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Ό ‘Ελληνικός Πνευματικός ‘Όμιλος Κύπρου άπό τή μέρα πού Ιδρύθηκε 
πρόσφερε πολλά οτόν τόπο. Δέν στάθηκε μόνο έκφραστής τών ανησυχιών 
κι αναζητήσεων τών πνευματικών ανθρώπων, άλλά και έστία συντηρήσεως 
κι ενισχύοεως τού «ιερού πυρός» τής πολιτιστικής μας παράδοσης και τής 
εθνικής μας συνείδησης. ’Έδιδε συνεχώς μαρτυρία τής ζωτικότητας τού 
πνεύματος τού αγώνα και τών αγωνιών τών Ελλήνων τής Κύπρου, όχι 
μόνο στό χώρο τού καθόλου Ελληνισμού, άλλά και στόν παγκόσμιο στίβο.

Μέ τις πολιτιστικές, πνευματικές κι εθνικές του εκδηλώσεις, μέ τις 
διαλέξεις πού διοργάνωνε, μέ τις ομιλίες τών μελών του κι άλλων και μέ 
τις σοβαρές εκδόσεις του συνεχίζει νά άποθέτει εμφανή τή σφραγίδα του 
στήν πνευματική ανέλιξη τού Κυπριακού Ελληνισμού.

Μιά ακόμη άπόδειξη τής προσφοράς τού Ελληνικού Πνευματικού Όμί
λου Κύπρου οτόν τομέα τού πνεύματος είναι κι ό τόμος τούτος τής «Φιλολο
γικής Κύπρου». Επιστημονικές και γενικώτερα πνευματικές εργασίες πά
νω σέ διάφορα δέματα, ιστορικά, κοινωνικά, λογοτεχνικά, θρησκευτικά, βοη
θούν τόν άναγνώστη νά γνωρίσει και νά γνωρισθεϊ μέ αυτά, νά σχηματίσει 
σωστές άντιλήφεις γύρω άπό τά σύγχρονα προβλήματα, άλλά και γύρω άπό 
ιστορικά γεγονότα, νά κρίνει έτσι ορθά τή σύγχρονη πραγματικότητα και νά 
προβληματισθεϊ γιά τή μελλοντική πορεία. Παρουσιάσεις βιβλίων, πού γί
νονται μέ βαθειά κριτική άνάλυση, και ομιλίες πάνω σέ ενδιαφέροντα σύγ
χρονα θέματα ολοκληρώνουν τόν τόμο.

Ό Ελληνικός Πνευματικός ‘Όμιλος Κύπρου αφιερώνει τόν τόμο τούτο 
τής «Φιλολογικής Κύπρου» στόν άείμνηοτο Εθνάρχη Μακάριο, εκφράζοντας 
έτσι τή βαθειά του ευγνωμοσύνη σ’ Εκείνον, πού σ’ όλη του τή σταδιοδρομία 
στάθηκε προστάτης τών γραμμάτων και τών πνευματικών άνθρώπων, φύλα
κας τής πολιτιστικής μας παράδοσης και ηγέτης μαζί κι αγωνιστής οτόν 
άγώνα γιά τήν εθνική επιβίωση και δικαίωση. Είναι ή άφιέρωση τούτη 
μιά άπότιοη χρέους τιμής άλλά καί μιά προσφορά άπό μυρωδάτο λιβάνι στήν 
αιωνιότητα τής μνήμης τού μεγάλου Εκείνου ηγέτη.

Συγχαίρουμε τόν Ελληνικό Πνευματικό ‘Όμιλο Κύπρου γιά τήν έκδοση 
τούτη καί τού ευχόμαστε πολύκαρπη τήν πνευματική του δράση.

Υπεύθυνος τής έκδοσης:

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
*1. ’Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 
20 Μαρτίου 1979.
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ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΣΤΑΤΡΟΤ

Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑ

Πριν μερικά χρόνια έκυκλοφόρησε ενα βιβλίο για την Κύπρο μέ τίτλο 
“Cyprus, the Place of Arms”: «Κύπρος, ό τόπος τών όπλων». Αυτός ο τίτλος, 
πού δινόταν στό βιβλίο, ήταν ένας τίτλος πού βασικά προσαπτόταν στήν Κύ
προ. Και αυτόν τόν τίτλον ô ’Εθνάρχης Μακάριος έθεωρούσε σαν χαρακτη
ρισμό έπιβαρυντικό για τό νησί μας και τό λαό μας. Κύπρος, ό τόπος τών 
όπλων, ό τόπος τών συγκρούσειον, ό τόπος τών διαιρέσεων, ήταν κάτι πού 
ποτέ δέν θέλησε, πού πάντοτε άπεχθανόταν, πού πάντοτε προσπαθούσε νά άπο- 
τρέψει ό ’Εθνάρχης Μακάριος. Ό Μακάριος ήθελε τήν Κύπρο ώς τόπο 
τοΰ πνεύματος, ώς τόπο τών γραμμάτων και τών καλών τεχνών, ώς τόπο παι
δείας υπό τήν γενικώτερή της έννοια, ώς εστία πολιτιστικής δημιουργίας 
και ακτινοβολίας. Ό Μακάριος ήταν ξένος προς τήν έννοια τής βίας, ή κλαγγή 
τών οπλών και ή άμάχη τής έχθρητας ανάμεσα στούς ανθρώπους ήταν 
πράγματα άλλότρια για ’Εκείνον.

Καί δμως, επί τής δικής του διοικήσεως ή τού δικού του έπηρεασμού 
τών κοινών, πριν και μετά τήν ανεξαρτησία τής Κύπρου, συνέβηκαν συγκρού
σεις και διαμάχες στόν τόπο μας, πού έδωκαν βάση στό χαρακτηρισμό τής 
Κύπρου σαν τόπου τών οπλών. Ήταν ό απελευθερωτικός αγώνας τού 1955 
ώς τό 1959, ήσαν οι διακοινοτικές συγκρούσεις στήν Κύπρο, πού άρχισαν τό 
Δεκέμβριο τοΰ 1963 καί αποκορυφώθηκαν μέ τούς τουρκικούς βομβαρδισμούς 
τής Τηλλυρίας τόν Αύγουστο τού 1964, ήσαν οι έκάστοτε εξάρσεις βίας ανά
μεσα στούς "Ελληνες καί στούς Τούρκους, δπως μέ τά γεγονότα τής Κοφίνου 
τό 1967, ήσαν οι ένδοελληνικές έριδες καί διαμάχες πού έντάθηκαν ιδιαίτερα 
τά τελευταία χρόνια, γιά νά φθάσουμε στό αντεθνικό πραξικόπημα. Ήταν 
καί είναι ακόμη ή βαρβαρική λαίλαπα τής τουρκικής εισβολής μέ τά ανυπο
λόγιστα δεινά καί τις πρωτοφανείς τραγωδίες. Τόπος τών δπλων, λοιπόν, ή 
Κύπρος.

Γιά δσους, δμως, έζούσαν άπό κοντά τά γεγονότα, είναι γνωστό δτι δ 
Μακάριος κατά καιρούς άπέτρεψε ή περιόρισε ή ε’ιρηνικά εξουδετέρωσε κύ
ματα έκρήξεως βίας στόν τόπο μας, πού θά είχαν απροσδιόριστες συνέπειες. 
Ήταν πάντα ένας φραγμός στή βία, ένας παράγων ειρήνης, πού προσπαθού
σε νά τήν επιβάλει μέ τήν πειθώ καί μέ τήν καλωσύνη. Ταίριαζε τούτο μέ 
τα ιδανικά του — είναι γνωστό πώς ήταν οπαδός τής μή-βίας καί πρότυπο
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σέ τούτο είχε τόν Μαχάτμα Γκάντι — άλλα ταυτόχρονα πίστευε πώς έτσι 
εξυπηρετείτο και τό εθνικό συμφέρον τοΰ Κυπριακού 'Ελληνισμού. Οί Τούρ
κοι καραδοκούσαν νά εισβάλουν στό νησί σέ περίπτωση πού θά άρχιζαν εύ- 
ρείας έκτάσεως συγκρούσεις μεταξύ τών 'Ελλήνων Κυπρίων. Αύτό ήταν 
αυταπόδεικτο σχεδόν για δλους, εξαιρέσει τών ολίγων πού συνειδητά ή ασυνεί
δητα έπαιζαν τό παιγνίδι τού εχθρού. Ή καταστροφή ήλθε, δταν μέ τή 
χρήση δπλων πραγματοποιήθηκε τό ανόσιο πραξικόπημα. Ό Μακάριος έφυγε 
άπό τό νησί του, διωγμένος άνομα και άνίερα, και μπήκε ο Τούρκος. Διώξανε 
τόν Μακάριο και φέρανε τούς Τούρκους. Ή Κύπρος έγινε τόπος θρήνου και 
πόνου, τόπος καταστροφών και ερειπίων. Ήταν κάτι πού ο Μακάριος ου
δέποτε θέλησε. Άλλά μόνον δ Μακάριος; Ποιός μπορούσε νά φανταστεί ένα 
τέτοιο όλεθρο στό είρηνικό νησί τής ’Αφροδίτης, στή νήσο τών αγίων, στή 
γλυκεία χώρα τής Κύπρου; Ή διαταγή γιά τό πραξικόπημα δόθηκε άπό 
τήν άνθελληνική χούντα τών ’Αθηνών. Ή 'Ελλάδα στά χέρια τών συν
ταγματαρχών άπό ποθητή μητέρα-πατρίδα έγινε Κρόνος πού έτρωγε τά παι
διά του. Αυτή τή φράση συνήθιζε νά τή λέει ό ’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
στις συζητήσεις μας. Τελικά τό πραξικόπημα, μαζί μέ τήν εισβολή πού έπέ- 
φερε, επενέργησε σάν Κρόνος καί στή δική του προσωπική περίπτωση. Ό 
Μακάριος υπήρξε θύμα τους.

’Έφυγε ’Εκείνος, έμεινε ή πνοή του, τό έργο του, τό παράδειγμά του. 
Ή ζωή του συνάπτεται κατ’ εξοχή μέ ευαγείς δραστηριότητες και με δράση 
άνθρωπιστική, συναρτάται μέ τήν παιδεία υπό τήν εύρεΐα της έννοια. Την 
παιδεία πού ή 'Ελλάδα εγέννησε, γιά νά διαδοθεί αργότερα σ’ ανατολή και 
δύση καί νά άποτελέσει τή βάση τού σημερινού πολιτισμού τής άνθρωπότη- 
τος. Ό ’Εθνάρχης Μακάριος ήθελε τήν Κύπρο τόπο τού πνεύματος, τόπο 
τών γραμμάτων, τόπο τών τεχνών. ’Έτσι τήν έβλεπε, νά λαμποκοπά μέσα άπό 
τούς α’ιώνες μ’ ένα άνέσπερο φώς πολιτισμού, έτσι τήν έβλεπε, νά είναι δια
κοσμημένη μέ τά κατάλοιπα υπολείμματα καί τά δείγματα, πνευματικά καί 
μνημειακά, μιας άδιάκοπης λαμπρής πολιτιστικής δημιουργίας, έτσι τήν έβλε
πε, νά άκτινοβολεϊ τό πνευματικό φώς της στούς γύρω λαούς καί νά συνεχίζει 
μέ συνέπεια τή δημιουργική πορεία της στούς μελλοντικούς καιρούς.

Ό ’Εθνάρχης Μακάριος ήθελε τήν Κύπρο τόπο τής παιδείας, μιάς παι
δείας πού θεραπεύει τήν πρακτική μορφή τής εκπαιδεύσεως μέ επέκταση στην 
άνθρωπιστική διαπαιδαγώγηση, καί συντελεί επίσης στη διάσωση τής πολι
τιστικής παραδόσεως οδηγώντας σέ νεα δημιουργία. Και στους δυο αυτους 
τομείς τής μιάς άδιαίρετης ένότητος, σύμφωνα μέ τόν ορισμό τού Γερμανού 
φιλολόγου καί φιλοσόφου Jaeger, άφιερωσε ο ’Αρχιεπίσκοπος και Πρόεδρός 
’Εθνάρχης Μακάριος τίς άκάματες καί άκατάβλητες προσωπικές φροντίδες 
του, διαθέτοντας γιά τήν πρόοδο και προαγωγή τους οικονομικά και αλλα υλι
κά μέσα καί ηθικά κίνητρα, μέσα στα πλαίσια τών δυνατοτήτων τής Εθναρ- 

χούσης ’Εκκλησίας παλαιότερα καί τής Κυβερνήσεως άργότερα, κατά τά τε
λευταία δεκαεφτά χρόνια. Ό ’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος πίστευε δτι τό ποιόν 
τής κοινωνίας έξαρτάται άπό τήν παιδεία, τήν εκπαίδευση καί τήν καλλιέρ
γεια τών μελών της. ’Ακόμη τό μέλλον ένός λαού συναρτάται μέ τό συνει
δητό δέσιμο μέ τίς ρίζες τής εθνικής του προελεύσεως καί τά άρχέγονα φύτρα 
τής πολιτιστικής του δημιουργίας. Αυτοί οί δεσμοί τού παρόντος μέ τό πα
ρελθόν είναι ό πνευματικός άλλά καί ό βιοτικός δμφάλιος λώρος πού δένει 
ένα λαό μέ τήν άφετηρία τής ζωής του, πού τροφοδοτεί ένα λαό μέ τίς άξιες 
καί τά ιδανικά τής ζωής, πού στερεώνει τή, ζωή ένός λαού καί κραταιώνει τά 
βάθρα του, σιγουρεύει τήν πορεία του μέσα στήν 'Ιστορία. Αυτές ο’ι άντι- 
λήψεις άποτελοΰσαν έντονα ψυχικά βιώματα γιά τόν ’Αρχιεπίσκοπο Μακά
ριο. Δέν τίς άντέγραψε άπό κανένα σύγγραμμα, δέν τίς διάβασε σέ κανένα 
δοκίμιο. Ήταν τό άπαύγασμα τής έμβαθύνσεώς του στήν ζωή καί στήν Ιστο
ρία τοΰ τόπου του, τού τόπου μας, ήταν τό συμπέρασμά του άπό τή μελέτη 
τοΰ συνεχοΰς άθλου έπιβιώσεως τού λαού του, τού λαού μας, μέσα σέ πλήθος 
περιπετειες, ταλαιπωρίες καί δοκιμασίες, ήταν τό εφόδιο καί τό δπλο γιά 
τήν άντίκρυση τοΰ μέλλοντος, ένός μέλλοντος πού δέν διαγράφεται ρόδινο.

Ό ’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ήταν υπερήφανος γιά τήν πλούσια καλλι
τεχνική καί πνευματική παράδοση καί δημιουργία τής Κύπρου, δπως διασώ
ζεται στό μικρό νησί μας, ή δπως εύρίσκεται, νόμιμα ή άνομα παρμένη, σ’ 
άλλες χώρες καί σ’ άλλους λαούς. Δείγματα τής τέχνης τής Κύπρου βρί
σκονται διασκορπισμένα στά μουσεία πλείστων χωρών τού κόσμου καί παρό- 
μοιά τους πολλές φορές, καί σέ ποιότητα καί σέ ποσότητα, δέν υπάρχουν 
ούτε στήν Κύπρο. Κάποτε ένας Σουηδός Καθηγητής θέλησε νά μελετήσει 
τά άγγεϊα τής όρειχάλκινης έποχής τής Κύπρου. Δέν ήλθε στή Λευκωσία. 
Πήγε γιά τόν σκοπό αύτό στό Σύδνεϋ τής Αυστραλίας. Γιατί έκρινε πώς 
υπάρχουν εκεί, στό Μουσείο Νίκολσον, καί καλύτερα καί περισσότερα. Στό 
Μουσείο Μεσογειακών ’Αρχαιοτήτων τής Στοκχόλμης υπάρχουν τόσα σέ 
άριθμό ε’ιδώλια καί άγαλματίδια άπό τήν Άγια Ειρήνη δσα υπάρχουν καί στό 
Κυπριακό Μουσείο στή Λευκωσία. Μοιράστηκαν τότε, επί άγγλοκρατίας, 
σύμφωνα μέ τό νόμο πού δριζε ίση μοιρασιά, fifty-fifty, μεταξύ τής Αρχαιο
λογικής Αποστολής πού άνέσκαπτε καί τού νησιού μας πού είχε δημιουργήσει 
τίς άνασκαπτόμενες άρχαιότητες. Συμβαίνει δμως νά είναι μέν ίσα στόν 
άριθμό, καλύτερα δμως στήν ποιότητα ή μεγαλύτερα στό μέγεθος τά Κυπρια
κά ε’ιδώλια στή Στοκχόλμη. Καί στό Μητροπολιτικό Μουσείο τής Νέας 'Υόρ- 
κης, πού Ιδρύθηκε άρχικά γιά νά στεγάσει κλεμμένες άπό τόν Τσεσνόλα, τόν 
καιρό τής τουρκοκρατίας, Κυπριακές άρχαιότητες, υπάρχουν άρχαΐα Κυπρια
κά άντικείμενα πού παρόμοιά τους δέν βρίσκονται στήν Κύπρο. Είναι δλα 
προϊόντα συλήσεως καί λεηλασίας τής Κύπρου. Τά βλέπεις στό Μητροπο- 
λιτικό Μουσείο τής Νέας Ύόρκης καί έκπλήττεσαι. Είναι δυνατό νά είναι 
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αυτά Κυπριακά; Ναί, είναι, κι ας μή είδε κάνεις παρόμοια τους στό νησί 
τής δημιουργίας τους. Ήταν τόση ή εντύπωση πού δημιούργησαν τά μο
ναδικά και μεγάλα σέ γέγεθος εκείνα έργα τέχνης, πού ένέπνευσαν άκόμη 
και χαλκογραφίες: Δυο τρεις άνθρωποι, σαν μυρμήγκια φαίνονται μπροστά 
στις πελώριες λάρνακες, πριν άρπαχθούν άπό τήν πατρίδα τους και άπαχθοΰν 
σέ άλλες χώρες γιά νά γίνουν αντικείμενα άρχαιοκαπηλείας. Και δέν είναι 
μόνο στά μουσεία τούτα σκορπισμένη ή τέχνη τής Κύπρου. Είναι κατεσπαρ- 
μένη σέ πλεϊστες χώρες σ’ δλες τις ηπείρους. Και συνθέτουν οικουμενικό τό 
α’ιωνόβιο πρόσωπο τής Κύπρου, δπως τό έχουν διαμορφώσει γενεές γενεών 
Ελλήνων Κυπρίων στή διάρκεια τής 'Ιστορίας μας.

Αυτό τό πολύμορφο και πολύ δμορφο πρόσωπο τής Κύπρου έβλεπε και 
καμάρωνε ό ’Εθνάρχης Μακάριος κι ένοιωθε μέσα του απέραντη αγαλλίαση. 
Πολλές φορές σέ διάφορες ομιλίες ή χαιρετισμούς του διετύπωνε αυτήν τήν 
αντικειμενική ιστορική πραγματικότητα. Χαιρετίζοντας τό Διεθνές Συμπό
σιο Μυκηναϊκής ’Αρχαιολογίας τό Μάρτιο τοΰ 1972 στή Λευκωσίας έλεγε:

((Κατά την διάρκειαν τής μακραίωνος 'Ιοτορίας της ή Κύπρος ύπήρ- 
ξεν έοτία προοελκύοεως και γέφυρα διελεύοεως λαών και άνθρώπων, λό
γω τής καίριας θέοεώς της είς τήν γεωγραφικήν αυτήν περιοχήν, ή οποία 
αποτελεί κατ’ εξοχήν τό πολιτιστικόν κέντρον τής άνθρωπότητος...

»Άπό τής βαθείας αρχαιότητας εδέχθη κατά διαστήματα ‘Έλληνας 
άποίκους, οί οποίοι έναπέθεοαν επ’ αυτήν τήν άνεξίτηλον έκτοτε σφραγίδα 
τής Ελληνικότητας. Κατέστη τοιουτοτρόπως ή Κύπρος πηγή άενάου καλ
λιτεχνικής δημιουργίας, συντηρούσα έκάοτοτε τήν Ιδιοτυπίαν της εντός τών 
γενικωτέρων πλαισίων τής καθόλου Ελληνικής τέχνης.

υΟί Μυκηναίοι ήρχιοαν νά φθάνουν είς τήν Κύπρον άπό τού 14ου 
αίώνος προ Χριστού και μετεφύτευσαν είς τήν νήσον τόν λαμπρόν πολιτισμόν 
των είς διαφόρους πόλεις, ώς ή ’Έγκωμη και το Κιτιον, αι οποίαι ηκμα- 
σαν καί άπετέλεοαν ιστορικήν δοςαν. Οι Κύπριοι ενεκολπωθηοαν και ανέ
πτυξαν περαιτέρω τήν λεπτότητα και το κάλλος τής Μυκηναϊκής τέχνης εις 
όλας τάς μορφάς της. Διά τούτο ή Κύπρος προσφέρεται ώς τόπος μελέτης 
τού Μυκηναϊκού πολιτισμού, ό όποιος έπί μακρόν χρονικόν διάστημα ήνθιοεν 
είς τήν νήσον μας και μετελαμπαδεύθη εξ αυτής εις τήν ’Ανατολήν».

Τρία χρόνια ένωρίτερα, τόν ’Απρίλιο τοΰ 1969, ο Πρόεδρός Μακάριος 
σέ χαιρετισμό του πρός τό Α' Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο έλεγε:

«Ή ιστορία τής Κύπρου είναι πλήρης δοκιμασιών. Ήδυνήθη, δμως, 
ή νήσος νά διαμόρφωση και νά διατηρήοη άπό άρχαιοτάτων χρόνων ύπό- 
οταοιν καί προσωπικότητα και νά άναπτύξη πολιτισμόν υπέροχον, τού οποίου 
μνημεία σώζονται καθ’ άπασαν τήν νήσον. ‘Η άκτινοβολία, ή επιρροή και 
αί επιδράσεις τής Κύπρον υπήρξαν ευρυτεραι τών γεωγραφικών οριοιν της 
και ουνετέλεοαν είς τήν διαμόρφωοιν πραγμάτων καί καταστάσεων είς την 

άνέκαθεν νευραλγικήν αυτήν περιοχήν.
»Ύπό τήν έννοιαν αυτήν ή Κύπρος, παρά τό μικρόν μέγεθός της, 

υπήρξε πάντοτε μία δύναμις ζωντανή καί δημιουργική. Εύρισκομένη εις 
τό οημείον επαφής τριών ηπείρων, έξέφραοε κατά καιρούς τήν μοίραν τής 
άνθρωπότητος μέ τά πάθη καί τάς συγκρούσεις της άλλά καί μέ τάς φωτει
νός δημιουργίας της».

Σέ διάφορες περιπτώσεις ό ’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος θά άναφερθεϊ στήν 
πνευματική παράδοση και δημιουργία τής Κύπρου, άπό τότε πού ό θρύλος 
εντάσσει τήν Κύπρον στήν επικράτεια τοΰ πνευματικού έλληνικοΰ κόσμου. 
’Έχει λεχθεί πώς ή άρχή τής πνευματικής ύποστάσεως τοΰ άνθρώπου συνά- 
πτεται μέ τήν ποίηση, έχει λεχθεί άκόμη δτι ή άρχή τοΰ Ελληνισμού ώς 
ενιαίας έθνικότητος ορίζεται μέ δύο επικά ποιήματα, τήν «Ίλιάδα» καί τήν 
«’Οδύσσεια». Κατά τό Διεθνές 'Ομηρικό Συμπόσιο, πού έγινε στήν Κύπρο 
τό 1972, ο Πρόεδρος Μακάριος, σέ χαιρετισμό του, θά συνάψει τήν Κύπρο 
μέ τόν κόσμο τού 'Ομήρου και θά διατυπώσει τήν αξία πού άποδίδει στά ιδα
νικά τών ομηρικών ήρώων, δπως έξαίρονται στήν άπαράμιλλη εκείνη επική 
ποίηση. Γράφει στόν χαιρετισμό του:

αΠαλαιά παράδοοις διεκδικεΐ διά τήν Σαλαμίνα τής Κύπρου τό μέγα 
προνόμιον τής γεννήοεοις τού ‘Ομήρου, περί τού οποίου πολλαί Έλληνίδες 
πόλεις μάρνανται. ’Άλλη παράδοσις όμιλεί περί τών σχέσεων στενής συγ
γένειας τού μεγάλου ποιητού πρός τόν Κύπριον επικόν ποιητήν Σταοίνον, 
γενάρχην τής Κυπριακής ποιήσεως.

»Π.έραν τής μυθικής παραδόσεως, ή πραγματικότης συνάπτει τήν νήσον 
αυτήν πρός τόν ‘Όμηρον. Είς τήν ‘Ομηρικήν ποίησιν άνευρίοκεται ή πρώ
τη έν τώ λόγω πιοτοποίηοις περί τής Ελληνικότητας τής Κύπρου, διά τής 
ουμπεριλήψεως αυτής μετά τών άλλων πόλεων τής Ελλάδος καί τής συμ
βολικής προσφοράς της εις τόν Τρωικόν πόλεμον. ’Άλλωστε καί τής Κύ
πρου ή άρχαιοτάτη ποίηοις, ό κύκλος τών επικών ποιημάτων της, περί τόν 
Τρωικόν πόλεμον περιστρέφεται, άναφερομένη ιδιαιτέρως είς τά προηγη- 
θέντα αυτού. Τοιουτοτρόπως άπό τής ‘Ομηρικής εποχής ή νήοός μας εμ
φανίζεται ζώσα εντός τών Ελληνικών πλαισίων καί μετέχουοα τών πεπρω
μένων τού Ελληνισμού.

»Πέραν, δμως, τών ιδιαιτέρων τούτων σχέσεων τής Κύπρου πρός τόν 
‘Όμηρον καί τήν εποχήν του, ή μελέτη καί άναοτροφή πρός τήν ‘Ομηρικήν 
ποίησιν επαναφέρει τόν άνθρωπον είς τάς άρχεγόνους πηγάς τής πνευμα
τικής ζωής, εις τήν περίοδον τού ηρωικού ιδεαλισμού. Εις τήν ‘Ομηρικήν 
ποίησιν έμορφοποιήθησαν καί έξεφράσθηοαν τά αιωνόβια ιδανικά τού Ελ
ληνικού κόσμου, άτινα βαθμηδόν προσέλαβον πανανθρωπίνην καθιέρωοιν. 
Η ποίηοις τού ‘Ομήρου επί αιώνας παιδαγωγεί τά έθνη καί εξευγενίζει 
την άνθρωπίνην ψυχήν. Είναι ή ‘Ομηρική ποίηοις άποτύπωμα καί έξαροις 
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τοΰ μεγαλείου της άνθρωπίνης ψυχής».
Και δέν είναι μόνον ή ποίηση αποτύπωμα τοΰ μεγαλείου τής ανθρώπινης 

ψυχής. Τό ψυχικό μεγαλείο ένός λαοΰ εκφράζεται και στήν παντοειδή 
πολιτιστική δημιουργία, πού μεγάλο τμήμα της διασώζεται και διαφυλάσσεται 
στα μουσεία. Καί δέν είναι τά μουσεία, κατά τόν αείμνηστο Πρόεδρο τής 
Δημοκρατίας, «άπλοι χώροι συγκεντρώσεως αρχαίων καταλοίπων ζωής, δέν 
είναι κοιμητήρια τοΰ παρελθόντος», δπως είπε σέ μήνυμά του προς τήν ετή
σια σύνοδο τής Διεθνούς Επιτροπής τοΰ Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων 
γιά τά ’Αρχαιολογικά καί Ιστορικά Μουσεία, πού έγινε στή Λευκωσία τό 
Σεπτέμβριο τοΰ 1972. Άντιθέτως, τά μουσεία — έτόνισεν ό ’Εθνάρχης — 
«άποτελοϋν ζωντανός μονάδας, αί όποίαι διασώζουν και διαιωνίζουν τδ πα
ρελθόν, συνδέουν τήν παρούσαν εποχήν μέ τάς προγενεστέρας, διαπαιδαγω- 
γοΰν τάς έκάστοτε νέας γενεάς μέ τά προϋπάρξαντα πολιτιστικά επιτεύγμα
τα, διασφαλίζουν τήν γραμμήν ένότητος και συνέπειας εις τον ιστορικόν βίον 
τών λαών.

»Και οί λαοί ζοϋν και δημιουργούν, δταν διαθέτουν ρίζας παλαιός καί 
συνεχή παράδοοιν. Ή έκάστοτε νέα πολιτιστική δημιουργία είναι νέα έκ- 
φρασις καί μορφή, νέα έπίτευξις μονίμων εύγενών ιδεωδών. Διά τούτο 
ή συντήρηοις, ή δ ιαφύλαξ ις καί ο σεβασμός τής πολιτιστικής κληρονομιάς 
αποτελούν πηγήν έμπνεύσεως καί δημιουργίας. Τα μουσεία είναι χώροι 
καί μέσα περιφρουρήσεως τής πολιτιστικής κληρονομιάς.

»Ή Κύπρος έχει λαμπρόν πολιτιστικήν παράδοοιν οκτώ χιλιάδων ετών. 
Τήν παράδοοιν ταύτην άποβλέπομεν πάντοτε νά διατηρώμεν καί νά εμπλου- 
τίζωμεν, καθ’ δοον ουνιοτρ. αύτη το ασφαλές θεμέλιον τής ιστορικής ζωής 
καί πορείας μας.

»Στήν Κύπρον ή τέχνη, πού ήταν έκφραση τού ζωντανού και δημιουρ
γικού καλλιτεχνικού αισθητηρίου πού πάντα διεκρινε τον Κυπριακόν Ελλη
νισμό, αποτελεί έκάστοτε καί ιστορική μαρτυρία για τις τύχες τού λαού 
μας. Στήν τέχνη ό λαός μας άπεικόνιζε τήν ζωήν του καί εξέφραζε τό 
ανυπότακτο αίσθημα εσωτερικής ελευθερίας, πού έζοϋοε μέσα του ακόμη 
καί σέ περιόδους καταπιέοεως ή ξένης δουλειάς. Αυτή η εσωτερική ελευ
θερία, πού εξευγενίζει τόν άνθρωπο, καταξιώνει τη ζωη του και διασφα
λίζει τή βιολογική καί Ιστορική του συνέχεια, άρέοκεται να χρησιμοποιείται 
στήν καλλιτεχνία, πού είναι ένα νοητό περίγραμμα τής ανθρώπινης ψυχής. 
‘Υπό τό πνεύμα τούτο ή καλλιτεχνική δημιουργία είναι μαρτυρία ψυχικής 
δυνάμεως άλλα ταυτόχρονα καί πηγή ψυχικής δυνάμεως, μιας δυναμεως 
πού δέν θραύεται κάτω άπό τό βάρος τής υλικής πιεοεως και βίας. Μπο
ρεί νά λυγίσει πρόσκαιρα αλλά πάντα τελικά εκτινάσσεται κατακόρυφα, απο- 
τινάσοει τόν βιαιοπραγοϋντα καί άποκαθιοτά τό φορέα της στην όρθια θέση 
τής τιμής καί τής άξιοπρέπειας. Είναι, συνεπώς, ή τέχνη μιά άγωνιστική 

δημιουργία καί μιά καταξίωση τού άνθρώπου».
Όκτώ μήνες πριν άπό τό θάνατό του, τό Δεκέμβριο τοΰ 1976, ό ’Αρχιε

πίσκοπος Μακάριος διέγραψε τις θέσεις καί αντιλήψεις του γιά τήν τέχνη, 
εγκαινιάζοντας Παγκύπρια ’Έκθεση Ζωγραφικής καί Γλυπτικής στή Λευ
κωσία.

«Ό άγώνας γιά τήν πατρίδα, γιά τήν ελευθερία, γιά άρχές καί ιδα
νικά, έχει πολλές εκφράσεις καί μορφές. Μιά μορφή άγώνα είναι καί 
ή τέχνη, τόσο σέ ειρηνικούς δσο καί σέ πολεμικούς καιρούς. Μέ τήν τέχνη 
έκφράζουμε άντιδράσεις, θέσεις καί συναισθήματα. Γι αυτό καί ή καλ
λιτεχνική δημιουργία συνεχίστηκε στήν Κύπρο καί μετά τή μεγάλη κατα
στροφή τού 1974. ΙΙολλοί καλλιτέχνες μας άπεικόνισαν καί άπετύπωσαν 
στό έργα τους, μέ μορφές συμβολικές ή ρεαλιστικές, τά πλήγματα τής 
Τουρκικής εισβολής καί τήν οδύνη άπό τή φρικτή συμφορά. ‘Επράυναν 
τόν πόνο τους καί μετουσίωσαν τις άπτές εμπειρίες καί τις ποθητές προσδο
κίες σέ εκφράσεις καλλιτεχνικές, πού περιέχουν μηνύματα έλπίδος γιά ένα 
καλύτερο μέλλον. ‘Η τέχνη τους, χωρίς νά άκολουθούν τό στατικό δόγμα 
«ή τέχνη γιά τήν τέχνη» καί χωρίς πειθαναγκαστικά νά γίνεται τέχνη στρα- 
τευμένη, θεραπεύει καί αισθητικά άξιώματα, άλλά καί εκφράζει τό άγωνι- 
οτικό πνεύμα τού λαού μας. Καί συμβαίνει τούτο δχι μόνο μέ τήν τέχνη, 
άλλά καί μέ τό λόγο, τόν πεζό ή τόν ποιητικό. Οί παλμοί τής καρδιάς τής 
Κύπρου βρήκαν άπήχηοη καί έκφραση, δπως ήταν φυσικό, στούς πνευματι
κούς μας άνθρώπους καί στούς καλλιτέχνες μας. ‘Άλλωστε ή τέχνη καί 
τά γράμματα στήν Κύπρο, μέ τις συνεχείς ιστορικές περιπέτειές μας, άνα- 
πτύχθηκαν κατά κανόνα κάτω άπό περιστάσεις ξένης κατοχής ή καταπιέ- 
σεως. Καί είναι τούτο μιά άκόμη άπόδειξη πώς ή ψυχή τής Κύπρου ουδέ
ποτε υποτάσσεται καί ουδέποτε υποδουλώνεται. Πίστη καί Αγωνιστικό
τητα, πνεύμα άντιστάσεως καί δυναμισμός, σθένος καί πνοή δημιουργική διέ- 
πουν τόν λαό μας καί καθοδηγούν τά βήματά του στή σημερινή τραχεία 
πορεία του.

»Ή καλλιτεχνική δημιουργία δέν είναι μόνο σύμφωνη μέ τόν χαρα
κτήρα τοΰ Κυπριακού ‘Ελληνισμού. Είναι πρόσφορος καί ό χώρος τής 
Κυπρου. Τό φώς του, τά χρώματά του, ή περιρρέουσα άτμόοφαιρα καί ό 
μύθος του είναι δλα συντελεοτικά στήν καλλιτεχνική καί πνευματική έμπνευ- 
οη καί δημιουργία, στήν διάπλαση αισθητικών μορφών καί άντιλήψεων, 
πού εξωραΐζουν τή ζωή. ‘Η ζωγραφική καί ή γλυπτική συνάπτονται προς 
τις πρώτες παραδεδομένες εκδηλώσεις τής άνθρώπινης παρουσίας στό νησί 
μας. Εργαλεία καί χρειώδη τής καθημερινής ζωής κατασκευάστηκαν σέ 
πλαστικές μορφές καί διακοσμήθηκαν, ώστε δχι απλώς νά είναι χρήσιμα 
γιά τις καθημερινές βιοτικές άνάγκες, άλλά καί γιά νά τέρπουν αισθητικά 
τόν άνθρωπο. Συνάπτεται ή καλλιτεχνία μέ τή ζωή καί τήν επιβίωση.
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Και έτσι, άπό τά αρχαία χρόνια, βαθμιαία και σταθερά διαπλάθεται και 
μαρτυρεϊται καλλιτεχνική ή ψυχή τοΰ λαόν της Κύπρου.

»0ί σημερινοί ζωγράφοι καί γλύπτες μας αντιπροσωπεύουν και εκφρά
ζουν μιά σημαντική πλευρά τής καλλιτεχνικής ύποστάσεως καί παραδόσεως 
τής Κύπρου». ’Άς άναφερθεϊ δτι αυτή ήταν ή πρώτη προεδρική ομιλία τοΰ 
Εθνάρχη στή δημοτική γλώσσα.

Ό Πρόεδρος Μακάριος ένεθάρρυνε τούς καλλιτέχνες στό έργο τους, 
τούς ζωγράφους, τούς γλύπτες, τούς μουσικούς, τό θέατρο, κάθε μορφή και 
έκφραση καλών τεχνών. Στις μέρες του άρχισε νά κτίζεται κι εκείνος συμ
πλήρωσε τό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, έκτισε άκόμη Βυζαντινό Μουσείο, 
Πινακοθήκη καί Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Πολλά μνημεία καί μοναστήρια 
αναστηλώθηκαν καί αναζωογονήθηκαν, βυζαντινές εικόνες καί άλλα έργα 
τέχνης συντηρήθηκαν καί διατηρήθηκαν. ’Εκείνος συντηρούσε βασικα τις 
επιστημονικές εταιρείες καί τά ιδρύματα, δπως ή Εταιρεία Κυπριακών Σπου
δών, εκείνος άνελάμβανε ή επιχορηγούσε εκδόσεις βιβλίων και επιστημονικών 
έργων, εκείνος έδινε τήν ουσιαστική ώθηση στή λογοτεχνία καί στην έρευνα. 
’Εκείνος συνέτεινε καί κατεύθυνε τήν πολιτιστιή προβολή καί καθιέρωση 
τής Κύπρου στό εξωτερικό. 'Όταν κάποτε — κι ελπίζω πολύ σύντομα 
ανοίξει ενα άπό τά Μουσεία, πού δέν πρόλαβε ο Μακάριος να εγκαινιάσει, 
ή Πινακοθήκη π.χ., θά μείνουμε έκθαμβοι μπροστά στούς καλλιτεχνικούς θη
σαυρούς πού θά εκτεθούν. Καί δλο τούτο τό πολυδιάστατο έργο ό ’Εθνάρχης 
Μακάριος τό έπιτέλεσε άθόρυβα. Διαπνεόταν όμως πάντοτε απο ενα ακα- 
ματο πάθος γιά τήν τέχνη καί είχε μέσα του πνεύμα πρωτοχριστιανικού ιερα
ποστολικού ζήλου. Στήν πρόσκαιρη ζωή του υπηρέτησε τήν αιωνιότητα. Καί 
μέ τήν αιωνιότητα συνέδεσε τελικά τό όνομά του.

Αυτός δ μέγας, ό οικουμενικός, ό πολυδιάστατος καί μυθικός Μακάριος, 
ό πριγκιπικά μεγαλοπρεπής, είχε μέσα του μιάν προσήνεια καί μιάν απλότητα 
παροιμιώδη. ’Άλλωστε αυτή ή απλότητα, αυτή ή λιτότητα τής καρδιάς, 
πιστεύω, θρέφει τό μεγαλείο ένός άνθρώπου. Μιά άπό τις ευτυχισμένες 
ώρες τού Μακαρίου ήταν πού πήγε σέ μιά τάξη τού Άβερωφείου Ελληνι
κού Γυμνασίου στήν ’Αλεξάνδρεια καί δίδαξε ’Ισοκράτη κατα το μάθημά 
τών Αρχαίων Ελληνικών. Γιά χρόνια τό θυμόταν καί ποτέ δέν λησμόνησε 
τήν άναστροφή του μέ τά 'Ελληνόπουλα τού Γυμνάσιου τής παλαι ποτέ Ελ
ληνικής ’Αλεξάνδρειας. ’Οφείλεται τούτο καί στήν ιδιαίτερη στοργή του 
πρός τούς άποδήμους 'Έλληνες άλλά και στην έμπρακτη αγαπη του προς 
τήν εκπαίδευση. ’Άλλωστε, νά γίνει Καθηγητής Πανεπιστημίου ήταν ή κυ- 
ριώτερη φιλοδοξία του, μετά τις πανεπιστημιακές του σπουδές. Αυτή την 
άγάπη του πρός τήν εκπαίδευση έξεδήλωσε στην Κύπρο και ως Αρχιεπίσκο
πος καί ώς Πρόεδρος. *Ηταν πάντα στυλοβάτης τής Κυπριακής έκπαιδεύ- 
σεως. Καί πάντα εργαζόταν άκατάπαυστα καί μεθοδικά γιά τήν πρόοδο 

και την άνοδό της. Τήν παιδεία ήθελε πάντοτε «σπουδαιότατον μέλημα έκά- 
στης πολιτείας». Βασικά ή αποστολή της είναι άνθρωπιστική, δέν είναι 
δμως στατικό τό περιεχόμενο ή ή λειτουργία της. Προσαρμόζεται έκάστοτε 
ή παιδεία γιά νά εξυπηρετεί τις σύγχρονες άνάγκες καί εξελίξεις. Ή παι
δεία, έπίστευεν ό Πρόεδρος Μακάριος, είναι καθολικό δικαίωμα τού λαού, 
γι’ αυτό πρέπει νά άποβεΐ καί καθολικό κτήμά του. Γιά τήν επίτευξη τοΰ 
στόχου αυτού ό ’Εθνάρχης ε’ισήγαγε τό θεσμό τής δωρεάν έκπαιδεύσεως. Κι 
εκεί πού άκόμη δέν έφτανε ό θεσμός, ο'ι υποτροφίες καί ο'ι άπαλλαγές ή οί 
μειώσεις διδάκτρων τόν ύποκαθιστούσαν σέ μεγάλο βαθμό. Είναι άδύνατο 
νά προσδιορισθεΐ ποτέ επακριβώς ή προσφορά τοΰ άειμνήστου Προέδρου τής 
Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου καί ’Εθνάρχου Μακαρίου στήν εκπαίδευση, 
υπό όλες τις μορφές καί τις άνάγκες της, άπό τις υποτροφίες μαθητών, 
σπουδαστών καί φοιτητών ώς τήν μετεκπαίδευση δασκάλων καί καθηγητών, άπό 
τήν οικοδόμηση ή τή συμπλήρωση σχολείων καί βιβλιοθηκών ώς τήν συμ
μετοχή καί καθοδήγησή του στόν καταρτισμό προγραμμάτων καί στόν ορισμό 
στόχων. Καί είναι τούτο άδύνατο, γιατί πλεΐστα στοιχεία χάθηκαν τόν καιρό 
τοΰ άγώνα κατά τής άποικιοκρατίας ή κάηκαν μέσα στό πυρπολημένο άπό 
τό πραξικόπημα Προεδρικό Μέγαρο ή, άπλούστατα, δέν τηρήθηκαν. Ό 
Μακάριος ήταν ένας δημιουργός, είχε ξεπεράσει τις στατιστικολογίες καί τις 
ημερολογιακές άναγραφές.

Σχεδόν άπό τό ξεκίνημά του ώς Αρχιεπίσκοπος θά διακηρύξει τήν πί
στη του στήν παιδεία. Είπε σέ προσφώνησή του πρός τό Πρώτο Παγκύ- 
πριο ’Εκπαιδευτικό Συνέδριο Λειτουργών Μέσης Έκπαιδεύσεως τόν Μάιο 
τοΰ 1951 στή Λευκωσία:

«Δυνάμεθα μετά βεβαιότητας νά είπωμεν ότι ή μέση έκπαίδευοις εν 
Κύπρο) εύρίσκεται σήμερον εις άρκετά υψηλόν επίπεδον... Χρειάζεται 
άγρυπνος μέριμνα διά νά κρατηθή ή παιδεία μας εις τό υψηλόν τούτο 
επίπεδον... Είναι μέγας ο προορισμός τής παιδείας, κυρίως διά τούς υπο
δούλους. Έπ αυτής στηρίζεται ή εθνική έπιβίωσις, τό εθνικόν μέλλον, 
ή πρόοδος και ό πολιτισμός τοΰ τόπου μας».

Αργότερα, μέ τήν ευκαιρία τής εορτής τών Τριών 'Ιεραρχών τό 1963, 
θα αναγνωρίσει «ευγνωμοσύνην πρός τόν Κύπριον διδάσκαλον, ό οποίος 
διεπαιδαγώγησε τά τέκνα του κατά τά πρώτα βήματα τής μαθήσεως καί ώπλι- 
οε τας τρυφερός ψυχάς των μέ χριστιανικήν αρετήν, φιλοπατρίαν καί αγά
πην πρός τήν ελευθερίαν».

Τήν ίδια τήν ελευθερία ο Εθνάρχης θεωρεί πνευματικό ιδεώδες, γι’ 
αυτό καί ή δημιουργία τών πνευματικών άνθρώπων ουσιαστικά κατατείνει σέ 
προσφορά πρός τήν ελευθερία. Μέ τούς πνευματικούς άγώνες ό άνθρωπος 
συνειδητοποιεί πληρέστερα τήν άξια τής ζωής καί τήν άποστολή του.

Ό ’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος «θεωρεί» τήν παιδεία μέσα σέ οικουμε
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νικά πλαίσια, και λέγει στήν Παιδαγωγική ’Ακαδημία, τό Δεκέμβριο τοΰ 
1970, στήν τελετή για τή λήξη τοΰ Διεθνούς ’Έτους Παιδείας, πού είχε προ
κηρύξει ή ΟΥΝΕΣΚΟ:

«Ή παιδεία έγινε σήμερον εκπαίδευσις, εν τή έννοία δτι αυτή προσφέ- 
ρεται μέσω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διά διαφόρων μεθόδων. Και ή έκ- 
παίδευοις αναλαμβάνει σημαντικός εύθύνας είς τήν υποδομήν τοΰ πνεύμα
τος και τοΰ ήθους μιας κοινωνίας, μεταδίδουσα ηθικός αξίας και καλλιερ
γούσα πνευματικός και τεχνικός ικανότητας προς άντιμετώπισιν τών προ
βλημάτων τής συγχρόνου πολυπλόκου και τεχνολογικής κοινωνίας.

»Διά τούς "Ελληνας ή παιδεία υπήρξε πάντοτε ύψίστη αξία. Εις έπο- 
χός ακμής, ώς έκφρασις τής πνευματικής Ικμάδος τοΰ ‘Ελληνικού λαού μέ 
σαφή τον ανθρωπιστικόν χαρακτήρα. Και εις έποχός πτώσεως και έθνικής 
περιπετείας, ώς παρήγορος ελπίς και κιβωτός έθνικής επιβιώσεως. Τό 
όλιγάριθμον τοΰ λαού μας επιβάλλει τήν άναζήτησιν τρόπων επιβιώσεως εις 
τήν όι’ εκπαιδεύσεως πνευματικήν καλλιέργειαν και τήν οικονομικοτεχνικήν 
άνάπτυξ ιν».

Τήν αξία τής παιδείας στά δίσεκτα χρόνια πού περνούμε, κατόπιν τής 
τουρκικής εισβολής στήν Κύπρο, θά τονίσει ό ’Εθνάρχης Μακάριος τόν ’Ια
νουάριο τοΰ 1975, σέ χαιρετισμό του προς τό Παγκύπριο Συνέδριο τής Παγ- 
κυπρίου Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων στή Λευ
κωσία :

«Ε’ις τόν αγώνα τοΰ Κυπριακού ‘Ελληνισμού διό τήν εθνικήν έπιβίωοίν 
του ή παιδεία μας έχει νό διαδραματίση τόν πλέον σημαντικόν ρόλον. Ύπό 
τό φώς τής εθνικής παιδείας μας θά συνεχίσωμεν άνθιστάμενοι κατά τών 
εισβολέων και άγωνιζόμενοι διό τήν άξιοπρέπειάν μας, διό τήν άποκατά- 
οτασιν τών καταπατουμένων δικαίων μας».

Αυτό είναι τό σάλπισμα τοΰ Μακαρίου για τήν αποστολή τής παιδείας 
στούς σημερινούς δύσκολους καιρούς. Σαράντα πέντε μέρες πριν άπό τό 
θάνατό του, θά πει δ ’Εθνάρχης Μακάριος, αυτός ό μέγας νοητός ήλιος πού 
έδυσε στις 3 Αΰγούστου 1977 στούς δρίζοντές μας, θά πει στή μνημειώδη 
ομιλία του στήν Πάντειο ’Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών ’Επιστημών στήν ’Αθήνα :

«.Συνεχής προσπάθεια καί, αγώνας γιά τήν ανάκτηση και τήν διατή
ρηση τής ελευθερίας είναι ή ‘Ιστορία τοΰ ‘Ελληνισμού τής Κύπρου. Καί με
γάλες υπήρξαν οί έθνικές ταλαιπωρίες και περιπέτειές του. Παρά ταΰτα 
ή Κύπρος δέν υστέρησε σέ πνευματική δημιουργία. ‘Υποταγμένος έξωτε- 
ρικό ό Κυπριακός λαός, εσωτερικό έμενε πάντα ελεύθερος. Καί στήν πνευ
ματική δημιουργία, στήν τέχνη και στό γράμματα, εΰριοκε τήν κατάφαση τών 
άξιών τής ζωής. ‘Η πνευματική ζωή τού ‘Ελληνικού "Εθνους καί δ ‘Ελ
ληνοχριστιανικός πολιτισμός μας έχουν εμπλουτισθή καί μέ τήν προσφορά 
τής Κύπρου. ‘Η καταφυγή στήν τέχνη καί στό γράμματα, στήν πολιτστική 

ζωή καί δημιουργία, επώνυμα, αποτελούσε στοιχείο αύτοσυντηρήσεως καί 
γνώρισμα χαρακτηριστικό τού ιστορικού βίου τής Κύπρου, πού είναι θεμε
λιωμένος στις αξίες τής ‘Ελληνικής άρχαιότητος καί στό διδάγματα τής 
θρησκείας τοΰ Ναζωραίου. ΓΤ αυτό καί ή «μακαρία νήσος» τών παλαιο- 
τέρων, ή νήσος τής 3 Αφροδίτης, έγινεν «ή νήσος τών αγίων» στούς Χριστια
νικούς χρόνους. Ή εθνική πίστη καί ή θρησκευτική εύλάβεια τών κατοί
κων τής «γλυκείας χώρας Κύπρου», δπως τήν άποκαλεϊ ό μεσαιωνικός χρο
νογράφος, έγιναν γνώμονας έργων καί συστατικό ζωής. "Εγιναν ό άξο
νας τής ύπάρξεώς της καί φάρος φωτισμού τής πορείας, τών σκέψεων καί 
τών λογισμών της».

Πέθανε δ ’Εθνάρχης Μακάριος, ζή ή ψυχή του, επιβιώνει τό πνεΰμά του, 
μένουν αθάνατοι οι δραματισμοί του. Και δ Μακάριος, πού γέννησε ή 
Κύπρος ύστερα άπό κυοφορία αιώνων, δραματιζόταν τό νησί τούτο οχι ώς 
τόπο τών οπλών. 'Οραματιζόταν ό Μακάριος τήν Κύπρο ώς τόπο τού πνεύ
ματος και τής τέχνης, τόπο τής παιδείας, κέντρο και επίκεντρο ειρήνης. 'Ορα
ματιζόταν δ Μακάριος τήν Κύπρο πατρίδα μόνιμη τής ελευθερίας.

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΤΑΤΡΟΤ
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ΚΤΠΡΟΤ ΧΡΤΣΑΝΘΗ

Τ’ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ* 

(Μυστήριο άπό το Ραδιόφωνο)

Πρόσωπα : 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΩΝ 
ΤΡΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Μεταδόθηκε άπό τό Ραδιοφωνικόν "Ιδρυμα Κύπρου στίς 15.8.1967.

ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 

(Στό στόμιο σπηλιάς. Καλοκαίρι)

Ί ω ά ν ν η ς : 'Όραμα θείο μάς οδηγεί, μητέρα του Θεού. 
Πρώτα βαθειά μου βλάστησε ένας πόθος γιά φυγή. 
'Ύστερα ξύπνησε ό παλμός μές τήν καρδιά μου κι 

έλεγε : 
«Σήκου, ’Ιωάννη, βάδισε πρός τό βοριά σέ πόλεις 

πολυσύχναστες
κι δταν ή μάνα τοΰ Θεοΰ άνεβή στούς ουρανούς, 
πάρε καράβι ελληνικό γιά τό νησί τήν Πάτμο. 
Έκεΐ σέ φώς πολύχρωμο θά ξεδιαλύσης 
τά μυστικά τοΰ μέσα κόσμου, σύμβολα πολλά». 
Ήταν πρωί καί πρόβαλλε ένα φώς λευκό σά βρέφος. 
Σέ τέτοιες ώρες είν’ ό λογισμός μας καθαρός. 
Κι είπα νά τρέξω στό δωμάτιό σου, μητέρα, 
ίσως στά μάτια σου τήν ξήγηση διαβάσω.

Παναγία

’Ιωάννης

Παναγία

’Ιωάννης 
Παναγία 
’Ιωάννης

Παναγία

’Ιωάννης

Παναγία

Ιωάννης

: Μεγάλο κάλεσμα ειν’ αυτό, ’Ιωάννη.
Νοιώθω τί μέταλλο λαμπρό στά στήθη κρύβεις, 
σωστό καθρέφτη καλωσύνης.
Σέ τούτο τόν κατθρέφτη σου συχνά έμφανίζονται 
αγγελικές μορφές και σκέψεις.

: Μέ κολακεύει ή χάρη σου, μητέρα Παναγία, 
Νοιώθω τις λύπες μέσα μου τών αποχωρισμών 
και δίπλα νοιώθω τις χαρές αποκαλύψεων. 
Αυτές τις δίκοπες στιγμές τού βίου τις τρέμω, 
γιατί μάς δίνουν νόθα αισθήματα και δέ μπορείς 
μέ σκέψη ψύχραιμη νά δής τό στόχο.

: Πάλι, ’Ιωάννη, δυσκολεύεις τή μιλιά σου 
καί προσπαθώ μέ κούραση ν’ ακολουθήσω τό τί λές. 
Έξ άλλου προχωρώ στά χρόνια κι έχω πια δεθή 
πολύ μέ τά παλιά. Θαμπά τά βλέπω τα καινούργια. 
’Αλήθεια, ό δρόμος μας μέ κούρασε.
Ά! εδώ σέ τούτη τή σπηλιά πού μας χαϊδεύει 
μέ δροσερό ίσκιο λέω νά ξαποστάσουμε.

: 'Ό,τι προστάξεις, μάνα τοΰ Θεού.
: Μή λές για προσταγή μιά απλή μου επιθυμία.
: Τής κάθε μάνας προσταγή ’ναι δ,τι θελήσει.

Χρωστάμε τόσα στό ξενύχτι της καί στό συλλογισμό 
της, 

χωρίς άκόμα νά μετρώ τό πόσο κίνδυνο περνά 
κάθε στιγμή για μάς.

: Σ’ ευχαριστώ, ’Ιωάννη, γιά τό λόγο σου: 
Μού δίνει ανάπαυση κι απαντοχή.
Ή μάνα πού έχασε παιδί, μισό εαυτό κρατά 
καί κλαίει τόν άλλο της μισό εαυτό.

: Κάθισε, μάνα. Σέ βεβαιώνω πώς παιδιά δικά σου 
είν’ οι χιλιάδες τών πού θάρθουν χριστιανών. 
Τέτοια θυσία δέν είναι απώλεια. Κέρδισε ζωή 
καί καταπάτησε τό θάνατο καί τό σκοτάδι.

: Καλά τά λές, ’Ιωάννη, μά τά λόγια 
δσο γλυκά κι αν είναι δέ μπορούν νά δώσουν 
άλάφρωση στή μάνα
’Έχεις μυαλό. Μετράς μέ προσοχή, 
’Έχω καρδιά. Μετρώ μέ δάκρυα.

: Καλέ μητέρα, κάθισε ήσυχα.
Νά! εδώ στό στόμιο τής σπηλιάς καί ξεκουράσου.
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Παναγία

’Ιωάννης

Παναγία 
Ιωάννης

Παναγία

’Άγγελος 
Παναγία

’Άγγελος

Παναγία 
’Άγγελος

Δέν πρέπει οί μνήμες νάρχονται πικρές 
νά μάς πικραίνουν τήν ανάπαυση.

: Κι δμως, ’Ιωάννη, φτερουγά ή καρδιά μου σαν κοπέλας. 
Νοιώθω μεγάλο κάλεσμα μά δέν τό ξεχωρίζω. 
Αναχωρήσεις; Συναντήσεις; Δέ γνωρίζω.

: Κοιμήσου, μάνα. Ό ίδρωτας τής μέρας 
πολύ μάς στέγνωσε και σώμα και ψυχή... 
.Θά πεταχτώ δυο βήματα πιο πέρα 
να πάρω φρούτα και νερό.

: Μήν αλαργεύεις, γυιέ μου ’Ιωάννη.
: Έδώ στα πόδια αυτού τοΰ βράχου θάμαι.

(φύσημα)
: Στόν εκατόφυλλο ύπνο μου ποια πέρασε αύρα 

και μοΰ ανατάραξε τά φύλλα τής καρδιάς;
: Κοιμήσου, μάνα τοΰ Θεού, κι εγώ σοΰ παραστέκω.
: ’Άγγελος είσαι τ’ ουρανού ή τοΰ νοΰ μιά φαντασία, 

πού ή ζέστη τοΰ καλοκαριοΰ ξυπνά;
: ’Άγγελος είμαι τ’ ουρανού και μήνυμα κομίζω 

χαροποιό.
: Χαροποιό;
: Μά τώρα αποκοιμήσου. ΟΙ αύρες τ’ ουρανού 

μέ στίχο ελληνικό θά ξεκουράσουν 
τό μόχθο τής πορείας, ώ μάνα τοΰ Θεοΰ.

Παναγία

’Άγγελος

Παναγία

’Άγγελος

— ΧΟΡΙΚΟ —
Κυλούσαν χαρωπές οι μέρες τής μνηστείας 
άνθος στόν άσπρο τράχηλο τοΰ βίου.
Κι δ αρχάγγελος Γαβριήλ τό μέγα μήνυμα 
τής ενανθρώπισης κομίζει άπό τ’ αστέρια. 
Και γέμισε ή ζωή μέ μέταλλα λαμπρά 
και γέμισε ποτάμια γαλανά 
και δακτυλίδια αγέρα μές τά φύλλα.
«Γυιέ μου, χρυσέ μου», ακούστηκε στόν κόσμο 
τής Παναγίας δ πιο πανάγιος λόγος.
Τόν είπανε τ’ αστέρια κι οί ανάσες 
πιό χαρωπά κι’ άπ’ τών άγγέλων τούς χορούς, 
δ λόγος τής μητέρας πιό χρυσός.

Παναγία

’Άγγελος

Παναγία

’Άγγελος

Παναγία

Ξυπνάνε τήν άγάπη, τά ξενύχτια 
κι οί κίνδυνοι άνυψώνουν τήν καρδιά.

’Άγγελος

Δίχως τόν πόνο, δίχως τή φροντίδα 
άδειάζει δ χώρος τής ψυχής! 
Μάνα μου, μάνα, μάνα μου...

: Όχι, θά τό σταυρώσουν. Ποιος θά τόν σταυρώση 
τό γυιό τών ουρανών, τό γυιό μου;

: Ή μνήμη σέ πληγώνει, μάνα τοΰ Θεοΰ. 
Δέν επουλώθηκε ή πληγή μέ τήν ιδέα 
πώς θέλησε δ Θεός νά γίνουν δ,τι έγιναν;

: Δεξιά κι άριστερά σταυρώσαν τούς ληστές 
κι εγώ στά πόδια του τήν πίκρα του μαζεύω. 
Μαύρισαν οί ουρανοί και σειέται ή γή, 
Μά τό δικό μου τό σεισμό μέσα στά σπλάχνα 
ποιος θά νικήση; ποιος;
"Οπου κι αν πάω τό γυιό μου σέρνω μέσα μου 
αίμα μου κι ίνες μου.

: Κι δμως υπόσχεση έδωσε τήν τρίτη μέρα 
ν’ άναστηθή λυτρώνοντας τόν κόσμο. 
Μετά τό πένθος λάμπει ή άνάσταση, 
μετά τό βράδυ δ ήλιος.

: Νεκρό κορμί, χωρίς νά νοιώθη τόν άγέρα, 
μηδέ τής μάνας τή στοργή, 
τ’ άλειψαν μύρα, τό έτοιμάσαν γιά ταφή. 
Σέ μνήμα πέτρινο άναπαύεται δ άνθρωπος 
ό γυιός μου.

: Ό θάνατος δέν εξαλείφει τή ζωή. 
Δοκιμασία κι αυτός γιά μιά μετάσταση.

: ’Όρθρος βαθύς κι ό άγγελος στήν κεφαλή τοΰ 
μνήματος, 

λαμπρός σάν ήλιος τής ψυχής, 
δηλώνει τήν άνάσταση στά μάτια πού κοιτούσαν 
μέσα στό βάθος τών αιώνων 
καί τών εκπλήξεων.

: «Κηρύξετε παντού τή θεία του άνάσταση» 
*Ηταν δ λόγος πού εξακόντισε τό φώς.

: Κι δμως μιά στάλα γυιός άξίζει 
τή βασιλεία τών ουρανών.
Τί σχήμα παίρνεις άρχαγγελικό, εσύ φώς κατάλευκο, 
μέ τή ρομφαία καί τό χρυσό τόν κύκλο;

: Τό πλήρωμα τοΰ χρόνου ξεμυτίζει 
πέρα στό γήινο σου ορίζοντα, μητέρα τοΰ Θεοΰ.
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Παναγία 
’Άγγελος

Ό κύκλος τής φθαρτής ζωής τελειώνει. Σέ καλούνε 
οί ουρανοί.

Έμέ; Κοντά στό γυιό μου και Θεό μου;
Ετοίμασε τό σώμα σου, γιατί ή ψυχή σου 
δέν έχει ανάγκη έτοιμασίας.
Τής μάνας ή ψυχή τήν πάσαν ώρα δοκιμάζεται 
και δίκαια τούς ουρανούς κερδίζει.

— ΧΟΡΙΚΟ —
Τό τέλος είναι και μια αρχή. 
'Ωραίες οι άρχές οι βρεφικές 
πού σιγοπαίζουνε τά βλέφαρα 
σάν τά ματάκια τού ορθρου.

Τά χρόνια φτάνουνε τοΰ εφήβου 
μέ ροδοπέταλα.
Μές τήν ομίχλη παίζουν 
και στό ξανθό της χνούδι.

Κι ή νιότη απλώνει τά φτερά, 
πατά στή μεταξένια σκάλα 
και τό κεφάλι χώνει 
στόν ήλιο τ’ ουρανού.

Παναγία

’Ιωάννης

Παναγία

: ’Εμέ μικρή μέ κλείσανε στό ναό 
τόν Κύριο νά υπηρετώ.
Κι έμέ μικρή μ’ άρραβωνιάσανε.
Μικρή στούς Ευαγγελισμούς, 
μικρή στις αγωνίες τής μάνας. 
Κι’ δταν ώρίμασα πικρό ποτήρι 
μού ετοίμασε δ λαός.
Κι’ ήπια τόν τρόμο, τή χολή 
και τόν κατατρεγμό.
Κι’ ήπια τό μέγα πένθος.

: Μάνα, μιλάς στόν ύπνο σου και γέμισε 
ρυτίδες ή φωνή κι ή δψη σου.
Τί μνήμες βασανίζουν τήν ψυχή σου;
Ποιες έγνοιες σού δαγκώνουν τήν καρδιά;

: Ποιός μέ ξυπνά; Έσύ ’Ιωάννη, δεύτερέ μου γυιέ, 
αφού αδελφό σέ κάλεσε ο Θεός και γυιός μου 

’Ιωάννης

Παναγία 

’Ιωάννης 
Παναγία 

’Ιωάννης 
Παναγία 

’Ιωάννης

Παναγία 

’Ιωάννης 

Παναγία

Ιωάννης

και μάνα σου μέ ονόμασε.
Πιό δυνατοί ο'ι δεσμοί τού νού καί τής ψυχής, 
πιό δυνατοί πολλές φορές κι άπ’ τή συγγένεια τών 

αιμάτων 
καί τών σπιτιών.

: Τήν ταραχή στό πρσόωπό σου βλέπω, μάνα τοΰ Θεού 
καί δεύτερή μου μάνα.
Στόν ύπνο σου μού φάνηκε πώς σφάδαζες μέσα σέ 

δίχτυα.
Ή άνάσα σου συχνά κοβόταν άπό κόμπους.
Δυό δάκρυα κοίταξα νά τρέχουνε στά μάγουλά σου 
κι ή ζέστη νά σού τά στεγνώνη.

: ’Απανωτές εικόνες μ’ άνιστόρησαν τό βίο, 
γιατί δ άρχάγγελος μέ κάλεσε ν’ άνέβω πιά στόν 

ουρανό.
: Τί μήνυμα είναι τούτο, μάνα;
: Τό κάθε μήνυμα άπ’ τό γυιό μου είναι χαρμόσυνο.

Γι’ αυτό, ’Ιωάννη, μήν άνησυχεΐς.
: Μοΰ σφίγγει μιά γροθιά τό στήθος, μάνα.
: Γιατί βαθειά σου δ άνθρωπος τήν παρουσία του 

μαρτυρεί.
: Κι ό λόγος σου άλλο πλέξιμο τής φράσης παίρνει 

σά νά μιλά βαθειά σου μόνο πνεύμα 
ξεσκλαβωμένο άπό τ’ άνθρώπινα στοιχεία.

: Πριν παραδώσης τήν ψυχή γιά τό ταξίδι 
τών ουρανών, 
άρχίζει ή άπελευθέρωση.

: Πολύ μέ άνησυχεΐ τό μήνυμα!
Άφοΰ μιλάς γιά τά ταξίδια τά μεγάλα 
στούς ουρανούς.

: Μέ κάλεσε δ Θεός κι δ γυιός μου.
Κοντεύει πιά τό γηϊνο τέλος μου.
Πρέπει, λοιπόν τά πάντα νά ετοιμάσω!
Ό θάνατος δέν είν’ απλό συμβάν.

: Φοβάμαι πιά τούς άποχαιρετισμούς, 
θά πής μέ γόνατά ή συνήθεια.
Δέ ντρέπομαι νά έκφράσω τούτη τήν άδυναμία μου.
Συνήθισα πολύ τή μητρική σου σκιά. 
Υπήρξες μιά μεγάλη μου φροντίδα, 
μεγάλο χρέος μου.
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Και νοιώθω πώς Ό·’ άδειάσω άπό νοήματα 
μέ τις αναχωρήσεις σου.

Παναγία 
’Ιωάννης

: Γυιέ μου ’Ιωάννη!
: ’Όχι, μητέρα, σέ διακόπτω νά μέ συγχωρής, 

άλλά φοβάμαι καθεμιά άδειωσΰνη.
Θά πής μέ πλημμυρίζει ’Εκείνος.
Εκείνος πιά άπλωσε στό σόμπαν.
Και στό μικρό μου κόσμο εσύ κρατούσες 
ισορροπία και σύνδεση μέ τή ζωή τοΰ άνθρώπου. 
Πολύ μάς πλάτυνε τό λογισμό τό δίδαγμα και τό 

παράδειγμα 
τοΰ γυιοΰ σου και Θεοΰ μας, 
πολύ μάς πλάτυνε τό κτύπο τής καρδιάς, 
πού χάνουμε στιγμές - στιγμές τ’ άνθρώπινό μας 

μέτρο.
Ή παρουσία σου θύμιζε τή γη 
στήν πιο καλή της έκφραση.

Παναγία : Κατάκαρδα τήν είδηση τή δέχτηκες.
Μέ άνησυχεΐ ή ευαισθησία σου, ’Ιωάννη.
'Ωστόσο θά τελειώση τό ταξίδι μας.
Μέ συγχωρεϊς πού βάρος σοΰ προσθέτω στις φρον

τίδες σου.
Γιά τής ψυχής τά κέρδη δαπανάσαι.
Τό ξέρω. Θάχης τήν άντάμειψη στούς ουρανούς.

’Ιωάννης : Πρώτη άμοιβή στόν κάθε εργάτη τοΰ οποίου μόχθου 
βρίσκεται έδώ, μητέρα τοΰ Θεοΰ.
Δέν είναι πληρωμή πιο δίκαιη κι άνταμειπτική 
άπ’ τή χαρά πώς έκαμες τό χρέος σου.
Έξ άλλου νοιώθω μέσα μου πώς προσεγγίζει 
μεγάλο γεγονός γιά τή ζωή μου.
Βλέπω στά βάθη τ’ ουρανού μου έδώ στά στήθη μου 
μιά λάμψη νά σφαδάζη.
Μοΰ άποκαλύπτει αυτή πώς σύντομα θ’ άνοίξουνε 
τά μυστικά βιβλία τοΰ πνεύματος 
νά δή ή ψυχή μου πέρα άπό τά γήϊνα και φθαρτά, 
πέρα στούς μυστικούς κρουνούς τής γνώσης 
και προπαντός τών διαλογισμών.

Παναγία : Μέ τή σειρά μου τώρα νοιώθω άνησυχία.
Δέ νοιώθω τή μιλιά σου.
’Έμαθα βέβαια νά πιστεύω κάθε πράξη σου,

νά χαίρομαι τό λόγο σου, τόν ίσκιο σου, 
τό βάδισμά σου, άκόμα τήν άνάσα σου ώς κοιμάσαι. 
Είσαι μιά υγεία τετράγωνη και μιά καρδιά μεγάλη 
κι’ ο νοΰς σου περπατεΐ μέ μέτρο.
Άλλά σά μάνα άνησυχώ, γιατί ξεφεύγεις άπ’ τή γή. 
Στό πρόσωπό σου άναθυμάμαι τόν Ίησοΰ τό γυιό μου. 
Μή φεύγεις άπ’ τά χέρια μου 
κι άπό τή συλλογή μου.

’Ιωάννης : Θαρρώ, μητέρα, πρέπει νά κινήσουμε· 
ό ήλιος πιά γέρνει πρός τή δύση. 
Πρέπει προτοΰ ν’ άνάψουν τά λυχνάρια 
νά μποΰμε στό χωριό.

Παναγία : Είμαι έτοιμη, ’Ιωάννη, 
τ’ όνειρο, ’Ιωάννη τ’ όνειρο... 
Τό μήνυμα τό μέγα μήνυμα, 
περιδιαβάζει μέσα στήν ψυχή μου.

’Ιωάννης : Είναι έτοιμα τά ζωντανά 
στόν ίσκιο τής συκιάς πιο πέρα.

Παναγία : Πάμε 
(φεύγουν ένώ άκούεται τό χορικό)

— ΧΟΡΙΚΟ —
'Όταν διπλώσουν τήν καρδιά τους οί ίσκιοι 
κι’ οί μαργαρίτες βλεφαρίζουνε στόν ουρανό, 
ή άνάπαυση άποθέτει μαύρη σκόνη
στή σκέψη μας καί μαλακώνουνε τά οστά μας.

Δείπνο χρυσόν άνάβει τό λυχνάρι 
κι ή στάμνα τοΰ νεροΰ έπισκέπτεται 
κι ό ύπνος μές τά βλέφαρα παιζογελά.
Ειρήνη, ειρήνη πιά παντοΰ.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ

(Σ’ εβραϊκό σπίτι)

Παναγία : Τό καλοκαίρι προχωρεί, καλές γειτόνισσες.
Τά πάντα προχωρούν έξόν άπ’ τό δικό μου λογισμό. 
Τούτος καρφώθηκε έκεϊ πέρα στήν πατρίδα, 
έκεΐ πού βασιλεύει άκόμα ό ίσκιος τοΰ παιδιού μου.
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Α' Γειτόνισσα: Δέν είναι ξενητειά στόν τόπο αυτό, μητέρα τού ’Ιησού. 
Τόσοι πολλοί παριώτες μας τό βίο κερδίζουν 
στήν "Εφεσο, πού δέν υπάρχει μιά γωνιά χωρίς

δικό μας.
Έξ άλλου ’ναι μια δεύτερη πατρίδα εκεί πού ζήση 

φτιάχνεις, 
συμφέροντα και πελατεία και γνωριμίες.

Β' Γειτόνισσα: Θά προτιμούσα έγώ τή Ναζαρέτ. Έκει τό φως 
πρωτόειδα 

και πέρασα τά χρόνια τής κοπέλας.
Έδώ κι αν ζώ μ’ Εβραίας και μέ τούς συγγενείς μου 
νοιώθω πιό πέρα τούς αλλόφυλους τούς Έλληνες 
στα πάντα συναγωνιστές.

Γ' Γειτόνισσα: Έγώ γεννήθηκα στήν ’Έφεσο. Μονάχα λίγα 
γιά τών προγόνων μας τή γή γνωρίζω.
Στιγμές - στιγμές ξυπνά στα στήθη μου μια πεθυμιά 
κάτι σαν όνειρο νά έπισκεφθώ τά μέρη τών πατέ

ρων μας
νά προσκυνήσω τά πού πάτησε 
κι αγίασε χώματα ο ’Ιησούς.

Παναγία : Ή πατρική μας γή τραβάει και σώμα καί ψυχή.
Εκείνη ή γή μας έθρεψε τό σώμα καί τό λογισμό.
Τ’ άλλα δλα δεύτερη φροντίδα.

Α' Γειτόνισσα: Κιό Ιωάννης φαίνεται νά νοσταλγή τόν τόπο μας.
Τό βλέμμα του είν’ ανήσυχο καί μοιάζει νά κοιταζη

πέρα
πιό πέρα άπό τά σύννεφα. Θαρρείς πως βρίσκεται σε

πλοίο
καί μπήγει τή. ματιά μές τήν ομίχλη γιά νά ξεχωρίση
μήπως τά βράχια τής πατρίδας ξεπροβάλλουν στόν

ορίζοντα.
Β' Γειτόνισσα: Έγώ θαρρώ πώς κάποια οράματα καί μές τό φώς

τής μέρας βλέπει.
Νομίζεις πώς μπροστά στά μάτια του άνοιξε βιβλίο
κι εκεί διαβάζει θαυμαστά κι άνείπο^τα, γι’ αυτό
τό φώς τής έκπληξης τόν πλημμυρίζει.

Παναγία : Μηνύματα γιά μένα σκοτεινά μά τά εξηγώ
μέ τής καρδιάς τήν όραση.
Κάτι πρωτάκουστο θά γράψη άποκαλύπτοντας τα

μυστικά

τού λογισμού και τ’ ουρανού.
Γιά τή δική μας σκέψη αυτά ’ναι δύσκολα.
Μά μές στή σκέψη τού άντρα υπάρχει ή δύναμη για

εξήγηση.
Γ' Γειτόνισσα:

"Ολες :

Τά υφάδια προτιμώ καί τό νοικοκυριό, 
τόν κήπο μέ τά λούλουδά του 
καί τήν ψιλοκουβέντα μέ τή γειτονιά. 
Καί τώρα πάμε καί κοντεύει μεσημέρι. 
"Ωρα τήν ό5ρα θάρθουνε οι άντράδες μας... 
Νά πάμε.

Παναγία : Νά πάτε στό καλό καί στήν ευχή μου.
*Ας έχετε παντοτεινά τούτες τις έγνοιες τής νοικο

κυράς.
"Ισκιος ας μή μαυρίση τή ζωή σας, 
ίσκιος καί χαμός, (φεύγουν)

’Ιωάννης : Χαίρομαι πώχεις συντροφιά, μητέρα.
Τις είδα τις καλές γειτόνισες μέ πρόσχαρη οψη 
νά κατεβαίνουν τά σκαλιά.
Είναι χαρά μεγάλη ή συντροφιά μέ τήν καλή καρδιά.

Παναγία : Καί λές άξίζει νά τή ζής ετούτη τή ζωή, 
νάσαι άνθρωπος.

’Ιωάννης : "Ωρα καλή, μητέρα.
Παναγία : Καλώς τόνε τό δεύτερο μου γυιό.

Μ’ ευχαριστεί πού γύρισες καί βλέπω 
στό πρόσωπό σου μιά γαλήνη ν’ άντιφέγγη.

’Ιωάννης : Νοιώθω μιά νύστα γιά ύπνο ειρηνικό, 
άναπαυμένος ψυχικά, 
χωρίς οράματα, χωρίς συλλογισμούς, 
άνάλαφρος μές τό βαρύ κορμί 
καί τή βαρειά άπ’ τις ζέστες ώρα.

Παναγία : Στό λιακωτό, παιδί μου, νά σού στρώσω 
ν’ άναπαυθής.
Έκεϊ φυσά άπ’ τό περιβόλι δροσερή αύρα.

’Ιωάννης : Θά τά βολέψω μόνος μου, μητέρα. Ευχαριστώ, 
(φεύγει) 
(φύσημα άγέρα)

Παναγία : Γνώριμη μου αύρα άναταράζει τής καρδιάς τά φύλλα.
’Άγγελος : Μ ή σκιάζεσαι, Μαρία, μητέρα τού Θεού. 

Χαίρε ή ξεχωριστή.
Ό χρόνος κύλησε καί σέ καλούνε ot ουρανοί.
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Μόλις ανάψουν τά λυχνάρια ό αρχάγγελος θάρθή 
νά συνοδεύση τήν ψυχή σου.
Στό πιό αψηλό σημείο τών ουρανών θά καρτερή 
μ’ δλάνοιχτη παλάμη δ γυιός σου καί Θεός μας.

Παναγία : Θά ετοιμαστώ κατά πού πρέπει σέ γυναίκα 
ν’ άναπαυθώ μες τόν αιώνιο ύπνο.
Θά καθαρίσω γύρω αυτό τό χώρο.
Θά στρώσω τό κρεβάτι
και θά προσμένω.

’Άγγελος : Θά παραστέκουν οΐ άγγελοι στή κάθε έτοιμασία σου, 
τό χώρο πλημμυρίζοντας μέ φώς υπέργειο 
καί μ’ άρωμα τών ουρανών 
καί μέ ήχους τών αστέρων.

Παναγία : Ευχαριστώ τόν Κύριο καί Θεό μου πού μ’ αξίωσε 
νά ετοιμαστώ πρεπούμενα μηνώντας μου 
τήν ποθητή γιά μέ αναχώρηση.
"Ας λησμονήσω κάθε λυπηρό κι’ ας έπιβλέψω 
τό κάθε τι τριγύρω τοΰ νοικοκυριού.
’Έχω άπ’ ώρας τά βασιλικά ποτίσει 
στό φτωχικό τραπέζι ετοίμασα 
γεΰμα λιτό, 
γέμισα τό σταμνί μέ δροσερό νερό, 
είναι κλειστά τριγύρω τά παράθυρα, 
τό κάθε τι στόν τόπο του.
Στόν Κύριό μου τήν πάσαν ώρα μου μιλώ 
μέ προσευχή ή διαλογισμό.

’Άγγελος : Καλότυχος αυτός πού είν’ έτοιμος 
τήν πάσαν ώρα γι’ άναχώρηση.

— ΧΟΡΙΚΟ —
Ό χωρισμός άπό τό γήϊνο σχήμα 
είναι μιά πράξη έπώδυνη.
Μετράς τήν περασμένη σου πορεία, 
τήν ξαναζείς.
καί τοΰτο κι δλας πλάθει στήν ψυχή σου 
πένθος βαρύ.

Ή τάξη κι δ καλλωπισμός 
πρώτη χαρά ’ναι τής γυναίκας- 
κι δ έπαινος γι’ αυτά τήν πλημμυρίζει

σάν έκσταση τοΰ κάλλους.

Και τή συνήθεια χαίρεσαι 
πού δυναμώνει τήν υγεία 
και συντηρεί τήν ομορφιά 
μ’ αθώρητους χυμούς και φυσικά στοιχεία 
κι’ αχτίδες ήλιακές.

Ό χωρισμός άπό τό γήϊνο σχήμα 
είναι μιά πράξη έπώδυνη.

Π α ν α γ ί α : Είμ’ έτοιμη γιά τό μεγάλο μου ταξίδι.

Ί ω ά ν ν η ς

’Άς ερΟει δ ’Ιωάννης νά μοΰ κλείση ώς γυιός μο
ναδικός 

τά δυό μου μάτια.
Κι άς έ'ρθουν οί καλές γειτόνισσες
νά μοΰ παρασταθοΰν στό ψυχομαχητό.
Τά φιλικά σου μάτια δλόγυρά σου
σά νά κρατούν τό χέρι σου τά πατρικά σου χέρια 
καί νά σέ προστατεύουν.

(Κτυπήματα στήν πόρτα)
Φτάσανε κι δλας.

: Μέ τόση βία τήν πόρτα ποιός κτυπά;
Π α ν α γ ί α : ’Άνοιξε ’Ιωάννη, στις γειτόνισσες.
Ί ω ά ν ν η ς : Γειτόνισσες;
Π α ν α γ ί α : Τό μήνυμα δεχτήκανε άπ’ τήν ταραχή τοΰ στήθους των.
Ί ω ά ν ν η ς : Μυρίζει δ χώρος κάτι άλλόκοτο καί δυσεξήγητο.

Π α ν α γ ί α

Λάμψη άπ’ τό πρόσωπό σου άντιφεγγίζει σάν τόν ήλιο 
μές τόν καθρέφτη λίμνης.
ΕΙν’ ένας κύκλος χρυσαφίς δλόγυρα στήν κεφαλή σου, 
τριαντάφυλλο; στεφάνι πράσινο ή κορώνα;
Μητέρα, σά νά φεύγη πιά τό σχήμα σου, 
σά νά διαλύεσαι, δπως ή ομίχλη ή πρωινή 
δταν άπλώση δ ήλιος τις παλάμες του κι ανοίγει 
μέσα στά φύλλα δρόμο νά διαβοΰν οι άχτίδες του, 

(κτυπήματα στήν πόρτα)
ΟΙ κτύποι μοΰ ξυπνάνε τήν άκοή μά βλέπω
κι άκούω κι άγγίζω κάτι πού δέν είναι 
συνηθισμένο μές τ’ άνθρώπινα.

: ’Άνοιξε στις γειτόνισες. Ό χώρος γέμισε ουρανό.

26 27

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



’Αναχωρώ, ’Ιωάννη, γιά τ’ αντίπερα.
Σέ χαιρετά ή ματιά μου. Μόλις ξεχωρίζω τή μορφή

Γειτόνι όσες 
Παναγία

Γειτόνι σσες : 
Α' Γειτόνισσα:

Β' Γειτόνισσα:

Γ' Γειτόνισσα:

Παναγία

’Ιωάννης

Παναγία 
’Ιωάννης 
Παναγία

’Ιωάννης

σου, 
έτσι σά νάσαι αστέρι πέρα στόν δρίζοντα 
πού θαμποφέγγει μέσα σέ άλλο φώς.

(κτυπήματα στήν πόρτα)
(άπό τά παρασκήνια) ’Ανοίξετε, καλέ. 
’Άνοιξε στις γειτόνισες και μή χρονοτριβής. 
Οι τελευταίες στιγμές πετάνε γρήγορες και πρέπει 
μια ανάμνηση άγαθή νά συγκρατήσουμε.

(ανοίγει δ Ίιοάννης)
Καλή γειτόνισα, μητέρα τοΰ Ίησοΰ! 
Μάς κάλεσες νάρθούμε γρήγορα γιατί 
θ’ άναχωρήσης πια άπ’ τή γή.
Κι εμένα νέος ξανθός τήν πόρτα κτύπησε 
κι δμοια παραγγελία μου άφήνει.
Κι εμένα μιά φωνή άπ’ τόν τοίχο πέρα 
μέ κάλεσε νάρθώ νά σου παρασταθώ 
στήν ΰστατή σου ετοιμασία.
Μερίμνησε γιά μένα δ άγγελος.
Ευχαριστώ τόν ουρανό γιά κάθε συνδρομή του. 
Που πάς, μητέρα τοΰ Θεοΰ και δεύτερη μητέρα 
δλων εδώ στή γή;
Στό στρώμα θά πλαγιάσω καρτερώντας τόν άρχάγγελο. 
Γειτόνισες, βοηθήστε την νάνέβη στό κρεβάτι.
Ευχαριστώ γιά καθετί. Παρακαλώ, καθήστε γύρω 
χωρίς νά κλαϊτε. Ό θρήνος μάς θυμίζει εγκόσμια πάθη. 
Θέλω ν’ άναχωρήσω μ’ άλαφρούς συλλογισμούς, 
έτσι σάν τότε πού οί γονιοί μου μέ δδηγοΰσαν στό ναό 
κι έβλεπα εμπρός μου τάγματα πνευμάτων φωτεινών 
κι άπάνω μου τό περιστέρι νά μέ σκέπη, 
κι ολόγυρα κυλούσανε αύρες φωτεινές και κύματα 

γαλάζια.
’'Ελα, ’Ιωάννη, δίπλα. Κάθησε εδώ νά μοΰ κρατάς τό 

χέρι·
Κι ίστόρησέ μου πώς δεχτήκανε τό γυιό μου στά 

’Ιεροσόλυμα. 
’Ωραίο νά ξεψυχάς γεμάτος μ’ άναμνήσεις άγαθές. 
'Όταν πλησιάσαμε στή Βηθανία κοντά 
στό ’Όρος τών Έλαιών, μάς πρόσταξεν δ γυιός σου

Α' Γειτόνισσα: ’Εξαφανίστηκαν τά σώματα, Χριστέ μου.
Β' Γειτόνισσα: Θαΰμα στό θαΰμα άπάνω.
Γ' Γειτόνισσα: Νά μαρτυρήσουμε τή δύναμη τοΰ Θεοΰ.
Α' Γειτόνισσα: Τό αίμα μου άλαφραίνει.

νά πάμε στήν άντικρυνή πολίχνη και θά βρούμε ένα 
πουλάρι 

πού άπάνω του δέν κάθησε κανένας.
«Ξεδέστε το καί φέρτε το κι αν κάποιος σάς ρωτήση 
γιατί ξεδένετε τό ζώο, άπαντήστε του πώς τό χρειά

ζεται δ Κύριος».
Δυό μαθητές όδεύσαν στήν πολίχνη άντίκρυ, 
βρήκανε τό πουλάρι, τό ξεδέσανε και μάς τό φέραν. 
Τότες οί μαθητές στή ράχη απλώσανε τοΰ πουλαριού 

τά ρούχα τους 
κι δ Κύριος κάθησε.
Κι ώς ζύγωσε στήν πόλη ό Κύριος, εμείς οί συνοδοί 

καί μαθητές του 
κι δ κόσμος γύρω ψάλλαμε :
«Ευλογημένος ό ερχόμενος εν δνόματι Κυρίου».
Καί τότε οί Φαρισσαίοι ζητήσανε νά σταματήσουν τού

τοι οί ύμνοι.
Κι’ δ γυιός σου τούς άπάντησε πώς τούτοι κι άν σιο)- 

πήσουν, 
τόν ύμνο οί πέτρες θά φωνάξουν.

Παναγία : Χαιρόμουν τήν πομπή μά φόβος μούτρωγε τά σωθικά. 
Τό πλήθος σήμερα άνυψώνει κι αύριο τό γκρεμνίζει 

τ’ δ,τι άνύψωσε. 
Γι’ αυτό σέ κάθε μου χαρά κρατούσα μιά επιφύλαξη 
καί πάντοτε έβλεπα ύποπτο ίσκιο.

(θόρυβος. 'Ύστερα απαλό φύσημα)
’Ιωάννης 
’Άγγελος

: Νεφέλες άναρπάζουνε τό σώμα μας. Πού πάμε;
: Στό σπίτι πέρα στή Γεθσημανή.

Έκεΐ οί νεφέλες θά κομίσουν άπ’ τά πέρατα τής γής 
τούς άποστόλους νά παρασταθούν στήν κοίμηση.
Σέ τρεις ήμέρες τό κορμί θ’ άνυψωθή μέ τήν ψυχή 
μές τά φτερά τοΰ άγέρα.
Τότε, επιστρέφεις, ώ ’Ιωάννη, εδώ καί μέ καράβι 
κινάς γιά τό νησί τήν Πάτμο. Έκεΐ θ’ άποκαλύψη 

δ Κύριος
τις μυστικές πηγές τών μυστικών αισθήσεων.
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Β' Γειτόνισσα: Νοιώθω τό σύννεφο.
Γ' Γειτόνισσα: Με σπρώχνει μια πνοή.
’Άγγελος : Θά συνοδεύσετε τήν Παναγία στό σπίτι της.

Έκεϊ θά ύποδεχθήτε τις νεφέλες, πού κομίζουνε τούς 
αποστόλους.

Μετά τήν κοίμηση τό σώμα θά έτοιμάσετε.
Μέ λαμπαδηφορία οι μαθητές κι απόστολοι θα θάψουν 
σέ πέτρινο μνημούρι τ’ άγιο της τό σώμα.

Π α ν α γ ί α : Ειρήνη σ’ όλους
Ειρήνη στόν κόσμο 
Παντού καί πάντοτε.

— ΧΟΡΙΚΟ —

’Ελπίζουμε στό πνεύμα πού ανυψώνει 
σέ αύρα τό σώμα εαρινή.
Ή σάρκα καί τά οστά δέν καταργούν 
τόν ήλιο τής καρδιάς.
Ή πίστη τήν απόσταση νικά, 
τό χρόνο σταματά, 
παίρνει τό βάρος κι αίσθηση καπνού 
καί πάει στόν ουρανό.

'Οδεύουν οΐ νεφέλες, 
φέρνουν τό πνεύμα αντί βροχή, 
μηνούν αποχαιρετισμούς 
κι υπόσχονται μαζί.

"Ολοι : Κυρία τών ουρανών
πρέσβευε, πρέσβευε υπέρ υμών.

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΗ I. ΜΑΡΑΘΕΤΤΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ

(’Από τήν άκέκδοτη έργασία του «Ο ΣΤΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ»)

1. Ό σύγχρονος κόσμος ύφίσταται αλματώδεις μεταβολές, πού είναι τό 
άμεσο ή τό έμμεσο αποτέλεσμα τής τεχνολογίας. "Αν ό δέκατος ένατος αιώ
νας ήταν ό αιώνας τής βιομηχανικής επανάστασης, ό εικοστός αιώνας θά πα- 
ραμείνει γνωστός στήν Ιστορία σαν ό αιώνας τής τεχνολογικής επανάστασης.

Ή βιομηχανική επανάσταση στηριζόταν στόν τεχνητό πολλαπλασιασμό 
καί στήν προέκταση τών ανθρώπινων χεριών. Ή βιοτεχνία μέ τήν περιορι
σμένη παραγωγή αγαθών εξελίσσεται, μέ τή συστηματική χρήση τής μηχα
νής, σέ βιομηχανία. Ή παραγωγή καταναλωτικών αγαθών αυξάνεται ένώ 
συγχρόνως ένα μέρος τοΰ μόχθου τού χειρώνακτα αντικαθίσταται άπό τή μηχα
νική ενέργεια. Μια νέα περίοδος άρχισε για τήν ανθρωπότητα στήν ιστορική 
της πορεία μέ τήν εφεύρεση καί τή χρήση τής μηχανής. Ό ανθρώπινος νούς 
διάνοιξε καινούργιους δρόμους γιά τή βελτίωση τής μοίρας τού ανθρώπου.

Ή βιομηχανική επανάσταση είχε βέβαια καί τις αρνητικές της επιπτώ
σεις. Ή γενική άρχή «ούδέν καλόν αμιγές κακού» είχε καί στήν περίπτωση 
αυτή τήν εφαρμογή της. Νέα κοινωνικά, οικονομικά καί ψυχολογικά προ
βλήματα, πού βρίσκονται σέ μια συνεχή αλληλεξάρτηση κι αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους, δήμιουργήθηκαν σαν αποτέλεσμα τής βιομηχανικής επανά
στασης.

Βιοτέχνες καί γεωργοί μεταβάλλονται σέ βιομηχανικούς εργάτες καί συγ
κεντρώνονται κατά χιλιάδες στίς βιομηχανικές περιοχές μέ τό άνθιυγεινό 
τους περιβάλλον. Ή κοινότητα μέ τις φιλικές ή, έστω, τις ανθρώπινες 
σχέσεις, μεταβάλλεται σέ μια κοινωνία μέ έντονο τό γνώρισμα τής αποξέ
νωσης καί τοΰ εγωκεντρισμού.

Ό πλούτος αποκτά μεγαλύτερη δύναμη καί διαδραματίζει πιο σημαντικό 
ρόλο στή ρύθμιση τών πολιτικών καί κοινωνικών πραγμάτων. Στίς χώρες 
τού Δυτικού Κόσμου οι μεγαλοβιομήχανοι καί οι μεγαλέμποροι, στα χέρια 
τών όποιων συγκεντρώνεται τό μεγάλο κεφάλαιο, αντικαθιστούν σάν άρχουσα 
τάξη τούς παλαιούς εύγενεΐς καί τήν κληρονομική αριστοκρατία. Δημιουρ- 
γεϊται έτσι τό imperium ( = ηγεμονία) τής κεφαλαιοκρατίας, πού θέτει τό 
υλικό κέρδος πιο πάνω άπό τόν άνθρωπο καί άντικαθιστά τις ήθικές άξιες 

30 31

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



μέ τή σκοπιμότητα και τό συμφεροντολογισμό. Στις χώρες τοΰ Άνατο- 
νικοΰ Κόσμου, στις όποιες εφαρμόστηκε ό κομμουνισμός σάν πολιτικο
οικονομικό σύστημα, ή συγκέντρωση καί ό έλεγχος τοΰ πλούτου, καί κατεπέκτα- 
ση τής δύναμης, πολιτικής καί κοινωνικής, πού απορρέει άπ’ αυτόν, γίνεται άμε
σα άπό τό Κράτος. Δημιουργεϊται έτσι τό imperium τοΰ Κράτους, στό όποιο 
ό άνθρωπος μεταβάλλεται σέ εξάρτημα τής Κρατικής μηχανής. Σάν ένα εν
διάμεσο πολιτικο-οίκονομικό σύστημα άνάμεσα στήν κεφαλαιοκρατία καί τόν 
κομμουνισμό, άναπτύσσεται ό σοσιαλισμός, στόν όποιο γίνεται προσπάθεια νά 
διασφαλισθοΰν τά δικαιώματα καί οί ελευθερίες τοΰ άτόμου καί συγχρόνως 
νά ελέγχεται τό κεφάλαιο καί ή πιθανή κατάχρηση τής δύναμής του.

ΟΙ παλαιοί βιοτέχνες καί γεωργοί μέ τή σχετική αυτονομία τής ζιοής 
τους καί τή χαρά πού τούς έδινε ή προσωπική τους δημιουργία μεταβάλλον
ται, άπό τή στιγμή πού έγιναν βιομηχανικοί έργάτες, σέ απλά καί άπρόσωπα 
όργανα στήν ευρύτερη διαδικασία τής βιομηχανοποιημένης παραγωγής καί 
υπάγονται στόν άμεσο έλεγχο τοΰ κεφαλαίου.

’Άς πάρουμε γιά παράδειγμα τόν υποδηματοποιό. Ό βιοτέχνης υπο
δηματοποιός ρύθμιζε ό ίδιος, μέσα στά πλαίσια τής νομοθεσίας τοΰ Κράτους, 
τις ώρες καί τις συνθήκες τής εργασίας του. Είχε μιά σχετική έπαγγελματική 
αυτονομία. Ή δουλειά του είχε, άπό τήν άλλη, έναν εμφανή δημιουργικό 
χαρακτήρα. Τά παπούτσια πού κατασκεύαζε ήταν τό άποτέλεσμα τοΰ δικοΰ 
του προσωπικού μόχθου. Ήταν τό δημιούργημά του. Κι είναι γνωστό πώς 
ή προσωπική δημιουργία άποτελει πηγή προσωπικής χαράς, ικανοποίησης 
καί ευχαρίστησης. Τά πλεονεκτήματα αυτά τής σχετικής επαγγελματικής 
αυτονομίας καί τής προσωπικής δημιουργίας τά έχασε άπό τή στιγμή πού 
έγινε βιομηχανικός εργάτης. Οί ώρες καί οί συνθήκες τής εργασίας του 
ρυθμίζονται πια άπό άλύγιστους κανονισμούς, ένώ τή δημουργική έργασία 
τής κατασκευής ένός υποδήματος άντικατέστησε ή ομοιόμορφη έπανάληψη 
ένός μόνο τμήματος τής όλης διαδικασίας, όπως τό κόψιμο ή τό ράψιμο ή 
τό κάρφωμα έκατοντάδων ομοιόμορφων μερών άπό ισάριθμα υποδήματα.

Παρά τά κοινωνικά, τά οικονομικά καί τά ψυχολογικά προβλήματα πού 
δημιουργήθηκαν, ή βιομηχανική έπανάσταση δέν παύει νά άποτελει ένα ρω
μαλέο βήμα τού άνθριόπινου πνεύματος νά ρυθμίσει τή ζωή μέ βάση τήν όρθο- 
λογιστική έξέλιξη.

2. Μιά νέα έπανάσταση, άσύγκριτα πιό μεγάλη άπό τή βιομηχανική, 
συντελεϊται στις ήμέρες μας. Είναι ή τεχνολογική έπανάσταση, πού στηρί
ζεται στήν άνακάλυψη καί τή χρήση τοΰ ήλεκτρονικοΰ έγκεφάλου. "Αν ή 
βιομηχανική έπανάσταση άποτελει τεχνητό πολλαπλασιασμό καί προέκταση 
τών άνθρώπινων χεριών, ή τεχνολογική έπανάσταση άποτελει πολλαπλασιασμό 
τών δυνατοτήτων καί προέκταση τοΰ άνθρώπινου έγκεφάλου. Καί ή έπανά- 

στάση αυτή, πού βρίσκεται άκόμα στά πρώτα της στάδια, άναμένεται ότι θά 
εχει άπρόβλεπτες συνέπειες γιά τήν έξέλιξη τοΰ άνθρώπου καί τής ζωής του 
στό μέλλον.

Γιά νά κατανοήσουμε τό μέγεθος τής νέας αυτής έπανάστασης άς πά
ρουμε τό άκόλουθο υποθετικό παράδειγμα. Δέκα κορυφαίοι έπιστήμονες 
συνεργάζονται στήν κατασεκυή καί τήν τροφοδότηση ένός ήλεκτρονικοΰ έγκε
φάλου (πρώτη γενεά). Ό ήλεκτρονικός αυτός έγκέφαλος θά άποδίδει έργο 
πού θά ισοΰται περίπου μέ τό έργο τών δέκα έπιστημόνων πού τόν κατασκεύα
σαν καί τόν τροφοδότησαν. Έάν οί ίδιοι δέκα έπιστήμονες, χρησιμοποιοΰντες 
γιά βοηθό τόν ηλεκτρονικό έγκέφαλο πού δημιούργησαν, προχωρήσουν στήν 
κατασκευή καί τήν τροφοδότηση ένός νέου ήλεκτρονικοΰ έγκεφάλου (δεύτερη 
γενεά) τότε τό έργο πού θά άποδίδει ό νέος αυτός έγκέφαλος θά ισοΰται μέ 
τό έργο δέκα έπί δέκα (10X10) έπιστημόνων. Καί έάν οί πρώτοι δέκα έπι
στήμονες συνεχίσουν τήν προσπάθειά τους, χρησιμοποιοΰντες τώρα γιά βοηθό 
τό δεύτερο ηλεκτρονικό έγκέφαλο, καί κατασκευάσουν ένα νέο ηλεκτρονικό 
έγκέφαλο (τρίτη γενεά) τότε ή απόδοση του νέου αΰτοΰ δημιουργήματος θά 
ισοΰται μέ τήν άπόδοση δέκα έπί εκατό (10X100) έπιστημόνων. Είναι 
φανερό δτι δ ήλεκτρονικός έγκέφαλος αποδίδει στό ίδιο χρονικό διάστημα έργο 
πολύ μεγαλύτερο άπ’ δ,τι οί ίδιοι οί κατασκευαστές του. Τούτο μπορεί ό 
καθένας νά τό έπιβεβαιώσει μέ τις μικρές ηλεκτρονικές άριθμομηχανές πού 
κυκλοφορούν στό εμπόριο καί μέ τις όποιες μπορεί ό οποιοσδήποτε νά κάμει 
σέ μικρό χρονικό διάστημα τέτοιες μαθηματικές πράξεις, τις όποιες ειδικοί 
μαθηματικοί θά έκαμναν, χωρίς τόν ήλεκτρονικό έγκέφαλο, σέ πολλές μέρες.

Είναι χάρη στή χρήση τών ηλεκτρονικών έγκεφάλων μέ τούς πολύπλο
κους μαθηματικούς υπολογισμούς πού μπορούν νά κάμνουν σέ κλάσματα δευ
τερολέπτου πού κατόρθωσε ό άνθρωπος νά άνοίξει τήν πόρτα τού διαστή
ματος καί νά πατήσει τό πόδι του στό δορυφόρο τού πλανήτη μας.

Ό ήλεκτρονικός έγκέφαλος δέν μπορεί βέβαια νά άντικαταστήσει τόν 
άνθρώπινο έγκέφαλο. ’Αποτελεί απλώς προέκταση τού τελευταίου. 'Όπως 
τό τηλεσκόπιο άποτελει προέκταση τού οφθαλμού στή θέαση τοΰ μακροκόσμου 
καί τό μικροσκόπιο προέκταση τοΰ οφθαλμού στή θέαση τού μικροκόσμου, 
έτσι καί ό ήλεκτρονικός έγκέφαλος άποτελει προέκταση τού έγκεφάλου στήν 
προσπάθεια τοΰ άνθρώπου νά έξερευνήσει τόν κόσμο, ν’ άνακαλύψει τήν 
’Αλήθεια καί νά ρυθμίσει άνάλογα τόν τρόπο τής ζωής του. Καί άκριβώς 
δπως τό τηλεσκόπιο ή τό μικροσκόπιο είναι άχρηστα όργανα άν δέν υπάρχει 
ό άνθρώπινος οφθαλμός, έτσι καί ό ήλεκτρονικός έγκέφαλος θά είναι άχρηστο 
μέσο άν δέν υπάρχει ό άνθρώπινος έγκέφαλος, γιά νά μεταβάλλει τά καταπλη
κτικά στοιχεία πού θά μπορεί νά τού δίνει ό ήλεκτρονικός έγκέφαλος σέ βιώ
ματα ζωής, πού νά έξυπηρετοΰν τόν προορισμό τοΰ ’Ανθρώπου καί τής Δη
μιουργίας.
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Τί επιτεύγματα είναι δυνατό νά επιτύχει ό άνθρωπος στό μέλλον μέ τή 
χρήση τών ηλεκτρονικών εγκεφάλων, όχι μόνο στόν τομέα τής κατάκτησης 
τού διαστήματος άλλά σ’ δλους τούς τομείς τής ζωής του, είναι κάτι πού 
δέν μπορούν ούτε οί ειδικοί επιστήμονες νά προβλέψουν. Τό βέβαια είναι δτι 
οι προοπτικές πού διανοίγονται μέ τήν κατασκευή κάθε νέας γενεάς ήλεκτρο- 
νικών εγκεφάλων πολλαπλασιάζονται κατά γεωμετρική πρόοδο.

Μια άμεση συνέπεια τής τεχνολογίας είναι ή εισαγωγή τοΰ αυτοματι
σμού στή βιομηχανία, τίς επιχειρήσεις καί τή διοίκηση. Στή βιομηχανική 
επανάσταση ή μηχανή αντικατέστησε τόν εργάτη, αλλά ή ρύθμιση τής λει
τουργίας τής μηχανής γινόταν άπό άλλους ειδικούς τεχνίτες καί επιστήμονες. 
Στήν τεχνολογική επανάσταση, μέ τήν εισαγωγή τού αυτοματισμού, καί αυτοί 
οι ειδικοί τεχνίτες καί επιστήμονες άντικατεστάθηκαν σ’ ένα μεγάλο βαθμό 
άπό τούς ηλεκτρονικούς εγκεφάλους, πού ρυθμίζουν τή λειτουργία τών μη
χανών.

Γιά τήν ορθή χρήση τού αυτοματισμού στή διοίκηση καί τόν έλεγχο τών 
επιχειρήσεων άναπτύχθηκε μιά νέα επιστήμη ή «Κυβερνητική» (Cybernetics), 
τής οποίας τό πεδίο εκτείνεται τόσο στά άψυχα άντικείμενα δσο καί στούς 
ζώντες οργανισμούς καί τόν άνθρωπο.

Βρισκόμαστε άκόμη στήν άρχή τής τεχνολογικής επανάστασης καί δμως 
ολόκληρη ή άνθρωπότητα νοιώθει έ'ντονα τίς κοινωνικοπολιτιστικές άλλαγές 
πού ή τεχνολογία άρχισε νά φέρνει στόν τρόπο καί τήν οργάνωση τής ζωής 
μας. Οι άλλαγές αυτές δέν είναι εντελώς καινούργιες. Είναι επέκταση, άλ
λα σέ πολύ μεγαλύτερο βαθμό, τών κοινωνικών, οικονομικών καί ψυχολογικών 
μεταβολών πού έπέφερε ή βιομηχανική επανάσταση. Οί άλλαγές αυτές δέν 
μπορούσαν νά ήταν καινούργιες γιατί ô ήλεκτρονικός εγκέφαλος δέ δημιουρ
γεί κάτι καινούργιο άπό μόνος του, άλλά άποτελεϊ, δπως τονίστηκε προηγου
μένως, απλή προέκτασΐ] τού άνθρώπινου εγκεφάλου μέ αύξηση στό πολλα- 
•πλάσιο τών δυνατοτήτων του. Ό βαθμός δμως τής άλλαγής είναι τόσο με
γάλος καί τόσο γρήγορος ώστε ο άνθρωπος τίς αισθάνεται σάν κάτι καινούργιο 
στήν Ιστορία καί στή ζωή του.

Οί πιό σημαντικές άπό τίς κοινωνικοπολιτιστικές άλλαγές τής τεχνοκρα- 
τούμενης εποχής μας, οί οποίες μέ τή σειρά τους έγιναν καί γίνονται ή αιτία 
γιά πολλές άλλες μεταβολές στό σύγχρονο τρόπο ζωής, θά μπορούσαν νά 
συνοψιστούν στίς άκόλουθες:

(α) Ή κρίση τού πολιτισμού
(β) Τό φαινόμενο τής οικουμενικότητας
(γ) Ή αύξηση τού πληθυσμού τής γής
(δ) Άλλαγές στήν κατανομή τού εργατικού δυναμικού.

3. Ή κρίση τού πολιτισμού. Ό σύγχρονος πολιτισμός, μέ 
τόν όποιο εννοούμε ένα οργανωμένο σύνολο άξιών πού άναφέρονται τόσο στόν 
πνευματικό καί κοινωνικό βίο, δσο καί στά υλικά επιτεύγματα τού άνθρώπου, 
περνά άπό μιά κρίση. Μέ τόν δρο «κρίση» εννοούμε τή διασάλευση τής 
ισορροπίας πού υπήρχε μεταξύ τών διαφόρων τομέων πού συνθέτουν τόν πο
λιτισμό, δπως είναι ή θρησκεία, ή πολιτική, ή επιστήμη, ή οικονομία, ή κοι
νωνική ζωή (άνθρώπινες σχέσεις), οί τέχνες καί ή παιδεία2. Ό καθένας άπό 
τούς τομείς αυτούς τού πολιτισμού έχει τά δικά του ιδρύματα, τούς δικούς 
του θεσμούς, τίς δικές του άξιες καί τούς προσιδιάζοντες σ’ αυτόν τρόπους 
δράσης. 'Όλοι αυτοί οί θεσμοί καί άξιες, πού δχι σπάνια δέ συμφωνούν 
μεταξύ τους, άλληλοεπηρεάζονται καί δημιουργεΐται άνάμεσά τους μιά δυνα
μική ισορροπία. Ή άντινομία πού χαρακτηρίζει τό σύνολο τών πολιτιστικών 
άξιών γίνεται άποδεκτή άπό τήν κοινωνία χωρίς νά προκαλεΐται ευρύτερη 
άντίδραση τού κοινού, παρόλο πού παρουσιάζονται άπό καιρό σέ καιρό ευαίσθη
τες προσωπικότητες, οί οποίες συναισθάνονται έντονα καί καυτηριάζουν τήν 
άντινομία αυτή.

Ή δυναμική ισορροπία μεταξύ τών τομέων τού πολιτισμού τείνει συνε
χώς νά μεταβληθεϊ εξαιτίας τής αυξομείωσης τής δύναμης τοΰ ένός ή τού 
άλλου άπό τούς τομείς. 'Όταν ή αυξομείωση είναι μικρή, χωρίς νά διασα
λεύεται αισθητά ή Ισορροπία μεταξύ τους, τότε μιλούμε γιά «έ ξ ε λ ι ξ η 
τού πολιτισμού». ’Άν ή αυξομείωση δμως είναι άπότομη καί με
γάλη καί διασαλευθεΐ έντονα ή ισορροπία πού υπήρχε, τότε μιλούμε γιά 
«κρίση τού πολιτισμού».

Ό άνθρώπινος πολιτισμός πέρασε στήν ιστορική του πορεία, άπό τή 
γένεσή του ίσαμε σήμερα, άπό διάφορες κρίσεις. 'Ένα καινοφανές πνευμα
τικό γεγονός, δπως ή εμφάνιση τοΰ χριστιανισμού, ή ή μεγάλη άνάπτυξη τής 
επιστήμης, άποτελούσαν γεγονότα πού αύξαναν ή μείωναν τήν επίδραση ένός 
ή περισσότερων άπό τούς τομείς τοΰ πολιτισμού πάνω στούς άλλους μέ άπο- 
τέλεσμα τή διασάλευση τής μεταξύ τους ισορροπίας καί τή δημιουργία κρί
σης. Κάποτε ή διασάλευση τής ισορροπίας έχει μικρότερες κι άλλοτε με
γαλύτερες διαστάσεις. Γι’ αυτό καί μιλούμε γιά μικρότερες καί γιά μεγα
λύτερες κρίσεις τοΰ πολιτισμού. Οί πολύ μεγάλες κρίσεις γίνονται κατά άραιά 
διαστήματα καί συμβάλλουν στή δημιουργία μεγάλων άλλαγών στήν κοσμο
θεωρία καί στόν τρόπο τής ζωής. Τέτοιες μεγάλες κρίσεις είναι εκείνες πού 
παρατηρήθηκαν στούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους καί στή,ν Αναγέν
νηση. Παρόμοια μεγάλη κρίση είναι κι αυτή πού χαρακτηρίζει τήν εποχή 
μας καί οφείλεται στή μεγάλη άνάπτυξη πού πήραν ή έπιστήμη καί ή οικο
νομία. Άπό τό συνδυασμό τών δυο τούτων τομέων τού πολιτισμού γεννή
θηκε ή τεχνολογία καί οί συναφείς μέ αυτή εξελίξεις, δπως είναι ή δημιουργία 
τών ήλεκτρονικών εγκεφάλων καί ό αυτοματισμός.
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'Η άνάπτυξη τής επιστήμης καί τής οικονομίας αύξησαν κατακόρυφα 
τήν επίδραση τών επιστημονικών και τών οικονομικών άξιών στή διαμόρφω
ση τών στάσεων και τοΰ τρόπου ζωής τοΰ σύγχρονου άνθρώπου. Τοΰτο 
συνέτεινε ώστε νά μειωθεί παράλληλα καί σέ αισθητό βαθμό ή επίδραση τών 
θρησκευτικών καί τών ά'λλων πνευματικών άξιών. Δημιουργήθηκε έτσι στή 
συνείδηση τοΰ σύγχρονου άνθρώπου μιά άβεβαιότητα δσον άφορά τις παρα
δοσιακές άξιες, εκείνες πού είχαν επικρατήσει άπό τήν ’Αναγέννηση ίσαμε 
τό τέλος τοΰ Β' Παγκόσμιου πολέμου. Γι’ αυτό πολλοί διερωτοΰνται σήμερα: 
Ποιά άγαθά έχουν τή μεγαλύτερη άξία; Σέ ποιά ιδανικά άξίζει νά άφιε- 
ρώσει ένας τή ζωή καί τις δυνάμεις του; Ποιά κριτήρια πρέπει νά έχει 
ένας υπόψη του δταν καθορίζει τούς σκοπούς του γιά τό μέλλον;

Αυτή ή άβεβαιότητα γιά τήν ιεράρχηση τών άξιών, πού άποτελεΐ τήν 
πρώτη καί πιο σημαντική επίπτωση τής κρίσης τοΰ πολιτισμού, επηρεάζει καί 
τόν καθένα άπό τούς έπί μέρους τομείς τοΰ πολιτισμοΰ χωριστά. ’Έτσι μι
λούμε γιά κρίση στήν επιστήμη, στήν τέχνη, στή θρησκεία, στήν πολιτική, 
στήν οικονομία, στήν παιδεία, κτλ. Σ’ δλες αύτές τις έπί μέρους κρίσεις τά 
συμπτώματα εΐνα τά ίδια: ’Επανεξέταση τών άξιών, άμφιβολία γιά τήν 
άποτελεσματικότητα τών παραδοσιακών θεσμών, έφεση γιά καινοτομίες καί 
αύξηση τής τάσης γιά άπότομες άλλαγές.

Ή κρίση τοΰ πολιτισμού δέν είναι άπό μόνη της ούτε καλή ούτε κακή. 
Δημιουργεί δμως γιά τόν άνθρωπο, έξαιτίας τής αβεβαιότητας γιά τήν όρθό- 
τητα καί τήν Ιεράρχηση τών παραδοσιακών άξιών, ένα αίσθημα άνασφάλειας, 
πού εξελίσσεται, γιά μερικούς, σέ άγωνία καί άγχος. Ή άνθρωπότητα τεί
νει νά άπαλλαγεΐ άπό τήν άνασφάλεια αυτή, προσπαθώντας νά ξεπεράσει τήν 
κρίση καί νά άποκαταστήσει μιά νέα ισορροπία καί σταθερότητα. Προς 
τούτο έπιζητεϊ νά άνακατατάξει τις αξίες καί νά δώσει τις δικές της λύσεις 
τόσο στά αιώνια προβλήματα τοΰ άνθρώπου — τις σχέσεις τού άνθρώπου 
πρός τό Θεό, τόν Κόσμο καί τούς συνανθρώπους του — δσο καί στά νέα 
προβλήματα πού δημιούργησε ή ίδια ή τεχνολογία.

Άπό τή λύση αυτή θά έξαρτηθεΐ στό τέλος άν ή κρίση τοΰ πολιτισμοΰ, 
κι ή άνακατάταξη τών άξιών πού αυτή συνεπάγεται, θά οδηγήσει τόν άνθρω
πο πρός τήν πρόοδο ή τήν καταστροφή. Ή τεχνολογία, πού προκάλεσε τήν 
κρίση, δίνει τά μέσα καί γιά τά δυό. Τί τελικά θά γίνει έξαρτάται άπό 
τόν ίδιο τόν άνθρωπο καί ιδιαίτερα άπό τούς λίγους εκείνους ήγέτες πού 
ελέγχουν τις πολιτικές, πνευματικές, οικονομικές καί στρατιωτικές δυνάμεις 
καί λαμβάνουν τις άποφάσεις γιά τήν τύχη τών ’Εθνών καί τής Οικουμένης.

4. Τό φαινόμενο τής ο’ικουμενικότητας. Τά σύγχρο
να μέσα συγκοινωνίας καί επικοινωνίας έχουν σμικρύνει τις άποστάσεις καί 
έφεραν τούς άνθρώπους καί τά έθνη πολύ πιο κοντά τό ένα στό άλλο. Τά 

μέσα συγκοινωνίας καί ή έμπορικοποίηση τοΰ τουρισμοΰ επιτρέπουν στό σύγ
χρονο άνθρωπο νά ταξιδεύει κατά μάζες μέ ευκολία, άνεση καί σέ πολύ μικρό 
χρόνο άπό τή μιά άκρη τής υδρογείου στήν άλλη, γεγονός πού συνέβαλε στήν 
καλύτερη γνωριμία καί επικοινιονία τών λαών. Παράλληλα, τά. μέσα επικοι
νωνίας, καί ιδιαίτερα τό ραδιόφωνο κι ή τηλεόραση, δίνουν τή δυνατότητα 
στόν άνθρωπο, σέ δποιοδήποτε μήκος καί πλάτος τής ύφηλίου κι άν βρίσκεται, 
νά ενημερώνεται σέ ελάχιστο χρόνο γιά ολα τά πολιτικά, στρατιωτικά, οικο
νομικά καί άλλα γεγονότα πού συμβαίνουν στις διάφορες χώρες.

Έξαιτίας τής μαζικής επαφής άνθρώπων άπό διαφορετικά έθνη καί πο
λιτισμούς καί τής πλατιάς ενημέρωσης τών άνθρώπων γιά τά ήθη, τούς πο
λιτισμούς καί τήν 'ιστορία άλλων λαών, τόσο ο'ι εθνικοί πολιτισμοί δσο καί ό 
εθνική ιστορία ξεπέρασαν τά παλιά τους σύνορα καί άπέκτησαΛ' οικουμενική 
σημασία.

'Ολόκληρη ή οικουμένη άποτελεΐ σήμερα τό πολιτιστικό περιβάλλον μέσα 
στό όποιο μεγαλώνει ή νέα γενιά κι άπό τό όποιο δέχεται άμεσες επιδράσεις. 
’Ήθη καί έθιμα, παραδόσεις καί τέχνη, επιστημονικές επιτεύξεις καί πνευ
ματικός πολιτισμός λαών μέ υψηλό ή χαμηλό πολιτιστικό επίπεδο διασταυρώ
νονται κι άλληλοεπηρεάζονται. ΟΙ μεταξύ τους διαφορές τείνουν νά μικρά- 
νουν μέ τήν άποβολή ορισμένων δικών τους στοιχείων καί τήν υιοθέτηση άλ
λων ξένων, ενώ συγχρόνως ό παραδοσιακός σωβινισμός τείνει νά άντικατα- 
σταθεϊ άπό ένα πνεύμα ο’ικουμενικότητας πού χαρακτηρίζεται άπό τό σεβασμό 
τών άλλων λαών καί τών πολιτιστικών του επιτευγμάτων. Ποιές άξιες θά 
επικρατήσουν τελικά άπό τήν άλληλεπίδραση δλων αυτών τών εθνικών πολιτι
σμών είναι πρόβλημα, ή λύση τού όποιου θά έξαρτηθεΐ τόσο άπό τό είδος και τήν 
ποιότητα τών εθνικών άξιών πού προσφέρονται στό παγκόσμιο χωνευτήρι 
τής οικουμενικότητας δσο καί άπό τή λύση πού ό άνθρωπος θά δώσει τελικά 
στά σύγχρονα προβλήματα.

Οικουμενική τείνει επίσης νά γίνει καί ή εθνική ιστορία τών λαών. 'Η 
πολιτική πού άκολουθοΰν οί εθνικές Κυβερνήσεις, ιδιαίτερα σέ θέματα εξω
τερικής πολιτικής, επηρεάζονται άμεσα καί έμμεσα άπό τις άποφάσεις πού 
λαμβάνονται σέ ξένες πρωτεύουσες. Ή έξωτερική επίδραση πού δέχονται 
οι Κυβερνήσεις διαφόρων χωρών στή λήψη τών αποφάσεων είναι κάποτε 
τόσο μεγάλη ώστε νά διερωτάται κανείς γιά τήν έκταση τής κρατικής κυ
ριαρχίας καί γιά τήν ύπαρξη εθνικής αυτονομίας. ’Ιδιαίτερα παρατηρεΐται 
τοΰτο στήν περίπτωση τών μικρών κρατών, τά όποια υποχρεώνονται νά άκο- 
λουθήσουν τις άποφάσεις τών πιο ισχυρών καί ιδιαίτερα εκείνων πού έγιναν 
γνωστά σάν «'Υπερδυνάμεις».

'Ένα άλλο στοιχείο τής ο’ικουμενικότητας πού δημιούργησε ή σύγχρονη 
τεχνολογία, καί τό όποιο χρονικά προηγήθηκε τής διεθνοποίησης τοΰ λαϊκού 
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πνευματικού πολιτισμού και τής ιστορίας3, είναι ή οικονομική αλληλεξάρτηση 
τών διαφόρων κρατών.

Οικονομική κρίση ή οικονομική άνοδος σ’ ενα Κράτος έ'χει άμεσο αντί
κτυπο στις οικονομίες τών άλλων Κρατών. Καταστροφή ή, αντίθετα,.αύξη
ση τής γεωργικής και βιομηχανικής παραγωγής σέ μιά χώρα επηρεάζει τις 
τιμές σ’ ολόκληρη τήν ύφήλιο. Καί όσο πιο μεγάλη είναι ή οικονομία τής 
χώρας στήν οποία γίνονται οι μεταβολές τόσο μεγαλύτερες είναι κι οι επιπτώσεις 
στις ξένες οικονομίες. Τό φαινόμενο τής διεθνοποίησης τής οικονομίας έγινε 
στήν τελευταία δεκαετία πολύ αισθητό δταν, γιά πολιτικούς κυρίως λόγους, 
δημιουργήνηκε ή κρίση τών πετρελαίων. Ή αύξηση τής τιμής τού είδους 
αυτού είχε αλυσιδωτές αυξήσεις σ’ δλα τά βιομηχανικά προϊόντα, άνοδο τού 
τιμαριθμικού δείκτη και αύξηση τού πληθωρσμού σ’ ολόκληρο τόν κόσμο. 
Τά ίδια αποτελέσματα έχουν κάθε φορά πού δημιουργούνται καί ot καλού
μενες νομισματικές κρίσεις, πού οφείλονται στήν αλληλεξάρτηση τών ισχυρών 
νομισμάτων καί τή διασάλευση τής μεταξύ τους Ισορροπίας, έξαιτίας τής 
διακύμανσης τής αξίας τού ενός ή τοΰ άλλου εθνικού νομίσματος.

Άπό τήν άποψη τής οικονομίας καί κατεπέκταση τής κοινωνικής τους 
ανάπτυξης τά κράτη χωρίζονται σήμερα σέ δυο μεγάλες ομάδες, στά αναπτυγμέ
να καί στά αναπτυσσόμενα. Καί ό οικονομικός αυτός χωρισμός τών κρατών 
σέ πλούσια καί φτωχά τείνει νά ξεπεράσει τόν παλαιότερο διαχωρισμό τους 
μέ βάση τήν πολιτική Ιδεολογία. Ή απόσταση μεταξύ τών πλούσιων καί 
τών φτωχών κρατών γίνεται συνεχώς καί πιό εμφανής ενόσω ή συχνότερη 
επικοινωνία μεταξύ τών λαών αποκαλύπτει τις οικονομικές τους διαφορές 
καί τά κοινωνικο-πολιτικά προβλήματα πού δημιουργούνται έξαιτίας τους.

Ή διεθνοποίηση τής ιστορίας καί τής οικονομίας σέ συνδυασμό μέ τή 
διείσδυση τής τεχνολογίας τόσο στήν παραγωγή καί τή διάθεση τών γεωργι
κών καί βιομηχανικών αγαθών, δσο καί στήν παραγωγή στρατιωτικού υλικού 
καί τή σχεδίαση νέων πολεμικών μεθόδων, έχει περιορίσει τις δυνατότητες τών 
Κρατών, καί αυτών άκόμη τών πιό μεγάλων, νά μπορέσουν μέ μόνες τις δικές 
τους δυνάμεις νά επιβιώσουν εθνικά καί οικονομικά. Γι’ αυτό καί δ σύγχρο
νος κόσμος οδηγείται προς τή διεθνοποίηση τόσο τής πολιτικής ζωής δσο καί 
τής στρατιωτικής άμυνας μέ τή δημιουργία υπερεθνικών πολιτικών, οικονο
μικών καί στρατιωτικών συνασπισμών.

Καί οι συνασπισμοί δμως αυτοί δέ λύουν τό πρόβλημα, γιά τή λύση τού 
όποιου δημιουργήθηκαν. Ούτε ή άμυνά τους μπορεί νά είναι τόσο αποτε
λεσματική ώστε νά αντιμετωπίσουν μέ επιτυχία τή νέα πολεμική τεχνολογία, 
ούτε ή οικονομία τους μπορεί νά άνεξαρτητοποιηθεΐ άπό τήν επίδραση τής οι
κονομίας τών άλλων συνασπισμών. Είναι πιά γεγονός δτι ό κόσμος έχει γί
νει μιά «γειτονιά». Καί στή «γειτονιά» αυτή, στήν οποία ο ένας έξαρτάται 
άπό τόν άλλο, είτε δλοι μαζί θά σωθούν είτε δλοι μαζί θά καταστραφούν.

Ή άλήθεια αυτή γίνεται συνεχώς καί περισσότερο κατανοητή, γι’ αυτό, 
πέρα άπό τούς επί μέρους πολιτικούς, οικονομικούς καί στρατιωτικούς συνασπι
σμούς, παραμένει σάν φάρος ελπίδας καί σωτηρίας ό ’Οργανισμός Ενωμένων 
’Εθνών.

5. Ή αύξηση τού πληθυσμού τής γής. Ή μέ ταχύ 
ρυθμό αύξηση τών κατοίκων τής Γής, «ή έκρηξη τοΰ πληθυσμού» δπως ονο
μάστηκε, άποτελεϊ ένα άλλο γνώρισμα τοΰ σύγχρονου κόσμου. "Εως τό 1830 
μ.Χ. ό πληθυσμός τής Γής δέν ξεπερνοΰσε τό ένα δισεκατομμύριο κατοίκους. 
Ό πληθυσμός αυτός διπλασιάστηκε μέσα σέ εκατό χρόνια (1930 μ.Χ.), γιά 
νά αυξηθεί στά επόμενα τριάντα χρόνια, έως τό 1960 μ.Χ., σέ τρία δισεκατομ
μύρια. Μετά τό έτος αυτό ή αύξηση τού πληθυσμού άρχισε κυριολεκτικά 
νά καλπάζει. Άπό τό 1960 έως τό 1975, μέσα σέ δεκαπέντε μόνο χρόνια, 
αυξήθηκε κατά ένα ακόμη δισεκατομμύριο καί υπολογίζεται δτι έως τό 2.000 
μ.Χ. θά φθάσει στό ύψος τών εξήμισυ (6%) δισεκατομμυρίων.

Αυτή ή έκρηξη τοΰ πληθυσμοΰ είναι άποτέλεσμα τής τεχνολογίας. ’Οφεί
λεται βασικά στήν πρόοδο τής ιατρικής επιστήμης, τόσο στήν πρόληψη δσο 
καί στή θεραπεία τών άσθενειών, σέ συνδυασμό μέ τήν άνοδο τού βιοτικού 
επιπέδου καί τήν καλυτέρευση τών συνθηκών τής ζωής. ’Ενώ οι γεννήσεις 
κατά οικογένεια δχι μόνο δέν έχουν αυξηθεί σέ σύγκριση μέ τις γεννήσεις 
στούς προηγούμενους αιώνες, άλλά καί μειώθηκαν — τουλάχιστο δσον άφορά 
τις άναπτυγμένες χώρες — ή αύξηση εντούτοις τού πληθυσμού συνεχώς έπι 
ταχύνεται. Τούτο οφείλεται στόν περιορισμό τής θνησιμότητας — καί ιδιαί
τερα τής παιδικής — άπό τή μιά καί στήν παράταση τοΰ μέσου δσου τής 
άνθρώπινης ζωής άπό τήν άλλη.

Μέ τή μείωση τής θνησιμότητας καί τήν παράταση τής ζωής ό μέσος 
ρυθμός αύξησης ΐοΰ πληθυσμοΰ γιά δλες τις χώρες τοΰ κόσμου μαζί είναι 
σήμερα 2%. Μέ ένα τέτοιο ρυθμό αύξησης ό πληθυσμός, δπως φαίνεται 
στόν Πίνακα 1 τοΰ Παραρτήματος, διπλασιάζεται κάθε τριανταπέντε χρόνια. 
Βέβαια ή αύξηση αυτή δέν είναι ισοβαρής γιά τις διάφορες περιοχές καί χώ
ρες τοΰ κόσμου. Ή μεγαλύτερη αύξηση παραΐηρείται στις χώρες τής Νότιας 
καί Ανατολικής Ασίας, τής Λατινικής Αμερικής καί τής Αφρικής ενώ ή 
μικρότερη παρατηρείται στις άναπτυγμένες χώρες.

Ή άνισοβαρής αυτή αύξηση τοΰ πληθυσμοΰ έχει δημιουργήσει εντυπω
σιακές δημογραφικές μεταβολές. "Οπως φαίνεται στόν Πίνακα 3, ενώ μέχρι 
τό 1925 60% τών κατοίκων τής γής ζούσαν στή Βόρεια Ζώνη, τό 1975 τό 
ποσοστό αυτό μειώθηκε σέ 50% καί προβλέπεται δτι μέχρι τό 2000 μ.Χ. θά 
κατέλθει στό 40%. Παράλληλα, ενώ τό 1925 ένα πρόσωπο σέ κάθε έξι ήταν 
Ευρωπαίος (17%), τό 2075 προβλέπεται δτι θά άναλογεί ένας Ευρωπαίος 
σέ κάθε δεκαεφτά πρόσωπα (6%).
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Μια άλλη άποψη τής κατα\Όμής που πληθυσμού είναι ή πυκνότητα τών 
κατοίκων κατά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Μέχρι τό 1975 ή Ευρώπη ήταν ή 
πιό πυκνοκατοικημένη περιοχή στόν κόσμο μέ 97 κατοίκους σέ κάθε τετρα
γωνικό χιλιομεΐρο. Εως το 2000 μ.Χ. προβλέπεται δτι ή πυκνότητα τοΰ 
πληθυσμού στη Νοτιά και ’Ανατολική ’Ασία θά φθάσει εκείνη τής Ευρώπης, 
τήν οποία και θά ξεπεράσει στα επόμενα χρόνια (Πίνακας 4).

Αυτή ή κατακόρυφη αύξηση τοΰ πληθυσμού τής γής έχει έμβάλει σέ 
σοβαρή ανησυχία δσους ασχολούνται μέ θέματα κοινωνικοοικονομικού προ
γραμματισμού.

Τό θέμα τοΰ πληθυσμού δέν είναι βέβαια καινούργιο. ’Έχει απασχολή
σει άπό τήν αρχαιότητα πολλούς φιλόσοφους καί πολιτικούς. Ό Κομφούκιος 
και άλλοι αρχαίοι Κινέζοι φιλόσοφοι υποστήριξαν τή θέση δτι ή υπερβολική 
αύξηση τού πλη-θυσμοΰ δυνατό νά μειώσει τό εισόδημα κατά εργάτη, νά συν- 
τελέσει στήν πτώση τού βιοτικού επιπέδου για τις μάζες καί νά προκαλέσει 
συγκρούσεις. Γι’ αυτό εισηγούνται νά υπάρχει μιά αναλογία μεταξύ πληθυ
σμού καί έκτασης γής. Για τή διατήρηση τής αναλογίας αυτής θεωρούν 
βασικά υπεύθυνη τήν Κυβέρνηση τής χώρας, ή οποία θά προβαίνει σέ μετα
κίνηση πληθυσμού άπό τις πυκνοκατοικημένες στις άραιοκατοικημένες πε
ριοχές, παρόλο πού ή ενέργεια αυτή τής κυβέρνησης ύποβοηθεί^αι πολλές 
φορές άπό τήν αυθόρμητη μετανάστευση.

Οι άρχαίοι 'Έλληνες, καί ιδιαίτερα ό Πλάτων στούς «Νόμους» καί ό 
’Αριστοτέλης στά «Πολιτικά» του, είδαν τό πρόβλημα τού μεγέθους τού πλη- 
θυσμοΰ δχι τόσο άπό τήν οικονομική του πλευρά δσο άπό τήν άποψη τής άμυ
νας, τής άσφάλειας καί τής διακυβέρνησης τής Πόλης - Κράτους. Υποστή
ριξαν δτι ό πληθυσμός πρέπει νά είναι «αυτάρκης», νά έχει άρκετή έδαφική 
έκταση ώστε νά Ικανοποιεί τις άνάγκες του, άλλ’ οχι τόσο μεγάλη ώστε νά καθι
στά τή συνταγματική διακυβέρνηση άνεφάρμοστη. Σέ περίπτωση ύποπληθυσμού 
ό Πλάτων εσιηγείται γιά τούς νέους γονείς άμοιβές, συμβουλές ή καί επί
πληξη ώστε νά αυξηθούν ο'ι γεννήσεις. Σάν τελευταίο μέτρο εισηγεΐται τήν 
προσέλκυση ξένων. Σέ περίπτωση υπερπληθυσμού εισηγεΐται τόν έλεγχο τών 
γεννήσεων γιά τις μεγάλες οικογένειες καί, εάν, κριθεΐ άναγκαϊο, τήν άπο- 
στολή πολιτών σέ άποικίες. Ό ’Αριστοτέλης άνάμεσα στά μέτρα γιά τόν 
περιορισμό τής αύξησης τοΰ πληθυσμού άναφέρει τήν έκθεση τών παιδιών 
καί τις εκτρώσεις1.

Οι Ρωμαίοι συγγραφείς δέν έδωσαν τόσο μεγάλη προσοχή στό θέμα 
τοΰ πληθυσμού δση ο'ι 'Έλληνες. Είδαν τό θέμα άπό τήν άποψη μιας με
γάλης αυτοκρατορίας παρά μιας μικρής Πόλης - Κράτους. Ο'ι Ρωμαϊκοί νό
μοι έδιναν προνόμια στούς έγγαμους πού είχαν παιδιά καί προνοούσαν δυσμε
νείς οικονομικές επιπτώσεις γιά τούς άγαμους. ’Ακολουθούσαν, δηλαδή, δημο- 
γραφική πολιτική πού οδηγούσε στήν αύξηση τών γεννήσεων.

Τήν αύξηση τών γεννήσεων υποστήριζαν καί ο'ι Εβραίοι, ο'ι όποιοι θειο- 
ρούσαν τήν άτεκνία σάν σοβαρή άτυχία.

Ο'ι χριστιανοί συγγραφείς στούς πρώτους χριστιανικούς αιώνες καί στό 
Μεσαίωνα είδαν τό θέμα τού πληθυσμού άπό τήν ήθική του άποψη. Ευνο
ούσαν τήν αύξηση τού πληθυσμού, οχι δμως τόσο πολύ δσο ο'ι Εβραίοι, επειδή, 
ένώ καταδίκαζαν άπό τή μιά τό διαζύγιο, τις εκτρώσεις, τό θάνατο τών νη
πίων καί τήν έκθεση τών παιδιών, ευνοούσαν άπό τήν άλλη τήν άγαμία, τήν 
εγκράτεια καί διάκεινταν δυσμενώς προς τό δεύτερο γάμο.

Στήν άρχή τών νεώτερων χρόνων ή δημιουργία τών εθνικών κρατών καί 
ή τάση γιά άπόκτηση μεγαλύτερης δύναμης οδήγησε τούς συγγραφείς νά 
τονίσουν τά πολιτικά καί οικονομικά πλεονεκτήματα τού μεγάλου πληθυσμού. 
’Αντίθετη άποψη διατύπωσε ό Θωμάς Μάλθος (1766—1834) πού υποστή
ριξε πώς ή αύξηση τού πληθυσμού πρέπει νά είναι άνάλογη μέ τήν αύξηση 
τών μέσων γιά τή συντήρησή του, διαφορετικά θά υπάρχει δυστυχία. Στή
ριξε τήν άποψή του σέ πολιτικούς, οικονομικούς καί κοινωνικούς λόγους πού 
ϊσχυαν τήν έποχή εκείνη. Γενικά μέχρι τόν Μάλθο δλοι ο'ι συγγραφείς ευνο
ούσαν τή γονιμότητα καί τήν αύξηση τών γεννήσεων.

Σήμερα, ή συνεχώς αυξανόμενη άλληλεξάρτηση όλων τών χωρών τής 
ύφηλίου καί τών έθνικών τους οικονομιών δημιουργεί τήν άνάγκη γιά μιά 
ένιαία εξέταση τοΰ θέματος σέ παγκόσμια κλίμακα. Μείωση τοΰ πληθυσμού 
γιά δρισμένες χώρες πιθανό νά είναι έθνική καταστροφή. Καί άντίθετα, αύξη
ση τοΰ πληθυσμού γιά άλλες χώρες ίσως νά σημαίνει αύξηση τής δυστυχίας 
τού λαού.

Ή αύξηση τού πληθυσμού πρέπει νά συμβαδίζει τόσο μέ τήν έκταση 
καί τις πλουτοπαραγωγικές πηγές δσο καί μέ τήν άνάπτυξη τής οικονομίας 
τής καθεμιάς χώρας, έτσι ώστε ή αύξηση τού πληθυσμού νά μήν έπηρεάζει 
δυσμενώς τό βιοτικό έπίπεδο τύν κατοίκων. Σήμερα, ένώ ο'ι άναπτυγμένες 
χώρες είναι πυκνοκατοικημένες χωρίς μεγάλα περιθώρια γιά αύξηση, ο'ι άνα- 
πτυσσόμενες είναι άραιοκατοικημένες καί επομένως έχουν περιθώρια γιά αύ
ξηση, έστω κι αν σέ άπόλυτους άριθμούς έχουν μεγάλους πληθυσμούς. ’Αλλα, 
ένώ ώς προς τήν έκταση τής χώρας έχουν μεγάλα περιθώρια γιά αύξηση τού 
πληθυσμού τους, ή άνάπτυξη τής οικονομίας τους δέν τούς άφήνει γι’ αυτό 
μεγάλα περιθώρια. Καί δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος, έπειδή ή 
αύξηση τών γεννήσεων παρεμποδίζει τήν οικονομική καί κοινωνκύ άνάπτυξη. 
Συγχρόνως όμως χωρίς οικονομική άνάπτυξη καί κοινωνικές μεταβολές είναι 
δύσκολος ό περιορισμός τών γεννήσεων. Τά πλήθη τών πενομένων άνθρώ- 
πων τής Νότιας ’Ασίας, τής ’Αφρικής καί τής Λατινικής ’Αμερικής δέν πι
στεύουν δτι ή άποχή κι ή μείωση τών γεννήσεων θά τούς καλυτερεύσει τή 
μοίρα τους.

Ή λύση, υποστηρίζεται άπό πολλούς, θά βρεθεί άν χτυπηθεί ή ύπανά- 
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πτύξη στις ρίζες της. Προς τούτο χρειάζεται νά δοθεί άμεση βοήθεια άπό 
τις αναπτυγμένες πρός τις αναπτυσσόμενες χώρες και νά δημιουργηθεΐ μιά 
στενή συΐ'εργασια μεταξύ τους στην περιοχή τής τεχνολογικής ανάπτυξης, τής 
βιομηχανίας και τοΰ εμπορίου. Ή ρύθμση, σέ τελευταία ανάλυση, τής αύ
ξησης του πληθυσμού σαν παγκόσμιου προβλήματος πρέπει νά συνοδεύεται 
άπό άνάλογη ρύθμιση τών πηγών, τής βιομηχανικής παραγωγής, τής οικο
νομικής εύρωστίας και τοΰ ο’ικονομικοΰ ελέγχου επίσης σέ παγκόσμια κλίμακα.

6. ’Αλλαγές στήν κατανομή, τοΰ εργατικού δυ
ναμικού. Παράλληλα μέ τήν αύξηση τοΰ πληθυσμού μιά άλλη άλλαγή πού 
γίνεται στό σύγχρονο κόσμο είναι ο έξαστισμός τών κατοίκων καί οι άλλαγές 
στήν κατανομή τοΰ έργατικοΰ δυναμικού. Ή τεχνολογική πρόοδος έχει επι
φέρει μιά χωρίς προηγούμενο μετακίνηση τού άγροτικοΰ πληθυσμού πρός 
τις άστικές περιοχές καί τά βιομηχανικά κέντρα. Τό φαινόμενο τούτο, πού 
ξεκίνησε άρχικά άπό τις άναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες περί τό τέλος τού 
19ου αιώνα, έχει έπεκταθεϊ σήμερα χωρίς διάκριση σ’ ολόκληρη τήν ύφήλιο. 
Ένώ ό άστικός πληθυσμός σ’ ολόκληρο τόν κόσμο μόλις ύπερέβαινε τό 1925 τό 
20% γιά νά φθάσει τό 1975 τό 39%, ήδη άπό τό 1920 είχε ξεπεράσει τό 50% 
στή Βόρεια ’Αμερική καί τήν ’Ωκεανία, τό 1930 στήν Ευρώπη, τό 1960 στή 
Σοβιετική "Ενωση καί τό 1965 στή Λατινική ’Αμερική. 01 ειδικοί γιά τά 
δημογραφικά θέματα προβλέπουν ό'τι έως τό τέλος τού εικοστού αιώνα ô 
άστικός πληθυσμός σ’ ολόκληρο τόν κόσμο θά φθάσει τό 50% μέ πιθανότητα 
ν’ άνέλθει στό 66% ύστερα άπό πενήντα χρόνια (Πίνακες 5 καί 6).

Μιά πρωταρχική αίτια γιά τή μαζική αυτή μετακίνηση τοΰ πληθυσμού 
είναι ή άσΎυφιλία, πού οφείλεται, βασικά, στήν άνισορροπία πού υπάρχει στήν 
κατανομή τών υλικών μέσων, τών πολιτιστικών ευκαιριών καί τής προσφοράς 
κοινωνικών υπηρεσιών άνάμεσα στήν ύπαιθρο καί τις πόλεις, μέ εμφανή 
άπόκλιση υπέρ τών αστικών κέντρων. Τό κράτος δαπανά κατ’ άναλογία πιό 
πολλά γιά τόν άστικό παρά γιά τόν άγροτικό πληθυσμό. Ή άνισορροπία 
αυτή στήν κατανομή τών υλικών καί τών πολιτιστικών άγαθών (Νοσοκομεία, 
Πανεπιστήμια, Βιβλιοθήκες, Θέατρα, κλπ.) έχει σάν άποτέλεσμα τή δημιουρ
γία δυο διαφορετικών τρόπων ζωής, ένα σΎις πόλεις μέ αυξημένα τά θετικά - 
ελκτικά στοιχεία καί άλλο στήν ύπαιθρο μέ αυξημένα τά άρνητικά - άποθητικά 
στοιχεία.

Πέρα δμως άπό τήν άστυφιλία ή μετακίνηση τοΰ πληθυσμού οφείλεται 
καί στήν αυτόματη ρύθμιση τών κοινωνιών, άνάλογα μέ τις κοινωνικοοικονο
μικές άνάγκες πού δημιουργούνται σέ κάθε ιστορική εποχή.

Ή επέκταση τής τεχνολογίας στις ημέρες μας καί στό γεωργικό τομέα 
είχε σάν άποτέλεσμα τόν περιορισμό τών άναγκών σέ γεωργικούς εργάτες. 
Μιά γεωργική κοινότη'τα, γιά παράδειγμα, πού άπασχολούσε γιά τήν καλλιέρ

γεια τών κτημάτων της μέ τά παραδοσιακά μέσα χίλιους έργάτες, σήμερα, 
με τή χρήση τών τεχνολογικών μέσων, γιά τήν καλλιέργεια τών ίδιων κτη
μάτων μέ τήν ίδια καί μεγαλύτερη άκόμη άπόδοση, χρειάζεται πολύ λιγότε- 
ρους έργάτες. ’Άς πάρουμε, γιά τούς σκοπούς τοΰ παραδείγματος μας, τόν 
υποθετικό άριθμό εκατό. Σέ μιά τέτοια περίπτωση θά περισσεύουν έννεακό- 
σιοι έργάτες, πού δέ χρειάζονται στό χωριό. ’Άν παραμείνουν έκεί θά είναι 
πρός οικονομική ζημιά 'τόσο τών ιδίων δσο καί τής χώρας τους, έπειδή δέ 
θά χρησιμοποιούνται άποδοτικά γιά τήν αύξηση τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος. 
Οι έργάτες αυτοί πρέπει ν’ άναζητήσουν έργασία κάπου άλλού. Καί δ πιό 
πιθανός τόπος πού θά τούς έλκύσει είναι ή πόλη, δχι μόνο γιά τις μεγαλύτερες 
πιθανότητες έργασίας πού προσφέρει, άλλά καί γιά τήν έλξη πού άσκεΐ έξαιτίας 
τού άστικού τρόπου ζωής.

Ή μετακίνηση δμως τοΰ πληθυσμού άπό τις άγροτικές περιοχές πρός 
τις πόλεις είναι πρός τό συμφέρον τής έθνικής οικονομίας μόνο έάν συντρέχουν 
δυο προϋποθέσεις :-

(α) ’Εκείνοι πού φεύγουν είναι δσοι πλεονάζουν έξαιτίας τής μηχανοποίησης 
τής γεωργίας. Διαφορετικά θά παρατηρηθεί μιά κάμψη στή γεωργική 
παραγωγή κι ένας μαρασμός στή ζωή τής υπαίθρου.

(β) Τά άστικά κέντρα στά όποια καταφεύγουν οι πλεονάζοντες γεωργικοί έρ
γάτες έχουν νά τούς προσφέρουν νέα έργασία, καθώς καί τις άναγκαϊες 
κοινωνικές υπηρεσίες, διαφορετικά θά δημιουργηθούν δξύτατα κοινω
νικά προβλήματα σχετικά μέ τήν κατοικία, τή διατροφή, τήν υγεία καί 
τήν άπασχόληση τοΰ πληθυσμού αυτού.

01 δυο αυτές προϋποθέσεις υπάρχουν σ’ ένα μεγάλο βαθμό δσον άφορά 
τις άναπτυγμένες βιομηχανικά καί τεχνολογικά χώρες. Οι πρώην άγρότες 
γίνονται βιομηχανικοί έργάτες ή άπασχολούνται σέ γραφεία, έπιχειρήσεις, 
υπηρεσίες καί σ’ άλλες άστικές εργασίες. Στή Δυτική Ευρώπη τό 1960 
39.5% δλων δσων έργάζονταν στήν περιοχή τής Κοινής Αγοράς άπασχο- 
λοΰνταν σέ διάφορες «υπηρεσίες», δπως τή, μεταφορά, τό έμπόριο, τις άσφα- 
λίσεις, τραπεζικές έργασίες, δημόσια διοίκηση, προσωπικές υπηρεσίες. Τό 
ποσοάτό αυτό αυξήθηκε έως τό 1973, μέσα σέ δεκατρία χρόνια, σέ 47.6%. 
Δημιουργεΐται έτσι, γιά ένα μεγάλο μέρος τού πληθυσμού τής χώρας, μιά 
έπαγγελματική διαφοροποίηση, ή οποία έπιτείνεται άκόμη περισσότερο μέ τις 
μεταβολές πού ή τεχνολογία έπιφέρει καθημερινά, δημιουργώντας τήν άνάγκη 
γιά νέα έπαγγέλματα καί γιά νέες έξειδικεύσεις μέσα στόν κύκλο τών γνω
στών έπαγγελμάτων. Δέ συμβαίνει δμως τό ίδιο καί στις άναπτυσσόμενες 
χώρες, στις όποιες ούτε ή γεωργία μηχανοποιείται άνάλογα μέ τό ρυθμό τής 
μετακίνησης τού πληθυσμού ούτε τά άστικά κέντρα μπορούν νά προσφέρουν 
τά έπιπρόσθετα νέα έπαγγέλματα καί τις κοινωνικές υπηρεσίες πού χρειάζον

42 43

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ται γιά τήν κάλυψη τών αναγκών τοΰ πρόσθετου πληθυσμού. Δημιουργοΰν- 
ται έτσι οι άθλιες φτωχογειτονιές τών μεγαλουπόλεων, οί γνωστές σάν «σλάμς», 
με τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης, πού οδηγούν στήν απογοήτευση και 
κατεπεκταση στην αύξηση τής βίας, τού εγκλήματος και τής ανθρώπινης 
δυστυχίας.

Εντονα επίσης είναι και τά ψυχολογικά προβλήματα πού δημιουργούν- 
ται για τους κατοίκους τών πυκνοκατοικημένων μεγαλουπόλεων, ανεξάρτητα 
άν βρίσκονται σέ αναπτυγμένες ή σέ αναπτυσσόμενες χώρες. Τό πιο σοβαρό 
άπ’ αυτά είναι ίσως ή αποξένωση. Ό άνθρωπος τής μεγαλούπολης αίσθά- 
νεται μόνος έστω κι άν ζεϊ ανάμεσα σέ εκατομμύρια άλλων ανθρώπων. Και 
ή μοναξιά τού στερεί ένα μεγάλο μέρος άπό τή χαρά τής ζωής. Τοΰ στερεί 
τήν ψυχική ευφορία και τήν ανθρώπινη πληρότητα πού δίνει ή θερμή, φι
λική επικοινωνία μέ τούς άλλους ανθρώπους.

Στις αναπτυγμένες χώρες ή συνεχώς έπεκτεινόμενη χρήση τής τεχνολο
γίας στό βιομηχανικό τομέα δημιούργησε ένα φαινόμενο ανάλογο μ’ εκείνο 
πού δημιουργήθηκε στις αγροτικές περιοχές μέ τή μηχανοποίηση τής γεωρ
γίας. Ή χρήση ήλεκτρονικών εγκεφάλων στήν οργάνωση και τή διοίκηση 
τών έπιχειρήσεων προκάλεσε στις βιομηχανίες και τις διάφορες επιχειρήσεις 
τή δημιουργία πλεονάζοντας προσωπικού, τό όποιο χρησιμοποιήθηκε στή συνέ
χεια τόσο για τήν ίδρυση νέων βιομηχανιών καί έπιχειρήσεων, δσο και γιά 
τήν επέκταση τών κοινωνικών υπηρεσιών πού προσφέρει στούς πολίτες της 
μια χώρα. Δημιουργήθηκε έτσι ή «κοινωνία τής αφθονίας» στήν οποία κύ
ρια χαρακτηριστικά είναι ή αυξημένη παραγωγή και κατανάλωση αγαθών 
άπό τή μιά καί οί αύξημένες κοινωνικές υπηρεσίες άπό τήν άλλη, γεγονότα 
πού συνέβαλαν στήν άνοδο τού βιοτικού επιπέδου.

Ή συνεχής αύξηση τών κοινωνικών υπηρεσιών καί ή ίδρυση νέων βιο
μηχανιών στίς άναπτυγμένες χώρες είχε σάν άποτέλεσμα νά προκαλέσει έλλει
ψη εργατικών χεριών. Τούτο οδήγησε στή μετανάστευση χιλιάδων έργατών 
άπό τις λιγότερο προς τις περισσότερο άναπτυγμένες χώρες, γεγονός πού 
επαυξάνει τήν άλληλεξάρτηση τών χωρών καί συμβάλλει στή θεώρηση τής 
Ύφηλίου σάν ενιαίου χώρου, μέσα στόν οποίο διαμορφώνεται μιά νέα περίο
δος στήν ιστορική πορεία τοΰ άνθρώπου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γιά τή συγκέντρωση τής προσοχής στό θέμα τής αύξησης τού πληθυσμού 
καί τά συνυφασμένα μέ αυτό προβλήματα ή Γενική Συνέλευση τών Ενωμένων 
’Εθνών στήν 25η σύνοδό της καθόρισε τό έτος 1974 σάν Διεθνές ’Έτος Πλη
θυσμού. Μέ τήν ευκαιρία αυτή οργανώθηκε στίς 13—30 Αύγούστου 1974 

στό Βουκουρέστι τής Ρουμανίας ή Διεθνής Διάσκεψη γιά τόν Πληθυσμό καί έκ- 
δόθηκαν διάφορα έντυπα, άπό τά οποία καί λαμβάνονται τά πιο κάτω στατι
στικά στοιχεία γιά τό πληθυσμιακό πρόβλημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Χρόνος διπλασιασμού του πληθυσμοϋ σέ σχέση 
μέ τό ρυθμό αύξησης.

Ρυθμός αύξησης 
τοΰ πληθυσμού σέ %

Χρόνος πού χρειάζεται γιά 
νά διπλασιαστεί ό πληθυσμός

1% 70 χρόνια

2% 35 χρόνια

2.5% 28 χρόνια

3.5% 20 χρόνια

Ό μέσος ρυθμός αύξησης τού πληθυσμού σήμερα για όλες τις χώρες τοΰ 
κόσμου μαζί είναι 2%. Τοΰτο σημαίνει δτι σέ 35 χρόνια ο σημερινός πληθυ
σμός τής γής θά διπλασιαστεί.

(Περιοδ. Courier, Μάιος 1974, σ. 9 — 10).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Χρόνος διπλασιασμού του πληθυσμού.

Μερικά παραδείγματα

(Τά στοιχεία έχουν ληφθεϊ όπό τό Χάρτη τών 'Ενωμένων Εθνών 
Άρ. 2753, Μάιος 1974)

Χώρα
"Εκταση 

σέ τετραγ. 
χιλιόμετρα

Πληθυσμός

Υπολογιζό
μενη έτήσια 
αύξηση τοΰ 
πληθυσμοϋ 

(%) 
1970-1975

Χρόνος δι
πλασιασμού 

τοΰ πληθυ
σμού σέ ετη

Αίγυπτος 1,001,449 35,619,000 2.28 30
Αιθιοπία 1,221,900 26,758,000 2.56 27
Αλβανία 28,748 2,347,000 + 2,69 26
Αλγερία 2,381,741 15,772,200 3.28 21

Αύστραλία 7,686,810 13,131,599 1.90 36
Αύστρία 83,849 7,521,000+ 0.23 300
Βέλγιο 30,513 9,814,000+ 0.57 ι20
Βενεζουέλα 912,050 10,969,455 2,91 24
Βουλγαρία 110,912 8,618,500 0.70 99
Βραζιλία 8,511,965 101,706,600 2.84 24
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Χώρα
"Εκταση 

σέ τετραγ. 
χιλιόμετρα

Γαλλία 547,026
Γερμανία, ’Ανατολική 108,178
Γερμανία, Δυτική 248,577
Γ ιουγκοσλα6ία 255,804
Δαν.'α 43,069
Ελλάδα 131,944
Ένωμ. Πολιτείες τής ’Αμερικής 9,363,353
'Ενωμένο Βασίλειο 244,013
Ινδία 3,058,247
Ιορδανία 97,740
Ιράκ 434,924
Ιράν 1,648,000
Ισραήλ 20,700
’Ιταλία 301,225
Κίνα 9,596,961
Κύπρος 9,251
Λίβανος 10,400
Μάλτα 316
Μαρόκκο 458,730
Μεξικό 1,972,546
Νέα Ζηλανδία 268,675
Νιγηρία 923,768
Νορβηγία 424,219
Νότια ’Αφρική 1,221,037
'Ολλανδία 40,844
Ούγγαρία 93,030
Παραγουάη 406,752
Περού 1,285,216
Πολωνία 312,677
Πορτογαλλία 92,082
Ρουμανία 237,500
Σαουδική 'Αραβία 2,149,690
Σοβιετική "Ενωση 22,402,200
Σουηδία 449,964
Σρι Λάνκα 65,610
Συρία 185,180
Τανζανία 939,703
Τουρκία 780,576
Τσεχοσλοβακία 127,869
Τυνησία 164,150
Υεμένη, Βόρεια 195,000
'Υεμένη, Νότια 287,683
Φιλιππίνες 300,000
Φινλανδία 337,009

Πληθυσμός

'Υπολογιζό
μενη έτήσια 
αύξηση τοΰ 
πληθυσμού 

(%) 
1970-1975

Χρόνος δι
πλασιασμού 

τοΰ πληθυ
σμού σέ ετη

52,130,000 0.90 76
16,979,620 0.15 439
61,967,179 0.50 137
20,956,000 0.91 76

5,025,000 0.39 178
8,851,000 0.04 1580

210,404,000 0.86 80
55,933,400 0.33 205

563,494,000 2,48 28
2,535,000 3.33 21

10,421,586 3.45 20
32,076,000 2,98 23

3,249,100 2.85 24
54,888,000 0.60 114

814,279,000+ 1.64 42
659,000 1.52 46

3,055,000+ 2.99 23
321,743 0.23 296

16,309,000 3.33 21
54,302,792 3.25 21
2,963,844 1.44 48

59,607,000 + 2.66 26
3,960,500 0.65 106

22,987,000 2.76 25
13,438,404 0.81 85
10,411,000 0.37 183
2,674,000+ 3.13 22

14,912,200 2.91 24
33,361,000 0.82 84
8,589,500 0.13 517

20,990,000+ 0.90 77
8,443,000+ 2.95 23

249,749,000 0.98 70
8.136.744 0.60 114

13,249,000 2.22 31
6,889,948 3.26 21

14,376,596 2.67 26
37,933,000 2.67 26
14,577,695 0.57 121
5,508,700 2.71 26
6,062,000 2.94 24
1,555,414 2.92 24

40,218,819 3.31 21
4,656,000 0.19 350

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Εκατοστιαία κατανομή του πληθυσμού τής γής 

στίς όκτώ μεγάλες περιοχές, 1925—2075

Περιοχή 1925 1950 1975 2000 2025 2050 2075

Σύνολο γιά δλο τον κόσμο 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Βόρεια Ζώνη (σύνολο) 61.2 56.1 49.4 40.8 34.7 31.0 29.3
Βόρεια 'Αμερική 6.4 6.7 6.0 5.1 4.4 3.9 3.7
Εύρώπη 17.3 15.8 11.9 8.7 7.0 6.1 5.8
Σοβιετική "Ενωση 8.6 7.2 6.4 5.1 4.2 3.8 3.7
’Ανατολική 'Ασία 29.1 26.4 25.1 21.9 19.1 17.2 16.2
Νότια Ζώνη (σύνολο) 38.8 43.9 50.6 59.0 65.3 69.0 70.7
Λατινική ’Αμερική 5.0 6.5 8.1 10.0 11.7 12.6 13.0
'Αφρική 7.8 8.7 9.8 12.6 15.1 17.2 18.4
Νότια 'Ασία 26.4 28.1 32.2 36.1 38.0 38.8 38.8
Ωκεανία 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Πυκνότητα πληθυσμού κατά τετραγωνικό χιλιόμετρο 

σ’ δλόκληρο τόν κόσμο καί στίς όκτώ μεγάλες περιοχές,

Περιοχή
’’Εκταση σέ 

χιλιάδες 
τετρ, χλμ.

1925 1950 1975 2000 2025 2050 2075

Σύνολο γιά δλο τόν κόσμο 139,450 14 18 29 47 66 81 87
Βόρεια Ζώνη (σύνολο) 60,574 20 23 33 44 53 58 59
Βόρεια Αμερική 21,515 6 8 11 15 19 20 21
Εύρώπη 4,931 69 79 97 115 131 139 142
Σοβιετική "Ενωση 22,402 7 8 11 15 17 19 20
’Ανατολική 'Ασία 11,726 49 56 86 121 150 164 168
Νότια Ζώνη (σύνολο) 78,876 10 14 26 49 76 98 109
Λατινική 'Αμερική 20,535 5 8 16 32 52 69 77
’Αφρική 30,227 5 7 13 27 46 64 74
Νότια Άσία 19,557 25 36 66 120 179 223 240
'Ωκεανία 8,557 1 2 3 4 5 6 7

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Ό άστικός πληθυσμός στόν κόσμο καί στίς 

όκτώ μεγάλες περιοχές, 1925—2025 (σέ έκατομμύρια)

+ 'Υπολογισμός Ενωμένων Εθνών.

Περιοχή 1925 1950 1975 2000 2025

Σύνολο για δλο τόν κόσμο 405 704 1.585 3,395 6,029
Βόρεια ’Αμερική 68 106 186 285 374
Εύρώπη 162 207 314 444 567
Σοβιετική "Ενωση 30 71 155 252 339
’Ανατολική Ασία 58 105 322 771 1,226
Λατινική ’Αμερική 25 66 196 494 923
’Αφρική 12 30 98 326 795
Νότια Άσία 45 111 299 798 4,769
’Ωκεανία 5 8 15 25 36
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Ό άγροτικος πληθυσμός στο κόσμο καί στίς 
όκτώ μεγάλες περιοχές, 1925—2025 (σέ έκατομμύρια)

(Περιοδ. Courier, Μάϊος 1974, σ. 30-31)

Περιοχή 1925 1950 1975 2000 2025

Σύνολο γιά δλο τόν κόσμο 1,555 1,781 2,445 3,119 3,172
Βόρεια Αμερική 57 60 57 48 31
Εύρώπη 177 185 165 124 78
Σοβιετική "Ενωση 138 109 101 78 52
’Ανατολική ’Ασία 513 552 689 653 530
Λατινική Αμερική 73 96 131 158 149
’Αφρική 144 187 297 492 594
Νότια ’Ασία 452 587 998 1,556 1,727
’Ωκεανία 4 5 7 10 11

Ό έζαστισμός τοΰ

"Οπως φαίνεται άπό τούς πίνακες 5 και 6

(α) Ο'ι απόλυτοι αριθμοί δείχνουν δτι οι κάτοικοι τών πόλεων σέ πενήντα χρό
νια, άπό τό 1925 έως τό 1975, σ’ ολόκληρο τόν κόσμο έχουν τετραπλασια
στεί, άπό 405 αυξήθηκαν σέ 1.585 έκατομμύρια, καί προβλέπεται δτι έως 
τό 2025 οι άριθμοί αυτοί θά τετραπλασιαστούν καί πάλι γιά νά φθάσουν 
τίς 6.029 έκατομμύρια.

(β) Στήν ίδια περίοδο (1925—1975) δ άστικός πληθυσμός σχεδόν διπλασιά
στηκε στήν Ευρώπη, τριπλασιάστηκε στή Βόρεια ’Αμερική καί τήν ’Ωκε
ανία, πενταπλασιάστηκε στή Σοβιετική Ένωση, έξαπλασιάστηκε στήν 
’Ανατολική ’Ασία, σχεδόν έφταπλασιάστηκε στή Νότια Άσία καί σχεδόν 
οχταπλάσιά στη κε στή Λατινική ’Αμερική καί τήν ’Αφρική.

(γ) Τό 1925 ο άστικός πληθυσμός τής Ευρώπης άποτελούσε τό 40% τοΰ δλου 
άστικού πληθυσμού τής ύφηλίου. Σήμερα, παρόλο πού δ άστικός πληθυ
σμός τής Ευρώπης έχει διπλασιαστεί, ισούται μ’ εκείνο τής ’Ανατολικής 
’Ασίας καί τής Νότιας ’Ασίας. Προβλέπεται δτι στό μέλλον ό άστικός 
πληθυσμός τής Ευρώπης θά είναι μικρότερος σέ σύγκριση μ’ εκείνο τής 
’Ασίας, ’Αφρικής καί Λατινικής ’Αμερικής.

(δ) Ό άγροτικός πληθυσμός σ’ ολόκληρο τόν κόσμο ήταν τό 1925 400% με
γαλύτερος άπό τόν άστικό πληθυσμό. Τό 1975 τό ποσοστό αυτό έπεσε στό 
50% καί προβλέπεται δτι στά έπόμενα πενήντα χρόνια δ άστικός πληθυ
σμός θά είναι διπλάσιος τού άγροτικού.

Λΰ^ηβη τοΰ μέσου ΰρου ξωης

Ή έκρηξη τού πληθυσμού οφείλεται δχι στή μεγαλύτερη γεννητικότητα 
τού σύγχρονου άνθρώπου άλλα στή μείωση τών θανάτων καί στην παραταση 
τού μέσου δρου τής ζωής.

Ό μέσος δρος ζωής στίς αναπτυγμένες χώρες αυξήθηκε σέ 70 χρόνια καί 
στίς άναπτυσσόμενες σέ 30. Στή Λατινική ’Αμερική δ μέσος ορος είναι 60 
χρόνια.

Μέχρι τό 1850 οι διαφορές ανάμεσα στίς άναπτυγμένες καί στίς άνα
πτυσσόμενες χώρες ήταν μικρές. Καί στίς δυο περιοχές σημειώνονταν περί
που 35 θάνατοι καί 40 γεννήσεις για κάθε χίλιους κατοίκους τό χρόνο.

Μετά τό 1850 οι θάνατοι μειώθηκαν στίς άναπτυγμένες χώρες ώς άκο- 
λούθως :

1850 — 1900 : σέ 28 γιά κάθε χίλιους κατοίκους
1900—1950 : σέ 18 για κάθε χίλιους κατοίκους
1950 — σήμερα : σέ 10 καί λιγότερους γιά κάθε χίλιους κατοίκους.
Γιά τίς άναπτυσσόμενες χώρες οί θάνατοι έπεσαν στήν περίοδο 1900— 

1950 σέ 32 γιά κάθε χίλιους κατοίκους. Άπό τό 1950—1960 οι θάνατοι έπε
σαν απότομα σέ 17, καί προβλέπεται δτι στά έπόμενα τριάντα χρόνια θά 
φθάσουν τό επίπεδο τών 7 ή 8 γιά κάθε χίλια πρόσωπα. Σέ βρισμένες άνα
πτυσσόμενες χώρες, έξαιτίας τού νεανικού τους πληθυσμού, οί θάνατοι έχουν 
ήδη πέσει στά ποσοστά τών αναπτυγμένων χωρών. Παράλληλα μέ τή μείωση 
τών θανάτων δ μέσος δρος ζωής στίς άναπτυσσόμενες χώρες προβλέπεται δτι 
θά αυξηθεί στίς επόμενες τρεις δεκαετίες κατά 15 χρόνια.

Στίς τρεις τελευταίες δεκαετίες ή παιδική θνησιμότητα έπεσε άπό 106 σέ 
27 γιά κάθε χίλια παδιά στίς άναπτυγμένες περιοχές καί άπό 230 σέ 140 γιά 
κάθε χίλια παιδιά στίς λιγότερο άναπτυγμένες.

Σ’ δλόκληρο τόν κόσμο έχουμε κάθε χρόνο 125 έκατομμύρια γεννήσεις 
καί 55 έκατομμύρια θανάτους, δηλαδή μιά άναλογία 2:1 περίπου. Τό 80% τών 
γεννήσεων σημειώνεται στίς άναπτυσσόμενες χώρες.

(The Grinding Arithmetic for the Year 2.000. 
Περιοδικό Courier, Μάιος 1974, σ, 9-12)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Άριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο VII, κεφ. 16,10 (1335 b).
2. Brameld, Theodore: Education as Power. Student Edition, Fawcett Publications, Inc., 
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4. Unesco Courier, τεύχη Μαΐου 1974 καί ’Ιουλίου - Αύγουστου 1974.
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ΚΛΕΙΤΟΤ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Η ΘΕΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ

Ό Πλούταρχος, ένας άπό τούς πιο πολυγράφους και πολυσύνθετους συγ
γραφείς τής αρχαιότητας, γεννήθηκε τό 46 μ.Χ. και πέθανε τό 120 μ.Χ. Γεν
νήθηκε κατά τή διάρκεια τής βασιλείας τοΰ αύτοκράτορα Κλαυδίου, στή Χαι- 
ρώνεια τής Βοιωτίας. ’Έχουν ήδη παρέλθει δυο αιώνες, άπό τότε πού ή Ελ
λάδα έγινε Ρωμαϊκή έπαρχία.

Τό έ'ργο ωστόσο τοΰ Πλουτάρχου, πού χαρακτηρίζεται ώς ένας φιλόσοφος 
πού πιστεύει στό Θεό, έχει πολλές όψεις και διαστάσεις. Χωρίζεται δ όγκος 
αυτός τής συγγραφικής ύλης, σέ 'ιστορικό, θρησκευτικό και ηθικό έ'ργο. Τά 
σημαντικά έργα του — Βίοι Παράλληλοι και ιδιαίτερα οι πραγμα
τείες του περί ’Ί σ ι δ ο ς κία ί Ό σ ί ρ ι δ ο ς, Περί τοΰ Ε τοΰ 
εν Δελφοί ς, καί δ Δαίμων τοΰ Σωκράτους, πραγματείες 
στις όποιες μποροΰν νά προστεθούν δεκάδες άλλα συγγράμματα, δείχνουν δτι ό 
Πλούταρχος είναι κληρονόμος ενός μεγάλου μέρους άπό τις ιδέες καί τις πίστεις 
πού τοΰ κληροδότησε τό ένδοξο παρελθόν τής Ελλάδος. Παραμένοντας πι
στός στήν Πλατωνική ’Ακαδημία καί στή Δελφική παράδοση, (άς σημειωθεί, 
ό'τι είναι Ιερεύς τοΰ Πυθίου ’Απόλλωνος), θά άγωνιστεϊ νά συντηρήσει τό με
γάλο αυτό θησαυρό τοΰ ελληνικού παρελθόντος.

Μέσα σέ μιά έποχή καί ένα α’ιώνα γόνιμο σέ άντιθέσεις καί σέ σύγχυση 
δογμάτων καί θρησκευτικών πεποιθήσεων, δ Πλούταρχος θά προσανατολισθεί 
σέ μιά παγκόσμια θρησκεία θεμελιωμένη στό φιλοσοφικό έκλεκτισμό καί τό 
θρησκευτικό συγκρητισμό. ΟΙ θέσεις του αύτές, τις άρχές τών όποιων έθεσαν 
οι μεγάλες φιλοσοφικές σχολές τής ’Αρχαιότητας, έρχονται ώς άποτέλεσμα μιας 
άργής καί βαθμιαίας, δύσκολης θά λέγαμε, επεξεργασίας ιδεών, πού συντελέ- 
στηκε στά μέσα άρκετών αιώνων. Γιά τόν Πλούταρχο, δπως καί γιά κάθε 
"Ελληνα, ή θεότητα δέν είναι ένα πρόσωπο, μέ τό χαρακτήρα μιας ξεχωριστής 
ενιαίας οντότητας. ΟΙ Ελληνικοί Θεοί, είναι κοσμικές δυνάμεις καί όχι πρό
σωπα. Ό Έλληνας, λίγη ή ελάχιστη προσοχή δίνει στό άν ό Θεός του εμφα
νίζεται στόν Ενικό ή τόν Πληθυντικό. Ή θεία δύναμη μπορεί διαδοχικά νά 
συλληφθεϊ καί νά εκφραστεί τόσο στήν ενότητα δσο καί στήν πολλαπλότητά 
της.

Ό Πλούταρχος, συνεχιστής τής φιλοσοφικής παράδοσης, άπορρίπτει τις 
άνθρωπομορφικές εικόνες τής θεότητας. ’Εργάζεται μέ μιά εξαγνισμένη καί 

άπογυμνωμένη άλλαγή τής θείας ουσίας. Στήν έποχή του, ή άναζήτηση τού 
Θεού χρωματίζεται καί άπό μιά τρυφερή αίσθηση ταπεινοφροσύνης. ’Έτσι, 
κάθε άνέβασμα προς θειότερες καί άνώτερες σφαίρες, γίνεται χωρίς πολλές 
θεολογικές καί δογματικές συζητήσεις. Τούτο χαρακτήριζε ’ιδιαίτερα, τό θρη
σκευτικό οίκουμενισμό.

Ό Πλούταρχος, θά γίνει ένας σκεπτόμενος καί ειλικρινής εργάτης μιας 
θρησκευτικής άποκατάστασης. Ό ’Απόλλων, ό άγαπημένος του Θεός, θά γί
νει, μέσα στή σκέψη του, ένας προφήτης καί ένας φιλόσοφος. Είναι δ Θεός 
πού δέν ζητά μιά τυφλή πίστη. Προτρέπει καί ενθαρρύνει προς τή θεώρσηη 
καί τήν ελεύθερη άσκηση τοΰ Λόγου. Μέ τούς χρησμούς του, δ ’Απόλλων, 
γίνεται θεραπευτής καί βοηθός, στις δυσκολίες τής ζωής φωτίζοντας δποιον 
γίνεται άληθινός φιλόσοφος καί κατά συνέπεια, άληθινός εραστής καί ζητητής 
τής άλήθειας. Ό ’Απόλλων είναι γιά τόν Πλούταρχο, ό διαλεκτικός, ό γεωμέ- 
τρης, δ καλλιτέχνης - δημιουργός, ό νομοθέτης.

Ωστόσο, ό Πλούταρχος πιστεύει στή συνεχή άποκάλυψη τοΰ Θεού, χωρίς 
νά άναγνωρίζει, σ’ δ,τι σχετίζεται μέ τά θρησκευτικά θέματα, άπόλυτη άρχή 
καί εξουσία. Γι’ αυτό, άφιερώνει τή ζωή του στή διάδοση καί δχι στή δημιουρ
γία τής παγκόσμιας θρησκείας. Δέν νομίζει πώς ή παγκόσμια θρησκεία θά 
πρέπει νά θεμελιωθή, υπάρχει ήδη. Οι Θεοί είναι οί ίδιοι γιά δλους 
τούς άνθρώπους καί δέν διαφέρουν άνάλογα μέ τούς λαούς. Ή άνώτερη 
Πρόνοια πού τούς κατευθύνει είναι μία καί μόνη.

Ζητώντας τή γνώση τών Θεών, τούτο σημαίνει άγώνα συμμετοχής στήν 
ευδαιμονία καί μακαριότητα τους. Κι’ ή γνώση τών θεών, προϋποθέτει κατά 
κάποιο τρόπο, ταύτιση μέ τήν ουσία τους. Ό Πλούταρχος, προχωρώντας πιο 
πέρα άκόμη, άγωνίζεται νά άποδείξει τήν αγνότητα καί τήν άγαθότητα τοΰ 
Θεοΰ. Δέν δέχεται ένα θεό δημιουργό τοΰ κακού. Τόν θέλει ά ν α ί τ ι ο τοΰ 
κακού, δπως καί τό τέλος τής Πλατωνικής Πολιτείας. Δέν μπορεί νά 
φαντασθεΐ δπως ό "Ομηρος, τό Δία, νά άντλεϊ άπό τά δυό πιθάρια, τοΰ 
καλού καί τοΰ κακού. ’Αντίθετα θέλει τό θεό, μιά εύδαίμονα οντότητα, 
άφθαρτη, γεμάτη καλωσύνη γιά τούς άνθρώπους. Είναι άδύνατο νά υπάρχει 
κάποιο κακό ενώ δ θεός είναι δημιουργός τών πάντων. Καί τίποτε τό καλό, 
άν δ Θεός δέν είναι καθόλου δημιουργός. Ό μεικτός κόσμος πού κατοικούμε 
τοΰ καλού καί τοΰ κακού, είναι εκείνος πού βρίσκεται κάτω άπό τή σελήνη· ένας 
κόσμος άνισος, κινούμενος, μεταβλητός. Γι’ αυτό καί ό Πλούταρχος συστήνει 
προτού άσχοληθεϊ κανείς μέ τά θεία πράγματα, νά προβεί στόν κατάλληλο 
εξαγνισμό καί κάθαρση. Ή διαδικασία αυτή προϋποθέτει τελειοποίηση τοΰ 
άνθρώπινου είναι.

«Υπάρχεις», είνα δ χαιρετισμός πού άπευθύνεται στό Θεό τών Δελφών, 
σ’ άναγνώριση τοΰ σοφού άποφθέγματός του «Γνώθι σ’ αυτόν». Μόνο δ Θεός 
υπάρχει, γιατί εμείς οί άνθρωποι δέν συμμετέχομε πραγματικά στό *Όν καί τό 
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Είναι τών πραγμάτων. Κάθε θνητή ουσία, τοποθετημένη μεταξύ γέννησης 
και θανάτου δέν παράγει παρά φαντάσματα, σκοτεινές και αβέβαιες εικόνες 
και μορφές. Γιά νά γίνει γνωστός ό Θεός, χρειάζεται μιά αντιστροφή, μιά 
αντίθετη ιδέα σ’ αυτή τήν ύπαρξη πού γνωρίζομε. ’Εκείνο πού πραγματικά 
ύπάρχει είναι τό Αιώνιο ’Όν, πού δέν έχει ούτε άρχή ούτε τέλος καί τό όποιο 
ό χρόνος δέν έχει τή δύναμη νά προκαλέσει όποιαδήποτε αλλαγή. Μέ τό να 
λέγεις στό Θεό, 'Υπάρχεις, Είσαι, όπως κάνει ό Πλούταρχος, ερμη
νεύοντας τό γράμμα Ε πού βρίσκεται στήν προμετωπίδα τού ναού τών Δελ
φών, τούτο σημαίνει έξομοίωση μέ τήν ενότητα καί ταυτότητα τού ίδιου τού 
’Όντος, σημαίνει καθορισμό τοΰ Είναι μέ τή μεγαλύτερη ακρίβεια.

Ό Θεός, όντας δημιουργός συντηρητής τοΰ κόσμου, κάνει ώστε στόν 
κόσμο νά βασιλεύει ή 'Αρμονία καί ή Δικαιοσύνη. ’Άν διαπιστώνομε τήν ύπαρ
ξη τοΰ κακοΰ καί τής δυσαρμονίας γύρω μας ή καί μέσα μας, δέν θά πρέπει, 
σύμφωνα μέ τόν Πλούταρχο, νά αποδίδουμε τήν αιτία στόν Θεό. Κακοί δαί
μονες εύθύνονται γι’ αυτή τήν κακοδαιμονία! Ή Πρόνοια είναι ανεύθυνη. Τά 
μεταξύ τού Θεού καί τών ανθρώπων πνεύματα, πού έχουν τή δυνατότητα ν’ 
αποκτήσουν κάποια αυτονομία καί ανεξαρτησία, εύθύνονται γιά τις τυχόν πα
ρεκτροπές άπό τό θείο νόμο. ’Εδώ, βρίσκομε τήν έμπνευση τοΰ Πλατωνικού 
Συμποσίου. Ό Δαίμων, λέει, ή Διοτίμα στό Σωκράτη, είναι ό μεσάζων, 
ό μεταξύ θεών καί άνθρώπων. Μεταφέρει στούς άνθρώπους τις θελήσεις τών 
θεών καί στούς θεούς επιθυμίες καί επικλήσεις τών άνθρώπων.

Σύμφωνα μέ τόν Πλούταρχο, δ άνθρωπος μπορεί νά φτάσει καί νά επι
κοινωνήσει μέ τό θεό, μέσω τής καθολικής άγάπης. Επίσης, μέσω τής ένατέ- 
νισης καί τής άνώτερης θεώρησης. Υπάρχει καί δ τρίτος δρόμος, εκείνος τής 
αποκάλυψης, άλλά γι’ αυτόν άποφασίζουν οι θεοί καί τό κάνουν γιά τά πλά
σματα έκείνα πού διακρίνονται άπό απλότητα καί ενθουσιασμό — τό κάνουν 
γιά τούς ένθεους.

'Όσον άφορά τις προϋποθέσεις καί τούς όρους πού τίθενται σ’ δσους επι
θυμούν νά μυηθούν στ ά μυστήρια τής ’Ίσιδος, δηλαδή στις θείες έπιστήμες, 
οί δροι καί ot προϋποθέσεις αυτές συνίστανται στήν άπομάκρυνση άπό κάθε 
είδους προσκόλληση στις γήινες άπολαύσεις καί ηδονές καί ταυτόχρονα στό 
σταδιακό καί σταθερό έθισμό στή θεία γνώση καί πραγματικότητα. Οι άσκή- 
σεις καί ή πειθαρχία τών υποψηφίων στά μυστήρια τής ’Ίσιδος, θυμίζουν τόν 
Πυθαγορικό βίο τής λιτότητας, τής αυστηρότητας καί τής εσωτερικής σιωπής. 
Γιά νά γίνεις Ίεροφόρος καί νά σοΰ άποκαλυφθοΰν τά άγια καί θεία μυστικά 
τής Θεάς, χρειάζεται νά άλλάξεις τήν στολή τής ψυχής, νά γίνεις, δηλαδή 
Ίερόστολος, μέ τή συμβολική σημασία τών δρων. Καί τούτο γίνεται, δχι μέ 
τις τυπικές προσφορές, άλλά μέ τήν πραγματική καί ζωντανή μεταστροφή 
ολόκληρου τού είναι, άφού συνειδητά κατευθύνεται στήν κάθαρση καί τήν 
απλούστευση.

ΚΛΕΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΙΑΚ. ΚΤΘΡΕΩΤΗ

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
(9η ’Ιουλίου 1821)

Ιστορικό Δράμα 
Σέ πέντε πράξεις

ΠΡΟΣΩΠΑ:

’Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός.......................
Μελέτιος........................................................
Χαράλαμπος Χατζή Μάλης.......................
Παπάπετρος...................................................
Χαρικλεια...................................................
Κυπρίδημος...................................................
Κανάρης........................................................
Χατζηστέργιος.............................................
'Ύπατρος ...................................................
Χατζηνικόλας Λαυρέντιου Πρωτοσύγκελλος
Κιόρογλου άγάς ........................................
’Ιωσήφ........................................................
Γιαννάτζης Άντωνόπουλος.......................
Μιχαήλ Γλυκύς.............................................
’Αφηγητής
Ή φωνή τού Κουτσούκ Μεχμέτ

’Αρχηγός τών Φιλικών Κύπρου 
Φιλικός, ’Αρχιδιάκος
Φιλικός
Παπάς άπό τή Φλάσου
Φίλη τής κόρης του Φλωρεντίας 
Φιλικός
Ό Ψαριανός μπουρλοτιέρης 
Φιλικός, συνοδός τού Κανάρη 
Φιλικός, συνοδός τοΰ Κανάρη 
Φιλικός, Φιρμαντζής Καραβά 
Γενιτσάραγας Λευκωσίας 
Γούμενος Μονής Κύκκου 
Δημογέροντας τοΰ Σεραγιοΰ 
Φιλικός, πρόκριτος Λευκωσίας

ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ 
(Προτού άνοίξει ή αυλαία)

ΕΝΑΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ:
Ή ’Επανάσταση τοΰ 1821 μόλις έχει άνάψει σ’ ολάκερη τήν 'Ελλάδα. 

Σύσσωμο τό γένος τών Ελλήνων άγωνίζεται γιά νά συντρίψει τό σκληρό 
τύραννο, πού αιώνες τώρα πατά τήν προγονική γή.

Στήν Κύπρο, δ Μουσελίμης Κουτσούκ Μεχμέτ γιά νά εξασφαλίσει, τάχα, 
τήν ήσυχία στόν τόπο, άφόπλισε μέ φιρμάνι τούς ραγιάδες κι έβαλε έγγυητές 
τόν Εθνάρχη Κυπριανό καί τούς τρεις Δεσπότες.

Στό μεταξύ, ή Φιλική Εταιρεία, μέ άρχηγό τόν Ύψηλάντη, έχει πάρει 
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άπό κοινού μέ τόν Κυπριανό και τούς άλλους Κύπριους Φιλικούς τήν από
φαση, πώς δέν είναι συνετό νά ξεσηκωθεί και ή Κύπρος. Γιατί, σάν νησί κυ
κλωμένο άπό χώρες μέ εχθρικό στρατό, δέ θ’ ά'ντεχε σέ ένοπλη αντίσταση, πού 
μόνο γιά καταδρομές καί σφαγές μπορούσε νά δώσει τήν πρόφαση.

'Όμως, ό ’Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός δέ δίνει πίστη στις άπατηλές δια
βεβαιώσεις τού Μουσελίμη. Πάντα φοβάται πώς ένα φριχτό μαρτύριο άπειλεί 
μέ ολοκληρωτικό άφανισμό τούς ραγιάδες.

(Στό μυστικό θολωτό δωμάτιο, χτισμένο κάτω άπό τήν Έλληνική Σχολή. 
Μέ τήν ’Αρχιεπισκοπή, άπέναντι, συνδέεται μέ υπόγειο διάδρομο).

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Πόση χαρά μέ κέρασαν, Άρχιδιάκο μου Μελέτιε, οί τρεις 
Δεσπότες, οί δημογέροντες κι οί προεστοί μας μέ τή στητή κι ολόρθη ψυχή 
τους. Τώρα, δά, πού μέ άποχαιρετούσαν, ένιωσα βαθιά τό σπαραγμό τής 
καρδιάς τους. 'Ωστόσο, άλλιώτικους δέν τούς θωρώ νά οδεύουν άνάμεσα 
στόν πονεμένο λαό. Τούς ξαγναντεύω όλους βοσκούς μέσα στά κοπάδια. 
’Άς έχουν σκέπη τήν ευχή μου.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Ό άριστος καί πρωτολάτης στέκεις έσύ, ’Αρχιεπίσκοπε Κυ
πριανέ! Γιατί, έσύ ’σαι ό μόνος βοσκός τής Κύπρου. Οι άλλοι ξοπίσω σου 
άκλουθούν, κι άς οδηγούν τόσο γνωστικά καί άξια.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Δέν πρέπει, Άρχιδιάκο μου, νά κρύβουμε τήν άλήθεια, κι 
άς είναι τόσο πικρή. Οί άλλόθρησκοι άφέντες μας αιώνες τώρα πατούν 
μέ τή βία τό νησί μας. Δίχως μιά λύπηση, δίχως μιά βάσιμη αιτία, δέν 
άφήνουν άφορμή γιά νά μή σπαράξουν μέ λύσσα τό ποίμνιο.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: 'Αρπάζουν τό βιος καί τά προικιά τού λαού καί τόν ξεσπι
τώνουν ρίχνοντάς τον στούς τέσσερεις άνέμους. ’Αλίμονο! Κάποτε δέ 
σταματούν ούτε ώς έδώ. Τόν ντροπιάζουν άγρια καί τόν άφανίζουν δί
χως νά δίνουν λόγο σέ κανένα.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Κι δταν, άκόμα, οί ραγιάδες, ύστερ’ άπό τόν κάματο τής 
μέρας, γέρνουν τ’ απόβραδο στό κρεβάτι νά ξαποστάσουν γιά νά βρούλ' 
τόν ύπνο τους, κι άν τόν βρούν, λογιέται τάχα ύπνος; Τρέμει τό φυλ
λοκάρδι τους, μήν τύχει μέ τό σκάσιμο τής αυγής καί δέν τούς ’γγίξει ό 
ήλιος ζωντανούς. Κρατούν τή ζωή τους μές τή φούχτα τους !

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: 'Ωστόσο, κι άν ό πόνος πού δέρνει τό νησί μας είναι άβά- 
σταχτος, γιά νά τόν απαλύνεις βάλσαμο σκορπίζεις γύρω τήν κάθε φρον
τίδα σου. Μπορείς ή δέν μπορείς, Μακαριώτατε, μέ τή βοήθεια τού Θεού, 
πασχίζεις σκληρά γιά νά φυλάεις σωστούς καί άκέραιους τούς άδερ- 
φούς μας άπό τό λυσσασμένο θεριό.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Στόν Εθνάρχη πάντα στέκει βαρύ τό χρέος!
(’Ακούεται συνθηματικό χτύπημα στήν πόρτα. Ό Κυπριανός τείνει τό 
αυτί καί άφουγκράζεται).

Αυτό τό σύνθημα είναι τού Μάλη!... Δόξα νά ’χει ό 'Ύψιστος. Πήρε 
τό μήνυμα πού τού ’στειλα κρυφά κι δπως τόν έταξα κατάφερε μέ κάθε 
δυνατή προφύλαξη νά κατέβει στό θολωτό δωμάτιο, έδώ κάτω. Σύρε, 
λοιπόν, ν’ άνοίξεις, Μελέτιε. Μήν περιμένει ό καλός μας Φιλικός...
(Στό άνοιγμα τής πόρτας μπαίνει ο Μάλης ντυμένος φράγκικα. Στό 
πρόσωπο τού Κυπριανού διαφαίνεται ή ικανοποίηση).
Καλώς όρισες, Χαράλαμπε Χατζή Μάλη, αδερφέ μας!

ΜΑΛΗΣ: Μέ δλο τό σεβασμό μου σάς καλησπερίζω.
(Κάνει βαθιά υπόκλιση καί πλησιάζει. Φιλά τή δεξιά τού Κυπριανού κι 
ύστερα τού Μελέτιου).
Μακαριώτατε! Μόλις πήρα τό μήνυμά σου έτρεξα βιαστικός. Φοβάμαι, 
πώς κάτι σοβαρό συμβαίνει!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ : Αλήθεια ! Σέ κάλεσε μιά φοβερή ανάγκη. Κι άς άφησες 
στή μέση τό έργο σου νά μαζεύεις δοσίματα γιά τόν άγώνα. 'Ως τώρα 
άξια τά κατάφερες, γυρνώντας πολιτείες, χωριά καί κάμπους... Ντυμένος 
σκόπιμα στά φράγκικα, πού νά σέ πάρει μυρωδιά Τούρκικο μάτι! Ή 
πατρίδα στηρίζει πολλά στό θάρρος καί στήν άρετή τέτοιου άπόστολου. 
’Απόψε, κιόλας, σέ περιμένει μιά μεγάλη δουλειά!...

ΜΑΛΗΣ: Τί, τάχα, τρέχει, Δέσποτά μου; Γιατί μέ κάλεσες; Μή μοΰ τό 
κρύβεις...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Θά τό μάθεις εύτύς καί τήν περίσταση θά κρίνεις. Κακά 
μηνύματα συντρέχουν άπό παντού. Στόν ουρανό μαζεύονται μαύρα σύν
νεφα.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Βοήθα, Παναγία Δέσποινα! Εξόριζε τό κακό.
ΜΑΛΗΣ: Νομίζω πώς δέν πρέπει νά χρονοτριβούμε. Μή μάς τό κρύβεις 

άλλο, Μακαριώτατε! Μίλησέ μας καθαρά.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ : Προχθές τό βράδυ δ έξωμότης γενίτσαρος Άχμέτ άγάς άρ

παξε μέ βία τή Φλωρεντία — τήν δμορφη κόρη τού Παπάπετρου άπό 
τή Φλάσου ■— καί τήν έφερε πισωκάπουλα στή Χώρα, κλείοντάς την μέσα 
στό χαρέμι τού πασά Ταχήρ άγά!...

ΜΑΛΗΣ: (Μονολογεί). ’Αλίμονο σου, παρθένα Φλωρεντία! Καί σύ Παπά- 
πετρε, κακόμοιρε πατέρα, κράτα γερά. Πρέπει ν’ άντέξεις!
(Στρέφεται στούς παρόντες).
'Ό,τι περνά άπό τό χέρι μου θά γίνει. Δίπλα σας στέκω βοηθός!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Δέ μέ εκπλήττει, Μάλη, πού δέ σέ αποπαίρνουν οί έλπί- 
δες σου.

ΜΑΛΗΣ : Πρέπει πάντα νά ελπίζουμε ! Ποιος, δμως, μπορεί νά βεβαιώσει 
άν στ’ άλήθεια ή Φλωρεντία είναι κλεισμένη μέσα στό χαρέμι τού Ταχήρ 
άγά; Μήν, τάχα, Δέσποτά μου, μάς στήσανε διπλό παιγνίδι;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Κακά τά ψέματα, αδερφέ μου Μάλη, καί πιό πικρή ή άλή- 
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θεία! Ό ξακουστός ’Αρβανίτης Έμήν αγάς, πού ’ναι ό νυχτοφύλακας 
τής Χώρας, μου έσκασε κρυφά τό νέο, πώς αύριο τά χαράματα ή Φλω
ρεντία θά τουρκέψει! Γι’ αυτό τό σπουδαίο μυστικό πληρώθηκε, βέ
βαια, πολύ αδρά!

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Τ’ άσπρα, βλέπεις, κατεβάζουν τ’ άστρα!...
ΜΑΛΗΣ : Θεός σχωρέσει τό αθώο πλάσμα... Μακαριώτατε, μή στέρξει κι 

άφήσουμε τούς άπιστους νά ’γγίξουν τό άσπιλο κορμί τής Φλωρεντίας. 
Πρέπει νά προφτάσουμε, προτού είναι αργά.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ή ώρα δέ μάς παίρνει, Μελέτιε. Τρέξε αμέσως στό Συνο
δικό. 'Όπου νά ’ναι φτάνει ό γέροντας Παπάπετρος. Δέ θά φοράει σάν 
πάντα τά ράσα του, γιά νά μην τόν γνωρίσει κανένας. Θά ’ναι ντυμένος 
χωριάτικα. Θά συνοδεύει μιά χανούμισσα, πού δέν είναι άλλη άπό τή 
Χαρίκλεια, τήν επιστήθια φίλη τής κόρης του Φλωρεντίας.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Είναι πολύ συνετό νά προφυλαχτοΰν.
ΜΑΛΗΣ: ^Μέ τέτοια μεταμφίεση κανένα Τούρκικο βλέμμα δέ θά τούς άπο- 

πάρει. Ούτε ή φαρμακωμένη γλώσσα τών σπιούνων θά καταφέρει νά 
τούς καρφώσει ύπουλα στό Μουσελίμη.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μελέτιε! Μόλις περάσουν τήν ξώπορτα τής ’Αρχιεπισκο
πής, νά σπεύσεις δίχως μιλιά κι εξήγηση καμιά και νά τούς οδηγήσεις 
παρευτύς εδώ κάτω, στό θολωτό δωμάτιο. Τότε θά φανερώσω μπροστά 
σέ όλους σας τό σχέδιό μου, γιά νά σώσουμε τή Φλωρεντία.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ : Πιστός στούς ορισμούς σου, Μακαριώτατε, τρέχω αμέσως 
νά τούς προλάβω, μή τυχόν φτάσουν νωρίτερα.
(Ό Μελέτιος φεύγει. Ό Κυπριανός κάθεται στό γραφείο του και δείχνει 
στό Μάλη νά καθίσει. Κατόπι παίρνει τό κεφάλι στά χέρια καί μέ ύφος 
σοβαρό λέει).

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Χαράλαμπε Μάλη, έν Χριστώ αδερφέ! Στό φοβερό μας 
όρκο, πού δώσαμε ολόψυχα στή μυστική μας οργάνωση, τή Φιλική Εται
ρεία, υποτάξουμε όλες τις πράξεις και τά λόγια μας. Κάθε σκέψη και 
ένέργειά μας είναι δοσμένες πέρα ώς πέρα γιά τή σωτηρία και τήν 
ανάσταση τής πατρίδας. Μάρτυρας στέκει ό Θεός μας!...

ΜΑΛΗΣ : 'Όσο θά ζούμε μεϊς, ό όρκος μας απάτητος κι αυτός θά ζεϊ 
μαζί μας.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ό κρυφός πόθος τής φυλής, πού καίει άπό τά χρόνια τά 
παλιά ώς τόν καιρό μας, άπλωσε καί φούντωσε σ’ ολάκερη τήν Κύπρο. 
Βαρύγδουπη ή πονεμέλΤ] γή τραντάζει συθέμελα.

ΜΑΛΗΣ: Τέτοια είναι κι ή δική μου διαπίστωση άπό τήν περιοδεία μου 
στις πόλεις καί στά χωριά. Ψυχωμένοι οί ραγιάδες άπανωτά ζητούν 
άρματα γιά νά χτυπήσουν τό θεριό.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Πρί λίγο σ’ αυτό τό θολωτό δωμάτιο μονόβουλοι οί Δε

σπότες, οί προεστοί κι οί δημογέροντες μού γύρευαν άρματα γιά νά 
ξεσηκωθούν. Πόσο βαθιά τούς πόνεσε ή ψυχή μου!

ΜΑΛΗΣ : ’Αλίμονο ! Πισθάγκωνα οί άπιστοι έχουν δέσει γερά τά χέρια μας. 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Κι όμως, Μάλη, ή δύναμη τού Σουλτάνου στήν Ελλάδα 

άρχισε νά κλονίζεται. Μές τήν ψυχή του φώλιασε ό φόβος, μήπως όμοια 
μέ εκεί ξεσπάσει καί στήν Κύπρο άνταριασμένο τό ήφαίστειο τοΰ λυ
τρωμού.

ΜΑΛΗΣ: Μπροστά σέ τέτοιο κίνδυνο δουλεύει ή πονηριά. Γιατί, όσοι δει
λιάζουν ν’ άντικρίσουν τό φώς τής μέρας, κυνηγούν τήν άντρεία μέ 
δόλο!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Σ’ αυτή τήν παραζάλη τό Ντιβάνι παραδέρνοντας, σύνταξε 
κι έστειλε στόν πασά τής Κύπρου Κουτσούκ Μεχμέτ τό ύπουλο φιρμάνι 
του, πού διατάζει νά άφοπλιστοΰν όλοι οί ραγιάδες!

ΜΑΛΗΣ: Είναι άλήθεια, Μακαριώτατε, πώς μέ αυτό τό μέτρο πίστευε πώς 
οί Χριστιανοί, τάχα, θά τού ’φερναν άντίσταση στόν άφοπλισμό τους. 
Περίμενε, έτσι, νά τοΰ δοβεΐ ή άφορμή γιά νά εκμεταλλευτεί τήν άπρο- 
θυμιά τους, αρπάζοντας κι άφανίζοντας.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Σέ τούτο άπότυχε οίκτρά. Καμιά άντίσταση δέν έφερε δ 
λαός μας, γιατί γνώριζε καλά τόν κακόβουλο σκοπό τοΰ πασά. Μά, κι αν 
δ δόλιος πήρε τά όπλα άπ’ τό λαό, κατάφερε τό άλ'τίθετο: κουβάλησε 
τά όπλα μέσα στήν ίδια τήν ψυχή μας καί τήν άκόνισε νά κόβει διπλά.

ΜΑΛΗΣ: Τέτοια ψυχή θέλει δ άγώνας μας!...
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: 'Όσο γιά όπλα, έχουμε κρύψει άρκετά γιά τήν περίσταση, 

στό σπίτι τού Κοτζάπαση καί σ’ άλλους μυστικούς τόπους...
(Χτυπά ή πόρτα μέ βία. Πριν προλάβει δ Κυπριανός νά σηκωθεί, μπαί
νει άπότομα ό Μελέτιος).

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Μέ συγχωρεϊς, Μακαριώτατε!... Μόλις τώρα μάς ήρθε τό θλι
βερό μήνυμα πώς άπόψε οί Τούρκοι μπήκαν μέ προδοσία στό σπίτι τοΰ 
Κοτζάπαση, πιάσανε όλους τούς δικούς μας κι άδειάσανε τήν δπλαπο- 
θήκη !...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Μέ ταραχή). ’Αλίμονο! Πάνε οί συνεργάτες μας! 
Πάνε καί τά όπλα, πού μέ τόση έγνοια κουβαλήσαμε. Ποιο κακό μάς 
περιμένει στό έλεος τών άπιστων!...
(Γυρνώντας στό Μελέτιο).
Σ’ ευχαριστώ, Μελέτιε ! Τώρα τρέξε στήν ξώπορτα.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Φεύγω γιά νά προφτάσω τούς ξένους!... (Φεύγει).
ΜΑΛΗΣ : Πολύ βαρύ κι άπανωτό τό χτύπημα. Τί νά ποΰμε γιά τόν Πέτρο, 

πού φτάνοντας άπό τήν Πάφο στόν ’Όλυμπο κατάφερε νά κατεβάσει τά 
παλικάρια ώς τή Χώρα; Μήν ήταν λίγο τό ξεσήκωμα τοΰ Διάκου στήν 
Πύλα, Δέσποτά μου;
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ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μην ξεχνάς, Μάλη, πώς δέν είναι συνετό νά ξεσηκωθεί 
τώρα η Κύπρος. Γιατί, δέν είναι καθόλου βολετό νά χάσκει τό νησί μας 
επικίνδυνα μισή μπουκιά τριγύρω, σέ στόματα ορθάνοιχτα τής Τουρκίας, 
τής Αίγυπτου και τής Συρίας.

ΜΑΛΗΣ: Είναι σωστό νά ενεργούμε ανάλογα μέ τις περιστάσεις!
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τήν απόφαση αυτή, δπως ξέρεις, πήρε άπό καιρό ή Εται

ρεία καί μάς βρήκε όλους σύμφωνους!
ΜΑΛΗΣ : 'Ωστόσο, κάνουμε στήν πατρίδα τό καθήκον μας ακέραιο.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Δέν είπε τό αντίθετο κανένας. Κι ούτε μπορεί!
ΜΑΛΗΣ : 'Όλοι τό ξέρουμε καλά !
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μάρτυρας στέκουν οί γραφές τοΰ 'Υψηλάντη. 'Όμως, 

ψηλά κρατούμε τήν ιερή υπόσχεσή μας νά στείλουμε δση βοήθεια δυνό- 
μαστε κι άς είναι στέρημα άπ’ τό ξερό ψωμί μας.

ΜΑΛΗΣ : Καί τή ζωή μας άκόμα θά προσφέρουμε.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τιμή καί δόξα στά παλικάρια μας, πού βρέχουν μέ τό αίμα 

τους τά ιερά χώματα τής μάνας.
ΜΑΛΗΣ : Μακαριότατε ! ’Ανατριχίλα συνεπαίρνει τό κορμί μου στόν 

άχραντό σου λόγο, πού βγαίνει σάν άπό δισκοπότηρο σέ στόμα νηστεύο
με νου.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: ’Ακούσε, Μάλη, καί βάλε το καλά στό νοΰ σου! Στόν 
τύραννο δέν πρέπει νά δείχνουμε εκείνο, πού σκοπεύουμε νά κάνουμε.

ΜΑΛΗΣ: ’Αλίμονο, άν γνώριζε τούς σκοπούς μας!
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ξεπίτηδες στερούμε τούς άπιστους άπό τήν άφορμή νά 

βλάπτουν τ’ άδέρφια μας. Μήν τό θαρρείς δειλία, επειδή προτρέπουμε 
τούς Χριστιανούς νά ντύνουνται ραγιάδικα: νά βάζουν σαρίκι γύρω 
στό κεφάλι, νά ζώνουν τή μέση μέ ζωνάρι καί νά φορούν στά πόδια μαύρα 
γεμενιά!...

ΜΑΛΗΣ: Σ’ αυτό άπό σκοπού μάς παρακίνησες σ’ εγκύκλιό σου φανερά. 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: 'Όπως τά είπες! Μά, στό κρυφό μάς καλεΐ τό υπέρτατο 

καθήκον νά παλέψουμε σκληρά γιά νά στηρίξουμε τόν άγώνα τοΰ 
’Έθνους. Χρειάζεται νά στείλουμε δοσίματα, όπλα καί τρόφιμα γιά τούς 
λεβέντες μαχητές μας μέ οποίο πλεούμενο μπορέσει ν’ άράξει σέ άπάνεμες 
άχτές ή σέ μυστικά άραξοβόλια. ’Έτσι, δέ θά τ’ άνταμώσει Τούρκικο 
μάτι ούτε θά τά προδιόσει τών σπιούνων ή φαρμακωμένη γλώσσα.

ΜΑΛΗΣ: 'Όλα σοφά τά κρίνεις, Πρωτόθρονε τής Κύπρου! Κι αν τοΰ 
λαοΰ ή φωνή άντηχάει άπ’ τά κατάβαθα τή θεϊκή προσταγή, εσύ στέκεσαι 
αγνός Εθνάρχης, ουράνιο σύμβολο τής πίστης καί τής πατρίδας. Μέσα 
στά δικά σου χέρια ή ψυχή μας θρέφεται, θάλλει κι άντρειεύει. Πυργώ
νεται βράχος άσάλευτος μπρος τής καταδρομής τό φρενιασμένο κύμα.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: 'Όπου μέ έταξε ό λαός μου θά σταθώ άτράνταχτος.

ΜΑΛΗΣ: Ή χάρη τοΰ Θεού φωτίζει τά λόγια καί τις πράξεις σου γιά τοΰ 
λαού τή λύτρωση καί τήν προκοπή...
(Χτυπά ή πόρτα. Μπαίνουν ό Μελέτιος, ό Παπάπετρος ντυμένος χωριά- 
της καί ή Χαρίκλεια χανούμισσα).

ΜΕΛΕΤΙΟΣ : Δυο ίσκιοι δέν πρόφτασαν άκόμα νά πατήσουν πόδι στόν αυ
λόγυρο τής ’Αρχιεπισκοπής, κι εύτύς, Μακαριώτατε, όδηγητής στή σκο
τεινιά τούς έφερα στό θολωτό δωμάτιο, ώς έταξες.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μελέτιε, χαίρω πού στέκεις άξιος παραστάτης. 'Ωστόσο, 
ή χαρά μου μεγαλώνει πού φτάσατε εδώ κάτω σώοι.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Δόξα νά έχει ό 'Ύψιστος!
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Μέ συμπάθεια). Περάστε, Παπάπετρε, καί σύ κόρη μου, 

Χαρίκλεια. Καλώς μάς ήρθατε, άδέρφια!
(Χειροφίλημα).

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ: Καλώς σάς βρήκαμε, Δεσπότη μου. Μέ δλο τό σεβασμό 
ζητούμε τήν ευλογία καί τή βοήθειά σου γιά νά πετύχει ή δουλειά: νά 
γλιτώσουμε άπόψε τή Φλωρεντία μας άπό τό άντρο τού καταραμένου 
Ταχήρ άγά.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Μακαριώτατε! Δίνω καί τή ζωή μου, φτάνει μονάχα νά 
σωθεί ή φίλη μου. Δέν άντέχω στή σκέψη, πώς είναι δυνατό ή Φλω
ρεντία νά βουλιάξει άθελα στό βούρκο καί μέ βία νά πατήσει τό Σταυρό !

ΜΑΛΗΣ: Μιά Χριστιανή στά νύχια τοΰ θεριοΰ ζυγίζει δέκα ζωές γι’ 
άντάλλαγμα.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Πολλά μπορεί νά πετύχει τό χρήμα. Γιατί, στ’ άλήθεια 
είναι μέσο δυνατό κι άλάθευτο γιά νά ’δράξει τό άπιαστο, άκόμα κι άν 
πετάει !

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Τό χρήμα στήν περίσταση γίνεται δ μοχλός γιά νά σηκώσει 
τό φορτίο.

ΜΑΛΗΣ: ’Άλλο μή συδαυλίζεις τήν άγωνία, Μακαριώτατε, πού φουντώ
νει μέσα στήν καρδιά. Μίλησέ μας καθαρά. Γιατί, αν στό μυαλό μου 
τά ’χω συλλάβει σωστά, κάποιο σχέδιο υφαίνεις μέ περισσή τόλμη καί 
μαστοριά.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τό βρήκες, Μάλη. Πρόκειται γιά σχέδιο άφθαστο!
ΜΑΛΗΣ: 'Ωστόσο, πολύς κίνδυνος πλανιέται.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μά, δσο παιδεύεσαι στή ζωή σκληρά καί μέ τό Χάροντα 

διμέτωπα χτυπιέσαι, ποτέ μήν τό γνοιαστεϊς. Πεθαίνεις γλυκά καί δοξα
σμένα, δταν τήν πίστη καί τό γένος άνασταίνεις!...

ΜΑΛΗΣ: Μακάρι τό ίδιο ν’ άξιώσει κι έμάς δ Πανάγαθος.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Στούς άγώνες στέκει άξιος νικητής, δποιος πολεμά μέ τά 

άρματα τής άρετής. ’Αλίμονο σ’ δποιον μέσα στήν αντάρα πετά τήν 
πανοπλία τής τιμής. Γιατί, τότε ή δόξα θά ’ναι πρόσκαιρη καί φθαρτή.
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ΜΑΛΗΣ: Στις προσταγές σου έτοιμος!
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ καί ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: (Μαζί) Είμαστε έτοιμοι κι εμείς!
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: ’Αγαπητά μου αδέρφια! Μέ συγκινεϊ βαθιά ή τόλμη σας. 

Απόψε, κιόλας, μέ τή βοήθεια τοΰ Θεοΰ -θα βάλουμε τό σχέδιο σέ ενέρ
γεια, γιά νά βγάλετε τή Φλωρεντία άπ’ τό άμαρτιολό χαρέμι.

ΜΑΛΗΣ: Τόσο εύκολο τό νομίζεις, Δέσποτά μου;
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: ’Έχω κανονίσει μέχρι και τις λεπτομέρειες. Μέ αδρή πλη

ρωμή έβαλα στό χέρι τόν ’Αρβανίτη νυχτοφύλακα τής Χώρας και τή 
γυναίκα τοΰ χαρεμιού, τή Φανοΰ-κατήν, μιά ξεπεσμένη Χριστιανή!

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ: ’Εμείς, πώς πρέπει νά ενεργήσουμε, Μακαριώτατε;
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ:' Προσέξετε καλά! Γιατί ή επιτυχία στηρίζεται στις λεπτο

μέρειες. Λοιπόν, μόλις κοντέψουν τά μεσάνυχτα, θά βγείτε άπό τήν ’Αρ
χιεπισκοπή στό δρόμο, ντυμένοι σάν δυό χωριάτες. Στα χέρια σας θά 
σέρνετε τή Χαρίκλεια. Δηλαδή, θά προσποιηθεΐτε πώς κλέψατε, αλήτες, 
τάχα, μιά χανούμισσα !

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: ΕΙν’ άλήθεια πώς μέ τέτοια ρούχα πού φορώ, δέν ξεχω- 
χίζιο άπό μιά πραγματική χανούμισσα.

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ: Καί κατά πού πρέπει νά πορευθούμε, Δέσποτά μου;
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Θά σύρετε τά βήματά σας δυτικά, πρός τήν κοίτη τοΰ ξερο- 

πόταμου Κοπρία. Άπό έκεΐ, τραβώντας λοξά, θά περάσετε τόν Άι-Νικόλα 
καί θά σταθείτε στό νάρθηκα τής Άγια-Σοφιάς.

ΜΑΛΗΣ: "Αν κρίνω μέ τή δική μου λογική, θά πέσουμε θεληματικά στά 
δίχτυα τών Τούρκων!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Αυτό ακριβώς θά γίνει άπό σκοπού! Καί εξηγούμαι. 
Θά πέσετε στά χέρια τού νυχτοφύλακα Έμήν άγά, πού θά σας περιμένει 
κρυμμένος στό νάρθηκα. Άπό έκεΐ, εσένα, Μάλη, καί τόν Παπάπετρο θά 
σάς ρίξει σ’ ένα άδειο δωμάτιο, τάχα, γιά νά σάς φυλακίσει.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Κι εγώ τί θ’ άπογίνω;
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: ’Εσένα, Χαρίκλεια, θά παραδώσει ό νυχτοφύλακας στά χέ

ρια τής Φανού-κατήν, πού θά σέ οδηγήσει ίσα στό χαρέμι. Έκεΐ μέσα 
θά συναντήσεις τή Φλωρεντία!...

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Πόσο θά ’θελα, έστω κι έτσι, νά τή βοηθήσω νά λυτρωθεί! 
Ό Θεός είναι μεγάλος.

ΜΑΛΗΣ: Μά, αφού, Μακαριώτατε, ύ νυχτοφύλακας θά μάς κλείσει σέ κελί, 
πώς είναι δυνατό ν’ άνοίξουμε καί πώς θά δραπετεύσουμε; Απόξω, 
άσφαλώς, θά μάς φυλάγουν διπλές φρουρές!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Κάλλιο νά μείνετε κλεισμένοι μέσα στό κελί σας! Σύμφω
να μέ τό σχέδιο, θά άνοίξει σέ λίγο μιά μυστική πόρτα, πού οδηγεί άπό 
τό χαρέμι, καί θά φανεί ή Φανού-κατήν τού χαρεμιού. Στά χέρια σας 
θά παραδώσει τις δυό κόρες!

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ: ’Εδώ τά μπέρδεψα πιό πολύ, Μακαριώτατε!
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μή βιάζεσαι στίς κρίσεις σου, Παπάπετρε! Πρέπει πρώτα 

ν’ άκούσεις τό σχέδιο ώς τό τέλος.
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ: Μέ συμπαθάς, Δεσπότη μου, άνίσως μέσα μου σμίγουν 

ή χαρά καί ή άγωνία. Δυό άνδρες δίχως άρματα, κλεισμένοι μέ δυό 
παρθένες σ’ ένα κελί, είναι σαν νά πέσαμε ποντίκια μές τή φάκα!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ : Αυτό πρέπει νά ’χετε πάντα στό νοΰ σας καί νά μή χάνετε 
τό θάρρος σας. Πάνω άπ’ δλα κυβερνά ή θεία πρόνοια κι ό άνθρωπος 
παραστέκει.

ΜΑΛΗΣ: "Ομως, μέ ποιο τρόπο θά μάς βοηθήσει κατόπι ό Έμήν άγάς; 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τό πάτωμα τού κελιού σας θά ’ναι σκεπασμένο μ’ ένα χαλί.

Αφού τό σηκώσετε θά δείτε τό σκέπασμα μιάς καταπαχτής. Σάν τρα
βήξετε τό σκέπασμα, θά πάρετε ένα ένα τά σκαλιά, πού θά σάς βγάλουν 
σ’ ένα πέρασμα κρυφό. Άπό εκεί, είναι δουλειά τού πληρωμένου νυχτο
φύλακα νά κλείσει στή στιγμή τήν καταπαχτή, ένώ εσείς θά ξεφύγετε.

ΜΑΛΗΣ: Τί είδους κρυφό πέρασμα είναι τούτο;
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Είναι γνωστό, πώς τά παλιά χαλάσματα τής Χώρας σκεπά

ζουν άρκετούς οχετούς μέ τέτοια υπόγεια παρακλάδια, πού δδηγοΰν οξω 
άπ’ τά τειχιά τής πόλης μας.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Καί βέβαια! Προτού πατήσουν οί Τούρκοι τήν Κύπρο, οί 
άρχοντες Ενετοί έξουσιαστές γιά λόγους άσφάλειας χάραξαν κρυφά πε
ράσματα, γιά νά καταφύγουν έκεΐ άπό τ’ άρχοντικά ή τις έκκλησιές τους 
σέ ώρα κίνδυνου ή μάχης.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ : Σωστά τά έξήγησες, Μελέτιε !
ΜΑΛΗΣ: Ξέρω πολλά γιά τέτοια μυστικά περάσματα. Μά, τί θά συμβεΐ 

μέ τό νυχτοφύλακα ; Γι’ αυτή τή «βρωμοδουλειά» του δέ θά τόν βασανί
σουν, ώσπου νά ’μολογήσει;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μή γνοιάζεστε γι’ αυτόν! Θά μηχανευτεΐ κάποιο τέχνασμα 
γιά νά μή τόν μυριστεί κανένας.

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ: Θά ’ναι, στ’ άλήθεια, μεγάλος λωποδύτης!
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Αυτός θά κάνει τή δουλειά πού πληρώθηκε. Γι’ αυτό 

νά ’σαστε σίγουροι. Θά παίξει τόν άνήξερο, πώς, τάχα, τήν αυγή κλέ
ψατε τις κόρες κι άφού σπάσατε μιά πόρτα — θά φροντίσει νά τή 
σπάσει ό ίδιος — χαθήκατε άπό τό κονάκι άφαντοι...

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ: Βρέ τόν παμπόνηρο! Χαλάλι του τά χρήματα πού πήρε. 
ΜΑΛΗΣ: "Ολα καλά καί άγια. Μά, πώς θά καταλάβουμε, δτι φτάσαμε 

ώς τά τειχιά τής πόλης;
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Έκεΐ έχω άφήσει έντολή. νά σάς προσμένει ό Κυπρίδημος, 

ένα νεοφώτιστο παλικάρι άπό τή Φλάσου... Είναι χωριανός σου, Παπά
πετρε !
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ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ: Νομίζω πώς ξέρω αυτό τό παιδί. Που θα μας κρύψει, 
δμως, δταν βγούμε άπό τόν οχετό;

ΜΑΛΗΣ: Πρέπει μόλις βγούμε δξω, νά μας φυγαδεύσει άπό τήν περιοχή. 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Δέ νομίζω αυτό νά είναι τόσο δύσκολο! ’Αφού άκόμα δέ 

θά έχει ξημερώσει, τό σκοτάδι θά σάς παρασταθεί πιστός σύντροφος. 
Και ό Κυπρίδημος, πού ξέρει άπό μονοπάτια, θά σάς οδηγήσει νά φτά
σετε άθώρητοι στή Λάρνακα. ’Εκεί θά μπείτε σέ φιλικά μας Κονσουλάτα, 
γιά νά φυλαχθείτε άπό τήν οργή τού Μουσελίμη.

ΜΑΛΗΣ: Μακαριώτατε! Τό σχέδιό σου δέν μπορεί ν’ άποτύχει, γιατί ’ναι 
φωτισμένο άπό καθάριο πνεύμα. Κι άν βόσκει μέσα μας ή άνθρώπινη 
άγωνία, δέ θά μάς σκιάσει ή σπίθα τής δειλίας. Τήν τόλμη και τήν 
πίστη μας σκέπει νυχτοήμερα ή θεϊκή χάρη!...
(Βγαίνουν ένας ένας, φιλώντας τό χέρι τού Κυπριανού, πού τούς ευλογεί). 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Σύρετε στήν ευχή μου, παλικάρια! Τίποτε μή φοβάστε.
’Έχετε στό πλευρό σας σύντροφο τήν ευλογία τού Θεού!...

ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

(Στό Μεγάλο Συνοδικό τής ’Αρχιεπισκοπής. Πηγαινόρχεται σέ άνα- 
μονή ή Χαρίκλεια, ντυμένη μέ λαϊκή ενδυμασία. Σέ λίγο μπαίνει δ Μελέτιος). 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Χαρίκλεια! Ό Δεσπότης χάρηκε άπό καρδιάς σάν τού ’δωσα 
τό ευφρόσυνο μήνυμα πώς ζεϊς καί σύ. Σέ λίγο θά σέ δει.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Μού δίνει μεγάλη τιμή νά μέ δεχτεί. ’Άρχισα, κιόλας, ν’ 
άνυπομονώ. 'Όμως, θέλω νά μάθω τί άπόγιναν οι άλλοι!

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Μάθε, πώς ό Παπάπετρος κι ή Φλωρεντία βγήκαν σώοι άπ’ 
τόν οχετό, γιατί άκολούθησαν διαφορετική πορεία άπ’ τή δική σας. 
Κι δπως ήταν τό σχέδιο, τούς συντρόφεψε μέ άσφάλεια ό Κυπρίδημος 
στή Λάρνακα.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Βοήθησε ή Παναγία μου!... Τί άπόγινε, δμως, ό Μάλης; 
Χάθηκε ή ζεϊ;

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Δέν πέθανε ό Μάλης. Ζεΐ! Γι’ αυτό κι ή χαρά τού Δεσπότη 
μας είναι τώρα διπλή.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: (Μέ φανερή άγαλλίαση). Σ’ ευχαριστώ, Άρχιδιάκο μου, 
γιά τά καλά σου λόγια. Πού βρίσκεται, δμως, τιάρα ό Μάλης ; Γιατί δέν 
τόν έχουμε άνάμεσά μας;

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Μήν ταραχθείς, Χαρίκλεια, άπό αυτό πού θά σού πώ. Ζεϊ ό 
Μάλης, μά βρίσκεται στά χέρια τών Τούρκων...

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: (Διακόπτει συγχισμένη). ’Αλίμονο! Δέν τή γλιτώνει... 
Άπό καιρό τόν έχουν στό στομάχι.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Μή βιάζεσαι στις κρίσεις σου. Πρώτα θά περάσει άπό δίκη!

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Τί διαφορά κάνει άν τόν τραβήξουν σέ δίκη; Ό Θεός μο
νάχα ξέρει τί τόν περιμένει. Είναι χαμένος!...
(Βάζει τά χέρια στό πρόσωπο γιά νά κρύψει τά δάκρυα. Ό Μελέτιος 
πλησιάζει καί τής χαϊδεύει τόν ώμο).

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Έσύ τρέμεις ολόκορμη! Δέν πρέπει νά φοβάσαι. Ησύχασε. 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Δέν μπορώ νά διώξω τή φρίκη πού νιώθω αυτή τή στιγμή! 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Τί σού συμβαίνει, Χαρίκλεια;
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Νά τους μπροστά μου! Άκόμα χοροπηδούν οι άγριοι, δπως 

τήν ώρα πού αρπάξανε στά χέρια τό Μάλη, κι άς είχα ξεκόψει άπό 
κοντά του. ’Αφρίζανε άπό τή λύσσα τους καί μέ χαχάνισμα κατέβαζαν 
άπανωτά χτυπήματα στό άμοιρο κορμί του. Ανήμπορος διπλώθηκε στο 
ξέσπασμα τής έ'ξαλλης οργής τους... Πανάθεμα τούς άπιστους!...

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: ’Έλα, άδερφή μου, γαλήνεψε. Διώξε μακριά τά περασμένα. 
Καί μήν κλαΐς τό Μάλη. 'Όπου νά ’ναι θά ξεμπλέξει άπό τή δίκη. Θά 
δεις πόσο άξιος είναι γιά νά πετύχει...

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Ό Θεός είναι μεγάλος! Πρέπει τό κακό νά βγει άπ’ τό 
μυαλό μου. Νά λάμψει ο ήλιος πρέπει...

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Αυτό νά λέεις, Χαρίκλεια! Σήκωσε ψηλά τό κεφάλι σου. 
Βάστα γερά κι ό Θεός θά βοηθήσει νά κερδίσουμε...
(Ανοίγει ή πόρτα καί μπαίνει ô Κυπριανός).

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ : Μελέτιε, Άρχιδιάκο μου, καί σένα γενναία κόρη μου, Χαρί- 
κλεια, σάς χαιρετώ. 'Η πίστη στόν άνθρωπο μοιάζει μέ δύναμη πού τήν 
τρυγούν οι δίκαιοι άπό τ’ άμπέλι τοΰ Θεού. ’Έτσι κι ο Μάλης, πού οι 
πράξεις του ύποτάσσουνται στις βουλές τού 'Ύψιστου, σάς βεβαιώνω πώς 
θά κερδίσει τή δίκη. Πώς σέ λίγο θά τόν άγκαλιάσουμε νικητή έδώ 
στό Συνοδικό!

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Μέ δλο τό σεβασμό μου συντάσσομαι μαζί σου, Μακαριώ
τατε. (Τού φιλά τό χέρι).

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Υμνώ τόν Παντοκράτορα καί στηρίζω τίς ελπίδες μου 
στή γενναιοφροσύνη του.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ : Προσευχόμαστε ταπεινά παραστάτες πλάι στό Μάλη.
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Μαζί σας ενώνω τή δική μου προσευχή νά λευτερωθεί ό 

Μάλης σύντομα. Πρέπει νά πάψει νά καψαλίζει τήν ψυχή μου ή φωτιά... 
'Όσο γιά τή φίλη μου Φλωρεντία καί τόν πατέρα της Παπάπετρο, πόσο 
χάρηκα πού φτάσανε σώοι στή Λάρνακα!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Καλά τά καιάφερε ό Κυπρίδημος! Μέ μαστοριά τούς 
οδήγησε στή Λάρνακα καί τούς έμπασε στ’ άρχοντικό τού Κόνσουλου 
τής Μοσχοβιάς, δπου κόνεψαν σ’ άδερφικό καταφύγιο...

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: (Σηκώνοντας ψηλά τά χέρια). Δοξάζω σε καί προσκυ
νώ σε, Κύριε, πού σκήνωσες μέσα στήν ψυχή τού Δεσπότη καί τοΰ χάρα
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ξες τέτοιο φωτεινό σχέδιο...
ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Τίποτε μήν προσμένουμε νά γίνει, αν δ Πλάστης βούλεται 

παρεχτός !
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Χαρικλεια! Οι βουλές τοΰ "Υψιστου είναι ανεξερεύνητες. 

Κι δ'μως, σε αξίωσε νά βρεις μέ τό Μάλη τό φημισμένο θησαυρό τής 
Βενετίας κάτω άπ’ τό τζάμι τοΰ Μισιρίκου!

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: (Με βεβαιότητα). Ήταν φώτιση Θεού ! Σάν ξεστρατίσαμε 
μέσα στη μαύρη κόλαση τοΰ οχετού, τά χέρια καί τά πόδια μας μεριάζανε 
στό ψηλαφητό μας πέτρες και χώματα για νά ξανοίξουνε τό δρόμο... 
Παρακάτω, σκοντάψαμε πάνω σέ άπομεινάρια σκελετών... Τρίξανε τά 
κόκκαλα... Στή στιγμή μοΰ ’κόπη ή ανάσα... Δείλιασα. Είπα πώς χάθηκα...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Πόσο θά φοβήθηκες, καημένη!
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Μέ σήκωσε στα χέρια του δ Μάλης. «Χαρικλεια, μή δειλίας 

διολου», με τόνωσε.... Συνήλθα, κιόλας, κι άς πλέαμε μέσα στό σκοτεινό 
πέλαγος τοΰ οχετού.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ : Υπάρχει ή εξήγηση γιά τά κόκκαλα. 'Όταν οι Τούρκοι πάτη
σαν το νησί μας, οι 'Ενετοί αφέντες οδήγησαν μέσα σ’ εκείνη τήν αντάρα 
τους άμαχους δικούς τους κάτω στούς μυστικούς υπόνομους. Κοπάδι 
τα κορμιά βούλωσαν τις στοές και οι ανάσες πνίγηκαν άπό τήν ασφυξία.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Είναι πολύ σκληρός δ τέτοιος θάνατος. Πιό βαρύς δ ανα
πάντεχος χαμός.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Ξανοίγοντας τά βήματά μας ξάφνου βρεθήκαμε σ’ ενα τάφο 
αρχαϊκό, μέ λαξευτό μάρμαρο γύρω δλούθε. Άπό ψηλά μιά δέσμη φω
τεινή κατέβαινε τρυπώντας τό σκοτάδι. Ευθεία χτυπούσε στό πρόσωπο 
ενα χρυσό άγαλματάκι. "Ενα μικρό ’Εσταυρωμένο!...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τό εύρημά σας σήμανε μιά καλοσήμαδη άρχή.
(Άσπάζεται μέ θαυμασμό τή Χαρικλεια. Αυτή συγκινημένη τού φιλά 
τό χέρι).
Να εχεις την ευχή μου, κόρη μου. Αυτός δ θησαυρός είναι άνεχτίμητος. 
Γιατί, από τά παλιά χρόνια ώς τούς καιρούς μας, ντόπιοι και ξένοι με
λετητές πάσχισαν, ερευνώντας χάρτες και βιβλία, γιά νά βρούν τό χα
μένο Βενετσιάνικο θησαυρό.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Σαν έτριβα μέ θαυμασμό τά μάτια μου, δ Μάλης γονάτισε 
και μίλησε τρεμουλιαστά. «Ευλογημένοι εμείς, πού δ Θεός μας άξίωσε 
νά βάλουμε αγνό τό χέρι μας στό θησαυρό! Κι δταν δρίσει ή ώρα ή 
καλή, εύτύς μέ προσταγές τοΰ σεβαστού ’Εθνάρχη μας θά τόν φορτώ
σουμε για τήν πατρίδα. Νά γίνει όπλα, βόλια καί τρόφιμα, γιά ν’ άν- 
τρειεύουν σώμα καί ψυχή...»

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Στά στήθια μου δμολογώ, Χαρικλεια, πώς οι ζηλευτές σας 

πράξεις φύσηξαν πνοή καί πύρωμα. Στην τέτοια αρετή ταιριάζει δίκαιος 
έπαινος.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Ή περηφάνια μας γιά τούς καλούς άγώνες άντιφεγγίζει άπ’ 
τό δικό σας φώς!

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Μέ συνετά καί μετρημένα λόγια εμάς τούς ταπεινούς ύπερ- 
υψούτε. Σάν μιά άπραγη κι άσήμαντη γυναίκα, τί άλλο δύναμαι να 
δώσω εξόν ευγνωμοσύνη άπό καρδιάς;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Σέ σάς ταιριάζει ή ευγνωμοσύνη του γένους! Γιατί, σ’ 
αυτό άφιερώσατε δίχως καθόλου δισταγμό τό φημισμένο θησαυρό...

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Ξάφνου τή σιωπή τού τάφου συντάραξε μιά βουή πάνω απ 
τά κεφάλια μας. Τότε μοΰ είπε δ Μάλης. «Θά ’ναι σίγουρα δ Σταύρος 
τού Μισιρίκου, τό εκκλησάκι τοΰ 'Ερρίκου βασιλιά, πού οι Τούρκοι το 
άλλάξανε σέ τζαμί».

ΜΕΛΕΤΙΟΣ : Σωστά τό εξήγησε ό Μάλης. Στέκει, στ’ άλήθεια, κι άς είναι 
τόσο μικρό, πραγματικό Βυζαντινό στολίδι δίπλα στη Φανερωμένη.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Μόλις τό φώς τού λυχναριού ξεψύχησε πάνω άπ’ τά κεφά
λια μας καί κόπασε ή χλαλοή, τό μυαλό τού Μάλη κυνηγήθηκε από τη 
σκέψη πώς νά βγούμε άπό εκείνο τό χαμό... Σέ λίγο άκούσαμε το σω
τήριο σφύριγμα, πού μάς έφερε άλάθευτα στό άνοιγμα τής καταπαχτής. 
Πάνω μας άντικρίσαμε τότε τό νυχτοφύλακα.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Άπό εδώ καί πέρα δέν άργήσαμε νά μάθουμε τά δικά σας. 
Ντυμένη χανούμισσα δέ δυσκολεύτηκε καθόλου δ Έμήν άγάς νά σέ βγά
λει δξω άπ’ τό κονάκι.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: "Ομως, πώς έτυχε δ Μάλης νά καταλήξει στις φυλακές τού 
Σεραγιού;

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Μέ συνεπήρε φόβος διπλός, κι άνίσως, πανικός, σάν άκουστη- 
καν άπό τά μέρη τής Άγια-Σοφιάς άπομακρα φωνές, άνθρωπομανι.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μέ μαχαίρια, ρόπαλα καί τσεκούρια ξεχύθηκε στούς δρό
μους τό τουρκολόι. Άλάλαζε μέ έξαλλη μανία και απειλούσε να ξεκάνει 
τόν κόσμο, γιατί «ένας γκιαούρης τόλμησε νά κλεψει απ’ τό χαρέμι 
τοΰ Ταχήρ άγά μιά Χριστιανή, πριν προφτάσουν νά τήν τουρκέψουν...».

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Γιά τ’ δνομα τοΰ Θεού! Τί συνέβη στό Μάλη;
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ό νυχτοφύλακας, σάν βγήκατε άπό τήν καταπαχτή, δρ- 

μήνεψε τό Μάλη νά πηδήξει κρυφά άπ’ τό χαμηλό αυλοτοιχο τού μπαξέ 
στό δρόμο. 'Ωστόσο, δέν πρόφτασε νά σηκώσει τό κεφάλι κι εύτύς φυ
τρώσανε τριγύρω του άρματωμένοι τουρκαλάδες.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: (Μέ ταραχή). Δέσποινα Παναγία μου, πώς τού ’ρθε, Μα- 
καριώτατε ;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Πρέπει νά μάθεις, Χαρικλεια, πώς τοΰ Μάλη φυλλοκάρδι 
δέ λυγίζει κι άς κρέμεται ή ζωή του έστω άπό μιά τρίχα! Στή στιγμή 
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τούς άρπαξε το μάτι τοΰ πληρωμένου άγά, κι ώς ήταν ανήμπορος, κα- 
μώθηκε πώς, τάχα, αυτός κυνήγησε τό Μάλη!

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Εϊν’ αλήθεια, πώς δόλιος κι υποκριτής ό ’Αρβανίτης, ντυμέ
νος σέ φανταχτερή στολή, πάντα συνάρπαζε πλήθη καί αφέντες.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ό φουσκωμένος όχλος ούρλιαζε τότε νά ξεσκίσει τό Μάλη... 
Στήν κρίσιμη στιγμή μπήκε στή μέση ό νυχτοφύλακας και βρυχήθηκε μέ 
•θυμό. «’Αφήστε τον! Ό Μουσελίμης Κουτσούκ Μεχμέτ προστάζει 
νά κάνει τή δίκη τέτοιου ξακουστού γκιαούρη στό Σεράι μονάχος του!...» 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: (’Αναστατωμένη) ’Αλίμονο! Ό Μάλης κινδυνεύει καί στό 
καντήλι του τό λάδι άπόμεινε σταλαγματιές.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Κάνε υπομονή, Χαρίκλεια! Πρέπει νά μή χάνουμε τις ελ
πίδες μας στό Θεό, τό μόνο χορηγό ζωής.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Θάρρος, κόρη μου, κι ή θεία πρόνοια μάς παραστέκει.
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Τό εύχομαι άπό καρδιάς! Ή Θεοσκέπαστη χρόνια πολλά 

κι ευλογημένα νά χαρίζει σέ δλους...
(’Ακούονται συνθηματικά χτυπήματα. ’Ανοίγει ό Μελέτιος. Μπαίνει 
βιαστικά ό Κυπρίδημος μέ στολή Ρώσσου προξενικού ταχυδρόμου. Υπο
κλίνεται βαθιά. Ή χαρά λάμπει στό πρόσωπό του).

ΚΥΠΡΙΔΗΜΟΣ: Σας χαιρετώ μέ σεβασμό βαθύ!
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Καλώς όρισες, Κυπρίδημε, ταχυδρόμε τού Κονσουλάτου τής 

Ρωσσίας. Ποιά νέα μάς φέρνεις άπό τή δίκη; Σέ βλέπω χαρούμενο 
κι αν δέ γελιέμαι φτερώνουν ελπίδες τήν ψυχή σου!

ΚΥΠΡΙΔΗΜΟΣ: Τά λές άλάθευτα, Μακαριώτατε! Κανένας Τούρκος, μι
κρός ή άφέντης, δέν μπορεί νά τραβήξει ούτε μιά τρίχα άπ’ τό κεφάλι 
τού Μάλη !

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Σηκώνοντας τά χέρια ψηλά). Τόν 'Ύψιστο δοξάζω κι 
ευλογώ!...

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Ή καρδιά μου πλημμυρίζει άπό λαχτάρα νά δεχτούμε νι
κητή τό Μάλη.

ΚΥΠΡΙΔΗΜΟΣ: Τρέχω άπ’ τό Σεράι, νά προλάβω σάν περιστέρι, γιά 
νά σάς φέρω πρώτος τό χαρμόσυνο μαντάτο τού άξιου Μάλη. «’Αθώος 
ό Χαράλαμπος τοΰ Μάλη, ό υπήκοος τού Τσάρου τής Ρωσσίας. Λεύτερος, 
δίχως κατηγορία!» Τέτοιαν άπόφαση βγάλανε ο'ι ’Αγάδες, άφοΰ τούς 
άπείλησε ό Ρώσσος δραγομάνος, πώς είχανε κλείσει παράνομα στις φυ
λακές ένα υπήκοο τοΰ Τσάρου και πώς ό Κόνσουλος πρόσταζε νά λευτε
ρώσουνε τό Μάλη στή στιγμή!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ή τέτοια άπόφαση είναι καθάριο σημάδι πόσο πολύ ή 
Τουρκία υπολογίζει και φοβάται τό Τσάρο!

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: ”Αν ό Σουλτάνος έ'δινε οποία άφορμή στό Τσάρο, θά 'ταν 
βλαμμένος γιά καλά...

ΚΥΠΡΙΔΗΜΟΣ : Ή ώρα σιμώνει. /“Οπου νά ’ναι θά ’χουμε τό Μάλη λεύ
τερο κοντά μας.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ό Μάλης ξεπέρασε τό έργο πού άνάλαβε και πάλεψε καρ
τερικά μέ τόν κίνδυνο και τή βία. Δέ σκόνταψε, δμως! Πέταξε δίχως 
φτερά κι άνέβηκε στή δόξα...
(’Ακούονται συνθηματικά χτυπήματα. Στρέφουν δλοι μέ άγωνία τά 
βλέμματα στήν πόρτα. Μπαίνει ό Μάλης ντυμένος φράγκικα).

ΜΑΛΗΣ: "Ωρα καλή! Σάς χαιρετώ δλους άπό καρδιάς!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ : Καλώς μάς ήρθες, Μάλη !

(Ό Κυπριανός τόν άγκαλιάζει και τόν άσπάζεται).
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Χαράλαμπε Χατζή Μάλη, άδερφέ μας, άξιο παλικάρι τής 

πατρίδας! Δέν μπορούμε νά κρύψουμε τή μεγάλη μας χαρά πού σ’ έχουμε 
σήμερα λεύτερο κοντά μας, ύστερ’ άπ’ τις τόσες κακουχίες πού πέρασες.

ΜΑΛΗΣ: Μέ τή βοήθεια τού Θεού καί τή δική σας, νά ’μαι τώρα λεύτε
ρος! "Ολους ευγνωμονώ άπό καρδιάς!...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τό έργο σου είναι θεάρεστο και εθνικό! Γι’ αυτό τό λόγο 
ή καρδιά χτυπά διπλά στά φυλλοκάρδια μας. Κατάφερες νά λευτερώσεις 
τή Φλωρεντία άπ’ τό χαρέμι τοΰ Ταχήρ άγά. Μά, εκείνο πού περίσσια 
φάνηκες άξιος, ήταν νά βρεις τό θησαυρό τού Ρήγα και τών άλλων εύ- 
γενών τής Βενετιάς!...

ΜΑΛΗΣ: Τό μυαλό καί τήν καρδιά μου φώτιζε πάντα τό χρέος μου γιά 
τό Σταυρό καί τήν πατρίδα, πρωτόθρονε Δεσπότη τής Κύπρου μας!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ : Τά λόγια, δσο γλυκά κι άν είναι ε’ιπωμένα, φτεροπετοΰν ψη
λά καί σβήνουν στούς α’ιθέρες. Μά, τά έργα δταν είναι στεριωμένα 
στήν άλήθεια, ορθώνουν άθάνατα στούς αιώνες. Τό θησαυρό πού κοι
μόταν θαμμένος μές τούς αιώνες τής λησμονιάς, εσύ, τώρα, τόν άνάστη- 
σες, δσο κι άν πάσχισαν πολλοί πριν άπό σένα!...

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Εύγε σέ σένα, άδερφέ μας!
ΜΑΛΗΣ: Άπ’ τά κατάβαθά μου ευχαριστώ δλους εσάς! "Ο,τι κι άν 

έπραξα κινήθηκα άπ’ τό καθήκον καί τίποτε δέ στάθηκε περισσό γιά ν’ 
άξίζει τόν έπαινο.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Χρωστούμε τιμή καί δόξα σ’ δποιον άγωνίζεται ταπεινά. 
Μά, δ στίβος τής ζωής τούς άθλητές καλεί σ’ άπανωτούς άγώνες!

ΜΑΛΗΣ : Μακαριώτατε ! Πολύ τό γνοιάζομαι ποις άπομένει ή δουλειά στό 
μέσο. Γι’ αυτό σέ δέρνει στοχασμός βαθύς... Ησύχασε δμως. "Οσο δ 
θεόσταλτος ήλιος πορεύεται άπ’ τήν αυγή στή δύση του, δίχως νά στα
θεί μιά σταλιά νά ξαποστάσει, τόσο ή ζωή, πού τήν δρίζω, θά τρέχει 
άσταμάτητα γιά νά στηρίξει τήν πίστη καί τό γένος. Στόν δρκο μου 
στέκει βαρύ τό χρέος.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ζωντάνεψες ξανά θρύλους παλιούς, υπηρετώντας άξια καί 
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πιστά. Βλέπω τή φλόγα νά φουντώνει μέσα σου άσβεστη. ’Έχεις τή 
δύναμη νά στήσεις γύρω σου νέες επάλξεις...
(’Απευθύνεται στους λοιπούς).
’Αδέρφια μου! Σείς μπορείτε τώρα ν’ άποσυρθεϊτε. Ό Θεός άς ευδο
κήσει βοηθός σας!
(Στό Συνοδικό μένουν ό Κυπριανός κι ό Μάλης).

ΜΑΛΗΣ : Δεσπότη μου ! Τάσσομαι ολόψυχα στις εντολές σου νά πράξω 
εύτύς τό πρεπούμενο.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ό θησαυρός πρέπει νά φτάσει ασφαλισμένος στήν Ελλά
δα. Καί, μάλιστα, τό γρηγορότερο, αδερφέ μου! Ξέρεις καλά πώς γύ
ρω στις άχτές μας κυκλοφέρνουν μυστικά κάθε τόσο 'Ελληνικά καράβια. 
Σ’ αυτά φορτώνουμε τρόφιμα, έθελοντές και χρήματα...

ΜΑΛΗΣ : Κατάλαβα κατά πού τό πας. Φτάνει πού μου εβαλες τήν ιδέα κι δ,τι 
περνάει άπό τό χέρι μου θά γίνει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τόν Κωνσταντή Κανάρη άπ’ τά Ψαρά, άριστο ναυτικό και 
πατριώτη, νά μάθεις που νά τόν βρεις καί νά κάνεις επαφή μαζί του. 
Κι άφοΰ τόν μπάσεις στά καθέκαστα, πρέπει νά τραβήξετε γοργά γιά 
τήν Κύπρο. Κατόπι, νά κατεβείτε κρυφά σ’ ενα άπόμερο άραξοβόλι κι 
άπό εκεί μέ προφύλαξη, ντυμένοι σάν απλοϊκοί χωριάτες, ολόισια νά μ’ 
άνταμώσετε.

ΜΑΛΗΣ: Στά στήθια μου άναψε, κιόλας, ή πίστη πώς ή δουλειά κατά 
πού πρέπει θά πετύχει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μάλη, τέκνον μου! Φύλαξε τήν πίστη σου άκλόνητη. 
Νά ’σαι βέβαιος, πώς ό θησαυρός μέ φρόνηση καί σκληρή δουλειά θά 
φτάσει στήν 'Ελλάδα!

ΜΑΛΗΣ : Τό ελπίζω καί τό εύχομαι.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: 'Όταν μέ τό καλό άνταμώσουμε στήν Κύπρο μέ τόν Κα

νάρη, μαζί του θά καταστρώσουμε τις λεπτομέρειες. Μόνο, νά βιαστείτε. 
Γιατί, γνοιάζομαι μήν τύχει άναπάντεχα καί δέ μέ βρείτε ζωντανό.

ΜΑΛΗΣ: ’Από που βλέπεις τόν κίνδυνο; Γιατί σέ βασανίζουν τέτοιες 
σκέψεις ;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τώρα στερνά μέ κυνηγούνε μαύρες υποψίες πώς ό τύραν
νος, άφότου δ σηκωμός δέρνει τό λογισμό του, γυρεύει άφορμή νά σφά
ξει, νά ρημάξει τούς ραγιάδες καί τά κεφάλια μας νά τά πετάξει προσφάι 
στούς σκύλους...

ΜΑΛΗΣ: Μακαριώτατε! Διώξε τά μαύρα σύννεφα πού σέ σκοτίζουν... 
Δίνω υπόσχεση νά κάνουμε δσο ταχιά δυνόμαστε!...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Σύρε, λοιπόν, στή Λάρνακα, στόν Πρόξενο τής Μοσχοβιάς. 
Αυτός θά φροντίσει γιά τό καράβι, πού θά σέ πάει γρήγορα στήν 
Ελλάδα !

ΜΑΛΙΙΣ: Δεσπότη μου! Μέ τήν ευχή σου ξεκινώ, κιόλας, καί σ’ άποχαιρετώ. 
(Φιλά τό χέρι τού Κυπριανού, πού τόν άσπάζεται).

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ : Γιά σένα καί γιά δλα τ’ αδέρφια μας θά προσεύχομαι γο
νατιστός. Είθε δ μακρόθυμος Θεός νά σκέπει καί νά ευλογεί τόν ιερό 
άγώνα τών 'Ελλήνων!...

ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ

(Ό Κυπριανός στό θολωτό δωμάτιο. Μπαίνει ό Μάλης ντυμένος χω- 
ριάτης, μέ ρούχα τής δουλειάς).

ΜΑΛΗΣ : "Ωρα καλή, Μακαριώτατε !
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Μέ άγαλλίαση). Χαράλαμπε Χατζή Μάλη, αδερφέ μου. 

Καλώς δρισες!
(Ό Μάλης τού φιλά τό χέρι. Ό Κυπριανός τόν άγκαλιάζει καί τόν 
άσπάζεται. Ή συγκίνησή του είναι φανερή).
Πώς μπορώ νά κρύψω τήν καρδιά μου, πού αναγαλλιάζει στόν ερχομό σας; 

ΜΑΛΗΣ: ’Απέραντη είναι κι ή δική μου χαρά, που ξεχειλίζει. Πρώτα, 
γιατί σέ βρίσκω σώο καί πανέτοιμο. Κι ύστερα, γιατί μέ τή δική σου 
βοήθεια θά πετύχει ή μεγάλη μας άποστολή.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ποιοι νά ’ναι, τάχα οι άλλοι διαλεχτοί πού σέ συντροφεύουν;
ΜΑΛΗΣ: Τρεις άδερφοί άπ’ την Ελλάδα ήρθαν μαζί μου. 'Ο καπετά

νιος Κωνσταντής Κανάρης άπό τά Ψαρά, κι οι δυο Φιλικοί, δ Δημήτρης 
'Ύπατρος άπό τό Μέτσοβο κι δ Χατζηστέργιος άπό τό Νεζερό.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Δέ βλέπω, Μάλη, τήν ώρα καί τή στιγμή νά τούς προαπαν
τήσω κι ώς πρέπει νά τούς άσπαστώ!

ΜΑΛΗΣ : "Οπου νά ’ναι, Δέσποτά μου, θά κατέβουν εδώ κάτω, στό θολωτό 
δωμάτιο.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μήπως σάς άρπαξε κανένα ύποπτο μάτι τή στιγμή πού περ
νούσατε μέσα στήν ’Αρχιεπισκοπή;

ΜΑΛΗΣ: Μπήκαμε καβάλα δίχως νά κινήσουμε καμιά υποψία καί πεζέ
ψαμε στόν ίσκιο τής κληματαριάς χωριάτες, τάχα, στρατοκόποι. Στά 
ζώα βάλαμε νερό νά ξεδιψάσουν. "Οσο γιά μάς, λουσμένοι κουρνιαχτό 
καί ίδρωτα άπ’ τό καλοκαιριάτικο λιοπύρι, σκύψαμε στή βρύση γιά νά 
πλύνουμε τό πρόσωπο.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: ’Επαινώ πολύ τή γνωστική φροντίδα σας νά βάλετε ρούχα 
χωριάτικα, πού ξεμάκρυναν κάθε υποψία.

ΜΑΛΗΣ : Σάν πάντα, μέ πλεύρισε δ Άρχιδιάκος σου Μελέτιος. Εύτύς, στό 
πρώτο γνέψιμο, οδήγησε μέ περίσκεψη τούς άδερφούς μας σ’ ενα κελί, 
δίπλα στούς στάβλους, ν’ άλλάξουν ρούχα καί νά ξαποστάσουν. Άπό 
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εκεί, σέ λίγο, θά πάρουν τό μυστικό διάδρομο, πού θά τούς βγάλει σέ 
τούτο τό δωμάτιο.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Γιά πες μου, Μάλη, σέ ποιο άκροθαλάσσι αράξατε κι αν 
κίνησε υποψίες δ ερχομός σας.

ΜΑΛΗΣ: Στό στερνό ξεψύχισμα τού δειλινού, εφτά Ελληνικά καράβια 
ρίξαν άγκυρα στά βαθιά τής Σαλαμίνας. Ώσότου νά μας βγάλει ή 
βάρκα στό ακρογιάλι, ή αμμουδιά μυρμήγκιασε χωριάτες άπ’ τόν Άι- 
Σέργη, ξωμάχους δουλευτάδες.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Φαντάζομαι, πόσο λαχτάρισαν άπό τήν παρουσία σας!
ΜΑΛΗΣ: Ξεφωνήματα και αλαλαγμοί δονήσανε τό έρμο περιγιάλι καθώς 

μίλησα στόν προεστό τους. ’Εξήγησα, πρώτα, τά καθέκαστα κι ώς πρέ
πει νά διαφυλάξουν τό κρυφό.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Βεβαιώνω μέ περηφάνια τήν αλήθεια, πώς δ λαός μας ξε
χωρίζει πατριώτης στήν περίσταση.

ΜΑΛΗΣ: Στό χωριό μάς φιλοξένησαν πρόσχαρα και τό βράδυ μας στρώ
σανε νά κοιμηθούμε. Νωρίς τό γλυκοχάραμα, μάς δώσανε ρούχα τής 
δουλειάς και ζώα γιά νά λαμνήσουμε άνυποψίαστα γιά τή Χώρα.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Δόξα τφ Θεώ τά καταφέρατε!... Θά ’θελα, Μάλη, νά 
’ξέρα τί σόι άνθρωπος λογιέται δ καπετάν Κανάρης; ’Από πολλές με
ριές έχω άκούσει καλά λόγια, πώς στέκει πατριώτης άπό τούς λίγους 
διαλεχτούς και ναυτικός πρώτος μέ σπάνια τόλμη.

ΜΑΛΗΣ: Δύσκολα, Μακαριώτατε, βγαίνει στό φανερό άπό τό στόμα σου 
λόγος λαθεμένος. Ό Κωνσταντής Κανάρης στέκει θαλασσινό λιοντάρι, 
πού δσο πάει άντρειεύει πιότερο στό μούγκρισμά του. Ή φήμη κυκλο- 
φέρνει άπ’ τά νησιά του πώς άνεμίζει τήν παντιέρα του γιά φοβέρα σέ 
όποιες Τούρκικες θάλασσες άρμενίσει. Κι άν είναι στό φέρσιμο ήρεμος 
και λιγόλογος, σέ ξαφνιάζει στή δράση ξέφρενος!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τά πολλά λόγια σημαίνουν φτώχεια. Ζύγιασα καλά τόν 
άνθρωπό μας, προτού τά μάτια μου άνταμώσουν τά δικά του.

ΜΑΛΗΣ: Τόν 'Ύπατρο και τό Χατζηστέργιο, τά δυο άδέρφια μας τής Φι
λικής Εταιρείας, έχεις δεχτεί πολλές φορές έδώ κάτω, σταλμένους άπό 
τό μεγάλο ’Αρχηγό μας τόν Άλέξαντρο Ύψηλάντη. Είτε γιά νά σού πα
ραδώσουν μήνυμά του εΐτε γιά νά παραλάβουν τά δοσίματά μας γιά τήν 
Ελλάδα, κι άς μαζεύτηκαν άπ’ τό υστέρημα τού άνήμπορου λαού μας.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Κι δμως, κακά τά ψέματα, Χαράλαμπε! Τό νήμα τής 
ζωής μου έχει τεντώσει τόσο λεπτό, πού καρτερώ νά κοπεί ώρα τήν ώρα. 
Κι άν δ τύραννος Κουτσούκ Μεχμέτ μοΰ ’δώσε ύπουλα υπόσχεση πώς, 
τάχα, τό λαιμό μου λεπίδι δέ θ’ άγγίξει, στόν άπιστο δέν πιστεύω καθόλου.

ΜΑΛΗΣ: 'Ομολογώ πώς μέ παίρνει βαρυθυμιά, Μακαριώτατε! Δέ στέκει 
άρπαχτικό όρνεο, δπως είναι πρώτος και καλύτερος αυτός, πού νά μή 

χώσει τά νύχια σέ ψοφίμι. 'Όλους μάς βλέπει μονόπλακα δ άχρεΐος: 
Σάν ραγιάδες, άπό τόν πρώτο ώς τόν ύστερο!...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Γι’ αυτό τό λόγο, δέν πρέπει νά χάσουμε καιρό καθόλου. 
’Απόψε, κιόλας, ν’ ανεβάσετε κοντά μας τό θησαυρό τού Μισιρίκου. 
Υφαίνω μέ περισσή φροντίδα κάποιο σχέδιο στό μυαλό μου γιά νά πα
ραδώσω άσφαλισμένο τό θησαυρό στά καράβια τού Κανάρη. Εϊθε ή 
Παναγία ή ’Αχειροποίητη νά φυσήξει ούριο άγέρι, γιά ν’ άράξετε σώοι 
σ’ Έλληνικό λιμάνι!...
(’Ακούονται βήματα πού πλησιάζουν. Χτυπά ή πόρτα τρεις φορές κι άνοί- 
γει δ Μελέτιος άκολουθούμενος άπό τόν Κανάρη καί τούς δυο Φιλικούς).

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Καλώς ορίσατε, άδέρφια μας! Καπετάνιε Κωνσταντή Κα
νάρη άπ’ τά Ψαρά καί σείς οι δυο τής Φιλικής Εταιρείας, 'Ύπατρε 
καί Χατζηστέργιε.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΖΙ: Σέ χαιρετούμε, Δέσποτά μας!
(Τού φιλούν τό χέρι καί τούς άσπάζεται).

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Δόξα κι ευχαριστία άναπέμπω στόν Πανάγαθο αυτή τήν 
ιερή ώρα, πού μέ αξίωσε νά σάς δεχτώ στήν Κύπρο, σ’ αυτό τό σκλα
βωμένο Έλληνικό νησί. Μέ έθνική περηφάνια καί χαρά άκούμε γιά 
τις νίκες σας, λαχταρώντας νά ξημερώσει κι ή δική μας λευτεριά. Μ’ 
άλίμονο! Τά μελλούμενα τής Κύπρου θαφτήκανε μές τό σάβανο τής 
σκλαβιάς. Δεμένοι πισθάγκωνα άπ’ τόν τύραννο κι άνήμποροι νά σηκώ
σουμε τά χέρια, χτυπούμε μέ τά άρματα τής ψυχής!...
(Στρέφεται στόν Καπετάν Κανάρη).
Κωνσταντή Κανάρη, άδερφέ μου! Προσεύχομαι νά κουβαλήσουν τά δο
ξασμένα καράβια σου γρήγορα τό θεόσταλτο θησαυρό, προσφορά τής 
Κύπρου στόν Ιερό άγώνα τής πατρίδας μας!...

ΚΑΝΑΡΗΣ: Μακαριώτατε, νά ζήσεις! Στήν Κύπρο δέν προσφέρουμε 
άκριβά προικιά άπό τή μάνα της, ώς πρέπει. ’Αντίστροφα, ή τιμή έλαχε 
σέ μάς νά φορτώσουμε περίσσιο τό κομπόδεμα τής κόρης γιά νά στηρί
ξουμε τή μάνα μας!...

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΣ : Ή προσφορά άπ’ τό υστέρημά σας προαγγέλλει σο
δειά ευλογημένη. Τό χρέος μας γιά τήν Κύπρο είναι βαρύ. Γιατί, μέ 
σπόρο δανεικό άρχισε νά θερίζει τώρα ή Ελλάδα!

ΥΠΑΤΡΟΣ: Ευχόμαστε τό άντίδωρο τής λευτεριάς νά γευτεί ισάξια κι ή 
Κύπρος. Μάς τό άποδείχνει κάθε φορά πώς τό άξίζει μέ τις θυσίες καί 
τό δίκιο της.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: 'Ωστόσο, καί τή ζωή νά δώσουμε δέ φτάνει γι’ άντάλλαγμα 
τή λευτεριά! Κι άν εϊν’ ό λόγος νά πολεμήσουμε γιά νά λευτερωθεί ή 

πατρίδα μας, έχουμε, κιόλας, κανονίσει ν’ άνεβάσετε όσους έθελοντές 
μπορούν νά σηκώσουν τά καράβια σας!

70 71

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Μακαριότατε! Πήρανε δρόμο οί εντολές σου κι οί νέοι μας 
προσμένουν έτοιμοι τό σύνθημα!...

ΚΑΝΑΡΗΣ: Στούς μεγάλους αγώνες δέ μιλούν οί μεγάλοι αριθμοί. Λο- 
γαριάςεται, άκόμα, και μιά σπίθα τόση δά ! Μονάχη της έχει τη δύνα
μη να θρεψει τόν πυρσό τού μπουρλοτιέρη γιά νά τινάξει στόν αγέρα 
και στα κύματα μιαν ολάκερη αρμάδα!...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Στη μικρή μας προσφορά δέ θά ταίριαζε τόσο μεγάλη τιμή!
ΚΑΝΑΡΗΣ: Τυφλός κι αν ήμουν θά ’βλεπα τις θυσίες, τό αίμα, τά δεινά 

σας. Γι’ αυτό κι η μανα σας καμαρώνει και κρατεί σφιχτά στούς κόρ
φους της εσάς, αδέρφια μου, τούς όμογάλαχτους τής Κύπρου, και πάν’ 
άπ’ δλους, εσένα τόν ’Εθνάρχη της!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τά λόγια τής άρετής, ειπωμένα θαρρετά άπό άξιους καί 
αγνούς πατριώτες, είναι καλόδεχτα άπό ’μάς τούς ταπεινούς. Κάθε λογής 
άγώνας γιά νά στεριώσει ή πατρίδα κι άν γίνεται εδώ στήν Κύπρο ή 
στήν Ελλάδα, λογιέται πάντα κοινός καί ιερός. Μακάριοι δσοι μάχον
ται καί πέφτουν γιά τό ξεσκλάβωμα τού γένους μας!

ΜΑΛΗΣ: Δίκαια στή σκέψη μας κυκλοφέρνει τώρα ή θυσία τού Πατριάρχη 
Γρηγόριου, πού ’γίνε τήν καλοσήμαδη μέρα τού Πάσχα!

ΥΠΑΤΡΟΣ: ’Αδέρφια μου. Φαίνεται πώς έπρεπε νά γίνει τέτοια μέρα για
τί, τό Γολγοθά άκολουθεί ή ’Ανάσταση καί τή σκλαβιά ή λευτεριά!

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΣ: "Οταν οπλίζεις τά χέρια σου μέ πίστη, διπλή δύ
ναμη μές τόν άγώνα ρίχνεις!

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Μέ τέτοια εφόδια δέν μπορεί παρά ή ’Επανάσταση νά ορ
θώνεται.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Κι άν τά νέα άργούνε νά φτάσουν στ’ αυτιά μας, πάντα 
θά μιλούν γιά κατορθώματα καί νίκες!

ΥΠΑΤΡΟΣ: Ό Κολοκοτρώνης τραβάει, κιόλας, στήν Τριπολιτσά, άφού 
στό Βαλτέτσι ξέκοψε γερά τόν εχθρό.

ΚΑΝΑΡΗΣ: Ό 'Υψηλάντης, ό Παπαφλέσας κι οί λοιποί οπλαρχηγοί, κα- 
πετανέοι, δλοι οί "Ελληνες, μέ μιά ψυχή γιγαντοόσαμε μές τήν άντάρα 
καί χτυπούμε τό θεριό νυχτοήμερα.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Θεέ μου, νά ’ταν μά δέ βόλεϊ καί στήν Κύπρο! Πρώτο μας 
έργο καί γοργό νά πασχίσουμε άπόψε, κιόλας, γιά ν’ άνεβάσουμε άπ’ 
τόν κρνψώνα τό θησαυρό τού Μισιρίκου.

ΚΑΝΑΡΗΣ : Μακαριότατε ! Ή σκέψη σου νά βιαστούμε είναι άσφαλτη καί 
συνετή. Ό χρόνος θά δουλέψει μαζί μας πιό καλά.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: ’Αδέρφια μου, Μελέτιε καί Μάλη, άπόψε δίχως άλλο θά 
κατεβεΐτε στόν οχετό.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΣ: (Δείχνει τόν "Υπατρο). Δεσπότη μου, κι εμείς οί δυο 
μαζί τους. Δέν πρέπει νά ξεκόψουμε!

ΥΠΑΤΡΟΣ : Κι οί τέσσερεις θά ενώσουμε τά χέρια σέ τούτη τή δουλειά. 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μέ τήν ευχή μου, άπόστολοι, καί τή θεία φώτιση τοΰ Χρι

στού, άπόψε θ’ άνεβάσετε μαζί κι οί τέσσερεις τό θησαυρό.
ΜΑΛΗΣ: Μήν άργοΰμε! Πρέπει άμέσως νά καταστρώσουμε τό σχέδιο, 

ποιούς οχετούς είναι άνάγκη νά διαβούμε, ώστε άνυποψίαστοι καί δίχως 
λοξοδρόμημα νά βρεθούμε κάτω άπ’ τό τζαμί.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Ξέρω καλά τόν οχετό πού δδηγεϊ άπό εδώ ώς τό κονάκι τού 
Χατζηγεωρκάτζη. Πιό πέρα, δυτικά, ξανοίγει στόμιο, πού σίγουρα μάς 
βγάζει στό Μισιρίκο.

ΜΑΛΗΣ: Είναι πολύτιμη ή προσφορά σου, Άρχιδιάκο. Άπό τό στόμιο 
καί πέρα μή γνοιαστεΐτε διόλου. Ξέρω τά μυστικά περάσματα καλά. Μόνο, 
γιά νά ξανοίξουμε τό δρόμο, θά χρειαστούμε φανάρι, φτυάρια καί τα
γάρια.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Τρέχω νά φροντίσω γιά δλα, ώς τήν ώρα πού θά πάρει σύν 
Θεώ τό έργο μας σάρκα καί οστά.
(Ό Μελέτιος άποσύρεται).

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Άπόψε σάς περιμένει σκληρή δουλειά. Είναι καιρός ν’ 
άποσυρθεϊτε γιά ξεκούραση. Απόδειπνα, ό καπετάν Κανάρης καί εγώ 
θά σάς κατεβάσουμε στό μυστικό χαμόγι γιά νά πορευθεϊτε στις ευλο
γίες τοΰ Θεού...
(Οί τρεις Φιλικοί φεύγουν).

ΚΑΝΑΡΗΣ: Δεσπότη μου! Νιώθω τήν άνάγκη νά σοΰ μιλήσω ειλικρινά, 
δίχως ’τής γλώσσας τά κλωθογυρίσματα. Άποθαυμάζω τό εθνικό σου 
έργο. Στέκεις Εθνάρχης ξάγρυπνος καί συνετός, βοσκός άξιος τού 
ποιμνίου καί τής πατρίδας σου. Φέγγεις άκοίμητο καντήλι τής Χριστια
νοσύνης !
(Σηκώνει μέ ενθουσιασμό τό δεξί του χέρι).
"Ο,τι περνά άπό τούτο τό χέρι υπόσχομαι νά γίνει κατά τήν ευλογία σου ! 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ευλογημένος νά ’σαι, καπετάν Κωνσταντή Κανάρη, στολίδι 
καί καμάρι τής πατρίδας !
(Ό Κανάρης σκύβει καί τοΰ φιλά τό χέρι).

ΚΑΝΑΡΗΣ: Σ’ ευγνωμονώ γιά τις ευχές καί τά καλά σου λόγια γιά τό 
ταπεινό μου πρόσωπο.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τώρα ή σειρά τών δυό μας. Απομένει νά φορτώσουμε τό 
θησαυρό στά καράβια σου.

ΚΑΝΑΡΗΣ: Πρέπει εύτύς, Μακαριώτατε, νά σέ κατατοπίσω πώς τά εφτά 
καράβια μου τραβήξανε άπό τή Σαλαμίνα στά βορινά νερά καί τώρα 
καταπλέουν βαθιά στό πέλαγος τής Τραμουντάνας...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Τόν διακόπτει. Μιά ξαφνική Ιδέα φωτίζει τό πρόσωπό 
του). Καπετάνιε μου! Μάς έχει άγκαλιάσει τύχη άγαθή!
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ΚΑΝΑΡΗΣ: (’Απορημένος). ’Αδυνατώ νά δώσω εξήγηση!
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Είναι απλή, γιατί τήν άπλουστεύει ή περίπτωση, πού διά

λεξες για κρυφό και ήρεμο αραξοβόλι τις βορινές άχτές, πού ’ναι 
απλόχερες, δαντελλωτές κι απάνεμες.

ΚΑΝΑΡΗΣ: Τήν άποψή σου βρίσκω πολύ σωστή και τήν άσπάζομαι μέ 
σεβασμό. Γιατί, τήν ώρα πού ό ύπνος θά κρατά σφαλιστά τά βλέφαρα 
τοΰ Τουρκου, οί ναύτες μου άπ’ τά καράβια θά τηρούν μέ γουρλωμένα 
μάτια γιά ν’ άγναντέψουν τό σήμα άπό τή στεριά. Εύτύς, ένα άπ’ τά 
έφτα καραβια μου, γοργό κι αθώρητο, θά ξεστρατίσει μέσα στή σιωπή 
τής νύχτας.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Μέ θαυμασμό). Νά ζήσεις, Κωνσταντή Κανάρη! Αυτή 
τή στιγμή μού ’χεις έμπνεύσει ένα φαεινό σχέδιο. Πρώτα πρώτα διά
λεξα τό λιμανάκι τής Άσπρόβρυσης, δίπλα στό κοιμητήρι τής Λαπήθου. 
'Ολάκερη τή γειτονιά του παραστέκει και φρουρεί τό μεγάλο Μονα
στήρι τής ’Αχειροποίητης, πού άνθίζει πλάι στήν άρχαία Λάμπουσα.

ΚΑΝΑΡΗΣ: ’Αδημονώ ν’ άκούσω τό σχέδιο!
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: ’Απόψε, μόλις μέ τό καλό οί τέσσερεις κουβαλήσουν μέ 

πομπή στούς ώμους τό θησαυρό τού Μισιρίκου, πρέπει ν’ άποσυρθούνε 
στόν ξενώνα γιά νά ξαποστάσουν άπ’ τόν κάματο.

ΚΑΝΑΡΗΣ: Πολύ δρθά, Μακαριώτατε!
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Πρωί πρωί ό πάτερ Σαμουήλ, άντρας άπό τούς λίγους, 

πιστός και γνωστικός, θ’ άνεβάσει στά ζώα τό φορτίο κι άνύποπτος πώς, 
τάχα, γιά προσκύνημα, θά τραβήξει ολόισια γιά τό μοναστήρι. Ξεγέλασε 
τούς άπιστους κι άλλες φορές σέ παρόμοια άποστολή...

ΚΑΝΑΡΗΣ: Τό σχέδιό σου είναι λαμπρό. Σίγουρα θά δουλέψει. 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Ξετυλίγει ένα χάρτη τής Κύπρου στό τραπέζι).

Πριν ό ήλιος μεσουρανήσει γιά καλά, ό Χατζή Μάλης, ό Χατζηστέργιος, 
ό 'Ύπατρος κι εσύ, ντυμένοι κι οί τέσσερεις ραγιάδες, θά λαμνήσετε άπό 
τή Χώρα. Ό Μάλης, σάν ντόπιος κατέχει κάλλιστα τούς δρόμους, τά 
μονοπάτια καί τά άλλα κατατόπια.

ΚΑΝΑΡΗΣ: ’Απόδειξη τρανή είναι πώς άπό τή Σαλαμίνα, άφοΰ μάς πέ
ρασε άπό τό μοναστήρι τού ’Απόστολου Βαρνάβα, μάς όδήγησε στή Χώ
ρα δίχως κανένα παραστράτημα.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (δείχνει τά σημεία στό χάρτη). Βγαίνοντας άπό τήν 
Πόρτα τής Πάφου θά βρεθείτε όξω άπ’ τήν πόλη. Κατόπι, θά περπα
τήσετε λοξά άπ’ τό Γερόλακκο χωράφια καί βοσκότοπους, ώσότου βορι
νά, πλάι στό Σύσκληπο, θ’ άνηφορίσετε γιά τή Γομαρίστρα τού Πεντα- 
δάχτυλου.

ΚΑΝΑΡΗΣ: Μέ τέτοιες λεπτομέρειες πού δίνεις μπορώ νά πώ, Μακαριώ
τατε, πώς κατέχεις σπιθαμή μέ σπιθαμή τή γή τού νησιού σου.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Είναι καθήκον μου νά ξέρω. ’Από τή ράχη αυτή τού 
Πενταδάχτυλου απλώνεται κάτω ή πράσινη ποδιά τού Καραβά καί τής 
Λαπήθου, ένα πέρκαλλο κέντημα άπό λεμονανθούς. Δίδυμες άδερφές οί 
πολιτείες, λαχταρούν τόν άσπασμό στούς δαντελλένιους κόρφους, σάν 
τούς δροσερεύει τ’ άκρια ό άσπρογάλανος γιαλός τής Τραμουντάνας.

ΚΑΝΑΡΗΣ : Λάμπει όμορφος τόπος τό νησί σας κι ευωδιαστό τό μύρο του 
ολάκερο 'Ελλάδα άναδίνει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Είναι άνάγκη νά περάσετε άπό τό πλάτωμα τού Άι-Παύλου. 
Άπό εκεί, θά χαράξουν τήν πορεία σας τά τρεχάτα νερά τών Μύλων. 
Τήν πρώτη σας επαφή θά κάνετε μέ κάποιο μυλωνά, τό Φιλικό Γεωρκάτζη 
Πασπάλλα. Ό γέροντας πού ’ναι παλιός γνώριμος καί συνεργάτης τού 
Μάλη, θά σάς καλοδεχτεϊ εύτύς στό σπίτι του. Θά σφραγίσω συστατικό 
μήνυμα, πού θά τού παραδώσεις στά χέρια γιά τά δέοντα.

ΚΑΝΑΡΗΣ: Μεγάλη τιμή καί χαρά νά γνωρίσω αυτό τό λεβεντόγερο!
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Στό άρχοντικό του θ’ άνταμώσετε τούς άλλους Φιλικούς 

τής περιοχής, τόν Χατζηνικόλα Λαυρέντιου Πρωτοσύγκελλο, τόν προεστό 
Χατζηλία, τόν Χατζηκωσταντή ’Εγγλέζο, καί άλλους. Σέ μυστική όλονύ- 
κτια σύσκεψη θά καταστρώσετε τις λεπτομέρειες τής δράσης, πάντα κρυ
φά άπό τούς σπιούνους τού Μουτεβελή Χατζή αγά, πού ’ναι γαμπρός τού 
Μουσελίμη.

ΚΑΝΑΡΗΣ: Μέ εθνική χαρά διαπιστώνω τό ξάπλωμα τής μυστικής ’Οργά
νωσης σέ υπέρτατο καί ζηλευτό βαθμό.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: "Ενα πράμα θέλω νά τονίσω; καπετάν Κανάρη! Πώς κάθε 
έγνοια καί ένέργειά μας συγκλίνει σ’ ένα κοινό σκοπό: πώς νά ξεσκλα
βωθούμε, παλεύοντας σάν "Ελληνες μέ τό μυαλό, μέ κάθε δυνατό μέσο, 
ξοδεύοντας θυσία άκόμα καί τή ζωή μας!

ΚΑΝΑΡΗΣ: Στήν άντάρα τής μάχης δέ μετρούν τά αίματα, πού ποτίζουν 
τις ρίζες τής φυλής. Τό φούντωμα καί τούς καρπούς τού δέντρου, αυτά 
μονάχα λογαριάζει τό Γένος!...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Κι αν φωλιάζουν ο'ι κίνδυνοι άπό παντού, δμως, δ θησαυ
ρός, κλεισμένος σέ φέρετρο πρέπει νά κουβαληθεί άπ’ τή Μονή στό κοιμη- 
τήρι, δίχως νά πάρουν μυρωδιά οί σπιούνοι. "Ετσι, τό φέρετρο μέ πομπή 
τάχα άπό «τεθλιμμένους συγγενείς», θά καταλήξει στό μνήμα. Τήν ίδια 
νύχτα, αφού ξεθάψουν μέ κάθε προφύλαξη τό φέρετρο, θά τό κουβαλή
σουν δυό βήματα στό διπλανό λιμανάκι τής Άσπρόβρυσης.

ΚΑΝΑΡΗΣ: Ή πονηριά κι ή μαστοριά, Μακαριώτατε, έχουν άπό ’να πα
στρικό χέρι καί πλένουν καί τά δυό τό πρόσωπο.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μέ τή θεία φώτιση τοΰ Χριστού καί τή δική σου συμβολή, 
προσεύχομαι τά παλικάρια μας ν’ άποθέσουν στά χέρια τής πατρίδας τό 
θησαυρό. Αύτή τήν προσφορά τής Κύπρου, πού στέκει φόρος τιμής καί 
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αϊματος στόν ιερό άγώνα τών 'Ελλήνων, πού ’ναι κοινός, τών πάντων ό 
αγώνας !

ΚΑΝΑΡΗΣ: (Σέ τόνο επίσημο και σοβαρό). Ή Ελλάδα χρωστάει πολλά 
στήν Κύπρο γιά τ’ άνέβασμά της. Τούτο τό ξέρει ή πατρίδα και τό 
γνοιάζεται πολύ. Γι’ αυτό, διπλό χρέος και μητρική άγάπη παραστέκουν 
τό Ελληνικό νησί σας. 'Όταν σημάνει ή ώρα τής χρείας, ή μάνα τό 
παρόν -θά κράξει !

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: ('Υψώνοντας τά χέρια σέ παράκληση). Ή χάρη τοΰ 
'Άγιου Μανδήλιου είθε νά σκέπει καλοτάξιδα τά καράβια σας!...

ΠΡΑΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

(Στό Συνοδικό. Ή ώρα περασμένη. Ο Κυπριανός πηγαινόρχεται μέ 
κάποια νευρικότητα. Μαζί του βρίσκεται ό Μελέτιος).

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Ησύχασε, Δεσπότη μου. Τά πράματα δέ φαίνονται καί τόσο 
τραγικά !

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τό λές, Μελέτιε, μά ούτε καί συ δέν τό πιστεύεις. Κακά 
τά ψέματα. Πάνε τώρα τρεις βδομάδες άπό τότε πού ό Μάλης μέ τόν 
καπετάν Κανάρη φορτώσανε τό Βενετσιάνικο θησαυρό καί βάλανε μπρός 
γιά τήν Ελλάδα!... Δέν άνησυχώ γιά τό θησαυρό καί τά παλικάρια. 
Θά φτάσανε, κιόλας, μιά χαρά. Μέ τρώ’ ή μαύρη έγνοια τί θ’ άπογί- 
νουμε στήν Κύπρο !

ΜΕΛΕΤΙΟΣ : Βάζεις πολύ κακό στό μυαλό σου, Μακαριώτατε ! ’Έστω κι 
αν ό δύσπιστος Μουτεβελής, Μεχμέτ άγάς, οδηγημένος άπό τούς σπιού
νους του στό κοιμητήρι τής Άσπρόβρυσης, έσκαψε τό μνήμα καί τό 
βρήκε άδειο, τί μπορεί νά κάνει; Δυνατό νά τό πάρει σάν ένα φοβερό 
άστεΐο καί τίποτ’ άλλο!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τέτοιο τό λές εσύ! Μά, σκύλιασε κι αυτός καί πιό πολύ 
ό Μουσελίμης, πού τόν πρόσταξε καί τοΰ ’δώσε άναφορά καί ονόματα.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: 'Ομολογώ, Δεσπότη μου, πώς πάσχω μαζί σου τά τελευταία 
μερόνυχτα, πού σέ βλέπω ξάγρυπνο κι άς μήν τό φανερώνω... Δέν τό 
άντέχω άλλο. 'Όσο άπανωτά μηνύματα φτάνουν κάθε μέρα άπό τή Λά- 
πηθο, τόν Καραβά κι άπό τ’ άλλα μέρη τής Κύπρου, τόσο πολύ μέ βασα
νίζουν οί μαύρες σκέψεις.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Δέν έχω καμιά άμφιβολία, Μελέτιε, πώς κάτι φοβερό μα
γειρεύει ό Μουσελίμης. Κάποιο κρυφό μήνυμα, πού μοΰ ’φερε ό Χατζή 
Παρασκευάς άπό τή Λάπηθο, μιλά γιά προγραφές τών πρόκριτων εκεί. 
’Ανάμεσα σ’ αυτούς είναι κι ό πενθερός του Χατζή Κωσταντής ’Εγγλέ
ζος, ό Χατζηλίας, ό Γεωρκάτζης Πασπάλλας, ό ’Έξαρχος Άλέξαντρος 

κι ό άνεψιός μου Χατζηνικόλας Λαυρέντιου Πρωτοσύγκελλος, δλοι τους 
Φιλικοί.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: ’Έχει βάση τό μήνυμα τοΰ Χατζή Παρασκευά καί νά μήν 
τό υποτιμούμε. 'Ένας λόγος παραπάνω είναι, πώς άνάμεσα στούς προ- 
γραμμένους ό τύραννος έχει τρυγήσει τόν άνθό. Κι αυτό σημαίνει πώς 
σημαδεύει ψηλά.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μέ τρώει πικρή έγνοια πώς σημαδεύει άκόμα πιό ψηλά άπ’ 
δ,τι εσύ νομίζεις! ’Ακριβώς, τό πρωί ό Χατζή Παρασκευάς μοΰ ’φερε 
μιά πολύ άσχημη είδηση: πώς ό Μουσελίμης σχεδιάζει νά συλλάβει καί 
νά θανατώσει δχι μονάχα δσους άναμείχΟηκαν στή. φυγάδευση τοΰ Βε- 
νετσιάνικου θησαυρού, μά κι άλλους πολλούς σέ Παγκύπρια κλίμακα.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Άπ’ δσα ξέρουμε, άπόψε κιόλας, ό Κουτσούκ Μεχμέτ μέ δ
λους τούς Αγάδες του καθίσανε σέ μεγάλη σύσκεψη.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Τά λές σωστά! Κι ό λόγος, γιατί κάποιο επίσημο φιρμάνι 
έφτασε σήμερα τό πρωί άπό τή Μεγάλη Πόρτα. Τρέμω στή σκέψη πώς 
άπό αυτό ίσως νά κρέμεται ή τύχη τών ραγιάδων.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Ανάγκη πάσα νά μάθουμε ποιαν απόφαση πήρε στό τέλος ό 
Μουσελίμης. Κάνει πολλές φορές τοΰ κεφαλιού του... Μήν, τάχα, τό 
φιρμάνι τού δένει τά χέρια ή τοΰ τά λύνει λεύτερα νά σφάξει, νά κρε
μάσει ;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Αύτό τό δίλημμα μέ βάζει σέ τρομερή άμηχανία. Μέ ποιο 
τρόπο πρέπει νά ενεργήσουμε; 'Ως τή στιγμή δέν έχουμε καμιά είδηση. 
'Ωστόσο, έστω κι άργά, θά τήν έχουμε.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Σέ ικετεύω, Μακαριώτατε, πήγαινε νά ξαπλώσεις. Σέ τσά
κισαν ή άγωνία κι ό πόνος. Σάν έρθει κάποιο μήνυμα θά σέ καλέσω.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Μέ δισταγμό, φεύγοντας). ’Έστω, καλέ Μελέτιε, σ’ άκούω. 
'Όμως, δποιος κι αν έρθει, νά μέ καλέσεις στή στιγμή!...

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Σέ βεβαιώνω, Δέσποτά μου!
(Ό Μελέτιος μένει μονάχος του. Πηγαινόρχεται άργά. Μονολογεί). 
Άπό δσα μπορώ νά κρίνω, δέ βλέπω φώς. Ό Μουσελίμης έχει σκυ- 
λιάσει μαθαίνοντας γιά τό θησαυρό, τόν Κανάρη καί τό Μάλη. Άπό 
τήν άλλη, άπό καιρό κρατάει τόν κατάλογο τών προγραμμένων. Μονάχα, 
περιμένει τυπικά τήν έγκριση τής Μεγάλης Πόρτας γιά ν’ άρχίσει τό 
φριχτό έργο τού άφανισμοΰ... ’Ίσως, νά τήν πήρε σήμερα!... Ξέρουμε 
πώς πάν’ άπ’ δλα μηχανεύεται κάθε μέσο γιά νά δημεύσει τά χτήματα 
και τό βιος τών μελλοθάνατων. Νά, τώρα, τοΰ δίνεται τέτοια ευκαιρία. 
Καλύτερη δέ μπορούσε νά βρει άπό τή σημερινή!...
(Χτυπήματα στήν πόρτα. Ανοίγει. Μπαίνει ο Φιλικός Χατζηνικόλας 
Λαυρέντιου Πρωτοσύγκελλος, προύχοντας τού Καραβά καί Γραμματικός 
τής Κερήνειας, ντυμένος μέ πράσινη γούνα. Στό κεφάλι φορεί κόκκινο 
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φέσι, καλυμμένο μέ κόκκινο μανδύα (σαμμουροκάλπακο), διακριτικό τοΰ 
«Φιρμαντζή»).

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ: Άρχιδιάκο μου, σέ καλησπερίζω!
ΜΕΛΕΤΙΟΣ: (Μέ ταραχή). Καλώς μας όρισες, Χατζηνικόλα Πρωτο

σύγκελλε! Γιά τ’ όνομα της Παναγίας, τί σοΰ συμβαίνει τέτοια ώρα;
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ : Μέ συμπαθάς, Μελέτιε, πού ήρθα τόσο νυχτωμένος. 

Οί στιγμές πού περνούμε είναι φοβερά κρίσιμες. Πρέπει νά μιλήσω στό 
Μακαριότατο. Δέ χωράει αναβολή!

ΜΕΛΕΤΙΟΣ : ’Άν ένας μυαλωμένος, σάν εσένα, πού ’σαι ό προύχοντας κι ό 
Φιρμαντζής τοΰ Καραβά, έ'ρχεται μές τήν άγρια νύχτα και επιμένει νά 
μιλήσει στόν ’Εθνάρχη, σίγουρα κάτι πολύ τρομαχτικό συμβαίνει. Πη
γαίνω νά τόν καλέσω...
(Κατευθύνεται στήν πόρτα).

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Μπαίνει, άνοίγοντας άπ’ όξω τήν πόρτα, πριν προλάβει 
δ Μελέτιος).
Τί τρέχει, Χατζηνικόλα Πρωτοσύγκελλε ; Στήν έγνοια μου ακόυσα πώς 
χτύπησε ή πόρτα κι ήρθα νά μάθω ποιος μέ θέλει!

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ: Μέ τήν ευχή σου, Δέσποτά μου.
(Σκύβει και τοΰ φιλά τό χέρι).
Μέ συγχωρείς, μά δέ βαστώ. Ήρθα νά σοΰ μιλήσω.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Εύτύς σ’ ακούω, ανεψιέ μου! Μή χάνουμε καιρό. Ήρθες 
μέ θέλημα Θεοΰ !

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ: Πρώτα ν’ ακούσεις τί θά σοΰ πώ κι ύστερα νά βγάλεις 
κρίση. ’'Ερχομαι κατευθεία άπ’ τό Σεράι!...

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: (’Επεμβαίνει). Άπό τή μεγάλη σύναξη τών Αγάδων!
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ: Ναί, άπό τή σύναξη, πού κρυφά κάλεσε ô Μουσε- 

λίμης στό Σεράι μέ τόν Κεχαγιά του, τόν Μπέη τής Χώρας, τόν Γενι- 
τσάραγα, τούς Καϊμακάμηδες και τούς άλλους Αγάδες τοΰ νησιού μας.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Είναι φανερό, πώς πήρανε τό νέο φιρμάνι άπό τό Σουλ
τάνο. Και πρόκειται γιά κάτι πολύ σοβαρό. Αλλιώτικα, τί τήν ήθελε 
ό Μουσελίμης τέτοια πολύωρη σύσκεψη μέ όλους τούς Αγάδες του; Αυ
τός δ αίμοβόρος και άρπαχτής, πού έκανε πάντα τοΰ κεφαλιού του, τώρα 
ζητάει συμβουλές! Κάποια βρωμιά υπάρχει!...

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ: Ώρες κρυμμένος σέ άσφαλισμένο τόπο περίμενα νά 
μάθω τί άπόγινε. Είχα πληρώσει αδρά τό μαύρο συντοπίτη μου Μερτζιάν 
άγά, δεξΐ χέρι τοΰ Μουτεβελή. Ή άγωνία μ’ έπνιγε στήν προσμονή. 
Αιώνες φαίνονταν οί ώρες. Είπα πώς μοΰ τήν έσκασε... Μά, ήρθε τέλος 
ό άπιστος, ζητώντας, πρώτα, κι άλλα πουγκιά!

ΜΕΛΕΤΙΟΣ : Μέ τούς σπιούνους δέν ξεμπερδεύεις εύκολα. Τούς άνοίγει ή 
όρεξη και τρώνε, μά δέ χορταίνουν ούτε μέ τά πολλά.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Πές τα, λοιπόν, Χατζηνικόλα! Γιά τ’ όνομα τοΰ Χριστού! 
Ξέσπασε, σίγουρα, ή φουρτούνα. Μή μάς τό κρύβεις άλλο. Μίλησέ μας 
καθαρά !

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ: (Μέ βαθύ στεναγμό καί φωνή βραχνή, πού πνίγεται 
τρέμοντας).
Ό Μουσελίμης πήρε άπ’ τό Σουλτάνο νέο φιρμάνι, πού τοΰ δίνει τό δι
καίωμα νά θανατώσει όλους τούς προγραμμένους !... Στήν άποψινή σύνα
ξη οί Αγάδες μέ έξαλλη χαρά καί άλαλαγμούς θριάμβου πήρανε τήν 
άπόφαση νά βάλουν τή δουλειά μπροστά.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Ανάπαυλα... Μέ πόνο ψυχής). Αλίμονο! Βγήκαν οί φό
βοι μας άληΰινοί. Πάει τής Κύπρου ό άνθος, τής ’Εκκλησίας, τών προε
στών. Καί άπομένει δρφανεμένος δ λαός μας !

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ: Ησύχασε, θείε μου! ’Ίσως, νά μήν έχουν έτσι τά 
πράματα. Διστάζω νά πιστέψω πώς θά τολμήσει δ Μουσελίμης νά ρη
μάξει τόν τόπο μας μέ σφαγές καί άφανισμό εκατοντάδων άπό εμάς καί, 
μάλιστα, άρχίζοντας άπό τήν κορυφή !

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ό άπιστος ποτέ δέν έχει πίστη !
ΜΕΛΕΤΙΟΣ : Μή γελιέσαι, Πρωτοσύγκελλε ! Ό τύραννος ούτε τό λόγο του 

μήτε τή γραφή του σέβεται. Κι άν σοΰ δίνει προνόμια κι εξουσίες μέ 
τό φιρμάνι πού κατέχεις τόσα χρόνια, όμως, όποια στιγμή τοΰ δόξει, μπο
ρεί νά τό καταπατήσει !

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ: (Μέ σκεπτικισμό). Άν φτάσουμε στά άκρα, είναι δυ
νατό νά τό τολμήσει. Μά, κάνοντας έτσι, προσβάλλει τό μεγάλο του 
Αφέντη !

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ : Άπό προσβολές δέν ιδρώνει τό αυτί τους. Ούτε τού Μου- 
σελίμη μήτε τοΰ Σουλτάνου! Μαζί σχεδιάζουνε, μαζί έχτελοΰνε!...

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ: Ωστόσο, γιά τόν έαυτό μου δέ ζητώ καμιά διέξοδο. 
Πρωί πρωί θά ξεκινήσω γιά τόν Καραβά. Σάν κάθε μέρα, θά τραβήξω 
στις δουλειές μου. Κι δ,τι ευδοκήσει δ Μεγαλοδύναμος, άς έρθει!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Πολύ συνετά μιλάς, Πρωτοσύγκελλε! Στήν πίστη καί στήν 
πατρίδα μας θά σταθούμε άσάλευτοι. Κι άν ξεσπάσουνε μέ μανία τ’ 
άφρισμένα κύματα κατακέφαλα, όσο δυνόμαστε θά παλέψουμε. Δέ δει- 
λιά ή ψυχή μας. Ή Παναγία Δέσποινα μάς παραστέκει.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Μεγάλ’ ή χάρη της. Μπροστά σ’ αυτήν γονατίζουμε καί προ
σευχόμαστε κάθε μέρα καί ώρα!...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Ανάπαυλα. Αγκαλιάζει τό Χατζηνικόλα κι ύστερα τοΰ 
λέει παρακαλεστά).
Είναι περασμένα τά μεσάνυχτα. "Ωρα νά πάς γιά ύπνο, Πρωτοσύγκελλε. 
Νά ξαποστάσεις καί πρωί πρωί νά λαμνήσεις γιά τόν Καραβά, άνεψιέ 
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μου! Ό Παντοδύναμος νά σκέπει και σένα και τον κόσμο του. Καλή 
σου νύχτα...

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ : Σ’ ευχαριστώ, Δεσπότη μου, γιά τή δύναμη καί τις 
ευχες που μου χαρίζεις. Μέ σεβασμό βαθύ σου εύχομαι καλή αύριο...

ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Σύρε μαζί μου, Χατζηνικόλα! Θά σέ οδηγήσω στό κελί σου... 
( Ο Κυπριανός μενει μονάχος του στό Συνοδικό. Στόν απέναντι τοίχο 
ενα καντήλι καίει μπροστά στό εικόνισμα τής Παναγίας μέ τό βρέφος. 
Γονατίζει μπροστά της καί προσεύχεται... ’Ακούονται τά τελευταία λό
για του).

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: ...Έκύκλωσεν ήμάς έσχατη άβυσσος, ούκ έστιν ό ρυόμενος. 
Ελογισθημεν ως πρόβατα σφαγής. Κύριε, ρύσαι τόν λαόν Σου τόν πε

ριούσιον άπό τής επερχομένης εκ τών ’Αγαρηνών απειλής... 
(’Άξαφνα, ακούονται βιαστικά χτυπήματα στήν πόρτα. Σηκώνεται 
καί σπεύδει. Άνοίγοντας βλέπει μπροστά του τόν Κιόρογλου. Τόν δέ
χεται μέ ταραχή).
Τί τρέχει, Κιόρογλου αγά μου; Κόπιασε μέσα!

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ: ’Αρχιεπίσκοπέ μου! Ήρθα νά σου μιλήσω. "Ωρα δέν έχου
με γιά χάσιμο !

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Νά μου μιλήσεις καθαρά. Γιά νά ’ρθεΐς έδώ πάνω μέσα στ’ 
άγρια μεσάνυχτα κάτι πολύ σοβαρό έχεις σίγουρα νά μου πεις!

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ: Σάν φίλο μου σέ λογαριάζω. Δέν αντέχω νά μή μάθεις τό 
μυστικό. Στά χέρια πήρε τό πρωί ό Κουτσούκ Μεχμέτ ο Μουσελίμης 
φιρμανι απ’ τό Σουλτάνο. ’Απόψε, δλοι μαζί οι ’Αγάδες βγάλανε από
φαση τή δική σου κι δλες τις άλλες κεφαλές τής ’Εκκλησίας καί τών 
προεστών σας νά τις κρεμάσει ή νά τις κόψει σύριζα!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ : ’Έφτασε πιά ή ώρα μας!... Πάνε ο'ι ψεύτικες υποσχέσεις κι 
οι έγγυήσεις τού Μουσελίμη. Τις πάτησε δλες ύπουλα καί άτιμα!

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ: Φίλε μου! Πρέπει νά σου μπιστευτώ πώς μέ δόλο πάει δ 
Μουσελίμης νά σάς ξεπαστρέψει δλους. Θά καλέσει αύριο τούς μεγάλους 
σας γιά νά συντάξουν, τάχα, ευχαριστήριο στό Σουλτάνο, πού έδειξε 
έπιείκεια νά τούς αφήσει ένέγγιχτους! Μά, αντίθετα, γιά νά τούς συλ- 
λάβει δλους μαντρισμένους καί νά τούς θανατώσει!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Μέ πόνο ψυχής). Στήν ατιμία καί στό θράσος δέν 
υπάρχει δεύτερος. Πολύ ύπουλο καί απάνθρωπο τό σχέδιό του!

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ: Γι’ αυτό τό λόγο έτρεξα, φίλε μου ’Αρχιεπίσκοπε, νά σέ 
προλάβω. Ήρθα νά σέ βοηθήσω νά προφυλαχτεις. Δέν τό αντέχω νά 
χαθείς άδικα!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Δέν πρόκειται νά τό κουνήσω άπό έδώ. Θά μείνω ώς τό 
τέλος. "Οσο φριχτό κι αν είναι τούτο.

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ: Νά φύγεις πρέπει, νά κρυφτείς, ’Αρχιεπίσκοπε! Είναι 
κρίμα κι άδικο. Ούτε ό ’Αλλάχ δέν τό θέλει!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Σ’ ευχαριστώ άπό καρδιάς, άγά μου! ’Αψήφησες τούς 
κίνδυνους νά ’ρθεΐς κρυφά γιά νά σώσεις τή ζωή μου. Μά, τή δική σου 
δε γνοιάστηκες μή σπρώξεις άναπάντεχα σέ θανάσιμα μπλεξίματα;

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ: Ή φιλία κι ή άνθρωπιά δέ λογαριάζει ποτέ ούτε νόμους 
μήτε θρησκεία.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Μίλησες σάν γνωστικός καί άνώτερος άνθρωπος. Κι αυτό 
σέ τιμά πολύ.

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ : Γιά τό χατίρι τού δικού μου τού ’Αλλάχ καί τοΰ δικού σου 
τού Θεού, άκουσέ με σέ παρακαλώ, φίλε μου! Ό Μουσελίμης θά σέ 
κρεμάσει δίχως άλλο. Γιά νά γλιτώσεις, ένας τρόπος υπάρχει. Νά φύ
γουμε άμέσως γιά τό σπίτι μου. Σέ καρτερά τό ζεμένο αμάξι μου γιά 
νά σέ φυγαδέψει μαζί μέ τό χαρέμι μου κρυφά στή Σκάλα. Έκεϊ θά 
μπεις σέ Κονσουλάτο φιλικό καί θά γλιτώσεις τό κεφάλι σου !

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Μέ βαθιά συμπόνια). Φίλε μου Κιόρογλου! Μέσ’ άπ’ 
τό φριχτό μου μαρτύριο θέλω νά πιστέψεις πώς χαίρουμαι πού πάσχεις, 
μήπως πιαστεί καί λείψει άπ’ τή μέση ό καλός σου. Τέτοια ψυχή, σάν τή 
δική σου, σπανίζει άκόμα άνάμεσα στούς δικούς μου. "Ομως, δέ φεύγω 
πουθενά !

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ: Συλλογίσου καλά, ’Αρχιεπίσκοπέ μου! Εύτύς τά ξημερώ
ματα δ Μουσελίμης θά στείλει στρατιώτες γιά νά σέ συλλάβουν. ”Αν 
προτιμάς έλα, τουλάχιστο στό σπίτι μου. Νά μείνεις λίγες μερες, ωσοτου 
ή φουρτούνα νά κοπάσει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: ’Άδικα μήν πασχίζεις άλλο, Κιόρογλου άγά μου! Πήρα 
τή σκληρή άπόφαση καί θά τήν έχτελέσω. Θά ριχτώ μ’ δλη τή θέληση 
μου στά δίχτυα τού πιο φριχτού χαμού. Δέ μέ φοβίζει δ θάνατος, γιατί 
αυτούς πού ζητούν τό χαμό μου θά τούς χορτάσει τό αίμα μου και θά 
τούς κόψει άπ’ τών πολλών τή δίψα.. .

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ: (Μέ λυγμούς). ’Άλλα λόγια δέν ώφελοΰν πιά. Σέ ξέρω 
πολύ καλά καί τό πιστεύω πώς ή γνώμη σου δέ λυγίζει γιά τίποτε. Νιώ
θω σάν άδερφός περήφανος γιά τήν άπόφασή σου. Σέ θαυμάζω, φίλε 
μου παλιέ ! Στάθηκες άξιος ήγέτης τών ραγιάδων. Σέ δ,τι μπορώ πάντα 
θά τούς παραστέκομαι... Σέ άποχαιρετώ!...
(’Αγκαλιάζει τόν Κυπριανό καί άλληλοασπάζονται).

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: (Μέ συγκίνηση, προπέμποντας τόν Κιόρογλου).
’Έχε γειά, άγαπημένε μου φίλε ! Νά πάς στήν ευχή μου κι δ Θεός νά ’ναι 
πάντα μαζί σου!...
(Τού άνοίγει τήν πόρτα καί μέ τό βλέμμα τόν άκολουθεί πού φεύγει.
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Κατόπι, τήν κλείνει αργά. Μέ φανερή θλίψη πορεύεται στό εικόνισμα. 
Γονατίζει και αρχίζει τήν προσευχή).
...Ζόφος φοβερώτατος, ό τοΰ θανάτου, Θεόνυμφε, τήν ψυχήν κατατρύχει 
μου, τό δέ λογοθέσιον, έξιστάν και τρέμειν, άει τών δαιμόλ'ων παρασκευά
ζει, ’Αγαθή. Έξ ών με ρΰσαι τή δυναστεία σου, Παρθένε...

ΠΡΑΞΗ ΠΕΜΠΤΗ

(Στό ανώγι τοΰ Σεραγιοΰ. Σ’ ένα κελί, στήν αριστερή πλευρά τής 
σκηνής, βρίσκεται φυλακισμένος ό Γούμενος ’Ιωσήφ. Δεξιά συνεχίζεται ή 
ταράτσα. Στό μέσο τής σκηνής, πίσω, χαμηλά, βρίσκεται ή αυλή τοΰ Σερα- 
γιοΰ. Στό βάθος υψώνεται τό άνω μέρος δένδρων και μιας συκαμνιάς).

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: (Προτοΰ ανοίξει ή αυλαία).
Ό Μουσελίμης Κουτσούκ Μεχμέτ μέ τό φιρμάνι τής Πόρτας στα χέρια 

του κατάφερε να πάρει τήν έγκριση τών ’Αγάδων για νά θανατώσει τούς 
προγραμμένους ραγιάδες. Κάλεσε, λοιπόν, προσωπικά κάθε μελλοθάνατο στό 
Σεράι για νά συντάξουν, τάχα, ευχαριστήριο στό Σουλτάνο, πού προστάτευε 
μέ φιρμάνι τούς ραγιάδες άπ’ τις αδικίες.

’Ανύποπτοι και μέ χαρά οί πιο πολλοί μαζεύτηκαί' στή Χώρα. Μά, κλεί
νοντας τις πόρτες της, πέτυχε ό Μουσελίμης νά τούς ρίξει στις φυλακές. Τά 
αθώα πλάσματα, χτυπημένα απάνθρωπα, προσμένουν πίσω άπ’ τά σίδερα τή 
λύτρωση, πού δέ θά τή βροΰν ποτέ.

’Ανάμεσα σ’ αυτούς, βρίσκονται ό Κυπριανός μέ τούς τρεις Μητροπολίτες, 
γούμενοι κι άλλοι κληρικοί καί λαϊκοί, πρόκριτοι καί άφανεϊς.

Στούς κρυφούς άνέμους πού φυσομανούσαν είχαν δλοι τό μερτικό τους 
στά κακά. Κι δ Κυπριανός, πρώτος, τό δικό του...
ΙΩΣΗΦ: Πόσο θεριεύει ή δύναμή μας, δταν ή βία μάς κρατάει δέσμιους! Κι 

ή λευτεριά, πόσο λογιέται άκριβή, δταν οί σκλάβοι ξετελεύουν μές τά σίδε
ρα! 'Ωστόσο, έχουμε πίστη στό Μεγαλοδύναμο, πού μάς δωρίζει στήν ψυχή 
καί στό σώμα άντοχή!
(Όρμάει στή σκηνή ένας Τούρκος στρατιώτης, σέρνοντας τόν Άντωνό- 
πουλο. ’Ανοίγει τό κελί, τό ρίχνει χάμω μέ βία καί φεύγει. Ό ’Ιωσήφ 
πλησιάζει μέ ταραχή τό νιοφερμένο, πού στενάζει άπό τούς πόνους).
Παναγία τοΰ Κύκκου μου, βοήθησε ! Δυστυχισμένε άνθρωπέ μου, γνω
στός ή δχι, είσαι δμως Χριστιανός καί πάσχεις άδικα... Πώς πονάς;
(Σκύβει, παίρνει άπό τά χέρια καί σηκώνει τόν Άντωνόπουλο, πού συνέρ
χεται. Τό βοηθάει νά καθίσει στό σκαμνί).
’Αδερφέ μου! Δίχως καμιά άφορμή οί άπιστοι τυλίξανε σκληρά κι εσέ
να. Γι’ αυτούς εϊν’ έγκλημα νά ’σαι Χριστιανός!...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: (Κοιτάζει ερευνητικά τόν ’Ιωσήφ καί τόν άνα- 
γνωρίζει).
"Αγιε Γούμενε τοΰ Κύκκου ’Ιωσήφ! Ή μαύρη μοίρα έφερε εμέ τόν 
Άντωνόπουλο, δημογέροντα τοΰ Μουσελίμη, νά σμίξω πονεμένος μ’ ένα 
Γούμενο στή φυλακή τοΰ Σεραγιοΰ. Φιλώ τή δεξιά σου μέ σεβασμό. 
(Χειροφίλημα).

ΙΩΣΗΦ: (’Αγγίζει μέ τό χέρι στόν ώμο τού ’Αντωνόπουλου).
Ή ευχή, τής Παναγίας τοΰ Κύκκου νά σέ φυλάει! Τό έχω άκουστά, 
πώς σάν δημογέροντας στάθηκες πάντα πολύ χρήσιμος στ’ άδέρφια σου 
καί στήν πατρίδα.... Μά, έλα μίλησε. Ποιο μαντάτο μάς φέρνεις;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς ζητάς νά μάθεις άπό εμέ, πού μόλις τώρα σφα- 
λήσαν στά κάγκελα τής φυλακής; Πιο φριχτό δέν έχω άλλο άπ’ τό μαν
τάτο, πώς πιάσαν τόν ’Εθνάρχη καί τούς τρεις Δεσπότες, πού νά τράν
ταξε τόσο κάθε γωνιά τής Κύπρου! Τί, τάχα ν’ άπόγιναν; ’Εσύ, εδώ 
μέσα, πρέπει νά ξέρεις πιο καλά.

ΙΩΣΗΦ: Μαύρα τά ξέρω δλα καί πιο μαύρα θαρρώ πώς θά τελέψουν έδώ 
μέσα, κύρ Άντωνόπουλε ! Λίγο πριν σέ ρίξουν στή φυλακή μου, τρά
βηξαν μέ βία άπό έδώ τόν ’Εθνάρχη καί τούς τρεις Δεσπότες καί τούς 
κατέβασαν συρτούς στήν αυλή τοΰ Σεραγιοΰ.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γιά τ’ όνομα τοΰ Θεού! Τί κακό σκοπεύουν νά τούς 
κάνουν ;

ΙΩΣΗΦ: (Δείχνει ψηλά τό παραθυράκι τής φυλακής).
Κοιτάζοντας άπό αυτό τό παραθυράκι κι άπό άκρες μέσες πού έπιασε τ’ 
αυτί μου, έχω τήν ’ιδέα πώς θά τούς περάσουν πρώτα, έστω τυπικά, άπό 
τήν κρίση τοΰ Πασά Κουτσούκ Μεχμέτ καί τών ’Αγάδων, προτοΰ τούς 
θανατώσουν. ’Έτσι, γιά τά μάτια!

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 'Όλα δείχνουν πώς τό τέλος δέν είναι μακριά!... 
ΙΩΣΗΦ: ’Αλίμονο! 'Όπως άρχισαν, δέ θ’ άφήσουν μικρό ή μεγάλο... 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είδαν τά μάτια μου μαρτύρια κι έφριξα. Κι ας 

είμαστε μονάχα στήν άρχή. Τί νά σοΰ πώ γιά τούς άλλους κληρικούς καί 
προεστούς, πού σάν άγέλη άταχτη τούς μαντρίζουν στίς φυλακές καί στά 
χαμόγια τοΰ Σεραγιοΰ; Ή γή, τά δέντρα καί τά μάρμαρα χόρτασαν 
άπ’ τό αίμα τών ραγιάδων. Οί άπιστοι μαζεύουν άθώα βρέφη καί παι
δάκια μέ σκοπό νά τά τουρκέψουν. Στά σπίτια, στούς δρόμους, στά χω
ράφια άτιμάζουν, δσες φτάσουν, παρθένες καί μανάδες. ’Άλλες τις σέρ
νουν στά χαρέμια δεμένες χεροπόδαρα, κι άς κλαίνε κι ας οδύρονται. 
Άπό πού θέ νά ’ρθ’ ή λύτρωση;

ΙΩΣΗΦ: Λύτρωση δέν υπάρχει πιά! "Ολοι προσμένουμε νά μάς λυτρώσει 
ή θυσία μας καί πάν’ άπ’ δλους ό ’Εθνάρχης μας. Νωρίτερα, ό γιος 
τοΰ Κιόρογλου άγά, σταλμένος άπ’ τόν καλόκαρδο πατέρα του, ικέτευε 
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κλαίοντας τό Μακαριότατο ν’ αλλάξει ρούχα και νά βγει αγνώριστος 
άπ’ τό Σεράι. Κατόπι, νά τόν πάει ό Κιόρογλου μέ τό αμάξι του στά 
Κονσουλάτα τής Σκάλας για νά κρυφτεί !

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ : Ξέρω καλά πόσο μεγάλο χατίρι κρατάει ό Κιόρογλου 
αγάς στόν ’Αρχιεπίσκοπο.

ΙΩΣΗΦ: Ούτε κουβέντα ν’ ακούσει ό άδολος Κυπριανός. Μόνο πού τούς 
ευχαρίστησε άπό καρδιάς παραγγέλλοντάς τους νά μή λυπούνται γι’ αυτόν.

Γιατί, τήν πήρε τήν απόφαση κι άλλη εκλογή δέν εΐχε.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ο'ι πράξεις τέτοιου άξιου ήγέτη, τέτοιας θυσίας ακο

λουθούν τό μονοπάτι.
ΙΩΣΗΦ: Πόσο δειλιάζει τό μυαλό μου, άμα σκεφτώ τά τόσα ανείπωτα μαρ

τύρια, τούς θάνατους και τις καταδρομές, πού μέλλει νά θρηνήσ’ ή 
Κύπρος !

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ’Αλίμονο, φτωχή μου Ρωμιοσύνη! Ποιο χαμό σου 
μηχανεύονται οΐ άγριοι ;

ΙΩΣΗΦ: Πώς είναι βολετό τέτοια κοράκια νά μεταλλάξουν σέ περιστέρια, 
γιά νά φέρουν στόν κόσμο τό μήνυμα τού λυτρωμοΰ;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δίχως κανένα εμπόδιο σκορπίζουν οι άθλιοι τή φρί
κη, τό -θάνατο και τόν άφανισμό στόν ανήμπορο ραγιά!

ΙΩΣΗΦ: Ποιος έχασε τήν τιμή και τήν ανθρωπιά γιά νά τή βρούν τά σκυ
λιά στό δρόμο; Προσεύχομαι στήν Παναγία τού Κύκκου νά σκέπει τόν 
κόσμο της.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Οι ύπουλοι στήνουν καρτέρι μέ σύμμαχο τή βία. 
Μάς πατούν στό λαιμό γιά νά μάς κόψουν τήν πνοή.

ΙΩΣΗΦ: 'Όσο φριχτά κι αν είναι τά ανθρώπινα παθήματα, δμως, ο'ι άπι
στοι δέ στάθηκαν μόνο σ’ αυτά. Πλήθυναν τά κρίματά τους, γιατί τά
νυσαν τό πνεύμα και τά χέρια τους πάνω στά θεία.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ’Ακόυσα πώς ο'ι σκύλοι κουρσεύουν αλύπητα εκκλη- 
σιές, μετόχια και μοναστήρια. Πώς αρπάζουν μέ βία και δημεύουν απέ
ραντα περιβόλια και χωράφια, νερά, κοπάδια και νερόμυλους.

ΙΩΣΗΦ: Νά μάθεις τί πάθαμε εμείς στό Μοναστήρι και νά φρίξεις! Χθές 
τά χαράματα οί γενίτσαροι, μέ τήν καρδιά δλο χολή καί μίσος, οδηγών
τας μέ πομπή τούς άλλους, κύκλωσαν μεμιάς τό Μοναστήρι κι άρχισαν 
τό έργο τής αρπαγής καί τής κόλασης.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 'Ήμαρτον, Παναγία μου Κυκκώτισσα!...
ΙΩΣΗΦ: ’Αγάδες μέ κάμποσους τουφεκλίδες φόρτωσαν σ’ αμέτρητα μου

λάρια καί γκαμήλες σεντούκια μέ φλουριά, τάλιρα καί μονέδα μπόλικη. 
Γδύσαν τούς τοίχους καί τό φημισμένο τέμπλο, ξεκρεμάζοντας χρυσά 
καντήλια, ταξίματα, ρολόγια καί πολυέλαιους. Κλέψαν χανάπια, δισκά
ρια, πολύτιμους σταυρούς καί διαμαντικά, βέργες χρυσάφι καί ασήμι.

Κι άλλα τά γομάρια άπό γεννήματα, ρούχα καί κεριά, πού κουβάλησαν. 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δίχως τό φόβο τού Θεού άπό πάνω, πάτησαν νόμους 

καί βεράτια, λέρωσαν τά δσια καί τά ιερά μας!
ΙΩΣΗΦ: Προτού μέ δέσουν, χτύπησαν μέ άλυσο τό κορμί μου κι ύστερα 

μέ σύραν σκυλί άπ’ τά σκαλιά, πετάγοντάς με σέ κλειστό άμάξι. Μαζί, 
στρίμωξαν κι άλλους πολλούς σάν τις σαρδέλες στό βαρέλι. Άποσπερίς, 
πού φτάσαμε στή Χώρα, μάς φυλάκισαν κοπαδιαστά στό Σεράι, σ’ ένα 
χαμόγι.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ’Αλίμονο! Πώς χάνεται ή υπόσταση τού άνθρώπου, 
δταν βασιλεύει ό νόμος τής ζούγκλας!

ΙΩΣΗΦ: Μέσα στή φυλακή μας σμίγαν ίδρωτες ποτάμι άπό ριγμένα κορμιά 
καί βαθιές άνάσες μέ φωνές καί θρήνους, δλα μαζί μιά μάζα άνάκατη. 
Στό έρεβος έκεϊνο, ποιος είδε αν ήρθε τό ξημέρωμα;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σέ τέτοιο χάλι ο χρόνος κυλάει άλογάριαστος καί οί 
στιγμές σταλάζουν πιό μακριές άπό τις ώρες...

ΙΩΣΗΦ: ’Άξαφνα, τάραξε τ’ αυτιά μας μιά χλαλοή, ένα βουητό. Σαλέψαμε 
ψηλαφητά, πασχίζοντας νά τρυπήσουμε τό σκοτάδι... Κάποτε, άνοιξε 
ή πόρτα κι είπαμε θά φέξει ! Μά, άντί γιά φώς, άντικρίσαμε μπροστά 
μας τήν κόλαση!

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ : Δέ δυσκολεύομαι νά τό μαντέψω. Ή ζωή κατάντησε 
μαύρη. ’Αργοπεθαίνει σέ λίγο κατάμαυρη.

ΙΩΣΗΦ: ’Ανάμεσα σ’ εκείνο τόν άνθρωποχαλασμό άρχισαν οί άπιστοι νά 
ψάχνουν μέ πείσμα γιά νά μέ βρούν. ’Άλλων πατούσαν τά κορμιά κι 
άλλους χτυπούσαν βαριά γιά νά μεριάσουν. Μόλις μέ άντίκρισαν, χίμη- 
ξαν άπάνω μου μέ λύσσα. Μέ τραβούσαν άπό τά μαλλιά καί τά γένια 
καί σέρνοντάς με σκουπίδι στά σκαλιά μέ άνέβασαν άπ’ τό χαμόγι καί 
μέ ρίξαν σ’ αυτή τή φυλακή.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ’Ώ, Θεέ μου!
ΙΩΣΗΦ: Ένα πράμα θυμάμαι στή άρχή, προτού μέ πάρει λιγοθυμιά. 

Στά βρωμερά τους χέρια ένιωθα νά μαδούν τούφες οί τρίχες μου.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πόση χτηνωδία καί βαριά άσέβεια δείξαν στό 

σχήμα σου!
ΙΩΣΗΦ: Δέν πρόφτασα ν’ άνοίξω τά βλέφαρα κι ένιωσα τήν πλάτη μου ν’ 

άκουμπά άγκαλιασμένη σέ στοργικά χέρια! Μέ άπορία σήκωσα τό 
βλέμμα νά δώ ποιος άγγελος μέ σκέπει.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιός καλός Χριστιανός σού παραστάθηκε άνα- 
πάντεχα ;

ΙΩΣΗΦ: Άπάνωθέ μου άνάβλεψα τούς τέσσερεις 'Άγιους Δεσπότες νά 
πάσχουν γιά νά μέ συνεφέρουν. Τόν Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, τόν 
Πάφου Χρύσανθο, τόν Κιτίου Μελέτιο καί τόν Κερήνειας Λαυρέντιο.
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Θεϊκή αχτίδα φώτισε τή βασανισμένη ψυχή μου. Φτερούγισε σάν χε
λιδόνι τής ’Άνοιξης, μά πέταξε σαν γκιώνης μές τά χαμό τής νύχτας!... 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κι αν γεύτηκες αληθινή χαρά, τήν ίδια στιγμή στά
λαξε μέσα σου πικρό φαρμάκι. Κι δμως, πόσο θά λαχταρούσα νά ζήσω 
μαζί τους τις στερνές μου ώρες!

ΙΩΣΗΦ: Τό μεγαλείο καί τή δόξα τέτοιου ’Εθνάρχη ας κρίνει ό Θεός μου. 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ό Κυπριανός χάραξε τό δρόμο. ’Εμείς, ας ακολου

θήσουμε, ώς πρέπει, τά φωτεινά του βήματα.
ΙΩΣΗΦ: Ευλογημένος στέκει ό λαός μέ αρχηγούς, πού τάξαν σαν θεμέλιο 

στή ζωή. τήν αρετή και πίστη. Γι’ αυτούς ό θάνατος λογιέται αθανασία!
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: "Οπου νά ’ναι, οδεύουν στή θυσία μέ αγνή και 

πανέτοιμη τήν ψυχή.
ΙΩΣΗΦ: Πρί λίγο, άνάπεμψαν σέ τούτο τό κελί δέηση μέσα σέ βαθιά κα

τάνυξη για τό ξεσκλάβωμα τού λαού μας. Ήταν πόνος και κλαθμός... 
Ωστόσο, δέν άργησε νά φτάσει ή στιγμή τού χωρισμού, τού τελευταίου 

ασπασμού !
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς άντεξες, καλέ μου Γούμενε;
ΙΩΣΗΦ: "Εφριξα βλέποντας αντίκρυ τούς άπιστους, άλλους ζωσμένους τ’ 

άρματα κι άλλους κουνώντας τά σπαθιά, νά μπερδεύουν τά λόγια ανάμεσα 
σέ διαταγές καί βρώμικες βρισιές.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τρέμω μονάχα πού τό σκέφτομαι!...
ΙΩΣΗΦ: Στα μάτια μου, ανοιχτά ή κλειστά, χοροπηδούν άκόμα τά θεριά 

μέ τούς άλυσους στά χέρια. Σάν σίφουνας πέρασαν καί σάρωσαν τούς 
τέσσερεις Δεσπότες. Άπό τή σκάλα ποιος ξέρει πώς τούς κατέβασαν 
στήν αυλή τού Σεραγιού!... "Ενα μονάχα ξέρω καί θά τό πώ. Κι αυ
τούς, κι εμάς καί δσους θά σκοτώσουν, δέ θά δεχτεί ούτε χώμα ούτε 
τάφος!...
(Τούρκος στρατιώτης ανοίγει τήν πόρτα τής φυλακής, σπρώχνει μέ βία 
καί αγριοφωνάρες τό Μιχαήλ Γλυκύ καί φεύγει, αφού ξανακλείσει τήν 
πόρτα. ’Ιωσήφ καί Άντωνόπουλος σπεύδουν νά τό σηκώσουν).

ΙΩΣΗΦ: Κύρ Μιχαήλ Γλυκύ! Γιά τ’ όνομα τής Παναγίας! Σήκω καί 
κάθισε στά σύγκαλά σου.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γιά σένα δέν ταιριάζει καλωσόρισμα. Ή παρουσία 
φίλων στό σκοτάδι τής κόλασης φουντώνει τήν απόγνωση.

ΓΛΥΚΥΣ : Άγιε Γούμενε τού Κύκκου καί σένα, φίλε μου Άντωνόπουλε ! 
Ευχαριστώ γιά τά καλά σας λόγια.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τί νέα μάς φέρνεις, αδερφέ μου;
ΓΛΥΚΥΣ: Τί άλλο πιό φριχτό έχω νά πώ; Σειέται ή Χώρα μέσα στα τει- 

χιά της κι οι όδυρμοί ουρές σηκώνονται στόν ουρανό. Ή μάνα κλαίει 
τό παιδί καί τό παιδί άναζητά τή μάνα, τόν πατέρα, τ’ αδέρφια του...

ΙΩΣΗΦ : Ώ συμφορά μου ! Πού τούς πήγανε ;
ΓΛΥΚΥΣ: Ποιος μπορεί νά πει πού σύρθηκαν, πού κλείστηκαν; Σέ ποιο 

χαρέμι ή σέ ποια φυλακή; Ποιο σκλαβοπάζαρο θά διαλαλήσει αύριο τή 
δύναμη, τήν ομορφιά καί τή χάρη τών ραγιάδων; Άπ’ δλο τό νησί 
πιάσαν κάπου πεντακόσιους καί μέ φιρμάνι άπό τήν Πόρτα τούς δρισαν 
προγραμμένους γιά θάνατο.

ΙΩΣΗΦ: Πρέπει νά ξέφυγαν αρκετά άπό τ’ άδέρφια μας τής Φιλικής Εται
ρείας! Φοβάμαι, δμως, μήν ξεπαστρέψουν τούς σύνδεσμους κι ή Εται
ρεία ξιλωθεΐ στή μέση !

ΓΛΥΚΥΣ: Ψάχνοντας μεσοστρατίς οί δόλιοι τή βούρκα τού Χατζή Πετρή, 
τού μυημένου βοσκού άπό τή Φλάσου τής Σολιάς, βρήκαν μηνύματα τών 
Φιλικών πού τά ’φερνε στόν Κυπριανό καί σ’ εμένα... Αλίμονο! Πήρε 
κι αυτός τό μερτικό του. Κι άς κλαίει τό κοπάδι του στόν κάμπο ορφανό!...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Φυράναμε οί ραγιάδες, σβήνουμε. Πιάσαν γραμμή 
τούς προκρίτους, τόν Πιεράκΐ] άπό τή Λάρνακα καί τό Σολωμό άπό τή 
Σολιά. Δέ θ’ άπομείνει κεφαλή στητή!

ΙΩΣΗΦ: Ή θλίψη είναι κακός σύμβουλος τήν ώρα τής δυστυχίας. Δέ χά
νεται ή ψυχή τού γένους στά κλωθογυρίσματα τής ιστορίας ή σ’ άνηφό- 
ρες κακοτράχαλες μέσα στις άφέγγαρες νύχτες τής σκλαβιάς. Ό ήλιος 
τής Ελλάδας λάμπει φωτοδότης μέσα στούς αιώνες!

ΓΛΥΚΥΣ: Κι δμως, πήραμε άγύριστα τά σκαλοπάτια τού κάτω κόσμου. 
Σήμερα πικροσάββατο, τράβηξα νωρίς τό γλυκοχάραμα στόν Άι-Γιάννη 
τής Αρχιεπισκοπής γιά ορθρινό προσκύνημα.

ΙΩΣΗΦ: Τότε θά σμίξατε στό εκκλησίασμα μέ τό Μακαριώτατο.
ΓΛΥΚΥΣ: Μπήκα βουβός στήν εκκλησία καί πλήθυνε ή σιωπή. Μπρός στήν 

'Ωραία Πύλη ό ’Εθνάρχης δεόταν γονατιστός.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σάμπως νά πήγες σέ κηδεία, μέ δίχως φέρετρο μήτε 

νεκρό στή μέση.
ΓΛΥΚΥΣ: Ήταν βουβό τό εκκλησίασμα, πού μέ βρεγμένα μάγουλα κρε

μόταν άπό τά χείλη τού Κυπριανού. Κάποια στιγμή ορθώθηκε, κάρφω
σε τό μάτι ψηλά στόν Παντοκράτορα, τό πλάνεψε γύρω τριγύρω στις ει
κόνες καί στούς ζωγραφιστούς τοίχους κι ύστερα μάς άγκάλιασε, κάνοντας 
τρεις φορές τό σταυρό του.

ΙΩΣΗΦ: Τούτο θά σήμανε τόν άποχωρισμό.
ΓΛΥΚΥΣ: ’Έτσι κι έγινε! «Τέκνα μου άγαπητά καί περιπόθητα», 

σήκωσε μέ τρεμουλιαστή φωνή, «σέ λίγο φεύγω άπ’ τή ζωή. Μά, τό 
πνεύμα μου θά πλανιέται πάντα στό πλευρό σας! Θαρσεΐτε. Σταθείτε 
άτράνταχτοι στήν πίστη, στήν άρετή σας, στήν Ελλάδα! Σάς άποχαι- 
ρετώ μέ σπαραγμό ψυχής. Μέ τήν ευχή μου όδεύσετε στή ζωή καί δ 
"Υψιστος νά σάς σκέπει».
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τό ’ξερε καλά πώς θά πεθάνει!
ΙΩΣΗΦ: Μια και δίνει τη ζωη γιά τό λαό του, πώς νά τού τό κρύψει;
ΓΛΥΚΥΣ: Τη σιωπή τού χώρου ράγισαν κλάματα κι όδυρμοί. Μούσκε

ψαν τά μάρμαρα.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ : Πόσο φριχτός ήταν ό πόνος τού Δεσπότη στόν ύστε

ρο αποχωρισμό του!
ΓΛΥΚΥΣ: 'Ως έπρεπε για τήν τάξη τής ψυχής κοινώνησε ό Μακαριότατος. 

Ήρθε και η απόλυση. Κι όλοι μας, μέ τήν καρδιά σφιγμένη κόμπο, κο
παδιαστά βρέξαμε μέ τά δάκρυα τό χέρι τού Κυπριανού και τού άποθέ- 
σαμε όλοστερνο φιλί. ’Εκείνος μάς ευλόγησε γαλήνιος, νέμοντας στό 
χέρι μας άντίδωρο καί στό κεφάλι πατρική ευχή.

ΙΩΣΗΦ: "Υψος δυσθεόρατο αγάπης στό δυναστευόμενο ραγιά.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς τού ’ρθε ή στιγμή, πού φάνηκαν μπροστά του 

τά σκυλιά, για νά τόν πιάσουν;
ΓΛΥΚΥΣ: Βγήκαμε μελίσσι στό πλακόστρωτο ’κλουθώντας στήν αυλή τόν 

Εθνάρχη. Ξάφνου, ξεπήδησαν μπροστά μας συνοδεία αρματωμένοι στρα
τιώτες. 'Ο Κυπριανός τούς πρόλαβε. «Σταθείτε ! Κι άν ήρθατε για 
μένα, είμαι έτοιμος, συλλάβετέ με, μή διστάζετε».

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν βέβαιος γιά τις προθέσεις τους!
ΓΛΥΚΥΣ: Τού λέει τότε, ό έπι κεφαλής. «Πάσ’πίσκοπε ! Ήρθα μέ πρό

σταγμα τοΰ Μουσελιμη γιά νά σέ συλλάβω, κι άς είναι μέ τή βία, και 
να σέ πάω γιά δίκη στό Σεράι!» Ό ’Εθνάρχης αγέρωχος, προτού βα
δίσει αγύριστα τό δρόμο τής θυσίας, σήκωσε γενναία τούτο τό λόγο: 
«Δέν τρέμω, άν άδικα στήσει παγίδα ό Μουσελίμης. Μά, τό χαίρουμαι, 
γιατί έτσι θά χαρίσω ασπίδα στό λαό μου!»

ΙΩΣΗΦ: (Δείχνει τό παραθυράκι τής φυλακής, πάνω άπ’ τό κεφάλι του). 
Λίγο, προτού σάς ρίξουν στή φυλακή μου, κοιτούσα άπό τούτο τό παρα
θυράκι τό Μουσελίμη κάτω στήν αυλή, πού πάσχιζε νά κηρύξει μέ ψευτιές 
καί προφάσεις ένοχο τόν ’Εθνάρχη.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τί άλλο νά γυρέψεις άπό τήν όχεντρα, εξόν φαρμα
κερή δαγκωματιά;

ΙΩΣΗΦ: Μέ ψεύτικες υποσχέσεις κατάφερε τό βοσκαρέτι Δημήτρη άπό τή 
Μαλούντα καί μαρτύρησε πώς, τάχα, ό Κυπριανός έβαλε τόν ’Αρχιμαν
δρίτη Θεόφιλο νά σπέρνει προκηρύξεις γιά ξεσήκωμα. Άκόμα, πώς 
άρμάτωσε κρυφά τούς ραγιάδες γιά ν’ άρχίσουν τό σφάξιμο τών Τούρ
κων σ’ ολάκερη τήν Κύπρο, σάν μουγκρίσει μέ βροντερό κανόνι μέσ’ άπ’ 
τά τειχιά τής Χώρας τό σύνθημα!

ΓΛΥΚΥΣ: "Οσα δουλεύει στό μυσαρό μυαλό του δ Μουσελίμης νά κάνει 
στούς Χριστιανούς, πασχίζει νά τά φορτώσει στούς ραγιάδες!
(Άπό τήν αυλή τοΰ Σεραγιοΰ φτάνουν άπάνω στή φυλακή άνάκατες φω-

νές λαού καί στρατιωτών).
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: "Αγιε Γούμενε! ’Εσύ πού στέκεις άψηλός, βάλε 

σκαμνί κάτω άπ’ τό παραθυράκι καί πάτησε νά δεις ποιοι κράζουν. Οί 
τύραννοι, οί σκλάβοι, τά σκυλιά;
(Ό Γούμενος κοιτάζει άπό τό παραθυράκι κάτω στήν αυλή, πατώντας 
στό σκαμνί).

ΙΩΣΗΦ: Βλέπω άπό τά σίδερα πολύ κόσμο, Τούρκους καί Χριστιανούς, νά 
σπρώχνουνται... Νά κι δ Κουτσούκ Μεχμέτ στή μέση νά κομπάζει σταυ
ροπόδι. Οί Αγάδες φαντάζουν στά γιορτινά τους καί μέ πομπή περι
ζώνουν τ’ άφεντικό τους.

ΓΛΥΚΥΣ: Βιάζονται γιά τή μεγάλη ώρα!...
ΙΩΣΗΦ: Άπό τή μεριά πού δδηγάει στό χαμόγι φτάνουν δεκάδες άρματω- 

μένοι στρατιώτες καί πάσχουν νά ξανοίξουν πέρασμα... Ώ συμφορά μου ! 
Ξοπίσω σέρνονται — ναί, τώρα τούς ξεχωρίζω καθαρά — ό Αρχιεπί
σκοπος Κυπριανός, δ Άρχιδιάκος του Μελέτιος κι οί τρεις Μητροπο
λίτες !...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: (Σηκώνεται καί σπεύδει αυτός τώρα στό σκαμνί). 
Δέν άντέχω άλλο. Πόσο είναι τρομερό! Θέλω νά δώ τούς άξιους Δεσπό
τες, κι ας είναι γιά στερνή φορά... Θεέ μου, έφτασε ή ώρα! "Οπου νά 
’ναι, τούς τραβούν σάν σφαχτάρια στή θυσία!...

ΓΛΥΚΥΣ: (Διαδέχεται τόν Άντωνόπουλο στό σκαμνί).
Νά χαρεΐς, κύρ Άντωνόπουλε, κατέβα! Θέλω νά βγώ καί γώ νά δώ 
τ’ άδέρφια μαις, πού κρέμετ’ ή ζωή τους άπ’ τό ψέμα. Αλίμονο ! Τούς 
έχουν στήσει γραμμή μπροστά στό Μουσελίμη.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σάν δέν μπορεί μιά δίκη νά ξετελέψει σωστά, άλλη 
άπαντοχή δέ μένει στόν τύραννο, παρά νά μηχανευτεΐ μιά κατηγορία.

ΙΩΣ(ΗΦ: (Τώρα στό σκαμνί άνεβαίνει δ ’Ιωσήφ, πού πασχίζει νά δει λε
πτομέρειες στήν αυλή).
Τώρα θωρώ δυό κουρεμένους δήμιους, ζωσμένους μέ τά σύνεργα τοΰ τρό
μου, τής κρεμάλας καί τής σφαγής. Στό ένα χέρι παίζουν τό σπαθί 
καί μέ τ’ άλλο αρπάζουν άπ’ τις μασχάλες τόν Κυπριανό καί τόν σπρώ
χνουν κατάμουτρα στό Μουσελίμη...
(Άπό τήν αυλή άκούεται ένα βουητό άνάκατου θαυμασμού καί άποδο- 
κιμασίας).

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΚ ΜΕΧΜΕΤ: (Μέ άλαζονικό καί στομφώδη 
τόνο).
Πάσ’πίσκοπε Κυπριανέ! Μή θαρρευτείς πώς μού ταιριάζει γνωστικός 
λόγος, άνίσως μέ πλανέψουν τά γλυκόλογά σου. Υψώνοντας τούτα τα 
χέρια μου άλύγιστα, δ δρκος μου άντλεΐ μια δύναμη : να κόψω όσες κε
φαλές μπορέσω καί νά στήσω όσες κρεμάλες μού περάσει. Καί πάνω στό
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νησί τής Κύπρου, πού διαφεντεύω, νά ρίξω φωτιά και νά ξεπαστρέψω 
τούς Ρωμιούς. Άπό τόν ’Αλλάχ ζητώ ενα μονάχα χατίρι: νά μου 
δώσει φτερά, γιά νά πετάξω σ’ δλη τή γή και μέ μια σπαθιά νά κόψω 
τις ρίζες τών Ρωμιών βαθιά, οπού τις βρώ, σέ δ'ποια άκρη τοΰ κόσμου!... 

ΙΩΣΗΦ: Τώρα ό ’Εθνάρχης τινάζει ψηλά τά χέρια του. Μ’ ένα βήμα πετά
γεται μπρος κι ορθώνεται. Είναι έτοιμος νά μιλήσει...

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: (Σέ ρωμαλέο τόνο).
Ή Ρωμιοσύνη βλάστησε στή γή 
άπ’ τόν καιρό πού ρίζωσε ό κόσμος. 
’Ανθρώπου δύναμη δέ φτάνει 
νά πνίξει, ν’ αφανίσει τή Φυλή μας. 
Πάντα τρανή θά ζει μές τούς αιώνες, 
γιατί τή σκέπει άπό πάνω δ Θεός μου. 
Τότε μονάχα μέλλει νά χαθεί 
όντας δ κόσμος σβήσει άπ’ τή γή. 
Κόψε τις κεφαλές μας σύριζα 
τό αΐμα μας ποτάμι νά κυλήσει. 
Στείλε γραμμή τόν κόσμο στή σφαγή 
και στό μαχαίρι τούς Ρωμιούς σφαχτάρια. 
Μά, πάντα γνώριζε ή λεύκ’ αν σωριαστεί 
δλόκορμη άπό τσεκούρι πά’ στό χώμα, 
άξαφνα ξεπηδοΰνε θεριωμένα 
τριγύρω της άμέτρητα βλαστάρια. 
Τ’ άλέτρι σκάβοντας δίβολα τή γή, 
πώς τήνε τρώει άχόρταγα θαρριέται, 
μ’ άντίστροφα, τό ίδιο τρώγεται 
και πάντα ’κείνο καταλιέται...

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΚ ΜΕΧΜΕΤ: Μιά καί τά παλικάρια μου κρα
τούν τά σπαθιά μέ τό λεπίδι τους άκονισμένο, κι άντίκρυ οί κρεμάλες στη- 
θήκανε γερά στή συκαμνιά, δέ φελά πιά νά καρτερούμε...
(Ό Άντωνόπουλος διαδέχεται τόν ’Ιωσήφ στό σκαμνί).

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ : Τά μάτια σας έχουν σφαλήσει. Θαρριέ- 
στε, πώς σκάβετε τό δικό μας μνήμα. Μά, θά πέσετε εσείς μέσα! Ό 
χαμός μας θά ’ναι δική σας ζημιά. Γιατί, αν χυθεί τό αίμα τών Δεσπο
τάδων, τούτο θά θρέψει τίς πύρινες γλώσσες τού καμινιού, γιά νά τυλί
ξουν εσάς!...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα, ό Μουσελίμης φαίνεται ταραγμένος. Γνεύουν 
τά μάτια του, προστάζουν τά χείλη του και προτρέπει, κουνώντας στόν 
άγέρα άνήσυχα τά χέρια του... Οι δήμιοι άνάβουν πιότερο. ’Ανοίγουν 
τά ρουθούνια τους, γιά νά μή χάσουν τήν οσμή άπ’ τό ζεστό αίμα πού 

θά ρεύσει. Χάσκουν γύρω τριγύρω δλονών τά στόματα. 
(Κατεβαίνει άπ’ τό σκαμνί καί τόν διαδέχεται δ ’Ιωσήφ).

ΓΛΥΚΥΣ: Ήρθε τό πλήρωμα τού χρόνου!...
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ : ’Αλίμονο ! Πάει ή κεφαλή τοΰ τόπου μας ! Ή Έθναρ- 

χία δδεύει στήν δρφάνια.
ΙΩΣΗΦ: ’Αράδα οί Δεσπότες γονατίζουν, σκύβοντας τά κεφάλια τους στό 

ξύλο, ώσότου νά κυλιστούν καταγής... Κάτω άπό τή συκαμνιά κορφή 
δ Κυπριανός άπόμεινε δλόστητος... Ή θηλιά ψαύει τό μέτωπό του· 
σφουγγίζει τόν καυτερό ίδρωτά του... Τώρα, νά, σταυροκοπιέται, σηκώ
νοντας φωνή στόν ουρανό.

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ:
Κύριε, πού σκυφτός άπάνωθε γροικάς 
τά πάθη και τά κρίματα γινώσκεις, 
άπ’ τής ψυχής τά έγκατ’ άναπέμπω 
θυμίαμα τήν υστερνή ικεσία: 
συγχώρεση στόν ταπεινό σου δούλο 
νά ευδοκήσεις, πολυέλεε!...
Μακρόθυμε, Θεέ μου!
Οίκτίρησε τό γένος τών Ελλήνων, 
σκέπε καί δώριζε ζωής πηγάς...

ΙΩΣΗΦ: Καρφώνει μέ τό βλέμμα του τό δήμιο.
Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: Ώ δήμιε, τοΰ σκοτωμού μου μάστορα! 

Τρέξε γοργά, μήν παρακούσεις τίς προσταγές τοΰ άμείλιχτου άφέντη 
σου !...

ΙΩΣΗΦ: Θολώνουν τά μάτια μου. Δέν άντέχω άλλο... Κι δμως, δέ μοΰ 
βαστά. Πρέπει νά μή χάσω... Ό δήμιος περνά τώρα τριγύρω στό δα
σωμένο λαιμό τοΰ Κυπριανοΰ τή θηλιά. Τή σφίγγει γερά, δσο δύνε- 
ται, καί φουχτίζει μεμιάς τήν άκρια τοΰ σκοινιού... Τεντώνει μπροστά 
τό ’να πόδι, γιά νά πάρει φόρα καί δύναμη. Εΰτύς, τά φουσκωμένα μπρά
τσα τού δήμιου κατεβάζουν μέ βία τό σκοινί... Ώ συμφορά μου! Άπό 
τήν άλλη τό κορμί καί τό ράσο τοΰ ’Εθνάρχη άνεμίζουν σάν μετέωρο 
κλωνάρι...
(Άπό τήν αυλή άκούονται φωνές. Οί τρεις φυλακισμένοι παίρνουν μέ 
στεναγμό τό κεφάλι στά χέρια τους).

ΓΛΥΚΥΣ: (Μέ άπόγνωση). Ακριβέ μας! 'Οδεύεις στό θάνατο!
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: (Μέ λυγμούς). Βρήκες, Δεσπότη μας, τέλη φριχτά 

άπό άνόσια χέρια !
ΙΩΣΗΦ: Τώρα θωρώ τά χέρια καί τά πόδια τοΰ Κυπριανού ν’ άργοσαλεύ- 

ουν στό κενό. Άφουγκράζομαι τόν πνιχτό ρόγχο του...
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(’Ανάπαυλα. Ό Γούμενος ’Ιωσήφ τείνει τ’ αυτί και προσπαθεί να δια
κρίνει καλύτερα).
Νά! Σπαρταρά πιότερο ό κρεμασμένος... Τ’ αυτί μου συνεπαίρνει βουη
τό. Δέρνονται άγρια τα κλώνια καί ή συκαμνιά σειέται ολόκορμη. Πυρ
γώνει ή μάνητα τοΰ παιδεμού...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σβήνει ό εκλεχτός τής Κύπρου!...
ΙΩΣΗΦ: (Κουνάει μέ οδύνη τό κεφάλι και στενάζει μέσα σέ λυγμούς).

Ή τρικυμία κόπασε τώρα... Τό σκοινί έπαψε να κουνιέται... Νέκρωσαν 
τα κλώνια τής συκαμνιάς κι οί φυλλωσιές θροοΰν μές τή γαλήνη...

ΓΛΥΚΥΣ: Συντελέστηκε τό πιό φριχτό μαρτύριο!...
ΙΩΣΗΦ: Τετέλεσται! Ξεθύμανε τό σώμα, πάγωσε τό φθαρτό κορμί. Πα- 

ράδωσε τό πνεύμα στόν Κύριο!...
(Ό Γούμενος κατεβαίνει άπ’ τό σκαμνί).
’Αδέρφια μου! Συντριμμένοι καί ανήμποροι άς αρχίσουμε γονατιστοί τις 
μετάνοιες, γιά νά ευδοκήσει ϊλεως ο "Υψιστος...
(Μαζί κι οί τρεις φυλακισμένοι κάνουν τό σταυρό τους καί αρχίζουν 
απανωτές μετάνοιες ώς τή γή).

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΚ ΜΕΧΜΕΤ: Νά μήν αγγίξει κανένας τούς 
γκιαούρηδες! ’Άθαφτους μές τα σοκάκια νά τούς ορέγονται τά όρνεα 
καί τά σκυλιά τρία μερόνυχτα!...

ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ: (’Από τό βάθος, σέ αργό ρυθμό).
Κυπριανέ, Εθνομάρτυρα, 
νέε τής Κύπρου "Αγιε !
Σύ, πού γιά στάλα φεγγοβόλημα
τοΰ λυχναριού σου ξόδιασες τό λάδι,
σήκω νά δεις τόν ήλιο πού ’κάψε
τις σκοτεινές πύλες τοΰ Άδη
καί φώτισε τοΰ Γένους τήν ’Ανάσταση!...

ΙΑΚ. ΚΤΘΡΕΩΤΗΣ

ΜΑΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ - ΚΟΤΤΣΕΛΙΝΗ

Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ό Κωστής Παλαμάς είχε τό πλεονέκτημα σάν ποιητής νά ζήσει σέ μιά 
έποχή κρίσιμη για τό έθνος, σέ μιά εποχή οπού τά παραδεδομένα τοΰ χθές 
καί οί ελπίδες τοΰ αύριο πάσχιζαν δραματικά νά συνταιριαστούν μέσα στό 
σχήμα τής καθημερινότητας τών ετών 1880 - 1920.

Τό πνευματικό έθνος, άσυστηματοποίητο ιδεολογικά, μάταια ζητούσε κάτω 
άπό τό προσωπείο τοΰ μιμητισμοΰ τήν επιβεβαίωση τοΰ εαυτού του καί τή 
σταθεροποίηση κάποιου κοινωνικού ιδεώδους· ο έντονος άτομικισμός, ό φαύ
λος κομματισμός, ή άντιρεαλιστική σύζευξη τής επιθυμίας γιά γεωγραφική 
άποκατάσταση άπό τή μιά καί τής δυνατότητας γιά έπτυχία της άπό τήν άλλη, 
δυσχέραιναν τήν ιστορική πορεία του έθνους καί άμφισβητούσαν κι αυτό άκό- 
μη τό δικαίωμα τής ύπάρξεώς του.

Δημιούργημα τής εποχής αυτής ό Παλαμάς σάν ποιητής, γίνεται φορέας 
τών άνησυχιών καί τής άγωνίας της καί κατορθώνει νά μετουσιώνει στό στίχο 
του τά ερεθίσματά της.

Μέ επίγνωση τής κοινωνικής άποστολής τού ποιητή καί μέ πίστη στήν 
υπεροχή του έναντι τής μάζας πού άκολουθεϊ, δέν άρκειται στό νά θρηνεί καί 
νά υμνεί* ζητά επίμονα τό πρόβλημα καί θέλει νά τό διορθώσει· δέν κα
τακρίνει γιά νά γκρεμίσει μόνο: ζητά τή σύνθεση καί τήν άναδημιουργία. 
Θρεμμένος μέ τή Μεγάλη ’Ιδέα καί λάτρης τοΰ παλιού «κλέους» ρίχνει μέ 
οξυδέρκεια τό βλέμμα του στό μέλλον καί νιώθει νά τόν βαραίνει ή διάγνωση 
τής άπόστασης μεταξύ τού τί ήταν ό 'Ελληνισμός στό παρελθόν, τί είναι 
στήν έποχή του καί τί θέλει νά γίνει .

Τά προβλήματα τής εποχής εκφράζουν καί τής δικής του ψυχής τό 
ζητητικό χαρακτήρα, πού θέλει επίμονα μέ τό στοχασμό νά όληκληρωθεϊ: 
«Μέσα στό στίχο» γράφει «λυτρώνομαι άπ’ δ,τι μέ πνίγει μέσα στή ζωή». 
Άφού πετύχει σάν στοχαστής τό ξύπνημα τής δικής του συνείδησης θέλει 
νά βροντοφωνάξει τήν άλήθεια «κατάμουτρα καί τών πιό ταπεινών καί τών 
πιό δυνατών»· ζητά νά πλησιάσει τούς πολλούς γιά νά καταφέρει μέσα άπό 
τήν ομαδική συνείδηση ν’ άποτινάξει τις «άξιες» εκείνες καί συνήθειες πού 
κατατρύχουν τήν ελληνολάτρισσα ψυχή του καί τήν πορεία τοΰ "Εθνους.

Ή σχέση μέ τήν παράδοση, ή γλώσσα, ή εκμετάλλευση τής Μεγάλης 
’Ιδέας, ή πολιτική άνωριμότητα καί ή σαθρή πολιτεία τής εποχής, ή τραγική 
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διάσταση στήν ελληνική συνείδηση τοΰ κλασσικού πολιτισμού καί τοΰ χρι
στιανισμού, ή ασαφής εικόνα τής Ιστορικής συνέχειας στή ζωή τοΰ 'Έλληνα 
πολίτη είναι προβλήματα - αίτια τής κακοδαιμονίας τοΰ ’Έθνους τήν εποχή 
αυτή καί πηγές έμπνεύσεως καί στοχασμοΰ για τόν Παλαμά.

Σαν πρώτο του στοχο θέτει τήν καλλιέργεια τής νέας συνείδησης τοΰ 
άγωνιστικοΰ άνθρώπου, που θά τιμά τήν ιστορία του και συνάμα θά ατενίζει 
δημιουργικά τό μέλλον. Έχει διαπιστώσει πώς ή μίμηση τρόπων καί άρχών 
τοΰ παρελθόντος οδηγεί άκατάπαυστα στήν προγονολατρεία καί τή νιοθρό- 
τητα· γι’ αυτό, ό άρχαΐος κόσμος, προσαρμοσμένος στις άπαιτήσεις τής νέας 
ζωής, πρέπει νά .γίνει πρότυπο άναγεννητικό που νά τονώνει τήν ενεργητι
κότητα :

Τά περασμένα εμπρός μου διαβαίνουνε ξανά 
και δέχονται άλλο σχήμα και φώς τά τωρινά, 

γράφει ό ποιητής στό προλογικό τραγούδι τής συλλογής «Τά Μάτια τής Ψυ
χής μου». Καί στό «Δωδεκάλογο τοΰ Γύφτου», άντιμετωπίζοντας μέ τό προ
σωπείο τοΰ Γύφτου τούς ’Αθάνατους καί 'Ωραίους, πού μέ δέος κρατούν 
κλειστή στά κιβούρια τήν άρχαία Σοφία, διακηρύσσει τήν πίστη του στήν 
άνάγκη γιά νέα θεώρηση τών καταστάσεων:

...ξέρω απ’ δλα τά τραγούδια,
μά γιά νά τά πώ, 
τά ταιριάζω τά τραγούδια 
στο δικό μου τό σκοπό.

Γιά τήν κακή λειτουργία τής παράδοσης εύθύνεται ή Παιδεία πού στη
ρίζεται στήν προβολή τοΰ κλασσικού κόσμου σάν «μπαλσαμωμένης κουκου
βάγιας» καθώς καί στήν άπεγνωσμένη προσπάθεια νά άναβιώσουν τά πε
ρασμένα σέ χρόνο άταίριαστο.

Ό δασκαλισμός τής εποχής του στερεί άπό τις άξιες τό νόημα τής ζωής 
καί γίνεται κούφια φλυαρία πού πνίγει τήν άλήθεια καί τή δύναμη γι’ άγώ- 
να. 'Η δίψα τοΰ Παλαμά γιά τή ζωή καί ή πίστη του γιά τό πόσο μολύνει 
τις συνειδήσεις τό κενό προγονολατρικό κήρυγμα, τόν κάνει νά διακηρύξει 
στή «Φλογέρα τού Βασιλιά», μέ τό στόμα τοΰ Βουλγαροκτόνου :

’Οχτρός μου εμένα κ’ ή άσοφη σοφία τού διαβασμένου, 
όλοι οί φονιάδες τής ζωής καί οί πνιχτές τής αλήθειας.
Φύτρα κακή, γραμματικοί, ρητόροι, φιλοσόφοι, 
μέ τά γιομάτα ονόματα καί τ’ άδεια τά κεφάλια, 
πλέχτες τών άερόλογων καί τών ανόητων ψάλτες!

αντί νά μελετήσετε τόν κόσμο πού διαβαίνει 
.........................εσείς γυρτοί στούς τάφους 
ταράζετε τά κόκκαλα καί ψηλαφολογάτε 
τις κάμπιες, κι απ’ του ^άνατου τή νέκρα είν ή ζωή σας.

Καί στά Σατυρικά Γυμνάσματα, γύρω στό 1968, κτυπώντας τήν ίδια 
πάλι καθηλωτική προσκόλληση στά περασμένα, διακηρύσσει τό αίτημα τής 
νέας συνείδησης πού προσπαθεί νά βρει τήν ισορροπία της μέ τό παρελθόν:

Τρανοί κι άν είναι οί τάφοι, τάφοι ΰά ’ναι 
Στόν ήλιο τόπο θέλουμε κ’ εμείς.

Άπό τά «Τραγούδια τής Πατρίδας μου» (1886) μέχρι κυρίως καί 
τούς «Βωμούς» (1915) ή φωνή του άλλοτε σάν θρήνος, άλλοτε σάν επίκριση 
ή παραίνεση, είναι φωνή πού παρακινεί γιά δράση καί ενέργεια, γιά σύζευξη 
τής ’Ιδέας μέ τήν πράξη:

’Άστρο τής νιότης, πρόβαλε, ξανάνιωσε μας πάλι

καί σπείρε μας τή δύναμη για τά μεγάλα έργα.
(Τά Μάτια τής Ψυχής μου)

Στά ποιήματα πού άκολούθησαν τήν ήττα τού ’97 ή άνάγκη γιά τόν 
άγώνα διαμηνύεται μέσα άπό στίχους δεμένους πιό πολύ μέ τήν πραγματι
κότητα καί τά συγκεκριμένα περιστατικά τής ζωής, μιά καί ό ποιητής «είναι 
κατά τά περιστατικά τής ζωής λάλημα καί άντίλαλος». Τό λαλημα είναι 
ή συνείδηση τοΰ ξεπεσμού καί ο άντίλαλος έρχεται μέ τή. μορφή τής θέλησης 
γιά δύναμη :

Μπροστά ή ζωή, κι όποια ζωή’ τό πίσω 
πάντα είναι άστένεια κ’ είναι χαλασμός’

Χϊύπα, άπαρνήσου, λάβωνε, βλαστήμα, 
Σβΰσε, ξανά ν’ άναοτη^ής, φυλή! — 
— Τό ΕΙκοσιένα; Άστοχασιά καί κρίμα!

(Σατυρικά Γυμνάσματα 1907)

Μέ τήν άνάγκη γιά άνανέωση τών συνειδήσεων καί τό ξεπέρασμα τού 
νεκρού τύπου, πού δέν Ικανοποιεί τούς νέους προσανατολισμούς, συνεχίζεται 
άμεσα τό πρόβλημα τής γλώσσας καί τής επιβολής τής δημοτικής. Ό Πα- 
λαμάς στά επεξηγηματικά τών Ιδεών του πεζά θεωρούσε τό πρόβλημα τής 
γλώσσας σάν βασικό κοινωνικό πρόβλημα, γιατί συνδεόταν στενά μέ τή σω
στή τοποθέτηση τής πράδοσης στό παρόν δ κενός τύπος πού άπονέκρωνε 
τήν ουσία έπρεπε νά έγκαταλειφθεΐ καί νά προωθηθεί ή γλώσσα τών δημο
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τικών τραγουδιών και τών λαϊκών παραδόσεων πού έδειχνε τήν ιστορική 
συνέχεια και παράλληλα τήν έξέλιξη τοΰ έθνους.

Άπό τό 1885 γράφει στή δημοτική και δέχεται μέ ενθουσιασμό αργό
τερα τή, γλώσσα τοΰ Ψυχάρη. Στό πρώτο βιβλίο τής «Πολιτείας και Μονα
ξιάς», γραμμένο τό 1893, επαναλαμβάνει στή μετώπη τοΰ πρώτου τραγουδιού 
«Ό Μεσσίας» τά λόγια τοΰ Ψυχάρη: «Πότε, πότε θά μάς έρθεις, Χριστέ 
μου και Σωτήρα, νέε δημιουργέ, νέε πλάστη τής γλώσσας μας τής νέας;»

Οι λέξεις δέν έχουν τή δύναμη νά τόν κάνουν νά προσκολληθεί σέ κανό
νες και τύπους, γιατί ή νέα γλώσσα δέν είναι γιά τόν Παλαμά αυτοσκοπός· 
είναι μέσο γιά τήν κατάχτηση τοΰ νέου μηνύματος και φορέας τοΰ άναγεννη- 
τικοΰ οίστρου τής εποχής. Στούς «Πεζούς Δρόμους» αναφέρει: «Θά έπρεπε 
νά σημειωθεί καί πλατιά νά δειχτεί δ κουτός τρόπος πού νοιώθουν τις λέξεις 
ο'ι δασκάλοι καί ο'ι άναθρεμμένοι δασκαλικά, καθώς καί ο'ι πεζοί άπό τό φυ
σικό τους, πού δέν έχουν φαντασία, αίσθημα, τίποτε. Τις νοιώθουν τις 
λέξεις σάν αποκρυσταλλωμένες καί σάν ακίνητες. Πρέπει νά ’ρθει ό ποιητής 
για νά δείξει δλη τήν ελαστικότητα τών ονομάτων πού ζοΰνε,...».

Παράλληλα, σαν συνειδητός πολίτης τής εποχής του διαμηνύει τήν οργή 
καί απέχθειά του για τήν αναρχία καί τήν άντιφατικότητα τών Ιδεών πού 
κλυδωνίζουν τήν κοινωνία. Ο'ι εκτραχηλισμοί τής έξουσίας, ή διάσταση λαοΰ 
καί πολιτικών, δ φανατισμός καί ή ταύτιση στις ανώριμες πολιτικά συνει
δήσεις τοΰ πολιτικού μέ τό προσωπικό συμφέρον, είναι προβλήματα - ερείσματα 
τών παλινδρομήσεων καί άπογοητεσύεων τής πορείας τοΰ ’Έθνους, πού εκ
φράζονται παραστατικά στό ελληνοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1897.

Τα θέματα τοΰ Παλαμά, πού «δέν είναι... παρά εικονοχάραχτα, συμβο
λισμένα, μεταφερμένα στήν ιδέα, μετουσιωμένα άπό τήν ποιητική έκφραση, 
περιστατικά... τής ίδιας τής ζωής», δπως γράφει στήν «Ποιητική», είναι δια
πιστώσεις γεμάτες πόνο ή έκρήξεις οργής γιά τήν πολιτικοκοινωνική κατά
σταση τής εποχής του :

Καί της πατρίδος μου είδα τδ καράβι μαύρο 
νά τδ κυλούν έδώ κι εκεί τής αναρχίας 
τά κύματα ΰεώρατα και νά τδ δέρνουν...

(«’Ασάλευτη ζωή» — Γυρισμός)

Τά «Σατυρικά Γυμνάσματα» καί ό «Δωδεκάλογος τού Γύφτου» μάς δια
γράφουν μέ σαφήνεια τις συναισθηματικές αντιδράσεις τοΰ ποιητή, πού προ- 
καλοΰνται άπό τήν αγωνιώδη προσπάθειά του νά δει κάποιο έλπιδοφόρο φώς 
στήν πολιτεία τού καιρού του. Τόν Αύγουστο τοΰ 1909, μέσα σέ μιά διά
χυτη άπό τή λαϊκή διαμαρτυρία άτμόσφαιρα, πού έπρόκειτο νά δδηγήσει στό 
κίνημα τού Γουδί, δημοσιεύει τή δεύτερη σειρά τών Σατυρικών Γυμνασμάτων.

ΟΙ στίχοι γεμάτοι τραχύτητα καί επαναστατική διάθεση κτυπούν τήν εξουσία, 
τό λαό, τούς δημοκόπους καί κυρίως τήν ά'βουλη άγέλη:

Κι ό Ρωμιός; Άφερίμ! Μυαλό; Κουκούτσι
Άπδ τδν καφενέ στήν Πόλη μπαίνει, 
τού ναργιλέ κρατώντας τδ μαρκούτσι

Στό Δωδεκάλογο, γραμμένο τό 1899 - 1907, σέ μιά εποχή μέ έκδηλα τά 
χαρακτηριστικά τής ήθικής καί πολιτικής κρίσης, δ ποιητής κ αταφέρεται 
άνοικτά ενάντια στό πολιτικό σχήμα τοΰ καιροΰ του- μέσα σέ διαλεκτικά 
σχήματα στοχαστικής κατάφασης καί ά'ρνησης, μέ πρότυπο τό λαό «μέ τήν 
άψεγάδιαστη άρετή» καί τήν «άκέραια Δικαιοσύνη», κατακρίνει πρόσωπα καί 
θεσμούς. Στόν «Προφητικό», ή Ελλάδα τής έποχής του βρίσκεται στό τε
λευταίο σκαλοπάτι τοΰ ξεπεσμού «χώρα τρισκατάρατη... χώρα άμαρτωλή» μέ 
άνθρώπους σάν

Πλούσιο άρχοντολόι
και βαρύ και φαντασμένο 
και σάν αλυσοδεμένο...

Ή πολιτεία τής άνδρείας καί τής άρετής πού μπορεί νά δδηγήσει τό 
έθνος στις μεγάλες του άναζητήσεις φωτίζει τή συνείδηση τού ποιητή καί 
περιγράφεται λιτά καί παραστατικά μέσα άπό τούς στίχους τού «’Αναστά
σιμου» :

Κορώνα εοένανε είν ό δίκαιος, 
μαχαίρι εσένα ό δυνατός· 
κάτω άπ τή σκέπη σου ό λαός σου 
μαζί καί ήρωας και σοφδς

Είναι ή εικόνα - πρότυπο αυτού πού πρέπει νά γίνει, ή πολιτεία δη- 
μούργημα καί δημιουργός, συνάμα, τών φωτισμένων συνειδήσεων. ’Εκφρά
ζεται έτσι τό αίτημα τοΰ ταλαιπωρημένου άπό τή δημοκοπία λαοΰ, πού άτύ- 
χησε νά ζήσει σέ

Πολιτείες λιμέρια τών ακάθαρτων
Πολιτείες ταμπούρια τών κιοτήδων οπού 
στή οτρούγγα λυοσομάνημα καί φαγωμδς 
λύκων, σκυλιών, προβάτων καί τσοπάνηδων

(«Ό Δωδεκάλογος τοΰ Γύφτου» — Τό πανηγύρι τής Κακάβας)

Γιά ένα ποιητή, όμως, δ'πως δ Παλαμας, πού πιστεύει στήν ηγετική 
θέση πού πρέπει νά έχει στήν κοινωνία του γιά τή μετάδοση τής άλήθειας, 
δέν άρκούν ο'ι διαπιστώσεις. Ζητά νά σωπάσουν «ο'ι ζήλιες, έγνοιες, πάθος, 

96 97

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



μπορα καί ταραχή» («Ή Πολιτεία καί ή Μοναξιά») καί νά προσανατολιστούν 
ολοι στό

φώς που μάχεται μιά μέρα γιά νά γένει 
κι δλο στόν ορΰρο μένει...

(«Άσκραϊος»)

Καί τό φώς αυτό σιγοκαίει γύρω άπό τή Μεγάλη ’Ιδέα, πού στα χρό
νια τοΰ Παλαμά ήταν ό άξονας τής πολιτικής κίνησης καί ταυτόχρονα ένα 
άπό τά βασικότερα προβλήματα τής έποχής· ή δικαιολογία δτι ή κακοδαι
μονία τής χώρας δφείλετο στόν περιορισμό τής 'Ελλάδας σέ στενότατα γεω
γραφικά δρια, ύπέθαλπε τή φιλοπόλεμη στάση καί γινόταν σήνθημα πολι
τικής εκμετάλλευσης. Παρ’ δλα αυτά, δμως, ή Μεγάλη ’Ιδέα υψωμένη σέ 
ιδανικό, εδινε θέληση γιά δύναμη καί ή ενσάρκωσή της ταυτιζόταν μέ τήν 
εθνική άποκατάσταση. ’Αποκαλυπτικά είναι τά λόγια τοΰ Παλαμά : «Ή Με
γάλη ’Ιδέα. Τό παινεύομαι. ’Από τά πρώτα χρόνια μου, μαζί μέ τήν πρώτη 
μου άγάπη, τό πρώτο εκστατικό ξάφνιασμα μοΰ φύσηξε... σάν ενα μελλούσης 
Άναστάσεως καρτέρεμα (Γράμματα Β'»)

Ή ’Ιδέα αυτή έμεινε στή συνείδηση τοΰ Παλαμά σάν τό μεγαλύτερο 
κομμάτι τής άλήθειας, ή ’Ιδέα πού κινούσε τήν επιθυμία του γιά δράση, τό 
τελευταίο σκαλοπάτι τής άνόδου τοΰ ’Έθνους. Σέ μιά παραίνεση προς τόν 
εαυτό του, τό 1898, στό «Σάλπισμα» άπό τό Πρώτο Βιβλίο τής Πολιτείας 
καί τής Μοναξιάς, γράφει άτενίζοντας τή Μεγάλη ’Ιδέα:

Και ξύπνα μέσ στις μαλακές ζωές τών αδυνάτων, 
τών έργων την τραχεία ορμή, τή δίψα τών θανάτων 
...........................................................................................  
και ξύπνα κάτι αδάμαστο πού ακούραστα ν’ αρχίζει 
στού κάστρου τά χαλάσματα κάστρο νά ξαναχτίζει.

Ή ’Ιδέα δμως αυτή, δπως προσφερόταν στή ζωή «λαβωμένη καί σα- 
κάτισσα κι άσκημισμένη καί άτιμη άπό τά λόγια τών άεροπόρων καί άπό 
τών άνάξιων τά καμώματα» οδήγησε στήν ήττα τοΰ ’97 καί συνέβαλε ώστε 
ή συνέχεια τής 'Ιστορίας καί ή διάρκεια τής ελληνικής ψυχής, πού συνένωνε 
τόν νεοέλληνα μέ τό βυζαντινό, νά φαντάζει σάν χιμαιρική αυταπάτη.

’Ανάμεσα στό 1897 καί τήν εξόρμηση τοΰ 1912 γράφει δ Παλαμάς τή 
«Φλογέρα τοΰ Βασιλιά» μέ σκοπό νά ξυπνήσει στήν ψυχή τοΰ ’Έθνους τήν 
ιστορική του μνήμη πού ξεθώριαζε κάτω άπό τήν αυθάδεια τών Σλάβων 
τής Βαλκανικής καί τις άλλεπάλληλες πολιτικές άπογοητεύσεις. Τήν εποχή 
αυτή, «πού ήταν σβυσμένες δλες οί φωτιές οί πλάστρες μέσ’ στή χώρα», ή 
υπόμνηση τής βυζαντινής 'Ιστορίας δίνει στή συνείδηση τοΰ νεοέλληνα τόν 
άναγκαίο συνδετικό κρίκο άνάμεσα στήν κλασσική άρχαιότητα καί στό νέο 

έλληνικό έθνος· παράλληλα βοηθά στήν άποκατάσταση τής ιδεολογικής ενό
τητας τοΰ ελληνισμού καί μεταφέρει τό μήνυμα γιά τό άκατάλυτο τής Ψυχής 
τού Γένους :

Μαρμαρωμένος βασιλιάς και ΰά ξυπνώ άπ τό μνήμα 
τό μυστικό και τό άβρετο πού ϋά με κλιεϊ ϋά βγαίνω 
καί τή χτιοτή Χρυσόπορτα ξεχτίζοντας, ύά τρέχω, 
καί καλιφάδων νικητής καί τσάρων κυνηγάρης, 
πέρα στήν Κόκκινη Μηλιά ϋά παίρνω τήν ανάσα.

Ό πόλεμος, σάν κυρίαρχη άξία τών λαών πού άναζητοΰν τό δίκιο τους, 
υμνείται άπό τόν ποιητή καί τό δυναμικό ξεσήκωμα γίνεται επιτακτική άνάγκη :

Τά ’Έΰνη πάντα ΰά ζούν, παντοτινά ΰά ιδροκοπάν 
ό άγώνας πάντα γιά τό μεγάλωμα, γιά τή δύναμη πάντα.

Ή άπολυτρωτική δύναμη τοΰ πολέμου, δοσμένη μέ παραστατικότητα 
μέσα άπό τούς στίχους τής «Φλογέρας τού Βασιλιά», ενθαρρύνει στά χρόνια 
αυτά τούς άγωνιστές τών μακεδονικών άγώνων κι εμπνέει αυτοπεποίθηση 
καί αισιοδοξία. Παράλληλα, μέσα άπό τούς στίχους τοΰ έκτου βιβλίου τής 
«Πολιτείας καί Μοναξιάς» πού είναι άφιερωμένο «Στή χώρα πού αρματώ
θηκε» (Όκτώβρης τοΰ 1912), δ Βαλκανικός πόλεμος φαίνεται νά ξαναζων
τανεύει τή Μεγάλη ’Ιδέα καί δ Παλαμάς γίνεται δ υμνητής τοΰ γενικού ξε- 
σηκώματος :

’Ήρθανε μέ λαούτα καί μπαϊράκια 
σάμπως γιά γάμους καί γιά πανηγύρια 
κορμιά, καρδιές, όλοι, αναμμένα ^ράκια.

Στενά συνυφασμένο μέ τήν άνάγκη τής συνειδητοποίησης τής ιστορικής 
διάρκειας τοΰ ’Έθνους ένα άλλο πρόβλημα προβάλλει καί ζητά τή λύση του 
μέσα άπό τό έργο τοΰ Παλαμά: τό πρόβλημα τού συνταιριάσματος στή 
νεοελληνική συνείδηση τών άξιών τού κλασσικού κόσμου καί τού χριστιανι
σμού, τού ε’ιδωλολατρικοΰ ιδεώδους μέ τό θρησκευτικό μυστικισμό.

’Έμπρακτα αίρεται ή άντινομία αυτή τής εθνικής καί χριστιανικής ι|τυχής 
άπό τό Βασίλειο τό Βουλγαροκτόνο στή «Φλογέρα τοΰ Βασιλιά», δταν μέ τό 
προσκύνημά του στό Ναό τής Παρθένας στήν ’Ακρόπολη συναδελφώνει αρμο
νικά τούς δυο κόσμους:

Τή Δέσποινα τών ουρανών άά πάει νά προσκυνήσει 
πού τό κάστρο της έχτισε στό βράχο τής ’Αθήνας.

Ή τελική δμως σύνθεση καί ή ρεαλιστικότερη άντιμετώπιση τών δύο 
κόσμων γίνεται άπό τό Γύφτο στόν έκτο Λόγο τοΰ Δωδεκάλογου. Ό ποιητής, 
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μέ τή φωνή τοΰ Γύφτου, επικρίνει τους «καλόγερους» και τούς «φιλοσόφους», 
γιατί είναι προσκολλημενοι στήν ’Ιδέα κι δχι στή ζωή πού απαιτεί σωστή 
εκτίμηση τών άξιων και συγκερασμό τών θετικών στοιχείων τοΰ Χριστιανι
σμού και τοΰ κλασσικισμοΰ :

’Άναβε φωτιές καλόγερε 
κάψε - κάψε, στά χαμένα καις

Κ’ έσΰ πλάδε και ξανάπλαϋε φιλόσοφε, 
την πολύ^εη τη λατρεία

δλα σον τά πλάσματα τοΰ κάκου.

Ή έμμονή τών υπερασπιστών τών δύο κόσμων στόν τύπο, διχάζει τήν 
ελληνική συνείδηση και άκινητοποιεΐ τήν ενεργητικότητα της. Οί «ακριβοί» 
τής Φύσης είναι μόνο εκείνοι πού επιτυγχάνουν τή σύνθεση, δπως ο λαός 
τοΰ 1821 πού υψώνεται άπό τόν ποιητή σέ πρότυπο, γιατί κατόρθωσε αυτό 
πού ή εποχή του άπαιτεί: τή σύμπνοια τής γνώμης, τή θέληση γιά έργα, 
τό συνταίριασμα τών άντινομιών τής ψυχής:

Της υγείας τό γάλα
και τό αίμα της δυο ίας ταιριάσανε στό είναι τους

μαρτυρώντας, πολεμώντας, τραγουδώντας 
τη ζωη και την αλήθεια.

Μετά τό 1915 ή φωνή τοΰ Παλαμά παύει νά έχει τόν επίκαιρό της 
χαρακτήρα. ’Ενσυνείδητα ό στίχος του άφήνει πίσω τόν καιρό του και σιγο
ψιθυρίζει λυρικά κάποια παράπονα τής έλληνολάτρισσας ψυχής του, κάποιες 
άναμνήσεις και «σφυρίσματ’ άγαπημένων ήχων». Οί πολεμικοί καί μεταπο
λεμικοί καιροί ίσως νά δείχνουν στόν ποιητή πώς ή φωνή του δέν μπορεί ν’ 
άκουστεϊ άπό δλους εκείνους πού κανονίζουν τώρα τήν τύχη τής Ελλάδας 
καί πώς τά προβλήματά της δέν έξαρτώνται πια κατά κύριο λόγο άπό τή 
στάση τοΰ λαού της.

Στήν τελευταία προσπάθεια τών επίκαιρων του ποιημάτων, «Στούς Λύ
κους» (1922), ή φωνή του, γεμάτη οργή καί άπογοήτευση, θρηνεί γιά τή 
Μικρασιατική καταστροφή καί τό ολοκληρωτικό γκρέμισμα τής Μεγάλης 
’Ιδέας. Μά τό τραγούδι του δέν είναι παρά διαπίστωση καί θρήνος* οί 
καιροί τοΰ στερούν δ,τι τόν παρακινούσε γιά νά γράψει: τή γνώση τής 
άλήθειας καί τήν πίστη στήν κοινωνική του άποστολή:

Μάννα μου, ό κόσμος χάνεται,
Μάννα, η Πατρίδα χάνεται,

μέτρα και ρίμες και σκοποί 
κι ανώφελα κι αδιάντροπα...

«Τό έργο ένός μεγάλου ποιητή», λέει ό ίδιος στήν «Ποιητική» του, το
νίζοντας τόν έπικαιρικό χαρακτήρα τής ποίησής του, «είναι κατά κάποιο τρόπο 
μιά ιστορία τής γενιάς του». Τοΰ Παλαμά τό έργο, δοσμένο μεταξύ τών 
ετών 1890 μέ 1915 είναι κάτι άκόμα σημαντικότερο: είναι ό πολιτισμός 
της σ’ δ,τι πιό ζωντανό περικλείει ή έννοια, είναι τά αιτήματα τών καιρών 
της. Τό σημαντικό στήν ποίησή του δέν είναι απλώς ό επίκαιρός της χαρα
κτήρας άλλά ή σοφή άνατομία τών γεγονότων καί προβλημάτων μιάς εποχής 
πού άναζητά τό δρόμο της, άπό ένα στοχαστή πού πιστεύει πώς ξέρει τό 
δρόμο αυτό.

ΜΑΙΡΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ - ΚΟΤΤΣΕΛΙΝΗ
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ΙΑΝΘΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΤ

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ 1967—74

ΟΙ εποχές έχουν ή κάθε μιά στόν καιρό της τήν έπαρση τής παντογνω- 
σίας. "Ολα είναι ζήτημα χρόνου. "Ολα θ’ ανακαλυφθούν ή θά εφευρεθούν 
εν καιρφ. Αυτή είναι ή φιλοσοφία τής κάθε εποχής και τής δικής μας φυ
σικά. Οί αρχαιολογικές άνασκαφές προχωρούν θαυμάσια, τά επιστημονικά 
συνέδρια τελειώνουν μ’ επιτυχία. Οί χημικές έρευνες διαρκώς αποκαλύπτουν 
καινούργια μόρια και στοιχεία. Οί διαστημικές κατακτήσεις βαδίζουν κα
νονικά. Οί εποχές κάνουν τή διατριβή τους στό παρελθόν καί στό μέλλον.

Τό παρόν είναι οί στιγμές πού φεύγουν τόσο γρήγορα. Τό παρόν είναι 
διαρκώς καταδικασμένο νά συνθλίβεται άνάμεσα παρελθόντος και μέλλοντος. 
Αυτό τό καταπιεζόμενο παρόν αναλαμβάνει μέ συναίσθηση ευθύνης νά ελευ
θερώσει ό δπου γής άνθρωπος, πού συνειδητοποιεί τήν εποχή του καί νοιά
ζεται. Κάποτε λέγεται δάσκαλος, κάποτε ήγέτης, κάποτε δημοσιογράφος, 
κάποτε καλλιτέχνης, συχνά ποιητής.

Ό ποιητής δεμένος μέ τόν τόπο του, μέ ρίζες βαθειές στή γή του καί 
στήν παράδοση νοιώθει τό χρέος του νά τόν καλεΐ σ’ αυτό τόν αγώνα

Τό χώμαν έντζ’αι τρώεται μήτε λαχτά νά φύη 
τζι ας κρούοουν τό χωρκόν μας 

εμείς εν νά τό χτίσουμεν πάλε τό ριζικόν μας 
γιά πείομαν τών οχτρών μας!

(Ή σταυρωμένη Τζιύπρος 1975)

γράφει ό Κύπριος διαλεκτικός μας ποιητής Παύλος Λιασίδης, δίνοντας τό 
αγωνιστικό παρόν του στούς δύσκολους καιρούς πού περνά ό τόπος μας, ακο
λουθώντας τ’ αχνάρια τών αείμνηστων ποιητών μας Βασίλη Μιχαηλίδη, Δη- 
μήτρη Λιπέρτη, (πούγραψαν στήν Κυπριακήν) καί τών ποιητών μας Τεύκρου 
Άνθία, Γλαύκου Άλιθέρση, Θεοδόση Πιερίδη, Γεωργίου Μαρκίδη κ.ά.

Γιά τούς ξένους καί τούς τουρίστες ή Κύπρος ήταν μόνο κρασιά, λεμό
νια, κεντήματα, και μπόλικη θάλασσα. Είναι τόση πολλή ή ποίηση πού μάς 
κατακλύζει καθημερινά τά τελευταία χρόνια, πού μας περισσεύει καί γιά τά 
τουριστικά δελτία. Τόση πολλή, οση ή βορινή ακρογιαλιά πού μάς στέρη

σαν, οί άνθοί τών πορτοκαλιών καί τά φυλακισμένα στάχυα πίσω άπό τή 
γραμμή τού ’Αττίλα.

Τώρα άκόμα καί παδιά τού Δημοτικού γράφουν καί συγκινούν τούς 
δασκάλους τους. Μέσα στούς στίχους τών παιδιών είναι δλα τά στοιχεία τής 
γνησιότητας, ή άγάπη γιά τή γή μας κι ή πίστη τής επιστροφής. Δακάχρονα 
παιδιά παίζουν στίχους, δουλευτάδες τής γής σπέρνουν στίχους, νοικοκυρές 
μαγειρεύουν στίχους: Μιά μερίδα ποίηση γιά βραδυνό, / κάνει καλό στό 
στομάχι / καί στήν πολιτεία.

Είναι ολοφάνερη ή λειτουργία τού θαύματος δταν ό Γιώργος Σεφέρης 
έγραφε «Στήν Κύπρο τό θαύμα λειτουργεί άκόμα», συγχρόνιζε τήν καρδιά 
του μέ τούς παλμούς τού νησιού κι άκουγε τ’ άηδόνι, τή ψυχή τής Κύπρου, 
νά τόν καλεϊ νά τραγουδήσουν μαζί τόν πόνο τούτης τής γής.

Σ’ αυτή τήν εισήγηση σκοπός δέν είναι ή αξιολόγηση ή ή κριτική. Ούτε 
ή μεθοδική κάλυψη τού έργου δλων τών Κυπρίων ποιητών. Μοναδικός 
σκοπός είναι νά εκτεθούν μερικά ποιήματα πού γράφτηκαν κυρίως τήν έπτα- 
ετία 67—74, δηλ. πριν τήν καταστροφή. Τό μόνο κίνητρο ήταν νά δοθεί 
ή θετική συμβολή τού Κυπρίου μέσα άπό μερικούς στίχους. ’'Αλλωστε μέσα στά 
πλαίσια μιάς είσήγησης είναι άδύνατο ν’ άκουστοΰν όλες οί φωνές. Μονάχα τό 
1975 κυκλοφόρησαν στήν Κύπρο περισσότερες άπό 25 συλλογές ποιημάτων.

’Αρχικά θ’ άκούσομε μιά χαρακτηριστική σειρά άπό επιγραμματικούς 
στίχους Κυπρίων ποιητών, πού εκφράζουν τήν άδυναμία τού άνθρώπου, νά 
πάρει τήν τύχη του στά χέρια του, νά κερδίσει τήν ελευθερία του σάν 
άτομο. Στίχους πού άποκαλύπτουν τόν τραγικό άνθρωπο τής εποχής μας, 
πού ορθώνεται άπέναντι στή μοίρα του καί άναζητά τό ούσιαστικώτερο. Οί 
στίχοι αυτοί γράφτηκαν άνάμεσα 1967—71. Τό ορόσημο 1967 δέν είναι 
τυχαίο. Μέ τήν κατάλυση τής Δημοκρατίας στήν Ελλάδα, δοκιμάζονται πολ
λές άξιες. Ή Κυπριακή ποίηση εκφράζει τις αγωνίες τοΰ Ελληνικού ’Έθνους 
σέ στιγμές κρίσιμες. Ό ποιητής υπηρετεί υπεύθυνα τόν τόπο του καί τήν 
άνθρωπότητα.

Άπό τό ποίημα «Περιμένοντας τούς βαρβάρους». Τού Κύπρου Χρυσάνθη 1968 
Ζΐέ βρήκαμε τό μέτωπο!
Μηδέ καπνό
Τύλιξαν τις ασπίδες σαν τις ανθοδέσμες και τις φύλαξαν 
γιά κάποιους φρόνιμους καιρούς 
Κατάρρευσε τής Ιστορίας ό τοίχος 
και δίχως στέγη μείναμε.

Άπό τό ποίημα «"Ολα αυτά δέν άπτονται». Τού Κώστα Μόντη 1969 
'Όλα αυτά δέν άπτονται παρά ενός δέρματος φιδιού 
πού αύριο μεθαύριο μάς αποβάλλεται
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πον αύριο μεθαύριο εγκαταλείπεται εν μέση όδώ 
αδιάφορο, κενό, κι εύθρυπτο.
’Απάνω σ’ αυτό τό δέρμα χαμογελάμε 
απάνω ο’ αυτό τό δέρμα προσκρούουν 
τά δήθεν κεντρίσματα τών αισθήσεων, 
απάνω σ’ αυτό τό δέρμα εξαπατώνται, 
σ’ αυτό τό δέρμα παραδίνουν τη σκυτάλη 
κι επιστρέφουν ήσυχοι ν’ αναφέρουν 
οι εξωτερικοί ερεθισμοί.

Άπό τό ποίημα «Τοπία». Του Πάνου Ίωαννίδη 1969 
Έδώ σιμά στόν Κάβο Γάτα ζοϋμε 
Σάν τά γατιά της ανομβρίας 
Τί εποχή!
Τότε πού στήσαν μάχη μέ τά φίδια 
Γύρω στό βουλιαγμένο μοναστήρι 
Στις ακατοίκητες καμάρες πού πρί χρόνια 
τις καμπύλωναν γέλια μελανών εφήβων 
Τις προσανάβανε ουρές τις χελιδόνας.

(Φιλολογική Κύπρος)

Τό ποίημα «Τίποτε». Του Πυθαγόρα Δρουσιώτη 1969 
Τίποτε δέν άπόμεινε στή ριμαγμένη μας ζωή 
Τίποτε δέν άπόμεινε... μονάχα οί λυχνοστάτες, 
νά μάς θυμίζουν φωτεινές παληές χαμένες στράτες 
πού κάποτε διαβαίναμε μ’ αλαλαγμούς και μέ βοή.

(Πνευματ. Κύπρος)

Άπό τό ποίημα «Λευκοτέρα Χιόνος». Του Κώστα Βασιλείου 1969 
Κι εμείς πού έπιζήοαμε/Παρά τή θέλησή μας/Στείροι 
’Ακρωτηριασμένοι/Περίτεχνες υδρίες/Μέ τή στάκτη 
Τών αγαπημένων/Διωγμένοι/’Από τήν πόλη μας 
Κυνηγημένοι/Μέ κατάρες/Άπό τήν πικραμένη μας/”Ανοιξη 

(Πνευματ. Κύπρος)

Άπό τό ποίημα «’Άσπρη Πολιτεία». Τής Πίτσας Γαλάζη 1969 
Πολιτεία άσπρη πολιτεία
ο’ άναζητώ μέ τά πόδια μου/βουλιαγμένα στήν άμμο 
μέ τά φθαρμένα σαντάλια τής εφηβείας μου 
μέ τά μεγάλα μάτια τών κοριτοιών 
πού άνησυχούν ψαχουλεύοντας τή σιωπή 
μέ τά χαμένα παιδικά χέρια μου

Άπό τό ποίημα «Έν κρανίφ τόπω». Του Άνδρέα Παστελλά 1970 
'Ένα αηδόνι σπαρταράει στά σίδερα 
μέ τις πλευρές σπασμένες μπηγμένες στά πνεμόνια του 
ένα αηδόνι σπαρταράει στά σίδερα 
μέ πληγωμένους τούς γυμνούς κροτάφους.

(Πνευματ. Κύπρος)

Άπό τό ποίημα «Οί άλλες μέρες». Του Γιάννη Παπαδόπουλου 1970
Τήν άλλη μέρα τών επετείων
Οί οδοκαθαριστές μαζεύουν τά συνθήματα, τούς όρκους μας 
οί νοικοκυρές διπλώνουνε τις σημαίες πού αγρύπνησαν 
ή φυλάγουνε λίγα δαφνόφυλλα γιά τό στιφάδο

(Πνευματ. Κύπρος)

Άπό τό ποίημα «Ή δεύτερη έξοδος». Του Θεοκλή Κουγιάλη 1971
Έδώ) ό κόσμος μέρεψε 
Κι είπε ό θεός νά βυθιστή 
στήν εφτασφράγιστη σιωπή του 
γιατί έμίλησε πολύ/μέσ τό μεθύσι του 
γιατί εδημιούργηοε πολλά/μέσ’ τόν ερεθισμό του 
Έδώ ό κόσμος μέρεψε.

Α
Τά πολεμικά κεντρίσματα τών ημερών τού 1967 αφήνουν τό είρηνιστι- 

κό στοιχείο νά κυριαρχίσει σέ πολλές εκδηλώσεις. Αρκετοί Κύπριοι ποιητές 
συνειδητοποιούν δτι ό ρόλος τής ποίησης είναι νά υπεραμύνεται τών ανθρω
πίνων αξιών και νά οδηγεί τήν ανθρωπότητα στά άξια πεπρωμένα της, πού 
κινδυνεύουν άπό στιγμή σέ στιγμή άπό τήν έκρηξη πολέμου. Ή ποίησή 
τους, χωρίς νά χάνει τήν έθνική της ταυτότητα, διαπνέεται άπό ειρηνιστικά 
μηνύματα. Τό είρηνιστικό στοιχείο κυριαρχεί, χωρίς νά γίνεται σέ βάρος 
τής 'Ελληνικότητας τού νησιού, μέ πλήρη συναίσθηση ευθύνης. ’Ήδη άπό 
τό 1964 — μέ τις διακοινοτικές ταραχές, τήν τουρκοκυπριακή άνταρσία, τόν 
τουρκικό βομβαρδισμό τής βορινής Κύπρου, τή διαχωριστική Πράσινη Γραμ
μή, πού διαμόρφωσε γιά πρώτη φορά έπι κυπριακού εδάφους, μικρούς τουρ
κικούς οχυρωμένους «θυλάκους», — στήν Κύπρο είχε άρχίσει νά στε
νεύει ό χώρος κι δμως γιά μερικούς δέν ήταν άρκετή αυτή ή τραγική προ
ειδοποίηση. Ούτε ή κρίση τού Νοεμβρίου τού 1967, μέ τούς βομβαρδισμούς 
τών βορινών άκτών και τις Τουρκικές άπειλές γιά εισβολή. Συνέχιζαν άνε- 
νόχλητοι τή φθοροποιό προπαγάνδα τους, φορώντας πάντα τό δήθεν «’Εθνι
κό» προσωπείο. Ό πόλεμος ξύνιζε στά πυθάρια κι οί στίχοι ποτί
ζονταν άπό τό νέκταρ τής ειρήνης. Μέ τήν ελπίδα ειρηνικής συνύπαρξης 
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στο νησί. Μέ τήν πίστη δτι έπρεπε να κρατηθεί ή 'Ελληνικότητα του νη
σιού. Αυτή ή Ελληνικότητα π’ άρχιζε άπ’ τήν κούνια και φυτευόταν στή 
γη μέ τά κόκκαλα τά ιερά.

’Ακολουθούν τώρα μερικοί στίχοι πού γράφτηκαν έκεϊνα τά δύσκολα 
χρόνια καί διαπνέονταν απ’ αυτό τό θετικό ειρηνιστικό στοιχείο.

Συνειδητά ή υποσυνείδητα εκφράζεται ή αγωνία γιά τα δρόμενα στήν 
Κύπρο, ή στή Μέση ’Ανατολή, ή στό Βιετνάμ. Ό χώρος ευρύνεται, τά 
σύνορα μετατοπίζονται.

’Από τό ποίημα «Δέν είναι θέση». Τής Ειρήνης Παναγή-Τσουλλή 1969 
...Και το ούρλιακτό τών κοριτσιών τον αντίπερα οτρατόπεδου 
και τό ούρλιακτό οου αδελφή μου άπ τ αντίπερα στρατόπεδο 
Κι αυτοί που σέ δίνουν κι αυτοί που σέ παίρνουν, 
τά τραγούδια μου τρέχουν τώρα σά γίδια 
στις πλάγιες τών βουνών, αφήνιασαν 
δέν είναι δέση τώρα πιά μες τήν καρδιά μου 
γιά γλυκά τραγούδια τής αγάπης 
όπως δεν είναι δέση τού πολέμου 
μέσα στή ζωή του κόσμου.

(Τοΰ πολέμου σελ. 9)

Άπό τό ποίημα «ΕΙρήνη». Τού Νίκου Κρανιδιώτη
Βάλε στά παιδικά σου χέρια τής ειρήνης 
τό ξεσκισμένο λάβαρο και πές μου 
πώς τ όνειρο δέ σβήνεται μαζί μου 
πώς στήν καρδιά σου ζεϊ τό μέγα δάμα 

(Πνευμ. Κύπρος)

Άπό τή σύνθεση «Δεύτερο γράμμα στή μητέρα». Τοΰ Κώστα Μόντη 1972 
Στήν άλλη πλάστιγγα, τώρα, είνα τό στοιχείο βιώοεώς μας μητέρα 
Μητέρα, ξέρουμε όλοι πώς σκοτώνονται παιδιά, 
δέν έχει πιά μεγάλη σημασία τό δέμα, 
τό ουνηδίοαμε 
"Ομως τό παιδάκι αυτό κρατούσε τό χαρταετό του 
όταν τό βρήκε ή σφαίρα, 
αντιλαμβάνεσαι τή διαφορά 
Καί τό βρήκε κατάστηδα, 
τό βρήκε στό κλουβί πού τραγουδούσαν τά όνειρα, 
στό μπαλκόνι πού άφουγκραζόταν ή καρδιά

(σελίς 26)

«Έπιμύθιον». Τού Φοίβου Σταυρίδη 1972
Άς μή μιλούμε πιά γιά ηρωισμό 
οί λεπτομέρειες δέν εξισώνονται 
μέ μιάν άσήμαντη κλωστή σιωπής 
Κι άφού δέ διαχωρίσαμε τήν πράξη 
άπό τό τίμημα τού αίματος καί τού δανάτου 
μή ρωτάτε νά σάς πούν ποιος νίκησε 
υπάρχει πάντα ένα κομμάτι γής 1X2 γιά τόν καδένα. 

(Ποιήματα σ. 30)

Άπό τό ποίημα «Έν άρχή...». Τού Σάββα Χαλλούμα 1972 
Οί ήρωες/δέν γίνονται σήμερα 
τούς φτιάχνομε 
μέ τή διαφήμιση.
Άφού ήταν ρητή ή διαταγή, 
Οί άποδήκες νά γεμίσουν κορνίζες 
καί είδωλα ηρώων, 
γιά νά μή παραδειγματίζονται οί άνδρωποι. 
Πέος τά συγχίζουν έτσι τά πράγματα 
πώς δέν καταλαβαίνουν 
πώς δά ξυπνήσουν ένα καλό πρωί 
καί δέν δά υπάρχουν/παλαιοί καί νέοι πολεμιστές 
νά παρελαύνουν μέ τά ξεδοντιασμένα τους/παράσημα;

('Τπαινιγμοί σ. 8)

Τά τεχνητά σύνορα πού πρωτοεμφανίστηκαν στό νησί, μετά τό 1964, 
υπό μορφήν «τουρκικών θυλάκων», είναι δυσοίωνα κορφιά πού ματώνουν. Μέ 
τήν καρδιά τους κατατεθημένη στήν τράπεζα τής καρτερίας, άρκετοί Κύπριοι 
ποιητές, μέ πίστη στήν άποστολή τους, επιστρατεύουν τή ψυχική τους δύναμη 
ενάντια στά δρόμενα κι εκφράζονται ελευθερωμένοι. Σάν τά τζιτζίκια στις 
ελιές, επικαλούνται τόν Θεό. Αναζητούν τή ρίζα τού κακού, τούς πολιτι
κούς τών μεγάλων συμφερόντων, μέ τήν τεχνητή καρδιά. Αναλαμβάνουν 
ένα νέο άγώνα ενάντια στόν άδικοχαμό τών παιδιών τής Κύπριας γής. Ή 
Ιστορική άναγκαιότητα 'Ελληνοτουρκικής συνύπαρξης στό άδιαχώριστο νησί 
τούς εμπνέει. Πολλά ποιήματα και πεζά γράφτηκαν τότε μέ τήν ελπίδα 
«νά ξαποστάσει πλάϊ στή Βίβλο τό Κοράνι» (I. Θ. 1973). Μέ μοναδική ελ
πίδα εκεί στήν Πράσινη Γραμή νά σταυρωθούν άδελφικά τά ντουφέκια, νά 
δοθούν γερά τά χέρια, γιά τόν καθημερινό μόχθο τής ζωής. Ή Πράσινη 
Γραμμή καί τά εκατέρωθεν φυλάκια, γιά πρώτη φορά στήν κυπριακή Ιστο
ρία, χώριζαν τις καρδιές τών άνθρώπων, πού γεννήθηκαν καί μεγάλωσαν γιά 
αιώνες άδελφωμένοι πλάϊ-πλάϊ.
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Ακολουθούν μερικά ποιήματα πού διαπνέονται άπό τό θετικό στοιχείο 
τής Ελληνοτουρκικής συνύπαρξης στόν Κυπριακό χώρο.

Άπό τό ποίημα «Βρέξε βροχή». Τής "Ελλης Παιονίδου 1967 
..."Ήσασταν μόνο δνό παιδιά.
Τό Σαββατόβραδο κολλαριστό πουκάμισο 
παπούτσι γιαλλισμένο κι όξω 
κι ή λεβεντιά καμάρωνε στη ξώπορτα.
Μάνα με τη μαύρη μαντηλα/Μάνα με την άδεια ματιά 
'Ο Χάρος δε σε ρώτησε/'Ο Χάρος δε σέ ρώτησε 
Τουρκάλλα αν είσαι ή Ρωμιά.
'Ο Χάρος δε σε ρώτησε/'Ο Χάρος δε σε ρώτησε 
αν κι άλλα έχεις παιδιά.
Μόνο δρασκέλισε τό μαύρο σου κατώφλι 
κι έκατσε άπέναντι σου στο τραπέζι.

(ΤΩρες Λευκωσίας σ. 32)

Άπό τό ποίημα «1st Ankara eine schoene Stadt». Τοΰ Κυριάκου Χαραλαμπιδη
1971

—Παρακαλώ, περάστε.
—Σέ ποιο πάτωμα μένετε;

—Στό πέμπτο. "Εσείς;
—Im neunten.

—Kai τί εργασία κάνετε;
—Γράφω προγράμματα γιά τά παιδιά.

—Στην "Άγκυρα δλα αυτά;
—Μέ την κουβέντα φτάσαμε στό πέμπτο! (Ανοίγει)
—1st Ankara eine schoene Stadt?

—Παρακαλώ;
—Είναι ώραία πόλη η "Άγκυρα; "Ερωτώ.
—Natürlich! Δέ ΰά πήγατε ποτέ...
—"Ίσως στό μέλλον, άν τό φέρουν οί καιροί.
—Νά "ρ^ητε καί στό σπίτι μου, έχω καί κήπο.
Θά σάς κεράσω τούρκικο καφέ.

—Danke Schon!

Χαμογελούν καί πριν καληνυκτίοουν:
«Σ" ένα λιβάδι, στό γεφύρι αυτό, 
πάνω στόν Σάαρ, έξω άπ" την πατρίδα, 

σέ γλώσσα ξενική, εσύ κι εγώ, 
νοιώθουμε πιό άπλοι κι άγαπημένοι».

(Τό αγγείο μέ τά σχήματα σ. 31-32)

«Ένδοκυπριακές συνομιλίες 1973». Τής Ίάνθης Θεοχαρίδου.
(Άν μου επιτρέπεται, νά δόσω ενα δικό μου δείγμα)

'Ο κδχλος» ά^έατος
κάτω άπ" τά παράθυρα τών Ιδιαίτερων γραφείων
χαράσοει τήν πορείαν.
'Ολημερίς άκούραοτος δρασκελίζει τά χαλάσματα
μ" ένα μυστρί στό χέρι.
Τήν Κυριακή πορεύεται πάνω στά φύλλα τή; ελιάς 
πλέκει στεφάνια καί ξεπλέκει ξόρκια.

Κάδε πρωί απλώνει τις βρεγμένες προσευχές
στόν ήλιο
ύστερα εύλογά τήν άγορά.
Πλάι στή Βίβλο ξαποσταίνει τό Κοράνι.
Τά μεσάνυκτα βυθίζει τις άρνητικές του πλάκες
στό χημικό νερό.
Οί πρόγονοι εμφανίζονται μαυροντυμένοι 
κι δλο φιλούν τ" άμπέλια, τά χωράφια 
κι δλο τραβούν τά δίκτυα τους γεμάτα.

Παρθένα ή γη κι ή θάλασσα
κά^ε αυγή.

("Οταν τά είδωλα ραγίζουν, σελ. 19)

«Περίπτωση τέταρτη». Τής Ειρήνης Παναγή-Τσουλλή 1969
"Εκείνος άδέξια κρατούσε τό δπλο στά χέρια του.
Αίφνης μιά φωνή ή μιά μνήμη
—μές τό χωράφι, αυτή μέ μιά κίτρινη μαντήλα στό μέτωπο, 
άνύποπτη πέρασε άργότερα μ" ένα δεμάτι σανό παραμάοκελα 
ένα κορίτσι οταματημένο στή δροσιά είκοσι άνοίξεων, τό οτήΰος 

(του φουσκώνει
«άκριβή μου»—.
Τό φώς πέφτοντας στις σκιές άλλοιώνει τή μορφή τών πραγμάτων 
— σέ ποιο τόπο, σέ ποιο χρόνο —
δλα τού έγιναν άγνωστα. Παρ" ολίγο νά χάση 
τό χέρι, τό μάτι τό πόστο του.
Σημαδεύει. 'Ένα, δύο. Στό τρία
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μια κραυγή από απέναντι κι ένα κορίτσι απ’ τά Τούρκικα 
αγκαλιάζει τό χώμα.

(Τοΰ πολέμου σ. 23)

Απο το ποίημα «Ώδή γιά ένα σκοτωμένο Τουρκάκι».
Τοΰ Παντελή Μηχανικού 1964

Αυτός ο κάμπος απλώνεται μπροστά μου καταπράοινος 
στολισμένος μέ τό κίτρινο της μαργαρίτας 
μέ τό κόκκινο της παπαρούνας 
μέ τό χαμόγελο της βιολέττας
αυτός ό κάμπος/ανοικτός κάτω άπ’ τις θερμές/άκτίνες τοΰ ήλιου 

φωτεινές 
αυτός ο κάμπος/που μ3 ένα χάδι άπαλό
Δείχνει στη ψυχή μας τό δρόμο τής άνοιξης
ο’ αυτό τόν κάμπο/πού δοξάζει τόν Κ,ύριο και τή ψυχή τοΰ 

άνθρώπου 
σ’ αυτό τόν κάμπο πού δοξάζει τό σώμα 
και μουρμουρίζει τό τραγούδι τοΰ άνθρώπου 
σ3 αυτό τόν κάμπο 
κείτεται
σκοτωμένο
ένα Τουρκάκι.
"Ενα συσπασμένο πρόσωπο 
κομμένο απάνω στόν πόνο, 
ανάγλυφη/ανήλικη μάσκα 
κομμένη στήν αιωνιότητα γιά νά ρωτά 
αν ό τόπος ήταν πράγματι πολύ στενός 
μέσα στό πανηγύρι τής άνοιξης 
γιά νά ρωτά
άν υπάρχουν εθνότητες ανάμεσα στούς λαούς τής μαργαρίτας 
γιά νά ρωτά/ποιάς εθνικότητας είναι τό πράσινο χορτάρι.

(Κατάθεση σ. 3)

Σ’ αντίθεση μέ τήν κρυφή αγωνία τής σκληρής έπταετίας πριν τήν κα
ταστροφή, μετά τήν εισβολή, τό θετικό στοιχείο τής Ελληνοτουρκικής συνύ
παρξης, στόν φυσικά αδιαχώριστο κυπριακό χώρο, παρουσιάζεται εντονότερο 
σέ πολλές εκδηλώσεις ζωής. Κάθε δυνατό μέσο μπαίνει στήν ειρηνική επι
στράτευση. ’Εφημερίδες τοπικές και ξένες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, θέατρο, 
σχολεία, βουλή, τέχνη. Και στήν ποίηση. Τέτοιους στίχους συναντούμε 
καθημερινά στις εφημερίδες, στα περιοδικά και στις συλλογές πού έκδίδον- 
ται, όπως τής Κλαίρης Άγγελίδου, τοΰ Κώστα Κλεάνθους κ.ά.

Πριν άπό τήν αποφράδα μέρα τής 15ης ’Ιουλίου 1974 είχαν περάσει 
στήν Κυπριακή ιστορία κι άλλες μέρες άδελφοκτόνες φορτωμένες μέ βαρειές, 
ασήκωτες αποσκευές ξένων συμφερόντων. Ή αγωνία γιά τά έπερχόμενα πού 
φαίνονταν νά πλησιάζουν μέ μαθηματική ακρίβεια, έσπρωχνε τούς ευαίσθη
τους δέκτες τοΰ καιρού, νά σιγοψιθυρίζουν τούς φόβους τους στά χωράφια, 
στά σχολεία, στά γραφεία, στις συγκεντρώσεις, στά σαλόνια, στό δρόμο. 
'Όσο γιά τούς ποιητές, ή αγωνία τους μετασχηματιζόταν σέ ποίηση, σέ 
κραυγή διαμαρτυρίας, ένάντια στά προσεγγίζοντα. Αυτή ή δημιουργική 
αγωνία τούς κρατά σ’ εγρήγορση. Ήταν ή ϊδια αγωνία πού έσπρωχνε τόν 
ζωγράφο Διαμαντή ν’ απεικονίσει τις ανθρώπινες μορφές «Στόν κόσμο τής 
Κύπρου», σέ μιά εποχή ειρηνική, πού φαινόταν ολοένα ν’ απομακρύνεται καί 
νά αύτοδιαλύεται άπό τά προσεγγίζοντα. Αυτή ή άγωνία εκφραζόταν στούς 
πίνακες, στά γλυπτά, στις μουσικές συνθέσεις, στά μυθιστορήματα, στά άρθρα 
καί στά θεατρικά έργα άρκετών Κυπρίων.

Οί τραγικές στιγμές πού περνούσαμε άπό τήν κρίση τοΰ 1967 μέχρι 
τήν τραγωδία τού 1974, έσπρωχνε τούς ποιητές νά δημοσιεύουν τά μηνύμα
τα... τά πολλές φορές προφητικά... πού δέν κατάφεραν νά σταματήσουν τό 
κακό — Τή γνώμη τών δυνατών ποιος θά μπορέσει νά τή γυρίσει — κατά 
τόν Γιώργο Σεφέρη.

Τό χάοίμα πού μπήκε άνάμεσα σέ μάς καί τούς συνοίκους δλο καί διευρυ- 
νόταν μέ προσθήκες άδελφοκτόνες, πού πύκνωσαν στά 1972, 73, 74. ’Από 
τή μια ή ιστορική άναγκαιότητα Ελληνοτουρκικής συνύπαρξης κι άπό τήν 
άλλη δ άκαιρος Ισχυρισμός, πώς ή ’Ελληνικότητα τού νησιού δέν ήταν άρκετή ! 
Κι άκόμα Ισοζυγίζαμε. Οί εμπορικοί εραστές τοΰ νησιού πού παγιδεύονταν 
πάντα, νά καραδοκούν, κι οί γνωστικοί νά τούς κρατούν άκόμα επιδέξια σ’ 
άπόσταση. Τά μεγάλα συμφέροντα νά διασταυρώνονται στόν μικρό βράχο 
τής Μεσογείου, σ’ αυτό τό σταυροδρόμι τών ορμών.

’Ακολουθούν μερικά ποιήματα πού γράφτηκαν πριν τό 1974, στά όποια 
κυριαρχεί τό θετικό στοιχείο τής άγωνίας γιά τά διαδραματιζόμενα στήν 
Κύπρο.
Άπό τό ποίημα «’Ιούδας». Τής Νίκης Λαδάκη-Φιλίππου 1972 

’Αρχίζουν νά γίνονται φανερά 
κάποια κρυφά μηνύματα.
Κι είνα άκόμα μόνο Φλεβάρης!
Τά μπεκατσίνια/δέ πρόλαβαν ν’ αποδημήσουν 
γιά τις ψυχρές τοΰ βοριά χώρες 
κι οί μυγδαλιές μας/và δέσουν στούς κόρφους/τόν καρπό τους. 
Τό είναι μας τρέφεται άκόμα/μέ άχούς και λόγια 
^τυπωμένα στά πρωινά φύλλα»!
Χαμένος ό μόχθος/πού χύνεται στούς δρόμους/τής "Ιερουσαλήμ;
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'Ένας άκόμα/νά βρεθή νά γκρεμμίοη 
δπως τά τρία χελιδόνια/τής άνοιξης 
που ραμφίζουν τή φωλιά τους 
ένας άκόμα νά βρεθή 
θέ ν άρχίοη νά ματώνη
το μέρος τής καρδιάς/που φωλιάζει ή αγάπη.

(Εκτόνωση 1972, σ. 15)

Άπό τό ποίημα «Οι καιροί». Τοΰ Κώστα Μιχαηλίδη 1973
...Κι όποιος κοιμόταν στό κρεββάτι του ήσυχα τό βράδυ 
χωρίς μιαν άνοιξη άπό φώς 
μόνο μέ τή σοδιά του μερμηγκιού
που κάθε πρωί γύριζε σάν καλοδουλεμένος τροχός 
τούτος ήταν ό άγαθός πολίτης 
που δέ ρωτούσε πού και πώς 
ούτε ήθελε νά δή τή φωτιά
πού σιγά - σιγά άναψε και γέμισε τό σπίτι του και τή χώρα.

(’Ανάβαση 1973, σ. 141

Τό ποίημα «Κατάρρευση». Τοΰ Κύπρου Χρυσάνθη 1973
’Αραίωσε ή ατμόσφαιρα τού μέσα κόσμου 
βλέπεις τό χάος και τ’ άπειρο και συλλογίζεσαι 
τρέμεις τό χρόνο πού δέν έχει στρώματα κι επίπεδα 
τρέμεις τό χώρο πού δέν έχει πιά εποχές 
παρά γραμμές μονότονες μ’ α’ισθήματα ασαφή — 
παρατημένα βρέφη στά καλάθια — 
ποιός τά πιστεύει τά κηρύγματα
τούς κύκλους τής επαγγελίας δταν παράσημα κρεμούν στή βία 
μισθώνουν ηγεμονικά τήν πονηριά
παρήκμαοε ή ελευθερία τή φύλαξαν σέ οχήματα 
τό πρόσωπό μας μπήκε σέ βαλίτσες
βάση δέν έχουμε, μάτια δέν έχουμε, αραιώσαμε 
και καταρρέουμε μές τά γύρω μας τοπία 
και καταρρέουμε, καταρρέουμε, καταρρέουμε.

(Πνευμ. Κύπρος)

Άπό την Άντι-Ποίηση τής Ευγενίας Πετρώνδα, «Λευκωσία τοΰ 1973» 
Άναοκάφηκεν ή πόλη γιά τούς όχετούς 
Ξεκοιλιασμένοι οί δρόμοι. Θυμίζουν 
χαρακώματα σέ μέτωπο.
Περιχαρακωνόμαστε στ αδιέξοδο...

’Έχουμε πόλεμο;
Ε’ίχαμε... θάχουμε...

’Εξασκούνται οί ήρωες...
— άντι-ήρωες τού παράλογου — 
Συνθήματα, άφίσσες, προκηρύξεις... 
'Yπερπατριωτικά ουνθηματολογούμε 
κάτω άπ’ τήν άνωνυμία σέ τοίχους, 
στά πεζοδρόμια, στήν άσφαλτο...

(σελ. 5)

Τό ποίημα «Αθηναίοι πρός Σαλαμινίους». Τοΰ Μιχάλη Πασιαρδή 1972 
Ν’ άφήοετε τά όπλα, πρώτα αυτά, και νά παραδοθείτε 
δίχως λόγια κι άντιρρήσεις κι άλλα ανάλογα, οτό στρατηγό πού 
ήδη στείλαμε κοντά σας. 'Ο Δημογέρων σκύφτηκε πώς τέτοιους 
δρους ούτε οί Πέροες στά χρόνια εκείνα τά σκληρά δέν 
έθεσαν μέ τέτοιο ύφος κι άπ’ ευθείας. Και τούτοι άδελφοί 
πρός άδελφούς! ’Αθηναίοι πρός Σαλαμινίους! ’Έτσι περάσαν 
μέρες μές στήν άπειλή. Και βγήκε ό λαός στήν άγορά καί 
φώναξε. Κατέβηκαν άπό τά χωριά κι άπό τις πόλεις 
'Ο Δημογέρων χαμογελούσε, τότε, μέ τήν έγνοια του. 
Κι δπως συνήθιζε, περίμενε στις δεκατρείς γιά ν’ άπαντήοει.

(Διά-στάσεις, σ. 38)

Άπό τό ποίημα «Γή τής οδύνης». Τοΰ ’Άνθου Λυκαύγη 1974 
Ράγισε ο χρόνος/κόπηκε στά δυό 
σάν τό ζεστό ψωμί οτό γόνατο.
Κι άπόμεινες εσύ άπ’ έκεί 
μέ τούς νεκρούς καί τά όνειρα 
κι έμείς άπ’ έδώ/μέ τό δέος. 
Ράγισε τό τραγούδι./Κόπηκε στά δυο 
σάν τήν τελευταία άνάσα τών πουλιών, 
κι άπόμεινες εσύ άπ’ έκεί 
μέ τή μνήμη τών στεναγμών 
κι έμείς άπ’ έδώ 
μέ τά μνημόσυνα καί τούς στίχους.

(Καιρών καί ηρώων μνήμη, σ. 31)

Μάς πρόφτασε ή 15η ’Ιουλίου. Άπό τήν αποφράδα έκείνη μέρα, οι 
ώρες μάς πρόφταναν και μάς βρίσκαν απροετοίμαστους μέ τά χέρια άλυσο- 
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δεμένα, μέ τή θάλασσα ανοικτή, μέ τούς ουρανούς ανοικτούς, μέ τα βουνά 
εκτεθειμένα στούς βορινούς ανέμους τής 20ής Ιουλίου, τής 14ης Αύγου
στου. Θρήνος γιά τή γή μας, γιά τούς νεκρούς, τούς αγνοούμενους, τούς 
αιχμαλώτους, τούς ξερριζωμένους, γι’ αυτούς πού έμειναν στα κατεχόμενα, 
έγκλωβισμένοι. Για τούς ομαδικούς τάφους, τούς άταφους νεκρούς, τήν πο
λιτιστική μας κληρονομιά πού χαραμίζεται στα χέρια τών εισβολέων. Μέ πόνο, 
αγκαλιάζεται κάθε κομμάτι Ιερής προγονικής γης. Ή καταστροφή, ό θρή
νος, ό πόνος, ή νοσταλγία, ή πίστη τής επιστροφής, επιστρατεύονται μαζ'ι μέ τά 
τίμια εργατικά χέρια, στόν κοινό άγώνα τής αναγέννησης.

Δέν πεύαίνει η χαρά 
μέ τό Θεό πλάι μας 

έγραψε ό ποιητής ’Άντης Περνάρης. ’Αναφέρω μερικούς άκόμα ποιητές, 
πού εκφράστηκαν και πορεύονται μέ τά συναισθήματα τής άγαπημένης γής: 
Μάνος Κράλης, Ευγενία Πετρώνδα, Κυριάκος Πλύσής, Παντελής Μηχανικός, 
Κώστας Μόντης, Κύπρος Χρυσάνθης, Ξάνθος Λυσιώτης, ’Άνθος Λυκαύγης, 
Μιχάλης Πασιαρδής, Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Ειρήνη Τσουλλή, Φοίβος Σταυ- 
ρίδης, Πέτρος Σόφας, ‘Έλλη Παιονίδου, Νάγια Ρούσου, Τάσος Γεωρ
γίου, Βέρα Κορφιώτη, Άχιλλέας Πυλιώτης, Γεώργιος Σάντης, ’Άντης Κα- 
νάκης, Κλαίρη Άγγελίδου, Νίκος Όρφανίδης, Θεοκλής Κουγιάλης, Κώστας 
Κύρρης, Στέφανος Ζυμπουλάκης, Κίκης Κύπαρης, Κλεϊτος Ίωαννίδης, Άντώ- 
νης Πιλλας, Άνδρέας ’Ιακώβου, Λούης Περεντός, Κώστας Βασιλείου, Λεύκιος 
Ζαφειριού, δ σατιρικός μας ’Άνθος Ρόδινης, δ διαλεκτικός μας Παύλος Λια- 
σίδης κ.ά.

Ή σύντομη αυτή εισήγηση πού άναφέρεται στά ποιήματα πού γράφτηκαν 
πριν τήν έπταετία, τό πραξικόπημα και τήν εισβολή, στηρίχτηκε σέ 3 βασικά 
θετικά στοιχεία: Στό είρηνιστικό, στό στοιχείο τής Ελληνοτουρκικής συνύ
παρξης καί στό στοιχείο τής άγωνίας γιά τά έπερχόμενα.

Ή γενική εντύπωση πού επικρατούσε άπό τήν απλή άνάγνωση ώς τήν 
ειπωμένη ή δημοσιευμένη κριτική τών ποιητικών συλλογών, πού κυκλοφόρη
σαν κατά τή διάρκεια τής δεκαετίας πού προηγήθηκε τών γεγονότων τού 1974, 
συνοψίζετο στή διαπίστωση δτι οι ποιητές άσχολούνταν περισσότερο μέ θέ
ματα ψυχολογικά, προσωπικά, έρωτικά, υπαρξιακά, μεταφυσικά, δοσμένα 
συχνά μέ λυρική διάθεση. Φυσικά πολλοί ποιητές, ασχολήθηκαν μ’ 
επιτυχία μέ ποικιλία θεμάτων. Θεωρούμεν δμως καθήκο μας νά άνεύρωμε 
τά ποιήματα πού γράφτηκαν πριν τό 1974 καί άναφέρονταν στά Κυπριακά 
δεδομένα. Αυτά τά ποιήματα άποτελουσαν υγιή διαμαρτυρία γιά τά διαδρα
ματιζόμενα. Μέ λύπη μας παρατηρούμε δτι αυτά τά υγιή στοιχεία δέν επρο- 
σέχθησαν άρκετά, πριν τόν ’Ιούλιο τού 1974 καί επομένως δέν έλειτούργησαν 
στό βαθμό πού άνεμένετο. ΟΙ περισσότεροι μέν άπό τούς ποιητές στήν 
προσπάθειά τους νά πρωτοπορήσουν, άκολουθοΰσαν μεθόδους αινιγματικές.

Συχνά πάλι, άπό φόβο προς τις επικρατούσες τότε πολιτικές συνθήκες προτι
μούσαν νά εκφράζονται άλληγορικά χωρίς νά δίνουν «κλειδί» γι’ αυτή τους 
τήν άλληγορία. ’Έτσι ή βλη άγωνιστική διάθεση εκμηδενιζόταν, άφού έκα
ναν χρησμική διαμαρτυρία. Ό μέσος άναγνώστης άδυνατούσε νά κατανοήση 
τά γραφόμενά τους. ΟΙ κριτικοί δέ, έχοντας αισθητικό κριτήριο άνώτερο 
τού μέσου αναγνώστη, σπάνια μίλησαν γιά τό είρηνιστικό πνεύμα πού δια
πνέονταν ορισμένες ποιητικές συλλογές, είτε γιατί οι ίδιοι δέν τδβρισκαν ση
μαντικό γιά τόν τόπο καί τήν εποχή, είτε γιατί, τό είρηνιστικό, έθεωρείτο 
άπομίμηση ξενόφερτη πάνω σέ θεματογραφία πού προσφέρεται εύκολα. 
Κυριαρχούσαν κυρίως τά αισθητικά καί τά φιλολογικά κριτήρια. Ή διά
θεση ορισμένων ποιητών ήταν άγωνιστική καί πηγαία, γεννημένη άπό τήν 
άνάγκη νά διαμαρτυρηθούν προς τις τοπικές συνθήκες, πού διαμορφώνονταν 
ολοένα άπειλητικώτερες γιά τήν ένότητα τής Κύπρου σάν χώρου καί πολιτείας. 
Φυσικά ποιος μπορούσε μέ βεβαιότητα νά προβλέψει τήν τραγική κατάληξη 
τοΰ Κυπριακού χώρου, γιά νά δώσει τότε τήν πρέπουσα σημασία στά ποιη
τικά, πεζά, καί θεατρικά κείμενα. Τώρα μετά τήν διχοτομική καταστροφή 
δικαιολογείται ή προσεκτικώτερη άνασκόπηση στά κείμενα τής δεκαετίας 
64—74 γιά άντικειμενικώτερη κριτική μελέτη. Μένω στή σύντομη αυτή 
εισήγηση κι άφήνω τό έπίμοχθο έργο σέ είδικώτερους μελετητές άπό μένα.

Μέσα άπό τήν τέφρα ξαναγεννιέται ή ζωή. Τρεμοπαίζει ή σπίθα πού 
κρατιέται άναμμένη άπό χιλιάδες πνοές, μέχρι τή δικαίωση. "Οσοι ξένοι έπισκε- 
φθήκανε τό νησί τούς τελευταίους μήνες (1976), θαμπώθηκαν άπό τήν πίστη 
σ’ αυτό τόν δίκαιο άγώνα «Θά ξαναπάμε στά σπίτια μας. Θά τά ξαναφτιά- 
ξουμε». Ό Πενταδάκτυλος περιμένει τό δικό μας χέρι σέ χειραψία. Ή 
σκλαβωμένη γή έκλιπαρεΐ νά κρατήσουμε ζωντανή τή μνήμη.

Τά γεγονότα είναι πρόσφατα, οι ποιητικές συλλογές πολλές, οι στήλες 
τών λογοτεχνικών περιοδικών καί τών εφημερίδων γεμάτες. Ό χρόνος, ο 
μεγαλύτερος κριτής, θ’ άξιολογήσει. Τά ποιήματα, τά θρεμμένα μέ τά άρ- 
χαΐα λυρικά καί επικά έργα, τούς εκκλησιαστικούς ύμνους, τά άκριτικά καί 
δημοτικά μας τραγούδια, τή λαϊκή μας παράδοση καί τήν σύγχρονη πραγμα
τικότητα οπωσδήποτε θά έπιζήσουν. Ή Ελληνική μας κληρονομιά, δια
σταυρωμένη μέ τά ξένα αισθητικά ρεύματα, όλα άξεδιάλυτα συνυπάρχουν στά 
περισσότερα ποιήματα καί δίκαια τοποθετούνται στόν ευρύτερο Ελληνικό 
χώρο. Ή Κύπρος ή άδιαχώριστη, άγωνίζεται νά κρατήσει αυτή της τήν 
Ιδιομορφία. Ή τωρινή Κυπριακή ποιητική προσφορά είναι ή σημαντικώτερη 
Ελληνική μαρτυρία γιά τήν τραγωδία πού εκτυλίσσεται στό νησί μας.

Δέν βγαίνει στόν τελλάλη τό στάρι και τό πεύκο 
κι οί πεθαμένοι δέν χορταίνουν 
μέ κλεμμένα κόλλυβα.

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΤ
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ΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΞ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑΣ*

Σ’ ένα ωραίο δημοτικό τραγούδι ό λαός καθορίζει μέ μοναδική ακρίβεια 
τά τρία μεγαλύτερα προβλήματα πού αντιμετωπίζει ô άνθρωπος:

uO Κύριος εκαμε τη γη κ εοτόλιοε τόν κόσμο, 
μά μόνο τρία πράματα δεν εμηεψε στόν κόσμο· 
γιοφύριν εις την θάλασσαν και γιαγερμό στό Νάδη, 
και σκάλαν εις τόν ουρανό να πχαίνου νά γιαγέρνου».

Τό πρώτο είναι αυτό της ξενιτειάς — τόσο οικείο στόν ελληνισμό. Τό 
δεύτερο είναι εκείνο τού θανάτου· είναι αδύνατος ό «γιαγερμός», ή επάνοδος 
άπό τόν "Αδη. Τό τρίτο και τό πιό όδυνηρό — και τό τονίζει ό λαός άφή- 
νοντάς το τελεταίο — είναι τό μεταφυσικό πρόβλημα- δέν έ'στησεν ό Κύ
ριος μια σκάλα πού νά ενώνει τή γη μέ τόν ουρανό, γιά νά μπορεί ό άνθρω
πος ν’ ανεβαίνει στόν ουρανό, νά γνωρίζει αυτό πού λαχταράει νά γνωρίσει, 
δηλαδή τό Θεό, καί τό σπουδαιότερο, νά κατεβαίνει πάλι στή, γη για νά 
γνωστοποιεί και στούς άλλους τήν ουράνια γνώση πού θ’ αποκτούσε.

Ή νοσταλγία τοΰ ουρανού είναι σύμφυτη στόν άνθρωπο, ô όποιος, 
κατά τόν Πλάτωνα, είναι «φυτόν ούχί έγγειον (= γήινο) άλλα ουράνιον». 
Κι ό Μέγας Βασίλειος, πού συμφιλιώνει τόν Πλάταινα μέ τό Χριστό, έπεξηγεί 
και συμπληρώνει: «Γήινα είναι τά ζώα- άλλα τό ουράνιον φυτόν, ό άνθρω
πος, έχει σάν προορισμό του τά άνω ζητεΐν, τό εν ούρανοΐς πολίτευμα».

’Εκείνο πού καθιστά τόν άνθρωπο ουράνιον φυτόν ώστε, παρ’ όλο πού 
είναι «βραχύς καί τρίπηχυς» καί ώς πρός τή σωματική δύναμη «έλάττων τών 
άλογων δντων» είναι, καθώς λέγει ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, ή «λογική 
•ψυχή» πού τού χάρισε ό Θεός καί χάρη στήν όποια άφ’ ενός μέν υπερέχει 
πάνω στά άλλα γήινα φυτά, άφ’ ετέρου δέ «μόνος (αυτός) τών όρωμένωΐ' 
Θεώ προσεύχεται», μόνος αυτός «τόν ποιήσαντα αυτόν έπέγνω Θεόν», έχει 
τή δυνατότητα νά γνωρίσει τό Θεό πού τόν έποίησε. Ναι μέν ό Κύριος δέν 
έστησε εκ τών προτέρων μιά «σκάλαν εις τόν ουρανό νά πχαίνου νά για- 
γέρνου», χάρισε όμως στόν άνθρωπο ένα ολόκληρο δάσος λογικής ψυχής, κι 
άφησε στήν προαίρεσή του τή δυνατότητα νά πελεκήσει αυτό τό δάσος καί

* Όμιλία στή Γιορτή τών Γραμμάτων (Παγκύπριο Γυμνάσιο, 1972). 

ν’ άνυψώσει μόνος του, σέ δικό του άγώνισμα, τή νοητή σκάλα πού θά τόν 
άνεβάσει στίς θύρες τις ολόχρυσες τής άνω ’Ιερουσαλήμ.

Μπορεί ό άνθρωπος, καθώς λέει ένας νεώτερος ποιητής, «νά είναι χτήνος, 
νά’ναι γιά νά τόν πετα.ς». «Στό πέταμά του όμως», συνεχίζει, «βγάζει καλές 
φτερούγεσ». ’Από τή στιγμή πού έλαβε συνείδηση τής λογικής του ψυχής 
(κι δταν δ Χρυσόστομος λέγει λογική ψυχή δέν εννοεί άσφαλώς τό λογικό, 
άλλά τήν ψυχή πού συνειδητοποιεί τόν εαυτό της), άπό τή στγιμή πού άνοιξε 
τά μάτια τής ψυχής του καί κάρφωσε τό βλέμμα του στόν ουρανό, δέν μπό
ρεσε κι ούτε θά μπορέσει νά τά ξανακλείσει. Χωρίς νά πάψει νά’ναι «χτή
νος», θά τά κρατάει «πάντ’ άγρυπνα» μπροστά στό μέγα μυστήριο τού Δη
μιουργού, κι αυτό θά μελετάει εναγώνια, έστω κι αν ξέρει πώς ποτέ δέ θά 
μπορέσει νά τό φωτίσει.

Άπ’ ολους τούς λαούς πού δημιούργησαν άξιόλογο πολιτισμό πριν άπό 
τήν ενανθρώπιση τοΰ Κυρίου, εκείνοι πού κατόρθωσαν, χάρη στήν ποιότητα 
τοΰ θρησκευτικού τους βιώματος, νά προχωρήσουν πέρα άπό τήν απλή δεισι
δαιμονία καί τό παιχνίδι τής φαντασίας καί νά προσεγγίσουν μ’ ένα πιό φω
τεινό τρόπο τήν έννοια τού Θεοΰ, είναι χωρίς άμφιβολία οι ’Ισραηλίτες καί 
οί "Ελληνες- οί πρώτοι μέ τήν πίστη καί τή θρησκεία, οί δεύτεροι μέ τό 
λόγο καί τή φιλοσοφία.

Οί ’Ισραηλίτες άφυπνίζονται ευθύς εξ άρχής μέσα σ’ ένα θεοκρατικό 
σύμπαν, έξω άπό τό όποιο είναι άδύνατη κάθε ύπαρξη. 'Ολόκληρη ή ιστο
ρική τους πορεία, δπως καθρεφτίζεται μέσα άπό τήν Παλαιά Διαθήκη, δέν 
είναι τίποτε άλλο παρά μιά άγωνιώδης άναζήτηση τοΰ Θεοΰ:

«"Ον τρόπον έπιποϋεϊ η ελαφος επι τάς πηγάς τών ύδάτων, 
ούτως επιποϋεϊ η ψυχή μου πρός σέ, ό Θεός.
Έδίψησεν ή ψυχή μου πρός τόν Θεόν τόν ζώντα’ 
πότε ήξω και όφΰήοομαι τω προοώπφ του Θεοΰ;»

Μέ τή φλογερή τους πίστη έξαναγκάζουν κυριολεκτικά τό Θεό νά 
κατεβαίνει άπό τόν ουρανό στή γή. Δέν τόν άντιμετωπίζουν γνωσιολογικά, 
δέν τόν τοποθετούν μπροστά τους σάν άντικείμενο λογικής περιέργειας. 
Άρκούνται στήν πίστη, στή βεβαιότητα δτι ύπάρχει κι δτι κινείται ολοζών
τανος δίπλα τους. Πολλές φορές τόν βλέπουν, στό μέτρο πού είναι δυνατό 
νά τόν δει ό άνθρωπος. Κι δταν δέν τόν βλέπουν, άκούνε τή φωνή, τά βή
ματά του, αισθάνονται τό βλέμμα, τήν άνάσα του:

αθ Κύριος είναι βοσκός μου,
Σε χλοερά βοσκοτόπια με ξεκούρασε, 
Σε ξεδιψαοτικά νερά μ* οδήγησε. 
Και στή σύσκια κοιλάδα τοΰ θανάτου 
"Αν περπατήσω, κακό δε $ά με τρομάξει
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Γιατί είσαι εσύ μαζί μου
Είσαι το ραβδί πού μέ στηρίζει».

Έδώ θά μπορούσε νά παρατηρήσει κανείς πώς κι ή Άθηνά παρουσιά
ζεται στόν Όδυσσέα· μπροστά της όμως χαμογελάμε, γιατί ξέρουμε πώς 
πρόκειται απλώς για μιά χαριτωμένη σκιά. Μπροστά στό Θεό τού ’Ισραήλ 
αισθάνεσαι νά σού παγώνει τό αίμα κι αυτό σέ πείθει πώς κάθε άλλο παρά 
γιά σκιά πρόκειται.

Σ’ αντίθεση μέ τούς ’Ισραηλίτες, γράφει ό Π. Κανελλόπουλος, «ο'ι 'Έλ
ληνες δέν ξεκίνησαν άπό τήν αρχή τού κόσμου, άπό τή γένεση· ξεκίνησαν 
άπό τόν εαυτό τους, τή συνείδηση. Δέν ξεκίνησαν άπό τό γενηθήτω τού 
Θεού* ξεκίνησαν άπό τό γνώθι σαυτόν. Δέν ξεκίνησαν άπό τήν άβυσσο 
καί τό σκότος, άπό τό άόριστο και τό άκατασκεαύστο· ξεκίνησαν άπό τό 
ορατό, τό άπτό και τό φωτεινό, άπό τό λογικά ή αισθητικά συλληπτό».

Άπό τή στιγμή πού κατάλαβαν, και τό κατάλαβαν πολύ ενωρίς, ότι ή 
αίσθηση τούς έδινε μιά άπατηλή γνώση τού κόσμου, έκαμαν τό μεγάλο άλμα 
πρός τή νόηση, κι άγωνίστηκαν μέ πάθος νά ερμηνεύσουν τόν εαυτό τους 
σέ σχέση μέ τό σύμπαν καί τήν πρώτη άρχή πού τό διέπει. Πιστεύουν στό 
λόγο· στις άπεριόριστες δυνατότητες τής νόησης νά συλλάβει τήν πρώτη 
άρχή καί τής γλώσσας νά τήν έκφράσει. ’Απέναντι στό «έστίν ό Θεός» τών 
Εβραίων άντιπαραβάλλουν τό «έστίν ό Θεός, άλλά τί έστί;» «Ξυνός - παγκό
σμιος λόγος» λέγει ό Ηράκλειτος, «ιδέα τού άγαθού» άποκαλεΐται άπό τόν 
Πλάτωνα, τό «όντως εν» άπό τόν Πλωτΐνο.

Οι 'Έλληνες έμειναν στό λόγο, δέν προχώρησαν ώς τήν πίστη* κι οι 
Εβραίοι έμειναν στήν πίστη χωρίς νά φτάσουν στό λόγο. Εκεί πού ot ’Ισραη
λίτες δημιούργησαν, μέ βάση τήν πίστη, τό πιό φλογερό θρησκευτικό όρα- 
ρα, οι 'Έλληνες, μέ βάση τό λόγο, δημιούργησαν μιά φιλοσοφία μοναδικής 
διαύγειας· δέ λείπουν άπ’ αυτήν ο'ι μυστικές εξάρσεις — τόσο δ Ηράκλει
τος όσο κι ό Πλάτωνας καί δ Πλωτίνος έχουν ένα συναρπαστικό βάθος 
— δ μυστικισμός της — όμως είναι αυστηρά πειθαρχημένος σέ μιά λογική 
άναγκαιότητα. Ό θεός τής ελληνικής φιλοσοφίας είναι ένας φιλοσοφικός 
Θεός, μιά θεωρητική κατάκτηση τού άνθρώπινου λόγου* θαυμάζουμε πε
ρισσότερο τόν άνθρωπο πού τόν δημιούργησε παρά τό Θεό δπως παρουσιά
ζεται άπ’ αυτήν ένώ στήν Παλαιό Διαθήκη ό Θεός κυριαρχεί σέ τέτοιο ση
μείο, πού δ άνθρωπος σχεδόν έξαφανίζεται.

Δέ θά’χε κανένα νόημα νά γίνει μιά άξιολογική σύγκριση άνάμεσα στό 
θρησκευτικό κατόρθωμα τών Εβραίων καί στό φιλοσοφικό τών Ελλήνων. 
Καί οι δυο ξεκινούν άπό τό ίδιο σημείο, άπό ένα έντονο θρησκευτικό βίωμα. 
Μετά ό δρόμος τους χωρίζει, κατευθύνονται δμως παράλληλα πρός τόν ίδιο 
στόχο, πρός τό άκαθόριστο άκόμα άστρο πού έρχεται άπό τήν άντίθετη κατεύ

θυνση τού χρόνου γιά νά σταθεί πάνω άπό μιά σπηλιά καί νά φωτίσει ολό
κληρο τόν κόσμο. Μέσα σ’ έκείνο τό φώς θό συναντηθούν καί θα σμίξουν 
οι δυο παράλληλοι δρόμοι. Ό Ηράκλειτος μέ τόν ’Ιώβ, δ Δαυίδ μέ τόν Σω- 
κοάτη, γιά νά μας δώσουν τις μεγάλες μορφές τών Πατέρων.

Θά περίμενε κανείς δτι δ Χριστιανισμός, μιά καί βασίζεται στήν έναν- 
θρώπιση τού ίδιου τού Θεού, θά’δινε οριστική λύση στό πρόβλημα αυτό. 
’Αφού, δ προαιώνιος «Λόγος σαρξ έγένετο καί έσκήνωσεν εν ήμίν καί 
εθεασάμεθα τήν δόξαν αυτού», θά ’πρεπε ή θέασή του νά σβήσει τήν 
άνθρώπινη δίψα γιά τήν πρώτη άρχή. Κάτι τέτοιο δμως δέν έγινε. Εκείνος 
πού έγραψε τά πιό πάνω λόγια, ό ευαγγελιστής ’Ιωάννης, δ άγαπημένος μα
θητής τού ’Ιησού, αυτός πού άνακλίθηκε στό στήθος τού Θεού, θά πει δτι 
«Θεόν ούδείς έώρακε πώποτε». Κι ό ίδιος ό Θεός, πολλούς αιώνες προη
γουμένως, καθόρισε μιά γιά πάντα τις άνθρώπινες δυνατότητες άπέναντί του, 
μ’ ένα τρόπο φοβερό καί άμετάκλητο: «Ούδείς δψεται τό πρόσωπον μου 
καί ζήσεται» είπε στόν Μωϋσή, στόν άνθρωπο πού τόν είδε σάν φώς μέσα 
στή φλέγόμενη βάτο. Κι άλήθεια, πώς θά μπορούσε δ άνθρωπος, δσο δυ
νατός κι αν είναι, ν’ άντέξει στή θέαση τής υπέρτατης άλήθειας. Ό Θεός 
άποκαλύπτεται στούς άνθρώπους, άλλά άποκαλύπτεται «κατά συγκατάβασιν» 
ή οποία, σύμφιονα μέ τόν ορισμό τού ’Ιωάννη τού Χρυσοστόμου, είναι τό 
«νά δείχνει (δ Θεός) τόν εαυτό του μέ τρόπο άνάλογο πρός τή δεκτικότητα 
έκείνου πού τόν βλέπει, ρυθμίζοντας τήν άποκάλυψη τής όψης του σύμφωνα 
μέ τήν άσθένειαν τών δρώντων», σύμφωνα μέ τήν περιορισμένη δυνατότητα 
τού άνθρώπου νά τόν άντικρύσει.

«Μή σκανδαλίζεσθε», γράφει ένας κορυφαίος νεοέλληνας στοχαστής, ό 
Ε. Π. Παπανούτσος, «μηδέ δυσανασχετείτε μέ τόν τρόπο πού μιλεΐ ή Γραφή 
γιά τό Θεό. Ό Θεός δέ μίλησε ποτέ τή γλώσσα του στούς άνθρώπους, γιατί 
δέ θά τήν καταλάβαιναν. Μίλησε πάντοτε τή δική τους γλώσσα. Καί μέσα 
μας σήμερα μιλεΐ τή δική μας γλώσσα. Αυτήν άκούμε, επειδή αυτήν μπο
ρούμε νά καταλάβουμε. Ή έννοια πού έχουμε σχηματίσει γιά τό Θεό, δέν 
δεσμεύει εκείνον, δεσμεύει εμάς. Εκείνος υπάρχει μέσα σέ δλες, γιατί είναι 
τό παν, καί δέν εξαντλείται μέ καμιά, γιατί άκρη δέν έχει».

Ό Χριστιανισμός έχει άπόλυτη συνείδηση αυτής τής «κατά συγκατά- 
βασιν» άποκαλύψεως τού Θεού. Τό επιβεβαιώνουν ο'ι δυο κορυφαίοι εκ
πρόσωποί του. Ό ίδιος δ ’Ιησούς πρώτα, μέ τή φοβερή του φράση «εί τά 
επίγεια είπον ύμΐν καί ου πιστεύετε, πώς εάν εϊπω ύμΐν τά έπουράνα πι
στεύετε;» Κι ύστερα δ μέγιστος τών άποστόλων, δ Παύλος, στήν περίφημη 
Α' πρός Κορινθίους επιστολή του: «βλέπομεν γάρ άρτι δι’ έσόπτρου εν 
αίνίγματι, τότε δέ πρόσωπον πρός πρόσωπον άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δέ 
έπιγνώσομαι καθώς καί έπεγνώσθην». Τώρα, λέγει, στήν επίγεια ζωή, βλέ
πουμε τήν άλήθεια άκαθόριστα σάν μέσα άπό ένα θαμπό καθρέφτη. Τότε 
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δμως, στήν ουράνια ζωή, θ’ άντικρΰσουμε όλη τήν αλήθεια, ό άνθρωπος θά 
κοιτάξει τό θεό «πρόσωπον προς πρόσωπον» καί θά τόν γνωρίσει στόν ίδιο 
βαθμό πού δ Θεός γνωρίζει τόν έαυτό του, δηλαδή απόλυτα.

’Έτσι, ούτε δ Θεάνθρωπος δέν έλυσε τό πρόβλημα τής Θεογνωσίας· όχι 
διότι δέν μπορούσε αυτός· εμείς δέν μπορούσαμε νά δεχτούμε τή λύση. 
Σκοπός του άλλωστε δέν ήταν νά ικανοποιήσει τήν ανθρώπινη περιέργεια, 
άλλα νά ανακαινίσει τήν ανθρώπινη ψυχή ώστε νά μπορέσει νά βρει τή λύ
τρωση· «έπεσκέψατο ημάς ανατολή εξ ύψους... τού κατευθΰναι τούς πό- 
δας ημών εις δδόν ειρήνης» (Λουκάς α, 79). ’Έπεισε τούς ανθρώπους 
δτι υπάρχει Θεός κι δτι δ ίδιος είναι θεός, δέν τούς άποκάλυψε όμως ποιά 
είναι ή ουσία του. Ό Θεός έμεινε, καί μέ τόν Χριστιανισμό, μιά «άκατα- 
σκόπητος αυγή», δπως λέγει δ Γρηγόριος δ Ναζιανζηνός, δηλαδή μια αθέατη 
λάμψη.

"Οταν δ Χριστιανός άρχισε, μέ απαλά ματωμένα βήματα, νά ξεφεύ
γει άπό τά στενά δρια τού ’Ισραήλ, βρέθηκε σ’ ένα χώρο πού, πολιτικά, 
αποτελούσε μιά ενότητα, τή ρωμαϊκή· άπό πνευματική άποψη όμως εκείνο πού 
έδινε μιά βαθύτερη δμοιογένεια στό ρωμαϊκό μωσαϊκό ήταν ή ελληνική παι
δεία. Ήταν έπομένως πολύ φυσικό νά γίνει αυτό πού έγινε, νά διαδίδεται 
δηλαδή δ Χριστιανισμός μέ όργανο τήν ελληνική γλώσσα. Ό Ελληνικός 
Λόγος σάν γλώσσα, τίθεται άμέσως στήν υπηρεσία τού Αιώνιου Λόγου και 
δίνει σ’ αυτόν τό άναγκαϊο πέταγμα γιά ν’ απλωθεί σ’ δλόκληρη τήν οικουμένη. 
"Ομως σάν σκέψη, σάν φιλοσοφία καί γενικά σάν στάση ζωής, δ Ελληνικός 
Λόγος θ’ άντισταθεΐ μέ πείσμα στόν εξ άποκαλύψεως Θείο Λόγο. Συνηθι
σμένος νά μετράει τά πάντα μέ βάση τόν άνθρώπινο παράγοντα, άρνεΐται νά 
δεχτεί μιά θρησκεία πού παρουσιάζεται σάν ανακάλυψη καί χάρισμα τού ίδιου 
τού Θεού κι όχι άνθρώπινο άγώνισμα. Καί στήν περίπτωση άκόμα πού 
τήν άποδέχεται, δέ θά τήν άγκαλιάσει μέ τή λαχτάρα τού άπλού καί βασανι
σμένου άνθρώπου πού βλέπει επιτέλους στό Χριστιανιασμό τή λύτρωση πού 
δέν μπόρεσε νά τού προσφέρει ή ελληνική φιλοσοφία. Θά τήν άντιμετω- 
πίσει μέ τό συνηθισμένο του τρόπο, τόν ορθολογικό, έκθαμβος, μέν άλλά καί 
περίεργος, μέ πίστη άλλά καί μέ ερευνητικό πάθος.

Εξακολουθούν, δσοι είναι θρεμμένοι μέ τήν ελληνική παιδεία, νά πι
στεύουν στις άπεριόριστες δυνατότητες τού λόγου νά συλλάβει καί νά έκ- 
φράσει άκόμα καί τήν ουσία τού Θεού. "Ο,τι γνωρίζει, λένε, δ ίδιος γιά 
τόν έαυτό του, είναι δυνατό νά τό γνωρίσει καί δ άνθρωπος. Κι έπιδιώ- 
κουν νά τό γνωρίσουν διαλεκτικά, μέ βάση τά όργανα πού τούς παρέχει ή 
τυπική λογική τής ελληνικής φιλοσοφίας, καταλήγοντας σέ συμπεράσματα 
πού μπορεί επιφανειακά νά είναι ορθά, όμως δέ διασώζουν τίποτα άπό τό 
ύπερλογικό βάθος τού χριστιανισμού. ’Έτσι έχουμε τις διάφορες αιρέσεις. 
Ό Άρειανσμός γιά παράδειγμα, άκολουθώντας ένα τυπικό συλλογισμό, φτά

νει στό άκόλουθο παράλογο συμπέρασμα: άφού ή ουσία τού Θεού είναι ή 
ά-γεννησία κι δ Υιός προέρχεται άπό γέννηση, είναι φανερό ότι δ Υιός δια
φέρει άπό τόν Πατέρα· τό γεννητό είναι άνόμοιο (καί κατώτερο;) άπό τό 
άγέννητο.

Ό θρησκευτικός αυτός ορθολογισμός περιέκλεισε μεγάλους κινδύνους· 
έθετε σέ άμφιβολία τήν πίστη, νόθευε τήν άλήθεια, μείωνε τό μεγαλείο τού 
Θεούί (άφού έδινε στόν άνθρωπο τις ίδιες γνωστικές δυνατότητες μ’ εκείνον) 
καί, τό πιό επικίνδυνο, πήγαινε νά καταστήσει τόν άλ'θρωπο αυτάρκη, σέ ση
μείο πού νά πιστέψει πώς δέν είχε καμμιά άνάγκη τόν Θεό.

Άπό τέτοιους κινδύνους προσπάθησαν καί κατάφεραν νά διαφυλάξουν 
άνόθευτο τό χριστιανικό πνεύμα όλοι εκείνοι πού ονομάζονται Πατέρες τής 
Εκκλησίας, άνάμεσα στούς όποιους ξεχωρίζουν ό ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος 
κι οί τρεις μεγάλοι Καππαδόκες θεολόγοι· δ Γρηγόριος δ Ναζιανζηνός, δ 
Μέγα; Βασίλειος κι δ άδελφός του Γρηγόριος ό Νύσσης, λιγώτερο ίσως γνω
στός άπό τούς τρεις 'Ιεράρχες, ισάξιος όμως μ’ αυτούς — άν δχι άνώτερος.

Χρησιμοποιώντας σάν όργανα τά ίδια τά δπλα τών άντιπάλων τους (ελ
ληνική γλώσσα, ελληνική ρητορική, ελληνική λογική) κι έχοντας επιπλέον τό 
φλογερό πάθος τής νέας θρησκείας (όπλο άκαταμάχητο πού δέν διαθέτουν 
οί άντίπαλοί τους), καταπολεμούν όχι μόνο τις αιρέσεις άλλά καί τόν ορθο
λογισμό τής ελληνικής φιλοσοφίας πού άποτελοΰσε τό υπόβαθρο τών αιρετι
κών τάσεων.

Καθορίζουν μιά γιά πάντα καί μέ σαφήνεια πού δέν επιδέχεται καμιά 
άμφισβήτηση καί παρερμηνεία, τί είναι δυνατό νά γνωρίσει, σχετικά μέ τό Θεό, 
δ άνθρωπος μέ τή νόησή του, καί τί παραμένει πέρα άπό κάθε γνωστική 
δυνατότητα.

«"Ο,τι κι άν είναι ή θεϊκή φύση στήν ουσία της, λέγει ό Γρηγόριος δ 
Νύσσης, βρίσκεται πάνω άπό κάθε άντιληπτική ενέργεια τής διάνοιας, είναι 
άπρόσιτη καί άπροσπέλαστη στούς διανοητικούς στοχασμούς· δέν έχει βρε
θεί άκόμα γιά τούς άνθρώπους μιά δύναμη κατάλληλη γιά τήν κατανόηση 
τών άσυλλήπτων».

Κι δ Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός, πού εκτός άπό μέγας θεολόγος υπήρξε 
καί μέγας ποιητής, στέκει γεμάτος δέος μπροστά στό θεϊκό μεγαλείο καί πλέ
κει τόλ' ώραιότερο ύμνο προς τόν Θεό:

«Ή πάντων επέκεινα...
~Ω σύ, που πάνω άπ δλα στέκεσαι, 

με ποιο άλλο δνομα εϊν’ επιτρεπτό να σέ γάλω;
ΊΊως να σέ υμνήσει ο λόγος μας;

’Εσένα κανένας λόγος δέν μπορεί να σέ φτάσει.
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Πως νά σέ συλλάβει η σκέψη μας;
Συ εϊσ3 απρόσιτος στην άνΰρώπινη σκέψη.

Μόνος συ υπάρχεις άνέκφραστος...
Μόνος ου μένεις άγνωστος...

'Ο ίδιος, σ’ έναν άπό τούς πιό ξακουστούς λόγους του, παίρνοντας 
αφορμή άπό τήν άνάβαση τού Μωϋσή στό όρος Σινά, περιγράφει και τη 
δική του «άνάβαση» στό όρος, δηλαδή τήν προσωπική του προσπάθεια να 
γνωρίσει τό Θεό, και λέγει: «’Έτρεχα μέ σκοπό νά φτάσω τό Θεό κι έτσι 
άνέβηκα στό όρος και πέρασα τή νεφέλη, άφησα τήν ύλη κι δλα τά υλικά, 
μπήκα στά εσώτερα, κι δσο μπορούσα συσπειρώθηκα στόν εαυτό μου. Κι 
δταν κοίταξα προσεκτικά, μόλις είδα τό Θεό εκ τών όπισθεν (μόλις εΐδον Θεού 
οπίσθια)».

Δέν μπορούμε δηλαδή, δσο κι άν προσπαθήσουμε, νά δούμε τό Θεο 
«πρόσωπον προς πρόσωπον», πράγμα πού θά σήμαινε δτι δ Θεός έρχεται άπό 
άπέναντι, προς τό μέρος μας. Τόν βλέπουμε, καί στήν καλύτερη άκόμα πε
ρίπτωση, εκ τών όπισθεν, πράγμα πού σημαίνει, δπως θά πει στις μέρες μας ο 
Ρίλκε, δτι τό πρόσωπό μας καί τό πρόσωπο τού Θεού κοιτάζουν προς τήν ίδια 
κατεύθυνση. Βαδίζουμε δηλαδή στόν ίδιο δρόμο, μονο που ο Θεός πηγαίνει 
μπροστά, κοιτάζοντας προς κάποιο σημείο πού δέν μπορούμε να δούμε εμείς 
πού πηγαίνουμε πίσω άπ’ αυτόν.

Χωρίς ποιητικές εικόνες άλλα μέ μοναδική άκρίβεια καθορίζει ο Μεγας 
Βασίλειος τί μπορεί νά γνωρίσει μέ τή νόησή του ό άνθρωπος και τί παρα
μένει πέρα άπό κάθε δυνατότητα γνώσεως: «Οι ένεργειες τού Θεού είναι 
ποικίλες, ή δέ ουσία του απλή. ’Εμείς (κι εννοεί τούς Πατέρες σ’ αντίθεση 
μέ τούς δρθολογιστές) παραδεχόμαστε δτι γνωρίζουμε τό Θεό άίπό τις ένερ- 
γειές του, δέν υποστηρίζουμε δμως δτι πλησιάζουμε καί τήν ουσία του. Διότι 
ο'ι ένέργειές του κατέρχονται προς εμάς, ή ουσία του δμως μένει άπρόσιτη, 
ξεπερνά τή διάνοιά μας».

Τί περίπου μπορεί νά σημαίνει αυτή ή διάκριση άνάμεσα στήν ουσία 
τού Θεού πού παραμένει άπρόσιτη καί στις ένέργειές του πού είναι δυνατό 
νά γνωσθούν, μάς διαφωτίζει περισσότερο ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος: 
«Γνωρίζω δτι υπάρχει Θεός, άλλά άγνοώ μέ ποιο τρόπο· γνωρίζω δτι προ- 
νοεί γιά τόν κόσμο καί συνέχει καί συγκρατεί τό σύμπαν μέ άκρίβεια, άγνοώ 
δμως μέ ποιο τρόπο τό επιτυγχάνει».

«Μύρον έκκενιοθέν τό όνομά σου», λέγει για τό Θεό ό Γρηγόριος δ Νύσ- 
σης. Κι έπεξηγώντας δ ίδιος αυτή τήν εξαίσια εικόνα, μάς βοηθάει νά κα
ταλάβουμε καλύτερα τή σκέψη τών Πατέρων σχετικά μέ τή διάκριση μεταξύ 
.ουσίας καί ενεργειών. «'Όπως δταν αδειασουμε το μύρο απο ενα αγγείο, 
,άγνοούμε τό ίδιο τό μύρο στήν ουσία του (άφού είναι χυμένο) καί μόνο άπό 

τήν άμυδρή ποιότητα τών άτμών του πού έχουν παραμείνει στήν άτμόσφαιρα 
μπορούμε νά πάρουμε κάποια ιδέα γιά τό χυμένο μύρο, τό ίδιο συμβαίνει καί 
μέ τό Θεό· γνωρίζουμε τις ένέργειές του, άγνοούμε δμως τήν ουσία του».

Οι πατέρες πιστεύουν στήν ύπαρξη τού Θεού — «δτι έστί» — δέν 
προσπαθούν δμως νά δρίσουν «τί έστί», δπως έπεδίωκε ή έλληνική φιλοσο
φία καί ο'ι αιρετικοί. Αντίθετα, ή μεγαλύτερή τους προσπάθεια είναι νά 
άποδείξουν δτι είναι άδύνατη κάθε γνώση καί κάθε ορισμός. Καί καταλή
γουν σ’ ένα άτοπο, έκ πρώτης όψεως, βαθύτατης δμως σημασίας συμπέρασμα, 
παρόμοιο μέ τό σωκρατικό «εν οίδα δτι ούδέν οίδα». 'Όπως ό Σωκράτης 
θεωρήθηκε άπό τόν ’Απόλλωνα ό σοφώτερος απάντων τών άνθρώπων όχι γιά 
τό πλήθος τών γνώσεών του, άλλα γιατί αυτός μόνο συνειδητοποίησε τήν 
άγνοιά του, σ’ άντίθεση μέ τή δοκησισοφία τών άλλων, έτσι καί γιά τούς 
Πατέρες ή μεγαλύτερη γνώση τού Θεού συνίσταται στό νά συνειδητοποιήσουμε 
τήν πλήρη άγνοιά μας άπέναντι σ’ αυτόν, καθώς καί τήν άδυναμία μας νά 
τόν καταλάβουμε.

«”Αν ισχυρίζεσαι, λέγει ό Μέγας Βασίλειος, δτι γνωρίζεις τήν ουσία τού 
Θεού, τότε δέν τόν γνωρίζεις· άντίθετα τότε μόνο τόν γνωρίζεις, δταν συνει
δητοποιήσεις δτι είναι άσύλληπτος καί άκατάληπτος». Ό δρισμός πού δίνει 
γιά τό θέμα τής Θεογνωσίας είναι άπό τούς τελειότερους πού θά μπορούσαν 
νά υπάρξουν γιά τόσο υψηλές έννοιες: «Εϊδησις τής θείας ουσίας ή αϊσθη- 
σις τής άκαταληψίας αυτού» (= Γνώση τής θεϊκής ουσίας σημαίνει συνει- 
δητοποίηση τής άδυναμίας μας νά τή συλλάβουμε).

Κι δ ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος πού άγωνίζεται μέ τό φλογερό του κή
ρυγμα νά διδάξει στό απλοϊκό του έκκλησίασμα τις ίδιες έννοιες, χρησιμοποιεί 
κατά τή συνήθειά του, ένα παραστατικό παράδειγμα, τό άκόλουθο: «Μάς 
κατηγορούν οι αιρετικοί, λέγει, δτι δέ γνωρίζουμε έκεϊνο πού λατρεύουμε. 
Θά τούς άποδείξω δμως δτι άγνοια τού Θεού άποτελεϊ όχι ή δμολογία δτι 
άγνοούμε τί είναι ή ουσία του, άλλα δ ισχυρισμός δτι τή γνωρίζουμε. Πές 
μου, άλήθεια, άν δυο άνθρωποι συζητούν γιά τό μέγεθος τού ουρανού, κι ό 
ένας άπ’ αυτούς λέγει πώς δέν μπορεί νά τόν μετρήσει μέ τή σπιθαμή τού 
χεριού του, ένώ δ άλλος ισχυρίζεται δτι μπορεί, ποιόν άπ’ τούς δυο θά θεωρή
σουμε δτι γνωρίζει τό πραγματικό μέγεθος τού ουρανού, έκείνον πού ισχυ
ρίζεται δτι γνωρίζει πόσες σπιθαμές έχει δ ουρανός ή έκείνον πού δμολογεϊ 
δτι άγνοεί.. ’Ασφαλώς τόν δεύτερο, καταλήγει. Τό ίδιο, καί πολύ περισσό
τερο, γιά τό Θεό».

’Άν ή διδασκαλία τών Πατέρων σταματούσε στό σημείο αυτό, τότε 
θά είχαμε ένα σχεδόν άπόλυτο άγνωστικισμό πού θά καταργούσε ουσιαστικά 
τή βαθύτερη υπόσταση τού ανθρώπου καί θ’ άχρήστευε τή λογική του ψυχή, 
άφού σέ τίποτα δέ θά τόν ωφελούσε στό πρόβλημα τής Θεογνωσίας. Κι άκό
μα θ’ άπέκοπτε δριστικά τή γέφυρα μεταξύ Θεού καί άνθρώπου· δ μέν πρώ
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το;, αφού είναι ακατάληπτο;, θά’μενε βυθισμένο; στό απρόσιτο μυστήριο πού 
τόν περιβάλλει,, ενώ ό δεύτερος, αφού είναι ανήμπορος νά κατανοήσει τό Θεό, 
θά’πρεπε νά περιοριστεί σέ μια ά-λογη ζωή, χωρίς κανένα σοβαρό λόγο ύπάρ- 
ξεως.

Δε σταμάτησαν όμως σ’ αυτό τό σημείο κι ούτε ήταν δυνατό νά σταμα
τήσουν ώς εδώ άσκησαν μια πολεμική εναντίον τού καθιερωμένου τρόπου 
φιλοσοφικής προσεγγίσεως τού Θεού, άρνήθηκαν τήν παντοδυναμία τών νοη- 
τικών λειτουργιών. Σ’ ένα δεύτερο σιάδιο, πού’ναι και τό σημαντικότερο, 
προχώρησαν άπό τήν άρνηση στή θέση και καθόρισαν τόν όρθόι τρόπο με τόν 
όποιο πρέπει νά προσεγγίζεται ό Θεός: Μέ τό σύνολο τής ψυχής κι όχι 
μονάχα μέ τή νόηση· γιατί ή ψυχή δέν είναι νόηση μονάχα, είναι και συν
αίσθημα κι ενόραση καί πολλά άλλα σκοτεινά μέν καί άνεξερεύνητα πού δέν 
παύουν όμως νά υπάρχουν καί νά λειτουργούν είτε συνειδητά είτε άσυνείδη- 
τα. Γιά νά μπορέσει λοιπόν ό άνθρωπος νά πετύχει στό στόχο του, πρέπει 
νά θέσει σέ συναγερμό όλες τις ψυχικές του λειτουργίες. Κι άπαραίτητη 
προϋπόθεση γι’ αυτό είναι ή πίστη· αυτή κι όχι ό λόγος θά δώσει φτερά στήν 
ψυχή καί θά τή φέρει σέ μιά μυστική επαφή μέ τό Θεό.

’Έτσι, όχι μόνο δέν άχρηστεύουν τόν άνθρωπο άλλά τόν ολοκληρώνουν 
καί τόν άνακαινίζουν, άνασυνθέτουν τή διασπασμένη άπό τόν άπόλυτο ορθο
λογισμό ψυχή, τής ξαναδίνουν τό μυστικό της βάθος καί τήν καθιστούν τέ
λειο όργανο θρησκευτικής έξαρσης.

Ή βάση πάνο) στήν οποία οι Πατέρες θεμελιώνουν αυτό τό στάδιο τής 
διδασκαλία τους είναι ή δημιουργία τού άνθρώπου δπως, μέ θαυμαστό τρόπο, 
παρουσιάζεται στά πρώτα κεφάλαια τής Γένεσης: «Καί είπεν δ Θεός· ποιή- 
σωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ήμετέραν καί καθ’ δμοίωσιν... Καί έπλασεν 
δ Θεός τόν άνθρωπον χοΰν άπό τής γής καί ένεφύσησεν εις τό πρόσωπον 
αυτού πνοήν ζωής, καί έγένετο δ άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Αυτή ή 
«ζώσα ψυχή» είναι ή ίδια ή πνοή τού Θεού μέσα στόν άνθρωπο, είναι ένα μέ
ρος τού ίδιου τού Θεού, είναι ό οίκος τού Θεού. Μέσα του λοιπόν πρέπει 
νά ψάξει δ άνθρωπος γιά νά τόν βρει.

Μέ θαυμάσιες εικόνες, σπάνια δείγματα θρησκευτικού λυρισμού, ισάξια, 
αν όχι άνώτερα τού μεταφυσικού λυρισμού ενός Ηράκλειτου ή ενός Πλάτω
νά, έκφράζουν οί Πατέρες τό μυστήριο τής σχέσεως τού Θεού μέ τήν άνθρώ- 
πινη ψυχή καί τής δυνατότητας τού άνθρώπου νά έρθει σέ μιά μυστική ένωση 
μέ τό Θεό· μιάν ένωση κατά τήν δποία, δπως είναι αυτονόητο, ή γνώση 
παύει πιά νά έχει δποιαδήποτε σημασία* ούτε χρειάζεται ούτε είναι δυνατό 
νά επιτευχθεί σ’ αυτό τό στάδιο στό όποιο υποκείμενο καί άντικειμενο ταυτί
ζονται· ή γνώση προϋποθέτει κάποια απόσταση ανάμεσα στό νοούν υποκεί
μενο καί στό νοούμενο άντικειμενο.

«Ευλογούμε εσένα,
(γράφει στόν «'Εσπερινό του 'Ύμνο» δ Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός) 

που φώτισες την άνΰρώπινη ψυχή 
δίνοντας έτσι σ’ αυτήν
μιάν εικόνα της ουράνιας λαμπρότητας 
ώστε ό άνϋρωπος νά βλέπει 
με τό φως που τοϋ χάρισες 
τό ουράνιο φως
κι ολόκληρος νά μεταβάλλεται σέ φως.

Κι δ Γρηγόριος ό Νύσσης ερμηνεύει ώς εξής τόν περίφημο μακαρισμό 
«Μακάριοι οί καθαροί τή καρδία δτι αυτοί τόν Θεόν οψονται». Ό Θεός, 
λέγει, χάραξε πάνω στήν ψυχή μας τή δική του εικόνα, σά νά σχεδίαζε επάνω 
στό κερί τό σχήμα μιας παράστασης. Ή αμαρτία δμως, συνεχίζει, απλώ
νεται γύρω άπό τό θεόμορφο χάραγμα καί τό κρύβει άπό άσχημα περιβλή
ματα. Σ’ εμάς εναπόκειται νά καθαρίσουμε τήν ψυχή μας άπό τήν αμαρτία 
καί τά πάθη, δπότε «δψόμεθα Θεόν», θά λάμψει ξανά μέσα μας τό θεόμορφο 
κάλλος.

Πολλοί πατέρες παρομοιάζουν τήν ψυχή μέ καθρέφτη. «Βλέπεται δ 
Θεός», λέγει χαρακτηριστικά ένας άπ’ αυτούς, δ Θεόφιλος ’Αντιόχειας, «τοϊς 
δυναμένοις αυτόν δράν, έπάν έχιοσι τούς οφθαλμούς άνεωγμένους τής ψυχής... 
"Ωσπερ έσοπτρον έστιλβωμένον, ούτω δει τόν άνθρωπον έχειν καθαρόν ψυ
χήν...». ’Άν ό καθρέφτης τής ψυχής είναι καθαρός, τότε μπορούμε νά δούμε 
μέσα σ’ αυτόν όχι τή δική μας εικόνα δπως γίνεται μέ τούς συνηθισμένους 
καθρέφτες, άλλά (κι αυτό είναι τό πιο άξιοθαύμαστο), τήν εικόνα τού Θεού, 
τό «ύπερκείμενο κάλλος». "Οσο πιο καθαρός είναι ό καθρέφτης, τόσο πιο 
καθαρή φαίνεται ή εικόνα τού Θεού πού μέ τή λάμψη της κάνει συνεχώς διαυ
γέστερο τόν καθρέφτη.

Είναι φυσικά άδύνατο σ’ εμάς, μέ τό στενό ορθολογισμό μας, μέ τό πά
θος μας νά υποτάσσουμε τά πάντα σέ μαθηματικούς τύπους, νά δεχτούμε τέ
τοιους μυστικούς όραματισμούς τών Πατέρων καί νά τούς κατανοήσουμε. 
’Ίσως στό σημείο αύτό θά μπορούσε νά μάς βοηθήσει ό Δάντης πού μέ τό 
υψηλό χάρισμα τής ποίησης εκφράζει πιο παραστατικά αυτή τήν άσύλληπτη 
ενόραση: Ό ποιητής βρίσκεται στόν Παράδεισο, στόν ’Έμπυρο — σέ σχή
μα ρόδου — Ουρανό, κι άτενίζει τό πρόσωπο τού Θεού μέσα στό φώς. Εκεί
νο τό πρόσωπο, λέει, άλλαζε συνεχώς μορφές όχι διότι είναι πολύμορφο (τό 
πρόσωπο τού Θεού είναι σταθερό καί άμετάβλητο), άλλά διότι ή δική του 
άνθρώπινη δράση, συνεχώς τελειοποιείται, μπροστά στό θεϊκό φώς, οπότε στήν 
άντίληψή του κι ή μορφή τού Θεού. "Οσο πιο καθαρή γίνεται ή όραση, τόσο 
πιό καθαρά βλέπει τό πρόσωπο τού Θεού μέσα στό φώς.
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’Έτσι φτάνουμε στό εκπληκτικό συμπέρασμα δτι ή Θεογνωσία ταυτί
ζεται μέ τήν αυτογνωσία. Γνωρίζοντας τόν εαυτό μας, γνωρίζουμε τό Θεό. 
’Εξαγνίζοντας τόν έαυτό μας, φωτίζουμε τή μορφή τοΰ Θεοΰ μέσα μας.

Παρόμοια θά πει στις μέρες μας κι ό μεγάλος γερμανός ποιητής Ρίλκε, 
θρεμμένος μέ τό βυζαντινό μυστικισμό δπως τόν γνώρισε στήν προεπαναστα
τική Ρωσσία. «Γείτονα» άποκαλεΐ τό Θεό, ένα γείτονα πού μένει ολομόναχος 
στή διπλανή κάμαρα κι ό ποιητής άκούει τήν ανάσα του:

Είμαι πολύ κοντά οου
Μονάχα ένας φτανδς μεσότοιχος άνάμεσα μας
Βρίσκεται κατά τύχη. ΜΑς στέκει έκεϊ στη μέση’ 
Μιά κραυγή μόνο άπό τά στόματά μας 
Καί ΰά πέσει
Δίχως κρότο καί δίχως ταραχή.

Πολύ κοντά μας ό Θεός, αλλά και πόσο μακρυά μας. Τόσο φώς μέσα 
μας, άλλα και πόσο κυπνό σκοτάδι νά τό «σκοτώνει». Μέσα μας ό Θεός, στό 
βάθος τής ψυχής. Μά ή ψυχή μας, καθώς λέει κι δ Ηράκλειτος, έχει τόσο 
βάθος, τόσο «βαθύν λόγον», πού δέν θά μπορούσες νά φτάσεις στήν άκρη της, 
όποιοδήποτε δρόμο κι αν άκολουθούσες.

Ή ψυχή δέν είναι μιά στατική επίπεδη επιφάνεια. Μέ πηγάδι μοιάζει, 
σκοτεινό κι άπύθμενο. Κι αν πράγματι ή εικόνα τοΰ Θεοΰ είναι χαραγμένη 
στήν ψυχή, δέ βρίσκεται στήν επιφάνεια τοΰ πηγαδιού άλλά στό βάθος. Πρέ
πει νά κατεβεϊς στό βάθος γιά νά τή βρεις. Τό βάθος δμως δέν έχει βυθό. 
Καί τό πιό οδυνηρό δσο κατεβαίνεις, τόσο βαθαίνει καί τό πηγάδι. Ή άκρη 
του, άν έχει άκρη κι ή εικόνα τού Θεοΰ, σ’ αυτή τήν άκρη, ξεπερνούν άσφα- 
λώς τά άνθρώπινα δρια, δσο πλατειά κι άν είναι αυτά, καί σμίγουν μέ δρια 
έξω άπό τόν άνθρωπο.

Θά’πρεπε τάχα αυτό νά μάς άπελπίζει; Τό γεγονός δτι είναι εντελώς 
άδύνατο στον άνθρωπο νά φτάσει στήν άπόλυτη τελειότητα, πού στήν προ
κειμένη περίπτωση ταυτίζεται μέ τήν «όμοίιοσιν Θεώ», θά’πρεπε νά μας οδη
γήσει σέ άπόγνωση; ’Όχι, μάς λέγει ό Γρηγόριος δ Νύσσης· καί μάς δί
νει τόν πιό τέλειο ορισμό τής τελειότητας: «Ή άληθινή τελειότητα, λέει, 
είναι τό νά μή σταματάει ποτέ κανείς νά άναπτύσσεται προοδευτικά πρός τό 
καλύτερο ούτε νά περιορίσει τήν τελειότητα μέ κάποιο τέρμα. Αυτή ή άπε- 
ριόριστη δυνατότητα τής άνθρώπινης φύσης νά μεταβάλλεται καί νά άναπτύσ
σεται «εκ τών χειρόνων επί τό βέλτιον» καί νά τελειοποιείται συνεχώς χωρίς 
νά φτάνει στό τέρμα τής τελειότητας, άποτελεϊ τό μεγαλύτερο δυναμισμό τής 
ψυχής, είναι «τό πτερόν είς τήν έπί τά μείζω πτήσιν», τό φτερούγισμα πού 
άνεβάζει τήν ψυχή πρός τά ουράνια ύψη.

Καί, γιά νά ξαναθυμηθούμε «τή σκάλαν εις τόν ουρανό» τοΰ δημοτικοΰ 
τραγουδιού, ή άνάβασή μας πρός τόν Θεό, λέγει ό ίδιος Πατέρας, μοιάζει 
μέ τήν κλίμακα πού είδε στ’ όνειρό του δ ’Ιακώβ, μιά κλίμακα άτέλειωτη, πού 
τό τέρμα της, άν έχει τέρμα, χάνεται στά επουράνια ύψη. Μόλις πατήσεις 
τό ένα σκαλοπάτι της, άλλο άμέσως σκαλοπάτι καλεΐ τό πόδι σου νά σέ άνε- 
βάσει ψηλότερα. Ή άνάβαση δέν σταματάει ποτέ. Κάθε φορά μιά νέα 
δυνατή επιθυμία σέ ώθεΐ νά δδεύεις «πάντοτε διά τών άνωτέρων πρός τό 
άόριστον», πρός τό Θεό δηλαδή πού άπό τή φύση του «εκφεύγει κάθε δρον».

★ * *

Πάνω άπό δεκαπέντε αιώνες έχουν περάσει άπό τήν άνεπανάληπτη εκείνη 
εποχή πού μάς έδωσε τις έξοχες μορφές τών Πατέρων. Πολλά έχουν άλλάξει 
άπό τότε, στόν αιώνα μας προπάντων. Σήμερα, είτε τό παραδεχόμαστε είτε 
όχι, ή θρησκεία είναι περισσότερο τύπος καί λιγώτερο πάθος ζωής δπως ήτανε 
τόν καιρό τών Πατέρων. Τή θέση της πάει νά πάρη ή ’Επιστήμη. Κι εί
ναι πολλοί εκείνοι πού, θαμπωμένοι άπό την εκπληκτική της πρόοδο νομίζουν 
πώς ή επιστημονική γνώση είναι άρκετή κι ή πίστη κάτι περιττό καί άχρηστο.

”Αν συμφωνήσουμε — καί νομίζω πρέπει νά συμφωνήσουμε — μέ τόν 
Παναγιώτη Κανελλόπουλο πού ορίζει τήν πίστη σάν τή «μεταφυσική άναγωγή 
τής ψυχής τοΰ άνθρώπου στό άγνωστο», είναι εύκολο νά προχωρήσουμε καί 
νά ποΰμε δτι τότε μόνο θά είναι περιττή ή πίστη άν τό άγνωστο πάψει νά 
υπάρχει· ή άν βεβαιωθούμε άπό τώρα δτι ή επιστημονική γνώση έχει τή 
δυνατότητα νά προσπελάσει κάποτε τό άγνωστο. Φτάσαμε δμως σ’ αυτό τό 
σημείο; κατάφερε ή ’Επιστήμη νά τό προσπελάσει; μάς έπεισε δτι μπορεί 
νά τό προσπελάσει στό μέλλον.. 'Οπωσδήποτε οχι. Κι άκόμα, δσο περισ
σότερο άναπτύσσεται ή ’Επιστήμη, τόσο διευρύνεται τό άγνωστο, τόσο πλη
θαίνουν τά ερωτηματικά, τόσο συνειδητοποιούμε τήν άγνοια καί τή μηδαμι- 
νότητά μας μπροστά στό σύμπαν. ’Άλλο τό άγνωστο πού είναι μέσα στίς 
δυνατότητες τού άνθρώπου νά τό γνωρίσει κι άλλο τό άγνωστο πού θά πα- 
ραμείνει άγνωστο, έστω κι άν αλωνίσουμε τό μακρόκοσμο, έστω κι άν διε- 
ρευνήσουμε άπόλυτα τό μικρόκοσμο.

Πάντοτε θά υπάρχει ένα άπροσπέλαστο άγνωστο κοντά στό εκάστοτε 
γνωστό. Επομένως πάντα θά υπάρχει καί ή πίστη κοντά στή γνώση. Καμ- 
μιά γνώση δέν μπορεί ν’ άντικαταστήσει τήν πίστη. Ή γνώση θά μάς δένει 
μέ δσα είνα γνωστά ή είναι δυνατό νά γνωσθούν. Κι ή πίστη θά μάς λυ
τρώνει άπό τά γνωστά καί θά μάς πηγαίνει στό άπειρο άγνωστο.

«'Όλα είναι πιθανόν, λέγει δ Παπανούτσος, νά μπορέσει κάποτε νά τά 
κατασκευάσει ή ’Επιστήμη, εκτός άπό μιά καινούργια θρησκεία. Ποιά φυ
σική, συνεχίζει, ή ποιά γεωμετρία, ποιά οικονομική ή ποιά κοινωνιολογία, 
ποιά βιολογία ή ποιά ψυχολογία θά μπορούσε νά χαρίσει στόν άνθρωπο μιά 
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νέαν «επί τοΰ όρους ομιλία»; ’Αλίμονο, καταλήγει, μια θρησκεία δέν κα
τασκευάζεται όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής».

Εκείνοι πού θεωρούν τήν πίστη περιττή, εκείνοι πού προσπαθούν νά κα
ταργήσουν τό Θεό καί τή σύνδεση τού άνθρώπου μ’ αυτόν, δέν είναι επιστή
μονες ούτε μπορούν νά συλλάβουν τό γνήσιο πνεύμα τής ’Επιστήμης. Ή 
πραγματική ’Επιστήμη όχι μόνο δέν άντιστρατεύεται τή Θρησκεία καί τήν πί
στη, άλλα άντίθετα έρχεται νά τήν ένισχύσει καί νά τή στηρίξει, δημιουργών
τας έντονα θρησκευτικά βιώματα άκόμα κι εκεί πού ή ίδια ή Θρηκσεία άδυ- 
νατεΐ νά δημιουργήσει. ’Αρκεί νά άναφέρουμε τά λόγια ενός κορυφαίου εκ
προσώπου της, τού ’Άϊνσταϊν, ό όποιος ξεκινώντας άπό τήν ’Επιστήμη κι όχι 
τή Θρησκεία, κατέληξε σέ μιά ομολογία πίστεως καί σέ μιά θρησκευτική 
έξαρση πού σίγουρα θά τήν επικροτούσαν μέ ενθουσιασμό οι Πατέρες τής 
’Εκκλησίας. Έξ άλλου τά λόγια αυτά τού μεγάλου επιστήμονα συνοψίζουν 
μέ τόν πιό ώραΐο τρόπο όλη τή θρησκευτική φιλοσοφία τών Πατέρων. «Ή 
θρησκεία μου, λέει ό ’Αϊνστάιν, έγκειται σ’ έναν ταπεινό θαυμασμό προς τό 
άνώτερο καί άπεριόριστο εκείνο πνεύμα πού άπακαλύπτεται καί στις πιό μι
κρές λεπτομέρειες πού μπορούμε νά συλλάβουμε μέ τά άδύνατα καί εύθραυστα 
πνεύματά μας. Αυτή ή βαθειά συναισθηματική πεποίθηση γιά τήν παρου
σία ενός ισχυρού καί άνώτερου Λόγου πού αποκαλύπτεται στό άκατανόητο 
σόμπαν, ιδού ή ιδέα μου περί Θεού».

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. Μεγάλου Βασιλείου "Απαντα (Ελληνικός Εκδοτικός ’Οργανισμός, Άθήναι 1972).
2. Ίωάννου Χρυσοστόμου ’Έργα (Ελληνικός ’Εκδοτικός ’Οργανισμός, Άθήναι 1972).
3. Γρηγορίου Ναζιανζηνοη ’Έπη — Ή 'Ικεσία ένός 'Αγίου (Εισαγωγή καί ερμηνεία 

Μητροπολίτου ’Αττικής καί Μεγαρίδος Νικοδήμου, Άθήναι 1970).
4. Β. Ν. Τατάκη, Μελετήματα Χριστιανικής Φιλοσοφίας (Εκδοτικός Οίκος «Άστήρ» 

— Άθήναι 1967).
5. Παναγιώτη Κανελλοπούλου, Ό Χριστιανισμός καί ή Εποχή μας (Άθήναι 1953).
6. Ε. Π. Παπανούτσου, 'Ο Λόγος καί ό ’Άνθρωπος (’Ίκαρος 1971).

ΡΟΓΗΡΟΤ ΛΟΊ-ΖΙΔΗ

Ο «ΠΑΡΣΙΦΑΛ» — ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΛ 
ΜΕ ΠΟΛΥΣΗΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ*

'Όταν δίνεται ή ευκαιρία νά ασχοληθούμε μέ ένα μουσικό άριστούρ- 
γημα τής περιωπής ένός «Πάρσιφαλ», καί πολύ περισσότερο όταν δίνεται ή 
ευκαιρία νά τό άκροασθοΰμε, αυτό δέν μπορεί νά είναι ένα συνηθισμένο γε
γονός: Είτε σέ μιά ζωντανή έκτέλεση βρισκόμαστε, σέ κάποια δηλαδή άπό 
τις μεγάλες «’Όπερες» τού κόσμου, καί πρόκειται νά παρακολουθήσουμε αυτό 
τό «Ιερό δράμα» νά ξετυλίγεται μπροστά μας, είτε άπό δίσκους πρόκειται νά 
τό ακούσουμε, είτε απλώς πρόκειται νά τό μελετήσουμε καί νά εμβαθύνουμε σ’ 
αυτό, θά πρέπει τουλάχιστο γιά ένα πράγμα νά είμαστε προετοιμασμένοι* ότι 
έχουμε μπροστά μας κάτι πού μέ πολλούς τρόπους είναι ένα μοναδικό δη
μιούργημα, κι ότι εδώ έχουμε νά κάνουμε μέ αυτό πού ονομάζουμε συμβολι
σμό, τελετουργία, άποκάλυψη πνευματικών πραγματικοτήτων. 'Όταν έρθη ή 
στιγμή νά γνωρίση κανείς τό έργο, δέν μπορεί παρά νά συμφωνήση ότι χρειά
ζεται μιά σαφής αγνότητα καί πνευματικότητα προσέγγισης, έφόδια πού αυθόρ
μητα νοιώθει απαραίτητα προκειμένου νά άποκαλυφθή κάτι άπό τό πραγμα
τικά άσύλληπτο νόημα τών ιδεών πού μεταφέρει στά φτερά της ή μουσική. 
Μά αυτή είναι καί ή εντολή τού ίδιου τού συνθέτη.

Κάποτε, ώστόσο, ό άνθρωπος πού προσπαθεί νά εισχώρηση σοβαρά στήν 
ουσία τού «Πάρσιφαλ» νοιώθει είτε πώς δέν είναι πλήρως έτοιμος ή άξιος 
νά συλλάβη όλο του τό βάθος, είτε άπελπίζεται στήν προσπάθειά του νά μετα- 
δώση καί στούς άλλους όσο μέρος του τέλος πάντων μπόρεσε νά νοιώση ό 
ίδιος. ’Αλλά — πρός άνακούφισή μας —« άκοΰμε ότι καί ό ίδιος ό Βάγκνερ 
ομολογούσε συχνά πώς στό βάθος ήξερε ότι άδυνατούσε νά συλλάβη σ’ όλο 
της τό πλάτος αυτή τήν «άποκάλυψη»* τήν οποία έβλεπε νά συντελήται μέσα 
στό είναι του στά τελευταία χρόνια τής ζωής του, καί τήν οποία αισθανόταν 
δτι «έκλήθη» νά έκφράση μέσφ τής τέχνης του. "Ως τό βαθμό πού ό ίδιος 
μπόρεσε νά καταλάβη καί νά συνειδητοποιήση, νά κάμη κτήμα του καί έμπει- 
ρία του, αυτά τά μυστήρια, έκανε δ,τι μπορούσε γιά νά μάς τά μετάγγιση μέσω 
τοΰ «Πάρσιφαλ»* τού όποιου Πάρσιφαλ, ας σημειωθή έδώ, δλα τά μεγάλα

* Μέ τήν ευκαιρία τής διπλής έπετείου τοΰ Ριχάρδου Βάγκνερ: 165 χρόνια άπό τή 
γέννηση καί 95 άπό τό θάνατό του.
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καί προηγούμενα βαγνερικά μουσικούράματα ήταν προάγγελοι.
Λέγοντας αυτά ό Βάγκνερ, συνειδητά ή μη (άλλά άπό τά καθαρώς 

λογοτεχνικά συγγράμματα του είναι περισσότερο άπό φανερό πώς ενεργούσε 
συχνά πιο συνειδητά άπ’ δ,τι φανταζόμαστε), άγγιζε τό βασικό μυστήριο τής 
Τέχνης σάν σύνολο, καί τό εξ ίσου αινιγματικό θέμα τής σύλληψης, τής έμπνευ
σης καί τής υλοποίησης ενός έ'ργου, καθώς βέβαια καί τής ερμηνείας αυτού 
που έχει πια υλοποιηθη σάν τελικό προϊόν· Ιδαίτερα εδώ άγγιξε ό Βάγκνερ 
το μυστήριο τής Μουσικής, σά μέσου άποκαλυπτικού τής πνευματικής ζωής, 
δηλ. τών ανώτερων, πιο μεταρσιωμένων σφαιρών ύπαρξης τού δντος, πού ό 
άνθρωπος τις οραματίζεται καί δταν έξελιχθή ψυχικά άρχίζει τό δρόμο τής 
συνειδητής άναζήτησής τους, μά πού στό μεταξύ δέν μπορεί μέσω τών αισθή
σεων νά έχη άμεση εμπειρία τους· εκτός ένα άπόηχό τους, μιά γεύση τους, 
μέ τή. βοήθεια ώρισμένης τάξης έργων τέχνης, δπως ό «Πάρσιφαλ» τού 
Βάγκνερ. Βασικά, συνεπώς, ο σκοπός τής Τέχνης, στά πλαίσια αυτά, παρα
μένει «άποκαλυπτικός» καί άνεκτίμητος· κι ή Μουσική γίνεται μιά «σκάλα», 
πού μάς δόθηκε γιά τό άνέβασμά μας προς τούς άνώτερους, πιο θείους αυ
τούς κόσμους. 'Ως προς αυτό δέ, δ απλός άκροατής έχει άπεριόριστη ελευ
θερία στην προσωπική διείσδυση πού θά πραγματοποιήση, πού συχνά μπορεί 
νά είναι καί βαθύτερη άπό τού συνθέτη άκόμα κάποτε (γιατί δχι;) αν τά 
καταφέρη νά ταυτισθή καλύτερα, σέ ώρισμένες έστω στιγμές, μέ τά Πρό
τυπα, τά ’Αρχέτυπα, τά 'Υποδείγματα τών εν τοϊς Ούρανοϊς, ή τις ’Ιδέες, 
πού ένέπνευσαν τόν συνθέτη. Άπό τήν πράξη, καί δή άπό τήν άρχαιότητα 
μέχρι σήμερα, φαίνεται δτι ή προσπάθεια αυτή τού άκροατή, ερμηνευτή ή 
τέλος πάντων τού εκτιμητή μιας οποιοσδήποτε τέχνης, έξαρτάται κατά φυσικό 
λόγο άπό τήν ενορατική 'ικανότητα τού ιδίου, άλλά καί άπό τό πόσο καλή 
«σκάλα» είναι τό ίδιο τό δημιούργημα μέ τό όποιο άσχολεϊται. ’Αναμφί
βολα, ο'ι καλές «σκάλες» προς τήν ’Αλήθεια δημιουργούνται μονάχα άπό τούς 
καλούς δέκτες — δπως ήταν ό Βάγκνερ.

Δέν θά εισέλθουμε τώρα σ’ επίμαχα ζητήματα, όπως τό αν ή σημασία 
πού δ Βάγκνερ έδιδε στίς ιδέες πού ενσωμάτωσε στόν «Πάρσιφαλ», συγκι- 
νούν δλους τούς σημερινούς μουσικούς καί άκροατές, άν δ χαρακτήρας καί 
οι άδυναμίες τού Βάγκνερ σάν άνθρώπου δικαιολογούσαν τήν άποστολή πού 
ένοιωθε πώς έπρεπε ν’ άναλάβη, καί άν τό φιλοσοφικό σύστημα πού έχει πα
ρουσιάσει δ συνθέτης σέ δλόκληρο τό μουσικό κληροδότημά του είναι άπα- 
ραίτητο γιά τήν άπόλαυση τής μουσικής του. Γιά τό συνθέτη ο'ι ιδέες του 
ήταν άπαραίτητες γιά τήν κατανόηση τής μουσικής του. Γιά όποιον τό 
πιστεύει αυτό καί τό έχει δεϊ στήν εφαρμογή του, μεγάλο μέρος τών γνω
στών συζητήσεων καί διαμφισβητήσεων είναι καθαρός βερμπαλισμός καί 
άσκοπη φιλολογία. Σημασία θά είχε νά θιγούν άλλα ζωτικά θέματα, π.χ. έν 
σχέσει μέ τις ίδιες τις ’Ιδέες καί τήν ικανότητα συλλήψεώς τους άπό σφάλ- 

λοντα άνθρώπινα πλάσματα. Μιά άλήθεια άδιαμφισβήτητη, έν προκειμένω, 
είναι δτι ο'ι καλλιτέχνες κατά τό πλεΐστο είναι βασικά άνθρωποι, δηλ. δχι τέ
λειοι, είναι μάλιστα άνθρωποι τών μεγάλων άντιθέσεων καί άντιφάσεων, καί 
συχνά, δπως ξέρουμε, παραπαίουν άνάμεσα στό φώς καί στό σκοτάδι- κι 
δμως χρησιμοποιούνται, ή προσφέρουν τόν εαυτό τους, σά μέσο ή όργανο 
έκφρασης τής ’Αλήθειας· δ καθένας άνάλογα μέ τις δυνατότητές του καί 
μέ τό πόσο καλός, άκριβώς, δέκτης είναι στίς ώρες τής έμπνευ
σής τ ου. Ό καλλιτέχνης δέν είναι κανένας Θεός. Είναι άκόμα πολύ 
άνθρωπος, άνθρωπος πού παλαίει, πού είναι γεμάτος καταστάσεις άντίθετες 
μεταξύ τους, πού μερικές φορές βρίσκονται σέ τέτοιο κορύφωμα μέσα του, 
ώστε μέσ’ άπό τή σύγκρουση (τρομερή κάποτε) πού προκύπτει, νά μεγα- 
λώνη ή διαίσθησή του, ή ένορατική του δύναμη, ή έφεσή του προς τό 
άπιαστο καί προς τά Πάνω, περισσότερο άπό άλλους άνθρώπους. Νά ή 
διαφορά του. Γι’ αυτό καί κάποιες σπάνιες ώρες κάνει στιγμιαίες έπαφές 
μέ τήν ’Αλήθεια. ’Έτσι, άλλωστε, δ άγώνας καί δ πόνος φέρνουν πάντα 
(μάς τδχουν πεϊ πολλές φορές) τήν άφύπνιση κι ετοιμάζουν τόν άνθρωπο· 
δπως έδώ γιά τήν έκφραση ’Ιδεών σάν τοΰ «Πάρσιφαλ».

Δέν θ’ άκολουθήσουμε δυστυχώς περισσότερο τό νήμα αυτής τής σκέ
ψης, μ’ όλο πού τή θεωρούμε άναγκαία γιά τόν «Πάρσιφαλ», γιατί πρέπει 
τώρα νά στρέψουμε τήν προσοχή μας στό ίδιο τό έργο, τή μουσική του καί 
φυσικά τις ιδέες του. Προσθέτουμε μόνο δτι, όπως σ’ δλα τά μουσικοδρά- 
ματά του, έτσι κι έδώ, δ Βάγκνερ έγραψε δ ίδιος τό ποιητικό κείμενο 
(λιμπρέττο). Θά ήταν μεγάλο άτύχημα άν δέ μπορούσε νά τό κάμη, άλλά 
ή Θεία Πρόνοια τόν προίκισε καί μ’ αυτό τό χάρισμα. Διαφορετικά είναι 
αμφίβολο άν θά μπορούσε ποτέ νά εξασφάλιση δ,τι ήθελε άπό ένα συνηθι
σμένο λιμπρεττίστα ή ποιητικό συνεργάτη. Επίσης: Ήταν επιθυμία τού 
Βάγκνερ νά μή εκτελεσθή ποτέ δ «Πάρσιφαλ» έξω άπό τό χώρο τού θεάτρου 
Μπάϋρωϋτ (στή Γερμανία), πού τόν θεωρούσε ιερό, δπως θεωρούσε καί τό 
τελευταίο αυτό άριστούργημά του, τό λαμπρό επιστέγασμα δλων τών μέχρι 
τότε δημιουργικών προσπαθειών του· τό δποίο συγκεκριμένα δ ίδιος περι
γράφει σάν “Buhnenweihfestspiel” (Καθαγιαστικό 'Εορταστικό Δράμα, νά 
πούμε). Ήταν επίσης επιθυμία του δ κόσμος νά μή χειροκροτή ή έπευφημή 
μεταξύ τών πράξεων ή άλλων σημείων τού έργου. Ή τελευταία του αυτή 
επιθυμία εφαρμόζεται σχεδόν παντού, άλλά ή πρώτη, σχετικά μέ τό Μπάϋ
ρωϋτ, ευτυχώς γιά τό μουσικό κόσμο, δχι. Φυσικά, ο'ι ερμηνείες τών έργων 
τού συνθέτη στό ιστορικό βαγνερικό θέατρο τού Μπάϋρωϋτ, καί ιδιαίτερα 
τά μεγάλα βαγνερικά φεστιβάλ, έχουν πάντα κάτι τό άνεπανάληπτο, τό 
άναντικατά στατο.

Στήν ορχηστρική εισαγωγή, ή όρθότερα Πρελούδιο (Vorspiel), βρίσκεται 
ή ουσία τού δλου δράματος. Μπορεί οπωσδήποτε νά χαρακτηρισθή καί σάν 
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καθαρτήριο προκαταρκτικό στάδιο, σαν έξαγνιστικό λουτρό, πού μας ετοι
μάζει γι’ αυτό πού πρόκειται νά παρακολοχ’θήσουμε καί στό οποίο (άν θέ
λουμε) θά συμμετάσχουμε όχι μέ τόν συνήθη τρόπο τού απλού θεατή. ’Ασφα
λώς τό Πρελούδιο είναι ένα δείγμα θαυμαστό τής πιό άϋλης, τής πιό πνευ
ματικής και τής πιό εξαγνισμένης μουσικής, πού έγραφε ποτέ ό Βάγκνερ. 
ΟΙ κύριες καταστάσεις τού δράματος βρίσκονται αποκρυσταλλωμένες μέσα 
σ’ αυτό· καί δέν υπάρχει πιό ιδεώδης τρόπος για νά γίνη αυτό παρά μέ 
τήν απαράμιλλη μέθοδο τού Βάγκνερ, δηλ. τής χρήσης καί ανάπτυξης τών 
κύριων ήγετικών μοτίβων ή θεμάτων (πρόκειται γιά τό λεγόμενο Leitmotiv) 
τού μουσικοδράματος. Ό Βάγκνερ φαίνεται έσκεμμένα νά άποκρυσταλλώνη 
τήν πληθώρα τού θεματικού υλικού τού όλου έργου σέ τρία θεμελιώδη μο- 
τίβα, ή σέ μιά Τριάδα Καταστάσεων. ’Έτσι, άκούμε πρώτα τό άνετο καί 
μακρόσυρτο, αλλά καί πολυσύνθετο καί υπερκόσμιο θέμα πού συμβολίζει τή 
Γιορτή τής ’Αγάπης, μά καί ταυτόχρονα τόν πόνο καί τή συντριβή, ιδίως 
τού Άμφόρτας. (Βλ. παρακάτω). Ό συνθέτης, άφοΰ άποστάζει μιά ανέκ
φραστη μυστική συγκίνηση μέσ’ άπ’ αυτό τό θέμα, χρησιμοποιώντας τά πιό 
διάφανα χρώματα τής ορχήστρας, εισάγει μέ τή σειρά: τό έξιλαστικό 
«Λάϊτμοτιφ» τού 'Αγίου Ποτηριού καί τό στιβαρό θέμα τής Πίστεως. ’Ακο
λουθεί κατόπι ή άνάπτυξη όλων αυτών, πού καταλήγει σ’ ένα αΙθέριο τέλος, 
πού οδηγεί χωρίς διακοπή στήν πρώτη πράξη.

Π ρ ά ξ I : Μόλις άνοίξει ή αυλαία γιά τήν πρώτη πράξη τού 
«Πάρσιφαλ», άντικρύζουμε ένα γαλήνιο λειβάδι μέσα σ’ ένα δάσος. Είμαστε 
στά εδάφη τής ’Αδελφότητος, ή τού Τάγματος, τών 'Ιπποτών τού 'Αγίου Πο
τηριού (Graal), πού τό κάστρο τους στό ύψωμα τού Μονσαλβάτ (Monsalvat), στή 
βόρειο Ισπανία, διακρίνεται στό βάθος1. ’Εδώ (σύμφωνα μέ τήν παράδοση 
πού έχει υιοθετήσει ό Βάγκνερ) φυλάσσονται τό "Αγιο Ποτήριο πού δέχτηκε 
τό αίμα τού Σωτήρα τού Κόσμου πάνω στό Σταυρό καί τό Δόρυ ή ή Λόγχη 
πού κέντησε τήν πλευρά του. Δέκα αιώνες έχουν περάσει άπό τόν καιρό τού 
Θείου Δράματος...

Καθώς στό βάθος προβάλλει ή αυγή, βλέπουμε τόν Γκούρνεμαντς, ένα 
γηραιό μέλος τού Τάγματος, καί δύο νεαρούς Ιππότες Δόκιμους, πού κοιμόν
τουσαν κάτω άπό ένα δέντρο, νά σηκώνωνται καί νά κάνουν τήν πρωινή 
τους προσευχή. "Ολα αυτά, καί τό κάθετι μέσα σ’ αυτό τό δράμα, κυλούν 
άβίαστα, πνευματικά καί πολλές φορές, καθώς θά δούμε, εκτός τόπου καί χρό
νου, έσκεμμένα. Είναι καλά νά τό έχουμε αυτό υπόψη μας άπό τήν αρχή.

Σχεδόν άμέσως κατόπι ό Βάγκνερ άρχίζει νά μάς μπάζη στις κύριες 
καταστάσεις πού επικρατούν γιά τήν ώρα στό Μονσαλβάτ: Πρώτα γνωρί
ζουμε τόν Ηγέτη τού Τάγματος, Άμφόρτας· πού μέσω πτώσης του στήν 
αμαρτία έχει δεχτή μιά άγιάτρευτη πληγή άπό τόν εχθρό τής ’Αδελφότητος, 

τόν Κλίγκζορ· ό όποιος άντιπροσωπεύει τις Δυνάμεις τού Σκότους, όπως τό 
Τάγμα άντιπροσωπεύει τις Δυνάμεις τού Φωτός: Έδώ έχουμε άμέσως καί 
τό βασικώτερο συμβολισμό τού όλου μουσικοδράματος, μαζί μέ τήν προειδο
ποίηση δτι δλα στόν «Πάρσιφαλ» διαδραματίζονται μέ σύμβολα. Γιά τόν άκροα- 
τή είναι υπαινιγμός ν’ άφήση τήν διαίσθηση καί τήν ενόρασή του νά δου
λέψουν μέ τή βοήθεια τής μουσικής, καθώς λέει καί ό Βάγκνερ· διαφορετικά 
θά όδηγηθή σέ μιά έξωτερική απλώς, μιά κυριολεκτική, ερμηνεία τού μύθου 
τού δράματος, ή όποια εκτός άπό τό δτι μόνο τήν επιφάνεια τών πραγμάτων 
θά άγγίξη, θά είναι καί παραπλανητική, δπως κάθε συγκέντρωση στό 
«γράμμα».

Κάθε μέρα τήν ώρα αυτή, ό Άμφόρτας παίρνει τό λουτρό του στή δι
πλανή λίμνη. Αυτό μέ μιά μάταιη ελπίδα δτι θά τού δώση κάποια άνακού- 
φιση άπό τή βασανιστική πληγή του, πού μένει πάντα άνοικτή καί άγιά
τρευτη. Τόν βλέπουμε κιόλας νά πλησιάζη πάνω σ’ ένα είδος φορείου, πού 
μεταφέρουν νεαροί 'Ιππότες. Ή ορχήστρα μάς δίνει τή στιγμή αυτή τό θέμα 
πού πάντα θά συνδέεται μέ τόν πόνο, τή συντριβή καί τήν ψυχική κούραση 
τού Άμφόρτας, στό πρόσωπο τού όποιου (δπως γίνεται σαφές πιό ύστερα) 
συγκεντρώνεται καί συμβολίζεται δ πόνος ολάκερης τής άνθρωπότητας.

Ό Γκούρνεμαντς στέλνει τούς δύο Δόκιμους νά βοηθήσουν. Μερικοί 
άλλοι νεαροί 'Ιππότες, πού φτάνουν τή στιγμή αυτή, πληροφορούν τόν Γκούρ
νεμαντς πώς ένα βότανο πού κάποιος τούς έφερε άπό μακρυά, δέν έδωσε 
καμμιά άνακούφιση στόν Άμφόρτας. Ό σοφός, πιστός Γκούρνεμαντς σκύ
βει τό κεφάλι θλιμμένα, στοχαστικά. Γιατί μονάχα αυτός ξέρει ποιο είναι 
τό μοναδικό πράγμα πού θά φέρη πραγματική παρηγοριά κι άνακούφιση 
στόν Άμφόρτας — καί σ’ δλο τό Τάγμα, πού τώρα βρίσκεται σέ παρακμή. 
Είναι ό άναμενόμενος «Αγνός Νεανίας», πού κάποιος χρησμός τούς είπε νά 
περιμένουν μιά μέρα... Καί στή σκέψη αυτή τού Γκούρνεμαντς, άκούμε γιά 
πρώτη φορά τό αινιγματικό μοτίβο τού άγνωστου έξιλαστή. Ό Γκούρνε
μαντς άποφεύγει νά δώση άλλες εξηγήσεις γι’ αυτό στούς νεαρούς 'Ιππότες, 
άλλά τούς στέλλει νά βοηθήσουν κι αυτοί τόν Άμφόρτας.

Στό σημείο αυτό άκριβώς κάνουμε τή γνωριμία καί ένός άλλου άπό τούς 
βασικούς χαρακτήρες τού μουσικοδράματος — τής Κούντρυ. Ό ρόλος της 
μέσα στήν όπερα είναι κάτι αινιγματικό. Είναι μιά ύπαρξη «δισυπόστατη» 
όπωσδήποτε. (Ό «δυαδισμός» διέπει δλο τό δράμα)· γιατί ένώ φαίνεται νά 
έξυπηρετεί τις Δυνάμεις τού Φωτός, άλλες φορές είναι υποχείρια τών Δυνά
μεων τού Σκότους. Σάν τέτοια είναι άσφαλώς, καί πάλι, μεγάλο σύμβολο· 
σύμβολο πού έκπηγάζει άπό τή Δεύτερη ’Όψη τής Θεότητος, τόν Δεύτερο 
Λόγο, τήν Παγκόσμια Μητέρα, τήν Εύα... Ό Βάγκνερ τήν θέλει άκόμα 
καί σά δεύτερη ενσάρκωση τής Ήριοδιάδος, πού άλλοτε είχε κοροϊδέψει τόν 
Σωτήρα πάνω στόν Σταυρό καί πού τώρα έργάζεται γιά τήν εξιλέωσή της.
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('Όλ’ αυτά θά ξεκαθαρίσουν περισσότερο καθώς προχωρούμε).
Για τήν ώρα ή Κούντρυ είναι στήν υπόστασή της εκείνη πού υπηρετεί 

τήν ’Αδελφότητα τού Μονσαλβάτ. Καθώς οι ρυθμοί τής ορχήστρας γίνονται 
ανήσυχοι, ή ίδια φτάνει καλπάζοντας σ’ ενα ά'λογο για νά φέρη στόν Άμφόρ- 
τας ενα σπάνιο βάλσαμο άπό τήν μακρινή ’Αραβία. ’Άν αυτό δέν ώφε- 
λήση, λέει στόν Γκούρνεμαντς, ρίχοντάς του τό φιαλίδιο μέ τό βάλσαμο, τί
ποτα στόν κόσμο δέν θά τό κάμη. ’Άς μή τής ζητούν άλλο πιά. Είναι 
κουρασμένη. Και λέγοντας αυτό ή Κούντρυ, σέρνεται απόμερα και πέφτει 
άποκαμωμένη στό χώμα.

Τή στιγμή αυτή προβάλλει και πάλι άπό άλλο σημείο τού δάσους ό 
Άμφόρτας πάνω στό φορείο του μέ τούς 'Ιππότες πού τόν μεταφέρουν στό 
πρωϊνό λουτρό του. Ό Γκούρνεμαντς, καθώς τόν άντικρύζει νοιώθει νά 
γεμίζη ή ψυχή του συμπόνοια γι’ αυτό τό «άνθος», καθώς τόν ονομάζει, «μιάς 
νικήτριας φυλής, πού έχει μαραθή άπ’ τό βάρος μιας ένοχής και μιας πληγής 
πού ’ναι δικές του».

Κουρασμένος κι ύποφέροντας, ο Άμφόρτας σταματάει γιά λίγο προτού 
προχωρήση γιά νά πάρη τό πρωϊνό λουτρό του, πού ξέρει καλά πώς μονάχα 
μιά στιγμιαία άνακούφιση μπορεί νά τού δώση. Άπ’ όσα λέει (έχει ένα 
σόλο εδώ), είναι φανερό πώς δλες τις ελπίδες του γιά σωτηρία τις στηρίζει 
στόν «άναμενόμενο λυτρωτή», πού γιά τόν ερχομό του τού είχε μιά μέρα, 
σέ στιγμές άβάσταχτου πόνου, έφεσης και μεταμέλειας, δοθή θεία υπόσχεση. 
Άπό τόν Γκούρνεμαντς ό Άμφόρτας μαθαίνει γιά τό βάλσαμο τής Κούντρυ, 
μά σά γυρίζει νά τήν εύχαριστήση, ή παράξενη γυναίκα άρνεΐται τις ευχα
ριστίες του μ’ άγριες χειρονομίες, λέγοντάς του νά προχωρήση στό λουτρό 
του. ('Υποσυνείδητη γνώση μιάς παλιάς ένοχής και τού δτι, τώρα, κάθε 
προσφορά είναι έξιλαστική καί οφειλόμενη και δέ χωρεϊ ευχαριστίες;)

Έτσι, ή θλιβερή πομπή συνεχίζει τό δρόμο της πρός τή λίμνη. 'Όλη 
τήν ώρα τό μουσικό θέμα τού πόνου και τής ψυχικής άγωνίας τού Άμφόρτας 
συνοδεύει τήν πομπή, παράξενα άνακατεμένο μέ τή μουσική πού συνδέεται 
μέ τή γαλήνη τού λειβαδιού και πού άργότερα, στήν τρίτη πράξη, θά πάρη 
καινούργιο νόημα (στήν περίφημη «Μουσική τής Μεγάλης Παρασκευής»).

'Όταν ή συνοδεία πού παίρνει τόν Άμφόρτας στό λουτρό τής μάταιης 
παρηγοριάς του στή λίμνη, δέ διακρίνεται πιά, οί νεαροί Δόκιμοι τής ’Αδελ
φότητος τού Αγίου Ποτηριού στρέφονται εναντίον τής Κούντρυ, έξαιτίας 
τής άλλόκοτης συμπεριφοράς της. Μά ο σοφός γέρω-Γκούρνεμαντς, γαλή
νια, τούς διακόπτει: 'Όσο παράξενη κι άν είναι, τούς λέει, ή συμπεριφορά 
τής γυναίκας αυτής, κανένας τους δέ μπορεί ν’ άρνηθή πώς τόσες φορές έχει 
έργασθή γιά τό καλό τους· καί πόσες άλλες φορές δέν έχει πάρει μηνύματά 
τους σέ μακρινές χώρες, δπου βρίσκονται άδελφοί τους δίνοντας μάχη εναν
τίον τού Κακού; Καί, ώσάν μονολογώντας, ό Γκούρνεμαντς συνεχίζει τή 

σκέψη του, κάνοντας τό βαρυσήμαντο υπαινιγμό δτι ή γυναίκα αυτή, πού 
ούτε κι’ ή ίδια δέ μπορεί νά πή γιατί κάνει τό καλό, σπρώχνεται διαρκώς 
στήν κατάσταση τής μειανοούσης άπό μιά βαθειά αίσθηση άρχαίας οφειλής, 
γιά κάποιο αμαρτωλό παρελθόν, πολύ μακρινό...

Μιά μουσική λεπτομέρεια εδώ νά μή περάση άπαρατήρητη: Στό σημείο 
αυτό έχουμε ένα δείγμα τής μοναδικής δύναμης τής μουσικής, νά ύποβάλλη, 
μ’ ένα τρόπο πού δύσκολα μπορεί νά ύλοποιηθή σ’ άλλες τέχνες, αυτό πού 
κανείς δέν έχει πει μέ λόγια — δταν, καθώς ό Γκούρνεμαντς άναφέρη τήν 
παλιά ενοχή τής Κούντρυ, ή ορχήστρα μάς υποβάλλει δτι τό αμάρτημά της 
αυτό σχετίζεται καί μέ τήν Αδελφότητα τού Μονσαλβάτ. Αυτό γίνεται μέ 
μιά άνέκφραστη χρήση τού μοτίβου τού Αγίου Ποτηριού... (Τέτοια σημεία 
υπάρχουν άμέτρητα στόν Βάγκνερ, καί φυσικά στόν «Πάρσιφαλ», καί τό 
νά σταματήση κανείς σ’ δλα είναι άδύνατο).

Ο'ι νεαροί 'Ιππότες όλη τήν ώρα άκούν τόν Γκούρνεμαντς άπορροφημέ- 
νοι. Άπό ερωτήσεις πού τού υποβάλλουν, εκείνος άρχίζει νά τούς διηγήται 
αυτό πού ξέρει γιά τήν Κούντρυ: Ό ίδιος τή γνωρίζει εδώ καί πολύ και
ρό, άλλά ο ύπέργηρος Τιτουρέλ, Πατέρας τού Ηγέτη τους Άμφόρτας, τήν 
ήξερε πολύ πριν άπ’ αυτόν. Ό Γκούρνεμαντς έχει εδώ μιά δραματική άνά- 
μνηση τής ημέρας τής πτώσης τού Άμφόρτας, δταν, δελεασμένος άπό τά 
θέλγητρα μιάς σαγηνευτικής γυναίκας πού βρέθηκε στό δρόμο του σέ κά
ποια άποστολή, άφησε νά πέση στά χέρια τού εχθρού τής ’Αδελφότητος, 
Κλίγκζορ (εκπρόσωπου τής Μαύρης Μαγείας) τό Άγιο Δόρυ πού κρατούσε, 
μέ τό όποιο ό Κλίγκζορ τού προκάλεσε τήν άγιάτρευτη πληγή του.

Καθώς ό γέρω-Ίππότης τά διηγείται αυτά, ένα καινούργιο, σκοτεινό 
θέμα βγαίνει ώσάν άπό τά βάθη τής ορχήστρας καί δεσπόζει σέ ώρισμένα 
καίρια σημεία τής άφηγήσεως, εκφράζοντας τις ύπουλες δυνάμεις πού συν
δέονται μέ τόν Κλίγκζορ καί μέ τις Δυνάμεις τού Κακού πού εκπροσωπεί. 
Ταυτόχρονα γίνεται σέ μάς σαφές κι’ ένα άλλο πράγμα, πού ούτε ό καλός 
Γκούρνεμαντς δέ ξέρει άκόμα. "Οτι ή μυστηριώδης Κούντρυ είναι μέ κάποιο 
τρόπο δεσμευμένη νά ύπηρετή καί αυτόν τόν ίδιο τόν Κλίγκζορ.

Στό σημείο αυτό γίνεται μιά διακοπή στήν άφήγηση τού Γκούρνε
μαντς, καθώς γυρίζουν οι νεαροί 'Ιππότες πού είχαν βοηθήσει τόν Άμφόρτας 
στό πρωϊνό λουτρό του· (καί ένα θέμα, πού μόλις προηγήθηκε στήν ορχή
στρα, είναι άκριβώς αυτό πού χαρακτηρίζει τόν πόνο καί τή ψυχική κού
ραση τού Άμφόρτας).

Τό λουτρό στή λίμνη, καθώς καί τό βάλσαμο τής Κούντρυ — πληρο
φορούν τόν Γκούρνεμαντς οί νεαροί Δόκιμοι — έχουν μαλακώσει αισθητά τόν 
πόνο τού κυρίου τους. Μά εκείνος σκέφτεται μέσα του πώς ή πληγή αυτή 
δέν πρόκειται νά κλείση προτού συντελεστή αυτό πού τό 'Άγιο Ποτήριο έχει 
ορίσει σχετικά μέ τόν άναμενόμενο...
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Οι νεαροί Ιππότες γυρίζουν στήν αφήγηση τοΰ Γκούρνεμαντς. Σαν 
νιοφερμένοι, θέλουν ολόκληρη τήν 'ιστορία τής ’Αδελφότητος, τοΰ Κλίγκζορ, 
τής πτώσης τοΰ Άμφόρτας. ’Έτσι, ό γηραιός Ιππότης παίρνει πια τήν Ιστο
ρία άπό τήν αρχή· καί καθώς μιλά, ό Βάγκνερ, ανάλογα μέ τις ψυχολογι
κές καταστάσεις που ξυπνούν τά λόγια τοΰ αφηγητή του, τά πρόσωπα που 
αναφέρει καί τούς υπαινιγμούς πού κάνει, υφαίνει καί ξαναϋφαίνει τά γνώ
ριμα «Λάϊτμοτιφ» σ’ ένα συμπαγές ηχητικό οικοδόμημα, πού δημιουργείται 
μέσ’ άπό μιά θαυμάσια, οργανική, εξελικτική διαδικασία. Αυτή άλλωστε είναι 
ή ίδιάζουσα καί τόσο χαρακτηριστική μέθοδος τοΰ Βάγκνερ.

Κάτι επίσης πού ό άκροατής πρέπει ιδιαίτερα νά έχη υπόψη του είναι 
δτι, δλ’ αυτά, καθώς καί ή δράση γενικά στόν Πάρσιφαλ, ξετυλίγονται όχι 
μόνο άνετα (καθώς είπαμε) μά καί χωρίς φτιαχτές εντυπωσιακές καταστά
σεις καί χωρίς τή. μελοδραματική εκείνη ένταση ή τις συναισθηματικές καί πα- 
θιάρικες σκηνές πού μάς είναι γνωστές άπό μερικές άλλες όπερες, καί 
πού σκοπός τους συνήθως είναι νά δημιουργήσουν «μελοδραματικά» έφφέ καί 
νά συναρπάσουν. 'Όλ' αυτά θά ήταν άσυμβίβαστα μέ τή «θεία άνεση» πού 
διέπει τά πάντα εδώ, καί πού είναι απόλυτα σύμφωνη μέ τήν πνευματικότητα 
τοΰ θέματος, μά πού άπέχει πολύ άπό κάθε αίσθηση άνθρώπινης βιασύνης.

Ό Γκούρνεμαντς λοιπόν άφηγεΐται στούς νεαρούς Ιππότες τοΰ Τάγμα
τος τά σχετικά μέ τό κτίσιμο τοΰ κάστρου τοΰ Μονσαλβάτ: Ήταν τό 
άποτέλεσμα ένός θείου οράματος τοΰ ευσεβούς Τιτουρέλ (ύπέργηρου τώρα), 
καί στό κάστρο αυτό άπεσταλμένοι τού ’Ίδιου τοΰ Σωτήρα είχαν έμφανισθή 
καί φέρει στόν Τιτουρέλ τό "Αγιο Ποτήριο, πού δέχτηκε τό αίμα τοΰ Σω
τήρα, καί τό Δόρυ πού κέντησε τήν πλευρά Του. Στό ίδιο κάστρο ό Τι- 
τουρέλ συγκέντρωσε μιά κοινότητα άνθρώπων μέ άληθινή αγνότητα, πού 
έταξαν σά σκοπό τους νά λυτρώσουν τόν κόσμο μέσω τής θαυματουργής δύ
ναμης τών Ιερών Κειμηλίων. (Καί στά λόγια αυτά τό σχεδόν άϋλο θέμα 
τοΰ 'Αγίου Ποτηριού προβάλλει γιά λίγο καί μένει μετέωρο).

Ή άφήγηση τοΰ Γκούρνεμαντς έχει τώρα φτάσει στόν Κλίγκζορ: 
Καθώς τό σκοτεινό, ταραγμένο μοτίβο πού χαρακτηρίζει τόν τελευταίο, υπο
γραμμίζει τά λόγια τοΰ άφηγητή, οί νεαροί Δόκιμοι μαθαίνουν πώς ό Κλίγκζορ, 
άρχικά μέλος τοΰ Τάγματος, έπρεπε έξαιτίας τής έμφυτης κακής φύσης του 
κάποτε ν’ άποκλεισθή άπό τήν ’Αδελφότητα* πώς, γιά τό λόγο αυτό, έγινε 
εχθρός τών Ιπποτών τοΰ Μονσαλβάτ καί καταπιάστηκε μέ τή Μαύρη Μα
γεία, γιά νά χρησιμοποιήση ύστερα τή δύναμή της εναντίον τους* πώς, .σέ 
κάποια μακρινή περιοχή τοΰ Μονσαλβάτ, έφτιαξε ένα μαγικό κήπο γεμάτο 
άπό σαγηνευτικές γυναίκες, τις «Παρθένες τών Λουλουδιών» (σχεδόν εδώ, 
παρεμπιπτόντως, διαφαίνεται υπαινιγμός καί γιά κάποιο φαινόμενο τής επο
χής μας;...), γιά νά δελεάζουν τούς περαστικούς Ιππότες καί νά τούς οδη
γούν στήν καταστροφή — ένώ ταυτόχρονα ό ίδιος δ Κλίγκζορ παραμόνευε 

στόν πλαϊνό πύργο γιά νά τούς δώση τό θανάσιμο κτύπημα. ’Έτσι άκριβώς 
δ Άμφόρτας, ό Ηγέτης τους, γνώρισε τήν τραγική του πτώση.

’Αλλά — συνεχίζει ό Γκούρνεμαντς, ΰστερ’ άπό μιά παύση — μέσ’ άπό 
τό φρικτό πόνο τοΰ Άμφόρτας, τή μεταμέλειά του, τή συντριβή του καί τις 
ειλικρινείς προσευχές του, μιά Ουράνια Φωνή άπάντησε μά μέρα στόν αμαρ
τωλό: «Νά περιμένετε ’Εκείνον. Εκείνον πού θά γίνη Σοφός μέσω τής 
συμπόνοιας — τόν Αγνό Νεανία».

Τά λόγια αυτά άγγίζουν τό βάθος τής ψυχής τών νεοσύστατων Ιππο
τών, πού τώρα άκουν άπορροφημένοι δσο ποτέ. Σάν ήχώ επαναλαμβάνουν 
τις αινιγματικές αυτές λέξεις, προσπαθώντας νά πιάσουν τό κρυμμένο τους 
νόημα...

«Νά περιμένετε ’Εκείνον...»
Ή άτμόσφαιρα είναι άκόμα διαποτισμένη άπό τό μυστηριώδες νόημα 

τών τελευταίων λέξεων τοΰ Γκούρνεμαντς, σχετικά μέ τόν άναμενόμενο νεα
νία, δπόταν μιά άναταραχή γίνεται αισθητή στήν ορχήστρα. Τό χαρακτη
ριστικό θέμα πού στό εξής θά συνδέουμε μέ τόν επώνυμο ήρωα τοΰ δράμα
τος, άκούεται ταραγμένο, ένώ τήν ίδια στιγμή, ένας πληγωμένος κύκνος πετά 
πάνω άπό τά κεφάλια τής μικρής δμάδας πού έπίκεντρό της είναι ό Γκούρνε
μαντς, καί πέφτει στό χώμα νεκρός. Άπό τήν κατεύθυνση τής λίμνης τοΰ 
Μονσαλβάτ άκούονται συγκεχυμένες φωνές, καί σέ λίγο ένα άγόρι κάνει τήν 
έμφάνισή του, κρατώντας ένα τόξο μέ βέλη, καί ντυμένο άρκετά πρωτόγονα σάν 
παιδί τοΰ δάσους. Τέτοια είναι ή πρώτη έμφάνισή μέσα στό δράμα τοΰ 
Πάρσιφαλ.

’Εδώ κιόλας δ Βάγκνερ έχει κάνει χρήση (πράγμα πού μπορεί καί νά 
μήν υποψιαστούμε) ένός άπό τά μεγάλα του σύμβολα μέσα στό δλο δράμα, 
τοΰ κύκνου. Πού (δπως π.χ. καί τό περιστέρι) είναι σύμβολο τοΰ Πνεύμα
τος* τοΰ άφυπνιζομένου ή τοΰ κατερχομένου πνεύματος, καθώς μάς λένε οί 
έρμηνευτές τοΰ παγκόσμιου συμβολισμού. Άλλα συνάμα είναι καί σύμβολο 
τοΰ μεμυημενου πού κινείται έλεύθερα τόσο στούς άνώτερους κόσμους, ή σφαί
ρες τοΰ δντος, δσο καί στόν υλικό κόσμο — άκριβώς όπως ό κύκνος πετά στόν 
άέρα, έπιπλέει στό υγρό στοιχείο καί μέ τόν μακρύ λαιμό του άγγίζει τό βόρ
βορο τοΰ πυθμένα τής λίμνης. Άρα δ υπαινιγμός είναι μάλλον σαφής, 
καθώς βρίσκουμε τό σύμβολο αυτό νά συνοδεύη τήν πρώτη είσοδο τοΰ άγνω
στου νεαρού. Θά χρειαζόταν ίσως πολύς χρόνος γιά νά έπεκταθή κανείς 
πάνω στή χρήση τών διαφόρων συμβόλων άπό μέρους τοΰ Βάγκνερ* ωστόσο, 
έδώ, ίσως γίνη πιό σαφής ή χρήση τοΰ κύκνου άπό τό γεγονός δτι αυτή, είναι 
κιόλας (δπως θά δούμε αμέσως) μιά στιγμή πρώτων άναγνωρίσεο^ν, καθώς 
καί άφυπνίσεως τοΰ πνεύματος, μέσα σ’ αυτό τό παιδί, πού φαίνεται τόσο 
έτοιμο.

Γιατί καθώς ot Δόκιμοι Ιππότες άπαιτοΰν τήν τιμωρία τοΰ μικρού βέ
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βηλου, επειδή σκότωσε ενα άπό τά ιερά πουλιά (άς σημειωθή αυτό) τής ’Αδελ
φότητος, ό Γκούρνεμαντς ανακαλύπτει άπό τις άπαντήσεις τοΰ παιδιού δτι 
δέν έχει καμμιά άπολύτως συνείδηση τού κακού, κι άκόμα δτι γιά πρώτη 
φορά νοιώθει πώς έκανε κάτι τό κακό. Ή πρώτη άντίδραση, λοιπόν, τοΰ 
μικρού Πάρσιφαλ σ’ αύιή τήν άναγνώριση είναι νά σπάση τά βέλη καί τό 
τόξο του καί νά τά πετάξη μακρυά: Ή πράξη αυτή είναι καί ή άπαρχή 
τής γέννησης τής συμπόνοιας μέσα στή ψυχή του (κάτι βασικό γιά 
τό δλο δράμα, άν θυμηθούμε τόν χρησμό...). Είναι γνωστό δτι ή συμπόνοια, 
ή Ικανότητα δχι μόνο νά συμπάσχουμε μέ τούς άλλους μά καί νά εξαλείφουμε 
μέσα μας τήν αιτία τού πόνου τών άλλων, άποτελεΐ συγκεκριμένο βήμα στό 
Δρόμο τής ’Ανώτερης ’Εξέλιξης.

Ό Γκούρνεμαντς άνακαλύπτει επίσης στό μεταξύ δτι τό παιδί αυτό δέν 
ξέρει ούτε τ’ όνομά του, ούτε τήν καταγωγή του. 'Υπάρχει κάτι πού τοΰ 
γεννά άμυδρές υπόνοιες, ελπίδες, έτσι στέλλει τούς άλλους 'Ιππότες νά βοη
θήσουν στό λουτρό τοΰ Άμφόρτας (παίρνει άκόμα, άς θυμηθούμε, τό μπάνιο 
του στή λίμνη, πού τοΰ φέρνει κάποια άνακούφιση άπό τήν άγιάτρευτη 
πληγή του), ενώ ό ίδιος ό Γκούρνεμαντς μένει μόνος μέ τόν Πάρσιφαλ καί 
τήν Κούντρυ. Τότε προχωρεί κάπως πιό τολμηρά σέ ερωτήσεις καί μαθαί
νει πώς τό παιδί θυμάται μονάχα τό όνομα τής μητέρας του : «Χέρτσελαϊντε» 
(δηλ. «Πονεμένη Καρδιά»). Αυτό πάλι είναι άλλο σύμβολο, πού άμέσως 
συνδέει τή μητέρα τοΰ Πάρσιφαλ μέ τήν Αιώνια Μητέρα, ή Παγκόσμια Μη
τέρα, ή Δεύτερη ’Όψη τής Θεότητος· πού καθώς κατασταλάζει άπό τά 
εξαϋλωμένα ύψη όπου βρίσκεται γιά νά συγκεκρι,μενοποιηθή στόν φυσικό, 
υλικό κόσμο, στις διάφορες κατώτερες άντιστοιχίες της (τών οποίων αυτή 
αποτελεί τήν ’Ανώτατη άντιστοιχία), γίνεται ή μυστηριώδης πηγή τοΰ πόνου 
καί συχνά τής πλάνης· πράγματα πού άποτελοΰν τό δρόμο όλων τών άν- 
θρώπων μά καί τήν άφορμή τοΰ λυτρωμοΰ τους — σύμφωνα όχι απλώς 
μέ τόν Βάγκνερ μά καί μέ τήν παγκόσμια συμβολική, τή μυθολογία, τις αρ
χαίες «θεογονίες» καί άλλα μυστηριακά συστήματα, στά οποία περιλαμβά
νονται μεγάλα Ίπποτικά καί άλλα Τάγματα δπως τοΰ Γκράαλ, τών Ναϊτών, 
τών Άλβιγηνών (Καθαρών)...

Στό σημείο αυτό ή αινιγματική Κούντρυ, πού δλην αυτή τήν ώρα έπαιρνε 
μέρος μόνο σιωπηλά, επεμβαίνει λέγοντας δτι, ή ίδια, ξέρει περισσότερα γιά 
τό παιδί, καί τά διηγείται. Πολύ παλιές άναμνήσεις φαίνονται νά ξυπνούν 
στή συνείδηση τοΰ Πάρσιφαλ, καθώς μιλά ή Κούντρυ, ενώ ή ολοκληρωτική 
άγνοια τοΰ κακού πού εκδηλώνει, γίνεται έκδηλη ολοένα καί μέ πιό συγκινη
τικό τρόπο. Σέ κάποια μάλιστα στιγμή ο Πάρσιφαλ θυμάται μιά ζωντανή 
σκηνή καί τή διηγείται κι αυτός: Μιά μέρα, στήν άκρη τοΰ δάσους, είχε 
δει μερικούς υπέροχους άντρες, μέ στολές πού άστραποβολούσαν, νά περνούν 
καβάλλα σέ όμορφα άλογα: Θέλησε νά γίνη σάν κι αυτούς· έτσι, τούς 

άκολούθησε γιά πολλές μέρες, μέχρι πού στό τέλος βρέθηκε εδώ, αφού πρώτα 
πολέμησε πολλά «άνθρωπόμορφα τέρατα». Άπό τό στόμα τοΰ μικρού Πάρ- 
σιφαλ έχουμε εδώ καί πάλι τή ζωντανή εικόνα καί τό σύμβολο τοΰ άνθρώπου, 
πού θέλοντας μιά μέρα ν’ άκολουθήση πιά τό Δρόμο τών Φωτισμένων Αδελ
φών του, πού διάβηκαν πριν άπ’ αυτόν, τ’ άφήνει δλα, άκόμα καί τόν πόνο του 
(τή «Χέρτσελαϊντε»), κι άκολουθεΐ τό δύσκολο μονοπάτι τών άτέλειωτων πο
λέμων μέ τά «τέρατα», εσωτερικά καί εξωτερικά.

Ή Κούντρυ συμπληρώνει δτι ή Χέρτσελαϊντε δέν άντεξε αυτό τό χωρισμό 
της μέ τόν Πάρσιφαλ καί πέθανε άπ’ τόν καϋμό της. Ή ίδια τήν είδε, καθώς 
μιά μέρα περνούσε άπ’ τήν καλύβα της στό δάσος. Τά νέα τοΰ θανάτου 
τής μητέρας του συγκλονίζουν τόν Πάρσιφαλ, πού τή στιγμή αυτή άποκτά 
συνείδηση καί ενός δεύτερου κακού πού έκανε χωρίς νά τό ξέρη καί χωρίς 
νά τό έπιδιώξη. "Ενας παροξυσμός πόνου τόν πιάνει τώρα, πού τόν κάνει 
νά στραφή στήν αρχή εναντίον τής Κούντρυ, άλλά ύστερα νά πέση κάτω 
σχεδόν λιπόθυμος.

'Η άνεξιχνίαστη Κούντρυ έκτελεϊ εδώ μιά άπό τις παράξενές της πρά
ξεις εξυπηρέτησης καί βοήθειας, δταν τοέχη άμέσως στήν κοντινή βρύση, 
κουβαλά νερό καί μ’ αυτό δροσίζει τό πρόσωπο τοΰ Πάρσιφαλ. Κατόπι, 
άφοΰ άρνεϊται νά δεχτή τόν έπαινο τοΰ Γκούρνεμαντς γιά τήν πράξη της, 
καί μάλιστα άφοΰ άρνεϊται δτι έκανε καθόλου καλό, σέρνεται άπόμερα κουρα
σμένη καί χώνεται καί πάλι πίσω άπ’ τούς θάμνους.

Ό Γκούρνεμαντς κοιτάζει τόν μικρό Πάρσιφαλ βυθισμένος σέ στοχα
σμούς, καί ή άρχική, μακρινή ελπίδα προβάλλει στή συνείδησή του πιό έντονα. 
Σέ μιά στιγμή αποφασίζει κιόλας νά τόν πάη στή μεγάλη αίθουσα τελετών 
τοΰ Κάστρου τοΰ Μονσαλβάτ καί νά τόν άφήση νά παρακολουθήση τήν Απο
κάλυψη τοΰ Αγίου Ποτηριού, πού θά γίνη σέ λίγο, μέ σκοπό νά δή τις άντι- 
δράσεις τού παιδιού.

«Στ’ αλήθεια, αν είσαι αγνός», τού λέει, «τό 'Άγιο Ποτήριο θά ’ναι γιά 
σένα τροφή». Ό Πάρσιφαλ, γεμάτος δέος, ρωτά μ’ άφέλεια «ποιός» είναι 
τό 'Άγιο Ποτήριο...

Καί τώρα μιά άλλη στιγμή μέ σημασία: Καθώς οι δυό τους ξεκινούν 
γιά τό Κάστρο, ή ορχήστρα άρχίζει τήν περίφημη «Μουσική τής Μεταμορ- 
φώσεως», πού τούς συνοδεύει στή μετάβασή τους εκεί. Καί τή στιγμή αυτή, 
πού ένα φαινομενικά άνίδεο, μά παράξενα έτοιμο παιδί, πηγαίνει προς αυτό 
πού ίσως προορίζεται νά ’ναι γι’ αυτόν ή άποκάλυψη τού μυστηρίου τοΰ 
πόνου τής άνθρωπότητος καί ή συνειδητοποίηση τοΰ προορισμού του, δ Βάγκνερ 
αποδείχνει τόν εαυτό του άριστοτέχνη τής ψυχολογικής προετοιμασίας, τής υπο
βολής αυτού πού δέν έχει ε’ιπωθή μέ λόγια. Κάνει τή σύντομη αυτή μετά
βαση σύμβολο τού Δρόμου τής Αγωνίας τοΰ Άνθρώπου, πού οδηγεί στό δικό 
του σταυρό καί τή δική του ανάσταση. Τά μουσικά μοτίβα τού Αγίου Πο- 
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τηρίου και τής Πίστεως, αποκτούν καινούργιο νόημα καθώς σμίγονται, οδη
γώντας σέ λίγο στό θέμα τής αγωνίας και τής μεταμέλειας τού Άμφόρτας. 
Αυτό τό τελευταίο, φέρνει σ’ ένα ξέσπασμα σχεδόν αβάσταχτο (δταν τό 
νοιώσουμε), καθώς γίνεται μια κραυγή πού δέν είναι πια τού Άμφόρτας μόνο, 
μά ή κραυγή τού πόνου ολάκερης τής ανθρωπότητας. Τήν τελευταία λέξη 
έχει, μ’ ένα τρόπο ανέκφραστο, τό θέμα τής Γιορτής τής Αγάπης (μέ τό 
όποιο άρχισε ή όπερα), πού τό εκφέρουν έξη τρομπόνια πίσω άπό τή σκηνή, 
άπό τό άόρατο άκόμα σέ μάς κάστρο τού Μονσαλβάτ...

Σύμφωνα μέ οδηγίες τοΰ ίδιου τού Βάγκνερ, μιά ιδιοφυής μετακίνηση 
τών σκηνικών γίνεται εδώ, πού δημιουργεί μιά μοναδική εντύπωση κίνησης 
μέσα σέ ένα χώρο και χρόνο, πού υποβάλλει διαφορετική διάσταση άπό εκείνη 
τής γνώριμής μας πραγματικότητας. Καί ή πρώτη παρατήρηση τού Πάρ- 
σιφαλ έχει βαθειά συμβολική σημασία:

«Μόλις κινούμαι, κι δμως νοιώθω νά τρέχω!» Κι ή σοφή απάντηση τοΰ 
Γκούρνεμαντς :

«Βλέπεις, παιδί μου, εδώ ό χρόνος είναι ένα μέ τό χώρο». Αυτό κάπως 
συμπληρώνει γιά μάς τό νόημα μιας άνέκφραστης πνευματικής πραγματι
κότητας.

Καθώς ή μετάβαση στό κάστρο φτάνει στό τέλος της, κορυφώνεται ό 
ήχος βαρείας καμπάνας, πού γίνεται πιο έντονος κι ευδιάκριτος καθώς ή αυ
λαία σηκώνεται, γιά νά μάς άποκαλύψη μιά άπέραντη αίθουσα, στήν οροφή 
τής οποίας βρίσκεται ένας θόλος, άπ’ δπου πέφτει παράξενο φώς. Ό Γκούρ
νεμαντς άφήνει τόν νεαρό Πάρσιφαλ σέ μιά γωνιά τής μεγάλης σάλας, άφοΰ 
πρώτα τοΰ συστήνει νά παρακολουθήση προσεκτικά όλα δσα θά γίνουν.

Στή συνέχεια, λοιπόν, παρακολουθούμε πρώτα τή σεμνοπρεπή είσοδο τών 
Ιπποτών τοΰ Αγίου Ποτηριού, πού καθώς μπαίνουν άπό άντίθετες πλευρές 
καί σέ δυο σειρές στή μεγάλη αίθουσα τελετών τοΰ Μονσαλβάτ, ψάλλουν σέ 
ιεροπρεπή ταυτοφωνία μιά επίκληση στήν Θεία Κοινωνία τής Ευχαριστίας, 
πού πρόκειται σέ λίγο νά πάρουν. Κατόπι, στέκονται ό καθένας στή θέση 
του μπροστά σέ δυο στενόμακρες παράλληλες «τράπεζες», δπου βρίσκονται 
μόνο κύπελλα.

Ή τελετουργία άρχίζει: Άπό τά ύψη τού θόλου μιά παιδική χορωδία, 
σέ μετουσιωμένες αρμονίες, εκφέρει τά λόγια: «Ένας κόσμος βυθισμένος στό 
κρίμα, λυτρωμένος άπ’ τόν πόνο του, βρίσκει τήν πρώτη του αγνότητα- τώρα, 
σ’ Αυτόν ή ψυχή μου, τόν Σωτήρα μας, μέ χαρά χύνει τήν προσφορά τού 
αίματός της ! Στό Σταυρό επάνω ’Εκείνος έδωσε τήν πνοή Του- τώρα ζή 
μέσα μας, μέ τό θάνατό Του!»

Ό πονεμένος Άμφόρτας μεταφέρεται επάνω στό φορείο του καί οδηγεί
ται στόν ειδικό θρόνο του, στό βάθος, μεταξύ τών δύο τραπεζών. Μπροστά 
του, μέ μιά εξέδρα οί 'Ιππότες εναποθέτουν ένα μικρό καλυμμένο χρυσό 

σκευοφυλάκιο, μέσα στό οποίο βρίσκεται τό 'Άγιο Ποτήριο. 'Όλοι κάθονται.
Σάν ο'ι ήχοι τοΰ άσματος σβύσουν, άκούεται μέσα στή σιωπή ή άπόκοσμη 

σχεδόν φωνή τού ύπέργηρου Τιτουρέλ (πατέρα, υπενθυμίζουμε, τού Άμφόρ
τας), νά καλή τό γιό του ν’ άναλάβη τό υπούργημα τής Άποκαλύψεως τού 
Αγίου Ποτηριού. 'Όμως, αυτή είναι πάντα μιά τρομερή στιγμή γιά τόν 
Άμφόρτας, πού θυμάται, πιο έντονα άπό άλλες στιγμές, πόσο άνάξιος είναι 
γι’ αυτό τό θείο έργο- καί, τώρα, μέ τή φαντασία του, ξαναζή σ’ ένα δρα
ματικό μονόλογο τή πτώση του άπό τή Θεία Χάρη. Τελειώνοντας, άκουμπά 
εξαντλημένος στό μαξιλάρι του, ικετεύοντας τό Θεό νά τοΰ χαρίση είτε τή 
συγχώρεση είτε τόν έξιλασμό μέσω τού θανάτου.

Καθώς συντριμμένος ό Άμφόρτας σκύβει τό κεφάλι, άκοΰμε ξανά άπό 
τήν παιδική χοριοδία τό μυστηριώδες θέμα πού συνδέεται μέ τόν «Αγνό 
Νεανία» τού γνωστού μας χρησμού- τό διαδέχεται τό θέμα τοΰ Αγίου Πο
τηριού. Ό Άμφόρτας μέ κόπο σηκώνεται, ένώ μερικοί 'Ιππότες άνοίγουν 
τό χρυσό σκευοφυλάκιο, βγάζουν τό 'Άγιο Ποτήριο καί τό βάζουν μπροστά 
του. Μιά μυστικοπάθεια γεμίζει τήν άτμόσφαιρα. Ξανά ή χορωδία, μέ 
βάση τό θαυμάσια «άχρονο» (τρόπος τοΰ λέγειν άχρονο — έχει τό θαυμάσιο 
δικό του ό;πιαστο χρόνο...) θέμα τής «Γιορτής τής Αγάπης», μέ τό όποιο 
άρχισε τό Πρελούδιο τής όπερας, τραγουδά τά λόγια: «Λάβετε, φάγετε, 
τούτο έστί τό σώμα μου- πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο έστί τό αίμα μου... 
Τούτο ποιείτε εις έμήν άνάμνησιν...»

Ό Άμφόρτας γονατίζει μπροστά στό Ιερό σκεύος, υποταγμένος κι άπορ- 
ροφημένος σέ σιωπηλή προσευχή. Άπό τό σημείο αυτό ως τό τέλος τής πρώ
της πράξης έχουμε τήν πιο μεταρσιωμένη ίσως στιγμή σ’ ολόκληρο τό μελο
δραματικό ρεπερτόριο- τής όποιας ή άνέκφραση μυστική δύναμη πάντα 
παρασύρει σέ μιά μυσταγωγική συμμετοχή μέ τήν πνευματική έξαρσή της 
τά άκροτήρια, καί προ παντός στις ζωντανές εκτελέσεις, ξυπνώντας τήν έμφυ
τη έφεση τής άνθρώπινης ψυχής γιά επικοινωνία μέ τό Θείο. 'Όσοι λ.χ. 
ήταν τυχεροί νά παρακολουθήσουν στό εξωτερικό μιά εκτέλεση τού «Πάρσι- 
φαλ», πραγματικά βγαίνουν άπ’ αυτή πάντα μέ τήν άσβυστη έντύπωση μιάς 
άληθινής μυσταγωγίας, στήν οποία νοιώθουν δτι είχαν πάρει μέρος μ’ ένα τρό
πο πού δέν άποδίδεται μέ λέξεις.

Στά δσα άκολουθούν, αυτό πού γίνεται στήν πραγματικότητα είναι ή 
ευλογία τοΰ άρτου καί τού οίνου, πού σέ λίγο θά προσφερθή στά μέλη τής 
Αδελφότητος. Περιττό νά λεχθή, αυτό στά χέρια τού Βάγκνερ δέν μπορεί 
νά είναι μιά ουδέτερη ή μηχανική λειτουργική συνήθεια (καθώς θά έλεγε ό 
ίδιος), μά μιά στιγμή πού άνανεώνει καί πού άποκαλύπτει ξανά τόν κρυμμένο, 
ξεχασμένο συμβολισμό τών 'ιερών κειμηλίων καί όσων τελούνται μ’ αυτά. 
'Όπως πρέπει ν’ άναμένουμε, τό θαυμαστά άργοκύλητο θέμα τής «Γιορτής τής 
Αγάπης», πού τόσες φορές συναντήσαμε ως τώρα και πού παίρνει τ’ όνομά του 
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ακριβώς άπό τά τελούμενα εδώ, παίζει τό σπουδαιότερο ρόλο· καθώς ο'ι αό
ρατες παιδικές φωνές τό εκφέρουν ξανά καί ξανά, αποκτά ολοένα και και
νούργια σημασία. Ή πιο μεταρσιωμένη στιγμή είναι δταν ξαφνικά φώς 
άπό ψηλά πέφτη στή μισοσκότεινη αίθουσα, πλημμυρίζοντας μέ μιά υπερ
κόσμια λάμψη τό 'Άγιο Ποτήριο, πού κρατά στά χέρια του ό Άμφόρτας.

Σάν ή τελετή τελειώση, επανερχόμαστε σχεδόν άπότομα στήν τωρινή, 
οδυνηρή πραγματικότητα, τού πόνου τού ’Αρχηγού τού Τάγματος — πράγμα 
πού υπογραμμίζεται άπό τό θέμα τής άγωνίας καί τής συντριβής του. Ή 
πληγή στήν πλευρά του άνοίγει καί πάλι, δπως τού συμβαίνει πάντοτε στό 
τέλος τής τελετής αυτής. Ο'ι Δόκιμοι τόν οδηγούν έξω, ενώ ο'ι υπόλοιποι 'Ιπ
πότες κάνουν μιά σεμνοπρεπή έξοδο, ψάλλοντας μιά έπιβλητική επίκληση. 
Καθώς ο'ι Ιππότες βγαίνουν άπό τή μεγάλη αίθουσα τού Μονσαλβάτ, ο Γκούρ- 
νεμαντς γυρίζει κάπως ανυπόμονα στόν νεαρό Πάρσιφαλ, τόν όποιο, καθώς 
είδαμε, είχε ό ίδιος άφήσει σέ μιά γωνιά τού χώρου γιά νά παρακολουθήση 
τήν δλη τελετή. Οι άντιδράσεις τού Πάρσιφαλ μπροστά σ’ αυτό πού είδε 
νά συντελήται μπροστά του ήταν πάρα πολύ εσωτερικές· τόν συγκλόνισαν καί 
τόν άφησαν άφωνο, χωρίς εξωτερικά σημάδια. Αυτό τό τελευταίο καί ένας 
Γκούρνεμαντς μπορεί νά τό ξεχάση! ’Έτσι ο καλός γέρω-'Ιππότης δέν μπό
ρεσε νά προσέξη τίποτε θεαματικό, πού νά τού φανερώνη αυτό πού ήθελε 
νά μάθη. Στό εσωτερικό τού παιδιού ώστόσο ολάκερες άποκαλυπτικές άνα- 
γνωρίσεις καί επιγνώσεις είχαν συντελεστή· καί τούτο σάν άποτέλεσμα τού 
παραπέρα ξυπνήματος τής Συμπόνοιας μέσα του, στό άντίκρυσμα αυτό τής 
άγωνίας καί τού πόνου τού Άμφόρτας. Σέ μιά στιγμή τραγικής κραυγής 
τού Άμφόρτας προς τή Θεότητα γιά έλεος καί γιά λύτρωση μέσω τού θα
νάτου, ό Πάρσιφαλ έφερε αυθόρμητα τό χέρι στήν καρδιά του, σφίγγοντάς τη 
μέ δύναμη καί νοιώθοντας γιά πρώτη φορά τήν ύπαρξη καί τή σημασία τού 
άνθρώπινου πόνου τής αμαρτίας σ’ δλο της τό πλάτος. Καθώς μάς έπεξηγεϊ 
ό Βάγκνερ, τή στιγμή αυτή ό Πάρσιφαλ ένοιωσε νά γίνεται έ ν α μέ δλα 
τά δντα. Αυτή βασικά ήταν ή εμπειρία τού παιδιού άπό τή συμμετοχή του 
στήν τελετή τής Άποκαλύψεως τού Αγίου Ποτηριού. Κατά τά άλλα, έτοι
μος, αν καί χωρίς φυσικά άκόμα ξεκάθαρη συνείδηση τού δικού του ιδιαί
τερου προορισμού, είναι έπόμενο νά έχη μπροστά του άρκετά άκόμα νά 
περάση καί νά μάθη. Μά δλη τήν ώρα άκίνητος καί μέ μιά κατάνυξη ολό
ψυχη, παρακολούθησε τά θαυμαστά πράγματα πού ξετυλίγονταν μπροστά του· 
όντας έτσι άπορροφημένος, δέν πρόσεξε ούτε καί ένα νεύμα τού Γκούρνεμαντς 
πού τόν καλούσε σέ μιά στιγμή νά συμμετάσχη στή μετάληψη τής Θείας Ευ
χαριστίας...

Ό Γκούρνεμαντς, λοιπόν, άπογοητευμένος, άποπέμπει τώρα μάλλον 
δύσθυμα τό παιδί άπό μιά μικρή πόρτα, λέγοντάς του συνάμα νά πάη στό 
καλό κι άλλη φορά ν’ άφήνη τά 'ιερά πουλιά τής Άλεφότητος ήσυχα. (Ό 

μικρός, άς θυμηθούμε, δταν πρωτοεμφανίστηκε στήν περιοχή τού Μονσαλβάτ 
είχε σκοτώσει μέ τά βέλη του ένα κύκνο).

Στό μικρό αυτό επεισόδιο, δπου ένας λυτρωτής δέν έχει άναγνωρισθή 
ούτε άπό τόν ίδιο τόν Γκούρνεμαντς — έναν άπό τούς δικούς του! — δ 
Βάγκνερ έχει παρουσιάσει μιά άλήθεια τών αιώνων. Πραγματικά, ô γέρω- 
'Ιππότης έχει βιαστή πολύ ν’ άποφασίση· καί καθώς ή ορχήστρα υπογραμ
μίζει αυτό τό σημείο μέ τό δικό της τρόπο, μιά άπόκοσμη φωνή άπό τά ύψη 
σπάζει τή σιωπή, γιά νά έπαναλάβη τά λόγια τού χρησμού: «...Αυτόν πού 
θά γίνη σοφός μέσω τής Συμπόνοιας... τόν Αγνό Νεανία. Αυτόν νά περι
μένετε!»

Καί μ’ αυτό κλείει ή πρώτη πράξη τού μουσικοδράματος.

Πράξη II : Τό δρχηστρικό Πρελούδιο μέ τό όποιο άρχίζει ή επόμενη 
πράξη τού «Πάρσιφαλ», μάς μπάζει μεμιάς σ’ ένα κόσμο ολοφάνερα, πολύ 
αισθητά, διαφορετικό άπό τό ιερό καί πνευματικό φόντο δπου βρι
σκόμαστε ως τώρα. Πραγματικά είμαστε τή στιγμή αυτή στήν περιοχή δπου 
κυριαρχεί τό στοιχείο τού κακού καί ή μαύρη μαγεία, μέ εκπρόσωπό της 
(δπως είπαμε) τόν Κλίγκζορ. 'Όλα τά θέματα λοιπόν πού άκούμε άπό τήν 
ορχήστρα σχετίζονται μέ τό πρόσιοπο τού μάγου Γλίγκζορ καί μέ τις Δυνά
μεις τού Σκότους. Πρόκειται γιά τούς δεινότερους εχθρούς τής Αδελφό
τητος τού Μονσαλβάτ. Στό πρόσωπο τού Κλίγκζορ συγκεντρώνονται συμ
βολικά δλοι οί πειρασμοί, τά εμπόδια καί οί δοκιμασίες, πού παρεμβάλλονται 
στό δρόμο δποιου άκολουθεΐ τή ζωή τού λυτρωμού· λυτρωμού τών άλλων καί 
τού εαυτού του. Αυτός είναι ό δρόμος τού Πάρσιφαλ, καί σέ τούτο άκρι- 
βώς τό μέρος, δπου έχουμε τώρα μεταφερθή, πρόκειται νά δώση τή μεγάλη 
μάχη — νά δοκιμασθή, νά νικήση μέσω τής άγνότητός του καί νά συνειδητο- 
ποιήση πέρα γιά πέρα τή σημασία τού πόνου μέσα στή δημιουργία καί τήν 
πορεία τού άθρώπινου πλάσματος, τήν άξια συνεπώς τής συμπόνοιας καί τής 
αυταπάρνησης, καθώς καί, παράλληλα, τή φύση τής προσωπικής του άπο- 
στολής.

’Εδώ θά πρέπει νά θυμηθούμε τό χρησμό σχετικά μέ τόν Αγνό Νεανία, 
γιά νά μπούμε κάπως στό πνεύμα τής πραγματικής άγνότητός, πού είναι άπο
τέλεσμα δχι άγνοιας άλλά δοκιμασίας καί τελικής συνειδητής εκλογής τού 
καλού. Καθώς σοφά έχει είπωθή, ένα παιδί, δσο άγνό κι αν είναι, είναι τέ
τοιο γιατί δέν έχει γνωρίσει άκόμη τόν πειρασμό. Συνεπώς είναι μόνο δταν 
έχουμε γνωρίσει τόν πειρασμό καί προβάλει στό τέλος καθαροί, πού πάει νά 
πή, δταν έχουμε πέσει ξανά καί ξανά καί κάνοντας συνειδητή μεταστροφή 
εκλέξουμε τό καλό, σάν τή μόνη δοκιμασμένη πραγματικότητα μέ μόνιμη 
άξια, πού είμαστε πραγματικά άγνοί. Αυτή δέν είναι άρνητική ή ουδέτερη, 
άλλά θετική άρετή, πού σάν τέτοια δέν κινδυνεύει πιά άπό πτώση. Ό Πάρ- 
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σιφαλ-παιδί, λοιπόν, πρέπει νά πέραση τώρα μέσ’ άπό τόν πειρασμό και 
νά δή τό κακό κατάματα.

Σέ λίγο βλέπουμε κιόλας τόν Κλίγκζορ νά έπιστρατεύη τή γνωστή μας 
αινιγματική Κούντρυ εναντίον του. Μέσα σ’ ένα μαγικό καθρέφτη πού κρα
τά, έ'χει κιόλας διακρίνει τόν Πάρσιφαλ, ό όποιος στό μεταξύ άρχισε τό δρόμο 
τής αναζήτησης τοΰ χαμένου 'Αγίου Δόρατος, νά μπαίνη ανύποπτος στήν πε
ριοχή του. Τόν φοβάται πιό πολύ άπ’ όλους όσους έχουν πέσει στά δίκτυά 
του, έξαιτίας τής δύναμης πού τοΰ δίνει ή αγνότητά του. Ή Κούντρυ, μέ 
τή μυστηριώδη διπλή της υπόσταση, πού μετέχει και στις Δυνάμεις τοΰ Καλοΰ 
και στις Δυνάμεις τοΰ Κακού, τή στιγμή αυτή κοιμάται: Ό ύπνος είναι ή 
«πύλη» άπό τή μιά ύπαρξή της στήν άλλη και τή δεσμεύει νά υπηρέτη όποιον 
τήν πρωτοβρίσκει και τή ξυπνά- έτσι, ό Κλίγκζορ, άπό τήν κορυφή τοΰ 
σκοτεινού του πύργου, τήν καλεϊ τώρα νά τόν ύπηρετήση. Μέ μιά στριγγιά, 
άνατριχιαστική κραυγή, εκείνη άπαντά στό κάλεσμά του. Κι αυτό γιατί ή 
Κούντρυ άναγνωρίζει πάντα μέ τρόμο τή φωνή ενός άνεπιθύμητου αφέντη, 
πού τόν υπηρετεί παρά τή θέλησή της... 'Όπως πάντα, δμως, ο'ι προσπάθειες 
τής Κούντρυ νά προβάλη αντίσταση εναντίον τής δυνάμεως τοΰ Κλίγκζορ, 
είναι μάταιες- σύντομα άφήνεται σέ μιά παθητική υποταγή. Ή μοίρα της 
όμως αυτή τή φορά είναι πιό πικρή, σέ σύγκριση μέ τήν περίπτωση τοΰ Άμ- 
φόρτας, γιατί πρόκειται νά έξαναγκαστή νά σαγηνέψη τόν ίδιο εκείνο νέο 
πού είδε στό δάσος τοΰ Τάγματος τοΰ 'Αγίου Ποτηριού και στό πρόσωπο 
τοΰ οποίου έχει υποσυνείδητα άναγνωρίσει τό μοναδικό λυτροηή τοΰ Άμφόρ- 
τας και τοΰ έαυτοΰ της. Μά δ φοβερός Κλίγκζορ γίνεται σαρκαστικός σάν 
άκούη γιά τις προσπάθειες μεταμέλειάς της και γιά τις υπηρεσίες της προς 
τήν ’Αδελφότητα τοΰ Μονσαλβάτ. Κι άφοΰ περιγελά τήν άνικανότητά της ν’ 
άντισταθή στή θέλησή του, βάζει σ’ ένέργεια τις μαγικές του δυνάμεις γιά τήν 
καταστροφή τοΰ Πάρσιφαλ.

Σ’ ό,τι άφορά τό συμβολισμό τοΰ δράματος εδώ (κάτι πού ό συνθέτης ό 
ίδιος θά μάς ήθελε πάντοτε νά προσέχουμε), δέν πρέπει νά μάς διαφυγή τό 
γεγονός ότι, κάνοντας τήν Κούντρυ νά ύπηρετή ά κ ο ύ σ ι α τις Δυνάμεις 
τοΰ Σκότους, ύ Βάγκνερ άγγίζει τή μεγάλη πνευματική άλήθεια τής ουσια
στικά άνύπαρκτης έννοιας τοΰ κακοΰ, σάν τέτοιου, και τής ύπαρξής του 
μόνο σάν τής άλλης όψης τοΰ καλοΰ, σάν τοΰ άντίθετου πύλου τοΰ καλοΰ, και 
σέ τελευταία άνάλυση σά δημιουργήματος τοΰ άνθρώπου. Χωρίς νά μπο
ρούμε νά έπεκταθοΰμε περισσότερο, πρέπει νά θυμόμαστε και τόν υπαινιγμό 
ότι, γιά τήν Κούντρυ, ή πύλη μεταξύ τών δύο αντίθετων υπάρξεων τής διπλής 
ύποστάσεώς της είναι δ ύπνος (υποσυνείδητη κατάσταση) και ότι είναι δε
σμευμένη νά ύπηρετή αυτόν πού θά τήν βρή καί θά τή ξυπνήση.

Μιά μεταμόρφωση βλέπουμε τώρα νά συντελήται μέ τά μάγια τοΰ 
Κλίγκζορ : Ό μάγος καί τό κάστρο του εξαφανίζονται και στον τόπο τους 

προβάλλει σιγα-σιγά ένας παραδεισένιος, δελεαστικός κήπος μέ τά πιό σπά
νια δέντρα και λουλούδια. Κόρες μέ ασύλληπτη ομορφιά, ντυμένες σέ 
άραχνοΰφαντα πέπλα, προβάλλουν μέσα σ’ αυτόν άπ’ όλες τις πλευρές. Είναι 
ο'ι «Παρθένες τών λουλουδιών».

Σέ μιά άκρη τοΰ κήπου στέκει δ Πάρσιφαλ, ώριμος νέος τώρα, πού ή 
αναζήτηση τού χαμένου 'Αγίου Δόρατος, πού άνάλαβε μετά τήν επαφή του 
μέ τήν ’Αδελφότητα τόν έφερε (δπως ξέρουμε κιόλας) στήν περιοχή τοΰ 
Κλίγκζορ. ’Άφωνος και γεμάτος θαυμασμό στέκει δ Πάρσιφαλ στό άντί- 
κρυσμα δλης αυτής τής ομορφιάς. Καθώς προχωρεί στό κέντρο τοΰ κήπου, 
οί παρθένες μέ τά λουλούδια τόν κοιτούν θαμπωμένες κι αυτές άπ’ τή σπάνια 
ομορφιά και τήν παράξενη άκτινοβολία τοΰ νέου πού στέκει μεταξύ τους. 
’Αμέσως κατόπι, ύπακούοντας στις δυνάμεις πού τις κινοΰν, δοκιμάζουν νά 
έξασκήσουν πάνω του ολα τά θέλγητρά τους — προχωρούν μάλιστα ώς τό 
σημείο νά τσακιοθοΰν γι’ αυτόν μεταξύ τους. Ό Πάρσιφαλ απλώς τις 
κοιτάζει μέ μιά άδολη ευχαρίστηση, μά κατά τά άλλα μένει άσυγκίνητος. 
'Όταν ωστόσο εκείνες άρχίζουν νά γίνωνται πιό τολμηρές και πιεστικές, τις 
άπωθεί χωρίς καμμιά κακία κι ετοιμάζεται ν’ άπομακρυνθή. Τότε άκρι- 
βώς, άπό πολύ κοντά του, άκούεται μά μελωδικώτατη φωνή νά τόν καλή μέ 

τ’ όνομά του :
—Πάρσιφαλ !
Είναι ή Κούντρυ, πού δ Κλίγκζορ τήν έχει μεταμορφώσει σέ μιά παρθένα 

άσύλληπτης ομορφιάς. Τή βλέπουμε αυτή τή στιγμή ξαπλωμένη λίγο πιό 
πέρα άπό τόν νέο, σ’ ένα άνάκλιντρο φτιαγμένο άπό άνθη. Μπαίνουμε τή 
στιγμή αυτή σέ μιά άπό τις πιό δραματικές και ταυτόχρονα συμβολικές σκηνές 
τής όπερας. Ό Πάρσιφαλ, πού πρώτη φορά άκούει νά τόν φωνάζουν μέ τό 
πραγματικό του όνομα (πού καί δ ίδιος κοντεύει νά τό ξεχάση), κοντοστέκε
ται σά μαγνητισμένος: Τέτοια, μάς λένε, είναι καί ή φωνή πού βγαίνει άπ’ 
τό στόμα τοΰ ψεύδους καί πού τόσο συχνά έχει τήν άπατηλή σαγήνη τής 
’Αλήθειας στ’ αυτιά πολλών πού περπατούν τό δρόμο τοΰ γυρισμοΰ. Αυτό, 
καί ή δλη σκηνή άλλωστε, είναι κάτι άνάλογο καί μέ τις συμβολικές σειρήνες 
στό ταξεϊδι τοΰ γυρισμού τοΰ Όδυσσέα...

Στή μεγάλη σκηνή πού ακολουθεί τώρα μεταξύ τών δυό, βλέπουμε τή 
Κούντρυ νά χρησιμοποιή δλη τήν τέχνη πού τής δίνουν ο'ι σκοτεινές δυνάμεις 
πού τήν κατευθύνουν, γιά νά δελεάση τόν Πάρσιφαλ καί νά τόν δδηγήση 
στή πτώση — δπως ακριβώς έγινε μέ τόν Άμφόρτας. ’Αρχίζει μ’ ένα θέμα 
ιδαίτερα προσφιλές στον Πάρσιφαλ — τήν άφήγηση τής παιδικής του ηλι
κίας κοντά στήν αγαπημένη του μητέρα, τήν «Χέρτσελαϊντε», τήν «Πονεμένη 
Καρδιά» (δπως τό εξηγήσαμε κιόλας). Καθώς δ Πάρσιφαλ άκούει αυτή 
τή συγκινητική 'ιστορία τής πικραμένης, υπέροχης μητέρας, πού μέ τόση 
φροντίδα τόν μεγάλωσε μέσα στό δάσος μακριά άπ’ τό κακό, γιά νά μή τόν 
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χάση κι αυτόν δπως τόν πατέρα του, πλησιάζει σιγά-σιγά προς τή Κούντρυ, 
ακούοντας δλο καί πιο μαγεμένος, καθώς αναμνήσεις τής παιδικής του ήλι- 
κίας αρχίζουν νά ξυπνούν μέσα του. Σαν μαθαίνει πώς αυτή ή πολυαγαπη- 
μένη μητέρα έχει πεθάνει άπό μαρασμό δταν ό ίδιος τήν έγκατέλειψε, ό Πάρ- 
σιφαλ συντριμένος πέφτει στα γόνατα κι αφήνεται σ’ ένα ξέσπασμα τύψεων 
γι’ αυτό τό κακό πού έχει κάνει χωρίς νά τό καταλάβη.

Ή Κούντρυ αμέσως προσπαθεί νά έκμεταλλευθή τή ψυχολογική κατά
σταση τού νέου, λέγοντάς του πώς ή ίδια βρίσκεται εκεί γιά νά τόν πορηγο- 
ρήση μέσω τής δύναμης τής αγάπης πού τού φέρνει. Καί καθώς τό λέει 
αυτό μέ σημασία, σκύβει καί δίνει στόν Πάρσιφαλ ένα παρατεταμένο, θερμό 
φιλί.

Τό σημείο αυτό δ Βάγκνερ τό θέλει τό πιό κρίσιμο καί αποφασιστικό 
τού δλου δράματος. Γιατί, μέσα στό φιλί αυτό ακριβώς ό Πάρσιφαλ νοιώθει 
μέσα σέ μια στιγμή, καί σ’ δλη τήν έκτασή του, τό νόημα τού κακού καί τό 
μυστικό τής πτώσης καί τού πόνου τού Άμφόρτας· τόν οποίο καί βλέπει 
τώρα μπροστά του σέ μιά συγκλονιστική οπτασία, μαζί μέ τό "Αγιο Ποτήρι, 
νοιώθοντας όλοζιοντανα τόν πόνο τής πληγής του στή δική του πλευρά. Τή 
στιγμή αυτή, πού πραγματικά φαίνεται ωσάν ολάκερος δ κόσμος νά α’ιωρήται 
στήν πλάστιγγα, δ Πάρσιφαλ μέ τή δύναμη τής αγνότητάς του παραμένει 
άτρωτος καί νικά. Καί άπό τή στιγμή άκριβώς αυτή άρχίζει νά τά γνω- 
ρίζη καί νά τά κατανοή δλα.

—Τώρα ξέρω, λέει μέσα σέ μια ψυχική ένταση, πώς δλάκερος δ κόσμος 
δονεΐται, παρασύρεται, καταποντίζεται καί συχνά χάνεται άπό τά τρομερά 
πάθη τής καρδιάς του!

’Έχοντας πιά βαθειά επίγνωση τού πόνου τού Άμφόρτας, άπό τή μιά, 
καί τού πόνου τού κόσμου άπό τήν άλλη, γιατί τά δυο αυτά έχουν ταυτισθή 
τώρα μέσα του, ξυπνά σιγά-σιγά καί σέ μιά άλλη άναγνώριση — δτι καί οί 
δυο αυτοί τόν καρτερούν...

Μάταια ή Κούντρυ άγωνίζεται νά συνέχιση τό ρόλο της, νά πνίξη μέσα 
του αυτή τήν επίγνωση, καί νά τόν κάνη ν’ άποδεχθή τή δήθεν «χάρη» καί 
τή «λύτρωση» πού τού προτείνει αυτή, λέγοντάς του πώς, άφού ένα της μόνο 
φιλί έχει ξυπνήσει μέσα του τόση γνώση, πόσα άλλα πράγματα άκόμα θά 
έκανε κτήμα του, αν δινόταν στήν άγάπη της έστω γιά μιά ώρα;

"Ομως, δλα δσα γίνονται άπό τή στγιμή αυτή, άπλώς συντείνουν στό 
νά κάνουν τόν Πάρσιφαλ νά διακρίνη δλο καί πιό καθαρά. Στά μάτια του 
ή Κούντρυ άποκαλύπτεται αυτή πού είναι — ή ενσαρκωμένη σαγήνη τών 
αισθήσεων: Δέν είναι μέ τό νά ύποκύψη στήν πλάνη αυτών τών αισθήσεων 
πού δ αγνός νεανίας τού χρησμού θά γίνη σοφός, μά μέσω τής θυσίας, μέσω 
τού νά συμπάσχη καί νά λυτρώνη άλλους. Ή τελευταία, άπεγνωσμένη προσπά
θεια τής Κούντρυ (τού Κλίγκζορ δηλαδή) νά καταβάλη τήν άντίσταση τού 

άγνού Πάρσιφαλ, στρέφεται συνεπώς στό λυτρωτικό του έργο: ’Αφού πρό
κειται νά λυτρώση άλλους (λέει τώρα ή άθλια γυναίκα σέ ύφος μετανοούσης), 
γιατί νά μή γίνη καί τής ίδιας ό λυτρωτής; Αυτής, πού ποτέ δέν έπαψε νά 
περιμένη τήν ώρα τού εξιλασμού της, άπό τή στιγμή πού, α’ιώνες πριν, είχε 
περιγελάσει τόν Σωτήρα πάνω στό σταυρό; (Ή Κούντρυ άναφέρεται εδώ, 
δπως ξέρουμε κιόλας, στήν προηγούμενη ύπαρξή της σάν Ήρωδιάς). Ή 
λύτρωση πού εννοεί ή τυφλωμένη άπ’ τόν σατανικό κύριό της γυναίκα είναι 
βέβαια νά τόν κάνη δικό της, κτήμα της, προσφέροντάς του κοινό έρωτα. 
Αυτή είναι ή μόνη λυτρωτική άγάπη πού καταλαβαίνει.

Ό Πάρσιφαλ μένει άκλόνητος. Τής άπαντά πώς αν επρόκειτο νά γίνη 
αυτό πού τού ζητά, τότε δ ίδιος θά πρόδινε τόν έαυτό του καί τήν άποστολή του. 
Θά βρή τήν εξιλέωσή της μόνο μ’ ένα τρόπο: Νά τού δείξη τό δρόμο πού 
δδηγεϊ πίσω στόν Άμφόρτας. Σ’ αυτό ή Κούντρυ, πάντοτε υπό τήν επήρεια 
τών δυνάμεων πού τή χρησιμοποιούν, παρατά τά προσχήματα καί γίνεται 
μεμιάς μιά μανιασμένη. Τού φωνάζει πώς ποτέ πιά δέν πρόκειται νά βρή 
αυτό τό δρόμο. Καί βλέποντας τόν έαυτό της δλότελα άνίσχυρο μπροστά στήν 
αγνότητα τού Πάρσιφαλ, ή Κούντρυ επικαλείται φανερά τή βοήθεια τού 
Κλίγκζορ. ’Εκείνος σχεδόν άμέσως προβάλλει πάνω στά τείχη τού κάστρου 
του, κρατώντας στά χέρια τό μόνο δπλο πού τ’ άπόμεινε γιά νά συντρίψη 
αυτό τόν άήττητο νέο: Τό "Αγιο Δόρυ, πού έφερε τήν καταστροφή στόν 
Άμφόρτας. Συγκεντρώνοντας τις άπόκρυφες δυνάμεις του δ Κλίγκζορ τό 
εξακοντίζει εναντίον τού Πάρσιφαλ. Αλλά εκείνο, χωρίς νά τόν άγγίξη, μένει 
μετέωρο στόν άέρα πάνω άπ’ τό κεφάλι του. Ό Πάρσιφαλ τ’ άδράχνει καί 
μ’ αυτό κάνει τό Σημείο τού Σταυρού, ενώ ταυτόχρονα λέει:

—Μέ τό Σημείο αυτό συντρίβω τή σκοτεινή σου δύναμη!
Ακαριαία τό κάστρο τού Γλίγκζορ καί ό μαγικός του κήπος σωριάζονται 

σέ συντρίμια, ενώ ή Κούντρυ πέφτει κι αυτή στό χώμα μ’ ένα ουρλιαχτό 
φρίκης. Κι εδώ ή ορχήστρα, λακωνικά, μά άλάνθαστα, μάς μεταγγίζει τήν 
εικόνα μιάς έρήμωσης πού είναι δλοκληρωτική, υλική καί πνευματική μαζί.

Σοβαρά, άργά καί χωρίς επίκριση στή φωνή του, δ Πάρσιφαλ άπευθύ- 
νεται στή σωριασμένη στό χώμα Κούντρυ, προτού ξεκινήση γιά τό δρόμο τού 
γυρισμού στήν Αδελφότητα:

—Ξέρεις πού μπορείς νά μέ βρής, σάν τό θελήσης...

Πράξη III : Μετά τήν καταστροφή καί τή πτώση τού Κακού, δπως 
ένσαρκώνεται στό πρόσωπο τού Κλίγκζορ, άρχίζει γιά τόν Πάρσιφαλ μιά άλ
λη περιπλάνηση (γιατί δ μακρύς δρόμος του δέν είναι τόσο εύκολος), μακρό
χρονη καί οδυνηρή επίσης, μά σ’ ένα άλλο έπίπεδο, περιπλάνηση γιά τήν 
έπανεύρεση τού Άμφόρτας καί τού Τάγματος τού Αγίου Ποτηριού. Ή ανα
ζήτηση αυτή προορίζεται νά είναι ένας δρόμος επιστροφής υπό τήν έννοια 

146 147

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



τής υπέρτατης πια μεταστροφής πρός τό Φώς, πού εμπεριέχει συνεπώς τις 
τελευταίες δοκιμασίες και άπαρνήσεις, μάλλον πού είναι μιά σειρά άπαρνήσεων 
μέχρι τό τέλος, όπόταν ό ’Άνθρωπος στέκη ολοκληρωτικά ελεύθερος γιά τό 
σωτήριο υπούργημά του. Γιατί έτσι μόνο θά εκπληρωθούν τά λόγια τού χρη
σμού πού ξέρουμε : «Αυτός πού θά γίνη σοφός μέσω τής συμπόνοιας».

’Ακριβώς, ή πνευματική ουσία (και όχι καμμιά επεισοδιακή αναπαρά
σταση) αυτής τής τελευταίας, άτέρμονης λές περιπλάνησης, καλύπτεται άπό 
τό Πρελούδιο τής τρίτης καί τελευταίας πράξης, όπου δ Βάγκνερ ξεπερνά 
άκόμα μια φορά τόν έαυτό του. Έδώ έχουμε μουσική μέ τήν mo βαθειά 
εσωτερικότητα, δπου δηλαδή εκείνο πού εκφράζει δέν είναι τόσο έξωτερικές 
συγκρούσεις ή συναισθηματικές αγωνίες τής καθημερινότητας, μά τό απο
τέλεσμα, οι συνέπειες τού πνευματικού εσωτερικού δράματος τού άναζητητή 
τής Μιας καί Προαιώνιας ’Αλήθειας, πού χαρίζει τήν πραγματική Λύτρωση, 
καί τό όποιο δράμα αρχίζει μόνο όταν τά καθαρώς ανθρώπινα, εγωκεντρικά 
προβλήματα εξαντληθούν καί έκλείψουν. Έδώ λοιπόν δ συνθέτης εκφράζει 
ψυχοπνευματικές καταστάσεις καί εντυπώσεις στήν κυριολεξία. Δέν 
πρόκειται για ρεαλιστική περιγραφή. Καθώς είπε ό ίδιος δ Βάγκνερ, για 
νά συνθέση αυτό τό δύσκολο δρχηστρικό μέρος υποχρεώθηκε ν’ άνακαλύψη 
ξανά, καί νά χρησιμοποιήση, τά γυμνά ουσιώδη τής μουσικής έκφρασης* 
πράγμα πού άποδείχνει ό μεταρσιωμένος καί λιτός χειρισμός γνώριμων μας 
θεμάτων, δπως τό θέμα τού «'Αγνού Νεανία» καί τής «Γιορτής τής ’Αγάπης», 
άν βέβαια εξαιρέσουμε τά καινούργια μουσικά θέματα πού ε’ισάγονται* δπως 
εκείνο τής «Περιπλάνησης» τού Πάρσιφαλ, πού είναι ιδιαίτερα υποβλητικό.

Πιό τεχνικά, αυτό τό πρελούδιο έχει μιά εξαιρετική σημασία καί λόγφ 
τού δτι κάνει διαρκή καί θαυμαστή χρήση τών λεγομένων «χρωματικών» αρ
μονιών» (πού στηρίζονται στήν κίνηση κατά ημιτόνια), κάτι πού ποτέ δέν 
έγινε στή μουσική σέ τέτοια έκταση καί μέ τρόπο τόσο άποκαλυπτικό τών 
δυνατοτήτων τής «χρωματικότητας». Τό ίδιο πράγμα ’ισχύει κατά βάση καί 
γιά δλόκληρο τόν «Πάρσιφαλ», δπως παρενθετικά καί γιά τό άλλο εκείνο 
βαγνερικό μεγαλούργημα, «Τριστάνος καί Ίζόλδη».

'Όταν ή αυλαία άνοίγη γιά τή δράση, άντικρύζουμε τό υπέροχο θέαμα 
ένός άνθισμένου λειβαδιού στήν περιοχή τής ’Αδελφότητος τού Μονσαλβάτ, 
πολλά χρόνια ύστερα άπό τά τελευταία γεγονότα. Είναι Μεγάλη Παρασκευή. 
Καί μ’ δλον τούτο δ Βάγκνερ, μέ μιά διαίσθηση πραγματικά εκπληκτική, κάνει 
νά χαμογελούν τά πάντα τή μέρα αυτή τής θυσίας τού Κυρίου. Πρόκειται 
άσφαλώς γιά μιά θαυμαστή κατανόηση τής άπώτερης, κρυμμένης σημασίας 
τών Παθών, τού βαθύτερου μυστηρίου τους, πού δέν περιορίζεται στήν δδύνη 
καί τή θλίψη γιά μιά θεία οντότητα πού, εν πάση περιπτώσει, δέν μπορεί νά 
«πεθάνη» μά πού απλώς ήρθε γιά νά φέρη τήν περίσσεια τής Ζωής. Στά 
δσα άκολουθούν σιγά-σιγά ό Βάγκνερ άγγίζει, άποκαλύπτει μάλλον, αυτό τό 

μυστήριο. Μπορεί δέ νά ύπογραμμιστή άπό τώρα δτι είναι σέ μέρη σάν 
κι αυτό πού βρίσκει τή δικαίωσή της ή πεποίθηση τού συνθέτη αυτού, δπως 
τή διατυπώνει στο βιβλίο του «Τέχνη καί Θρησκεία», δτι είναι έργο τής μου
σικής νά πάρη τά νεκρά πιά σύμβολα τής θρησκείας καί ν’ άποκαλύψη τόν 
κρυμμένο συμβολισμό τους.

Καθώς ή μουσική τού Πρελούδιου τής τρίτης πράξης φτάνει στό τέλος 
της, μπάζοντάς μας χωρίς μουσική διακοπή στά δσα έπονται, άκούμε άπό 
κοντά άλλόκοτους στεναγμούς καί βογγητά. Ό καλός Γκούρνεμαντς, πάρα 
πολύ γέρος τώρα, καί ντυμένος μέ τόν απλό χιτώνα τών 'Ιπποτών τού Μον
σαλβάτ, βγαίνει άπό μιά μικρή καλύβα ερημίτη γιά νά δή τί συμβαίνει. 
Πίσω άπό ένα θάμνο τού δάσους βρίσκει τήν άποκαμωμένη καί εξουθενωμένη 
Κούντρυ, μισολιπόθυμη, τήν όποια καί καταφέρνει σύντομα ν’ άναζωογονήση.

—Ξύπνα, Κούντρυ, τής λέει, γιατί δ Χειμώνας έφυγε καί μάς ήρθε 
’Άνοιξη !

Εκείνη μέ μιά σπαρακτική κραυγή (δπως καί σ’ άλλες περιπτώσεις, 
καθώς θυμόμαστε) χαιρετίζει τό γυρισμό της σέ μιά ύπαρξη πού ολοφάνερα 
δέν τή θέλει* ένώ ή ορχήστρα δλη τήν ώρα άποδίδει κάποια ψυχική κού
ραση, πού ωστόσο μιλάει γιά συντριβή, μεταμέλεια, μεταμόρφωση... Σάν 
ή μυστηριώδης γυναίκα ξαναβρίσκει τις αισθήσεις της, φτιάχνει πρώτα άπά- 
νω της τό ένδυμα πού φορεΐ ένδυμα ταπεινό μετανοούσης, καθώς καί τά 
λυμένα μαλλιά της. Τό ξέρει πώς τώρα είναι στήν ’Αδελφότητα τού Φω
τός, τήν όποια δμως δέν οφείλει νά ύπηρετή μ’ εξαναγκασμό, δπως τόν εφιαλ
τικό Κλίγκζορ. Έδώ είν’ ελεύθερη νά κάνη αυτό πού ή ψυχή καί ή βούλησή 
της τής υπαγορεύουν. Γι’ αυτό καί ή μόνη άπάντησή της στις πολλές ερω
τήσεις τού Γκούρνεμαντς καί πού βγαίνει άπ’ τό στόμα της αυθόρμητα, είναι 
οι λέξεις :

—Εξυπηρέτηση, εξυπηρέτηση!
Είναι καί οί μοναδικές πού θά πή σ’ ολόκληρη τήν τελευταία πράξη. 

Μέ τις λέξεις αυτές ή Κούντρυ, τή στιγμή αυτή, γίνεται αυτόματα σύμβολο 
άκριβώς τής λυτρωτικής υπηρεσίας γιά τούς άλλους: Παίρνοντας μιά στά
μνα στόν ώμο (άλλο σύμβολο αυτό, τού Άνθρώπου μέ τήν Υδρία, αυτού πού 
κουβαλά τό 'Ύδωρ τής Ζωής, τού Υδροχόου), πηγαίνει στή διπλανή βρύση 
γιά νερό. Ό Βάγκνερ δηλαδή, συνειδητά ή μή, μέ τόν τρόπο αυτό τή μετα
μορφώνει στό σύμβολο πού πρόκειται νά είναι — άκούμε — δ βασικός στό
χος τού εξελιγμένου άτόμου πού νοιάζεται γιά τούς άλλους, πρωτίστως 
γι’ αυτούς, στόν Νέο Αιώνα πού μόλις μπαίνει* δπου, καθώς ή ίδια ή επι
στήμη μάς βεβαιώνει, δ "Ηλιος εισέρχεται πράγματι στόν άστερισμό τού 
Υδροχόου. Τής Νέας αυτής Εποχής έδωσε καί δ ’Ιησούς τό σύμβολο, χρη
σιμοποιώντας τόν ’Άνθρωπο μέ τήν 'Υδρία προ τού Μυστικού Δείπνου.

Καθώς κοιτάζει τήν Κούντρυ, δ Γκούρνεμαντς μπορεί κιόλας νά δια- 
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πιστώση σ’ αυτή μιά άλλαγή, μιά μεταμόρφωση, τόσο εξωτερική δσο και 
εσωτερική...

Και τή στιγμή αυτή, καθώς τά πνευστά τής ορχήστρας εκφέρουν σέ 
σκούρα μάλλον χρώματα, σχεδόν ανεπαίσθητα, μα μέ μια παράξενη υπο
βλητικότητα, τό θέμα τού κεντρικού ήρωα τού δράματος, ένας ιππότης μέ 
πανοπλία, ντυμένος κι αυτός σέ σκούρα στολή, προβάλλει άπό τό δάσος στό 
ξέφωτο δπου βρίσκονται ό Γκούρνεμαντς και ή Κούντρυ. ’Εκείνοι τόν πα
ρακολουθούν καθώς, σιωπηλός καί μέ σκυμμένο τό κουρασμένο του πρόσωπο, 
προχωρεί καί κάθεται επάνω στή χλόη σ’ ένα μικρό βουναλάκι. Ό Γκούρ
νεμαντς, βλέποντας πώς ό ξένος τους εξακολουθεί νά μή μιλά, τού απευθύνει 
μέ διακριτικότητα μερικές ερωτήσεις, γιά ν’ άνακαλύψη σύντομα πώς ό παρά
ξενος επισκέπτης του δέν ξέρει πού βρίσκεται, ούτε καί πώς σήμερα είναι 
Μεγάλη Παρασκευή !

'Απαλά τόν μαλώνει γι’ αυτό, προσθέτοντας πώς τώρα βρίσκεται σέ μέ
ρος ιερό καί πώς πρέπει ν’ άφήση κατά μέρος τά άρματά του- πού, ίδαί- 
τερα τή μέρα αυτή, είναι σάν ύβρις στα μάτια τοΰ Κυρίου, πού έδωσε τό 
αίμα του γιά τόν εξιλασμό τής αμαρτίας! Χωρίς νά μιλήση άκόμα, ό ιπ
πότης άκουμπά σ’ ένα βράχο τό δόρυ πού κρατά, τό ξίφος του καί τήν πανο
πλία του, άφοΰ τή βγάζει. Μ’ αυτό άποκαλύπτει γιά πρώτη φορά τή θεσπέ- 
σια μορφή του, πού ή κούραση μάλλον τής προσδίδει κάτι τό διάφανο καί 
τό μεταρσιωμένο. "Ενα άπόκοσμο φέγγος φαίνεται νά βγαίνη άπό τό θαυ
μαστό αυτό πρόσωπο, καθώς, σ’ άνταπόκριση προς τά λόγια τοΰ Γκούρνεμαντς, 
δ άγνωστος Ιππότης γονατίζει μπροστά στό ακουμπισμένο δόρυ κι αφήνεται 
σέ μια σιωπηλή προσευχή.

Ένώ δ Γκούρνεμαντς τόν κοιτάζει έντακτικά και κάνει νόημα στή Κούν
τρυ νά πλησιάση, ή ορχήστρα μάς μιλά γι’ αυτό πού σιγά-σιγά αρχίζει νά 
καταλαβαίνη. Είναι μιά στιγμή απερίγραπτης ψυχικής συγκίνησης, καθώς 
άλληλοδιάδοχα: έκπληξη, άναγνώριση τού νέου καί τού 'Αγίου Δόρατος πού 
κρατά, καί αγαλλίαση, διαδέχονται ή μια τήν άλλη στό πρόσωπο τού Γκούρ
νεμαντς. Ό Πάρσιφαλ — γιατί αυτός είναι φυσικά — έχοντας τελειώσει 
τήν προσευχή του, γυρίζει τώρα σ’ αυτούς καί, μιλώντας γιά πρώτη φορά, 
χαιρετάει τόν Γκούρνεμαντς. Σέ τόνο σοβαρό, μά απαλό καί ήρεμο, τούς 
λέει για τήν άπέραντη χαρά του πού τούς ξαναβρίσκει. Σ’ έρώτηση τού 
Γκούρνεμαντς, περιγράφει τό συμβολικό δρόμο άπ’ δπου εφτασε σα δρομο 
άκατάπαυστης άναζήτησης καί πόνου, οπού άμέτρητοι εχθροί τόν κύκλωναν 
καί τόν έπλητταν καί δπου θά μπορούσε νά χρησιμοποιήση ενάντιον τους το 
'Άγιο Δόρυ· δέν τό ’κάνε δμως γιατί αυτό είναι ένα όργανο προορισμένο 
νά επουλώνη καί όχι νά τραυματίζη, νά σώζη άλλους μά όχι αυτόν πού τό 
μεταφέρει.

Ό Γκούρνεμαντς σέ τ|τυχική έξαρση δοξάζει τήν ιερή αυτή μέρα πού 

τούς έφερε τόν Πάρσιφαλ· τόν όποιο τώρα πληροφορεί γιά τήν ολοκληρω
τική παρακμή στήν οποία έχει πέσει ή Άδελφότητά τους, μετά πού δ Άμφόρ- 
τας συστηματικά άρνιόταν νά έκτελέση τό υπούργημα τής Άποκαλύψεως τοΰ 
Αγίου Ποτηριού· άπό τό όποιο άντλούσαν ζωτή καί πνευματική τροφή. Δέν 
μπορούσε δ Άμφόρτας ν’ άντέξη άλλο τούς φρικτούς πόνους τής πληγής του, 
πού αυτό τό έργο τοΰ προξενούσε, καί έλπιζε πώς, αν σταματούσε, ό θάνατος 
θά ερχόταν νά τόν λυτρώση. 'Ύστερα δμως άπ’ αυτό δ ύπέργηρος πατέρας 
του, δ Τιτουρέλ, μή μπορώντας άλλο νά περιμένη τή δύναμη πού έπαιρνε 
άπό τό 'Άγιο Ποτήρι καί πού τόν κρατούσε στή ζωή, πέθανε.

Τά νέα αυτά, καί μάλιστα γιά τό θάνατο τού Τιτουρέλ, είναι γιά τόν 
Πάρσιφαλ άλλη μιά δοκιμασία, ίσως ή μεγαλύτερη άπ’ όλες πάνω στόν ατέ
λειωτο δρόμο τοΰ γυρισμοΰ* γιατί τή στιγμή αυτή, πού βρίσκεται τόσο 
κοντά στό τέρμα τού προορισμού του καί στήν εκπλήρωση τοΰ λυτρωτικού 
του έργου, τού φαίνεται ξαφνικά πώς ίσως νά έφτασε πολύ άργά. ’Ίσως 
νά έχη άποτύχει. Γιά μιά στιγμή δ Πάρσιφαλ, μολονότι πάντα έτοιμος γιά 
καινούργιες διαψεύσεις ελπίδων, φαίνεται συντριμμένος κάτω άπ’ τό βάρος 
τής απροσδόκητης καινούργιας αυτής δοκιμασίας. Ή σωματική του κούραση 
είναι πάρα πολύ μεγάλη γιά νά άντέξη τήν οδύνη άπό τή σκέψη δτι δ 
προορισμός του πιθανό νά έχη ματαιωθή, καί ξαφνικά φαίνεται έτοιμος νά 
πέση λιπόθυμος. Ό Γκούρνεμαντς τρέχει νά τόν βοηθήση, ένώ ή Κούντρυ 
κάνει καί πάλι μιά άπό τις πράξεις εκείνες πού μαρτυρούν οριστική στροφή 
στό φως, πλήρη μετάνοια. Τή μετάνοια αυτή ολοκληρώνει μ’ αυτό πού εκ
φράζει ή επίμονη εκείνη λέξη πού τόσο μυστηριώδικα άκούσαμε κιόλας άπ’ 
τό στόμα της πρωτύτερα: «’Εξυπηρέτηση». Τρέχει λοιπόν τώρα ή Κούν
τρυ στή διπλανή πηγή, φέρνει νερό καί δροσίζει τόν Πάρσιφαλ.

'Όμως δ σοφός Γκούρνεμαντς ξέρει πιό καλά τί τού χρειάζεται τή στιγμή 
αυτή.

—Μονάχα τό νερό τής Ιερής Πηγής κάνει γι’ αυτό τό έργο, λέει στήν 
Κούντρυ, γιατί αυτός είναι ’Εκλεκτός καί προορίζεται γιά 'ιερό έργο. ”Av 
είναι άσπιλος, τότε τό νερό άπό τό 'ιερό ποτάμι θά ξεπλύνη τή σκόνη τών 
άτέρμονων περιπλανήσεών του. Καί τότε, τή μέρ’ αυτή, θά κάνη μεταξύ 
μας θαυμαστά έργα!

Κι ο'ι δυο μαζί, Κούντρυ καί Γκούρνεμαντς, μεταφέρουν τόν Πάρσιφαλ 
στήν όχθη τής Ίεράς Πηγής, δπου ό γέρω-Ίππότης βαπτίζει τόν καινούργιο 
Ηγέτη τοΰ Αγίου Ποτηριού, καθώς τό θέμα τού Πάρσιφαλ άντηχεί μέ 
λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια άπό τά πνευστά τής ορχήστρας. Ή Κούντρυ 
(θυμίζοντας μιά άλλη μεγάλη στιγμή) πλένει καί άλείφει τά πόδια τοΰ Πάρ- 
σιφαλ, σκουπίζοντάς τα μέ τά μαλλιά της. ’Εκείνος, βάζοντας τά δάκτυλα 
στήν ιερή πηγή, τ’ άκουμπά κατόπι στό κεφάλι της λέγοντας:

—Τό πρώτο μου έργο εκτελώ: Πάρε τό βάπτισμα καί πίστευε σ’ αυτόν 
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πού φέρνει τή λύτρωση !
Χαμηλώνοντας τό κεφάλι ή Κούντρυ κλαίει σιωπηλά καί μέ συντριβή. 

Ή λύτρωσή της συντελείται, όχι μέ τούς παλιούς της δρους καί τοΰ Κλίγκζορ 
(πού θυμόμαστε), μα μ’ εκείνους τοΰ Πάρσιφαλ καί τοΰ 'Αγίου Ποτηριού... 
Αυτή εδώ είναι μια στιγμή γεμάτη ήρεμη, ανέκφραστη έκσταση· μιά στιγμή 
πού ό Βάγκνερ θά ήθελε νά μή χάσουμε τίποτα άπό τή μυστική συγκίνηση 
καί τή. γοητεία της, γιατί τήν παρατείνει καί συνεχίζει τό πνεύμα της, άπο- 
στάζοντας καί τήν τελευταία σιαγόνα τής ουσίας της, μέσω τής συνηθισμένης 
του «χρωματικής» μουσικής διαδικασίας. 'Η έκσταση αυτή αντανακλάται στήν 
όψη καί τών τριών χαρακτήρων πού συμμετέχουν στό μεταρσιωμένο δράμα 
τής σκηνής αυτής, μά περισσότερο στα μάτια τοΰ Πάρσιφαλ, σ’ όλη της τή 
θεϊκή ομορφιά. Καθώς τώρα γυρνά τό βλέμμα του στό ανθισμένο, γαλήνιο 
λειβάδι, ή ορχήστρα άναδίδει τούς πιό α’ιθέροιυς ήχους, πού εκφράζουν μιά 
τελεία γαληνη, εσωτερική καί εξωτερική. Ή μουσική πού ακολουθεί είναι ή 
γνωστή μέ τό όνομα «Μουσική τής Μεγάλης Παρασκευής». (Τήν δποία, άς 
σημειωθή εδώ, ακούει κάνεις συνήθως σέ συναυλίες ώς χωριστό όρχηστρικό 
έργο, σέ διασκευή καί αναπόφευκτα χωρίς τόν φωνητικό διάλογο μεταξύ 
Πάρσιφαλ καί Γκούρνεμαντς).

Ποτέ, λέει ό Πάρσιφαλ, τό λειβάδι δέν τοΰ φάνηκε τόσο όμορφο δσο 
σήμερα, τοσο πλούσιο σέ άνθη κι’ ευωδιές. 'Όλα μιλούν γιά καλωσύνη, για 
άγάπη καί γιά κατανόηση. Κι δ σοφός Γκούρνεμαντς ξέρει άμέσως τό 
γιατί. Είναι ή μαγεία τής Μεγάλης Παρασκευής, τ’ άπαντά, πού κάνει τή 
ΥΊ θΧι ν« θρηνή άσοφα γιά τόν πόνο τοΰ Κυρίου, μά νά γεμίζη άγαλλίαση 
γιά την άναγέννησή της, μέσφ τής θυσίας του. Γιά νά συμπληρώση τήν 
έκσταση τής στιγμής, δ Πάρσιφαλ σκύβει καί άσπάζεται απαλά τό μέτωπο 
τής Κούντρυ, καθώς εκείνη, μ’ όλο τό είναι της μεταμορφωμένο, τόν κοιτάζει 
γεμάτη γαλήνια λατρεία.

Ήχοι μακρινής, βαρειάς καμπάνας, πού άρχίζουν ν’ άκούωνται στό ση
μείο αυτό, υπενθυμίζουν στόλ' Γκούρνεμαντς πώς έφτασε ή ώρα γιά τή νε
κρώσιμη τελετή γιά τό θάνατο τοΰ Τιτουρέλ, μά πού προορίζεται νά είναι 
συνάμα καί ή ώρα τής άποκάλυψης τής δόξας τοΰ καινούργιου 'Ηγέτη τοΰ 
Τάγματος τοΰ 'Αγίου Ποτηριού. ’Έτσι, οι τρεις τους ξεκινούν γιά τό κά
στρο τοΰ Μονσαλβάτ. 'Η μετάβασή τους συνοδεύεται άπό μιά μουσική τής 
«μεταμορφώσεως», πού μάς θυμίζει τήν άντίστοιχη μά τόσο διαφορετική 
σκηνή τής πρώτης πράξης, δταν δ Πάρσιφαλ, παιδί άκόμα, πήγαινε γιά πρώ
τη φορά στή μεγάλη σάλα τοΰ κάστρου, γιά νά παρακολουθήση τήν τελετή 
τής ’Αποκάλυψης τοΰ 'Αγίου Ποτηριού. Τή φορά αυτή ή μυστική σημασία 
αυτής τής «πορείας» ή «μετάβασης» υποβάλλεται άπό μιά μουσική πού είναι 
διαποτισμένη άπό τό πένθιμο καί σχεδόν άβάσταχτα σπαρακτικό (σέ ώρισμένα 
μέρη) στοιχείο, μουσική δμως πού μέσ’ άπό τό τραγικό κύλημά της έμπε- 

ριέχει τόσο κουράγιο καί σιγουριά, στιβαρότητα, στό βήμα της, άποκαλύ- 
πτοντάς μας παράξενα πώς δέν άναφέρεται — δέν μπορεί ν’ άναφέρε- 
ται __  μόνο στό πένθος γιά τόν Τιτουρέλ. Χρησιμοποιούνται άσφαλώς θέ
ματα πού θά κυριαρχούν στήν κηδεία του άργότερα, μά εδώ έχουμε μάλλον 
τό δράμα τού θανάτου μιάς δλάκερης κοινότητας άνθρώπων, πού ή ψυχή τους 
θρηνεί γιά τήν άπώλεια τής δύναμης τοΰ Πνεύματος, τής «περίσσειας τής 
Ζωής». Πιό συγκλονιστική γίνεται ή στιγμή, γιατί χωρίς κανείς νά τό 
ξέρη, ή ώρα τού λυτρωμοΰ είναι κοντά — κι αυτό τό υπαινίσσεται μονάχα ή 
μουσική μέ τό δικό της τρόπο: Καί πάλι ό Βάγκνερ έχει αγγίξει ένα μεγά
λο, καθολικότερο μυστήριο, ώς προς τή λύτρωση πού βρίσκεται τόσο κοντά, 
καί δμως προφανώς τόσο μακριά, άπ’ δλους μας, καθώς άνύποπτοι θρηνούμε 
μέσα στόν πόνο.

Είμαστε τώρα μέσα στήν άπέραντη αίθουσα τελετών τοΰ κάστρου τοΰ 
Μονσαλβάτ. Λυό σειρές Ιπποτών μπαίνουν άπό άντίθετες κατευθύνσεις, κρα
τώντας ή μιά τό σκεπασμένο φέρετρο τοΰ νεκροΰ Τιτουρέλ, καί ή άλλη τόν 
Άμφόρτας στό φορείο του. Ταυτόχρονα ψάλλουν ένα ιερόπρεπο, έπιβλητικό 
χορικό. Σιγά-σιγά, τό χορικό αυτό καταλήγει σέ μιά επίκληση προς τόν Άμ- 
φόρτας νά άναλάβη άκόμα μιά φορά τό ιερό υπούργημά του, δηλ. τής Άπο- 
καλύψεως τού 'Αγίου Ποτηριού. Ή επίκληση τών Ίποπτών γίνεται μιά 
κραυγή σχεδόν απελπισμένη, καθώς επαναλαμβάνεται έπίμονα στή Γερμανική 
φράση :

—Γιά τελευταία φορά! («Τσούμ λέτστεν μάλ»).
Σ’ άνταπόκριση προς τήν επίκληση τών Ιπποτών, ό τυρρανισμένος 

Άμφόρτας άνασηκώνεται μέ πολύ κόπο στό φορεϊο-άνάκλιντρό του. Σέ σπα
ρακτικό τόνο άναγνωρίζει πρώτα τόν πόνο πού ή δική του πτώση έφερε σ’ 
δλους. Γυρίζοντας προς τόν νεκρό πατέρα του, τόν άποχαιρετά νοιώθοντας 
έντονα τήν τύψη καί τήν ευθύνη γιά τό θάνατό του. Καθώς τό φερετρο 
ξεσκεπάζεται γιά μιά στιγμή, μιά γενική κραυγή σπαραγμού άκούεται. 
Ό Άμφόρτας καταλήγει μέ μιά παράκληση στόν πατέρα του νά μεσολαβήση 
στή Θεότητα γιά νά δοθή στήν Αδελφότητα ξανά ή ζωή τής Θείας Χάριτος, 
πού τούς έχει άποστερηθή, ενώ στόν ίδιο, σάν υπέρτατη χάρη, δ λυτρωτικός 
θάνατος.

Μιά πολύ δραματική σκηνή εκτυλίσσεται τή στιγμή αυτή, δταν δ Άμ
φόρτας, μπροστά στήν συνεχή πίεση τών 'Ιπποτών νά εκτελέση τό ιερό του 
υπούργημα, σέ μιά υπέρτατη προσπάθεια κατεβαίνει άπό τό φορείο του καί 
κάνει κατά πάνω τους, ενώ εκείνοι οπισθοχωρούν έντρομοι. Θα πρεπει 
νά ’ναι τρελλοί άν τόν θέλουν νά ζήση, τούς φωνάζει εκτός εαυτού. Καί 
τραβώντας τούς επιδέσμους τής πληγής άπό τήν πλευρά του, τήν ανοίγει, κα- 
λώντας τους νά βυθίσουν σ’ αυτή τά ξίφη τους καί νά ξεκάνουν τόν αμαρ
τωλό, γιά νά γλυτώσουν άπ’ τήν κατάρα.
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’Ακριβώς πάνω στήν ένταση και τή σύγχυση πού δημιουργεΐται, μπαί
νουν απαρατήρητοι ο Παρσιφαλ, ό Γκούρνεμαντς και ή Κούντρυ. Ό Πάρ- 
σιφαλ προχωρεί προς τό -θρόνο τοΰ Ηγέτη τοΰ Τάγματος, παίρνει τό λόγο 
κι άπαντά στόν Άμφόρτας :

—"Ενα όπλο μονάχα θά ώφελήση, τοΰ λέει, εκείνο πού προξένησε τήν 
πληγή!

Ό Άμφόρτας ακούει τόν ξένο και κοντοστέκεται. Και προτοΰ προλάβη 
νά τό συνειδητοποιήση ό Πάρσιφαλ κάνει τό -θαύμα:

Γίνε καλα, καθαρίσου κι’ εξιλεώσου, τοΰ λέει απαλά· ένώ ταυτόχρο
να άγγίζει τήν πληγή μέ τήν αιχμή τοΰ Αγίου Δόρατος. ’Εγώ ό ίδιος παίρ
νω τώρα άπάνω μου τό ιερό υπούργημά σου.

Ή πληγή θεραπεύεται άμέσως, καθώς ταυτόχρονα τό πρόσωπο τοΰ Άμ
φόρτας μεταμορφώνεται άπό βασανισμένο σ’ εκστατικό. Μέ τό δικό της τρό
πο, ή μουσική εκφράζει τήν άγαλλίαση πού γεννά στις καρδιές δλων ή τόσο 
θαυμαστή επαλήθευση τοΰ χρησμού γιά τόν λυτρωτή τού Τάγματος, και ή 
άποκατάσταση τού χαμένου Αγίου Δόρατος. Τή στιγμή αυτή τό θέμα τού 
Πάρσιφαλ άντηχεΐ και δεσπόζει στήν ορχήστρα μέ καινούργια λαμπρότητα, 
ενώ άλλα γνωστά «λάϊτμοτιφ», όπως τό θέμα τοΰ Αγίου Ποτηριού, τής Πί- 
στεως και τής Γιορτής τής Αγάπης, άκούονται σέ διαδοχή.

Τώρα, ο Πάρσιφαλ προχωρεί στήν εκτέλεση τοΰ επόμενου έργου του — 
τής Αποκάλυψης τού Αγίου Ποτηριού. Καθώς τό κάνει αυτό μέσα σέ σιω
πηλή προσευχή ή Θεία Θέληση δείχνει τή συγκατάθεσή της, στέλλοντας μιά 
άκτίδα υπερβατικού φωτός, πού κατέρχεται καί γεμίζει τό Άγιο Ποτήρι (ό 
Πάρσιφαλ τό κρατάει στά χέρια), και τό κάνει ν’ άκτινοβολήση μέ μιά θεϊκή 
λάμψη. "Ενα λευκό περιστέρι κατεβαίνει κι αυτό άπ’ τά ύψη τού θόλου καί 
πετά πάνω άπό τό κεφάλι τοΰ Πάρσιφαλ.

—Δόξα στό λυτρωτή! Ψάλλουν μέσα σ’ έξαρση ο'ι 'Ιππότες τής Αδελ
φότητος, ένώ ουράνιες φωνές άκούονται νά σμίγωνται μέ τις δικές τους.

Άπό τό σημείο αυτό ως τό τέλος τής όπερας άκοΰμε τήν πιο αιθέρια 
εναρμόνιση καί ενορχήστρωση τών κύριων μοτίβων τού δράματος, έτσι πού, 
όλη αυτή ή εξαϋλωμένη τελική σκηνή νά γίνεται ένα άληθινό λουτρό ψυχικής 
κάθαρσης !

Ή Κούντρυ, πού ό αινιγματικός ρόλος της μέσα στόν κόσμο έχει τε
λειώσει, άφοΰ βοήθησε τόν Πάρσιφαλ νά βρή τή φώτιση μέσω τής γνώσης 
τού μυστηρίου τού Κακού, κι άφοΰ έχει, ταυτόχρονα, εξιλεώσει τόν εαυτό 
της, πέφτει στό πάτωμα νεκρή, μέ τό τελευταίο εκστατικό βλέμμα της καθη
λωμένο στόν λυτρωτή. Μ’ αυτό συμβολίζονται καί πολλά άλλα, όπως ό ολο
κληρωτικός θάνατος τής κατώτερης φύσης τοΰ ίδιου τοΰ Πάρσιφαλ, τήν οποία 
κατώτερη φύση άκούσαμε, σ’ αυτή τήν τελευταία πράξη, νά έκφέρη στό πρό

σωπο τής Κούντρυ, μιά μονάχα λέξη — λέξη ολοκληρωτικής μεταμόρφωσης: 
«Υπηρεσία!»

Ό Άμφόρτας κι ό Γκούρνεμαντς γονατίζουν καί δέχονται, μαζί μ’ όλους 
τούς άλλους, τήν ευλογία αυτού πού τούς έφερε τή λύτρωση. Ταυτόχρονα ή 
ορχήστρα, μέ ιδιαίτερη έμφαση στίς εκφραστικές άποχρώσεις τών πνευστών, 
συμπληρώνει τήν άποθέωση.

ΡΟΓΗΡΟΣ ΛΟ·Ι·ΖΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Ό ποιητής τοΰ μεσαίωνα Wolfram von Eschenbach, στόν “Parzival” του, 
μάς δίνει τήν πολύ ένδιαφέρουσα πληροφορία δ'τι οί 'Ιππότες τοΰ “Montsalvage” 
(καθώς τό λέει), πού φύλαγαν τό Γκράαλ, ήταν 'Ιππότες τοΰ Ναοΰ, δηλ. Ναΐτες 
(Templiers, Templars, Τεμπλάροι). Τό ίδιο τό Γκράαλ, ας σημειωθή, τό θεωρεί σάν 
κάτι περισσότερο άπό ένα κύπελλο. Τό θέλει κι’ αυτό σύμβολο, μιά πέτρα Ιερή, μιά 
φιλοσοφική λίθο πού ήρθε άπό τόν ουρανό. (W. von Eschenbach, “Parzival”, σελ. 
XLV, ed. Mustard & Passage, Vintage Books, 1961· A. Ollivier, “Les Templiers”, 
σελ. 72, Éditions du Seuil, 1958· κλπ. ). Φυσικά τό "Αγιο Ποτήριο είναι βασικά τό 
«σκεύος», τό όργανο, ό φορέας, πού δταν έξαγνισθή γίνεται έτοιμος νά δεχτή τό κα
θαρό πνεύμα καί νά τό άναδιοχετεύση στούς άλλους· καί σάν τέτοιο είναι ήδη άρ- 
κετό σύμβολο, μά πολλές άλληγορικές, μυστικιστικές, εσωτερικές, άκόμα καί άστρο- 
λογικές ερμηνείες θά συνάντηση κανείς, πού παρουσιάζουν τό δικό τους ένδιαφέρον. 
’Ακολουθώντας τόν μίτο τοΰ Graal πολλά συναπαντήματα καί διασυνδέσεις θά βροΰμε, 
άπροσδόκητες πολλές φορές, π.χ. μέ άλλα τάγματα, όπως τών Καθαρών καί Άλβι- 
γηνών (’Αλβιγείων, Άλβιγειανών) στήν περιοχή Languedoc Γαλλίας, τών 'Ιπποτών 
γενικά τής Στρογγύλης Τραπέζης κ.ο.κ. Τό θέμα άποκτά συναρπαστικό ένδιαφέρον 
μέ τήν άποψη τοΰ Otto Rahn, στό περίφημο πιά σύγγραμμά του “La Croisade contre 
le Graal” (Σταυροφορία έναντίον τοΰ Γκράαλ), δτι τό Ιστορικό κάστρο τοΰ Montségur 
στή μεσημβρινή Γαλλία, νοτιοανατολικά τής Τουλούζης (ιερό τής 'Τπέρτατης ’Αγά
πης στό Languedoc καί τελευταίο οχυρό τής μαρτυρικής άντίστασης τής άδελφότητος 
τών ’Αλβιγηνών - Καθαρών έναντίον τής 'Ιεράς Έξετάσεως καί τών άλλων δυνάμεων 
πού στράφηκαν έναντίον τους μέ τόση μανία), δτι λοιπόν τό κάστρο αυτό ταυτίζεται 
μέ τό θρυλικό Montsalvage - Monsalvat· πού τή λαμπρότητα καί τό μεγαλείο του 
έξυμνει όχι μόνο ό Eschenbach μά καί ό προκάτοχός του στό θρύλο τοΰ Γκράαλ, 
Chrétien de Troyes (“Conte du Graal” — 'Ο μΰθος τοΰ Γράαλ — ή “Perceval”). 
'Ο ήρωϊκός υποκόμης τής Carcassone (1209), στό Languedoc, θά μπορούσε θαυμασια, 
άκοΰμε, νά ήταν ένας Πάρσιφαλ. Μιά όλόκληρη σταυροφορία, ώς γνωστό, είχε 
στραφή έναντίον τών ’Αλβιγηνών τοΰ Λανγκεντόκ στόν 13ο αιώνα. (Guillaume de 
Tudèle, “La Chanson de la Croisade Albigeoise” — Άσμα τής Άλβιγηνής Σταυρο
φορίας — Éd. Ε. Martin-Chabot, 3 τόμοι, Belles Lettres, 1976). ’Απερίγραπτη φρίκη 
προκαλούν ο'ι άτέλειωτες ώμότητες καί θηριωδίες πού διαπράχθηκαν άπό άνθρώπους 
Σταυροφόρους, καί φυσικά άπό τήν άδίσταχτη Ιερά ’Εξέταση, έναντίον τών καλών 
αυτών άνθρώπων, τών τελευταίων άληθινών Χριστιανών, καθώς έχουν όνομασθή, τοσο

154 155

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



κατά τήν Άλβιγηνή Σταυροφορία δσο καί μετά τή πτώση τοΰ πολιορκουμένου Μον- 
σεγκιούρ. 'Όσοι από τούς Καθαρούς στάληκαν στον έπί τής πυράς θάνατο, μόνο, 
ήταν αρκετές έκατοντάδες. Κάτι πού παραλληλίζεται μέ τήν έπίσης φρικτή μοίρα τών 
Ναϊτών αργότερα.

Ό Otto Rahn έχει καί τούς διαμφισβητητές του, καί παλαιότερα μά καί μόλις 
πρόσφατα· π.χ., Christian Barnadac, “Le mystère Otto Rahn: Du catharisme au 
nazisme” (Τό μυστήριο Όττο Ράαν: Άπό τούς Καθαρούς στό Ναζισμό) (Éd. 
France-Empire, 1978). Ή πλευρά αυτή τοΰ θέματος έ'χει καί Ιδιαίτερη σημασία καί 
έπικαιρότητα, γι’ αυτό ιδού καί ένα παλαιότερο συγγραμα: J. - Μ. Angebert, “Hitler 
et la tradition cathare” (Laffont, 1971). Γενικά, ή ογκώδης βιβλιογραφία, αρχαία 
καί σύγχρονη, πάνω στό πολυσήμαντο θέμα τοΰ Γκράαλ, τοΰ Perceval - Parsifal, τών 
'Ιπποτών γενικά τής Στρογγυλής Τραπέζης καί τοΰ Βασιληά ’Αρθούρου, τών Ναϊτών 
(πού ή παρουσία τους στήν Κύπρο δέν ήταν τόσο παροδική δσο φανταζόμαστε κά
ποτε), τών Ίωαννιτών, τών Άλβιγηνών - Καθαρών καί άλλων συναφών α'ιρέσεων, 
δπως τών Βογομίλων, Παταρηνών κλπ., καί σέ δχι μικρότερο βαμθό τών Τροβαδού
ρων τής έποχής καί άκόμα τών Τεκτόνων, είναι γεμάτη αποκαλύψεις στό κάθε βήμα. 
Θά τή συνιστούσαμε έντονα σέ οποίον έχει τό ενδιαφέρον έστω καί σέ μικρό βαθμό. 
Δείγμα τών έκπλήξεων τοΰ θέματος, πού είναι φανερό δτι αποκτά έπικαιρότητα στήν 
έποχή μας, είναι καί τό πρόσφατο σύγγραμμα τοΰ Gérard de Sède, “Les Templiers 
sont parmi nous” (Ο Ναΐτες είναι μεταξύ μας) (Plon, 1976), καθώς καί ολόκληρη 
ή σειρά τών πραγματικά συνταρακτικών σχετικών συγγραμμάτων τοΰ ψυχιάτρου 
Arthur Guirdham, δπως τό “The Cathars and Reincarnation” (Neville Spearman, 
1970).

ΑΝΔΡΕΑ Κ. ΣΠΤΡΙΔΑΚΙ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ KAI ΚΥΠΡΟΣ

MIA ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ME ΤΗΝ ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ή νεώτερη ιστορία του Ελληνισμού έχει δυό μεγάλες δεκαετίες από 
τες όποιες ό σημερινός "Ελληνας πρέπει νά αντλεί μεγάλα διδάγματα: τήν 
πίστη στήν αιωνιότητα καί τήν γνησιότητα τής φυλής δπως καί φώς γιά τό 
μέλλον. Ή πρώτη είναι ή δεκαετία τοΰ 1820 - 1830 στήν οποία πρωταγω
νιστής ήταν δλόκληρο τό ’Έθνος. Ή δεύτερη δεκαετία κυριαρχείται άπό 
τήν μορφή του Έλ, Βενιζέλου πού μέ τήν προσωπικότητά του καταύγασε 
σάν ήλιος τό ελληνικό στερέωμα καί πραγματοποίησε τήν Μεγάλη ’Ιδέα γιά 
νά τήν καταστρέφουν οι "Ελληνες σέ μιά κακή ώρα.

Ό Βενιζέλος γεννήθηκε στήν Κρήτη τό 1864 καί πήρε τό όνομα ’Ελευ
θέριος γιά νά απολυτρώσει τήν πατρίδα του από τήν δουλεία καί νά τήν 
οδηγήσει στήν αποκατάσταση τών εθνικών της δικαίων. Ή έκφραση τών 
οφθαλμών μέ τό τζοκόντειο εκείνο μειδίαμα καί ή γοητεία πού άπλωνε τό πέ
ρασμά του ήταν τό δπηλο τής επιρροής του. ’Από νεαρή ηλικία τάχθηκε στήν 
υπηρεσία τών επαναστατικών κινημάτων πού είχαν αμετάθετο σκοπό καί αναλ
λοίωτο τέρμα τήν αποκατάσταση τής Κρήτης. ’Έστησε τήν σημαία τοΰ 
’Αγώνα στό ’Ακρωτήρι τοΰ Προφήτη Ήλία καί άρνήθηκε νά τήν ύποστείλει 
παρά τήν αφόρητη πίεση τών Μεγάλων Δυνάμεων λέγοντας: «Είναι αδύ
νατον νά εγκαταλειφθοΰν άνευ μάχης θέσεις αί όποϊαι κατόπιν μάχης κατελή- 
φθησαν». Τότε ή ψυχή καί τό πνεΰμα του ένοιωσαν τό πάθος τής ιστορικής 
δημιουργίας γιά τήν οποία αγωνίστηκε χωρίς ενδοιασμούς, μέ μοναδικό του 
κριτήριο τήν εθνική δικαίωση τών αγώνων τοΰ κρητικοΰ λαοΰ για τόν όποιο 
μόχθησε καί νίκησε.

Ήταν εύνοια τών θεών δτι τό μήνυμα τής Ελλάδας τόν βρήκε στον ώρα 
τών πιό κρίσιμων εθνικών περιστάσεων. Πράγματι στίς 15. Αΰγούστου 1909 
ό Στρατιωτικός Σύνδεσμος κήρυξε τήν ’Επανάσταση πού έμελλε νά δώσει στό 
ταπεινωμένο άπό τόν πόλεμο τοΰ 1897 ’Έθνος νέα ήγεσία καί νέα ιδανικά. 
Παρά τήν επικράτηση τοΰ κινήματος οι στρατιωτικοί δέν ήταν σέ θέση νά 
εκμεταλλευτούν τά επιτεύγματα πού έθεταν φραγμό στό καθεστώς «τής μι
κρός άλλ’ εντίμου Ελλάδος». ’Αδύναμος ό Στρατιωτικός Σύνδεσμος νά επι
βάλει τήν άνανένωση πού τόση άνάγκη είχε ή Ελλάδα, κάλεσε άπό τήν Κρήτη 
τόν Έλ. Βενιζέλο γιά νά πάρει στά χέρια του σάν δοκιμασμένος πολιτικός
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τήν ανοικοδόμηση τής νέας Ελλάδας και νά προχωρήσει στήν προσπάθεια 
γιά τήν εθνική ολοκλήρωση μέ γνώμονα τήν δικαίωση τών κόπων και τών 
μόχθων πολλών γενεών Ελλήνων. Στήν αρχή όμως άρνήθηκε γιατί ήθελε 
νά ήταν ελεύθερος άπό συναισθηματισμούς και σκοπιμότητες μιας κάποιας 
στιγμής. Ήταν αμετάπειστος στις αποφάσεις του γιατί έμενε πάντα δε
μένες στούς όραματισμούς και τά πάθη του. Προτού καν δεχθεί τήν προσφο
ρά τών στρατιωτικών έβαλε τούς ορούς του πού ήταν σκληροί αλλά και 
αναγκαίοι: Διάλυση τού Στρατιωτικού Συνδέσμου και πλήρη ελευθερία στις 
ενέργειες και στις πράξεις του.

Ό έλληνικός λαός προτού τόν γνωρίσει τόν πίστεψε, προτού τόν δεϊ νά 
αποβιβάζεται στόν Πειραιά έτρεξε νά τόν προϋπαντήση και τού έστρωσε 
δάφνη για νά πατήση ’Εκείνος πού ύποτίθετο δτι έφερνε τήν μεγάλη έλπίδα 
γιά ένα καλύτερο αύριον. Μέ αυτό τό πνεύμα τόν υποδέχθηκε ή Ελλάδα 
τό Ιστορικό απόγευμα τού 1910 οπότε ο'ι λόγοι του έγιναν χρησμοί καί ο'ι 
διαθέσεις του νόμοι. Είδε μέ τά μάτια τής πίστης του τις δυνατότητες τού 
λαού του καί άφού τις έκαμε κοινή πεποίθηση έγινε δπως οί Προφήτες τής 
Βίβλου Ηγέτης. Καταπολέμησε τις φατρίες, κατάργησε τόν παλαιοκομματι- 
σμό καί έπανέφερε τήν βασιλική οικογένεια στό Στράτευμα δίνοντας της 
τά προνόμια πού τής άφαίρεσε ή ’Επανάσταση τού 1909. Πίστευε πώς μόνο 
ή Δυναστεία θά τόνωνε τό υπέρτατο αίσθημα τών ένοπλων δυνάμεων σάν 
έγγύηση καί ασφάλεια άπό τά κομματικά συμφέροντα καί τό έπραξε σέ πείσμα 
προς τήν λαϊκή άπαίτηση μέ τό άκατάβλητο στοιχείο τής διαίσθησης πού ένώ- 
νει τόν Μεγάλο μέ τήν Μάζα.

'Όταν μαινόταν ή άνθρωποθάλασσα κάτω άπό τόν έξώστη τού ξενο
δοχείου «Μέγα» στήν Πλατεία Συντάγματος γιά τήν συντακτική συνέλευση, 
ήρθε σέ βίαιη σύγκρουση μέ τήν έκρηξη τής λαϊκής ορμής γιά νά επιβάλει 
τήν άναθεωρητική συνέλευση. Αυτή ή άκαμπτη θέλησή του καί ή πίστη 
πού είχε στις άποφάσεις του τόν άνέδειξε Ηγέτη καί δχι Μεσσία, σημαιο
φόρο νέων πολιτικών ιδεών πού έγιναν τό έναυσμα γιά τήν έθνική άποκατά- 
σταση. ’Εκείνη τή μέρα μιλώντας στούς ’Αθηναίους στράφηκε πρός τόν 
’Ανώτατο ’Άρχοντα γιά νά τού πή: «’Εάν τό Στέμμα τεθή επί κεφαλής 
τού άνορθωτικού Άγώνος Σας υπόσχομαι δτι ή 'Ελλάς εντός δύο ετών θά 
γίνη άγνώριστος, σεβαστή εις τούς φίλους καί τρομερά εις τούς άντιπάλους». 
’Αμέσως μετά 'ιδρύει τό Κόμμα τών Φιλελευθέρων, τήν μεγάλη δημοκρατική 
παράταξη πού έδέσποσε τού δημόσιου βίου τής 'Ελλάδας γιά περισσότερο 
άπό μισό αιώνα. 01 πρώτες εκλογές μετά τήν επικράτηση τού κινήματος 
τής 15. Αύγούστου 1909 έγιναν μέ άποχή τών παλαιών κομμάτων πού κατα
δίκασε ή Επανάσταση. Ό ’Ελ. Βενιζέλος νίκησε καί θριάμβευσε, ή λαϊκή 
εντολή έδινε σ’ αυτόν τό πηδάλιο τής εθνικής άναγέννησης καί προκοπής. 
Μέ τεράστια κοινοβουλευτική δύναμη έπιλαμβάνεται μέ πυρετώδη δραστηριό

τητα γιά τήν πολεμική προπαρασκευή τής χώρας καί γι’ αυτό κάλεσε γαλ
λική άποστολή κάτω άπό τόν στρατηγό Έϋντάλ καί άλλη μέ τόν ναύαρχο 
Τώφνελ γιά τήν άναδιοργάνωση τών ενόπλων δυνάμεων.

Τό κράτος πού ήταν έρμαιο τής κομματικής κραιπάλης δέν είχε καν 
συστηματική οργάνωση καί δέν γνώρισε τί θά πεϊ κοινωνική δικαιοσύνη άλλά 
ούτε καί τί σημαίνει εσωτερική πολιτική. Γιά νά φέρη σέ πέρας τό έργο 
τής άνόρθωσης καί εξυγίανσης τού τόπου καί νά άνταποκριθεΐ στις προσδο
κίες τού ελληνικού λαού προχώρησε σέ επιλογή συνεργατών γιά τούς οποίους 
σπάνια άστοχούσε. Δημιούργησε επιτελείο μέ πνευματικούς άνθρώπους πού 
είχαν γνώση τών πραγμάτων καί άνώτερο ήθος. Πίστευε στήν άνάγκη τού 
κύρους τής πολιτικής έξουσίας πού ήταν γι’ αυτόν υπέρτατος νόμος στήν 
στερέωση τών θεσμών. 'Οραματίστηκε μιά νέα ελληνική κοσμογονία, τήν 
ύποσχέθηκε δταν έπαιρνε στά χέιρα του τήν διακυβέρνηση τής 'Ελλάδας 
καί τήν πραγματοποίησε δταν ήρθε ή ώρα νά φύγει. Ολόκληρη ή ζωή του 
ήταν πίστη καί πνοή πάνω στά πεπρωμένα τής πατρίδας του πού διπλάσιασε 
μέ τόν πλούτο τού νοΰ του γιά νά λέγει περήφανα: «Είμαι "Ελλην».

Ή μεγάλη ώρα τής δημοκρατίας γιά τήν άναθεώρηση τού Συντάγματος 
τού 1864 πλησίαζε άργά άλλά σταθερά. Στό νέο Σύνταγμα τού 1911 έδωσε 
τήν μορφή νέου καταστατικού χάρτου, πού νά άνταηποκρίνεται στις κοινω
νικές άνάγκες τής εποχής καί σημείωσε τήν άπαρχή νέου εθνικού βίου. Θέ
σπισε μέ πνεύμα λογικής προόδου διάταξη γιά τήν μονιμότητα τών δημόσιων 
υπαλλήλων, γιά τήν Ισότητα τών δικαστών καί τροποποίησε τά άρθρα γιά 
τήν ιδιοκτησία. Οι νέες διατάξεις εξασφάλιζαν τήν εφαρμογή τών νόμων 
μακρυά άπό τις κομματικές παρεμβάσεις, τό άνεπηρέαστο τής Βουλής άπό 
τις διοικητικές υπηρεσίες, καταλύθηκε κάθε δεσμός συναλλαγής καί εμπεδό- 
θηκε στούς θεσμούς ή επικράτηση τής έννοιας τού δικαίου. Μετά τό πέρας 
τού άναθεωρητικού έργου τής Βουλής προκηρύχθηκαν εκλογές γιά τόν Μάρτιο 
τού 1912 οπότε δ έλληνικός λαός κατά πανηγυρικό τρόπο δικαίωσε τό πο
λύπλευρο έργο τού ’Ελ. Βενιζέλου στόν όποιο άνάθετε γιά μιά νέα τετραετία 
τήν έντολή γιά τήν διακυβέρνηση τού τόπου. Τήν στιγμή άκριβώς αυτή 
ζήτησαν ο'ι Βουλευταί Κρήτης νά συμπαρεδρεύουν στήν νέα Βουλή άλλα 
συνάντησαν τελείως άπροσδόκητα τήν γνώριμη σ’ αυτούς πείσμονα καί σθε
ναρή άντίδραση τού Βενιζέλου. Ή άρνησή του νά δεχθή τ αίτημα τών συμ
πατριωτών του μάς οδηγεί σέ μεγάλα σπμπεράσματα πού οφείλουν καί 
σήμερα άκόμα νά άποτελούν οδηγό τού πολιτικού μας βίου. Δέν προχωρούσε 
στήν άνακίνηση έθνικών διεκδικήσεων γιά νά άποκομίση κομματικά δφέλη 
άλλά μόνο μέ τήν άπαίτηση τής διεθνούς κατάστασης δπως τήν σφυγμομε- 
τρούσε τό πολιτικό του αισθητήριο πού μεγαλούργησε δημιουργώντας τήν 
'Ελλάδα τών δύο ηπείρων καί πέντε θαλασσών. 'Όταν σάν άποτέλεσμα 
στήν άπόφασή του νά άρνηθεΐ νά Ικανοποιήσει τό αίτημα τών Βουλευτών Κρψ 
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της πολλοί συνεργάται του διαφώνησαν, έ'δωκε ό ’Ελ. Βενιζέλος μάχη κοι
νοβουλευτικής ήθικής. Για νά αποδείξει δε δτι πίστευε στις άρχές πού δια
κήρυττε, θυσίαζε και τόν έαυτό του ακόμα στόν βωμό τής διορατικότητας 
του. Καί ενώ άπό κανένα δέν άγαπήθηκε ή εξουσία περισσότερο και άπό 
κανένα δέν κατελείπετο ευκολότερο τήν θεωρούσε πάντοτε μέσο δημιουργίας 
και ουδέποτε αυτοσκοπό. Μέ τόν τρόπο αυτό δίδασκε τόν λαό του καί 
πρότρεχε τής έποχής του ενώ ταυτόχρονα οραματιζόταν μιά ιδεώδη ελληνική 
πολιτεία στήν οποία θά'βρισκε μεγάλη άνταπόκριση ή άρχή τού κράτους 
δικαίου γιά χάρη τού οποίου ύποσχέθηκε και εφάρμοσε τήν κοινωνική δικαιο
σύνη. Μέσα σέ μιά διετία ήταν πια αισθητή σέ δλους τούς τομείς ή άνα- 
ζωογόνηση τής έλληνικής πολιτικής και οικονομικής ζωής χάρη στήν ύπαρξη 
προγράμματος καί άξιολόγησης τών άπαιτήσεων καί άναγκών τού κράτους.

Ό ’Ελ. Βενιζέλος έτρεφε πάντοτε τό όνειρο τής συμφιλίωσης μέ τόν 
τουρκικό παράγοντα γιά νά λύση τό κρητικό ζήτημα άλλα δέν συναντούσε 
κατανόηση ούτε καί θέληση άπό τήν άλλη μεριά. Τότε ό πολιτικός Βενι
ζέλος βρήκε τόλ' παληό έαυτό του, τόν Βενιζέλο τών κινημάτων, έκαμε τό 
πρώτο βήμα προς τήν βαλκανική συμμαχία καί έτεινε χεΐρα φιλίας προς 
τήν Βουλγαρία παρά τις ύπάρχουσες διαφορές χωρίς νά ρυθμήσει τήν εδα
φική διανομή, μιά εκκρεμότητα πού άφηνε στό μέλλον γιά νά τήν λύσει μέ 
τά όπλα. Κήρυξε γενική επιστράτευση χωρίς καμμιά άμφιταλάντευση καί 
μέσα σέ κατανυκτική συνεδρίαση τής Βουλής σάν διαπρύσιος κήρυκας τών 
πεπρωμένων τού Έθνους άνακοίνωνε τήν άπόφαση τών βαλκανικών χωρών 
νά διώξουν τήν Τουρκία άπό τά κατεχόμενα εδάφη. Μέ κρυστάλλινη φωνή 
καί εθνική περηφάνεια άνακήρυττε τήν "Ενωση τής Κρήτης μέ τήν Ελλάδα 
τήν στιγμή πού αυτός διάλεξε σάν συμφέρουσα στήν πραγματοποίηση τών 
εθνικών διεκδικήσεων λέγοντας: «Άπό τής στιγμής αυτής ή Κρήτη άποτελεϊ 
άναπόσπαστον καί άδιαίρετον τμήμα τού έλληνικού βασιλείου».

Ή Ένωση τής Κρήτης μέ τόν εθνικό κορμό ήτίαν πια γεγονός καί ό 
’Ελ. Βενιζέλος πραγματοποίησε προαιώνιους πόθους γιά τήν άπελευθέ- 
ρωση υπόδουλων άδελφών. Ή Ελλάδα ζούσε μέρες δόξας καί μεγαλείου 
πού στηριζόντουσαν στήν ήθική ένότητα τού Έθνους πού σφυρηλάτησαν ό 
Βασιληάς Κωνσταντίνος καί ό ’Ελ. Βενιζέλος. Σάν στρατηλάτης ο πρώτος, 
σάν έντολοδόχος πρωθυπουργός ό δεύτερος δέν διάλεξαν τούς συμμάχους των 
άλλά υπήρχαν άπό τήν πορεία τών πραγμάτων στόν διεθνή ορίζοντα. Άπό 
τά βάθη τής ιστορίας έ'τρεξε ό "Ελληνας στήν φωνή τής πατρίδας γιά νά 
θέση τό πνεύμα του στήν υπηρεσία τής ύλης καί τών μεγάλων ιδανικών. Μέσα 
στήν κλαγγή τών εθνικών θριάμβων μέ σκέψη τόσο φωτεινή καί διάνοια 
τόσο διαυγή διέταξε ô Έλ. Βενιζέλος τήν κατάληψη τής Θεσσαλονίκης παρά 
τήν άντίθετη γνώμη τού Βασιληά. Στις 2G. ’Οκτωβρίου 1912 ô έλληνικός 
στρατός έμπαινε στήν μετέπειτα συμπρωτεύουσα γιά νά έλευθερώσει τήν νύμφη 

τού Θερμαϊκού άπό δουλεία αιώνων καί λίγες μόνο ώρες προτού ό βουλγαρι
κός στρατός κάμει τήν εμφάνισή του μπροστά στις πύλες τής πόλης πού 
έ'πλεε στά χρώματα τής κυανόλευκης. Στήν 'Ιστορία τών Λαών άποδείχτηκε 
ότι τούς πολέμους παρασκευάζουν καί κερδίζουν οι πολιτικοί ήγέτες οί όποιοι 
γνωρίζουν καλύτερα τά στρατιωτικά ζητήματα. Στήν Διάσκεψη τής Ειρή
νης στό Βουκουρέστι ή 'Ελλάδα έθετε τις άξιώσεις της γιά τήν εθνική άπο- 
κατάσταση τού λαού της. Τό κράτος τής Μελούνας θάφτηκε οριστικά ενώ 
ή Μεγάλη Ελλάδα τού Νέστου γινόταν πραγματικτόητα κάτω άπό τήν θερ- 
μουργό πνοή τού ’Ελ, Βενιζέλου πού άλλαζε τόν χάρτη τής Βαλκανικής μέ 
οδηγό τις πολύτιμες ’ιδέες του καί μέ βάση τό ιστορικό παρελθόν στά άπαρά- 

γραπτα δικαιώματα πάνω σέ εδάφη ελληνικά.
Αί έπιτυχίαι τού Μεγάλου Έλληνα στήν εξωτερική σφαίρα ήταν συν- 

υφασμένες μέ τήν ϊδια ψυχολογία πού τόν οδήγησε στό αίτημα τής άλλαγής 
καί τής προόδου. Μόνο άπό τήν στιγμή πού ή Μεγάλη ’Ιδέα έπαψε νά 
εϊναι ενα απλό έλλαδικό βεγγαλικό καί τάχθηκε στήν άνάγκη τής λύσης τού 
βαλκανικού ζητήματος, άρχισε ή πραγματοποίηση τού οράματος, συνεχίστηκε 
δέ μέχρις δτου τά άντιδραστικά κατάλοιπα τής ψυχολογίας μας άπέκοψαν 
τήν προσπάθεια άπό τήν διεθνή άνάγκη. Τό τέλος τών βαλκανικών πολέμων 
σήμανε τήν άρχή τού δνείρου γιά τήν Μεγάλη ’Ιδέα τήν οποίαν ό Έλ. Βενιζέ
λος υπηρέτησε μέ δλη τήν δύναμη τής ψυχής του. Αρκετά πριν κεραυνο- 
βοληθή άπό τήν μοίρα ο έμπνευστής καί ένσαρκωτής τής Μεγάλης ’Ιδέας 
μάς κατέλιπε ένα δίδαγμα καί ένα πυρσό γιά τις έπερχόμενες γενιές, δτι οί 
άγώνες γιά τήν επικράτηση τών δίκαιων άξιώσεων τών λαών δέν έχουν τέλος 
ούτε άνασασμό. Αυτό τό εγερτήριο σάλπισμα, αυτό τό σύνθημα μετέβαλε 
δ Έλ. Βενιζέλος σέ σύμβολο άγώνα δ δποϊος καθοδηγούσε τήν πολιτική του 
δραστηριότητα. ,Αλλά οί βαλκανικοί πόλεμοι δέν έλυσαν τά νέφη πού σω
ρεύτηκαν στόν ευρωπαϊκό ορίζοντα, ενώ σάν σπινθήρας γιά τήν έκρηξη τού 
μεγάλου πολέμου χρησίμευε ή δολοφονία τού Αρχιδούκα τής Αυστρίας.

Στόν θρόνο τής Ελλάδας άνήρχετο ό Στρατηλάτης Κωνσταντίνος μέ 
τές ευλογίες καί δδηγίες δλόκληρου λαού. Μέ τό δνομά του γαλουχήθηκαν 
τρεις γενιές Ελλήνων, βίωσε ή εποχή τού επάρατου διχασμού καί πήραν 
συγκεκριμένη μορφή οί εθνικές παραδόσεις. Ό Μονάρχης δμως πίστευε στήν 
έλέω Θεού βασιλεία καί σέ μεταφυσκά σχήματα στά δποϊα δ Έλ. Βενιζέλος 
άντέτασσε πάντοτε τήν ομαλή καί εύρυθμη λειτουργία τού δημοκρατικού 
πολιτεύματος σάν τήν μόλ'η εναλλακτική λύση. Βάσκανη μοίρα δέν θέλησε 
νά βαδίσουν μαζύ τά τρία ονόματα πού συμβόλιζαν τήν ενότητα τού ’Έθνους : 
Πατρίδα - Βασιληάς - Βενιζέλος. Δέν άποφιασίστηκε άκόμα ή συμμετοχή τής 
'Ελλάδας στόν φρικώδη πόλεμο δταν δ Βασιληάς Κωνσταντίνος άρνιόταν νά 
τιμήσει τήν συμφωνία μέ τήν Σερβία παρασυρόμενος άπό τό γερμανόφιλο 
αύλικδ περιβάλλον καί άπό τές συμβουλές τού πρεσβευτού τής τότε αύτοκρα- 
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τορικής Γερμανίας. Ό Έλ. Βενιζέλος πού ακόμα έτρεφε τήν αυταπάτη μιας 
συνδιαλλαγής, είπε προς τόν Βασιληά σέ έκρηξη του συναισθηματισμού του: 
«Μεγαλειότατε, δεσμοί αισθήματος ανθρωπίνου καί αγάπης τρυφερός μέ συν
δέουν μέ τόν βασιλέα μου, άλλά ή Ελλάς είναι πολύ μικρόν κράτος διά νά 
πράξη μιαν τόσον μεγάλην ατιμίαν». 01 λόγοι του δέν είχαν κανένα δι
σταγμό γιά τήν αλήθεια τών προθέσεών του καί απέδειξε δτι τίποτε τό προ
σωπικό δέν τόν έχώριζε άπό τόν Βασιληά. 'Υπήρχε δμως διαφορά γνωμών 
καί σύγκρουση άντιλήψεων τά δποϊα οδήγησαν σέ συνταγματική κρίση πού 
έσπειραν στά σπλάχνα του ’Έθνους τήν διχόνοια, δημιούργησαν δυό έθνο- 
κτόνες Ελλάδες καί προκάλεσαν τήν κατάρρευση τής Μεγάλης ’Ιδέας. ’Ενώ 
ό Βασιληάς Κωνσταντίνος έμενε ό πιστός θεράπων εκείνων πού αποτελούσαν 
κίνδυνο γιά τήν δημιουργία τής Μεγάλης Ελλάδας, ό Έλ. Βενιζέλος έταξε 
τό μέλλον καί τήν ελπίδα τού ’Έθνους στόν κόσμο τών δημοκρατικών εθνών, 
στό πλευρό τών μεγάλων του συμμάχων.

'Η βίαιη σύγκρουση μέ τόν Άνώτατον ’Άρχοντα ήταν άναπόφευκτη 
καί παρά τήν δραματική του έκκληση γιά φρόνηση στήν άντιμετώπιση τών 
προβλημάτων γιατί κινδύνευαν μεγάλα εθνικά συμφέροντα, άναγκάστηκε ό 
Έλ. Βενιζέλος σέ παραίτηση στις 21. Φεβρουάριου 1915. Ό Βασιληάς 
σχημάτισε άμέσως κυβέρνηση άπό τήν μειοψηφία τής Βουλής καί προκή
ρυξε εκλογές γιά τήν άνάδειξη νέας έθνικής άντιπροσωπείας θέτοντας τόν 
ελληνικό λαό μπροστά στό ερώτημα: Ποιος θά άσκούσε τήν κυβερνητική 
πολιτική γιατί ουσιαστικά αυτό σήμαινε ή προσφυγή στήν λαϊκή ετυμηγορία 
ένώ ή θητεία τής Βουλής άκόμα δέν έληγε. Ό ελληνικός λαός πού μέ τήν 
Επανάσταση τού 1909 καταδίκασε τήν πολιτική τών παλαιών κομμάτων, δι
καίωσε τόν Έλ. Βενιζέλο καί τό Κόμμα τών Φιλελευθέρων στό όποιο έδινε 
τήν εντολή νά συνεχίσει τήν διακυβέρνηση τής χώρας πού τόσο άντισυνταγμα- 
τικά προσπάθησε ή αύλική κηδεμονία νά διακόψει. Τόν Νοέμβριο τού 1915 
άπευθύνει στήν Βουλή υπέροχο λόγο κατεχόμενος άπό φλογερό πατριωτισμό 
καί υψηλή συναίσθηση ευθύνης τά άκόλουθα: «Ημείς καί τό Κόμμα τών 
Φιλελευθέρων ζητούμεν άπό τόν ελληνικόν λαόν θυσίας διά νά δημιουργή- 
σωμεν μίαν Ελλάδα μεγάλην καί κραταιάν ικανήν νά προστατεύση τόν Έλ
ληνα πολίτην οπουδήποτε ευρισκόμενον καί δυνάμενον ύπερηφάνως νά λέγη : 
Είμαι 'Έλλην».

Ή επίμονη άρνηση τού Βασιληά Κωνσταντίνου νά άπαγκιστρωθή άπό 
τό γερμανόφιλο αύλικό περιβάλλον γιά νά κρατήσει τήν 'Ελλάδα έξω άπό 
τόν πόλεμο μέ τήν φαινομενική ουδετερότητα ένώ ήταν γνωστή ή στάση τής 
Βασίλισσας Σοφίας καί οί διασυνδέσεις της μέ τόν Αύτοκράτορα Γουλιέλμο, 
οδήγησε τόν Έλ. Βενιζέλο σέ παραίτηση πού ήταν άποτέλεσμα ριζικής δια
φωνίας μέ τό Στέμμα πάνω στήν δαχείριση μεγάλων έθνικών ζητημάτων. 
Μέσα στήν δύνη τών αποφάσεων τής Αυλής άπό τήν μιά μεριά καί τού Βε- 

νιζέλου άπό τήν άλλη, θυσιάστηκε ή προσφορά τών ’Άγγλων γιά τήν έθνική 
άποκατάσταση τής Κύπρου πού δέν ήταν άλλη άπό τήν 'Ένωσή της μέ τήν 
μητέρα Ελλάδα. Ή πρόταση τών ’Άγγλων έγινε υπεύθυνα πρός τήν κυ
βέρνηση Βενιζέλου πού τήν άποδέχθηκε σάν τό άντάλλαγμα γιά τήν έξοδο 
τής Ελλάδας στόν πόλεμο, έπαναλήφθηκε δέ καί πρός τήν διάδοχη κυβέρνη
ση μέ έγγραφο τού ’Έλλιοτ τόν Σεπτέμβριο τού 1916, έμεινε δμως άναπάν- 
τητο καί δέν άξιοποιήθηκε χάρη στόν ένστερνισμό μιας στείρας βασιλικής 
πολιτικής πού έξυπηρετούσε ξένα συμφέροντα σέ ξένα κέντρα άποφάσεων. 
Αργότερα τό θέμα γίνεται πιό οξύ μέ τήν μεσολάβηση τών ’Οκτωβριανών 
τού 1931 καί τήν πυρπόληση τού κυβερνείου άλλά έν τφ μεταξύ άλλαξαν οί 
συνθήκες πού υπαγόρευαν τήν προσφορά τής Κύπρου καί παρ’ δλο πού ό 
Έλ. Βενιζέλος βρισκόταν καί πάλι στά πράγματα, ή στενή συνεργασία του 
μέ τήν άγγλική διπλωματία καί ή δεδηλωμένη έμπιστοσύνη τής άγγλικής 
εξωτερικής πολιτικής στό πρόσωπόν του δέν τού έπέτρεπαν τήν υίοθέτηση 
τού κυπριακού σάν έθνικού θέματος στό παρόν τουλάχιστον στάδιον. Γιατί 
ή άνακίνηση τού ζητήματος τής 'Ένωσης τής Κύπρου μέ τόν έθνικό κορμό 
τότε μόνο θά ήταν άναγκαία καί επιβεβλημένη ένέργεια έφ’ δσο τό έκρινε ή 
διορατικότητα καί ή σπάνια προβλεπτικότητά του δτι δέν θά προκαλούσε στόν 
ελληνισμό όποιασδήποτε μορφής παρενέργεια πού θά οδηγούσε σέ μεγαλύ
τερα άκόμα δεινά. Γι’ αυτό δταν άντιπροσωπεία Κυπρίων Βουλευτών μέ 
έπικεφαλής τόν πολιτικό καί παλαιό του γνώριμο Ν. Κλ. Λανίτη τόν έπισκέ- 
φθηκε μετά τά ’Οκτωβριανά τού 1931 στό Πολιτικό Γραφείο καί επίμονα 
τού ζητούσε τήν ενεργό άνάμειξη τής Ελλάδας τούς άπάντησε: «Κύριοι, 
εϊσθε νήπια τής πολιτικής!» Μπορεί νά προκαλεϊ άγανάκτηση ή στάση τού 
Βενιζέλου προσωπικά άλλά άποδείχθκε πόσο ή Ιστορία τόν έδικαίωσε δπως 
καί δλους εκείνους πού πρόβλεψαν σέ άνύποπτο χρόνο τούς κινδύνους, άλλά 
άπό υπερβολική αυτοπεποίθηση άλλων δέν εισακούστηκαν δταν ειδοποιούσαν 
γιά τήν έπερχόμενη καταστροφή άπό τό ενδεχόμενο τού ύπερβάλλοντος ενδια
φέροντος τής Τουρκίας γιά τήν Κύπρο.

Μετά τήν δεύτερη παραίτηση Βενιζέλου σχηματίστηκε κυβέρνηση μειο
ψηφίας πού δέχτηκε τήν ουδετερότητα σάν εξωτερική πολιτική ή οποία θά 
οδηγούσε στόν έξανδραποδισμό τής 'Ελλάδας. Οί μνηστήρες τών άνωμάλων 
λύσεων άποστράτεψαν τήν Ελλάδα, επέτρεψαν τήν εισβολή βουλγαρικού 
στρατού στήν άνατολική Μακεδονία καί παρέδωκαν ελληνικά εδάφη στήν 
έξαθλίωση, τόν μαρασμό καί τήν φατρία. Μπροστά στήν σήψη καί άπο- 
σύνθεση τής Μεγάλης ’Ιδέας ό Βασιληάς Κωνσταντίνος έμεινε άθεράπευτα 
άσυγκίνητος, μέ δική του άνοχή οδηγούσε στήν ήθική κατάπτωση τών θεσμών 
καί στήν κατακρήμνηση τού δνείρου πού δημιούργησε μέ σύνεση δ Έλ. Βε
νιζέλος. Τότε δ δημοκρατικός κόσμος μέ έπικεφαλής τήν Τριανδρία 
Δαγκλής - Κουντουριώτης - Βενιζέλος αποφασίζει νά θέσει τέρμα στόν κατήφο
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ρο τοΰ οδηγούσε τήν 'Ελλάδα ή βασιλική πολιτική τής δήθεν ουδετερότητας. 
Τίθεται ή βάση γιά το Κίνημα τής ’Εθνικής ’Άμυνας πού αναλαμβάνει τήν 
διακυβέρνηση τής έπαναστατημένης Ελλάδας στήν Θεσσαλονίκη αφού τούς 
ακολουθούσε ή Κρήτη καί ο'ι Νέες Χώρες. Σέ λίγο χρόνο κατορθώνει νά 
παρατάξη τόν ιδεώδη στρατόν ώραιότερον τού οποίου δέν έγνώρισε έως τότε 
ή 'Ελλάδα γιά νά άποπλύνει τήν εντροπή καί νά αναστηλώσει τήν τιμή καί 
διεθνή υπόληψη τοΰ ’Έθνους. Έάν τό Κίνημα τής ’Εθνικής ’Άμυνας δέν 
επικρατούσε, θά έχάνετο ή άνατολκή Μακεδονία όπως καί τά νησιά τού Αι
γαίου πάνω στά όποια ό ελληνισμός δέν είχε ακόμα τίτλους κυριαρχίας.

Στήν Αθήνα ή αποσύνθεση τοΰ καθεστώτος τού Βασιληά Κωνσταντίνου 
συνεχιζόταν μέ παρακρατικές οργανώσεις καί μέ τούς συλλόγους τών επιστρά
των άντιδροΰσε ποικιλότροπα στό εθνικό έργο τής Τριανδρίας κάτω άπό τήν 
θερμουργό πνοή τοΰ Έλ Βενιζέλου γιά τήν σωτηρία τής 'Ελλάδας. Τά πάθη 
άποκορυφώνοντο καί τά μίση καταστάλαζαν στις καρδιές τών Ελλήνων ώστε 
οι αύλικοί έφθασαν στό σημείο νά στήσουν όγκον λίθων αναθέματος γιά τόν 
Δημιουργό τής Νέας 'Ελλάδας μέ συμμετοχή τής επίσημης ’Εκκλησίας πού 
μέσα στήν δύνη τοΰ Διχασμοΰ καταρράκωσε τό κύρος τής ’Ορθοδοξίας. Κοι
νή δμο>ς ήταν ή πεποίθηση ότι ή απομάκρυνση τού Βασιληά Κωνσταντίνου 
άπό τόν θρόνο ήταν άνάγκη καί ίσως νά βοηθούσε στήν άποκατάσαση τής 
ψυχικής ένότητας τοΰ έλληνικοΰ λαού ο όποιος δέν μπόρεσε πιά νά μένει θεα
τής τών κινδύνων πού άπειλοΰσαν τήν υπόστασή του πού μέ τόσους άγώνες 
στερέωσε. Οι εθνοκτόνες Ελλάδες καταργήθηκαν μέ τήν ενεργό επέμβαση 
τών συμμάχων, άναβίωσε ή Βουλή τού 1915 καί ό Έλ. Βενιζέλος ερχόταν 
κυβερνήτης μιας ενωμένης Ελλάδας μέ πολλές δμως μισητές γι’ αυτόν ρωγμές 
πού φρόντισε ν’ άφήσει δ εξόριστος Μονάρχης. Πιστός στήν Βασιλεία ό 
Έλ. Βενιζέλος έφερε τόν Πρίγκηπα Αλέξανδρο στόν θρόνο τής 'Ελλάδας 
μέ τήν πεποίθηση δτι ή Μοναρχία θά γινόταν ισχυρότερη άν τηρούσε τό 
δίδαγμα τών μαθημάτων πού τόσο χαρακτηριστικά τής έδωκε. Ήταν ή 
εποχή πού δ Έλ. Βενιζέλος άνάπτυξε δλες τις ικανότητες τής μεγαλοφυΐας, 
του, τά μεγαλειώδη έπιτεύγματά του στήν έξωτερική σφαίρα τόν καθιστούν 
σάν ένα τών μεγάλων άνδρών τής νεώτερης ευρωπαϊκής ιστορίας. Κατάφερε 
νά εξασφαλίσει τήν νίκη τών συμμάχων στό βαλκανικό μέτωπο καί νά κάμει 
τήν 'Ελλάδα εύγενή συναγωνιστή τών ελεύθερων λαών. Στήν δρμή καί 
τήν πίστη του στή νίκη άπό τήν μιά μεριά, στήν άπαράμιλλη άνδρεία τών 
ελληνικών στρατευμάτων άπό τήν άλλη, άφείλεται ή πραγματοποίηση τοΰ 
δνείρου έστω καί μέ τήν επαναφορά γιά λίγο μόνο χρόνο τής Κωνσταντινού
πολης καί τής Σμύρνης στόν εθνικό κόρμο υπό συμμαχική διοίκηση στήν 
δποία μετείχε καί ή Ελλάδα μέ τόν 'Έλληνα άρχιστράτηγο Λεωνίδα Παρα- 
σκευόπουλο. Στά τέσσερα σημεία τοΰ δρίζοντα μεσουρανούσε δ άνθρωπος 
πού νίκησε τούς πολέμους τούς οποίους νίκησε δ στρατός. Μιά τεράστια 

έκδήλωση αισθημάτων πατριωτισμό τών 'Ελλήνων τής Μικράς Ασίας πού 
άπελευθερώνοντο μετά άπό πέντε αιώνες δουλεία, έγονάτιζε μπροστά στις ελευ
θερώτριες σημαίες άναμένοντας τόν μεγάλο 'Έλληνα ό όποιος έσυρε άπό τά 
βάθη τής 'Ιστορίας τό μεγαλείο καί τήν δόξα τής Ελλάδας.

Μέ τά έργα του τις περίλαμπρες συνθήκες τοΰ Νεϊγύ καί τών Σερβών 
πού άποτελοΰν τούς μεγάλους διπλωματικούς άθλους τοΰ Έλ. Βενιζέλου βρέ
θηκε ή Ελλάδα στήν βασιλίδα τών πόλεων δπως συνήθιζαν νά άποκαλούν οΐ 
'Έλληνες τήν Κωνσταντινούπολη. Γιά δυο δλάκερα χρόνια πάλαισε δ Εθνάρ
χης νά έξουδετερώσει τις άντιδράσεις καί νά πείση γιά τό δίκαιο καί τήν 
ορθότητα τών επιχειρημάτων του, τήν άτεγκτη λογική, τήν εθνολογική καί 
'ιστορική άλήθεια. Μέ τήν γοητεία τοΰ λόγου του πέτυχε τήν υπογραφή τής 
Συνθήκης τών Σερβών τόσο δμως εύθραυστης δσο καί ή δμώνυμη πορσε
λάνη. Δημιούργησε δμως τήν Μεγάλη Ελλάδα τών δύο ήπείρων καί πέντε 
θαλασσών, στό πρόσωπό του κατήγαγε τό ’Έθνος θρίαμβο δμοιο τοΰ δποίου 
σπάνια άναφέρει καί αυτή άκόμα ή μακραίωνη καί ένδοξη ιστορία του. Ή
ταν ή στιγμή πού δ Έλ. Βενιζέλος διασταυρονόταν μέ τόν Κωνσταντίνο Πα- 
λαιολόγο πού έπανήρχετο ενώ εκείνος εισήρχετο στόν θρύλο. Δέν άργησαν 
νά φανούν καί ο'ι πρώτες σκιές πού εξευτέλισαν καί μαύρισαν τήν πολυτάραχη 
ζωή τοΰ Έλ. Βενιζέλου δ όποιος απλώθηκε σάν φωτοβόλος ήλιος καί ή φήμη 
του εξήρχετο πέρα τών συνόρων τοΰ κράτους γιά νά υψώνεται ξαφνικά τόσο 
ψηλά ώστε άπό τις πράξεις του νά δονοΰνται ο'ι τηλεγραφικοί δέκτες τοΰ 
κόσμου. ’Ενώ έφερνε στό δεξί του χέρι, τήν άσύλληπτη άπό τόν άνθρώπινο 
νοΰ, Συνθήκη τών Σερβών, δεχόταν στό άριστερό του τις δολοφονικές 
σφαίρες τοΰ σταθμού τής Λυών άπό 'Έλληνες πού δέν συγκινήθηκαν ούτε 
άπό τις νίκες τού στρατού ούτε άπό τις καταλήψεις ελληνικών εδαφών γιατί 
μόνο κατά τόν τρόπο αυτό νόμισαν πώς μπορούσαν νά πλήξουν τόν Ηγέτη 
τής νέας Ελλάδας χωρίς νά κατανοούν δτι έπλητταν καί τό μέλλον τής Ελλά
δας. Σάν άντίποινα ο'ι δμοϊδεάται του σκότωσαν στούς δρόμους τής Αθήνας 
τόν επιστήμονα καί πολιτευτή ’Ίωνα Δραγούμη πού έπεσε θύμα στά μίση 
τών καιρών χωρίς καί αυτοί μέ τή σειρά τους νά άντιλαμβάνονται δτι σκό
πευαν θανάσιμα πάνω στό σώμα τής 'Ελλάδας.

Μέ τό πείσμα πού τόν διέκιρνε καί ενώ ό πόλεμος στήν ουσία δέν τέ- 
λειωσε άκόμα δπως είχε χρέος νά άναμένει μέ τήν μεσολάβηση τοΰ άπρόοπτου 
δσο καί ύποπτου θανάτου τού Βασιληά ’Αλέξανδρου προκήρυξε εκλογές μέ 
τήν πεποίθηση δτι δ ελληνικός λαός δέν θά άρνιόταν νά θέσει τήν υπογραφή 
του κάτω άπό τήν λαμπρότερη συνθήκη τοΰ ελληνικού μεγαλείου τήν συνθή
κη τών Σεβρών. Τήν 1. Νοεμβρίου 1920 δ ελληνικός λαός άποδοκίμαζε 
μέ τήν ψήφο του τήν πολιτική τού Έλ. Βενιζέλου δ όποιος παρέδωκε στούς 
άντιπάλους του τήν Μεγάλη Ελλάδα μέ τήν μετουσίωση τής Μεγάλης ’Ιδέας 
σέ πραγματικότητα καί σ’ αυτούς άπέμενε πιά νά τήν διατηρήσουν ή καί νά 
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τήν καταστρέψουν. Ή ηνωμένη αντιπολίτευση μέ τήν μέθη άπό τις επι
τυχίες τοΰ Βενιζέλου τόν όποιον καταδίωξε σαν τήν πιο μεγάλη αμαρτία 
άπό τό έδαφος τής 'Ελλάδας, παραπλάνησε τόν ελληνικό λαό μέ τήν ψευδή 
υπόσχεση τοΰ τερματισμού τοΰ πολέμου και τής άποστράτευσης, έφερε στόν 
θρόνο τόν μισητό καί έκπτωτο άκόμα Μονάρχη παρά τήν άντίδραση τών 
συμμάχων και προετοίμασε μέ άκρίβεια τήν κατάρρευση τής Συνθήκης τών 
Σεβρών, άφοΰ προκάλεσε τήν άθέτηση τών υποσχέσεων τών συμμάχων οι 
όποιοι μόνο στό πρόσωπο τοΰ Βενιζέλου έβλεπαν τήν εγγύηση στήν έξωτερική 
πολιτική τής Ελλάδας γιά μιά διαρκή συνέχεια.

Ή πτώση τοΰ Έλ. Βενιζέλου υπήρξε άπό τό 1453 ή μεγαλύτερη εθνική 
συμφορά πού ούτε ή ικανότητά του ήταν πια δυνατό νά προλάβη γιατί νέα 
δοκιμασία σάν συνέχεια τής 1. Νοεμβρίου 1920 άνέμενε τό ελληνικό ’Έθνος. 
Στήν Τουρκία αν καί τό κεμαλικό κίνημα έπεκράτησε και άρνιόταν τήν 
εφαρμογή τών όρων τής Συνθήκης τών Σεβρών, θά ήταν εθνοσωτήρια λύση 
ή έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεσεων γιά τήν συμφιλίωση ιν λάβει κα
νένας ύπ’ όψη ότι ό έλληνισμός γιά μιά ολόκληρη δεκαετία βρισκόταν σέ 
συνεχή πόλεμο και άπέκαμε νά κάμνη άπελευθερωτικούς άγώνες. Ή νέα 
ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στήν εθνοκτόνο εκστρατεία στήν Μ. Άσία, 
άπό τήν οποία καμμιά δύναμη δέν ήταν σέ θέση νά τήν σώση γιατί έγινε 
άλλαγή τών διεθνών δεδομένων τά όποια ύπαγόρεψαν τήν επάνοδο τοΰ ελλη
νισμού στήν προγονική γή. ’Όχι μόνο τά μεγάλα σφάλματα πού διάπραξε 
ή κυβέρνηση τοΰ Λαϊκού Κόμματος άλλά και ή άτυχία άπό τόν θάνατο τοΰ 
Βασιληά ’Αλέξανδρου μέ συνέπεια τήν άνοδο και πάλι στό θρόνο τού Βασιληά 
Κωνσταντίνου, οΐ άλλεπάλληλες δολοφονίες έστρεψαν τήν οργή τού ελληνικού 
λαού κατά τού Έλ. Βενιζέλου και όλα μαζύ έφεραν τήν καταστροφή. Ό 
ελληνικός κόσμος έκριζωνόταν άπό άρχαιες εστίες στίς όποιες έμεγαλούρ- 
γησε, έφώτισε, έδίδαξε επί αιώνες. Πάνω στά ερείπια εκαλείτο νά δημιουρ
γήσει και πάλι τό μέλλον δ Έλ. Βενιζέλος πού ήταν και τό μεγάλο θύμα τής 
τραγωδίας. Σάν μαρτυρικός ήρωας άνερχόταν τόν διπλωματικό Γολγοθά δταν 
διεξήγαγε άπό μέρους τής Ελλάδας στήν έξορία άπό τήν Λωζάνη τις δια
πραγματεύσεις γιά τήν τύχη 2.000.000 Ελλήνων. Ύποτάσσετο δμως στό 
πεπρωμένο ό δημιουργός τής Συνθήκης τών Σεβρών πού ερχόταν νά περι- 
συλλέξει δ,τι άπόμεινε στή Λωζάνη. Στήν Μ. Άσία δέν μάς έφερε ή επιθυ
μία κατακτητικής επέκτασης ή ή αίσθηση σφετερισμού ξένης ιδιοκτησίας 
άλλά ή άπελευθέρωση ελληνικών εδαφών τά όποια βάρβαρος κατακτητής κρα
τούσε μέ παραχάραξη τής Ιστορίας. 'Η συμφωνία τής Λωζάνης έπρεπε νά 
υπογράφει γιά νά βρεθεί λίγος χώρος και γιά κείνους πού ύπέστησαν πιστά 
τά εθνικά ιδεώδη άλλά έτιμωρούντο όχι άπό ίδια σφάλματα άλλά άπδ πλάνη 
και λάθη τών κατά καιρούς Ηγετών μας.

Τά λείψανα τής στρατιάς περισύλλεξαν δ άείμνηστος στρατηγός Ν. Πλα- 

στήρας και δ εκ τών δημοκρατικών ήγετών Στ. Γονατάς οι όποιοι γιά τήν 
σωτηρία τού ’Έθνους κήρυξαν τήν ’Επανάσταση ή δποία και θά προχωρούσε 
στήν κάθαρση κα'ι τήν τιμωρία τών θεωρηθέντων σάν υπεύθυνων καί ένοχων 
τής μικρασιατικής καταστροφής. Οι φυλακές και τά νησιά εγέμισαν μέ χι
λιάδες εξόριστους καί τά στρατόπεδα ήταν κατάμεστα άπό πολιτικούς άντι- 
πάλους τής ’Επανάστασης ενώ σέ παρωδία δίκης πού τό άποτέλεσμα ήταν 
άπό τήν άρχή γνωστό εστήνοντο άγχόνες και έτυφεκίζοντο στό Γουδί ο'ι πρω
ταίτιοι καί ηγέτες τού Λαϊκού Κόμματος. ”Αν καί δέν ήσαν οι μόνοι υπεύ
θυνοι καί ενώ ή εκτέλεση δέν έπρεπε νά γίνει γιά άνθρωπιστικούς λόγους, 
ήταν άδύνατο νά συγκρατηθούν τά εξημμένα πνεύματα τής ’Επανάστασης πού 
ζητούσε εκδίκηση καί άρνιόταν κάθε συνδιαλλαγή ή συνεννόηση μέ άποτέ
λεσμα ό Βασιληας Κωνσταντίνος νά κηρυχθεί γιά δεύτερη φορά έκπτωτος. 
Γιατί ή 'Ελλάδα, δημιούργημα τών μόχθων καί άγώνων τού ελληνικού λαοΰ 
δέν ήταν δυνατό νά εξακολουθεί νά είναι βασιλικό τσιφλίκι καί τά τέκνα της 
δέν μπορούσαν νά θυσιάζωνται στόν βωμό τυφλών βασιλικών συμφερόντων 
πού χαρακτήριζε ή καταπάτηση τών άτομικών δικαιωμάτων καί ή άθέτηση 
τών διεθνών υποχρεώσεων.

Στίς 24. Μαρτίου 1924 μέσα σέ κατανυκτική συνεδρίαση τής Εθνοσυνέ
λευσης έγκαθιδρύθηκε ή ελληνική δημοκρατία άπό τόν ήγέτη τών δημοκρατι
κών καί προ>θυπουργό Άλ. Παπαναστασίου σάν τό φυσικό τέρμα ενός μα- 
κροΰ εσωτερικού άγώνα πού τόν κατάστησε άναπότρεπτο ή πολιτεία τής Δυ
ναστείας μέ τόν Βασιληά Κωνσταντίνο. Ό ελληνικός λαός δμως έδοκίμαζε 
πικρία άπό τήν άστάθεια τών δημοκρατικών κυβερνήσεων μέ τις εσωτερικές 
τους άντιθέσεις καί στίς διεξαχθεΐσες εκλογές μετά μιά τετραετία γιά τήν 
άνάδεξη νέων νομοθετικών σωμάτων έφερε καί πάλι στήν εξουσία τόν Έλ. 
Βενιζέλο μέ έκπληκτική πλειοψηφία πού ξεπέρασε τό 70% τού εκλογικού σώ
ματος. Ό Ηγέτης τοΰ 1910 - 1920 δέν μπόρεσε νά λύσει τό οικονομικό πρό
βλημα κατά τήν διεθνή οικονομική κρίση τοΰ 1929 άλλά θεμελίωσε τήν νέα 
εργατική νομοθεσία πού σέ πολλά σημεία ισχύει άκόμα καί σήμερα, πρόσφερε 
στήν Ελλάδα τήν μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση τοΰ 1932 πάνω στήν 
οποία στήριζε δ Έλ. Βενιζέλος μέ συνεργάτη καί βοηθό του τόν Γ. Παπαν- 
δρέου τήν υποδομή γιά τήν εθνική άναγέννηση καί προκοπή.

’Αποκαρδιωμένος δμως άπό τήν χρεωκοπία τών πολιτικών του άντιπά- 
λων καί άπό τις συνεχείς πολιτικές δολοφονίες φίλων τού κόμματος προσ
φεύγει στήν δεξαμενή τής λαϊκής δύναμης ή οποία καί πάλι τού έμπιστεύθηκε 
μέ μειωμένη δμως πλειοψηφία τήν εξουσία γιά νά τόν άπογοητεύσει λίγο άρ- 
γότερα καί οριστικά πιά τήν ’Άνοιξη τού 1933. Μέ διάφορες μετατοπίσεις 
τών μαζών καί μερίδας βουλευτών στήν οποία πρωτοστάτησε καί αυτός άκό
μα δ Γ. Παπανδρέου, άφοΰ γεύτηκε δλες τις πικρίες τής ελληνικής δάφνης 
παραιτεϊται δ πολιτικός γίγαντας τής νεώτερης Ελλάδας μέ μισοτελειωμένο 
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τό εθνικό του έργο πιστεύοντας (ό μεγαλοπράγμονας πολιτικός) πώς δέν είχε 
κανένα πια νόημα ή παραμονή του στήν πολιτική ζωή τής χώρας. Σάν τε
λειωτικό πια κτύπημα υπήρξε ή απόπειρα δολοφονίας του στήν Λεωφόρο 
τής Κηφισιάς τόν ’Ιούνιο τοΰ 1933 μέ συμμετοχή έγκαθέτων κάτω άπό τήν 
καθοδήγηση τοΰ Άρχηγοΰ τής Γενικής ’Ασφάλειας και μέ σύμπραξη υπεύ
θυνων παραγόντων τής κυβέρνησης τοΰ Λαϊκού Κόμματος μέ αποτέλεσμα 
νά πάρει τόν δρόμο τής εξορίας όπως είναι άλλωστε και ή μοίρα τών Ελλήνων 
πολιτικών δταν τά πάθη και αί φιλοδοξίαι κυβερνούν τόν δημόσιον βίον.

Ό Έλ. Βενιζέλος μετά άπό τό άποτυχών πραξικόπημα τοΰ 1935 γιά τό 
οποίο θεωρήθηκε ό έμπνευστής του καί τήν εις θάνατον ερήμην αυτού κατα
δίκην, καταβεβλημένος άπό τόν χρόνο άφοΰ ήταν μιά συνεχής ζωή άγώνων καί 
κάτω άπό τό βάρος τοΰ διχασμού προσβλήθηκε ξαφνικά άπό βαρείας μορφής 
γρίππη σέ ήλικία 72 μόλις χρόνων πού σέ μιά βδομάδα τόν οδήγησε στό 
μοιραίο μέσα σ’ ενα παρισινό πανδοχείο τό βράδυ τής 17. προς τήν 18. Μαρ
τίου 1936. Ό κολοσσός δμως αυτός πού υπήρξε άνανατίρρητα ό μεγαλύτε
ρος πολιτικός άνδρας τής νεότερης Ελλάδας πάλαισε μέ τόν θάνατον καί νική
θηκε άπό αυτόν γιά νά τόν κερδίσει ή Ιστορία. ’Αλλά δέν πέρασαν παρά μόνο 
15 ώρες γιά νά γίνη άντιληπτό πόσο ήταν μεγάλος καί πολύ άργά θυμόντου
σαν οί Έλληνες τό ποίημα τού Κωστή Πλαμά γιά τόν πολιτικόν γίγαντα πού 
άποτέλεσε άλλωστε καί τήν εθνική προφητεία γιά τόν ’Ελ. Βενιζέλο:

Μεγάλος είσαι βάγια νά στρώνει
κι αν τό πιστεύει γιά νά διαβαίνεις
ο λαός σου γνωρίζοντάς σε παιδί που ^άοαι...

Μπροστά στό σκήνωμα τοΰ Μεγάλου "Ελληνα πέρασαν οί μεγαλύτερες 
προσωπικότητες τής εποχής γιά νά ενώσουν στόν σταθμό τής Λυών μέ τις 
χιλιάδες λαού τούς λυγμούς καί τόν πόνον τους στόν θρήνο καί τό μεγαλείο 
προς τόν εκλεκτό τής ιστορίας. Προκαλεϊ δμως ρίγη συγκίνησης καί ή απλή 
άνάμνηση τού σεβασμού καί τής λατρείας πού εκδηλώνονταν άπό τά συνωστι
σμένα πλήθη δταν κατάβαινε στήν κρητική γή ό μεγάλος κυβερνήτης, ό με
γάλος διπλωμάτης, ό μεγάλος άνθρωπος. Στόν άπέριττο τάφο τού ’Ακρω
τηρίου τοΰ Προφήτη Ήλία δπου άναπαύεται κοντά στό άγαλμα τής ελευθε
ρίας άπό δπου τόσες φορές ύψωσε τήν σημαία τού ’Αγώνα γράφτηκε καί ό 
αύτοεκφωνηθείς έπικήδειος στήν Βουλή τών Ελλήνων τό 1932: «Ό προ- 
κείμενος νεκρός, άγαπητοί φίλοι, υπήρξε άνδρας μέ θάρρος μεγάλο καί 
αυτοπεποίθηση καί δι’ εαυτόν καί διά τόν λαόν τόν οποίον έκλήθη νά κυβερ- 
νήση. ’Ίσως διέπραξε πολλά σφάλματα άλλά ποτέ δέν υπήρξε μοιρολάτρης 
διότι ποτέ δέν έπερίμενε άπό τήν μοίραν νά ϊδη τήν χώραν του προηγμένην 
άλλ’ έ'θεσε εις τήν υπηρεσίαν της δλο τό πύρ πού είχε μέσα του, κάθε δύναμιν 
ψυχικήν καί σωματικήν».

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΠΤΡΙΔΑΚΙΣ

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ TOT Ε.Π.Ο.Κ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

στή δεξίωσή του άπό τόν Ελληνικό Πνευματικό 'Όμιλο Κύπρου 
στή Μεγάλη Αίθουσα τού Παγκυπρίου Γυμνασίου, στις 19.7.1947.

«Αδέρτκια, καλώς ήρτετε’ ή στράτα σας νάν μέλιν. 
’Αγκαθερά στά πόδκια σας ποττέ νά μεν πλαστούν. 
Σαοεϊριν νάν ό ουρανός, νά μεν δήτ άνεφέλην, 
Πλήξες νά μεν σας μπλάοονσιν μήτε νά σάς σσιαστοϋν. 
’Εμείς τωρά ροδεύκουμεν, που τήχ χαράν πετοϋμεν, 
Τωρά που σάς δεξιώννουμεν τζιαι που σάς οιαιρετοϋμεν.υ

(Δ. Λιπέρτης)

Μεγάλα μας ’Αδέλφια τής ’Ελεύθερης Πατρίδας,
Μέ τή βαριά, άλλά έγκάρδια φωνή τοΰ μεγάλου Κύπριου ποιητή σάς 

υποδέχεται ή πνευματική Κύπρος, μ’ ευγνωμοσύνη καί χαρά. Μάς φέρνετε 
τό μητρικό χαιρετισμό, μυρωμένο άπό τις ευωδιές τών μενεξέδων τής ’Ατ
τικής κι άπό τή δροσερή άλμύρα τοΰ Σαρωνικού. ’Έρχεστε άπό τήν άγια 
Χώρα, δπου φυτεύτηκε, ρίζωσε καί γιγάντεψε τό δέντρο τής Λευτεριάς καί 
τοΰ Πολιτισμού, — καί πού μέ τή λαχτάρα γιά τόν ίσκιο του καί μεϊς εδώ 
πάντα ζούμε, δσο κι αν μάς χωρίζουν θάλασσες καί ξένες κατοχές. Μάς 
φέρνετε ένα μήνυμα ζωής άνώτερης, λεύτερης καί πολιτισμένης, τό πιό ωραίο 
μήνυμα τής ελληνικής τέχνης, εκπρόσωποι εσείς τού ’Εθνικού Θεάτρου τής 
Ελλάδας καί τής ελληνικής πνευματικής δημιουργίας. Γι’ αυτό ή χαρά 
μας κ’ ή ευγνωμοσύνη μας σέ σάς είναι μεγάλη, γιατί μάς δίνετε τήν εξαιρε
τικήν ευτυχία νά ζήσουμε άπό κοντά τήν καλλιτεχνική εργασία τής Ελλάδας 
μας, νά ποτιστούμε άμεσα άπό τά κεφαλάρια τής έλληνικής τέχνης, νά μάς 
φωτίσει άπ’ ευθείας τό φώς τής καλλιτεχνικής δημιουργίας σας.

Ξαίρουμε τούς άγώνες καί τις άγωνίες τού ελληνκοΰ· θεάτρου, ώσότου 
φτάσει στήν άξιοζήλευτη θέση πού βρίσκεται σήμερα: Άπό τις άρχές τού 
περασμένου αιώνα ως τώρα ή ζωή του είναι μιά σκληρή άνιούσα πορεία 
άνάμεσα στις πιό άντίξοες συνθήκες, — δπως άλλωστε δύσκολη και επίπονη 
ήταν ή πορεία δλης τής έλληνικής πνευματικής εργασίας, δλης, γενικώτερα, 
τής νέας έλληνικής ζωής. Μά τώρα τό Ελληνικό Θέατρο προχωρεί μέ βή
ματα στερεά άπό κατάχτηση σέ κατάχτηση, άκμαϊο καί υπερήφανο, ισχυρός 
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παράγοντας στήν πνευματική και καλλιτεχνική καλλιέργεια τοΰ ελληνικού λαού. 
Κ’ έτσι σήμερα έχει νά δείξει ή Ελλάδα — έχτός άπό άλλα άξια θέατρα — 
τό μεγάλο αυτόν οργανισμό, τή συνισταμένη τών θεατρικών δυνάμεων τοΰ τό
που, τό ’Εθνικό μας Θέατρο, που έχουμε τήν ΰψιστη τιμή νά φιλοξενούμε 
τώρα στήν Ελληνική μας Κύπρο.

Ή άνθιση αυτή τοΰ θεάτρου είναι πολύ χαρακτηριστική γιά τις επιδιώ
ξεις τοΰ νεοελληνικού πολιτισμού. Είναι μια άπό τις πιό ζωντανές ενδείξεις 
πώς ή σύγχρονη ελληνική πνευματκή και καλλιτεχνική ζωή μπαίνει στήν πιό 
ελληνική περιοχή τής Τέχνης, στήν ελοκλήρωσή της. Γιατί σά λογοτεχνική 
δημιουργία και σά θεατρική παράσταση, ή πιό οργανωμένη και υψηλή ολο
κλήρωση τής Τέχνης στήν έλληνική δημιουργία είναι τό άρχαΐο δράμα. Κι 
άν άπ’ δλα τά θαυμάσια προϊόντα τοΰ άρχαίου ελληνικού πολιτισμού δέ σω
ζόταν τίποτ’ άλλο άπό τό δράμα, έφτανε αυτό γιά νά μάς κάνει νά νιώσουμε 
τό άνέφιχτο μεγαλείο του, και νά δικαιολογήσουμε τό περιλάλητο Ελληνικό 
Θαύμα.

Καί σήμερα, πού ή πνευματική και καλλιτεχνική 'Ελλάδα στρέφει τόσο 
γόνιμα τήν προσοχή της στή θεατρική δημιουργία, κ’ έφερε τό θέατρο σέ 
τόσο υψηλό επίπεδο, — σίγουρα σά θεατρική παράσταση, δπως τό δείχνει 
άναμφισβήτητα τό λαμπρό ’Εθνικό μας Θέατρο, συχνά και σά λογοτεχνική 
θεατρική παραγωγή — πιστεύω πώς ή νέα έλληνική. πνευματική και καλλι
τεχνική ζωή περπατάει σέ πραγματικά ελληνικούς δρόμους, — δπως θά φαί
νεται καί στίς άλλες της εκδηλώσεις μέ έργα άξια καί σά μορφή καί σάλ' 
περιεχόμενο.

Γι’ αυτό άκριβώς ή έλληνική Κύπρος δέχεται μέ χαρά κ’ ευγνωμοσύνη 
τό ’Εθνικό μας Θέατρο, πού ήλθε νά μάς δώσει τήν έλληνική τέχνη στήν 
πιό ψηλή της εκδήλωση. Τό δώρο πού μάς προσφέρετε, άγαπημένα μας 
’Αδέλφια, δέν ξαίρουμε μέ ποιο άντίδιορο νά τό πληρώσουμε άλλο άπό τήν 
άγάπη μας καί τό θαυμασμό μας.

«Χάσσιουαεν τζιαι ^ωρούμεν οας, γελούοιν τζι οί ποδτκιές μας, 
οιαιρούμαστειν π αληθινά, μουοκολοοϋν τζ’ οί τόποι, 
ξηχάννουμεν τες λύπες μας, τες κακοριζιτζιές μας, 
τώρα πούρτετε εοοω μας.»
ιι'Εν παραπάνω που χαρά τούτον ο,τι τζι άν ενι.υ

(Δ. Λιπέρτης)

'Όμως ή χαρά μας αυτή θέλουμε νά πάρει μονιμώτερο χαραχτήρα, νά 
συνεχιστεί, νά κρατηθεί πάντα έντονη καί δημιουργική, γιά νά δίνει τούς 
μεστωμένους καί καλόχυμους καρπούς της στήν πεινασμένη άπό καλή πνευ
ματική τροφή Κύπρο, κ’ έτσι νά σάς δίνουμε λιγώτερες άπαγοητεύσεις, γιατί 
θά μπορέσουμε μαζί σας νά καλλιεργήσουμε καί τις δικές μας βιώσιμες δυ

νάμεις, κι άκόμα, νά συνεισφέρουε στό νέο έλληνικό πολιτισμό καλύτερα καί 
περισσότερα. Θέλουμε, δ,τι υπάρχει διάχυτο στό Είναι μας άπό τήν προαιώ
νια δυναμικότητα τής άγέραστης Φυλής μας, νά τό κάνουμε μέ τή δική σας 
άρωγή ’Έργο άξιο, σ’ όλες μας τις επιδιώξεις. Γι’ αυτό πάντα σάς περιμέ
νουμε, γιά νά δέσετε στερεώτερους τούς δεσμούς πού μάς ένώνουν μέ τήν 
Έλληνική Πατρίδα, καί νά νιώσουμε πιό έντονα τούς παλμούς τής άδελφι- 
κής καρδιάς σας, καί τή δημιουργική χαρά τών πνευματικών καί καλλιτεχνι
κών επιδιώξεων καί επιτυχιών σας.

Σάς υποδεχόμαστε μέ τήν καρδιάν άνοιχτή, μέ τό πνεύμα λεύτερο, μ’ όρ
θια τήν ψυχή, γιά νά θερμάνετε άκόμα περισσότερο τήν πίστη καί τήν άγά
πη μας στήν αιώνια Ελλάδα, καί μέ φτερά τής τέχνης σας νά μάς άνυψώ- 
σετε στούς ουρανούς τής αισθητικής συγκίνησης καί τής δημιουργικής κά
θαρσης. Σάς δεχόμαστε σάν ένα λαμπρό δείγμα τών πνευματικών καί άλλων 
άγαθών πού θά έχουμε καί μεϊς κάτω άπό τή στοργική σκέπη τής έλληνικής 
πατρίδας, άμα πια λυτρωθούμε άπό τή σκλαβιά πού μάς πιέζει.

Γιατί ή ιερή σας θεωρία στό άγαπημένο μας Νησί έχει πλατύτερη, 
ηθική σημασία, πνευματική καί καλλιτεχνική, εθνική προπάντων. Είναι 
τό έλπιδοφόρο μήνυμα τής μελλοντικής μεγάλης κι οριστικής χαράς μας, νά 
ενωθούμε πιά γιά πάντα μέ τήν ελεύθερη Πατρίδα μας, καί νά ζούμε μαζί 
της τις έντονες πνευματικές καί καλλιτεχνικές δημιουργίες καί καταχτήσεις 
της, νά περπατούμε μαζί της στό δρόμο τοΰ πολιτισμού.

"Ως τότε, όμως, ώσότου φτάσει ή ευλογημένη εκείνη ώρα, σάς παρακα- 
λοΰμε νά μάς έρχεστε συχνότερα. Παρακαλούμε νά διαβιβάσετε στήν ’Αθή
να, μαζί μέ τόν άδελφικό χαιρετισμό μας, καί τήν επιθυμία μας νά δείχνουν 
οι εκεί λογοτέχνες, καλλιτέχνες, επιστήμονες πιό ζωντανό τό ενδιαφέρο τους 
γιά τήν Κύπρο. Θέλουμε νά μάς γνωρίσετε καλύτερα, νά μάς νιώσετε βαθιά 
κι ουσιαστικά, νά καταλάβετε τις άνάγκες μας, τις πνευματικές καί άλλες, 
νά μάς παρασταθήτε οδηγοί καί σύμβουλοι, γιά νά διορθώσουμε τά στραβά 
πού σίγουρα έχουμε, γιά νά καλυτερέψουμε τή δουλιά καί τή ζωή μας.

Ξαίρουμε πώς ή δουλιά μας ούτε σέ ποιότητα ούτε σέ ποσότητα μπορεί 
νά συγκριθεί μέ τή δική σας. "Ομως, σίγουρα είναι μιά τίμια, προσπάθεια, 
ένας άκατάπαυστος άγώνας γιά τήν πρόοδο, μιά αγνή καί θερμή έλληνική 
φωνή, πού περπατάει στά ένδοξα χνάρια τά δικά σας. Μέ τά βιβλία μας, 
μέ τις επιστημονικές έργασίες μας, μέ τά περιοδικά μας, μέ τό νεαρό θέατρό 
μας, μέ τή ζωγραφική μας, μέ τις κάθε είδους πνευματικές καί καλλιτεχνι
κές εκδηλώσεις μας, — όσο κι αν φαίνουνται φτωχές, σπασμωδικές καί άνορ- 
γάνωτες — δλοι οί πνευματικοί άντιπρόσωποι τής Κύπρου σ’ ένα σκοπό τρα
βούμε, τήν ίδια βασικήν ιδέα εξυπηρετούμε : τό φωτισμό τοΰ ελληνικού κυ
πριακού λαού μέ τό δικό σας φώς, μέ τό δικό σας παράδειγμα. Αυτό τό 
συνολικό θέλω νά δήτε στίς πνευματικές μας πορσπάθειες, τόν γενικό καί 
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παντοδύναμο αυτό σκοπό, πού καθορίζει καί κατευθύνει τις ένέργειές μας.
*Av ακούσετε τή φωνή μας αυτή, άν πιάσετε τόν παλμό μας, αν θε- 

λήσετε νά κοιτάξετε στοργικά τήν πνευματική μας παραγωγή, θά νιώσετε 
τήν πανάρχαια φωνή τής Ελλάδας, ζωντανή καί παντοδύναμη, κ’ εδώ — στό 
Ελληνικό αυτό Νησί. Τά δημοτικά μας τραγούδια, τά παραμύθια μας, τά 
έθιμά μας, ο'ι νέες πνευματικές καί καλλιτεχνικές προσπάθειές μας, είναι τά 
ίδια τά δικά σας, — μπορεί σέ χαμηλότερο τόνο, πιο αδέξια — πάντα όμως 
έλληνικά.

αΤά λόγια σου πού μώμαθες μέ τζιείνα λουτουρκούμαι 
τζιαι τδθ Θεδμ παρακαλώ, 
με τζιεινα μέσ3 τούς λάς λαλώ, 
με τζιεινα νεκαλιούμαι.

3Έχω τά παραμύθκια σου οτό νονμ μον τζιαι λαλώ τα
που 3χασιδ δράκους τζιαι στοισειά
τζι3 ήτουν του κόσμου ουντυσιά
τζι3 επίστεφκέν τα πρώτα.

’ Αμ με θωρεϊς πώς δεν εχω τες άρκοντΤες τες πρώτες, 
άμμά 3χω άνέντζιστηγ καρκιάν 
τζι3 ουλομ μυρίζω μυρωδκιάν 
του κόρφου σου που τότες.»

(Βασ. Μιχαηλίδης)

λέει στήν 'Ελλάδα ό εθνικός ποιητής τής Κύπρου. Γιατί, αλήθεια, «ό μέγας 
Παν δέν πέθανε» κ’ εδώ, στήν ελληνική Κύπρο.

Νά μάς γνωρίσετε, λοιπόν, βαθύτερα καί νά μάς δώσετε τήν ευκαιρία 
νά χρησιμοποιήσουμε πιο στενά τήν πολύτιμη πείρα σας, πιο ουσιαστικά, πιο 
οργανωμένα. Γι αυτό καί πρέπει νά δυναμώσουμε τούς δεσμούς πού μάς 
ενώνουν, νά κάνουμε συχνότερες τις ευκαιρίες επαφής άνάμεσό μας, να 
μάς έ'ρχεστε πιό ταχτικά σέ τέτοιες Ιερές πνευματικές θεωρίες, σάν αυτή, πού 
μάς δίνετε τώρα νά ζούμε μέ τό Εθνικό μας Θέατρο.

Τούτο τό ιδιαίτερο μήνυμα Σάς παρακαλούμε νά μεταφέρετε στούς πνευ
ματικούς καί καλλιτεχνικούς εργάτες τής ελεύθερης Πατρδας. Θά ρθούν σέ 
χώρα δική τους, ανάμεσα σ’ αδελφούς θά βρίσκουνται, ανάμεσα σ’ "Ελληνες, 
πού κρατούν άσβεστη τή φλόγα τής Φυλής. Γιατί, δπως ώραΐα τό λέει ό 
νέος Κύπριος ποιητής στον «"Υμνο τού Παγκυπρίου Γυμνασίου, τού έκπαι- 
δευτικού αυτού 'ιδρύματος πού μάς στεγάζει:

«Τΐάτρες πιστοί μιας κλασσικής "Ελλάδας, 
αρκαδικοί βλαστοί, βαθιά κρατούμε 
στά στήθια μας τής άθηναίας λαμπάδας 
τήν άγια φλόγα καί μ3 ετούτη ζούμε.

Δε σβύνουν τή φωτιά μας οί αιώνες, 
γιατί θεά ή "Ελλάδα μάς γεμίζει, 
τού Κολωνοϋ μάς σκεπουν οι ελαιώνες 
κι ό Παρθενώνας άστρο μάς φωτίζει.

Λάτρες πιστοί μιας κλασσικής "Ελλάδας, 
αρκαδικοί βλαστοί, βαθιά κρατούμε 
στά στήθια μας τής άθηναίας λαμπάδας 
τήν άγια φλόγα καί μ3 ετούτη ζούμε.»

(Κύπρος Χρυσάνθης)

Τή φλόγα τούτη θέλουμε να δυναμώνετε πάντα μέ τήν παρουσία σας, 
γιά νά γίνεται πυρσός πού φωτίζει, φωτιά ανώτερης δημιουργίας ελληνικής. 
’Εμείς δέν θά πάψουμε νά τήν τρέφουμε μέ τήν ψυχή μας.

Αευκοσία, Κύπρος
19. ’Ιουλίου, 1947.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΤΣΗΣ
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Ο ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Η ΑΛΛΗ ΓΗ
«Φυγάς θεόθεν καί άλήτης» 

Εμπεδοκλής.

Αύγουστος 1978

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΞΕΝΟΣ

Ποιος νάναι τούτος ό Μεγάλος Ξένος, 
πού έρχεται αθόρυβα 
και μάς ταράζει τόν ύπνο;

Παράξενος, μέ βήματα μεγάλα 
δρασκελά την αυλή μας. 
Την αυλή 
που μυρίζει γιασεμί 
και καρπό στοιβαγμένο σέ παλιά σεντούκια.

Μπαίνει άπό τό παράθυρο 
πού άφήσαμε ανοικτό.
Κάθεται στό βραδυνό μας τό τραπέζι.

Παίζει μέ τά παιδιά στόν ήσκιο τής έλιάς.
Κ9 ύστερα 
κρύβεται πίσω άπό τόν τοίχο 
γιά να μετρήσει τούς κτύπους τής καρδιάς.

Είδωλο καί χαμός μας 
απλώνει τή σιωπή του 
κα^ώς κοιτάζουμε ό ένας τά μάτια του άλλου. 
Κυνηγά τή λέξη πού ειπώθηκε 
οά μιά πεταλούδα 
καί φεύγει ξαφνικά 
χωρίς νά τό θέλουμε.
’Αόρατος, ανυποψίαστος, σχεδόν ένα τίποτε.

Τόν άγγελο τόν συναντήσαμε χ^ές.

Χρόνια τό περιμέναμε.
Στό σπίτι
μέ κτυποκάρδι κάθονταν ή μάννα 
ώρες πολλές κοιτάζοντας άπ’ τό παράθυρο. 
Και τό τραπέζι 
πόσες φορές τό στρώσαμε 
κρατώντας του πάντα μιά ΰέοη, 
τή δική του.

’Όταν μιλούσαμε τό βράδυ 
άνάμεσα στις λέξεις 
άκουγες ένα όνομα. 
Κ’ ύστερα τή σιωπή.
Μιά σιωπή μεγάλη όπως ό ϋόλος 
πού σκεπάζει τά μάτια.

Πάντα κλειστή κρατούσαμε τήν κάμαρά του.
Μ’ άπ’ τό άνοικτό παράθυρο 
μύριζε τό τριαντάφυλλο 
κι’ ο ήσκιος απλώνονταν 
τής λεμονιάς.

Θαρρούσαμε κάποτε πώς βλέπαμε 
τό πρόσωπό του 
στό πρόσωπο ένός φίλου, 
κα^ώς κοιτάζαμε ό ένας στά μάτια τού άλλον 
και μιά κοπέλα χάραζε γραφές πολλές 
στούς κύκλους μέ τά περιστέρια.

Καϊ ξάφνου ήρδε δ άγγελός μας. 
Σάν άπό δρόμο μακρυνό 
μέ σχισμένο πουκάμισο.
Μάς κύταξε παράξενα σάν άγνωστος.
Κάτι ψιθύρισε κ’ έφυγε.
Σάν νάταν
μιά λεπτομέρεια πού δέν χρειάζονταν νά τήν προσέξουμε.
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Σάν νά μην ^ταν αυτός που περιμέναμε, 
τό είδωλο που τόλμησε 
νά μάς κρατήσει τόσα χρόνια.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ

«Φάτις αύτοίσιν μαρτυρεί παρεόντας άπείναι» 
(Ηράκλειτος άπ. 34)

—Πόσο καιρό καθίσαμε σ αυτό τό σπίτι;

’ Ητανε χτες ή αιώνες πριν; — Δέν ξέρουμε.
Τό συνηθίσαμε όμως
όπως συνηθίζει κανείς τόν αέρα
που χτυπά πάνω στα παράθυρα
τόν ύπνο του μεσημεριού
τή γαλήνη τις βραδυνές ώρες.

—Θυμάσαι
τή μυρωδιά του τοίχου
τό βαθύ χρώμα τής στέγης 
τις σιωπηλές γωνιές;

— Τά πρόσωπά τους τί νάγιναν;
Χαρούμενα ή λυπημένα
έζησαν μέσα σ’ αυτούς τούς τοίχους, 
δρασκέλισαν τούς τοίχους και χαθήκαν 
πίσω άπό τή μικρή πόρτα τής αυλής.

— Κι’ οί φωνές τους;
Οί φωνές τους ηχούν ακόμα μες τις κάμαρες.
Σάν νά υπάρχουν μέσα σέ μιαν άλλη διάσταση.
Σάν νάταν πάντα εκεί, 
αδιόρατες, άπείρακτες άπ’ τόν καιρό 
κι όμως ανύπαρκτες.

— Πόσο καιρό καθίσαμε σ’ αυτό τό σπίτι;
Τό σπίτι έγινε ένα με τή ζωή μας.
Τή χαρά του ήλιου 
τή ζέστα τού νερού

τόν πηλό πού γεμίζει τά χέρια 
τό κουλούρι πού βγαίνει άπό τό φούρνο.

— *0 χρόνος στάθηκε εδώ.
Γνώρισε τήν άγκαλιά τής άγάπης 
τήν άνθισμένη γάοτρα τής γιορτής 
τή σιωπή τού θανάτου.
Και κρατήθηκε πάνω στό κατώφλι 
νά χαιρετίσει τή στιγμή πού τέλειωσε.

— Τό σπίτι τούτο είναι δικό μας.
Κι’ όμως πέρασε μέο’ άπό τά χέρια μας 
σάν ένας άνεμος.

— Τό σπίτι τούτο δέν είναι πιά δικό μας.
Τό παράθυρο πού κρυφανοίγει 
ό ήλιος τού μεσημεριού 
τό πρωινό του καλωσόρισμα.

Είδωλο τού χαμένου μας εαυτού 
κάθεται γύρω μας καί μάς κυκλώνει. 
Σάν νάταν 
αυτό τό σπίτι όλος ό κόσμος.
Δέν είχαμε προσέξει τή μεγάλη του άπουσία.
Τά πρόσωπα χωρίς υπόσταση.
Τούς τοίχους πού έγιναν διάφανοι.
Τά πράγματα πού βάραιναν μές τις γωνιές του 
χωρίς κανένα βάρος.
Δέν είδαμε τή θύρα πού άνοιγε προς τά έξω, 
πρός τό άλλο φώς, 
προς τή μεγάλη αυλή.
Δέν άντέξαμε τό πολύ φώς.

Καί μείναμε στό σπίτι αυτό παρόντες 
κι όμως άπόντες.
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ΨΥΧΗ

«Ψυχής πείρατα Ιών ούκ άν έξεύροιο, 
πάσαν έπιπορευόμενος οδόν οΰτω 
βαΟύν λόγον εχει».

('Ηράκλειτος, άπ. 45)

Τά πέρατα τής ψυχής που νά τα βρεις;
"Οποιο δρόμο κι άν πάρεις 
πάντα ύά γυρίζεις σέ μιαν εικόνα 
κ3 ή εικόνα &ά φεύγει μέσ3 από τά χέρια σου.

Πάνω στή γραμμή του ορίζοντα πού γράφει 
τήν καμπύλη τού ϋόλου, 
ο3 ένα κέλυφος μικρό πού κρύβει 
τό χτυποκάρδι τής θάλασσας, 
οτό βά^ος
ένός αρχαίου αμφορέα πού γέμισε άπό φώς

ή ψυχή
ένα φύλλο πού ανασαίνει μες τήν άβυσσο, 
μιά γωνιά σκονισμένη
στήν άκρη ένός πολύβοου δρόμου.

Κι3 ό κόσμος της
ένας ϋεός πού άπόστασε νά πορεύεται
κλειστός
ο3 ένα μικρό καρπό πού ευωδίασε 
τήν άπεραντωσύνη.

Μιά φούχτα χώμα 
μια φωλιά ζεστή 
ένας άν^ός πού τόν ξεφύλλισε ό αγέρας.

Κι ό ματωμένος κτύπος στήν ποδιά τής μάνας.

Μέ τήν πρώτη γεύση τού ψωμιού
οτό στρωμένο τραπέζι
ξυπνά,
χαίρεται τή φωτιά τής μέρας 
άναρριχιέται σάν κισσός
κι3 άγναντεύει άπό ψηλά τά περιβόλια τής γής.

Ή ψυχή
μιά πιθαμή φώς στό σύνορο τής νύχτας, 
ένας ήλιος χαμένος σέ τόπους ξένους, 
πού βουλιάζει ξανά μέσα οτό χώμα 
και κρατιέται
κυκλωμένος άπό παντού 
μέσα στ άρπάγια τού "Αδη.

Κοιμάται
ο3 ένα σωρό σκουπίδια και χαλάσματα
κι αναπηδά
σάν άπό δροσερό πηγάδι τό νερό.

Κι ό λόγος της
μιά περιπλάνηση πίσω άπό τόν κρυμμένο ΰεό.
Μιά προσωπίδα
πού σκεπάζει τό πρόσωπο
και πλέκει
βήμα μέ βήμα τό μεγάλο δίκτυ τής πλάνης
τήν περιπέτεια τής δύναμης 
πού πέφτει μές τό αδύνατο 
τήν άγνοια πού δέν γνωρίζει τήν άγνοιά της.

Κι3 ό λόγος της μιά πηγή πού αύξαίνει τόν έαυτό της.

Στόν κόρφο
μιας στάμνας πού ζυμώνει τό κρασί 
μετρώντας
ο3 ένα πήλινο σώμα τή μέ^η τού ΰεού, 
στά λερωμένα ρούχα τής δουλειάς, 
πού βάρυναν άπό τή λάσπη, 
σ’ ένα τροχό πού αιώνες 
γυρίζει τή φοβερή μυλόπετρα.

Κυκεώνας τής γής
κόψη τού αΙώνιου στήν αιχμή τού τίποτε 
σταυροδρόμι τού κόσμου 
ή ψυχή μου.
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ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ

Σκιές και είδωλα 
όσα είδα, δοα άγγιξα, δοα είπα.
Οι αυλές με την πολλή δροσιά 
δ ήλιος που καίει τδ μεσημέρι 
τδ φως της λέξης στην αΙχμή τοΰ τίποτε. 
Και τδ πελέκυ οτδ τρίστρατο της Θήβας.

Ή απουσία μιας στιγμής.

Κι δμως 
πόσος αγώνας γι αυτή τήν άπουσία.
Τά πολλά πρόσωπα τής γής
κ3 ή σιωπή γύρω άπδ τά μάτια τών άνθρώπων.
Και πίσω άπδ κάθε βήμα 
ό φοβερός χρησμός — 
Τό κυνήγι τής άλλης ζωής, 
τ δραμα του άλλου μου έαυτοΰ.

Τό αίνιγμα είναι μές τή μοίρα τών πραγμάτων.
Στήν τρυφερή καμπύλη τοΰ έρωτα 
στό σπασμένο σκήπτρο τής εξουσίας 
οτδ δόλο τής σωτηρίας.
Τδ αίνιγμα είναι μέσα στήν καρδιά μου.

'Ακολουθεί τόν ήλιο που ανεβαίνει ένα κοντάρι πιδ ψηλά 
βουλιάζει μές τή ρίζα τοΰ κορμιού 
καθρεφτίζεται
πάνω στά πρόσωπα τών γονιών 
κι ακούει τά χνάρια τών πραγμάτων που έρχονται, 
δπως τδ νερό ακούει τό είδωλο 
κι* ή απουσία τόν άγγελο τοΰ βασιληά.

Κι ό λόγος μιά πληγή μές τδ σκοτάδι 
που πέφτει σ’ άλλη πληγή.
Τό δίκτυ τής πλάνης που γυρίζει μές τδ φώς.

Μιά φούχτα φώς ή ζωή μου.
Τά μάτια δέν αντέχουν πολύ φώς.

ΕΝ ΕΣΟΠΤΡΩ

"Οποιο δρόμο κι3 άν πάρεις 
πάντα θά γυρίζεις οτδν καθρέφτη τοΰ έαυτοΰ σου. 
Σάν ένας ποντοπόρος 
πού άραξε σέ λιμάνια πολλά 
κ3 ύστερα άπό χρόνια γυρίζει 
οτδ σπίτι πού άφησε

Τδ είδωλο γεννιέται μέο3 άπό τδ αίμα 
καθώς περνάς τά σύνορα στήν άκρη, 
πού ή σκιά σμίγει μέ τή σάρκα 
κ3 ή φωνή 
οοΰ μιλά μέ τδ πρόσωπο τής άλλης σου όψης.

Μάταια περιμένεις τόν άγγελο 
καθισμένος σέ πλατείες 
πού βουίζουν άπδ θόρυβο, 
σέ θέατρα πού δέν παίζουν τίποτε. 
Σέ είδα 
μέ τήν πανάρχαιη προσωπίδα 
ν3 άλλάζεις ονόματα 
νά παίρνεις ξανά τδ δρόμο τής φυγής 
φορώντας πάντα ένα καινούργιο ένδυμα 
χαράζοντας σημάδια νέα 
σέ κάθε σύνορο.

"Ωσπου ή φωνή πάλι νά ξυπνά 
κι3 ό Δελφικός θεός νά οοΰ θυμίζει 
τδ ούκέτι Φοίβος, 
αυτό τδ ούκέτι, 
πού σέ γυρίζει πίσω 
στόν καθρέφτη τοΰ έαυτοΰ σου.
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ΤΑ ΒΟΥΝΑ

Tà βουνά
κι3 απάνω τους ό ουρανός 
καί κάτω ή άσπρη δάλαοσα. 
Κ3 έδώ
ο3 αυτή την κώχη που βουίζει ό άνεμος 
ξυπνά ή στιγμή 
καρδιά τοΰ κόσμου.

Κ3 η μνήμη 
στοιβάζει απάνω της τους αιώνες 
σά μιά χελώνα που κουνιέται άργά πάνω στη δόμη.

Τά σύνορα ποιός τά γνωρίζει;

Μιά μάνα κλαίει τό χαμένο γυιό της 
σέ μιά γειτονιά τό βράδυ 
που τά παιδιά ξεχάστηκαν νά παίζουν 
κι ό πόλεμος 
παραμονεύοντας κρύφτηκε πίσω άπό ένα φράκτη.

ΤΟ ΠΕΑΑΓΟ

Σέ τούτο τόν τόπο 
μέ τήν ανοιχτή δάλασοα 
κάδετος ό ήλιος γράφει 
τή μοίρα τών πραγμάτων.

Τ3 ακρογιάλια λιτά 
χαραγμένα στό φώς 
καί μέσα τους ξυπνά — 
πανάρχαιος δαίμονας — 
ό δόλος τής φυγής.
Τό πέρασμα στήν άλλη γή.

Κι3 απάνω τους 
ζυγιάζει τή ματιά του 
ανελέητο 
διπρόσωπο 
γέννα καί χαμός μας 
τό πέλαγο.

Ποιός δά περάσει πέρ3 άπό τά σύνορά μας;

Ποιός δά μετρήσει 
τό φοβερό πελέκυ πίσω άπό κάδε βήμα, 
τό τείχος πού κυκλώνει τό είδωλό μας, 
τήν πράξη 
πού μάς σπρώχνει πάντα στά καράβια; 
Τό πέλαγο είναι μέσα μας — 
Βαδύ κι ανεξήγητο σάν τή μνήμη, 
γεμάτο φώς σάν ενα ηλιόλουστο πρωινό.

Μάς τριγυρίζει σάν ένας πανάρχαιος 
κοιμάται μές τήν ποδιά τής γής μας σάν παιδί 
βουλιάζει μές τή ρίζα τοΰ εαυτού μας.

Κ3 ή όψη τών όντων 
ή άλήδεια μας. 
Τά σπαρμένα νησιά, 
τά σήματα τού λόγου 
κι* ή νΑτη πού 'δολώνει τό νοΰ. 
Καδώς γυρίζει ό πήλινος τροχός 
καί ξαναρχίζει τό παιγνίδι τής πλάνης

στό τρίστρατο τής Θήβας 
ή ο* ένα πόλεμο πού δέν τέλειωοε άκόμα.

Γραμμένα μές τό πέλαγο τά σύνορά μας.
Στήν πέτρινη καμάρα τού σπιτιού 
στό φράκτη μιας παλιάς εκκλησίας 
στό κέλυφος μιάς λέξης πού βουίζει μές τούς αιώνες.

Κι άπάνω τους 
διπρόσωπος ό νόμος τής φυγής.

Στήν άλλη γή — 
οτόν άλλο μας έαυτό.
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Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ

Τό πέλαγο πού μάς χωρίζει 
μεγάλο σάν τη μοίρα τών δνητών 
άγνωστο 
σάν τη ματιά πού βλέπει γυμνό 
τό πρόσωπο τοΰ άλλου.

Δυό βήματα μακρυά 
κι3 δμως άπέραντο σάν τόν αιώνα. 
Πώς δά γυρίσουμε πίσω;

Ή αφή τών πραγμάτων μάς πνίγει. 
Αυτά πού είδαμε, αυτά πού ε'ίπαμε, 
αυτά πού κουβαλούμε μαζύ μας — 
πήλινες προσωπίδες πού σκεπάζουν τήν έπιφάνεια. 
Δέν αντέχουμε τήν έπιφάνεια.

Κ3 ή άλλη γη ένας μύδος πού μάς πήρε τή ψυχή. 
Τά καλοκαίρια ξαναγυρίζουν 
δπως ξαναγυρίζουν τά ίδια λόγια , 
οί ίδιες χειρονομίες ξαναγίνονται 
χτες ή αύριο.

Στήν κώχη τούτη τοΰ σπιτιού μας 
στήν πρόσοψη τού δημαρχείου 
σέ μιά γωνιά τού δρόμου 
ξαναγυρίζει ό πυρετός τής λησμονιάς 
βαρύς, σιωπηλός, αναπάντεχος, 
μέ τά δαλάσσια κήτη πάντα τά ίδια. 
Πώς νά γυρίσουμε πίσω;

Κι ό Μέγας Βασιλέας παραμονεύει 
πίσω άπό ένα βράχο στό άντικρυνό βουνό 
πού τό λένε Πίνδο ή Πενταδάκτυλο, 
στ3 ακρογιάλι τής Σαλαμίνας 
μέ τά πολλά πρόσωπα πού σκεπάζουν τόν ήλιο.

Γυρίζει τόν αιμάτινο τροχό.
Κ3 ή μιά γενιά οηκώνε τό χαμό τής άλλης.
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Τή μοίρα τής φυγής 
τήν υποψία τής απουσίας 
τόν νόμο τής φωτιάς.

Κι3 απάνω στήν αυλή μας 
ό πέτρινος φραγμός 
και τά κυκλώπεια τείχη.

Πόσο δά κρατήσουμε τά κυκλώπεια τείχη;
Τά τείχη μάς βαραίνουν.
‘Η ψυχή δέν κλείνεται μέσα στά τείχη.

ΔΙΚΗ

Τά βουνά μας 
και γύρω τους τό πέλαγο.

Κι3 οί αυλές 
σάν τήν ποδιά τής μάνας. 
Και πίσω άπ3 τά τειχιά τους 
κρυμμένος 
σάν νά μήν ήταν χτες ούτε αύριο 
ό δάνατος.
Παραμονεύει σάν τό φίδι 
πέφτει σάν αστραπή 
ξυπνά σάν μέσ3 άπ3 όνειρο.

Κι απάνω τους στοιβάζεται 
βαρειά τού αιώνα ή φοβερή μυλόπετρα.

Ποιος δά πληρώσει τό αίμα τούτης τής γενιάς;

Ή μνήμη βουλιάζει μές τή δάλασσα.

Χαράζει στρώμα μέ στρώμα τά βουνά 
κάδεται πάνω οτόν χαμένον αμφορέα 
κοιτάζει τ3 άστρα 
κ3 ύστερα ξυπνά 
και μάς κοιτά μέ τά δυό μάτια τά μεγάλα.

Φλόγα πού καίει τό χώμα τής ψυχής.
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Τό αϊμα ξαναγυρίζει 
κ3 η φοβερή μυλόπετρα 
κύκλο μέ κύκλο ξαναφέρνει 
τούς νεκρούς πού δέν ξεχνούν 
κι άλέθει 
τό τρυφερό σιτάρι για νά θρέφει 
τη νέα γενιά.

Κ3 ή Δίκη στό κατώφλι της 
ξέρει νά περιμένει τό πελέκυ 
πού πέφτει στό σύνορο της μέρας 
γι αυτούς πού πέρασαν τό πέλαγο.

Πίνει τό νερό τής ξενητειάς.
Κάθεται στις ρημαγμένες αυλές.
Βυζαίνει τό ματωμένο στήθος τής γυναίκας.
Μετρά τόν αρπαγμένο καρπό κάτω άπ3 τό μάτι τού ήλιου 
και περιμένει.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ

Πόσο μεγάλωσε τή ζωή μας 
αυτό τό ύστερα.

Αυτό πού θά γίνει. Αυτό πού έρχεται.

Κι όλο καθόμαστε
κάτω άπό τό βαρύ κυκλώπειο τείχος
καί μετράμε τις ώρες 
τούς παράξενους οιωνούς 
πού ξάφνου σχίζουν τόν ουρανό.

—Τί να φέρνουν τούτα τά σημάδια;
—Συνήθισα νά μελετώ τά σημάδια

πάνω σέ μια παλιά γραφή 
πίσω άπό μιά κλειστή θύρα 
στό γύρο ενός προσώπου.

Τά σημάδια σιωπούν.
3Λκούν τόν ήχο τών πραγμάτων σιωπώντας.
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—Τό ταξείδι τους κράτησε πολύ.
Κ3 έμειναν κάπου στό βυθό νά περιμένουν.
Μιά τόση δά σχεδία 
κ3 ύστερα ό μεγάλος πόντος 
κ3 ή σιωπή.

—Τά σημάδια άπόμειναν εκεί 
γιά νά θυμίζουν 
τό μύθο τών πραγμάτων πού έρχονται.

—Ή ζωή τους — μιά τόση δά σχεδία, 
πού τήν έφτιαξαν παίζοντας κάποτε 
στον κήπο μιας αυλής.

—Πόσα χρόνια 
στριμωγμένοι σέ τούτη τήν αυλή 
κάτω άπό τό κυκλώπειο τούτο τείχος 
μοιρασμένοι στά δυό 
μέ μιά σχεδία στά χέρια;

—Κι3 όμως υπάρχει ένας λόγος.
Τόν βρίσκεις τόσο λίγο 
σκάφτοντας τόσο πολύ. 
“Ενας λόγος γιά νά στηρίξεις μιά σχεδία, 
νά πεις ένα όχι σ’ αυτούς πού σέ κυκλώνουν, 
ν’ άρχίσεις ένα ταξίδι ρωτώντας 
τούς άνθρώπους πού συναντάς 
καθώς στέκουν 
πάνω σέ μιά ξύλινη άποβάθρα 
ή ο3 ένα λιμάνι τό πρωί.

—Τί νά ξέρουμε πέρ3 άπ3 αυτό τό σύνορο; 
Αυτό πού ξέραμε μάς ξέφυγε. 
Σάν ένας άλλος εαυτός 
γλύστρησε μέσ3 άπ3 τά χέρια μας 
καί μείναμε δώ ο3 αυτό τό σύνορο. 
Αυτό πού ξέραμε μάς έχει άφήσει 
ο3 αυτό τό σύνορο 
γιά νά ζυγιάζουμε τήν άγνοιά μας 
πού τή βαρύναμε μέ τόσες γνώσεις: 
τήν ασφάλεια τού εμπόρου 
τήν ματαιότητα τής φήμης
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την ψευδαίσθηση τον δυνατόν 
την άγνοια της αγνοιάς μας.

—Τί νάναι τάχα πέρ’ άπ’ αυτό τό σύνορο;
—Τό σύνορο είναι μόνον ή άρχή.

Μοιάζει σάν ένας τίτλος μιας μεγάλης Ιστορίας 
η σάν ένα νεύμα πού γίνεται άπό μακρυά. 
Τό σύνορο είναι τό τέλος.
"Ενα τέλος πον πέφτει όπως ή νύχτα 
πάνω σέ μια χαμένη πολιτεία.
"Ενα τέλος πον ήταν εκεί πριν αρχίσει 
αυτό που άρχισε.

Κι’ όταν σκέφτεσαι τό σύνορο 
σκέφτεσαι τήν άρχή και τό τέλος σου 
σάν ένα φως πον πέφτει μέσα στό σκοτάδι 
καί γυρίζει μες τό φως.

—Κι’ όμως ή άλήθεια είναι πέρ’ άπό τό σύνορο.
Αυτοί πον τήν κυνήγησαν ξέρουν: 
τό νόμο τής προσμονής, 
τήν ατέλειωτη πλάνη 
τό είδωλο πού γίνεται ένα 
μ’ αυτό πού είμαστε 
μ’ αυτό πού περιμένουμε.

Ξέρουν τά σημάδια τής άλήθειας πού σιωπούν 
γραμμένα 
πάνω στόν τοίχο μιας φυλακής 
στήν όψη αυτού πού χάθηκε 
στά σταυρωμένα χέρια τού νεκρού Θεού 
και σ’ ό,τι άπόμενε 
στό έγκαταλειμμένο σπίτι 
μέ τό περβόλι τής αγάπης τού άλλου.

—Πόσο μάς περίσσεψε τούτ’ ή άγάπη.
Τήν κρατούσαμε σάν ένα άδειο ποτήρι 
καθισμένοι κοντά σ’ ένα ρυάκι 
σέ χωράφια γεμάτα στάχυα και λεμονιές. 
Τήν πήραμε μαζύ μας σέ δρόμους χωματένιους. 
Τήν αφήσαμε νά περιμένει στό λιμάνι.

Τή χάσαμε μιλώντας γλώσσες πολλές.
Καί ξάφνου ξυπνήσαμε 
κάτω άπό τό κυκλώπειο τούτο τείχος 
καί τούς παράξενους οιωνούς.
"Η άλήθεια μας — 
ένα είδωλο, πού κυνηγούμε άκόμα. 
"Ενα είδωλο
πού τό κρατάμε άπάνω στή σχεδία μας. 
Μάς φτάνει
νά ζυγιαστούμε πάνω σέ τούτο τό σύνορο 
νά ξαναβρούμε ένα λόγο 
γιά ν’ άρχίσουμε
τήν πανάρχαιη πλάνη πάλι άπ’ τήν άρχή.

ΤΡΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΤΕΑΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

α. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

«Ποταμοϊσι τοίσιν αύτοίσιν 
έμβαίνομέν τε καί ούκ έμβαίνομέν, 
είμεν τε καί ούκ είμεν.

(Ηράκλειτος, άπ. 49α)

Στό ίδιο ποτάμι μπαίνουμε καί δέ μπαίνουμε 
Τήν ίδια στιγμή.
Καθώς ξυπνάμε μέο’ άπό ένα όνειρο 
κι ό κύκλος τών πραγμάτων γυρίζει 
σάν ένα παιδί γύρω άπό ένα παλιό πηγάδι. 
"Ολα είναι τά ίδια.
Αυτά πού ήταν χτές κι’ αυτά πού θάρθουν αύριο.
Μιά χαμένη αυτοκρατορία πού ξάφνου ξαναζεί 
μέσα στή μνήμη μας, 
στά ερείπια πού άφησε 
ή μέσα σέ μιά λέξη.
Μιά πολιτεία πού βουλιάζει τώρα 
χαμένη μές τήν ερημιά τής γής 
ή τής καρδιάς μας.

Ποιό ήταν τό χτές;
Τό χτές μιά στιγμή 
χαμένη μέσα στή στιγμή πού έρχεται,
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τό αύριο μιά στιγμή αγέννητη 
μέσα στό χτές.
Κ3 ή γενιά τον πατέρα 
σάν ένα φωτεινό πρωινό 
σέ μιαν αυλή γεμάτη λεμονιές, 
ενώ στη μισάνοιχτη θύρα της 
η σκιά του έχει πια περάσει — 
μιά σκιά φως — 
ένα φως πού μεγάλωσε 
μές τό ήπιο σκοτάδι μιας βραδυάς 
σε μιά γιορτή, 
πού μιά συντροφιά άπό φίλους 
τραγούδησε πολύ 
κι άφησε ύστερα τ άδειο τραπέζι 
νά περιμένει.
Κ3 ή γενιά τον πατέρα 
το παιγνίδι τον παιδιού 
πού ξεχάστηκε κάτω άπ3 τό καμπαναριό 
χαράζοντας σχήματα στό χώμα 
σκαρφαλώνοντας πάνω σέ μισοκτισμένονς τοίχους 
γιά νά χαρεϊ τό πέταγμα τον χαρταετού.

Τό ύφος είναι τό ίδιο μέ τό βάθος. 
'Ο ίλιγγος είναι ό ίδιος, 
όταν ή δίνη τού νον γνρίζει μέσ3 άπό τό αύριο στό χτές 
μέσ3 άπό τό χτές στό αύριο 
τώρα 
πού ό πατέρας ξαναγίνεται παιδί 
κι3 ό θάνατος 
κρυμμένος πίσω από τή θύρα περιμένει.

Τό τέλος τό σημαδεύει δ χρόνος.
Είναι τό τέλος τού χτές και τό τέλος τού αύριο.
Τό τέλος τού πουλιού 
τό τέλος τής άνοιξης 
τό τέλος τής νιότης. 
Τό τέλος μιας δόξας πού χάθηκε 
μαζύ μέ τ3 αγάλματα 
τό τέλος πού έρχεται, 
γιατί τό περιμένουμε

όπως περιμένουμε τό χειμώνα 
ύστερα άπ3 τό καλοκαίρι, 
όπως περιμένουμε τό θερισμό ν ακολουθήσει τή σπορά, 
όπως περιμένουμε τόν ύπνο τις βραδυνές ώρες.
Τό τέλος ήταν μέσα στήν αρχή.

Γέννα καί θάνατος είν3 ένα.
Διόνυσος καί ‘Άδης είν3 ένα.
Κι9 ό ήλιος 
πεθαίνει και γεννιέται κάθε στιγμή. 
Καί κάθε μέρα ή ήλιος είναι 
ένας άλλος ήλιος 
κι3 ό τροχός πού γυρίζει, 
τό σκουλήκι πού γεννά τήν πεταλούδα 
κι9 δ σπόρος πού πεθαίνει μές τό χώμα.

Σάν τόν κόρφο μιας μάννας 
πού βυζαίνει τό παιδί 
κι9 ό στρογγυλός καρπός σκιρτά, 
σά μιά καμπύλη 
πού χάραξε ô καιρός καί τό νερό 
καί μέσα της περνά τό φώς.

Σάν ένας
πανάρχαιος τύμβος πού έμεινεν 
αΙώνες κλειστός καί ξάφνου 
μέ τό κτύπημα τής σκαπάνης 
ή πρώτη άκτίνα ξαναβρίσκει 
τού πεθαμένου βασιληά τό πρόσωπο.

Σά σκήτη μοναχού πού χρόνια 
κοιτάζει πρός τό πέλαγο 
καί μέσα της 
ένα είναι τό φώς καί τό σκοτάδι, 
ή ζωή κι9 δ θάνατος.

Τό τέλος ήταν πριν άπ3 τήν άρχή.
Τ3 αρχέτυπο στό νού τού δημιουργού.
‘Η μυστική πηγή πού θρέφει 
τό σπόρο τών πραγμάτων.
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Ή δίκη που γεννά την πράξη 
κ9 νοτερά γίνεται τό φονικό 
και τό αίμα πληρώνει μ’ άλλον αίμα.

Σαν τό παιδί που ξαναγίνεται παιδί 
καί παίζει
πλάθοντας τόν πηλό κάτω απ’ τόν ήσκιο, 
ένώ οί γενιές τών φύλλων 
σκορπίζονται στό χώμα τής αυλής. 
Τό τέλος ήταν πριν απ’ τήν αρχή.

Κι9 ό Διόνυσος
ζυμώνει τό σκοτάδι τού θανάτου αιώνες 
σ’ ένα παλιό πιθάρι περιμένοντας 
τή μεγάλη γιορτή.
Κάθεται σ9 ενα πεζούλι καί μετρά
τις μέρες
σάν νάταν όλες οί μέρες μιά στιγμή
κι9 ό χρόνος πού πέρασε
κι9 ό χρόνος πού θάρθει 
μιά στιγμή αΙώνια, 
τώρα.

β. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ

«'Ός γάρ αν Οέλ-η τήν ψυχήν αυτού σώσαι, 
άπολέσει αυτήν».

(Λουκάς, Θ' 24).

—«Γιά νά σώσεις τόν εαυτό σου
πρέπει νά χάσεις τόν εαυτό σου».

Σάν ένας ξένος πού πλανήθηκε
σέ μιά πολιτείαν άγνωστη
μιλώντας μιά γλώσσα πού δέν καταλαβαίνει κανείς

ό εαυτός σου
ένας χαμένος γυιός στό σπίτι τού πατέρα, 
ή αγάπη τού σπιτιού στό φώς τής ανοικτής θύρας 
κ9 ή ξαφνική φυγή άπ9 αυτό πού αγάπησες.

—Τόν έαυτό σου
τόν είδες μέσα στόν καθρέφτη ένα πρωί

κοιτάζοντας τά μάτια τού άλλου.
Τόν είπες «άλλο σου έαυτόν», ένα είδωλο, 
πού χάνεται μες τό είδωλο τής ύπαρξής σου.

"Οπως
πάνω σέ μιά σκηνή πού κάποιος 
φορώντας τό ένδυμα τού βαοιληά 
θαρρεί γιά μιά στιγμή πώς είναι κάτι, 
ένα τίποτε,

γιά νά κερδίσεις τόν έαυτό σου 
πρέπει νά χάσεις τόν έαυτό σου.

Σάν τις Ιδέες πού χάνονται 
γεννημένες στό νού τού τεχνίτη πού πλάθει τό έργο, 
οί Ιδέες μιας δόξας, πού φουσκώνει τά μυαλά τού τυράννου 
καί πού ύστερα άπό αιώνες 
σκάβοντας βρίσκεις τά καμένα τειχιά, 
τή θαμμένη προσωπίδα, 
οί Ιδέες βουλιάζουν όπως οί χαμένες αυτοκρατορίες 
στήν 9Ασία ή στήν Ευρώπη 
στά σύνορα τής γής 
στό γραφείο τού εμπόρου 
στό σπίτι πού έμεινε άδειο 
εδώ ο9 αυτή τήν κώχη τού έαυτού μας.
Πεθαίνουν
καθώς πεθαίνει τό είδωλο μές τόν καθρέφτη.

Τί είναι ή μνήμη;
‘Η εικόνα μιας παράστασης πού τέλειωσε 
γεμάτη έπειοόδια, 
πού έγιναν κάποτε ή θά μπορούσαν νά είχαν γίνει 
περασμένα στή διάσταση τού ανύπαρκτου.
Τό φώς μιας άπουσίας πού διαπερνά τό τώρα.
Μιας απουσίας πού ξαναγυρίζει 
στή θαλπωρή τού κήπου 
στή δροσιά τού ρόδου 
στό μύρο πού εύώδιαοε τό νεκρό σώμα.
Κ9 ή προσδοκία μιά πλάνη στό δρόμο τού μεγάλου γυρισμού 
κάτω άπ9 τις πύλες 
στά καράβια πού καταπόνησαν τόσες ζωές,
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στην άπεραντωσύνη τοΰ ματιού, 
που βλέπει πιό πέρ3 άπ3 τη γραμμή τοΰ ορίζοντα 
περιμένοντας τό αγαπημένο πρόσωπο.
Ή προσδοκία της έξουσίας 
ή προσδοκία τοΰ κέρδους 
ή προσδοκία τοΰ έρωτα.
Τό φως μιας απουσίας που διαπερνά τό τώρα.
Τό τώρα
μια στιγμή άνάμεσα στη μνήμη και τήν προσδοκία 
ό καθρέφτης μιας παρουσίας
κι όλα είναι τώρα και δεν είναι.

—Γιά νά μάθεις νά είσαι 
πρέπει νά μάθεις νά μην είσαι.
Να γνωρίσεις τήν άγνοια τών πραγμάτων που σέ τριγυρίζουν 
τό άδιαπέραστό τους τείχος 
τή συντριβή τής σιωπής τους
τό άοήκωτο μυστικό τής απόστασης που τα βαραίνει 
τήν άγνοια τής έτερότητάς τους που μοιάζει μέ τό θάνατο. 
3'0χι τό δικό σου θάνατο.
Τό θάνατο τοΰ δέντρου που πέφτει απλά
σά νά βυθίζεται στό χώμα
τό θάνατο τοΰ σπιτιού που γκρεμίζεται 
τό θάνατο τοΰ άλλου που τόν είπαμε φίλο . 
Αυτόν που έρχεται ξαφνικά χωρίς νά περιμένεις 
ο3 ένα γραφείο
σέ μιά δεξίωση μέ φώτα πολλά, 
που μποροΰοε νά ήταν αύριο ή πριν, 
μιά προσδοκία που αναβάλλεται, 
μια θύμηση πικρή που έχει τελειώσει.

Τό θάνατο δέν τόν είδες ποτέ 
στό πρόσωπό σου.
Μονάχα στόν καθρέφτη.
Τόν θάνατό σου που πεθαίνεις κάάε στιγμή 
όχι χτές, όχι υστέρα.
Τό θάνατο που σέ γεννά κάϋε στιγμή 
φώς που ανασαίνει μέσα στήν ανάσταση 
τοΰ πεθαμένου Όεοΰ που ζεί, 
μια σκιά 
στή ξεχασμένη κώχη τοΰ έαυτοΰ σου.

γ. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΟΓΟΥ

—Στήν άρχή ήταν τό νερό, 
που ατέλειωτα βουλιάζει μές τή ρίζα τοΰ βυ^οΰ 
καί τ3 άλλο πού τρέχει φωτεινό 
σέ μιαν αυλή γεμάτη δέντρα και τριανταφυλλιές. 
Τό νερό γεμάτο λάδια και σκουριές 
στήν άκρη ενός πολύβοου δρόμου
κ3 ή δρόσο ή διάφανη πού τρέμει σ3 ένα φύλλο τής αυγής. 
Τό πέλαγο τό απέραντο, πανάρχαιος ΰεός 
καί τό μεγάλο ποτάμι πού κυλά 
γεμάτο λάσπη, φύλλα και λυωμένα χαρτιά 
στήν αγκαλιά τοΰ αιώνα.

—Στήν άρχή ήταν ή φωτιά, 
ό ήλιος πού καίει τό χώμα, τό νερό, τόν αέρα 
καί σταματά
γιά νά φωτίσει μια γειτονιά 
νά φανερώσει ένα πρόσωπο 
νά περάσει
μιά φούχτα φώς ο3 ένα κλειστό σεντούκι.
'Ο ήλιος πού πέφτει μέσα ο3 έναν άλλον ήλιο 
τή στιγμή τοΰ θανάτου, 
πού ή σκιά γίνεται φώς 
και τό φώς καίει τή σάρκα 
κ3 ή σάρκα γίνετ3 ένα μέ τό φώς.

Τό ψωμί πού καίει στά χέρια τοΰ παιδιού 
και τό καμίνι τής ψυχής τήν ώρα τής θυσίας 
πού σπάει τό κέλυφος τοΰ δυνατού.
ΤΙ φλόγα στό κρύο κελάρι τοΰ φτωχού 
τ αναμμένο κερί μπροστά στό σώμα 
τοΰ πεθαμένου ΰεοϋ 
κ3 ή πυρκαϊά τοΰ άνθρώπου 
πάνω στά ερείπια μιάς χαμένης πολιτείας.

—Στήν άρχή ήταν ό λόγος.
Κι3 ό λόγος ήταν πριν άπ3 τήν άρχή 
όπως τό τίποτε πριν άπό τό είναι, 
όπως τό πάν πρίν άπ3 τό τίποτε.
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‘Η λέξη μες τόν κόρφο της σιωπής 
πού είπε «γίνου» κ έγινε, 
τό νερό οτόν δχτο τών πραγμάτων 
κ3 ή φωτιά μές τό σκοτάδι τον νερού.

Κι όλα ήταν ένα' 
ή λέξη, τό νερό, ή φωτιά 
και δέν ήταν παρά ένα τίποτε 
και πέρ3 άπό τό τίποτε ή πηγή 
τό φως πριν άπ3 τό φως 
τό κτνποκάρδι του κρυμμένου ΰεού πίσω άπ3 τή ΰύρα.

Ό λόγος
ένα παιδί που παίξει μ3 ένα σωρό χαλάσματα 
λησμονημένος μές τά σκόρπια σήματα τής γής 
κοιμάται
σέ μά ξένη καλύβα 
σκαρφαλώνει 
σ ένα ψηλό καμπαναριό νά δει πιό πέρα, 
φορά
τό ξεσχισμένο ρούχο τής δουλειάς 
και στέκει
σά λάκκος πού ζυμώνει τά νερά τής γής 
καί περιμένει.

Κ3 ή φωτιά καί τό νερό κι3 ό λόγος ήταν ένα 
καί μιά ή άγάπη του ϋεού:
Τό χαϊρε τής στιγμής πού πέρασε μέσα στό αύριο, 
τό αύριο πού ξύπνησε μέσα στό χτές.
'Ο κόρφος τής γυναίκας πού έκλεισε 
κι3 ό θάνατος πού σκαρφάλωσε στό χαϊρε τού ήλιου.

Κι3 δλα ήταν ένα, τό χτές καί τό αύριο, 
τό σκοτεινό κρασί τού δείπνου δίπλα στό ψωμί 
κι ό πεθαμένος γυιός μές τά ροδόφυλλα.
Ή μισάνοικτη &ύρα τής αυλής 
κι3 ό γρύλος κάτω άπό τή σύναξη τού γαλαξία.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΡΙΑΚΌΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ
10 Νοεμβρίου 1978

ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ (1947—1977)

Ύπό τήν αιγίδα τής Α.Μ. τοΰ ’Αρχιεπισκόπου 
και ’Εθνάρχου κ.κ. Χρυσοστόμου

Μνήμη τών άοιδ. ’Επιτίμων Προέδρων τοΰ Όμίλου 
’Αρχιεπισκόπου και ’Εθνάρχου Μακαρίου Γ' 

καί Κωνσταντίνου Σπυριδάκι

Ό «Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» 
σάς καλεΐ στον εορτασμό τής τριακονταετήρίδος του, 

ό όποιος θά γίνει στή Σεβέρειο Βιβλιοθήκη 
τήν Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 1978 και ώρα 6.30 μ.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1) Κύπρος Χρυσάνθης: 'Ιστορία τοΰ «Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου 
Κύπρου».

2) Χρύσανθος Κυπριανού: Οι εκδόσεις τοΰ Όμίλου.

3) Γιώργος Χατζηκωστής: Τά νέα επίτιμα μέλη τοΰ Όμίλου.

Ό πρέβυς τής Ελλάδος κ. Μιχ. Δούντας θά απευθύνει χαιρετισμό 
καί ή Α.Μ. ό ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου καί ’Εθνάρχης κ.κ. Χρυσόστομος 

θά κλείσει τόν εορτασμό.

Διά τό Διοικητικό Συμβούλιο

Τό φως καί τό σκοτάδι ένα — 
ή ζωή κι3 ό θάνατος, 
ό λόγος κ3 ή σιωπή.

'Ο Πρόεδρος
ΚΎΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ

'Ο Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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Η ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Τριάντα χρόνια ζωή σ’ ένα επαρχιακό χώρο, κάποτε υπόδουλο σέ προο
δευτική μόνο για τόν εαυτό της χώρα και οχι για τις αποικίες της, τήν 
’Αγγλία, είναι ενα χρονικό διάστημα υπολογίσιμο άπό κάθε άποψη. Σπάνια 
μπορεί νά επιζήσει ένας πνευματικός οργανισμός αν δέν έχει τήν κρατική 
υποστήριξη ή ένα οικονομικό γερό κληροδότημα. Και είναι υπολογίσιμο τό 
διάστημα αυτό μέ τα σημερινά δεδομένα γιατί τό καθετί μέ Ιλιγγιώδη ταχύ
τητα αλλάζει ή αντικαθίσταται γιά νά αλλάξει κι αυτό μέσα στόν τρελλό μετα
μορφισμό πού μάς επιβάλλει ή τεχνολογία.

Ό Ελληνικός Πευματικός 'Όμιλος Κύπρου έκλεισε πια άπό τό 1977 
τά τριάντα χρόνια τής ζωής του. Ένα κοίταγμα, περισσότερο σάν αυτο
κριτική παρά σάν έκθεση δραστηριοτήτων, χρειάζεται γιά νά καθοριστεί 
καί ή μελλοντική του πορεία. Τό καταστατικό του βάζει ξεκάθαρο σκοπό 
του, τότε τό 1947 πού όλοι άντιδρούσαμε στά καταπιεστικά μέτρα τής αγ
γλικής άποικιοκρατίας, τά εξής:

«α) ή στενωτέρα επικοινωνία καί πνευματική επαφή τών μελών του*

β) συζητήσεις καί έρευναι επί επιστημονικών καί γενικώτερον πνευμα
τικών θεμάτων άναφερομένων πρωτίστως είς τά ελληνικά γράμματα 
καί τέχνας καθ’ δλην τήν συνεχή έξέλιξίν των άπό τής άρχαιότητος 
μέχρι σήμερον, καί επί σχετικών θεμάτων τών άλλων πολιτισμένων 
χωρών, κυρίως τών σχετιζομένων μέ τήν άνάπτυξιν καί καλλιέργειαν 
τοΰ ελληνικού πολιτισμού-

γ) ή όσον τό δυνατόν εύρυτέρα επίδρασις καί άκτινοβολία τού 'Ομίλου 
προς καλυτέραν κατανόησιν τοΰ ελληνικού πολιτισμού καί ή δι’ αυ
τού άνάπτυξις τής πνευματικής ζωής τής Κύπρου-

δ) ή σύσφιγξις τών πνευματικών δεσμών τής Κύπρου μετά τής λοιπής 
Ελλάδος καί ή πνευματική επικοινωνία αυτής μετά τών άλλων πο
λιτισμένων χωρών.»

Μέ άλλα λόγια τό εθνικό αίτημα μάς υποχρέωνε γιά μιά ομαδική κινη
τοποίηση μέ σκοπό τή συνεχή προβολή καθετί τοΰ ελληνικού γιά νά. έξουδετε- 
ρώνεται ή αντίθετη κίνηση τής άγγλοκρατίας. ”Αν τούτο κάτω άπό άλλες 
τώρα περιστάσεις επιβάλλεται νά συνεχιστεί γιά νά μή λησμονηθεί τό ελ
ληνικό μας παρελθόν καί νά μήν άδυνατίσουν ο'ι δεσμοί μέ τόν υπόλοιπο 
ελληνισμό είναι ένα θέμα πού πρέπει νά άντιμετωπιστεί μέ σύνεση.

Υπενθυμίζω λίγα ιστορικά στοιχεία γιά τήν πρώτη ιδρυτική πράξη τού

’Ομίλου, ακριβώς γιά νά τιμήσουμε καί τούς πρωτεργάτες, έστω κι άν 
οΐ περισσότεροι άπό αυτούς ζούνε άνάμεσά μας:

«Α' Γενική Συνέλευσις
Έν τφ Παγκυπρίω Γυμνασίω τή 30 Μαρτίου 1947.
Παρόντες: Κ. Σπυριδάκις, Θ. Σοφοκλέους, Χρ. Παπαχρυσοστόμου, 

Γ. Παπαχαραλάμπους, Γ. Ζαμπάρτας, Α. Μερεμέτης, Κ. Προυσής, Ζ. Ζαν- 
νετίδης, Ξ. Λυσιώτης, Κ. Χρυσάνθης, Ίάκ. Παύλου, Γ. Καραγιάννης, Α. Δια
μαντής, Τ. Κάνθος, Φρ. Πετρίδης, Θεοδ. Χρίστου, Κ. Γιαλλουρίδης, Μίκης 
Κιτρομηλίδης, Δ. Εύαγγελίδης, Άνδρ. Χαζιωσήφ, Κ. Μυριανθεύς, I. Μυριαν- 
θόπουλος, Ν. Κληρίδης, Άλ. Κοσμάς, ή κ. Αυγή Ίωαννίδου καί αι δ. Φ. 
Κωφού, Άγγ. Πασχαλίδου καί Έλλη Πιτσιλλίδου. Τόν κ. Ν. Κρανιδιώτην 
άντιπροσώπευσεν ό κ. Θ. Σοφοκλέους.

Ό προσωρινός Πρόεδρος κ. Κ. Σπυριδάκις τονίζει τήν άπό πολλοΰ κα
ταφανή άνάγκην τής συνενώσεως τών ελληνικών πνευματικών δυνάμεων τής 
Κύπρου διά τήν καλλιέργειαν τών γραμμάτων καί τών τεχνών καί λέγει, ό'τι 
όμάς καθηγητών τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου άνέλαβε τήν πρωτοβουλίαν νά 
πραγματοποιήσω τήν συνένωσιν ταύτην. Ή όμάς αύτη συνέταξεν ήδη σχέ- 
διον καταστατικού, τό όποιον παρουσιάζει προς έγκρισιν.

Άναγινώσκεται τό καταστατικόν, τό οποίον εγκρίνεται μέ ώρισμένας 
προσθήκας.

Ή Συνέλευσις προχωρεί αμέσως εις εκλογήν Διοικητικού Συμβουλίου. 
Ψηφολέκται ορίζονται ή δ. Ε. Πιτσιλλίδου καί ό κ. Γ. Καραγιάννης.»

Τονίζουμε τή δράση τής ομάδας καθηγητών τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου. 
Μπορεί στά χρόνια έκεϊνα, τά άμέσως μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
νά υπήρχε πιά κάποια ελευθερία στήν κίνηση μέ τήν εκ τών πραγμάτων κα
τάργηση τού καταδυναστευτικού παλμέρικού καθεστώτος (χωρίς έπίσημη 
άρση τών κυβερνητικών διαταγμάτων), αλλά ή άνάληψη κάποιας νέας υπεύ
θυνης πνευματικής πρωτοβουλίας μ’ εθνικό στόχο ήταν άναγκαία. Πρέπει, 
λοιπόν, στις περγαμηνές τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου νά προστεθεί κι ή ίδρυση 
τού «Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου».

'Ωραίες βέβαια, οι προλογικές αυτές παράγραφοι, άλλά σημασία έχουν 
τά έργα καί ή εκτίμηση τών έργων αυτών τόσον άπό τό κοινό, όσον καί 
άπό τούς ειδικούς. Γι’ αυτό προχωρώ στήν έκθεση τών δραστηριοτήτων 
μας μέ προκαταβολικό τονισμό στήν εύγενή ηθική καί οικονομική συμπαρά
σταση τού άοιδίμου ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου καί ’Εθνάρχου Μακαρίου Γ' 
καί στήν προσωπικότητα τοΰ Κωνσταντίνου Σπυριδάκι τόν οποίο γενική 
συνέλευση τού 'Ομίλου άνεκήρυξε μεταθανάτια επίτιμο πρόεδρο.

Ό 'Όμιλος είχε ως τό 1978 έγγράψει στούς καταλόγους του 329 μέλη, 
επιστήμονες όλων τών κλάδων καί πνευματικούς άνθρώπους. Βέβαια τά 
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κατά καιρούς τακτικά και ένεργά μέλη είναι πολύ λιγώτερα, πάντως σέ ικα
νοποιητικό αριθμό μέ βάση τά κυπριακά δεδομένα.

Ή πρώτη εκδήλωση τού Όμίλου, πού σφράγισε μεμιάς τόν χαρακτήρα 
του, ήταν οι μέ πνευματικό περιεχόμενο εορτασμοί τής ενσωμάτωσης στόν 
ελληνικό πολιτειακό κορμό τής Δωδεκάνησος. Οι σχετικές κατατοπιστικές 
ομιλίες είχανε περιληφθεί σέ ειδικό βιβλίο και είχαν διανεμηθεί ευρύτατα.

Οι άλλες εκδηλώσεις τού Όμίλου σέ σύντομη αναφορά είναι οι εξής:
1) Οι επίσημες διαμαρτυρίες για τό εθνικό θέμα τής Κύπρου και για 

τά εκπαιδευτικά θέματα, τόσον πριν νά ξεκινήσει ό ’Απελευθερωτικός ’Αγώ
νας τού 1955 - 1959, δσον και κατά τή. διάρκεια τού ’Αγώνα, ήταν ένα παρόν 
τού Όμίλου, γιατί στα χρόνια εκείνα στεκόταν αυτός στήν κορυφή τών πολύ 
λίγων πνευματικών σωματείων.

2) Ή ματαίωση μιας έκθεσης πού προγραμμάτιζε ή Βρεττανική 
Πρεσβεία τής ’Αθήνας στήν ’Αθήνα. Ή έκθεση αυτή είχε σκοπό νά έπι- 
δείξει τή συμβολή τής ’Αγγλίας στόν ’Εθνικό ’Αγώνα μας τού 1821, ασφα
λώς μειώνοντας τήν αξία του. Ό "Ομιλος μέ έγγραφό του κινητοποίησε 
τόν αθηναϊκό τύπο και κατόρθωσε έτσι τή ματαίωση τής έκθεσης αυτής.

3) Γιά καλύτερη συνεργασία, κυρίως σέ εθνικά θέματα, ό "Ομιλος 
πήρε πρωτοβουλία καί κατόρθωσε νά συμπήξει μέ τήν ένωση τών άλλων 
πνευματικών ομίλων και σωματείων ένα κεντρικό σώμα, τό όποιο μπορούσε 
πιά νά διαθέτει υπολογίσιμη φωνή.

4) Ό "Ομιλος 'ίδρυσε πρώτος Πινακοθήκη μέ Κυπρίους, κυρίως, ζω
γράφους και έτσι έδωσε τήν πρώτη ώθηση γιά δημιουργία πινακοθηκών. 
Σήμερα ή πινακοθήκη μας περιλαμβάνει 49 πίνακες. Γιά νά προωθήσει 
ακόμα περισσότερο ό "Ομιλος τό θέμα ζωγραφικής, πινακοθηκών και λοιπών 
οργανωμένων κινήσεων καλλιτεχνικών, κάλεσε τούς ζωγράφους καί γλύπτες 
σέ κοινή συνεδρία μέ σκοπό ή νά σχηματίσουν μέσα στούς κόλπους τού 
Όμίλου δικό τους ειδικό τμήμα ή νά προχωρήσουν σέ δημιουργία αυτοτε
λούς σώματος. Υιοθέτησαν οι καλλιτέχνες τή δεύτερη πρόταση και σέ λίγο 
καιρό εμφανίστηκε τό ΕΚΑΤΕ. ’Επίσης ό "Ομιλος υποστήριξε μέ διάφο
ρους τρόπους τήν κίνηση εκθέσεων ζωγραφικής.

5) Ό "Ομιλος έκαμε «"Εκθεση Κυπριακού Βιβλίου», πού τήν πλαισίω
σε μέ τρεις σχετικές διαλέξεις. ’Έτσι πρώτος στά νεώτερα χρόνια, τά εΐ- 
δικώς δραστήρια, υπέδειξε όχι μόνο τήν αξία τού βιβλίου άλλα τήν προσπάθεια 
τών Κυπρίων στόν έκδοτικό τομέα.

6) Ό "Ομιλος εγκαινίασε τή «Νεοελληνική Βιβλιοθήκη», μικρές δη
λαδή εκδόσεις απανθισμάτων άπό τόν νεοελληνικό λόγο μέ σύντομη κατα
τοπιστική εισαγωγή. Μέ τις εκδόσεις αυτές φιλοδοξούσε ν’ άναβιώσει τό 
ενδιαφέρον τών Κυπρίων γιά τή νεοελληνική διανόηση τών πιό παλιών γε

νιών. Δυστυχώς ή προσπάθεια αυτή έχει διακοπεί γιατί δέν κατορθώθηκε 
νά βρεθούν οικονομικοί πόροι.

7) Ό "Ομιλος πρώτος μέ έγγραφό του προς τό Δημοτικό Συμβούλιο 
Λευκωσίας υποδείκνυε τήν ανάγκη νά ιδρυθεί Δημοτικό Θέατρο.

8) Ό 'Όμιλος άνταποκρίθηκε σέ έγγραφη παράκληση τού Δημάρχου 
Λευκωσίας καί άπέστείλε σ’ αυτόν ονόματα άπό τόν κόσμο τών νεοελλήνων 
δημιουργών γιά νά χρησιμοποιηθούν στήν ονομασία νέων οδών τής πόλης.

9) Ό "Ομιλος είσηγήθηκε μέ έγγραφο στήν Κυβέρνηση νά άναμαρμα- 
ρωθεϊ τό θέατρο τών Σόλων γιά νά μπορεί τούτο νά χρησιμοποιηθεί.

10) Ό "Ομιλος διοργάνωσε διαλέξεις γιά τό κοινό, σέ άριθμό πού πλη
σιάζει τή μία εκατοντάδα, μέ θέματα άποκλειστικά άπό τόν διαιώνιο βίο καί 
τήν πολιτεία τού Ελληνισμού. ’Αναφέρουμε ομιλητές άπό τό ελληνικό κέντρο 
τούς: Παναγιιότη Κανελλόπουλο, ’Αλέξανδρο Ξύδη, ’Ιωάννη Κακριδή, Μα
νώλη Καλομοίρη, Ήλία Βενέζη, Στρατή Μυριβήλη, Ευάγγελο Μουτσόπουλο, 
Μενέλαον Άλεξανδράκη καί άλλους. Μερικά θέματα άξίζει νά τά άναφέ- 
ρουμε : Ή κρίσις τών ηθικών άξιών καί ή Ελλάς, Νεοελληνική Μουσική, 
Ή χιλιοστή έπέτειος τού έκχριστιανισμού τής Ελλάδος, Ή άπελευθέρωση τής 
Κρήτης, Τά 150 χρόνια τής Φιλικής Εταιρείας, Ό άγνωστος μουσουργός 
τού δημοτικού μας τραγουδιού, Ό Κοραής καί ή τότε γαλλική κοινωνία κλπ.

11) Ό "Ομιλος τίμησε μέ φιλολογικά μνημόσυνα εθνικές καί πνευμα
τικές προσωπικότητες τού ελληνικού μας χώρου. ’Αναφέρουμε ένδεικτικά 
τά ονόματα Κοραής, Ρήγας Φεραϊος, Σολωμός, Παλαμάς, Ξενόπουλος, Λι- 
πέρτης, Άλιθέρσης καί άλλοι.

12) Ό "Ομιλος γιόρταζε ή έπεσήμαινε μερικές εθνικές επετείους, μέ 
σκοπό νά μή λησμονούμε καί άπό τά γεγονότα εκείνα ν’ άντλούμε παραδείγμα
τα. Οι επέτειοι αυτοί ήταν ή 25η Μαρτίου, ή 9η ’Ιουλίου, ή 29η Μαΐου, 
ή ’Έξοδος τού Μεσολογγίου, ή 28η ’Οκτωβρίου καί ή 1η ’Απριλίου. Ό 
"Ομιλος γιά τις επετείους αυτές πραγματικά κινητοποίησε τό ντόπιο μας 
πνευματικό δυναμικό. Συνδυάζονταν στέψεις προτομών μέ προσφωνήσεις καί 
ομιλίες μέ έκταση, πραγματικές διαλέξεις, μέ κατάλληλες εισαγωγές.

13) Ό "Ομιλος διοργάνωσε ειδικές συγκεντρώσεις, γιορταστικού χα
ρακτήρα, γιά νά τιμήσει ορισμένα γεγονότα καί πρόσωπα πού είχαν τοπική 
ή πανελλήνια σημασία όπως π.χ. Ή ενσωμάτωση τής Δωδεκάνησος στο 
Ελεύθερο Ελληνικό Κράτος, Ή 30ή έπέτειος τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, 
Τά 50 χρόνια μουσικής δράσης τού Μανώλη Καλομοίρη, Τό έτος Κάλβου κλπ.

14) Σημασία γιά τήν άνάπτυξη καί πνευματική τέρψη τών μελών είχαν 
οί εσωτερικές συγκεντρώσεις τού Όμίλου, πού υπερβαίνουν τις 50. Στις 
συγκεντρώσεις αυτές, πού συχνά είχαν καί κοινωνικό χαρακτήρα, άναλύονταν 
καί συζητούνταν ποικίλα θέματα. ’Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικά θέματα 
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τών συζητήσεων: Τα πνευματικά ενδιαφέρονταν τών Κυπρίων, Ή κλασσι
κή αγωγή καί ή εποχή μας, Ή ποίηση στή σημερινή εποχή, Οί έπιστήμονες 
και ή μόρφιοση του λαού, Ό ρόλος τής θείας προνοίας εις τήν ελληνικήν 
Ιστορίαν. Προβολή φωτεινών εικόνων άπό τήν 'Ελλάδα, Πνευματική ζωή 
και άλλα.

15) Ή κριτική παρουσίαση βιβλίων Κυπρίων συγγραφέων θεωρήθηκε 
άπό τόν 'Όμιλο επιβεβλημένη, κυρίως για τά επιστημονικά, γιατί, αυτά σπά
νια κρίνονται μέ πραγματικά επιστημονικά κριτήρια, άλλά παρουσιάζονται 
απλώς δημοσιογραφικά. Ή δραστηριότητα αυτή του Όμίλου είναι σχετι- 
κώς νέα.

16) Ό 'Όμιλος οργάνωσε ή υιοθέτησε ή βοήθησε καίρια 15 εκθέσεις 
ζωγραφικής, βιβλίου, φωτογραφίας, κειμηλίων.

17) Ό 'Όμιλος οργάνωσε 11 μουσικές άκροάσεις και ρεσιτάλ.
18) Ό 'Όμιλος μέ ομιλητές του (Άλεξανδράκη, Σπυριδάκι, Περνάρη, 

Χρυσάνθη κλπ.) έ'δωσε διάφορες διαλέξεις στήν Παιδαγωγική ’Ακαδημία 
Κύπρου καί σέ Γυμνάσια τής Λευκωσίας.

19) Ό 'Όμιλος τό 1960, μόνο, διοργάνωσε μεταξύ τών καλλιτεχνών 
Λευκωσίας φιλολογικές άπογευματινές, στις όποιες διαβάζονταν θεατρικά έ'ργα, 
άπαγγέλονταν στίχοι, έκτίθενταν ζιογραφικοί πίνακες και γίνονταν σχόλια καί 
συζητήσεις πάνω σέ δλα αυτά.

20) Ό 'Όμιλος πραγματοποίησε σειρά λαϊκών μαθημάτων πάνω σέ νεοελ
ληνικά θέματα μέ σχετικά καλήν επιτυχία. ’Επιπλέον, διοργάνωσε 9 άνωτέρου 
επιπέδου μαθήματα πάνω στους προσωκρατικούς φιλόσοφους μέ τόν Μερεμένη.

21) Μέ τις επίσημες δεξιώσεις καί τά δείπνα ή μέ ομαδική συμμετοχή του 
σέ δεξιώσεις καί δείπνα ό 'Όμιλος τίμησε άνθρώπους τών γραμμάτων, τής 
επιστήμης καί τής τέχνης ή ομάδες καί συγκροτήματα δπως π.χ. τούς Καλομοί
ρη, Βενέζη, Χωρέμη, Κακριδή, Θεοδωρακόπουλο, Παπανούτσο, Νοταρά, Γεώρ
γιο Σπυριδάκη και άλλους ή τό ’Εθνικό Θέατρο, τό Πειραϊκό Θέατρο κλπ.

22) Δραστηριότητα τού Όμίλου βοηθητική γιά τήν πνευματική κίνηση 
καί δημιουργία υπήρξαν οί διαγωνισμοί του διηγήματος καί μιά φορά ποιητικής 
σύνθεσης. Στούς διαγωνισμούς αύτούς έχουν δοθεί 14 πρώτα βραβεία καί 16 
έ'παινοι. Στή δραστηριότητα αυτή πρέπει νά περιληφθεΐ καί τό «Βραβείο Γραμ
μάτων» πού καθιερώθηκε γιά βιβλίο, μή λογοτεχνικό, Κυπρίου. Τούτο έχει άπο- 
νεμηθεϊ στον δρα Κυριάκο Χαζηιωάννου πριν δυο χρόνια.

23) Ό 'Όμιλος έχει κοσμήσει τή Λευκωσία μέ τά εξής: Μαρμάρινη 
προτομή τού Διονύσιου Σολωμού, χάλκινη προτομή τού Ιδιωματικού μας ποιητή 
Δημήτριου Λιπέρτη, χάλκινο ανδριάντα τού Κωστή Παλαμά. ’Επίσης ένετοί- 
χισε αναμνηστική πλάκα τής φιλοξενίας Φιλικών άπό τόν ’Εθνομάρτυρα Κυ
πριανό στά υπόγεια τού Παγκυπρίου Γυμνασίου καί άνήγειρε στό προαύλιο 

τού ίδιου σχολείου μνημείο τών αδελφών Γεωργιάδη καί τής ’Εθνικής ’Αντί
στασης.

24) Σημαντική προσφορά τού Όμίλου στήν πνευματική ζωή τού τόπου, 
άκόμα καί στήν προβολή τής Κυπριακής διανόησης στον ευρύτερο έλληνικό 
χώρο, υπήρξαν οί 39 ώς τά σήμερα εκδόσεις του, πού άναλυτικά άσχολήθηκε 
μέ αύτές ό Χρύσανθος Κυπριανού.

25) ’Εκείνο πού αυξάνει τή σημασία τού Ελληνικού Πνευματικού Όμί
λου είναι οί δωρεές τών έκδόσεών του, κυρίως στή νεολαία. ”Αν γιά όποιον- 
δήποτε λόγο υποτιμηθούν οί άλλες δραστηριότητες τού Όμίλου, ή χειρονομία 
του δμως αυτή νά δώσει πνευματική τροφή καί ωθησϊ] στά νιάτα, δέ μπορεί 
μέ κανένα τρόπο νά μή λογαριαστεί μέ έπαινετικό λόγο. Γι’ αυτό άκριβώς 
θά δώσω λεπτομέρειες τών δωρεών αυτών:

α) 3900 αντίτυπα στούς μαθητές τής Στ' τάξης τών Γυμνασίων Κύπρου 
καί σέ δλους τούς σπουδαστές τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύ
πρου τής διαλέξεως «Τό ιστορικό νόημα τού ελληνικού γένους» τού 
άκαδημαϊκού Παναγιώτη Κανελλόπουλου. ’Επιπλέον 300 άντίτυπα σέ 
μέλη μας καί άλλού.

β) 4000 άντίτυπα στούς μαθητές τής Στ' τάξης τών Γυμνασίων, στις 
Βιβλιοθήκες τών Γυμνασίου, στούς σπουδαστές τής Παιδαγωγικής 
’Ακαδημίας Κύπρου καί άλλού τού βιβλίου «Γιά ελευθερία καί δικαιο
σύνη» τού Πρέσβυ Μενέλαου Άλεξανδράκη, καί 300 άντίτυπα στά 
μέλη μας.

γ) 500 άντίτυπα σέ μαθητές καί σπουδαστές καί σέ βιβλιοθήκες τού βι
βλίου «Δυο ομιλίες γιά τόν Γιώργο Σεφέρη» τού συμβούλου Ευστάθιου 
Λαγάκου.

δ) 500 άντίτυπα σέ βιβλιοθήκες, έκτοπισμένους καθηγητές, σπουδαστές 
καί άλλους τού βιβλίου «Μνήμη Κωνσταντίνου Σπυριδάκι» (επιμέλεια 
Κ. Χρυσάνθη).

ε) 300 τόμους τής «’Ανθολογίας Κυπριακής Πεζογραφίας» (Κυπριανού, 
Μαραθεύτη, Σπανού) κατά καιρούς στούς σπουδαστές τής Παιδαγω
γικής ’Ακαδημίας Κύπρου.

στ) 80 τόμους τού Ιδίου βιβλίου στά «Κέντρα Νεότητος».
ζ) 340 τόμους διαφόρων εκδόσεων τού Όμίλου στούς εκτοπισμένους 

καθηγητές.
η) 300 άντίτυπα τού βιβλίου «’Επί τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών» 

(Κ. Σπυριδάκι) στούς μαθητές Στ' τάξης τών Γυμνασίων τής υπαί
θρου.

θ) Διάφορους τόμους τής «Φιλολογικής Κύπρου» σέ σπουδαστές τής Παι
δαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου (ειδικά σέ ομίλους της), σέ δημόσιες 
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βιβλιοθήκες, τής Ελλάδος, σέ Πανεπιστήμια, πνευματικούς 'Ομίλους 
τής Ελλάδος κλπ. συνολικά δχι λιγώτερο τών 6000.

ι) Πολλά αντίτυπα του βιβλίου «’Εκλογές άπό τό έ'ργο τού Νικολάου 
Πολίτη» (εκλ. Κ. Χρυσάνθη) σέ σπουδαστές, μαθητές, βιβλιοθήκες 
κ.λ.π.

ια) 200 βιβλία «Ή Ελληνική Δωδεκάνησος» στή Γενική Διοίκηση Δω
δεκανήσων.

Γενικά υπολογίζω δτι γύρω στις 17 χιλιάδες βιβλία διέθεσε ό 'Όμιλος 
δωρεάν γιά προώθηση τών ελληνικών γραμμάτων και ιδεών και έπί πλέον με
ρικές δεκάδες μέ μεγάλη έκπτωση γιά νά διευκολύνει τήν κυκλοφορία τους.

Μήπως όμως μερικές προσπάθειες, πού δέν καρποφορήσανε, δέν δείχνουν 
τις τάσεις τού Όμίλου, τήν κινητοποίηση τών μελών του και δέν ώφέλησαν μέ 
τήν πείρα πού είχε αποκτηθεί άπό αυτές;

Ό 'Όμιλος έκαμε εξαντλητικές προσπάθειες γιά τή συγγραφή ενός 
'Οδηγού τής Κύπρου μέσα στό πνεύμα και τις αρχές του. Ό οδηγός αυτός 
θά ήταν εύχρηστος γιά τόν ξένο επισκέπτη τής Κύπρου καί ταυτοχρόνως θά 
πρόβαλλε τις θέσεις μας. Δυστυχώς άπέτυχε ή προσπάθεια κυρίως άπό τόν 
φόβο μήπως δέν βρεθεί οικονομική αρωγή.

Ό 'Όμιλος άνταποκρίθηκε σέ έγγραφη πρόσκληση τού Γ. Γεωργιάδη 
γιά τή δημιουργία ένός προγράμματος καθαρά κυπριακού μέ τίτλο «Ή Κύπρος 
προς τήν Ελλάδα». Έστάλησαν τά πρώτα κείμενα, τήν έναρξη θά έκαμνε ό 
’Εθνάρχης Μακάριος Γ', καί ξαφνικά δλα λησμονηθήκανε, ίσως άπό άλλαγή 
πολιτικής στό ΕΙΡ ή άλλαγή τού υπευθύνου.

Ό 'Όμιλος δρισε ομάδα πού δούλεψε εντατικά γιά κριτική έκδοση τών 
'Απάντων τού Δημήτριου Λιπέρτη. Ή έγγραφη άδεια γιά τήν έκδοση δέν 
δόθηκε άπό τούς συγγενείς καί κληρονόμους τού ποιητή κι έτσι ή εργασία έμεινε 
άχρησιμοποίητη.

Τέλος δ 'Όμιλος τό 1948 έστειλε έγγραφο στον τότε Πρόξενο τής Ελ
λάδος στην Κύπρο γιά νά φροντίσει νά εξασφαλιστούν 10 υποτροφίες άγο- 
ριών καί 5 κοριτσιών γιά σπουδές στήν Ελλάδα μέ τή μορφή τής σίτισης καί 
διαμονής στον Οίκο Φοιτητοΰ στήν ’Αθήνα, ώστε νά βοηθηθούν καί φτωχοί, 
άριστοι μαθητές.

’Από δσα έχουν ώς τώρα εκτεθεί είναι ολοφάνερο πώς μέ συνέπεια δ 
'Όμιλος πρόβαλε κάθε έλλαδικό στον δικό μας επίσης ελληνικό τόπο καί υπεν
θύμιζε τήν έλληνική μας ταυτότητα σέ καιρούς ελληνικά άντίξοους. Κατά 
τήν περίοδο τής άποικιοκρατίας δ 'Όμιλος συμπεριφερόταν μέ θάρρος σά μιά 
άπό τις πιό δυνατές οργανωμένες ελληνικές φωνές του τόπου κι άντιστεκόταν 
στά σχέδια τής άγγλοκρατίας καί μέ κατά μέτωπο σύγκρουση, προπαντός δμως 
μέ μακροπρόθεσμη προοπτική, καλλιεργώντας συνεχώς τήν έλληνική μας πα
ρουσία. Μέ τόν τρόπο αυτό επικουρούσε τήν Παιδεία καί τήν Εκκλησία πού 

ήταν τά προπύργιά μας. ’Αργότερα στις άρχές τής ιδιότυπα ελεύθερης ζωής 
μας, εξακολούθησε δ 'Όμιλος νά έργάζεται γιά τή συνεχή έλλαδική καί έλλη
νική παρουσία στό νησί μας. Καινούργια ρεύματα άρχισαν νά ξεφυτρώνουν 
μέ τήν δύναμη τού νεόφυτου, καί ν’ αλωνίζουν χωρίς φραγμό τόν εθνικό καί 
πνευματικό μας βίο. Δέν εννοούμε μόνο τήν πολιτική όψη διαφόρων κινή
σεων, άλλά κυρίως τή συνυπάρχουσα πνευματική στάση, πού δέν 
ευνοούσε τή διατήρηση μιας στενής επαφής μέ τόν άδελφικό έλλα
δικό κορμό, άλλά, άντίθετα, ευνοούσε τά ρήγματα. Σέ μιά άκόμα 
νεώτερη περίοδο οι φυσικές υποχρεώσεις τού Κράτους προς τά πολυσχιδή καί 
πολύτροπα άλλα κράτη κατακερμάτιζαν τή δραστηριότητα δρισμένων κυβερ
νητικών πολιτιστικών υπηρεσιών, έτσι πού νά μένει πολύ λίγο κεφάλαιο γιά 
τή διασύνδεσή μας μέ τόν έλλαδικό κορμό. Ή δικτατορία τής ’Αθήνας 
πρόσθεσε ένα καινούργιο στοιχείο απομάκρυνσης καί ή συνθηματολογική εκμε
τάλλευση προαιώνιων μας πόθων δυσκόλευσε τις στενές επαφές μέ τό εθνικό 
κέντρο, παρόλες τις εθνοπρεπέστατες προσπάθειες τού ’Εθνάρχη Μακαρίου 
νά λιγοστέψει τις δυσπιστίες Κύπρου - ’Αθήνας. Ό 'Όμιλος, χωρίς νά τάσ
σεται σάν δμάδα σέ πολιτικά κόμματα, εξακολουθούσε μέ παρρησία νά προ
βάλλει καθετί τό προαιώνια έλληνικό, τό υγιές έλληνικό. Μιά μέρα ήρθαν τό 
καταστρεπτικό πραξικόπημα καί ή τουρκική εισβολή νά μάς ελαττώσουν σέ 
άνυπόφορο σημείο τις συνδέσεις μας μέ τόν έλλαδικό κορμό. Διάφορες ομά
δες βρήκανε τήν ευκαιρία νά καλυφθούν μέ συνθήματα καί δικαιολογίες γιά 
νά επιτύχουν μεγαλύτερη άπομάκρυνση. Είναι βέβαια πρωτεύον σήμερα τό 
καθαρά πολιτικό θέμα τής Κύπρου, πού άπαιτεϊ συνέδρια καί συνέδρια γιά 
νά κρατείται ζεστό στόν διεθνή δρίζοντα καί νά επιδιώκει λύσεις σέ επιτόπια 
προβλήματα, πράγματα πού άπορροφοΰν μεγάλο μέρος τής πνευματικής μας 
δραστηριότητας. Άλλά παράλληλα υπάρχουν καί οί διάφορες τάσεις πού 
θέλουν νά εφαρμόσουν νέα συστήματα, ενώ τό πολιτικό θέμα έκκρεμεΐ. Καί 
διοργανώνονται συμπόσια, σεμινάρια καί άλλες συγκεντρώσεις μέ διάφορες 
ονομασίες, πού μειώνουν μέ τή διάσπαση τήν προσήλωσή μας στις άπαραί- 
τητες γιά νά υπάρξουμε έλληνικές μας άρχές. Ό 'Όμιλος σέ δλες αυτές 
τις περιπτώσεις εξακολούθησε μέ τά άναιμικά του οικονομικά μέσα νά έργά
ζεται, μέ ευπρέπεια καί συνέπεια, υπηρετώντας τόν "Ελληνα έαυτό μας. Καί 
θά εξακολουθήσει τήν πνευματική του πορεία στά ίδια άχνάρια πού χάραξε 
σέ τούτη τή γή τών 'Ελλήνων προγόνων μας, στό πλευρό τής Έθναρχίας, δπως 
πάντοτε, γιατί ή Έθναρχία είναι εθνικό σώμα καί δχι πολιτικό κομματικό.

’Οφείλουμε δμως νά μνημονεύσουμε τήν επίσημη τούτη στιγμή τού Όμί
λου α) τόν άείμνηστο ’Αρχιεπίσκοπο καί ’Εθνάρχη Μακάριο Γ', μέγα ευερ
γέτη καί ’Επίτιμο Πρόεδρο τού Όμίλου, πού ή ήθική καί οικονομική του πα
ρουσία πραγματικά κρατούσε στή ζωή τόν 'Όμιλο, β) Τόν άείμνηστο 'ιδρυτή 
τού Όμίλου καί έπί τριάντα χρόνια πρόεδρό του Κωνσταντίνο Σπυριδάκι, δ
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όποιος πρωτοστατούσε σέ δλες τις εθνικές και πνευματικές του εκδηλώσεις. 
Σέ συνέχεια οφείλουμε ευχαριστίες στό Υπουργείο Παιδείας Κύπρου, στήν 
'Ελληνική Πρεσβεία, στήν ’Αρχιεπισκοπή Κύπρου, στόν Ιερό Ναό Φανερω
μένης, στόν κ. Μιχαλάκη Κυθρεώτη και στά κατά καιρούς μέλη τής Εφορείας 
Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας γιά κάθε βοήθεια πού έδωσαν στόν 
"Ομιλο.

Δηλώνουμε τέλος πώς επιβράβευση τών μόχθων τοΰ 'Ελληνικού Πνευμα
τικού 'Ομίλου Κύπρου θεωρούμε τήν αίσθησή μας πώς έκάμαμε σάν τίμιοι 
"Ελληνες τής Κύπρου τό εθνικό καί πνευματικό μας καθήκον.
Ευχαριστώ,

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 
Πρόεδρος τοΰ ΕΠΟΚ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΜΙΛΙΕΣ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

(Στό «Παράρτημα» πού ακολουθεί, καταχωροΰνται πολλές λεπτομέρειες άπό τις 
δραστηριότητες τοΰ 'Ομίλου, χωρίς χρονολογική σειρά).

1) 'Η κρίσις τών ηθικών αξιών καί ή Ελλάς (Δημ. Σφαέλος).
2) Νεοελληνική μουσική (Λουλού Συμεωνίδου).
3) Ή άπελευθέρωσις τής Κρήτης (Ί. Παπαϊωάννου).
4) Ή Ρόδος καί αι λοιπαί Δωδεκάνησοι Ιστορικώς εξεταζόμενοι 

(Κ. Σπυριδάκις).
5) Ή τέχνη εις τα Δωδεκάνησα (Άθ. Μερεμέτης).
6) Άπό τί] λαογραφία τής Δωδεκανήσου (Κ. Προυσής).
7) Ή πνευματική Δωδεκάνησος (Θ. Σοφοκλέους).
8) Ή 1900 επέτειος τοΰ έκχριστιανισμού τής Ελλάδος (Ν. Πέτσας).
9) ’Εννέα ομιλίες επί τής προσωκρατικής φιλοσοφίας (Άθ. Μερεμέτης).

10) Παγκόσμιος ή εθνική μουσική; (Μαν. Καλομοίρης).
11) Ή ομηρική παρομοίωση (Μιχ. Κιτρομηλίδης).
12) Ή εξέλιξις τής ελληνικής βιομηχανίας (Σωτ. Άγαπητίδης).
13) 'II πρώτη καί τελευταία λάμπα τοΰ Παλαμά (Στρ. Μυριβήλης).
14) Ό Παλαμας καί ή μουσική (Μαν. Καλομοίρης).
15) Τά παιδικά καί εφηβικά χρόνια τού "Αγγέλου Σικελιανοΰ

( Ί. Άναγνωστόπουλος ).
16) Τέσσερις σταθμοί είς τό ποιητικόν έργο τού Παλαμά: πατρίδα, φύσις, 

παιδί,; γυναίκα (Άθηνά Ταρσούλη).
17) Τό προσφυγικόν μεταπολεμικόν πρόβλημα τής Ελλάδος (Σοκ. Άγα

πητίδης).
18) Ή χρήσις τοΰ σιδήρου είς τήν Άρχαίαν Ελλάδα καί ιδιαιτέρως είς τήν 

οικοδομικήν τού Παρθενώνας (Κ. Λιβαδεύς).
19) Ό ηρωισμός τών Έλληνίδων διά μέσου τών αιώνων (Άθ. Ταρσούλη).
20) Τάσεις στή νεοελληνική μουσική (Σόλων Μιχαηλίδης).
21) Σολωμός καί Παπαδιαμάντης (Μελής Νικολαΐδης).
22) Βασικές μορφές τής κλασσικής μουσικής (Άντίοχος Εύαγγελάτος).
23) Ή άνοιξη καί τά λουλούδα χαρά τής ζωής μας (Άθηνά Ταρσούλη).
24) Βασίλης Μιχαηλίδης (Ξάνθος Λυσιώτης).
25) Γ. Σεφέρης (Ν. Κρανιδιώτης).
26) Τά γράμματα στήν Κύπρο (Κύπρος Χρυσάνθης).
27) Τα ιδεώδη τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τού 1821 καί ό Αλέξανδρος 

Ύψηλάντης (Κ. Σπυριδάκις).
28) Τά 200 χρόνια τού Κολοκοτρώνη (Φρ. Βράχας).
29) Άρκάδι καί Κρήτη (Μεν. Άλεξανδράκης).
30) Ό μύθος στόν Ελληνικό Ποιητικό χώρο (Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου).
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31) ’Αρχαία Ελληνική τραγωδία (Δ. Ροντήρης).
32) ’Εξέλιξη τής σύγχρονη Ελληνικής Τέχνης (Άλ. Ξύδης).
33) Ό Φάουστ τού Γκαΐτε καί ό σύγχρονος άνθρωπος (Γ. Προδρόμου).
34) Μπετόβεν (Δημ. Χαμουδόπουλος).
35) Τό 'ιστορικό νόημα τού ελληνικού γένους (Παν. Κανελλόπουλος).
36) Νέα ευρήματα άπό τή δραματική τέχνη τών αρχαίων Ελλήνων

(Ί. Κακριδής).
37) Καβάφης: μυστικά τού εργαστηρίου (Μαργαρίτα Δαλμάτη).
38) Ή ιδέα τής ελευθερίας εις τήν ποίησιν τού Άνδρέα Κάλβου

(Κ. Χατζηστεφάνου).
39) Ό Μιλτιάδης Μαλακάσης γιά τούς όμότεχνούς του (Κ. Χρυσάνθης).
40) Υπηρεσία στή μνήμη καί δώρα εξ αυτής (Ν. Πεντζίκης).
41) Ή Ελληνική πατρίδα καί ο'ι Έπτανήσιοι (Χρύσ. Κυπριανού).
42) ’Εντυπώσεις άπό τό 6ον Συνέδριο τού Μορφωτικού Ιδρύματος 

(Μαρία Παττίχη).
43) Ό άγνωστος μουσουργός τού δημοτικού μας τραγουδιού

(Μαν. Καλομοίρης).
44) Αι τελευταϊαι εξελίξεις τής Ελληνικής Οικονομίας

(Σωτ. Άγαπητίδης).
45) Ή Ελληνική επανάστασις στό δημοτικό τραγούδι (Μ. Κιτρομηλίδης).
46) Ή θρησεκυτική ποίηση τού Παλαμά (Κ. Άνδρέου).
47) Μάγια Δρόσου, τό τελευταίο κορίτσι στή γής (Δημ. Εύαγγελίδης).
48) Τό λαϊκό στοιχείο στή μουσική τού Μπετόβεν (Μαν. Καλομοίρης).
49) At περί έθνους καί οικογένειας ίδέαι εν τή Καινή Διαθήκη

(Γρ. Οικονομάκος).
50) Ή έκτη αϊσθησις καί ή ψυχοσωματική ιατρική (Γ. Σπανόπουλος).
51) Ό Λιπέρτης καί ή κυπριακή πραγματικότης (Κυρ. Χατζήιωάννου).
52) Ή τυπογραφία στήν Κύπρο (Κύπρος Χρυσάνθης).
53) 'Ατομική ενέργεια (Ν. Τάνος).
54) Εισαγωγή στήν αισθητική τών ομηρικών επών καί τών ηρωικών εποχών 

(Κ. Κύρρης).
56) Ο'ι τάσεις τής τελευταίας κλασσικής περιόδου κατά τόν Μπετόβεν καί 

Σούμπερτ (Junger Uhde).
57) Τά 150 χρόνια τής Φιλικής Εταιρείας (Παύλος Χατζημάρκου).
58) Σύγχρονες κοινωνικές κατευθύνσεις (Δ. Νιάνιας).
59) Ό Κοραής καί ή τότε γαλλική κοινωνία (Ροζέ Μιλλιέξ).
60) Ή ζωγραφική τού Άδ. Διαμαντή (Τηλ. Κάνθος).
61) Τί σημαίνει ο Σολωμός γιά τόν Ελληνισμό (Θ. Σοφοκλέους).
62) Ό άντιφυματικός αγών άπό κοινωνικής πλευράς (Κλ. Παπαέλληνας).

63) Ή άναγέννησις τής ελληνικής παιδείας κατά τήν περίοδον τής Τουρ
κοκρατίας (Ν. Βοσταντζής).

64) "Ενας ήροϊίκός άρνητής (Κ. Καβάφης) (Μήτσος Λυγίζος).
65) Τό έργο τής Πηνελόπης Δέλτα (Στρ. Μυριβήλης).
66) Νούς καί καρδιά (Στρ. Μυριβήλης).
67) Έπί τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών (Κ. Σπυριδάκις).
68) Ή παιδευτική προσπάθεια τού Μακαριωτάτου καί ή οικουμενικότητά του 

(Ε. Μουτσόπουλος).
69) ’Αναμνήσεις άπό τόν ’Εθνάρχη Μακάριο (Πάτροκλος Σταύρου).
70) Ή αρχαία Κύπρος εις τάς 'Ελληνικάς πηγάς τού Κυρ. Χατζηιωάννου 

(Χρύσ. Κυπριανού).
71) Ό εξηλεκτρισμός εις τήν Ελλάδα (Γ. Γιάμαλη).
72) Βασίλης Μιχαηλίδης (Ξάνθος Λυσιώτης).
73) Ό Παλαμάς ό ποιητής τού χρέους (Φρ. Βράχας).

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

1) Γλαύκου ’Αλιθέρση (Κ. Πιλαβάκης, Β. Έλευθεριάδης, Ευγενία 
Πετρώνδα).

2) Ροδίωνα Γεωργιάδη (Φρ. Βράχας).
3) Δημ. Λιπέρτη (Κ. Χατζηστεφάνου).
4) Στράτη Μυριβήλη (Φωτεινή Πετροπούλου).
5) Γεώργιου Βιζυηνού (Χρ. Παπαχρυσοστόμου).
6) Κοραή ,(’Αθ. Μερεμέτης καί Ν. Βοσταντζής).
7) Ρήγα Φεραίου (Κ. Σπυριδάκις καί Θ. Σοφοκλέους).
8) Παπαδιαμάντη (Ν. Κονομής).
9) Γ. Δροσίνη (Φρ. Βράχας).

10) Κ. Παλαμά (Άπ. Ζορμπάς).
11) Διον. Σολωμού (Ξ. Λυσιώτης καί Μ. Κιτρομηλίδης).
12) Β. Λογοθετίδη (Θ. Σακέτας).
13) Δημ. Μητρόπουλου (μ’ εκτέλεση Μ. Λάσκαρη).
14) Σιοπέν (μ’ εκτέλεση Μ. Λάσκαρη).
15) "Αγγέλου Σικελιανοΰ (Ί. ’Αναγνωστόπουλος).
16) Γρηγόριου Ξενόπουλου (τό «Νέο Θέατρο» δίδαξε τό έργο «Πειρασμός»).
17) Χαρίλαου Παπαϊωάννου (Π. Κτωρίδης).
18) Θεόκλητου Σοφοκλέους (Κ. Σπυριδάκις, Κλ. Γεωργιάδης,

Κ. Χρυσάνθης, Φρ. Βράχας).
19) Γεωργ. Μαρκίδη (Κ. Χρυσάνθης).
20) Κωνσταντίνου Σπυριδάκι (Κ. Χρυσάνθης).
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

1) Χαρίλαου Παπαϊωάννου (Π. Κτωρίδης).
2) Θέκλας Γεωργιάδου (Χρύσανθος Κυπριανού).

ΕΠΕΤΕΙΟΙ: (25 Μαρτίου, 1 ’Απριλίου, 9 ’Ιουλίου, 28 ’Οκτωβρίου, 
29 Μαΐου, ’Έξοδος Μεσολογγίου).

1) Ή πολιορκία και ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων 
(Δημ. Εύαγγελίδης).

2) Πανηγυρικός για τήν 9ην ’Ιουλίου (Γ. Ζαμπάρτας).
3) Ή έξοδος του Μεσολογγίου (Γ. Παπαχαραλάμπους).
4) Ή έξοδος τού Μεσολογγίου (Χρ. Παπαχουσοστόμου).
5) Ή σημασία τής 9ης ’Ιουλίου (Κ. Χατζηψάλτης).
6) Ή έξοδος τού Μεσολογγίου (Μ. Κιτρομηλίδης).
7) Ή 9η ’Ιουλίου (Κ. Μυριανθόπουλος).
8) Ή έξοδος τού Μεσολογγίου (Ίω. Παπαϊωάννου).
9) Θρύλοι καί τραγούδια άπό τήν 'Άλωσιν τής Πόλεως (Μ. Χριστοδούλου).

10) Ή Εκατόμβη τής 9ης ’Ιουλίου (Θεόδ. Παπαδόπουλλος).
11) Ή έξοδος τού Μεσολογγίου και οι ’Ελεύθεροι Πολιορκημένοι τού Σο- 

λωμοΰ (Νίκος Σπανός).
12) Τό αγωνιστικό πνεύμα τού Ελληνισμού (Άνδρ. Κούρος).
13) Ή Ελληνική ψυχοσύνθεσις μέσα άπό τό ’21 (Άνδρεανή Ήλιοφώτου).
14) Κύπριοι Άγωνισται τού 1821 (Παν. Περσιάνης).
15) Πανηγυρικός στήν 35η Μαρτίου (Χρύσ. Κυπριανού).
16) 'Η Λευτεριά ώς τά ύψη (Φρ. Βράχας).
17) Ή άλωση τής Πόλης όπως τήν είχαν ιδεί οι σύγχρονοι 'Έλληνες Ιστορικοί 

και χρονικογράφοι (Παν. Περσιάνης).
18) Ελληνικές εποποιίες (Δημ. Μάνου).
19) Τό Χρονικό τών Φιλικών (Ήλ. Βενέζης).
20) Τό 1821 στήν Κύπρο (Βάσος Χριστοδούλου).
21) Α'ι δύο Έθνικαι ’Επέτειοι και ήμείς (Κ. Σπυριδάκις).
22) Ό ’Εθνομάρτυρας Κυπριανός (Ν. Λιβέρδος).
23) Ή 28η ’Οκτωβρίου 1940, ή Έπανάστασις τού 1821 και ήμείς

(Κ. Σπυριδάκις).
24) Τό πνεύμα τού ’21 (Γεώργιος Ίωαννίδης).
25) Ή 28η ’Οκτωβρίου 1940 και ό ’Άγγελος Σικελιανός

(Κ. Χατζηστεφάνου).
26) Ό ’Αγώνας τού ’21 ώς τραγικός μύθος εις τήν ποίηση τού Κάλβου 

(Άνδρέας Μητροφάνους).
27) Μνήμη Μικρασιατικής Ελλάδος (Γ. Χατζηκωστής).
28) Ή 25η Μαρτίου (Σωκρ. Καραντινός).

29) Ή 'ιστορική θέσις τής 9ης ’Ιουλίου (Θ. Σοφοκλέους).
30) Τό 'ιστορικό τής πολιορκίας τού Μεσολογγίου (Παύλος Παυλίδης).
31) Ό Έθνομάρτυς ’Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός (Κ. Σπυριδάκις).
32) Βυζαντινή αυτοκρατορία και βυζαντινός πολιτισμός (Κ. Σπυριδάκις).
33) Ή άξιολόγησις τού 1821 (Γ. Ματζώρος).
34) Ή ήθική νίκη τής εξόδου τού Μεσολογγίου (Μιχ. Μαραθεύτης).
35) Ή ’Εκκλησία τής Κύπρου κατά τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν τού 1821 

( Άθαν. Παπαγεωργίου ).
36) Ή 9η ’Ιουλίου (Ν. Κληρίδης).
37) Ή 25η Μαρτίου (Μ. Κιτρομηλίδης).
38) Ό θρύλος τού 1955 (Φρ. Βράχας).
39) Μνημόσυνον τών εθνομαρτύρων τής 9ης ’Ιουλίου (Χρύσ. Κυπριανού). 

(Μερικές επέτειοι περιορίζονταν σέ ανάγνωση σχετικών κειμένων μέ 
σύντομη εισαγωγή συνήθως άπό τόν Κ. Σπυριδάκι. Επίσης σύντομες 
προσλαλιές κατά τή στέψη σχετικών προτομών έγίνονταν άπό διάφορα 
μέλη ώς π.χ. τού Κ. Χατζηστεφάνου, Μ. Κιτρομηλίδη, Χρ. Παπαχρυσο- 
στόμου και άλλ. ).

40) Ή δευτέρα πολιορκία και ή έξοδος τού Μεσολογγίου (Φρ. Πετρίδης).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

1) Τέσσερις έορταστικές συγκνετρώσεις γιά τήν ενσωμάτωση τής Δωδεκα- 
νήσου στό ’Ελεύθερο Ελληνικό Κράτος.

2) Σολωμική Εορτή (150 χρόνια άπό τή γέννησή του).
3) ΙΟΟτηρίς τής Κρητικής Έπαναστάσεως και τό Άρκάδι.
4) Γιά τόν Ά. Διαμαντή.
5) Εορτασμός 20ετηρίδος τού Όμίλου προς τιμή Κ. Σπυριδάκι.
6) ’Έτος Κάλβου (μεταφορά τών οστών του στήν Ελλάδα).
7 ) 100 χρόνια άπό τή γέννηση τού Μιλτ. Μαλακάση.
8) Γιά τήν 30ην έπέτειο τής 28ης Όκτιυβρίου 1940.
9) Πρός τιμή τού ’Αλέξανδρου Ύψηλάντη.

10) Γιά τόν Γ. Σεφέρη.
11) 100 χρόνια άπό τήν 'Ένωση τής Έπτανήσου.
12) 200 χρόνια άπό τή γέννηση τού Θεόδ. Κολοκοτρώνη.
13) 100 χρόνια άπό τή γέννηση τού Κ. Καβάφη.
14) Μνήμη Παλαμά.
15) Γιά τόν Μαν. Καλομοίρη μέ τήν ευκαιρία τών 50 χρόνων μουσικής 

δράσης του.
16) Γιά τόν, Δημ. Λιπέρτη.
17) 150 χρόνια τής Φιλικής Εταιρείας.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ (απλές, μέ τσάϊ ή μέ δείπνο).

1) Άνάπτυξις τών σκοπών τού Όμίλου και άνάλυσις τών προβλημάτων 
αυτού και Ιδιαιτέρως τών άφορώντων τήν θέσιν τού πνευματικού έργάτου 
έναντι τών σημερινών πνευματικών ζητημάτων (Θ. Σοφοκλέους).

2) καί 3) Τό περιεχόμενο τής έννοιας τής εθνικής συνειδήσεως εις τούς 
’Αρχαίους "Ελληνας (Άθ. Μερεμέτης).

4) Ή πολιορκία καί ή άλωσις τής Κων/πόλεως υπό τών Τούρκων (Δημ. 
Εύαγγελίδης).

5) Διορθωτικά εις τόν Σοφοκλή (Ί. Μυριανθόπουλος).
6) Άνασκόπησις τής μέχρι τοΰδε δράσεως τού Όμίλου καί σχέδιον διά τήν 

μελλοντικήν αυτού δράσιν (Κ. Σπυριδάκις).
7) Καθορισμός τρόπου τής διεξαγωγής έσωτερικών συζητήσεων.
8) καί 9) Ή κλασική αγωγή καί ή εποχή μας (Θ. Σοφοκλέους).

10) Ή ©κδοσις Όδηγού τής Κύπρου.
11) Συζήτησις πάνω στά μνημόσυνα Σολωμού, Κοραή, Ρήγα.
12) Τό «περί καρδίης» τού Ίπποκράτους (Κύπρος Χρυσάνθης).
13) Τά πνευματικά ένδιαφέροντα τών Κυπρίων (Κ. Σπυριδάκις).
14) Είναι ή σημερινή 'Ελληνίδα ελεύθερη; (’Ισμήνη Χατζηκώστα).
15) Σχέδιον προαγωγής τής πνευματικής κινήσεως στήν Κύπρο 

(Κύπρος Χρυσάνθης).
16) Έλλην καί Ελλάς εις τόν "Ομηρον (Κ. Γιαλλουρίδης).
17) Ή αρχαία ελληνική καί βυζαντινή παράδοσις εις τήν νεοελληνικήν ζωήν 

καί τέχνην (Θ. Σοφοκλέους).
18) Συζήτηση πάνω στο 17.
19) Ή νεοελληνική γλώσσα εις τήν Κύπρον. Μερικαί διαπιστώσεις καί με- 

ρικαί εισηγήσεις (Κ. Σπυριδάκις).
20) Ή έπίδρασις τού φεμινισμού επί τής συγχρόνου Κύπριας (Ισμήνη 

Χατζηκώστα).
21) Ή ποίηση στή σημερινή εποχή (Ν. Κρανιδιώτης).
22) Ό ρόλος τής θείας προνοίας εις τήν ελληνικήν ιστορίαν (Θ. Σοφοκλέους).
23) Οι επιστήμονες καί ή μόρφωσις τού λαού (Κ. Σπυριδάκι).
24) καί 25) Ή νοησιοκρατία εις τήν ποίησιν καί ό συναισθηματισμός είς 

τήν επιστήμην (Άθ. Μερεμέτης).
26) Ή μόρφωσις τής γυναικός έν Κύπρον (Κ. Σπυριδάκις).
27) Ό επαγγελματικός καί κυρίως ό πνευματικός προσανατολισμός τών νέων 

(Άθ. Μερεμέτης).
28) Ή κάθαρσις τών παθημάτων εις τόν αριστοτελικόν ορισμόν τραγωδίας 

(Άθ. Μερεμέτης).
29) Πνευματική ζωή (Μιχ. Μαραθεύτης).

30) Λίγα λόγια γιά τόν Γ. Σεφέρη (Μαρία Παττίχη).
31) Μιά θέση στή μυθιστοριογραφία τού Τερζάκη: ανατομία τής αποτυχίας 

(Άνδρεανή Ήλιοφώτου).
32) Τό ελληνικό σονέττο (Δώρος Θεοδούλου).
33) Ό Μαν. Καλομοίρης καί τό έργο του (Λουλού Συμεωνίδου).
34) Ή εξέλιξη τής τέχνης άπό τόν ιμπρεσσιονισμό μέχρι σήμερα

(Ν. Δυμιώτης).
35) Τό ββλίον, οι συγραφείς καί at βιβλιοθήκαι εις τήν Κύπρον

(Κ. Σπυριδάκις).
36) Ή ανάγκη ίδρύσεως έν Κύπρω σχολείου άριστέων καί τό σχετικόν πρό

βλημα (Χρ. Κλεόπας).
37) Προβολή φωτεινών διαφανειών άπό τήν κυπριακή ύπαιθρο (Π. Δίκαιος).
38) Απαγγελία, θεωρία, κριτική καί σχόλια (Έλλ. Χανδριώτης).
39) Αναφορά είς μερικά σύγχρονα έπιτεύγματα τού άνθρώπου (Καλλιόπη 

Καραγεώργη).
40) Ανθρώπινες σχέσεις (Μιχ. Μαραθεύτης).
41) Νεοέλληνες ποιητές — άκρόαση άπό δίσκους (Παλαμάς, Σεφέρης, Κα- 

βάφης, Έλύτης).
42) Προβολή φωτεινών εικόνων άπό τήν Ελλάδα (Φρίξος Μαραθεύτης).
43) Γ. Σεφέρης (Εύστ. Λαγάκος, Κ. Χατζηστεφάνου, Κ. Χρυσάνθης).
44) Παλαμάς - Σεφέρης - Σικελιανός (Κ. Χρυσάνθης, Ν. Σπανός, Μαρία 

Παττίχη).
45) Προβολή φωτοδιαφανειών άπό τήν Ελλάδα καί άπό «ένα φθινόπωρο 

στήν Αμερική» (Γ. Χριστογιάννης).
46) Νεοέλληνες ποιητές άπό δίσκους (εισηγητής Μιχ. Δούντας).
47) Προβολή φωτεινών εικόνων άπό τήν Ελλάδα (προσφορά 'Ελληνικής 

Φωτογραφικής Εταιρείας).
48) Τό θεατρικοί' έργο σέ μορφή βιβλίου (Κ. Χρυσάνθης).
49) Τό έν Κύπρω Δίκαιον (Μιχ. Τριανταφυλλίδης).
50) Προβληματισμός γιά τό Κυπριακό (Μιχ. Τριανταφυλλίδης).
51) Τά Ηνωμένα ’Έθνη σ’ ένα κόσμο συγκρουομένων συμφερόντων καί ή 

περίπτωση τής Κύπρου (Γεώργιος Ξ. Ίωαννίδης).
52) Ί. Κακριδής (Χρύσανθος Κυπριανού).
53) Ανάγνωση έργων νεοελληνίδων ποιητριών (Καλλιόπη Καραγεώργη).
54) Ανάγνωση σονέτων τού Μαβίλη (Ξάνθος Λυσιώτης).
55) Ματιές προς τά πίσω — ματιές προς τά έμπρός (Κ. Προυσής).
56) Λαογραφικά στοιχεία στήν ποίηση τού Παύλου Λιασίδη (Κ. Προυσής).
57) ’Ενθυμήματα άπό τόν καθηγητή Κ. Προυσή (Κ. Χατζηστεφάνου).
58) Πνευματικοί προσανατολισμοί (Θ. Σοφοκλέους).
59) Θέσεις τού Κ. Προυσή πάνω στο λαϊκό πολιτισμό (Χρύσ. Κυπριανού).
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ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τρία βιβλία του Χρ. Παπαχρυσοστόμου (Κ. Χρυσάνθης).
Κυπριακά μελετήματα του Χρ. Κυπριανού (Ν. Παναγιώτου).
Τό ανέκδοτο έργο του Θεοδ. Πιερίδη (β' τόμος «Ποιητικών» του)

(Κ. Χρυσάνθης).
Ή Λεμεσς σ’ άλλους καιρούς του Κ. Πιλαβάκη (Κ. Χρυσάνθης).
Ή περιπέτεια μιας γενιάς τού ΑΙμ. Χουρμούζιου (Χρ. Κολιός).
Κατανόηση κι άνάλυση λογοτεχνημάτο^ν τού Π. Περσιάνη (Ν. Σπανός).
Δελτίον «Κυπριακών Σπουδών» τόμ. ΜΑ' (1977) (Γ. Χατζηκωστής).
Φιλολογική Κύπρος 1975-1977 (Χρ. Κολιός).
’Εκπαιδευτικός Μεταρρυθμιστικός "Ομιλος Κύπρου «Στόχοι τής Παιδείας 

και Κυπιρακή πραγματικότητα» (Μιχ. Μαραθεύτης).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΛΠ.

1) ’Έκθεση Κυπριακού Βιβλίου.
2) ’Έκθεση Ζωγραφικής Άνδρέα Λαδόμματου.
3) ’Έκθεση καί αγορά εκδόσεων Ε.Π.Ο.Κ.
4) ’Έκθεση Ζωγραφικής Σμαράγδας Πρωτογέρου.
5) ’Έκθεση Ζωγραφικής Γ. Βακαλό.
6) ’Έκθεση Κυπρίων Ζωγράφων στο «Κυπριακό Μουσείο» (Συλλογή 

Όμίλου καί Γραφείου Ελληνικής Παιδείας).
7 ) ’Έκθεση Ζωγραφικής I. Κισσονέργη.
8) Έκθεση 'Αγιογραφίας καί άλλων πινάκων Γεωργίου Χρ. Γεωργίου.
9) ’Έκθεση Πινάκων τής Πινακοθήκης τού Όμίλου.

10) Έκθεση βιβλίου σχετικού μέ τούς ’Αγώνες τού 1821.
11) Έκθεση βιβλίου καί φωτογραφιών Κωνσταντίνου Καβάφη.
12) Έκθεση Ζωγραφικής Βέρας Γαβριηλίδου - Ζαφείρη.
13) Έκθεση Ζωγραφικής Στέλιου Όρφανίδη.
14) ’Έκθεση κειμιηλίων καί εικόνων αναμνηστικών τού Εθνομάρτυρα 

Κυπριανού.

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ - ΡΕΣΙΤΑΛ

1) Σοπέν (Τώνης Γεωργίου, εισαγωγή Λουλούς Συμεωνίδου).
2) Ρεσιτάλ Γ. Θέμελη.
3) Ρεσιτάλ Νεοελληνικής Μουσικής (Γ. Άρβανιτάκης, Λουλού Συμεωνίδου, 

Λυσιμάχη Άναστασιάδου).
4) Ρεσιτάλ πιάνου τού Χριστόδουλου Γεωργιάδη.
5) Ρεσιτάλ πιάνου τής Ρίτας ’Ολυμπίου.

6) Συναυλία - διάλεξη μέ έργα Σούμπερτ τού Michael Braunfels 
(συνεργασία μέ τό «Ίνσιτούτο Γκαΐτε»).

7) Ρεσιτάλ πιάνου Έλενας Παπαδοπούλου.
8) Παρουσίαση δίσκων τού Άχιλλέα Λυμπουρίδη.
9) ’Ακρόαση κλασσικής μουσικής άπό δίσκους.

10) Ή 9η τού Μπετόβεν άπό δίσκο (εισαγωγή Δημ. Χαμουδόπουλου).
11) Έργα Καλομοίρη άπό δίσκους (Ή συμφωνία τής Λεβεντιάς).

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

1) Ή σύγχρονη μορφή τής γυναίκας (Μαρούλα Μίτλεττον).
2) Ψυχολογικά προβλήματα τών νέων (Μιχ. Μαραθεύτης).
3) Ό Επιτάφιος τού Περικλέους (καί α'ι σύγχρονοι πολτικαί άντιλήψεις) 

(Κ. Σπυριδάκις).
4) Διπλωματικές Υπηρεσίες (Μεν. Άλεξανδράκης).
5) Ή δημοσιογραφία καί οι ευθύνες της (Ά. Παυλίδης - Περνάρης).
6) Ή ’ιατρική στούς ’Αρχαίους 'Έλληνες (Κύπρος Χρυσάνθης).

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
Τό 1960 μέ τά εξής: ’Έκθεση πινάκων Κυπρίων ζωγράφων μέ εισαγωγή 

Θεόδωρου Κάνθου, άνάγνωση θεατρικού έ'ργου τού Πάνου Ίωαννίδη, 
σύντομες διαλέξεις καί σχόλια πάνω σέ θέματα λογοτεχνίας, μουσική 
άπό δίσκους.

ΛΑ Ϊ ΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1) Ό χαρακτήρ καί ή γλώσσα τής νεοελληνικής λογοτεχνίας (Κ. Προυσής).
2) Ή νεοελληνική ποίησις τού 19ου α’ιώνος (4 μαθήματα) (Μιχ. Κιτρο- 

μηλίδης).
3) Ό Παλαμάς (Δημ. Εύαγγελίδης).
4) Νεοελληνικό θέατρο (Ν. Κρανιδιώτης).
5) Τό δημοτικό τραγούδι (Ν. Βοσταντζής).
6) Άνάλυσις τού Επιταφίου τού Περικλέους (σειρά) (Κ. Σπυριδάκις).
7) Μαθήματα Νεοελληνικής 'Ιστορίας (σειρά) (Χρ. Παπαχρυσοστόμου).
8) Νεοελληνίδες ποιήτριες (Καλλιόπη Καραγεώργη).
9) Διονύσιος Σολωμός (2 μαθήματα) (Κ. Χατζηστεφάνου).

ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
’Εννέα μαθήματα γιά τούς προσωκρατικούς φιλοσόφους (Άθ. Μερεμέτης).

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ - ΔΕΙΠΝΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ’Ή ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ

1 ) Εθνικού Θεάτρου.
2 ) Μαν. Καλομοίρη.
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3) Στράτη Μυριβήλη.
4) Θιάσου Μανωλίδου— Άρώνη.
5) Μαν. Καλομοίρη και Άθηνάς Ταρσούλη.
6) Πειραϊκοΰ Θεάτρου (Ροντήρης).
7 ) Πρέσβυ ’Αλέξανδρου Ξύδη.
8) Τών εικοσάχρονων του 'Ομίλου.
9) Ήλία Βενέζη.

10) Πιερή Ζαρμά.
11) Γ. Σεφέρη.
12) Ί. Κακριδή.
13) Πρέσβυ Μεν. ’Αλεξανδράκη.
14) Συμβούλου Εύστ. Λαγάκου.
15) Κυριάκου Χαζηϊωάννου (Βραβείο Γραμμάτων).
16) Κ. Προυσή.
17) Ί. Κακριδή.
18) Κώστα Πολίτη.
19) Κ. Προυσή.
20) I. Θεοδωρακόπουλου
21) Εύστ. Παπανούτου και Κ. Σπετσιέρη.
22) Κ. Χωρέμη.
23) Γ. Σπυριδάκη και Σ. Καρακάση.
24) Ί. Νοταρά.
25) Βασ. Φαληρέα.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
1 ) 'Ήβη Χατζηδημητρίου.
2) Γεώργ. Β. Μανουσάκης.
3) Μαίρη Πατρ. Σταύρου.
4) Σπύρος Παπαγεωργίου.
5) Άνδρέας Άντωνιάδης.
6) Σπύρος Παπαγεωργίου.
7) Νίτσα Φ. Χριστοδούλου.
8) Άνδρέας Όνουφρίου.
9) ’Ιάκωβος Κυθρεώτης.

10) Ίάνθη Θεοχαρίδου.
11) ’Ιάκωβος Κυθρεώτης.
12) 'Ήβη Μελεάγρου.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ
1) Ίάνθη Θεοχαρίδου.
2) Χρίστος Χριστοδουλίδης.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1) Κώστας Χατζηιωάννου.

ΕΠΑΙΝΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ

1) Ίάκ. Κυθρεώτης.
2) Φωτός Χατζή σωτηρίου.
3) Φ. Χατζησωτηρίου.
4) Ίάκ. Κυθρεώτης.
5) Άντ. Κ. Ήλιάκης.
6) Ίάκ. Κυθρεώτης.
7) Άνδρέας Όνουφρίου.
8 ) Άναστ. Κουτσουλίδης.
9) Άνδρέας Άντωνιάδης.

10) Σάββας Χαλλούμας.
11) Λούλα Γεωργιάδου.
12) ’Άντρος Παυλίδης.
13) Κ. Μοιράνθης.
14) Σπ. ’Επαμεινώνδας.
15) ’Άντρος Παυλίδης.
16) Θωμάς Καζαμίας.

ΓΛΥΠΤΑ

1) Πλάκα αναμνηστική τής φιλοξενίας Φιλικών άπό τόν ’Εθνομάρτυρα Κυ
πριανό στά υπόγεια τής τότε 'Ελληνικής Σχολής και σήμερα Παγκυπρίου 
Γυμνασίου.

2) Μαρμάρινη προτομή Διονύσιου Σολωμού στήν Πλατεία Σολωμού Λευ
κωσία (έργο Ί. Νοταρά).

3) Χάλκινη προτομή τού ιδιωματικού μας ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη στον 
Δημοτικό Κήπο κοντά στό άνοιγμα Χρυσαλινιώτισσας - Παλλουριώτισσας 
(έργο Άνδρέα Σαββίδη).

4) Χάλκινος ανδριάντας τού Κωστή Παλαμά κοντά στό Δημοτικό Θέατρο 
Λευκωσίας (έργο Βασ. Φαληρέα).

5) Μνημείο ’Εθνικής Αντίστασης τών αδελφών Γεωργιάδη (γλυπτό Ν. Δυ- 
μιώτη, μνημείο Χαρ. Δίκαιου).
Στό σημείο αυτό πρέπει νά άνεφερθεϊ ξεχωριστά πώς τά μεγαλύτερα ποσά 
γιά τήν πληρωμή τών εξόδων (γλύπτης, μεταφορικά κλπ.) τά πλήρωνε 
ό Αρχιεπίσκοπος και ’Εθνάρχης Μακάριος Γ', μέλος τού 'Ομίλου και 
’Επίτιμος Πρόεδρός του.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1) Δελτών 1947—48
2) » 1949
3) » 1950—1951
4) » 1952
5) Δελτών Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου 1953—1954
5)
6)

»
»

»
»

»
»

» » 1954—1955
» » 1957—1958

8) Φιλολογική Κύπρος 1960
9) » » 1961 (αφιερωμένη στον Κ. Μάτση)

10) » » 1962 (αφιερωμένη στον Μ. Κιτρομηλίδη)
11) » » 1963 

Μαν.
(αφιερωμένη στους Ί. Κισσονέργη και 
Καλομοίρη)

12) » » 1964 (αφιερωμένη στον Δημ. Λιπέρτη)
13) » » 1965 (αφιερωμένη στόν Θεόκλ. Σοφοκλέους)
14) » » 1966 (άφιεριομένη στόν Ά. Διαμαντή)
15) » » 1967-—68 (αφιερωμένη στόν Κ. Σπυριδάκι)
16) » » 1969
17) » » 1970
18) » » 1971 (’Έτος ’Εθνικής Παλιγγενεσίας)
19) » » 1973-—74 (Μνήμη Κωστή Παλαμά)
20) » » 1975--77 (Μακάριος Γ')
21) Καταστατικόν τοΰ Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου, Λευκω

σία, 1947.
12) Ή Ελληνική Δωδεκάνησος, Λευκωσία 1948.
23) Λάμπρου Κ. Ρήγα (—Κ. Χρυσάνθη): «’Έντομα, Ζώα και Πουλιά», 

Λευκωσία 1949.
24) Λάπρου Κ. Ρήγα: (=Κ. Χρυσάνθη) : «Τό βασιλόπουλο τής Βενετίας», 

Λευκωσία, 1949.
25) Νίκου Κρανιδιώτη: «Σπονδές», Λευκωσία, 1951.
26) Σολωμική Εορτή, Λευκωσία, 1952.
27) Σόλωνα Μιχαηλίδη: «Ή νεοελληνική μουσική», Λευκωσία, 1952.
28) Κ. Σπυριδάκι: «Έπι τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών», Λευκο^σία, 1959.
29) Κ. Χρυσάνθη: «Δεκατρία κακοσήμαδα αντιποιητικά θέματα», Λευκω

σία, 1963.
30) Π. και Χρ. Κυπριανού: «Οι αρχαίοι 'Έλληνες λυρικοί ποιητές», Λευκω

σία 1966.
31) Παν. Κανελλόπουλου : «Τό 'ιστορικό νόημα τού ελληνικού γένους», Λευκω

σία, 1967.

32) Μεν. Άλεξανδράκη : «Γιά ελευθερία καί δικαιοσύνη», Λευκωσία, 1967.
33) Εύστ. Λαγάκου: «Δυο ομιλίες γιά τόν Γιώργο Σεφέρη», Λευκωσία, 

1967.
34) ΕικοσαετηρΙς ΕΠΟΚ, Λευκωσία, 1968.
35) Κ. Χρυσάνθη: «’Αλέξιος Α' και ο'ι Σταυροφόροι», Λευκωσία, 1970.
36) Χρ. Κυπριανού, Μιχ. Μαραθεύτη, Ν. Σπανού: «’Ανθολογία Κυπριακής 

Πεζογραφίας», Λευκωσία 1972 (ή οποία τοποθετείται στή θέση τής 
«Φιλολογικής Κύπρου» 1972).

37) Κ. Χρυσάνθη: «’Εκλογές άπό τό έργο τού Νικόλαου Πολίτη», Λευ
κωσία, 1964.

38) Κ. Χρυσάνθη: «Μνήμη Κωνσταντίνου Σπυριδάκι», Λευκωσία, 1977.
39) Κ. Χρυσάνθη: «Βαρνάβας, ό γυιός τής παράκλησης», Λευκωσία, 1977.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

1) Α. Ταρσούλη: «Λιμάνι», Λάδι.
2) Γ. Μαυροΐδη: «'Η κοπέλλα μέ τά γκρίζα», Λάδι.
3) Κ. Φραγκουλίδη: «’Ιτιές», Λάδι.
4) Λ. Σαβεριάδου: «Σκύλος», Λάδι.
5) Λ. Σαβεριάδου: «Βρεττανικός Λέων καί ΕΟΚΑ», Λάδι.
6) Γ. Σφήκα: «Στή Νήσου», Λάδι.
7) Ν. Νικολαΐδη: «Νεαρός Αιγύπτιος», Μολύβι.
8) Α. Άσπρόφτα: «Στό χωριό», Λάδι.
9) Α. Άσπρόφτα: «Στήν έξοχή», Λάδι.

10) Α. Άσπρόφτα: «Τοπίο», Άκουαρέλλα.
11) Β. Γαβριηλίδου - Ζαφείρη : «Ίμπρεσσιονιστικό», Λάδι.
12) Ξ. Χατζήσωτηρίου : «Στήν ’Εκκλησία», Λάδι.
13) Β. Ίωαννίδη: «Νεκρά φύσις», Λάδι.
14) Γ. Γεωργίου: «'Άγ. Γουρίας 'Ομολογητής: Λάδι.
15) Γ. Γεωργίου: «'Άγ. Γεώργιος Τροπαιοφόρος», Λάδι.
16) Γ. Γεωργίου: «Χωρικός», Λάδι.
17) Γ. Γεωργίου: «Στον Σιόν τής Παναγίας τής Άσίνου», Άντίγραφον.
18) Τ. ΟΙκονομίδη: «Άγγελόκτιστη», Λάδι.
19) Τ. Στεφανίδη: «Τό ρυάκι», Λάδι.
20) Κ. Γιαννικούρη: «Μυθολογική σκηνή», Άκουαρέλλα.
21) I. Κισσονέργη: «Κουβάλημα δεματιών». Λάδι.
22) I. Κισσονέργη: «Χωριό», Άκουαρέλλα.
23) Στ. Όρφανίδη: «Δρόμος στό χωριό», Άκουαρέλλα.
24) Ε. Οικονόμου: «’Άποψις Λευκωσίας», Λάδι.
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25) Α. Διαμαντή: «Λάπηθος» (Άγ. ’Αναστασία), Λάδι.
26) Α. Διαμαντή: «Τό κίτρινο μαντήλι», Λάδι.
27) Τ. Κάνθου: «Τό Πογάζι» (Άμμοχώστου), Λάδι.
28) Τ. Κάνθου: «Στή Βρύση», Λάδι.
29) Τ. Κάνθου: «Φθινόπωρο», Λάδι.
30) Τ. Κάνθου: «Τοπίο», Λάδι.
31) Τ. Κάνθου: «Γυναίκες στό χωράφι», ’Ακουαρέλλα.
32) Κ. Άβερκίου: «Κυπριακή ’Εποποιία», Ξυλογραφία.
33) Κ. Άβερκίου: «Άπό τή ζωή τής Κυπριακής Υπαίθρου», Ξυλογραφία.
34) Μ. Κάσιαλου: «Ποιμενική εικών», Λάδι.
35) Κ. Στάθη: «Γωνιά ενός δωματίου», Λάδι.
36) Κανέλλου: «Φύσής», Λάδι.
37) Σ. Χριστοφόρου: «Παραλιακή συνοικία», Λάδι.
38) Φ. Χατζησωτηρίου: «Παναγία τής Κανακαρκάς», Ακουαρέλλα.
39) Κόρπιτζ: “The Kyrenia Coast”, Λάδι.
40) Γ. Φωτιάδη: «Ό χειρόμυλος», Λάδι.
41) Μπούκη: «Τό Δαφνί», Λάδι.
42) Α. Λαδόμματου: «Πενταδάκτυλος - Παλάμη», Λάδι.
43) Κ. ’Ιωακείμ: «Μνημειακό», Λάδι.
44) Α. Τάσου: «Φθινόπωρο 1953».
45) Γ. Βακαλό: «Μορφές και κύματα», Λάδι.
46) Β. Ίωαννίδη: «Προσωπογραφία», Λάδι.
47) Ε. Α. Μιχαηλίδη: «Τό κρεββάτι του πρώην καθηγητού Καραγιάννη», 

Λάδι.
48) Σ. Πρωτογέρου: «Θερισμός», Λάδι.
49) Α. Κοντόπουλου: «Τοπίο», Λάδι.

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Άπό τό 1947, τήν πρώτη κιόλας χρονιά τής ίδρυσης τού Ελληνικού 
Πνευματικού Όμίλου Κύπρου, είδε τό φως ή ετήσια περιοδική έκδοσή του 
«Δελτίον», καθρέφτης τής πλούσιας δράσης του, μέ σταθερό στόχο τήν καλ
λιέργεια καί τήν προβολή τού ελληνικού πολιτισμού στις ποικίλες του εκφάν
σεις. 'Ώς τό 1958 κυκλοφόρησαν επτά τόμοι τού «Δελτίου» (1947—1948, 
1949, 1950—1951, 1952, 1953—1954, 1954—1955, 1957—1958) πού 
τό διαδέχτηκε άπό τό 1960 σάν εκφραστικό του όργανο, ετήσιο κι αυτό, ή 
«Φιλολογική Κύπρος», εμπλουτισμένη μέ συνεργασίες καλλιτεχνικές, λογοτεχνι
κές καί επιστημονικές.

Ό Ε.Π.Ο.Κ. έχει στό ένεργητικό του δεκατρείς εκδόσεις τής «Φιλολο
γικής Κύπρου», πού μπορούμε νά χαρακτηρίσουμε τήν κάθε μιά αξιόλογη 
προσφορά στά νεοελληνικά γράμματα. Οι πλεΐστοι τόμοι είναι αφιερωμένοι 
σέ μορφές πνευματικές τού καιρού μας: στόν ήρωα Κυριάκο Μάτση (1961), 
στόν Υπουργό Παιδείας, πρόεδρο τού Ε.Π.Ο.Κ. Κωνσταντίνο Σπυριδάκι 
(1967—1968), στούς ζωγράφους I. Κισσονέργη (1963) καί Α. Διαμαντή 
(1966), στό μουσουργό Μανώλη Καλομοίρη (1963), στή μνήμη τών εκπαι
δευτικών - μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Ε.Π.Ο.Κ. Μίκη Κιτρομη- 
λίδη (1962) καί Θεόκλητου Σοφοκλέους (1965), στό διαλεκτικό μας ποιητή 
Δημήτρη Θ. Λιπέρτη (1964) καί στόν εθνικό μας ποιητή Κωστή Παλαμά 
(1973—1974). "Ενας τόμος (τού 1971) έχει έκδοθεϊ μέ τήν ευκαιρία τού 
έτους εθνικής παλιγγενεσίας (1971) ή δέ φετεινή έκδοση, πού εκτυπώνεται 
ακόμα, θάναι αφιερωμένη στή μοναδική μορφή τού ’Εθνάρχου Μακαρίου 
τού Γ'.

Έκτος άπό συνεργασίες Ελλήνων Κυπρίων, στά δυο πιο πάνω περιο
δικά, βρίσκουμε σ’ αυτά συμμετοχή άπό τήν Ελλάδα όχι τυχαία: τού Ήλία 
Βενέζη, τού Στράτη Μυριβήλη, τής Άθηνάς Ταρσούλη, τού Μανώλη Καλο
μοίρη, τής Ελένης Βακαλό κ.ά.

Τώρα τά αυτοτελή βιβλία τού Όμίλου:
Πρώτα «Ή Ελληνική Δωδεκάνησος» (1948). Πρόκειται γιά λαμπρό 

έργο μέ τό όποιο ό Ε.Π.Ο.Κ. έκανε τό ξεκίνημά του. Τό άπαρτίζουν τέσ
σερις διαλέξεις τού προέδρου καί μελών τού πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου 
τού Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου, πού δόθηκαν στά πλαίσια τών 
εκδηλώσεων μέ τήν ευκαιρία τής ένσωματώσεως τών Δωδεκανήσων στόν εθνικό 
κορμό. Σκοπός νά έξαρθεΐ τό μεγάλο γεγονός καί νά δοθεί ή ευκαιρία στό 
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κοινό νά γνωρίσει τό παρελθόν και τό παρόν τών δώδεκα νησιών. Τά 
θέματα κι οι ομιλητές:

α) Κωνσταντίνος Σπυριδάκις «Ή Ρόδος και at λοιπα'ι Δωδεκάνησοι 
Ιστορικώς εξεταζόμενοι»,

β) ’Αθανάσιος Μερεμέτης «Ή Τέχνη εις τά Δωδεκάνησα»,
γ) Θεόκλητος Α. Σοφοκλέους «Ή πνευματική Δωδεκάνησος» καί
δ) Κώστας Προυσής «Άπό τή λαογραφία τής Δωδεκανήσου».
Μετά ήλθαν δυο βιβλία τού Λάμπρου Ρήγα, τό «’Έντομα, ζώα καί που

λιά» (έμμετροι παιδικοί μύθοι) (1949) καί τό «Βασιλόπουλο τής Βενετίας» 
(τρίπρακτο παιδικό δραματάκι) (1949).

Ή συλλογή ποιημάτων μέ τίτλο «Σπουδές» τού Νίκου Κρανιδιώτη (1951).
Ή εργασία τού Θεόκλητου Σοφοκλέους «Τί σημαίνει δ Σολωμός γιά 

τόν ελληνισμό» (1952), μιά διάλεξη πού ακούστηκε στή Σολωμική γιορτή 
τού Ε.Π.Ο.Κ.

Σόλωνα Μιχαηλίδη «Ή νεοελληνική μουσική» (1952), διάλεξη.
Κωνσταντίνου Σπυριδάκι «Έπί τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών» (1959), 

διάλεξη.
Παναγιώτας καί Χρύσανθου Στ. Κυπριανού «Οι αρχαίοι "Ελληνες Λυ

ρικοί Ποιηταί» (1964), μελέτη.
Κατά χρονολογική σειρά ακολουθεί μιά περισπούδαστη διάλεξη τού 

’Ακαδημαϊκού καί πρώην πρωθυπουργού τής Ελλάδος Παναγιώτη Κανελλό- 
πουλου «Τό ιστορικό νόημα τού ελληνικού γένους» (1964).

Μετά έχουμε δυο βιβλία τών πρέσβεων τής Ελλάδος στήν Κύπρο: 
Μενέλαου Άλεξανδράκη «Γιά ελευθερία καί δικαιοσύνη (Ελληνική ’Επανά
σταση· Μακρυγιάννης· Άρκάδι) (1967) καί Ευστάθιου Λαγάκου «Δυο ομι
λίες γιά τό Γιώργο Σεφέρη» (1967).

Έπεται μιά ειδική έκδοση γιά τά εικοσάχρονα τού Όμίλου (1947— 
1967) (1968) μέ εργασίες τών Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, Κύπρου Χρυ
σάνθη καί Χρύσανθου Κυπριανού (Προλεγόμενα· Μερικά στοιχεία άπό τά 
πρακτικά τού Ε.Π.Ο.Κ.· ’Αναλυτική Βιβλιογραφία τών έκδόσεων τού 
Ε.Π.Ο.Κ.)

Σοβαρή εργασία επίσης, άξια μνείας, ύπήρξεν ό ογκώδης τόμος «’Αν
θολογία Κυπριακής Πεζογραφίας» (1900—1970) (1972) άπό τούς Χρύσανθο 
Κυπριανού, Μιχαλάκη Μαραθεύτη καί Νίκο Σπανό, καρπός μόχθου πολλών 
ετών. ’Ανθολογούνται τριάντα έπτά (37) πεζογράφοι μας καί δίνεται μιά 
καλή εΙκόνα τής πεζογραφίας στό νησί μας. Τό έξώφυλλο καί τά σκίτσα έγι
ναν άπό τόν Άνδρέα Λαδόμματο, τή γενική επιμέλεια τής έκδόσεως είχεν δ 
Νίκος Παναγιώτου καί τήν εποπτεία ό Κύπρος Χρυσάνθης. Προλογίζει δ 
Πρόεδρος τού Όμίλου Κωνσταντίνος Σπυριδάκις.

Μέ σκοπό «νά προσφέρει στό ευρύτερο κοινό καί προ παντός στούς νέους 
μας καί στούς σπουδαστές τών σχολείων μας, ευκαιρίες αναστροφής μέ τις 
βασικές άξιες τού σύγχρονου έθνικού μας πολιτισμού» ό Ελληνικός Πνευμα
τικός "Ομιλος Κύπρου ίδρυσε τή «Νεοελληνική Βιβλιοθήκη» του. Έκδόθηκε 
ώς τιόρα μόνο ένα βιβλίο τής σειράς αυτής: «’Εκλογή άπό τό έργο τού Νι
κόλαου Γ. Πολίτη». ’Εκλογή καί προλεγόμενα άπό τόν Κύπρο Χρυσάνθη 
(1974). Άλλά προγραμματίζουμε κι άλλα τέτοια. ’Εκτός άπό τις πιό πάνω 
έκδόσεις άναφέρουμε τά δυό θεατρικά έργα του Κύπρου Χρυσάνθη «’Αλέξιος 
Α' καί ο'ι Σταυροφόροι (1970) καί τό «Βαρνάβας δ γιος τής παράκλησης» 
(1977).

Τέλος μέ έπιμέλεια τού Κύπρου Χρυσάνθη έχουμε τό βιβλίο «Μνήμη 
Κωνσταντίνου Σπυριδάκι» (1977). Περιέχει τά τού φιλολογικού μνημοσύ
νου Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, πού έγινε στήν αίθουσα τελετών τού Παγκυ- 
πρίου Γυμνασίου, τό φιλολογικό μνημόσυνο στον Παρνασσό, άνακοινωθέντα 
άπό οργανώσεις - δημιουργήματα τού έκλιπόντος προέδρου μας, τόν επικήδειο 
άπό τό Γυμνασιάρχη τού Παγκυπρίου Γυμνασίου Γεώργιο Προδρόμου, άρθρα 
σέ περιοδικά καί εφημερίδες εκτιμητών τού μεγάλου νεκρού, καθώς καί σχό
λια εφημερίδων μετά τό άγγελμα τού θανάτου του. Δίκαια εκδήλωση τιμής 
γιά τόν άντρα πού αγωνίστηκε σθεναρά έπί μιά δλάκερη ζωή γιά τήν πνευ
ματική επιβίωση τού έλληνισμοΰ τής Κύπρου, δίνοντας πνοή κι’ εθνικούς 
προσανατολισμούς στούς γύρω του καί καθοδηγώντας σωστά γενιές καί γενιές.

ΧΡΎΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ
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ΝΕΑ ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΠΟΥ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ (1947 - 1977)

Ό Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου, συμπληρώνοντας τριάντα 
χρόνια ζωής καί δράσης, μέ απόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου, πού 
επικύρωσε ή Γενική Συνέλευση, έχει άνακηρύξει επίτιμα μέλη του τούς ακό
λουθους εννέα διακεκριμένους πνευματικούς ανθρώπους, γιά τούς έπιμέρους 
λόγους πού έκτίθενται παρακάτω:

1. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
τέως Πρόεδρος τής Ελληνικής Δημοκρατίας,

Εθνικός Δικαστής τής Ελλάδας στό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης, 
’Ακαδημαϊκός

Για τήν πολύχρονη πνευματική του δράση καί δημιουργία καί γιά τή 
συστηματική κατά τόν τελευταίο καιρό προβολή τού θέματος τής Κύπρου σέ 
διεθνή κλίμακα: 'Ίδρυσε πέρσι τήν «Επιτροπή Έλ'ημερώσεως γιά τά ’Εθνι
κά Θέματα» κινητοποιώντας τό πνευματικό δυναμικό τής Ελλάδας καί άλλων 
χωρών γιά επαγρύπνηση καί αγώνα υπέρ τού δικαίου τής Κύπρου καί τού 
Αιγαίου. Μέχρι σήμερα ή Επιτροπή έχει έκδώσει έξι διαφωτιστικά κείμενα 
σέ τέσσερις γλώσσες καί τά έχει διανείμει σέ παράγοντες δλων τών χωρών. 
Τρία άπό τά κείμενα αυτά έχουν γραφτεί άπό γάλλους, ένα άπό τόν πρέσβυ 
τής Κύπρου στό Παρίσι καί τά άλλα δυό άναφέρονται στή μυστική ’Έκθεση 
τού Συμβουλίου τής Ευρώπης γιά τήν παραβίαση τών άνθρωπίνων δικαιω
μάτων στήν Κύπρο, καί στήν περιφρόνηση άπό μέρους τής Τουρκίας τών άπο- 
φάσεων τών Ηνωμένων ’Εθνών.

2. ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΥΝΤΑΣ
Πρέσβυς τής Ελλάδας στήν Κύπρο

Γιά τούς στενούς δεσμούς πού άνάπτυξε μέ τήν Κύπρο στήν πολύχρονη 
εδώ παραμονή του- καί γιά τά σταθερά πνευματικά του ενδιαφέροντα, καρ
πός τών οποίων υπήρξε ή άδιάκοπη καί συνεχιζόμενη ηθική καί υλική άρωγή 
του προς τις πνευματικές καί πολιτιστικές κινήσεις όλης τής Κύπρου, μέ άπο- 
κορύφωση τήν δημιουργία τού Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στό Ελληνικό 
Περίπτερο τής Διεθνούς Έκθέσεως Κύπρου.

3. Δρ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

Γιά τήν έκ νεότητός του άκαταπόνητη πνευματική του δράση καί συγ
γραφική δηιιιουγρία· γιά τήν ίδρυση πνευματικών σωματείων, μεταξύ τών 
όποιων δ ’Επιστημονικός καί Φιλολογικός Σύλλογος Άμμοχώστου* γιά τή 
μακρά καί γόνιμη εκπαιδευτική του δράση· γιά τά επιστημονικά έργα του 
μέ τά όποια προώθησε άποφασιστικά τήν κυπριακή επιστήμη* άνάμεσά τους 
καί τό πολύτομο μνημειώδες έργο «Ή ’Αρχαία Κύπρος εις τάς Ελληνικός Πη- 
γάς», τού οποίου τή σύνθεση συνέχισε καρποφόρα μέ ψυχικό σθένος ευρισκό
μενος «εν διασπορά» μετά τήν κατάληψη τής Άμμοχώστου* γιά τήν έπιστη- 
μονική καί άλλη προβολή τής Κύπρου διεθνώς μέ τή συμμετοχή του σέ πλεϊστα 
διεθνή συνέδρια, μέ τήν εκλογή του ώς μέλους Διεθνών Εταιρειών καί μέ 
τις βραβεύσεις καί άλλες διακρίσεις του στον κυπριακό καί πανελλήνιο χώρο, 
άνάμεσα στίς όποιες καί άπό μέρους τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

4. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Γιά τήν επί δεκαετίες προσφορά του στήν παδεία τής Κύπρου* γιά 
τήν εμπνευσμένη άπό τήν κυπριακή ζωή κυρίως ζωγραφική του δημιουργία* 
μέ αυτήν πρόβαλε τήν Κύπρο διεθνώς καί γι’ αυτήν, μαζί μέ τήν όλη πνευ
ματική του προσφορά, τιμήθηκε καί στήν Κύπρο (Δήμος Λευκωσίας) καί 
στήν Ελλάδα (’Ακαδημία ’Αθηνών)* καί γιά τήν οργάνωση καί μακρό
χρονη διεύθυνση τού Μουσείου Λαϊκής Τέχνης τής Εταιρείας Κυπριακών 
Σπουδών, όπου εργάστηκε καί έξακολουθεί άδιάκοπα νά εργάζεται μέ ιερό 
πάθος καί άξιοθαύμαστα άποτελέσματα.

5. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΝΘΟΣ

Γιά τή μακρά εκπαιδευτική του υπηρεσία στά σχολεία τής Κύπρου* γιά 
τή συμβολή του σέ άλλες πνευματικές καί πολιτιστικές εκδηλώσεις, δπως είναι 
τό θέατρο* γά τήν πλούσια ζωγραφική του δημιουργία εμπνευσμένη άπό 
τόν κόσμο τής Κύπρου, ιδιαίτερα τις όνομαστές του ξυλογραφίες, πολύ γνω
στές καί δημοφιλείς καί στό εξωτερικό.

6. f ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Ή άνακήρυξη τού Δημήτριου Μαραγκού ώς επίτιμου μέλους τού 'Ελλη
νικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου έγινε πριν άπό τόν θάνατό του καί δη- 
μοσιεύθηκε στον τύπο. Ή άνακήρυξη έγινε γιά τά έντονα πνευματικά του 
ένδιαφέροντα καί τήν επίμονη καί πολύχρονη προσπάθειά του νά συγκεντρώ
σει — μέ άληθινόν έρωτα καί πολλές δαπάνες — στήν Κυπρολογική του Βι
βλιοθήκη στήν ’Αμμόχωστο δσο τό δυνατό περισσότερα περί Κύπρου βιβλία.
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Τά βιβλία αυτά μέ προθυμία πάντοτε δάνειζε για νά έκτίθενεται σέ κατάλ
ληλες ευκαιρίες.

7. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ
’Ακαδημαϊκός.

Γιά τό συνεχές ένδιαφέρον του για τήν Κύπρο, πού χρονολογείται άπό 
δεκαετίες, και Ιδιαίτερα για τούς κυπρίους λογοτέχνες· σ’ αυτούς παραχω
ρούσε μέ γενναιοδωρία τις σελίδες τού περιοδικού «Νέα Εστία» πού διευθύνει 
και άπό τις όποιες πέρασαν οι πιό σημαντικοί άπ’ αυτούς· γιά δσα κατά 
καιρούς έγραψε γιά κυπρίους λογοτέχνες στο περιοδικό του καί σέ ά'λλα 
έντυπα· καί γιά τά τεύχη τής «Νέας Εστίας» πού άφιέρωσε μέχρι σήμερα 
στήν Κύπρο, προβάλλοντας δχι μόνο τήν κυπριακή ζωή καί τέχνη άλλα καί 
τά καταπατούμενα δίκαια τού νησιού μας.

8. ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ - ΔΙΟΜΗΔΗΣ
’Ακαδημαϊκός.

Γιά τήν πλούσια λογοτεχνική παραγωγή του μέ τήν όποια άνάστησε 
λογοτεχνικώς μεγάλα Ιστορικά γεγονότα τού έθνους μας· Ιδιαίτερα γιά τό 
χρονικό του «’Έξαρσις τής γλυκείας χώρας Κύπρου» πού έξέδωσε στα 1956, 
κατά τή διάρκεια τού κυπριακού άπελευθερωτικού άγώνα· καί γιά τό συνε
χές καί αδιάπτωτο ένδιαφέρον πού έκδηλοόνει γιά τό εθνικό μας πρόβλημα.

9. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ

Γιά τό συγγραφικό του έργο τό εμπνευσμένο άπό τούς έθνικούς άγώνες 
τού Κρητικού λαού, πού ιδιαίτερα συγκινεϊται άπό τούς άγώνες τής Κύπρου· 
καί γιά τό γενικότερο ένδιαφέρον καί ένέργεές του γιά τόν τόπο μας. Τό 
ένδιαφέρον αυτό κορυφώθηκε μέ τόν υπέρ τής Κύπρου Πρόολογο υπό τόν 
τίτλο «Παντέρμη Κύπρος» πού έγραψε καί προέταξε στή γαλλική έκδοση 
τού βιβλίου του «Παντέρμη Κρήτη», πού μεταφράστηκε άπό τόν Όκτάβ 
Μερλιέ καί κυκλοφόρησε στά 1976.

Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. Μ.Κ. ΔΟΥΝΤΑ 
ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
(10 Νοεμβρίου, 1978)

Ό 'Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου συμπληρώνει τριάντα χρό
νια παρουσίας στήν πνευματική καί πολιτιστική ζωή τού τόπου.

Στήν τελευταία περίοδο τής δράσης τού 'Ομίλου, ό Κυπριακός Ελληνι
σμός βρέθηκε στις επάλξεις γιά τή εθνική, τήν κοινωνική καί τήν φυσική 
του έπιβίωση. Κι δμως, παρά τις δυσκολίες τών καιρών, δ Πνευματικός 'Όμι
λος στάθηκε ζωντανός. Συντηρήθηκε κι αναπτύχθηκε καί προσφέρει στήν 
πολιτιστική ζωή τού τόπου.

Θά ήθελα νά υπογραμμίσω τις άξιόλογες πρωτοβουλίες τού Ομίλου, πού 
άπέβλεψαν πάντα στήν καλλιέργεια καί προβολή τού Ελληνικού καί είδικώ- 
τερα τού Νεοελληνικού Πολιτισμού σ’ δλες του τις εκφάνσεις. ’Ιδιαίτερα 
αισθητή ήταν ή προσπάθεια γιά τήν σύσφιγξη τών πνευματικών δεσμών τού 
Κυπριακού μέ τόν Έλλαδικό Ελληνισμό. Αυτών τών δεσμών τή συντήρηση 
καί τήν καλλιέργεια, όπως καί άλλοτε είχα τήν ευκαιρία νά τονίσω, έχει σάν 
στόχο ή Ελληνική Πρσβεία στήν Κύπρο. Σ’ δλους τούς τομείς. Στήν πο
λιτική — στο χώρο δηλαδή τού εθνικού άγώνα γιά τήν άπελευθέρωση τής 
Κύπρου — στή διπλωματία, στους τομείς τού πνεύματος καί τής εύποιΐας, 
έμπνεόμεθα, άπό δύο βασικά κριτήρια, σ’ όλες μας τις δραστηριότητες: Τό 
ένα είναι ή πίστη μας στή διατήρηση τής παράδοσης καί τό άλλο είναι ή 
Ισότιμη πίστη μας στήν άνάγκη τής άνανέωσης καί τής προόδου καί τής 
άνταπόκρισης στά καλέσματα τών καιρών.

Ό συνδυασμός τών δύο αυτών κριτηράον, τής παράδοσης μέ τήν πρόοδο, 
είναι καί δυνατός καί ευκταίος. Σέ καιρούς δπου γιά πολύ χρόνο λίμνασαν 
τά νερά, τό αίτημα τής προόδου έρχεται ισχυρότερο γιά νά άνανεώσει 
— δχι νά καταστρέψει — τήν παράδοση. Σ’ άλλους καιρούς, δπου πολλά 
νέα ρεύματα έχουν φυσήξει, δπου σύγχυση υπάρχει στον κόσμο, ή παράδοση 
διεκδικεΐ, έκείνη πιά, τό πρωτείο γιά νά επιφέρει τήν ισορροπία. Καί ανήκει 
στήν ήγεσία ενός τόπου, τήν πολιτική καί τήν πνευματική, μέ τό ένστικτο, τή 
διαίσθηση καί τή διορατικότητά της, νά βρίσκει πάντα τή χρυσή τομή άνά- 
μεσα στό αίτημα τής παράδοσης καί στο αίτημα τής προόδου.

Σάς ευχαριστώ πολύ γιά τήν τιμή πού μού κάνατε νά μέ άνακηρύξετε 
έπίτιμο μέλος τού 'Ομίλου σας.

(Λόγω άπουσίας τού Πρέσβεως κ. Μ.Κ. Δούντα άπό τήν Κύπρο, τόν 
άνωτέρω χαιρετισμό διάβασε ό Έπιτετραμένος τής Έλλόδος κ. Β. Ζαφειρό- 
πουλος).
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Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΕΠΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Μακαριότατε,

Τό Δ.Σ. του «Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου» σάς άνεκήρυξε 
’Επίτιμο Πρόεδρο τού 'Ομίλου. Ή έφετεινή Γενική Συνέλευση ομόφωνα 
έπεκύρωσε τούτο.

Ό «Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» άπό τήν αρχή τής ίδρύ- 
σεώς του συνδεόταν στενά καί συνεργαζόταν μέ τήν Έθναρχία πάνω σέ δλα 
τά εθνικά θέματα. Ό "Ομιλος δέν είναι πολιτικό σώμα, άλλα ομάδα άνθρώ- 
πων μέ Ιδεώδη έλληνκά καί χριστιανικά, πού έταξαν ενσυνείδητα τό άτομό 
τους στήν υπηρεσία τής ελληνικής πατρίδας, μιας πατρίδας πού περιλαμβά
νει καί τήν Κύπρο, προπαντός τήν ελληνική όμογένεια άνεξάρτητα άπό τόπο 
καί επικράτεια. Ή Έθναρχία ώς εθνικός θεσμός, καί όχι πολιτικός καί κομ
ματικός, θεωρείται ώς ή πνευματική άρχή τού τόπου, κι ο Εθνάρχης κατά 
φυσικό λόγο πνευματικά προΐσταται τού 'Ομίλου μας.

Στο υψηλό πρόσωπό σας ό "Ομιλος προσβλέπει, βέβαιος πώς θά συνεχί- 
σετε τήν έθνική δράση τού προκατόχου σας Εθνάρχη Μακαρίου Γ', ô όποιος 
σχεδόν γιά τριάντα χρόνια υπήρξε ό έθνικός καί πνευματικός τροφοδότης τού 
'Ομίλου μας καί ή παρουσία του στις εκδηλώσεις μας έδινε αίγλη καί βάρος.

Παρακαλώ όπως δεχθείτε τήν άνακήρυξή σας καί όπως μού επιτρέψετε 
νά σάς εγχειρίσω εύσεβάστως τό δίπλωμα αυτό άπό μέρους τού 'Ομίλου.

(Κ. Χρυσάνθης)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

(10 Νοεμβρίου 1978)

Ή ’Εκκλησία μέ μητρική στοργή καί ζωηρό ενδιαφέρο παρακολουθεί 
κάθε έθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό καί πνευματικό έργο στόν τόπο μας. Γι’ 
αυτό μέ άπειρη πράγματι χαρά καί βαθειό 'ικανοποίηση χαιρετίζουμε σήμερα 
τό ευοίωνο γεγονός τής συμπληρώσεως 30 χρόνων άπό τής 'ιδρύσεως τού 
Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου.

Ή προσφορά τού 'Ομίλου τούτου τόσο στή Λευκωσία δσο καί στόν 
καθόλου Ελληνισμό τής Κύπρου ήταν καί είναι άναμφίβολα καί πολυποίκιλη 
καί σημαντική. Μέ τις έκάστοτε πολλαπλές — εθνικές, πνευματικές καί 
πολιτιστικές — έκδηλώσεις του συνέβαλε καί συμβάλλει στή διατήρηση ζων
τανής τής μαρτυρίας τού Ελληνικού πνεύματος στή νήσο μας καί υπηρέτησε 
καί υπηρετεί μεγάλως τήν έννοια καί τή,ν άξια άνθρωπος.

Επίλεκτα μέλη τής κοινωνίας μας, πού διακρίνονταν γιά τις υψηλές 
πνευματικές άναζητήσεις, τήν άνθρωπιστική τους διάθεση καί τήν άγάπη τους 
γιά τά ώραΐα, τά μεγάλα καί τά υψηλά, πού μάς κληροδότησε ό 'Ελληνοχρι
στιανικός μας πολιτισμός, βρήκαν στούς κόλπους τού 'Ομίλου τούτου τήν πνευ
ματική εξέλιξη τής Ελληνικής Κυπριακής κοινωνίας. Καί παρ’ δλο πού 
δυστυχώς κάποιοι σέ κρίσιμες στιγμές δέν στάθηκαν στο ύψος τους σαν πνευ
ματικοί άνθρωποι, άλλ’ υποτάξανε τήν άλήθεια τού πνεύματος στο σκοτάδι 
τής σκοπιμότητας, εν τούτοις, παρακολουθώντας τήν δλη δραστηριότητα τού 
'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου άπό τήν ίδρυσή του μέχρι καί σή
μερα, μπορούμε νά πούμε, δτι τά έργο του καί άξιόλογο είναι καί καθ’ δλα 
άξιέπαινο. Βασική του φιλοδοξία άσφαλώς ήταν καί είναι ή πνευματική 
καλλιέργεια τού άνθρώπου καί ή συντήρηση τής πολιτιστικής καί πνευματικής 
μας παράδοσης καί ή προβολή της στόν παγκόσμιο χώρο. Καί μέσα στά πλαί
σια αυτής τής φιλοδοξίας έργάστηκε καί συνεχίζει νά εργάζεται.

Μακαρίζουμε εκείνους άπό τά ιδρυτικά μέλη πού σήμερα δέν βρίσκονται 
μαζί μας καί συγχαίρουμε θερμά εκείνους πού ζούν, άλλά καί δλους εκείνους 
πού άποτελούν τά σημερινά μέλη τού Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύ
πρου καί εκφράζουμε σ’ αυτούς τή βαθειά ευαρέσκεια τής ’Εκκλησίας γιά 
τήν προσφορά τους στήν κοινωνία μας. Τούς βεβαιώνουμε δτι ή καθ’ ημάς 
'I. ’Αρχιεπισκοπή, πιστή στή γρμμή, πού χάραξε ό άείμνηστος Άρχιεπί- 
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σκοπος και Εθνάρχης Μακάριος, μέ αδιάπτωτο ένδιαφέρο καί μητρική αγάπη 
θά παρακολουθεί πάντοτε τό έργο τού 'Ομίλου, θά τό ευλογεί και θά τό 
ενισχύει.

Σήμερα κατ’ έξοχή, πού συνασπισμένες ο'ι δυνάμεις τού κακού πλήττουν 
άπό δλα τά μέοη τήν έννοα καί τήν αξία άνθρωπος καί απειλούν νά τήν βυ
θίσουν μέσα στά τέλματα τού ύλισμου καί τής αδιαφορίας, σήμερα, πού άντι- 
πνευματικά καί υλιστικά ρεύματα καί φρονήματα απειλούν νά κατακρημνί
σουν μέσα στις καρδιές τών ανθρώπων τό οικοδόμημα τών πνευματικών άξιών, 
γιά νά οικοδομήσουν τή. σύγχυση καί τό χάος τού σκοταδισμού, σωματεία μέ 
πνευματικούς σκοπούς καί επιδιώξεις, δπως ό Ελληνικός Πνευματικός 'Όμι
λος Κύπρου, αποτελούν έστίες ελπίδας καί θάρρους καί ζωής καί πρέπει νά 
τυγχάνουν κάθε ένισχύσεως στό εύγενές καί θεάρεστο έργο τους, άν θέλουμε 
ό άνθρωπος νά μείνει άλ^θρωπος, εύγενές καί χαρίεν δημιούργημα τού Θεού. 
Καί είναι τούτο πιό πολύ απαραίτητο Ιδιαίτερα στή νήσο μας, πού ό 'Ελλη
νισμός διατρέχει σήμερα τό μεγαλύτερο κίνδυνο στήν Ιστορία του, γιατί απει
λείται νά θυσιασθεϊ στό βωμό τού συμφέροντος τών διεθνών άπατεώνων. Εί
ναι άπαραίτητο δλες οι πνευματικές καί ήθικές δυνάμεις τού τόπου μας, οι 
έπιστήμονες, οί διανοούμενοι, οί λογοτέχνες καί γενικά οί πνευματικοί άν
θρωποι νά βγούν άπό τά χαρακώματα τής μακαριότητας καί αδράνειας, νά 
έπιστρατευθούν καί νά πρωτοστατήσουν στον άγώνα γιά τήν πνευματική καί 
εθνική μας επιβίωση. Νά άναλάβουν μέ ζήλο τό έργο τής διαφωτίσεως, τόσο 
στήν Κύπρο δσο καί στό εξωτερικό, καί τό έργο τής άνορθώσεως, τής έμπνεύ- 
σεως, τής καθοδηγήσεως καί τής στηρίξεως του λαού, ώστε νά μή παρασυρ
θεί άπό τά ρεύματα τού εθνικού καί πνευματικού άποχρωματισμού καί νά ύπο- 
κύψει στήν προπαγάνδα τής άπασιοδοξίας καί τής ηττοπάθειας γιά τήν απο
δοχή ή ανοχή τής αδικίας, πού διαπράχθηκε σέ βάρος του. Ο'ι πνευματικοί 
άνθρωποι πρέπει νά βρίσκονται πάντα μπροστά, σημαιοφόροι σ’ δλους τούς 
εύγενεΐς αγώνες, δπως είναι καί ό αγώνας πού διεξάγουμε σήμερα, για έλευ- 
θερία καί δικαιοσύνη.

Μέ τήν έλπίδα, δτι ό Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου θά άντα- 
ποκριθεϊ στήν αποστολή του αυτή, άποδεχόμαστε μέ ευχαριστίες τήν ανακή
ρυξή μας σέ επίτιμο Πρόεδρο του καί ευχόμαστε πλούσιες τις ευλογίες άπό 
τήν Πηγή τού πνεύματος καί τόν Πατέρα τών φώτων, τόν Θεό, σ’ δλα τά 
μέλη του καί αναγγέλλουμε συμβολική προσφορά πεντακοσίων λιρών (£500.— ) 
προς ενίσχυση τών σκοπών τού 'Ομίλου.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
(σέ ειδικές συγκεντρώσεις τού Όμίλου)

Θ. Πιερίδη: Ποιητικά ‘Άπαντα, τόμ. Β' τά ανέκδοτα, έπιμ. Γ. Φ. 
Πιερίδη, Λευκωσία, 1976.

Ό πρώτος τόμος, τά εκδομένα «Ποιητικά 'Άπαντα» τού Θεοδόση Πιε- 
ρίδη έχει κυκλοφορήσει μ’ επιμέλεια τού αδερφού του Γ. Φ. Πιερίδη τό 1975. 
’Έχω υπόψη μου τήν παρουσίαση, πού έκαμε ό Μάρκος Αύγέρης, γενικά 
γιά τήν ποίηση τού Πιερίδη. 'Η παρουσίαση αυτή αναδημοσιεύεται στον 
πρώτο αυτό τόμο (σελ. 345). Τίποτα δέν μπορεί νά προστεθή σ’ αυτήν από 
δποιονδήποτε. Ό Αύγέρης τά είπε δλα: Χαρακτηρισμούς, θέματα, τάσεις 
στό έργο τού Πιερίδη. ’Επιπλέον, τόν τοποθέτησε καί ιδιαίτερα μάλιστα, 
μέσα στήν ποίηση τής ελληνικής αριστερός. ’Απομένει νά κοιταχτούν κρι
τικά τά ανέκδοτα τού Πιερίδη, πού δημοσιεύονται στον δεύτερο τόμο (Λευ
κωσία, 1976), καί νά συζητηθή ή μέθοδος τού επιμελητή τής έκδοσης Γ. Φ. 
Πιερίδη.

Τά κωδικοποιημένα ανέκδοτα ποιήματα τού Θ. Πιερίδη (μερικά τους 
δέν έχουν δημοσιευτή πουθενά) μπορεί νά κριθούν άπό δυο κατευθυντήριες 
πλευρές: α) σχετικά μέ τό εκδομένο του έργο ώς ύφος, θέματα, φιλοσοφία, 
καί β) αύτοτελώς χωρίς συγκρίσεις μέ τά εκδομένα, δηλ. αυτό καθ’ εαυτό 
σάν έργο τέχνης. ’Ίσως μιά τρίτη κατευθυντήρια πλευρά νά θέλη νά δή άν 
τ’ ανέκδοτα αυτά ποιήματα ακολουθούν τή γραμμή τής «Ποιητικής» πού δ 
Πιερίδης έχει άφήσει μέσα στ’ άνέκδοτά του. Μά τούτο άποτελεί ένα άλλο 
θέμα, πού σχετίζεται μέ τό συνολικό έργο τού ποιητή, χωρίς ν’ αποκλείεται νά 
τό ύπολογίζη ένας καί στήν κρίση του πάνω στ’ ανέκδοτα. Πάντως προσω
πικά προτιμούμε τή δεύτερη κατευθυντήρια πλευρά, ασφαλώς καί άθέλητά 
μας, κάτω άπό τήν επιρροή τών έκδομένων, άλλά χωρίς αυστηρές «φιλολο
γικές» συγκρίσεις καί παραπομπές. ’Εξάλλου μέ τό δεύτερο τρόπο άπολαμ- 
βάνεις τό έργο σάν επαρκής άναγνώστης καί δχι σάν βλοσυρός ερευνητής μέ 
τό μεσοχειμωνιάτικο πάγο τής ι|·υχής.

Τά άνέκδοτά ποιήματα τού Θ. Πιερίδη κατατάσσονται άπό τόν εκδότη 
κι επιμελητή τής έκδοσης σ’ ενότητες σύμφωνα μέ τούς φακέλλους πού ό 
ποιητής άφησε. Γράφει ό εκδότης τά εξής: «ό ποιητής φρόντισε νά συγ
κεντρώσει τό άνέκδοτο ποιητικό του έργο μέ τρόπο πού φανερώνει δτι τό 
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ετοίμαζε γιά μιάν έκδοση, πού ονειρευόταν δτι θά ’κάνε κάποτε. Βρέθηκε 
μετά τό θάνατό του, καθαρογραμμένο, τακτοποιημένο σέ μια σειρά από φα- 
κέλλους μεγάλου σχήματος, εκτός άπό τά «Πρώτα τραγούδια», πού βρεθήκανε 
γραμμένα σ’ ένα τετράδιο».

Τ’ ανέκδοτα αυτά ποιήματα τοΰ Πιερίδη δέν προσθέτουν τίποτε στό άλλο 
του έργο, αλλά δέν άφαιροΰν αξία και σημασία άπό αυτό. Δείχνουν όμως 
κάποιες βασικές προτιμήσεις τοΰ ποιητή’ π.χ. τό φεγγάρι, τή θάλασσα, και 
άλλα σάν θέματα και σύμβολα. Ο'ι εντυπώσεις άπό τήν Πράγα έχουν, όπως 
και ή σειρά «Άνάλεκτα», πολλά αύτοβιογραφικά στοιχεία, στό λυρικό βέβαια 
επίπεδο. ’Εννοείται πώς και σέ άλλες ενότητες τό αύτοβιογραφικό στοιχείο 
δέν λείπει. ’Ίσα-ΐσα ο Πιερίδης διαρκώς αύτοβιογραφεΐται — άλλοιώς πώς 
θάταν γνήσιος κι ειλικρινής λυρικός ποιητής; Κάπως νέα στοιχεία περιέχει 
ή ποιητική συλλογή «Ένας ξένος ποιητής σεργιανά στό Βουκουρέστι», πού 
κυκλοφόρησε σέ ρουμανική μετάφραση (1966). Τό βιβλίο αυτό περιλαμβά
νει τις λυρικές εντυπώσεις τοΰ Πιερίδη άπό τήν οικοδόμηση ενός νέου κόσμου 
στή ρουμανική πρωτεύουσα καί κατ’ επέκταση στον γενικό κομμουνιστικό χώ
ρο. Αυτό παρουσιάζει τά κλασσικά στοιχεία τοΰ σοσιαλιστικού ρεαλισμού. 
Πολύ λυρικός, κόσμιος, άνθρώπινος καί μή πολιτικών τάσεων βρίσκεται ό 
Πιερίδης σέ μιά ένότητα «Βήματα τού προσκυνητή» (1962 - 1963). Τέλος 
πολύ λυρικοί στίχοι, άπό τούς καλύτερους τού ποιητή κι άς νομίζει δ εκδότης 
του πώς αυτοί είναι μάλλον σχεδιάσματα, είναι τά «Τελευταία τραγούδια — οι 
τελευταίοι στίχοι». Αυτοί ο'ι στίχοι έχουν πολύ άντίκρυσμα, πού δέν χρειά
ζονται επεξεργασία, ή οποία πολλές φορές μειώνει τήν ειλικρίνεια.

’Αλλά ή έκδοση παρουσιάζε καί τήν πλευρά τού εκδότη. Πρώτ’ άπ’ 
δλα είναι προς έπαινο τού εκδότη Γ. Φ. Πιερίδη ή άδελφική καί συναδελ- 
φική συμπεριφορά του άπέναντι στό νεκρό άδερφό του, δταν μάλιστα δέν 
υπάρχει ούτε κατά διάνοια όποιοδήποτε υλικό κέρδος. Έχει έκπληρώσει ό 
εκδότης δίκαιη επιθυμία τοΰ άδελφοΰ του «τ’ δνειρο» τών ’Απάντων. Μιά 
δεύτερη άρετή τοΰ εκδότη, ή οποία μάλιστα κάμνει σεβαστή στον αναγνώστη 
τήν έκδοση, είναι ή αποφυγή τής δημοσίευσης τοΰ καθετί κατάλοιπου, αξίζει 
δέν άξίζει αυτό. Δυστυχώς άπό... φιλολογική μανία μερικοί καταχωρούν σέ 
έκδοση ή ειδική πραγματεία κάθε άσήμαντο πού άνευρίσκουν στά χαρτιά 
τοΰ νεκρού. Μέ τόν τρόπο αυτό συχνά εξευτελίζουν τόν συγγραφέα, παρόλο 
πού μπορεί μέ τή δημοσίευση νά δημιουργούν ένα είδος σκανδάλου βοηθητι
κού γιά τις πωλήσεις τών βιβλίων του. Κάθε άνθρωπος — πολύ περισσό
τερο συγγραφέας — έχει καί τις αδύναμός του στιγμές, έχει τις; δοκιμές του, 
έχει τ’ αύτοσχεδιάσματα τής άνίας του. Αυτά δμως δέν άποτελούν έργο καί 
πρέπει μέ πολλή σοβαρότητα νά τά μελετά ένας, νά βεβαιώνεται γιά τή φιλο
λογική τους άξια κι ύστερα νά τά δίνη γιά δημοσίευση μέ τίτλους μάλιστα 
ελκυστικούς. Μιά τρίτη παρατήρησή μου σχετικά μέ τήν έργασία τού έκ- 

δότη άφορά τήν ενότητα «Άνάλεκτα» πού υποθέτει αυτός πώς θά τά ονόμα
ζε ό ποιητής «’Έργα». 'Όμως σ’ αυτά έχει ο εκδότης κατατάξει μερικά πού 
έχουν τήν ένδειξη «Ποιητική». Προσωπικά, γιά λόγους μελέτης καί ίσως 
τής απλής ευχαρίστησης τοΰ άναγνώστη, θά προτιμούσα αυτά, μέ σχετικήν 
υποσημείωση, ν’ άποτελοΰσαν μιά ξεχωριστή ένότητα. Βέβαια ή παρατήρησή 
μου αυτή δέν είναι ουσιαστική· απλώς είναι προτίμησή μου. ’Ασφαλώς 
δέν πρέπει νά παρασιωπηθή ή συντομία καί ο'ι σαφείς εξηγήσεις τού «Εισα
γωγικού σημειώματος» τοΰ εκδότη πού μέ τά δυο άλλα κείμενά του στον πρώτο 
τόμο, διαγράφουν σαφώς τόν Θ. Πιερίδη καί τήν ποίησή του μέ πολλήν 
ευπρέπεια. »

Θεωρούμε τή δίτομη αυτή έκδοση τών «Ποιητικών Απάντων» τοΰ Θο- 
δόση Πιερίδη, καί ιδιαίτερα τοΰ δεύτερου τόμου, φιλολογικό γεγονός κι επαι
νούμε τόν εκδότη καί επιμελητή γιά τήν πνευματική αυτή φιλοστοργία του, 
πού ώφελει ταυτόχρονα τήν Κύπρο δείχνοντας πώς έχει άπ’ δλες τις πλευρές 
τό μικρό αυτό νησί μιάν άξιοπρόσεκτη παρουσία.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Χρ. ΙΙαπαχρυσοοτό μου: «Άρχείον Πεσόντων» ( β' εκδ.) Λευ
κωσία, 1976, «Άρχείον Αγωνιστών)), Λευκωσία, 1977, «Οδηγός τοΰ 
Μουσείου Έΰνικοϋ Άγώνος», Λευκωσία, 1977.

'Όταν είσαι «μές τά πράγματα» έχεις υποχρεωτικά προκαταλήψεις. 
'Όσο κι αν προσπαθήσης άποκλείεται ν’ άπελευθερωθής άπό τις προκαταλή
ψεις αυτές. 'Ό,τι καί νά πής ό άλλος θά σέ υποψιάζεται πώς υποστηρίζεις 
αυτό ή εκείνο, αν όχι άπό ιδιοτέλεια άλλά άπό προσωπική συμπάθεια, άπο- 
κρύβοντας τή σκοτεινή πλευρά. Στήν ιστορία ή εκτίμηση προσώπων καί 
γεγονότων τής εποχής σου δταν μάλιστα ή άνάμιξή σου στήν ενεργό πολιτική 
ζωή ήταν θεμελιακή, δέν γίνεται μέ δυνατή άντικειμενικτόητα καί τούτο οδη
γεί συχνά σέ παραπλανήσεις.

Ό Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου ήταν πολύ «μές τά πράγματα» τοΰ 
’Απελευθερωτικού ’Αγώνα μας 1955 - 1959. Τούτο τόν ωφέλησε νά βρή πολ
λές πηγές γιά νά συνθέση μιά μαρτυρία. Άπό αυτή τή μαρτυρία ό μελλον
τικός ιστορικός, πού θάναι άπολύτως «έξω άπό τά πράγματα» καί τό συναισθη
ματισμό τους θά κάμη τήν άντικειμενική κρίση καί θά τοποθετήση τόν άγώνα 
στό πραγματικό ιου επίπεδο. ’Ίσως μάλιστα ή εξέλιξη τών τοπικών πραγμά
των καί ό συνδυασμός τους μέ παράλληλα συμβάντα τοΰ γύρω χώρου νά βοη
θήσουν πώ πολύ τόν ιστορικό τού μέλλοντος νά δή μέ πιο καθαρό μάτι τόν 
Άγώνα μας τού 1955 - 59.

Ό Χρ. Παπαχρυσοστόμου μέ τά τρία βιβλία του «Άρχείον Πεσόντων» 
(1976, β' έκδ.), «Άρχείον Αγωνιστών» (1977) καί «'Οδηγός τού Μου
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σείου ’Εθνικού Άγώνος» (1977) δέν γράφει 'ιστορία. Παραδίδει τεκμήρια, 
βασισμένος στα έξης:

α) Γιά τό ’Αρχείο Πεσόντων
1) Τόν επίσημο κατάλογο τών φονευθέντων, πού έξέδωσε ή ’Αποικιακή 

Κυβέρνηση Κύπρου τό 1958 μέ τίτλο Fatal Casualties (1.4.55- 
15.11.58).

2) Τά ’Επίσημα Δελτία τού Κυπριακού Γραφείου Ειδήσεων (Central 
News Room).

3) Τά ’Απομνημονεύματα τού Γρίβα - Διγενη.
4) Τά δημοσιεύματα τού έγχώριου τύπου.

5) Τά φυλλάδια τού παράνομου τύπου πού κυκλοφορούσαν τόν καιρό τού 
’Αγώνα.

6) Τις προσωπικές πληροφορίες ζώντων ’Αγωνιστών.
7) Τά βιογραφικά δελτία πού άποστέλλουνε στό Μουσείο οι συγγενείς 

τών πεσόντων.

β) Για τό Άρχεΐον ’Αγωνιστών.
1) Τό βιβλίο ’Αποφάσεων τών Ειδικών Δικαστηρίων.
2) Τις επίσημες επικηρύξεις τών καταζητουμένων προσώπων.
3) Τόν ονομαστικό κατάλογο τών έγκλεισθέντων στά κρατητήρια και 

τό φωτογραφικό τους άρχεΐο.
4) Τά δημοσιεύματα τού κυπριακού τύπου.
5) Τήν προσωπικέ] του πείρα.
Άπό τούτες τις πηγές, πού χρησιμοποιηθήκανε φαίνεται κι δλας πόσο 

πολύ λίγο ήταν τό υποκειμενικό στοιχείο, τό όποιο μάλιστα δέν μπορούσε σέ 
καμμιά περίπτωση ν’ αλλοιώσει τήν ουσία.

Μέ βάση αυτές τις πηγές ό Παπαχρυσοστόμου κατέταξε τούς Π ε - 
σόντες ώς έξης: 1) Πεσόντες έν δράσει, 2) Άπαγχονισθέντες, 3) Θα- 
νατωθέντες διά βασανιστηρίων, 4) Φονευθέντες υπό τών Δυνάμεων ’Ασφα
λείας, 5) Σφαγιασθέντες υπό τών Τούρκων καί 6) Θύματα. Στόν πρόλογο 
τού βιβλίου αυτού γιά καλύτερη διαγραφή τών ατόμων αυτών, ό συγγραφέας 
δίνει σέ πίνακες στοιχεία γιά τό επάγγελμά τους, τή μόρφωσή τους καί τήν 
ηλικία τους. Μέ συντομία καί σαφήνεια βιογραφούνται οί πεσόντες καί στό 
τέλος δημοσιεύονται φωτογραφίες τους.

Οί κατατάξεις στό «Ά ρ χ ε ΐ ο ν ’Αγωνιστών» είναι ακόμα πιό 
λεπτομερέστερες παρά εκείνες στό βιβλίο τών πεσόντων. Έδώ δημοσιεύον
ται τα ’Αρχεία τών έπικηρυχθέντων καί τών καταζητουμένων, οί καταδικα- 
σθέντες ανάλογα μέ τό τί πράξανε (π.χ. για δολιοφθορές, για μεταφορά 

όπλων καί πυρομαχικών), τό Άρχεΐον ιερέων κρατουμένων, τό Άρχεΐον γυ
ναικών φυλακισθέντων εκ τού βιβλίου τών Κεντρικών Φυλακών καί τά Κρα
τητήρια καί ό κατάλογος τών κρατουμένων (περιλαμβάνονται καί οί κομμου
νιστές κρατούμενοι) καί άλλα, δηλ. πολλές πληροφορίες, τέτοιες πού θά χρη
σιμεύσουν για πολλές σκέψεις καί συνδυασμούς στόν μελλοντικόν ιστορικό 
τού Απελευθερωτικού Αγώνα μας 1955 - 59.

Τέλος ό «Ό δ η γ ό ς τού Μουσείου Εθνικού Άγω
ν ο ς» διευκολύνει τήν επίσκεψη στό Μουσείο, ταυτόχρονα εξιστορεί καί πλη
ροφορεί, αλλά έχει καί τόν πρόλογο, όπου βρίσκεις τό ιστορικό του Μουσείου 
αυτού καί τούς βασικούς σκοπούς πού αυτό επιδιώκει δηλ. (κατά τόν συγ
γραφέα) «τή διάσωση τής μνήμης τού Άγώνος, τήν απονομήν φόρου τιμής 
εις τούς πεσόντες, τήν ύπόμνησιν τού καθήκοντος εις τάς μελλούσας γενεάς 
τών Κυπρίων καί τήν συγκέντρωσιν υλικού διά τόν ιστορικόν τού μέλλοντος».

Ακριβώς οί σκοποί αυτοί, πού τόσο σαφώς εκθέτει ό συγγραφέας, έπιτε- 
λούνται μέ τήν όλη του έργασία, τή συλλεκτική καί τήν εκδοτική.

Μένει ένα ερωτηματικό. Γιατί ό συγγραφέας χρησιμοποίησε την κα
θαρεύουσα; Δέν υποτιμώ βέβαια τήν παράδοση, όταν μάλιστα στήν αρχή 
βρίσκονται άτομα προσκολλημένα σ’ αυτή τήν μάλλον εξωτερική παράδοση. 
Προσωπικά νομίζω πώς θά κέρδιζε άπό τήν άποψη τουλάχιστον έλκυστικό- 
τητας για τόν κοινό αναγνώστη, μια συγκρατημένη (εάν επιτρέπεται ή λέξη) 
δημοτική.

Θά άποκαλέσω αυτή τήν έργασία τού Παπαχρυσοστόμου μνημειώδη, τόσο 
γιά τό μόχθο πού έχει καταβάλει αυτός για νά μαζέψη καί τακτοποιήση τό 
υλικό, όσον καί γιά τή προσεκτική καί καλά ταξινομημένη δημοσίευση τού 
υλικού αυτού. Ή προσφορά του δέν υπολογίζεται, όταν λογαριαστή ή ευσυ
νείδητη δουλειά του στό ξεκαθάρισμα τού υλικού καί τών πληροφοριών πού 
έπαιρνε άπό ένα λαό ό όποιος μεγαλοποιεί ώς είναι φυσικό, τήν άτομική του 
συμβολή καί όταν επιπλέον είχε νά κάμει μέ τή φυσική δημοσιογραφική 
προχειρότητα, ή οποία συχνά φορούσε τις πολιτικές - κομματικές παρωπίδες.

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Κώστα *Α. Π ιλαβάκη: «Ή Λεμεσός σ' άλλους καιρούς», Λεμε
σός, 1977.

’Αποκαλώ τό βιβλίο τού Κώστα Ά. Πιλαβάκη «Ή Λεμεσός σ’ άλλους 
καιρούς» βιβλίο ήθους. Μόνο άνιότερο ήθος καί φρόνημα μπορεί νά 
όδηγήση σ’ ένα επίπονο μάζεμα υλικού, πού πρέπει νά τό κατατάξης λογικά 
καί νά τό προσφέρης, όχι μόνο σάν πληροφορία, άλλά καί σάν αίσθημα δίπλα 
στή, διάσωση κληρονομιάς. 'Ότι πρέπει μιά άγάπη άληθινή ώς κίνητρο νά 
σ’ έμπνέη γιά τό άντικείμενο τού ενδιαφέροντος σου είναι αυτονόητο. Αλλά 
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σήμερα, πού οί πολλοί κοιτάνε τό μέλλον σαν προγραμαμτισμό οικονομικό και 
πολίτικο - κοινωνικό, έργο σάν αυτό τού Κώστα Πιλαβάκη, πού άναφέρεται 
στό παρελθόν μιας πόλης, φαίνεται σάν φαινόμενο μέ φιλολογική σημασία. 
Είν’ αλήθεια πώς ή ήλικία τού συγγραφέα φυσιολογικά τόν όδηγεϊ στήν 
ανάμνηση. Άν αναλάμβανε ενα τέτοιο έργο σχετικά νεαρό άτομο θάχε ή 
προσπάθειά του, κατά πάσαν πιθανότητα, αποτέλεσμα τή συγγραφή μιας 
ψυχρής πραγματείας. Ένώ αν ζήσης τό χώρο κι έρθης αργότερα μέ τήν ανά
μνηση νά σέ όδηγή στήν καταγραφή τής ιστορίας του, τότε ένα θερμό ρεύμα 
διοχετεύεται στις γραμμές σου, κάτι σά θερμό όμίλημα σέ αγαπητά πρόσωπα.

Γεννιέται τώρα τό ερώτημα: στήν εξέλιξη δέν χρειάζεται ή ιστορία, 
έστω κι αν αυτή ή ιστορία περιορίζεται στό στενό πλαίσιο μιας πόλης; Ή 
κυπριακή περιπέτεια έδωσε τελευταία στή Λεμεσό μιά καινούρια ζωή μέ τήν 
εκεί συγκέντρωση εκτοπισμένων. Αυτή ή ειρηνική εισβολή μέ τούς καινού
ριους τύπους και τρόπους της πιθανότατα θ’ άλλοιώση, άν παραταθή, τό πα
λιό χαρακτήρα τής πόλης αυτής και θά σβύση σιγά-σιγά τό παρελθόν της. 
Είναι δμως σωστό νά ξεχνιέται ένα παρελθόν γιατί τούτο δέν έχει κάπου κω- 
δικοποιηθή γιά μιά πιθανή μελλοντική χρήση; Πρέπει κανείς νάναι πολύ 
νέος κι αρκετά εδαφικά άπομονωμένος άπό τήν τύχη τού τόπου του γιά νά 
παραμερίση τό παρελθόν τού τόπου αυτού. Ό συγγραφέας δέν θέλησε νά 
περιορίση τήν έξιστόρηση τού παρελθόντος στις φιλικές συνομιλίες μέ συνο- 
μίληκους, άλλά ορθά φιλοδόξησε νά τό παραδώση στή μνήμη τών νεωτέρων 
μέσα σ’ ένα βιβλίο. ’Άν προστεθή σ’ αυτό καί ή υποχρέωση τού συγγραφέα 
άπέναντι στό γονιό του, ό όποιος μάζευε υλικό γιά ένα τέτοιο έργο (καί μέ
ρος άπό αυτό τό κληρονόμησε στό γιο) τότε φαίνεται καί άπό μιάν άλλη σκο
πιά τό ήθος τού συγγραφέα.

Τό βιβλίο «Ή Λεμεσός σ’ άλλους καιρούς» διαιρείται σέ τρία μέρη: 
α) Ή Λεμεσός στά μεσαιωνικά καί νεώτερα χρόνια, β) ’Ανάπτυξη τής 
Λεμεσού μέσα σ’ εκατό χρόνια (1830 - 1930) καί γ) Ιδρύματα - Θεσμοί - 
Πρόσωπα.

Τό πρώτο μέρος κανονικά συνεχίζεται καί στό δεύτερο μέρος, χωρίς 
τούτο νά ζημιώνει τό έργο καί τή διαίρεση. Πραγματικά τό μέρος αυτό, 
μέ λίγο άπό τό δεύτερο, έχει ευρύτερη σημασία: εξιστορεί τήν πόλη μέ βάση 
τά διάφορα παλιά ταξιδιωτικά καί τις εφημερίδες τής Λεμεσού, κυρίιος τήν 
«’Αλήθεια» καί μερικά βιβλία, πιο πρόσφατα. Τό περισσότερο υλικό τής άρ- 
χής κωδικοποιεΐται άραδιαστά μέ ταξινόμηση τή χρονιά. Πιό ύστερα άρχί- 
ζουν κεφάλαια ειδικών γεγονότων καί προσώπων μέ χρονολογική κατάταξη, 
άνθολογημένα δμως άπό πολύ κατοπινές χρονολογικά εφημερίδες.

Τό δεύτερο μέρος, πού έχει τίτλο «Ή άνάπτυξη τής Λεμεσού μέσα σ’ 
εκατό χρόνια (1830 - 1930)» υποδιαιρείται στά εξής: 1) τό χωριό γίνεται 
πόλη, καί άφορά τήν περίοδο τής άγγλοκρατίας, 2) ή Λεμεσός επί άγγλο- 

κρατίας (1878 - 1930) καί διακρίνεται σέ δυο περιόδους, 1878 - 1914 καί 
1914- 1930. Στήν πρώτη περίοδο περιλαμβάνονται πληροφορίες γιά τήν 
έθνική καί πολιτική ζωή, τήν άθλητική κίνηση, τήν οικονομική άνάπτυξη, τήν 
πνευματική καί τήν καλλιτεχνική κίνηση καί τις ψυχαγωγίες. Στή δεύτερη 
περίοδο συνεχίζονται οί πληροφορίες ιδίως στον πνευματικό τομέα γιά νά 
καταλήξη ό συγγραφέας σέ κάποια μελανά σημεία τής Λεμεσού, στούς τύ
πους τής πόλης καί στούς σεισμούς πού τήν πλήξανε.

Στό τρίτο μέρος ('Ιδρύμτα - Θεσμοί - Πρόσωπα) συνεχίζονται οί πληρο
φορίες γιά τις εκκλησίες καί τούς λειτουργούς των, γιά τά σχολεία καί τούς 
λειτουργούς των, γιά τις άρχές (διοίκηση, δικαστήρια, άστυνομία, βουλευτές 
κλπ.), γιά τούς γιατρούς, οδοντίατρους καί παραϊατρικούς λειτουργούς, γιά 
τούς δικηγόρους, γιά τούς προξένους καί τέλος γιά τά γράμματα καί τις 
τέχνες, γιά τά δυο τελευταία μάλλον πολύ σύντομα.

Είναι τόσες οί πληροφορίες πού περιέχονται στό βιβλίο αυτό, πού 
πραγματικά εκπλήττεσαι. Επιπλέον, συνδυάζονται δλα μέ τέτοιο τρόπο ώστε 
νά σχηματίζης πλατιά άντίληψη τής πόλης. Δηλ. δίνεται ή φυσιογναψία τής 
πόλης δχι μόνο μέ τήν περιγραφή κτηρίων καί τήν προβολή έξεχουσών προ
σωπικοτήτων, άλλά μέ τό καθετί, δπως πρέπει, και μέ τό πιό άσήμαντο, τό 
καθημερινό, τούς απλούς τύπους καί τις άφελεϊς άκόμα ιστορίες καί τ’ άνέκ- 
δοτα. Ό συγγραφέας άπόφυγε λεπτομέρειες, πού άφορούν πρόσωπα καί 
ιδρύματα, μέ φιλολογικό τρόπο κι εξάρσεις πού συχνά δημιουργούν εσφαλμέ
νες έντυπώσεις. Τάχει δηλ. δλα χωνεμένα καί χωρίς προκαταλήψεις τέτοιες 
πού ν’ άλλοιώνουν τήν πραγματικότητα. Τό πλούσιο φωτογραφικό υλικό συμ
πληρώνει δ,τι αποκομίζεις άπό τό διάβασμα. Παρόλο πού λείπουν δ πίνακας 
περιεχομένων καί, προπαντός, τά ευρετήρια ονομάτων κλπ. (άντιλαμβάνομαι 
τή δυσκολία γιά τή σύνταξη τέτοιων ευρετηρίων σ’ αυτό τό βιβλίο) είναι 
τό σύγγραμμα αυτό μνημειώδες στό είδος του. Τούτο βγαίνει καί άπό τή 
σύγκριση μέ παρόμοια έλλαδικά. Καί επαναλαμβάνω τόν χαρακτηρισμό μου 
γι’ αυτό: «βιβλίο ήθους». Αυτό κι’ δλας φαίνεται καί άπό μιά δήλωση 
τού συγγραφέα (σελ. 255) πώς στήν ιστορία τών νεωτέρων χρόνων τήν άφή- 
νει σέ άλλους νεώτερους, άκριβώς γιατί φοβάται μήπως άδικήσει τή νέα 
γενεά.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Χρύσανθον Στ. Κυπριανόν: «Κυπριακά Μελετήματα», Λευκω- 
οία 1977.

Ό Χρύσανθος Κυπριανού, Επιθεωρητής Φιλολογικών Μαθημάτων στή 
Μέση ’Εκπαίδευση καί διευθυντής τού περιοδικού «Λαογραφική Κύπρος», 
είναι ευρύτατα γνωστός γιά τήν προσφορά του στήν εκπαίδευση δσο καί στή 
Λαογραφία, τις όποιες μέ πάθος υπηρετεί.
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Στον τομέα ιδιαίτερα της Λαογραφίας έχει γίνει τά τελευταία χρόνια, 
μέ τό περιοδικό πού διευθύνει, πόλος έλξεως για τούς παλαιότερους άλλα και 
τούς νεότερους συλλέκτες, μελετητές καί ερευνητές. Κατάφερε ώστε νά διευ
ρύνει τό ενδιαφέρον για τή Λαογραφία και να πείσει πολλούς γνωστούς και 
άγνωστους, επιστήμονες και μή, νά εναποθέτουν τήν προσφορά τους, σημαν
τική ή ταπεινή αδιάφορο, στό κάνιστρο τής «Λαογραφικής Κύπρου». Ό 
ίδιος, μέ τήν εκπληκτική εργατικότητα πού τόν διακρίνει, τή γνήσια αγάπη 
γιά κάθε τι τό λαϊκό καί μέ τό φιλολογικό εξοπλισμό του έχει συλλέξει πλού
σιο λαογραφικό υλικό καί δημοσιεύσει πληθώρα σχετικών εργασιών. Κι ακό
μη ή μεγάλη του εκτίμηση για τις πνευματικές καί ήθικές αξίες τόν ώθησε 
νά προβάλει τό έργο δασκάλων καί ομοτέχνων του ή πνευματικών ανθρώπων, 
κάποτε ξεχασμένων, καί νά πρωτοστατήσει ή συνεργήσει στήν απόδοση σ’ 
αυτούς τών ένδεδειγμένων τιμών.

Στό βιβλίο «Κυπριακά Μελετήματα», πού κυκλοφόρησε τό 1977, 
ενσωματώνει επτά έργασίες του, πού δημοσιεθηκαν στά περοδικά «Διαλέξεις 
τού Γυμνασίου Λαπήθου», «Μαθητική Εστία» του Παγκυπρίου Γυμνασίου, 
«Ό Συνεργατιστής», «Φιλολογική Κύπρος», «Πνευματική Κύπρος» καί «Λαο- 
γραφική Κύπρος». 'Όπως γράφει ό ίδιος, καταπιάστηκε «μέ ανθρώπους πού 
έσκυψαν μέ στοργή πάνω στόν κόσμο τού νησιού μας καί άποκάλυψαν τούς 
χτύπους τής καρδιάς του δείχνοντας, ό καθένας υπό διαφορετικό πρίσμα, τις 
ρίζες μας καί τά στηρίγματά μας».

Μέ τό έργο τού δασκάλου του Κύπρου Χρυσάνθη άσχολεΐται σέ δυό άπό 
τις έργασίες του: «Τό λαϊκό στοιχείο στήν ποίηση τού Κύπρου Χρυσάνθη» 
καί «Λαογραφικά στή νουβέλλα τού Κύπρου Χρυσάνθη «Κληρίδης δ Δά
σκαλος».

Στήν πρώτη ό συγγραφέας σταχυολογεΐ άπό τό ποιητικό έργο τού Χρυ
σάνθη «Λυρικός Λόγος» στίχους πού άπηχούν στοιχεία άπό τόν κόσμο τού 
λαού: συνήθειες, δοξασίες, παραδόσεις τού λαού, εΙκόνες καί φράσεις δη
μοτικών τραγουδιών κι ακόμη μορφές πού ένέπνευσαν τό λαό. Πέρα δμως 
άπό τήν απλή επισήμανση τών στοιχείων αύίών, ό Κυπριανού τεκμηριώνει 
τις άπόψεις του παραθέτοντας στοιχεία άπό τό σώμα τής λαϊκής παράδοσης, 
πού πιθανό νά εϊχεν έμπνεύσει τόν ποιητή. Πολλές φορές έπεκτείνεται σέ 
άνάλογες θεματογραφικές έπεξεργασίες άπό νεοέλληνες ποιητές (π.χ. Πο- 
λυλά, Μαρκορά, Παλαμά) καί τέλος προχωρεί σέ αισθητικές κρίσεις καί λο
γοτεχνικές συγκρίσεις.

Γιά παράδειγμα, θεωρεί τό ποίημα «’Αποθεώσεις τού κάμπου» ένα άπό 
τά καλύτερα τού ποιητή. Στό σοννέτο «’Ερωτικό» βλέπει «διάθεση καί απή
χηση δημοτικού ερωτικού τραγουδιού καί πιο συγκεκριμένα Έκατόλογα τής 
άγάπης». Καί παρακάτω: «Μά τό πάθος είναι εξευγενισμένο, ή γυναίκα 
Ιδανική, οί στίχοι δουλεμένοι μέ τή μαεστρία ένός Πολυλά».

Νομίζω πώς ό τρόπος μέ τόν οποίο ό Κυπριανού αντιμετωπίζει τό θέμα 
του είναι πολύ άναλυτικός. Έπεκτείνεται σέ αναφορές καί πληροφορίες χρη
σιμοποιώντας άποσπάσματα όχι πάντα απαραίτητα. ’Έτσι, μέ άφορμή τό 
«Έπιθαλάμιο άρχαίας Κύπριας» παραθέτει στίχους άπό τήν «Ήγησώ» τού 
Παλαμά. Επίσης, τό γεγονός ότι τό όνομα τού αγίου Κενδέα, γιά τόν όποιο 
ό Χρυσάνθης έγραψε «Συναξάρι», μνημονεύει ό Δημήτρης Λιπέρτης στό 
ποίημά του «Ή Άρκοντιά», τόν κάμνει νά παραθέσει τούς σχετικούς στί
χους τού Λιπέρτη. Τέλος, αδικαιολόγητη μού φαίνεται καί ή παράθεση τού 
έθίμου γιά τή μάντευση τών βροχερών μηνών.

Πιθανό τά στοιχεία πού άνάφερα πιο πάνω σάν μειονεκτήματα τής εργα
σίας νά επέβαλε κάποια παιδαγωγική σκοπιμότητα. Σημειώνω δτι δόθηκε σάν 
διάλεξη σέ κοινό καί μαθητές τού Γυμνασίου Λαπήθου.

Στή δεύτερη μελέτη του γιά τό Χρυσάνθη ό συγγραφέας σταχυολογεΐ 
στοιχεία παρμένα άπό τή ζωή τού λαού μας, τά όποια αποσπά αυτούσια άπό 
τή νουβέλλα, κατατάσσοντάς τα σέ διάφορες κατηγορίες, δπως: Θρησκευτι
κότητα, Πατριαρχική οικογένεια, φιλοξενία, άγωνίσματα, ποιητάρηδες, άλλες 
συνήθειες καί πεποιθήσεις καί άλλα. Σύντομη εργασία, μέ δομή εντελώς 
διαφορετική άπό εκείνη τής προηγούμενης, δέν έπεκτείνεται σέ όποιεσδήποτε 
συγκρίσεις ή επεξηγήσεις πέρα άπό τήν τιτλοφόρηση τών παραδειγμάτων. Φυ
σικά, κ’ έδώ προϋπόθεση καί υπόβαθρο τής εργασίας είναι ή λαογραφική 
γνώση, χωρίς τήν όποια θά ήταν άδύνατη ή έντόπιση τών παρατιθεμένων 
στοιχείων.

Ή εργασία μέ τίτλο «Νέαρχος Κληρίδης» είναι δμιλία πού δ Κυπριανού 
έξεφώνησε στήν τιμητική έκδήλωση, πού ό Λαογραφικός 'Όμιλος τού Παγ
κυπρίου Γυμνασίου οργάνωσε τό Μάη τού 1969 στή μνήμη τού μεγάλου 
λαογράφου.

Έξαίρει τήν προσωπικότητα τού Κληρίδη, τόν όποιο χαρακτηρίζει σάν 
«άκαταπόνητο, γεμάτο άνησυχίες, ορμή καί σφρίγος νεανικό». Παρατηρεί 
δτι ήταν κάτοχος τής θύραθεν άλλά καί τής εκκλησιαστικής παιδείας καί δια
πιστώνει δτι δ σεμνός καί άνιδιοτελής χαρακτήρας κ’ ή άνθρωπιά του ζυμώ
θηκαν μέ τήν άγωγή τού σπιτιού, τήν πλατιά μόρφωση καί τή σκληρή βιο
πάλη. Θεωρεί βασικές άρετές τού συγγραφέα τή συνεχή προσωπική επαφή 
μέ τις πηγές, τό γλαφυρό ύφος καί τό σεβασμό του προς τόν άναγνώστη κάθε 
ήλικίας. Επισημαίνει καί χαρακτηρίζει καίρια τις τρεις ιδιότητες τού Κλη
ρίδη, εκείνες τού ερευνητή, συγγραφέα καί κοινωνικού εργάτη. ’Επιστέγα
σμα καί κορωνίδα δμως δλων αυτών τών ιδιοτήτων δ Κυπριανού — μέ τόν δποϊο 
απόλυτα συμφωνώ — θεωρεί τή διδασκαλική. Γράφει σχετικά: «Είναι... 
πρώτα-πρώτα δ δάσκαλος, πού συναισθάνεται τήν ήγετική του άποστολή στήν 
κοινωνία καί τήν εκδηλώνει μέ τρόπο πολύπλευρο».

Νομίζω πώς στήν δμιλία του αυτή πετυχαίνει άπόλυτα στό σκοπό του. Κα
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τορθώνει ν’ αποδώσει μέ γλαφυρότητα, αδρά και πολύ παραστατικά τήν πολυ
σύνθετη προσωπικότητα τού Κληρίδη, αναλύοντας τις διάφορες πτυχές τής 
ποικίλης δράσης του, καί νά προβάλει στους νέους παράδειγμα προς μίμηση 
άντρα φτωχό καί αύτοδημιούργητο μέ τεράστια προσφορά στο κοινωνικό 
σύνολο.

Ή επόμενη εργασία τού τόμου, μέ τίτλο «Ξενοφών Π. Φαρμακίδης» 
(1875 - 1943) δημοσιεύτηκε στή «Φιλολογική Κύπρο» μέ τήν ευκαιρία της 
συμπληρώσεως 30 χρόνων άπό τό θάνατο τού σημαντικού αυτού λαογράφου.

Μετά άπό σύντομη βιογράφηση, άπαρίθμηση τών περιοδικών καί εφη
μερίδων, μέ τις όποιες ό Φαρμακίδης συνεργάστηκε, καί παράθεση δυο κρί
σεων γιά τό έργο του άπό τό Σάββα Χρίστη καί τό Γεώργιο Χατζηδάκι, έπι- 
χειρεϊται άνάλυση τών άκολούθων τριών καθαρά λαογραφικών βιβλίων τού 
Φαρμακίδη: «Κύπρια ’Έπη», «Κυπριακή Λαογραφία» καί «Κύπρια Λαο- 
γραφικά Σπουδάσματα». Ό συγγραφέας άκολουθεϊ στήν παρουσίαση καί 
τών τριών βιβλίων τήν ίδια πορεία. Σύντομες εκδοτικές πληροφορείς, άπα
ρίθμηση κεφαλαίων ή περιεχομένων τών βιβλίων καί παράθεση Ικανού άριθ- 
μού άποσπασμάτων. Οι κριτικές παρατηρήσεις περιορίζονται στο ελάχιστο 
κι αυτό, κατά τή γνώμη μου, άποβαίνει σέ βάρος τής εργασίας, προ πάντων 
άν ληφθεΐ υπόψη δτι δημοσιεύθηκε σέ σοβαρή περιοδική έκδοση, δπως είναι 
ή «Φιλολογική Κύπρος».

Θεωρώ τήν εργασία μέ τίτλο «'Ο Λαογράφος Κυριάκος Π. Χατζηιωάν- 
νου» σάν τήν καλύτερη τού τόμου, γιατί εδώ ό συγγραφέας υπερβαίνει τήν 
περιγραφή καί φτάνει στή διατύπωση κριτικών παρατηρήσεων.

Μετά άπό ένα πετυχεμένο συνοπτικό χαρακτηρισμό γιά τήν ενασχόληση 
τού Χατζηιωάννου μέ τήν ερμηνεία τών λαογραφικών φαινομένων, προχωρεί 
στο σχολιασμό επί μέρους πτυχών τής προσφοράς του στή λαογραφία. Συγ
κεκριμένα, άναφέρεται:

α) στο βιβλίο «Βιβλιογραφία τής Κυπριακής Λαογραφίας καί Γλωσσο
λογίας»,

β) στή σημασία πού έδωσε στα είδη τού μύθου καί τού παραμυθιού, 
γ) στις γνώμες του γιά τόν τομέα τής λαογραφικής έρευνας, τό έργο τών 

λαογράφων, τις καταγραφές καί τις κριτικές εκδόσεις,
δ) στο βιβλίο «Κυπριακά Διαλεκτικά Κείμενα»,
ς) υποδειγματικές εργασίες επιστημονικής έρευνας καί έρμηνείας λαο

γραφικών φαινομένων, καί
ζ) στο βιβλίο «Γεωργικά καί Πονμενικά τής Κπρου».
Στήν παρουσίαση τής «Βιβλιογραφίας τής Κυπριακής Λαογραφίας καί 

Γλωσσολογίας» εξηγεί τόν τρόπο εργασίας τού βιβλιογράφου, δίνοντας άρ- 
κετά παραδείγματα, γιά νά τεκμηριώσει τήν άποψή του. ’Επίσης συγκρίνει 

τή βιβλιογραφία αυτή μέ προγενέστερη πάλι γιά τήν Κύπρο καί κάμνει άνα- 
φορά στή γενική ελληνική βιβλιογραφία τού Νικολάου Πολίτη καί σ’ άλλες γιά 
διάφορες περιοχές τής Ελλάδος, μερικές άπό τις οποίες θεωρεί μίμηση τής 
κρινομένης. Τέλος, προβαίνει στήν κριτική διαπίστωση δτι στή βιβλιογραφία 
αυτή δέν υπάρχει συστηματική άναλυτική καταγραφή τών δυσεύρετων ποιη- 
τάοικων φυλλάδων καί δέν έχουν άποδελτιωθεϊ οι εφημερίδες.

Στο τμήμα τής μελέτης όπου εξετάζονται οι άπόψεις τού Χατζηιωάννου 
γιά τούς στόχους τής λαογραφίας ώς έπιστήμης, ό Κυπριανού παραθέτει πλού
σιο υλικό, πού άποδεικνύει τή σέ βάθος καί πλάτος μελέτη τού έργου τού Κυ
πρίου ερευνητή. Ή προσπάθειά του δμως νά παραθέσει δσο γίνεται πιό πολ
λές άναφορές, τόν ώθεί σέ παρεκβάσεις, τάση πού παρετήρησα καί προηγου
μένως.

’Έτσι, εξετάζοντας τις άπόψεις τού Χατζηιωάννου γιά τήν κριτική έκ
δοση τών κειμένων, κάμνει άναφορά καί στή μελέτη «Ή κριτική έκδοση 
τών Κυπριακών ερωτικών κειμένων». Τούτο δμως τόν ωθεί νά μνημονεύσει 
καί σχολιάσει τή μελέτη «Ό ποιητής τών Κυπριακών έρωτικών ποιημάτων» 
καί ν’ άναφερθεϊ στή διάλεξη «Ή Μεσαιωνική καί Δημώδης Κυπριακή Ποίη- 
σις», μέρος τής οποίας είναι άφιερωμένο στα ερωτικά αυτά ποιήματα.

Στό υπόλοιπο μέρος τής μελέτης συναντούμε μέ κάποια συχνότητα εκείνο 
πού παρατήρησα γενικά γιά τή.ν εργασία αυτή, δτι, δηλαδή, ό συγγραφέας 
προχωρεί πέρα άπό τήν απλή περιγραφή στή διατύπωση προσωπικής γνώ
μης. ’Έτσι, υποστηρίζει δτι σέ δυο περιπτώσεις ό Κύπριος επιστήμονας προσ
φέρει καλύτερες ερμηνείες άπό εκείνες πού υποστήριξαν δ Στίλπων Κυρια- 
κίδης καί δ Φαίδων Κουκουλές. Ή επιλογή, τέλος, τών υποδειγματικών 
έργασιών επιστημονικής διευρεύνησης καί έρμηνείας λαογραφικών φαινομέ
νων καί άντικειμένων μαρτυρεί δχι μόνο βαθιά γνώση, άλλά καί κρτική ικα
νότητα τού συγγραφέα.

Άπό άποψη σύνθεσης ή εργασία «Ό ’Άνθιμος Πανάρετος σάν Λαογρά
φος» παρουσιάζει άρκετές δμοιότητες μέ τή μελέτη «Ξενοφών Π. Φαρμακίδης». 
Συναντούμε κ’ εδώ τις απαραίτητες εκδοτικές πληροφορίες, περιγραφή τού 
περιεχομένου τών βιβλίων καί παράθεση άποσπασμάτων, άλλά, γενικά, δ συγ
γραφέας είναι τώρα λιγότερο επιρρεπής στήν παράθεση πολλών καί εκτενών 
άποσπασμάτων καί περισσότερο πρόθυμος νά διατυπώσει γενικούς, έστω, χα
ρακτηρισμούς καί κρίσεις.

Γιά τό βιβλίο «Δέκα Γεωργικά Διηγήματα» παρατηρεί δτι «είναι γραμ
μένο μέ θέρμη κι έχει σκοπό δχι άποθησαυριστικό άλλά διδακτικό», γιά τή 
«Γεωργία τού τόπου μας» δτι είναι μιά τεκμηριωμένη έκδοση, γιά τις «Σκόρ
πιες σελίδες άπό τό ήμερολόγιο ενός γεωπόνου» δτι είναι καλογραμμένο, γιά 
τή «Χλωρίδα τού τόπου μας» δτι είναι καρπός ευρυμάθειας, επιστημοσύνης 
κι υπομονής καί γιά τις «Γεωργικές κουβέντες» δτι δ Πανάρετος «έπιτυγχά- 

240 241

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



νει νά είναι απλός, προσιτός καί πειστικός». Τέλος, για τήν «Κυπριακή 
Γεωργική Λαογραφία», πού θεωρεί τό πιό αντιπροσωπευτικό λαογραφικό του 
βιβλίο, υποστηρίζει δτι «παντού στο βιβλίο κυριαρχεί τό ερευνητικό όμμα τού 
επιστήμονα γεωπόνου καί λαογράφου», πού διασταυρώνει τις πληροφορίες μέ 
ευσυνειδησία.

Άξιόλογο μέρος τής μελέτης θεωρώ τή βιβλιογράφηση τών μελετών 
τού Πανάρετου οι όποιες είχαν δημοσιευθεϊ σέ διάφορα περιοδικά. ’Εδώ, 
εκτός άπό τήν παραπομπή, προσφέρεται καί περιλητική εκθεση τού περιεχο
μένου, κάποτε δέ παρατίθενται καί αποσπάσματα.

Τό τελευταίο κείμενο τού τόμου είναι ή παρουσίαση τού πρώτου καί δεύ
τερου τόμου καί τού πρώτου μέρους τού τρίτου τόμου τού έργου «Ή αρχαία 
Κύπρος εις τάς ελληνικός πηγάς», τήν οποία ό Κυπριανού έκαμε κατά τή 
διάρκεια τής τελετής βράβευσης τού συγγραφέα τού έργου Δρος Κυριάκου 
Χατζηιωάννου άπό τόν Ελληνικό Πνευματικό 'Όμιλο Κύπρου.

Στο κείμενο παρουσιάζεται περιληπτικά τό περιεχόμενο τού βιβλίου, εξη
γείται διεξοδικό ή διάρθρωσή του καί δίνονται άρκετά στοιχεία καί άποσπά- 
σματα. Τό έργο χαρακτηρίζεται σάν μοναδικό στόν ελληνικό χώρο γιά τόν 
πλούτο καί τήν πληρότητα τού περιεχομένου καί διαπιστώνεται οτι στή συγ
γραφή του έπιστρατεύθηκαν μόχθος καί μεθοδικότητα, άλλό καί άρτιος εξο
πλισμός σέ πολλούς τομείς τού επιστητού.

Στήν προσπάθειά του δμως νά έξάρει τή διεθνή άναγνώριση τού συγ
γραφέα τού πραγματικό μνημειώδους αυτού έργου ό Κυπριανού παραθέτει 
πολλές λεπτομέρειες, δπως τό συνέδρια οπού δ Χατζηιωάννου έλαβε μέρος 
καθώς καί τις επιστημονικές εταιρείες τών οποίων είναι μέλος.

Εκείνο πού προέχει, νομίζω, στά «Κυπριακά Μελετήματα» είναι ή άγά- 
πη καί δ σεβασμός τού συγγραφέα στο έργο καί στούς άνθρώπους, τών όποιων 
τό έργο μελετά καί προβάλλει. Πιθανό έτσι νά δικαιολογείται καί ή κάποια 
υπερβολή πού παρουσιάζεται κάποτε στά κείμενά του. Καταπιάνεται μέ τή 
μελέτη τών έργων αυτών δχι τόσο άπό ψυχρή επιστημοσύνη δσο άπό τή συν
αίσθηση τού χρέους νά τά προβάλει, γιά νά τιμήσει τούς πνευματικούς ερ
γάτες καί νά καταστήσει κοινωνούς τής προσφοράς τους δσο γίνεται περισ
σότερους. Εργατικός καί μεθοδικός έχει έγκύψει μέ ζήλο στο ογκώδες έργο 
πού άποτελεΐ άντικείμενο τής μελέτης του στόν τόμο αυτό καί τό προσφέρει 
κατά τρόπο απλό, εύληπτο, άναλυτικό. Παντού είναι διάχυτη ή στοργή του 
γιά τά έργα κ’ ή πρόθεση τού παιδαγωγού νά τά καταστήσει δχι μόνο κατα
νοητά, άλλά καί ελκυστικά.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

«Εκπαιδευτικός Μεταρρυΰμιοτικός "Ομιλος Κύπρου»: «Στόχοι τής Παι
δείας και Κυπριακή πραγματικότητα», Λευκωσία, 1977.

«Στόχοι τής Παιδείας καί Κυπριακή Πραγματικότητα» είναι δ τίτλος 
ενός τόμου, τυπωμένου στο μονοτονικό σύστημα τονισμού, πού περιλαμβάνει 
στις 222 σελίδες του τά κείμενα τών εισηγήσεων καί τά πορίσματα τού 
εκπαιδευτικού Σεμιναρίου πού οργάνωσε δ ’Εκπαιδευτικός Μεταρρυθμιστικός 
'Όμιλος Κύπρου, σέ συνεργασία μέ τις εκπαιδευτικές Όργανσώσεις ΠΟΕΔ, 
ΟΕΛΜΕΚ καί ΟΛΤΕΚ, στήν Παιδαγωγική ’Ακαδημία στις 15 ’Απριλίου 
1977.

Ό τόμος, πού τυπώθηκε τό Σεπτέμβριο τού 1977 μέ επιμέλεια τού εκδο
τικού οίκου «Κινύρας Λτδ» καί εξώφυλλο τού ’Άντη Ίωαννίδη, είναι άφιερω- 
μένος στή μνήμη τού ’Εθνάρχη Μακαρίου Γ'.

Ή σημασία τού τόμου άπό εκπαιδευτική άποψη ταυτίζεται μέ τή σημα
σία τού ίδιου τού σεμιναρίου. Γι’ αυτό κι είναι άναπόφευκτο σέ μιά κριτική 
παρουσίαση τού τόμου νά γίνεται άκούσια καί κριτική άνάλυση τού ίδιου τού 
σεμιναρίου.

Ό τόμος άρχίζει μέ εισαγωγική ομιλία τού Προέδρου τού ΕΜΟΚ κ. Χρι
στόδουλου ’Αργυρού. Σ’ αυτή γίνεται σύντομη άναφορά στήν ίδρυση καί 
τούς σκοπούς τού ΕΜΟΚ καί διαγράφεται σέ γενικές γραμμές δ σκοπός τού 
σεμιναρίου. ’Αναφέρει σχετικά:

«Μέ τήν καταστροφή άρχίσαμε οι εκπαιδευτικοί νά συνειδητοποιούμε πε
ρισσότερο πώς ή Παιδεία πρέπει νά παίξει πρωτεύοντα ρόλο στο θέίμα τής 
Δημοκρατίας καί τής ’Ελευθερίας. Πιό πολλοί δάσκαλοι κατάλαβαν πώς πρέ
πει νά παίρνουν θέση στά βασικά προβλήματα τής κοινωνίας καί τό βασικό 
πρόβλημα τώρα στήν Κύπρο είναι «’Επιβίωση - Δημοκρατία καί ’Ελευθερία» 
καί θαρρώ πώς αύιό είναι καί τό βασικό πανανθρώπινο πρόβλημα σήμερα...».

Άναφερόμενος πιό συγκεκριμένα στο σκοπό τού σεμναρίου, πού άποτε- 
λεί καί τό σκοπό τού τόμου πού παρουσιάζομε, γράφει: «Σκοπός τού σεμι
ναρίου είναι: βασισμένοι στήν Κυπριακή πραγματικότητα νά ξεκαθαρίσουμε 
τούς στόχους πού θέλομε νά πετύχουμε μέσα άπό τήν Παιδεία μας καί νά 
ε’ισηγηθούμε μέσα καί τρόπους καί άλλαγές πού πρέπει νά γίνουν γιά νά 
φτάσουνμε στούς στόχους μας. Γνωρίζουμε πώς ό 'Υπουργός Παιδείας καί 
ο'ι συνεργάτες του εργάζονται μέ ζήλο γιά άλλαγές, καινοτομίες καί εκσυγχρο
νισμό τής Παιδείας, μά βρίσκουν εμπόδια. Τό σημερινό σεμινάριο είναι 
μιά συμπαράσταση καί μιά βοήθεια στις προσπάθειές τους νά υπερπηδήσουν 
αυτά τά έμπόδια».

Τήν εισαγωγική ομιλία τού Προέδρου τού ΕΜΟΚ άκολουθεΐ ομιλία τού 
Υπουργού Παιδείας Δρα Χρυσόστομου Σοφιανού μέ τόν ίδιο τίτλο τού τόμου 
«Στόχοι τής Παιδείας καί Κυπριακή πραγματικότητα», πού καλύπτει τις σε
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λίδες 13 - 26. Είναι ή εκτενέστερη άπ’ όλες τις όμιλίες-εισηγήσεις πού φιλο
ξενούνται στον τόμο και διαγράφει τά γενικά πλαίσια τής παιδείας σέ μια 
δημοκρατική πολιτεία, τής οποίας σκοπός είναι «ή δημοκρατική προσωπικό
τητα, ό άνθρωπος μέ τό δημοκρατικό ήθος». Ό ρόλος αυτός τού εκπαιδευ
τικού συστήματος, τονίζει ό κ. 'Υπουργός, υποδηλώνει πώς αποδεχόμαστε μιά 
δυναμική σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ σχολείου καί κοινωνίας. ’Έτσι 
άπορρίπτομε τή θέση πού θεωρεί τό σχολείο παθητική αντανάκλαση τών κοι
νωνικών δεδομένων, άλλα και τή θέση πού υποστηρίζει ότι τό σχολείο είναι 
άπό μόνο του σέ θέση νά αλλάξει ριζικά τις κοινωνικές συνθήκες. Κατά τήν 
άποψή μας, τό εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει νά ετοιμάσει τό δημοκρατικό 
πολίτη, γιατί αυτός είναι προϋπόθεση τής λειτουργίας τής δημοκρατίας καί 
τής δημοκρατικής άλλαγής».

Μέσα σ’ αυτά τά πλαίσια τής δυναμικής αλληλεπίδρασης τού εκπαιδευτι
κού συστήματος καί τής κοινωνίας (τόσο τής εύριίτερης κοινωνίας δσο καί 
τής τοπικής κοινότητας) θεωρεί τό σχολείο σάν τήν πιο οργανωμένη προσπά
θεια τής κοινωνίας γιά τήν κοινωνικοποίηση τού νέου άνθρώπου. Γιά τήν 
υλοποίηση αυτού τού ρόλου τού σχολείου σημαντικοί παράγοντες είναι ή κοινω
νική δομή καί ή οργάνωση τού σχολείου πάνω σέ δημοκρατικές άρχές καί 
κατεπέκταση ή δημοκρατική μέθοδος καί τό δημοκρατικό άναλυτικό πρό
γραμμα.

Δημοκρατική μπορεί νά όνομασθεΐ κάθε μέθοδος, δταν συμβάλλει στήν 
άνάπτυξη τής λογικής αυτονομίας τού μαθητή.

Τό άναλυτικό πρόγραμμα γιά νά είναι δημοκρατικό πρέπει νά εμπλέκει 
τό μαθητή σέ κριτικό διάλογο καί κριτική σκέψη καί νά δημιουργεί ευκαι
ρίες γιά άδιάκοπη άνασυγκρότηση τών παιδικών εμπειριών... Μαθητης και 
διδακτέα ύλη πρέπει νά βρίσκονται σέ μιά δυναμική καί άδιάκοπη άλληλεπί- 
δραση.

Στή δημοκρατική θεωρία διοίκησης ή έμφαση είνα στό άτομο, στήν 
άνάπτυξη τής προσωπικότητάς του καί στή δυνατότητα λήψης τών άποφάσεων 
άπό δλους τούς παράγοντες τής άγωγής άνάλογα μέ τις Ικανότητές τους, 
τήν πείρα καί τήν ώριμότητά τους.

Άναφερόμενος ειδικά στούς στόχους τής παιδείας σέ σχέση μέ τήν Κυ
πριακή πραγματικότητα ό κ. Υπουργός τονίζει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα 
πρέπει νά καλλιεργήσει τή δημοκρατική συζήτηση, τήν κριτική στάση καί 
νά συμβάλει στή δημιουργία τών συνθηκών εκείνων, πάνω στις όποιες θά 
θεμελιωθεί ό άγώνας τής άπελευθέρωσης καί επιβίωσης πού διεξάγει σή
μερα ό λαός μας.

Τήν ομιλία τοΰ Υπουργού Παιδείας άκολουθούν 43 άλλες εισηγήσεις, 
μέ τις όποιες εξετάζονται ποικίλα θέματα, μέσα στά πλαίσια τών γενικών 

σκοπών τού σεμιναρίου.
Ή δημοσίευση τών εισηγήσεων αυτών άκολουθεΐ τήν οργανωτική δομή 

τοΰ σεμιναρίου, πού είχε χωριστεί σέ δέκα ομάδες, άνάλογα μέ τό ειδικό πε
ριεχόμενο τών εισηγήσεων. Μετά τις εισηγήσεις τής κάθε ομάδας δημο
σιεύονται τά πορίσματα πού είχαν εξαχθεί άπό τά μέλη τής ομάδας κατά τή 
συζήτηση πού άκολούθησε.

ΟΙ δέκα ομάδες θεμάτων καί ο'ι ειηγήσεις πού έγιναν στήν κάθε ομάδα 
είναι οί άκόλουθες :

Πρώτη ομάδα: Άσχολειται μέ τό θέμα τής προσωπικότητας καί 
τών υποχρεώσεων τού εκπαιδευτικού. Περιλαμβάνει τις άκόλουθες τρεις ει
σηγήσεις :

1. «Ή προσωπικότητα καί ό ρόλος τού δασκάλου» άπό τό Γιώργο Φι
λίππου, εκπαιδευτικό μέσης εκπαίδευσης. Στήν ε’ισήγηση άναφέρονται τρεις 
έκδοχές γιά τό έργο τού δασκάλου, διαγράφονται τά χαρακτηριστικά τού δη
μοκρατικού δασκάλου καί εξετάζονται ο'ι άρετές πού πρέπει νά έχει ό δάσκαλος.

2. «Καθήκοντα καί υποχρεώσεις τών εκπαιδευτικών λειτουργών βάσει 
τής κειμένης νομοθεσίας» άπό τόν Κώστα Κυπρίδημο, Δικηγόρο τής Δημο
κρατίας. ’Αναλύεται ή νομκή φύση τής δημόσιας υπαλληλικής σχέσης καί 
διαγράφονται τά θεμελιώδη καθήκοντα τών εκπαιδευτικών βάσει τού περί δη
μοσίας εκπαιδευτικής υπηρεσίας νόμου τού 1967. Στό τέλος εξετάζεται τό 
ερώτημα κατά πόσο ό υπάλληλος έχει ευθύνη νά υπακούσει σέ διαταγή άνω- 
τέρου του πού θεωρεί παράνομη.

3. «Πρέπει ό εκπαιδευτικός νά θέσει σκοπούς;» άπό τό Βάσο Έλευθε- 
ριάδη, Βοηθό Διευθυντή σχολείων Μέσης ’Εκπαίδευσης, ό όποιος υποστη
ρίζει ότι ή παιδεία είναι αυτοσκοπός.

Δεύτερη ομάδα: Περιλαμβάνει έξι εισηγήσεις γύρω άπό τό 
«’Αναλυτικό Πρόγραμμα», τό όποιο εξετάζεται άπό τις άκόλουθες πλευρές:

1. «Άναλυτικό Πρόγραμμα - Προσφορά ύλης - 'Ικανότητες μαθητών», 
άπό τό Γλαύκο Άντωνιάδη, Γυμνασιάρχη. Ό εισηγητής υποστηρίζει δτι ο'ι 
'Έλληνες έμμένουν πολύ στή συντήρηση τής παράδοσης καί δτι χρειάζεται τέ
τοια μεταρρύθμιση στό άναλυτικό πού νά μας φέρει κοντά στήν Ευρώπη.

2. «Τό άναλυτικό πρόγραμμα καί ή εκπαίδευσή μας», άπό τό Φρίξο Κων- 
σταντινίδη, Επιθεωρητή Δημοτικής ’Εκπαίδευσης. Δίνει έναν ευρύ ορισμό 
τού άναλυτικού, τό οποίο πρέπει συνεχώς νά βελτιώνεται γιά νά παρακολουθεί 
τό γοργό ρυθμό άλλαγής πού χαρακτηρίζει τό σύγχρονο κόσμο.

3. «Άναλυτικό Πρόγραμμα Γυμνασίου» άπό τό Χρυσόστομο Περικλέους, 
εκπαιδευτικό μέσης εκπαίδευσης. Άναφέρεται στό άναλυτικό τών τριών 
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πρώτων τάξεων του Γυμνασίου, τδ όποιο θεωρεί δτι ενεργεί άνασταλτικα στήν 
ανάπτυξη μέσα στους μαθητές του αισθήματος τής ευθύνης και τής συμμε
τοχής, επειδή ακολουθεί τή θεματοκεντρική αντί τήν παιδοκεντρική αρχή.

4. «Εκσυγχρονισμός τού αναλυτικού προγράμματος Γεωγραφίας τής 
Στοιχειώδους καί τής Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου», άπό τό Γιώργο Μ. Καδή 
εκπαιδευτικό μέσης εκπαίδευσης. Τονίζεται δτι σημασία δέν έχει τό τ ί και 
τό π ο ύ στό γεωγραφικό χώρο άλλά τό π ώ ς καί τό γ ι α τ ί. Άντιπαραβάλλει 
τά προγράμματα γεωγραφίας στα σχολεία τής Κύπρου μ’ εκείνα τών ευρω
παϊκών χωρών καί διαγράφει ένα άναλυτικό πρόγραμμα γεωγραφίας για 
τήν Κυπριακή εκπαίδευση.

5. «Τό μάθημα τής 'ιστορίας σήμερα», άπό τόν Άνδρέα Πολυδώρου, 
Διευθυντή σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης. Τονίζεται δτι ή ιστορία βοη- 
θεϊ πολύ στή δημιουργία υπεύθυνων πολιτών. Μέ τήν ιστορία πρεπει να 
βοηθήσουμε τά παιδιά νά σκέφτονται κριτικά, νά γνωρίσουν τήν 'ιστορία τών 
προγόνων τους καί νά καλλιεργήσουν τό σεβασμό στα άνθρωπινα δικαιώ
ματα, στή συνεργασία καί στήν άλληλοκατανόηση τών λαών.

6. «Είναι άναγκαία ή εφαρμογή τού μονοτονικού συστήματος τονισμού 
στήν Κύπρο», άπό τήν ’Αναστασία Άθηαινίτου, έκπαιδευτικό μέσης εκ
παίδευσης. Ή εισηγήτρια κάμνει μιά άναδρομή στήν ιστορία τού μονοτονι
κού συστήματος τονισμού, τό όποιο υποστηρίζει καί άναφέρει λόγους πού 
συνηγορούν γιά τήν εφαρμογή του.

Τρίτη ομάδα: Άναφέρεται στις διαπροσωπικές σχέσεις καί τήν 
πολιτικοποίηση στό σχολείο καί περιλαμβάνει τις άκολουθες εφτά εισηγήσεις:

1. «Πολιτικοποίηση καί συνδικαλισμός στό σχολείο», άπό τό Γιώργο 
Γεωργή, εκπαιδευτικό μέσης εκπαίδευσης, πού υποστηρίζει τήν πολιτικο
ποίηση τών εκπαιδευτικών καί τήν άνάπτυξη τού μαθητικού συνδικαλισμού.

2. «Μαθητικός συνδικαλισμός», άπό τό Δημήτρη Χριστοδούλου, μαθητή. 
'Υποστηρίζει τήν οργάνο)ση τών μαθητών σέ συντεχνία για την υπεράσπιση 
τών δικαιωμάτων τους.

3- 5. ’Ακολουθούν τρεις εισηγήσεις μέ τό ίδιο θέμα: «Σχέσεις μαθητή 
καί δασκάλου», άπό τούς Κώστα Χατζηγεωργιου, εκπαιδευτικό τής Αγγλι
κής Σχολής, Πασχάλη Πασχάλη, εκπαιδευτικό μέσης εκπαίδευσης καί 
Χρίστο Ήρακλέους, μαθητή.

6. «Καλλιέργεια τής δημιουργικότητας καί τής υπευθυνότητας στούς μα
θητές», άπό τό Σωτήρη Καλογήρου, μαθητή. Υποστηρίζει τήν άνάπτυξη 
ερευνητικής πρωτοβουλίας στή μάθηση καί τήν άνάληηη άπό τούς μαθητές 
■υπευθυνοτήτων μέσα στή μαθητική, κοινωνία.

7. «Στόχοι τής παιδείας — Κυπριακή πραγματικότητα», άπό τόν ’Άρη

Γεωργίου, μαθητή. Θεωρεί σάν βασικό μέτρο γιά τήν έκδημοκρατικοποίηση 
τής παιδείας εκτός άπό τό καθολικό δκαίωμα τής εκπαίδευσης καί τόν εκ
συγχρονισμό τού έκπαιδευτικού συστήματος καί τήν κατοχύρωση τής αυτο
διοίκησης τών μαθητών.

Τέταρτη Ό μ ά δ α : Στήν ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι άκό- 
λουθες πέντε εισηγήσεις μέ κειπτρικό θέμα τόν πολιτισμό καί τά μέσα μαζικής 
επικοινωνίας σέ άναφορά προς τήν εκπαίδευση.

1. «Ή παιδεία καί ό πολιτιστικός ιμπεριαλισμός» άπό τόν Άντώνη Μυ- 
στακίδη - Μεσεβρινό, καθηγητή στό Πανεπιστήμιο τής Lund. Ό πολιτιστικός 
ιμπεριαλισμός είναι ένα οργανωμένο πλέγμα θεμάτων καί τρόπων οργάνωσης 
έμπνευεσμένο άπό τή λογική τής διεθνικής συσσώρευσης κεφαλαίου. Σκοπός 
του είναι νά άποσυι·θέσει τήν πολιτιστική ταυτότητα τών λαών. Γι’ αυτό ή 
παιδεία πρέπει νά μάς προφυλάξει άπό τή διαβρωτική ενέργεια τής κατευθυ- 
νόμενης κουλτούρας.

2. «Μιά άνατομία τού Συστήματος καί οί έπιπτώσεις του στά μέσα μα
ζικής επικοινωνίας», άπό τό Γιώργο Νικολάου, Λειτουργό Προγραμμάτων 
Ραδιοφώνου. Άναφέρεται στά εκπαιδευτικά προγράμματα τού ραδιοφώνου 
καί τής τηλεόρασης καί υποδεικνύει πώς μπορούν τά μέσα μαζικής επικοινω
νίας νά βοηθήσουν στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.

3. «Ή τηλεόραση στήν εκπαίδευση : Άνάγκη γιά πληρέστερη άξιοποίη- 
ση», άπό τή Νάγια Ρούσου, Λειτουργό Προγραμμάτων στήν Τηλεόραση. 
Εξηγεί πώς μέ τήν τηλεόραση οί πολιτισμοί πολλών χωρών μετακινούν τά 
σύνορά τους, χάνουν τήν αιχμή καί τή διάμετρό τους. Στή συνέχεια άναφέ
ρεται σέ τρία είδη προγραμμάτων μέ τά οποία ή τηλεόραση μπορεί νά συμ- 
βάλει στό έργο τής εκπαίδευσης, τά προγράμματα τής εκπαιδευτικής τηλεόρα
σης, τής σχολικής τηλεόρασης καί τά επιμορφωτικά - πολιτιστικά προγράμ
ματα.

4. «Μέσα μαζικής επικοινωνίας καί εκπαίδευση», άπό τό Ρένο Πρέντζα, 
δημοσιογράφο. ’Ενώ τό σχολείο θέλει τήν ενεργητική συμμετοχή τού μαθη
τή ό τύπος, καί κυρίως ο ήλεκτρονιικός τύπος, επηρεάζει πιο πολύ όσο πιο 
παθητικός είναι ό δέκτης.

Ό ηλεκτρονικός τύπος, σάν ισχυρότερος, υπονομεύει πολλές φορές τό 
έργο τού σχολείου. Οί Κυβερνήσεις, γιά νά φανούν δημοκρατικές, άφήνουν 
ελευθερία στό σχολείο ενώ ελέγχουν πιο άμεσα τήν τηλεόραση, τής οποίας ή 
χρήση έξαρτάται τελικά άπό τό είδος τού πολιτεύματος.

5. «Πραξικόπημα - Κατοχή - Παιδεία», άπό τή Μαρία Χατζηπαύλου, 
εκπαιδευτικό μέσης εκπαίδευσης. Τονίζει καί καυστηριάζει τήν άνευθυνότητα 
καί ουδετερότητα τής «παλιάς καλής ζωής» καί υποστηρίζει τή στράτευση τών 
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εκπαιδευτικών στον έθνικοαπελευθερωτικό και άντιϊμπεριαλιστικό αγώνα.

Πέμπτη Ό μ ά δ α : Περιλαμβάνει τρεις εισηγήσεις μέ τά ακόλου
θα θέματα:

1. «Ή διοίκηση τής δημοτικής παιδείας στήν Κύπρο» άπό τον Άνδρέα 
Γ. Άναστασιάδη, Γενικό Επιθεωρητή δημοτικής εκπαίδευσης. Δίνει μέ 
συντομία και μέ τή βοήθεια σχεδιαγραμμάτων τήν εξέλιξη στον τρόπο διοί
κησης τής δημοτικής εκπαίδευσης. Τό σχολείο από κοινοτικό, στή διοίκηση 
του όποιου συμμετέχει και ό λαός, έ'γινε σταδιακά κρατικό.

2. «Πενθήμερη εργασία στά σχολεία μας», άπό τον ’Ιωάννη Χατζηπετρή, 
εκπαιδευτικό μέσης εκπαίδευσης. ’Αναπτύσσει τούς λόγους, ψυχολογικούς, 
παιδαγωγικούς, οικονομικούς καί κοινωνικούς πού επιβάλλουν τήν πενθήμερη 
εργασία στά σχολεία καί διαγράφει ένα νέο ώράριο εργασίας.

3. «Ή άπελευθέρωση τής παιδείας μας», άπό τον Κώστα Κλαβαριώ- 
τη, έκπαιδευτικό μέσης εκπαίδευσης. Ερμηνεύει τήν άπελευθέρωση τής παι
δείας σάν άπελευθέρωση τού άνθρώπου πού είναι φορέας της άπό τήν άγωνία, 
τό άγχος καί κυρίως τό φόβο.

Έκτη ομάδα: Τά θέματα τών επτά εισηγήσεων τής έκτης ομά
δας περιστρέφονται γύρω άπό τήν παιδική λογοτεχνία καί τό σχολικό θέατρο. 
Ειδικότερα οι εισηγήσεις άναφέρονται στά άκόλουθα:

1. «Παιδκή λογοτεχνία», άπό τήν Κίκα Πουλχερίου, Β. Διευθύντρια 
δημοτικής εκπαίδευσης. Βλέπει σάν σκοπό τής παιδικής λογοτεχνίας τή 
γνωρμία άπό τό παιδί τού άνθρωπνσμού καί τής άγάπης μέσα άπό ένα δρόμο 
αισθητικά καί γλωσσικά ορθό. 'Υποστηρίζει πώς καί τό παραμύθι πρέπει νά 
προσαρμόζεται στά σύγχρονα προβλήματα καί τέλος προβαίνει σέ μιά εκτί
μηση τών όσων γίνονται στον τομέα τής παιδικής λογοτεχνίας.

2. «Τό παιδικό βιβλίο μετά τήν τραγωδία», άπό τή Μαρία Πυλιώτου, 
Β. Διευθύντρια δημοτικής εκπαίδευσης. ’Αναπτύσσει τούς σκοπούς πού 
πρέπει νά έχουν τά παιδικά βιβλία, γιά νά βοηθήσουν τά παιδιά μέ τά ψυ
χικά τραύματα πού τούς προκάλεσε ή τραγωδία τής Κύπρου, καί άναφέρεται 
πολύ γενικά στά νέα παιδικά έργα.

3. «Μουσική άγωγή» άπό τή Λένια Σέργη, εκπαιδευτικό Παιδαγωγικής 
’Ακαδημίας. Δίδει τούς εκπαιδευτικούς στόχους πού επιδιώκει ή μουσική 
άγωγή, άναφέρεται στή μουσική κίνηση καί στή μουσικολογία καί τονίζει 
τήν άνάγκη γιά εξασφάλιση συνοχής άνάμεσα στις τρεις βαθμίδες τής μου
σικής έκπαίδευσης.

4. «Τό θέατρο στήν εκπαίδευση», άπό τό Νίκο Σιαφκάλη, σκηνοθέτη 
καί ήθοποιό. Υποστηρίζει δτι ή εκπαίδευση πρέπει νά συνταιριαστεί μέ τό 

θέατρο γιά τή δημιουργία καλλιεργημένου καί πνευματικά εξελιγμένου δημο
κρατικού πολίτη. Στή συνέχεια δίνει ένα πρόγραμμα γιά τό τί πρέπει νά 
διδαχθεί γιά τό θέατρο ό μαθητής τής μέσης εκπαίδευσης.

5. «Θέατρο καί Παιδεία», άπό τή Μόνικα Βασλείου, ήθοποιό καί σκηνο- 
θέτιδα. ’Αναπτύσσει τήν άρχή δτι στή θεατρική άγωγή πρέπει νά ξεκινή
σουμε άπό τό παιδί μέ αύτοσχεδιασμούς καί δική του προσωπική έκφραση. 
Στή συνέχεια άναφέρεται σέ πείραμα πού έκαμε μέ παιδιά τού δημοτικού σχο
λείου «Έλένειο» τον περασμένο χρόνο, καί στό όποιο ένέταξε τό θέατρο στις 
ενότητες μαθημάτων πού προγραμμάτισε τό σχολείο.

6. «Σύγχρονες άπόψεις γιά τό θέατρο ώς εκπαιδευτικό ιμέσο», άπό τον 
Παναγιώτη Σέργη, Μορφωτικό Υπεύθυνο τού Υπουργείου Παιδείας. ’Ανα
λύει τούς παιδαγωγικούς σκοπούς τού θεάτρου σάν τέχνης στό σχολείο καί 
άναφέρεται στά διάφορα είδη τού δημιουργικού δράματος καθώς καί στις 
μορφές πού μπορεί νά πάρει άνάλογα μέ τήν ηλικία τών μαθητών.

7. «Τό θέατρο ώς μάθημα στό σχολείο τής μέσης εκπαίδευσης», άπό 
τόν Έλλάδιο Χανδριώτη, Β. Διευθυντή σχολείων μέσης εκπαίδευσης. 'Υπο
στηρίζει τήν εισαγωγή τού μαθήματος τής θεατρικής άγωγής μέ μιά περίοδο 
τή βδομάδα. Διαγράφει τούς στόχους τού μαθήματος καί άναφέρεται στή 
διδακτέα ύλη καί στό διδακτικό προσωπικό.

Έβδομη ομάδα: Ή έβδομη ομάδα περιλαμβάνει τις άκόλου- 
θες δυό εισηγήσεις μέ θέμα τό Πανεπιστήμιο.

1. «Ό ρόλος τών φοιτητών στή λειτουργία τού Πανεπιστημίου», άπό τόν 
Τέλλο Κυριακίδη, Καθηγητή Πολιτικών ’Επιστημών στις Η.Π.Α.

Υποστηρίζει ότι ή ’Ανώτατη ’Εκπαίδευση πρέπει νά βλέπει τό φοιτητή 
σάν ά'νθρωπο στήν ολότητά του, σάν ένα δυναμικό παράγοντα τής κοινωνίας. 
Ό διάλογος μεταξύ φοιτητών-καθηγητών καί διευθύνοντος προσωπικού είναι 
ό μόνος τρόπος πού θά διαμορφώσει ένα υγιές εκπαιδευτικό περιβάλλον.

2. «Πανεπιστήμιο στήν Κύπρο», άπό τό Χριστόφορο Παπαχρυσοστόμου, 
εκπαιδευτικό μέσης έκπαίδευσης. Άναφέρεται στήν άναγκαιότητα τής ίδρυ
σης Πανεπιστημίου στήν Κύπρο καί θίγει θέματα σχετικά γιά τό χώρο, τή 
γλώσσα, τό διδακτικό προσωπικό καί τό ρόλο τού Πανεπιστημίου γιά τήν 
Κύπρο καί τόν πλατύτερο χώρο τής ’Ανατολικής Μεσογείου.

’Όγδοη ομάδα: Τά θέματα τών τεσσάρων ε’ισηγήσεων τής 
όγδοης ομάδας περιστρέφονται γύρω άπό τήν άξιολόγηση. Θίγονται οι άκό- 
λουθες πλευρές.

1. «Άξιολόγηση γιά μιά καλύτερη παιδεία», άπό τό Γιώργο Κ. Παπα- 
λεοντίου, ’Επιθεωρητή δημοτικής έκπαίδευσης. Ή παιδεία πρέπει νά πε
ριορίσει τις άνταγωνιστικές συνθήκες καί νά προαγάγει τό πνεύμα τής συνερ-
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γασίας και τής αδελφοσύνης. Τό υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης τού 
εκπαιδευτικού προσφέρει αρνητική υπηρεσία προς τήν κατεύθυνση αυτή.

2. «Επιστημονική εγκυρότητα καί αξιοπιστία τών παραδοσιακών σχο
λικών εξετάσεων», άπό τό Μιχάλη Παπαδόπουλο, εκπαιδευτικό καί κλινικό 
ψυχολόγο. Άναφέρεται σέ έρευνες πού αποδείχνουν δτι οί παραδοσιακές 
εξετάσεις στερούνται κάθε αντικειμενικότητας καί είναι έπστημονικά άκυρες 
καί αναξιόπιστες.

3. «’Αξιολόγηση τών μαθητών», άπό τό Μάρκο Κυπριανού, μαθητή. 
Εισηγεΐται νά άντικατασταθεί ή βαθμολογία μέ μορφή παρατηρήσεων, θετι
κών καί άρνητικών. Υποδεικνύει δτι στις τρεις κατευθύνσεις τού Λυκείου 
οι τελικές εξετάσεις έπεκτείνονται καί σέ άλλα μή κύρια μαθήματα τού Κλά
δου. Υποστηρίζει τά διαγωνίσματα καί τις εργασίες σάν μέσα γιά τήν άξιο- 

λόγηση.
4. «Δημοκρατία στήν τάξη», άπό τήν Κάτια Χατζηδημητρίου, εκπαιδευ

τικό μέσης εκπαίδευσης.
’Εξετάζει τό θέμα κατά πόσο οι μέθοδοι πού χρησιμοποιούνται συμβάλ

λουν στή δημιουργία ελεύθερων ή άνελεύθερων άνθρώπων. Υποστηρίζει δτι 
εξακολουθούν νά χρησιμοποιούνται άνελεύθεροι τρόποι στή διδασκαλία καί 
στήν άγωγή καί άναφέρεται στά άποτελέσματά τους πάνω στά παιδιά.

’Ένατη ομάδα: Στήν ένατη ομάδα εξετάζεται τό θέμα τής 
τέχνης στά σχολεία μέ τις άκόλουθες τρεις εισηγήσεις:

1. «Αισθητική άγωγή», άπό τόν Άντρέα Σαββίδη, γλύπτη καί εκπαι
δευτικό μέσης εκπαίδευσης.

Καθορίζει τό γενικό σκοπό τής αισθητικής άγωγής σάν τή γνώση τού 
κόσμου καί τού εαυτού μας διά τής δημιουργίας, τόν όποιο καί αναλύει σέ 

επί μέρους σκοπούς.
2. «Τό μάθημα τής Τέχνπης στά σχολεία», άπό τόν Άντρέα Χαραλά- 

μπους, ζωγράφο καί εκπαιδευτικό μέσης εκπαίδευσης. ’Αναλύει τήν κατά
σταση πού επικρατεί στόν τομέα τής τέχνης στά Γυμνάσια καί διατυπώνει 
σκέψεις γιά καλυτέρευση τού μαθήματος, δπως τήν εισαγωγή θεωρητικών 
διαλέξεων, τή διδασκαλία τής Τέχνης καί στις άνώτερες τάξεις, τήν ίδρυση 
κρατικής πινακοθήκης. Εξετάζει επίσης τά μειονεκτήματα πού έχει ή διδα
σκαλία τεχνικού καί αρχιτεκτονικού σχεδίου σήμερα καί τονίζει τις διαφορές 
πού υπάρχουν άνάμεσα στά σχολεία τών πόλεων καί τά μειονεκτούντα σχο
λεία τής υπαίθρου.

3. «’Αξιοποίηση τών Μουσείων στήν εκπαίδευση», άπό τήν ’Άννα Μα
ραγκού, άρχαιολόγο. Ή εισηγήτρια διαγράφει τό σημαντικό ρόλο πού μπο
ρεί νά διαδραματίσει τό μουσείο στά μαθήματα τής ιστορίας καί τής τέχνης.

Θεωρεί προς τούτο άναγκαία τή σύσταση ειδικής υπηρεσίας καί εισηγεΐται 
τή διδασκαλία στά Γυμνάσια τού μαθήματος τής ιστορίας τής Τέχνης.

Δέκατη ομάδα: Στή δέκατη ομάδα περιλαμβάνονται οί άκόλου
θες τρεις εισηγήσεις :

1. «’Επιμόρφωση ένηλίκων», άπό τό Χρίστο Πετρώνδα, πρώην Γυμνα
σιάρχη, Διευθυντή τής Σχολής Γονέων. Εξετάζει τό θέμα τής επιμόρφω
σης τών γονέων σέ συνάρτηση μέ τή «διά βίου εκπαίδευση», άναφέρεται στό 
έργο τών ’Επιμορφωτικών Κέντρων καί τονίζει ότι χρειάζεται γιά τήν επι
μόρφωση τών ενηλίκων περισσότερο κυβερνητικό ένδιαφέρον.

2. «Συνεργασία γονιών καί σχολείου», άπό τό Χριστόδουλο Αργυρού, 
εκπαιδευτικό μέσης εκπαίδευσης καί Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Διαγράφει 
τά πλαίσια τής συνεργασίας γονιών καί σχολείου, τήν οποία βλέπει νά έπεκτεί- 
νεται πέρα άπό τά εκπαιδευτικά θέματα καί στόν τομέα τής καλλιέργειας δη
μοκρατικού τρόπου ζωής.

3. «Σκέψεις γιά τό θεσμό τής προδημοτικής εκπαίδευσης στήν Κύπρο», 
άπό τή Λητώ Παπαχριστοφόρου, Έπιθεωρήτρια Νηπιαγωγείων. Τονίζει 
δτι ή προδημοτική εκπαίδευση στήν Κύπρο περνά κρίσιμη φάση καί θέλει 
πολύ ένδιαφέρον γιά νά εξελιχθεί ορθά. Τήν ευθύνη γιά τήν κατεύθυνσή 
της πρέπει νά άναλάβει ή Πολιτεία. Θεωρεί τόν Κύπριο σήμερα δτι πιστεύει 
στό θεσμό, δ όποιος άποτελεϊ άπαραίτητο στοιχείο στήν έκδημοκρατικοποίηση 
τής Παιδείας.

Στό τέλος τού τόμου διατυπώνονται περιληπτικά σέ δυο σελίδες τά γε
νικά πορίσματα τού σεμιναρίου.

'Όπως φάνηκε άπό τή σκιαγράφηση τού περιεχομένου τού τόμου τό 
σεμινάριο κάλυψε πληθώρα θεμάτων. Τούτο άποτελεϊ τό πλεονέκτημα καί 
συγχρόνο>ς τό μειονέκτημά του.

Είναι πλεονέκτημα γιατί εξετάζεται ή παιδεία άπό πολλές πλευρές. Ανα
διπλώνονται πολλές πτυχές καί έπισημαίνονται διάφορες καταστάσεις. Είναι 
δμως καί μειονέκτημα γιατί υπάρχει μιά ανομοιογένεια τόσο στά θέματα όσο 
καί στό έπίπεδο τών διαφόρων εισηγήσεων, πού μερικές διακρίνονται άπό τό 
υψηλό επιστημονικό τους έπίπεδο ένώ σέ άλλες παρατηρείται μιά έκδηλη τάση 
γιά πολιτική προπαγάνδα.

Πολλοί εισηγητές βλέπουν τό θέμα άπό τής στενής σκοπιάς τής ειδικό
τητάς τους. Διαπιστώνουν έλλείψεις καί προβαίνουν στή διατύπωση λύσεων, 
ορθές κατά τά άλλα, άλλά άνεξάρτητα άπό άλλους παράγοντες, πού τις 
καθιστούν πρακτικά άνεφάρμοστες. Μερικοί άντιλαμβάνονται τή μονομέρεια 
τών προτεινόμενων λύσεων, γι’ αυτό καί δέν έξετάζουν τή δυνατότητα τής 
έφαρμογής τους. Αφήνουν τό θέμα νά έξετασθεϊ άπό τις αρμόδιες άρχές.
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Παρόλο πού είναι έκδηλη ή προσπάθεια ώστε τά θέματα τής κάθε ομά
δας νά περιστρέφονται γύρω άπό μιά κεντρική ενότητα, εν τούτοις τούτο 
δέν κατορθώνεται πάντα καί δημιουργεΐται ή εντύπωση τής τεχνητής ομα
δοποίησης.

Γενικά ό τόμος προβληματίζει τόν άναγνώστη πάνω σέ πολλά σύγ
χρονα θέματα τής παιδείας καί άποκαλύπτει τήν άλλαγή πού γίνεται σήμερα 
στον έκπαιδευτικό καί στον κοινωνικοπολιτικό χώρο τής κυπριακής ζωής.

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕΤΤΗΣ

Α ι μ. Χουρμούζιου, ’Έργα Α' : Ή Περιπέτεια Μιας Γενεάς — 
Κοινωνικοπολιτικά Δοκίμια, Εκδόσεις τών Φίλων, Ά^ήνα 1976.
Τά δοκίμια τού πρώτου τόμου τών ’Έργων τού Αιμίλιου Χουρμού

ζιου, πού έχει τόν τίτλο «Ή περιπέτεια μιας γενεάς», χωρίζονται σέ τρεις 
θεματικές ενότητες. Τά πιο πολλά γράφτηκαν μεταπολεμικά, μεταξύ τών 
ετών 1953 καί 1966, καί δημοσιεύτηκαν στήν εφημερίδα «Καθημερινή». 
"Ομως είναι πάντα επίκαιρα.

Σύμφωνα μέ τόν υπότιτλο τού τόμου τά κείμενα άνήκουν στά «Κοινωνι- 
κοπολιτικά δοκίμια» τού συγγραφέα. Τόν τίτλο «Περιπέτεια μιας γενεάς» 
τόν οφείλουν στό περιεχόμενο τών πρώτων δοκιμίων πού μιλούν γιά τήν πε
ριπέτεια τής γενεάς τού Χουρμούζιου, «μιά συνειδητοποιημένη στό έπακρο 
περιπέτεια, σύμφωνη μέ τήν περιπέτεια τής οικουμένης μέσα στήν 'Ιστορία 

της».
★ ★ ★

Ό Αίμ. Χουρμούζιος, γεννήθηκε στή Λεμεσό στά 1904, άπό οικογέ
νεια μέ πλούσια πνευματική παράδοση. Νεώτατος πρωτοστάτησε στήν έκ
δοση τού περιοδικού «Άβγή». Στά 1925 τόν βρίσκουμε στήν ’Αθήνα φοι
τητή τής Νομικής καί συγχρόνως συντάκτη στήν «Εστία». Ό νεαρός Χουρ
μούζιος, στρατευμένος ήδη στό κομμουνιστικό κίνημα, δημοσιεύει έργασίες 
με τό ψευδώνυμο Άντρέας Ζευγάς. Ό Γεώργιος Βλάχος, βέβαιος γιά τή 
δυνατότητα τού νέου δημοσιογράφου, τόν καλεΐ στά 1930 ως άρχισυντάκτη 
τής «Καθημερινής». Ή προσφορά του στήν έλληνική δημοσιογραφία άπό 

τότε στάθηκε θεμελιακή.
Ή θητεία του στό κίνημα τού κομμουνισμού έληξε οριστικά μετά τόν 

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δταν τού φανερώθηκε πιά άποκαλυπτικά τό άληθινό 

πρόσωπο τού κινήματος.
Στά 1955 άναλαμβάνει τή Γενική Διεύθυνση τού ’Εθνικού Θεάτρου· 

στά 9 χρόνια τής θητείας του κατορθώνει μέ τόν δημιουργικό του ζήλο καί 
τό άσίγαστο πάθος του νά υψώσει κατακόρυφα τό επίπεδο τής έπίσημης 

Σκηνής.

Στά 1967, δταν ή μπόρα τής εφταετίας σήμανε γιά τήν Ελλάδα τό 
τέλος κι ή «Καθημερινή» σταμάτησε τήν έκδοσή της, ό Χουρμούζιος έκανε 
καί πάλι τό χρέος του. Παραδόθηκε στήν άπόλυτη σιωπή: ήταν μιά εσω
τερική άντίσταση στή ζοφερή νύκτα τής πνευματικής δουλείας.

"Ομως μάς έδωσε ά κ ρ ι β ώ ς τότε τις εξαίρετες μεταφράσεις τού 
Μαλρώ, Ντάρρελ, Σάρτρ καί Ράσσελ, μνημεία πραγματικά τού πνευματικού 
μας πολιτισμού.

Ό Χουρμούζιος υπήρξε ένας άξιος πνευματικός έργάτης πού, κλεισμένος 
μέσα σέ τείχη μοναξιάς καί σοβαρότητας, πού ό ίδιος έκτισε ολόγυρά του, 
καί οπλισμένος μέ βαριά καί πολύτιμη πνευματική θωράκιση, σύνθεσε ένα έργο 
ξεχωριστό.

Στίς 19 τού Σεπτέμβρη τού 1973, άκμαιότατος άκόμα, ταξίδεψε γιά 
τήν αιωνιότητα.

★ ★ ★

’Αρχίζομε τήν άναφορά μας στά δοκίμια μέ μιά διαπίστωση πού άπο- 
τελεί τό μίτο πού θά μάς βοηθήσει νά κατανοήσομε καί νά έμβαθύνομε στό 
στοχασμό καί στό λόγο τού συγγραφέα.

Ό Χουρμούζιος πιστεύει σ’ ένα νέο άνθρωπισμό «πού θά προκύψει άπό 
μιά γενναία άναθεώρηση τής ζωής, άλλά πού τή ρίζα του θά τήν έχει βυθι
σμένη στήν άρχαία πνευματική παράδοση του άνθρώπου». Πιστεύει επίσης 
πώς τό χρέος τού κάθε άνθρώπου, ιδιαίτερα τού πνευματικού, είναι ν’ άγω- 
νιστεΐ συνειδητά γιά τήν ελευθερία, τό θεμέλιο τού άνθρωπισμοΰ.

Πριν προχωρήσουμε στή συνοπτική διαγραφή τών πιο βασικών σημείων 
τής σκέψεώς του, δπως ξετυλίγεται στά 30 δοκίμια τού τόμου, θά πούμε δυό 
λόγια γιά τή γλώσσα καί τό ύφος του.

Ό λόγος του είναι προσωπικός. Ή γλώσσα του είναι ή δημοτική. Που
θενά δέ θά συναντήσεις τις άκρότητες, θά βρεις άντίθετα κάποιο συντηρητι
σμό. Είναι δμως πάντα στρωτή καί εύληπτη. Τό ύφος του διακρίνεται γιά 
τή σαφήνεια, τήν άνεση, οχυ σπάνια τήν έπιγραμματικότητα, άν καί συνήθως 
ό συγγραφέας εκφράζεται άναλυτικά. Τά κείμενά του είναι κατά κανόνα 
εκτεταμένα, πάντα δμως έχει νά πει κάτι τό ουσιαστικό. Είναι άλήθεια πώς 
κάπου-κάπου τό ύφος γίνεται δύσκολο, μένει δμως στό σύνολό του γοητευτικό.

Δέν τόν τρομάζει ή σκοπιμότητα ούτε τόν δεσμεύει. Τό πνεύμα έλεύ- 
θερο καί θαρραλέο έκφράζει πάντα τήν εσώτερη πίστη. Γενικά, καί ή γλώσ
σα καί τό ύφος του άποπνέουν ποιότητα καί ήθος.

Στά τρία πρώτα δοκίμια τής Πρώτης Ενότητας, γραμμένα τόν ’Ιούνιο 
τού 1940, μέσα στή δίνη κρίσιμων καί μεγάλων καιρών κατατρώγει τόν 
σ. ή έγνοια γιά τήν μεταπολεμική Ιδεολογική επαφή τών άνθρώπων, νι
κητών καί ήττημένων, γιά τά νέα στοιχεία νέας προόδου πού θά έπικρατή- 
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σουν, για τά νέα Ιδεώδη του ανθρώπου, για τήν ψυχική απομόνωση του 
ατόμου. Καί δικαιολογημένα ό Χουρμούζιος αναρωτιέται μέ δέος:

Ποια επίδραση μπορεί ν’ ασκήσει ή Τέχνη στο σύνολό της καί είδικό- 
τερα ή Φιλολογία, στο μεταπολεμικό κόσμο πού θά βρεθεί σέ ψυχική απο
μόνωση καί πνευματική ερημιά;

Ή Τέχνη στο σύνολό της, συμπεραίνει ό Χουρμούζιος, βρίσκεται σέ 
κρίση. Δέν μπόρεσε νά αρθεί στο ύψος τών καιρών πού προμηνοΰσαν τή 
θύελλα τού Β' πολέμου. Πού θά βρει τό κύρος νά σταθεί οδηγός, τώρα 
πού καί οι αξίες καί οι άρχές καί οι πίστεις οπωσδήποτε θ’ αναθεωρηθούν 
καί θά ανακαταταχθούν; Καί ή τραγική νέα γενιά πού είναι φυσικό νά 
προβάλει ένα «αγωνιώδες αίτημα αλλαγής» πού θά αναζητήσει τόν οδηγό;

Είναι μήπως οΐ πνευματικοί άνθρωποι έτοιμοι νά βοηθήσουν ή πάσχουν 
κι αυτοί άπό τήν «άτροφία τής φιλοσοφικής σκέψεως» καί τήν έκπτωση 
τής ευθύνης; Ή άπάντηση είναι σκληρή: Σήμερα «οί πνευματικοί άν
θρωποι καθοδηγούνται, δέν ήγούνται».

Στοιχείο περιπέτειας τής γενιάς άποτελεΐ καί ή καλπάζουσα άλλαγή 
στον εξωτερικό κόσμο — συνέπεια τής κυριαρχίας τού τεχνικού πολιτισμού. 
’Έτσι ό άνθρωπος δέν έχει τό χρόνο νά προσαρμοστεί, βρίσκεται μπροστά 
σέ άδιέξοδο, «έχει χάσει τήν ψυχή του». Γίνεται οπαδός τού άναχωρητι- 
σμού, πού δέν είναι τίποτε άλλο άπό λύση άπελπισίας. Ό πνευματικός πο
λιτισμός, άνίκανος ν’ άντισταθεί, παραδίνει τή σκυτάλη στή μηχανοκρατία 
καί παρακολουθεί μέ νωχέλεια καί μ’ άπάθεια τήν ήττα του.

'Ύστερα είναι καί τό άλλο: Σέ τούτους τούς κλονσμένους καιρούς πιάνει 
έδαφος ή προσπάθεια γι’ άποσύνδεση άπό τήν παράδοση. «Σύνδεση ή άπο- 
σύνδεση μέ τήν παράδοση;» ήταν τό δραματικό ερώτημα τής μεταπολεμκής 
γενεάς. ΟΙ νέοι είδαν πώς ό χθεσινός κόσμος μέ τά ιδανικά καί τις άξιες 
του τού ετοίμασε τήν τραγωδία πού ζούσε. Πώς τίποτε άπ’ δ,τι ήταν πα
ράδοση δέν άντεξε στήν επιδρομή τών δυνάμεων τής καταστροφής. Κι 
ένοιωθαν... δτι τό χρέος τους έπρεπε ν’ άλλάξει ήθικό βάθρο.

Ωστόσο ή σύνδεση μέ τήν παράδοση προβάλλει ως ύψιστο χρέος. Άλλα 
σύνδεση δ ρ γ α ν ι κ ή καί γόνιμη.

Στα δοκίμια τής Δεύτερης Ενότητας, ό δοκιμιογράφος Επισημαίνει μέ 
ευθύνη, συνείδηση εθνικού χρέους καί δύναμη στοχασμού — τά πιό κάτω 
βασικά προβλήματα τής σύγχρονης ελληνικής πνευματικής πραγματικότητας:

(α) Ό σύγχρονος άνθρωπος, άκόμα κι ό πιό απλός, έχει χρέη πιό βα
ριά καί πιό βασανιστικά άπό τούς άνθρώπους άλλων εποχών τά 
δημιουργούν ή ρευστότητα καί ή άδιάλειπτη μεταβλητότητα τών και
ρών καθώς καί ή έλλειψη οδηγών.

(β) Ή φιλοσοφία σήμερα δέν προφταίνει τήν Επιστήμη· έτσι δέν έχει 
ούτε τό χρόνο ούτε τήν άνεση νά συλλογιστεί, νά συμπεράνει, νά 
ο’ικοδομήσει, νά ποδηγετήσει.

(γ) 'Η ελλιπής καί απροσάρμοστη προς τό αίτημα τής εποχής πνευ
ματική συνείδηση κι ή άπουσία τής πνευματικής συνέχειας ματαιώ
νουν τήν αληθινή πρόοδο καί κάνουν προβληματική τή σύνδεση τής 
ελληνικής πνευματικής πορείας μέ τήν πορεία τής Ευρωπαϊκής 
σκέψεως.

(δ) Ή πνευματική ζωή μαστίζεται άπό ένα ρηχό «πνευματικό άντικομ- 
φορμισμό», πού δέν έχει ούτε γνησιότητα ούτε ιδεολογική θωρά- 
κιση. Είναι μιά στείρα άρνηση χωρίς κανένα στόχο, παραμόνο τήν 
Ιδιοτέλεια.

Είναι φυσικό, ύστερα άπ’ τήν πιό πάνω καταλυτική διαπίστωση, νά κα- 
λέσει ό συγγραφέας τούς γνήσιους πνευματικούς άνθρώπους σέ συναγερμό· 
γιά ν’ άναλάβουν τις ευθύνες τους καί νά συμβάλουν θετικά στή διαμόρφωση 
τού Εθνικού χαρακτήρα καί τήν Ενίσχυση τής Εθνικής συνείδησης. Μονάχα 
έτσι ό σύγχρονος 'Έλληνας θά μπορέσει ν’ άφομοιώσει τά κοσμοπολιτικά ρεύ
ματα καί νά Επικοινωνήσει σωστά μέ τόν Ευρωπαϊκό κόσμο.

Εύλογα εδώ θά μπορούσε νά διατυπωθεί ή απορία: Μήπως ό συγγρα
φέας είναι υπερβολικά άπαισιόδοξος ; Είναι άλήθεια δτι μερικές φορές αυτή 
ή σκέψη άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα. ”Αν δμως άναλογισθεί κα
νείς τήν εποχή καί τό ποιόν τής πνευματικής ζωής πού έχει στή σκέψη του 
ό Χουρμούζιος ίσως θά ήταν πιό συγκρατημένος στήν άπορία του. Άπό 
τήν άλλη δέν πρέπει νά ξεχνούμε πώς δέν είναι λίγες οι περιπτώσεις πού τά 
δοκίμια έρχονται νά φέρουν ένα αισιόδοξο μήνυμα πού βγαίνει άπ’ τή θεμε
λιωμένη καί τεκμηριωμένη πίστη τού δοκιμιογράφου στήν «υγιή άντίδραση 
τού πλήθους» πού μάς σώζει σάν έθνος* καθώς καί τήν άπόλυτη βεβαιότητα 
του γιά τή δύναμη τού πνεύματος τού ελληνικού ν’ άναπλάθει καί ν’ άνα- 
συνθέτει μέσα άπ’ τις δοκιμασίες καί τά Ερείπια...

Στά δοκίμια τής Τρίτης Ενότητας — πού έχουν στενή πνευματική συγ
γένεια μέ τά προηγούμενα, γιατί κι αυτά έχουν τόν άνθρωπο σά σημείο άνα- 
φοράς — ό Χουρμούζιος, Εκφραστής τού στεναγμού καί τού πόνου τής πλη
γωμένης γενιάς του, διατυπώνει παρατηρήσεις καί θεωρήσεις τής πνευματικής 
ζωής τών καιρών μας. Θεμελιακές έννοιες κι Εδώ: ή ελευθερία, ή δημο
κρατία, ή ευθύνη, ή άξιοπρέπεια, τό πρωτείο τού πνεύματος.

Μέσα στήν κοσμογονική Εποχή μας, ή νέα γενιά άπατημένη άπ’ τούς 
ήχηρούς λόγους καί τό άνελέητο μαστίγωμα τής δημοκοπίας δοκιμάζει μέ 
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σκληρή πάλη ν’ ανοίξει τό δρόμο της και νά χαρεΐ τήν ανατολή τής και
νούργιας μέρας, στήν εθνικά ελεύθερη γη...

Τόν συγγραφέα απασχολούν εδώ καφτά προβλήματα τής πνευματικής 
ζωής τού τόπου του, όπως ή ιδεολογική - πολιτική στράτευση που «ισοδυναμεΐ 
μέ απαλλοτρίωση τής ατομικής ιδεολογικής ελευθερίας»· κι δμως προβάλ
λει επίμονα ή ανάγκη γιά ολόψυχη στράτευση τών πνευματικών ανθρώπων 
στήν υπόθεση τής ελευθερίας.

Γιά τήν κρίση τής εποχής υπόλογος είναι και ή «στρατευμενη κριτική» 
πού χωρίς ευθύνη καί συνείδηση υπηρετεί τή σκοπιμότητα· κι όμως είχε 
χρέος νά είναι στρατευμένη στόν ώραϊο αγώνα γιά τό πρωτείο τού πνεύμα
τος· είναι τέτοιος ό ξεπεσμός τής πνευματικής ζωής, άποφαινεται ο συγγρα
φέας, πού ό αληθινός κριτικός πού θά πει τόν υπεύθυνο λόγο, μέ ήθος, ευθύ
τητα καί αξιοπρέπεια, γίνεται μάρτυρας.

Καί τί νά πει κανείς γιά τήν έπαγγελματοποίηση στον τομέα τού πνεύ
ματος καί ιδιαίτερα τής λογοτεχνίας! Μέ λόγο βαρύ καί ιδιαίτερα καυστικό 
καταδικάζεται καί ή έκκοσμίκευση τού πνευματικού βίου καθώς και η οργα
νωμένη διαφημιστική προβολή καί φιλοκοσμικότητα τής λογοτεχνίας. Καί 
στο σημείο τούτο θά μπορούσε ν’ ακουστεί ό αντίλογος, ιδιαίτερα στα δικά 
μας χρόνια πού μάς καταδυναστεύει ή μαζική παραγωγή.

Κι δλα αυτά σαφή συμπτώματα τής ήθικής κρίσεως καί τής ρηχότητας 
τής πνευματικής ζωής. Πού νά στραφεί πια δ άνθρωπος τού πνεύματος; 
Πού νά βρει διέξοδο νά ξεκουράσει τό πνεύμα του καί τήν ψυχή του; 'Ο 
Χουρμούζιος μάς γίνεται οδηγός. «’Αρχίζω νά πιστεύω πως αν υπάρχει κά
ποιος δρόμος για τούς ανθρώπους πού επιμένουν νά θεωρούν, οτι άλλη, ολο- 
τελα άλλη, είναι ή αποστολή τού πνεύματος, ακόμα καί στή δική μας τήν τόσο 
δύσκολη καί τόσο εύκολη εποχή, δ δρόμος αυτός θα είναι εκεί
νος τής έπιστροφή ς...»

Ό δρόμος αυτός, δ δρόμος τής επιστροφής, πιστεύουμε, υπάρχει. Τόν χα
ράζει δ ίδιος δ συγγραφέας μέ τούτο τόν έπιγραμματικό λόγο: «’Από τή 
στιγμή πού δ πνευματικός άνθρωπος θά θελήσει νά κάμει δική του την 
υπόθεση τού έθνους του — άπό τήν ώρα πού θα θεωρήσει τον πνευματικό 
ξεπεσμό τού τόπου του σαν ξεπεσμό δικό του, καί τή λαχτάρα του για το 
άνέβασμα λαχτάρα του προσωπική — άπό κείνη τή στιγμή, θά 
νοιώσει νά υψώνεται μέσα του δ μεγάλος Νόμος τής ζωής του, η μεγάλη επι
ταγή, τ ό χρέος τού δποίου δέν πρέπει νά μείνει οφειλέτης».

ΧΡΗΣΤΟΣ I. ΚΟΛΙΟΣ

ταιρβία Κυπριακών Σπουδών: «Κυπριακαι Σπουδαϊ» 
(Δελτών) τόμος 41ος (1977), Λευκωσία 1977.

'Ο 41ος τομος (1977) τού Δελτίου «Κυπριακαι Σπουδαί» (σελίδες 8 μέ 
λατινική άριθμηση + 294+10 (εικόνες) + 32 παράρτημα), σύνολο σελίδων 
344, συνεχίζοντας άδιάσπαστη παράδοση 4 δεκαετιών, βεβαιώνει ξανά καί 
τό επίπεδο τής κυπριακής επιστήμης πού δουλεύει πάνω σέ πολιτισμό πολλών 
χιλιετιών, καί ταυτόχρονα τιμά τήν έκδίδουσα Εταιρεία.

Τό Δελτίο «Κυπριακαι Σπουδαί» άποτελεΐ σήμερα ετήσια έκδοση διεθνούς 
ενδιαφέροντος καί κύρους. ’Αρκεί νά άναφερθεΐ δτι μόνο στις Ηνωμένες Πο
λιτείες υπάρχουν σήμερα 120 περίπου σειρές τών τόμων του σέ δημόσιες καί 
ιδιωτικές βιβλιοθήκες. ’Εδώ θεωρώ δτι πρέπει νά άποσπάσω καί σχετική πα
ράγραφο άπό άρθρο τού Προέδρου τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών 
Γ. Παπαχαραλάμπους, πού δημοσιεύεται στόν τόμο καί άναφέρεται στόν 
’Αρχιεπίσκοπο Μακάριο:

Μεγάλον ενδιαφέρον επεδείκνυεν επίσης και διά την ‘Εταιρείαν Κυ
πριακών Σπουδών, Ιδιαιτέρως δταν έπεοκέφθη την Σουηδίαν και Τον ώδή- 
γησαν εις την Βιβλιοθήκην τής Ουψάλας, δπου τοϋ υπέδειξαν εις περίοπτον 
θέσιν τους τόμους τής ‘Εταιρείας, πράγμα διά τό όποιον πολλάκις εξέφραζε 
τήν ευαρέσκειάν Του και μέ πολλήν ευγαρίοτησιν ένίσγυε τήν ‘Εταιρείαν εις 
τάς ευγενεϊς της επιδιώξεις.

Ό τόμος είναι άφιερωμένος στή μνήμη τού ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
και άνοίγει μέ τό προαναφερθέν άρθρο τού Γ. Παπαχαραλάμπους, πού έχει 
τόν τίτλο: «Ό ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου καί Πρόεδρος τής Κυπριακής Δη
μοκρατίας Μακάριος ό Γ'». Σ’ αυτό δ συγγραφέας διαγράφει τήν προσω
πικότητα τού ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου άπό τήν άποψη τών άγώνων καί 
τής προσφοράς του στόν τομέα τής Παιδείας, τής ’Επιστήμης καί τού Ελ
ληνικού πολιτισμού τής Κύπρου. ’Ιδιαίτερα τονίζει τό μεγάλο ενδιαφέρον 
καί τις ευεργετικές χορηγίες τού Μακαρίου προς τήν Εταιρεία Κυπριακών 
Σπουδών, ιδιαίτερα μετά τήν εθνική συμφορά τού 1974. Τό κείμενο τού 
Προέδρου τής Εταιρείας είναι γραμμένο συνοπτικά, λιτά καί μέ άξιοθαύ- 
μαστη άποφυγή περιττών ρητορικών εγκωμίων. Δοσμένο μέ μέτρο, άποτε- 
λεϊ ευπρεπές μνημόσυνο γιά τόν τιμώμενο.

’Εκτός άπό τό εισαγωγικό αυτό κείμενο δ τόμος περιλαμβάνει 12 εργα
σίες πού μπορούν νά διακριθούν στις άκόλουθες ομάδες: Τρεις εργασίες 
αναφερόμενες σέ λαϊκά ποιητικά καί πεζά κείμενα, τρεις άναφερόμενες σέ επι
στολικά κείμενα ιστορικών μορφών τής Κύπρου, δυο άναφερόμενες σέ άλλα 
πρόσωπα συνδεόμενα μέ περιστατικά τής κυπριακής ιστορίας, μιά μελέτη 
γλωσσολογική - ετυμολογική, μιά σχετική μέ ιστορικό - θρησκευτικό μνημείο, 
μιά άκολουθία 'Αγίου καί ένα ευρετήριο.
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Κάτω άπό τον τίτλο «'Ένα ανέκδοτο χειρόγραφο τοΰ Μητροφάνους τής 
Μαχαιράδος» (σελ. 47 - 100), ό Παύλος Ξιούτας δημοσιεύει 7 δημοτικά τρα
γούδια συνολικής έκτάσεως 1677 στίχων. Τά ποιήματα παρουσιάζονται 
ασχολίαστα μέ στόχο, κατά τον έκδίδοντα, «νά δοθεί περισσότερον γραπτόν 
καί παλαιότερον ποιητικόν υλικόν εις τούς μελλοντικούς μελετητάς προς σύγ- 
κρισιν καί έν γένει άξιολόγησιν». Ή έκδοση έγινε άπό χειρόγραφο τού 1937, 
γραμμένο άπό τον ίδιο τον έκδίδοντα, άντίγραφο τού πρωτότυπου χειρόγρα
φου τοΰ ιεροδιακόνου Μητροφάνους, τού 1812. Κατά τήν πληροφορία πού 
δίνει ό έκδίδων, «τό χειρόγραφον τούτο τοΰ Μητροφάνους, τοΰ όποιου πιστόν 
άντίγραφον είναι τό δημοσιευόμενον, μετακομισθέν εις ’Αθήνας εκ Βαρω- 
σίων έχάθη».

Οι άλλες δυο μελέτες καί παρουσιάσεις λαϊκών κεμένων γίνονται άπό 
τόν Θεόδωρο Παπαδόπουλλο καί καλύπτουν μεγάλο μέρος τού τόμου (σελ. 
191 - 252). Ή πρώτη έχει τόν τίτλο «Χειρόγραφοι Παραλλαγαί Λυρικών 
’Ασμάτων» καί άναφέρεται σέ δυο έκτενή έρωτικά δημοτικά τραγούδια, μιαν 
«’Αλφάβητο» καί τά «Εκατόν Λόγια». Στήν άρχή τής μελέτης εξετάζεται, 
μέ πολλή γνώση, ή χειρόγραφη παράδοση τών λυρικών ερωτικών άσμάτων 
άπό τήν υστεροβυζαντινή περίοδο καί εντεύθεν, καί τών σχημάτων διαχύσεως 
καί έξελίξεως τής παραδόσεως κατά περιοχές. Κατόπιν έρευνάται ή ουσία 
τοΰ λαϊκού λυρικοΰ ερωτικού είδους καί ή σύναψη τής κυπριακής παραδό
σεως προς τήν πανελλήνια. Ή εισαγωγική μελέτη συνεχίζεται μέ τήν επι
σήμανση τής κοινότητας τής δομής καί τής τυπολογικής μορφολογίας τών 
κυπριακών παραλλαγών μέ άντίστοιχα έργα άλλων περιοχών τού Ελληνισμού. 
Τήν έκδοση τού κειμένου συνοδεύει ή παράλληλη παράθεση τής άκριβοΰς 
μορφής καί ορθογραφίας τοΰ χειρογράφου. Στό τέλος ένα γλωσσάριο βοη- 
θεΐ τήν καλύτερη κατανόηση τών ποιημάτων καί τήν παρακολούθηση τών 
ετυμολογικών πηγών τού κυπριακού λεξιλογίου.

Ή δεύτερη έργασία τοΰ Θεόδωρου Παπαδόπουλλου έχει τόν τίτλο «Έρω- 
τοκρίτειοι άφηγήσεις έν τώ κυπριακώ δημώδει λόγω». Μέ μιά συνοπτική, 
πυκνή καί σημαντική εισαγωγή ό παρουσιάζων συζητεϊ γιά πρώτη φορά τό 
θέμα τής γραπτής καί προφορικής παραδόσεως τού έπους τού «Έρωτοκρίτου» 
στήν Κύπρο, τά χρονικά πλαίσια, τή μορφή τών κειμένων καί τή σχέση τους 
μέ τό πρωτότυπο ποιητικό κείμενο. Τις ποικίλες αυτές παρατηρήσεις ένι- 
σχύει ή δημοσίευση δυο κειμένων σέ πεζή μορφή (δπου υπάρχουν κατασπαρ- 
μένοι στίχοι άπό τό κρητικό έπος), καταγραμμένων στά 1972 στό Κυλάνι, 
άπό τό στόμα δγδοντάχρονων γριών. Τά κείμενα συνοδεύονται άπό σχετικό 
γλωσσάριο. Ή έργασία είναι πολύ ένδιαφέρουσα άπό τήν άποψη τής έπι- 
σημάνσεως τών πολιτιστικών σχέσεων τού κυπριακού ελληνισμού μέ τόν υπό
λοιπο ελληνικό χώρο στά τέλη τοΰ ΙΘ' αί. καί τις άρχές τού εικοστού.

Ή «’Ανέκδοτος Σλαυονική ’Επιστολή τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Χριστοδού

λου Α' προς τόν Τσάρον Μιχαήλ Φεωντόροβιτς Ρομανώφ» είναι τό πρώτο 
επιστολικό κείμενο, πού παρουσιάζεται άπό τόν Βενέδικτο Έγγλεζάκη στήν 
ομότιτλη μελέτη του (σελ. 7-21). Σ’ αυτήν έκτίθεται ή παράδοξη καί 
έν ταυτφ πολύ ένδιαφέρουσα μορφή τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου (άρ
χές 17ου αι.) καί οΐ έπαφές του μέ ήγεμόνες τής ’Ανατολής καί τής Δύσης, 
τό Βατικανό καί τις ’Οθωμανικές άρχές τής Κπρου. "Η δημοσιευόμενη έπι- 
στολή είναι συνοδευτική καί συστατική δυο κυπριών μοναχών πού έφτασαν 
στον Τσάρο γιά έκζήτηση έλεημοσυνών στά 1626. Ή μελέτη χαρακτηρί
ζεται άπό εύρεία έπιστημονική ένημέρωση, συστηματική συγκρότηση καί 
ευχέρεια κινήσεως στό χώρο πολύγλωσσων πηγών. Μέ τήν ευκαιρία τής 
παρουσιάσεως τής έπιστολής ό μελετητής συνθέτει μιαν εΙκόνα τών έκκλη- 
σιαστικών πραγμάτων καί τής δύσκολης ζωής τού κυπριακού ελληνισμού 
κατά τόν 17ον αι. υπό τούς Τούρκους, προσφέροντας μιάν άπό τις άξιολογό- 
τερες έργασίες τού τόμου.

Ό Κηρυνείας Χρύσανθος Ίωαννίδης καί ό 'Ιερώνυμος Βαρλαάμ είναι 
οι δυο προσωπικότητες πού παρουσιάζονται άνάγλυφα μέσα άπό τήν άλλη- 
λογραφία του (σελ. 116-176) άπό τόν Μ. Γ. Μιχαηλίδη. ’Ανήκουν καί 
οί δυο στό δεύτερο μισό τού ΙΘ' αί. Ό πρώτος, διακεκριμένος έκπαιδευτικός 
καί Ιεράρχης· ό δεύτερος ένας έπίσης λαμπρός δάσκαλος. Είκοσιέξη έπι- 
στολές τού Μητροπολίτη καί 6 έπιστολές καί άλλα κείμενα τού 'Ιερώνυμου 
Βαρλαάμ όχι μόνο διαγράφουν τόν χαρακτήρα τών προσώπων άλλά καί άπο- 
καλύπτουν ένδιαφέροντα στοιχεία γιά τήν έκπαιδευτική, πολιτική, κοινωνική 
καί έθνική 'ιστορία τής Κύπρου τής περιόδου, μέ άξονα, όπως σημειώνει ό 
μελετητής, «ένα ορθόδοξον ιεράρχην καί ένα έλληνα διδάσκαλον, τήν άρετήν 
καί τήν σοφίαν τών οποίων θά έζήλευεν οίοσδήποτε κληρικός ή διδάσκαλος 
ο'ιουδήποτε έθνους, έκκλησίας ή έποχής».

Στήν άλληλογραφία τού Δημήτριου Λιπέρτη, πού τά 40 χρόνια άπό τόν 
θάνατό του συμπληρώθηκαν μέσα στό 1977, άναφέρεται ή έργασία τού Κύ
πρου Χρυσάνθη (σελ. 253 - 264). Στήλ' άρχή ό μελετητής κάνει ένα σύν
τομο σχόλιο γιά τήν σημασία πού έχει γενικότερα ή άλληλογραφία τών καλλι
τεχνών γιά τή σκιαγράφηση τοΰ χαρακτήρα τους καί τήν καλύτερη κατα
νόηση τού έργου τους. Παρουσιάζει κατόπιν 4 έπιστολές τοΰ Λιπέρτη άπό 
τό Κάϊρο καί τήν ’Αλεξάνδρεια (Δεκ. 1935 -Γεν. 1936) προς τόν Γεώργιο 
Μαρκίδη, καί δυο άλλες προς τόν ίδιο παραλήπτη, άπό τή Λευκωσία. Τις 
πρώτες συνοδεύουν καί ερμηνεύουν σέ σημαντικό βαθμό τό περιεχόμενό τους 
δυο άποσπάσματα ελληνικών έφημερίδων τής Αίγύπτου, σχετικά μέ τιμη
τικές έκδηλώσεις προς τόν ποιητή. Παρατίθενται καί φωτοτυπίες μερικών 
άπό τις έπιστολές. Ή δημοσίευση τών έπιστολών αυτών είναι μιά άπό τις 
λίγες έκδηλώσεις στά 40χρονα τού θανάτου τοΰ ποιητή, πού δέν τούς δόθηκε 
ή πρέπουσα προσοχή.
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Μέ πλούσιον ύπομνηματισμό, στή μελέτη «Νέα στοιχεία επί τής Οικογέ
νειας τών ΟΙκονομιδών» (σελ. 101-116), ό ’Αριστείδης Α. Κουδουνάρης 
παρουσιάζει τή μεγάλη (σέ αριθμό μελών) καί σημαντική (σέ έθνική προσφο
ρά) οικογένεια τών Οϊκονομιδών, μέ τήν οποία άσχολήθηκε καί παλιότερα. 
Ή εργασία είναι προϊόν πολλοΰ μόχθου καί αναδίφησης σέ πλήθος βιβλίων, 
περιοδικών, εφημερίδων καί αρχείων, καί φωτίζει όχι μόνο μιάν οικογένεια 
με πανελλήνια ακτινοβολία άλλά καί μιαν ολόκληρη εποχή.

Ό Μιχαήλ Γ. Τριφοΰρτζης άπό τον Καραβά ήταν ένας άπό τούς νέους 
τής Κύπρου πού έχασαν τή ζωή τους κατά τή διάρκεια τών γεγονότων τού 
επαναστατικού κινήματος τού 1931 εναντίον τών ’Άγγλων. Σέ σύντομο ιστο
ρικό σημείωμά της (σελ. 177 - 179), ή Καλλιόπη Χαρμαντά-Πρωτοπαπά άνα- 
φέρεται στις συνθήκες τού θανάτου του στις 26 Όκτ. 1931 στήν Κερύνεια. 
Μέ τήν ευκαιρία δίνονται ενδιαφέροντα στοιχεία, άντλημένα άπό αύτόπτες 
μάρτυρες, γιά τις εκδηλώσεις τού πληθυσμού στήν περιοχή Καραβά - Λαπήθου - 
Κερύνειας.

Ή γλωσσολογική μελέτη τού Γ. Παπαχαραλάμπους «Λεξιλογικά» (σελ. 
181 - 189) άποτελεϊται άπό παρατηρήσεις πάνω σέ ετυμολογίες άλλων, γιά 
πολυσυζητημένες κυπριακές λέξεις, δπως τό πεζεύκω, δκιακονώ, πλουμίζω - 
πλουμιστήρα, καλικάντζαρος, βράκα, άγρη τού λαού κλπ. Ό μελετητής υπο
στηρίζει στις λέξεις αύτές παλιότερες ετυμολογήσεις του, πού τις συμπληρώ
νει μέ νέα στοιχεία ή επιχειρήματα. Τήν εργασία αυτή τήν χαρακτηρίζει 
πειστικότητα, ένισχυμένη άπό τήν πολύχρονη άναστροφή τού μελετητή μέ 
τήν κυπριακή λαογραφία.

Ή πρώτη μελέτη τού τόμου (σελ. 1-5) έχει τον τίτλο: “St. Hilarion 
the Great in Paphos, Cyprus” καί είναι γραμμένη άπό τούς A. & I. Στυλιανού. 
Οί δυο μελετητές παρουσιάζουν, ύστερα άπό τεκμηριωμένη έρευνα, τον χώρο 
δπου έζησε τά τελευταία χρόνια τής άσκητικής ζωής του ό "Αγιος 'Ιλαρίων, 
κοντά στο χωριό Επισκοπή τής Πάφου. (Οι μελετητές συζητούν καί τό 
θέμα τού Άγ. Ίλαρίωνα τού Πενταδάκτυλου, άπορρίπτοντας διαμονή τού 
Αγίου εκεί). Ή περιγραφή τού χώρου στήν Πάφο υποστηρίζεται καί άπό 
δέκα φωτογραφίες παρμένες άπό τούς μελετητές. Ή μελέτη κλείνει μέ τήν 
εισήγηση γιά φροντίδα τού χώρου άπό μέρους τών πολιτικών καί εκκλησια
στικών άρχών, γιά τή διατήρηση ενός ιστορικού καί θρησκευτικού μνημείου 
τής Κύπρου. Ή εργασία, γραμμένη στήν άγγλική, μολονότι σύντομη, είναι 
ουσιώδης καί συμβάλλει σημαντικά στον πλουτισμό τών γνώσεών μας γιά τό 
ιστορκό παρελθόν τού νησιού μας.

Ό Θεοχάρης Σχίζας, στις σελίδες 23 - 46 τού τόμου επανεκδίδει τό 
κείμενο τής άκολουθίας τού άσκητή Αγίου Νόμωνος, πού βρίσκεται σέ χει
ρόγραφο τής άφιερωμένης στον ίδιο άγιο εκκλησίας τού χωριού Άνάγυια. 
Σέ εισαγωγικό του κείμενο συγκρίνει τήν έκδοσή του μέ προηγούμενες έκδό- 

σεις καί έπεξηγεϊ τούς λόγους τής ένέργειάς του αυτής. Τό καινούργιο στοι
χείο είναι ή παρουσίαση τού κειμένου τής άκολουθίας χωρισμένου άπό τόν 
εκδότη σέ στίχους καί ήμιστίχια, καί ή άρίθμησή τους, ώστε νά διευκολύνεται 
ή παράθεση τών άγιογραφικών παραπομπών καί τού κριτικού υπομνήματος 
καθώς καί οι πιθανοί σχολιασμοί άπό άλλους μελετητές. Ή παρουσίαση τής 
έν λόγω άκολουθίας είναι καμωμένη μέ επιμέλεια, προδίδει άξιόλογη γνώση 
στο θέμα Βυζαντινή ποίηση καί συνεχίζει μακρά παράδοση στο Δελτίο τών 
Κυπριακών Σπουδών.

Ή σημασία τών Ευρετηρίων κάθε είδους, ιδιαίτερα γιά τόν ερευνητή, 
είναι τόσο γενικά άναγνωρισμένη ώστε νά μή χρειάζεται νά έξαρθεϊ αυτή 
τή στιγμή. Ή τελευταία εργασία τού τόμου (σελίδες 265 - 281) είναι τό 
«’Αναλυτικό Ευρετήριο τού Δελτίου τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, 
τόμων ΛΑ'-Μ' (1967 - 1976). Ό Κύπρος Χρυσάνθης πού τό έχει κα
ταρτίσει, έκανε παλαιότερα, κατά καιρούς, τό ίδιο καί γιά δλους τούς προη
γούμενους τόμους τού Δελτίου άπό τό 1936. Τό Ευρετήριο αυτό τής 4ης 
δεκάδας τών τόμων είναι άλφαβητικό κατά συγγραφείς. Μέ τή συμπλήρωση 
τών 40 τόμων καλό θά ήταν νά έπιχειρηθεί καί ό καταρτισμός ένός γενικού 
Ευρετηρίου κατά θέματα.

Στό τέλος τού τόμου παρατίθενται άκόμη :
α) Ή Λογοδοσία τού Προέδρου τής Εταιρείας γιά τό 1976.
β) Σύντομα βιογραφικά σημειώματα τών ξένων καί Ελλήνων επιστη

μόνων πού κηρύχθηκαν επίτιμα μέλη τής Εταιρείας στά σαραντάχρονα 
της, καί πού είναι: Ό Γάλλος βυζαντινολόγος Πώλ Λεμέρλ, ο 
’Ιταλός νεοελληνιστής Μπρούνο Λαβανίνι, ο Σουηδός άρχαιολόγος 
Πώλ ’Άστρομ, καί οί "Ελληνες Νικόλαος Τωμαδάκης, ’Ιωάννης Κα- 
κριδής καί ’Απόστολος Βακαλόπουλος.

γ) Τά πεπραγμένα τού Μουσείου Λαϊκής Τέχνης πού άνήκει στήν 
Εταιρεία.

δ) Τά οικονομικά τής Εταιρείας γιά τό 1976.
ε) Οί εικόνες πού συνοδεύουν τό άρθρο τών Α. καί I. Στυλιανού.

στ) Σέ Παράρτημα ή συνέχεια τής Συναγωγής Κυπριακού Τοπωνυμικού 
Υλικού τού K. Α. Πιλαβάκη.

Ό 41ος τόμος τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, μέ τόν όγκο του 
καί τήν ποικιλία τών θεμάτων του άποτελεΐ μιάν άκόμη διείσδυση στό χώρο 
τού κόσμου τής Κύπρου. Ή επαφή μας μέ δλα αυτά τά στοιχεία τής ιστορίας 
καί τής ζωής τού τόπου μας βαθαίνει περισσότερο τήν άγάπη μας γι’ αυτόν 
καί μαζί μας επιτρέπει νά μετρούμε ορθότερα τήν πιθανή πορεία μας προς 
τό μέλλον, προ πάντων σέ καιρούς τυραννικούς δπως οί σημερινοί.

Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ
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Έλ λ η ν ι κ ό ς Πνευματικός “Ο μ ι λ ο ς Κύπρου: «Φιλο
λογική Κύπρος 1975 -1977».

Ό Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου μέ τήν αξιόλογη παράδοση 
στήν ενίσχυση τής πνευματικής δημιουργίας μάς έδωσε άπό τό 1960 ώς σή
μερα μια σειρά άπό τόμους τής «Φιλολογικής Κύπρου» πού τον τιμούν Ιδιαί
τερα.

'Όσοι γνωρίζουν άπό εκδόσεις έργων τού λόγου στον τόπο μας, δπου 
ή στενότητα τού άναγνωστικού και προ πάντων τού άγοραστικοΰ κοινού 
είναι προβληματική, καταλαβαίνουν ποιός μόχθος, ποιά ψυχική δύναμη 
και άντοχή καί ποιο γόνιμο πνευματικό πάθος κρύβονται πίσω άπό κάθε τέτοια 
έκδοση. Γι’ αυτό πιστεύω πώς άποτελει χρέος δλων μας νά στηρίξουμε τήν 
προσπάθεια καί ν’ άπονείμουμε δημόσιο έπαινο στον Ε.Π.Ο.Κ. γιά τό πολυ
σήμαντο έργο πού έπιτελεϊ προσφέροντας άδιάκοπα στό Ελληνικό κοινό τής 
Κύπρου καί τού ευρύτερου ελλαδικού χώρου τούς τόμους τής «Φιλολογικής 
Κύπρου».

Παρουσιάζοντας τον τελευταίο τόμο τής σειράς θά κάμω μιά σύντομη 
άναφορά στά περιεχόμενα χωρίς νά έπεκταθώ σέ κρίσεις καί σχόλια, παρά 
μόνο εκεί πού κρίθηκε άπαραίτητο.

Χωρίζω τά περιεχόμενα σέ τέσσερις κατηγορίες γιά σκοπούς παρου- 
σιάσεως. Ή πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ποιήματα, διηγήματα, ένα θεα
τρικό έργο καί μελέτες φιλολογικού κυρίως περιεχομένου. Ή δεύτερη άνα- 
φέρεται στά σχετικά μέ τήν άπονομή τού «Βραβείου Γραμμάτων» τού 
Ε.Π.Ο.Κ., τής περιόδου 1974 - 76, στον διακεκριμένο Κύπριο επιστήμονα 
καί λαμπρόν εκπαιδευτικό δόκτορα Κυριάκο Χατζηιωάννου. (Σ’ αυτό τό μέ
ρος δ άναγνώστης θά συναντήσει τήν εμπεριστατωμένη μελέτη - παρουσίαση 
τού έργου τού τιμωμένου «Ή άρχαία Κύπρος εις τάς Έλληνικάς πηγάς» 
(τόμοι Α', Β' καί Γ'—α' μέρος) άπό τό φιλόλογο κ. Χρύσανθο Κυπρια
νού, πού έσκυψε μέ πολλήν άγάπη καί στοχασμό στις επιστημονικές εργασίες 
τού κ. Χατζηιωάννου). Στήν τρίτη κατηγορία, πού επιγράφεται Βιβλιο
κρισίες παρουσιάζονται καί κρίνονται τέσσερα σημαντικά βιβλία τών Κυ
πρίων Παύλου Φλουρέντζου, Γλαύκου Άλιθέρση, Κυρ. Χατζηιωάννου καί 
Κώστα Π. Μιχαηλίδη. Στήν τελευταία κατηγορία εντάσσονται τά σχετικά 
μέ τις Γενικές Συνελεύσεις τού Πνευματικού Όμίλου.

Εκείνο πού ό μελετητής τού τόμου παρατηρεί μέ κάποια άνησυχία καί 
προβληματισμό είναι ή άπουσία — μέ μιά μονάχα εξαίρεση — νέων λογο
τεχνών ή διανοουμένων. Τό άπογοητευτικό αυτό φαινόμενο θά έχει, πιστεύω, 
προβληματίσει τούς υπεύθυνους τής έκδοσης καί τού Ε.Π.Ο.Κ. Πού οφεί
λεται; Τί πρέπει νά γίνει; Προσωπικά έχω τή γνώμη πώς υπάρχουν άξιό- 

λογοι νέοι λογοτέχνες καί συγγραφείς πού θά μπορούσαν νά παρακινηθούν 
νά καταβάλουν τήν πνευματική συνεισφορά τους.

Στήν παρουσίαση τού τόμου άρχίζιο άπό τήν ποίηση. Τήν εκπροσωπούν 
άξια τρεις ποιητές. Ή Νίκη Λαδάκη - Φιλίππου μέ τή λυρική σύνθεση 
«Προφητικό». Στό ποίημα είναι διάχυτη ή οδύνη γιά τήν τραγική συμφορά 
καί τό δράμα πού μάς έφερε. Μνήμες κι άγάπη γιά τή σκλάβα γή καί κά
ποια προσδοκία γιά λύτρωση έμπέουν τήν ποιητική δημιουργία τής κας Φι
λίππου.

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

,Ακόμη μιά νότα 
και ύά λειτουργήσουν 
οί κλεισμένες έκκλησιές μας 
άκόμη μιά νότα 
γιά νά στήσουμε 
τους βωμούς τής λατρείας μας.

Μέ πέντε λιγόστιχα λυρικά
Νά μερικοί στίχοι:

Θά σέ δώ
άπόψε
πράσινό μου φύλλο
στ’ όνειρό μου
σάν δέντρο
στερεό
πά στό κλαδί

ξεσπάσματα παρουσιάζεται ό Γ. Σάντης.

πλατύ καί νέο· 
ΰά κοιμηθώ 
στον ίσκιο σου. 
Θά κάμω 
τά χέρια μου 
κλαδιά 
νά σέ στηρίξω.

Ο Νίκος Όρφανίδης, πού γεννάει ύποσχέσεις, μάς δίνει τό «Βουφαβέντο» 
ποίημα έπώδυνης εμπειρίας καί μνήμης.

Τούτο τό κάστρο 
τριγυρνά στή μέση τού καιρού 
κι ή Ρήγαινα 
π άνηφορίζει μέό' τή μνήμη του 
κι οί άνθρωποι 
πού περπατούν μέσ’ τό κορμί του 
δέν σταματούν.

γιά ν* άνασάνουν μιά στιγμή
τήν πίκρα τους. 

Κι όμως
μέσα στά μάτια τους περνά

τό φονικό 
πού χώρισε στά δυο τή μέρα μας 
κι ή ευτυχία 
ένα φως ϋανατερό
σέ κρύπτες μαρμαρωμένες.
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Στις μελέτες ή μελετήματα κατατάσσω τ’ ακόλουθα: «’Εκπαίδευση και 
’Ανθρωπιστικές Σπουδές» τού 'Υπουργού Παιδείας κ. Χρυσόστομου Σοφια
νού. Τό σχόλιο τού Κώστα Βασιλείου «Ή διαλεκτική μαγεία τής Τρισεύγε- 
νης», τό μελέτημα τού Γ. Χατζηκωστή: «Παράλληλα στα "Κυπριακά” ποιή
ματα τού Κ. Παλαμά και τού Γ. Σεφέρη». ’Επίσης τήν έργασία τού Γιώρ
γου Προδρόμου, «Ή Πατριδολατρεία στό έ'ργο τού Παλαμά» και τό ενδια
φέρον κείμενο τού Bruno Snell «Μύθος καί πραγματικότητα στήν Ελληνική 
Τραγωδία».

Ό Χρυσόστομος Σοφιανός στή μελέτη του «Τεχνική ’Εκπαίδευση και 
’Ανθρωπιστικές Σπουδές» υποστηρίζει τή θέση : «Ή σπουδή τών επιστημών 
και τής επιστημονικής μεθόδου στά σχολεία συμβάλλει στό σκοπό τής ανά
πτυξης τού λογικά αυτόνομου ατόμου, ένα σκοπό πού πιστεύεται πλατιά δτι 
εξυπηρετείται μόνο μέ τά ανθρωπιστικά μαθήματα».

Ό συγγραφέας δηλώνει άπό τήν αρχή τήν πίστη του πώς «ή έπιστήμη 
και ή επιστημονική μέθοδος άποτελούν τή βάση αυτών πού ονομάζομε Τεχνι
κή καί Επαγγελματική ’Εκπαίδευση» καί συνεχίζει : «Πιστεύω δηλ. πώς ή 
τεχνική έκπαίδευση έχει, γενικά σάν κύριο στόχο τή διδασκαλία τής εφαρμο
σμένης έπιστήμης καί δίνει έμφαση στήν κατανόηση καί τήν πρακτική εφαρ
μογή τών βασικών άρχών τών διαφόρων επιστημών. Πιστεύω επίσης, συμ
πληρώνει ό Υπουργός Παιδείας, πώς οι τεχνικές δεξιότητες γιά τις όποιες 
ένδιαφέρεται ή ’Επαγγελματική ’Εκπαίδευση άπορρέουν καί στηρίζονται στις 
άρχές διαφόρων επιστημών».

Οί σκέψεις καί πεποιθήσεις τού συγγραφέα πού άναφέραμε πιο πάνω 
άποτελούν τό θεμέλιο πάνω στό όποιο οικοδομείται ή μελέτη. Ό άναγνώ- 
στης καταλήγει άβίαστα στό συμπέρασμα πώς ή μελέτη τών επιστημών καθώς 
καί οι άνθρωπιστικές σπουδές άσκούν, δταν προσφέρονται σωστά τήν ίδια 
άκριβώς παιδευτική λειτουργία. Συμβάλλουν στό εξανθρωπισμό τού άνθρώ
που καί «στήν εκπλήρωση τού εκπαιδευτικού σκοπού τού λογικά αυτόνομου 
άτόμου καί στή δημιουργία τής ολοκληρωμένης προσωπικότητας».

’Άξιο ιδιαίτερη μνείας θεωρώ τό πρωτότυπο καί ενδιαφέρον μελέτημα - 
σχόλιο τού Κ. Βασιλ,είου γιά τήν «Τρισεύγενη» τού Παλαμά. Ό συγγραφέας 
προκαλεί καί προβληματίζει τον άναγνώστη, γιατί εξετάζει άπό μιά καινούργια 
κι άσυνήθιστη προοπτική τό θέμα τού τίτλου του.

Ό Γιώργος Χατζηκωστής, άπό χρόνια μελετητής τής Νεοελληνικής Λο
γοτεχνίας καί τού έ'ργου τού Σεφέρη, έχει τήν ευαισθησία καί τήν ικανότητα 
νά διακρίνει φράσεις καί στίχους μέ ειδικό βάρος, νά τούς ρίχνει τό φώς 
πού τούς ταιριάζει, νά συγκρίνει καί νά τούς εντάσσει σ’ ευρύτερα πλαί
σια. Τέτοια είναι ή φύση τής μελέτης του, όπου παραλληλίζει στίχους τών 
ποιητών Παλαμά - Σεφέρη πού έμπνέονται άπό τήν Κύπρο, τούς εύγενικούσ 

άγώνες καί τά ωραία ιδανικά της.
Μέ τό θέμα τής πατριδολατρείας στό έργο τού Παλαμά άσχολήθηκαν 

πολλοί μελετητές. 'Ωστόσο ή έργασία τού Γ. Προδρόμου διαβάζεται μέ 
άνεση γιά δυο κυρίως λόγους: Πρώτα, γιατί τό θέμα στούς καιρούς μας, 
όπου κρίνονται οι άξιες καί ό άνθρωπος κινδυνεύει, στήν άναμέτρησή του μέ 
τό χρόνο, νά ξεχάσει τις ρίζες του, είναι καί έπίκαιρο καί έθνικά άναγκαΐο. 
Καί δεύτερο, γιατί ό λόγος καί τό μήνυμα ενός ποιητή τού άναστήματος τού 
Παλαμά έχει βάρος Ιδιαίτερο.

Η πατριδολατρεία τού ποιητή, ύπογραμμίζει ό Γ. Προδρόμου είναι γνή
σια καί συνειδητή· δέν τήν καψαλίζει ό σωβινισμός, άλλά τή ζωογονεί ή 
πίστη στό ιδανικό τής Πατρίδας, γιατί «δέν ζεΐ χωρίς Πατρίδες ή άνθρώπινη 
ψυχή».

Κατατοπιστικό, διεξοδικό καί σαφέστατο τό έξαιρετικό δοκίμιο τού Γερ
μανού κλασσικού φιλολόγου Bruno Snell γιά τήν 'Ελληνική τραγωδία. Τή 
μετάφαρση, τον πρόλογο καί τις σημειώσεις χρωστάμε στό φιλόλογο Νίκο 
Σπανό.

Κάθε διανοούμενος καί μάλιστα ό φιλόλογος, έχω τή γνώμη, έχει πολλά 
νά πάρει μελετώντας τήν έργασία αυτή. Γιατί ό συγγραφέας «διερευνά 
τήν ουσία καί τό νόημα τού μύθου στό ’Έπος, τήν Λατρεία, τήν Λυρική Ποίη
ση καί τήν Τραγωδία. Ή πορεία τής έρευνάς του μπορεί νά χαρακτηρισθεϊ 
σάν διερεύνηση τής πορείας τών Ελλήνων άπό τον μυθικό κόσμο τών θεών 
στον πραγμαιτκό κόσμο τού άνθρώπου».

Ό Snell δίνει μιά ζωντανή εικόνα «τής τεράστιας άλλαγής πού έχει έπέλ- 
θει στήν όλη άντίληψη τών ηθών καί τής άνθρώπινης προσωπικότητας, άλ
λαγής πού έ'χει συντελεσθεϊ μέσα στούς αιώνες πού καλύπτουν ό "Ομηρος, οι 
Λυρικοί, οί Δραματικοί καί ό Σωκράτης».

Ό Κύπρος Χρυσάνθης, πού τό έργο του απλώνεται σ’ δλα σχεδόν τά 
είδη τού λόγου ποιητικού καί άφηγηματικού, δημοσιεύει άκόμα ένα δείγμα 
τού θεατρικού ποιητικού λόγου μέ τίτλο: «Βαρνάβας ό γυιός τής Παράκλη
σης». Τό θέίμα, παρμένο άπό τήν 'Αγία Γραφή καί τήν παράδοση τή θρη
σκευτική, άναφέρεται στή ζωή, τή δράση καί τό λιθοβολισμό τού ’Αποστόλου 
Βαρνάβα, καθώς καί στό μαρτύριο τών διωγμών. Τό έργο είναι πολυπρό
σωπο, τό ύφος λιτό, ό λόγος απλός. Τό άποφθεγματικό στοιχείο διάχυτο. 
’Αποσπώ μερικούς στίχους.

α) Ή άγάπη τον γονιού μεγάλο δώρο σ’ όποιον την κατέχει: 
μ’ αυτήν άντρώνει τη ψυχή και βλέπει προς τδ μέλλον του, 

μ’ ασφάλεια περισσή.
β) Δέν έχει ή ξενητειά χαρά κι ας έχει πλούτη·

δέν έχει ή ξενητειά στοργή κι ας είναι τών προγόνων μας ή γή'
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δέν έχει ή ξενητειά τδ φως, κι ας μίλησαν εκεϊ προφήτες και σοφοί 
και βασιλιάδες.

’Άφησα τελευταίο τό διήγημα πού αντιπροσωπεύεται μέ τρία πρωτό
τυπα διηγήματα τού ποιητή Κώστα Βασιλείου, ένα τής ποιήτριας Ίάνθης 
Θεοχαρίδου κι ένα τού Κ. Χρυσάνθη.

Ό Κ. Βασιλείου στάθηκε γιά μένα μιά αποκάλυψη. Ό λόγος δυνατός, 
μεστός, χυμώδης. Τό ύφος ζωντανό, πρωτότυπο, χαριτωμένο. Ή περιγρα
φική δύναμη, ή εικόνα εντυπωσιάζουν. Ή πλοκή σφιχτοδεμένη, τό αποτέ
λεσμα απροσδόκητο. Πιστεύω πώς ό ποιητής δίνει πολλές υποσχέσεις και 
στον αφηγηματικό τομέα.

«Και παραμέρισα ένα κλωνί νά δω τί γίνεται. Καί συμφορά μου, είδα 
τό Διευθυντή νά στέκει κάτω άπό τήν κερασιά τού Τάκη, τον είδα πού μέ 
κοίταζε μονάχα, κι δσο μέ κοίταζε εγώ κατάπινα ένα ένα τά κουκούτσια 
πούχαν άπομείνει στο στόμα μου, ύστερα ξαναμπήκε στην αίθουσα καί συνέ
χισε τις δέκα εντολές, δυνατά, ίδιος ό Θεός, καί είπα νά κοπεί κανένας κλώ
νος νά πέσω κάτω άπό τήν κερασιά, νά σπάσω κανένα πόδι ή κανένα χέρι 
— ούτε μού είπε τίποτα — δ κλώνος δμως δέν κόπηκε, μά ύστερα άπό δυό 
βδομάδες δταν πήγα έξετάσεις στο γυμνάσιο, δέν πέρασα, κόπηκα. (Οι δέκα 
εντολές).

Τό θέμα, στο διήγημα «Τά λευκά γάντα» τής Ίάνθης Θεοχαρίδου, 
είναι πολύ άγαπητό στήν ποιήτρια: Τό τείχος τής άποξένωσης και τού 
μίσους, πού ύιρώνεται άνάμεσα στούς Ελληνοκυπρίους καί Τουρκοκυπρίους 
εφήβους - νέους, συνέπεια τών ύπουλων σχεδίων τών εχθρών μας καί τών πρά
ξεων βίας άνάμεσα στίς δυό κοινότητες καί μαζί ή θαμπή ελπίδα...

«Κείνη τή στιγμή (δταν τράβηξα τήν σκανδάλη) εγώ καί δ σύντροφός 
μου είμαστε στρατιώτες καί υπερασπίζαμε τή γή μας», ψελίζει ή ήρωας τού 
διηγήματος. Κι ύστερα: «Ό ήλιος άνατέλλει γιά μάς... Τον πετάμε κάθε 
μέρα στά μνήματα. Τί μάς έπιασε καί κτυπιόμαστε ;»

«Ή συγχώρεση» τού Χρυσάνθη είναι εμπνευσμένο άπό τή ζωή τών 
εγκλωβισμένων στίς τουρκοκρατούμενες Πατρίδες. ’Εκεί πού στράγγιζε τόν 
άνθρωπο ό πόνος καί τό δάκρυ. Σημειώνω τόν γοργό ζωντανό διάλογο, 
τήν ψυχογραφία τής ήρωΐδας καί τήν πρωτοτυπία τής συλλήψεως.

Δέν θά προσθέσω τίποτε άλλο. ’Έχω μόνο νά επαινέσω τήν καλαίσθητη 
εμφάνιση τού τόμου πού’ναι άποτέλεσμα τής έγνοιας καί τής άγάπης τού 
Ε.Π.Ο.Κ. γιά τό ώραΐο καί τής ευσυνείδητης δουλειάς τών Τυπογραφείων 
Ζαβαλλή.

ΧΡΗΣΤΟΣ I. ΚΟΛΙΟΣ

Παναγιώτη Κ. Π ε ρ σ ι άν η, δ.φ.. Κατανόηση καί άνάλυση λογο
τεχνημάτων. Μια νέα προσέγγιση. Λευκωσία, 1977.

Μέ τό έργο του «Κατανόηση καί άνάλυση λογοτεχνημάτΐΰν» ό δρ Πα
ναγιώτης Περσιάνης επιδιώκει νά εφοδιάσει τόν φιλόλογο καθηγητή κυρίως 
αλλά καί τόν κάθε μελετητή τής λογοτεχνίας μέ μιά νέα μέθοδο μελέτης καί 
κατανοήσεως τών λογοτεχνικών έργων. Γι’ αυτό καί τό βιβλίο μετά άπό 
δυό σύντομα θεωρητικά κεφάλαια προχωρεί στήν παρουσίαση καί επεξεργα
σία είκοσι κειμένων άπό τά Νεοελληνικά ’Αναγνώσματα τού Γυμνασίου καί 
ενός άρχαίου, τού Α' ’Ολυνθιακού τού Δημοσθένη.

Στο πρώτο μέρος πού έχει τίτλο «Κατανόηση καί Άνάλυση λογοτεχνη
μάτων» ό συγγραφέας εκθέτει μέ συντομία τις βασικές άρχές κατανοήσεως 
καί ερμηνείας τών λογοτεχνικών έργων δπως έχουν αναπτυχθεί άπό τόν 
Αμερικανό καθηγητή Morris Finder σέ μιά σειρά άθρων. Στό δεύτερο μέ
ρος, πού έχει τόν τίτλο «Ή τέχνη τής πειθούς», δ συγγραφέας εκθέτει, πάλι 
συνοπτικά, τήν σχετική θεωρία τού Αριστοτέλη δπως αυτή παρουσιάζεται 
στήν «Ρητορική» τού μεγάλου φιλοσόφου. Στό τρίτο καί εκτενέστερο μέ
ρος συναντούμε πρακτική εφαρμογή τών άρχών πάνω σέ ε’ικοσιένα, σύντομα 
κυρίως, κείμενα.

Ή νέα προσέγγιση τών λογοτεχνημάτων βασίζεται πάνω στίς άκόλου- 
θες άρχές τού καθηγητή Finder :

1. Κάθε λογοτέχνημα έχει φανερό ή άφανή σκοπό νά άσκήσει μιά επί
δραση πάνω στόν άναγνώστη.

2. Τά λογοτεχνήματα μπορούν νά έχουν κάποιο άπό τούς άκόλουθους 
σκοπούς :

νά πληροφορήσουν
νά ερμηνεύσουν
νά πείσουν τόν άναγνώστη νά δεχθεί μιά γνώμη ή νά κάμει κάτι
νά διδάξουν ή
νά ψυχαγωγήσουν.
3. Απαραίτητο γιά τήν κατανόηση ενός λογοτεχνήμτος είναι:
α) νά κατανοήσουμε τόν σκοπό γιά τόν όποιο γράφτηκε
β) νά άνεύρουμε τά μέσα πού χρησιμοποιεί δ συγγραφέας γιά νά πετύχει 

τό έπιδιωκόμενο άποτέλεσμα καί
γ) νά άνεύρουμε τή σχέση άνάμεσα στά μέσα καί στό άποτέλεσμα.
4. Τέταρτη άρχή : Μέ τήν κατανόηση μέσων καί σκοπού δέν εξαντλείται 

τό λογοτέχνημα. Μένει πάντα άνοικτό τό ερώτημα: Πέτυχε δ συγγραφέας 
νά έπηρεάσει τούς άνθρώπους προς τις κατευθύνσεις πού θέλει;

5. Τά λογοτεχνήματα χωρίζονται σέ δυό μεγάλες κατηγορίες:
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α) Σέ έργα άπεικονίσεως (μιμήσεως ή φαντασίας) και
β) Σέ έργα έκθέσεως .
Αυτή ή διάκριση είναι βασική καί στηρίζεται πάνω στα ακόλουθα 

σημεία :
Τά άπεικονιστικά έργα είναι αυτά πού ονομάζουμε κυρίως λο

γοτεχνικά: λυρικό ποίημα, περιγραφή, διήγημα, νουβέλλα, μυθιστόρημα, 
θεατρικό έργο. Είναι προϊόντα εμπειρίας και φαντασίας και παρουσιάζουν 
μια εμπειρία ή μιά πράξη πού διαδραματίζεται μέσα σέ μιά κατάσταση ή μιά 
αντίδραση σέ μια κατάσταση. Σκοπός του συγγραφέα - λογοτέχνη είναι νά 
προκαλέσει ποικιλία συναισθημάτων στον αναγνώστη μέ τό περεχόμενο καί 
νά τού μεταδώσει ένα ευχάριστο συναίσθημα άπό τήν επαφή μέ τόν έντεχνο 
λόγο.

Τά έργα έκθέσεως είναι επιστολές, μελέτες, διατριβές, άρθρα, 
πραγματείες, δοκίμια κλπ. Αυτά τά έργα έχουν αμεσότερο καί πιο προ
φανή σκοπό: νά πληροφορήσουν, νά ερμηνεύσουν, νά πείσουν, νά διδάξουν 
ή να έξάρουν μιά ιδέα, ένα γεγονός κλπ.

Τά έργα άπεικονίσεως καί τά έργα έκθέσεως διαφέρουν μεταξύ τους 
καί σέ άλλα δυο σημεία: άλλο είναι τό κοινό ή τό άκροατήριο γιά τό κάθε 
είδος καί διάφορη είναι ή στάση πού πρέπει ή πού μπορεί νά πάρει ό συγ
γραφέας άπέναντι στούς άκροατές - άναγνώστες του. Σ’ ένα έργο έκθέσεως 
για παράδειγμα ό συγγραφέας πρέπει νά παρουσιάζεται σάν γνώστης, σοφός 
ή ειδικός γιά νά έχει κύρος, ενώ στά έργα άπεικονίσεως μπορεί νά ύποδυθεΐ 
όποιοδήποτε ρόλο.

6. Γιά τήν κατανόηση τών έργων χρειάζεται άκόμα:
α) νά βρούμε τό άντικείμενο άπεικονίσεως καί
β) νά άναλύσουμε τόν τρόπο άπεικονίσεως.
Στά έργα έκθέσεως θά βρούμε τήν ιδέα, κρίση ή ισχυρισμό πού θέλει 

ό συγγραφέας νά υποστηρίξει. Στά έργα άπεικονίσεως θά βρούμε τόν μύθο 
ή τήν έμπειρία πού διηγείται ό λογοτέχνης.

Γιά νά κατανοήσουμε δμως καλύτερα τό λογοτέχνημα είναι άπαραίτητο 
νά έξετάσουμε καί τά άκόλουθα πέντε στοιχεία τά όποια συνιστοΰν τόν 
τρόπο άπεικονίσεως καί μέ τήν διαφοροποίησή τους παρουσιάζουν 
τήν διαφορετική οργάνωση καί δομή τού έργου.

Αυτά τά στοιχεία είναι :
1. Τά συστατικά μέρη: Κρίσεις, παραδείγματα, έπιχειρήματα, 

γνωμικά, παραβολές καί μύθοι γιά τά έργα έκθέσεως, άνθρώπινη έμπειρία, 
μύθος ή περιγραφή γιά τά άπεικονιστικά.

2. Σειρά μέ τήν όποια οργανώνονται οι λεπτομέρειες καί τό όλο περιε
χόμενο.

3. ’Έμφαση. Τό μέρος πού άναπτύσσεται περισσότερο καί διαρκεΐ πε
ρισσότερο είναι αυτό στο όποια δίνεται ή έμφαση.

4. Στάσεις τού ομιλητή άπέναντι στο άτομό του, άπέναντι στο θέμα, 
τά πρόσωπα τού έργου καί τούς άναγνώστες. (Πρβλ Λουκιανός, 'Όμηρος) 
καί

5. Γλώσσα: 'Ύφος, λεξιλόγιο, μέτρο, ρυθμός κλπ.

Στο δεύτερο μέρος ό Παν. Περσιάνης εξετάζει τά κύρια μέσα πειθοΰς 
κατά τόν ’Αριστοτέλη. Αυτά είναι τό ήθος τού ρήτορα, ή πρόκληση παθών 
καί τά έπιχειρήματα.

Πειστικός γίνεται ό ρήτορας πού έχει φρόνηση, άρετή καί ευνοϊκή διά
θεση άπέναντι στούς άκροατές καί μπορεί νά πείσει δτι κατέχει τό θέμα του.

Μέ τήν πρόκληση παθών, οργής, εύνοιας, λύπης ή χαράς ό ρήτορας 
μπορεί νά οδηγήσει τούς άκροατές στήν άπόφαση ή τήν γνώμη πού έπιθυμεί.

Τα έπιχειρήματα άπευθύνονται στήν κρίση τού άκροατή καί είναι τό 
ένθύμημα, τό παράδειγμα, μέ τά είδη του: παραβολή καί μύθο, ο'ι κοινοί 
τόποι καί τά γνωμικά.

’Εξετάζεται ύστερα ή δομή τού λόγου: Προοίμιο, πρόθεση ή έκ
θεση τού θέματος, πίστη ή άπόδειξη καί έπίλογος. Τέλος γίνεται λόγος 
γιά τό λεκτικό: σαφήνεια, καταλληλότητα καί ήδύτητα.

Στό τρίτο καί τελευταίο μέρος ό Παναγιώτης Περσιάνης προχωρεί στήν 
πρακτική έφαρμογή τών άρχών πού έχει έκθέσει στά δυο προηγούμενα μέρη. 
Στην πρώτη ενότητα άναλύει έντεκα κείμενα έκθέσεως παρμένα τά περισσό
τερα άπό τά Νεοελληνικά ’Αναγνώσματα τού Γυμνασίου. Στή δεύτερη ενό
τητα άναλύει δέκα κείμενα παρμένα άπό τά ίδια έπίσης βιβλία. Ή άνά- 
λυση προχωρεί καί στις δυο ενότητες άπό τά ευκολότερα στά δυσκολότερα. 
Ή πρώτη ενότητα άρχίζει μέ τήν άνάλυση τού κειμένου «Ή ιστορία ενός 
κοκκου σίτου» τού Γεωργίου Δροσίνη καί τελειώνει μέ τήν άνάλυση τού 
Α' ’Ολυνθιακού τού Δημοσθένη. Ή δεύτερη άρχίζει μέ τό ποίημα τού 
Γ. Βερίτη «Ή πηγή τού χωριού μου» καί τελειώνει μέ τό ποίημα «'Ιερά 
Όδός» τού ’Αγγέλου Σικελιανού.

Τό μέρος αυτό τού βιβλίου είναι διπλάσιο σέ έκταση άπό τά δυο προη
γούμενα μαζί. 'Ώστε, γιά νά χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες τις άρχές τού συγ
γραφέα, ή έίμφαση είναι περισσότερο στήν πρακτική καθοδήγηση τού άνα- 
γνώστη παρά στήν θεωρητική ένημέρωσή του. Σκοπός τού Παναγιώτη 
Περσιάνη είναι νά παράσχει καθοδήγηση, νά διδάξει τόν καθηγητή τού 
Γυμνασίου, τόν φιλόλογο δ όποιος συχνά συναντά μεγάλες δυσκολίες στήν 
διδασκαλία τών λογοτεχνημάτων. Ό ίδιος ό συγγραφέας λέει στον πρόλογο 
οτι έχει σκοπό νά βοηθήσει «όλους όσοι άσχολούνται μέ τήν κατανόηση καί 
άνάλυση λογοτεχνικών κειμένων» άλλά τό γεγονός ότι άναλύει εικοσιένα κεί- 
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μένα παρμένα άπό τήν ΰλη του Γυμνασίου φανερώνει δτι κύριος σκοπός του 
είναι νά βοηθήσει καθηγητές και μαθητές.

Πρέπει νά όμολογηθεϊ δτι ό Παναγιώτης Περσιάνης κάμνει μιά πολύ 
συστηματική εργασία και ακολουθεί πιστά τις άρχές πού έχει καθορίσει στα 
δυο πρώτα μέρη μέ βάση τις άρχές του Finder και τήν Ρητορική τού ’Αρι
στοτέλη. Σ’ αυτό άκριβώς τό μέρος μπορεί νά κριθεΐ και ή χρησιμότητα, 
οι τυχόν ελλείψεις και αδυναμίες τής νέας προσεγγίσεως. Μιά προσεκτική 
μελέτη τών άναλύσεων μπορεί νά προσδιορίσει νομίζω σάν πλεονεκτήματα 
τής νέας αυτής προσεγγίσεως τά εξής: ή έμφαση βρίσκεται στήν κατανόηση 
τού περιεχομένου άπό τή μιά και στον τρόπο όργανώσεως τής ύλης άπό την 
άλλη. Σημαντικό επίσης στοιχείο είναι ή διερεύνηση και άνεύρεση τής 
στάσεως τού συγγραφέα - ομιλητή άπέναντι στον εαυτό του, τούς άναγνώστες 
και τό θέμα, γιατί αυτό βοηθά τον άναγνώστη νά εξετάσει τό λογοτέχνημα 
άπό άλλη οπτική γωνία, άπό τήν πλευρά τού λογοτέχνη - δημιουργού καί τού 
ψυχικού πνευματικού του κόσμου.

Νομίζω δτι ή νέα προσέγγιση παρέχει επαρκή εφόδια καί μπορεί νά 
βοηθήσει τον άναγνώστη στήν προσπάθειά του νά κατανοήσει κυρίως τα 
λογοτεχνικά έργα έκθέσεως, γιατί σ’ αυτή τήν κατηγορία έργων ο συγγρα
φέας άφιερώνει καί ένα ολόκληρο κεφάλαιο θεωρητικής ένημερώσεως τού 
άναγνώστη μέ τήν σύντομη έστω ανάλυση τής Ρητορικής τού Αριστοτέλη. 
’Έχω δμως τήν γνώμη δτι στο θεωρητικό μέρος υπάρχει μιά σημαντική πα
ράλειψη : Ή συστηματική εξέταση τής δομής τών καθαρά λογοτεχνικών 
έργων, αυτών πού ό συγγραφέας ονομάζει απεικονιστικα. Αυτή την κατη
γορία έργων τήν εξετάζει ό ’Αριστοτέλης στην «Ποιητική» του. Εκεί κα- 
μνει λόγο γιά τά έργα μιμήσεως (ή φαντασίας μέ τό νεώτερο δρο) καί 
εξετάζει τόσο τά λογοτεχνικά είδη, έπος, δράμα καί λυρική, δσο και τα 
μέσα, τό άντικείμενο καί τούς τρόπους μιμήσεως. 'Όταν ό κ. Περσιάνης 
στήν τελευταία ενότητα άναλύει τά άπεικονιστικα έργα χρησιμοποιεί δλες 
σχεδόν τις κατηγορίες τής Ποιητικής τού ’Αριστοτέλη. Στην σελίδα 65 άνα- 
λύοντας τό διήγημα τού Χριστοβασιλη « Η Φιλοξενία» χρησιμοποιεί τους 
δρους μύθος, επεισόδια, άναγνώριση, πλοκή τού μυθου, το εικος και αναγκαίο, 
καί ήθος τών προσώπων. Στήν σελίδα 71 γιά τήν άνάλυση τού διηγήματος 
«Ή Μάνα τού Γρίζα» τού Βουτυρά χρησιμοποιεί τούς άκόλουθους δρους 
τής Ποιητικής: Ενότητα χρόνου, περιπέτεια, άναγνώριση, ήθος προσώπων, 
κομμός (τριών γυναικών), καταστροφή καί κάθαρση. Επειδή τά νεωτερα 
λογοτεχνικά είδη διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα δεν είναι παρα αφηγήσεις 
μύθων, πλαστών δηλαδή ιστοριών σέ πεζό λόγο μέ τόπο, χρόνο, μύθο, δράση 
προσώπων, χαρακτήρες, περιπέτεια, κλπ., καί επειδή αύτα τα είδη μαζί μέ το 
δράμα καί τήν λυρική ποίηση είναι τα καθαυτό απεικονιστικα έργα, που πα
ρουσιάζουν καί τις περισσότερες δυσκολίες ερμηνείας, νομίζω πως θα επρεπε 

ο συγγραφέας σέ ένα τρίτο κεφάλαιο νά ολοκληρώσει τήν θεωρητική εξέταση 
και αυτών τών ε’ιδών καί νά μή περιορισθεϊ μόνο στήν εξέταση τών έργων 
έκθεσεως, τά όποια σέ τελευταία άνάλυση δέν είναι καί καθαυτό λογοτεχνικά 
έργα μια καί υπηρετούν είτε τήν πολιτική, σάν ρητορικοί λόγοι, άρθρα, πανη
γυρικοί κλπ., είτε τήν έπιστήμη σάν μελέτες, άνταποκρίσεις, διατριβές, πραγμα
τείες κλπ.

Μιά δεύτερη άδυναμία στή μέθοδο κατανοήσεως καί άναλύσεως τού 
Finder βρίσκεται νομίζω στήν παραγνώριση δυο βασικών άπόψεων τών λο
γοτεχνημάτων. Ή μέθοδος τού Finder εκλαμβάνει δλα τά έργα σάν αυτόνομα 
καί φαίνεται νά υποδηλώνει πώς είναι άρκετά γιά τήν κατανόησή τους 
μόνο τά ίδια τά στοιχεία πού περιέχει τό έργο. Προσωπικά έχω πολλές άμφι- 
βολίες κατά πόσο θά ήταν δυνατό νά κατανοήσει κανείς ένα λόγο τού Δημο
σθένη ή τού Λυσία χωρίς νά προσκομίσει εξωτερικές μαρτυρίες καί άλλες 
πληροφορίες σχετικές προς χίλια δυο ζητήματα καί πράγματα πού άναφέ- 
ρονται μέσα στο έργο καί θεωρούνται σάν γνωστά ή αυτονόητα τόσο άπό 
τον ρήτορα δσο καί άπό τό άκροατήριό του. Ό κάθε συγγραφέας, προπάντων 
στα έργα έκθέσεως, θεωρεί σάν δεδομένα γιά τον άκροατή ή άναγνώστη τής 
εποχής του δλα εκείνα τά στοιχεία πού άπαρτίζουν τήν καθημερινή ζωή καί 
τον πολιτισμό τής κοινωνικής ομάδας στήν όποια ζεϊ: κοινωνικές συνθήκες, 
ρεύματα καί πεποιθήσεις ιδεολογικές, πολιτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, 
ηθικές άξιες κλπ. Πολλά άπό αυτά τά στοιχεία υποδηλώνονται ή απλώς 
δίνονται πολύ συνοπτικά.

Άλλά καί στά έργα πού έχουν πολύ προσωπικό χαρακτήρα, όπως συμ
βαίνει μέ τή νεώτερη ποίηση, χρειάζονται καί άλλα στοιχεία γιά τήν κατανό
ηση τού έργου, δηλαδή πληροφορίες γιά τήν ζωή, τις περιπέτειες, τις τύχες, 
τά πάθη ή τό προσωπικό δράμα τών συγγραφέων. Αυτό συμβαίνει νομίζω 
σέ μεγάλο βαθμό μέ τον Καβάφη καί τον Βενέζη, πιο πολύ μέ τόν Σεφέρη 
καί τόν Σικελιανό. Πολλά ποιήματα τού Σεφέρη προσφέρονται γιά ερμη
νεία μόνο ύστερα άπό τήν δημοσίευση τών ημερολογίων του καί τήν συγκέν
τρωση στοιχείων άπό άλλες πηγές. Ό Σικελιανός μπορεί νά έρμηνευθεΐ 
μόνο αν ό μελετητής κατέχει τις διδασκαλίες καί τό τελετουργικό τών μυστη- 
ριακών θρησκειών άπό τις οποίες άντλεϊ ό ποιητής γιά νά σχηματίσει τήν 
ιδιότυπη προσωπική του κοσμοθεωρία καί βιοθεωρία. Μέ άλλα λόγια ή 
άποψη μου είναι δτι πολλά έργα δέν μπορούμε νά τά κατανοήσουμε αν δέν 
κατανοήσουμε πρώτα τήν εποχή τους καί τό πρόσωπο τού συγγραφέα καί 
προπάντων τις σχέσεις εποχής καί προσώπου. (Τί άντλεϊ ό συγγραφέας, 
τί άποδέχεται, τί άπορρίπτει, τί πολεμά καί γιατί κλπ.).

Μιά άλλη άδυναμία τής μεθόδου τού Finder μπορεί νά γίνει κατανοητή 
άπό τήν εξής παρατήρηση. Στήν σελίδα 58 ό κ. Περσιάνης άναλύει τό 
έργο τού Γ. Βερίτη «Ή πηγή τού χωριού μου». Μέχρι τις τέσσερις τελευ- 
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ταΐες γραμμές έχεις τήν εντύπωση ότι πρόκειται γιά μιά ώραία λυρική περι
γραφή σέ πεζό λόγο. Άναγνιορίζεις δτι πρόκειται για ποίημα δταν φράσεις 
στήν πρόταση: «Τό μέτρο είναι άναπαιστικό, τό μέτρο πού ταιριάζει σ’ ένα 
ποίημα πού υποβάλλει πραότητα και γαλήνη ψυχής» (σελ. 59). Τό ϊδιο συμ
βαίνει και σέ άλλα έργα. Νομίζω δτι ό κ. Περσιάνης πρέπει σέ μια μελλοντι
κή έκδοση να προσέξει αυτό τό σημείο και κάτω άπό τήν πρώτη κατηγορία 
άναλύσεως πού έχει τον τίτλο «Φύση τού έργου» νά περιλάβει δχι μόνο τον 
χαρακτηρισμό άπεικονιστικό, διδακτικό, έπιχειρηματολογικό κλπ. αλλά και 
άλλα στοιχεία δηλωτικά τόσο τού λογοτεχνικού είδους δσο και των έκφρα- 
στικών μέσων και τού περιεχομένου.

Γιά παράδειγμα στόν Α' ’Ολυνθιακό τού Δημοσθένη θά έπρεπε νά ση- 
μειωθεϊ κάιι τέτοιο ή κάτι καλύτερο:

Φύση τού έργου: Ρητορικός λόγος μπροστά στην έκκλησία των 
’Αθηναίων, πολιτικού περιεχομένου μέ κυρίαρχο τό έπιχειρηματολογικό στοι
χείο.

Γιά τό ποίημα τού Βερίτη: Λυρικό ποίημα, κλασσικής μορφής μέ κυ
ρίαρχη τήν αντικειμενική περιγραφή, άπεικονιστικοΰ χαρακτήρα.

ΟΙ κάποιες κρίσεις και επιφυλάξεις πού άνέφερα πιο πάνω δέν μειώ
νουν τήν αξία και τήν χρησιμότητα τού βιβλίου. Γιά τον δάσκαλο και τον 
μελετητή τής λογοτεχνίας πού θεωρεί τά βιβλία σάν πρόκληση γιά προβλη
ματισμό τό βιβλίο τοΰ Παναγιώτη Περσιάνη θά φανεί γόνιμο εγχειρίδιο προ
βληματισμού τόσο πάνω στήν φύση τού λογοτεχνικού έργου δσο και πάνω 
στούς τρόπους κατανοήσεως και ερμηνείας των γλωσσικών κειμένων.

Ν. Σ. ΣΠΑΝΟΣ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ*

Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι κατά τά τελευταία εικοσιπέντε περίπου χρό
νια τά Ηνωμένα ’Έθνη διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στις εξελίξεις τής 
Κυπριακής ύποθέσεως.

Μέσα σ’ αυτή τήν περίοδο σ’ όλες σχεδόν τις εκφάνσεις τοΰ Κυπριακού 
και στις έκάστοτε διακυμάνσεις πού παρουσίασε τούτο εμφανής και έκδηλη 
είναι ή παρουσία των Ηνωμένων ’Εθνών.

Σήμερα στήν ύπαρξη καί Ισχύ τών ψηφισμάτων τής Γενικής Συνελεύ- 
σεως καί τοΰ Συμβουλίου ’Ασφαλείας τών Ηνωμένων Εθνών στηρίζουμε 
καί τις ελπίδες μας καί τον αγώνα μας γιά τήν εξεύρεση μιας δίκαιης καί 
βιώσιμης λύσεως πού θά οδηγεί στήν ειρήνη στή νευραλγική αυτή περιοχή 
τής Μεσογείου.

Ή ανάμειξη τών Ηνωμένων Εθνών στό Κυπριακό έπί τόσα χρόνια, 
δπως είναι φυσικό, μάς έκαμε νά αποκτήσουμε μια γνωριμία μέ τον ’Οργα
νισμό αυτό καί μια έμπειρία δσον αφορά καί τις δυνατότητες καί τις αδυνα
μίες του.

Πολλοί κρίνουν τό έργο τού ’Οργανισμού αυτού μέ υποκειμενικά κριτήρια 
καί αξιολογούν τήν παρουσία του ή τήν χρησιμότητά του στό διεθνή χώρο 
ανάλογα μέ τή λύση πού δίνει στά έκάστοτε προβλήματα πού παρουσιάζονται 
μπροστά του, καί ιδιαίτερα έμεϊς τον κρίνουμε ανάλογα μέ τή στάση πού 
ακολουθεί στήν άντίκρυση τού δικού μας προβλήματος.

Ή υποκειμενική αυτή προσέγγιση δέν είναι πάντοτε καί ή σωστή, χωρίς 
νά αποκλείεται νά είναι κάποτε καί ή ορθή. Γιά νά μπορέσουμε νά προσεγγί
σουμε ένα θέμα σωστά χρειάζεται νά τό μελετήσουμε βαθειά, χωρίς συναισθη
ματισμό καί χωρίς παρορμητισμό, μέ αίσθημα ευθύνης καί μέ δσο απόθεμα 
αντικειμενικότητας είναι δυνατό νά διαθέτει ένας αδικημένος καί κατατρεγμέ
νος άπό τήν μοίρα λαός. Βέβαια, παρενθετικά μπορεί νά λεχθεί πως καί ό 
συναισθηματισμός κι ό ένθουσιασμός μέσα στά πλαίσια τής λογικής καί 
τοΰ μέτρου είναι άναγκαϊα δταν ένας λαός άγωνίζεται τον υπέρ πάντων 
άγώνα. Τότε δέν έχει ούτε τά χρονικά δρια ούτε τά περιθώρια νά κρίνει

Διάλεξη πού δόθηκε τή 3η Φεβρουάριου 1978 στή συνεστίαση τοΰ Ελληνικού 
Πνευματικού ’Ομίλου Κύπρου στή Λευκωσία.
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και νά καθορίσει τήν μοίρα του. Κάθε στιγμή κρίνεται καί σημαδεύεται 
από τό άγρυπνο μάτι τής ιστορίας του καί τής παράδοσης του, πού τού καθορί
ζει τό δρόμο τού χρέους. Είναι δηλαδή ή ώρα πού ή συνείδηση καί ή ιστορία 
υπαγορεύουν τήν πορεία τού αγώνα καί τής θυσίας.

Στις ώρες δμως τις άλλες πού καταμετρούνται τά γεγονότα γιά νά κριθεΐ 
καί σημασιολογηθεΐ ή αξία τους δ καλίτερος δδηγός είναι ή αντικειμενικό
τητα καί ή φρόνηση καί ή ευθύνη.

Θά προσπαθήσουμε, λοιπόν, νά προσεγγίσουμε τό θέμα «Ηνωμένα ’Έθνη» 
μέ δση αντικειμενικότητα είναι δυνατό νά διαθέτουμε μέσα στις σημερινές 
συνθήκες καί περιστάσεις πού διερχόμαστε, στις συνθήκες πού δημιούρ
γησε μιά μεγάλη τραγωδία καί στις περιστάσεις πού έφερε μιά μεγάλη αδικία.

Πρώτα άπ’ δλα καλό είναι νά άναφερθούμε στις συνθήκες καί στό κλίμα 
πού υπαγόρευσαν τήν ίδρυση τού ’Οργανισμού Ήνωμένοΰν Εθνών.

Ό εικοστός αιώνας είναι ο αιώνας τών μεγάλων συγκρούσεων καί τών 
μεγάλων ανακατατάξεων καί μεταμορφώσεων στή δομή τής κοινωνίας και 
τής οικονομίας, άλλα καί δ αιώνας τών μεγάλων επιτευγμάτων στον τομέα 
τής τεχνολογίας καί έπιστήμης.

Ή ανατολή του συνέπεσε μέ τον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο καί τό μεσου
ράνημα του μέ τό δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, πού αφάνισε εκατομμύρια αθώες 
υπάρξεις καί οδήγησε στήν πείνα καί στήν εξαθλίωση πολλούς λαούς. Τώρα 
βαίνει προς τή δύση του μέ τήν αγωνία καί τήν έγνοια ενός κόσμου που κλυ
δωνίζεται μέσα στά πάθη καί στις συγκρούσεις τών νέων μετασχηματισμών 
στήν εθνική καί διεθνή ζωή τών λαών καί στό συνεχιζόμενο ανταγωνισμό 
τών εξοπλισμών πού μετάτρεψαν τή γή σέ ένα πυρηνικό δπλοστάσιο καί 
τήν ειρήνη σέ ένα υπό έκρηξη ηφαίστειο πολέμου καί προδιαγράφουν αβέ
βαιη τήν πορεία τής ανθρωπότητας στό μέλλον.

Αυτά τά γεγονότα, αυτά τά σημάδια τού αιώνα μαό αποτελούν μια έντονη 
μαρτυρία τής ήθικής κρίσης, μέσα άπό τήν δποία διήλθεν ή άνθρωποτητα και 
εξακολουθεί άκόμη νά διέρχεται παρά τά μεγάλα βήματα πού έγιναν στον 
οίκονομικό καί κοινωνικό τομέα, παρά τήν τεράστια πρόοδο πού έχει συντε- 
λεσθεϊ στον επιστημονικό τομέα, παρά τις προσπάθειες πού έχουν καταβλη
θεί γιά νά έδραιωθεϊ ή διεθνής ειρήνη πάνω στά θεμέλια τών αρχών τού 
διεθνούς δικαίου καί τής οργανωμένης διεθνούς κοινωνίας.

Ή άποτυχία τής Κοινωνίας τών ’Εθνών νά παρεμποδίσει την επέκταση 
τού δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου δδήγησε στήν δριστική διάλυση της. Καί 
μέσα άπό τήν τέφρα τής καταστροφής, μέσα άπό τήν πιο βαθειά ήθική κρίση, 
πού γνώρισε ποτέ ή άνθρωποτητα, μέσα άπό τη στέρηση και τον εξευτελισμο 
τής άξιοπρέπειας τού άνθρώπου, μέσα άπό τά χαλάσματα καί τις φωτιές 
πού σκόρπισαν οι βομβαρδισμοί, ξεπήδησεν ή φλόγα τής ε’ιρηνης, η επιθυμία 

γιά τή δημιουργία ενός καινούργιου διεθνούς οργανισμού κι ή πίστη στήν 
άξιοπρέπεια του άνθρώπου, στήν έλευθερία καί στήν επιβίωση τής άνθρω- 
πότητας.

Πενήντα ένα κράτη πού άγωνίσθηκαν ενάντια στό φασισμό, άνεξάρτητα 
άπό ιδεολογικές άντιθέσεις καί μέ βάση τήν κοινή επιθυμία νά άπομακρύνουν 
τήν άπειλή ενός νέου πολέμου, ένωσαν τις δυνάμεις τους στήν ίδρυση τού 
’Οργανισμού 'Ηνωμένων ’Εθνών, μέ κύρια επιδίωξη τή δημιουργία συνθη
κών πού νά εξασφαλίζουν καί κατοχυρώνουν τήν Παγκόσμια ειρήνη.

Τά 'Ηνωμένα ’Έθνη σ’ άντίθεση μέ τήν Κοινωνία τών ’Εθνών άντί- 
κρυσαν τό πρόβλημα τής ειρήνης έξω άπό τά πλαίσια τής πολιτικής. Ή 
άντίληψη δτι ή ειρήνη ήταν κατ’ εξοχή πολιτικό πρόβλημα, πού ήταν ή θέση 
τής Κοινωνίας τών Εθνών, ύπεχώρησε μπροστά στήν άντίληψη δτι ή ειρήνη 
ήταν ένα ευρύτερο πρόβλημα, πού έπρεπε νά κατοχυρωθεί μέ τή διεθνή 
συνεργασία σέ οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά καί άνθρωπιστικά θέματα 
καί τό σεβασμό προς τά άνθρώπινα δικαιώματα καί τις βασικές έλευθερίες. 
’Έτσι ο ’Οργανισμός 'Ηνωμένων ’Εθνών διεύρυνε τις δραστηριότητες του 
ώστε νά γίνει ένα κέντρο συντονισμού γιά τήν εκπλήρωση τής άποστολής του.

Κι αυτή άκόμη ή διατύπωση τών άρχών καί ιδεών τού ’Οργανισμού Ηνω
μένων Εθνών έγινε, γιά νά χρησιμοποιήσω τά λόγια ενός μέλους τής Επι
τροπής πού άσχολήθηκε μέ τήν ετοιμασία τού Καταστατικού Χάρτη, σέ τέτοιο 
τόνο καί σέ τέτοια γλώσσα «ώστε νά βρίσκουν άπήχηση στις καρδιές τών 
άνθρώπων καί νά προκαλούν συγκίνηση».

Ό Καταστατικός Χάρτης, πού περιέχει τις βασικές άρχές πού διέπουν 
τό διεθνή αυτό ’Οργανισμό, στηρίζεται ουσιαστικά πάνω στήν ήθική άντί
ληψη περί δικαίου, στό φυσικό δηλαδή δίκαιο, οι άρχές τού όποιου άπό χρό
νια καί σήμερα άκόμη άποτελούν τή βάση τού διεθνούς δικαίου καί έπηρεάζουν 
σημαντικά τήν εξέλιξη του.

Αυτές οι ίδιες άρχές, άναλλοίωτες καί άδιάβλητες άπό τό χρόνο, βρί- 
σκουνται καί στήν άρχαία Ελλάδα κι άποτελούν τή βάση τών εθιμικών κα
νόνων, τού δικαίου δηλαδή πού άκολουθεΐτο καί είχεν εφαρμογή στις μεταξύ 
τών πόλεων - κρατών σχέσεις όπως επίσης καί στις σχέσεις τους μέ άλλες 
γειτονικές χώρες. Στήν περίοδο αυτή τών κλασσικών χρόνων στήν Ελλάδα 
ή εξέλιξη τών διεθνών σχέσεων καί συστημάτων τοποθετείται μέσα στήν 
εύρεΐα Ιστορική προοπτική τής φιλοσοφίας γιά τήν πολιτεία τού Πλάτωνα 
καί τού ’Αριστοτέλη.

Ό Καταστατικός Χάρτης τών Ηνωμένων Εθνών επαναβεβαιώνει τή 
σημασία καί τήν άξια τών ήθικών άρχών τού διεθνούς δικαίου πού άπό τά 
πανάρχαια χρόνια θεμελιώνουν τήν ιστορική πορεία τής άνθρωπότητας καί 
τών λαών προς τήν ειρήνη, τήν έλευθερία καί τήν πρόοδο.

Ή διεθνής ειρήνη είναι ή βασική επιδίωξη τών Ηνωμένων Εθνών, καί 
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ή προστασία τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή αξία του ανθρώπου και τα 
ϊσα δικαιώματα άνδρών καί γυναικών καί μεγάλων καί μικρώλ' κρατών, ως 
επίσης καί ή δημιουργία συνθηκών πού θά εξασφαλίζουν τή δικαιοσύνη καί 
τό σεβασμό στις υποχρεώσεις πού δημιουργοΰνται άπό τις διεθνείς συμβάσεις 
καί άλλες πηγές τού διεθνούς δικαίου καί γενικά ή προαγωγή τής κοι
νωνικής προόδου καί καλιτέρων επιπέδων ζωής σέ καθεστώς μεγαλύτερης 
ελευθερίας αποτελούν τις σταθερές καί αμετάβλητες θέσεις του.

Καί παρά τό γεγονός δτι οΐ αρχές αυτές σέ πλεϊστες περιπτώσεις παρα- 
βιάζουνται, παρά τό γεγονός ότι ot αξίες αυτές καταπατούνται συχνά, παρά 
τις έ'κδηλες έπιδρομικές καί επεκτατικές διαθέσεις πολλών κρατών, παραμένει 
χωρίς αμφισβήτηση ή αξία τού Διεθνούς αυτού ’Οργανισμού, ή σημασία του 
στις διεθνείς σχέσεις καί ή σοβαρότητα καί ή αναγκαιότητα τής αποστολής 
του, ιδιαίτερα στο σύγχρονο κόσμο, όπου οί συγκρούσεις είναι συχνές καί ό 
γιγαντισμός τών μεγάλων δυνάμεων κατέστησε τό έργο τών Ηνωμένων ’Εθνών 
δυσχερές καί αρκετά προβληματικό.

Ή ύπαρξη τών Ηνωμένων ’Εθνών παρ’ όλες τις δυσχέρειες είναι σή
μερα πιο αναγκαία παρά ποτέ. Καί τούτο γιατί ή σύγχρονη διεθνής κοι
νωνία είναι μιά παγκόσμια κοινωνία. Καί πάνω άπ’ δλα είναι μια οργανω
μένη παγκόσμια κοινωνία, πού δέν τήν καλύπτει μόνο δ βρίζοντας τής Ευρώ
πης δπως πριν μερικά χρόνια άλλα ό ορίζοντας δλου τού κόσμου. Ζούμε 
τήν εποχή τής οικουμενικής κοινωνίας καί μαζί ζούμε καί τά προβλήματα της, 
τις αντιθέσεις της, καί τις συγκρούσεις της.

'Όλα τά κράτη, κι αυτά άκόμη πού δυσχεραίνουν μέ τις ενέργειες τους 
τό έργο τών Ηνωμένων ’Εθνών, κι αυτά άκόμη πού άνήκουν σέ συνασπι
σμός, πολιτικούς, στρατιωτικούς ή οικονομικούς, αισθάνουνται τήν άνάγκη 
τής προστασίας πού προσφέρουν τά Ηνωμένα ’Έθνη. Κι αυτές άκόμη οι 
ύπερδυνάμεις αισθάνονται κάποτε τήν άνάγκη ύπάρξεως τού διεθνούς αυτού 
’Οργανισμού σαν μιας ήθικής δυνάμεως πού μπορεί νά ελέγχει τις άκρότη- 
τες, τήν άτομική βόμβα καί τούς εξοπλισμούς καί γενικά νά συμβάλλει στήν 
ύφεση καί στήν άπάμβλυνση ώρισμένων προβλημάτων πού δημιούργησεν ή 
τεχνοκρατική δομή τής σημερινής κοινωνίας. Στο γεγονός αυτό οφείλεται 
καί ή αύξηση τών κρατών - μελών τών Ηνωμένων ’Εθνών άπό τά 51 πού 
ήταν τό 1945, στά 111 τό 1963 καί στα 149 σήμερα.

Ή αύξηση βέβαια τών κρατών - μελών τού ’Οργανισμού αυξάνει καί 
τις ευθύνες του νά δώσει λύσεις στα πολλά προβλήματα πού όρθώνουνται μπρο
στά του στήν πορεία του γιά κατάκτηση τής ειρήνης καί στον άγώνα του 
γιά κοινωνική πρόοδο καί δικαιοσύνη καί πάνω άπ’ δλα στις καθημερινές του 
προσπάθειες νά εξισορροπήσει αντιθέσεις καί συγκρουόμενα συμφέροντα καί 
νά γεφυρώσει διενέξεις.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο δτι ό ρόλος τού ’Οργανισμού 'Ηνωμένων 

’Εθνών είναι σήμερα δύσκολος. Άλλά, δπως έχω καί προηγούμενα άναφέ- 
ρει, ή ύπαρξη του παραμένει άναγκαία.

’Επί τού προκειμένου θεωρώ χρήσιμο καί απαραίτητο νά έπισημάνω καί 
νά άναφερθώ σέ μερικά φαινόμενα ή παράγοντες πού έπηρέασαν καί έπη- 
ρεάζουν άκόμη σημαντικά τό έργο τών Ηνωμένων ’Εθνών.

Ή δημιουργία τών ύπερδυνάμεων καί ή διαίρεση τής άνθρωπότητας σέ 
μεγάλα στρατόπεδα έχει καλλιεργήσει στις διεθνείς σχέσεις τήν πολιτική τής 
ισχύος καί οδήγησε στον ανταγωνισμό τών εξοπλισμών.

Ή επέλαση τής τεχνολογίας καί ή γιγαντιαία άνάπτυξη τής επιστήμης 
καί τής βιομηχανίας, οδήγησαν στήν κατάκτηση τού διαστήματος καί στήν 
εμφάνιση τής άτομικής βόμβας καί τών πυρηνικών έξοπλισμών μέ άποτέλεσμα 
τήν έδραίωση καί παγίωση τού ανταγωνισμού μεταξύ τών ύπερδυνάμεων.

Ό Τζών Κέννεντυ τό 1961 διακήρυξε:- «Κάθε άνθρωπος, κάθε 
γυναίκα, καί κάθε παιδί ζούν κάτω άπό μιά πυρηνική Δαμόκλεια σπάθη».

Ή διαίρεση τού κόσμου σέ σφαίρες επιρροής καί ή επέμβαση τών ύπερ
δυνάμεων στις εσωτερικές ύποθέσεις τών μικρών λαών δδηγεί σέ εσωτερικές 
διενέξεις καί διευρύνει τή διεθνή ένταση καί άποδυναμώνει τά Ηνωμένα 
’Έθνη στις προσπάθειες τους νά εδραιώσουν τή διεθνή ειρήνη πάνω σέ μόνιμα 
καί διαρκή θεμέλια.

Τέτοιες εστίες διενέξεων έχουν έμφανισθεϊ σέ διάφορα μέρη τού κόσμου 
μέ άποτέλεσμα νά άπασχολήσουν επί μακρόν χρονικό δάστημα τά Ηνωμένα 
’Έθνη καί ιδαίτερα τό Συμβούλιο ’Ασφαλείας, ώς λ.χ. ή διένεξη Συρίας - 
Λιβάνου, τού Κασμίρ, τής ’Ινδονησίας, ό άποκλεισμός τού Βερολίνου, τό 
Παλαιστινιακό, ή διένεξη τού Σουέζ, τό θέμα τών ’Αράβων προσφύγων, ή 
διένεξη τής Τυνησίας, τής Τσεχοσλοβακίας, τής Κορέας, τού Κόγκου, τής 
Κίνας, τής Νοτίου ’Αφρικής, τού Λάος, τής Κύπρου καί άλλων, μερικές δέ 
άπ’ αύτές εξακολουθούν άκόμη νά άπασχολούν τό διεθνή οργανισμό.

Ή άναφορά σ’ αύτές τις διενέξεις φέρνει στή μνήμη μας τή φωτισμένη 
μορφή τού άείμνηστου Γενικού Γραμματέα τών Ηνωμένων ’Εθνών Ντάγκ 
Χάμμερσκελντ, πού έπισφράγισε τή βαθειά του πίστη καί προσήλωση στις 
άρχές τών Ηνωμένων ’Εθνών μέ τό αίμα του στο φλέγόμενο Κόγκο. Μέ 
τήν ήρεμη σοφία του κατόρθωσε νά άποκαταστήσει τήν Ισορροπία άνάμεσα 
στις άντιμαχόμενες δυνάμεις σέ πολλές περιπτώσεις ερχόμενος σέ σύγκρουση 
μέ τις μεγάλες δυνάμεις μένοντας πιστός στήν άγάπη του προς τούς μικρούς 
λαούς καί στο πανανθρώπινο ιδανικό τής ειρήνης.

Ή διεθνής κοινωνία καί ιδιαίτερα ό διεθνής οργανισμός ζεΐ έντονα 
τήν αγωνία τών προβλημάτων πού δημιουργοΰνται άπό τις διεθνείς διενέξεις 
καί αγωνίζεται νά βρει λύσεις.

Παράλληλα ή άπελευθέρωση τών άποικιακών λαών κι’ ή ένταξη τους 
στή διεθνή κοινωνία δημιουργεί νέα άνεξάρτητα μικρά κράτη καί μιά νέα 
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προβολή στο διεθνές προσκήνιο καί στις διεθνείς σχέσεις καί μιά νέα απο
φασιστική παρουσία στον ’Οργανισμό Ηνωμένων ’Εθνών.

’Ανάμεσα στις ύπερδυνάμεις καί τή στρατιωτική ισχύ προβάλλει ή αδυ
ναμία τών μικρών λαών, πού μέ τό σημαντικό αριθμό τους καί τήν ίση ψήφο 
τους στή Γενική Συνέλευση τών Ηνωμένων ’Εθνών τονίζουν σημαντικά τήν 
ήθική σημασία τών ’Ηνωμένων ’Εθνών καί δίνουν ουσιαστικό περιεχόμενο στήν 
αποστολή του.

Ό τρίτος κόσμος ή οι αδέσμευτοι λαοί δέν αποτελούν στρατιωτικό ή 
οικονομικό συνασπισμό, ούτε έχουν τή δύναμη νά επιβάλουν τις απόψεις ή τις 
θέσεις τους.

Ή δύναμη τους στηρίζεται στήν αδυναμία τους πού τούς συσπειρώνει 
σ’ ένα κοινό μέτωπο αρχών, πού σκοπό έχει τήν έπικράτηση τής δικαιοσύνης 
καί τής ήθικής στή ρύθμιση τών διεθνών σχέσεων.

Ό τρίτος κόσμος αποτελεί ουσιαστικά προέκταση τών Ηνωμένων ’Εθνών 
μέσα στον εθνικό χώρο τών λαών καί μιά ήθική παρουσία μέσα στα Ηνωμένα 
’Έθνη. Είναι ή αντίρροπη τάση στήν πολιτική τής ισχύος. Μιά τάση πού 
δέν επιδιώκει τον ανταγωνισμό, ούτε διαιρεί τήν ανθρωπότητα σέ στρατόπεδα 
αλλά αγωνίζεται νά οικοδομήσει τήν ειρήνη καί τή συναδέλφωση πάνω στά 
στερεά θεμέλια τής δικαιοσύνης, τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τής ελευθε
ρίας καί τού σεβασμού τής κυριαρχίας καί ανεξαρτησίας δλων τών λαών, 
μεγάλων καί μικρών.

Ή Κύπρος, πιστή στήν ιδέα τής ειρήνης, τής δικαιοσύνης καί τής 
ελευθερίας, ακολούθησε άπό τήν ανεξαρτησία της αυτή τήν πολιτική στις 
έξωτερικές της σχέσεις καί μέ συνέπεια ύπεστήριξε καί υποστηρίζει τις αρχές 
τών Ηνωμένων ’Εθνών γιά τήν έδραίωση τής διεθνούς ειρήνης καί τήν επί
τευξη ειρήνης στή δική της γή, πού ανελέητα καί σκληρά πλήττεται άπό τις 
δυνάμεις τής βίας καί τής επιδρομής.

Τό πρόβλημα της άπασχόλησε τά Ηνωμένα ’Έθνη άπό τό 1954 περ
νώντας άπό διάφορες φάσεις καί στάδια καί έξακολουθεϊ άκόμη να άπασχο- 
λεϊ τό διεθνή οργανισμό.

Πρόκειται γιά ένα άπό τά πιο σοβαρά διεθνή προβλήματα πού άπασχό- 
λησαν καί άπασχολούν τά Ηνωμένα ’Έθνη, δ'πως δήλωσε καί ό Γενικός 
Γραμματέας τού ’Οργανισμού Δρ. Βάλντχαϊμ σέ πρόσφατη έκθεση του γιά 
τό έργο τού διεθνούς οργανισμού πού καθόρισεν δτι ή κατάσταση στήν Κύ
προ είναι μιά άπό τις τρεις σοβαρότερες καταστάσεις στον κόσμο — οι άλλες 
δυο είναι τής Νοτίου ’Αφρικής καί τής Μέσης ’Ανατολής — πού έχουν επι
πτώσεις στή διεθνή ειρήνη καί άσφάλεια.

Καί τό γεγονός δτι ή Κύπρος βρίσκεται στό χώρο τής Μέσης ’Ανατολής 
καί στό σταυροδρόμι πού οδηγεί σέ τρεις ήπείρους καθιστά τήν υπόθεση της 
πιο δύσκολη, μιά υπόθεση δηλαδή πού επηρεάζεται άπό τά διεθνή συμφέ

ροντα πού έπικρατούν στό νευραλγικό αυτό χώρο.
Πέραν δμως άπό τά συμφέροντα αυτά υπάρχει στήν περίπτωση τής Κύ

πρου καί κάτι τό σοβαρώτερο.
Ή ύπαρξη στήν Κύπρο μιας μειοψηφούσης κοινότητας Τουρκοκυπρίων 

έδωκε τήν ευκαιρία στή γειτονική Τουρκία, πού πάντα είχε βλέψεις στήν Κύ
προ καί στό Αιγαίο μέ τή βοήθεια τής Μεγάλης Βρεττανίας στήν άρχή καί 
άργότερα τήν άνοχή άλλων μεγάλων δυνάμεων, νά στηρίξει τό αίτημα της 
γιά διχοτόμηση τής Κύπρου, πού ουσιαστικά θά ίσοδυναμούσε μέ έλεγχο 
ένός μεγάλου κομματιού τής νήσου άπό τήν Τουρκία καί συνεπώς καί είσοδο 
τής Τουρκίας στό Αιγαίο.

’Από ε’ικοσαετίας περίπου ή Τουρκία άπέβλεπε στήν επιβολή στήν Κύ
προ μιας λύσεως διχοτομικής. Τό 1957 επίσημα έπρότεινε τή λύση αυτή στή 
Μεγάλη Βρεττανία καί τό 1964 και 1965 τήν ε’ισηγήθηκε στούς μεσολαβητές 
τών Ηνωμένων Εθνών.

Άπό τής άνεξαρτησίας τής Κύπρου ή Τουρκία, παρά τό γεγονός δτι 
ήταν μιά τών έγγυητριών δυνάμεων τής άνεξαρτησίας καί κυριαρχίας τής 
Κύπρου, άρχισε νά εφαρμόζει τήν πολιτική της πού άπέβλεπε στή δημιουργία 
συγκρούσεων στην Κύπρο, στή διάλυση τού Κυπριακού κράτους καί στό δια- 
μελισμό του καί άκολούθως στή ντέ φάκτο προσάρτηση ένός μέρους τής 
νήσου στήν Τουρκία.

"Ολες οι ενέργειες τής Τουρκίας άπέβλεπαν στήν υλοποίηση τής πολιτι
κής αυτής, τήν οποία καί υπαγόρευαν άπό τού 1963 στούς Τουρκοκυπρίους, 
τήν ηγεσία τών όποιων ήλεγχαν άπόλυτα.

Δυστυχώς τήν Τουρκία ύπεβοήθησε στό έργο της σημαντικά κι ή εκδη- 
λωθεΐσα στό εσωτερικό τής Κύπρου άναταραχή, άνωμαλία καί παρανομία.

Τό πραξικόπημα έδωκε τήν ευκαιρία στήν Τουρκία άνοικτά καί άπροκά- 
λυπτα νά ενεργήσει γιά τήν υλοποίηση τών σχεδίων της.

Δέν υπάρχει άμφιβολία πώς τά Ηνωμένα ’Έθνη μέ τήν ήθική δύναμη 
τών ψηφισμάτων τους, μέ τή γενικώτερη πολιτική τους καί τις ενέργειες 
τους, καί οι μεγάλες δυνάμεις, άπέτρεψαν τή διχοτόμηση τής Κύπρου πριν 
άπό τήν εισβολή.

Κι είναι φανερό πώς τό πραξικόπημα σάν πράξη καί ενέργεια έδωκε 
τήν άφορμή στήν Τουρκία νά υλοποιήσει τή διχοτομική της πολιτική μέ τήν 
επιδρομή της στήν Κύπρο.

Είναι γνωστές οι επιπτώσεις πού είχεν ή εισβολή καί ή επιδρομή τής 
Τουρκίας στήν Κύπρο.

Ή υπόθεση τής Κύπρου μέσα στά πλαίσια τών Ηνωμένων Εθνών άπο- 
τελεϊ ένα μοναδικό παράδειγμα παραβιάσεως τών κυριαρχικών δικαιωμάτων 
καί τής εδαφικής άκεραιότητας ένός κράτους - μέλους άπό άλλο κράτος - μέλος 
τών Ηνωμένων Εθνών.
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Και είναι μοναδική ή περίπτωση τής Κύπρου γιατί :-
α) Ή ανεξαρτησία της εχει παραβιασθεί κι ή έπιδρομή σέ βάρος της 

έχει συντελεσθεΐ άπό μια χώρα πού μέ δυό άλλες έχουν έγγυηθεϊ τήν 
κυριαρχία και τήν ανεξαρτησία της.

β) Τά δικαιώματα των πολιτών της έχουν καταπατηθεί, οι περιουσίες τους 
λεηλατηθεί και άρπαχθει, και σημαντικό μέρος του πληθυσμού 
προσφυγοποιηθεΐ μέσα στή δική του πατρίδα, ένώ παράλληλα πλη
θυσμός ξένης χώρας έχει εγκατασταθεί αυθαίρετα στήν κατεχόμενη 
παράνομα άπό τήν Τουρκία περιοχή, και πληθυσμός έχει βίαια με
τακινηθεί άπό τά σπίτια του στο νότο σέ ξένα σπίτια στο βορρά.

γ) Οι δυό άλλες έγγυήτριες χώρες έμειναν κατά τήν εισβολή άπαθεϊς 
θεατές τής τραγωδίας πού συντελέσθηκε σέ βάρος τής Κύπρου.

δ) Ή επιδρομή έγινεν ένώ ή Κυπριακή ύπόθεση βρσκόταν υπό τήν 
παρακολούθηση τών Ηνωμένων ’Εθνών καί μιά διεθνής ειρηνευτική 
δύναμη βρισκόταν στήν Κύπρο, καί

ε) Ή Τουρκία παρά τήν ομόφωνη καταδίκη της άπό τή, Γενική Συνέ
λευση καί τό Συμβούλιο ’Ασφαλείας καί τήν έγκριση τών σχετικών 
ψηφισμάτων μέχρι σήμερα δέν έχει εφαρμόσει τά ψηφίσματα αυτά 
καί περιφρονεϊ τά Ηνωμένα ’Έθνη καί τις άρχές τους.

Αυτά κυρίως τά γεγονότα καθιστούν τήν περίπτωση τής Κύπρου ένα μο
ναδικό καί ξεχωριστό παράδειγμα μιας κατάφωρης άδικίας καί ένα σοβαρό 
διεθνές πρόβλημα πού προκαλεί μεγάλη άνησυχία στή διεθνή κοινότητα καί, 
ιδιαίτερα, στις μικρές άδέσμευτες χώρες. ’Αλλά καί δοκιμάζει σοβαρά τό 
έργο τών Ηνωμένων ’Εθνών καί κλονίζει τήν πίστη τών μικρών λαών στήν 
άποτελεσματικότητα τής εφαρμογής τών ψηφισμάτων τού ’Οργανισμού αυτού.

Είναι γεγονός πώς όλοι ή σχεδόν όλοι ομολογούν πώς ή Κύπρος άδικεϊται 
ή ότι έχει δίκαιο άλλά κανένας δέν τολμά νά τής άποδώσει τό δίκαιο ή νά 
άρει τήν άδικία.

Έδώ έρχεται στή μνήμη μου κάτι πού έγραψεν ό Πασκάλ τό 1670: 
«’Αφού δέν μπορούν νά πραγματοποιήσουν τή δικαιοσύνη, έχουν δικαιώσει 
τή δύναμη, ούτως όόστε τό δίκαιο καί ή δύναμη νά ενιοθούν κι έτσι νά 
υπάρξει ειρήνη, πού άποτελεί τό άγαθό πού πρέπει νά κυριαρχεί παντού». 
Στήν περίπτωση τής Κύπρου ή δικαιοσύνη έχει άπονεμηθεϊ άλλά δέν έχει 
πραγματοποιηθεί. ’Απαιτείται νά ενωθεί τό δίκαιο μέ τή δύναμη τού Συμ
βουλίου ’Ασφαλείας γιά νά δδηγηθεί στήν ειρήνη τό μαρτυρικό μας νησί.

Ή Γενική Συνέλευση τών Ηνωμένων ’Εθνών έξέδωκε τά ψηφίσματα 
της, πού υιοθέτησε καί τό Συμβούλιο ’Ασφαλείας. Αυτά άποτελούν μιά δι
καίωση ήθική τού άγώνα μας. Άλλά ή τραγωδία υπάρχει, ώς επίσης καί 
ή επιδρομή καί ή κατοχή καί ή άδικία. Καί οί επιδρομείς άγωνίζουνται 
πώς νά έξασφαλίσουν τή μονιμοποίηση τής κατοχής, τή νομιμοποίηση ττκ 

παρανομίας καί τή δικαίωση τής επιδρομής.
Μέσα σ’ αυτό τό πλαίσιο βλέπει ή Τουρκία τις ένδοκυπριακές συνομιλίες.
Ή Κύπρος άποδέχεται τις συνομιλίες σαν ένα μέσο ειρηνικής διαδικα

σίας μέ βάση τά ψηφίσματα τών Ηνωμένων ’Εθνών καί μέ τήν προσωπική 
επίβλεψη τού Γενικού Γραμματέα τους, πού θά οδηγήσουν στήν άρση τής 
άδικίας, στήν πραγματική συμφιλίωση καί στή διαρκή καί μόνιμη ειρήνη πού 
θά στηρίζεται στα βάθρα τής δικαιοσύνης καί τής ηθικής καί στις άρχές τού 
διεθνούς δικαίου καί τών Ηνωμένων Εθνών.

Γνωρίζουμε δτι υπάρχει μέσον τού Συμβουλίου ’Ασφαλείας ό μηχανισμός 
γιά τή,ν άποτελεσματική έφαρμογή τών ψηφισμάτων, άλλά γνωρίζουμε επίσης 
τις δυσκολίες καί τά εμπόδια πού υπάρχουν γιά τή λήψη υπό τού Συμβουλίου 
’Ασφαλείας μιας τέτοιας άποφάσεως.

Στήν άνάγκη κι αυτή ή πορεία θά άκολουθηθεΐ παρά τις δυσχέρειες 
καί τά εμπόδια.

Καί θά δοκιμασθεί τότε ή ειλικρίνεια καί ή καλή πίστη τών μεγάλων κυ
ρίως κρατών πάνω στα μεγάλα καί ήδικά αιτήματα καί στις ήθικές άξιες 
τής ζωής.

’Εμείς πιστεύουμε σ’ αυτές τις άξιες καί τις υπερασπίζουμε μέ τό αίμα 
καί τις θυσΐ£ς μας.

’Απογείωση άπό τις θέσεις αυτές, πρύ είναι καί οί θέσεις τής πολιτιστι
κής μας κληρονομιάς, καί προσγείωση στήν πολιτική σκοπιμότητα είναι έξω 
καί άπ’ αυτά τά στενά σύνορα πού μάς περιβάλλουν.

Παρά τήν πικρία μας καί τήν τραγωδία μας, διατηρείται καί πρέπει 
νά συντηρείται μέσα μας ό κόσμος τών ήθικών άξιών καί άρχών καί ό σε
βασμός στήν άξιοπρέπεια τού άνθρώπου.

’Έτσι θά προσβλέπουμε προς τά ’Ηνωμένα ’Έθνη καί στήν άναγκαιό- 
τητα τους καί στή χρησιμότητα τους παρά τις αδυναμίες τους. Γιατί άν 
άχρηστευθούν ή διαλυθούν κι άν παύσει νά άκούεται άπό τό βήμα τους ή 
φωνή τού δικαίου κι ή καταδίκη τής άδικίας, θά σβύσουν οριστικά κι άνε- 
πανόρθωτα τά βήματα, πού οδηγούν τήν άνθρωπότητα προς τήν ειρήνη.

Κι άν παραδεχθούμε οτι τά Ηνωμένα ’Έθνη είναι άχρηστα, θά παίξουμε 
τό παιγνίδι εκείνων πού θέλουν τή διάλυση τους άλλά δέν τολμούν νά τό 
πράξουν.

Γιατί οι ιδέες καί τά ιδανικά καί οί άρχές τών Ηνωμένων ’Εθνών, δση 
προσπάθεια κι άν καταβάλλεται νά παραμερισθούν ή νά παραγνωρισθούν 
άπό τή σύγχρονη διεθνή κοινωνία, δέν θά παύσουν νά ύφίστανται.

Είναι οί αμετάβλητες, οι άναλλοίωτες, οί σταθερές άξίες τής ιστορίας 
καί τής άποστολής τού άνθρώπου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
’Τπουργός Προεδρίας
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ΜΑΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ — ΜΑΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ

«Ματιές προς τά πίσω - ματιές προς τά έμπρός» τιτλοφορώ τά λίγα 
τούτα λόγια πού σάς απευθύνω απόψε, κ’ ελπίζω να δικαιολογήσετε τήν 
εκλογή τού θέματός μου.

Υπάρχει πάντα διαμάχη μεταξύ των παλαιών και τών νέων: πραγμά
των, ιδεών, ανθρώπων προπάντων. Κ’ επειδή στον αγώνα τούτο οι παλαιοί 
τυχαίνει νά κατέχουν τά «πόστα», δικαιολογημένα οι νέοι εξοργίζονται και φτά
νουνε σ’ ακρότητες. Οι παλαιότεροι απαντούν μέ τό ϊδιο νόμισμα, και τό 
αποτέλεσμα είναι ή αμοιβαία καχυποψία και παραγνώριση. Λείπει ή αμοι
βαία κατανόηση καί συνεργασία, καί ή υγιής καλλιέργεια καί ανάπτυξη τών 
πνευματικών δυνάμεων τού τόπου ξεστρατίζει άπό τό σωστό της δρόμο. 
’Άγονοι μένουν συχνά οι πνευματικοί αγώνες, καί τό άγχος καί ή αγωνία 
βαραίνουν καταθλιπτικά πάνω στήν ψυχή τού ανθρώπου, στήν ψυχή τού 
νέου ιδιαίτερα πού νιώθει πώς παραγνωρίζεται καί παραγκωνίζεται άπό 
τούς «ισχυρούς».

Ό παραγκωνισμός αυτός τών νέων είναι μιά τραγωδία άνεπίτρεπτη. 
Γι αυτό πρέπει νά προσέχουμε τούς νέους περισσότερο, σοβαρά καί έντιμα.

Είναι επαναστάτες. — πρέπει νά είναι.
Είναι ίδεολόγοι. » » »
Είναι κυνικοί. » » »

Κι δταν άκόμη δέν μάς σέβουνται, κι δταν μάς περιφρονούν ή καταπο
λεμούν, — ή πραγματικότητα τού παρόντος είναι μαζί τους. ’Έχουν ώραΐα 
ιδανικά καί πλάθουν όνειρα γενναία. Νομίζουν πώς είνα παντογνώστες καί 
παντοδύναμοι — καί καλά κάνουν, κι ας μήν είναι. Γιατί

«άπού ’ναι νιος και δεν πέτα με τον βοριά τά νέφη, 
είντα τη ΰέλει τη ζωη στον κόσμο νά την έχει;»

’Εμείς πού περάσαμε τό νεανικό στάδιο — τότε είχαμε καί μεΐς όνειρα 
καί φιλόδοξα ιδανικά — καί πού ξέρουμε πώς δέν είναι κανένας παντογνώ
στης καί παντοδύναμος, πώς κανένας δέν κατέχει άπόλυτη άλήθεια, πρέπει 
νά δείχνουμε κατανόηση προς τούς νέους, γιά νά τούς πείσουμε ή τουλάχιστο 
νά τούς δείξουμε πώς καταλαβαίνουμε τά προβλήματα τους. Γιατί ήμασταν 
καί μεΐς κάποτε «παθοί». «Πάθος - μάθος» είπε δ Αισχύλος. ’Έτσι, εν
συνείδητα ή άσυναίσθητα, θά γυρίσουν κάποτε οι νέοι νά κοιτάξουν πίσω 
τους, μέ δυσπιστία πρώτα, μέ εύμένεια κατόπιν, καί τά επιτεύγματα τών 

παλαότερων, τήν παράδοση, είτε λαϊκή ομαδική παράδοση είναι αυτή είτε 
προσωπική. 'Όταν τήν άλήθεια τήν κερδίζει κανένας μόνος του, τότε τή 
δέχεται φυσικά καί τήν άναγνο^ρίζει εύκολώτερα παρά δταν τή διδάσκεται 
θεωρητικά, ex cathedra, άπό τούς λογής δασκάλους καί σοφούς.

Γι’ αυτό νά μή φοβάστε τούς νέους πού φωνάζουν κι «άταχτο ΰν» κ’ 
επαναστατούν. Αυτοί είναι ή πραγματική ελπίδα τής αύριο. Αυτοί θ’ άνοί- 
ξουν τούς καινούργιους δρόμους. Γι αυτό καί πρέπει νά τούς χαίρεστε καί 
νά τούς καμαρώνετε.

Μάς ξενίζουν κάποτε τά λογοτεχνικά, ζωγραφικά, μουσικά καί άλλα 
δημιουργήματα τών νέων, — μάς ξενίζουν καί γιά τή μορφή τους καί γιά τήν 
ουσία τους. Λάθος, λάθος δικό μας. Τίποτε τό ζωντανό δέ μένει άκίνητο, 
άνάλλαγο. Καί στή δική μας τήν εποχή, (δταν ήμασταν νέοι, ορμητικοί, 
επαναστατικοί, καί θέλαμε νά καταλύσουμε τις καθιερωμένες άξιες,—καίμεΐς! ), 
τό ίδιο κάναμε. Τό ίδιο κάνουν οι νέοι σέ κάθε εποχή. Γι αυτό κάθε σχεδόν 
εποχή τή λένε «μεταβατική» οι μελετητές τής ιστορίας καί τού πολιτισμού. 
Δέν καταλαβαίνουμε ίσως τί λένε ο'ι νέοι τής εποχής μας, τί καί γιατί καί πώς 
τραγουδούν, τί ζωγραφίζουν. ΓΌμως ποιοι καί πόσοι καταλάβαιναν καί 
δέχουνταν ή άνέχουνταν τόν Παλαμά γύρω στά 1900 - 1920, καί τό Σεφέρη 
πρί σαράντα χρόνια, τόν Θεοτοκόπουλο στον καιρό του, τόν Πικασσό στις 
πρώτες δεκαετίες του; Καί σήμερα άνάμεσα στούς τάχα άκαταλαβίστικους 
ποιητές καί πεζογράφους, ζωγράφους καί μουσικούς μας, υπάρχουν νέοι καί 
νέες πού έχουν ήδη δημιουργήσει έργο άξιόλογο. Οι στενόκαρδοι καί οι 
άρτηριοσκληρωτικοί τούς άγνοούν ίσως ή καί τούς καταπολεμούν. ’Άδικα. 
Αυτοί πού θά νικήσουν είναι ο'ι νέοι.

Βέβαια, χωρίς ρίζες δέ στέκεται τό δέντρο, δέ λουλουδίζει, δέν καρπίζει. 
Καί οι νέοι πού απλώς άεροβατούν καί κυνηγούν επιφανειακές εντυπώσεις, 
πού δέν έχουν ρίζες στήν πραγματικότητα τής ζωής καί τού τόπου των, άργά 
ή γρήγορα θά σιγήσουν. (Πόσοι άπό τούς ποετάστρους καί τούς γραφιά
δες, τούς τάχα «λογοτέχνες» τής περασμένης καί τής προπερασμένης γενεάς 
χάθηκαν άνεπιστρεπτεί ;) 'Όμως, αν άπό τά 378 βιβλία πού εκδόθηκαν στήν 
Κύπρο πέρυσι (έτσι μού είπαν οι αρμόδιοι) ξεχωρίσουν οχτώ μόνο, έστω πέντε, 
έστω καί ένα, ό πολιτισμός τής Κύπρου θά έχει σημειώσει μιάν επιτυχία 
άξιόλογη. Είναι γιά τό ένα αυτό άξιόλογο έργο πού δικαιολογείται ή πα
ρουσία τών 377 φτωχών βιβλίων.

Ή πραγματική δημιουργία δουλεύει τό υλικό πού τού δίνει τό παρόν, 
ή σύγχρονη πραγματικότητα, γιά νά δημιουργήσει τούς ώραίους, πλατιούς, 
φωτεινούς ορίζοντες τού μέλλοντος, — στηρίζεται δμως πάνω στή ζωντανή 
παράδοση, πού έχει ήδη πλάσει τό παρόν κ’ ετοιμάζει τό μέλλον. Ό κύκλος 
είναι άπαραίτητος, είναι καί άρρηχτος ως ένα σημείο. 'Όταν δμως έρθει 
«τό πλήρωμα τού χρόνου», δταν έρθει ή άγια στιγμή τής νέας δημιουργίας, 
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δ κύκλος σπάζει και δημιουργεί άλλο κύκλο, κ’ ύστερα άλλο καί άλλο στήν 
ατελεύτητη αλυσίδα τού πολιτισμού.

Βέβαια κάποτε μερικοί νέοι φέρονται άδικα προς τούς παλαιότερους. 
Νομίζουν καί διακηρύττουν π.χ. πώς ή λογοτεχνία απ’ αυτούς αρχίζει, — 
ή νέα ποίηση, ή νέα πεζογραφία, κοινωνικές καί πολιτιστικές Ιδέες καί κατευ
θύνσεις, γλωσσικές μεταβολές, καλλιτεχνικές τάσεις κ.ά. Κι’ αγνοούν δλότελα 
τό έργο τών παλαιοτέρων, τό αγνοούν «εκ προθέσεως» ή από αμέλεια καί 
ανεπάρκεια τους. Τά παραδείγματα είναι πολλά. Θάναφέρω ένα πρόσφα
το: Σέ μια συνέντευξη του κάποιος λαμπρός κατά τά άλλα πανεπιστημιακός 
καθηγητής άπό τήν Ελλάδα είπε κι αυτά τά αμίμητα σέ σχετική ερώτηση πού 
επιτήδεια τού υπέβαλε δ νεαρός συνομιλητής του: «Ήξερα, βέβαια, ότι 
υπάρχει μια παράδοση στην Κύπρο κάπως συντηρητική, τουλάχιστο γλωσσικά 
—.... — ίσως επειδή στην Κύπρο οι φιλόλογοι ακολούθησαν την παράδοση 
της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών από χρόνια και είναι γνωστό πόσο είναι 
γλωσσαμύντορες και με όλα τά παρεπόμενα, αλλά...» κλπ. κλπ. Κι δ Κύ
πριος συνομιλητής του, φιλόλογος, δπως μού είπαν, «ειδικός» στά λογοτεχνκά, 
γλωσσικά καί ανάλογα πνευματικά ζητήματα, δέν διαμαρτυρήθηκε για τήν 
ασύστατη αυτή κατηγορία καί δέν παρουσίασε τήν ιστορικήν αλήθεια: πώς 
δηλ. ή «συντηρητική γλωσσική παράδοση» άρχισε νά σπάζει στήν Κύπρο άπό 
τις αρχές τού αιώνα μας μέ τήν αλληλογραφία Γιάννη Ψυχάρη καί Μενέλαου 
Φραγκούδη κι άλλα δημοσιεύματα τους στήν 'Αλήθεια τής Λεμεσού, μέ 
τό περιοδικό Ά β γ ή ύστερώτερα. Στήν Κύπρο γιά πρώτη φορά πριν 
άπό 50, 55 χρόνια δημοσιεύτηκαν νόμοι, άλλα κυβερνητικά έγγραφα καί 
φυλλάδια στή δημοτική άπό τούς άείμνηστους Άντώνη Ίντιάνο καί Άντρέα 
Ρολάνδη. Καί 42 χρόνια πριν γίνει στήν Ελλάδα μέ τυμπανοκρουσίες ή 
άπόπειρα κατάργησης τής βαρείας σέ μερικά 'Ελληνικά δημοσιεύματα, δ 
δμιλητής σας σ’ ένα του βιβλίο πού τύπωσε τό 1934 στήν Κύπρο, Γραμ
ματική τής Δημοτικής «γιά τήν Τέταρτη Τάξη τών Δημοτικών 
Σχολείων», κατάργησε τή βαρεία καί εισηγήθηκε γενική άχρήστευση της, 
Ιδιαίτερα στήν παιδεία. ’Ακόμη καί πρωτύτερα, τό 1932, δ ίδιος δμιλητής 
σας μέ ένα μελέτημα του στο περιοδικό Μελέτη- Κριτική, συνηγο
ρούσε γιά μια ριζική γλωσσική, ορθογραφική προπάντων, μεταρρύθμιση, 
πού άλίμονο! ως σήμερα δέν έγινε πραγματικότητα ούτε καί στήν Ελλάδα.

Αυτά είναι Ιστορία, καί ή 'Ιστορία δέν παραγράφεται μέ τό έτσι θέλω 
μερικών οίηματιών νεανίσκων.

’Ακόμη καί στο βιβλίο μου Πορεία Ζωής, ot λίγοι πού τό έχουν 
διαβάσει βρίσκουν δτι πολλά άπό τά μελετήματα του σάμπως νά γράφτηκαν 
χτές κι οχι πριν άπό τριάντα καί σαράντα χρόνια, — βρίσκουν πώς έχουν 
άκόμη τή θέση τους στή σημερινή πνευματική ζωή, γιατί δίνουν άπαντήσεις 
σέ σημερινά προβλήματα τού τόπου μας.
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Θυμάμαι τήν κυοφορία καί τή γέννηση τών Κυπριακών Γραμ- 
μ ά τ ω ν, τών Κυπριακών Σπουδών, τού «Ελληνικού Πνευματικού 
'Ομίλου Κύπρου», καί γνώρισα καί γνωρίζω καί χαίρουμαι τώρα τή γόνιμη 
καρποφορία τους. "Ομως δέν ήταν εύκολα τά πράγματα τότε. Ήταν άπί- 
στευτα τά εμπόδια πού συναντούσαμε τότε, ποικίλες οι δυσχέρειες, αδυσώ
πητες ο'ι καταδιώξεις. Δέν ύπήρχεν ελευθερία, — είχαμε λογοκρισία τότε. 
Δέν είχαμε τά οικονομικά μέσα, δέν είχαμε κάν τήν πείρα μιάς εκδοτικής 
παράδοσης. Είχαμε δμως τήν πίστη καί τον ένθουσασμό, είχαμε τήν τόλμη 
καί τήν αυτοπεποίθηση τής νιότης, είχαμε τήν άγάπη στον τόπο μας καί 
στήν πρόοδό του, καί τήν άγάπη γιά όλο τόν κόσμο. "Ο,τι έγινε κι δ,τι 
άκόμη γίνεται (καί πρέπει νά συνεχίσει νά γίνεται), δέν ήταν άτομική ερ
γασία: ήταν καί είναι εργασία ομαδική, ήταν δχι τό «εγώ» άλλά τό «εμείς», 
δπως έλεγε δ Μακρυγιάννης.

"Οταν κάποτε γράψω τήν ιστορία τών Κυπριακών Γραμμά
των θ’ άποκαλυφθούν άρκετές οδυνηρές πτυχές τής δύσκολης ζωής των, 
άλλά καί άρκετές ώραΐες, άνυψωτικές, συγκινητικές σελίδες τού εμπνευσμέ
νου άγώνα των γιά επιβίωση καί δημιουργία καί πνευματική καταξίωση.

Πάντα όμως στις πνευματικές καί καλλιτεχνικές ενέργειες μας υπήρχε 
ή προσπάθεια συνδυασμού τού παλιού μέ τό νέο, τής παράδοσης μέ τούς δρα- 
ματισμούς τού μέλλοντος, — ή ζωντανή άνανέωση τού παρελθόντος μέ τό βά- 
πτισμα του στή δοκιμασία τού παρόντος γιά τή δημιουργία τών νέων δρι- 
ζόντων πού ξανοίγονται μπροστά μας υποσχετικοί.

Λαμπρό παράδειγμα συνεχούς δημιουργικής άνανέωσης μέ τήν ορθή 
χρήση τής παράδοσης, τού παρόντος καί τών δραματισμών τού μέλλοντος 
είναι δ Παύλος Λιασίδης, δ μοναδικός σήμερα διαλεχτικός ποιητής τής Κύ
πρου.

Ματιές προς τά πίσω, ναί, — άλλά καί ματιές προς τά εμπρός πρέπει 
νά ρίχνουμε καί διαρκώς νά δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα, συνετά άλλά 
καί τολμηρά σχέδια, άν θέλουμε δ ευλογημένος άλλά καί άδικημένος αυτός τό
πος νά μή τελματώσει μέσα στήν δδύνη καί στο σπαραγμό, άλλά νά προχω
ρήσει προς καινούργιες δημιουργίες.

"Οσοι πιστοί!
ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΠΡΟΤΣΗΣ 

Λευκοσία 21-26 Μάη 1978.
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ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. Κ. ΠΡΟΥΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΛΑ Ϊ ΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Ο πρώτος τομος τοΰ βιβλίου «Πορεία Ζωής» περιλαμβάνει ποικίλες 
εργασίες τοΰ τοΰ δασκάλου μας κ. Κώστα Προυσή, πού δημοσιεύτηκαν στην 
εφημερίδα «Ελευθερία» και σέ διάφορα περιοδικά ιδιαίτερα στά «Κυπριακά 
Γράμματα», των οποίων υπήρξε στυλοβάτης κι όπου κρατούσε για δώδεκα 
χρονιά τη στηλη «Ζωή και Τέχνη». ’Έχει έκδοθεί τδ 1975 στά τυπογραφεία 
«Ζαβαλλή», απαρτίζεται από 391 σελίδες και χωρίζεται σέ τρία κεφάλαια: 
1) Πνευματική Πορεία πού καταλαμβάνει τό μεγαλύτερο μέρος (279 σελί- 
δες), 2) Γλωσσικά, και 3) Σημειώματα και μιά ομιλία· πρόκειται για 
ένα βαθυστόμαστο λόγο του μέ θέμα «Αισθητική Καλλιέργεια» πού είπε στό 
Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Γιορτή των Γραμμάτων, τό 1945.

Τό βιβλίο κινείται σέ μιά εποχή αγώνων δημιουργικών για τήν άνοδο 
τοΰ κυπριακού ελληνισμού, άπό τό 1932 ως τό 1947. Παρακολουθεί άγρυ
πνα τα πιο σημαντικά γεγονότα· κρίνει, ένθαρρύνει, καθοδηγεί, απορρίπτει, 
χαράσσει κατευθυντήριες γραμμές. Είναι τόσο ζεστά τά θέματα πού αγγί
ζονται έδώ: — θέματα αισθητικής (Τέχνης - Λογοτεχνίας), θρησκείας, θεά
τρου, εκπαίδευσης, κρίσεις πάνω σέ τοπικά, πανελλήνια καί παγκόσμια γεγο
νότα, σκέψεις πάνω σέ πράξεις ξεχωριστές, κριτικές βιβλίων κλπ. Παντού 
οι αναζητήσεις οι πνευματικές ενός ανθρώπου πού προβληματίζεται άκατά- 
παυστα, δονεϊται καί πάσχει γιά κάτι καλύτερο, πού πάλλεται γιά αρχές 
κι ιδανικά πού ταιριάζουν στον ’Άνθρωπο καί στον Έλληνα· μιά διαρκής 
«πνευματική πορεία ζωής», μιά εναγώνια προσπάθεια τοΰ ανικανοποίητου 
ξεχωριστού ανθρώπου πού αναταράζει γόνιμα τά λιμνάζοντα ύδατα.

Κι οι εισηγήσεις του πάντα μέ θάρρος καί ευπρέπεια: «Τό ελληνικό 
πνευματικό κέντρο πρέπει νά μάς δώσει πρότυπα τά καλύτερα του στοιχεία... 
χρειαζόμαστε κάτι καλύτερο άπ’ αυτό πού έχουμε, ανώτερο καί πιο επιβλη
τικό... τό πραγματικά καλό καί άξιο...». Κι αντίστροφα γιά τό ρόλιο τής 
μικρής πατρίδας «Τί μπορούμε εμείς νά προσφέρουμε ζωντανό καί ιδιότυπο 
στήν ελληνική πνευματική παραγωγή... Έξαρτάται άπό τούς Κύπριους δη
μιουργούς, πού θά χρησιμοποιήσουν σωστά τά ιδιαίτερα κυπρια
κά χαρακτηριστικά τους καί τήν αγέραστη έλληνική 
τους ουσία...». («Νά δυναμώσουμε τούς δεσμούς» σελ. 256 -261).

Δέν έχει τήν απαίτηση τό σύντομο αυτό σημείωμα νά παρουσιάσει στή 

λεπτομέρεια τήν νψηλής ποιότητας εργασία τοΰ συγγραφέα. Περιορίζεται 
μονάχα νά εντοπίσει ορισμένες θέσεις του πάνω στό λαϊκό πολιτισμό, διά
χυτες σέ πολλά κεφάλαια τοΰ βιβλίου:

Ή ντόπια παράδοση, γράφει εξ αφορμής κριτικής τού Αι
μίλιου Χουρμούζιου στήν «Καθημερινή» γιά τό έργο τοΰ Χριστόδουλου Γα- 
λατόπουλου «Τά Τραγούδια τής Φυλακής» καί τό περιβάλλον είναι οι 
πρωταρχικοί παράγοντες γιά μιά οργανική εξέλιξη τής πνευματικής μας 
ζωής. Καθήκον τού μελετητή πού σέβεται τον εαυτό του είναι νά σκύβει 
μέ εΰλάβεια πάνω στά έργα λόγου καί τέχνης τής κυπριακής ψυχής γιά ν’ 
ανακαλύπτει άπ’ αυτά τά γόνιμα στοιχεία· κι αν είναι άξιος όφείλει να 
προχωρήσει πιό πέρα: νά τά έκμεταλλευτεϊ δημιουργικά. Γιατί οι δημιουρ
γοί καλλιτέχνες οφείλουν νά ξεχωρίσουν καί νά δουλέψουν τά πραγματικά 
βιώσιμα στοιχεία τοΰ παρελθόντος, κι ούτε νά τ’ άντιγράψουν απλώς μα ούτε 
καί νά προβάλουν σάν κοσμοϊστορική τήν ύπαρξη τους.

Τί άλλο χρειάζεται ό μεγάλος τεχνίτης έκτος άπό τον εύκολόπλαστο 
πηλό τής ντόπιας παράδοσης, πού θάναι βέβαια ή άπαραίτητη βάση του; 
’Εκτός άπό τήν προσεκτική μελέτη τοΰ υλικού αυτού, γιά μιά βιώσιμη πνευ
ματική δημιουργία θά πρέπει ό Κύπριος διανοούμενος νά προσαρμοστεί σε 
άνοιχτότερους πνευματικούς ορίζοντες, γιατί άνάγκη είναι νά συνειδητοποιή
σει δτι ή Κύπρος δέν είναι αυθύπαρκτη άλλά έξαρτιέται άπό ένα κόσμο που 
εξελίσσεται ραγδαία. ’Απαιτείται διαρκής ενημέρωση πάνω στις αναζητή
σεις καί τά ρεύματα των ιδεών, πού άποκρυσταλλώνονται στά μεγάλα πνευμα
τικά κέντρα «δπου στηλώθηκε ή τέχνη καί ή επιστήμη σάν ή ψηλότερη κα- 
τάκτηση τής άνθρώπινης ενεργητικότητας». Κι ακόμα χρειάζεται μελέτη 
τής κοινωνικής διάρθρωσης, τής πολιτικής πραγματικότητας και τών οικονο
μικών ζητημάτων στήν Κύπρο κι αλλού.

’Επισκοπώντας τήν κοινωνική καί οικονομική δομή τής κυπριακής κοι
νωνίας επισημαίνει άξιοσημείωτες άλλαγές: ο'ι μικροαστοί πνίγονται σέ ζύ
μωση μεγαλοαστική, οί έργάτες μονιμοποιούνται σάν τάξη κι αύτομορφώνον- 
ται, οι νεόπλουτοι πληθαίνουν κι έχουν τήν τάση γιά εξέλιξη καί τήν άδυ- 
ναμία γιά ουσιαστική πνευματική καλλιέργεια, ή συγκοινωνία έχει κατακλύ- 
σει τό νησί μέ τά καλά καί τά κακά προϊόντα τού εξωτερικού πολιτισμού. 
'Όλα αυτά δέν μπορεί νά τά άγνοεΐ ό άληθινός λογοτέχνης κι ούτε πρέπει 
νά περιορίζεται μονάχα στή διαπίστωση τής αλλαγής· είναι άναγκη να ανοί
ξει κι αυτός δρόμο άνύψωσης. Γι αυτό επιτάσσεται νά μελετήσει παράλ
ληλες προσπάθειες άλλων άτόμων καί ομάδων πού περάσανε άπό αναλογα 
στάδια έξέλιξης, γιά νά παραδειγματιστεί, κι δχι νά μιμηθεΐ.

(«Ή ντόπια παράδοση βάση στήν πνευματική δημιουργία» σελ. 39-41). 
(«’Ανοιχτότεροι ορίζοντες» σελ. 42-47).

Ή άπαραίτητη ενημέρωση γιά δ,τι συμβαίνει έξω άπό τον τόπο μας 
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δεν σημαίλ'ει πώς θ’ άρνηθοΰμε τον εαυτό μας, γιατί προϋπόθεση εθνικής 
δημιουργίας θεωρεί τό νά μη αγνοείται τό πρωτύτερο Έγώ τού καθενός, γιατί 
αυτό τό παλιό Έγώ τού καθενός «πού τοπλασαν α’ιώνες, είναι πού θά χρωμα
τίσει τό έργο τού παραγωγού και θά τού δώσει χαρακτήρα». Γιατί τότε 
μονάχα πλάθονται έργα βιώσιμα, σάν ζυμωθούν οι δημιουργοί μέ τον τοπικό 
χαρακτήρα· παράδειγμα ό Νίκος Νικολαΐδης και ό Δημήτρης Λιπέρτης.

’Εκείνο πού τον φοβίζει δεν είναι τό ξενικό κύμα πού μάς κατακλύζει 
και ξετοπίζει τή ντόπια παράδοση· εκείνο πού τον τρομάζει είναι ό σπα
σμωδικός «συγχρονισμός», ή μίμηση, ή αλόγιστη δηλαδή και χωρίς μέτρο 
παραδοχή των ξένων στοιχείων, ή πλήρης απομάκρυνση από τή γνήσια πη
γή τής γόνιμης κυπριακής λογοτεχνίας, τό θρύλο καί τό λαϊκό τραγούδι. 
Γιατί ή τυφλή αντιγραφή κάθε τι πού εισβάλλει άπ’ έξω καταστρέφει τις 
καλύτερες δημιουργικές ικανότητες των ατόμων και των λαών, ξεριζώνει δ,τι 
αιώνες ολάκεροι πάλαιψαν για νά φτιάσουν και προκαλεΐ οδυνηρό κενό. Μιά 
συνεχής, χωρίς περιορισμό, χωρίς μέτρο υιοθέτηση κάθε ξενικού κι ακόμα 
περιφρόνηση τού εθνικού προβλέπει πώς θάχει σάν μοιραίο αποτέλεσμα «νά 
σβήσουμε ασήμαντοι πνευματικά και μηδαμινοί στήν απεραντοσύνη τού κό
σμου». («Τοπικό χρώμα» σελ. 3-5). («Ή ντόπια παράδοση βάση στήν
πνευματική δημιουργία» σελ. 39-41).

Εξετάζοντας τα δημοτικά μας τραγούδια, πού είναι έργα ομαδικής κα
τεργασίας, τά θεωρεί σάν τό πιο χαρακτηριστικό πνευματικό δημιούργημα 
τού ελληνικού λαού, τά δέ κυπριακά δημοτικά τραγούδια, κυρίως τά άκριτι- 
κά, υπογραμμίζει πώς είναι τα πολυπληθέστερα και άρτιώτερα τού ελληνι
σμού. Θεωρεί ευτύχημα πού τά δημοτικά τραγούδια είναι από τά λίγα έργα 
λόγου και τέχνης γιά τά όποια έχουμε συλλογές, αλλά βλέπει πώς υπάρχουν 
ακόμα πολλά στό στόμα τού λαού, πού χρειάζονται νά καταγραφοΰν πριν 
χαθούν.

Γι’ αυτό καί χαιρετίζει μ’ ενθουσιασμό τή συλλογή τού Ξενοφώντα Π. 
Φαρμακίδη «Κύπρια ’Έπη» 48 τραγουδιών. Σκέφτεται πόσο νόημα θάδινε 
στό άγονο έργο πολλών δασκάλων αν ακολουθούσαν τό παράδειγμα τού Φαρ
μακίδη, γιατί θά ένοιωθαν κοντά στό δημιουργό λαό· κι ίσως κι οι ίδιοι νά 
γίνονταν κάποτε πλάστες, αν προχιορούσαν άπό τό στάδιο τής συλλογής στήν 
εξέταση καί στήν εξήγηση τών φαινομένων.

Μέ τήν ευκαιρία είσηγεϊται συντονισμένη προσπάθεια γιά νά καταρ
τιστεί ένα αρχείο τής Κυπριακής Γλώσσας καί Λαογραφίας, μέ παραμύθια, 
παροιμίες, αινίγματα, ιδιωματικές εκφράσεις, λέξεις καί τοπωνύμια, ήθη 
καί έθιμα. Άπό τή μελέτη δλων αυτών, άπό τά οποία προβάλλει ή όμορφη 
απλότητα, ή χαριτωμένη άνοιχτοσύνη, ή εκπληκτική αφέλεια, ή μετρημένη 
θυμοσοφία, ολόκληρος δ χαρακτήρας τού λαού θά πάρει ή Τέχνη τά μοτίβα 
«καί θά τα μεταπλάσει επιδέξια για νά παρουσιάσει έργα πού θά κοντεύουνε 

στήν ψυχολογία μας, γιατί θά είναι δικό μας καί γνωστό μας τό βάθος». 
Τρανό παράδειγμα «Ό Πραματευτής» τού Γιάννη Γρυπάρη». («"Ενα Παρά
δειγμα» σελ. 11-13).

’Εξετάζοντας τήν αξία τών παραμυθιών καί συγκρίνοντας τα μέ 
άλλα είδη τής λαϊκής λογοτεχνίας, βρίσκει πώς αξίζει νά μελετηθούν τά πα
ραμύθια συγκριτικά γιά νά βρεθούν τά «αρχικά στοιχεία», οί πηγές τους, 
καί νά φανεί ή πορεία τής εξέλιξης τους ανάμεσα στούς αιώνες καί στούς 
λαούς· σκοπός νά φωτιστούν αρκετά σημεία τού ψυχικού βίου τών λαών.

Έφ’ δ'σον κάθε λαός αυτά τά κοινής άρχής άφηγήματα, τά έχει δια- 
πλάσει σύμφωνα μέ τις κλίσεις, τά αισθήματα καί τις δοξασίες του, μπο
ρούμε νά έξιχνιάσουμε καί σ’ αυτά πτυχές τής νοοτροπίας τού δικού μας λαού.

Ουσιαστικά ποτέ δέν μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά χαρούμε τά δικά μας 
παραμύθια, πού δέν είναι άσήμαντη ή θέση τους μέσα στον υπόλοιπο λαϊκό 
μας πλούτο. Γι’ αυτό παροτρύνει σέ καταγραφή καί κατάταξη άπό ιδιώτες 
κι’ ιδιαίτερα άπό τήν Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών.

Μιά τέτοια συστηματική μελέτη καί προβολή τών παραμυθιών, εκτός 
άπό τήν άνίχνευση ενδιαφερόντων χαρακτηριστικών τής Φυλής μας, θάχει 
άδιαμφισβήτητη ευεργετική έπίδραση στις παιδικές ψυχές, γιατί έχουν τόση 
ποικιλία, τόσο πλούτο καί χάρη στό περιεχόμενο καί στή μορφή. («Τό Κυ
πριακό Παραμύθι» σελ. 48 -50).

'Όσο γιά τή λαϊκή Τέχνη τονίζει πώς αυτή είναι μιά ζωή πού σφύζει 
καί σπαρταράει γύρω μας. Ό λαϊκός τεχνίτης είναι άξιο λόγου πώς κατα
φέρνει νά συνδυάζει μέ τήν πρακτική ώφέλεια τήν καλλιτεχνική του διάθεση, 
βγάζοντας άπό τό χέρι του ένα δημιούργημα ωραίο καί ώφέλιμο.

Σημασία έχει αυτό τό άνόθευτο στά έργα τέχνης νά τό προσέξουμε Ιδιαί
τερα καί νά τό εκτιμήσουμε, γιατί είναι πρωταρχικής σημασίας ή τοπική 
πρωτοβουλία καί ή ιδιορρυθμία. Κι έπαναλαμβάνεται πάλι ή πεποίθηση 
πώς είναι άνάγκη νά προσέξουμε δ',τι στοιχείο σώζεται άνόθευτο στά λαϊκά 
έργα τού τόπου μας καί νά τό χρησιμοποιήσουμε στή ζωή μας, καλλιερ
γώντας το κατάλληλα. Γιατί μπορούμε χωρίς καμμιά άμφιβολία νά βγά
λουμε θετικά συμπεράσματα γιά τήν ψυχοσύνθεση τού λαού μας, πού ν’ 
άποτελέσουν άφετηρία γιά παραγωγική εργασία, κι έτσι θά είναι εφικτό νά 
γεννηθεί πνευματική παράδοση μέ ρίζες δυνατές πάνω σέ ντόπιο χρώμα.

Μιά τέτοια εκτίμηση κάθε γνήσιου λαϊκού μπορεί νά άπομακρύνει άπό 
πολλές κακοτοπιές καί νά σώσει άπό κωμικές εκδηλώσεις νεοπλουτισμού. Στήν 
οικοδομική καί διακοσμητική τού σπιτιού, γιά παράδειγμα, δ άρχιτέκτονας 
πολλά μπορεί ν’ άντλήσει άπό τις κυπριακές γραμμές, άπό τήν άνοιχτο- 
σύνη καί τή διαρρύθμισή] τού λαϊκού κυπριακού σπιτιού, κι άπό τήν απλοϊκή 
πραχτικότητα πού επικρατεί στό διάκοσμο, γιά νά σωθεί άπό τό άξιοθρήνητο 
αισθητικό μείγμα δλων τών εποχών καί τών άρχιτεκτονικών φυσιογνωμιών
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δλων των λαών, πού μαστίζει σήμερα. («Ή Λαϊκή Τέχνη» σελ. 6-8). («Τό 
Κυπριακό Παραμύθι» σελ. 48-50).

Στην ανοδική προσπάθεια ενός λαού, πού διψά για άνθηση πνευματική, 
απαραίτητοι είναι πάντα οι λίγοι, ό πυρήνας μιας ομάδας ξεχωριστών αν
θρώπων, πού αδιάκοπα θά μεγαλώνει και θά δημιουργεί διαφέροντα στα πλα
τύτερα λαϊκά στρώματα.

’Από τις πλατειές μάζες πολλά έχουν οι διαλεχτοί νά ώφεληθούν στο λόγο 
καί στήν τέχνη. "Ομως ποτέ δεν πρέπει νά ξεχνά τό χρέος της ή πνευ
ματική ήγεσία απέναντι στο σύνολο. Γιατί πρέπει νά τού δώσει πίσω μέ 
τήν κριτική έ'ρευνα, άνασυνταγμένες στήν ουσία και στή μορφή τις πραγμα
τικές βιώσιμες αξίες ολάκερου του πολιτισμού μας. («’Ανοιχτότεροι 'Ορί
ζοντες» 42 - 47), («Νεοελληνικά Ζητήματα» 212-231).

ΧΡΤΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ

ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Διάλεξα αυτό τό θέμα γιατί νομίζω πώς μερικά πράγματα πού υπάρχουν 
καί τά συνηθίσαμε, τά παίρνουμε σάν δεδομένα καί δεν μάς προβληματίζουν, 
πιστεύω δέ δτι θά μάς δώσει τήν ευκαιρία νά δούμε τήν ουσιαστική ανάγκη 
τής ύπαρξης τών πνευματικών ομίλων - σωματείων καί τή σπουδαιότητα τής 
αποστολής τους. Είναι δέ ευκαιρία μέ αφετηρία τά 30χρονα τού Ελληνικού 
Πνευματικού 'Ομίλου ν’ ασχοληθούμε μ’ αυτό τό θέμα. Λέγοντας πνευμα
τικά σωματεία εννοώ καί τούς πνευματικούς ομίλους καί τις όργανώσεις, έφ’ 
δσον κοινοί είναι οι σκοποί τους, καί θά χρησιμοποιώ αυτούς τούς δρσυς χω
ρίς διάκριση.

ΟΙ πνευματικοί δμιλοι ξεκινούν από τήν πνευματικότητα τού ανθρώπου. 
Ή πνευματικότητα είνα μιά ιδιότητα σύμφυτη μέ τήν ανθρώπινη φύση. ΟΙ 
πνευματικές ανάγκες τού ανθρώπου — σάν ανάγκες για πλήρωση καί σαν 
ανάγκες γιά έκφραση — είναι πρωταρχικές, άναφέρονται άμεσα στή φύση 
του καί είναι τόσο ζωτικές δσο καί οι ανάγκες γιά διατροφή καί συζήτηση. 
Γιά τήν ικανοποίησή τους — πάλι καί σάν πρόσληψη καί σάν μετάδοση 
χρειάζονται κόποι, καταβάλλονται προσπάθειες πάρα πολλές καί υποβάλλεται 
ό άνθρωπος σέ πλεΐστες θυσίες. Παραδείγματα ανθρώπων πού άφοσιώ- 
νονται στή μελέτη, τήν έρευνα, τήν πνευματική καί καλλιτεχνική δημιουργία, 
πού επιζητούν επίμονα τήν πνευματική απασχόληση, πού τήν τοποθετούν σέ 
πρώτη μοίρα, υπάρχουν τόσα πολλά, πού δέν χρειάζεται ν’ αναφέρω εδώ κα
νένα συγκεκριμένο. Τηρουμένων κάποιων αναλογιών, δέν είναι υπερβολή νά 
πούμε δτι πνευματικές ανάγκες καί δραστηριότητες γιά πλήρωσή της παρου
σιάζουν δλοι άνεξαίρετα οΐ άνθρωποι.

Γιά καλύτερη πλήρωση αυτών τών αναγκών, γιά καλύτερη υποβοήθηση 
εκείνων πού γιά διάφορους λόγους αδυνατούν μόνοι τους ν’ ασχοληθούν μ’ 
αυτά τά ζητήματα — κυρίως σάν δέκτες — γιά προσφορά στούς άλλους, 
αλλά καί γιά δική τους ενίσχυση, δπως γίνεται καί σέ τομείς άλλων δρα
στηριοτήτων, συνεργάζονται καί συνενώνονται οι άνθρωποι σέ ομίλους καί 
όργανώσεις. Είναι βασικό νά ξέρουμε δτι ο'ι πνευματικές ανάγκες έκδηλώ- 
νονται, διαμορφώνονται, ικανοποιούνται σωστά δχι σάν μονόλογος, δχι σάν 
ρεύμα μονής κατεύθυνσης, αλλά σάν διάλογος, σάν μέρος τού δλου 'διαλέγε- 
σθαι’ πού αποτελεί καί τήν ιστορική πορεία τού κόσμου προς τήν τελείωση.
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Ή φύση του πνεύματος σαν διαλεκτικής δράσης — έτσι συντελεϊται κάθε 
πρόοδος — απαιτεί τήν κίνηση.

Οι σκοποί, οί κατευθυντήριες γραμμές, ή ιδεολογική τοποθέτηση — 
αφού υπάρχουν ποικίλα ιδεολογικά ρεύματα — ή φύση των δραστηριοτήτων 
των πνευματικών σωματείων καθορίζονται από τα καταστατικά τους, ανά
λογα με τα πρόσωπα, τον τόπο, τό χρόνο, τις ιδέες κα'ι αξίες πού επικρατούν 
ή πού ζητούνται. Ό ρυθμός τής δράσης τους, ή ζωτικότητά τους έξαρτώνται 
από τις έξωτερικές συνθήκες πού σαν πρόκληση επενεργούν σ’ αυτά, άλλα 
κυρίως άπό τή ζωτικότητα, τήν αγωνιστικότητα, τή γνησιότητα των μελών και 
τών διοικητικών σωμάτων τους. Υπάρχουν δμως μερικά βασικά κοινά ση
μεία, κοινές επιδιώξεις, παρά τις διαφορές, κυρίως ιδεολογικές.

Κάθε άξιο τού ονόματος του πνευματικό σωματείο μέ συναίσθηση καί γνή
σια ερμηνεία τού δρου πνευματικός οφείλει ν’ άποσκοπεϊ στην άνοδο τού 
πνευματικού επιπέδου τών μελών του καί τού κοινού, στή διατήρηση τής 
λαϊκής - εθνικής παράδοσης, στήν καλλιέργεια τού σεβασμού στον άνθρωπο. 
Σκοπός πρέπει νά είναι ή μόρφωση, ή διαφώτιση, ή υπεύθυνη παρουσίαση 
καί προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων πνευματικών, ή άνώτερη ψυχαγωγία, 
ή άνάπτυξη τών προσωπικών σχέσεων καί δλα αυτά δχι προσωρινά κι’ ευκαι
ριακά — παρ’ δλον πού ο'ι εκδηλώσεις τους μπορεί νάναι τέτοιες — άλλά ή 
άπήχηση στις ρίζες τού άνθρώπου. ’Απώτερος σκοπός πρέπει νάναι ή δημι
ουργία μόνιμων διαφερόντων καί προβληματισμού, ή υποβοήθηση ώστε μόνος 
του καθένας καί εκτός τού σωματείου του νά έχει αυτές τις στάσεις· ή πνευ
ματικότητα νά είναι τρόπος ζωής. Πρέπει νά είναι άκόμη ή προβολή, τών 
τοπικών καί παγκόσμιων προβλημάτων, ή συζήτηση καί λύση άποριών τών 
άτόμων καί τής κοινωνίας, πάντα, εΐ δυνατόν, ‘sub specie aeternitatis’, ή 
διευκρίνηση τών συγχύσεων, ή χάραξη θέσεων πού προσφέρεται σάν δυνα
τότητα εκλογής γιά άσκηση τής ελευθερίας, ή έρευνα τού παρελθόντος, ή 
χάραξη γραμμών γιά τό μέλλον, ό φωτισμός τού παρόντος, ή προβολή τής 
πνευματικής - καλλιτεχνικής δημιουργίας σάν στοιχείου ζωής. Μέ δλα αυτά 
ένας ευρύτερος στόχος, πέρα άπό τά άτομα καί τήν ομάδα, είναι ή πνευμα
τική πορβολή τού τόπου μέσα στήν παγκόσμια κοινωνία καί ή τόνωση τής 
πνευματικής παρουσίας τού άνθρώπου γενικά σέ άντίθεση μέ τήν άλλου εί
δους παρουσία του τεχνική, οικονομική καί άλλη, άκόμη καί έπιστημονική, 
μιά πού αυτή δέν είναι πάντα καί πνευματική.

ΕΙδικότερα, τά πνευματικά σωματεία εργάζονται γιά τή συντήρηση τής 
παράδοσης, γιά τή συνέχεια, γιά τήν καλλιέργεια τής πνευματικής, έθνικής, 
θρησκευτικής συνείδησης, γιά τήν ενθάρρυνση τής καλλιτεχνικής δημιουρ
γίας, γιά τήν υπόμνηση καί προβολή προσώπων, γεγονότων σημαντικών, καθη
κόντων, τού χρέους προς δ,τι μέ ευρύτερη έννοια άποτελει έθνική, πνευματική 
κληρονομιά, άλλά καί άνθρώπινη, διεθνική. Τά δπου γής πνευματική γεγο

νότα άφορούν σέ κάθε πνευματικό άνθρωπο. Ή συντήρηση, δ σεβασμός τής 
παράοδσης δέν σημαίνει έδώ καθυστέρηση, άλλά ϊσα-ϊσα πρόοδο — άξιολο- 
γικά τουλάχιστο — θεμέλιωμα γιά σταθερή καί άπαρασάλευτη πρόοδο. Τά 
πνευματικά σωματεία είναι προοδευτικά, σύγχρονα, δρούν μέσα στήν εποχή 
τους, άφορμώνται άπό τά παλαιά μεγάλα, προσαρμόζονται ώς ένα βαθμό γιά 
νά μή φαίνονται άρνηση, άλλά καί πρωτοπορούν, ζητούν άλλαγές, είσηγούνται 
μέτρα, άγωνίζονται, άλλά ξέρουν δτι σέ μερικά πράγματα τό άσυγχρόνιστο 
είναι προτιμότερο. Τά πνευματικά σωματεία δέν χρησιμοποιούν τήν προο- 
δευτικότητα σάν άλλοθι γιά κάθε ξεθεμέλιωμα, γιά δτι συμφέρει στενά.

”Αν καί ή πνευματική προσφορά ευρύτερα καί καθ’ έαυτήν, καί όταν 
δέν άναφέρεται σέ εθνικά — όπως συνήθως νοούνται — θέματα, άποτελει 
προσφορά έθνική, δμως ένα κύριο μέρος τού έργου τών πνευματικών σωμα
τείων είναι ή καί μέ στενότερη έννοια έθνική προσφορά τους, ιδίως σέ τό
πους καί περιστάσεις σάν τις δικές μας. Είναι γιαυτό πού στήν Κύπρο άπό 
τον καιρό τής αποικιοκρατίας μερικά πνευματικά σωματεία έχουν χαρακτη- 
τιστεΐ σάν έθνικές έπάλξεις. Σέ περιόδους σύγχυσης καί κρίσης καί έθνικής 
άνάγκης τά πνευματικά σωματεία, δταν είναι ζωντανά, άξια, άναλαμβάνουν 
ένεργό ρόλο καί βοηθούν πολύ τόν τόπο τους. Σέ περιόδους σύγχυσης καί 
άμφιβολίας, σάν τή σημερινή υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι άπό έσωτερικούς 
έχθρούς πού έκμεταλλεύονται λάθη, υπερβολές, άνησυχίες καί αναζητήσεις. 
Στήν Κύπρο σήμερα πολύ μεγάλος προβάλλει ό ρόλος τών πνευματικών σω
ματείων. ’Απαιτείται έπαγρύπνηση, έπαγρύπνηση δέ δέν σημαίνει μόνο γνώ
ση καί διαπίστωση καί παρακολούθηση γεγονότων καί καταστάσεων, άλλά καί 
λήψη θέσεως, διακηρύξεις, άγώνας, άνασκευή συκοφαντιών καί άνακριβειών, 
άπαιτείται θάρρος καί πόλεμος, τουλάχιστο άμυνα αν δχι έπίθεση.

Τά πνευματικά σωματεία θά διαφωτίσουν, θά μορφώσουν, θ’ άνασκευά- 
σουν συκοφαντίες, θά παρουσιάσουν τήν πραγματική άλήθεια, θά στηρίξουν 
τούς διατακτικούς, θά πολεμήσουν τή δημαγωγία, τή θρασύτητα, τήν προπα
γάνδα, θά τιμήσουν γεγονότα καί προσωπικότητες, θά λαμπρύνουν έπετείους 
μέ τή σοβαρή, υπεύθυνη, άλλά καί μέ τήν άριθμητική παρουσία τους, θά 
ψυχαγωγήσουν σωστά, θά προαγάγουν τά καλλιτεχνικά συναισθήματα. Σ’ 
δλες τις περιπτώσεις ή συμμετοχή τού πλατειού κοινού είναι θετικό στοιχείο.

Βασικό στοιχείο σ’ δλες τις έκδηλώσεις είναι ή άντληση άπό τήν παρά
δοση, ή σύνδεση μέ τό παρελθόν, χωρίς δμως νά μένουν σ’ αυτό, άλλά ούτε 
καί απλώς ν’ άναφέρονται σ’ έκεϊνο έτσι άπό μιά ρομαντική διάθεση. Ή το
ποθέτηση τής παράδοσης στά σωστά της μέτρα μέσα στή σύγχρονη ζωή είναι 
ουσιαστικό περιεχόμενο κάθε πνευματικής έπιδίωξης. Ή στάση τών πνευ
ματικών σωματείων σέ δλα πρέπει νάναι θετική, ο’ικοδομητική, ένώ θά είναι 
άγωνιστική, δέν θά περιορίζεται στήν έπίκριση, άλλά θά υποδεικνύει, θ’ άνοί- 
γει δρόμους, θά έπαινεϊ έπισημαίνοντας τά θετικά στοιχεία. ’Ενώ θά τιμούν 
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και θά καλλιεργούν τήν παράδοση, θά είναι προοδευτικά, θά καινοτομούν δ'που 
επιβάλλεται.

Τά πνευματικά σωματεία — εκτός άν είναι στενά επιστημονικά πού ασχο
λούνται μέ τήν ερευνά — άν άφήσουν να χαρακτηριστούν σάν συντηρητικά, 
μονόπλευρα, προγονόπληκτα, έξτρεμιστικά, χάνουν ένα μέρος τής επίδρασής 
τους, δσες προσπάθειες κι’ άν καταβάλλουν γιά τό αντίθετο. Πάντα υπάρ
χει χώρος για μια ελαστικότητα και προσαρμογή χωρίς νά γίνονται απαρά
δεκτες υποχωρήσεις και συμβιβασμοί. "Ολα πρέπει νά τά κάμνουν μέ μέ
τρο, μέ μελέτη, μέ τεκμηριωμένα στοιχεία, μέ νηφαλιότητα, νά μη προκαλούν 
άσκοπα, νά μή εντάσσονται πολιτικά, νά μή απομονώνονται, νά μή δημιουρ
γούν εχθρούς πού μπορούν ν’ άποφύγουν, νά μή υποκύπτουν σέ πιέσεις καί 
σκοπιμότητες αντίθετες μέ βασικές αρχές. "Οσο κι’ άν μερικά άπ’ αυτά τά 
πράγματα φαίνονται αντίθετα, υπάρχει χώρος για δλα για τούς σσυνετούς, 
Ικανούς καί υπεύθυνους ανθρώπους. Έν πάση περιπτώσει αυτό σημαίνει αγώ
νας πνευματικός.

Γενικά δλα έξαρτώνται άπό τά καταστατικά τους, αλλά καί άπό τά μέλη 
τους, προπαντός δμως άπό τήν ήγεσία τους. Τά μέλη πρέπει νά είναι ενερ
γά, νά μετέχουν στις εκδηλώσεις, νά βοηθούν καί νά υποστηρίζουν τή διοίκησή 
τους, νά μή άρνούνται τις ευθύνες τους φορτώνοντάς τις στο συμβούλιο- νά 
κάμνουν εισηγήσεις, εποικοδομητική κριτική, νά συνεργάζονται σέ δλα: νά 
εργάζονται ό καθένας στον κύκλο του για τούς σκοπούς τού σωματείου τους. 
"Οσο πιο πολλά ενεργά μέλη αντιπροσωπεύει τό συμβούλιο, τόσο πιο ισχσυρό 
αισθάνεται ν’ αγωνίζεται, τόσο οι θέσεις του έχουν βαρύτητα, τόσο τό κοινό, 
οΐ άλλοι τό εκτιμούν καί τό σέβονται, τόσο ή εργασία τους είναι αποτελεσμα
τικότερη.

Ή θέση τού διοικητικού συμβουλίου δεν είναι αξίωμα — βέβαια είναι, 
δταν οι ίδιοι τό αντιλαμβάνονται σάν σοβαρό ρόλο — άλλα είναι ευθύνη, 
χρέος, είναι πόστο προσφοράς, θυσίας κόπου, χρόνου, άκόμη καί χρημάτων, 
περιλαμβάνει ίσως εμπλοκή σέ έριδες, άποδοχή επιθέσεων, συκοφαντιών, δη
μιουργία ίσως προσωπικών εχθρών κ.ά. Τά διοικητικά συμβούλια πρέπει νά 
φροντίζουν νά επαυξάνουν καί ν’ άνανεώνουν τά μέλη τους, νά προσφέρουν, 
ν’ άναλαμβάνουν ή ν’ άναθέτουν δραστηριότητες κατ’ άξίαν, οχι άπό φιλοδο
ξίες, προσωπικά κίνητρα κ.ά. Άν σ’ αυτή τους τήν προσπάθεια θά γίνουν 
στόχος επιθέσεων, πρέπει νά ξέρουν πώς πάντα βαριά πληρώνει δποιος θέλει 
νά μείνει ελεύθερος κι’ έν πάση περιπτώσει πώς μέσα τους, μέσα στή γνη
σιότητα τών επιδιώξεων κι’ ένεργειών τους θά βρούν τήν άντάμειψή τους.

Δυστυχώς αυτά δλα δέν γίνονται πάντοτε δπως πρέπει, γιά διάφορους 
λόγους: γιατί τά συμβούλια δέν είναι πάντα τά ίδια, δέν είναι ομοιογενή, 
δέν εκτιμούν τό έργο τους, έχουν οικονομικές, στεγαστικές κ.ά. δυσκολίες, ό 
κόσμος δέν άνταποκρίνεται σωστά, γιατί τό έργο αυτό είναι άπό μόνο του 

αρκετά δσκολο, οί καιροί μας είναι άκόμα δυσκολότεροι, γιατί γενικά δέν 
εκτιμάται στα σωστά του μέτρα ό πνευματικός άγώνας. ’Αγνοούμε δτι κάθε 
αγώνας γιά νά πετύχει πρέπει νάχει μιά μορφή πνευματικότητας.

Οι κρατικές άρχές, έφ·’ δσον στήν ουσία τους τά πνευματικά σωματεία 
υποβοηθούν καί προβάλλουν τον τόπο μέ διάφορους τρόπους, πράγμα πού ειδι
κότερα είναι έργο κυρίως τών άρχών, θά πρέπει νά ενισχύουν τά σωματεία 
αυτά, ηθικά, οικονομικά, μέ τήν παρουσία τους στις εκδηλώσεις τους κ.ά. 
Στήν Κύπρο υπάρχει σέ άρκετό βαθμό κρατική συμπαράσταση.

Καθήκον προς τά πνευματικά σωματεία έχουν καί ot άπλοι άνθρωποι, τό 
κοινό. Αυτοί πρέπει νά ζητούν, νά κάμνουν αισθητές τής άνάγκες τους, νά 
ενθαρρύνουν μέ τήν πορσέλευσή τους, μέ τό ενδιαφέρον τους, νά καταστή
σουν προσεκτικούς έκείνους πού προσφέρουν άσκώντας καλόπιστη κριτική, 
τά περιβάλλουν μ’ εμπιστοσύνη, τά υποστηρίζουν, υποστηρίζουν τις θέσεις πού 
θά πάρουν, περιμένουν τήν εκδήλωσή τους δταν υπάρχουν κάποια σχετικά 
προβλήματα. Μ’ αυτή τους τή στάση βοηθούν τούς ομίλους τους, γίνονται 
συνεργάτες. Ή πνευματική προσφορά δέν μπορεί νά σκορπίζεται σέ μιά 
έρημο καί νά χάνεται, ούτε μπροεϊ έτσι ν’ άναπτύσσεται. Ή πολιτιστική - 
πνευματική κίνηση πρέπει νά είναι μιά παλινδρομική κίνηση καί άπό τά πάνω 
προς τά κάτω καί άπό τά κάτω προς τά πάνω- έτσι ένισχύεται κι’ αυξάνεται. 
Τά πνευματικά σωματεία δέν δημιουργούν γιά τό λαό, άλλά μέ τό λαό. *Ας 
σκεφτούμε σ’ αυτό τό σημείο τήν άρχαία Ελλάδα. "Οποιος έχει πολλά πρέ
πει νά δίνει, άλλά δίνοται περισσότερα σέ κείνον πού τά δέχεται καί πού 
ζητά. Ό άνθρωπος δέν ολοκληρώνεται παρά μέ τή συνεχή πολύπλευρη καλ
λιέργεια τής προσωπικότητάς του. Ούτε είναι οι σπουδές άρκετές, ούτε τε
λειώνει αυτός ό δρόμος ποτέ πριν τό θάνατο. Ό άνθρωπος δέν τελειούται, 
δέν είναι ποτέ, γίνεται συνεχώς. "Ανθρωπος σημαίνει ζητητής καί άγω- 
νιστής.

Ή γενικότερη δέ πνευματική καλλιέργεια είναι ιδιαίτερη άνάγκη στή 
σημερινή εποχή καί γιατί κινδυνεύουμε άπό φοβερά μέσα καταστροφής πούναι 
άνάγκη νά τά εξανθρωπίσουμε, καί γιατί παρατονίσαμε τό χρήμα καί τά 
υλικά άγαθά καί γιατί γινόμαστε όλο καί πιο μονομερείς, δοσμένοι στήν τεχνι
κή καί στά μέσα βελτίωσης τών υλικών δρων τής ζωής, άγνοούμε — έστω 
κι’ αν τήν ομολογούμε επίσημα — τήν πνευματική υπόσταση τού άνθρώπου, 
άνατρέπουμε τήν Ισορροπία τής ζωής. Τούτο, ίσως δχι γιατί έχουμε λιγότερα 
διαφέροντα, άλλά καί γιατί υπάρχουν σήμερα περισσότερες άπαιτήσεις καί 
πολλά πού μάς κάμνουν νά ξεχνούμε καθώς καί πολλά άλλοθι. Στήν εποχή 
μας άκόμη συντελεϊται μιά μεταξίωση τών άξιών καί πρέπει νάχουμε άγρυπνο 
τό πνεύμα μας, ώστε νά μή γίνει άπαξίωσή τους.

’Εντελώς εξαιρετικά σέ μάς εδώ στήν Κύπρο πού γίναμε θύματα τής 
έκμετάλλευσης ύψιστων πνευματικών άξιών άπό κακούς "Ελληνες καί ξένα 
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συμφέροντα, πού χάσαμε τόσα επιβάλλεται περισσότερη πνευματική έπαγρύ- 
πνηση. Ή ουσία του αγώνα μας είναι πνευματική, γιατί αγωνιζόμαστε για 
δικαιοσύνη, ελευθερία, αξιοπρέπεια, δημοκρατία, γνωρίσματα κατ’ εξοχήν 
των πνευματικών ανθρώπων, γιατί ακόμη έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε κη
ρύγματα παράξενα καί προπαγάνδες επικίνδυνες μέσα κι’ έξω άπό τον τόπο 
μας. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πώς άν χαθεΐ ή πνευματικότητα τού αγώ
να μας κινδυνεύει νά χαθεί τό παν.

Σ’ όλες αυτές τις ανατροπές καί ανακατατάξεις γενικά άλλα καί ειδικά 
οι πνευματικοί άνθρωποι καί περισσότερο τά πνευματικά σωματεία δέν έπι- 
τρέπεται νά παραμένουν θεατές, πρέπει να γίνονται δράστες, νάναι πρόθυ
μοι νά πολεμήσουν, νά δεχτούν επιθέσεις καί προσωπικές, να θυσιάσουν κάτι. 
Νάναι πρόθυμοι ν’ αντιμετωπίσουν συκοφαντίες καί ειρωνείες καί δολοπλο
κίες άπό πίστη κι’ εμμονή στά ιδεώδη τους, άπό άγάπη προς τον άνθρωπο 
καί πατρίδα δχι άπό πόθο επίδειξης ή ήρωοποίησης ή άπό άλλες φιλοδοξίες.

Τά πνευματικά σωματεία τέλος δέν θά γίνουν όργανο κανενός, ούτε θά 
υπηρετούν κάτω άπό ένα ωραίο όνομα καί άψογους σκοπούς στά καταστατικά 
τους, κάποιους άλλότριους σκοπούς εξαπατώντας τά μέλη τους. Υποτάσσονται 
μόνο καί γνήσια στούς σκοπούς πού τάσσουν, εργάζονται μέ ζήλο χωρίς ν’ 
άρκοΰνται νά τούς διακηρύσσουν στις επίσημες έκδηλώσεις, υπηρετούν τόν 
άνθρωπο καί τήν παταρίδα τους.

Γ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, 

ΠΑΛΑΙΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 22 ΓΕΝΑΡΗ 1978

Άγ. μέλη,
Κάποτε — μόλις προχθές — μόνο τρία-τέσσερα σωματεία κρατούσαν 

τήν πνευματική κίνηση στο νησί μας. Άπό τή μεταπολίτευση τού 1959 κι 
εδώ διαρκώς εμφανίζονται διάφορα σωματεία καί σύλλογοι μέ ποικίλους σκο
πούς καί ποικίλη διάρκεια ζωής. Αυτό σημαίνει πώς αυξηθήκανε τά ενδια
φέροντα καί πολλά πρόσωπα θέλουν νά πούν τόν λόγο τους καί νά συμβάλουί' 
στήν άνόρθωση αυτού τού τόπου. Τούτο όμως περιόρισε τήν «άκτίνα δρά- 
σεως» τού δικού μας ομίλου, χωρίς νά εκφράζουμε γι’ αυτό παράπονο. Τό 
άντίθετο: Χαιρόμαστε γι’ αυτή τή δραστηριότητα, πού δείχνει τό ξύπνημά 
μας. Δέν έχει σημασία ή πολιτική κατάληξη, πού ετοιμάζεται άπό ξένους 
γιά τά δικά τους συμφέροντα, κι εμείς, λιγάριθμοι κι άδύνατοι, σκύβουμε πο- 
λιτικώς τό κεφάλι, ενώ πνευματικώς άντιδρούμε, ίσως μάταια, άλλα δέν μπο
ρεί νά γίνει κι άλλοιώς: Θάταν ντροπή νά σιωπήσουμε καί νά πέσουμε σέ 
μια μοιρολατρική άδιαφορία.

Μέσα στό λίγο πεδίο γιά δράση, πού άπέμεινε στον 'Όμιλό μας, έχουμε 
κινηθεί κατά τό 1977 καί σάς άνακοινώνουμε τά κυριώτερα στοιχεία, τις 
πραγματοποιήσεις μας καί όχι τις προθέσεις.

1) Συγκεντρώσεις. Πραγματοποιήσαμε τις εξής :
α) Συγκέντρωση προς άπονομή τού «Βραβείου Γραμμάτων» 1974 - 1976 

στις 2 τού Μάρτη 1977 στή Σεβέρειο Βιβλιοθήκη. Σ’ αυτή μιλήσανε 
ό Κ. Χρυσάνθης, ο Χρυσόστομος Σοφιανός, ό τιμώμενος Κυριάκος 
Χατζηιωάννου, ό Χρύσανθος Κυπριανού καί ό Νίκος Παναγιώτου πού 
διάβασε ώς εισηγητής τό πρακτικό τής βράβευσης. 'Όλες αυτές ο'ι 
δμιλίες έχουν δημοσιευτή στή «Φιλολογική Κύπρο» 1975-1977.

β) Δυο συναντήσεις μέ «Κριτικές Παρουσιάσεις Βιβλίων» στή Σεβέρειο 
Βιβλιοθήκη, στις 24 τού Όκτώβρη 1977 καί στις 2 τού Δεκέβρη 1978. 
Σ’ αυτές έχουν παρουσιαστή καί συζητηθή τά εξής βιβλία: Τρία βι
βλία τού Χρ. Παπαχρυσοστόμου σχετικά μέ τόν ’Απελευθερωτικό 
’Αγώνα μας 1955 - 1959 (άπό τόν Κ. Χρυσάνθη), τά «Κυπριακά Με- 
λετήματα» τού Χρύσανθου Κυπριανού (άπό τόν Νίκο Παναγιώτου), 
«Τό άνέκδοτο ποιητικό έργο» τού Θεοδόση Πιερίδη (άπό τόν Κ. Χρυ
σάνθη), «Ή Λεμεσός σ’ άλλους καιρούς» τού Κώστα Πηλαβάκη (άπό 
τόν Κ. Χρυσάνθη), «Ή περιπέτεια μιάς γενιάς» τού Αιμ. Χουρμού- 
ζιου (άπό τόν Χρ. Κολιό) καί ή «Κατανόηση κι άνάλυση λογοτε
χνημάτων» τού Π. Περσιάνη (άπό τόν Νίκο Σπανό).
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2) Συνεστιάσεις. Πραγματοποιήσαμε τις έξης :
α) Μια συνεστίαση στις 2 του Μάρτη 1977 προς τιμή του δρα Κυριάκου 

Χατζηιωάννου στην οποία μιλήσανε οί Χρ. Σοφιανός, Κυριάκος Χα- 
τζηιωάννου καί Κύπρος Χρυσάνθης.

β) Δείπνο προς τιμή τού Ί. Κακριδή, στο όποιο μιλήσανε δ Ί. Κακρι- 
δής, Χρύσανθος Κυπριανού καί Κ. Χρυσάνθης.

γ) Συνεστίαση στις 18 τού Νιόβρη 1977 μέ ομιλητή τό μέλος μας Μι- 
χαλάκη Τριανταφυλλί δη μέ θέμα «Προβληματισμοί γιά τό Κυπριακό». 
Προλόγισε ό Κ. Χρυσάνθης μ’ επίκεντρο τή σημασία των συνεστιά
σεων. ’Απάγγειλε ή Φρόσω Κυνηγού ένα δημοτικό τραγούδι. Τά 
σημεία τής ομιλίας συζητηθήκανε ευρύτατα από τά μέλη. Παρευρί- 
σκονταν στή συνεστίαση οι Υπουργοί Δικαιοσύνης Γεώργιος Ίωαν- 
νίδης καί Παιδείας Χρυσόστομος Σοφιανός.

3) Διαλέξεις.
Πραγματοποιθηκε μια σέ συνεργασία μέ τήν «Πνευματική Στέγη» 

στις 4 τού Νιόβρη 1977 μέ ομιλητή τον πρύτανη τού Πανεπιστημίου 
’Αθηνών Ε. Μουτσόπουλο καί θέμα «Ή παιδευτική προσπάθεια τού Μα- 
καριωτάτου καί ή οικουμενικότητά του». Τον ομιλητή είχε εισαγάγει ό 
Πάτροκλος Σταύρου.

4) Εκδόσεις.
Κυκλοφόρησε ή «Φιλολογική Κύπρος» 1975 - 1977 μέ σημείωση 

«Μακάριος Γ'» σέ μαύρο πλαίσιο. Υποχρεωτικά καθυστερήσαμε τήν 
έκδοσή μας αυτί) γιά λόγους καθαρά οικονομκούς. Στον τομο αυτό δη
μοσιεύονται κείμενα των μελών μας: Χρ. Σοφιανού, Κώστα Βασιλείου, 
Κ. Χρυσάνθη, Γ. Χατζηκωστή, Νίκης Λαδάκη-Φιλίππου, Γ. Προδρόμου, 
Γ. Σάντη, Ίάνθης Θεοχαρίδου, Ν. Όρφανίδη, Ν. Σπανού, Κυρ. Χατζη
ιωάννου, Χρύσ. Κυπριανού, Νίκου Παναγιώτου, Χρ. Κολιού.

5) Δωρεές βιβλίων. Έδώσαμε:
Στήν Παιδαγωγικήν ’Ακαδημία Κύπρου γιά νά προσφέρη δώρο σέ 

επίσημους μή Κύπριους επισκέπτες της είκοσι «’Ανθολογίες Κυπριακής 
Πεζογραφίας» καί στο Παγκύπριο Γυμνάσιο για τον ίδιο σκοπο πεντε. 
Μέ έκπτωση εκατόν «’Ανθολογίες Κυπριακής Πεζογραφίας» στη Μορ
φωτική 'Υπηρεσία τού Υπουργείου Παιδείας για να τις αποστειλει στο 
εξωτερικό. Στους σπουδαστές τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου 
έκατόν τριάντα «Εκλογή από τό έργο τού Νικολάου Πολίτη». Τομους τής 
«Φιλολογικής Κύπρου» 1974 - 77 καί τού βιβλίου «Μνήμη Κ. Σπυριδάκι» 
σέ πολλές δημοτικές βιβλιοθήκες τής Ελλάδας καί σέ πολλούς πνευματι
κούς ομίλους της. Πενήντα ανθολογίες καί πενήντα «Εκλογές» σέ δλα τά 
Γυμνάσια τής Κύπρου.

6) Συμμετοχές:
α) Στο παγκύπριο πένθος γιά τον θάνατο τού αείμνηστου ’Εθνάρχη Μα

καρίου Γ' μέ εκπρόσωπο τον πρόεδρο καί σχετικά τηλεγραφήματα 
καί άνακοινωθέντα.

β) Τηλεγραφήματα συμπαράστασης στον Πρόεδρο τής Δημοκρατίας κ. 
Σπύρο Κυπριανού κατά τήν απαγωγή τού γιού του.

γ) Συγχαρητήρια στον πρόεδρο τής Δημοκρατίας μέ τήν ευκαιρία τής 
άναλήψεως τής προεδρίας.

δ) Συγχαρητήρια στον νέο ’Αρχιεπίσκοπο Κύπρου καί ’Εθνάρχη κ. Χρυ
σόστομο.

ε) Παρουσίαση τού προέδρου καί ά'λλων μελών τού Δ.Σ. στήν καθιερω
μένη δεξίωση τής Ελληνικής Πρεσβείας κατά τήν ’Εθνική μας 
’Επέτειο.

7) Φιλοφρονητικές επισκέψεις. Πραγματοποιήσαμε τις έξής: 
α) Στον ’Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο.
β) Στον Πρέσβυ τής Ελλάδας κ. Μιχ. Δούντα.

Μέ λίγα λόγια καί χωρίς σχετικά σχόλια σας έχω εκθέσει τις δραστηριό
τητες τού Όμίλου μας κατά τό 1977. Μπορεί νά φιλοδοξούσαμε περισσό
τερα. "Ομως τούτα τά λίγα μπορέσαμε νά πραγματοποιήσουμε. 'Ομολογούμε 
πώς μένουν πολλά ακόμα, ειδικά κατά τις σημερινές δύσκολες περιστάσεις και 
τό απρόβλεπτα σκοτεινό μέλλον τού τόπου μας κι ας διατυμπανίζονται από πολ
λούς ο'ι περιβόητες «έπαναδραστηριοποιήσεις».

Πέρυσι όμως στις 30 τού Μάρτη κλείσαμε τά τριάντα χρόνια ζωής τού 
Όμίλου μας. Τό Δ.Σ. προγραμματίζει σχετικές εκδηλώσεις. Είναι πρόωρο 
ν’ αναγγείλουμε δ,τιδήποτε εκτός άπό τά έξής, πού θά παρακαλούσα τή Γε
νική αυτή Συνέλευση νά τά εγκρίνει γιά νάχουν αυτά μεγαλύτερη βαρύτητα :-

’Ανακήρυξη τού αείμνηστου Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, έστω καί μετα
θανάτια, σέ επίτιμο πρόεδρο, γιά δ,τι έχει προσφέρει στον 'Όμιλό μας.

’Ανακήρυξη σέ επίτιμα μέλη τών έξής πού έχουν προσφέρει στήν πνευ
ματική ζωή τού τόπου μας ή προβάλανε τήν Κύπρο: Κυριάκου Χατζηιωάν
νου, Δημήτριου Μαραγκού, Ά. Διαμαντή καί Τηλέμαχου Κάνθου άπό τούς 
Κυπρίους, Πέτρου Χάρη, Μιχ. Στασινόπουλο, Θ. Πετσάλη, Π. Πρεβελάκη καί 
Μιχ. Δούντα άπό τούς Έλλαδίτες.

Τέλος μέ λύπη μου άνακοινώνω τήν άποχώρηση τού πρόσθετου Γραμμα
τέα μας Γ. Χατζηγεωργίου γιά λόγους υγείας. Στή θέση του έχει όρισθή 
άπό τό Δ.Σ. δ Γ. Χατζηκωστής.

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ
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