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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΥΠΡΟΣ 

1975-1977

ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ'

Ή «Φιλολογική Κύίτρος» 1975—1977 είχε πιά τυπωθή δταν είχε συμβή ή 
άδόκητη αποδημία τού ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου, Εθνάρχη καί Προέδρου τής Κυ
πριακής Δημοκρατίας ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ', ό όποιος υπήρξε έπίτιμος πρόεδρος τοϋ 
’Ομίλου καί μέγας ευεργέτης του. Γι’ αυτό στον παρόντα τόμο άπλώς σημειώ
νεται τό πένθος μας. ‘Η έπόμενη «Φιλολογική Κύπρος» 1978 θά είναι άφιερωμένη 
στή μνήμη τοϋ Μεγάλου μας Ηγέτη, ό όποιος πάντοτε θά ζή άνάμεσά μας.

Έκτύπωσιο: Τυπογραφεία «ΖΑΒΑΛΛΗ ΛΤΔ», Λευκωσία
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ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΤΣΕΩΣ 1947

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1975—1977
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ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 
ΑΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΙΔΟΥ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1977—1979

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 
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'Υπεύθυνος τής έκδοσης: 

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΕζΗΓΗΣΗ: 'Ως τόμος 1972 τής «Φιλολογικής Κύπρου» θεωρείται ή έκδοση «’Ανθολογία 
Κυπριακής Πεζογραφίας».

Στή σύντομη αύτή εισήγησή μου δέ θά άναλύσω τά προβλήματα 
καί θέματα πού άφοροϋν τήν Τεχνική καί Επαγγελματική Εκπαίδευση 
κι ούτε θά προδιαγράφω τή μελλοντική της άνάπτυξη' θά ύποστηρίξω 
μονάχα μιά θέση: Ή σπουδή τών έπιστημών καί τής έπιστημονικής 
μεθόδου στά σχολεία συμβάλει στό σκοπό τής άνάπτυξης τοϋ λογικά 
αύτόνομου άτόμου, ενα σκοπό πού πιστεύεται πλατιά ότι έξυπηρετεί- 
ται μόνο μέ τά άνθρωπιστικά μαθήματα.

Ή θέση μου αύτή άπαιτεϊ μιά πρωταρχική διασάφηση. Εξετάζω 
έδώ τή συμβολή τής έπιστήμης καί τής έπιστημονικής μεθόδου στό 
βασικό μας έκπαιδευτικό σκοπό, γιατί πιστεύω πώς ή έπιστήμη καί 
ή έπιστημονική μέθοδος άποτελοϋν τή βάση αύτών πού ονομάζομε 
Τεχνική καί Επαγγελματική Εκπαίδευση. Πιστεύω δηλ. πώς ή Τεχνι
κή Εκπαίδευση έχει, γενικά, σάν κύριο στόχο τή διδασκαλία τής έφαρ- 
μοσμένης έπιστήμης καί δίνει έμφαση στήν κατανόηση καί τήν πρακτική 
έφαρμογή τών βασικών άρχών τών διαφόρων έπιστημών. Πιστεύω 
επίσης πώς οί τεχνικές δεξιότητες γιά τίς οποίες ένδιαφέρεται ή 
Επαγγελματική’ Εκπαίδευση άπορρέουν καί στηρίζονται στις άρχές 
διαφόρων έπιστημών.

Ή θέση πού πήραμε πιό πάνω δέν είναι άπλώς υποστήριξη τής 
γνώμης ότι ή Τεχνική καί Γενική Εκπαίδευση πρέπει νά συνδυάζονται 
καί νά συντονίζονται. Εκείνο πού ύποστηρίζομε είναι ότι ή Τεχνική 
καί Επαγγελματική Εκπαίδευση μπορεί νά προσφέρει έξ ίσου στόν 
«έξανθρωπισμό τοϋ άνθρώπου» όπως άκριβώς καί οί άνθρωπιστικές 
σπουδές.

Προβάλλεται συνήθως τό έπιχείρημα ότι οί άνθρωπιστικές σπου
δές συντελούν στή «φωτισμένη έκλογή», γιατί δίνουν τή δυνατότητα 
στό άτομο νά ύπερνικήσει τήν κατά συνήθεια καί κατά παρόρμηση 
συμπεριφορά, έξοπλίζοντας το μέ κριτήρια γιά κριτική καί ένσυνείδητη 
πράξη. Προβάλλεται άκόμη τό έπιχείρημα ότι οί άνθρωπιστικές σπου
δές έμπλουτίζουν τίς έμπειρίες τοΰ άτόμου, γιατί οί ίδιες οί άνθρωπι- 
στικές σπουδές διευρύνουν τό φάσμα τής έμπειρίας. Δηλαδή, οί 
άνθρωπιστικές σπουδές δέν είναι απλώς σύνοψη άμεσης έμπειρίας, 
άλλά συγχρόνως διευρύνουν τήν έκταση αύτής τής άμεσης έμπει
ρίας μέ τό κέντρισμα καί τή χρήση δημιουργικής φαντασίας. Συχνά

5
è

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



δηλώνεται ότι οί άνθρωπιστικές σπουδές προωθούν τήν αύτοσυνει- 
δησία, ότι οδηγούν σέ αρμονική άνάπτυξη καί ισορροπία όλων τών 
δυνάμεων τής άνθρώπινης νοήσης, οτι καλλιεργούν στάσεις δικαιο
σύνης καί μεγαλοψυχίας, άτι οικοδομούν σώφρονες καί πειθαρχημέ- 
νους χαρακτήρες. ’Ακόμη πιστεύεται ότι προσφέρουν μεγάλη άπό- 
λαυση καί μοναδική χαρά στούς σπουδαστές τους καί ότι είναι άξιο- 
λογικά φορτισμένες.

Υποστηρίζεται έπίσης ότι οί άνθρωπιστικές σπουδές είναι άπό τή 
φύση τους παιδευτικές καί πολύτιμες καί ότι παρουσιάζουν μοναδικά 
χαρακτηριστικά πού βοηθούν τούς σπουδαστές τους στά νά άξιολο- 
γοϋν καί νά ταυτίζονται μέ άνθρώπινες καταστάσεις καί συναισθήματα, 
προβάλλεται έπίσης ή άποψη ότι οί άνθρωπιστικές σπουδές προάγουν 
ένα είδος προσωπικής σχέσης καί έπικοινωνίας άνάμεσα στον δη
μιουργό καί τό σπουδαστή τής δημιουργίας. "Ενα έργο τέχνης εχει 
κάτι νά μεταδώσει, νά δώσει ένα μήνυμα, καί όποιος μελετά τήν τέχνη 
άνοίγει άναρίθμητους καί λεπτούς δρόμους έπικοινωνίας άνάμεσα στόν 
έαυτό του καί τόν δημιουργό τοϋ καλλιτεχνικού έργου. Ένα μονα
δικό είδος έπικοινωνίας, υποστηρίζεται, είναι ή ταύτιση τού προσώπου 
πού μελετά τήν καλλιτεχνική δημιουργία μέ τούς χαρακτήρες μέσα 
σ’ αύτήν: σ’ ένα ποίημα, γιά παράδειγμα, ένα δράμα, ένα μυθιστόρημα.

Τέλος έχει ύποστηριχθεί ότι οί διεγείρουσες τό συναίσθημα ιδέες 
τών άνθρωπιστικών έργων προσφέρουν μοναδικές εύκαιρίες γιά τήν 
άνάπτυξη καί στερέωση τοϋ πνευματικού αύτοελέγχου καί ότι ή ειδική 
ούσία τών άνθρωπιστικών σπουδών άπαιτεϊ καί έπιτυγχάνει πλήρη 
δέσμευση καί άφοσίωση άπό όλους έκεϊνους πού τίς μελετούν καί τίς 
σπουδάζουν.

Νομίζω πώς λίγη περαιτέρω άνάλυση δείχνει ότι ή μελέτη τών 
έπιστημών, τόσο σάν ένα σύνολο συγκροτημένης γνώσης όσο καί 
σάν μέθοδος, συμβάλλει, κατά παρόμοιο όπως καί οί άνθρωπιστικές 
σπουδές τρόπο, στήν έκπλήρωση τού έκπαιδευτικοΰ σκοπού τοΰ λογικά 
αύτόνομου άτόμου καί στή δημιουργία τής ολοκληρωμένης προσω
πικότητας.

Σάν πρώτο έπιχείρημα μπορούμε νά άναφέρομε ότι ή σπουδή τών 
έπιστημώνεϊναι άπαραίτητη, γιατί βοηθάει τά άτομα νά κάνουν σωστές 
έκλογές στις διάφορες περιστάσεις τής ξωής. Κι αύτό γίνεται, γιατί 
ή έπιστήμη φωτίζει τόν κόσμο τών γεγονότων, προσφέροντας έτσι ένα 
στοιχείο άπαραίτητο τόσο γιά τήν κατανόηση τού έμπειρικοΰ κόσμου 
όσο καί γιά τή σώφρονα συμπεριφορά στήν ήθική σφαίρα.

Κανένας δέν μπορεί σοβαρά νά άμφισβητήσει ότι ή κατάλληλη 
σπουδή τών έπιστημών έχει σάν άποτέλεσμα τή δημιουργία πληροφο- 

ρημένων άτόμων, πού μπορούν νά δρουν σωστά μέσα σ’ ένα περίπλοκο 
κόσμο. Καί κανένας δέ θά άμφισβητοϋσε ότι ή άνθρώπινη ικανότητα 
γιά σωστή έκλογή άνάμεσα σέ ύπαλλακτικές λύσεις δέν μπορεί άπεί- 
ρως νά ένισχυθεϊ μέ τή μελέτη τών έρωτημάτων τών έπιστημών.

Σχετικά μέ τό έπιχείρημα ότι οί άνθρωπιστικές σπουδές διευρύ
νουν τό φάσμα καί τήν έκταση τής έμπειρίας, θά μπορούσαμε νά παρα
τηρήσομε ότι μιά τέτοια θέση είναι άποτέλεσμα παρανοήσεως. Πρό
κειται γιά τήν ιδέα ότι ύπάρχει «όμεση» καί «όχι άμεση» έμπειρία' 
ή, άλλως πως, ή θέση προέρχεται άπό τό μεταφυσικό διαχωρισμό πού 
τοποθετεί άπό τή μιά τά φαινόμενα καί άπό τήν άλλη τήν πραγμα
τικότητα.

Ή έμπειρία όμως δέν είναι κάτι άπόλυτα χωρισμένο άπό τή σκέψη 
μας, κάτι πού οί έπιστήμες άπλώς έξηγοϋν καί οί άνθρωπιστικές σπου
δές ύπερβαίνουν. Καί στις δυό περιπτώσεις ή έμπειρία οίκοδομεϊται 
μέσω τοΰ τί σκεφτόμαστε καί τοΰ τί κάνομε. Ή διαφορά είναι ότι ή 
έμπειρία πού οίκοδομεϊται μέσω τών έπιστημονικών διαδικασιών μπορεί 
νά ύποβληθεί σέ δημόσιο έλεγχο, ένώ ή έμπειρία πού οίκοδομεϊται 
στήν καλλιτεχνική δημιουργία δέ μπορεί νά ύποστεϊ τόν ίδιο έλεγχο.

Αύτή όμως ή διαφορά δέν σημαίνει άναγκαστικά ότι τό φάσμα 
τοΰ κόσμου πού γνωρίζουμε μέσα άπό τά προϊόντα τοΰ άνθρωπισμοϋ 
(humanistic protucts) είναι άπό μόνο του εύρύτερο άπό έκεϊνο τών 
έπιστημονικών προϊόντων.

’Ακόμη, ή δημιουργική φαντασία δέν είναι άποκλεισπκό χαρακτη
ριστικό τών άνθρωπιστικών σπουδών άλλά καί ούσιαστικό χαρακτη
ριστικό τών έπιστημονικών διαδικασιών.

Οί έπιστήμες δέ θά μπορούσαν νά προοδεύσουν καθόλου, όν δέν 
είχαν τή δυνατότητα νά έγκαθιδρύουν σχέσεις μεταξύ άντικειμένων, 
πραγμάτων καί καταστάσεων πέρα άπό έκεϊνες πού μάς δίνουν κατά 
τρόπο όμεσο οί αισθήσεις μας.

Ή τοποθέτηση τών άνθρωπιστικών σπουδών άπό τή μιά καί τών 
έπιστημών καί τής τεχνολογίας άπό τήν άλλη σάν άντιπάλων άποτελεϊ 
παρανόηση τής φύσης τών έπιστημών καί τής λογικής τών διαδικα
σιών τους. Νομίξω πώς είναι παρανόηση τό νά περιορίζεται ή έννοια 
τής έπιστήμης στις πρακτικές έφαρμογές της ή στις άπλές τεχνικές 
δεξιότητες. ’Ανεξάρτητα άπό τό γεγονός ότι καί στις περιπτώσεις 
αύτές οί άρχές τής έπιστήμης δημιουργούν πηγές ψυχικής χαράς καί 
άπόλαυσης, ή θεωρητική κατανόηση τής έπιστήμης είναι μοναδική 
πηγή πνευματικής εύχαρίστησης. Ό Ernest Nagel τονίζει πώς ή 
ιστορία τής επιστημονικής έρευνας συνιστά ή ίδια.
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«.μιαν ιστορία άπό εξαίσιες νίκες καί τραγικές ήττες για την ανθρώ
πινη διάνοια στον ατελεύτητο πόλεμό της εναντίον της άγνοιας, τών 
παιδαριωδών προκαταλήψεων και τών άβάσιμων φόβων. ’Άν το νά 
είσαι ανθρωπιστής σημαίνει νά αντιλαμβάνεσαι όλες τίς διαστάσεις 
τής ανθρώπινης ζωής, μιά εμπεριστατωμένη μελέτη τών ευρημάτων 
καί τής εξέλιξης τής επιστήμης πρέπει ασφαλώς νά είναι άπαραίτητο 
στοιχείο τής άνθρωπιστικής παιδείας».*

* Ernest Nagel, Science and the Humanities, in Readings in the Philosophy of 
Education, ed. by Jane R. Martin, p. 210.

Μιά άπό τίς πιό συνηθισμένες παρεξηγήσεις γύρω άπό τήν έπι- 
στήμη είναι πώς μέ τό νά προσπαθεί νά άποδείξει τίς θέσεις της μέ 
ένα αντικειμενικό τρόπο παραγνωρίζει τό συναισθήματα καί άγνοεί 
τήν άνθρώπινη ευαισθησία καί συμπάθεια. Ή χρήση όμως άξιόπι- 
στων έπιστημονικών μεθόδων δέ σημαίνει παραγνώριση τών άνθρω- 
πίνων συναισθημάτων. Εκείνο πού συμβαίνει στήν έπιστημονική διε- 
ρεύνηση είναι ότι τά συναισθήματα δέν άποφασίζουν ύπέρ ή έναντίον 
μιάς ύποθέσεως. Εκείνο πού άποφασίζει είναι ή κριτική συζήτηση 
καί άξιολόγηση. Εκτός τούτου δέ θά ήταν ύπερβολή νά ίσχυρισθεί 
ένας ότι ή κριτική στάση, τό άνοιχτό πνεύμα καί ή πνευματική ταπει
νοφροσύνη τοϋ έπιστήμονα είναι έξίσου καλές έγγυήσεις γιά τή δια
σφάλιση τής άνθρώπινης εύαισθησίας καί τοϋ σεβασμού τών άνθρω- 
πίνων συναισθημάτων όσο καί ή άνθρωπιστική στάση πού ύποτίθεται 
ότι άντιπροσωπεύεται άποκλειστικά άπό τίς άνθρωπιστικές σπουδές.

Θά ήταν άσφαλώς λάθος νά ύποστηρίξει κανείς ότι ή μελέτη τής 
έπιστημονικής γνώσης καί τών τρόπων μέ τούς όποιους αύτή έπιτυγχά- 
νεται είναι άντίθετη προς τήν άρμονική άνάπτυξη καί τήν ισορροπία 
τών πνευματικών ικανοτήτων τού άνθρώπου. ’Αντίθετα, ή φύση τής 
έπιστημονικής μεθόδου καί τής έπιστημονικής προόδου μπορούν νά 
συμβάλουν στήν πνευματική πειθαρχία καί αύτοέλεγχο. Ή μελέτη 
τους μπορεί νά δείξει στό μαθητή πώς ό δογματισμός καί τό πείσμα 
έξουδετερώνονται, πώς ό φανατισμός καί ή αύθαιρεσία έξαλείφονται 
καί πώς ή άπόλυτη βεβαιότητα καί αύτοβεβαίωση άπορρίπτονται άπό 
τίς άνθρώπινες σχέσεις. ”Αν ή έπιστημονική μέθοδος ύποδηλώνει 
δίκαιη κρίση, άμερόληπτο χειρισμό τής μαρτυρίας, ίση μεταχείριση 
ίσων περιπτώσεων, έξέταση τού κάθε τι μέ βάση τήν άξια του, άπρο- 
θυμία γιά ύποχώρηση σέ ό,τιδήποτε άλλο έκτος άπό τή λογική καί 
τήν άπόδειξη, τούτη ή μελέτη της συμβάλει στόν άνθρωπισμό. Γιατί, 
όν αύτές οί άρετές δέν μπορούν νά θεωρηθούν σάν ξεχωριστά άνθρώ- 
πινα χαρακτηριστικά, τίποτε δέν μπορεί.

Αλλά καί κάτι όλλο πρέπει νά λεχθεί γιά τόν ισχυρισμό πώς 
μόνο οί άνθρωπιστικές σπουδές προσφέρουν μιά ποικιλία άνθρώπινων 
καταστάσεων μέ τίς όποιες ό μαθητής μπορεί νά ταυτισθεί. Υποστη
ρίζεται δηλ. ότι μόνο οί άνθρωπιστικές σπουδές έχουν νά έπιδείξουν 
περιπτώσεις άγιων καί άχρείων, ήρώων καί ριψάσπιδων, έγκληματιών 
καί άκεραίων άνθρώπων, λογικών καί παράλογων άνθρώπων, μεγα
λειωδών καί τιποτένιων άτόμων, συνηθισμένων καί ύπερφυσικών άν
θρώπων. Πρέπει πρόθυμα νά παραδεχθούμε πώς οί άνθρωπιστικές 
σπουδές μπορούν άπά τή φύση τους νά παρουσιάσουν μιά τέτοια 
πινακοθήκη άνθρωπίνων καταστάσεων. Άλλά καί ή μελέτη τής έπι- 
στήμης μπορεί νά παρουσιάσει περιπτώσεις προσήλωσης καί έγκατά- 
λειψης, άξιοθαύμαστου θάρρους καί τραγικής δειλίας, έπιτυχίας καί 
άποτυχίας, άφοσίωσης καί προδοσίας, άνθρώπινης συνεργασίας καί 
αύθαίρετου άτομισμοΰ. Οί περιπτώσεις αύτές έχουν έξανθρωπιστικά 
άποτελέσματα όπως έχουν άνάλογες περιπτώσεις πού περιγράφουν οί 
άνθρωπιστικές σπουδές.

Τό γεγονός καί μόνο πώς οί τεχνολογικές έφαρμογές τής έπι
στημονικής γνώσης προκάλεσαν πολλά δεινά στό σύγχρονο πολιτισμό 
δέ σημαίνει πώς οί τεχνολογικές έφαρμογές είναι άπό τή φύση τους 
άπάνθρωπες καί καταστρεπτικές. Ή έφαρμογή τής έπιστημονικής 
γνώσης γιά τό καλό ή τό κακό τής άνθρωπότητας είναι άπόλυτη εύθύ- 
νη τοϋ άνθρώπου καί ό έπαινος ή ή μομφή τοϋ άνήκουν. Ή έπιστήμη 
καί ή τεχνολογική έφαρμογή της δέν είναι άπό μόνες τους έπαρκείς 
γιά άπάνθρωπα άποτελέσματα. Ό ρόλος τής έκπαίδευσης είναι νά 
φροντίσει ώστε τό άτομο νά συλλάβει καί νά έφαρμόσει όρθά τήν 
έπιστήμη.

Τό Υπουργείο Παιδείας καί πιό γενικά ή Κυβέρνηση θεωρεί ότι 
ή άνάπτυξη τής Τεχνικής καί Επαγγελματικής Έκπαίδευσης είναι μιά 
άπό τίς πιό βασικές προϋποθέσεις γιά τήν οικονομική πρόοδο τοϋ 
νησιού μας. Στις συνθήκες πού δημιούργησαν οί προδότες τοϋ πρα
ξικοπήματος καί οί βάρβαροι Τούρκοι εισβολείς αύτή άκριβώς ή πρόο
δος δέν είναι μόνο προϋπόθεση κοινωνικής εύημερίας τοϋ λαοϋ μας, 
άλλά καί όρος άπαράβατος γιά τό μακροχρόνιο άγώνα τής άπελευ- 
Θέρωσης καί έπιβίωσης.

Ή Κυβέρνηση προγραμματίζει σοβαρή ένίσχυση τής Τεχνικής 
καί Επαγγελματικής Έκπαίδευσης μέ σημαντικές άλλαγές καί καινο
τομίες στή δομή, τό περιεχόμενο καί τίς μεθόδους της. Μέσα στά 
πλαίσια τού εύρύτερου προγράμματος οικονομικής άναπτύξεως θά 
ίδρυθοΰν νέες Τεχνικές Σχολές, θά συμπληρωθούν καί θά έκσυγχρονι- 
σθούν τά έργαστήρια πού ύπάρχουν, θά συγγραφοΰν κατάλληλα δι-
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δακτικά εγχειρίδια καί θά ληφθεί πρόνοια γιά όδιάκοπη επιμόρφωση 
τοϋ διδακτικού προσωπικού τών Τεχνικών καί Επαγγελματικών Σχο
λών. Τό Υπουργείο Παιδείας θό συνεργασθεϊ στενό μέ άλλα άρμό- 
δια Υπουργεία, έτσι ώστε ή ανάπτυξη τής Τεχνικής καί Επαγγελμα
τικής Εκπαίδευσης νό άνταποκρίνεται πλήρως στις οικονομικές καί 
βιομηχανικές όνάγκες τοϋ τόπου.

Νομίξω λοιπόν πώς είναι καιρός νό ξεπεράσουμε τήν παλιό προ
κατάληψη πού ύπάρχει άκόμα σχετικά μέ τήν Τεχνική καί Επαγγελ
ματική Εκπαίδευση. Πρέπει νά παραδεχθούμε πώς αύτό έπιβάλλεται 
τόσο άπό τίς συνθήκες άνάπτυξης τοϋ τόπου, όσο καί άπό τή συνει- 
δητοποίηση ότι καί ή Τεχνική καί Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι 
στά σίγουρα μορφή παιδείας καί πηγή άνθρωπισμοΰ.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ

ΚΟΣΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗΣ 

( Ένα σχόλιο μέ βάση τόν τίτλο)

Τό έργο τοϋ Παλαμά πού θά μ’ απασχολήσει είναι τό μοναδικό δράμα 
πού έγραψε ό ποιητής, ή «Τρισεύγενη». Πρόκειται φυσικά γιά σημαν
τικό έργο. Καί γι’ αύτόν άκριβώς τό λόγο προτίμησα — άντί νά τό 
περιγράφω συνοπτικά, πράγμα άδύνατο στά χρονικά περιθώρια μιάς 
σύντομης ομιλίας — ν’ άναπτύξω ένα μονάχα σημείο του, έκεϊνο τού 
τίτλου, χωρίς κι αύτό νά τό έξαντλώ.

Όταν καταπιανόμαστε μ’ ένα λογοτεχνικό έργο, έχουμε τήν κακή 
συνήθεια ν’ άγνοοΰμε τόν τίτλο, όν καί οφείλουμε νά γνωρίζουμε ότι 
ένας άληθινός ποιητής μάς δίνει μέ τόν τίτλο του τόν όρθό προσα
νατολισμό γιά τήν έρμηνεία τοϋ έργου. Στήν περίπτωση τής «Τρισεύ- 
γενης» δέν ύπάρχει κίνδυνος νά κάνουμε αύτό τό λάθος' ό τίτλος 
είναι τόσο εύστοχος, πού σ’ άναγκάξει — είτε τό θέλεις είτε όχι — νά 
προβληματιστείς πριν κάν μελετήσεις τό ίδιο τό έργο. Γιατί κι όν 
άκόμα ύποθέσουμε, πράγμα άπίθανο, πώς συμπτωματικά ό Παλαμάς 
διάλεξε αύτό τό όνομα γιά τίτλο, ή σύμπτωση αύτή, άπό τή στιγμή 
πού μάς δημιουργεί ορισμένες σκέψεις, δέ μάς δεσμεύει : φτάνει νά 
μήν άπομακρυνόμαστε άπό τό έργο.

Οί σκέψεις αύτές, σέ μιά πρώτη έντύπωση, είναι άνάλογες, μ’ 
έκεϊνες πού μάς δημιουργούν οί τίτλοι — ονόματα όλλων σημαντικών 
έργων τής λογοτεχνίας μας' ό «Διγενής ’Ακρίτας», ό «Έρωτόκριτος», 
ή «Έρωφίλη». Ένώ όμως στά έργα αύτά οί τίτλοι — ονόματα άντα- 
ποκρίνονται μέ άπόλυτη άκρίβεια στά πρόσωπα πού άναφέρονται (ό 
Ρωτόκριτος π.χ. άποδεικνύεται πράγματι τό έρωτικό παλληκάρι τού 
«Έρωτόκριτου»), στήν «Τρισεύγενη» ύπάρχει μιά άντιθετική διάσταση 
άνάμεσα στό όνομα καί στό πρόσωπο' όλλη είναι ή Τρισεύγενη πού 
σού ύποβάλλει ό τίτλος κι όλλη ή Τρισεύγενη πού βλέπεις μέσα στό 
ίδιο τό έργο. Ή διάσταση αύτή έχει μιά έξαίσια γοητεία κι όν τήν 
προσέξουμε σωστά θά μός δώσει, πιστεύω, τό κλειδί γιά τήν έρμηνεία 
καθώς καί τό μέτρο γιά τήν άξιολόγηση αύτοϋ τοϋ μοναχικού καί τρα
γικού έργου.

Μαθητής άκόμα, κάθε φορά πού — πριν διαβάσω τό έργο — όκουγα 
άπό τούς δασκάλους ότι ό Παλαμάς έγραψε κι ένα ποιητικό δράμα μέ 
τόν τίτλο «Τρισεύγενη», ένοιωθα άντιφατικά συναισθήματα πού τώρα
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μόνο θά μπορούσα νά περιγράφω. Ή λέξη Τρισεύγενη, συνδυασμένη 
μέ tic έννοιες ποιητικό δράμα καί Παλαμάς μέ τό νιτσεϊκό άνάστημα 
πού μάς τόν παρουσίαζαν, ξυπνούσε άκαριαία στή φαντασία μου μιά 
οπτασία άγγελικής τελειότητας άνάλογη μέ τή μορφή τής σολωμικής 
Φραγκίσκος (καθώς καί τό πρότυπό της, τή δαντική Βεατρίκη). Ή 
Τρισεύγενη μάλιστα, πάντα στή φαντασία μου, ύπερεϊχε τής Φραγκί
σκος κατά τούτο: ένώ τό ιδανικό κάλλος τής νεαρής άγγλίδας συνί- 
σταται στήν ισορροπημένη καί ίεραρχικά άξιολογημένη σωματοψυχική 
σύνθεση («όμορφος κόσμος, ήθικός, άγγελικά πλασμένος»), ή Τρισεύ- 
γενη, παρ’ όλο πού προϋποθέτει τό σωματικό κάλλος, έντούτοις τόσο 
πολύ άπομακρύνεται άπό αύτό πού τελικά κάθε σωματικό ’ίχνος έΕαφα- 
νίζεται μέσα στήν άκτινοθολία καί τήν εύγένεια τού ψυχικού κάλλους.

Πιό εύστοχος, όν καί φαινομενικά παράτολμος, θάταν 'ίσως ένας 
παραλληλισμός της μέ τό άπόλυτα πνευματοποιημένο κάλλος τής Πα
ναγίας — όχι τής ιστορικής πού σπάραζε 6ου6ά κάτω άπό τό σταυρό 
άλλά τής έξιδανικευμένης έκείνης μορφής πού βλέπουμε (καί λα
τρεύουμε) στά εικονίσματα. Δέν είναι άλλωστε τυχαίο πού θά δούμε 
άργότερα τή νεραϊδοπαρμένη Ποθούλα, όταν πηγαίνει στό πανηγύρι 
μέ γαρούφαλλα («διπλά γαρούφαλλα τής φωτιάς») γιά νά τά προσ
φέρει, καθώς συνήθιζε, στήν Παναγιά «άντί νά τ’ άπιθώσει στής Μεγα
λόχαρης τό «κόνισμα, νά τ’ άπιθώνει άλλου... τής Τρισεύγενης». Θά 
δούμε άκόμα τόν Πέτρο Φλώρη, σέ μιά έξαρσή του, νά λέει γιά τήν 
Τρισεύγενη: «Όλα μοΰ τά λέει τόνομά σου. Τό μελετώ, καί μοΰ 
μοσκοβολάνε όλα τά σπαρτά τών κάμπων μας, καί τών περιβολιώνε 
μας τά κρίνα. Καί πέρα ώς πέρα τ’ άκρογιάλια μας τό γλυκομουρ- 
μουρίζουν τόνομά σου». Γι’ αύτό μετά θά πέσει άπό τά σύννεφα, 
όταν θά τού φανερωθεί άντίθετη άπ’ ότι τή φαντάζονταν.

’Έτσι τή φανταζόμουνα κι έγώ' σά μιά μορφή τού ϋψους, τοϋ 
άπόλυτου, πού άνήκε μεταφυσικά στόν άναλλοίωτο κόσμο τοΰ Είναι 
καί όντολογικά στόν άφθαρτο παράδεισο τών πλατωνικών ιδεών. Καί 
τό έκπληκτικό είναι ότι ό Παλαμάς πετύχαινε αύτή τήν ύπέρβαση μ’ 
ένα άπλό γλωσσικό τέχνασμα, τό πρώτο συνθετικό τής λέξης, τό τρίο — . 
Πρόκειται φυσικά γιά τήν τεχνική έκείνη — μοναδικό προνόμιο τής 
έλληνικής γλώσσας άπό τόν "Ομηρο ώς τόν Έλύτη, καί πού ό Παλα
μάς τό καλλιέργησε στόν ύπέρτατο βαθμό — σύμφωνα μέ τήν όποια 
όν προσθέσουμε στις άπλές λέξεις φύλλο, άγια, όμορφη σάν πρώτα 
συνθετικά τό τριάντα, πάν, πέντε, οί έννοιες αύτές άνυψώνονται κατα- 
κόρυφα σέ τριαντά —φύλλο, Παν —γία, πεντά —μορφή. ’Αφαιρέστε, 
άντιθέτως, άπό τή λέξη Τρισεύγενη τό πρώτο συνθετικό' αύτό πού θά 
μείνει — Εύγενία ή Εύγενούλα — παρ’ όλη τή σχετική έξιδανίκευση 

πού διατηρεί, θά κατεβεί άμέσως άπό τό ύψος τοΰ τέλειου στό έπίπεδο 
τής πραγματικότητας καί θά τό συνδέσουμε αύτομάτως μέ τή συγκε
κριμένη μορφή μιάς γνωστής μας κόρης — όχι κατ’ άνάγκην τοΰ ίδιου 
ονόματος.

Ωστόσο ή Τρισεύγενη αύτή άποτελοΰσε τό ένα μόνο σκέλος τοΰ 
άντιφατικοϋ συναισθήματος πού άνέφερα πιό πάνω — τό θετικό' τό 
άλλο ήτανε σαφώς άρνητικό: Τί άξια, άναλογίζομουν, καί τι άντί- 
κρυσμα μπορούσε ναχει στή ζωή ή όκρα τελειότητα, τό άκίνητο κάλ
λος; Πρώτα πρώτα άμφέβαλλα γιά τήν ύπαρξή του καί τό θεωρούσα 
ούτοπία — χρήσιμη τόσο μόνο όσο άποτελεϊ κίνητρο προόδου. Άλλά 
καί άν ύποθέσουμε ότι ύπάρχει, πώς ήταν δυνατό ένα τέτοιο πλάσμα 
νά άποτελέσει τήν ήρωΐδα ένός δράματος καί μάλιστα τραγωδίας; 
Γιατί τό δράμα, καθώς ή ίδια ή λέξη τό δηλώνει, προϋποθέτει δράση, 
σύγκρουση, κι ή σύγκρουση προϋποθέτει άνθρώπους συγκεκριμένους, 
ζωντανούς, πού στήν πάλη τους έναντίον τής Μοίρας θά ύποκύψουν 
προδωμένοι άπό τίς έσωτερικές άδυναμίες τους, θά νικηθούν, καί μέσα 
άπό τό θάνατο θά θριαμβεύσουν — «θανάτω θάνατον πατήσαντες». 
Τό ότι μιά τέτοια Τρισεύγενη θά ήταν ύποχρεωμένη νά παλέψει μέ μιά 
πανίσχυρη Μοίρα τό θεωρούσα δεδομένο. Έφ’ όσον όμως ό ποιητής 
μάς προδιέθετε μέ τόν τίτλο του γιά μιά τέλεια μορφή, ποιά θά ήταν 
ή έσωτερική άδυναμία της πού θά χρησιμοποιούσε ή Μοίρα σάν δίχτυ 
γιά νά έξοντώσει τό θύμα της; Αύτό γιά τήν άντίληψή μου ήταν κάτι 
άδιανόητο, κατά τήν ίδια λογική πού θεωρώ άδιανόητη μιά τραγωδία 
στήν όποια ήρωΐδα θάναι ή Παναγία — όχι, έπαναλαμβάνω, ή ιστορική 
άλλά ή άμετάκλητα ιδεατή τών εικονισμάτων καί τών ύμνων.

Σκοτεινιάζει ή αίθουσα καί, στό άνοιγμα τής αύλαίας, χαράματα, 
βρισκόμαστε στήν καρδιά ένός «στενού χωριού», μέ πεντέξη γυναίκες 
γύρω άπό τή βρύση τής πλατείας. Πρώτη άντίδραση ή άπορία : σ’ ένα 
τέτοιο χώρο θά κινηθεί ή Τρισεύγενη; καί πώς θά τή χωρέσεί; Μέ 
τά πρώτα λόγια τών γυναικών ή άπορία μας δίνει τή θέση της σέ μιά 
άπογοήτευση: τό χωριό είναι άναστατωμένο — λές καί ξύπνησε σήμερα 
άπ’ αύτή τήν αίτια — άπό τά έρωτικά καμώματα τής Τρισεύγενης' 
ώστε αύτή θά είναι ή Τρισεύγενη; μιά ζωηρή χωριατοπούλα; Στό 
μεταξύ άρχίζουμε νά διακρίνουμε στό πέτρινο σύμπλεγμα τής βρύσης 
τή μορφή μιάς γοργόνας' κι όν δέν τά χάσουμε ολωσδιόλου, άνησυ- 
χοΰμε — ποϋ τό πάει ό ποιητής;

Στό σημείο αύτό καί όσο προχωρούμε πρός τό φώς τής μέρας, 
ό συγγραφέας — μέσα άπό ένα γρήγορο σέ στύλ κουτσομπολιού διά
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λογο τών γυναικών — μάς δίνει τό εξωτερικό περίγραμμα καί ταυτο- 
χρόνως μάς δια —φωτίζει γιά τό βαθύτερο χαρακτήρα τής άγνωστής 
μας άκόμα κόρης πού, μέ τή συμπεριφορά της, προκαλεϊ όντιφατικές 
άντιδράσεις στις γυναίκες. ’Αντιφατικές είναι καί οί περιγραφικές 
πληροφορίες πού μας δίνουν καί τίς όποιες συνθέτοντας ό θεατής σχη
ματίζει ένα θεωρητικό είδωλο γιά τήν Τρισεύγενη ολωσδιόλου άντί- 
θετο άπό έκεϊνο πού τοϋ δημιούργησε ό τίτλος.

Τί είναι έπιτέλους ή Τρισεύγενη, διερωτάται μιά γυναίκα' «θηλυκό 
ή δαίμονας;» Καί στήν παρατήρηση μιας άλλης άτι ή Τρισεύγενη είναι 
μέν άμορφη άλλά «τό μετάξι θέλει τάξη», μιά τρίτη τή διακόπτει άπό- 
τομα: «Μετάξι; Δέν λές καλύτερα ποτάμι ; Κανένας δέν τής 
κόβει τήν ορμή»' γιά νά προσθέσει σέ λίγο άτι «είναι σάν τή νεράιδα.... 
κάνεις νά τήν άρπάξεις, καί γίνεται ατά χέρια σου σκυλί, γκαμήλα, φίδι, 
φωτιά». Αύτή ή περιγραφή μάς ικανοποιεί βέβαια, διατηρούμε ώστόσο 
μιά έπιφύλαξη: άταν τή δούμε μέ τά ίδια μας τά μάτια νά πεισθούμε 
άτι πράγματι είναι τέτοια άπως τήν παρουσιάζουν.

Καί ξαφνικά, μ’ ένα τρόπο σχεδόν μυστηριακό, χωρίς καλά καλά 
νά καταλαβαίνουμε πότε, άπό πού καί πώς ξεφύτρωσε, άστράφτει 
κυριολεκτικά μπροστά μας ή Τρισεύγενη' δαιμονική — μέ τήν άρχαία 
σημασία — λευκοντυμένη καί πεντάμορφη — άχι βέβαια σάν άγγελος 
πού κατεβαίνει άπό τόν ούρανό, άλλά σάν ολοζώντανη γοργόνα πού 
τινάζεται άπό τή διπλανή λιμνοθάλασσα καί σπαρταράει έξω άπό τό 
νερό, μέσα στά χέρια τών άνθρώπων. Άπό τήν πρώτη στιγμή μάς 
θαμπώνει μέ τήν ομορφιά της, μάς προκαλεϊ δέος μέ τήν κίνηση, τή 
δύναμή της καί τό πάθος της' δέν έχουμε πιά τήν παραμικρή άμφιβολία : 
ή Τρισεύγενη είναι άντως «ποτάμι' κανένας δέν τής κόβει τήν 
ορμή».

Κι άταν σέ λίγο τή βλέπουμε άντί νά γίνεται άντικείμενο λατρείας 
νάρχεται σέ κείνη τή φοβερή, κοσμογονικών διαστάσεων, σύγκρουση 
μ’ άλο τόν κόσμο, πού μ’ έπικεφαλής τόν πατέρα της μάχεται νά τήν 
άναγκάσει νά παραδεχτεί ένα άνύπαρκτο κρίμα καί νά τή μαντρώσει, 
τότε τά αίσθήματά μας γιά τήν Τρισεύγενη άγγίζουν καί ξεπερνούν τά 
άρια τού ένθουσιασμοΰ : «Πατέρα, κι έσύ, κυρά, πού μοϋ παριστάνεις 
τή μητέρα... άτι έφταιξα θά τό διαλαλήσετ’ έδώ ξέσκεπα. Δέν έχει 
σπίτι, δέν έχει μέσα... Σκεπή μας ό ούρανός! Καί νά ό κριτής' 
ό κόσμος!... ’Έπειτα τί μέ μέλει γιά τόν κόσμο. Δέν τόνε συλλογί
ζομαι, δέν τόνε φοβάμαι τόν κόσμο σας. Μά θέλω νά κριθώ. Όλη 
τήν οικουμένη φωνάχτε την' τώρα πού βγήκε ό ήλιος' νά ό 
ήλιος ! » Καί λίγο πιο κάτω: «Σέ τίποτε δέν έφταιξα. Κι άλος ό 
κόσμος νά είναι γύρω μου κριματιστής έγώ δέν είμαι φταίστρα».

Κι ό ένθουσιασμός αύτός μέ τόν όποιο θ’ άγκαλιάσουμε τήν Τρι- 
σεύγενη σ’ άλο τό δράμα της, είναι ένθουσιασμός στήν κυριολεξία : 
αύτό τό πρόσωπο πού άστραψε μπροστά μας, χωρίς ποτέ νά πάψει 
νάναι άνθρώπινο — έπειδή μάλλον είναι βαθύτατα άνθρώπινο — παίρνει 
στά μάτια τών μισό—ανθρώπων διαστάσεις ήμιθεϊκές, τή βλέπουμε 
σάν μιά θεά π’ άποκαλύφθηκε άνάμεσό μας. Ό Παλαμάς πέτυχε, 
κοντά στά τόσα άλλα, καί τούτο τό σπουδαίο: νά πιάσει τή ρίζα, τήν 
κραυγή τού δράματος' τόν έν —θουσιασμό (θυμηθήτε έδώ τόν έν —διο
νυσιασμό, τή διονυσιακή έκσταση πού τήν πετύχαιναν σάν έπιναν τό 
αίμα — τό κρασί τού Διόνυσου). Κι έμεϊς, άπόλυτα βέβαιοι άτι βρι
σκόμαστε στήν καρδιά τού πανάρχαιου καί αιώνιου δράματος (είτε 
αύτό ονομάζεται δράμα τοϋ Προμηθέα είτε τοϋ Ίησοϋ είτε τού Θωμά 
Μπέκετ), τ’ άφήνουμε νά προχωρήσει τελετουργικά ώς τό μοιραίο 
τέλος άταν μαζί μέ άλα τ’ άλλα πρόσωπα τοϋ έργου, θά κατασπαρά
ξουμε τήν Τρισεύγενη, γιά νά πάρει ό καθένας μας ένα άντίδωρο άπό 
τό άχραντο σώμα της, νά μεταφέρουμε τή θεά μέσα μας (νά γίνουμε 
έν —θεοί) κι έτσι νά έπέλθει ή φρικτή κάθαρση.

* * *

Στό μεταξύ βέβαια έχουμε ξεχάσει έντελώς τήν πρώτη διάσταση 
τής Τρισεύγενης, τήν όντολογική τοϋ τίτλου. Έκ τών ύστέρων άμως 
θά μπορούσε κανείς νά διερωτηθεϊ: ώστε μάς παραπλάνησε ό Παλα
μάς μέ τόν τίτλο: ή μήπως διέπραξε θεατρικό σφάλμα; έκεϊ πού μάς 
είχε προδιαθέσει — τόσο όφοπλιστικά — γιά τό άπόλυτο κάλλος μιάς 
ιδανικής Τρισεύγενης, πώς καί γιατί γέμισε τή σκηνή μέ τό δαιμονικό 
πάθος μιάς ολοζώντανης γοργόνας; Γιατί, χωρίς άμφιβολία, ή Τρι- 
σεύγενη τοϋ έργου δέν κατεβαίνει άπό τόν μεταφυσικό κόσμο τοϋ 
Είναι, άπως ύποθέσαμε στήν άρχή' άπό τό Γίγνεσθαι άνεβαίνει, άπό 
τό ποτάμι τοϋ Ηράκλειτου, είναι ή ίδια ένα ποτάμι, ένα Γίγνεσθαι.

’Ασφαλώς πού δέν πρόκειται γιά λάθος (τό έργο αύτό είναι άλάν- 
θαστο, άπως κι ή ήρωίδα του «άκριμάτιστο») ' ή διάσταση αύτή άνά
μεσα στό άνομα καί στό πρόσωπο πού φέρει αύτό τό άνομα είναι 
φαινομενική κι άποτελεϊ ένα άριστοτεχνικό εύρημα τού ποιητή πού, 
άν τό καλοεξετάσουμε, μπορούμε νά δούμε, σ’ αύτό καί μόνο, 
άλη τή δραματική ούσία τοϋ έργου. "Ενα προσωρινό συμπέ
ρασμα στό όποιο θά μπορούσαμε νά καταλήξουμε είναι καί τό άκό- 
λουθο: Σκοπίμως ό Παλαμάς μάς ύποβάλλει μέ τόν τίτλο του μιά 
μεταφυσική Τρισεύγενη κι ύστερα, πάνω στή σκηνή, μάς δείχνει τήν 
άντίθετη άψη της, μιά διαλεκτική Τρισεύγενη, γιά δυό λόγους.

Πρώτα γιά νά μάς άναγκάσει, μέ τήν άναπόφευκτη σύγκριση, νά 
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διαλέξουμε τή μιά άπό τίς δυό διαστάσεις. Καί φυσικά διαλέγουμε, γιά 
τήν άκρίβεια μάς έπιβάλλεται ή διαλεκτική Τρισεύγενη τοΰ έργου 
διότι είναι άσύγρκιτα άνώτερη άπό τή μεταφυσική Τρισεύγενη τοϋ 
τίτλου' τή δεύτερη, άν ύπάρχει, τή φανταζόμαστε όμορφη, άληθινή, 
εύγενική' ένώ ή πρώτη υπάρχει σίγουρα, άφοϋ τή βλέπουμε μπροστά 
μας, κι είναι πεντάμορφη, πενταληθινή, τρισεύγενη. Κι όν πρόκειται 
τήν ιδιότητα τρισεύγενη νά τήν κρατήσουμε γιά όνομα τής ήρωίδας 
καί τίτλο τοΰ έργου, δικαιωματικά τόν κερδίζει τό ζωντανό πρόσωπο 
πού βλέπουμε στό έργο κι όχι τό ιδεατό πού μάς ύποβάλλει ό τίτλος. 
Κι αύτό συμβαίνει μέ τήν ίδια ...παράλογη λογική πού ό Θεός δίνει 
τόν ύπερθετικό χαρακτηρισμό «σοφώτατος» στό διαλεκτικό Σωκρά
τη, ένώ γιά τό μεταφυσικό έαυτό του άρκεϊται στό θετικό χαρακτη
ρισμό «σοφός», άπαιτώντας μάλιστα κι άπ’ τούς άνθρώπους έτσι νά τόν 
χαρακτηρίζουν.

Ό δεύτερος λόγος άνάλογος μέ τόν πρώτο: όπως έμεϊς οί θεα
τές, μέ τήν έντεχνη βοήθεια τοϋ ποιητή, άναγκαστήκαμε νά έγκατα- 
λείψουμε τήν προκατάληψη ότι ή πραγματική ομορφιά, εύγένεια καί 
άλήθεια βρίσκονταν, όπως λανθασμένα πιστεύαμε, στή σφαίρα τοϋ 
Είναι, δηλαδή στό πρόσωπο τής μεταφυσικής Τρισεύγενης, καί νά 
παραδεχτούμε πώς οί ιδιότητες αύτές βρίσκονται στή σφαίρα τού 
Γίγνεσθαι, δηλαδή στό πρόσωπο τής διαλεκτικής Τρισεύγενης — τό 
ίδιο συμβαίνει καί μέ τήν ήρωίδα. Κι ή τραγικότητά της άκριβώς 
έγκειται στόν άπελπισμένο άγώνα της νά ξεφύγει άπό τήν άπολιθω- 
μένη περιοχή μιας νεκρής Μεταφυσικής πού τήν κρατάει δεμένη στά 
πλοκάμια της, καί νά προχωρήσει πρός τή μόνη άληθινή περιοχή, τή 
Διαλεκτική, στήν όποια άπό τή φύση της άνήκει.

Τό συμπέρασμα αύτό, προσωρινό όπως ήδη τό έχω χαρακτηρίσει, 
δέν είναι δυνατό νά μάς ικανοποιεί' θά μπορούσε κανείς, καί μέ τό 
δίκαιο του, νά τό χαρακτηρίσει ύποκειμενικό ή αύθαίρετο καί νά μας 
κατηγορήσει ότι προσπαθούμε νά έρμηνεύσουμε τήν Τρισεύγενη μέ 
θεωρητικά — έξωτερικά κριτήρια, ένώ ή όρθή έρμηνευτική μέθοδος 
οφείλει νά στηρίζεται σέ έσωτερικά κριτήρια, παρμένα άπό τό ίδιο 
τά έργο. Είναι άνάγκη έπομένως νά έπιβεβαιωθεϊ άπόλυτα αύτό τό 
συμπέρασμα άπό τόν ίδιο τόν Παλαμά μέσα στό ίδιο τό έργο του. 
"Επειτα πρέπει νά δούμε πώς αύτή τή φιλοσοφική θεωρία τήν έφαρ- 
μόζει στήν ποιητική πράξη, στό δράμα του. Καί τέλος ν’ άποκαλύ- 
ψουμε τήν πραγματική ταυτότητα τής Τρισεύγενης' είδαμε βέβαια 
ότι είναι πεντάμορφη, τρισεύγενη καί πενταληθινή, όμως αύτά είναι 
μονάχα οί ίδιότητές της' μένει άκόμα άναπάντητο τό έρώτημα ποιά 

είναι ή ούσία της. ’Ασφαλώς ή διαλεκτική, άλλά τί άντίκρυσμα έχει 
στή ζωή αύτός ό όρος;

Μιά τέτοια έρευνα, όπως καταλαβαίνετε, θά έδινε στό θέμα δια
στάσεις πού είναι άδύνατο νά περιοριστούν στά όρια — χρονικά ή 
άλλα — τής σημερινής παλαμικής έκδηλώσεως γι’ αύτό είμαι ύποχρεω- 
μένος νά διακόψω στό σημείο αύτό τήν όμιλία.

Σημείωση : Όμιλία πού έγινε στήν «Πνευματική Στέγη», τό Φεβρουάριο τοϋ 1975.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Η ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ 

(διήγημα)

Τό φθινοπωρινό άπόγευμα έσταζε θλίψη καί φόβο. ’Απάνω ό 
Πενταδάκτυλος, μέ τό κατάξερο κορμί καί τούς τρομακτικούς ίσκιους, 
κοίταζε κατσούφης σάν αύστηρός άνακριτής. Πέρα ή θάλασσα, παρό
λο τό γαλάζιο της χρώμα, είχε ένα πέτρινο χαμόγελο σά νά προφή
τευε κακά συναπαντήματα. Έκεϊ κατάντικρυ, άπάνω στό ψήλωμα, 
ή Εκκλησία έδειχνε τό πληγωμένο της πρόσωπο. Τά βόλια τοϋ 
έχθροϋ κεντήσανε τήν κάθε της πλευρά, άνοίγοντας τρύπες. Ό 
άσβέστης γδάρθηκε σέ πολλά σημεία σά νά τόν ξέπλυναν τά δάκρυα. 
Ένοιωθες στ’ άντίκρυσμά της πώς τή βάραινε μιά ντροπή άνάμικτη 
μέ λύπη. Τήν προσβάλανε οί έπιδρομές τών Τούρκων πού κατεβή- 
κανε άπό τά παράλια τής Μικρασίας μέ τά σιδερικά τους νά πατή
σουνε τόν άμοιρο μας τόπο.

Ό παπά —Εύθύμιος σηκώθηκε άπό τό καφενείο. Τό βλέμμα του 
άστραφτε. Πήρε τήν άπόφαση.

— Θά τήν έπιτιμήσω κι άς μέ σύρουνε οί άλλόπιστοι σάν τό σκου
πίδι μές τό δρόμο, ψιθύρισε.

Ό βαρύς του ίσκιος γέμισε τό χώρο. ’Από τά μισόκλειστα πα
ράθυρα είδαν τόν όγκο του νά περνά άδυσώπητος καί νά κατηφορίζη 
τό μεγάλο δρόμο. Μιά τούρκικη περιπολία τόν συνάντησε λίγο πιό 
κάτω, κοντά στό σταυροδρόμι, μά δέν τόλμησε νά τού ζητήση έξη- 
γήσεις. Ίσως τό σχήμα του, ίσως τό άστραφτερό του βλέμμα νά τούς 
μαγνήτισε σάν τά βλέμμα τής οχιάς πού πετρώνει τό θύμα της.

Τέσσερα άκόμα βήματα κι ό παπάς έφτασε στά σπίτι τής δασκά
λας. Σταμάτησε μιά στιγμή γιά ν’ άνασάνη. ’Ίσως νά τόν συγκρό
τησε καί κάποιος άδύναμος δισταγμός. Πάτησε όμως τό δεξί του 
πόδι στό σκαλοπάτι βαρύς, άδυσώπητος, κι άνέβηκε τά λίγα σκαλιά 
πού οδηγούσανε στό πλάτωμα μπροστά στήν ψηλή ξώπορτα. Ύστερα 
κτύπησε θαρρετά τά κτυπητήρι σά νά κτυποϋσε στά θυμό τό μέτωπό 
του.

— Ποιος είναι; άκούεται μιά λειψή φωνή, άνάλαφρη σάν τή 
φλόγα τού κεριού πού πάει νά σβύση.

— Ό παπά —Εύθύμιος, άπαντά μέ αύστηρότητα ό παπάς.
Ή ξώπορτα άνοιξε καί μιά γρηά, μισή μπουκιά πλάσμα, ύποκλί- 

θηκε καί ζήτησε νά προσκυνήση τό χέρι του.
— Ωρα καλή, ’Αρετή, κι ός είναι άμαρτωλό τά κεφάλι σου. Μέσα 

είναι ή προκομένη σου;
— Συγχώριο, δάσκαλέ μου. Μέσα είναι. ’Ανθούσα! Ό παπά —Εύ

θύμιος.
Ή γρηά έκλεισε τήν ξώπορτα. Ό παπά —Εύθύμιος προχώρησε 

καί στάθηκε σάν αύστηρή κολώνα μές τή μέση τού λιακωτού.
— Ηρθες; τού λέει ή ’Ανθούσα πού πρόβαλε μέ ταπεινωσύνη.
— Ήρθα νά σέ καταραστώ, προτού παραδώσω τήν ψυχή μου.
Ή ’Ανθούσα έσκυψε άπό τό βάρος τής κατάρας. Σέ λίγο ψήλωσε 

τό κεφάλι μέ άποφασιστική κίνηση. ’Έγνεψε τής μάνας της νά βγή 
έξω στήν αύλή. "Υστερα γύρισε προς τόν παπά, τόν κοίταξε μέ 
καθαρό βλέμμα καί τού είπε:

— Μπορείς νά μέ ξομολογήσης, όγιε τού Θεού;
— Δέ μπορώ ν’ άρνηθώ μήτε στό φονιά, μήτε στό ληστή, μήτε 

στό μοιχό, τής άπαντά καί τήν κατακεραυνώνει μέ τό λόγο καί μέ τή 
ματιά.

— Κάθησε, άγιε τού Θεού.
Ό παπά —Εύθύμιος έβγαλε τό καλυμαύχι καί κάθησε στόν καναπέ.
— ’Ακούω, άμαρτωλή τών άμαρτωλών. Όρθια έσύ.
— Θά γονατίσω.
Καί γονάτισε μπροστά του μέ φανερή ταπεινωσύνη.

* * *

Κι άρχισε ή ξομολόγηση.
— Ο Γιάννης τού Προδρόμου — ό Θεός ός τόν συγχωρέσει — 

μοΰ όναψε τή φωτιά στά σπλάχνα. Δέν ξέρω πώς δέχτηκα τά γλυ
κόλογα καί τίς ύποσχέσεις του! πώς παραπλανήθηκα!

— Χμ !, ρουθούνισε ό παπάς.
— 'Ένα μήνα πριν έρθουν οί Τούρκοι στό χωριό μας μέ...
— Κατάρατη.
— ’Έχω παιδί στά σπλάγχνα μου. Ύστερα τώμαθα πώς είναι 

παντρεμένος στή Λεμεσό κΓ έχει δυό παιδιά...
— Χωρίστρα, κατάρατη δυό φορές.
— "Οταν τό ραδιόφωνο άνάγγειλε τήν εισβολή τών Τούρκων, αύ

τός πήρε τό αύτοκίνητό του κι έφυγε. Τόν ίκέτευσα, γονάτισα μπρο
στά του νά μέ πάρη μαζί του. Αύτός μ’ έσπρωξε σά νόμουν παλιό
πραμα. Κι έφυγε.

— Τόν θεοκατάρατο.
— 'Ύστερα ήρθαν οί Τούρκοι, Σφικτομανταλώθηκα, τρέμοντας 

18 19

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



γιά τό σπλάχνο πού είχα στά σπλάχνα μου.
— Κι έγινες φιλενάδα τοϋ Τούρκου, κατάρατη.
— Ένα βράδυ μοϋ σπάσανε τήν πόρτα τέσσερις Τούρκοι. Τό 

στόμα τους άφριζε άπό τόν πόθο. Τά μάτια τους κόβανε σά μαχαίρια. 
Σπρώξανε τή μάνα πού ξάπλωσε στά πόδια τοϋ καναπέ. Ό ένας 
παραλίγο νά τήν πατήση στό πρόσωπο. Ό άλλος μέ άρπαξε. Τότε 
έβαλα τίς φωνές. Τσίριξα άσο μπορούσα. Δέχτηκα τό πρώτο χα
στούκι. Ζαλίστηκα. Κι άμως τσίριζα πιό πολύ. Ό άλλος μοϋ ξέσκισε 
τά ρούχα. Πάλεψα τσιρίζοντας. Κι έκεϊ πού νόμιζα πώς πεθαίνω, 
μιά δυνατή φωνή πάγωσε τούς βιαστές. Ό άξιωματικός χύμηξε μέσα 
μέ τό πιστόλι στό χέρι. Κείνοι τρέμοντας τό βάλανε στά πόδια. 
'Ύστερα ό άξιωματικός σήκωσε τή μάνα άπό χάμω. « — Συγγνώμη, 
κυρούλα. Υπάρχουν καί ζώα άνάμεσά μας» τής λέει. « — Είσαι 
Έλληνας;» ρωτώ. « —Οί γονιοί μου είναι Τουρκοκρήτες. Ζοΰμε άν- 
τίκρυ στ’ Αδανα. Μιλώ τά έλληνικά καλύτερα άπό τή δική μου 
γλώσσα». Δέν ήξερα πώς νά τόν εύχαριστήσω. Τόν παρακάλεσα 
νά καθήση. Πήγα στήν κουζίνα καί τοϋφτιαξα καφέ. Τόν κέρασα 
γλυκό καί δροσερό νερό. Καί ψιλοκουβεντιάσαμε γιά τό σπιτικό του 
καί τίς άδερφές του. "Οταν έτοιμαζόταν νά φύγη, δέν ξέρω τί 
μούρθε στό κεφάλι καί τοϋ είπα πώς θάναι πάντα καλόδεχτος στό 
σπίτι μας.

— Κατάρατη.
— Καί έρχόταν συχνά γιά ένα καφεδάκι καί λίγη κουβέντα. Κι 

ήταν τούτο μιά άσφάλεια γιά μένα. Ποιος Τούρκος τολμούσε νά μπή 
στό σπίτι μας;

— Κι έγινες φιλενάδα του, κατάρατη.
— Όχι. ’Αλλά τόν... συμπάθησα γιά τούς καλούς του τρόπους. 

Άπό τήν άλλη τοϋ χρωστούσα τή σωτηρία μου. Μικρό τώχεις νά μέ 
κυλάνε χάμω μισή ντουζίνα Τούρκοι άμα τούς έρχεται τό κέφι;

— Χμ !, ρουθούνισε ό παπάς.
— Μιά νύχτα μισοκοιμόμουνα. Ξαφνικά ό διάβολος ήρθε καί μοΰ 

ψιθύρισε στ’ αύτί κάτι μισομασημένα λόγια. Τόν ρώτησα...
— Τό διάβολο;
— Ναι! τόν ρώτησα νά μιλήση καθαρά. Κείνος, ό διάβολος δηλαδή, 

έκλεισε τά μάτι καί μού λέει: « —Νά! ένας τρόπος νά σώσης τό 
μπαστάρδικό σου». Μισοσηκώθηκα καί τόν ξαναρωτώ: « — Τί έν- 
νοείς;» Ξανάκλεισε έκεϊνος, ό διάβολος δηλαδή, τό μάτι καί μού 
λέει: « — Πλέξε στά δίχτυά σου τόν Τούρκο άξιωματικό. ’Άν σέ 
παντρευτή σώζεις τό παιδί σου, τή ζωή σου... καί πού ξέρεις στό 
μέλλον τί θά συμβή».

— Χμ!, ρουθούνισε ό παπάς.
— Καί νά μήν τά πολυλογώ, παπά — Εύθύμιε, κι άς έχω τήν κατάρα 

σου, τόν κατάφερα. Καί μοΰ πρότεινε νά τόν παντρευτώ μιά καί 
μοϋφτιαξε παιδί. Καί θά τόν παντρευτώ.

Ό παπά —Εύθύμιος έμεινε σκεφτικός. Ρουθούνισε τρεις —τέσσε
ρις φορές, τήν κοίταξε άλλες τόσες, σφόγγισε τό μέτωπό του καί φό
ρεσε τό καλυμαύχι.

— Καί θ’ άλλαξοπιστήσης;
— Δέν τό συζήτησα. Άλλά τό παιδί...
— Ναι! τό παιδί;
— "Οταν μεγαλώση, μέ τό καλό, θά τοΰ άποκαλύψω τό μυστικό. 

Καί θά τό στείλω στον τόπο μας, άν φύγουμε στήν Ανατολή.
Ό παπά —Εύθύμιος σηκώθηκε. ’Έκαμε μιάν άμφίβολη κίνηση 

πάνω στά κεφάλι της. "Υστερα άνοιξε τήν ξώπορτα καί βγήκε γρή
γορα—γρήγορα στό στενό σά νά φοβόταν μήπως μετανοιώση... Άνά- 
πνευσε βαθιά καί ξεκίνησε μέ γρήγορο βήμα. Κοιτούσε στό βάθος 
τήν πληγωμένη έκκλησία. Καί προχωρούσε χωρίς νά γυρίση τό κεφάλι 
μήτε δεξιά, μήτε άριστερά. Στό κεφαλόσκαλο τής έκκλησίας στα
μάτησε λιγάκι. Πήρε βαθιά άναπνοή. Κι ύστερα άποφασιστικά μπήκε 
στόν ιερό χώρο. Στάθηκε μπροστά στήν εικόνα τοϋ Χριστού. Τόν 
κοίταξε έρευνητικά. Πήρε βαθιά άναπνοή καί τοΰ φώναξε μέ άλη 
τή δύναμη τής φωνής του:

— Συγχώρεσέ την, Κύριε, καί τιμώρησε έμένα τόν άνάξιον ύπη- 
ρέτη σου.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΑ «ΚΥΠΡΙΑΚΑ» ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ Κ. ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥ Γ. ΣΕΦΕΡΗ*

* 'Ομιλία στήν Παλαμική Γιορτή τής «Πνευματικής Στέγης», Λευκωσίας, 1977.

Γιά μας τούς Κυπρίους ό Κωστής Παλαμάς καί ό Γιώργος Σεφέ- 
ρης δέν είναι μόνο δυό μεγάλοι νεοέλληνες ποιητές, άλλά πρό πάντων 
οί ποιητές πού άγάπησαν έντελώς ξεχωριστά τό νησί μας, τούς άν- 
θρώπους του καί τήν ιστορική του περιπέτεια, κι άφησαν έργο ειδικά 
έμπνευσμένο άπό τήν πατρίδα μας κι άφιερωμένο σ’ αύτήν. ’Άγγι
ξαν τόν πόνο μας καί τόν άνήσυχο σφυγμό μας, προεκτεινόμενον σέ 
πανελλήνια άγωνία, καί τόν μετουσίωσαν σέ τόνους θαυμασμού καί 
καρτερίας καί σέ κήρυγμα έλπίδας καί πίστης γιά τήν ισορρόπηση 
τής ζυγαριάς τής Δικαιοσύνης.

Ό Παλαμάς, σέ σημείωμά του κάτω άπό τόν τίτλο «Δυό λόγια 
γιά τήν Κύπρο», πού δημοσιεύθηκε τόν Ιανουάριο τοϋ 1908 στήν 
«’Εφημερίδα τού Λαού» τής Λάρνακας, γράφει: «Ή Κύπρος. Καί οί 
άνθρωποι καί οί τόποι, πού μακριάθε μόνο συνταράξουν τή σκέψη μου, 
πιο συχνά καί πιο εύκολα παρουσιάζονται μπροστά μου σάν ντυμένοι 
μέ τό φεγγοθόλο άερόκορμο τών πνευμάτων. Γίνονται ιδέες. Τής 
Κύπρου ή ιδέα, δέν ξέρω γιατί, ξυπνά ξεχωριστότερα κάπως τή φαν
τασία μου». Κι άλλου: «Ή Κύπρος... μεγάλη έμπνεύστρια τοϋ ποιη- 
τοϋ, πατρίς καί μούσα δΓ έμέ ιδιαίτατα».

Στή γνωστή «Σημείωση» πού ό Σεφέρης έπιτάσσει στή συλλογή 
«Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ», ή Κύπρος είναι «...ή άποκάλυψη ένός 
κόσμου καί ή έμπειρία ένός άνθρώπινου δράματος πού μετρά καί 
κρίνει τήν άνθρωπιά μας» καί μαζί «... ένα πλαίσιο άρκετά περιορισμένο 
γιά νά μήν έξατμίζεται ή κάθε αίσθηση, καί άρκετά πλατύ γιά νά χω- 
ρέσει τό θαύμα... Ή Κύπρος είναι ένας τόπος άπου τό θαύμα λειτουρ
γεί άκόμη». Σ’ αύτόν τόν κόσμο άφιέρωσε έξάλλου τήν ποιητική αύτή 
συλλογή του, μέ τήν έπιβλητική λιτότητα καί τή συντομία τοϋ λόγου 
του: «Στόν κόσμο τής Κύπρου, Μνήμη κι Άγάπη».

Ιδέα λοιπόν καί θαύμα έν ένεργεία ύπήρξε γιά τούς δυό ποιητές 
ό τόπος μας. Καί τά δυό αύτά άναλύονται στά έπιμέρους στοιχεία 
τους στά «Κυπριακά» ποιήματα τοϋ καθενός τους.

Γιά τόν σκοπό τής σύντομης αύτής παρουσίασης, κυπριακά ποιή
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ματα τού Παλαμά θεωρώ άσα συγκέντρωσε πριν άπό μερικά χρόνια 
ό Πάτροκλος Σταύρου στό γνωστό βιβλίο του «Ό Παλαμάς καί ή 
Κύπρος». Καί κυπριακά τοϋ Σεφέρη άσα περιλαμβάνονται στή συλ
λογή «Κύπρον ου μ’ έθέσπισεν...» ή «Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ», 
καθώς καί τό μεταγενέστερο — γραμμένο τόν Φεβρουάριο τοϋ 1969 — 
ποίημα «Οί Γάτες τού Άη Νικόλα», πού σύμφωνα μέ δήλωση τού 
ίδιου άποτελεϊ τό τελευταίο άπό τά «κυπριακά» του. Πρόκειται γιά 
ποιήματα πού γράφτηκαν, τά περισσότερα, μέ διαφορά 25 ώς πενήντα 
χρόνια. Κι άνάμεσα στις «Γάτες τού Άη Νικόλα» καί τό παλαιότερο 
άπό άλα τά κυπριακά τοϋ Παλαμά, τό γνωστό ποίημα «Κύπρος», βρί
σκονται 68 χρόνια.

Ή φύση κι ή έκταση τής έπαφής τών δυό ποιητών μέ τόν τόπο 
μας διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Ό Παλαμάς, μέ τήν άσά- 
λευτη ζωή τού κελλιοϋ του, δέν έπισκέφθηκε ποτέ τήν Κύπρο. Αύτό 
ώστόσο δέν τού μείωνε, άντίθετα τοϋ έπέτεινε, τήν έσωτερική βίωση 
τών έλληνικών χώρων, ιδιαίτερα τών πιο μακρινών — άπως ομολό
γησε ό ίδιος στό άπόσπασμα πού διάβασα πιό πάνω. Γιά τήν άποψη 
αύτή τής έσωτερικής ζωής τοϋ Παλαμά — γιά τήν όποια γράφτηκαν 
πολλά καί άπό πολλούς —, έπιλέγω ένα κομμάτι γραμμένο άπό τόν 
άλλο ποιητή πού μάς άπασχολεϊ άπόψε:

« Όλα τά άνείπωτα, τά άναρθρα, τά άκατανόμαστα μιάς άπέραν- 
της γενιάς (ό Σεφέρης έννοεϊ τή γενιά τού Ελληνισμού) συνωστίζον
ται μέσα σ’ ένα στενό φαράγγι, τήν ψυχή αύτού τού άνθρώπου, πού 
κλειστός μέσα στό κελλί του προσπαθεί νά δημιουργήσει, άνοίγοντας 
τούς κρουνούς μιάς βαθιάς συνείδησης... Γιατί άλα αύτά (άσα γράφει 
ό Παλαμάς) είναι μέσα του, καί βαραίνουν τήν ψυχή του μέ ένα 
άσήκωτο βάρος... Τά μάτια τού Παλαμά είναι γυρισμένα πρός τά 
μέσα... Τά ταξίδια του είναι τό πολύ ένας μακρύς περίπατος. Τά 
μέρη τού Βυζαντίου πού έχει τόσο έπίμονα περιγράφει δέν τά είδε 
ποτέ του. Τήν Πόλη τήν έχει μέσα του, άπως καί τούς χιλιόχρονους 
καημούς καί τά βάσανα τής Φυλής...»

Άπό μακριά λοιπόν ζεϊ έντατικά μέσα του ό Παλαμάς τούς χιλιό
χρονους καημούς καί τά βάσανα τού νησιού μας. Άντίθετα, ό Σεφέ
ρης, μέ τήν όδυσσεϊκή του μετακίνηση, είχε τήν εύκαιρία καί τήν 
εύτυχία — τοϋ δόθηκε αύτή ή χάρη — νά έπισκεφθεϊ περισσότερες 
άπό μιά φορές τόν τόπο μας, νά τόν άγγίξει μέ άλες του τίς αισθήσεις, 
καί μάλιστα στις παραμονές μιάς κορυφαίας ώρας τής ιστορίας του 
καί νά παρασταθεϊ στή λειτουργία τοϋ θαύματός του. Ταυτίστηκε 
τόσο μαζί του, ώστε νά ομολογεί πώς έγινε ό ίδιος περισσότερο 
οικείος, περισσότερο «ιδιωματικός».
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Εντούτοις, παρά τή διαφορά στή φύση τής έπαφής τους μέ τόν 
τόπο μας, όταν διαβάζει κανείς τά κυπριακά τους ποιήματα, διαπι
στώνει πώς, πέρα άπό τήν προσωπική στάση τοϋ καθενός άπέναντι 
στά περιστατικά καί τά προβλήματα καί τίς πιθανές προεκτάσεις τους, 
ένυπάρχουν στούς στίχους τους κάποια μοτίβα πού είναι κοινά καί 
στούς δυό τους.

Ή κοινότητα ή, κάποτε, ή ταυτότητα τών μοτίβων, τά «παράλ
ληλα» όπως άναγράφονται στόν τίτλο τής ομιλίας αύτής, πρέπει νά 
έχουν διπλή τήν προέλευση:

α) Άπό άμεση γνώση τοϋ Σεφέρη τών ποιημάτων τού Παλαμά 
τών σχετικών μέ τήν Κύπρο. Είναι δηλαδή πολύ πιθανό, 
σχεδόν βέβαιο, ότι ό Σεφέρης, προτού ξεκινήσει γιά τό νησί 
μας, «έτοιμάστηκε» άρκετά, όπως τό συνήθιζε. Παραδείγμα
τα: ή προσεκτική μελέτη γαλλικού οδηγού γιά τά Μοναστή
ρια τής Καππαδοκίας πριν τά έπισκεφθεϊ ή ή έπιμελής κατα
τόπισή του γιά τό Λάουθ τού Λίνκολνσαϊαρ τής ’Αγγλίας, όταν 
έπρόκειτο, στά 1960, νά φροντίσει τήν άπό κεϊ μετακομιδή 
τών όστών τού Κάλβου. Στήν περίπτωση τής Κύπρου πρέπει 
νά διάβασε άπό πριν μέρος τουλάχιστο άπό όσα είναι φανερό 
πώς τελικά διάβασε — ιδιαίτερα μετά τήν πρώτη του έπίσκεψη: 
Λεόντιο Μαχαιρά, κείμενα τοΰ Αγίου Νεοφύτου, δημοτικά τρα
γούδια μας, περιηγητές κ.ά. Φυσικό νά διάβασε καί τά σχε
τικά ποιήματα τοΰ Παλαμά.

Ό Σεφέρης είχε βαθιά γνώση τοϋ ποιητικού έργου τοϋ 
Παλαμά, πού τόν θαύμαζε κι άναγνώριζε τό μέγεθος του. 
Γράφει: «’Ανήκω στήν προτελευταία γενεά πού γνώρισε τόν 
Παλαμά. Καί πριν άπό μάς, τρεις ή τέσσερεις γενεές είχαν 
περάσει άπό τό κελλί του — σάν τά φύλλα, καθώς λέει ό 
Όμηρος». Φανερό πώς τόν γνώρισε άπό κοντά καί είχε 
άμεση έπαφή μαζί του. Βεβαίωση άποτελεϊ καί ή ομιλία τοΰ 
Σεφέρη γιά τόν Παλαμά πού έγινε στό Κάιρο καί τήν ’Αλε
ξάνδρεια στά 1943, λίγο μετά τόν θάνατο τοϋ ποιητή. Στό 
κείμενο αύτό ξεχειλίζει ό θαυμασμός του γιά τόν Παλαμά. 
Αναγνωρίζει πώς κάθε ποιητής πού θέλει νά δημιουργήσει 
άξιο έργο πρέπει νά περάσει άπό τό έργο τοΰ Παλαμά, πώς 
ό Παλαμάς είναι ό ποιητής πού έδεσε γιά πρώτη φορά σέ 
μιά γραμμή, ϋστερα άπό 2000 χρόνια, τή λόγια καί τή λαϊκή μας 
παράδοση, κ αί πώς είναι ό «τελευταίος διδάσκαλος τοΰ 
γένους».

Είναι άναμφίβολη λοιπόν ή γνωριμία τοΰ Σεφέρη μέ τά

«κυπριακά» ποιήματα τοΰ Παλαμά. Εκείνο ώστόσο πού βά
ρυνε ίσως περισσότερο στή δημιουργία τών κοινών μοτίβων 
είναι :

β) Τό ίδιο τό Θέμα Κύπρος: ό τόπος κι οί άνθρωποι, ή σκλαβιά 
κι οί άφέντες, ή καρτερία κι ή προσδοκία μιάς άνάστασης. "Ολα 
αύτά, συνδυαζόμενα μέ τήν ίδια άνήσυχη, άγρυπνη καί άγω- 
νιώσα έλληνική συνείδηση καί τών δυό ποιητών, έξέθρεψαν 
τίς ομοιότητες, τά «παράλληλα».

Ποιά είναι, τώρα, αύτά τά μοτίβα;
1) Είναι πρώτα τό άγωνιώδες ένδιαφέρον γιά τόν τόπο καί τή μοίρα 
του. "Οσο κι άν συχνά τά έρωτήματα είναι ρητορικά — γιά νά οδη
γήσουν σέ κάποιαν άπάντηση, κάποια θέση, τών ποιητών — διακρίνεις 
ώστόσο τήν άγωνία τής ψυχής τους, καθώς κινούνται στόν στενό 
άσφυκτικό χώρο άνάμεσα στή βεβαιότητα καί τήν άμφιβολία, τήν 
προσδοκία μιάς καταφατικής άπάντησης ή τό φόβο μιάς συντρίβου- 
σας άρνησης.

Τά έρωτήματα τοΰ Παλαμά είναι έπάλληλα — διατυπωμένα στό 
1901 :

«Στάζει το μέλι διαλεχτό σάν πρώτα; ’Ακόμα γίνεται 
τ όλόγλυκο κρασί;

"Άκόμα ή Μοίρα τής οργής, ή Μοίρα όλων τών όμορφων 
ξεσπάει και καταλει;

Στ ωραίο πολύπαθο κορμί ή άγνή ψυχή δεν έσβυσε;»

Καί 30 χρόνια άργότερα, στά 1931, στό ποίημά του «Ή Κύπρος πάλι», 
μπροστά στόν ξεσηκωμό τών Κυπρίων, άναφωνεϊ: «Βάλε τό χέρι σου 
ό Χριστός! »

Κι ό Σεφέρης, έπί τόπου, πλέκοντας τήν άτομική του περιπέτεια 
μέ τήν περιπέτεια τοϋ νησιοΰ, καί κατ’ έπέκταση τοΰ Ελληνισμού 
όλου, θά ρωτά μέ πόνο:

((Ποιες ειν’ οί Πλάτρες; Ποιος τό γνωρίζει τοϋτο τδ νησί;
Ή μοίρα μου που κυματίζει
άνάμεσα στο σπα^ί ενός Αϊαντα
καί μιάν άλλη Σαλαμίνα
μ’ έφερε εδώ σ’ αυτό τό γυρογιάλι...
Κι ό αδερφός μου;...
Τ’ είναι &εός, τί μή ΰεδς καί τί τ άναμεοό τους;»
((Τή γνώμη τών δυνατών ποιος μπορέσει νά τή γυρίσει;
ποιος ϋά μπορέσει τ’ ακουστεί ;...»
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2) Ένα δεύτερο μοτίβο είναι ό θαυμασμός κι ò ϋμνος γιά τή φύση, 
τή φυσική ομορφιά τοϋ χώρου καί τά στοιχεία πού τή συνθέτουν: 
τό φώς, τά χαμηλά ακρογιάλια, τή θάλασσα, τά αιωνόβια δέντρα, τό 
άρωμα τών φυτών καί τά κελαηδήματα τών πουλιών, τήν καρποφόρα 
γη, τά μαγγανοπήγαδα καί tic σταματημένες πέτρες τών έλιόμυλων, 
τίς ύπέρογκες άρχιτεκτονικές τών κάστρων, τίς βυζαντινές έκκλη 
σιές, τά χαλάσματα τών άρχαίων κτισμάτων.

Ή φυσιολατρεία είναι κύριο συστατικό τής παλαμικής ποίησης’ 
μιά φυσιολατρεία παγανιστική, πανθεϊστική, έγκόσμια. Τοϋ Σεφέρη 
ή φυσιολατρεία είναι ποτισμένη μέ έναν τόνο μεταφυσικό — όχι μέ 
τή θρησκευτική σημασία — άλλά μέ τή σημασία κάποιου μυστικού 
κόσμου, μιας μυστικής φωνής πού κρύβεται πίσω άπό τά φαινόμενα 
πράγματα.

Καί γιά τούς δυό ποιητές ή Κύπρος είναι ό κόσμος τοΰ Ομήρου 
καί τής ’Αφροδίτης — καί πρώτο στοιχείο του τό φώς. Πολλοί δέ
χονται τόν χαρακτηρισμό τής Κύπρου «άέρινη», πού ό Παλαμάς χρη
σιμοποίησε στόν πρώτο στίχο τοΰ ποιήματος του «Κύπρος», όχι σάν 
παραλλαγή τής άρχαίας ονομασίας της «Άερία», άλλά μέ τή σημα
σία: διάφανη, φωτεινή, ήλιόλουστη ή, όπως άλλου λέει ό Παλαμάς: 
«νερομάνα πηγή χιλιάδων ήλιων». Ό Σεφέρης μιλά γιά τό «μέλι τοϋ 
ήλιου», ομολογεί πώς έδώ, ύστερα άπό τόσα ταξίδια του καί έπισκέ- 
ψεις σέ τόπους πολλούς, βλέπει έπί τέλους τό φώς τοΰ ήλιου, «τό 
χρυσό δίχτυ όπου τά πράγματα σπαρταρούν σάν τά ψάρια», καί φωνά
ζει μέ τό στόμα τής άγγλίδας πού κατοικεί «Στά περίχωρα τής 
Κερύνειας» :

«...Λ/α είναι τόσο ωραία’
ό ήλιος, ή ϋάλασσα’ ένα παντοτινό καλοκαίρι...»

Ό Παλαμάς έπανέρχεται μέ τήν «όλόχλωρη χαρουπιά» καί τήν «άργυ- 
ρήν έλιά», τήν «εύωδιά τοΰ λάδανου» καί τής Κύπρου τά τριαντά
φυλλα, τά κέδρα τοΰ κυπριακού ’Όλυμπου καί τήν πηγή τής ’Αφροδί
της, κι ό Σεφέρης άντιστοιχεϊ μέ τάν ίσκιο τής καρυδιάς όπου κοιμά
ται τό ξύλινο μαγγανοπήγαδο, τ’ άλακάτιν, πού ή κραυγή του, ό βόγγος 
του, είναι «φωνή πατρίδας», τόσο μυστική ώστε σχεδόν νά τήν άκοΰμε 
μόνο μέ τήν ψυχή μας — όπως τώρα πού ή μισή φωνή της έμεινε 
στήν άλλη μεριά. Καί κάπου, ή ίδια άκρογιαλιά τής Πάφου, πού 
ξαγνάντεψε πρώτη τή θεά, καί δέχτηκε τά πρώτα στεριανά βήματα 
τής ’Αφροδίτης:

«Κι οί ακρογιαλιές λαχταριστές, τ’ αραξοβόλια ολόβα^α
καί τ’ άκροτόπια όρΰά...»

Αύτές τίς άκρογιαλιές πού ό Παλαμάς τίς είδε μόνο μέ τά μάτια τής 
ψυχής του, ό Σεφέρης τίς άντίκρυσε μέ τά φυσικά του μάτια κι άπό 
στεριά κι άπό θάλασσα:

«Φαίνεται ό Κάβο Γάτα...» μου είπε ό καπετάνιος
δείχνοντας ένα χαμηλό γιαλό μέοα οτό πούσι...
«Καί κατά τόν Πουνέντε αλάργα τό κύμα γέννησε την Αφροδίτη’
λένε τόν τόπο Πέτρα τον Ρωμιού...»

Ή ’Αφροδίτη θά μπορούσε νά θεωρηθεί ώς ένα ξεχωριστό μοτίβο 
στά κυπριακά τών δυό ποιητών. Είναι όμως τόσο αύτονόητα δεμένη 
ή θεά μέ τήν Κύπρο, πού δέ μπορούμε νά πούμε πώς ό συσχετισμός 
άποτελεϊ ιδιαίτερη σύλληψη τών δυό τους. Ούτε καί ή συχνά έπα- 
νερχόμενη άναφορά της καί στούς δυό ποιητές έχει τήν έννοια τής 
διακοσμητικής, μυθολογικής ή ιστορικής άναφοράς. Έχει, όπως θά 
δούμε κατόπι, κάτι τό βαθύτερο, τό συμβολικό, καί μιά προέκταση στό 
ταραγμένο παρόν τοϋ νησιού μας.
3) Ένα τρίτο κοινό θέμα είναι ή άναδρομή στις ιστορικές περιπέτειες 
τοϋ νησιού, έπιδρομές, κατακτήσεις, σκλαβιά, θεομηνίες καί τήν άντο- 
χή καί τήν έπιμονή τών Κυπρίων στήν έθνική τους ταυτότητα. 
Ή Μοίρα τής οργής, ή Μοίρα όλων τών όμορφων, λέει ό Παλαμάς:

«Λυσσάει μέ την αναβροχιά, μέ την ακρίδα μαίνεται, 
χτυπάει με τη σκλαβιά»,

κι ό Σεφέρης άναλογίζεται :

«Τόν καιρό τής μεγάλης στέγνιας,
— σαράντα χρόνια αναβροχιά —
ρημάχτηκε όλο τό νησί’
πέϋαινε ό κόσμος καί γεννιούνταν φίδια...»

Κι οί κατακτητές σειρά μακρόσυρτη. Τούς άραδιάζει ό Παλαμάς:

«...Στεριές, πέλαγα, λαοί τριγύρω σου ήμεροι 
καί βάρβαροι λαοί,

σ' είδανε, σ’ βρεχτήκανε καί κατά σέ χυΰήκανε
καί ’Ασία καί ’Αφρική.

Ρωμαίους καί Σαρακηνούς, Τούρκους καί Φράγκους γνώρισες,
ώ Ροδαφνούοα εσύ,

άπό τή Δύση ό βασιλιάς κι ό Ρήγας σ’ ερωτεύτηκαν
άπ’ τήν ’Ανατολή.»

Σύμβολα τής κατάκτησης καί τής καταπίεσης τής Κύπρου άπό τούς 
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ξένους: τό «οργισμένο στοιχειό» πού καταχώνιασε βαθιά τή θαυμα
τουργή πηγή τοΰ ’Έρωτα, καί ή «σκύλλα Ρήγισσα» τών Φράγκων πού 
έριξε στόν πυρωμένο κλίβανο τήν Άροδαφνοϋσα. Αύτά στόν Παλαμά. 
Καί στόν Σεφέρη: Οί μυλόπετρες, ό Τοξότης, ή καρδιά τοΰ Σκορπιοϋ, 
τά σαγόνια τής γης, τά σαγόνια τής θάλασσας.

Κοντά σ’ όλα τούτα τά κακά, στούς στίχους καί τών δυό ποιη
τών προβάλλει άπό ενα άηδόνι. Τό άηδόνι τοϋ Παλαμά «τραγουδεϊ 
στήν εύωδιά τοϋ λάδανου τά πάθη τής καρδιάς». Κι αύτά τά 
πάθη δέ μπορεί νάναι μόνο καϋμοί έρωτικοί' είναι μαζί καί 
καϋμοί τών βασανισμένων γενιών τών Κυπρίων — «αιώνες φαρμάκι, 
γενιές φαρμάκι». Τό άηδόνι τοΰ Σεφέρη, «ντροπαλό, μές στόν άνα- 
σασμό τών φύλλων», τραγουδεϊ έναν πόνο γενικότερο: ξεκινά άπό τό 
άτομικό δράμα τοΰ ποιητή, άγγίζει τό «πικρό τρικύμισμα τής ξαγριε- 
μένης σκλάβας» — τοϋ νησιού μας — καί προεκτείνεται στόν πόνο 
όλου τοϋ Ελληνισμού, ξεγελασμένου όπως πάντα καί πικραμένου, 
καί πιό πέρα στόν πόνο όλου τοϋ διαψευσμένου κόσμου.

Καί σέ πείσμα όλων αύτών, σπαραγμένο τό κορμί τής Κύπρου, δέ 
μένει μόνο άναλλοίωτο, μά καταθέλγει κιόλας τούς ποικίλους άφέντες, 
ποτίζοντάς τους χυμό άπό τίς δικές τους ρίζες:

«Κ’ είναι η καρδιά σου εσέ πιστή, καί δένεις μέ γητέματα, 
καί πήραν άπό σέ

μια ρίζα τά διαβατικά, καί μοίρανε τ άλλότρια 
δική οου χάρη, ώ ναι!»

Τήν ίδια ιδέα συναντούμε καί στόν Σεφέρη, δοσμένη μ’ εναν έμμεσό- 
τερο τρόπο: Οί διερχόμενοι κατακτητές μας μοιάζουν μέ περιοδεύον- 
τες θιάσους πού οί πρόσκαιρες παραστάσεις τους άντιτίθενται, τόσο 
έντονα, στή ζέουσα ζωή τής ρίζας τών Ελλήνων τής Κύπρου:

«\4ς παίζουν τώρα μελοδράματα στά σκηνικά τών σταυροφόρων
Λουζινιά 

κι άς φλομώνουνε μέ τον καπνό που μάς κουβάλησαν άπό τό βοριά. 
’Άς τους νά τρώγουνται καί ν’ άνεμοδέρνουνται ώσάν τδ κάτεργο 

που δένει μούδες·
Καλώς μας ήρθατε στήν Κύπρο, άρχόντοι! Τράγοι καί μαϊμούδες!»

4) Μιά τέταρτη διάσταση τού κόσμου τής Κύπρου, καί γιά τούς δυό 
ποιητές, είναι ή αίσθηση τής παλληκαριάς καί τής άκατάλυτης ψυχής 
του. Στόν τέταρτο Λόγο τής «Φλογέρας τοϋ Βασιλιά», άνάμεσα στούς 
στρατιώτες τοΰ Βουλγαροκτόνου πού έχουν φτάσει άπό τά θαλασσινά 

μέρη τής βυζαντινής αύτοκρατορίας, είναι καί οί στρατιώτες άπό 
τήν Κύπρο,

«που είναι καί κείνη ξακουστή παλληκαριών γεννήτρα
καί τραγουδιών...»

Ή παλληκαριά αύτή προσωποποιεϊται στόν ’Ακρίτα, τή Ρήγαινα, τόν 
Ηρακλή, γιά νά έπανέλθει σάν είδωλο τής Φυλής προσκυνούμενο 
άπό τόν κόσμο τής Κύπρου, στούς άπερίφραστους στίχους:

«Εσύ κρυφοζωντάνεψες, ώραϊο νησί, καί ρώλαξες, 
εσύ τά προσκυνάς, 
τής Ρωμιοσύνης τά είδωλα’ τής ’Ομορφιάς τό είδωλο 
καί τής Παλληκαριάς.»

Ό Σεφέρης, σέ ήσσονα τόνο, όπως συνηθίζει, συνδέει καί τά 
τραγούδια καί τήν παλληκαριά στό πρόσωπο τοϋ κύπριου χωρικού πού 
διαγράφεται γιγάντιος στά μάτια τών ίδιων τών κατακτητών. Οί λόγοι 
είναι βαλμένοι πάλι στό στόμα τής μιάς άπό τις δυό άγγλίδες πού 
διαλέγονται στά περίχωρα τής Κερύνειας:

«—Ευχαριστώ, μήν κάνετε τόν κόπο,
ξέρω τό δρόμο· Θάϋελα νά προλάβω ν’ άγοράσω πανί, 
σαράντα πήχες δίμιτο, γιά τον περιβολάρη μας τον Παναγή’ 
άπίοτευτο! τόσο λέει τού χρειάζεται γιά μιά βράκα.»

Αύτή ή παλληκαριά δέν είναι έξωτερικό στοιχείο, εικόνα οπτική. 
Απορρέει άπό μιάν έσώτατη ποιότητα, τήν ύφή τού πανιού τής ψυχής 

τών Κυπρίων. Ό Παλαμάς θά τό πει μέ τούς περιλάλητους στίχους:

«Κι άπ’ τον καιρό πού σέ ηύρανε ΰαλασσομάχοι Φοίνικες 
ώς τώρα πού σοφά

πατάει ’ς εσένα ο Βρεττανός, πολλούς άφέντες άλλαξες, 
δέν άλλαξες καρδιά.»

Καί τούς έξίσου γνωστούς:
«...Ή αγνή ψυχή δέν έσβησε
καί ζεϊ, καί ζεϊ, καί ζεϊ!»

Ό Σεφέρης θά διατυπώσει τή δική του βεβαιότητα, άντλώντας 
εικόνες καί φραστικούς τρόπους άπό τόν Μακρυγιάννη:

«Ή γής δέν έχει κρικέλια
γιά νά τήν πάρουν στον ώμο καί νά φύγουν...
καί τούτα τά κορμιά
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πλασμένα άπό ένα χώμα πού δέν ξέρουν, 
έχουν ψυχές.
Μαζεύουν σύνεργα γιά νά τίς άλλάξουν, 
δέ δά μπορέσουν μόνο δά τίς ξεκάμουν, 
άν ξεγίνονται οί ψυχές.»

5) Πέμπτο, τέλος, συνέπεια όλων τών προηγουμένων, προβάλλει ή 
προσδοκία μιας άνάστασης έθνικής, καϋμός άγάπης καί πόθος βαθύς 
τών ποιητών. Ό Παλαμάς, έκτείνοντας τά έναγώνια έρωτήματά του, 
πού είδαμε στήν πρώτη κατηγορία κοινών θεμάτων, ρωτά:

«Κι οί άκρογιαλιές λαχταριστές, τ’ άραξοδόλια όλόδαδα 
καί τ’ άκροτόπια όρδά, 

τό καρτερούνε της δεάς τό ύπέρκαλο ξαγνάντεμα 
καί δεύτερη φορά;»

Ή ’Αφροδίτη, σύμβολο πιά όχι μόνο τής ομορφιάς, άλλά τής άκμής 
καί τής εύτυχίας τοϋ νησιού’ κι ό γυρισμός της: άναβίωση τής παλιάς 
άκμής, έπάνοδος τής παλιάς εύδαιμονίας, δικαίωση καί έλευθερία. Τό 
ίδιο θέμα, μέ κάποια παραλλαγή, θά τό χρησιμοποιήσει κι άλλού ό 
Παλαμάς. Έδώ σύμβολο θάναι ή θαυματουργή πηγή πού άνοιξε στήν 
Κύπρο ό Μέγας "Ερωτας, άλλη δημιουργική καί άκατάλυπτη δύναμη:

«Στοιχειό οργισμένο την πηγή βαδιά την καταχώνιασε.
^Ω χέρι ονειρευτό,

πού πάντα σέ προσμένουμε, ξεσκέπασε καί φέρε μας 
τό άδάνατο νερό!»

Τήν ’ίδια εικόνα τής γιά δεύτερη φορά άναδυόμενης ’Αφροδίτης 
συναντούμε καί στόν Σεφέρη:

«Καί πάλι ψιδύριοα! δά γίνει ή άνάοταση μιαν αυγή, 
πώς λάμπουν τήν άνοιξη τά δέντρα δά ροδαμίσει τού όρδρου

ή μαρμαρυγή, 
δά ξαναγίνει τό πέλαγο καί πάλι τό κύμα δά τινάξει τήν Αφροδίτη.»

Ή άνάδυση όμως αύτή είναι άναγκαϊο νά περάσει μέσα άπό τήν 
πυρά τοϋ άγώνα, τής πάλης τών δυνάμεων τοϋ καλού καί τού δαιμο
νικού. Λέει ό Παλαμάς:

«Χρυσό τό μήλο πού κρατάς, καί μαργαριταρένια σου, 
Άροδαφνούσα, ή φορεσιά, πνοή τής ’Αφροδίτης.
Σ’ έρριξε σκύλλα Ρήγισοα στον πυρωμένο κλίδανο, 
και σ’ έτρωγε κι ό κλίδανος, κι έφεγγε σάν πλανήτης.

Τού κάκου! άπδ τή φλόγα εσύ ξανανιωμένη, άφάγωτη.
Το Χάρο μέ τον ’Έρωτα σκορπάς, Άροδαφνούσα, 
ορμή έκδικήτρα άξήγητη μέσα στά μάτια σου άστραψε- 
βυδούς πού κρύδει ή δάλασσα ή πικροκυματούσα!»

Νότα τότε, στό μακρινό παρελθόν, δείγμα τής άσίγαστης πάλης. Καί 
πρόσφατα, ώστόσο, δέ λείπει ό ίδιος άγώνας. Ό Παλαμάς όκουσε 
τόν ήχο τού ξεσηκωμού τού 1931 :

«II Κύπρος. Καιροί πέρασαν. Τώρα ειν’ όρμή κι ή οργή της.
Μέ τίναομα άξαφνο γοργό φτερώνει... τό κορμί της.»

Κι ό Σεφέρης, παραμονές τού 1955, νιώθει τό υποχθόνιο άνατρί- 
χιασμα νά πλησιάζει:

«Δέν άργει νά καρπίοει τ’ άστάχυ 
δέ χρειάζεται μακρύ καιρό 
γιά νά φουσκώσει τής πίκρας τό προζύμι, 
δέ χρειάζεται μακρύ καιρό 
τό κακό γιά νά σηκώσει τό κεφάλι, 
κι ό άρρωστος νους πού άδειάζει 
δέ χρειάζεται μακρύ καιρό 
γιά νά γεμίσει μέ τήν τρέλα...»

* * &

Ένας κόσμος καί ένα δράμα ή Κύπρος καί γιά τούς δυό ποιητές. 
Στόν Παλαμά τό δράμα φαίνεται νά κρατά λιγότερο. Πολύ γρήγορα 
τά πράγματα παρουσιάζονται περιχυμένα μέ τήν αισιοδοξία τής βεβαιό
τητας καί γιά τήν άντοχή καί γιά τήν έθνική γνησιότητα τοΰ κυπρια
κού έλληνισμοΰ, καί γιά τήν τελική εύτυχισμένη έκβαση. Ό δρόμος 
έμφανίζεται εύθύς, κατευθείαν στό κατ’ εύχήν τέρμα. Στόν Σεφέρη, 
μολονότι τό τέλος δέ διαγράφεται διαφορετικό, τό δράμα ώστόσο 
είναι παρατεταμένο, τό παρατείνει μιά παγκόσμια διαπλοκή συμφερόν
των, άναλγησίας καί πιλάτειας δικαιοκρισίας, ένώ κάπου ύποφαίνεται 
καί ένα ίχνος άμφιβολίας, ένας φόβος μήπως, κάθοδόν, κάποιος δόλος 
τών θεών μάς οδηγήσει πάλι μπροστά σ’ ένα άδειανό πουκάμισο. 
Κι αύτό τό πουκάμισο θά πρέπει νά τό έξαργυρώσουμε άκριβά: μέ 
πολλά ματωμένα κορμιά καί αιχμαλωτισμένα χώματα.

Οί ποιητές έχουν πάντα μιάν εύαισθησία, μεταφραζόμενη συχνά 
σέ προφητική διαίσθηση, πού κατορθώνει νά αισθάνεται τά προσιόντα. 
Ή πεισματική δήλωση τού Παλαμά, μέ τήν τριπλή έπανάληψη: «καί 
ζεϊ, καί ζεϊ», βρήκε τή δικαίωσή της όταν ήρθε ή ώρα της. Τό ίδιο 
κι ή πρόβλεψη τοΰ Σεφέρη:
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«Ναί, όμως ό μαντατοφόρος τρέχει
κι οοο μακρύς κι αν είναι ό δρόμος τον, θά φέρει
ο" αύτούς που γύρευαν ν αλυσοδέσουν τον Ελλήσποντο
τό φοβερό μήνυμα τής Σαλαμίνας.
Φωνή Κυρίου επί τών ύδάτων
Νήσος τις έοτι.»

Ωραία, αισιόδοξη κατάληξη' γιά καιρούς όμως παλιότερους άπό 
τούς σημερινούς ή, μπορεί, καιρούς μελλοντικούς. Σήμερα, ύστερα 
άπό τόσο αιμα, τόσα δάκρυα, τόσους χαμούς, ό μαντατοφόρος βρίσκει 
άκόμη μπροστά του έμπόδια πολλά' εμπόδια πού δέν ήτανε γραμμένα 
στό παλιό του δρομολόγιο. Καί τότε μόνο θά φτάσει στό τέρμα του, 
άν, έμεΐς τουλάχιστο, δέν τοϋ φράξουμε ξανά τό δρόμο μέ ποικιλό- 
τροπες άφροσύνες. Διαφορετικά οί ποιητές πού θά ύπάρχουν δέ θά 
θρηνήσουνε κάν τή συμφορά μας. Άπό ντροπή θά βυθιστούνε στή 
σιωπή.

Γ. ΧΑΤΖΗ ΚΩΣΤΗΣ

ΝΙΚΗΣ ΛΑΔΑΚΗ— ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Λίγο σιτάρι 
λίγο κρασί 
γιά τις γιορτές 
λίγο νερό 
γιά τους δαμασμένους οδοιπόρους 
τοϋ Πενταδάκτυλου.

Τίποτα δέ χώρεσε 
στή ψυχή μας 
ό,τι κάλπασε μέσα μας 
έμεινε άλογο πληγωμένο 
ό,τι ευωδίασε 
βασιλικός δίχως ρίζες, 
λαβωμένα πρόσωπα 
π άκινητοϋν!

Μουσική
πέρα άπό τά σύνορα' 
στά πέπλα της 
μιλούν οί κάμποι 
τής νειότης μας 
σάν κρίνο τό γέλιο μας' 
μαζί της 
ανασαίνουν
οί κάμποι τής Μεσαορίας.

Λ κόμη μιά νότα 
καί θά λειτουργήσουν 
οί κλεισμένες έκκλησιές μας 
ακόμη μιά νότα 
γιά νά στήσουμε 
τους βωμούς τής λατρείας μας.

Πόσο δύσκολος 
ό δρόμος τών αγγέλων 
γιομάτος σταυρούς και πεσμένα 
ευαγγέλια 
αδειανές αγκαλιές 
μέσα στή νύχτα 
τά μονοπάτια τής ιστορίας μας!

Εχει μαστίγιο ή συνείδηση 
τούτες τίς μέρες τοϋ καλοκαιριού 
στέναγμα, θεού 
στους πρόποδες τής κορφής 
φαράγγι σκοτεινιάς, 
ιδρώτας θανάτου, 
τίμημα βαρύ , 
τίμημα πικρό, 
πληρωμένο μέ δάκρυα.

Πίκρα καί κάματος 
ή λεύτερη ώρα μας!

’'Ελεος !!!

Γή μας 
θεία δροσιά 
τό σπέρμα τής προσευχής σου.

Γή μας 
πεθαίνουμε 
ψελλίζοντας τήν αγάπη σου.

Τούτος ό κόσμος 
παγιδευμένο πουλί,
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μαντήλι μουσκεμένο 
στήν υπομονή.

Λίγο άκόμη 
και dà σέ φωνάξω 
αδελφό 
μελαχρινό άγόρι 
τής γειτονιάς μας!

Λίγο άκόμη 
καί dà μου κλείσεις 
συνειδητά τά χείλη 
μέ τά λουριά τής ιδιοκτησίας 
λίγο άκόμη 
και dà οοϋ δώσω 
τό χέρι' 
νά μοιράσουμε 
τό γαλάζιο πουκάμισο 
νά κοινωνήσουμε 
άπό τό 'ίδιο δισκοπότηρο 
τών συμφωνιών 
χωρίς διαπραγμάτευση.

Λεν υποφέρουν καϋόλου 
εκείνοι που λησμονούν 
σέ πηγάδια αιχμαλωσίας, 
εκείνοι που χαίρονται 
μόνον όταν μοιράζονται. 
'Εκείνοι που γίνονται 
πανηγυριώτικα στολίδια 
κάτω άπό τό Φρούριο 
τής Κερύνιας. 
'Εκατομμύρια ώρες 
εγκυμονώ τους καρπούς 
τής αποδημίας.

Πατημένο γαρύφαλλο 
στό δρόμο τής Κοκκινοτριμ ίδιάς 
ό,τι άγαπήσαμε.

'Οδοιπορούμε, 
ή γή μας ονόματα ηρώων 

σήματα τροχαίας 
τά μάτια τους.

Μιά προσευχή 
ν' άνεβαίνει τά πέτρινα σκαλιά' 
έξω άπό τήν πύλη 
'ένας κόσμος 
καινούργιος ν’ άγρυπνα.

Μεσημέρι 
πού σέ κοίμισε γυμνό' 
καράβι τών άσπρων ταξιδιών 
στά χείλη τής αυγής.

'Λκόμη μιά φορά 
καί dà κυορ,ορήοουμε 
τόν σπόρο τής άναμονής.

Σ' άφριομένες άκρογιαλιές 
φυτέψαμε τούς κόρφους μας 
τάμα τοΰ ήλιου 
καί τής περηη άνειας μας.

Στήν άσφαλτο 
έδώ dà καρφώσουμε 
πινακίδα εντυπωσιακή 
«εδώ κείνταιυ 
οί μαρμαρωμένοι μας 
στή μήτρα τής γής μας 
πυρακτωμένο άλέτρι 
ή έγνοια μας 
ή φωνή μας ψαλμός 
λύχνος πού λαμπαδιάζει, 
φλοίσβος πού σωπαίνει 
καί τ' àληdιvó μας πρόσωπο 
στό doλωμέvo ρυάκι τής Λάπηdoς

Λύριο — αύριο 
dà λειτουργηδοΰμε 
στήν 'Εκκλησία τής Λάμπουσας.

Πρέπει...

Στήν άκρη τής dάλaσσaς 
τό χέρι ενός Θεού 
δέν πρόλαβε
νά χορτάσει τήν πείνα μας.

Στό μέτωπό μας 
μελτέμι καί μέδη 
τ' άνέμου 
ώς εμάς τούς λατρεύοντας'

ε'ιδωλολάτρες
πού δέ λατρέψαμε' 
προσκυνητές 
ενός Θεού π' άξιοι 
τό δρόνο 
της υπομονής μας.

Ναι τούτο μοΰ έστί 
τό σώμα!

Τραγουδιστή
πού τή μονάκριβη λύρα σου 
κούρσεψε ό τυφώνας 
μή σιωπάς 
τούτες τίς ώρες 
τοΰ χαλασμού
ένας σταυρός ξύλινος 
πάνω του τάνυσε
τίς χορδές τής καρδιάς σου 
φτάνουν δυό νότες 
φτάνουν δυό χείλη

'' Ε λ ε ο ς...

Μέρα κρίσεως 
'Η κάδε μέρα 
πού dà τό κοιτάς 
άνεπαίοδητος ήχος

ΜΕΡΟΣ Β'

έρέδισμα τών ματιών 
δόρυβος μνήμης
τά χρώματα
τίς σάρκες
νά τρέφουν τή φαντασία 
αύτό, αύτό, αύτό 
καί τίποτα άλλο άπ' αύτό.

Μέρα κρίσεως 
ή κάdε μέρα!

μην ταράζεσαι 
πού ένας ξένος 
κρατάει ψηλά 
τή ζέστα τοΰ σπιτιού σου'

μην ταράζεσαι
πού ένας άποοπαομένος
άπό τό κοινό
άρχισε νά γίνεται
ουνήδεια κι άποκτά κιόλας 
οπτική οντότητα'

dάγεις άκούοει 
δάχεις μάδει 
τ' όνομά του 
τήν ώρα τής κρίσεως 

— ώς τήν ό)ρα τής κρίσεοις...

Κ ά d α ρ σ ι ς

— Τ ετέλεσται
— ανοιχτέ

μιά βλασφήμια, ένα ήμαρτον
νά φέρνει τά μέσα του
μέ τήν αύγή
νά προσκυνάει
τή δύση
νά μοιάζει οά κτίση προοηρτημένη
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σά σπόνδυλος άποουνδεδεμένος καταγής
πάνω στήν πιατέλα τής αγνωμοσύνηςκαί περιμένουν ανέκφραστα 
σά μονόλογος δοξαστικός. τό μηδέν μετά τήν ένωση.

Ιδού σέ νεκρές θάλασσες 
καί τόπους σωτηρίας 
ταξιδεμένο έρχεται 
μέ κίτρινα όστρακα 
γίνεται αισθητό 
στή συμφόρηση 
εκκολαπτόμενων τεράτων 
κι ύστερα από τήν τυφλή φύση 
ακολουθεί τό πιστεύω 
σ ένα Θεό Πατέρα 
καί τά σωθικά μένουν πεσμένα

’Ιδού
περίλυπος
άνεπαίσθητος ήχος
χόρτο καί χιόνι
άνθρωπος μέ μόνη τήν πίκρα 
τών πέντε δακτύλιον
μέ μιά τελευταία επίκληση
μέσα άπό τά σίδερα
που δημιούργησαν οι άνθρωποι 
μέσα στή ζούγκλα τών άρπακτικών 
τό κεφάλι του γερμένο
στους ’Ώμους·

ΜΕΡΟΣ Γ

"Ονειρα
πού βλασταίνουν στούς κόρφους 
δειλινά πουλιά
στις πρασινογειτονιές.

Μαρμαρωμένο σύγνεφο 
προδομένο άγόρι τής εφηβείας μοι 
άμούστακο παιδί 
πού στο άγγιομά σου 
βλασταίνουν κρίνα 
τής νειότης μας.

Τό μυστικό τής πλάσης 
κουμπωμένο 
στό γαλάζιο πουκάμισο 
τό μυστήριο τής ομορφιάς σου 
ξεχασμένο στό ξωκκλήσι 
τής Λάμπουσας 

τ άλλο σου όνομα 
προσμένει άπόκριοη.

Τό σημερινό σου κάλεσμα 
αμαρτία καί πόνημα 
τής ιστορίας μας.

Γονατίζουμε 
καί πέφτουν 
τά φύλλα τής προσμονής. 
Είχαμε δυό ώμους 
γιά νά σηκώσουν τά μεσημέρια 
είχαμε χέρια 
γιά νά στολίσουμε 
τίς άδειες πλατείες 
είχαμε πόθους 
πού δέν προλάβαμε 
νά καρπίσου με.

Είχαμε...

"Ενα πουλί 
λαβωμένο 
στό τζάμι μας· 
ένας επαίτης 
που δέν αγοράζει 
πού δέν πουλάει 
μά πού χαλάει 
στολίζοντας 
τά μεσημέρια.

~ΙΙρθε ό γείτονας 
νά φωτίσει 
τή μοναξιά μας 
νά φλομώσει τά χείλη μας 
νά ρωτήσει 
νά μάθει 
νά υβρίσει 
νά πεθάνει 
καί νά σταυραίθεϊ.

Μή ρωτάτε·

ζοϋμε
κι άπό το πιάτο μας 
χορταίνουν
τά μεσημέρια.

ΝΙΚΗ ΛΑΔΑΚΗ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Μ ή ρωτάτε 
είμαστε όλοι πουλώ 
σέ κήπους αφιλόξενους 
σέ πεδιάδες διφασμένες· 
καράβια 
σέ θάλασσες 
πού δέν ταξίδεφαν 
παρά μονάχα τριήρεις 
τοϋ πολυμήχανου Όδυσσέα.

Είμαστε πουλιά 
γιά τό κυνήγι 
τής Ρήγαινας 
δένδρα 
βλαστημένα άλλου.
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Γ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Η ΠΑΤΡΙΔΟΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Κ. ΠΑΛΑΜΑ*

Τό θέμα αύτό είναι καίριο γιά τήν ποίηση τοϋ Παλαμά άλλά καί 
επίκαιρο σήμερα πού όλοι χρωστούμε άγάπη μεγάλη στήν πατρίδα 
Ελλάδα, οφείλουμε μιά θέση καθήκοντος τής Κύπρου μέσα στον 

ένιαίο Ελληνικά χώρο καί στις πανελλήνιες ιδέες. Χρωστούμε νά 
δούμε τήν πατρίδα μεγάλη σέ έκταση καί ύψηλή σάν ιδέα καί περιε
χόμενο άπό τή Μινωϊκή έποχή ώς τά σήμερα ζυμωμένη μέ θρύλους 
καί γεγονότα καί πρόσωπα καί ιδεώδη καί ιδέες όπως άκριβώς τήν 
έβλεπε κΓ ό Παλαμάς χωρίς μίση καί μικρότητες καί μισαλλοδοξίες 
άλλά μεγαλόψυχα.

"Αν τρία σημεία άξίζουν νά καθιερώσουν τόν Παλαμά μεγάλο, 
ή Πατρίδα, ή Γλώσσα, ή Τέχνη πρώτο είναι άσφαλώς ή πατρίδα, πού 
ή άγάπη του γιαυτήν κι’ οί άγώνες του ποιητικοί καί γλωσσικοί κΓ ό 
πόνος κΓ ό ένθουσιασμός του κι’ οί έγνοιες του τοϋ προσπόρισαν έπά- 
ξια τόν τίτλο τοϋ εθνικού ποιητή. Ύμνησε ό Παλαμάς τήν πατρίδα, τήν 
είδε ένιαία, άγκάλιασε τόν Ελληνισμό όλο καί κάθε τιτό Ελληνικό 3.000 
χρόνων, ύποκίνησε, ένθουσίασε, καταδίκασε, καυτηρίασε, φώναξε, 
θρήνησε, γίνηκε προφήτης, μίλησε μέ ειλικρίνεια, προπαντός άγωνί- 
στηκε, πολέμησε άσταμάτητα. Οραματίζεται μιά μεγάλη πατρίδα κι’ 
άγωνίζεται νά τήν πραγματώση, μιά πατρίδα Ελλάδα πού σάν περιε
χόμενο καί σάν ιδέα θά περιλαμβάνη τήν άρχαία Ελλάδα μέ τό κλασ
σικά πνεύμα άπό τήν Ιωνία ώς τήν Κύπρο, τούς Ελληνιστικούς χρό
νους μέ τόν Άλέξαντρο, τό Βυζαντινό κόσμο, μ’ όλη τή μεγαλοπρέ
πειά του, τή θρησκευτικότητα καί τούς άκριτες του, τήν έθνική ταπεί
νωση τοϋ 1897, τούς θριάμβους καί τήν περηφάνεια τού 12-13 τόν 
πόνο γιά τή συμφορά άλλά καί τά διδάγματα τοϋ 1922, τό έπος τού 
40 - 41 κΓ ότι όλλο άξιόλογο είχε ή φυλή.

Γιά τόν Παλαμά δέν ϊσχυσε τό δόγμα «ή τέχνη γιά τήν τέχνη», ό 
ποιητής δέν μπορεί νά μένη άπραγος, «δέν καταδικάστηκε νά ζή μό
νος», πρέπει νά ύπηρετή τήν πατρίδα, τούς συνανθρώπους του, ν’ άγω- 
νίζεται. Ό πόλεμος είναι τό στοιχείο του. Εχει νά έκτελέση καί 
κοινωνικήν άποστολήν. Ό ποιητής δέν άκολουθεϊ, προηγείται. Δίδει τό

* Διάλεξη πού δόθηκε τό Φεβρουάριο 1974 στά Α' Γυμνάσιο Πάφου otìc «Παλαμικές 
γιορτές» πού οργανώνει ό Φυσιολατρικός "Ομιλος Πάφου.
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σύνθημα, είναι ή φλόξ, καθώς είπεν ένας, πού άνάπτει τά ξηρά φύλλα». 
Τόν κατέχει πάθος καί δίψα γιά ζωή, γιά φυσική πληρότητα, 
νοσταλγία γιά ότι δέν μπόρεσε νά ζήση. Σ’ αύτή τήν άναζή- 
τηση γίνεται ήρωϊκός, πολεμικός, αισθάνεται σάν άρχηγός καί προ
φήτης, αισθάνεται εύθύνη μεγάλη, «άποκτά συνείδηση τής άτομικής 
του έπιβολής καί σταθεροποιεί τήν έντύπωση πώς ή ποίησή του είναι 
προωρισμένη νά κρατήση ρόλο άναγεννητικό μέσα στή θολή άτμόσφαι- 
ρα τής έθνικής πτώσης». Θέλει νά δώση μιά συνισταμένη τοϋ Ελλη
νισμού, νά γίνη έθνικός καθοδηγητής στά γενικά πεπρωμένα τού 
έθνους, νά ξυπνήση, νά άποκαθάρη, νά συναγείρη, νά όδηγήση στή 
δημιουργικότητα.

Μέ τό Ρεαλισμό του, μιά διαίσθηση καί προφητική ικανότητα 
συλλαμβάνει τά σημεία τών καιρών καί γίνεται εκφραστής τών κατα
στάσεων καί τάσεων τής έποχής του, ύποβάλλει τή συνείδηση τής 
μεταβολής τοϋ παρελθόντος σέ πίστη πού καθοδηγεί στό μέλλον. 
Αναλαμβάνει ήγετικό ρόλο, έξεγείρεται καί διαμαρτύρεται γιά τήν 

ταπεινή μοίρα τοϋ λαού του, γιά τή στείρα προσήλωση στά παλιά, 
γιά τήν κούφια πατριωτική συνθηματολογία τού έξώστη, γιά τήν κατα
πίεση άπό τούς ισχυρούς, γιά τήν έκμετάλλευση άπό τούς έπιτή- 
δειους, γιά τις έσωτερικές άτασθαλίες. Στηλιτεύει όσους θεωρεί 
ύπεύθυνους γιά τήν ταπείνωση τούς δασκάλους, καλογέρους, έΡγα- 
τοπατέρες, πολιτικούς, κομματάρχες, πλουτοκράτες κι’ εύρίσκει τόν 
τρόπο έπιδέξια άπό τήν παρακμή νά κάνη κήρυγμα γιά άκμή, άνα- 
δημιουργία. Δέν άπογοητεύεται. Μέσα άπό τή συμφορά βλέπει τή 
δημιουργία. Ή συμφορά σάν νά είναι μιά καθυστέρηση προόδου.

'II Ελλάδα! Πάντ’ ανάστατη μέο" το κρύο χώμα
! Ιόντα δάγη ξαφνική καί μια Δευτέρα Παρουσία 
Μήν τήν κρατάτε οτής λατρείας κλεισμένη τά Μουσεία 
το τραγούδι τό στερνό δέν το τραγούδησε, όχι άκόμα.

(Ό κύκλος τών Τετραστίχων)
Π δύναμη, ή βία κι αν είναι μια ορμή 
νικήτρα συχνά, πώ συχνά καταλύτρα 
Ελπίδα καί Πίστη κι Άγάπη μαζί 
τών άν^ρώπων κύ έϋνών μεγαλώνουν τή φύτρα.

Καί ή πού καίγει άστραπή κ’ ή εύεργέτρα βροχή 
άπ" το μαύρο τό σύγνεφο βγαίνουν...
γιά καινούρια μιά βλάστηση σπόρος μπορεί 
τό μοιρόγραφτο νά είναι...

(Οί Λύκοι)
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’Έτσι μπορούμε νά θεωρήσουμε σάν εύρύτερη άναζήτησή του τήν 
ιδεολογική καί ιστορική ενότητα τοΰ Ελληνισμού καί τήν τοποθέτησή 
του μέσα στήν άνθΡώπινη ιστορία. Περνώντας όμως άπ’ όλες τίς 
ιδέες κι’ όλα τά μέρη κι’ όλα τά χρόνια τοϋ Ελληνισμού υμνεί καί 
έξαίρει τό πνεύμα τό Ελληνικό, υποβάλλει καί έπιβάλλει τήν άγάπη 
πρός τήν πατρίδα. Τήν άσφαλέστερη ένότητα τής Ελληνικής ιστο
ρίας δημιουργεί στό τεράστιο Παλαμικό έργο ή πατριδολατρεία τοΰ 
ποιητή. Δέν είναι τυχαίο πού στήν έποχή αύτή ό Παλαμάς έπιδιώκει 
κΓ έπιτυγχάνει στήν ποίηση έκεϊνο πού πέτυχε ό Παπαρρηγόπουλος 
στήν επιστήμη τής ιστορίας. Τά έπιστημονικά πορίσματα κι επιτεύγματα 
τά τόσο σημαντικά τήν έποχή έκείνη γιά τήν έθνική διασφάλιση άπό 
ποικίλους συκοφάντες τοΰ τύπου Φαλμεράϋερ πού πλαστογράφησαν 
τήν έπιστημονική ερευνά, τά πορίσματα τοΰ Παπαρρηγόπουλου στήν 
Ιστορία, τοϋ Πολίτου στή Λαογραφία, τοΰ Χατζηδάκι στή Γλωσσολο

γία πού πιστοποιούσαν τήν ένότητα τής Ελληνικής ιστορίας καί ζωής 
3000 χρόνων τό επιτυγχάνει, τά διακηρύσσει μέ τήν ποίησή του κι’ ό 
Παλαμάς καί μάλιστα μέ τήν έλευθεροστομία τοΰ καλλιτέχνη, μέ τή 
θερμουργό πνοή του, καί τόν άπαιτητικό τόνο του, τά φέρνει κοντά 
στούς "Ελληνες — άλλά καί στούς ξένους φίλους ή συκοφάντες — 
καί τούς κάμνει νά συνειδητοποιήσουν τήν ένότητα κι’ άπόλυτη ταυ
τότητα τής άρχαίας, τής βυζαντινής καί τής σύγχρονης Ελλάδας, 
πώς «ή Ελλάδα μιά, άκομμάτιαστη καί άμέτρητη Μητέρα, μιά τών 
Ελλήνων κΓ ή ψυχή».

Ό Παλαμάς στήν Ποιητική του όμιλεϊ γιά τόν τρόπο πού τοΰ 
γεννήθηκε αύτή ή πατριδολατρεία. Γιά τή γνωριμία του άπό τά 
πρώτα του χρόνια μέ τή Μεγάλη ’Ιδέα, γιά τά βιώματά του στήν ιερή 
πόλη τού Μεσολογγίου, «τήν κιβωτόν αύτήν τοϋ νέου γένους», γιά 
τίς έμπειρίες τής παιδικής του ήλικίας άπό τά παραμύθια καί τούς 
θρύλους, τή γνωριμία μέ τά πρόσωπα, τούς τόπους, τά ιερά κειμήλια, 
τούς τάφους τοϋ ήρωϊκοϋ άγώνα, τήν όλλη τότε πατριωτική ποίηση τοϋ 
Σολωμοΰ, τοΰ Ζαλακώστα, τοϋ Βαλαωρίτη, τήν Κρητική ’Επανάσταση 
τοϋ 1866. Πατριωτική βέβαια ποίηση ύπήρχε καί τότε καί προηγου
μένως κι’ ό Παλαμάς στήν άρχή τή συνεχίζει. Άλλά έκείνη ήταν 
κάτι τό διαφορετικό. Στό Σολωμό είναι τό όραμα τής έλευθερίας, ή 
έλευθερία πράξη, πού άγωνίζεται καί κτυπά γιά ν’ άνοιξη τό δρόμο, 
νά ξαναγυρίση στούς γνώριμους άπό παλιά τόπους, στό Βαλαωρίτη 
ήταν όρμή κΓ ένθουσιασμός καί χαλασμός μέσ’ στά στήθη, στούς ρω- 
μαντικούς ήταν ώραιολογία καί φρασεολογία κενή, έξωτερικός ένθου- 
σιασμός, μιά τυμπανοκρουσία έκ τοΰ άσφαλοΰς, πού άρεσε, όμως χω
ρίς ήρωϊκό περιεχόμενο. Τώρα ή πατρίδα έκτείνεται, πλαταίνει καί 

βαθαίνει. Απλώνεται πίσω ώς τόν Ομηρο, άκόμη ώς τό Μίνωα, 
περνά άπό τό Βυζάντιο, άγκαλιάζει τό παρόν καί οραματίζεται τό 
μέλλον. Είναι οί τόποι καί τά τοπία, ή φύση, ή ιστορία μέ τούς άν- 
θρώπους τά καθημερινά γεγονότα, οί συγκινήσεις, ή τιμητική θέση 
πού θά έξασφαλίση ή πατρίδα στούς πολίτες της, άφοΰ πρώτα τήν 
άνορθώσουν καί τήν στυλώσουν. Δέν τή βλέπει στατική, τελειωμένη, 
άλλά δυναμική νά έξελίσσεται. Δέν είναι ιδέα νεκρή, άλλά πραγμα
τικότητα ζωντανή χωρίς τοΰτο νά τήν κάμνη έφήμερη, άλλά τήν έκ- 
τείνει σέ άθανασία στό μέλλον γιατί «δέν ζή χωρίς πατρίδες ή άνθρώ- 
πινη ψυχή», τής δίνει ψυχή, σώμα, οστά». Ή πατρίδα αύτή θάναι τό 
άποτέλεσμα ένός συνεχούς άγώνα, θά τήν κρατή τοϋ άδάκρυτου ή 
θέληση, τό σπαθί τοΰ βασιλιά κι’ ή βουλή τοϋ σοφοΰ.

Στά ποιήματα πού ό ίδιος ό ποιητής ξεχωρίζει ότι άνήκουν «στό 
γυρισμό τοϋ έμεϊς» θά βροΰμε κυρίως τό στοιχείο τοΰ πατριωτισμού 
καί τής πατριδολατρείας. Καί πράγματι, σ’ αύτή τήν κατηγορία βλέ
πουμε πώς δέν υπάρχουν άπλώς πολλοί ήρωες, άλλά όλα τά σπου
δαία πρόσωπα άπό τήν άρχαιότητα ώς τή σύγχρονή του έποχή τής 
Ελληνικής ιστορίας καί ζωής βρίσκονται σ’ αύτά: Θεοί καί ήρωες 
καί πολεμιστές καί σοφοί καί κυβερνήτες καί άντρες καί γυναίκες. 
’Ακόμη καί τ’ άπομεινάρια τών ξένων, έπιδρομέων, άπ’ αύτά «πλάθει 
αιώνια :

«πλάϋετ αιώνια
κόσμος από παλιά κοσμοουντρίμματα 
ή νέα τρανή πατρίδα ή παναρμόνια».

( Ύμνος τών αιώνων)

Ολη αύτή τή μακρά περίοδο τήν καλύπτει συμβολικά μέ τρία ονόματα 
τόπων, μεγάλων σταθμών, τήν ’Αθήνα, τήν Πόλη, τό Μεσολόγγι. «Οί 
άρχαϊοι πρώτ’ άπ’ όλα είναι οί πατέρες μας, όσο κΓ όν είναι μακρυ- 
σμένοι καί διαφορετικοί... Στό έξής τής Πατριδολατρείας κλάδος άχώ- 
ριστος τό Βυζάντιο... γιατί ή έπαρχία πού πέρασα τά παιδικά μου 
χρόνια ήταν τό Μεσολόγγι. Ύστερ’ άπό τήν ’Αθήνα, μαζί μέ τήν 
Αθήνα κι’ άπάνου άπό τήν ’Αθήνα, τοϋ νέου γένους ή Κιβωτός».

Ελληνολάτρης καί πατριδολάτρης είναι ό Παλαμάς κΓ όταν άνα- 
φέρεται στό παναθρώπινο, γιατί τό ’Ελληνικό είναι πανανθρώπινο κι’ 
αύτό τό Πανανθρώπινο στηρίζεται στό Ελληνικό. Τήν πανανθρώπινη 
άναγέννηση τή βλέπει νά στηρίζεται καί νά ξεκινάη άπό τήν Ελληνική 
άναγέννηση. Ξεκινά άπό τήν πατρίδα καί καταλήγει στήν άνθρωπό- 
τητα «ριά πατρίδα ή γή», «μιά Πολιτεία ό κόσμος». Τό πνεΰμα τών 
άρχαίων φεύγοντας άπό τήν Πόλη διακηρύσσουν πώς «όπου πάνε 
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θόβρουνε πατρίδες». Πάνω άπ’ άλες όμως τίς πατρίδες στήνει τήν 
ύπερούσια πολιτεία πού κορώνα της είναι ό δίκαιος καί «μαχαίρι ό 
δυνατός», ό δέ λαός κάτω άπό τή σκέπη της «μαζί καί ήρωας καί 
σοφός». Τά κάστρα τών πατρίδων κΓ οί βωμοί τών Θεών είναι τ’ 
άθάνατα κι’ οί κοσμοπλάστες. Πρώτη όμως μέσα στις πατρίδες ή δική 
του πατρίδα, ή Ελλάδα.

Είμαι ή "Ελλάδα, τών πατρίδων ειμ’ εγώ ή κορώνα 
καί τών ανθρώπων ό βωμός καί τών εθνών ή "Ελένη.

(Περάσματα καί Χαιρετισμοί)

Η Ελλάδα είναι «ή λαμπρότερη ιδέα τής ιστορίας... τής ιστορίας 
τό φώς».

Ή πατριδολατρεία δέν άποτελεϊ σωβινισμό, οϋτε μισαλλοδοξία, 
δέν οδηγεί σ’ έκμετάλλευση τοϋ ΰψηλοϋ αύτοϋ ιδεώδους γιά κάποιου 
είδους έπικράτηση. ’Αναγνωρίζει κΓ άγαπά όλων τίς πατρίδες, δέν 
ζητεί τόν άφανισμό τών άλλων — «ό κόσμος άκομμάτιστος κΓ άπέραν- 
τος» είναι ή πολυπρόσωπη καί πολύψυχη ή Γή — δέν προσβάλλει τίς 
άλλες πατρίδες άλλά τίς δοξάζει «δόξα, δόξα στις πατρίδες», τίς 
βλέπει όμως όλες νά υπηρετούν τήν ιδέα τής Ειρήνης, νά έπιδίδωνται 
σέ ειρηνικά έργα.

Κι’ ή δόξα καί το οάλπιομα κι9 ή δάφνη που στολίζει 
χλωρή της πολεμοχαρής τδ μέτωπο αντρειοσύνης, 
γλυκείες πατρίδες, πέστε μου, αξίζουν "όσο αξίζει 
μονάχα "ένα χαμόγελο στά χείλη τής Ειρήνης;
Οί πατρίδες γυρτές φιλούν τά πόδια σου
ΕΙρήνη, Ειρήνη, ΕΙρήνη.

(’Ονειρεμένος 'Ύμνος)

τίς θέλει νά εύημεροϋν στήν ειρήνη νόχουν άντί σπαθιά άροτρα.
Άποδοκιμάζει καί καταδικάζει τίς πατρίδες όταν περιορίζουν τά 

ιδανικά, όταν πνίγουν τάν άνθρωπισμό, όταν άντιστέκωνται στήν πρόο
δο τών άνθρώπων, όταν μένουν στενόκαρδα προσηλωμένες στό πα
ρελθόν, όταν πνίγουν τήν έλευθερία, όταν ό νόμος μή όντας «κάτι τι 
θεόσταλτο» γίνεται «νόμος στραγγουλιστής καί πνιχτής», όταν ξεπέ
φτουν καί μένουν όνομα κενό καί τύπος, όταν γίνωνται όργανο έκμε- 
τάλλευσης στά χέρια έπιτήδειων πολιτικών νάνων καί άρλεκίνων»’ 
γιαυτή τήν πατρίδα άκούεται ό στίχος κΓ επαναλαμβάνεται

γιούχα καί πάλι γιούχα τών πατρίδων·

αύτήν καταδικάζει μέ δριμύτητα στό Δωδεκάλογο, γιά νά τήν άναστήση 

μετά μέσ άπό τάφο μέ «μάρμαρο πράσινο» «μητέρα πατρίδα, τρισέ- 
βαστη μέσ’ στά σεβαστά», σάν «άθάνατη καί κοσμοπλάστρα» καί νά 
τή χαιρετήση «δόξα, δόξα στις πατρίδες», γιατί καί κανένας δέν θόθελε 
νάναι «σέ ραγιάδες ραγιάς βασιλιάς».

Γιά τήν καταδίκη τής πατρίδας καί γιά τόν πιό πάνω στίχο θάπρεπε 
άκόμη νά προστεθή κάτι. ’Αφού γιά τούς Γύφτους πατρίδα είναι ό 
δρόμος καί τό νά μή στεριώνουν πουθενά, διαφορετικά ξεκόβονται 
άπό τή φυλή τους, κι’ αν γύφτοι στό σχετικό ποίημα είναι οί Έλληνες, 
τότε γιά τούς Έλληνες αύτή ή πορεία είναι ή πρόοδος, τό άνήσυχο 
πνεύμα. Έφ’ όσον αύτή ή πρόοδος δέν βοηθεϊται άλλ’ έμποδίζεται 
άπό τήν πατρίδα, αύτή τήν πατρίδα τήν καταδικάζει. Τούτο είναι 
σαφές καί στό λόγο «τό Πανηγύρι τής Κακάβας». Ή καταδίκη έρχε
ται σ’ ένα ξεπεσμό — γιά τούς Γύφτους ή γιά τούς Έλληνες — πού θά 
τόν άκολουθήση όμως ή άνάσταση.

κι άν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο 
και σε γκρεμό κατρακυλήσαμε 
πού πιο βαθύ καμμιά φυλή δεν είδε ώς τώρα 
είναι γιατί με τών καιρών το πλήρωμα 
όμοια βαθύ εν’ άνέβασμα μάς μέλλεται 
προς ύφη ούρανοφόρα».

(Δωδεκάλογος)

Τόν ξεπεσμό καί τήν άγονη προγονολατρεία καταδικάζει ό Παλαμάς 
μάλιστα σέ μιά έποχή πού οί έπιτήδειοι τό άνήγαγαν αύτό σέ λατρεία, 
έκμεταλλευόμενοι άκριβώς τό Ελληνικό παρελθόν.

Ένώ άγαπά καί θαυμάζει τούς άρχαίους, «τό άρχαίον πνεύμα άθά- 
νατον, άγνόν πατέρα τού ώραίου, τού μεγάλου καί τ’ άληθινοΰ»’ καί 
πιστεύει στήν άξια τους καί στή δύναμή τους, βλέπει πώς ή προγο
νολατρεία ή στείρα είναι έπικίνδυνη, μειώνει τούς άρχαίους, οδηγεί 
στή στασιμότητα καί ότι ό κίνδυνος αύτός είναι τόσο μεγαλύτερος 
όσο τό παρελθόν αύτό είναι λαμπρότερο. "Οταν ξέρουμε άκόμη τήν 
πίστη τοϋ ποιητή στή γλώσσα σάν στοιχείου τοϋ έθνικοΰ βίου καί τούς 
άγώνες του γιά τήν έπικράτηση τής δημοτικής, τότε καταλαβαίνουμε 
ότι ίσως σ’ αύτή τήν προγονολατρεία έβλεπε ένα έμπόδιο, ένα έχθρό 
γιά τήν έπικράτηση αύτή. ’Ίσως μάλιστα διέβλεπε ένα κίνδυνο άπο- 
κήρυξης τών άρχαίων άπό τό δημοτιστικό κίνημα γενικά. Αύτός δέν 
καταδικάζει γιά νά βλάψη, άλλά γιά νά θεραπεύση.

Τέτοιες καταστάσεις — τό ζοΰσε τότε καθημερινά — έδιναν 
άφορμή γιά μεγάλα λόγια καί μικρές πράξεις, δικαιολογούσαν τή στα
σιμότητα, άφηναν έδαφος γιά έκμετάλλευση. Γιαυτό στό Δωδεκάλογο, 
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ενώ καταδικάζει τά πάντα, δέχεται κι’ επαινεί τούς άρματωλούς καί 
κλέφτες πού μετάτρεψαν σέ πράξη έλευθερίας άλη τήν παράδοση.

Ζΐεν τά ξέρει τά βιβλία κι είν άκράταγος 
οτά ταμπούρια τάχει τά οκολειά 
κ’ έχει γνώμη κι έχει δύναμη και Όέλετ 
τά λεβέντικα τραγούδια του τά ζή... 
μαρτυρώντας, πολεμώντας, τραγουδώντας 
τη ζωή καί την άλήΰεια.

Οί καταδίκες στά Δωδεκάλογο δέν είναι άρνηση άλλά στάδιο 
κάθαρσης γιά τήν άνάσταση καί άναδημιουργία τών πραγματικών 
άξιών. Πολεμά τήν ύπερθολή, τήν οπισθοδρόμηση, τή στατικότητα 
πού φέρνουν τή νέκρα σ’ άλους τούς τομείς. Καταδικάζει άταν είναι :

Σβυσμένες όλες οί φωτιές οί πλάοτρες μέσ’ στή χώρα 
Στην εκκλησία, στον κλίβανο, στο σπίτι, στάργαστήρι, 
παντού στό κάστρο, στην καρδιά, τάποκαίδια, οί στάχτες... 
κακοκατάντησε ή καρδιά τού ανθρώπου...
Σκοτεινό ρέπιο κι η έκκλησιά, καί δίχως πολεμηστρες, τό κάστρο

Σκοτεινά ρέπιο κι’ ή έκκλησιά, καί δίχως πολεμηστρες, τά κάστρο, 
ένώ μετά — γιατί ύπάρχουν οί δυνάμεις — προφητικός ό ποιητής 
έξαρμά, ενθαρρύνει, προτρέπει πράς τή δημιουργία, τήν άνάσταση.

Τραγούδι τών ηρώων! ’Εμπρός, τραγούδι τών ηρώων 
Άπάνου άπό τάπόστακτα, άναψε, ώ φλόγα, λάμψε 
Κι όταν τριγύρω σου οί φωτιές ανάψουν πάλε οί πλάοτρες 
ξαναζωντάνεψε κι’ εσύ καί ρίξου, ώ φλόγα, ώ φλόγα 
καί κύλησε και πέρασε στά διάπλατα της χώρας...
καί κάμε αδέρφια τά όνειρα καί τά έργα! ’Εμπρός τραγούδι!

’Έτσι στή Φλογέρα τοϋ Βασιλιά άνακαλεϊ τρόπον τινά αύτές τίς κατα
δίκες, στρέφεται στά παλιά μεγαλεία, γίνεται νοσταλγικός προσκυνη
τής τής Βυζαντινής έποποιίας στή προσπάθειά της νά διατηρήση καί 
νά στερεώση τόν Ελληνισμό.

Οί στίχοι του γιά τήν πατρίδα ίκανοποιηοΰν καί τόν ίδιο, γιαυτό 
τούς χαρακτηρίζει σάν πολύ καλούς.

Οί στίχοι στην πατρίδα μου είναι καϋάριο μέλι, 
κι’ είναι στολίδια της χαράς, της λύπης γιατρικά

γιατί μέσα σ’ αύτούς τούς στίχους κλείεται ή Ελλάδα, πού άλα τά λέει 
τ’ άθάνατο άνομά της, άπ’ αύτήν άναθρύξει κι’ ό ήρωας κι’ ό σοφός, 
άκόμα καί στό κατρακύλισμά της είναι τής ιστορίας τό φώς. Στούς 

πατριδολατρικούς του στίχους «παίρνει, άπως λέει, τά έθνικά ιδανικά 
στό καλύβι του, άταν ξεπέσουν, κι’ άταν ό καθένας τά διώχνη άπό τό 
σπίτι του καί τούς δίνει άσυλο». Πραγματοποίησε μέ τά ποιήματα 
καί τούς στίχους του γιά τήν πατρίδα τή γνώμη τοϋ κοινωνιολόγου 
Γουσταύου Λεμπόν πού έγραψε τότε: «Μέσα σέ άλα τά ιδανικά, τά 
κληροδοτημένα άπό τό παρελθόν, ένα πού στέκεται άκόμη, τό δυνα- 
τώτερο, είναι τό ιδανικό τοϋ έθνισμοϋ, πού γεννά τήν πατριδολατρεία».

Σέ πολλές συλλογές καί ποιήματα καί στίχους φαίνεται ξεχωριστά 
είτε άμεσα είτε έμμεσα αύτή ή άγάπη προς τήν πατρίδα. Πολύ χαρα
κτηριστικός είναι ό «Ύμνος τής Άθηνάς» πού στήν ούσία γίνεται 
ύμνος τής Ελληνικής άρχαιότητας, τής Ελληνικής φύσης, ύμνος τών 
’Αθηνών καί τού Ελληνικού πνεύματος.

Στην πλάση την απέραντη ποτέ του δέν ξανοίχτη 
ό φωτισμένος ’Όλυμπος έτσι λαμπρός σάν τότε... 
’Ωσάν τό &άμα που έλαμψε μπρος στών $εών τά μάτια 
την ίορα πού γεννήϋηκεν ή Άδηνά ή παρθένα.

’Αντίθετες δυνάμεις άμως τοϋ "Αδη ξηλεύουν καί θέλουν τήν κατα
στροφή, πολεμούν τή λαμπρότητα, τό φώς, τήν άρμονία, Ό "Αδης:

...μέσ’ στά μαύρα Τάρταρα γοργά γεννοβολάει
κι’ άπό τά Τάρταρα γοργά στον κόσμο ξεπετάει
τούς Γίγαντες, κακά στοιχειά, τόν κόσμο ν’ αφανίσουν
...ολόκληρη ή ζωή, φοηιά, νερό καί γη κι’ άέρας... 
Πάλι ανταμώνονται μαζί και τυφλωμένα σμίγουν, 
πάλι τό χάος άπλαοτο κι άπάντεχο προβάλλει!

Μέ τήν έπικράτηση άμως τών Θεών όμιλεϊ ή Άθηνά, προστάτιδα πιά 
τών ’Αθηνών καί προφητεύει άγώνες καί δόξες.

Θά πολεμήσω αδελφικά στο πλάγι τών παιδιών σου
Καί &ά περάσουν οί γενιαίς καί ύά διαβούν οί αιώνες
Καί στά βαΰειά σου τά νερά καί στά ψηλά βουνά σου 
Θάντιλαλιέται ή νίκη σου καί ΰά γροικιέται άκόμα 
Ό απελπισμένος ο δαρμός, τά σκούξιμο τού Ξέρξη, 
Γιά νά τ’ άκούν οί τύραννοι νά τρομοκοκκαλιάζουν».

Μέ ομηρικό πλούτο καί μεγαλείο περιγράφει τή γέννηση τής Θεάς 
καί τήν έπιβολή τοϋ Δία πάνω σ’ άλες τίς άντίθετες σκοτεινές δυνά
μεις, έτσι πού στό τέλος νά καταντά ένας άγώνας τού φωτός πρός τό 
σκοτάδι καί τήν άρνηση.

'Όση λαμπράδα ή Άΰηνά σκορπά ψηλά στά ουράνια 
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τόση μαυρίλα οί Γίγαντες βαδειά στή κτίση απλώνουν... 
Θαρρείς ή νύκτα βάλδηκε νά σβύση την ήμερα!

Μετά τή νίκη κι’ έπειδή πιά δέν τή χωράει ό Ολυμπος έρχεται ή Θεά 
στήν Ακρόπολη, οπότε έξυμνείται ή ’Αθήνα σάν κέντρο τής σοφίας 
καί τής ομορφιάς, τής δόξας καί τοΰ μεγαλείου.

ΙΙαλάτι σου είν’ ό ’'Ολυμπος κι’ ή 'Ελλάδα είναι ναός σου 
καί τοϋ ναού σου ό πιό λαμπρός βωμός ειν’ ή Ά’δήνα.
Άδήνα! Χρυοοοτέφανη καί τ ψημένη χώρα! 
Οί μεγαλόχαροι Θεοί απάνω σου αγρυπνούνε 
καί φεύγουν άπ’ τόν ’Όλυμπο γιά νά ξεκουραστούνε 
στή γή σου τή βραχόσπαρτη. Γιατί έδώ πέρα βρίσκουν 
πώς πιό πολύ με τούς Θεούς οί άνδρωποι ταιριάζουν».

Οί άγώνες τής έποχής έκείνης στή Μακεδονία, τά σχέδια γιά 
ολοκλήρωση τής Ελληνικής ’Επικράτειας δίνουν ίσως άφορμή ώστε 
νά προβληθή στούς "Ελληνες σύμβολο ήρωϊκό κι’ έθνικό, παράδειγμα 
άγωνιστικότητας καί νίκης ή μορφή τοϋ Βασιλείου Β ' τοϋ Βουλγα- 
ροκτόνου, ώστε νά κρατηθούν ψηλά τά πνεύματα. Άλλά κι’ οί ιστο
ρικές έρευνες καί μελέτες πού έφερναν στό φώς τή δημιουργικότητα 
τής Ελληνικής ψυχής στό Βυζάντιο έδωσαν άρκετή αιτία στον ποιητή 
ώστε νά θελήση νά ένωση τούς κομμένους κρίκους τής έθνικής μας 
ιστορίας. ’Ατελείς μελέτες καί άνθελληνική προπαγάνδα παρουσίαζαν 
τό Βυζάντιο σάν άνατολική άπόφυση τής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας. 
Κατά μιά διαπίστωση ένάς μελετητή «ή νέα Ελλάδα ήταν κατ’ εύθεϊαν 
συνέχεια τής άρχαίας" τά ένδιάμεσα 2000 χρόνια μέ τούς δυό Ελληνι
κούς πολιτισμούς της ήταν σβυσμένα. Άλεξαντρινά κράτη καί προ
πάντων βυζαντινό κράτος δέν είχαν ύπάρξει».

Έτσι στό έργο τώρα αύτό, τή Φλογέρα, ό μεσαιωνικός Ελληνι
σμός άκέραιος, μέ τήν ιστορία καί τούς θρύλους του, τή μεγαλοπρέ
πεια καί τούς θριάμβους του, τή θρησκοληψία καί τίς αμαρτίες του, 
τίς στάσεις καί ταραχές του, τούς αύτοκράτορες, άγιους, αύλικούς, 
δούλους, στρατηγούς, τίς έκστρατεϊες, τίς λειτουργίες, τίς διασκεδά
σεις καί γιορτές, τά πάθη, τίς άτυχίες, τίς άδυναμίες άλλά Ελληνικές, 
μέ τούς άκριτες του περνούν όλα, όλα σέ μιά μεγαλόπρεπη παρέλαση 
στήν Φλογέρα τοϋ Βασιληά. Ό ίδιος ό ποιητής πού ύπερασπιζόταν 
πολύ αύτό τό έργο λέγει πώς «παρ’ όλη τή βυζαντινή του ήρωολα- 
τρεία είναι ναός πού βρίσκονται μέσα του βωμοί όλων τών προμάχων 
καί ύπερμάχων θεών έθνικών καί χριστιανών».

’Αρχίζει άπό τήν παρακμή ότε είναι «σβυσμένες όλες οί φωτιές 

οί πλάστρες μέσ’ στή χώρα», έκφράζει μιά έλπίδα ξαναζωντανέματος 
καί προφητεύει:....»

«...δάρδή κάποιος καιρός καί κάποια αυγή δα φέξη 
καί δά φυοήξη μιά πνοή μεγαλοδύναμη. ’Άκου 
Άπό ποιο στόμα ή άπό ποιό χάος δ à χυδή; δεν ξέρα) 
μπορεί άπ’ τήν άνατολή, μπορεί κι’ άπό τή Δύση 
ποιος ξέρει μήν άπ’ τό βοριά μήν άπ’ τά μεσημέρια... 
Δέν ξέρω, ξέρω πώς δαρδή...

ένθουσιά μέ τή νικηφόρο πορεία τού αύτοκράτορα Βασιλείου Β' Βουλ- 
γαροκτόνου μέσα άπό τίς βυζαντινές έπαρχίες πρός τήν ’Αθήνα, όπου 
άνεβαίνει στόν ιερό βράχο καί προσκυνά τήν Παναγία στόν Παρθενώνα" 
τραγουδά αύτό τό θαύμα όλων τών αιώνων ό ποιητής καί τά ιδεώδη 
πού ένσαρκώνει

Πρωί καί λιοπερίχυτη καί λιόκαλ’ ειν’ ή μέρα 
κι’ ή Ά’δήνα ζαφειρόπετρα στής γης τό δακτυλίδι. 
Τό φώς παντού, κι’ όλο τό φώς, κι’ όλα τό φώς τά δείχνει 
καί πουδενά δεν έχει ή γή μεγαλοσύνη τέτοια.

Προσφωνεί τόν Παρθενώνα:
— ’ εσέ άποκάλυψη ό ρυδμός, κάδε γραμμή καί Μούσα 
λόγος τό μάρμαρο έγινε κι’ ή ’ιδέα τέχνη, καί ήρδες 
...άπάνου άπ’ τούς λαούς κι’ άπάνου άπ’ τις δρησκείες 
κυκλώπειε, λυγερόκορμε καί σά ζωγραφισμένε.

Μ’ αύτό τό προσκύνημα γίνεται μιά σύζευξη τού χριστιανισμού μέ τό 
κλασσικό καί τό έθνικό, όπως ύπάρχει σέ πολλούς άλλους στίχους καί 
προσφωνεϊται ή Παναγία ή Άθηνιώτισσα :

Μητέρα τών άνέλπιδων κι’ όλου τού κόσμου σκέπη, 
κάτου άπό σέ κι’ οί άνέλπιδοι κι’ όλος ό κόσμος ’ίσοι!

Γιά τό Βυζάντιο γίνεται λόγος καί στούς «’Ιάμβους καί ’Αναπαί
στους» όπου ξαναθυμάται τό Διγενή ’Ακρίτα νά τό σέρνη ό χάρος κι’ 
αύτός περήφανα νά τού άπαντά κι’ άτάραχος νά τόν κοιτάη: «Ό ’Ακρί
τας είμαι Χάροντα δέν περνώ μέ τά χρόνια». Περισσότερο άκόμη στό 
Δωδεκάλογο τοΰ Γύφτου» όπου ακούεται θρήνος γιά τήν παρακμή στήν 
Πόλη πού «καρτέραγε τόν Τούρκο νά τήν πάρη», πού κΓ οί άκριτες 
«ήταν σκόρπιοι καί παρατημένοι, τρίψαλα κι’ άπομεινάρια», ό ρήγας 
είναι «μέ τούς μίμους, μέ τούς νάνους, μέ τούς παλιάτσους, μεθοκόπος, 
χαροκόπος». Μέσα άπό μιά τέτοια παρακμή προφητεύεται ή κατα
στροφή :
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Χώρα παινεμένη, θαρθη κι η ώρα, 
καί θά πέσης, κι’ άπό οέν’ άπάνου η Φήμη 
τδ στερνό το σάλπισμά της θά σαλπίση 
το πρωί γιά σέ δέ θά γνρίση.

Όμως θά τή λυπηθή τής άγάπης ό θεός καί θά ξημερώση μιάν αύγή 
καί θά τήν ξανακαλέση ό λυτρωμός: καί θά γλυτώση άπό τόν ξεπεσμό 
κΓ άπ’ τό περιγελά τοϋ κόσμου. Τότε, ώ ψυχή

γιά τ’ άνέβασμα ξανά που σέ καλεϊ
θά αίσθανθής νά σοϋ φυτρώνουν, ώ χαρά! τά φτερά 
τά φτερά τά πρωτινά σου τά μεγάλα!

Στή συλλογή «Τό τραγούδια τής πατρίδος μου» πολλοί στίχοι είναι 
αφιερωμένοι στήν ιδιαίτερη πατρίδα του τή Ρούμελη μέ τίς γιορτές, 
τά πανηγύρια, τόν άργαλειό, τά ρωμαίϊκα γνωρίσματα πού τόν συγκι- 
νοϋν καί δένουν μαζί τους όλη του τή ζωή. Προμηνοΰν, όπως λέγει 
ό ίδιος στόν πρόλογο, μιά μεταστροφή στήν ιδεολογία του, τήν πατρι- 
δολατρεία. Έδώ γράφει καί τό «πατριδολάτρης είμαι, έθνικιστής όχι». 
Σ’ αύτό υπάρχουν περιστατικά άπ’ όλες τίς έποχές. "Ενα παλιό ιστο
ρικό περιστατικό γεγονός στή Λήμνο άπό έπιδρομή τών Τούρκων στό 
ποίημα «ή κόρη τής Λήμνου», ό θάνατος μιας γριάς πού νέα πολέμησε 
σάν όντρας στό Μεσολόγγι καί πήρε μέρος στήν έξοδο στό «τά νιάτα 
τής γιαγιάς», ή πολιορκία τής Θεσσαλονίκης, ή έπαρση καί ή κατατρό- 
πωση τού Βούλγαρου στρατηγού Σκυλογιάννη στό ομώνυμο ποίημα, 
ή διάλυση τής Βουλγαρίας άπό τό Σουλτάνο Μουράτ στό «βασιλιά 
Σισμάνη», οί στίχοι τοϋ πόνου πού ζωντανεύουν τήν καταστροφή καί 
τήν άτίμωση μέ τό πέσιμο τής Πόλης στό «Νανούρισμα» είναι μερικά 
άπό τά θέματα τής συλλογής μέ προεξέχον

«Τά δώρα τής Πρωτοχρονιάς»

—Πατρίδα μου, τί θές νά σου χαρίσω
Γιά τον καλό τό χρόνο που θά ’ρθή ;

—ΊΊαιδί μου, τό κορμί τό λιονταρίσιο 
καί το παλληκαρίσιο το σπαθί.
Καί τή νεραϊδογέννητη τή χώρα 
μαζή μέ τό δικέφαλον αϊτό.

—Μητέρα τά δικά σου τά στολίδια 
τά χαίροντ άλλοι μέσ στήν οικουμένη

—Παιδί μου, όταν τή δόλια σου μητέρα 
μέ τοϋ παιδιού τον πόνον άγαπάς,

μέ τήν άγάπη μόνο μιάν ημέρα 
τήν παλιά της δόξα θά τής πας!

Τό νέο στή συλλογή είναι ή έμφάνιση τής βυζαντινής ιστορίας... θέματα 
πού ίσα μέ τότε δέν έδειχναν παρά κάποιες άγονες προσπάθειες δρα- 
ματογράφων στό χαρτί τών ποιητικών διαγωνισμών. Τά τραγούδια 
τής λίμνης πού προμηνοΰν τούς «καημούς τής λιμνοθάλασσας» ζωντα
νεύουν τή φύση, τήν ομορφιά, τούς ήρωϊκούς θρύλους τόπων πού ό 
ποιητής σύνδεσε μέ τήν παιδική του ήλικία κΓ άγάπησε πολύ.

Μέ τούς νέους πολέμους τραγουδά τή «χώρα πού άρματώθηκε» 
μιά γή πλατειά γιά τό τράνεμα όλων, θυμάται παλιούς καί νέους θρύ
λους, πηγαίνει μέ τόν Άλέξαντρο ώς τά βάθη τής άπέραντης ’Ασίας, 
πού έκεϊνος «κατακτητής καί μάγος πρωτοψάχνει», θυμάται πώς ή σκιά 
του πλανιέται άκόμη καί στήν Πόλη τή Βοσπορίτισσα καί τόν οραμα
τίζεται νεκραναστημένο μαρμαρωμένο βασιλιά.

Ό βασιλιάς εσϋ ό μαρμαρωμένος 
που θά ξυπνήση καί που θά χυμήση 
κυνηγητής τοϋ νέου ΙΙερσιάνου ώς πρώτα.

’Αργότερα, όταν έρχωνται χρόνια δίσεκτα καί μήνες οργισμένοι 
καί χάθηκαν προαιώνιοι Ελληνικοί τόποι «χώματα Ελληνικά, πού σ’ 
αύτά θαμμένα τών πατέρων τά κόκκαλα χιλιάδες» τραγουδά ό Παλαμάς 
τίς χαμένες πατρίδες στό «Τραγούδι τών Προσφύγων» καί «οί Λύκοι»

Πόσο άκριβά πληρώνεται τό άνθισμα τών πατρίδων 
τοϋ μάη κι’ άπρίλη τών εθνών ό ξαναγεννημός! 
Ελλάδα που όλα τά λέει τ’ αθάνατο όνομά σου 
άκόμη καί στό κατρακύλισμά σου τής ιστορίας είσαι το φώς.

Πονεϊ μέ τόν πόνο τών προσφύγων καί θρηνεί μαζί τους καί διακη
ρύσσει πώς τό άνθισμα τών πατρίδων πληρώνεται άκριβά, πώς ή 
δόξα ένός λαού γίνεται μέσ’ στά ξεθεμελιώματα, στοϋ χαλασμού τ’ 
άχνάρια, άπό τούς ήρωες τοΰ σπαθιού κι’ άπό τοϋ μαρτυρίου τούς 
ήρωες κΓ άπό τά στεφάνια πού είναι άγκαθωτά κΓ άπό τά κουφάρια. 
«Βλέπει τούς νεκρούς σπαρμένους στις πεδιάδες καί στά περιβόλια 
καί στά έρμοτόπια καί στά βράχια τής άνατολής κι’ εύχεται νά ριζω
θούν βαθειά στά σπλάχνα τής φυλής καί νά γίνουν χέρια έκδικητήρια

πάντα οί νεκροί ας μάς κυβερνοϋν.

Ή Ελλάδα όμως ένδοξη, πάντα ή ίδια καί μία «άκομμάτιαστη κι’ άμέ- 
τρητη μητέρα» άκόμη καί στήν καταστροφή της ακτινοβολεί, είναι σάν 
τό Θεό.
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Τέτοια ή πατρίδα. Θεός κΓ αύτή. Άπάνου άπό τά σπίτια, 
σε λογής τόπους καί δεσμούς καί πάντα καί προτού, 
άπατου άπό τά χώματα κΓ άπό Γ άμπελοφύτια, 
μιά είν’ ή πατρίδα καί παντού.
Μιά είώ ή πατρίδα τών αιμάτων καί δραμάτων, το άστρο 
τής 'Ιστορίας το πολικό, τοΰ τραγουδιού τροφή, 
χώρες, καρδιές άπό παντού μιά ψυχή σ ένα κάστρο.
κΓ ή προσταγή της: Αδερφοί!

Κραυγή πόνου κι’ απελπισίας γιά τό χαλασμό καί τήν καταστροφή 
ακούεται καί στό «Λύκοι» κι’ ή όργή γιά τούς δειλούς καί άνάΕιους:

Βοσκοί, στή μάντρα τής πολιτείας οί λύκοι, οί λύκοι!
Στά όπλα Άκριτες! Μακρυά καί οί φαύλοι καί οί περιττοί 
καλαμαράδες καί δημοκόποι καί μπολσεβίκοι
Γιά λόγους άδειους ή γιά ολέθρου τά έργα βαλτοί.

Θρηνεί γιά τό χαμό:
ΣΓ άμπελοχώραφα φωτιά στις φαμελιές τσεκούρωμα 
τά σπίτια ρεποθέμελα, καλύβια καί παλάτια, βάϊ!
Μάννα, δε στέκει τίποτε γερό κΓ άντρίκιο μέσα μου...
Μάννα ή πατρίδα χάνεται, μόνα μου ό κόσμος χάνεται!

’Αμέσως μετά όμως έμψυχώνει, ενθαρρύνει:
Μή σάς παγώνη ο χαλασμός 
κ*  είν’ άπό πίσω ό λυτρωμός. 
'Η δύναμη, ή βία κΓ άν είναι μιά όρμή 
νικήτρα συχνά, πιο συχνά καταλύτρα, 
Έλπίδα καί Πίστη καί Άγάπη μαζί 
κΓ άνθρώπων κΓ εθνών μεγαλώνουν τή φύτρα!

Ποιήματα πού δείχνουν τήν πατριδολατρεία τού ποιητή έχουμε 
σ’ όλες τίς συλλογές του στις «Εκατό φωνές», ατούς «Βωμούς», στήν 
«’Ασάλευτη ζωή» κ.ό. Τό 1940 έγραψε τό πολύ γνωστό έκεϊνο:

ένα τραγούδι θά σάς πώ, δεν έχω άλλο κανένα 
μεθύστε μέ το άθάνατο κρασί τού είκοσιένα.

Ίσως θαπρεπε άκόμη νά ύπομνήσω, όν καί είναι καλό γνωστή, 
τήν άγάπη τοϋ Παλαμά γιά τήν Κύπρο, τούς ιδιαίτερους δεσμούς του 
μ’ αύτήν, τό σύνδεσμό του μέ πρόσωπα, τίς έπιστολές του, τά ποιήματά 
του. Τόν συγκινοϋσαν οί ομορφιές της, ή ιστορία της, τά κατορθώ- 
ματά της, ή ότυχη μοίρα της, ή Ελληνικότητά της. Διαπιστώνει τή 

λατρεία άκόμη τών πανάρχαιων ειδώλων τής ομορφιάς καί τής παλ- 
ληκαριάς, ότι παρ’ όλον πού άλλαξε πολλούς άφέντες δέν άλλαξε 
καρδιά καί ότι :

στό ώραϊο πολύπαθο κορμί ή αγνή ψυχή δέν έοβυσε 
καί ζή καί ζή καί ζή.

Άπ’ αύτή τή σύντομη άνασκόπηση συμπεραίνουμε πώς «δέν ζή 
χωρίς πατρίδες ή άνθρώπινη ψυχή» καί «πώς είναι μιά ή Πατρίδα μας 
κι’ είναι παντού όπου πάμε, κΓ όπου σταθούμε μέσα μας Πατρίδα μιά 
άγροικάμε» καί άκόμη γιά τόν ποιητή πατρίδα τών πατρίδων είναι ή 
Ελλάδα, πώς είναι άκόμη ή Ελλάδα πατρίδα όλου τού κόσμου, γιατί 

έδώ γεννήθηκαν κι’ άνδρώθηκαν όλες οί ιδέες μέ τίς όποιες ζή ό 
κόσμος.

Πριν τελειώσω θόπρεπε νά προσθέσω πώς ή Ελλάδα πατρίδα δέν 
είναι μιά ιδέα, κάτι τό άφηρημένο, μιά γενίκευση, άλλά μιά ζωντανή 
πάντοτε πραγματικότητα — έστω κι’ ή ιστορική — είναι οί άνθρωποι, 
άντρες, γυναίκες, παιδιά κι’ οί ήρωες κι’ οί μικροί, όλοι καί ό καθένας, 
οί μεγάλοι κΓ ό άνώνυμος λαός" γιατί μέσα στό λαό, στούς άνθρώπους 
είναι οί άρετές κι’ οί κακίες. Τραγουδά τόν πόνο, τό μόχθο, τά 
όνειρα, τούς έρωτες, τίς άπαγοητεύσεις, τήν ομορφιά, τό θάνατο, τή 
λεβεντιά. "Ολα όσα είναι τ’ άνθρώπου είναι μεγάλα. Συμπαθεί τό 
λαό, συμμετέχει ψυχικά στά προβλήματά του, θέλει νά τόν έξυψώση, 
γιαυτό τοϋ δίνει μεγάλο χώρο στήν ποίησή του. Ξέρει ό ποιητής πώς 
έθνικό δέν είναι μόνο τό ήρωϊκό, τό πολεμικό άλλά καί κείνος πού 
τό δημιουργεί αύτό, όποιος πονεί τόν τόπο του κΓ έργάζεται γι’ αύτόν.

Άκόμη πατρίδα είναι καί τό περιβάλλον όπου ζοΰν καί πονούν 
καί μεγαλουργούν οί άνθρωποι, είναι ή φύση, ό ούρανός, οί κάμποι, ή 
θάλασσα, τό φώς, τά δέντρα, τά λουλούδια, τά πουλιά, είναι έδώ ή 
Ελληνική φύση, ή Αθήνα, ή Αττική

Μέ τά πελεκητά βουνά καί τούς γραμμένους κάμπους 
τούς κρουσταλλένιους ποταμούς, τό ζωντανόν αέρα

Τά δέντρα καί τά λουλούδια ζοΰν κι’ έκεϊνα μέ τόν άνθρωπο.

Σήμερα καί ποιος θά το πιστέψη, τά λουλούδια κλαίγανε μαζί μου 
τά λουλούδια είν’ άπό σκέψη, άπό μοσχοβόλημα ή ψυχή μου».

Ολα τά μέρη τής Ελλάδας πολιτείες καί χωριά, βουνά καί ποταμοί 
καί λίμνες καί νησιά «κρατάνε τών αιώνων παθήματα», ή Ρούμελη, 
ό Μωριάς, τά Εφτάνησα, οί Κυκλάδες, ή Πεντέλη, τά Σφακιά, πάνω 
καί πιό πολύ άπ’ όλα όμως ή Αθήνα.
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Έδώ είν" όλα ευγενικά καί θεϊκά πλασμένα! 
πέρα γυαλίζ" ή θάλασσα κι είν" απλωτή σάν κάμπος 
"Εδώ κανείς "ίσκιος βαρύς δέν κάθεται στά μάτια 
Ή "Αρμονία, νά, τής χρυσής Παφίας ή θυγατέρα! 
"Η "Αρμονία ή ξανθή γεννήθηκ" έδώ πέρα!

Αν όλη ή ποίηση τοϋ Παλαμά επηρέασε κι’ έξακολουθή ν’ άσκή 
μεγάλη επίδραση σ’ ολη τή νεοελληνική λογοτεχνία καί ζωή, πολύ 
περισσότερο συμβαίνει τούτο μέ tic μεγάλες του συνθέσεις καί τά 
μικρότερα ποιήματα πού μιλούν γιά τήν πατρίδα, καημούς καί μεγα
λεία, γεννημένα άπό κάποια εύτυχή ή τραγικά περιστατικά — οί Μα- 
ραθώνες γεννούσαν Παρθενώνες — γιατί όλη ή ιστορία κι’ ή ζωή τής 
Ελλάδας είναι τέτοια περιστατικά, καί γιατί ό Παλαμάς θά μάς θυμίζη 
μέ τούς στίχους του «πώς ή μεγαλωσύνη στά έθνη δέν μετριέται μέ 
τό στρέμμα, μέ τής καρδιάς τό πύρωμα μετριέται καί μέ αίμα».

Μέ τήν πατρίδα όπως τήν άντιλήφθηκε καί τήν άνάστησε ό Παλα
μάς δέν μπορούμε ν’ άγνοήσουμε καμμιά έποχή, καμμιά περιοχή καί 
καμμιά ιδέα άπ’ όσες δημιούργησε ό Ελληνισμός, άλλά καί δέν μπο
ρούμε νά δεχτούμε καμμιά απόλυτα. Όλ’ αύτά οφείλουμε νά τά 
δούμε ένωμένα οργανικά σ’ ενα ένιαϊο σύνολο καί τά μεγάλα καί τά 
μικρά, τά παλιά καί τά νέα, καί τίς δόξες καί τίς συμφορές καί τήν 
περηφάνεια καί τίς ταπείνωσες καί νά τά κατευθύνουμε όλα στά τέλος 
ν’ άπεργάζωνται τή νέα τρανή πατρίδα, τήν παναρμόνια, μιά πατρίδα 
άπό σάρκα καί δύναμη καί ψυχή καί βουλή. Καί μέ τούς στίχους τοϋ 
ποιητή :

"Ελλάδα, τών ηπείρων καί ιστορία καί φύση...
"Όλα, ομορφάδες, άσχημιές, αγάπες, μίση, 
τά φαύλα, τά τρανά, βάρβαρα, πάτρια, ξένα, 
ταχείς μέ τή χρυσή σφραγίδα σου σφραγίσει, 
"Ελλάδα, άκέριος δ άνθρωπος είναι δική σου γέννα!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΝΤΗ

Καθαρή Δευτέρα, 
γαλάζιοι ουρανοί 
πράσινο χαλί 
θολά μάτια 
πόδια που τρέμουν 
γιορτή 
που εγινε συνήθεια

ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

καί παρακμή 
μάσκα κι αυτή 
σκόρδοι κρεμμύδια 
που αποπνέουν 
το χαμό 
λευκών κρίνων 
λευκών ονείρων.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΟΚΑΗΣΙΣ

Κόκκινο χρώμα 
πρόκλησις στον ταύρο 
στήν αρένα, 
γιά μένα 
μαύρο κρέπι 
τού θανάτου.
Καταχνιά!
Ηίσω από τήν ομίχλη 
τό κόκκινο είναι ουδέτερο. 
Μού φωνάζει τό al μα 
άλικο σάν τριαντάφυλλο

πυρκαγιά τού πάθους ολοκόκκινη 
κόκκινο φίδι, 
συ ρόδινη ανατολή
καί πορφυρένια δύση, 
χρυσάφι μέ τές ξανθές 
καί κόκκινες ανταύγειες. 
Κι" όμως πρέπει νά σταματήσω. 
Κόκκινο
Κόκκινο
Κόκκινο τό φώς!

ΑΥΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

"Η δύναμη 
μέσα στά οχήματα 
τά αποδεκτά 
μνήματα 
γιά τή λευτεριά 
τή λεβεντιά, 
μά ή ελπίδα 
πάντα 
αχνοφέγγει’

τρέλλα 
στή βιτρίνα 
οί κούκλες "ίδιες 
παντού
γυαλί εύθραυστο 
σιωπή
μιά κραυγή
μιά ελπίδα 
κι ένας θάνατος.
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ΤΟ ΦΥΛΛΟ
ΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

"Eva φύλλο 
μικρό φύλλο 
τρεμοσαλεύει 
στο κλαδί. 
Φθινόπωρο 
δεν είναι’ 
γιατί νά πέση; 
Νά φωνάξω 
τους γερανούς 
της διπλανής πολυκατοικίας 
νά τό στηρίξουν- 
Δεν μπορούν. 
Νά ποτίσω 
με σωλήνες μοντέρνες 
τή ρίζα-

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΎ

Τών φιδωτών νερών 
τραγούδια αγαπημένα! 
Μά έγώ ακόμη 
νά τραγουδήσω θέλω 
τό μοναχό καλάμι 
είς τές όχθες 
σάν κλαίει 
στο φύσημα τ άγέρα, 
τή ξεραμένη κοίτη 
νά δροσίσω 
μέ τά δάκρυα 
τής δικής μου εγκαταλείφεως 
καί μέ τή λαμπερή δαντέλλα 
τής ροής τής άφρισμένης 
νά στολίσω τή ζα)ή 
πού καταλήγει 
στήν άρχή της.

Δέν θά προφθάσουν. 
θά σε δώ 
άπόφε 
πράσινό μου φύλλο 
στ όνειρό μου 
σάν δέντρο 
στερεό 
πά στο κλαδί 
πλατύ καί νέο- 
θά κοιμηθώ 
στον ίσκιο σου. 
Θά κάμω 
τά χέρια μου 
κλαδιά 
νά σέ στηρίξω.

ΤΡΙΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

«Εύγενής εσύ, εύγενής ό πατέρας σου, 
ό πάππος σου εύγενής, άλλά πηγαίνοντας 
εμπρός, βρίσκεις βέβαια τόν άνθρωπον, οπού 
έπαιζε τήν φλογέρα βόσκοντας πρόβατα.»

Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ

ΜΕ ΓΙΑΣΕΜΙ

Άπό χέρι ανθρώπινο 
σκαμμένο 
ένα μικρό αυλάκι 
ποτίζει χέρσο 
ένα μικρό χωράφι 
πάρα πέρα, 
έξω από τήν ορθόδοξη 
πορεία τών ύδάτων. 
Πιότερο αύτό θέλω 
αν βολή νά τραγουδήσω! 
Σάν ποιητής 
πού μέ τό χέρι άτρομο 
χαράζει τή ζωή του 
και πλάι στήν όχθη 
τραγουδά 
τοϋ ποταμού τό ρέμα...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΤΗΣ

Δείπνησε κι ήταν μιά χαρά, μάς είπε ή Τριανταφυλλίνα όταν τρέ- 
Εαμε ατά κλάματά της’ πρώτη φορά έδώ καί κάμποσο καιρό 
τόν έβλεπε τόσο κεφάτο. Καί στά καλά καθούμενα, τήν ώρα πού 
έβγαζε τή βράκα γιά νά κοιμηθεί, «Ζαλίστηκα», τής είπε, «θά πεθάνω». 
Έκείνη ούτε πού έδωσε σημασία — τόσο άστεϊα είχε πει, χαμογελών
τας «θά πεθάνω». Σήκωσε τό τραπέζι, έπλυνε μέ τήν ήσυχία της 
τά πιάτα, καί μόνο όταν πήγε νά πλαγιάσει δίπλα του κατάλαβε πώς 
ήταν πεθαμένος.

Κι έκλαιγε άπαρηγόρητα, περισσότερο παρ’ όσο θά ταίριαζε σέ 
μιά γερόντισσα πού χάνει τό γέρο της. ’Ίσως νά πίστευε, ή κακο
μοίρα, πώς μπορούσε νά τόν γλύτωνε όν έπαιρνε στά σοβαρά τά 
λόγια του’ όν τοϋ έδινε λίγο νερό, όν έκοβε τ’ αύτιά του γιά νά τρέ- 
Εουν μερικές σταγόνες αίμα... Τή λυπήθηκα. Περισσότερο κι άπ’ 
τόν ίδιο τόν Τριανταφυλλή. ’Όχι πώς μ’ όφηνε άσυγκίνητο ό θά
νατός του — ήταν τόσο άΕιαγάπητος, ή φυσικότητα ώστόσο μέ τήν 
όποια πέθανε πιό πολύ μέ γοήτευε παρά πού μ’ έθλιβε.

Ή μάνα μου έσκυψε κοντά στήν τάβλα νά μαζέψει άπό τό χωμα
τένιο πάτωμα τή βράκα του — θά τούχε πέσει τήν ώρα πού ζαλίστηκε, 
χωρίς νά τήν προσέξει ή γυναίκα του όταν πήγε νά πλαγιάσει. «Μά 
τ’ είν’ αύτά;» ξεφώνισε καθώς τήν τίναζε γιά νά τήν ξεσκονίσει. 
Κι άφοϋ τήν έριξε πάνω στά πόδια τοΰ νεκρού, έσκυψε κι όρχισε νά 
μαζεύει αύτά πού είχαν πέσει άπό τή βράκα. «Είναι γιασεμιά!» είπε 
άπλώνοντας τήν παλάμη της μπροστά στό πρόσωπο τής Τριανταφυλ- 
λίνας. ’ Εκείνη έκοψε άπότομα τό κλάμα, τόσο απίστευτο τής φάνηκε, 
καί τ’ άνακάτευε μέ τό δάχτυλο. Καί γιά νά βεβαιωθεί άκόμα περισ
σότερο, μήπως καί τή γελούσανε τά μάτια της, έσκυψε πιό πολύ, πήρε
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στά χέρια της τή φούχτα μέ τό γιασεμί καί τήν άνέ6ασε κοντά στό 
πρόσωπό της γιά νά μυριστεί. «Είναι γιασεμιά!» παραδέχτηκε τέλος, 
κι άπότομα ,έτσι όπως είχε σταματήσει, ξανάριχε πάλι τό κλάμα λές 
κι ήτανε έκείνα ή αιτία τοϋ θανάτου του. Δέν άντεξα. Καί, παρ’ 
όλη τήν προσπάθειά μου νά διατηρήσω λυπημένο ϋφος, χαμογέλασα. 
"Αλλωστε ήταν μιά θαυμάσια εύκαιρία νά διασκεδάσω κάπως τή θλίψη 
τής Τριανταφυλλίνας.

Τό άπόγευμα τοϋ ίδιου έκείνου Σαββάτου, δυό τρεις ώρες μονάχα 
πριν πεθάνει, ό Τριανταφυλλής ήταν στόν «Πλάτανο», τό προϊστορικό 
καφενεδάκι όπου συχνάζαν οί βρακάδες' φρεσκολουσμένος, ροδοκόκ
κινος — σέ τούτο ίσως νόφταιγε κι ή «ποίηση» του, όπως έλεγε — 
χελιδονάκι έμοιαζε μέσα στά καθαρά άσπρόμαυρά του ρούχα. 
Κάθονταν άναπαυτικά, μέ τή ράχη τής καρέκλας του μισογερμένη 
στόν κορμό τοϋ πλατάνου, καί περίμενε τό Δάσκαλο νά παίζουν, 
όπως κάθε Σάββατο, τό τάβλι τους. Τόν άγαποϋσαν γιά τά έξυπνα 
άστεϊα του κι ό Δάσκαλος προτιμούσε τόν «Πλάτανο», γιατί ήτανε 
κι έκείνος γέρος, συνταξιούχος άπό χρόνια — μερικοί άπ’ τούς βρα
κάδες είχαν κάμει γιά ένα φεγγάρι μαθητές του.

Όταν ήρθε, κάπως άργοπορημένος, κάθησε γιά λίγο κοντά μου 
ώσπου νά πιει τό καθιερωμένο του τριαντάφυλλο. Ή φούχτα του ήταν 
γεμάτη γιασεμί. Καθώς έρχόταν, λέει, τόν σταμάτησε ό Γιαννακός 
άπ’ τήν αύλή καί τόν παρακαλοΰσε νά κάμει λίγα ιδιαίτερα στό γιά 
του νά περάσει στό γυμνάσιο. "Οση ώρα κουβέντιαζαν, έκείνος μάζευε 
γιασεμί άπό τίς βέργες πού κρέμμονταν πάνω άπό τό τοιχάρι. Κάθε 
λίγο έφερνε τήν κλειστή παλάμη μπροστά στό πρόσωπό του, τή μισά- 
νοιγε κι έχωνε μέσα ήδονικά τή μύτη του. «Άνασταίνει καί πεθα
μένο», είπε σέ μιά στιγμή.

Στό μεταξύ ό Τριανταφυλλής είχε έτοιμάσει τό τάβλι καί περί- 
μενε' τό ίδιο κι οί άλλοι βρακάδες πού μετακινήθηκαν γύρω του, έτοι- 
τοιμοι ν’ άπολαύσουν ένα διασκεδαστικό παιχνίδι διανθισμένο μ’ έξυπνα 
άστεϊα καί πειράγματα. Καί δέ γελάστηκαν. Μόλις ό Δάσκαλος πλη
σίασε τόν Τριανταφυλλή, καί πριν άκόμα κάτσει στήν καρέκλα πού 
έσερνε πίσω του, έσκασε στά γέλια. Ό Τριανταφυλλής, όπως συνή
θως, κάθονταν άπρόσεχτα' καθώς είχε τό τάβλι άνάμεσα στ’ άνοιγμένα 
σκέλια του, ή μισή βράκα βαρούσε στή μιά μεριά, ή ύπόλοιπη στήν 
άλλη, μ’ ένα μισοσκότεινο άνοιγμα στό ένδιάμεσο. «Βλέπω έβαλες 
γινάτι», τοϋ είπε θυμωμένος τάχα ό Δάσκαλος, «νά μάς δείξεις τή 
συνόκαιρή σου». Δέν ξέρω όν άπό έκεϊ πού στεκόταν έβλεπε πράγματι 
τή συνόκαιρή τοϋ Τριανταφυλλή, έγώ άπό τή θέση μου έβλεπα μονάχα 
μιά μικρή λουρίδα άπό τήν άσπρη του έσώβρακα' κι ούτε έσκυψα νά 

δώ καλύτερα, όπως έκαναν δυό τρεις βρακάδες γιά νά δώσουν κάποιο 
χρώμα στό όχι καί τόσο πρωτότυπο πείραγμα. «Καί τί φοβάστε;» 
μάς άπάντησε χωρίς νά κάμει τήν παραμικρή προσπάθεια νά κάτσει 
καλύτερα' «φίδι είναι καί θά σάς δαγκώσει;» «Πές μας όλη τήν άλή- 
θεια», είπε ό Δάσκαλος άρπάζοντας τήν εύκαιρία' «δαγκώνει άκόμα;» 
«Πάνε πέντε χρόνια ποϋναι πεθαμένη καί τήν κουβαλώ μέσα στή 
βράκα μου σάν τήν κατάρα».

Ή άξιοθαύμαστη ειλικρίνεια τού Τριανταφυλλή θά έβαζε άδοξο 
τέρμα στό πείραγμα, άν δέν χτυπούσε έκείνη τή στιγμή ή καμπάνα γιά 
τόν έσπερινό. Ό Δάσκαλος, πού στό μεταξύ πήγαινε νά καθήσει 
μπροστά στό τάβλι, πετάχτηκε πάλι άπάνω μέ μιά ξαφνική έμπνευση 
καί, γελώντας προκαταβολικά γιά τό θρίαμβό του, «Είναι πεθαμένη;» 
τόν ρώτησε' «τότε νά τής κάνουμε τήν κηδεία της». Κι έτσι όπως 
ήταν όρθιος μπροστά στόν καθισμένο Τριανταφυλλή, πήρε κατάλληλο 
ϋφος κι έψελνε, σκορπίζοντας λίγο λίγο τό γιασεμί πού κράταγε πάνω 
στή βράκα του. «Τήν κεκοιμημένην δούλην σου άνάπαυσον, παρορών 
αύτής πάντα τά έγκλήματα!» Τόνισε ιδιαίτερα, μ’ ένα πλατύ χαμό
γελο, τή λέξη έγκλήματα, κι ένώ ό Τριανταφυλλής παρακολουθούσε, 
χαμογελαστός κι άτάραχος, τήν κηδεία τής συνόκαιρής του, «Έν τόπω 
χλοερω, έν τόπω άναψύξεως», συνέχισε ξεκαρδισμένος ό Δάσκαλος, 
«καί κατάταξον αύτήν έν παραδείσω».

"Οταν ό Τριανταφυλλής άποφάσισε έπιτέλους νά ’σιάξει τή βράκα 
του, σήκωσε πρώτα, έτσι όπως ήταν καθισμένος, τίς δυό άκρες της 
πού βαροϋσαν δεξιά κι άριστερά, σέ τρόπο πού τά γιασεμιά μαζεύτηκαν 
στό κέντρο καί τρύπωσαν μέσα στό μισοσκότεινο άνοιγμα. Ύστερα 
στάθηκε καί καθώς έσφιγγε τή ζώστρα του, « Εχουν νά ποϋν τό για
σεμί», είπε, «άνασταίνει καί πεθαμένο' γιά νά δούμε».

Τό κλάμα τής Τριανταφυλλίνας, όσο προχωρούσε ή άφήγησή μου 
άραίωνε, έσβησε τέλος σέ μερικά τρυφερά δάκρυα. Στό μεταξύ είχε 
πάρει άπό τή μάνα μου τό γιασεμί, κι όλο τό κοίταζε, κι όλο τό μυρι
ζόταν, λές καί κράταγε μέσα στή γέρικη παλάμη της τήν ψυχή τού άν
τρας της. Κι όταν τού ξαναφόρεσαν τά ρούχα — δέν τόν έλουσαν μιά 
κι είχε λουθεί ό ίδιος πριν λίγες ώρες, — σέ μιά στιγμή πού νόμιζε πώς 
δέν τήν προσέχαμε, έσκυψε πάνω άπό τόν άντρα της καί, κλεφτά 
κλεφτά, ξανάβαλε τά γιασεμιά μέσα στή βράκα του.
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I

Η ΩΡΑΙΑ ΠΥΛΗ

«Πάμε νά προσκυνήσουμε!» μοΰ είπε ξαφνικά. Παραξενεύτηκα, 
ποτέ ή μάνα μου δέν πήγαινε νά προσκυνήσει μέ τούς άντρες. Καί 
μόνο οί άντρες είχαν τά προνόμιο νά προσκυνούν ένώ συνεχιζότανε ή 
λειτουργία. Σέ μιά στιγμή πού έκλεινε ή 'Ωραία Πύλη, κι ό παπάς 
κλεισμένος στό ιερό θυμιάτιξε — οί κακές γλώσσες λένε άτι κάπνιξε — 
γύρω άπά τήν 'Αγία Τράπεξα, πήγαιναν καί προσκυνούσαν οί άντρες’ 
πιό πολύ τά παλληκάρια, κι άπ’ τούς κάπως πιά μεγάλους, τούς βρα- 
κάδες, άσοι δέν έλεγαν νά τά βάλουν κάτω. Άνάμεσά τους, άπ’ τούς 
πρώτους, κι ό πατέρας μου’ μόνο πού σήμερα πριν ξεκινήσει γιά τό 
εικονοστάσι, έριξε πρώτα μιά λοξή ματιά στό μέρος πού στεκόμουν 
μέ τή μάνα μου, μοΰ φάνηκε μάλιστα — άλλο περίεργο καί τούτο — 
πώς μάς έκλεισε τό μάτι.

’Απ’ τίς γυναίκες μόνο δυό τρεις κάθε φορά, οί πιό καπάτσες, 
τολμούσαν ν’ άψηφήσουν τή συνήθεια καί νά πάνε έκείνη τή στιγμή 
νά προσκυνήσουν. Όπως καί τώρα ή Έρήνη, ή παπαδοπούλα. Τόση 
ώρα, λές καί τάκανε έπίτηδες, στεκότανε μπροστά μας, πολύ κοντά 
μας — έτσι καί ν’ άπλωνα τό χέρι θά τήν άγγιξα, κι ήθελε τόσο νά τήν 
άγγιξα. Στήν άρχή δέν έδειξε διάθεση νά πάει, ξαφνικά άμως, σά 
νά πήρε κάποιο άόρατο σύνθημα, κίνησε βιαστική γιά τό εικονοστάσι. 
Διέσχισε μ’ άγέρωχη κορμοστασιά τήν έκκλησιά — τό τακουνάκι της 
τίκ τάκ μελωδικότερο κι άπό τίς ψαλμωδίες, τά γυμνά μπράτσα της δυό 
πέρδικες π’ άνοιγοκλεϊναν τίς φτεροϋγες τους, καί τό βρουλλί, ώ τό 
βρουλλί της, καθώς πήγαινε βιαστική, χοντρό καί μαύρο νά λικνίξεται 
στήν πλάτη της, σά φίδι περβολάρικο, γυαλιστερό’ κι έφτασε μπρος στό 
ιερό, κι άναψα τά κεριά της καί σταυροκοπήθηκε μπροστά στόν Μεγάλο 
Αρχιερέα τής 'Ωραίας Πύλης, καί πήρε τή σειρά της στό εικονοστάσι, 
μόνη αύτή άνάμεσα στούς άντρες, καί προσκυνούσε πίσω... πίσω άπ’ 
τόν πατέρα μου! «Πάμε νά προσκυνήσουμε!» «Μέ τούς άντρες;» 
«Μέ τούς άντρες ! » Καί πριν προλάβω νά τής ξεφύγω μ’ άρπαξε άπό 
τό χέρι. Κάτι ψυχανεμίστηκα, ήξερα τί δρακούνα ήτανε ή μάνα μου, 
άμως βρισκόμαστε στήν έκκλησιά, κι αύτό — γιά τήν ώρα τουλάχιστον 
— μέ καθησύχασε.

"Ωσπου νά φτάσουμε στό εικονοστάσι καί ν’ άνάψει τά κεριά της, 
ό πατέρας είχε κιόλας τελειώσει καί κατέβαινε τά σκαλοπάτια. ’Αν
τάλλαξε μιά βλοσυρή ματιά μέ τή μάνα μου καί, ίσως γιατί καί κείνος 
κάτι μυρίστηκε, άντί νά φύγει γιά τό καφενείο άπως συνήθιξε, πήγε 
καί στάθηκε στό σκάμνο του. Πίσω άπ’ αύτόν κατέβαινε ή Έρήνη, 

χαμηλοβλεπούσα, τάχα δέ μάς πρόσεξε. Κι ήταν τήν ώρα πού, άφοΰ 
κατέβηκε τά σκαλοπάτια, γύρισε πάλι προς τά Μεγάλο ’Αρχιερέα 
γιά νά κάμει τόν «τελικό» σταυρό της, άταν μού φάνηκε πώς χάλασε 
ή έκκλησιά, πώς έπεσε τό εικονοστάσι καί μέ πλάκωσε. Δέ χάλασε 
ή έκκλησιά, δέν έπεσε τό εικονοστάσι καί μέ πλάκωσε, ή μάνα μου 
είχε αρπάξει τήν Έρήνη άπ’ τό βρουλλί, τό τύλιξε γερά στό γρόνθο της, 
καί «Κοίταξέ την καλά», μού φώναξε άγρια, «αύτή είναι»;

Σήκωσα τά μάτια νά κοιτάξω τήν Έρήνη. Δέν έκαμε καμιά προσ
πάθεια νά ξεφύγει, άχνα δέ βγήκε άπά τό στόμα της. Στεκότανε άκί- 
νητη, σάν άπολιθωμένη — άπως κι άλος ό κόσμος. Δυσκολεύτηκα 
νά τήν άναγνωρίσω. Τό πρόσωπό της ήταν άσπρο, παραμορφωμένο 
άπό τόν πόνο, τά χείλη της, καθώς τά δάγκωνε, μελανιασμένα. Κι 
άπως, άναγκασμένη άπ’ τό τράβηγμα, έγερνε πρός τά πίσω τό κεφάλι, 
φαίνονταν στό λαιμό της, πάνω στό καρύδι, ένα κοκκινόμαυρο σημάδι. 
"Οχι, δέν ήταν έκείνη, δέν μπορεί νάταν έκείνη. Στήν άρχή είχε 
κλειστά τά μάτια’ άταν τ’ άνοιξε ήταν μεγαλωμένα, σκοτεινά καί κοίταξε 
όλόϊσια στά μάτια τό Μεγάλο ’Αρχιερέα πού στεκότανε, ξωντανε- 
μένος λές, μπροστά της. Κι άσο τόν κοίταξε τά μάτια της ξανάβρι
σκαν τό φυσικό τους σχήμα καί τό χρώμα, γίνονταν πάλι τά δυό 
πράσινα άμύγδαλα πού είδα χτές, μόνο πού τώρα ήταν νοτισμένα άπό 
τά δάκρυα — έκείνη ήταν, ή καρδιά μου άρχισε πάλι νά χοροπηδά, τήν 
άναγνώριξε — άσο τόν κοίταξε τό πρόσωπό της ξαστέρωνε, ξεδάγκωνε 
τό χείλη της, τά χείλη της, ποιά άλλη είχε τούτο τ’ άγριο τριαντάφυλλο 
στά χείλη της, πού είδα χτές τό μεσημέρι νά δαγκώνει ό πατέρας 
πίσω άπό τή θημωνιά.

Κούνησα καταφατικά τό κεφάλι, πιό πολύ σά γητεμένος άπό 
βλέμμα οχιάς παρά γιατί ήθελα νά έπιβεβαιώσω άσα είχα μαρτυρήσει 
χτές στή μάνα μου, καί τήν ίδια στιγμή, « Άσε το, μάνα», τήν έκλιπα- 
ροϋσα βουβά μέ τό βλέμμα. Δέν τό άφηνε. Καί σπρώχνοντάς την 
άπό πίσω τήν άνάγκασε ν’ άνέβει τά σκαλοπάτια καί νά σταθεί κατά
φατσα, κολλητά σχεδόν, μέ τό Μεγάλο Αρχιερέα. « Άσε τό, μάνα, 
τό βρουλλί». Τό τύλιξε άκόμα ένα γύρο στό γρόνθο της. Μέ 
τ’ άλλο χέρι άρπαξε — δέν άρπαξε, πήγε ν’ άρπάξει μά μετάνιωσε, 
καί χαϊδεύοντας τό κοκκινόμαυρο σημάδι πού είχε ή Έρήνη στό λαιμό, 
«Όρκίστου κόρη μπροστά στό Χριστό», τής φώναξε’ «τούτη ή δαγκω- 
ματιά πού έχεις στό λαιμό σου είναι τού άντρός μου, ναι ή άχι» ; Αμέ
σως καί χωρίς κανένα δισταγμό, λές καί περίμενε μέ λαχτάρα νά κάμει 
τούτη τήν κίνηση, ή Έρήνη έγειρε τό κεφάλι της μπροστά, τόσο άσο 
τής έπέτρεπε τό κράτημα, καί τό βρουλλί της, άσο ήτανε άτύλιχτο, 
κρεμμάστηκε στό λαιμό της, τής έγλειφε τή δαγκωματιά. «Δέν άκουσα», 
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τής φώναξε άμείλιχτα, «νά τό φωνάξεις δυνατά ν’ άκούσει όλος ό 
κόσμος».

Ή Έρήνη σάλεψε τά χείλη της, κάτι νά πεϊ, έκείνη όμως τή 
στιγμή άνοιξε ή 'Ωραία Πύλη καί στή θέση τοϋ Μεγάλου ’Αρχιερέα 
στεκόταν τώρα ό παπάς' ρούχα χρυσά, μαλλί κατάμαυρο, κόκκινα 
χείλη άνάμεσα στά γένια του — ένας μικρός άρχιερέας. «Τί τρέχει», 
τραύλισε. Είχε άκούσει άπό μέσα τά λόγια τής μάνας μου, τώρα 
έβλεπε πώς ήταν γιά τήν κόρη του, τάχε χαμένα. «Πάρ’ την», τοΰ 
είπε' «κόρη σου είναι, κάμε ότι σέ φωτίσει ό Θεός». Κι άφοϋ ξετύλιξε 
τό βρουλλί άπό τό χέρι της, τήν έσπρωξε πρός τό μέρος του. Ό παπάς 
όμως, δίχα νά πεϊ τίποτα, τράβηξε γρήγορα τή συρτή εικόνα, έκλεισε 
πάλι ή Ωραία Πύλη, κι ή Έρήνη, άντί νά βρεθεί στήν άγκαλιά τοΰ 
μικρού άρχιερέα, τού πατέρα της, βρέθηκε γονατισμένη μπροστά στό 
Μεγάλο ’Αρχιερέα, τόν Πατέρα της. Εκείνος εϊχε άνοιχτά τά χέρια, 
άναποφάσιστα, νά τά μαξέψει νά τής χαϊδέψει τά μαλιά, νά μήν τά 
μαξέψει; τήν άφηνε ώστόσο ν’ άκουμπάει τό μέτωπο στά πόδια του, 
δέν τήν κλώτσησε, άφηνε τό βρουλλί της νά τοΰ χαϊδεύει τ’ άμφια 
κάτω στόν ποδόγυρο. Σά νά κοκκίνισαν τά μάγουλά του, σά ν’ άγρίεψε 
τό βλέμμα του, μά εύθύς τόν πήρε τό χαμόγελο, χαμογέλασαν πρώτα 
τά μάτια του, υστέρα χαμογέλασαν τά χείλη του, τά χέρια του, κι 
όπως τά είχε άπλωμένα, «Ειρήνη ύμϊν» χαμογελούσε καθώς σταύρωνε 
τά δάχτυλα μπροστά στις δυό γυναίκες.

ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ

Κι ύστερα σοϋ λέει νά μήν κοιτάξεις έξω, πώς νά μήν κοιτάξεις 
όταν είναι Σάββατο, πέμπτη ώρα τού μαθήματος μές στήν καρδιά 
τοϋ Πρωτογιούνη! Καί νόχουμε σοϋ λέει ’Αριθμητική. Κι έγώ νά 
κάθουμαι κοντά στό παράθυρο μ’ ένα κλώνο νά γεμίξει τ’ άνοιγμα — 
έτσι δά ν’ άπλωνα τό χέρι μου νά τόν τραβήξω λίγο άπό τήν άκρη 
θάμπαινε ολόκληρος στήν αίθουσα, μ’ όλα τά φύλλα του, μ’ όλο τόν 
κόκκινο καρπό. Κι ήρθε στό νοϋ μου ή ιστορία έκείνου τοΰ δυστυχι
σμένου — πώς τόν λέγανε; έκείνου τοΰ γίγαντα πού τόν έστειλε ό 
Χριστός στήν κόλαση, όχι δέν ήταν ό Χριστός ό Δίας ήτανε, νά κρέ
μονται άπό πάνωθέ του κλώνοι φορτωμένοι καρπούς, μήλα ροδάκινα 
βερύκοκκα, καί κάθε π’ άπλωνε ό δύστυχος τό χέρι του, νά φεύγουν 
λέει οί κλώνοι καί νά χάνονται στά σύννεφα.

Ένας σπουργίτης ήρθε κι έκατσε στό περβάξι τοΰ παραθυριού. 
Δέν πρόλαβε νά σταθεί στά δυό του πόδια κι έφυγε, πέταξε σ’ ένα 
κλώνο καί τσίμπαγε κεράσια' δέν τάτρωγε ολόκληρα, τσίμπαγε τόνα 
κι ύστερα πετοΰσε σ’ άλλο, τ’ άτιμο.

Σέ λίγες μέρες θά γινόταν ή συγκομιδή. Τά πιό πολλά θά τάπαιρ- 
ναν, όπως καί κάθε χρόνο, οί δάσκαλοι, σ’ έμάς θά μοίραξαν τά ύπό- 
λοιπα, τά σκάρτα. Πέρσι μάς είχαν πέσει άπό κοστέσσερα, έφέτος 
πρέπει νάναι περισσότερα, τουλάχιστον τριανταπέντε. «Σαραντα- 
πέντε καί μισό», φώναξε κάποια άπ’ τή γωνιά' σαρανταπέντε (καί 
μισό;) θά πάρουμε φέτος. «Είσαι άπρόσεχτη», τής θύμωσε ό Διευ
θυντής, «νομίξεις έτσι θά περάσεις στό γυμνάσιο; » «Έβδομηνταοχτώ», 
φώναξε κάποιος άλλος πίσω μου' τόσο τό καλύτερο, μά τόσα πολλά 
μού φάνηκε άπίθανο, καί ξανακοίταξα άπ’ τό παράθυρο νά τά συγκό
ψω μέ τό μάτι. Ό σπουργίτης βρίσκονταν άκόμα έκεϊ, έκανε άσυγκί- 
νητος τή δουλειά του, καί τότε κατάλαβα ότι ύπήρχε πράγματι περί
πτωση νά πάρουμε καί μισό κεράσι, πολλά μισό κεράσια πού θά μάς 
τά λογάριαξαν γιά σωστά. «Μπράβο σου Τάκη», είπε ό Διευθυντής, 
«έσύ θά περάσεις οπωσδήποτε, στό ύπογράφω, ό μπροστινός σου όμως 
δέ θά περάσει, τί χαξεύεις μωρέ όλη τήν ώρα έξω άπ’ τό παράθυρο;» 
"Ηρθε στή γλώσσα μου νά τοϋ καταγγείλω τά σπουργίτι, τ’ άτιμο, μόλις 
πού συγκρατήθηκα καί τούπα ότι μ’ ένοχλοϋσε ό ήλιος, πώς ξαλίστηκα, 
κι έκεϊνος μ’ έστειλε νά χτυπήσω τά κουδούνι γιά διάλειμμα, νά 
ξενυστάξω.

Τράβηξα σάν ύπνωτισμένος γιά τό διευθυντήριο' δέν πρόφτασα 
όμως νά τό χτυπήσω καί τό πήρε άπό τά χέρια μου ό Διευθυντής, πού
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ήρθε πίσω μου βιαστικός μαζί μέ τόν Τάκη. Ανοιξε τό συρτάρι τοϋ 
γραφείου του καί μάς έδειξε — χωρίς νά βγάλει έξω — ένα μικρά 
δέμα τυλιγμένο μέ έφημερίδα. Μάς ρώτησε άν ξέραμε τί είχε μέσα, κι 
άκόμα άν ξέραμε τί έπρεπε νά κάνουμε. Πώς δέν ξέραμε, πρώτη 
φορά μάς έβαζε νά τό κάνουμε; Δέ λέγαμε ώστόσο τίποτα, κοίταξα 
μόνο κλεφτά τόν Τάκη κι έκεϊνος μοϋκλεισε τό μάτι. Δέν ξέρω άν 
τό πρόσεξε ό Διευθυντής, μά θά τό πρόσεξε, γιατί μάς ρώτησε τί μάθη
μα θά κάναμε τήν άλλη ώρα. Κι όταν τοϋ είπαμε πώς είχαμε θρησκευ
τικά, «”Α, ναί!» μάς είπε σά νά τό θυμόταν τάχα έκείνη τή στιγμή, 
«θά πούμε γιά τίς δέκα έντολές», καί ρώτησε τόν Τάκη αν θυμόταν 
καμιά. «Ού — ννν — νοιχεύσεις»! είπε έκεϊνος μονομιάς, λές κι άπό 
μέρες τώρα τόν βασάνιζε αύτή ή έντολή κι ήθελε νά τήν πει νά ήσυ- 
χάσει. «Μ όχι Ν», τόν διόρθωσε γελώντας ό Διευθυντής, «μοι — μοι — 
μοιχεύσεις. Où μοιχεΰσεις’ ξέρεις όμως τί σημαίνει»; «Μάλιστα», 
είπε ό Τάκης καί τόν κοίταζε κατάματα λές κι έννοοϋσε τόν ίδιο, «νά 
μήν πειράζεις τή γυναίκα τοΰ όλλου». Ό Διευθυντής ένθουσιάστηκε, 
πιό πολύ άπ’ τό ύφος παρά άπό τήν ίδια τήν άπάντηση τοΰ Τάκη, τοΰ 
ξανάπε μπράβο, τοϋ τό «ύπέγραψε» γιά δεύτερη φορά, κι ϋστερα, 
βυθίζοντας τό φιδίσιο βλέμμα του στό δεξί μου μάτι, μέ ρώτησε μήπως 
«κατά λάθος» ήξερα κι έγώ καμιά. Δέν ξέρω τί έπαθα έκείνη τή 
στιγμή’ ίσως ό θυμός γιά τήν ειρωνεία, ίσως ή βιασύνη μου νά τοΰ 
άπαντήσω άμέσως ναί κι εύθύς μετά νά τοΰ πώ τήν έντολή, μέ 
μπέρδεψαν, έφαγα τό ού, κι άντί νά τοϋ πώ «Ναί. Ού κλέψεις», τοΰ 
είπα «Νά κλέψεις». Έκεϊνος θύμωσε, κράτησε όμως τό θυμό του 
μιά καί μάς είχε άνάγκη, καί μάς είπε πώς όση ώρα θά μαζεύαμε, 
αύτός θά στέκονταν κοντά στό παράθυρο καί θά μιλούσε πιό δυνατά 
γιά νά τόν άκοϋμε κι έμεϊς.

Ό Τάκης ήταν άνεβασμένος στήν κερασιά άπέναντι άπό τήν πόρτα 
τής αίθουσας, έγώ προτίμησα τήν όλλη, τή «δική μου», αύτήν πού 
έβλεπα άπ’ τό παράθυρο.. Διαλέγαμε, σύμφωνα μέ τήν έντολή πού 
μάς είχε δώσει, τά πιό μεγάλα, τά πιό ώριμα — έκεϊνα δηλαδή πού θά 
θέλαμε νά τρώγαμε κι έμεϊς. Μά κάθε φορά πού δοκίμαζα, μέ τήν 
ψυχή ατό στόμα, νά φέρω ένα στά χείλη μου, μέ σταματούσε ή φωνή 
του π’ άκουγόταν αύστηρή καί δυνατή, «Έγώ είμί Κύριος ό Θεός σου». 
Γι’ αύτό, σκεφτόμουν, έπαιρνε αύτός τό μεγαλύτερο μερίδιο, στά φα
νερά καί στά κρυφά, κι έγώ νά βρίσκομαι άπάνω στήν κερασιά, τήν 
κερασιά π’ όνθισε πρασίνισε καί κοκκίνισε μέσα μου, καί νά μήν τολμώ 
νά φάω ένα — οϋτε ό άπαγορευμένος καρπός άπό τό δέντρο τής 
παράδεισος νότανε. «Ού μοιχεύσεις. Μ όχι Ν, μοιχεύσεις, ού μοι- 
χεύσεις». Έκεϊνος όμως, γέρος άνθρωπος, όφηνε τά σάλια του νά 

τρέχουνε μπροστά στή δεσποσύνη Καλομοίρα, τή δασκαλίτσα μας, πότε 
τήν ξεμονάχιαζε, πότε τήν ψαχούλευε, μιά καί δυό τόν κόψαμε; 
«Μνήσθητι τήν ήμέραν τών σαββάτων». Πού νά τήν ξεχάσει. Κάθε 
Σάββατο, άπό τότε π’ άρχισαν νά κοκκινίζουν, γέμιζε δυό δυό τίς 
τσάντες γιά τό σπίτι του. «Ού ψευδομαρτυρήσεις κατά τού πλησίον 
σου». Όπως αύτός τήν ώρα τοΰ μαθήματος, τήν ώρα τών Θρησκευ
τικών, κι ένώ οί άλλοι «άγαπητοί συνάδελφοι» άπό τίς άλλες αίθου
σες δέν έβλεπαν, μάς άνέβαζε στά κρυφά νά τού γεμίσουμε τίς τσάντες. 
«Ού κλέψεις», θά κλέψω! Καί δοκίμασα τό πρώτο, ϋστερα τέταρτο 
καί δέκατο, στήν άρχή άργά μέ χίλιες προφυλάξεις, ϋστερα άπληστα 
καί γρήγορα, τρία τρία, πέντε πέντε, δράκα δράκα. Δέν κοίταζα πιά 
άπ’ τό παράθυρο, άς μ’ έβλεπε, τό ζήτημα ήταν νά μήν τόν δώ έγώ 
νά μέ βλέπει. Σέ λίγο έπαψαν ν’ άκούγονται οί δέκα έντολές, σίγουρα 
θά τίς έγραψε στον πίνακα, «Ρέ Τάκη», φώναξα σιγά, ήμουνα σίγουρος 
ότι κι έκεϊνος θόκανε τό ίδιο, ήθελα όμως νά βεβαιωθώ, δέν μοΰ άπάν- 
τησε, ϊσως γιατί ήταν μπουκωμένος, «Ρέ Τάκη», ξαναφώναξα λίγο 
πιό δυνατά, «έγώ φτύνω τά κουκούτσια μέσα στό τριφύλι γιά νά μήν 
τά δεϊ ό Διευθυντής», πάλι δέ μού άπάντησε, τί διάολο νόπαθε, τοϋ 
στάθηκαν; Καί παραμέρισα ένα κλωνί νά δώ τί γίνεται. Καί, συφορά 
μου, είδα τό Διευθυντή νά στέκει κάτω άπό τήν κερασιά τοΰ Τάκη, 
τόν είδα πού μέ κοίταζε μέ τό βλέμμα τοΰ φιδιού, δέν είπε τίποτε, μέ 
κοίταζε μονάχα, κι όσο μέ κοίταζε έγώ κατάπινα ένα ένα τά κουκούτσια 
πούχαν άπομείνει στό στόμα μου, ϋστερα ξαναμπήκε στήν αίθουσα καί 
συνέχισε τίς δέκα έντολές, αύστηρά, δυνατά, ίδιος ό Θεός, καί είπα 
νά κοπεί κανένας κλώνος νά πέσω κάτω άπό τήν κερασιά, νά σπάσω 
κανένα πόδι ή κανένα χέρι — οϋτε μοΰ είπε τίποτα — ό κλώνος όμως 
δέν κόπηκε, μά ϋστερα άπό δυό βδομάδες όταν πήγα έξετάσεις στό 
γυμνάσιο δέν πέρασα, κόπηκα.

1973
ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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ΙΑΝΘΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ

ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 
(διήγημα)

Έτρεχε. Έσχιζε τόν κεντρικότερο δρόμο τής πόλης. Ηταν 
τέτοια ή ώρα, πού ό δρόμος έσφυζε άπό ζωή. Μάτια π’ άντικρύζον- 
ταν στιγμιαία μέ τό δικά της. Τήν πρόσεχαν. Τό γρήγορο της πέ
ρασμα τούς τύπωνε ενα αίσθημα περιέργειας, μιά κλίση τοΰ κεφαλιού 
πρός τά πίσω. Εκείνη τραβούσε όλόϊσια. Σταύρωνε τούς δρόμους. 
Σάν αύτοκινητάκι κούρσας μέ τήν προκαθορισμένη του πορεία. ’Έμ
παινε σέ καντούνια. Τίποτε άπ’ τά γύρω της δέν τήν άγγιζε. Ούτε 
ό τροχός τοϋ φορτηγού πού πέρασε ξυστά άπ’ τά πόδια της.

Ψηλή, λεπτή, μαυροφορεμένη, μ’ ένα έφαρμοστό παλτό, π’ άγγιζε 
τούς άστραγάλους. Τό κεφάλι τυλιγμένο σέ μιά λευκή έσάρπα. ’Απ’ 
τόν άριστερό της ώμο κρεμόταν μιά λουστρινένια μαύρη τσάντα κι 
άπ’ τό χλωμ ό της πρόσωπο μιά τέτοια παγερή άταραξία, πού σέ κτυ- 
ποΰσε καί σέ καθήλωνε...

...Τά μάτια της σάλεψαν γιά πρώτη φορά. Διάβασε τούς χαρα
κτήρες, πού δήλωναν τήν ονομασία κείνου τού δρόμου, πού πατούσαν 
τά μαύρα της μποτίνια. Πλάϊ στ’ άγγλικά μπλέ γράμματα, διάβασε 
σέ φρεσκοβαμμένα έλληνικά. « Οδός Κανάρη»

Τό διάβαζε. Τό ξαναδιάβαζε. Λές καί τήν τελευταία στιγμή με
ταμορφώθηκε πάλι σ’ άνθρώπινη ύπαρξη μ’ άνησυχίες κι άμφιβολίες. 
Δέν έτρεχε πιά. ’Αργοσάλευε τά βήματά της. Εξέταζε ένα —ένα 
τούς άριθμούς, πού στέκονταν στις κλειστές ξώπορτες.

Ό άριθμός 7 τήν διαπέρασε σάν ήλεκτρικό ρεύμα. Άπλωσε 
τό λευκό γάντι στό χερούλι. Δίστασε. Έκανε δυό βήματα στό πε
ζοδρόμιο, μέχρι τό παράθυρο μέ τήν κλαδωτή κουρτίνα. Στ’ αύτιά 
της έφτασε μιά μουσική άπό ραδιόφωνο. Ένας ρυθμός «Σιέϊκ».

Βημάτισε πάλι μέχρι τό 7. Τό λευκό γάντι άνεβοκατέβηκε πάλι 
στό χερούλι. Τό χλωμό πρόσωπο μαζεύτηκε. Στριφογύρισε άνή- 
συχα ολόγυρα. Μιά σκληράδα τράβηξε τά λεπτά χαρακτηριστικά 
της καί τεντώθηκαν. « Οχι. Δέ θά δειλιάσω». Κτύπησε δυό φορές. 
Ή κλαδωτή κουρτίνα μισοτραβήκτηκε στιγμιαία άπό κάποιο άθέατο 
χέρι καί ξανάπεσε. 'Ο ρυθμός τού «Σιέϊκ» συνεχιζόταν.

* * *
Ένα γεροδεμένο άγόρι ώς είκοσι χρόνων, είχε άφήσει τό χέρι 

του άπ’ τήν άκρη τής κουρτίνας. Ή θέα τού κοριτσιού τόν άναστά- 
τωσε. Γύρω του ένα μάτσο έφημερίδες πεταμένες άκατάστατα. Μερι
κές στήν πρώτη σελίδα, κάτω άπό κτυπητούς τίτλους είχαν τήν φωτο
γραφία της. Αύτόματα, βιαστικά άρχισε νά μαζεύει τίς έφημερίδες, 
μέ σπασμωδικές κινήσεις. "Ενα άπόκομμα μέ τή φωτογραφία της 
σέ μεγένθυση γλύστρησε στά χαλί. ’Έσκυψε καί τή μάζεψε. Τήν 
έχωσε πάλι στό σωρό. Μετακίνησε πεντ’ έξι βιβλία άπ’ τή βιβλιοθήκη. 
Αναζήτησε πρόχειρο κρυψώνα. Δίπλωσε άκατάστατα τίς έφημερί
δες. Τίς καταχώνιασε πίσω άπ’ τά βιβλία.

Τό βλέμμα του μετακινήθηκε σέ μιά περούκα. Στό ίδιο άκριβώς 
μαύρο χρώμα μέ τά μαλλιά του τή φόρεσε. Στόν τοίχο, μιά μεγάλη 
έγχρωμη παιδική φωτογραφία του μέ ξανθά μαλλιά. Τήν κάλυψε 
άνάμεσα στις κουβέρτες τού κρεββατιού. Στό γραφείο, μιά μικρή 
φωτογραφία του μέ στολή έθνοφρουροΰ. Τά μαλλιά καθώς ήταν 
ξυρισμένα κάτω άπ’ τό μπερέ, δέν άφησαν ύποψία ξανθού χρώματος. 
Τήν βόλεψε άστραπιαϊα στό καλάθι μέ τ’ άχρηστα. Ή ματιά του περι- 
διάβασε παντού. Ένα ζευγάρι γυαλλιά στό ραφάκι. Τά φόρεσε.

Δεύτερο κτύπημα στήν πόρτα. Ξεροκατάπιε. Κοιτάκτηκε στόν 
καθρέφτη. Ξεσκόνισε τό κλειστό μπές τρικό του. Τό καφέ έφαρμο
στό παντελόνι. Κοίταζε έπίμονα τόν έαυτό του μέσ’ άπ’ τόν καθρέφτη. 
Ίσιωνε προσεκτικά τήν άναστατωμένη του έκφραση. «’Επί τέλους!» 
Τακτοποίησε καί τό τελευταίο τεκμήριο ένοχής. Βημάτισε σταθερά 
μέχρι τήν ξώπορτα. Τό χέρι του μ’ έλαφρό τρεμούλιασμα, τράβηξε 
τόν σύρτη.

* * *

— Θά πρέπει νάσαι ό Άχιλλέας Κωνσταντίνου. Ξεστόμισε σέ 
σπασμένα έλληνικά. Τά μαύρα μάτια κυριαρχούσαν στό χλωμό φόντο. 
Οί μαύρες βλεφαρίδες τρεμόπαιζαν. Άδημονοΰσαν μιά άπάντηση.

Έμεινε νά τήν κοιτάζει. Χωρίς ένα «Ναι» ή ένα « Όχι». "Ενα 
κεφάλαιο τής ζωής του, πήγαινε νά τό σφραγίσει. Καί τώρα, δυό 
μαύρες βλεφαρίδες, τ’ άνακινοΰσαν...

— Μπορεί νάμαι καί νά μήν είμαι ό Άχιλλέας Κωνσταντίνου...
Τά μάτια της σπίθισαν μίσος...

— Θέλετε νά περάσετε μέσα;
Μπήκε χωρίς άλλη κουβέντα. Κοντοστάθηκε. Κάρφωσε τό 

βλέμμα στή σκάλα, π’ οδηγούσε στ’ άνώγι. Άφουγκράστηκε. Βε
βαιώθηκε πώς δέν ήταν κανένας άπάνω.

— Θά πρέπει νά συστηθώ. Λεϊλά Μεχμέτ. Φοιτήτρια τής νομικής.
Δέν τοϋχε προτείνει τά χέρι’ άρκέστηκε νά τής χαμογελάσει μέ 

κλίση τού κεφαλιού. Άκόμα τά κατάφερνε νά δείχνει ήρεμος. Ήταν 
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μιά ήρεμία πού πέτυχε νά ισορροπήσει, άκουμπώντας τήν μιά της 
άκρη σ’ έκεϊνα τά υπέροχα μάτια καί τήν άλλη σέ μιά έμφυτη περιέρ
γεια γιά τήν έκβαση τούτης τής άπίθανης έπίσκεψης.

Έκλεισε τήν ξώπορτα. Τήν άκολούθησε μέχρι τά δωμάτιό του. 
Στάθηκαν κι οί δυό άμίλητοι στήν είσοδο. Μέ νευρικές κινήσεις 
έβγαλε τά λευκά της γάντια. Τά πέταξε στά κρεββάτι του, πάνω 
στήν καρώ κουβέρτα. Μέ σφιγμένα χείλη έκλεισε τήν πόρτα. Άκούμ- 
πησε τή ράχη της στό ξύλο. Λές κι άκουμποϋσε έκεϊ ένα φορτίο 
πού κουβαλούσε μέσα της. Κάτι πού τή βάραινε.

Ή παγερή άταραξία μεταφράστηκε σ’ ένα δυνατό λυγμό. ’Ακο
λούθησαν κι άλλοι. ’Ασταμάτητοι. Τελικά πρόφεΡε σπασμένα.

— Σβύσε τή μουσική. Πώς μπορείς;
Έτρεξε μ’ άμηχανία ύπακούοντας. Πήρε άπό χάμω τό «τραν

ζίστορ», γυρίζοντας τό κουμπί. Τ’ άπόθεσε στό γραφείο.
Τά μάτια της τρέχαν. Πάσκιζε νά συνέλθει. Ν’ άρθρώσει τίς 

λέξεις πού σπάζαν κάτω άπ’ τούς λυγμούς, πού ξέφευγαν παρασυρμέ
νες στά δάκρυα.

— Θά παρασημοφορήθηκες, έ; Θάσαι περήφανος; Ξεχύθηκε 
μέ συγκρατημένη άγριάδα.

— Γιά ποιο πράγμα; Ρώτησε μ’ έκείνη τήν ισορροπημένη του 
ήρεμία.

— Ξέρεις καλά γιατί ήλθα... όπως καί ποιά ήμουν πριν συστηθώ... 
Οί φωτογραφίες μου γέμιζαν τίς πρώτες σελίδες τοΰ κυπριακού τύπου... 
κι οί δηλώσεις μου πώς ήθελα νά σέ συναντήσω, δημοσιεύτηκαν στις 
δικές σας έφημερίδες.

Τήν κοίταζε άκόμα άτάραχος, μέ τήν ισορροπημένη του ήρεμία.
-«Η ΑΠΑΡΗΓΟΡΗΤΗ ΜΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΤΖΕΜΑΛ ΔΙΑ

ΚΟΠΤΕΙ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΗΣ. ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ».
Έκανε μιά άόριστη χειρονομία νά τήν συνεφέρει, νά τής έξηγήσει. 
Τόν πρόλαβε μ’ έκείνη τήν ξέφρενη άγριάδα της.
— Ηξερες νά χειρίζεσαι τέλεια τό ντουφέκι!... Πούναι τό παρά

σημό σου; Ξεστόμισε υστερικά.
* * *

’Ένοιωσε τό πάτωμα νά ύποχωΡεϊ κάτω άπ’ τά πόδια του. "Ολες 
οί προηγούμενες σκέψεις νά μή φανερωθεί, νά παίξει τό ρόλο ένός 
άγνωστου, ύποχωροϋσαν μπροστά στό σπαραγμό της. Τάχε χαμένα. 
Ή καρδιά του τόν δονούσε. Τήν κοίταξε κατά πρόσωπο.

— Νάξερες πόσεςφορές εύχήθηκα νάχα άστοχήσει...
— 'Ομολογείς, ομολογείς ξεδιάντροπα... πώς έσύ, σκότωσες τόν 

Μουσταφά μου. Ξεχύθηκε άπό μέσα της ένα ύγρό μίγμα άπό βρον

τερές λέξεις, άνάκατο μ’ άφρούς.
Τήν κοιτούσε συντριμμένος.
— Πήγαινες νά μοΰ κρυφτείς... νά τά καλύψεις όλα κάτω άπ’ τόν 

δήθεν ξένοιαστο χαμόγελο... Παλιοέλληνα. Ξεφώνησε άγριεμένη.
Προσπάθησε νά τήν άντικόψει, νά τής έξηγήσει.
— Δέ θά μοΰ γλυτώσεις... Συνέχισε μ’ άλλοφροσύνη, τραντάζον- 

τάς τον άπ’ τούς ώμους, άπ’ τά ρούχα, άπ’ τά μαλλιά, άπ’ όπου τύχαινε 
νά τόν άρπάξει.

— Δέν... δέν είναι έτσι άκριβώς. Επαναλάμβανε διαρκώς, προσ
παθώντας νά τή συνεφέρει.

— Ή νεκρική μου όψη, τώρα, σού φέρνει τύψεις. Τοϋ πέταξε 
βραχνά.

Μ’ έπιδέξιες κινήσεις άπόφευγε τήν όργή της. Είχαν μπλεχθεϊ 
σέ μιά όνιση πάλη.

— Σαράντα μέρες λοιώνω. Ό Μουσταφά μου άδικα σκοτώθηκε.
Τόν διαπερνούσε. Δυό μάτια γουρλωμένα, νά τόν έρευνοΰν ώς 

τά κατάβαθα.
Τοΰ πέταξε κατά πρόσωπο τά γυαλιά, τήν περούκα.
— Οί τύψεις δέν έξαλείφονται μέ περούκες. Μασκαράδες, 

όλοι σας.
Περιμάζευε τήν αύτοκυριαρχία του. Τής άρπαξε μέ δύναμη, τά 

δυό χέρια, άπ’ τούς άρμούς. Τήν κράτησε άκίνητη στήν ξύλινη πόρτα.
Τό πρόσωπό του μιά άνάσα πέρα άπ’ τό δικό της. Τά μάτια του 

τήν μαστίγωναν. Είχαν μιά σκληράδα, πού τήν κάναν νά λουφάξει.
— Ακου δώ κοπέλλα μου, όταν τράβηξα τή σκανδάλη ήμουν βέ

βαιος πώς ή στάση του ήταν έχθρική. Τόν τσάκωσα έξω άπ, τό 
στρατόπεδό μας, μαζί μέ τούς τέσσερις φίλους του. Έρριξα προει
δοποιητικό πυροβολισμό. Μ’ έβλεπε. ’Αντί νά μείνει άκίνητος μέ τά 
χέρια υψωμένα καί νά δώσει έξηγήσεις, τόβαλε στά πόδια, σάν ένο
χος. Τίποτε δέν τ’ άπόκλειε νά οπλοφορούσαν, έχοντας σκοπό νά 
έφορμήσουν. Ξέρω γώ πόσους άλλους κρυμμένους είχε πίσω άπ’ 
τό στρατόπεδό μας; Μή τό ξεχνάς, πώς γύρω έκεϊ ύπάρχουν πολλά 
δέντρα, κι ήταν σκοτάδι κείνη τήν καταραμένη στιγμή. Ξεφώνισε 
σέ μιά τελευταία προσπάθεια νά τής έξηγήσει.

Ή φωνή του τήν σπάρασσε. Μαζευόταν, μαζευόταν. Ή κάθε 
του πρόταση τήν ράπιζε.

— Κείνη τή στιγμή έγώ κι οί σύντροφοι μου εϊμασταν στρατιώτες, 
πού ύπερασπίζαμε τή γή μας.

Τής χαλάρωσε τούς άρμούς. Κατέβασε τά χέρια. Τά δικά της 
πέσαν άδύναμα. Τής γύρισε τήν πλάτη. Βημάτισε μέχρι τό παρά
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θυρο. Τράβηξε tic κουρτίνες. Ο ήλιος περίζωσε τά λευκό της σάλι. 
Γύρισε καί τήν κοίταξε. Μόλις κατάφερε ν’ άποτελειώσει.

— Ό ήλιος άνατέλλει γιά μάς... Τόν πετάμε κάθε μέρα στά 
μνήματα. Τί μάς επιασε καί κτυπιόμαστε; Ξέσπασε σέ λυγμό.

* * *
Έμεινε νά τόν κοιτάζει. Στήν άρχή δύσπιστα. Έπειτα μ’ άπο- 

ρία. Ταυτόχρονα όλο τό φορτίο, πού τή βάραινε, μαλάκωνε, άλάφρωνε, 
έτσι πού τήν άφησε νά πάει κοντά του, μαζεμένη.

— Τί νά ζητούσαν έξω άπ’ τό στρατόπεδό σας; Ίσως νά ξεστρά- 
τησαν.

Έσφιξε τίς γροθιές του. Μέσα του βάρυνε τό παράπονο. Κυ
κλοφορούσε άσταμάτητο, προαιώνιο, δίχως σημάδι διαρροής.

— Ίσως όλοι έμεϊς νάμαστε άνθρωποι, πού ξεστρατήσαμε... Πάει 
νά σπάσει τό μυαλό μου. Άπό τότε πού ή Τουρκιά μάς πούλησε 
στούς Εγγλέζους ...όλοι νοιώθαμε τό ίδιο σκλάβοι. Τούρκοι κι Έλ
ληνες. Πασκίζαμε μονιασμένοι νά όμορφήσωμε τούτο τό νησί. Καί 
τώρα πού λευτερωθήκαμε... Θεέ μου, τί ριζικά είναι γιά μάς; Όλο 
νά κτυπιόμαστε; Τελειώνει καί τό 69. Κλείνουν έξι χρόνια άπό τότε 
π’ άρχίσαμε. Δέν τό βλέπεις πώς είναι άδικία νά μοιράσομε τό νησί; 
Έχωσε άπελπισμένα τό κεφάλι του στις χούφτες. Τό μυαλό του νά 
διαστέλλεται. Νά τό συγκροτεί.

— Πριν άπό λίγο νόμιζα πώς μιλούσα σ’ ένα τέρας, πού εύχόταν 
νά χαθεί όλη ή φυλή μου.

Είπε καί τά χέρια της άκούμπησαν στά δικά του.
— Ούτε ή φυλή σου θά χαθεί ούτε ή δική μου. Δέ βλέπω λόγο 

άνταγωνισμοΰ.
Τά μάτια τους σταυρώθηκαν. Τά χέρια του χώσαν τά δικά της.
...— ’Εσείς οί χριστιανοί... μάς θεωρούσατε έμπόδιο καθημερινό..
Έκεϊ άνάμεσα στις ήλιακτίδες... ένοιωσε τά προσχήματα νά τήν 

έγκαταλείπουν. Τό παρελθόν νάναι τόσο μακρυνό... σχεδόν άνύ- 
παΡκτο... Οί φλέβες της νά τεντώνονται, νά τεντώνονται, νά θέλουν 
νά σχίσουν τά μαύρο ρούχο πού τήν τύλιγε.

* * *
Μάζεψε όλη της τήν αύτοκυριαρχία. Χαλάρωσε τά χέρια άπ’ τά 

δικά του. Κατάπιε όλο τό πύρωμα. ’Απαγκιστρώθηκε. Γύρισε τό 
κεφάλι άλλου.

— Δέν γίνεται. Ό Μουσταφά είναι νεκρός.
Βγήκε στό διάδρομο. Ή κλειστή ξώπορτα ύψωνόταν μπροστά 

της. Κοντοστάθηκε. Γύρισε καί τόν κοίταξε. Ή νεκρική μορφή 
μπερδεύτηκε μέ τή δική του. Τά μάτια τού Μουσταφά τήν κοιτούσαν 

μέσα άπ’ τά δικά του. Τά χείλη νά έπαναλαμβάνουν λόγια ειπωμένα. 
Ή άνάσα νάναι τό ίδιο ζεστή.

’Εκείνος τό διαιστανόταν. Άκόμα μιά προσπάθεια, θά γκρέμμιζε 
τόν φραγμό. Τής άπλωσε τό χέρι. «Άν δέν μοΰ μιλούσε μ’ έκεϊνα 
τά σπασμένα έλληνικά της, θόπαιρνα όρκο πώς είναι μιά τής φυλής 
μου... "Ισως καί νάναι... ποιος ξέρει;»

Ό σύρτης έτρεμε στό χέρι της. «Ο ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕ
ΚΡΟΣ». Ή φράση ορθώθηκε άπό μέσα της. Αντηχούσε στούς τοί
χους, στά ξύλα, στά τζάμια... ’Άρχισε νά τήν διαπερνά, νά τήν τρυπά, 
νά τήν αδειάζει, ν’ άνοίγει τόν σύρτη.

Έτρεχε. Μέ τήν ίδια παγωμένη άταραξία. Έτρεχε. Έτρεχε. 
Μέχρι πού χώθηκε στόν «Τουρκικό θύλακα». «Θά τόν σταματήσουν στά 
πρώτα μας φυλάκια. Δέ θά τού έπιτρέψουν νά κάνει βήμα στήν περιο
χή μας». Προφυλάχθηκε ήσυχασμένη.

Τήν ώρα πού κλείστηκε στά ύπνοδωμάτιό της, ή μορφή του έσπα
σε τήν προστατευτική γραμμή της. Κυριάρχησε στό χώρο της, τόν 
άδειο.

Άνοιξε τό παράθυρο. Στέγες, χαλάσματα, φοινικόδεντρα καί 
μιά λουρίδα ούρανός, κλείναν τόν κόσμο της, τήν ειδική «Πράσινη 
Γραμμή» της. Κοίταξε πέρα στόν νότο, μέ τά κρύα δάκτυλα άνάμεσα 
στά χείλη. Έμεινε νά τά κοιτάζει έξεταστικά.

«Ιέχασα τά γάντια μου κοντά του»! Σχεδόν φτερούγισε. Τό 
πρόσωπό της φωτίστηκε. Χαμογέλασε. ’Ύψωσε τά μάτια στόν 
ούρανό.

1970
ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
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ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ

ΒΟΥΦΑΒΕΚΤΟ

"Ενα κάστρο
στά βουνά του Πενταδάκτυλου

— α —

Κι νοτερά ήταν ό δάνατος.
Βουνά τυραννισμένα 
πέτρες που ράγισε ό λυγμός 
καί τ’ άλογα μας γυμνά 
προσμένοντας σέ βουβές πολεμίστρες. 
Στη ράχη τοϋ βουνοϋ 
ενα κάστρο φυτεμένο 
καί μεϊς 
που γράφουμε τραγούδια κι ιστορήματα 
χαμένων καραβιών 
που βουλίαξαν ο’ ένα κάμπο 
ριγμένο μέσ’ τον κάματο τοϋ ήλιου. 
’Οδύνη.
Δέν εχει βλέφαρα ό καϋμδς 
μονάχα οί πέτρες 
άφίνοντας γυμνό το σώμα τους 
στον έρωτα της μέρας 
και τά ψηλά έρειπωμένα παράδυρα 
μετρώντας την απόσταση της έρημιάς τους 
δέν σταματούν 
κι άς έχει άλλάματα ό καιρός 
κι άς κλείνεται σέ μικρά έρημοκκλήοια 
κι άς βασανίζουν οί φίλοι 
τό αδιάφορο κατώφλι της αυγής.

-β-

μιά ερημιά
σφηνώδηκε στις σκοτεινές της κάμαρες.
Κι όμως
η νύχτα κάποτες
ήταν γεμάτη πεδυμιές
κι ή δάλαοσα
βαμμένη μέ τ’ αλάτι τοϋ κορμιού της
κι οί ρίζες της καρδιάς μας
χαΐδευαν κομμένες ανάσες
καί μάρμαρα
στημένα στο μέτωπο τής μέρας...

— γ —

Τούτο το κάστρο
τριγυρνά στή μέση τοϋ καιρού
κι ή Ρήγαινα
π’ άνηφορίζει μέσ’ τή μνήμη του
κι’ οί άνθρωποι
πού περπατούν μέσ’ το κορμί του
δέν σταματούν
γιά ν’ άνασάνουν μιά στιγμή τήν πίκρα τους.
Κι’ όμως
μέσα στά μάτια τους περνά το φονικό
πού χώρισε στά δυό τή μέρα μας
κι ή ευτυχία
ένα φώς δανατερδ
σέ κρύπτες μαρμαρωμένες.

"Ο φίλος
πού ταξίδεψε στον έρωτα τοϋ ήλιου 
χάραξε μέσ’ τά χέρια του τό δάνατο.

1976, ’Απρίλης 1—5
ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

Τώρα μιά περιπέτεια 
αρμενίζει μέσ’ το αίμα μας 
κι’ ό σύντροφος που χάδηκε 
στο γέρμα ενός ονείρου
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Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ο ΓΥΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ*

(σέ πέντε πράΕεισ)

ΠΡΟΣΩΠΑ

Μάνα τού Βαρνάβα 
Ίωσής ή Βαρνάβας 
’Αριστόβουλος άδελφός Βαρνάβα
Μάρκος J
Άνανίας
Παύλος
Πέτρος
Έλύμας
Σέργιος
Μάξιμος
Χωλός
'Ένας ’Εθνικός
Φιλόστρατος
'Ένας Εβραίος
Πλήθος
Άρχισυνάγωγος 
’Ιωνάς
Ιωάννης

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

(Δωμάτιο Εβραϊκού σπιτιού στή Σαλαμίνα)
Μάνα:

Ξύπνησες, γυιέ μου, γυιέ άκριβέ μου;
Ίωσής:

Θαυμάζω, μάνα μου, σ’ έσέ τήν προκοπή, 
πρώτο στολίδι τής γυναίκας.
Είναι στιγμές πού σκέφτομαι τό πόσο χαμηλά

‘Μεταδόθηκε άπό τό «Ραδιοφωνικόν "Ιδρυμα Κύπρου» στϊα 13 καί 20 ’Ιουνίου 1966 
στό πρόγραμμα «Θέατρο άπό τό Ραδιόφωνο» κατά ραδιοσκηνοθεσία Kac Ναταλίαο 

Γ. ’Αρβανιτάκη.
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θά βρίσκονταν οί ομάδες τών άνθρώπων 
χωρίς τήν ξέχωρη φροντίδα τής μητέρας. 
Κεφάλι γιά όνομα καί φήμη κι’ έπικράτηση 
βλέπω τό μέτωπο τού κύρη φορτωμένο 
ρυτίδες, γνώση, πίκρα κι’ ίδρωκόπι άπ’ τόν άγώνα. 
Άλλά ή καρδιά πού δίνει νόημα, 
τό μέγα νόημα τής Ζωής, τό ξεχωρίζω 
στ’ άξια τής μάνας χέρια.

Μάνα:
Χαρά μου νά σάς νοιώθω ξέγνοιαστους, 
γερούς σάν ήλιο τής άνατολής 
κι’ άγαπημένους σάμπως ν’ άγκαλιάζη τώνα κύμα τ’ άλλο.

Πατέρας :
(Μπαίνοντας) Ή ομόνοια μές τό σπίτι κι’ ή θεοσέβεια 
στηρίξουν τά θεμέλια.
Ωραίο πρωί άνοιξιάτικο. Ή θάλασσα φεγγοβολεΐ 
μέ τό ρυθμό εύτυχίας. Γιατί νά μήν εύδαιμονή 
καί μές τά φώς ν’ άγάλλεται άφοϋ καράβια 
άπ’ τό βορρά καί νότο, άπ’ τήν άνατολή καί δύση, 
έλληνικά, φοινικικά, τού κάθε ναυτικού λαού 
τήν αύλακώνουν φέρνοντας στή Σαλαμίνα 
πλούτο καί γνώση; Κοίταξε, Ίωσή!
Άπ’ τή δική μας τήν έβραίϊκη γειτονιά 
τό έμπόριο μελισσολογά καί πάει πράς τό λιμάνι 
κι’ ό κόσμος τρέχει δίχως άλλη σκέψη 
παρά γιά πλούτη, πλούτη, πλούτη.

Ίωσής:
Ό πιό μεγάλος πλούτος είναι ό πλούτος τής ψυχής. 

Αριστόβουλος :
Κι’ όμως, χωρίς χρυσάφι τίποτε δέ ζή
παρά φυλλοροεϊ, άδερφέ μου Ίωσή. (Μπαίνει) 

Πατέρας :
Ή μέση λύση πιό πολύ συμφέρει, παλληκάρια μου. 

Ίωσής:
Συμφέρει. Μά δέ σώζει, σεβαστέ πατέρα μου. 

Αριστόβουλος :
Τ’ ό,τι συμφέρει σώζει.

Ί ω σ ή ς :
Αύτά ’ναι σκέψη τού Έλληνα.
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Πατέρας :
Ό Έλληνας πάντα μέσες λύσεις προτιμά!
Γιατί είναι αύτό σωστό ή άπό πονηριά;
Αύτό δέν ξέρω. ’Αντίπαλος μεγάλος ό "Ελληνας.

Μάνα:
Καθήστε τώρα στά τραπέζι, 
μέ τά μυαλά καί τήν καρδιά ήσυχη νά γεύεστε 
ά,τι μάς στέλλει ό Παντοδύναμος.

Πατέρας :
Σωστά μιλά ή μητέρα (κάθουνται)

Αριστόβουλος :
Κι’ όμως αύτάς μάς δίνει τό φαί.

Πατέρας :
Γιά ποιο μιλάς, παιδί μου ’Αριστόβουλε;

Αριστόβουλος :
Γιά τόν παμπόνηρο Έλληνα, πατέρα.

Ίωσής:
Στόν κάθε λαόν ή πάσα ύπάρχει ποικιλία.
Υπάρχουν οί καλοί, πού ή καλωσύνη τους πλατιά 
σάν τόν γαλάζιον ούρανό προσφέρνει φως.
Υπάρχουνε οί κακοί κΓ οί πονηροί πού στό σκοτάδι 
γλυστροϋν κι’ άς είναι γύρω ή μέρα λαμπερή. 
Κι’ είναι κι’ οί άλλοι πού κοιτάνε τό συμφέρον 
πατώντας καί σέ παιδικά κεφάλια.

Αριστόβουλος :
Φιλοσοφία, ρητορική, καλλιλογία πού σπούδασες 
στις έθνικές σχολές Ελλήνων στήν Ταρσό.
Μά έμεϊς οί Εβραίοι διωγμένοι άπ’ τήν έστία μας, 
κΓ άς είναι έδώ φιλόξενος ό τόπος, σήμερα τουλάχιστον, 
όλάνοιχτα κι’ ορθάνοιχτα κι’ άκοίμητα τά μάτια πρέπει νά κρατάμε. 
Δύναμη ό πλούτος μοναχά. Μέ τούτον άγοράζεις, ξαγοράζεις 

καί πουλάς.
Ίωσής:

Δέ συμφωνώ μαζί σου κι’ άς τό νοιώθω 
πώς άδικο δέν έχεις πέρα ώς πέρα.
Μά έσύ μετράς τόν κόσμο πού άπαντάς καθημερνά 
στά μέρη τούτα πού άγαθή μάς έριξε μιά μοίρα.
Μά είναι κΓ άλλοΰ καί πριν άπό τό τώρα 
κΓ αύριο καί μεθαύριο κόσμος.

Κι’ ύστερα πρέπει τή βαθιά νά δής ούσία τού άνθρώπου 
κΓ άχι τήν τόση παρεξήγηση.

Μάνα:
Στενοχωριέμαι τά παιδιά μου νά θωρώ 
νά συζητούν καί νά διαφωνούν.

Πατέρας :
Μητέρα, μήν πικραίνεσαι. Ό καθένας πρέπει 
δική του νάχη γνώμη κι’ άποψη, 
άρκεϊ μέ μέτρο νά τή λέη καί νά πασκίζη 
μέ τίμια μέσα γιά νά πείση.
Είναι καί νέοι. Στό φούντωμα πού νοιώθουν
ναναι δική τους ή ζωή. Θαρρούνε έλεύθερη
τήν κάθε σκέψη. Μή στενοχωριέσαι.

Μάνα:
Πού πάς, μεγάλε μου;

’Αριστόβουλος :
Στήν άγορά, μητέρα. ’Εκεί μέ σπρώχνει ή φύση μου.
Τό έμπόριο τέχνη ξώπρωτη, πού φέρνει κέρδος.
Τόν άδερφό μου γονατίσανε τά γράμματα 
καί κείνη ή μάγισσα ή ρητορική.
Μά έγώ φοβάμαι τήν άνάγκη τής ζωής καί προτιμώ 
τή σιγουριά καί τά γεμάτα τά κελλάρια.

Μάνα:
Μέ τή βοήθεια τοϋ Θεού νά πάς, παιδί μου.
Ή προκοπή κι’ ή καλωσύνη πρώτες.
ΚΓ άπάνω άπ’ άλα ό νόμος τού Μωϋσή.
Αύτός μάς σώζει.

Πατέρας :
Αύτός μάς σώζει καί μάς έσωσε καί θά μάς σώζη.
”Αν μέ ρωτάτε συμφωνώ καί μέ τούς δυό.
Οχι γιατί κΓ οί δυό παιδιά μου στέκεστε, 

άλλά γιατί στό λόγο καί τών δυό μιά άλήθεια ξεχωρίζω: 
στοΰ ένός άλήθεια αιώνια’ στ’ άλλουνοΰ μιά άλήθεια τωρινή.

Ί ω σ ή ς :
Μά έγώ πατέρα, τή δική μου κλίση άκολουθώ 
όπως ή σκιά τό σώμα.

Πατέρας :
Ποιος σ’ έμποδίζει, γυιέ μου;

Ί ω σ ή ς :
Ή άγάπη σας.
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Μάνα:
Τί θές νά πής, παιδί μου Ίωσή;

Ί ω σ ή ς :
Δύσκολα ξεχωρίζεται ένας άπ’ τόν ίσκιο τής άγάπης, 

τής άγάπης σας. 
Πατέρας :

Στις εθνικές σχολές πού σπούδασες άπόκτησες 
τό μορφωμένο σου ύφος, γυιέ μου. Σέ θαυμάζω. 
Ωστόσο δύσκολα σέ παρακολουθώ. ΓΓ αύτό ξεκάθαρα 
κι’ άπλά τή σκέψη σου ξεδίπλωσε μπροστά στ αύτί μου 
άπως στήν άγορά τά ρουχικά.

Ί ω σ ή ς :
Εύχαριστώ, πατέρα, πού μοΰ δείχνεις κατανόηση.
Η άγάπη τοϋ γονιού μεγάλο δώρο σ’ οποίον τήν κατέχει: 

μ’ αύτήν άντρώνει τήν ψυχή καί βλέπει πρός τό μέλλον του 
μ’ άσφάλεια περισσή. Καί ξέρεις τί σπουδαίο είναι τούτο! 
'Όμως πολλές φορές ή άμέτρητη κι’ άλύγιστη κι’ αύτάρεσκη, 
ναί! αύτάρεσκη, πατέρα, άγάπη κόβει τά φτερά, 
τά λεύτερα καί πλαστουργό φτερά τοϋ νιοϋ.
Βέβαια μιλώ γιά μετρημένο νιό μέ γνώση καί σκοπό 
καί δύναμη κορμιού, καρδιάς καί νοϋ.

Πατέρας :
Πολύ σωστά μιλάς, παιδί μου. Μά δέ νοιώθω άκόμα 
τό στόχο τής κουβέντας σου.

Μάνα:
ΚΓ άμως σέ μένα μπήκε ή μαχαιριά, ατά φυλλοκάρδια μου. 

Πατέρας :
Πρώτος ό νους καί δεύτερη ή καρδιά.

Ίωσής:
Μάνα, θά σέ πειράξη άν ταξιδέψω πάλι, 
στή ξενητειά όχι, στών πατέρων μας τή γή;

Μάνα:
Μοϋ μίλησε ή καρδιά μου πώς μάς έρχεται ή άπειλή.

Πατέρας :
Ωραίο νά ζής στή γή π’ άνάστησαν γενιές γενιών 
άπ’ τή δική σου τή φυλή.
’Εκεί ’ναι ή ρίζα τής ψυχής. ΚΓ έκεϊ τό δέντρο ώς άψηλώνει 
νοιώθει τό θέλγητρο νά ζή.
"Ομως έδώ στή δεύτερη πατρίδα μας, στή νέα μας γή, 
π’ άδελφικά φιλοξενεί γενιές γενιών άπ’ τή φυλή μας 

κΓ έχει τόν τρόπο της, τόν πλούτο της κΓ είναι κλειδί 
στις θάλασσες καί στις στεριές, 
έδώ στήν Κύπρο, φτιάξαμε μιά νέα ζωή, 
τή σίγουρη ζωή, δική μας, σίγουρη.
ΚΓ όπου ’ναι ή σιγουριά πατρίδα μοιάζει 
κΓ άς είναι ξένη γή.

Μάνα:
(πού μπαινοβγαίνει συγυρίζοντας)
"Οπου τής μάνας ή άγκαλιά έκεϊ ’ναι ό ήλιος.

Ί ω σ ή ς :
Δέν τή μετρώ μέ τό χρυσάφι τή ζωή, πατέρα.
Αλλά κΓ ή άγάπη πρέπει άδέσμευτο τό νού καί τήν καρδιά ν’ 

άφήνη 
νά όδεύη μές τόν κόσμο άναζητώντας τήν άλήθεια.

Μάνα:
Ή άγάπη ή μόνη άλήθεια.

Ί ω σ ή ς :
Τό δέχομαι, μητέρα. Μά δέ νοιώθω άκόμα 
πώς περπατώ γερά στό δρόμο τής άλήθειας.
Τό ξέρω σπούδασα κοντά ατούς "Ελληνες γραμματικούς, 
μέ τή λεπτή τους σκέψη καί τήν αύστηρή τους γλώσσα, 
μέ κείνο τόν πολύχρονο τής γνώσης φόρτο τους.
ΚΓ όμως δέν νοιώθω σίγουρος στήν πατρική σοφία μας, 
στόν ξέχωρο έαυτό μας.

Πατέρας :
Σάν άντρας νοιώθω τήν εύθύνη σου καί πιά πολύ 
τόν άντρικό σου πόθο.
Καί σάν πατέρας πού ονειρεύεται νά δή παιδιά ξεχωριστά, 
σάν στάχυα καρπερά στή κοινωνία, σέ χαίρομαι.
Θά πής: ό πατρικός έγωϊσμός; Μπορεί.
ΚΓ όμως τόν έγωϊσμόν έτούτο τό θεωρώ σάν σπίθα 
καί σάν όρμήνεια ούρανική πού λέει στ’ αύτιά μας 
ν’ άφήνουμε χωρίς έμπόδια τά παιδιά μας νά παλέψουν 
καί νά νικήσουν τή ζωή, δόξα καί φήμη παίρνοντας 
μέ πράξεις άγαθές.

Ί ω σ ή ς :
Σ’ εύχαριστώ, πατέρα, πού πλατιά καί λογικά 
τά πάντα συλλογίζεσαι κΓ οί ιδέες σου ξεπερνούν 
τής νιότης μας τις θαλερές ιδέες.
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Μάνα:
Δόξα καί φήμη ! Θέλουν αίμα κι’ ίδρωτα καί μόχθο 
καί πάλιν αίμα κΓ αϊμα κι’ αίμα.

Πατέρας :
Γυναίκα, ό άντρας μές ατά σπίτι ορίζει πρώτος 
τήν τύχη τών παιδιών του.
'Ομολογώ πώς στή γυναίκα οφείλουμε πολλά κι’ ευχαριστώ 
γιά τήν άνάθρεψη.
Μά ή εύθύνη γιά τό μέλλον τών παιδιών 
στούς άντρικούς τούς ώμους πέφτει.

Ίωσής:
Πατέρα, σέ παρακαλώ. Ζητώ τήν άδεια καί τών δυό σας. 
Στά Γεροσόλυμα είναι ξακουστή ή σχολή τού Γαμαλιήλ.
"Ως τήν Ταρσό γνωρίζαμε πώς τούτος 
ό μέγας δάσκαλος τού Μωσαϊκού τοϋ Νόμου 
δρόμους ορθούς άνοίγει γιά τή σκέψη τών δικών μας. 
Εξάλλου πνίγηκα μές τήν έλληνική σοφία.
Καί λέω πώς τούτο ’ναι πνευματική πιά προδοσία.

Πατέρας :
Βαρύς ό λόγος. Μήν τό μετανοιώσεις.
"Αν εϊν’ τό ξένο διαλεκτό θά τό ξετάσουμε κΓ άν πρέπει 
τ’ ά,τι ταιριάζει μας θά δανειστούμε.
Μά δεκαεξάχρονε Ίωσή, σέ τυραννάει ό νούς πολύ.

Μάνα:
Καί λησμονάς τή χάρη τής καρδιάς, 
πώς εχει ή νιότη τρέλλες, λογικές τής νιότης, κι’ άπαραίτητες.

Πατέρας :
’Όχι κρασί, παλαϊστρες καί λουτρά 
κΓ ιππόδρομους καί γλέντια πού οί έθνικοί 
πρός χάρη τών θεών τους διοργανώνουν. 
Αύτά ’ναι πονηρά καί ψυχοφθόρα.

Μάνα:
Γέρο λευΐτη, σεβασμό σοΰ δείχνω κι’ εχω 
γιά σένα σεβασμό.
Άλλά τής νιότης τρέλλα λογική δέν είναι 
αύτά πού λές ή πού νομίζεις πώς τά θέλω. 
Χαρές τής νιότης είναι 
ό γάμος, τά παιδιά, τό σπίτι τό γερό 
καί τό προσοδοφόρο έπάγγελμα...

Ί ω σ ή ς :
Μητέρα, νοιώθω, σέ βεβαιώ τό δίκιο σου 
καί τήν καλή σου πρόθεση έκτιμώ.
Μά νοιώθω τόν έαυτό μου σάν πλασμένο γι’ άλλα, 
γιά τής ψυχής τίς πράξεις καί τού νοϋ τούς στοχασμούς, 
χωρίς φροντίδα βιωτική, τήν καθημερινή τής άγοράς 
καί τών σπιτιών καί τών στοών καί τής παλαίστρας.

Πατέρας :
Είσαι, Ίωσή, στήν ήλικία τή ζοφερή 
πού δέ μπορεί νά ξεδιαλύνη τί ζητά ή ζωή. 
Κρίσιμα χρόνια! Σεβαστά.
Γι’ αύτό θά σοΰ έπιτρέψω νά μισέψης πέρα 
στήν πατρική μας γή μέ τήν εύχή μου.
(Μπαίνει ό ’Αριστόβουλος)
Ά! γύρισε στήν ώρα ό άδερφός σου. Πρέπει πιά νά ξεχωρίσω 
τού καθενός τό πατρικό μερίδιο.

’Αριστόβουλος :
Καλά πατέρα, τί συμβαίνει; Μ’ άλο ποϋχω κάτι 
σάν τό μερίδιο ή τό δάνειο ή τά τέτοια νά ζητήσω. 

Μάνα:
Θέλεις καί σύ νά φύγης άπ’ τό σπίτι ;

’Αριστόβουλος :
Τέτοιο ποτέ δέν σκέφτηκα. Μά μήπως πάλιν ό Ίωσής 
γιά τήν Ταρσό θά φύγη;

Πολυσκοτίζουν οί σπουδές έκεϊ.
Τέλεψε τή σχολή κι’ άς στοίχισε πολύ 
στήν πατρική περιουσία έτοϋτο.

Πατέρας :
’Άδικα μή μιλάς, παιδί μου. Μέ τόν πήχυ 
δέν πάει ό γονιός βοηθώντας τά παιδιά του.
Καί μήτε ό άδερφός μετρά μέ τά έξοδα 
τή γονική στοργή.
Κάτι βαθύτερο στήν κάθε πράξη μας ύπάρχει
πού ψύχραιμα θά πρέπει νά ζυγίσης 
γιά νά μετρήσης τήν τιμή του.

Αριστόβουλος :
Μεγάλωσα, πατέρα, δούλεψα σκληρά στό έμπόριο, 
στήθος μέ στήθος, ταπεινώθηκα, προσκύνησα, 
νά φτιάξω μιά σειρά στήν άγορά.
Άλλά θά πρέπει πιά καινούργιο σπίτι ν’ άναστήσω.
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Μάνα:
Νά παντρευτής;

Πατέρας :
Είσαι μεγάλος καί γνωρίζεις τήν εύθύνη.
Μπορείς, λοιπόν, νά έκλέΕης λογικά καί φρόνιμα 
καί τό γονιό σου νά πληροφορήσης νά σοϋ δώση 
τή συμβουλή καί τήν εύχή του.

Μάνα:
Τό γάμο προτιμώ άπ’ τή Εενητιά.

Ίωσής:
Τήν Εενητιά, μητέρα;

Μάνα:
Μακρυά άπ’ τή μάνα κάθε γή ’ναι Εενητιά.

Πατέρας :
Λόγο βαρύ προφέρεις, τών παιδιών μου μάνα, 
κι’ άς είναι μέ τό μέρος σου τό δίκιο τών άνθρώπων.

Μάνα :
Τό Εέρω οί άντρες Ζοϋνε μέ όνειρα κι’ ιδέες πολύ ψηλές, 
έκεϊ πού τό μυαλό μας δέ μπορεί νά φτάση.
Μά έγώ τόν πόθο καί τό πάθος Ζώ τής μάνας 
κι’ ό πόθος καί τό πάθος έχουν δίκιο 
κΓ έχουν άξια τήν ίδια μέ τό νοϋ καί τίς ιδέες καί Εέρω ’γώ 
τί φανταχτά άλλα φτιάχνεται παιγνίδια τής λαλιάς.

Πατέρας :
Γυναίκα, παραφέρεσαι άπ’ τή μητρική στοργή σου 
καί πέφτεις σέ κακοτοπιές.

Μάνα :
Κακοτοπιά τό λές πώς προτιμώ τό γάμο τών παιδιών μου 
άπό τό μαύρο μισεμό;
Δέν έχει ή Εενητιά χαρά κι’ άς έχει πλούτη’
δέν έχει ή Εενητιά στοργή κΓ άς είναι τών προγόνων μας ή γη' 
δέν έχει ή Εενητιά τό φώς κι’ άς μίλησαν έκεϊ προφήτες καί σοφοί 

καί βασιλιάδες’
δέν έχει ή Εενητιά καρδιά, καρδιά, καρδιά. Τ’ άκοϋς;

Ίωσής:
Μάνα, παρακαλώ. Σέ νοιώθω πέρα ώς πέρα.
Κι’ άν είναι τόση λύπη νά σοϋ φέρω στήν καρδιά, 
κάλλιο έδωνά νά Ζώ κι’ άν θές στήν άγορά καί στό λιμάνι 
ή άν θές κοντά σου στήν αύλή καί τή συναγωγή.

Πατέρας :
Στό σπίτι έτοϋτο ό λόγος τοΰ πατέρα κυβερνά.
Τήν άποψη μετρώ τής μάνας καί τήν άποψην άκόμα τών παιδιών, 
μά έγώ στερνά τό λόγο τό στερνό θά πώ.

Μάνα :
Μέ τήν καρδιά;

Πατέρας :
Μονάχα μέ τό νοϋ καί τό συμφέρον τών παιδιών.

Μάνα :
’Αφέντης είσαι, νοικοκύρης καί κεφάλι τοϋ σπιτιού.
Δική σου ή τελευταία ή άπόφαση, δική σου, ναί δική σου.
Μά είναι τό κλάμα άπόφαση δική μου, όλότελα δική μου.

Πατέρας :
Μέ συγχωρεϊς, γυναίκα, άν μίλησα σκληρά.
Τά χρόνια κΓ ή Ζωή κι’ ή εύθύνη τής Ζωής σκληρά 
μάς κάνουνε τίς σκέψεις μας νά λέμε.
Μά λογικέψου γιά τό μέλλον τών παιδιών.

Αριστόβουλος :
Μέ τόσο κλάμα άρχι’Ζω μιάν καινούργια μέρα στή Ζωή μου;
Κι’ είπα νά βρώ τή χαρωπή στιγμή νά πάρω 
άπόφαση κι’ εύχή, νά Εεκινήσω.

Ί ω σ ή ς :
ΚΓ έγώ, άδερφέ, στόν ύπνο μου όνειρο προφητικό είδα 
πού μ’ έσπρωχνε ν’ άνακοινώσω στό γονιό τόν πόθο μου 
νά συνεχίσω τίς σπουδές μου.

Αριστόβουλος :
Αύτό θά έπιβαρύνη τοΰ σπιτιοΰ τή δύναμη 
άφοΰ θά πρέπει νά Ζητήσω άπ’ τό γονιό νά πάρω 
τό... πού μ’ άναλογεϊ μερίδιο.
Θαρρώ άρκετά Εοδέψανε γιά σένα, ένώ στήν άγορά 
σάν σκλάβος δούλευα κΓ άς ήμουνα ό πρωτότοκος. 
Βλέπεις ΕαναΖωντάνεψα τό σπίτι καί τ’ άσφάλισα, 
άν τό μπορώ νά πώ πώς άσφαλίΖεσαι σέ τέτοιαν έποχή, 
καί προπαντός σέ Εένο τόπο.

Πατέρας :
Οταν γεράση πιά ό γονιός καί λιγοστέψη ή δύναμή του, 

ή εύθύνη πέφτει τοΰ σπιτιού στούς ώμους τοϋ πρωτότοκου. 
Τιμή καί μόχτος. Καθετί μεγάλο τό πληρώνουμε 
μ’ αίμα κΓ ιδρώτα
Γι’ αύτό θαρρώ, ’Αριστόβουλε, πώς άδικα μιλάς
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καί τό μικρό Ίωσή πικραίνεις.
’Εξάλλου τ’ ά,τι άνήκει σου δέν θά πειράξω.
Έχω δικαίωμα ώστόσο στά δικά μου, 
σέ όσα μονάχος κέρδισα 
ή πήρα άπ’ τά γονιό μου.
Δέ θ’ άδικήσω τάν πρωτότοκό μου, έσέ.
Μά ούτε θά στήσω δυσκολίες στό δρόμο τοϋ μικρού.

Ίωσής:
Δέν άδικώ τόν άδερφό μου. Νοιώθω τί άγιο
μά καί φριχτό τό βάσανο είναι τής Ζωής καί τής δουλειάς.

Πατέρας :
Ή έπίπληξη ’ναι μέτρο τοΰ γονιού 
κι’ εχει σκοπό νά σωφρονίΖη.

’Αριστόβουλος :
Πατέρα, πρόθεση κακή δέν έχω.
Μήτε πού σκέφτηκα κακά.
Παραφορά είναι τής στιγμής άπ’ άλλους λόγους.
ΚΓ είπα τή γνώμη μου στό κάτω-κάτω δίχως 
νάχω κΓ άπαίτηση νά ίσχύση.

Ίωσής:
Δέ σέ άδικώ, άδερφέ, γιά νά στενοχωριέσαι.
Λυπάμαι πού σάς τάραξα τό μετρημένο σας ρυθμό 
μέ κάτι πεθυμιές μου...!

Πατέρας :
Στό σπίτι τ’ άδερφοΰ μου, στής Μαρίας, Ίωσή, 
θά πάς νά μείνης. Θά σοΰ δώσω τό μερίδιό σου 
κΓ ένα χωράφι προς τά μέρη τού Όρους τών Έλαιών. 
Κληρονομιά άπό πάπου καί προπάπου τώχω.
Σωστό νά μείνη στό δικό σου χέρι μήπως τύχει 
καί ξαφνικά βρεθής σέ άνάγκη.
’Εξάλλου ποιος μπορεί τό μέλλον νά μαντέψη: 
Μπορεί στήν πόλη, τών δικών μας βασιλιάδων, 
ναναι γραμμένη ή τύχη σου...

Μάνα:
Νά μήν τό λες...

Πατέρας :
ΚΓ είναι σωστό μιά σπιθαμή δική σου γή, 
δική σου, νά κατέχης. Μόνο ή γή, ή δική σου γή 
σού δίνει νόημα, νοιώθεις νά πατάς γερά στον τόπο.
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Μάνα:
Είπα τά τέτοια νά μή μελετάς.

Πατέρας :
Δέν προφητεύω. Λέω τά πιθανά καί θέλω ν’ άσφαλίσω 
τό γυιό μου. ΚΓ άν τοϋ λάχη νά γυρίση έδώ στή Σαλαμίνα 
κακό δέν είναι νάχη στό μερίδιο του τή γή.
Δέ βλέπω ό Αριστόβουλος νά δείχνη δυσθυμία 
γιά τήν άπόφασή μου αύτή.

Ί ω σ ή ς :
"Αν ό άδερφός μου τώχη άνάγκη τώρα ή στό μέλλον, 
δέν έχω πεθυμιά χωράφια νά κατέχω.
ΓνοιάΖομαι τό χωράφι τής ψυχής νά οργώνω, 
νά σπέρνω καί νά καρτερώ πνευματικό ένα θερισμό/ 

Αριστόβουλος :
Βρίσκω τή γνώμη σου, πατέρα, λογική καί πρέπουσα.
Έδώ στήν Κύπρο βλέπω τή Ζωή μου.
Εξάλλου ώς εϊπα, κάτι θά σάς πώ, θά σάς Ζητήσω, 
τήν άδεια τήν εύχή σας, ξέρω... αύτό πού δυό φορές 
μέ αύτή τή γή θά μέ συνδέση.

Πατέρας :
Σειρά δική σου νά μιλήσης, ’Αριστόβουλε. 

’Αριστόβουλος :
Τήν κόρη τού Άαρών Ζητώ σέ γάμο άν τό θελήσετε κΓ έσείς. 

Μάνα:
Γυιέ μου, χρυσέ μου... καί φοβήθηκα πώς έθνική 
γυναίκα τάχα θά Ζητούσες...

Πατέρας :
Μέ τήν εύχή μου. Θά ντυθώ κΓ έπίσημα γιά σένα 
άπό τό φίλο μου Άαρών τήν κόρη θά Ζητήσω. 
Είναι καιρός νά νοιώσω στή γενιά μας έγγονό 
νά μείνη τ’ άνομά μας.

Ί ω σ ή ς :
’Αγαπητέ Αριστόβουλε, σέ χαίρομαι γιά τήν καλή έκλογή σου. 
Λένε πώς άμορφη είναι ή νύφη μας καί καλοσπουδασμένη, 
νοικοκυρά άπ’ τίς πρώτες κΓ ό πατέρας της κατέχει 
θέση ξεχωριστή στήν άγορά.

Αριστόβουλος :
Πολύ μέ συγκινεΐ τό πόσο χαρωπά δεχτήκατε 
τήν πεθυμιά μου αύτή.
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Μάνα:
Μένει ό πατέρας νά ρωτήση τούς γονιούς τής κόρης 
κι’ ϋστερα ή σειρά μου νά ρωτήσω έγώ τήν κόρη. 

’Αριστόβουλος :
Ή πρόταση άρχισε μέ πλάγιο τρόπο άπ’ τόν Άαρών.
Μά χθές ό γέρος ’Ιωνάς ξεκάθαρα μοΰ μίλησε κι’ άνέλαβε 
σ’ έσέ πατέρα νά μιλήση άν δείξης δυσκολία.
Πριν λίγο κουβεντιάζοντας στήν άγορά γιά τις τιμές τών 

νομισμάτων
κι’ άν ήρθαν μύρα άπ’ τήν άνατολή καί ποιές άνάγκες έχει ό 

κόσμος
κάποιος μοΰ πέταξε τό δίκοπο τό λόγο:
«χάνεις, μοΰ λέει, τό σίγουρο τό πλούτο τοϋ Άαρών 
καί μοϋ παιδεύεσαι μέ τέτοια μιά καί γέμισεν ό τόπος 
έμπόρευμα φερμένο άπό Έλληνες καί Φοίνικες 
καί πέφτει πιά ή τιμή του ώρα τήν ώρα;» 
Καμώθηκα πώς δέν κατάλαβα τό λόγο του.
ΚΓ έτρεξα γρήγορα στό γέρο τόν ’Ιωνά ζητώντας ξήγηση.

Πατέρας :
Πολύ κακά έκαμες.

’Αριστόβουλος :
Μά πλάγια ρώτησα. ΚΓ αύτός κοφτά μοϋ άπάντησε 
πώς τάχα κάποιος άλλος τή ζητά μέ πλούτη καί μέ φήμη 
κΓ άν έκτιμώ τή γνώμη του θά πρέπει γρήγορα νά τρέξω 
νά τή γυρέψω έπίσημα ίσως καί προλάβω τό κακό.

Πατέρας :
Ξεπίτηδες έτοϋτα γίνονται γιά νά τελειώνη ή προξενιά.
’Αλλά θά σύρω στό κατάστημα τοϋ φίλου Άαρών 
γιά νά τελειώνη αύτό πού θέλησες, (σηκώνεται νά φύγη) 

Αριστόβουλος :
Πατέρα, άν βρής τή δυσκολία παρακαλώ μήν ύποκύψεις 
στήν πατρική σου άγάπη.

Πατέρας :
Κατά τό πρέπον θέ νά πράξω.

Μάνα :
Γιά τό καλό τοϋ γιού σου. (Φεύγει ό πατέρας)

Αριστόβουλος :
Στό σπίτι δέν μπορώ νά καρτερώ. Στήν άγορά δέν έχω νοΰ 
τήν κίνηση τοϋ έμπόριου νά μετρώ.

Ίωσής:
Στό περιγιάλι πήγαινε ή στό δάσος,
πού συνορεύει μέ τό στόμιο τοϋ χειμάρρου.

Αριστόβουλος :
ΚΓ οποίος μέ δή νά μέ λαλή γιά άργόσχολο,
ή παθιασμένο ή σέ άνομες δουλειές πλεγμένο;

Ίωσής :
ΚΓ άμως ή φύση πάντοτε ήρεμεί τά λογικά 
καί ξεκουράζει τις άδημονίες.

Μάνα:
Πού πάς;

Αριστόβουλος :
Δέν ξέχω. Στήν αύλή, στό δρόμο, στό λιμάνι... (φεύγει) 

Ίωσής:
Ό βίος βαρύς, τό πάθος μέγα.

Μάνα :
Κάλλιο τά πάθη τής καρδιάς.

Ίωσής:
Τούς στοχασμούς, μητέρα μου, έκτιμώ 
κΓ ά,τι μπορεί νά δείξη τήν άλήθεια τής ζωής, 
τ’ ά,τι μιλά γιά τό Θεό καί τ’ άγια τά έργα του.

Μάνα :
Αλήθεια είναι κΓ ό γάμος.

Ίωσής :
Πρώτη λαχτάρα μου ή σπουδή, μητέρα.
Αναζητώ μιά σωτηρία μές τά όνειρά μου, 
στούς στοχασμούς μου καί στις έρευνές μου. 
Κάτι μοΰ λείπει.

Μάνα:
Γεμίζει ό άντρας φώς καί δύναμη 
κΓ ολοκληρώνεται
μονάχα ώς παντρευτή κΓ άνθοβολήση σάν τό δέντρο 
καί μέ καρπούς παιδιά παιδιών τριγυριστή.
Ακούσε, γυιέ μου, τή μητέρα σου π’ άκολουθεΐ πιστά 

ά,τι μάς κληρονόμησαν οί πρόγονοί μας.
Σ’ αύτούς τά δίδαξε ή ζωή.

Ίωσής:
Καταλαβαίνω, μάνα, τόν καϋμό σου καί τό δίκιο σου.
Άν τό θελήση κάποτε ό Θεός μέ τή ζωή τής γής 

μέ γάμο νά δεθώ, σέ βεβαιώνω θά ύπακούσω.
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Μά τώρα μέσα μου μιάν άλλη αίστάνομαι εντολή, 
πού λέει νά μάθω, νά φοιτήσω, νά σπουδάσω, 
τά νοΰ μου νά γεμίσω γνώση περισσή.

Μάνα:
Καί νά προδώσης τήν καρδιά, τά πιό μεγάλο δώρο τού Θεού; 

Ίωσής:
Δέν τήν άρνιέμαι τήν καρδιά, δέν τήν προδώνω.
Τή συμπληρώνω μέ τά νοϋ καί μέ τήν πείρα 
τών άλλων, ζωντανών καί πεθαμένων.

Μάνα:
Τώρα διπλά τίς νοιώθω τίς πικρίες μου 
τότε πού πείσμωνα μή θέλοντας νά φύγης 
γιά τής Ταρσού τίς έθνικές σχολές.
Τ’ άνήσυχο τά πνεύμα τού 'Έλληνα φοβόμουν πάντα.
Δέ μ’ άκουσε ό πατέρας σου πού πνίγηκε 
στήν πατρική του τή φιλοδοξία.
Μά έμέ μοναδική φιλοδοξία νά σάς θωρώ κοντά μου, 
νά ζώ στόν ίσκιο σας, νά σάς ύπηρετώ.

Ίωσής:
Πολύ μοΰ σκίζεις τήν καρδιά, μητέρα.
Βλέπεις πατέρας κι’ άδερφάς μαζί μου συμφωνούνε.
Σημαίνει πώς κι’ έμεϊς σάν κάποιο δίκαιο θάχουμε.

Μάνα:
Στή μοίρα μου μέ γογγυτά θά υποταχτώ.
Τόν πόνο δέν μπορώ στά δόντια μου νά σφίγγω 
κι’ άς είναι αύτό σωστό.

Ίωσής :
Δώσε μου τήν εύχή σου, μάνα.
Μεγάλη προστασία τής μάνας εϊν’ ή εύχή 
καί προπαντός στις δύσκολές μας ώρες. 
Συχνά θά στέλλω μήνυμα τό πώς περνώ 
καί θά ζητώ συχνά τίς συμβουλές σας. 
Κι’ όταν μεστώσω καί χορτάσω γνώση, θά γυρίσω.

Μάνα:
Κοντά μας θά γυρίσης; "Ας τό άκούσει αύτό ό Θεός 
κι’ άς μοΰ τό γράψει μές τή μοίρα μου γοργά νά σ’ άγκαλιάσω.

Ί ω σ ή ς :
Μπροστά σου στό Θεό στ’ ορκίζομαι, μητέρα, 
πώς θά γυρίσω στή φιλόξενη τής Κύπρου γή, 
τά φώτα μου, άν κερδίσω φώς μέ τή σπουδή,

τά φώτα μου νά σπείρω ολόγυρα
καί δίπλα σου σάν ερθη ή ώρα τοϋ θανάτου νά πλαγιάσω 
χώμα κι’ έγώ κοντά στά χώμα σου άμοιο χώμα 
άπό τά χώμα τά δικό σου π’ άναστήθηκα.

Μάνα:
Γυιέ μου, χρυσέ μου γυιέ, τό λόγο σου άκουσε ό Θεός 
κΓ έγραψε στούς παπύρους τή διαθήκη.
Θά σέ προσμένω ζωντανή, θά σέ προσμένω...

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ

( Εβραϊκό σπίτι στά Γεροσόλυμα)
Βαρνάβας :

Οί άνάστατοι καιροί ξυπνάνε καί τήν τόλμη, Μάρκο.
Μάρκος:

Βαρνάβα, φτάσανε άπ’ τήν Δαμασκό δικοί μας άνθρωποι. 
Βαρνάβας :

Χωρίς ζημιές μεγάλες, Μάρκο;
Μάρκος:

’Απ’ τό κακό στό χείριστο.
Κι’ έξιστορούνε πράγματα φριχτά κι’ άνήκουστα.
Τόσο πολύ θεριεύει ό άνθρωπος σάν έξαγριωθή;
Ό δαίμονας κοιμάται μέσα μας, Βαρνάβα.
Όταν τήν εύκαιρία του βρή, τό κάλλος τού Θεού τσαλαπατά, 
σκορπά παντού τή συφορά καί τήν άμάχη, 
ή λύπηση ξεχνιέται άπ’ τήν καρδιά κι’ ό νούς δέν βλέπει 
πώς πάμε πιά κατά γκρεμνό νά τσακκιστή τ’ άνθρώπινο είδος 
μές τό φριχτό τό κατρακύλισμα.
Όρες τό δίκιο πιά μέ πνίγει καί στά στήθη μου ξυπνάνε 
τόλμες άντίδικες καί ταραχές 
καί πάει μου ό νούς κι’ έμένα στ’ άδικο καί λέω 
πώς μέ δυναμικήν άντίσταση θά πρέπει νά φυλάξουμε 
καί τό δικό μας δίκιο.

Βαρνάβας:
Μάς παραστέκει ό Κύριος, Μάρκο.
Τά δίκιο δέν κερδίζεται μέ τ’ άδικο.
Θά μείνουμε στά δρόμο τής τιμής.
ΚΓ είναι τιμή μονάχα ώς άντικρύζουμε τά πάντα 
μ’ άγάπη άδελφική καί μέ συγχώρεση 
καί μ’ άνοχή σάν άνοχή πατέρα λογικού.
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Μιά μέρα ή θύελλα θά περάση.
Μάρκος:

Άφοϋ τσακκίση καθετί καί τόν καθένα μας.
Βαρνάβας :

Τής σωτηρίας ό δρόμος μές τή θύελλα όνοίγεται.
Πέφτουν τό δέντρα κΓ οί φραγμοί πού τήν σκεπάζουν 
κΓ άθώρητη τήν κάνουνε στά μάτια τών πολλών.
Τά φυσομάνι ώς παίρνει τά καλά συμπαρασύρει 
καί τά κακά μαζύ του.
Ό Κύριος στέλλει μές τά στήθη μας τήν άντοχή.

Μάρκος :
Ας τήν άντέξουμε τή μάχη!

Βαρνάβας:
Τής καλωσύνης τά όπλα, τά όπλα τής άγάπης 
δέν τά τσακκίζουνε καί μήτε τά ύποτάζουν 
τής άδικίας τά όπλα καί τοϋ μίσους τά όπλα, 
τά όπλα άπό σίδηρο καί τ’ όρματα κι’ οί οπλίτες 
οί πληρωμένοι μέ χρυσάφι.
Ή άνθρώπινη ψυχή πολύ γοργά άπ’ τά μίσος θά γλυτώση
καί ξάστερα τά καθαρό χρυσάφι τής ψυχής θά δή.

Μάρκος :
Όπως τό άντίκρυσε κι’ ό φίλος σου στις έθνικές σχολές ό Παύλος, 
πού γιά γερά μυαλά τόν θάρρευες κι’ όλο γι’ αύτό μιλούσες 
πώς θά στήριξή σέ γερά θεμέλια τό λαό.

Βαρνάβας :
Τό λόγο αύτό, άνεψιέ μου Μάρκο, δέν τό νοιώθω.
Πιστεύω στό μυαλό τοϋ Παύλου κι’ ός ξεχώρισαν οί δρόμοι μας.
’Έχει συνέπεια κάθε πράξη του κι’ άκολουθεϊ τήν πίστη τής 

καρδιάς καί τοΰ μυαλού του.
Ομολογώ πώς τοΰ Χριστού τό φώς δέν τρύπωσε βαθιά μές τήν 

ψυχή του 
γιά νά ξυπνήση μέσα του μιά νέα δημιουργία.
’Ακόμα ζεϊ πιστά προσκολλημένος
στό Μωσαϊκό τό Νόμο δίχως νά θωρή τό πόσο δίκαια τόν 

συμπλήρωσε
τούτο τόν νόμον ό Χριστός μέ τή διδασκαλία καί μέ τήν πράξη του. 
ΚΓ όμως έλπίζω κΓ άναμένω τή στιγμή πού θ’ άνανήψη 
καί θά ένωθή μαζί μας.

Μάρκος :
ΚΓ όμως μ’ έπιστολές τών Φαρισσαίων

καί τήν εύχή τοΰ άρχιερέα ό Παύλος 
μέ πάθος βάρβαρο γυναίκες κΓ όντρες θανατώνει 
χωρίς τόν οίκτο, δίχως διάκριση, βοηθώντας έτσι 
τοϋ Ηρώδη μοναχά τήν έξουσία.
Έδώ στά Γεροσόλυμα πλημμύρισε κλαυθμός, 
οί δρόμοι κΓ οί πλατείες κΓ οί γειτονιές 
άπ’ τό αίμα τών δικών μας άδικα χυμένο 
μές τή μανία τοϋ Παύλου.
Έδώ σ’ αύτά τά μέρη μ’ εύγλωττη ομιλία 
κοντά σου τόν θυμάμαι ν’ άναπτύσση ώς τέλειος νομοδιδάσκαλος 
παλιά τοΰ γένους μας άθλήματα καί δόξες.
Συχνά τ’ άντίθετά σου πίστευε, γιατί 
τήν κατανόηση πρώτην άρετή έβαζες 
καί πίστευες πώς μές τής έρημου τή σιγαλιά 
μακρυά άπ’ τοΰ κόσμου τήν έπίδραση 
μ’ αύτοσυγκέντρωση κΓ αύτοπροσήλωση σπουδάζεις 
τό μέσα κόσμο σου καί βρίσκεις τό Θεό άντιμέτωπο 
καί συζητάς μαζί του γιά τήν άρετή καί τή σοφία, 
σοφία τοϋ νοϋ καί τής καρδιάς.

Βαρνάβας :
Πάντα σέ άντίθετο στρατόπεδο ήσουν, Μάρκο, 
κΓ έδειχνες πάντα σου τή δυσπιστία γι’ αύτό.

Μάρκος :
Καί δέν τό μετανοιώνω. Βγήκα άληθινός, 
κατά πού δείχνουνε τά πράγματα.

Βαρνάβας :
ΚΓ όμως τ’ άνθρώπου ή φύση ρέβει στό καλό 
κΓ όταν άκόμα φλέγεται άπ’ τό πάθος τοϋ κακού. 
Τό δυνατό μυαλό πού τ’ άκονίσανε διδάγματα έθνικά 
καί πού γνωρίζει τέλεια τό νόμο τοΰ Μωϋσή, 
τή φώτιση προσμένει.

Μάρκος :
Καθησυχάζει τόν καθένα ή ψυχραιμία κΓ ή πίστη σου.
Παρηγοράς τήν κάθε άνάστατη ψυχή !
ΓΓ αύτό, Βαρνάβα, σέ ονομάσανε Ίωσή, 
τής παρηγοριάς γυιέ.

Βαρνάβας :
Έπαινο τέτοιο δέχομαι. Δέν είναι πιό μεγάλο δώρο 

άπ’ τήν παρηγοριά. Στό νοϋ καί στήν καρδιά μιά άνάπαυση, 
χωρίς τά κοίμισμα, προσφέρεις
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νά πάρη δύναμη ή ψυχή καί ν’ άντιμετωπίση 
μέ θάρρος τά δεινά !

Μάρκος :
Ό Πέτρος ρώτηξε τά χρήμα πώχεις στείλει 
γιά τό κοινά ταμείο, άφοϋ λιμός προβλέπεται ν’ άρχίση, 
ποιος τό χαρίζει;

Βαρνάβας :
Τό πατρικό χωράφι μου ξεπούλησα καί τό ποσόν 
τό καταθέτω στό κοινό ταμείο.

Μάρκος :
Τή μόνη σου περιουσία;

Βαρνάβας :
Ταμείο χρημάτων καί περιουσία κτηματική 
γιά μένα στέκεται ή ψυχή μονάχα, 
τό μέσα πλούτος ώς τό λέγω.

Μάρκος :
Τό μέσα πλούτος!

Βαρνάβας :
Ή σωτηρία τού κόσμου στέκει πρώτο μέλημά μου. 
’Ανάγκη ψυχική’ μά ή μέριμνα ή βιωτική 
μπορεί να τήν τσακκίση στούς άδύναμους 
τήν πρόθεση γιά σωτηρία καί λύτρωση.
Έχει τό σώμα τίς άνάγκες του. ΚΓ αύτός 
πού ένάντια στ’ άνθρώπου πάει τή φύση 
θά πέση σέ κακοτοπιές κ’ άποτυχίες.
(Κτύπημα στήν πόρτα)

Μάρκος :
Κτύπος βαρύς καί κτύπος άγνωστος.

Βαρνάβας :
Εύπρόσδεκτος σ’ έμάς όποιος ζητά μας.
Ποιος άνθρωπος ζητά τόν άνθρωπο;

A V α V ί α ς :
(Άπό τά παρασκήνια) Βαρνάβα, κάποιος άπ’ τή Δαμασκό. 

Μάρκος :
Δέν είναι γνώριμη φωνή, μηδέ τοϋ Παύλου. 

Βαρνάβας :
’Απόστολος θά γίνη τών Εθνών κΓ έδώ κοντά μας θάρθη. 
Όποιος κΓ άν είσαι άνέβα. (Κρότος τής σκάλας)

Μάρκος :
Ό λόγος σου προφητικός καί σάν παράξενα ειπωμένος.

Ό λόγος πράξη γίνεται κΓ ή προφητεία....
Ά V α V ί α ς :

(μπαίνοντας) Τόν κέρδισε ό Χριστός τόν Παύλο.
Παύλος :

(Μπαίνοντας) Βαρνάβα.
Βαρνάβας :

Παύλο!
Μάρκος :

Εχτρός ή φίλος
καλόδεχτος στόν οίκο τών γονιών μου.

Παύλος:
"Οπως σάν τότε πού σπουδάζαμε στό Γαμαλιήλ,
γεμάτοι όνείρατα γι’ άνάσταση τού γένους τών Εβραίων!
Πολύ μάς στοίχισε τό πάθος κείνο.
Άνάνηψα, Βαρνάβα. Ό ’Ιησούς λυπήθηκε
κΓ έμέ καί τούς πιστούς του.

Μάρκος :
ΚΓ όμως οί πρόσφυγες πού φτάνουν άπ’ τή Δαμασκό
κΓ όσοι στά Γεροσόλυμα δικούς των χάσανε
μέ τρόμο τό όνομά σου άρθρώνουν 
σάν νά φοβούνται καί τόν ήχο του.

Ά V α V ί α ς :
Μέ πρόσταξε ό Θεός μέ ούρανικό όραματισμό 
νάρθώ στό δρόμο πού τό λένε Εύθεϊα.
κΓ άπό τήν κατοικία τού ’Ιούδα νά γυρέψω
τό Σαΰλο άπ’ τήν Ταρσό πού διπλωμένος χάμω 
έπικαλεϊται τήν έξ ύψους συνδρομή γιά ν’ άναβλέψη. 
Ομολογώ πώς τρόμαξα άπό τ’ άκουσμα τής λέξης «Σαΰλος*  

παρά άπό τ’ όραμα. ΚΓ εύτύς ρωτώ:
μά τούτος φοβερός πολέμιος είναι τών δικών μας
κΓ έχει στά χέρια του έντολή τών άρχιερέων
νά δέση κάθε Ιουδαίο πού έπικαλεϊται τ’ όνομά σου.
ΚΓ ό Κύριος μού άπάντησε: Ετούτος είναι σκεύος εκλογής μου 
γιά νά βαστάση τ’ όνομά μου ένώπιο στόν καθένα.

Παύλος :
Καί μόλις μπήκε ό Άνανίας στή φυλακή μου,
γιατί είναι ό κάθε τόπος φυλακή γιά τόν τυφλό — τυφλό στό σώμα 

καί τό νοΰ —
κΓ άπόθεσε τό χέρι του στήν κεφαλή μου, εύτύς άνάβλεψα 
καί μέ τά μάτια τού κορμιού καί μέ τά μάτια τής ψυχής.
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Κι’ είμαι δικός σας.
Ά V α V i α ς :

Μπροστά σέ πλήθη θαμπωμένα Εβραίων 
μές τίς συναγωγές μέ μιάν όρμή πρωτόγονη, 
σάν τήν όρμή τοϋ διώχτη, δίδασκε τό λόγο τοϋ Χριστού. 
Ταράχτηκαν τό πλήθη τών έχθρών μας 
καί μυστικές παράνομες σκεφτήκαν πράξεις 
νά βρουν μιάν εύκαιρία συμφέρουσα γιά νά τόν θανατώσουν. 
Μιά νύχτα άπό τά τείχη τόν κατέβασα 
καί ξεγελώντας τούς χαφιέδες τών έχθρών μας 
άπό τή Δαμασκό τό φυγαδέψαμε.

Βαρνάβας :
Πότε στήν πόλη έφτάσετε; Σάς βλέπω κουρασμένους 
άπό τό μόχθο τοϋ κορμιού παρά άπό τής ψυχής τόν πόνο. 

Παύλος :
Πονάνε καί τά δυό.

Βαρνάβας :
Τό λόγο σου λιτό νά πής σάν φίλος πρός τό φίλο 
ή άν προτιμάς σάν άδερφός στον άδερφό.

Παύλος :
Είναι καιρός πού μές τήν πόλη τριγυρνώ 
καί μάταια προσπαθώ νά συναντήσω τούς δικούς μας 
γιά νάμπω πιά στή δούλεψή σας.

Ά να νί α ς :
Κανένας δέν τόν δέχεται. Μαξί του δυσπιστούν 
γιατί είναι έδώ γνωστό τό παρελθόν του καί θαρρούνε 
πώς έπιτήδεια σέ δουλειές τούς πλέκει γιά νά μάθη 
άνθρώπους καί κρυψώνες καί στήν ώρα 
μ’ άνθρώπους τών άρχιερέων νά μάς μαξέψη, 
νά θανατώση, νά ρημάξη, νά διαλύση.

Μάρκος :
Τό παρελθόν δέν σβύνεται μέ λόγια μόνο 
καί μ’ ένα σφόγγισμα.

Παύλος :
Γι’ αύτό δέν ήρθα πρώτα έδώ νά συναντήσω τό Βαρνάβα. 
Φοβόμουνα τή δυσπιστία σου, Μάρκο.
Πάντοτε τώνοιωθα πώς έδειχνες γιά μένα μιά έπιφύλαξη, 
πού ομολογώ τήν ξήγησή της δέν τή βρήκα.

Βαρνάβας :
Μάς άδικεϊς, φίλε μου Παύλο. Πάντοτε μέ λύπη 

σχολιάζαμε τή δράση σου μά πάντα σέ περίμενα 
στό σπίτι αύτό νά ξαναρθής δικός μας 
καί καθαρός, καινούριος, νέος άστέρας, 
άπόστολος γιά τού Χριστού τήν πίστη.
Μεγάλη ή προσμονή. Μά δέν μέ γέλασε.

Μάρκος :
Καί γύρισες τήν προφητείαν έπαληθεύοντας
έτούτου τού καλόκαρδου Βαρνάβα,
πού μιά γλυκάδα Ελληνική στά στήθη καί τή γλώσσα κρύβει 
μιά καί τόν έθρεψε τής Κύπρου ό ήλιος.
Οί άπόστολοι όμως, θρέμμα αύτοΰ τοϋ τόπου μας τού δύσκολου 
π’ άναταράξει ό διωγμός
πώς θές νά σέ δεχτούν χωρίς καχυποψία; 

Βαρνάβας :
Στον Πέτρο θά μιλήσω, κεφαλή τών άποστόλων, 
πού δύσκολα τού άντιμιλοΰν καί πάντα 
τόν πρώτο λέει καί τό στερνό τό λόγο.

Παύλος :
Σ’ εύχαριστώ, άδερφέ Βαρνάβα.
Τήν καλωσύνη τής ψυχής σου τήν ξεχώρισα
άπ’ τή ξωή μας στήν Ταρσό, στήν πρώτη τότε νιότη 
μέ τίς μεγάλες φλόγες της.
(Κτύπημα στήν πόρτα) 

Μάρκος :
Άπ’ τό γερό τό κτύπημα θαρρώ πώς είναι ό Πέτρος. 

Παύλος :
Ό Πέτρος;

Βαρνάβας :
Θέλημα Θεού.

Μάρκος :
Νά τρέμετε τόν Πέτρο.

Ά V α V ί α ς :
Τ’ αύτί τοϋ δούλου άπόκοψε.

Μάρκος :
Τόν Άνανία καί τή Σαπφείρη πού λειψά
τά χρήματα προσφέραν στό ταμείο
μέ μιά χειρονομία του τούς θανάτωσε. 

Παύλος ;
Έχω τό θάρρος νά τόν άντικρύσω.
(Κτύπημα δυνατό)
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Πέτρος :
(Άπό τά παρασκήνια)
Ανοιχτέ, ώ πιό δειλοί κι’ άπ’ τά σπουργίτια.

Μάρκος :
Μέ τό θυμό του.

Βαρνάβας :
(’Ανοίγει) Καλόδεχτος στά σπιτικά τοϋ θείου μου.
Τί κοντοστέκεις, Πέτρο;

Πέτρος :
Αύτός ποιος είναι; Στή μορφή του ξεχωρίζω 
τήν έπαρση τοϋ διώχτη.

Βαρνάβας :
Ό Παύλος ό Ταρσέας, παλιός συμμαθητής μου.
ΚΓ ό Άνανίας άπό τή Δαμασκό.

Πέτρος :
Ο δεύτερος άπ’ τήν ταπείνωσή του δείχνει 
πώς ειν’ δικός μας.
Ο Παύλος; Τάμαθα καταλεπτώς τά πρό καί τά μετά.

Τά τωρινά τά ξέρω — δέν τά ξέρω.
Λένε πώς άφοβα γιά τό Χριστό μιλάς, καί πώς ταράχτηκαν 
οί έπίσημοι τών ’Ιουδαίων κύκλοι.
Παραξενεύονται οί άρχιερεϊς γιά τίς μεταστροφές σου 
καί λένε πώς πλερώθηκες γερά ν’ άλλάξης φρόνημα 
καί μέ τούς ρέμπελους έμάς πιά νά δουλέψης 
γιά νά διωχτούν οί έχθροί τού τόπου αύτοΰ, οί Ρωμαίοι 
κΓ ό βασιλιάς Ηρώδης νά ξεθρονιστή.
Κουβέντες απαράδεχτες γιά μέ. Γιατί άμως νά σκοτίΖουμαι 
μέ ά,τι ό καθένας λέει στούς δρόμους καί πλατείες;

Βαρνάβας :
Τόν φώτισε ό Θεός νάρθή μαΖί μας 
ψυχές νά σώσουμε.
Προσωπικά έγγυοΰμαι τή φιλία του.

Άνανίας :
Στήν Δαμασκόν ώς πορευόταν μ’ έντολές 
νά δέση τούς δικούς μας καί νά τούς τραβήξη 
αιχμάλωτους στήν πόλη έδώ, 
άραμα φάνηκε θεϊκό στόν ούρανό 
κΓ εύτύς τόν τύφλωσε φωνάΖοντάς του: 
«Σαούλ, Σαούλ, τί μέ καταδιώκεις;
Είμαι ό Χριστός κΓ είναι σκληρό

σέ κέντρα νά λακτίΖης».
Παύλος :

Τυφλός στήν πόλη μπήκα.
Τρεις μέρες νήστεψα καί προσευχήθηκα Ζητώντας 
τό μέγα έλεος.

Βαρνάβας :
Τήν τρίτη μέρα ό Άνανίας τόν Ζύγωσε
κΓ άγγίΖοντάς τον κατά προσταγή Θεού 
άνάβλεψε.

Πέτρος :
Στούς άλλους θά μιλήσω καί θά δω τή γνώμη τους.
Πληροφορήθηκα πώς πάσκιΖε νά βρή τόν τρόπο,
νά συνδεθή μαΖί μας.
Όλοι άμως δυσπιστούν. Τό παρελθόν...

Μάρκος :
Είναι μεγάλο βάρος.

Πέτρος:
Ό Ηρώδης μάνιασε ξανά κΓ άλο Ζητά καινούρια
κεφάλια Χριστιανών.
ΚοιτάΖει νά μαΖέψη προπαντός τίς κεφαλές.
Μονάχα λέει τό κίνημα θά πάψη άν καθαρίση
τίς κεφαλές.
Μά έμείς δέν ύποκύπτουμε.
Μήτε οί άπειλές, μηδέ οί σφαγές κΓ οί διωγμοί 
θά μάς τσακκίσουν.
Σοϋ μήνυσα, Βαρνάβα, ποιος τά χρήματα 
σοϋ πρόσφερε γιά τό κοινό ταμείο.
Θέλω οί δουλειές μου νάναι μιά καί μιά ξεκάθαρες.
Εύθύνη φέρνω.

Βαρνάβας :
Τό πατρικό χωράφι πούλησα.
Λυπάμαι πού δέν έχω τίποτ’ άλλο.

Πέτρος :
Μέ συγκινεϊ, Βαρνάβα, ή προσφορά σου.

Βαρνάβας:
Πρώτη ή άγάπη, Πέτρο. Τ’ άλλα θάρθουν μοναχά τους.
(Μικρή παύση)

Παύλος :
(Σάν άλλοπαρμένος) Τή γλώσσα άν λέγω τών άνθρώπων καί 
τών άγγέλων, κΓ άγάπη δέν έχω, χαλκός έγινα ή κύμβαλο 
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άλαλάζον’ κι’ άν έχω τό χάρισμα τής προφητείας κι’ όλα 
γνωρίζω τά μυστήρια κι’ εχω τήν πάσα γνώση, τήν πάσα 
πίστη έτσι πού νά μετατοπίζω τά βουνά, κι’ άγάπη 
δέν έχω, είμαι ένα μηδέν. ΚΓ äv ό,τι έχω τά μοιράσω 
καί τά κορμί μου δώσω νά καή, κΓ άγάπη δέν έχω, 
ποιά ή ώφέλειά μου;

Βαρνάβας :
Λόγια σοφά στά πνεύμα τοϋ Χριστού άρμοσμένα.

Παύλος :
(Συνεχίζει) Μακροθυμεί ή άγάπη κΓ άγαθοποιεϊ.
Ή άγάπη δέ φθονεί κΓ οϋτε αύθασιάζει, δέν περηφανεύεται 
καί μήτε άσχημονεϊ.

Πέτρος :
Τήν πειστικότητα έχεις τής λαλιάς.

Μάρκος :
Μεγάλη δύναμη ή σπουδή.

Βαρνάβας :
Ή πιο μεγάλη δύναμη είν’ ή πίστη.
Αύτή τή ρητορεία σοϋ δίνει καί τήν πειστικότητα. 
Άλλοιώτικα άδειανούς θά σπέρνουνε τούς λόγους 
πού δέν άντέχουνε μηδέ στήν απλοϊκή τήν κρίση. 

Παύλος :
Ή άγάπη πάντα άνέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα 
έλπίζει, πάντα υπομένει.

Πέτρος :
Οί λόγοι σου οί στερνοί μέ πείθουν.

Βαρνάβας :
Μέ τήν ψυχή μου δίνω έγγύηση.

Πέτρος :
Θά είσηγηθώ στή σύναξη τών άποστόλων
νά σέ δεχτούν ατούς κόλπους τους σάν ίσο.
Ας εύλογήσει ό Κύριος τή συνάντησή μας 

Παύλος :
Βαρνάβα....

Βαρνάβας :
Ώ Παύλο, τών Εθνών άπόστολε....

ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΙΗ
(Πλατεία στήν Πάφο)

Έ λ ύ μ α ς :
Κοιτάχτε, πιο πέρα στήν καρδιά τής άγοράς.

’Εκεί παρακαλώ. Κοιτάς τά πλήθη μαζεμένα 
πού κρέμουνται χωρίς άνάσα άπό τά χείλη του. 
’Απάτη είναι. Ταχυδακτυλουργοί κΓ έπαναστάτες είναι. 
Μαγεύουν μέ τίς λέξεις καί ζαλίζουνε τό νοϋ τοϋ πλήθους. 

Σέργιος :
Έλύμα, μάγε, αύτά πού λές άπόδειξη δέν είναι 
πώς έχουμε μπροστά μας άπατεώνες.

Έ λ ύ μ α ς :
Πατούν τό νόμο τού Μωϋσή τόν προαιώνιο
πού στό Ορος τοϋ Σι να ό Θεός μέ κεραυνούς κατά γράψε στις 

πλάκες, 
τίς άφθορες καί τών σοφών γραμματικών καί Φαρισσαίων 
συμπλήρωσε μέ τόν καιρό ή θεία ή έμπνευση.

Σέργιος :
Αύτό ’ναι ζήτημα θρησκευτικό καί ζήτημα συνείδησης.
Τό κράτος μας τή σκέψη του έχει μόνο σ’ ο,τι άφορά τή διοίκηση. 
Πολλοί λαοί τό άποτελοΰν, πολλές θρησκείες, λαλιές.

Έ λ ύ μ α ς :
*Ο άρχοντας πάει μέ τούς πολλούς καί δυνατούς.
Οί Εβραίοι κρατάνε θέσεις σίγουρες κΓ έμπόρια πλουτοφόρα 
καί στήν περίσταση σου θά σταθούν πλάι σου βοηθοί.

Σέργιος :
Ό άρχοντας γνοιάζεται γιά τούς πολλούς 
μά καί κοιτάζει καί τούς λίγους.
Δέν είναι μόνο ατούς πολλούς ή δύναμη.
Δύναμη ύπάρχει καί στούς λίγους, καί καμμιά φορά 
τή φασαρία άπό δαύτους βρίσκεις.

Έ λ ύ μ α ς :
ΚΓ όμως ή νέα θρησκεία τά πλήθη ξεσηκώνει 
γιατί μιλά γιά ισότητες καί γιά παιδιά τοϋ ίδιου πατέρα 
πώς γιά όλους μεριμνά ό πανάγαθος πού κατσικά στόν ούρανό, 
καί δέν ύπάρχει πλούσιος ή φτωχός ή λεύτερος ή δούλος, 
κουβέντες πού ξανάβουνε τά στήθη, προπαντός τών νέων, 
κΓ έπαναστάσεις έτοιμάζουν.

Σέργιος :
Αύτό ξεχωριστά τό σημειώνω. Ωστόσο σέ πληροφορώ 
πώς τά λαγωνικά μου παρακολουθούν τό καθετί, 
μετρούν τήν κάθε κίνηση, μ’ ένημερώνουν.

Έ λ ύ μ α ς :
Πυρήνες έχουν φτιάξει, οί δυό, ό Βαρνάβας άπ’ τή Σαλαμίνα, 
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κΓ ό Παύλος ό Ταρσέας. Πυρήνες πάει νά πή 
κρυφές ομάδες μέ φανατισμό πού άκοϋνε σ’ ενα πρόσταγμα. 
Ποιος ξέρει στήν κατάλληλη ώρα πώς θά ξεκινήσουν, 
μέ ποιο σκοπό καί στόχο;

Σέργιος :
Φανατικά μιλάς, Έλύμα. Τούτο λίγο μέ μουδιάζει 
καί πολυσκέφτουμαι.
Ποιο τό συμφέρον σου άν διαλύσω τούς πυρήνες, 
τις έκκλησίες;
Καί τί ζημιά παθαίνεις, άν ύπάρχουν;
Ρωτήματα τοϋ νοϋ καί τής μιλιάς. ’Ορίστε 
τή ξήγησή σου δόσε πειστική.

Έ λ ύ μ α ς :
Πιστεύω ατού Μωϋσή τό νόμο, στή θρησκεία τοϋ Μωϋσή.
Φώς οδηγός οί προφητείες.

Σέργιος :
ΚΓ έγώ πιστεύω στή βουλή τοϋ Δία, 
στό φώς τοϋ ’Απόλλωνα καί στήν ύγεία τοϋ ’Ασκληπιού 
καί στή σειρά πολλών Θεών Εφέστιων, πολιούχων, 
κΓ όμως δέ λέω πώς κινδυνεύω άπ’ τή θρησκεία σας 
τοϋ 'Ιεχωβά καί τούς θυμούς τών προφητών σας. 
Έσύ γιατί φοβάσαι άπό τό νέο Θεό;
"Αν είναι άληθινός, ό χρόνος θά τό δείξη.
Συμφέρει νάσαι μέ τό μέρος του.
"Αν είναι ψεύτικος, μονάχος του θ’ άποχαθή κΓ ή άπάτη θά φανή. 
Δέν είναι άπάτη πού χρονίζει.

Έ λ ύ μ α ς :
Πιστεύω στήν κραταιά τήν αύτοκρατορία τής Ρώμης: 
ένώνει τούς λαούς μέ στέρεο κόμπο.

Σέργιος :
Τήν αύτοκρατορία ύπηρετώ καί σάν Ρωμαίος, 
καί σάν ύπάλληλος πού τοϋ συμφέρει.
’Αλλά άν ή δύναμη τής Ρώμης κρέμεται άπό μιά κλωστή 
τούτων τών λίγων πεινασμένων καί φτωχών 
τής καθεμιάς φυλής πού καρτερά τή σωτηρία στόν άλλα κόσμο 
τότε λυπάμαι τέτοια δύναμη.
Θά πρέπει κάπου πιά ν’ άποκουμπίσουμε, νά ζήσουμε, 
γιατί άπό μιά στιγμή στήν άλλη πέφτει ή αύτοκρατορία. 

Έ λ ύ μ α ς :
’Οφείλω ώς φίλος τήν άλήθεια νά σοΰ πώ,

τόν κίνδυνο νά δείξω σάν πού πρέπει στόν πιστό τό φίλο, 
νά μεριμνήσω ώς φίλος γιά τή σωτηρία τοϋ φίλου, 
καί μένει πιά στό φίλο νά ζυγιάση καί τιμήση 
τοϋ φίλου τή φιλία.

Σέργιος:
Μά τή φιλία σου τακτικά τιμώ 
μ’ έργα καί λόγους.

Έ λ ύ μ α ς :
ΚΓ όμως, περιφρονάς τή συμβουλή μου.
Νάτος! έκεϊνος είναι ό Παύλος.

Σέργιος :
Πού στέκει έκεϊ δεξιά ;

Έ λ ύ μ α ς :
Τώρα μιλά στά πλήθη δίπλα του ό Βαρνάβας.
Στή Σαλαμίνα ιδρύσανε έκκλησία.
Μοΰ τό μηνύσανε άπ’ τή συναγωγή. Πήγαν μετά στό Κίτι 
καί βρήκανε τό Λάζαρο.

Σέργιος :
Ποιο Λάζαρο;

Έ λ ύ μ α ς :
Αύτό πού λένε πώς άνάστησε ό Χριστός
ό ζών Θεός ή ό Θεάνθρωπος, ή ό Ιησούς άπό τή Ναζαρέτ. 
Άλλ’ όπως ξέρουμε μιά άπάτη σκάρωσαν οί φίλοι του. 
Ταράχτηκαν οί λογικοί
καί λένε τούτο πιά σημαίνει κίνδυνο.

Σέργιος:
Ποιόν κίνδυνο;

Έ λ ύ μ α ς :
Ξεσηκωθήκανε οί γυναίκες, τρέχοντας ξοπίσω τοΰ ’Ιησού 
κΓ οί νοικοκύρηδες πουλούσανε τά κτήματά τους 
κΓ άφήναν τά παιδιά τους στά στενά καί τρέχανε ξοπίσω του, 
καί νιοί καλφάδες δέν πήγαιναν στή δουλειά 
γιά νά σταθούνε καί ν’ άκοϋνε τις όρμήνειες του.
Καί τότε οί λογικοί σκεφτήκανε νά διώξουνε τό Λάζαρο, 
νά μην τό δείχνουνε γι’ άπόδειξη πώς ό Χριστός 
νεκρό άνασταίνει κΓ εχει δύναμη Θεού.
ΚΓ οί φίλοι του σέ γοργοτάξιδο καράβι τόν φορτώνουν 
καί μάς τόν κουβαλούν στήν Κύπρο.
"Ομως θαρρώ πώς τά συλλογικά του πειραχτήκαν άπ’ τό φόβο. 
Ωστόσο έκεϊ στό Κίτι αύτοί τόν βρήκαν καί τόν πείσανε
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μιάν έκκλησιά να ίδρύση.
Σέργιος :

Τήν ίδρυσε;
Έ λ ύ μ α ς :

Ναί !
Σέργιος:

Τότε εχει τό συλλογικά του.
Έ λ ύ μ α ς :

Καί νάτους τώρα στήν Παλαίπαφο άφοΰ τήν Κύπρο οργώσανε 
ιδρύοντας έκκλησίες

Σέργιος :
Μέ αύτά πού λές, Έλύμα, μ’ άναψες τήν πεθυμιά
αύτούς τούς νέους άπόστολους ν’ άκούσω.

Έ λ ύ μ α ς :
Χάσιμο χρόνου θάναι. Κι’ ό καιρός
γοργά κυλά κι’ είναι πολύτιμος.

Σέργιος :
Ό χρόνος μου δικός μου χρόνος κΓ όπως θέλω
καλά ή κακά τόν σπαταλώ.
Άλλά μέ τά ίδια μου τ’ αύτιά θά θέλω νά γνωρίσω
τίς νέες ιδέες καί νά κρίνω.
ΚΓ άν είναι άνάγκη νά τά συζητήσω.

Έ λ ύ μ α ς :
Μέ αύτούς νά συζητήσης, Σέργιε Παύλε;

Σέργιος :
"Αρχοντας είσαι άν πράττης δίκαια.
Σοφάς άν καθετί γροικάς καί συζητάς.
ΜάΕιμε.

Μ ά ζ i μ ο ς :
Στήν προσταγή σου, Σέργιε Παύλε.

Σέργιος :
Μιλάνε έκεϊ στό πλήθος δυό ’Ιουδαίοι.
Παύλο τόν ένα λένε καί Βαρνάβα τόν ψηλό έκεϊ πέρα.
Μέ καλωσύνη κάλεσέ τους νάρθουνε έδωνά.
Παρακαλώ μ’ εύγένεια. Νά τούς πείσης... (φεύγει ό ΜάΕιμος)

Έ λ ύ μ α ς :
Μ’ εύγένεια μά θ’ άποθρασυνθούν.

Σέργιος :
Κάποιαν άΕίαν οί Εένοι θάχουν...

Έ λ ύ μ α ς :
Είναι ό Βαρνάβας Κύπριος.

Σέργιος :
...γιά νά θαυμάζουνται άπ’ τά πλήθη, 
νά πείθουν κόσμον καί νά ιδρύουν ομάδες 
κατά τή γνώμη σου έπικίνδυνες ομάδες.

Έ λ ύ μ α ς :
Οί νοικοκύρηδες μέ τή δική μου συμφωνούνε γνώμη.

Σέργιος :
Έλύμα, σέ τυφλώνει μίσος. Μά τό Δία, 
τοϋ μίσους τήν άΕία δέ νοιώθω.
Τήν άμιλλα έκτιμώ στό έμπόριο καί στούς άγώνες, 
τή φήμη άδυναμία τή λέω μά τή σέβομαι, 
ποιος έδιωξε μιά φήμην άγαθή;
Άκόμα καί τόν έρωτα πού πάθη φονικά γεννά, 
κΓ άν παραστράτημα είναι μές τό πάθος του, 
τόν γράφω άνάμεσα στά ώραϊα αισθήματα.

Έ λ ύ μ α ς :
Καί ποιά ’ναι τά ώραϊα αισθήματα.

Σέργιος :
Ή καλωσύνη κΓ ή φιλία κΓ ό λογικός ό έρωτας, 
ό θαυμασμός τής νιότης καί τής ομορφιάς, 
ή Τέχνη σ’ όποια της μορφή....
Άλλά τό μίσος τό μισώ.

Έ λ ύ μ α ς :
Σέ τούτο πού είπες στέκει ή άΕία.
Μισάς αύτό πού σού ρημάζει κάθε ώραϊο, 
τό νόμο, τούς προφήτες.

Π α ύ λ ο ς :
(Μπαίνοντας) Τό μίσος φθείρει τήν ψυχή καί τή στεγνώνει.
Ή άγάπη κΓ ή συγγνώμη μόνο ένώνουν τούς άνθρώπους. 

Σέργιος :
Εύγενική καί φρόνιμη τήν έναρΕη τοϋ λόγου σου θεωρώ.

Βαρνάβας :
Εκδήλωση ή συγγνώμη γνήσια 
τό μέγεθος μάς δείχνει τής άγάπης.

Σέργιος:
Αύτό είναι εύγενικό μά καί σοφό,

Έ λ ύ μ α ς :
Στούς λόγους τούς ρητορικούς δέν φτάνουμε τούς "Ελληνες.

100 101

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Π α ΰ λ ο ς :
Ή ρητορεία ’ναι μέσον για νά έκφράσης 
τό μέσα πλούτος σου.

Έλύμας :
Σκέψεις κενές καί νά καλύψης τήν άγάπη.

Βαρνάβας :
Ό λόγος ό λιτός στήν ώρα του
κΓ ό λόγος ό ρητορικός σ’ αύτούς πού τόν ζητάνε.

Σέργιος :
'Απλά θά θέλω νά έξηγήσετε σ’ έμέ τή νέα θρησκεία. 

Βαρνάβας :
Αν νοιώθης δίψα στήν ψυχή τ’ άπλά θά νοιώσης λόγια! 

Σέργιος :
Λένε πώς έπανάσταση κινείτε ένάντια στούς Ρωμαίους. 

Π α ϋ λ ο ς :
Γιά σωτηρία γνοιαζόμαστε τοΰ καθενός
γιά νά κερδίση θέση έκεϊ ψηλά στούς ούρανούς.
Τά έγκόσμια μέσον είναι καί δοκιμασία.

Έλύμας:
ΚΓ όμως συχνά στούς λόγους σου δηλώνεις 
πώς εϊσαστε ενα σώμα οί 'Έλληνες κΓ οί Εβραίοι, 
οί λεύτεροι κΓ οί δούλοι.
Γιατί στούς λόγους σας δέν λέτε γιά Ρωμαίους;

Βαρνάβας :
Στούς "Ελληνες άνήκουν οί έθνικοί.
Άλλοιώς άν στή γραμμή άραδιάζαμε έθνη καί φυλές, 
ώρες θά θέλαμε μονάχα γιά μνημόνευση.

Έλύμας :
"Ακόυσα άκόμη νά λαλής πώς τοΰ άντρα κεφαλή
εϊν’ ό Χριστός, 
καί τής γυναίκας κεφαλή είναι ό άντρας.
Ό Καίσαρας τί νάναι τότε;
Ποιών κεφαλή ;

Π α ΰ λ ο ς :
Τής Ρώμης.

Έλύμας:
"Ακόυσες, Σέργιε Παύλε; Κεφαλή γιά τόν καθένα 
μόνο ό Χριστός.

Παύλος :
Έλύμα, μάγε άμαρτωλέ!

Βαρνάβας :
Παύλο, άδερφέ μου, συγκροτήσου.
Τήν άγανάκτησή σου νοιώθω, ωστόσο δείξε 
τή συγκατάβασή σου.

Έλύμας :
Τή δυσκολία σάν βρήτε επικαλείστε 
τίς μεγαλοψυχίες καί τίς συγκαταβάσεις. 
Δέν τό φοβάμαι τό θυμό.
Τό μίσος άντιτάσσω στό θυμό σας, 
θυμό γεμάτο μέ φαρμάκια, 
μίσος στό μίσος.

Παύλος :
Ό λόγος σου άς πετρώσει.

Έλύμας :
Τή νέα θρησκεία γιά νά πετροβολήση. 

Παύλος :
Γυιέ τοΰ διαβόλου Έλύμα μάγε, 
γεμάτε δόλο καί ραδιουργία, 
οχτρέ τής δικαιοσύνης δέν θά πάψης 
τούς ίσιους δρόμους νά διαστρέφης τοΰ Κυρίου; 
Τό χέρι τοΰ Κυρίου άς πέσει πάνω σου βαρύ, 
νάσαι τυφλός άπ’ τή στιγμήν αύτή 
τόν ήλιο νά μή βλέπης ώσπου νάρθη ό χρόνος 
πού ό Κύριος θά σέ λυπηθή.

Έλύμας:
’Αλλοίμονο! μαυρίσανε τά μάτια μου.
Τό φώς ποΰ νάναι, ποϋ τά χρώματα, 
πού χέρι φιλικό νά μέ όδηγήση;

Σέργιος :
Κοίταξε, Μάξιμε, προστάτεψε τόν άνθρωπο 
κΓ άς ήταν τ’ άδικο δικό του.

Βαρνάβας :
Τή δύσκολή σου θέση συμπαθώ 
κι άς είσαι έχθρός μας.

Έλύμας:
"Εχω τά μάτια τής ψυχής όλάνοιχτα, 
βράζει τό μίσος μές τά στήθη μου. 
Εκδίκηση ζητώ γιά τίς μαγείες πού ρίξετε 
στά μάτια μου καί τά μαυρίσετε.
Ανθρωποι τής φυλής μου, φίλοι μου έθνικοί,
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κοιτάχτε τί ύποφέρω ύποστηρίζοντας τό νόμο 
καί τούς προφήτες.

Σέργιος :
Κάτι παράξενο βαθιά μιλά μου.
Μάξιμε, πάμε!

Έ λ ύ μ α ς :
Κατάρα ατά κεφάλι σας.
Θεριά νά σάς ξεσκίσουν κι’ όχεντρες φαρμάκι νά σάς ρίξουν, 
βέλη θανάσιμα τής λέπρας νά σάς λυώσουν, 
τ’ άνάθεμα τών προφητών νά σάς παιδέψη.
Κατάρα....

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΑΪΗ

(Πλατεία στά Λύστρα. Μεσημέρι. Πολύς κόσμος) 
Παύλος :

Κι’ άν μεσημέρι πείνασε ή ψυχή σας πίστη 
πρός τόν άληθινό Θεό.
Τά έγκόσμια μοιάζουν όνειρα περαστικά.
Ή πόλη σας, τά Λύτρα, ώραία, γεμάτη πλούτο.
Μά ό μέγας πλούτος, 
ό πλούτος τής ψυχής άξίζει 
τούς θησαυρούς τής οικουμένης. 

Χωλός :
Ωραίο νά περπατάς στό δρόμο καί νά χαίρεσαι τήν κίνηση 
παρά νά μένης φυτεμένος σ’ ένα τόπο σά δεντρό.
Τί άλλο άπό δέντρο μοιάζει ό χωλός, έγώ;

Βαρνάβας :
Ή πίστη σώζει. Μέγα δώρο ή πίστη.

Χωλός :
Άπ’ τήν κοιλιά τής μάνας μου χωλός 
δέν ξέρω άπό ποιόν άμάρτημα γονιού’ 
τ’ άδύναμα ποδάρια δέ μπορούσανε νά μάθουν 
τήν τέχνη τοϋ βαδίσματος, μιά τέχνη ώραία.

Βαρνάβας :
Αν έχης πίστη σώθηκες. Ή πίστη μοιάζει 

μέ δύναμη σεισμού πού όλη τή γή κινεί.
Χωλός :

Πού νά πιστέψω, ξένε;
Παύλος :

(Πρός τά πλήθη) Ελπίδα, πίστη, άγάπη,

τά τρία καλά τού κόσμου.
ΚΓ άπό τά τρία αύτά ή άγάπη τό καλύτερο, 
άντρες τών Λύστρων.

Χωλός :
Ή άγάπη!

Παύλος :
(Γυρίζοντας πρός τόν χωλό)
Άγάπη, έλπίδα, πίστη. Νοιώθω ή ψυχή σου 
νά τά ζητά Σηκώσου όρθιος καί βάδισε, άνθρωπε. 
Ή πίστη σώζει, ή έλπίδα σώζει...

Βαρνάβας :
ΚΓ ή άγάπη διαιωνίζει έδώ κΓ έκεϊ ψηλά ατούς ούρανούς. 

Χωλός :
(Σηκώνεται καί περπατά)
Κρατάνε τά ποδάρια μου. 'Ένα βήμα, δυό...
ξένε μου, περπατώ...

Πλήθος :
Θαύμα! Οί Θεοί κατέβηκαν κοντά μας!

Χωλός :
Καί τρέχω σάν μοσχάρι στόν άγρό άφημένο.

Βαρνάβας :
’Έτσι ή ψυχή μας στόν άγρό τής καλωσύνης τρέχει.

"Ενας Εθνικός:
Πήραν θνητού θεωρία οί Θεοί καί περπατάνε άνάμεσά μας. 

Πλήθος :
Θεοί τοΰ Όλύμπου.

Βαρνάβας:
Δέν είναι πιά Θεοί στόν Όλυμπο.
Μές τήν καρδιά σας κατοικεί ό Θεός.
Τό θέλημά του άγάπη λέγεται.
Ή άγάπη κέρδος έχει 
τή βασιλεία τών ούρανών. 

"Ενας ’Εθνικός:
Ό Δίας μιλά. Τό νοιώθω. Θωριά έπιβλητική
κΓ όμηρός ό Ερμής τό μήνυμα του φέρνει.

Πλήθος :
Ό Δίας μαζί μας.

"Ενας Εθνικός:
Φωνάχτε τοϋ ιερέα τού Δία
Φιλόστρατο τόν εύσεβή.
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Πλήθος :
Καλέστε τον Φιλόστρατο.

Βαρνάβας :
Παράξενα μιλά τά πλήθος, Παύλο.
Κοίταξε φεύγουν τοΰ δικού μας έθνους οί άνθρωποι 
καί πέρα οί έθνικοί οί είδωλολάτρες 
μάχονται καί συζητούν κΓ οδεύουν προς τά έδώ.
Κοίταξε πέρα, Παύλο. Βάζουνε στεφάνια στά κεφάλια τους. 
Κοίταξε πέρα ειδωλολάτρης ιερέας τραβά σφαχτάρι 
κΓ ακολουθούν χοροί παλληκαριών κΓ άκολουθοΰν παρθένες. 
Παράξενα συμβαίνουνε τριγύρω μας.

Παύλος :
Στά Ικόνιο μάς κατέτρεξαν δικοί μας κΓ Ελληνες, Βαρνάβα, 
λαός κι’ άρχόντοι, 
μάς βρίσανε, μάς λιθοβόλησαν. Κι’ έδώ 
μαζεύονται μέ στέφανα τραβώντας ταύρο γιά σφαχτάρι.

Πλήθος :
”Ω Δία, πατέρα...

Ένας ’Εθνικός:
Παραμερίστε, ζύγωσε ό Φιλόστρατος τοϋ Δία ό ιερός. 

Φιλόστρατος:
(Μπροστά στό Βαρνάβα)
Νεφομαζώχτη Δία πατέρα, π’ άσφαλτο 
τόν πυρωμένο κεραυνό άκοντίζεις 
καί τιμωρείς τήν ϋβρι, 
πατέρα τών Θεών καί τών θνητών, 
ώς εΰ παρέστης παίρνοντας τήν άψη 
άρχοντικοΰ θνητού.

Παύλος :
Βαρνάβα τόν καλούνε, γυιό παρηγοριάς, 
πού πρώτα τόν καλούσανε Ίωσή στον τόπο του, τήν Κύπρο, 
νήσον άγιων, μαρτύρων καί προσκυνητών.

Φιλόστρατος :
(Προς τόν Παύλο)
Κι’ έσύ γοργόποδε καί φτερωτέ μου Ερμή, 
πού ρητορεύεις πειστικά γιά νά πετύχη 
τοΰ Δία ή προσταγή, 
ώς εύ παρέστης, προπομπέ 
μ’ άψη θνητού, στον τόπο μας.

Βαρνάβας:
Ό Παύλος, είν’ άπ’ τήν Ταρσό, 
πρώτος τεχνίτης γιά σκηνές μά σπουδαγμένος 
νομοδιδάσκαλος καί τού Χριστού οπαδός.

Φιλόστρατος :
Πολλά τά πρόσωπά σου, Δία, πολλά τά όνόματά σου, 
παίρνεις μορφές πολλές, 
κυκλοφορείς στοΰ κάθε σου πιστού τίς εύτυχίες, 
τήν πρώτη θέση δέχεσαι, 
καί τής θυσίας ή κνίσσα σέ μεθά, 
εύφραίνεσαι τόν οίνο καί τόν έρωτα.
Δέξου κι’ έμάς τήν ταπεινή θυσία, τό διχρονίτη ταύρο 
πού ’μπρος στά πόδια σου θά σφάξω περιχύνοντας 
μ’ αίμα καί κόκκινο κρασί τ’ άχνάρια σου.

Πλήθος :
Ω Δία πατέρα, δέξου!

Φιλόστρατος:
Καί κάνε νάναι πλούσιες οί σοδιές μας, 
τά έμπόρια μας νά προοδεύουν, 
προστάτεψέ μας άπό ξενικούς κινδύνους, 
άπότρεψε τή νόσο, 
άπόδιωξε τόν σπόρο τής διχόνοιας.

Πλήθος :
Ω Δία πατέρα, δέξου.

Παύλος :
Τής πόλης τούτης κάτοικοι "Ελληνες, 
είμαστε σάν έσάς κι’ οί δυό μας: άνθρωποι. 
Αύτός εϊν’ ό Βαρνάβας άπ’ τήν Κύπρο, 
έγώ μαι ό Παύλος άπ’ τή διπλανή σας πόλη τήν Ταρσό. 
Διδάσκουμε τή χάρη τοΰ Χριστού, 
πού ήρθε στή γή γιά μάς, σταυρώθηκε άπ’ τόν άχλο 
καί σέ τρεις μέρες άναστήθηκε κρατώντας τήν ύπόσχεση 
ποϋδωσε στό λαό.

Χωλός :
ΚΓ άμως μέ δυό σας λόγους βάδισα 
χωλός έγώ άπό τήν κοιλιά τής μάνας μου. 

Παύλος :
Ή πίστη σου πράς τά Χριστό 
τή δύναμη έδωσε στά πόδια σου. 
’Αγάπη είναι ό Χριστός, έλπίδα, πίστη.
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Φιλόστρατος:
Ας πέσει τότε ό κεραυνός τοΰ Δία στήν κεφαλή σας.

Μέ θαύματα παράξενα καί ρητορείες
ισόθεο κεφάλι υψώσετε.

Βαρνάβας :
Ισόθεο δέν ψηλώσαμε κεφάλι.
Ή ταπεινοφροσύνη είναι άρετή.
Ή περηφάνεια είναι άμαρτία
άπ’ τίς χειρότερες (φασαρία)

"Ενας Εθνικός:
Εβραίοι άπό τό ’Ικόνιο καταφθάνουν
ξύλα κρατώντας καί λιθάρια.

Βαρνάβας :
Ή δυσκολία ξανά μάς συναντά, άδερφέ μου Παύλο, 

Παύλος :
Τήν έντολή πού τ’ "Αγιο Πνεύμα μάς παράδοσε
δέν τήν έγκαταλείπω.

Βαρνάβας :
Δοκίμασε. Τοϋ άνθρώπου ό πόθος γιά τή λύτρωση 
μπορεί άπ’ τό πλήθος νά όρθωθή βοηθός μας.

Παύλος :
’Αφήστε τή λατρεία αύτών πού μάταια 
πιστεύετε. Πεθαίνανε πιά τά είδωλα. 
Ελάτε στό Θεό τόν ξώντα.
Αύτός τή γη, τή θάλασσα, τόν ούρανό έπλασε, 
σειρά τά γένη τών άνθρώπων.
Χωρίς νά βλέπουμε τό πρόσωπό του παραστέκει μας.
εύεργετώντας μας μέ τίς βροχές καί τούς καιρούς τούς 

καρπερούς, 
στοιβάζοντας τροφές στά σπίτια μας, 
χαρά μές τήν καρδιά μας.

Φιλόστρατος :
ΚΓ ό μέγας Δίας ό νεφεληγερέτης;

Παύλος :
Είδωλα οί Θεοί τοϋ Όλύμπου 
καί φαντασίες τοϋ Ελληνα.

Βαρνάβας:
Πνεύμα ό Θεός άσύλληπτο, χωρίς μορφή, 
στοργή γεμάτο πατρική γιά τούς θνητούς, 
άφού τό γυιό του στή Μαρία τόν ένανθρώπισε 

κΓ ώς βρέφος ταπεινό γιά μάς γεννήθηκε στή Βηθλεέμ, 
μάς δίδαξε μονάχα ν’ άγαπούμε, 
κΓ ώς άγαπάς τήν κάθε μιά άρετήν ύπηρετεϊς, 
σταυρώθηκε γιά μάς νά δείξη τήν άγάπη του γιά μάς 
μέ τή θυσία
μά σύμφωνα μέ τήν ύπόσχεση του
άπό τόν τάφο του άναστήθηκε κΓ άνέβηκε ψηλά στούς ούρανούς. 

Φιλόστρατος :
Τά μπερδεμένα λόγια σας δέ νοιώθω,
Μυαλό δέν έχετε ή καμώνεστε τούς άμυαλους 
γιά νά γλυτώσετε άπ’ τή μάνητα τού πλήθους 
γιατί άπ’ τό χέρι τών θεών δέ θά γλυτώσετε. 
Πατέρα Δία, τόν κεραυνό σου άκόντισε 
σέ τούτων τά κεφάλια πού σέ ύβρίξουν 
καί λιγοστεύουν μέ τά λόγια καί τίς πράξεις τους 
τό σέβας τών θνητών πρός τούς Θεούς.

Βαρνάβας :
Κανένα σέβας δέν προσβάλλουμε, άνθρωπε.
Σεβόμαστε τήν κάθε γνώμη καί τήν κάθε πίστη.
’Αλλά τό σέβας δέν μποδίξει καί τή γλώσσα μας 
τ’ άληθινό νά πούμε στό λαό.

Φιλόστρατος :
Τά κοφτερά του βέλη ό ’Απόλλωνος 
μέ τή θανατερή του έπιδημία άς τά καρφώσει 
στά στήθη σας, ιερόσυλοι.
ΚΓ άς κατεβεϊ ό θυμός τού πλήθους, πού οδηγεί 
σέ πράξεις δίχως έλεγχο, 
νά σάς συντρίψη.

Βαρνάβας :
Ή καλωσύνη δείχνει τόν ιερέα.
Καί τήν καλή καρδιά ή συγγνώμη πλημμυρίζει.
Καμμιά κακία γιά τίς κατάρες καί τούς λόγους σου, 
πού τήν καλή μας πρόθεση προσβάλλουν, 
δέν σοϋ κρατάμε.

"Ενας ’Εθνικός:
Ζυγώσανε οί Εβραίοι καί λένε 
πώς τούτοι οί δυό ξεσήκωσαν στό ’Ικόνιο μάχες 
άνάμεσα σ’ .Εβραίους κΓ "Ελληνες.
Μιλούνε γιά Θεό πού τιμωρεί καί παραβλέπουν 
τό νόμο τοΰ Μωϋσή. Καί βρίξουν τοΰ Έλληνα τήν πίστη,
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περιφρονοΰνε τά είδωλα καί τά έξυβρι'Ζουν.
Πλήθος :

Τήν τιμωρία Ζητούμε.
Ενας Εβραίος:

Ποϋ είναι ό Θεός ό Ζών, που περπατά;
ποϋ κάθεται καί τί μορφή έχει ;

Φιλόστρατος:
Ό κεραυνός τού Δία θά κατακάψη τους.
Τά σύννεφα ψηλά μαΖεύονται, 
μαυρίΖει ή μέρα.
Έπάκουσέ με, Δία πατέρα, έπάκουσέ με, 
καί δείξε στό λαό σου πόση δύναμη έχεις.

Ένας Εβραίος:
Στό χέρια μας κρατάμε τήν ποινή πού τούς ταιριάΖει.
Γιατί σιωπάς έσύ ό ψηλός κΓ ό νόστιμος
πού ταπεινό κοιτάΖεις ίσως ό λαός σέ συμπονέση ;

Βαρνάβας :
Συμπόνια δέν Ζητώ άπό σάς. Συμπόνια νοιώθω 
γιά σάς καί γιά τήν προκατάληψή σας.

Φιλόστρατος :
Πρώτος τό λίθο ρίχνω.

"Ενας Εβραίος:
Λιθοβολάτε τους. Τό κρίμα στό λαιμό μας.

Βαρνάβας :
Πολλά τά κρίματά σας.

Παύλος :
"Οταν τά πρόβατα δέ θέλουν σωτηρία 
τά ρίφια θ’ άγκαλιάσουμε.

Ένας Εθνικός:
Κτυπάτε. (φασαρία)

Παύλος :
Δύναμη δόσε μου, Χριστέ, νά μή φουντώσω άπ’ τό θυμό. 

Βαρνάβας :
Επικαλούμαι, Παύλο, τή γερή άντοχή σου.
Θυμός δέν σώΖει άπ’ τό θυμό τού πλήθους.

Φ i λόστρ ατος :
Τ’ άδικο ό λαός σάν τιμωρή
τό Δία υμνεί, (πετροβολήματα)

Παύλος :
Βαρνάβα, νοιώθω νά μ’ άφήνουν οί δυνάμεις μου.

Χαϊρε, άδερφέ μου. Ό Κύριος πού γνωρίΖει 
νά συγχωρή άς τούς συγχωρέση.

Βαρνάβας :
"Ανθρωποι τού Θεού, κΓ άς είναι ό Ιεχωβάς 
ή τά είδωλα τού Όλύμπου ό Θεός σας, σταματήστε.
Βροντάνε οί ούρανοί. Θυμός ξεσπά, 
θυμός τοϋ Ζώντος Θεού.
Τήν τιμωρία νά τρέμετε τών ούρανών.
(Βροντές, βροχή)

Φιλόστρατος:
Ξεψύχησε. Στις κατοικίες σας τώρα.
Ή θύελλα τού Δία ξεσπά καί θά σαρώση καθετί.

"Ενας Εβραίος:
Κατακλυσμός, κατακλυσμός.

Πλήθος :
Κατακλυσμός... (φεύγουν)

Βαρνάβας :
(άγκαλιάΖοντας τόν Παύλο)
Παύλο άδερφέ μου! Γέμισες πολύ αίμα.
Πολλές πολλές είναι οί πληγές στό σώμα σου.
Μά νοιώθω τήν άνάσα σου Ζεστή.
Παύλο άδερφέ μου, Ζεϊς.
Πατέρα μας τών ούρανών, σ’ εύχαριστώ πού φύλαξες 
τόν Παύλο άπ’ τό θανατικόν έτοΰτο πετροβόλημα.
Γιατρεύονται οί πληγές τού σώματος.
’Εγώ φοβάμαι τής ψυχής τά τραύματα 
πού τή γιατρειά δέν έχουν.

ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΑΙΗ

(Σέ συναγωγή τής Σαλαμίνας)
Άρχισυνάγωγος :

Δέν πείθονται οί Ρωμαίοι νά τόν συλλάβουν.
ΎπολογίΖουνε στούς όπαδούς τής νέας θρησκείας.

"Ενας Εβραίος:
Στά χέρια μας, άρχισυνάγωγε, εϊν’ ή δύναμη.
Οί γειτονιές μας ξεχωρίΖουνε άπ’ τών έθνικών τίς γειτονιές.
Είμαστε πιό κοντά στήν έξοχή.
Στις γειτονιές μας εύκολα τόν τρόμο σπέρνουμε 
καί ράβονται τά στόματα δικών μας κΓ άντιπάλων.
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Άρχισυνάγωγος :
Tò σχέδιο κλώθω μές τά νοϋ μου.
Έχει μεγάλη επιρροή ό Βαρνάβας σέ όλους.
Καί μήν ξεχνάς πώς όλους ίσους κι’ άδελφούς ονοματίζει, 
πώς πάντας συμβουλεύει, σέ κανένα δέν άρνιέται συνδρομή, 
βοηθά τή χήρα, στέλνει τά γιατρό στούς άρρωστους 
καί χρέη πληρώνει τών φτωχών άπ’ τά κοινά ταμείο.
Πρέπει γι’ αύτό μέ προσοχή τό καθετί νά γίνη, 
σημάδι μαρτυριάς νά μήν βρεθή.
ΚΓ άκόμα πρέπει τό δικό μας πλήθος νά φανατιστή 
καί στήν περίσταση σφαγή νά ξεκινήση.

Ένας Εβραίος:
Έρχεται κόσμος στή συναγωγή καί πρέπει πιά 
μιά άπόφαση νά πάρης.
Οί άναβολές θεριέβουν τό θεριό γιατί κερδίζει 
καινούριους οπαδούς, πλοκάμια άνοίγει... 
(Μπαίνει πλήθος).
Έρχεται κόσμος. Νά καί τόν Βαρνάβα! 

Άρχισυνάγωγος :
Οί άναβολές, άλήθεια, άδυνατίζουν τήν ισχύ μας. 
Ετοίμασε μέ τούς δικούς μας μιάν οχλαγωγία, 

νά φύγη τό δικό του πλήθος τό φιλήσυχο.
Στό βήμα προχωρεί. Κουνήσου πιά.

Ένας Εβραίος:
Δέν θ’ άποτύχω, άρχισυνάγωγε.

Βαρνάβας :
Δέν ήρθα, λέει ό Κύριος, νά καταργήσω 
τό νόμο τό μωσαϊκό.
Ήρθα στή γή γιά νά τόν συμπληρώσω.
Καί τόν συμπλήρωσε μέ τό «Αγαπάτε άλλήλους».
Όσα μισάς στόν άλλο μήν τά κάμεις.
Δίδαγμα ύπέροχο πού μέ τό βίο του σφράγισε. 
Γιατί άν διδάσκης δίχως νάσαι τό παράδειγμα 
τών όσων λές, 
ό λόγος σου στ’ αύτιά κουφών κτυπά 
καί πάει τοϋ κάκου.
ΚΓ όταν ύπόσχεσαι καί δέν κρατάς τό λόγο σου 
μίλησες μάταια.
ΚΓ άκόμη άν βλέπης μόνο τούς δικούς σου νά λυτρώσης 
μιά περηφάνεια δείχνεις κΓ ιδιοτέλεια.

Αύτός τή σωτηρία έτοίμασε γιά μάς 
καί γιά όλα τά έθνη.

Ένας Εβραίος:
Γιά τούς είδωλολάτρες γνοιάστηκε 
καί σέ ίση μοίρα τούς κατάταξε μ’ έμάς; 
Βλάσφημος λόγος, πράξη βλάσφημη.

Βαρνάβας :
Ό άνθρωπος σ’ όποιον έθνος κΓ άν άνήκη 
κΓ έχη καρδιά στά στήθη του κΓ άγάπη 
άνθρωπος λέγεται.
Ό αμαρτωλός κΓ άν είναι άπ’ τό δικό μας έθνος 
άμαρτωλός διπλά, γιατί τοϋ δείχτηκε τό φως 
κΓ αύτός άπόδιωξε τό φώς κΓ άγάπησε τό σκότος. 
Γιά άνθρώπους μεριμνά ό Θεός, 
δέν ξεχωρίζει πλούσιους ή φτωχούς ή λεύτερους ή δούλους 
ή Εβραίους ή Εθνικούς.

"Ενας Εβραίος:
Βλάσφημε δυό φορές.

Άρχισυνάγωγος :
Δέν έχει θάρρος τούτος ό λαός πού τοϋ έξυβρίζουν 
τόν νόμο του καί τούς προφήτες του;

"Ενας Εβραίος:
Νά διώξουμε τό βλάσφημο.

Πλήθη :
Όξω... (Φασαρίες. Φεύγει τό πλήθος. Μένει ό Βαρνάβας, 
ό άρχισυνάγωγος κΓ ό Εβραίος. Σέ μιά γωνιά κρύβεται 
ό Μάρκος μέ δυό χριστιανούς).

Άρχισυνάγωγος :
Πού πάς, έωσφόρε;

Βαρνάβας :
Μακρυά άπ’ τόν τόπο αύτό πού τό μολύνουν 
άνόσια λόγια κΓ έτοιμάζονται άνόσιες πράξεις.

Άρχισυνάγωγος :
Ή προφητεία σου δέν φελά. (Σηκώνει ξύλο νά τόν κτυπήση) 

Βαρνάβας :
Ή άλήθεια δέν πεθαίνει μέ τά ρόπαλα.
Μάταια λοιπόν σηκώνεις χέρι άπάνω μου.

Άρχισυνάγωγος :
Μέ τή σφαγή πεθαίνουν τά μολύσματα.
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Βαρνάβας :
Μέ τή σφαγή καί τόν κατατρεγμό διαδίδεται ή άλήθεια. 

Άρχισυνάγωγος :
Ή τιμωρία ατό βλάσφημο ταιριάζει (Τάν κτυπά).

Βαρνάβας :
Κύριε....

Μάρκος :
Σώσον ήμάς.

"Ενας Εβραίος:
Τάν κτύπησες βαρειά. Λιπόθυμος ξαπλώνει.

Άρχισυνάγωγος :
Ακόυσες ήχο, κάπου έδώ κοντά, φωνή, άναστέναγμα;

Ένας Εβραίος:
Τά μούγγρισμα τού πληγωμένου.

Άρχισυνάγωγος :
Στό διπλανό κελλί κουβάλησέ τον νά νυχτώση λίγο.
Στά μεταξύ θά φέρω τά σχοινί.
Έσύ νά στείλης μήνυμα 
στούς άλλους νά έτοιμάσουν 
φωτιά σέ τόπο άσύχναστο. (φεύγει).

Ένας Εβραίος:
(Ένώ τραβά τό Βαρνάβα)
Ξύλιασες μέ τό πρώτο.
Τήν κάθε κίνηση θά πρέπει νά κτυπάμε πριν θεριέψη.
Καί πρώτα-πρώτα στό κεφάλι.
Μά πού ν’ άκούσουνε οί σοφοί μας πού πηγαίνουν
μέ προσοχή στήν κάθε πράξη τους! (Τόν σέρνει μέσα). 

Μάρκος :
Ιωνά, θά πρέπει νά γλυστρήσης γρήγορα άπ’ έδώ 
καί στούς δικούς μας νά ίστορήσης τ’ ό,τι έγίνη. 
Φρόνηση πιά νά δείξουμε γιατί προβλέπω θά ξεσπάσουν 
σφαγές πολλές, κατατρεγμοί πολλοί.
’Εμείς οί δυό θά μείνουμε έδώ πέρα. Ό Κύριος άς φωτίσει μας 
κι’ άς οδηγήσει μας τά χέρια....

Ί ω ν ά ς :
Θά τρέξω στούς δικούς μας.
Σέ μυστική θά τούς μαζώξω 
σύναξη νά δούμε, 
στά δύσκολο καιρό πώς νά ένεργήσουμε. (φεύγει)

Μάρκος :
Έσύ ’Ιωάννη, πρέπει νά κοιτάξης ποϋ έτοιμάζουνε φωτιά.
Έκεϊ θά στείλουμε δικούς μας νά μαζέψουνε τό σώμα τού 

Βαρνάβα.
Ί ω ά V V η ς :

Μή μελετάς κακά, άδερφέ μου Μάρκο.
Μάρκος :

Δέ μελετώ κακά. Τά βλέπω π’ άρχινήσαν κι’ όλας 
καί μάς κτυπάνε κατακέφαλα.

Ί ω ά V V η ς :
Άν οί δικοί μας ξεθαρρέψουν καί τολμήσουν 
μέ μιάν έπίθεση τό σώμα λευτερώνουμε 
καί δείχνουμε τή δύναμή μας.

Μάρκος :
Ή βία τήν άλλη βία θά φέρη.
Εξάλλου έκεϊνος δέχτηκε νά σταυρωθή 
ένώ μπορούσε μ’ ένα τάγμα άγγέλων ν’ άφανίση 
μεμιάς τό γένος τών Εβραίων.
ΚΓ όμως γαλήνια δέχτηκε τό σταυρικό μαρτύριο 
γιά ν’ άναδείξη τή θυσία, 
τή βία νικώντας.

Ί ω ά V V η ς :
Πηγαίνω, Μάρκο. Ό Κύριος άς μάς προστατεύει. (Φεύγει)

"Ενας Εβραίος:
(Επιστρέφει στή σκηνή)
Δέν τούρθε βαρετή ή κτυπιά.
Δέν ξέρουνε οί σοφοί άπό τέτοια.
ΚΓ άμως ό λόγος τους πολλές φορές σκοτώνει 
κΓ άπ’ τις ξυλιές πιό σίγουρα.

Άρχισυνάγωγος :
(Μπαίνοντας)
Νά! τό σκοινί καί δέσε το θηλιά καί πέρασε το στό λαιμό του. 
Συρτό θά τόν τραβήξουμε ΚΓ άν πάη πώς θά ξεφύγη 
ό βρόχος θά σφιχτή στόν τράχηλό του, νά τόν πνίξη.
(Άπό τά παρασκήνια)

Βαρνάβας :
Συγχώρεσέ τους, Κύριε, συγχώρεσέ τους.
Τό μίσος τούς κατάκαψε τά φυλλοκάρδια καί τούς γύμνωσε. 
'Ίλεως γι’ αύτούς καθώς έλέησες καί τούς δυό ληστές.
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Άρχισυνάγωγος :
Συνήλθε καί δοξάζει τό Θεό του.

Ένας Εβραίος:
Όταν τοϋ σφίξω τή θηλιά τριγύρω στά λαιμά 
δέ θάχη λόγια νά μιλά.

Άρχισυνάγωγος :
Νά βλάσφημο νά λέγης.
Κάθε του λέξη 
τό νόμο μας προσβάλλει. 

Ένας Εβραίος:
Είναι σκοινί γερό. Λοιπόν νά τόν τραβήξω πρός τήν έξοχή; 

Άρχισυνάγωγος :
Νυχτώνει. Ωστόσο πρέπει νά προσμένουμε 
νά μαζευτοϋνε οί άνθρωποι μας νά έτοιμαστοϋν. 
Μή λησμονάς πώς ξαφνικά μπορεί ό λαός τους νά θεριέψη. 
Μπορεί κι’ ή πολιτεία γιά τούς δικούς της τούς σκοπούς νά έπέμβη. 
Περίμενε λοιπόν. Θάχω στήν πρέπουσα ώρα μήνυμα.

Ί ω ά ν ν η ς :
(ξεμυτίζει) Μάρκο.

Μάρκος :
Μή !

Άρχισυνάγωγος :
Ακόυσες ψίθυρο;

'Ένας Εβραίος:
Ό φόβος σου μιλά καί ψιθυρίζει, άρχισυνάγωγε.
Δέν έχεις νεύρα χάλκινα σάν τά δικά μας.

Έ λ ύ μ α ς :
(Άπό τά παρασκήνια)
Κατάρα στά καινούρια φίδια τοϋ ’Ισραήλ, 
φωτιά στά σπίτια τους, σφαγή στά τέκνα τους, 
ρουθούνι νά μή μείνη ν’ άνασαίνη άγέρα, 
λαρύγγι νά μιλά καί γλώσσα γιά νά γεύεται. 
(Μπαίνοντας) Άρχισυνάγωγε, τά μάθαμε.

Άρχισυνάγωγος :
Ό Έλύμας άπ’ τήν Πάφο;

Έ λ ύ μ α ς :
Τά μάθαμε καί γέμισε ή ψυχή μου φώς.
Γιά τούς άγρούς τραβήξανε ν’ άνάψουνε φωτιά 
τά βλάσφημο Βαρνάβα γιά νά κάψουν.
Σάς λέω πώς έξαγνίζει τό κορμί ή φωτιά.

Αφήστε τό κουφάρι του νά τό γευτούνε τά σκυλλιά 
νά τό κατασπαράξουν τά όρνια καί τά σκουλήκια νά τό 

ξεγυμνώσουν.
Άρχισυνάγωγος :

Έλύμα, φρόνηση. Δέν έχουμε άδεια τών άρχών.
Άν μαθευτή μπορεί νά μάς μποδίσουν.
Κι’ άν πάρουνε οί άντίθετοι τό πτώμα του στά χέρια τους 
μεγάλη ταραχή θά πλημμυρίση 
δρόμους, λιμάνια καί χωριά.
Τίς θύελλες τρέμε τών ψυχών.

Έλύμας :
Τό μίσος μου φραγμούς στή γλώσσα δέν άφήνει, 
τούς ρίχνει χάμου σάν τό ρέμμα ποταμού.
Ή φρόνησή μου λέει νά περιμένω σιωπηλός νά βρω 
τήν ώρα τήν πρεπούμενη.
Μά ποιά πρεπούμενη ώρα ύπάρχει δίχως νά τή φτιάξουμε;

Βαρνάβας :
(Άπό τά παρασκήνια)
Κύριε, ή άγάπη σου λυτρώνει κι’ εξαγιάζει.
Τό μίσος, όπλο τοΰ διαβόλου, φθείρει καί τόν ίδιο 
τόν έκπτωτο άγγελό σου.

Έλύμας:
Φαρμάκι στάζει ή γλώσσα του. Θαρρώ ό Βαρνάβας 
μιλά μέ άπατηλές γλυκάδες στή φωνή.
ΚΓ όμως ακούστηκε πώς κτύπημα γερό τόν ξάπλωσε 
νεκρό στις πλάκες έδωνά.

Άρχισυνάγωγος :
Θηλιά περνάνε στό λαιμό του.

Έλύμας:
Προτείνω λιθοβολισμό πού δίνει θάνατον άργό, 
σπάζει τά κόκκαλο, τίς σάρκες μελανιάζει, 
τό πρόσωπο ματώνει καί τό νοϋ ζαλίζει.

Ένας Εβραίος:
(Μπαίνοντας) Εϊν’ ώρα, άρχισυνάγωγε;

Άρχισυνάγωγος :
Μιάν ώρα άρχίτερα. Μαθεύτηκε τό πράμμα.
Δέν μένει μυστικό εύκολα.
Τό πάθος καί τό μίσος δέν βουβαίνουνε τό στόμα. 
Τό μολογάνε κι’ οί ματιές τό μολογάν’ κΓ οί άνάσες.
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Ένας Εβραίος:
Νά προχωρήσουμε, λοιπόν.

Έ λ ύ μ α ς :
Άρχισυνάγωγε, τά μάτια τής ψυχής μου 
κοιτάνε μαυρισμένα άπό τό μίσος.
Τ’ αύτιά μου έχάσαν πιά τόν ύπολογισμό!
Οδήγησε τό χέρι μου τό πρώτο κτύπημα νά δώσω 

στό βλάσφημο Βαρνάβα.
Ένας Εβραίος:

(Σέρνει τά Βαρνάβα)
Προχώρα.

Έ λ ύ μ α ς :
’Οσφραίνομαι τόν άνομο καί τόν προδότη, 
τόν καταπατητή τοϋ νόμου μας.
"Α βλέπω. Βλέπω; Γύρισε τό φως στά μάτια μου.
Έφυγε πέρα τό σκοτάδι; Ξεχωρίζω.
Ό ’Ιεχωβάς κΓ ή πίστη μου στό μίσος, μου ξανάφερε 
στά δυό μου μάτια τήν ύγεία.
Ανομε σκύλλε. (όρμά πάνω στον Βαρνάβα).

Βαρνάβας :
Καί στή χαρά σου, Έλύμα, ζήμιωσες.
Σοϋ δόθηκε εύκαιρία νά λυτρωθής μ’ ένα χαρούμενο συμβάν. 
Καταπατάς τήν εύκαιρία, τήν ξεγυμνώνεις, 
χάνεις γιά πάντα τήν ψυχή.

Έ λ ύ μ α ς :
Θά προτιμούσα τό σκοτάδι τών ματιών 
παρά τό μίσος νά προδώσω.

Βαρνάβας :
”Ας μήν άκούσει ό Κύριος τήν παραφορά σου.
"Ας δώσει ό Κύριος άπερίσπαστο μαρτύριο 
στόν ταπεινό του δούλο έμένα.
Ανθρωπε Έλύμα, τί κερδίζεις μέ τό μίσος;

Στό μίσος όμοιο μίσος.
Μά στήν άγάπη κΓ άν δέν έχης άνταπόκριση 
άγάπη μένει στήν καρδιά σου.
Ή άγάπη εύφραίνει, θρέφει, Ζωοποιεί.

Έ λ ύ μ α ς :
Άνάφτε φώς νά ξεχωρίσω, άνάφτε φώς.

Βαρνάβας :
Γυρνάς, Έλύμα, στό σκοτάδι.

Κύριε, είσάκουσέ μου, φύλαξε τό φώς του 
γιά νά θωρή τά τέλεια έργα σου.

Άρχισυνάγωγος :
Νά μήν άργοΰμε. Έλύμα, φύλαξε τό πάθος σου 
στής τιμωρίας τό μέρος.

Βαρνάβας :
Ό Κύριος άς σάς λυπηθή (φεύγουν)

Ένας Εβραίος:
Προχώρα. (φεύγουν)

Ί ω ά V V η ς :
Τρέμω τόν ίσκιο, τρέμω καί τό φώς. Λιγοψυχώ, λιγοψυχώ. 

Μάρκος:
(Παρουσιάζεται)
Προφύλαξε τό στήθος σου, λιγόπιστε.
Ή δυσπιστία τόν όλεθρο θά φέρη.
Είχα σφιγμένη τήν καρδιά κοιτάζοντας 
πόσο ξετσίπωτα δουλεύει τ’ άδικο.
Μά ή σύνεση διαφέντευε τούς λογισμούς μου.
Επίδειξη παλληκαριάς σέ όνισες ώρες
φέρνει ζημιά.

Ιωάννης:
Σάν τό σφαχτάρι τόν τραβάνε στό μαρτύριο.
Ξεκίνησε ή σφαγή. Ξεκίνησε.

Μάρκος :
Σωστά μιλάς.

Ί ω ά V V η ς :
Πάσκισα τούς δικούς μας νά κοντέψω.
Στίφη τρελλών γυρνάνε καί ρημάζουνε τίς γειτονιές.
’Έμαθα πήγε ό ’Ιωνάς νά καταγγείλη στούς Ρωμαίους 
τήν ύποψία σφαγής.
Τάχα θ’ άκούσουν στήν παράκλησή του καί νά έπέμβουν 
κόσμον άθώο φυλάγοντας άπ’ τή σφαγή;

Μάρκος :
"Αν ό Θεός τό θέλη γιά νά δείξη πόσο κύλησαν 
στό βάραθρο οί θνητοί σέ τούτο τό νησί
κΓ άπ’ τήν καταστροφή καί τά αίματα νά ξεφυτρώση 
καινούρια βλάστηση, γερή καί δίκαιη, 
άνώφελη είναι κάθε έπέμβαση.

Ί ω ά V V η ς :
Τήν ψυχραιμία σου, Μάρκο, τή θαυμάζω.
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Μάρκος :
Ό φόβος τάχατε θά φέρη κέρδος;
’ Ας λυπηθή ό Θεάς τόν άνθρωπό του τό Βαρνάβα 
καί τό μαρτύριο του νά συντομέψη.
Ή σάρκα άδύνατη. Ή ψυχή μεγάλη κΓ όμως
στή σάρκα Ζεϊ.

Ί ωνάς:
(Μπαίνοντας) Τόν πήρανε. Τόν είδα νά τρεκλίΖη έδώ κι’ έκεϊ. 
Κι’ ό Έλύμας δίπλα νά τόν φτύνη, νά τόν βρίΖη 
καί πότε πότε νά κτυπά τον.
Πλήθος έχθρών τριγύρισε τό δούλο τοϋ Θεού.
Λιθοβολούν, λιθοβολούν.

Ί ω ά V V η ς :
Λιθοβολούν;

’Ιωνάς:
Άνάψαν τή φωτιά νά κάψουνε τό σώμα του.

’Ιωάννης:
Νά τό έξαγνίσουν;

Ιωνάς :
Γιά νά έξαλείψουν κάθε μαρτυρία.
Φοβούνται τό Βαρνάβα καί νεκρό κορμί!

Μάρκος :
Γιά τή σφαγή τί ξέρεις ;

Ιωνάς:
Κατάγγειλα τό καθετί, χωρίς νά φοβηθώ.
Ό ύπεύθυνος Ρωμαίος ψυχρά γροικούσε τ’ ό,τι τού έλεγα.
Ύστερα μ’ έσπρωξε γελώντας καί μέ κλώτσησε 
καί λόγους μού ξεστόμισε προσβλητικούς.

Μάρκος :
Στό έλεος τής σφαγής.

Ί ω ά V V η ς :
Καί τοΰ ξεριΖωμοΰ.

Ί ωνάς:
Μήν κακομελετάς, ’Ιωάννη.

Μάρκος :
Βήματα άκούω. Κρυφτείτε, (κρύβονται)

Άρχισυνάγωγος :
(Μπαίνει στενοχωρημένος. Κοιτάξει τά αίματα χάμω).
Σημάδι τοϋ κτυπήματος μου. Τά αίματα
μιλάνε μέ άλλη γλώσσα έδώ στις πλάκες τής συναγωγής.
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Τί λένε; Τί μοΰ φιδοκλώθουν; (άκούονται βήματα) 
"Ενας Εβραίος:

Τί μελετάς στις πλάκες φοβισμένος;
Τί μουρμουράς, άρχισυνάγωγέ μας;
Δική σου ή προσταγή, δικό σου καί τό κρίμα! 

Άρχισυνάγωγος :
Έδώ μιλάνε τά αίματα. Μιλάνε.

"Ενας Εβραίος:
’Εσύ τόν κτύπησες.

Άρχισυνάγωγος :
Κι’ έσύ τόν έσυρες μέ τή θηλιά.

"Ενας Εβραίος:
Κρίμα δικό σου.

Άρχισυνάγωγος :
Πού είναι ό Θεός του νά τό σώση άπό τά χέρια μας;

"Ενας Εβραίος:
Αύτός ξεψύχησε μά Ζοΰμε έμείς.
Ποιος θά μάς σώση;

Άρχισυνάγωγος :
Ό νόμος τού Μωϋσή κι’ οί θεόπνευστοι προφήτες.

Ένας Εβραίος:
Τό νόμο φώναξε καί τούς προφήτες 
αύτή τή λίμνη τοΰ αίματος γιά νά ξεπλύνουν. 

Άρχισυνάγωγος :
Πάρε σφουγγάρι καί τίς πλάκες σφούγγισε 
ίσως μ’ αύτό ήσυχάσεις λίγο.

"Ενας Εβραίος:
Ποιόν ήσυχία θά βρώ; Τίς πέτρες έξακόντισα 
μέ τις δεκάδες, τράβηξα τό βρόχο, 
πολλές φορές μέ δύναμη, 
θαρρώντας πώς τοΰ τσάκκιΖα τούς σφόντυλους στόν τράχηλο, 
τόν έφτυσα ώσπου ξέρανε τό σάλιο μου, 
τόν έβρισα ώσπου βράχνιασε ή φωνή μου.
Πλύνε τίς πλάκες μέ τό δάκρυ σου.
Πλύνε τίς πλάκες μέ τόν ίδρωτά σου.
Τό κρίμα δέν ξεπλένεται μέ τό νερό.

Άρχισυνάγωγος :
ΚΓ έσύ;

"Ενας Εβραίος:
Τούς Χριστιανούς.
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Άρχισυνάγωγος :
Θά σφάξης; Καί φοβάσαι αύτό τό λίγο τό αίμα 
πού κοκκινίξη λίγες πλάκες;

"Ενας Εβραίος:
Νά τούς ρωτήσω πώς μπορώ νά βρώ συγχώρεση.

Άρχισυνάγωγος :
Προδότη! τ’ άνάθεμα τών προφητών, 
τοϋ Μωϋσή νά πέση στό κεφάλι σου ή κατάρα, 
κι’ ή περιφρόνηση τοΰ πλήθους.

Έ λ ύ μ α ς :
(Μπαίνει παραπαίοντας καί γελώντας)
Ή πέτρα δέν ξαστόχησε. Τυράννησε τό σώμα του 
καί μιά στιγμή πιά πέταξε ή ψυχή του 
στ’ άνάθεμα.

"Ενας Εβραίος:
Στ’ άνάθεμα; ’Εσύ στ’ άνάθεμα κι’ ή φάρα σου.

Άρχισυνάγωγος :
’Εμείς; ΚΓ έσύ μαζί.

Έ λ ύ μ α ς :
Μά δέ μπορέσαν νά τό κάψουν.

Άρχισυνάγωγος :
Δέν έκαιγε ή φωτιά;

Έ λ ύ μ α ς :
Φωτιά ήταν ή φωτιά, πυρά μεγάλη 
σπαρμένη μέ δαδιά καί ξύλα έλιάς ξερά. 
Τή συδαυλίζανε μέ πάθος καί τήν τάϊξαν 
μέ μπόλικο ύλικό. Κοντά της δέ μπορούσες νά σταθής 
γιατί σέ πύρωνε ή άνάβρα καί πνιγόσουν.
ΚΓ όμως τό πτώμα ώς ρίξανε σ’ αύτή 
χαμήλωσαν οί γλώσσες της κΓ άπόσβυσαν.

Άρχισυνάγωγος:
Χωρίς νά κόψη τό νεκρό;

Έ λ ύ μ α ς :
Μήτε μιά τρίχα του.

Άρχισυνάγωγος :
’Άλλη φωτιά δέν άναψαν;

Έ λ ύ μ α ς :
Τρεις δοκιμές καί τρεις φωτιές μεγάλες 
κομμάτια έλιά ξερή, δαδιά περιχυμένα λάδι.
Μόλις κοντεύαν τό νεκρό ή φωτιά...

"Ενας Εβραίος:
Χαμήλωνε άπό φόβο καί σβυνόταν.

Άρχισυνάγωγος :
Βρωμοδουλειά δικών μας προδοτών.
Στις τάξεις μας μπορεί νά είσδύσανε οί έχθροί 
κΓ άπάτες μάς σκαρώνουν γιά νά σπείρουν 
λιποψυχιά στόν όχλο.

Έ λ ύ μ α ς :
"Ετσι δέν είναι, άρχισυνάγωγε. Μονάχος μου τήν τρίτη 
φωτιά άναψα διαλέγοντας τά ξύλα 
δίπλα στή δεύτερη φωτιά 
πού σιγανόβραξε.
Τυφλός μά τήν άφή τήν έχω έξασκημένη 
άπ’ τά μικρά μου χρόνια.
ΚΓ ύστερα τράβηξα τό πτώμα 
σέρνοντάς το άπό τό πόδι 
καί τώσπρωξα μές τή φωτιά.

"Ενας Εβραίος:
Καί σβύστηκε ή φωτιά ;

Άρχισυνάγωγος :
Καί σβύστηκε;

Έ λ ύ μ α ς :
Χαμήλωνε ή άνάβρα πού σημαίνει 
χαμήλωσαν οί φλόγες
κΓ έγινε στάχτη, χόβολη, χωρίς θερμότητα!

Ένας Εβραίος:
Καθάρισα τή λίμνη τό αίμα.
’Ετούτα ποιος θά καθαρίση, 
τά χέρια μας;
Τό στήθος μας;

Άρχισυνάγωγος :
Πού πας, συνένοχε;

Ένας Εβραίος:
Αργύρια δέν ξητώ. Τά φτύνω.
Μά θέλω τήν ψυχή μου, τήν ψυχή μου.
Σώσε με, Κύριε. Χριστιανός δέν είναι νά μοΰ δείξη 
τό δρόμο τής άλήθειας;

Έ λ ύ μ α ς :
Τ ρελλάθηκε;
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Άρχισυνάγωγος :
Κοιτάζεις χάμω έδώ στις πλάκες τά αίμα του;

Έ λ ύ μ α ς :
Βλέπω χολή.

Άρχισυνάγωγος :
Μαυρίζουνε τά μάτια σου;

Έ λ ύ μ α ς :
Βλέπω χολή. Τάν ίσκιο νοιώθω νά γυρίζη 
σάν μαύρο παραπέτασμα στά μάτια μου. 
Παύλε, ξανάρχεσαι; Δέν πείθομαι κι’ άς είδα. 
Μισώ, μισώ, μισώ.
Βαρνάβα, καί τυφλός τάν ίσκιο σου θά κυνηγώ.
Στά νόμο μας πιστεύω, στή φυλή μας 
καί στά δικό μου πείσμα.
Μισώ.

Άρχισυνάγωγος :
Κατάρα!

Φωνή Παύλου:
Τή γλώσσα άν λέγω τών άνθρώπων καί τών άγγέλων, κι άγάπη 
δέν εχω, χαλκός έγινα ή κύμβαλο άλαλάζον’ κι’ άν έχω τό χάρισμα 
τής προφητείας κι’ όλα γνωρίζω τά μυστήρια κι εχω τήν πάσα 
γνώση, τήν πάσα πίστη έτσι πού νά μετατοπίζω τά βουνά, κΓ άγάπη 
δέν εχω, είμαι ένα μηδέν...

Έ λ ύ μ α ς :
Σφαγή, σφαγή.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

BRUNO SNELL:

ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Τό πιό κάτω έξαίρετο δοκίμιο τού γνωστού γερμανού κλασσικού 
φιλολόγου Bruno Snell περιέχει στις σελίδες του πολύ περισσότερα 
πράγματα καί πολύ μεγαλύτερη σοφία άπό ό,τι ό τίτλος του μάς έπι- 
τρέπει νά ύποθέσουμε. Ό Snell γιά νά έρμηνεύσει τόν βαθύτατο 
καί γοητευτικότατο κόσμο τής άρχαίας τραγωδίας κάμνει μιά βαθιά 
διατομή μέσα στόν άρχαΐο έλληνικό στοχασμό καί προσπαθεί νά προσ
διορίσει τόν σκληρό πυρήνα τής έλληνικής σκέψεως άπό τόν καιρό 
τού Ομήρου μέχρι τά χρόνια τού Εύριπίδη. Διερευνά τήν ούσία καί 
τό νόημα τοϋ μύθου στό Έπος, τήν λατρεία, τήν Λυρική καί τήν τρα
γωδία. Ή πορεία τής ερευνάς του μπορεί νά χαρακτηρισθεϊ σάν 
διερεύνηση τής πορείας τών Ελλήνων άπό τόν μυθικό κόσμο τών 
θεών στόν πραγματικό κόσμο τών άνθρώπων. ”Η, γιά νά τό πούμε 
διαφορετικά, πρόκειται γιά τήν διερεύνηση μιας πορείας, πού είχε 
οδηγήσει τήν έλληνική σκέψη άπό τόν μύθο στόν λόγο, στήν άνακά- 
λυψη δηλαδή ότι ό άνθρωπος, καί μάλιστα ό Λόγος του, άποτελεϊ τήν 
άρχή τού κόσμου. Αύτή ή πορεία τών Ελλήνων είχε μεταφέρει τό 
κέντρο βάρους άπό τόν κόσμο τών θεών στό πνεύμα τού άνθρώπου. 
Αύτή ή πορεία ήταν άκόμα μιά οδυνηρή άναζήτηση, πού οδήγησε τόν 
άνθρωπο στήν αύτογνωσία καί στήν έπίγνωση ότι ή άνθρώπινη ύπαρξη 
δέν είναι παρά ένας συνεχής κίνδυνος μέσα στήν αύτόνομη πράξη 
καί μέσα στήν έλευθερία. Αύτό σημαίνει ότι ό "Ελληνας είχε άνα- 
καλύψει τό πνεύμα, τήν ψυχή του, σάν άρχή καί ότι ταυτόχρονα είχε 
λυτρωθεί άπό τήν μυθική σκέψη πού έβλεπε τόν άνθρωπο σάν προέ
κταση μόνο τής βουλήσεως καί τής ένέργειας τών θεών. Σ’ αύτό 
άκριβώς τό σημείο γεννάται καί ή τραγωδία σάν έκφραση τής νέας 
συλλήψεως καί τού προβλήματος «άνθρωπος» μέσα στόν κόσμο.

Άν αύτό είναι πραγματικά τό περιεχόμενο καί τό νόημα τού 
δοκιμίου πού παρουσιάζουμε πιό κάτω, τότε μπορούμε νά πούμε 
ότι καί τό δοκίμιο δέν είναι παρά μιά συνοπτική έκθεση τών 
ιδεών καί τού σκοπού τοϋ όλου έργου άπό τό όποιο τό έχουμε άπο- 
σπάσει. Τό έργο έχει τόν τίτλο “Die Entdeckung des Geistes” 
(Claassen und Goverts, Hamburg, 19482), πού σημαίνει «Ή άνακάλυψη 
τού πνεύματος», καί υπότιτλο «Οί έλληνικές άρχές τής Εύρωπαϊκής 
σκέψεως». «Όπως παρατήρησε ένας κριτικός τού έργου ό Snell
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δίνει στό βιβλίο του «μιά διαφωτιστική καί πειστική εικόνα τής τερά
στιας άλλαγής πού έχει έπέλθει στήν άλη αντίληψη τών ήθών καί 
τής ανθρώπινης προσωπικότητος, άλλαγής πού εχει συντελεσθεϊ μέσα 
στούς αιώνες πού καλύπτουν ό Όμηρος, οί Λυρικοί, οί Δραματικοί καί 
ό Σωκράτης».

Είναι φανερό άτι τά δοκίμιο πού παρουσιάζουμε πιό κάτω είναι 
καί μιά συνοπτική παρουσίαση τοϋ όλου βιβλίου έκτος τού οτι άπο- 
τελεϊ καί μιά άξιόλογη διερεύνηση καί έρμηνεία τής έλληνικής 
τραγωδίας.

Τά δοκίμιο μεταφράζεται άπό τήν άγγλική έκδοση τοϋ έργου, 
στήν όποια εχει συμπεριληφθεϊ καί ένα κεφάλαιο, τό κεφ. 7, μέ τίτλο 
«Θεϊκή καί άνθρώπινη γνώση», πού δέν είχε παρουσιαστεί στήν Γερ
μανική έκδοση. Τό έργο έχει μεταφρασθεϊ άπό τόν T. G- Rosenmeyer 
μέ τόν τίτλο “The Discovery of the Mind” (Harvard University Press, 
1953). ’Ανατύπωση έχει γίνει τό 1960 στις έκδόσεις “Harper 
Torchbooks”, καί άπό δώ γίνεται ή μετάφραση. Τό δοκίμιο άποτελεϊ 
τό 5ο κεφάλαιο τοϋ βιβλίου μέ τόν τίτλο “Myth and Reality in Greek 
Tragedy” καί κατέχει τίς σελίδες 90 — 112.

Οί παραπομπές τού συγγραφέα, άριθμημένες άπό 1 μέχρι 10, 
βρίσκονται στό τέλος τού κειμένου.

Οί δικές μου σημειώσεις μέ τούς άριθμοϋς πού παραπέμπουν σ’ 
αύτές μέσα σέ άγκύλες, π.χ.(1), βρίσκονται στό κάτω μέρος τών 
σελίδων.

1. Τό όλο άπόοπασμα στό όποιο άναφέρεται έδώ ό συγγραφέας είναι τό όκόλουθο: 
«δ γάρ ιστορικός καί δ ποιητής... τούτα» διαφέρει, τω τον μεν τά γενόμενα 
λέγειν, τον δε ola αν γένοιτο. Διό καί φιλοσοφικώτερον καί σπουδαιότ^ρον
ποίησις ιστορίας εστίν ή μεν γάρ ποίησις μάλλον τά καθόλου, ή δ’ ιστορία τα 
καθ’ έκαστον λέγει». (Άριστοτέλους Ποιητική, 9,2).

Ν. Σ. ΣΠΑΝΟΣ

BRUNO SNELL:

ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

«Ό ιστορικός διηγείται τά γεγονότα πού συνέβησαν, ό ποιητής 
έκεϊνα πού μπορούσαν νά συμβοϋν». Αύτή ή περίφημη άποψη τοϋ 
’Αριστοτέλη (Ποιητική 9,2)(1) βασίζεται στήν προϋπόθεση άτι ή ιστο
ριογραφία καί ή ποίηση, παρά τήν κοινή τους προέλευση, είχαν άνα- 

πτυχθεϊ σέ δυό ξεχωριστούς κλάδους, άπως πραγματικά έγινε, τόν 
πέμπτον αιώνα. Ό ’Αριστοτέλης ύποστηρίζει άκόμα άτι ή ποίηση 
είναι πιό φιλοσοφική άπό τήν ιστορία άφοϋ ή ποίηση άσχολεϊται μέ τό 
καθολικό ( = τά καθόλου) καί ή ιστορία μέ τό άτομικό ( = τά καθ’ έκα
στον). Εξάλλου είναι ό πέμπτος αιώνας πού παρουσιάζει τά πρώτα 
ίχνη τής έννοιας τοϋ «καθόλου». Οί άπόψεις τού Αριστοτέλη, παρά 
τήν άλήθειαν πού περιέχουν, προσβάλλουν άμέσως τό έρώτημα : πώς 
οί πρώιμοι Έλληνες άντιλαμβάνονταν τήν σχέση άνάμεσα στήν ποίηση 
καί «τά πράγματα πού συνέβησαν» ( = τά γενόμενα). "Οσον άφορά 
τό 'Ομηρικό έπος ή άπάντηση δίνεται εύκολα καί δέν συμφωνεί, βέ
βαια, μέ τήν άποψη τοϋ ’Αριστοτέλη. Ό άνθρωπος τής πρώιμης έπο- 
χής ζητά άπό τήν σοβαρή έπική ποίηση νά λέγει τήν άλήθεια. Όταν 
οί κριτικοί μιλούν τό έπιχείρημά τους είναι άτι οί ποιητές ψεύδονται: 
π.χ. 'Ησιόδου Θεογ. 27, Σόλ. Άπ. 21, Ξενοφ. 122 Πινδ. Όλ. 1.28.(2) 
Κατά συνέπεια, άφού τά έπη άποτελούνται άπό μύθους, πρέπει 
νά συμπεράνουμε άτι αύτοί οί μύθοι έγίνονταν δεκτοί σάν πραγματικοί 
άκόμα στις λεπτομέρειές τους. Δέν ύπάρχει βέβαια άμφιβολία άτι τό 
δράμα — πού πρώτιστα έχει στό νοΰ του ό ’Αριστοτέλης — δέ μπορεί 
νά κριθεϊ μέ τά ίδια κριτήρια. Τό άπλό γεγονός άτι ένα έργο θεα
τρικό «παριστάνεται» στήν σκηνή πρέπει νά τό άπέκλειε άπό τού νά 
γίνει δεκτό σάν πραγματικό. Διότι, άν ό ποιητικός μύθος ένομιζόταν 
άληθινός, ό ήθοποιός θά έπρεπε νά θεωρείται ό πραγματικός ήρωας τοϋ 
μύθου.

Άλλά δέν άληθεύει άτι στήν άρχή - άρχή ό ήθοποιός καί ό χαρα
κτήρας πού παρίστανε έταυτίζονταν; Ή Ελληνική τραγωδία προήλθε 
άπό τό χορικό άσμα καί ξέρουμε άπό μερικές άξιόπιστες μαρτυρίες 
άτι καί οί πρώιμες άκόμα χορικές ώδές περιείχαν δραματικά στοιχεία. 
Μυθικά γεγονότα μεταδίδονταν στον λαό σάν μιά άμεση * ζωντανή

2. Οί παρατηρήσεις καί επικρίσεις στις όποιες άναφέρεται ό Snell είναι οί όκόλουθες: 
(α) Ήσιόδ. Θεογ. 27: (μιλούν οί Μούσες).

ϊδμεν ψεύδεα πολλά λέγειν ετνμοισιν όμοια.
(β) Στις έκδόσεις πού κοίταζα τό Σολ. άπ. 21 δέν εχει σχέση μέ τήν κριτική 

τών μύθων. Θά πρόκειται μάλλον γιά τό άπ. 29 (Loeb):
πολλά -ψεύδονται άοιδοί.

(γ) Ξενοφάνης 1.21-22.
οντι μάχας διέπων Τιτήνων ουδέ Γιγάντων 
ουδέ τε Κενταύρων, πλάσματα τών προτέρων.

(δ) Πινδ. Όλυμπ. 1,28β - 29.
φάτιν υπέρ τον άλαθή λόγον
δεδαιδαλμένοι ψεύδεσι ποικίλοις έξαπατώνται μύθοι.
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εμπειρία. Tò άποτέλεσμα ήταν μιά σχέση μεταξύ μύθου καί πραγμα
τικότητας, μεταξύ ποιήσεως καί άλήθειας, πού διέφερε ριζικά άπό 
έκείνην πού βρίσκουμε στά Ομηρικά ποιήματα. Αύτήν άκριβώς τήν 
σχέση θά προσπαθήσουμε νά μελετήσουμε, γιατί μόνον έτσι μπορούμε 
νά έλπίζουμε πώς θά κατανοήσουμε τόν περίπλοκο χαρακτήρα τής 
’Αττικής τραγωδίας.

’Έφτασε μέχρι τήν έποχή μας ένας παιάνας τού Βακχυλίδη πού 
έγραψε ό ποιητής γιά ένα χορό συμπολιτών του, τών Κείων' αύτοί 
τόν παρουσίασαν στήν Δήλο, σέ μιά γιορτή καθιερωμένη άπό τόν 
Θησέα. Ό Βακχυλίδης διηγείται στόν παιάνα τόν τρόπο μέ τόν 
όποιο ό Θησέας, πηγαίνοντας στήν Κρήτη μέ τούς ’Αθηναίους νέους 
καί νέες, προκάλεσε μιάν έρ:δα μέ τόν Μίνωα, τόν βασιλιά τής Κρήτης, 
καί πώς, μέ σκοπό νά άποδείξει ότι καταγόταν άπό τόν Ποσειδώνα, 
πήδηξε στήν θάλασσα καί ύστερα άναδύθηκε μ’ ένα πορφυρό ίμάτιο 
καί ένα στεφάνι. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ό Θησέας γύρισε στήν 
Δήλο, άφοϋ νίκησε τόν Μινώταυρο στήν Κρήτη, καί έκεϊ έσυρε τόν 
«Γέρανο» χορό(3), πού άπό τότε έγινε τό κύριο μέρος ένός έτήσιου 
έορτασμού. Τό τέλος, τού ποιήματος τού Βακχυλίδη είναι τό άκό- 
λουθο: (4)

3. Ό χορός είναι γνωστός μέ τό όνομα «γερανός». Σχετικά ό Πλούταρχος (Θησεύς, 
21) άναφέρει τά έΕής:
«Έκ δέ της Κρήτης άποπλέων (δ Θησεύς) εις Δήλον κατέσχε· καί τω θεώ 
θύσας καί αναθείς τό αφροδίσιον ( = τό αγαλμα τής ’Αφροδίτης), δ παρά τής 
’Αριάδνης έλα6εν, έχόρευσε μετά τών ήιθέων ( = τών νέων καί νεανίδων) χο
ρείαν ήν έτι ννν έπιτελείν Δηλίους λέγουσι μίμημα τών έν τω Λα^νρίνΟω 
περιόδων καί διεξόδων έν τινι ρυθμώ παραλλάξεις και ανελίξεις έχοντι γιγνο- 
μένην. Καλείται δέ τό γένος τούτο τής χορείας υπό Δηλίων γέρανος, ώς 
ιστορεί Δικαίαρχος».

4. Τό πλήρες κείμενο είναι τό άκόλουθο:
Βακχυλ. XVI, στ. 124- 132. ( Έκδοση Jebb, 1905).

.... άγλαό-
θρονόί τε κούραι συν εύ- 125
θυμία νεικτίτω

ώλόλυξαν, έ-
κλαγεν δέ πόντος· ήίθεοι δ’ ]έγγύθεν 

νέοι παιάνιξαν έρατα όπί.
Δάλιε, χοροίσι Κηίων 130

φρένα ίανθείς
οπαξε Θεόπομπον έσθλών τϋχαν.

Τό «άγλαόθρονοι κοϋραι» ό Snell τό μεταφράζει μέ τά νόημα ότι πρόκειται 
γιά τις νεάνιδες πού συνόδευαν τόν Θησέα στό ταΕίδι, ένώ ό Jebb μέ τήν έννοια 
ότι πρόκειται γιά τις Νηρηΐδες.

Κι οί κόρες (σύντροφοι τον Θησέα) μέ χαρά άνακράξαν 
καί δίπλα οί νέοι τόν παιάνα τραγούδησαν 
μέ φωνή χαριτωμένη. Δήλιε ’Απόλλωνα χαρούμενος 
δέξου στην καρδιά, τών Κείων τα χορικά τραγούδια 
καϊ χάρισέ τους πλούτο θεόσταλτο άγαΰών.

Οί νέοι καί οί κόρες πού είχαν άκολουθήσει τόν Θησέα άφομοιώ- 
νονται (συνταυτίζονται) μέ τόν χορό τών Κείων, γιά τόν όποιο ό 
Βακχυλίδης έγραψε τήν ώδή' στό τέλος τού ποιήματος ό χορός βρί
σκεται στήν ίδια κατάσταση μέ έκείνη τών μυθικών προσώπων στά 
όποια άναφέρεται τό ποίημα. Τό τραγούδι τού μυθικού χορού γίνεται 
τραγούδι τού χορού πού τό παριστάνει. Έδώ άκριβώς βρίσκεται 
τό σπέρμα (ή άρχή) τοϋ δράματος, ή πηγή τής προσωποιή- 
σεως: ή μεταμόρφωση τού μύθου σέ ζωντανήν παρούσαν πραγμα
τικότητα. Αύτή μάς οδηγεί στά σκοτεινότερα βάθη τού άπό- 
μακρου παρελθόντος. Ή πραγματική, έξάλλου, άναπαράσταση τού 
Γέρανου χορού ύποχωρεϊ άπέναντι στήν άναπαράσταση τού μύθου 
τού Θησέα πού γίνεται μέ τά τραγούδι. Τό έπικό στοιχείο πού εισέρ
χεται έτσι στήν χορική παράσταση άλλάζει έντελώς τήν λειτουργία 
τού μύθου. Ό άρχικός μύθος δέν μπορεί πιά νά έπαναληφθεϊ στήν 
τελετουργική πράξη' άντί μιας πραγματικότητος πού μπορούσε νά 
άνακληθεϊ ξανά καί ξανά κατά τήν ιερή τελετή τής έορτής, έχουμε 
τώρα ένα μύθο μεταμορφωμένο σέ κάτι τό μοναδικό, σέ ένα μοναδικό 
γεγονός πού μεταδίδεται σάν «ιστορία». Καί όμως, τό γεγονός δια
τηρεί μιάν ειδική σημασία γιά τήν γιορτή κατά τήν όποια παριστάνεται 
(έκτελεϊται) τό τραγούδι. ’Έτσι δυό έντελώς ξεχωριστά νήματα, 
έκεϊνο τού επικού μύθου καί έκεϊνο τής ιερής πράξεως (τελετής) 
συνθέτονται γιά νά σχηματίσουν ένα νέο σύνθετο πρότυπο.

Υπάρχουν λόγοι νά ύποθέσουμε ότι τό ποίημα τού Βακχυλίδη 
δέν συνθέτει μύθο καί πραγματικότητα σέ μιά τόσο καθαρή σύνθεση 
όσο μερικά παλαιότερα χορικά ποιήματα. Ή πλοκή του άφορά μιά 
έμπειρία πού έδοκίμασε ό Θησέας ένώ κατευθυνόταν στήν Κρήτη 
καί προτού έμπλακεϊ στήν μεγάλη του περιπέτεια. Είναι πολύ πιθανό 
ότι ύπήρχαν μερικές παλαιότερες ώδές πάνω στό θέμα τού Γέρανου 
χορού στήν Δήλο, πού διηγόντουσαν τή νίκη τού Θησέα πάνω στόν 
Μινώταυρο, τό πώς έσωσε τούς νέους καί τις νεάνιδες καί τήν άφιξή 
του στήν Δήλο' μιά περιεκτική διήγηση αύτών τών γεγονότων θά άπο- 
τελοΰσε μιάν πιό φυσική εισαγωγή στόν παιάνα πού ψαλλόταν προς 
τιμή τού ’Απόλλωνα. "Ενα γαμήλιο τραγούδι τής Σαπφώς, πιθανόν 
χορική ώδή, μάς βοηθεϊ νά άντιληφθούμε άμυδρά τήν παλαιότερη 
μέθοδο συνενώσεως τού μύθου μέ τήν πραγματικότητα. Άσχολεϊται 
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μέ τόν γάμο τοϋ "Εκτορα καί τελειώνει μέ τόν ύμέναιο μέ τόν όποιο οί 
Τρώες χαιρέτησαν τό νεαρό ζευγάρι.1 'Ένας τέτοιος μύθος έσκόπευε 
νά περιβάλει τόν έφήμερο κόσμο καί τά γεγονότα του μέ νόημα καί 
λαμπρότητα’ ό μύθος έΕαίρει τήν πραγματικότητα τοϋ παρόντος έπειδή 
οί τραγουδιστές πιστεύουν άπόλυτα ότι ό έορτασμός των είναι όμοιος 
πρός τόν παλαιότερο έορτασμό τοΰ γάμου τοΰ 'Έκτορα.

Αύτός ό χωρισμός τοΰ κόσμου σέ δυό έπίπεδα μύθου καί πραγμα
τικότητας, μέ τό ένα νά άντανακλά τίς άξιες τοΰ άνωτέρου έπιπέδου, 
είναι μιά άκόμα κληρονομιά άπό τό έπος. Ή χορική λυρική υιοθέτησε 
αύτό τόν χωρισμό μαζί μέ τήν άφηγηματική τεχνική τοΰ έπους' 
άλλά ή χρήση πού έκαμε αύτοΰ τοϋ μοτίβου ήταν τόσο νεοφανής όσο 
ή προηγούμενη χρήση του ήταν άκαθόριστη. Γιατί στό έπος άκόμα 
καί ό άνθρώπινος κόσμος άνήκει στόν χώρο τοΰ μύθου, μέ τήν διαφορά 
ότι τά κατορθώματα τών ήρώων βρίσκονται κάτω άπό τήν σταθερή 
έπίβλεψη τών θεών πού κατευθύνουν καί άποφασίζουν τά πάντα.

Κατά πρώτο ή τραγωδία ήταν χορός καί χορικό όσμα έγκωμια- 
σκό τοΰ Διονύσου, έκτελούμενο άπό τραγουδιστές ντυμένους σάν 
ζώα. Ή μεταμφίεσή τους άρχικά τούς έπέβαλλε σάν θεία όντα' 
γΓ αύτό κατά τήν διάρκεια τοϋ χορού, ό κόσμος τοϋ μύθου καί τής 
ύλικής πραγματικότητας έγίνονταν ένα ( = έταυτίζονταν). ’Έτσι τό 
δράμα καί ή χορική λυρική άνάγονται σέ στενά σχετιζόμενα άρχέτυπα’ 
αύτό πού τά διακρίνει είναι ό τρόπος έξελίξεώς των σέ ιδιαίτερα λο
γοτεχνικά είδη ή, γιά νά τό πούμε διαφορετικά, τά ξεχωρίζει ό τρό
πος πού έχρησιμοποιοΰσαν τούς μύθους τής έπικής ποιήσεως. "Οταν 
στό τέλος τοΰ ποιήματος τοΰ Βακχυλίδη, ό χορός των Κείων παίρνει 
τήν προσωπικότητα τών νέων καί νεανίδων πού συνοδεύουν τόν Θη
σέα, αύτή ή μεταμόρφωση δέν είναι παρά μιά ήχώ τής παλαιότερης 
μορφής' διότι τό τραγούδι καθ’ έαυτό δέν είναι πολύ σημαντικό. Τό 
δράμα όμως κρατάει σταθερά αύτή τήν ίδια τήν μεταμόρφωση' ό 
χορός προσωποποιεί τά πρόσωπα τοΰ μύθου, παίζει ένα ρόλο, γίνεται 
ήθοποιός. Ή χορική λυρική, έπειδή κληρονομεί τόν άφηγηματικό 
τρόπο άπό τό έπος, μπορεί νά άπαλλαγεϊ άπό τά ισχυρά δεσμά τής 
ιερής τελετουργίας. "Ετσι ό Βακχυλίδης δύναται νά θέσει στό κέν
τρο τοΰ ποιήματος του καί νά καλλωπίσει μέ θαυμάσια χρώματα, ένα 
έπεισόδιο άπό τό ταξείδι τοΰ Θησέα, τό όποιο δέν έχει καμμιάν άπο- 
λύτως σχέση μέ τήν άποθίθασή του στήν Δήλο καί τόν Γέρανο χορό. 
Ή άρχαία μορφή διατηρείται μόνον μέχρι τό σημείο πού ό χορός 
άσχολεϊται μέ τόν μύθο τοΰ ταξιδιού' άντί όμως ό χορός νά κάμνει 
παράσταση τοΰ μύθου άπλώς τόν περιγράφει. Ό λόγος, όχι τό πρό
σωπο, χρησιμεύει σάν μέσο έπικοινωνίας. Σέ σύγκριση μέ τό έπος 

ή λυρική δέν είναι βέβαια έντελώς άσχετη μέ τό παρόν. ’Ανεξάρ
τητα άπό τό γεγονός ότι συχνά άνάμεσα στήν διήγηση καί τήν εύκαι- 
ρία παραστάσεως δέν συναντούμε καμμιά σχέση, φανερός σκοπός 
τής μεγάλης χορικής ποιήσεως τοϋ πέμπτου αιώνα είναι νά προσδώσει 
βαθύτερο νόημα στήν πραγματικότητα τών άνθρωπίνων ύποθέσεων. 
Οί έπίνικοι τοΰ Πινδάρου, γιά παράδειγμα, προβάλλουν είτε τόν τόπο 
είτε τό είδος τοϋ άγώνα, είτε άναφέρονται ατούς προγόνους τοΰ νικη- 
τοΰ είτε στήν πόλη — πατρίδα του. “Η πάλιν ό ποιητής συγκεντρώ
νει παράλληλα θέματα καί παραδείγματα άπό όλλες περιοχές τής 
ζωής πού φωτίζουν τό προκείμενο θέμα. Σ’ αύτό σκοπός του δέν 
είναι άπλώς νά σχηματίσει ιδεώδεις καταστάσεις καί ήθικά «παρα
δείγματα»' έπιδιώκει νά καταστήσει πλήρως κατανοητή τήν ειδική 
θέση τοΰ πελάτη του καί γι’ αύτό τήν συνδέει μέ τό μυθικό παρελθόν, 
μέ μιάν έποχή μεγαλύτερης άξίας, μέχρι τοΰ σημείου πού καί ό ίδιος 
ό νικητής τόν οποίο έξυμνεϊ άλλά καί οί ίδιοι οί τραγουδιστές θά 
νοιώσουν εύτυχία καί δύναμη κάτω άπό τήν σκέπη μιας ιερής παρα- 
δόσεως. Άφοΰ ή πραγματικότητα μπορεί νά φωτισθεί άπό πολλές 
πλευρές, οί δυνατότητες χρησιμοποιήσεως μύθων στήν χορική ποίηση 
είναι πολλές καί ποικίλες. "Ενας γάμος, γιά παράδειγμα, μπορεί νά 
συγκριθεί πρός όποιονδήποτε άπό τούς πολυάριθμους μυθικούς γό
μους' μιά άφορμή λύπης πρός διάφορους ήρωικούς θανάτους καί 
οϋτω καθεξής. Πολλές καί διάφορες καταστάσεις παρουσιάζουν μιά 
κατάλληλη άτμόσφαιρα γιά τό ζωηρό παιγνίδι τοΰ μύθου.

Ή περίπτωση τοϋ δράματος είναι έντελώς διαφορετική. "Οταν 
τό πλούσιο άπόθεμα τών μυθικών διηγήσεων, διαμορφωμένο άπό άνα- 
ρίθμητα έπικά καί κάπως μεταγενέστερα λυρικά ποιήματα άρχισε νά 
διοχετεύεται στήν τραγωδία, ό δεσμός μεταξύ μύθου καί πραγματικό
τητας ήταν μοιραίο νά διακοπεί. Ή ’Αττική τραγωδία ήταν άναπό- 
σπαστα δεμένη μέ μιά μοναδική ιερή πράξη, τήν λατρεία τοΰ Διονύ
σου. ’Αντίθετα πρός τήν λυρική, ή τραγωδία διατηρούσε σταθερά τόν 
δραματικό ρόλο τοΰ χορού, τήν παράσταση τοΰ μύθου. Έτσι όταν 
οί ήθοποιοί μπήκαν σέ άλλους χώρους λατρείας ή μύθου καί έπαυσαν 
νά είναι θεράποντες τοΰ Διονύσου, ή σημασία τής λατρευτικής πρά
ξεως χάθηκε. Ξέρουμε ότι αύτό τό βήμα συνάντησε κάποιαν άντί- 
σταση μέ τήν δικαιολογία ότι ή τραγωδία φαινόταν ότι δέν είχε πιά 
καμμιά σχέση μέ τόν Διόνυσο,2 άλλά στά δράματα τοΰ Αισχύλου τέτοιοι 
ένδοιασμοί έχουν άπό καιρό ύπερνικηθεϊ, μέ άποτέλεσμα νά μήν ύπάρ- 
χει πιά κανένα ίχνος τής άρχικής σχέσεως μέ τήν λατρεία τοΰ Διο
νύσου. Άκόμα καί τό σατυρικό δράμα μέ τόν χορό του άπό Σιλη- 
νούς, έκτος άπό τήν μυθική μεταμφίεση, τό σατυρικό ένδυμα, δέν 
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παρουσιάζει περιορισμούς στό θέμα ή τήν πλοκή.
Αύτό όμως δέν συνεπάγεται έπάνοδο στήν έπική άναπαράσταση 

τοϋ μύθου. Τά δράμα δέν μπορεί άπλώς νά μιμείται τήν πραγματι
κότητα, άλλά πρέπει νά διαμορφώνει τά ύλικό του λαμβάνοντας ύπόψη 
τίς άπαιτήσεις τής σκηνής. Ή δράση πρέπει νά συγκεντρώνεται σέ 
διάφορες σκηνές πού μέ τήν σειρά τους τοποθετούνται κατά τά δυνατό 
σέ ένα τόπο καί έκτελοϋνται σέ συνεχή χρόνο, διότι ή έλληνική σκηνή 
δέν έχει αύλαία. Ή πλοκή άναπτύσσεται σέ μορφή διαλόγου, μέ όχι 
περισσότερους άπό τρεις ήθοποιούς’ αύτός ήταν ό μεγαλύτερος 
άριθμός προσώπων πού εϊχε στήν διάθεσή του ό ποιητής τής ’Αττικής 
τραγωδίας. Τέλος, έπειδή τό έργο διαδραματίζεται σέ περιορισμένο 
χρόνο παραστάσεως, ό λόγος έπρεπε νά είναι σύντομος καί περιεκτι
κός καί νά συγκεντρώνεται στά άπολύτως ούσιώδη.

Τό άποτέλεσμα ήταν ότι, μιά καί τό δράμα γινόταν άνεξάρτητο 
άπό τήν πίεση τής πραγματικότητας, γινόταν πιό στενά έξαρτημένο, 
άπό τό δικό του ύλικό: άπό τούς κανόνες τοϋ έργου, άπό τούς νόμους 
τής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ή κατανόηση καί έρμηνεία τής 
πραγματικότητας άφήνεται τώρα στόν έπιστημονικό πεζό λόγο, τοΰ 
όποιου οί άρχές άνάγονται στήν ίδια έποχή μέ τίς άρχές τής τραγω
δίας. Καί οί θεωρητικοί πού άσχολοϋνται μέ τήν τραγωδία — δέν 
ξέρουμε τέτοια έργα πριν τό τέλος τοΰ πέμπτου αιώνα — δέν πι
στεύουν ότι είναι έργο τής τραγωδίας νά λέγει τήν άλήθεια καί νά 
άντιγράφει τήν πραγματικότητα. ’Αντίθετα λέγεται ότι ή «άπάτη» 
είναι έργο τοΰ δραματικού3 καί κατακρίνεται ή δουλική μίμηση τής 
πραγματικής ζωής.*

Ή διπλή χειραφέτηση τής τραγωδίας άπό τήν πραγματικότητα τοϋ 
παρισταμένου καί τήν λατρευτική πράξη μετατρέπει τό δράμα σέ 
«παιγνίδι». Αύτό καταφαίνεται καθαρά άκόμα καί στήν άνάπτυξη 
τοΰ σατυρικού έργου, τό όποιον, λόγω τοΰ χορού τών σατύρων, δια
τηρούσε κάποιαν άμεσότερη σχέση μέ τήν λατρεία τοΰ Διονύσου. 
Τελευταία άποκτήσαμε κάποιες γνώσεις γιά δυό σατυρικά έργα τοΰ 
Αισχύλου’ πριν άπό αύτή τήν άνακάλυψη γνωρίζαμε μόνο δυό δείγματα 
αύτοΰ τοΰ είδους τής τέχνης καί τά δυό άπό μεταγενέστερους συγ
γραφείς. Στό ένα άπ’ αύτά τά έργα, μέ τόν τίτλο «Ίσθμιαστές», οί 
σάτυροι τοποθετούνται στήν παράξενη θέση νά έκπαιδεύονται γιά τούς 
άγώνες τών Ίσθμιων. "Εχουν έγκαταλείψει τόν Διόνυσο καί μπήκαν 
στήν ύπηρεσία τοΰ Ποσειδώνα, στοΰ όποιου τό ιερό κρεμάζουν τώρα 
τίς προσωπίδες τους σάν άφιερώματα. Ό πατέρας των ό Σιληνός 
κάμνει μιά μάταιη προσπάθεια νά τούς έπαναφέρει στις παλιές τους 
ύποχρεώσεις μέ όνειδισμούς καί άπειλές. ’Αλλά όταν γίνονται οί 

άγώνες άποτυγχάνουν οίκτρά. Οταν κάποιος, πιθανόν ό Παλαίμων, 
ό παλιός θαλασσινός πού σχετίζεται μέ τήν ίδρυση τών ’Ισθμιακών 
άγώνων, τούς δείχνει τά άκόντια, μέ τά όποια θά άρχίσουν τό πένταθλο, 
άποφασίζουν νά μή άσχοληθοΰν πλέον μέ ζητήματα τών άγώνων. Στό 
τέλος τοϋ άποσπάσματος μπορούμε νά ύποθέσουμε ότι γύρισαν στήν 
ύπηρεσία τοϋ Διονύσου.

’Εάν αύτή ή άναπαράσταση τής πλοκής είναι όρθή, ό τελικός 
θρίαμβος τοΰ Διονύσου είναι πολύ κατάλληλος γιά κάποιαν περίσταση, 
δηλαδή τήν λατρεία τοϋ Διονύσου. Άλλά ή όποιαδήποτε δραματι- 
κότητα τήν όποιαν έχει τό έργο, οφείλεται στό γεγονός ότι οί Σάτυροι 
τοποθετούνται σ’ ένα ξένον τόπον: στούς Ισθμιακούς άγώνες. Οί 
διηγήσεις γιά τόν Διόνυσο είχαν γρήγορα έξαντληθεϊ καί δέν μπορού
σαν νά προσφέρουν τόσα θέματα όσα έχρειάζονταν γιά τίς παραστά
σεις. Έτσι οί Σάτυροι μεταφυτεύονται αύθαίρετα σέ μύθους μέ 
τούς όποιους, κατά τήν παράδοση, δέν είχαν τίποτε κοινό. "Ενα 
άκόμα καλύτερο παράδειγμα αύτής τής έξελέξεως βρίσκουμε στό 
άλλο πρόσφατο εύρημα, τό έργο Δικτυουλκοί. Τό έργο άσχολεϊται 
μέ τήν ιστορία τής Δανάης. Μετά τήν γέννηση τού Περσέα, τοϋ 
τέκνου πού εϊχε συλλάβει άπό τόν Δία, ό πατέρας της τήν διώχνει, 
άφοϋ πρώτα τήν κλείσει μέ τό παιδί σέ μιά κασέλα καί τούς ρίξει στήν 
θάλασσα. Τό έργο άρχίζει μέ τήν είσοδο δυό ψαράδων πού ρίχνουν 
τά δίχτυά τους στήν ορχήστρα (πράγμα πού δείχνει ότι ύπήρχεν ένα 
βαθούλωμα στό μέσο τής ορχήστρας). Εκεί ψαρεύουν ένα τόσο 
βαρύ φορτίο πού δέν μπορούν νά τό τραβήξουν στήν άκρογιαλιά. 
"Οταν ζητούν βοήθεια, έμφανίζεται στήν σκηνή ό χορός τών Σατύρων 
καί μέ τήν βοήθειά τους τραβούν άπό τό νερό ένα βαρύ σεντούκι. 
Μέσα σ’ αύτό βρίσκουν τήν Δανάη, κοιμισμένη ή άναίσθητη, μαζύ μέ 
τόν μικρόν Περσέα. Ένας ψαράς, ό Δίκτυς, τρέχει νά ζητήσει βοή
θεια, ένώ οί Σάτυροι μένουν καί φρουρούν τούς δυό άγνώστους πού 
είχαν σωθεί άπό τήν θάλασσα. Άλλά ό Σιληνός, ό πατέρας τών 
Σατύρων, έρωτεύεται άμέσως τήν Δανάη καί τής προτείνει γάμο. 
Στήν άπελπισία της έπάνω ή Δανάη έξακοντίζει όνειδισμούς κατά 
τοΰ Δία έπειδή τήν είχε φέρει σ’ αύτή τήν κατάσταση καί άπειλεϊ νά 
κρεμαστεί, έάν δέν σωθεί άπ’ αύτά «τά τέρατα». Ό Σιληνός έλά- 
χιστα άνησυχεΓ περιγράφει στό βρέφος Περσέα τήν θαυμάσια ζωή 
πού τό περιμένει στά δάση καί όσο γιά τήν Δανάη νομίζει ότι πρέπει 
νάναι πολύ εύτυχισμένη πού ξαναβρήκε έναν άντρα τόσον ώραίο όπως 
τόν έαυτό του, ιδιαίτερα μετά άπό τήν σκληρή χηρεία της στις άγριες 
θάλασσες. Ό χορός έτοιμάζεται νά φύγει άπό τήν σκηνή, άλλά στό 
τελευταίο μέρος, πού δέν έχει σωθεί οί σάτυροι καί ό Σιληνός μαζύ 
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θά διώχτηκαν μακριά καί ή Δανάη θά οδηγήθηκε στήν πόλη. Είναι 
φανερό ότι ό Αισχύλος έχρησιμοποίησε μιά ιστορία στήν όποιαν αρχι
κά ό Διόνυσος καί οί Σάτυροι δέν είχαν νά διαδραματίσουν κανένα 
ρόλο. Γιά τό τέταρτο όμως έργο μιας τετραλογίας, ό χορός τών 
σατύρων, ήταν ύποχρεωτικός. Τεχνητά κάπως, άλλά μέ άρκετήν 
μαεστρία καί ισχυρήν αίσθηση τών δραματικών δυνατοτήτων ό Αισχύ
λος εισάγει τούς σατύρους· βάζει τούς ψαράδες νά καλέσουν σέ 
βοήθεια έπειδή δέν μπορούν νά τραβήξουν μόνοι τους τά δίχτυα. 
Σέ μεταγενέστερα σατυρικά έργα ή έμφάνιση τών διονυσιακών σατύ
ρων σχεδιάζεται μέ παρόμοιον τρόπο. Ό ποιητής πρέπει νά τροπο
ποιεί τόν μύθο γιά νά ικανοποιεί τίς σκηνικές άνάγκες.

Είναι φυσικό ότι αύτή ή άνάγκη προκάλεσε μιάν ισχυρή τάση νά 
έπινοοϋνται έλεύθερες παραλλαγές τών άρχαίων μύθων' τό γεγονός 
ότι κάθε χρόνο στήν ’Αθήνα παριστάνονταν τρία, όν όχι έξι, νέα 
σατυρικά δράματα, συνετέλεσε ώστε ολοένα καί περισσότεροι μύθοι 
νά εισέρχονται στον χώρο τού θεάτρου. Τό ίδιο άληθεύει καί γιά 
τήν τραγωδία πού είχε μάλιστα νά παρουσιάσει τριπλάσια έργα άπό 
τά σατυρικά' καί άφοΰ ή τραγωδία είχε διώξει τούς σατύρους άπό τόν 
χορό της, ή πλοκή της έφτασε νά άποκοπεϊ έντελώς άπό τήν λατρεία 
τοϋ Διονύσου.

Ας σταματήσουμε έδώ γιά νά έξετάσουμε πάλι τήν λειτουργία 
τοϋ μύθου καί τής πραγματικότητος στήν πρώιμη έλληνική ποίηση. 
Έχοντας άκόμα καθαρά τά παραδείγματά μας στό μυαλό, θά μπο
ρούσαμε ίσως νά δοκιμάσουμε μιά περαιτέρω άνάλυση τών διαφορών 
άνάμεσα στά διάφορα λογοτεχνικά είδη. Τό έπος διηγείται μύθους, 
τούς δέχεται σάν πραγματικούς καί τούς τοποθετεί σέ δυό έπίπεδα: 
ένα πού υπάρχει στον ούρανό' μ’ αύτό τό τελευταίο, τό νόημα καί οί 
άξιες τής άνθρώπινης ζωής παρουσιάζονται νά έξαρτοϋνται άπό τούς 
θεούς πού βρίσκονται στον ούρανό. Αν έξετάσουμε προσεκτικότερα, 
διαπιστώνουμε δυό άλλα έπίπεδα πραγματικότητας πού έπίσης έχουν 
σκοπό νά φωτίσουν τά μυθικά γεγονότα πού συμβαίνουν στήν γή : τά 
«παραδείγματα» άπό τό παρελθόν, πού χρησιμοποιούν οί ήρωες μέσα 
στούς λόγους των όταν νοιώθουν τήν άνάγκη νά σκεφθούν καί νά 
στοχασθοϋν, καί τίς « Ομηρικές παρομοιώσεις», πού λαμβάνονται άπό 
τήν πραγματικότητα τής καθημερινής ζωής τοϋ ποιητοΰ καί άπεικο- 
νίζουν στάδια τής έπικής δράσεως. Τά μυθικά πρότυπα μάς μεταφέ
ρουν σ’ έναν κόσμο πού βρίσκεται άνάμεσα στούς θεούς καί τούς 
ήρωες μέ τούς όποιους άσχολεϊται τό έπος, ένώ οί παρομοιώσεις 
έμβάλλουν ένα μέρος άπό τήν πραγματικότητα τοϋ ποιητοϋ μέσα 
στον κόσμο τοϋ έπους. Αύτά τά ένδιάμεσα έπίπεδα τής παρομοιώ- 

σεως καί τοϋ παραδείγματος είναι τά πρώτα σημαντκιά βήματα εις 
τόν δρόμον πού τελικά οδήγησε στό «κατ’ άναλογίαν συμπέρασμα», 
τό άπαραίτητο έργαλεϊο τής έμπειρικής σκέψεως5 πού άκολούθησε 
ύστερα.

Ή χορική λυρική καί τό δράμα βασίζονται στον λατρευτικόν χορό, 
στον όποιο ό θείος κόσμος συμπίπτει μέ τήν τωρινή πρόσκαιρη πρα
γματικότητα. Αύτή ή πραγματικότητα όμως διαφέρει σημαντικά άπό 
τά γεγονότα πού διηγείται τό έπος. Δέν είναι κάτι πού συνέβηκε 
στό παρελθόν καί μπορεί τώρα ορθά — ή έσφαλμένα — νά χρονολο
γηθεί, άλλά είναι μιά μυθική άλήθεια πού ξαναζεί μέ τήν άναπαρά- 
στασή της. Τό έργο, γιά τούς έκτελεστές καί τούς θεατές—άκροατές 
«είναι» τό μυθικό συμβάν' άλλά καί μέ κάποιαν όλλη έννοια δεν είναι 
τό (μυθικό συμβάν), διότι καθένας ξέρει ότι στον ρόλο τού ηρώα 
εύρίσκεται τώρα κάποιος άλλος άνθρωπος. ’Ακόμα μιά φορά καί 
πιό άπαιτητικά άπό τό έπος, ή τραγωδία μάς φέρει άντιμέτωπους μέ 
τό έρώτημα: τι είναι μυθική πραγματικότητα; Άν έπρόκειτο νά 
έρευνήσουμε τό πρόβλημα μέ σημερινές προοπτικές, θά τήν ορίζαμε 
σάν ένα γεγονός πλήρες «νοήματος», ένός νοήματος πού πάντοτε 
μπορεί νά ξαναγίνει ζωντανό' γιά νά παραφράσουμε τόν ’Αριστο
τέλη: ένα γεγονός πού περιλαμβάνει τό καθολικό, όχι μόνο τό μονα
δικό (τό καθ’ έκαστον, τό μερικό).

Παρ’ όλο πού ή άνεπτυγμένη χορική λυρική παίρνει τό άφηγημα- 
τικό στοιχείο τού έπους έμμένει σταθερά στήν συσχέτιση τού παρόν
τος μέ τό μυθικό παρελθόν. Ό μύθος χρησιμοποιείται γιά νά έξευγε- 
νίσει τήν πραγματικότητα τού παρόντος, νά άποκαλύψει τήν βαθειά 
σημασία πού περιέχει' καί αύτό είναι δυνατό μόνο έπειδή ό μύθος 
θεωρείται άκόμα τόσο «πραγματικός» όσο τήν έποχή τού έπους, 
παρά τήν τάση του νά πάρει τόν χαρακτήρα μιας ειδικής, άνώτερης 
πραγματικότητας. Τό δράμα, όπως είδαμε, μετακινείται άπό τήν άμεση 
έπαφή του μέ τήν πραγματικότητα τού παρόντος, άποκόπτοντας τούς 
δεσμούς του μέ τήν λατρευτική περίσταση. Ταυτόχρονα, μέ τό νά 
γίνεται «παιγνίδι» καί άπεικόνιση στερεί τόν μύθο άπό τήν δυνατό
τητα νά παραμείνει μέρος τής πραγματικότητας. Έτσι τό δράμα 
στερείται τό διπλό σύστημα άναφοράς πού χαρακτηρίζει τό έπος καί τήν 
χορική λυρική: όλοι οί δεσμοί, μέ τήν πραγματικότητα, ιστορικήν ή 
τωρινήν φαίνονται κομμένοι, καί ό μύθος γίνεται ένας άπομονωμένος 
οργανισμός πού ύπάρχει μόνο, έπειδή υπάρχει τό δραματικό έργο. 
Μιά έλεύθερη πτήση τής φαντασίας δέν ήταν βέβαια άγνωστη' ύπήρ- 
χαν λαϊκοί θρύλοι καί πάμπολλα παραμύθια τών όποιων τήν επίδραση 
μπορούμε ώς ένα σημείο νά άνιχνεύσουμε στά σατυρικά έργα. Άλλά 
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τί θά μπορούσαμε νά πούμε γιά τά σοβαρό δράμα; Αν κάποιος, βλέ
ποντας μιά τραγωδία, ρωτούσε: είναι όλα αύτά άληθινά; Ή απάν
τηση μόνο άρνητική μπορούσε νά είναι. Μήπως αύτά σημαίνει ότι όλα 
είναι ενα ψέμα; ’Ασφαλώς όχι. Τά μέτρο άλήθειας καί ψεύδους 
πού ήταν κατάλληλο γιά τά έπος δέν έχει καμμιά θέση έδώ. Μιά 
νέα προοπτική τής πραγματικότητας φαίνεται ότι πάει νά δημιουργηθεϊ.

Στά πρώτα χρόνια τής τραγωδίας αύτή ή άλλαγή στήν σχέση 
μεταξύ καλλιτεχνήματος καί πραγματικότητας μπορεί νά παρατηρηθεί 
έπίσης στά προϊόντα τής ’Αθηναϊκής Τέχνης. Ό Β· Schweitzer6 
έχει έπισύρει τήν προσοχή μας στό γεγονός ότι στις έπιγραφές πάνω 
στά άγάλματα τής πρώιμης περιόδου ή εικόνα συνταυτίζεται μέ τό 
είκονιζόμενο πρόσωπο: τό άγαλμα είναι ό άνθρωπος. "Ετσι μπο
ρούμε νά διαβάσουμε σ’ ένα άνάγλυφο. «Είμαι ό Χάρης, ό Κυβερνήτης 
τής Τειχιούσας». Στήν ’Αττική όμως ή συνήθης φραστική διατύπωση 
είναι : «Είμαι τό είδωλο, έπιτύμβια στήλη, ή ό άναθηματικός λίθος 
ένός τέτοιου καί τέτοιου άνθρώπου». Έδώ έχουμε άπόδειξη ότι στις 
Άθήνες τό έργο τής Τέχνης δέν δηλώνεται πλέον άφελώς ότι είναι 
τό ίδιο μέ τό πρόσωπο (πρότυπο). Αύτό σημαίνει ότι οί εικαστικές 
τέχνες θεωρούνται μιά ξεχωριστή σφαίρα' ή τέχνη άντί νά ταυτίζεται 
άποχωρίζεται άπό τήν κυριαρχία τής πραγματικότητας. Μιμείται 
τήν πραγματικότητα, τήν άναπαριστά, τήν ύποδηλώνει καί γι’ αύτό 
γίνεται ή ίδια ένα διαφορετικό είδος πραγματικότητας. Ή πορεία 
είναι ή ίδια όπως στήν περιοχή τής τραγωδίας' μόνο όταν ή Τέχνη 
είχε άποχωρισθεϊ άπό τήν πραγματικότητα παρουσιάστηκε μιά διεύ
ρυνση τοΰ κύκλου τών θεμάτων, μιά πιό έλεύθερη ποικιλία θεμάτων. 
Μέχρις αύτή τήν στιγμή ή Τέχνη δέν μπορούσε νά ξεδιπλωθεί χωρίς 
έμπόδια. Εξάλλου — καί πάλιν ό παραλληλισμός πρός τήν Τραγω
δία είναι προφανής — ή γλυπτική έχρειάσθηκε νά διανύσει ένα με- 
γάλον δρόμο προτού φθάσει στόν στόχο τής καθολοκληρίαν έλεύθε- 
ρης έπινόησης. Διότι, γιά νά τό έπαναλάβουμε, ή σοβαρή Τέχνη δέν 
μπορεί πλέον νά ένδιαφέρεται γιά τήν άπεικόνιση τής πραγματικότη
τας, άλλά ούτε καί ψεύδεται. Ανκαι οί μύθοι τής τραγωδίας βαθμιαία 
μετατρέπονται σ’ ένα πολύπλοκο δίχτυ νέων ύποθέσεων, τό «έργο» 
στήν άρχή διατηρεί, κατά τό δυνατό, μεγαλύτερο μέρος άπό τήν 
παλαιό «πραγματικότητα»' διατηρεϊ κάποιαν έπαφή μέ τά πράγματα 
καί κατά τούτο διαφέρει άπό τούς ναυτικούς θρύλους καί άπό τήν 
κωμωδία. Θά ήταν δύσκολο νά έξηγήσουμε γιατί οί συγγραφείς θά 
άντιμετώπιζαν τόσο σοβαρά τό έργο τους, όν οί προσπάθειές τους 
δέν άποσκοπούσαν σέ κάποιου είδους πραγματικότητα. ’Ίσως θά 
μπορούσε κανείς νά πεϊ ότι καί ή τραγωδία καί ή τέχνη πρέπει νά 

περάσουν άπό αύτή τήν χειραφέτηση γιά νά πετύχουν τό πραγματικό, 
διότι τόσο στήν λογοτεχνία όσο καί στήν γλυπτική καί τήν ζωγραφική 
ένας εύθύς δρόμος οδηγεί άπό αύτή τήν άποφασιστική διάσπαση στόν 
ρεαλισμό. Αύτή ή νέα άντίληψη τής πραγματικότητας πού έρχε
ται έτσι μέσα στόν κόσμο δέν γίνεται εύκολα κατανοητή. Μάς 
έμβάλλει σέ κάποια άμηχανία τό γεγονός ότι δέν μπορούμε πιά νά 
χρησιμοποιούμε στις τέχνες τέτοιους όρους όπως «άληθές» καί 
«πραγματικό» χωρίς νά δημιουργούμε σύγχυση. Αν θέλουμε τώρα 
νά καθορίσουμε τήν σχέση μεταξύ καλλιτεχνίας καί πραγματικότητας 
πρέπει νά καταφεύγουμε σέ όρους τόσο άόριστους καί μεταβλητούς 
όπως: τό έργο τής Τέχνης πρέπει νά «προσιδιάζει» ή νά είναι «σύμ
μετρο» πρός τήν πραγματικότητα.

Μήπως πρέπει νά ύποθέσμουμε ότι αύτή ή ιδέα τοΰ «πραγματικού» 
είναι μιά ιδέα πού μόνο μέσω τής ήθοποιΐας μπορεί νά μεταδοθεί; Ή τρα
γωδία άντίθετα πρός προηγούμενες μορφές ποιήσεως, δέν ένδιαφέ
ρεται τόσο γιά τά γεγονότα, τών όποιων ή άπεικόνιση μπορεί νά είναι 
είτε άληθινή είτε ψευδής, άλλά γιά τά άνθρώπινο όντα. Αύτά πα
ρουσιάζονται κάτω άπό ένα έντελώς νέο φώς. Γιά νά καταλάβουμε τήν 
έπαναστατική άλλαγή πού έχει ύποστεϊ ή έρμηνεία τοΰ άνθρώπου στήν 
τραγωδία, μπορούμε νά βοηθηθοΰμε άπό μιά σύγκριση όχι μέ τήν 
χορική λυρική, άλλά μέ τήν προσωπική λυρική τής πρώιμης περιόδου 
στήν όποια οί άνθρωποι έξετάζουν τούς έαυτούς τους, όπως άκριβώς 
στήν τραγωδία έκφράζουν τά άτομικά των αισθήματα, τίς σκέψεις καί 
τίς έπιθυμίες των.

Μιά εύτυχής σύμπτωση μάς διέσωσε ένα πρώϊμο δράμα τοϋ 
Αισχύλου. Τό ονομάζω εύτυχή σύμπτωση, γιατί γιά πολλούς αιώνες 
ύπήρχε ένα καί μόνο χειρόγραφο πού περιείχε τό έργο. Τό έργο 
έγράφτηκε μεταξύ 499 καί 490 π.Χ., περίπου δεκαπέντε χρόνια πριν 
άπό τήν ναυμαχία τής Σαλαμίνας. ΓΓ αύτό άνήκει στήν προκλασσική, 
τήν άρχαϊκή έποχή. Άποτελεϊται άκόμη κυρίως άπό χορικές ώδές καί 
σέ μεγάλη έκταση μοιάζει περισσότερο μέ λυρικό άσμα παρά μέ 
δράμα. Ό χορός άποτελεϊται άπό τίς θυγατέρες τοϋ Δαναού' φεύ
γουν μέ τόν πατέρα τους άπό τήν Αίγυπτο καί πάνε στό Αργος' 
θέλουν νά ξεφύγουν άπό τούς έξαδέλφους των τούς γιούς τοϋ Αί- 
γύπτου, πού θέλουν νά τίς άναγκάσουν νά τούς παντρευτούν. Φτά
νοντας στήν .Ελλάδα έλπίζουν νά βρουν προστασία στό Αργος, στήν 
πατρίδα τής Ιούς πού είναι πρόγονος τους. Τήν είχε άγαπήσει ό 
Ζεύς καί τήν καταδίωξε ή ζηλότυπη "Ηρα' στό τέλος έσταμάτησε στήν 
Αίγυπτο γιά νά γεννήσει τόν γιό τοϋ Δία, πού έπρόκειτο νά γίνει ό 
πάππος τοϋ Δαναού καί τού Αίγύπτου καί ό προπάππος τών Δαναΐδων 
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καί τών Αιγυπτίων. Ό χορός τών Δαναΐδων εισέρχεται στήν σκηνή 
μέμ ιά προσευχή προς τόν Δία γεμάτη τρόμο, στήν όποια ζητούν νά 
τούς παράσχει τήν προστασία τήν όφειλόμενη σέ άπροστάτευτους 
ξένους. Τρέμοντας άπό φό6ο θρηνούν τίς δυστυχίες τους.

Ό Πελασγός, ό βασιλιάς τού "Αργους, παρουσιάζεται στήν σκηνή 
καί τίς ρωτά τι θέλουν. Οταν τοϋ ζητούν προστασία, αύτός άντι- 
λαμβάνεται άμέσως ότι αύτά σημαίνει πώς ή πόλη του θά έμπλακεϊ 
σέ πόλεμο μέ τούς Αιγυπτίους' άλλά τήν ίδια στιγμή ξέρει ότι μπορεί 
νά άρνηθεϊ τήν προστασία προς τίς Ίκέτιδες άλλά τούτο θά προκα- 
λέσει τήν όργή τού Δία. Στον πανικό τους μέσα οί κόρες άπειλοϋν 
ότι θά αύτοκτονήσουν πάνω στόν 6ωμό όν ό βασιλιάς άρνηθεϊ νά τίς 
προστατεύσει: ένα τρομερό μίασμα θά έπεφτε έτσι πάνω στήν πόλη. 
Ό βασιλιάς άποφασίζει νά έπέμόει νά ύποστηρίξει τίς ίκέτιδες καί 
πάει στήν πόλη γιά νά παρουσιάσει τό ζήτημα στόν λαό του. Μετά 
άπό μιά προσευχή τού χορού ό Πελασγός έπιστρέφει καί άναγγέλλει 
ότι οί πολίτες άποφάσισαν νά παράσχουν τήν προστασία πού τούς 
έχει ζητηθεί.

Τά χορικά άσματα αύτής τής τραγωδίας τά διαπερνά ό φόβος, μιά 
ιδέα πού δέν είναι άποκλειστικό γνώρισμα μόνο σ’ αύτήν τήν πρώϊμη 
αίσχυλική τραγωδία. Διότι, όνκαι γνωρίζουμε άτελώς τά έργα τού 
Φρύνιχου, τού προκάτοχου τού Αισχύλου, μπορούμε, άπό τά λίγα πού 
μάς έχουν σωθεί, νά συμπεράνουμε ότι κι αύτός έχρησιμοποιούσε 
έπίσης όσματα φόβου καί θρήνου σάν κύρια στοιχεία στά έργα του. 
Τόσο ό Αισχύλος όσο καί ό Φρύνιχος κατέβαλλαν ειδική προσπάθεια 
νά δημιουργήσουν μιάν άτμόσφαιρα πάθους καί νά πλησιάσουν τήν 
ύστερία μέ τό νά χρησιμοποιούν γυναικείους χορούς καί τήν άνατο- 
λικήν εύαισθησία.

Ή άπελπισία είναι ένα βασικό στοιχείο στήν πρώϊμη έλληνική 
προσωπική λυρική' κάτω άπό τήν πίεσή της ό άρχαϊος λυρικός παρο- 
τρυνόταν νά περιγράφει τήν έσωτερική του ζωή, τήν ψυχή, τό βάθος 
τών αισθημάτων του. Είναι ένα άπό τά έπιτεύγματα τού τραγικού 
χορού, τό γεγονός ότι έδωσε έμφαση σ’ αύτήν τήν άπελπισία. Τό 
τραγούδι του διαπερνά τήν καρδιά μέ μιά πιό διαπεραστική φωνή, 
γιατί ό Φρύνιχος καί ό Αισχύλος διάλεγαν καί πραγματεύονταν όχι 
άπλώς ματαιωμένες προσδοκίες, πάθη καί άπογοητεύσεις, άλλά τό 
κεντρικό θέμα τής ζωής καί τού θανάτου. Ό λόγος γιά τόν όποιο 
αύξάνεται αύτή ή συναισθηματική ένταση οφείλεται βεβαίως έν μέρει 
καί στό γεγονός ότι τέτοιες περιπαθείς καταστάσεις, πού άποτελοϋν 
τό ύλικό τής τραγωδίας, είναι άπρόσιτες στόν λυρικό ποιητή. Οί 
λυρικοί τραγουδούν τήν άπελπισία πού αισθάνονται άπό τήν δική τους 

έμπειρία τής πραγματικότητας' όν αύτή ή άπελπισία γινόταν τόσο 
βαθιά ώστε νά κινδυνεύει ή ζωή τους, θά σταματούσαν νά γράφουν 
ποιήματα. Εξάλλου οί εκφράσεις τοϋ φόβου καί τού πόνου στό 
δράμα είναι πολύ πιό συγκλονιστικές άπό έκεϊνες πού μπορεί νά 
παρουσιάσει τό έπος, διότι στό δράμα άντιμετωπίζουμε κατά πρόσωπο 
έναν άνθρωπο γεμάτο θλίψη. Ή λογοτεχνία, όταν γίνεται θέατρο, 
κερδίζει συχνά σέ σοβαρότητα. Καί ό χορός όταν καταπιέζεται άπό 
τό πάθος δέν μπορεί νά βρει τή λύτρωση, πού βοηθούσε τούς άρχαϊ- 
κούς λυρικούς νά ξεπεράσουν τήν θλίψη τους — τήν σκέψη, δηλαδή, 
ότι ή ζωή τού άνθρώπου διακινεϊται άνάμεσα στήν χαρά καί τήν λύπη 
σύμφωνα μ’ έναν αιώνιο κοσμικό ρυθμό. Σέ μιά στιγμή, όταν ή ίδια 
ή ζωή είναι ένδεχόμενο νά έξαφανιστεϊ, όποιαδήποτε προσδοκία νά 
μεταστραφοϋν τά πράγματα προς τό καλύτερο άποκλείεται. Στό 
δράμα τό πλησίασμα τοϋ θανάτου, στόν όποιο οί λυρικοί έντρυφοϋν, 
άποκτά ένα μεγαλύτερο βαθμό πραγματικότητος παρά στήν λυρική 
ποίηση, έπειδή μερικές πραγματικότητες δέν μπορούν νά παραστα- 
θοΰν σάν άνθρώπινες έμπειρίες, παρά μόνο άν ξεπεραστεϊ ή ίδια ή 
πραγματικότητα. Άλλά ό φόβος τού τραγικού χορού διαφέρει άπό 
τήν άπελπισία τού λυρικού ποιητοΰ σέ κάτι περισσότερο άπό μόνο 
τόν βαθμό έντάσεως' φαίνεται ότι ό Αισχύλος εισάγει ένα νεωτερισμό 
πού τόν ξεχωρίζει καί άπό τόν Φρύνιχο.

Οί Δαναΐδες είναι άδύναμες κόρες. Επειδή οί γιοι τοϋ Αίγύπτου 
θέλουν νά καταπατήσουν τά δικαιώματά τους μέ κτηνώδη βία, ό χορός 
έκφράζει κάτι περισσότερο άπό τήν συμπάθεια πού μπορούσαν νά 
προκαλέσουν οί χοροί τού Φρύνιχου, κάτι πολύ περισσότερο άπό τίς 
συγκινήσεις καί τήν συμπάθεια πού μπορούσε νά προξενήσει ή λυρική 
ποίηση' διότι ή καταπάτηση τοϋ δικαίου προκαλεϊ πιό έντονα τό άκροα- 
τήριο άπό τήν λύπη ή τήν δυστυχία. Ό Αισχύλος δραματοποιεϊ ένα 
γεγονός πού δέν έπρεπε νά άπαλειφθεϊ άπό τήν ιστορία, γιά νά μή 
κλονισθεϊ ή πίστη μας εις τήν τάξη τοϋ κόσμου: ένα γεγονός πού 
μάς προκαλεϊ νά έπέμβουμε. Οπως καί άλλες δυστυχίες, αύτό τό 
άτυχές συμβάν προκαλεϊ έπίσης τόν άνθρωπο νά σκεφθεϊ γιά τήν ίδια 
τήν ψυχή του καί νά τήν βυθομετρήσει, νά βρει κάτι μέσα του τό όποιο 
νά ύπερβαίνει τό άπλώς προσωπικό. Άλλά δέν είναι άρκετό νά 
άποκαλύψει άπλώς ή νά άναγνωρίσει αύτό τό πνευματικό γεγονός, νά 
τό έπιδοκιμάσει καί νά τό ονομάσει δικαιοσύνη : έδώ ή γνώση ζητά 
τήν δράση (πράξη).

Αύτή ή πράξη (δράση) πραγματοποιείται στις «Ίκέτιδες» τοϋ 
Αισχύλου καί έτσι τό έργο παύει νά είναι λυρικό άσμα καί γίνεται 
τραγωδία. "Οταν ό χορός τών Δαναΐδων παροτρύνει τόν Πελασγό 
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νά tic βοηθήσει καί άπειλεϊ αύτοκτονία, ό βασιλιάς λέγει : (5>

Ή σωτηρία χρειάζεται βαρεία φροντίδα 
καί σάν τοϋ βουτηχτή, που ως τό βυ^δ νά φτάνη, 
ξάστερο μάτι άκράσωτο·

[Μετάφρ. Γρυπάρη].

Γιά μιά στιγμή ό Πελασγός στέκεται βυθισμένος σέ σκέψη. Στό 
μεταξύ ό χορός τραγουδά τούς στίχους :5 (6) «Βάλε φροντίδα κι ευσε
βής γενοϋ μου όλόδικα ξενοπροστάτης» (Μεταφρ. Γρυπάρη), λόγια 
πού μέ συγκλονιστική δύναμη σφυροκοπημάτων τοϋ επιβάλλουν 
τήν άνάγκη νά πάρει μιάν άπόφαση. Οταν ό βασιλιάς τελειώσει τήν 
διερεύνηση στήν ψυχή του ξεκινά γιά τήν πόλη, νά πάρει άπόφαση 
άπό τόν λαό. Είναι άληθές ότι ή σκηνή δέν συμβάλλει πολύ στήν 
δράση, άλλά ό Αισχύλος τής έδωσε όλο τό μεγαλείο πού μπορούσε 
νά πλάσει τό ύφος του. Υπάρχει συνεπώς μιά άσυμφωνία άνάμεσα 
στήν σοβαρότητα τοϋ λόγου καί τά πενιχρά πραγματικά άποτελέσματα, 
πού εύκολα θά μπορούσαν νά παρουσιαστούν γελοία — θά μπορούσε 
μάλιστα κανείς νά θυμηθεί άνάλογες σκηνές άπό τό κουκλοθέατρο’ 
άλλά πρέπει νά έχουμε ύπόψη τόν νεωτερισμό τοϋ όλου έγχειρήματος 
καί τήν τεράστια σημασία του γιά τήν έξέλιξη τής Ελληνικής, όν όχι 
καί τής Εύρωπαΐκής σκέψεως. Πουθενά μέσα στή πρώϊμη ποίηση 
δέν ύπάρχει ένας άνθρωπος πού νά περνά μέσα άπό ένα παρόμοιον 
άγώνα, μέ συναίσθηση τής εύθύνης καί τοϋ δικαίου, γιά νά άποτρέψει 
τό κακό. Έδώ γεννοΰνται οί ιδέες πού προορίζονταν άπό τώρα καί 
στό έξής νά ένυπάρχουν στό βάθος τοϋ δράματος, ιδέες πού έγιναν 
βαθμιαία σπουδαίες άκόμα καί έξω άπό τήν περιοχή τής τραγωδίας. 
Σ αύτή τήν σκηνή ή τραγική θέση τοϋ χορού, τό γεγονός ότι ή δι
καιοσύνη πάσχει άπό τήν άδικία, προκαλεϊ ένα σπουδαίο άποτέλεσμα: 
ή τρομερή συμφορά στήν όποια βρίσκονται οί γυναίκες τοϋ χορού 
δημιουργεϊται μέ τόν προφανή σκοπό νά προκαλέσει σκόπιμη πράξη. 
Ή πλοκή είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε ό Πελασγός εύρίσκεται άνάμεσα 
σέ δύο άπαιτήσεις: πρέπει νά έκλέξει άνάμεσα στήν εύτυχία τής πό- 

5. Αϊσχ. Ίκετ. οτ. 406 - 408.
δει τοι ê αθεΐας φροντίδας σωτηρίου, 
δίκην κολυμβητηρος ές βυθόν μολειν 
δεδορκός δμμα, μηδ' άγαν ώνωμένον

6. Αίσχ. Ίκέτ. στ. 418-419.
φρόντισαν καί γενοϋ 
πανδίκως ευσεβής πρόξενος

λεως καί στις δίκαιες άπαιτήσεις πού προβάλλουν οί ίκέτιδες. Υπο
χρεώνεται νά στηριχθεϊ στή σκέψη του' πρέπει νά άποφασίσει μόνος 
του ποιο είναι τό μεγαλύτερο αίτημα, ποιο είναι τό αίτημα τής δικαιο
σύνης. Τά λίγα πού ξέρουμε γιά τίς τραγωδίες τοϋ Φρύνιχου ύπο- 
βάλλουν τήν ιδέα ότι ένα τέτοιο δίλημμα, πού σέ μάς φαίνεται προ
φανές καί άναγκαϊον — ή τουλάχιστο άσκεϊ μιά άμεση γοητεία στή 
φαντασία μας — δέν είχε θέση στό έργο του. Στις δυό τραγωδίες 
μέ τίς όποιες συνδέουμε τό όνομά του ή καταστροφή έγινε στήν πορεία 
τής δράσεως, καί ό,τι μπορούσε νά κάμει ό χορός ήταν νά άναφερθεϊ 
στήν συμφορά μέ άσματα τρόμου καί θρήνου. Δέν προβαλλόταν μιά 
πράξη σωτηρίας, ούτε είχε έγερθεϊ γιά συζήτηση τό πρόβλημα τής 
δικαιοσύνης’ οί θεατές ούδέποτε έφτασαν στό σημείο νά νοιώσουν κάτι 
πέρα άπό τό αίσθημα τής συμπάθειας (οίκτου), τό ίδιο άκριβώς αίσθημα 
πού προκαλοΰσε καί ή άρχαϊκή λυρική. Είναι βέβαια άληθές ότι ή 
έποπτική παράσταση τών τραγικών γεγονότων πάνω στή σκηνή θά 
συγκινοΰσε ύπέρμετρα τίς καρδιές τών θεατών.

Ό Πελασγός προβάλλεται κατά τρόπον έντονο σάν έντελώς άν- 
τίθετος προς τήν βαρβαρότητα τών Αιγυπτίων άλλά καί προς τόν 
εύσυγκίνητο χαρακτήρα τών Δαναΐδων. Είναι "Ελληνας, μετριοπαθής 
καί λογικός. Στις άλλες τραγωδίες τοϋ Αισχύλου ή άντίθεση μεταξύ 
μή Ελλήνων καί 'Ελλήνων διαμορφώνεται σάν άγώνας άνάμεσα 
στήν ύπερβολή, τήν έπιτήδευση καί τήν έπίδειξη άπό τή μιά μεριά 
καί τήν μετριοπάθεια, τήν άπλότητα καί τήν ειλικρίνεια άπό τήν άλλη. 
Αύτή ή άντίθεση σχετίζεται έν μέρει μέ τήν άλλαγή ύφους πού οδηγεί 
προς τό κλασσικό ιδεώδες’ ή ύπερβολή τής άρχαϊκής έποχής ύπο- 
χωρεϊ μπροστά στήν άπλότητα καί τήν αύστηρότητα. Ή έμφαση, 
λοιπόν, πού δίνει ό Αισχύλος στις έλληνικές άξιες περιέχει καί μιάν 
έπίγνωση τής διαφοράς όχι μόνο άνάμεσα στήν Δύση καί τήν Ανα
τολή, άλλά καί άνάμεσα στό δικό του παρόν καί τό άμεσο παρελθόν. 
Ό Αισχύλος ξαναβρίσκει τήν ούσία τοϋ άρχαίου έλληνικοΰ πνεύμα
τος. Τά νέα έργα τοϋ Αισχύλου, ή έμφαση πού δίνει στον αύτοκα- 
θορισμό τοϋ άνθρώπου καί στήν έξαίσια άπλότητα τής έλεύθερης 
πράξης παρουσιάζονται σάν έπιστροφή σέ μιά βασική έλληνική 
κληρονομιά.

Οί 'Ομηρικές σκηνές, στις όποιες ό άνθρωπος στέκει καί διαλο
γίζεται γιά τό τί πρέπει νά πράξει, ύστεροΰν ώς πρός ένα χαρακτη
ριστικό γνώρισμα, πού κάνει τήν άπόφαση τοϋ Πελασγού αύτό πού 
είναι : Στόν Αισχύλο ή έκλογή πού θά κάμει ό ήρωας γίνεται πρό
βλημα, τοϋ όποιου ή λύση έξαρτάται μόνο άπό τόν δικό του στοχασμό, 
άλλά ταυτόχρονα είναι καί ένα ζήτημα πού παρουσιάζεται σάν άνα- 
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πότρεπτη άνάγκη. Οί Ομηρικές σκηνές στις όποιες ό ήρωας σκέ
φτεται καί παίρνει άπόφαση έχουν συνήθως μιά στερεότυπη μορφή. 
Ένας άνθρωπος διαλογίζεται κατά πόσο πρέπει νό κάμει αύτό ή 
έκεϊνο τελικά, όταν άποφασίζει, ή άπόφαση μπορεί νά περιγράφει μέ 
ενα άπό τούς έξής δυό τρόπους: είτε ό Ομηρος λέγει ότι ό ήρωας 
έκρινε καλύτερο νά διαλέξει τήν τάδε καί τήν τάδε πορεία, ή μαθαί
νουμε ότι ό θεός έπενέβηκε καί καθοδήγησε τήν άπόφαση τοϋ ηρώα. 
Αύτό συνήθως συμβαίνει στήν Ίλιάδα. Κάποτε — καί αύτό τό βρί
σκουμε κάποτε στήν ’Οδύσσεια — παρουσιάζεται κάποιος όλλος καί 
βοηθεϊ στήν έκλογή. Ό τύπος: «τοϋ φάνηκε καλύτερο» κυριολε
κτικά σημαίνει: «τοϋ φάνηκε πιο ώφέλιμο, συμφερότερο». Ή άπό
φαση λαμβάνεται μέ κριτήριο τό ότι τό ένα ένδεχόμενο θεωρείται 
ή πιο συμφέρουσα πορεία. Είναι φανερό ότι αύτό έλάχιστα σχετί
ζεται μέ τήν προσωπική έκλογή καί τόν έσωτερικό άγώνα. Καί όπου 
ό τελευταίος λόγος προέρχεται άπό κάποιο θεό, ή άπόφαση καθορί
ζεται έντελώς «έκ τών έξω»/7^

Ό Αισχύλος καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια νά άπεικονίσει τούς 
χαρακτήρες στις τραγωδίες του σάν άνεξάρτητα πρόσωπα, πού 
πράττουν άπό παρόρμηση άντί άπλώς νά άντιδροϋν σέ έξωτερικά 
κίνητρα. Αύτό φαίνεται καί σέ ένα άλλο έργο πού βρέθηκε τελευταία 
μαξί μέ τά σατυρικά έργα πού έχουμε άναφέρει προηγουμένως: πρό
κειται γιά τό έργο «Μυρμιδόνες». Τό άπόσπασμα τοϋ παπύρου πού 
σώθηκε είναι τό πρώτο πού μάς πληροφορεί γιά μιά τραγωδία τού 
Αισχύλου στήν όποια ό ποιητής παίρνει καί δραματοποιεϊ ομηρικό 
θέμα.

Ό Άχιλλεύς είναι οργισμένος μέ τόν Άγαμέμνονα καί δέν συμ
μετέχει στόν πόλεμο. Γι’ αύτό οί Τρώες κατορθώνουν νά νικήσουν 
τούς Έλληνες καί προχωρούν μέχρι τήν γραμμή τών πλοίων. Στήν 
σκηνή πού σώθηκε διαβάζουμε ότι τό πλοίο τοϋ Νέστορα έχει ήδη 
πάρει φωτιά καί ό Άντίλοχος, ό γιος τοϋ Νέστορα, έχει σταλεί στόν 
Άχιλλέα νά τοϋ ζητήσει ν’ άφήσει τήν μνησικακία καί νά ξαναμπεϊ 
στή μάχη. Στό μεταξύ οί άντρες τοϋ Άχιλλέα, οί Μυρμιδόνες, έχουν 
στασιάσει κατά τοϋ βασιλιά τους καί τόν κατηγορούν γιά προδοσία 
άν έξακολουθήσει νά άπέχει άπό τήν μάχη. ’Απειλούν νά τόν λιθο
βολήσουν μέχρι νά πεθάνει, πράγμα πού είναι ή συνηθισμένη ποινή 
γιά τήν προδοσία. Ό Αισχύλος εισάγει πρώτος αύτό τό στοιχείο στήν 
διήγηση καί όταν ήλθε στό φώς μέ τό νέο πάπυρο οί μελετητές παντού 
έξεπλάγησαν. Ή μακρά συνομιλία άνάμεσα στόν Άχιλλέα καί τόν 
Άντίλοχο, μάς δείχνει τόν λόγο γιά τόν όποιο ό Αισχύλος έχει έπι- 
νοήσει τήν άπειλή τών Μυρμιδόνων: ή άπειλή ώθεϊ τόν Άχιλλέα νά 

σκληρύνει άκόμα περισσότερο τήν στάση του στήν παράκληση νά 
βοηθήσει τούς "Ελληνες. Θά ύποχωρήσει «άπό φόβο μπρος στούς 
Αχαιούς;» Τολμούν καί κατηγορούν γιά προδοσία αύτόν, πού είναι 
ό πιο όνομαστός καί έχει άποκτήσει τιμές στή μάχη μεγαλύτερες άπό 
έκεϊνες πού πήραν όλοι οί άλλοι βασιλείς μαζί ; Έτσι ό Αισχύλος 
προσπαθεί νά δείξει ότι ό Άχιλλέας άποφασιστικά καί σκόπιμα έπι- 
μένει νά άπέχει άπό τόν πόλεμο. Εις τό έπος ή όργή του κατά τού 
Άγαμέμνονα πού μόνη προκαλεϊ τήν άποχή του άπό τή μάχη είναι 
όπως μόλις έχει λεχθεί, σάν μιά ξένη δύναμη πού επέρχεται έναντίον 
του καί άπέναντι στήν όποια δέν έχει μέσα νά ύπερασπίσει τόν έαυτό 
του.8 Ό Αισχύλος όμως πλάθει τήν δράση μέ τέτοιο τρόπο, ώστε 
ή έπιστροφή τού Άχιλλέα στήν μάχη νά έμποδίζεται άπό λόγους πού 
βρίσκονται άποκλειστικά μέσα του' μένει κλεισμένος μέσα στήν σκηνή 
του άπό δική του έσκεμμένη άπόφαση.

Γνωρίζουμε ότι στό τέλος τού έργου ό Αισχύλος παρουσιάζει τόν 
Άχιλλέα νά βγαίνει στόν πόλεμο γιά νά έκδικηθεί τόν νεκρό Πάτροκλο, 
πράγμα πού τού έφερε δόξα καί πρόωρο θάνατο άντί μιάς μακράς 
καί άσημης ζωής. Άκόμα καί πριν εύρεθεϊ ό πάπυρος έγινε ή σκέψη 
ότι ό Αισχύλος έδώ παρουσίαζε ένα πρόβλημα εκλογής, μιά συνει
δητή πράξη άποφάσεως άπό μέρους τού Άχιλλέα, καί ότι ό Αισχύλος 
πρέπει νά ήταν έκεϊνος πού έπενόησε αύτή τήν σπουδαία ιδέα. Διότι 
ό "Ομηρος δέν μιλά γιά ένα τέτοιο δίλημμα' ό Ομηρικός Άχιλλέας 
ξέρει άπλώς ότι ή μοίρα του είναι ή νά πεθάνει νέος μέσα σέ μιά 
λάμψη δόξας ή νά ζήσει άσημος μιά μακρόχρονη ζωή. Αλλά ό Πλά
τωνας άργότερα μάς δίνει τήν εύκαιρία νά άντιληφθοΰμε ότι ό Άχιλ- 
λέας συνειδητά διάλεξε τό πιό ήρωϊκό ένδεχόμενο. Στά έργα τοϋ 
Αισχύλου, όπως φαίνεται άπό τά λόγια τοϋ Πελασγού καί πολλών 
άλλων, ή προσωπική άπόφαση είναι ένα κεντρικό θέμα. ’Εφόσον ή 
νέα σκηνή στούς «Μυρμιδόνες» δείχνει ότι καί στήν άρχή άκόμα τής 
τριλογίας ό Άχιλλέας πράττει μέ λελογισμένη πρόθεση, έχουμε τό 
δικαίωμα νά περιμένουμε τήν ίδια έπίσης ψυχολογία στήν κορύφωση 
τής τραγωδίας, κατά τήν πιό άποφασιστική στιγμή στή ζωή τοϋ Άχιλ- 
λέα. Είναι πολύ πιθανό ότι αύτή ή μεγάλη άπόφαση λαμβάνεται στό 
δεύτερο μέρος τής τριλογίας, όταν ό Άχιλλεύς έπιστρέφει στήν 
μάχη. Στό τρίτο μέρος, όταν ό Πρίαμος έρχεται νά ζητήσει τό 
πτώμα τοϋ γιου του "Εκτορα, μπορούμε νά υποθέσουμε ότι ή ψυχή 
τού Άχιλλέα, ήταν βαριά έπειδή γνώριζε ότι ό θάνατός του ήταν έπι- 
κείμενος καί ότι αύτή ή έπίγνωση τού θανάτου θά προσέδιδε μιάν 
έντελώς ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια στήν συμφιλίωσή του μέ τόν Πρίαμο. 
Κατά τήν γνώμη μου, πάντως, δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ό Ασχύλος 
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έβαλε τις τελευταίες πινελιές στον χαρακτήρα τοϋ Άχιλλέα, πού παρέ- 
μεινε αύθεντικός μέχρι σήμερα.9

Πρώτος ό ’Αριστοτέλης παρατήρησε ότι ή Ίλιάδα έδινε θέμα γιά 
μια μόνο τραγωδία. Ό Αισχύλος πού έξάντλησε τόν πλοϋτο αύτό γιά 
μιά μόνο τριλογία, αναγκάστηκε νά περιορίσει τό πλατύ καί άβίαστο 
ρεύμα τών έπεισοδίων. Ή τραγωδία πρέπει νό άποβάλει όλες τις 
μικρολεπτομέρειες, πού είναι όμως σημαντικές, συνεκπορεύονται κατά 
τρόπο φυσικό άπό τήν πλοκή, καί τις όποιες ό "Ομηρος άνετα μπορεί 
νό τακτοποιήσει καί νό ένσωματώσει μέσα στό έργο. Γιά νά εύθυ- 
γραμμίσει τό κάθε τί μέ τήν μιά μεγάλη πράξη τοΰ Άχιλλέα, ό Αισχύ
λος παραγνωρίζει πολλά άπό τά επεισόδια μέ τά όποια ό "Ομηρος 
μάς είχε προσεκτικά προετοιμάσει γιά τήν κρίσιμη μεταστροφή τοϋ 
Άχιλλέα. Ό "Ομηρος μάς άφήνει νά περιμένουμε καί νά παρακο
λουθούμε τόν Άχιλλέα άργά άλλά άμετάκλητα νά κατευθύνεται προς 
τήν μοίρα του' ό Αισχύλος έπιταχύνει τήν πλοκή καί έπιπρόσθετα έπι- 
νοεϊ νέα στοιχεία όπως τόν λιθοβολισμό. Μέ πλήρη έπίγνωση τών 
συνεπειών τής στάσεώς του ό Άχιλλέας έμμένει στό πείσμα του καί 
έτσι όταν τελικά θέτει τέρμα στήν έπίμονη άρνησή του καί άποφα- 
σίζει νά ξαναμπεϊ στήν μάχη, αύτή ή άλλαγή γνώμης είναι κάτι περισ
σότερο άπό μιά άπλή μεταστροφή στήν δραματική πλοκή. Ή δυσκο
λία του στό νά πάρει άπόφαση έπιτείνεται άπό τις ένέργειες τής μητέ
ρας του, τής Θέτιδας, πού είχε παρουσιαστεί στό δεύτερο μέρος τής 
τριλογίας καί, όνκαι τοϋ έφερε τή νέα του πανοπλία, τόν προειδο
ποίησε νά μή μπει στήν μάχη, διότι τούτο θά έσήμαινε τόν πρόωρο 
θάνατό του. Αναμφίβολα ό Αισχύλος έτόνισε αύτό τό στοιχείο περισ
σότερο άπό όσο είχε τονισθεϊ στό έπος. Πρέπει νά παραδεχτούμε 
ότι ή μεγάλη έμφαση πού δίνει ό Αισχύλος στήν πράξη τοΰ Άχιλλέα 
άφαιρεϊ ένα μέρος άπό τήν άληθοφάνειά της. Πόσο συχνά συμβαίνει 
ένας άνθρωπος νά άντιμετωπίζει συνειδητά ένα τέτοιο δίλημμα, δη
λαδή νά διαλέξει είτε έναν ένδοξο θάνατο είτε μιά μακρά ζωή, καί 
νά συναντά τόσες δυσκολίες στό νά διαλέξει τόν θάνατο; Είναι ορθό 
νά παραδεχθούμε ότι καί άλλες σκηνές τοϋ Αισχύλου έχουν έπίσης 
κάτι τό ύπερβολικό καί άφύσικο στις κρίσιμες στιγμές τους. Ό 
Πελασγός άναγκάζεται νά καθορίσει τήν τύχη τών ίκέτιδων καί τίς 
τύχες τής πόλεώς του τήν ίδια στιγμή. Ό Όρέστης άναλαμβάνει 
τήν άποτρόπαια ύποχρέωση νά σκοτώσει τήν μητέρα του. Αλλά άπό 
τήν ίδια τήν φύση της δέν βασίζεται ή τραγωδία πάνω σέ τέτοιες 
σκηνές ύπερβολής, πάνω στήν πατροκτονία, τήν παιδοκτονία, τούς 
φόνους άδελφών καί τήν αιμομιξία;

Ό Αισχύλος παρουσιάζει αύτές τίς κορυφαίες καταστάσεις, διότι 

ένδιαφέρεται όχι τόσο γιά τό τί συμβαίνει τυχαία όσο γιά τό τί 
πράττεται καί διότι αισθάνεται ότι ή ούσία τής άνθρώπινης πράξεως 
βρίσκεται στήν πράξη τής άποφάσεως. Ό χημικός άναμιγνύει στόν 
πειραματικό του σωλήνα μερικές ούσίες, πού σπανίως ή ούδέποτε 
βρίσκονται μαζί στήν φύση, γιά νά σχηματίσει καθαρή καί άκριβή 
ιδέα τών άντιδράσεών τους. "Ετσι καί ό δραματικός συγγραφέας 
συνθέτει τίς πράξεις μέ σκοπό νά άπομονώσει τήν ούσία τής πράξεως.10

Ή τραγωδία δέν είναι πιστός καθρέφτης τών έπεισοδίων τοϋ μύ
θου' άντί νά τά δεχθεί σάν ιστορική πραγματικότητα, όπως συμβαίνει 
στό έπος, ή τραγωδία άνιχνεύει τίς έσχατες αιτίες στις πράξεις τών 
άνθρώπων καί συνεπώς συχνά προσέχει πολύ λίγο τά πραγματικά 
γεγονότα. Ούτε ή πρώιμη τραγωδία προσπαθεί νά άναδημιουργήσει 
τήν πραγματικότητα τής καθημερινής ζωής μέ ποιητικόν τρόπο. Οί 
συγγραφείς είναι έντελώς άνέτοιμοι νά άναλάβουν νά φέρουν στό 
φώς τρόπους καί αιτίες συμπεριφοράς. Ό Αισχύλος πρώτο έδειξε 
καθαρά ότι, όταν ένας άνθρωπος έπραττε, τούτο συνεπαγόταν κάποια 
διανοητική διαδικασία καί, όπως συνήθως συμβαίνει μέ θεμελιώδεις 
άνακαλύψεις, ξεκίνησε δίνοντας έμφαση μεγάλη στά ούσιώδη στοι
χεία τής διαδικασίας. Χρησιμοποιώντας τίς τεχνητές καταστάσεις 
τής τραγωδίας του προσπάθησε νά άποκαλύψει όσο καθαρά μπορούσε 
«τόν σκληρό πυρήνα» τής άνθρώπινης πράξης. Κάτω άπό τίς συνη
θισμένες συνθήκες, μέσα στήν σύγχυση τής πραγματικής ζωής, ένυ- 
φαίνονται άμέτρητα στοιχεία’ άπό τήν βασική μορφή τής πράξεως, 
τήν έλεύθερη δηλαδή άπόφαση, μόνο μιά θαμπή άναλαμπή φθάνει 
στήν έπιφάνεια. Άλλά ή τραγωδία έχει τήν δύναμη νά σχηματίσει 
ένα τέτοιο άρχέτυπο πράξεως' τό κατορθώνει μέ τό νά θέτει έναν 
άνθρωπο άνάμεσα σέ δυό αιτήματα ίσα σχεδόν σέ δύναμη καταναγκα
σμού καί μέ τό νά παρουσιάζει τόν άνθρωπο νά έκλέγει τό εύγενές 
ένδεχόμενο τοΰ θανάτου, ένώ έχει πλήρη γνώση τών έπιταγών τής 
δικαιοσύνης καί τής μοίρας.

Τό έπος δέν έπαναλαμβάνει άδιακρίτως όλα τά στοιχεία τοϋ 
μύθου' ή λυρική άφηγεΐται έπίσης ό,τι είναι σημαντικό. Άλλά ή τρα
γωδία, ύπογραμμίζοντας ορισμένα θέματα, διαφέρει βασικά άπό τά 
άλλα είδη, διότι ή δική της άντίληψη γιά τό τί είναι ούσιώδες — όπως 
καί γιά τό τί είναι ή πραγματικότητα — δέν είναι ή ίδια ή παλαιότερη.

’Επειδή, όπως είδαμε, ή πράξη γυμνώνεται άπό τά τυχαία στοι
χεία καί παρουσιάζεται στό καθαρότερο της σχήμα, σάν συμπέρασμα 
φαίνεται νά βγαίνει τό ό τι, ότι θεωρείται ώς πραγματικότης, ύπάρ- 
χει μόνο στήν σκέψη, σάν ιδέα. Ή πράξη στήν ειδική σημασία πού 
τήν άντιλαμβάνεται ό Αισχύλος είναι μιά ιδεατή κατάσταση. Περι-
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λαμβάνει άχι άπλώς τήν άντίδραση πρός ένα προηγούμενα γεγονός, 
άλλά επίσης καί μιά δέσμευση γιά τό μέλλον. ’Απόφαση, δικαιοσύνη, 
πεπρωμένο, όλες έκεϊνες οί ιδέες πού είναι σπουδαιότατες γιά τόν 
Αισχύλον, όπως καί γιά τήν μετέπειτα τραγωδία, έφορμοϋν έξαναγκα- 
στικές μέσα στήν σκέψη τοΰ όνθρώπου, όταν έτοιμάζεται να πράξει. 
Τό βάρος τής εύθύνης γίνεται αισθητό στή πληρότητά του μόνο μπρο
στά στήν πράξη. Ή καθαρή δικαιοσύνη ύπάρχει μόνο σάν σκοπός ή 
μέσα στήν θέληση γιά πράξη' όταν μιά πράξη έχει ήδη γίνει γεγονός 
καί όνήκει στό παρελθόν, δέχεται πάντοτε πολλές έρμηνεϊες. Τέλος 
δέν χρειάζεται νά πούμε ότι ό φόβος τοϋ πεπρωμένου κατευ- 
θύνεται μόνο πρός τό μέλλον. Πράξη αύτοΰ τοϋ είδους, όμως, 
πού εύρίσκεται άκόμη στήν πορεία πραγματοποιήσεώς της δέν μπορεί 
νά θεωρηθεί σάν έμπειρικό γεγονός' μπορεί νά γίνει νοητή μόνον 
μέσα άπό μιά ιδεατή κατάσταση. ’Αρκετά χαρακτηριστικά τό στοι
χείο τοϋ λιθοβολισμού, πού εισάγει ό Αισχύλος, δέν προωθεί τήν 
πράξη τού Άχιλλέα, άλλά τήν άντιστρατεύεται. Χρησιμοποιείται γιά 
νά καταστήσει τήν εκλογή του γιά τήν εύγενέστερη άπό τίς δυό λύσεις 
πιο δύσκολη άπό προηγουμένως. Τό εύγενές δέν έχει αιτία' προσδιο
ρίζεται τελολογικά άπό τόν ίδιο τόν σκοπό του' οί αιτίες μπαίνουν 
στό παιγνίδι μόνο γιά νά έμποδίσουν ή νά δυσκολέψουν τήν έκλογή 
τοϋ εύγενοϋς.

Ό Πελασγός, ό Άχιλλεύς, ό Ετεοκλής, ό Όρέστης, όλοι οί ήρωες 
τοϋ Αισχύλου δέν μπορούν νά παρουσιασθούν ότι παρεκκλίνουν άπό 
τήν πορεία τους πρός τήν πράξη όσοδήποτε ισχυρές καί όν είναι οί 
δυνάμεις πού τήν άντιμάχονται. Θά μπορούσε νά προβληθεί τό έπι- 
χείρημα ότι οί καταστάσεις αύτές, τεχνητές καί βασανιστικές όπως 
είναι, δέν έχουν κανένα νόημα γιά ένα ομαλό καί όκακον άνθρωπο. Καί 
όμως, ό άνθρωπος, πού αισθάνεται έλεύθερος νά κάμει ό,τι είναι 
δίκαιο, θά βρει σ’ αύτούς τούς χαρακτήρες τής σκηνής πρότυπα γιά 
τή ζωή του καί θά θεωρήσει τίς πράξεις των σάν ιδεατές μορφοποιή
σεις τών έλπίδων καί τών έπιδιώξεών του. Διότι έδώ έχουμε, στήν 
καθαρότερη καί τυπικότερη του μορφή, μιάν άπεικόνιση τού τί συμ
βαίνει σ’ έναν άνθρωπο, πού κάμνει μιά κρίσιμη έκλογή. Ή τραγω
δία δέν προσφέρει περιθώρια γιά νά διαιρέσουμε τόν κόσμο σέ δυό 
έπίπεδα, πού τό ένα παράγει τίς άξιες μέ τίς όποιες τό άλλο ένεργεϊ. 
Οί χαρακτήρες τής Αίσχυλικής τραγωδίας δέν προστατεύονται πλέον 
άπό τήν ούράνια λάμψη τών θεών, πού καλύπτει τά πράγματα τού 
κόσμου μέ τήν λαμπρότητά της καί τά κάμνει νά άποκτοΰν νόημα. 
Όχι, ό ίδιος ό άνθρωπος κρίνει τήν σημασία τών γεγονότων άνάλογα 
μέ τό πώς προσωπικά άντιλαμβάνεται τίς άρχές τής δικαιοσύνης. 
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Όταν ό Όμηρος έξαρτό τήν σημασία τών άνθρωπίνων γεγονότων 
άπό τίς πράξεις καί τούς λόγους τών θεών, αύτά τά λόγια καί αύτές 
οί ένέργειες είναι γεγονότα καί μπορούν έτσι νά περιγραφοΰν άντι- 
κειμενικά’ ό άκροατής, πού πιστεύει μέ τόν ποιητή στήν πραγματι
κότητα καί τόν ρόλο τών θεών, άμέσως άντιλαμβάνεται τήν σημασίαν 
τών άναφερομένων γεγονότων. Οί ήρωες πλησιάζουν τήν λαμπρή 
μεγαλοπρέπεια τών θεών μέ μιάν άναμφισβήτητη άπλότητα, μέ άπο- 
τέλεσμα νά μή συναντούν δυσκολία έάν ύπάρχει κάτι εύγενές ή καλό 
πού θέλουν νά πούν ή νά κάμουν. Ό 'Ομηρικός άνθρωπος προστα
τεύεται άπό ένα τέλειον κόσμο, πού τοΰ μιλά μέ σαφή γλώσσα καί στόν 
όποιον άπαντά μέ τόν ίδιο τρόπο. Ή θεότης του είναι ύπερβατική, 
γιατί είναι άνώτερη άπό τόν άνθρωπο' άλλά ή ούσία του είναι καθο
ρισμένη καί ή ύπαρξή του σταθερή διότι είναι άνεξάρτητη άπό τήν 
άνθρώπινη άντίληψη.

Όταν στρεφόμαστε στόν Αισχύλο, ό κόσμος τών θεών έχει 
γίνει ένα πιο περίπλοκο ζήτημα. Στήν «Όρέστεια» δύο θεότητες 
προβάλλουν τίς άπαιτήσεις τους πρός τόν Όρέστη' ό ’Απόλλων, πού 
προστάζει τήν μητροκτονία, καί οί Έρινύες, πού θά τόν τιμωρήσουν 
γιά τό έγκλημα. Κάτω άπό τό βάρος τής διπλής αύτής έπιταγής τών 
θεών, ό άνθρωπος στέκεται έντελώς μόνος. Έστω καί άν ή Άθηνά 
στό τέλος τών «Εύμενίδων» άποκαθιστά τήν ισορροπία, έχουμε ήδη 
άπομακρυνθεϊ πολύ άπό τήν άνάλαφρη άπλότητα τοΰ Όμήρου. Καί 
άνκαι ό Ζεύς τοΰ Αισχύλου είναι ένας άπρόσβλητος φρουρός τής 
δικαιοσύνης, έχει άμως άποσυρθεί σ’ ένα έπίπεδο πολύ άπόμακρο 
άπό τόν κόσμο άπου ύπάρχουν οί έπιτακτικές πραγματικότητες. ’Αντί 
νά κατευθύνει τήν πορεία τών γεγονότων μέ τίς ένέργειες ή τά λόγια 
του είναι σά νά έφτασε στήν κατάσταση ένός ιδανικού: Ό Ζεύς 
καί ή ιδέα τής δικαιοσύνης κοντεύουν νά ταυτισθοΰν.

Τώρα πού ό άνθρωπος παρουσιάζεται νά μεριμνά γιά τόν έαυτό 
του ή δικαιοσύνη τοΰ παρέχει άκόμα ένα στερεό στήριγμα, τουλάχιστο 
στό έργο τοΰ Αισχύλου. Οπωσδήποτε είναι άδύνατο νά μή προσέ
ξουμε άτι αύτή ή ίδια ή έλευθερία μπορεί νά γίνει ένα βάρος πού 
βαθμιαία θά τόν γονατίσει. Ό θεός μιλά άπό μιά πιό άπόμακρη θέση' 
ό άνθρωπος αρχίζει νά βυθομετρά τό μυστήριο τού θείου καί άσο πιό 
άνεξάρτητο κάμνει τόν έαυτό του, τόσο περισσότερο μοναξιασμένος 
γίνεται. Οί χαρακτήρες τών έργων τοΰ Σοφοκλέους είναι ήδη πιό 
μοναξιασμένοι άπό εκείνους τοϋ Αισχύλου. Ό Οίδίποδας, ή ’Αντιγόνη, 
καί ό Αϊαντας θεωρούνται άπως καί οί πρόγονοι τους στήν σκηνή, σάν 
«δρώντες» άνθρωποι' δρουν σύμφωνα μέ ορισμένες, δικές του άρχές 
άλλά κατά τά συμφραζόμενα τοΰ Σοφοκλέους αύτό σημαίνει άτι δροΰν 
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μέ συνειδητήν άντίθεση πρός τόν γύρω τους κόσμο. Στό τέλος ή 
πράξη καταλήγει στήν αύτοκαταστροφή.

Οί χαρακτήρες τοϋ Εύριπίδη εξακολουθούν τήν πορεία τής άπο- 
δεσμεύσεως άπό τήν όλη παλιά τάξη τοϋ κόσμου. Μέ ολοένα καί 
μεγαλύτερη φροντίδα ό ποιητής προσπαθεί νά κατανοήσει έκείνα 
τά ζητήματα, πού ό Αισχύλος έθεώρησε ότι ήσαν οί μεγάλες πραγμα
τικότητες, τό άνθρώπινο πνεύμα, τήν ιδέα, τά έλατήρια τής πράξεως. 
Ό λαμπρός καί φωτεινός κόσμος τών ήρώων, μέ τά λαμπρά κατορθώ- 
ματά του, τήν φωτεινή δόξα του καί όλες τίς άλλες έντυπωσιακές του 
ιδιότητες, έχασε τήν έποπτική γοητεία του' τά νέα έρωτήματα όπως: 
τί τούς παρότρυνε νά πράξουν; ήταν δίκαιη ή πράξη τους; δέν έχουν 
τίποτε τό αισθητικά εύχάριστο γύρω τους. Καί έπειδή ό Εύριπίδης 
κατευθύνει τήν έρευνά του μέσα στά άνθρώπινα κίνητρα καί ολοένα 
καί περισσότερο κατανοεί τό χάσμα πού χωρίζει τό Είναι άπό τό 
Φαίνεσθαι, μόνο κάποιο έλάχιστο ίχνος άπό τήν παλαιό λαμπρότητα 
είναι πιθανό νά διατηρηθεί.

Τό Είναι καί τό Φαίνεσθαι είχαν γιά πρώτη φορά διαχωρισθεϊ 
άπό τούς άρχαϊκούς λυρικούς, πού είχαν άντιληφθεϊ ότι οί ιδιότητες 
τής ψυχής είναι σπουδαιότερες άπό τίς έξωτερικές άξιες’ δέν έκαμαν 
όμως τό έπόμενο 6ήμα νά έφαρμόσουν αύτή τήν διάκριση στήν άν- 
θρώπινη πράξη καί ιδιαίτερα στά κίνητρά της. Οί φιλόσοφοι έπίσης 
γνώριζαν νά ξεχωρίζουν τό Είναι άπό τό Έοικέναι ( = όμοιάζειν) ’ άλλά 
ή νέα άντίληψη τής πραγματικότητας πού προέκυψε μ’ αύτόν τόν 
τρόπο ϊσχυε μάλλον γιά τήν άξιολόγηση τοϋ έξωτερικοϋ κόσμου τών 
αισθήσεων παρά γιά τήν διερεύνηση πνευματικών καί διανοητικών 
προβλημάτων. Έπεδίωξαν νά τοποθετήσουν τό Είναι μέσα στό ρεύμα 
τοϋ Γίγνεσθαι, νά εϋρουν μιά σταθερή καί ούσιώδη άλήθεια πίσω άπό 
τό «άπλό Φαίνεσθαι», καί έδημιούργησαν μιά Πραγματικότητα πού ύπε- 
ρέβαινε τίς αισθήσεις καί ήταν κατανοητή μόνο μέ τήν νόηση.

Μιά συσχέτιση άνάμεσα στήν έννοια τού Είναι καί τήν έννοια 
τής Δικαιοσύνης μπορούμε νά βρούμε άκόμα καί στήν έποχή τοϋ 
Αισχύλου πού άντίστοιχα συσχετίζει τό Φαίνεσθαι μέ τήν "Υβρη. Στούς 
« Επτά έπί Θήβας», γιά παράδειγμα, οί έχθροί τών Θηβών άποκαλύ- 
πτουν τήν ύβριστική άλαζονεία τους μέ κομπαστικήν έπίδειξη, ένώ 
ένας άνθρωπος πού έχει δίκαιη σκέψη «θά προτιμούσε μάλλον νά 
είναι παρά νά φαίνεται»/75 Τήν έποχή τού Εύριπίδη αύτή ή άντίθεση

7. Αίσχ. 'Επτά έπί Θή6 στ. 592
ον γάρ δοκεΐν αριοτος, άλλ, είναι θέλει.
Ό Snell άναφέρεται έδώ στον μάντη Άμφιάραο πού στήν τραγωδία παρουσιάζεται 

αρχίζει νά γίνεται αισθητή μέ διάφορους τρόπους: μέ τήν κριτική 
τής γνώσεως, τών μύθων ή τής ήθικής. Αύτό καθορίζει τόν όλο 
προσανατολισμό σκέψεως τού Εύριπίδη’ άκόμα καί ή στάση του άπέ- 
ναντι σ’ ό,τι θά ονομάζαμε «πραγματικότητα», μέ τήν πιο πρόχειρη 
σημασία τής λέξεως, έπηρεάζεται άπό αύτή τήν διάκριση.

Δέν πρέπει νά μάς έκπλήσσει τό ότι γιά τόν Εύριπίδη έλάχιστη 
σημασία έχει ή ύλική άξια τών πραγμάτων καί τό ότι γι’ αύτόν ό 
πλούτος δέν έχει καμμιά σημασία. Αύτές οί «έξωτερικές» άξιες 
έχουν ήδη παραμερισθεϊ άπό τούς παλαιότερους λυρικούς. ’Αλλά 
ό Εύριπίδης έχει χάσει έντελώς τήν ικανότητα νά άπολαμβάνει αισθη
σιακά τήν έπίδειξη καί τόν πλούτο, γνώρισμα πού χαρακτηρίζει τήν 
άρχαϊκή λυρική μέχρι τό τέλος της. Έάν ό λαμπρός διάκοσμος καί 
ή βασιλική στολή ήσαν τυπικά γνωρίσματα γιά τόν Αισχύλο, οί χαρα
κτήρες τού Εύριπίδη διακρίνονται άπό τό ότι είναι ρακένδυτοι. Ή 
άνιαρή έργάσιμη μέρα έχει γίνει πιο πραγματική άπό τήν σοβαρή 
έπίδειξη. ’Ανεξάρτητα άπό τίς έμπειρικές ιδέες τής φιλοσοφίας 
μπορούμε νά άνεύρουμε έπίσης σ’ αύτή τήν στάση τήν έπίδραση ένός 
κοινωνικού σκεπτικισμού’ αύτή καθεαυτήν είναι βέβαια μιά ισχυρή 
άπόδειξη ότι τόν πέμπτον αιώνα οί Άθήνες έπαυσαν νά πιστεύουν σέ 
μιά θεότητα πού άποκαλύπτεται μέ ύπέρλαμπρες έμφανίσεις. Οί πο
λιτικές άπόψεις τού Εύριπίδη ένισχύουν έπίσης τήν έντύπωσή μας 
ότι οί διερευνήσεις τής δικαιοσύνης καθορίζουν σταθερά τήν άναζή- 
τηση τής μέγιστης πραγματικότητας. "Ενα όλλο σημείο: στον Αισχύ
λο τά σκηνικά μέσα κοντεύουν νά γίνουν συνεργοί μέσα στήν τρα
γωδία. Θά λέγαμε ότι τό φονικό τσεκούρι στον «Άγαμέμνονα» ή τό 
χαλί πάνω στό όποιο περπατεϊ ό βασιλιάς πού γύρισε στ’ άνάκτορά 
του είναι σύμβολα’ καί είναι άκόμα άληθές ότι μ’ αύτή τήν σημασία 
ορισμένα παρεμφερή στοιχεία έχουν μπει στό νεώτερο δράμα. ’Αλλά 
στήν σκέψη τού Αισχύλου δέν ύπάρχει άκόμα χώρος γιά μιά τέτοια 
δευτερογενή κατηγορία πραγμάτων’ γι’ αύτόν αύτά τά πράγματα 
έχουν μιάν όμεση σημασία: είναι ήμιέμψυχα. Πρέπει βέβαια νά περι
μένουμε ότι αύτοί πού κατέχουν τή νέαν έννοια τής πραγματικότητας, 
πρέπει νά θεωρούν τήν σκηνή τού Αισχύλου σάν χώρο γεμάτο άπό 
άφύσικη μαγική δύναμη. Τά πράγματα είναι άψυχα καί μόνος ό άν-

άντρεΐος καί σοφάς καί δίκαιος. '0 άγγελιαφόρος τόν χαρακτηρίζει μ’ αύτά τά 
λόγια (στ. 592 - 594) :
ον γάρ δοκεΐν αριοτος, αλλ’ είναι θέλει. 
Sαθεΐαν αλοκα διά φρενος καρπού μένος, 
έξ ης τά κεδνά €λαστάνει 6ονλενματα.

148 149

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



θρωπος μπορεί νά πράττει.
Οί νέες άνακαλύψεις συντελούν άποφασιστικά στήν ερμηνεία 

καί έξεικόνιση τής ανθρώπινης πράξεως. Καθώς ή άνθρώπινη ψυχή 
άναγνωρίΖεται βαθμιαία σάν ή πραγματική έδρα τής Ζωής, ή προβολή 
τής ενδότερης Ζωής τοϋ ανθρώπου διευρύνεται’ έπειδή ή πραγματι
κότητα τής άνθρώπινης ύπαρξης σχετίΖεται τώρα κυρίως μέ τήν 
ψυχή τοϋ άνθρώπου, τό δράμα ολοένα καί περισσότερο στρέφεται 
στήν άνίχνευση τών ψυχολογικών κινήτρων. Τό μεγάλο κατόρθωμα 
τοΰ Εύριπίδη στήν έξερεύνηση αύτής τής περιοχής είναι καθολικά 
άναγνωρισμένο. Στά έργα του τό άνθρώπινο ον παρουσιάζεται νά 
στέκεται έντελώς άπόμακρα άπό τήν πολύχρωμη Ζωγραφιά τών θείων 
καί γήινων δυνάμεων’ άνταυτοϋ ό ίδιος ό άνθρωπος γίνεται τό σημείο 
άπό όπου έκπορεύονται πράξεις καί κατορθώματα. Τά πάθη καί ή 
γνώση τοΰ άνθρώπου είναι οί μόνοι καθοριστικοί παράγοντες’ όλα 
τά άλλα είναι άπάτη καί Έοικέναι (είδωλα). ’Αλλά ποιος είναι έκεϊ- 
νος πού θά διερευνήσει τό βάθος αύτής τής άνθρώπινης φύσεως; 
Ποιος είναι ικανός νά ρίξει τ’ άγκίστρι μέσα στήν ίδια τήν ψυχή του; 
'H γνώση καί ή αύτογνωσία τοϋ άνθρώπου γίνονται τό κύριο έργο 
τοΰ στοχασμού, όπως άκριβώς ή γνώση τής φύσεως γίνεται έργο 
τής έπιστημονικής έρευνας. Ή πραγματικότης δέν είναι πλέον κάτι 
πού μάς προσφέρεται έτοιμο. Ό,τι είναι φορέας νοήματος δέν 
έπιβάλλεται πλέον σάν άδιαμφισβήτητο γεγονός καί τά φαινόμενα 
έπαυσαν νά άποκαλύπτουν άμεσα τό νόημά τους στόν άνθρωπο. Αύτό 
στήν πραγματικότητα σημαίνει ότι ό μύθος έφτασε στό τέλος του. 
Ό ποιητής δέν άντικρύΖει πλέον άναπόφευκτα Ζωντανές καί πραγμα
τικές μορφές μέ τίς ιδιοτυπίες τους σαφώς καθορισμένες καί έτοιμο 
τό νόημα τών πράξεών τους. ’Έτσι ό Εύριπίδης αισθάνεται σάν 
κύριο έργο του νά έμβάλει νέα Ζωή στις μορφές καί νά τίς ξανα- 
κάμει άληθοφανείς. Κάθε αύθαίρετη έρμηνεία ήταν ξένη προς τήν 
σκέψη του’ είναι πολύ πιθανό ότι έπίστευε πώς ό καλύτερος τρόπος 
γιά νά έπανεύρει τήν βασική σημασία τοΰ μύθου βρισκόταν στήν άνά- 
λυση τών διανοητικών καί ψυχολογικών του κινήτρων.

Τό έργο τοϋ Εύριπίδη είναι μιά λογική συνέχεια τού ό,τι είχε 
άρχίσει ό Αισχύλος. Ή πραγματικότητα πού άποτελεί τόν καλλι
τεχνικό σκοπό τής τραγωδίας βρίσκεται στόν χώρο τοϋ πνεύματος’ 
γιά νά τονίσει έμφαντικά αύτή τήν άλήθεια ό Εύριπίδης ύποχρεώνεται 
νά προχωρήσει πιο πέρα άπό τούς προκατόχους του στήν προσπάθεια 
νά στυλιΖάρει τά γεγονότα καί νά τά άπογυμνώσει άπό τά δευτε- 
ρεύοντα στοιχεία. "Οπως καί ό Αισχύλος, δημιουργεί κι αύτός ύπερ
βολικές καταστάσεις, οί οποίες φθάνουν σέ μιά κορύφωση άποφά- 

σεως καί δράσεως’ άλλά γιά νά τούς δώσει ένα φυσικότερο χαρακτήρα 
τίς τοποθετεί σέ μιά ρεαλιστικότερη άτμόσφαιρα καί τίς ένδυναμώνει 
μέ πολύπλοκα ψυχολογικά κίνητρα. "Οπως στήν περίπτωση τοΰ Αισχύ
λου, ή άπομόνωση πάλι ορισμένων μορφών δράσεως στήν καθαρό- 
τερή τους μορφή γίνεται αιτία νά προσφύγει ό Εύριπίδης στό «παιγνί
δι», δηλαδή σέ μιά καλλιτεχνική πραγματικότητα, πού είναι πολύ άπο- 
μακρυσμένη άπό τήν ύπαρκτή πραγματικότητα. Μπορεί άκόμα νά 
λεχθεί ότι ή Ζωντανή πραγματικότης προμηθεύει τήν μεταγενέστερη 
τραγωδία μέ όλιγότερα θέματα άπό όσα ή παλαιότερη, άνκαι ή μεταγε
νέστερη τραγωδία φαίνεται πιο κοντά στόν καθημερινό κόσμο σέ 
σύγκριση προς τά έργα τοΰ Φρύνιχου καί τοΰ Αισχύλου. Οί "Ελληνες 
έγκατέλειψαν πολύ γρήγορα τήν προσπάθεια νά γράψουν ιστορική 
τραγωδία, γιατί ή ιστορία ήταν λιγότερο δεκτική σέ διανοητική έπε- 
ξεργασία καί άκόμα λιγότερο δεκτική νά γίνει παιγνίδι άπό όσο ήταν 
ό μύθος. Έτσι ό μύθος παρέμενε ή κύρια περιοχή τής καλλιτεχνικής 
πραγματικότητας, ιδιαίτερα άφότου ό μύθος έχασε τήν θέση του τής 
άληθινής πραγματικότητας.

Στήν τραγωδία ό μύθος άπέκοψε τούς δεσμούς του μέ μιά ιδιαί
τερη συγκεκριμένη περίσταση. Οί άνθρώπινες καταστάσεις πού έκ- 
φράΖει δέν είναι πιά, όπως στήν άρχαϊκή λυρική, καθορισμένες τοπικά 
καί χρονικά άπό μιά νίκη, τόν γάμο ή τήν λατρεία’ είναι καθολικές 
καταστάσεις. Είναι φανερό ότι αύτή ή διεύρυνση προοπτικής ση
μειώνει μιά τάση πρός φιλοσοφική γενίκευση. Σύντομα τό πρόβλημα 
τής άνθρώπινης πράξεως, πού άποτελεί άντικείμενο τής τραγωδίας, 
έπρόκειτο νά γίνει θέμα διανοητικής έρευνας’ ό Σωκράτης έπιμένει 
νά λύσει τό πρόβλημα μέσω τής γνώσεως τοϋ άγαθοΰ. Τούτο είναι 
ή έσχατη άφαίρεση τοϋ πραγματικού, ή μεταμόρφωση τού πραγματικού, 
ή μεταμόρφωσή του σέ τελολογικήν έννοια. ’Εκεί όπου ένας 
θείος κόσμος είχε φορτίσει μέ νόημα τόν άνθρώπινο, εύρίσκουμε τώρα 
τό καθολικό νά προσδιορίΖει τό μερικό. Ό Εύριπίδης δέν έχει άκόμα 
φθάσει σ’ αύτό τό σημείο’ είναι ποιητής καί όχι φιλόσοφος’ άντιλαμβά- 
νεται τήν πραγματικότητα μέ τά σχήματα Ζωντανών μορφών, όχι σάν 
άφηρημένες έννοιες. ’Αλλά τό έργο του μάς δείχνει πώς πρέπει νά 
έρμηνεύσουμε τήν φράση τοΰ ’Αριστοτέλη : ότι ή ποίηση είναι φιλοσο- 
φικότερη άπό τήν ιστορία.

Μετάφραση: Ν. Σ. ΣΠΑΝΟΣ
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗ 
ΤΟΥ «ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1974-1976 
ΣΤΟΝ Δρα ΚΥΡΙΑΚΟ Π. ΧΑΤΖΗΊΏΑΝΝΟΥ 

-ΣΕΒΕΡΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2.3.1977, ΩΡΑ 7.00 Μ.Μ.-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Εισαγωγική ομιλία, άπό τόν κ. Κύπρο Χρυσάνθη.
2. ’Ανάγνωση σκεπτικού τής βράβευσην, άπά τόν κ. Νίκο Παναγιώτου.
3. Προσφώνηση καί άπονομή διπλώματος, άπά τόν Υπουργό Παιδείας 

κ. Χρυσ. Σοφιανό.
4. ’Αντιφώνηση άπά τάν κ. Κυρ. Χατζηϊωάννου.
5. ’Ανάλυση τού βραβευόμενου έργου, άπά τάν κ. Χρύσανθο Κυπριανού.

«ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1974-76
ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ»

Κανείς δέν άμφισβητεί τήν άξια τών βραβείων, ήθική καί οικο
νομική. Στήν άρχή τού σταδίου σου άποτελοϋν αύτά άπά τή μιά 
κίνητρο κΓ άπά τήν άλλη άναγνώριση καί έπισημοποίηση. Στά προ
χωρημένο πιά μήκος τού σταδίου σου, πράς τά δειλινό, αύτά δίπλα 
στήν έπιβεβαίωση τής άναγνώρισης καί στήν διαπίστωση τής πνευμα
τικής σου διάρκειας, τής έπισημοποιημένης διάρκειας, σέ βεβαιώνουν 
πώς δέν πήγε χαμένος ό κόπος σου. Είναι ό βίος βραχύς, άλλά ένας 
βίος δημιουργικός ως τά προχωρημένα σου χρόνια είναι στήν πραγμα
τικότητα βιος μάκρος κι’ ίσοτιμάται μέ τήν μακρά τέχνη.

Εύτυχώς στό μικρό μας τόπο, έκτος άπό τούς διάφορους δια
γωνισμούς πού έχουν καί αύτοί τή σημασία τους προπαντός σάν κίνη
τρα, καθιερωθήκανε βραβεία κυρίως γιά λογοτεχνικά έργα. Δυστυχώς 
σ’ αύτήν τήν έπίσημη καί κρατική κίνηση δέν έχει συμπεριληφθή κάποια 
μέριμνα γιά τό έπιστημονικό βιβλίο ή καλύτερα, τό μή λογοτεχνικό, 
έκτος άν τούτο παρουσιάζη έκλεκτή έκτυπωτική έμφάνιση καί κριθή 
σάν τέτοιο άπό έπιτροπή πού άποτελοϋν ζωγράφοι, γλύπτες καί δια- 
κοσμητές. Στά προπολεμικά χρόνια ό κ. Δημήτριος Μαραγκός είχε 
καθιερώσει διά τοϋ ΕΦΣΑ βραβείο γιά έπιστημονικό έργο μέ τό σεβα-
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στό γιά τά χρόνια έκεϊνα ποσόν τών 500 λιρών. Οί άπρόβλεπτες 
όμως συνέπειες τής άφροσύνης μας καί τής τουρκικής εισβολής, εμ
πόδισαν, έστω καί προσωρινά, τή συνέχιση τοϋ βραβείου αύτοΰ.

Ό « Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» σέ συνέλευσή του 
τό 1974, ανεξάρτητα άπό τό βραβείο τοϋ Μαραγκού — ΕΦΣΑ, πού 
τό έκτίμησε όπως τοϋ έπρεπε, άποφάσισε νά τονίση περισσότερο τήν 
άξια τής εύρύτερης πνευματικής κίνησης, στήν όποια ύπάγεται καί 
ή έπιστημονική ένασχόληση ώς έρευνα καί παρατήρηση πού κωδικο- 
ποιείται σέ βιβλίο. Έτσι ίδρυσε τό «Βραβείο Γραμμάτων» πού θά 
άπονέμεται κάθε δυό χρόνια κατά τήν τακτική συνέλευση τοϋ Ομίλου 
στήν όποια θά γίνωνται καί οί άρχαιρεσίες.

’Απόψε πραγματοποιείται γιά πρώτη φορά ή άπονομή τοϋ βραβείου 
μας αύτοϋ καί όλοι βρισκόμαστε στήν πολύ εύτυχισμένη θέση νά άρχί- 
ξωμε άπό τόν σημερινό πρύτανι τής φιλολογικής έπιστήμης στον τόπο 
μας τόν δρα Κυριάκο Π. Χατζηϊωάννου άπό τήν περιοχή τής Άμμο- 
χώστου, τής σκλαβωμένης τώρα πολιτείας πού έχει νά έπιδείξη στά 
γράμματα, στις τέχνες καί στήν κοινωνική δράση άρκετές ύπολογί- 
σιμες φυσιογνωμίες, σάν τόν Γεώργιο Πολυβίου Γεωργίου, τήν Μαρία 
Π. Ίωάννου, τό Δημήτριο Μαραγκό, καί άλλους παλαιότερους καί 
νεώτερους.

Ή έπιλογή μεταξύ τοϋ έπιστημονικοϋ κόσμου καταλλήλων καί 
ύπευθύνων άτόμων γιά ν’ άποτελέσουν μιάν εύσυνείδητη καί άδιάβλητη 
κριτική έπιτροπή, δίνει βάρος καίάξία σ’ ένα βραβείο. Μέ αύτή τήν 
άρχή τό Δ.Σ. έπέλεξε τούς κ.κ. Χρυσόστομο Σοφιανό, Υπουργό Παι
δείας, Κώστα Χατξηστεφάνου, διευθυντή Παιδείας, Κώστα Μιχαηλίδη, 
έπιθεωρητή φιλολογικών μαθημάτων, Άνδρέα Παπαμιλτιάδη, πρόεδρο 
τής ΟΕΛΜΕΚ καί Νίκο Παναγιώτου, βοηθό μορφωτικό λειτουργό, ώς 
κριτική έπιτροπή ώστε μέ τήν ύπογραφή τους νά έπισημοποιήσουν 
έπιπλέον τό «Βραβείο Γραμμάτων» τοϋ ΕΠΟΚ. Από μέρους τού Δ.Σ. 
καί τών μελών τοϋ « Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου» θερμό
τατα τούς εύχαριστώ.

Βέβαια γιά τά Δ.Σ. ό κ. Χρύσανθος Κυπριανού θ’ άναλύση τό 
έργο τοϋ βραβευμένου όσο τοϋ έπιτρέπει ό περιορισμός στήν ώρα. 
Η άνάλυση αύτή άντιπροσωπεύει τις άπόψεις τού 'Ομίλου, όπως 

άκριβώς τό σκεπτικό τής βράβευσης άντιπροσωπεύει τίς άπόψεις 
τής κριτικής έπιτροπής. Μέ τόν τρόπο αύτό καί μέ τή σχετική 
προσφώνηση τού Υπουργού Παιδείας κ. Χρυσόστομου Σοφιανού ύπό 
τήν τριπλή του ιδιότητα ώς ύπουργοΰ, επιστήμονα καί προέδρου τής 
κριτικής έπιτροπής, θά διαγραφή ή συμβολή τού τιμωμένου στά γράμ
ματά μας, παρόλο πού προσωπικά υποστηρίξω πώς τά σκύψιμο πάνω 

στά έργο μέ τήν προσοχή τού έπαρκοΰς άναγνώστη θά ιχνογραφούσε 
καλύτερα τό πνεύμα τού συγγραφέα, πράγμα πού δέν μπορεί νά τό 
κατορθώση καμμιά άριστοτεχνική περιγραφή ή άνάλυση.

Κύριε Χατξηϊωάννου, άπό μέρους τοϋ Δ.Σ. καί τών μελών τού 
« Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου» σάς μεταφέρω τίς πιό 
θερμές εύχές γιά συνέχιση τού δημιουργικού σας έργου. Έπιπλέον 
σάς έκφράξω τά συγχαρητήρια γιά τή βράβευση σας άπό τήν ’Ακα
δημία ’Αθηνών, μιά τιμή πού άντανακλά σέ όλους μας έδώ «στήν 
γλυκεία χώρα Κύπρο». Στήν κυρία Χατξηίωάννου τά συγχαρητήριά 
μας γιά σάς.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΣΚΕΠΤΙΚΟΝ

Χωρίς όποιαδήποτε δόση ύπερβολής, τό έργο τοϋ Δρος Κυριάκου 
Χατξηϊωάννου «Ή άρχαία Κύπρος είς τάς Ελληνικός πηγάς» κρίνε- 
ται σάν πολύτιμο άπόκτημα γιά τήν κυπριακή βιβλιογραφία καί βασικό 
έργο ύποδομής γιά τήν κυπρολογική έρευνα. Ή σημασία του δέν 
έγκειται μόνο στό ότι προσφέρει συγκεντρωμένο καί ταξινομημένο 
πλούσιο ύλικό, έτσι πού κάθε συνθετική μελέτη γιά τήν άρχαία Κύπρο 
άναγκαστικά ν’ άφορμάται άπ’ αύτό, άλλά καί στό ότι, ένώ άποτελεϊ 
πραγματικά ύπόδειγμα έπιστημονικής συγγραφής, άποτείνεται όχι μο
νάχα στόν ειδικά έπιστήμονα, άλλά καί στον άπλό άνθρωπο τού λαού. 
Καί χωρίς άκόμη νά ληφθοΰν ύπ’ όψη οί συνθήκες μέσα στις όποιες 
ό συγγραφέας έργάσθηκε ίσαμε σήμερα γιά νά δώση ένα τέτοιο έργο 
καί έξακολουθεϊ νά μοχθή γιά τήν ολοκλήρωσή του — έννοοΰμε τήν 
έλλειψη άπαραίτητων βιβλίων καί τήν άναγκαστική άπομάκρυνσή του 
άπό τά σπίτι καί τίς σημειώσεις του — μέ τίς άρετές αύτές τό έργο 
έπιβάλλεται σάν κορυφαίο στήν Κυπριακή βιβλιογραφία.

Στούς τρεις τόμους πού έχουν μέχρι σήμερα κυκλοφορήσει, ό 
Δρ. Χατξηϊωάννου άποθησαυρίξει 2,259 χωρία, πού άναφέρονται στά 
θρυλούμενα, στήν ιστορία, έθνολογία, μυθολογία, θρησκεία, γεωγρα
φία, γεωλογία, στά γράμματα, στις έπιστήμες καί τέχνες τής Κύπρου 
μέχρι τό 395 μ.Χ. Ή έπεξεργασία τού πλούσιου τούτου ύλικοΰ γίνε
ται μέ βαθιά γνώση, συστηματικότητα καί μεθοδικότητα. Τά χωρία 
άντιγράφονται πιστά άπό τίς καλύτερες έκδόσεις, κι όπου είναι 
άναγκαϊο γιά τήν καλύτερη κατανόησή τους προστίθενται, κατά τόν 
ορθόδοξο έπιστημονικό τρόπο, στοιχεία, παρμένα άπό τά ίδια τά 
κείμενα. Ή ταξινόμηση τών χωρίων γίνεται μέ βάση ιστορικά γεγο
νότα ή πρόσωπα καί πριν άπό τό καθένα τοποθετείται έπικεφαλίδα.
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Υπάρχουν άκόμη οί άπαραίτητοι πίνακες ονομάτων καί πραγμάτων, καί 
κατάλογοι τών άποθησαυριζομένων χωρίων κατά συγγραφέα. Ό 
Δρ Κυριάκος Χατζηιωάννου δέν είναι όμως μόνον ό έπιστήμονας Φι
λόλογος, πού γνωρίζει τις πηγές καί κινείται μέ περισσή άνεση στά 
κείμενα, κάποτε προτείνοντας εύφυεϊς διορθώσεις. Είναι πέραν τούτου 
ό λογοτέχνης πού κατορθώνει νά μεταφέρη τόν άρχαϊο λόγο σέ ζων
τανό νεοελληνικό, καθιστώντας έτσι τά κείμενα προσιτά καί οικεία 
σ’ όλους τούς "Ελληνες.

Γιά τούς λόγους πού πιό πάνω έξηγήσαμε, άποφασίζουμε ομόφωνα 
τήν άπονομή τοϋ Βραβείου Γραμμάτων τοΰ Ελληνικού Πνευματικού 
Ομίλου Κύπρου στό έργο τοϋ Δρος Κυριάκου Χατζηιωάννου «Ή 
άρχαία Κύπρος είς τάς Ελληνικός πηγάς».

Λευκωσία 2.3.1977

Ό Πρόεδρος Τά Μέλη Ό Εισηγητής
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Α. ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ 
ΤΟΥ «ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΕΠΟΚ

Εκφράζω τή χαρά μου, γιατί μοΰ δίνεται άπόψε ή εύκαιρία νά 
παραστώ στήν έκδήλωση αύτή πού γίνεται πρός τιμήν τοΰ Δρος Κυρ. 
Χατζηιωάννου καί νά πώ λίγα λόγια γιά τή μεγάλη προσφορά του 
στήν πνευματική, έθνική καί κοινωνική ζωή τοϋ τόπου μας.

Πολλές ιδιότητες συγκεντρώνονται στό πρόσωπο τοΰ κ. Χατζηϊωάν- 
νου: έκπαιδευτικός, γλωσσολόγος, ιστορικός, λογοτέχνης, λαογράφος, 
διπλωμάτης, έθνικός άγωνιστής, άρχαιολόγος, πανεπιστημιακός δάσκα
λος, κριτικός. Όλες αύτές οί ιδιότητες συγκροτούν μιά μεγάλη 
μορφή τών Γραμμάτων μας καί περιγράφουν ένα έντυπωσιακό παρόν 
στήν κοινωνική καί έθνική ζωή αύτοΰ τοϋ τόπου.

Περιττεύει νομίζω νά έπαναλάβουμε έδώ τά βιβλιογραφικά στοι
χεία τοΰ Κυριάκου Χατζηιωάννου. Πέρα άπό τήν άπλή άπαρίθμηση 
τών σταθμών τής σταδιοδρομίας του ύπάρχει μιά πολυποίκιλη καί άδιά- 
λειπτη δραστηριότητα σέ πλείστους τομείς τής πνευματικής, έθνικής 
καί κοινωνικής ζωής, έτσι πού ή συνολική του προσφορά νά μπορεί 
χωρίς ύπερβολή νά χαρακτηρισθεϊ σάν τεράστια σέ έκταση, σημασία 
καί πλοΰτο.

Σάν άνθρωπος ό Κυριάκος Χατζηιωάννου είναι μιά σπάνια μορφή 
εύγένειας καί ήθους, πάντα πρόσχαρος καί εύπροσήγορος, μέ παιγνι- 
δίζουσα διάθεση καί στέρεη λογική, βαθύτατα εύαίσθητος σέ θέματα 
δικαιοσύνης καί ίσης μεταχείρισης, σπινθηροβόλος καί εύχάριστος 
συνομιλητής, άνθρωπος μέ άνεξάντλητο θάρρος καί έκπληκτική παρ
ρησία. Γνώρισα στήν πράξη τις ίδιότητές του αύτές, γιατί είχα τήν 
τιμή νά δουλέψω μαζί του σάν φιλόλογος καθηγητής στό Α' Γυμνά
σιο Άμμοχώστου κατά τόν τελευταίο χρόνο τής γυμνασιαρχίας του.

Σάν πνευματικός άνθρωπος ό Κυριάκος Χατζηιωάννου πέτυχε νά 
άνεβάσει τήν ποιοτική στάθμη τών Γραμμάτων μας καί νά καταλάβει 
έπίζηλη πνευματική προβολή πολύ πιό πέρα άπό τά άρια τοϋ εύρύτε- 
ρου έλληνικοΰ χώρου. Ή ικανότητα καί εύκολία του νά έμφανίζεται 
σέ πολλούς τομείς είναι πραγματικά άξιοθαύμαστες καί άχι μόνο δέν 
άφαιροΰν άπό τήν ποιότητα τοΰ έργου του, άλλά καί προσδίδουν μιά 
άξιοζήλευτη πνευματική ιδιοτυπία. Νομίζω πώς ό Κυριάκος Χατζηϊ- 
ωάννου σημαδεύει μέ τήν ποιότητα καί τήν ποικιλία τής προσφοράς 
του μισόν αιώνα ιστορίας τοΰ τόπου μας. Καί δέν είναι τυχαίο πού 
ή ’Ακαδημία ’Αθηνών τόν βράβευσε πολύ πρόσφατα γιά άξιοθαύμαστη 
πνευματική προσφορά.

Ή πνευματική, έθνική καί κοινωνική δράση τοϋ Κυριάκου Χατζηϊ- 
ωάννου διακόπηκε βίαια τό καλοκαίρι τοϋ 1974 άπό τήν προδοσία τοΰ 
πραξικοπήματος καί άπό τήν εισβολή τών Τούρκων στό νησί μας. 
Τό ψυχικό καί πνευματικό του άμως σφρίγος δέ μαράθηκε στό βίαιο 
ξεριζωμό. Παρά τό συντριπτικό πλήγμα, ό Κυριάκος Χατζηιωάννου 
βρέθηκε γρήγορα στήν πνευματική του έπαλξη καί συνεχίζει άκατα- 
πόνητος τήν πνευματική του δημιουργία γιά τήν προαγωγή τών Γραμ
μάτων καί τό καλό τοΰ τόπου μας.

Συγχαίρω τόν Ελληνικό Πνευματικό "Ομιλο Κύπρου, γιά τήν 
πρωτοβουλία του νά τιμήση τόν Κυριάκο Χατζηιωάννου μέ τή σεμνή 
τελετή. ’Αλλά συγχαίρω καί τόν ίδιο γιά τή μεγάλη καί πολύτιμη 
προσφορά του στά Γράμματα καί τή ζωή τής Κύπρου. Τέλος, μά άχι 
τελευταία, συγχαίρω τήν άξια σύντροφο τής ζωής του Κα Χατζηϊωάν- 
νου, πού τοΰ συμπαραστάθηκε στή μεγάλη καί έπίμονη πνευματική του 
πορεία.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ
Υπουργός Παιδείας

157156

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ

Είμαι βαθιά συγκινημένος άπό τήν τιμητική αύτή διάκριση, πού 
μοΰ άπένειμε ό Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου, άπό τά 
θερμά λόγια τοΰ φίλου Υπουργού Παιδείας, πού συνώδευσαν τήν 
άπονομή τοΰ Βραβείου, καί άπό τές εύμενείς κρίσεις τής Κριτικής 
Επιτροπής. Αύτή ή βράβευση, όπως κΓ εκείνη τής ’Ακαδημίας ’Αθη

νών, καί πρωτύτερα τοΰ ΕΦΣΑ, τοΰ Βραβείου Δημητρίου Μαραγκού, 
άποτελοΰν μιά καθολικώτερη κρίση γιά ένα έργο, άπό τές άτομικές 
κριτικές, πού προηγήθηκαν σέ δικά μας ή ξένα περιοδικά καί στον 
ήμερήσιο τύπο, καί στερεώνουν τήν πεποίθηση τοΰ συγγραφέα, καί 
τοΰ παρέχουν τήν ένθάρρυνση στή συνέχιση τοϋ έργου του.

Ο πνευματικός έργάτης δέν μπορεί παρά νά είναι μετριόφρων, 
όταν άναλογίζεται πώς τό έργο του δέν είναι άποκλειστικά δημιούρ
γημα δικό του. Αλλοι, πριν άπ’ αύτόν, δούλεψαν γιά νά τοϋ άνοίξουν 
τόν δρόμο, κι’ άλλοι, συνάδελφοι ή φίλοι, τόν βοήθησαν νά περάση. 
Καί στή δική μου περίπτωση είναι πάρα πολλοί οί συμπαραστάτες, 
πού δέν είναι τής στιγμής νά τούς άπαριθμήσω. Τούς άναφέρω άλ
λωστε στούς Προλόγους τών τόμων τοΰ έργου μου.

Θά τό θεωρούσα άμως μεγάλη παράλειψη, άν δέν άνέφερα τόν 
Μακαριώτατο Πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας ’Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο, πού διείδε στό έργο αύτό, προτοΰ κάν δή τό περιεχόμενό του, 
τή μεγάλη σημασία του καί τό περιέλαβε στις ’Εκδόσεις τής Ίεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου, καί τό σπουδαιότερο, «έπί τω έτει τής Ελλη
νικής Παλιγγενεσίας».

Χαίρομαι γιά τις βραβεύσεις αύτές άχι τόσο γιά τόν έαυτό μου, 
άσο γιατί θά δικαιώσουν τόν Μακαριώτατο στις προβλέψεις του.

"Ολοι σχεδόν οί κριτικοί, δικοί μας καί ξένοι, έντυπωσιάσθηκαν 
άπό τό άψογο τής τυπογραφικής πλευράς τοϋ βιβλίου. "Ενας μάλιστα 
πρόσθεσε: «Τό καλοτυπωμένο βιβλίο δέν είναι μιά λεπτομέρεια, άλλά 
μέρος τής ούσίας». Συμφωνώ άπόλυτα μαζί του. Ξέρω πόσο ταλαι
πώρησα τά τυπογραφεία Ζαβαλλή καί ιδίως τόν άρχιεργάτη κ. Γεώργιο 
Περσιάνη γιά νά φέρουμε τήν έκδοση στό σημείο πού θέλαμε. Νά 
φαντασθήτε άτι τά Τυπογραφεία παράγγειλαν στήν Εύρώπη, παρ’ 
άλο τόν πλούτο στοιχείων πού διέθεταν, ειδικά στοιχεία γι’ αύτή καί 
μόνο τήν έκδοση.

ΚΓ όταν στον Πρόλογο τοΰ Β ' τόμου μοΰ ξέφυγε στις διορθώ
σεις ένα τυπογραφικό λάθος κΓ έξετυπώθη τό φυλλάδιο μέ τό λάθος 
έκεϊνο, ξέροντας πώς οί άναγνώστες μπορεί νά μή διαβάζουν τίποτε 
άπό τά άλλα περιεχόμενα ένός βιβλίου μά τόν πρόλογο, τήν προθήκη 

τοΰ καταστήματος, άλοι τόν κοιτάζουν, ζήτησα, κΓ ό κ. Ζαβαλλής δέν 
δίστασε νά καταστρέψη τά 1300 άντίτυπα τοΰ φυλλαδίου καί νά τυπώση 
νέα γιά νά βγή ό Πρόλογος χωρίς λάθη.

Άλλά κυρίως έχω συναίσθηση πόσο βασανίζω τόν άρχιεργάτη 
κ. Περσιάνη μέ τές πολλαπλές άπαιτήσεις μου. ΚΓ ίσως νά ’χη δίκαιο 
γιά τήν άπάντηση πού ’δώσε στόν Δρα Καραγιώργη, άταν τόν ρώτησε 
μέ τί καταγίνεται τώρα. «Νά, τοΰ είπε, καταγίνομαι μέ τόν νέον τόμον 
τού κ. Χατζηϊωάννου. "Αλλοι τυπώννουν τά βιβλία τζΓ άλλοι πιάννουν 
τά βραβεία».

'Οπωσδήποτε τόν εύχαριστώ γιά τις ύπηρεσίες του καί τόν δια- 
βεβαιώνω άτι ή συνεργασία μας θ’ άργήση πολύ νά διακοπή. Γιατί 
ύπολείπεται ολόκληρος ό Δ’ τόμος, πού δέν θά είναι μικρότερος τών 
800 σελίδων.

Τώρα πού ολοκλήρωσα τήν κριτικο-ταξινομική καί μεταφραστική 
έργασία τών Πηγών θά ρθώ στόν Δ’ τόμο στά Συμπληρωματικά Ση
μειώματα καί στά Σχόλιά μου. "Ηδη, τόν Αύγουστο τού 1973, στόν 
Πρόλογο τοϋ Β' τόμου, προανάγγελλα άτι θά κάμω «είς τόν Δ' τόμον 
εύρείαν χρήσιν τοΰ ύλικοΰ τών Κυπριακών έπιγραφών καί τών σχετι
κών χωρίων τών Λατίνων συγγραφέων».

Ή φιλοδοξία μου, άταν ξεκίνησα, ήταν νά δώσω κάτι ούσιαστι- 
κώτερο άπό τήν Πολιτική Ιστορία, κάτι ώραιότερο άπό τήν Ιστορία 
Πολιτισμού καί κάτι έγκυρότερο άπό μιά γεωγραφική καί γεωλογική 
έπισκόπηση. Προσπαθώ νά φθάσω τούς φιλόδοξους έκείνους στόχους 
καί φοβούμαι μήπως δέν τό έπιτύχω. Οπωσδήποτε άμως άγωνίζο- 
μαι. Ή εύχαρίστηση άλλωστε δέν βρίσκεται τόσο στό κατόρθωμα, 
άσο σ’ αύτό τούτο τόν άγώνα. Καί παρόλο πού έχασα τά χειρόγραφά 
μου καί φαίνομαι τώρα ώσάν νά σκιαμαχώ, παρά ταΰτα δέν καταθέτω 
τά άπλα. Πρέπει νά δώσω συμπληρωμένο, μεταξύ άλλων, τάν άριθμό 
τών πνευματικών άνθρώπων πού δούλεψεν σ’ αύτό τό νησί γιά νά 
παρασκευάσουν τό άρχαίο μεγαλείο του. Νά, γιατί χρειάζονται τά 
συμπληρώματα άπό τις έπιγραφές καί τούς Λατίνους συγγραφείς.

Δέν πρόκειται έδώ νά κάμω διάλεξη, άλλά, έπιτρέψατέ μου, γιά νά 
γίνω σαφέστερος τί έννοώ, ν’ άναφέρω έλάχιστα παραδείγματα.

Τόν Αντισθένη τόν Πάφιο δέν τόν άναφέρουν οί φιλολογικές πη
γές. Σώθηκαν άμως στις έπιγραφές τής Δήλου δυό έπιγράμματά 
του, πού τόν τοποθετούν στό ίδιο βάθρο μέ τόν περίφημο έπιγραμμα- 
τοποιό τής ίδιας έποχής, Αντίπατρο τόν Σιδώνιο. Θά ήταν λοιπόν 
παράλειψη νά μήν άναφερθή ένας τόσο σπουδαίος έπιγραμματοποιός 
καί νά μήν παρατεθούν τά έπιγράμματά του. ’Από τά έπιτύμβια πάλι 
έπιγράμματα τής Πτολεμαϊκής καί Ρωμαϊκής έποχής έρχονται στά 
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φώς ονόματα Ομηριστών, όπως αύτό τοϋ Κιτιέα Κιλικά.
Νά, τί λέει τό έπιτύμβιο επίγραμμά του:
Μη βιαστής νά προσπέρασης, ξένε, μά — λίγο στάοου — 

έμενα τον υπέροχο, ανύπαντρο νά μάθης Κιλικα, 
πού κάποτε διέπρεπα μέσ1 στις 'Ομηρικές σελίδες, 

δείχνοντας την παλληκαριά παλιών ηρώων.
Κι' άν την πατρίδα μου ζητάς, το Κίτιο μάθε· χρόνων 

σαράντα, ή Μοιρ' αύτή, μέ χώρισε άπ' τή ζανή, στον τάφο.

Στό θέατρο, οί έπιτύμβιες έπιγραφές μάς γνωρίζουν μιμολόγους, 
δηλαδή ήθοποιούς τών θεατρικών έργων, πού λέγονταν «μίμοι», όπως 
μάς λέει τά έξής έπίγραμμα:

Τόν γιο του Μόφου τόν 'Αγαθοκλή οκεπάζ' αύτή ή σκόνη, 
πού 'ταν άπό τούς μιμολόγους ό τρανότερος στις χάρες.

Η «κωμωδούς», δηλαδή τραγουδιστές στόν χορό τών κωμω
διών, όπως μάς λέει τά άκόλουθο έπίγραμμα:

Ο ΙΊάφιος Ίϊαφιανός κάτ απ' αύτό τό χώμα λειώνει, 
ό κωμωδός, πού τοϋ 'λειφε τοϋ βίου τό στεφάνι.

Ο καημένος ό Παφιανός πήρε πολλά στεφάνια μά τού ’λειψε τό 
ενα καί καλύτερο, έκεϊνο τής ζωής.

Μά κΓ οί Κύπριοι γιατροί δέν λείπουν άπό τά έπιτύμβιο έπιγράμ- 
ματα, όπως αύτό τοϋ ’Αριστοκράτη τοϋ γιου τοϋ Πνυταγόρα, πού 
έξασκοΰσε τό έπάγγελμά του στήν ’Αττική, όπου βρέθηκε θαμμένος, 
μέ τό έξής έπίγραμμα:

Γιατρός μέσ' στούς θνητούς ό πιο καλός γιά κάθε άρώοτια, 
κείτετ εδώ τοϋ Πνυταγόρα ό γιος ô 'Αριστοκράτης.

Σ’ άλλες πεζές έπιγραφές σώζονται ενα σωρό ονόματα τοϋ πνευ
ματικού κόσμου τής Κύπρου, όπως έκεϊνα τοϋ Κρίτωνος τοϋ κιθαρωδού, 
τοϋ Διονυσίου τοϋ ποιητσϋ τραγωδιών, τοϋ λογίου 'Ονησάνδρου τοϋ Ναυσι- 
κράτους, πού εϊχε τή μεγάλη τιμή νά διορισθή βιβλιοθηκάριος τής Μεγά
λης Βιβλιοθήκης τής ’Αλεξάνδρειάς.

Επίσης σ’ όλλες έπιγραφές άποκαλύπτονται Κύπριοι γλύπτες, 
όπως ό Έρμαϊος, ό Ζωιλος ό Γόλγιος, ό Καλλικλής ό 'Ιπποκράτους, ό 
Έστιαΐος 'Εστιαίου καί άλλοι.

’Ακόμα καί καλούς μαγείρους είχαμε, όπως είναι ό Βάκχις ό Κιτιεύς, 
πού τόν άπαθανάτισε τό έξής έπιτύμβιο έπίγραμμα:

Αύτόν πού 'ταν στούς συμπολίτες του τερπνός κι' αγαπητός στούς ξένους, 
πού πάντα φάνηκε άξιος στής μαγερειάς τήν τέχνη, 
αύτόν τόν Βάκχιν τόν σεμνό, νεκρό δωπέρα ή γη τόν έχει.

Μά καί τά Λατινικά κείμενα είναι κΓ αύτά άπαραίτητα συμπλη
ρώματα στις Ελληνικές Πηγές. "Ενα καί μόνο παράδειγμα θά δώσω 
έδώ: Τόν περίφημο Κύπριο γλύπτη Στύππακα δέν θά τόν γνωρίζαμε, 
όν δέν τόν άνέφερε ό Πλίνιος μέ τήν -έξής περιγραφή: «Ό Κύπριος 
Στύππαξ είναι όνομαστός γιά ενα του άγαλμα τόν Σπλαχνόπτην. 
Αύτός ήταν σπιτικός δούλος τού ’Ολύμπιου Περικλή, πού έψηνε έντό- 
σθια καί φυσούσε τή φωτιά μέ φουσκωμένα άπό άέρα μάγουλα».

Αύτό τό περίφημο άγαλμα τού Σπλαχνόπτη. ήταν χάλκινο, όπως 
άναφέρει σ’ άλλο χωρίο ό Πλίνιος. Κι’ άπ’ ό,τι γράφει έδώ ό Πλίνιος κΓ 
ό Πλούταρχος στόν βίο τού Περικλέους, χωρίς ν’ άναφέρη τ’ όνομά 
του, ό συμπατριώτης μας τεχνίτης έργάστηκε ίκανώτατα στήν άνοικο- 
δόμηση τού Παρθενώνα καί στά Προπύλαια τής Άκροπόλεως. Δυ
στυχώς όμως παραπάτησε κι’ έπεσε άπό τή σκαλωσιά κΓ ήταν ξεγραμ
μένος άπό τούς γιατρούς. Μά έπειδή ήταν τόσο χρήσιμος στ’ άρι- 
στουργήματα τών οικοδομημάτων τής Άκροπόλεως, ή ίδια ή Άθηνά 
έμφανίστηκε στ’ όνειρο τού Περικλή καί τοϋ σύστησε θεραπεία μέ 
τήν όποια έγινε καλά ό Στύππαξ.

Αύτή είναι, Κυρίες καί Κύριοι, μέ όλη τή δυνατή συντομία, ή 
μακρά περιπλάνησή μου στό δρόμο μου προς τήν ’Ιθάκη, στις ρίζες 
τής πατρίδας μου, τής πατρίδας σας. Μοΰ ύπολείπεται, ξέρω, άρκε- 
τός δρόμος άκόμα. Μ’ άπόψε πού σάς ομιλώ, μέσα σ’ αύτή τήν 
έορταστική άτμόσφαιρα καί τις θερμές σας έκδηλώσεις, έχω τήν 
έντύπωση πώς βρίσκομαι στή χώρα τών Φαιάκων. Καπνόν όμως 
άποθρώσκοντα δέν βλέπω άκόμα. Καί δέν γνωρίζω άν στήν ’Ιθάκη 
οί μνηστήρες τής Πηνελόπης δέν έχουν μεταβάλει σ’ έρείπια τό μικρό 
βασίλειο τής πνευματικής μου έπικρατείας. Σάς εύχαριστώ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:

«Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΠΗΓΑΣ»

"Εκδοση 'Ιερός 'Αρχιεπισκοπής:- Α' τόμος 1971, B' τόμος 1973,

Γ' τόμος (Α' μέρος) 1975. 

Καλαισθητική εμφάνιση:- Τυπογραφεία Ζαβαλλή

Ό Δρ. Κυριάκος Π. Χατζηιωάννου είναι μιά ξεχωριστή καί πολυ
σύνθετη πνευματική μορφή μέ παγκόσμια άκτινοβολία. Ή φωνή του 
άκούστηκε στά Πανεπιστήμια ’Αθηνών, Βόννης, Θεσσαλονίκης καί 
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στή Στέγη Καλών Τεχνών καί Γραμμάτων στήν ’Αθήνα, οπού προσκλή- 
κε κΓ έδωσε διαλέξεις. ΚΓ απόψεις του έγιναν γνωστές στά πιο κάτω 
διεθνή συνέδρια: Στό έκτο Διεθνές Συνέδριο τών Άνθρωπολογικών 
καί ’Εθνολογικών Επιστημών στά Παρίσι, στό πρώτο Διεθνές Συνέ
δριο τής Γενικής Διαλεκτολογίας στή Λουβαίν καί στις Βρυξέλλες, 
στά τέταρτο Διεθνές Συνέδριο γιά τήν ’ Ερευνα τών Λαϊκών Διηγήσεων 
στήν ’Αθήνα, στά πρώτο Διεθνές ’Αρχαιολογικά Συμπόσιο «Οί Μυκη- 
ναϊοι στήν ’Ανατολική Μεσόγειο» στή Λευκωσία. Έξ άλλου ή έκλογή 
του ώς μέλους πολλών έπιστημονικών έταιρειών δείχνει πόσο άναγνω- 
ρίστηκε ή σοβαρότητα τής δουλειάς του. Πιο συγκεκριμένα: έξελέγη 
τακτικός εταίρος τής έν Άθήναις Επιστημονικής 'Εταιρείας, Εταίρος 
τής έν Άθήναις Λαογραφικής Εταιρείας, Άντεπιστέλλον Μέλος τής 
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. Εταίρος τοϋ Βασιλικού Άνθρωπολογι- 
κοϋ ’Ινστιτούτου τής Μεγάλης Βρεταννίας καί ’Ιρλανδίας, Συνεργάτης 
τοϋ Διεθνούς Κέντρου τής Γενικής Διαλεκτολογίας τοϋ Πανεπιστημίου 
τής Λουβαίν. Μέλος τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, Άντεπιστέλ- 
λον Μέλος τής Ελληνικής ’Ανθρωπιστικής Εταιρείας, Τακτικόν Μέλος 
τής Διεθνούς Εταιρείας γιά τήν "Ερευνα τών Λαϊκών Διηγήσεων, Ιδρυ
τικόν Μέλος τής Διεθνούς Εταιρείας τής ’Εθνολογίας καί Λαογρα
φίας, Μέλος τοϋ Συμβουλίου τού Κέντρου ’Επιστημονικών ’Ερευνών 
Κύπρου καί Ιδρυτικόν Μέλος καί Πρόεδρος τοϋ ’Επιστημονικού καί 
Φιλολογικού Συλλόγου Άμμοχώστου, πού λάμπρυνε κατά τά τελευ
ταία χρόνια άχι μονάχα τήν πόλη τού Εύαγόρα άλλά καί τήν Κύπρο 
ολόκληρη. Κοντά σ’ αύτά, άχι άσήμαντες τιμητικές διακρίσεις άπο- 
τελοΰν τά βραβεία Δημητρίου Μαραγκού καί Ελληνικού Πνευματικού 
'Ομίλου Κύπρου, πού άπονεμήθηκαν σ’ αύτόν σάν άναγνώριση τοϋ 
έπιστημονικοϋ του έργου.

Συγχαίρουμε ολόψυχα τόν δρα Κυριάκο Π. Χατζηιωάννου γιά τήν 
έπάξια πρόσφατη βράβευση του άπό τό ’Ανώτατο Πνευματικό 'Ίδρυμα 
τής Ελλάδος, τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών. Γιατί πρόκειται γιά άναγνώ- 
ριση έργασίας ζωής άνδρός μέ γνωστούς άγώνες κατά τής άποικιο- 
κρατίας καί μέ άξιοσημείωτη κοινωνική καί έθνική προσφορά’ ένός 
άξιου εκπαιδευτικού κΓ άκούραστου έρευνητοΰ πού γνωρίζει νά χα- 
ράσση καινούργιους δρόμους, πού ξέρει νά είσχωρή στις ρίζες καί ν’ 
άντλή άπό τίς πηγές καί πού μπορεί ύπεύθυνα νά έξάγη σταθερά 
συμπεράσματα. Γιατί ό δρ. Χατζηιωάννου, δεινός φιλόλογος, μέ 
πλούσιο έπιστημονικό έξοπλισμό (Φιλολογίας, Γλωσσολογίας, Ιστο
ρίας, Κοινωνικής ’Ανθρωπολογίας, ’Αρχαιολογίας καί Λαογραφίας), 
έχει δημιουργήσει έργα πού τά διακρίνει ή τεκμηρίωση, ή διαύγεια κι*  
ή έπιστημονική συνέπεια. Πιο ειδικά: Σάν γλωσσολόγος καί ίστο- 

ρικός, έρευνητής τού κυπριακού γλωσσικού ιδιώματος, παρουσίασε 
άξιοπρόσεκτες έρμηνεϊες καί έτυμολογίες καί κατάληξε σέ άξιόλογα 
ιστορικά καί έθνολογικά συμπεράσματα. Σάν φιλόλογος έπανειλημ- 
μένα άπόδειξε πώς στήν άναστροφή του μέ τά κείμενα διαθέτει σπά
νιο διεισδυτικό άμμα καί μοναδική εύχέρεια ν’ άξιοποιή καί νά προ- 
βάλλη τά μηνύματά τους. Σάν άρχαιολόγος έσκυψε μέ ύπομονή στά 
ευρήματα τής αρχαιολογικής σκαπάνης στήν "Εγκωμη καί στή Σαλα
μίνα κΓ άποκάλυψε άγνωστες πτυχές τού άρχαίου κυπριακού πολιτι
σμού. Σάν άνθρωπολόγος καί θρησκειολόγος έδωσε σημαντικές με
λέτες πάνω σέ προβλήματα άνθρωπολογικά καί θρησκειολογικά. Σάν 
ιστορικός άνάλυσε χωρία διπλωματικής δραστηριότητας, πού άπαντοΰν 
στούς μεσαιωνικούς μας χρονογράφους. Τέλος σάν λαογράφος με
λέτησε συστηματικά τίς έξωτερικές μορφές τής λαϊκής μας ζωής 
καί τις διαθέσεις καί ροπές τού λαού μας πού διαφαίνονται στήν 
πνευματική καί στήν κοινωνική του ζωή. Δείγματα έπιστημοσύνης 
είναι οί διαχρονικές καί συγχρονικές του μελέτες, στις όποιες άνα- 
λύει κΓ έρμηνεύει τά λαογραφικά φαινόμενα’ ξεκινώντας άπό ένα 
φαινόμενο μιας έποχής, άνιχνεύει τήν πρώτη άρχή του διερευνά τήν 
έξέλιξη του διά μέσου τών αιώνων καί σέ πλάτος σ’ άλο τόν ελληνικό 
χώρο, γιατί πιστεύει στό ένιαίο τού έλληνικοΰ πολιτισμού (ήθών καί 
έθίμων, έορτών, προλήψεων καί δεισιδαιμονιών).

* * *

Όλες οί πιο πάνω ιδιότητες τοϋ συγγραφέα επιστρατεύτηκαν καί 
συνεργάστηκαν άρμονικά στή συγγραφή τών τόμων τού μνημειώδους 
έργου: «Ή ’Αρχαία Κύπρος εις τάς Ελληνικός Πηγάς», ποϋναι καρ
πός μόχθου, μεθοδικότητας κΓ εύρυμάθειας’ έργο γραμμένο μέ θεϊκό 
ένθουσιασμό, σύγγραμμα μοναδικό στον έλληνικό χώρο γιά τόν πλούτο 
καί τήν πληρότητα τοϋ περιεχομένου. Πρόκειται γιά καρπό «πολυϊστο- 
ρίας», γιατί καλύπτει πλείστους τομείς τού έπιστητοΰ δίνοντας συγκεν
τρωμένες πληροφορίες σχετικά μέ τήν Ιστορία, ’Εθνολογία, Μυθολο
γία, Θρησκεία, Γεωγραφία, Γεωλογία, Επιστήμες, Γράμματα, Τέχνες 
πού τίς σταχυολόγησε μέ έπιμέλεια μέλισσας κοπιάζοντας γιά μιά 
ολάκερη ζωή. "Ετσι βλέπουμε τήν άρχαία Κύπρο καί τούς Κυπρίους 
νά προβάλλουν άνάγλυφα κΓ ολοζώντανα μέσα άπό τίς πηγές, μέσα 
δηλαδή άπό τά ’ίδια τά φιλολογικά κείμενα, γραμμένα στήν έλληνική 
άπό Έλληνες ή έξελληνισθέντες συγγραφείς, χωρίς νά παραλείπων- 
ται καί τά βιβλία τής Παλαιός καί τής Καινής Διαθήκης. Τά κείμενα 
πού έχουν συλλεγή μνημονεύουν γεγονότα καί πρόσωπα άπό τών 
προϊστορικών χρόνων ώς τό 395 μ.Χ. οπότε χωρίστηκε ή Ρωμαϊκή 
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Αύτοκρατορία σέ Δυτικό κράτος καί στή Βυζαντινή αύτοκρατορία’ 
(εξαιρετικό στον Α' τόμο καί μόνο γιά τόν "Αγιο Έπκράνιο τό γεγο
νότα φτάνουν ώς τό 403 μ.Χ.' κατ’ εξαίρεση επίσης περιλαμβάνει ό 
Β' τόμος λεπτομερή διήγηση γιά τήν ίδρυση τής Ίεράς Μονής ’Απο
στόλου Βαρνάβα, πού κτίστηκε κατά τά τέλη τοΰ 5ου αιώνα μ.Χ.' κι’ 
άπό πλευράς Γεωγραφίας άντλεϊ άκόμα άπό συγγραφείς τοϋ 5ου, 6ου, 
7ου καί 10ου αιώνα — άπό τά ’Εθνικά τοϋ Στέφανου τοΰ Βυζάντιου, 
τό Συνέκδημο τοΰ Ίεροκλέους, τήν Περιγραφή τοϋ ’Ανατολικού Ρω
μαϊκού Κράτους τοΰ Γεωργίου τοΰ Κυπρίου καί τό Περί Θεμάτων 
σύγγραμμα τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου — ). ’Επιγραμ
ματικά έχει γραφτή γιά τήν όλη έργασία: «Μοιάζει μέ τό έπίμοχθο 
έργο τοϋ ψηφιδοθέτη, πού μέ πολλή άγάπη μά καί ίδρωτα συνταιριάζει 
τίς ψηφίδες του γιά νά μάς δώση τήν σύνθεσή του. Τό σημαντικό 
στήν προκειμένη περίπτωση είναι πώς ό άκούραστος ψηφιδοθέτης τοΰ 
έργου έχει έρανισθή τίς έπί μέρους «ψηφίδες» του άπό βιβλία ποικίλα, 
δυσεύρετα ή έν πάση περιπτώσει δυσπρόσιτα στόν καθένα μας. Μέ 
τή σωστή δέ οργάνωση τοΰ ύλικοΰ κατάφερε νά παρακάμψη τό σκό
πελο τοΰ ύποβιβασμοΰ τοΰ έργου σ’ ένα άπλό συμπίλημα. ’Αντίθετα 
μάς έδωσε ένα έργο μεγάλης συνθετικής πνοής. Μέ ιερή στοργή 
έχει περιμαζέψει καί κωδικοποιήσει μέ μεθοδικότητα ό,τι διασώθηκε 
στή μορφή τοΰ λόγου μέσα στις άρχαϊες πηγές. Κάτω άπό αύτό τό 
πρϊσμα αν έξεταστή τό έργο, άποκτά, έκτος άπό τήν άναμφισβήτητη 
πνευματική του άξια καί άξια έθνική, πού γίνεται άκόμη μεγαλύτερη, 
άν άναλογιστή κανένας τή χαλεπότητα τών έθνικών καιρών μέσα 
ατούς όποιους σήμερα ζούμε». (Χριστόδουλος Κλεόπας «Ένα έργο 
στοργής καί πολυίστορίας: Δρος Κυριάκου Χατζηιωάννου: «Η άρ- 
χαία Κύπρος εις τάς Ελληνικός Πηγάς», «Λαογραφική Κύπρος, Χρονιά 
Στ', Γενάρης —Δεκέβρης 1976, Τεύχη 16 — 17 — 18, Σελ. 103 — 104). 
Τό έργο άναμένει τήν ολοκλήρωσή του μέ τό δεύτερο μέρος τοΰ Γ' 
τόμου, πού θά μιλά γιά τήν άρχαία Κυπριακή διάλεκτο όπως τί συμπε
ραίνουμε μελετώντας τούς Λεξικογράφους καί τούς Σχολιαστές, καί 
μέ τόν Δ' τόμο πού θά περιέχη σημειώσεις καί σχόλια τοΰ συγγρα
φέα πάνω στά κείμενα τών τριών τόμων, γενικό πίνακα ονομάτων 
καί πραγμάτων καί γενική βιβλιογραφία' πρόκειται γιά έργασία 23 
χρόνων πού ήταν έτοιμη γιά δημοσίευση άλλά τή σάρωσε ή τουρκική 
λαίλαπα καί πού τήν ξαναφτιάχνει άπό τήν άρχή, άλύγιστος ό συγγρα
φέας κΓ άκαταπόνητος σάν τό λαό μας.

* * *

Περιληπτικά τό περιεχόμενο τοΰ κάθε ένός άπό τούς ογκώδεις 

τομους που είδαν το φως, συνολικής εκτασεως 1600 περίπου σελίδων, 
έχει ώς έξής: Στόν Α’ τόμο παρουσιάζεται μέσα άπό τίς πηγές ή 
Εθνολογία καί ή Ιστορία τής Κύπρου, οί διάφορες μορφές (μεγάλες 
καί μικρές) καί τά γεγονότα (σημαντικά ή έπουσιώδη), πριν καί μετά 
τά Τρωικά, ώς τούς Ελληνιστικούς καί ρωμαϊκούς χρόνους. Ό Β' 
τόμος περιλαμβάνει τή Μυθολογία καί Θρησκεία, τή Γεωγραφία καί 
Γεωλογία’ έδώ βρίσκουμε τούς μύθους πού σχετίζονται μέ ήρωες 
καί θεούς καί συναντούμε άπειρες λεπτομέρειες γιά τή λατρεία τους 
κι’ ιδιαίτερα τής Κυπρογέννητης Κυθέρειας Αφροδίτης’ γιά τά ιερά 
τους, τίς θυσίες, τίς γιορτές καί τίς πανηγύρεις, τούς μάντεις καί τούς 
ιερείς, τούς τύπους τής λατρείας καί άκόμα γιά τή λατρεία κατά τήν 
πρωτοχριστιανική περίοδο. Επίσης έδώ συγκεντρώνονται στοιχεία 
γιά τή χλωρίδα καί τήν πανίδα τής Κύπρου καθώς καί πληροφορίες 
γεωγραφικές όπως δίνονται άπό τόν κάλαμο τών ιστορικών, γεωγρά
φων καί περιηγητών, καθώς καί δεδομένα γιά τά μεταλλεία, τά ορυ
κτά, τά φαρμακευτικά παρασκευάσματα της. Τέλος τό Α' μέρος 
τοΰ Γ' τόμου έχει χαρακτηριστικά γραφτή πώς «άποβαίνει ιστορία 
καί θησαυροφυλάκιο μαζί τών λειψάνων τοΰ άρχαίου έλληνοκυπριακοΰ 
πνεύματος, πού άποτελεϊ μιά άπό τίς άρχαιότερες πηγές τοΰ εύρω- 
παϊκοΰ πνεύματος καί πολιτισμού». Γιατί τόν συνθέτουν όσα άπο- 
σπάσματα Κυπρίων συγγραφέων σώθηκαν καθώς καί πληροφορίες τών 
άρχαίων Ελλήνων γιά τούς Κυπρίους συγγραφεϊς στόν τομέα τής 
ποιήσεως, τής καλλιτεχνίας, τής πεζογραφίας, τής φιλοσοφίας καί τής 
ιατρικής, πού όδηγοΰν στό άδιαμφισβήτητο συμπέρασμα μοναδικής 
άκμής καί προσφοράς. Πιό συγκεκριμένα μανθάνουμε στόν τόμο 
αύτό πολλά γιά τή σκέψη καί τήν πράξη έπιφανών καί άφανών, πού 
έδρασαν στό άποφαστικά έλληνικό άπό τής χαραυγής τών αιώνων 
νησί μας. Γιά τούς ποιητές Καστορίωνα τό Σολέα, Έρμεία τόν Κου- 
ριέα, τά Κύπρια Έπη, τό χρησμωδό Εύκλο, τόν Κλέωνα τόν έλεγειο- 
γράφο, τό φλυακογράφο Σώπατρο’ γιά τούς φιλοσόφους Εϋδημο, Νι- 
κάνορα, Διοσκουρίδη, Περσαϊο, Φιλόλαο, Κλέαρχο τό Σολέα, ’Αρι
στόδημο, Δημώνακτα, τό στωϊκό Ζήνωνα τόν Κιτιέα καί τούς μαθη
τές του’ γιά ικανό άριθμό ιστορικών, μυθογράφων καί ρητόρων’ κΓ 
άπό τούς ξακουσμένους γιατρούς γιά τούς Κιτιεϊς ’Απολλώνιο 
καί ’Απολλόδωρο, τό Συέννεσι, τό Διαγόρα, τό Ζήνωνα. Βρίσκουμε 
άκόμα άποσπάσματα πού μάς πληροφορούν γιά τήν άνάπτυξη τής 
Μουσικής, Υφαντικής, ’Αγγειοπλαστικής, κατασκευής όπλων άμυντι- 
κών καί έπιθετικών, καθώς καί κυπριακούς διδακτικούς μύθους, πού 
άποτελοΰν άνώνυμη πνευματική δημιουργία τών Κυπρίων. ΚΓ άκόμα 
άπαντοΰμε χωρία άπό έργασίες μή Κυπρίων συγγραφέων, πού έγραψαν 
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ειδικά γιά τήν Κύπρο ή τούς Κυπρίους ή πού κατέφυγαν στήν Κύπρο' 
αύτοί είναι Ελλάνικος ό Μυτιληναϊος, Ισοκράτης ό ’Αθηναίος, ’Αρι
στοτέλης ό Σταγειρίτης, Θεόφραστος ό Λέσβιος, Ερατοσθένης ό 
Κυρηναϊος, Άρίσταρχος ό Σαμόθραξ, Φιλοστέφανος, ’Αλέξανδρος ό 
Έφέσιος, Παλαίφατος ό Άβυδηνός, Τιμόμαχος καί ’Ανδροκλής. Τέ
λος άπά τούς έκκλησιαστικούς συγγραφείς παρατηρούμε τήν παρου
σία τοϋ ’Αποστόλου Βαρνάβα καί τών έπισκόπων Κυριάκου Πάφου, 
Τριφυλλιού Λέδρων, Έπιφανίου Κωνσταντίας καί Φίλωνος Καρπαθίου' 
τοϋ τελευταίου, πού διακρίνεται γιά τήν εύφράδεια τοϋ λόγου καί τό 
βάθος τοϋ στοχασμού, δημοσιεύονται σέ δυό παραρτήματα ύποδειγμα- 
τικές έρμηνεϊες, άπό τίς όποιες ή έκτενέστερη στά « Ασματα τών 
’Ασμάτων».

* * *

Προκαλεϊ έντύπωση ό τεράστιος άριθμός τών χωρίων πού παρα
τίθενται στούς τόμους πού δημοσιεύτηκαν' (680 στον πρώτο, 802 
στό δεύτερο καί 777 στο πρώτο μέρος τοϋ τρίτου τόμου, παρμένα άπό 
265 συνολικά συγγραφείς) κείμενα πού τ’ άντίγραψε πιστά άπό τίς 
καλύτερες προσιτές στον ίδιο έκδόσεις. ’Εντυπωσιάζει έκτος τούτου 
ή προσοχή μέ τήν όποια κινείται άκόμα καί σέ μή φιλολογικά θέματα 
καί ό τρόπος πού έπεξεργάζεται τήν ΰλη τους (π.χ. στήν περιοχή τής 
Γεωγραφίας, Φυτολογίας, Γεωλογίας, Ιατρικής), πού δείχνει έπιμονή 
κι’ ένημερότητα' κι’ άκόμα ή μεθοδικότητα τής ταξινομήσεως τοϋ τερά
στιου καί ποικίλου ύλικοϋ, πού προϋποθέτει έξαίρετη επιμέλεια καί 
μακροχρόνιο μόχθο γιά τήν άρτια σύνθεση τοϋ έργου. "Ετσι, έκτος 
άπό τό χωρισμό κατά έπιστήμες, πού έχουμε ήδη άναφέρει, κατα
τάσσει άχι κατά συγγραφείς, άπό τούς όποιους άντλεϊ, άλλά θεματικά 
κατά γεγονότα ή πρόσωπα. Π.χ. γιά τό Ζήνωνα τόν Κιτιέα τόν ιδρυτή 
τής Στωϊκής Φιλοσοφίας, πού έντάσσεται στή γενική κατάταξη «Φιλό
σοφοι» (στό Α' μέρος τοϋ Γ' τόμου) ύπάρχουν οί πιο κάτω ύποενό- 
τητες, άπου τοποθετούνται τά διάφορα σχετικά άποσπάσματα :

1. Βιογραφικά: Α. Καταγωγή — Πατρίδα, Β' Σωματικά χαρα
κτηριστικά, Γ' Δίαιτα (τροφή — ποτά — ένδυμασία), Δ' Οί ψυχικές 
του διαθέσεις, Ε' Πώς έγινε φιλόσοφος καί ποιοι ήταν οί δάσκαλοι 
του, Στ' Ή ίδρυση τής Φιλοσοφικής Σχολής του στήν Ποικίλη Στοά, 
Ζ' Οί μαθητές καί διάδοχοι τού Ζήνωνος στή Σχολή, Η' Ή έπίδραση 
τής φιλοσοφίας τού Ζήνωνος κατά τή Ρωμαϊκή αύτοκρατορική έποχή, 
Α' Οί τιμές προς τόν Ζήνωνα, I' Ή αύτοκτονία τού Ζήνωνος, ΙΑ' 
Γενικά γιά τό βίο του.

2. ’Ανέκδοτα γιά τόν Ζήνωνα, 2Α Άνεκδοτολογικά άποφθέγματα,

2Β ’Αποφθέγματα.
3. Πραγματείες τοϋ Ζήνωνος.
4. Η Φιλοσοφία τοϋ Ζήνωνος, 4Α Τό Λογικόν μέρος τής φιλο

σοφίας τοϋ Ζήνωνος, 4Β τό Φυσικόν μέρος τής Φιλοσοφίας τοϋ Ζήνω
νος: 1. Περί κόσμου κι’ άσων βρίσκονται στον κόσμο (Α' Οί άρχές 
τών άλων. Ή ούσία τών άντων — τά στοιχεία —, Β' Περί κόσμου 
καί χρόνου, Γ' Περί κενού, τόπου, χώρας καί σώματος, Δ' Ή φωτιά 
κΓ ή έκπύρωση τού κόσμου, Ε' Είδη τής φωτιάς, ό ούρανός κι’ άσα 
βρίσκονται σ’ αύτόν, Στ' Ή γή, Ζ' Ή κατασκευή τοϋ άνθρωπίνου 
σώματος, ή ύγεία κι’ ή άρρώστια, Η ' Περί τής ψυχής, τοϋ ήγεμονικοϋ 
τοϋ πνεύματος καί τοϋ σπέρματος). 2. Ό λόγος περί τών θεών τε
λευταίος μετά άπό άλα. 4Γ Τό ’Ηθικό (Α' Περί τοϋ τελικού σκοπού 
τής ζωής, Β' Περί άγαθών καί κακών καί άδιαφόρων καί άρετών, Γ' 
Περί τών παθών καί τής άρετής καί τής εύτυχίας, Δ' Περί τού ήθους 
καί τού καθήκοντος, Ε' Περί τών σοφών καί τών μή σοφών, Στ' Δια
τάξεις τής «Πολιτείας» τοϋ Ζήνωνος).

5. Παρατηρήσεις καί διορθώσεις τοϋ Ζήνωνος σέ κείμενα ποιη
τών (Α' Στον "Ομηρο, Β' στον Ησίοδο, Γ' Στον Σοφοκλή, Δ' 
Στον ’Αριστοφάνη).

Έχουμε δηλαδή τέτοια διαρρύθμιση τού ύλικοϋ, ώστε τό έργο 
νά είναι πολύ εύχρηστο κι’ ό μελετητής νά μή πελαγοδρομή στόν 
ώκεανό τών χωρίων.

Τά χωρία παρατίθενται κατ’ αϋξοντα άριθμό, πού ξεκινά σέ κάθε 
τόμο άπό τήν άρχή. ’Αλλά τά γεγονότα πού ύπάγονται στό αύτό 
γεγονός ή πρόσωπο κατατάσσονται ώς δεκαδικοί τοϋ ίδιου άριθμοΰ' 
κι’ άν άναφέρωνται στήν ίδια ιδιότητα τοϋ προσώπου ή άν τά κείμενα 
δυό ή περισσοτέρων χωρίων είναι σχεδόν τά ίδια, τότε ό αϋξων 
άριθμός τοϋ δεκαδικού αύξάνει μόνο μέ τήν προσθήκη τών γραμμάτων 
τού έλληνικοϋ άλφαβήτου. Π.χ. τά κείμενα κάτω άπό τόν τίτλο «Νικο- 
κρέοντος πόλεμοι ύπέρ τού Πτολεμαίου» φέρουν τόν άριθμό 80 τό 
πρώτο παρμένο άπό τό Διόδωρο τό Σικελιώτη, 80.1 τό δεύτερο άπό 
τόν Άρριανό, 80.2 τό τρίτο άπό άλλο μέρος τών Σικελικών τού Διό
δωρου Σικελιώτη, 80.3 τό τέταρτο πού βρίσκεται στό Πάριον Μάρμα- 
ρον καί τό τελευταίο τού Εύσεβείου Καισαρείας, έπειδή είναι σχεδόν 
άμοιο μέ τό τέταρτο φέρει τήν άρίθμηση 80.3α. Έξ άλλου προτάσσει 
τών χωρίων έπιγραμματική έπικεφαλίδα στήν καθαρεύουσα, μέ σκοπό 
νά διευκολύνη στήν κατανόηση τοϋ περιεχομένου τούς ξένους, πού 
γνωρίζουν μόνο τήν άρχαία Ελληνική. Προσκομίζουμε μερικά παρα
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δείγματα άπό τό Β' τόμο: — Στήν ενότητα ΗΡΩΕΣ διαβάζουμε: 1) 
Ηρακλής: «Οί Άμαθούσιοι έκάλουν τόν Ήρακλέα Μάλικα», 2) Διο
μήδης: «Ό Διομήδης λατρεύεται έν Σαλαμϊνι εις ον προσφέρονται άν- 
θρωποθυσίαι», 3) Όνήσιλος: «Οί Άμαθούσιοι βάσει χρησμού δοθέντος 
εις αύτούς έθυσίαζον εις τόν Όνήσιλον ώς εις ηρώα κατ’ έτος». 
Καί στήν ενότητα: ΜΑΝΤΕΙΣ — ΧΡΗΣΜΟΛΟΓΟΙ: 1) Φρασίος: «Ό 
Φρασίος μάντις έλθών έκ Κύπρου εις Αίγυπτον διά νά παύση τήν 
άφορίαν αύτής έθυσιάσθη έπί τοϋ βωμού τοϋ Διός», 2) Άχαιομάντεις: 
«Άρχαιομάντεις εκαλούντο οί ιερείς έν Κύπρω», 4) Εϋκλους (Εϋκλος) 
ό Χρησμολόγος: «Ό Εϋκλος προεφήτευσε τήν εκστρατείαν τών Περ- 
σών κατά τής Ελλάδος»' κΓ άλλη τιτλοφόρηση άλλου χωρίου επίσης 
άπό τήν «Ελλάδος περιήγησιν» τοϋ Παυσανία: «Ό Εϋκλος προεϊπε 
τήν γέννησιν τοϋ Ομήρου έν Κύπρω έκ τής Κύπριας Θεμιστοΰς»' καί 
πιό κάτω γιά τόν Εϋκλο βλέπουμε μιά πληροφορία πού βρήκε στον 
Τατιανό τόν Άσσύριο, ποϋγραψε σύγγραμμα «Προς "Ελληνας», πριν 
άπό τήν όποια σημειοϋται «Ό Τατιανός άναφέρει «Εύμίκλου τοϋ Κυ
πρίου» άλλά προφανώς πρόκειται περί τοϋ «Εϋκλου τοϋ Κυπρίου» καί 
οΰτω πρέπει νά διορθωθή τό χωρίον», 4) Ή Εβραία Σίβυλλα: «Ό 
’Ιωάννης ό Λυδός συνήντησεν έν Κύπρω βιβλίον τής Εβραίας Σιβύλ- 
λης Σαμβήθης, τό όποιον προεφήτευσε καί τήν γέννησιν τοϋ Ομήρου 
καί τήν παρουσίαν τοϋ Χριστού καί περί τών μετ’ αύτήν γενησομένων 
καί άτι ή Κύπρος θά καλυφθή ύπό τής θαλάσσης». ΈΕ άλλου ό συγ
γραφέας, γιά καλύτερη κατανόηση τού περιεχομένου, σέ πολλά χω
ρία πού τά πήρε άπό πιό μεγάλα κείμενα, όπου κρίνει άναγκαϊο, προσ
θέτει ονόματα ή φράσεις πού σχετίζονται μέ άλλο μέρος. Επιχειρεί 
διορθωτικά σέ γραφές κωδίκων ή δέχεται καί σημειώνει διορθώσεις 
πού έγιναν άπό άλλους μελετητές, πράγμα πού δείχνει κριτική ικα
νότητα κι’ ένημερότητα. Κι’ άπου νομίζει άπαραίτητο χρονολογεί. Οί 
παραπομπές γίνονται κατά συγγραφείς, κατά τίτλους τών έργων, κατά 
βιβλία, κατά κεφάλαια καί χωρία ή καί κατά σελίδες τού κώδικος. Ό 
ίδιος μάς πληροφορεί πώς, άπου κρίνει άναγκαϊο, παραπέμπει σέ σελί
δες μοναδικών έκδόσεων γιά διευκόλυνση τοϋ έρευνητοϋ' καί έπίσης 
άσα άποσπασματικά χωρία παρέλαβε είτε άπό τό έργο τοϋ C. Muller 
FHG (Fragmenta Historicorum Graecorum. Vol. I—V, Paris 1841— 
1870) είτε έκ τοϋ έργου τού F. Jacoby FGrHist (Die Fragmente der 
griechischen Historiker: Teil I—III. Leiden 1957—1858), παραπέμπει 
στά συγγράμματα αύτά κατά τόμο, σελίδα καί άριθμό άποσπάσματος. 
Δειγματικά φέρω παραδείγματα άποσπασμάτων όπως τά έκθέτει : —

(Α’ τόμος) : - (ένότητα) : - ΣΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΟΛΟΙ
(άριθμός) : — 39 (χρονολογία) : 561 π.Χ.

(Ή έπικεφαλίδα) : —
Ό Σόλων μή δυνηθείς νά πείση τόν Πεισίστρατον νά 
καταθέση τήν τυραννίαν άπέπλευσεν είς Αίγυπτον 
καί Κύπρον.

(Τό χωρίον) : —
Διογ. Λάερτ 1.50:

(έννοεϊ: Διογένης Λαέρτιος, 3 αί. μ.Χ. (;), Βίων καί γνωμών τών 
έν φιλοσοφία εύδοκιμησάντων. "Εκδ. C. G. Cobet, Paris 1862. Καί έκδ. 
R.D. Hicks, vols I—II, London LCL.)·

« Ήδη δέ αύτοϋ (Πεισιστράτου) κρατούντας ού πείθων [Σόλων] 
έθηκε τά όπλα πρό τού στρατηγείου καί είπών, «ώ πατρίς, βεβοήθηκά 
σοι καί λόγω καί έργω» άπέπλευσεν είς Αίγυπτον καί είς Κύπρον καί 
προς Κροϊσον ήλθεν».

(Κεφάλαιο: Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ 
(ένότητα): ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

(άριθμός) 110.3 (χρονολογία): 37(;) μ.Χ. 
(Ή έπικεφαλίδα) :

Κύπριοι καί Κυρηναϊοι άσπασθέντες τόν χριστιανισμόν 
προσηλύτισαν είς ’Αντιόχειαν πολλούς ’Ιουδαίους 
όμιλοΰντας τήν Ελληνικήν, ό δέ Βαρνάβας άποσταλείς 
ήδραίωσε τούτους είς τήν πίστιν.

(τό χωρίον) : —
ΠράΕ 11.20 —24: —

(έννοεϊ: — Εύαγγελιστής Λουκάς, ΠράΕεις τών ’Αποστόλων — Καινή 
Διαθήκη — ).

:—«Ήσαν δέ τινες έΕ αύτών άνδρες Κύπριοι καί Κυρηναϊοι, 
οϊτινες είσελθόντες είς ’Αντιόχειαν έλάλουν πρός τούς Έλληνιστάς, 
εύαγγελιζόμενοι τόν Κύριον Ίησοΰν. (21) καί ήν χειρ Κυρίου μετ’ 
αύτών ,πολύς τε άριθμός πιστεύσας έπέστρεψεν έπί τόν Κύριον. (22) 
Ήκούσθη δέ ό λόγος είς τάς ώτα τής έκκλησίας τής έν Ίεροσολύμοις 
περί αύτών καί έΕαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεϊν έως ’Αντιόχειας' (23) 
άς καί παραγινόμενος καί ίδών τήν χάριν τού Θεού έχάρη, καί παρε- 
κάλει πάντας τή προθέσει τής καρδίας προσμένειν τω Κυρίω (24) 
άτι ήν άνήρ άγαθός καί πλήρης Πνεύματος 'Αγίου καί πίστεως' καί 
προσετέθη όχλος ικανός τω Κυρίω».

(Κεφάλαιο):- III. ΥΦΑΝΤΙΚΗ 
(άριθμός): 112

(Ή έπικεφαλίδα) : —
Ό Σαλαμίνιος Άκεσάς καί ό υιός του Έλικών
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ύπήρξαν ένδοξοι ύφανταί
(Τό χωρίον) : —

Άθήν. 2.48β: —
(εννοεί:— Άθήναιος Ναυκρατίτης. 2/3 αί. μ.Χ. Δειπνοσοφισταί. 
’Έκδ. Georg Kaibel, vol. I—III, Leipzing (Teubner) 1887—1890. Kai 
”Εκδ. Charles Burton Gulick, vols I—XII, London LCL).

: — « Ηκμασε δ’ ή τών ποικίλων ύφή, μάλιστα έντεχνων περί αυτά 
γενομένων Ά κ ε σ ά καί Έ λ ι κ ώ ν ο ς τών Κυπρίων, ύφάνται δ’ 
ήσαν ένδοξοι" καί ήν Έλικών υιός Άκεσα, ώς φησιν Ιερώνυμος- έν 
Πυθοί γοϋν έπί τίνος έργου έπιγέγραπται"

τεΰξ’ Έλικών Άκεσα Σαλαμίνιος, ώ ένί χερσί 
πότνια θεσπεσίην Παλλάς έτευξε χάριν».

κι’ ένα παρόμοιο: —
(άριθμός: — 112α

Εύστ. είς Όμ. 1400. 11 — 15 (Όδ. α 130) (δηλαδή Εύστάθιος Θεσσα
λονίκης — 12 αιών μ.Χ. — «Παρεκόολαί είς τήν 'Ομήρου ’Οδύσσειαν 
(1379—1970). "Εκδ. Commentarii ad Homeri Iliadem, Vol. I—IV, 
Hüdesheim 1960 (Leipzing 1827—1829, Commentarii ad Homeri 
Odysseam, vol I—II, Hildesheim 1960 (Leipzing 1825)”: «λέγων 
[ό Άθήναιος] καί ώς ήκμασεν ή τών ποικίλων ύφή παρά Κυπρίοις. 
ένθα έντεχνοι περί αύτά ύφάνται ήσαν ένδοξοι Ά κ ε σ ά ς καί ό 
υιός αύτού Έλικών, ώς έδήλου έπίγραμμα έν Πυθοί έπί τίνος 
έργου τοιοϋτον"

τεϋξ’ Έλικών Άκεσα Σαλαμίνιος, ώ ένί χερσί 
πότνια θεσπεσίην Παλλάς έτευξε χάριν,

οϊα δηλαδή έπιστατοϋσα τή ύφαντική τέχνη. Σαλαμίνιος δέ ό ρηθείς 
Έλικών, ούκ έκ τής Έλλαδικής άλλά τής κατά Κύπρον».
κι’ άλλο γιά τούς δυό ξακουσμένους ύφαντές : —

(Ή έπικεφαλίδα) : —
Ό Άκεσάς (είς τάς κάτωθι παροιμίας Άκεσσαίος 
καί Άκεσαϊος) καί ό Έλικών φέρονται ώς θαυμαστοί 
τεχνϊται δημιουργήσαντες πέπλον είς τήν Αθήναν

(Τά χωρία) : —
(Διογενιανάς 1.26 (CPG II ρ. 5) (έννοεϊ Διογενιανός, 1 αιών μ.Χ. 
«Παροιμίαι δημώδεις έκ τής Διογενιανοΰ συναγωγής. "Εκδ. E.LA. 
Leutsch and F.G. Schneidewin, Corpus Paroemiographorum Graeco
rum, vol. I p. 177 sqq., Hildesheim 1958 (Cottingen 1839)”): 
« Ά κ ε σ σ α ί ο υ καί Έ λ ι κ ώ ν ο ς έργα» έπί τών θαύμα
τος άξιων' ούτοι γάρ τή Άθηνά πέπλον έδημιούργησαν. Διογε- 

νιανός 2.7 (CPG 1 ρ. 197) : « Ά κ ε σ σ α ί ο υ καί Έ λ ι κ ώ ν ο ς 
έργα- έπί τών θαύματος άξιων, ούτοι γάρ τόν τής Πολιάδος Αθή
νας πέπλον έδημιούργησαν».

* * *

Σέ κάθε τόμο προτάσσει συντομογραφίες: α) Συγγραφέων καί 
έργων. ’Εδώ χρονολογεί τούς συγγραφείς κατά αιώνες πού έδρασαν, 
έκθέτει δέ όλες τις εκδόσεις άπό τις όποιες άντλησε, π.χ. 
Ισοκράτης (Ίσοκρ.). 5/4αί. π.Χ.

"Εκδ. F. Blass, Vol I—II, Leipzig (Teubner) 1889—1898. Καί έκδ. 
George Norlin and LaRue van Hook, voisl—III, London (LCL). "Εκδ. 
Σχολίων, G. Baiter and H. Sauppe, Oratores Attici, Scholia in Isocra
tem, p. 3 sqq.
Εύαγ. = Εύαγόρας
Νικοκλ. = Νικοκλής ή Κύπριος
Πανηγ. —"Πανηγυρικός 
π. άντοδ. = περί άντιδόσεως 
π. είρ. = περί ειρήνης 
πρ. Νικοκλ. = προς Νικοκλέα 
Φίλ. = Φίλιππος
Πλούταρχος Πλούτ. 1/2 αί. μΧ.

’Ηθικά, "Εκδ. G.N. Bernardakis, vol. I—VII, Leipzig (Teubner) 
1888—1896-

Βίοι Παράλληλοι, "Εκδ. C. Sintenis, vol. I—V, Leipzig (Teubner) 
1881—1895.

"Εκδ. ’Ηθικών καί Βίων Παραλλήλων ύπό πολλών, vols. I —XV, 
London (LCL).
Άλέξ. = Αλέξανδρος
Άντ. = Αντώνιος
Άρταξ. = Άρταξέρξης
Ίσοκρ. = βίος Ίσοκράτους (’Ηθικά)
Βρούτος = Βρούτος
Δημήτρ. = Δημήτριος
Έρωτ. = ’Ερωτικός (’Ηθικά)
Θεμ. = Θεμιστοκλής
Θησ. = Θησεύς
Κάτ. = Κάτων
Κικ. = Κικέρων
Κιμ. = Κίμων
Λούκ. = Λούκουλλος
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Λύσ. = Λύσανδρος
Περικλ. = Περικλής

π. Ήροδ. κακ. = περί τής Ηροδότου κακοηθείας (’Ηθικά)
π. Άλεξ. τύχ. = περί τής ’Αλεξάνδρου τύχης ή άρετής (’Ηθικά) 
συν. ίστ. παρ. = συναγωγή ιστορικών παραλλήλων Ελληνικών καί 

'Ρωμαϊκών (’Ηθικά).
β) ’Ανώνυμα, Βίοι, Σχόλια, Σειραί τόμων, Περιοδικά, καί άλλα, π.χ. 
Άνάμνησις = Άνάμνησις μερική περί τοΰ "Αθω όρους τά λεγά

μενα πάτρια καί άπόδειξις ότι πώς ήλθεν ή Θεοτόκος έν τή νήσω 
Κύπρω, εις Χώραν Λάρναξ, ΚΧ1 (1923) 30 — 32.

Cramer, Anecd. ( P a r i s ) = J.A. Cramer, 
Anecdota Graeca e codd. manuscripts Bibl. Reg. 
Parisiensis, vol. I—IV, Oxford 1839—1841.

L C L = The Loeb Classical Library.
Bi. Ό μ. = Βίοι 'Ομήρου ”Εκδ. T.W. Allen, Homeri Opera.

Vol. V. Oxford (OCT).
Σχόλ. Πλάτ. Γοργ. = Will. Norvin,

Olympiodori in Platonis Gorgiam Commentaria, Hildesheim 1966 
(Leipzig 1936).

B E Π E Σ = Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων καί ’Εκκλησιαστικών 
Συγγραφέων, Άθήναι τόμοι A' 1955 — .

Μέγ. Έτ. = Μέγα Ετυμολογικόν. ’Έκδ. Τ· Gaisford, Oxford 1848.
Ο C T. = Oxford Classical Texts (Scriptorum Classicorum Bibliotheca 

Oxoniensis).
γ) Λέξεις καί σημεία, π.χ.
cod. = codex, κώδιξ.
codd. = codices, κώδικες.
s q q. = sequentia,
X φ. = χειρόγραφον
[ ] = ήμέτεραι προσθήκαι ή διορθώσεις

< > = προσθήκαι ή διορθώσεις ύπό άλλων
A.C. = Anno Christi
(άπό έτους Χριστού, μετά Χριστόν)
Α.Μ. = Anno Mundi
(άπό κτίσεως κόσμου)

Κι’ άκόμα κάθε τόμο τής μνημειώδους αύτής έργασίας, στό τέλος, 
έκτος άπό τόν πίνακα περιεχομένων, κοσμούν μέ προσοχή καί τάξη 
καταρτισμένοι κατάλογοι τών χωρίων, (π.χ. στον Α' τόμο) : — 
Κυπρίων βασιλείς,

70, 73 Κ. έπαρχία

121. Κ. έπιστροφή εις Κύπρον, 130. Κ. νήες, 73 Κ. νήσος,
109. 10β, 121.5, 125.2, 129, 129α, 134.2, 135.5, 135.7,
137. 137α. Κ. περίχωρος 129α. Κυπρίων πολιτεία, εργον τοΰ Άρι- 
στοτέλους, 66.43α. Κ. χώρα, 110.1α, 129, 135.9, 135.122.

καί στον Γ' τόμο (Β' μέρος) : —
Στασϊνος ό Πο ι. 3. 28

Ποιητής τών «Κυπρίων έπών» 3.1, 3.20, 3.26, 3.27
ό γράψας «Κύπρια επη» 3.22α
Κύπριος γαμβρός Ομήρου 3
Στασίνου «Κύπρια» 3.21
εργον τά Κύπρια συγγράμματα 3. 1α

Βαρνάβας ό άπόστολος 100, 100.1, 100.2, 100.3, 100.4, 
100.5.
Βαρνάβα καθολική έπιστολή 100.6, 100.7.

Διαλεκτική ή, ύποδιαίρεση τοΰ λογικού 27
λύει σοφίσματα 27.2
Διαλεκτικής καί Ρητορικής διαφορά 27.1 

διαλεκτικοί φιλόσοφοι 4.11 
διαλεκτικών τέχναι 27.3γ
Νομίζουμε πώς περιττεύει νά τονίσουμε τήν τεράστια σημασία πού 
εχει ή τελευταία αύτή δουλειά γιά τό μελετητή πού τόν διευκολύνει 
νά άνατρέξη χωρίς καθυστέρηση σ’ ό,τι τόν ένδιαφέρει.

* * *

Παντού κυριαρχεί ή στοργή τοΰ δρος ΧατΖηιωάννου γιά τό ύλικό 
πού εχει συλλέξει καί κωδικοποιήσει, ή έπιστημονική φροντίδα κι’ ό 
σεβασμός πρός τόν άναγνώστη, έπιστήμονα ή όχι. Ετσι, δίπλα σ’ όλα 
τά άρχαϊα κείμενα, δίνει, στή δεξιά σελίδα κι’ άκριβώς άπέναντι άπ 
αύτά, τή μετάφραση τους στή δημοτική, ομορφαίνοντας καί Ζωντα
νεύοντας τα- κι’ έπιτυγχάνει ν’ άποδίδη όχι μονάχα τό περιεχόμενο 
τών χωρίων άλλά καί τό ύφος τών συγγραφέων τους. ΤονίΖει σχετικά 
στον πρόλογο του, στον Α' τόμο: «Σκοπός μου ήτο νά δώσω μέν 
ώλοκληρωμένην τήν ιστορίαν τής Κύπρου, όπως τήν παρουσιάζουν οί 
άρχαϊοι, εις τά κείμενά των, άλλά Ζωντανεμένην εις μίαν μετάφρασιν 
είς τήν δημοτικήν ώστε νά γίνη τό άρχαϊον κείμενον προσιτόν καί 
εύχάριστον καί είς αύτόν τόν κοινόν άνθρωπον καί είς τόν μαθητήν 
τοϋ δημοτικού σχολείου άκόμη. Ή προσπάθεια μου δηλαδή δέν ήτο 
νά δώσω κάτι χρήσιμον μόνον είς τόν άρχαιολόγον, τόν ιστορικόν, 
τόν φιλόλογον καί τόν λόγιον, άλλά καί είς τό εύρύτερον κοινόν κάτι 
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τό κατανοητόν, τό όποιον νό τέρπη διά τής γοητείας, τήν όποια 
διαθέτει ή δημοτική, καί νά έλκύη τόν άναγνώστην...».
Κλείουμε μέ μερικά δείγματα' τό πρώτο σέ πεξό λόγο: —

(Α' τόμος): —
(ένότητα) : Η ΩΡΑΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΝ 

ΣΚΗΝΗΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ
(άριθμός): — 109

(Ή έπικεφαλίδα) : (χρονολογία) : - 41 π.Χ.
Ό ’Αντώνιος κυριευθείς ύπό έρωτικοϋ πάθους προς τήν Κλεο

πάτραν καί πράττων ό,τι έκείνη διέτασσεν έφόνευσε τήν άδελφήν της 
Άρσινόην, τόν δέ στρατηγόν της έν Κύπρω Σεραπίωνα, συμμαχή- 
σαντα μετά τοϋ Κασσίου, παρέδωσεν εις αύτήν.
(τό χωρίον) : —

(Άππ. Έμφ. Ε'. 8 — 9: —
(έννοεϊ:— Άππιανός «’Εμφύλιοι». 2 αιών μ.Χ. Έκδ. Ludwig 
Mendelssohn, vol. I—II, Leipzig — Teubner — 1879—1881. Καί έκδ. 
Horce White, vols. I—IV, — LCL — )

: — «Ό ’Αντώνιος έπι τή όψει τής Κλεοπάτρας τήν σύνεσιν κατα- 
πλαγείς ευθύς μειρακιωδώς έαλώκει, καίπερ έτη τεσσαράκοντα γεγο- 
νώς, λεγόμενος μέν ύγρότατος έν ταϋτα άεί φΰναι, λεγόμενος δ’ ές 
ταύτην καί πάλαι παϊδα έτι ούσαν έρεθίσμα τι τής όψεως λαβεϊν, ότε 
επί τήν ’Αλεξάνδρειαν Γαβινίω στρατεύοντι νέος ίππαρχών εϊπετο. 
(9) Εύθύς ούν Άντωνίω μέν ή περί άπαντα τέως έπιμέλεια άθρόα 
ήμβλύνετο, Κλεοπάτρα δ’ ότι προστάξειεν έγίγνετο, ού διακριδόν έτι 
περί τών όσιων ή δικαίων, έπεί καί τήν άδελφήν αύτής Άρσινόην, 
ίκέτιν ούσαν έν Μιλήτω τής Λευκοφρυηνής Άρτέμιδος, πέμψας ό ’Αν
τώνιος άνεϊλε, καί Σεραπίωνα τόν έν Κύπρω στρατηγόν αύτής, συμ- 
μαχήσαντα Κασσίω, Τυριών όντα ικέτην έκέλευσε τούς Τυρίους έκ- 
δοϋναι τή Κλεοπάτρα».

ΚΓ ή μετάφραση : —

Η ΩΡΑΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΗΝΗ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 

(άριθμός):— 109
(Ή έπικεφαλίδα) : —

Γιά τις δραστηριότητες τού ’Αντωνίου καί τις Κλεοπάτρας, τις 
σχετιξόμενες μέ τήν Κύπρο, οί άρχαίοι γράφουν τά έξής : —

Ό Άππιανός: —

(Τό χωρίον: —
«Ό Αντώνιος μόλις είδε τήν Κλεοπάτρα συγχύστηκαν τά λογικά 

του κΓ άμέσως πιάστηκε αιχμάλωτός της σάν κοπελλούδι, παρόλο πού 
ήταν σαράντα χρονών, γιατί λεν πώς άπό χαρακτήρα ήταν πάντα του 
πολύ έρωτόληπτος, καί λέν πώς καί πριν πού τήν είδε, όταν ήταν 
κοριτσάκι, είχε κάποιο έρωτοκτύπημα, όταν νέος άκολουθούσε, ώς 
άξιωματικός τοϋ ιππικού, τόν Γαβίνιο, πού έξεστράτευε στήν Αλεξάν
δρεια. (9) Εύτύς λοιπόν ή ώς τή στιγμή έκείνη ολοπρόθυμη φροντίδα 
τοϋ Αντωνίου γιά όλα τά ξητήματα, άτόνησε, κι’ ότι πρόσταξε ή Κλεο
πάτρα γινόταν, χωρίς καμμιά διάκριση πιά είτε γιά όσια είτε γιά 
δίκαια έπρόκειτο, γιατί καί τήν άδελφή της Αρσινόη, πού κατέφυγε 
γιά νά ξητήση άσυλο στό ναό τής Λευκοφρυηνής Άρτέμιδος στή 
Μίλητο, έστειλε ό Αντώνιος έκεϊ καί τή σκότωσε, καί τόν Σεραπίωνα 
τόν στρατηγό της στήν Κύπρο, πού τοϋ παραχώρησαν άσυλο οί Τύριοι, 
διέταξε τούς Τυρίους νά τόν παραδώσουν στήν Κλεοπάτρα».

Τό δεύτερο άπόσπασμα σέ ποιητικό λόγο. Πρόκειται γιά τό 
γνωστό χορικό άπό τις Βάκχες τού Εύριπίδη : (Εύριπίδης. Βάκχαΐ: 
’Έκδ. G. G. Murray Oxford Oct - ) : -

(άριθμός) : — 10,8 χρονολογία) : — 5 αί. π.Χ.

(Ή έπικεφαλίδα) : —
Κύπρος νάοος τάς Άφροδίτας

(Τό χωρίον) :
Εύριπ. Βακχ. 402 — 415: (Ψάλλει ό Χορός)

ίκοίμαν ποτί Κύπρον, 
νάοον τάς Άφροδίτας, 
ϊν οί ^ελςίφρονες νέμον- 

405 ται ΰνατοϊσιν ’Έρωτες,
Πάφον ΰ’ αν έκατόστομοι, 
βαρβάρου (διορΰ. Βωκάρου: Mersius) ποταμού ροαί 
καρπίζουοιν άνομβροι.
ού δ’ ά καλλιοτευομένα

410 Πιερία μούοειος έδρα,
σεμνά κλιτυς Όλύμπου, 

έκεϊο’ άγε με, Βρόμιε Βρόμιε, 
πρόβακχ εύιε δαϊμον. 
έκεϊ Χάριτες, 

έκεϊ δέ πό^ος' έκεϊ δέ βάκ- 
χαις ΰέμις όργιάζειν
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(Κι’ ή μετάφραση) :
(άριθμός) : — 10.8 (χρονολογία) : — 5 αί. π.Χ.

(Ή έπικεφαλίδα) : —
Ό Εύριπίδης στις «Βάκχες» του άποκαλεϊ
τήν Κύπρο «νήσον τής ’Αφροδίτης». Τραγουδά ό Χορός: —

(Τό χωρίον) :
«ε’/^ε στην Κύπρο νά φτάσω 
της ’Αφροδίτης τό νησί, 
εκεί που οί καρδιογητευτές οί ’Έρωτες

405 συναγελάζονται μέ τους ΰνητούς, 
καί στην Πάφο, που την καρπίζουν 
άβροχες, έκατόστομες οί ρεματιές 
Βωκάρου ποταμού.
Κι’ εκεί που ή πανέμορφη

410 Πιερία, η έδρα τών Μουσών 
σεπτή πλαγιά τοϋ Όλυμπου, 

εκεί οδήγησε με, Βρόμιε ^εέ, 
αρχηγέ τών Βακχίδων.

’Εκεί κι οί Χάριτες 
εκεί κι’ δ Πόδος· εκεί κι’ οί βάκχες, 

415 σωστό νά γιορτάζουν μυστικές τελετές».

Κλείουμε μ’ ένα τελευταίο ποιητικό, παρμένο άπό τό Νόννο

(ένότητα) : — Η ΑΚΑΤΑΝΙΚΗΤΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΔΟΣ 
(άριθμός) : — 8.11

Νόνν 48,499—509: (εννοεί Νόννος. Διονυσιακά, καί εκδ. A. Ludwig, 
Leipzig — Teubner — 1909—1911. καί εκδ. H.J. Rose and L.R. 
Lind, vols. 1—III, London — L.C.L. 4/5 ai. μ.Χ.(;)

«ποιον έμής οδύνης πέλε φάρμακον; ή ρά έ ΰέλξω
500 νεύματι Κυπριδίω; πότε που, πότε θέλγεται Αϋρη 

κινυμένοις βλαφάροισιν: έρωμανές όμμα τιταίνων 
τις γαμίοις άόροιοι παραπλάζει φρένας άρκτου 
εις Παφίην, ές ’Έρωτα; τίς ώμίλησε λεαίνη;
τίς δρυϊ μϋ^ον έλεξε; τίς άπνοον ήπαφε πεύκην;

505 τίς κρανέην παρέπειοε, καί εις γάμον ήγαγε πέτρην;
ποιος άνήρ ϋελξειεν άκηλήτου νόον Αύρης; 
ποιος άνήρ ΰέλξειεν, άμιτροχίτωνι δέ κούρη 
τίς γάμον ή φιλότητος άρηγόνα κεστδν ένίψη;
τίς γλυκύ κέντρον ’Έρωτος ή ούνομα Κυπρογενείης ;»

(Νά τώρα ή ώραία μετάφραση) : — 
(άριθμός):— 8.11

Κι’ άλλου πάλι ό Νόννος γράφει: (Μιλά ό Βάκχος).

«τοϋ καημού μου ποιο το γιατρικό; ύά τή μαγέψα)
500 μ 'ένα γνέψιμο Κυπριδικό; Πότε ή Αύρα ΰέ νά γητευτή 

μέ τών ματιών τό γνέμα; ποιος μ’ ενα βλέμμα ερωτικό, 
νυφιάτικα τραγούδια, ϋά ξελογιάση τής αρκούδας τήν καρδιά, 
στον ’Έρωτα καί στή Θεά τής Πάφου; ποιος σμίγει μέ λιοντάρι; 
ποιος μίλησε στο δρϋ; ποιος γέλασε το ξερό πεύκο;

505 ποιος τήν κρανιά τήν έπεισε, παντρεύτηκε το βράχο;
ποιος άντρας dà τή γήτευε; ποιος γιά μιά κόρη ανέρωτη 
dà ψέξη τόν ερωτικό κεστό, πού όδηγάει στο γάμο;
ποιος το γλυκό κεντρί τού ’Έρωτα, τής Κυπρογένειας τή φήμη;»

Μέ τίς μεταφράσεις του, πεΖές ή έμμετρες, πού καλύπτουν όχι 
άσήμαντο μέρος τοϋ έργου άποδεικνύεται κάτοχος τής άρχαίας έλλη- 
νικής γραμματείας σ’ όλο της τό βάθος καί τήν έκταση, άλλά συνάμα 
γνώστης τών πιο λεπτών άποχρώσεων τής ελληνικής γλώσσας' καί 
γι’ αύτό τά καταφέρνει, σάν πραγματικά ταλαντούχος, νά άποδίδη μέ 
επιτυχία όλη τή γοητεία τοϋ λόγου τών άρχαίων συγγραφέων, ποϋγρα- 
ψαν γιά τήν ιδιαίτερη μικρή μας πατρίδα.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

176 177

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Παύλου Φλουρέντζου, Τά Τσέχικα "Οδοιπορικά της Αναγέννησης καί 
ή Κύπρος. Λευκωσία (1977) 8° σσ. 57 + πίνακες 14.

Στά βιβλίο αύτό ò άρχαιολόγος Παύλος Φλουρέντζος, Διδάκτωρ 
τού Πανεπιστημίου τής Πράγας, τέλειος κάτοχος τής Τσέχικης γλώσ- 
σης, μετέφρασε στήν Ελληνική, άπό τά Οδοιπορικά Τριών Τσέχων 
προσκυνητών στούς Αγίους Τόπους, τά άποσπάσματα έκεϊνα, πού 
άναφέρονται στήν Κύπρο: Τού Jan Hasisteinkÿ (τού έτους 1493), 
τοϋ Oldrich Préfat (τού έτους 1546) καί τοϋ Kriätof Harant (τοϋ 
έτους 1598). Δηλαδή τά δύο πρώτα άποσπάσματα τών 'Οδοιπορικών 
άναφέρονται σέ γεγονότα τής Φραγκοκρατίας — Ενετοκρατίας καί τό 
τελευταίο σέ γεγονότα τών άρχών ής Τουρκοκρατίας στήν Κύπρο.

Ό Φλουρέντζος μεταφράζει τά Οδοιπορικά μέ πολλή άνεση, σέ 
μιά στρωτή κΓ εύχάριστη δημοτική καί δίνει σέ εισαγωγικά σημειώ
ματα τις άναγκαίες πληροφορίες γιά τούς συγγραφείς, τά ταξίδια πού 
έκαμαν καί τίς έκδόσεις τών 'Οδοιπορικών τους. ’Επίσης σέ ύποση- 
μειώσεις σχολιάζει μ’ έπιτυχία μερικά ονόματα, τοπωνύμια καί πράγμα
τα τοϋ κειμένου.

Τά Οδοιπορικά αύτά έρχονται νά προσθέσουν νέες πληροφορίες 
σ’ έκεϊνες τών Excerpta Cypria τού C. D. Cobham, καί τών Excerpts on 
Cyprus τού Th. Mogabgab.

Τό πρώτο Οδοιπορικό πολύ λίγα πράγματα γράφει γιά τήν Κύπρο, 
κι’ οί μόνες έγκυρες πληροφορίες του είναι αύτές γιά τό κυνήγι, 
τούς σεισμούς καί τίς άνθυγιεινές συνθήκες πού έπικρατούσαν.

Τό δεύτερο Οδοιπορικό μιλά γιά τήν Κύπρο σέ 29 σελίδες καί 
προσφέρει πολλές κι’ ένδιαφέρουσες πληροφορίες γενικά γιά τή ζωή 
στήν Κύπρο, τά προϊόντα καί τά ιστορικά της γεγονότα.

Τό τρίτο Οδοιπορικό παρέχει λιγώτερες πληροφορίες άπό τό 
δεύτερο, μά σημαντικές, γιατί ένημερώνουν τόν άναγνώστη πάνω σέ 
άρκετές πτυχές τής καταστάσεως, πού έπικρατοϋσε στήν Κύπρο κατά 
τά πρώτα χρόνια τής Τουρκοκρατίας. Ό Harant, ό συγγραφέας τού 
Οδοιπορικού, σάν άρχαιοδίφης πού ήταν, τεκμηριώνει αύτά πού γράφει 
γιά τήν άρχαία Κύπρο μέ παραπομπές στούς "Ελληνες καί Λατίνους 
συγγραφείς.

Ό Φλουρέντζος στό τέλος τού βιβλίου παραθέτει καί 14 πίνακες 
εικόνων σέ πολύ καλή έκτύπωση, πού διαφωτίζουν μερικά πράγματα 
τού κειμένου.

Αξιοσημείωτα είναι καί μερικά λαογραφικά στοιχεία τού κειμένου, 
όπως σ. 23 τό ότι, όσοι γιατρεύονταν άπό τό άγιασμα τοϋ ’Αποστόλου 
Βαρνάβα, έμπηγαν έκεϊ γύρω στον τόπο σταυρούς άπό καλάμι, κι’ αί- 
τιολογικές παραδόσεις, όπως αύτή τής σ. 24, γιά τό πώς έγινε ή 
στοίβη τού σιταριού χώμα ψηλού τύμβου στούς βασιλικούς τάφους 
τής Σαλαμίνας, κΓ ή άλλη τής σ. 49, γιά τό πώς έγιναν τ’ άμπέλια τής 
Λάρνακας Αλυκή, κΓ όλλες λαογραφικές ειδήσεις έδώ κι’ έκεϊ άρκετά 
ένδιαφέρουσες.

Μερικές παρατηρήσεις θά είχαμε νά κάμουμε στά κείμενα καί στά 
σχόλια τοϋ έκδοτη. Στά 'Οδοιπορικά άναφέρεται στις σσ. 13, 29, 31, 
σάν λιμάνι τής Λάρνακας τό Πόρτο Σαλίνο. Ό Φλουρέντζος τό γρά
φει στή σ. 12 «λιμανάκι Σαλίνι» κι’ έπεξηγεϊ σέ ύποσημείωση ότι «πρό
κειται γιά μέρος τής παλιάς Λάρνακας». Τό Πόρτο Σαλίνι είναι τό 
λιμάνι πού βρισκόταν τήν έποχή έκείνη στήν Αλυκή τής Λάρνακας 
(άλλωστε Salino αύτό σημαίνει στά ’Ιταλικά) καί άναφέρεται ώς 
λιμάνι « Αλυκή» πολύ συχνά στά χρονικά τού Μαχαιρά καί τοϋ 
Βουστρώνιου.

Επίσης νομίζουμε πώς στή σ. 20 τό «όρος Σιών» πρέπει νά 
διορθωθή σέ «όρος Σινά», όπου ύπήρχε κι’ ό τάφος τής Αγ. Αικα
τερίνης (πβ. καί σ. 36: «Ταξίδι άπό τό Βασίλειο τής Βοημίας... στό 
όρος Όρέπ, Σινά, Αγ. Αικατερίνη...»).

Στό Οδοιπορικό τού Préfat, ο. 9, μεταφράζεται: «γαλέρες, πού 
λέγονταν στά λατινικά τριμέρες» καί σ. 29: «γαλέρες έμπορικές... καί 
στά λατινικά bimeres». Στά Λατινικά όμως είναι triremis καί biremis 
(ή τριήρης καί διήρης ναϋς) καί δέν νομίζω ότι ό πολυσπουδασμένος 
Préfat θά έγραφε λανθασμένα τήν Λατινική λέξη.

’Από μιά όλλη πληροφορία τοϋ Préfat σ. 15—16, ότι «οί Ενετοί 
διαθέτουν στό νησί γύρω στούς 300 ’Αλβανούς μισθοφόρους... πού 
αποτελούν τό ιππικό τών Ενετών» καί «δέν έχουν ποτέ συγκεκριμένο 
στρατόπεδο άλλά περιπολοΰν σ’ ολόκληρο τό νησί, ιδιαίτερα κοντά 
στήν άκτή» ό Φλουρέντζος θυμάται νά παραπέμψη στήν έτυμολογία τού 
Κ. Κύρρη «πού ύποστήριξε ότι τόσο τό τοπωνυμικό όσο καί τό όνομα 
τών κατοίκων προέρχεται άπό τούς ’Αλβανούς». ’Αλλά ή έτυμολογία 
τού Κύρρη νομίζομε πώς δέν στέκεται, γιατί, γιά νά εύσταθή, έπρεπε 
(1) οί ’Αρβανίτες αύτοί νά λέγονταν τήν έποχή έκείνη Ίλλυριοί, πού 
δέν λέγονταν, καί (2) έπρεπε νά είχαν τό στρατόπεδο τους μόνιμα 
έγκατεστημένο στήν Τηλλιριά, πού δέν τό είχαν.

Τά Τσέχικα "Οδοιπορικά τού Παύλου Φλουρέντζου πλουτίζουν τίς 
ιστορικές πηγές τής Κυπριακής ιστορίας τού μεσαίωνα κι’ εύχόμαστε 
ό συγγραφέας νά συνέχιση τή μετάφραση κΓ άλλων οδοιπορικών γραμ
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μένων ànò Τσέχους προσκυνητές στους 'Αγίους Τόπους, πού πέρασαν 
κι’ ànò τήν Κύπρο καί περιέγραψαν τό βασανισμένο νησί μας, όπως 
το είδαν κΓ όπως τό άκουσαν.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗ I ΩANNOY

Γλαύκου Άλιθέρση «Επιλογή από το ΙΙοιητικό τον Εργο», έκδοση «Πνευ
ματικού 'Ομίλου Λεμεσού», Κύπρος 1976.

Είχα χαρακτηρίσει τον Γλαύκον Άλιθέρση «γενάρχη τής κυπρια
κής ποίησης» άχι γιατί ànò αύτόν άρχιζε ή σύγχρονη ποίηση τής 
Κύπρου, άλλά γιατί ήταν ή πιο έξέχουσα μορφή, μέ ένα ύπολογίσιμο 
πλάτος, στά χρόνια έκεϊνα τού μεσοπολέμου. Επιπλέον ή ποιητική 
φωνή του άναγνωριζόταν στήν Αίγυπτο, τότε πού ή ’Αλεξάνδρεια πα
ρουσίαζε άνθηρή πνευματική κίνηση (έκεϊ γίνονταν έκδόσεις έργων 
τοϋ Βάρναλη καί άλλων έλλαδιτών λογοτεχνών κι’ ό λογοτεχνικός 
τύπος της συναγωνιζόταν εκείνο τής ’Αθήνας). ’Αλλά καί στήν ’Αθήνα 
τό έργο του άναγνωριζόταν σάν έργο νεοπαλαμικοϋ. Ίσως μά
λιστα ή μαχητική συμπαράστασή του προς τόν Παλαμά, μαζί 
μέ άλλους Κυπρίους (Λουκά Χριστοφίδη π.χ.), καί ή έπικρι- 
τική του γιά τόν Καβάφη νά είχαν συντείνει στήν άναγνώρισή 
του. Εξάλλου ή συνεχής άλληλογραφία του μέ πρόσωπα τοϋ πνευ
ματικού προσκήνιου τοϋ πλάταιναν τόν κύκλο των γνωριμιών. Αλλά 
κυρίως ή συνεχής παρουσία του μέ τό βιβλίο καί τίς δημοσιεύσεις 
στίχων του σ’ έφημερίδες καί περιοδικά τής Κύπρου, ιδίως μετά τό 
1930, έδωσαν ώθηση στήν έπιτόπια ποιητική δημιουργία. Πολύ ορθά 
ό «Πνευματικός Όμιλος Λεμεσού», ό όμιλος τής γενέθλιάς του πόλης, 
μέ τήν οικονομική συμπαράσταση άλλων σωμάτων, πραγματοποίησε 
μιά «Επιλογή άπό τό ποιητικό του έργο». (Κύπρος, 1976). Γιά τήν 
έπιλογήν αύτή συνεργαστήκανε οί Κώστας Πιλαβάκης, ό Ανδρέας Πα- 
στελλάς καί ό Βάσος Έλευθεριάδης κατ’ έντολή τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Ομίλου τής περιόδου 1966, άταν πρόεδρος ήταν ό Άν
θιμος Παπαδόπουλος.

’Οφείλω άμως άπό τήν ιστορική άποψη καί άχι γιά νά ύποτιμήσω 
τήν άξιέπαινη έργασία τών τριών μελών τού «Πνευματικού Ομίλου 
Λεμεσού», ν’ άναφέρω πώς πρώτος ό « Ελληνικός Πνευματικός 
Όμιλος Κύπρου» μόλις άναγγέλθηκε ό θάνατος τού ποιητή άποφά- 
σισε νά έκδώση στη σειρά τής «Φιλολογικής Κύπρου» τά « Άπαντά» του 
(δημοσιευμένα καί άνέκδοτα). Προς τούτο άποτάθηκε στή χήρα Αλι- 
θέρση, μέ τή βοήθεια άλλων πνευματικών άνθρώπων, γιά νά πάρη 
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τήν άδεια τών κληρονόμων τοϋ ποιητή καί νά προχωρήση στήν έκδοση. 
Δυστυχώς ή χήρα άνέβαλε νά δώση τήν άδεια, γιατί ό θάνατος τοϋ 
ποιητή ήταν πρόσφατος καί οπωσδήποτε δέν ήταν ψυχολογικά προετοι
μασμένη. Σέ σχόλια έφημερίδων πώς τάχατε κανένα πνευματικό σώμα 
δέν άνέλαβε τήν έπανέκδοση καί διάδοση τών έργων τού Γλαύκου Άλι
θέρση, δήλωσα σέ έφημερίδα (πού είχε κάπως καφτά σχολιάσει τήν 
παράλειψη) πώς ή προσφορά τού «Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου 
Κύπρου» παρόλο πού πέρασε καιρός, ισχύει. Αργότερα πληροφορη- 
θήκαμε πώς ό «Πνευματικός Όμιλος Λεμεσού» πήρε στά χέρια του τά 
κατάλοιπα τοϋ ποιητή καί τή σχετική άδεια τής οίκογένειάς του καί 
πώς έργάζεται γιά τήν έκδοση. Αύτά τά λίγα άναφέρω γιά νά δείξω 
περισσότερο τό πόσον έκτίμηση στούς κύκλους τών πνευματικών ομά
δων τής Κύπρου άπολάμβανε ό Γλαύκος Άλιθέρσης.

Ή άνθολόγηση άπά τά ποιητικόν έργο τοϋ Γλαύκου Άλιθέρση 
ομολογώ πώς είναι προσεκτική καί άντιπροσωπευτική τών έκάστοτε 
τάσεών του. Σχηματίζει ό άναγνώστης ιδέα γιά τό ύφος τού ποιητή 
καί τών κυριωτέρων θεμάτων πού τόν άπασχολοΰσαν. Είναι προς 
πίστη τών άνθολόγων τά άτι άποφύγανε τήν έπιλογή στίχων άπ’ έδώ 
κΓ σπ’ έκεϊ, γιατί ή μέθοδος τού Ήράκλη Άποστολίδη έχει τά πλεο
νέκτημα νά άπομονώνη μιά - δυά εύτυχισμένες στιγμές, άλλά άπό 
ποίημα πού κατά πάσαν πιθανότητα δέν έφτασε σέ άνεκτήν αισθητικήν 
ολοκλήρωση Άλλο είναι οί «στιγμές» ένός ποιητή ή τό «χάϊ κάϊ» κι’ 
άλλο ένας άνθολόγος νά φτιάχνη άπά τό ποίημα τού άλλου 
μιά «ποιητική στιγμή» ή ένα είδος «νεοελληνικού χάϊ κάϊ». Τούτο, 
τούλάχιστον δέν δείχνει τούς ποιητικούς ορίζοντες καί τά ύφος ένός 
ποιητή, άλλά άπλώς τήν έπιτυχή ποιητική «τσιμπήδα» ένός αισθητικά 
μορφωμένου άνθολόγου. Έμεϊς άμως ένδιαφερόμαστε γιά τόν άλφα 
ή βήτα ποιητή.

Επίσης πολύ καλή είναι καί ή έπιλογή άπό τά άνέκδοτο έργο τού 
ποιητή. Περάσανε οί άνθολόγοι αύτά τά κατάλοιπα του καί τά μή κωδι- 
κοποιημένα του μέσα άπά κριτικό ξεδιάλεγμα, ώστε νά μάς δώσουν 
έκεϊνο πού αξίζει καί συμβιβάζεται μέ τίς αισθητικές τάσεις τού ποιητή, 
καί άχι τίς άνεπιτυχεϊς δοκιμές του, Μέ άλλα λόγια άποφύγανε μιά 
νεώτερη φιλολογική μόδα πού έκδίδει τίς πιο φρικτές άσημαντότητες 
άπό τά κατάλοιπα ένός πεθαμένου ποιητή καί τό λέει τούτο «φιλολογι
κό γεγονός». Πολύ ορθά οί άνθολόγοι περιλάβανε στήν έπιλογή μετα
φράσεις τού ποιητή άπ ό τόν άγγλικό ποιητικά λόγο, άπως καί δείγματα 
άπό τήν ιδιωματική του ποιητική παραγωγή, πού δημοσίευε μέ τόν τίτλο 
τά «Τραγούδια τού Αγρότη».

Τήν έπιλογή συνοδεύουν, έκτος άπό τόν πρόλογο, δυο μελετήματα 
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πολύ κατατοπιστικά: ένα τοϋ Κώστα Πιλαβάκη γιά τά συνολικό έργο του 
Γλαύκου Άλιθέρση καί ένα τοΰ Παστελλά γιά τά άνέκδοτο έργο τοϋ 
ποιητή.

Εκφράζω ξανά τήν έκτίμησή μου στήν άνθολογία αύτή τοϋ «Πνευ
ματικού Ομίλου Λεμεσού». ’Αλλά στόν πρόλογο, έπειδή δέν συναν
τώ νύξη γιά άνθολογία ή έκδοση τοΰ πεζού καί θεατρικού λόγου τού 
Άλιθέρση, νομίζω πώς θάπρεπε κομμάτια άπό τήν έμμετρη κυπριακή 
τραγωδία «Άροδαφνοΰσα» νά περιλαμβάνονταν στά τέλος τού βιβλίου. 
Η «Άροδαφνοΰσα» παρόλη τή θεατρική της άξια (αύτό πιστεύω), έχει 

καί πολλή ποιητική. Θάταν καλό νά γινόταν μιά επιλογή καί άπό αύτήν. 
Τούτο βέβαια, (τό ξαναλέγω) δέν μειώνει καθόλου τήν άνθολόγηση 
τοϋ «Πνευματικού 'Ομίλου Λεμεσού».

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Κυριάκου Χατζηιωάννου, Η Άρχαία Κύπρος είς τάς 'Ελληνικός Πηγάς.
Τόμος Γ' — Μέρος Β’. Κυπρίων Γλώοοαι. Λευκωσία 1977 
(’Έκδοσις Ίεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου έπί τω έτει Παλιγ
γενεσίας) .

Ό Κυριάκος Χατζηιωάννου, ό άκαταπόνητος καί σοφός έρευνη- 
τής καί μελετητής τής Κυπριακής πνευματικής καί πολιτιστικής παρά
δοσης καί ζωής, άπό τά προϊστορικά χρόνια ως τά σημερινά, μέσα 
άπό τά χαλάσματα καί τήν προσφυγιά του μάς προσφέρει τό Β ' μέρος 
τοϋ Γ' τόμου τού θεμελιακού του έργου «Ή Άρχαία Κύπρος είς τάς 
Ελληνικός Πηγάς».

Μέ ξεχωριστή συγκίνηση, θαυμασμό καί εύγνωμοσύνη δεχόμαστε 
τήν προσφορά του, γιατί καί τήν άξια της έκτιμούμε καί τό μόχθο καί 
τήν ψυχική άντοχή πού μαρτυρεί άντιλαμβανόμαστε. Μέσα άπό τή 
στάχτη τών έρειπίων ό συγγραφέας παλεύει μέ άγάπη καί ένθουσια- 
σμό, έργάζεται μέ σύστημα καί σοφία γιά νά άναστηλώσει τό έργο του 
καί νά τό παραδώσει άκεραιωμένο σέ μάς καί στις γενιές πού θάρθουν.

Ό τίτλος «Κυπρίων Γλώσσαι» προτιμήθηκε άπό τό συγγραφέα 
«γιατί έχει τό προτέρημα τής συντομίας κΓ έπί πλέον άποτελεϊ τόν 
ειδικό όρο τής γλωσσολογίας, παρ’ όλο πού μπορεί νά προκαλή κάποια 
σύγχυση. Γιατί, ένώ σ’ αύτή τήν ειδική περίπτωση, τό «γλώσσαι» ση
μαίνει «λέξεις ιδιωματικές», παντού άλλου, στή συνηθισμένη της έν
νοια, ή λέξη σημαίνει «γλώσσες (languages»). Στις ξένες γλώσσες 
όμως, όπως στήν Αγγλική καί Γαλλική (στές οποίες μεταφράζεται 
«glosses») καί στή Γερμανική, (πού μεταφράζεται «glossen»), ό είδι- 

κός αύτάς όρος είναι άκριβέστερος καί μή έπιδεκτικός συγχύσεως». 
Άς δούμε τό έργο άπό κοντά.
Μετά τόν πολύ κατατοπιστικό Πρόλογο καί τήν Εκλογή Βιβλιογρα

φίας έχουν μιάν έκτενή Εισαγωγή (σελίδες 9 — 30), όπου ό Κ.Χ. μέ 
έπιστημοσύνη βαθειά έκθέτει τά πορίσματα καί συμπεράσματά του άπό 
τή συστηματική καί μακρόχρονη σπουδή τής άρχαίας Κυπριακής δια
λέκτου. Ο σ. ύποστηρίζει ότι «ή Κυπριακή διάλεκτος άνήκει μαζί μέ 
τήν Αρκαδική στή Νότια Αχαϊκή διαλεκτική ομάδα, δηλαδή στή διά
λεκτο πού μιλιόταν στήν Πελοπόννησο πριν άπό τήν κάθοδο τών 
Δωριέων». Απορρίπτει τήν άποψη ότι οί Κύπριοι ήταν όποικοι τών 
Αρκάδων καί έξηγεϊ πώς ή συγγένεια τών δύο διαλέκτων οφείλεται 
στό γεγονός ότι, μετά τήν κάθοδο τών Δωριέων, οί Αχαιοί κατέφυγαν 
άλλοι στήν Κύπρο κι’ άλλοι στήν ορεινή Αρκαδία, όπου φυσικά μετέ
φεραν καί τή γλώσσα τους.

Στή συνέχεια έξετάζεται τό θέμα τής Κυπριακής γραφής καί τής 
διαλέκτου τών έπιγραφών καθώς καί τής Έτεοκυπριακής γλώσσας. 
Επίσης ό σ. μελετά καί τό «παράδοξο» φαινόμενο τής συντήρησης 

τής άρχαϊκότητας καί τής ομοιομορφίας τής Κυπριακής διαλέκτου 
στις συλλαβικές έπιγραφές σ’ όλες τις περιοχές τής Κύπρου άπό τόν 
7ο ώς τό τέλος τοΰ 3ου αί. π.Χ. (τότε πού ή συλλαβική γραφή έκτο- 
πίστηκε όλότελα άπ’ τήν άλφαβητική γραφή καί τήν Αττική διάλεκτο).

Ό σ. έρμηνεύει τό φαινόμενο έξάγοντας τό συμπέρασμα ότι «οί 
γραφείς τών συλλαβικών έπιγραφών είναι προσκολλημένοι στήν άρ
χαία διαλεκτική παράδοση καί τήν συντηρούν καί δέν κινούνται παρά 
κάπου - κάπου μέσα στά πλαίσια τής ζωντανής όμιλουμένης διαλέκτου».

Προχωρώντας στήν Εισαγωγή του ό σ. άναφέρεται στόν όρο 
«γλώσσα» πού σημαίνει ιδιωματική ή διαλεκτική λέξη. Αύτές τις 
«γλώσσες» τις συγκέντρωναν οί άρχαϊοι «Γλωσσογράφοι» σέ ειδικές 
πραγματείες πού τιτλοφορούσαν συνήθως «Γλώσσας». Φαίνεται ότι 
άπ’ αύτούς οί Σχολιαστές τών 'Ομηρικών Επών καί τοΰ Αρχαίου 
Δράματος άντλούσαν τις πληροφορίες τους γιά τή διαλεκτική προέ
λευση πολλών λέξεων, καθώς καί άπ’ τά συγγράμματα τών Αλεξαν
δρινών γραμματικών καί φιλολόγων.

Οί ίδιοι άποτελοΰν καί τις πηγές τών Κυπριακών γλωσσών. "Ομως 
τό μεγαλύτερο άριθμό τών «γλωσσών» γνωρίζουμε άπ’ τό πιο έγκυρο 
κείμενο τών γλωσσών, πού συμπεριέλαβε ό Ησύχιος (5ος αί. μ.Χ.) 
στό Λεξικό του πού έπιγράφεται: « Ησυχίου, Γραμματικού Άλεξαν- 
δρέως, Συναγωγή πασών λέξεων κατά στοιχείον, έκ τών Άριστάρ- 
χουν καί Άπίωνος καί Ηλιοδώρου».

Ύστερα άπ’ τις πολύχρονες ερευνές του ό Κ. X. παρατηρεί τά 
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άκόλουθα σχετικά μέ τα Κυπριακά γλωσσικά ιδιώματα:
«1. Παρ’ άλο πού oi γλώσσες πού διασώθηκαν δέν είναι τόσο 

πολλές ώστε νά βγάλουμε άσφαλή συμπεράσματα, παρά ταϋτα ύπάρ- 
χουν ενδείξεις πώς ή Κύπρος χωριζόταν σε δυό εκτεταμένα τοπικά 
ιδιώματα, τό Ανατολικό τής Σαλαμινος, πού εισχωρούσε σέ βάθος στο 
έσωτερικό καί περιελάμβανε τές μεσόγειες πεδινές πόλεις έως τό 
Ίδάλιον.... καί τό Δυτικό τής Πάφου, πού περιελάμβανε τις δυτικές πα
ράλιες πόλεις, πιθανόν άπό τό Κούριο ώς τή Λάπηθο.
»2. ’Ίσως όμως πρέπει νά ύποθέσωμε άκόμα δυό άλλα ιδιώματα 
τό Νότιο τής Άμαϋοϋντος...... καί τό Βόρειο των Σολίων— Κερυνητών...»

’Εκείνο πού προξενεί ιδιαίτερη έντύπωση καί δείχνει τήν έμμονή 
καί προσήλωση τών Ελλήνων τής Κύπρου στις ρίζες τής γλώσσας 
τους είναι ή διαπίστωση τού σ. πώς μονάχα 5 «γλώσσες» άπ’ τις 294, 
πού μελετά καί παρουσιάζει στο έργο του, είναι βέβαιες Σημιτικής 
καταγωγής' καί είναι γνωστές οί στενές έμπορικές συναλλαγές τής 
Κύπρου μέ τις παράλιες Συριακές πόλεις, καθώς καί ή άκμή τής Φοι
νικικής άποικίας τού Κιτίου, «πού κάπου - κάπου άπλωνε τά πλοκάμια 
της καί σ’ άλλες πόλεις...»

’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει τό τελευταίο μέρος τής Εισα
γωγής. Έδώ ό Κ.Χ. κατατάσσει καί άναλύει τά γλωσσικά φαινόμενα 
τών Κυπριακών ιδιωμάτων, πού «διαφέρουν μεταξύ τους πρώτα - πρώτα 
στο λεξιλόγιο καί δεύτερο στά φωνητικά φαινόμενα». Στή συνέχεια 
κάνει λεπτομερή άναφορά στήν Κυπριακή Φωνολογία καί, τέλος, πα
ραθέτει άλλα χαρακτηριστικά τής Κυπριακής.

Μετά τή μεθοδική, σαφή καί πλήρη Εισαγωγή άκολουθεϊ τό κύριο 
μέρος τού βιβλίου μέ τόν τίτλο: «Τό Σώμα (Corpus) τών Κυπρίων 
Γλωσσών σε δυο καταλόγους».

Ό Κατάλογος Α' περιλαμβάνει 246 γλώσσες μαρτυρημένες ώς 
Κυπριακές ή «γλωσσηματικές φράσεις», δηλαδή διαλεκτικές ή ιδιω
ματικές λέξεις, πού σχετίζονται ή άναφέρονται στούς Κυπρίους. Ό Β 
κατάλογος περιλαμβάνει 48 «πιθανές» Κυπριακές γλώσσες, πού κρί- 
θηκαν έτσι μέ βάση τόν τύπο τους πού παρουσιάζει φωνητικά στοι
χεία τής άρχαίας Κυπριακής διαλέκτου, παρ’ όλο πού δέ σημειώνονται 
στό Λεξικό τού Ησυχίου ώς Κυπριακές. Σ’ αύτές ό ίδιος ό συγγρα
φέας προσθέτει 3 γλώσσες (βόρταχος, κωφίας καί ρογός), γιατί άπαν- 
τοϋν στή νέα Κυπριακή διάλεκτο, κάπως παραλλαγμένες βέβαια (βόρ- 
τακος, κουφή, ροβός).

Στήν καθεμιά γλώσσα στούς 2 καταλόγους, σημειώνει ό Κ.Χ. 
«συζητώ τή γραφή τών κωδίκων, τις σπουδαιότερες διορθώσεις πού 
έγιναν στή γλώσσα ή στήν έρμηνεία της, παραπέμπω σέ Κυπριακές 

έπιγραφές προς ένίσχυση τής έγκυρότητάς της άτι είναι πράγματι 
Κυπριακή, ή σ’ άρχαϊα κείμενα καί ιδιαίτερα στον Όμηρο, γιά νά κα- 
θορισθή καλύτερα ή άρχαϊκότητα κΓ ή έρμηνεία της, καί προσπαθώ 
ν’ άνιχνεύσω τήν καταγωγή καί τήν έτυμολογία της, ή ν’ άναφέρω ά,τι 
οί άλλοι πριν άπό μένα έγραψαν σχετικά μέ τό θέμα τούτο».

Σταχυολογοϋμε μερικά παραδείγματα γιά νά γίνει άντιληπτό τό 
μέγεθος καί ή σπουδαιότητα τής έργασίας.

’Από τόν Κατάλογο Α'.

83

γρά’ φάγε. Κύπριοι. (Ήσ.)

Τό γρά προέρχεται άπό συναίρεση τοϋ γράε, προστακτικής τού 
γράω = τρώγω. Τό ρήμα μαρτυρείται άπό τήν έπιγραφή τών Γόλγων 
ICS 264.1 γράσΰι, Fa ναξ, κά(ς) πώίλι=φάε, βασιλιά, καί πιε. Τό γράσΰι 
όμως έδώ είναι προστακτική τού ρήματος *γράομι  (ίδ. Frisk 326) άλλου 
τύπου τοϋ ρήματος γράω. Πβ. καί τό γράστις = χόρτο γιά τροφή τών 
ζώων, καί τήν Κυπριακή γλώσσα 144 καγρά = καταφαγάς καί τό 
Σανσκριτικό gr usati = καταβροχθίζω.

Ό Scherer 159 θεωρεί τό γρά προστακτική τού άορίστου, πού ήταν 
γράσε άρχικά καί μετά τήν άποσιώπηση τού σ καί τή συναίρεση τού 
γράε κατέληξε στό γρά. Τούτο στηρίζεται βέβαια στήν έρμηνεία τοϋ 
Ησυχίου «φάγε» πού είναι άόριστος, άλλά ό άόριστος τοϋ γράω ή 
γράομι πρέπει νά έχη προστακτική γράοον καί όχι γράσε.

κ ό ρ ζ α’ καρδία. Πάφιοι. (Ήσ.) 175

Ό Μαρκιανός κώδικας έχει κορζία, πού τό διώρθωσε ό Bergk 
(KI. Sehr. 2.335) στό κόρζα. Ή διόρθωσή του έγινε άποδεκτή άπό τόν 
Hoffmann κι’ ό Latte τήν είσήγαγε στήν έκδοση τοϋ Ησυχίου. Τό LSJ 
γράφει κορζία καί προσθέτει : «ίσως κόρζα».

Όπως τό διάη γίνεται ζάει (ίδ. γλώσσα 121), έτσι καί τό καρδία 
γίνεται κόρζα στήν Κυπριακή. Δηλαδή τό σύμπλεγμα δι >òj τρέπεται σέ 
ζ (ίδ. Εισαγωγή § 19.2).

Όπως παρατηρεί όμως ό Bechtel 407, είναι δυνατό νά διατηρήται 
καί τό ι, κορζία, όπως στήν έπιγραφή τής Φωκαίας, πού γράφεται 
Ζιονύ(σιος) άντί Ζονύσιος (Bechtel 16).

Τό α πάλι μπροστά ή μετά τό ρ τρέπεται σέ ο στήν Κυπριακή.
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’Από τον Κατάλογο B'.

254
βόρταχος' βάτραχος. (Ήσ.)
Θεωρούμε τό βόρταχος Κυπριακή γλώσσα γιατί άπό όλες τές Νεο

ελληνικές διαλέκτους μονάχα στή νέα Κυπριακή διασώζεται αύτός ό 
τύπος καί άκούεται ώς βόρτακος σ’ όλη τήν Κύπρο.

Μαρτυρεϊται όμως ότι ό βάτραχος λεγόταν άπό τούς Κυπρίους καί 
βρούχετος, ίδ. γλώσσαν 73.

289

σ π έ ο ς’ σπήλαιον, άντρον. (Ήσ.)
Ό Bowra 65-6 υποστηρίζει ότι ή γλώσσα είναι Κυπριακή γιατί «τό 

σπέος είναι ή μόνη ύπάρχουσα λέξη γιά τή σπηλιά στήν Κυπριακή».
Ή λέξη μαρτυρεϊται άπό δυό έπιγραφές σέ μιά σπηλιά τής Πάφου, 

ICS 2.2 καί 3.2: επίβαοιν τώ σπήος = άνάβαση (σκαλοπάτια) τής 
σπηλιάς.

Ή λέξη βρίσκεται συχνά στον "Ομηρο μέ τή σημασία τής σπηλιάς 
(Δ 279, ε 57, ι 182, μ 84, ν 549) κι’ ό Ruijgh 126-7 τή χαρακτηρίζει σάν 
«’Αχαϊκό στοιχείο στον "Ομηρο γιατί τή συναντούμε στήν Κυπριακή».

Ό ήμίτομος ολοκληρώνεται μέ χρησιμότατους άλφαβητικούς κα
ταλόγους Κυπρίων Γλωσσών, Λέξεων Κυπριακών ’Επιγραφών, Λέξεων 
Μυκηναϊκών, Λέξεων καί ριζών Ξένων Γλωσσών. Στή συνέχεια ό 
μελετητής άπαντά «Τά ’Αρχαία χωρία τού τόμου τούτου κατά συγ
γραφείς» σέ άλφαβητική σειρά, καί Εύρετήριο κυρίων ονομάτων καί 
πραγμάτων. Ή όλη έργασία έπιστέφεται μέ 11 πίνακες μέ 21 εικόνες 
πού φωτίζουν πληρέστερα τή σημασία μερικών «γλωσσών».

Ή έμφάνιση τού βιβλίου είναι άρτια Ή έκτυπωτική έργασία έφά- 
μιλλη άναλόγων εύρωπαϊκών έκδόσεων, άποτελεϊ άθλο τυπογραφικό.

Ό Κυριάκος Χατζηιωάννου πρέπει νά είναι υπερήφανος γιά τό 
έργο του. Ή Κύπρος οφείλει νά αισθάνεται εύγνωμοσύνη προς τόν 
άξιο πνευματικό έργάτη, πού μέ έπιμονή, ύπομονή καί σοφία μελετά 
τις έλληνικές της ρίζες καί δημιουργεί έργο κλασσικό καί συνάμα 
ένθικό. Τού πρέπει ό δημόσιος έπαινος.

ΧΡΙΣΤΟΣ I. ΚΟΛΙΟΣ

Κώστα Μιχαηλίδη: II γλώσσα καί το νόημα της. Μια διαγραφή της 
γλωσσικής παρουσίας του ανθρώπου, Λευκωσία 1976, σελ. 98.

Τό βιβλίο τού Κώστα Μιχαηλίδη «Ή γλώσσα καί τό νόημα της» 
βρίσκεται μέσα στό χώρο τής άνθρωπολογικής Φιλοσοφικής προβλη
ματικής.

Ό Κ. ύστερα άπό μιά συνοπτική άναφορά στό πρόβλημα τής 
άρχής καί τής γένεσης τής γλώσσας καί στις άπόπειρες προσεγγί- 
σεως του (σελ. 7 — 14) διατυπώνει τήν άνάγκη μιάς φαινομενολογικής 
προσεγγίσεως. «Γλώσσα σημαίνει άρθρωση καί έκφραση τού κόσμου» 
(σελ. 13). «Θεωρώντας τή γλώσσα φαινομενολογικά διαπιστώνουμε 
κατ’ άρχήν ένα θεμελιώδη της χαρακτήρα: ότι άποτελεϊ μιάν άνα- 
μέτρηση τής μέσα μας ύποστάσεως μέ τήν πραγματικότητα γύρω μας 
Κατά τήν άναμέτρηση αύτή ή γλώσσα είναι τό έπίτευγμα ισορροπίας 
άνάμεσα στούς δύο αύτούς συντελεστές (σελ. 14).

Τό Β' Κεφάλαιο τού βιβλίου άναφέρεται στά συστατικά τής 
γλώσσας, τή λέξη, τήν πρόταση καί τή «γενετική άνάπτυξη τής λέ- 
ξεως προτάσεως».

Ή λέξη είναι άναπαράσταση, «ύπερβαίνει τό στάδιο τής μιμήσεως 
ήχων καί είναι γι’ αύτό μιά συμβολική δήλωση πού αίρεται πάνω άπό 
τό έδώ καί τό τώρα. Ή λέξη σάν έκφραση καί άναπαράσταση άπο
τελεϊ συνάμα καί μιάν άνακοίνωοη πρός τούς άλλους: Καθώς 
προφέρεται άπευθύνεται πρός τόν συνάνθρωπό μας. Καί αύτός ό 
μονόλογος είναι ένας διάλογος μέ τόν έαυτόν μας» (σελ. 15—16).

Στό Γ' Κεφάλαιο γίνεται μιά άναφορά στό πολυδιάστατο νόημα 
τής γλώσσας.

Ή γλώσσα είναι κάτι τό πολυδύναμο. ’Από τήν πολυδιάστατη 
ύφή τής γλώσσας προκύπτουν βασικές μορφές τού λόγου, πού συνι- 
στοΰν παραδειγματικούς τρόπους συναναστροφής τού άνθρώπου μέ 
τόν κόσμο. "Ετσι ή γλώσσα είναι δεμένη μέ τό μύθο, τήν ποίηση 
καί τό ρυθμό καί άποτελεϊ χώρο έπικοινωνίας άνάμεσα στούς άνθρώ- 
πους καί άποκάλυψη νοηματική, έτσι καθώς διαγράφει τή σχέση της 
μέ τόν κόσμο, τόν έαυτό της καί τά όρια της.

Στό μυθικώς σκέπτεσθαι τό έγώ συμβιώνει μέ τόν κόσμο, ένώ 
άντίθετα στό λογικώς σκέπτεσθαι τό έγώ διΐσταται τού κόσμου καί 
χωρίζοντας τόν έαυτό του άπό τά όλλα όντα, τά καθιστά άντικείμενα 
του. Στό μύθο προϋπόθεση δέν είναι ή άπόσταση άλλά ή ταύτιση μέ 
τά όντα. Ό χρόνος είναι κάτι πού ξεσπά άποκαλυπτικά καί περιοδικά.

«Χαρακτηριστικό γιά τή γλώσσα τού μύθου είναι τό γεγονός, ότι ή 
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λέξη δέν συμβολίζει τό öv πού δηλώνει άλλα ταυτίζεται με αυτόν», 
σελ. 42.

«Ή ποίηση άναδύεται μέσ’ άπό τον μύθο καί μετέχει σ’ αύτόν, 
συγχρόνως όμως τον ύπερβαίνει καί έχει ώς μιά συνομιλία τού ανθρώ
που μέ τό είναι τή δική της αύτονομία... Ένώ όμως ό μύθος κατέχεται 
άπό τή συμβίωση, τήν εικόνα καί τόν ρυθμό, ή ποίηση προϋποθέτει μιάν 
όπόσταση έλευθερίας» (σελ. 43). Ό ποιητής δέν συμβιώνει όλλό 
συνυπάρχει μέ τά όντα.

«Τό ποιητικό σύμβολο δέν είναι τό σημείο πού χρησιμοποιείται μέ 
ένα καθορισμένο απόλυτα νόημα καί σχετίζεται μόνον έξωτερικά κατά 
τρόπο συμβατικό προς αύτό πού δηλώνει. Τά μαθηματικά π.χ. σημεία 
ή τά σημεία τής τροχαίας ανήκουν στήν κατηγορία αύτή» (σελ. 46).

Ή γλώσσα είναι συνδεδεμένη καί μέ τόν ρυθμό. «Ή γλώσσα 
ώς ρυθμός είναι ή συμφιλίωση τού άχρονου νοήματος μέ τόν χρόνο, 
πού ξετυλίγεται μαζύ μέ τή λέξη. Είναι παρόν, πού συγχωνεύει μέσα 
του τή στάση μέ τήν κίνηση, τό στερεό σώμα τοϋ ονόματος μέ τή ζων
τανή καί έμφυτη άνάσα πού φεύγει καί ξαναγυρίζει, σά μιά διαρκής 
άνακύκλωση (σελ. 52).

Τή γλώσσα σάν τό χώρο έπικοινωνίας άνάμεσα στούς άνθρώπους 
θά έξετάσει στή συνέχεια ό Κ. Μ., κάνοντας αναφορά στά είδη τής 
επικοινωνίας, στο δεσμό γλώσσας καί πατρίδας, στή διαφοροποίηση 
τής γλώσσας μέσα στις κοινωνικές ομάδες, στούς φραγμούς στή 
γλωσσική έπικοινωνία, στή γλώσσα καί στο διάλογο καί στήν δεσμευ- 
τικότητα τής γλώσσας.

Τό Δ' καί τελευταίο Κεφάλαιο τού βιβλίου έπιγράφεται «Η γλώσ
σα καί ή διαλεχτική της». Σ’ αύτό έξετάζεται ή ζωντανή κα ί ή τυπο
ποιημένη γλώσσα, ή διαλογική γλώσσας καί κόσμου καί ή γλώσσα καί 
ή σιωπή.

«Ή ζωντανή γλώσσα είναι ή γλώσσα τοϋ αύθόρμητου διαλόγου 
μας μέ τή Φύση καί τούς συνανθρώπους μας, όπως άναπτύχθηκε πρω
ταρχικά μέσ’ άπ’ τήν συμβιωτική συναναστροφή μας μέ τά γύρω μας 
όντα. Ή γλώσσα αύτή είναι ή γλώσσα τής καθημερινής ομιλίας, (πού 
δέν εχει έξειδικευθή, οϋτε ούδετεροποιηθή) καί εχει χαραχθή παρα
δειγματικά μέσα στον μύθο, τήν θρησκεία καί τήν ποίηση. Είναι μιά 
γλώσσα βιωματική καί φυσιογνωμική συνάμα» (σελ. 73).

Ή τυποποιημένη γλώσσα τείνει πρός τήν άφαίρεση καί τή γενήκευ- 
ση τήν ούδετέρωση τοϋ λόγου. Οί μεταφορές χάνουν τή σημασία τους.

«Ή γοητεία πού άσκεϊ ή άκρίβεια καί ή απλότητα» μαθηματικής 
έκφράσεως, ή όποια μέσα σ’ ενα τύπο κατορθώνει νά συνοψίζη τή 
νομοτέλεια πού διέπει ενα άπέραντο πλήθος φαινομένων, έχει ένι- 

σχύσει σέ πολλούς τή συνείδηση ότι ή δεώδης γλώσσα είναι ή γλώσσα 
τών τύπων καί ότι ή τυποποίηση είναι τελικό στάδιο τοϋ γλωσσικού 
γίγνεσθαι» (σελ. 75).

Φτάνουμε έτσι στό γλωσσικό φορμαλισμό: «Κατ’ έξοχήν άλη- 
θινές θεωρούνται μόνον οί μαθηματικές —λογικές προτάσεις. "Ολες 
οί άλλες είναι ψευδοπροτάσεις». (Carnap). Φτάνουμε έτσι σέ μιά 
κίνηση έναντίον τής μεταφυσικής γλώσσας L. Wittgenstein, Tractatus- 
Logico-philosophicus).

"Ομως «ή Φιλοσοφία τού Wittgenstein είναι ενα χαρακτηριστικό 
καί μεγαλειώδες παράδειγμα τού αύτοπεριορισμοΰ, στόν όποιον οδη
γείται ή λογιστική Φιλοσοφία τής γλώσσας, πού σχεδόν φτάνει τά 
όρια τής αύτοκαταστροφής» (σελ. 81).

Στό 6’ μέρος τού Κεφαλαίου ή γλώσσα θεωρείται σάν άρθρωση 
καί φανέρωση τών όντων. «Χωρίς λέξεις δέν ύπάρχουν τά όντα 
καί χωρίς γλώσσα ό κόσμος θά ήταν ένα άγνωστο X, όχι όμως κόσμος» 
(σελ. 82).

Ή γλώσσα είναι δεμένη μέ τόν πολιτισμό. «Γλώσσα καί πολιτισμός 
συναυξαίνονται καί μαζύ τους χαράζεται ή θεωρία τού κόσμου» 
(σελ. 86).

Ή γλώσσα έχει μιά άτομικότητα Ή άτομικότητά της αύτή «κα
θιστά κάθε μετάφραση της σέ μιάν άλλη γλώσσα άτελή καί άνολοκλή- 
ρωτη (σελ. 88).

Τό βιβλίο θά τελειώσει μ’ ένα έξαίρετο κείμενο πάνω στή γλώσσα 
καί τή σιωπή. «Σήμερα, στόν αιώνα τής τεχνικής, ό θόρυβος τείνει 
νά άποδιώξη τή σιωπή : ό κρότος τής μηχανής, ό ήχος τοϋ ραδιοφώνου, 
ή εικόνα τής τηλεοράσεως έπεμβαίνουν στόν ρυθμό τής ζωής μας, 
μάς καταθλίβουν καί δέν μάς έπιτρέπουν νά μιλήσωμε, οϋτε νά σιωπή- 
σωμε. Αύτό, πού απομένει, είναι τό κενό πού γενιέται μέσα άπό τήν 
έλλειψη άληθινής έπικοινωνίας μέ τά όντα καί τούς συνανθρώπους 
μας» (σελ. 93).

Διαβάζοντας τό βιβλίο τοϋ Κ. Μ. βρίσκουμε τή Φιλοσοφία νά δια
λέγεται μαζύ μας. Τό βιβλίο, ζεστό καί άνθρώπινο, άκολουθώντας 
πορεία άνάλυσης σέ βάθος καί πλάτος τών προβλημάτων, μάς θέτει 
ένώπιον τών προβλημάτων, έξω άπό κάθε μορφή φιλοσοφικού ή επι
στημονικού δογματισμού. Τά μέρη τού βιβλίου, κοινωνώντας μεταξύ 
τους έσωτερικά έχουν μιά αύτοδυναμία, καθώς τό ένα οδεύει σ’ ένα 
ιδιαίτερο κύκλο προβληματικής.

Τό βιβλίο, τεκμηριωμένο έπιστημονικά, καθώς ό συγγραφέα κινεί
ται σ’ ένα μεγάλο πλάτος βιβλογραφίας, αποτελεί σημαντική συνεισφο
ρά στό χώρο τής προβληματικής τής γλώσσας. νικος ορφανιδης
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976

Ή άνώμαλη κατάσταση στην Κύπρο ήταν φυσικό νά έπηρεάση 
δυσμενέστατα καί τον Όμιλό μας. ’Εξάλλου αύτή ή κατάσταση τόν 
βρήκε σέ άθλια οικονομική θέση, πράγμα πού τού έκοψε τά φτερά. 
Ό,τι προγραμματιζόταν δέν μπορούσε νά πραγματοποιηθή κι άλα 
πιά έμεναν άποφάσεις στό χαρτί. ’Αργότερα ό θάνατος τού προέδρου 
του άείμνηστου Κωνσταντίνου Σπυριδάκι καί ή μετάθεση τοϋ άντι- 
προέδρου του κ. Φρίξου Βράχα στήν ’Αθήνα έδημιούργησαν μιάν άνα- 
στάτωση δίπλα στις φοβερές οικονομικές ύποχρεώσεις. Ή άνα- 
διάρθρωση τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου έγινε κάπως άργά, γιατί 
έπρεπε νά ύπολογιστή καλά ή άλη κατάσταση, τόσο τού 'Ομίλου, άσο 
καί έκείνη τού περιβάλλοντος. Τώρα μέ τή νέα σύστασή του τό Δ. Σ., 
πού είναι προσωρινό ως τή Γενική Συνέλευση τού Γενάρη 1977, σάς 
κάλεσε γιά ν’ άνταλλάξουμε άπόψεις πάνω στή δραστηριοποίηση τού 
Ομίλου. Τό Δ. Σ. ύποστηρίζει τήν άρχή πώς άλα τά μέλη τού 'Ομίλου 

πρέπει νά ένεργοποιηθοϋν, γιατί ένας όμιλος πνευματικών στόχων 
χρειάζεται τή συμβολή τοϋ καθενός γιά νά έπιτύχη.

Προτού προχωρήσουμε στις εισηγήσεις μας καί σημειώσουμε τις 
άπόψεις σας καί επικυρώσεις των είσηγήσεών μας, είναι ορθό ν’ 
άναμνησθοϋμε τή μεγάλη συμβολή τού άείμνηστου προέδρου τού 'Ομί
λου Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, ιδρυτή καί κύριου έμπνευστή των δια
φόρων δραστηριοτήτων πού πραγματοποίησε ό "Ομιλος στά τριάντα 
του χρόνια. Ή μνήμη του θάναι πάντοτε οδηγητική. Σάς καλώ σέ 
μονόλεπτη σιγή άπως νοερά συναντηθούμε μέ τό πνεύμα του.

Αίωνία ή μνήμη του.
Τό Δ. Σ. σέ τακτικές συνεδρίες του καί σέ έκτακτες συναντήσεις 

του άπεφάσισε νά είσηγηθή στά μέλη τά έξης:
1) νά διαγραφοΰν οί συνδρομές πού χρωστούν τά μέλη ως τό 

1975 καί νά θεωρηθή ώς νέα οικονομική έναρξη τό 1976. Τούτο 
μάς έπιβάλλεται άπό τά ίδια τά πράγματα, γιατί πολλά μέλη χρωστούν 
πολλές συνδρομές καί θάταν δύσκολο νά πληρώσουν μαζεμένα ένα 
τόσον ποσόν. ’Εξάλλου τά οικονομικά τοϋ καθενός μας είναι πιά 
περιορισμένα.

2) νά όριστή έτήσια συνδρομή δυό λίρες. Τούτο έπίσης δικαιο
λογείται άπό τή γενικήν οικονομική δυσπραγία.

3) νά έγγράψουμε νέα μέλη χωρίς είσπραξη δικαιώματος έγγρα- 
φής. Τούτο έπιβάλλεται, γιατί τά παλιά μέλη, πού δέ θά πληρώσουν 
τίς παλιές συνδρομές τους στήν πραγματικότητα έχουν διαγραφή καί 
έπανεγράφονται χωρίς δικαίωμα έγγραφής. Εξάλλου μέ τόν τρόπο 
αύτό βοηθούμε τήν προσέλκυση νέων μελών.

3) νά διανείμουμε στά μέλη μας γιά τό 1976 τή «Φιλολογική 
Κύπρο» 1973 — 1974, πού μόνο λίγοι τήν έχουν πάρει, καί τήν έκδοσή 
μας «Εκλογή άπό τό έργο τού Νικολάου Πολίτη».

5) νά παραχωρήσουμε τήν πινακοθήκη μας στήν Πινακοθήκη πού 
έτοιμάζει ό ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Μακάριος, μέ τήν παράκληση 
ν’ άναγραφή έκεϊ πού θά τοποθετηθούν οί πίνακες ή φράση «Πινακο
θήκη Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου». Τούτο έπιβάλλεται 
γιατί ύπάρχει δυσκολία στή συντήρηση καί διαφύλαξη τών πινάκων 
καί θά είναι κρίμα νά τούς άφήσουμε νά καταστραφοΰν.

6) νά καθιερώσουμε μηνιαίες συναντήσεις πνευματικού καί κοι
νωνικού περιεχομένου, στις όποιες νά γίνωνται συζητήσεις πάνω σέ 
φλέγοντα πνευματικά θέματα, νά άναλύωνται ένδιαφέρουσες έκδόσεις 
γιά ένημέρωση τών μελών καί νά έκφράζωνται εισηγήσεις γιά τις πε
ραιτέρω έργασίες τού Ομίλου.

Αύτές είναι οί κυριώτερες εισηγήσεις τού Δ. Σ. Βέβαια κοντά 
σ’ αύτές έχουν ληφθή καί άλλες άποφάσεις, άπως π.χ. νά δοθούν 
έκδόσεις μας σ’ έκτοπισμένους φιλολόγους, νά προωθηθή ή διοργά
νωση συνεδρίων σύμφωνα μέ παλιά απόφαση κλπ.

Προτού άκουστούν οί δικές σας άπόψεις καί νέες εισηγήσεις, 
θά σάς άναγγείλω τή μεγάλη δωρεά τού ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου καί 
Προέδρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας κ.κ. Μακαρίου λίρες 1364, μέ 
τίς όποιες έξοφλήσαμε κάθε οικονομικήν ύποχρέωσή μας, καί τή 
δωρεά τής κ. Θάλειας Κ. Σπυριδάκι καί τών παιδιών της λίρες 100 
γιά έκδοση λευκώματος, άπου θά δημοσιευτούν τά άσα γραφτήκανε 
μέ τήν εύκαιρία τοϋ θανάτου τοϋ συζύγου της καί προέδρου τοϋ 'Ομίλου 
μας. Προς τούτο παρακαλώ νά δοθή έντολή στό Δ. Σ. νά εύχαρι- 
στήση άπό μέρους τής γενικής συνελεύσεως τήν κ. Θάλεια Σπυριδάκι 
καί νά έκδοση ειδικά ψήφισμα γιά τόν Μακαριώτατον ’Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου κ.κ. Μακάριο.

Τό Δ.Σ. έλπίζει πώς μέ τή συμπαράστασή σας θά μπορέση νά 
έπαναδραστηριοποιήση τόν "Ομιλο μέ τή φιλοδοξία πώς πολύ σύντομα 
θά δώση αύτός ένα ένθαρρυντικό παρόν μέσα σέ τούτη τήν άνά- 
στατη έποχή.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, 
ΣΕΒΕΡΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 30 ΓΕΝΑΡΗ 1977

Άγ. μέλη.
Ο « Ελληνικός Πνευματικός Ομιλος Κύπρου» μετά τό θάνατο 

τοϋ προέδρου του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι καί μετά τήν άναχώρηση 
στήν ’Αθήνα τοϋ άντιπροέδρου του κ. Φρίξου Βράχα καταρτίσθηκε 
σέ προσωρινό συμβούλιο μέ έπιπρόσθετο μέλος γραμματέα καί μέ 
παροχή άδειας ώς τή σημερινή γενική συνέλευση στον άντιπρόεδρό 
του. Τό Δ.Σ. αύτό άποτελέσθηκε άπά τούς κ.κ.

Κ. Χρυσάνθη πρόεδρο
Κ. Χατζηστεφάνου άντιπρόεδρό
Ά. Παπαμιλτιάδη γραμματέα 
Χρυσ. Κυπριανού ταμία 
Καλλιόπη Καραγιώργη 
Λουλλού Συμεωνίδου 
καί Φρίξο Βράχα μέλη.

’Αργότερα έχει προστεθή ειδικός γραμματέας ό κ. Γεώργιος Ί. 
Χατζηγεωργίου. Τό προσωρινό αύτό Δ.Σ. άνέλαβε κατά βάθος τήν 
έξέταση καί έξυγίανση τής οικονομικής κατάστασης τοϋ Ομίλου. 
Πρός τούτο είχε αύτό άποταθή προς τήν Α.Μ. τόν ’Αρχιεπίσκοπον 
Κύπρου καί Πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Μακάριο, ό 
όποιος άπως πάντοτε, ήρθε άμέσως άρωγός ξοφλώντας κάθε χρέος 
τού Ομίλου μέ ποσόν £1364.

Στις 23 Ιουνίου 1976 τά μέλη είχαν κληθή σ’ έκτακτη γενική 
συνέλευση γιά νά συζητήσουν όλα τά θέματα τού ομίλου καί ν’ άνα- 
λάβουν όλοι εύθύνη. Κατά τήν έκτακτη αύτή συνέλευση άποφασί- 
στηκαν τά έξής: 1) νά διαγραφοϋν οί συνδρομές πού χρωστούνε 
μέλη ώς τό 1975 καί νά θεωρήται έτος οικονομικής έναρξης τό 1976.

2) νά όρισθή έτησία συνδρομή λίρες δύο (£2)
3) νά δοθούν στά μέλη μας γιά τό 1976 ή «Φιλολογική Κύπρος» 

1973-74 καί ή «’Επιλογή άπό τό έργο τού Νικόλαου Πολίτη».
Ή άπόφαση αύτή είχε άποσταλή στά μέλη μας.
Στο μεταξύ τό Δ.Σ. έχει προβή στά έξής:
1) Έδώρησε 174 τόμους τής «’Ανθολογίας Κυπριακής Πεζογρα- 

ρίας» καί 175 τόμους τής «’Επιλογής άπό τό έργο τού Νικολάου Πολίτη» 
στούς έκτοπισμένους καθηγητές μέσω τής ΟΕΛΜΕΚ.

2) Έπραγματοποίησε τήν έκδοση «Μνήμη Κωνσταντίνου Σπυρι- 
δάκι», βιβλίο άπό δωρεά τής οικογένειας τού μεταστάντος λίρες 100, 
καί άπό προσφορές £32 τού κ. Αχ. Ζαβαλλή καί £16 τού περιοδικού 
«Πνευματική Κύπρος». Άπό τήν έκδοση αύτή έχουν δοθή 70 βιβλία 
στήν οικογένεια Σπυριδάκι, 80 βιβλία στις Κοινοτικές Βιβλιοθήκες 
καί τά ύπόλοιπα θά διανεμηθούν δωρεάν στά μέλη τού Ομίλου, στις 
Δημοτικές Βιβλιοθήκες, στά διάφορα γραφεία τοϋ Υπουργείου Παι
δείας, σέ συνεργάτες τού άποβιώσαντος, σέ βιβλιοθήκες καί σωμα
τεία πνευματικά τής Ελλάδας.

3) Εφέτος γιά πρώτη φορά ό Όμιλος δίνει τά «Βραβείο Γραμ
μάτων». Τούτο άπονέμεται στον δρα Κυριάκο Χατζηιωάννου γιά τό 
έργο του «Ή άρχαία Κύπρος εις τάς Ελληνικός Πηγάς». Τήν κριτική 
έπιτροπή γιά τό βραβείο αύτό άποτελούσανε οί κ.κ. Χρ. Σοφιανός, 
υπουργός Παιδείας, πρόεδρος, Κ. Χατζηστεφάνου, Κ. Μιχαηλίδης, 
Ά. Παπαμιλτιάδης καί Νίκος Παναγιώτου (εισηγητής) τούς όποιους 
τό Δ.Σ. εύχαριστεϊ. Ή έπίσημη άπονομή τού βραβείου θά πραγμα- 
τοποιηθή σέ ειδική συγκέντρωση στήν όποια 1) θ’ άναγνωστή τό σκε
πτικό τής βράβευσης καί 2) θά γίνη άνάλυση τού έργου άπό τόν 
κ. Χρύσανθο Κυπριανού.

Επειδή σέ προηγούμενη «Φιλολογική Κύπρο» άπό παραδρομή 
δέν έχει περιληφθή τό όνομα τού μέλους μας κ. Μιχ. Κυθρεώτη ώς 
δωρητή τού Ομίλου καί ειδικά γιά τόν τόμο «’Ανθολογία τής Κυπρια
κής Πεζογραφίας», τό Δ.Σ. άναγέλλει τούτο στή σημερινή συνέλευση, 
έκφράζοντας τή λύπη του γιά τήν παράλειψη.

Αύτά τά πολύ λίγα έχει έπιτελέσει στό' μικρό διάστημα τής θη
τείας του τό παρόν προσωρινό Δ.Σ. Οί εισηγήσεις τών μελών πού 
θ’ άκολουθήσουν πιστεύουμε πώς θά προβληματίσουν τό νέο Δ.Σ. καί 
θά γίνουν κίνητρα γιά έπαναδραστηριοποίηση τού Ομίλου, πού τώρα 
τελευταία μέ τά διάφορα ρεύματα ξαναπαίρνει τήν πρωταρχική του 
σημασία.

Οί τελευταίες έξελίξεις στό πολιτικό θέμα τής Κύπρου άνοίγουν 
κάποιο φώς στόν κυπριακόν ορίζοντα, πού τόν έχει σκοτεινιάσει τό 
έπονείδιστο πραξικόπημα καί ή καραδοκούσα γιά εύκαιρία τουρκική 
βαρβαρότητα. ”Ας έλπίσουμε πώς έρχονται καλύτερες μέρες, έχον
τας πρός τούτο έμπιστοσύνη στή νόμιμή μας ήγεσία, τήν Α.Μ. τόν 
’Αρχιεπίσκοπον Κύπρου κ.κ. Μακάριο.

Σάς εύχαριστώ άπό μέρους τού Δ.Σ.

Λευκωσία 30.1.1977
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1975 ΚΑΙ 1976

ΕΞΟΔΑΕΣΟΔΑ

1., Υπόλοιπον 31.12.1974 24.427

2. Εθνικόν Ταμεϊον Άρχιεπ. Μακαρίου Γ' 1.364.000

3. Είσφοραί (Πρεσβεία Ελλάδος ) 250.000
(Μορφωτ. Υπηρεσία ) 250.000
(Ανδρέας Σπυριδάκις) 100.000 600.000

4. Πώλησις βιβλίων 49.500

5. Σύνδρομα! μελών 61.000

1. Έκτυπωτικό 1.614.000

2. Τηλεγραφήματα 5.695

3. Ασφάλειαι 10.500

4. Γραμματόσημα 8.380

5. Γραφ. ύλη 1.770

6. Στέφανος καί κορδέλλες 2.750
7. κλειδαριά 2.000

£1.645.095

Υπόλοιπον πρός μεταφοράν
Μετρητά 17.542

Εις ΤράπεΖα Κύπρου 436.290 453.832
£2.098.927 £2.098.927

Λευκωσία, 11 Ιανουάριου 1977

Ο πρόεδρος Ό ταμίας Οϊ έλεγκταί
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΡ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΧΡ. ΚΟΛΙΟΣ
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