί νοουμένου, πού αναπτύσσονται είς τό Λ τών Μεταφυσικών.

Ό ’Αριστοτέλης άνάγεται είς τό πρώτον κινούν άφορμώμενος άπό δύο αιτήματα — 
άξιώματα 
α) ότι πρέπει νά ύπάρχη μία πρώτη ή έσχάτη αίτια 
β) ότι πρέπει νά ύπάρχη μία άΐδιος ή αιώνια ούσία.

Είς τήν περίπτωσιν καί τών τεσσάρων αίτιων — ήδη άνεφέρθησαν τά τέσσερα είδη 
αιτίων — ή άναγωγή τής αιτίας δέν δύναται νά λαμβάνη χώραν έπ’ άπειρον άλλά πρέπει 
νά σταματήση κάπου. Διά ποιον λόγον; Διότι έάν είς μίαν σειράν όρων, ή αίτιων, δέν 
ύπάρχη πρώτος όρος, ώς πρώτη ή έσχάτη αίτια, άλλ' οί όροι έκτείνονται έπ’ άπειρον τότε 
δέν ύπάρχει αίτια ή καλύτερα αίτιότης, δηλ. καταστρέφεται ή έννοια ή ή άρχή ή ή κατηγορία 
τής αίτιότητος. Πώς όμως καταστρέφεται ή αίτιότης; Τούτο θά φανή καλύτερον έάν 
έξετάσωμεν έκαστον τών τεσσάρων αιτίων.

α) Πρέπει νά ύπάρχη μία έσχάτη ύλική αιτία, ήτις είναι αίωνία. Έφ’ άσον δέν 
ύπάρχει μία έπ’ άπειρον γένεσις, είναι άνάγκη νά ύπάρχη μία έσχάτη ϋλη, ή όποια πρέπει 
νά είναι άΐδιος’ διότι, έάν δέν ήτο άΐδιος ή ϋλη αύτή δέν θά ήτο ή έσχάτη ύλική αίτια. 
Έδώ δέν έρωτώμεν πώς θεμελιοϋται ή θέσις άτι δέν ύπάρχει έπ' άπειρον γένεσις.

β. Πρέπει νά ύπάρχη έσχάτη τελική αιτία’ οί θέτοντες μίαν άπειρον σειράν αίτιων, 
άρνοΰνται ή καταστρέφουν τήν ίδιαν τήν φύσιν τού άγαθοϋ καί τού λόγου, διότι ό λόγος 
πράττει πάντοτε δΓ ένα τέλος, δΓ ένα δηλ. σκοπόν, όστις είναι ένα όριον.

Ό λόγος καί τό άγαθόν ύποτίθενται έδώ ώς άξιώματα τά όποια πρέπει νά σωθούν. 
Τό αύτό ισχύει καί διά τήν έσχάτην αιτίαν. Καί αύτή είναι άξίωμα ή αίτημα πού πρέπει 
νά σωθή.

γ) Πρέπει έπίσης ή αίτια ώς τό τί ήν είναι νά μή δύναται νά άνάγεται έπ’ άπειρον, 
καί τούτο διά δύο λόγους:

I. έάν ό ορισμός άναιρήται έπ’ άπειρον τότε ή γνώσις άναιρεΐται, διότι ή γνώσις 
είναι μόνον γνώσις, όταν φθάσωμεν είς μή άναλυομένους ή μή άναγομένους πλέον όρους.

Τήν αιτίαν ώς πόθεν ή κίνησις δέν έξετάζει ό ’Αριστοτέλης έδώ μέ τάς άλλας αίτιας 
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όπως έΕετάζει τάς όλλας (αιτίας) είς τό α — γ. Δυνάμεθα όμως, κατ' άναλογίαν, νά 
άναζητήσωμεν έσχάτην αιτίαν καί είς τήν περίπτωσιν τοϋ τετάρτου είδους αιτίας, ήτοι 
τοΰ πόθεν ή κίνησις.

Πράγματι άναζητεϊ ό ’Αριστοτέλης μίαν τοιαύτην έσχάτην αιτίαν τής κινήσεως είς τό 
Λ τών Μεταφυσικών. Τό αίτημα τής πρώτης (ή έσχάτης) αιτίας τής κινήσεως ή τοΰ 
πρώτου κινοΰντος συνυφαίνεται μέ τό αίτημα τής άϊδίου ούσίας, όπως είς τήν περίπτωσιν 
τών άλλων ειδών τών αιτίων (ίδέ άνωτέρω α — γ).

Τό αίτημα τών άϊδίων ούσιών στηρίζεται έπί τοΰ άκολούθου συλλογισμού: Εάν όλαι αί 
αίτίαι είναι φθαρτοί, τότε τά πάντα είναι φθαρτά, άφοΰ όλα τά άλλα είναι ύστερα, έν 
αναφορά πρός τήν ουσίαν, καί έΕαρτώνται έκ τής ούσίας. Ή κίνησις όμως καί ό χρόνος 
δέν είναι φθαρτά, όρα ύπάρχουν ούσίαι μή φθαρτοί, δηλ. ύπάρχουν ούσίαι άΐδιοι. Πώς 
όμως ό χρόνος καί ή κίνησις δέν είναι φθαρτά άλλά άΐδια ; Ό Αριστοτέλης τήν «άδυνα- 
μίαν» μας νά σκεφθώμεν εΕω ή πρό τοΰ χρόνου, λαμβάνει ώς ενδειΕιν διά τήν αιωνιότητα 
τοΰ χρόνου, σκεπτόμενος ώς έξης: Έάν ό χρόνος είναι τί τό γιγνόμενον, τί τό μή 
αιώνιον, τότε σημαίνει ότι έγινε κάποτε. Όταν όμως λέγωμεν ότι έγινε κάποτε, σημαίνει 
ότι ύπήρχε ένα πριν ή πρότερον, οπότε δέν ύπήρχε χρόνος, λέγοντες όμως ένα πρότερον, 
κατά τό όποιον δέν ύπήρχε χρόνος, έΕυπονοοΰμεν, έστω καί έάν προσπαθοΰμεν νά τό 
άποφύγωμεν, τόν χρόνον. Έφ’ όσον λοιπόν ό χρόνος ύπάρχει είς κάθε πρότερον, όπερ 
πρότερον άνάγεται διαρκώς ή έπ’ άπειρον είς ένα άλλο πρότερον, σημαίνει τούτο ότι ό 
χρόνος είναι άγέννητος, όρα αιώνιος. Έάν ό χρόνος είναι αιώνιος, άΐδιος, έπεται ότι καί 
ή κίνησις πρέπει νά είναι άΐδιος, διότι ό χρόνος είναι κίνησις (Φυσικά, 219 β, I όπου ό 
χρόνος ορίζεται ώς άριθμός κινήσεως κατά τό πρότερον καί ύστερον καί Μετά τά Φυσικά, 
1071 - 1072).

Άφορμώμενος άπό τά αιτήματα αύτά δεικνύει ό ’Αριστοτέλης ότι ύπάρχει έν πρώτον 
κινοΰν τό όποιον κινεί τόν κόσμον — Τίθεται τώρα τό έρώτημα: πώς τό πρώτον κινούν 
κινεί τόν κόσμον;

Ο Αριστοτέλης λέγει ότι τούτο έλκει τόν κόσμον ώς έρώμενον, δηλ. δΓ έρωτος. 
"Ερως σημαίνει έλΕιν δύο τινων, ώστε νά συμπέσουν' ό έρως σημαίνει, είς τελευταίαν 
άνάλυσιν, ταύτισιν ή ταυτότητα έρώντος καί έρωμένου. 'Επομένως ό κόσμος διά τοΰ 
έρωτος τείνει νά ταυτισθή ή νά ένωθή πρός τό πρώτον κινονΰν — Πώς όμως είναι δυνατή 
ή τοιαύτη ταύτισις; Διά νά έπιτευχθή τοιαύτη ταύτισις είναι άνάγκη ή ύλη τοΰ κόσμου 
νά μεταβληθή είς καθαρόν ένέργειαν' ή , άλλως λεγόμενον, τό είδος θά πρέπει νά άφο- 
μοιώση τήν ύλην, νά τήν άναιρέση είς καθαρόν μορφήν ή καθαρόν ένέργειαν.

Πράγματι ή ύλη δονεϊται καί κινείται άπό τόν έρωτα αύτόν. Είς όλας τάς βαθμίδας 
τής ύλης ύπάρχει μία όρεξις, μία άνάτασις πρός τήν καθαρόν ένέργειαν. Ή όρεΕις, ό 
έρως αύτός, ώσάν κατάλοιπα τοϋ θείου — τό πρώτον κινούν είναι κατ’ Άριστοτέλην Θεός — 
ή τής καθαρός ένεργείας αιχμαλωτισμένα μέσα είς τήν ύλην, άγωνίζονται νά άπελευθε- 
ρωθοΰν άπό τήν ύλην καί νά άνυψωθοΰν ή καλύτερα νά άνυψώσουν καί τήν ύλην πρός τόν 
θεόν. Τά κατάλοιπα αύτά τοΰ πρώτου κινοΰντος ή τοΰ θεού δέν είναι τίποτε όλλο άπό 
τά είδη. Τήν όρεΕιν αύτήν θά ήδυνάμεθα νά όνομάσωμεν καί νοσταλγίαν’ διότι έάν τά 
είδη είναι ίχνη ή κατάλοιπα τοϋ πρώτου κινοΰντος, τότε ή τάσις των πρός άπελευθέρωσιν 
άπό τήν ύλην ή ή όρεΕις των πρός τό «θειον» είναι μία τάσις πρός έπιστροφήν, όρα μία 
νοσταλγία.

Τά είδη ώς γνωστόν διά τόν Άριστοτέλην, όπως καί διά τόν Πλάτωνα, οργανώνουν 
τήν ύλην, φέρουν μίαν τάΕιν είς αύτήν (Μεταφυτικά 1075α). 'Όταν έπομένως ό ’Αρι
στοτέλης λέγη ότι τό θειον ή τό άγαθόν ύφίσταται ώς τάΕις έν τω κόσμω θά έννοή τά 
είδη, τά όποια ώς ήδη άνεφέρθη, ώς κατάλοιπα τοΰ θείου οργανώνουν καί τακτοποιούν τήν 

ύλην. Συγχρόνως όμως ό Αριστοτέλης άποδίδει είς τό θειον καί ύπερβατικότητα, άφοΰ 
λέγει ότι ό στρατηγός δέν ύφίσταται διά τήν τάΕιν ή έΕ αιτίας τής τάΕεως, άλλ’ ή τάΕις 
έΕ αιτίας τοΰ στρατηγού. Ό Θεός ή τό άγαθόν δέν έΕαντλεϊται κατά ταϋτα είς τά είδη 
άλλ’ ύφίσταται καί πέραν τούτων. Πώς είναι όμως τό θειον ύπερβατικόν συγχρόνως;
Ένδείκνυται νά γίνη ύπενθύμισις έδώ ότι τό θειον, τό πρώτον δηλ. κινοΰν, είναι ή καθαρά 

ένέργεια ή ή καθαρά μορφή... Είναι αύτή ή καθαρά ένέργεια ύπερβατική διά τόν κόσμον 
και τήν ύλην ή έν άναφορά πρός τόν κόσμον, καθ’ ότι άνέφικτος ά μ έ σ ω ς ύπό τοΰ 
κόσμου. Ό κόσμος, ή ύλη, ορέγεται άλλά παραμένει, όπως λέγει ό Πλάτων, ένδεέστερος, 
δηλ. δέν δύναται ποτέ νά ταυτισθή πρός τό πρώτον κινοΰν, άλλά μένει πάντοτε έτερος.

Εάν ύπάρχη μία άναλογία μεταΕύ είδους καί πρώτου κινοΰντος, τότε ό κόσμος είναι 
ή ύλη τοΰ πρώτου κινοΰντος, όπως είναι ή «συγκεκριμένη» ή πραγματική ύλη ή ύλη τοΰ 
είδους. 'Όπως όμως ή συγκεκριμένη ύλη τοΰ πρώτου είδους όσον καί όν μορφωθή καί 
τακτοποιηθή δέν δύναται νά συμπέση πλήρως πρός τό είδος, ομοίως καί ό κόσμος, ώς ύλη 
τοΰ πρώτου κινοΰντος, δέν δύναται νά συμπέση μετ’ αύτοΰ. Τό είδος είναι διά τοΰτο έναντι 
τής ύλης τι τό ύπερβατικόν. 'Ομοίως ή σχέσις κόσμου καί πρώτου κινοΰντος πρέπει νά 
είναι κατά τόν ίδιον τρόπον ύπερβατική.

Ή σχέσις τοΰ κόσμου καί τοΰ πρώτου κινοΰντος θά ήδύνατο ίσως νά παραβληθή καί 
πρός τήν σχέσιν ύποκειμένου καί άντικειμένου είς τήν γνώσιν. 'Όπως τό άντικείμενον 
είναι έτερον πρός τό ύποκείμενον, κατά τήν γνώσιν, ομοίως καί ό κόσμος είναι έτερον 
πρός τό πρώτον κινούν. Τό πρώτον κινοΰν χαρακτηρίζεται ύπό τοΰ Άριστοτέλους ώς 
άκίνητον, ώς κινούν τά όλλα, ώς ή πρώτη αίτια τής κινήσεως, ώς ή καθαρά ένέργεια, ώς καθα
ρόν είδος, ώς νοητόν, ώς νοούν έαυτό καί ώς ή άπαραίτητος προϋπόθεσις όνευ τής όποιας 
ούδέν νοεί. Ονομάζεται δέ τό πρώτον κινούν Θεός.

Καί ή νόησις είναι ένέργεια' άκόμη καί ή α’ίσθησις είναι ένέργεια. Ή αίσθησις όμως 
δέν είναι τόσον καθαρά ένέργεια όσον ή νόησις, διότι άναφέρεται είς τά αισθητά, ένώ ή 
νόησις άναφέρεται είς τά είδη. Ή νόησις είναι καθαρωτέρα όσον καθαρώτερον είναι τό 
είς ό άναφέρεται. Εάν έπομένως ύπάρΕη εν καθαρώτατον είδος άπηλλαγμένον πάσης 
ύλης, όπερ είδος θά είναι καθαρωτάτη ένέργεια, τότε καί ή νόησις θά είναι καθαρωτάτη 
καί όρα καθαρωτάτη ένέργεια. Είς μίαν τοιαύτην περίπτωσιν καθαρωτάτης ένέργειας ώς 
νοήσεως ή ώς νοοΰντος ύποκειμένου, είς μίαν τοιαύτην περίπτωσιν νοοΰν καί νοούμενον, 
ύποκείμενον καί άντικείμενον θά συμπέσουν είς μίαν πλήρη ταυτότητα, όπου ή έτερότης ή ό 
χωρισμός ύποκειμένου — άντικειμένου αίρεται.

Πράγματι ό ’Αριστοτέλης φθάνει είς μίαν τοιαύτην ταύτισιν νοοΰντος καί νοουμένου 
είς τό Λ τών Μεταφυτικών, είς μίαν «νόησιν νοήσεως», είς τό περίφημον χωρίον, τό 
άποκορύφωμα τοΰ Λ (10726) «έαυτόν δέ νοεί ό νοΰς κατά μετάληψιν τοΰ νοητού' νοητός 
γάρ γίγνεται θιγγάνων καί νοών ώστε ταυτόν νους καά νοητόν». Τήν σύμπτωσιν τούτην 
ονομάζει ό ’Αριστοτέλης Θεόν.

ε) Ή νεωτέρα φιλοσοφία

Θά άνασκοπήσωμεν πολύ συντόμως τήν νεωτέραν φιλοσοφίαν, μάλιστα δέ είς τά σημεία 
έκεϊνα είς τά όποια προοιωνίζεται ή Καντιανή Κριτική τοΰ καθαρού λόγου.

Ή φιλοσοφία τών νεωτέρων χρόνων, έχουσα τάς ρίζας της είς τήν ’Αναγέννησιν, 
έπαναλαμβάνει βασικός ιδέας τής άρχαίας φιλοσοφίας. Μέσα άπό τήν Αναγέννησιν έκπη- 
δοΰν δύο άντίθετοι φιλοσοφικοί τάσεις: ό ορθολογισμός καί ή έμπεριοκρατία. Ό ορθολο
γισμός άναπτύσσεται μέ τόν Ντεκάρτ καί τόν Σπινόζα, ή δέ έμπεριοκρατία άπό τόν Λώκ 
καί τόν Χιούμ. Καί αί δύο τάσεις καθορίζονται άπό τήν άντιστροφήν τοϋ κοσμοειδώλου 
άπό τόν Κοπέρνικον. Διά τόν ορθολογισμόν τό έπίτευγμα τοΰ Κοπερνίκου σημαίνει τήν 
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ύποτίμησιν τών αισθήσεων καί τήν ύπερτίμησιν τής διανοίας, άφοΰ διά ταύτης είναι πού 
κατέστη δυνατή ή νέα σύλληψις τοϋ κόσμου. Ή έπιστήμη, ήτις ύπόκειται εις τό έπίτευγμα 
τοϋ Κοπερνίκου, τό Μαθηματικά, γίνονται διά τόν ορθολογισμόν τό πρότυπον τής έπιστήμης.

Από τήν άλλην άμως ύπάρχει καί διό τήν έμπειριοκρατίαν τό πρότυπον τής έπιστήμης 
τούτο είναι ή φυσική έπιστήμη, ήτις χρησιμοποιεί τό πείραμα. Δέν είναι ή πρώτη φορά 
πού ή φιλοσοφία εύρίσκει πρότυπον εις άλλας έπιστήμας. Από τοϋ Πλάτωνος, άτε καί 
συνειδητοποιείται σαφώς τό πρόβλημα τής μεθόδου ή μεταφορά προτύπου εις τήν φιλοσο
φίαν έΕ άλλης έπιστήμης γίνεται άρκετάς φοράς. Ό ίδιος ό Πλάτων, παρά τήν ύποδεεστέραν 
μοίραν εις τήν όποιαν τοποθετεί τά Μαθηματικά, έν συγκρίσει πρός τήν διαλεκτικήν, μετα
φέρει τήν μέθοδον τών Μαθηματικών εις τήν φιλοσοφίαν.

Ό κύριος έκπρόσωπος τοϋ ορθολογισμού, ό Ντεκάρτ, πιστεύει άτι ύπάρχουν έμφυτοι 
ίδέαι ώς ή τοϋ θεού, τής ούσίας, τής αιτίας κ.ά. Απ' αύτάς έκκινών οίκοδομεϊ μίαν μετα- 
φυτικήν. Ώς πρός τήν ιδέαν τού Θεού ό Ντεκάρτ ισχυρίζεται ότι διαφέρει τών άλλων 
έμφύτων ιδεών κατά τούτο, άτι διά μέν τάς άλλας ιδέας δέν είναι άνάγκη νά άναΖητήσω 
τήν αιτίαν έΕω άπό τήν συνείδησιν μου, διότι έγώ ό ίδιος δύναμαι νά είμαι ή πηγή των. 
Τής ιδέας άμως τού θεού δέν δύναμαι νά είμαι έγώ ή πηγή, διότι έγώ ώς μικρότερος 
δέν δύναμαι νά είμαι αιτία μεγαλυτέρου, τ. έ. τού Θεού. 'Επομένως πρέπει νά ύπάρχη μία 
άλλη πραγματικότης έκτος έμοΰ, ή όποια νά είναι ή αίτια, δηλ. ό θεός.

Εμφύτους ιδέας παραδέχεται καί ό ΣπινόΖα' τέτοιοι ίδέαι είναι ή τής ούσίας, ή άρχή 
τής άντιφάσεως ή τής τρίτου ή τού μέσου άποκλείσεως, κ.ά. Αύταί αί ίδέαι χρησιμεύουν 
εις τήν σύνδεσιν τών παραστάσεων. 'Υπάρχει μία άντιστοιχία εις τήν σύνδεσιν ιδεών μέ 
τήν σύνδεσιν τών πραγμάτων.

Εναντίον τής διδασκαλίας τού ορθολογισμού περί έμφύτων ιδεών στρέφεται ό Λώκ. 
Ούτε λογικοί ούτε ήθικαί ίδέαι ύπάρχουν έμφυτοι. Αί ίδέαι αύταί καί όλον τό περιεχό- 
μενον τής συνειδήσεως προέρχονται άπό τήν έμπειρίαν ή όποια είναι έΕωτερική καί έσωτε- 
ρική' ή έΕωτερική μάς παρέχει διά τών αισθήσεων έντυπώσεις, ή δέ έσωτερική μάς παρέχει 
τήν συνείδησιν τών άντιδράσεων μας. Τό περιεχόμενον τής συνειδήσεως συγκροτείται άπό 
άπλάς καί συνθέτου ιδέας. Απλοί είναι τά άμεσα δεδομένα τής έμπειρίας, έσωτερικής ή 
έΕωτερικής, σύνθετοι δέ αί προκύπτουσαι έκ τού συνδυασμού τών άπλών. Αί άπλαϊ ίδέαι 
προσκτώνται παθητικώς, αί δέ σύνθετοι ένεργώς. Τό σημεϊον τούτο θά έπανέλθη ύπό 
παρομοίαν μορφήν εις τόν Κάντ.

Ποία ή σχέσις τών ιδεών πρός τά πράγματα; Ό Λώκ ισχυρίζεται άτι εις τάς άπλάς 
ιδέας άνταποκρίνεται μία πραγματικότης' εις τάς συνθέτους δέν συμβαίνει τό αύτό.. Εις τήν 
σύνθετον ιδέαν τής ούσίας π.χ. δέν άντιστοιχεί κατ' άνάγκην μία άντικειμενική πραγμα- 
τικότης. Αντιθέτως διά τόν ΣπινόΖα ή ούσία καί αί άλλαι έμφυτοι ίδέαι έμπερικλεϊουν 
τήν ϋπαρΕιν των (essentia involvit existentiam). Κατά ταϋτα, διά τόν Λώκ, άληθής είναι 
ή γνώσις μας έφ' όσον εις τάς ιδέας άντιστοιχεί ή έμπειρία. Ή γνώσις μας, ώς άληθής 
γνώσις, δέν δύναται νά προχωρήση πέραν τής έμπειρίας έφ' άσον δέν θά έχη έμπειρίαν 
εις τήν όποιαν νά άνταποκρίνεται διά νά είναι άληθής. Παρά ταΰτα άμως ό Λώκ δέχεται 
τήν ϋπαρΕιν τοϋ θεού, έπειδή είναι άνάγκη νά ύπάρχη μία αιτία. Τό τελευταϊον σημεϊον 
ένθυμι’Ζει τόν Αριστοτέλην έπιμένοντα εις μίαν έσχάτην ή πρώτην αιτίαν, ένώ τά άλλα, 
τά περί ιδεών μή άνταποκρινομένων εις μίαν πραγματικότητα, θά έπανέλθουν εις τόν Κάντ.

2. Ή κριτική τής Μεταφυσικής ύπό τ©ΰ Κάντ

Α. Πώς είναι αί έκ τών προτέρων συνάετικαί κρίσεις δύναται

α) Τά Μαθηματικά ώς καθαρά έκ τών προτέρων γνώσις

Τό πρόβλημα τοϋ Κάντ εις τήν Κριτικήν τοϋ καθαρού λόγου καί εις τά Προλεγόμενα 
είναι: πώς είναι ή Μεταφυσική ώς έπιστήμη δυνατή.

Ή Μεταφυσική τής έποχής τοϋ Κάντ διετείνετο άτι είναι έπιστήμη. Τί είναι όμως έπι
στήμη; Τήν έννοιαν τής έπιστήμης σχηματίΖει ό Κάντ έχων ύπ’ όψιν τά Μαθηματικά. 
Εις τά Μαθηματικά ό,τι άπαξ εύρέθη ώς αληθές ισχύει παντού καί πάντοτε. Έχουν δηλ. 
τά Μαθηματικά καθολικόν κύρος. Τά Μαθηματικά έπιτυγχάνουν τήν γνώσιν χωρίς νά κατα
φεύγουν εις τήν έμπειρίαν. Ή γνώσις δηλ. τών Μαθηματικών είναι καθαρά έκ τών προ- 
τέρων. Ή Γεωμετρία π.χ. είναι λογική έκπεφρασμένη εις τό μέσον τού χώρου. Παρά 
την καθαρόν έκ τών προτέρων γνώσιν έχομεν καί τήν μή καθαρόν έκ τών προτέρων γνώσιν. 
Τοιυύτη είναι ή φυσική, ή όποια είναι λογική έφηρμοσμένη έπί τής φύσεως. Ή καθαρά 
γνώσις είναι ή γνώσις τοϋ νοεϊν πού έκφράΖεται εις καθαρά μέσα, ένώ άνάμικτος είναι ή 
γνώσις τοϋ νοεϊν πού έκφράΖεται εις τά διά τής ύλης πληρωθέντα μέσα, ήτοι εις τόν κόσμον 
τών φαινομένων.

Σήμερον όταν λέγωμεν έπιστήμην έννοοΰμεν ένα σύστημα ή μιάν ένότητα γνώσεων, 
ή όποια άποδεικνύεται έμπειρικώς ή λογικώς. Ή έμπειρική άπόδειΕις προσάγει γεγονότα 
διά νά άποδείΕη τήν άλήθειαν της, ή όποια καί δύναται νά χαρακτηρισθή ώς άλήθεια γεγο
νότος (vérité de fait). Ή λογική άπόδειΕις είναι ή προκύπτουσα ώς άκολουθία άπό ώρι- 
σμένας προτάσεις, τάς όποιας έδέχθημεν ή ύπεθέσαμεν ώς άληθεϊς. Ή οϋτω άποδεικνυο- 
μένη άλήθεια είναι ή άλήθεια τού λόγου (vérité de Raison). Τά μαθηματικά χρησιμοποιούν 
αύτού τού είδους τήν άπόδειΕιν.

Διά τόν Κάντ ό κύριος χαρακτήρ τής Μαθηματικής έπιστήμης δέν έγκειται εις τήν 
λογικήν άποδεικτικότητα, άλλ’ εις τό ότι ή Μαθηματική γνώσις είναι καθαρά έκ τών προ- 
τέρων γνώσις. Ύπετυπώθη άνωτέρω ή έννοια τής γνώσεως έκ τών προτέρων. Τίθεται 
τό έρώτημα πώς είναι ή έκ τών προτέρων γνώσις εις τά Μαθηματικά δυνατή; Τά άντι- 
κείμενα τών Μαθηματικών δέν είναι έμπειρικά άλλ' άντικείμενα, τά όποια ή ιδία ή διάνοια 
έδημιούργησε. 'Αντικείμενα τών Μαθηματικών είναι οί αριθμοί καί τά σχήματα. Ταΰτα, 
άριθμοί καί σχήματα δηλ., είναι προϊόν τής διανοίας' διά τούτο άναπτυσσομένη ή άνελισ- 
σομένη ή διάνοια έπαναυρίσκει, κατά τήν περίφημον φράοιν τού Κάντ, ό,τι έθεσεν ή ιδία. 
Πώς όμως είναι οί άριθμοί καί τά σχήματα δημιούργημα τής διανοίας; Καί έάν άποδειχθή ότι 
πράγματι συμβαίνει οϋτω, διατί ή Μεταφυσική, έάν θέλη νά είναι έπιστήμη, πρέπει νά 
συγκροτηθή κατά τό ύπόδειγμα ή πρότυπον τών Μαθηματικών; Θά άναΖητήσωμεν άπαν- 
τήσεις εις τάς έρωτήσεις αύτάς άρχι’Ζοντες άπό τήν δευτέραν.

β) Θεός ----  ελευθερία ----  αθανασία: άντικείμενον της Μεταφυσικής

Αντικείμενα τής Μεταφυσικής είναι, συμφώνως πρός τήν κρατούσαν Μεταφυσικήν 
τής έποχής τού Κάντ, αί έννοιαι τοϋ Θεού, τής έλευθερίας καί τής άθανασίας. Εις τάς 
έννοιας όμως αύτάς δέν άντιστοιχεί έμπειρική πραγματικότης. Αί έννοιαι αύταί είναι ίδέαι. 
Τί σημαίνει ιδέα διά τόν Κάντ θά διευκρινισθή άργότερον. Πρός τό παρόν άς άναφερθή 
ότι διά τόν Κάντ ιδέα σημαίνει έννοιαν πέραν τής έμπειρίας, εις τήν όποιαν δέν άνταπο
κρίνεται πραγματικόν, έμπειρικόν άντικείμενον. Ή μεταφυσική, τήν όποιαν ό Κάντ έχει 
ύπ’ όψιν του, είναι ή Μεταφυσική ή όποια προσπαθεί νά άποδείΕη τήν ϋπαρΕιν ένός ύψίστου 
όντος καί ένός μέλλοντος κόσμου (Θεός καί άθανασία τής ψυχής). Έφ' όσον ή Μετα
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φυσική έχει τοιαυτα ύπερεμπειρικά άντικείμενα — πράγμα πού φαίνεται καί άπό τό άνομα 
της δηλ., άπό τόν άρον μεταφυσική = trans physicam δέν είναι εμπειρική επιστήμη, άλλά 
πρέπει νά συγκροτήται ώς γνώσις έκ τών προτέρων καί έπομένως πρέπει νά είναι παρό
μοια πρός τά Μαθηματικά. Έδώ έγκειται ό λόγος διά τόν όποιον, κατά τόν Κάντ, ή 
Μεταφυσική, έάν θέλη νά είναι έπιστήμη, πρέπει νά συγκροτηθή κατά τό πρότυπον τών 
Μαθηματικών. (Προλ. σελ. 23).

γ) Ή έννοια τοϋ χώρου καί τοϋ χρόνου

Eie τήν πρώτην έρώτησιν δηλ. nòie είναι οί άριθμοί καί τά σχήματα δημιούργημα τής 
διανοίας — πώς δηλ. τά Μαθηματικά είναι γνώσις έκ τών προτέρων — ό Κάντ άπαντά 
είσάγων διά τήν έρμηνείαν τής έκ τών προτέρων γνώσεως τών Μαθηματικών τήν έννοιαν 
τής έποπτείας τοϋ χώρου καί τοϋ χρόνου. Ή έποπτεία τού χώρου καί τοΰ χρόνου δέν 
δημιουργεϊται οϋτε καί ρυθμίζεται διά τών άντικειμένων άλλ άντιθέτως τά άντικείμενα 
ρυθμίζονται διά τής έποπτείας. Ή έποπτεία ή παράστασις τοϋ χώρου δέν σχηματίζεται διά 
τής έμπειρίας, ήτοι διά τών διαφόρων άντικειμένων ή πραγμάτων, άντιθέτως είς τά διάφορα 
άντικείμενα ή πράγματα ύπόκειται είς ή προηγείται ή παράστασις ή έποπτεία τοϋ χώρου 
(ώς καί τοΰ χρόνου). "Οσον άφορά μάλιστα τά άντικείμενα τών Μαθηματικών αύτά 
καί δημιουργοΰνται ύπό τής διανοίας καί ρυθμίζονται ύπό τής έποπτείας. Τό τρίγωνον δέν 
έπεβλήθη είς τήν έποπτείαν ή τήν συνείδησιν έξωθεν (ή έποπτεία είναι ένας τρόπος ή 
μία μορφή τής συνειδήσεως) άλλά προεβλήθη ύπό τής συνειδήσεως προς τά έξω ή, άλλως 
λεγόμενον, τό τρίγωνον τό συνέθεσεν ή συνείδησις. Ό Κάντ λέγει έν προκειμένω τά έξής: 
«είς τόν πρώτον ό όποιος άπέδειξε μίαν άλήθειαν περί τό ισογώνιον τρίγωνον (δυνατόν 
νά ήτο ό Θαλής ή οίοσδήποτε άλλος) ήλθε μιά έλλαμψις: εύρε δηλ. άτι δέν έπρεπε νά 
άνιχνεύση ή νά άναζητήση τάς ιδιότητας άπό τήν ψιλήν έννοιαν τοϋ σχήματος, άλλ’ άτι 
έπρεπε νά έξαγάγη ά,τι ό ίδιος έκ τών προτέρων έναπέθεσε ή άπέδωσεν είς τούτο (δηλ. 
τά τρίγωνον). Τά τρίγωνον τά συνέθεσεν ή συνείδησις' ό μαθηματικός εύρίσκει άκριθώς 
ά,τι περιέχεται είς τήν σύνθεσιν ταύτην τής συνειδήσεως. Ή έκ τών προτέρων γνώσις, 
τό άτι δηλ. ύπάρχει γνώσις έκ τών προτέρων, δέν έρμηνεύεται άλλως ή διά τής ύποθέ- 
σεως άτι ή έποπτεία είναι μορφή ή τρόπος τής συνειδήσεως.

Τήν στροφήν ταύτην — τήν άντιστροφήν δηλ. διά τής όποιας ό Κάντ θέτει είς τήν 
περίπτωσιν τών σχέσεων έποπτείας καί άντικειμένων τήν έποπτείαν ώς ρυθμιστήν καί 
ούχί τά άντικείμενα ονομάζει — ό Κάντ «Κοπερνίκιον» καί αποδίδει είς αύτήν κοσμοϊστορικήν 
άξίαν διά τήν φιλοσοφίαν.

δ) Ή καθαρά γνώσις

Ή γνώσις τής νομοτέλειας τών άριθμών καί τών σχημάτων ονομάζεται ύπό τοΰ Κάντ 
καθαρά γνώσις, ώς άπηλλαγμένη πάσης έμπειρίας.Ή καθαρά γνώσις είναι γνώσις έκ τών 
προτέρων, άνεξάρτητος έκ τών έντυπώσεων τών αισθήσεων. Αντιθέτως ή γνώσις ή 
έχουσα «πηγήν» τήν έμπειρίαν είναι έκ τών ύστέρων. Γνωρίσματα τής καθαρός γνώσεως, 
ή τής γνώσεως έκ τών προτέρων, είναι ή άναγκαιότης καί ή καθολικότης ή άπόλυτος, 
ένώ τής έμπειρικής ή τής έκ τών ύστέρων γνώσεως ή άναγκαιότης καί ή καθολικότης 
δέν είναι άπόλυτος άλλ' ύποθετική καί σχετική. Τά δημιουργήματα τής διανοίας μέσα 
είς τήν καθαρόν έποπτείαν διέπονται άπό τήν νομοτέλειαν τής ιδίας τής έποπτείας. Διά 
τοΰτο ό μαθηματικός δέν έχει άνάγκην νά προστρέξη είς τήν έμπειρίαν (είς τάς αισθήσεις) 
διά νά έξακριβώση καί νά άποδείξη τάς σχέσεις τών άντικειμένων του. Έδώ πολύ φυσικά 
άναδύεται ή έρώτησις: πώς δύνανται τά Μαθηματικά ώς καθαρά γνώσις, π.χ. ή Γεωμετρία, 
νά ίσχύη διά τά άντικείμενα τών αισθήσεων;

Είς τήν έρώτησιν αύτήν ό Κάντ άπαντά άτι άκριθώς τά Μαθηματικά, καί μάλιστα ή 
Γεωμετρία, ισχύουν μόνον ύπό τήν προϋπόθεσιν άτι άναφέρονται είς άντικείμενα τών αισθή
σεων καί ούχί είς πράγματα καθ’ έαυτά. Τό γεγονός τούτο τής ισχύος τής Γεωμετρίας 
διά τά άντικείμενα τών αισθήσεων θεωρεί ό Κάντ ώς άπόδειξιν τοΰ άτι ή Γεωμετρία, 
παρά τόν έκ τών προτέρων χαρακτήρα της, δέν είναι ύποκειμενική καί φαντασιώδης. 
Τά άντικείμενα τών αισθήσεων είναι ή αισθητή παράστασις καί ούχί ή παράστασις τών 
πραγμάτων καί καθ’ έαυτών, άλλ’ ώς ταΰτα έμφανίζονται είς ήμάς. Αί προσθολαί τών πραγμά
των φθάνουν είς τήν συνείδησιν μας διά μέσου τοΰ τύπου (τής φόρμας) τής αισθητικό
τητας, ή όποια είναι έκ τών προτέρων δεδομένον τής συνειδήσεως (Προλ. σελ. 20, 34).

Διά τοΰτο ήμπορεϊ ό Κάντ νά γράφη ά,τι τά φαινόμενα (ή τά άντικείμενα) δέν δύνανται 
νά περιέχουν τίποτε άλλο παρά μόνον έκεϊνο τό όποιον ή «Γεωμετρία προδιαγράφει είς 
αύτά».

ε) Ή νέα Μεταφυσική

Υπάρχει καί εν άλλο πρόβλημα άσον άφορά είς τάς σχέσεις τής έποπτείας μέ άλλας 
δυνάμεις ή μορφάς τής συνειδήσεως’ μέ άλλους λόγους τίθεται τό έρώτημα άχι μόνον τής 
σχέσεως τής συνειδήσεως προς τά πράγματα, άλλά καί τών δυνάμεων τής συνειδήσεως 
μεταξύ των ή τής έσωτερικής διαρθρώσεως τής συνειδήσεως. Συγκεκριμένως ή έρώτησις 
γίνεται: ποιά είναι ή σχέσις μεταξύ έποπτείας καί έννοιας (ή μεταξύ έποπτείας καί διανοίας) 
καί μεταξύ έννοιας καί ιδέας. Αί σχέσεις αύταί είναι θεμελιώδες πρόβλημα τής Κριτικής τοΰ 
Καθαρού λόγου καί τής διά ταύτης έγκαινιαζομένης νέας Μεταφυσικής. Σχετικώς άνα- 
φέρει ό Κάντ «έτσι ή άνθρωπίνη διάνοια άρχίζει μέ έποπτείας, μεταβαίνει είς έννοιας καί 
τελειώνει μέ ιδέας». Ή νέα Μεταφυσική έχει έπίσης ώς θεμελιώδες πρόβλημα της τήν 
σχέσιν πραγμάτων καί συνειδήσεως.

στ) 'Ή μεταφυσική καί ύπερ€ατική διασάφησις τοϋ χώρου

’’Ας έλθωμεν πάλιν είς τήν έποπτείαν τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου. Είς τήν «μεταφυ
σικήν» διασάφησιν τής έννοιας τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου έρωτά ό Κάντ «είναι ό χώρος 
καί ό χρόνος πραγματικοί οντότητες; είναι προσδιορισμοί ή σχέσεις τών πραγμάτων, είναι 
κάτι πού ύπάρχει ή προσγίγνεται είς τά πράγματα καί άταν αύτά (ό χώρος καί χρόνος) 
άκόμη δέν έποπτεύωνται, ή είναι μήπως κάτι τό όποιον ύπάρχει μόνον ώς τύπος (φόρμα) 
τής έποπτείας.

Τι έννοεί όμως έν πρώτοις ό Κάντ μέ τόν άρον «μεταφυσική διασάφησις» ; Μέ τήν 
ά:ασάφησιν έννοεί έννοεί ό Κάντ τήν σαφή παράστασιν έκείνου, τό όποιον άνήκει είς μίαν 
έννοιαν’ ή διασάφησις είναι μεταφυσική άταν αύτή περιλαμβάνη έκεϊνο τό όποιον παριστά
νει ή άταν έμφανίζη τήν έννοιαν ώς έκ τών προτέρων δεδομένην.

Ό Κάντ έπιχειραματολογεϊ ύπέρ τής ύποθέσεως άτι ό χώρος είναι έποπτεία έκ τών 
προτέρων δεικνύων άτι πρώτον δέν είναι — ό χώρος — έμπειρική έννοια, ή όποια σχηματί
ζεται ή συνάγεται έκ τών έξωτερικών μας έμπειριών ή αισθημάτων. Οί θέτοντες τόν χώρον 
ώς έξ έξωτερικών έμπειριών διαπράττουν — θά έλέγομεν είς τήν γλώσσαν τής λογικής — 
τό σφάλμα τής λήψεως τοΰ ζητουμένου’ διότι διά νά συσχετισθούν ώρισμένα αισθήματα 
προς κάτι έκτος έμοΰ — δηλ. είς έν άλλο σημεϊον άπ’ έκεϊνο είς τό όποιον εύρίσκομαι — 
διά νά άντιληφθώ αύτά ώς έξωτερικά καί ώς εύρισκόμενα τό έν παρά τό άλλο, είς διάφορα 
σημεία πρέπει ήδη νά ύπόκειται ή παράστασις τοΰ χώρου.

"Αλλως τε πρέπει νά ύποθέσωμεν τόν χώρον ώς μίαν άναγκαίαν παράστασιν έκ τών 
προτέρων, ή όποια ύπόκειται είς άλας τάς έξωτερικάς έποπτείας. Ό χώρος είναι κάτι τό 
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όποιον άκριβώς ύπόκειται ώς άναγκαία έκ τών προτέρων παράστασις είς όλας τάς έποπτείας, 
διότι ένώ δύναται νό φαντασθή τις ότι δέν ύπάρχουν έξωτερικά άντικείμενα έντός τοΰ 
χώρου, όμως δέν δύναται νό φαντασθή, δηλ. νό σχηματίση τήν παράστασιν ότι δέν ύπάρχει 
χώρος. Μέ άλλους λόγους ό χώρος είναι «ή άναγκαία ύπό-θεσις τής δυνατότητας τών φαι
νομένων». Πρός τούτους τόν χώρον τόν φανταξόμεθα ώς άπειρον δεδομένον καί ώς 
τοιοΰτος δέν δύναται νά είναι γενική έννοια τών πραγμάτων έν γένει άλλά καθαρά έποπτεϊα. 
'Ως έκ τούτου ή παράστασις τοϋ χώρου είναι έποπτεία έκ τών προτέρων καί ούχί έννοια. 
(Κ. Κ. Λ σελ. 66-69).

Παρά τήν μεταφυσικήν διασάφησιν τοΰ χώρου έπιχειρεϊ ό Κάντ καί μιάν ύπερβατικήν 
διασάφησιν. Ή διασάφησις είναι ύπερβατική όταν καταδεικνύεται ή δυνατότης άλλων συν
θετικών γνώσεων έκ τών προτέρων έκ τής διασαφουμένης άρχής ή έννοιας.

Ή Γεωμετρία είναι έπιστήμη καθορίξουσα τάς ιδιότητας τοϋ χώρου συνθετικώς καί 
μάλιστα έκ τών προτέρων. Διά νά είναι όμως μιά τοιαύτη γνώσις δυνατή, διά νά είναι 
δηλ. δυνατή ή έκ τών προτέρων συνθετική γνώσις τοΰ χώρου, πρέπει οΰτος νά είναι 
πρωταρχικώς έποπτεία. Διότι άπό τάς έννοιας δέν έξάγονται προτάσεις, αί όποϊαι νά 
προχωρούν πέραν τής έννοιας, ένώ τοΰτο συμβαίνει είς τήν Γεωμετρίαν. Έφ’ όσον όμως 
τοΰτο σημαίνει είς τήν Γεωμετρίαν, δηλ. έφ’ όσον έξάγονται προτάσεις συνθετικοί έκ τών 
προτέρων είς τήν Γεωμετρίαν, τότε πρέπει ή έποπτεία νά εύρίσκεται είς ήμάς, είς τήν 
συνείδησιν μας δηλ., έκ τών προτέρων, ήτοι πρό πόσης άντιλήψεως ένός άντικειμένου, 
έπομένως πρέπει νά είναι καθαρά καί ούχί έμπειρική έποπτεία. Ή Γεωμετρία, ώς συνθετική 
έκ τών προτέρων γνώσις, μόνον έτσι γίνεται καταληπτή (Κ.Κ.Λ. σελ. 69 — 70).

Έκ τής ώς άνω άναπτύξεως κατέστη σαφές
α) ότι ό χώρος δέν είναι ίδιότης τών πραγμάτων καθ' αύτών ή μεταξύ των.
β) ότι ό χώρος δέν είναι άλλο τι ή ό τύπος (ή φόρμα) όλων τών φαινομένων τών 

έξωτερικών αισθήσεων, δηλ. ό ύποκειμενικός όρος τής αίσθητικότητος (Sinnlickeit), 
ύπό τοΰ όποιου καί μόνον είναι ή έξωτερική έποπτεία δυνατή (Κ. Κ. Λ. σελ. 70 — 73).

ζ) Ή μεταφυσική καί ή υπερβατική διασάφησις τοΰ χρόνου

Ό χρόνος δέν δύναται νά είναι έμπειρική έννοια, έξαγομένη έκ τής έμπειρίας, διότι 
τό σύγχρονον ή ή άκολουθία δέν θά ήρχοντο είς τήν άντίληψιν μας, έάν ή παράστασις τοΰ 
χρόνου δέν ύπέκειτο, ώς βάσις, έκ τών προτέρων.

"Οτι ό χρόνος είναι άναγκαία παράστασις, ήτις ύπόκειται είς πάσαν έμπειρίαν, κατα
φαίνεται έκ τοΰ ότι ένώ δύναται ένας νά άπομακρύνη τά φαινόμενα έκ τοΰ χρόνου δέν 
δύναται νά άρη τόν ίδιον τόν χρόνον. Έπομένως ό χρόνος είναι έκ τών προτέρων δεδο
μένος καί μόνον έντός αύτοΰ είναι πάσα πραγματικότης τών φαινομένων δυνατή.

Είς αύτήν τήν έκ τών προτέρων άναγκαιότητα τοϋ χρόνου είναι θεμελιωμένη ή 
δυνατότης άποδεικτικών — θεμελιωδών προτάσεων ή άξιωμάτων τοΰ χρόνου έν γένει. '0 
χρόνος έχει μόνον μίαν διάστασιν- διάφοροι χρόνοι δέν είναι δυνατοί συγχρόνως άλλά 
μόνον έν άκολουθία. Αί θεμελιώδεις προτάσεις αί άναφερόμεναι είς τόν χρόνον δέν 
δύνανται νά έξάγωνται έκ τής έμπειρίας, διότι έάν έξήγοντο έξ αύτής δέν θά είχον τήν 
αύστηράν γενικότητα οϋτε τήν άποδεικτικήν βεβαιότητα πού έχουν. Ή γενικότης καί ή 
βεβαιότης αύτή γίνεται φανερά καί όταν λέγωμεν άναφερόμενοι είς τόν χρόνον, «έτσι 
πρέπει νά είναι».

Τό άπειρον τοΰ χρόνου σημαίνει ότι πάν ώρισμένον μέγεθος τοΰ χρόνου, είναι δυνα
τόν μόνον διά περιορισμών ένός χρόνου, όστις ύπόκειται ώς πρωταρχική παράστασις άπεριο- 

ρίστου χρόνου. Τά άνωτέρω άποτελοΰν τήν ύπερβατικήν διασάφησιν τής έννοιας τοΰ 
χρόνου. "Ας έλθωμεν τώρα είς τήν μεταφυσικήν διασάφησιν τής έννοιας τοΰ χρόνου.

Ή έννοια τής μεταβολής καί ή έννοια τής κινήσεως είναι δυνατοί μόνον διά τής 
παραστάσεως τοΰ χρόνου καί έντός αύτής. Έάν ή παράστασις αύτή δέν ήτο έποπτεία 
έκ τών προτέρων, ούδεμία έννοια θά ήδύνατο νά καταστήση τήν δυνατότητα τής μεταβο
λής άντιληπτήν, δηλ. νά δεϊξη πώς είναι δυνατόν νά γίνη κατανοητόν τό γεγονός τοΰ 
συνδυασμού άντιφατικώς άντικειμένων κατηγορημάτων είς έν καί τό αύτό άντικείμενον. 
Μόνον εις τήν άκολουθίαν τοϋ χρόνου δύνανται τά δύο τοιαΰτα κατηγορήματα νά συναν
τηθούν είς έν καί τό αύτό πράγμα.

'0 χρόνος δέν είναι κάτι τό προσηρτημένον είς τά πράγματα' δέν είναι τίποτε άλλο 
παρά ό τύπος τής έσωτερικής αίσθήσεως, τής έποπτείας τοΰ ίδιου τοΰ έαυτοΰ μας καί τής 
έσωτερικής μας καταστάσεως. Δέν καθορίζεται άπό έξωτερικά φαινόμενα, άλλά τούναντίον 
καθορίζει τάς σχέσεις τών παραστάσεων είς τήν έσωτερικήν μας κατάστασιν. Πρός 
τούτοις ό χρόνος είναι ό τυπικός (Formale) όρος έκ τών προτέρων πάντων τών φαινομένων 
έν γένει, μάλιστα ό άμεσος διά τά έσωτερικά καί ό έμμεσος διά τά έξωτερικά. (Κ. Κ. Λ. σελ. 
74-76).

Ένώ ό χώρος καί ό χρόνος έν άναφορά πρός τά άντικείμενα, τά παρεχόμενα διά τών 
αισθήσεων, έχουν άντικειμενικήν ίσχύν καί κατά ταΰτα ύποστηρίξει ό Κάντ τήν έμπειρικήν 
πραγματικότητα τοΰ χρόνου καί τοϋ χώρου, συγχρόνως ύποστηρίξει τήν ύπερβατικήν ίδανικό- 
τητά των, ήτοι ό χώρος καί ό χρόνος, άφαιρουμένων τών ύποκειμενικών όρων τής αισθητής 
έποπτείας, δέν είναι τίποτε, καί δέν μποροΰν νά προσαφθοΰν είς τά άντικείμενα καθ' έαυτά. 
(Κ. Κ. Λ. σελ. 76-79).

Πρέπει νά προσεχθή, είς τάς άνωτέρω σελίδας, ή έπιμονή τοΰ Κάντ ότι ό χρόνος καί 
ό χώρος είναι έποπτεϊαι καί ούχί έννοιαι. Ό Κάντ έπιμένει είς τό σημείον τοΰτο, ότι 
δηλ. ό χρόνος καί ό χώρος πρέπει νά είναι έποπτεία, διότι άπό μίαν έννοιαν δέν έξά- 
γονται προτάσεις αί όποϊαι προχωρούν πέραν τής έννοιας, ένώ τοΰτο συμβαίνει είς τήν 
Γεωμετρίαν, καί έπειδή όπου τά μέρη καί έκαστον μέγεθος ένός άντικειμένου μόνον διά 
περιορισμού δύναται νά παρασταθοΰν είς ώρισμένα, έκεϊ πρέπει όλη ή παράστασις νά 
είναι δεδομένη ούχί δΓ έννοιών, άλλά πρέπει νά ύπόκειται ώς βάσις ή άμεσος έποπτεία. 
Διά τής τοιαύτης άντιλήψεως γίνεται ό Κάντ θεμελιωτής τοΰ Έποπτισμοϋ ή τοΰ Ένορα- 
τισμοΰ είς τά Μαθηματικά.

Τό άλλο σημείον, είς τό όποιον ό Κάντ έπιμένει, είναι ότι ό χώρος καί ό χρόνος δέν 
είναι έμπειρικά δεδομένα άλλ’ έκ τών προτέρων. Έάν, λέγει ό Κάντ, ή έποπτεία τοΰ 
χώρου δέν εύρίσκετο έντός μας έκ τών προτέρων ώς καθαρά έποπτεία, τότε ή Γεωμετρία 
δέν θά ήτο δυνατή (Κ.Κ.Λ. σελ. 76 — 93). Παρατηρεϊται όμως, ώς π.χ. άπό 
τόν Max Black “The Nature of Mathematics”, ότι μέ τάς νεωτέρας, μή — Εύκλειδείους 
Γεωμετρίας, ή άποψις τοΰ Κάντ περί καθαρός έκ τών προτέρων έποπτείας τοΰ χώρου, ώς 
ύποθέσεως τής Γεωμετρίας, ύφίσταται πλήγμα.

η) Αί κρίσεις των Μαθηματικών

Αποδεικνυομένου τοΰ έκ τών προτέρων δεδομένου τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου καί τοΰ 
χαρακτήρος των ώς καθαρός έποπτείας δεικνύεται ή δυνατότης τών Μαθηματικών, ώς 
καθαρός γνώσεως, καί τής καθαράς φυσικής. Περισσότερον ένδιαφέρει τόν Κάντ ή 
Μαθηματική, τήν όποιαν καί έξετάΖει ώς πρός τήν δομήν ή τήν συγκρότησιν.

Ή έπιστήμη είναι, ώς γνωστόν, σύστημα κρίσεων. Διά νά προσδιορίσωμεν τήν φύσιν 
τών Μαθηματικών θά πρέπει νά προσδιορίσωμεν τήν φύσιν ή τό είδος τών κρίσεων, έκ τών 
όποιων συγκροτείται αΰτη.
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Ό Κάντ διακρίνει τάς κρίσεις εις άναλυτικάς καί συνθετικός. 'Αναλυτικοί είναι ai 
κρίσεις εις τάς όποιας τό κατηγορούμενον περιέχεται εντός τοϋ ύποκειμένου ώς π.χ. εις 
τήν κρίσιν «όλα τό σώματα είναι έκτατό» εις τό ύποκείμενον «σώματα» εμπεριέχεται ή 
έννοια τής έκτάσεως. Ή κρίσις όμως «μερικά σώματα είναι βαρέα» είναι συνθετική, διότι 
ή έννοια τού βάρους δέν έμπεριέχεται εις τήν έννοιαν τοϋ σώματος. Αί όναλυτικαί κρίσεις 
στηρίζονται εις τήν άρχήν τής άντιφάσεως, ένώ ai συνθετικοί δέν δύνανται νά στηριχθοϋν 
μόνον έπ’ αυτής. Δύναται έπίσης νό λεχθή ότι εις τάς άναλυτικάς κρίσεις ή σύνδεσις 
τοϋ ύποκειμένου — κατηγορουμένου στηρίζεται έπί τής ταυτότητας. Αί όναλυτικαί κρίσεις 
δέν μάς ένδιαφέρουν έδώ, διότι δέν προσθέτουν διόλου εις τό περιεχόμενον τής γνώσεως 
μας. Έκεϊναι πού μάς ένδιαφέρουν είναι αί συνθετικοί.

Αί συνθετικοί κρίσεις δύνανται νά είναι ή έμπειρικαί ή έκ τών προτέρων. Αί έμπει- 
ρικαί κρίσεις είναι πάντοτε συνθετικοί: ό λόγος έγκειται εις τοΰτο, εις τό ότι δέν έχω 
άνάγκην νά στηρίζω μίαν άναλυτικήν κρίσιν έπί τής έμπειρίας, άφοΰ ήδη έντός τής έννοιας 
έμπεριέχεται τό κατηγορούμενον, ώστε νά μή είναι άνάγκη νά ύπερθώ τήν δεδομένην 
έννοιαν διά νά εϋρω τά κατηγορούμενον καί νά τά συνδέσω μετά τοϋ ύποκειμένου.

Παρά τάς έμπειρικάς συνθετικός κρίσεις έχομεν καί τάς συνθετικός έκ τών προτέρων 
κρίσεις. Αί μαθηματικοί κρίσεις είναι έν γένει συνθετικοί έκ τών προτέρων κρίσεις. Εκτός 
όμως τών μαθηματικών έκ τών προτέρων κρίσεων έχομεν καί άλλος, μή μαθηματικός, έκ 
τών προτέρων κρίσεις. Παράδειγμα ή κρίσις: «παν ό,τι συμβαίνει έχει τήν αιτίαν του», ή 
κρίσις αϋτη είναι συνθετική έκ τών προτέρων κρίσις, διότι δέν δύναται νά στηρίζεται εις 
τήν έμπειρίαν έφ’ όσον (ή κρίσις) έχει καί μεγαλυτέραν καθολικότητα άπό τήν έμπειρίαν 
καί άναγκαιότητα καί έπομένως δέν δύναται νά στηρίζεται έπί τής έμπειρίας. Ύπενθυ- 
μίζομεν έδώ ότι ό Κάντ παρέχει ώς γνωρίσματα τής έκ τών προτέρων γνώσεως τήν 
άναγκαιότητα καί τήν καθολικότητα. Ή άνωτέρω, ώς παράδειγμα άναφερθεϊσα κρίσις 
είναι ή κρίσις περί τής όποιας διέλαβεν ό D. Hume καί έκφράζει τήν αιτιότητα. Διά τής 
κρίσεως ταύτης καί τών σχετικών διαλογισμών είναι πού ό Κάντ άφυπνίσθη άπό τόν 
δογματιτικόν του λήθαργον.

Έάν ή Μεταφυσική θέλη νά είναι έπιστήμη, ώς άνεφέρθη άνωτέρω, πρέπει νά συγκρο- 
τήται, κατά τό πρότυπον τών Μαθηματικών, έκ συνθετικών έκ τών προτέρων κρίσεων. 
Αί όναλυτικαί κρίσεις εις τήν Μεταφυσικήν καί εις τάς όλλας έπιστήμας χρησιμεύουν άπλώς 
ώς έπεζηγηματικαί καί προπαρασκευαστικοί. Έκεϊναι πού προάγουν τήν γνώσιν είναι 
αί συνθετικοί. Έπομένως καί ή Μεταφυσική διά νά προαχθή πρέπει νά συγκροτήται έκ 
συνθετικών κρίσεων έκ τών προτέρων. Διατί όμως πρέπει αί κρίσεις τής Μεταφυσικής 
νά είναι συνθετικοί έκ τών προτέρων; Διότι ή Μεταφυσική γνώσις δέν δύναται νά είναι 
έμπειρική. Τό γνώρισμα τοΰτο, τής μή έμπειρικότητος τής μεταφυσικής γνώσεως, εύρίσκε- 
ται μέσα εις τήν έννοιαν τής μεταφυσικής, άφοΰ μεταφυσική σημαίνει πέραν τής φύσεως, 
πέραν τής έμπειρίας. Τό άντικείμενον τής μεταφυσικής, Θεός, άθανασία, έλευθερία, είναι 
ύπερεμπειρικά' όρα καί αί περί τούτων κρίσεις πρέπει νά είναι ύπερεμπειρικαί; ήτοι έκ 
τών προτέρων.

Έπομένως τό πρόβλημα τώρα δύναται νά διατυπωθή έτσι: Πώς είναι αί έκ 
τών προτέρων συνθετικοί κρίσεις εις τήν Μεταφυσικήν 
δυνατοί ; Τούτο είναι τό βασικόν πρόβλημα τής Κριτικής τοΰ Καθαρού λόγου. (Κ.Κ.Λ. 
σελ. 108 - 125).

3. Ai κατηγορίαι καί αί ίδέαι
α) Δύο θεμελιώδη χαρακτηριστικά τον γιγνώσκειν

Έάν τό βασικόν πρόβλημα τής Κριτικής τοϋ Καθαρού λόγου είναι: πώς είναι δυνατοί 
αί έκ τών προτέρων συνθετικοί κρίσεις, τίθεται τότε τό έρώτημα τί είναι σύνθεσις. Διά νά 

κατανοήσωμεν τί είναι σύνθεσις είναι άνάγκη προηγουμένως νά ίδωμεν τί είναι γνωσις.
Τό γιγνώσκειν έχει διά τόν Κάντ δύο χαρακτήρας ή άπαρτίζεται άπό δύο μέρη:
α) άπό τήν έννοιαν διά τής όποιας έν άντικείμενον νοείται καί
β) άπό τήν έποπτείαν διά τής όποιας δίδεται ή παρέχεται τό άντικείμενον.
Έάν εις τήν έννοιαν δέν άντιστοιχή καμμία έποπτεία, τότε ή έννοια ύφίσταται άπλώς 

κατά τά είδος (der form nach) καί είναι μία κενή νόησις ή έννοια ή κατηγορία (Ό Κάντ 
ονομάζει τάς έννοιας, έφ’ όσον άναφέρεται εις αύτάς κατ’ είδος, κατηγορίας). Ή έπο
πτεία διά τής όποιας παρέχεται τό άντικείμενον είναι πάντοτε αισθητή. Ή έποπτεία είναι 
ή καθαρά έποπτεία (χώρος - χρόνος) ή έμπειρική έποπτεία, δηλ. έποπτεία έκείνου τό όποιον 
δυνάμεθα νά άντιληφθώμεν εις τόν χώρον ή τόν χρόνον άμέσως ώς πραγματικό διά τών 
αισθήσεων.

Διά νά ύπάρζη γιγνώσκειν πρέπει ή έννοια νά άναφέρεται εις άντικείμενον τών αισθή
σεων. Εις τά Μαθηματικά έχομεν γιγνώσκειν, έκ τών προτέρων δΓ άντικείμενα τής καθα
ρός έποπτείας (τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου) άλλά μόνον είδολογικώς. Έάν εις αύτά άντι- 
στοιχοΰν πράγματα δέν άποφασίζουν τά Μαθηματικά. Έφ’ όσον όμως πάλιν τό μαθηματικόν 
γιγνώσκειν ή αί μαθηματικοί έννοιαι θεωρούνται καθ’ έαυτάς, δέν είναι γιγνώσκειν, έν τή 
έννοιία τών δύο χαρακτήρων, πού άνεπτύΕαμεν άνωτέρω. Διά νά γίνη γιγνώσκειν πρέπει 
νά έχη τήν δυνατότητα έφαρμογής εις τήν έμπειρικήν έποπτείαν.

Εις τάς άνωτέρω έκτεθείσας άπόψεις συμπυκνοΰται ή θέσις τοΰ μεταφυσικού προβλή
ματος διά τόν Κάντ. Έδώ ύπενθυμίζομεν ότι τό άλλο σκέλος τής θέσεως τοΰ μεταφυσικού 
προβλήματος, διά τόν Κάντ, είναι τά άναπτυχθέντα εις τό προηγούμενον κεφάλαιον, ήτοι 
εις τό πώς είναι δυνατοί έκ τών προτέρων συνθετικοί κρίσεις.

Καί ό χώρος καί ό χρόνος πέραν τής έμπειρίας τών αισθήσεων δέν λέγουν τίποτε. 
Ισχύουν μόνον έντός τών αισθήσεων’ έκτος τούτων δέν έχουν καμμίαν πραγματικότητα. 

Καί διά τάς έννοιας τής διανοίας, τηρουμένων τών άναλογιών, ισχύουν τά αύτά: vai μέν 
δύνανται αί έννοιαι τής καθαρός διανοίας νά έπεκτείνωνται, άλλ’ όταν αύται δέν άναφέ- 
ρωνται εις έμπειρικά δεδομένα είναι ψιλοί τύποι (φόρμες), είναι κενοί έννοιαι χωρίς 
καμμίαν άντικειμενικήν πραγματικότητα, άφοΰ δέν έφαρμόζονται εις τήν έποπτείαν.

’Από τάς θέσεις αύτάς προκύπτει εύκόλως τό κρίσιμον διά τήν μεταφυσικήν έρώτημα: 
είναι μήπως αί έννοιαι τής μεταφυσικής κεναί έννοιαι ή έννοιαι έφηρμοσμέναι ή δυνάμεναι 
νά έφαρμοσθοΰν εις τήν έποπτείαν ή τά έμπειρικά δεδομένα; Πριν άπαντήσωμεν εις τήν 
έρώτησιν αύτήν, ένδείκνυται νά άναπτυχθοΰν καί νά αιτιολογηθούν περαιτέρω αί θέσεις αύται 
τοΰ Κάντ.

β) Ή «απαγωγή» των κατηγοριών

Μερικοί έννοιαι προορίζονται διά καθαρόν έκ τών προτέρων χρήσιν. Αί έννοιαι αύται 
είναι αί κατηγορία ι. Πώς χρησιμοποιούνται αί έννοιαι αύται; Ό Κάντ ονομάζει 
ύπερβατικήν άπαγωγήν (transzendentale Deduktion) τήν έζήγησιν ή έρμη- 
νείαν τοΰ πώς αί έννοιαι έκ τών προτέρων, ήτοι αί κατηγορίαι, δύνανται νά άναφέρωνται 
εις τά άντικείμενα. Διά τής ύπερβατικής άπαγωγής έννοεί ό Κάντ τήν άνάπτυζιν έκείνην 
διά τής όποιας τά τυπικά ή ειδολογικά στοιχεία (formale) τής συνειδήσεως μορφώνουν 
ή καί καθορίζουν τήν φύσιν, τά φυσικά δεδομένα. Πλήν τής ύπερβατικής άπαγωγής ό Κάντ 
όμιλεί καί περί τής έμπειρικής άπαγωγής διά τής όποιας έννοεί τό πώς δημιουργεϊται μία 
έννοια τής έμπειρίας.

Καί ό χώρος καί ό χρόνος, ώς αί κατηγορίαι, έχουν άνάγκην τής ύπερβατικής καί ούχί 
τής έμπειρικής άπαγωγής, διότι άκριβώς έκεϊ έγκειται τό διακριτικόν τής φύσεως των, 
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είς τό öti άναφέρονται, ώς καί αί κατηγορίαι, είς τά άντικείμενα των χωρίς νά στηριχθοϋν 
είς τήν έμπειρίαν.

γ) ''Η σννθεαις της γνώσεως

Αί άνωτέρω ερωτήσεις θέτουν τό πρόβλημα τής συνθέσεως τής γνώσεως. Ή γνώσις, 
κατά Κάντ, συγκροτείται καθ’ ώρισμένα στάδια διά τής άκολούθου συνθέσεως:

Πρώτον τά δεδομένα τών αισθήσεων συμπυκνοϋνται καί συντίθενται είς έποπτείας 
ή παραστάσεις βάσει τοϋ χώρου καί τοϋ χρόνου ή άλλως λεγόμενον συντάσσονται είς ένό- 
τητας έντός τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου, αϊτινες είναι αί παραστάσεις ή έποπτεϊαι.

Δεύτερον αί έποπτεϊαι ή παραστάσεις συντίθενται είς έννοιας διά τών κατηγοριών. 
Αί κατηγορίαι δέν είναι τίποτε άλλο παρά έννοιολογικοί τύποι (φόρμες) τοΰ χώρου — χρό
νου προερχόμενοι έκ τής διανοίας.

Τρίτον αί εννοιαι συνδέονται μεταξύ των είς κρίσεις.
Τέταρτον αί κρίσεις συντίθενται είς σύστημα διά τών έννοιών τοΰ νοΰ ή τοΰ λόγου, 

αϊτινες είναι αί ίδέαι.
Ή τοιαύτη σύλληψις τής συνθέσεως τής γνώσεως, καί πρό πάντων τών κατηγοριών, 

εχει μεγάλην σημασίαν διά τήν περί Μεταφυσικής άντίληψιν τοΰ Κάντ. Έφ’ άσον αί κατη- 
γορίαι είναι τύποι τοΰ χώρου — χρόνου έπεται άτι αί εννοιαι καί κρίσεις είναι τότε μόνον 
δεσμευτικοί, άταν άναφέρωνται είς άντικείμενα πού έποπτεύονται είς τόν χώρον καί τόν 
χρόνον. "Οταν δηλ. αί κατηγορίαι αύταί δέν έφαρμόξωνται είς τά άντικείμενα τής έμπει- 
ρίας, ήτοι είς τά δεδομένα τών αισθήσεων, δέν έχουν καμμίαν σημασίαν ή ίσχύν.

Πώς άμως, θά έρωτήση κανείς, τά Μαθηματικά άποτελοϋν γνώσιν έκ τών προτέρων, 
πώς χωρίς νά προσφεύγουν είς τήν έμπειρίαν, ήτοι είς τά δεδομένα τών αισθήσεων, άπο
τελοϋν γνώσιν δεσμευτικήν; Ή διά τών κατηγοριών σύνθεσις δύναται νά είναι έμπειρική 
ή καθαρά’ έμπειρική είναι άταν αί κατηγορίαι έφαρμόξωνται έπί τών δεδομένων τών αισθή
σεων ή, άλλως λεγόμενον, έπί τής πολλότητος τών αισθήσεων, καθαρά δέ άταν έφαρμό- 
ίωνται έπί δεδομένων έκ τών προτέρων, ύς είς τόν χώρον καί τόν χρόνον. Αί κατηγορίαι 
ισχύουν μόνον δΓ άντικείμενα τών αισθήσεων καί διά τάς σχέσεις χώρου - χρόνου καί άχι 
διά τά πράγματα καθ’ έαυτά. ΔΓ αύτόν τόν λόγον, τό άτι αί κατηγορίαι ισχύουν καί διά τήν 
καθαρόν έποπτείαν τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου δύναται ή Μαθηματική νά εχη συνθετι
κός έκ τών προτέρων κρίσεις. Αί κρίσεις τής Γεωμετρίας π.χ. ώς άφορώσαι τάς έν τω χώρω 
σχέσεις δύνανται νά διατυπωθούν έκ τών προτέρων, χωρίς δηλ. νά προσφύγωμεν είς τήν 
έμπειρίαν τών αισθήσεων, άφοϋ ή έποπτεία τοΰ χώρου μάς είναι δεδομένη ώς καθαρά έκ 
τών προτέρων.

δ) Αί ίδέαι

Αί κατηγορίαι είναι ό έξοπλισμός τής διανοίας ή είναι αϋτη ή διάνοια διά τής όποιας 
συντίθενται αί έποπτεϊαι τών αισθήσεων είς έννοιας καί κρίσεις. Πώς άμως συντίθενται 
περαιτέρω κρίσεις ώστε νά συγκροτηθούν είς σύστημα καί νά άποτελέσουν έπιστήμην; Ό 
Κάντ ύπο-θέτει ώς δύναμιν ή άρχήν ή όποια έκτελεϊ τήν σύνθεσιν αύτήν τόν λόγον ή τόν 
νοΰν. Έρχόμεθα έτσι είς τήν τελευταίαν βαθμίδα τής γνωστικής μας δυνάμεως.

’Ενώ αί εννοιαι τής διανοίας, αί κατηγορίαι δηλ. χρησιμοποιούνται έμμόνως, ήτοι έν 
άναφορά πρός τήν έμπειρίαν, αί έννοιαι τοΰ νοΰ, αί όποϊαι ύπό τοΰ Κάντ όνομάζονται ίδέαι, 
χρησιμοποιούνται ύπερβατικώς. Αί ίδέαι δέν άναφέρονται είς τήν έμπειρίαν άλλ’ είς τήν 
διάνοιαν διά νά δώσουν ένότητα είς τάς πολλαπλός γνώσεις τής διανοίας. Πρέπει νά 

ύπογραμμισθή άτι είς τήν ιδέαν δέν άντιστοιχεϊ δεδομένον άντικείμενον τών αισθήσεων. 
Αύτό είναι τό νόημα τής ύπερβατικότητος τών ιδεών, ήτοι τό άτι αί ίδέαι είναι πέραν τής 
έμπειρίας. Αί ίδέαι είναι άπλώς ένότητες τάς όποιας ό νούς ή ό λόγος προβάλλει καί ύπό 
τάς όποιας ούτος συνάγει ολότητας τών φαινομένων. Ή κοσμολογική π.χ. ιδέα δέν είναι 
ιδέα, έφ’ άσον λαμβάνει τό άνεικείμενον της έκ τοϋ κόσμου τών αισθήσεων’ άταν άμως 
διευρύνη τήν σύνδεσιν τών αίτιατών μετά τοΰ αιτίου τόσον πολύ, ώστε ή έμπειρια νά μή 
άνταποκρίνεται είς αύτήν, τότε γίνεται ιδέα τής όποιας τό άντικείμενον ούδέποτε δύναται 
νά είναι δεδομένον τής έμπειρίας. Βεβαίως καί ή έννοια είναι ένότης συνάγουσα ύφ’ 
έαυτήν μίαν ολότητα φαινομένων. Ποία ή διαφορά τότε μεταξύ έννοιας καί ιδέας; Ή 
διαφορά ύπετυπώθη άνωτέρω: άτι ή έννοια είναι ένότης σχετική, έν τη έννοια τής άμέσου 
άναφοράς της είς τήν έμπειρίαν, ένώ ή ιδέα είναι άπόλυτος, έν τή έννοια τής μή άναφοράς 
της είς τήν έμπειρίαν. Εάν ή ιδέα έχη άναφοράν είς τήν έμπειρίαν ή άναφορά αϋτη είναι 
έμμεσος, χωρίς άμως νά σημαίνη τούτο άτι τό άντικείμενον τής ιδέας είναι ή έμπειρια.

Ό νοΰς ή ό λόγος παρέχει είς τήν διάνοιαν κατεύθυνσιν πρός ώρισμένην ένότητα άπό 
τήν όποιαν ή διάνοια δέν έχει ιδέαν. Αύτή ή ένότης άποβλέπει είς τό νά συλλάβη είς έν 
άπόλυτον άλον άλας τάς ένεργείας έν άναφορά πρός τό άντικείμενον.

Έξ άσων έλέχθησαν συνάγειται άτι δέν δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν έν άντικείμενον 
περισσότερον άπ’ έκεϊνο πού μάς παρέχει ή έμπειρια. Ή ιδέα δέν προσθέτει τι είς τήν 
γνώσιν ώς γνώσιν, ήτοι δέν προσθέτει νέα γνωστικά στοιχεία πέραν τής όργανώσεως τής 
γνώσεως. Συγχρόνως δέν δυνάμεθα ή δέν δικαιούμεθα νά άπορρίψωμεν ή νά μή παρα- 
δεχθώμεν τό πράγμα καθ’ έαυτό. 'Όσον καί άν δέν δυνάμεθα νά ύπερβώμεν τήν έμπει
ρίαν διά τών έννοιών τής διανοίας, συγχρόνως δέν δυνάμεθα νά έπέχωμεν έξ ολοκλήρου 
άσον άφορά τά έρωτήματα διά τά πράγματα αύτά καθ’ έαυτά, διότι ή έμπειρια δέν ικανο
ποιεί ποτέ πλήρως τόν νοΰν. Ποιος δέν θέλει νά ύπερβή τά άρια πόσης έμπειρίας καί 
νά χαθή είς ύπερβατικάς ιδέας καί ύπεράνω όλων τών έννοιών, τάς όποιας ή έμπειρια 
θεμελιώνει, νά άναξητήση ήσυχίαν καί ίκανοποίησιν είς τήν έννοιαν ένός (ύψίστου) άντος;

Ό νοΰς δέν εύρίσκει καμμίαν ίκανοποίησιν διά τών έννοιών καί τών νόμων τής διά
νοιας, οί όποιοι διά τήν έμπειρικήν χρήσιν έπαρκοΰν’ διότι διά τών έπ’ άπειρον έπερχομένων 
έρωτήσεων χάνει πάσαν έλπίδα διά πλήρη λύσιν αύτών. Αί ύπερβατικαί ίδέαι, αί όποϊαι 
έχουν αύτήν τήν όλοκλήρωσιν ώς σκοπόν, είναι τοιαΰτα προβλήματα τοΰ νοϋ. Τώρα βλέπει 
καθαρά άτι ό κόσμος τών αισθήσεων δέν μπορεί νά περιλαμβάνη αύτήν τήν όλοκλήρωσιν... 
Ό κόσμος τών αισθήσεων δέν είναι τίποτε άλλο παρά μία άλυσις φαινομένων συνδεομένων 
μεταξύ των κατά γενικούς νόμους· έπομένως δέν εχει καμμίαν ύπόστασιν καθ’ έαυτόν καί 
άναφέρεται έτσι άναγκαίως είς έκεϊνο τό όποιον περιέχει τήν αιτίαν τών φαινομένων, είς άντα 
τά όποια δύνανται νά γνωσθοΰν άχι άπλώς ώς φαινόμενα άλλ' ώς πράγματα καθ’ έαυτά. 
Μόνον είς τήν γνώσιν αύτών δύναται ό νοΰς νά έλπίση άτι θά ίκανοποιηθή ό πόθος του 
δΓ όλοκλήρωσιν διά τής πορείας του άπό τά αίτιατά είς τήν αιτίαν.

’Ανωτέρω άνεφέραμεν άτι αί διάφοροι κρίσεις συγκροτούνται είς ένότητα ή σύστημα 
διά τοΰ νοΰ διά νά άποτελέσουν έπιστήμην. Ό Κάντ βάσει τής διαιρέσεως τών άντων 
έκ τρεις περιοχάς ήτοι:

α) τοΰ άντος έν ήμϊν
β) τοΰ άντος έκτος ήμών
γ) τοΰ δυνατού άντος

διακρίνει τρεις έπιστήμας, έκάστη τών όποιων ώς σύνθεσις γίνεται βάσει μιάς ύπερβατικής 
ιδέας. Αί ίδέαι αύταί είναι:

α) ή ένότης τοΰ ύποκειμένου
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β) ή ένότης τοϋ άντικειμένου εις τά φαινόμενα
γ) ή ένότης τών όντικειμένων έν γένει.
Πρός αύτάς άντιστοιχοΰν τρεις ιδεώδεις ή ίδεαταί έπιστήμαι :
α) ή Ψυχολογία, ώς σύνθεσις όλων τών εσωτερικών φαινομένων ύπό τήν ιδέαν τής 

ψυχής
β) ή Κοσμολογία ώς σύνθεσις όλων τών έξωτερικών φαινομένων ύπό τήν ιδέαν τοϋ 

κόσμου
γ) ή Θεολογία ώς σύνθεσις πάντων τών δυνατών φαινομένων ύπό τήν ιδέαν ένός 

όντος περικλείοντας πάντα τά όντα, ήτοι τοϋ θεού.
Συμφώνως προς τά άνωτέρω περί ιδεών λεχθέντα αί ίδέαι τής ψυχής, τοϋ κόσμου καί 

τοϋ θεού είναι οργανωτικοί ή ρυθμιστικοί καί ούχί συγκροτοΰσαι ίδέαι. Συγκεκριμένως ή 
ιδέα τής ψυχής είναι μία ρυθμιστική άρχή διά τής όποιας θέτομεν τάξιν εις τά έσωτερικά 
μας φαινόμενα τ.έ. τά φαινόμενα τής έσωτερικής μας αίσθήσεως. Ή κοσμολογική ιδέα 
είναι μία ρυθμιστική άρχή διά τήν πρόοδον τής έμπειρικής έπιστήμης. Ή ιδέα τοϋ θεού 
παρέχει ενότητα εις πάντα τά φαινόμενα καί όντα μή άποδεικνυομένη όμως κατ’ ούδένα 
τρόπον. Ένώ αί καθαροί έννοιαι τής διανοίας έχουν νά κάμουν μέ τήν συνθετικήν ένό- 
τητα τών παραστάσεων, αί έννοιαι τοϋ καθαρού νοΰ, αί ύπερβατικαί δηλ. ίδέαι, έχουν νά 
κάμουν μέ τήν άπόλυτον συνθετικήν ένότητα όλων τών όρων έν γένει.

Έάν ένθυμηθώμεν τά στάδια ή τάς βαθμίδας τής γνώσεως (ίδέ άνωτέρω) βλέπομεν 
μίαν προτοϋσαν άναίρεσιν τής μιας βαθμίδος γνώσεως εις τήν έπομένην, πράγμα τό όποιον 
ένθυμίξει τήν φαινομενολογίαν τής συνειδήσεως τοϋ Έγέλου. Μέχρι τής βαθμίδος τής κατη
γορίας ή άναίρεσις είναι συνεχής" μετά τήν κατηγορίαν ή άναίρεσις είναι άναίρεσις ώς 
ύπέρβασις εις άλλο γένος. "Ενα χάσμα άνοίγεται μεταξύ κατηγορίας καί ιδέας τά όποιον 
δέν συγκρίνεται μέ τήν άπόστασιν μεταξύ άλλων βαθμιδών, ώς π.χ. μεταξύ παραστάσεως 
καί έννοιας, διότι αί αισθήσεις, αί παραστάσεις καί αί έννοιαι άνήκουν εις τό αύτό γένος, 
ήτοι εις τήν έμπειρίαν, ένώ οί ίδέαι άνήκουν εις έτερον γένος, πέραν τής έμπειρίας.

Παρ' όλον όμως ότι αί ίδέαι δέν άνήκουν εις τό γένος τής έμπειρίας έν τούτοις έμμέσως 
διά τής διανοίας άναφέρονται εις τήν έμπειρίαν, άφοΰ συμβάλλουν εις τήν προαγωγήν τής 
χρήσεως τής διανοίας έπιφέρουσαι σαφήνειαν, πληρότητα καί συνθετικήν ένότητα διά τής 
όργανώσεως τούτης (τής διανοίας). Ή ιδέα είναι ή μόνη ένότης ένός όλου τής γνώσεως, 
άφού ή έμπειρία ώς όλον είναι άδύνατος. Παρέχει ούτως ή ιδέα ένότητα όνευ τής όποιας 
(ένότητος) παραμένει ή γνώσις μας άδύνατος.

Έφ’ όσον αϊ ίδέαι δέν έχουν τό άντικείμενον των εις καμμιάν έμπειρίαν πώς δύναται 
νά έλεγχθή ή πλάνη των; ώς γνωστόν αί έννοιαι (τής διανοίας) έφαρμόξονται εις τήν 
έμπειρίαν καί έλέγχονται διά τής έμπειρίας, ένώ δέν συμβαίνει τό ίδιον μέ τάς έννοιας 
τοϋ καθαρού νοΰ, ήτοι τάς ιδέας. Διά τούτο ή πλάνη διά τών ιδεών μόνον διά τού ίδιου τού 
νοΰ δύναται νά άνακαλυφθή.

ε) Αί Ιδέαι της ψυχής, τοϋ θεοϋ καί τής ελευθερίας

'0 Κάντ όρίξει τήν Μεταφυσικήν ώς τήν γνώσιν πού δέν είναι έμπειρική (Προλ. 
σελ. 13) ώς τήν γνώσιν πέραν τής έμπειρίας, πού έχει ώς άντικείμενον της τάς ιδέας. 
Πρέπει όμως νά διευκρινισθή ή χρήσις τών ιδεών εις τήν Μεταφυσικήν διά νά μή συγχί- 
Ζεται μέ τήν χρήσιν τών ιδεών εις τήν έπιστήμην, όπου, ώς άνεφέρθη άνωτέρω, χρησιμο
ποιούνται διά νά προσδώσουν ένότητα συστήματος εις τήν γνώσιν. Πρέπει έπίσης νά 
έξακριβωθή ποιας ιδέας χρησιμοποιεί ή Μεταφυσική.

Αί ίδέαι τής Μεταφυσικής είναι, διά τόν Κάντ, ώς φαίνεται καί άπό τήν άνάπτυξιν τών 
έπί μέρους προβλημάτων, ψυχολογικοί καί κοσμολογικοί. Βάσει τής εις τάς προηγουμένας 
σελίδας άναπτύξεως αί μεταφυσικοί ίδέαι δύνανται νά διακριθοΰν βάσει τής διακρίσεως 
τού όντος έν ήμϊν, έκτος ήμών καί τού δυνατού όντος έν γένει, εις ιδέαν τής ψυχής, τού 
κόσμου καί τού θεού. Ή Μεταφυσική άσχολεϊται μέ αύτάς τάς τρεις ιδέας καί συγκεκρι
μένως διά τών τριών ψευδοεπιστημών τής ορθολογιστικής ψυχολογίας, τής ορθολογιστικής 
κοσμολογίας καί τής ορθολογιστικής θεολογίας καί ισχυρίζεται ότι άποδεικνύει τά σχετικά 
περί τής ούσίας καί τών ιδιοτήτων τής ψυχής, τά περί τοϋ κόσμου, τού μεγέθους καί τής 
άρχής του καί τήν ϋπαρξιν τοϋ Θεού, ώς άποδεικνύει τήν ϋπαρξιν ένός φυσικού 
άντικειμένου.

Κατωτέρω θά άναπτύξωμεν τά περί τάς τρεις ιδέας.

I Ή ιδέα τής ψυχής

Ή Μεταφυσική τής έποχής τοϋ Κάντ έστηρίξετο έπί μιας ορθολογιστικής ψυχολογίας 
Τέσσαρες ήσαν αί θεμελιώδεις προτάσεις αύτής τής ψυχολογίας:

α) ή ψυχή είναι ούσία.
β) ή ΨυΧΠ κατά τό ποιόν είναι άπλή
γ) ή ψυχή κατά τούς διαφόρους χρόνους είναι ή αύτή
δ) ή ψυχή εύρίσκεται εις σχέσιν μέ τά (δυνατά) άντικείμενα τού χώρου.
Αί προτάσεις αύταί ένθυμίξουν τόν Πλάτωνα και τόν Καρτέσιον. Απ’ αύτάς προκύπτουν 

προτάσεις τής καθαρός ψυχολογίας αί όποϊαι έχουν ώς άκολούθως:
α) Ή ψυχή, ώς άντικείμενον τής έσωτερικής αίσθήσεως είναι ό ϋ λ ος
) .....ώς άπλή ούσία είναι άφθαρτος
γ) ....ώς αύτή πρός έαυτήν, ήτοι διά τής ταυτότητος της πρός έαυτήν είναι πρόσω- 

π ο V. Τά ώς όνω τρία στοιχεία ήτοι τό όϋλον, τό όφθαρτον καί τό πρόσωπον συνθέτουν 
τήν πνευματικότητα. Βάσει τής προτάσεως δ ή ψυχή έπικοινωνεϊ πρός τά σώματα, ήτοι πρός 
τά ύλικά άντικείμενα.

Κατά τόν Κάντ αί ώς όνω διαπιστώσεις α —γ άποτελοΰν παραλογισμούς μιας έπιστήμης 
τού καθαρού νοϋ, στηριξομένης εις τήν κενήν καί όνευ περιεχομένου έννοιαν τοϋ έγώ. 
Εις τήν πραγματικότητα, προσθέτει ό Κάντ, δέν πρόκειται ούτε περί έννοιας, διότι τό έγώ 
είναι άπλώς συνείδησις συνοδεύουσα πάσας τάς έννοιας. Τό έγώ δηλ. κατά τόν Κάντ 
είναι ή συμπαρομαρτοϋσα αύτοσυνείδησις τής εύθείας συνειδήσεως, δηλ. τής συνειδήσεως 
τής άναφερομένης εις τά άντικείμενα. Τήν άντίληψιν περί μιας τοιαύτης συμπαρομαρτούσης 
συνειδήσεως εύρίσκομεν καί εις τόν ’Αριστοτέλη καί εις τόν ’Έγελον.

Ό ισχυρισμός περί τής άφθαρσίας τής ψυχής, ήτις άφθαρσία άποτελεϊ τήν κυριωτέραν 
μέριμναν τής ορθολογιστικής ψυχολογίας, στηρίζεται έπί τής άντιλήψεως περί τής ψυχής 
ώς ούσίας. Ή περί τής ούσίας άντίληψις, τήν όποιαν έδέχετο ή ορθολογιστική ψυχολογία 
καί ή μεταφυσική τής έποχής τού Κάντ, ύπεστήριξε περαιτέρω ότι ή ούσία είναι μόνιμος 
καί άίδιος. Δέν ύπάρχει όμως καμμία άπόδειξις ότι ή ούσία είναι, κατ’ άνάγκην, μόνιμος 
καί άΐδιος. Καί άν άκόμη άποδείξωμεν ότι ή ούσία είναι μόνιμος, δέν δυνάμεθα νά άπο- 
δείξωμεν ότι είναι μόνιμος πέραν τού τάφου.

Όμοϊως καί ή άπόδειξις τής Μεταφυσικής τής έποχής τού Κάντ — ή άπόδειξις αύτή 
εύρίσκεται ήδη εις τόν Φαίδωνα τού Πλάτωνος — καθ’ ήν ή ψυχή είναι άΐδιος, έπειδή ή συνεί- 
δησις είναι άδιαίρετος, όρα άδιάλυτος καί άθάνατος, δέν εύσταθεί (Προλ. 96 — 98).

Ή ιδέα τής ψυχής δέν προάγει τήν γνώσιν οϋτε καί χρειάζεται διά τήν ψυχολογικήν 
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έμπειρίαν. Έάν ή ψυχή είναι μία άπλή ούσία ή όχι δέν μας ενδιαφέρει διά τήν έρμηνείαν 
τών ψυχολογικών φαινομένων, όπως μάς είναι τελείως άχρηστοι αϊ ίδέαι τής αϊωνιότητος 
τοϋ κόσμου διά τήν έρμηνείαν τών φαινομένων τοϋ κόσμου. Ή ιδέα τής ψυχής όπως 
καί αί άλλαι ίδέαι τοϋ Θεού καί τής έλευθερίας, έχουν τελείως διαφορετικήν χρήσιν άπό 
τός κατηγορίας, δηλ. τάς έννοιας τής διανοίας, βάσει τών όποιων κατηγοριών καθίσταται 
ή έμπειρία δυνατή.

II Ή ιδέα τοϋ Θεόν

Πώς προκύπτει ή ιδέα τοϋ Θεού. Από τήν ορμήν ή άνάγκην τοϋ νοϋ διά τό άνυπό- 
θετον. Τήν ορμήν ταύτην γνωρίΕομεν ήδη άπό τόν Πλάτωνα, όστις εις τούς διαφόρους 
διαλόγους, μάλιστα δέ εις τήν Πολιτείαν, έδωσεν άνάγλυφον τήν ορμήν αύτήν καί τήν 
πορείαν της πρός τό άνυπόθετον. Ή όρμή αύτή είναι θεμελιώδης όρμή τοϋ νοϋ, ώς ή 
τάσις πρός ύπέρβασιν τών αίτιατών καί τών αίτιων πρός τό έσχατον αίτιον, πρός τό αίτιον 
τό όποιον είναι αιτία έαυτοΰ, ή πρός τό άνυπόθετον ή τό άπόλυτον. Τό άνυπόθετον ή 
άπόλυτον τούτο είναι άναγκαϊον διά νά κλείση τήν σειράν τών αιτίων, ώς έχομεν ήδη 
άναπτύΕει εις τά περί Αριστοτέλους εις τήν μελέτην αύτήν.

Ή φυσική πορεία τοϋ νοϋ πρός τό άνυπόθετον άρχίΖει μέ τήν πεποίθησιν ότι είναι 
άναγκαία ή ϋπαρξις ένός άπολύτου όντος άνεξαρτήτου άπό οίονδήποτε αίτιον. Αύτό τό 
άνεΕάρτητον όν άνοΕητεί ό νους εις έκεϊνο τό όποιον περιλαμβάνει πάσαν πραγματικότητα.

Κατά τήν έποχήν τοϋ Κάντ αί άποδει'Εεις τής ύπάρΕεως τού θεού ήκολούθουν ή τήν 
έμπειρικήν οδόν ή τήν ύπερβατικήν. Κατά τήν έμπειρικήν όδόν, ή μέθοδον, άπό τήν έμπει
ρίαν τού κόσμου τών αισθήσεων άνέρχεται ό μεταφυσικός, άκολουθών τήν αιτιότητα, μέχρι 
τής ύψίστης, τής πέραν τού κόσμου πρώτης αιτίας, ένώ κατά τήν ύπερβατικήν άφήνει 
τήν έμπειρίαν καί στηριΕόμενος εις ψιλός έννοιας συμπεραίνει έΕ ολοκλήρου έκ τών προ- 
τέρων, άνευ οίασδήποτε προσφυγής εις τήν έμπειρίαν διά τό είναι μιάς ύψίστης αίτιας. 
Τήν έμπειρικήν όδόν άκολουθοΰν ή φυσικοθεολογική καί κοσμολογική άπόδειξις, ένώ τήν 
ύπερβατικήν ή όντολογική. Έδώ πρέπει νά μή λησμονώμεν ότι όχι μόνον κατά τήν ύπερ
βατικήν άλλά καί κατά τήν έμπειρικήν μέθοδον ό μεταφυσικός έργάΕεται διά τού διαλογι- 
στικού νοϋ.

Ό νούς, ό όποιος είναι ή συστηματική ένότης ή καλύτερον παρέχει συστηματικήν 
ένότητα ή συστηματικήν συνάφειαν εις τήν διάνοιαν ή καλύτερον τήν έμπειρικήν χρήσιν τής 
διανοίας, διανοίγει νέας οδούς έπ’ άπειρον, τάς όποιας όμως ή διάνοια δέν γνωρίζει διότι 
αί οδοί αύταί είναι πέραν τής έμπειρίας’ ή διάνοια όμως, ώς γνωστόν κινείται μόνον έντός 
τής έμπειρίας ή έχει έφαρμογήν μόνον έντός τής έμπειρίας. Πέραν τής έμπειρίας ό νους 
άνοίγει τόν δρόμον πρός τάς ιδέας. "Ετσι καί ή ιδέα τοϋ Θεού, άπρόσιτος εις τήν διά
νοιαν, ώς πέραν τής έμπειρίας, είναι διά τήν διάνοιαν ή συστηματική ένότης πρός τήν 
όποιαν όμως δέν άντιστοιχεί άντικειμενική πραγματικότης, άφοΰ, ώς ήδη άνεφέρθη προη
γουμένως, εις τάς ιδέας δέν άντιστοιχεί άντικειμενική πραγματικότης. Ή ιδέα τοϋ Θεού, 
είναι, ώς καί αί άλλαι ίδέαι, μιά ρυθμιστική καί ούχί συγκροτούσα άρχή.

Θά έρωτήση κανείς, αύτό τό άνώτατον όν δέν είναι μία άναγκαία ούσία καί μία ύψίστη 
πραγματικότης; Τήν έρώτησιν αύτήν θέτει ό ίδιος ό Κάντ, ό όποιος καί άπαντά λέγων 
ότι ή έρώτησις αύτή δέν έχει σημασίαν, διότι όλαι αί κατηγορίαι, διά τών όποιων δύναμαι νά 
σχηματίσω μίαν έννοιαν δΓ εν τοιοΰτο πραγματικόν άντικείμενον, έχουν χρήσιν καί έφαρ- 
μογήν μόνον εις τήν έμπειρίαν.· όταν τάς χρησιμοποιώ διά μή έμπειρικά άντικείμενα δέν 
έχουν καμμίαν σημασίαν.

Μία άλλη έρώτησις, τήν όποιαν θέτει πάλιν ό ίδιος ό Κάντ, είναι άν αύτό τό όν, 
ήτοι τόν Θεόν, δυνάμεθα νά τό σκεφθώμεν κατ’ άναλογίαν πρός τά άντικείμενα τής έμπει- 

ραίς. Ό Κάντ άπαντά καταφατικώς, έπεΕηγών όμως ότι δυνάμεθα νά τό σκεφθώμεν έν 
τή ιδέα μόνον καί ούχί έν τή πραγματικότητι, δηλ. ώς ιδεατόν καί ούχί ώς πραγματικόν.

Ό Κάντ έπεξηγεϊ όμως ότι όχι μόνον δυνάμεθα νά δεχθώμεν ένα σοφόν καί παντο
δύναμον δημιουργόν τού κόσμου άλλά καί έπιβάλλεται. Διά τής παραδοχής όμως τούτης 
δέν διευρύνομεν ποσώς τήν γνώσιν μας πέραν τής έμπειρίας, διότι αύτό τό όποιον δεχόμεθα 
είναι κάτι διά τό όποιον δέν έχομεν έννοιαν, (δηλ. σημασίαν τής έννοιας ώς κατηγορίας 
άνωτέρω).

III Ή ιδέα της έλευθερίας

Ή τρίτη ιδέα περί τήν όποιαν άσχολεϊται ή Μεταφυσική είναι ή ιδέα τής έλευθερίας. 
Ή έρώτησις περί τήν έλευθερίαν τίθεται ώς άκολούθως: είναι δυνατή παρά τήν φυσικήν 
αιτιότητα καί ή έλευθερία, ή μήπως άποκλείεται ύπ’ αύτής. (δηλ. τής φυσικής αίτιότητος). 
Δυνάμεθα τήν αιτιότητα νά τήν άντιληφθώμεν διττώς: κατά φύσιν ή ώς φυσικήν αιτιότητα 
καί κατ’ έλευθερίαν. Αίτιότης κατά φύσιν σημαίνει τήν σύνδεσιν μιάς καταστάσεως πρός 
μίαν προηγουμένην εις τόν κόσμον τών αισθήσεων συμφώνως πρός κανόνας. Ή έλευθε
ρία πάλιν έχει διττήν σημασίαν: κοσμολογικήν καί πρακτικήν. Είναι κοσμολογική έφ’ όσον 
νοείται ώς ή δύναμις νά άρχίση μία κατάστασις άφ’ έαυτής, τής όποιας ή αίτια δέν εύρί- 
σκεται εις μίαν άλλην αιτίαν. Έν τή σημασία ταύτη είναι ή έλευθερία μία ύπερβατική ιδέα. 
Ή ιδέα αϋτη δέν περιλαμβάνει τι τό έμπειρικόν, είναιϊ πέραν πάσης έμπειρίας άφοϋ ή 
έμπειρία μας περιορίζεται εις μίαν άτελεύτητον σειράν φαινομένων, τά όποια συνδέονται 
διά τής φυσικής αίτιότητος. Εις τήν έμπειρίαν δηλ. δέν παρέχεται ποτέ ή όλότης τών 
όρων τής αιτιώδους σχέσεως. "Ετσι ό νούς δημιουργεί τήν ιδέαν μιάς αύτενεργείας, 
ή όποια δέν χρειάζεται προηγουμένην αιτίαν, άλλ’ είναι αίτια έαυτής. Εις τήν πρακτικήν της 
σημασίαν ή έλευθερία ορίζεται ύπό τοϋ Κάντ ώς ή άνεΕαρτησία άπό τήν αύθαιρεσίαν καί τόν 
καταναγκασμόν ύπό τών ορμών τών αισθήσεων.

Πού έγκειται τώρα ή πλάνη τής μεταφυσικής ώς πρός τήν ιδέαν τής έλευθερίας; 
Φαίνεται ότι έγκειται εις τοΰτο, εις τά ότι ή Μεταφυσική έθεώρει τά φαινόμενα ώς πράγματα 
καθ’ έαυτά. Έν τοιαύτη περιπτώσει όμως ή έλευθερία δέν σώζεται. Επικρατεί τότε ένας 
ντετερμινισμός άφοΰ, ώς γνωρίΕομεν, τά φαινόμενα ώς έμπειρικαί παραστάσεις συνδέονται 
μόνον κατά τόν νόμον τής φυσικής αίτιότητος, ένώ έάν δεχθώμεν ότι τά φαινόμενα δέν 
είναι πράγματα καθ’ έαυτά, τότε ή έλευθερία σώζεται.

Διά τόν Κάντ ή ιδέα τής έλευθερίας έχει διά τήν περιοχήν τής πράΕεως, ήτοι διά τήν 
ήθικήν, τήν σημασίαν πού έχει ή «φυσική» αίτιότης διά τήν περιοχήν τής γνώσεως, ήτοι 
τής έπιστήμης. Ή έλευθερία καί ή «φυσική» αίτιότης δύνανται νά συντεθούν εις τήν 
περιεκτικωτάτην ρυθμιστικήν άρχήν, τήν ιδέαν τού Θεού, ή όποια συναιρεί ή παρέχει συν
θετικήν ένότητα εις όλας τάς θεωρητικός καί πρακτικός μας θέσεις καί άπόψεις.

στ) Ή χρήσις των ιδεών

Έκ τών άνωτέρω έκτεθέντων γίνεται φανερόν ότι αί ίδέαι δέν δύνανται νά χρησιμο
ποιηθούν διά τήν διεύρυνσιν τής έμπειρίας άλλ’ άπλώς εις τοΰτο, εις τό νά φέρουν τήν 
έμπειρίαν όσον τό δυνατόν πλησιέστερον πρός τήν πληρότητα. Αί ίδέαι είναι άρχαί χρησι- 
μεύουσαι εις τήν συστηματικήν ένότητα τής χρήσεως τής διανοίας καί τής γνώσεως καί 
δέν δικαιούμεθα αύτήν τήν χρήσιν νά τήν έκλάβωμεν ώς έάν ήτο εις τά άντικείμενα. Τί θά 
κάμωμεν όμως έφ’ όσον ή διάνοια ώς περιορισμένη εις τήν έμπειρίαν δέν μάς ικανοποιεί;

Ό αισθητός κόσμος ό κόσμος τών φαινομένων, έντός τοΰ όποιου ή διάνοια ισχύει 
δέν μάς ικανοποιεί, διότι οϋτος δέν είναι τίποτε άλλο άπό μίαν άλυσιν φαινομένων συνδεο- 
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μένων κατά γενικούς νόμους, οί όποιοι δέν έχουν καμμίαν ίσχύν εκτός τών φαινομένων. Ό 
λόγος όμως άναΖητεϊ τήν αιτίαν αύτών τών φαινομένων καί εύρίσκει εις αύτήν, τήν πέραν 
τών φαινομένων αιτίαν, τήν ποθουμένην όλοκλήρωσιν. Τήν αιτίαν αύτήν όμως δέν δύναται 
νά γνωρίση. Πώς όμως τότε συνδέει έκεϊνο τό όποιον γνωρίΖομεν δηλ. τό φαινόμενον, πρός 
έκεϊνο τό όποιο δέν γνωρίΖομεν, δηλ. τό πράγμα καθ’ αύτό; Τό πρόβλημα τούτο τής 
συνδέσεως είναι τό πρόβλημα τής μεθέΕεως τό όποιον γνωρίΖομεν ήδη άπό τόν Πλάτωνα.

Παρ’ όλον ότι δέν γνωρίΖομεν τό πράγματα καθ’ έαυτά όμως πρέπει νά τά ύποθέσωμεν, 
διότι ό νους μόνον εις αύτά εύρίσκει τήν πληρότητα καί ίκανοποίησιν. Ή ύπό-θεσις τών 
πραγμάτων καθ’ αύτών είναι ένα μεταφυσικόν αίτημα. Εάν τά πράγματα καθ’ αύτά τά 
σκεφθώμεν ώς καθαρός έννοιας τής διανοίας δέν σκεπτόμεθα τίποτε συγκεκριμένον, έφ’ 
όσον αΰται, δηλ. αί καθαροί έννοιαι, ώς μή άναφερόμεναι εις τήν έμπειρίαν είναι κεναί 
έννοιαι. Έάν άφ’ έτέρου τά πράγματα καθ’ αύτά τά σκεφθώμεν μέ ιδιότητας πού έλήφθη- 
σαν έκ τοϋ αισθητού κόσμου, τότε παύουν νά είναι νοητά.

Ή άναφορά εις τά πράγματα καθ’ αύτά, εις κάτι δηλ. πού δέν είναι άντικείμενον τής 
έμπειρίας είναι τό άντικειμενικόν όριον τής έμπειρίας. Ό νους όμως δέν μένει εις αύτά 
τά όρια, διότι εις τόν άνθρωπον είναι φυσική ή όρμή νά άπελευθερωθή άπό τούς περιορι
σμούς τής έμπειρίας, νά ύπερβή τήν έμπειρίαν καί νά άνοιξη ένα νέον πεδίον. Εις τό 
πεδίον όμως αύτό, τό πεδίον τών ιδεών άνέρχεται ό νους όχι διά νά άσχοληθή διαλογι- 
στικώς άλλά διά νά εύρη τάς άρχάς τάς όποιας ούτος, ό νούς δηλ., χρειάΖεται άπαραι- 
τήτως δΓ ήθικούς σκοπούς. Μετατρέπεται, κατά ταΰτα, ή μεταφυσική, άπό τόν Κάντ άπό 
διαλογιστικήν έντρύφησιν περί τάς ιδέας εις έπιχείρησιν θεμελιώσεως τού πρακτικού λόγου 
ή τής ήθικής. Αί τρεις ίδέαι, περί ών έγινεν άρκετός λόγος άνωτέρω, μάς προφυλάσ- 
σουν άπό τήν στενότητα τού ύλισμοΰ, άπό τήν φυσιοκρατίαν καί τήν μοιρολατρείαν καί δη
μιουργούν χώρον διά τάς ήθικάς ιδέας έκτος τού πεδίου τού διαλογισμού.

Κατόπιν όλων τών άναπτυχθέντων άνωτέρω, πώς είναι ή μεταφυσική ώς έπιστήμη 
δυνατή; Ή μεταφυσική δέν έχει άποδείξει ούδεμίαν έκ τών προτέρων συνθετικήν κρίσιν. 
Έκεϊνο τό όποιο μένει εις τήν μεταφυσικήν είναι ή κριτική τοϋ λόγου, μάλιστα δέ τοϋ 

έΕοπλισμοΰ τών έκ τών προτέρων έννοιών καί ή έΕέτασις τής δυνατότητας τών έκ τών 
προτέρων συνθετικών κρίσεων. Ή μεταφυσική καθίσταται έτσι ή κριτική τοϋ λόγου. 
Ή έννοια αύτή είναι βεβαίως άρνητική.

Αί ίδέαι είναι ύπερβάσεις διπλόμορφοι: α) θεωρητικοί β) πρακτικοί. Ως θεωρητικοί 
ύπερβάσεις είναι ολοκληρώσεις καί ούχί διευρύνσεις' είναι ύπέρβασις τής έπμειρίας καί 
συγχρόνως έν όριον ταύτης. Αί ίδέαι είναι σχήματα κενά έφ’ όσον δέν δύνανται νά 
πληρωθούν διά τής έμπειρίας. Εάν όμως αί ίδέαι είναι κενά σχήματα, τότε ό νούς, 
όστις καταγίνεται μέ τάς ιδέας, σκιαμαχεί. ’Έτσι ή θεωρητική ύπέρβασις καταντά μία 
άπατηλότης.

Τί είναι όμως έκεϊνο πού μάς ώθεί εις τήν ύπέρβασιν; Ό αισθητός κόσμος, ώς καί 
ή έμπειρική γνώσις, είναι άποσπασματικός, έφ’ όσον ούτος είναι μία όλυσις φαινομένων 
συνδεομένων κατά γενικούς νόμους. Ό αισθητός κόσμος ώς κόσμος τών φαινομένων 
δέν έχει ύπόστασιν καθ’ έαυτόν άλλ’ ύπάρχει καί νοείται έν άναφορά πρός ένα άλλον 
κόσμον, όστις είναι αιτία τού αισθητού.

Ή ψυχή μας έπιθυμεϊ μίαν όλοκλήρωσιν ή πληρότητα αύτού τού άποσπασματικοϋ 
κόσμου καί τής άποσπασματικής έμπειρικής γνώσεως, έπιθυμεϊ νά άνέλθη εις τήν αιτίαν 
τού αισθητού κόσμου. Ή αίτια τών αισθητών είναι τά πράγματα καθ’ αύτά’ ώστε ή ύπέρ- 
βασις τείνει πρός δύο τινα:

α) πρός τήν όλοκλήρωσιν τής έμπειρίας καί τού αισθητού κόσμου εις μίαν ένότητα, 
εις εν όλον καί

β) πρός τήν αιτίαν τών αισθητών ή πρός τά πράγματα καθ’ αύτά.
Τό πράγμα όμως καθ’ αύτό συμπεριλαμβάνεται εις τήν ιδέαν τοϋ Θεού, έφ' όσον 

αϋτη είναι ή συμπερίληψις τού αισθητού κόσμου καί τής αίτιας του εις μίαν ένότητα.
Αφού λοιπόν ό αισθητός κόσμος καί ή έμπειρική γνώσις δέν μάς ικανοποιούν, έφ’ 

όσον δηλ. ή διάνοια μας δέν μάς ικανοποιεί — ή έμπειρική γνώσις καί ό αισθητός κόσμος 
είναι τής διανοίας — ύπερβαίνομεν ταύτην πρός τόν νοΰν.

Τήν έμπειρίαν καί τόν αισθητόν κόσμον αίσθανόμεθα ώς περιορισμούς, άπό τούς όποιους 
θέλομεν νά άπελευθερωθώμεν. ’Ακριβώς ή φυσική μας όρμή πρός τάς ύπερβατικάς ιδέας 
άποσκοπεϊ εις τό νά άπελευθερώση τήν άντίληψίν μας άπό τά δεσμό τής έμπειρίας καί άπό 
τούς περιορισμούς τής άπλής θεωρήσεως τής φύσεως τουλάχιστον διά τής διανοίξεως ένός 
πεδίου, τό όποιον άπλώς περιέχει άντικείμενα διά τήν καθαρόν διάνοιαν, τά όποια ούδεμία 
αίσθητικότης δύναται νά φθάση. Τό πεδίον όμως τούτο διανοίγεται όχι διά νά άσχολη- 
θώμεν διαλογιστικώς μέ τάς ιδέας αύτάς άλλά διά νά εύρη άρχάς, τάς όποιας ό λόγος 
άπαραιτήτως χρειάΖεται διά πρακτικούς, ήθικούς σκοπούς.

Κατά ταϋτα ένώ ό Κάντ όμιλεϊ περί τής άνάγκης τής όλοκληρώσεως ή όλότητος πού 
παρέχουν αί ύπερβατικαί ίδέαι, συγχρόνως όμως διά τήν έμπειρικήν γνώσιν αύτή ή όλο- 
κλήρωσις δέν φαίνεται νά έχη σημασίαν διά τήν άνάπτυΕιν ή θεμελίωσιν τής γνώσεως, 
ένώ έχει τεράστιον ήθικήν καί πρακτικήν άΕίαν. Ένώ διά τήν γνώσιν αί ύπερβατικαί ίδέαι 
είναι: α) άπλώς ρυθμιστικοί ή συντακτικοί, δηλ. βοηθούν εις τό νά ρυθμισθή ή νά συνταχθή 
ή γνώσις εις ένότητα καί ολότητα καί

β) έφιΕις τών ορίων τής γνώσεως ή καλύτερα τής έμπειρίας, άφοΰ μάς φέρουν μέχρις 
έκείνου τό όποιον δέν είναι άντικείμενον τής έμπειρίας άλλά δύναται νά είναι ή άνωτάτη 
αιτία όλων, έπεται ότι διά τήν πράΕιν αί ύπερβατικαί ίδέαι είναι ύψίστης σημασίας.

Δεχόμενος ό Κάντ ότι έκαστον έκ φύσεως δεδομένον άποβλέπει ή προορίΖεται διά 
κάποιαν χρήσιν, πιστεύει ότι καί αί ύπερβατικαί ίδέαι έχουν πρακτικήν ήθικήν χρήσιν’ 
συγκεκριμένως αί τρεις ίδέαι μάς προφυλάσσουν άπό τήν στενότητα τού ύλισμοΰ, τής 
φυσιοκρατίας, καί τής μοιρολατρείας, ώς ήδη άνεφέρθη άνωτέρω, καί οϋτω δημιουργούν 
χώρον διά τάς ήθικάς ιδέας έκτος ή πέραν τού πεδίου τής διανοίας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΣΑΚΟΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ TOT ΔΑΝΤΗ*

* Δυο ομιλίες πού μεταδόθηκαν άπό τό Ρ.Ι.Κ. ατό πρόγραμμα «Θέματα λόγου καί τέχνης» τό 1965 
μέ τήν εύκαιρία τών 700 χρόνων άπό τή γέννηση τοϋ μεγάλου ’Ιταλού ποιητή Δάντη.

Οί πνευματικοί άνθρωποι κάθε λαού καί κάθε εποχής χαίρονται τά μεγάλα δημιουργή
ματα τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος άπ’ όλους τούς λαούς κΓ άπ’ όλες τις εποχές, φτάνει 
αύτά νά φέρνουν μηνύματα αιώνια καί ν’ άνυψώνουν ψυχικά μέ τήν καλλιτεχνική τους 
έπίδραση. 'H άνθρωπότητα χαίρεται τά έργα τους καί τούς τιμά σάν έργάτες τοϋ πνεύματος 
κι’ ιερείς τής τέχνης τόσο τόν Σοφοκλή καί 'Όμηρο όσο τόν Κικέρωνα καί τόν Δάντη, 
τόν Σαίξπηρ καί τό Γκαϊτε, έστω κΓ αν άξιολογικά τούς τοποθετεί σέ διαφορετικές βαθμίδες 
ή, άνάλογα μέ τήν έθνότητα, τούς ένστερνίξεται περισσότερο ή λιγώτερο. 'Όλοι οί μεγάλοι 
δημιουργοί τής τέχνης ύπηρετοϋν τις ίδιες μούσες, προσφέρουν τήν ίδια ύπηρεσία, βλέπουν 
καί θέτουν τά ίδια βασικά προβλήματα βγαλμένα μέσα άπό τήν έποχή τους έκτεινόμενα 
όμως στήν αιωνιότητα, μέσα άπό τό φακό τής ιδιοφυίας καί τών άνησυχιών τοϋ καθενός.

Τό πέρασμα τοϋ χρόνου οϋτε τήν άξίαν τους μειώνει, οϋτε κάμνει άναχρονιστικήν τήν 
ένασχόληση μ' αύτούς. 'Ίσα- ίσα τούς βλέπει μέ καθαρώτερο κριτικό πνεύμα, τούς άποκαθαί- 
ρει άπό τά πάθη καί τις προκαταλήψεις, τις άντιπάθειες καί ότι άλλο τυχόν συνδέεται 
μέ τήν σύγχρονη έποχήν τους. Αύτό άκριβώς συμβαίνει καί μέ τό μεγάλο ποιητή τής 
’Ιταλίας, τό Δάντη. 700 χρόνια έχουν περάσει άπό τήν γέννησίν του καί πάλιν βρίσκεται 
στό Διεθνές προσκήνιο. 'Ομιλίες, βιβλία, έκθέσεις, έφημερίδες, περιοδικά, πανεπιστημιακές 
παραδόσεις έχουν φέτος σάν έπίκεντρο τόν Δάντη καί τό έργο του.

Ό Δάντης είναι άγαπητός καί μελετάται καί προκαλεϊ ένδιαφέρον όχι μόνο στήν 
’Ιταλίαν, άλλά καί στήν ’Ιαπωνία καί στήν ’Αμερική καί στήν Ούγγαρία καί στήν Ελλάδα 
καί στή Λατινική ’Αμερική καί σ’ όλες τις χώρες τοϋ κόσμου. Οί πιό πολλοί ξέρουν ίσως 
τό όνομα τοϋ μεγαλειώδους ποιήματος του τής Θείας Κωμωδίας χωρίς όμως καί νά ξέρουν 
ποιος τό έγραψε. "Αλλοι τόν θεωρούν γενικά μιά άπό τις μεγάλες μορφές τής Αναγέννη
σης μεταθέτοντας έτσι άρκετά χρόνια τήν ήμερομηνία τής γέννησής του.

Ό Δάντης όμως δέν είναι μόνο ποιητής, είναι καί φιλόσοφος, είναι άνακαινιστής στήν 
γλώσσα, είναι κοινωνικός καί πολιτικός έπαναστάτης, είναι πάνω άπ’ όλα ένας μεγάλος 
άγωνιστής. Είναι αύτός πού έξιδανίκευσε κΓ άνέβασε στόν ούρανό, άπ' όπου αύτή πηγάξει, 
τήν άγάπη. Είναι ένας άπό τούς τελευταίους έκπροσώπους τής μεσαιωνικής σοφίας καί 
πρόδρομος τοϋ άνθρωπισμοΰ τής άναγέννησης. Είναι ό πρώτος άληθινός ποιητής τής 
Ιταλίας καί τής νέας Εύρώπης.

Γιά τήν έποχήν του ήταν φαινόμενον πολυμάθειας. Έγνώριξε τούς κλασσικούς 
Λατίνους, έμελέτησε τόν Άριστοτέλην, τόν ’Αλβέρτον Μάκνον, τόν Θωμάν, τόν Μποναβεν- 
τούρα καί τούς "Αραβες φιλοσόφους. "Εγραψε στήν λατινικήν καί στήν ιταλικήν δημώδη 
γλώσσαν έργα γιά τή φιλοσοφίαν, τή θρησκεία, πολιτική, γλώσσα καί τήν ποίηση. ’Εκφράξει 
βαθύτατα τόν μέσον αιώνα, τις ιδέες καί τις πίστεις, τά πάθη καί τις πλάνες, τούς όραμα- 
τισμούς καί τις προλήψεις, τις δυνάμεις καί τό μεγαλεϊον του. Ή άμεση έποχή του δέν 
τόν κατάλαβε, δέν τόν πρόσεξε, τόν έπολέμησε, ή δέ ιδιαίτερη πατρίδα του τόν έδιωξε 
καί τόν άφησε νά πεθάνη σέ τόπον έξορίας.

Ό Δάντης γεννήθηκε στις 12 Μαΐου 1265 στήν Φλωρεντία καί πέθανε ατά 1321 στή 
Ραβέννα. Πήρε νωρίς μέρος στις πολιτικές διαμάχες τής έποχής του μέ σκοπό τών άγώνων 
του τή δημοκρατία καί τήν έλευθερία, μέ τήν ψυχή προσκολλημένη στήν εύθύτητα καί 
τιμιότητα. Γύρισε καί γνώρισε πολλές πόλεις τής ’Ιταλίας είτε σάν άπεσταλμένος είτε σάν 
πλάνης έξόριστος. Ό ’ίδιος λέγει στό συμπόσιόν του: «Γύρισα όλες σχεδόν τις χώρες 
όπου έκτείνεται αύτή ή γλώσσα — ή ιταλική — περιπλανώμενος κΓ έπαιτώντας, δείχνοντας 
χωρίς τήν θέλησή μου τίς πληγές πού μοϋ προξένησεν ή μοίρα. "Ημουν πλοίο χωρίς 
ιστία καί πηδάλιο».

Γιά νά καταλάβουμε καλύτερα τό έργο του πρέπει νά γνωρίσουμε τήν έποχή του καί 
τήν τοποθέτησή του μέσα σ’ αύτήν. Ή Ιταλία δέν είναι ένωμένη σ’ ένα κράτος. Ή 
κοσμική κΓ ή παπική έξουσία πολεμούν άμείλικτα ή μιά τήν άλλην. Τά μίση, οί συνωμο
σίες, οί πλεκτάνες τών πολιτικών κομμάτων βρίσκονται στήν πρώτην γραμμήν. Στήν 
πατρίδα του τή Φλωρεντία ύπήρχαν δυό μερίδες: οί Γουέλφοι καί οί Γκιπελλίνοι. Ό Δάντης 
άνήκε στούς Γουέλφους' αύτοί ήταν άσπροι καί μαύροι’ ό Δάντης άνήκε στούς άσπρους 
δηλ. τούς δημοκρατικούς. Οί δυό αύτές μερίδες έμισούντο πολύ καί συνεχώς πολεμούσαν. 
'Όταν οί Γουέλφοι ήττήθηκαν μέ τήν συνδρομήν καί τού Πάπα, πολλοί άπ’ αύτούς καταδι
κάστηκαν σέ θάνατο κΓ άλλες ποινές. Ό Δάντης καταδικάστηκε σέ μεγάλο πρόστιμο 
κΓ έπειδή δέν πλήρωνε ξαναδικάστηκε στόν διά πυράς θάνατον. Γιά ν’ άποφύγη τήν ποινήν 
δέν έπέστρεψε στήν πατρίδα του, όταν έλειπε σέ κάποια άποστολή. Πλανώμενος έγνώ- 
ρισε δύσκολες μέρες, φτώχεια κΓ άπογοήτευση άπό τις μικρότητες τών άνθρώπων. Αύτά 
τού προφητεύονται στόν παράδεισο τής Θείας Κωμωδίας.*

Ό Ιππόλυτος ξορίστη άπ’ τήν ’Αθήνα 
άπ’ τήν μητριά, τήν άνομη προδότρα 
όμοια θά βγής κι’ έσύ άπ’ τήν Φλωρεντία. 
Θ’ άφήσης ότι έδώ άγαπάς στόν κόσμο 
Θά δοκιμάσης τί άρμυρό τό ξένο 
ψωμί, καί πόσο άβάστακτή 'ναι ή στράτα 
ν’ άνεβοκατεβαίνης ξένες σκάλες 
Μά πιό βαριά στούς ώμους σου θά νιώσης 
τή δολερή, όχτρεμένη συντροφιά σου, 
όπου ή κατάντια έτούτη θά σέ ρίξη' 
άχάριστη, άτιμη όλη φρενιασμένη, θά σοΰ χυθή (Παρ. XVII, 46-65)

Παρ’ όλες όμως αύτές τις δυσκολίες έμεινε άξιοπρεπής καί ύπερήφανος καί δέν 
κάμφθηκε. Ή έξορία τόν έκαμε νά ώριμάση, ισχυροποίησε τόν χαρακτήρα του, καί, τό 
κυριώτερον, τού δημιούργησε τό μεγαλύτερο έργον του, τήν Θ. Κωμωδίαν. Ούδέποτε 
ύποχώρησε στήν ξωή του σέ ξήτημα άρχών. 'Όταν κάποτε τοϋ δόθηκε άμνηστεία, ύπό 
άπαράδεκτους όμως γι’ αύτόν όρους, γράφει σ’ ένα φίλο του πού προσπάθησε νά τόν 
πείση νά δεκτή τήν έπιστροφή μέ όρους: «Κατ’ αύτόν τόν τρόπον θά έπιστρέψη ό Δάντης 
είς τήν πατρίδα του, άφού ύπέστη τήν έξορίαν έπί τρεις πενταετίες; ’Έτσι άμείβεται ή 
ολοφάνερη άθωότητά μου; Ό Θεός νά φυλάξη άπό τέτοιον άνόητον έξευτελισμόν άνδρα 
φιλόσοφον καί νά πέση είς τήν τύχην τών άλλων κακούργων. Δέν είναι αύτή ή οδός τής 
έπιστροφής είς τήν πατρίδα. "Αν εύρεθή τρόπος πού δέν προσβάλλη τήν τιμήν καί τήν 
άξιοπρέπειαν τοϋ Δάντη, θά έπιστρέψω εύχαρίστως. Αν τέτοιος τρόπος είναι άδύνατος, 
τότε ούδέποτε θά έλθω είς Φλωρεντίαν. Μήπως δέν θά βλέπω παντού τήν λάμψιν τοϋ 
ήλιου καί τής σελήνης καί δέν θά μπορέσω παντού ύπό τόν ούρανόν ν’ άναλογίξωμαι τήν

*Οί στίχοι τής Θείας Κωμωδίας είναι παρμένοι άπό τή μετάφραση τοϋ Ν. Καζαντζάκη. 
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γλυκεϊαν άλήθειαν χωρίς νά έΕευτελισθώ προηγουμένως προ του λαού καί τής πόλεως 
τής Φλωρεντίας; Καί τό ψωμί δέν θά μοϋ λειψή». Καί δέν έπέστρεψε, καί πέθανε 
έζόριστος.

"Ομως άγαποΰσε τήν πατρίδα του κι’ έλπιζε πώς μιά μέρα θάπαιρνε τόν δρόμο τής 
δικαιοσύνης. Γι’ αύτό ύπόφερε πιο πολύ στήν έΕορία. Στό μελέτημά του «γιά τή γλώσσα» 
γράφει: «Ό κόσμος μοϋ έγινε πατρίδα, όπως είναι ή θάλασσα πατρίδα τοΰ ψαριού. ‘Όμως 
ή πατρίδα τοϋ "Αρνου μέ πότισε άπό τά παιδικά μου χρόνια. Καί άγαπώ τήν Φλωρεντίαν 
μέ τόσο μεγάλον έρωτα πού γι’ αύτόν ύποφέρω άδικην έζορίαν. Γιά τήν εύχαρίστησιν καί 
τήν άνάπαυσίν μου δέν ύπάρχει είς όλον τόν κόσμον τόπος καλύτερος άπό τήν Φλωρεντίαν».

Σημαντικόν, ίσως τόν σημαντικώτερον, ρόλον είς τήν ζωήν τοϋ Δάντη έπαιΕεν ή γνω
ριμία του κΓ ό έρωτάς του πρός τήν Βεατρίκην. Τήν είδε γιά πρώτη φορά στά 8 της 
χρόνια, ένώ έκεϊνος ήταν 9 καί μετά όταν ένηλικιώθηκε. Εκείνη παντρεύτηκε κάποιον 
άλλον καί πέθανε στά 24 της χρόνια. "Εμεινε όμως πάντα μέσα του καί κυριάρχησε στήν 
ζωή καί ατό έργο του. "Οποιος δέν καταλάβη αύτό τόν έρωτα, δέν μπορεί νά καταλάβη 
οϋτε τά έργον τοϋ Δάντη. Ό έρωτας αύτός, παρ' όλον πού έκείνη παντρεύτηκε, δέν 
είναι ένοχος, γιατί δέν είχε τίποτε τό αισθησιακό, δέν είναι σαρκικός, άλλά αιθέριος, 
άγνός, πάνω άπό κάθε πεζότητα. Ή Βεατρίκη δέν είναι γυναίκα, γίνεται μούσα καί 
άγγελος πού τόν οδηγεί στή ζωή καί στόν παράδεισο. Ή Βεατρίκη είναι ή έσωτερική 
ιστορία του πρός μιάν συνεχή άνοδο, περικλείει όλα τά ιδεώδη του. "Αλλως τε ήτο 
σύνηθες καί μάλιστα έθεωρεϊτο τιμητικό γι’ αύτές, όταν οί τροβαδούροι τραγουδούσαν 
παντρεμένες γυναίκες. Εχει ίσως τήν ίδια θέση πού είχε ή κυρία φόν Στάϊν στήν ζωή 
καί τό έργον τοϋ Γκαϊτε. Έκείνη όμως ζοΰσε, ένώ αύτή πέθανε κΓ έγινε άγγελος.

Ή άγάπη αύτή έρμηνεύτηκε κατά διάφορους τρόπους. Μερικοί τήν βλέπουν σάν 
προσωποποίηση τής φιλοσοφίας. Στήν Θ. Κωμωδία γίνεται σύμβολον, ούράνιον φώς, 
ταυτίζεται μέ τήν Θεολογίαν. "Αλλον βλέπουν τήν ένσάρκωση τής γυναικείας ομορφιάς. 
Ή ίδια λέγει:

"Οποιος μέ βλέπει καί δέν μ’ έρωτεύεται. 
αύτός ποτέ δέν είχε θέσι γιά τήν άγάπη. 

Καί άλλού;
Κάθε άστέρι μοϋ βρέχει μές τά μάτια 
άπό τό φώς του κι' άπό τήν άρετή του 
Οί ομορφιές μου είναι καινούριες στόν κόσμο

Ή Βεατρίκη είναι ώραία, πολύ ώραία γιά τόν καθένα, γιατί δέν ύπάρχει καμμιά 
συγκεκριμένη περιγραφή της, όπως δέν ύπάρχει καί γιά τήν ώραία 'Ελένη πού μένει όμως 
σύμβολο τής ομορφιάς. Έκείνη όμως τήν θαυμάζουν οί γέροντες τής Τροίας γιά τήν 
σωματική ομορφιά της:

«κρίμα δέν έχουν οί Αχαιοί, δέν έχουν κρίμα οί Τρώες 
χάριν όμοιας γυναικός τόσον καιρόν νά πάσχουν’ 
τωόντι ομοιάζει ώσάν θεάς ή τρομερή θωριά της». ( Όμ. Γ. 155- 157).

Ένώ αύτή είναι ώραία στήν ψυχή. «Γιατί, όταν ύπάρχη ομορφιά χωρίς άρετήν, έκεϊ 
ύπάρχει ένα σχίσμα στήν ζωήν. Όπου δέν ύπάρχει άρετή, δέν ύπάρχει ομορφιά κΓ όπου 
δέν ύπάρχει ομορφιά δέν ύπάρχει οϋτε άγάπη». Τήν ώραιότητα τής Βεατρίκης δέν μπορεί 
κανείς νά τήν ύμνήση.

Ω φωτοβολιά άθάνατης λαμπάδας, 
ποιος χλώμιασε στοΰ ΓΙαρνασοϋ τόν ίσκιο 
γιά ποιος ποτιστή άπ’ τήν πηγή του τόσο 
πού ό νοϋς του νά μή σάστισε, μοχτώντας

νά σέ στορήση τέτοια ώς φανερώθης 
βαθιά μές τ' ούρανοΰ τήν άρμονία 
στόν άνοικτόν άγέρα ώς Εεσκεπάστης». (Καθαρ. XXXI, 139- 145)

Είναι ένα φώς πνευματικό, μιά εικόνα τελειότητας, όχι έκ τοΰ κόσμου τούτου.
Έτσι πού φαίνεται σάν χαμογελάη λίγο 
οϋτε νά πής μπορής, οϋτε στό νοΰ νά πιάσης, 
είναι θαύμα νέο κι’ εύγενικό.

Ή Βεατρίκη πού πεθαίνει καί πάει στόν ούρανό γίνεται ή άλήθεια, ή μορφή πρός τήν 
οποίαν ό ποιητής στρέφει τίς σκέψεις του, ή ώραία θωριά τής σοφίας. Ή Βεατρίκη γίνεται 
σύμβολο, ή δέ φιλοσοφία τοΰ Δάντη δέν είναι θεωρία, είναι πράΕη τής ζωής, είναι ή άρετή. 
Γίνεται ό,τι ή πίστη στόν πιστόν. Ή κατανόηση αύτής τής φιλοσοφίας είναι άναγκαία γιά 
τήν κατανόηση τοϋ μεγάλου έργου, τής Θείας Κωμωδίας. Γιά τήν φιλοσοφίαν πραγμα
τεύεται ό Δάντης στό «Συμπόσιο». Τοΰτο άποτελεϊται άπό φιλοσοφικά ποιήματα καί σχόλια 
άλλων ποιημάτων του. Είναι ένα είδος έγκυκλοπαιδείας τό όποιον όμως δέν έτελείωσε.

Βασικά ή φιλοσοφία τοϋ Δάντη είναι ή σχολαστική τοϋ μεσαίωνα, κάτω άπό τήν 
έπίδραση, όπως ήταν τότε, τής Θεολογίας. Τό άνθρώπινο λογικό έχει όρια πού δέν μπορεί 
νά τά περάση. Ή ούσία τών όντων καί ή άθανασία γίνεται άντιληπτή μέ τήν πίστη. Κατ’ 
έΕοχήν φιλόσοφος θεωρείται τώρα ό ’Αριστοτέλης τοΰ όποιου άκολουθεϊ καί τήν διδασκα
λίαν περί ψυχής.

Ή ψυχή μετέχει τοΰ θείου κΓ έχει κατοικίαν της τόν ούρανόν. Βγαίνοντας άπό τά 
χέρια τοΰ Θεοΰ είναι άπλή, δέν γνωρίζει τίποτε, έχει όμως ιδιότητες λογικόν κι’ έπιθυμίαν 
νά κινείται πρός ότι τής αρέσει. Στήν έπιθυμίαν της αύτή παραβλέπει τό άγαθό κΓ άκο
λουθεϊ τό κακό πού βρίσκεται στήν ύλην. Τό άγαθόν είναι τά πνεύμα καί τά ΰψιστον 
άγαθόν ό Θεός. Γιά νά εύτυχή λοιπόν ό άνθρωπος πρέπει νά κατευθύνεται πρός τόν 
Θεόν. Τό λογικόν, πού είναι έδώ μέσον τής φιλοσοφίας, δίδει τήν γνώση τοϋ καλοΰ καί 
τοΰ κακοΰ.

Ή φιλοσοφία είναι καθήκον, είναι δρόμος πρός τό ώραϊον πρός τήν ήθικότητα. 
Ή ήθικότητα είναι ή ομορφιά τής φιλοσοφίας. Στόν Δάντη ή άγάπη του ταυτίζεται πρός 
τήν φιλοσοφία καί τήν θεολογίαν. ΓΓ αύτό παραπονιέται ή Βεατρίκη πώς τήν Εέχασε 
σάν πέθανε:

«'Έναν καιρό τόν σύντρεμε ή θωριά μου 
άλλά....... σάν άλλαζα τήν ζήση 
παράτησέ με αύτός κΓ έδόθη σέ άλλη 
όντας ’πό σάρκα άνέβηκα σέ πνέμα 
καί πλήθυνε ή άρετή μου καί τό κάλλος». (Καθ. XXX, 121 -128)

"Αρα στήν ζωήν του έπεδίωζε τό ώραϊον καί τό ήθικόν κΓ αύτό μάς έδωσε μέ τό έργον 
του. Ό Δάντης πάντως δέν ήτο φιλόσοφος, ήτο ποιητής. Αύτή όμως ή φιλοσοφία τής 
ζωής διαποτίζει όλην τήν λογοτεχνία τοΰ Μεσαίωνος είτε σάν άλληγορία εϊτε σάν οπτασία. 
Σέ τελευταία άνάλυση αύτή είναι τό κριτήριον τής πολιτικής ζωής.

Είς τό συμπόσιον άκριβώς καί είς τό έργον «περί Μοναρχίας» έκφράζει τίς πολιτικές 
του άντιλήψεις. Γιά νά έπιτύχη ή άνθρωπότητα χρειάζεται ειρήνη. Ειρήνη όμως ύπάρχει, 
όπου ύπάρχει ένας δεσπότης πού κυβερνά δίκαια καί διατηρεί ομόνοια καί άρμονία καί 
ισορροπία. Διαφορετικά ύπάρχει έρις κ’ έπομένως δυσπραγία καί κακία καί δυστυχία. 
Τέτοια μοναρχία ήτο ή ρωμαϊκή αύτοκρατορία, τής όποιας ό δεσπότης δέν έπεκράτησε μέ 
τήν βίαν, άλλά ώρίστηκε άπό τόν Θεό. ’Αναφέρεται έδώ στις προφητείες τοΰ Βεργιλίου. 
Έπίστευεν άκόμη ό Δάντης πώς ή ρωμαϊκή αύτοκρατορία θά Εαναϊδρυθή καί θά κυριαρχήση 
τοΰ κόσμου. 'Ως πρόσωπο σταλμένο πρός τοΰτο άπό τήν θείαν Πρόνοια θεωρούσε τόν 
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’Ερρίκον 7ον τόν όποιον μετά τοποθετεί έπί θρόνου μέσα στόν Παράδεισον. Ενώ τόν 
’Ερρίκον Βαλουό τής Γαλλίας, πού έγινε όργανον τοϋ Πάπα έναντίον τής πατρίδας του 
τόν τοποθετεί στήν κόλαση.

Ώς πρός τίς σχέσεις ’Εκκλησίας καί Πολιτείας ύποστηρίΖει τό έξής: Οί δυό έξουσίες 
πρέπει νά μείνουν χωρισμένες. Πηγάζουν κΓ οί δυό άπό τόν Θεόν, ύπάρχουν παράλληλα 
κι’ άλληλοβοηθοΰνται. ’Όποια προσπαθεί νά έπιβληθή στήν άλλη παραβαίνει τό νόμον 
τοϋ Θεοϋ. Ό αύτοκράτορας όδηγεί στόν δρόμον τοϋ κόσμου, ό Πάπας σ’ έκεϊνον τοϋ 
Θεού. Ό ένας φροντίΖει τό σώμα, ό άλλος τήν ψυχήν. Τό πνεύμα, ή ψυχή έχει μεγα
λύτερη άξίαν κι’ αύτή πρέπει νά όδηγή τό σώμα. 'Επομένως ό αύτοκράτορας πρέπει νά 
σέβεται τόν Πάπαν, οχι όμως νά ύποτάσσεται σ’ αύτόν. Ή έκκλησία δίδει τήν αϊγλην της 
στό κράτος όχι όμως καί τήν έξουσία, γιατί αύτήν δέν τήν εχει, άφοΰ ή έξουσία της δέν 
είναι «έκ τοϋ κόσμου τούτου». Ό Δάντης είναι πιστός καθολικός. Παρ’ όλην τήν κριτικήν 
του καί τήν έπίθεσίν του κατά τών παπών — άρκετούς τοποθετεί στήν κόλαση — δέν καταφέ
ρεται κατά τοϋ θεσμοΰ, άλλά κατά τών άναξίων προσώπων, ένώ ύπερασπίΖεται τόν θεσμόν. 
Οί μεγάλες διχόνοιες στήν πατρίδα του προέρχονται γιατί οί Γουέλφοι ύποστήριΖαν τόν 
πάπα κι’ οί Γκυπελλϊνοι τόν αύτοκράτορα.

Εις τό έργον αύτό χρησιμοποιείται γιά πρώτη φορά ή λαϊκή γλώσσα δηλ. ή ιταλική άντί 
τής λατινικής, εις τήν φιλοσοφία. Αύτό τό άντιλαμβάνεται καί ό ίδιος καί προσπαθεί νά 
δικαιολογηθή. ’Έτσι έχουμε τήν μελέτη του «περί τής λαϊκής γλώσσας» όπου έκτίθενται 
άπόψεις γιά τή γλώσσα πού παρουσιάζουν ένδιαφέρον καί σήμερον άκόμη. Καταφέρεται 
έναντίον έκείνων πού περιφρονοΰν τήν μητρικήν γλώσσα. Τούτους όνομάΖει «άποτρόπαια 
καί έλεεινά ιταλικά βλαστήματα, πού θεωρούν τήν θαυμασίαν κοινήν σάν χυδαίαν, ένώ, 
όν θεωρηθή κάπου αύτή χυδαία, είναι τέτοια μόνον άπό τό φαύλο στόμα τούτων». ΈξετάΖει 
άκόμη συστηματικά τήν γένεση καί τήν ύπαρξη τής γλώσσας. Πρώτην γλώσσαν τοϋ 
άνθρώπου θεωρεί τήν 'Εβραϊκήν. Εκτός τούτων όμιλεϊ καί γιά τήν ειδική γλωσσική μορφή 
τών διαφόρων ποιητικών ειδών καί γιά τό μέτρον. Γίνεται δηλ. τό εργον τοΰτο μιά μικρή 
ποιητική. Τήν κοινήν γλώσσαν θεωρεί πιό κατάλληλη γιά τόν έρωτα — γιατί αύτήν κατα
λαβαίνουν οί γυναίκες — γιά τά όπλα καί γιά τήν άρετήν. 'Επομένως καί στή γλώσσα 
γίνεται ό Δάντης μεγάλος πρωτοπόρος. Καί τήν έποχήν έκείνην δέν ύπήρχεν ιταλική 
κοινή. ’Επιβάλλει αύτός μέ τήν χρησιμοποίησίν της ατά έργα του πού έγιναν δημοφιλή τήν 
τοσκανικήν διάλεκτον. Μέχρι τότε έχρησιμοποιεϊτο κυρίως ή λατινική. Τόν Δάντην άκο- 
λουθούν οί άλλοι μεγάλοι ό Τορκοάτο Τάσσο, ό Βοκκάκιο, ό Άριόστο, ό Πετράρχης.

Στό συμπόσιο σημαντικήν θέσιν κατέχουν κΓ οί άπόψεις του γιά τήν άστρονομίαν. 
Πρόκειται βασικά γιά τήν άστρονομίαν τού Μεσαίωνος, δέχεται δέ καί έπίδραση τών 
άστρων πάνω στόν άνθρωπον. Δέχεται τό σύστημα τοϋ Πτολεμαίου έπηρεασμένο κι’ άπό 
τόν "Αραβα Άβιτσιέννα’ εις τήν διδασκαλίαν του γιά τούς 9 ούρανούς — όπως έκτίθεται 
στόν παράδεισον — καί τήν κίνησή τους άπό τούς άγγέλους, μέ πρώτον κινούν τόν έρωτα 
ύπάρχει μεγάλη έπίδραση τοϋ χριστιανισμού.

Τό κατ’ έξοχήν λυρικό έργον τού Δάντη, όπου καθρεφτίζεται ή ψυχή του, κυριευμένη 
άπό τόν έρωτά του πρός τήν Βεατρίκην, καί πού άποτελεΐ προπαρασκευήν καί προαναγγε
λίαν τής Θείας Κωμωδίας, είναι ή «νέα Ζωή». (Vita Nuova) Γιά νά καταλάβουμε αύτό τό 
βιβλίο πρέπει νά ξέρουμε πώς ύψίστην εύδαιμονία έθεωρεϊτο τόν μεσαίωνα ή έξάσκηση 
τής άρετής, ή καλλιέργεια τής ψυχής έτσι πού νά μπορέση νά πλησιάση τόν Θεόν. 
'0 Δάντης τοποθετεί τήν Βεατρίκην στόν Ούρανό, στήν κατοικία τού Θεού μέ τούς άγγέ- 
λους κι’ άγωνίΖεται συνεχώς νά τήν φτάση. Πρός τοΰτο περνά άπό τήν κόλαση καί 
τό καθαρτήρι. Καταβάλλει σκληρόν άγώνα, παλαίει πρός τόν σαρκικόν έρωτα καί τούς 
άλλους άντιπερισπασμούς τής Ζωής. Τήν γυναίκα του δέν τήν άναφέρει πουθενά, γιατί, 

όπως φαίνεται, δέν έπαιξε κανένα ρόλο στή Ζωή του.
Τό έργον αύτό άποτελείται άπό έκφραση σκέψεων καί άναμνήσεων τού Δάντη σέ πεΖό 

λόγο καί σέ στίχους πού παρεμβάλλονται. Ύπάρχουν έπίσης σημειώσεις πού άναλύουν, 
τρόπον τινά, τά ποιήματα αύτά. Είναι γραμμένο στήν ιταλική γλώσσα, γιατί μιλά γιά τόν 
έρωτα. ’Αναφέρεται όλόκληρο στήν έξιδανίκευση τού έρωτά του πρός τήν Βεατρίκην. 
«Αύτή δέν είναι γυναίκα, κάλλιο είναι ένας άπό τούς ώραιότερους άγγέλους τοϋ ούρανοϋ».

Τόσο δείχνει σεμνή κι’ εύγενισμένη 
σάν ή Κυρά μου κάποιο χαιρετάει 
πού μάτι δέν τολμά νά τήν κυτάη 
καί κάθε γλώσσα τρέμει καί σωπαίνει. 
Μέ άπλή ταπεινοσύνη είναι ντυμένη 
θαρρείς Ζωή 'ναι άπό ούρανό φερμένη 
Μιά τόση χάρη πνέει σάν τήν κοιτάΖεις 
π’ άν δέ γευτής δέν θέλεις τό νοήσει (Νέα Ζωή, XXV)

«Είναι ένα θαύμα κι’ εύλογημένος νάναι ό Κύριος πώχει τή δύναμη νά πλάθη έτσι θαυμαστά». 
’Έτσι μ’ αύτή της τήν ταπεινότη έχει έπηρεάσει καί τίς άλλες.

«Καθένα κάμνει ταπεινό ή θωριά της 
κι’ όχι ή ίδια μόνο φαίνεται π’ άρέσει 
μά έχει άπ’ αύτή τιμή σέ όλες γυρίσει» (Νέα Ζωή XXV)

Είναι ένα έργο ή Νέα Ζωή πού φανερώνει όλη τήν εύγένεια τής ψυχής τού ποιητή 
καί, παρ’ όλες τίς μεγάλες άλλαγές στή Ζωή, πάντα έπίκαιρο, έξευγενιστικό γιά τίς ψυχές. 
Ό έρωτας γίνεται έδώ μιά μεγάλη άξια κι’ ή πραγμάτευσή του θυμι’Ζει πλατωνικό Συμπόσιο. 
Καί ή νέα Ζωή άποτελεΐ μιά βιογραφία κι’ άνατομία αύτοϋ τού έρωτα.

Τή Βεατρίκη — πού τόνομά της είναι συμβολικό — τήν είδε γιά πρώτη φορά όταν 
ήταν 9 χρόνων. « Εννιά φορές κιόλας μετά τήν γέννησή μου είχε στρέψει ό ούρανός τού 
φωτός στό ίδιο σχεδόν σημείο, σχετικά μέ τή δίκιά του περιστροφή, όντας πρώτα ή δοξασμένη 
κυρά τού νοΰ μου φανερώθηκε στά μάτια μου. ΚΓ όνομαΖότανε Βεατρίκη άπό πολλούς, 
πού δέ ξέρανε, πώς νά τή λένε». (Νέα Ζωή, II). ΓΓ αύτόν τόν έρωτα δέν θέλει νά μάθη κανέ
νας. ΚΓ όταν κόντευε νά προδοθή στούς φίλους του, αύτός προσποιείται ότι δήθεν ένδιαφέ- 
ρεται γιά μιά άλλη, γράφει μάλιστα καί κάτι άσήμαντα ποιήματα γΓ αύτήν.

Μιά μέρα μιά γυναίκα τόν ρώτησε:- Γιά ποιό σκοπό άγαπάς τήν κυρά σου έκείνη, μιά 
πού δέν μπορείς νά βαστάξης στήν παρουσίας της; Νά μάς τό πής, γιατί βέβαια ό σκοπός 
τέτοιας άγάπης πρέπει νάναι πολύ καινούριος». ΚΓ έκεϊνος άπάντησε:- «Κυράδες μου, 
ό σκοπός τοϋ έρωτά μου ήτανε μόνο τό χαιρέτισμα έκείνης, πού ίσως αύτή έννοείτε. 
Καί σέ κείνο τό χαιρέτισμα στεκότανε ό εύτυχισμός πού ήταν τό τέλος κάθε μου 
έπιθυμίας». ΚΓ αύτή άφού μίλησε μέ τίς άλλες γυναίκες πάλι ρώτησε:- Σέ παρακαλοϋμε 
νά μάς πής, σέ τί στέκει αύτός ό εύτυχισμός σου». ΚΓ έκεϊνος είπε πάλι. — Σέ κείνα 
τά λόγια πού έπαινοΰνε τήν κυρά μου». Μιά άλλη ρώτησε: —"Αν σ’ αύτό λές τήν 
άλήθεια, κείνα τά λόγια πού έχεις γράψει φανερώνοντας τήν κατάστασή σου, θά τά έχης 
συνθέσει μέ άλλο νόημα. Καί τότε σκέφτεται ό ποιητής μόνος του: «Μιά φορά πού έχω 
τέτοιο εύτυχισμό στά λόγια έκεΐνα, πού παινάνε τήν κυρά μου, γιατί ό λόγος μου ήτανε άλλος; 
ΚΓ άποφάοισα έπειτα σέ ότι θόγραφα, νά παίρνω γιά θέμα πάντα τόν έπαινο αύτής τής 
πολύ εύγενικιάς στήν χάρη. ΚΓ ένώ σκεφτόμουν πολύ πάνω σ’ αύτό, μου φάνηκε, πώς 
έπαιρνα, όσο γιά τόν έαυτό μου, ένα θέμα παραπολύ ύψηλό, έτσι πού δέν τολμούσα ν’ 
άρχίσω! ΚΓ έμεινα ήμέρες άρκετές μέ τόν πόθο νά μιλήσω καί μέ τόν φόβο νά κάμω άρχή». 
(Νέα Ζωή, XVIII).

243242

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



"Αν ό ποιητής δέν θέλη νά μιλήση γι’ αύτήν δέν είναι γιατί ντρέπεται, άλλά γιατί δέν 
θέλει νά χαμηλώση αύτό πού έκείνη τοϋ έμπνέει. Φοβάται μήπως δέν ύπάρχουν λόγια 
πού νά έκφράσουν, ότι μέοα του νοιώθει. Ούτε θέλει νά προδώση τό αίσθημά του στούς 
άλλους πού δέν θά τό καταλάβουν. ΓΤ αύτό γράφει πολλές φορές γιά άλλες γυναίκες 
καί γιά νά μή δώση ύποψίες άλλά καί γιά νά ξεθυμάνη, νά ίσορροπήση. Καί γεννάται έτσι 
τό εύγενικώτερο τραγούδι, ό θαυμασιώτερος ύμνος γιά τόν έρωτα καί γιά τή γυναίκα, 
πού δέν πρέπει νά πάη σέ ταπεινούς άνθρώπους.

Κυρές, μ' έσάς γιά τήν κυρά μου θά μιλήσω 
κι’ άχι πού άλο τόν έπαινο θά κλείσω 
μά θά πώ κι’ έτσι ό νους θά ξεθυμάνη 
Τήν άρετή της σάν μοΰ φέρνει ή σκέψη 
γλυκά μέ κάμνει ό ’Έρωτας νά Ζήσω 
έτσι πού άν μπόρειε τότε νά τολμήσω 
τόν κόσμο ό λόγος σ’ ’Έρωτα ήθε βάνει. 

Καί στό τραγούδι: ΚΓ άν θές ό δρόμος σου μή βγή ματαιότη 
μήν πας, άθε είναι χαμηλή άνθρωπότη 
Κάμε, άν μπορής, νάσαι φανερωμένο 
μόν σέ γυναίκα καί άντρα εύγενισμένο». (Νέα Ζωή XIX)

'0 έρωτας γεννιέται στήν εύγενική καρδιά, κΓ άταν δέν ύπάρχει, αύτή τόν κάμνει 
ναρθή. ΚΓ ή Βεατρίκη είναι ή πιό άμορφη κΓ ή πιο εύγενική.

Στής κυράς μου τά μάτια ό έρως φωλιάΖει 
κΓ άλα εύγενίΖει έκείνη άσα κυττάει. 
ΚΓ όντας χαμογελά, τό τί σοΰ φάνη έκείνη, 
νά πής δέ μπόρειε, ούδέ στό νοΰ κρατιέται, 
τόσο είναι θάμα εύγενικό καί ξένο. (Νέα Ζωή XXI)

Έκεϊθε πού περνάει κανένας δέν μπορεί νά μήν φθονήση. Οθε περνάει σκορπάει 
τήν εύφροσύνη κΓ ό Δάντης τήν καμαρώνει κΓ ύπερηφανεύεται. «Στεφανωμένη καί 
ντυμένη μέ ταπεινοσύνη διάβαινε, μή δείχνοντας καμμιά μάταιη περηφάνεια γιά κείνο πού 
θωροϋσε κΓ άκουε».

"Οταν πιά έκείνη τήν πήρε ό Θεός κοντά του, ή πόλη άπόμεινε άλη σάν μιά χήρα 
πού τής πήρανε κάθε άξια, ό δέ ποιητής τήν κλαίει, άλλά καί τή θαυμάΖει. Κλαίει τόσο 
πού τά μάτια κουράζονται τόσο καί χύνουν τόσα δάκρυα πού δέν μπορούν νά χύσουν άλλα. 
Καί τότε καταφεύγει πάλι στούς στίχους γιά νά ήμερέψη τήν καρδιά του.

Τώρα ή Βεατρίκη είναι ψηλά στά ούράνια 
στά βασίλειο π’ άγγελοι έχουν ειρήνη 
Φώς ή ταπεινοσύνη της λαμπάΖει 
καί τόσο προς τόν ούρανό είχε φτάξει 
πού τόν αιώνιο Κύριο κάνει νά θαμάση 
κΓ άπό τή γής κοντά του νά κοπιάση 
τί είδε, πού αύτή ή Ζωή ήταν ένα κλάμα 
κΓ εύγενικό δέν άξιΖε έτοιο θάμα.

'0 θάνατός της, τέτοια πού ήταν, πρέπει νά λυπήση τόν καθένα, διαφορετικά αύτός 
φανερώνει τή σκληρότητά του.

Όποιος άν τό σκεφτή, καί δέν τήν κλάψει, 
πέτρα καρδιά κΓ έτσι μικρή έχει πάρει, 
πού πνέμα πιά άγαθό έκεϊ δέ μπαίνει».

"Οσο δέ γιά τόν ίδιο ό θάνατος τόν άφησε άπαρηγόρητον. Ό στεναγμός τοϋ φέρνει 
μεγάλο πόνο, άταν ή μνήμη τήν ξαναθυμάταΓ καί δέ Ζή πιά παρά γι’ αύτήν.

Καί ή Ζήση μου πιά στάθηκε, άπ’ τό χρόνο 
πού πέρασε στή νέα Ζωή ή κυρά μου 
δέν είναι γλώσσα πού νά πή μπορούσε».

'Όλη αύτή ή έμπειρία τόν κάμνει νά μή ήσυχάΖη, νά θεωρή λίγο ά,τι γι’ αύτήν γράψει 
κι άποφασίΖει νά κάμη κάτι πιό μεγάλο, νά τήν άποθεώση, νά τήν παρουσιάση σέ άλους 
μας άπως είναι ατούς ούρανούς κΓ άπως ό ίδιος τήν ώπτασιάστηκε πολλές φορές, άπως 
τήν βλέπουμε στήν Θεία Κωμωδία στό μέσον τών άγγέλων. «’Έτσι πού άν έκείνος, άπου 
μέσο του άλα Ζοΰνε, νά εύδοκήση νά βαστάξη ή Ζωή μου λίγα χρόνια, έλπίΖω νά πώ γιά 
κείνη, άτι γιά καμμιά άκόμη δέν έχει είπωθή».

ΘΕΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ

”Αν λάχη καί τό ιερό τραγούδι έτοΰτο, 
άπου ούρανός καί γής έβάλαν χέρι 
καί πλήθια τόσα λίγνεψέ με χρόνια, 
νικήσει τή σκληρότη πού μέ διώχνει 
άπ’ τ’ άμορφο μαντρί πού, άρνί, κοιμόμουν, 
τών άγριων λύκων οχτρός πού τό ρημάΖουν, 
μέ άλλη Ζωή, μέ άλλο μαλλί θά γείρω 
ποιητής’ καί στό ναό πού μέ βαφτίσαν
θά πάρω πιά τις δόξας τό στεφάνι. (Παράδ. XXV, 1 - 9)

Οί στίχοι αύτοί πού είναι παρμένοι άπό τήν Θείαν Κωμωδίαν τοΰ Δάντη μιλοϋν γιά τή 
μελλοντική άναγνώριση αύτοΰ τοΰ ποιήματος καί γιά τήν τιμή πού θά πάρη ό ποιητής 
γυρνώντας στήν πατρίδα του. Η Θεία Κωμωδία είναι τό καλύτερον έργον τοΰ μεγάλου 
αύτοΰ Ίταλοΰ ποιητή, κΓ ένα άπό τά καλύτερα τής παγκόσμιας λογοτεχνίας. Σ’ αύτό 
συγκεντρώνει μέ μεγάλην ποιητικήν δύναμιν καί καταπληκτικά δημιουργικήν φαντασίαν άλην 
τήν σοφίαν τής έποχής. Σ’ αύτό βρίσκεται άλη ή ιστορία τοΰ άνθρώπου, άλος ό μόχθος 
του γιά τήν σωτηρίαν, άλα τά βάσανά του στήν γή κΓ ή άκατανίκητη νοσταλγία του γιά 
τόν παράδεισον, πού ήταν κάποτε ή κατοικία του.

Κέντρον τοΰ θέματος είναι ό προορισμός τοΰ άνθρώπου, τό αιώνιον πρόβλημα άλων 
τών θρησκειών. Είναι ή ιστορία τοΰ άνθρώπου πού έχασε τόν παράδεισον καί μετά τόν 
ξανακερδίζει. Μάς θυμίΖει έδώ ένα άλλο μεγάλο έργο τόν χαμένον παράδεισον τοΰ 
Μ i 11 ο π. Δείχνει τόν άνθρωπο πού δόθηκε στήν άμαρτίαν, άπως ό Faust πουλήθηκε στον 
Μεφιστοφελή, μετά άμως σταδιακά φτάνει μέσα άπό τό καθαρτήρι στον Παράδεισον. Έδώ 
πάλιν άγγι’Ζει τό άλλο μεγάλο έργο, γερμανικό αύτό, τόν Faust τοΰ Γ κ α i τ ε.

Τό περιεχόμενον τοΰ έργου στις γενικές του γραμμές είναι πολύ άπλό. Είναι ή 
ιστορία τοΰ άνθρώπου πού άμαρτάνει, ξεπέφτει «σέ σκοτεινά ρουμάνι», ύποφέρει φρικτά 
κάμνοντας τήν τιμωρίαν του αιώνια στήν μετά θάνατον Ζωήν. Πολλοί άμως δέν καταστρέ
φουν τέλεια τήν σπίθαν τοΰ άγαθοϋ πού έχουν μέσα τους καί περνούν μετά μιά δοκιμασία 
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γιά νά γίνουν τελικά ικανοί νά φτάσουν στον παράδεισο, στήν αίωνία μακαριότητα. Ό 
κάθε σχολιαστής έκαμε ένα δικό του Δάντη, τοϋ άποδϊδει ιδέες καί πάθη δικά του. "Αλλοι 
τάν βλέπουν άπόστολον τής έλευθερίας, τοϋ άνθρωπισμοϋ, τής έθνικότητας, άλλοι πρόδρομον 
τοϋ Λουθήρου μεταρρυθμιστήν, άλλοι άγιον πατέρα.

"Ενα άμως είναι πιό βέβαιο. Πρωταγωνιστής τοϋ μεγάλου αύτοϋ έργου είναι ό ίδιος 
ό Δάντης μέ τήν Ζωήν του καί τόν χαρακτήρα του. Ή Κωμωδία είναι ή καλύτερη αύτο- 
βιογραφία τοϋ Δάντη. Είναι ή ιστορία του, πώς έπέρασε μιάν περίοδον ήθικής κατά
πτωσης κι’ άπό κεϊ στήν έπανεύρεση τής αύτοκυριαρχιας. Διακηρύσσει καί άντιτάσσει 
στις ψεύτικες φαινομενικότητες τής γής τήν γαλήνην καί τήν άσφάλειαν μιας 
άλλης Ζωής.

’Όλο τό έργον άποτελεϊ μιάν συνέχειαν, χωρίΖεται άμως τυπικά σέ 3 μέρη άνάλογα 
μέ τά τρία στάδια πρός τήν σωτηρίαν, ήτοι τήν κόλαση τό καθαρτήρι καί τόν παράδεισον. 
Τό καθαρτήρι είναι κατά τήν καθολική έκκλησία, στάδιον καί τόπος καθαρμού τών νεκρών, 
άσοι δέν πήγαν οϋτε στήν κόλαση άλλ’ ούτε άξίΖουν κατ’ εύθεϊαν τόν παράδεισον. Πίσω 
άμως άπό μιάν άπεικόνιση τής έποχής μέσα άπό τήν ’Ιταλίαν καί τήν Εύρώπη βρίσκεται 
ό άνθρωπος μέ τά αιώνια προβλήματά του. Ό ποιητής ώριμασμένος άπό τά βάσανα τής
έξορίας του προβληματισμένος πάνω σέ αιώνια προβλήματα λέγει στούς άνθρώπους:
«Θέλετε νά σώσετε τήν ψυχήν σας; Ελάτε μαΖί μου στόν άλλον κόσμον. Έκεϊ θά 
παρασκευάσουμε άπό τό στόμα τών νεκρών τήν ήθική φιλοσοφία καί έπιστήμη τής σωτη
ρίας. Θά φρίξουμεν άπό τόν πόνον άλλά θ’ άντικρύσουμε καί τό άνέκφραστο φώς».
Φιλοσοφία καί έπιστήμη, έκείνη τής άρχαιότητας καί τοϋ μεσαίωνα είναι τό ύπόβαθρον τής 
Κωμωδίας.

'0 άνθρωπος θά σωθή μέ τήν αύτογνωσίαν. Στήν κόλαση γνωρίΖει τό κακό σάν 
φύση, σάν μορφήν, σάν άποτέλεσμα. Είς τό καθαρτήρι Ζή τήν μετάνοια καί τήν κάθαρση, 
ένώ ύπάρχει άκόμη ή μνήμη καί τό ένστικτον τοϋ κακού. Καί άφοΰ συνειδητοποιήση τήν 
άμαρτολότητά του, έλευθερώνεται καί τότε μπορεί νά σωθή, νά είσέλθη στόν παράδεισον. 
Εύρίσκει έκεϊ ή ψυχή τήν πρώτη καθαρή φύση της, πλησιάΖει σιγά - σιγά τόν Θεόν, γίνεται 
εύτυχισμένη.

"Ας άκολουθήσουμε άμως τόν ποιητή μέ τήν σειρά στά τρία αύτά μέρη τοϋ κόσμου 
του. Ό Δάντης μπαίνει σ’ αύτό τόν κόσμο μέ μιά οπτασία, μ’ ένα άνειρο. Σάν πλανιέται 
στις ταλαιπωρίες τής Ζωής, έκεϊ στήν έξορία του ή στό άνθισμα τής ήλικίας του μπαίνει 
σ' ένα σκοτεινό δάσος.

Στό μεσοστράτι άπάνω τής Ζωής μας 
σέ σκοτεινό πλανέθηκα ρουμάνι 
τί 'ταν ό δρόμος ό σωστός χαμένος 
”Αχ, τί βαρύ πώς ήταν νά ιστορήσω 
τό άγριο, δασό, σφιχτοπλεμένο δάσο 
πού ώς θυμηθώ άνανιώνεται ή τρομάρα 
τόσο πικρό πού λίγο πιό 'ναι ό χάρος 
Μά γιά νά πώ καί τό καλό πού βρήκα 
θά δηγηθώ κΓ άλα δσα άλλα έκεϊ μοΰ έλάχαν. (Κόλ. I, 1-9)

Στό νέο κόσμο αύτό τοϋ δάσους συναντά 3 θηρία πού τού φράσσουν τό δρόμο, μιά 
λεοπάρδαλη, ένα λιοντάρι καί μιά λύκαινα πού συμβολίΖουν μέ τή σειρά τή φιληδονία, 
τήν άλαΖονεία, καί τή φιλαργυρία ή άπό πολιτική άποψη τόν φθόνο, τήν βία, τήν παπική 
αύλή. Συναντά άκόμα τόν Βεργίλιο, τό Λατίνο ποιητή πού στάθηκε δάσκαλος του στήν 
ποίηση, πού δέχεται νά γίνη βοηθός του κι’ όδηγός στις περιπλανήσεις του. Πρώτα άμως 
τόν συμβουλεύει νά γυρίση πίσω, γιατί είναι φοβερός ό δρόμος πού πήρε.

"Ω φώς τών άλλων βάρδων καμάρι, 
θυμήσου τή μακριά σπουδή, μέ πόση 
μεγάλη άγάπη τό έργο σου έρευνοΰσα». Κι’ έκείνος: 
«Σοϋ πρέπει έσύ νά πάρης άλλη στράτα, 
τόν άγριο τούτο τόπο άν θές νά φύγης 
τί τό θεριό πού σέ κινάει νά σκούΖης, 
ψυχή νά μπή στή στράτα του δέ στέργει 
..................ώσπου ό Λαγονιάρης 
άνέσπλαχνα θαρθή νά τό σκοτώση 
Μέ χώμα αύτός δέ θρέφεται ή μέ άσήμι
μόν’ μ’ άρετήν καί γνώση καί σοφία» (Κόλ. 82 -.........104)

'0 Βιργίλιος είναι ό νοΰς καί ή έπιστήμη, ό δέ λαγονιάρης ό μελλοντικός σωτήρας τής 
’Ιταλίας. Υπάρχει έδώ άκόμη ή προαναγγελία τής πορείας πού θ’ άκολουθήση κι’ ό 
έρχομός τής Βεατρίκης πού θά τόν όδηγήση στόν παράδεισο.

Μετά ψυχές noi χαίρονται στις φλόγες 
θά δή, τί άργά ή γοργά μιά μέρα έλπίΖουν 
κι’ αύτές μεσ’ τούς μακάριους ν’ άνεβοΰνε. 
"Οπου ύστερα άν ποθής κΓ έσύ ν’ άνέβης 
καί φεύγοντας μαΖί της θά σ’ άφήσω....  
ψυχή θάρθή περίσσια άξιώτερή μου 
ώ, τρισχαρά στόν πού διαλέει κεϊ πάνω». (Κόλ. I, 118-122)

Τά προκαταρκτικά γιά τό μεγάλο ταξίδι έτοιμάστηκαν. Ό Βεργίλιος τού άπλώνει τό 
χέρι καί μαΖί φτάνουν μπροστά στήν φοβερή πόρτα τής κόλασης. Μιά φοβερή έπιγραφή 
προειδοποιεί άλους άσοι θέλουν νά περάσουν.

«Έγώ όδηγώ πρός τήν θλιμμένη χώρα 
έγώ πρός τόν άπέθαντο τόν πόνο 
έγώ πρός τίς ψυχές τίς κολασμένες 
Πριν άπό μέ δέν ήταν πλάσματα άλλα 
παρά αιώνια μοναχά’ κΓ έγώ αιώνια 
τήν πάσα έλπίδα άφήστε άσοι περνάτε» (Κόλ. Ill, 1 - 9)

Αύτή ή έπιγραφή δέν είναι καθόλου ύπερβολή μπροστά σέ άτι θά δοΰν. ’Εδώ δέν ύπάρχει 
άνθρωπιά, δέν ύπάρχει έλεος ούτε οίκτος, παρ’ άλον πού τήν έμαστόρεψεν ή ύπέρτατη 
σοφία κι’ ή πρώτη άγάπη. Έδώ είναι κλαυθμός καί όδυρμός, είναι σκοτάδι, κρύο καί 
πόνος, δέν ύπάρχει πνεύμα ούτε φώς.

Έδώ σκουξιές καί στεναγμοί καί θρήνοι 
στό σκοτεινόν άγέρα άχολογούσαν 
πού άπ’ τήν άρχή τά κλάματα μέ πήραν. 
Γλώσσες λογής - λογής, βρισιές, βλαστήμιες 
ούρλιάσματα θυμού καί κραυγές πόνου 
δαρμοί χεριών κι’ άχνές φωνές ή γαύρες 
σηκώναν χλαλοή κΓ αιώνια γύρα». (Κόλ. Ill, 22-28)

Ό Σιοπενχάουερ γιά νά στήριξή τήν άπαισιόδοξη φιλοσοφίαν του φέρνει σάν παράδειγμα 
καί τήν κόλαση τού Δάντη, πού τά φρικτά μαρτύρια πού είκονϊΖονται σ’ αύτήν, δέν είναι 
δημιούργημα τής φαντασίας τού ποιητή, άλλ’ άντιγραφή άπό τήν ίδιαν τήν Ζωήν.
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Ό ποιητής μας «μέ τήν κεφαλή Ζωσμένη τρόμο» ρωτά τόν οδηγό του κι’ έκεϊνος του 
έξηγεϊ:-

.... Τήν άθλια τούτη Ζήση, λέει, 
οί θλιβερές ψυχές περνούν έκείνων 
πού δίχως άτιμία καί δόξα έΖήσαν 
.....πού ούδέ πιστοί μηδέ κι’ άντάρτες 
σταθήκαν στό Θεό, μόν’ γιά δικού τους!» (Κόλ. Ill, 34-39)

Εις άλλο μέρος τής κόλασης δέρνονται άπό καημό χωρίς όμως μαρτύρια οί ψυχές έκείνων 
πού «βάφτισμα δέν πήραν, καί μόνη παιδωμή τους άνέλπιδα νό Ζοϋνε μές τόν πόθο». 
Άπ’ αύτούς έδώ κανένας δέν μπορεί ποτέ νό περάση στον παράδεισο, έκτος άπό κείνους 
πού έσωσεν ό Χριστός σάν κατέβηκε στόν Άδη δηλ. ό Άδάμ, ”Αβελ, Νώε, Μωϋσής, 
Δαυίδ, Αβραάμ καί λίγοι άλλοι. Οί τόποι τής κόλασης είναι πολλοί καί τά βάσανα διάφορα 
καί τά πρόσωπα τόσα πού δέν μπορούμε έδώ νά περιγράφουμε.

Μέ τήν κόλαση άποθανάτισεν ό Δάντης τούς μεγάλους άμαρτωλούς τής άνθρωπότητας 
πού βαρύνονται μέ άλων τών ειδών τίς άμαρτίες. ’Εκείνους πού ήταν στήν Ζωή τους 
άδιάφοροι κΓ εΖησαν στή μεσότητα, τούς λαίμαργους, τούς φιλήδονους, τούς φιλάργυρους 
καί σπάταλους, τούς μεγάλους έραστές πού στάθηκαν άπιστοι, τούς προδότες, τούς δολο
φόνους, τούς κλέφτες καί ψεύτες, τούς ύποκριτές κ.ά. Αύτοί άλοι είναι ταξινομημένοι 
στούς 9 κύκλους τής κόλασης καί βασανίζονται άνάλογα μέ τίς άμαρτίες τους σέ λάκκους 
μέ βρωμερά νερά, μέσα σέ φλόγες, μαστιγώνονται άπό δαίμονες, τρέχουν άσταμάτητα, 
πεινούν συνεχώς, ύβρίΖονται, ύβρίΖονται χωρίς νά μπορούν νά βλάψουν ό ένας τόν άλλον.

Οί άρχαϊοι ’Έλληνες, παρ’ άλον πού τούς συμπαθεί ό Δάντης, βρίσκονται κι’ αύτοί 
στήν κόλαση. Ό 'Όμηρος κι’ οί Τρωικοί ήρωες, ό Πλάτων, ό Σωκράτης κΓ οί Προσωκρα- 
τικοί, ό ’Οβίδιος καί μαΖί ό Άβιτσέννα κΓ ό Άβερόης, οί ’Άραβες φιλόσοφοι. Τίς πιό 
μεγάλες τιμωρίες ύποφέρουν οί Πάπες, άσοι δέν στάθηκαν άξιοι τής άποστολής τους, άπως 
ό Βονιφάτιος 8ος καί Κλήμης 5ος.

Μείνε λοιπόν έδώ, καλά νά πάθης! 
Καλά τ’ άδικοσακκιασμένα σφίγκε 
πού σ’ έκαμαν τόσο θρασύ στόν Κάρλο. 
ΚΓ άν καί στόν 'Άδη άκόμα δέν μέ κράταε 
γιά τά τρισάγια τά κλειδιά τό σέβας 
πού έσύ πά στήν γλυκειά Ζωή βαστοϋσες 
άκόμα πιό βαρειά θά έγρίκαες λόγια 
Τέτοιους βοσκούς ό Εύαγγελιστής νογούσε; (Κόλ. XIX, 97 - 103) 

λέγει ό ποιητής άταν συναντά τόν Πάπαν Νικόλαον 3ον, πού ψήνεται άνάποδα μέσα στις 
φλόγες μαΖί μέ άλλους φιλάργυρους Πάπες.

Ό Βρούτος, ό Κάσιος πού σκότωσαν τόν Καίσαρα βασανίζονται μαΖί μέ τόν Ιούδα 
στό πιό βαθύ μέρος τής κόλασης άπό τά 3 στόματα τού Εωσφόρου, πού βρίσκεται άνάποδα 
μπηγμένος στήν γή, άπως ρίχτηκε άπό τόν ούρανό μετά τήν άποστασία του. 'Η κόλαση 
έχει σχήμα χωνιού μέ τό άνοιγμα πρός τά πάνω. ΧωρίΖεται σέ 9 κύκλους ό ένας πάνω 
άπό τόν άλλον μέ τούς άμαρτωλούς πιό κάτω άσο πιό βαρύ είναι τό άμάρτημά τους. Στό 
τελευταίο πηγάδι κάτω - κάτω είναι ό Εωσφόρος. Άπ’ αύτό τό μέρος περνά ό Δάντης 
μέ τόν συνοδό του στό καθαρτήρι, πού βρίσκεται στό άλλο ήμισφαίριο καί πού μοιάΖει 
βουνό.

Ύστερ’ άπό τό κοπιαστικό ταξίδι κΓ άπό τά φοβερά πού γνώρισε στήν κόλαση χαίρεται
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πού βγαίνει σ' άλλο κόσμο κΓ άντικρύΖει καθαρόν άέρα' έπικαλεϊται τή μούσα γιά νέα 
τραγούδια.

Γιά άλλα πιό γαληνά νερά σηκώνει 
πανιά τό καραβάκι τού μυαλού μου 
πού τόσο θάλασσα άγρια πίσω άφήνει. 
Τό δεύτερο βασίλειο έδώ θά ψάλλω, 
άπου ή ψυχή τού άνθρώπου καθαρίΖει 
κΓ άξιώνεται στόν ούρανό ν’ άνέβη 
Μά έδώ ή νεκρή μου άς Ζωντανέψη λύρα, 
μούσες ιερές γιατί δικός σας είμαι». (Καθ. I, 1-8)

’Άγγελος τού γράφει στό μέτωπο έπτά Α γιά τίς 7 μεγάλες άμαρτίες πού σβύνονται ένα-ένα, 
καθώς περνά τούς διάφορους κύκλους καί φτάνει στόν παράδεισο. Έδώ ύπάρχει μετριότητα, 
δέν ύπάρχει τό άπόλυτο. 'Η δύναμη τού ποιητή φαίνεται πιό μετρημένη, γιατί κΓ αύτά 
πού ψάλλει είναι μιά μέση κατάσταση. Δέν ύπάρχουν μεγάλες έντυπώσεις νά έκφραστοΰν. 
Τό περιβάλλον είναι πιό εύχάριστο πιό φανερή ή ήθική τάση κΓ ό συμβολισμός. Ούτε 
ύπάρχουν μεγάλες συγκινήσεις, γιατί έδώ λείπουν οί μεγάλοι, έστω κΓ αμαρτωλοί. Ύπάρ
χουν πολλές ήθικές διδασκαλίες, φιλοσοφική θεωρία, άντιλήψεις γιά τήν τέχνην καί τήν 
ποίηση, γιά τή θεία δικαιοσύνη, γιά τή σύσταση τής ψυχής κ.ά. Παραμερίζεται έπίσης τό 
σύνολον καί κυριαρχεί ή ομάδα, γιατί τά άτομα δέν ένδιαφέρουν πια τόν ποιητήν. "Οσοι 
τόν ένδιαφέρουν ειδικά τοποθετούνται είτε στήν κόλαση είτε στόν παράδεισον. Τό τοπίο 
έπίσης μεταβάλλεται.

Χρώμα γλυκό Ζαφείρι άνατολίτη 
πού στό γαλήνιο πρόσωπο τού άγέρα 
καθάριο ώς τόν πρωτόκυκλο άπλωνόταν 
ξανάδωκε χαρά στά δυό μου μάτια (Καθαρ. I, 13-16).

Ή κόλαση ήταν ό κόσμος τής σάρκας καί τής άμαρτίας πού κατεβαίνει ώσπου φτάνει 
στόν Εωσφόρο. Στό καθαρτήρι άναπτύσσεται τό πνεύμα πού προσπαθεί ν’ άπαλλαγή άπό 
τό σώμα, νά έλευθερωθή. Γίνεται άγώνας γιά τήν έλευθερία. «Ελευθερία,, ψάλλω έσέ 
ποΰσαι τόσο άγαπητή, άπως ξέρει οποίος γιά σένα άρνιέται τή Ζωή μου». Τό καθαρτήρι 
είναι ό κόσμος τής ψυχής πού άνεβαίνει σκαλί - σκαλί, ώσπου νά φθάση στόν παράδεισο. 
Έδώ Ζή κανένας τήν κόλαση σάν άνάμνηση καί τόν παράδεισο σάν έπιθυμία. Τά βάσανα τού 
σώματος είναι οδυνηρή άνάμνηση, ή έλευθερία τής ψυχής γλυκειά έπιθυμία. Υπάρχει δηλ. στό 
καθαρτήρι καί ή κόλαση καί ό παράδεισος, άχι όμως στήν πραγματικότητα. Τό βάσανο είναι 
έδώ ή συνείδηση. Υπάρχει άκόμα πολύ συναίσθημα, μιά γλυκειά μελαγχολία, πρό παντός 
τήν ώρα πού γέρνει ό ήλιος «κΓ τή μέρα φαίνεται νά κλαίη πού πεθαίνει», τήν ώρα πού 
άποχωρίΖονται οί άνθρωποι.

Ή ώρα ήταν πιά πού άναγυρνάει τόν πόθο.
στούς ναύκληρους καί λυώνει τήν καρδιά τους 
τή μέρα πού είπαν «εχε γειά», στούς φίλους 
καί πού τό νιό όδοπόρο σπρώχνει ή άγάπη 
μακριάθε τίς καμπάνες άν γρικήξη
πού λές καί κλαίν τή μέρα πού πεθαίνει». (Καθ. VIII, 1-6)

Τέτοια ώρα κΓ οί ψυχές άρχίΖουν νά προσεύχωνται. Ψαλμοί γνωστοί, άπό τούς όποιους 
άκοΰμε μόνο τόν πρώτο στίχο έκφράΖουν τόν πόνο, τήν μετάνοια, τήν έλπίδα, ύμνοΰν τό 
Θεό, δείχνουν πώς έδώ είναι τόπος προσευχής, τόπος προπαρασκευαστικός γιά κάπου
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άλλοϋ. Μόνο όσες ψυχές έπεσαν στό βαρύ άμάρτημα ν’ άφορεσθοΰν, δέν θά βροΰν σωτηρία.

« Αλήθεια όπού πεθαίνει άφορεσμένος 
τής Εκκλησίας κΓ άκόμη άν μετανοιώση 
θά μείνη άπέξω άπό τό βράχο τοΰτον 
τριάντα φορές τής άνταρσιάς τά χρόνια». (Καθ. Ill, 136- 139)

Στό καθαρτήρι έπικρατεί ήσυχία καί γαλήνη «καμμιά διαταραχή δέ φτάνει» παρά μόνον 
όταν κάποια ψυχή σώζεται κΓ άνεβαίνει στον παράδεισο

Μά τρέμει όντας ψυχή ποκαθαρίστη 
κι’ άναπετιέται όρθή ή κινάει τ’ άψήλου 
Τόν καθαρμό ή βουλή μονάχα δείχνει 
πού, λεύτερη ν’ άλλάξη κύκλο, άδράχνει 
πιά τή ψυχή, κΓ όλο χαρά τόν σπρώχνει. 
Τόθελε πριν μ’ άμπόδα τη ένας πόθος 
πού ένάντια στήν βουλή ή θεία δικαιοσύνη 
γιά τοϋ κριμάτου βάνει τήν μετάνοια». (Καθ. XXI, 58 - 66).

Επομένως βασική διαφορά άπό τήν κόλαση είναι ότι έκεϊ οί τιμωρίες έχουν χαρακτήρα 
έκδικητικόν, οί νεκροί πληρώνουν γιά ότι έκαμαν, ένώ έδώ έχουν σκοπόν νά διορθώσουν, 
νά βοηθήσουν σέ άνοδον. Έδώ οί άνθρωποι άναγνωρίζουν τά σφάλματά τους κΓ άναλαμβά- 
νουν τίς εύθύνες τους, ένώ οί ζωντανοί δέν τό κάμνουν. Αύτά διαπιστώνει ένας 
Λομπάρδος.

Εσείς οί ζωντανοί τήν πάσα αιτία 
κρεμάτε την στον ούρανό, λές κΓ όλα 
θέν καί δέ θέν, αύτός νά τά κινούσε. 
"Αν ήταν έτσι ή δίκαια βουλή σας θά χάνουνταν» (Καθ. XVI)

Τό καθαρτήρι είναι βουνό πού άρχίζει άπό τήν παραλίαν. Κάτω - κάτω είναι τό Αντι- 
καθαρτήρι μέ τούς άφωρεσμένους καί ράθυμους. Μετά άκολουθοϋν 7 κύκλοι ό ένας πιο 
πάνω καί πιο καλός άπό τόν άλλο, ένώ στό τελευταίο σκαλί είναι ό γήινος παράδεισος. 
Στούς κύκλους αύτούς είναι τά διάφορα άμαρτήματα πού προέρχονται όλα άπό άγάπην 
άλλά άγάπη πρός τό κακό, ή άγάπην άσθενή ή ύπερβολικήν π.χ. ή ύπερηφάνεια, ό φθόνος, 
ή φιλαργυρία, ή λαιμαργία κ.ά.

Πρός τό τέλος τοϋ άσματος παρουσιάζεται σ’ ένα έξαίσιον συμβολισμόν ή έκκλησία καί 
ό Χριστός μέ τούς Αγγέλους: ένα άρμα σύρεται άπό ένα γρύπα. Σέ λίγο φαίνεται καί ή 
Βεατρίκη γιατί θά φύγη ό Βεργίλιος καί θά άναλάβη αύτή νά όδηγήση τόν ποιητήν μας 
στον Παράδεισον. Αύτός όμως προηγουμένως πρέπει νά καθαρθή. Ή Βεατρίκη τόν ψέγει 
γιά τ' άμαρτήματά του:

Πώς τόλμησες ν’ άνέβης στό βουνό μας
Γιατί αύτός .....κίνησε στή ψεύτρα στράτα έμπήκε 

καί πλάτη ίσκιους τοϋ άγαθοϋ άκλουθοΰσε. 
πού άκέραιο ότι σού τάζουν δέν σοϋ δίνουν». (Καθ. Λ, 130 - 132)

Μετά άφοΰ τόν κάμη νά κλάψη, τόν βαφτίζει στό νερό τής λησμοσύνης κΓ αύτός νοιώθει 
τότε τήν όφραστη χαρά. "Υστερα άπό μιά σύγκριση τής ούράνιας θείας έκκλησίας μέ τήν 
γήινη, όπως τήν κτύπησαν οί διωγμοί, τήν παρασύρη ή έξουσία, όπως τήν μοίρασεν ό 
Μωάμεθ κΓ οί αιρέσεις, συναδελφώνονται ό Δάντης κΓ ή Βεατρίκη. Τόν πιάνει άπό τό 

χέρι νά τόν όδηγήση στον παράδεισον, ένω έκεϊνος κλείει τό καθαρτήρι του, γιατί τέλειω- 
σαν τά 33 άσματα.

Τόπο νά γράψω όν είχα πιο άναγνώστη 
όσο μπορεί ό θνητός, θά ύμνοΰσα πόσο 
γλυκό πιοτό καί χορτασμό δέν είχα 
μά τώρα τά χαρτιά ’ναι όλα γραμμένα». (Καθ. XXXIII, 136- 139)

Καί τώρα μπορούμε ν’ άναπνεύσουμε. Ό Παράδεισος είναι ή δικαίωση τών έναρέτων, 
όσων κόπιασαν στήν ζωή τους καί μόχτησαν γιά νά κρατήσουν τίς έντολές. Οί δίκαιοι 
βλέπουν άπ’ εύθείας τόν Θεόν. 'Υπάρχει κΓ έδώ διαβάθμιση άναλόγως τής άρετής. 
Ανεβαίνει κανείς άπό άστρο σέ άστρο τούς 9 ούρανούς πάνω άπό τή γή ξεκινώντας άπό 

τό φεγγάρι μέχρι τόν πρώτο κινούμενον πού βρίσκεται πριν άπό τόν έμπειρο ούρανό, τήν 
κατοικία τοϋ Θεού. 'Όλα όμως έκφράζονται μέ τό φώς καί ή διαφορά δέν είναι ποσοτική 
άλλά μόνον ποιοτική. Στον πρώτο κύκλο βρίσκονται κι’ έδώ οί οκνηροί, δηλ. έκεϊνοι 
πού παράλειψαν κάτι όχι όμως άπό δική τους άδιαφορία άλλά άπό τήν βία τών άλλων. 
Στον έμπειρο ούρανό είναι ό ίδιος ό Θεός καί γύρω του ύμνολογοΰν 9 χοροί άγγέλων. 
Στούς άλλους ούρανούς είναι τά πνεύματα τών άγαπώντων, τών σοφών, τών δικαίων, τών 
άσκητών, τών θριαμβευτών καί οί χοροί άγγέλων, οί άρχάγγελοι, αί δυνάμεις, αί άρεταί, 
οί θρόνοι, τά χερουβείμ, τά σεραφείμ.

Ό ποιητής όπως καί ό άνθρωπος ύστερα άπό τά βάσανα καί τόν καθαρμό φτάνει 
στόν παράδεισον, όπου όλα είναι άνέκφραστα.

Ή Δόξα ’Εκείνου πού κινάει τά πάντα 
τό σύμπαντο όλο διαπερνάει, καί λάμπει 
άλλοϋ καί πιά πολύ κΓ άλλου πιό λίγο. 
Στόν Ούρανό πού παίρνει πιό άπ’ τό φώς του 
πήγε’ καί τά δα δέν μπορεί, δέν ξέρει 
νά ξαναπεί όπού έκείθε κατεβαίνει 
Τά θάματα όμως τοϋ άγιου τοϋ ρηγάτου 
όσα θησαύρισέ μου ή μνήμη, τώρα 
μές τό τραγούδι τούτο θά στορήσω. (Παράδ. I, 1-12)

Εδώ ή κατάσταση είναι τελείως διαφορετική ή στούς δύο άλλους κύκλους. Ή φιλία τοϋ 
καθαρτηρίου γίνεται άγάπη. Τά πρόσωπα άποτελοΰν ομάδες, χορούς πού τούς διαπνέει ή 
ίδια όμως ψυχή, είναι ή άτομικότητα μοιρασμένη σέ όλους, γίνεται ό πλησίον έαυτός. 
Οί φροντίδες τής γής φαίνονται έδώ άνόητες καί μάταιες

"Ω, άνόητη φροντίδα τών θνητών 
πόσον είναι μικρές οί σκέψεις 
πού χαμηλά σέ κάμνουν νά ρίχνης τά φτερά.

Ή γή, πού κάμνει τούς άνθρώπους τόσο σκληρούς, φαίνεται άπό κεϊ σάν πρασιά: 
«κΓ είδα έκεϊ τήν σφαίραν τέτοιαν, πού γέλασα μέ τήν άσχημη όψη της».

Γιά τόν ποιητήν τά πράγματα είναι δυσκολώτερα. Καλείται νά έκφράση τό άνέκφραστο 
χρησιμοποιώντας ό,τι στήν γή λάμπει, ότι είναι καθαρό, έχει άνώτερη άξίαν, έδώ όμως 
φαίνεται άσήμαντο. Ή φαντασία δυσκολεύεται νά συλλάβη τό άπόλυτο. Οί εικόνες, παρ
μένες άπό τήν πραγματικότητα είναι άτελεϊς σέ σύγκριση μέ τήν κόλαση όπου ύπάρχει 
πλήθος εικόνων άκριβών. Έδώ οί εικόνες είναι συμβολικές. Υπάρχουν όμως κΓ έξαι- 
ρετικές εικόνες; ώς αύτή.
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Τά γισκιωμένα μάτια κάπου ώς βλέπουν 
στήν ήλιακτίδα περνάει σκισμένο νέφος 
όμοια θωρώ στρατέματα λαμπράδες 
πού άνάβαν φλογερές ψηλάθε άκτίδες — 
μά τήν πληγή τής φλόγας δέν θωροϋσα. (Παράδ. XXIII, 79 - 84)

Είναι εικόνες άπό φώς, άπό πολύτιμα πετράδια κι’ άγιότητα.

Κι’ είδα ένα φώς σάν ποταμό νά τρέχη 
μέσα σέ δυό φλογοβολώντας όχτους 
μέ θαμαστά άνοιξιάτικα λουλούδια. 
Σπίθες λαμπρές πετιοΰνταν άπ’ τό ρέμα, 
ζερβόδεξα μέ τούς άνθούς έσμιγαν 
ρουμπίνι λές δεμένο μέ χρυσάφι». (Παράδ. XXX, 61 - 66)

Κι’ όσες φορές αύτές οί έξαίσιες εικόνες δέν φαίνονται καθαρές δέν είναι άπό μόνες 
τους έτσι, άλλά τό φταίξιμο είναι έκείνου πού τις βλέπει «πού δέν έχει πολύ πιό δυνατά 
τά μάτια! άκόμα». Είναι ένας άγώνας προς τό άφθαστο, τό άσύλληπτο κι’ άνόητο, άγώνας 
νά λεχθή τό άρρητο.

Ό Δάντης πού γίνεται ό φορέας αύτής τής μακαριότητας στόν άνθρωπο, δέν ξεχνά 
καί τήν Φλωρεντία μέ τίς άμαρτίες καί τις κακίες της. Ούτε κι’ οί άγιοι παραλείπουν νά 
μιλούν μέ σκληρές έκφράσεις γιά τήν άμαρτία. Ό "Αγιος Πέτρος κατηγορεί βαρειά τόν 
Πάπα Βονιφάκον 8ον πού μολύνει τό θρόνο του.

«Ό πού τό θρόνο μου στήν γής μολεύει, 
τό θρόνο μου, τό θρόνο μου, τόν άδειο 
στοϋ Γιου τού Θεού μπροστά τήν παρουσία, 
κατάντησε οχετό βρωμιάς κι’ αίμάτου 
τό μνήμα μου στήν γής κι’ άφορεσμένος 
πού έπεσε έδώθε χαίρεται έκεί κάτω». (Παράδ. XXVII, 22-28)

'0 παράδεισος είναι ή περιοχή τού πνεύματος στήν κατάσταση τής άπελευθέρωσής 
του άπό τά δεσμό τού σώματος καί τής άμαρτίας, είναι ή διαμονή τού χειραφετημένου 
πνεύματος. Είναι τό βασίλειον τής ειρήνης όπου ή άγάπη, τό πνεύμα καί ή πράξη ένο- 
ποιοϋνται. Είναι τό ϋψιστον άγαθόν, ή ένωση τού θείου μέ τό άνθρώπινο. Είναι τό 
βασίλειον τών ιδεών τού Πλάτωνα, ή πρώτη κατοικία τής ψυχής, τήν οποίαν αύτή πάντα 
όραματίζεται. Οί ψυχές έδώ βλέπουν τόν Θεόν κΓ ό Θεός είναι ή άλήθεια. Γιά τούτο κι’ 
ό Δάντης ονομάζει τόν ποιητήν σημαιοφόρον τής άλήθειας καί τέτοιος στεφανώνεται ό ίδιος 
άπό τόν "Αγ. Πέτρον. Οί ψυχές χαίρονται τό φώς όχι άπό τόν ήλιον ή τήν σελήνην, άλλ’ 
άμεσα άπό τήν πηγήν του, άπό τόν Θεόν. Ή λέξη φώς κΓ οί συνώνυμές της χρησιμο
ποιούνται πιό πολύ άπ’ όλες τις άλλες στόν παράδεισον.

”Ω λάμψη θείου φωτός αιωνίου
Φώς πνευματικό γεμάτο άγάπη
άγάπη τής άλήθειας γεμάτη χαρά 
χαρά πού ύπερβάλλει κάθε οδύνη. 
Κι’ είδα ένα φώς σάν ποταμό νά τρέχη (XXX, 61) 
Φώς άψηλά πούναι άφορμή καί βλέπει (XXX, 100) 
τόν πλάστη κάθε πλάσμα......

Μού έφάνη πώς μάς τύλιξε ένα νέφος 
φωτόλουστο, πυκνό, στερεό καί λείο 
διαμάντι λές καί τώχε κρούσει ό γήλιος 
Τό άθάνατο μαργαριτάρι έντός του 
μάς δέκτη, ώς τό νερό τή φωτακτίδα 
τή δέχεται, χωρίς αύτό ν’ άνοιξη». (Παράδ. II, 31 -36)

Ό Δάντης έχει τό προνόμιο νά χαίρεται αύτό τό φώς καί νά γίνεται ό κήρυκας τής 
άπόλυτης άλήθειας στούς άνθρώπους, προφήτης κΓ άπόστολος. Έδώ τόν ύψώνει ή άγάπη 
τής Βεατρίκης, όπως σώζει τόν Faust ή άγάπη τής Μαργαρίτας. Γίνεται κΓ έδώ μιά 
θέωση τής γυναίκας. Είναι όμως μιά άγάπη πού δέν έχει τίποτε τό αισθητικό, ένα είδος 
σεβασμού, μιά μεταρσίωση. Ό Παράδεισος παρ’ όλ’ αύτά δέν είναι θεωρητική σύλληψη 
τού νού, είναι άκόμη άνθρώπινο, άφού άλλως τε έχει καί πνεύμα καί ψυχή, άφού είναι 
στήν ούσία του ψυχή κι’ αύτή μόνο μένει γιά τόν παράδεισον.

Πριν νά τελειώση κανείς μέ τήν Θείαν κωμωδίαν δέν μπορεί νά μή προσέξη ένα μεγάλο 
καί συνεπή συμβολισμό μέ τόν άριθμό 3. ’Από 3 μέρη άποτελεϊται τό έργο, τό καθένα 
έκτείνεται σέ 33 άσματα, τρίστιχες είναι οί στροφές του. Ή κόλαση, τό καθαρτήρι κι’ 
ό Παράδεισος άποτελοΰνται σάν τόποι άπό 9 κύκλους — πολλαπλάσιο καί τούτο τού 3 — τήν 
Βεατρίκη τήν πρωτογνώρισε 9 χρόνων. Ό άριθμός αύτός άγιάζεται άπό τήν ’Αγία 
Τριάδα.

Μέσα άπό τό άριστουργηματικό αύτό έργο πού τόσο άγαπήθηκε, διαβάστηκε συζητήθηκε 
κΓ ύμνήθηκε άκούεται παντοτεινά μέσον τού Δάντη ή φωνή τού Θεού:

Άκολούθα με κΓ άφησε νά λέη ό κόσμος 
γίνε σταθερός σάν πύργος πού δέν κινεί 
ποτέ τήν κορυφή του πνοή τών άνέμων. — 
Κοιτάξτε τήν καταγωγή σας 
δέν πλαστήκετε γιά νά ζήτε σάν τά κτήνη 
μά γιά ν’ άκλουθάτε τή γνώση καί τήν άρετή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δάντη Α. : Θεία Κωμωδία, μετ. Ν. ΚαΖαντίάκη, Άθήναι 1955. 
Vita Nuova 
Convivio

De Sanctis: Storia della litteratura italiana.

ΚρεμιέΦ.: 'Ιστορία τής Ιταλικής Λογοτεχνίας, Άθήναι 1930.
Λάατς "Ε.: Παγκόσμιος 'Ιστορία τής Λογοτεχνίας, μετ. Σ. Πρωτοπαπά, Άθήναι 1963 
Νέα 'Εστία: Άθήναι 1965, τεύχ. 923.
Whitehead H.J. A Short History of Italian Literature, London 1962.
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ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΤΤΙΧΗ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΟΤΣ ΘΡΤΛΟΤΣ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Αύγουστος κι ή Παναγία ήταν βαρειά άρρωστη, ατά τελευταϊά της. Οί άγγελοι τοϋ 
ουρανού, πού είναι οί ψυχούλες τών παιδιών αΰτών πού άφίσανε τόσο νωρίς τόν όμορφο 
κόσμο, πριν γνωρίσουν τις κακίες του, τήν τριγυρίζανε πονώντας την.

Δέν ξέρανε πώς νά άνακουφίσουν τήν άγωνία της. Μέ τις φτεροϋγές τους τής κάνανε 
άέρα, χτυπώντας τες γιά νά κόψουνε τήν λαύρα τοΰ αύγουστιάτικου λιοπυριού.

Ή Παναγία τούς χαμογελούσε γλυκό βλέποντας τή στοργική φροντίδα τους. Οί αθώες 
άγγλικές ψυχούλες τής φέρνανε μπροστά τή ζωή τ’ ούρανοϋ πού πλησίαζε νά άπολάψη.

Μά καί οί άφθονες ομορφιές τής γής πού όπλωνόταν γύρω της τή λυπούσαν' λυπόταν 
πού θ’ άφινε γιά πάντα τόν πανώρηο κόσμο. Σουροΰπωσε. Ηλθε ή νύχτα. Νύχτα τοΰ 
δεκαπενταύγουστου μέ τήν πιο όμορφη πανσέληνο τού χρόνου, νύχτα όμορφη καί λυπητερή.

Ή άγωνία τής Παναγίας γινόταν όλο καί βαρύτερη. Οί άγγελοι κλαίγανε κι όπου 
πέφτανε τά δάκρυα τους, φύτρωναν κάτι ολόλευκα άνθάκια πού τά λέμε ώς τώρα σταφυ- 
λιώνες, τά λέμε καί λουλούδια τοΰ Δεκαπενταύγουστου, καί λουλούδια τής Παναγίας καί 
δάκρυα τών ’Αγγέλων.

”Εσ6υσε ή άγωνία καί ή πίκρα άπό τά πρόσωπο τής Παναγίας, καί τό βλέμμα της, 
σχεδόν γελαστό, άφοσιώθηκε στά πρωτόφαντο λουλούδι. Τά μικρά άγριολούλουδα παρη
γόρησαν τήν Παναγιά μας στις στερνές στιγμές της. Έκεϊνο πού ζητούσε στον πόνο της 
νά τήν δροσίσει καί τό ’ψάχνε γύρω της μ’ άγωνίας ματιές, τό βρήκε σέ τοΰτα τά λουλούδια 
τού κάμπου πού έχουν άπάνω τους τόσο λίγο άπό κόσμο καί τόσο πολύ άπό παράδεισο.

Ό Χριστός πού παρακολουθούσε τόν πόνο τής Μάνας του, πονώντας κι αύτός, έδωσε 
τή δύναμη στά δάκρυα τών Αγγέλων νά ζωντανέψουν καί νά στολίσουν άπό τότες παντοτινά 
τόν αύγουστιάτικο κάμπο.

’Απ’ όλα τά μέρη τής οικουμένης, όπως εϊτανε σκορπισμένοι, μαζεύονται σάν άτμοί 
γύρω άπό τό κλινάρι της οί μαθητές. Τήν κύκλωναν όμως κι οί προφήτες, οί δίκαιοι κι 
ό σοφός ’Αθηναίος δικαστής καί Άρειοπαγίτης ό Ιερόθεος γιά νά παρευρίσκωνται στήν 
έκφορά, σάν ένας έκπρόσωπος τής πρωτεύουσας πόλης τοΰ κόσμου. Ακόμα κι ό Άδάμ 
κι ή Εΰα μέ χαρούμενη φωνή τής ’λέγαν:

— ’Εσύ τριευτυχισμένη κόρη, έλυσες τά έπιτίμια τής παράβασής μας. Εσύ πού κληρο
νόμησες άπό μάς σώμα φθαρτό, κυοφόρησες νέο ένδυμα τής άφθαρσίας. ’Εμείς κλείσαμε 
τόν παράδεισο έσύ τόν άνοιξες. Πώς θά δοκιμάσης τό θάνατο; Εσύ είσαι ή γέφυρα στή 
ζωή, ή κλίμακα στόν ούρανό.

Κι όλοι μαζί οί άγιοι πρόσθετον:
— Έσύ έκπλήρωσες τις προφητεϊές μας. Μάς έφερες τή χαρά πού περιμέναμε. Χάρη 

σέ σένα λυθήκαν τοΰ θανάτου τά δεσμά. ’Έλα σέ μάς, ώ θείο καί ζωηφόρο κειμήλιο. Έλα 
σέ μάς, πού σέ ποθούμε άπό αιώνες.

Κι οί μαθητές πού ήσαν κοντά της τήν έκλιπαροΰσαν:
— Μείνε μαζί μας, έσύ πού είσαι ή παρηγοριά κι ή παράκλησή μας στή γή. Μή μάς 

άφήσης ορφανούς. Μητέρα Εκείνου, πού γιά χάρη του πεθαίνουμε κάθε μέρα.

"Ολοι όμως σώπασαν γιά νά άκούσουν τό Χριστό πού άπλωσε τά χέρια του νά δεχτή 
τήν ψυχή της καί πού τής έλεγε:

— ’Έλα, εύλογημένη μου μητέρα, ή πιό καλή άπ’ τις γυναίκες. Έλα κοντά μου γιατί 
ό χειμώνας πέρασε, ό καιρός τής τομής έφτασε. ’Έλα, εύωδιά τών μύρων πού ξεπερνάς 
όλα τά άρώματα».

Κι έκείνη τοΰ άπαντοΰσε:
— Στά χέρια σου, παιδί μου, άφίνω τό πνεΰμά μου. Πάρε με κοντά σου γιά νά ’μαι 

όπου είσαι κι έσύ. Παρηγόρησε τούς άδελφούς σου, πού ώς τώρα ήμουνα άνάμεσά τους.
Καί τότε ή Παναγία σάν παράδωσε τά παιδιά της στά χέρια τοΰ Γυιοϋ της, τά στοιχεία 

τής χτίσης κινήθηκαν κι’ άλλαξαν’ φωνές τών άγγέλων άκούστηκαν. ’Άγγελοι συνώδευαν 
τήν ψυχή της καθώς άνέβαινε στόν ούρανό, άλλοι στέκουνταν γύρω ατό άγιό της σώμα, 
καί στή κηδεία της άλλοι τρέχουν μπροστά, έρχονταν πίσω, σκέπαζαν μέ τις φτεροϋγές τους 
τό ιερό ξόδι, ώσπου φτάσαν στή Γεσθημανή μέσα σέ θρήνους κι άσπασμούς καί δάκρυα 
καί λυπητερά τραγούδια. Τό σώμά της τοποθετήθηκε στό μνημείο.

Τρεις μέρες καί τρεις νύχτες γύρω καί πάνω άπό τόν τάφο της δέν έπαψε ή ύμνωδία 
τών άποστόλων καί τών άγγέλων. "Οταν τήν τρίτη μέρα ήλθε ό μόνος άπόστολος πού 
’λείπε, ό Θωμάς, καί γιά νά προσκυνήση τό θεοδόχο σώμά της, άνοιξαν τήν λάρνακα. 
Καί τό σώμά της δέν βρέθηκε’ μονάχα τά έντάφια σπάργανα ήταν έκεϊ καί σκορπιζόταν ένα 
γύρω άφατη εύωδιά. Ή Παναγία ύψώθηκε στούς ούρανούς, πέρασε τά νερά καί τά βουνά 
κι έφθασε στήν Ελλάδα, καί έμεινε καί ρίζωσε έκεϊ. Καί διόλου παράξενο, πώς τόσο 
νωρίς καί γρήγορα ρίζωσε στόν έλληνικό χώρο γιατί σ’ αύτόν δέν έλειψε ποτέ ή λατρεία 
τής θηλυκιάς θεότητας. Στήν άπόμακρη, Μυκηναϊκή καί Μινωϊκή περίοδο έχουμε τή 
Μεγάλη Θεά, τήν θεά τών Φιδιών, τήν «Πότνια Θηρών». Κι άργότερα καί σ’ αύτόν τόν 
Πατριαρχικό "Ολυμπο κάθε πολυάνθρωπη ή μή περιοχή έχει τή δίκιά της Θεά, όσο κι άν 
ό Δίας άφεντεύει. Ή Αθήνα τήν Άθηνά, ή "Εφεσος τήν Άρτεμη, ή Πάφος τήν Αφρο
δίτη, τό Άργος τήν Ήρα, ή Σπάρτη τήν Ελένη, ή Δωδώνη τήν Διώνη, ό Βοιωτικός 
Όρχομενός τις τρεις Χάριτες, ή "Ιδη τις τρεις Καλλονές, ό Έλικώνας τίς έπτά Μούσες. 
Κάθε βρυσούλα, κάθε δεντράκι τήν νύμφη του.

"Ολες αύτές τις μορφές πού άλλοτε ήταν κακές, ζηλιάρες, έκδικητικές, μέ μιά οργια
στική λατρεία, μέ έλαττώματα πολλά, άντικατέστησε ή άγνή, ή σεμνή, ή σεπτή μορφή τής 
Μαρίας, τής Παναγίας.

Καμμιά θεότητα θηλυκιά, καμμιά προφήτισσα, καμμιά θνητή άγια δέν είχε τήν ομορφάδα 
καί τήν άγιοσύνη της. Ό Ιωάννης στήν Αποκάλυψη τήν είδε νά ’χη τό φεγγάρι άπό 
κάτω άπό τά πόδια της: «Σελήνην ύπό τούς πόδας αύτής». Ήταν ή άμωμη, ή τέλεια. 
Όπως ό Ζεΰξις, λέει ό Νεόφυτος Ροδινός, γιά νά ζωγραφίση τήν Ελένη μάζεψε όλες τις 
όμορφες γυναίκες καί πήρε ό,τι ομορφότερο είχε ή μιά ή ή άλλη καί τό ’βάλε στήν εικόνα 
της, τό ίδιο κι ό Θεός μάζεψε όλες τίς άρετές άπό τίς άγιες γυναίκες καί τίς έδωσε στήν 
Παναγία: τήν πίστη τής Σάρρας, τήν έλευθεριότητα τής Ρεβέκκας, τήν άνδρεία τής 
Δεβόρρας καί τής Ίουδήθ, τήν φρονιμάδα τής Άβιγαί, τήν φιλοξενία τής Ραάβ, τήν εύλά- 
βεια τής ’Άννας, τήν ταπείνωση τής Ρούθ, τήν χάρη καί τήν σοφία τής Έσθήρ.

Οί Βυζαντινοί ύμνωδοί, άγιογράφοι άποπνευμάτωσαν τήν άγιά της μορφή. Ή μορφή 
της στούς ύμνους καί τά σεμνόχρωμα είκονίσματά της προβάλλει σεμνή, σοβαρή. Ό 
άγιογράφος τήν βλέπει μέ τό κεφάλι της άπλά σκεπασμένο μέ τό μαφόριο, μ’ ένα φόρεμα 
φαρδύ σκούρο βυσσινή ή μπλέ πού άφίνει άκάλυπτο τό πρόσωπο καί τά χέρια της, φόρεμα 
πού κατά τήν παράδοση έρραβε μόνη της ή Παναγία.

Ή Παναγιά είναι Μελαχροινή. Τό μέτωπό της σάν φίλτισι, άγνό καί καθαρό. Τά 
ματόφρυδά της καμαρωτά, μακρυά, φθάνουν μέχρι τ’ αύτιά της. Τά μάτια της μαύρα, 
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μεγάλα γΓ αύτά καί τή φωνάζουνε Μεγαλομάτα, Μαυρομάτα. Κάποτε είναι καστανά, 
άμυγδαλωτά μάτια, βαθειά, γλυκά, ισκιωμένα.

Τά βλέμμα της, όπως μάς τό ’δωσαν οί άγιογράφοι, τό περιγράφει καί τά ζωγραφίζει ό 
Φώτης Κόντογλου στή Δεξιοκρατοΰσα. Είναι λέει μελαγχολικό, άπλό, ίσιο, ήσυχο, συμπα
θητικό, άγαπητό θλιμένο μά καί μαζί χαροποιό, αύστηρό μά καί μαζί συμπαθητικό, άγιώτατο, 
πνευματικό, πράο, σεμνότατο μακρυά άπό κάθε σαρκικό λογισμό, καθρέφτισμα μυστικό του 
Παραδείσου, βασιλικό καί ταπεινό, άνθρώπινο καί θεϊκό, άκακο.... καυτερό γιά όσους 
έχουνε πονηρούς λογισμούς, τρυφερό, διαπεραστικό, άπροσποίητο... άμετασάλευτο.

Ή μύτη της είναι μακρυά καί στενή, άσαρκη μέ λεπτά ρουθούνια, λίγο γυριστή, σεμνή. 
Τό στόμα της μικρό, ντροπαλό, φρόνιμο, κλειστό, καθαρό, ισκιωμένο κατά τό μάγουλο, 
σάν νά χαμογελά έλαφρά... Τό μάγουλό της, παρθενικό, καθαρό, χνουδωτό, εύωδιασμένο, 
ντροπαλό, χλωμό μέ μιάν έλαφρότατη ροδοκοκκινάδα. Ό λαιμός της γυρτός ταπεινά, 
σμίγει μ’ ένα άπαλό ϊσκιασμα πού τό λέγανε οί παλαιοί γλυκασμό.

Τά άχραντά της χέρια είναι μικρά, στενά, μακροδάχτυλα, λεπτόνυχα. Τήν γλυκειά 
αύτή Παρθένα, τήν τέλεια αύτή μορφή, τήν «καθαρωτέρα λαμπηδόνων ήλιακών», δέν ύπάρ- 
χει έλληνικός τόπος βουνήσιος ή θαλασσινός πού νά μή λάτρεψε, πού νά μή συνδέθηκε 
μαζί της, νά μή τράφηκε άπό τις παραδόσεις καί τούς θρύλους της.

Σ’ όλες τις έποχές ή λατρεία της, οί θρύλοι γύρω άπ’ αύτήν ρίζωσαν στήν έλληνική 
ψυχή μας άπό πατέρα σέ παιδί, άπό μάνα σέ θυγατέρα.

Κι οί πιό άπιστοι, οί πιό όρθολογιστές καί πιό άδιάφοροι, στή μορφή της βλέπουν κάτι 
πού δέν μπορούν νά τό ξεχωρίσουν άπό τήν ίδια της τήν ύπόσταση, τήν άνθρώπινη καί 
τήν έθνική. Στό πρόσωπο τής Παναγιάς βλέπουν τόν άθώο έαυτό τους τών παιδικών 
χρόνων, τότε πού ή πίστη είναι άδολη’ βλέπουν τή βασανισμένη μορφή τής Μάνας τους, 
τής Έλληνίδας μάνας πού πάντα μάχεται καί πονάει, βλέπουν τήν τυραγνισμένη Ελλάδα μέ 
τις τόσες έθνικές περιπέτειες.

Οί πιστοί!.... ώ, γι’ αύτούς ή Παναγιά είναι έκείνη πού τούς φίλιωσε μέ τόν Θεό. 
Είναι τό θάρρος κι ή καταφυγή τους. Οί δυστυχισμένοι καί κατατρεγμένοι βρήκαν σ’ αύτήν 
στήριγμα καί παρηγοριά, γιατί κι Έκείνη στάθηκε πικραμένη σάν ή ρομφαία τού θανάτου 
τού παιδιού της τής τρύπησε τήν καρδιά, όπως τό ’χε προφητέψει ό Συμεών: Τόν ίδιον 
άρνα ή άμνάς θεωρούσα προς σφαγήν έλκόμενον ήκολούθει Μαρία τρυχομένη μεθ έτέρων 
γυναικών.

Ή Παναγιά έγινε ή προστάτιδα τών άδικουμένων, ή τροφή τών πενομένων, ή βακτηρία 
τών τυφλών, ή παράκληση τών ξένων, ή άντίληψη τών ορφανών.

Ή Θεομάνα, ή καλή καί πονεμένη έγινε γιά αιώνες τώρα ή καταφυγή, ή ’Οδηγήτρια, 
ή Παραμυθία τών πονεμένων:

Έκύκλωσαν οί τού βίου μου ζάλαι, 
ώσπερ μέλισσαι, τό κηρίον, Παρθένε, 
καί τήν έμήν κατασχοΰσαι καρδίαν, 
κατατριτρώσκουσι βέλη θλίψεων.

(Σάν τά μελίσσια πού τριγυρίζουν στή κηρήθρα, έτσι κι έμένα μέ ζώσαν οί ζαλάδες 
τής ζωής, Παρθένα, κι άφοΰ κατάκτησαν τήν καρδιά μου μέ πληγώνουν τά βέλη τών 
θλίψεων).

Κι ή Παρθένα άκούει. Γίνεται γιά τούς δυστυχισμένους ή « Επίσκεψη, ή «Γρηγορίτισσα», 
ή «Καταφυγή», ή «Γοργοεπήκοος», ή «Όδηγήτρα», ή «’Οξεία άντίληψη», ή «Παρηγορήτισσα».

Γιά τούς άρρωστους στή Ρόδο είναι ή Γιαματικοΰ καί γιά μάς στήν Κύπρο ή Άματιστή. 
Κι όχι μόνο, γιά τόν άρρωστο στό σώμα, άλλά καί στήν ψυχή.

Οί σωματικές άρρώστιες περνούν, ξεχνιούνται. Μά τής ψυχής όχι. Καθημερινά μάς 
πληγώνει κάτι. Κάποτε ή άνία, ή άθυμία κι άλλοτε ή θλίψη, ή μελαγχολία. Τότε ή θεία

Παρθένα γίνεται ό μοναδικός μας ψυχίατρος:
Παθών με ταράττουσι προσθολαί, πολλής άθυμίας
έμπιπλώσαι μου τήν ψυχήν. Είρήνευσον, Κόρη.
Ικετεύω, Παρθένε, τόν ψυχικόν τάραχον καί τής άθυμίας 

τήν ζάλην, διασκεδάσαι μου’ σύ γάρ, θεόνυμφε, τόν 
άρχηγόν τής γαλήνης, τόν Χριστόν έκύησας.
Ίασαι, 'Αγνή, τών παθών μου τήν άσθένειαν.

Τών λυπηρών έπαγωγαί χειμάζουσι τήν ταπεινήν μου 
ψυχήν καί συμφορών νέφη τήν έμήν καλύπτουσι 
καρδίαν. Λάμψον μοι τό φώς τό χαρμόσυνον.

Ή πατρίδα μας, θαλασσινή λατρεύει τήν Παναγία τήν Γλυκυματοΰσα καί τή Θαλασσο- 
μάχισσα, έκείνην πού φέρει γαλήνη στήν ταραγμένη θάλασσα, έκείνην πού γίνεται κατα
φύγιο τών χειμαζομένων.

Τήν λατρεύει μέ τήν ίδια άγάπη καί τά ίδια έπίθετα πού οί άρχαϊοι λάτρευαν τήν 
Αφροδίτη τής Κνίδου σάν Εϋπλοια, τήν ’Αφροδίτη τήν Θαλασσία καί τήν Πελαγία.

Κι οί πτωχοί ψαράδες τών νησιών μας, οί άνθρωποι πού δέν παίρνουν τίποτα άπό τά 
βραχάτα, φαλακρά νησάκια, έχουν τήν έλπίδα τους στήν Παναγία τήν Ψαρροΰ, τήν Ψαρο- 
δούλα, πού σταματάει τούς άνέμους καί φέρνει ψάρια μπόλικα πού ξεσχίζουνε τούς άνέμους 
καί φέρνει ψάρια μπόλικα πού ξεσχίζουνε τά δίχτυα, πού ήσυχάζει τούς άνέμους ή Γλυκο- 
ματοΰσα, πού προστατεύει τά ταξιδιάρικα παιδιά, τούς γερόλυκους τού νερού ή 
Θαλασσομάχισσα.

Ή Παναγία είναι πίστη κι ή έλπίδα καί τού άγρότη πού ’σπείρε. Στή Θράκη πού ή 
σπορά γιά κλιματολογικούς λόγους είναι όψιμη τήν λατρεύουν σάν Άρχισπορίτισσα Πολυσπο- 
ρίτισσα, πού δίνει άφθονο σιτάρι, άραβόσιτο... Οί πρώτοι σπόροι τής πλούσιας, μά καί τής 
φτώχιάς σοδιάς είναι τής Παναγιάς. Μαζεύουν λίγους καί τούς ρίχνουν στις πηγές: 

«όπου, τρέχει τό νερό, νά τρέχη βιό».
Μά κι έκεϊ πού ή σπορά είναι άδύνατη, στά ψηλά βουνά πού τά χιόνια τροφοδοτούσαν 

τά έλατα, καί σέ χαμηλότερες περιοχές, όπως ή Καστοριά, ή Παναγιά γίνεται ή Καρυδοΰ, 
πού φέρνει άφθονα καρύδια, ή ή Σταφυλόμη. Τά πρώτα σταφύλια οί Έλληνες τόΰ Πόντου 
— τά πήγαιναν στήν έκκλησιά της — άπως οί άρχαϊοι «τάς άπαρχάς» τών καρπών.

Ό λαός μας θέλει, πάντα δίπλα του τήν Παναγία: στό ψάρεμα καί στή σπορά, στή 
θλίψη, στήν άρρώστεια καί στις τρικυμίες τής ζωής. Τήν θέλει όμως δίπλα του καί στή 
χαρά, τά πανηγύρια καί τις τρέλλες του:

Στό πανηγύρι τους, στήν Ανδρο, πού ή εύθυμία, τό κέφι καί τό γλέντι τήν λένε Λαλο- 
παναγιά (τρελλοπαναγιά) έκείνη πού τούς δέχεται καί στήν τρέλλα κι έξαλλοσύνη τους.

Ή άγάπη της πέρασε σ’ όλους τούς έλληνικούς τόπους’ στό πιό άπόκρημνο βουνό 
είναι κτισμένη ή άγαπημένη τών καταραχιών τής ’Ηπείρου καί τής Ρούμελης», ή Παναγία 
ή Προυσσιώτισσα, μιά άπό τις εικόνες τού ’Αποστόλου Λουκά. Στήν πιό ύπόκρημνη 
χαράδρα τής Πάρνηθας βρέθηκε ή Παναγία τών Κλειστών. Στά πιό άσημα νησιά περπατήσαν 
τά είκονίσματά της καί φανερώθηκαν σέ εύσεθεϊς βοσκούς σέ εύλαθικές γυναίκες.

Ο λαός τής έστησε, περιβόλια στό Άγιό Όρος, έκκλησιές καί μοναστήρια, σέ κάθε 
κάβο καί στεριά της άγιογράφησε εικόνες, τήν πλούμισε μέ τά κοσμήματά του μέ πανάκριβα 
καντήλια καί πολυελαίους. Τής χάρισε ονόματα κι ιδιότητες έτσι πού ή Παναγία ένός 
τόπου νά ξεχωρίζει άπό ένός άλλου. Ποιά Παναγία μοιάζει μέ τήν Κεριώτισσα τής Ζακύν
θου; Ποιά μέ τήν Άγγελόκτιστη στό Κίτι, αύτήν πού κάλεσε ό άγιος Λάζαρος στήν Κύπρο, 
ποιά μέ τήν Κυκκώτισσα καί τήν Παναγία τού Γέρακα τών βουνών μας; Ποιά είναι σάν τήν
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Γρηγορούσα τής ’Αθήνας καί τις άλλες τής τριαντατρεϊς Παναγίτσες της; Ποιά μοιάζει 
μέ τήν άγαπημένη τών βοσκών τής Νάξου, μέ τήν άρχόντισσα τής Τήνου, όπου τό ξακουστό 
παλάτι της;

Κι οί Παναγιές τής Σκιάθου; Ποιος άπό τά μαθητικά του χρόνια δέν ξέρει τις Παναγιές 
τοΰ Παπαδιαμάντη, τήν Παναγιά τήν Κεχριά, τήν Πεποικιλμένη, τά ναΐσκο της «οπού άστραφτε 
εις τόν ήλιον άλος πεποικιγμένος άπό τά ώραΐα παλαιά πινάκια, τά έγκεκολλημένα είς τά 
κτίριον ώς όστρακα μαργαριτοφόρα». Καί ή Παναγίτσα στό Πυργί άπου, όπως τραγουδάει 
ό μεγάλος μας Σκιαθίτης:

Χαίρετ’ άλ’ ή έρημη άκρογιαλιά
κι ό βράχος κι ό γκρεμός άντίκρυ τοϋ πελάγους, 
πού τόν χτυπούν άγρια τά κύματα’ 
χαίρεται άπ’ τήν Έκκλησίτσα, 
πού μοσχοβολά πάνω στή ράχη.

Καί ή Παναγία ή Κουνίστρα;
πού έφανερώθης στής Σκιάθου τό νησί, 
είς δένδρον πεύκου έπάνω καθημένη, 
κι αίωρουμένη είς τερπνήν αιώραν, 
άπως αί κορασίδες συνηθίζουν.

Έφανερώθης, κι άλος ό λαός 
μετά θυμιαμάτων καί λαμπάδων 
έν θεία λιτανεία σέ προέπεμψε 
κι έσήκωσεν ώραϊον λευκόν ναόν, 
πού μέ πιατάκια 'Ελληνικά σοΰ στόλισε.

Κι ή χάρη σου ξαπλώθηκε ώς τά πέρατα 
τοϋ ειρηνικού νησιού τοΰ Σκιάθου.

***

Ή λατρεία αύτή τής Παναγίας στον τόπο μας δέν είναι μόνο δικαιολογημένη άπό τήν 
χριστιανοσύνη μας, άλλά καί άπό τήν έθνική μας ζωή. Ή Παναγιά είναι σφικτοδεμένη μέ 
τήν ιστορία, μέ γεγονότα πού σφράγισαν άνεξίτηλα τόν τόπο.

Οί βυζαντινοί στις άλλεπάλληλες βαρβαρικές έπιδρομές αύτήν παρακαλοΰσαν:
Ρΰσαι ήμάς βαρβαρικής άλώσεως·

Σώζε πόλιν καί λαόν, τών πολεμουμένων ή ειρήνη.
Τις ήμάς έρρύσατο έκ τοσούτων κινδύνων;
τις δέ διεφύλαξεν έως νΰν έλευθέρους;

Ή ’Εθνική μας ύπαρξη είναι συνυφασμένη μέ τή λατρεία της. '0 λαός μας τήν είχε 
πάντα σ’ άλες του τις δοκιμασίες, δίπλα του. Κι αύτή χαιρόταν στή χαρά του, λυπόταν 
στή λύπη του. Στούς λαϊκούς θρήνους γιά τήν άλωση τής Πόλης τής άφιερώνει στίχους 
γεμάτους λατρευτικό μεγαλείο. Τό τραγούδι τής Άγιάς - Σόφιάς παριστάνει τή Δέσποινα 
νά ταράζεται στό άκουσμα τής άλωσης τής βασιλεύουσας καί νά δακρύζει. Καί τότε ό 
λαός γίνεται παρηγορητής:

Σώπασε, Κυρά Δέσποινα, 
πάλι μέ χρόνους, μέ καιρούς, πάλι δικά σας είναι.

Ό,τι ύπέστη ό λαός στή φρικτή ήμέρα τής Άλώσεως, σφαγές, λεηλασίες, τά ύπέστη 
κι ή Παναγία. Τά σκαμπανεβάσματα τής Έλληνικής μοίρας άνεβάζουν καί κατεβάζουν 

μαζί καί τήν Παναγία. Άπό Βασίλισσα καί Παντάνασσα «έν ίματισμώ διαχρύσω περιβεβλη- 
μένη, πεποικιλμένη», άπό Κεχαριτωμένη καί Δεδοξασμένη «μέ άφθαρτον ήλιοβολίαν τοΰ 
θείου φωτός», γίνεται ή πονεμένη, ή Λαβωμένη.

Ή Παναγία πληγώνεται, σφάζεται, μαχαιρώνεται, άπως οί πολεμιστές κι ό άμαχος πλη
θυσμός τοΰ Γένους. Οί Γενίτσαροι στή Μακεδονία λάβωσαν τήν Παναγία κι ό λαός μας 
τή λάτρεψε μέ τό έπίθετο ή «Λαβωμένη». Στή Μονή τού Βατοπεδίου τήν ξέσχισαν στό 
μάγουλο καί λατρεύεται ώς τώρα ή Παναγία ή Έσφαγμένη.

Κι άπως ό Ελληνισμός έκδιώχθηκε άπό τήν Μικρασία, άταν οί Τούρκοι πάτησαν τό 
πόδι τους έκεϊ, έκδιώχθηκε, ή μάλλον έφυγε φοβισμένη κι ή Παναγία μαζί μέ τό άναμμένο 
καντήλι της. Κι έφθασε τά άγρια βουνά τής Στερεός Ελλάδος, ψηλά νά μή τή φτάνη 
Τούρκου πόδι. Ένα βράδυ μετά χρόνια πολλά, τό φώς τοϋ καντηλιού της όδήγησε ένα 
βοσκό σ’ ένα πελώριο κούφωμα. Εκεί πού κτίσανε τήν έκκλησία της καί πού τήν λατρεύουν 
ώς τά σήμερα, τήν Παναγία τήν Προυσσιώτισσα. Ή Πρόσφυγα Παναγία ή Λαβωμένη κι ή 
Έσφαγμένη Παναγία στά χρόνια τής μακραίωνης σκλαβιάς θά γίνη ή ξεσκλαβώστρα ή 
Έλευθερώτρα. Σ’ αύτή τό Γένος βουρκωμένο θά στρέφη τά βλέμματα χρόνια καί χρόνια.

«Άχ Παρθένα! Θυμίσου πώς στήν Ελλάδα πρώτα έλαμψε τό ζωηφόρο φώς τής 
άληθινής πίστεως. Πρώτη ή Ελλάδα άνοιξε τήν άγκαλιά νά δεχτή Γυιό σου. Κι ή Ελλάδα 
έδωσε δασκάλους πού φώτισαν τις μαυρισμένες καρδιές τών άνθρώπων. Χάρισε στήν 
Ελλάδα τήν τιμή πού είχε».

"Ετσι παθητικά τήν έπικαλέσθηκε τό Γένος στό στόμα τοΰ Ήλία Μηνιάτη, άταν άμού- 
στακο άγόρι άκόμα — εϊτανε μόλις 19 έτών — έβγαλε στά 1684, άπό τόν άμβωνα τοΰ 
Άη-Γιώργη τής Βενετιάς, τόν περίφημο λόγο, πού έκανε νά κλαίει μέ λυγμούς ολάκερη 
τήν έλληνική παροικία.

«Σήκωσε τό Ελληνικό Γένος άπό τά δεσμό είς τό σκήπτρον, άπό τήν αιχμαλωσίαν 
είς τό βασίλειον. Καί άν έτούταί μας αί φωναί δέν σέ παρακινούσιν είς σπλάγχνος άς 
σέ παρακινήσουσιν αί φωναί καί αί παρακλήσεις τών Άγιων σας, οπού άκαταπαύστως 
φωνάζουν άπ’ άλα τά μέρη τής τρισάθλιος Ελλάδος. Φωνάζει ό Άνδρέας άπό τήν Κρήτην, 
φωνάζει ό Σπυρίδων άπό τήν Κύπρον, φωνάζει ό ’Ιγνάτιος άπό τήν Αντιόχειαν, φωνάζει ό 
Διονύσιος άπό τάς Αθήνας, φωνάζει ό Πολύκαρπος άπό τήν Σμύρνην, φωνάζει ή Αικα
τερίνη άπό τήν Αλεξάνδρειαν, φωνάζει ό Χρυσόστομος άπό τήν βασιλεύουσαν πόλιν καί 
δείχνοντας σου τήν σκληροτάτην τυραννίδα τών άθέων Αγαρηνών έλπίζουσιν άπό τήν 
άκραν σου εύσπλαχνίαν τοΰ Έλληνικοΰ Γένους τήν άπολύτρωσιν».

Κι ή Παναγία έκανε τό θαΰμα της καί τό ύπνωτισμένο ύπόδουλο Γένος ξεσηκώθηκε κι 
έταξε μέ τό στόμα τοΰ Κολοκοτρώνη νά τής ξανακτϊση άλες τις έκκλησιές της. Στις έκκλη- 
σιές καί στή Σκέπη της πού καταφεύγουν σκλάβοι καί σκλαβωμένα άπλα.

Τήν ώρα πού ξεψυχούσε, ό Μήτρος ό άντρας τής Μόρας τής παρέδωσε τά άρματά 
του, μέ τόν ορισμό νά τ’ άφιερώσουν στήν Παναγία Φανερωμένης (τής Σαλαμίνας), 
τραγουδώντας

«τών άνδρειωμένων τ’ άρματα δέν πρέπει νά πουλιώνται 
πρέπει σέ τέτοιαν Έκκλησιά νάναι νά λειτουργιώνται»

Τήν δύναμη τής Παναγίας Φανερωμένης άναγνωρίζει κι αύτός άκόμα ό τρομερός 
Κιουταχής άταν άπέτυχε νά καταλάβη τό νησί της (Σαλαμίνα ή Κούλουρη) :

Χωριά καί κάστρα καί βουνά, κι άλα τά Μοναστήρια 
έδιάβηκα καί πάτησα, καί τάκαμ’ άλα στάνη, 
μά ή Παναγιά τής Κούλουρης τό Μέγα Μοναστήρι 
όπούχει έξήντα σήμαντα, κΓ είκοσιτρεϊς καμπάνες 
μέ Δεσποτάδες, 'Ιερείς, μέ ψάλτες ένενήντα, 
στέκεται καί μέ πολεμά δέν ’φήνει νά τήν πάρω,
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δεκάΕη φόρμους έκαμα κ’ είκοσιέννα γιουρούσα 
μά ή φωτιά της μ’ έκαμε καί φεύγω, τήν άφήνω.

Καί στή νεώτερη ιστορία μας όλος ό έλληνισμός πίστεψε άκράδαντα ότι στήν Παναγία 
οφείλεται ή τιμωρία τής φασιστικής ιεροσυλίας στά άλβανικά βουνά καί πώς εκείνη μάς 
χάρισε τήν νίκη έναντίων μεγαλυτέρων δυνάμεων.

Ή Θεοτόκος δέν έπαψε ποτέ νά είναι ή Ύπέρμαχος Στρατηγός καί ή άόρατη, άλλά 
καί άπροσμάχητη προστάτιδα καί παραστάτιδα τοϋ 'Ελληνισμού σέ δεινές περιστάσεις. Γι αύτό 
κι ή Εκκλησία καθιέρωσε νέα έορτή πρός τιμήν, τήν 28 ’Οκτωβρίου, τήν έορτή τής « Αγίας 
Σκέπης».

Κι ό εθνικός συναγερμός δόθηκε άπό τό καμπαναριό τής Μεγαλόχαρης τής Τήνου. 
Ή προσβολή της ήταν προσβολή μας, καί ή έκδίκηση της στά Άλβανικά βουνά, έκδίκησή μας.

’Ακολουθώντας τά τμήματα τών φαντάρων, πού σκαρφάλωναν στις βουνοκορφές τής 
Μόροβας τούς άκούγαμε νά λένε πώς τήν έβλεπαν παντού καί πάντα, καβάλλα σ’ άσπρο 
άλογο, μέ στέμμα καί σπαθί, νά προπορεύεται, τρομερή κι άδυσώπητη στρατηγός. Γιά τή 
νίκη αύτή τοϋ 40 παρακαλοϋσε στήν «Παρηγορήτισσα» ό Άγγελος Σικελιανός, μά κι έμεϊς 
άλες τις έποχές τίς δύσκολες τοϋ Γένους:

«Παρθένα μάννα, τό πικρό ποτήρι 
ώς τήν στερνή τάπιαμε στάλα δρύμε 
έκεϊ, πού τά ίδια σπλάχνά σου γιομί^ουν. 
ΆνοιΕ’ τό δρόμο, άκοίμητη νά πάνε 
άπου τουφέκι καί λιβανιστήρι!
Στό ναό σου, άλος νά μπή ό στρατός σου, κάμε!

ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΤΙΧΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΧΛΟΤΖΑΡΙΔΗ

Ο ΤΣΑΡΛΤ ΤΣΑΠΛΙΝ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ TOT

Tò Σεπτέμβριο τού 1957 κατέβηκα άπό τό ’Αστυνομικό Κολλέγιο, κοντά στό Κόβεν- 
τρυ, όπου φοιτούσα, στό Λονδίνο καί πήγα στή Λέσχη τού Θεάτρου Τέχνης (Arts Theatre 
Club). Πρωταρχικός σκοπός τής έπισκέψεως μου εκείνης ήταν νά καταβάλω προσπάθεια 
γιά νά συναντήσω εκεί τόν Τσάρλυ Τσάπλιν, πού βρισκόταν τότε στή Βρεττανική πρωτεύ
ουσα καί πού πίστευα πώς θά ήταν δυνατό νά τόν συναντήσω στή Λέσχη τοϋ Θεάτρου 
Τέχνης.

Πήγα, πράγματι, στή πιο πάνω Λέσχη καί ζήτησα άπό τόν Κύπριο Chef πού έργαζόταν 
έκεϊ γιά νά μέ «είσάξη» στον Τσάπλιν. Ή άπάντησή του ήταν άποκαρδιωτική. Γιατί ό 
Τσάπλιν είχεν έρθει πρί μερικές μέρες στή Λέσχη άλλ’ είχε φύγει κι’ έτοιμαζόταν νά φύγη 
καί άπό τό Λονδίνο. ’Έτσι, μια μοναδική ευκαιρία πού μού δινόταν νά δώ τόν μεγάλο 
Καλλιτέχνη χάθηκε καί δέν ξανάλθε.

Θά διερωτηθή κανείς γιά τούς λόγους πού μ’ έκαναν νά επιχειρήσω συνέντευξη μέ τόν 
Τσάπλιν. 'Απλώς ήθελα νά προκαλέσω έκπληξη όταν άργότερα θά έδινα διάλεξη στό 
’Αστυνομικό Κολλέγιο γιά τόν Τσάπλιν καί μιά συνέντευξη μαζί του καί οτιδήποτε έβγαινε 
άπ’ αύτήν θά ήτανε γιά μέ, άλλα καί γιά τό περιεχόμενο τής διαλέξεως, μιά πρώτης τάξεως 
έμπειρια πού κανένα δέν θά ζήμιωνε καί πολλούς θά ώφελοΰσε. Περιπλέον, θάταν γιά μέ 
μοναδική εύκαιρία καί τιμή νά γνωριστώ μέ τόν διάσημο Καλλιτέχνη πού τόν γνώριζε τόσος 
κόσμος σ’ όλες τίς γωνιές τής Γής.

Καί οί «μή μεμυημένοι» θά διερωτηθοϋν: Μά σ’ ένα ’Αστυνομικό Κολλέγιο τής περιω
πής έκείνου τής ’Αγγλίας τί γυρεύει ό Τσάπλιν; 'H απάντηση βρίσκεται στή «προμετω
πίδα» τών έπιδιώξεων τοϋ Κολλεγίου, πού άναφέρουν πώς σκοπός τών προγραμμάτων έκ- 
παιδευσεως τών σπουδαστών είναι ή «διεύρυνσις οριζόντων, ή βελτίωση επαγγελματικών 
γνωσεων και η διέγερση δραστηριοτήτων καί κινήτρων». Πρός έπιτυχίαν τοϋ σκοπού τούτου, 
τά προγράμματα συντάσσονται κατά τέτοιο τρόπο πού τό ήμισυ σχεδόν τής χρονικής περιό
δου έκπαιδευσεως διατίθεται σέ μή επαγγελματικά θέματα, περιλαμβανομένων τών καλών 
τεχνών. Ετσι, οί σπουδαστές τού Κολλεγίου άνάλαβαν ό καθένας τους νά έρευνήση καί 
έτοιμαση διάλεξη σαρανταπέντε λεπτών πάνω σέ διάφορα θέματα πού έπέλεξε γιά τόν 
καθένα ή διεύθυνση τού Κολλεγίου, όπως ή άτομική ένέργεια, ό Ρώσσος χορευτής Νιτζίν- 
σκυ,ή σήραγγα στό Λίβερπουλ, ό "Αϊνστάιν, ό Σαιξπήρος, ή Ζάν ντ’ "Αρκ κ.ο.κ. Σ’ έμέ 
δόθηκε, όπως εΐπα, ό Τσάπλιν.

’Αφού ή προσπάθειά μου νά συναντήσω τόν Τσάπλιν στή Λέσχη τού Θεάτρου Τέχνης 
άπετυχε, πήγα τήν άλλη μέρα πρωΐ-πρωΐ στό μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο τοϋ Λονδίνου, τούς 
Φοϋλς, και έψαξα γιά βιβλία καί βοηθήματα. Πήρα καί άλλα βοηθήματα άπ’ τή βιβλιοθήκη 
τοϋ Κολλεγίου καί έτοίμασα τή 45λεπτη διάλεξή μου πού έδωσα στούς συνσπουδαστές τοϋ 
τμήματός μου στά τέλη Νοεμβρίου.

Μέ τά έργα τοϋ Τσιάπλιν δέν ήμουνα άκατατόπιστος, γιατί πολλά άπ’ αύτά προβλήθη
καν στήν Κύπρο καί πολλοί είχαμε τήν εύκαιρία νά τά δούμε. Μέ τή μίμηση, τή κωμωδία 
καί γενικά μέ τή παρουσία τού παληάτσου στή σκηνή καί πάλι δέν είμαστε τελείως άκατα- 
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τόπιστοι. ’Εκείνο πού πολλοί δέν γνωρίζαμε, κι’ ακόμη δέν γνωρίζουμε, είναι ό σκοπός 
τής παρουσίας καί τής αποστολής τοϋ Παληάτσου. Κι’ όπως άναφέρεται στή παρούσα 
μελέτη: «Ό Παληάτσος είναι τόσο παληός όσο καί ό άνθρωπος. Βρισκόταν πάντοτε παρών 
για να προκαλέση τό γέλιο, να ψέξη, νά γελοιοποιήση τήν ιδιοτροπία καί τις βλακείες τής 
ζωής καί τίς αδυναμίες μας. 'Υπήρξαν παληάτσοι άπό τόν καιρό πού ό άνθρωπος αίσθάν- 
θηκε αύθόρμητη τήν ανάγκη νά γελάση σαρκαστικά ενάντια στήν παραμόρφωση».

Είναι αυτό τόν τύπο άνθρώπου πού θελήσαμε νά έρευνήσουμε καί νά συνδέσωμε μέ τόν 
Άνθρωπο στις καθημερινές έκδηλώσεις του. Δυστυχώς, ούτε ό χρόνος ούτε τά μέσα μάς 
έπέτρεψαν ποτέ νά καταπιαστούμε βαθειά καί λεπτομερειακά μέ τό έργο τού παληάτσου, 
πού τό ενσάρκωσαν τόσοι και τόσοι άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων καί πού τό έξειδανίκευσε 
και τό ανέβασε πολύ ψηλά στήν 'Εβδομη Τέχνη ό πιο ταλαντούχος παληάτσος τού 20ού 
Αιώνα καί, ίσως, όλων τών έποχών, ό Τσάρλυ Τσάπλιν στο νέο τύπο πού ό ίδιος έδημιούρ- 
γησε, τόν ΤΣΑΡΛΥ ή ΣΑΡΛΩ. Δυστυχώς, καί πάλιν, άπό τού 1957 πού έκάμαμε τή σύν
τομη μελέτη μας ό χρόνος δέν μάς έπέτρεψε νά έντρυφήσωμε στο θέμα τούτο μέ μεγαλύτερη 
προσοχή καί φροντίδα, παρ’ όλο πού στο μεταξύ τά μέσα γιά τον σκοπό τούτο αύξήθηκαν 
κατά πολύ γιατί φίλοι καί γνωστοί, πού γνωρίζουν τό ένδιαφέρο μας στο τομέα τούτο, 
μάς προμηθέυσαν μέ αρκετό ύλικό καί πληροφορίες. ’Ανάμεσα σέ τούτους καί ή κόρη μου 
πού, σπουδάζοντας στήν ’Αγγλία, μού στέλλει συνήθως σάν δώρο στά γενέθλιά μου κι’ ένα 
βιβλίο γιά τόν Τσάπλιν. ’Έτσι, τό μόνο πού κατορθώσαμε είναι ή μετάφραση τής μελέτης 
έκείνης καί ή μερική συμπλήρωσή της γιά ν’ άνταποκρίνεται πιο καλά στά σημερινά δεδο
μένα κι’ όχι σ’ εκείνα τού 1957.

Ελπίζομε πώς θά μάς δοθή ή εύκαιρία, στο μέλλο, νά καταπιαστούμε εύρύτερα μέ τό 
έργο τού Τσάπλιν, πού μέ τή μίμηση, τό σαρκασμό, τό γέλιο, τό χορό καί τή μουσική 
θέλησαν νά παρουσιάσουν τις αδυναμίες τού ’Ανθρώπου πού, εκθέτοντας έτσι «τ’ άπλυτά» 
του, σκοπόν έχουν νά τόν ψέξουν καί διορθώσουν. Στο μεταξύ, ή σύντομη αύτή μελέτη ας 
θεωρηθή τό πρώτο μας βήμα προς τήν κατεύθυνση αύτή.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Ό Τσάρλυ, όπως δημιουργήθηκε άπό τόν Τσάπλιν, έγέμισε ένα κενό, πού φαι
νόταν νά ήταν καθολικό. "Αν δέν ύπήρχε, θά ήταν άνάγκη νά άνακαλυφθή. ’Αφού 
ήταν όλο άντιθέσεις (κομψότητα και μιζέρια, χάρις καί άδεξιότητα, σκληρότητα καί 
συναισθηματικότητα, συγκράτηση καί άτυχία), άνήκε παντού καί πουθενά. Παρ’ όλο 
πού ήταν σιωπηλός, μπορούσε νά μιλήση στον καθένα. ’Έτσι άναγνωριζόταν άμέ- 
σως: όχι μόνο γιατί κέρδιζε τίς καρδιές τού κοινού άλλά γιατί άναγνωριζόταν κατά 
κυριολεξία. Μ’ όλο πού είχε τήν όψη ξένου, φαινόταν γνωστός, κι’ ό κόσμος άνα- 
γνώριζε στο πρόσωπό του κάποιον πού είχε δή προηγουμένως. 'Η παρουσία του 
ήταν τόσο θεμελιώδης ώστε φαινόταν ν’ άποτελή τή συνισταμένη όλων τών βασικών 
άντιδράσεων, επιθυμιών καί ιδεών. Ή μορφή του ήταν κι’ όλας γνωστή γιατί τά 
αισθήματα πού έπεκαλείτο ήταν ήδη γνωστά κι’ ή άνάμιξη χαράς καί λύπης ήταν 
καθολική.

Κάθε κοσμαγάπητος φανταστικός χαρακτήρας, άπό τόν κύριο Πίκγουϊκ μέχρι τόν 
Μίκυ Μάους, είναι είτε τύπος είτε σύμβολον. '0 τύπος άπλώς έπαναλαμβάνει έκεί- 
νους πού ύπήρχαν πριν άπ’ αύτόν. Είναι άπλώς συσσώρευση διαφόρων χαρακτηριστι
κών. Έξ άλλου, τό σύμβολον άποτελεί άφ’ εαυτού τήν συνισταμένην ιδεών, φαν
τασίας καί έπιδράσεων. 'Ο τύπος περιορίζει τό καθετί στά δικά του περιορισμένα 
περιθώρια καί έτσι σκοτώνει τήν φαντασίαν, ένώ τό σύμβολο τήν έξάπτει έφόσον 
δέχεται οτιδήποτε καί τό καθετί.

Στήν περίπτωση τού Τσάπλιν ό Τσάρλυ ήταν τόσο σύμβολο — εύρύτατα έφαρ- 
μόσιμο, όπως είναι, στή ζωή οπουδήποτε καί μέ παγκόσμιον άπήχηση — ώστε ό δη
μιουργός του δέν άντιλαμβανόταν τούτο, ένσυνείδητα, καί έβλεπε τόν χαρακτήρα πού 
έδημιούργησε ξαφνικά (άπάνω στήν έξαψη μερικών πανικοβλήτων στιγμών, σύμφωνα 
μέ τόν Ρόμπερτ Παίην) μέ ένα είδος γοητευτικού σεβασμού, άβέβαιος τί θά πετύ
χαινε καί τί θά έσήμαινε, πόσο θά μπορούσε νά προχωρήση καί, πάνω άπ’ όλα, χωρίς 
νά ξέρη πόσο θά μπορούσε ν’ άπομακρυνθή άπό τόν Τσάπλιν».

Τό πιο πάνω κείμενο είναι μέρος τού προλόγου ενός άπ’ τά πολλά βιβλία πού γράφτη
καν γιά τόν Τσάρλυ Τσάπλιν. Άπ’ τή πρώτη στιγμή ό συγγραφέας τού βιβλίου προσπα
θεί νά συνοψίση τήν έννοια καί τήν έρμηνεία τής τέχνης τού Τσάπλιν καί τό κενό πούρθε 
νά συμπληρώση μέσα στήν Κοινωνία. Στή προσπάθεια τού Τσάπλιν νά δημιουργήση ένα 
τύπο πού σέ εμφάνιση καί σκοπούς θά έμοιαζε τούς προηγουμένους τύπους, έδημιούργησε 
στή πραγματικότητα ένα νέον τύπο, τό ΣΑΡΛΩ, πού έπέπρωτο ν’ άπομακρυνθή άπ’ τίς άρ- 
χικές σκέψεις τού Τσάπλιν καί ν’ άποτελέση ένα σύμβολο πού γιά πενήντα καί πλέον χρόνια 
θά έδέσποζε τής σκηνής καί θά έπεσκίαζε τό κάθε παρόμοιό του πούχε δημιουργηθή προη
γουμένως.

'Ο Τσάρλς Τσάπλιν γεννήθηκε τό 1889, σέ μιά φτωχική γωνιά τής συνοικίας Κέν- 
νιγκτον τού Λονδίνου. 'Η μάνα του, ή Χάννα Τσάπλιν, ήταν μιά άσημη καλλιτέχνιδα νυ
κτερινών κέντρων καί ό πατέρας του, ό Τσάρλς Τσάπλιν (πατήρ) ήταν τραγουδιστής σε 
νυκτερινά κέντρα τού Λονδίνου. Τόν ίδιο χρόνο, στήν ’Αμερική ό Τόμας Εδισον άνεκα- 
λυπτε τό κινητοσκόπιο πού ήταν ό πρόδρομος τής κινηματογραφικής μηχανής. ’ Ετσι, τε
λείως τυχαία, ό κινηματογράφος καί ή οθόνη άποκτούσαν δυό βασικά εφόδια τόν ίδιο χρό
νο: Τό πρώτο, άψυχο — τό κινητοσκόπιο, ήταν ό πρόδρομος τής κινηματογραφικής μηχα
νής. Τό δεύτερο, ό Τσάπλιν, έπέπρωτο ν’ άναδειχθή ό μεγαλύτερος ίσως έρμηνευτής τής 
κινηματογραφικής τέχνης.

Έάν, όπως έπιμένει ό Άμλετ, «ύπάρχη κάποια μοίρα πού ρυθμίζει τή ζωή μας», ή σύμ
πτωση αύτή είναι πολύ ένέδιαφέρουσα. Τί γοητεία, άλήθεια, ύπάρχει στο όνομα τού Τσάρλς 
Τσάπλιν, τού παγκοσμίως γνωστού Σαρλώ! Παντού, σ’ όλο τόν κόσμο, γνωρίζουν τόν μι
κρό άλήτη καί τόν άγαπούν. Γιατί ό Σαρλώ έγινε θρύλος. '0 μοναδικός στον κινηματο
γράφο, πού κέρδισε ζηλευτή θέση στήν καρδιά καί τή συνείδηση όλου τού κόσμου, πράγμα 
πούναι μοναδικό στήν ιστορία. Είναι ό μοναδικός «ΕΝΑΣ» τής έποχής του. 'Ο μικρός 
άνθρωπάκος, παρασυρμένος άπό τά ρεύματα τής τύχης καί τίς λόξες τών δυνατών, κι’ όμως 
προσκολλημένος, μέ τό θάρρος τού σπουργίτη, στήν φιλοτιμία, στο ταπεινό έξεζητημένο ντύ
σιμό του καί στά όνειρά του. Κανένας δέν προκάλεσε περισσότερο καί δυνατότερο γέλιο μέ 
κάποια διαφορά. Σέ κάποια στιγμή, τό γέλιο αύτό μπορεί νά γίνη κλάμα γιατί μέ μιά μικρή 
άλλαγή στήν έκφραση βρισκόμαστε πρόσωπο μέ πρόσωπο στή ψυχή τού μικρού αύτού 
άνθρωπάκου.

"Ας σταθούμε όμως, γιά μιά στιγμή, ν’ άναλογιστούμε αύτά τά έρωτήματα:
Ποιος είναι αύτός ό Τσάρλυ Τσάπλιν;
Τί άντιπροσωπεύει;
Ποιές είναι οι έπιτυχίες του;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ

'Όπως άναφέραμε πιο πάνω, ό Τσάπλιν γεννήθηκε στο Κέννιγκτον τού Λονδίνου. '0 
πατέρας του ήταν τραγουδιστής άρκετά γνωστός στούς θαμώνες τών νυκτερινών κέντρων 
στή δεκαετία 1880—1890, κι’ ή μητέρα του ήταν γιά λίγο καιρό ήθοποιός καί τραγουδίστρια. 
"Οταν ήρθε στον κόσμο ό Τσάρλυ, οί γονείς του βρισκόντουσαν σέ περιοδεία μέ τόν δικό 
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τους θίασο. Μόλις έγινε άνθρωπίνως δυνατό συνέχισαν τήν περιοδεία τους παίρνοντας 
μαζί τους καί τό νεογέννητο παιδάκι τους όπως καί τό έτεροθαλές άδελφάκι του, τον 
Σύτνεϋ, πού ήταν τότε δυο χρόνων.

'Η ζωή δεν ήταν καί τόσο εύκολη για τούς δυο γονείς. Γιατί πάντα ύπήρχε ή έγνοια 
γιά τήν έξασφάλιση συμβολαίων για τόν θίασο, γιά τήν φθορά άπό τίς συνεχείς μετακινή
σεις, τά πληκτικά καί ψυχρά διαμερίσματα, τίς δυσκολίες και στενοχώριες πού παρουσιάζει 
ή ζωή όταν έχει κανείς νά κάνη περιοδεία μέ πολύ μικρά παιδιά.

'II πρώτη τραγωδία πού κτύπησε τόν Τσάπλιν ήταν ό θάνατος τού πατέρα του. Μέ 
τόν θάνατο αύτό ή οικογένεια βρέθηκε πέρα γιά πέρα στή φτώχεια καί στήν έξαθλίωση. 
'H μητέρα του, πού μέχρι τότε ήταν ή ψυχή τής μικρής αύτής οικογένειας, μέ τόν θάνατο 
τού συζύγου της έχασε τό θάρρος της καί τήν ένεργητικότητά της. Δέέν μπορούσε νά δε
χτή προσφορές γιά έργασία έξ αιτίας αύτών τών παιδιών. Κανένα εισόδημα δέν είχε καί 
ήταν πραγματικά αδύνατο γι’ αύτήν νά έξασφαλίση ένα ύποφερτό επίπεδο ζωής γιά τήν 
οίκογένειά της.

Στό μεταξύ ό Τσάπλιν έμοιαζε μέ δλα τ’ άλλα χαμίνια, γυρνόντας έδώ καί έκεί στούς 
δρόμους τού Λονδίνου. 'Όπως πλεΐστα παιδιά τής ηλικίας του, έζούσε μιά διπλή ζωή. 
"Έξω άπό τό σπίτι ζούσε τίς συγκινήσεις πού οί καυγάδες μεταξύ τών παιδικών συμμοριών 
δημιουργούσαν κι’ ό ίδιος υποκινούσε τήν παρέα του νά έπιτεθή κατά τής άντίπαλης ομάδας. 
Αισθανόταν μεγάλη χαρά νά τό σκάζει άπό τό σχολείο, πού δέν άγαπούσε καθόλου, ή νά 
κολυμπά στις πισίνες τού Κέννινγκτον, δποτε κρατούσε αρκετά χρήματα γιά νά έξασφαλίση 
εισιτήριο εισόδου. 'Υπήρχε άκόμη ή ζωηρή συγκίνηση πού προκαλούσαν οί μικροκλοπές 
άπό τά διάφορα περίπτερα. "Αλλη παρόμοια συγκίνηση ήταν δταν ξεφεύγανε άπό τόν άστυ- 
νομικό τής περιοχής πού τούς κατσάδιαζε γιατί τσακωνόντουσαν στό μέσο τού δρόμου ή δταν 
μέ τή μπάλα τους σπάζανε τά τζάμια κανενός παραθύρου.

Τό πεινασμένο αύτό μικρό παιδί φυσούσε τή μύτη του άπάνω στις βιτρίνες τών ζαχα
ροπλαστείων καί γέμιζε τό στομάχι του μέ τή ζεστή μυρουδιά τού φρέσκου ψωμιού καί μέ 
τή θέα τών γλυκισμάτων καί ζαχαρωτών πούταν καλυμμένα μέ κρέμες καί παραγεμισμένα 
μέ φρούτα καί άνθόγαλα. Τά παληά βιβλία τόν έγοήτευαν μ’ δλο πού δέν γνώριζε νά 
διαβάζη.

’Απόκτησε μιά πολύ καλή φήμη στή γειτονιά του δταν έγινε γνωστό πώς μπορούσε νά 
μιμηθή τούς πάντες καί τά πάντα, άπό τόν δύστυχο τόν άμαξα μέ τά σακατεμένα πόδια καί 
τά μεγάλα παπούτσια, μέχρι τόν είσπράκτορα ένοικίων τής γειτονιάς πού δλο καθάριζε, μά 
χωρίς άποτέλεσμα, τίς σταγόνες πού πάντα κρεμόντουσαν άπό τή μύτη του.

'0 Τσάρλυ καί ό Σύτνεϋ, όσο ήταν άκόμη μικροί, έβγαζαν τό ψωμί τους μέ χίλιους δυο 
τρόπους. Γιά ένα διάστημα ό Τσάρλυ πουλούσε έφημερίδες στό τσίρκο, τρέχοντας ξυπόλη
τος ξωπίσω τούς πελάτες καί προσπαθώντας έτσι ν’ αύξήση τις πωλήσεις του. ’Από τότε 
άρχισε κιόλας νά έπιδεικνύη ένα άσυνήθιστο χάρισμα γιά τό χορό καί ένας άπό τούς πιο 
ευχάριστους, γι’ αύτόν, τρόπους νά κερδίζη χρήματα, ήταν ν’ άκολουθή ένα όργανοπαίκτη 
μέχρι τήν πρώτη πλατεία πού θά συναντούσαν. Έκεί, ό Τσάρλυ θ’ άρχιζε νά χορεύη στο 
ρυθμό τής λαντέρνας, διασκεδάζοντας τούς παρευρισκομένους ένώ ό άδελφός του, Σύτνεϋ, 
έγύριζε τό καπέλλο καί μάζευε χρήματα. Ξαφνικά τά δυο παιδιά θά τδβαζαν στά πόδια 
καί θά έξαφανιζόνταν σάν άστραπή, παίρνοντας μαζί τους καί τά χρήματα, ένώ ό όργανο- 
παίκτης θά τούς έμπηγε τίς φωνές, δταν θά άντιλαμβανόταν πώς δέν έπρόκειτο νά έχη μερί
διο άπό τίς εισπράξεις.

Γιά ένα χρονικό διάστημα, ό Σύτνεϋ καί ό Τσάρλυ, ζοϋσαν τή ζωή μικρών λωποδυτών. 
Κοιμόντουσαν στά πάρκα καί έχόρταναν τήν πείνα τους άπό τούς σκουπιδοτενεκέδες, χωρίς 
νάχουν κανένα υπεύθυνο γι’ αύτούς κι’ ούτε αυτοί νάναι ύπεύθυνοι σέ κανένα.

Ό Τσάρλυ κατώρθωσε νά περάση δλη τή παιδική του ήλικία μ’ αυτό τόν τρόπο καί 
νά έπιζήση. ’Ηταν άναπόφευκτο πώς άργά ή γρήγορα θά άποζητούσε νά βγάλη το ψωμί 
του μπαίνοντας στον κόσμο τής ψυχαγωγίας. 'Η πρώτη έπαγγελματική έμφάνιση τού 
Τσάρλυ ήταν μέ ένα παιδικό χορευτικό θίασο. Στά δέκα του χρόνια ήταν κιόλας ώριμο μέ
λος τού θιάσου καί στά δέκα πέντε του, πεπειραμένος έπαγγελματίας, συνηθισμένος σ’ όλες 
τίς δυσκολίες πού παρουσιάζει ή ζωή σ’ ένα περιοδεύοντα θίασο καί γνώστης δλων τών 
δευτέρας τάξεως έπαρχιακών θεάτρων τού Λονδίνου καί μερικών πρώτης τάξεως. Στά 
δέκα έφτά του χρόνια ό Τσάρλυ έμφανιζόταν σχεδόν τακτικά στά νυκτερινά κέντρα όπου 
τού διδόταν ή εύκαιρία νά ύποδύεται τόν παληάτσο. Μάθαινε άπό τούς μεγαλύτερούς του 
τήν τέχνη τού χορού, τού τραγουδιού καί τής μίμησης. Στά χρόνια αύτά μπόρεσε νά συμ- 
πληρώση τά κενά πού είχε στή μόρφωσή του, πού δέν οφείλονταν σ’ έλλειψη έξυπνάδας 
άπό μέρους του, άλλά στις συχνές άπουσίες του άπό τό σχολείο γιά νά παίρνη μέρος σέ πα
ραστάσεις, στήν οικογενειακή του τραγωδία καί στήν άπροθυμία του νά πηγαίνη τακτικά 
στό σχολείο.

Ό Τσάπλιν σάν καλλιτέχνης άρχιζε νά προβάλλη δλο καί περισσότερο, άλλά ύπέφερε 
άπ’ τή σωματική ένταση πού έδοκίμασε κατά τήν παιδική του ήλικία καί τή φτώχεια πού 
τόν έμαστιζε κατά τά χρόνια τής ένηλικίωσής του. Αρχισε νά κερδίζη άρκετά χρήματα 
γιά νά μπορή νά περνά καλά ό ίδιος καί ή μητέρα του άλλα ένοιωθε άνασφαλής γιατί είχε 
πάντα μέσα του τον φόβο μήπως ξαναγυρίσουν τά χρόνια εκείνα τής φτώχειας πού γνώρισε 
στήν παιδική του ήλικία καί μήπως χάση τή δουλειά του. Αυτός ό φόβος έμεινε μέσα του 
ώσότου άποκαταστάθηκε πολύ καλά στήν ’Αμερική.

ΤΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

Ας δούμε τώρα τό δεύτερον έρώτημα. Τί άντιπροσωπεύει ό Τσάπλιν; 'Όλοι συμφω
νούν ότι ό Τσάπλιν άντιπροσωπεύει τόν παληάτσο, ένσαρκωμένο στον μικρό άνθρωπάκο 
ΤΣΑΡΛΥ ή ΣΑΡΛΩ. Ό ΣΑΡΛΩ είναι ή μοναδική έκφραση τής ποιητικής καί φιλοσοφι
κής τέχνης τού Τσάπλιν, ή συνισταμένη τόσων πολλών έμπειριών, σκέψεων καί συναισθη
μάτων, πού έχουν άμεση σχέση μέ τό πρόσωπο τού Τσάπλιν άλλ’ είναι καί κοινά προς τήν 
άνθρωποτητα. Άλλά γεννιέται τό έρώτημα. Άπό ποΰ προέρχεται ό παληάτσος; Πού πη
γαίνει; Ποιος σκοπός ύπάρχει πίσω άπό τήν ώχρή μάσκα τού Παληάτσου; Ποιά είναι ή 
σταδιακή έξελιξή του στον κόσμο; Ποιος τόν κάλεσε; Ποιά μυστηριώδη έργα έπιτελεί;

Ο Παληατσος είναι τοσο παληός δσο καί ό "Ανθρωπος. Βρισκόταν πάντοτε παρών 
γιά νά προκαλέση τό γέλιο, νά ψέξη, νά γελοιποιήση τήν ιδιοτροπία καί τίς βλακείες τής 
ζωής καί τίς άδυναμίες μας. 'Υπήρξαν παληάτσοι άπό τόν καιρό πού ό άνθρωπος αίσθάν- 
θηκε αύθόρμητη τήν άνάγκη νά γελάση σαρκαστικά ένάντια στήν παραμόρφωση.

Συναντούμε τόν παληάτσο στά τσίρκα καί τά δημόσια θεάματα τής ’Αρχαίας Αίγύπτου, 
τής Ρώμης καί τής 'Ελλάδος. Στό πέρασμα τών αιώνων οί δρόμοι του διασταυρώθηκαν μέ 
έκείνους τής Κομμέντια ντέλ "Αρτε, τών άρλεκίνων καί τής παντομίμας. Τό σαρκαστικό 
γέλιο πού προκαλούσαν οί παληάτσοι στήν άρχή, έδωσε τήν θέση του στή συμπάθεια. ’Εκεί
νο πού στήν άρχή ήταν φυσική παρόρμηση, έγινε άργότερα προσποιημένη γελοιοποίηση, 
ώσπου μέ τήν εξέλιξη τού μοντέρνου τσίρκου διαμορφώθηκε ό καινούργιος παληάτσος, μιά 
παράξενη γελοία μορφή, πού έπέπρωτο νά είναι πάντοτε ύπερβολικά ψηλός ή ύπερβολικά 
χαμηλός, βραδυκίνητος ή γοργοκίνητος, πού συχνά σκόνταφτε, δεχόταν κουβάδες νερό στό 
πρόσωπο, γλυστροΰσε πάνω σέ μπανανόφλουδες, έκαμνε δλο λάθη καί καμώματα καί κατα
κτούσε έτσι τις καρδιές τών παιδιών, πού βλέποντάς τον νά πέφτη κάτω, φαρδύς-πλατύς, 
μπρούμυτα, μόλις έβγαινε στή σκηνή, τού φώναξαν καί τόν ύποδέχονταν σάν τόν καλύτερό 
τους φίλο μέ τίς φωνές «Θεότρελλε»! ! !
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Μερικοί έχουν συγκρίνει τόν παληάτσο μέ τόν θεόν Πάνα, τόν γιο του Ερμή, θεϊκό 
πρίγκηπα τών ψευτών καί τών απατεώνων καί κήρυκα τών νεκρών. Κανένας δέν γνώριζε 
ποια ήταν ή μητέρα του, κι ούτε πού νοιαζόταν κανένας νά μάθη. 'Όταν ήταν βρέφος τόν 
φέρανε σ’ ένα συμπόσιο τών θεών τυλιγμένο σέ δέρματα αγριοκάτσικων ή λαγού κι’ έπειδή 
όλα τού άρεσαν τόν ονόμασαν «Πάν». Αύτή είναι μιά άπό τις έκδοχές πού ύπάρχουν. 
’Υπήρχαν όμως καί άλλες έκδοχές. Σύμφωνα μέ μιά άλλη έκδοχή όλοι διεκδικοΰσαν τήν 
πατρότητά του καί γι’ αύτό ονομάστηκε «Παν». Περισσότερο όμως γνωστή πρέπει νάναι 
ή έκδοχή πώς πήρε τό όνομά του άπό τήν λέξη ποιμήν γιατί ήταν ό θεός τών δασών τής 
’Αρκαδίας καί άπό τήν αρχή φαίνεται πώς είχε τά τραγίσια πόδια του. Ό Σίλιους Ίτάλι- 
κους μιλά τρυφερά γιά τό θεό Πάνα πού δέν άφηνε ίχνη πάνω στή σκόνη όταν περπατούσε 
καί πού γύριζε πίσω νά κοροϊδεύση τήν γελοία τριχωτή του ούρά. Στον ομηρικό ύμνο πε- 
ριγράφεται σαν «τραγοπόδαρος, δικέρατος αγαπημένος τού χορού» πού τριγυρνά στά χιονι
σμένα βουνά καί τούς απρόσιτους βράχους μά πού κάποτε κατηφορίζει τρέχοντας άπό τις 
βουνοπλαγιές καί σκοτώνει τά θηρία, κι ύστερα, άφού κερδίσει τή μάχη, παίζει μιά μελωδία 
μέ τή σύριγγά του. Κάποτε πλησιάζει τις σκοτεινές βρύσες, τις πηγές στις σπηλιές τών 
βουνών καί τόν βλέπει κανείς νά τραγουδά στις νύμφες πού χορεύουν καί τό τραγούδι του 
αντηχεί άπό τις βουνοκορφές. Κάποτε, έτσι ξαφνικά καί χωρίς κανένα λόγο, βγάζει μια 
στριγγλιά καί πανικοδάλλει τούς πάντες. Ό Πάν δέν άναφέρεται ούτε στήν Ίλιάδα ούτε 
στήν ’Οδύσσεια. ’Αναφέρεται όμως σ’ ένα ομηρικόν ύμνο πού άξίζει νά τόν παραθέσωμε:

«Μούσα, πές μου γιά τόν άγαπημένο γιό τού Ερμή, τό θεό πού έχει πόδια σάν 
τού τράγου καί δύο κέρατα, πού τού αρέσουν οί θορυβώδεις χοροί, καί πού τρέχει στά 
λιβάδια καί στά σύδεντρα μαζί μέ Νύμφες.... Αύτές άνεβαίνουν στις κορυφές τών 
άποτόμων βράχων καί καλούνε τόν Πάνα, τό θεό τών βοσκών, μέ τήν ύπέροχη απε
ριποίητη κόμη... Καί ό θεός πάει έδώ κι’ έκεί, ανάμεσα στις πυκνές λόχμες πότε 
τόν τραβά ένα ειρηνικό ρυάκι, πότε άνηφορίζει άνάμεσα άπό άγριους βράχους καί, 
άπό κάποια κορυφή, όρμά καί τρέχει άπό βουνό σέ βουνό- πολλές φορές περιπλανάται 
στούς λόφους καί σκοτώνει τά θηρία, πού συναντά. Κάποτε, τά βράδυα, γυρίζοντας 
άπό τό κυνήγι καί έμπνευσμένος άπό τή γλυκειά Μούσα, τραγουδά μέ τή σύριγγά του- 
ούτε τό πουλί, πού τήν άνοιξη, μέσα στις φυλλωσιές, τραγουδά τά πιο γλυκά τρα
γούδια, δέν θά μπορούσε νά τόν φθάση στή μελωδία. Τότε, οί Όρεστιάδες Νύμφες, τόν 
παίρνουν σιγά-σιγά άπό πίσω, προς τή βαθειά πηγή, καί τραγουδάνε μαζί του- ή ήχώ 
τούς άπαντά άπό τά γύρω βουνά, καί στό μαλακό λιβάδι όπου ό κρόκος καί ό υάκιν
θος σκορπίζουν τήν εύωδία τους κρύβοντας τά λουλούδια τους μέσα στήν παχειά 
χλόη, ό θεός, φορώντας ένα ματωμένο δέρμα λυγκός, μπαίνει πότε έδώ πότε έκεί στή 
χορωδία, περήφανος γιά όλα αύτά. Οί Νύμφες ύμνοΰνε τούς ευτυχισμένους θεούς 
καί τόν εύρύχωρο Όλυμπο, διηγούνται πόσο ξεχωρίζει άνάμεσα σ’ όλους τούς θεούς 
στήν ’Αρκαδία μέ τις πολλές πηγές καί τά πολλά κοπάδια, όπου εύρίσκεται τό Ιερό 
δάσος του τής Κυλλήνης, καί μολονότι, θεός, έβοσκε πρόβατα σάν κοινός θνητός. 
Γιατί ό πόθος είχε γεμίσει τήν ψυχή του, τήν πλημμύριζε ό πόθος νά ένωθή μέ τή 
Νύμφη Δρυόπη. Ό γάμος έγινε καί ή Νύμφη έγέννησε στήν κατοικία της τόν άγα
πημένο γιό τού ’Ερμή, θεό πρωτοφανή, μέ πόδια τράγου, μέ κέρατα, πού τού άρεσαν 
οι χαρούμενοι χοροί καί πού γελούσε γλυκά. Ή μητέρα του, μόλις τόν είδε, έτρό- 
μαξε κι’ έφυγε, ή παραμάνα τόν έγκατέλειψε κι αύτή, φοβισμένη άπό τό άγριωπό καί 
τριχωτό πρόσωπό του. Τότε ό καλόκαρδος ’Ερμής τόν πήρε στά χέρια του, γεμάτος 
χαρά, κ’ έτρεξε νά γυρίση στήν κατοικία τών θεών, άφού έτύλιξε τό νεογέννητο σέ 
τριχωτό δέρμα λαγού. Στον ’Όλυμπο έπάνω ό Ερμής έκάθησε δίπλα στό Δία καί 
τούς άλλους άθανάτους καί τούς έδειξε τό γιό του. Σ’ όλους άρεσε, περισσότερο 

όμως στον Διόνυσο. Αυτός τού έδωσε τό όνομα Πάν (όλο), γιατί όλοι είχαν εύχα- 
ριστηθή.»

Κατά τόν ομηρικόν αύτόν ύμνον, ό Πάν είναι γιος τού Ερμή καί τής Νύμφης Δρυόπης. 
Κατ’ άλλους συγραφείς, όμως διαφορετική είναι ή γενεολογία του. Μερικοί άπ’ αύτούς 
λέγουν πώς ήταν ό γιος τού Δ ιός καί τής Καλλιστούς άλλοι, πώς είχε γεννηθή άπ’ τις 
σχέσεις τού ’Ερμή καί τής Πηνελόπης.

Ή δικαιδοσία τού θεού Πάνα ήταν κυρίως πάνω στούς βοσκούς καί τά ποίμνια. 
Εύεξήγητο λοιπόν είναι πώς ό κυριώτερος σνύτροφος του ήταν ό σκύλλος καί κάποτε ό 
λαγός. Ό θεός ένδιαφερόταν καί γιά τή μελισσοκομία καί εύχαριστιόταν όταν ταύ προ- 
σέφεραν μέλι. Μέ τήν έφεύρεση τής σύριγγας (φλογέρας) έγινε καί θεός τής μουσικής. 
Ή τέχνη αύτή υποβοηθούσε τόν χορό στον όποιο ό Πάν έπεδίδετο μέ πάθος. ΤΗταν ό θεός 
«που έπηδούσε, πού έχόρευε». Άπό τής άπόψεως αυτής ήταν στενός συγγενής μέ τούς 
Σατυρους, λάγνος όπως έκεΐνοι. Έξ άλλου οί Σάτυροι, όπως έλέχθη άπό μερικούς, 
σ’ αύτόν ώφειλαν τό κτηνώδες στοιχείο τής φυσιογνωμίας τους. Δέν είναι, λοιπόν, 
καθόλου εκπληκτικόν ότι ό θεός μπήκε μέ τή σειρά του στήν άκολουθία τού Διόνυσου, 
καί μαλιστα κατείχε συχνά τήν πρώτη θέση. Φυσικά δέ, ή ερωτική ποίηση βρήκε στον 
Πάνα θέμα έργων, άπ’ τά οποία τό άσεμνον δέν λείπει πάντοτε.

Είναι γνωστό πώς ή άρχαία ’Ελληνική τραγωδία έξελίχθηκε άπό τή λατρεία στό Διό
νυσο άλλά κι’ ό Διόνυσος ό ίδιος συχνά συγχίζεται μέ τόν Πάνα καί ό Πάν βρίσκεται 
κάπου στήν άρχή τού θεάτρου. Ή προέλευση τής σκηνής βρίσκεται στά γιδάμαξα άπό 
τήν όποια πετούσαν πειράγματα. Ή τέχνη τής τραγωδίας έξελίχτηκε άπό τήν λατρεία 
τής γονιμότητας πού γινόταν γύρω άπό μιά γύδα καί πού άρχιζε, σύμφωνα μέ τόν ’Αριστο
τέλη, μέ μικρά καί γελοία πράγματα, μέ άρκετή σάτυρα καί χορό, ώσπου σέ κάποιο ση
μείο ή τέχνη αύτή έξελίχθηκε καί πήρε ξεχωριστή ύπόσταση σάν τραγωδία. Μέ τό πέ
ρασμα τόσου χρόνου είναι άδύνατο τώρα νά βρούμε τις πηγές, πού ήταν άγνωστες καί 
στον ’Αριστοτέλη άκόμη, άλλά λογικό συμπέρασμα είναι πώς, σέ εποχή άνομβρίας ή λα
τρεία τής γονιμότητας ήταν θέμα πολύ σοβαρό.

Ισως νά ύπήρχε τραγωδία, πραγματική τραγωδία όπως τήν γνωρίζουμε σήμερα, τήν 
εποχή πού ό θεός Πάν άρχισε νά λατρεύεται, καί άν ήταν έν μέρει τράγος, ό λόγος είναι 
άπλός. Ό τράγος ήταν τό μόνο άγριο ζώο τής ’Αρκαδίας πού μπόρεσαν οί κάτοικοι νά 
ήμερώσουν καί ύπήρχε κάτι όλότελα τρομακτικό στον τρόπο μέ τόν όποιο ξέφευγε άπό 
τούς κυνηγούς, σκαρφαλώνοντας άπάνω στις ράχες τών άπόκρυμνων βράχων. Φαινόταν 
δόλιος καί πονηρός. Τού άποδίδονταν μυθικές σεξουαλικές ικανότητες. ’Αντιπροσώ
πευε τόν τρόμο τών δασών έτοιμος νά έμφανιστή μέσα στό σκοτάδι, πίσω άπό τά δέντρα. 
’Ηταν ταχυπόδαρος, άστείος καί δυνατός. Τόσο δυνατός ώστε μπορούσε νά προκαλέση 
έκείνες τές νεκρικές σιγές πού πλάκωναν ξαφνικά τά δάση. Μπορούσε άκόμη νά προ- 
καλέση καί βροντές.

Ό Πάν έξαφανιζόταν κατά διαστήματα κάτω άπό τις χλαμίδες τού Διόνυσου, ό 
όποιος έπιδείκνυε σαρκικήν άκολασία, μέ όλην τήν πανοπλία πού άπεκόμισε άπό τήν 
’Ανατολή καί έκανε τά δικά του πανηγύρια, καί ξέσχιζε τον τράγο στά δύο, σάν νά 
ήταν δικός του άπό καιρό. Μά ό Πάν μέ τό λάγνο του πρόσωπο, τή σύριγγα καί τά συν
ακολουθά τού κοπαδιού ήταν άτρωτος. Περισσότερο άπό κάθε άλλο "Ελληνα θεό, έκτος άπό 
τον Δία καί τόν ’Απόλλωνα, ό Πάν μάς παρουσιάζει άκόμη άλυτα καί βασικά έρωτηματικά.

Ποτέ δέν θά μάθουμε τις σωστές άπαντήσεις στις έρωτήσεις: «Ποιος είναι;», «Άπό 
πού προέρχεται;», «Πού πάει;» γιατί όλες είναι άρρηκτα συνυφασμένες μέ τήν άνθρώπινη 
κωμωδία. Ό μεγάλος θεός Πάν, τό υψηλό καί κυρίαρχο έκεϊνο δαιμόνιο τής ήδυπαθείας, 
πού ταυτόχρονα ειρωνεύεται τήν ήδυπάθεια, ό γέλωτας άνάμεσα στά φυλλώματα, ό έπι- 
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βλητικός φαύλος πού έπικάθηαι στο στομάχι κάθε ανθρώπου, ό παντοτεινά περιπλανώ- 
μενος στους υψηλούς καί άπόκρυμνους βράχους τής ανθρώπινης σκέψις — άφαίρεσε τό 
κάθε τ'ι κι αυτός πάλι μένει και είναι παντού παρών. Κατατρεγμένος καί άποδιωγμένος 
άπ’ τόν Ολυμπο για νά τριγυρνά στα δάση τής ’Αρκαδίας όπου ούρλιαζαν οΐ λύκοι, ό 
μεγάλος θεός Παν έπέζησε.

Τό πρόσωπο έκεϊνο τού τρόμου καί τής χαράς, οί τεράστιες έκεΐνες δυνάμεις κυριαρ
χούσαν στο καρναβάλι τού μεσαίωνα. Οί παλαιοί μασκαράδες τής ’Αγγλίας τόν κουβαλού
σαν απάνω στα θεατρικά τους αμάξια καί τόν στεφάνωναν μέ φύλλα, ένώ πέρα άπό τόν 
’Ατλαντικό, οί ’Ινδιάνοι τής ’Αμερικής τού έκαναν τελετές όχι γιατί πήγε στην ’Αμερική 
μα γιατί αίσθάνθηκαν τήν ανάγκη νά τόν δημιουργήσουν γι’ αύτούς.

'Ηταν I ' homme moyen sensuel, τό πλάσμα μέ τό αισχρόν άνθρώπινο συναίσθημα, 
ό άθίγγανος τού κόσμου, μισούμενος (όπως συμβαίνει μέ τούς άθίγγανους) άπό τούς 
εξτρεμιστές, γιατί δέν ταίριαζε σέ κανένα προκαθωρισμένο καλούπι καί περιφρονούσε όλα 
τά καλούπια, καί πού στήν συνεχώς μηχανιποιούμενη έποχή μας είναι ό παντοτεινός 
απόκληρος τής κοινωνίας.

Γελωτοποιοί

Μέ λίγα λόγια, αύτή είναι ή ιστορία τών γελωτοποιών.
Στο αρχαίο 'Ελληνικό δράμα, τόσο ή τραγωδία (τραγικό τραγούδι) όσο καί ή κωμω

δία (τραγούδι διασκέδασης) άρχισαν σάν θρησκευτικές τελετές προς τιμή τού Διόνυσου, 
τού θεού τού γλεντιού. Ή μορφαστική μάσκα ήταν άπαραίτητο βοήθημα γιά τούς καλλι
τέχνες τής πρώτης περιόδου τής κλασσικής κωμωδίας.

Κατά τούς σκοτεινούς αιώνες, στή Δυτική Εύρώπη ή δημοσία διασκέδαση ήταν λι- 
γώτερο έπιτηδευμένη καί σέ μικροτέραν ένταση. 'Ομάδες άπό περιοδεύοντες «καλλιτέχνες» 
περιώδευαν στήν ’Αγγλία καί τήν Εύρώπη, χόρευαν, τραγουδούσαν καί έκαναν διάφορες 
έπιδείξεις μέ ζώα.

Οί πρώτοι διάδοχοι τού πραγματικού παληάτσου ώφειλαν τήν ύπαρξη τους έπίσης 
στο θρησκευτικό δράμα. Σέ διάφορα έργα στά όποια παρουσιάζονταν «θαύματα», οί 
παληάτσοι αυτοί ύπεδύοντο τόν ρόλο τού διαβόλου μά οί μάσκες τρόμου πού φορούσαν 
προκαλούσαν περισσότερο τό γέλιο παρά τόν τρόμο. Σέ λίγο χρονικό διάστημα έγιναν 
καθαρά κωμικοί χαρακτήρες, κι έπαιζαν γιά νά προκαλέσουν τό γέλιο.

'0 γελοτοποιός ήταν ένα καλό γνωστό πρόσωπο σέ όλες τές βασιλικές αύλές καί τά 
φρούρια τών εύγενών κατά τόν μεσαίωνα. Μ’ όλο πού τά έπίσημα καθήκοντά του ήταν 
νά διασκεδάζη τόν κύριό του μέ ιστορίες καί τά καμώματά του, συχνά έξασκοΰσε μεγάλη 
έπιρροή άπάνω του.

'Ο τρελλός, μέ τό γαϊδουρίσιο καπέλλο καί μέ μιά φούσκα δεμένη μέ κλωστή, έμοιαζε 
τού γελοτοποιού. Μπορούσε νά σατυρίση καί νά σχολιάση καταστάσεις χωρίς νά δια- 
τρέχη μεγάλο κίνδυνο νά τιμωρηθή, κάτω άπό τό πρόσχημα τής τρέλλας του. Τό πολύχρωμο 
κοστούμι πού φορούσαν οί τρελλοί ονομαζόταν «δειγματολόγιο».

'Ο Γουίλλιαμ Κέμπ, ήθοποιός καί χορευτής, ήταν μέλος τής ’Ιδιωτικής Εταιρείας 
’Ηθοποιών τής Βασιλίσσης Ελισάβετ. ΤΗταν πολύ γνωστός στον Σαιξπήρο γιά τούς 
κωμικούς του ρόλους καί προκάλεσε αίσθηση όταν πήγε άπό τό Αονδϊνο στο Νόργουϊτς 
χορεύοντας σ’ όλη τή διαδρομή στο ρυθμό ενός τυμπάνου.

Τό ιταλικό φαρσόδραμα τού 17ου αιώνα βασιζόταν άπάνω σέ τυποποιημένους χαρακτή
ρες, όπως τού ’Αρλεκίνου καί τού Πιερρότου. ’Έξυπνοι καί χαριτωμένοι, πονηροί καί 
κακεντρεχείς οί ’Αρλεκίνοι φορούσαν πάντα μαύρη μάσκα καί ρούχα σχεδιασμένα πάνω σ’ 
άδαμαντοποίκιλτα πρότυπα.

Οί πρώτες ’Ιταλικές φάρσες παρουσιάζονταν άπάνω σέ πρόχειρες σκηνές στημένες 
στούς δρόμους. 'Ο πιο εύχάριστος τρόπος γιά νά περνά ή ώρα ήταν ή γελοιοποίηση τών 
’Ισπανών. 'Ο Σκαραμούτς, ό καυχησιάρχης πού παρουσιάζονταν νά πολεμά άνδρεία μέ 
τήν πλάτη του στραμμένη προς τόν έχθρό, άπεικόνιζε τόν ’Ισπανό εύγενή (Ντόν).

Καί ό Πανταλούν κυριαρχούσε στις σατυρικές παντομίμες. Αύτός ήταν ένας γε- 
ροντάκος μέ μακρυά άνεμισμένα μαλιά καί γένια, παντούφλες καί στενά παντελόνια πού 
ονομάστηκαν έτσι άπ’ αύτόν. "Αλλοι χαρακτήρες ήταν ό Γιατρός, ή Κολομπίνα καί ό 
Παληάτσος.

Πρίν άπό τό 1913, όταν γιά πρώτη φορά έμφανιζόταν ό Τσάπλιν σάν παληάτσος στήν 
ταινία «Παιδικές αύτοκινητοδρομίες στή Βενετία», ύπήρχε στήν ’Αμερική ένας παληάτσος 
πού έμοιαζε κατά πολύ μέ τό είδος τού παληάτσου πού έδημιούργησε ό Τσάπλιν. Στήν 
Άριζόνα καί σ’ έκατοντάδες άλλα μέρη, στο Νέο Μεξικό καί στή Νεβάδα ύπάρχουν 
κοινωνίες γνωστές σάν «Κοσιέαρ» ή «Γελωτοποιοί». Στις κοινωνίες αύτές, οί άνδρες 
βάφουν τά πρόσωπά τους μαύρα καί άσπρα καί τά σώματά τους μέ κυανές καί λευκές 
γραμμές, έχουν τά μαλλιά τους χωρισμένα στή μέση καί στριμμένα σέ «τούφες» έτσι πού 
νά μοιάζουν μέ κέρατα τράγων. Σέ διάφορες γιορτές πού γίνονταν κατά τήν διάρκεια 
τού χρόνου θεωρούνται ιεροί. Τούς έπιτρέπεται νά κάμουν όποιαδήποτε άνεπίτρεπτη ή 
άνήθικη πράξη θέλουν καί μπορούν νά γελοιοποιήσουν όποιοδήποτε. 'Η άμφίεσή τους ύπο- 
τίθεται ότι τούς κάμνει άόρατους μ’ όλο πού φυσικά είναι ορατοί άπό τόν καθένα. Παρι
στάνουν τά πνεύματα τών πεθαμένων καί τών άρχαίων καί ή φυλή ούσιαστικά βρίσκεται 
στο έλεος τους. Καί όμως είναι καθ’ όλα εύχάριστοι κι’ ό καθένας χαίρεται σάν έλθουν. 
Μιμούνται διάφορες τελετές άλλά καί άτομα. ”Αν δούν μιά όμορφη κοπελλίτσα νά τούς 
παρακολουθή μπορεί νά τήν πλησιάσουν κουνώντας τούς γοφούς των, προτείνοντας μέ 
καταδεκτικότητα τό χέρι’ άρχίζουν νά μιμούνται τό χαμόγελό της, τήν σοβαρότητά της, τά 
χείλη της πού τρέμουν, τόν τρόπο μέ τόν όποιο σκεπάζει τό στόμα της μέ τά χέρια της, 
τόν τρόπο πού φεύγει, τόν τρόπο πού μένει άκίνητη, άκόμα καί τόν τρόπο πού ξεσπά σέ 
κλάματα, ώσπου στο τέλος βρίσκεται στο έλεος τους, καί τότε τής παραστέκονται φιλικά.

Οί «Κοσιέαρ» δέν είναι οί μόνοι Ιεροί παληάτσοι άνάμεσα στούς Ινδιάνους άλλά είναι 
οί πιο δυναμικοί. ’Ανάμεσα στούς ύπόλοιπους παληάτσους είναι οί Πηλοκέφαλοι, πού 
φορούν δικτυωτές λεπτές μάσκες κι έκτελούν άλλόκοτους καί άσεμνους χορούς, μέ βρούν- 
τους στά χέρια, οί Στοιχειάνθρωποι (μπούκερμεν) πού ένεργοΰν σάν θεραπευτές άσθενειών, 
πού πηδούν ξαφνικά μπροστά στον άνθρωπο γιά νά τόν ξαφνιάσουν καί έτσι νά διώξουν 
άπ’ αύτόν τά κακά δαιμόνια. Κτυπούν τά πόδια στο άτονο καί δαιμονικό κτύπημα τυμπά
νου, πηγαίνουν πλαγίως κουνόντας τά γόνατα — όλα αύτά έχουν μεγάλη ομοιότητα μέ 
τόν χορό καί τή πηδικτή καί κουνιστή κίνηση τού Τσάρλυ καί τό άλλόκοτο βάδισμά του 
— φορούν δέ κι αύτοί, όπως ό Τσάρλυ, κουρέλια κι’ είναι έμπειροι μίμοι. Κατά τή 
διάρκεια τού χορού ό πρωτομουσικός φωνάζει ένα Στοιχιάνθρωπο καί τόν ρωτά «Ποιος 
είσαι», ή «Πόθεν είσαι;», 'Ο Στοιχιάνθρωπος πρέπει τότε νά δώση άμέσως κάποια 
άστεία ή σιόκιν άπάντηση καί μετά νά χορέψη τό μέρος του μέ πετακτό τρόπο καί χάνοντας 
σκόπιμα τό ρυθμό. Τέλος, άφού κοροϊδεύσουν καί βασανίσουν καί μιμηθοΰν όλους τούς 
παρευρισκομένους έξαφανίζονται ήσυχα σέ κάποιο άπομακρυσμένο άγρό, όπου άφαιρούν 
τήν άμφίεσή τους γιατί θάταν άδιανόητο νά τούς δή κανείς στά σπίτια τους μέ τήν 
άμφίεση.

Παρόμοιες τελετές συναντά κανείς καί σ’ άλλες φυλές όπως τούς ’Αζτέκους καί τούς 
Ναβάγιος.

Τήν έποχή πού άκμαζε ή Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία, ένώ ό νικητής στρατηγός βρισκό
ταν στό άρμα του πού τό έσερναν τέσσερα κατάλευκα άλογα, άκολουθούμενος άπό μιά μεγά
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λη συνοδεία άπό στρατιώτες, ιερείς καί συγκλητικούς καί τόν περιποιόντουσαν νεαροί 
υπηρέτες καί τόν θαύμαζε ό λαός τής Ρώμης, τήν ώρα λοιπόν αυτή, άκουε κάποτε τά 
λόγια πού τοΰ ψιθύριζε στο αυτί ό σκλάβος πού στεκόταν πίσω του και κρατούσε μιά κορώνα 
πάνω άπό τόό κεφάλι του θριαμβευτού στρατηγού: «Κοίταξε κα'ι λίγο πίσω γιατί είσαι 
θνητός». Οί Κοσιέαρ έκτελούν τόν ίδιο ρόλο πού έπαιζε ό σκλάβος καί τό πλήθος εκείνο 
τών νέων καί τών νεανίδων πού χόρευαν γύρω άπό τό Ιερό άρμα καί τραγουδούσαν 
ύμνους προς τόν νικητή στρατηγό.

'Υπάρχουν κενά στις γνώσεις μας σχετικά μέ τήν ιστορία τού παληάτσου. Όταν 
τόν συναντούμε για πρώτη φορά στήν ’Αρχαία Ελλάδα, ό "Ελληνας παλιάτσος είναι 
κιόλας περίπλοκος, μέ τήν καρδιά του στραμμένη όχι προς τις βωμολοχίες άλλά στον 
ήπιο έκφοβισμό. Κάνει τόν τρελλό για νά ντροπιάση τούς καυχησιάρηδες μά κάθε άλλο 
άπό τρελλός είναι. ’Αντίθετα, δίνει τήν έντύπωση τού άπομονωμένου καί δύστροπου 
διανοουμένου, άλλά καί πάλι δέν συμβαίνει τό ίδιο σ' όλες τις περιπτώσεις. Κάτω άπό 
τή μάσκα ύπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο πιο άπλό, πιο τραγελαφικό, πιο συμπαθητικό κι’ 
άξιοπαθές. "Οπως καί νά έχη τό πράγμα, ή τέχνη τού παληάτσου στήν ’Αρχαία Ελλάδα 
φαίνεται νά άρχισε καί νά ώρίμασε μέ τήν άδιάκοπη πάλη τού ά λ α ζ ό ν α καί τού 
ε ί ρ ω ν α μέ τόν παληάτσο στο μέσο, στο ρόλο τού χορού τού γέλωτος στο όλο έργο. Ή 
άλήθεια βέβαια είναι πώς πολύ λίγα γνωρίζουμε. Δέν ξέρουμε μέ πιο τρόπο εξελίχθηκε 
ό είρωνας καί άπό πού άρχισε, άλλά μπορούμε νά υποθέσουμε πώς άπό τήν άρχή ήταν 
μοιρασμένος στά δυό, οίκτίρμονας καί μικρολόγος. Ό Σωκράτης έκατηγορήθη για 
είρωνία καί κάποιαν ένδειξη τού τί σημαίνει «είρωνας» μάς δίδει ό ’Αλκιβιάδης σχολιά
ζοντας τόν Σωκράτη στο «Συμπόσιον». «Στήν έξωτερική του όψη είναι σάτυρος άλλά 
έσωτερικά είναι θεός» λέγει ό ’Αλκιβιάδης. «’Ακούστε τον νά μιλά. Γιατί ή φωνή του 
είναι σκληρή σάν τό δέρμα τών σατύρων. Μιλά όλο για γαϊδούρια καί σιδεράδες καί 
πεταλωτές καί άγγελιαφόρους, καί όλο έπαναλαμβάνει τά ίδια πράγματα. Πρέπει όμως 
νά θυμώμαστε πώς τ’ άγάλματα για τούς σατύρους είναι κοίλα καί τότε θ’ άντιληφθούμε 
πώς ό Σωκράτης έχει σκληρό πρόσωπο άλλά μέσα του εύρίσκονται θεϊκές εικόνες». Αύτός 
είναι ένας διαφορετικός τρόπος νά λεχθή πώς ό Σωκράτης έμοιαζε καί συχνά συμπεριφε- 
ρόταν όπως ό μεγάλος θεός Πάν.

Συναντούμε καί πάλι τό πρόσωπο τού Πάνα στον πρωταγωνιστή στά Άτελλανά Δρά
ματα, πού έπαιζαν οί κάτοικοι τής Άτέλλας τής Κομπανίας καί άνεβίωσε τόν τρίτον 
αιώνα π.χ. στή Ρώμη. Δέν έφερε κέρατα μά είχε τό γένι καί τό ρύγχος τού τράγου. 
Ήταν γοργοκίνητος, έξυπνος, αύθάδης, είρωνας καί σκληρός, εχθρός τού καυχησιάρη. 
Παρέδωσε τόν τύπο του καί τή διάθεσή του στή «Κομμέντια ντέλ "Αρτε» όπου έμφανί- 
ζεται μέ τό όνομα «Πουλσινέλλα». Τήν έποχή αύτή έχει κιόλας καταστή περισσότερο 
πολυσύνθετος παρά ποτέ προηγουμένως, τόσο έξαιρετικός στή πονηριά καί τόσο κτηνώδης 
στή λαγνεία του, πού έπρεπε νά χωριστή σέ δυό ξέχωρους χαρακτήρες μέ τό ίδιο όνομα. 
Λεγόταν μάλιστα πώς ή «’Άνω» Πουλσινέλλα γεννήθηκε στά λειβάδια. Απορεί κανείς 
γιατί καί ό Πάν είχε τις ίδιες ιδιότητες, κανένας όμως δέν ίσχυρίσθηκε πώς γεννήθηκε 
σέ δυό διαφορετικά μέρη ταυτόχρονα. Μέν τόν καιρό ή Πουλσινέλλα έγινε Φασουλλής. 
Τέλος, ένα μικρό μά τό καλύτερο μέρος τής Πουλσινέλλας χωρίστηκε γιά νά σχηματισθή 
ή εικόνα τού Πετρολίνο, τόν όποιο γνωρίζουμε σάν Πιερρόττο. Έδώ, τό σκληρό έξω- 
τερικό τής Πουλσινέλλας έμαλάκωσε καί μ’ όλο πού φορούσαν τά ίδια κοστούμια γιά 
άναγνώριση τής ταυτότητάς τους, ό Πετρολίνο ούδέποτε έπέτρεψε στον έαυτό του νά 
μιλήση, ούδέποτε έχρησιμοποίησε όλη τή πονηριά του καί ήταν τό μόνο πρόσωπο άπ’ όσα 
παρουσιάζονταν στήν Κομέντια ντελ 'Άρτε πού είχε ολόκληρο τό πρόσωπό του λευκό.

Ό Τσάπλιν άναγνωρίζει πώς ό Σαρλώ προήλθε άπ’ τόν Πετρολίνο καί τό Πιερρόττο.

Φυσικά, δέν φόρεσε, σκόπιμα, τήν μάσκα τού Πιερρότου ούτε άντέγραψε τήν συμπερι
φορά του. «Στήν άρχή, τό μόνο πού ένδιαφερόμουν», έλεγε άργότερα ό Τσάπλιν, «ήταν 
νά πάρω δουλειά». «Έπεδίωξα νά έξασφαλίσω εργασία μέ πενήντα δολλάρια τή βδο
μάδα. Μόνο άργότερα άντελήφθηκα πώς ότι προσπαθούσα νά δημιουργήσω προέρχονται 
κατά κάποιο τρόπο άπό τήν Κομμέντια ντέλ "Αρτε. Ό Σαρλώ ήταν ένας κακοντυμέ
νος Πιερρόττος. "Οσο περισσότερο διάβαζα τήν Κομμέντια ντελ ’Άρτε τόσο περισσό
τερο άντιλαμβανόμουν πώς ό Σαρλώ υπήρχε πολύ προτού τόν άνακαλύψω».

Πιερρότος, Πετρολίνο, Παγλάτσιο, Πουλσινέλλα είναι ονόματα πολύ γνωστά στήν 
τέχνη τού παληάτσου καί τού μίμου. Ό Πιερρόττος ήταν έλαφροπόδαρος, χαριτωμένος, 
εύγενικός άλλά ξαφνικά ξεσπούσε σ’ ένα άχρεϊο γέλιο καί σέ βωμολοχίες. Οί γκριμάτσες 
του ήταν άγριες, μά ή λεπτότητα τών άκροβατισμών του άξιοθαύμαστη. Ό τύπος τού 
Πιερρόττου στήν άρχή ήταν όλο θηλυπρέπεια, λεπτότητα καί γλύκα. Είναι γι’ αύτό τόν 
τρελλο-Πιερρόττο πού όλη ή Γαλλία τοΰ 18ου αιώνα τραγουδούσε:

Στό φώς τοΰ Φεγγαριού, 
Φίλε μου Πιερρόττε, 
Δώσε μου τήν πέννα σου 
Νά σού γράψω μιά λέξι.

Καί τό τραγούδι αύτό δείχνει πώς ό Πιερρόττος δέν ήταν τίποτε άλλο παρά ό εύγενέ- 
στατος πιστός φίλος τών έρωτευμένων, ό περίγελως τού Αρλεκίνου, ή έξυπνη καί σπλα
χνική νοσοκόμος ντυμένη στά άνδρικά. Στά πρώτα έργα του μιλούσε. Άργότερα όμως 
δέν χρειαζόταν νά μιλήση, ήταν άρκετό άν ύψωνε τό μανίκι του σέ ένδειξη διαμαρτυρίας, 
άν χαμογελούσε, άν κουνούσε τό φτωχό βουβό κεφάλι του, ή άν έβγαζε καί τόν πιο 
μικρό άναστεναγμό σ’ ένδειξη διαμαρτυρίας. Τόν φτωχό τόν Πιερρόττο! "Ολοι τόν 
άγαπούσαν.

Άπ’ αύτό τόν Πιερρόττο έξελίχθη ό διακριτικός έκεϊνος Πιερρόττος πού δημιούργη
σε γύρω στό 1835 ό μεγαλύτερος παληάτσος πού έζησε ποτέ, ό Ζιάν-Κασπάρ Ντεπυρώ. 
Ό Ντεπυρώ γεννήθηκε τό 1796 στή Βοημία άπό Γάλλο πατέρα καί Τσέχα μητέρα. Εγκα
ταστάθηκε στό Παρίσι όπου πήγαν οί γονείς του γιά νά βγάζουν τό ψωμί τους. Ταξί
δεψε σ’ όλη τή Γαλλία, τή Γερμανία, τήν ’Ιταλία καί τήν Τουρκία. Ό Ντεπυρώ ήταν 
χαριτωμένος, μέ τρομερή γοητεία, άριστοτέχνης στήν άκροβατική ιππασία καί χορευτής 
μέ έκκεντρική έπιδεξιότητα. Άρκούσαν ένα - δυό βήματά του στή σκηνή γιά ν’ άντι- 
ληφθή τό άκροατήριο τή πολυσύνθετη ιδιοσυγκρασία του, περισσότερο όμως θαυμαστή 
ήταν ή παράξενη έκείνη μετάπτωσή του άπό μεγάλη χάρη σέ μεγάλη λύπη πού ήταν διά
χυτη στό πρόσωπό του.

Μετά τόν θάνατο τού Ντεπυρώ μερικοί πίστευαν πώς πέθανε μαζί του καί ή τέχνη 
τού παληάτσου. Ή λεπτότητα καί ή αύθάδεια τού Ντεπυρώ, ή τρομακτική επίδραση πού 
αύτός έξασκούσε άπάνω στό άκροατήριο, ό τρόπος πού υποκλινόταν στό άκρο τής σκηνής 
μπροστά στά φώτα καί κρατούσε όλους μέσα στό άδειο του χέρι, ή άσυνήθιστη ομορφιά 
του, όλα αύτά χάθηκαν άλλ’ άναδείκτηκαν άλλοι παληάτσοι γιά νά πάρουν τή θέση του 
καί ν’ άκολουθήσουν τά βήματά του. Τή θέση του τήν πήρε ό γιός του. Καί τόν άκο- 
λούθησαν ό Πώλ Λεγκράν, ό Λουϊς Ρουφέ καί ό Ζιάν Λουϊ Μπαρρώ.

Ό Τσάπλιν προήλθε άπό τόν Πιερρόττο, άλλά καί τούς παληάτσους τής Αγγλίας. 
Ό Πιερρόττος πείθει μέ τήν φαύλη φάρσα. Ό Σαρλώ συνδυάζει καί τις δυό παραδόσεις.

Τό καρναβάλι ήταν γνωστό στή Γερμανία καί ειδικά στήν Κολωνία άπό τό 1234 καί 
είναι ένα παλιό έθιμο τής άνοιξης, πού οί ρίζες του βρίσκουνται στούς πρό-Χριστια- 
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νικούς χρόνους. Σκόπτες καί σάτυροι, μασκαράδες καί χοροί συνθέτουν τήν εικόνα τών 
Καρναβαλιών του Μεσαίωνα, πού έπέζησαν, μέ μερικές παραλλαγές μέχρι τις μέρες μας.

Οί Παλληάτσοι τών ’Αγγλικών έργων μυστηρίου άρχισαν τήν καριέρα τους ύποδυό- 
χενοι τούς διαβόλους πού έρριχναν τούς αμαρτωλούς μέσα στις φλόγες τής κόλασης — 
άπό αυτούς προέρχονται καί οί κόκκινες-σά-φλόγα τζέπες, ή άκτίδα θανάτου μέσα στά 
μάτια τους, τό αγκομαχητό τους πού προέρχεται άπ’ τή βιασύνη τους. Τήν έποχή περίπου 
τού Σαιξπήρου ή λίγο άργότερα έμφανίστηκε ό Πάντς (Φασουλλής). "Ενας ήλικιωμένος 
παληάτσος, κουρασμένος άπ’ τούς άμαρτωλούς πού ψήνονταν στήν κόλαση, τάχθηκε εναν
τίον κάθε έξουσίας, άκόμη καί εκείνης τού Διαβόλου. 'Η είρωνία, ή θηριωδία, κ’ ή 
λαγνεία του (άφοΰ, σύμφωνα μέ μιά παλλάντα τού 18ου αιώνα, χρειαζόταν 22 γυναίκες 
γιά νά κορέση τό πάθος του), άκόμη κι’ ό πόλεμος πού έκανε μέ τούς δράκοντες, όλ’ 
αύτά έχουν ’Αγγλική καταγωγή. Είναι όλοι οί παληάτσοι ένσαρκωμένοι σ’ ενα σώμα.

"Ενας άλλος παληάτσος τής ’Αγγλίας είναι ό Ρόμπιν Γκούτφελλοου. Λεγόταν 
Γκούτφελλοου (καλός άνθρωπος) κατ’ εύφημισμό, γιατί μόνο σέ σπάνιες περιπτώσεις 
ήταν καλός. Μαλιαρός, τραγοπόδαρος, καί τραγοκέρατος, πάντοτε γυμνός, είχε δλο τον 
κόσμο στο έλεος του. Εμφανιζόταν σέ μιά στιγμή πού ένας σπάνια τον περίμενε. 
Τού άρεσε νά κάνη τό γάλα ξυνό, νά χώνεται κάτω άπό τά στρώματα, καί νά φωνάζη 
άργά τή νύκτα. Τού άρεσε άκόμη νά κάνη καί παρέα μέ τις ύπηρέτριες.

Μετά, έχουμε τήν έκπληκτική μορφή τού Τζόζεφ Γκριμάλδι, τού όποιου τό ’Ιταλικό 
όνομα τείνει νά κρύψη τήν ’Αγγλική προέλευση τού πνευματικού προκατόχου τού Σαρλώ. 
'0 Γκριμάλδι γεννήθηκε τό 1779 καί βρισκόταν στις δόξες του τήν έποχή τών Ναπολεον- 
τίων πολέμων. ΤΗταν γιος ένός άπ’ τούς περιπλανωμένους εκείνους ήθοποιούς τής 
Κομμέντια ντελ Άρτε πού εισέβαλαν στή Γαλλία άπό τήν ’Ιταλία. 'Ο γέρο πατέρας του 
ήταν τέλειος χορευτής καί τόν έλεγαν «σιδεροπόδαρο» γιατί, κάποτε, σέ μιά παράσταση 
στό Παρίσι, έκτύπησε, σάν έχόρευε ένα πολυέλαιο πού κρεμμόταν ψηλά, πάνω άπό τή 
σκηνή κι’ αύτός έπεσε άπάνω στό κεφάλι τού Τούρκου πρεσβευτοΰ. 'Όταν βαρέθηκε τό 
έπάγγελμά του πήγε στήν ’Αγγλία, όπου, ούτε λίγο ούτε πολύ, έγινε Άρχιοδοντίατρος 
τής Βασίλισσας τής ’Αγγλίας, άλλα φαίνεται πώς γρήγορα βαρέθηκε καί τήν οδοντια
τρική, γιατί γύρισε πάλι στή σκηνή καί έγινε σπουδαίος παληάτσος, μέ κύριο βοηθό του 
τόν γιό του Τζόζεφ.

Τά παιδικά χρόνια τού Τζόζεφ Γκριμάλδι ήταν μίζερα καί ήταν σκυθρωπός όλη τήν 
ήμέρα. Τό όνομα Γκριμάλδι τό πήρε άπό τά άγγλικά «γκρίμ — ολ — νταϊϋ» (σκυθρω
πός όλη τή μέρα). Σ’ όλους ήταν γνωστή ή μίζερη αύτή έκφραση πού είχε στό πρόσωπό 
του ό Γκριμάλδι όταν δέ βρισκόταν πάνω στή σκηνή, άργότερα πού έγινε πιό ήλικιωμένος, 
ήταν τό παράφορο πνεύμα τού έμπαικτικού γέλιου, ό πιό άγνός άπ’ όλους τούς παληάτσους. 
Είχε μιά φωνή πού κανένας άλλος δέν διέθετε. Τή μιά στιγμή φώναζε μέ μιά ψηλή φωνή 
καί τήν άλλη ξεσπούσε σέ ένα φαύλο γέλιο. '0 Γκριμάλδι είχε δυό διαδόχους, ό ένας 
ό Ντάν Λένο καί ό άλλος ό Τσιάρλς Τσάπλιν.

Ό Ντάν Λένο ήταν ό Νέος Γκριμάλδι πού έφθασε σέ μιά έποχή έκβιομηχανοποιή- 
σεως, κουρασμένος άπό τά μαγαζιά καί πάντα εξαντλημένος. Εκεί πού ό Γκριμάλδι έκανε 
μορφασμό, ό Ντάν Λένο έστραβοκοιτούσε. ’Εκεί πού ό Γκριμάλδι άναβε καί βροντούσε, 
ό Ντάν Λένο ήταν όλο νεύρα. Κάποτε ύπήρξε πρωταθλητής στό χορό εμποδίων. 'Η 
κουρασμένη έκείνη μάσκα έκρυβε ύπερβολική φυσική ζωντάνια καί έκεΐνα τά ξαφνικά, 
άπογραμμάτιστα καί έντελώς παράλογα πηδήματα άπάνω στή σκηνή έπέπρωτο νά γίνουν 
τόσο περίφημα όσο έκεΐνα τού περίφημου Ρώσσου χορευτή Νιτζίνσκυ. ’Αλλά παρετη- 
ρήθη πώς όλες οί ένέργειές του, άκόμη κι’ αύτά τά παράξενα πηδήματά του διείποντο άπά 

αίσθημα ρυθμού καί τό πάθος του δέν ήταν τίποτε άλλο άπό μιά μίμηση τού άκροατη- 
ρίου του.

Είναι άδύνατο νά μή συσχετίση ένας τόν Ντάν Λένο μέ τόν Τσάρλυ Τσάπλιν. ’Υπήρ
χαν φυσικές καί ψυχολογικές ομοιότητες μεταξύ τους. Καί οί δυό γεννήθηκαν μέ μιά 
φανταστική δύναμη γιά μίμηση κι’ είχαν τήν μυστηριώδικη δύναμη νά μπορούν νά έπι- 
τυγχάνουν μέ ταχυδακτυλουργικό τρόπον εις πολλά πεδία δράσεως. Βάζοντας ένα μυ
τερό μουστάκι σέ μιά λερωμένη πετσέττα ό Ντάν Λένο έμιμεΐτο τό γκαρσόνι πάνω σέ 
μιά κενή σκηνή. Ούτε τραπεζάκια, ούτε ξένοι, ούτε καθρέφτες, ούτε καντηλέρια, μά 
ξαφνικά ή σκηνή μετατρέπονταν σ’ ένα άπέραντο εστιατόριο καί ό Ντάν Λένο γλυστρούσε 
γύρω άπό τά τραπέζια καί στό τέλος έπεφτε πάνω σέ κάποιο άτυχο πελάτη πού παρα
πονιόταν γιά τό φαί. Μέ μιά σκληρή καί βραχνή φωνή, καί μέ μιά άκατάσχετη γλωσσο- 
διάρροια θά λογομαχούσε μέ τόν πελάτη, καί τό άκροατήριο έβλεπε σχεδόν τόν άνύπαρκτο 
πελάτη νά ζαρώνη άκούοντας τόν Ντάν Λένο νά τού έξηγή: «Νά σάς άλλάξω τό μπι
φτέκι σας Κύριε; Δέν μπορώ νά κάνω κάτι τέτοιο. Έμπήξατε τό πηρούνι σας μέσα 
καί έξατμίστηκε τό ζουμί».

"Οταν τό Φθινόπωρο τού 1904 πέθανε ό Ντάν Λένο ή έφημερίς «Ταϊμς» σέ σχόλιό 
της έγραψε πώς κανένας δέν είδε παρόμοιόν του προηγουμένως καί πώς γιά νά βρεθή 
κάποιος παρόμοιός του θά ήταν άνάγκη νά γίνη έπιστροφή προς τήν Κομμέντια ντέλ 'Άρτε. 
Κάποια πτώση τήβ στάθμης τής κωμωδίας ήταν έμφανής μετά τόν θάνατο τού Ντάν Λένο. 
Μέχρι τό έτος 1900 οί μεγάλες μέρες τής κωμωδίας είχαν κιόλας παρέλθει. Πέθανε ό 
αιώνας καί μαζί μ’ αυτόν πέθανε καί ή κωμωδία. Τό κύμα τών εύθύμών κωμωδιών πού 
άριχσε μέ τόν Γκριμάλδι τήν έποχή τών Ναπολεοντίων χρόνων, πέθανε τήν έποχή τών 
Μπόερς καί δέν έπρόκειτο νά έπανέλθη πριν άπό τό 1914 οπότε έλαμψε άπάνω στή σκηνή 
ό Σαρλώ.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΑΜΑΤΑ ΤΟΥ

Είπαμε κιόλας πώς ό Τσάπλιν βγήκε στή σκηνή σέ πολύ νεαρή ήλικία καί πώς ή πρώτη 
του έμφάνιση ήταν σέ μιά παιδική ομάδα πού χόρευε χορούς μέ τσόκαρα. Τό 1907 ό Τσάπλιν 
προσλήφθηκε άπό τόν Φρέντ Κάρνο, πού ήταν μιά ξεχωριστή φυσιογνωμία στούς θεα
τρικούς κύκλους στις άρχές τού άίώνα. Μέχρις ότου ό Τσάπλιν άποκτήση άρκετή πείρα 
γιά νά μπορή νά άναλαμβάνη πρώτους ρόλους στά σκέτς τού Κάρνο έδημιουργήθηκε ένα 
μεγάλο πρόβλημα σχετικά μέ τις ’Αμερικανικές ’Εταιρείες τού Κάρνο οί όποιες περιώδευ- 
σαν τις 'Ηνωμένες Πολιτείες καί τόν Καναδά. Τό 1910 τό Χόλλυγουντ είχε μεγάλη άνάγκη 
άπό ήθοποιούς, άντρες καί γυναίκες, καί ειδικά άπό κωμικούς. Εκείνο τό χρόνο ό Τσάπλιν 
πήρε μέρος σέ μιά τέτοια περιοδεία στήν ’Αμερική. Καθ’ όλη τή διάρκεια τού ταξιδιού 
του έμεινε σιωπηλός καί κλεισμένος στον εαυτό του. ’Ακουμπισμένος στό κιγκλίδωμα τού 
βαποριού κοιτούσε βαθειά τόν όρίζοντα, ή μαζευότανε σέ μιά άπόμερη γωνιά, διαβάζοντας 
ή ονειροπολώντας. 'Όταν φθάσανε στή Νέα Ύόρκη ξαφνικά έσπασε ή σιωπή του. 'Υψώ
νοντας τό χέρι του σέ στάση χαιρετισμού προς τή Νέα 'Υόρκη, ό Τσάπλιν έστρίγγλισε: 
«Σέ προειδοποιώ ’Αμερική! "Ερχομαι νά σέ κατακτήσω». Καί πραγματικά τήν κατέκτησε!

Κατέκτησε τήν ’Αμερική γιατί στό τέλος ένός χρόνου στήν έταιρεία Κήιστόουν, ό 
Τσάπλιν έκανε 35 κωμικά φίλμ, έκυρίευσε τήν ’Αμερικανικήν οθόνη, άνεκάλυψε τά καλλι
τεχνικά του πόδια καί καταλήφθηκε άπό μιά έπείγουσα επιθυμία νά διευθύνη ό ίδιος τά κινη
ματογραφικά του έργα.

Οί κωμικοί τού Κήιστόουν, όπως καί έκείνοι πού έξεπαιδεύθησαν άπό τόν Κάρνο, άν- 
τλούσαν τά εύρήματά τους γιά τις κωμικές τους σκηνές άπό παλιές ιδέες — παρεξηγήσεις, 
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μεταμφιέσεις, καταβολή μεγάλης προσπάθειας προς έπίτευξη τού άκατορθώτου, βίαιος θυμός 
για κάτι πού ποτέ δέν έγινε, φανταστικά μικροπράγματα πού όδηγοϋσαν στο χάος καί, γε
νικά, στήν παράλογη δράση ατόμων ή περιστάσεων. Στο χρόνο πού συνεργάστηκε μέ τα 
στούντιο Κήιστόουν ό Τσάπλιν απέκτησε τά στοιχεία κωμωδίας πού άνταποκρίνονταν προς 
τό δικό του τύπο σέ συσχετισμό μέ τ'ις κινηματογραφικές ταινίες· έτσι, σιγά-σιγά ξεφύτρω
σε ό Σαρλώ, ό μικρός αλήτης. 'Ένα προς ένα έξευρίσκονταν τά ιδιότυπα έκεΐνα τεχνάσμα
τα, όπως ό κάθετος χαιρετισμός, τό μικρό ημίψηλο καπέλλο, τά στραμμένα προς τά έξω 
πόδια, και τό τέχνασμα (τρικ) έκείνο πού έρριχνε τό αποτσίγαρο πάνω άπό τούς ώμους του 
καί μετά τό κλωτσούσε μακρυά.

Στις 14 ταινίες πού γύρισε μέ τήν ’Εταιρεία Έσσανάϋ τά χρόνια 1915—1916, ό Τσά
πλιν έργάστηκε πάνω στις γραμμές πού είχε θέσει προηγουμένως. '0 Σαρλώ, ό μικρός αλή
της, κατάκτησε τις καρδιές τού κινηματογραφικού κοινού. Ό Τσάπλιν πρόσθεσε, τώρα, 
για πρώτη φορά, ένα ύπόστρωμα πάθους στά παράλογα έπεισόδια πού έδημιουργούσε στον 
κινηματογραφικό έαυτό του. Καί έτσι έγινε ακόμη πιο αγαπητός στο κοινό. Ώς τό τέλος 
τής περιόδου αύτής, σέ ήλικία 27 χρόνων, και μέ δυό μόνο χρόνια πείρας στήν κινηματο
γραφία, ό Τσάπλιν ήταν ό περισσότερο περιζήτητος κωμικός τού Χόλλυγουντ.

Τό έπόμενό του συμβόλαιο ήταν μέ τήν 'Εταιρεία Μούτσιουαλ ή όποια προσέλαβε τόν 
Τσάπλιν έναντι τής πρωτάκουστης για τήν έποχή έκείνη αμοιβής τών 10.000 δολλαρίων. 
Καί τό σημαντικώτερο τού συμβολαίου αύτού ήταν ότι περιείχε έναν όρο σύμφωνα μέ τόν 
όποιο παρείχετο στον Τσάπλιν ελευθερία καλλιτεχνικής δράσεως. Θά έκαμνε 
12 φίλμ τό χρόνο, μέ ρυθμό ένα φιλμ τόν μήνα. ’Έγραψε δέ τά σενάρια και γιά τά δώδεκα 

φιλμ τά όποια διηύθυνε ό ίδιος.
"Ολοι οί φόβοι καί αμφιβολίες τού Τσάπλιν έμφανιστήκανε καί πάλι σέ πλήρη ένταση 

τήν πρώτη μέρα πού έβαλε πόδι στά Στούντιο «Μούτσιουαλ». Δέν είχε καμιά μά καμιά 
ιδέα γιά τό πρώτο του φιλμ έκεί. Ούτε θέμα, ούτε επεισόδιο, ούτε έμπνευση. Καί δσο 
περισσότερο αναζητούσε τήν έμπνευση αύτή τόσο περισσότερο τού ξέφευγε. Εκτελεστικοί, 
φωτογράφοι, ήθοποιοί, όλοι ήσαν έτοιμοι καί περίμεναν. Τούς κοίταζε μέ ένα νοσηρό τρό
μο. Δέν είχε νά τούς πή τίποτα. ’Απολύτως τίποτα. Οί μέρες περνούσαν. 'Ο διευθυντής 
τού στούντιο «Μούτσιουαλ» άρχισε νά άνησυχή καί νά συλλογίζεται πώς νά αντιμετώπιση 
τό Συμβούλιό του. "Ενας αδιαπέραστος σκυθρωπός πέπλος σκέπαζε τό πρόσωπο τού Τσά
πλιν πού βημάτιζε πάνω-κάτω μέσα στο στούντιο καί ύστερα εξαφανιζόταν μέσα στο γρα
φείο. Κι’ όταν κάποιος τόν έπισκεπόταν στο γραφείο του θά τόν εύρισκε νά κάθεται καί 
νά έχη τό απλανές του βλέμμα καρφωμένο στο κενό, μέ μια τέτοια έκφραση δυστυχίας στο 
πρόσωπό του, πού θά τόν άνάγκαζε ν’ άποσυρθή χωρίς νά τού πή ούτε μιά λέξη.

Πέρασε ολόκληρη βδομάδα όταν ό Τσάπλιν πήγε σ’ ένα μεγάλο κατάστημα τού Λός 
"Αντζελες καί περίμενε τή σειρά του στο ταμείο παρακολουθώντας τούς πελάτες νά ανε
βαίνουν μέ τις κυλυόμενες κλίμακες στον έπόμενο όροφο. "Αρχισε νά φαντάζεται τόν 
έαυτό του νά προσπαθή νά κατέβη ένώ οί κυλυόμενες κλίμακες άνέβαιναν. Κάτι σάν ανε
μοστρόβιλος έπεσε απάνω στο γεμάτο άπό κόσμο κατάστημα. "Ενας μικρόσωμος μελαχροι- 
νός έσπρωξε βιαστικά τούς πελάτες τού καταστήματος καί βγήκε στο δρόμο. Πήδησε σ’ ένα 
αμάξι, φώναξε δυνατά τή διεύθυνση στον άμαξα, καί γύρισε στο στούντιο μονολογώντας 
αδιάκοπα χαρούμενος κατά τή διαδρομή. Προτού ακόμη τό προσωπικό τού στούντιο, πού 
έμενε άπραγο, άντιληφθή καλά-καλά τί συνέβαινε, ό Τσάπλιν ήταν μαζί τους. Έγέμισε τό 
στούντιο μέ τή ζωτικότητά του. Τούς ένέπνευσε μέ τή ζωτικότητά του καί τούς ώθησε σέ 
πυρετώδη δράση. Ή βδομάδα τής άπραξίας τελείωσε. 'O Τσάπλιν έδωσε τό ρυθμό στή 
δουλειά γιά τό γύρισμα τού έργου «Φλόοργουερκερ» (ό Καθαριστής), πού είναι ένα άπό τά 
πιο γελοία φιλμ πού γύρισε μέ τό στούντιο «Μούτσιουαλ».

'O Τσάπλιν γνώρισε πολύ ολίγους άπό τόν κύκλο τών ανθρώπων τής βιομηχανίας τών 
φίλμ καί ό αριθμός τών στενών του φίλων μέ τούς όποιους συναντιώνταν ήταν ακόμη μι
κρότερος. Δέν άλλαξε καί πολύ άπό τόν σκυθρωπό νεαρό πού ήταν τόν καιρό τού Κάρνο 
πού οί ξεφνικές του έκσπάσεις κεφιού καί ή ύπερβολική μίμηση διασκέδαζαν καί έντυπω- 
σίαζαν τούς συναδέλφους. Μόνος στο μικρό του σπίτι (πού τό φρόντιζε ένα Γιαπωνεζό- 
πουλο), βυθιζόταν στο διάβασμα γιά νά συμπληρώση τά κενά πού είχε στή μόρφωσή του 
έξ αιτίας τών χρόνων πού έχασε. Για μια χρονική περίοδο βρισκόταν όλοκληρωτικά κάτω 
άπό τήν έπίδραση τών «έλευθέρων διανοουμένων» καί γέμισε τά δωμάτιά του μέ φυλλάδιά 
τους, βιβλιαράκια καί μεγάλους ακόμη τόμους τής φιλοσοφίας τους. Διάβαζε ακόμα καί 
γιά τήν πολιτική, τά οίκονμικά καί τούς μελαγχολικούς όπως τούς άποκαλούσαν οί φίλοι 
του, φιλοσόφους, μέ τόν Σωπενχάουερ στή πρώτη θέση. Έκαλλιέργησε δέ καί τό φυσικό 
χάρισμα πού είχε νά μιλά μέ πειστικότητα καί μέ διάκριση για θέματα πού κανονικά δέν 
βρίσκονταν μέσα στον κύκλο τών ένδιαφερόντων του. Λίγα χρόνια αργότερα, σέ μιά έπί- 
σκεψη πού έκανε στήν Εύρώπη, ό πρόεδρος τής Τραπέζης τής ’Αγγλίας έντυπωσιάστηκε 
άπό τις ένημερωμένες απόψεις του απάνω σέ τραπεζιτικά καί άλλα διεθνή οικονομικά θέ
ματα. Κανένας άπό τούς στενούς του φίλους δέν γνώριζε άπό πού καί μέ ποιό τρόπο άπό- 
κτησε αύτές τις γνώσεις.

Διαστήματα μονώσεως άκολουθούντο άπό διαστήματα εύτυχισμένης κοινωνικότητας κα
τά τό όποια ή έξυπνάδα καί ζωτικότητά του προσέλκυαν πολύ κόσμο γύρω του. Σ’ αύτές 
τις περιπτώσεις ήταν ό πιο εύχάριστος σύντροφος. Πανέξυπνος, άγαπητός καί ικανός νά 
δασκεδάζη μεγάλες συγκεντρώσεις μέ αύθόρμητες μιμήσεις ένός κλασσικού χορευτού, ένός 
μεγιστάνα ξενοδοχείων, ένός πλανώδιου πωλητή ή άκόμη μιας νεαρής κοπέλλας πού άντι- 
δρούσε όταν τής έκαναν πρόταση γάμου γιά πρώτη φορά. Μπορούσε νά κρατήση όποιαδή- 
ποτε ομάδα άνθρώπων υπόδουλη όσο ήθελε, γιατί ή ένεργητικότητά του δέν μειωνόταν ποτέ.

Μέ τόν ίδιο τρόπο πού άνέβαινε τά ύψη, έτσι έπεφτε καί στά βάθη. 'Υπήρχαν μέρες 
πού ούτε έβλεπε ούτε μιλούσε σέ κανένα γύρω του καί έγκατέλειπε ξαφνικά τό στούντιο 
χωρίς προειδοποίηση γιά νά περάση τήν μέρα του κάμνοντας περίπατο στις έκτάσεις τού 
Χόλλυγουντ χωρίς κανένας νά ξέρη πού βρισκόταν.

'Ως έδώ πού έφθασε, ό Τσάπλιν ήταν πιά ένήμερος τής εμπορικής του άξίας καί παράλ
ληλα μέ τήν τέχνη έξελίχθηκε καί τό έμπορικό του δαιμόνιο. "Ετσι, τόν ’Ιούνιο τού 1917, 
δέχθηκε τό χωρίς προηγούμενο συμβόλαιο πού τού πρόσφερε ή Φέρστ Νάσιοναλ Κάμπανυ, 
τό περιλάλητο συμβόλαιο τού ένός έκατομμυρίου δολλαρίων, σύμφωνα μέ τό όποιον ό Τσά
πλιν άναλάμβανε νά κάμη όκτώ ταινίες όποιουδήποτε μήκους σέ διάστημα δεκαοκτώ μηνών. 
Τόσην μεγάλη έλευθερίαν είχε στήν έργασία αύτή ώστε τό 1918 άρχισε νά κτίζη δικό του 
στούντιο στή Λεωφόρο Λά Πρώ, στό όποιο γύρισε όλες τις ύπόλοιπες ταινίες πού έκαμε 
προτού φύγη άπό τήν ’Αμερική.

Άπό τού 1918 μέχρι τού Φεβρουάριου τού 1923 ό Τσάπλιν γύρισε έννέα ταινίες. Άπό 
τού 1923 μέχρι τό 1947 γύρισε έπτά ταινίες μέ τήν 'Εταιρείαν «Γιουνάϊτετ "Αρτιστς». Άπό 
τότε ό Τσάπλιν γύρισε άκόμα τρεις ταινίες. 'Η τελευταία του ταινία είναι «'Η Κόμισσα 
τού Χόγκ-Κόγκ».

Δέν θά προσπαθήσωμε στή παρούσα σύντομη μελέτη ν’ άναλύσωμε μέ λεπτομέρεια όλα 
τά έργα τού Τσάπλιν. Θά έπιχειρήσουμε όμως νά κάμουμε μιά κάποια ανάλυση τών πιό 
άντιπροσωπευτικών του έργων.

"THE KID" (ΤΟ ΠΑΙΔΙ)

Ή μητρική φροντίδα τού Σαρλώ γιά τό υιοθετημένο παιδάκι του, ή ένστάλαξη σ’ αύτό 
τρόπων συμπεριφοράς, ό τρόπος πού ζούσαν, όλα αύτά είναι μιά κωμωδία πλαισιωμένη μέ 
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δάκρυα. Ή προσπάθεια του νά σώση τό παιδί άπό τή γραφειοκρατία, ή αυστηρότητα μέ τήν 
όποια πάσκιζε νά του παράσχη σίγουρη ασφάλεια, αφήνουν τά δάκρυα νά τρέχουν χωρίς νά 
ύπάρχη κωμωδία γιά νά τά στεγνώση. Ή συνεχιζομένη πάλη νά άναθρέψη μόνος του τό 
παιδί χωρίς τήν επέμβαση τής απάνθρωπης φιλανθρωπίας είναι ένα επικό μίγμα κωμωδίας 
καί τραγωδίας όπου τό γνωστό ακατάβλητο πνεύμα τού Τσάπλιν φτάνει σέ νέα επίπεδα 

αντοχής.
Αυτή είναι μιά άπό τις πιο άξέχαστες πρώτες ταινίες του. Τό θέμα τής ταινίας αυτής 

(όπως άλλωστε συμβαίνει καί μέ όλες τις άλλες ταινίες τού Τσάπλιν), αντλείται άπό τήν 
προσωπική του πείρα. «Τό Παιδί» ξεχωρίζει ιδιαίτερα γιατί είναι γιά τόν Τσάπλιν τόσο 
αύτοβιογραφία όσο είναι γιά τόν Ντίκενς ό «Ντέϊβιτ Κόππερφιλτ».

Ή φτώχεια πού τόν μάστιζε στή παιδική του ήλικία, ή άνάγκη πού ένοιωθε γιά τή 
μητέρα του, ή θλίψη καί ή έρήμωση πού αίσθάνθηκε δταν τόν άποχώρησαν άπ’ αυτή, τό πε- 
ριβάλλο τής δυστυχίας καί άνασφάλειας στό όποιον έζησε, δλα αυτά ξαναζωντάνεψαν στήν 
ταινία καί μοιράστηκαν μεταξύ τού Σαρλώ καί τού έκθετου παιδιού του.

'O Τσάπλιν, όπως όλοι οί συναισθηματικοί άνθρωποι, άγαπούσε τά παιδιά, άλλα ταυτό
χρονα τόν τρόμαζαν. 'Η εύθύτητά τους, ή άπλοϊκότητά τους καί πάνω άπ’ όλα, ή βεβαιό
τητά τους, τόν έκαναν νά συναισθάνεται τις άδυναμίες του καί έτσι τού φαινόταν δύσκολο 
νά μιλήση στά παιδιά μέ φυσικότητα καί απλότητα.

’Υπήρχε μιά στιγμή πού ό Τσάπλιν οδηγούσε τόν Τζάκυ Γκούκαν (τό παιδί τού φιλμ) 
σ’ ένα άπό τά πιο δραματικά έπεισόδια στό έργο, τή σκηνήν έκείνη στήν όποια τό παιδί 
άποσπάται άπό τήν άγκάλη τού Σαρλώ ένώ οί δυό τους προσπαθούσαν νά κρυβούν άπό τούς 
έπισήμους πού τούς άναζητούσαν. '0 Τζάκυ είχε άξιοθαύμαστο δραματικό ταλέντο καί οί 
πραγματικές σχέσεις του μέ τόν Σαρλώ ήταν τέτοιες, πού έκαναν τή σκηνήν αυτή τόσο δυ
νατή τήν ώρα τής δοκιμής ώστε ξαφνικά ό Τσάπλιν έσπρωξε τό παιδί στήν άγκάλη τού 
πατέρα του λέγοντάς του «Θά πρέπει νά συνέχισης έσύ. Δέν άντέχω πιά. Δέν άντέχω!» 
Καί ό Τσάπλιν άποσύρθηκε κλαίοντας, ύβρίζοντας καί μουρμουρίζοντας γιά νά κάλυψη τήν 

κατάπτωση πού τού προκάλεσε τό παιδί.

"THE GOLD RUSH" (Ο ΧΡΥΣΟΘΗΡΑΣ)

Αύτή είναι μιά άπό τις σπουδαιότερες ταινίες τού Τσάπλιν. Σ’ αυτήν παρουσιάζονται 
μερικές άξέχαστες σκηνές. — Ή σιλουέττα τού Σαρλώ μόνη μέσα στις άπέραντες χιονοσκε- 
πασμένες έκτάσεις τής ’Αλάσκας, τό έπεισόδιο τών παραγεμιστών άρβύλων, ή χιονοστοιβά- 
δα πού παράσυρε τήν καλύβα του στήν άκρη τού κρημνού καί τήν άφηνε νά πέφτη στό κενό.

Οί πιο δυνατές σκηνές ίσως νάναι έκείνες τής δεξίωσης στήν όποια κανένας καλεσμέ
νος δέν προσήλθε καί έκείνη τού χορού τών κουλλουριών πού ξεπερνά κάθε άλλη. '0 Τσάρ- 
λυ, μέ τήν αιώνια φροντίδα καί άγάπη του, τρέμοντας άπό ενθουσιασμό οργανώνει μιά Πρω
τοχρονιάτικη δεξίωση στήν καλύβα του γιά τή Γεωργία καί τούς φίλους της, καί κάθεται 
περιμένοντάς τους, μέ τό σπινθηροβόλο πρόσωπο τού άνυπόμονου παιδιού. *0  έξαντλούμε- 
νος ένθουσιασμός του, ή άρνησή του νά παραδεχθή πώς δέν θά έρχόντουσαν, μαζί μέ τήν 
άποδοχή, στο τέλος, τής πραγματικότητας, δλα αύτά ήσαν σκηνές τόσο δύσκολες δσο καί 
έκείνες τού κυρίου μέρους «Τού Παιδιού». Έτσι πού ό Τσάρλυ γίνεται τό ζωντανό σύμ
βολο τής άπομονώσεως τού πνεύματος πού δέν έπιδέχεται θεραπεία δταν, περιμένοντάς, άρ- 
χίζει νά χάνη έλπίδα, περνά δυο φραντζολάκια άπάνω σέ δυο πηρούνια καί χορεύει.

Τό φιλμ παρουσιάζει τόν Χρυσοθήρα άπό τό Κλοντάϊκ. '0 Τσάπλιν είχε κιόλας άπο- 
κτήσει φήμη διευθυντού πρωτοτύπων έργων. 'Όταν συνέλαβε τήν ιδέα άρχισε μ’ όλο τόν 
ένθουσιασμό νά γυρίζη τό έργο έστω κι άν φαινόταν πρακτικά άδύνατο νά τό κάμη στήν 

’Αλάσκα, γιατί οί δροι έργασίας έκεί ήταν πολύ δύσκολοι. '0 Τσάπλιν μετέφερε όλους του 
τούς έκτελεστικούς έπιτελεϊς καί τά σύνεργά του στά Βραχώδη Όρη κι’ έκεί ξανάκτισε τό 
Κλοντάϊκ. Διάνοιξε δρόμο μήκους 2.300 ποδών μέ άνωφέρεια 1.000 ποδών σέ ύψος 10.000 
ποδών περίπου. Κι’ δλα αύτά γιά νά παρουσιάση τήν διάβαση Τσίλκουτ τού Κλοντάϊκ. 
Εκείνο τό μέρος τού φιλμ στοίχισε στό Τσάπλιν 12.000 λίρες καί τά έξοδα παραγωγής άνήλ- 
θαν σέ 200.000 λίρες πού είναι άστρονομικά ποσά γιά τήν περίοδο τού 1924.

"Οταν τέλειωσε ό Χρυσοθήρας, ό Τσάπλιν ό ίδιος γιά πρώτη φορά εύχαριστήθηκε μ’ 
αύτό κι είπε στούς φίλους του πώς αύτό ήταν τό έργο μέ τό όποιον θά ήθελε νά τόν θυ
μούνται στό μέλλον. Οί κριτικοί καί τό κοινό ένώθηκαν γιά νά διακηρύξουν πώς αύτή 
ήταν «ή ώρα τής θριαμβευτικής κυριαρχίας τού Τσάπλιν άπάνω στον κόσμο τού Κινημα
τογράφου».

"CITY LIGHTS" (ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ)

Ό Τσάπλιν έργάστηκε σκληρά γιά μήνες, μαζί μέ τούς συνεργάτες του, γιά νά γυρίση 
τό φιλμ αύτό στά 1929. Τόν χρόνο αύτό έκαμαν τήν έμφάνισή τους τά όμιλοΰντα έργα. 
Μέ τήν καινοτομία αύτή πολλοί άπό τούς ήθοποιούς τού βωβού κινηματογράφου καταστρά
φηκαν κι’ άναγκάστηκαν ν’ άναζητήσουν άλλο έπάγγελμα γιά νά βγάζουν τό ψωμί τους. 
"Αλλοι πάλι έπαιρναν μαθήματα φωνητικής, ορθοφωνίας ή τραγουδιού γιά νά μπορέσουν νά 
άντεπεξέλθουν στις καινούργιες άπαιτήσεις πού δημιουργούσε γι’ αύτούς ή νέα κατάσταση 
πραγμάτων. Μόνο ό Τσάπλιν άρνιόταν μέ πείσμα όποιαδήποτε σχέση μέ τήν καινοτομία 
αύτή. Εκείνος πού ήταν πρώτα άπ’ όλα μίμος καί ειλικρινής πίστευε πώς ή μιμητική 
τέχνη ήταν άπειρα άνώτερη τής ρητορίας, τάχθηκε εναντίον τής ιδέας. «Δέν βρίσκω νά 
είναι άναγκαία ή φωνή» έλεγε. «Καταστρέφει τήν τέχνη τόσο όσο τά βαμμένα άγάλματα». 
Καί συνέχισε «Τά όμιλούντα; ’Ω! τά μισώ. Ήλθαν γιά νά καταστρέψουν τήν άρχαιότερη 
τέχνη, τήν παντομίμα. Εκμηδενίζουν τήν μεγάλη ομορφιά τής σιωπής».

'Όταν τέλειωσε τό έργο ό Τσάπλιν άντελήφθηκε πώς δσο άπρόθυμος καί νά ήταν νά 
καταστρέψη τόν «Σαρλώ» έντάσσοντάς τον στούς «όμιλούντες» δέν ύπήρχε λόγος νά άρνηθή 
κάποια μουσική έπένδυση στό έργο. Μέ τά χρόνια, ό Τσάπλιν έξελίχθηκε σέ έμπειρο μου
σικό. Τώρα γιά τρεις μήνες μελετούσε έντατικά τή τέχνη τής συνθέσεως γιά νά μπορέση 
νά γράψη ό ίδιος τήν μουσική γιά τό φιλμ «Τά φώτα τής πόλεως». Μέ τόν ίδιο τρόπο 
πού άφοσιωνόταν στό γύρισμα τών έργων άφοσιώθηκε καί στή μουσική. "Υστερα πήρε καί 
μαθήματα διευθύνσεως ορχήστρας καί διηύθυνε ό ίδιος τήν ορχήστρα πού έπαιζε γιά τή 
μουσική έπένδυση τού φιλμ. Τό έργο αύτό έγινε δεκτό μ’ ενθουσιασμό στήν ’Αμερική, τήν 
’Αγγλία καί σέ πολλές άλλες χώρες.

Τό θέμα τού έργου:

Πραγματεύεται μέ τές υπεράνθρωπες προσπάθειες τού Σαρλώ νά έξασφαλίση στέγη σέ 
μιά μικρή πωλήτρια λουλουδιών καί τήν άβέβαιη φιλία του μέ κάποιο καπριτσιόζο έκατομ- 
μυριούχο, μέ τόν όποιον οί τύχες τους έγιναν άρρηκτα συνδεδεμένες. Έδώ οι σχέσεις τού 
Σαρλώ μέ τήν πωλήτρια λουλουδιών, εξαϋλωμένες άπό τήν τύφλωση τής μικρής καί τόν δικό 
του ίπποτισμό, διαδραματίζονταν σ’ ένα πλάνο πούταν ταυτόχρονα άνθρώπινο καί μεταρσιω
μένο. Κατηφής καί μοναχιασμένος, χωρίς τό ραβδί του, μόλις άποφυλακίζεται γυρίζει πίσω 
καί τήν βρίσκει καλά έγκατεστημένη καί εύτυχισμένη στό κατάστημά της μέ τήν όρασή της 
άποκατεστημένη. Ή κοπέλλα ξεσπά στά γέλια μόλις βλέπει τόν γελοίο χαμηλόζωτο άλη- 
τάκο νά τήν κοιτάζη σταθερά στά μάτια. Μετά όμως, μετανοιώνει γιά τή συμπεριφορά της 
αύτή, ντρέπεται καί τού προσφέρει ένα λουλούδι σαν άπολογία καί μερικά χρήματα. Τά 
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χέρια τους αγγίζουν τό ένα στό άλλο. Τότε κάτι άπό τήν έκτη αίσθηση πού άνάπτυξε τόν 
καιρό πού ήταν τυφλή τής δίδει νά άντιληφθή ότι μπροστά της βρισκόταν ό εύεργέτης της. 
«Ναί! Βλέπω τώρα», αναφωνεί.

"THE GREAT DICTATOR" (Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ)

Τό φίλμ αύτό, πού γυρίστηκε τέσσερα χρόνια μετά τό γύρισμα τού «Μοντέρνοι Καιροί», 
ήταν άναπόφευκτη συνέχεια τού έργου στό όποιο σατύριζε τόν τύπο τού πολιτισμού πού 
αποστέρησε τήν ανθρωπότητα άπό τις βασικές της ανάγκες.

Εκείνο πού άποζητοΰσε ό άνθρωπάκος τού «Χρυσοθήρα» ήταν χρήματα καί γυναίκες. 
’Εκείνο πού ζητούσε ό Χίτλερ (καί οί άλλοι δικτάτορες ποί) σατυρίζονται σ’ αύτό τό έργο) 
ήταν δύναμη. Αύτες οί έπιθυμίες μαζί είναι δ,τι οί περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο έπιζη- 
τούν. 'Ο Χίτλερ, πού γεννήθηκε τήν ίδια βδομάδα τού ’Απρίλη τού 1889 όπως καί ό 
Τσάπλιν, ήταν τό συμπλήρωμά του καί όχι ή άντίθεσή του. Αύτός (ό Χίτλερ) ήταν ό Να- 
πολέοντας τής συνείδησης τής μάζας ενώ ό Τσάπλιν ήταν ό Βύρωνός της.

Υπάρχει κάτι πού έξάπτει τήν φαντασία όταν κάνεις σκεφθή αύτούς τούς δυο διάση
μους άνδρες πού γεννήθηκαν τόν ίδιο μήνα τού ίδιου χρόνου, στήν ίδια φτώχεια καί άφά- 
νεια έπιδιώκοντας τά παράλληλα πεπρωμένα τους άπό διαφορετικές σκοπιές, οδηγούμενος 
ό ένας άπό τό μίσος καί ό άλλος άπό συναίσθημα, ώσπου όταν πια έχουν καί οί δυο ώριμά- 
σει καί άποκτήσει φήμη, ό μέν Χίτλερ χρησιμοποίησε όλη του τή δύναμη γιά νά καταστρέ- 
ψη τόν κόσμο ένώ ό Τσάπλιν, έχοντας κιόλας κατακτήση τόν κόσμο, κατέστρεψε, με τή δύ
ναμη τού γέλιου, τά προσχήματα τού άλλου Μικρού Άνδρος.

Τό τέλος τού έργου ήταν τόσο απροσδόκητο πού οί περισσότεροι θεατές καί μερικοί 
κριτικοί ξαφνιάστηκαν. '0 Τσάπλιν κατηγορήθηκε πώς πρόδωσε τήν καλλιτεχνική ένότητα 
τού έργου του. ’Αντί τού μικρόσωμου Εβραίου κουρέα πού ύποδύεται τόν Χίτλερ, ξαφνι
κά άναλαμβάνει τόν ρόλον ό ίδιος ό Τσάπλιν. Λησμονεί τήν σάτυρα, τον έμπαιγμό, τήν 
κωμωδία, τό πάθος, τήν διπλήν ιδιότητα καί άντίθεσή στούς κυρίους ρόλους καί κυριαρχεί 
ένας Τσάπλιν σταυροφόρος, πού μιλά στήν ανθρωπότητα μέ φλογερήν ειλικρίνεια, μέ άπό- 
λυτη απλότητα, μέ πειστική ρητορική, παίρνοντας σάν κύριο θέμα τήν πανανθρώπινη 

άδελφοσύνη.

"MONSIEUR VERDOUX" (Ο ΚΥΡΙΟΣ ΒΕΡΤΟΥ)

Σ’ αύτό τό φίλμ ό Τσάπλιν αποκορυφώνει τήν έπίθεσή του εναντίον τής κοινωνίας. 
Αύτό ήταν τό τελευταίο στάδιο τής συνεχούς έπιθέσεως τού Τσάπλιν έναντίον τής κοινω
νίας, πού είχεν αρχίσει στό πρώτο του έργο καί πού μέ τήν πάροδο τού χρόνου μεγάλωνε 
σέ όργή, ζέση καί όρμή καί πού αύξάνονταν άπό τή δική του καταδίωξη, ώσπου στά τελευ
ταία τρία του φίλμ (Μοντέρνοι Καιροί, Μεγάλος Δικτάτορας καί Κύριος Βερτού) έξωτερί- 
κευσε τό μίσος του στό διάλογο τών έργων του αύτών.

Στό έργο αύτό βρίσκει κανείς πηγήν σπουδαιοτέρας σημασίας άπό τήν μοντέρναν ’Αμε
ρικανικήν κοινωνίαν — τήν έπικράτηση τών πλουσίων χηρών, πού σχηματίζουν παρασιτι- 
κόν κέλυφος πάνω στό ζωντανό όργανισμό τής κοινωνίας διατηρώντας τόν πλούτο τους μέ 
κάθε θυσία ένώ άπολύτως τίποτε δέν προσφέρουν στον οργανισμό πού τις στηρίζει. Οί 
φόνοι τού Βερτού είναι σύμβολο τής έπιθυμίας τού Τσάπλιν νά έξοντώση τά παράσιτα αύτά 
πού μέ τήν ύπαρξή τους καί μόνον μεγαλώνουν τό χάσμα μεταξύ πλούτου καί φτώχειας, 
παίρνουν τό άγαπημένο σπίτι τού Βερτού καί ρίχνουν χιλιάδες σάν κι αύτόν στή μιζέρια.

Σ’ αύτό τό έργο ό Τσάπλιν φορεί ένα λαμπρό κουστούμι, ώς τέλειος δανδής. Αύτή 
ή άριστοκρατική άξιοπρέπεια έρχεται σέ παράλογη άντίθεσή μέ τήν άπόβλητη κατάσταση 

πού παρουσίαζε σέ προηγούμενά του έργα. ’Εδώ βρίσκεται ή ερμηνεία τού ρόλου τού Βερ
τού πού δέν είναι άλλη άπό τόν Σαρλώ μέ άπελευθερωμένες τις έπιθυμίες του.

"A KING IN NEW YORK" (ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)

Αύτό τό φιλμ προβλήθηκε γιά πρώτη φορά τό 1957 καί έγινε δεκτό μέ άνάμικτα αισθή
ματα. Αύτό καταφαίνεται κι άπό τά σχόλια πού έκαμαν οί έφημερίδες όταν προβλήθηκε 
τό έργο. ’Αρκεί ν’ άναφέρουμε μερικά άπ’ αύτά:

«’Υπάρχουν σ’ αύτό τό κόσμο, όσο παράξενος κι άν φαινόταν πριν 40, 30, 20 ή καί 10 
άκόμη χρόνια, άνθρωποι πού δέν τούς άρέση ό κύριος Τσάρλς Τσάπλιν καί τό έργο του καί 
ό αριθμός τών προσώπων αύτών στις 'Ηνωμένες Πολιτείες δυνατό νά αύξηθή άκόμη περισ
σότερο όταν τό φιλμ «"Ενας Βασιλιάς στή Νέα Ύόρκη» προβληθή σ’ αύτή τή χώρα. ’Αλλά 
κι αύτοί άκόμη πού δέν τούς άρέσει ό Τσάπλιν δέν μπορούν ν*  άρνηθούν τό γεγονός, πώς 
κάθε προβολή νέου έργου τού Τσάπλιν είναι καί ένα σπουδαίο γεγονός. Αύτό είναι πολύ 
καλό γιά τό γόητρο τού κινηματογράφου γενικά εφόσον τό γεγονός καί μόνον ότι συμβαίνει 
κάτι τέτοιο έπιτρέπει στον κινηματογράφο, έστω καί προσωρινά, νά πάρη άναμφισβήτητα 
τή θέση του μεταξύ τών καλών τεχνών. "Οπως συμβαίνει συνήθως, ό Τσάπλιν είναι συγ
γραφέας, παραγωγός καί διευθυντής τού «"Ενας Βασιλάς στή Νέα Ύόρκη», ή πρώτη τού 
όποιου θά προβληθή στις 12 Σεπτεμβρίου 1957». («Τάϊμς» Λονδίνου, 11.9.57).

«Τό παράξενο μέ τό νέο αύτό έργο τού Τσάπλιν «"Ενας Βασιλιάς στή Νέα Ύόρκη» εί
ναι πώς δέν κουράζει ποτέ. Σπάνια είναι γελοίο, κάποτε είναι ύστερικό καί σχεδόν πάν
τοτε μπορείς νά προβλέψης τί θ’ άκολουθήση, μά ποτέ δέν είναι κουραστικό. "Ενα μέρος 
του είναι όλο μονόλογος, όπως στήν περίπτωση έκείνη πού ό συγγραφέας - διευθυντής - 
συνθέτης καί πρωταγωνιστής άπαγγέλλει ολόκληρο τό «Νά ζή κανείς ή νά μήν ζή» πού 
κανένα κωμικό σκοπό δέν έξυπηρετεί. Τό έργο μεταβάλλεται σέ «έλεύθερο κινηματογράφο» 
μέ τήν πλατιά του έννοια, στον όποιο όλα έπιτρέπονται, μέσα στά περιθώρια φυσικά τής 
λογοκρισίας. Σέ κάθε σκηνή ό Τσάπλιν έξωτερικεύει τις σκέψεις πού έχει μέσα στό μυαλό 
του. Δέν έχει καί πολύ λεπτό μυαλό άλλα ή γυμνή έκδήλωση τών σκέψεών του είναι κάτι 
τό σπάνιο άν όχι μοναδικό στήν ιστορία τού ’Αγγλικού όμιλοΰντος κινηματογράφου. "Ενα 
ώμό έλεύθερο φίλμ είναι πάντοτε προτιμώτερο άπό ένα όμαλό άλλα δεσμευμένο φίλμ». 
(Όψέρβερ, 15.9.57).

«Τό έργο «"Ενας Βασιλιάς στή Νέα Ύόρκη» παρέχει σοβαρή ένδειξη πώς ή αίσθηση 
τού Τσάρλυ Τσάπλιν γιά άναλογία δέν συμβαδίζει μέ τήν αίσθησή του γιά χιούμορ. Φαί
νεται συνεχώς καί περισσότερον ώς προς τό πού τελειώνει τό γέλιο καί άπό πού άρχίζει ή 
προπαγάνδα». («Σάντεη Εξπρές», 15.9.57).

«Δέν είναι άποκαλυπτικό τό γεγονός πώς ό Τσάρλυ Τσάπλιν προτιμά νά παρουσιάζη 
τόν έαυτό του στό έργο «"Ενας Βασιλάς στή Νέα Ύόρκη» σάν ένα παραμερισμένο μέλος 
βασιλικής οικογένειας γιατί αύτός ό άσυνήθιστος καί πολύ δαπανηρός τρόπος αύτοβιογρα- 
φίας έχει κάποτε έγωκεντρικότητα πού είναι σχεδόν παθολογική καί άνιαρή βέβαια, όπως 
άλλωστε είναι όλες οι αύτοαποκαλύψεις.» («Ρέΰνολτ Νιούς», 29.9.57).

"THE COUNTESS OF HONG-KONG" (H ΚΟΜΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ)

'Η ταινία αύτή, «Κόμισσα τού Χόγκ-Κόγκ», προβλήθηκε γιά πρώτη φορά στό Λονδίνο 
τόν ’Ιανουάριο τού 1967 καί προκάλεσε δυό έκ διαμέτρου άντίθετα συναισθήματα ή έντυπώ- 
σεις. Τό άνώνυμο κοινό έχειροκρότησε μέ ζωηρόν ένθουσιασμό τό φίλμ, ένώ, άντίθετα, 
πολλοί γνωστοί τεχνοκριτικοί τής "Εβδομης Τέχνης τό κατάκριναν καί τό σχολίασαν μέ 
τσουχτερά ή δυσμενή σχόλια. ΟΙ έπικριτές έγραψαν ότι ή τελευταία αύτή ταινία τού άλλοτε 
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ποτέ μάγου τής ’Οθόνης, οχι μόνο δέν πρόσθετε τίποτε στο καλλιτεχνικό δαιμόνιο τού 
Τσάπλιν, άλλα, άντίθετα, έπεσκίαζε τήν παλαιά κινηματογραφική δόξα του πού έπρεπε νά 
διατηρηθή άριτίδωτος, δεδομένου ότι ή δόξα αύτή είχε άμεση σχέση μέ τήν ιστορία, τήν 
έξέλιξη και τήν πολύτιμη συμβολή τού κινηματογράφου στον καλλιτεχνικό πολιτισμό του 
Κόσμου.

Σ’ αύτή τή δυσμενή κριτική ό Τσάπλιν έδωσε σταράτη άπάντηση λίγες μόνον μέρες άρ- 
γότερα. Οί έπικρίσεις αύτές, είπε, ήσαν ανόητες και ή κριτική πού έξασκήθηκε σ’ όλα τά 
έργα του πού προβλήθηκαν στο Λονδίνο ήταν άδιάφορη κα'ι άγονη. Παρέπεμψε τούς έπι- 
κριτές του σέ δεξίωση πού δόθηκε στά «Πεδία Ήλισίων» στο Παρίσι, όπου όλα τά έργα 
του, ιδιαίτερα δέ ή «Κόμισσα», είχαν εξαιρετική επιτυχία. Στήν άπάντηση του ό Τσάπλιν 
άπεκάλυψε πώς κατά τις πρώτες έμφανίσεις τής «Κόμισσας» ό ίδιος πήρε θέση σέ κάποιο 
άθέατο μέρος τής αιθούσης τού θεάτρου καί έσημείωσε τό γέλιο καί τά χειροκροτήματα τού 
ακροατηρίου κι’ αύτά ήσαν άσυνήθως έκτεταμένα γιά τήν ’Αγγλία. Ό ίδιος πίστευε πώς 
οί κριτικοί έπετίθεντο ένάντια στή φήμη του κι’ όχι ένάντια στο φίλμ, καί πώς ή «Κόμισ
σα» ήταν τό καλύτερο φίλμ πούχε κάμει μέχρι τότε. Ήταν ή πρώτη φορά πού διεύθυνε 
ηθοποιό τής περιωπής τής Σοφίας Λώρεν καί τού έξ ίσου έξαίρετου ήθοποιοΰ Μάρλον 
Μπράντο καί ένοιωθε εξαιρετική εύχαρίστηση πού ό ίδιος έγραψε καί διεύθυνε τό φίλμ. 
Καί κατέληξε: «’Έχομε άνάγκη άπό γέλιο καί ρομαντισμό. Πολλοί πιστεύουν πώς ό ρο
μαντισμός είναι άκανθώδης. ’Αλλά έγώ πιστεύω ότι ή ζωή χωρίς ρομαντισμό θά ήτανε 
κάτι πού δέν θάξιζε τόν κόπο νά τήν ζής».

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΑΛΕΝΤΑ

Ό Τσάπλιν είναι μίμος στον υπερθετικό βαθμό. Ποτέ δέν τού χρειάστηκαν λόγια 
στήν έργασία του. Καί ήταν ό μόνος άπό όλους τούς πρωτεργάτες τού κινηματογράφου 
πού δέν κατέβαλε καμία προσπάθεια νά μεταφέρη τήν τέχνη τού προφορικού λόγου άπό τή 
σκηνή στήν οθόνη. Ή μιμική είναι μεταξύ τών πιο άρχαίων τεχνών καί ό Τσάπλιν είναι 
ό σημερινός κύριός της.

Σάν χορευτής άνέβηκε στις πιο ψηλές βαθμίδες. 'Όσοι έχουν γνώσεις χορού καί 
χορογραφίας καί έτυχε νά ίδούν κάποτε τόν Τσάπλιν νά κάνη μερικές έστω κινήσεις δέν 
μπορούν νά τού άρνηθούν τή θέση πού τού άξίζει άνάμεσα στούς μεγάλους.

Κι’ όπως είναι παραδεκτό, ό χορός είναι ή μητέρα όλων τών τεχνών. Ή μουσική κι’ 
ή ποίηση ύπάρχουν στο χρόνο. Ή ζωγραφική κι’ ή άρχιτεκτονική ύπάρχουν στον χώρο. 
Ό χορός όμως ζή ταυτόχρονα στο χρόνο καί στον χώρο. '0 δημιουργός καί τό δημιούρ
γημα, ό καλλιτέχνης καί τό έργο, είναι ένα καί τό αύτό πράγμα. Ρυθμικά δείγματα τής 
κινήσεως, ή εύπλαστος αίσθηση τού χώρου, ή ζωηρή άναπαράσταση τού κόσμου όπως τόν 
βλέπομε καί όπως τόν φανταζόμεθα, όλ’ αύτά τά δημιουργεί ό άνθρωπος στο ίδιο του τό 
σώμα μέσω τού χορού, προτού χρησιμοποιήση ύλικά καί πέτρες καί τόν λόγο γιά νά δώση 
έκφραση στά έσωτερικά του αισθήματα.

Ή δημιουργική ζωτικότητα τού Τσάπλιν στή μιμητική, τήν ηθοποιία, τόν χορό καί τήν 
κωμωδία ξεχωρίζει σέ κάθε έργο πού έκαμε. Ό Τσάπλιν έπέδειξε τήν υπομονή καί άφο- 
σίωσή του στήν τέχνη όταν ό έρχομός τού όμιλούντα κινηματογράφου τόν έβαλε σέ σκέ
ψεις τόν καιρό πού γύριζε «Τά Φώτα τής Πόλης» καί τελικά άποφάσισε νά βάλη μουσική 
επένδυση στό φίλμ. Ήταν τέλειος έκτελεστικός. Μελέτησε σύνθεση γιά τρεις μήνες κι’ 
όταν έμαθε καλά τήν τέχνη αύτή σύνθεσε μόνος του τήν μουσική μέ τήν όποια θά έπένδυε 
τό φίλμ. Ό ίδιος δέ διεύθυνε τήν ορχήστρα πού θά έπαιζε τήν σχετική μουσική. ’Έτσι, 
παρ’ όλη τή νέα προσθήκη, τό φίλμ έξακολούθησε νάναι ή άποκλειστική έργασία τού Τσά- 
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πλιν. '0 μουσικός, πού συγγενεύει τόσο πολύ μέ τόν ποιητή, βρίσκεται μέσα στον Τσά- 
πλιν. ’Έκανε πολλές μελέτες στή μουσική κι έμαθε νά παίζη καλά τό βιολί, τό τσέλλο καί 
τό όργανο. Μπορεί επίσης νά συνθέτη τή μουσική τών έργων του καί νά διευθύνη τήν 
ορχήστρα. Ή ένεργητικότητα τού Τσάπλιν είναι εύπλαστη καί τόν ώθεί νά ζή τήν ζωή 
πολλών καλλιτεχνών, δημιουργικώς καί έκφραστικώς, στό δικό του πρόσωπο.

’Αναφέρουμε δυό περιπτώσεις στις όποιες φαίνεται ή μοναδική τέχνη τού Τσάπλιν 
στήν μιμητική καί στον χορό.

Σέ μιά περίπτωση, σέ κάποια δεξίωση στή Νότια Γαλλία, έπαιξε μιά γαλλική παρωδία 
στήν οποία ύπεδύθη καί τούς τρεις ρόλους: Τής συζύγου, τού συζύγου καί τού ερωμένου, 
πού προφανώς μιλούσαν άπταιστα καί παρεφθαρμένα γαλλικά. Ύπεδύθηκε δέ μέ τόση έπι- 
τυχία τούς ρόλους αύτούς πού όλοι οί παρευρισκόμενοι — έκτος φυσικά άπό τούς Γάλλους 
— τόν θαύμασαν γιά τά θαυμάσια γαλλικά πού ήξερε. Μετά άπ’ αύτό παρουσίασε σκηνές 
άπό ’Ιαπωνικά έργα καί έκαμε μιά εισαγωγική ομιλία σέ μιά γλώσσα πού όλοι πίστευαν 
πώς ήταν ’Ιαπωνική. Μόνο άργότερα πληροφορήθηκαν οί καλεσμένοι πώς δέν γνώριζε 
λέξη ούτε στά γαλλικά ούτε στά ιαπωνικά.

Ή άλλη περίπτωση ήταν όταν έπεσκέφθηκε γιά πρώτη φορά τήν Ευρώπη άπό τήν 
’Αμερική. Βρισκόταν στό Βερολίνο καί παρευρέθηκε σ’ ένα έπίσημο γεύμα πού δινόταν 
σ’ ένα παλάτι. Επειδή δέν γνώριζε ούτε λέξη στά Γερμανικά έπεσε σέ πολλές γκάφες, 
όπως στή περίπτωση πού ήπιε κι’ έκείνος τήν ώρα πού τού έκαναν οί άλλοι πρόποση ή πού 
έκανε πρόποση σέ άλλη μελλόνυμφη. Όταν ήλθε ή σειρά του νά μιλήση έχασε τήν ψυχραι
μία του. Στάθηκε όρθιος, άλλά μικρός άνθρωπάκος αύτός σέ μιά μεγάλη δεξίωση τάχε 
χαμένα. Έγλυφε τά στεγνά του χείλη καί παρακαλούσε νά πέση νεκρός. Ξαφνικά, τό 
βλέμμα του έπεσε πάνω στή Πόλα Νέγρη, τήν περίφημη ήθοποιό, πού καθόταν άρκετές θέ
σεις παρακάτω στό άπέραντο τραπέζι. Τά μεγάλα μαύρα της μάτια ήταν καρφωμένα άπάνω 
του μέ μιά έκφραση κατανόησης καί εύχαρίστησης καί στά χείλη της άνθιζε ένα χαμόγελο 
άπό μιά κάποια σύσπαση τών χειλιών της. Ή στάση αύτή τής Πόλα Νέγρη τού έδωσε 
διέξοδο. "Αρχισε νά μιμήται τόν λόγο του. Δέν πρόφερε ούτε μιά λέξη. Έπεκράτησε 
άπόλυτη σιωπή μέσα στή πελώρια έκείνη αίθουσα ώσπου ό Τσάπλιν έκανε νόημα στούς 
Ρώσσους μουσικούς, πού άρχισαν νά παίζουν σέ δυνατή ένταση ένα κοζάκικο κομμάτι. 
’Αφού τελείωσε σιωπηρά τόν μιμητικό του λόγο άφησε τή θέση του καί άρχισε τό χορό. 
Χόρεψε γιά τήν οικοδέσποινα, τόν οικοδεσπότη, τούς νεοαρραβωνιασμένους, προς τιμή τών 
όποιων δινόταν ή δεξίωση, καί τελείωσε τό χορό του γονατίζοντας μπροστά στή Πόλα 
Νέγρη φιλώντας της τό χέρι. Οί καλεσμένοι φώναζαν καί χειροκροτούσαν καί ζητούσαν 
νά χορέψη κι’ άλλο χορό. Μιά κοινωνία γνωστή γιά τήν αυστηρή συμβατική συμπεριφορά 
της άγάπησε μέ τήν καρδιά της καί φωτίστηκε ξαφνικά άπό τόν μικρό άνθρωπάκο, πού μέ 
τήν μίμηση καί τό χορό έκανε τόν πιο εύγλωττο καί λαμπρό λόγο πού ακόυσαν ποτέ μετά 
άπό γεύμα.

Ό Τσάπλιν ήταν πάντα ύποκειμενικός στις σκέψεις του καί ή προσωπική του θερμή 
επιθυμία γιά έλευθερία πάντα τόν έθετε στή πλευρά τών καταπιεσμένων καί τών σκλάβων 
τής βιομηχανίας.

Κατά τήν διάρκεια μιας συνομιλίας πού εΐχεν ό Τσάπλιν πριν άρκετά χρόνια μ’ ένα 
δημοσιογράφο ρωτήθηκε γιατί, ένώ τόσα άλλα παλιά φίλμ έφαίνονταν νάναι ξεπερασμένης 
έποχής τά δικά του κρατούσαν καλά. Κι’ ό Τσάπλιν άπάντησε: «Ή Τέχνη μου είναι ρεα
λιστική, γι’ αύτό καί δέν ξεπερνιέται άπό τό χρόνο». Κι’ αύτό πράγματι συμβαίνει. Ό 
ρεαλισμός του συντείνει ώστε νά διατηρηθή ό καλός συρμός τού καθενός φίλμ πού έκαμε.

Ή ζέση καί ή ζωτικότητά του τόν έκαναν σταυροφόρο. Ή βαθειά του μελαγχολία 
κι’ ή μοναξιά του ύπήρξαν ή βάση γιά τήν έπιθυμία του όπως όλοι οί άνθρωποι έχουν έξ-
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ασφαλισμένες τις βασικές τους άναγκες. ’Εδώ βασίζεται η έκκληση του για μια ανθρω
πότητα ένωμένη, χωρίς σύνορα, χωρίς έθνη, χωρίς περιορισμούς γιά την αδελφοσύνη τού 
ανθρώπου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Καί τώρα ακόμη, στην ήλικία τών 82 χρόνων ό Τσάπλιν φαίνεται νά διατηρή αρκετά 
ακμαία την ζωτικότητα καί ένεργητικότητά του. Μ’ όλο που έχει κιόλας κερδίσει την θέση 
του ανάμεσα στους μεγαλύτερους παληάτσους — ίσως ο μεγαλύτερος παληατσος όλων τών 
καιρών — πιστεύω πώς δέν έφθασε ακόμη ό καιρός να έτοιμασθή κάποιο επίγραμμα ή επι
τύμβιο για τό μεγάλο αύτό καλλιτέχνη. Έτσι, σάν συμπλήρωμα τής σύντομης αύτής μελέ
της τού μεγάλου καλλιτέχνη, θά ήταν προτιμότερο αν, στη θέση επιγράμματος, παραθέταμε 
πιο κάτω έκεϊνο πού παλαιότερα έγραψε για τον Τσάπλιν ό Σώμερσετ Μώμ καί πιο πρόσ
φατα ό εγκατεστημένος στην ’Αθήνα Κύπριος δημοσιογράφος καί λογιος Παύλος Κριναίος:

«Δεν σού δίνει (ό Τσάπλιν) την έντύπωση εύτυχισμένου ανθρώπου. Πιστεύω 
πώς πάσχει άπό νοσταλγία τών φτωχογειτονιών. Ή φήμη και τά πλουτη του τον 
άναγκάζουν να ζή μια ζωή στην όποια έχει όλο ύποχρεώσεις. Νομίζω πώς άναπολεί 
την έλευθερία τών νεανικών του άγώνων έπιβιώσεως, μέ τις φτώχιες και τις πίκρες 
στερήσεις, μέ μιά νοσταλγία πού γνωρίζει καλά πώς δεν μπορεί να ικανοποιηθή. 
’Υποθέτω πώς το μόνο σπίτι το όποιο ποτέ δέν θά θεωρήση σάν δικό του είναι 
έκεϊνο πού βρίσκεται στον δεύτερον όροφο στην οδόν Κέννιγκτον. Ενα βράδυ 
περπατούσα μαζί του στο Λος Αντζελες καί προφανώς χωρίς να το θελουμε περι- 
πλανηθήκαμε στις φτωχογειτονιές τής πόλης. ’Υπήρχαν φτωχόσπιτα για ενοικιαση 
καί πενιχρά μικρομάγαζα επιδεικτικά στολισμένα, άπό τά όποια οί άνθρωποι τού 
λαού έκαναν καθημερινά τά ψώνια τους. Βλέποντάς τα ό Τσάπλιν σταμάτησε. Το 
πρόσωπό του φωτίστηκε καί φώναξε χαρούμενα: «Νά, αύτή είναι ή πραγματική 
ζωή. Δέν είναι έτσι; Όλα τά άλλα είναι ψέμα». (Σώμερσετ Μωμ).

«Ό Τσάρλυ Τσάπλιν είναι, χωρίς άμφιβολίαν, ή μεγαλυτέρα μορφή πού έπέρασε 
κι’ έσταδιοδρόμησε στον κινηματογράφο. Μέ την συμβολή καί την ιδιότυπη ζωντανή 
παρουσία του ή Έβδομη Τέχνη έπροικίσθη μέ συναρπαστικήν γοητείαν, περιεντύθη 
μέ άκτινοβολίαν καί αίγλην καί διεποτίσθη μέ βαθύ, συγκινητικόν, δραματικόν, φιλο
σοφικόν περιεχόμενον.

Παράλληλα μέ τά φιλμ τού Σαρλώ, οί θεαταί έγνώρισαν τον άληθινόν καί έπώ- 
δυνον άνθρωπον πού άντιμετωπίζει την καταδρομή καί την δυσμένειαν τής μοίρας 
του, καλείται νά λύση τά σκληρότερα προβλήματα, βαδίζει στά χείλη τής αβύσσου 
κι’ όμως χαμογελά, προσποιείται άμηχανίαν, διακωμωδεί τον ρόλον του, ένταφιάζει 
τον πόνο του, κάτω άπό τό ψαλιδισμένο μουστάκι του, τό εύρύχωρο βουρτούκο καί 
τά τεράστια παπούτσια τού παληάτσου καί κλόουν. '0 ιδιότυπος αύτός τύπος πού 
έκαμε νά συγκινηθούν έκατομμύρια άνθρωποι είς τον κόσμο καί έπροκάλεσε τό άβια- 
στο γέλιο έκατομμυρίων παιδιών, άνεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύματος, είναι ούσια- 
στικά ή συνισταμένη τών μεγάλων τραγικών ήρώων πού έδημιούργησε τό άνθρωπινον 
πνεύμα όλων τών έποχών. Είναι δηλαδή Δόν-Κιχώτης καί Αμλετ, Δον-Ζουαν και 
Περιπλανώμενος ’Ιουδαίος, Προμηθέας Δεσμώτης καί "Αγιος Φραγκίσκος. Κυνηγά 
τήν ούτοπία καί χίμαιρα, δέχεται νά ύποβληθή σέ ταπεινώσεις, κατά Δοστογεβσκι- 
κόν πρότυπον, διά νά σώση ή νά βοηθήση τον συνάνθρωπον, κηρύσσει τήν άνταρ- 
σίαν κατά τού «κατεστημένου» καί διακηρύσσει τις ύψηλές άρχές τής άγνότητος, 
ποδοπατεί τήν παράδοσιν, καταδικάζει τά ταμπού, άρνιέται νά δεχθή προσταγές πού 
έχουν έπιλήψιμον πηγήν, διατηρεί τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειάν του καί ύψώνει σάν 

«σήμα κατατεθέν» ή σάν ιερό σύμβολο τήν συνείδησιν, χωρίς ταλαντεύσεις καί χωρίς 
συμβιβασμούς ή παλινωδίες.

'0 τύπος Σαρλώ, μέ τό κωμικό μιραμπώ, τό άμήχανον ύφος, τό δειλό καί συν
εσταλμένο βλέμμα, τήν άπλοϊκήν άγαθότητα είναι αιώνιος, άριτίδωτος, καί σχεδόν 
άφθαρτος. 'Όταν οι άνθρωποι χάνουν τόν ήθικόν προσανατολισμόν των καί όταν 
όλα άδειάσουν κάτω άπό τόν ούρανόν, οί τραγικές κωμωδίες τού Σαρλώ θά είναι 
τό «άλλόμενον ύδωρ» τής 'Αγίας Γραφής καί ή κρυστάλλινη πηγή όπου θά μπορούν 
νά δροσίσουν τά στεγνά πυρωμένα χείλη των οί άνθρωποι όλων τών έθνών καί φυλών.

Ή κοινωνία βεβαίως αντιμάχεται καί άποκρούει τήν παρουσία τού «Σαρλώ» πού 
καταστρατηγεί ή καταστρέφει τάς ανόμους έπιδιώξεις της. Τόν καταδικάζει είς τήν 
μόνωσιν καί τού άφαιρεί τήν Ικανότητα νά άνακαλύψη τήν εύτυχίαν. Ό Σαρλώ 
είναι σχεδόν μόνος καί δέν μπορεί νά άπολαύση τήν έλευθερίαν του, άλλ’ ούτε καί νά 
έπισημάνη τήν κατηγορηματικήν βεβαιότητα τόν ιδανικόν παράδεισον. Ό δρόμος 
είναι φαρδύς, άλλά παντού παραμονεύουν οί ύπουλες Σειρήνες, οί 'Ομηρικές "Αρ- 
πυιες, ή Σκύλα, ή Χάρυβδις, καί δέν είναι δυνατόν νά κινηθούν τά άρχαία καί σύγ
χρονα αύτά δαιμόνια μέ τήν καλωσύνη, τόν αισθηματισμόν, τήν καρδιά. Στή δική 
του περίπτωσιν, ό Χριστός είς τήν χώραν τών Γεργεσηνών, ύπεχρέωσε τά δαιμόνια 
νά ζητήσουν καταφύγιον είς τήν άγέλη τών χοίρων πού έκρημνίσθη είς τήν θάλασσαν. 
Ό Σαρλώ δέν μπορεί νά έπικαλεσθή τό θαύμα άλλ’ ούτε καί τό καθαρτήριον χαμό
γελο τών Εύμενίδων. Θά περιπλανάται διαρκώς αναζητώντας τόν χαμένο παράδει
σο, τήν ύποθετικήν εύτυχία, τήν έξαγνιστικήν λύτρωσιν, όπως οί ήρωες τής άρχαίας 
Ελληνικής τραγωδίας καί όπως ό μελαγχολικός καί άνεπανόρθωτος πρίγκηψ τής 
Δανίας είς τήν Σαιξπηρικήν τραγωδίαν». (Παύλος Κριναίος).

Χωρίς άμφιβολία, ή έποχή τής ενεργού συμμετοχής τού Τσάπλιν σέ ταινίες παρήλθεν 
ανεπιστρεπτί. Τό έρώτημα πού εγείρεται τώρα είναι: Ποιά είναι τά μελλοντικά του σχέ
δια. Τήν άπάντηση μάς τήν δίνει ό ίδιος στήν «Αύτοβιογραφία» του πού κυκλοφόρησε σέ 
528 σελίδες τό 1964. Παραθέτομε παρακάτω αύτούσιο τό κείμενο — σέ μετάφραση — γιατί 
πιστεύομε πώς σ’ αύτό συνοψίζεται καί ή ζωή, καί τά σχέδια καί ή φιλοσοφία τού μεγά
λου καλλιτέχνη:

« Έτσι θά τελειώσω τήν ’Οδύσσειά μου. ’Αντιλαμβάνομαι ότι ή έποχή καί οί 
περιστάσεις μ’ εύνοήσανε. Έπαραχαϊδεύτηκα άπό τά αισθήματα τού κόσμου, άγα- 
πήθηκα καί μισήθηκα. Ναί, ό κόσμος μού έχει δώσει ό,τι καλύτερο είχε καί πολύ 
λίγα άπ’ τά κακά του. Όποιες καί νά ήταν οί δύσκολες περιπέτειές μου νομίζω 
πώς ή τύχη καί ή κακοτυχία πέφτουν απάνω στον άνθρωπο τυχαία, σαν τά σύννεφα. 
Γνωρίζοντάς το αύτό, ποτέ δέν συνταράζομαι όταν συμβαίνουν κακά μά αισθάνομαι 
μιάν εύχάριστη έκπληξη όταν έρχονται τά καλά. Δέν έχω σχέδιο για τόν τρόπο 
ζωής, ούτε φιλοσοφία τής ζωής — σοφήν ή άνόητη — γιατί πρέπει όλοι νά άγωνιζό- 
μαστε μέ τή ζωή. Δέν άντιδρώ πάντοτε τό ίδιο στις άντιξοότητες. Κάποτε ένοχλού- 
μαι μέ ασήμαντα πράγματα άλλες φορές μένω άδιάφορος καί μπροστά σέ κατα
στροφές.

Παρ’ δλ’ αύτά ή ζωή μου είναι σήμερα περισσότερο ενδιαφέρουσα παρά όποιαδή- 
ποτε έποχή προηγουμένως. 'Η ύγεία μου είναι καλή, είμαι άκόμη δημιουργικός, 
έχω σχέδια νά κάμω καί άλλα έργα — στά όποια ίσως νά μή παίζω έγώ άλλά νά 
γράψω τό σενάριο καί νά τά διευθύνω γιά μέλη τής οικογένειας μου — μερικά άπό 
τά όποια έχουν πραγματική κλίση στο θέατρο. Είμαι άκόμη πολύ φιλόδοξος. Δέν 
μπορώ νά άποσυρθώ άπό τή ζωή. 'Υπάρχουν πολλά άκόμη πού θέλω νά κάμω. 
’Εκτός τού ότι έχω άκόμη μερικά άσυμπλήρωτα κινηματογραφικά σενάρια, θέλω νά
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γράψω ένα θεατρικό έργο καί μια όπερα — αν τό έπιτρέψη ό καιρός.
'Ο Σοπενχάουερ λέγει πώς ή ευτυχία είναι μιά αρνητική κατάσταση — άλλα 

διαφωνώ. Κατά τά τελευταία είκοσι χρόνια έμαθα τί σημαίνει ευτυχία. ’Έχω τήν 
καλή τύχη να είμαι νυμφευμένος μέ μιά θαυμάσια σύζυγο. Θάθελα νά μπορώ νά 
γράψω περισσότερα γι’ αύτό τό θέμα, μα τούτο άναφέρεται στήν αγάπη, καί ή τέλεια 
άγάπη είναι ή πιο όμορφη άπό όλες τές ματαιότητες, γιατί είναι κάτι περισσότερο 
άπό ό,τι μπορεί κανείς νά έκφράση. "Οσο ζώ μέ τήν Ούνα, τό βάθος καί ή ομορφιά 
τού χαρακτήρα της είναι μιά συνεχής αποκάλυψη γιά μένα. ’Ακόμη κι’ όταν περ- 
πατή μπροστά άπό μένα, στα στενά μονοπάτια τής Βεβύ, μέ απλήν άζιοπρέπεια, μέ 
τό κομψό σωματάκι της ολόρθο, τά μαύρα μαλιά της γυρισμένα απαλά πίσω αποκαλύ
πτοντας μερικές άσημένιες χορδές, μέ συνεπαίρνει ξαφνικά ένα κύμα αγάπης καί 
θαυμασμού γιά όλα όσα αύτή ή γυναίκα είναι — καί ένας κόμβος ανεβαίνει στο 
λαρύγγι μου.

Μέ τέτοια εύτυχία, κάθομαι κάποτε στήν βεράντα μας, κατά τό ήλιοβασίλεμα κι’ 
άτενίζω μακρυά άπάνω άπό τό άπέραντο πράσινο λιβάδι προς τή λίμνη καί πέρα άπό 
αύτή προς τά καθησυχαστικά βουνά καί μ’ αύτή τήν ψυχική διάθεση, τίποτε δέν 
σκέφτομαι παρά μόνο απολαμβάνω τήν υπέροχη γαλήνη τους».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΧΛΟΤΖΑΡΙΔΗΣ
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3. CHARLIE CHAPLIN EARLY COMEDIES
by Isabell Quigly 1968, published in London by Studio Vista Limited, Blue Star House, 
Highgate Hill N. 19.

4. CHARLES CHAPLIN "MY AUTOBIOGRAPHY", 1964, 
The Bodley Head Ltd., 10 Earlham Street, London, W.C.2.

5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ύπό ’Ιωάννη Ρισπέν τής Γαλλικής ’Ακαδημίας ('Ελληνική Μετάφρασις — Εκδόσεις 
Περγαμηναί» Τόμοι A & Β, 1954, Άριστείδου 3, Άθήναι).

ΠΡΟΣΩΠΑ:

Δίας 
'Ήρα 
Έρμης 
'Ήφαιστος 
’Άρης 
’Αφροδίτη 
Διόνυσος 
Μελαθώ 
Σιληνός 
Χορός Σατύρων 
’Ασκληπιός

(Ή σκηνή στον ’Όλυμπο)

'Ερμής : Βρίζω, βρίζεις, βρίζει
βρίζουμε, βρίζετε, βρίζουν 
οί Θεοί των 'Ελλήνων πάσαν ώρα καί στιγμή 
καί ξεθυμαίνουν.
’Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. 
Πες τα νά ήσυχάσης, 
Ειδ’ άλλοιώς στοιβάζονται μές τό συκώτι σου 
καί σου τό πρήζουν.
Ή 'Ήρα ή μάνα άπ’ τό πρωΐ 
μέ σκυλλοβρίζει μήπως 
βαγαποντιά τής σκάρωσα καί κουβαλήσω 
κανένα θηλυκό στον ’Όλυμπο.
Γιορτάζει τά γενέθλιά του ό Δίας Πατέρας— 
μονάχα οί άρσενικοί γενέθλια έχουν 
γιατί οί Θεές σάν τις θνητές δέν έχουν ηλικία 
πιο πέρα άπ’ τά τριάντα...
Χίχίχί! Σκέψου τήν 'Ήρα

Μεταδόθηκε άπό τό Ραδιοφωνικόν 'Ίδρυμα Κύπρου τό 1973.
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Χορός
Σ α τ ύ ρ ω ν

'Ε ρ μ ή ς
Σ ι λ η V ό ς
' Ε ρ μ ή ζ
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νάναι τριαντάρα στο φαί της.
Λοιπόν, μέ τάραξε στο πήγαιν’ έλα 
νά προσκαλέσω μόνο τούς Θεούς 
κι’ άπ’ τούς ημίθεους μόνο αρσενικούς. 
Και πάει πιο πέρα τό κακό, γιατί 
δέ θέλησε αύλητρίδες και χορεύτρες. 
Καί πήγα εκεί στο Σιληνό 
καί πρόσπεσα, παρακαλώντας τον νά πείση 
τούς Σάτυρους σέ γυναικείους χορούς 
νά έπιδειχτούν, χωρίς νά νοιώση ό Δίας 
πώς είναι αρσενικοί.
Καί σκέφτομαι αν ριχτή σέ Σάτυρο 
καί γίνουν φασαρίες.
Μά νά σου πώ! Τό ξύλο προτιμώ 
τού Δία Πατέρα!
Τις τρως άπό άντρα.
Ένώ δέν τρώγεται τό ξύλο άπό γυναίκα 
κι’ άς είναι άπό τήν "Ηρα 
θεών καί θεαινών μητέρα.
Ζήτημα προσβολής.
Καί τό κακό ; χτυπά στά πισινά 
καί ρεζιλεύεσαι σά νάσαι 
μυξιάρικο.
Ου! Τούς βλέπω ή τούς άκούω ή τούς μυρίζομαι; 
Φτάνουν οί Σάτυροι.

: "Οπου γιορτές καί πανηγύρι 
κι’ δπου καλό κρασί 
τ’ άσκιά στομάχι κουβαλούμε. 
Ζωή για μάς τά πατητήρια 
καί τ’ αχνιστά φαί 
εκεί πού τζάμπα θά τό βρούμε. 
Είναι οί σοφίες τού άνθρώπου ή φτιόχεια 
κι’ οί ρητορίες σκασμοί 
κι’ άρρώστια τού μυαλού οί ποιήσεις. 
Ουρούμε εμείς σάν πρωτοβρόχια, 
ρεγόμαστε άφοβα, 
πορδίζουμε μέ παρηχήσεις.
"Οπου γιορτές καί πανηγύρια 
κι’ δπου καλό κρασί 
τ’ άσκιά στομάχια κουβαλούμε. 
Ζωή για μάς τά πατητήρια 
καί τ’ άχνιστό φαί 
εκεί πού τζάμπα θά τό βρούμε.

: Καλώς τά λεβεντόπαιδα.
: Χορεύτρες άπ’ τήν Κύπρο
: Ου! ναί! πώς ξέχασα!

Παραδρομή τής γλώσσας.
Σ ι λ η ν ό ς 
'Ερμής

Πού λέγει τό σωστό. 
Καί τί θά πή σωστό, 
φίλε μου Σιληνέ;

Σ ι λ η ν ό ς ’Εκείνο πού συμφέρει.
Θαρρείς πώς χάσαμε τή λεβεντιά μας 
γιατί δεχτήκαμε έναντι 
τών σοβαρών σου ύποχρεώσειον,

'Ερμής ’Άν έχουν λόγο οί "Ελληνες 
θνητοί ή Θεοί.

Σ ι λ η ν ό ς 
'Ερμής
Σ ι λ η ν ό ς 
'Ερμής
Σ ι λ η ν ό ς

Νά καμωθούμε τις χορεύτρες;
Κατά παράκληση τής Ήρας.
Τήν άντρικότητά μας διαφυλάττουμε. 
'Ως κόρην οφθαλμού.
Αυτό πού λές δέν τό καταλαβαίνω, 
γιατί δέ σπούδασα κοντά 
σ’ εκείνο τό Σωκράτη.
’Εγώ άπό λόγια δέ νογώ.
’Εγώ τά πίνω καί τά λέγω, 
καί τά κάνω.

'Ερμής 
"Ηρα

Σιωπή καί σεβασμό. ’Έρχεται ή "Ηρα.
(μπαίνοντας) ’Έ! ήρθαν κι’ οί χορεύτρες άπ’ τήν Κύπρο;
Γιά νά τις δώ ;
Τά πισινά σας... !

Σ ι λ η ν ό ς 
'Ερμής 
"Ηρα

Τά πισινά μας; Γιά ξύλο;
Μονάχα έγά) τις τρώω.
Καλοί, πολύ καλοί. Πώς μοιάζουν;
Μέ χοντροκόκκαλες κυράδες 
πού τρώνε μόνο αλεύρι καί γεννοβολάνε 
κάθε χρονιά.

Σ ι λ η ν ό ς Είμαστε άντρες, δέσποινα "Ηρα.
’Άντρες δοκιμασμένοι.
Πού βρίσκεις πλαόαρότητες καί πάχη 
στά πισινά μας;

"Ηρα Ό Σιληνός ίίαρρώ δέ συγκρατείται.
’Άν πιή κι’ ένα κροντήρι 
θά μολογήση τήν άπάτη.
Κι’ ο Δίας θά σπάση πιάτα καί ποτήρια. 
Καί θάχω προσβολές σέ τέτοια 
γιορτή μεγάλη εδώ στον ’Όλυμπο. 
Γενέθλια θαναι ή μάχη μέ Τιτάνες;

Σ ι λ η ν ό ς 
"Ηρα

"Ωστε γιορτάζεις τά γενέθλιά σου, ώ "Ηρα; 
Τή γλώσσα νά δαγκώσης, 
νά βουβαθής, τομάρι.
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'Ερμής : Δέν έχουνε γενέθλια οι γυναίκες, 
Σιληνέ μου θηλυκέ.

Σ ι λ η ν ό ς 
"Ηρα

: ’Αρσενικός.
: Τάδες, Ερμή; Δέ συγκρατείται. 

Κοντά του νάσαι όλη τήν όίρα. 
’Άν δής και παραφέρεται κοπάνα τον.

Σ ι λ η V ό ς : Κοπάνα τον; Πώς τή θυμούνται 
κι’ οι εύγενείς μας τή χωριστική τους 
καταγωγή μόλις θυμώσουν!
Κυρά "Ηρα, καί κοριόνα αν βάλης 
δ χωρικός σέ γέννησε καί σφίχτηκε 
όπως αδειάζει τ’ άντερό σου, 
σφίχτηκε για να σέ γεννήση.

"Ηρα : ’Έλα, Ερμή, νά δούμε άν δλα έγιναν 
κατά πού πρόσταζα.
Δέ θέλω πλάϊ τού Δία 
ή Άφροδίτη νά καθήση. 
"Ολο τού λέει ιστορίες πρόστυχες 
καί τόν ανάβει.
Την ’Άρτεμη κοντά του μην καθήσης. 
Φορεΐ κοντό χιτώνι κι’ δταν δή 
μερί δ κανάγιας, σαν τόν ταύρο 
φυσομανά κι’ άς είναι κόρης του 
ποδάρι.
Τήν Άθηνά νά βάλης, πού όλο 
γιά γράμματα καί τέχνες ιστορεί 
καί φέρνει κούραση καί γρήγορο ύπνο. 
’Έτσι γλυτώνουμε κι’ από καμμιά 
χοντροκοπιά του όταν θά πιή.
Δέν τώχει μέ τό δεύτερο κροντήρι 
ν’ άρχίση νά ίστορή τούς έ'ρωτές του 
μέ θέαινες καί θνητές.
Στην άλλην άκρηα πλάϊ στήν ’Αφροδίτη 
νά βάλης τόν Διόνυσο.
Ετούτη τόν συχαίνεται μά αυτός 
βλακείες τής λέγει 
καί γεννά τό κέφι 
στούς γύρω πού θ’ άκούνε.

’Έτσι τήν ρεζιλεύω καί μαζί 
τήν αχρηστεύω.
Ό Ήφαιστος πλάϊ μου νά καθήση.
Τά πόδια του βρωμάνε. 'Ωστόσο 
τόν συμπαθώ.

Σ ι λ η V ό ς : Γιατί σαν τό δικό μας μέτωπο 
ό φίλος κερατοφορεΐ.

'Ερμής Τόν’Άρη; Πού νά τόν καθήσω;

"Ηρα Δίπλα στήν ’Άρτεμη καί τόν ’Απόλλωνα. 
Θ’ άρχίση νά κομπάζη για τούς άθλους του, 
εκείνοι γιά τις μουσικές τους καί τήν ποίηση 
καί θά γλυτώσουμε τού λόγου μας 
από καμμιά προσφώνησή τους.

'Ερμής 
"Η ρ α
Σ ι λ η V ό ς

Κι’ εκείνους τούς Σατύρους;
’Ετούτες τις χορεύτριες;
Στό μαγειρείο. Νά τρώμε, 
νά πίνουμε καί νά γλεντάμε.

Σ (ί τ υ ρ ο ι 
"Ηρα

Ναί! ναί! Καί ναΐσκε!
Θέλω νά δώ μιά δοκιμή τους. 
Λέγεις πώς είναι επιτυχία.

Σ ι λ η V ό ς 
"Ηρα

Στά... πισινά;
Αλλά θά πρέπει νάχουν χάρη 
στό πείσμα καί τό λύγισμά τους. 
Νά τό πιστέψω μέ τά μάτια μου... 
Εμπρός, λοιπόν.

'Ερμής 
Χορός 
Σ α τ ύ ρ ω V

Εμπρός, λοιπόν!

Στήθί] στητά, πολύ στητά, 
μεριά σφιχτά, πολύ σφιχτά, 
μέση νά σειέται, 
μπράτσα γερά, πολύ γερά, 
χείλη θεριά, πολύ θεριά, 
βάλτε καί πιέτε.

"Οταν θά πιής, δταν θά πιής 
τρέλλες λαλεϊς, τρέλλες λαλεΐς 
πούναι σοφίες.
Κάλλιο νά πάς, κάλλιο νά πας 
άμα θά πιής κι άμα θά φάς 
κι’ δχι νηστείες.

Πίνω καί τρώω, χορεύω έγώ, 
έρωτα ζώ καί τόν τρυγώ.

"Ηρα : Ωραία χορεύουνε καί τραγουδούν. 
Τά λόγια κάπως μέ σοκάρουν. 
Έλπίζιο δ Δίας νά μή προσέχη 
τό τί θά λένε ώς τώχει γιά συνήθειο 
νά λέν καί νά κουνά τήν κεφαλή 
χωρίς ν’ άκούη μιά λέξη.
Τού κόλλησε ή συνήθεια δταν γνώρισε 
"Ελληνα βουλευτή.

Σ ι λ η V ό ς : Καταλαβαίνω πώς άρέσαμε στήν "Ηρα
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"Ηρα

'Ερμής

Σ ι λ η ν ό ς
Σ ά τ υ ρ ο ι 
"Ηρα 
'Ερμής
Σ ι λ η V ό ς

’Αφροδίτη :
"Ηρα :
’Αφροδίτη : 
Σ ι λ η V ό ς : 
’Αφροδίτη :

Σ ά τ υ ρ ο ς :
"Ηρα :

’Αφροδίτη :

Σ ά τ υ ρ ο ς

Σείσμα και λύγισμα άλλο 
δέν θά μπορέσουμε γιατί 
τήν παρεξήγηση φοβόμαστε. 
Έξαλλου θά διαμαρτυρηθοΰν 
τά τρίτα φύλα τών Κελτών 
και θ’ άπεργήσουνε κι’ οι λόρδοι τους, 
θά πονοκεφαλιάζουνε τί νόμους 
νά φτιάξουν προστατευτικούς 
ατό τρίτο φύλο, τί θά κάμουνε 
νά γίνουν σεβαστοί 
σ’ όλες τις χώρες τούτοι οί νόμοι. 
Δέ θέλω πολιτικολογία 
στον ’Όλυμπο μιά τέτοια μέρα. 
Χωριάτες εϊσαστε. Θά μιμηθήτε 
τούς ’Αθηναίους πού για τά κοινά 
ώς λένε συζητούνε καί σκοτώνονται ; 
’Εδώ μονάχα ή Άθηνά και λίγο 
ό ’Απόλλωνας θυμίζουν τήν ’Αθήνα.
Ή ’Αφροδίτη. Πέρα βλέπω τή μορφή της! 
’Ά! νά! προβάλλει ολόκληρη.
’Έρχεται...εεε έρχεται. 
Έεεέρχεται...
Βρε σείς! δέν είστε αρσενικοί.
Χορεύτρες εϊσαστε.
Τό μάτι βλέπει, 
τό στομάχι επιθυμεί, 
οί τρίχες μου σηκώθηκαν 
και ξέχασα τήν άρετή.
(μπαίνοντας) Χρυσή μου, "Ηρα μου, νά 
Νά ζήση δ Δίας.
Νά σού ζήση, νά τά χιλιάση. 
Χωρίς εσύ νά μεγαλώσης. 
Ποιες νάναι τούτες οί χορεύτρες ; 
Μυρίζουν βαρβατίλα.
Μυρίζουν τσίκνα πεινασμένωΐ' 
αρσενικών.
Χαχαχα! Μυρίζουμε.
Χορεύτρες άπ’ τήν Κύπρο. 
Τις μάζεψε δ Ερμής. 
’Αντρογυναίκες δέν παράγει ή Κύπρος. 
Γερά μουλάρια! Ναί!
Μά τούτες έχουν άντρα φλόγα, 
αρσενικό παλμό.
Χαχαχά — αρσενικό παλμό.

"Ηρα

’Αφροδίτη 
Σ ι λ η V ό ς 
"Ηρα

’Αφροδίτη :

ζήσης.

"Ηρα :
Σ ι λ η V ό ς :

'Ερμής :

"Ηρα :
Σ ι λ η V ό ς :

'Ερμής :
’Αφροδίτη: 
'Ερμής :
Σ ι λ η V ό ς :
'Ερμής :

Σ ι λ η V ό ς :

Αφροδίτη :

Σ ι λ η V ό ς :

'Ερμής :
Δίας :
'Ερμής :
’Αφροδίτη :

Σ ι λ η V ό ς
Σ ά τ υ ρ ο ς 
’Αφροδίτη

Μά τώρα θά τό ρίξουμε στήν έπιστήμη 
πώς ξεχωρίζουν άντρες καί γυναίκες;
Τόν ’Ασκληπιό, αν ερθη, ρώτησε 
τήν απορία σου για νά λύση.
Ερμή, τήν ’Αφροδίτη οδήγησε στή θέση της.

Έρμης ό προπομπός.
’Ή προαγωγός.
Θά φτιάξω λίγο τά μαλλιά μου 
προτού μάς έ'ρθουν οί φιλοξενούμενοι. 
Μέ συγχωράς, χρυσή μου.
'Ωραίο τό μαύρο χρώμα τών μαλλιών σου 
Χρυσή μου, "Ηρα!
Χρησιμοποιώ καρπούς τής δάφνης.
Έ! είναι κι’ ή ήλικία. Τριάντα χρόνων. 
’Άσπρα μαλλιά κοιτάς νά βρής ;
Σιωπή, μπρέ, καί θά θυμώση 
καί θά σέ βρίση θεϊκά.
Γαϊρουδοτρισγαϊδουρογάϊδαρε... (φεύγει) 
Φεύγει ή "Ηρα; Πωπωπώ.
Λατινικά είναι τούτα, Ερμή μου;
Γαλατικός χαιρετισμός, (δυνατή φωνή άκούεται) 
’Ακούεις μουγκρίσματα;
Σά νάναι μούγκρισμα τού Δία Πατέρα.
Μουγκρίζει δ Δίας, Ερμή ;
Αφού βροντά καί σειέται ή γή, 
ντρέπεται νά μουγκρίση;
’Έ ! ποιά γελάδα βλέπει δμπρός του ; 
(άκούονται δυνατά φωνές)
Σά νά τού μπήγουν μαχαιριές ή 
σά νά κοιλιοπονά.
Γεννά κι’ ό Δίας;
Πάει νά γίνη τρίτο φύλο;
Θά πεταχτά) νά δώ τό τί συμβαίνει, 
(παρασκήνια) Ερμή! Βρέ κοπροσκυλλοτόμαρο! 
Θά φάω κλωτσιά. Κλωτσιά... (φεύγει) 
Τό φουκαρά! Παλάβωσε άπ’ τό φόβο 
καί δέν τά καταφέρνει δλόϊσια 
πρός τά δωμάτια νά τρέξη, 
τού Δία Πατέρα.
Γεννάνε κι’ οί άντρες, δέσποινα ’Αφροδίτη ;
Πές το, πές το.
Ό Δίας άπ’ τό κεφάλι του γεννά, 
άπ’ τά μεριά κι’ άπ’ τά παγίδια του.
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Αυτά τής λέει τής 'Ήρας.
"Αν τά πιστεύει ετούτη ή οχι δέν τό ξέρω.
Θαρρώ τήν παλαβή πιος κάνει.
Ό Δίας τά φτιάχνει μέ τή μια και μέ τήν άλλη 
κι’ όταν τού δώσουν τό κλεψίγαμο 
λέγει τό γέννησε άπ’ τήν κεφαλή του 
ή τό μερί του.

Σ ι λ η ν ό ς 
’ Α φ ρ ο δ ί

: Τί ωραία σκαρώνει παραμύθια ! 
τη: Ή 'Ήρα τό δέχεται κι’ εύτύς 

ή αρμονία ξανά φυτρώνει 
στα δώματα τού Όλύμπου. 
Μουγκρίζει πάλε ό Δίας.

Σ ι λ η ν ό ς : Τάχατε νάφαγε κανένα ψάρι χαλασμένο
ή κουκιά κακόψητα άπ’ τήν Κύπρο ; 
Μήπως κανένας τόν φαρμάκωσε 
μέ φάρμακα γεωργικά...
γιατί κοιτούσε νά πειράξη τή γυναίκα του;
’Έρχεται ή 'Ήρα. Συγχυσμένη.

'Ήρα : (μπαίνοντας) Ποιος μπορεί νά τρέξη στήν Επίδαυρο 
νά φέρη τόν ’Ασκληπιό;

’ A φ ρ ο δ ί τ η : Τόν είδα νά πηγαίνη πρός τό Πήλιο.

’Αφροδίτη :
"Ηρα :

'Ερμής :

’Αφροδίτη :

"Ηρα :
Σ ι λ η ν ό ς : 
’Αφροδίτη :

Σ ι λ η ν ό ς :
Αφροδίτη :

Σ ι λ η ν ό ς : 
’Αφροδίτη :

Σ ι λ η ν ό ς : 
Χορός
Σ a τ ύ ρ ω ν :

Ήρα : Στό Πήλιο ποιος μπορεί νά πάη; 
Παρακαλώ συνδράμετέ με τέτοια μέρα. 
’Έρχονται οι ξένοι. Κι’ έχει γίνει ό δύστυχος 
σάν τή μορφή τού χοίρου άπ’ τά πρηξίματα 
στά δυό του μάγουλα.

Αιγυπτιακός, καλέ χορεύτρα μου.
Παρακαλώ, δέν είμαστε γι’ αστεία.
Νά! τον Έρμη! Έρμη...
(μπαίνοντας) Θά πάω νά φέρω τον ’Ασκληπιό. 
Στό μεταξύ ζεστά να βάλουν πρέπει 
στά μάγουλά του. Νά! Λαπάδες, (φεύγει) 
Μουγκρίζει. Θέλεις, 'Ήρα μου, νάρθώ 
νά σου ετοιμάσω τούς λαπάδες;
’Όχι, όχι! Θά τά κανονίσω, (φεύγει)
Μέ λιναρόσπορο λαπάδες, (μουγκρίζει ό Δίας) 
Μουγκρίζει. Λές νά Φέλη νά σκαρώση 
τής 'Ήρας μας καμμιά βρωμοδουλειά;
Εσένα βλάστησαν οι φρονιμίτες, ’Αφροδίτη ; 
Έγώ δέν έχω φρονιμίτες 
έκ φύσεως, παρακαλώ.
Έκ φύσεως. Τί πάε^ νά πή ετούτο;
Πάω λιγάκι νά φτιαχτώ έκεϊ πέρα.
Εξήγηση στις λέξεις θά σού δίνω; (φεύγει) 
Βρίσκεις καιρό για φτιάξιμο:

Νά σού τύχη πρώτο βράδυ 
τής παντρειάς σου καί ν’ ανοίξουν 
σάν τή βρύση τ’ άντερά σου.
Νά σού τύχη πρώτη μέρα 
στη βουλή νά ρητορέψης 
και να κλείση ό λάρυγγάς σου.

’Αφροδίτη : Μά πρήστηκε τό πρόσωπό του ;ν - -
Έπαθε μαγουλήθρες; Ξέρεις έχει 
στήν Κύπρο επιδημία μεγάλη.
Τούς άντρες πείραξε πολύ καί πρήστηκαν 
τών πιο πολλώνε τ’ άχαμνά.
Μήπως ετούτες οι χορεύτρες άπ’ τήν Κύπρο 
τό μόλυσμα σάς φέρανε στον ’Όλυμπο;

'Ήρα
Σ ά τ υ ρ ο ς
Ήρα
Σ ι λ η ν ό ς

: Φυτρώνουνε κι’ οι τέσσερις οι φρονιμίτες του, καλέ.
: Ο'ι φρονιμίτες του, οι φρονιμίτες του...
: Ποιος θά βοηθήση; Ποιος; Έσύ!
: Έγώ γυναίκα άνήξερη νά τρέξω μόνη 

στ’ άξενο Πήλιο, νά μέ βρούν οι Σάτυροι 
καί νά μέ πρήξουνε ;

Ήρα
’ A φ ρ ο δ ί

: Βρέ σύ μού κάνεις τόν κουτό;
τ η : Γιατ’ είναι άρσενικός; Μά τέτοιους 

στον ’Όλυμπο μάς φέρνεις; Κέλτης είναι;
'Ήρα
Σ ι λ η ν ό ς

: Γυναίκα μέ περικεφαλαία είναι, ή γαϊδουρόφατσα. 
: ’Έ, αύτός είναι γαλατικός χαιρετισμός.

Νά σού τύχουν τά προξένια 
για νά πάς νά δής τή νύφη 
και νά πάθης μαγουλήθρες. 
Νά σού τύχουνε ot αγώνες 
και νά νοιώθης νά νικήσης 
καί νά σπάσης τό ποδάρι.

Τέτοια τύχη νά σού τύχη 
και νά φάς εσύ τή νύφη 
καί νά φάς εσύ τήν πίτα 
μέ τόν πήχυ μέ τόν πήχυ 
νά σού τύχη, νά σού τύχη 
κι’ άς τόν ρήτορα νά βήχη

Σ ι λ η ν ό ς
Σ ά τ υ ρ ο ς
Σ ι λ η ν ό ς

: Τί βρωμάει, βρέ τί βρωμάει;
: Τά πισινά μας.
: ’Άλλη βρώμα.
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Σ ά τ υ ρ ο ς
Σ ι λ η ν ό ς
Σ ά τ υ ρ ο ς 
Διόνυσο

Σ ι λ η V ό ς 
Διόνυσο
Σ ι λ η V ό ς 
Διόνυσο

Σ ι λ η V ό ς

Διόνυσο

Δίας

Δ ι ό V υ σ ο ι

Σ ι λ η V ό ς
Δίας
Δ ι ό V υ σ ο ι
Σ ι λ η V ό ς

Διόνυσο 
Σ ά τ υ ρ ο ς 
'Ήφαιστο

Διόνυσο

'Ή φ α ι σ τ

Διόνυσο

: Τά πόδια του "Ηφαιστου.
: ’Άλλη βρώμα.
: ’Αέρισε ό Διόνυσος.

; : ’Άνδρες "Ελληνες, ’Ά !
Βρέ σείς βρωμάτε κατσικίλα.
Ζωντόβολα, χαίρετε.

: ’Επίσης γιά δλα.
; : Μ’ αρέσει ή εύπροσηγορία σου.

: Έπανέκαμψε σ’ εσένα τό βρισίδι.
; : Μ’ αρέσουνε οι αντρογυναίκες.

Πιάνεις κόκκαλο καί δύναμη. 
Καί προπαντός άντέχουνε τόν λόξυγκα. 
Ούξ ! μ’ επιασε ό δαιμονισμένος.
Ούξ!

: Λόξυγκας λέγεται τούτο; 
Στην Κύπρο λούτσιγκα τό λέμε.

; : ’Ά! άπ’ τήν Κύπρο μου εϊσαστε, μουλάοισες; 
Ούξ!

: (από τά παρασκήνια) 
Μέ καίει ό λαπάς !
Τραβήχτε τον πιο πέρα 
μή σάς κλωτσήσω.

; : Ό Δίας φωνάζει γιά λαπάδες;
Τού φέρανε Άύηναίους ; Γιατί λαπάδες 
τούς ’Αθηναίους ονοματίζουν στήν Ελλάδα.

: Καί τούς Αηδραίους τής Κύπρου.
: Μέ κάψετε.

ς : Τρελλάίίηκε ό Δίας πατέρας;
: Ο'ι φρονιμίτες του φυτρώνουν 

καί πρήστηκε, μάς είπανε. 
Έδώ στα μάγουλα.

ς : Νά έτσι σαν τό χοίρο;
: Χαχαχά !

ς : (μπαίνοντας) Γελάτε γιά τά χάλια μου, 
Τήν είχα εγώ τήν ’Αφροδίτη ενώ 
στον ύπνο σας έσεΐς τή βλέπατε.

ς : Πρώτον : για σένα δέ γελάμε, ώ Ήφαιστε. 
Δεύτερον: κάλλιο στον ύπνο δίχως κέρατα 
τήν ’Αφροδίτη νά κοιτάμε άν τήν κοιτάμε. 
Τρίτον : λένε οποίος έχει μυίγα μυγιάζεται. Ούξ !

ι ς : Μέ τό κρασί ρητορική σπουδάζεις, μάτια μου, 
καί μέ μιά τάξη τ’ αναπτύσσεις!

ς : ’Εγώ ; Χωριάτες καί πολίτες άφουγκράζομαι
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α τ υ ρ ο ι
'Ερμής

’Ασκληπιό

Σ ι λ η V ό ς

ι ο V υ σ ο ς 
ι λ η V ό ς

κι’ δ,τι σωστό τ’ αρπάζω, ούξ ! 
καί δέν παρεξηγώ κανένα, ούξ !

: (άπό τά παρασκήνια)
Τόν ’Ασκληπιό σάς είπα νά μού δώση αλοιφές πραϋντικές 
ή χάπια πού τόν πόνο παύουν.
Κάτω τά χέρια σου. Λαπάδες, λιναρόσπορους...

: Λέει προστυχιές ό Δίας, ούξ !
: Γι’ αυτό γελάμε, ώ "Ηφαιστε, 

κι’ άδικα μάς κακολογάς.
Ο'ι φρονιμίτες του φυτρώνουν 
καί πρήστηκαν τά μάγουλά του. 
Τόν ’Άρη ξεχωρίζω νά ζυγώνη. Νάτος !

: Ευτύχημα πού δέν συναντηύήκετε, ώ Ήφαιστε,σ ο ς
στα σκαλοπάτια τού ’Όλυμπου.
Θά σέ κοιτούσε μέ λοξή ματιά πού μού κουτσαίνεις. 
Καί ύάλεγε καί μιά κουβέντα.

σ τ ο ς : Μά τήν κεφάλα του ύά χώριζα στά δυο 
μέ τή βαριά μου σφύρα.

ς

ς

ς

: (μπαίνοντας)
Λεβέντες, εύζωνάκια μου στή μάχη, εμπρός, εμπρός 
ούχ! χορό γυναίκες βλέπω έδώ!

; : Γι’ άντρες έμεΐς δέ σού χορταίνουμε τό μάτι ;
: Έσύ, ώ Διόνυσε; Γερό στομάχι, γερό συκώτι, 

κοιλιά άχαμνή καί φεύγει σου τό κάτουρο. 
Αυτός; Τά βόδια δέν τά πάν’ στον πόλεμο.

: Πώς! πώς! Τά πάν! Τά τρώνε οί στρατιώτες.
: Χαχαχά !
: ’Έ... έ... έρχεται.
: Ό Δίας πατέρας;
: Ό Ασκληπιός. Δοντάγρες καί τσιμπίδες καί σμιλάρια. 

’Άου, ’Άου μούβγαλε τό δόντι.
Κλώτσα, ώ Δία, σπρώχνε, ώ Δία, γκάριξε, ώ Δία.
Τό δόντι πρέπει πιά νά βγή.

: Χιχιχί!
: (μπαίνει μέ τόν Ασκληπιό)

Ώ Ασκληπιέ, τά δυνατά σου βάλε.
Τόν λυπούμαι τόν Δία πατέρα κι’ άς μέ σπάζει 
στό ξυλαρίδι μέρα-νύχτα.

ς : Ζεστό νερό, κρασί καί δυό πετσέτες.
Πάρε καί πέτσινα λουριά καί καραβόσκοινα 
νά δέσουμε τά χέρια καί τά πόδια του.

: Τήν εξοχότητά σου προσκυνώ, 
αφέντη Ασκληπιέ. Θά ξεγεννήσης
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'Ερμής 
Σιληνός 
’Ασκληπιός

Δίας :

’Ασκληπιός :

Σιληνός :
Διόνυσος :

Σιληνός :

Διόνυσος :

Σιληνός :
Διόνυσος :

’Άρης :
Διόνυσος :

Σιληνός

'Ερμής

Σιληνός

Διόνυσος

τό Δία πατέρα; Τέτοια λένε οί γλώσσες οί κακές. 
Των γυναικών καθώς εσείς.
Νά τή ρουφήξης.
Αυτές μυρίζουν βρώμα αρσενικού.
Πού διάβολο τις βρίσκετε;
Θαρρώ πώς είναι εξαίρετο υλικό, 
νά μελετήσης γιά Ερμαφρόδιτους.
(απ’ τά παρασκήνια) 

’Ασκληπιέ ζωντόβολο, βιάσου. 
Μέ τάραξε ό πονόδοντος.
Ταχιά, ταχιά. Αυτές κατόπιν θά έξετάσω 
τις έρμαφρόδιτες. Ερμή μου (φεύγει μέ τον Ερμή) 
’Ακούτε; Μέ είπε δ κανάγιας ερμαφρόδιτο.
Βρέ μήπως είσαι άρσενικοθήλυκος ;
Για σκέψου σύμπτωση !
Κάτω τό χέρι σου άπ’ τά μάγουλά μου, Διόνυσε, 
γιατί θά σέ κλωτσήσω μέ... τό πόδι!
Βρέ τό γουρσούζικο έχει και ποδαράκι 
έχει καί χεράκι, έχει καί μαγουλάκι... ! 
’Αρσενικός λογιέμαι κι’ είμαι, ώ Διόνυσε. 
’Άμε στο διάολο καί μού λέρωσες 
χέρι και νοΰ.
Πού δέν τον έχεις.
Κι’ έχεις εσύ τό νού πού βάφεσαι 
μέ τούς χυλούς τού αίμάτου 
ενώ τή μούρη έγώ τή χώνω 
μές τό χυμό τού σταφυλιού.
Κόκκινο, κόκκινο, έ;
Βρέ νάτη ! πού ανεβαίνει. Ποια είναι ;
Ζουμερή καί κουδουνάτη 
καί μού σειέται καί λυγιέται 
καί γλυστρά κι’ άνασηκώνεται 
καί φαντάζουν τά μεριά της!
Ποιά νάναι αλήθεια; Κι’ έχει 
κάτι πού έγώ δέν τό έχω! 
(μπαίνοντας) Τί διάβολο! ’Εσύ είσαι κουδουνάτη 
άπ’ τήν Κύπρο μαϊμού;
Στο διάβολο πώς ξέχασα 
καί θάρρεψα παις είμαι θηλυκός. 
Κι’ έχει φλόγα ό τράχηλός της 
καί πατά τό στήθος μου τό σάνταλό της 
κι’ ή ανάσα της χτυπά μές τά ρουθούνια μου. 
Βρέ κρασίλα πού μυρίζει.

Άρης 
Διόνυσος 
Μ ε λ α θ ώ

Διόνυσος 
Σ ά τ υ ρ ο ς 
Μ ε λ α θ ώ

Διόνυσος

Άρης 
Διόνυσος 
Μ ε λ α θ ώ

Διόνυσος 
’Άρης 
Διόνυσος 
Μ ε λ α θ ώ

Διόνυσος 
Μ ε λ α θ ώ

Διόνυσος 
Μ ε λ α θ ώ 
Σιληνός 
Διόνυσος

Μ ε λ α θ ώ

’Ακούσε, ακούσε, γυναίκα νάναι 
καί ν’ άδειάζη ασκιά κρασί, 
καί τον τόπο μέ κρασίλα 
— τί κρασίλα ! — νά μού πνίγη. 
Μούσκεμα ταχείς κάνει, Διόνυσε. 
’Εγώ; Πρί λίγο πήγα προς νερού μου. 
(μπαίνοντας) Μέ λένε Μελαθώ. Στήν Πάφο 
τής Κύπρου ζή ή γενιά μου.
Δεκαεπτά Μαΐους στή ράχη σέρνω 
καί στήν καρδιά μου.
Πού στά πόδια σου μέ ρίχνουν 
'Όπως τό βόδι στή σφαγή. 
Τον Άδωνη μιά μέρα συναντώ 
στήν ανθισμένη χλόη.
’Έρωτας μ’ έσφαξε κατάστηθα. 
Καί δίχως σκέψη ή φρόνηση 
στον έρωτά του παραδόθηκα. 
Καί πώς στον έρωτά του παραδόθηκες; 
Κάπως τό πράμα φαίνεται ασαφές, 
χρυσή μου Άσπραθώ.
Μελαθώ τή λένε, Διόνυσε. 
Τά εξ αντιθέτου, φίλτατε Άρη. 
Μιά μέρα ή ’Αφροδίτη τό λιμπίστηκε 
καί μούκλεψε τ’ αγόρι μου.
Κι’ έμεινα μόνη γιά νά κλαίω 
τον πιο μεγάλο μου έρωτα. 
Δηλαδή είχες κι’ άλλους έρωτες; 
Μήν παίζεις μέ τόν πόνο τού άλλου, Διόνυσε. 
Συνέχισε, Άσπρομελαθώ.
Ήρθα, λοιπόν, στον ’Όλυμπο έδώ νά! 
Τό Δία πατέρα νά παρακαλέσω 
νά μού έπιστρέψη τό άγοράκι μου. 
Τ’ άγοράκι της... γλυκάδα μου.
Άλλοιώς θά πώ ότι άδικα 

πράττουν καί σκέφτουνται οί θεοί 
καί πώς μάς ξεγελούν 
καί πρέπει μ’ Α’ιγυπτίους θεούς 
νά τούς αλλάξουμε.
Τών Αιγυπτίων θεών βρωμάν τά πόδια τους. 
Λοιπόν, άφέντες καί κυράδες μου... 
Εμείς κυραδες; Πωπωπώ!
Χορεΰτρες άπ’ τήν Κύπρο άρσενικοθήλυκες 
εΐν’ τούτες κι’ δχι καί κυράδες.
Λοιπόν, άφέντες μου ευγενικοί, 
σέ ποιό ν’ αποταθώ νά μέ όδηγήση
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Αίας
στο Δία πατέρα;
(άπό τά παρασκήνια) Κέρατά, μοΰσπασες τό σαγόνι μου

Διόνυσος : Τ’ άκοΰς; Τοΰ βγάζει ό ’Ασκληπιός 
τό χαλασμένο φρονιμίτη του.
Σε λίγο θάρθη στο τραπέζι νά γιορτάση. 
Θάχη χαρές πού γλύτωσε απ’ τόν πόνο 
τοΰ φρονιμίτη 
κι’ εύκολα μπορείς νά τοΰ μιλήσης.
'Όταν βρεθής μπροστά του, κοριτσάκι μου, 
κουνήσου λίγο, κοριτσάκι μου, 
λυγίσου, κοριτσάκι μου! Αυτά 
τό Δία πατέρα ξετρελλαίνουν.
Καί μήν τά περιμένεις δλα άπ’ τό θεό.
Συν ’Αθήνα καί τά μεριά σου κίνει. 
Οΰχ! Ή ’Αφροδίτη, νάτη, νάτη!

’Άρης : Πού μ’ άφησε για ένα θνητό.
Διόνυσος : Ά! ξέχασα πώς δεύτερος 

άντρας της είσαι μια καί χώρισε 
άπ’ τον θεόκουτσο 'Ήφαιστο 
τό βρωμοπόδη.

Σ ι λ η ν ό ς : Δέν είμαι βρωμοπόδης, Βάκχε ή Διόνυσε ή 
τής Σεμέλης γιέ καί τά λοιπά.

Διόνυσος Καί ποιος σοΰ μίλησε εσένα, άρσενικοθήλυκε ;
Αφροδίτη (μπαίνει) Ποιά νάναι ετούτη;
Διόνυσος Είναι ή άπ’ αυτή πού τόν άπ’ αυτό της 

τόν αΰτωσες καί τήν άπαύτησες αυτή 
άπό τον άπ’ αυτό της.

’Άρης : ’Άσε τις ρητορείες τις άττικές 
πού στο Παγκύπριο Γυμνάσιο σπούδασες 
κι’ εξήγα καθαρά.

Διόνυσος : Δέν π’ αΰτωσα στο άπ’ αυτό 
πού αΰτωσες πρί λίγο.
Τάμαθα στο παζάρι, στις ταβέρνες 
καί στά φτηνά τά κοπελιά.

’Άρης : Ή Μελαθώ, κυρ’ ’Αφροδίτη.
Αφροδίτη : Καί τί γυρεύεις, εσύ ξεδιάντροπη, 

στά μέρη τών θεών;
Δέν πας νά κυλιστής στήν Πάφο 
μέ τούς άνατολίτες έμπορους 
καί κουβαλήθηκες στόν ’Όλυμπο 
νά τόν φτηνήσης ;

Μ ε λ α ιί ώ : Στο Δία πατέρα θά τά πώ σταράτα 
όσα κακά μοΰ φόρτωσες, 
πώς παίρνεις τών θνητών τ’ άγόρια 
καί τούς θεούς τούς άπατας,

τόν 'Ήφ>αιστο, τόν ’Άρη...
Διόνυσος : Τ’ άκουσες, ’Άρη; Τάμαθαν στήν Κύπρο 

τά ώραΐα κερατιλίκια σου.
’Άρης : Θά τό βουλώσης ;
Σ ι λ η V ό ς : Ποιος άπ’ τούς δυό;
’Άρης : Κι’ οί δυό. Κι’ εσύ χορεύτρα 

χοντροκόκκαλη άπ’ τήν Κύπρο.
Σ ι λ η V ό ς : Τό χοντροκόκκαλη δέν μέ προσβάλλει. 

’Εκείνο τό χορεύτρα μοΰ χτυπά.
Ά φ ρ ο δ ί τ η : Στήν 'Ήρα θά τό πώ 

πώς θά λερώσης τις γιορτές 
μέ φασαρίες χυδαίες.
Καί τότε ποιος θά σέ γλυσώση 
άπ’ τύ χαστούκι της ;

'Ερμής : Σάς άκουσα. Μά εγώ θαρρώ 
μέ ξύλο θά πληρώσω.
Δέν θά πιστέψη ή 'Ήρα πώς τυχαία 
σκαρφάλωσε στον "Ολυμπο 
έτούτη ή Μελαθώ.

Σ ι λ η V ό ς Ό Δίας πατέρας μαντηλοδεμένος 
καταφθάνει στο τραπέζι.
Πείνασε θαρρώ. Κι’ ή πείνα 
μήτε πρωτόκολλα κοιτά, 
μήτε φωνές τής 'Ήρας.

Ερμής Ή 'Ήρα κοιτάζει νά τόν έμποδίση, 
μά ποΰ νά κρατηθή 
ό Δίας πατέρας.

’Ηρα (μπαίνει) Στάσου, καλέ, νά δώ άν κοπιάσανε 
οί γιοι κι’ οί κόρες σου.

Δίας (μπαίνει) Μυρίζει άρσενικός ίδρώς. 
Ποΰ διάβολο μαζεύτηκε
μια τόση χωριατίλα;

Διόνυσος Τά φάρμακα τοΰ Ασκληπιού 
σοΰ χάλασαν τή μύτη, 
Δία πατέρα.

Δίας Τάπιες κι’ ήρθες, Διόνυσε ;
Διόνυσος Νερό δέν έχει στήν Ελλάδα. 

Θάλασσα έχει καί γι’ αυτό 
τά θαλασσώνουν πάντα οί 'Έλληνες. 
Άλλά νερό ποΰ νά βρεθή ;
Κι’ άν έχη λίγο, εδώ κι’ εκεί, 
τό θέλουν νά νερώνουν τό κρασί 
στο πρόγευμά τους.
"Ε ! νέκταρ οί θνητοί δέν έχουν. 
Άλλά λίγο κρασί προσθέτουν
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καί στο νέκταρ οι κεραστές.
λ ί α ς : Ξεσκόλισες θαρρώ στήν Κύπρο 

γι’ αυτό παραλογίζεσαι. 
’Ά! ή Αφροδίτη; ό ’Αρης; 
’Εσύ... Ηοιά ναναι αυτό τό προβατάκι 
μέ τά σφιχτά μεριά;

'Ηρα : 'Ερμή, ποια ναναι τούτη 
πού στις χαρές μου μπήκε 
χωρίς νά προσκληθή;
’Ή μήπως λαθρεμπόριο
εσύ μέ τον πατέρα σου τό Δία μου κάνεις; 
’Εσύ μήν τήν κοντεύεις, Δία.
Ντροπή καί σέ κοιτάνε τά παιδιά σου.

Αίας : Αυτοί πού ή προκοπή τους, 
τράνταξε κόσμο καί ντουνιά;

’Αφροδίτη : Είναι ξεδιάντροπη κατσίκα 
από τήν Πάφο, Δία πατέρα. 
Καί κουβαλήθηκε εδωνά 
νά σέ πεισμώση.

"Ηρα : Ερμή, νά τήν κατρακυλήσης, 
νά τσακιστή στα Τέμπη.

Αίας : Θνητή άπ’ τήν Κύπρο νά τσάκισης 
χωρίς ν’ άκούσης τό παράπονό της ; 
Κορίτσι μου, θυσίες για μένα 
εκεί στον τόπο σου έχεις κάμει ;

Μελαθώ :
Αίας :

Πολλές καί πλούσιες.
'Ορίστε! Καί νά μήν ακούσουμε 
τής κόρης τό παράπονο ;
Θυσίες μου έχει κάμει 
πολλές καί πλούσιες. 
Καί πώς σέ λένε κατσικούλα μου;

Μελαθώ
Αίας :
Μ ε λ α θ ώ :
Αίας :
Διόνυσος :

Μελαθώ.
Πού πάει νά πή μελαχροινούλα.
Ναί, Δία, πατέρα.
Διόνυσε, σ’ αρέσει τό όνομά της ;
Τό μαύρο θυμίζει μου κρασί.
’Έχει ώραίο κρασί ξηρό 
μαύρο στήν Κύπρο, Δία πατέρα, 
αυτό πού σ’ άλλα μέρη τ’ ονομάζουν ερυθρό.

Δίας :
"Ηρα :

Αοιπόν, κορίτσι, Μελαθώ μου... !
Μιαν άλλη μέρα ακούεις 
ετούτης τά παράπονα.
Έδώ έχουμε γιορτές για τά γενέθλιά σου 
κι’ όχι νά στήσης δίκη.

Δίας : ’Εγώ γενέθλια; Παράξενο.

’Αφροδίτη : Καλτύερα νά πή τό τί θά πή, 
γιατί κι εγώ τή λύση 
σά θεά θά δώσω.

Δίας :
Διόνυσος :
Δίας :
Διόνυσος :

Τί λές, Διόνυσε ;
*Αν είναι νά τό πιή άς τό πιή.
Σ’ ακούω, Μελαθώ. 
Μαύρο κρασί ξηρό, 
π’ ανάβεις τά αϊματα.

Μελαθώ : Τόν ’Άδωνη δέν ξέρω αν τόν γνωρίζης, 
Δία πατέρα.
Είναι ένας νέος. Καί μ’ έχει 
άθέλητά μου ξεπλανέψει.
Μού πήρε τήν καρδιά καί τό μυαλό.

Διόνυσος : Ποιος έχει εκεί στήν Κύπρο σας 
μυαλό γιά νά τό χάση ;

Δίας :
Μελαθώ :

Μή διακόπτεις, Διόνυσε. 
Μαζί του γύριζα στά δάση, 
μαζί του στούς γιαλούς. 
"Οπου χλωρό κλαρί 
καί δροσερή πηγή 
ερωτικά καρτέρια 
έστήναμε τά δυό.

Διόνυσος : 
"Ηρα :
Δίας :
Μελαθώ :
Διόνυσος : 
"Ηρα :
Δίας :
Μελαθώ :

Καί;
Σκασμός, Διόνυσε.
"Ηρα... αξιοπρέπεια.
Κι’ είπε πώς τίμια θά μέ παντρευτή... 
"Εχει καί άτιμες παντρειές;
Σκασμός, Διόνυσε.
Κι’ οί δυό σας, είπα. Λέγε, Μελαθώ. 
Μιά μέρα ή ’Αφροδίτη 
περνούσε άπ’ τό γιαλό 
κι’ είδε τά δυό μας στά νερά 
καί πλάνεψε τό νιό 
καί τόν άρπά άπ’ τά χέρια μου 
καί πάει ό έρωτας κι’ ό πόθος μου 
καί στή δική της άγκαλιά 
μέρα καί νύχτα ζεΐ.
Μάταια τόν προσκαλώ κοντά μου. 
Τά δάκρυά μου βρέξανε τή γή. 
Ή Πάφος μύρισε άπό τις θυσίες 
πού στούς Θεούς χαρίζω.
Μιά μέρα τόν συνάντησα στο δρόμο. 
«’Άδωνη, άγόρι μου» τόν κράζω. 
Γυρίζει αύτός καί μέ κοιτά
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μέ βλέμμα πλανεμένο.
«Ποια είσαι ώ κόρη» μου άπαντά.
«Ή Μελαθώ» του λέω.
«Ποιά Μελαθώ; Και ποιου γονιού;
Ποιας πόλης γέννημα καί θρέμμα ;» 
μού άπαντά.
Τότε τραβώ άπ’ τόν πόνο τά μαλλιά μου, 
σκίζω τά μάγουλα 
καί σκούζω.
"Ολοι οι διαβάτες μέ λυπήθηκαν.
Μονάχα ό Άδωνης προχώρησε χωρίς 
μια στάλα λυπΐ|ση νά νοιώση 
γιά μέ πού για τού λόγου του χανόμουνα

Διόνυσος 
’Άρης

: Γλυκά τά λέει καί λογικά.
: Έγώ θαρρώ πώς ετοιμάζει 

μάχες καί ναυμαχίες.
'Ερμής : Καθένας μέ τον τρόπο του 

τον άλλονε κοιτάζει, ώ ’ Αρη,
Δίας : Μέ προσοχή άφοκράστηκα 

τήν ιστορία σου, Μελαθώ. 
’Αλλά... πεινώ καί πρέπει 
άφοΰ τά φαγητά καί τά πιοτά 
γευτώ νά τό σκεφτώ 
πιο πέρα το παράπονό σου. 
’Εξάλλου ή ’Αφροδίτη πρέπει 
νά πή καί τά δικά της.
Αοιπόν, κοντά μου κάθησε, εδωνά μπροστά μου.

"Ηρα : Παράμερα, παρακαλώ.
Θεά δέν είσαι νά καθήσης 
στο τραπέζι τών θεών.

Δίας 
"Ηρα 
Δίας

: Αυτό άπαιτεϊ τού Όλυμπου τό πρωτόκολλο ;
: Αυτό άπαιτεϊ.
: Λοιπόν, τήν 'Ήρα άκούοντας, ώ θεοί 

τις θέσεις σας νά πάρετε.
Κι’ αυτές τής Κύπρου οι χορεύτρες 
τραγούδια άς πούνε κι’ άς χορέψουνε 
νά ζωντανέψη τό αίμα μας.

"Ηρα : Έκεϊ ’ναι ή θέση γιά τήν ’Αφροδίτη.
’Εδώ. ό Διόνυσος. Πού πας; ’Εκεί ’ναι ό ’Άρης. 
Ερμής πιο εδώ. Ό ’Ασκληπιός κι’ ό 'Ήφαιστος 
πού είναι;

'Ερμής : Δέ θάρθη*  τώρα τά ούρα 
προσεχτικά εξετάζει 
τού Δία πατέρα.
Τό δόντι λέει νά κουπανήση 
νά μελετήση τά κομμάτια καί τή σκόνη

νά βρή τό λόγο πού τό σάπισε.
"Ηρα
'Ερμής

Ο'ι ά'λλοι θεοί ;
'Ήρα μητέρα, ποιος θεός 
στήν ώρα καταφθάνει ;
Λένε νά μαζευτούνε οι άλλοι καί νάρθή 
στερνός νά τούς έκπλήξη.
Κι’ έτσι ό καθένας τους άργεϊ.

Διόνυσος Τούτα συμβαίνουνε στήν Κύπρο. 
Συμβαίνουν καί στον ’Όλυμπο;

Δίας Έγώ γιορτάζω. Έγώ θά φάω, 
έγώ θά πιώ κι’ άν θέλουν 
άς έρθουν τώρα ή ποτέ.

"Ηρα 
Δίας 
"Ηρα

Περίμενε τούς άλλους νά καθίσουν, Δία.
Περιμένω.
Καί τώρα τήν πρεπούμενη 
ευχή θά πώ γιά σένα, ώ Δία, 
κι’ ας δέ σού πρέπει τό καλόπιασμα.

Δίας 
"Ηρα

’Ακούω.
’Έτη αιώνων συναπτά 
διαβιώ στό πλάϊ σου.
Μοιράστηκα μαζί σου τό τραπέζι 
καί... λίγο τό κρεβάτι σου.

Διόνυσος 
"Ηρα

Εξαίσια πλάγια βολή.
’Ήπια τήν πίκρα σου 
καί τή χαρά σου.
Σάν τίμια δέσποινα, προστάτισσα 
τού γάμου καί τών αντρογύνων, 
προπίνω νά μακροζωήσης 
σέ χρόνια μόνο.

Διόνυσος Καί νά ξεράνη άλλού;
Χά, χά!

Δίας Ευχαριστώ, ώ "Ηρα, σύνευνός μου 
στεφανωτική.

"Ολοι
Σ ά τ υ ρ ο ι 
'Ερμής 
Σ ι λ η ν ό ς 
Δίας

Νά ζήσης. 
γλ if if if

Σκασμός, εσείς χωριάτες.
Χορεύτρες άπ’ τήν Κύπρο. Ερμή. 
Καί τώρα εμπρός στήν αμβροσία 
καί στό κατεψυγμένο νέκταρ.

"Ηρα
Δίας 
Διόνυσος 
'Ερμής

Παγωμένο νέκταρ.
Παγωμένο...
Φαι καί τών άνθρπων τό κρασί δέν έχουμε εδώ ;
Θά σού πώ στ’ αυτί, Διόνυσε.
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Διόνυσος 
'Ερμής

Χορός 
Σατίρων

: ’Ακούω.
Μέ την ώρα τους θάρθοΰν κι’ αυτά. 
Θά τής γελάσουμε τής Ήρας.

Τρώγε, τρώγε, τρώγε, 
πίνε, πίνε, πίνε, 
γέλα, γέλα, γέλα 
και κατούρα.

Φίλα, φίλα, φίλα, 
τσίμπα, τσίμπα, τσίμπα, 
παίξε, παίξε, παίξε 
καί ξεψύχα.

Μίλα, μίλα, μίλα 
ψάλλε, ψάλλε, ψάλλε, 
ξύσου, ξύσου, ξύσου 
καί κοιμήσου.

'Ερμής

’Αφροδίτη :

'Ήρα :
Μ ε λ α θ ώ :
Δίας :
Μ ε λ α ώ :
Ήρα :

Δίας :

’Αφροδίτη :

Διόνυσος
'Ερμής :
Διόνυσος :

Ποιος είν’ αυτός που άνηφορίζει 
κι’ από τό βάδισμα δε μοιάζει 
^εός;
Τον ξέρω. Έγώ τον κάλεσα 
νάρθή στον ’Όλυμπο.
Ποιος είναι, ώ ’Αφροδίτη ;
Δία πατέρα, ό ’Άδωνης.
Ποιος είναι ό ’Άδωνης, Ερμή ;
Αυτός...
Τό μήλο τής εριδος.
’Ανάμεσα ’Αφροδίτης καί θνητής, ώ Δία.
Τό πράγμα περιπλέκεται.
Θά στήσω τώρα δίκη ερωτική;
’Έχω κι’ έγώ, ώ Δία πατέρα, 
μια να σου πω παράκληση. 
Ξέρεις ! Ποτέ δέ ζήτησα μια χάρη, 
ούτε στον ’Όλυμπο ήρθα να κατηγορήσω 
τόν ένα ή τον άλλο.
Δέ ζήτησα την τιμωρία 
θεού ή θνητού.
Γιατί τα καταφέρνεις μόνη σου.
Σιωπή, Διόνυσε.
Γιατί σιωπή ; Προτίθεμαι να γίνω δικηγόρος. 
'Άμα δειπνήσης, είκοσι φορές 
σέ καπηλιόν ή χάνι
σού δίνουν δίπλωμα στο δικαστήριο να μιλάς.

Δ ί α ς Σιωπή, Διόνυσε. Σ’ ακούω, 
κορούλα μου Αφροδίτη.

Ά φ ο 0 δ ί e η Γι’ αυτό ζητώ μια χάρη τώρα. 
Τόν ’Άδωνη ημίθεο να κηρύξης. 
’Έτσι δέ θά μπορεί να σκούζη
τούτη ή κοπέλλα πώς τής πήρα 
άντρα θνητόν, έγώ θεά.

Δ ί α ς Χρυσή μου, τί έξυπνες γεννά 
τό μυαλουδάκι σου αποφάσεις. 
'Ομολογώ πώς τούτο σώζει την κατάσταση. 
Τί λές, Διόνυσε;

Δ ι ό V υ σ 0 ς Σάς υποβάλλω : δέν υπάρχει υπόθεση.
Δ ί α ς Δηλαδή ;
Δ ι ό V υ σ 0 ς Δέν έχει έξήγηση. Σάς υποβάλλω: 

Δέν υπάρχει υπόθεση.
Δ ί α ς : Βρέ Διόνυσε, μεθάς καί μέ τό νέκταρ; 

Νά κάνω τόν ’Άδωνη ημίθεο
η θχι;

Δ ι ό V υ σ 0 ς Νά τόν μαυρίσης απ’ τό ξύλο.
Νάναι άνθρωπος καί νά γυρεύη 
σώνει καί καλά νά μπή στήν φάρα τή δική μας 
έμάς των δύστυχων πλασμάτων...
ξύλο θέλει, ξύλο θέλει.

Δ ί α ς : Τί κλαϊς, έσύ μωρό μου ;
Δ ι ό V υ σ 0 ς Αφού τής παίρνουν δεύτερη φορά 

τόν άνθρωπο, πού θά τήν παντρευτή.
Δ ί α ς : Γι’ αύτό; Στάσου μωρό μου, 

έξήγησέ μου.
Μ ε λ α θ ώ Ή Αφροδίτη μέ τά κάλλη της 

μπορεί έραστές πολλούς 
νά βρή χωρίς νά μού στερήση 
έμέ τό μόνο πού κατάφερα νά βρω.

Δ ι ό V υ σ 0 ç Μια καί τούς άλλους από κάποιες άλλες 
θά στερήση, Μελαθώ.

’ Α φ e 0 δ ί 1 η Ακριβώς ! Γι’ αυτό ζητάω ημίθεο 
τόν ’Άδωνη ν’ ανακηρύξω, Δία.

Δ ι ό V υ σ 0 ς Κι’ όσους θά τούς λιμπίζεσαι, Αφροδίτη, 
απ’ έδώ κι’ έμπρός ημίθεους 
ό Δίας θ’ άνακηρύσση.

Σ ά τ υ ρ 0 ι XWXi!
'Ε ? ι Ί Σκασμός, γυναίκες.
Σ ι λ η V ό ς ’Ά πια δέ τρώγεσαι, ώ Ερμή, 

καί θ’ άποκαλυφθώ.
Ή V α Τί πάει νά πή πώς θ’ άποκαλυφθής;
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Έσέ ρωτά(ο κορυφαία 
των χορευτριών.

Ερμής : Παραλογίζεται ό Σιληνός...
ο κορυφαίος, ώ Ήρα.

Διόνυσος : ’Άλλος τά πίνει κι’ άλλος 
μέ τή μυρωδιά μεθά.
Καί λέγει ή κορυφαία μας ν’ άποκαλυφθή, 
τα ρούχα της να βγάλη, ώ 'Ήρα.

Δίας : Για κόντεψε εσύ, λεβέντη μου,
καί λυγερό σπαθάτε μου.
Σε λένε;

’Ά δ ω V η ς : ’Άδωνη.
Διόνυσος : Βρέ κι’ έχεις καί μπόϊ!

Τί ζήλεψες άπ’ τά δικά μας 
κι’ ήμίθεος θέλησες νά γίνης;

’Ά δ ω V η ς : Ή Αφροδίτη το ζητά.
Μού λέει πώς εΐν’ ωραίο πράγμα 
νδσαι θεός ή ήμίθεος.

Διόνυσος : Καί πίστεψες, λιγύμυαλε ; 
Τότε γιατί οι θεοί, εμείς, 
στα πανηγύρια σας γυρνάμε 
καί δίπλα σας γλεντοκοπάμε 
καί τις γυναίκες σας πειράζουμε 
καί κλέβουμε τά ζά σας 
καί πονηριές πολλές σκαρώνουμε

A δ ω V η ς : Μέ πείθεις μέ τα λόγια σου 
και θάθελα θνητός νά μείνω. 
Άλλα κοιτάς πώς μέ κοιτά 
ή Αφροδίτη καί μέ ξεμυαλίζει;

Μ ε λ α θ ώ : ’Έλα. χρυσό μου, να πετάξουμε 
στην Κύπρο πέρα.
Μάς καρτερούνε τά λειβάδια 
κι’ ο'ι μυστικές ακρογιαλιές...

’Αφροδίτη : Δία πατέρα, σού ζητώ τή χάρη.
Μ’ ένα σου νέψιμο καί γίνεται ό θνητός ήμίθεος.

Δίας : ’Έλα κοντά μου κάτι νά σού πώ,
μικρούλα μου Αφροδίτη.

"Ηρα : Μπροστά στον κόσμο μυστικά δέ λέγονται.
Καθένας το θαρρεί πώς κάτι για τού λόγου του 
λέγεται καί μαγειρεύεται.

Δίας : Τό λέει καί τούτο το πρωτόκολλον τού Όλύμπου, ώ Ήρα,
’Ά ! μέ παράπρηξε ή αξιοπρέπεια. Τά πρωτόκολλα 
στά νεύρα μού κτυπούν.
Καί τί θά πή πρωτόκολλο, παρακαλώ ;
Δημοκρατία τής Κύπρου μού κατάντησες τον ’Όλυμπο ;

Κουμάντο έγώ στον κόσμο κάνω

"Ηρα
κι’ δχι τά διαολοπρωτόκολλά σας. 
Τά τελευταία σου λόγια δέχομαι, 
σαν προσβολή βαρειά.
Θ’ άποσυρθώ.
Λυπάμαι πού στο πλάι σου ξόδεψα 
την πιό πολλή μου νιότη.

Διόνυσος

Δίας

Γιατί έχεις κι’ άλλη ακόμα, ώ Ήρα; 
Οι μυστικές οί χάρες φαίνεται 
πού δέν μάς φαίνονται έ;
Σκασμός, Διόνυσε. Άλλοιώς σέ στέλνω 
πρεσβευτή στούς Σκύθες.

Διόνυσος ’Έσκασα τότε...
Δίας Κυρά καί σύνευνή μου, ώ Ήρα, 

μή μού χαλάς την όρεξη μιά τέτοια μέρα...
Διόνυσος Πού βγάζει φρονιμίτες.
"Ηρα Θ’ άποσυρθώ νά βρής ελεύθερο 

καιρό καί χώρο ν’ άφηνιάσης. (φεύγει)
’Αφροδίτη Ήρθα κοντά σου, Δία πατέρα, 

καί σ’ ακούω.
i Δίας Κάνεις τή Μελαθώ νά πέση 

μές τή δική μου αγάπη ;
Αφροδίτη : Σέ δυό λεπτά. Στόν ’Έρωτα τό γιό μου 

γράμμα θά στείλω.
Αλλά καλύτερα στήν Κύπρο νά τραβήξης 
γιά νάρθη κάπως φυσικό τό πράμα.
Έδώ θά τόν μαδήση ή 'Ήρα σάν τό δή 
νά τριγυρνάη ό γιός μου μέ τά βέλη του.

Δίας : Σωστά μιλάς.
’Ασκληπιός : (μπαίνοντας) Πειράχτηκαν λιγάκι τά νεφρά σου, 

Δία, πατέρα.
Δίας : ’Άσε τ’ αστεία σου, Ασκληπιέ.

Έδώ καί λίγο, φούσκωσα κοιτάζοντας θνητή 
κι’ έσύ μιλάς πώς πειραχτήκαν τά νεφρά μου;

’Αφροδίτη : Στάσου, πατέρα, Τούτο μάς βοηθά.
Γιατρέ μου Ασκληπιέ, στήν Κύπρο άν πάη γιά μπάνια 
θειούχα ό Δίας πατέρας τά νεφρά του 
θά γιατρευτούνε ριζικά ;

Διόνυσος : Γιατί είναι τά νεφρά του πλάτανος 
κι’ οί ρίζες τους παντού ξαπλώνουν ;

'Ερμής : Σκασμός, Διόνυσε.
Διόνυσος : Κόλλησες σέ μιά βρισιά 

καί μού τήν κουπανάς, 
σάν κριτικός θεάτρου, Ερμή.
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1

’Ασκληπιός : Το σκέφτηκα. Στήν Κύπρο τρέχουνε οι χυμοί 
στις φλέβες των γερόντων.
Θειούχα υπάρχουν αρκετά.
Φρούτα πολλά πού καθαρίζουν αίμα καί νεφρά. 
”Αν πάη εκεί καί ξεκαλοκαιριάση 
θά δυναμώσουν τά νεφρά του.

’Αφροδίτη : Λοιπόν, στήν 'Ήρα νά τά πή, ώ Δία πατέρα. 
Λιγάκι τραγικά...

Δίας : Λιγάκι τραγικά, παιδί μου ’Ασκληπιέ.
Μέ πάθος νά τά πής. Να φοβηθή.
"Ετσι μέ στόμφο — ’Αράδιασέ της συνταγές, 
γνώμες γιατρών από τή Θούλη
καί περιπτώσεις πέρα στους ’Αζτέκους. "Ε;

’Ασκληπιός : Το χρέος μου θά το κάμω. ’Αλλά 
σέ συμβουλεύω εγκράτεια κι’ αποχή 
από κρασί καί λάδι καί γυναίκα.

Δίας : Κι’ αυτά τής Ήρας νά τά πής 
κι’ ακόμα πώς στο λόγο σου έχω πεισθή 
καί κατά γράμμα δ,τι προστάζεις θέ νά κάμω.

'Ασκληπιός : Πηγαίνω νά τά πώ στήν 'Ήρα. (φεύγει)
’Αφροδίτη : Καί τώρα, Δία πατέρα, ξεκινάμε. 

’Από το χέρι πάρε το κορίτσι 
κι’ εγώ το νιό τον καφουράτο.

Δίας : "Ελα κοντά μου, Μελαθώ.
Στήν Κύπρο θά κατέβουμε κι’ εκεί 
μέ ψυχραιμία θά ξηγηθούμε...
Θά βρούμε λύση... Θά τή βρούμε...

’Αφροδίτη Κουνήσου εσύ.
Μ ε λ α θ ώ Κουνιέμαι.
Διόνυσος Σύννεφα γέμισαν τον τόπο.

Φεύγει ό Δίας.
'Ερμής Θ’ άστράψη, θά βροντήση, 

θά γίνη χαλασμός.
"Ηφαιστος Προτού μάς πάρει ή μπόρα 

άς ροβολήσουμε. Στή Λήμνο πάω.
Διόνυσος

’Άρης

Δίας

Στήν ’Αττική θά πάνω ν’ ακούσω 
τήν κωμωδία τού ’Αριστοφάνη. 
Καλά τά ψάλλει τών πολιτικών 
καί τών δασκάλων.
’Εγώ θά πάω να δώ τούς Σκύθες 
πού τούς Κινέζους πολεμάνε 
γιά μιά λωρίδα ποταμού 
για χάρη τής Ειρήνης, 
(ακούονται βροντές κ.λ.π.).
Στήν Κύπρο, ’Αφροδίτη.

’Αφροδίτη : Μή σκιάζεσαι, ’Άδωνη
Μ ε λ α 0 ώ : Δία πατέρα, πάρε με στήν αγκαλιά σου.
Χορός
Σ α τ ύ ρ ω ν : "Οταν βρής ψητό, να φας, 

κι’ δταν βρής κρασί να πιής, 
κι’ όταν βρής τήν κοπελλιά, 
να τήν πνίξης στά φιλιά. 
Μ ή ξεχνάς τά γερατειά 
μέ τήν κακοστομαχιά.

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

A Ο IO A Ο i. ΙΑ 

του ΙΙροέδρου του Ελληνικού ϋνευμα,τεκοΰ 'Ομίλου Κύπρου 
κ. Κωνσταντίνου ^πυρ&δάκ& εές την Γενεκην 2Βυνέλευσ&ν 
των μελών την ΙΟ. Ίανουαρίου 1913 ώρα θ μ.μ. 

έν τω παλαεφ Άρχιεπεσκοπεκφ Μεγάριρ.

Το λήξαν έτος 1972, το 25ον άπό τής ίδρύ- 
σεως τού ’Ελληνικού Πνευματικού ’Ομίλου 
Κύπρου, ύπήρζε πλούσιον εις πνευματικός 
δραστηριότητας καί έκδηλώσεις. Κατά τάς άρ- 
χάς τού έτους τούτου έκυκλοφόρησεν ή Φιλο
λογική Κύπρος αφιερωμένη εις το έτος τής 
’Εθνικής Παλιγγενεσίας, ήρχισε δέ ή έκτύπω- 
σις τού τόμου τού 1972, ό όποιος θά είναι 
αφιερωμένος εις τον έθνικόν μας ποιητήν Κω- 
στήν Παλαμάν έπι τή συμπληρώσει 30 έτών 
άπό τού θανάτου του. '0 “Ομιλος παρήγγει- 
λεν εις τον γλύπτην Βασίλειον Φαληρέαν έν 
Άθήναις χάλκινον ανδριάντα τού ποιητοΰ, έλ- 
πίζεται δέ ότι θά καταστή δυνατόν νά στηθή 
έν Λευκωσίςι έν συνδυασμό» προς είδικόν έορ- 
τασμόν έπί τή έπετείφ ταύτη. Ώς καί άλλοτε 
έπληροφόρησα τά μέλη, ή δαπάνη διά τον άν- 
δριάντα θά καλυφθή έξ ολοκλήρου ύπό τού 
Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου.

"Ετερον έθνικόν μνημεΐον, το όποιον ό 
'Όμιλος άπεφάσισε να στήση έν Λευκωσίςι, 
είναι προς τιμήν τών ήρώων τής έλληνικής 
άντιστάσεως τών έτών 1940—44 Ροδίωνος 
Γεωργιάδου καί τού αδελφού αύτού Μιλτιά- 
δου. Τά σχέδια καί ή έκτέλεσις τού μνημείου 
άνετέθησαν είς τον αρχιτέκτονα κ. Χαρίλαον 
Δίκαιον καί τον γλύπτην κ. Νίκον Δυμιώτην. 
Είχεν ύπό τού ’Ομίλου προγραμματισθή, ώστε 
τά άποκαλυπτήρια αύτού νά έγίνοντο τήν 28ην 
’Οκτωβρίου, άλλά τούτο δεν κατέστη δυνατόν 
λόγω καθυστερήσεως παραλαβής τού μαρμάρου 
έκ τού έξωτερικού προς έκτέλεσιν τών ανα
γλύφων μορφών. Ή άποκάλυψίς του θά γί- 
νη έν συνδυασμφ προς έθνικήν έπέτειον.

"Ετερον έργον τού 'Ομίλου ύπήρξεν ή έκδο- 
σις τής ’Ανθολογίας Κυπριακής Πεζογραφίας, 
ή όποια περιέλαβεν αντιπροσωπευτικά δείγμα
τα τών Κυπρίων πεζογράφων τών έτών 1900— 
1970. Ή έκδοσις είναι άρίστη και άπό άπο- 
ψιν περιεχομένου καί ύπό έποψιν έμφανίσεως. 
Επιθυμώ έπι τή εύκαιρίς τής σημερινής συγ- 
κεντρώσεως νά εύχαριστήσω καί συγχαρώ 
τούς άνθολογήσαντας κ. Μ. Μαραθεύτην, 
κ. Χρ. Κυπριανού και κ. Ν. Σπανόν διά τούς 
άναληφθέντας μεγάλους κόπους διά τήν συγ- 
κέντρωσιν τού ύλικού, ομοίως δέ τον έποπτεύ- 
σαντα τήν έκδοσιν ιατρόν κ. Κ. Χρυσάνθην 
καί τον κ. Ν. Παναγιώτου διά τήν γενικήν 
έπιμέλειαν τής έκδόσεως καί τον κ. Ά. Λα- 
δόμματον διά τήν διά σχεδιογραφημάτων τών 
μορφών καί τών συγγραφέων διακόσμησιν 
τής έκδόσεως. Αύτη είναι καί άπό άποψιν 
τυπογραφικής έργασίας έκ τών άριστων έν 
Κύπρφ έκδόσεων. Προς τούτο εύχαριστώ τά 
Τυπογραφεία Ζαβαλλή διά τήν έζαιρετικήν 
ταύτην έκδοσιν.

’Αρωγός προς έκδοσιν τής ’Ανθολογίας τού
της ήλθεν ό Μακαριότατος ’Αρχιεπίσκοπος 
καί ό ιερός ναός Φανερωμένης. Εύχαριστοΰ- 
μεν θερμώς διά τήν συναντίληψιν καί τήν οι
κονομικήν ένίσχυσιν.

Συμφώνως προς άπόφασιν τής έκτάκτου Γε
νικής Συνελεύσεως τού 'Ομίλου έπανελήφθη ό 
θεσμός τών έσωτερικών συγκεντρώσεων τών 
μελών, καθ’ ας μέλη άναλαμβάνουν εισηγήσεις 
έπί θεμάτων τής έκλογής των, μεθ’ ας έπακο- 
λουθεί συζήτησις και έν τέλει κοινωνική συν
αναστροφή μεταξύ τών μελών. Τοιαύτας
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εισηγήσεις έκαμαν κατά το 1972 ό κ. Δ. Θεο- 
δούλου, ή κ. Συμεωνίδου, ό κ. Ν. Δυμιώτης 
κα'ι ό Πρόεδρος τού ’Ομίλου. Παρετηρήθη προ
θυμία μελών νά κάμουν εισηγήσεις, άλλ’ ή 
προσέλευσις μελών καί φίλων των εις τάς 
συγκεντρώσεις ταύτας υπήρξε μάλλον πενιχρά. 
Διά τούτο γεννάται ζήτημα ώς προς την σκο
πιμότητα συνεχίσεως τής δραστηριότητας τού
της τού ’Ομίλου.

Κατά το 1972 έτιμήθησαν ώς καθ’ έκαστον 
έτος, αί έθνικαί έπέτειοι τής 25 Μαρτίου — 
1 ’Απριλίου μέ όμιλητήν τον κ. Α. Μητροφά- 
νους.

Ώς προς παλαιός εκδόσεις τής Φιλολογικής 
Κύπρου το Διοικητικόν Συμβούλιον άπεφάσι- 
σε νά κρατήση 50 τόμους έκάστου έτους τής 
έκδόσεως ταύτης, τούς δέ λοιπούς νά διανείμη 
εις τούς σπουδαστάς τής Παιδαγωγικής ’Ακα
δημίας Κύπρου καί εις τάς έλλαδικάς Παιδαγω
γικός ’Ακαδημίας, διότι ό σκοπός τής έκδό
σεως εείναι πνευματικός, ούχί δέ έμπορικός. 
TÒ Διοικητικόν Συμβούλιον είχενε ύπ’ όψιν 
του νά προβή και είς άλλας πνευματικός ένερ- 
γείας καί δραστηριότητας, έπικειμένων όμως 
εκλογών νέου Διοικητικού Συμβουλίου άνέ- 
στειλε ταύτας. ’Ομοίως είχε μελετήσει έορ- 
τασμόν διά την συμπλήρωσιν ζωής 25 έτών 
τού 'Ομίλου, αλλά καί τούτον διά τον αύτόν 
λόγον άνέστειλε, Το νέον Διοικητικόν Συμ
βούλιον έχει οΰτω πολλά ζητήματα νά άντι- 
κρύση καί λύση. Ώς προς την σύνθεσιν αύ- 
τού και την είσοδον εις αύτό καί νέων μελών 
είχε συζητήσει πρό τινων έτών έκτακτος Γε
νική Συνέλευσις. Ώς προς το ύπάρχον Διοι
κητικόν Συμβούλιον πληροφορώ ότι τούτο λό
γω απουσίας τού κ. Μ. Μαραθεύτη διά σπου- 
δάς είς ’Αμερικήν συνεπληρώθη διά τής πρώ
της έν ίσοψηφίςι έπιλαχούσης είς τάς τελευ
ταίας έκλογάς κ. Νίκης Φιλίππου. Ώς προς 
τό έκλεγησόμενον Διοικητικόν Συμβούλιον θά 
είχον νά κάμω προσωπικώς ώρισμένας εισηγή
σεις προ τής διενεργείας τών έκλογών. "Εν 
έκ τών κυριωτέρων μελημάτων δέν διστάζω 
και έν τή λογοδοσίςι νά τονίσω, είναι πώς ό 
Πνευματικός 'Όμιλος νά τύχη παρά τού κρά
τους τής δεούσης τοποθετήσεως λόγω τής δυ
νατότητάς του, διά τάς πνευματικός δυνάμεις, 
τάς όποιας διαθέτει, ίνα προσφέρη πολύ πε

ρισσότερα είς τήν προσπάθειαν άνυψώσεως 
τού πολιτιστικού μας έπιπέδου, το όποιον πα
ρά τάς σημειωθείσας προόδους έν τή νήσφ 
δέν είναι έκείνο, το όποιον θά έπρεπε νά είναι 
μετά 12ετή περίοδον ζωής τής Κυπριακής Δη
μοκρατίας. Διότι άναπτυσσόμεθα είς πλάτος, 
άλλ’ ούχί είς βάθος. Δέν θά έπαναλάβω όσα 
πολλάκις είπον έπί τού θέματος τούτου. Τούτο 
μόνον τονίζω ιδιαιτέρως, ότι ή λύσις τού έ- 
θνικού μας ζητήματος είναι άπολύτως συνυφα- 
σμένη προς τήν πολιτιστικήν μας άνοδον. Πάν- 
τες οί έν τέλει οφείλουν τούτο έν τέλει νά 
κατανοήσουν. 'Υπάρχει έθνική πολιτική είς 
τον τόπον αύτόν; Και έθνική πολιτική δέν εί
ναι μόνον λύσις τού πολιτικού ζητήματος. 
Χρειαζόμεθα νά κρατήσωμεν ύψηλά τήν ση
μαίαν τού πνεύματος τής έθνικής μας παραδό- 
σεως και τής έθνικής μας συνειδήσεως και τήν 
στήσωμεν άκόμη ύψηλότερα. Διατί έπετρέψα- 
μεν νά μάς κυριαρχήση το ύλικόν πνεύμα; Ώς 
προς τήν φύσιν τού έθνικού μας θέματος ό 
Πνευματικός 'Όμιλος έλαβεν έπανειλημμένως 
θέσιν καί καθ’ έαυτόν καί ώς μέλος τού Συν
δέσμου τών Πνευματικών Σωματείων τής Κύ
πρου. Το έθνικόν θέμα, έγραψα καί άλλοτε, 
δέν είναι θέμα προσωρινών συμφωνιών διευ
θετήσεων. Πώς θά κρατήσωμεν άμφότερα έν 
έγρηγόρσει είναι εύθύνη τών πνευματικών άν- 
θρώπων τής νήσου. "Αν δέν έργασθώμεν πρε- 
πόντως, θά εϊμεθα άξιοκατάκριτοι προ τής 
ιστορίας καί τού μέλλοντος τού λαού μας.

Προτού κατέλθω τού βήματος, έπιθυμώ θερ
μότατα νά εύχαριστήσω καί πάλιν τον Μακαρι- 
ώτατον ’Αρχιεπίσκοπον διά τήν μεγάλην ήθι- 
κήν καί ύλικήν ένίσχυσιν, τήν όποιαν παρέχει 
είς τον 'Όμιλον. ’Ομοίως έπιθυμώ θερμώς 
νά εύχαριστήσω καί τήν Βασιλικήν Πρεσβείαν 
τής ’Ελλάδος διά τήν παρεχομένην έτησίαν 
έπιχορήγησιν άπό πολλών έτών καί συνεχώς, 
ομοίως δέ το Ύπουργείον Παιδείας διά τήν 
παρασχεθεΐσαν ηύξημένην έπιχορήγησιν ώς καί 
τον ιερόν ναόν Φανερωμένης, ό όποιος είναι 
πάντοτε συναντιλήπτωρ μας.

Εύχομαι, όπως τό νέον έτος, είς τό όποιον 
είσήλθομεν, άποβή έτος ειρήνης καί εύτυχίας 
τού έλληνικού κυπριακού λαού πραγματοποι- 
οΰντος τούς προαιώνιους πόθους καί τάς έθνι- 
κάς έπιδιώξεις αύτού.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Λιογοδοσέα. του κ. «.ονσταντένου ϋπυρίδάκε
ΙΙροέδρου του δ.σ. του Έλλ^νεκου Πνευμ-ατ^κου 'Ομόλου Κ.ύ«ρου 
εές την Γενικήν Χυνέλευσιν τών μ-ελών την 9ην ’Ιανουάριου 1974 

έν τφ παλαιψ ’Λ,ρχιεπισκοπικφ ΛΙεγάρψ Κύπρου.

’Αξιότιμα μέλη,

Αί έργασίαι τού ’Ομίλου έσυνεχίσθησαν 
κατά τό 1973 έπί τών αύτών γραμμών ώς καί 
κατά τά προηγούμενα έτη. Τό διοικητικόν 
συμβούλιον κατηρτίσθη άμα τή έκλογή του μέ 
τήν αύτήν σύνθεσιν, ώς ήτο καί κατά τό προ- 
ηγούμενον έτος. Έπελήφθη αμέσως ζωτικών 
ζητημάτων τού ’Ομίλου, ών κυριώτατα είναι 
ή άνέγερσις Μνημείου τών αδελφών Γεωργιά- 
δου, Ροδίωνος καί Μιλτιάδου, ώς μνημείου 
άντιστάσεως κατά τών είς ’Ελλάδα εισβολέων 
κατά τον β' παγκόσμιον πόλεμον, καί ή ΐδρυσις 
άνδριάντος τού έθνικού ποιητού Κωστή Πα- 
λαμά. Παρά τάς προκυψάσας δυσχερείας τό 
διοικητικόν συμβούλιον έπέτυχε νά προωθήση 
άμφότερα καί έντός τών προσεχών μηνών θά 
έχουν στηθή άμφότερα τά έργα.

Τό Μνημεΐον τών άδελφών Γεωργιάδου θά 
στηθή είς τόν περίβολον τού Παγκυπρίου Γυ
μνασίου, τού οποίου άμφότεροι οί τιμώμενοι 
ύπήρξαν μαθηταί του. Ό γλύπτης κ. Νίκος 
Δυμιώτης συνεπλήρωσεν ήδη τήν έκτέλεσιν 
τών γλυπτικών μερών αύτού, ό δέ άρχιτέκτων 
κ. Χαρίλαος Δίκαιος έδωσεν όδηγίας προς έκ- 
τέλεσιν τού άρχιτεκτονικού τμήματος αύτού, 
τό όποιον καί θά έποπτεύση. Τό σχέδιον τού 
μνημείου είναι έργον αύτού. Τόσον τόν κ. 
Δυμιώτην όσον καί τόν κ. Δίκαιον θερμότατα 
εύχαριστούμεν, διότι μάς έβοήθησαν, ώστε νά 
πραγματοποιήσωμεν τό έργον. Έλπίζεται ότι 
τό μνημεΐον θά είναι έτοιμον μέχρι τέλους Φε
βρουάριου, ώστε νά γίνουν τά αποκαλυπτήριό 
του τήν παραμονήν τής μεγάλης έθνικής έπε- 
τείου, τής 25. Μαρτίου. Ό άνδριάς Παλαμά, 
διά τόν όποιον πάσαν τήν δαπάνην άνέλαβεν ό

Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κος 
Μακάριος, φιλοτεχνηθείς ήδη λίαν έπιτυχώς 
ύπό τού άθηναίου γλύπτου κ. Βάσου Φαληρέα 
έλπίζεται νά στηθή είς τόν παρά τό Δημοτικόν 
Θέατρον Λευκωσίας χώρον τού Δημοτικού 
Κήπου εύγενεΐ παραχωρήσει καί συνεργασίρ 
τής Δημοτικής ’Επιτροπής Λευκωσίας. "Αν αί 
σχετικοί έργασίαι προωθηθούν κατά τούς πρώ
τους μήνας τού 1974, έλπίζεται νά καταστή 
δυνατή ή άποκάλυψις τού άνδριάντος τήν 27ην 
Φεβρουάριου, έπέτειον τού θανάτου τού μεγά
λου ποιητού. Τόν χώρον έπέλεξε προς τούτο 
ό γλύπτης κ. Φαληρέας, έλθών κατά πρόσκλη- 
σιν τού ’Ομίλου είς Κύπρον κατά τό παρελθόν 
θέρος.

’Επιθυμώ νά πληροφορήσω ότι τό Μνημεΐον 
τών άδελφών Γεωργιάδου κατέστη δυνατόν νά 
ίδρυθή — ή όλη δαπάνη ανέρχεται είς 1.000 
περίπου λίρας — χάρις είς γενναίαν εισφοράν 
τού Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
Κου Μακαρίου Γ' πρώτον, είς κληροδότημα 
τής μητρός τών τιμωμένων έκ τών ύστερημά- 
των καί οικονομιών της δεύτερον καί τρίτον 
είς εισφοράν τού ταμείου τού ’Ομίλου έκ τής 
έπιχορηγήσεως αύτού ύπό τού Υπουργείου 
Παιδείας καί έξ έλαχίστων έπί τούτφ εισφο
ρών μελών αύτού.

Άναλαβών ό 'Όμιλος ήμών δαπάνας διά 
τήν ϊδρυσιν τών μνημείων τούτων καί ών 
απασχολημένος είς αύτήν δέν ήδυνήθη νά έκ- 
δώση τήν Φιλολογικήν Κύπρον διά τό έτος 
1972. Άποφάσει όμως τού διοικητικού συμ
βουλίου τού ’Ομίλου παρεχωρήθη προς τά μέ
λη άντί τού μή έκδοθέντος τόμου ή ύπ’ αύτού 
έκδοθεΐσα «’Ανθολογία Κυπριακής Πεζογρα
φίας». Ό 'Όμιλος έχει ύπ’ οψιν του, όπως 
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ό προσεχώς έκδοθησόμενος τόμος τών ετών 
1973/74 άφιερωθή εις τον έθνικόν ποιητήν 
Κωστήν Παλαμάν και εις την 25ετηρίδα τού 
'Ομίλου ήμών. Διότι ή συμπλήρωσις 25, νΰν 
26 ετών, αποτελεί σημαντικόν γεγονός όχι δι’ 
αύτόν, αλλά διά την όλην πνευματικήν ζωήν 
τοΰ τόπου μας. "Οτε ούτος ίδρύθη τφ 1947 
ολίγον μετά τήν άπελευθέρωσιν τής 'Ελλάδος 
καί τήν λήξιν τοΰ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, 
ούδεμία σοβαρά πνευματική ζωή ύπήρχεν έν 
Κύπρω, καί λόγω τών πολιτικών συνθηκών, 
πλήν τής προγενεστέρως ίδρυθείσης «'Εται
ρείας Κυπριακών Σπουδών». ΤΗτο περίοδος, 
καθ’ ήν ή Μήτηρ Πατρίς μας κατετρύχετο υπό 
τοΰ συμμοριτοπόλεμου καί ήγωνίζετο διά τήν 
έπιβίωσιν αύτής ώς κράτους καί τοΰ συνόλου 
τού έλληνικοΰ λαού. 'H Κύπρος ύπό τήν άγ- 
γλικήν κυριαρχίαν έβλεπε μετά πόνου ψυχής 
τάς συμφοράς τής πατρίδος καί τους έπικρε- 
μασθέντας τεραστίους κινδύνους. Έν τούτοις 
ό ίδρυθείς τότε 'Όμιλος ήμών άπέβλεψεν είς 
τήν άνάπτυξιν στενών δεσμών με τήν Μητέρα 
Πατρίδα ώς τον κύριον σκοπόν αύτοΰ καί είς 
τήν έξαρσιν τών υπέροχων έθνικών ιδεωδών 
καί τών έπιτευγμάτων τοΰ έλληνικοΰ πολιτι
σμού πασών τών περιόδων αύτοΰ, άρχαίας, 
βυζαντινής καί νεωτέρας. Ό 'Όμιλος ήμών 
είναι εύτυχής, διότι το παράδειγμά του ήκο- 
λούθησαν καί άλλαι πόλεις τής νήσου πλήν τής 
Λευκωσίας καί οΰτω έπετελέσθη καί έξακολου- 
θεϊ νά έπιτελήται σημαντική έθνική καί πνευ
ματική κίνησις βάσει τών αύτών άρχών, αίτι- 
νες ώδήγησαν ήμάς είς τήν σύμπηξιν τού 
'Ομίλου ήμών. Προς συντονισμόν σκοπών 
καί μέσων κατηρτίσθη Σύνδεσμος τών Πνευ
ματικών Σωματείων τής νήσου, τοΰ όποιου 
μετέχουν 7 "Ομιλοι καί συντονίζουν το έργον 
των προς άποτελεσματικωτέραν έθνικήν προσ
πάθειαν.

TÒ τί έπετελέσθη ύπό τοΰ 'Ελληνικού Πνευ
ματικού 'Ομίλου είς τήν μακράν περίοδον άπό 
τής ίδρύσεώς του καί δή διά τών αύτών σχε
δόν πάντοτε προσώπων, θεωρώ περιττόν να 
είπω. Δι’ όσους αγνοούν παραπέμπω είς τήν 
έτησίαν έκθεσιν τών πεπραγμένων, ή όποια πε- 
ριέχεται έκάστοτε είς τήν Φιλολογικήν Κύ
προν. Θά έπεθύμουν μόνον τρία έκ τών έρ
γων τού 'Ομίλου νά άναφέρω ιδιαιτέρως: 

α) Τήν ϊδρυσιν προτομής τοΰ έθνικοΰ μας ποι- 
ητοΰ Διονυσίου Σολωμοΰ είς τήν νΰν διά τού 
ονόματος του όνομασθείσαν Πλατείαν Σολω
μού, β) τήν ϊδρυσιν προτομής τοΰ Κυπρίου 
διαλεκτικού ποιητοΰ Δημητρίου Λιπέρτη είς 
τον δημοτικόν κήπον Χρυσαλινιωτίσσης καί 
γ) τήν έντοίχισιν αναμνηστικής πλακάς τής 
καθόδου τών Φιλικών είς Κύπρον κατά παρά- 
δοσιν είς τα ύπόγεια τοΰ Παγκυπρίου Γυμνα
σίου, τα όποια μέχρι σήμερον διατηρούνται. 
'Η έκδοσις τής «Φιλολογικής Κύπρου» είναι 
εν έπί πλέον έπίτευγμα τοΰ 'Ομίλου. Αυτή 
έκτιμηθεΐσα εις μέγαν βαθμόν άνά τό πανελλή
νιον άποτελεί έξαίρετον προσφοράν είς τήν 
άνάπτυξιν έλληνικής πνευματικής ζωής, όχι 
μόνον έν Κύπρω, άλλά καί έν 'Ελλάδι. Ό 
"Ομιλος μελετρ τώρα παραλλήλως τήν έκδοσιν 
ειδικών μελετών καί άποσπασμάτων κορυ
φαίων Ελλήνων λογίων προς διδασκαλίαν τής 
συγχρόνου γενεάς. 'Η έκδοσις τής «’Ανθολο
γίας Κυπριακής Πεζογραφίας» έμπίπτει μέσα 
είς τήν προσπάθειαν ταύτην τής άπονομής τι
μής προς τούς παλαιούς πνευματικούς άνθρώ- 
πους τής μικράς μας πατρίδος, άλλά ταύτο- 
χρόνως άποτελεί καί ένθάρρυνσιν τών νέων 
λογοτεχνών τής νήσου μας.

Διά τήν άνάπτυξιν έπαφής τών μελών τοΰ 
’Ομίλου μεταξύ των τό Διοικητικόν Συμβού- 
λιον έπανέφερε τόν παλαιόν θεσμόν τής όργα- 
νώσεως έσπερινών συγκεντρώσεων μετά ειση
γήσεων καί συζητήσεων. Παρ’ δλον ότι ή 
συμμετοχή τών μελών είς ταύτας είναι λίαν 
περιωρισμένη, τα συζητούμενα θέματα καί αί 
διατυπούμεναι άπόψεις προκαλοΰσιν ένδιαφέ- 
ρον, έλπίζεται δε συνεχιζόμενοι νά συντελέσω- 
σιν είς τήν άναπτυσσομένην πνευματικήν κί- 
νησιν τού τόπου μας καί τήν άπασχόλησιν 
αύτοΰ μέ σοβαρά θέματα τής πνευματικής 
ζωής. Δυστυχώς ύστεροΰμεν πολύ είς τήν άν- 
τίκρυσιν σοβαρών ζητημάτων καί τοΰ προ
βληματισμού γύρω άπό αύτά. Είς τήν πνευ
ματικήν κινητοποίησιν άποβλέπουν αί έσωτε- 
ρικαί αύται έσπεριναί συγκεντρώσεις. Ή 
άπονομή βραβείων έπί πλέον ύπήρξε μέσον 
προαγωγής τών σκοπών τοΰ 'Ομίλου.

Ό "Ομιλός μας είχεν άμα τή ιδρύσει του 
καθιερώσει έορτασμόν τών μεγάλων έθνικών 
έπετείων, τής 25ης Μαρτίου, έν συνδυασμφ 

βραδύτερον μέ τήν Ιην ’Απριλίου, καί τής 
28ης ’Οκτωβρίου. Επίσης ώρισε τιμητικός 
συγκεντρώσεις διά τήν 29ην Μαίου καί τήν 
9ην ’Ιουλίου, έπί τινα δε χρόνον καί τής 10ης 
’Απριλίου έπετείου τής έξόδου τοΰ Μεσολογ
γίου. Ένφ έν άρχή έπεδεικνύετο πολύ ένδια- 
φέρον καί πολλοί άκροαταί προσήρχοντο, άπό 
έτών έπαυσε πάν ένδιαφέρον. Διά τούτο πε- 
ριωρίσθημεν είς τόν έορτασμόν τής 25ης Μαρ
τίου μόνον, άλλά καί είς αύτόν ή προσέλευσις 
είναι περιωρισμένη. Τούτο είναι δείγμα τών 
καιρών. Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν ότι 
λείπει ό έθνικός ένθουσιασμός. Ούτος έχει 
ύπό τήν πίεσιν τών πολιτικών πραγμά των 
πνιγή. Σήμερον ό κοινός Κύπριος δυστυχώς 
δεν ονειροπολεί. 'Η σκέψις του έστράφη 
προς τήν άπόλαυσιν τών ύλικών άγαθών καί 
τήν άπόκτησιν περισσοτέρων μέσων προς άπό- 
λαυσιν αύτών. Ώς προς τό πολιτικόν καί 
έθνικόν ζήτημα δέν άνησυχεί. ’Εάν έπιτύχη 
τήν άναγνώρισιν ένός ένιαίου καί άνεξαρτή- 
του κράτους, έστω καί μέ περισσότερα δικαιώ
ματα τής μειονότητας, θά θεωρήση ούτος έπαρ- 
κή τήν λύσιν. Δέν άπασχολείται μέ τό πόθεν 
ήρχισε καί πού έφθασε.

'Υπό τοιαύτας συνθήκας, τί άπομένει ώς 
ύποχρέωσις δι’ ήμάς; Δυνάμεθα νά έπανέλ- 

θωμεν καί έπαναλαμβάνωμεν τώρα όσα άλλοτε 
καί ύπό τήν άγγλικήν διοίκησιν έλέγομεν ώς 
σκοπούς καί έπιδιώξεις μας, έκεί όπου έφθά- 
σαμεν; Άναμφισβητήτως όχι. Πάντα ταΰτα 
καλούμεθα νά κρύψωμεν μέσα είς τήν ψυχήν 
μας άναμένοντες. "Ενα μόνον ζήτημα δέν έπι- 
τρέπεται νά άφήσωμεν νά μάς κυριαρχήση 
λαόν καί πολιτικούς ήγέτας. 'Η ήττοπάθεια. 
Καί αυτή δυστυχώς διαφαίνεται είς τόν όρί- 
ζοντα. Τήν όσφραινόμεθα. Τήν προάγει καί 
μερίς τοΰ τύπου δυστυχώς. Ό λαός θέλει άν- 
τιθέτως έθνικήν τόνωσιν καί δέν τήν βλέπο- 
μεν. Τήν ήττοπάθειαν προάγει καί ή διεθνής 
διπλωματία, είς τήν όποιαν δουλεύομεν. "Ενα 
παρήγορον μόνον σημείον υπάρχει. Καί αύτό 
είναι ή διακήρυξις τής νέας έλληνικής κυβερ- 
νήσεως ότι τό Κυπριακόν είναι έθνικόν ζήτη
μα. Πρό έτών είπον ότι ή Κύπρος άνήκει είς 
τόν δλον έλληνισμόν. Τούτο είναι ταυτόση
μον προς τήν γενομένην διακήρυξιν. Ή Μή
τηρ Πατρίς δέν θά έπιτρέψη συνεπώς έστω 
μετά πολλάς άμφιταλαντεύσεις νά γίνωμεν θύ
ματα τής βουλιμίας τής μειονότητας τών 18% 
καί βορά τών όρνέων. Καί μαζί της θά βα- 
δίσωμεν τόν άνάντη δρόμον προς τά ύψηλά 
καί τά μεγάλα. Τέρμα τής πορείας μας θά 
είναι τό προσκύνημα είς τόν Ιερόν βράχον.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Άπολογεσμ-ός εέβ«ρά.ζεων zac «Χιτίρωμ-ών Scà τό έτος 1973

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

1. ’Υπόλοιπον 31.12.1972 _________________ £ 724.756

2. Είσφοραί: Βασιλικής Πρεσβείας ’Ελλάδος 250.000

’Εκκλησίας Φανερωμένης ------- 100.000

’Υπουργείου Παιδείας  400.000

3. Συνδρομαί μελών ------------------------------------- 192.500

4. Τόκοι Τραπέζης Κύπρου ------------------------- 15.001

5. Πώλησις «Φιλολογικής Κύπρου»
καί «’Ανθολογίας Κυπριακής Πεζογραφίας» 219.300

6. Διά φιλικήν συγκέντρωσιν ............   250

7. Βραβεϊον Υπουργείου Παιδείας
διά την καλυτέραν εκδοσιν τού 1972 --------- 50.000

8. Είσφοραί διά το Μνημεϊον
Εθνικής ’Αντιστάσεως  9.000

1. Εις Τυπογραφεία Ζαβαλλή (διά ’Ανθο
λογίαν Κυπριακής Πεζογραφίας) ------- £ 550.000

2. Εις κ. Νίκον Δυμιώτην (έναντι μνημείου
Εθνικής ’Αντιστάσεως)  330.000

3. Εργατικά  3.000
4. Διά «Φιλικός Συγκεντρώσεις»  3.000
5. Ταχυδρομικά  40.075
6. Είς κ. Θάλειαν Άσπρή (άμοιβή 1972)---- 42.000
7. Είς κ. Άντώνην Ταμπούραν (άμοιβή 1972

και μέρισμα)  32.100
8. Τηλεγραφήματα ______________________ 600
9. Νέον Βιβλιάριον Ε.Π.Ο.Κ. -------------------- 0.495

10. ’Ασφάλεια Πινακοθήκης Ε.Π.Ο.Κ. --------- 5.250
11. "Εξοδα φιλοξενίας κ. Φαληρέως ------------ 8.070

1014.590
’Υπόλοιπον προς μεταφοράν

Μετρητά £ 0.874
Είς Τράπεζαν Κύπρου 945.343 946.217

£1960.807 £1960.807

Ό Πρόεδρος 
(Δρ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ)

ΈλεγκταΙ
Κ. Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
I. ΚΟΛΙΟΣ

Ό Ταμίας 
(ΧΡ. ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ)
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