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ΕΤΟΣ AIT. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΓ 
(προσφώνηση )

Μέ Ιδιαίτερη χαρά δέχθηκα τήν πρόσκληση νά προσφωνήσω τή ση
μερινή συγκέντρωση πού σκοπό έχει να τιμήσουμε τή μνήμη μιας μεγάλης 
δόξας τών Ελληνικών Γραμμάτων καί τής Ελληνικής ’Αρετής, μιας άπό 
τίς πνευματικότερες μορφές τοΰ ’Έθνους, πού είχε πλήρη έπίγνωση τής αξίας 
του, του ’'Αγγέλου Σικελιανοΰ καί πού στήν καταπληκτική του προσωπικό
τητα συνταιριάζονταν πληθωρικά τό φαινόμενο τής ζωής καί ή πηγαία ποίηση.

Για τό πολύμορφο έργο τοΰ τιμώμενου θά μιλήσουν άλλοι. ΓΓ αύτό θά 
περιορισθώ σέ μερικές πτυχές τής προσωπικότητας καί τοΰ μεγάλου έργου 
τοΰ ’Αγγέλου Σικελιανοΰ στα έπιτρεπτά δρια μιας σύντομης προσφώνησης.

Οί τιμές κι οί δάφνες αρμόζουν στόν άνθρωπο πού| στάθηκε δ έκφραστής 
καί συνάμα δ λυτρωτής τής γενηάς του. Γιατί ’Άγγελος Σικελιανός κι αντι
προσωπευτικός ποιητής ύπήρξαν συνώνυμα γιά τή συνείδηση τής γενηάς 
αύτής. Ή ποίησή του, δπως άλλως τε κάθε μεγάλη ποίηση, άποκάλυψε 
μεγεθύνοντας τίς εύγενέστερες άνθρώπινες άξιες πού συνήθως παραμερίζονται 
στήν άγχώδη σύγχρονη ζωή. Οί κοινές φράσεις στήν ποίηση του Σικελιανοΰ 
έξευγενίζονται καί μέσα στδ δικό του λόγο ύψώνονται σέ έπουράνιες αθάνα
τες σφραΐρες. Κάθε άνθρωπος καί ιδιαίτερα δ "Ελληνας, μπορεί στήν ποίηση 
του Σικελιανοΰ, ν’ άναγνωρίσει τήν προσωπική ψυχική πείρα έκφρασμένη 
δριστικά, διαιωνισμένη Επιγραμματικά στδν ρωμαλέο του στίχο. Είναι τότε 
πού οί σκλαβωμένες Ελευθερίες άποδεσμεύονται άπδ τή μαγική δύναμη τοΰ 
λόγου, κι έκεΐ πού δ ποιητής μας αντιτάσσει τήν άφθαρσία ένδς Ελληνικού 
Κανόνα, ένδς Ελληνικού ήθους, μιας Ελληνικής μοίρας, τά άνθρώπινα βιώ
ματα βρίσκουν μεμιάς τήν τελείωση τους στδν στέρεο κι άδρό στίχο του. 
Στδ έλεγεΐο γιά τδ Βλαχογιάννη μιλάει δ Διγενής:

«Μιά όρμήνια ΰέλω νά τους πώ καί βιάζουμαι νά φύγω:
Τη Λευτεριά, τη Λευτεριά, τη Λευτεριά ώς τά ύφη 
τη Λευτεριά ώς τό θάνατο, τη Λευτεριά ώς τόν "Αδη, 
κι άπέκει τ άλλα είναι καλά, άπάνου η κάτου — κόσμος.))

Είναι δ ποιητής ένας παλμός, ένας μουσικός αύθόρμητος ήχος. Τδ 
αίμα του, μέ τδ όποιο έγραφε τά ποιήματά του είναι άψύ, κι δρμητικδ δπως 
τδν ίδιο τδ χαρακτήρα του. Ή καρδιά του δέν πάλλει άλλά τρέμει καί 
βογγά. Ό έξωτερικός κόσμος άφομοιώνεται μέ τήν δρμή, μέ τή δεκτικότητα 
του ποιητικού του λόγου πού κυλά καί μοιάζει σά ξέσπασμα τής ίδιας τής 
Φύσης.

Ζεΐ δ ποιητής στή ψηλότερη θερμοκρασία τους τά μεγάλα παναθρώπινα 

Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ ΛΤΔ», Λευκωσία
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ιδανικά τής ελευθερίας, τοΰ ανθρωπισμού, τοΰ ήθικοΰ νόμου, καθώς καί κάθε 
ώραΐο καί ύψηλό. Στρέφει τήν προσοχή μας σέ ηθικές αξίες σταθερές. 
Πρέπει νά τονιστεί ιδιαίτερα, δτι δ Σικελιανός μέ τήν ποίησή του διδάσκει 
ποικιλότροπα τό άτομο καί τδ σύνολο. Στήν ποίησή του δέν ύπάρχει μόνο 
δ έθνικδς παιδαγωγός. ’Αγάπησε μέ πάθος τήν ελληνική φύση, τδ λαό καί 
τήν εθνική μας γλώσσα, τδ νεοελληνικό πολιτισμό, τήν παράδοση καί τήν 
έξέλιξή της, μέ μια λέξη δλη τήν παιδεία τοΰ έθνους στήν πλατιά της έννοια. 
Ήπαν προικισμένος μέ τή δωρεά τοΰ θεοΰ, ένας αληθινός) μΐύστης πού δι
εισδύει στδ παρελθόν, άντικρύζει τδ παρόν καί ατενίζει τδ μέλλον μέ αισιο
δοξία.

«Οχι, δεν είναι χίμαιρα νά καβαλάμε τ όνειρο 
τή {λείαν ετούτη μέρα, 
πού ολα, ορατά κι αόρατα, κι έμεϊς, και οί 
ήρωες, κ’ οί ϋεοί, 
στήν ίδια ορμαμε μέοα αιώνια σφαίρα!» ή 
«Ο μπρος! ομπρόςΐ απάνω!
στον τραχιό, τραχιό μου δρόμο,
μέ τά μάτια στυλωμένα πάντα στην Κορφή!»

Τδ πνεύμα τής προφητείας, ή καταξίωση τής προσωπικότητας, ή μου
σικότητα είναι στοιχεία τής ποιητικής σύνθεσης τοΰ Σικελιανοΰ. Ό ποιη
τής πού μέ τή μεγαλοπρέπειά του συγκίνησε στόν ίερδ χώρο τών Δελφών 
καθώς στούς Δελφούς προσπάθησε ν’ αναβιώσει τήν πανάρχαια κεντρική 
πνευματική κληρονομιά πού οί έπιταγές της θά βοηθούσαν νά άνασυνταχτεΐ 
ή πνευματικότητα τού ανθρώπου σ’ ένα αρμονικό σύνολο. Στδ γιορτάσι αύ
τδ θά συμμετέχουν καί τά ταπεινότερα δημιουργήματα:

«Θά ’ρτει τάχα ποτέ, ϋέ νά ’ρτει ή ώρα 
πού ή ψυχή τής αρκούδας καί τοΰ Γύφτου, 
κ3 V μ°υ> π°υ μυημένη τηνε κράζω, 
ΰά γιορτάσουν μαζί;»

Κυρίες καί κύριοι,
Σήμερα, μετά άπό 30 χρόνια άπδ τό θάνατό του, τιμούμε τή μνήμη τοΰ 

μεγάλου ’Αγγέλου Σικελιανοΰ καί δλοι οί πιστοί άναβαπτιζόμαστε στά νά
ματα τής τέχνης του. Ή νέα γενηά έχει χρέος νά μελετήσει καί νά γνω
ρίσει τδ μεγάλο έργο του γιά νά παραδειγματιστεί άπδ τδ μεγαλείο τής 
μορφής καί τοΰ γνήσιου λυρισμοΰ του. Ή άνάμνησή του σήμερα μεγαλώνει 
καθώς ή βουερή φωνή του άχολογά στ’ άφτιά μας δπως άλλωστε τδ προ- 
φήτεψε :

«λαμπρή ή φωνή μου καί μεστή κι ολοένα πιο ψηλώνει 
αλλά ή ηχώ τοΰ ύόλου σου βροντή τή μεγαλώνει!»

Μιά φωνή πού δμως σημειώθηκε έδωσε μιά νέα δψη τής ’Ομορφιάς, τής 
Δύναμης καί τής ’Ελπίδας. Σήμερα ή ταλαιπωρημένη κοινωνία μας τέτοιους 
δυνατούς κι έλπιδοφόρους ποιητές έχει περισσότερο άνάγκη.

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΟΜΗΣ
Υπουργός Παιδείας.
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ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

”Εχουμε συνηθίσει νά κοιτάμε τόν Άγγελο Σικελιανό σάν μιάν άπολλώνια 
μεγαλόστομη λυρική φωνή, πού πηγάζει μέσα άπό τά προκλασσικά καί κλασ
σικά βάθη. Μέ τή μέθη έκείνης τής έποχής θαρρούμε πώς περιδιαβάζει 
στά νεώτερα μας χρόνια, βυζαντινά καί νεοελληνικά. ΚΓ άκόμα θαρρούμε 
πώς δ φυσιολατρισμός του είναι μιά έκ τών έσωθεν προβολή τοΰ κόσμου αύτοΰ 
τοΰ προκλασσικου καί κλασσικού, πού ζεΐ στά έγκατά του σάν προσωπικό 
βίωμα. Κανένας δέν άμφιβάλλει γιά τίς ρίζες αύτές τής σικελιανικής 
ποίησης. Πραγματικά ό ’Άγγελος Σικελιανός σάν ένας μεθυσμένος έφηβος, 
πέρα γιά πέρα κλασσικός έφηβος, άντικρύζει τό θαύμα αύτής τής ζωής δχι 
άπολλώνια μόνο, άλλά συχνότατα καί διονυσιακά.

Πλάϊ δμως στά λυρικά τού Σικελιανοΰ ύπάρχουν οί τραγωδίες του, πού 
δείχνουν σέ ίσο βαθμό μέ τήν άλλη του ποίηση τό λυρικό οίστρο τοΰ άληθινοΰ 
καί γνήσιου ποιητή. Αύτές τίς τραγωδίες συχνά δέν τίς άναφέρουν μέ τήν 
έπισήμανση πού τούς ταιριάζει. ΚΓ δμως τά έργα τοΰ Σικελιανοΰ έχουν 
τό μεγάλο βάθος κι’ ας είναι ντυμένα μέ τόν μεγαλόστομο καί οίστρηλατημένο 
λόγο του. ΓΓ αύτό χρειάζεται μιά ιδιαίτερη προσοχή κι’ έπιμονή γιά νά 
είσδύσης στόν κόσμο τους, δηλαδή δέν προσφέρονται άμεσα στόν συνήθη 
άναγνώστη. Άλλά χωρίς τή στενή γνωριμία μέ αύτές άδικοΰμε τόν ποιητή, 
προπαντός λειψά τόν άντιλαμβανόμαστε. Μέσα σ’ αύτές ύπάρχει πολλή Ελ
λάδα, ή ιδιαίτερη Ελλάδα τοΰ ποιητή μέ τ’ όρφικό της μυστήριο. Θά δο
κιμάσουμε μιά γρήγορη γνωριμία γιά νά φτάσουμε στό κορυφαίο άξίωμα πού 
δ Σικελιανός παραδεχόταν στή ζωή καί τήν τέχνη του.

Ό Ποιητής, δπως δ Προφήτης καί δ Δημιουργός — μιά τριάδα συμβο
λική — σύμφωνα μέ τήν κοσμοθεωρική άποψη τοΰ Σικελιανοΰ, άνήκει στήν 
δμάδα έκείνη τών άνθρώπων πού ή αίσθαντικότητά τους εισδύει βαθιά στήν 
δλότητα τοΰ κόσμου, δηλ. τήν ’Ανθρωπότητα, καί τούς δδηγεΐ πρός τήν Κο
σμικήν ’Αλήθεια, δηλ. τήν «πλέρια Έλευθερία, ’Ισορρόπηση καί Δικαιοσύ
νη». Μέ άλλα λόγια δ ποιητής δέν βλέπει έπιφανειακά τά ιστορικά γεγο
νότα άλλά μέ τή διαίσθηση του βλέπει τήν Παγκόσμια ’Αλήθεια, πού άντλεΐ 
άπό τό «βαθύ ύποσυνείδητο τοΰ Ανθρώπου». Αύτή τήν ιδιότητα, πού κάτεχε 
άπό γεννήσιο του δ Σικελιανός, τήν τελειοποίησε άσκώντας τήν ψυχή του 
μές τή γνωριμία δχι μόνο τής Ιστορίας, τής άπλής δηλ. γνώσης, άλλά καί 
μές τά μυστηριακά σύμβολα, ξεκινώντας άπό τά δρφικά καί καταλήγοντας 
στήν ανατολική θεοσοφία. Έτσι έφτασε στά μεγάλα δράματα πού τά ύλο- 
ποίησε στις τραγωδίες του. Οί τραγωδίες αύτές δέν δλοκληρώνουν μόνο τή 
μυθολογία τής σιικελιανικής ποίησης, άλλά είναι ταυτοχρόνως καί δεΐγ·ια τών 
οικειώσεων τοΰ ποιητή μέ τις μυστηριακές θρησκείες, στις δποΐες τό Σύμβολο 
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συμπυκνώνει τή γνώση ώς φιλοσοφία αίώνων σέ πανανθρώπινη κλίμακα καί 
ύπερχρονικά.

Μέ τίς τραγωδίες του ό Σικελιανός, ώριμος πνευματικά, έμπειρος άπό 
τή ζωή, σέ ήλικία πια προχωρημένη, ξεφεύγει άπό τό άτομό του καί αντι
κειμενοποιεί τα μυστικά του δράματα. Στό ύψος πού έφτασε ή δρφική του 
συνείδηση τοΰ έπέτρεψε νά αντιμετώπιση τή σύζευξη τής ζωής μέ τδ θάνατο, 
πού δημουργεί τή διάρκεια καί ανυψώνει στδ Αιώνιο. 'Ένα πνεΰμα αισιο
δοξίας άναβλύζει άπδ τήν πίστη αύτή καί μεταδίνεται στδν έπαρκή ανα
γνώστη.

Καί οί 5 τραγωδίες τοΰ Σικελιανοΰ γραφτήκανε στά ώριμά του χρόνια, 
ανάμεσα στα 1940- 1951, σέ μιά δεκαετία πού τάραξε συθέμελα τήν Έλ- 
λαδα μέ τούς θανάτους, τήν πείνα, τήν ήττα, τδν έμφύλιο, μιά δεκαετία δηλ. 
μέ συμπυκνωμένες αναταραχές, έντατικές πού εισχωρήσανε ώς τά μύχια 
τής φυλής μας. Οί τραγωδίες αύτές είναι οί έξής: Σίβυλλα (1940) , 
Ό Δαίδαλος στήν Κρήτη (1943) , Ό Χριστός στή Ρώμη (1946) , Ό Θά
νατος τοΰ Διγενή (1947) καί δ μισοτέλειωτος ’Ασκληπιός (1951) . Προανά
κρουσμα καί εισαγωγή στόν κύκλο τών τραγωδιών αύτών είναι δ «Διθύραμ
βος τοΰ Ρόιδου», έστω κι’ αν μερικοί δέν περιλαμβάνουν τδ διθύραμβο αυτό 
στδν τραγικό κύκλο.

Θάταν χρήσιμο οί σύντομοι χαρακτηρισμοί τών τραγωδιών αύτών μέ 
βάση τό τί λέγει δ ποιητής, στις εισαγωγές, τά σχόλια καί τούς ύπομνημα- 
τισμούς του. Έτσι θά φανοΰν οί προθέσεις καί οί στόχοι τοΰ ποιητή τους. 
Συχνά χρησιμοποιούνται οί δικές του έκφράσεις χωρίς άραίωση.

Τδ «Διθύραμβο τοΰ Ρόδου» δ ποιητής τδν χαρακτηρίζει ποίημα μέ θρη- 
σκευτικοκοινωνικήν ούσία. Σ’ αύτδν αναπτύσσει δ Σικελιανός τδ συμβολισμό 
τοΰ Ρόδου, δπως τόν θέλει δ ’Ορφισμός, πού είχε τρία σύμβολα τδ Στάχυ, 
τδ Κλήμα καί τδ Ρόδο. Αύτό τδ Ρόδο, τδ έκατόφυλλο τής Θράκης, είναι 
τδ σύμβολο τής δυναμικής συμμετρίας. Είναι «πόλος, μέτρο καί ανεξάντλη
τος σκοπός», καί δίχως του δέν μπορεί- ν’ αποδώσουν τ’ άλλα σύμβολα, τδ 
Στάχυ δηλ. καί τδ Κλήμα. Πάνω σ’ αύτό βασίστηκε ή Τέχνη.

Ή «Σίβυλλα», πού δ ποιητής συνδέει τήν έμπνευσή της μέ τδν ίταλο- 
αβυσσηνιακδ πόλεμο, σχετίζεται μέ τή Μαντοσύνη καί γράφτηκε τδν Αύγου
στο καί Σεπτέμβρη τοΰ 1940. Ό ποιητής θεωρεί τή Μαντοσύνη ώς τήν 
«ούσιαστική απόδοση τής πιό βαθιάς αίσθαντικότητας τοΰ ’Ανθρώπου». Τή 
μαντοσύνη αύτή κατέχουν δ Προφήτης, δ Δημιουργός καί δ Ποιητής. Μ’ 
αύτήν δ ποιητής έξαγγέλλει τήν ’Αλήθεια. Καί άφοΰ δέν ύπάρχουν σήμερα 
οί μάντισσ,ες, αναλαμβάνει δ ποιητής μέ τδ λόγο του νά έξυπηρετήση τή 
Μαντοσύνη.

Στήν τραγωδία «Ό Δαίδαλος στήν Κρήτη» δ ποιητής «έκφράζει μιά 
στιγμή τής φοβερής πορείας, πού πραγματοποιεί τδ δράμα τής ’Ελευθερίας 
άνάμεσα στούς αιώνες», σέ συσχετισμό μέ τδ Πνεΰμα, τόσο στα χρόνια μας 
δσο καί στούς μελλούμενους αιώνες, πού διαρκώς συγκρούεται μέ τή βία.

Στήν τραγωδία «Ό Χριστός στή Ρώμη» δ Σταυρωμένος Θεός δείχνει 
στδ λαό τή μακρυά πορεία τοΰ μαρτυρίου του, ένώ κρατά τά μεγάλα σύμβολα, 
Κρασί καί ’Άρτο, τής Χριστιανικής ύπόσχεσης γιά σωτηρία.

Στήν τραγωδία «Χριστός λυόμενος», «Ό θάνατος τοΰ Διγενή», δ ποιητής 

δείχνει τδν αληθινά πνευματικόν άνθρωπο, πού σέ μιά ήλικία, άντικρύζοντας 
τδ θάνατο, νοιώθει τδ αίσθημα τής Διάρκειας του κι’ είναι έτοιμος γιά μιάν 
«έξοδο σέ νέες διαστάσεις, μέσα στις όποιες θά μπορούσε ίσως ν’ άναβαφτιστή 
ούσιαστικά καί χάρη στις όποιες θά μπορούσε έξ ίσου ούσιαστικά νά έπιζήση». 
Ό ίδιος δ ποιητής διηγείται πώς τδ Νοέμβρη τού 1944 έπεσε βαριά άρ
ρωστος, καί γιά κάμποσο καιρό πάλευε μέ τήν άρρώστεια ώσπου μπόρεσε 
«ξάστερα» ν’ άντικρύση τδ θάνατο. Τότε συνέλαβε δλόκληρη τήν ιδέα τοΰ 
θανάτου τοΰ Διγενή».

Άπδ τή σύντομη αύτή έκθεση φαίνεται ή πορεία τοΰ σικελιανικοΰ πνεύ
ματος μέσα στδ χώρο τής τραγωδίας. Ό ορφισμός τοΰ έπέβαλε μέ τό Ρόδο 
τήν ύψηλή τέχνη δηλ. τδ πνεΰμα τής συμμετρίας. Ή Μαντοσύνη τδν έσπρω
ξε νά έξαγγείλη τδ μεγάλο αίτημα τής ’Ελευθερίας σέ παγκόσμια κλίμακα. 
Ό Χριστός τδν πείθει πώς ύπόσχεται γιά σωτηρία στδ λαό. Τήν ιδέα τοΰ 
θανάτου πού δίνει διάρκεια τήν άντικρύζιει σάν άναβάπτιση.

Καί δ ποιητής καταλήγει μετά άπ’ δλη αύτή τήν προφητική πορεία στήν 
άτέλειωτη τραγωδία «’Ασκληπιός». Τήν τραγωδία αύτή τή δούλεψε χρόνια 
άλλά δέν κατόρθωσε νά τής δώση τδ τέλος, παρόλο πού δηλώνεται τδ μήνυμά 
του στδ καταγραμένο μέρος της. Άπδ τδν πρόλογο πληροφορούμαστε τήν 
άφετηρία άπ’ δπου ξεκίνησε ή σύλληψη τής τραγωδίας αύτής καί τή γραμμή 
πού σκόπευε ν’ άκολουθήση δ ποιητής στήν ύλοποίηση τοΰ δράματός του.

Τδ βασικό μήνυμα τής τραγωδίας σχετίζεται μέ τόν δρο Υγεία. Αύτή 
ή «ύγεία δμως, πού σημαίνει άνθηρότητα, δράση καί πρακτικό άποτέλεσμα, 
δηλ. ζωϊκό σφρίγος, δέν περιορίζεται στή σωματική αίσθηση. Ό ποιητής 
πλαταίνει τή σημασία της. Τή μεταφέρει συμβολικά στό πνεΰμα, στήν κοι
νωνία, στή φυλή, στδ έθνος. Ή διατάραξη τής Υγείας έχει σάν άποτέλε
σμα τήν παρακμή, τήν πτώση, καί τήν έξαφάνιση, τόσο στδ άτομο, δσο 
καί στήν κοινωνία, τή φυλή καί τδ έθνος. Ό Σικελιανός τοποθετεί τδ μύθο 
του τδν 4ον αιώνα μ.Χ., δταν δλα τά ιερά τών έθνικών ύποχώρησαν μπροστά 
στδ ρεύμα τού Χριστιανισμού. ’Απομένει τελευταίο τδ 'Ιερό τοΰ ’Ασκληπιού, 
δπου χιλιάδες κόσμος προσέτρεχε έκλιπαρώντας τδ θεό γιά γιατρειά καί 
άναζωογόνηση. Γιά τδν Σικελιανό καί τούς ιστορικούς βέβαια δ έλληνισμδς 
στά χρόνια έκεΐνα έφτασε στδ τελευταίο σκαλοπάτι τής παρακμής του. «Ή 
παρακμή είχε προσβάλει καί τδ σώμα, γι’ αύτό μαστίζαν τδν έλληνικό χώρο 
πολλές άρρώστειες, άλλά καί τδ πνεΰμα καί τήν κοινωνικότητα, γενικά. 
ΤΗταν άκριβώς ή ώρα μηδέν γιά τδν έλληνισμό. Κι’ δ λαός άναζητοΰσε μιά 
σωτηρία άπδ κάπου, προπαντός άπδ τδν ύστατο θεό, τδν Θεδ τής ’Ιατρικής, 
τδν ’Ασκληπιό.

Ή ώρα ήταν θαμποχάραμα. Άπδ τήν άνοιχτή πόρτα τοΰ ίεροΰ φάνταζε 
μέσα στή σκιά (τδ χρυσελεφάντινο άγαλμα τοΰ Θεοΰ Ασκληπιού. Γύρω ύπήρ- 
χαν ήμικυκλικές έξέδρες, δπου κάθονταν οί άρρωστοι κΓ οί προσκυνητές. Ξα
φνικά άπδ μακρυά φαίνεται μιά άναταραχή. Οί Άσκληπιαστές, ιερείς τοΰ 
’Ασκληπιού, κΓ οί φρουροί κοιτάζουν πρός τδ μέρος τής άναταραχής μέ κά
ποια άνησυχία. "Ενας άπδ τούς Άσκληπιστές χαρακτηρίζει τδ πλήθος

οά νάναι κάμπιες που γλιστρήσανε άπό πεύκου 
σακούλα...
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κι” ένας άλλος χαρακτηριστικά δηλώνει τήν κατάσταση

'Όσοι είν’ τοΰ θανάτου, τον θανάτου θά μείνουν 
γιά νά κρατήσουν συντροφιά στους πεθαμένους.

Άκριβώς τούτος δ λιτός λόγος φανερώνει τήν πτώση τοΰ ελληνισμού στα 
χρόνια εκείνα. Καί λίγο πιδ υστέρα αρχίζει δ παιάνας:

’Ασκληπιέ πατέρα,
άνάτειλε τήν πλέρια σου λαμπράδα 
τήν ωρα αύτή, καί φέρε τήν ημέρα 
τής γειάς στά πλήθη! Άρρώστησε ή 'Ελλαδα.

Καί ξαφνικά ακούεται τδ μήνυμα, γύρω άπδ τδ δποΐο θ αναπτυχθή τδ 
κεντρικό νόημα τής τραγωδίας. Σέ φορείο φέρνουν βαριά άρρωστο τδν αθλητή 
Ηγεσία, πού τοποθετείται μπροστά στδ άβατο. Ό Ηγεσίας ήταν καύχημα 
τοΰ στίβου, άλλά άπδ οργή Θεού χτυπημένος έγειρε αδύναμος σα βρέφος μέσα 
στά σπάργανα. Σ’ έρώτηση Άσκληπιαστή δ Ηγεσίας διηγιέται πώς τδν βρή- 
κε τδ κακό., 'H διήγησή του είναι ένα θαυμάσιο κομμάτι, μέ τις απανωτές 
εικόνες άπδ τή φυσική ζωή. Καί τελειώνει με κάτι σημαδιακα λόγια, πάνω 
στά δποία στηρίζεται ή άποψη τοΰ ποιητή.

Στήν περιγραφή τοΰ Ηγεσία δηλώνεται πώς άντίπαλός του στήν έλευ- 
θερη πάλη ήταν ένας έντυπωσιακδς Ρωμαίος. Στδ σημείο αύτδ φαίνεται ή 
άποψη τοΰ Σικελιανοΰ γιά τήν πτώση τοΰ ελληνισμού καί τήν άδυναμία του 
έναντι στδν κατακτητή.

Μές τήν έγκοίμηση δμως δ Ηγεσίας βοηθεΐται άπδ τδν ’Όνειρο νά βρή 
τήν παλιά του ύγεία, στδ θεωρητικόν δμως πεδίο.

Είν’ δλοφάνερο πώς δ Σικελιανδς μέ τδν Ηγεσία συμβολίζει τήν πτώση 
τού Ελληνισμού. Κάθε προσπάθεια άναγέννησης είναι άπλδ δνειροπόλημα. 
'Ο Χριστιανισμός σκότωσε τούς παλιούς Θεούς καί τήν παλια ευεξία. Κι άν 
δ Ελληνισμός θέλει νά ξαναλάμψη δ νέος άθλητής στόν στίβο τής ζωής, θά 
πρέπει νά δεχθή τδ θάνατό του, τήν ώρα μηδέν. Και ή αγωνία για θανατο 
θά ξεπεραστή μόνο αν τδ θάνατο πατήσεις δηλ. αν οΐ'κειωθής πρδς την αναγκη 
γιά θάνατο σά φυσικού φαινόμενου.

'Όταν δ Σικελιανδς έγραφε, ή καλύτερα ύπαγόρευε σέ άλλο νά γράφη, 
ήταν παράλυτος στδ κρεβάτι μέ τήν άγωνία τοΰ θανάτου μπροστά στα ματια 
του. Βέβαια μέσα στδ νοΰ του άπδ χρόνια κυκλόφερνε τούτη τήν τραγωδία. 
Γιατί δμως δέν τής έδωσε ένα τέλος; Είδε τήν πατρίδα, τδν Ελληνισμό, 
λιτά χωρίς τίς παλιές διονυσιακές έξάρσεις. Ενοιωσε την πτώση απδ την 
σωματική καί κοινωνική νόσο. ’Έπρεπε πια να πεθανη τοΰτος ο Ελληνισμός, 
δίνοντας τή θέση του σ’ ένα άλλο πνεύμα. Παραλληλα όμως ο Σικελιανδς 
έβλεπε καί τή δική του πτώση καί άντιμετωπιζε τδ τέλος. Πίστεψε, στά 
λόγια δμως, γιά τήν οικείωση μέ τδ θάνατο. Μετάφερε την έλπιδα τής επι
βίωσης καί ανανέωσης στδν Ονειρο. Εδώ όμως υψώθηκε τδ δίλημμα η 
προσωπική άγωνία, πού δέν τοΰ έπέτρεπε ένα τέλος. Ωστόσο έκτιμοΰμε την 
προσπάθεια καί τήν άποψη τοΰ ποιητή. Τδ άντίκρυσμα πιά τής ζωής γί
νεται μέ πανανθρώπινη διάθεση κι’ δχι μέσα στά σ^ενά δρια τής Ελλάδας 
κΓ ας ήταν πλατιά ή Ελλάδα. Πολλοί δέχονται πώς μέ τδν « Ασκληπιό» 
ή ποιητική μυθολογία καί κοσμοθεωρία τοΰ Σικελιανοΰ έφτασε στήν «τελειω- 

ση». ΚΓ δμως ή διάθεση γιά άναγέννηση διαφαίνεται στίς τελευταίες σελί
δες τής τραγωδίας. 'Όταν δ Ηγεσίας στδ ’Όνειρο βοηθεΐται άπδ τά πνεύ
ματα τής ύγείας καί τοΰ άθλητισμοΰ, δηλ. τήν Πανάκεια, γυναίκα τοΰ 
’Ασκληπιού, τήν 'Γγιεία, τήν Ήπιόνη, τήν Ίασώ, κόρες τοΰ ’Ασκληπιού, καί 
άλλους Θεούς καί κατώτερες ειδικές θεότητες, οί Αγγελιοφόροι διηγούνται τήν 
γιατρειά τοΰ Ηγεσία.

Καί ύποθτέουμε τώρα τά έξής: Ό Σικελιανδς πιστεύει, δπως τδ 
δηλώνει καί στήν εισαγωγή του πώς άπδ τδν δον αιώνα μ.Χ. δηλ. τδ σημείο 
μηδέν τοΰ Έλληνισμοΰ, ξεκινά μιά άνανέωση τοΰ έλληνισμοΰ μέ τδν Χριστια
νισμό. Μαζί μέ τήν άνανέωση αύτή άναγεννάται καί τδ παγκόσμιο πνεΰμα.

Είν’ άλήθεια πώς οί τραγωδίες τοΰ Σικελιανοΰ είναι γραμμένες γιά διά
βασμα. Τδ ύφος του εμποδίζει τή σύλληψη τών νοημάτων μέ τό αύτί μόνο. 
Άλλά, δπως τδ δηλώσαμε, οί τραγωδίες αύτές άποτελοΰν τδ επιστέγασμα τής 
σικελιανικής μυθολογίας καί κοσμοθεωρίας. 'Όλη ή Ελλάδα, κυρίως ή μυ- 
στηριακή, άποτελεΐ τδ έπίκεντρό τους. Άλλά αύτή ή Ελλάδα τοΰ Σικε- 
λιανοΰ είναι ένα σύμβολο οικουμενικό, πού ξεκίνησε άπδ τήν ορφική λατρεία, 
πέρασε άπδ τδν Χριστιανισμό κΓ έφτασε ώς τά σήμερα μέ πτώσεις καί άνα- 
γεννήσεις. Βασικά τό οικουμενικό πνεΰμα, έξω χρόνου καί τόπου, τό Αιώ
νιο, μέ τδν ύψιστο προσανατολισμό του τήν ’Ελευθερία, άναδιπλώνεται συνε
χώς μέσα στή λέξη «Ελλάδα» τοΰ Σικελιανοΰ.

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ
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Κ. Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΤ

01 «ΕΠΙΝΙΚ01 Α'» TOT ΑΓΓΕΛΟΙ*  ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΓ ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΠΕΛΕΓΘΕΡΩΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ TOT ΕΘΝΟΪΣ*

* 'Ομιλία πού έγινε στό Παγκϋπριο Γυμνάσιο, στή Λευκωσία, τήν Τετάρτη, 30 Σε
πτεμβρίου 1981, στις 7.30 μ.μ., σέ συγκέντρωση πού διοργάνωσε ό Ελληνικός Πνευ
ματικός "Ομιλος Κύπρου γιά τόν "Αγγελο Σικελιανό, μέ τήν εύκαιρία τοΰ «"Ετους 
Σικελιανοϋ».

1. Είναι πολλά τά ποιήματα τοΰ Σικελιανοϋ στά όποια τό Διονυσιακό καί τό Άπολ- 
λώνειο πνεΰμα παρουσιάζονται συνταιριασμένα. Ενδεικτικά άναφέρω έδώ τό «Διθύ
ραμβος», άπό τούς «Έπίνικους Α'»: Βλ. ΑΓΓΕΛΟΤ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΤ, Λυρικός 
Βίος, Τόμος Α', έκδ. Οί «Φίλοι τοΰ Βιβλίου», ’Αθήνα 1946, σελ. 159 - 162. Οί 
παραπομπές μου σέ αύτή τή μελέτη θά άναφέρονται στήν έκδοση αύτή, μέ τόν τίτλο 
τοΰ ποιήματος, τόν τόμο καί τή σελίδα.

Οί πιό έντυπωσιακές στιγμές της ποιητικής δημιουργίας τοΰ "Αγγέλου 
Σικελιανοϋ για ένα "Ελληνα πού ζεΐ μέ τήν αγωνία τοΰ μέλλοντος, για τόν 
άνερμάτιστο άνθρωπο πού έχει χάσει τόν προσανατολισμό καί την πίστη του, 
είναι οί στιγμές τής έθνικής του αύτοβεβαίωσης, τής διατράνωσης τής πίστης 
του στήν άξια τής ανθρώπινης ύπόστασης καί ή προβολή τοΰ αδιάλειπτου 
άγώνα ώς πνευματικού καί ήθικοΰ χρέους γιά τήν καταξίωση τής ζωής μας. 
Ό Σικελιανός έχει βαθιές ρίζες μέσα στόν Ελληνικό άνθρωπισμό καί ό 
πραγματικός ανθρωπιστής ξεκινά πάντα άπό τήν άμετάθετη βάση τής άγά
πης τής πατρίδας του καί τής φυλής του, πού τοΰ έπιτρέπει νά άγκαλιάζει 
δλη τήν πλάση κι δλους τούς άνθρώπους, άλλα καί τοΰ έπιβάλλει νά άντιμά- 
χεται χωρίς συνδιαλλαγή δσους καταπατούν τή γή του, προσβάλλουν τήν έθνι- 
κή του τιμή καί καταρρακώνουν τήν άνθρώπινη άξιοπρέπειά του. Άπό έδώ 
πηγάζει ή φαινομενική άντινομία στήν ποίηση τοΰ Σικελιανοϋ, πού είναι 
δμως στό βάθος μιά συμφιλίωση τοΰ Άπολλώνειου πνεύματος μέ τό Διονυσια
κό, τοΰ πνεύματος τής άγάπης καί τής ειρήνης μέ τό μένος τοΰ πολέμου 
καί τά αίματα τής θυσίας στα πεδία τών μαχών.1

Τά δύο αύτά στοιχεία είναι τόσο συνταιριασμένα στήν ποίηση τοΰ Σι- 
κελιανοΰ πού θαρρείς δτι γι’ αύτόν ή ειρήνη, ή έλευθερία, ή χαρά τής ζωής, 
δ,τι άλλο άγνό καί ώραΐο κρύβει μέσα της ή πλάση πρέπει πάντα νά κρατάν 
τόν άνθρωπο σέ μιά έγρήγορση δτι ύπάρχουν δυνάμεις τοΰ κακοΰ πού τά 
άντιστρατεύονται καί τά έπιβουλεύονται καί δτι είναι χρέος τότε τοΰ άνθρώ- 
που νά τά ύπερασπιστεΐ σάν άναπαλλοτρίωτα άγαθά πού τά παίρνει μαζί του 
άκόμα καί στό θάνατο.

Οί άγωνιστές τής ιδέας στό Σικελιανό καί πεθαίνοντας είναι γαλήνιοι. 
"Εχουν κάτι άπό τίς μορφές τών αγίων, καρτερικοί, σταθεροί καί άλύγιστοι, 

μέ κρυμμένο βαθιά μέσα τους τό σκοπό καί τήν πίστη τους, έτοιμοι νά άντι- 
σταθοΰν καί νά καταθέσουν άγόγγυστα στό Δημιουργό τή ψυχή καί τό πνεΰμα 
τους, μέ τήν ηρεμία αύτών πού φυλάγουν Θερμοπύλες, μέ τήν άπόφαση νά 
πειθαρχήσουν στό δικό τους νόμο πού δέ γνωρίζει άπό ’Εφιάλτες.

Τέτοιοι είναι οί μάρτυρες τοΰ Ελληνισμού πού τραγουδά δ Σικελιανός, 
πότε γιά νά τούς έκθειάσει σάν ήμί’θεους, στήνοντάς τους πλάϊ στούς άγιους 
καί τούς μάρτυρες τής Χριστιανοσύνης, πότε γιά νά τούς θαυμάσει σάν 
«πάμφωτα είδωλα νιότης»,2 πότε γιά νά νιώσει τό ρίγος τοΰ ένθουσιασμοΰ, 
πότε γιά νά κατακεραυνώσει τήν άδικία καί τή βαρβαρότητα, νά παραδειγμα
τίσει, νά νουθετήσει, νά έμψυχώσει τόν "Ελληνα, νά τόν μεθύσει μέ τήν 
άγάπη τής ζωής, μέ τό πνεΰμα τής θυσίας, μέ τή θεία μετάληψη άπό τό 
ίδιο τό αίμα τοΰ ’Εσταυρωμένου ’Ιησοΰ. Στόν Ελληνικό νεκρόδειπνο δέν 
είναι άπό κρασί τό πιοτό πού μεθά. Τό χρώμαι του μοιάζει μέ αίμα κι δταν 
τό πίνει δ ίδιος καί τό προσφέρει στούς φίλους του είναι γιά νά σμίξει στίς 
φλέβες μέ τό αίμα πού χύνεται γιά τή λευτεριά τής Ελλάδας, τοΰ άνθρώπου 
τή λύτρωση.3

Οί νικητές τών Βαλκανικών πολέμων τοΰ 1912 -13 καί οί δημιουργοί 
τοΰ έπους τοΰ ’40, πού τούς έξυμνεΐ στούς «Έπίνικους Α'» καί στούς «Έπί- 
νικους Β'» άντίστοιχα, έχουν πιει άπό τοΰ «θάρρους τήν πηγή», σάν μύστες 
έχουν δλοι μεταλάβει άπό τοΰ ’Αγαθού δαίμονα τό «μέγα κύπελλο», ώσότου 
άξαφνα ένιωσαν νά μουγκρίζουν μέσα τους οί δυνάμεις τοΰ Θεοΰ, κι δ μυκηθμός 
του, πιό δυνατός κι άπό σεισμοΰ βοή σήκωσε σέ θείο γιουρούσι ζωντανούς καί 
πεθαμένους άντάμα.4 Ό πόνος τής σκλαβιάς γίνεται τής λευτεριάς λαχτάρα, 
καί ή λαχτάρα σηκώνει φοβεοό γιά τόν έχθρό τό λάβαρο τοΰ λυτρωμοΰ μέ 
τοΰ θανάτου τήν άπόφαση. Κι ή άγωνία κατατρώγει τήν Τουρκιά πού δλο 
γίνεται καί πιό ξαγριεμένη άπό τοΰ ραγιά τό ξύπνημα:

K’ έστειλε διάταν ό Πασάς, φερμάνι δλοϋΰε φοβερό: 
«Ποιος τη φωτιάν ανάβει

π άμα τη δοννε οί Χριστιανοί σέ μέγα πιάνονται χορό 
σά νά μην είναι σκλάβοι;»5

Ή φωτιά, δμως, πού τήν άναβε κρυφά, σημάδι γιά τούς σκλάβους, στήν 
άψηλή κορφή τοΰ Έλικώνα δ "Οσιος Σεραφείμ, ένας φτωχός άσκητευτής, 
πιστός τής Ρωμιοσύνης, έγινε «τεράστια φλόγα στό βουνό», μέ τό μαρτύριό 
του, καί είδανε τό αίμα του,

«σάν αστραπή καί κεραυνός δλο νά καίει τδν ουρανό 
καί τδ μεγάλο αέρα'

2. ’Από τό ποίημα «Πρωτέας», άπό τούς «Έπίνικους Β'» (1940-1946), στόν 
Τόμο Γ' τοΰ Λυρι κοΰ Βίου, έκδ. Οι «Φίλοι τοΰ Βιβλίου», ’Αθήνα, 1947, σελ. 299.

3. Βλ. «Ελληνικός Νεκρσδειπνος», άπό τούς «Έπίνικους Β'» (1940- 1946), 
ένθ’ άνωτ., σελ. 308 - 311.

4. «Ελληνικός Νεκρόδειπνος», ένθ’ άνωτ., σελ. 310.
5. Βλ. «Τό Μαρτύριο τοΰ "Οσιου Σεραφείμ στόν Έλικώνα», άπό τούς «Έπίνι

κους Α'», ένθ’ άνωτ., Α', σελ. 137.
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κι άτι την άπάτητη κορφήν, ώς με τή Ρούμελη βαΰιά 
κι ώς με τόν κάμπο κάτω,

είδαν άκέριο τδ βουνό άπ άλογα κι άπό σπαΰιά 
πολεμικά γεμάτο.

Κι άπό τήν ωρα π άναψεν ή φοβερή φεγγοβολή 
τό ξέραν πιά πώς άλλο

δεν έμενε γιά τή σκλαβιά παρά μιά πλέρια άνατολή 
άπδ ενα φως μεγάλο».6

6. Άπό «Τό μαρτύριο τοΰ "Οσιου Σεραφείμ στόν Έλικώνα», εν#’ άνωτ., σελ. 138.
7. «Μνημόσυνο», στόν τόμ. Α', σελ. 140-141.
8. «Δέηση», στόν τόμ. Α', σελ. 133- 134.
9. «Μνημόσυνο», εν#’ άνωτ., σελ. 141.

10. «Δέηση», εν#’ άνωτ., σελ. 133.

Ή φωνή τοΰ ποιητή πνιγμένη ώς τώρα στδν πόνο, καταχωνιασμένη στα 
βάθη τής ψυχής του, αναβρύζει σαν πεντακάθαρο δροσιστικό νερό. Άνα- 
πέμπει δεήσεις, Εκπέμπει λυγμούς για τούς νεκρούς αδερφούς αναζητώντας 
τους στίς ρεματιές, στα λαγκάδια, θερισμένους άπδ τοΰ Εχθρού τίς λόγχες, 
τδ βόλι. Οί ίσκιοι τους, δμως, είναι μπροστά του δλόρθοι, άρματωμένοι κι 
αύτοί, ριζωμένοι στή γή, εκεί άκριβώς πού είχαν τδ μετερίζι στημένο. Οι 
πεσμένοι τοΰ Σαραντάπορου έγιναν βράχοι, πού σαλεύουν κι αύτοί σαν ζων
τανοί άπδ τδν ”Ολυμπο ώς τήν Άϊτοράχη.7 Στά νησιά, στη Θεσσαλία, τη 
Μακεδονία, τήν ’Ήπειρο, <τδ λάβαρο τής τουρκοπατημένης λευτεριάς κυματί
ζει. Τής Σαμοθράκης ή Νίκη άνοίγει θριαμβευτικά τίς φτεροΰγες της, ρίχνει 
κραυγή καί ηχώ στή Σαλονίκη. Τά καράβια πετάνε στδ πέλαγο μέ δεμένη 
τή Δόξα στήν πλώρα, στήν πρύμνη.8 Ό λυγμός του γίνεται έτσι μεμιάς 
ύμνος, νικητήριος παιάνας, σάλπιγγα πού μέ τούς έκρηκτικούς ήχους της 
σχίζει σάν κεραυνός κατακόρυφα τή μπόρα τής μάχης.9

Ό Δίκαιος Κριτής, τδ πανάγαθο πνεύμα, τδ πνεΰμα τοΰ πόνου, πού οί 
θλιμμένοι αγώνες τοΰ ’Έθνους είχαν ύψώσει τής φυλής μας προστάτη κι έλπί- 
δα, βροντάει στά κάστρα τοΰ Εχθροΰ, τδν συντρίβει στά μονοπάτια τής Δίκης.

«Κύριε,
κ’ είδες ή γή τή Δόξα ν’ άναδίνει 
τοΰ άγώνα Σου ιερή, καί τή γαλήνη 
μας χάρισες ή άγνή ΰωριά πού χύνει 
τοΰ άγιου θανάτου».10

Ό πόνος γιά τή φρίκη τής ζωής στή σκλαβιά, τής φυλής τήν ταπείνω
ση, καί ή πίστη στδ Θεό καί τδ Δίκαιο· όπλισαν τδν 'Έλληνα μέ τις ψυχικές 
δυνάμεις πού άψηφοΰν άριθμούς, Εκμηδενίζουν τδ φόβο, περιφρονοΰν τους κιν
δύνους καταπατώντας τδ θάνατο. Γιά τδ Σικελιανό ή παρουσία τοΰ Χριστού 
καί τής Παναγιάς, ώς δύναμη έμψυχωτική, ώς πίστη στδ δίκαιο, ώς άσπίδα 
τοΰ έθνους, δέν είναι σχήματα λόγου. Ή ποίηση του ολόκληρη, καί δχι λι
γότερο οί «Έπίνικοι», διαπνέονται άπδ ένα βαθύτατο θρησκευτικό συναίσθημα, 
γνήσιο καί πηγαίο σάν τοΰ απλού άνθριόπου, καί μαζί του δλοι οί αγωνιστές 
καί δλος δ Ελληνισμός είναι πιστοί τής θρησκείας, δπως είναι πιστοί τής 

πατρίδας. Κάθε του ποίημα, σχεδόν κάθε στροφή στούς «Έπίνικους» άνα- 
δίνει καί μιά ευχή, δέηση, ευχαριστία, δοξολογία καί αίνο μέ τδ σεβασμό, 
τήν ταπεινοφροσύνη, τδ δέος τού πιστού πού προσκομίζει τά τεκμήρια τής πί
στης του γονατιστός γιά τή θεία μετάληψη έτοιμος γιά τή θυσία πού Εξαγνίζει 
τδν άνθρωπο.11

Ζεΐ, λοιπόν, δ Σικελιανός μέ πόθους καί δραματισμούς; Καί τδ γένος 
Εναποθέτει τίς Ελπίδες τοΰ μέλλοντος παθητικά σέ εύχές καί δεήσεις; Τέ
τοια προσέγγιση τοΰ άγώνα μόνο γιά ήττοπαθεϊς καί άνάξιους τοΰ Εαυτού τους 
θά ταίριαζε. Καί ή ποίηση τοΰ Σικελιανοΰ είναι γραμμένη γιά τούς άξιους, 
τούς 'Έλληνες, πού ήπιαν δλοι τδ ποτήρι τής πίκρας ώς τήν τελευταία στάλα,12 
πού νιώθουν πώς μέσα τους ή καρδιά δέν άλλάζει, πώς ή γή καί ή φύση, δ 
ήλιος, δ άέρας, οί θάλασσες, τά βουνά, μοναστήρια, οί έκκλησιές καί τά σπί
τια, οί μυρισμένοι άνθοί καί τά άγια χώματα, νιώθουν κι αύτά τή σκλαβιά, 
περιμένουν κι αύτά τήν άνάσταση.

"Αν δ Σικελιανός στήν προσευχή του γιά τά Γιάννενα13 δραματίζεται, 
μέ τδν πόθο τής ψυχής, τήν ώρα πού τά πικραμένα χείλη θά σμίξουνε σέ 
άνάσταση, είναι γιατί ή δύναμη τοΰ ’Ονείρου δένει τά πάντα πιδ σφιχτά μετα
ξύ τους. Καί άν εισακούστηκε ή βαθιά του δέηση στδν «πεντάγλυκο Νυμ
φίο», είναι γιατί τή δέηση τήν έκανε «γονατιστή ή Ελλάδα, μές στής θυσίας 
της τούς καπνούς». Είναι γιατί τής κάθε Έλληνίδας μάνας τδ παιδικό νανά- 
ρισμα τά βράδυα, ήταν μιά ύπόμνηση στδ παιδί της, στήν κούνια του άκόμα, 
γιά τδ χρέος τής μνήμης, τής λύτρωσης:

«Κοιμήσου τδ παιδάκι μου, κ’ εγώ d'à σου χαρίσω 
τήν ’Άρτα μέ τά Γιάννενα, τή Χιό μέ τά καράβια...»14

’Έτσι συντηρείται ή μνήμη τής γής πού σκλαβώθηκε, έτσι σάν άνδρωθοΰν τά 
παιδιά σμίγουν μέ τούς δμοαίματους άδερφούς τους γιά νά διώξουν τδ βέβηλο 
άπ’ τών γονιών τους τά σπίτια, άπδ τή γή τών πατέρων τους, άπδ τούς ναούς 
πού περιμένουν τδ Πάσχα ν’ άκουστοΰν βροντερές άναστάσιμες καμπάνες.

Στδ Σικελιανό οί δεήσεις έχουν άντίκρυσμα τίς Εκατόμβες τών αιμάτων 
πού χύθηκαν, τεκμήρια τους τά άρματα πού είναι ζωσμένοι οί Έλληνες: 
«Σά δίστομο έγινε σπαθί πόθος κ’ εύκή στ’ άντρίκειο μας τδ χέρι».15 Διωγμέ
νοι άπδ τούς ναούς τους τρέχουν σέ ρημοκλήσια άρματωμένοι, καί λαβωμένοι 
βόγγουν γιά τήν παρηγοριά τής Παντάνασσας, νά μεταλάβουν πριν ξεψυχή
σουν.16 Τδ τουφέκι παίρνει τή χάρη του άπδ τήν παρηγορήτρα δμορφιά τής 
Παρθένου, τδ τάμα τών άγωνιστών είναι νά τής προσφέρουν χρυσωμένα τά 
βόλια μέ τή νίκη.17 Στδ μονοπάτι περιμένει τδ άσπρο άτι συγυρισμένο, γιά 
νά πάει τήν Παρθένα Μάνα στά Γιάννενα, μά είναι ένα μονοπάτι στρωμένο μέ 
κορμιά πού παλαίβαν γιά τά Είσόδια :18

11. «Τό μαρτύριο τοΰ "Οσιου Σεραφείμ στόν Έλικώνα», εν#’ άνωτ., σελ. 135, 137.
12. «Παρηγορήτισσα», στόν τόμ. Α', σελ. 145.
13. «Προσευχή γιά τά Γιάννενα», στόν τόμ. Α', σελ. 142- 143.
14. «Προσευχή γιά τά Γιάννενα», εν#’ άνωτ., σελ. 143.
15. «Πρώτη Λειτουργία», στόν τόμ. Α', σελ. 170 .
16. «Παρηγορήτισσα», εν#’ άνωτ., σελ. 144.
17. «Παρηγορήτισσα», έν#’ άνωτ., σελ. 145.
18. «ΕΙσόδια», τίτλος ποιήματος, στόν τόμ. Α', σελ. 146 -150.
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«όπου τουφέκι καί λιβανιστήρι, 
οί αρματωμένοι τους ναούς φροντίζουν! 
Παρθένα Μάνα, τοϋ στρατού σου ασπίδα' 
Στό ναό Σου όλος νά μπει ό στρατός Σου κάμε!»19

19. «Παρηγορήτισσα», έν#’ άνωτ., σελ. 145.
20. ’Αναφέρεται στή Θεσσαλία — «τοϋ Άχιλλέα γεννήτρα» — στό ομώνυμο ποίημα

τών «Έπίνικων Α'» (τόμ. Α', σελ. 151 -158), σελ. 157.

'Όταν ένας λαός αποφασίσει νά συνταιριάσει τίς εύχές μέ τίς πράξεις του, 
δσος μόχθος κι άν χρειαστεί, δσες θυσίες καί ανθρώπινος πόνος, θά ρθεΐ μια 
στιγμή πού ή Νίκη θ’ απλώσει πλατιές τίς φτεροΰγες της. Καί ή πίστη 
αύτή άπαλύνει τόν πόνο, ανακουφίζει τή ψυχή μέσα στό φρικτό τό μαρτύριο. 
Αύτό έχει νά πει ό βάρδος τών απελευθερωτικών αγώνων τού έθνους. Πότε 
μέ τή λύρα στα χέρια, πότε μέ τή σάλπιγγα τεντωμένη πρός τόν ούρανό, πότε 
μέ ψαλμούς μεγαλόπρεπους κι άλλοτε μέ τούς ύποβλητικούς χρησμούς τής 
μαντικής του ψυχής, μέ τό κύρος τής ένθεης έμπνευσης άπό τή μέθη μιας 
πολυαίωνης αγωνιστικής παράδοσης, γίνεται κι αύτός ένας στρατιώτης, άνα- 
βαίνει βουνοκορφές, άγναντεύει τά πεδία τών μαχών, χαιρετά τήν «πλατιά 
γή, μέ τή γενναία τή φύτρα»,20 τονίζει βαριούς ρυθμούς, ήρωϊκών έιμβατηρίων, 
άναπέμπει παιάνες, στεφανώνει τούς ήρωες, έξυμνεί τούς έκλεκτούς μέ θαυ
μασμό κι εύγνωμοσύνη, έχει τό μάτι στραμμένο παντού, άγρυπνη τή ψυχή καί 
τήν καρδιά του νά πάλλει. Κι δλες οί έμπειρίες τωρινές καί παλιές — ιστο
ρία αιώνων — συνωθοΰνται μέσα του σέ μιά έκρηκτική πυκνότητα νά διερμη
νεύσουν τό θαύμα τοΰ μικρού πού νικά τό μεγάλο, τοΰ θανάτου πού γίνεται 
ζωή καί ανάσταση, τής καταπατημένης δικιοσύνης πού όρθώνεται άξαφνα καί 
τυφλώνει σάν "Ηλιος τόν άδικο μέ τό πυρωμένο του φώς.

Λάτρης τής Ελλάδας, τοΰ περιούσιου λαοΰ καί τής φύσης της σάν νά’ναι 
ψυχωμένη κι αύτή, αναπνέει αχόρταγα βαθιά μέσα του τό μεθυστικό άρωμα 
τοΰ μυρισμένου θυμαριού τών βουνών αλλά καί τήν κάπνη τής μαύρης μπα- 
ρούτης, τήν ώρα πού πρέπει. Ντυμένος τά σύμβολα τής βακχικής του μανίας 
μέ τό θύρσο σάν δάδα αναμμένη στό χέρι φλογίζει τά νιάτα:

«Μόχτα, ροβόλα, πέταξε! Μεστό τό καλοκαίρι!
Νά, τό χωράφι εθράσεψε, πληθαίνει τό χορτάρι!
Στα κορφοβούνια ατσάλωσε τό γλήγορο ποδάρι, 
βράχο τό βράχο πέτεται, λιθάρι τδ λιθάρι. 
Σίδερο γίνηκε άσειστο τδ μαθημένο χέρι.
Τώρα, δρεπάνι, πέταξε· καί θέριζε, μαχαίρι!

Φεύγει ό χορός άπδ κορφή σ’ άλλη κορφή καί λάμπει...
Γοργά π αλλάζει ό μπροστινός πού πέφτει άπδ τδ βόλι!
Τ' ώριο μαντίλι γλήγορα πετάει, ποιος πρώτος θά ’μπει!
*Ω Μάνα Ελλάδα, άγάλλιασαν άπ’ τούς χορούς σου οί κάμποι!
Κοίτα πώς δράμει ή νιότη σου κι άπδ τδν !ίδρο λάμπει, 
οά νά κινάει συμπεθεριό στου Μάη τδ περιβόλι!
Νιότη σκιρτάει πεντάχαρη, σάν έλυμπίσιο άλάφι!
Νιότη, παρθένα Άρτέμιδα, τής Νίκης κυνηγήτρα,

πώς δρασκελάει καί πέτεται όπου γκρεμοί καί τράφοι!
Κάθε σπαθιά φτερούγιασμα, κάθε φωνή ξυπνήτρα!
Πέφτει στδ διάβα της ο δχτρδς καί δέεται μέ τά λύτρα, 
μ αύτή έχει δ ιαμαντόσπαθο καί χούφτα άπδ χρυσάφι!
Μπροστά! μπροστά! Στδ διάβα σας ή θεία πνοή άναστήθη!»21

Μέ τέτοια καρδιά πυρωμένη σάν σίδερο πυρώνει κι αύτός τίς καρδιές τών 
Ελλήνων. Μέ τή βροντερή του φωνή νά βγαίνει μέσα άπό άτρόμητα στήθη, 
νά τραντάζει τό σύμπαν. ’Ακατάσχετος χείμαρρος συμπαρασύρει στό διάβα 
του, ξεριζώνει δγκόλιθους, άναμοχλεύει τή γή ώς στά σκοτεινά της τά βάθη, 
μέσα στούς σεισμούς στέκει δρθός κοιτώντας νά δει στά συντρίμμια νά θεμε
λιώνεται μιά πιό στέρεη κτίση.22 Οί ήρωικές διαστάσεις τής πνευματικής 
φυσιογνωμίας του είναι στιγμές πού δέ χωράν ούτε καί στά μέτρα τών ήρώων 
τών γνωστών μας έπών. Θά πρέπει ν’ άνατρέξουμε στίς γενιές τίς πιό πα
λιές πού θυμάται δ Νέστορας,23 θά πρέπει άκόμα νά πάμε σέ ύπεράνθρωπους 
Γίγαντες, στούς Τιτάνες, τούς Έκατόγχειρες, στίς μυθικές μορφές πού μάς 
αφήνουν έκστατικούς καί μέ δέος. Μορφή πού μάς καταπλήσσει δ ίδιος, θαρ
ρείς πώς έπικοινωνεΐ μέ τό σύμπαν, μέ τό ύπερπέραν, άντλώντας δρμή άπ’ 
έκεΐ, θάρρος, ιερή μανία καί έμπνευση, τίς μυστικές δυνάμεις πού ήλεκτρί- 
ζουν τή φορτισμένη ψυχή καί τό σώμα του μέ άνεξήγητα σήματα, κραδασμούς 
καί μηνύματα.

"Οσο άνεξήγητες κι άν φαίνονται οί μυστικές πηγές τής έμπνευσης τοΰ 
Σικελιανοΰ, αύτές πού άρδεύουν τό πατριωτικό του στήθος είναι γνωστές κι 
εύδιάκριτες:

«εμένα μέ νανούρισαν 
τών άντρειωμένων τά τραγούδια. 
Έμέ, λεχώνα ή μάνα μου, 
στή μπόρα τή μαρτιάτικη 
πού ’χε τά ουράνια ανοίξει, 
έσκώθη καί μέ πήρε στήν αγκάλη της, 
τδν πρώτο κεραυνό γιά νά μοϋ δείξει».2*

«Μάνα φωτιά μέ βύζαξες, 
κ’ είναι ή καρδιά μου αστέρι;»25

Ό Σικελιανός ζεϊ μέ ένταση δλη τήν παράδοση τοΰ Ελληνισμού, άπό 
αύτή έμπνέεται, κι έμπιστεύεται τόν "Ελληνα σάν φορέα αύτής τής παρά
δοσης καί τόν θαυμάζει σάν καταξιωτή της. Κάθε κατάκτηση είναι συλλο
γική. ’Όχι μόνο τοΰ λαοΰ πού -είναι δ ζωντανός δημιουργός τοΰ! παρόντος, 
άλλά καί δλων τών άλλων γενιών πού μόχθησαν πριν μέ τήν ίδια αύτοθυσία 
καί ζήλο. Είναι κατάκτηση τών ζωντανών καί τών νεκρών, μέ δ,τι δημιούρ-

21. «Διθύραμβος», ένθ’ άνωτ., σελ. 161.
22. «Γιατί βαθιά μου δόξασα», στον τόμ. Α', σελ. 259.
23. Στήν Ί λ ι ά δ α τοϋ ΟΜΗΡΟΤ, Α', 262 - 268.
24. ’Από τον «Άλαφροΐσκιωτο», στον τσμ. Α', σελ. 38.
25. «Άλαφροΐσκιωτος», ένθ’ άνωτ., σελ. 39.
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γησαν πάνω στόν ίερδ χώρο τής Ελληνικής γής στό διάβα τών αγώνων σάν 
αναπόσπαστο μέρος τής ζωής και τοΰ είναι τοΰ "Ελληνα. Ή φύση κι δ άν
θρωπος είναι τοΰ θεοΰ δημιούργημα. Καί οί θεοί, δ Χριστός, ή Παναγιά, 
καί οί άγιοι μάχονται πλάι καί μέσα άπό τή ψυχή τοΰ μαχητή. Ή νίκη 
-κερδίζεται μέ θυσίες, άλλά δέν ύπάρχει νίκη στό Σικελιανό γιά τήν δποία 
οί εύχαριστίες κι ή εύγνωμοσύνη δέν άποδίδονται πρώτα στό Θεό σάν τό με
γάλο σωτήρα τοΰ ’'Εθνους. Ή πίστη ανήκει στή θρησκεία, καί οί νίκες κερ
δίζονται μόνο μέ πίστη.

Γιά νά πιστέψεις, δμως, δτι θά κατακτήσεις κάτι, πρέπει πρώτα νά ύπάρ- 
χει κάτι πού νά τό ποθείς. Καί οί πόθοι τοΰ Σικελιανοΰ δέν τερματίζονται 
μέ δσα ή Ελλάδα κατάκτησε στούς πολέμους τοΰ 1912 -13. Τό πρώτο του 
ποίημα τών Έπίνικων είναι μια βαθιά εύγνωμοσύνη γιά δσα κέρδισε ή Ελ
λάδα μέ τό δίκιο χέρι τοΰ Χριστοΰ καί τής πονεμένης του Μάνας, άλλά είναι 
πρό παντός μιά ΔΕΗΣΗ νά πραγματοποιηθεί ένα του δραμα, ένας πανελλήνιος 
καΰμδς καί πόθος:

«Κατέάα, Δίκαιε. Σάλεψε στην Πόλη. 
Κάμε ν ακούσουμε, ν’ ακούσουμε όλοι 
καί της 'Αγια-Σοφιάς σου την καμπάνα».26

Μέ τήν ίδια λαχτάρα, στδ τελευταίο του ποίημα, τών «Έπίνικων Α», σέ μιά 
μεγαλύτερη έξαρση χαράς πού τόν συνταράσσει, άναζητάει τά έκφραστικά 
μέσα, τά μουσικά όργανα, τά έκκλησιαστικά λάβαρα καί τίς ύμνωδίες, γιά νά 
δοξολογήσει τή μεγάλη ίερή στιγμή τής ποιούμενης πραγμάτωσης τοΰ με
γάλου όνείρου του:

«Αύροα χαρά, καρδιάς σεισμέ, την άρπα, τό ψαλτήριο, τήν κιθάρα 
δώστε μου, τά ξαφτέρουγα —καλή ώρα!— ν άνεμίσω τή λαχτάρα, 
τή μαργαριταρόπλεχτη σά ίδοϋμε ,‘Αγια-Σοφιά, μπροστά μας Τιάρα!»27

Έκτοτε οί έθνικοί πόθοι καί οί δραματισμοί έχουν συρρικνωθεΐ. Μέ τόν 
Ελληνισμό διωγμένο άπό τήν πόλη τών Κωνσταντίνων, τό διαμάντι τοΰ Έλλη- 
νικοΰ Βυζαντίου, μέ τό βορρά τής Κύπρου τουρκοπατημένο, μέ αύξημένες τίς 
έπεκτατικές δρέξεις τοΰ Τούρκου οί πολιτικοί φαίνονται δεσμευμένοι, νά ρυθμί
ζουν τά βήματα τής άποφασιστικότητας μέ τό ρυθμό πού τούς ύπαγορεύει ή 
πολιτική σύνεση, δπως δ καθένας τήν καταλαβαίνει καί άνεξάρτητα άπό τό 
βαθμό τής έθνικής εύαισθησίας τους. Οί πνευματικοί, δμως, άνθρωποι πού ζοΰν 
έλεύθερα τήν άγωνία τοΰ έθνους, πάνω άπό μεταβαλλόμενες καταστάσεις καί 
πέρα άπό άντιξοότητες ή έφήμερες σκοπιμότητες, έχουν τό νόμιμο δικαίωμα 
καί τό άμετάθετο καθήκο νά κρατοΰν πάντα ζωντανή τήν ίστορική μνήμη, 
πού συντηρεί τούς δεσμούς μέ τό παρελθόν, ύπενθυμίζει τό χρέος γιά τό παρόν 
καί διαμορφώνει τούς δραματισμούς γιά τδ μέλλον.

Τέτοιος ύπήρξε καί δ *Αγγελος  Σικελιανός. Μέ τή συναίσθηση τής 
εύθύνγκ ένδς πνευματικού καθοδηγητή διερμηνεύει τήν πίστη του στήν άξία 
•τοΰ Ελληνισμού, καταφάσκει τή ζωή καί τούς άγώνες του άτενίζοντας πάντα 
μέ αισιοδοξία τό μέλλον. Ή κατάκτηση ένδς στόχου δέν άποτελεΐ γι’ αύτδν

ποτέ τδ τέρμα τών έπιδιώξεων τού Ελληνισμού. Οί «Έπίνικοι Α'» τοΰ 1912 - 
13, έχουν ώς αναγκαίο συμπλήρωμα τούς «Έπίνικους Β'»28 τοΰ 1940-1946, 
καί οί θυσείς δλων τών ήρώων καί μαρτύρων τοΰ έθνους δημιουργούν γι’ αύτδν 
βαθιά ύποχρέωση κάθε φορά καί γιά κάποιο καινούργιο ξεκίνημα μέ δμόνοια, 
πίστη καί σύμπνοια. Στδν «"Ορκο τών Κοινοτήτων» βάζει δλους τούς Έλ
ληνες νά δίνουν μαζί τό μεγάλο τόν δρκο στή «Μάνα Ελλάδα» νά στήσουν 
κολόνα τόν ’Όρθιο της σκοπό «πού ποτέ νά μήν τή σείσει/τοΰ χρόνου ή τής 
Διχόνοιας δ σεισμός».29

Ό δρκος τοΰ Σικελιανοΰ παραμένει άκόμα έκκρεμής, άλλά πάντα έπί- 
καιρος. Καί τδ χρέος είναι ένα καί γιά δλους κοινό:

((Ξανά άπό σήμερα ας άρχινήσει τό Γένος· 
ξανά άς ανταμώσουμε δλοι οί αδερφοί.
*Ω Μάνα ‘Ελλάδα- ώ προαιώνιο μένος
προς τοΰ φωτός τήν ύψιοτη κορφή».30

Κ. Ε .ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

26. «Δέηση», ένΟ’ άνωτ., σελ. 134.
27. «Πρώτη Λειτουργία», ένίΡ άνωτ., σελ. 170.

28. Τούς «Έπίνικους Β'» (1940- 1946) πραγματεύτηκα στή μελέτη μου, «Ό ’Άγ
γελος Σικελιανός καί τό έπος τοΰ ’4 0», ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΤΠΡΟΣ, τοΰ Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου, ίΛευκωσία, Î1971, ίσε?ν. 
203 - 210.

29. «Ό "Ορκος τών Κοινοτήτων στή Μάνα Ελλάδα», στον τόμ. Α', σελ. 167 - 168.
30. «Ό "Ορκος τών Κοινοτήτων στή Μάνα Ελλάδα», ένύ’ άνωτ., σελ. 168.
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ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ*

* Μέ τίτλο «Τριάντα χρόνια άπό τό θάνατο τοΰ Ποιητή» ή Μορφωτική 'Υπηρεσία 
τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας διοργάνωσε συγκέντρωση στό Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο 
στις 7 Δεκεμβρίου 1981. Σ’ αυτή μιλήσανε, εκτός άπό τόν 'Υπουργό Παιδείας καθη
γητή κ. Ν. Κονομή, πού έκαμε ε’ισαγωγή ,οί "Αννα Σικελιανοΰ, δ Θεόδωρος Ξύδης 
καί δ Γιάννης Άναγνωστόπουλος, οί όποιοι μάς παραχωρήσανε γιά τή «Φιλολογική 
Κύπρο» τίς δμιλίες τους.

Τά λόγια τής αγάπης πού θέλω νά σάς απευθύνω σήμερα, σάς παρακαλώ 
νά τά θεωρήσετε δτι προέρχονται άπό τόν ίδιο τόν * Αγγελο Σικελιανδ, γιατί 
ή σκέψη του άπό παληά ήτανε ακοίμητα στραμμένη στό σκλαβωμένο καί δο
ξασμένο Νησί -σας, κι’ ή ανάμνηση αύτή δέν μ’ έγκαταλείπει άπό τή στιγμή 
πού πάτησα τό άγιασμένο χώμα τής Κύπρου. Δέν χρειάζεται πιστεύω νά 
προσθέσω πώς καί τά δικά μου συναισθήματα ήτανε συνταιριασμένα μέ τά 
δικά του καί πώς δλοι οί "Ελληνες αισθανόμαστε καί πονούμε γιά τά πάθη 
σας μέ τόν ’ίδιο τρόπο. Θά πώ λίγα λόγια για τδν "Αγγελο έλπίζοντας νά 
τόν φέρω πιό κοντά στήν άγάπη σας αφού ’Εκείνος δέν άξιώθηκε νά έλθει έδώ 
νά σας δείξει τήν δική του. Γιά τό έργο του θά σάς μιλήσουν οί άγαπημένοι 
φίλοι του καί δικοί μου, δ κουμπάρος μας κ. Γιάννης Άναγνωστόπουλος καί 
δ άφοσιωμένος μελετητής του κ. Θεόδωρος Ξύδης.

’Εγώ θά προσπαθήσω νά σάς τόν παρουσιάσω δπως τόν είδα καί τόν γνώρι
σα έγώ έτσι δπως ρίχνομε μιά ματιά σ’ ένα σπήτι -άπό ’να παράθυρο άνοιχτό κι’ 
άπ’ αύτή τή ματιά θέλομε νά γνωριστούμε μέ τήν> ψυχή τού σπιτιού καί μέ 
τούς άνθρώπους πού) τό κατοικούνε. Αύτό θά ’θελα νά κάμω μέ τά λόγια 
μου, νά σάς δώσω μιάν εικόνα έστω καί θολή άπό τήν άδεξιότητά μου, γιά 
τόν άνθρωπο πού ήτανε ένας μεγάλος Ποιητής στόν τόπο μας δχι μόνο στά 
γραψίματά του παρά ήτανε καί δ Ποιητής τοΰ έαυτού του άπό μιά φυσική 
αύτομύηση θά ’λεγα. Θά τόν άναγνωρίσομε άμέσως καί μέ τήν πρώτη ματιά 
άπό τήν δψη του, τήν δμορφη δψη του, τήν «δέντρινη κορμοστασιά» του, τίς 
στοχαστικές κινήσεις του, τ’ δνειροπόλο βλέμμα του, τή βαθειά καί μουσική 
φωνή του καί τό παιδιάστικο κι άθώο γέλιο του σ’ δλες τις ώρες καί μέ δλους 
τούς άνθρώπους.

Συχνά μέ ρωτάνε πώς γνώρισα κι’ έγώ τόν "Αγγελο, σωστό θά ’τανε 
νά πώ πώς τόν άναγνώρισα, χωρίς ν’ άναφερθώ σέ τόπο ή σέ ήμερομηνίες 
γιατί μόλις τόν άντίκρυσα πίστεψα πώς ή γνωριμιά μας είχε γίνει κάποτε 
σέ μακρυνά σύνορα καί πιστεύω πώς τό Ιδιο συνέβαινε καί μέ δλους τούς 
άνθρώπους πού τόν έπλησίαζαν. 'Η συνάντηση μαζί του γινόταν ένα δρό- 
σημο μές τόν χρόνο, άπό τήν ανωτερότητα τού Λόγου του, άπό τά πλούσια 

καί τρυφερά αίσθήματά του, συνταιριασμένα σέ μιάν αρμονία πού δίνανε ύψος 
καί ούσία καί στις πιό απλές κουβέντες καί στούς πιό απλούς συνομιλητές.

Θρεμένος μέ τόν έπτανησιακό πολιτισμό τού μικρού καί φτωχικού νη
σιού του, ή ποιητική του φύση ρίζωσε στό γενέθλιο χώμα καί στόν άρι- 
στοκοατισμό τής λαϊκής ψυχής πού τόν έπλασε καί τόν ολοκλήρωσε, χωρίς 
άγχος καί φιλοδοξίες, στέρεα καί άβίαστα στή γλώσσα, στήν παράδοση καί 
στήν Ιστορία.

«Ό Άλαφροί’σκιωτος», τό πρώτο του έργο, είναι δ ίδιος, δ Ποιητής σέ 
κάθε σελίδα τού βιβλίου κι’ ας δανείστηκε τόν τίτλο άπό τόν Σολωμό, γυρίζει 
άπό τά περασμένα, προχωρεί μαντικά στά μελλούμενα, συζεΐ μέ τήν 'Ιστορία 
καί τό Τραγούδι, μέ τό Ίόνιο καί μέ τούς άετούς, μέ τόν έργάτη καί τόν 
γιελαδάρη, μέ τή Μάνα του καί τήν άδελφή του, μέ τόν 'Όμηρο καί τόν 
Όδυσσέα, μέ τόν Άχιλλέα. Αύτός είναι δ κόσμος του δ φυσικός του κόσμος 
καί μεταφυσικός μαζί, τό ίδιο ισόρροπος κι’ άπαραίτητος στή διακονία τού 
"Εργου του πού είναι ή καθαρή Ποίηση καί μέσα της νοιώθει άπόλυτα, δπως 
γράφει, τόν πλέριο προορισμό του.

Μίλησα πριν γιά τόν πολιτισμό τού φτωχικού νησιού του, γιατί ή 
φτώχεια θέ νά ’λεγα, είναι ένα σύμβολο στή σκέψη τού "Αγγέλου, πού τό 
άνέβασε σέ θρησκευτική έκφραση γιά τήν έλληνική πραγματικότητα. Οί 
έκλεκτοί καί μορφωμένοι γονείς του δέν είναι πιά πλούσιοι, τιμούν τό πνεύμα 
καί τήν αύστηρή εύπρέπεια, τό| ίδιο καί τό άμεσο περιβάλλον του, τό ίδιο κι’ 
δ λαός γύρα του, έργάζεται σκληρά καί τιμάει τήν έργασία του. Αύτό τό 
ήθος καί τό μέτρο στήν ύπαρξιακή ζωή συγκίνησαν καί σφράγισαν τά εφη
βικά χρόνια τού Ποιητή καί μέσα στό έργο του ή στις πράξεις του, άνα- 
γνωρίζομε τό πάθος του γιά τήν Ελλάδα. Πιστεύει πώς ή άποστολή τής 
Ελλάδας στόν παγκόσμιο δρίζοντα είναι ή Πτωχεία καί τό Πνεύ
μα! ’Αναφέρει συχνά άπό τόν Σιναϊκό Κώδικα τήν εύαγγελική φράση: 
Μακάριοι οί πτωχοί τφ Πνεύματι. Δηλαδή, οί φτωχοί άνήκουν στό πνεύμα 
καί τό Πνεύμα είναι ή Μοίρα τού έλληνικού Λαού!

Ένα βράδυ μές στήν Κατοχή, καθισμένοι πλάι πλάι, κάτω άπό τήν ίδια 
λάμπα, δ "Αγγελος διαβάζει κι’ έγώ μπαλώνω ένα ρούχο. Κάποτε άφίνει τό 
διάβασμα καί κοιτάζει τίς βελονιές μου. Νομίζω πώς έχει κάποια σκέψη 
άπό τό διάβασμα καί δέν σηκώνω τά μάτια άπό τό ράψιμο1. ’Αλλά σέ λίγο 
τόν βλέπω νά σκύβει καί εύλαβικά νά φιλάει τό τρύπιο ρούχο δπως θά ’κάνε 
έπειτα άπό τή Θεία Μετάληψη καί λέει: Αύτός είναι δ, πολιτισμός τής ρά
τσας μου, δ πολιτισμός τής μάνας μου καί τών άδερφάδων μου, δηλαδή ή 
τάξη, ή εύπρέπεια καί ή περισυλλογή στήν καθημερινή ζωή. Ξαναδένει τήν 
κλωστή στις θύμησές του μέ τό πατρικό σπίτι, μέ τίς λαϊκές πηγές πού αύτές 
μόνο κλείνουν μέσα τους τίς άκατάλυτες άξιες πού θά τίς τραγουδήσει στόν 
«’Αλαφροΐσκιωτο», στις «Συνειδήσεις», στό «Μήτηρ Θεού», στό «Πάσχα τών 
Ελλήνων» καί σέ κάθε γραμμή τού "Εργου του. Γι’ αύτή τήν περισυλλογή 
καί τή μοναξιά, θεμελιακές άπαιτήσεις τής ψυχής του, διαλέγει σπιτάκια 
άπόμερα καί φτωχικά μέ τ’ άπαραίτητα χρειαζούμενα μόνο (κι’ ας έχει σπί
τια ώραΐα καί μεγαλόπρεπα) δμως ή παρουσίασή του είναι πάντα φροντι
σμένη, δπως τοΰ πατέρα του έλεγε, φροντισμένη καί άπαιτητική ίσως, δπως 
καί στό γράψιμό του, δέν καταδέχεται τό παραμικρό λάθος ή σβήσιμο, ξανα
γράφει τίς μεγάλες του σελίδες άπό τήν άρχή μέ τήν ώραία γραφή του, άν 
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άστόχησε σέ καμμιά λέξη. Τό ίδιο καί στό σπιτάκι, τό κάθε τι στή θέση του 
καί πιό αύστηρός στήν ώρα του τραπεζιού. Στήν κατοχή, στις μέρες τής 
λαχανίδας, έστρωνα πάντα τό τραπέζι μέ τά καλύτερα μας λινά καί μέ τ’ 
άσημικά πού άπομείνανε, σά νά έπρόκειτο νά έχομε σωστό γεύμα. Λαχανί
δες τό μεσημέρι καί τό βράδυ τό ζουμί άπό τίς λαχανίδες, λίγο τσάϊ καί κά
ποτε λίγο κρασί.

Αύτα τά γεύματα τής πείνας, τόσο λιτά καί φτωχικά δέν ήτανε τόσο 
μακρυά από τά γεύματα πού αγαπούσε αληθινά ο “Αγγελος. Τά χόρτα, 
δλων τών λογιώ τά χόρτα, στήν πρώτη σειρά, έπειτα τά θαλασσινά καί τά 
ψάρια, μαγειρεμένα μέ τόν άπλούστερο τρόπο ή στά κάρβουνα, φρούτα καί 
γλυκά γιά μικρά παιδιά, κρέμες καί ριζόγαλα.

'Ωστόσο στόν καιρό τής κατοχής δέν τόν ακόυσα ποτέ νά παραπονεθεΐ γιά 
τήν σκληρή κι’ έξαντλητική φτώχεια πού δέν είχε καμμιά σχέση μέ κείνη 
πού θαύμαζε στόν έλληνικό λαό, πού στέκονταν άπό φυσικού του μακρυά άπ’ 
τ’ όραμα τοΰ πλούτου. "Οπως δέν τόν άκουσα ποτέ νά παραπονεθεΐ γιά 
τήν άδιαφορία καί τήν έπιθετικότητα τών άνθρώπων στό “Εργο του. Τό ίδιο 
μέ τις σκληρές καί πικρές ώρες τήςί άρρώστειας του καί τίς άλλες άντιξοότη- 
τες, τίς συναιρεί αρμονικά, λέει, στόν προορισμό του καί τις άντικρύζει θά 
’λεγα μέ χριστιανική άγάπη πού είναι γνώρισμα άτράνταχτο σ’ δλο τό μάκρος 
τής ζωής του.

Πικράθηκε πολύ δταν άρχισα νά εργάζομαι καί νά πουλώ τά ύφαντά μου, 
δχι πώς δέν τιμούσε τήν έργασία άλλά δέν άγαπά τό πνεΰμα τής ’Αγοράς 
κι’ έλεγε πώς μέ τήν τάξη καί τήν οικονομία θέ νά ξεπερνούσαμε τίς δύσκο
λες μέρες. Άλλά δέν ήξερε δ άγαπημένος πώς γίνεται ή οικονομία. Δέν 
ήξερε νά μή μου άγοράζει λουλούδια ούτε νά μήν άδειάζει τήν τσέπη του 
μέ δσα κι’ άν είχε μέσα, σέ κείνους πού δέν είχαν τίποτε. “Αν θέλαμε νά 
τόν χαρακτηρίσομε μέ μιά λέξη μόνο, θά τόν λέγαμε Γενναίο, δχι γενναιό
δωρο, πού μπορεί καί νά στενεύει πολλές έννοιες. “Οχι, μόνο Γενναίος ήταν 
στή Γή του, στόν Στίχο του, στις άγάπες ίτου, στις φιλίες, του, Γενναίος στήν 
δδύνη, στή χαρά, σ·τό έλεος, στήν Ελλάδα! Τήν Ελλάδα ύπηρετεΐ άπό τόν 
πρώτο του στίχο ώς τόν τελευταίο. Τραγουδάει τό χώμα της, τή λαλιά 
της, τίς Νίόοες της, τίς Δόξες της, τούς μαρτυρικούς ήρωές της, πονεΐ τούς 
πόνους της, καί παίρνει τήν εύθύνη γιά τίς καταστροφές της. Ή Μεγάλη 
’Ιδέα χάθηκε. Ξέρει πώς δέν μπορεί νά ζήσει μήτε δ ίδιος μήτε δ τόπος 
χωρίς Μεγάλη ’Ιδέα. Μιά καινούρια ’Ιδέα χρειάζεται πού θά ξεπεράσει τά 
σύνορα τής μικρής καί πληγωμένης Ελλάδας καί θά φωτίσει κι’ άλλους με
γάλους λαούς, δπως γινότανε καί στ’ άρχαΐα χρόνια.

Ή Δελφική ’Ιδέα δέν ήτανε μιά ούτοπία δπως τήν είπανε, ήτανε μιά 
άνάγκη γιά τή ζωή τοΰ τόπου πού δέν τήν κατάλαβε ή κοντόφθαλμη πολιτική 
τής έποχής κΓ άφισε αύτή τή ρίζα νά κεντρώσει άλλους τόπους κΓ άλλους 
οργανισμούς. Ό καθένας καταλαβαίνει ποιά ήτανε ή άπώλεια καί τό μέ- 
γεθός της.

Τότε άνάλαβε μόνος του, μέ τή δική του φωνή άπό τίς Τραγωδίες του 
ν’ άκουστεΐ δ Λόγος «πού θά μείνει σάν προζύμι άληθινής ζωής κΓ ύπεύ- 
θυνης στόν τόπο καί στόν κόσμο». Στις άναμνήσεις μου έγραψα πώς ή ζωή 
μας πλάι στό Μοναστήρι τής Φανερωμένης ήτανε μιά άνάγκη στήν Πίστη 

τοΰ “Αγγέλου, στήν άρρηκτή του Πύστη κΓ δς μή ξέρω άκριβώς ποιά ήτανε 
αύτή ή Πίστη.

«Γλυκό μου βρέφος, Διόνυσέ μου καί Χριστέ μου».

Ναι καί σήμερα δέν ξέρω νά πώ ή μάλλον δέ μπορώ νά τήν προσδιορίσω 
γιατί ή θρησκευτικότητα τοΰ “Αγγέλου άπλώνεται σ’ δλα τά Ιστορικά μάκρη. 
Χριστιανός, ήτανε βέβαια δ “Αγγελος καί πολύ βαθύς μάλιστα καί πιστός 
στήν Εκκλησία, πιστεύει άπόλυτα στήν αιώνια ζωή, άλλά είναι λυτρωμένος 
άπ’ τά δρια τοΰ χρόνου καί ταυτίζεται μέ δλους τούς άρχαίους καί μυθικούς 
κόσμους.

Ό Ποιητής, υπηρετεί τό Μυστήριο καί τόν Μύθο, γιατί δ ίδιος είναι 
Μύθος καί Μυστήριο, δπως γράφει, καί μεις άν θέλομε νά Ιύψωθοΰμε στόν 
δικό του χώρο πρέπει ν’ άκολουθήσομε τήν ποιητική του τροχιά. ΟΙ χάρες 
του, οί φυσικές καί ψυχικές, ή γνώση, δχι οί γνώσεις, τοΰ κοσμικοΰ Μυστη
ρίου μάς πλησιάζει καί μάς ενώνει τόσο άδιάσπαστα μέ τήν ξεχωριστή μορφή 
του πού καί σήμερα δ πανδαμάτωρ χρόνος δέν έχει καμμιά έξουσία στή Μνήμη 
μας καί στήν Άγάπη δλων μας!

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΤ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΤ
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΤΔΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Μέ έθνική συγκίνηση δ "Ελληνας επισκέπτης πατάει τδ χώμα τής Κύ
πρου, πού είναι ίδιο μέ τδ χώμα τής μητέρας πατρίδας, κΓ αναπνέει έδώ τδν 
ίδιο αέρα τής έλληνικής γής.

Ή έλληνική παράδοση έζησε στδ γραφικό αύτδ νησί πολλούς αιώνες, 
καί ζεΐ καί σήμερα, καί πάντοτε θά ζεΐ ισχυρή στήν Κύπρο.

’Όχι μόνο ή ιστορία τής Κύπρου συνδέεται μέ τήν Ιστορία τοΰ Ελληνι
κού έθνους, άλλα καί ή μυθολογία τής Κύπρου έχει δεσμούς μέ τήν Έλληνική 
μυθολογία. Στά αρχαία χρόνια καί στά χριστιανικά ή Κύπρος έχει τή με
γάλη παρουσία της.

Οί φιλελεύθεροι αγώνες τής Κύπρου έως σήμερα γιά τά απαράγραπτα 
δίκαια τοΰ Κυπριακού λαού διατηρούν αμείωτη τήν ίερότητά τους. "Ολος δ 
Ελληνισμός είναι συμπαραστάτης σας.

Ή σημερινή πνευματική έκδήλωση γίνεται μέ τήν πρωτοβουλία τής 
Μορφωτικής Υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου Παιδείας, πού κατευθύνεται τόσο 
άξια άπδ τδν Υπουργό κ. Ν. Κονομή, σέ συνεργασία μέ τήν Έλληνική 
Πρεσβεία, πού τήν κοσμεί ή παρουσία τοΰ κ. Ζαχαράκη. Είναι αφιερωμένη 
στδν ’'Αγγελο Σικελιανδ, τδν κορυφαίο εθνικό μας ποιητή, πού έφέτος στήν 
Ελλάδα έκηρύχθηκε τδ 1981 ώς έτος Σικελιανοΰ καί τιμήθηκε δ ποιητής 
καί τδ έργο του μέ θερμές καί αύθόρμητες πανελλήνιες έκδηλώσεις.

Καί πρέπει νά θυμηθώ προκαταβολικά δτι δ Σικελιανός, άφήνοντας τά 
έγκόσμια τδν ’Ιούνιο τοΰ 1951, δέν πρόφτασε στή ζωή του τούς τελευταίους 
άγώνες τοΰ Κυπριακού λαού πού έξακολουθούν 'μέ ακατάβλητη ένταση έως 
σήμερα καί θά συνεχίζονται έως τήν εύλογημένη ήμέρα τής πλήρους δι- 
καιώσεώς τους.

Σπεύδω, λοιπόν, προλογίζοντας μέ τήν κυπριακή αίσθηση τή σύντομη 
δμιλία μου, νά άναφέρω καί νά έξάρω δύο ευσημες περιπτώσεις, δπου δ 
’Άγγελος Σικελιανδς έδωσε τήν ψυχή του στδ μέγα Κυπριακό θέμα. Τδ 
1931, στήν έξέγερση τότε τοΰ Λαοΰ τής Κύπρου, δ Σικελιανδς έγραψε στούς 
Δελφούς, στίς 27 ’Οκτωβρίου 1931, ένα βαρυσήμαντο μήνυμά του μέ τίτλο 
«Ή κραυγή τής Κύπρου».

Τδ περιεχόμενο τοΰ μηνύματος τοΰ ποιητή έχει δλη τή συγκίνηση καί 
τή δόνηση, πού ή παλλόμενη ψυχή του αισθανόταν γιά τήν Κύπρο καί γιά 
καθετί έλληνικό. Τονίζει σ’ αύτδ έπανειλημμένα δτι «ή Κύπρος είναι έλ
ληνική». Βροντοφωνεϊ καλώντας σέ πανελλήνιο συναγερμό. Γράφει: «Αύτδ 
μπορούμε, μόνο, σήμερα νά κάμουμε έμεΐς οί άδύνατοι, κηρύσσοοντας τήν πί
στη μας πρδς δλο τδν πολιτισμένο κόσμο. Άλλά μαζί, κΓ άπ’ άκρη σ’ άκρη 
τής Ελλάδας. Κάθε χωριό καί κάθε πόλη. Εμπρός! άπδ παντοΰ. Ή 

στρατιά τής ήθικής φωνής δέν κάνει διάκριση άπδ πρώτους κα'ι στερνούς. 
Ή άφετηρία τους είναι μιά». Θαρρεί κανένας πώς αύτά γράφονται αύτή τή 
στιγμή.

Καί συνεχίζει στδν ίδιο ύψηλδ τόνο: «Ή Κύπρος μάς έφώναξε. Άς 
τής άπαντήσουμε δλοι μέ μιά φωνή, καί τή φωνή αύτή άς τήν άκοντίσουμε 
παντοΰ κΓ δλοΰθε. Άπ’ τδ βουνό, άπ’ τή θάλασσα, άπ’ τδ σπίτι, άπ’ τούς 
άγρούς. Έκεΐ μέ τή φωνή τής Έλευσίνιας Δήμητρας, κΓ έδώ μέ τήν κραυ
γή τής Αθήνας Προμάχου. "Ολες οί παρατάξεις τής διανοήσεως, τής ψυχής 
καί τής ζωής τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ, ενωμένες άρρηκτα σέ μιά. Γιατί καί 
μιά είναι ή κραυγή πού τίς καλεΐ καί τίς συνθέτει δλες πρδς τήν άδιαίρετη 
ήθική κορφή τοΰ Ελληνισμού».

Ή δεύτερη περίπτωση, πού δ Σικελιανδς άποκρίθηκε σθεναρά στδ ένα- 
γώνιο θέμα τής έλευθερίας τής Κύπρου, είναι δταν τδ 1946 άπευθύνει ’Έκκλη
ση γιά τίς εθνικές διεκδικήσεις στή Συνδιάσκεψη τής Ειρήνης. Θεωρεί τά 
έθνικά δικαιώματα σεβαστά καί άπαραβίαστα. Ή ’Έκκληση αύτή είναι δη
μοσιευμένη στή θέση τοΰ κυρίου άρθρου στήν έφημερίδα «Ελευθερία» τών 
’Αθηνών, στίς 11 Σεπτεμβρίου 1946, μέ τδν τίτλο «Δικαιοσύνη». ’Εξηγεί 
δτι στήν ’Έκκλησή του αύτή προβαίνει ώς «ταπεινός άλλά άγνδς έκπρόσω- 
πος τοΰ πνευματικού καί ήθικοΰ κλίματος τοΰ τόπου μας», προσθέτοντας: 
«Άν προχωρώ μέ τίς γραμμές αύτές γιά νά ύποστηρίξω τίς δίκαιες διεκδι
κήσεις τής πατρίδας μου, δέν τδ κάνω γιά άλλη αιτία παρά γιατί κΓ έγώ 
μέ δλόκληρο τδν έλληνικδ λαδ έπιθυμούμε, μέ δλη τήν ψυχή μας, νά διευρύ
νουμε τίμια τά μέσα τής γόνιμης συμμετοχής μας στή διεθνική ένωση δλων 
τών λαών τής καλής θελήσεως». Καί ύπογραμμίζει δ Σικελιανδς στήν ’Έκ
κλησή του πρδς τή Συνδιάσκεψη τής Ειρήνης: «Γιά δλα αύτά δ Ελληνικός 
λαός προσμένει άπό μέρος δλων μιάν έτυμηγορία, πού θά έπικυρώνει δμόθυμα 
τήν έθνική του άκεραιότητα καί θά δικαιώνει δλες τίς διεκδικήσεις του». 
Καί ώς τέτοια έπείγουσα διεκδίκηση θεωρεί πρώτη τήν έλευθερία τής Κύπρου.

Μιλώντας γιά τήν προσφορά τοΰ Σικελιανοΰ, πρέπει πρώτα νά υπογραμ
μίσω κάποια άπό τά βασικότερα γνωρίσματα καί διδάγματα πού μάς παρέχει 
ή ποίηση καί ή προσωπικότητα τοΰ ποιητή.

Στή συνείδηση τοΰ Σικελιανοΰ δημιουργήθηκαν μιά γιά πάντα φρονήματα 
καί πεποιθήσεις καί άρχές, πού παρέμειναν άναλλοίωτες σέ δλη τή ζωή του.

Τό νόημα τοΰ Ελληνισμού δ Σικελιανδς τδ συνέλαβε καί τδ έξύμνησε 
μέ τήν ποίησή του. Ζει δ Σικελιανδς στήν ύψηλότερη θερμοκρασία τους τά 
μεγάλα ιδανικά τής έλευθερίας, τοΰ άνθρωπισμοΰ, τής Δημοκρατίας, τοΰ ήθι
κοΰ νόμου, τδ ύψηλδ καί τδ ώραίο. Στρέφει τήν προσοχή μας σέ ηθικές 
αξίες σταθερές. Θά τονίσω ιδιαίτερα δτι δ Σικελιανδς μέ τήν ποίησή του 
διδάσκει ποικιλότροπα τδ άτομο καί τό σύνολο. Στήν ποίησή του ύπάρχει δ 
έθνικδς ποιητής, πού είναι καί έθνικός παιδαγωγός. ’Αγάπησε μέ πάθος 
τήν έλληνική φύση καί τδν λαό, τήν έθνική μας γλώσσα, τδν νεοελληνικό 
πολιτισμό, τήν παράδοση καί τήν έξέλιξή της, τήν παιδεία τοΰ έθνους.

ΤΗταν προικισμένος μέ τή δωρεά τοΰ Θεού, ένας άληθινδς μύστης, πού 
μετέχει στδ παρελθόν, στδ παρόν καί άτενίζει στδ μέλλον. Ήταν άπαλ- 
λαγμένος άπδ κάθε μίμηση άταίριαστη πρδς τήν πρωτοτυπία τού ποιητή. 
’Ανήκει άσφαλώς στούς πνευματικούς ήγέτες τοΰ έθνους. Δέν έκυμάνθηκε 
ποτέ στήν άβεβαιότητα. Στδ έργο του δέν ύπάρχει ή παραμικρότερη μετά- 
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πτώση άπό τό ύψηλό στό κοινότοπο. ΤΗταν ένας άπόλυτος άνθρωπος κι’ 
ένας άπόλυτος ποιητής.

Ή αφιέρωση τοΰ Σικελιανοϋ στήν ποίηση ήταν μιά πλήρης απορρόφηση. 
Μόνιμος προορισμός του ήταν ή παραδειγματική άφοσίωσή του στό έργο του.

Θά τονίσω εντελώς ιδιαίτερα δτι δ Σικελιανός, ώς αληθινός ποιητής, 
ποτέ δέν ύποτάχθηκε ανελεύθερα σέ ποιητικές σχολές, πράγμα πού κάνουν 
δουλικά στις ήμέρες μας οί λειψοί καί κατ’ απομίμηση δήθεν δημιουργοί καί 
τάχα πρωτοπόροι, πού καταφεύγουν σέ μιά πολιτική θεωρία ή σέ άλλα συνθή
ματα δ καθένας τους, γιά νά συγκαλύψουν τήν πενία τους άπδ τήν έλλειψη 
κάθε παραγωγικού παλμού.

Στήν έποχή μας ένας αύθαίρετος χαρακτηρισμός έκστομίζεται μέ συχνό
τητα καί μέ άνάλογη θρασύτητα: «ξεπερασμένος». ’Άκριτοι ή άπληροφό- 
ρητοι, δέν διστάζουν νά χαρακτηρίζουν έτσι άκόμα καί τδν γενάρχη τής νεο
ελληνικής ποιήσεως, τδν Σολωμό, δπως καί τδν φωτισμένο πνευματικό δδη- 
γητή γενεών, τδν Παλαμά, καί μέ τήν ίδια ίσως εύκολία καί τδν άξιο συνε
χιστή καί άνανεωτή εκείνων, τδν Σικελιανό. Βέβαια, ή ποίηση δέν είναι 
άσταμάτητη. 'Όμως τδ προχώρημά της ή τήν δπισθοδρόμησή της θά τή δια
κρίνουμε καλύτερα, άτενίζοντας στούς μεγάλους σταθμούς, άπδ τούς δποίους 
πέρασε. ’Άν αύτό τδ παραλείψουμε, τότε παραμονεύουν δπωσδήποτε ή αυθά
δεια καί άκρισία.

Θά τονίσω δτι άποτελούν κάτι τδ ένιαΐο οί άπόψεις τοΰ Σικελιανοϋ γιά 
τήν ποίηση, έκφρασμένες κατά καιρούς. Τήν ποίηση τή στοχάζεται μεγάλη 
σάν τή δημιουργία τοΰ κόσμου καί τήν παραβάλλει μέ «κιβωτό τών περιού
σιων καί άναφαίρετων δημιουργικών άρχών τής ζωής», δπως γράφει. Κι’ 
άλλοΰ σημειώνει: «Στήν αιώνια κορυφή άπό πάντα καί γιά πάντα έχουν 
θρονιάσει δδηγήτριες έννοιες, ή έννοια Ποίηση καί ή έννοια Ποιητής».

'H ποίηση τοΰ Σικελιανοϋ μπορεί νά διαιρεθεί σέ δύο κύκλους. Καί 
στόν πρώτο καί στόν δεύτερο ύπάγονται πολλά ποιήματα.

Ή πρώτη ποίηση τοΰ Σικελιανοϋ είναι ή μουσικότερη, ή συμμετρικό
τερη, ένώ ή μεταγενέστερη, ή τελευταία, είναι πιό μεστή άπό στοχασμό, πιό 
ελεύθερη στήν ποιητική διατύπωση.

Πολλά ποιήματα τής πρώτης περιόδου είναι έπηρεασμένα άπό άρχαίους 
μύθους, δπως είναι τά ποιήματα «Πάν», «Τό τραγούδι τής Καλυψώς», «Γιάν
νης Κήτς», «Άναδυομένη», «Αχελώος», «Τό θειο ταξίδι», «"Γμνος τοΰ με
γάλου Νόστου», δ «Παντάρκης» κλπ.

Θά τονίσω κάτι χαρακτηριστικό. Γιά τό τραγούδι τής Καλυψώς δ 
"Ομηρος στήν ’Οδύσσεια (ε 61) γράφει μόνο:

ή ένδον άοιδιάοουοα.

Ό Σικελιανός μάς δίνει τό «Τραγούδι τής Καλυψώς», πού δ "Ομηρος 
τό έγκατέλειψε άνείπωτο. Ό Σικελιανός έπλασε τό τραγούδι τής νύμφης. 
Αφιερώνει δ ποιητής 19 τετράστιχα μέ τό δικό του αύτούσιο τραγούδι τής 
Καλυψώς.

Αντίθετα, στό ποίημα γιά τόν «Κήτς», πού είναι ελεγείο στόν Άγγλο 
ποιητή τοΰ 19ου αί., άπό τίς 16 στροφές του οί 12 πρώτες άναφέρίανται στόν 
Όδυσσέα, δπου περιγράφεται τό ταξίδι τοΰ Τηλέμαχου καί τοΰ Μέντορα στήν

Πύλο, στόν Νέστορα, καί κατόπιν τοΰ Τηλέμαχου καί τοΰ Πεισίστρατου τοΰ 
γιοΰ τοΰ Νέστορα, στή Σπάρτη, δπου θά ρωτοΰσαν τόν Μενέλαο γιά τήν 
τύχη τοΰ Όδυσσέα Οί άντιστοιχίες τής ’Οδύσσειας καί τοΰ ποιήματος τοΰ 
Σικελιανοϋ είναι άφθονες.

Σ’ έναν άλλο κύκλο ποιημάτων τοΰ Σικελιανοϋ, τόν μεταγενέστερο, ή 
ώριμότητα τόν δδηγεΐ πρδς μιάν άλλη σύνθεση, στρέφεται περισσότερο πρδς 
τό νοητό.

Τέτοιο ποίημα είναι ή «'Ιερά Όδόςι» (1935) . Αρχίζει άπό μουσικό 
βάθος :

Άπό τη νέα πληγη που μ’ άνοιξεν ή μοίρα 
έμπαινε ô ήλιος, θαρρούσα, στην καρδιά μου, 
καΰως άπό ραγισματιάν αιφνίδια μπαίνει 
το κϋμα σε καράβι π ολοένα 
βουλιάζει.

Ή «'Ιερά Όδδς^> είναι ή άνασύνταξη τοΰ μητριαρχικού μύθου. Τδ ποίη
μα παρουσιάζει μιάν εξαίσια σκηνογραφία. ’Αναπολεί τδ έλευσινιακδ τέμε
νος τής Δήμητρας καί τής Περσεφόνης.

"Ενας εκλεκτός ποιητής τής Σουηδίας δ Gullberg τό 1949 έδωσε μετα
φράσεις σουηδικά 5 μεγάλους ποιητές: τδν Εύριπίδη, τδν Κλωντέλ, τόν Μι- 
στράλ, τόν Λόρκα καί τδν Σικελιανό. Στόν τόμο τών μεταφράσεών του χά
ρισε τδν γενικό τίτλο «Ιερά Όδός», προσθέτοντας «καί άλλες; μεταφράσεις 
άπό ξένη λυρική ποίηση». Τόση έκπληξη τοΰ προξένησε τδ έξοχο αύτό 
ποίημα τοΰ Σικελιανοϋ.

"Ενα άλλο ποίημα τής σειράς αύτής είναι τδ ποίημα «Στ’ "Οσιου Λουκά 
τδ μοναστήρι» (1935) . Τό ποίημα στούς 58 στίχους του έχει άπό τήν άρχή 
έως τό τέλος μιάν έπίμονη εικόνα μέ σύμβολα θρησκευτικά καί άνθρώπινα. 
Καί διακριτικά μάς παρουσιάζει τό προσωπικό βίωμά του δ ποιητής. Άνα
φέρεται στήν άποκαθήλωση τής Εβδομάδας τών Παθών καί τής Άναστά- 
σεως. ’Εντύπωση κάνει δ συνδυασμός χριστιανικών καί άρχαιολογικών στοι
χείων, πού είναι ριζωμένοι στή φαντασία τοΰ ποιητή. Οί στίχοι είναι εκπλη
κτικοί στήν έξαίσια άπλότητά τους.

Κάθε ποίημα τοΰ Σικελιανοϋ έχει δική του ύπόσταση.
Στό ποίημα “Carmen occultum” έχει άποτυπωθεΐ κάτι άπό τό θορυβώ

δες καί οργιαστικό τών Διονυσιακών εορτών, μέ τά τύμπανα, τούς αύλούς, 
τίς κραυγές καί τίς Βάκχες.

Θά σταθώ σέ τρία άπό τά τελειότερα ποιήματα τοΰ Σικελιανοϋ. Είναι 
ή «Λιλίθ», ή «Μελέτη Θανάτου» καί τδ «Μέγιστον Μάθημα». Υπάρχει σ’ 
αύτά τά ποιήματα ή συμπύκνωση τοΰ ποιητικού δαιμόνιου τοΰ Σικελιανοϋ.

Στή «Λιλίθ», τδ σύμβολο Λιλίθ είναι δ θηλυκός δαίμονας τής νύχτας. 
Μέ τδ σύμβολο αύτό δ Σικελιανός παρασταίνει τήν άνεξάντλητη δύναμη τών 
δντων, πού δέν ύπάγονται σέ νόμους φυσικούς, άλλά έχουν μιά μυστηριώδη 
ούσία.

Στή «Μελέτη Θανάτου», δ ποιητής κάνει άναζήτηση άνάμεσα στήν άντί- 
θεση τοΰ αισθητού καί τοΰ πνευματικού, θέλοντας νά συμφιλιώσει τδ παρο
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δικό και τό αιώνιο. Ό ποιητής έχει εδώ ειδικότερα ύπ’ οψη του τόν πλατω
νικό «Φαιδρό», δπου θίγεται τό πρόβλημα τής άθανασίας τής ψυχής, συνδυα
σμένο ιμέ τό έγκώμιο πρός τόν ’Έρωτα. Στή «Μελέ'τη Θανάτου» τοΰ Σιικε- 
λιανοΰ ό ’Έρωτας ταυτίζεται μέ τήν έννοια τοΰ ωραίου, καί δ Θάνατος μέ 
τήν έννοια *τής  αιωνιότητας.

Τό «Μέγιστον Μάθημα» είναι τό μεστότερο, τό συνθετικότερο ποίημα τοΰ 
Σικελιανοΰ. Συνδέεται μέ τόν μΰθο τής ’Αριάδνης καί τοΰ Διονύσου. Είναι 
έμπνευσμένο άπό τήν ’Άννα Σικελιανοΰ, τήν έξοχη συντρόφισσα τοΰ ποιητή, 
πού ύπήρξε στοργική καί άφοσιωμένη συμπαραστάτισσα τής ζωής του. Τό 
ποίημα αύτό είναι δ θρίαμβος, είναι ή άποθέωση τής Μορφής. Τήν αιωνιό
τητα συλλαμβάνει δ ποιητής στήν αφθαρσία τής Μορφής, πού αύτή μένει πάν
τοτε, μνήμη σταθερή, καί τίποτα δέν μπορεί νά τήν αλλοιώσει καί νά τήν 
σβήσει Τδν δρο «Μέγιστον μάθημας τδν έχει δανειστεί δ Σικελιανός από τήν 
«Ποιλτεία» τοΰ Πλάτωνος, 6ο βιβλίο. "Οταν δ Γλαύκων ρωτάει τόν Σωκράτη 
τί είναι τδ «μέγιστον μάθημα», έκεΐνος άπαντά δτι είναι ή Ιδέα τοΰ αγαθού, 
πού είναι σκοπός δλων τών δντων: «Ή τοΰ αγαθού ιδέα μέγιστον μάθημα».

Ποιήματα έθνικής έμπνεύσεως
Ή έλληνολατρεία του Σικελιανοΰ είναι μνημειώδης. Τήν Ελλάδα τήν 

είδε δχι μόνο ώς φυλετική ενότητα άλλα καί ώς ένα κύκλο πολιτισμοΰ καί 
ώς ήθική ιδέα. Ή έλληνολατρεία του έχει εύθύτατη αναλογία πρδς τήν 
άνύψωση τοΰ λαϊκοΰ κορμού. Φιλελεύθερος διανοητής, πίστευε στίς βασικές 
καί γνήσιες αρχές τής Δημοκρατίας καί δχι τής δχλοκρατίας κι’ ήταν γι’ αύ- 
τδν άπαράδεκτη δποιαδήποτε μορφή βίας καί άναρχίας. Ό Σικελιανός συν
ταίριαζε τδν έθνικδ καί τδν πολιτειακό ποιητή.

Ό νεοελληνικός κόσμος άπδ τήν ’Επανάσταση τοΰ 1821 κι’ έδώθε κάνει 
μιά πορεία. Γιά τδ άγωνιστικδ πνεύμα τοΰ Είκοσιένα ιμάς έδωσε τδ έξοχο 
ποίημά του «Τδ μαρτύριο τοΰ "Οσιου Σεραφείμ στόν Έλικώνα».

Σειρά δλόκληρη άποτελοΰν τά ποιήματα πού έγραψε καί δημοσίευσε γιά 
τούς Βαλκανικούς πολέμους 1912 - 1913. Τδ ποίημα «Δέηση» έξαίρει τή 
Μεγάλη ’Ιδέα, έκείνη πού γέννησε τδ 1912. Υπάρχουν κάποιοι πού μυκτη
ρίζουν τή Μεγάλη ’Ιδέα. Κι’ δμως! Άν δέν ήταν άπό τδ 1821 ή Μεγάλη 
’Ιδέα, ίσως τά σύνορά μας θά ήσαν άκό’ΐα στδ Δομοκό. Λέει δ ποιητής:

Κατέβα δίκαιε, σάλεψε στην Πόλη!
Κάμε ν ακούσουμε, ν’ ακούσουμε όλοι 
καί της ‘Αγια Σόφιας σου την καμπάνα.

Τδ ποίημα «Παρηγορήτισσα», άναφέρεται στδν ώραΐο ναό τής Παντά- 
νασσας στήν Άρτα, τοΰ 13ου αί. Τδ ποίημα «Θεσσαλία» είναι δ ύπέρτατος 
ύμνος τής Ιστορίας καί τοΰ μύθου τής Θεσσαλικής γής. Τά δύο αύτά ποιή
ματα γράφτηκαν, γιατί άπδ τή Θεσσαλία καί τήν "Αρτα έγινε ή έξόρμηση 
τοΰ Ελληνικού στρατού στή Μεκεδονία καί στήν ’Ήπειρο.

Άλλα τέσσερα ποιήματα γράφτηκαν τότε: «Ρυθμός καί Ναός», «Μνημό
συνο», «Πρώτη Λειτουργία», «Διθύραμβος».

Ή συμμετοχή τού Σικελιανοΰ καί στδν άγώνα 1940 -1941 ύπήρξε έκ- 

πληκτική. Τραγούδησε άνυπέρβλητα τδν άγώνα αύτδν μέ πολλά ποιήματά 
του.

’Αναφέρω τδ «Πανανθρώπινο Εμβατήριο», τά ποιήματα «Κλεισούρα», 
«Πρωτέας», «Στρατιώτες τοΰ Μετώπου», «Γράμμα άπδ τδ Μέτωπο». Ή έθνι- 
κή του έγρήγορση συνεχίστηκε άκάματη καί στήν περίοδο τής Κατοχής. 
Τδ ποίημα «Στυγδς δρκος», δημοσιευμένο θαρραλέα στή «Νέα Εστία» τής 
15ης ’Ιουνίου 1941, δταν οί ξένοι έπιδρομεΐς πατούσαν δύο μήνες πρωτύτερα 
τά χώματά μας. ’Ιδού ένα άπόσπασμα άπδ τδ εύτολμο αύτδ ποίημα, μέ τήν 
ήρωϊκή καί θαρραλέα φωνή τοΰ Σικελιανοΰ:

’Εδώ σ’ 'Eσας αφήνω την καρδιά μου 
κρυφό χοροστάσιό, 
πυρά νεκρών μεγάλη, 
περιβόλι μαζί καί κοιμητήρι.
"Ωσπου χορεύοντας τον κλέφτικο καί τόν συρτδ βαϋτά της, 
μιαν ό)ρα ’Εσείς νά σπάσετε καί τά δεσμά της, 
σ’ ένα μόνο παλμόν άναγάλλιας, 
σ’ ένα μόνο ρυ^μδ γυρισμού, 
τό χορό Σας, 
τόν αιώνιο χορό της ‘Ελλάδας!

Στήν Κατοχή έγραψε δ Σικελιανός τδ «Άγραφον», πού είναι άπδ άπό- 
κρυφη Εύαγγελική πηγή, άπδ παράδοση γιά τδν ’Ιησού καί τούς μαθητές 
του. Ποίημα έλπίδας, μέσα στδ άβυσσαλέο χάος πού βασίλευε τότε στήν 
Ελλάδα καί στήν άνθρωπότητα.

Τδ ποίημα «Ελληνικός Νεκρόδειπνος» δείχνει δλο τδν πόνο πού συνείχε 
τήν έλληνική πατρίδα.

Τής ίδιας διαθέσεως είναι καί τδ ποίημα «Διόνυσος έπί λίκνφ».
Τδ ποίημα «Σόλωνος άπόλογος» έχει τόση δύναμη στδν συμβολισμό του 

μέ τήν έξαρση τής έπήρειας πού είχε στούς ’Αθηναίους ή έλεγεία τοΰ νομο- 
θέτη Σόλωνα τδ 604 π.Χ., πού πρότρεψε μέ στίχους τούς συμπολίτες του νά 
έλευθερώσου τήν Σαλαμίνα άπδ τούς Μεγαρεΐς, πού τήν είχαν κυριεύσει: 
«*Ιομεν  ές Σαλαμίνα, μαχησόμενοι περί νήσου ίμερτής, χαλεπόν τ’ αίσχος 
άπωσόμενοι». Ό Σικελιανός προεκτείνει τούς στίχους αύτούς στδ ποίημά 
του:

Κι ώς είδα στά τριγύρα μου 
τή μαζωμένη Άΰήνα, 
φωνάζω: «Ή Σαλαμίνα 
— μ*  άκούτε; — καρτερεί, 
κι’ όμπρδς νά τή γλιτώσουμε, 
κι είναι δίκιά μας πάλι. 
Μικρή, παιδιά, είναι ή πάλη, 
μά ή νίκη είν’ ιερή

Καί συνεχίζει:
Κι α, χύσου πια άπ τόν ’Όλυμπο· 
ή άπό τά Τάρταρα έλα, 
και πάρε μου τδ νού. 
ιερή μεγάλη τρέλα,
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Κι’ δταν πέθανε δ Παλαμάς τδν Φεβρουάριο τοΰ 1943, δ Σικελιανός βρον- 
τοφώνησε μπροστά στδ φέρετρό του τδ ποίημα «Παλαμάς» μέ έθνεγερτήριους 
στίχους :

’Ηχήστε οί σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές 
δονήστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ώς πέρα!

’Αλλά καί ύστερ’ άπ’ τήν ’Απελευθέρωση του 1944, έγραψε τδ «Πνευ
ματικό ’Εμβατήριο» τά «’Ελευθέρια του 1944», «25 Μαρτίου 1821 καί 1944».

’Εξετάζοντας τήν ποίηση τοΰ Σικελιανοΰ, πρέπει νά σταθείς στά πιδ 
έκτεταμένα ποιήματά του. Καί πρώτα στδ πρώτο ποίημά του, τδν «Άλα- 
φροΐσκιωτο», πού τδν έγραψε τδ 1907, 23 χρόνων, και τδν τύπωσε τδ 1909. 
Είναι έκπληκτικδ δτι τόσο νέος χάρισε ένα τέτοιο ποιητικό ξάφνιασμα, πού 
μπορούσε νά τδ είχε γράψει καί στά τελευταία χρόνια τής ζωής του. Οί 
στίχοι τοΰ ποιήματος αύτοΰ έχουν μιά θέση διονυσιακή. Είναι έντονο τδ πλη
σίασμά του στδ γνήσιο λαϊκό αίσθημα. Μέσα στή λυρική εικονογραφία τοΰ 
ποιήματος έκφράζεται ή έλληνική φύση.

Θά τονίσω πώς δ,τι προβάλλουν νεότερες αναζητήσεις στόν ποιητικό 
χώρο, δηλαδή εικόνες καί σύμβολα άπδ τά βάθη τοΰ ύποσυνείδητου, χωρισμός 
σέ στοιχεία άλογα καί έλλογα, τόλμη στήν κίνηοη τής φαντασίας, ένέργεια 
τοΰ δνείρου, ποικίλοι φραστικοί τρόποι, δλα αύτά ζοΰν δπωσδήποτε στόν 
«Άλαφροίσκιωτο». Είναι ποίημα πού ξεπερνά τά συμβατικά κα'ι έποχικά 
φαινόμενα καί μένει άπόκτημα μέ διαρκείς άξιώσεις.

’Από τδ 1915 - 1917 δ Σικελιανός τύπωσε τά 4 μέρη τοΰ σπουδαίου 
ποιήματός του «Πρόλογος στή Ζωή». Τδ 5ο μέρος, μαζί μέ τά προηγούμενα 
τέσσερα, τδ περιέλαβε στδν «Λυρικό Βίο» τδ 1946. Ή «γή», ή «φυλή», ή 
«γυναίκα/», ή «πίστη», ή «προσωπική δημιουργία» δλοκληρώνουν τή συνείδη
ση τοΰ ποιητή. ’’Εχουμε έδώ δλα τά στοιχεία τής ψυχικής ζωής σέ άρτίωση, 
γνώση έσωτερική, ένδόμυχη συναίσθηση. "Ολα τά έμπνέει μιά ένεργότατη 
φαντασία. Είναι αδέσμευτο τδ μέτρο στούς στίχους, έχουμε μιά μουσική πρω
τοφανέρωτων ήχων. Δέν μάς δίνει δμως ποτέ τήν έντύπωση δτι βρισκόμαστε 
μπροστά σέ τεμαχισμένη πρόζα μέ ποιητικό τρόπο, έντύπωση πού μας τή 
δίνουν άρκετά άπδ τά σύγχρονά μας γραπτά.

’Άλλο μεγάλο ποίημα είναι τδ «Πάσχα τών Ελλήνων» πού δημοσιεύ- 
θηκε κατά τμήματα άπδ τδ 1918 έως τδ 1943. Θαρρεί κανένας δτι σκοπός 
τοΰ ποιήματος ήταν νά συνδέσει τά άδελφά στοιχεία τοΰ έλληνικοΰ καί χρι- 
στιανικοΰ θέματος, κι’ έπειτα νά τά προσαρμόσει στδ άνθρώπινο.

Τδ ποίημα «Μήτηρ Θεοΰ» δημοσιεύθηκε άπδ τό 1917 έως τδ 1919. 
Άποτελεΐται άπδ 279 δίστιχες στροφές. Καί ή «Μήτηρ Θεοΰι» καί τδ «Πά
σχα τών Ελλήνων» μας δίνουν έναν προσωπικό δεκαπεντασύλλαβο, δπως 
άκριβώς ιδιότυπος είναι δ δεκαπεντασύλλαβος στούς «’Ελεύθερους Πολιορκη- 
μένους» τοΰ Σολωμοΰ καί στή «Φλογέρα τοΰ Βασιλιά» τοΰ Παλαμά.

Τδ ποίημα «Δελφικδς Λόγος» γράφηγε σύγχρονα μέ τίς πρώτες Δελ
φικές Εορτές τοΰ 1927. Διαιρείται σέ 4 άσματα καί άπαρτίζεται άπδ δί
στιχα δεκαπεντασύλλαβων μέ δμοιοκοταληξία. Μέ τδν «Δελφικό Λόγο» δ 
Σικελιανός δίνει ποιητικά τδ πλάτος καί τδ βάθος τής Δελφικής του ένορά- 
σεως.

Χαρακτηριστικό είναι δτι δ Σικελιανός σχεδόν εύθύς ύστερ’ άπό τδν 
«Άλαφροίσκιωτο» έδημοσίευσε τδ 1910 άλλο ποίημα τδν «Δελφικό "Γμνο». 
Αύτό τδ ποίημα δείχνει πόσο νωρίς ή Δελφική ’Ιδέα γεννήθηκε στδν Σικε- 
λιανδ καί τδν συγκλόνισε ώς δραμα έλληνικότητας καί πανανθρώπινης τάσεως.

Δελφική Ιδέα — Τραγωδίες
Ή Δελφική ’Ιδέα τοΰ Σικελιανοΰ είναι ένα ειρηνόφιλο μήνυμα γιά δλους 

τούς λαούς, προερχόμενο άπδ τήν άγνότερη προαίρεση ένός ποιητή. Τδ 
πνεύμα τών άρχαίων άμφικτυονιών ώδηγούσε τόν Σικελιανό. Πρέπει νά θυ
μηθούμε δτι τδ ίδιο πνεύμα ώδήγησε τδ 1919, ύστερ’ άπδ τδν Πρώτο Παγκό
σμιο πόλεμο, στήν ίδρυση τής Κοινωνίας τών ’Εθνών καί τδ 1945 στήν ίδρυση 
τοΰ Όργανισμοΰ τών Ηνωμένων ’Εθνών, μέ σκοπούς τδν σεβασμό τής αύτο- 
διαθέσεως τών λαών, τήν άνάπτυξη διεθνούς συνεργασίας τών λαών γιά τήν 
επίλυση πολιτικών, άνθρωπιστικών καί άλλων προβλημάτων, τήν παραδοχή 
τής έδαφικής άκεραιότητας καί τής ανεξαρτησίας τών κρατών. ’Εννοείται 
πώς δλα αύτά, σέ ώρισμένες περιπτώσεις, έμειναν ωραίες προθέσεις.

Ή Δελφική ’Ιδέα τοΰ Σικελιανοΰ ήταν συνέχεια τής ποιήσεώς του. Ό 
ποιητικός του λόγος ήταν σέ σύζευξη μέ τδν Δελφικό δραματισμό του. Ή 
Δελφική ’Ιδέα είναι τδ γνήσιο δραμα ένός πηγαίου ποιητή, πού καλοΰσε τούς 
πνευματικούς άνθρώπους τής γής καί »τούς λαούς στδν εύγενέστερο άνθρωπι- 
σμό, πού ξεκινά άπδ τίς βαθύτερες άρχές τοΰ πολιτισμού τής Αρχαίας Ελ
λάδας.

Στις παραστάσεις στούς Δελφούς τού «Προμηθέα Δεσμώτη» καί τών 
«Ίκέτιδων» τοΰ Αισχύλου τδ 1927 καί 1930 άπετέλεσαν πηγές αισθητικών 
συγκινήσεων τδ ύπέροχο σκηνικό τών Δελφών, ή μεγαλοπρέπεια τοΰ τοπίου, 
τδ φυσικό φώς, ή ένότητα καί ή γοητεία τοΰ λόγου, τής; μουσικής; καί τοΰ 
χορού, ή άκουστική τοΰ άρχαίου θεάτρου.

Σήμερα δλοι είναι βέβαιοι πώς άν ή άρχαία τραγωδία διδάσκεται τώρα 
μέ τόση έκταση στδν περίδοξο χώρο τών άρχαίων θεάτρων, αύτδ όφείλεται 
στις Δελφικές Εορτές.

ΟΙ Τραγωδίες του Σικελιανοΰ
Μέ λίγες λέξεις θά μιλήσω γιά τίς Τραγωδίες τοΰ Σικελιανοΰ πού έχουν 

έξαιρετική θέση στήν ποίησή του. Στις τραγωδίες του έπϊδιώκεται ν’ άνεβεΐ 
στδ ύψος τής προβληματικότητας τής έποχής του, γίνεται φορέας στήν άνα- 
κίνηση καθιερωμένων άξιών, μέτοχος τών δσων άνάγονται στήν πνευματική 
καί κοινωνική παιδεία τοΰ καιρού μας. Οί ήρωες τών τραγωδιών τοΰ Σι- 
κελιανοΰ, παρμένοι άπδ τούς άρχαίους μύθους, έχουν τή μεγαλοπρέπεια τής 
χρονικής άποστάσεως, άλλά μέ πλήρη άναλογία μεταφέρονται στδ άγωνιώδες 
παρόν.

Τδ πνευματικό είναι έκεινο πού κορυφώνεται στις τραγωδίες τοΰ Σικε- 
λιανοΰ καί δχι τόσο1 τδ θεαματικό. Τδ πνεΰμα είναι έκεινο πού μπαίνει στήν 
τραγική ούσία. Δέν είναι άπλά αισθητικό γεγονός οί τραγωδίες τοΰ Σι- 
κελιανοΰ, πού θά ένδιέφεραν μόνο τδ θέατρο. Τά σύμβολα κυλοΰν άπδ τούς 
περασμένους μακρυνούς αίώνες στήν έποχή μας.

Θά άναφέρω πρώτα τδν «Διθύραμβο τοΰ Ρόδου» (1932) , πού τδ περιε
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χόμενό του είναι έξ δλοκλήρου λυρικό. Ό Σικελιανός είχε ύπ’ δψη του δτι 
δ διθύραμβος, ώς είδος ποιήσεως, έγινε χορικό άσμα καί σχετίστηκε μέ αύτδν 
ή τραγωδία. 'Όλο τδ έργο στηρίζεται στήν αναγγελία τοΰ Όρφέα στούς μα
θητές του δτι θά κάνει θυσία στδν θεδ καί δτι κινδυνεύει νά σπαραχθεΐ άπδ 
τίς Μαινάδες στδ Παγγαΐο. Τδ στοιχείο τοΰ ένθουσιασμοΰ, πού άνήκει στην 
αισθησιακήν ύφή τοΰ διθυράμβου, είναι διάχυτο σέ δλο τδ ποίημα.

Ή Τραγωδία «Σίβυλλα» γράφτηκε τδ 1940. Ό ποιητής ώς δλοκληρω- 
μένη ιστορική συνείδηση φανερώνει τή σύγκρουση τοΰ Ελληνικού πνεύματος 
πρδς τδν Ρωμαϊσμό. Τδ ποίημα διαποτίζεται άπδ τδ ήρωϊκδ στοιχείο καί 
γύρω άπδ τή Δελφική Σίβυλλα δ ποιητής έκφράζει τήν έλληνική συνείδηση. 
Κεντρικό έπεισόδιο τής τραγωδίας είναι ή μετάβαση τοΰ Νέρωνα στούς Δελ
φούς καί ή προφητική άντίδραση της Σίβυλλας. Τά πρόσωπα τής τραγωδίας 
έχουν αύθυπαρξία. Σ’ δλες τις σελίδες της ύπάρχει έντονη ή σύγκρουση γιά 
τήν έλευθερία καί τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια. Τδ ιδεολογικό κήρυγμα καί 
τδ πάθος άδελφώνονται σ’ ένα δραματικό κορύφωμα.

Ή Τραγωδία «Ό Δαίδαλος στήν Κρήτη» γράφτηκε τδ 1942. Ό Δαί
δαλος συμβολίζει γενικά τήν άρχαϊκή τέχνη. Ό Σικελιανός άνακινεΐ 
έδώ τδ άγαθδ τής έλευθερίας στδ κοινωνικό πλαίσιο, καί ζωντανεύει προβλή
ματα τής πολιτικής έξουσίας. Ό Δαίδαλος ώς σύμβολο σμίγει δλα: τδν 
ποιητή, τδν καλλιτέχνη, τδν μύστη, τδν φιλόσοφο, τδν πολιτικό. ’Απέναντι 
σ’ αύτδν ύπάρχει δ Μίνωας, ή ένσαρκωμένη δηλαδή θέληση και δύναμη, πού 
άχαλίνωτα ένεργεϊ, δ τύραννος τοΰ λαοΰ, πού μοναδικό σκοπό του έχει τή 
διατήρηση τοΰ θρόνου του, μισημένος φυσικά άπδ τούς πολίτες τής χώρας του.

Ή Τραγωδία «Ό Χριστός στή Ρώμη», γραμμένη τδ 1946, στηρίζεται 
σέ παράδοση, πού δ ποιητής νομίζει δτι άνταποκρίνεται σέ σημερινό αίτημα. 
Είναι δ Χριστιανισμός, πού δρθώνεται έναντίον τοΰ κάθε λογής Καισσαρι- 
σμοΰ. Στήν πορεία τοΰ δράματος αύτοΰ άποκαλύπτεται συνεχώς ένας Χρι
στός, παρήγορος κάθε πονεμένου άνθρώπου, φύλακας κάθε περιφρονημένου 
καί προστάτης κάθε άδικούμενου. Θαρρείς πώς συνδυάζονται στήν τραγωδία 
αύτή ή προφητική πνοή μέ τήν άνθρώπινη έμπειρία. Οί ιδέες είναι ένεργη- 
τικές καί άναπλαστικές καί παίρνουν τή ζωντανή άξια τοΰ παρόντος. Ή 
έκτυλισσόμενη δραματικότητα έχει έναν ύψηλδ ποιητικό Ιδεαλισμό.

Ό «Θάνατος τοΰ Διγενή», πού δημιουργήθηκε τδ 1947 καί συνδέεται 
μέ τή βυζαντινή έποποιία τοΰ Διγενή ’Ακρίτα, είναι δραματική άνασύνταξη 
μιας ίστορίας άπδ τδν πλούσιο Άκριτικδ κύκλο. Ό Σικελιανός στδν «Θάνα
το τοΰ Διγενή» κάνει άνακεφαλαίωση τών άθλων τοΰ Διγενή. Τδ διάγραμμα 
τής τραγωδίας αύτής είναι σαφέστατο. Ή άνθρώπινη συγκίνηση είναι πάν
τοτε παρούσα. Ό διάλογος έχει καθαρότητα, χωρίς τήν παραμικρή δμίχλη 
τοΰ άσαφοΰς. Είναι θαυμαστή ή παραφορά δρισμένων σκηνών. Τά χορικά 
τής τραγωδίας είναι ποιητικότατα.

Τδ κύκνειο άσμα τοΰ Σικελιανοΰ είναι ή τραγωδία του «’Ασκληπιός». 
’Ανάγεται στδν 4ο αί., μ.Χ., δταν άπδ τή μιά μεριά προοδεύει δ Χριστιανι
σμός, κι’ άπδ τήν άλλη η έπιρροή τής Ρώμης έξακολουθεΐ. Τότε τά Ελ
ληνικά 'Ιερά καταργήθηκαν άπδ τούς Ρωμαίους Αύτοκράτορες και τελευταίο 
μένει τδ ’Ασκληπιείο τής Έπιδαύρου. Δείχνεται αδρότατα στδν «’Ασκλη
πιό» ή μετάβαση άπδ τδν Έλληνορωμαϊσμδ στδν Έλληνοχριστιανισμδ καί 
διαφαίνονται δλα τά νέα αίτήματα, έκεΐνα πού άποτελοΰν τήν ουσία τοΰ Χρι- 

στιανισμοΰ. Μιά άπδ τίς κεντρικές Ιδέες τοΰ έργου αύτοΰ είναι δτι ή Υγεία 
γιά ένα έθνος ύπάρχει έκεΐ μόνο πού τδ έθνος αύτδ άνανεώνεται πνευματικά 
καί ήθικά μέσα άπδ τούς ίδιους τούς θεσμούς καί τήν έμπρακτη ζωή.

Συναισθανόταν δ Σικελιανός τήν άποστολή τής ποιήσεως πέρα άπδ τά 
ποιητικά έπιτεύγματα. 'Ως ποιητής καί ώς στοχαστής άνεβαίνει στδ ύψος 
τής μεγαλύτερης εύθύνης. Γι’ αύτδ ήθελε νά άπευθύνεται στά οίκειότερα 
δσο καί ύψηλότερα αίσθήματα τοΰ άνθρώπου.

Ποτέ δέν περιέπεσε σέ άμφιβολία ή σέ άντίφαση μέ τδν κεντρικό πυ
ρήνα τών ίδεών του. Ποτέ δέν έθόλωσε τήν αισιοδοξία του. Βρισκόταν 
πάντα σέ φλογερή έξαρση.

Ό Σικελιανός μάς δίνει τόν θησαυρό τής ποιήσεώς του καί τδν πλοΰτο 
τοΰ στοχασμού του σέ μεγάλες στιγμές συναγμένης περισυλλογής καί φωτεινής 
έπιγνώσεως. Στήν ποίηση έκδηλώθηκε μέ ύπερβολικά μεγέθη πάντοτε.

Τδ φυσικό τέρμα στήν άνθρώπινη ζωή του δέν έστάθηκε ίκανδ νά έξα- 
λείψει τή μνήμη του, πού θά ζεϊ άφθαρτη στούς έλληνικούς αιώνες καί ή 
ποίησή του θά μείνει ζώσα γιά πάντα.

’Εμπνευσμένος δραματιστής δ Σικελιανός, μεγαλόστομος καί πληθωρι
κός, άπέβη ένας άπδ τούς άκέραιους: πνευματικούς πρωταγωνιστές τής έποχής 
του. Ή κλαγγή τών έλληνικών στίχων του ξπερνα τά δρια τής Ελλάδας. 
Γίνεται φωνή παγκόσμια. Σαλπιγκτής μαζί καί προφήτης, έζησε τήν ποίη
ση ώς τδ ύψηλότερο λειτούργημα καί τής χάρισε τδ συναρπαστικότερο ρίγος.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΤΔΗΣ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
TOI ΑΓΓΕΛΟΙ ΣΙΚΕΑΙΑΝΟΓ

1·—Ζητά καί θά ζητά πάντα δ άνθρωπος μιάν έκτίμηση ένδς ποιητικού 
έργου, δσο τδ δυνατό πιδ σωστή. Θέλει νά τδ κρίνει, νά τδ άναλύσει καί νά 
τδ άνασυνθέσει, νά φτάσει άπδ τδ δρατδ σώμα στήν άόρατη ψυχή του καί 
πέρα άπδ τήν δποιαδήποτε έπικοινωνία του μαζί της νά βρει καί νά άποτι- 
μήσει τή σημασία του καί τή θέση του στδν πνευματικό χώρο καί χρόνο. 
Κάτι παρόμοιο έπιχειρ·εϊται καί φέτος μέ τήν εύκαιρία τών τριάντα χρόνων 
άπδ τδ θάνατο του "Αγγέλου Σικελιανοΰ, πολύ περισσότερο γιατί τδ έργο 
του άπδ τριάντα χρόνια τώρα στέκει αύτόνομο σάν πνευματικό κατόρθωμα, 
άνεξάρτητο, θά λέγαμε, άπδ τδν Ποιη|ιή καί τδν "ζΔνθρωπο, πού τδ έπλασε, 
στδ χώρο τοΰ άντικειμενικοΰ πνεύματος. "Ετσι για μιά τέτοια προσπάθεια 
ύπάρχουν οί προϋποθέσεις πού χρειάζονται — τδ ίδιο τδ έργο, ή άπόσταση 
τοΰ χρόνου καί άρκετές μελέτες καί γιά τδν Ποιητή καί γιά τδ έργο του.

2 .— Δέν θά μπορούσε κανείς εύλογα νά άντιταχτεΐ σέ μια τέτια άπαί- 
τηση τοΰ πνεύματος. ’Εξαντλείται δμως μέ τήν δποιαδήποτε ικανοποίηση 
τοΰ αίτήματος αύτοΰ ή άνάγκη ή βαθύτερη, άτομική καί ύπερατομική, καί 
δ σκοπός πού έρχεται νά ύπηρετήσει ή λειτουργία τής Ποίησης, Ιδιαίτερα 
της μεγάλης, τής γνήσιας Ποίησης; Βεβαιότατα δχι. Γιατί άλίμονο άν 
οί Ποιητές πλάθουν τά πλάσματά τους καί τούς δίνουν αίμα άπδ τδ αίμα τους 
καί πνοή άπδ τήν πνοή τους, γιά νά έρθουμε ύστερα έμεΐς, οί σοφοί άπδ τή 
μελέτη καί τδ χρόνο έκτιμηίτές, νά άποτιμήσουμε μέ τδ άσήμι ή τδ μολύβι 
ή άκόμα καί μέ τδ χρυσάφι μας τήν άξια τους. Ζητοΰν μια βαθύτερη έπι- 
κοινωνία μαζί μας. Είναι λειτουργοί καί ζητοΰν νά συλλειτουργήσουμε μαζί 
τους, νά συμμεριστούμε μαζί τους τήν άγωνία τους γιά τδν άνθρωπο, νά 
συμπαραταχθούμε μαζί τους στή μάχη πού δίνει μέσα στδ χρόνο τδ πνεύμα 
ή δχι. Γιατί πλάθουν πάλλουσες μορφές συγχρονικής καί διαχρονικής έπι- 
κοινωνίας πού δέ στέκουν στά άφηρημένα σύνορα τής ζωής καί τοΰ θανάτου, 
άλλα στά δρισμένα άπδ τδ χρόνο σύνορα τής «ζωής μας» καί τοΰ «θανάτου 
μας», έκεΐ πού άποφασίζει δ άνθρωπος κι άποφασίζεται γιά τδ μεγάλο «ναί» 
ή γιά τδ μεγάλο «δχι».

3 .— Παρόλο δμως πού «κρίθηκε» ήδη άπδ τδ πρώτο του έργο, τδν 
«Άλαφροΐσκιωτο» ή άξία τοΰ έργου τοΰ Ποιητή, 'είναι βέβαιο πώς θά έξακο- 
λουθεΐ νά κρίνεται άπδ τούς άνθρώπους καί τήν ίστορία. Κανείς δέ μπορεί 
νά άφαιρέσει τδ δικαίωμα αύτδ άπδ τούς κριτικούς καί τούς γραμματολόγους, 
πού για νά κατανοήσουν κάτι είναι φυσικό νά θέλουν νά τδ ίντάξουν στδ 
χρόνο καί νά τδ κατατάξουν ποιοτικά σέ μιά σειρά. "Ολα τά έργα «κρί- 
νονται». Τά περισσότερα άλλωστε βγαίνουν στδ φώς τής δημοσιότητας μέ 
τδ χτυποκάρδι τής άναμενόμενης αύτής κρίσης. Ύπάρχουν δμως καί κάποια 

X α πού, δσο κι αν κρίνονται, «κρίνουν» — αύτή άκριβώς είναι ή ξεχωρι- 
ζΐ θέση πού παίρνουν στήν Ίστορία, αύτή είναι ή κύρια σημασία καί άξια

__ καί σ’ αύτά άνήκει τδ έργο τοΰ "Αγγέλου Σικελιανοΰ.
4.__ '0 "Αγγελος Σικελιανός καί σάν άνθρωπος καί σάν ποιητής «έκρινε» 

καί έξακολουθεΐ νά «κρίνει» μ’ αίώνια μάτια τδ σήμερα. Τδ κριτήριο αύτδ 
της αιωνιότητας δέν τδ έβλεπε καί πρό παντός δέν τό ζοΰσε σάν κάτι πού 
είναι πέρα καί πάνω άπό τδ σήμερα, σάν κάτι πού τδ έξαλείφει σάν έξοδο 
άπδ τδ χρόνο καί τή ζωή ή σάν ύπέρβασή της’ άντίθετα, τδ αισθανόταν 
άμεσα καί ζωντανά σάν τήν ούσία τής ύπαρξής μας, ούσία τόσο παρούσα στήν 
κάθε μας στιγμή δσο παρών είναι κι δ θάνατος, δχι δύναμη πού άντιτίθεται 
πρδς τήν παρούσα στιγμή καί άντιδιαστέλλεται πρδς αύτή, άλλά πού συντι
θέμενη μαζί της διαστέλλει. Τδ κριτήριο αύτδ τής αιωνιότητας τδ ζοΰσε 
σάν συσσώρευση μέσα μας δλου τοΰ προϊστορικού καί Ιστορικού χρόνου, ιδιαί
τερα δμως τοΰ βιωμένου ίστορικοΰ χρόνου, πού τείνει άλαφρώνοντας δλοένα 
καί περισσότερο άπδ τά άδρανή στοιχεία του νά γίνει πιδ ούσιαστικός, πιδ 
ένεργδς καί πιδ δημιουργικός. "Ετσι κάθε στιγμή του φορτιζόταν άπδ τήν 
πυρηνική συσσώρευση μέσα του κάθε ούσίας τυποποιημένης μέσα στδ χρόνο, 
προδομένης άπ’ δσους έχουν χάσει «τής λευτεριάς τδ νεΰρο» καί ζοΰνε «δίχως 
μιά σκέψη γιά δσα μεγάλα ή μιά μετά τήν άλλη έμόχτησαν γενιές». Καί 
δέν είναι μόνο συσσώρευση τοΰ παρελθόντος, σάν άνικανοποίητης δημιουργι
κής ούσίας, μέσα στήν ποιητική στιγμή πού ζοΰσε τδ κριτήριο τής αιωνιό
τητας*  ήταν καί έκτίναξη της πρδς τδ μέλλον, μέ τήν έννοια τής έτοιμασίας 
καί δημιουργίας τοΰ μέλλοντος. "Ετσι ή Ποίηση δέν ήταν γιά τδν "Αγγελο 
Σικελιανό μιά άπλή συναισθηματική, βουλητική γνώση, μά άμεση αίσθηση 
καί διαίσθηση ύποσυνείδητη καί ύπερσυνείδητη, τής παλλόμενης δημιουργίας, 
μέξεθη σ’ αύτήν συνειδητή καί ύπεύθυνη κι έπομένως βούληση καί πράξη δη
μιουργική, σύλληψη άπδ τή μιά μεριά καί άποκάλυψη, άλλά καί μαίευση καί 
γέννηση άπδ τήν άλλη —

...η γνώση 
πάντοτ αργά μετράει τά βήματά της, 
μα ή προφητεία σά λέαινα μ9 ένα μόνο 
πήδημα φτάνει στδν τρανό σκοπό της 
κι ώς άπδ βράχον έρημο κοιτάζει 
Μουγκρίζοντας, μέ ποια άργητα προβαίνει 
ξοπίσω^έ της ό άνθρωπος...

Ή θέση έπομένως τοΰ Ποιητή πίστευε πώς ήταν καί είναι κεντρική σάν 
άδογμάτιστου κριτή καί δημιουργού, σάν συλλειτουργού τής δημιουργίΐας, 
σάν προφητικού δδηγητή καί σάν άθλητή πού έκτοξεύει στδ έκάστοτε παρόν 
μας σά βέλος πρδς τδ μέλλον τδ χρησμδ τοΰ στίχου του δδηγώντας μας άπδ 
τή μιά στιγμή στήν άλλη σάν άπδ μιά σέ άλλη αιωνιότητα.

Πώς έφτασε δμως νά ίδεΐ καί νά κρίνει μ’ αιώνια μάτια τδ σήμερα, νά 
διανοίξει ένα δρόμο έξόδου καί νά χαράξει Ιδιαίτερα γιά τούς άνθρώπους τοΰ 
πνεύματος τδ άγωνιστικδ χρέος νά παλέψουν δχι γιά σύνορα καί δόγματα, 
άλλά γιά δ,τι ούσιαστικδ καί άδογμάτιστο τά γκρεμίζει καί τά ξεπερνά; Καί 
πώς ξεπερνώντας δλες τίς έπαναστατικές ιδέες είδε τδν άνθρωπο πρίν, μέσα 
καί μετά άπδ κάθε έπανάσταση άνικανοποίητο άπδ τίς Ιδέες πού δ ίδιος γέν
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νησε νά είναι έτοιμος πια γιά τή μετεπανάσταση, γιά τή μεγάλη ’Επανάσταση 
τής Ποίησης ;

5,— Πρώτος βασικός άναβα θ μ ό ς του δέν ύπάρχει καμιά 
άμφιβολία πώς είναι δ μεγάλος «γυρισμός», δπως τδν όνόμασε δ ίδιος 
στδ πρώτο ποίημα του «’Αλαφροΐσκιωτου». Ήταν ή άποφαστική στιγμή τής 
νιότης του, πού ένιωσε πώς άποστολή καί μοίρα του σάν ποιητή καί σάν άν- 
θρώπου είναι νά γίνει αύτδς πού «είναι»: δχι τδ χωροχρονικό έπιγενόμενο 
τού έαυτοΰ τουί, άλλα δ ίδιος δ έαυτός του μέσα στδ χώρο του καί τδ χρόνο 
του*  δχι ένα, έπιπρόσθετο μέσα στα τόσα άλλα, άπόφωνο τής σκέψης καί 
τής αίσθησης τών άλλων, κάτι έμμεσο καί έτερογενές, άλλά ή άμεση αίσθηση 
τού νού καί τής καρδιάς του μέσα στδν κόσμο, ένας πρωτογενής παλμός καί 
συγκραδασμδς μέ τδν παλμό τής δημιουργίας. ’Αποτέλεσμα τής άνάγκης 
αύτής δέν ήταν μόνο νά «άμφιβάλλει» πιά, δπως δ Καρτέσιος, γιά κάθε σκέ
ψη, γνώση, αίσθημα πού έρχονταν έτοιμα άπ’ έξω νά εισχωρήσουν στό πνεΰμα 
του, άλλα νά τά θεωρήσει σάν παρεμβολή άνάμεσα στό πνεΰμα του καί τά 
πράγματα, σάν έμπόδιο πού τοΰ στεροΰσε τήν άμεση θέα τους, ή σαν κάτι πού 
τά διαθλοΰσε καί τά παραμόρφωνε.

6 .— Έτσι άνέβηκε στό δεύτερο άναβαθμό  τήν «κατάλυ
ση» μέσα του τής «μάταιης γνώσης», τής ματαιόσπουδης, έπιφανεια- 
κής καί έξωτερικής, τής άναφομοίωτης αύτής δύναμης, πού μάς άλλοτριώ- 
νει άπό τόν ίδιο τόν έαυτό μας. "Οσο κι άν ήταν άπολυτρωτική, ήταν ταυ
τόχρονα καί δδυνηρή ή αίσθηση τούτη τής άπογύμνωσης τοΰ πνεύματος, γιατί 
δ ιματισμός τής γνώσης καί ή πανοπλία της. μάς ζεσταίνει, μάς προφυλάσσει 
καί μάς δργανώνει άμυντικά καί έπιθετικά γιά τή ζωή. "Οσο δμως κι άν 
ένιωσε πώς τόν περιφρουροΰσε τό τείχος τής δριοθετούσας, τής ύπάρχουσας 
έξωτερικής γνώσης, ένιωσε ταυτόχρονα πώς ήταν κάτι δημιουργημένο καί 
δεσμευτικό, πού τόν άπομόνωνε καί άπό τούς άλλους καί άπδ τά πράγματα 
καί πρδ παντός άπό τήν ίδια τή συνεχιζόμενη δημιουργία καί τή μέθεξή του 
σ’ αύτήν. Πώς άλλωστε θά μπορούσε νά γίνει δ έαυτός του, αύτό τδ 
«γένοιο οίος εί» τοΰ Πινδάρου, χωρίς μέ τήν κατακρήμνιση τών τει
χών αύτών νά κατακτήσει τόν ίδιο τόν έαυτό του σάν έσωτερική έλευθερία ; 
Ή γνώση πού θ’ άξιζε πιά( γιά τόν Ποιητή θά έπρεπε νά είναι καρπός έσω- 
τερικοΰ άγώνα καί αύτοβεβαίωσης, έπομένως ή δική του άλήθεια, ή δική 
του συνεισφορά στή δημιουργία, άθλημα άρετής καί τόλμης προσωπικής καί 
ύπεύθυνης.

*

7 .— Πανελεύθερος άπδ τή μιά μεριά, μόνος άπό τήν άλλη· χωρίς μιά 
βοηθητική σκέψη χωρίς τό στήριγμα μιας πίστης, χωρίς κανένα έξωτερικό φώς. 
“Ενιωσε σάν τυφλός άπδ τή γέννα του  δχι σά νά ’χάνε τότε τό φώς του, 
άλλά σά νά μήν είχε δει καί νά μήν είχε ζήσει ποτέ τό φώς. “Ενιωσε μέσα 
του καί γύρω του μιά «κατάτυφλη» νύχτα νά τόν ζώνει. “Ετσι στά τυφλά 
μπήκε στόν τρίτο άναβαθμό, τδν άναβαθμό τής «Νύχτας», πού 
τήν αίσθάνθηκε μέσα στήν ίδια τήν καρδιά του σάν τήν ίδια τήν καρδιά του 
καί ταυτόχρονα καρδιά τοΰ κόσμου, σάν τήν αΙώνια δδυνόμενη στδ κέντρο 
τών πλασμάτων δλων κοσμογονική αίσθαντική ψυχή», Μάνα θεών καί άνθρώ- 
πων καί Μάνα του. Τό κριτήριο τής αιωνιότητας κρυφοδούλευε καί πλαθό
ταν καί τδν προφύλαξε στήν αίσθηση αύτή τής πανελευθερίας άπδ τό μηδενι
σμό. Μ’ έπιστοσύνη στήν καρδιά τοΰ ’Ανθρώπου, στήν ίδια τή δημιουργία, 

*

πού ένιωθε μέσα του τούς παλμούς της κι’ «άφήνοντας τό βάρος του στά χέρια 
πού δέ γνώριζε» ένιωσε

σάν <5 τυφλός άπό τή γέννα
που καί στδ μικρότερο ήχο δίπλα του
σηκώνει άδέλητα ψηλά την άσπρη κόρη τών ματιών 
ώς νά έρχεται παντοτινά άπό πάνω&ε ή φωνή
κι άπό τη φτέρνα ώς την κορφή ύποταχτικδς άκούει τά πάντα...
...άλλ’ άμα οκώοει τη φλογέρα του τη μπρούτζινη οτό στόμα
όέν άκούει πιά τίποτε άνυπόταχτος
χτυπώντας μέ τό πόδι τό Ρυδμδ
Òèv άκούει πιά,
άλλ’ ενώ χορεύουνε τά μάτια του άσπρα μες στά βλέφαρα 
κάνει νά βουίζουν δλες οί φωνές μές στη φωνή του...
...τέλος
γνωρίζοντας μέ τήν άφή τοΰ ήλιου τά κράσπεδα
αρπάζεται καί άκράτητος πηδά μές στό ίδιο άρμα τοΰ Θεού, 
έτσι κι έγώ
στά ώριμα όργιά σου, ώ γη μου, 
στην κατάτυφλη νυχτιά.

(Πρόλ. στή Ζωή, A, I, 21 κέξ.)

8 .— “Ετσι μ’ έμπιστοσύνη καί δεχτικότητα μέσα στδ ίδιο τό σκοτάδι 
γνωρίζει μέ τήν άφή καί τοΰ κορμιού καί τής ψυχής του τό φώς, κι έτσι πε
θαίνει κι άνασταίνεται συλλειτουργός τού παντός ακροπατώντας τόν τέ
ταρτο άναβαθμό, δπου νιώθοντας ένα μέ τόν άξονα τής δημιουργίας 
αισθάνεσαι σά Ρυθμό τοΰ Παντός, πέρα καί μέσα καί πάνω άπό κάθε 
στάση, τή μητρική κίνηση τής δημιουργίας, πού μέ τή διαφορά 
ύφαίνει τήν ένότητα κι έτσι αρχίζει νά ύφαίνει κι αύτδς τδ δρόμο του «σά 
σαίτα μές τδ γνέμα», στδν έν ©ποιητικό, έναρμονιστικό καί 
άναγωγικό Ρυθμό τοΰ Παντός. Τήν αίσθηση αύτής τής πολυ- 
κίνητης δημιουργίας σάν έναρμονιστικοΰ καί άναγωγικοΰ ρυθμού τήν έχει 
έκφράσει μέ ζωντανό τρόπο στή «Συνείδηση τής Γής μου».

Καδώς όταν άνηφορίζουμε χωριό
γιά νά διαβούμε οτό βουνό
πρίν μπούμε
οί χοίροι σκάβουν γρούζοντας τή λάσπη ζυμωμένη μέ σβουνιά 
λίγο πιό άπάνου οί γίδες στις αυλές...
...τραβάνε άπάνου κάτου γιά νά ξεφυλλίσουν τά κλαδιά'
•ψηλότερα οί γριές
στίς σκάλες πού άκουμπάν στά δέντρα 
συμμαζεύουν τδν καρπό-
ενώ άπ' τδ ξάγναντο, άπ τ αλώνια...
...ή πατητήρα τού σταριού...
γλιστρά ώς άγέρας στ*  άχερο
κι άπάνου της... οί άλωνιοτές
δλοι άναμμένοι μέ φωνή καί μέ καμτσίκι
κυβερνάνε τ άλογα μπροστά μές στδ βουερό μαϊστράλι...
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...(κι δλα από πάνου φαίνονται
σέ τοϋτο υποταγμένα τό στερνό ρυϋμδ
ζώα κι άνθρωποι άπ τή ρίζα τον χωρίου)
έτσι...
δπως μ' έκραζεν ο ανήφορος αδιάκοπα
κά^ε στιγμή που εγύριζα τά μάτια πίσω
μου άφανέρωνε τήν πλάση πολυκίνητη
σαν τό μυριόπτυχο χιτώνα 
στής χορεύτρας τό κορμί.

(Πρ. στή Ζ·, A, II, 1-33)

Αίστάνθηκε «στό μέσο αύτής τής ίδιας τής καρδιάς τοΰ σύμπαντος», δπως 
λέει δ ίδιος τήν, ίδια του τήν καρδιά, καί τόν κόσμο πού ζοΰμε «τοποθετημένο 
δχι πλέον στήν περιφέρεια τής συνείδησής μας, άλλα στό ίδιο της τό κέντρο» 
ν’ ανοίγει «πέρα άπό τούς τοίχους πού γκρεμίζονται όλοένα, τούς δρίζοντες 
πρός άλλες διαστάσεις». Τό «συναίσθημα τοΰ Σήμερα κατακτού
σε τό αιώνια καί καθολικά ’Ανθρώπινο μές στήν ψυχή του, 
τό Σ ώ μ α ένιωθε ένα μέ τήν Ψυχή, έτοιμο νά συνυπάρξει μαζί της ώς τή 
θυσία. Ό Ποιητής, ένιωσε, «είναι μυστικά παρών μές σ’ δλόκληρη τήν άν- 
θρωπότητα, μέσα σ’ δλόκληρη τήν 'Ιστορία της, μέσα σ’ ολόκληρο τόν προαι
ώνιο, χθεσινό καί σημερινό της μόχθο καί μές σ’ δλη της τήν πιό βαθιά, τήν 
πιό ύψηλή συνειδητή της καί μαζί ύποσυνείδητη άπαντοχή». (Θυμέλη, Α, 
21) . ’Αποστολή του ήταν πια νά γίνει δ φορέας «μιας κάθαρσης πνευματικής 
βαθύτατης άπό δλα τά δογματικά παράσιτα πού έμποδίζουν τήν ψυχή τοΰ 
’Ανθρώπου... ν’ άντλήσει τολμηρά κι αυθόρμητα μέσ’ άπ’ τόν ίδιο της έαυτό 
τή φωτεινή κατάφασή της σέ δ, τ ι άνθρώπινο καί σέ δ,τι κοσμικό.» 
(Θυμ., Α, 22).

9 .— Κι δμως έβλεπε στήν πρώτη του νιότη τό 19ο αιώνα νά παραδίνει 
τόν άνθρωπο στόν 20ό αιώνα σάν Σώμα χωρίς Ψυχή, παρόλο πού έβλεπε γύρω 
του κι έκείνους πού έπέμεναν νά ζοΰνε σάν άσώματες ψυχές. Ή Φύση, πού 
μές στούς κόλπους της δ Ποιητής ένιωσε τήν ίδια θέρμη μέ τή μητρική άγκα- 
λιά, δέν ήταν πια για τούς περισσότερους άνθρώπους ή NATURA NATURANS 
PERPETUAM DIVINITATEM, άλλα ή NATURA NATURATA, ένα πλαίσιο 
μοιραίο τής ζωής καί ή ίδια ή ζωή ένα δημιούργημα κι αύτή, κάτι ούσια- 
στικά συντελεσμένο ή ένα άσχετο μέ τήν ούσία καί τό νόημα τοΰ κόσμου γε
γονός. 'Η Καρδιά τοΰ ’Ανθρώπου, πού γιά τδν Ποιητή ήταν «μές στ’ άστρα 
ξέχωρο άστρο» (Δελφικός Λόγος, IV, 22) καί έπαλλε σάν καρδιά δλων τών 
άνθρώπων καί τοΰ Κόσμου, είχε καταντήσει νά είναι κάτι στενά ύποκειμενικό 
πού έξέφραζε συνήθως έπί μέρους συναισθήματα’ κι δ Νοΰς τοΰ ’Ανθρώπου, 
χωρισμένος άπό τήν καρδιά καί τή βούληση λειτουργούσε χωριστικά άπο- 
πνευματοποιώντας μέ τό ίδιο του τό πνεύμα τή δημιουργία καί τήν Ιστορία, 
πού συνεχίζονταν τυφλά, χωρίς τήν έστιακή, ένεργό καί προορατική συμμε
τοχή του. ΟΕ ποιητές είχαν άρχίσει νά ζοΰν σάν άναχωρητές καί έρημίτες 
σ’ ένα κόσμο, άπό τόν δποΐο είχαν παραιτηθεί, μιά πού δέν μπορούσαν νά τόν 
έπηρεάσουν, κι οί φωνές τους οί μαντικές «χώρισαν

κ’ ή καθεμιά, ώς νά κρύβεται άπ τήν άλλη 
στα σκότη δίνει τδ χρησμό.

(Σίβυλλα, 574 κέξ.)

Ό Ποιητής τότε πιστεύοντας πώς δ,τι είχε ζήσει βαθιά του μέχρι τότε, μ’ 
άλλα λόγια τό κριτήριο τής αίωνιόητας σάν τοΰ σωρεμένου μέσα μας, τούτη 
τή στιγμή κοσμικοΰ, βιολογικού καί Ιστορικού χρόνου’ τό μεγάλο γεγονός 
γιά τόν ίδιο πώς δέ μπορούσε νά νιώσει άλλιώς τήν καρδιά του παρά σάν 
Καρδιά τοΰ Κόσμου έγχρονισμένη καί ύπεύθυνη’ τήν άνάγκη νά γκρεμιστεί 
κάθε φραγμός πού μας άπομονώνει άπό τούς άλλους καί μάς έμποδίζει νά 
γίνουμε αυτοί πού άληθινά είμαστε’ τήν άνάγκη τέλος νά νιώσει δ άνθρω
πος τήν ένότητά του καί μέσα του σάν σώμα καί ψυχή καί μέ τούς άλλους 
άνθρώπους πολίτικά καί πολιτιστικά’ πιστεύοντας πώς δλα αύτά πού έζησε, 
χωρίς νά παύουν νά είναι άτομικά βιώματά του, δέν ήσαν κάτι στενά ύποκει- 
μ'ενικό, άλλά μιά παρουσία τοΰ καθολικού μέσα στό άτομικό, ένιωσε τήν 
άνάγκη, χωρίς νά άπομακρυνθεΐ άπό τή Φύση, πού μέσα της ένιωσε σάν 
παιδί τής δημιουργίας, νά έρθει σ’ έπαφή μέ τό Λ α ό, μέ τήν Παράδοση 
καί τήν 'Ιστορία, γιά νά κλείσει βαθιά του δλο «τοΰ θνητού τόν πόνο» 
«ώς σέ τείχος»

νά θεριέψει 
καί ξεπερνώντας τον κοινό έαυτό του, 
τδ ανάστημα νά πάρει, πού ό Πατέρας 
τοΰ Κόσμου ’Αγέρας κ’ ή τρανή Μάνα, 
ή Γη, νά τοΰ οτεριώσουν λαχταρούνε.

(Σι6., 539-44)

Ένιωσε τότε πώς ή βαθιά του δίψα ήταν καί δίψα τοΰ Λαοΰ καί τής Πα
ράδοσής του καί, πέρα άπό τά δποιαδήποτε φαινόμενα, ή βαθιά 'δίψα δλων 
τών άνθρώπων καί τών λαών στήν 'Ιστορία, δλων τών θρησκειών καί φιλο
σοφιών στήν πηγή τους, δλων έκείνων πού σάν κι αύτόν δέν ήπιαν

άπδ τδ τρεχούμενο νερδ πού τδ είδε ό ήλιος 
ή πού γέμισεν ασάλευτο στή γούρνα, 
άλλ’ άπδ κείνο οπού κατάβαϋα χωμένο 
νιώθει νά χορεύει μόνο 
πρδς τή δίφα του.

(Πρ. στή Ζωή, A, II, 62-66)

Ή δίψα αύτή δέν ήταν σκαλοπάτι ή σταθμός στήν πορεία του. Ήταν ή 
άρχή, τό άκατάσβεστο καί συνεχές έναυσμά της, καί, δπως θά ίδοΰμε, τό 
τέρμα της, άν μπορούμε νά μιλήσουμε γιά τέρμα σέ μιά πορεία συνυφασμένη 
μέ τή συνεχιζόμενη δημιουργία. Τήν ένιωθε άπό μιας άρχής καί σ’ δλη του 
τήν πορεία σά δίψα, πού τοΰ χάραζε τό δημιουργικό του δρόμο, σάν πόθο, 
σάν πόνο, άλλά καί άκαταπόνητη προσπάθεια καί άγώνα γιά νά άποχτήσει 
ή ζωή τοΰ άνθρώπου περισσότερη ένότητα, σάν «πάνοπλο ’Έρωτα» καί 
τέλος σάν χρέος νά πλάσουμε, δσο μπορούμε, τήν ίδια τήν Ούσία σέ Μορφή, 
νά ρυθμίσουμε τήν Πολλαπλότητα μέ τήν Ένότητα, νά έναρμονίσουμε καί νά 
μελωδήσουμε τήν Διαφορά, νιώθοντας τή δημιουργική αύτή άνάγκη νά μάς 
διακατέχει σάν δημιουργική έντολή καί σάν εύθύνη: νά σαρκώσουμε τήν 
«εύκήρ πού «άνέγνωρά» τους ύψώνουν οί λαοί καί τό «τάμα» πού «πλανιέται 
τρίσβαθα κι άπάνω άπό τήν πράξη». (’Αλαφρ. I, 330-2 & 352-3). Εΰρε 
κι έζησε πώς δ άγώνας τοΰ άνθρώπου γιά μιά ζωή δσο τό δυνατό πιό Ιλεύθερη 
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πιό δημιουργική καί πιό δίκαιη πάντα τυποποιόταν, λοξοδροΰσε καί «έφευγε 
άνάμεσα στα δάχτυλα δσων πάλεψαν νά ύψώσουν τή ζωή» τοΰ άνθρώπου ώς 
τό φως τοΰ μετώπου του. (Πρ. στή Ζωή, IV, 4-23) .

10 .— Στήν Ιστορία ό Άγγελος Σικελιανός είδε μιά αιώνια πάλη 
σέ πολλά διαλεκτικά έπίπεδα ταυτόχρονα. Μιά πάλη πού γινόταν καί άπό 
διαφορετικούς φορείς, άλλά καί μέσα στούς ϊδους τούς ανταγωνιστές κι άνά- 
μεσά τους καί στήν ίδια τή συνείδησή τους. Ή πιό ούσιαστική είναι πού 
είδε πρώτος κι έζησε δ "Ομηρος τήν Ί λ ι ά δ α : ή πάλη τοΰ δποιουδήποτε 
Δυνατού καί Έξουσιαστή μέ τόν ’Αδύνατο καί ’Εξουσιαζόμενο καί έξω καί 
μέσα μας, τής αύθαιρεσίας, τής βίας καί τής άδικίας πρδς τήν βαθύτερη 
άνάγκη τοΰ άνθρώπου νά ζεΐ έλεύθερα καί δίκαια, μιά πάλη πού στό βάθος 
της είναι άγώνας γιά περισσότερη ανθρωπιά. Βαθύτερη άκόμα είναι ή πάλη 
πού κάνει δ άνθρωπος γιά ν’ άναπνεύσει κλεισμένος μέσα σέ «μορφές», πού 
δέν τδν λυτρώνουν πιά, κι άς έχουν οί «μαρφές» αύτές, κοινωνικές, οικονομι
κές, πολιτικές, θρησκευτικές, ηθικές, τή σφραγίδα ή τδν καθαγιασμό τοΰ 
χρόνου. Είναι ή άληθινή δημιουργική πάλη, ή πάλη τής ζωντανής πάντα 
μέσα μας 0 ύ σ ί α ς πρδς τήν παλιά κατεστημένη Μορφή, πού δέν τή 
χωράει πιά, καί είναι

αυτό πού φτιάχνει καί τους θεούς καί τους ανθρώπους 
η τους γκρεμίζει σάν έμπόδιο τοΰ σταθούνε
στήν κρύφια πνοή του.

(Χριστός στή Ρώμη, 364-6)

Είναι ή «δίψα σ τ δ ν έ α υ τ ό της», πού μάς μιλά γι’ αύτήν στό 
«Μέγιστον Μάθημα» έμας, λέει,

μάς φτάνει ή δίψα στον έαυτό της 
οά βρίσκει μόνη το κρασί που άποζητάει 
καί διώχνει τ όριο γιά τήν ύψιστη τή Μέθη.. . 
...Τί εμείς παλαϊμε με τδ θάνατο ολοένα 
κι άν ή Μορφή γιά μιά στιγμή μας αναπαύει 
...σύνορο ό θάνατος δεν έβανε στο Θεό μας...
Μά τή Μορφή κι όπου Μορφή γιά μάς χαράζει 
ας τήν κρατάμε πάντα στο ύψος τοΰ θανάτου...

Αύτό είναι τδ «μέγιστο μάθημα», νά πλάθεις μορφές ζωής άξιες τοΰ θανάτου. 
Έτσι δ Ποιητής κλεισμένος στδ κελλί τής Ποίησης μελετούσε ξάγρυπνος «τδ 
χρόνο πώς νά τδν δαμάσει». Κι ένιωσε τότε τδ «θάνατο τδ μυστικό» νά τδν 
άγγίζει, αύτδν πού ή κοινωνία μαζί του κι ή άληθινή μετάληψή του μάς 
κάνει «προζύμι», γιά νά πλαστεί ένας νέος κόσμος, πιδ λεύτερος, πιό 
δίκαιος, πιδ αρμονικός. Δαμάζουμε τδ χρόνο, μας λέει δ Ποιητής, δταν τδν 
κρίνουμε μέ τά νέα μας μάτια, τά μάτια τού μυστικού μας θανάτου, αύτού πού 
κάνει ν’ άκτινοβολεΐ τή βαθύτερη ούσία μας δποιαδήποτε «μορφή» μας, δποιο 
έργο, λόγος, πράξη μας άντάξιά του.

11 .— Ή «πίκρα»
στή γη τοΰ ’Ανθρώπου είναι πολλή κι άπ’ τούς ανθρώπους 
κι απ' τούς θεούς

(Δαίδαλος στήν Κρήτη, σ. 30)

Κι αύτή τήν πίκρα τήν ένιωσα, μάς λέει δ ποιητής,

πάνω απ' τήν Τέχνη μου, τής Τέχνης μου οά νά'ναι 
τδ αληθινότερο σημάδι.

(Δαίδ. στήν Κρ., σ. 30)

Γι’ αύτό ένιωσε τδν πόθο νά μεγαλώνει

σάν πλάτανος πού οί Μούσες δλες 
πιάνοντας τά χέρια 
δέν τού κλούνε τδν κορμό.

(Πρ. στή Ζωή, B, VI, 126-9)

Σάν είδε πώς «τοΰ κόσμου ή πράξη είναι καπνός», κάνει τότε πέρα άπδ τήν 
ποίηση «πράξη» τή «σκέψη» του, τή Δελφική του Σκέψη, πού άδέλφωνε τδ 
ρίγος τοΰ Έρωτα μέ τδ ρίγος του θανά'του, τδν αιώνιο καί καθολικό πόθο, τοΰ 
Άνθρώπου γιά ένότητα μέ τήν εύθύνη γιά τή σάρκωσή του άπδ τήν κάθε 
ιστορική στιγμή, ύψώνοντας τδ χρέος δλων τών πνευματικών άνθρώπων νά 
μήν άφήσουν μόνο στά χέρια τών πολιτικών τήν εύθύνη γιά τδ παρόν καί 
τδ μέλλον τής άνθρωπότητας, τδ χρέος νά γίνουν γνήσιοι λειτουργοί του πνεύ
ματος στδ άνοιγμα δρόμων ειρήνης άνάμεσα στούς λαούς, συναδέλφωσης, δι
καιοσύνης καί λευτεριάς, γιατί

ή λευτεριά πιδ δυοκολόφταοτ είναι απ' δλα 
καί πρέπει, πριν τή λογιάσεις γιά δική σου, 
ν' αγωνιστείς νά τήν κερδίσεις γιά τούς άλλους.

(Δαίδ. στήν Κρ., 1417-9)

Αύτή είναι ή αρχή, ή μέση καί τδ τέλος τής πορείας του, αύτή είναι ή ύπο- 
θήκη του, ή ’Επανάσταση τής Ποίησης, ή μετεπανάσταση, ή έπα- 
νάσταση μετά άπδ δλες τίς άλλες έπαναστάσεις, ή Επανάσταση τής Καρδιάς 
του ’Ανθρώπου. Ό άνθρωπος σώρεψε «γνώση στή γνώση» καί τώρα πού θαρ
ρείς πώς φτάνει «στδ σύνορο τδ πλάνο τής ύστερης βραδιάς», δ ίδιος δ νοΰς 
του πιά «τήν τάξη κλωτσάει καί θέλει πράξη καί τοΰτος νά γενεΐ», ν’ άποτι- 
νάξει τά στρώματα τής «μάταιης γνώσης», νά νιώσει τήν «ιερή μεγάλη τρέλα» 
νά τδν συνεπαίρνει άπδ τδν "Ολυμπο ή τά Τάρταρα τής καρδιάς του.

12 .— "Ενα τέτοιο έργο δέν «κρίνεται» μόνο, δπως είπα στήν άρχή. Ή 
ξεχωριστή του θέση είναι δτι καί τώρα μετά άπδ τριάντα χρόνια άπδ τδν θά
νατο τοΰ Ποιητή έρχεται δ ίδιος ζωντανός, δλοζώντανος μέ τδ έργο του νά ξε
χωρίσει

οέ ζωντανούς καί σέ νεκρούς ποιδς είναι ποιος δέν είναι.
(Δελφικός Λόγος, I, 70)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΤΛΟΣ

40 41

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΤΑΤΡΟΤ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Μέσα στά κατάλοιπα τοΰ Νίκου Καζαντζάκη βρέθηκε άπό τή χήρα του 
Ελένη ένα τσαλακωμένο χαρτί, μισή σελίδα περίπου, μέ σημειώσεις γραμ
μένες μέ μολύβι: 'Ηταν τό σχεδιάγραμμα μέ τά κεφάλαια μιας βιογραφίας 
του, πού δ οικουμενικός συγγραφέας άφηνε στήν Ελένη, σαν δδηγό περίπου, 
γιά νά γράψη. Τής τδ είχε πει καί νωρίτερα, πώς έπρεπε νά γράψη ένα 
βιβλίο για έκεΐνον, «γιατί οί φήμες θά δίνουν καί θά παίρνουν. Καί είστε ή 
μόνη πού μέ ξέρετε τόσο καλά.»

Στδ σχέδιο τοΰτο, πού άποτελείται άπδ 8 ύποδιαιρέσεις, άναφέρονται δνο- 
μαστικά δ Σικελιανός καθώς καί τδ "Αγιον ’Όρος, δπου μέ τδν Σικελιανό 
πήγε δ Καζαντζάκης τδ 1914. Καί είναι τοΰτο ένδεικτικδ τής φιλίας με
ταξύ τών δυδ μεγάλων άνδρών. Μέ βάση τίς «δδηγίες» αύτές ή Ελένη Κα
ζαντζάκη στδ μνημειώδες βιβλίο της «Νίκος Καζαντζάκης, δ ’Ασυμβίβαστος — 
Βιογραφία βασισμένη σέ άνέκδοτα γράμματα καί κείμενά του» έμνημόνευσε 
έπανειλημμένα τδν μεγάλο ποιητή καί παρουσίασε καί διέσωσε πολύτιμα στοι
χεία άπδ τή συνεργασία τους.

Είναι, έξ άλλου, γνωστό δτι στήν πνευματική αύτοβιογραφία του «’Ανα
φορά στόν Γκρέκο», στό κεφάλαιο «Ό φίλος μου δ ποιητής — "Αγιον Όρος» 
δ Νίκος Καζαντζάκης περιέγραψε έκτεταμένα τή φιλία καί τή συνεργασία 
του μέ τδν ’Άγγελο Σικελιανό, τούς κοινούς δραματισμούς καί τίς άπραγμα- 
τοποίητες προσδοκίες. Σημασία καί άξια δέν έχει τόσο ή κορυφή δσο ή πο
ρεία καί δ άγώνας γιά τήν κορυφή.

Ώς πρδς τά έξωτερικά φαινόμενα, άλλα καί σέ βιωματικές άντιλήψεις, 
οί δύο αύτοί πνευματικοί άνθρωποι διέφεραν άρκετά μεταξύ τους. "Ομως 
πρέπει νά είχαν καί κοινά χαρακτηριστικά, άλλοιώς δέν θά ξεκινούσαν μαζί 
καί δέν θά συμπορεύονταν γιά τήν έπίτευξη μεγαλεπήβολων στόχων. Ό Νί
κος Καζαντζάκης ήταν ένας σύγχρονος Όδυσσέας, πολύπλαγκτος, πολυτά- 
ξιδος. Καί δμως, άσκητής στή βάση του, άποτραβηγμένος άπδ τδν κόσμο, 
είτε στήν άκρογιαλιά τής Αίγινας είτε στήν κορφή τοΰ Γκόττεσγκαμπ τής 
Τσεχοσλοβακίας. Πληθωρικός καί μεγαλόστομος δ "Αγγελος Σικελιανός, μέ 
μάλλον μιά άποστροφή στά ταξίδια, άλλά καί δχι άμοιρος κάποιας συστολής 
μπροστά στούς άνθρώπους.

Μέ αύτές καί μέ άλλες συγγένειες καί διαφορές ξεκίνησαν τήν έπόμενη 
μέρα πού γνωρίστηκαν στά γραφεία τοΰ Έκπαιδευτικοΰ Όμίλου, τδ Νοέμβριο 
τοΰ 1914, νά βρουν τή «συνείδηση τής φυλής τους καί τής Ιστορίας τους», 
μέ προσκύνημα στδ "Αγιον "Ορος καί στήν ύπόλοιπη Ελλάδα, καί δνειρεύ- 
τηκαν τήν ίδρυση ένός κοινοβίου στήν Αγία Παρασκευή τής Αττικής. Κέν
τρο καί Ιστία τους θά ήταν τδ Μοναστήρι τοΰ Αγίου Τωάννου τοΰ Κυνηγοΰ.

«θεϊκό δώρο» χαρακτήρισε τή γνωριμία τοΰ Νίκου Καζαντζάκη μέ τδν 
’Άγγελο Σικελιανό ή Ελένη Καζαντζάκη. Δέν ήταν άπλώς φίλος, ήταν κάτι 
περισσότερο, ήταν «άδερφός». Θεία φλόγα οίστρηλατοΰσε καί τούς δύο. Ό 
Νίκος Καζαντζάκης διέσωσε ημερολογιακά στδ σημειωματάριό του τδ θείο άνέ- 
βασμά τους στόν "Αθω, δπου έφτασαν στίς 19 Νοεμβρίου 1914. Κοίταξαν μέ 
έκσταση τδ μεγαλείο τής φύσεως καί κάθε καινούρια μέρα ήταν καί μιά άνα- 
γέννηση. Πορεύονται μέσα στήν παράδοση καί στήν 'ιστορία, μέσα στήν αιω
νιότητα. Υπάρχουν, βέβαια, πάντα καί οί καλόγεροι μέ τούς τρεις πειρα
σμούς, «τά σπανά, τή φιλαργυρία καί τή φιλαρχία». Άλλ’ ύπάρχουν καί 
άξιόλογοι καί ένδιαφέροντες άσκητές. Πάνω άπδ αύτά οί δυδ πνευματικοί 
προσκυνητές στοχάζονται τήν άναδιοργάνωση τοΰ Ελληνικού άσκητισμοΰ, μέ 
τδ "Αγιον "Ορος σάν εστία πνευματικής ζωής. Τίς νύχτες, ιδιαίτερα, συ
ζητούν μέ συγκίνηση γιά τούς δύσκολους πόθους καί τούς άνηφορικούς βη
ματισμούς τής άνησυχης άνθρώπινης ψυχής. Καί ή λυτρωτική σωτηρία το
ποθετείται στή δημιουργία μιας θρησκείας, στήν δποία θά μπορέσουν νά 
χωρίσουν οί ψυχές τους.

Στδ "Αγιον ’Όρος, γράφει ό Καζαντζάκης, ύψώσανε παντού τίς ψυχές 
τους, έχαιρέτισαν τή ζωή πού ύψώνεται, σάν σαΐτα τής θείας χάρης, πρδς τά 
ούράνια. Μιλήσανε γιά τήν Ελλάδα καί γιά τή ζωή, θαύμασαν τήν πίστη, 
είδαν τή θρησκεία πού ύψώνει τά πάντα. Σταθμός στή ζωή τοΰ τριαντάχρο
νου Καζαντζάκη ή έπίσκέψη, τδ μυαλό του μεστώνει καί σιγουρεύεται καί 
τήν εξέλιξή του αύτή χρωστά καί στή συντροφιά του μέ τδ Σικελιανό δπως 
λέγει ό ίδιος. Άς προστεθεί πώς καί οί δυό τους άπδ κοινού έστειλαν τότε, 
στίς 6.12.1914, άπό τή Μονή Καυσοκαλυβίων τοΰ Αγίου "Ορους μιά κάρτα 
στόν Κωστή Παλαμά μέ κείμενο: «Χαίροις έν φωτί ένεργουμένης καρδιάς!».

Οί δυό φίλοι συνεχίζουν τήν πορεία τους τό 1915: ’Ελευσίνα, Μέγα Σπή
λαιο, Κόρινθος, Μυκήνες, "Αργος, Τεγέα, Σπάρτη, Μυστράς καθώς καί ιστο
ρικοί χώροι γύρω καί μέσα στήν Αθήνα είναι σταθμοί. Πορεύονται μέ ένθεο 
ζήλο, μαζί καί ξεχωριστά, άναζητώντας τήν εθνική αύτογνωσία τους. Διέμενε 
τότε ό Σικελιανός μέ τήν Εύα, τήν πρώτη του γυναίκα, στή Συκιά Κοριν
θίας. Ό Καζαντζάκης στήν Αθήνα, μέ τήν πρώτη του έπίσης γυναίκα, τή 
Γαλάτεια, μαζί καί χώρια, άσυνεννόητοι. Τδ ζεύγος Σικελιανοΰ τούς φιλο
ξένησε κατά καιρούς στή Συκιά. Καζαντζάκης καί Σικελιανός σχέδιαζαν τότε 
καί ταξίδι στίς ’Ινδίες, πού δέν πραγματοποιήθηκε.

’Επιθυμούσε τότε δ Καζαντζάκης νά άποκτήσει ένα σπιτάκι κοντά στόν 
Σικελιανό. «"Αχ, νά φύγω, νά φύγω νά γλυτώσω άπό τήν κοινωνία τών 
άνθρώπων. Στδ σπίτι μου, στήν άκρα τής θάλασσας, φυγή μόνου πρδς μόνον», 
γράφει στό ήμερολόγιό του στίς 8 ’Ιουνίου 1915, «στή Συκιά, δπου ή χαρά 
τής ζωής μοΰ είναι θεϊκά ’ισορροπημένη, τίποτα δέν μου λείπει». Έκεΐ 
έβρισκε γαλήνη καί κατάστρωνε σχέδια πνευματικής δουλειάς. "Ομως, άλλα, 
θλιβερά, άκολούθησαν. Ταπεινότητες καί μικροπάθη καί κοιτοτυπίες, καί 
δέν ήθελε νά ξεπέση, ήθελε νά φύγη γιά νά σωθή. Αύτά τά μαρτυρικά 
σκαμπανεβάσματα θά συνεχισθοΰν, γιά νά άπολήξουν άργότερα — παρά τίς 
μερικές άνάπαυλες — στό χωρισμό άπό τή Γαλάτεια καί θά δδηγήσουν στήν 
άναχώρησή του. Αναχώρηση άπό πού καί γιά πού; Άκόμη καί νά άσκη- 
τέψη γιά δυδ χρόνια στδ "Αγιον "Ορος θέλησε δ Καζαντζάκης.

Τό καλοκαίρι τού 1917 δ Νίκος Καζαντζάκης θά άνταποδώση τή φίλο- 
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ξενία τοΰ ’Αγγέλου Σικελιανοϋ στήν Πραστοβά τής Μάνης, δπου μέ τδν δικη
γόρο Γιάννη Φαραντάτο καί τόν απίθανο Γιώργη Ζορμπά, τόν μετέπειτα μυ
θιστορηματικό του ήρωα ’Αλέξη Ζορμπά, είχαν αρχίσει τήν άποτυχεμένη έπι- 
χείρηση λιγνιτωρυχείου. Πάνω άπό τά κύματα φτιάξανε μια έξέδρα καί σ’ 
αύτήν κοιμόταν δ ’Άγγελος Σικελιανός. Ή «βαριά μελωδική φωνή του», 
καθώς άπάγγελλε ποιήματά του, έσμιγε μέ τδν άχδ τής θάλασσας.

Κατά τδ τέλος Φεβρουαρίου ώς τίς άρχές Μαρτίου 1919 Καζαντζάκης 
και Σικελιανός θά βρεθούν ξανά στις Σπέτσες. Δυδ χρόνια άργότερα, τδ κα
λοκαίρι του 1921, Σικελιανός καί Καζαντζάκης θά συναντηθούν πάλι. Ό 
πρώτος μένει στήν ’Αθήνα, ό δεύτερος γιά λίγο στήν Κηφισιά. Φιλοσοφικές 
συζητήσεις καί φυσιολατρικές πεζοπορίες θά τούς απασχολήσουν άρκετά.

Μεγάλα δραματικά γεγονότα, διεθνή καί τής πατρίδας, χαράσσουν χωρι
στούς δρόμους γιά τούς ταγούς του πνεύματος. Σέ μεγάλες περιπλανήσεις δ 
Καζαντζάκης άναζητά τήν κατάφαση καί τήν καταξίωση τής ζωής καί βλέπει 
άπδ τό βορρά τή σωτηρία. Ό Σικελιανός ταξιδεύει πίσω, άναζητά στήν 
παράδοση τή σωτηρία, ξαναβρίσκει τόν ’Απόλλωνα. ’Εμποτισμένος άπδ τή 
Δελφική ’Ιδέα δργανώνει τίς Δελφικές Γιορτές. Ό Καζαντζάκης έθεωροΰσε 
πώς δ Σικελιανός έγκατέλειπε τότε τήν ποίηση γιά μιά ούτοπία. Γράφει δ 
Καζαντζάκης στδν Σικελιανδ στις 4 Δεκεμβρίου 19*22:

Σέ ουλλογίζουμαι κι εγώ μέ ιερή προσδοκία, περιμένοντας τους 
καρπούς τής νίκης. ‘Όμως οί δρόμοι μας χωρίστηκαν. ’Όχι γιατί 
σε μιά κρίσιμη στιγμή δυοπίοτηοες στην αγνότητα τής κρίσης μου, 
μήτε γιατί, λησμονώντας όλες μας τίς άπόφασες, ξαναπήρες τδν ίδιο 
δρόμο.

Αυτές οί λιγοψυχίες ανήκουν στδ άνθρώπινο μέρος τής ύπαρξής 
μας κι είναι ασήμαντες, εφήμερες καί δέ μπορούν νά βαρύνουν σέ μιά 
πέρα άπδ τή λεπτομέρεια κι άπδ τδ χρόνο ματιά.

Μά εγώ νιώθω πώς ό Θεός μου βαδίζει ολοένα στήν ερημιά καί 
θέλει νά περάσει τδν τελευταίο άθλο: τήν ’Ελπίδα...

Μπορεί νά χώρισαν οί δρόμοι τους, δέν χώρισαν οί ψυχές τους. Τδν 
μεθεπόμενο χρόνο δ Σικελιανός πηγαίνει στήν 'Ιερουσαλήμ. Καί στέλλει άπδ 
έκεΐ στδν άλησμόνητο φίλο του θερμό ποιητικό γράμμα μέ δυδ φωτογραφίες 
του, «γιά νά θυμηθεί τδ πρόσωπό του».

Δημοσιευμένο έχουμε ένα μεγαλόστομο καί μακρύ γράμμα του Σικελια- 
νοΰ πρδς τδν Καζαντζάκη ,μέ ήμερομηνία 10 ’Ιουνίου 1924. Είναι άποκα- 
λυπτικδ τών σκέψεων καί τών προθέσεων του ποιητή:

’Αγαπημένε,
...Τδ γράμμα Σου μέ βρίσκει έτοιμο νά σοϋ άπαντήσω: Αογα- 

ριάζοντας πώς ίσως τδν καιρό πού χωριστήκαμε θά νά ’πρεπε ν’ άφή- 
οω τδ κεφάλι μου νά γίνει ή πέτρα τοϋ σταυροδρομιού καί τοϋ χειμάρ
ρου, τόσο πού οί τροχοί τής έποχής ολόγυρά μου νά χαράξουν ένα δίχτυ 
δρόμου, έτσι πλούσιο πού τδ ’ίδιο ν’ άποδίνει σέ μορφή μιας μυστικής 
πληρότητας τδ πρόβλημα τής λευτεριάς μου, εξακρίβωσα πού ή κάποια, 
όοοδήποτε μικρή πνευματική μου άντίοταση, είταν ικανή ν’ άφομοιώ- 
σει τδ παγκόσμιο πάθος καί, μεταμορφώνοντάς το μέ τά ίδια της τά 

μέσα, μιαν αύγή νά τδ προβάλει πάνω άπ’ δλα τά οριζόντια κύματα 
τοϋ χρόνου, ώσά σώμα Θεού κρινοοτεφανωμένου καί γεμάτου άπ’ ένα 
νέο κι άκαταμάχητο Ρυθμό. ‘Η δοκιμασία μου δλο κείνο τδν καιρό, 
δπως γράφω κάπου, είταν σάν τοϋ άτιοϋ πού άφιέρωναν στή Θεότη 
τοϋ πολέμου οί παλαιοί Σκανδιναβοί, δταν γίνονταν μιά μάχη σ’ όποιο- 
δήποτε τής Γής σημείο, μά καί γιά τούτο είταν συγχρόνως σάν ή εν
σάρκωση μιας άμετρης γαλήνης μυστικής. ’Άν έπειτα άπδ τή δοκι
μασία ετούτη τδ πνευματικό μου σώμα, υψωμένο δχι πιά σά Θεός εναν- 
τιωμένος (γιατί ή κατηγορία τοϋ χρόνου έμηδενίσθη μέσα στδ βαθύ
τερο παλμό τής Γής καί τής καρδιάς μου), άλλά τέλεια λυτρωμένο στδ 
καθάριο επίπεδο άπ’ δπου είναι μονάχα δυνατή ή Μεγάλη Πράξη, ή 
μόνη οπού άξίζει νά καλείται Πράξη, πού θά διαπεράσει δλα τά σύγ
χρονα στρώματα τής ύλης καί θά ξαναδώσει τήν τρανότερη τιμή σέ 
κάθε πράγμα, ά ρ ν ε ί τ α ι κάθε τρόπο τής «μικτής ζωής», δπου είναι 
πλέον άνεξαίρετα ή ζωή δλων τών «σκεπτομένων( ! )» άνθρώπων, δχι 
μόνο δέ θά τδ λογίσεις ώς υπερβολή μου, άλλ’ είμαι βέβαιος πώς θά 
τδ δεχτείς άμέσως στδ βυθό τής άναπνοής Σου, ώς θά δεχόσουνα τ’ 
άγέρι τής πανάχραντης αυγής. Θ’ άπευθύνουμουν βεβαιότατα σέ άν
θρώπους, πού νά πίστευα πώς βάλανε στδ μέσο τών ψυχών τους άθλο 
δλο τδ νοΰ τους κι έπομένως θά μπορούσαν ξεπερνώντας τά εμπόδια, 
πού ή ίδια ή εποχή κι ή μόρφωσή τους έχει βάλει στδν εαυτό τους, 
νά υψωθούνε ο’ ένα χώρον άπολύτως ένεργδ κι δπου δέ θά ’ταν δυνατό 
νά σταματήσει τήν καθάρια ένέργειά τους ή πλαισίωση τών ίδιων συνη
θειών τους καί τών ’ίδιων τους εγγύτερων σκοπών. Θ’ άπευθύνομουν 
μέ άνθρώπους, δπου θά ’χάνε θυσιάσει τή διακόσμηση τής δήθεν γνω
στικής των βασιλείας κι έμψυχωμένοι μέ μιά κίνηση έντονότητας τής 
δλης ζωικής καί νοητικής υπόστασής των θά πασχίζανε ν’ αυξήσουνε 
τή ρο')μη τής άνώτερης ουσίας των, ώστε ή δλη καί σέ σκέψη καί σέ πρά
ξη άπόδοσή τους νά υψώνεται ώς παράδειγμα άπ’ ευθείας κι ώς 
σταθμός άμιλλητήριος καί κανόνας γιά τή ρώμη καί τής σκέψης καί 
τής πράξης τον συνόλου άνθρωπίνου λογισμού. ’Αλλά τέτοιοι, οί άπο
λύτως υψωμένοι σέ ενσυνείδητη καί πλήρη αύθορμησία, δέν υπάρχου
νε, τδ ξέρεις, ή, άν υπάρχουνε, είναι πιότεροι άπδ τρεις; Δέν τδ πι
στεύω. Γιά τούς άλλους είμαι βέβαιος πού οί ρίζες τού σκεπτόμενου 
έαντον τους είναι τόσο επιπόλαια ξανοιγμένες μές στδ σύγχρονο πολτό 
τής ’Ιστορίας, τόσο ξένες πρός τό Σύγκεντρο τού άγώνα, όπού οί πέ
τρες καί τά δέντρα θά κραδαίνονταν βαθύτερα άπ’ τό Λόγο τής άνώ
τερης ζωής, παρότι εκείνοι θά κατόρθωναν νά δράξουνε βαθιά 
τους τήν ταυτότητα τής σκέψης καί τής πράξης, όπού χρειάζεται στό 
έπίπεδο αύτό.

Έπεδίωξα μολαταύτα καί μέ τούτους μιάν έσώτερη άνταπόκρι- 
ση, πού τέλος, προκαλώντας μεταξύ μας τήν άνώτερη διαδόνηση μιας 
σκέψης ικανής νά τούς εξάρει άπάνω άπ’ δλη τήν άνάξιαν άτμόσφαι- 
ραν, δπου ζοϋνε, θά προωθούσε μές στό βάθος τών ψυχών τους τόν 
παλμό καί τήν ενόραση μιας νέας ιστορικής αποδημίας λυτρω
μένης άπ’ τήν έμμεση, τή νόθη καί τοϋ χρόνου καί τού τόπου επιρ
ροή. ’Αλλά σέ τούτους πιά ή ρίζα τών αισθήσεων έχει σκουληκιάσει, 
ό ψυχικός άριθμητής τους έχει παραλύοει κι ή επιπόλαιη «διαίρεση» 
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έχει απλώσει τό παχύ παράσιτό της στό μυαλό τους, σάν αυτό που από 
κακό στομάχι απλώνεται στη γλώσσα παραλυώντας καί τη γέψη καί 
την όρεξη μαζί. "Αν υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις — τίποτα δέν εί
ναι ανέλπιστο — αυτό θά ’ναι γιατί ή Κίνηση, που σήμερα προηγείται 
άπ’ τή Συνείδηση, που θά 'πρεπε νά θρέφουμε βαθιά μας, είναι τόσο 
δυνατή, που αισθάνονται πώς είναι οριστικά χαμένοι άν δέν φτάσουνε 
στό επίπεδό της. Άλλ' οί δρόμοι, που οδηγούν ο αυτό τό επίπεδο, 
είναι τόσο διάφοροι άπό κείνους που βαδίζουν, που πιστεύω πώς στά 
πρώτα βήματά τους θά αισθανθούνε τόση κούραση, όπου ίσως κι ό 
'ίδιος θάνατος τραβώντας τους στήν πλάνη τής ανάπαυσης, θά ’ναι προ
τιμότερος γι' αύτούς. Καί πώς αυτοί θά νά μπορούσανε νά δώσουνε 
καί σ' άλλους ώθηση γιά ν' άνεβούν; Μέ λίγα λόγια σήμερα πιά 
με τό ζήτημα Οποιοσδήποτε συνεργασίας δέ μπορεί γιά τή συνείδησή 
μου νά βαλθεί παρά στό επίπεδο τής Πράξης τής άνώτατα Ρυθμιστι
κής, οπού θά δώσει άκέριο τό πνευματικό περιεχόμενο που οφείλεται 
στή Γή τήν ώρα τούτη καί πού, γιά νά στηριχτεί, άπαιτεί τήν ύπαρξη 
άνθρώπων πού έχουν ήδη άποδημήσει ή μπορούν ν' άποδημήσουν άπ' 
τό φαύλο κύκλο, όπου κινούνται τά προβλήματα τού 'Ανθρώπου, καί 
μπορούν νά συγκροτήσουνε τό Κέντρο τους άκέριο, σέ άνεξάντλητης 
ωραιότητας πηγή. "Αν ό στίβος, πού θά μπόρεια νά παλέψω αύτή 
τήν ώρα καί νά δράσω, δέ θά νά 'ταν όλης σύγχρονα τής Γής καί 
τής δικής μου κι άν δέν έμελλε μαζί μου ν' άνεβούν όλα τέλος τά βα
θιά προβλήματά ταυ, δέ διστάζω νά Σού πώ πώς μέ βαραίνουν οί μο
νότροπες ενέργειες, πού μέ μύριες θλιβερές συμβατικότητες θά νά 'χαν 
έπαθλό τους τή συντήρηση μονάχα κάποιου ειδώλου, πές το Σκέψη, 
πές το Τέχνη, τ' όνομά του πάντα ξένο μου άπό τήν πλέρια άναπνοή. 
"Αν ή Πράξη, πού ή καρδιά μου άναλογιέται μέ παλμόν άνυπολόγιστό, 
δέ θά 'ταν ικανή νά μεταγγίσει άπδ το νού μου τδν καθάριο κραδασμό 
της πρδς τις μάζες, σέρνοντάς τις «πλήθος άμα καί Μονάδα» μές στδ 
στίβο, πού λογιάζω ν' άνασάνουν κάποιαν ώρα ώς ένα σώμα, ή εκτί
μηση τής ζωής πόχω άποχτήσει στή μικρότερην άκόμα άξίωσή της, θά 
μ' εμπόδιζε νά βγάλω τήν ψυχή μου άπ' τήν ίδιά της «Θεοθρέμμονα 
σιωπή». Άλλ' ό στίβος, πού λογιάζω, υπάρχει άκέριος. Κι όλος 
σύγχρονα ζητάει ν à φωτιστεί. "Όταν πάσχιζα νά βγάλω 
μέσαθέ μου τδ μικρότερο χαλίκι γιά ν' άστράφτει όλος ό τόπος γύραθέ 
μου τδ σμαράγδι, Σ' είχα πάντα μές στδ νού μου, ώς ή μεγάλη μου 
λαχτάρα Σέ πρωτάδραξε και πάντα Σέ κρατεί. "Αν άλήθεια δέ Σέ 
κούραζε, θά νά 'θελα νά ξέρο) τή βαθύτερη λαχτάρα Σου άγνάνττα 
άπδ τδ ίδιο πρόβλημά Σου, ώς Έσύ τδ διατύπωνες, σέ μ έ. Τδ 
γνωρίζεις πώς ποτέ δέ Σού τδ ζήτησα, πώς πάντα είχα σταθεί σιω
πηλός μπρος στή σιωπή Σου, άλλά τώρα είναι κ αι ρ δ ς καί στδ 
ζητώ. Δέ θά διστάσεις ν' άναγκάσεις τδν "Εαυτό Σου σ' ένα πλέριο 
ξεμολόγηαα, πού ή τέλεια, ή υπεράνθρωπη σέ Σέ προσήλωσή μου δι
καιούται νά γυρέψει, γιά τήν πρώτη καί τήν ύστερη — άν χρειάζεται — 
φορά.

Δικός Σου πάντα 
'Ά γγελος

Άπάντησέ μου στή Συκιά.

Άπό τό Ηράκλειο τής Κρήτης, όπου πήγε ύστερα άπό ενα πεντάμηνο 
περίπου ταξίδι στή Γερμανία καί στην ’Ιταλία, άπαντά δ Καζαντζάκης στό 
Σικελιανό, στις 29 ’Ιουλίου 1924 καί έξωτερικεύει κι έκεΐνος στό γράμμα 
του μύχιες σκέψεις καί προσωπικά βιώματα:

Καταλαβαίνω τδν άγώνα Σου, ξέρω πώς είναι μεγάλη άντρεία 
στήν "Ελλάδα κι ή άμυνα καί τδ νά στέκεσαι στδ ίδιο σημείο, άφού ό 
ξεπεσμός είναι εκεί κάτου ή φυσιολογική, ή άναγνωρισμένη φρόνιμη 
καί «γόνιμη» εξέλιξη τού άνθρώπου. "Όταν είμουνα στήν "Ελλάδα, 
έλεγα: Νά ενωθούμε οί τρεις, οί πέντε, πού θέμε νά 'μαστέ άνένδοτοι, 
καί νά επιχειρήσουμε ν' άντισταθούμε στδ σταθερό ρέμα' όχι μονάχα 
ν' άντισταθούμε, μά καί επιθετικά νά δουλέψουμε μετατρέποντας όση 
μπορούμε ύλη καί όλα τού ενάντιου ρεμάτου σέ πνέμα. 'Ένιωσα πώς 
τούτο είναι πρόωρο στήν "Ελλάδα· βρισκόμαστε στδ προδρομικδ άκόμα 
στάδιο έμείς οί 3, οί 5, καί θέλοντας καί μή θ' άγωνιοτούμε, θά 
δουλέψουμε καί θά πεθάνουμε άπομονωμένοι, όχι πιά άπδ τήν πλέμπα, 
μά άπδ τούς ίδιους τούς παραστάτες μας. Κι εγώ, όπως καί σύ, 
είμαι άπομονωμένος, μάχουμαι μονάχος, κι άν διάλεξα τήν ξενιτιά ώς 
θέση μου στή μάχη, δέν τδ κάνω άπδ δειλία, μά άπδ βαθιά, επίμονη 
μελέτη τής δύναμής μου. Μού 'δωκε ο Θεός ένα κουβάρι ένοτιχτα, 
ορμές, φώς καί σκοτάδι, ύλη καί πνέμα, καί διαλέγω τούς σκοπιμότε- 
ρους γιά μένα όρους, νά μετατρέψω όσο περισσότερα σκοτεινά συστα
τικά μου μπορώ καί προφτάσω σέ πνέμα. 'Έτσι μονάχα ή ζωή μου 
κι ή προσωπικότητά μου θ' άποχτήσουν κάποια άξια, άσήμαντη, μά 
όση μπορούσα, γιά τδ Σύνολο. Τδ ν' άναγνωρίσουμε τήν εποχή όπου 
μάς έλαχε ό κλήρος νά γεννηθούμε καί νά δουλέψουμε καί σύμφωνα 
μέ τή φύση τής εποχής αυτής νά ρυθμίσουμε τίς άποψες καί τίς πρά- 
ξες μας, αύτδ είναι τδ άπαραίτητο προαπαίτημα μιας γόνιμης άρμο- 
νίας.

...Ζώ σάν άσκητής, ήσυχα, μ' ελάχιστα, δουλεύω τή μέρα, κοι
μούμαι τή νύχτα, δέν έχω καμιά φιλοδοξία, δέ μισώ κανένα, θά 'θελα 
νά μπορούσα σά κάμω καλό σέ όποιο νά 'ναι. Είμαι σάν ένας μεταξο- 
σκούληκας, πού έφαε πιά όλα τά φύλλα τής μουριάς πού τού άναλογού- 
σαν, τά μετέτρεψε σέ μετάξι καί τώρα κουνάει τδ κεφάλι του δεξά, 
ζερβά, καί ξετυλίγει άπδ τδ σπλάχνο του καί στερεώνει στδν άέρα τήν 
πολύτιμη ουσία.

Οί πιδ καλοί μου φίλοι μέ άφήκαν, κανένας πιά στδν κόσμο δέν 
ένδιαφέρεται γιά μένα· γι' αύτδ εγώ ένδιαφέρουμαι γιά όλους, νιώ
θω πώς είμαι λεύτερος καί μπορώ νά διαθέσω τή ζωή μου όπως θέλω, 
χωρίς κανένα νά λυπήσο). Είναι τούτο ή άνώτατη άνεξαρτησία, μιά 
έρημία δυναμογόνα, μιά σιωπή θεία γιά κείνον πού δουλεύει. "Ο Θεός 
νά δώσει σέ όλη μου τή ζωή νά βαστάξει ή έρημία τούτη κι ή σιωπή...

"Ας πάρουμε ό.τι μπορούμε άπδ κάθε τόπο. "Ας εκμεταλλευτούμε 
όσο μπορούμε τή φλούδα τής άγαπημένης, πικραμένης, αιώνιας Γής.

Ό χωρισμός δέν σημαίνει καί αποξένωση. «Χωρίσαμε δέ θά πεϊ μα
λώσαμε, θα πει δέ γραφόμαστε πιά, δέ βλεπόμαστε, γιατί έγώ έλειπα στά 
ξένα», θά γράψη τόν Μάιο τοΰ 1957 δ Καζαντζάκης. Μέ γράμμα του άπό 
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τό Γκόττεσγκαμπ τής Τσεχοσλοβακίας στίς 12 Σεπτεμβρίου 1929 δ Καζαν
τζάκης ρωτά τδν Π. Πρεβελάκη για τό Σικελιανό:

Τί γίνεται ό Σικελιανός; Συχνά τον ουλλογοΰμαι εδώ με μεγά
λη πίκρα. Κάποτε μου ’ρχεται νά τοΰ γράψω. Μεγάλες χάρες έζη- 
οα μαζί του κι ήταν ένας μεγάλος, παγκόσμιος ποιητής. Γράψετε μου 
άν υπάρχει ελπίδα.

Νόμιζε τότε δ Καζαντζάκης πώς δ Σικελιανός είχε έγκαταλείψει τήν ποίη
ση χάρη τών Δελφικών Γιορτών, πού θα ξαναγίνονταν τδν έπόμενο χρόνο. 
Καί τδ θεωρούσε αύτδ περίπου σαν προδοσία τόΰ ταλάντου πού τοΰ είχε έμπι- 
στευτεΐ δ Θεός, γι’ αύτδ καί τδν κατέτασσε... στήν Κόλαση! Παρά ταΰτα, 
πάίντα τδν συλλογάται, τδν αναφέρει φά γράμματά του, κακίζοντας, έστω, τήν 
αφιέρωσή του στά Δελφικά, σέ βάρος τής ποιήσεώς του.

Τδ 1936 δ Καζαντζάκης μένει στήν Αίγινα καί δ Σικελιανός έρχεται 
καί έγκαθίσταται δίπλα του, στδ σπίτι τοΰ ζωγράφου Τάκη Καλμούχου. Ή 
φιλία τους άναζωογονεϊται. Ξυπνούν μέσα τους οί κοινές πνευματικές άνη- 
συχίες. Ή συντροφιά τους τούς δίνει άμοιβαία χαρά καί εύφορία. Ή φήμη 
τους μεγαλώνει. Ή "Ελλη Λαμπρίδη, μιά έξαιρετικά ένδιαφέρουσα φυ
σιογνωμία τής έποχής, λέγει στδ ραδιόφωνο, τδ 1938, δτι δ Καζαντζάκης καί 
δ Σικελιανός «είναι οί δυό σήμερα μεγάλες πραγματικότητες τής Ελλάδος». 
Οί δυό άνδρες υστέρα ξαναχώρισαν.

Κατά τδ τέλος τοΰ 1940 ή Ελένη Σαμίου, συντρόφισσα τοΰ Καζαντζάκη 
άπδ τδ 1924, συνάντησε τυχαία τδν Σικελιανό καί τήν Άννα νά σεριανίζουν 
εύτυχισμένοι σ’ ένα βουνό. Είχαν χρόνια νά συναντηθοΰν. Ό Σικελιανός 
ρώτησε τήν Ελένη: «Τί λέτε, θά θελήσει δ Νίκος νά ’ρθει μαζί μου στήν 
’Ήπειρο;» Ή άπάντηση τοΰ Νίκου διατυπώθηκε σ’ ένα γράμμα, άπδ τήν Αί
γινα στις 27 Δεκεμβρίου 1940:

’Αγαπητέ μου αδερφέ!
Πάω δπου ΰές μαζί Σου. "Ετοιμος. Χαρά μεγάλη ν’ ακουστεί 

πάλι τδ γέλιο μας μαζί...

Τελικά τδ ταξίδι δέν έγινε. Υπάρχει ένα γράμμα τοΰ Καζαντζάκη 
πρδς τδν Σικελιανό, πού, χωρίς νά διαφωτίζη αύτή τήν άπομάκρυνση, ύπο- 
δηλώνει τή σταθερή μεταξύ τους φιλία. Γράφτηκε στήν Αίγινα, μέ ήμερο- 
μηνία 24 Δεκεμβρίου 1941. Ό Σικελιανός ήταν τότε στήν ’Αθήνα.

’Αγαπημένε άδερφέ!
’Έλαβα τδ πολύτιμο χερόγραφο τραγούδι Σου κι είχα διαβάσει 

και χαρεϊ τδ άλλο Σου τραγούδι στή «Νέα Εστία». Πάντα ό Ήί- 
Δημήτρης είναι πλάι στδν Άι-Γ ιώργη καί στις κρίσιμες τούτες 
στιγμές περισσότερο παρά ποτέ. "Οταν μοΰ μήνυσες μέ τήν Ελένη 
άν ΰέλω νά πάμε στήν ’Ήπειρο, Σοΰ ’γραψα αμέσως γιά νά Σοΰ 
πώ μέ τί χαρά δέχουμαί’ έγραψα καί στδν Πρεβελάκη’ δέν έλαβα 
άπάντηση. Πέρασα τδ Γενάρη άπδ τδ σπίτι Σου στήν Ά^ήνα νά Σέ 
δώ, δέ Σέ βρήκα’ ήρ^ες κάποτε στήν Αίγινα, ζύγωσες, δέ μπήκες 
στδ σπίτι μου. Μά είναι πιά, ΰαρρώ, καιρός ν’ ανταμώσουμε.

Νά δώσει ό «Θεός» τδ 1942 μας νά ’ναι γιομάτο πράξη καί τά 
δυδ άλόγατα, τδ άσπρο καί τδ σιδερί, νά πολεμήσουν πλάι-πλάι...

Ή αναφορά στούς δυό 'Αγίους, τόν 'Άγιο Δημήτριο καί τδν "Αγιο Γεώρ
γιο — τά δυδ άλογα, τδ άσπρο καί τδ σιδερί (κοκκινωπό) , πάλι τούς δυδ 
καβαλλάρηδες Αγίους συμβολίζουν — σχετίζεται μέ ένα ποίημα τοΰ Σικε- 
λιανοΰ. Παρουσίαζε δ Σικελιανός στδ ποίημά του τδν Καζαντζάκη σάν "Αγιο 
Δημήτριο καί τδ εαυτό του σάν "Αγιο Γεώργιο. Καλά ώς έδώ, μόνο πού 
ή μοίρα θά παίξη αργότερα ένα περίεργο παιγνίδι. Ό Νίκος Καζαντζάκης 
πέθανε άνήμερα τοΰ Αγίου Δημητρίου, στίς 26 ’Οκτωβρίου 1957.

Τδ ποίημα τοΰ Σικελιανοΰ, πού παρέμεινε άνέκδοτο ώς τήν έκδοση τών 
Απάντων του τδ 1978 καί τελικά δημοσιεύθηκε μέ τδν τίτλο «’Αποχαιρετι
σμός τοΰ Καζαντζάκη» (πού μπορεί καί νά μή είναι άκριβής) καί μέ χρονο
λογική ένδειξη 1923 μέ έρωτηματικδ (κι αύτή δέν είναι δρθή) , είναι τδ 
έξης:

Πώς "Αι-Δημήτρης τοΰ "Αι-Γιωργιοΰ τδν τράχηλο αγκαλιάζει, 
καί) εις τους ανεβαίνοντας σέ ψυχερδ φαρί, 
τδ δρόμο πού μυρίζεται μακρύ κι αναγαλλιάζει, 
καί τό ’να είναι σιδέρικο καί τ’ άλλο είναι ψαρί, 

όμοια κ’ εγώ, ώς ξεκίναγα γιά τδ μεγάλο δρόμο, 
καί σύ ’σουνα στδ πλάγι μου γι’ άλλο στρατί νά πάς, 
ακόμα πάνω άπ’ τ’ άλογο σοΰ αγκάλιασα τδν ώμο 
κ’ είπα: «'Ο Θεός στις στράτες σου, καί σύ νά μ’ αγαπάς!»

Ήταν τότε φθοροποιός ή ατμόσφαιρα στήν ’Αθήνα, ένα δίχτυ διαβολών 
καί δυσπιστίας έτύλιγε τούς άνθρώπους. Ό Καζαντζάκης δέν ήταν δυνατόν 
νά μείνη άλώβητος, ούτε άτρωτος δ Σικελιανός.

Στίς άρχές τοΰ 1942 δ ποιητής Πρεβελάκης έκάλεσε τδν Καζαντζάκη 
άπδ τήν Αίγινα καί τδν φιλοξένησε γιά λίγο στήν ’Αθήνα. Σκοπός, ή συνάν
τηση μέ τδν Σικελιανό. ’Ενθουσιάστηκαν καί χάρηκαν καί οί δυό τους γιά 
τήν εύτυχισμένη αύτή έπανασυνάντησή τους. Γυρίζοντας στήν Αίγινα δ Κα
ζαντζάκης έγραψε στδ Σικελιανό, στίς 25 Φεβρουάριου 1942, τδ πιδ κάτω 
γράμμα:

’Αγαπητέ άδερφέ ’Άγγελε!
’Έφτασα μέ τά λουλούδια τής ’Άννας σπίτι μου κι έφερα τήν 

καλήν Αγγελία: πώς γρήγορα iïà λάμψει ό τόπος τούτος άπδ τήν 
παρουσία Σας. Σέ μιά δεκαριά μέρες ΰά ξαναγυρίσω γιά δυδ μέρες 
στήν Άΰήνα καί ϋά Σέ ξαναδώ. ‘0 Θεός είναι μαζί μας, γιατί είμα
στε μαζί του’ δουλειά, γέλιο, βραδινές κουβέντες μπροστά άπδ τή θά
λασσα, ουρανός άπδ πάνω, ή γής στά πόδια μας, ή εφήμερη στιγμή ^ά 
πάρει τήν άληΰινή ουσία της — τήν αιωνιότητα.

Μαζί μέ τήν άνοιξη, γράφει ή Ελένη Καζαντζάκη, ήλθε καί τδ ζεύγος 
Σικελιανοΰ, δ ’Αγγελος καί ή Άννα, στήν Αίγινα. Μέ τήν Άννα, πού γνώ
ρισε τό 1938, δ Σικελιανός τέλεσε τούς γάμους του τόν ’Ιούνιο τοΰ 1940 στήν 
’Ελευσίνα. Ό ζωγράφος Τάκης Καλμοΰχος τούς πρόσφερε τδ σπίτι του, 
κοντά στοΰ Καζαντζάκη. Έμειναν στήν Αίγινα άπδ τδν Μάϊο ώς τδν ’Οκτώ
βριο τοΰ 1942. Ή Ελένη περιγράφει λαμπρά τή συναναστροφή τών δυδ 
«αιώνια άνανεούμεων πηγών», τοΰ Αγγέλου καί τοΰ Νίκου, στήν Αίγινα:
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«'Οποιος πρωτογνώριοε τον ’Άγγελο στήν Αθήνα, βρέθηκε μπρο
στά ο’ ένα εγκλωβισμένο λιόντα. Στην έξοχή, μπρος στή θάλασσα, ή 
ορμή τον, τό γέλιο κι ή βροντερή φωνή έβρισκαν τόν άπαιτούμεσο φυ
σικό καί ψυχικό χώρο, γιά νά ξεδιπλωθούν. Αύτό τον πέρα άπό τρ 
μέτρο άντρα, τον δυνατό, τόν σίγουρο, τόν είδα νά υποφέρει σά μικρό 
παιδί, όταν ή ουντρόφισσά του τόν άφηνε μόνο, έστω και γιά έλάχιστο 
χρονικό διάστημα.

Σικελιανός - Καζαντζάκης! Τόσο διαφορετικοί φαινομενικά, καί 
τόσο όμοια ή φωτιά, πού τούς έκαιγε. Δίψα γιά τό Απόλυτο καί συνά
μα παιδιάστικη ψυχή, καλοσύνη, γέλιο, καλαμπούρι, σιχασιά γιά χον- 
τρόλογα, πού είχαν τότε τόσο μεγάλη πέραση στήν Αθήνα.

Ό Ίόνιος βάρδος, γλυκός κι άστραποβόλος, κατανυκτικός σάν 
τούς πρίγκιπες τής Αναγέννησης, καλύτερα σάν αρχιερέας κάποιας 
ασιατικής θεότητας, μέ τή φαρδομάνικη πάλλευκη μεταξωτή πουκαμί
σα του, μέ χειρονομίες πλατιές καί στρογγυλεμένες, μέ φωνή άντιδο- 
νούσα. 'Ο Κρητικός, γιος χωρικού, μέ τίς λεπτές κλειδώσεις, ντρο
παλός, ντυμένος άπό τά ξημερώματα μέ τό μπλάβο ντρίλινο παντελόνι 
τής έργατιας καί τό πορτοκαλί του πουκάμισο. Κι οί δυό άνετα μπρός 
στούς Ισχυρούς ή τούς απόκληρους τής γής μας, κι οί δυό πάνω άπό 
τό κοινό μέτρο. Κι οί δυό άρχοντες στό γέλιου

Καί δλα τούτα μέσα σέ μια άγρια πείνα! Άλλα καί οϊ δυό δούλευαν 
στή διάφανη Αίγινα. Οί συναντήσεις τους γίνονταν στό σπίίτι τού Καζαν
τζάκη, πού είχε γίνει ένας μικρός ναός πνευματικής έλευθερίας ιμέσα στό 
σκοτάδι τής ναζιστικής δουλείας. Πνευματική δημιουργία, άπαγγελίες, τραν
ταχτό γέλιο στήν ταράτσα, καί μιά μικρή κουκουβάγια νά τούς συναγωνίζεται, 
λες καί μετείχε στήν εύωχία τους. Τό περιστατικό τής κουκουβάγιας δια
σώζουν στά γραφτά τους καί ή Άννα καί ή Ελένη. Ή Ελένη προσθέτει 
πώς σαν νά φτώχυνε τό νησί μέ τήν άναχώρηση τοΰ ’Αγγέλου καί τής 
Άννας. Ήταν θαύμα, έπιλέγει, ή παρουσία έκεϊ τοΰ δραματιστή ποιητή 
μέ τή φυσική αρχοντιά καί τήν κρυφή καλοσύνη, τήν άγάπη καί τήν πίστη 
στόν άνθρωπο, τή λατρεία στό ύπέροχο. Καί ό ίδιος δ Καζαντζάκης δίνει τήν 
αποτίμησή του γιά τήν έπίσκεψη σέ γράμμα του, ήμερ. 28.10.1942:

Αγαπημένε Αδελφέ!
Δέ λέγεται πόσο Σάς άναζητα ô τόπος τούτος’ ζεί μέ τήν ελπίδα 

πώς θά ξαναγυρίσετε μέ τά χελιδόνια. Ή ζωή μας εδώ άπαράλλαχτη 
όπως τήν ξέρεις καί τήν έζησες’ τήν «Ιλιάδα» τήν τέλειωοα στις 
23 τού Όχτώβρη καί λυπήθηκα πού ’χασα ένα τέτοιο καθημερινό σύν
τροφο. Τώρα βρίσκουμαι μπροστά σέ δυδ-τρεϊς δρόμους καί δέν ξέρω 
ποιόν νά διαλέξω, ή, σοοστότερα, ποιος θά μέ διαλέξει. ’Έχουμε πάλι 
ήλιο, τρυφερότατο υγρό φως κι ή καρδιά απαλαίνει καί γιομώνει φύ
τρα σάν τή γής. Θυμούμαι δλες τις αιώνιες στιγμές πού περάσαμε 
μαζί καί δέ νιώθω διαφορά ανάμεσα θύμησης καί βίωσης. "Ολα εί
ναι παρόν, δηλαδή αθάνατα. Τδ δ,τι έζησες έδώ έδωκε νέα ουσία στό 
έρημο ακρογιάλι μου...

Καί ή ανάμνηση μένει πάντα ζωντανή, δπως μαρτυρεΐται σ’ ένα άλλο 
γράμμα, ήμερ. 1.10.1943, τοΰ Καζαντζάκη πρός τόν Σικελιανό, εύχαριστή- 

pio γιά τήν άφιέρωση σ’ αύτόν τοΰ «Δαίδαλου» καί σχετικό μέ τήν κηδεία 
τοΰ Παλαμά, στήν δποία δ Σικελιανός άπάγγειλε τό γνωστό έπικολυρικό του 
ποίημα «Ηχήστε οί σάλπιγγες»:

...Μπόρεσες μέ τή μεγάλη Σου πνοή νά τόν ανεβάσεις ώς τόν 
έχτον ουρανό κι όσοι Σέ άκουσαν λέν πώς είταν άληθινή ανώτατη 
μύηση ό λόγος Σου.

Φιλά) τδ χέρι τής γυναίκας Σου’ πάρα πολύ λείπει ή δμορφιά 
της, ό τόνος τής φωνής της, ή γλύκα της άπδ τδ έρημο — τδ ρημα
γμένο — τούτο ακρογιάλι...

Κάποτε ήχησαν οί σάλπιγγες γιά τήν άπελευθέρωση τής Ελλάδος καί 
δ Καζαντζάκης άπό τήν Αίγινα πηγαίνει στήν ’Αθήνα. Ό Πρωθυπουργός 
Γεώργιος Παπανδρέου, πού τούς έκτιμά ιδιαίτερα, θέλει νά τούς έξασφαλίσει 
καί οικονομικά. Φροντίζει τότε καί ψηφίζεται ένας νόμος, νά έχουν άντι- 
μισθία οί ’Ακαδημαϊκοί. Σκοπός ήταν νά γίνουν ’Ακαδημαϊκοί οί δυό ποιη
τές καί νά μή έχουν έτσι καί βιοτικά προβλήματα. "Ομως δ σκοπός έναυά- 
γησε. ’Αντί τοΰ Αγγέλου Σικελιανοΰ έξελέγη ’Ακαδημαϊκός δ Σωτήρης 
Σκίπης. Καί δ Νίκος Καζαντζάκης έχασε τήν έκλογή γιά μία ή δύο ψήφους. 
Καί οί ’Ακαδημαϊκοί έκέρδισαν δλοι τήν άντιμισθία, χάρη στούς δυό αύτούς 
μεγάλους... ναυαγούς!

Χαρακτηριστικό τών «οικονομικών» τών δύο άνδρών τήν έποχή έκείνη 
είναι τό έξής: ’Αναγκάστηκαν κάποτε νά προσφύγουν σέ δανειοδότηση άπό 
μιάν Τράπεζα. Καί δ ένας ύπέγραψε ώς έγγυητής γιά τά δάνεια τοΰ άλλου. 
"Οταν έφτασε δ χρόνος άποπληρωμής τών δανείων καί, βέβαια, δέν μπορού
σαν νά τά ξοφλήσουν, ή Τράπεζα έγραψε στόν Καζαντζάκη, ώς έγγυητή, νά 
πληρώση τά δάνεια τού Σικελιανοΰ. Καί στόν Σικελιανό, ώς έγγυητή, νά 
πληρώση τά δάνεια τοΰ Καζαντζάκη!

Δέν πέρασε καιρός καί δ Νίκος Καζαντζάκης, στις 26 Νοεμβρίου 1945, 
δρκίζεται Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στήν Κυβέρνηση Θεμιστοκλή Σο- 
φούλη. Σκοπός τής ύπουργοποιήσεώς του ήταν ή άποστολή του στήν ’Αμε
ρική, στήν ’Αγγλία καί στό Μεξικό, γιά νά ζητήση βοήθεια γιά τήν άνα- 
συγκρότηση τής Ελλάδος. Γιά συνεργάτη του διάλεξε δ Καζαντζάκης τόν 
Σικελιανό «πού ήταν ικανός νά ένθουσιάζη όποιον τόν άκουε».

"Ομως ένα ταξίδι στό έξωτερικό άπαιτοΰσε «νομιμοποίηση σχέσεων». 
Νίκος Καζαντζάκης καί Ελένη Σαμίου, ύστερα άπό τή μακρόχρονη συμβίω
ση, τελούν τούς γάμους τους τό Νοέμβριο τοΰ 1945 στήν έκκλησία τοΰ Αγίου 
Γεωργίου τοΰ Καρύτση στήν ’Αθήνα. Παράνυμφοι, δ Άγγελος καί ή Άννα 
Σικελιανοΰ.

Ή ύπουργική θητεία τοΰ Καζαντζάκη τέλειωσε μέ παραίτησή του στις 
11 ’Ιανουάριου 1946. Είχαν πέσει άπάνω του δλοι οί κοσμικοί τής ’Αθήνας 
ζητώντας νά τούς πάρη μαζί του στήν ’Αμερική, νά σώσουν τήν Ελλάδα. 
Καί σωρεία άλλοι, ήθελαν διορισμό καί βόλεμα. Καί δ Καζαντζάκης, ένώ 
συγκέντρωνε τό ύλικό γιά τήν άποστολή του, προσπαθούσε νά τούς ίκανο- 
ποιήση όλους έτούτους καί άλλους, μέ μεσιτείες καί μεσολαβήσεις στόν 
Πρωθυπουργό. Γράφει δ ίδιος:

...Πολλοί θέλουν νά γίνουν ακαδημαϊκοί... θέλουν μετάλλια, αμοι
βές, θέσες, αποστολές καί τρέχουν καί μού αναθέτουν τις επιθυμίες 
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καί τίς ελπίδες τους. Καί κουράζουμαι πολύ, γιατί, δπως συνηθίζω, 
κάνω τις επιθυμίες τους καί δικές μου κι δταν δέν πετύχω, τό 
θεωρώ προσωπικό μου ατύχημα.

Καζαντζάκης καί Σικελιανδς είναι σταυρωμένοι στίς έπελάσεις τής ρου
σφετολογίας, άλλά καί αύτήκοοι μάρτυρες μιας πρωτοφανούς συκοφαντίας. 
’Αρχίζει τότε δ άδερφοκτόνος έμφύλιος σπαραγμός. Ή μικρότερη άδερφή τής 
’'Αννας σκοτώνεται έγκληματικά.

Δυδ γράμματα τοΰ Καζαντζάκη στό Σικελιανδ τήν εποχή έκείνη παρου
σιάζουν άνάγλυφα τδ φοβερό κλίμα. Γράφει στδ ένα:

Αδελφέ ’Άγγελε, δέ γράφουνται τά δσα γίνουνται' θά ’ρθω νά 
Σέ δώ καί νά μιλήσουμε μιά άπό αυτές τις μέρες. Ζώ κι έγώ τδν 
πόνο άλάκερου του Γένους μας' μά ελπίζω σέ λίγες μέρες θά στα
ματήσει ή τραγωδία — η πρώτη πράξη της.

’Εσύ νά ’σαι καλά καί δέ φοβούμαι.

Καί στδ άλλο:
’Αδελφέ ’Άγγελε!

Θά κάμω δ,τι μπορώ' θά προσπαθήσω νά δώ τδν Πρόεδρο κι άν 
είναι αδύνατο, θά τοΰ γράφω ένα θερμότατο γράμμα, γιατί ξέρω πόσο 
άδικη κι άτιμη είναι ή συκοφαντία.

Περνούμε μαύρες μέρες' διαρκώς μάχουμαι, κι εγώ τώρα, νά 
σώσω αθώους, μά άκόμα δέν ξέρω τί άποτελέσματα έχει ή επέμβα
σή μου.

'Ο Θεός νά Σ’ έχει καλά ’Εσένα' κάθε στιγμή Σ’ έχω στδ νού 
μου. Πρέπει πολύ νά δουλέψουμε' κιντυνεύει τδ Γένος...

Βρισκόμαστε στδ 1946 καί ανακύπτει θέμα ύποψηφιότητος γιά τδ Βρα
βείο Νόμπελ. "Υστερα άπό πίεση φίλων του δ Καζαντζάκης δέχεται νά 
έκτεθή ύποψήφιος. Καί ζήτησε άπδ τδν Σικελιανδ νά είναι συνυποψήφιος. 
Ό Σικελιανδς συμφώνησε. «Έγώ θά σέ στεφανώσω μέ τδ στεφάνι μου κι 
έσύ θά μέ στεφανώσης μέ τδ δικό σου». Ή Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών 
ύποβάλλει τότε τδ σχετικό έγγραφο στή Σουηδική ’Ακαδημία, στό δποΐο ιονι
ζόταν δτι δ Καζαντζάκης δέν θά δεχόταν νά πάρη μόνος του τό Νόμπελ,, παρά 
μαζί μέ τδν Σικελιανδ, οί δυό τους άντιπροσώπευαν τήν Ελλάδα. Γράφει 
τότε δ Καζαντζάκης στόν Π. Πρεβελάκη, στίς 18 ’Ιουλίου 1946: «’Έγραψα 
προχτές τοΰ Σικελιανοΰ καί τοΰ λέω νά θελήση να ένωθοΰν τά δνόματά μας 
άναπόσπαστα, γιατί, στήν άγάπη, ένα πράμα, μοιραζόμενο, διπλασιάζεται». 
Ό Καζαντζάκης, δπως γράφει σέ άλλο γράμμα του πρδς τδν Πρεβελάκη 
(15.2.1947) στήν υποψηφιότητα γιά τδ Νόμπελ ήθελε μέ τόν Σικελιανδ νά 
είναι «δχι άντίπαλοι, συναθλητές δμότιμοι». Ή αίτηση, δμως, ήταν έκπρό- 
θεσμη. ’Αργότερα, δταν ξαναπροβλήθηκε έμπρόθεσμα ή ύποψηφιότητα τοΰ 
Καζαντζάκη γιά τό Νόμπελ, δέν είχε καλύτερη τύχη. Ή Ιπίσημη Ελλάδα 
τήν καταπολέμησε σφοδρά. Καί ένας, τουλάχιστο, ’Ακαδημαϊκός έξεστράτευ- 
σε στή Στοκχόλμη καί έπραξε τά δέοντα!

Στδ έξωτερικδ ήταν περισσότερο γνωστός δ Καζαντζάκης παρά δ Σικε- 
λιανός. Καί δταν τό 1946 προσκλήθηκε άπδ τό Βρεταννικδ Συμβούλιο στήν 

’Αγγλία καί κλήθηκε να μιλήση στδ BBC — δ Μιχάλης Κακογιάννης τδν κά- 
λεσε τότε νά μιλήση στήν Έλληνική έκπομπή γιά τήν Κύπρο — δ Καζαντζά
κης μίλησε θερμά γιά τόν φίλο του Σικελιανό, γιά τόν δποΐο πίστευε πώς ήταν 
άξιος γιά τδ Νόμπελ.

Τδ ζεύγος Καζαντζάκη ξενιτεύεται δριστικά. Άλλά, τό «άλλά» θά τό 
γράψη δ ίδιος: «Ζώ στήν ξενη,τιά μά ή καρδιά μου περιφέρεται στήν Ελ
λάδας. Τήν Ελλάδα κουβαλώ μαζί μου, τήν Ελλάδα τήν αιώνια».

Έκεΐ στή ξενητιά, δπου οί μνήμες είναι βαθύτερες καί Οδυνηρότερες κΓ οί 
νοσταλγίες αθεράπευτες, τόν ’Ιούνιο τοΰ 1951 κτύπησε σάν κεραυνός ή είδηση 
γιά τδ θάνατο τοΰ Σικελιανοΰ, «τοΰ διαλεχτού άνάμεσα στούς διαλεχτούς». 
Ή Ελένη τδν προτρέπει γιά ένα μεγάλο ταξίδι, ταξίδι παρηγοριάς.

Πριν ξεκινήσει, γράφει άπό τήν Άντίμπ στόν Παντελή Πρεβελάκη, στίς 
5 ’Ιουλίου 1951:

Ποτέ ό ’Άγγελος [Σικελιανδς] δέν ήταν τόσο κοντά μου, τόσο 
μέσα μου, δσο δλες ετούτες τίς μέρες. Γιά μερικούς άνθρώπους ό 
θάνατος είναι άπαράδεχτος, ποτέ δέν έβαλα στδ νού μου πώς μπορούσε 
νά πεθάνει, κι δ,τι ένιωσα στδ φοβερό χτύπημα ήταν άγανάχτηση καί 
κατάπληξη. Δέν μπορώ ν’ άνεχτώ νά ζούν τόσοι τιποτένιοι καί νά 
χάνεται μιά τέτοια «εντελέχεια»' ποτέ δέ σιχάθηκα τόσο τή Μοίρα 
κι αυτούς πού πιστεύουν σέ «Θεό»· ποτέ δέν άγρίεφα μέ τόση έωσφο- 
ρική οιγουράδα' δταν συλλογίζουμαι τώρα τήν ‘Ελλάδα καί τούς άν
θρώπους πού τήν κατοικούν καί τούς πιθήκους πού εξευτελίζουν τδ 
Πνέμα, καπνίζει ή κεφαλή μου. Μοΰ ’ρχεται ν’ άνοίξω τή μαύρη 
πόρτα καί νά φύγω. Απάνω στήν κοπριά τού κόσμου ετούτου κάθε
ται ό νούς μου, σάν τδν ’Ιώβ, καί φωνάζει: Είναι άδικο, άδικο, δέν 
τδ δέχουμαι!

’Έχετε δίκιο, πρέπει νά μην άφήνουμε στιγμή νά περνάει χωρίς 
νά λογιάζουμε πώς αύριο πεθαίνουμε· πώς δσο περισσότερο σωριά
ζουμε άρετή κι άφιλοκέρδεια κι άγώνα, τόσο πιδ εξοργίζουμε τίς σκο
τεινές δυνάμες — άνθρώπου καί στοιχεία — καί συνωμοτούν δλες μαζί 
νά γεμίσουν τά μάτια μας μέ χώμα, νά μη βλέπουμε τίς ντροπές τους.

"Ολες ετούτες τίς μέρες πάω κι έρχουμαι καί παρακολουθώ τί 
γίνεται μέσα στδ χώμα, σ’ ενα τάφο τής Αθήνας' παρακολουθώ μέ 
φρίκη, ώρα μέ τήν ώρα, τήν άποούνθεση' καί δέ μιλώ, μά τδ άγαπη- 
μένο λείψανο τδ κρατώ, σάν Pietà, στ’ απλωμένα μπράτσα μου καί 
κοιμούμαι καί ξυπνώ καί περπατώ καί δέν τδ άφήνω. Καί ξέρω πώς 
ή περιφορά ετούτη τού ’Επιτάφιου θά βαστάξει χρόνια· κι δσο θά 
περνάει ό Καιρός, τόσο θ’ άγριεύουν ό πόνος κι ό θυμός κι ή βλαστή
μια. Ποτέ ό καιρός γιά μένα δέν μπόρεσε νά μπαλσαμώσει τίς πλη
γές μου' ποτέ δέν καταδέχτηκα νά τού δώσω τδ δικαίωμα αυτό· 
γιατί ξέρω πώς ή ψυχή μου δέν είναι άπδ άμμο παρά άπδ προύντζο· 
κι δοο περνάει ô Καιρός, τόσο κι οί πληγές άγριεύουν — κι ή πληγή 
ετούτη ήταν ή πιδ μεγάλη...

Καί ύστερα, άπό τό χωριό Σιγκάλ, πάνω στις Άλπεις, γράφει στδ φίλο 
του Börje Knös στή Στοκχόλμη, στίς 22 ’Ιουλίου 1951:
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Πολύ άγαπητέ Φίλε,
Βρισκόμαστε ο" ένα χωριουδάκι αψηλό στις "Άλπεις, όπου θά μεί

νουμε ως τίς 3 Αύγουστου, οπότε φεύγουμε γιά τη Φλωρεντία...
"Εδώ στη μοναξιά τοΰ βουνού προσπαθώ νά γαληνέψω άπό τό 

φοβερό χτύπημα. Σαράντα χρόνια φιλία άκατάλυτη μ" έσμιγε μέ τό 
Σικελιανό, είταν ό μόνος άνθρωπος που μπορούσα ν" άναπνέω, νά μι
λώ'. νά γελώ καί νά σωπαίνω μαζί του' τώρα γιά μένα η Ελλάδα 
άδειαοε.

Πολύ πικρές κι άδικες οί τελευταίες μέρες του· κατά λάθος άντί 
γιατρικό τού "δωκαν κι ήπιε δηλητήριο, lysol, καί κάηκαν τά σπλάχνα 
του' πάλαιψε παλικαρίσια' εύτύς ώς ήπιε τό φαρμάκι, τόν πήγαν μέ 
αυτοκίνητο άπό τήν Κηφισιά στήν "Αθήνα, στο μεγάλο νοσοκομείο 
«Ευαγγελισμός». "Εκεί δέν τόν δέχτηκαν, γιατί δέν είχε νά προ
πληρώσει μιά δεκαπενθημερία. Τόν γύρισαν στήν Κηφισιά, τον πή
γαν ύστερα σέ μιά κλινική τών Καθολικών, τήν «Παμμακάριστο»' εκεί 
τόν δέχτηκαν, μά είταν πολύ άργά. Τό μυαλό του, ώς τήν τελευταία 
στιγμή, είταν καθαρό- λεπτομέρειες πολλές θά βρείτε στή «Νέα 
‘Εστία»... Ή κηδεία πρότειναν νά γίνει μέ δημόσια δαπάνη- μά ή 
Κυβέρνηση στήν άρχή άρνήθηκε, γιατί, λέει, ο Σικελιανός είταν αντε
θνικός, κομμουνιστής, εχτρός τής Πατρίδας! "Εκεί καταντήσαμε! 
Αυτό δείχνει ποιοι άνθρωποι, ποιοι Άνδρουλήδες, κυβερνούν σήμερα 
τήν ‘Ελλάδα. ‘Ο ποιητής, ό πιό "Ελληνας, ο πιό λάτρης τής αιώνιας 
‘Ελλάδας, μιά άπό τίς ψυχές πού οικοδομούν αυτό τό θάμα πού λέγεται 
‘Ελλάδα, θεωρείται άπό τούς σημερινούς πολιτικούς μας προδότης!

Σας γράφω καί δέ μπορώ νά κρατήσω τά κλάματα. Δάκρυα πό
νου κι οργής κι αηδίας. Θά "θελα νά πεθάνω, γιά νά μή ζώ τίς 
ντροπές ετούτες πού περνάει ή πατρίδα μου. Στις 19 "Ιουνίου, ημέ
ρα Τρίτη, κατά τό δειλινό, πέθανε ό φίλος μου, κι άπό τή μέρα έκείνη 
κρατώ στήν άγκαλιά μου τό πτώμα του καί περπατώ καί κοιμούμαι καί 
ξυπνώ καί δέ βρίσκω ησυχία’ καί μονάχα όταν είμαι μόνος, σκύβω 
άπάνω του καί κλαίω. Τά αιώνια, χωρίς άπάντηοη ερωτήματα έρ- 
χουνται πάλι καί ξεσκίζουν τό νού μου καί δέ μπορώ πιά ν" άνεχτώ 
τή ζωή καί τήν άδικία’ ένα σωρό διανοητικοί πίθηκοι ζούν καί καλο
ζούν καί μολεύουν τήν ‘Ελλάδα κι ό Σικελιανός πέθανε! "Άν υπάρχει 
Θεός, μιά μέρα πρέπει νά μάς δώσει λόγο...

Έχει τόν φόβο καί τό έλεος αρχαίας τραγωδίας τό γράμμα τούτο τοΰ 
Καζαντζάκη για τήν «έθνική συμφορά» τοΰ θανάτου τοΰ Σικελιανοΰ. Στις 
4.8.1951 θά άναφερθή ξανά στό θάνατο τοΰ Σικελιανοΰ σέ άλλο γράμμα του 
στόν Β. Knös.

Πολύ άγαπητέ Φίλε,
Καί άλλη έθνική συμφορά έπεσε άπάνω στήν ‘Ελλάδα- ό πιό τί

μιος, ό πιό φωτεινός κι άξιος πολιτικός της πέθανε ξαφνικά προχτές: 
‘Ο "I. Σοφιανόπουλος. Κανένας δέ μπορεί νά τόν άντικαταοτήσει... 
"Έχασα ενα πολύτιμο φίλο κι είμαι άπαρηγόρητος. Καλά ξέρει ό 
Χάρος καί διαλέγει τούς καλύτερους- οί άτιμοι δέν πεθαίνουν εύκο
λα, γιατί είναι τέλεια adaptés στό σημερινό κόσμο- όλα τούς είναι σή- 

μέρα βολικά καί συνεργάζουνται μαζί τους- ένώ ό τίμιος έχει νά πα
λέψει μέ όλους καί ποτίζεται όλα τά φαρμάκια άπό έχτρούς καί φί
λους- δέν είναι προσαρμοσμένος μέ τόν άτιμο σημερινό κόσμο κι ό 
κόσμος τόν μισεί καί τόν διώχνει. Κι ό Σοφιανόπουλος ποτίστηκε 
όλα τά φαρμάκια, όχι μονάχα άπό τούς έχτρούς του παρά κι άπό τούς 
φίλους του- γιατί, σήμερα, κι οί φίλοι τών τίμιων είναι δειλοί, άτολ
μοι καί κάθε στιγμή έτοιμοι νά πάνε, άπό φόβο καί ουμφέρο, στο άντί- 
παλο παντοδύναμο στρατόπεδο τών άτιμων.

‘Η Φλωρεντία έτσι δέ μού δίνει τή χαρά πού περίμενα- σηκώ
νω δυο πεθαμένους μαζί μου κι όλα τά βλέπω μέ θαμπωμένα μάτια. 
"Αποφάσισα νά γράψω ένα βιβλίο γιά τό Σικελιανό, γιά τή φιλία μας, 
πού βάσταξε 40 χρόνια... " Ισως γράφοντάς το νά παρηγορηθώ λίγο- 
έχουμε ζήσει μιά ζωή μεγάλη μέ τό Σικελιανό, περιοδεύοντας τήν Ελ
λάδα- καί "ίσως δ,τι είπαμε, σκεφτήκαμε καί κάμαμε μαζί νά ένδια- 
φέρει καί άλλους...

Φαίνεται δτι δέν έγραψε αύτό τό σχεδιαζόμενο βιβλίο δ Νίκος Καζαντζά- 
κης γιά τόν ’Άγγελο Σικελιανό. Τοΰ ζητήθηκε τότε μια «δήλωση», κάποια 
σχόλια για τόν άλησμόνητο φίλο του. Δέν θέλησε να γράψη «εύκαιριακά» 
καί άρνήθηκε. Ό πόνος του γιά τήν μεγάλη απώλεια ήταν πολύ βαθύτερος 
καί δέν τοΰ έπέτρεπε τίς Επιφανειακές μάλλον άποτιμήσεις. Άποτυπώνει, δ
μως, τά συναισθήματά του καί σ’ άλλα γράμματά του, σάν Εξομολογήσεις πρός 
τόν έαυτό του. Γράφει σέ γράμμα του πρός τόν Παντελή Πρεβελάκη στις 
5 Αύγούστου 1951:

«...Φαντάζεστε μέ τί συγκίνηση — συγκίνηση, όχι χαρά — ξανα
βλέπω τή Φλωρ[εντία]. Κουβαλώ τώρα δυό πεθαμένους, καί χαρά 
δέν υπάρχει. Γιά νά κατασταλάξει λίγο ό πόνος, άποφάοιοα νά γρά
ψω ένα βιβλίο γιά τόν "Άγγελο- γυρίσαμε πολλήν Ελλάδα μαζί, άγω- 
νιστήκαμε μαζί, όλότελα διαφορετικά κι άπό άντίθετους δρόμους κι 
"ίσως θά "ναι χρήσιμο νά μάθουν κι οί μελλούμενοι ‘Έλληνες — όχι 
έτούτοι — τήν ένταση καί τή φλόγα πού μάς είχε σμίξει καί μάς κρα
τούσε ενωμένους σαράντα χρόνια! Γι" αυτό θά "θελα νά Σάς παρα- 
καλέοω, όταν θά δείτε τήν "Άννα, νά τήν παρακαλέοετε, άν βρεθούν 
γράμματά μου κι έχουν κάποιο γενικότερο ένδιαφέρον, νά μού τά κρα
τήσει, νά τά χρησιμοποιήσω μέ τήν άδειά της στό βιβλίο αυτό- έγώ 
κρατώ όλα τά γράμματα τού "Αγγέλου στήν Αίγινα. Κι όλες τις ση
μείωσες άπό τό Άγιονόρος κι άπό άλλού, καί τίς κουβέντες πού κά
μαμε. Τό βιβλίο αυτό "ίσως νά μέ άνακουφίοει...».

Καί προσθέτει σέ άλλο γράμμα του, στις 22 ’Οκτωβρίου 1951:

Μέ πολλή συγκίνηση βλέπω άπό προχτές άπάνω στό γραφείο μου 
τή φωτογραφία τής [νεκρικής] μάσκας [τοΰ Σικελιανοΰ] πού μού 
στείλατε- όταν θά γυρίσω στήν Ελλάδα, θ" άγοράσω μιά μάσκα, νά 
μήν τή χωριστώ πιά ποτέ μου. Σάς ευχαριστώ πολύ γιά τή συγκίνη
ση πού μοΰ δώσατε.

Υπάρχουν, βέβαια, καί άλλες πολλές μαρτυρίες τής φιλίας μεταξύ τών 
δύο άνδρών. Τό κάντο «Ή Τερτσίνα» δ Καζαντζάκης τα άφιέρωσε στό Σι-
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κελιανό. Τδ 1947 ή ΟΥΝΕΣΚΟ ρώτησε τόν Καζαντζάκη ποια θεωρούσε ώς 
τά καλύτερα πεζά καί ποιήματα από τόν Ελλάδα γιά μια Παγκόσμια ’Ανθο
λογία Αντιστάσεως, καί έκεϊνος είσηγήθηκε νά περιληφθή καί δ Σικελιανός. 
'Όταν, τδν έπόμενο χρόνο, δ Σικελιανός άρρώστησε, δ Καζαντζάκης ένδια- 
φέρθηκε νά του βρή ένα μέρος στή Γαλλία ή στήν Ελβετία γιά άνάπαυση καί 
άνάρρωση. Τδν Μάϊο του 1957, πέντε μήνες πριν πεθάνει, απαντώντας σέ 
έρωτήματα δ Καζαντζάκης, κατατάσσει τδ Σικελιανδ ανάμεσα στούς πολύ λί
γους, πιδ στενούς φίλους του.

Καί, πάνω απ’ δλα, μαρτυρία της φιλίας τών δύο άνδρών παραμένει τδ 
κεφάλαιο «Ό φίλος μου δ ποιητής — Τδ "Αγιον Όρος», πού έγραψε στήν 
πνευματική του αύτοβιογραφία «’Αναφορά στδν Γκρέκο» δ Νίκος Καζαντζά
κης. Καί θά μπορούσε κανείς, σχετικά, νά άναφέρη άπδ τήν άλλη πλευρά 
τδ ποίημα τοΰ Σικελιανοΰ «Χαιρετισμός στδ Νίκο Καζαντζάκη» πού περιλαμ
βάνεται στδ Β' τόμο τοΰ «Λυρικοΰ Βίου».

’Εμείς χαιρετίζουμε καί τούς δυό τους μέ τιμή καί θαυμασμό.

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΤΑΤΡΟΤ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Ή παρούσα βιβλιογραφική δοκιμή άποσκοπεΐ νά έντοπίσει δ,τιδήποτε γρά
φτηκε σέ κυπριακά περιοδικά γιά τδν ’Άγγελο Σικελιανδ καί νά δώσει σέ 
συντομία τδ περιεχόμενο τών κειμένων αύτών. Τδ γενικό συμπέρασμα πού 
αμέσως προκύπτει άπό τήν δχι καί πολύ πλούσια βιβλιογραφική συγκομιδή 
είναι δτι τά περισσότερα μελετήματα είναι γραμμένα άπδ μή Κυπρίους.

Θά είναι ένδιαφέρον ν’ άκολουθήσουν άνάλογες έργασίες καί γιά άλλους 
κορυφαίους ποιητές (π.χ. Σολωμό, Παλαμά, Καβάφη) , πού θά βοηθήσουν 
ώστε νά γίνουν κι βρισμένες συγκρίσεις, οί όποιες, θά δδηγήσουν ένδεχομέ- 
νως σέ κάποια συμπεράσματα γιά τδ ποιοι καί γιατί άπασχόλησαν περισσότερο 
τούς Κυπρίους μελετητές.

Γιά τά κυπριακά περιοδικά χρησιμοποιώ τίς πιδ κάτω βραχυγραφίες:
Κ(υπριακά Γρ(άμματα)
Δ (ελτίον) Έ (λληνικοΰ) Π (νευματικοΰ) Ό (μίλου) Κ (ύπρου) 
Καιρ (οί) τής Κ (ύπρου)
Ν (έα) ’Επ (οχή)
Πν (ευματική Κ (ύπρος)
Κ (υπριακά) Χρον (ικά) 
Φιλ (ολογική) Κ (ύπρος) 
Έπιθ (εώρησις) Λ (όγου) καί Τ (έχνης)

1. ’Αγωνιστής, έτος Β', άρ. 43 (14.7.1946) , 8.
[Δημοσιεύεται ή είδηση δτι έπίκειται έπίσκεψη στήν Κύπρο τών λογοτεχνών 

Σικελιανοΰ, Μυριβήλη καί Τερζάκη.]

2. Πάνου Λεβέντη, Α. Τασολάμπρου: Ή συμφιλίωση καί οί πνευματικοί μας 
ήγέτες, Ν. Καζαντζάκης καί Α. Σικελιανός, ’Αγωνιστής, έτος Δ', άρ. 75 
(16.11.1947), 3.
[Κατά τή βιλιοκρισία «ενα αξιόλογο βιβλίο τό όποιο εξετάζει μέ διαλεχτικη 

μέθοδο άλλα καί δίκαια τή θέση καί το έργο τοΰ Καζαντζάκη καί τοΰ Σικελιανοΰ». 
Κατακρίνει τόν Καζαντζάκη καί Σικελιανό. Ελέγχει το δεύτερο γιά τις, παράδοξες 
θεωρίες του καί γιά τό «Πνευματικό ’Εμβατήριο», τό όποιο βρίσκει γεμάτο αντιφά
σεις και παραδοξολογίες. Ό συγγραφέας πονεΐ γιατί οί πνευματικοί ήγέτες θέτουν 
τήν πέννα τους ύποχείρια στο κομματικό συμφέρον.]

3. Άχ(ιλλέως) Αίμ (ιλιανίδου), Κ. Ν. Χατζηπατέρα: Τέφραι, ’Αγωνιστής, 
έτος Δ', άρ. 82 (27.2.1948), 4.
[Παρουσίαση τοΰ βιβλίου, πού έκδόθηκε στά γαλλικά τό 1944 στό Νεσατέλ τής 

’Ελβετίας. «Τό δεύτερο μέρος περιέχει μεταφράσεις ποιημάτων τοΰ Σικελιανοΰ καί 
έπιστολάς έξ ’Αθηνών τής 9 Δεκεμβρίου 1941 καί νεωτέρων ήμερομηνιών στήν έπο- 
χή τής πιό τραγικής δυστυχίας τοΰ ’Ελληνικού Λαού».]
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4. Κ. Σπυραδάκι, ’Αγγέλου Σικελιανοΰ: Θυμέλη. Τόμος πρώτος. Collection 
de l’institut Français d  Athènes, άρ. 25. Άθήναι 1950, σελ. 201, K. Γρ., 
Ιτος ΙΕ', άρ. 182 (Αύγουστος 1950), 252-253.

*

[Βιβλιοκρισία για τίς τραγωδίες 'Ο Διθύραμβος τοΰ Ρόδου, 
Σίβυλλα καί 'Ο Δαίδαλος στήν Κρήτη «τοΰ κορυφαίου τών 
ζώντων νεοελλήνων ποιητών». ’Αναλύει τούς συμβολισμούς τών έργων καί τις φι
λοσοφικές ιδέες κι όχι τή λογοτεχνική αξία. Συμπερασματικά αναφέρει: «Τό νέον 
έργον τοΰ ποιητοΰ Σικελιανοΰ θά καταλάβη πάντως έξέχουσαν θέσιν,. λόγω τοΰ χα- 
ρακτήρός του καί τής μυστικοπαθούς φιλοσοφικής του προδιαθέσεως παρά τήν λο
γοτεχνικήν αξίαν, τήν όποιαν δέν έθιξα εις τό σύντομον τούτο σημείωμα, μέσα είς 
τήν νεοελληνικήν δημιουργίαν».]

5. Νίκου Κρανιδιώτη, ’Άγγελος Σικελιανός, Κ. Γρ., έτος ΙΣτ', άρ. 194 
(Αύγουστος 1951), 231 - 232.
[Σημείωμα, δπου παραθέτονται ορισμένα βιογραφικά στοιχεία τοΰ ποιητή, άλλα 

καί διατυπώνονται χαρακτηρισμοί για τό λογοτεχνικό έργο καί τή γενικότερη πνευ
ματική προσφορά του. 'O θάνατός του θεωρείται ανεπανόρθωτη απώλεια για τά έλ- 
ληνικά γράμματα., «Στο πρόσωπό του ή έλληνική ζωή κι ή έλληνική παράδοση βρή
καν ένα έμπνευσμένο έρμηνευτή, κι ό έλληνικός ποιητικός λόγος ένα γνήσιο μύστη».]

6. Κ. Π. Μιχαηλίδη, Στόν ’Άγγελο Σικελιανό, Κ. Γρ., δπ.π.π., σ. 238.
[Ποίημα άπό δέκα τετράστιχες στροφές μέ ιαμβικό στίχο, πού ποικίλλει άπό 

οκτασύλλαβο μέχρι δεκατρισύλλαβο, καί όμοιοκαταληξία τοΰ δεύτερου μέ τόν τέταρτο 
στίχο κάθε στροφής. Γράφτηκε γιά τό θάνατο τοΰ Ποιητή, τόν όποιο τό ποίημα 
παρουσιάζει νά δέχεται αδελφικά στόν “Όλυμπο ό ’Απόλλωνος καί νά τον προβοδά 
ό Σταυρός.]

7. Δ. ΕΠΟΚ 1952, σ. 12.
[’Αναφέρεται δτι στίς 25.5.1952 όργανώθηκε στή Μεγάλη Αίθουσα τοΰ Παγκυ- 

πριου Γυμνασίου φιλολογικό μνημόσυνο τοΰ "Αγγέλου Σικελιανοΰ. Σ’ αύτό μίλησε ό 
καθηγητης τής Φιλολογίας στό Γυμνάσιο Λεμεσού Ί. ’Αναγνωστόπουλος μέ θέμα: 
«Τα παιδικα και εφηβικά χρόνια τοΰ Αγγέλου Σικελιανοΰ». Ό ομιλητής, πού γνώ
ρισε προσωπικά τόν ποιητή, διέγραψε τήν προσωπικότητά του, δπως φαίνεται μέσα 
άπο τό έργο του, άπό τίς επιδράσεις τής παιδικής καί έφηβικής του ήλικίας.]

8. Ρένου Χριστοφίιδη, Στόν ’Άγγελο Σικελιανό, Κ. Γρ., έτος IH', άρ. 213 
(Μάρτιος 1953) ,78.

, [Σοννέτο, δπου παρουσιάζεται ό Σικελιανός νά μπαίνει στό Δελφικό ναό, πού 
γεμίζει φώς άπό τό δικό του φώς κι δπου μόνος λειτουργός άνάβει «προφητικό λι
βάνι ! κι ήρθε ό χρησμός· Άγάπη νά σημάνει».]

9. Τάσου Πετρή, Ή Δελφική ’Ιδέα, Καιρ. της Κ., τ. Α', άρ. 12 (30.11. 
1957), 67 καί 69.
[Σύντομο σημείωμα, δπου γίνεται απόπειρα νά εξηγηθεί ή προσπάθεια τοΰ 

Σικελιανοΰ γιά τήν καθιέρωση καί καλλιέργεια τής Δελφικής ’Ιδέας. Γίνεται άνα- 
φορα στα„σχετικ,α κείμενα τοΰ ποιητή καί στίς γιορτές, πού όργάνωσε μέ τή γυναί
κα του Εύα.]

10. Ν. Έπ., Χρόνος Α', άρ. 2 (25.3.1959).
[Στο ξώφυλλο οί πιό κάτω στίχοι τού Σικελιανοΰ άπό τό «Πνευματικό Εμβατή

ριο»., Ομπρος,, βοηθάτε νά σηκώσουμε τόν ήλιο πάνω άπό τόν κόσμο! / ...Σπρώχτε 
με γόνα και με στήθος, να τον βγάλουμε άπ’ τή λάσπη· / σπρώχτε μέ στήθος καί αέ 
γόνα, να τον βγάλουμε άπ’ τό γαίμα· ! σπρώχτε τά χέρια καί κεφάλια, γιά ν*  άστρά- 
ψει ό ήλιος ΠνέμαΙ]

11. Ν. Έπ., Χρόνος Α', άρ. 9 (28.10.1959) .
[Στό ξώφυλλο οί στίχοι τού Σικελιανοΰ άπό τήν τραγωδία «Ό Θάνατος τού Δι- 

γενή»: Σηκώθη ή Λεβεντογενιά / φρεγάδα μ’ άνοικτά πανιά / στόν νιόν άγέρα, / 
γιά Μ’ άρμενίσει τό ντουνιά / κι άκόμα πέρα... / μέ,τό Νοτιά, μέ τό Βοριά / ν’ 
άνοίξει άπέραντη πορειά / στή Λευτεριά, στή Λευτεριά...]

12. Μάρκου Αύγέρη, ’Άγγελος Σικελιανός δ πιό αισιόδοξος ποιητής μέσα στήν 
Έλληνική ποίηση, Λ7. Έπ., Χρόνος Α', άρ. 12 (Φεβρουάριος 1960) , 29. 
[’Απόσπασμα άπό όμιλία πού έγινε στούς Δελφούς στις 18.10.1,959. Ό,ομιλητής 

βλέπει μιά ενδιαφέρουσα στροφή στό έργο τού Σικελιανοΰ άπό ,τήν άποθέωση τ,οΰ 
φυσικού κόσμου καί τοΰ έαυτού του στά άνθρώπινα καί στις δυνάμεις που αναγγέλ
λουν ένα μελλοντικό άνθρώπινο θρίαμβο. Ή στροφή φαίνεται ιδιαίτερα σέ τελευ
ταία ποιήματά του καί στίς τραγωδίες «Ό Χριστός στή Ρώμη» καί «Ό Διγενής 
’Ακρίτας». Ή ποίησή του διθυραμβική κι αισιόδοξη,, γεμάτη «έξαλλη χαρά καί διο
νυσιακή μέθη», φαινόταν όλότελα παράταιρη μέσα στήν τότε έλληνική, ζωή, πού δέν 
είχε τίποτε τό δημιουργικό καί ρωμαλέο. Ό Σικελιανός βγαίνει άπό τό άδιέξοδό του 
κατά τή διάρκεια τής έθνικής άντίστασης, δταν ύμνεί τόν άγωνιζόμενο λαό.]

13. Ν. Έπ., Χρόνος Γ', άρ. 25 (Μάρτης 1961), 25.
[Δημοσιεύονται στήν παιδική σελίδα τού περιοδικού οί στίχοι άπο την ένοτητα 

«Τής μάνας μου» άπό τόν «Άλαφροΐσκιωτο». ΤΩ μάνα μου, έφταπάρθενη / βαθιά 
άγκαλιά / πού ώς ούρανός άνοίγει! / ’Ανοίγει, άνοίγει,—,/ μά άπό πού, μπορεί [ή 
καρδιά] νά φύγει; / Πάντα θά ’ρτώ νά χαϊδευτώ / στά ,γόνατά σου άπό ,τ’ άχνό / 
τής ευλογίας το χέρι7 νά πώ τό λόγο τόν παλιό: / «Μάνα, φωτιά μέ βύζαξες /κι 
είναι ή καρδιά μου άστέρι»;]

14. Θοδόση Πιερίδη, Ό ’Άγγελος! Σικελιανός καί ή πορεία του πρός τόν άν
θρωπο, Ν. Έπ, Χρόνος Γ', άρ. 28 (Ίούνης 1961) , 28-29. ’Επανα
λαμβάνεται στό ίδιο περιοδικό, άρ. 76 (Μάρτης 1968), 10-11. (Τεύ
χος άφιερωμένο στό Θοδόση Πιερίδη) .

[ΟΙ άνθρωποι, κι οί ποιητές βέβαια, κρίνονται στίς δύσκολες ώρες. Κι, ό Σικε- 
λιανός κρίθηκε τήν ώρα τού ΟΧΙ καί τής άντίστασης. Ξεκίνησε άπό τόν κόσμο τοΰ 
Έγώ καί κατόρθωσε νά μεταπηδήσει στόν κόσμο τού Εμείς, στόν κόσμο τής πραγμα
τικότητας. ’Από τότε «βρίσκουμε παραπολύ συχνά στούς στίχους του τίς άμεσες καί 
ξάστερες λέξεις λαός καί λαοί, λευτεριά καί δικαιοσύνη, 
άδελφοί μου καί σύντροφοί μο υ». “Έτσι, ό Άλαφροισκιωτος 
έγινε «άνθρώπινος “Άνθρωπος».]

15. Γ. Σφήκα, ’Άγγελος Σικελιανός, Πν. Κ., Χρονιά Α', άρ. 9 (’Ιούνιος 
1961) , 465.

[Προσωπογραφία τοΰ ποιητή.]

16. Κύπρου Χρυσάνθη. Στόν ’Άγγελο Σικελιανό, Πν. Κ., δπ.π.π.
[Τετράστιχο: Τό θαλερό σου λόγο τόν ίόνιο, / καθώς τ’ άρχαίο τ’ άλέτρι αδρό, / 

τού "Ελληνα λόγο τόν άκούμε αιώνιο / καί σάν τό Ίόνιο θαλερό.]

17. Κύπρου Χρυσάνθη, ’Άγγελος Σικελιανός καί Πολιτική, Πν. Κ., δπ.π.π.
[Σημείωμα πού ψέγει τήν έγκατάλειψη τού άξιόλογου καί έλληνικότατου έργου 

τοΰ Σικελιανοΰ άπό μιά όμάδα, έπειδή τούτο άγκαλιάστηκε άπό τούς άριστερούς.]

18. Ροζέ Μιλλιέξ, Ό ’Άγγελος Σικελιανός δπως τόν γνώρισα. Κ. Χρον., 
Χρόνος Α', άρ. 9-10 (’Ιούλιος - Αύγουστος 1961). 396-398.

[Στά άποσπάσματα αύτά άπό μιά διάλεξη ό Μιλλιέξ άναφέρεται στην πρώτη γνω
ριμία του μέ τόν ποιητή κατά τή διάρκεια τής κατοχής καί σέ διάφορά αλλα περι
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στατικά, πού φωτίζουν τήν προσωπικότητά του. Μιλά γιά τήν οικειότητα πού έδει
χνε καί τοϋ έδειχναν οί άπλοι άνθρωποι καί γιά τό ένδιαφέρον μέ τό όποιο πρόσεχε 
τίς έκδηλώσεις τής λαϊκής ζωής. ’Εντοπίζει άκόμα μηνύματα μέσα άπό τό έργο τοϋ 
ποιητή, όπως εκείνο τής αισιοδοξίας καί τής μαχητικής έλπίδας.]

19. Γεράσιμου Γρηγόρη, Ή Λευκάδα κι δ Σικελιανός, Πν. Κ., Χρονιά Β', 
άρ. 15 (Δεκέβρης 1961), 107 - 109.

[Διάλεξη πού δόθηκε στήν ’Αρχαιολογική ’Εταιρεία στις 4.4.1961 σέ συσχετι
σμό μέ τίς «Γιορτές Λόγου καί Τέχνης» τής Λευκάδας. Ό όμιλητής είχε σάν έπι- 
δίωξη νά κάμει «ένα σύντομο σκιτσάρισμα τοΰ γεωγραφικού αύτοϋ χώρου, πού στά
θηκε ή άφετηρία τής φυσιολατρείας καί τής έλληνικότητας τοϋ Σικελιανοϋ». Πέρα 
άπό τό φυσικό περιβάλλον γίνεται άναφορά καί στό ανθρώπινο περιβάλλον τοϋ νη
σιού καί στήν κληρονομικότητα (καί συνεκδοχικά στήν αγωγή) τοΰ ποιητή.]

20. Κ. Σπυριδάκι, Εισαγωγική όμιλία σέ μνημόσυνον τοϋ ’Άγγ. Σικελιανοϋ, 
Πν. Κ., δπ.π.π., σ. 468.

[Τό μνημόσυνο οργανώθηκε άπό τόν «’Ελληνικόν Πνευματικόν Όμιλον Κύπρου» 
σέ συνεργασία μέ τόν «’Επιστημονικόν καί Φιλολογικόν Σύλλογον Άμμοχώστου». Ό 
όμιλητής άναφέρεται στις κυρίαρχες σκέψεις τού Σικελιανοϋ πού είναι ή πίστη στόν 
"Ελληνα καί ή πίστη στόν άνθρωπο. Ή πίστη του στόν άνθρωπο, άναφέρει, έδωσε 
τήν εύκαιρία νά παρεξηγηθοΰν οί άπόψεις του κατά τή μεταπολεμική περίοδο.]

21. Λ. Έπ., Χρόνος Ε', άρ. 57 (Νιόβρης 1963), 5.
[Δημοσιεύεται άπόσπασμα άπό τό «Γράμμα άπό τό μέτωπο». ...Καί νά πού από

ψε, όπως στεκόμουν / φρουρός κι είχα τριγύρα μου κοπάδι / τά νέφη ώς μπιστι
κός, (νά μέ ρωτούσες / άν ήταν δείλι ή νά ’ταν μεσημέρι, / δέν ξέρω νά σ’ τό πώ) / 
μια αχτίδα ξάφνου / σαΐτεψε τό διάστημα, κι ώς πρώτα / στή λόγχη μου άντιχτυ- 
πησεν, ακέριες / τίς κορυφές έχρύσωσε, τά βάθη / ξεσκέπασε τής άβυσσος, λαγ
κάδια, / νερά, ποτάμια· δμως άπάνω άπ’ δλα / σάμπως ρομφαία μού διάβη τήν 
καρδιά μου, / γυρίζοντάς τη μονομιά ξοπίσω, / άπ’ τις κορφές τού λυτρωμού στήν 
έννοια / δλων έσάς πού μένετε αύτοϋ κάτου, / μέ κρυφοχτυποκάρδι καρτερώντας / 
τήν άνοιξη άπό μάς... Τί άλίμονό μας / άν καρτερείτε μιά άνοιξη σαν πρώτα / κι 
δχι τήν άνοιξη πού λέω πώς θά ’ρτει... / μέ τά φτερά τής Νίκης... νά θερίσει / δ,τι 
δέν είναι άνάμεσό σας άξιο / νά δεχτεί...]

22. Μαρίας Παττίχη, Ή ’Αττική σάν Ιδέα στήν ποίηση τοΰ Σικελιανοϋ, 
Φιλ. Κ. 1966, 157 - 165.

[Τό μελέτημα χωρίζεται σέ δυό ένότητες: Α' Ή κρίση τού αιώνα μας καί ή 
έλληνικότητα τοϋ Σικελιανοϋ καί Β' Ή ’Αττική κι ή έλληνική πνευματικότητα τού 
ποιητή. Στήν πρώτη ή συγγραφέας άναφέρεται στόν κλονισμό τών άξιών καί στήν 
πίστη τοΰ Σικελιανοϋ πώς τή σωτηρία άπό τήν κρίση αύτή θά δώσουν οί έλληνικές 
άξίες, πίστη πού κρυσταλλώθηκε στή Δελφική ’Ιδέα. Στή δεύτερη ένότητα έξετάζε- 
ται ή διαλεκτική σχέση Σικελιανοϋ καί ’Αττικής, σχέση πού ύπάρχει καί στόν Πα- 
λαμά. Δαψιλή παραθέτονται τά σχετικά άποσπάσματα άπό ποιήματα τοΰ Σικελιανοϋ.]

23. Δημήτρη Λαζογιώργου - Έλληνικοΰ. Δελφική ’Ιδέα, Έπιϋ. Λ. καί Τ., 
άρ. 10 (’Οκτώβριος 1970) , 501 - 506, άρ. 11 (Νοέμβριος 1970) , 552 - 
555, άρ. 12 (Δεκέμβριος 1970), 622-624 και άρ. 13 (’Ιανουάριος 
1971), 37-45.

[Χωρίζεται στά κεφάλαια «Άμφικτυονίες», «Δελφικές Άμφικτυονίες», «’Επί
δραση», «Παγκόσμια κατάπτωση», «"Αγγελος Σικελιανός», «Εΰα Σικελιανοϋ», «Δελ
φικές έορτές», «’Αποτελέσματα», «Πτώση», «Κατάπτωση καί κίνδυνοι», «Ή ούσία 
τής δελφικής ιδέας» καί «Σύγχρονες προοπτικές». Ό μελετητής θεωρεί τήν προσπά
θεια τοΰ Σικελιανοϋ συνέχιση τών δελφικών άμφικτυονιών καί τή μόνη διέξοδο στήν 
παγκόσμια ηθική κατάπτωση. Ή έφαρμογή τών δελφικών ιδανικών τής άγάπης, τής 

ειρήνης καί τής έλευθερίας σέ παγκόσμια κλίμακα έγινε σκοπός τής ζωής τοΰ "Αγ
γέλου, πού είχε μέτοχο τού οράματος του τή σύζυγό του Εΰα. Στό κεφάλαιο «Δελφι
κές έορτές», πού είναι τό εκτενέστερο, δίνεται μέ κάποια λεπτομέρεια ή πορεία γιά 
τήν οργάνωση τών γιορτών, μέ βάση άνέκδοτη αύτοβιογραφία τής Εΰας. «Μέ τόν 
θάνατο τών Σικελιανών ή Δελφική ’Ιδέα όρφάνεψε καί μένοντας μόνη, χωρίς τούς 
δημιουργούς της, σχεδόν ξεχάστηκε». ΟΙ ιδέες γιά τίς όποιες άγωνίστηκε ό Σικελια- 
νός είναι, κατά τό μελετητή, σήμερα περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά άναγκαίες.]

24. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου, Ό ’Άγγελος Σικελιανός καί τό έπος τοΰ ’40, 
Φιλ. Κ. 1971, 203-210.

[’Ομιλία στή συγκέντρωση τού «’Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου», πού 
έγινε στις 29.10.1971 στό παλαιό ’Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο (Λευκωσία), γιά τήν 
έπέτειο τοΰ ΟΧΙ. Ό όμιλητής εξετάζει πώς ό Σικελιανός ύμνησε τόν άγώνα τών 
'Ελλήνων έναντίον τοΰ "Αξονα σέ μιά σειρά έμπνευσμένα ποιήματά του, άνάμεσα 
στά όποια είναι «Τό Πανανθρώπινο ’Εμβατήριο τής ’Ελλάδας», «Στρατιώτες τοΰ Με
τώπου», «Κλεισούρα», «Πρωτέας», «Γράμμα άπό τό Μέτωπο», «Σόλωνος ’Απόλογος», 
«’Ελευθερία τοΰ 1944» κ.ά. Ό ποιητής βλέπει τό φασισμό καί ναζισμό σάν φορείς 
ξεπεσμού τής θείας πνοής πού ένοικεί στόν άνθρωπο· δέν καταδέχεται νά στιγματίσει 
τή βαρβαρότητά τους μέ λόγια βαριά, άλλά, ώς άνώτερος άνθρωπος, πονεί καί νοιά
ζεται γιά τόν άνθρωπο γενικά. Οί άγώνες καί οί θυσίες τών ’Ελλήνων, άγώνες γιά 
πανανθρώπινες ιδέες θά φέρουν, πιστεύει ό Σικελιανός, τήν άνάσταση τής ’Ελλάδας 
καί τής ’Ανθρωπότητας.]

25. Εύγενίας Παλαιολόγου - Πετρώνδα, Μνήμη ’Αγγέλου Σικελιανοϋ. Τρι
άντα χρόνια άπό τόν θάνατο τοΰ «Άλαφροίσκιωτου», Ν. Έπ., άρ. 148 - 
149 (Μάης - Αύγουστος 1981) , 525 - 531.

[Κατατοπιστική μελέτη γιά τή ζωή καί τό έργο τοΰ ποιητή δίνει έμφαση στήν 
άγωνιστική του στάση κατά τή διάρκεια τής κατοχής. Θυμίζει δτι ή έπίσημη ^'Ελλά
δα μέ τήν μικροπολιτική της «τοΰ έκλεισε τίς άκαδημαίκές πύλες δπως τίς έκλεισε 
προηγούμενα στόν Παλαμά καί κατοπινά στόν Νίκο Καζαντζάκη» καί διατυπώνει τόν 
ισχυρισμό δτι «τώρα μόνο δειλά-δειλά άρχισαν νά μιλούν γι’ αυτόν στή Μητροπολι- 
τική ’Ελλάδα καί νά περνούν τά ποιήματά του καί στά άναγνωστικά βιβλία τών 
μαθητών».]

26. Κωνστ. Κούσουλου, ’Άγγελος Σικελιανός. Μέ τήν εύκαιρία τών 30 χρό
νων από τόν θάνατό του, Μόρφωσις, έτος ΛΖ', τόμος ΛΖ', άρ. 435 -436 
(Αύγουστος - Σεπτέμβρης 1981) , 23.

[Σημείωμα μέ γνωστές γενικότητες.]

27. Εύγενίας Παλαιολόγου - Πετρώνδα, Α. Πανσέληνου: ’Άγγελος Σικελια- 
νός ή Τά τραγικά πρόσωπα τών θεών, μελέτη, έκδ. «Κέδρος?», ’Αθήνα 
1981, σσ. 30, Ν. Έπ., άρ. 150 (Σεπτέβρης - Όκτώβρης 1981) , 
593 - 594.

[Παρουσίαση τού βιβλίου τοΰ Άσημάκη Πανσέληνου, πού χαρακτηρίζεται ώς 
βαθυστόχαστη καί γοητευτική παρουσίαση τής προσωπικότητας τού Σικελιανοϋ. Ή 
παρουσίαση διανθίζεται μέ άρκετά άποσπάσματα άπό τή μελέτη καί βιοβλιογραφικο 
σημείωμα γιά τόν Πανσέληνο.]

28. Νίκου Κονομή, Έτος ’Αγγέλου Σικελιανοϋ (προσφώνηση) , Φιλ. Κ. 
1981 - 1982, 5-6.

[Προσφώνηση τού ’Υπουργού Παιδείας Κύπρου στή συγκέντρωση πού οργάνωσε 
στό Παγκύπριο Γυμνάσιο (Λευκωσία) ό «'Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» 
στις 30.9.1981. Στήν ίδια συγκέντρωση διαβάστηκαν καί τά κείμενα άρ. 26 καί_27. 
Ό όμιλητής σημειώνει δτι ώς εθνικός παιδαγωγός καί μύστης ό Σικελιανός ζεί τα 
πανανθρώπινα Ιδανικά σέ μεγαλύτερη ένταση. Στούς σημερινούς δύσκολους καιρούς 
άναγκαίοι τέτοιοι ρωμαλέοι κι έλπιδοφόροι ποιητές.]
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29. Κύπρου Χρυσάνθη, Ό Άγγελος Σικελιανός στό χώρο τής τραγωδίας, 
δπ.π.π., σσ. 7 - 11.

['Ο μελετητής υποστηρίζει πώς χωρίς τή γνωριμία μέ τίς τραγωδίες τοΰ Σικε- 
λιανοΰ ή γνώση μας για τόν ποιητή είναι λειψή, γιατί σ’ αύτές υλοποιούνται τά με
γάλα δράματά του, πού άποτελοΰν σύνθεση τής ιστορικής γνώσης καί μυστηριακών 
συμβόλων. Στή συνέχεια δίνει σύντομους χαρακτηρισμούς γιά τίς τραγωδίες «μέ 
βάση τό τί λέγει ό ποιητής στις εισαγωγές, τά σχόλια καί τούς ύπομνηματισμούς 
του». ’Ιδιαίτερα ένδιατρίβει στό κύκνειο άσμα τού ποιητή, τόν ’Ασκληπιό.]

30. Κ. Ε. Χατζηστεφάνου, Οι «Έπίνικοι Α'» τοΰ "Αγγέλου Σικελιανοΰ καί 
οί απελευθερωτικοί αγώνες τοΰ "Εθνους, δπ.π.π., σσ. 12 - 19.

[Μέ εθνική έξαρση δ δμιλητής ύπομνηματίζει ποιήματα άπδ τούς «Έπίνικους Α'» 
κι ύπογραμμίζει τδ γεγονός πώς για τδν "Ελληνα πού ζεί μέ τήν αγωνία τοΰ μέλλον
τος οί πιό εντυπωσιακές στιγμές στήν ποίηση τού Σικελιανοΰ είναι εκείνες τής εθνι
κής αύτοβεβαίωσης. ’Ανθρωπιστής, βέβαια, ό ποιητής άγαπά τήν πατρίδα του, 
άγαπά όλους τούς ανθρώπους, άλλά κι αντιμάχεται δσους προσβάλλουν τήν εθνική 
του αξιοπρέπεια. ’Αγωνιστικός τύπος ό Σικελιανός καταφάσκει τούς αγώνες κι ατε
νίζει μέ αισιοδοξία τδ μέλλον.]

31. "Αννας "Αγγ. Σικελιανοΰ, Γιά τον "Αγγελο Σικελιανό, δπ.π.π., σσ. 
20 - 23.

[’Ομιλία πού έγινε σ’ έκδήλωση, πού όργάνωσε ή Μορφωτική Υπηρεσία τοΰ 
’Υπουργείου Παιδείας, μέ τίτλο «Τριάντα χρόνια άπδ τδ θάνατο τοΰ Σικελιανοΰ» 
στδ 'Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο στις 7.12.1981. Στήν ίδια συγκέντρωση μίλησε 
εισαγωγικά ό 'Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κονομής κι ανάλυσαν τδ έργο τοΰ ποιητή 
οί Θεόδωρος Ξύδης καί Γιάννης Άναγνωστόπουλος (πρβλ. άρ. 32 καί 33 πιδ κάτω). 
Στδ συγκινημένο κείμενό της ή Άννα Σικελιανοΰ δίνει πληροφορίες για απλά, κα
θημερινά περιστατικά τής ζωής τού συντρόφου της, πού βοηθούν νά σχηματιστούν 
κάποια περιγράμματα τής προσωπικότητάς του. ’Αναφέρει, γιά παράδειγμα, δτι μιά 
νύχτα στήν Κατοχή, ένώ ό "Αγγελος διάβαζε κι έκείνη κεντούσε, δ ποιητής έσκυψε 
καί φίλησε τδ ρούχο λέγοντας πώς αυτός ήταν ό πολιτισμός τής ράτσας του, δηλαδή 
ή τάξη, ή ευπρέπεια κι ή περισυλλογή στήν καθημερινή ζωή. Μιά άλλη λεπτομέρεια 
είναι πώς στήν Κατοχή τδ τραπέζι στρωνόταν μέ τά καλύτερό τους λινά καί μέ αση
μικά, έστω κι αν τδ φαγητό ήταν λαχανίδα. Μιλά άκόμη γιά τή φροντισμένη κι απαι
τητική παρουσίαση καί τδ γράψιμό του. Τδν χαρακτηρίζει Γενναίο, δχι γενναιόδω
ρο, «στή Γή του, στδ Στίχο του, στις άγάπες του, στις φιλίες του, ...στήν δδύνη, 
στή χαρά, στδ έλεος, στήν 'Ελλάδα!»]

33. Γιάννη Άναγνωστόπουλου, ’Αναβαθμοί στήν πνευματική πορεία τοΰ "Αγ
γέλου Σικελιανοΰ, δπ.π.π., σσ. 34 - 41.

[Στδ πυκνό κείμενό του ό Άναγνωστόπουλος μελετά συνθετικά τδ δλο έργο τού 
Σικελιανοΰ, γιά τδ οποίο πιστεύει πώς κρίνεται, βέβαια, άλλά καί μάς κρίνει, καί 
άναγνωρίζει διάφορους άναβαθμούς στήν πορεία του νά γίνει προφητικός όδηγητής 
καί νά χαράξει ιδιαίτερα στούς άνθρώπους τού πνεύματος τό χρέος νά άγωνιστούν 
γιά δ,τι πανανθρώπινο διασπά τά σύνορα καί τά δόγματα. 'O πρώτος άναβαθμός ση
μειώθηκε δταν στά νιάτα του ένιωθε πώς ήταν άποστολή καί μοίρα του νά γίνει 
αύτός πού «είναι». Σέ δεύτερο έπίπεδο κατέλυσε τή μάταιη γνώση καί σέ τρίτο 
αίσθάνθηκε πανελεύθερος άλλά καί μόνος, χωρίς τό έρεισμα όποιασδήποτε πίστης. 
'H αίσθηση δτι ή μητρική κίνηση τής δημιουργίας, πού πλάθει μέ τή διαφορά τήν 
ένότητα, είναι ό Ρυθμός τοΰ Παντός άποτελεί τόν τέταρτο άναβαθμό. Αισθάνεται 
άκόμη τήν ανάγκη νά έπικοινωνήσει μέ τδ Λαό, τήν Παράδοση καί τήν 'Ιστορία χω
ρίς νά άπομακρυνθεϊ άπδ τή Φύση. Τέλος τής πορείας του ήταν σάν έκαμε πράξη τή 
Δελφική του σκέψη «υψώνοντας τδ χρέος δλων τών πνευματικών άνθρώπων νά μήν 
άφήσουν μόνο στά χέρια τών πολιτικών τήν εύθύνη γιά τδ παρόν καί τδ μέλλον τής 
άνθρωπότητας, τδ χρέος νά γίνουν γνήσιοι λειτουργοί τοΰ πνεύματος στδ άνοιγμα 
δρόμων ειρήνης άνάμεσα στούς λαούς, συναδέλφωσης, δικαιοσύνης καί λευτεριάς».]

34. Πάτροκλου Σταύρου, Νίκος Καζαντζάκης καί "Αγγελος Σικελιανός.
Ή πορεία μιας πνευματικής φιλίας, δπ.π.π., σσ. 42’- 56.

[’Αναφέρεται στή γνωριμία τών δύο μεγάλων τής λογοτεχνίας μας τδ Νιόβρη 
τού 1914, στήν κοινή πορεία τους γιά άναζήτηση έθνικής αύτογνωσίας καί στή 
σταθερή φιλία πού, παρά τίς κάποιες διακοπές, τούς ένωσε γιά σαράντα σχεδόν χρό
νια. Τδ κείμενο έμπλουτίζεται μέ τήν παράθεση έπιστολών τους, στις όποιες έξομο- 
λογοΰνται ανησυχίες, φιλοδοξίες, ενδιαφέροντα καί δράματα καί μέσα άπδ τίς ο
ποίες διαχέεται ή άμοιβαία έκτίμηση κι άγάπη. ΟΙ σχέσεις τών δυδ άντρών είναι 
ιδωμένες περισσότερο άπδ τήν πλευρά τοΰ Καζαντζάκη, ίσως καί γιατί ό μελετητής 
έχει στή διάθεσή του περισσότερο καζαντζακικδ ύλικό.]

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

32. Θεόδωρου Ξύδη, "Αγγελος Σικελιανός, δπ.π.π., σσ. 24 - 33.
["Ενας άπδ τούς κυριότερους μελετητές τοΰ Σικελιανικοΰ έργου ό Θ. Ξύδης 

δίνει στοιχεία γιά τδ συνολικό έργο τοΰ ποιητή έπιτροχάδην, λόγω τοΰ περιορισμέ
νου χρόνου πού είχε στή διάθεσή του στήν έκδήλωση, δπου μίλησε. Εισαγωγικά άνα- 
φέρεται σέ δυό περιπτώσεις πού δ Σικελιανός είχε κάποια σχέση μέ τδ θέμα τής 
Κύπρου· τδ 1931 δταν έγραψε τδ μήνυμα «Κραυγή τής Κύπρου» καί τδ 1946 δταν 
άπηύθυνε στή Συνδιάσκεψη τής Ειρήνης έκκληση γιά τίς εθνικές διεκδικήσεις. Με
ρικές άπδ τίς διαπιστώσεις τοΰ μελετητή είναι δτι φρονήματα, πεποιθήσεις καί αρ
χές πού δημιουργήθηκαν στδ Σικελιανό παρέμειναν άναλλοίωτες, δτι διδάσκει μέ τήν 
ποίησή του, ύπήρξε μύστης, απόλυτος άνθρωπος κι άπόλυτος ποιητής, πού δέν ύπο- 
τάχθηκε άνελεύθερα σέ ποιητικές σχολές. Χωρίζει τά ποιήματά του σέ δυό κύκλους 
καί χαρακτηρίζει τά ποιήματα πού άνήκουν στδν πρώτο μουσικότερα καί συμμετρι
κότερα, ένώ τά άλλα πιδ στοχαστικά καί πιδ έλεύθερα στή διατύπωση. Μέ συντομία 
σχολιάζει διάφορα ποιήματα (π.χ. 'Ιερά όδός, Στ’ δσιου Λουκά τδ μοναστήρι, 
Carmen occultum, Λιλίθ, Μελέτη θανάτου, Μέγιστον μάθημα, Δέηση, Παρηγορή- 
τισσα, Θεσσαλία, Στυγδς δρκος, Σόλωνος άπόλογος, Άλαφροίσκιωτος, Πάσχα τών 
'Ελλήνων, Μήτηρ Θεού, Δελφικός λόγος) καί τίς τραγωδίες του.]
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Τέλος τού άφιερώματος 
στό 

«’Έτος ’Άγγ. Σικελιανοΰ»

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1981

(17 Μαρτίου 1982)

Πριν άπό κάθε σχόλιο δφείλουμε νά έπισημάνουμε τήν έπίσκεψη τοΰ 
πρωθπουργοΰ τής Ελληνικής Πατρίδας κ. Άνδρέα Παπανδρέου στό νησί 
μας, πού πραγματοποιήθηκε στα τέλη Φεβρουάριου. Τρεις μέρες έθνικής 
άνάτασης καί δμοψυχίας τών Ελλήνων τής Κύπρου έδωσε ζωή στούς μαρα
μένους παλμούς μας, τούς όποιους μόνο δ βροντώδης λόγος τοΰ ’Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου κ. Χρυσοστόμου πότε - πότε ξυπνούσε στό μέτρο τών Πανελλήνων.

Κατά τδ χρονικό διάστημα άπό τήν Ιην Φεβρουάριου 1981 ώς σήμερα 
(17 Μαρτίου 1982) δ "Ομιλος δέν ξέφυγε άπό τήν έλληνική του παράδοση 
καί τούς πνευματικούς του στόχους, πού είχαν καθορίσει οί ιδρυτές καί πρωτερ
γάτες του. Μπορεί στήν έκτέλεση τών στόχων να άλλάξανε οί τρόποι κι’ οί 
δραστηριότητες. 'Όμως ή ούσία παρέμεινε αμετακίνητη.

Ό απολογισμός τών δωδεκάμηνων έργασιών μας είναι :-

Λ) Έκδόβεες.

α) «Φιλολογική Κύπρος 1980». Συνεργαστήκανε στόν τόμο αύτό κατά 
σειρά δημοσεύσεων οί έξής: Άνδρέας Ν. Μιτσίδης, Κώστας Π. Μιχαηλίδης, 
Κώστας Ε. Χατζηστεφάνου, Θεόδωρος Γ. Παπακωνσταντίνου, Νίκος Όρφανί- 
δης, Ρογήρος Λοϊζίδης, Γεώργιος Προδρόμου, Κύπρος Χρυσάνθης, Κρίτων 
Τορναρίτης, Χρίστος I. Κολιός, Κλεΐτος Ίωαννίδης, Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης, 
Γεώργιος Χατζηκωστής, Γλαύκος Κασουλίδης, Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής, 
Χρύσανθος Στ. Κυπριανού καί Νίκος Παναγιώτου.

β) «’Ανθολόγιο άπό τήν ποίηση τοΰ Αγγέλου Σικελιανοΰ». Ή έκδοση 
αύτή κυκλοφόρησε μέ τήν εύκαιρία τοΰ «’Έτους ’Αγγέλου Σικελιανοΰ» καί 
άποτελεΐ τόν άρ. 3 τής «Νεοελληνικής Βιβλιοθήκης» τοΰ Όμίλου. ’Ανθολό
γησε καί έκαμε εισαγωγή τό μέλος μας Νίκος Σ. Σπανός καί προλόγισε δ 
πρόεδρος τοΰ Όμίλου. Χρηματοδοτήσανε τήν έκδοση ή Μορφωτική Υπη
ρεσία Υπουργείου Παιδείας, ό κ. Χο. Ζαχαράκις, πρέσβυς τής Ελλάδας, ή 
Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, ή ’Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών 
Κύπρου, ή Πνευματική ’Αδελφότητα Έλληνίδων Κύπρου, δ κ. Μιχ. Κυθραιώτης, 
οί κ.κ. Α. καί Φιλ. Σπυριδάκις, δ κ. Άνδρέας Μουσιούτας, δ κ. Γεώργιος Μα
ραγκός καί ή ’Ερευνητική Στοά «Κοινόν Κυπρίων».

γ) «"Γμνος εις τήν ’Ελευθερίαν» τοΰ Διονυσίου Σολωμοΰ. Ή έκδοση αύ
τή άποτελεΐ τόν άρ. 4 τής «Νεοελληνικής Βιβλιοθήκης» τού Όμίλου. ’Ανα
λύει τόν ύμνο δ Γεώργιος Προδρόμου, γραμματέας τοΰ Όμίλου, καί προλογί
ζει δ Κύπρος Χρυσάνθης Τήν έκδοση χρηματοδότησε δ κ. ’Ελευθέριος Εύ
γενίου, δμογενής μας στό Λονδίνο.

δ) «Ή 9η ’Ιουλίου τοΰ 1821 έν Λευκωσία (Κύπρου) » τοΰ Βασίλη Μι- 
χαηλίδη. Ή έκδοση αύτή άποτελεΐ τόν άρ. 5 τής «Νεοελληνικής Βιβλιοθή-

65

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



κης» τοΰ Όμίλου καί προλόγισε δ Κύπρος Χρυσάνθης καί άνέλυσε δ Χρύ- 
θανθος Στ. Κυπριανού, ταμίας τού Όμίλου, δ όποιος συνέταξε καί τδ γλωσ
σάριο.

Β) ’ Είκβηλώσεις.

Στις 27 Μαίου 1981 δοργανώθηκε συγκέντρωση μέ τδ έξης πρόγραμμα:
α) «Ή έπίδραση τής Μικρασιατικής καταστροφής στή Νεοελληνική 

Λογοτεχνία» άπδ τδ Γλαύκο Άντωνιάδη.
β) ’Απονομή τοΰ «Βραβείου Γραμμάτων» τοΰ Όμίλου στδν Νίκο Σπανό.
γ) Παρουσίαση τής «Φιλολογικής Κύπρου» 1980» άπδ τδ μέλος τοΰ 

Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Κ. Ίωαννίδη.
(Μέ τήν εύκαιρία τής συγκέντρωσης έγινε καί ή απονομή τοΰ βραβείου 

«Διαγωνισμού Παιδικής Λογοτεχνίας» τής «Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λο
γοτεχνών Κύπρου», πού χρηματοδότησε ή Εταιρεία Μπάτα Κύπρου Λτδ, στούς 
’Ιάκωβο Κυθρεώτη, μέλος μας, καί στή Μαρία Ίωαννίδου) .

Στίς 30 Σεπτεμβρίου 1981 διοργαν<ύθηκε συγκέντρωση γιά τδν ’Άγγελο 
Σικελιανδ μέ τήν εύκαιρία τοΰ «Έτους ’Αγγέλου Σικελιανοΰ».

Τδ πρόγραμμα τής συγκέντρωσης ήταν τδ έξής:-
α) Παρουσίαση τού «’Ανθολόγιου άπδ τήν ποίηση τοΰ ’Αγγέλου Σικε- 

λιανοΰ» άπδ τδν Κύπρο Χρυσάνθη, πρόεδρο τοΰ Όμίλου.
β) ’Έτος «* Αγγέλου Σικελιανοΰ» (προσφώνηση) άπδ τδν καθηγητή 

κ. Νίκο Κονομή Υπουργό Παιδείας.
γ) «Ό Άγγελος Σικελιανδς στδ χώρο τής τραγωδίας» άπό τδν Κ. Χρυ

σάνθη.
δ) «Οί Έπίνικοι τοΰ ’Αγγέλου Σικελιανοΰ καί οί έθνικοί άγώνες» άπδ 

τδν Κ. Χατζηστεφάνου, άντιπρόεδρο τοΰ Όμίλου.
ε) «Ή αισιοδοξία τοΰ ’Αγγέλου Σικελιανοΰ μέσα άπδ τήν ποίησή του» 

(άπαγγελία άποσπασμάτων μέ σχόλια) άπδ τδν Παναγιώτη Σέργη, Ανώτερο 
Μορφωτικό Λειτουργό Υπουργείου Παιδείας.

Στίς 16 Δεκεμβρίου 1981 διοργανώθηκε συγκέντρωση μέ τδ έξής πρό
γραμμα :

α) «Ό άπόδημος έλληνισμδς καί τδ θέμα τής Κύπρου» άπδ τδ μέλος μας 
Γεώργιο Ξ. Ίωαννίδη, συνομιλητή στις ένδοκυπριακές συνομιλίες.

β) Ανακήρυξη έπιτίμων μελών τών κ.κ. Χρ. Ζαχαράκι, πρέσβυ τής 
Ελλάδας, Μιχαλάκη Κυθρεώτη καί ’Ελευθέριου Εύγενίου. Μιλήσανε γι’ αύ- 
τούς οί Κ. Χρυσάνθης, Καλλιόπη Καραγεώργη καί Άνδρέας Καραγιώργης καί 
άντιφωνήσανε οί κ.κ. Χρ. Ζαχαράκις καί ’Ελευθέριος Εύγενίου.

Στίς 25 Φεβρουάριου 1982 διοργανώθηκε φιλολογικό μνημόσυνο τοΰ 
Διονύσιου Σολωμοΰ καί Κωστή Παλαμά μέ τδ έξής πρόγραμμα ί

α) Κύπρος Χρυσάνθης, «Εισαγωγή».
β) Θεοδ. Νικολάου, «Ή σολωμική δπτασία τής φεγγαροντυμένης».

γ) Σωτηρούλα Γ. Ίωαννίδου, «Ή γυναίκα στήν ποίηση τοΰ Σολωμοΰ».
δ) Λούλα Κ. Χρυσάνθη, «Άπαγγελία τών '"Ηχήστε οί σάλπιγγες” τοΰ 

’Αγγέλου Σικελιανοΰ για τδν Παλαμά καί "Προφητικός” τοΰ Κ. Παλαμά».
ε) Κίκα ’Ολυμπίου, «Ή γυναίκα στήν ποίηση τοΰ Παλαμά».

στ) Παναγ. Χάμπας, «'Ομηρικοί άπόηχοι στή "Φλογέρα τοΰ Βασιλιά”».
ζ) Ή μικτή τετράφωνη χορωδία του Παγκυπρίου Γυμνασίου έκτέλεσε 

συνθέσεις τοΰ Μιχάλη Χατζηλοΐζου άπδ τδ «Δωδεκάλογο τοΰ Γύφτου». 1. ’Αγά
πη (Λόγος Γ'), 2. Προφητικός (Λόγος Η') καί 3. Σέ μιά γυναίκα (Στερνός 
λόγος).

Τ') Συνεστιάσεις.

α) Στίς 18 Φεβρουάριου 1981 διοργανώθηκε συνεστίαση στήν δποία 
μίλησε δ καθηγητής κ. Νίκος Κονομής, Υπουργός Παιδείας, μέ θέμα:-

«Έλληνική καλοκαγαθία».
β) Στίς 4 Μαίου 1981 διοργανώθηκε συνεστίαση μέ δμιλητή τδν κ. Νίκο 

Δημητρίου, πρέσβυ τής Κύπρου στίς ΗΠΛ, μέ θέμα:-
«Άναμνήσεις άπδ τήν Ούάσιγκτων».
γ) Στίς 16 Δεκεμβρίου 1981 διοργανώθηκε συνεστίαση σαν συνέχεια 

άπογευματινής συγκέντρωσης μέ δμιλητή τδν κ. ’Ελευθέριο Εύγενίου, δμογε- 
νή μας άπδ τδ Λονδίνο, μέ θέμα:-

«Ό άπόδημος έλληνισμδς τοΰ Λονδίνου».
δ) Στίς 8 Φεβρουάριου 1982 διοργανώθηκε συνεστίαση μέ δμιλητή τδν 

κ. Ιάκωβο Άριστείδου, γενικό διευθυντή τοΰ Γραφείου Προγραμματισμού, μέ 
θέμα:-

«Προγραμματισμδς οικονομικής καί πολιτιστικής άναπτύξεως».

Α) Κριτικές παρουσιάσεις βιβλίων.

Εκτός άπό τήν παρουσίαση τής «Φιλολογικής Κύπρου 1980», πού έγινε 
σέ προηγούμενη συγκέντρωσή μας, σήμερα 17 Μαρτίου 1982, γίνονται καί 
οί έξής παρουσιάσεις βιβλίων άπδ μέλη τοΰ Όμίλουί

α) Γ. Κ. Ίωαννίδης, «Κυπριακαί Σπουδαί», τόμ. ΜΕ', 1981.
β) Γ. Προδρόμου, «Ό Κύπρου Κυπριανός» τής "Ηβης Νησιώτου.
γ) Κ. Χρυσάνθης, «Μεταφράσεις Αρχαίων Ελλήνων Ποιητών» τοΰ 

Ηρακλή Άγγελίδη.

El) Αωρεές βιβλίων.

Ό "Ομιλος κατά τδ 1981 ώς τίς 17 Μαρτίου 1982 έδώρησε τά έξήςί
α) Στήν Κατηχητική Κίνηση Άγ. ’Αντωνίου Λευκωσίας 29 έκδόσεις
β) Στδ «Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου» 29 »
γ) Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Κέντρων Νεότητος 160 »
δ) Παιδαγωγική ’Ακαδημία Κύπρου 147 »
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ε) Φυλακές Λευκωσίας 108 »

στ) Κοινοτική Βιβλιοθήκη Άνθουπόλεως 8 »

ζ) "Ιδρυμα ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 38 »

η) Γυμνάσια 'Γπαίθρου καί
θ) Γυμνάσια + Λύκεια Λευκωσίας 800 »

0 ’Αποστολές στήν Ελλάδα 147 »

κ) Βιβλιοθήκη Γυμνασίου 'Αγ. Δομετίου 160 »

Καί μερικά έδώ κι’ έκεΐ άντί εύχαριστίων ή αμοιβής γιά θελήματα καί 
βοήθεια. Μερικές άπό τίς πιό πάνω δωρεές δοθήκανε εις μνήμη Νίκου Δη- 
μητρίου, Κυριάκου Νικολάου, ’Άγι Βορεάδη καί Ναταλίας Ρωσσίδου.

ϊτ) Συνεργασίες.

Ό 'Όμιλος συνεργάστηκε:
α) Στόν έορτασμό τής 25ης Μαρτίου 1821 καί 1ης ’Απριλίου 1955 πού 

διοργανώθηκε άπό τά Συνεργαζόμενα Πνευματικά Σωματεία Λευκωσίας στις 
26 Μαρτίου 1981.

β) Στόν έορτασμό τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, πού διοργανώθηκε άπό 
τά ’ίδια σωματεία στις 26 ’Οκτωβρίου 1981.

γ) Στήν Πνευματική Συνάντηση Λευκωσίας, πού διοργανώθηκε μέ τά ίδια 
σωματεία καί μέ συμμετοχή 40 έλλαδιτών συγγραφέων τής «Έθνικής Εται
ρείας τών Ελλήνων Λογοτεχνών» στις 16 ’Ιανουάριου 1982.

δ) Στό Ζ' Διεθνές Συμπόσιο Αιγαίου στήν Κώ (27 Αύγούστου 1981) 
άντιπροσωπεύθηκε καί δ "Ομιλός μας μέ τούς Κ. Χατζηστεφάνου καί Κ. Χρυ
σάνθη, οί όποιοι έκαμαν άνακοινώσεις.

Στόν άπολογισμό μας, έκτός άπό τίς άναφορές τών χορηγημάτων γιά τίς 
έκδόσεις τής σειράς «Νεοελληνικής Βιβλιοθήκης» τού Όμίλου, πού σημειώσαμε 
κι’ δλας, δφείλουμε νά έκφράσουμε ειδικές εύχαριστίες πρός τά σώματα καί 
τά πρόσωπα πού οικονομικά καί ηθικά παραστέκονται στόν "Ομιλο:

α) στήν Αύτοΰ Μακαριότητα τόν ’Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο,
β) στόν πρέσβυ τής Ελλάδας κ. Χρ. Ζαχαράκι,
γ) στό Υπουργείο Παιδείας Κύπρου,
δ) στόν κ. Μιχ. Κυθραιώτη, καί
ε) στήν ’Εφορεία Ελληνικών ’Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας.
Σύντομα σάς διάγραψα τή δωδεκάμηνη δράση μας. Δέν έπαναπαυόμαστε 

στά δσα έχει πραγματοποιήσει δ "Ομιλος. Δέν περηφανευόμαστε γιά τό λίγο 
μας έργο, γιατί θεωρούμε ύποχρέωσή μας νά έπιτελοΰμε καθετί τό πνευμα
τικό, στό δποΐο έπίκεντρο είναι ή αιώνια Ελλάδα. ”Ας κλείσουμε μέ τήν 
άνάμνηση δσων δούλεψαν στόν "Ομιλο καί δέν βρίσκονται πιά άνάμεσά μας.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Έχουν για τη Μικρά Ασία γραφτεί πάρα πολλά βιβλία. Όταν δε 
λέμε Μ. Ασία εννοούμε τη ζωη των Ελλήνων κατοίκων σ’ αυτή και την 
Πόλη, κατα το χρονικο διάστημα πριν τον πρώτο μεγάλο πόλεμο, τα πάθη, 
τις κακουχίες και το δράμα των ανθρώπων αυτών κατα τον πόλεμο, τη χαρα, 
την αγαλλίαση και την ευτυχία όλων μετά τον πόλεμο και κυρίως μετά που 
δόθηκε η Σμύρνη με την ενδοχώρα στην Ελλάδα και τελικά το διώξιμο απο 
τις πατρογονικες εστίες της Μ. Ασίας και την προσπάθεια για μπόλιασμα και 
ρίζωμα στον μητρικό κορμο της κυρίως Ελλάδας. Εννοούμε ακόμη το 
δράμα των Ελλήνων στην Μικρασιατική ενδοχώρα κατα την ανταλλαγή των 
πληθυσμών που συμφωνήθηκε στη Λωζάνη το 1923, το φευγιο-τους απο τα 
σπίτια και τα καλα-τους, το πέρασμα της θάλασσας και το καινούργιο σπιτικό 
που βάλθηκαν να φτιάξουν στα νέα χώματα που τους παραχώρησε η Ελληνική 
Κυβέρνηση.

Πιστεύω πως τα όσα έχουν γράφει για τη Μ. Ασία είναι πάρα πολλά, 
αφού με κάτι τέτοιο αρχίζω τη σημερινη-μου μελέτη. Όμως υπάρχουν και 
οι αντίθετες απόψεις. Απόψεις που ισχυρίζονται πως: «Ούτε ή 'Ιστορία ούτε 
ή Τένχη τοΰ λόγου, ούτε αί άλλαι Τέχναι ήρθησαν εις τό ύψος τοΰ τεραστίου 
τούτου συμβεβηκότος τοΰ έθνικοΰ βίου» καθηγ. Διον. Ζακυνθηνός. ’Ή πως: 
«Καταπιάνεται κανείς νά περιγράψη ένα άγώνα πού τελειώνει σέ νίκη, παρά 
τόν άλλον πού καταλήγει σέ ήττα καί έξουθένωση» Γιάννης Χατζίνης.

Το πρόβλημα λοιπον του αν η λογοτεχνία έχει αξιοποιήσει το μεγάλο, 
το συνταραχτικο γεγονος της Μικρασιατικής εκστρατείας και καταστροφής 
υπάρχει και πρέπει να προσπαθήσουμε να το φωτίσουμε, όσο βέβαια μπο
ρούμε.

Ας πάρουμε λοιπον τα πράγματα απο την αρχή. Στο βιβλίο του Νίκου 
Μηλιώρη «Η Μικρασιατική Τραγωδία στη λογοτεχνία και την Τέχνη» υπάρ
χει ένας κατάλογος 184 βιβλίων, και τούτος μέχρι το 1967 μόνο, που έχουν 
για θέμα-τους την Μ. Ασία όπως την έχω στην αρχή ορίσει. Γεννάται τώρα 
το διπλό ερώτημα. Μήπως ο κατάλογος αυτός είναι μικρός; Και αν δεν 
είναι, μήπως τα έργα που αναφέρονται σ’ αυτόν είναι ανάξια λόγου; Θα 
προσπαθήσουμε να δόσουμε μια απάντηση στο διπλό αυτό ερώτημα. Απο μια 
πρώτη ματια φαίνεται πως η παραγωγή αυτή των 184 λογοτεχνημάτων είναι 
σημαντική. Όμως αν συγκριθει με το μέγεθος και την τεράστια σημασία 
του γεγονότος, αφ’ ενός, και με την ολική λογοτεχνική παραγωγή απο το 1922 
μέχρι το 1967, αφ’ ετέρου, τότε η παραγωγή αυτή φαίνεται μηδαμινή. Γιατί 
πράγματι το γεγονος της Μικρασιατικής Τραγωδίας είναι τεράστιο και με 
προεχτάσεις τέτοιες που επηρέασαν και επηρεάζουν μέχρι σήμερα την καθ’ 
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όλα ζωη και πορεία του Έθνους-μας. Μήπως λοιπον, καταλήγω στο συμπέ
ρασμα πως πράγματι «δεν ήρθη η Τέχνη του λόγου στο ύψος του τεραστίου 
τούτου συμβεβηκότος» ; Ασφαλώς όχι. Γιατί ναι μεν η λογοτεχνική παρα
γωγή που αναφέρεται στην Μ. Ασία είναι μικρή σε σύγκριση με το σύνολό-της 
και τη σημασία του γεγονότος, όμως, ποιο είναι εκείνο το άλλο ιστορικό γε
γονός στην πορεία-μας σαν Έθνους απο το 1821 μέχρι σήμερα που έδοσε 
πρώτη ύλη για μεγαλύτερη ή έστω για την ίδια περίπου λογοτεχνική παρα
γωγή; Ασφαλώς κανένα, με εξαίρεση το γεγονος της επανάστασης του 21. 
Αλλά και πάλι εκείνο δε συγκρίνεται με τα. πιο ύστερα μια και είχε επηρεά
σει το σύνολο του πληθυσμού, ο δε λόγος του επηρεασθέντος πληθυσμού προς 
εκείνο που έμεινε εξω απ’ αυτό τείνει προς το άπειρο μια και ο παρονομα
στής του κλάσματος τείνει στο μηδέν όπως θά λέγαμε στα μαθηματικά.

Ποια όμως άλλα είναι τα μείζονα γεγονότα που θα μπορούσαν να δώσουν 
αφορμή για λογοτεχνική παραγωγή απο το 1821 μέχρι σήμερα; Οι Κρη
τικές επαναστάσεις, το αίσχος του 97, οι πόλεμοι τού 12 - 13, ή Μικρασιατι
κή καταστροφή, ο πόλεμος του 40, η αντίσταση. Αν ρίξουμε μια γρήγορη 
ματια στη λογοτεχνική παραγωγή που παίρνει τα θέμαίτά-της απο τα γεγο
νότα αυτα θα διαπιστώσουμε πως πράγματι αυτή υστερεί οπωσδήποτε σε 
ποσότητα. Για το θέμα της ποιότητας δεν είναι του παρόντος.

Για την Κρήτη μπορούμε να πούμε πως κύρια έργα είναι «Ο Καπεταν 
Μιχάλης» του Καζαντζάκη, «Ο Κρητικός» και η «Παντέρμη Κρήτηρ> του 
Παντελή Πρεβελάκη. Πιιθανο βέβαια να υπάρχουν και άλλα που δεν μου 
είναι γνωστά.

Για το 97 δεν ξέρω άλλα απο τον «Δωδεκάλογο του γύφτου» και τη 
«Φλογέρα του βασιλια» του Παλαμα και το «Παραμύθι χωρίς όνομα» της 
Πηνελόπης Δέλτα. Είναι φυσικά πολύ πιθανόν να υπάρχουν και άλλα που 
δεν έχω υπ’ όψη μου αλλα γι αυτό απολογούμαι.

Για το 12-13 σχεδόν τίποτε.
Για τη Μ. Ασία 184 έργα όπως είπα και πιο πρίν.
Για τον πόλεμο του 40 και την αντίσταση η παραγωγή είναι αρκετα 

μεγαλύτερη. Αναφέρω ενδειχτικα τους «Αρματωμένους» τοΰ Λουκη Ακρίτα, 
το «Πλατύ ποτάμι» του Γιάννη Μπεράτη, το «Μνήμα της γρηας» του 'Αγγέ
λου Βλάχου κλπ. Είναι βέβαιο πως υπάρχουν και άλλα πολλά. Μόνο δε 
η παραγωγή με θέμα το 40 μπορεί να συγκριθει με την παραγωγή με θέμα 
τη Μ. Ασία, αλλα και πάλι δεν τη φτάνει.

Μένει να δούμε αν έχει δίκιο ο Γιάννης Χατζίνης που γράφει πως όταν 
έχει ευτυχή έκβαση κάποιο ιστορικό γεγονος τότε το χειριζόμαστε με πε
ρισσότερο κέφι.

Ασφαλώς δεν έχει πιο ευτυχισμένο γεγονος για μας απο το 1821 μέχρι 
σήμερα, απο τους νικηφόρους πολέμους τοΰ 12-13 και είναι βέβαιο πως 
αυτοί επηρέασαν περί τα 2 - 3 εκατομμύρια Έλληνες, εκείνους που απελευ
θερώθηκαν μετά τους πολέμους. Κι όμως τούτο, το μεγάλο και ευτυχισμένο 
γεγονος, δεν έδοσε αφορμή για καμμια λογοτεχνική παραγωγή ή και αν έδο
σε αυτή πρέπει να είναι ελάχιστη και άγνωστη.

Ώστε το αβίαστο συμπέρασμα που βγαίνει απο όσα πιο πριν είπα είναι 
πως η λογοτεχνική παραγωγή με θέμα την Μ. Ασία είναι όχι μόνο με

γαλύτερη αλλα και πολύ πιο επιτυχημένη γιατί αν ζητήσουμε να φέρουμε 
προς στιγμή στο μυαλό-μας κάποια πεζογραφήματα, εκείνα που θα θυμηθούμε 
αμέσως θα έχουν κατα μεγίστη πλειοψηφία κάποια σχέση με την Μ. Ασία.

Μπορεί βέβαια να γίνεται αποδεχτο πως δεν έχει γραφτεί ακόμη το 
ΕΡΓΟ με κεφαλαία για τη Μ. Ασία αλλα γενιέται αμέσως το ερώτημα. Για 
ποια άλλη ιστορική περίοδο έχει γραφτεί το μεγάλο έργο που θα την κατα
ξιώσει στις επόμενες γενιες; Ούτε για το 1821 δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. 
Κατα συνέπεια δεν αποτελεί μεγάλο αμάρτημα η τέτοια παράλειψη για την 
Μ. Ασία.

Το τελικό-μου συμπέρασμα είναι πως η περί την Μ. Ασία λογοτεχνική 
παραγωγή είναι και ποσοτικά και ποιοτικά η μεγαλύτερη απο όλες τις 
άλλες με πηγη έμπνευσής-της ιστορικά γεγονότα που αφορούν τη φυλή^μας.

Απο τα πάμπολλα πεζά που έχουν για θέμα-τους την Μ. Ασία είμαι υπο
χρεωμένος νά περιοριστώ σε ελάχιστα. Είναι δε τούτος ο περορισμος κάτι 
το πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι αδύνατο και στον πιο κακοπροαίρετο με
λετητή να βρει σκάρτο βιβλίο για την Μ. Ασία. Θα πρέπει λοιπον να διαβάσω 
όσα περισσότερα μπορώ, να διαλέξω τα δυο - τρία καλύτερα και να σας τα 
παρουσιάσω. Και πάλιν το πρόβλημα είναι πολύ δυσεπίλυτο γιατί αφ’ ενός, 
όπως και πιο πριν είπα, τούτα είναι πάρα πολλά και αφ’ ετέρου είναι όλα 
τόσο καλά, ώστε όταν διαβάζεις κάποιο σκέφτεσαι πως «ναι αυτό είναι πολύ 
καλό και πρέπει να μπει στη μελέτη-μου». Παίρνεις όμως το επόμενο και 
πάλι σκέφτεσαι το ίδιο. Και πάλι και πάλι. Δεν είναι δυνατό, σκέφτεσαι, 
να αφήσεις έξω τον Κόντογλου με το «Αιβαλι η πατρίδα-μου» και ασφαλώς 
δεν πρέπει να παραλείψεις τον Βενέζη με την τριλογία-του «Αιολική γη», 
«Το νούμερο 31328», τη «Γαλήνη» και το αριστουργηματικο διήγημα-του 
«Οι γλάροι». Τότε μήπως μπορείς να μη μνημονεύσεις την «Παναγία τη 
Γοργόνα» ή τη «Δασκάλα με τα χρυσά μάτια» του Μυριβήλη; Και πάλι η 
απάντηση είναι όχι. Μήπως να παραλείψουμε τον «Γκιαούρ» του Νίκου 
Παπαπερικλη, ή τον «Άρχοντα» του Γιάννη Μαγκλη Και πάλι λέμε όχι. 
«Ο Χρίστος ξανασταυρώνεται» του Καζαντάκη δεν μπορεί παρα να κατα
ταχτεί στα βιβλία που έχουν σχέση με την Μ. Ασία γιατί παρόλο που δεν 
αναφέρεται σ’ αυτό καθαρα ο τόπος και ο χρόνος που εξελίσσεται, είναι φα
νερό πως ο μεν τόπος δεν μπορεί να είναι άλλος απο τη Μ. Ασία,( ο δε χρό
νος περί τα τέλη του περασμένου αιώνα. Ώστε πρέπει και γι αυτό να μι
λήσουμε. Θα το αφήσουμε όμως πίσω γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό. Πίσω 
θ’ αφήσουμε επίσης το θαυμάσιο Κοσμά. Πολίτη με την «Ερόϊκα» και «Στου 
Χ"Φράγκου» καθώς και την «Αστροφεγγιά» του I. Μ. Παναγιωτόπουλου.

Αν μελετήσουμε τα τέσσερα βιβλία της Μαρίας Ιορδανίδου «Λωξάντρα», 
«Διακοπές στον Καύκασο», «Σαν τα τρελλα πουλιά» καί «Στου κύκλου τα 
γυρίσματα» θα δούμε πως το πρώτο σίγουρα μπορεί να περιληφθει σε κείνα 
που παίρνουν τα θέματά-τους απο την Μ. Ασία ενω τα άλλα τρία παρ’ όλο 
που δεν αναφέρονται άμεσα σ’ αυτήν, εν τούτοις είναι γεμάτα απο αγάπη για 
κάθε τι που αφόρα την Μ. Ασία ώστε σε κάθε σχεδόν σελίδα-τους σου την 
θυμίζουν. Κι όμως και αυτα θα τα παραλείψουμε γιατί είναι πολύ γνωστά 
και γιατί το περιεχόμενό-τους είναι έξω απο το κύριο θέμα-μας.

Τελικά πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με δυο μόνο βιβλία το καθένα 
για διαφορετικούς λόγους.
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«Η ιστορία ενός αιχμαλώτου» του Στρατη Δούκα. Το βιβλίο αυτό είναι 
κάτι το εντελώς διαφορετικό απο όλα τ’ άλλα. Λιτό, γνήσιο, χωρίς επίθετα. 
Ξερό. Τόσο μάλιστα ξέρα γραμμένο και τόσο άμεσο που νομίζεις πως έχεις 
μπροστά-σου τον αιχμάλωτο να σου διηγείται την ιστορία-του. Μερικες μά
λιστα φορές συνδέεσαι τόσο πολύ με όσα διαβάζεις ώστε συμπάσχεις με τον 
ήρωα-του και νομίζεις πως «πάει πια θα με πιάσουν, θα τον πιάσουν, οι 
Τούρκοι και θα τον εχτελέσουν». Σε πολλά σημεία θυμίζει τη λιτότητα της 
γραφής ενός Μακρυγιάννη. Κάθε λέξη λειτουργεί. Μπαίνει αμέσως στο 
θέμα και αρχίζει την ιστορία-του με όλες τις τραγικές και συνταραχτικες λε- 
πτομέρειές-της με τέτοιον τρόπο ώστε να σου κόβεται κυριολεχτικα η ανάσα.

«Στην καταστροφή της Σμύρνης βρέθηκα με τους γονιούς-μου στο λιμάνι, 
στην Πούντα. Μέσ’ απ’ τα χέρια-τους με πήρανε. Κι έμεινα στην Τουρκία 
αιχμάλωτος.

«Μεσημέρι πιάστηκα μαζί με άλλους. Βράδιασε και τα περίπολα κου
βαλούσαν ακόμα τους άντρες στους στρατώνες. Κοντά μεσάνυχτα, όπως ήμα
στε ο ένας κολλητα στον άλλο, μπήκε η φρουρά κι άρχισαν να μας χτυπουν, 
όπου έβρισκαν, με ξύλα, και να κλοτσοπατουν όσους κάθονταν χάμω γόνα 
με γόνα. Τέλος πήραν διαλέγοντας όσους ήθελαν κι έφυγαν βλαστημώντας».

Η σύγκριση του τρόπου με τον οποίο αρχίζει δ Στρατης Δούκας την 
ιστορία-του με εκείνο με τον οποίο αρχίζει ο Μακρυγιάννης τα απομνημονεύ- 
ματα-του δεν θα είναι σίγουρα σε βάρος του Στρατη Δούκα.

Το βιβλίο της Διδως Σωτηρίου «Ματωμένα Χώματα», είναι κατα τη 
γνώμη μου, το πιο αντιπροσωπευτικό και συνάμα το πιο συναρπαστικό απ’ όσα 
έχουν γραφτεί για την Μ. Ασία. Καταπιάνεται με τη ζωη μιας τάξης 
ανθρώπων της Μ. Ασίας, των αγροτών, που ήταν η πολυπληθέστερη και η 
πιο ζωντανή της περιοχής. Είναι ακόμη το βιβλίο αυτό γραμμένο με πολλην 
αγάπη για τον απλό Μικρασιάτη, έχει θαυμάσια ζωγραφισμένους χαραχτήρες 
και ουσιαστικά κάνει μια ανατομία της κοσμογονικης εκείνης εποχής απο 
το 1910 μέχρι το 1922. Κεντρικός-του ήρωας είναι ο Μανώλης Αξιώτης, 
Μικρασιάτης αγρότης που έζησε όλα τα πάθια του Ελληνισμού, τη ζωη του 
αγρότη πριν το 14 με τις χάρες και τις λύπες-της, τα Αμελε Ταμπουρου 
(τάγματα εργασίας) αργότερα, φόρεσε πιο ύστερα τη στολή του Έλληνα 

φαντάρου, είδε την καταστροφή, έζησε στην αιχμαλωσία και κατάφερε να 
επιζήσει και να φτάσει πρόσφυγας απο τα Ματωμένα Χώματα της Μικρασίας, 
το 22, στα πίκρα χώματα της Ελλάδας. Στην ουσία το μυθιστόρημα αυτό 
ασχολείται κύρια με τη ζωη του Έλληνα αγρότη της Μικρας Ασίας που 
είναι και η ραχοκοκκαλια του Ελληνισμού σ’ αυτήν. Η Δίδω Σωτηρίου δεν 
κατέχεται απο σωβινισμό, αντίθετα μάλιστα, βλέπει με πολύ καλό μάτι την 
αγάπη και τη συνεργασία ανάμεσα στις δυο φυλές.

«Τούρκους δεν είχαμε στο χωρίο — κι ας ήτανε τούρκικα η γλώσσα που 
μιλούσαμε. Άσβηστη καντήλα έκαιγε στην καρδιά-μας η αγάπη για την 
πατρίδα-μας την Ελλάδα. Οι Τούρκοι απ’ τα γύρω χωρία, μας τιμούσανε και 
μας θαυμάζανε. ...Μέρα δεν περνούσε που να μην κατεβούνε στην αγορά-μας 
Τούρκοι χωριάτες. Φέρνανε ξύλα, κάρβουνα, πουλερικά, καί’μάκια, αυγα, 
τυριά, όλα τα μπερκέτια της Ανατολής’ τα πουλούσανε στο παζάρι κι αγό
ραζαν ύστερα απο τα μαγαζιά-μας, ό,τι είχαν ανάγκη. Το βράδυ γύριζαν 
στα χωριά-τους. Μερικοί μέναν μουσαφιρέοι σε φιλικά σπίτια. Τρώγανε 

ψωμί μαζί-μας και κοιμόντανε στα στρώματά-μας. Τό ίδιο κάνανε και οι 
δικοί-μας, όταν πήγαιναν κατα τα τουρκοχώρια για ν’ αγοράσουνε βόδια, 
άλογα ή μαζεμένο το γάλα της χρονιάς».

Η Δίδω Σωτηρίου δεν περιορίζεται μόνο σε περιγραφές γεγονότων και 
παραστάσεων. Βάζει τους ήρωές-της να σκέφτονται και να προβληματίζονται 
πάνω στα καθημερινά γεγονότα και τις πολίτικες και πολεμικές εξελίξεις. 
Βλέπει με κριτικό μάτι τις διεθνείς σχέσεις και τη θέση της Ελλάδας μέσα 
στην αναταραγμένη απο τους πολέμους και τις αντιζηλίες Ευρώπη. Καταλα
βαίνει πως η έχθρα των παλιών μας συμμάχων, λόγω των νέων-τους συμφε
ρόντων, είναι η βασική αιτία για τη δικη-μας καταστροφή. Τα συμφέροντα 
παντού και πάντα καθορίζουν τις τύχες (των λαών της υφηλίου.

Κλείνουμε, λοιπον, με το πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι της Διδως Σω
τηρίου.

«Τι θες, τι γυρεύεις, Μανώλη, απόταν η Αντάντ βόλεψε τις δουλειές-της 
στην Ανατολή κι αποφάσισε να σταματήσει το διαμελισμο της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, απο τότε η δική-μας μικρασιατική υπόθεση μοιάζει με πεθα
μένο παιδί στην κοιλία της Ελλάδας. Αυτοί που μας στείλανε στη Μικρασία, 
αυτοί τώρα μας λένε «ουστ κιοπεκ». Νομίζεις πως σκέφτονται τδ σπαραγμό 
του Αξιώτη, τα μάτια του Κιρμιζίδη, το θάνατο του Γκόλη, το μαρτύριο του 
Στεπάν; Ή μπας και νομίζεις πως σκοτίζονται για το τι θ’ απογίνει η 
Ελλάδα; Το ξένο κεφάλαιο κοιτάζει τα συμφέροντά-του. Μην περιμένεις 
καρδια και δικαιοσύνη απο δαύτο. Οι εκπρόσωποί-του κάθονραι στα γραφεία- 
τους στις Λόντρες, στα Παρίσια κι όπου άλλου, έχουν μπροστά-τους χάρτες 
κι όταν τους συμφέρει θυμούνται την αυτοδιάθεση των λαών, τις ελευθερίες 
και την ανεξαρτησία-τους κι όταν δεν τους συμφέρει πατούν μια κόκκινη μο
λυβιά και διαγράφουνε χώρες και λαούς... Το δυστύχημα είναι πως τώρα 
δα, το κόκκινο μολύβι-τους βρίσκεται πάνω απο τις κεφαλές μας! Ό,τι εί
χανε να πάρουν απο την Ελλάδα το πήρανε και τζάμπα μάλιστα. Είμαστε το 
στυμένο λεμόνι· ο Κεμαλ έχει τώρα το ζουμί...

ΓΛΑΤΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
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ΜΝΗΜΗ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τά φιλολογικά μνημόσυνα τιμούν τό άτομο, άλλα κυρίως ύπενθυμίζουν 
τό έργο τοΰ δημιουργού. Κατά κάποιο τρόπο δημιουργούν εύκαιρίες και
νούριων άποτιμήσεων. Ταυτόχρονα άποτελοΰν είδος παραδειγματισμού γιά 
δλους 'μας, είδικώτερα γιά τούς νέους.

Εύοίωνη σύμπτωση θεωρούμε το έφετεινό φιλολογικό μνημόσυνο γιά 
τούς έθνικούς ποιητές μας Διονύσιο Σολωμό καί Κωστή Παλαμά γιατί συμπίπτει 
μέ τήν άφιξη τοΰ πρωθυπουργού κ. Άνδρέα Παπανδρέου, στό πρόσωπο τοΰ 
οποίου συμβολίζεται ή πολιτική Ελλάδα τών τωρινών ήμερων.

Ευτυχή σύμπτωση θεωροΰμε καί τήν σημερινή πρώτη μέρα κυκλοφορίας 
τοΰ ύπ’ άριθμό 5 τομιδίου μας μέ τήν 9η ’Ιουλίου 1821 τοΰ έπιτόπιου έθνικοΰ 
;νας ποιητή τοΰ Βασίλη Μιχαηλίδη, πού πραγματοποιείται μέ τήν έθνική χει
ρονομία τοΰ συνεχούς ύποστηρικτή τοΰ Όμίλου κ. Μιχαλάκη Κυθραιώτη, 
μέλους μας.

Άπό τήν άλλη δφείλουμε νά τιμούμε αυτούς πού έχουν συμβάλει στήν 
πνευματική μας άνοδο — ιδιαίτερα αύτούς πού τό έθνικό στοιχείο τούς ένέπνεε 
καί μάς άφησαν μιαν κληρονομιά νά μάς παραδειγματίζει καί νά μάς έπι- 
τρέπει νά περπατούμε μέ ψηλά τό κεφάλι.

Ό «Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου», πού βασικά προβάλλει 
τόν διαιώνιο έλληνικό μας πολιτισμό σάν ούσιαστική συμβολή του στήν κίνη
ση ίδεών έδώ στό νησί μας, τίμησε τούς έθνικούς μας ποιητές μέ τά έξής :

α) Άνήγειρε καί δώρησε στον Δήμο Λευκωσίας τήν προτομή τού Διο
νύσιου Σολωμού, έργο τοΰ ’Ιωάννη Νοταρά, πού βρίσκεται στήν πλα
τεία Σολωμοΰ, καί τόν άνδριάντα τοΰ Κωστή Παλαμά, έργο τού Βα
σίλη Φαληρέα, πού βρίσκεται κοντά στό Δημοτικό Θέατρο.

β) Διοργάνωσε συγκεντρώσεις καί διαλέξεις γι’ αύτούς, καί έπιπλέον 
τήν έτήσια συγκέντρωση «Μνήμη Κωστή Παλαμά», πού άπό τώρα 
πρέπει νά μετονομαστεί σέ «Μνήμη Σολωμοΰ καί Παλαμά».

γ) Κυκλοφόρησε ’Ανθολόγιο άπό τήν Ποίηση τοΰ Κωστή Παλαμά καί 
τόν «"Υμνον εις τήν Ελευθερίαν» τοΰ Διονύσιου Σολωμοΰ στή σειρά 
τών έκδόσεων του «Νεοελληνική Βιβλιοθήκη», οί όποιες πωλοΰνται 
μέ έλάχιστο τίμημα. Ή μιά μάλιστα προσφέρβται δωρεάν στά Γυ
μνάσια γιά τίς έκπαιδευτικές τους ανάγκες. ’Επιπλέον έτοιμάζεται 
’Ανθολόγιο άπό τό έργο τοΰ Διονύσιου Σολωμοΰ. 'Όλες οί έκδόσεις 
έχουν χορηγητές γιά νά συμβολίζει τοΰτο τή συμμετοχή όλων μας.

Ή σημερινή συγκέντρωσή μας «Μνήμη Σολωμοΰ καί Παλαμά», πού έγκα- 
ταλείψανε τά γήϊνα Φεβρουάριο μήνα, (α) δίνει μέ τέσσερις λιγόλεπτες δμι- 
λίες άπό τούς κ.κ. Θεοδόση Νικολάου, Κίκα ’Ολυμπίου, Σωτηρούλα Ίωαννίδη 
καί Παναγιώτη Χάμπα, κάποιες πτυχές άπό τόν ποιητικό κόσμο τών δυό 

τιμωμένων μας — άνκαι τιμοΰμε εαυτούς τιμώντας τους — (β) δίνιει μέ τήν 
άπαγγελία τής Λούλλας Χρυσάνθη καί τήν έκτέλεση τριών συνθέσεων τοΰ 
Μιχάλη Χατζηλοΐζου άπό τή χορωδία τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου κάποιους 
τρόπους έρμηνείας τοΰ ποιητικού λόγου του Κωστή Παλαμά μέ πρόσθετο στοι
χείο τήν κριτική άποψη τού Αγγέλου Σικελιανοΰ σέ ποίημά του γιά τόν 
μέγα Παλαμά πού άπάγγειλε κατά τήν ταφή του στά χρόνια τής γερμανικής 
κατοχής, ξεσηκώνοντας ρίγη συγκινήσεως. Ή Κοτοπούλη τότε άρχισε τόν 
Έθνικό "Υμνο, άψηφώντας τόν γερμανό δυνάστη.

Εύχαριστοΰμε άπό μέρους τοΰ Όμίλου δλους πού άναφέραμε. Ή συμβολή 
τους πρέπει νά θεωρείται ούσιαστική.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

Ή ποίηση τοΰ Σολωμοΰ άντεξε στό χρόνο. Οί καθάριες ιδέες κι ό διαυ
γής του λόγος, ή πατριδολατρεία κι ή θρησκευτικότητά του, άκόμη καί τά 
βάσανά του, ποΰγιναν πηγή λυτρώσεως στό έργο του, συγκινοΰν καί σήμερα.

Στά λίγα λεπτά πουχω στή διάθεσή μου θά προσπαθήσω, άφοΰ πρώτα 
έπισημάνω τά φιλολογικά ρεύματα πού έπηρέασαν τή σολωμική ποίηση, νά 
δείξω πόσο ή γυναίκα έχτιμήθηκε άπό τόν έθνικό μας ποιητή καί ποιά θέση 
κατέχει στήν ποίησή του.

’Έφηβος άκόμη κι ένώ σπούδαζε στήν ’Ιταλία, δέχτηκε τήν έπίδραση 
τοΰ Ρωμαντισμοΰ, πού έστρεφε τήν ποίηση πρός τό Μεσαίωνα, τήν ιστορία καί 
τό δημοτικό τραγούδι.

Περνώντας τήν ύπόλοιπη ζωή του μεταξύ Ζακύνθου, πού τήν έπισκεφτό- 
ταν συχνά, καί Κέρκυρας, δπου μόνιμα είχε έγκατασταθεΐ, άναγνωρίστηκε ώς 
μεγάλος καί μορφωμένος ποιητής.

Τόν βασάνιζε πάντα ή ’ιδέα νά πετύχει τό αισθητικά τέλειο, νά μετουσιώ- 
σει τούς χτύπους; τής καρδιάς του καί ν’ άπαθανατέσει τίς αξίες <τής Ελλη
νικής Επανάστασης σέ καθάρια γλώσσα.

Ό Σολωμός είναι πρώτ’ άπ’ δλα λυρικός ποιητής, διότι είναι άντιρρητο- 
ρικός. Δέν γράφει γιά νά γράψει ούτε παίζίει μέ τά σχήματα καί τήν δμοιο- 
καταληξία' δ λόγος του είναι βαφτισμένος μέ τό συναίσθημα, άλλ’ είναι 
στέρεος καί σαφής λόγος, έπηρεασμένος βαθειά άπό τήν άπλότητα τών δμη- 
ρικών έπών καί τών δημοτικών μας τραγουδιών.

Τό ρεύμα τού Ρωμαντισμοΰ, πού ένσάρκωνε τήν ’Ελευθερία καί τή Θρη
σκεία, κι ή Ελληνική Επανάσταση, γέμισαν τήν τέχνη τοΰ Σολωμοΰ μέ 
πάθος καί τροφοδότησαν τήν πηγή τοΰ λυρισμοΰ του.

’Ανάμεσα σ’ αύτούς τούς δυό πόλους, τοΰ κλασσικισμοΰ, πού τόν άντι- 
προσώπευε δ άρχαΐος έλληνικός κι δ νεοελληνικός δημοτικός λόγος, καί τοΰ 
ρωμαντισμοΰ, πού τόν άντιπροσώπευε ή έκκλησιαστική μας ύμνογραφία, πού 
συχνά τή μελετούσε δ Σολωμός, κυμάνθηκε δ Ποιητής.

«Τό μεγάλο του πρόβλημα, ήταν» — δπως γράφει δ Νικόλαος Τωμαδά- 
κης στήν Εισαγωγή τών Απάντων τού Σολωμοΰ (έκδόσεις Γρηγόρη, σελ. 
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13) — «δχι ή γλωσσική, ή μετρική, ή μορφική διατύπωση, άλλα τό είδος. 
Δηλαδη ή ένοποιηση τοΰ κλασσικού καί τοΰ ρωμαντικοΰ σ’ ένα είδος μεικτό, 
δηλαδή ή συγχώνευση τοΰ έλληνικοΰ μέ τδ χριστιανικό στοιχείο στή σφαίρα 
τήζ Τέχνης». Γράφει δ ίδιος δ Σολωμός στούς στοχασμούς στούς «’Ελεύθε
ρους Πολιορκισμένους» του: «Πάρε καί σύμπηξε δυνατά μιάν πνευματική 
δύναμι, καί καταμέρισέ την εις τόσους χαρακτήρες, άνδρών καί γυναικών εις 
τούς δποίους ν’ άνταποκρίνωνται έμπράκτως τα πάντα. Σκέψου καλά άν 
τοτΰο θά γένη ρωμαντικά, ή άν είναι δυνατό, κλασσικά, ή εις είδος μιχτό, 
αλλά νόμιμο. Τοΰ δευτέρου είδους άκρο παράδειγμα είναι δ "Ομηρος· τοΰ 
πρώτου δ Σέϊκσπηρ’ τοΰ τρίτου, δέν γνωρίζω».

Ό Νικόλαος Τωμαδάκης, στή σειρά τής Βασικής Βιβλιοθήκης (’Αθή
να 1959, σελ. ρζ') , στήν εισαγωγή του στδ έργο τοΰ Σολωμοΰ, γράφει ειδι
κά γιά τίς γυναίκες: «Τδ πρόβλημα τής τοποθετήσεώς μας απέναντι τοΰ 
αντιθέτου φύλου ώριμάζει παραλλήλως πρδς τήν ήθικήν μας άνάπτυξιν...». 
Στή συνέχεια λέγει δτι ή ποιητική φύση δημιουργεί τδν κόσμο, δπου, θά στε
γάσει τά όνειρα πού δέν πραγματοποιήθηκαν στή ζωή· κι δ κόσμος αύτδς 
είναι ανώτερος. ’Έτσι ή έρωτική ζωή, πού ξεκινά ώς κελάδημα πουλιοΰ, με
ταβάλλεται σ’ ευθύνη καί τελειώνει σέ στεναγμό.

Άπδ τή νεανική ζωή τοΰ Σολωμοΰ έχομε πολλές συνθέσεις γιά τίς γυ
ναίκες: τή Βοσκοπούλα, τήν Εύρυκόμη κι άλλες. Χαρακτηριστικά είναι 
τά εξής: Ή εικόνα τής Ξανθούλας πού πάει στήν ξενητειά κι άποχαιρετά. 
Πόσο μετέχει σ’ αύτή τή συγκίνηση δ Ποιητής, «Έδάκρυσαν οί φίλοι / έδά- 
κρυοα κι εγώ».

Ή «’Αγνώριστη» είναι μιά βιβλική άνάπτυξη άπδ τδ Άσμα ’Ασμάτων 
τής ασπροντυμένης παρθένας, πού φαντάζει στδν Ποιητή τόίσο ώραία, δσο 
κι ή φύση, μέ τήν δποία τή συγχύζει. Ό θαυμασμός του δέν μεταβάλλεται 
σ’ έρωτα κυρίαρχο, περιορίζεται σέ μιά περιγραφή, πού έξαΰλώνει τά ωραία 
πλάσματα, τά ξανθά μαλλιά, τά γαλανά μάτια, τδ ανάερο περπάτημα.

Στδ «’Όνειρο» δ έρωτευμένος μιλά μέ τήν καλή του στδν κήπο καί τή 
φιλά ώς τήν αύγή. "Οταν ξυπνήσει, θά τής πει πώς άπ’ αύτήν έξαρτάται νά 
κάνει τ’ δνειρο πραγματικότητα.

Συμπαθητική είναι ή έπίκλησή του πρδς τή «Μοναστηρίσια» νά έγκα- 
ταλείψει τδν παρθενώνα, δπου είναι κλεισμένη' «έλα νά σέ φιλήσω», είναι 
ή πρόσκληση, πού τή συνοδεύει ή ύπόσχεση πώς «βέ #ά κάμω νά χαθη, άθώα 
μον, η παρθενιά σου». ’Εδώ τουλάχιστο δ έρωτευμένος τραγουδά κι έχει προ
χωρήσει άπδ τ’ δνειρο στδ λόγο.

Άπ’ δλες αύτές τίς περιπτώσεις — κι ύπάρχουν πολλές παρόμοιες — 
λείπει δ πόνος κι. ή γνώση, γιατί ή ζωή άκόμη είναι αύγή καί παιχνίδι κι δ 
Ποιητής γεμίζει τήν ψυχή του μέ δράματα, μέ όνειρα γιά τό πλάσμα αύτό 
πού θά τοΰ δλοκληρώσει τήν ύπραξη καί πού άκόμη γι’ αύτδν είναι νέφος 
αδιαμόρφωτο. Αλλά πολύ γρήγορα θά ώριμάσει. Καί δέν θά ώριμάσει μέ 
τίς συλλήψεις τών γυναικείων μορφών τής ’Ελευθερίας - Ελλάδας, τής Θρη
σκείας και τής Δικαιοσύνης, άφοΰ αύτές έχουν κυρίως άντρικά χαρακτηριστι
κά, καθώς είναι γενναίες, τρομερές, αύστηρές. Θά ώριμάσει μέ τήν άτυχη 
μορφή τής «Φαρμακωμένης». Διότι ή Φαρμακωμένη δέν ήταν ή σκιά πού 
φαινόταν πίσω άπδ τά κάγκελα τοΰ μοναστηριού ούτε δ άχνδς τοΰ δνείρου ούτε 
τδ παννάκι τοΰ καραβιού πού πήρε τήν Ξανθούλα. Ή Μαριέττα Παπαγεωρ- 

γοπούλου, ή Φαρμακωμένη, έζησε κοντά του, άγνή στις σχέσεις της. "Οταν 
ή αγνή αύτή είδε τ’ δνειρο τής νιότης νά διαψεύδεται τόσο άναντρα — δ 
άγαπημένος της τής είχε άποκρύψει δτι ήταν νυμφευμένος — ή τέχνη κι ή 
φιλία τοΰ Ποιητή δέν μπόρεσαν νά τή συγκρατήσουν. Ή αύτοκτονία της ήταν 
βέβαια ένα κρίμα κι ό χριστιανός Σολωμός δέν μπορούσε νά τό παραβλέψει. 
Αλλά τί ήταν αύτό τό παράπτωμα τής άδύνατης παρθένας, μπροστά στδ έγ
κλημα τής κοινωνίας, πού είδε σ’ αύτή τήν περίπτωση τή χυδαία έγκατάλειψη 
άπδ ένα έραστή; Ό Ποιητής πονούσε άκόμη άπό τδν οδυνηρό θάνατο τής 
κόρης- άλλά δέν θά κλάψει άπλώς τή νιότη, δέν θά ζωγραφίσει τή νεκρή, 
πού μέσα στδν τάφο «στολίζει σεμνή παρθενιά», δέν ξέρομε ούτε το χρώμα 
τών μαλλιών της ούτε τών ματιών της το καθρέφτισμα. Ή Φαρμακωμένη 
παύει νά είναι ύλικδ σώμα, έπιθυμία ή δνειρο πού διαλύεται. Υψώνεται ώς 
διαμαρτυρία γιά τή στάση τού κόσμου άπέναντί της, πού ξεχνά πώς έχει 
γυναίκα, άδελφή καί διασύρει τήν αθώα κόρη. Ή Μαρία έχει τώρα μόνο 
σπλάχνα καί χέρια. Τά λευκά της χέρια έκτείνονται πρδς τόν Πλάστη, ένώ 
στά σπλάχνα της μέσα, δπου ή μετάνοια κιόλας γιά τό αμαρτημα εχει μορ- 
φοποιηθεΐ («που το κρίμα τους κλαϊνε») , δέν είναι άλλες πληγές. Κι ή 
διαμαρτυρία αύτή δέν ύψώνεται άπό τδν Ποιητη. Γνωρίζει πια ο Ποιητής 
νά διδάσκει καί νά τοποθετεί τή διδασκαλία μέ πειστικότερα άπο τδ δικό του 
στόματα. Ή Μαρία είναι πού άπολογείται μπροστά στδ Θεό τήν ώρα τής 
Κρίσεως, καί κανείς δέν είναι δυνατό νά ψεύδεται τήν ώρα τής ύπέρτατης άλη- 
θειας. ’Έτσι ή διδασκαλία τής ’Εκκλησίας γιά δικαίωση ύπηρετεϊ τήν άλή- 
θεια καί τή δικαιοσύνη, καθώς ή γυναίκα τώρα είναι τδ άδύναμο πλάσμα πού 
άμάρτησε αύτοκτονώντας, στ’ οποίο δμως πρέπει ν’ άναγνωριστεί ή αγνό
τητα. ’Έτσι τά ύψηλά εκλαϊκεύονται, ή τέχνη ύπηρετεϊ τήν ’Ηθική, δ λαός 
διδάσκεται. Δείγμα κι αύτό τής ψηλής θέσης, δπου δ Ποιητής έθετε τά με
γάλα ήθικά ζητήματα, γύρω άπδ τά δποία στράφηκε δλόκληρη ή ζωή κι ή 
τέχνη του.

Τδν Ποιητή συγκίνησε έπίσης ή άγνή μορφή τής ’Άννας Μαρίας Ανα
στασίας Γουράτο Γεωργομίλα, πού τόν Απρίλη τοΰ 1829 στη μονή τών Αγιων 
Θεοδώρου καί Γεωργίου στήν Κέρκυρα ντύθηκε τό μοναχικό σχήμα. Τδ έπει- 
σόδιο, συνηθισμένο γιά τήν έποχή: μιά κόρη άπδ καλό σπίτι δταν χάσει τους 
γονείς της μπαίνει σέ μοναστήρι. Άλλ’ εδώ δέν βρισκόμαστε μπροστά σέ 
συνηθισμένο κείμενο. Ή γυναίκα δέν είναι πιά ούτε ώραία ούτε έπιθυμητή 
ούτε γεμάτη πάθη ούτε συμπλήρωμα τής άναζητησεως τοΰ άντρα, ούτε η δύ
ναμή του ούτε ή άδυναμία του. Είναι ή ήθική άμορφιά κι ή πνευματική ά
σκηση, πού μέ τήν άφοσίωση στό Θεό, θά πετύχει νά κάνει κάλλος άφθαρτο. 
Ό ναός, μέσα στόν δποίο οί άλλες μοναχές δδηγοΰν,πρδς τδ θυσιαστήριο τή 
μοναχή, είναι σύμβολο τής έπίγειας άσκησης' οί ’Άγγελοι σέ συνοδεύουν, 
σοΰ άποκαλύπτεται τό νόημα τής δημιουργίας και τοΰ θανάτου. Νικάς τδ 
φόβο τής έπιθανάτιας άγωνίας καί κάνεις άθάνατη τήν ώραιότητα, τό πνεύμα 
τό άφθαρτο. Πώς; «Γλυκό ναι της Παράδεισος / νά μελετάς τά κάλλη... 
Έβώ δ Χριστός στά όνείρατα σ’ εσένα κατεβαίνει...».

Μά ή γυναίκα δέν είναι μόνο εκείνη πού άπαρνιέται τή ζωή γιά χάρη 
τής ένωσης μέ τό Θεό. Ή ζωή είναι αγαθό, κι η συνέχειά της θεία προστα
γή. Ό ’Έρωτας ένώνει τούς άνθρώπους καί πέρα άπδ τά έπίγεια δεσμά. 
"Οταν δ Κρητικός, αγνός πολεμιστής πού χάνει τήν καλή του πριν τή χαρεί, 
ξυπνήσει άπό τδν ήχο τής σάλπιγγας, κράζει:
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Μην είδατε την ομορφιά που την Κοιλάδα άγιάζει... 
Καπνός δέ μένει από τη γη, νιος ουρανός εγίνεί' 
σάν πρώτα εγώ την αγαπώ καί ΰά κριΰώ μ αύτήνη.

Μια άλλη κατηγορία γυναικών συμβολίζεται άπό τό αδύνατο πλάσμα, 
τή Μαρία του «Λάμπρου». Ή φτωχή κόρη) παραπλανήθηκε άπό τόν ώμό βια
στή καί τοΰ δόθηκε μ’ δλη τή φλόγα τής άμαρτίας καί τής άγάπης μαζί. 
Καρπός τοΰ παράνομου έρωτα τα νόθα παιδιά. Τό πρόβλημα τών νόθων παι
διών — ό ίδιος ό Ποιητής ήταν καρπός ένώσεωςί πού νομιμοποιήθηκε 
έπειτα — απασχολεί έδώ τό Σολωμό. Ή Μαρία στενάζει γιατί άπατήθηκε 
κι αμάρτησε, μά δέν έχει δύναμη ν’ άντισταθεϊ στό φυσικό πειρασμό καί νά 
διαλύσει τόν αμαρτωλό δεσμό. Τά δάκρυα κι ή προσευχή της ύψώνονται τή 
νύχτα τής ’Ανάστασης πρός ’Εκείνον, πού μπορεί νά τή λυπηθεί. ’Αλλ’ δ Λάμ
προς τήν πλήττει μέ μιά άκόμη αγγελία συμφοράς, άθελά του άποκαλύπτοντας 
πώς έκανε δική του «γυναίκα οϊμέ τήν εδική του κόρη». Ό ασυνείδητος 
έραστής καί πατέρας προσπαθεί νά πνίξει τή θύελλα τής συνειδήσεως πού 
ύψώνεται τή μέρα τής Λαμπρής μέσα στήν ψυχή του, δμως τά φαντάσματα 
τών νόθων του τόν κυνηγούν καί τέλος τρελλαίνεται. Ή Μαρία παραφρονεί 
κι αύτή καί πνίγεται στή λίμνη. Ό Ποιητής συμπαθεί αύτό τό αδύναμο πλά
σμα, τό τόσο διαφορετικό άπό τόν ισχυρό κι έγκληματικής φύσεως Λάμπρο. 
Ή κάθαρση είναι φρικτή*  ή τιμωρία, θάνατος σωματικός καί πνευματικός 
τών αδικητών, έπιβάλλεται μέ αύστηρότητα άπό τόν Ποιητή, πούχε δοκιμάσει 
τίς πικρίες καί τούς έξευτελισμούς τής παράνομης του γέννησης.

Βέβαια ή Μαρία είναι σύμπτωμα, δέν είναι ύπόδειγμα. ’Απέναντι της 
στέκει ό ήθικά ακλόνητος τύπος τής Μάρθας. Στούς «’Ελεύθερους Πολιορκι- 
σμένους» ύπήρχε ένα έπεισόδιο, τοΰ όποιου περίληψη άφησε δ Πολυλας. Γιά 
νά δείξει δ Ποιητής τή διαφορετική αίσθηση τής ύπεροχής τοΰ πνεύματος πά
νω στήν ύλη μεταξύ τών άντρών καί τών γυναικών τοΰ Μεσολογγιοΰ πού ύπο- 
μένουν τά δεινά τής πολιορκίας,, φανέρωσε στό ποίημα «ώς κορυφή τοΰ ήθι- 
κοΰ αύτοΰ μεγαλείου μία τών γυναικών, τής δποίας δ Σολωμός έδινε ένα πνεΰ- 
μα διψασμένο νά έννοήση τι άπό τά μυστήρια τοΰ παντός. ’Από αύτή τή μυ
στική διάθεσι τής γυναικός πιάνεται δ Πειρασμός δπως τήν κάμη νά ξεκλίνη 
άπό τήν θέσι εις τήν δποίαν αύτή ύφώθηκε καί βαστιέται μέ τούς άλλους άγω- 
νιστάδες. ’Ενώ εις τές ύστερινές ώρες οί γυναίκες κάθονται περίλυπες καί 
σιωπηλές, ξάφνου ή Μάρθα σκάει τά γέλια. Τότε μιά άλλη τής λέει:

Τί κάνεις ώ καρδιογνώστρα; έσύ πού δέν σέ είδαμε νά καλοκαρδίζεσαι 
ούτε εις τόν καιρό τής εύτυχίας καί τής δόξας τώρα γελάς ένώ έχάσαμε τά 
πάντα; Καί ή Μάρθα:- Εις έκείνη τή στιγμή (πού έγέλασα δηλαδή) έπα- 
ρουσιάσθηκε εις τό πνεύμα μου δ Πειρασμός, καί μοΰ έταξε νά μοΰ ξεσκε- 
πάση τά άπειρα μυστήρια τής πλάσης, άν εγώ έστεργα ν’ άφήσω τούτο τό 
χώμα. Τούτο έκαμε δ Πειρασμός κι έγώ έκδίκησι τοΰ πήρα».

Άπό τήν ίδια παρέα είναι οί γυναίκες τοΰ Γ' Σχεδιάσματος, πού δ 
Ποιητής ονομάζει «άντρογυναΐκες», πού μαζί μέ τά παιδιά, άφοΰ άναψαν τή 
φλόγα, τήν έθρεψαν μέ τ’ άγαπημέν’ άπομεινάρια τοΰ νοικοκυριοΰ τους, πού 
δέν ήθελαν νά περιέλθουν κατά τήν ’Έξοδο στούς έχθρούς.

άκίνητες, άοτέναχτες, δίχως νά ρίξουν δάκρυ· 
καί γγίζ3 ή σπίάα τά μαλλιά καί τά λυωμένα ρούχα.

Οί Μεσολογγίτισσες οίκοδομοΰν ήθικά τό ’Έθνος’ γι’ αύτές πιά δέν ύ- 
πάρχει δ ’Έρωτας, τό πάθος, ή πείνα. Υψώνονται μέ τήν ίδια μέ τούς άν
τρες δύναμη πρός τό καθήκον, τό χρέος.

Ανάμεσα στις δυό αύτές έκπροσώπους τής άδυναμίας καί τής δυνάμεως, 
στέκουν οί τύποι τής άθωότητας, τής άστικής δμορφιάς, κόρες πού τίς δάμασε 
δ θάνατος ή άνάπτυξε ή ζωή, χωρίς τή δύναμη τής απελπισίας, χωρίς τήν ύπο- 
ταγή στή Μοίρα, πλουτισμένες μέ ηθική δμορφιά, άντίστοιχη πρός τή φυσική 
ώραιότητα. Αύτός δ έπίγειος τύπος είναι τό ήθικό ιδεώδες τοΰ Σολωμοΰ.

Τό τέλος τής ζωής τοΰ Ποιητή συμπίπτει, δπως είναι φυσικό, μέ τήν 
άπασχόλησή του άπό τό πρόβλημα τής μεταθανάτιας δικαίωσης. Τό πρό
βλημα αύτό, βαθύτατα ήθικό, έλυσε δ Ποιητής στή «Σκεπασμένη Μορφήρ, πού 
κατέβηκε άπ’ τόν ούρανό σκεπασμένη μέ πέπλο καί τοΰ έδωσε τήν εύκαιρία 
νά τή ρωτήσει γιά τό άγαπημένο πρόσωπο, μέ τό όποιο συνδέθηκε μέ άγνή 
άγάπη. Διασώθηκε αύτή ή άγνότητα στόν άλλο κόσμο; Στό τέλος ή γυ
ναικεία μορφή σηκώνει τό πέπλο’ κάτω άπ’ αύτό φαίνεται γελαστή, εύτυ- 
χισμένη δηλαδή, ή φίλη πού τόσο άγάπησε δ Ποιητής. Ή άπάντηση ήλθε 
κι έδώ θετική, ή δικαιοσύνη βασιλεύει στόν ούράνιο κόσμο, δπου ή άγνότητα 
άποθεώνεται. Ή «Σκεπασμένη Μορφή» κι ή «Έλληνίδα Μητέρα» τέλος, πού 
προδιαγράφει τήν άποστολή, τή μόρφωση καί τόν ψυχικό δπλισμό τής γυ
ναίκας στόν τόπο μας, δείχνουν πώς δ Σολωμός χρησιμοποίησε τούς άπαλούς 
τύπους τής γυναικείας μορφής γιά νά δώσει έκφραση σέ μεταφυσικά καί πο
λιτικά ζητήματα πού τόν άπασχολοΰσαν.

Δίνοντας τέτοια ξεχωριστή θέση στή γυναίκα κι έπιδιώκοντας, δπως εί
παμε στήν άρχή, ένα μεικτό είδος ποίησης μέ τή συνένωση τοΰ έλληνικοΰ καί 
χριστιανικού στοιχείου, ύμνησε δ Σολωμός σ’ δλους τούς τόνους τήν αισιοδοξία 
καί τή χαρά, τή θρησκευτική συγκίνηση, τή δοκιμασία τού έρωτα, τή γονιμό
τητα τής ζωής, τήν πίκρα τού θανάτου, τήν άξία τοΰ ήρωϊσμοΰ, τή θυσία, τό 
καθήκον, τή φιλία, τήν παιδική άθωότητα, άκόμη τήν κακία, τή φρίκη τοΰ 
πολέμου, τήν ικανοποίηση άπό τήν έκδίκηση, τήν αίσθηση τής γαλήνης. Όλ’ 
αύτά είναι χυμένα στή λιγόστιχη ποίησή του, αίμα άπό τό αίμα του, άπλά, 
άληθινά καί μεγάλα, έτσι πού ν’ άποτελοΰν τό λυρικό του βίο καί συνάμα τήν 
πιό άληθινή έκφραση τής Νεοελληνικής ζωής καί σκέψης.

ΣΩΤΗΡΟΤΛΑ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ TOT ΠΑΛΑΜΑ

ΤΡΕΛΛΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

—Τ3 είναι τάχα ή γυναίκα;
—Μή ρωτάς: πουλάκι, κούκλα,

’Άν^ος, κούτσουρο, χρυσάφι, χάρος, άγγελος πανούκλα, 
"Η κουρέλλι γιά το κάρο, ή βασίλισσα γιά ϋρόνο.

’Άνθρωπος δεν είναι μόνο.

Ζήοε, άν θέλεις, μακριά της,
Ζήσε, άν ϋέλεις, στο πλευρό της,
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Ξύλιζέ την σά χωριάτης,
Λάτρευε την σάν 'ιππότης,
Χάσε το μυαλό οου, οφάξου, τούτο μόνο μην ξεχάνης:
Μη ανθρώπινες κουβέντες, μη μαζί της λόγια χάνεις.

(Τά τραγούδια τής πατρίδας μου)

Νά κράτησε άραγε τήν ίδια αντίληψη γιά τή γυναίκα πού μάς πα
ρουσίασε στό «Τρελλό τραγούδι» εικοσάχρονος μόλις δ Παλαμάς; Ούτε τδ 
έργο του ούτε ή ζωή του έπιβεβαιώνουν αύτδ τδ παλιό τραγούδι, γέννημα ίσως 
τής πειρακτικής διάθεσης κάποιας στιγμής.

«"Ενα άπδ τά έπιχειρήματα πού έφερνε δ Ψυχάρης, γιά ν’ άποδείξει 
τήν ποιητική μηδα,μινότητα τοΰ ΙΙαλαμά, ήταν καί τδ πώς δέν είχε στή ζωή 
του ερωτικές περιπέτειες. Πώς μπορούσε νά ’ναι ποιητής, καί μάλιστα με
γάλος, άνθρωπος πού δέν έγνώρισε ποτέ άλλη γυναίκα άπδ τή γυναίκα του;... 
Αύτό, κι αληθινό αν ήταν, δέ θά ’χε καμιά άξια σάν έπιχείρημα’ άλλά δέν 
είναι ούτε άληθινό. Ό Παλαμάς μπορεί νά μήν αγάπησε ποτέ καμιά δυνα
τότερα καί βαθύτερα άπδ τή Μαρία Βάλβη’ μέ πολλές δμως άλλες είχε 
ερωτικές σχέσεις, και στά νιάτα του, καί στά μεσοκοπίσματα καί στά γερά
ματα άκόμα, καί μπορώ νά πώ χωρίς ύπερβολή, πώς βρισκόταν διαρκώς έρω- 
τευμένος».

Αύτά γράφει δ Ξενόπουλος στδ άρθρο του «Ό Παλαμάς άπδ κοντά» στόν 
άφιερωματικδ τόμο τής «Νέας Εστίας» καί συνεχίζει γιά νά άφηγηθεΐ περι
στατικά ερωτικών παρεκτροπών τοΰ ποιητή στά δποία στάθηκε μάρτυρας.

Εκτός δμως άπδ τή μαρτυρία τοΰ Ξενόπουλου έχουμε απτή άπόδειξη τής 
έρωτοπάθειας τοΰ Παλαμά τά πάνω άπδ διακόσια έρωτικά γράμματα τοΰ ποιη
τή πρδς τή Ραχήλ, μιά κοπέλλα πού τδ πραγματικό της δνομα ήταν Ελένη 
Κορτζά καί πού δ ποιητής τήν άγάπησε παρ’ δλη τή διαφορά τής ήλικίας τους, 
τόσο περίπαθα, ώστε νά τής άποκαλύπτει τήν ίδια τήν ψυχή του καί νά μάς 
κάνει μάρτυρες τής πιδ μυστικής κι έσωτερικής του ζωής έτσι δπως διαβά
ζουμε τά γράμματά του στδν τόμο πού έκδόθηκε τδ 1960 μέ τίτλο «Γράμματα 
στή Ραχήλ».

Πέρα δμως άπδ τίς εξωτερικές αύτές μαρτυρίες δ πιδ αδιάψευστος μάρ
τυρας τής γυναικολατρείας τοΰ Παλαμά παραμένει τδ ίδιο· τδ έργο του, ένα 
έργο στδ δποΐο ή γυναίκα είναι διαρκώς παρούσα. Ή έκταση πού τδ θέμα 
«γυναίκα» κατέχει στήν ποίηση τοΰ Παλαμά είναι τόση, ώστε καθιστά άδύ- 
νατη τήν έξέτασή του σέ βάθος καί πλάτος μέσα στά σύντομα χρονικά πλαίσια 
μιάς. εισήγησης. ΓΓ αύτδ καί ή άναφορά μας στδ θέμα θά είναι μάλλον ένα 
σταμάτημα σέ κάποιες άπόψεις καί λίγους στίχους ένδεικτικούς καί χαρακτη
ριστικούς τής γυναικολατρείας του.

Στδ πώς έβλεπε τή γυναίκα καί ποιά θέση έχει γενικότερα δ έρωτας στδ 
έργο του μάς βοηθάνε (έκτδς βέβαια άπδ τδ ίδιο τδ έργο του) καί οί θεωρίες 
του γιά τήν Τέχνη, οί πρόλογοι στίς συλλογές του καί οί στοχασμοί του δπως 
διατυπώνονται στήν «Ποιητική» του. Φτάνει κάποτε στδ σημείο, καθώς έπι- 
σημαίνει καί δ Παπανοΰτσος, νά μάς δώσει τήν έντύπωση πώς άκολουθεΐ τή 
φροϋδική θεωρία γιά τίς πηγές καί τούς σκοπούς τής Τέχνης. Πώς δηλαδή 
ή ποίηση «είναι ένα τραγούδι άηδονιοΰ, πρωτόγονο, άσυνείδητο, φυσικό, πα
θητικό, '|ΐέ τδ δποΐο δέν κάνει τίποτ’ άλλο παρά νά άγωνίζεται πώς νά τρα

βήξει στή φωλιά του, παρά πώς νά σαγηνέψει τδ αιώνιο θηλυκό». Καί συνε
χίζει δ Παλαμάς: «Κι δσα τραγούδια δέν μάς συγκινοΰν, δσα μάς φαίνονται 
σάν κάτι προμελετημένο σοφά καί γεωμετρικά μονάχα ταιριασμένο, χωρίς 
φλόγα καί λαχτάρισμα... τά ποιήματα, τά τραγούδια έκεΐνα δέν τά έσπρωξε 
στδ είναι δ ερωτικός δργασμός. Καί πόσα τραγούδια πού μάς φαίνοντ’ έμ- 
πνευσμένα άπδ τήν ιδέα τήν πλέον άύλη καί σά θαμποτριγυρισμένα άπδ τδ 
λιβάνι κατανύξεως θρησκευτικής, πόσα ποιήματα γενικά, φιλοσοφικά, γαληνο- 
θώρητα πού φαίνονται πώς δέν κρατάνε μέσα τους σημάδια άπδ γυναίκας 
πέρασμα, πόσα τραγούδια τέτοια δέν έγράφτηκαν μολαταύτα παρά γιά νά δια
βαστούν άπδ μιά γυναίκα».

ΊΊόσα τραγούδια τρυφερά, εμπνευσμένα, 
γιομάτα πόθους, όνειρα, φτερά, 
δέ γράφονται γι’ άλλο σκοπό κανένα 
παρά για νά τά λάχουνε γραμμένα 
δυδ ματάκια μόνο φλογερά.

Στή συνέχεια δμως θά μάς δώσει δ ποιητής τήν πορεία πού άκολούθησε 
γιά τήν ύπέρβαση τοΰ ’Έρωτα, γιά τήν ποίηση πού έγινε πιά αύθύπαρκτη κι 
ανεξάρτητη άπδ τδ πρώτο έρέθισμά της άν καί ποτέ δέν τδν έγκατέλειψε 
δλότελα ή έρωτοπάθειά του. «Ή κάθαρση στδ δράμα τής ζωής μου, τ’ όνειρο 
τδ έρωτολατρικό, πού ήμουν άνήμπορος νά τδ πραγματοποιήσω στή ζωή, τδ 
δημιουργούσα στήν ποίηση καί ξεθύμαινα. Κι άγάλια άγάλια ήρθε καί τής 
ποιήσεως ή σειρά νά λυτρωθεί άπδ τήν ύποτέλειά της, νά γίνει άνεξάρτητη 
πολιτεία, νά ύποτάξει τδν έρωτα, νά τδν κάμει δργανο τής έξουσίας της. Κι 
έτσι έζησα μέσα σ’ αύτδ τδ ταλάντευμα. Δέν τδ πολυξέρω. ’Ήμουν ποιητής 
γιατί ήμουν έρωτόπαθος ή έρωτοχτυπημένος βρισκόμουνα σάν ποιητής πού γεν
νήθηκα; Τραγούδησα γιατί άγάπησα; Ή μήπως ήταν ή άγάπη μου θέμα 
• ιουσικδ τής έρωτόβλητης φαντασίας μου γιά νά πλάθω τδ τραγούδι μου; 
Πιστεύω πώς είναι καί τά δυό». Τδ πιδ νοσταλγικδ ξαναγύρισμα στά χρό
νια τής νιότης περνάει γιά τδν Παλαμά μέσ’ άπ’ τδ δραμα μιάς γυναικείας 
μορφής.

Φέρτε με στά καλοισκιωτα της νιότης μου λιοστάσια, 
στά όλόχρυσα σπάρτα κοντά, στά καταπράσινα τ9 αμπέλια 
νά ξαναϊδώ στις κερασιές επάνω τά κεράσια, 
καί οι λιγερές νά τά τρυγούν, στ9 αυτιά κρεμώντας τα, όλες γέλια.

Κι άλλοτε πάλι μέ τή θύμηση τών είκοσι του χρόνων άναπολεΐ:

Καί άπδ τδ σπίτι νά περνάς της παλυογαπημένης 
μέ τά κλειστά παράθυρα, κι εσύ νά περιμένεις, 
τδν ήλιο σά νά ξύπνησες νά ίδεϊς πού θ9 άνατείλει, 
V9 ανοίξει ένα παράθυρο, τών ουρανών η πύλη.

Μπορούμε λοιπόν ύστερα άπδ στίχους σάν τούς πιδ πάνω, δπου ή άπό- 
σταση τοΰ χρόνου έκανε άκόμα πιδ ιδεατές τίς νεανικές άγάπες τοΰ ποιητή, 
νά κατανοήσουμε τήν άπαγοήτευση καί τή λύπη του γιά ένα συναπάντημα 
μιάς παλιάς του άγάπης δχι μέσα στήν δνειροφαντασιά τής ποίησης, άλλά 
μέσα στήν πεζή πραγματικότητα.
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Ή τύχη μάς αντάμωσε τους δυό, 
μιά στιγμή στην άκάύαρτη άγορά. 
Είχα τριάντα χρόνια và σέ διώ.

’Ήσουν εσύ της νιότης μου ή χαρά.
Μας γελάοαν ξανά οί φευγάτοι χρόνοι, 
καί βιαστικά κι άπάντεχα εκεί δά 

τών ερώτων τ’ άύάνατο τ’ αηδόνι 
ξανάρχισε τό ΰεΐο κελαϊδιομό. 
στον κήπο νά! τ’ αγιόκλημα φουντώνει, 

Νά τδ κορμί σου το λαχταριστό... 
— χοντρή γυναίκα τσακισμένη εσύ, 
καί σωμένος ψαρότριχος εγώ! — 
Καί χωριστήκαμε ήσυχα. Ή ζωή.

Λίγους μήνες μετά τό θάνατο τοΰ Παλαμά δ γιός του Λέανδρος έξέδοσε 
ΐ’-ΐά συλλογή άπό ανέκδοτα ποιήματα μέ τίτλο «Βραδινή φωτιά». Κυρίαρχο 
στοιχείο στά ποιήματα αύτα είναι τό έρωτικό καί γι’ αύτό γράφει δ Λ. Παλα- 
μάς πού προλογίζει τόν τόμο:

«Θά μπορούσε νά δοθεί καί γιά τόν Κωστή Παλαμά ή δνομασία τοΰ ποιη
τή «τοΰ έρωτα -καί τής άγάπης» ; Θά {ιστορούσε νδ λεχθεί καί για τδ νεοέλ
ληνα φιλόΐσοφο ποιητή, πού έντυσε μέ τά πιό λαμπρά ποιητικά σύμβολα τίς 
μεταφυσικές άνησυχίιες τοΰ νοερού κόσμου,, γιά τό ραψωδό τής έλληνικής πα
τρίδας καί έδέοος πώς είναι, έκτός άπό τ’ άλλα του γνωρίσματα, κι «δ ποιητής 
τής άγάπης»; Καί θά ’πρεπε νά ρωτήσωμε άν δ έρωτικός κόσμος πού φα
νερώνεται μέσα στήν ποίησή του, πηγάζει άπό τήν άγάπη πού είναι ή πνευ
ματική κι έξαγνιστική φλόγα τής ζωής, ή άπό τό κυρίαρχο πάθος πού σέρνει 
στή συντριβή καί στήν έκμηδένιση;»

’Άσκοπο καί μάταιο θά ήταν νά προσπαθήσουμε νά δώσουμε άπάντηση 
σ’ αύτά τά έρωτήματα, γιατί μέσα στό έργο τοΰ Παλαμά άντιφεγγίζεται δλό- 
κληρη ή άγάπη, δπως άκριβώς άντανακλάται κι δλόκληρη ή ζωή μέ τίς άντι- 
φάσεις καί τίς άντινομίες της. Ή άγάπη πάθος χοϊκό πού ξεσέρνει τή 
ψυχή στή στράτα τοΰ χαμού κι ή άγάπη δύναμη λυτρωτική κι άναβαθμός στά 
πιετάγματα τής ψυχής γιά τήν κατάχτηση τοΰ άπόλυτου. Ή γυναίκα - σάρκα 
κι ή γυναίκα - ιδέα. Ή γυναίκα - στολίδι κι ή γυναίκα - Μούσα κι έμπνεύ- 
στρια. Ή άφοσιωμένη σύζυγος πού σκέπει στοργικά καί συμπαραστέκεται 
στόν ίσκιο πάντα τοΰ άντρός της, ή κοπέλλα ή πανέμορφη πού γεννάει τήν 
ύποψία ενός άόρατου καημοΰ κι ή γυναίκα ή ήδονική κι άχόρταγη πού 
πετάει τόν άντρα πού κατάκτησε δοσμένη σ’ ένα άδιάκοπο έρωτικό κυνήγι. 
"Ολες οί μορφές τής άγάπης κι δλοι οί τύποι τών γυναικών βρίσκουν τό 
στίχο πού τούς πρέπει στό έργο τοΰ γυναικολάτρη Παλαμά, ταυτισμένες μέ 
αιώνια γυναικεία σύμβολα άπό τή μυθολογία ή τήν 'Ιστορία. Καλυψώ καί 
Πηνελόπη,Ελένη. Σαπφώ, ’Αφροδίτη, Άθηνά, Άροδαφνούσα, Ίουδήθ, θεο- 
φανώ κι άλλες άκόμα πλήθος κάνουν τόν ποιητή νά άναφωνίσει:

κορμί, τδ είναι μου όλο ακόμα φρίττει 
άπδ τδ ξάφνιασμά σου, αίωνία γυναίκα!

(’Ασάλευτη ζωή)

Γι’ αύτό καί μάταια θά προσπαθήσουμε νά πλάσουμε τόν ιδανικό γιά τόν 
ποιητή τύπο γυναίκας, άν συγκεντρώναμε τά κοινά σημεία άπ’ δλους τούς γυ
ναικείους του τύπους. Καμιά δέν είναι σάν τήν άλλη, μά δλες φαίνεται τό 
’ίδιο νά τίς άγαπά δ ποιητής. Άς δοΰμε μερικούς άπ’ αύτούς τούς γυναι
κείους τύπους.

Είναι πρώτα - πρώτα ή πιστή συντρόφισσα τής ζωής του πού σέ πλήθος 
ποιήματά του έξυμνείται σάν ή ιδανική σύζυγος. ’Αφοσίωση, καρτερία, γα
λήνη, ήρεμία, μιά ζωή σκεπασμένη στό μισόφωτο τής άνωνυμίας, άρετές πού 
5υχνά γιά τόν ποιητή ταυτίζονται μέ τήν «εύτυχία τήν ίδια» δπως διαβά
ζουμε στό χαρακτηριστικό ποίημά του «Εύτυχία».

Η ΕΤΤΤΧΙΑ

Καθόμαστε σάν πάντα οί δύο 
βράδι στδ σπίτι' άντικρυνά της 
εγώ γερμένος στδ βιβλίο, 
σκυμμένη εκείνη στή δουλειά της.

Καί τδ βιβλίο ήτανε στίχοι, 
ψυχή άπδ λάμψη καί αρμονία’ 
έτσι έκεϊ τ’ άνοιξα στήν τύχη, 
καί νά τί διάβασα:

«Εύτυχία!

Λουλούδι, σέ ποια χώρ’ ανθίζεις, 
σέ ποιδ γιαλό, μαργαριτάρι; 
’Αστέρι, ποιές μεριές φωτίζεις, 
καί ποιές καρδιές, ουράνια χάρη;

Πού, Χερουβείμ, φτερά διπλώνεις ;
Νεράιδα ποϋ δροοολογιέσαι;
Είσαι διαμάντι καί δέ λιώνεις 
ή καταχνιά είσαι καί σκορπιέσαι;

"Αδης, Παράδεισος σέ κρύβει;
στόν κόσμο ή στήν έρημία, 
μές σέ παλάτι ή σέ καλύβι 
πές μου, ποϋ βρίσκεσ’, Εύτυχία;»

Δίχως τά μάτια άπ τή δουλειά της 
νά τά σηκώσει, έδώ! απόκριση 
τρεμουλιαοτή μέ τή λαλιά της 
μιά μουσική στδ σπίτι έχύύη

Κι ένα καρδιόχτυπο μέ πιάνει, 
κι αμίλητη λαχτάρα αιφνίδια, 
γιατί πώς ακόυσα μοΰ έφάνη 
τήν εύτυχία τήν ίδια.

Τήν ίδια τούτη ήρεμη εύτυχία πού χαρίζει ή ταιριασμένη συζυγική ζωή, 
ή απλή κι άθόρυβη, μακριά άπ’ τή φωτιά τοΰ πάθους βάζει καί στό ποίημά 
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του «Άγάθωνος γυνή» εμπνευσμένο άπό τούς Τάφους τοΰ Κ&ραμεικοΰ. Λέει 
ή άποθανατισμένη στήν Τέχνη τοΰ Μαρμάρου ’Αθηναία:

Μήτε που ζήλεψα ποτέ τον κόσμο το μεγάλο, 
γιατί στο πλάι τοΰ άντρα μου τόν κόσμον ολον είχα 
κλεισμένο μες στδ σπίτι μου, κι ό κόσμος όλος είχε, 
είχε γιά μέ δυο ονόματα: άγάπη καί φροντίδα. 
Φροντίδα, άγάπη, προσκοπή! καλότυχη η γυναίκα 
που τή ζωή παντοτεινά τήνε περνάει στο σπίτι, 
κι έχει τόν άντρα ίσκιο της καί τά παιδια της δόξα, 
κι όταν στο δρόμο φαίνεται, χαράστην τη γυναίκα 
που τή ΰωροϋν καί δε μιλεί κάνεις γι’ αυτή και μονο 
καλοτυχίζουν όλοι τους τόν άντρα που τήν έχει.

(Τά μάτια τής ψυχής μου)

Και δέν ξέρω αν υπάρχει πιό αγνό και πιό αληθινό πορτραΐτο τής νέας 
κοπέλλας έτσι δπως τήν ήθελαν άλλοι καιροί — κι δπως κρυφά μές στήν 
καρδιά τους δλ’ οί καιροί τή θέλουν — άπ’ αύτδ τής Ήγησώς, τής νέας πού 
πέθανε πριν γίνει γυναίκα καί μητέρα, πού ή Τέχνη τοΰ Παλαμά φιλοτέχνησε 
στήνοντας το μαζί μέ τό ανάγλυφό της «στά μαρμαρένια Ηλυσια, στα Ηλυσια 
τής Τέχνης».

’Εμέ μέ κράζουν Ήγησώ διαβάτη, εμπρός σου στέκει 
ή νέα παρθένα, τό λευκό μισανοιγμένο μόλις 
κρίνο που χέρι άνΰρώπινο δέν άπλωσε σ’ εκείνο, 
δέν τδ είδε μάτι ανθρώπινο καί τά φτερά τής αύρας 
καί τής αυγής τά δάχτυλα μήτε κι εκείνα άκόμα 
δέν άγγιξαν τά φύλλα του· εγώ είμ ή αγνή παρθένα. 
’Έτσι προβάλλει απείραχτο τδ λυγερό κορμί μου 
μές άπ τδ φόρεμα που άπλά ραμμένο μέ στολίζει. 
Τά όλόξαν&ά μου τά μαλιά που σκόρπια έκυματοϋοαν 
στους ώμους μου κι έχύνονταν οά φίδια στδ λαιμό μου 
εγώ τά χτένισα σεμνά. Μιά κόρη δέν ταιριάζει 
ποτέ νά σέρνει επάνω της τά μάτια τών άν^ρώπων 
μέ άστόχαστα καμώματα καί χτυπητά στολίδια. 
Καί πρόσμενα καί πρόομενα πάντα νά ’ρΰεί μιά μέρα 
ν’ άνοίξω σπίτι, νά γενώ γυναίκα καί μητέρα, 
καί τότε στή μεγάλη μας ύεά, μεγάλο τάμα, 
τά όλόξαν&ά μου τά μαλλιά νά τής τά πάω κομμένα.

ώ χάρη, ώ νίκη τής ζωής, άνήκουοτη ευτυχία 
στά μαρμαρένια ’Ηλυσια, στά ’Ηλυσια τής Τέχνης!

Πέρα δμως άπ’ αύτούς τούς γυναικείους τύπους, τίς άθώες παιδούλες τής 
νιότης του, τήν ιδανική σύζυγο, τήν ώραία, άγνή παρθένα πού δσο ίδανικές 
κι άν είναι δέν παύουν νά ’ναι γυναίκες μέ σάρκα και δστά, δχι σπάνια και τά 
δράματα, τά πιό μεγάλα καί τά ποιητικά πετάγματα τοΰ Παλαμά στίς χώρες 

τής ’Ιδέας ξεκινούν άπό μιά γυναίκα ή τήν περιλαμβάνουν στό χώρο τους. Είναι 
πολύ γνωστή ή δμολογία τού ίδιου τού ποιητή γιά τό πρώ.το κύτταρο τής δη
μιουργίας τοΰ «Δωδεκάλογου τοΰ Γύφτου». «Ποιός ξέρει ποιά Τσιγγάνα θά 
μίλησε τής καρδιάς μου — εδώ καί πόσα χρόνια — τό μίλημα λαχταριστό· 
κι έτσι φυτρώσαν άπό τήν καρδιά μου οί πρώτοι τέσσεροι στίχοι· τό πρωτό
πλασμα, πού θά ξετυλίγονταν ύστερ’ άπό κείνο, κι άγάλια αγάλια, ή πλάση 
μου:

Περδικόοτη&η τοιγγάνα, 
ώ μαγεύτρα πού μιλείς 
τά μεσάνυχτα πρδς τ’ άστρα 
γλώσσα προσταγής...

Μιά γυναικεία μορφή κυριαρχεί καί μέσα σ’ ένα άπό τούς λόγους τής 
«Φλογέρας τοΰ Βασιλιά». Είναι ή μορφή τής Αύτοκράτειρας Θεοφανώς, τής 
μάνας τοΰ Βασιλείου τοΰ Βουλγαροκτόνου πού «περαστική θά είναι ή παρου
σία της μέσα στό έπος (δπως γράφει καί δ Αίμ. Χουρμούζιος) μά περα
στική είναι κι ή σπαθιά τής άστραπής πού τραυματίζει τό έρεβος, τής φουρ
τουνιασμένης νύχτας». Ή θεοφανώ γίνεται τό σύμβολο τής ιδεατής γυναίκας 
πού είναι μαζί λυτρωμός καί καταστροφή. Είναι μιά πανέμορφη, δυνατή γυ
ναίκα πού τό πλησίασμά της καταργεί τή λογική καί ξεσέρνει στά μεγαλύτερα 
άνομήματα, άκόμα καί στό φόνο.

...κι όποιος κι άν είσαι, άσκητευτής ή χαροκόπος, δ,τι, 
τά ξεχνάς όλα· τή ζωή, τή δύναμη, τή νιότη, 
κι άν είσαι τίμιος, τήν τιμή, τδ ΰρόνο, άν είσαι ρήγας , 
ΰησαυριοτής καί γίνεσαι ζητιάνος κι έρμοσπίτης, 
παιδί γιά τήν άγάπη της, φονιάς γιά τδ φιλί της.

Τρεις αύτοκράτορες κατάθεσαν στό βωμό τής άκατανίκητης γοητείας της 
τά πάντα, τήν τιμή, τήν άξιοπρέπεια, τήν ίδια τή ψυχή τους. Σ’ ένα διά
λογο τής Αύτοκράτειρας μέ τά τρία θύματά της δ ποιητής βρίσκει τήν εύκαι- 
ρία νά μάς ζωγραφίσει καί τήν όμορφιά καί τήν προσωπικότητά της; άλλά 
καί τό έξουθένωμα τών τριών άνδρών πού θυσίασαν τά πάντα γιά χάρη της. 
Ό τελευταίος μόνο, δ Τσιμισκής, ύπακούει στόν Πατριάρχη καί τήν κλείει σέ 
μοναστήρι χωρίς δμως ποτέ νά μπορέσει νά βγάλει άπ’ τήν ψυχή του τή 
γοητεία της. Γιά νά καταλήξει δ ποιητής στούς δυό στίχους πού άνυψώνουν 
τή θεοφανώ πάνω άπό τό συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο σέ σύμβολο τής 
αιώνιας γυναίκας πού είναι μαζί λύτρωση καί όλεθρος πού είναι ή βρυσομάννα 
καί τοΰ Καλοΰ καί του Κακοΰ :

Καί βρυοομάνα είν ή γυναίκα· κι έρχονται άπδ κείνη 
κι εσύ, αμαρτία, κι ό λυτρωμός κι ή ’Ανάσταση κι ό Χάρος.

Σταμάτησα σέ λίγες μόνο γυναικείες μορφές άπό τό έργο τοΰ Παλαμά. 
Ποιό πολλά είναι αύτά πού παράλειψα παρά αύτά πού άνάφερα. Δέ μίλησα 
γιά τούς νεραϊδένιους τύπους του, δπως τήν Κυμοθόη - Μούσα, ή τήν Τρισεύ- 
γενη (πού παρόλο δτι σέ θεατρικό έργο είναι μιά ποιητική μορφή) , δέν άνα- 
φέρθηκα στήν Ηλιογέννητη πού άπό βοσκοπούλα ειδυλλιακή καί δημοτικό τρα
γούδι γίνεται συμβολική μορφή (τής Ελλάδας; Τοΰ κόσμου; Τής ’Ιδέας τής 
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Τέχνης;) Δέ μίλησα για τή γυναίκα πού γίνεται τό σύμβολο τοΰ συναισθή
ματος στήν άντιπαράταξή του μέ τή λογική, πού συμβολίζει δ ’Άντρας, στό 
θαυμάσιο βιολογικό ποίημα «Τό Άερόπλανο» άπό τή συλλογή «Βωμο^».

Θά τελειώσω μέ μια σύντομη άναφορά σέ δυό άκόμη ποιήματα τοΰ Πα- 
λαμά άπό τούς «Βωμούς». Τό πρώτο είναι ή «Μελένια», δ συμβολικός τύπος 
τής πανέμορης γυναίκας πού ή παρουσία τής λάγνας ομορφιάς της καί τών 
πόθων πού ξυπνάει τονίζεται άκόμα πιό πολύ μέ τήν άντίθεση τής έμφάνισής 
της μιά νύχτα τοΰ ’Απρίλη, δταν στις έκκλησιές προσμένουν τό Νυμφίο.

Μηρός στην πεζούλα τον σπιτιού, τής γειτονιάς μελίσσι 
κι εμείς, άγόρια αγίνωτα κι άοτάλωτες παιδούλες, 
ό ύπνος δέ μάς έπαιρνε, προομέναμε τήν ώρα 
τής εκκλησίας, κι έοένανε προομέναμε δδηγήτρα, 
Μελένια, έοέ τή μάννα μας, κι έοέ τόν έρωτά μας.

Κι ήρθε. Ή έμφάνισή της δέν έχει τίποτε τό άθλο καί τό ιδεατό. Είναι ή 
άποκορύφωση τής ομορφιάς τής σάρκας πού «τρικυμίζει τόν πόθο καί φέρνει 
άνατριχίλα στ’ άγγισμά της».

^Ηρδες μέ τά βασιλικά σημάδια τοϋ κορμιού σου, 
μέ του λαιμοϋ σου τήν ελιά που ήτανε νά σέ δείχνει 
τόν τόπο, νά ’ρδει στό φιλί κι ήτανε σά νά γνέψει, 
πρός τό φιλί νά φτερωδεϊ, νά μήν άργοπορήσει.

μ*  αυτό τό μαυροχάραγο στά χείλη σου άν&οτρίχι 
που τή φεγγόβολη έκοβε τοΰ πρόσωπου λευκότη 
κι έδινε άντρίκια άποκοτιά στή δηλυκιά σου γλυκά.

Είναι μια ομορφιά πού έχει τό δικαίωμα νά μένει έξω καί πάνω άπό τούς 
συμβατικούς νόμους τών άνθρώπων πού θά τήν καταδικάσουν στά δικαστήριά 
τους, άλλά δέ θά μπορέσουν νά βγάολυν ποτέ τήν είκόνα της άπ’ τήν πυρωμένη 
άπ’ τόν πόθο ψυχή τοΰ ποιητή.

Τό δεύτερο ποίημα είναι τό τιτλοφορημένο «Γυναίκες» καί πού δ Παλαμάς 
τό τοποθετεί στό κέντρο τής έρωτολυρικής ποίησής του. Στό ποίημα „δοξο
λογούνται δλοι οί τύποι κι δλες οί γυναικείε^ μορφές «παιδούλες^ δέσποινες, 
ξωθιές, δημόσιες, ήρωίβες» γυναίκες πού ^τυρράνισαν τή νιότη του κι άνα- 
ρωτιέται γιά τήν τύχη τους, πρώτοι παιδιάτικοι καημοί «τών πράσινων και
ρών τών έφηβων τρυγόνες», γυναίκες πού έμπνεύσανε ποιητές καί καλλιτέχνες 
καί γυναίκες

μέ τίποτε ξεχωριστό, μέ τόσο μόνη χάρη
κι όση τοΰ φτάνει τοΰ άγουρου, τυφλόουρτου άπ τόν πά&ο, 
νά σάς λατρεύει παναγιές καί νά σάς άγναντεύει 
μακριάδε σάν πεντάμορφες καί σά βασιλοπούλες

Γυναίκες όνειρα διαβατικά καί άπιαστα στήν «άζώητη ζωή τουρ> καί γυναίκες 
πού τοΰ άνάβουνε τόν πόθο τόν καλωσόριστο πού τόν κατατρ/ύει σάν πείνα 
λύκου. ’Όνειρο καί πόθος συνταιριάζονται γιά νά πλάσουν τήν άκέρια άγάπη 
πού τοΰ ίδιου δέν τοΰ δόθηκε.

Άγάπη άκέρια, ήρ&ες ποτέ σ' εμένα; Όϊμέ, δέν ήρδες, 
κι άν ήρϋες, δέ δά τ άπλωσα τό μποδεμένο χέρι...

Καί τό ποίημα, άφοΰ μάς παρουσιάσει τή γυναίκα σ’ δλες της τις μορφές 
καταλήγει σ’ έναν ύμνο στήν άγάπη πού συνόδεψε τόν Ποιητή σ’ δλόκληρη τή 
ζωή του «πρωτάρης μου καημός κι δλόστερνή μου σκέψη» καί πού στάθηκε 
αιώνιος λάτρης της.

Άγάπη άκέρια, άγάπη άκέρια, άγάπη, άγάπη, άγάπη, 
Σέ πρόομενα, σέ καρτερώ καί ϋά σέ περιμένω.

ΚΙΚΑ ΟΛΤΜΠΙΟΤ

ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ ΣΤΗ «ΦΛΟΓΕΡΑ TOP ΒΑΣΙΛΙΑ»

Ή «Φλογέρα τοΰ Βασιλιά» είναι έργο μέγα άπό κάθε άποψη. Γιά τή 
σύνθεσή της δ Παλαμάς χρειάστηκε σχεδόν ένα τέταρτο τοΰ αιώνα (1886 - 
1910) . Μέ τούς 4.500 στίχους της άπόδειξε, άνάμεσα στ’ άλλα, τή μεγάλη 
άνεση τοΰ ποιητή της νά κινείται, μ’ εύελιξία θαυμαστή, στά εύρύτατα πλαί
σια τής πλουσιότατης έλληνικής λογοτεχνικής παράδοσης. ’Αφετηρία δ 
'Όμηρος. Τέρμα τό δημοτικό τραγούδι.

'Όλα τά ξέρει άπό πρώτο χέρι. 'Όλα τ’ άποθησαύρισε καί τ’ άποθήκεψε 
μέσα του. Άπό το μέσα του πλούτος άντλεί καί προσφέρει τή ζηλευτή του 
δημιουργία πού τήν ξεχωρίζει άπ’ δλα του τά έργα. Τήν θεωρεί «ύπέροχο 
τραγούδι του πού φτάνει μόνο αύτό νά τοΰ δώση μιά τιμητικώτατη θέση».1 
Ακόμα καί δέκα χρόνια πριν άπό τό θάνατό του, τό 1933, γράφει: «Άν έπρό- 
κειτο νά κάψω δλα γιά νά κρατήσω ένα, νομίζω δτι έκεινο πού μέ περικλείει 
περισσότερο είναι ή "Φλογέρα τοΰ Βασιλιά”».2

Ή δλη σύνθεση απαρτίζεται άπό δεκατέσσερα μέρη : Πρόλογος, Ό Γιος 
τής Χήρας καί Α' ώς IB' λόγος.

Καί τώρα στή σχέση τών δμηρικών έπών μέ τή «Φλογέρα τοΰ Βασιλιά». 
Μιά σχέση έμπνευσης καί εντελώς νέας δημιουργίας.

’Έχω τήν εντύπωση πώς έκεινο τό μάθημα τών Ελληνικών στις τελευ
ταίες τάξεις τοΰ Γυμνασίου, γύρω στά 1874, πού τοΰ άποκάλυψε τόν "Ομηρο, 
μέ τήν ’Οδύσσεια, «μίαν ώραίαν άνοίξεως πρωίαν»3 στάθηκε δρόσημο γιά τόν 
Παλαμά. Έκτοτε, καί μέ κάθε εύκαιρία. μιλοΰσε ξεχωριστά καί μέ θαυμα
σμό γιά τήν ’Οδύσσεια.

Γιά τήν άπόδειξη τής αλήθειας παραλληλίζω δεκατέσσερα άποσπάσματα. 
Πρώτα άπό τή «Φλογέρα τοΰ Βασιλιά», μετά άπό τά δμηρικά έπη καί τέλος τό 
σχόλιο.

Φλόγα, έου τότε άβοήδητη κ έρμη έου φλόγα, κρύψου,
καί κάμε τη μνημούρι σου τή στάχτη, καί μή σβήσης! (Πρόλογος)

ΚΓ δπως κανείς χώνει στή μαύρη στάχτη
δαυλί μέοέ στάκροχώραφο, γειτόνους άν δέν έχει, 
γιά νά φυλάξει τή φωτιά, νά μή γυρεύει άπ’ άλλους, 
έτσι ό Δυσσέας χώ&ηκε στά φύλλα, (ε, 488 - 491)
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’Έχουμε μπροστά μας τήν ίδια άκριβώς εικόνα. Ή φωτιά συντηρείται 
στή στάχτη. Κρύβεται, γιά νά συνεχίσει ν’ ανάβει καί τήν άλλη μέρα καί 
τήν άλλη... ’Έτσι ή στάχτη γίνεται φυλακτήρι τής φλόγας . ”Εχει τήν εύ- 
θύνη νά κρύψει κάτι σημαντικό: Τή φωτιά πού πρέπει νά μή σβήσει!

Σάν έρΰη άπό βροχόνερο μανιωμένο ποτάμι 
καί πλημμυρίση καί χαϋή καί πελαγώση ό κάμπος 
καί συνεπάρη τά δεντρά καί τά σπαρτά οκεπάοη, 
κι όπόχει τήν καλύβα τον κατάμεσα τον κάμπον 
ξυπνώντας νύχτα άνέλπιστα βουϊτδ χαμού γρικήσω 
καί δεν μπορεί νά πάη μπροστά καί μήτε πάει καί πίσω, 
γιατί μπροστά είναι κύματα καί ρέματα είναι πίσω, 
καί άχνίζει και βουβαίνεται καί τρέμει και άπομένει, 
οτοϋ λυτρωμού τήν πόρτα όμπρδς όμοια ό λαός ό σκλάβος 
άχνίξει καί βουβαίνεται καί τρέμει και άπομένει. 
Άπάντεχο τό μπόδιομα τού άκροβογιού τής χήρας!

(«Ό Γιδς τής Χήρας»)

"Οπως όταν ξεχειλισμένο ποτάμι κατεβαίνη στήν πεδιάδα δρμητικδ άπό 
τά βουνά, δυναμωμένο άπό τή βροχή τοΰ Δία, καί παίρνη μαζί του πολλούς 
ξερούς δρυς καί πολλά πεΰκα καί ρίχνη στή θάλασσα πολλή λάσπη, έτσι και 
δ λαμπρός Αίας έτρεχε μέσα στήν πεδιάδα κυνηγώντας καί σκοτώνοντας άλογα 
καί ανθρώπους. (Λ 492 - 497) .

"Οπως δταν βρέξη καί κατεβάζουν τά ξεροπόταμο άπδ τά βουνά καί 
ρίχνουν μαζί τδ νερό άπδ κρουνούς μεγάλους εκεί πού σμίγουν τά δυδ φα
ράγγια τους, μέσα άπδ βαθιά χαράδρα, καί τδ βόγγο τους τδν ακούει άπό 
μακριά πάνω στά βουνά δ βοσκός — έτσι, καθώς έσμιγαν κι’ αύτοί, άκούγον- 
ταν ξεφωνητά καί παλέματα. (Δ 452 - 456) .

Μιά πολύ δμορφη δμηρική παρομοίωση διασωσμένη στήν Ίλιάδα (Λ+Δ) . 
Άπδ τή μιά τδ ξεχειλισμένο ποτάμι κι άπδ τήν άλλη δ λαμπρός Αίας. Στδν 
Παλαμά τό μανιωμένο ποτάμι άπδ τή μιά κι δ σκλάβος λαός άπδ τήν άλλη. 
Παράλληλα, καί στούς δυδ ποιητές, τδ ποτάμι 'στδ πέρασμά του παρασύρει 
δέντρα καί δημιουργεί πάμπολλα προβλήματα στούς άνθρώπους.

«Δέ ^έλουμ’ εμείς λεύτεροι, κι ό νιος μακριά μας δούλος, 
κάλλιο νά φαν τά σίδερα γιά πάντα τή ζωή μας!» 
Κ’ επιασε ο λόγος ό γοργός κι άπλωσε πέρα ώς πέρα. 
’Έτσι τά κύματα ό βοριάς τό ’να πά στ άλλο απλώνει: 
Παρά μακριά του λεύτεροι, κάλλιο, κάλλιο μαζί του σκλάβοι.

(«Ό Γιδς τής Χήρας»)

"Οπως στδν πολυθόρυβο γιαλό σηκώνεται τδ ένα κύμα τής θάλασσας πίσω 
άπδ τδ άλλο, καθώς τδ σπρώχνει δ Ζέφυρος... έτσι προχωρούσαν τότε καί οί 
φάλαγγες τών Δαναών άκατάπαυτα. (Δ 422 - 423, 427) .

Ετσι μίλησε, καί ξεσήκωσε τήν καρδιά δλονών στά στήθη, αύτών πού 
είχαν άκούσει τδ σχέδιό του. Ή συνέλευση κουνήθηκε σάν τά μεγάλα κύ
ματα τής θάλασσας στδ Ίκάριο πέλαγος, πού τά σηκώνει δ Εύρος καί δ Νότος, 
καθώς χύνεται μέσα άπδ τά σύννεφα τού πατέρα Δία. (Β 142·- 146) .

’Άλλες δυδ δμηρικές παρομοιώσεις: Στή Δ τά κύματα τά ’να πάνω στ’ 
άλλο σπρωγμένα άπδ τδ Ζέφυρο. Στή Β τά κύματα σηκωμένα άπδ τδν Εύρο 
καί τδ Νότο.

Στδν Παλαμά τά κύματα απανωτά άπ’ τδ Βοριά.
Καί στά δυδ κείμενα μέ τδν ίδιο τρόπο· δ λόγος έκαμε τή δουλειά του. 

Ταρακούνησε τίς καρδιές. Λήφθηκαν σημαντικές άποφάσεις: «Παρά μα
κριά του λεύτεροι, κάλλιο μαζί του σκλάβοι». Απόφαση πού πήραν δλοι οί 
δμοεθνεΐς τοΰ κατοπινοΰ Βασιλείου Α' πού βρίσκονταν στή Βουλγαρία άπδ τδ 
813 ώς τδ 837, μεταφερμένοι άπδ τδν Κροΰμο στά βόρεια τοΰ Δούναβη, στή 
σημερινή Βεσσαραβία, ύστερα άπδ τήν κατάληψη τής Άνδριανουπολης. Αγιο
λογικό κείμενο τούς άνεβάζει στις 40.000.4 Άνάμεσά τους ή^ταν κι δ μικρός 
Βασίλειος (δ Α') μέ τούς γονείς του.

Σάν άγριέψη ή ϋάλαοσα καί οηκωϋή ή φουρτούνα 
και τό καράβι πάη κ’ ή ξέρα τρίψαλο τό κάμη 
κι οί ταξιδιώτες μαζωχτούν έρμοι σέ μιά βαρκούλα 
καί φέρνονται και δέρνονται μερόνυχτα καί πάνε 
καί μιάν άπέραντη ερημιά μαύρου νερού τούς τρώει, 
κ’ έξαφνα, άπάντεχα, βαΰιά λευκό πανί άντικρύσουν 
πού όλο σαλεύει, άνοίγεται, κ’ έρχεται καί σιμώνει, 
δέ χαίρονται τέτοια χαρά, μέ τέτοιο δέ μεθάνε 
μεθύσι, δέν τά δέρνουνε τά γύρω τους μέ τέτοιο 
βουϊτό πανηγυριώτικο, τά χέρια δέν υψώνουν 
πρός τά ουράνια ολόκαρδα, δέν τραγουδάν τή νίκη, 
σάν τή βοή καί τή χαρά καί τή γιορτή τού κόσμου 
πού ô νιος τού ξαναδόΰηκε, πού νίκησε ο λεβέντης.

(«Ό Γιδς τής Χήρας»)

Κι όπως κοιτάζουν τή στεριά μέ πόύο καί λαχτάρα 
στδ πέλαγο όσοι κολυμπούν πού τδ γερό καράβι 
τούς σπάει μεσοπέλαγα ό Σειστής Ποοειδώνας 
χτυπώντας μέ τδν άνεμο καί τ’ άφριομένο κύμα , 
καί λίγοι άπ τ άγριο πέλαγο γλυτώσουν κολυμπώντας 
κι άπ τδ κορμί τους χύνεται τής θάλασσας ή άρμη 
καί μέ χαρά πατούν στεριά σάν ξέφυγαν τδ χάρο 
έτσι κι εκείνη χαίρονταν τδν άντρα της νά βλέπει 
κι ούτ έβγαζε τάφράτα της τά χέρια άπ’ τδ λαιμό του. (ψ 233 - 240) 

Στήν ’Οδύσσεια, ή άνεκλάλητη χαρά τής Πηνελόπης γιά τδ γυρισμό τοΰ 
άντρα της παρουσιάζεται μέ τά εύχάριστα συναισθήματα αύτών πού κινδύνε
ψαν πολύ στή φουρτουνιασμένη θάλασσα καί τά κατάφεραν νά σωθούν.

Στδν Παλαμά, ή σωτηρία τοΰ Γιοΰ τής Χήρας, Βασιλείου τοΰ Α', άπδ 
τήν ήρωϊκή άπάντηση πού έδωσε στδ Βούλγαρο Κρούταγο, τδν Κροΰμο, γίνεται 
μέ τδν ίδιο τρόπο άφορμή γιά πανηγυρισμούς άπδ τούς δμαιμους σκλάβους.

Νά τος! άϊτδς κυνηγητής, άϊτδς καμαρομύτης, 
μέ τά τετράπλατα φτερά, τά κλαδωμένα πόδια 
καί τδ κορμί τδ παρδαλό, τδ κίτρινο, άσπρο, μαύρο.
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Μεγάλη η χάρη τοϋ $εοϋ καί δόξα στ’ ονομά τον 
κι ό σταυραϊτδς είναι σταλτδς άπό τό θέλημά τον.

(«Ό Γιός τής Χήρας»)

Αύτά είπε στήν προσευχή του, καί δ βαθύγνωμος Δίας τόν ακούσε*  τήν 
ίδια στιγμή έστειλε έναν αετό, πού είναι άπ’ δλα τά πουλιά τδ πιδ σίγουρο 
σημάδι, έναν αετό μαύρο, πού κυνηγάει τά άλλα πουλιά καί τδν λένε καί 
μαύρο. 'Όση είναι ή πόρτα μιας ψηλοτάβανης κάμαρας κάποιου πλούσιου 
ανθρώπου, πού είναι στερεή καί καλοκλειδωμένη, τόσο μεγάλα ήταν τά φτερά 
του άπό τή μιά κι άπδ τήν άλλη μεριά (Ω 314 - 319) .

Στήν Ίλιάδα (Ω) δ μαύρος άετός, μέ τά ύπερμεγέθη φτερά, σταλμένο 
θεϊκό σημάδι άπδ τδ Δία στον Πρίαμο, πού1 έτοιμαζόταν γιά τή συνάντηση μέ 
τδν Άχιλλέα, τδ φονευτή τού Έκτορά του.

Στδ Γιδ τής Χήρας δ άετός, μέ τά τετράπλατα φτερά, δ μαύρος, σταλ
μένος άπ’ τή Θεία Χάρη στή μητέρα τού Βασιλείου τού Α'. «δποιον ίσκιώση 
σταυραϊτός, αύτδς θά βασιλέψη».5

Τή σκηνή τού ζυγιάσματος τοΰ άετοΰ πάνω άπδ τδ βρέφος Βασίλειο Α' 
διασώζει κι δ έγγονός του, κατοπινός Κωνσταντίνος Ζ' δ Πορφυρογέννητος.6

Βέργα κρατά, λιγνόβεργα, καί στήν κορφή τής βέργας 
άοάλευτος ô τρίφυλλος λωτός, μαλαματένιος.
Καί ειν’ ό λωτός πού δέν τδν τρως, τό στριγλοβότανο είναι
που μέ τδ ϋώρι οέ χαλά, μέ τ’ άγγιομα οέ λιώνει,

Καί μέ τή βέργα κυβερνά καί δένει πολεμάρχονς, 
τους λογισμούς καί τις καρδιές, τις χώρες καί τούς κόσμους.

(Λόγος Δεύτερος)

Κάλεοε τίς ψυχές ό 'Ερμής κοντά τον τών Μνηστήρων, 
κρατώντας τδ χρυσό ραβδί, που ανθρώπων, όσους ϋέλει, 
μαγεύει μάτια ή καί ξυπνά πάλε άλλους κοιμισμένους. (ω 1-4)

Κ’ άξαφνα, σάν ήπιανε οί σύντροφοι, μ’ ένα ραβδί τούς χτύπησε καί μέσ’ 
στή χοιρομάντρα τούς έκλεισε, (κ 237 - 238)

Στήν ’Οδύσσεια (ω) τδ μαγικό ραβδί τοΰ Ερμή πού κοιμίζει καί ξυπνά 
δσους θέλει καί τδ ραβδί τής Κίρκης πού μεταμορφώνει σέ γουρούνια τούς 
συντρόφους τοΰ Όδυσσέα (κ) .

Στδ β' λόγο ή βέργα τής Θεοφανώς, συζύγου τοΰ Ρωμανού Β' καί τού 
Νικηφόρου Φωκά κι έρωμένης τοΰ ’Ιωάννη Τσιμισκή διαθέτει περίεργες μα
γικές ιδιότητες: «Μέ τδ θώρι του χαλά, μέ τ’ άγγισμά του λιώνει, κυβερ
νά, δένει πολεμάρχους, λογισμούς, καρδιές, χώρες, κόσμους...».7

Καί τδ δοξάρι τοϋ ’Έρωτα καί τδ κοντάρι τοϋ ’ Αρη
τό ’να άπδ τ’ άλλο δύσκολα κανείς νά ξεχωρίζει
τήν ώρα πού σκληρά κτνπάν ή που γερά στηρίζουν
καί τής ψυχής καί τής ζωής καί τ’ άγια καί τ’ άνάξια.
Καί γαυριασμένος δ ’Έρωτας καί ό Πόλεμος λυοοάει, 
άλόγατα καί χλιμιντράν άβάοταγα καί σκάφτουν. (Λόγος Δεύτερος)

Ό νΑρης πάλι μέσα στις παλάμες του κουνούσε τό πελώριο κοντάρι του 
(Ε 594).

’Εμπρός κατά τόν ’’Αρη πρώτα στρέψε τά μονόνυχα άλογά σου καί κτύ- 
πα τον άπό κοντά, καί μήτε νά σεβαστής τόν δρμητικδ Άρη αύτδν τδν μα
νιασμένο, τήν ενσάρκωση τοΰ κακοΰ, τδν αλλοπρόσαλλο. (Ε 829 - 831) .

Στήν Ίλιάδα (Ε) δ Άρης μέ τδ πελώριο κοντάρι του. Παρακάτω χα
ρακτηρίζεται ώς δρμητικός, μανιασμένος, ένσάρκωση τοΰ κακοΰ κι άλλοπρό- 
σαλλος.

Στδ β' λόγο δ ’Άρης μέ τό κοντάρι κι δ θεοποιημένος Πόλεμος, λυσσά
ρης. Πρόκειται άκριβώς γιά τήν ίδια εικόνα.

κ’ ύστερ’ άπδ τήν Ά^ηνά τήν πολεμοχαρή ήρΰε 
καί μέ τδ ’ίδιο άνάοτημα καί μέ τδν ’ίδιο άέρα, 
μά γαληνόχαρη, χωρίς κοντάρι καί σκουτάρι. 
Κοντάρια είναι τά χέρια της, γιά νίκες καί σκουτάρια, 
καί ειν’ άβλαβο τδ φοβερό τής Μέδουσας κεφάλι. (Λόγος Τρίτος)

φόρεσε τά δπλα γιά τδν πολυδάκρυτο πόλεμο. Γύρω στούς ώμους της έβαλε 
τήν αιγίδα μέ τίς φούντες τίς φοβερές... καί ή κεφαλή τής Γοργώς πού είναι 
φοβερό τέρας... ’Ανέβηκε έπειτα στό άστραφτερό αμάξι καί πήρε τδ δόρυ 
τδ μεγάλο, τδ στερεό, πού μ’ αύτδ δαμάζει τίς φάλαγγες τών ήρώων, πού θά 
βάλη μαζί της ή θεά μέ τδ δυνατό πατέρα. (Ε 737 - 747) .

Στήν Ίλιάδα (Ε) ή Άθηνά μέ τήν αιγίδα της καί τό βαρύ της δόρυ. 
Ανάμεσα σ’ άλλα φοβερά στήν αιγίδα ξεχωρίζει τδ κεφάλι τής Γοργώς.

Στδν γ' λόγο ή άντικατάσταση τής πολεμόχαρης Άθηνάς άπδ τή γαλη
νόχαρη Θεοτόκο. Σ’ αύτήν είν’ άχρείαστα κοντάρια καί σκουτάρια. Άς είν’ 
καλά τά χέρια της. «Καί είν’ άβλαβο τδ φοβερό τής Μέδουσας κεφάλι»8 κι 
έδώ ή Γοργώ, μά μέ τ’ άλλο της δνομα, «μπροστά στό γκόρφι πού άύλου 
κόρφου της κρεμαστάρι, / πού ζωγραφίζει τδ Χριστό, τδλόγλυκο παιδί της».9

Μ à εγώ φλογέρα μυστική καί όνει ροχτυπημένη 
τδ καταλόγι τεχνικά δέ δύναμαι νά πλέξω, 
γιά νά ιστορήσω ξάστερα καί νά σκαλίσω άπάνον 
οτοϋ λόγου μου τδ μάρμαρο μέ πράξη καί μέ τάξη 
τών πελεγρίνων τους λαούς καί τών άντρείων τίς άψες. 
Σέ μιαν ονειροφαντασία που σβεϊ μόλις άστράψη, 
περνάνε, θάμπωμα στά μάτια, καί στ’ αυτιά βαβούρα, 
καί ξαναλέω κι άντιλαλώ καί παίζω, σά νά δίνω 
μάκρεμα κάποιο μουσικό οτοϋ ονείρου τήν εικόνα. (Λόγος Τέταρτος)

Καί οί στρατιώτες οί "Ελληνες όλοϋΰε καλεσμένοι 
άπδ τοϋ Ταίναρου τά σπήλιά ώς τά λαγκάδια τοϋ Αίμου. 
Σέ τί δνομα ν’ άκούν; Καί ποιοι; Πώς νά τούς ξεχωρίσω;

(Λόγος Τέταρτος)

Ψάλετέ μου τώρα, Μούσες πού ζήτε στά ’Ολύμπια παλάτια, γιατί έσεΐς 
είστε θεές, καί βρίσκεστε παντού, καί τά ξέρετε δλα· έμεΐς μόνο τή φήμη 
άκοΰμε καί δέν ξέρομε τίποτε: ποιοι ήταν οί άρχηγοί τών Δαναών καί οί 
κυβερνήτες; Γιά τούς πολλούς δέ θά μπορούσα νά μιλήσω, ούτε νά πώ τά 

90 91

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



δνόματά τους, κΓ άν άκόμα είχα δέκα γλώσσες καί δέκα στόματα και φωνή 
πού δέν θά έσπαζε καί είχα ατσαλένια καρδιά μέσα μου, έκτός άν οί ’Ολυμπιά
δες Μούσες, οί κόρες τού Δία πού κρατεί τήν αιγίδα, μοΰ θύμιζαν πόσοι ήρθαν 
κάτω άπό τό ’Ίλιο. ’Εγώ θά πω τούς αρχηγούς τών καραβιών καί πόσα ήταν 
τά καράβια, άπό τήν άρχή ως τό τέλος. (Β 484 - 493) .

Στήν Ίλιάδα (Β) ή αδυναμία τοΰ Όμήρου νά πει ποιοι ήταν οί αρχη
γοί τών Δαναών κι οί κυβερνήτες. Γι αύτδ κι έπικαλεΐται τίς ’Ολυμπιάδες 
Μούσες νά τού θυμίσουν πόσοι ήρθαν κάτω άπό τήν Τροία. Στό δ' λόγο ή 
ίδια άδυναμία. Ό Παλαμάς έχει άνάγκη τή μουσική φλογέρα πού βρέθηκε 
στό στόμα τοΰ λειψάνου τοΰ Βασιλείου Β'.10 Αύτή θά τόν βοηθήσει νά ιστο
ρήσει τούς "Ελληνες στρατιώτες πού συνέδραμαν τδ Βασίλειο Β' στόν άγώνα 
του έναντίον τών Βουλγάρων. Ό ποιητής ξέρει μονάχα πώς ήρθαν «άπό τοΰ 
Ταίναρου τα σπήλιά ώς τά λαγκάδια τοΰ Αίμου».11

Κεριαλλονίτης. Κρέμεται στ όνομα τους άπάνου
τών άπαλών Εφτανήσων ή άξιωσνύη. Καί είναι
κι άπδ τη μοσκοβολιστή Ζάκυνθο. Λευκαδίτες
που ξέρουν από άρματωλούς, κ είναι καρδιά γιομάτοι.
Παιδιά κι άπδ την Κέρκυρα. (Λόγος Τέταρτος)

Ό Όδυσσέας πάλι όδηγοΰσε τούς γενναίους Κεφαλλήνες, πού είχαν τήν 
’Ιθάκη καί τό πυκνόφυλλο Νήριτο, καί ζοΰσαν στα Κροκύλεια, καί στήν 
τραχιά Αίγίλιπα, καί αύτούς πού είχαν τή Ζάκυνθο καί αύτούς πού κατοικού
σαν στή Σάμο, καί αύτούς πού είχαν τή στεριά καί αύτούς πού κατοικούσαν 
άντίπερα. (Β 631 - 635) .

Στόν "Ομηρο (Β) δ Όδυσσέας κι οί στρατιώτες του άπό τήν Κεφαλλη
νία, τήν ’Ιθάκη καί τδ Νήριτό της, άπδ τά Κροκύλεια καί τήν Αίγίλιπα τής 
άντικρυνής ’Ακαρνανίας άπδ τή Ζάκυνθο καί τή Σάμο, νησάκι κοντά στήν 
’Ιθάκη.

Στον δ' λόγο δ Παλαμάς μέ τούς Κεφαλληνίτες καί τούς Ζακυνθινούς άρ- 
χίζει τδν κατάλογο τών νικητών στρατιωτών τοΰ Βασιλείου Β'. ’'Ερχονται 
μαζί μ’ δλους τούς άλλους άπδ τήν Κέρκυρα, τήν Κρήτη κι άπδ τδν Πεντα
δάκτυλο. Άπδ τή Μάνη καί τδ Μόριά. ’Απδ τήν Λακεδαιμόνια, τήν Άργο- 
λική κι άπδ τήν Πάτρα. Άπδ τήν Καλαμάτα καί πάει λέγοντας.

Δέν πρέπει νά ’ναι στήν τύχη πού κατάγραψε πρώτους τούς Κεφαλλήνες. 
Τούς δδηγοΰσε δ Όδυσσέας. Αύτδ έχει πάνω άπ’ όλα σημασία.

Κ’ είδαν τη Θήβα άνάμεσα στή Βοιωτία, κι άπάνου 
στ άρχαϊο τό Κάστρο" τόχτισε μαγεύτρα μιά αρμονία, 
Λύρα, εσύ, δυνατώτερη κι άπό Κυκλώπων χέρια. 
Κοντά στον ποταμό Ίομηνδ τήν είδανε τή Θήβα

Καί είδαν τή Θήβα άπό τά παιδιά της τώρα

Καί είδαν τή Θήβα. Καί κα&ώς κοντόφωτα είχαν μάτια 

δεν είδαν, ούτε άκούσανε το φάντασμα τδ μέγα 
τ Άοκραίου τού ψάλτη. (Λόγος Έχτος)

Κι είδα τήν κόρη τού ’Ασωπού τήν όμορφη ’Αντιόπη, 
πόλεγε πώς κοιμήθηκε στήν άγκαλιά τού Δία 
κι’ έκαμε τδν Άμφίονα καί τδ λεβέντνη Ζή^ο, 
πον πρώτοι τήν έφτάπορτη ϋεμέλιωσαν τή Θήβα, 
κι’ έχτισαν κάστρο ολόγυρα, γιατί δέ &ά μπορούσαν, 
μιά χώρα τόσο απλόχωρη, σάν τήν πλατειά τή Θήβα, 
νά τή φυλούν άτείχιστη κι’ ας ήταν παλλικάρια. (λ 260 - 265)

Στήν ’Οδύσσεια (λ) ή Θήβα άπδ τδν Όδυσσέα, όταν κατέβηκε στδν 
"Αδη, μέ τδ ιστορικό της κάστρο κι έκτενής άναφορά στήν ίδρυση τής πόλης.

Στδν Στ' λόγο πάλι ή Θήβα καί τ’ άρχαϊο της Κάστρο. Αλλάζει μόνο 
δ κτίστης του.

μήν ή Κυρά ή μεγάλη
γυρίζει προς τδ ίλρόνο της τδν πρωτινό στό Κάστρο 
καί τδ κοντάρι της βαστά, καί τή δουλεύτρα 
πού πάντα είν’ άπδ πίσω της καί πού τή λένε Νίκη, 
στδ φτερωμένο τδ άρμα της πού πνέει, ψυχή καί κείνο 
καί τήν άρματωοιά φορεϊ τή χρυοελεφαντένια, 
κ’ ή σάρκα είν’ άπδ χάλκωμα κ’ είναι άπδ νού τδ ψήλος, 
κ’ ήρΰε νά σύρη τδ σεμνό χορό πού ^ά μάς κάμη
έμένανε ’Όλυμπο ξανά, κ’ εσέ, έρμη χώρα, κόσμο; (Λόγος "Εβδομος)

Καί άφοΰ πέρασε τδ θώρακα τοΰ Δία πού μαζεύει τά σύννεφα, φόρεσε τά 
όπλα γιά τδν πολυδάκρυτο πόλεμο. Γύρω στούς ώμους της έβαλε τήν αιγίδα 
μέ τις φούντες τις φοβερές, πού δλόγυ-ρα τήν περιζώνει δ Φόβος... Στδ κε
φάλι της έπάνω έβαλε κράνος χρυσό, πού είχε άπδ τις δυδ μεριές κέρατα καί 
τέσσερις δφαλούς καί στολιζόταν μέ πολεμιστές πεζούς άπδ έκατδ πολιτείες. 
Ανέβηκε στδ άστραφτερδ άμάξι και πήρε τδ δόρυ τδ βαρύ, τδ μεγάλο, τδ 
στερεό, πού μ’ αύτδ δαμάζει τίς φάλαγγες τών ήρώων, πού θά τά βάλη μαζί 
τους ή θεά μέ τδ δυνατδ πατέρα. (Ε 736 - 747) .

Στήν Ίλιάδα (Ε) ή Άθηνά έτοιμάζεται, γιά ν’ άνέβει στδν ’Όλυμπο. 
Φορεϊ τδ θώρακα τοΰ Δία, γύρω στούς ώμους τήν αιγίδα, στδ κεφάλι χρυσδ 
κράνος. Ανεβαίνει στ’ άστραφτερδ άμάξι καί χουφτώνει τδ βαρύ της δόρυ.

Στδν ζ' λόγο ή Άθηνά. κυρά μεγάλη, βαστά κοντάρι, έρχεται σέ φτε
ρωμένο άρμα καί φορεϊ χρυσελεφάντινη άρματωσιά. Ρώτημα κι έγνοια τοΰ 
Βράχου τής Ακρόπολης. ’Έρχεται ή παλιά του Άφέντισσα πού θά τδν 
ξανακάμει Όλυμπο;

Ξένε, ή Παλλάδα σου διωγμένη άπδ μιά δέσποιν’ άλλη, 
μοναχική, ξαρμάτωτη, καί άπάνου εδώ άρασμένη 
μακριά&ε, άνέγγιχτη, άχαρη, καί σάν πνιμένη μέσα 
σ’ ένα φακιόλι κόκκινο, ο’ ένα μαντί γεράνιο, 
χωρίς κοντάρι καί σκουτάρι, ουδέ γοργόνειο οκιάχτρο.

(Λώγοζ ’Όγδοος)

Ανέβηκε έπειτα στδ άστραφτερδ άμάξι καί πήρε τδ δόρυ τδ βαρύ, τδ 
μεγάλο, τδ στερεό, πού μ’ αύτδ δαμάζει τίς φάλαγγες τών ήρώων, πού θά 
τδ βάλη μαζί τους ή θεά μέ τδ δυνατδ πατέρα (Ε 745 - 747) .

92 93

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Στόν 'Όμηρο (Ε) ή προμάχος Άθηνά πάνοπλη δαμάζει και κατανικά 
δσους τά βάλουν μαζί της.

Στόν Παλαμά (η' λόγος) τά λελέκια απαντούν στόν Πρόκλο «στόν άθό- 
λωτο προσκυνητή τής Άθηνάς καί τής ’Αθήνας, καί δλου τοΰ κόσμους:12 
Ή Παλλάδα διώχτηκε άπό μια δέσποιν’ άλλη, άοπλη «χωρίς κοντάρι καί 
σκουτάρι, ουδέ γοργόνειο σκιάχτρο».13

Ή αντίθεση είναι δλοφάνερη.
νά ό βασιλιάς ό Μαμωνάς! 'Ο αντίχριστος, τό τέρας, 
καί σερπετδ καί στανραϊτός, καί παίρνοντας κάθε δψη, 
καθώς ό μάντης πού έβοσκε τις ποσειδώνιες φώκιες 
καί ζοΰσε μέσ3 οτης θάλασσας τά βαθιά. Τον άδράχνεις 
κι δλο σου φεύγει, καί ειν3 άφρδς κ3 είναι βραχνάς, καί πάντα 
κ3 εκεί πού τον καταφρονας, προσκυνητής τον πάντα.

(Λόγος Έντέκατος)
Έδώ συχνάζει ένας Θεός καί τοΰ πελάγου γέρος, 
άψευτος άπ3 τήν Αίγυπτο προφήτης, ό Πρωτέας, 
που ξέρει δλης τής θάλασσας τά βάθη κι3 είναι δούλος 
τοΰ Ποσειδώνα. (δ 384 - 386).
Πρώτα τίς φώκες στή σειρά θά πάει νά τίς μετρήσει. 
Κι' δταν στά πέντε δάχτυλα δλες μιά μιά μετρήσει, 
σάν τό βοσκό στά πρόβατα θά πέσει άνάμεσό τους 
Σά δείτε πώς κοιμήθηκε, τή δύναμή σας δλη... 
νά βάλτε τότε καί γερά νά τον κρατάνε πάντα, 
κι ας πολεμά νά λυτρωθεί κι ας θέλει νά γλυτώσει. 
Σ3 δλα θά μεταμορφωθεί γιά νά ξεφύγει, άπ3 δσα 
στόν κόσμο βρίσκονται θεριά καί σέ νερό θ3 αλλάξει 
καί σέ θεόκαυτη φωτιά. Μά εσείς γερά βαστάτε 
καί πιο πολύ νά σφίγγετε. Κι δταν πιά σέ ρωτήσει, 
κι έτσι είναι δπως τδν είδατε σάν πήγε νά πλαγιάσει, 
αφήστε τότε τδ στανιό, τδ γέρο λευτερώστε, 
καί ρώτησέ τον ποιος θεός βαστάει μαζί σου πάθος 
καί πώς θά βρεις τδ γυρισμό στδ ψαροθρόφο κύμα. (δ 411 -424)

Στήν ’Οδύσσεια (δ) δ Πρωτέας: ’Άψευτος προφήτης, γνώστης τοΰ θα
λάσσιου κόσμου, δοΰλος τοΰ Ποσειδώνα. ’Έγνοια του τό μέτρημα τής φώκιας. 
Συνέχεια μεταμορφώνεται καί ξεφεύγει τή σύλληψη.

Στόν Παλαμά (ια' λόγος) δ Μαμωνάς σάν Πρωτέας. "Οπως έκεΐνος, 
αλλάζει πρόσωπο. Καθαρή αναφορά στίς μαντικές Ικανότητες τοΰ Πρωτέα. 
τήν ένασχόλησή του μέ τίς ποσειδώνιες φώκιες τή μόνιμη διαμονή του στή 
θάλασσα. "Οπως έκεΐνος. έτσι κι δ Μαμωνάς, δ αντίχριστος, τό τέρας, δ 
σταυραϊτόε. Τόν συλλαμβάνεις κι δλο σου φεύγει.

Ή «Φλογέρα τοΰ Βασιλιά», 82 χρόνια μετά τήν πρώτη της έκδοση, στέ
κει άκόμα. Καί θά στέκει, γιατί είναι κλασσικό πόνημα. "Οπως τόν 
κλασσικό δημιουργό της.. Ό Κωστής Παλαμας πάνω άπ’ δλα μάς έδωσε στή 
«Φλογέρα τοΰ Βασιλιά» τόν έαυτό του. Μιά πολυδιάστατη προσωπικότητα. 
Τή δεύτερη, υστερ’ άπό τό Δ. Σολωμό, έθνική ποιητική φωνή.
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Γιά νά άντιληφθήτε τί Έλληνικό δυναμικό ζεί σέ ξένες χώρες, θά άνα- 
φέρω κατά προσέγγιση άριθμητικά στοιχεία τών Κυπρίων πού ζοΰν στό έξω- 
τερικό.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ξ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

0 ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΛ1 ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΠΙΡΟΓ

Ό απόδημος Ελληνισμός αποτελεί μια ισχυρή δύναμη πού μπορεί νά 
προσφέρει άρκετά στήν Κυπριακή ύπόθεση καί ιδιαίτερα στή διεθνή διαφώτι
ση για τόν δίκαιο άγώνα τής Κύπρου.

Σ’ δλες τίς μεγάλες χώρες τής Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες τής 
’Αμερικής καί στις άλλες ηπείρους τής γής ζεί μόνιμα ένας σεβαστός άριθμός 
Ελλήνων.

Μερικοί άπ’ αύτούς διακρίνονται για τήν έπίδόσή τους στήν έπιστήμη, 
τήν τέχνη καί τά γράμματα. ’Άλλοι για τα έπιτεύγματά τους στό έμπόριο, 
τή βιομηχανία καί τή ναυτιλία. Καί οί περισστόεροι για τήν έπιτυχία τους 
στόν έπαγγελματικδ καί άλλους τομείς.

Άναφέρομαι στον άπόδημο Ελληνισμό στήν ευρύτητά του, πού περι
λαμβάνει τούς 'Έλληνες άπό τήν Ελλάδα καί τούς "Ελληνες τής Κύπρου, 
γιαίτί δλοι οί "Ελληνες πού ζοΰν στό έξωτερικό άγωνίζονται μέσα σέ άντι- 
ξοότητες νά άντιμετωπίσουν κοινά προβλήματα πού άφοροΰν τήν έθνική τους 
έπιβίωση. "Ολοι οί "Ελληνες τοΰ έξωτερικοΰ έχουν ούσιαστικά τό κοινό 
χρέος νά άγωνισθοΰν γιά τή διατήρηση καί συντήρηση κοινών άξιών, πνευ
ματικών, ήθικών καί πολιτιστικών, γιά τήν έπιβίωση τής έθνικής τους ταυ
τότητας πού τήν έκφράζουν ή γλώσσα, ή θρησκεία, ή παράδοση, δ κοινός πο
λιτισμός καί οί κοινές ρίζες.

Είναι αύτή ή έθνική άνάγκη πού κρατεί τόν άπόδημο "Ελληνα σταθερό 
στό δρόμο τής έθνικής του μοίρας.

Μέσα σέ άνυπέρβλητες δυσχέρειες παλαίουν οί "Ελληνες τοΰ έξωτερικοΰ 
γιά νά έπιβιώσουν σάν έθνική κοινότητα. Καί είναι άξιαυθαύμαστη ή προσπά
θεια πού καταβάλλουν νά διατηρηθοΰν καί νά έπιβιώσουν έθνικά μέσα στόν 
δγκο τών προβλημάτων πού άντιμετωπίζουν καί μέσα στήν πληθωριστική κοι
νωνία πού ζοΰν.

"Οπου κι’ αν κατοικούν, είτε σέ μεγάλες πόλεις είτε άπομονωμένοι σέ 
μικρές πόλεις, διατηροΰν πάντοτε τήν έπαφή τους μέ τίς ρίζες τους. Ταξι
δεύουν έκατοντάδες μίλια γιά νό βροΰν μιά Έλληνική έκκλησία καί δαπανούν 
άρκετα χρήματα γιά νά στείλουν τά παιδιά τους σέ ιδιωτικά σχολεία γιά νά 
μάθουν τήν Έλληνική γλώσσα. "Οσο ψηλά κι’ άν άνεβεΐ δ "Ελληνας τή βαθ
μίδα τής έπαγγελματικής του έπιτυχίας στή ξένη κοινωνίας δέν θά ξεχάσει τήν 
πατρίδα του καί τήν έθνική του κληρονομιά.

Δέν άποτελει ύπερβολή αν πούμε πώς δ άπόδημος "Ελληνας δοκιμάσθηκε 
καί κρίθηκε σέ δύσκολες έθνικές ώρες τής πατρίδας του. Καί άποδείχθηκε 
άκέραιος καί ειλικρινής πατριώτης.

Κι’ αύτό τό λέμε μέ πολλή συγκίνηση καί ειλικρίνεια.

Στή Μεγάλη Βρεττανία ζοΰν 130 μέχρι 150 χιλιάδες
Στήν Αύστραλία 45 μέχρι 60 χιλιάδες
Στήν ’Αμερική 20 μέχρι 25 χιλιάδες
Στή Νότια ’Αφρική 20 μέχρι 25 χιλιάδες
Στόν Καναδά 10 μέχρι 12 χιλιάδες
Στήν Αίγυπτο 2 μέχρι 2,5 χιλιάδες
Καί σέ άλλες χώρες 8 μέχρι 10 χιλιάδες.

Συνολικά ζοΰν 235 μέχρι 285 χιλιάδες στό έξωτερικό.
Άν λάβουμε ύπ’ δψη πώς δ πληθυσμός τών Ελλήνων Κυπρίων σήμερα 

μόλις περνά τό μισό έκατομμύριο, δ άριθμός τών άποδήμων Ελλήνων Κυ
πρίων είναι μεγάλος.

’Ασφαλώς πολύ μεγαλύτερος, περίπου τρία έως τέσσερα έκατομμύρια, 
είναι δ άπόδημος Ελληνισμός άπό τήν Ελλάδα, πού διαθέτει πρόσωπα μέ 
άρκετή έπιρροή σέ ώρισμένες χώρες καί άρκετά πρόσωπα πού κατέχουν ψηλή 
θέση στήν κοινωνία.

’Έτσι ένα σημαντικό τμήμα τού Ελληνισμού βρίσκεται ξενητεμένο σ’ δλες 
τίς ήπείρους, μακρυά άπό τήν πατρίδα του καί τά ίερά της χώματα, χωρίς νά 
ξεχνά, δέν μπορεί νά ξεχάσει, τήν καταγωγή του, τήν πατρίδα του, τή γλώσσα 
του, τή θρησκεία του, τόν πολιτισμό του.

Ή Κύπρος τόν ’Ιούλιο τού 1974 ένοιωσε τήν αύθόρμητη καί πηγαία έκ- 
δήλωση τών αισθη;ιάτων τής άγάπης τής δμογένειας άπό δλες τίς γωνιές τής 
γής.

Αίσθάνθηκε πώς αύτός δ άπομακρυσμένος καί ξεχασμένος Ελληνισμός 
έχει μεγάλα άποθέματα πατριωτισμού, έθνικοΰ φιλότιμου καί άνθρωπιας, πού 
εκδηλώνονται τόσο έντονα τήν ώρα τής έθνικής κρίσης καί τραγωδίας.

Γνωρίζουμε πώς ή Τουρκική εισβολή στήν Κύπρο ξεσήκωσε τούς Έλ
ληνες τοΰ έξωτερικοΰ σέ μιά πρωτοφανή κινητοποίηση γιά τήν προσφορά ύλι- 
κής βοήθειας καί ηθικής καί πολιτικής συμπαράστασης πρός τήν άγωνιζόμενη 
Κύπρο.

’Ακόμη καί σήμερα εφτά χρόνια μετά τήν εισβολή τό ένδιαφέρον καί ή 
προσοχή τών άποδήμων είναι στραμμένα στήν Κύπρο. Ό άπόδημος Ελλη
νισμός συνεχίζει καί σήμερα νά προσφέρει τή βοήθεια καί συμπαράσταση του 
στόν άγώνα τοΰ Κυπριακού λαού γιά έπιβίωση καί σωτηρία.

Καί έχει άρκετές δυνατότητες δ άπόδημος Ελληνισμός νά βοηθήσει τόν 
άγώνα τής Κύπρου στόν τομέα τής διεθνούς διαφώτισης καί συμπαράστασης, 
ιδιαίτερα σήμερα πού διαπιστώνεται δτι παρά τή δική μας, θέληση καί τίς 
προσπάθειές μας γιά μιά ειρηνική λύση τοΰ Κυπριακοΰ σύμφωνα μέ τά ψηφί
σματα τών Ηνωμένων ’Εθνών καί τις συμφωνίες κορυφής ή Τουρκία έξακο- 
λουθει άκόμη νά έπιδιώκει λύση διαιρετική καί διχοτομική.
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Ή διεθνής διαφώτιση άποτελεΐ ένα άπό τα ειρηνικά δπλα του άγώνα 
μας πού θά οδηγήσει σέ εύρύτερη διεθνή συμπαράσταση.

Καί στόν τομέα αύτό πρέπει νά άξιοποιηθοΰν δλες οί δυνάμεις πού δια
θέτουμε, καί ιδιαίτερα οί δυνάμεις πού διαθέτει δ απόδημος Ελληνισμός.

’Έχει στό παρελθόν αποδείξει δ απόδημος Ελληνισμός, Ιδιαίτερα τής 
’Αμερικής, δτι πολλά μπορεί νά προσφέρει στήν ύπόθεση τής Κύπρου.

Ή πολιτική κινητοποίησή του καί γενικότερα οί προσπάθειές του έφεραν 
ώρισμένα θετικά άποτελέσματα.

Σ’ αύτές τίς προσπάθειες ιδιαίτερη θέση έχει ή «μάχη τοΰ Κογκρέσσου», 
στήν δποία ή συμβολή τών Ελληνικών παροικιών τής ’Αμερικής καί τοΰ Κα
ναδά ήταν μεγάλη.

’Άνκαι προσωρινή ύπήρξε ή έπιτυχία τής μάχης αύτής, ή πείρα μάς δι
δάσκει πώς μέ καλή δργάνωση, μέ 'μαχητικότητα καί συνεχή έπαγρύπνηση, 
μέ ένότητα σκοπών καί στόχων δ απόδημος Ελληνισμός μέ τήν κατάλληλη 
καθοδήγηση άπό τό κέντρο μπορεί νά προσφέρει 'θετικές ύπηρεσίες στόν άγώνα 
τής Κύπρου.

Οί άπόδημοι 'Έλληνες έχουν καί τόν αυθορμητισμό καί τόν ένθουσιασμό 
άλλά καί ίκανότητες καί δύναμη διαθέτουν ώστε νά κάμουν τή φωνή τοΰ δι
καίου μας ν’ άκουσθεί μέ άξιοπρέπεια μέσα στά κοινοβούλια καί κέντρα λή- 
ψεως άποφάσεων πολλών χωρών.

Ή Υπηρεσία ’Αποδήμων πού συστάθηκε καί στήν Κύπρο πριν άπό 
πέντε περίπου χρόνια έχει δημιουργήσει δεσμούς μέ τούς άποδήμους καί τούς 
έχει φέρει πιό κοντά μέ τήν πατρίδα τους καί τούς άγώνες τοΰ λαοΰ μας. 
Τά συνέδρια τών άποδήμων συμβάλλουν πολύ στήν ένημέρωση τών παροικια- 
κών παραγόντων πάνω στις Εξελίξεις τοΰ Κυπριακοΰ θέματος. Μέσα στό πλαί
σιο τών περιορισμένων δυνατοτήτων καί άρμοδιοτήτων της ή Υπηρεσία 
’Αποδήμων έπιτελεΐ άξιόλογο έργο.

Πιστεύω δμως πώς οί δυνάμεις τής Ελληνικής δμογένειας πρέπει νά 
άξιοποιηθοΰν άποτελεσματικά, Ιδιαίτερα σήμερα πού τό πρόβλημα μας δδη- 
γεΐται στήν πιό κρίσιμη καί άποφασιστική του φάση.

Πιστεύω πώς δ ένδοκυπριακός διάλογος έχει είσέλθει μετά τήν κατάθεση 
τής αξιολόγησης τοΰ Γενικοΰ Γραμματέα τών Ηνωμένων Εθνών στό τελευ
ταίο στάδιο πού θά κρίνει τήν δριστική στάση τής Τουρκίας στό Κυπριακό 
πρόβλημα.

Ή μέχρι τώρα στάση τής Τουρκίας καί τής Τουρκοκυπριακής κοινότητας 
ήταν καί είναι ή έπίτευξη μιας διαμελιστικής ή συνομοσπονδιακής λύσης στό 
Κυπριακό πρόβλημα.

’Ίσως οί έπόμενοι δυό μήνες κρίνουν κατά πόσο θά ύπάρξει άλλαγή στή 
στάση τής Τουρκίας καί στροφή της πρός λύση γνήσιας δμοσπονδίας.

Πολλές φορές έχει λεχθεί πώς ή Τουρκία θά άλλάξει τή στάση της 
στό Κυπριακό καί θά έπιδιώξει λύση δμοσπονδίας.

Εύχομαι νά υπάρξει ένα τέτοιο ένδεχόμενο, άλλά δικαιολογημένα έχω 
τίς άμφιβολίες μου, καί πιστεύω πώς ή Τουρκία έλίσσεται γιά νά φανεί διαλ
λακτική μπροστά στή διεθνή κοινή γνώμη. Καί δ έλιγμός δέν άποτελεΐ άλ
λαγή στάσης.

Είναι γεγονός πώς δ ένδοκυπριακός διάλογος άποτελεΐ μιά διαδικασία, τή 
σωστή διαδικασία, στήν δποία δ Κυπριακός λαός έχει έπενδύσει άρκετές έλπί- 
δες γιά μιά δίκαιη καί βιώσιμη λύση τοΰ προβλήματός του. Γιά νά είναι 
δμως άποτελεσματικός δέν άρκεΐ μόνο ή δική μας θέληση. Χρειάζεται καί ή 
θέληση τής άλλης πλευράς.

ΈπΙ έπτά συνεχή χρόνια μετά τήν εισβολή διεξάγουμε ένα διακοινοτικδ 
διάλογο πού πέρασε άπό διάφορες φάσεις μέχρις δτου φθάσει στή σημερινή, 
πού ύπήρξε καί ή διαρκέστερη.

Ό άπολογισμός τοΰ διαλόγους αύτοΰ μάς δδηγεΐ στό συμπέρασμα πώς 
χωρίς άλλαγή στή <$τάση τής Τουρκίας οί προοπτικές στό διάλογο δέν είναι 
εύοίωνες.

Δέν πρέπει νά αύταπατόμαστε δτι ή Τουρκική πολιτική θά άλλάξει στό 
σύντομο τουλάχιστο μέλλον.

Ό λαός μας έπιθυμεΐ λύση τοΰ προβλήματός του καί είναι φυσικό καί 
λογικό νά προσβλέπει πρός κάθε ειρηνική προσπάθεια πού δδηγεΐ στήν δμαλό- 
τητα καί τήν ειρήνη. Άλλά ή δ,μαλότητα καί ή ειρήνη δέ μπορούν νά κερ- 
δηθοΰν έφ’ δσο ή Τουρκία συνεχίζει τήν άδιάλλακτη στάση της καί τή 
διχοτομική της πολιτική. Καί γιά τήν έφαρμογή τής διχοτομικής της πολι
τικής στήν Κύπρο ή Τουρκία διατηρεί τά στρατεύματα κατοχής.

Μέσα στό κλίμα τής άβεβαιότητας τοΰ διαλόγου δ Γενικός Γραμματέας 
τών Ηνωμένων ’Εθνών σέ μιά προσπάθεια νά βοηθήσει τά διάλογο νά προσπε
λάσει τίς δυσκολίες του κατάθεσε τήν άξιολόγησή του σά μέθοδο γιά συζήτηση.

Βάση τών συνομιλιών είναι τά ψηφίσματα τών 'Ηνωμένων ’Εθνών καί 
οί συμφωνίες κορυφής. Ή άξιολόγηση τοΰ Γενικοΰ Γραμματέα προσφέρεται, 
δπως έχω πει προηγούμενα, σά μέθοδος γιά συζήτηση. Τό έγγραφο τής 
άξιολόγησης δέν άποτελεΐ ούτε πλαίσιο ούτε πρόταση γιά λύση τοΰ Κυ
πριακού ούτε βάση γιά διαπραγμάτευση.

Εύχή τοΰ Γενικοΰ Γραμματέα τών Ηνωμένων ’Εθνών είναι δπως ή άξιο
λόγηση του δδηγήσει σέ πρόοδο στό διάλογο.

Συμμεριζόμαστε τό ένδιαφέρον του καί τονίζουμε πώς δική μας θέληση 
καί έπιδίωξη ήταν πάντοτε ή πρόοδος στόν διάλογο, τόν δποΐο1 διεξάγουμε άπό 
τό 1975. Θέληση μας ήταν πάντοτε καί είναι ή έξεύρεση μιας ειρηνικής καί 
βιώσιμης λύσης. Καί πρός αύτή τήν κατεύθυνση έργαζόμαστε μέ συνέπεια. 
Είμαστε πάντοτε έτοιμοι νά συζητήσουμε κάθε προσπάθεια πού άποβλέπει στήν 
έξεύρεση δίκαιης καί έντιμης λύσης. Ή άποδοχή τής διπεριφερειακής δμο
σπονδίας καί τών δυό συμφωνιών κορυφής έκφράζει τή θέληση μας γιά συν
διαλλαγή καί συμβιβασμό.

Ποιά ήταν δμως ή άνταπόκριση τής άλλης πλευράς καί τής Τουρκίας 
στις έκάστοτε συμφωνίες πού κάναμε ;

Τή συμφωνία τής Βιέννης 3 γιά τούς έγκλωβισμένους τής Καρπασίας 
ποτέ δέν τήν τήρησαν.

Τή συμφωνία γιά τή σύσταση ’Επιτροπής γιά τή διερεύνηση τής τύχης 
τών ’Αγνοουμένων δέν άποδέχονται νά τήν έφαρμόσουν.

Τή συμφωνία τής 19ης Μαΐου 1979 καί ειδικά τό σημείο 5 γιά τήν 

98 99

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



προτεραιότητα τοΰ Βαρωσιοΰ δέν επιθυμούν να τό προωθήσουν.
Τή συμφωνία γιά τήν έγκαθίδρυση ένός διπεριφερειακοΰ δμόσπονδου 

κράτους δέν τήν τηρούν καί έπιδιώκουν λύση διαιρετική, λύση συνομοσπονδίας.
Καί αύτή άκόμη τήν αξιολόγηση τού Γενικού Γραμματέα προσπάθησαν 

νά τήν παρουσιάσουν σαν βάση γιά διαπραγμάτευση μέ προφανή τήν πρόθεση 
τους νά ύποσκάψουν τίς συμφωνίες κορυφής.

Ή ύπαναχώρηση ύπήρξε πάντοτε τό κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμά τους.
Είναι άκριβώς αύτά τά γεγονότα πού δικαιολογούν τήν έκτίμησή μου δτι 

ή τύχη τής άξιολόγησης τού Γενικού Γραμματέα καί τό μέλλον τοΰ διαλόγου 
είναι άβέβαια.

Μπροστά σ’ αύτή τήν άβεβαιότητα, ενθαρρυντική είναι ή νέα πολιτική 
πού έγκαινιάζεται άπό τήν Ελληνική Κυβέρνηση δσον άφορά τή θέση τοΰ 
Κυπριακοΰ προβλήματος στήν έξωτερική της πολιτική.

Ή νέα ύπδ τόν κ. Άνδρέα Παπανδρέου κυβέρνηση τής Ελλάδας χάραξε 
μιά νέα έξωτερική πολιτική στήν πορεία τής χώρας γιά σθεναρή καί σταθερή 
προάσπιση τών έθνικών συμφερόντων.

Ή έξωτερική πολιτική τής έθνικής άξιοπρέπειας καί ανεξαρτησίας καί 
τής μή ύποτέλειας άνοίγει νέους δρίζοντες για τήν Ελλάδα. Καί εύχόμαστε 
ή πολιτική αύτή νά πετύχει για τδ καλό τής Ελλάδας καί τοΰ Έλληνισμοΰ.

Ή Κύπρος ύπήρξε τδ θΰμα τών ξένων έπεμβάσεων, τδ θΰμα μιας έθνικής 
περιπέτειας και τραγωδίας πού ξεκίνησε άπδ τήν προδοσία καί τήν ύποτέ- 
λεια καί τήν ύποταγή τής χούντας στα ξένα συμφέροντα καί κελεύσματα καί 
στίς ξένες έπεμβάσεις. Καί ή τραγωδία και τδ δράμα τής Κύπρου άκόμη 
ύφίστανται. Γνωρίζουμε συνεπώς τί σημαίνει καί γιά μάς ή νέα έξωτερική 
πολιτική τοΰ Παπανδρέου.

Είμαστε μια μικρή καί άδύνατη άνεξάρτητη χώρα, πού άγωνίζεται σκλη
ρά καί ένάντια πολλών άντιξοοτήτων, γιά νά έπιβιώσει. ’Αγωνιζόμαστε μέ 
τή διεθνή ύποστήριξη και συμπαράσταση τών λαών τής γής καί τής δργανω- 
μένης διεθνοΰς κοινωνίας. Ή Ελλάδα είναι δ φυσικός συμπαραστάτης μας 
στόν άγώνα αύτδ γιατί στδ νησί μας ζεΐ πάνω άπδ μισό έκατομμύριο Ελλη
νισμός καί γιατί ή Ελλάδα είναι μιά άπδ τίς τρεις έγγυήτριες δυνάμεις τής 
άνεξαρτησίας μας. Τή μεγαλύτερη δυνατή συμπαράσταση άναμένουμε άπδ 
τήν Ελλάδα καί χαιρόμαστε είλικρινά γιατί ή Ελλάδα έίπιδεικνύει έν,εργδ 
ένδιαφέρον γιά τήν έπιβίωση τής άνεξαρτησίας τής Κύπρου καί τήν έξεύρεση 
μιας βιώσιμης καί δίκαιης λύσης τοΰ Κυπριακοΰ προβλήματος, πράγμα πού θά 
άποβεΐ πρδς τδ συμφέρον δλόκληρου τοΰ Κυπριακοΰ λαοΰ.

’'Ετσι ή Κύπρος αισθάνεται μέ συγκίνηση τδ δυναμικό ένδιαφέρον καί 
τήν έμπρακτη στοργή τής Ελλάδας καί τής Κυβέρνησής της πού στή χάραξη 
τής νέας έξωτερικής της πολιτικής δέν λησμόνησε καί τδ χρέος της πρδς τήν 
Κύπρο.

Οί νέες δηλώσεις τοΰ Πρωθυπουργοΰ Παπανδρέου είναι σαφείς καί ή πο
λιτική τής Ελλάδας στδ Κυπριακό εισέρχεται σέ ένα νέο στάδιο πού δυνατό 
νά δδηγήσει σέ μιά νέα σταθερή πορεία.

’Αναμένεται νά κριθεΐ κατά πόσο ή πολιτική αύτή θά άποδειχθεΐ στδ μέλ
λον άποτελεσματική. ’Εκείνο πού πρέπει νά τονισθει είναι πώς ή πορεία τοΰ 

Κυπριακού είναι πολύ δύσκολη καί θά άπαιτηθεΐ σοβαρή μελέτη γιά τούς νέους 
χειρισμούς, καί ιδιαίτερα συντονισμός στίς ένέργειες τών Κυβερνήσεων Ελ
λάδας καί Κύπρου.

Ή Κύπρος άναμένει καί εύχεται δπως ή νέα αύτή έξέλιξη άποδειχθεΐ 
άποτελεσματική γιά τδ μέλλον τής άνεξαρτησίας τής πατρίδας μας, πού έπί 
έπτά σχεδόν χρόνια δίνει τή μάχη τής ειρήνης καί τής διατήρησης τής άνεξαρ
τησίας της κάτω άπδ τήν σκιά τών στρατευμάτων τοΰ ’Αττίλα χωρίς κανένα 
θετικό άποτέλεσμα.

Ή Κυπριακή υπόθεση είναι ένα πολύπλοκο καί δυσχερές πρόβλημα. Εί
ναι ένα διεθνές πρόβλημα, μέ έξωτερική διάσταση τδν άντικατοχικδ άγώνα 
καί έσωτερική πτυχή τήν συνταγματική άναδιάρθρωση τοΰ Κυπριακοΰ κρά
τους.

’Απαιτείται στράτευση δλου τοΰ ικανού καί άξιόλογου άνθρώπινου δυ
ναμικού πού διαθέτει δ τόπος μας καί ο άπόδημος Ελληνισμός.

’Έπαυσε πρδ πολλοΰ τδ Κυπριακό θέμα νά είναι συναισθηματική ύπόθεση 
καί συνθηματολόγηση.

Χρειαζόμαστε προγραμματισμό, στρατηγική, ύπολογισμό, προβληματισμό 
καί συνεχή μελέτη. Γιά νά μπορέσουμε νά μεθοδεύουμε τούς σωστούς χειρι
σμούς καί νά δρομολογούμε τή σωστή πορεία. Παράλληλα χρειαζόμαστε πί
στη στόν άγώνα, φρόνηση καί μέτρο.

Ό άγώνας τής Κύπρου θά κερδηθεΐ άν είμαστε έτοιμοι νά τδν κερδίσουμε.
Καί ετοιμότητα σημαίνει ενότητα τού λαοΰ, συλλογική εύθύνη καί προ

γραμματισμός.
Ό άπόδημος Ελληνισμός μπορεί νά προσφέρει στόν άγώνα τής Κύπρου 

γιά έπιβίωση.
Καί πρέπει νά τδν άξιοποιήσουμε.
Ελλάδα καί Κύπρος μποροΰν νά ενώσουν τίς δυνάμεις τους στήν άξιο- 

ποίηση τοΰ άπόδημου Ελληνισμού. Νά τδν καθοδηγήσουν πάνω στόν στόχο 
τού άγώνα μας πού είναι ή έπιβίωση τοΰ Κυπριακοΰ Ελληνισμού καί ή έπι
βίωση τής άνεξαρτησίας τής Κύπρου καί πάνω στίς έκάστοτε έξελίξεις τού 
Κυπριακού. Καί νά τδν ένεργοποιήσουν καί δραστηριοποιήσουν στδν άγώνα 
τής διεθνούς διαφώτισης καί συμπαράστασης πρδς τήν Κύπρο.

Υπάρχουν μεγάλες προοπτικές για προώθηση τοΰ θέματος τής Κύπρου 
στή διεθνή κοινή γνώμη άπδ τδν άπόδημο Ελληνισμό.

Πώς μποροΰν νά ύλοποιηθοΰν καί άξιοποιηθοΰν αύτές οί προοπτικές;
Θά προβώ σέ ώρισμένες γενικές εισηγήσεις μέ τήν προσδοκία πώς θά 

καλλιεργηθεί δ άναγκαΐος προβληματισμός.
α) Δημιουργία ζωντανών φορέων έπιτροπών σέ χώρες δπου ζοΰν άρ- 

κετοί άπόδημοι "Ελληνες, πού έχουν άπ’ εύθείας έπαφή μέ τήν Ελλάδα ή 
τήν Κύπρο άναλόγως τής περιπτώσεως ούτως ώστε νά ύπάρχει μεγαλύτερη 
εύελιξία στίς δραστηριότητες καί τίς κινήσεις τους.

β) Καταρτισμός προγράμματος δράσης τών ζωντανών αύτών φορέων 
άνάλογα μέ τίς δυνατότητες ένός έκάστου.

γ) Τακτική, συνεχής, έγκαιρη καί ύπεύθυνη ένημέρωση τής παροικια
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κής ήγεσίας καί τών ζωντανών φορέων πάνω στήν πορεία καί τίς εξελίξεις τοΰ 
Κυπριακού.

δ) Προγραμματισμός, καθοδήγηση καί συντονισμός τών ένεργειών καί 
έκδηλώσεων σέ κάθε παροικία για τήν πιό αποδοτική δράση ούτως ώστε νά 
γίνεται ή πιό κατάλληλη ενέργεια στήν πιό κατάλληλη στιγμή.

ε) Στοργική παρακολούθηση καί βοήθεια άπό τήν οικεία Κυβέρνηση γιά 
τήν έπίλυση παροικιακών προβλημάτων, ούτως ώστε νά αισθάνονται καί οί 
παροικίες τό θερμό καί ενεργό ένδιαφέρον τής Κυβερνήσεως πρός αύτές. Καί

στ) Πολιτική ένότητας πού νά ένώνει τούς άπόδημους "Ελληνες σέ ένα 
κοινό μέτωπο άγώνα για τήν έπιβίωση τής πατρίδας τους. Αύτή ή πολιτική 
θά τούς άπομακρύνει άπό τή διάσπαση καί τήν άποξένωση καί θά τούς ώθεϊ 
στή δημιουργική προσφορά.

Είναι φυσικό μετά άπδ δσα έχω πει πολύ γενικά νά δημιουργεΐται ένας 
σκεπτικισμός δσον άφορά τή χρονική άπόσταση πού μάς χωρίζει άπδ μιά 
λύση του Κυπριακού.

Ό αγώνας μας μπορεί νά μήν είναι σύντομος. Πρόκειται περί μιας πιθα
νότητας πού δέν θά ήθελα ποτέ νά συμβεί. Πιστεύω πώς δσο πιδ σύντομα 
έλθει ή ειρήνη στήν Κύπρο, ειρήνη βέβαια βασισμένη στήν άξιοπρέπεια καί 
τή δικαιοσύνη, τόσο τδ καλύτερο για τήν Κύπρο καί για τίς δυδ κοινότητες 
τοΰ νησιού μας.

Ή παράταση στδ Κυπριακό ζημιώνει καί τίς δυό κοινότητες γιατί άπο- 
μακρύνει τίς δυνατότητες για τήν ενότητα τής χώρας μέσα σέ ένα όμοσπον- 
διακό 'σύστημα διακυβερνήΐσεως. Ή διαίρεση πλήττει καίρια τά συμφέροντα 
τών δύο κοινοτήτων.

"Οσο περισσότερο διαρκεΐ ή Κυπριακή κρίση καί δσο περισσότερο παρα
μένουν τά Τουρκικά στρατεύματα εισβολής στό νησί, τόσο δυσκολότερη καθί
σταται ή ύπόθεση τής Κύπρου.

’Αλλά τά «τετελεσμένα» τής εισβολής ποτέ δέν πρέπει νά είναι ή έπι- 
λογή μας.

’Έχουμε έπιλέξει τδ δρόμο τής έντιμης συνδιαλλαγής καί τοΰ δίκαιου 
συμβιβασμού, μέσα στά πλαίσια τών ψηφισμάτων τών Ηνωμένων Εθνών καί 
τών συμφωνιών κορυφής.

Αύτό τόν δρόμο πρέπει νά άκολουθοΰμε μέ συνέπεια, σταθερότητα καί 
φρόνηση.

Είναι βέβαια δδυνηρδς κι’ αύτός δ δρόμος άλλα θά έχει σάν τίμημα τδν 
έρχομό τής ειρήνης καί τής λευτεριάς καί τή διατήρηση καί περιφρούρηση 
τής άνεξαρτησίας τοΰ νησιοΰ μας καί τήν έπιβίωση τοΰ λαοΰ μας.

Αύτά τά μεγάλα άγαθά, ή ειρήνη, ή λευτεριά κι’ ή άνεξαρτησία θά είναι 
πάντοτε ή σταθερή μας έπιδίωξη καί ό άμετάβλητος στόχος μας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ξ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΣΓΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ

ΕΝΤΓΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΑΝ ΠΡΕΣΒΓΣ 
ΣΤΗΝ ΟΓΑΣΙΓΚΤΩΝ

Στήν Ούάσιγκτων έφθασα τήν 8.1.74 καί τά διαπιστευτήριά μου σάν 
Πρέσβυ τής Κύπρου έπέδωσα στδν Πρόεδρο Νίξον τήν 1.2.74. Ή τελετή 
ήταν πολύ απλή καί ούτε κάν χρειαζόταν έπίσημον ένδυμα δπως συνηθίζεται 
άλλοΰ. Ή προσφώνηση δέν άπαγγέλλεται, άλλα δίδεται γραμμένη στδν Πρόε
δρο καί άνταλλάσσεται μέ τήν άντιφώνησή του πού έπίσης δέν άπαγγέλλεται. 
Οί ’Αμερικανοί στήν έθιμοτυπία είναι άπλοι καί πολύ διαφέρουν άπ’ τούς Εύ- 
ρωπαίους. Στήν περίπτωση διαπιστευτηρίων δμως αύτδ στερεί τήν δλη τε
λετή άπό κάθε αίγλη, μέ τδν Πρεόδρο Νίξον δέ τά πράγματα ήσαν άκόμη πιό 
πεζά, γιατί ό ίδιος θεωροΰσε πολύ δχληρές τίς τελετουργικές έκδηλώσεις. 
Ένώ άναμενόταν πώς δ νέος Πρέσβυς θά είχε τήν εύκαιρία νά μείνει λίγα 
λ,επτά μέ τδν Πρόεδρο γιά ν’ άνταλλάξει μερικές σκέψεις, δ Νίξον, έπειτα 
άπδ μιά πολύ τυπική χειραψία, δδηγοΰσε τδν Πρέσβυ άπ’ τδ δωμάτιο τών δια
πιστευτηρίων στδ όχημά του, πού τδν περίμενε στήν είσοδο τοΰ Λευκοΰ Οίκου. 
Όμολογώ δτι ένοιωσα κάποιαν άπογοήτευση μ’ αύτήν δλη τήν απλότητα τής 
διαδικασίας. Τήν μέρα τής έπιδόσεως τών δικών μου διαπιστευτηρίων έπέ- 
δωσαν διαπιστευτήρια κατά σειρά καί έπτά άλλοι Πρέσβεις, πράγμα πού δέν 
συμβαίνει σέ άλλες χώρες.

Ή διαπίστευσή μου στήν Ούάσιγκτων ήταν ή πρώτη διπλωματική μου 
έμπειρία. ’Αρχικά άποδέχτηκα διορισμό γιά δύο χρόνια, ή περίοδος δμως 
αύτή λόγφ τών γνωστών γεγονότων πού συνέβηκαν στήν Κύπρο παρατάθηκε 
στά 5% χρόνια. Ή διπλωματική ζωή παρουσιάζει πολύ ένδιαφέρον, γιά 
μένα δέ ιδιαίτερα, πού δέν ήμουν διπλωμάτης τής καρριέρας, ήταν μιά τε
λείως νέα έμπειρία πολύ διαφορετική άπό έκείνη τού έπιχειρηματία.

Στά πρώτα στάδια ένοιωθα πολύ παράξενα, γιατί στήν διπλωματία δέν 
βλέπεις άμεσα καί χειροπιαστά άποτελέσματα καί συνεχώς διερωτασαι πρός 
τί άποσκοποΰν οί δραστηριότητές σου, μένεις δέ μέ τήν έντύπωση πώς πρό
κειται γιά άπώλεια χρόνου. Αύτό άναπόφευκτα προκαλεΐ άγχος, καί μόνο 
μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου άντιλαμβάνεσαι πώς κατά κάποιο τρόπο ή διπλω
ματία είναι μιά άφηρημένη τέχνη πού πολύ άπέχει άπό τήν έμπορική ή άλλην 
έπιχειρηματική δραστηριότητα. Καί έν τούτοις, είναι μέσφ τής διπλωματίας 
πού διαμορφώνεται ή διεθνής κατάσταση καί δίνεται κατεύθυνση στήν έξέλιξη 
τής τύχης τών έθνών, μόνο πού αύτό δέν πραγματοποιείται, εύτυχώς ή δυ
στυχώς, μέ τήν ίδια ταχύτητα πού χαρακτηρίζει τίς διεθνείς καί άλλες έπι- 
χειρηματικές συναλλαγές.

Οί πρώτοι μήνες τής διαμονής μας στήν Ούάσιγκτων ήσαν πολύ εύχά- 
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ριστοι. Στήν περίοδο αύτή πραγματοποίησα τίς εθιμοτυπικές έπισκέψεις μου 
συναδέλφων τών κυριωτέρων χωρών μέ τίς όποιες ή Κύπρος διατηρεί διπλω
ματικές σχέσεις. ’Επίσης ήρθα σ’ έπαφή μέ άξιωματούχους τοΰ Υπουργείου 
’Εξωτερικών, άλλων ύπουργείων, μέ μέλη τόσο τής Βουλής τών ’Αντιπροσώ
πων δσο καί τής Γερουσίας, καθώς καί μέ έκπροσώπους τών εφημερίδων καί 
λοιπών μέσων μαζικής έπικοινωνίας. ’Ενθυμούμαι πώς βρισκόμουν σέ μια 
κατάσταση κάποιας έκστάσεως κινούμενος μέσα σ’ αύτούς δλους τούς κύκλους 
τής ’Αμερικανικής πρωτεύουσας, πού είναι ούσιαστικά τό σημαντικότερο κέν
τρο τής διεθνούς πολιτικής. Μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου άντιλαμβανόμουν 
πώς έπρεπε τή σκέψη καί τήν δλη μου νοοτροπία, θά έλεγα, νά τίς προσαρμό
σω σέ νέα κύματα για νά αντιλαμβάνομαι καί κρίνω τώρα σαν διπλωμάτης 
δσο τό δυνατό πιό ορθά τίς διάφορες έξελίξεις τής διεθνούς πολιτικής, καί 
φυσικά καί τα πράγματα πού συνέβαιναν στις ΗΠΑ.

’Εκείνους τούς πρώτους μήνες τοΰ 1974 σημειώθηκεν ή έξαρση τοΰ με
γάλου σκανδάλου Γουώτεργκεητ, χρειάσθηκα δέ άρκετό χρόνο καί έντατική 
προσπάθεια για νά άντιληφθώ έστω καί κάπως έπιπόλαια τήν δλη σημασία 
τής ύποθέσεως πού συνετάραξε τίς ΗΠΑ. Ό Νίξον ήταν Πρόεδρος πού τόν 
χαρακτήριζε ή μεγάλη αγχίνοια καί δυναμικότητα, έπασχεν δμως άπό διά
φορα πλέγματα πού ανάγονται στήν παιδική του ήλικία. Τα πλέγματα αύτά 
τοΰ δημιούργησαν μιαν έμφυτη καχυποψία καί μανία καταδιώξεως. Έξ αι
τίας αύτών τών έλαττωμάτων τής προσωπικότητάς του παρασύρθηκε στήν 
έμπλοκή του στό σκάνδαλο Γουώτεργκεητ, σίτή δέ άπόγνωσή του δέν δίστασε 
νά χρησιμοποιήσει τό ψεύδος για νά διατηρηθεί στήν άρχή. Αύτό δμως δέν 
τό πέτυχε, καί τελικά υποχρεώθηκε νά παραιτηθεί γιά ν’ άποτρέψει τό ένδε- 
χόμενο καταδίκης του σέ φυλάκιση.

Παρακολουθώντας τόν Νίξον νά όμιλεί στήν κοινή συνεδρία μελών τής 
Βουλής τών ’Αντιπροσώπων καί τής Γερουσίας, καθώς καί άπό τήν τηλεόρα
ση, ήταν δύσκολο να πιστέψει κανείς, καί προπαντός ένας νεοφερμένος στήν 
’Αμερική σαν καί μένα, πώς ό Πρόεδρος τών Ήν. Πολιτειών, τής μεγαλύτε
ρης δημοκρατίας τοΰ κόσμου καθώς καί τής ισχυρότερης, ήταν δυνατό νά 
διαστρέφει τήν άλήθεια τόσο πολύ καί τόσον άσύστολα. Έν τούτοις, αύτό 
συνέβη μέ αποτέλεσμα νά ύποστεί ή ’Αμερική ένα πρωτοφανή κλονισμό·. 
Είναι δμως τέτοιο τό πολίτευμά της πού δέν προκλήθηκε ή πτώση τής Κυ- 
βερνήσεως καί ή χώρα αντιμετώπισε καί πέρασε τήν κρίση δμαλά μέχρις δτου 
διαδέχθηκε τόν Νίξον δ άντιπρόεδρος Φόρντ, πού κατώρθωσε νά κρατήσει τό 
τεράστιο προεδρικό βάρος ψύχραιμα, συνετά καί ύπεύθυνα. Ό Φόρντ δέν ήταν 
δμως δ τύπος τοΰ ήγέτη πού χρειαζόταν στή δύσκολη εκείνη περίοδο μετά τό 
Γουώτεργκεητ καί πιστεύω πώς ή ιστορία θά τόν κρίνει πολύ εύνοϊκά.

Ή Ούάσιγκτων είναι μια άπ’ τίς ωραιότερες πόλεις τών ΗΠΑ, αν μή 
καί τοΰ κόσμου δλου. ’Έχει τή μεγαλοπρέπεια πρωτεύουσας, γιατί κτίστηκε 
μ’ αύτό τό σκοπό. Πάρα πολλά άπό τά κυβερνητικά της κτίρια είναι έλλη- 
νικοΰ ρυθμού, πράγμα πού τής προσδίδει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα. Τά μου
σεία καί οί πινακοθήκες τής Ούάσιγκτων είναι αναμφίβολα άπό τά καλύτερα 
στόν κόσμο. Ή Ούάσιγκτων είναι κτισμένη σύμφωνα μέ τό πολεοδομικό σχέ
διο τοΰ Γάλλου πολεοδόμου Λανφάν, καί παρομοιάζει έκεινο τοΰ Παρισιοΰ μέ 
πλατειές λεωφόρους πού όδηγοΰν σέ πλατείες, πράγμα πού ύποβοηθεΐ πολύ 
τήν κυκλοφορία τόσο τών δχημάτων δσο καί τών πεζών. ’Εκείνο δμως πού 

επαυξάνει τήν ομορφιά τής Ούάσιγκτων καί δημιουργεί μιά χαρούμενη άτμό- 
σφαιρα είναι τό πράσινο. Μπορεί νά πει κανείς πώς ή Ούάσιγκτων είναι κτι
σμένη μέσα σ’ ένα τεράστιο πάρκο, πού άποκτά μιά ξεχωριστή λαμπρότητα 
τήν άνοιξη, όταν άνθίζουν τά δένδρα καί τά φυτά καί δημιουργεΐται κυριολε- 
κτικώς όργασμός χρωμάτων, πού άρχίζει μέ τήν άνθιση τών άγριων κερα
σιών πού είχαν δωρήσει στήν Ούάσιγκτων οί ’Ιάπωνες. Σέ άντιπαραβολή μέ 
τήν άνοιξη έχουμε τό φθινόπωρο μέ τά οργιώδη καί άπίθανα φθινοπωρινά 
χρώματα.

Ή Ούάσιγκτων είναι πόλος έλξεως προπαντός τών ’Αμερικανών, πού 
κατά έκατομμύρια τήν επισκέπτονται κάθε χρόνο σάν σέ προσκύνημα. ’Έρ
χονται σ’ αύτή τήν ώραία τους πρωτεύουσα γιά νά δουν δλα έκεΐνα τά πράγμα
τα πού συνθέτουν τό οικοδόμημα άπ’ δπου κατευθύνεται ή λειτουργία τοΰ δη- 
μοκρατικοΰ πολιτικοΰ συστήματος τών ΗΠΑ. Τούς βλέπεις μέ πόσο θαυμα
σμό καί εύλάβεια έπισκέπτονται τό Κογκρέσσο καί τά διάφορα άλλα κυβερνη
τικά κτίρια καί τά πολλά μνημεία πού τιμούν μεγάλες προσωπικότητες πού 
διαδραμάτισαν ρόλο στήν ιστορία τών ΗΠΑ. 'Ο Λευκός Οίκος βέβαια προσελ
κύει τεράστιον άριθμόν έπισκεπτών, γιά τούς όποιους ύπάρχουν πολύ ικανο
ποιητικές διευθετήσεις γιά τήν είσοδό τους στήν περίφημη αύτή προεδρική 
κατοικία.

Ή Ούάσιγκτων στά τελευταία χρόνια έγινε σημαντικό πολιτιστικό κέν
τρο, πράγμα στό όποιο συνετέλεσεν ή δημιουργία τοΰ Κέντρου Κέννεντυ, πού 
είναι κτισμένο στήν δχθη τοΰ ποταμού Ποτόμακ καί στεγάζει αίθουσες συναυ
λιών, όπερας, θεάτρου καί κινηματογράφου. Κάθε χρόνο θά έπισκεφθοΰν τό 
Κέντρο γιά νά δώσουν έκεΐ συναυλίες περίφημες συμφωνικές όρχήστρες καί 
σολίστ τής ’Αμερικής καί τοΰ λοιπού κόσμου, διάσημα συγκροτήματα όπερας, 
μπαλλέτου καί θεάτρου καί θά προβληθούν κινηματογραφικά έργα, παλαιά 
καί νέα, πού διακριθήκανε κατά τόν ένα ή άλλο τρόπο. Μιά φορά τήν βδο
μάδα διεξάγεται άνοικτή δημόσια συζήτηση πάνω σέ φλέγοντα θέματα πού 
άφορούν όχι μονάχα τήν ’Αμερική, άλλά καί γενικώτερα τόν κό^μο, θέματα 
πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, θέματα καυτά καί άκανθώδη. Στή συζήτη
ση συμμετέχουν σάν εισηγητές διαπρεπείς προσωπικότητες πού πολλές φορές 
είναι καί διεθνούς κύρους. Περιττό νά πώ πόσον ενδιαφέρουσα είναι ή πα
ρακολούθηση καί συμμετοχή σ’ αύτές τίς συζητήσεις.

Τό Κέντρο Κέννεντυ, δπως είπα, έδωσε μιά μεγάλη ώθηση στις πολιτιστι
κές έν γένει δραστηριότητες στήν Ούάσιγκτων καί άναπολώ μέ νοσταλγία τίς 
εύχάριστες ώρες πού ή γυναίκα μου καί έγώ περάσαμε έκεΐ άπολαμβάνοντας 
ώραία μουσική, θέατρο, μπαλλέτο, όπερα καί κινηματογράφο καί βλέποντας 
διάφορες έκθέσεις πού έπίσης οργανώνονται έκεΐ ή έστω τήν μαγευτική θέα 
άπό τίς πλατύχωρες ταράτσες τού Κέντρου τό άπόβραδο καί θαυμάζοντας τήν 
δύση τοΰ ήλιου μέ άπίθανα έντονα χρώματα σέ καταπληκτικούς συνδυασμούς 
συννεφιάς.

Ή έπίσκεψη στό Κέντρο Κέννεντυ είναι δ καλύτερος τρόπος γιά νά τι
μήσει κανείς τήν μνήμη τοΰ Προέδρου Κέννεντυ, τού μεγάλου έκείνου άν- 
θρωπιστού καί δραματιστοΰ. Διάφορες περικοπές άπό δμιλίες του είναι χα
ραγμένες πάνω στούς έξωτερικούς τοίχους τοΰ μεγαλοπρεπούς κτιρίου, πού 
έντυπωσιάζει μέ τήν άπλότητα τής άρχιτεκτονικής του γραμμής καί τήν πλα- 
τυχωριά τοΰ έσωτερικοΰ του.
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'Όσο για τήν κοινωνική ζωή, είναι πολύ φυσικό στήν Ούάσιγκτων νά 
είναι πολύ έντονη, άφοΰ είναι ή πρωτεύουσα δπου είναι συγκεντρωμένες δλες 
οί πρεσβείες καθώς καί πολλοί διεθνείς δργανισμοί, δπως ή Διεθνής Τράπεζα 
καί τδ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γεύματα καί δεξιώσεις πάσης φύσεως, 
ύποβάλλουν τόν Πρέσβυ καί τήν γυναίκα του σέ μια καθημερινή ένταση γιατί 
πρέπει νά παρευρίσκεται στίς έκδηλώσεις εκείνες δπου προσκαλείται. Έξ 
άλλου τό πρεσβευτικό ζευγάρι ύποχρεώνεται νά διατηρεί άνοικτό σπίτι καί 
μέ τή σειρά του νά ανταποδίδει τή φιλοξενία.

ΤΙ κοινωνική ζωή είναι ένας τομέας τής δραστηριότητας του Πρέσβυ 
καί ανάλογα μέ τα μέσα πού διαθέτει έχει καθήκον ν’ άνταποκρίνεται στις 
κοινωνικές του υποχρεώσεις, πράγμα πού τοΰ έπιβάλλει τόσον ή άξιοπρέ- 
πεια δσο καί ή δημιουργία σχέσεων μέ τούς κατάλληλους κύκλους. Σέ περί
πτωση δέ πού συμβαίνει νά είσαι πρέσβυς μιας μικρής χώρας, χρειάζεται με
γάλη προσπάθεια για να γίνεις δεκτός στούς κύκλους αύτούς καί κοινωνικά 
νά προβάλλεσαι, πράγμα πού έχει σημασία άπό πλευράς προβολής τής χώρας 
σου. Ή σύζυγος τοΰ Πρέσβυ, περιττό νά πώ, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο 
στήν άνάπτυξη τής κοινωνικής ζωής καί στήν καλλιέργεια σχέσεων μέ τά 
κατάλληλα πρόσωπα. Μπορώ νά πώ πώς, παρά τά πολύ περιορισμένα μέσα 
μας, μπορέσαμε σύν τφ χρόνφ νά προσελκύσουμε ένα άρκετά μεγάλο άριθμό 
προσωπικοτήτων τής Κυβερνήσεως, τοΰ διπλωματικού σώματος, τοΰ Κογκρέσ- 
σου, τοΰ πνευματικού κόσμου, τού τύπου καί τών λοιπών μέσων μαζικής έπι- 
κοινωνίας στήν πρεσβεία μας μέ αντικειμενικό σκοπό βέβαια τήν διαφώτιση 
πάνω στήν Κύπρο, τήν ιστορία, τόν πολιτισμό καί βέβαια τό πολιτικό της 
θέμα. ’Έτσι μάς δόθηκε ή εύκαιρία νά γνωρίσουμε πολλούς άξιόλογους άν- 
θρώπους καί νά δημιουργήσουμε σχέσεις καί φίλους σ’ ένα άρκετά εύρύ κύκλο. 
Αύτό βέβαια στή γυναίκα μου καί μένα έδωσε πολλή χαρά καί ικανοποίηση 
καί διατηρούμε τίς πιό εύχάριστες άναμνήσεις άπό τήν δλη μας προσπάθεια 
στόν τομέα αύτό τής κοινωνικής ζωής.

Ή εύκολη καί μάλλον εύχάριστη περίοδος τής πρεσβευτικής μου στα
διοδρομίας έληξεν άπότομα τά ξημερώματα τής 15ης ’Ιουλίου, 1974, μέ τήν 
πληροφορία πώς στήν Κύπρο έγινε πραξικόπημα πού άνάτρεψε τόν Μακάριο. 
Περιττό νά σάς πώ τά συναισθήματά μας μέ τό άκουσμα αύτής τής τραγικής 
είδησης. Ξαφνικά παρουσιάσθηκε μπροστά μας ένα τεράστιο χάος στό όποιο 
κατακρημνιζόταν ή Κύπρος καί μεΐς μαζύ της μέ τελικό άποτέλεσμα ένδε- 
χομένως τήν ολοκληρωτική καταστροφή της.

Βέβαια, σείς ζήσατε σ’ δλη της τήν έκταση καί τήν ένταση τήν τραγω
δία τοΰ νησιοΰ μας έκεϊνες τίς μέρες καί θάταν πολύ ύπεροπτικό έκ μέρους 
μου νά σάς μιλήσω πάνω σ’ αύτό τό θέμα. Άπό μακρυά δμως τά πράγματα 
ίσως τά βλέπαμε ύπό μεγέθυνση πού δημιουργούσε ή άγνοια τοΰ τί άκριβώς 
συνέβαινε. Καί έτσι είμαστε γεμάτοι άγωνία πού ψυχικά μας μούδιαζε. 
’Ήτανε δύσκολες στιγμές έκεϊνες οί πρώτες πού περάσαμε έπειτα άπό τό 
πραξικόπημα. Συνεχής προσπάθειά μας τότε ήταν ν’ αντιμετωπίσουμε τά 
πράγματα δσο πιό ψύχραιμα μπορούσαμε καί νά δργανωθοΰμε στήν Πρεσβεία 
κατά τέτοιο τρόπο, πού μέ τά πενιχρά μας μέσα θά μπορούσαμε νά διαδραμα
τίσουμε τόν ρόλο μας δσο τό δυνατό πιό καλά. Βέβαια, είμαστε κάτω άπ*  τήν 
έπίδραση μιας κάποιας συγχίσεως, μέ ξεχωριστή δμως Ικανοποίηση άναφέρω, 
πώς χωρίς κανένα ενδοιασμό δλοι στήν Πρεσβεία πήραμε θέση έναντίον τοΰ 

πραξικοπήματος καί έτσι άποφεύχθηκε έσωτερική κρίση. Τό ίδιο συνέβη καί 
μέ τήν άντιπροσωπεία μας στόν ΟΠΕ. ’Αρχηγός της τότε ήταν δ έξαίρετος 
διπλωμάτης καί Πρέσβυς, Ζήνων Ρωσσίδης, μέ τόν όποιο βρισκόμουν σέ συνεχή 
έπαφή.

’Απερίγραπτη ήταν ή χαρά μας δταν πληροφορηθήκαμε πώς δ Μακάριος 
έπέζησε καί ένθυμοΰμαι τήν άφιξή του στήν Νέαν 'ϊόρκη, τήν ύποδοχή του 
στό άεροδρόμιο Κέννεντυ, τίς έκδηλώσεις άγάπης καί έκτιμήσεως τών κυπριών 
καί έλλαδιτών δμογενών καί άλλων, τήν ομιλία του στό Συμβούλιο ’Ασφα
λείας τών Ήν. Εθνών καί τήν παραμονή μου μαζύ'ΐτου στή Νέαν Ύόρκη γιά 
τρεις βδομάδες.

Τότε μοΰ δόθηκε ή εύκαιρία νά θαυμάσω δλο τό μεγαλείο τής προσω
πικότητάς του καί τήν άξιοπρέπεια μέ τήν δποία άντιμετώπιζε καί ύφίστατο 
τό δράμα τής φυγής του άπό τήν Κύπρο καί τής παρουσίας του στήν Νέαν 
'Γόρκη. Καμμιά μεμψιμοιρία, κανένα παράπονο, κανένα ξέσπασμα οργής καί 
καμμιά έκδήλωση μίσους. Μιά συγκινητική καρΐερία καί άπέραντη ψυχική 
άντοχή, πού τίς ύποβάσταζεν ή πίστη του στόν Θεό καί δ πατριωτισμός του 
ήταν τά κυριώτερα χαρακτηριστικά τής στάσεως τοΰ Μακαρίου στήν δυσκο
λότερη στιγμή τοΰ βίου του σάν έθνικοΰ ήγέτη τής Κύπρου καί σάν άνθρώ
που. Τό παράδειγμά του ήταν μιά άστείρευτη πηγή θάρρους καί σθένους γιά 
δλο του τό περιβάλλον καί ένθυμοΰμαι πόσο μάς έλειψεν δταν έφυγε άπ’ τή 
Νέα Ύόρκη γιά τό Λονδίνο. 01 ήγέτες είναι κάτω άπό τέτοιες περιστάσεις 
πού άποδεικνύουν τή μεγαλωσύνη τους.

Ό Μακάρος άνέμενε άπό στιγμή σέ στιγμή τήν Τουρκικήν εισβολή καί 
φυσικά, δταν αύτή έγινε, δέν τοΰ προκάλεσεν έκπληξη. Αίσθάνθηκε δμως 
μιά άπέραντη θλίψη καί έξεδήλωνε μέσα - μέσα τήν άπογοήτευσή του γιατί 
οί πραξικοπηματίες δέν είχαν τήν στοιχειώδη διορατικότητα ν’ άντιληφθοΰν 
πώς τό πραξικόπημα θά έδινε τήν πρόφαση στούς Τούρκους νά εισβάλουν, 
έκτός βέβαια άν ύπήρχε μιά προδοτική προσυνεννόηση μέ τούς Τούρκους ή 
καί άλλους. Ποιός ξέρει ;

Ή Τουρκική εισβολή συνετάραξε τήν δμογένεια τής ’Αμερικής καί προ- 
κάλεσε τήν δλοκληρωτική κινητοποίησή της. Οί δμογενεϊς, χωρίς κανένα δι
σταγμό, πήραν τό δράμα τής Κύπρου σάν δικό τους καί οργανώθηκαν άστρα- 
πιαΐα γιά νά προσφέρουν στήν Κύπρο άμέριστη τήν άνθρωπιστική καί πολι
τική τους συμπαράσταση. Καί σ’ αύτή τήν ύπόθεση ή Πρεσβεία τής Κύπρου 
στήν Ούάσιγκτων κλήθηκε νά διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στήν 
διαφώτιση τόσο τών δμογενών, δσο καί πλατύτερα τοΰ ’Αμερικανικού λαοΰ 
καί προβάλει δσο πιό έντονα μπορούσε τήν κυπριακή ύπόθεση παρουσιάζοντάς 
την σάν μιά πρωτοφανή παραβίαση τής άνεξαρτησίας καί έδαφικής άκε- 
ραιότητας ένός άνεξάρτητου κράτους - μέλους τών Ήν. ’Εθνών, τών δποιων 
τίς βασικές άρχές καί τά ιδεώδη, δ Τούρκος εισβολέας καταπάτησε μέ άφάν- 
ταστη βιαιότητα, βαναυσότητα καί βαρβαρότητα.

Πιστεύω πώς, τίς μέρες έκεϊνες τοΰ 1974 -1975, ή Κυπριακή Πρεσβεία 
στήν Ούάσιγκτων έζησε τίς λαμπρότερές της στιγμές — στιγμές άγωνίας καί 
άγχους, άλλά καί στιγμές ύπέροχης άγωνιστικής έξάρσεως πού συνεχώς καί 
περισσότερο τόνωνε ή όμογενειακή ένθουσιώδης συμπαράσταση, πού έκδηλω- 
νόταν μέ άξιοθαύμαστη ένότητα καί γιά πρώτη φορά ίσως ή δμογένεια άντι- 
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λήφθηκε καί συνειδητοποίησε τή δύναμή της σαν έθνικής μειονότητας μέσα 
στό σύνολο τοΰ ’Αμερικάνικου λαοΰ .

Καί στή σκέψη μου έρχεται τώρα ή ύποστήριξη πού μάς έδωσαν μέ πη
γαίο καί αγνό ένθουσιασμδ καί απόλυτη πίστη στα ιδεώδη καί τις αρχές τής 
έλευθερίας ,τής δικαιοσύνης καί τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δπου στέρεα 
εδράζεται ή μεγάλη δημοκρατία τών ΠΠΑ, διάφοροι διακεκριμένοι πολιτευταί 
σαν τόν Μπραδήμα, τόν Σαρπάνη, τόν Ρόζελθαλ, τόν ’Ήγκελτων, τδν Κέν- 
νεντυ κλπ. Αύτοί δλοι οί άνθρωποι ταυτίστηκαν μέ τήν κυπριακήν ύπόθεση 
καί μέ άποφασιστικότητα συμμετείχαν στόν άγώνα μας. Ή Κύπρος τούς 
οφείλει πολλά καί θά πρέπει κάποτε κάπου νά έκδηλώσει τήν εύγνωμοσύνη της 
μέ τδν πρέποντα τρόπο.

Ή Ελληνορθόδοξη ’Εκκλησία τής ’Αμερικής μέ έπί κεφαλής τόν με- 
γάλον ιεράρχην, ’Αρχιεπίσκοπον ’Ιάκωβο, πολλά έπραξε γιά τήν Κύπρο καί 
τό ένδιαφέρον της συνεχίζεται. Περισσότερα άπό $1,000.000 συνέλεξεν ύπέρ 
τής Κύπρου καί συνεισέφερε στούς έράνους μας στήν ’Αμερική. Είχα πολύ 
στενήν έπαφή μέ τδν ’Ιάκωβο, πού μοΰ έδωσε τήν εύκαιρία άπδ κοντά νά 
γνωρίσω τδ μεγαλείο τής ψυχής του καί τδ φωτοβόλο τής διανοίας του. '0 
’Ιάκωβος είναι, δχι μόνον ένας φωτισμένος καί έμπνευσμένος έκκλησιαστικδς 
ήγέτης, άλλά καί ένας λαμπρδς εθνικός καθοδηγητής, πού άγωνίζείται μέ 
ικανότητα, διορατικότητα καί πάθος γιά τήν Ελληνορθόδοξη ’Εκκλησία τής 
’Αμερικής σάν θρησκευτικής καί εθνικής κιβωτού, πού στόχον έχει τήν δια
τήρηση τής έλληνορθόδοξης δντότητας τής δμογένειας πού κινδυνεύει μέ τήν 
πάροδο τοΰ χρόνου νά έξαφανισθεΐ στό χωνευτήρι τής πανσπερμίας τών Ήνωμ. 
Πολιτειών.

Θά χρειαζόταν ώρα πολλή νά σάς διηγηθώ τις ποικίλες μου εμπειρίες 
ταξιδεύοντας στήν ’Αμερική καί τόν Καναδά καί ένεργώντας γιά τήν προβο
λή τής κυπριακής ύποθέΟεως καί τήν κατάλληλη διαφώτιση πάνω σ’ αύτή. 
Γιά μένα δμως αύτά τά ταξίδια, ή γνωριμία δχι μόνο μέ τούς ομογενείς άλλά 
καί μέ τούς πολλούς μας φίλους, πού άνήκουν σέ άλλες έ'θνικές ομάδες 
(ethnic groups) ήταν ένα άναβάπτισμα στήν κολυμβήθρα πανανθρώπινων άξιών. 
Ήταν μιά ψυχική τόνωση πού έβγαινε άπ’ τδν άγώνα γιά τήν έλευθερία, τδ 
δίκαιο καί τά άνθρώπινα δικαιώματα. Ήταν μεγάλη ή πρόκληση καί βα- 
ρειές οί εύθΰνες, καί, άν μπόρεσα τδ έργο μου νά τδ διεκπεραιώσω δσο καλύ
τερα μποροΰσα, αύτδ τδ οφείλω στήν θεία καθοδήγηση πού άδιάκοπα μοΰ 
έδινε δύναμη καί σθένος.

Ό άγώνας δμως δέν έληξε. "Ενα πολύ μεγάλο κομμάτι τής Κύπρου 
συνεχίζει νά βρίσκεται κάτω άπδ τδ βάρος τής Τουρκικής κατοχής. Τδ παι
γνίδι τής συγκρούσεως τών ποικίλων συμφερόντων τών μεγάλων δυνάμεων 
συνεχίζει νά μάς πλήττει καί οί έπιπτώσεις του νά επηρεάζουν δυσμενώς τήν 
λύση σύμφωνα μέ τις άρχές τών Ήν. Εθνών, στις οποίες μέ πάθος πιστέψαμε 
καί πρέπει νά πιστεύουμε, αύτή δέ τή στιγμή διερωτόμασΐε δλοι πότε θά ’ρθεΐ 
τδ πλήρωμα τοΰ χρόνου γιά νά φέρει μαζύ του τδ αίσιο τέλος τοΰ σημερινοΰ 
μας δράματος. Ποιδς τολμά δμως ν’ άπαντήσει σ’ αύτδ τδ καυτό έρώτημα;

Οί διεθνείς εξελίξεις είναι τόσο γοργές, πού τδ κυπριακό δέν κατέχει 
σήμερα τήν πρώτη θέση άνάμεσα στά διεθνή προβλήματα, καί, έτι χειρό
τερο, είναι τδ γεγονός δτι ή στρατηγική σημασία τής Τουρκίας τώρα έχει 
ενδυναμωθεί σέ τέτοιο σημείο έξ αιτίας τών γνωστών έξελίξεων στή Μέση 

’Ανατολή πού κανείς, φεΰ, δέν τολμά νά τήν πιέσει γιά νά ύποχωρήσει καί 
μέ καλή πίστη νά διαπραγματευτεί τήν λύση τοΰ κυπριακού μέ τελικό στόχο 
τήν έγκαθίδρυση εδώ ενός καθεστώτος, πού θά έγγυάται τήν ειρηνική συμ
βίωση έλληνοκυπρίων καί τουρκοκυπρίων καί έξασφαλίζει τήν έδαφικήν ακε
ραιότητα, άνεξαρτησία καί τδ Αδέσμευτο τής κυπριακής δημοκρατίας.

Τά χρόνια μου σάν Πρέσβυ στήν Ούάσιγκτων, καί ή π*είρα  πού άπέκτη- 
σα έκεΐ, μέ έπηρέασαν στήν άντιμετώπιση, δχι μόνο τοΰ κυπριακού ζητήματος, 
άλλά γενικώτερα καί άλλων διεθνών προβλημάτων. ’Αποτέλεσμα είναι νά 
άξιολογώ τώρα τά πράγματα πιό ρεαλιστικά καί μέ κάποια κυνικότητα, θά 
έλεγα, άντιλαμβανόμενος σαφέστερα πώς τήν διεθνή πολιτική τών μεγάλων 
δυνάμεων δέν ρυθμίζουν οί Ιδέες καί οί άξιες, άλλά τά συμφέροντα. ’Εμείς 
δυστυχώς πήγαμε 'θύμα τοΰ συναισθηματισμού μας καί μιας άφελοΰς άντι- 
μετωπίσεως τών πραγμάτων, πού <|ΐάς δδήγησε στήν άναμονή πώς τδ πρόβλημά 
μας θά διευθετηθεί σύμφωνα μέ τδ τί είναι δίκαιο καί δρθόν ένώ στήν πραγμα- 
τικότηρα ή τιτάνια σύγκρουση τών συμφερόντων τών μεγάλων καί ισχυρών 
μάς κρατά καθηλωμένους έκεΐ δπου έκεΐνοι θέλουν. Γι’ αύτούς δέν έχει ση
μασία άν συνεχισθεΐ τδ δράμα μας μέ τδν πόνο καί τά βάσανα πού συνεπάγε
ται, γιατί γι’ αύτούς σημασίαν έχει ή δική τους έπικράτηση καί τδ δικό τους 
δφ<ελος.

”Αν δμως τέτοια είναι ή πραγματικότητα — καί δυστυχώς είναι — δι- 
καιολογούμεθα νά έγκαταλείψουμε τις πεποιθήσεις μας, τήν ιδεολογία μας, 
τήν πίστη μας στό καλό καί τδ ώραΐο, κάνοντας συμβιβασμούς άνίερουςί; 
Δέν πιστεύω πώς, άν άκολουθούσαμε μιά τέτοια γραμμή, θά είμαστε εύτυχι- 
σμένοι, γιατί αύτδ είναι ξένο καί άντίθετο στις παραδόσεις μας καί στό δλο 
νόημα τής ελληνικότητάς μας.

Χρειάζεται λοιπόν, παρ’ δλες τις άπογοητεύσεις, νά παραμείνουμε στις 
έπάλξεις μέ τδ πατροπαράδοτο πιστεύω μας στήν έλευθερία καί τδ δίκαιο καί 
νά συνεχίσουμε τόν άγώνα.

Τδ σθένος καί τή θέληση πού έχει έπιδείξει δ έλληνισμός τής Κύπρου 
τά τελευταία χρόνια, παρά τά δεινά καί τις άντιξοότητες τής εισβολής, άπο- 
δεικνύουν πέρα ώς πέρα πώς έχουμε έκεΐνα τά ψυχικά έφόδια πούναι άπα- 
ραίτητα σέ κάθε άγώνα. Υπάρχει δμως ένα σύννεφο πού σκοτεινιάζει τδν 
δρίζοντά μας καί προέρχεται άπ’ τήν έλλειψη ένότητας. Αύτή ή ενότητα 
είναι παράγοντας απαραίτητος γιά τήν έπιτυχή άντιμετώπιση σημερινών καί 
μελλοντικών κρίσεων. Οί έχθροί δέ αύτοΰ τοΰ τόπου, πού έλλογχεύουν τόσο 
στό έσωτερικό, δσο καί στό έξωτερικό, καραδοκοΰν νά έκμεταλλευθοΰν μέ 
κάθε τρόπο, τήν κάθε διάσπασή μας καί σέ δεδομένη στιγμή νά μάς πλήξουν 
καίρια μέ ένδεχόμενο άντικειμενικδ σκοπό τήν διάλυση τής Κυπριακής πολι
τείας καί τήν πλήρη ύποταγή της στόν τουρκικόν έπεκτατισμό.

Παρ’ δλο πού οί ξένοι παράγοντες παίζουν ρόλο στήν ύλοποίηση τής 
λύσεως τοΰ Κυπριακοΰ, αύτή στήν τελευταία άνάλυση, άπδ μάς τούς ίδιους 
έξαρτάται καί συναφώς θάθελα νά παρατηρήσω πώς ή τουρκική πλευρά, μέ 
τις κατά καιρούς άλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις τής ήγεσίας της, μάς κάνει 
άδυσώπητο ψυχολογικό πόλεμο, πού προκαλεΐ ποικίλες διακυμάνσεις μεταξύ 
αισιοδοξίας καί άπαισιοδοξίας άνάμεσα στόν λαό, καί προπαντός τδν προσφυ- 
γικό μας κόσμο, πού τόσον έχει ταλαιπωρήσει δ έκδιωγμδς άπ’ τις πατρογο
νικές του έστίες. Αύτή δλη ή κατάσταση μόνο μέ ψύχραιμη καί σταθερή 
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άντιμετώπιση, καθώς καί επιδέξιους χειρισμούς μπορεί νά έξουδετερωθεΐ στις 
δυσμενείς της έπιπτώσεις. .

Ή έλληνική δμογένεια τής ’Αμερικής πάντα παρακολουθεί αύτές τ'ις 
δυσάρεστες εξελίξεις στήν Κύπρο καί συχνά διερωτάται άν είμαστε άξιοι τής 
συμπαραστάσεώς της. Καί, αν πεισθεΐ μιά μέρα πώς πραγματικά δέν συν
αισθανόμαστε σ’ δλο της τό μέγεθος τήν σοβαρότητα τής κρίσεως και μάς 
χαρακτηρίζει μιά απαράδεκτη άνευθυνότητα, καθόλου δέν αποκλείεται νά 
χάσουμε γιά πάντα τήν συμπάθειά της καί νά μάς έγκαταλείψει στό έλεος 
τής τύχης μας, σ’ αύτό δέ τό σημείο πρέπει νά τονίσω πώς πιστεύω δτι, οί 
Ήν. Πολιτείες καί γενικότερα δ δυτικός παράγοντας, είναι οί συντελεστές έ- 
κίεινοι πού σέ κάποια στιγμή θά πρέπει νά δώσουν τήν αποφασιστική ώθηση 
τής έξευρέσεως τής λύσεως, έκφράζοντας δμως αύτή τήν άποψη δέν ύποτιμώ 
τόν ρόλο τών άδεσμεύτων πού δμολογουμένως μάς παρέχουν μέ 'συνέπεια τήν 
ύποστήριξή τους.

Έδώ θάθελα ν’ άναφερθώ στή στενότατη συνεργασία τής Κυπριακής 
Πρεσβείας στήν Ούάσιγκτων μέ τήν Έλληνική Πρεσβεία. 'Όταν πρωτοπήγα 
στήν ’Αμερικανική πρωτεύουσα Πρέσβυς ήταν δ Στρ. Σορόκος πού λίγες βδο
μάδες μετά τήν άφιξή μου διαδέχθηκα δ γνωστός σέ δλους μας Πρέσβυς Πα- 
ναγιωτάκος, μέ τόν όποιον οί σχέσεις μου ήτανε τυπικές. Ή παρουσία τοΰ 
Παναγιωτάκου στήν Ούάσιγκτων είχε μάλλον αρνητικές έπιπτώσεις στήν Ελ
ληνική Πρεσβεία εκεί, πού συνετέλεσε στήν περαιτέρω απομόνωσή της ένεκα 
τοΰ χουντικού καθεστώτος πού έπικρατοΰσε στήν Ελλάδα.

Ό Παναγιωτάκος ήγήθηκε τής Ελληνικής αντιπροσωπείας στό Συμβού- 
λιον ’Ασφαλείας τοΰ ΟΠΕ, δταν συζητήθηκε ή κατάσταση στήν Κύπρο μετά 
τήν άφιξη στή Νέαν Ύόρκη τοΰ ’Αρχιεπισκόπου καί είναι Εκείνος πού απάν
τησε στή μνημειώδη δμιλία τοΰ Μακαρίου μέ τήν όποιαν καταδίκασε τό πρα
ξικόπημα καί στιγμάτισε τήν προδοτική ένέργεια τής χούντας. Ό Παναγιω- 
τάκος στήν δμιλία του χρησιμοποίησε απαράδεκτους ύβριστικούς χαρακτηρι
σμούς γιά τόν Μακάριο- καί διαστρέβλωσε τίς Εξελίξεις καί τά γεγονότα.

Παρακολουθώντας αύτή τήν φρικτή αντιδικία μεταξύ Ελλάδος καί Κύ
πρου στή διεθνή κονίστρα ένοιωσα απερίγραπτη Θλίψη καί διερωτήθηκα γιατί 
ή τροπή τών γεγονότων νά παίξει αύτό τό άθλιο παιγνίδι μεταξύ τής μάνας 
και τής κόρης — τής Ελλάδας καί τής Κύπρου;

Ή δλη ύπόθεση προκάλεσε άλγεινότατην έντύπωση μεταξύ τών έκπρο- 
σώπων τών κρατών - μελών τοΰ ΟΠΕ, πού γενικά έκριναν τήν δμιλία τοΰ Πα- 
ναγιωτάκου σάν τήν πιό άνάγωγη καί απαράδεκτη δμιλία πού έκφωνήθηκε 
ποτέ στά Ήν. ’Έθνη. Δυσάρεστες καί τραγικές πράγματι αναμνήσεις τής 
σκοτεινότερης ίσως περιόδους τής ιστορίας μας! "Ας αντλήσουμε δμως άπ’ 
αύτές μαθήματα γιά τό μέλλον.

Μετά τήν πτώση τής χούντας δ Παναγιωτάκος άντικαταστάθηκε άπό τόν 
επίσης γνωστό μας Μενέλαο Άλεξανδράκη. Ή άφιξή του στήν Έλληνική 
Πρεσβεία στήν Ούάσιγκτων ήταν σάν φύσημα ανοιξιάτικης αύρας. Ό Άλε- 
ξανδράκης μέ σύνεση καί διπλωματική δεξιοτεχνία αναστήλωσε τά έρείπια 
πού έπεσώρευσε στήν Ούάσιγκτων γιά τήν Έλληνική Πρσβεία καί γενικώτε- 
ρα γιά τήν Ελλάδα δ ανεκδιήγητος Παναγιωτάκος καί έσήμανε τήν έναρξη 
μιας στενώτατης συνεργασίας μεταξύ τών δύο Πρεσβειών. Μέ εύγνωμοσύνη 
καί συγκίνηση αναπολώ τήν εγκάρδια καί άρμονικώτατη φιλική συνεργασία 

μου μέ τόν Πρέσβυν Άλεξανδράκην, έναν έξαίρετον άνθρωπο καί διπλωμάτη, 
πού πραγματικά τίμησε τήν Ελληνικήν εξωτερικήν ύπηρεσία. Ή συνεχής 
συνεννόηση μας πάνω σέ θέματα κοινοΰ Ενδιαφέροντος και ή ποικιλόμορφη 
εξυπηρέτηση πού μάς παρέσχεν ή Έλληνική Πρεσβεία ήτανε παράγοντες ύψί- 
στης σημασίας στή διεκπεραίωση τής βαρείας και ύπεύθυνης αποστολής τής 
Κυπριακής Πρεσβείας τά δύσκολα εκείνα χρόνια. Αύτός είναι ένας τομέας 
άκόμη γιά τόν όποιον δφείλουμε πολλά στήν έλλαδική συμπαράσταση, πού 
είναι τό πιό σπουδαίο ύπόβαθρο γιά τήν συνέχιση τοΰ Κυπριακοΰ αγώνα.

Τό έμπάργκο τών δπλων έναντίον τής Τουρκίας πού ή Έλληνική δμογέ- 
νεια τών ΗΠΑ καί οί άλλοι φίλοι μας έντός καί έκτός τοΰ Κογκρέσσου κα- 
τώρθωσαν μέ τεράστια προσπάθεια νά έπιβάλουν στήν τότε ρεπουμπλικανική 
κυβέρνηση τοΰ Προέδρου Φόρντ είναι άσφαλώς τό σημαντικώτερο μέτρο τοΰ 
δλου άγώνα μας στήν ’Αμερική. Στήριγμα αύτοΰ τοΰ μέτρου ήταν τό γεγο
νός πώς ή Τουρκία παρασπόνδισε χρησιμοποιώντας στήν είσβολή τής Κύπρου 
τόν όπλισμό καί λοιπή στρατιωτική βοήθεια πού τής είχαν δώσει οί ΗΠΑ. 
Αύτό θεωρήθηκε σάν παραβίαση τοΰ κράτους (Rule of Law) τών ΗΠΑ, πράγμα 
ανεπίτρεπτο σύμφωνα μέ τό σύνταγμα.

Προσωπικά πιστεύω πώς τελικά τό έμπάργκο θά έπετύγχανε στό σκοπό 
του καί θά πίεζε τήν Τουρκία γιά ύποχωρήσεις. Δυστυχώς αύτό δέν έγινε 
γιατί ή τότε κυβέρνηση τών ΗΠΑ καί δ Πρόεδρος Φόρντ δέν ύπεστήριξαν τήν 
αύστηρή έφαρμογή τοΰ έμπάργκο, καί, γνωρίζοντάς το οί Τοΰρκοι, δέν έξε- 
δήλωσαν καμμιά διάθεση γιά ύποχώρηση καί συμβιβασμούς, τελικά δέ έπί 
προεδρίας Κάρτερ, καί έπειτα άπό μιά συνταρακτική και μνημειώδη συ
ζήτηση στό Κογκρέσσο προεξαρχόντων τών καλών μας φίλων, στούς όποιους 
άναφέρθηκα προηγουμένως, λήφθηκε ή δυσάρεστη γιά μάς άπόφαση άρσεως 
τοΰ έμπάργκο. Παρακολούθησα τή συζήτηση τόσο στή Γερουσία δσο καί στή 
Βουλή τών ’Αντιπροσώπων καί ποτέ μου δέν θά λησμονήσω τή συγκινητικήν 
έκδήλωση συμπαραστάσεώς δλων έκείνων τών ’Αμερικανών παλιτευτών πού 
ένθερμα υποστήριξαν τήν Κυπριακήν ύπόθεση.

Ό Πρόεδρος Κάρτερ κέρδισε τίς έκλογές και άνάλαβε τήν Προεδρίαν 
ύπό καλούς, θά έλεγα, οίωνούς. Ή άνάδειξή του στό άνώτατο άξίωμα τής 
χώρας έγινε άπό άντίδραση τοΰ ’Αμερικανικού λαοΰ κατά τών Ρεπουμπλι- 
κανών, πού έπί τής διακυβερνήσεώς τους συνετάραξε τήν χώρα τό σκάνδαλο 
Γουώτεργκεητ. Ό Κάρτερ παρουσιάστηκε σάν δ άγνός, Ιδεαλιστής, ήθικο- 
λόγος πρόεδρος μέ βαθειά πίστη στό Θεό και άπόλυτα προσηλωμένος στις 
άρχές τής ’Αμερικανικής Διακηρύξεως ’Ανεξαρτησίας. Παρουσιάστηκε σάν 
δ προασπιστής τών άδικουμένων, δ κοινωνικός άναμορφωτής πού θά καθάριζε 
τόν «σταΰλο τοΰ Αύγείου». "Εδωσεν ύποσχέσεις άπεριόριστες δεξιά καί άρι- 
στερά, δπως π.χ. στήν Έλληνική δμογένεια πώς θά ένεργοΰσε άποφασιστικά 
γιά τήν λύση τοΰ Κυπριακού διατηρώντας βέβαια τό έμπάργκο. Δυστυχώς 
δμως ό Κάρτερ δέν άνταποκρίθηκε στις προσδοκίες τών ’Αμερικανών, άλλά, 
δντας ένας πολύ μέτριος Πρόεδρος, άπογοήτευσε πέρα ώς πέρα και άθέτησε 
τίς πολλές ύποσχέσεις πού είχε δώσει. Συνεπώς δέν είναι έκπληκτικό τό 
δτι δέν έπανεξελέγη — έκπληκτικό θά ήταν τδ άντίθετο.

Φθάνοντας στήν Ούάσιγκτων καί Εγκαθιστάμενος στόν Λευκό Οίκο μέ 
τούς Γεωργιανής προελεύσεως συμβούλους καί βοηθούς του, προκάλεσε άπ’ 
τήν άρχή τής θητείας του τις άντιδράσεις τοΰ πολιτικοΰ καί κοινωνικού κατε
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στημένου στήν Ούάσιγκτων, πού ουδέποτε τόν χώνεψαν. Ό Κάρτερ καί. τό 
περιβάλλον του θεωρήθηκαν σαν παρείσακτοι, πιστεύω δέ πώς δ Κάρτερ άπέ
τυχε γιατί ύποτίμησε τό βάρος τής εύθύνης καί τό δαιδαλωδώς πολύπλοκο καί 
πολύπλευρο τού προεδρικού αξιώματος. ’Ίσως θεώρησε τό προεδρικό αξίωμα 
σάν έλαφρά δυσκολώτερο έκείνου τοΰ Κυβερνήτου τής Πολιτείας τής Γεωργίας, 
δπου ύπηρέτησε προηγουμένως, ένώ δέν υπάρχει σύγκριση. Αύτό συμβαίνει 
δταν ένας άναλάβει αξίωμα χωρίς νάχει ξεκαθαρίσει στήν άντάληψή του τί 
άκριβώς αύτό συνεπάγεται καί ποιές είναι οί ύποχρεσεις πού άπορρέουν απ’ 
αύτό. Το «γνώθεις σαυτόν» δέν φαίνεται νά περιλαμβανόταν στον κύκλο 
τών γνώσεων τοΰ Κάρτερ, πού, άν μελετούσε τούς αρχαίους "Ελληνες, θά 
έβλεπε τά πράγματα πιό ρεαλιστικά καί πιθανό νά άπέφευγε ν’ άναλάβει ύπη- 
ρεσίες πέραν τών δυνάμεών του.

Στά 51/> χρόνια ύπηρεσίας στήν Ούάσιγκτων είχα έμπειρίες γιά τις όποιες 
θά χρειαζόταν διπλωματική καρριέρα πολλών έτών.

Άπό πλευράς ’Αμερικής ύπηρέτησα κατά τήν διακυβέρνηση τριών 
Προέδρων, Νίξον, Φόρντ καί Κάρτερ. Παρακολούθησα τήν παραίτηση ένός 
Προέδρου καί τήν διαδοχή του χωρίς εκλογές άπό τόν αντιπρόεδρό του (Νίξον 
και Φόρντ). Παρακολούθησα τούς εορτασμούς τής 2ΟΟετηρίδας τών ΗΠΑ 
τό 1976, δταν δόθηκε ή εύκαιρία στόν ’Αμερικανικό λαό νά άνανεώσει καί 
τονώσει τήν πίστη του στις πατροπαράδοτες άρχές τής έλευθερίας,, δικαιοσύ
νης καί ανθρώπινης άξιοπρέπειτας πού είναι δ θεμέλιός τοΰ δλου οικοδομή
ματος τής Αμερικανικής συμπολιτείας. Αύτό έχει μεγάλη σημασία έπειτα 
άπό τήν τραυματικήν έμπειρία τοΰ Γουώτεργκεητ. ’'Επειτα άπ’ αύτό παρα
κολούθησα τόν προεκλογικό καί έκλογικό άγώνα τοΰ 1976, μεταξύ Φόρντ 
καί Κάρτερ, πού άνέδειξε τόν δεύτερο σάν Πρόεδρο.

"Ολ’ αύτά, καί μαζύ μέ τά πολλά μου ταξίδια στήν Βόρειον ’Αμερική, 
μοΰ έδωσα μιά μοναδικήν εύκαιρία νά γνωρίσω άπό κοντά τις Ήν. Πολιτείες 
καί τόν λαό της, νά θαυμάσω τόν δυναμισμό αύτής τής μεγάλης χώρας τής 
Δύσεως καί νά χαρώ τήν συντροφιά ’Αμερικανών διαφόρων έθνικών δμάδων 
καί κοινωνικών στρωμάτων, νά γοητευτώ άπ’ τήν καλωσύνη καί πηγαία φι
λοξενία τους καί τό άνεπιτήδευτο τοΰ δλου χαρακτήρα τους. Θαύμασα πώς 
λειτουργεί τό πολιτικό τους σύστημα. Ένα σύστημα περίπλοκο, καί κά- 
ποε πολύ δυσκίνητο, άλλά σύστημα πού πραγματικά διαφυλάττει τούς δημο
κρατικούς θεσμούς δσο σέ κανένα άλλο μέρος τοΰ κόσμου. Μέσα σ’ αύτό τό 
σύστημα λειτουργεί καί άνθίζει ή άτομική πρωτοβουλία, πού είναι ή πεμπτου
σία τής ’Αμερικανικής ζωής. Ψεγάδια καί έλλείψεις ύπάρχουν βέβαια καί 
οί άνθρωποι σέ πλεΐστες δσες περιπτώσεις παρουσιάζονται μέ πολλά έλαττώ- 
ματα καί είναι βαθειά έπηρεασμένοι άπό άκρατο πολλές φορές ύλισμό, συγ
χρόνως δμως τούς διακρίνει μιά αισιοδοξία καί πίστη είς τό μέλλον. Εύ- 
καιρίες γιά πρόοδο καί προκοπή στήν ’Αμερική ύπάρχουν άκόμη πολλές, άρκεΐ 
νά ύπάρχει ή διάθεση γιά σκληρή έργασία καί ή τόλμη.

"Οσον άφορά τώρα τήν Κυπριακή πλευρά τής εμπειρίας μου, τό πραξι
κόπημα καί ή Τουρκική εισβολή μέ δλα τά δραματικά συνεπακόλουθα είναι 
γεγονότα πού εύτυχώς δέν είναι καί τόσο συνηθισμένα στήν καρριέρα ένός 
Πρέσβυ, ήσαν δμως γεγονότα πού άναπόφευκτα έπηρέασαν πάρα πολύ τή 
δράση τής Πρεσβείας.

"Ωστε τολμώ νά πώ δτι στή διάρκεια τής ύπηρεσίας μου στήν Ούάσιγκτων 

συμπληρώθηκε ένας άρκετά εύρύς κύκλος έμπειριών, πού άσκήσανε ποικίλες, 
καί κάποτε άλληλοσυγκρουόμενες, έπιδράσεις στήν νοοτροπία μου, γιατί οί 
δρίζοντές μου διευρύνθηκαν καί πιό καλά άντιλήφθηκα πόσο μεγάλος είναι 
δ κόσμος καί πλατύς δ δρίζοντάς του. Καί συχνά συλλογίζομαι πώς έμεΐς 
πού ζοΰμε σ’ αύτό τό ώραΐο, ιστορικό καί μαρτυρικό νησί, πού τό βρέχει ή 
γαλάζια Μεσόγειος, είμαστε πραγματικά άπομονωμένοι. ’Έτσι ή νοοτροπία 
μας κατάντησε μάλλον ένδοστρεφής, παρ’ δλη τή σημαντική πύκνωση τών 
μέσων έπικοινωνίας καί συγκοινωνίας πού σημειώθηκε dhà τελευταία χρόνια. 
’Αγαπούμε πολύ τόν τόπο μας, δπου οί ρίζες μας είναι βαθειά μέσα στή γή 
του, πού σκεπάζει δείγματα ένός πανάρχαιου πολιτισμοΰ, γιά τόν όποιο δίκαια 
ύπερηφανευόμαστε. Τό ζήτημα δμως είναι, δχι τί είμαστε στό παρελθόν, 
άλλά τί είμαστε τώρα, κΓ άν μπορούμε μέ στήριγμα τό μεγαλείο τοΰ παρελ
θόντος μας, πού είναι στενά συνδεδεμένο μέ τόν έλληνοχριστιανικδ πολιτισμό, 
νά ξεπεράσουμε τά σημερινά μας δεινά καί νά μπούμε σέ μιά περίοδο ήθικής 
καί πνευματικής άναγεννήσεως, δημιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον καί δια
δραματίζοντας ρόλο συνδέσεως μεταξύ ανατολής καί δύσεως, σύμφωνα δχι 
μόνο μέ τις προαιώνιες παραδόσεις μας, άλλά καί τις άπαιτήσεις τής σημε
ρινής έποχής μέσα σέ καθεστώς πειθαρχημένης έλευθερίας σέ κράτος δι
καίου, δπου θά προβάλλεται δ,τι ώραιότερο κΓ εύγενέστερο έχει νά παρου
σιάσει ή έλληνικότητά μας.

Σάν έπίλογο τής δμιλίας μου θάθελα ν’ άναφέρω πώς ή ’Αμερική, είτε 
τό θέλει είτε δχι, φέρει τό τεράστιο βάρος τού ρόλου τής ήγέτιδος δυνάμεως 
τοΰ Δυτικού Κόσμου. Αύτό συνεπάγεται πολλές ύποχρεώσεις καί ευθύνες στις 
όποιες δέν είναι καί τόσο εύκολο ν’ άνταποκριθεΐ, πιστεύω δμως δτι ή ’Αμε
ρική, μιά μεγάλη καί ισχυρή χώρα, μέ πολλούς πόρους καί μέσα στή διάθεσή 
της, είναι σέ θέση ν’ άνταποκριθεΐ στις άπαιτήσεις τής άποστολής της άρκεΐ 
νά έπανεύρει στήν πολιτική της τήν πορεία έκείνη πού ήταν θεμελιωμένη στά 
ιδανικά καί τις άρχές πού οί Πατέρες τού ’Έθνους, πού συνέγραψαν καί ύπέ- 
γ^αψαν τήν Διακήρυξη τής ’Ανεξαρτησίας τό 1776 σαφέστατα καθόρισαν.

’Απ’ τήν έποχή τοΰ Βιετναμικοΰ πολέμου, πού τόν διαδέχθηκε τό σκάν
δαλο Γουώτεργκεητ, δ ’Αμερικανικός λαός διέρχεται μιά κρίση συνειδήσεως, 
πού τόν ύποχρέωσε σέ μιά ένδοσκόπηση γιά μιά νέα άξιολόγηση τών δημο
κρατικών θεσμών τοΰ έθνους του καί τήν δλη λειτουργία τοΰ πολιτικού του 
συστήματος. Οί ηθικές άξιες καί δ πατροπαράδοτος ’Αμερικανικός τρόπος 
ζωής έν πολλοΐς έπηρεασμένος άπό τά χριστιανικά διδάγματα, έχουν κλονι- 
σθεΐ καί δ σημερινός ’Αμερικανός δέν έχει τή σιγουριά καί αύτοπεποίθηση 
πού είχε προηγουμένως. Αύτά δλα συνθέτουν μιά κατάσταση δπου δοκιμά
ζεται σκληοά ή Άιερική, τώρα δέ μέ τήν οικονομική κάμψη πού παρατηοεΐ- 
ται τά περασμένα δύσ χρόνια τό δλον έθνικό οικοδόμημα τραντάζεται. "Ολη 
δμως αύτή ή κρίση συντελεί, πιστεύω, στήν ώοίμανση τοΰ ’Αμερικανικού έθνι- 
κοΰ χαρακτήρα μέ τελικόν άποτέλεσμα οί ΗΠΑ νά είναι σέ καλύτερη θέση 
άπό προηγούμενα νά φανούν άντάξιες τών ιστορικών τους παραδόσεων πού 
στηρίζονται στό τοίπτυγο τών σκοπών τΆς Διακηρύξεως τής ’Ανεξαρτησίας πού 
είναι «ή ζωή, ή έλευθερία καί ή έπιδίωξη τής εύτυχίας».

Ό Γάλλος συγγραφέας καί σοφός De Toqueville είπεν δτι: «Ή ’Αμε
ρική είναι μεγάλη γιατί είναι καλή. Σάν παύσει νά είναι καλή θά παύσει 
νά είναι μεγάλη». Πολλά περιέχονται σ’ αύτά τά απλά λόγια, πού τονίζουν
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την άληθινή βάση στήν δποία πρέπει νά στηρίζεται ή μεγαλωσύνη καί τό 
μεγαλείο τής ’Αμερικής.

Ή ’Αμερική, δυστυχώς, μετά τδν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έχασε τούς ηθι
κούς της προσανατολισμούς καί σ’ άρκετά μεγάλο βαθμό παρασύρθηκε άπ’ τις 
πρώην άποικιακές δυνάμεις. Τώρα άγωνίζεται, πιστεύω, νά ξανάβρει τδν 
αληθινό της έαυ<τό, για νά συνεχίσει τήν πορεία της πού φωτίζεται, άπ’ τδ 
άνέσπερο φως τού ’Αγάλματος τής ’Ελευθερίας, πού κάλεσε κοντά της τούς 
κατατρεγμένους όλης τής γής, τούς έδωσε άσυλο καί εύκαιρίες γιά προκοπή 
καί άναπτέρωσε τις έλπίδες τών δπου γής φιλελευθέρων άνθρώπων δίδοντας 
βοήθεια γιά τήν άναστήλωση τών έρειπίων τής Εύρώπης καθώς καί άλλων 
περιοχών τής ύφηλίου πού έπεσώρευσαν πόλεμοι, τής Αμερικής πού έδωσε 
τροφή στούς πεινασμένους τής γής καί θεραπεία στούς ασθενείς. Είναι σ’ 
αύτή τήν ’Αμερική πού δλοι μας πιστεύουμε καί δχι τήν ’Αμερική κακώς 
νοουμένων μεγάλων συμφερόντων, πολιτικών, οικονομικών καί άλλων.

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ

Ο ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ TOT ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Άπό τδν καιρό τοΰ Όμηρου, άλλα καί πολύ πιό πρίν, δ Ελληνισμός 
στήν δλότητά του ατένισε τήν θάλασσα δχι μόνο μέ δέος, άλλα καί μέ τίς 
μεγαλύτερες προσδοκίες τόσο για τήν ύλική του εύημερία δσο καί για τήν 
μελλοντική δημιουργία τοΰ πρωτοφανούς Ελληνικού πολιτιστικού θαύματος. 
’Αποτελούσε δμως ταυτόχρονα καί τόν ούσιαστικό πνεύμονα τής έπιβίωσης καί 
τοΰ άξεπέραστου μεγαλείου τών Ελλήνων. Γιατί ή θάλασσα προσέφερε τότε 
τόν μοναδικό ίσως σύνδεσμο καί τόν άσφαλέστερο ανάμεσα στις Ελληνικές 
μητέρες - πόλεις καί τίς άποικίες τους. Σήμερα βέβαια πού δ άνθρωπος κα
τέστησε τό όνειρο τοΰ μυθικού Δαιδάλου πραγματικότητα, έχει έκμηδενίσει τίς 
άποστάσεις κι έχει φέρει τίς σημερινές Ελληνικές άποικίες τού ’Εξωτερι
κού σέ άπόσταση ωρών μόνο άπό τίς μητροπόλεις τους. Ή ούσία δμως παρα
μένει άναλλοίωτη:- "Ενας Ελληνισμός σπαρμένος άνά τήν ύφήλιο, πού 
μοχθεί καθημερινώς όχι μόνο νά πλουτίσει ύλικά, άλλα καί νά διαπρέψει ηθι
κά, πνευματικά, καλλιτεχνικά καί πολιτικά. Καινούργιοι Όδυισσεΐς ποντοπό- 
ροι, αειθαλείς, πανέξυπνοι καί τρυγητές πάσης σοφίας. Κι άπό 'τήν άλλη 
πλευρά τής θάλασσας, ή Μεγάλη Μάνα, πού γεννά παιδιά δράκοντες, γαλου- 
χεΐ παιδιά μέλισσες παί περιμένει πίσω στούς κόλπους της πολύπειρους καί 
πανσόφους Όδυσσείς.

Τοΰ Ελληνισμού αύτοΰ τής Διασποράς πολυάνθρωπο καί πολύτιμο μέρος 
αποτελεί δ Κυπριακός Ελληνισμός τής Μεγάλης Βρεττανίας, καί τοΰ δποίου 
πιστεύω δτι έκφράζω τά βαθύτατα αισθήματα εύγνωμοσύνης γιά τήν στοργή 
καί τήν άγάπη πού τρέφετε οί αδελφοί μας τής Μαρτυρικής Μεγαλονήσου 
γιά μάς, τά ξενιτεμένα της παιδιά. ’Αλλά καί τήν χαρά μας καί τήν πε- 
ρηφάνεια πού νοιώθουμε στις προσδοκίες τής Γενετείρας μας γιά μιά ούσια- 
στικώτερη συμβολή μας στόν άγώνα πού διεξάγει έπί τόσα τώρα χρόνια.

Ό Κυπριακός Ελληνισμός στή Μεγάλη Βρεττανία άριθμεϊ σήμερα γύρω 
στις διακόσιες χιλιάδες. ’Αρκεί μόνο νά σάς άναφέρω πώς δρισμένες περιο
χές τοΰ Λονδίνου έχουν τόσο συμπαγείς Κυπριακούς πληθυσμούς ώστε νά λει
τουργούν σέ άπόσταση ένός ή δύο μιλίων τέσσερις Ελληνορθόδοξοι Ναοί, τά 
εκκλησιάσματα τών όποιων είναι σχεδόν έκατόν τοϊς έκατόν Ελληνοκύπριοι. 
Λειτουργούν έπίσης στις ί'διες αύτές περιοχές άριθμδς Ελληνικών Σχολείων, 
γιά νά μή άναφέρω τά άπειράριθμα Κυπριακά καταστήματα παντός είδους, 
σχεδόν δλα μέ Ελληνικές επιγραφές, Ελληνικά Βιβλιοπωλεία, τυπογραφεία, 
εφημερίδες, Τράπεζες καί γενικά δ,τιδήποτε μπορεί νά βρει κανείς σέ μιά πόλη 
τής Κύπρου καί τής Ελλάδος. Καί αύτό, γιατί δ Ελληνισμός τής Μεγάλης 
Βρεττανίας δέν άποτελεΐ άπλώς ένα μεγάλο έστω άριθμδν άποδήμων Κυπρίων, 
άλλά μιά πραγματική Ελληνική ’Αποικία στά χνάρια τών Ελληνικών ’Αποι
κιών στούς άρχαϊκούς καί τούς κλασσικούς χρόνους. Μιά ’Αποικία, δπου τά
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μέλη της έχουν μεταφέρει στή νέα τους ,θετή πατρίδα δχι μόνο τούς έφέστιους 
θεούς καί τίς πεποιθήσεις τους, δχι μόνο τήν ανάγκη τους νά δημιουργήσουν, 
για τούς έαυτούς τους καί τίς οίκογένειές τους,, καλύτερες οικονομικές συνθή
κες διαβιώσεις, αλλά καί τό βαθύτατο αίσθημα, αύτδ πού οί ’Αρχαίοι 'δνό- 
μαζαν Νόστον, δτι ή παραμονή τους στδ ’Εξωτερικό είναι προσωρινή, δτι μια 
μέρα καί πολύ σύντομα θά δυνηθοΰν νά ξαναδοΰν τόν καπνόν άναθρώσκοντα 
άπδ τήν καπνοδόχο τής πατρικής τους οικίας. Καί στδ σημείο ακριβώς αύτό 
βρίσκεται, δπως ασφαλώς άντιλαμβάνεσθε, ή μοναδική, άλλα καί πολύ ούσια- 
στική διαφορά ιμεταξύ τών άρχαίων Ελληνικών ’Αποικιών καί τοΰ Κυπριακού 
Ελληνισμού τής Μεγάλης Βρεττανίας. Ό Ελληνισμός έκεΐ δέν έπιθυμεΐ 
ν’ άπορροφηθεΐ στήν πολυεθνική χοάνη τής χώρας πού μάς φιλοξενεί. Ούτε 
βεβαίως καί νά δημιουργήσουμε κράτος έν κράτει. Θέλουμε μόνο κι ανυπο
χώρητα νά διατηρήσουμε τήν δντότητά μας σαν λαός καί σαν έθνος. Καί δταν 
έπίσης άντιληφθοΰμε πώς δατρέχουμε τόν κίνδυνο νά μετατραποΰμε σέ νέες 
Συβάρεις, ή ή φυλετική 'μας ύπόισταση νά κινδυνεύει θανάσιμα, άπδ τίς Σει
ρήνες καί τίς μάγισσες Κίρκεις πού έλλοχεύουν παντού, νά μετατραποΰμε 
σέ λεβαντίνους κι έθνικά εύνούχους απόδημους, τότε άμέσως έπικαλούμεθα τή 
δική μας δ καθένας Άθηνά καί γυρίζουμε στδν τόπο μας. Γι’ αύτδν άκριβώς 
τδ λόγο κι έπιδιώκουμε, οί δεσμοί μας μέ τίς γενέθλιες έστίες 'μας να διατη
ρούνται άρρηκτοι καί ν’ άνανεώνονται συνεχώς.

’Αναφέρθηκα πιδ πάνω στήν στοργή καί τήν άγάπη πού δ ’Απόδημος 
περιμένει άπδ τή Γενέτειρά του. Έπίσης άναφέρθηκα στίς προσδοκίες πού 
τρέφει ή Κύπρος άπδ τά ξενιτεμένα της παιδιά, ιδίως μάλιστα σήμερα, δτε 
δχι μόνο μέγα μέρος τών έδαφών της καταπατεΐται άπδ στρατεύματα κα
τοχής κι οί μισοί της κάτοικοι έχουν ξεριζωθεί άπδ τίς προαιώνιες κοιτίδες 
τους, άλλα καί αύτή ακόμη ή έθνική της ύπόσταση καί συνείδηση κινδυνεύουν 
άπδ έσωτερική κι έξωτερική διάβρωση. Νομίζω πώς τά δυό αύτά σημεία 
είναι άλληλένδετα κι άποτελοΰν τίς δψ·εις ένδς καί τοΰ αύτοΰ νομίσματος. 
Νοαίζω έπίσης δτι ή Κυπριακή Πολιτεία έχει τδ καθήκον νά μελετήσει έκ 
βάθους, άλλα καί δσο τδ δυνατό περισσότερο συστηματικά, δχι μόνο ,τδ τε
ράστιο δυναμικό, ύλικδ - πολιτικό - ήθικδ - πνευματικό πού διαθέτει δ Κυ- 
πρικδς Ελληνισμός τής Μεγάλης Βρεττανίατ. άλλα καί τούς τρόπους πλή
ρους άξιοποιήσεώς του πρός δφελος δλων. Καί τής Κύπρου στούς σημερι
νούς τραγικούς νρόνους; πού διέοχεται. άλλα καί σέ μελλοντικούς καιρούς νη- 
νεαίας καί προόδου τηε δπως βλοι περιμένουμε, καί πρός δφελος έπίσης τών 
ιδίων τών άποδήμων, τών όποιων ή καρδιά, ή ψυχή καί τδ είναι, τους έχουν 
πολικό τους άστέρα τήν Γενέτειρά τους. ’Από αύτήν άναιιένουν φώς καί 
γραμμή πλοΰ καί πτησεως, κοινωνίαν πνευματική καί έθνικήν ποδηγέτηση, 
άγαθά πού χαρίζει σ’ δλουτ τούς πολίτες της.

Δέν άποσκοπώ έδώ βέβαια νά καταμαρτυρήσω ένδοιαν ή δλιγοοίαν στήν 
Κυποιακή Κυβέρνηση έναντι τών Κυπρίων ’Αποδήμων. Απλώς έπιθυμώ νά 
έπισημάνω μερικά θεμελιώδη παοοικιακά προβλήματα, νά διατυπώσω δρι- 
σμένες σκέψεις καί νά έκφράσω τήν έλπίιδα δτι, τόσο ή πολιτική δσο κυοίως 
καί ποδ πάντων ή πνευματική ήνεσία τκσ Κύπρου, τήν όποιαν έχω τήν έΕαι- 
ρετική τιμή νά προσφωνώ άπόώε. θά θελήσετε νά συμβάλετε, μέ τδ κύρος 
καί τήν πείρα σας, στήν τόνωση δχι μόνο τής έθνικής συνειδήσεως τών έν 
Κύπρφ, άλλα έπίσης στήν εύερνετική καί πραγματικήν άξιοποίηση τοΰ θη- 
σαυροΰ πού λέγεται Κυπριακή Παροικία Μεγάλης Βρεττανίας. Καί δ θη- 

σαυρδς αύτδς δ τόσο πολύτιμος τότε μόνο μπορεί ν’ άξιοποιηθεΐ μέ τδν τρόπο 
πού πρέπει καί θέλουμε, δταν έγκαιρα φροντίσουμε νά τδν κρατήσουμε στά 
χέρια μας, άμιγώς Ελληνικόν κι Έληνοπρεπώς άλώβητον καί άψεγάδιαστον. 
"Οταν δηλαδή τοΰ δημιουργήσουμε τό κατάλληλο κλίμα καί τό εύφορο έδαφος 
νά γαλουχηθεί Ελληνικά, ν’ άνδρωθεί Ελληνικά καί νά ζεΐ καί σκέφτεται 
Ελληνικά, μέσα σ’ ένα περιβάλλο συγκινητικά μέν φιλόξενο, έθνικά δμως 
θανάσιμα καταστροφικό κι επικίνδυνο. "Οταν δηλαδή προγραμματίσουμε γιά 
τό μέλλον, τό προσεχές καί τό άπώτερον, καί δχι απλώς γιά μιά λύση προ
σωρινή συνεχώς άναφυομένων πολλαπλών προβλημάτων.

Καί θ’ άρχίσω μέ τήν έκπαίδευση, γιατί πιστεύω πώς τότε μόνο θά 
μπορούμε νά μιλούμε γιά μέλλον, δταν φροντίσουμε έγκαιρα νά κρατήσουμε 
κοντά μας στις ρίζες τού Ελληνισμού τά νεαρά μας βλαστάρια. ’Εμείς, βέ- 
βαιαι, οί άπόδημοι τής πρώτης γενεάς θέτουμε σάν βασική μας έπιδίωξη, άπό 
τής πρώτης κιόλας στιγμής πού θά πατήσουμε τό πόδι μας στήν ξένη γή (πού 
ξένη παραμένει γιά μάς δσα χρόνα καί αν μάς παράσχει τή φιλοξενία τηξ) 
νά προετοιμάσουμε τδ ταξίδι τής έπιστροφής. Τά παιδιά μας δμως πού γεν
νιούνται καί μεγαλώνουν έκεΐ βρίσκονται συνεχώς, δπως τούς συντρόφους τού 
Όδυσσέα, μέσα στήν ακτίνα τής δελεαστικής μουσικής τών Σειρήνων. Καί 
είναι τά παιδιά μας αύτά πού θά τούς ζητηθεί αύριο νά κρατήσουν άναμμένη 
τήν δάδα τής Φυλής, άν βέβαια δέν θέλουμε νά ύποστούμε θανάσιμη έθνικήν 
αιμορραγία μέ τήν άφομοίωσή τους στδ κοινωνικό πλαίσιο δπου σήμερα κι
νούνται καί άνδρώνονται.

Γιά νά συνειδητοποιηθεί βεβαίως τό πραγματικά τεράστιο έκπαιδευτικό 
πρόβλημα πού άντιμετωπίζει δ ’Απόδημος Κυπριακός Ελληνισμός στή Με
γάλη Βρεττανία πρέπει νά έχετε ύπ’ δψη σας ορισμένα γεγονότα καί κατα
στάσεις, τίς όποιες ας μοΰ έπιτραπεΐ νά παράσχω έπιτροχάδην άνευ οίουδή- 
ποτε άπδ μέρους μου σχολίου ή παρατηρήσεως.

Στή Μεγάλη Βρεττανία ιδρύθηκαν Ελληνικά Σχολεία γιά τά παιδιά τών 
μεταναστών ήδη πρδ τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ό άριθμός τους 
δμως αυξήθηκε σημαντικά μετά τήν εισροήν στήν ’Αγγλία χιλιάδων Κυπρίων 
μέ τήν λήξη τού Πολέμου καί κυρίως μετά τήν άνακήρυξη τής Κύπρου σέ 
άνεξάρτητο Κράτος. Τά σχολεία δμως έκεΐνα, δπως καί τά σημερινά, δέν 
είναι καθόλου σχολεία δπως τά γνωρίζουμε στήν Ελλάδα καί στήν Κύπρο. 
Συνίστανται απλώς σέ τάξεις διδασκαλίας στοιχείων μόνο τής Ελληνικής 
Γλώσσης σέ παιδιά κατ’ εξοχήν αγγλόφωνα, καί λειτουργούν είτε τ’ άπογεύ- 
ματα, είτε κατά Σάββατον, σέ ώρες δηλαδή πού τά καθ’ αύτδ ’Αγγλικά σχο
λεία δέν έργάζονται. ’Εξαίρεση στόν γενικό αύτό κανόνα άποτελεϊ τό Ελ
ληνικό Κολλέγιο πού ιδρύθηκε πέρυσι στό Λονδίνο. Καί λειτουργεί 
κάτω άπδ τίς εύλογίες τής ’Αρχιεπισκοπής Θυατείρων μέ τήν έγκριση 
καί χρηματοδότηση Ζτής Ελληνικής Κυβερνήσεως. Στδ Κολλέγιο αύτδ 
διδάσκουν καθηγητές άπεσταλμένοι τοΰ Υπουργείου Παιδείας τής Ελλά
δος, φοιτούν βέ σήμερα γύρω στούς εκατόν μαθητές μέ πλήρες ωρά
ριο διδασκαλίας σύμφωνα μέ τό Ελληνικό άναλυτικό πρόγραμμα. "Ολα δμως 
τά άλλα Ελληνικά σχολεία δέν παρέχουν σ’ ένα μαθητή περισσότερες άπδ 
τέσσερις ώρες διδασκαλίας, κι αύτές ούχί παντού καί πάντοτε, τδ δέ μάθημα 
τής Ελληνικής Ιστορίας σπανίως μόνον διδάσκεται, ενώ, δπως γνωρίζετε, ή 
γνώση τής ιστορικής πορείας τοΰ Έθνους συμβάλλει έξ ίσου, άν δχι καί πε
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ρισσότερον, μέ τήν καθαρά γλωσσική κατάργηση, κι αύτήν ώς έκ τών πραγμά
των λειψή, στήν διατήρηση τών παιδιών μας εντός τών παραδόσεων καί τών 
έθνικοθρησκευτικών παρακαταθηκών τής Φυλής.

Τά σχολεία αυτά ιδρύονται, συντηρούνται καί επανδρώνονται τή πρω
τοβουλία διαφόρων οργανισμών καί άλλων παροικιακών παραγόντων. Κατ’ 
αρχήν, υπάρχει ή ’Αρχιεπισκοπή Θυατείρων καί οί κατά πόλεις καί, στήν 
περίπτωση τοΰ Λονδίνου, κατά συνοικίαν Ελληνορθόδοξοι Ναοί καί Κοινότη
τες, ιστούς κόλπους τών οποίων είχαν αρχικά ιδρυθεί καί λειτουργήσει τά 
περισσότερα Ελληνικά Σχολεία. ’ Εκαστον έκκλησιαστικό Συμβούλιο ή "Επι
τροπή, σάν έκφραστικό όργανο τής κατά τόπους Κοινότητος, θέτει σάν ένα από 
τά πρώτα του μελήματα τήν δημιουργία 'Ελληνικού σχολείου στήν περιοχή 
του, σέ πολλές μάλιστα περιπτώσεις το σχολείο προηγήθη καί έχρησίιμευσε σάν 
πυρήνας γιά τήν ίδρυση Ελληνορθόδοξης Κοινότητας, μέ τήν αγορά ή ένοι- 
κίαση Ναού πού νά έχει καί βοηθητικούς χώρους γιά τίς ανάγκες τοΰ Σχο
λείου. Τά σχολεία αύτά χρησιμοποιούσαν αρχικά τις διδασκαλικές ύπηρεσίες 
τοΰ ιερέως, μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου δμως καί κυρίως μέ τήν αύξηση τού 
αριθμού μαθητών προσελαμβάνοντο σάν διδάσκαλοι δμογονεΐς μέ γυμνασιακές 
ώς έπί τό πλείστον γνώσεις ή παρεπιδημοΰντες φοιτητές, σχετικά δέ πρόσφατα 
καί προσοντοΰχοι διδάσκαλοι πού γιά τόν ένα ή τόν άλλο λόγον άπεφάσισαν 
νά εγκατασταθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα βεβαίως τά πράγματα άλ
λαξαν σημαντικά. Το Υπουργείο Παιδείας τής Ελλάδος αποστέλλει άριθμδν 
προσοντούχων έκπαιδευτικών γιά τά σχολεία αύτά τής ’Αρχιεπισκοπής, ένώ 
ταυτόχρονα ό αριθμός τών μονίμως έγκατεστημένων στήν ’Αγγλία εκπαιδευ
τικών έχει αύξηθεΐ.

Παράλληλα δμως μέ τά σχολεία τής ’Αρχιεπισκοπής λειτουργούν καί 
άλλος τόσος αριθμός σχολείων πού διευθύνονται, χρηματοδοτούνται καί έπαν- 
δρώνονται τή πρωτοβουλία ανεξαρτήτων έκπαιδευτικών ή πολιτικών δργανι- 
σμών. Στά σχολεία αύτά δέν διδάσκουν βεβαίως ιερείς, διδάσκουν δμως 
έκπαιδευτικοί άποστελλόμενοι άπδ τδ Κυπριακόν Υπουργείο Παιδείας, ώς έπί- 
σης καί άλλοι έκπαιδευτικοί τής κατηγορίας πού άναφέραμε καί γιά έκκλη- 
σιαστικά σχολεία, δηλαδή διδάσκαλοι πού δέν ανήκουν ούτε στήν Ελληνική 
ούτε στήν Κυπριακή ’Εκπαιδευτική ’Αποστολή, οί όποιες έχουν σάν έδρα τους 
ή μέν πρώτη τήν Ελληνική Πρεσβεία, ή δέ δεύτερη τήν Κυπριακή 'Αρμο
στεία στδ Λονδίνο.

Τό εύλογο, βεβαίως, έρώτημα δλων μας θά είναι άσφαλώς γιατί νά 
ύπάρχει αυτός δ διαχωρισμός σέ έκκλησιαστικά καί σέ Ανεξάρτητα Ελληνικά 
Σχολεία, έφ’ δσο μάλιστα ούδεμία, ούσιαστικώς, παρατηρείται διαφορά στήν 
διδασκομένη ύλη, τό δέ διδακτικό προσωπικό ύπήρξεν ανέκαθεν άφοσιωμένο 
στό έργο του καί στήν ιεραποστολική σημασία του; Ή άπάντηση στά έρώ
τημα αύτό δέν είναι δυστυχώς ούτε απλή ούτε καί εύκολη, γι’ αύτό προτιμώ 
νά μή δώσω δ ίδιος τήν άπάντηση. Πάντως ή δημιουργία ένδς Κεντρικού 
’Εκπαιδευτικού Φορέα γιά τήν έκ τών ένδον μελέτη τού δλου προβλήματος 
φαίνεται νά έπιβάλλεται σάν τό πρώτο βήμα πρδς τήν δρθή κατεύθυνση. ’Αρ
κεί μόνο νά έχουμε συνεχώς ύπ’ δψη τήν πικρία γονέων καί διδασκάλων άπδ 
τήν απαράδεκτη αύτή κατάσταση, αποτέλεσμα τής όποιας είναι τδ μέν καθαρά 
έκπαιδευτικδ έργο τών σχολείων νά χωλαίνει έπικίνδυνα, δ δέ πραγματικός 
αριθμός τών παιδιών μας πού φοιτούν στά σχολεία μας νά μή ύπερβαίνει τδ 

ένα δέκατο τοΰ δλικοΰ αριθμού Έλληνοπαίδων δημοτικής καί γυμνασιακής 
ηλικίας πού ζοΰν σήμερα στδ Ηνωμένο Βασίλειο καί πού μένουν έτσι καθ’ 
δλοκληρίαν Αγγλόφωνοι.

Τδ δεύτερο θέμα μέ τδ όποιο θά ήθελα νά σάς απασχολήσω γιά λίγο εί
ναι τδ πρόβλημα δημιουργίας στδ Λονδίνο, μέ παραρτήματα καί στις άλλες 
πόλεις τής Μεγάλης Βρεττανίας, Ελληνοκυπριακών Κέντρων, τά όποια ν’ 
άποτελέσουν τίς έστίες γνωριμίας, ανταλλαγής απόψεων, προβολής τών πο
λιτιστικών καί άλλων θησαυρών τής Κύπρου σέ δσο τδ δυνατό μεγαλύτερες 
μάζες τών αποδήμων Ελληνοκυπρίων, ένώ ταυτόχρονα θά μπορούσε ν’ άξιο- 
ποιήσουμε καί τδ πολύ αξιόλογο πνευματικό καί καλλιτεχνικό δυναμικό πού 
διαθέτει σήμερα, αλλά σέ λανθάνουσα δυστυχώς κατάσταση, δ Κυπριακός Ελ
ληνισμός τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου. Τό θέμα βεβαίως αύτό δέν είναι δυνατό 
νά έξαντληθεΐ σέ μιά σύντομη δμιλία, άντιλαμβάνεσθε δμως τά τεράστια δφέλη 
πού θά είχε καί ή Κύπρος καί δ ’Απόδημος Κυπριακός 'Ελληνισμός άπδ μία 
συστηματικώτερη καί συχνότερη πνευματική καί πολιτιστική έπαφή, κυρίως 
δέ άπδ μία ούσιαστικώτερη άξιοποίηση τοΰ έπιστημονικοΰ δυναμικού πού δια
θέτει δ Κυπριακός 'Ελληνισμός τής Μεγάλης Βρεττανίας. 'Όπως δμως έ
χουν τά πράγματα σήμερα, οί μέν Ελληνοκύπριοι έπιστήμονες είναι κατεσπαρ- 
μένοι στά τέσσερα σημεία τού Ηνωμένου Βασιλείου, ένώ ή μοναδική μας έπα
φή μέ τήν Κύπρο έπαφίεται σέ άτομικές, έπιχειρηματικής πρωτοβουλίας βέ
βαια, έκδηλώσεις καί αύτές πολύ σπάνιες.

Τό τρίτο καί τελευταίο θέμα πού θά ήθελα νά θίξω είναι ή άξιοποίηση 
τών μεγάλων κεφαλαίων πού βρίσκονται σήμερα σέ χέρια Ελληνοκυπρίων 
στή Μεγάλη Βρεττανία. Τά κεφάλαια βεβαίως αύτά, σέ ρευστό καί πείρα, 
άπεκτήθησαν μέ μόχθο καί μέ μεγάλες προσπάθειες άπδ μέρους τών κατόχων 
τους. 'Όσο δέ μεγάλη σημασία καί αν εχει γιά τούς ’Αποδήμους αύτούς ή 
οικονομική Ανάπτυξη τής Γενετείρας μας (πράγμα πού τδ άπέδειξαν παντοιο- 
τρόπως στδ παρελθόν μέ τήν έπένδυση τεραστίων κεφαλαίων στήν τουριστικήν 
άξιοποίηση τής σημερινής τουρκοκρατουμένης, καί λοιπής Κύπρου) , οί Κύ
πριοι πού θά θελήσουν νά μεταφέρουν τά κεφάλαιά τους έδώ θά πρέπει άσφα
λώς νά τύχουν μιας κάποιας ιδιαιτέρας μεταχειρίσεως, δπως έγένετο καί στήν 
'Ελλάδα μέ τούς 'Έλληνες έφοπλιστές καί λοιπούς Αποδήμους. Δέν γνωρίζω 
δυστυχώς νά ύπάρχει έπί τού παρόντος Οίαδήποτε σκέψη ή πρόγραμμα τής Κυ
πριακής Κυβερνήσεωκς στδν τομέα αύτό, τούτο δέ είναι πολύ λυπηρό, γιατί 
ή Κυπριακή οικονομία είναι μέ τδν τρόπον αύτδ καταδικασμένη νά στηρίζεται 
σέ ξένα δεκανίκια, ένώ θά μπορούσε νά θέσει τίς βάσεις μιας ύγιούς, αύθυπό- 
στατης καί γηγενούς οικονομίας, έάν κατόρθωνε νά έλκύσει τά τεράστια κε
φάλαια πού, δπως είπα, βρίσκονται σέ χέρια Κυπρίων πού ζοΰν στήν Μεγ. 
Βρεττανία καί σέ άλλα βέβαια μέρη τοΰ κόσμου.

’’Αρχισα τήν δμιλία μου, Αξιότιμο Ακροατήριο, μέ μιάν Αναφορά μου 
στδν Όμηρικδ Όδυσσέα. Άς μοΰ έπιτραπεΐ νά τελειώσω τήν δμιλία μου 
αύτή μέ μιάν άναφορά στδν άλλο μεγάλο μυθολόγο τής Άρχαιότητος, τδν 
πατέρα τής 'ιστορίας Ηρόδοτο. Οι κάτοικοι τής ’Ιωνικής Φωκαίας, μας λέγει 
μέ τήν χαρακτηριστική του γλαφυρότητα δ Ηρόδοτος, άφοΰ έπιβιβάστηκαν 
στά καράβια τους πού θά τούς έπαιρναν μακράν τής γενετείρας τους σ’ αναζή
τηση καλύτερης τύχης, ερριξαν στήν θάλασσα ίνα μεγάλο κομμάτι σίδερο 
κι δρκίστηκαν νά μήν έπιστρέψουν στά σπίτια τους προτού τδ σίδερο αύτδ έπι-
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πλεύσει. Κι δμως οί περισσότεροι από αύτούς ένοιωσαν τόση μεγάλη νο
σταλγία γιά τήν αγαπημένη τους Φώκαια ώστε έπέστρεψαν σ’ αύτή λησμο- 
νοΰντες καί δρκο καί έλπίίδες γιά καλύτερο μέλλον. Αύτή άκριβώς ή νοσταλ
γία καί αύτή ή ειλικρινής καί βαθύτατη αγάπη έλκύει καί τούς περισσότερους 
Κυπρίους τής ξενιτειάς πρός τήν αγαπημένη μας Μεγαλόνησο, γι’ αυτό κι οί 
’Απόδημοι Κύπριοι θέτουν άπό τής πρώτης στιγμής τής έγκαταστάσεώς τους 
στό έξωτερικό σάν πρωταρχικό τους μέλημα νά μή καταστρέψουν τά καρά
βια πού τούς μετέφεραν εκεί, νά ξεχάσουν τό ασήκωτο βάρος τής Κίρκης πού 
τούς σέρνει δέσμιους σπδ βυθό τής έθνικής άνυπαρξίας καί νά έπανέλθουν, πάν
σοφοι Όδυσσεΐς, στήν Πατρίδα.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΤΓΕΝΙΟΤ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΓΞΗΣ

Ό προγραμματισμός οικονομικής ανάπτυξης έχει βασικά τήν προέλευσή 
του από τά σοσιαλιστικά κοινωνικο-οικονομικά συστήματα καί καθιερώθηκε, 
κυρίως, μετά τήν καταστροφή τοΰ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου καί τή μετέ- 
πειτα απελευθέρωση τών χωρών τοΰ τρίτου κόσμου άπό τήν αποικιοκρατία σάν 
ένα μέσο γιά γρήγορη καί καθολική ανάπτυξη. Μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου 
έγινε άντιληπτό πώς ή οικονομική άνάπτυξη δέν μπορούσε μαπροπρόθεσμα 
νά είναι αύτοσκοπός, αλλά ένα μέσο, άπαραίτητο μέσο ίσως, γιά τήν έπί- 
τευξη άλλων σκοπών πού προωθούν τήν άνάπτυξη στήν γενικώτερη της μορφή 
(οικονομική, κοινωνική, χωροταξική, περιφερειακή, διοικητική, νομική, πο

λιτιστική) . Μέ αύτά θέλω νά ύπογραμμίσω άπό τήν άρχή πώς ή άνάπτυξη 
είναι μιά σύνθετη καί πολύπλευρη έννοια, πού άγκαλιάζει άλλαγές, βελτιώ
σεις, έπιτεύγματα σέ δλους τούς τομείς τής κοινωνικής καί άτομικής ζωής.

’Αλλά ποιός είναι δ τελικός σκοπός τής άνάπτυξης; Μερικοί διανοητές 
έχουν έπιλέξει τήν κουλτούρα σάν τό A καί τό Ω τής σωστής άνάπτυξης, 
άλλα έμεΐς θά προτιμήσουμε γιά τούς σκοπούς τής εισήγησής μας τόν 
δρισμδ τοΰ Rene Maheu, προηγούμενου Γενικοΰ Γραμματέα τής Ούνέσκο: 
«Ό άνθρωπος είναι τό μέσο καί δ άπώτερος σκοπός τής άνάπτυξης' δέν εί
ναι ή μονοδιάστατη έννοια τοΰ homo economicus, άλλά μιά ζωντανή πραγμα
τικότητα, ένα πρόσωπο άνθρώπινο μέ τήν άπεριόριιστη ποικιλία τών άναγκών 
του, τις δυνατότητές του καί τά όνειρά του». Άπό τόν δρισμδ αύτδ τοΰ 
Maheu προκύπτουν δυό βασικά χαρακτηριστικά πού μας βοηθούν στό νά θέ
σουμε τήν πολιτιστική άνάπτυξη στή σωστή θέση σάν μέσο καί σάν σκοπό 
γιά τή βελτίωση τών συνθηκών διαβιώσεως τοΰ κοινωνικού άνθρώπου καί τήν 
δλοκλήρωση τής προσωπικότητας τοΰ άτόμου. Καί είναι ή σωστή έρμηνεία 
τής πολιτιστικής άνάπτυξης πού θά βοηθήσει νά έχουμε πράγματι πολιτιστική 
άνάπτυξη.

Γιατί, δμως, προγραμματισμός οικονομικής καί πολιτιστικής άνάπτυ
ξης ; Στήν περίπτωση τής οικονομικής άνάπτυξης οί οικονομολόγοι έχουν δώ
σει ικανοποιητικές άπαντήσεις στά διάφορα έρωτήματα πού απορρέουν άπό ή 
συνυφαίνονται μέ τήν έννοια τοΰ προγραμματισμού. Γιατί χρειάζεται προ
γραμματισμός, γιατί δέν άφήνεται ή έξέλιξη στις δυνάμεις τής άγοράς, ποιοι 
είναι οί σκοποί καί οί στόχοι ένδς οικονομικού προγράμματος, ποιές είναι οί 
μέθοδοι άναλύσεως καί ποιά είναι τά μέσα πού θά δδηγήσουν στήν καλύτερη 
κατανόηση τών πραγμάτων καί στήν έπίτευξη τών σκοπών καί στόχων άντί- 
στοιχα; Βρέθηκε π.χ. πώς ή άνεπηρέαστη λειτουργία τής άγοράς πολλές 
φορές άποτελεΐ τροχοπέδη στήν άνάπτυξη λόγω τής δημιουργίας ή ύπαρξης
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σωρείας φαύλων κύκλων. ’Επίσης βρέθηκε πώς ή ελεύθερη άγορά σέ πολ
λές περιπτώσεις οδηγεί σέ άνισότητες, σέ μη έπιθυμητές κατευθύνσεις, σέ άκρό- 
τητες, πού είναι δύσκολο νά διορθωθούν ή καί αν διορθώνονται χρειάζεται 
μεγάλη προσπάθεια καί δαπάνη. Μέ τήν έρευνα καί τήν άνάπτυξη μέσων 
άναλύσεως καί μέτρων πολιτικής έγινε καλύτερα κατανοητός δ τρόπος λειτουρ
γίας τής οικονομίας μιας χώρας καί διεθνώς καί κατά τρόπο εύέλικτο αναπτύ
χθηκαν μέθοδοι μέ τις όποιες είμαστε σέ θέση νά έπηρεάσουμε τις οικονομικές 
μεταβολές προς έπιθυμητούς στόχους. Τέλος, οί οικονομολόγοι βρήκαν άρκε- 
τές επιστημονικές μεθόδους γιά τή μελέτη έργων καί έπί μέρους προγραμμά
των ώστε μέ τή μικρότερη θυσία νά επιτυγχάνεται τό μεγαλύτερο άποτέλε- 
σμα ή διαφορετικά τό καλύτερο άποτέλεσμα μέ δοσμένα μέσα. Έτσι δ προ
γραμματισμός οικονομικής ανάπτυξης έχει στή διάθεσή του έργαλεΐα έρευνας 
καί ανάλυσης καί γενικά μελέτες μέ τις όποιες άντιλαμβάνεται καλύτερα τά 
οικονομικά πράγματα. Δέν είναι λοιπόν παράξενο γιατί υιοθετήθηκε άπό 
δλες σχεδόν τις χώρες μέ τή μιά ή τήν άλλη μορφή δ προγραμματισμός γιά 
γρηγορότερη καί σωστότερη οικονομική άνάπτυξη. ’Αποφεύγονται έτσι σπα
τάλες πολυτίμων παραγωγικών πόρων, λανθασμένη κατανομή τών πόρων καί 
επιτυγχάνεται τό μάξιμουμ καί τό ταχύτερο άποτέλεσμα, προωθούνται νέες 
ιδέες κλπ.

Πρέπει νά τονίσω δτι δ δρος προγραμματισμός δέν σημαίνει κατ’ άνάγκη 
συγκέντρωση τής έξουσίας έκδοσης δδηγιών καί κατευθύνσεων σέ μιά μικρή 
κεντρική δμάδα, άλλά μπορεί νά σημαίνει, δπως στήν περίπτωση τής Κύπρου, 
ένδίεικτικό προγραμματισμό, δπου μέσα στά πλαίσια ενός δημοκρατικού δια
λόγου καθορίζονται οί σκοποί καί οί στόχοι τής άνάπτυξης δπως καί τά μέσα 
μέ τά όποια θά έπιδιωχθεΐ ή πραγμάτωση τών στόχων αύτών. Στήν περίπτω
ση αύτή διατηρείται ή οικονομική δημοκρατία, ένισχύεται τό σύστημα τής 
έλεύθερης οικονομίας μέ παρέμβαση τοΰ κράτους, μικρή ή μεγάλη, γιά τή 
διόρθωση τής πορείας ή τών μή επιθυμητών αποτελεσμάτων τής λειτουργίας 
τής άγοράς στά πλαίσια μιας μικτής καί δυναμικής οικονομίας.

Μέ δσα έχω πει πιό πάνω είναι φανερό δτι έννοιολογικά καί μεθοδολο
γικά οί οικονομολόγοι βρήκαν τόν τρόπο νά δικαιολγήσουν καί νά έπιβάλουν 
τήν έννοια τοΰ προγραμματισμού έτσι ώστε νά γίνει άποδεκτή σάν ένα άπα- 
ραίτητο μέσο γιά οικονομική άνάπτυξη. Σέ ένα δλοκληρωμένο πρόγραμμα 
οικονομικής άνάπτυξης τίθενται σκοποί καί στόχοι καί υιοθετούνται συγκεκρι
μένα μέτρα καί έργα πού άν ληφθοΰν ή έκτελεσθοΰν θά βοηθήσουν στήν έπί- 
τευξη τών τεθέντων σκοπών καί στόχων. Πράγματι ή μέθοδος αύτή τοΰ 
προγραμματισμού έχει άποδώσει καρπούς καί έχει άποδειχθεί σημαντικό μέσο 
γιά τήν έξοδο άπό τήν ύπανάπτυξη πού μαστίζει τις πλεΐστες δσες χώρες τοΰ 
κόσμου.

Μέ τις πρώτες προσπάθειες προγραμματισμού οικονομικής άνάπτυξης, 
δμως, τέθηκαν πολλά άλλα έρωτήματα, τό πιό σοβαρό άπό τά όποια ήταν τό 
τί έπιδιώκουμε μέ τήν οικονομική άνάπτυξη, δηλαδή μέ τήν αύξηση τών ύλι- 
κών άγαθών γιά κατανάλωση ή γιά συνέχιση τής παραγωγής τέτοιων άγα- 
θών. Επίσης διαπιστώθηκε άπό πολύ νωρίς δτι τά μέτρα καί τά μέσα δέν 
ήταν πάντοτε ικανά νά έπιφέρουν τις έπιδιωκόμενες οικονομικές άλλαγές. 
Υπήρχε μιά άντίσταση άπό μέρους τών άτόμων ή τών κοινωνικών δμάδων, 
άντίσταση πού δέν δφείλετο στήν άνεπάρκεια τών οικονομικών μέτρων άλλά 

στήν άπροθυμία τών άτόμων γιά αλλαγή, στις δυσκολίες επικοινωνίας καί 
κατανοήσεως, στις δυσκολίες άποδοχής μιας νέας καταστάσεως. Καί οί δυό 
αύτές δυσκολίες καί τά δυό αύτά έρωτήματα οδήγησαν στή διεύρυνση, δπως 
είπα καί στήν άρχή, τής έννοιας τής άνάπτυξης σέ μιά πολυδιάστατη έννοια 
στήν όποια σημαίνουσα θέση έχει ή πολιτιστική άνάπτυξη στήν εύρεία της 
μορφή.

Μιλώντας γιά πολιτιστική άνάπτυξη, δπως καί γιά όποιαδήποτε άλλη 
πτυχή τής άνάπτυξης, έρχονται στήν έπιφάνεια τά ίδια έρωτηματικά πού 
άντιμετώπισαν οί οικονομολόγοι στήν προσπάθειά τους νά συστηματοποιήσουν 
τήν έννοια τής οικονομικής άνάπτυξης καί κατ’ επέκταση τού προγραμματι
σμού τής άνάπτυξης αυτής. Πιστεύω δτι έάν δοθούν ικανοποιητικές άπαν- 
τήσεις, κατόπιν πολλής σκέψης, άνάλυσης καί έρευνας καί μόνο τότε θά μπο
ρέσουμε νά έχουμε πράγματι πολιτιστική άνάπτυξη. Δυστυχώς πολύ λίγα 
πράγματα έχουν γίνει μέχρι τώρα, κυρίως, στις δυό τελευταίες δεκαετίες μέ 
πρωτοβουλία τής Ούνέσκο καί άλλων διεθνών οργανισμών γιά διευκρίνιση 
τών βασικών ερωτημάτων: γιατί ή πολιτιστική άνάπτυξη είναι σημαντική 
πτυχή τής άνάπτυξης καί πρέπει νά διατεθούν σημαντικοί πόροι γιά προώ
θησή της, γιατί χρειάζεται προγραμματισμός καί τί είδους προγραμματισμός 
χρειάζεται στόν τομέα αύτό, ποιοι είναι οί σκοποί τής πολιτιστικής άνάπτυξης 
καί ποιά είναι τά πιό άποτελεσματικά μέσα καί πολιτιστικά προγράμματα 
πού πρέπει νά προωθηθούν; Οί άφορισμοί ή συναισθηματισμοί καί προπαντός 
οί δογματισμοί δχι μόνο δέν προωθούν τήν πολιτιστική άνάπτυξη άλλά ούτε 
καί έχουν καμμιά σχσέση μέ τή σωστή έννοια τής πολιτιστικής άνάπτυξης.

Είναι άπαραίτητο νά βρούμε άναλυτικούς/έπιστημονικούς τρόπους γιά τή 
διαγραφή τής σημασίας τής πολιτιστικής άνάπτυξης στήν καθόλου κοινωνική 
ζωή ώστε νά δικαιολογήσουμε τή διάθεση περισσότερων πόρων καί χρόνου 
γιά τέτοιους σκοπούς, τούς όποιους θά στερηθούμε άπό άλλες χρήσεις. Η 
έμπειρία δείχνει δτι μόνο έργα καί προγράμματα πού παρουσιάζονται δικαιο
λογημένα καί σάν αδιαχώριστο μέρος τής άνάπτυξης μπορεί νά γίνουν άπο- 
δεκτά γιά περίληψη στούς προϋπολογισμούς;. Θά άντιλεχθεΐ έδώ δτι δέν είναι 
δυνατό τά πολιτιστικά προγράμματα νά αξιολογηθούν δπως γίνεται μέ ένα 
καθαρά οικονομικό πρόγραμμα. Τούτο έχει βάση, πλήν δμως μέ σωστό προ
βληματισμό θά μπορέσουμε νά βρούμε καί στήν περίπτωση αύτή πιό συγκε
κριμένα καί πειστικά δικαιολογητικά. Ή έμπειρία μέ τις κοινωνικές ύπη- 
ρεσίες παιδείας καί ύγείας, δπου μέ ειδικές μελέτες καταδείχθηκε ή μεγάλη 
σημασία τους σάν έπένδυση, στις όποιες δέν έχει κανείς άμφιβολία πώς πρέπει 
νά δοθεί προτεραιότητα, δπως καί ή μεθοδολογία πού άναπτύχθηκε στήν πε
ρίπτωση αύτή γιά άνάλυση μπορεί νά άποτελέσει άνάλογο παράδειγμα καί 
γιά τήν πολιτιστική δραστηριότητα γενικά. Ή δλη διαδικασία άνάπτυξης 
συνίσταται στή σωστή άξιοποίηση τών ύφισταμένων πόρων καί στήν έπαύξηση 
τών πόρων διαχρονικά. Καί δέν άναφέρομαι μόνο στούς οικονομικούς πό
ρους. Πρέπει παρενθετικά νά τονίσω πώς μιλώντας γιά πολιτιστικά θέματα 
έννοοΰμε μιά σύνθετη έννοια πού θά πρέπει νά έξατομικεύσουμε γιά σκοπούς 
προγραμματισμού.

’Επίσης πρέπει νά επινοηθούν άναλυτικές μέθοδοι γιά τόν καθορισμό μέ 
σαφήνεια καί καθαρότητα τών σκοπών ή έπιδιώξεων καί τών στόχων τής πο
λιτιστικής άνάπτυξης γιά σωστό προγραμματισμό. Πρέπει νά καθορισθούν 
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συγκεκριμένοι ποσοτικοί ή ποιοτικοί στόχοι. Μέσα στα πλαίσια αύτά άναφέ- 
ρω πώς, δπως φάνηκε άπό διεθνή συνέδρια, διάφορες Κυβερνήσεις αποφά
σισαν νά ικανοποιήσουν τίς νέες απαιτήσεις καί να δεχθούν ευθύνη για πολι
τιστική ανάπτυξη σαν ένα αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης γενικά. Μά
λιστα ή τελική έκθεση του διακυβερνητικού συνεδρίου πάνω στις θεσμικές, 
διοικητικές καί οικονομικές πτυχές τής πολιτιστικής πολιτικής πού οργανώ
θηκε άπό τήν Ούνέσκο στή Βενετία το 1970 άναφέρει : «’Άν ή κουλτούρα 
θά ύπηρετήσει τή βελτίωση τής ποιότητας τής ζωής στή σύγχρονη κοινωνία, 
τα πολιτιστικά θέματα πρέπει νά ληφθοΰν ύπόψη στόν προγραμματισμό τοΰ 
κοινωνικού συνόλου». Ή ένταξη δμως τοΰ προγραμματισμού πολιτιστικής 
ανάπτυξης μέσα στόν δλο προγραμματισμό άνάπτυξης δέν μπορεί νά είναι μόνο 
διαδικαστικός, αλλά πρέπει άπαραίτητα νά είναι καί ούσιαστικός. Πρέ
πει νά όδηγεϊ στήν αλλαγή νοοτροπίας καί στήν επιθυμία συμμετοχής. Ή 
πολιτιστική δραστηριότητα πρέπει ταυτόχρονα νά έξυπηρετήσει μέ τή σειρά 
της τήν ανάπτυξη. Έτσι ή πολιτιστική δραστηριότητα μπορεί νά είναι καί 
έπένδυση, ένώ ταυτόχρονα είναι καί μοχλός ύποβοηθητικός τής άνάπτυξης γε
νικά. Μέ άλλα λόγια οι σκοποί καί οί στόχοι της πρέπει νά διασαφηνισθούν 
καί νά συσχετισθοΰν μέ τήν άνάπτυξη σέ άλλους τοιμεΐς. Πώς άντιμετωπίζει 
ή πολιτιστική δραστηριότητα τήν έπίδραση τής οικονομικής άνάπτυξης πάνω 
στό περιβάλλο, πάνω στίς κοινωνικές άξιες, πάνω στις αισθητικές άξιες; Γε
νικά σκοπός τής πολιτιστικής άνάπτυξης πρέπει νά είναι, μέσα σ’ ένα σύστημα 
πολιτιστικής δημοκρατίας καί πλουραλισμού, ή προώθηση καθετί πού διευκο
λύνει τά άτομα καί τίς δμάδες νά έχουν μιά πιό δραστήρια καί δημιουργική 
ζωή, καθετί πού βελτιώνει τήν προσαρμοστικότητα, τή δύναμη έπικοινωνίας 
καί τήν ικανότητα συμμετοχής στή ζωή τής κοινωνίας τους, πού προωθεί καί 
βελτιώνει τήν προσωπικότηα καί άνεξαρησία τους. Άπό τά πιό πάνω, φαί
νεται δ τεράστιος ρόλος πού έχει νά διαδραματίσει στήν πρόοδο μιας κοινω
νίας ή πολιτιστική άνάπτυξη. Φαίνεται έπίσης δτι ή σωστή πολιτιστική άνά
πτυξη δέν είναι αύτοσκοπός άλλά έχει ένα τεράστιο ρόλο νά διαδραματίσει 
στήν καθόλα ανέλιξη τής κοινωνίας. "Οπως τό έβαλε κάποιος «δ καλλιτέχνης 
πρέπει νά είναι χρήσιμος στούς σύγχρονους του».

Τέλος πρέπει νά έπινοηθούν τά επιστημονικά έργαλεΐα άνάλυσης γιά τήν 
έπισήμανση τών πιό άποτελεσματικών μέσων καί προγραμμάτων καί μέτρων 
πού θά βοηθήσουν στήν έπίτευξη τών τεθέντων σκοπών καί στόχων. Τά 
μέσα, τά προγράμματα καί τά μέτρα αύτά πρέπει νά είναι άποτελεσματικά 
καί γιά νά βρούμε αύτά τά άποτελεσματικά μέσα πρέπει, δπως καί στήν περί
πτωση τής οικονομικής άνάλυσης, νά προηγηθεΐ έρευνα καί μελέτη. Πρέπει 
νά τεθούν προτεραιότητες καί νά έπιλεγοΰν έκεΐνα τά μέσα πού θά έχουν τό 
μεγαλύτερο άποτέλεσμα ή έκεΐνα τά μέσα πού πρέπει νά προηγηθοΰν γιά νά 
άκολουθήσει κάτι άλλο, νά ξεχωρίσουν τά άσήμαντα άπό τά σημαντικά...

Γιά νά δώσω μιά πιό συγκεκριμένη εικόνα τοΰ τί έννοώ θά άναφέρω με
ρικά παραδείγματα. Τελευταία άκουσα τήν έξής παρατήρηση: Πώς δικαιο
λογείται τό κράτος νά έπιχορηγεΐ μέ δέκα σελίνια κάθε θεατή πού πηγαίνει 
στό κρατικό θέατρο. Μήπως έτσι προσφέρουμε άπλώς θέατρο σέ μιά μικρή 
δμάδα έκλεκτών; Μήπως τά χρήματα αύτά θά έπρεπε νά διατεθοΰν κάπου 
άλλοΰ γιά νά είναι πιό άποτελεσματικά; Παρόμοια έρωτηματικά έγείρονται 
καί σέ πολλές άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Νομίζω δτι μπορούμε νά 

δεχθούμε τήν άρχή δτι οί πολιτιστικές δραστηριότητες δέν πρέπει νά περιορί
ζονται στούς λίγους, άλλά τά πολιτιστικά προγράμματα πρέπει νά τείνουν 
νά διεγείρουν κυρίως τό ένδιαφέρον τοΰ κοινοΰ πού δέν συμμετέχει, εκτός άν 
συμβαίνει κάτι άλλο, πού έχει μεγαλύτερη βαρύτητα.

Μιά άλλη σειρά έρωτημάτων δσον άφορά τήν έπιλογή τών πολιτιστικών 
προγραμμάτων έχει νά κάμει μέ τή συνεχή άνανέωση τής τεχνολογίας καί 
τήν άνάγκη προσαρμοστικότητας στίς άλλαγές πού συντελοΰνται. Π.χ. σήμε
ρα τό βιβλίο άπειλεΐται άπό τά μέσα μαζικής επικοινωνίας, τίς μαγνητοται
νίες. Ή τηλεόραση άπειλεΐ τόν κινηματογράφο καί το θέατρο. Μήπως θά 
έπρεπε νά δοθεί περισσότερη έμφαση σ’ έκεΐνα τά πολιτιστικά προγράμματα 
σέ τομείς πού γιά άλλους λόγους είναι πιό έλκυστικοί ; Δέν ξέρω τήν άπάν- 
τηση, δμως εκείνο πού διαισθάνομαι είναι δτι ή μοντέρνα τεχνολογία πρέπει 
νά χρησιμοποιηθεί πιό έντονα καί πιό άποτελεσματικά γιά πολιτιστικούς σκο
πούς. Ή δύναμη τής σύγχρονης τεχνολογίας είναι τεράστια καί θά μπορούσε 
μεγάλη νά είναι καί ή συμβολή της στήν πολιτιστική άνάπτυξη.

Μιά άλλη σειρά κριτηρίων σχετικά μέ τήν έπιλογή τών πιό άποτελεσμα
τικών ιμέσων προωθήσεως πολιτιστικών σκοπών είναι έκεΐνο τής «έμπορίας» 
τών πολιτιστικών δραστηριοτήτων. "Οπως είπαμε, στόχος τών πολιτιστικών 
ένεργειών πρέπει νά είναι κανονικά τό πλατύτερο κοινό καί όχι οί λίγοι καί 
οί έκλεκτοί. Μόλις δμως έπεκταθούμε λίγο θά βρούμε ένα άνομοιογενές κοινό. 
Θά πρέπει τδ κοινό νά καταταγεΐ σέ δμάδες και νά απευθυνθούμε σέ κάθε 
δμάδα μέ τόν τρόπο πού προσφέρεται καλύτερα. Αύτό έπιβάλλει τό σωστό 
«μάρκετιγκ».

Τά μέτρα καί προγράμματα πού θά έπιλεγοΰν δέν είναι άπαραίτητο νά 
είναι οικονομικά ή νά έχουν οικονομικές έπιπτώσεις. ’Εκτός άπό τή διάθεση 
περισσότερων πόρων (οικονομικών, άνθρώπινου δυναμικού, έργων ύποδομής) 
τά μέτρα μπορεί νά είναι νομικά, θεσμικά, κώδικες συμπεριφοράς, δργανω- 
τικά, εκπαιδευτικά. Τά μέτρα αύτά μπορεί νά άποβλέπουν σέ ένα ή περισ
σότερους στόχους.

* * *

’Έχει πιά άποδειχθεΐ πέραν πάσης άμφιβολίας πώς ή οικονομική άνά
πτυξη άπό μόνη της δέν δδηγεΐ πουθενά. Οί συνεχείς οικονομικές κρίσεις, 
ή άποξένωση τοΰ άτόμου καί γενικά ή άδυναμία τοΰ καταναλωτισμού νά δώσει 
λύσεις στά προβλήματα τοΰ άνθρώπου μποροΰν δίκαια νά θεωρηθοΰν σάν 
«κρίσεις τοΰ πολιτισμού». Ή ύλική άνάπτυξη καί δ ύλικός πολιτισμός άπέ- 
τυχαν νά ικανοποιήσουν βασικές άνθρώπινες ανάγκες, κυρίως πολιτιστικές 
(δημιουργικότητα, ένεργό συμμετοχή, αυτοκυριαρχία, δμαλή ένταξη σέ μιά 

άρμονική φυσική καί πολιτιστική κληρονομιά πού νά έχει συγκεκριμένους 
σκοπούς, άπελευθέρωση άπό κοινωνικές καί δργανωτικές συμβατικότητες) . 
"Ομως ή οικονομική άνάπτυξη έδωσε ταυτόχρονα τά μέσα γιά τήν άπελευ
θέρωση τοΰ άνθρώπου άπό τίς καθημερινές έγνοιες καί τό άγχος τής καθη
μερινής ζωής ώστε νά μπορεί νά άσχοληθεΐ μέ πιό ουσιώδη θέματα στήν αιώ
νια αναζήτηση του γιά τελείωση. Άπό αύτής τής πλευράς ή οικονομική ά
νάπτυξη καί ή προσπάθεια γιά οικονομική άνάπτυξη έξαϋλώνονται καί πρέπει 
νά θεωρούνται ιεύγενικές δραστηριότητες νοουμένου δτι δέν περιπίπτουν σέ 
αύτοσκοπό. Μήπως δμως οί νέες τάσεις γιά περισσότερη πολιτιστική άνάπτυ-
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ξη καί δραστηριότητα ήρθαν στό προσκήνιο γιατί ή ύλική πρόοδος άπέτυχε 
να φέρει μαζί τήν εύτυχία στόν άνθρωπο; Μήπως ή πολιτιστική άνάπτυξη 
είναι μια μορφή μόδας, ένα νέο πείραμα για ανθρώπινη ικανοποίηση; Πολύ 
φοβούμαι πώς έάν δέν προσεχθεί σωστά ή νέα αύτή τάση ούτε μέ τήν πολιτι
στική άνάπτυξη θά μπορέσουμε νά δώσουμε λύσεις στα προβλήματα τοΰ άν- 
θρώπου.

Ή πρόσφατα διακηρυχθεΐσα πολιτική τής Ούνέσκο άποβλέπει στήν ύπο- 
κατάσταση παγκόσμια του δρου «οικονομισμός» μέ δυο νέες Ιδέες — κλειδιά: 
τήν πολιτιστική ταυτότητα καί τήν δλοκληρωμένη άναπτυξιακή πολιτική. Τολ
μώ νά πώ πώς πρώτοι οί αναπτυξιακοί οικονομολόγοι άναγνώρισαν τις αδυ
ναμίες τής οικονομικής άνάπτυξης στο νά έπιλύσει τις άνάγκες τοΰ άτόμου 
καί τής κοινωνίας. Οί ίδιοι αναπτυξιακοί οικονομολόγοι παρατήρησαν δτι τά 
παραδοσιακά μέσα καί προγράμματα άναπτύξεως δέν ήταν αποτελεσματικά γιά 
έπιτυχία τών τεθέντων στόχων δπως έπίσης καί δέν έμειναν ικανοποιημένοι 
άπό τις έπιδράσεις τής αύξήσεως τής παραγωγής καί τοΰ εισοδήματος πάνω 
στις άξιες τής ζωής; καί στο φυσικό περιβάλλο.

’Εμείς δεχόμασε μέ πολλή ικανοποίηση τόν πιό πάνω ορισμό τής Ούνέσκο. 
Άπό τό πρώτο κιόλας Πενταετές Σχέδιο Άναπτύξεως, 1962 -1966 δόθηκε 
έμφαση στήν πτυχή αύτή τής άναπτύξεως άνκαι υπήρχε σοβαρή ή άνάγκη 
τήν έποχή έκείνη νά δοθεί προτεραιότητα στήν τοποθέτηση τής οικονομίας 
πάνω σέ γερές βάσεις. ’'Εγραφε τό Σχέδιο: «Σπουδαιότερο μέλημα έκά- 
στης πολιτείας είναι ή παιδεία διότι έπ’ αύτής βασίζεται ή άνοδος τής πο
λιτιστικής στάθμης καί τοΰ πνευματικού έπιπέδου τοΰ λαοΰ καί έξ αύτής κυ
ρίως έξαρταται τό μέλλον τής πολιτείας». Τόσο στό Πρώτο Πενταετές Σχέ
διο Άναπτύξεως δσο καί στό Δεύτερο (1967 -1971) καί άργότερα, δόθηκε 
Ιδιαίτερη έμφαση στήν άνάπτυξη τής παιδείας τόσο ποιοτικά δσο καί ποσο
τικά. Ταυτόχρονα τέθηκαν οί βάσεις γιά μιά πιό συγκεκριμένη πολιτιστική 
δραστηριότητα σέ πολλούς τομείς μέ τή δημιουργία κρατικού θεάτρου, κινη
τών βιβλιοθηκών, τήν ενθάρρυνση τής άναπτύξεως βιβλιοθηκών στις κοινό
τητες καί στά σχολεία, τήν βοήθεια πρός τις δικαστικές τέχνες, τήν άνάπτυξη 
τοΰ άθλητισμοΰ καί τήν προώθηση τής λογοτεχνίας καί πολλών άλλων πολιτι
στικών δραστηριοτήτων (περ. τής άναπτύξεως τών άρχαιοτήτων, χωροταξικοΰ 
προγραμματισμού κλπ.). Τό Τρίτο Πενταετές Σχέδιο Άναπτύξεως, 1972 - 
1976 άναγνώρισε έπίσημα τή σφαιρική καί πολύπλευρη έννοια τής άνάπτυξης 
καί έτοποθέτησε τήν άνάπτυξη στά σωστά της πλαίσια. Δέν ύπάρχει άμφι- 
βολία πώς μπορούσαν νά γίνουν πιό πολλά στόν τομέα τής πολιτιστικής άνά
πτυξης έάν δέν είχαμε τήν τεράστια παλινδρόμηση τοΰ 1974, πού μάς άνάγκα- 
σε καί πάλιν νά δώσουμε προτεραιότητα στήν οικονομική έπαναδραστηριοποί- 
ηση καί τις κοινωνικές ύπηρεσίες στεγάσεως, ύγείας καί παιδείας. Πέραν 
δμως άπό αύτούς τούς έξωγενεΐς παράγοντες ή πολιτιστική άνάπτυξη στόν τόπο 
μας παρεμποδίζεται άπό τήν άδυναμία τών πολλαπλών φορέων αύτής νά πεί- 
σουν έκείνους πού λαμβάνουν τις άποφάσεις γιά τή σημασία της καί νά μεθο
δεύσουν μαζί καί νά προγραμματίσουν ώστε νά τοποθετηθεί στήν κλίμακα προ
τεραιοτήτων στή θέση -πού δικαιωματικά τής άρμόζει. Δογματικά ή συναισθη
ματικά έπιχειρήματα γιά τή σημασία τών πολιτιστικών δραστηριοτήτων δέν 
δδηγοΰν πουθενά ή τουλάχιστο δέν δδηγοΰν γρήγορα στό έπιθυμητό άποτέλε- 
σμα. Χρειάζεται νά καταδειχθεΐ μέ συγκεκριμένα έπιχειρήματα ή σημασία 

τών διαφόρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σάν ένα μοναδικό μέσο πού δια
σφαλίζει τήν άνάπτυξη τής κοινωνίας καθιστώντας την ικανή νά έκφράζεται, 
νά άναλύει, νά κάμνει αύτοκριτική καί νά αύτοαναμορφώνεται. Πρέπει νά 
καταδειχθεΐ δτι ή διάθεση πόρων στήν προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτή
των θά άποδώσει στήν κοινωνία ύπό ι^Λορφή αύξημένης δραστηριότητας καί 
ίκανοποιήσεως τοΰ πληθυσμού γενικά.

Γιά νά γίνουν δλα αύτά πρέπει άπαραίτητα οί πνευματικοί άνθρωποι νά 
ένσκήψουν μέ περισσότερη προσοχή σέ συστηματική μελέτη τής σημασίας τής 
πολιτιστικής άνάπτυξης, στόν καθορισμό συγκεκριμένων σκοπών καί στόχων 
καί στήν έπισήμανση έκείνων τών μέσων καί ειδικών προγραμμάτων, τά όποια 
σταδιακά καί σίγουρα θά μάς δδηγήσουν στό ποθούμενο άποτέλεσμα. "Ολα 
αύτά τά στοιχεία κατάλληλα έπεξεργασμένα θά άποτελέσουν τή βάση γιά προ
γραμματισμό τών πολιτιστικών δραστηριοτήτων πού όπωσδήποτε δέν πρέπει 
νά άποβλέπει στή δημιουργία ή παραγωγή κουλτούρας, άλλά συστηματικά νά 
καλλιεργεί τή δημιουργία τών προϋποθέσεων γιά πολιτιστική άνάπτυξη, πού 
σύμφωνα πάντοτε μέ τήν Ούνέσκο σημαίνει: τή διασφάλιση ισότητας εύκαι- 
ριών, χωρίς διακρίσεις, δσον άφορά τήν ένεργό συμμετοχή, άτομικά καί 
συλλογικά, στήν έκφραση τής πολιτιστικής διάστασης τής κοινωνίας μας στήν 
καθημερινή ζωή.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΤ
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ΑΠΟΝΟΜΗ «BPABEIOr ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΤΟΓ Ε.Π.Ο.Κ.
ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΣΠΑΝΟ ΣΕ ΣΓΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚ. ΓΓΜΝΑΣΙΟ

1. ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ

Τό «Βραβείο Γραμμάτων», πού καθιέρωσε δ «Ελληνικός Πνευματικός 
"Ομιλος Κύπρου» τό 1974, άπονεμήθηκε για πρώτη φορά τό 1976, στόν 
πρύτανυ τής κυπριακής φιλολογικής επιστήμης δρα Κυριάκο Π. Χατζηϊωάν
νου. Ευτυχής απαρχή! ’Εφέτος άπονέμεται άπδ τό Διοικητικό Συμβούλιο 
του Όμίλου, μέ εισηγητή τό γραμματέα μας κ. Γεώργιο Προδρόμου, φιλό
λογο, στό μέλος μας φιλόλογο κ. Νΐκο Σ. Σπανό γιά τήν πραγματικά άπό 
κάθε άποψη έξαιρετική έκδοση «ΤΩρες τής Λευκωσίας στήν ποίηση τών Κυ
πρίων», τήν δποία έπιμελήθηκε φιλολογικά καί έκδοτικά. ’Άς σημειωθεί πώς 
δ βραβευμένος έχει προσφέρει στόν "Ομιλο καί κατ’ έπέκταση σίτήν κυπριακή 
φιλολογία δυό άλλες ανθολογίες: τή μιά μέ τίτλο «Ό δεύτερος αγώνας τών 
Κυπρίων στήν ποίηση τών Κυπρίων», πού δημοσιεύτηκε τ'τή «Φιλολογική Κύ
προ» τού 1965, καί τή δεύτερη, σέ συνεργασία μέ τά μέλη μας κ.κ. Χρύσανθο 
Κυπριανού και Μιχαλάκη Μαραθεύτη, τήν «’Ανθολογία Κυπριακής Πεζογρα
φίας» (1971).

’Επί πλέο°> σάς πληροφορώ πώς βρίσκεται στό πιεστήριο τό «’Ανθολόγιο 
άπό τήν ποίηση τού Αγγέλου Σικελιανοΰ»>, πού έκαμε δ ’ίδιος ανθολόγος γιά 
τή σειρά «Νεοελληνική Βιβλιοθήκη» τού Ε.Π.Ο.Κ.

’Οφείλω άπό μέρους τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τών λοιπών μελών 
τού Όμίλου νά συγχαρώ τό Δήμο Λευκωσίας καί τήν οικεία έπιτροπή του. 
γιά τή σκέψη τους νά συγκεντρωθεί τό ποιητικό ύλικό γιά τή Λευκωσία καί 
νό κωδικοποιηθεΐ σέ μιά έκδοση ώς λυρική ιστορία τής πρωτεύουσας. Ή ανά
θεση τού έργου στόν κ. Νίκο Σπανό ύπήρξε σοφή καί εύτυχής, γιατί πιό πέρα 
άπό κάθε πρόβλεψη, καί άπό τούς ειδικούς άκόμα, δ άνθολόγος - έπιμελητής 
πραγματοποίησε άνεπανάληπτη έργασία.

Πραγματικά είναι μεγάλη χαοά τού πνεύματος, νά συναντάς στόν τόπο 
σου μιά νέα γενιά νά προχωρεί στό στίβο τών γραμμάτων καί τής έπιστήμης. 
Τί άλλο σημαίνει ή έννοια «διάρκεια στή ζωή»; Σημαίνει τό έξής: νά βλέ
πεις γερά χέρια νά προτείνονται γιά νά δεχτούν άγωνιστικά τή σκυτάλη τού 
πνεύματος. Χαρά πνευματική αισθάνομαι κατά τήν τελετή αύτή τής άπο- 
νομής, νοιώθοντας, είλικρινά, αύτό τό συναίσθημα πού άποκαλοΰν «Κυπριακή 
διάρκεια».

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

2. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου 
άποφάσισε ν’ άπονείμει τό Βραβείο Γραμμάτων στόν κ. Νικόλαο Σπανό γιά 
τή φιλολογική κΓ έκδοτική έπιμέλεια τού έργου τού Δήμου Λευκωσίας «ΤΩρες 

τής Λευκωσίας στήν ποίηση τών Κυπρίων», γιά τήν άρτιότητα τής έκδοσης, 
πού είναι άποτέλεσμα σοβαρής, ύπεύθυνης, έπιστημονικής έργασίας.

’Ιδιαίτερα έπισημαίνουμε τήν έπιλογή καί κατάταξη τής ύλης, πού συμ
βάλλει στήν έπίτευξη τού στόχου τής έκδοσης καί στήν έξυπηρέτηση τού 
άναγνώστη. ’Ήδη ή κατάταξη άπδ μόνη της βοηθά στήν κατανόηση τών 
ποιημάτων, στό σχηματισμό πιό δλοκληρωμένης είκόνας γιά τό θέμα, στήν 
έντονότερη βίωση τού περιεχομένου τους. Ή έργασία αύτή είναι άποτέλεσμα 
μελέτης, γνώσης καί δρθών κριτηρίων.

Τό έργο συμπληρώθηκε μ’ έπιτυχία μέ τόν έμπλουτισμό του άπό χαρα
κτηριστικές γκραβοΰρες, χάρτες καί σχέδια διαφόρων έποχών καί άπόψεων 
τής Λευκωσίας. Τέλος, άναφέρουμε τήν πολύ κατατοπιστική εισαγωγή μέ 
τις έξηγήσεις τής μεθόδου καί τού τρόπου πού άκολουθήθηκε, ώστε νά διευ
κολύνεται πολύ ή προσέγγιση τού βιβλίου. ’Επίσης τήν προσθήκη γλωσσά
ριου, πίνακα προσώπων καί πραγμάτων καί εύρετηρίου ποιητών.

Γενικά ή δλη επιμέλεια πού έγινε μέ ευθύνη, μέ κόπο, μέ γνώση, μέ 
άγάπη καί άφοσίωση μάς έδωσε μιά έκδοση σημαντική, καλοφροντισμένη, εύ
χρηστη και καλαίσθητη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

3. ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ

Εύχαριστώ θερμά τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Ελληνικού Πνευματικού 
Όμίλου Κύπρου γιά τήν άπόφασή του νά μέ τιμήσει μέ τό Βραβείο Γραμ
μάτων γιά τήν συγκεντρωτική έκδοση «ΤΩρες τής Λευκωσίας στήν ποίηση 
τών Κυπρίων», πού είχα τήν εύκαιρία νά έπιμεληθώ κατά τό 1980, ύστερα 
άπό άπόφαση τής Πολιτιστικής ’Επιτροπής τού Δήμου Λευκωσίας.

Αισθάνομαι δμως δτι ή βράβευση αύτή άνήκει έξίσου σ’ δλους έκείνους 
πού συνέβαλαν ώστε ή Λευκωσία, τωρινή καί περασμένη, νά προβληθεί τόσο 
μαγευτική καί άνάγλυφη μέσα άπό τις σελίδες τού βιβλίου. Είναι πρώτα - 
πρώτα οί ποιητές μας, έπώνυμοι καί άνώνυμοι, μερικοί άπό τούς πιό γνωστούς 
τωρινούς καλλιτέχνες μας, άλλοι παλαιότεροι, γνωστοί καί άγνωστοι. Είναι 
άκόμα δ Πρόεδρος καί τά μέλη τής Δημοτικής ’Επιτροπής Λευκωσίας καθώς 
καί ή Πολιτιστική ’Επιτροπή τού Δήμου.

Άπό μέρους δλων αύτών καί πολλών άλλων δέχομαι τό Βραβείο Γραμ
μάτων σάν άναγνώριση καί τής δικής τους ούσιαστικής συμβολής στήν έκδοση 
τού βιβλίου.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή θά ’Θελα νά παρατηρήσω δτι οί «ΤΩρες τής Λευ
κωσίας στήν ποίηση τών Κυπρίων» είναι έργο πολλής άγάπης πρδς τήν πόλη. 
"Οσοι έγραψαν καί τραγούδησαν τις σκληρές ή τις ειρηνικές ώρες τής Λευ
κωσίας κατέχονταν άπό έντονα βιώματα άγάπης πρός τήν Λευκωσία. Ό 
άγνωστος τραγουδιστής πού έγραψε τόν Θρήνο τού αίχμαλωτισμοΰ τής Κύ
πρου τό 1570, δ Βασίλης Μιχαηλίδης, δ Κώστας Μόντης, δ Κύπρος Χρυσάν
θης καί τόσοι άλλοι ποιητές μας, γνωστοί καί άγνωστοι,· είτε έζησαν μέ τδ 
ίδιο πάθος στιγμές μαγείας καί εύτυχίας μέσα στήν πόλη ’είτε είδαν τήν 
τραγωδία τής ιστορίας νά παίζεται στά τείχη ή μέσα στούς δοόμους, τά άρ- 
χοντικά, τά φτωχικά σπίτια καί τις έκκλησιές τής πόλης. Όλον αύτό τδν 
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κόσμο τόν μεταμόρφωσαν σέ ποίηση, άλλοι σέ ύψηλή καί άρτια καί άλλοι σέ 
μετριότερη άλλα πάντα μέ τήν ίδια πηγαιότητα καί τήν ίδια άγάπη.

’Έχουμε ακόμα τούς καλλιτέχνες μας, τόν Ά. Διαμαντή, τδν Τηλ. Κάν- 
θο, τδν Άνδρέα Λαδόμματο, τήν Άθηνα Ταρσούλη καί πολλούς άλλους πα- 
λαιότερους, έπώνυμους καί άνώνυμους, πού μέ τήν ίδια άκοίμητη νοσταλγία 
καί πάθος άπεικόνισαν, δ καθένας μέ ’τδν δικό του τρόπο, σκηνές τής ζωής, 
δρομάκια, σπίτια, μνημεία, έκκλησιές καί άνθρώπους άπδ τήν πρόσφατη κα'ι 
παλαιότερη Λευκωσία.

Καί είναι άκόμα τδ πάθος του Προέδρου τής Δημοτικής Επιτροπής 
κ. Λέλλου Δημητριάδη, ή άγάπη τής Δημοτικής καί τής Πολιτιστικής ’Επι
τροπής του Δήμου, πού έργάζονται έδώ καί άρκετδν καιρδ μέ σκοπδ άφενδς 
τήν πολιτιστική άνάπτυξη καί άφετέρου τήν διάσωση τής πολιτιστικής κλη
ρονομιάς τής Λευκωσίας.

Τδ πόσο μέρος τής δικής μου ψυχής κατείχε ή Λευκωσία δέν τδ συνει
δητοποίησα παρά μόνο δταν άρχισε ή έργασία γιά τήν έκδοση. Αίσθάνθηκα, 
άπδ τήν πρώτη στιγμή μπορώ νά πω, δτι τδ έργο πήρε τήν μορφή καί τήν 
δομή του μέσα στήν σκέψη μου, γιατί, δπως νομίζω, είχε ήδη διαμορφωθεί 
άσυνείδητα μέσα μου.

Τά ποιήματα άναδύονταν βαθμιαία τδ ένα μετά τδ άλλο μέ τρόπο πού 
τδ ένα άνακαλοΰσε φυσιολογικά τδ επόμενο. Ποιήματα, στίχοι, τίτλοι καί 
ποιητές άναδύονταν άπδ τά βάθη τής μνήμης καί ταυτόχρονα ή Λευκωσία 
ζωντάνευε. Γεγονότα καί πρόσωπα τού παρελθόντος, ώρες σκληρές καί ώρες 
είρήνης, περασμένα καί τωρινά, δρομάκια καί μαχαλλάδες, καφενεία καί 
έκκλησιές, Βυζαντινοί, Φράγκοι, Βενετσιάνοι, Τούρκοι, Έλληνες καί χίλια 
δυδ άλλα στοιχεία άνάστηναν ένα μαγευτικό κόσμο πού νοιώθουμε νά ζεϊ γύ
ρω μας καί μέσα άλλά ταυτόχρονα αισθανόμαστε πώς χάνεται, πώς βουλιάζει 
καί πάει νά χαθεί μέσα στήν άκάθεκτη ροή τοΰ χρόνου καί μέσα στδ άμείλικτο 
πέρασμα τών καιρών.

"Αν οί «’’Ωρες τής Λευκωσίας...» κατάφεραν νά σώσουν έστω καί ένα 
μέρος άπδ αύτδ τδν ώραΐο κόσμο τής Λευκωσίας, τότε αύτδ θά άποτελοΰσε 
μιά δικαίωση τόσο γιά δλους πού άγάπησαν τήν Λευκωσία δσο καί γιά σάς 
πού άποφασίσατε νά βραβεύσετε τδ έργο πού θέλει νά διασώσει βιώματα καί 
μνήμες άπδ τήν άγαπημένη πόλη.

ΝΙΚΟΣ Σ. ΣΠΑΝΟΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

Ή άνακήρυξη έπιτίμων μελών στδν «Ελληνικό Πνευματικό "Ομιλο Κύ
πρου» τών κ.κ. Χρήστου Ζαχαράκι, Μιχαλάκη Κυθραιώτη καί ’Ελευθέριου 
Εύγενίου έχει καί μιαν άλλη εύρύτερη σημασία. Ή βοηθητική χειρονομία 
τους δέν έξυπηρετεί μόνο ένα αριθμό μελών ένδ<^ 'Ομίλου, έσΓϊω κι’ αν αύτδς 
δ "Ομιλος διαπνέεται άπδ ύψηλά, δπως συνηθίζουμε νά λέμε, ιδεώδη. Ή 
προσφορά τους γιά τήν έκδοση τής σειράς «Νεοελληνική Βιβλιοθήκη» έξυπη
ρετεί καί τά μέλη τού Όμίλου, άλλα κυρίως τδν μαθητικό πληθυσμό καί τδν 
άπλδ άναγνώστη. Ή σειρά αύτή έχει σκοπδ νά δώσει μικρά άνθολόγια μέ 
προσοχή καμωμένα ώστε καί τδν συγγραφέα ν’ άντιπροσωπεύουν καί έκπαι- 
δευτικές καί έθνικές άνάγκες νά ικανοποιούν, προπαντός κατά τόν τωρινό και
ρό, πού έδώ στήν Κύπρο κυκλοφορούν έξαλλα συνθήματα.

Ή άρχική έμπνευση γιά τή δημιουργία τής σειράς «Νεοελληνική Βιβλιο
θήκη» άνήκει στά πριν άπδ τδ 1974} χρόνια. Μόνο δμως τδ βιβλίο «’Εκλογή 
άπδ τδ έργο τοΰ Νικόλαου Πολίτη» μπόρεσε νά κυκλοφορήσει. Τά γνωστά 
δυσάρεστα γεγονότα διακόψανε τή δραστηριότητα αύτή τοΰ Όμίλου. ’Αργό
τερα, σχεδόν πρόσφατα, μέ τίς προσφορές τής Ελληνικής Πρεσβείας άπδ τδν 
πρέσβυ κ. Χρήστο Ζαχαράκι καί τήν προσφορά τοΰ κ. Μιχαλάκη Κυθραιώτη, 
πού τις συμπλήρωσε τδ ταμείο τοΰ Όμίλου, μάς δόθηκε τδ οικονομικό κίνητρο 
καί μας ήρθαν ί'δέες γιά συνέχιση τής δραστηριότητάς μας αύτής. "Εχουμε 
κι’ δλας προσφέρει στό κοινό, έκτος άπδ τήν «’Εκλογή άπδ τδ έργο τοΰ 
Νικόλαου Πολίτη» (α) τδ «Άθολόγιο άπδ τήν ποίηση τοΰ Κωστή Παλαμά» 
μέ χρηματοδότηση τών κ.κ. Χρήστου Ζαχαράκι και Μιχαλάκη Κυθραιώτη, 
(β) τδ «’Ανθολόγιο άπδ τήν ποίηση τοΰ "Αγγέλου Σικελιανοΰ» μέ χρηματο
δότηση τής Μορφωτικής Υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου Παιδείας Κύπρου, τών 
κ.κ. Χρήστου Ζαχαράκι, Μιχαλάκη Κυθραιώτη, ’Ανδρέα καί Φιλόκυπρου Σπυ- 
ριδάκι, Άνδρέα Μουσιούτα καί Γεώργιου Μαραγκού, καί τών σωματείων 
«Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών», «’Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών 
Κύπρου», «Πνευματική ’Αδελφότης Έλληνίδων Κύπρου» καί «Κοινόν Κυ
πρίων». (γ) Τόν «"Υμνον εις τήν Ελευθερίαν» τοΰ Διονύσιου Σολωμοΰ, μέ 
χρηματοδότηση τοΰ κ. ’Ελευθέριου Εύγενίου. Γιά τήν έργασία αύτή έχουν 
προσφερθεϊ άφιλοκερδώς οί κ.κ. Γεώργιος Προδρόμου, Νίκος Σπανός καί Κύ
προς Χρυσάνθης. ’Επί πλέον έτοιμάζονται τά έξής: «’Ανθολόγιο άπδ τήν 
ποίηση Γιώργου Σεφέρη» άπδ τόν κ. Κώστα Χατζηστεφάνου, πού χρηματο
δοτεί ή «Τράπεζα Κύπρου», «Ή 9η ’Ιουλίου τοΰ Βασίλη Μιχαηλίδη» άπδ τούς 
κ.κ. Χρύσανθο Κυπριανού καί Κύπρο Χρυσάνθη, πού χρηματοδοτεί δ κ. Μι
χαλάκη Κυθραιώτης καί άλλα.

Μέ τόν κάπως γρήγορο έκδοτικό μας ρυθμό έλπίζουμε κατά τόν έπόμενο 
χρόνο νά καλύψουμε κι’ άλλους τομείς πνευματικών ένδιαφερόντων.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΙΣ

Μετά τά εισαγωγικά αύτά λόγια, δφείλω ν’ άναφερθώ στόν κ. Χρηστό 
Ζαχαράκι, τόσον ώς έκπρόσωπο τής Ελληνικής πατρίδας δσον καί ώς άτομο 
μ’ εύρύτερα ένδιαφέροντα. Δέν έχουν μόνο οί έντολές, πού παίρνεις άπδ την 
προϊσταμένη σοτ>< άρχή, τό βάρος για νά κινήσεις τό πνευματικό κλίμα σ ένα 
σαν τό δικό μας τόπο μέ παράδοξα καί αφύσικα 'σχήματα, τά όποια τοΰ έπι- 
βάλανε οί ισχυροί τής γής. Πρέπει νάχεις καί κάτι δικό σου, πολύ δικό σου, 
τό προσωπικό ταλέντο, τήν πνευματική προσωπικότητα ,πού διαρκώς άναζητά 
κι’ έμπλουτίζει καί διευρύνει τίς έντολές κατά τήν έφαρμογή τους στήν πράξη. 
Μόνο μέ τήν προϋπόθεση αύτή μπορείς νά έμπνεύσεις καί νά προκαλέσεις δη
μιουργική κίνηση. 'Ο κ. Ζαχαλάκις κατέχει τό προσόν αύτό. Οί πνευμα
τικές του Ιδιαίτερες ασχολίες σαν τή χαρτογραφία είναι κι’ δλας ένας μάρτυ
ρας. Όμως ξεχωριστά έπισημαίνονται ή κατανόηση πού δείχνει στή συζή
τηση τών θεμάτων μας καί οί ύποδείξεις σέ δύσκολες περιστάσεις μας. ’Εμείς 
ώς "Ομιλος έκτιμήσαμε καί τήν ύποστήριξή του, πού παρέχει στίς έργασίες 
μας καί τή συμβολή του στίς δραστηριότητες άλλων συγγενικών σωμάτων. 
’Ακριβώς γι’ αύτούς τούς λόγους τό Διοικητικό Συμβούλιο δμόφωνα άπεφά- 
σισε νά τόν άνακηρύξει έπίτιμο μέλος τοΰ Όμίλου μέ τή βεβαιότητα πώς 
θάχουμε πάν'τοτε τή συμπαράστασή του, έδώ κι’ άλλοΰ.

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΓΘΡΑΙΩΤΗΣ

Είναι πρέπον οί πνευματικοί άνθτρωποι νά τιμοΰν έκείνους άπό τούς συν
ανθρώπους τους πού μέ τήν φροντίδα καί προσφορά τους συντελοΰν στήν πνευ
ματική, κοινωνική καί πολιτιστικήν άνάπτυξη τής πατρίδας τους.

Καί πρέπει νά τούς τιμοΰν, δταν αύτοί βρίσκονται στή ζωή, γιατί δ άν
θρωπος γίνεται έπιλήσμων μέ τήν παρέλευση τοΰ χρόνου, άλλα καί γιατί οί 
άξίες, τά κριτήρια καί οί έκτιμήσεις διαφοροποιούνται μέ αποτέλεσμα, να 
έχουμε ένα μέτρο δχι δρθό σέ δλες του τίς διαστάσεις καί ώς συμπέρασμα νά 
έχουμε πολλές φορές λανθασμένα έξαγόμενα έρευνας καί κριτική δχι τήν πρέ
πουσα.

*Ετσι καί δ «Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» πήρε τήν άπό- 
φαση νά τιμήσει σήμερα μερικά έκλεκτά μέλη του καί μεταξύ αύτών τόν Μι- 
χαλάκη Κυθραιώτη, άνακηρύσσοντάς τα έπίτιμα.

Τόν Μιχαλάκη Κυθραιώτη τιμά γιά τή συνεχή καί πολυειδή προσφορά 
του καί τήν άνελλιπή παρακολούθηση δλων σχεδόν τών έκδηλώσεων τοΰ 
Όμίλου, πάντοτε μέ ιδιαίτερη στοργή καί άγάπη.

Ό Μιχαλάκης Κυθραιώτης είναι πολύ γνωστός στήν Κυπριακή Κοινω
νία καί περισσότερον στήν Λευκωσιάτικη Κοινωνία, γιατί παρ’ δλο που είναι 
τέκνο τής Λεμεσοΰ, έζησε τό μεγαλύτερο μέρος τής ζωής του στή Λευκωσία, 
δπου έγκαταστάθηκε άπό τήν πολύ νεαρή του ήλικία. Οταν άπεφοιτησ'ε 
άπό τό Γυμνάσιο Λεμεσοΰ, ήλθε στή Λευκωσία ώς μαθητής τής ’Αγγλικής 
Σχολής, δπου, άφοΰ έφοίτησε έπί διετίαν, δέχθηκε θέση διδάσκαλου τών 
άγγλικών μαθημάτων.

Παρ’ δλη δμως τήν άγάπη του πρός τά γράμματα δ Μιχαλάκης Κυθραιώ
της, έπέλεξε ώς σταδιοδρμία του τόν έμπορικό κλάδο καί είναι σήμερα καλώς 
γνωστός μεταξύ τοΰ έμπορικοΰ κόσμου τοΰ τόπου μας, σαν ένα άξιόλογο μέλος 
του.

Γαμβρός άπό θυγατέρα τοΰ γνωστού μεγαλέμπορου τής Λευκωσίας, άεί- 
μνηστου Κώστα Χριστοδούλου, τίμησε τόν κλάδο καί άναγνωρίσθηκε καί 
έκτιμήθηκε γιά τήν έντιμότητα, τό πράο τού χαρακτήρα του, τήν εύγένεια καί 
σεμνότητά του.

Παρ’ δλην δμως τήν άφοσίωσή του στό εμπόριο, δ Μιχαλάκης Κυθραιώ
της δέν ξεχνά τήν άγάπη του πρός τά γράμματα καί τήν πνευματική καί 
κοινωνική πρόοδο.

’Έχοντας τήν άποψη δτι ή προκοπή καί πρόοδος τοΰ τόπου έπιτυγχάνε- 
ται μέ τήν άνθρωπιστική παιδεία, στήν δποία πιστεύει, άποδέχεται πρόθυμα 
τήν θέση Σχολικοΰ ’Εφόρου καί ύπηρετεΐ ώς μέλος τής Σχολικής ’Εφο
ρείας Λευκωσίας άπό τό 1954 ώς τό 1972.

Άπό αύτή τή θέση τόν έγνώρισα κι’ έγώ καλύτερα. Πάντοτε έξυπηρε- 
τικός, πρόθυμος νά άκούσει τά ύπάρχοντα προβλήματα, νά κρίνει καί νά άπαν- 
τήσει μέ τήν εύγένεια καί ύπομονή πού τόν χαρακτηρίζουν.

Καί ύπήρχαν στά χρόνια τής θητείας του πολλά προβλήματα πού έπρεπε 
νά έπιλύσει ή Σχολική Εφορεία: διοικητικά, μορφωτικά, οικονομικά, κοινω
νικά καί έθνικά. Καί έπειδή πιστεύει δτι δ άνθρωπος γίνεται πραγματικά 
καλύτερος μέ τή μόρφωση, δέν άρνεΐται ποτέ τή βοήθειά του καί δίνει δα- 
ψιλώς τήν προσωπική του πείρα καί τήν οικονομική προσφορά του σέ έκπαι- 
δευτήρια, πνευματικά ιδρύματα καί σωματεία.

Σέ μερικές χιλιάδες λίρες άνέρχεται ή μέχρι σήμερα προσφορά του, πού 
γίνεται σεμνά καί άθόρυβα.

Τόν Πνευματικόν "Ομιλον, τοΰ δποίου καί είναι μέλος άπό του 1954, 
άγάπησε ιδιαίτερα καί μέ συνέπεια άνταποκρίθηκε σ’ δλες του τίς έκδηλώσεις 
καί συνέχισε τήν έτήσια εισφορά του άπό τού 1968 μέχρι σήμερα πρός έξυ- 
πηρέτηση τών έκδοτικών άναγκών τοΰ Όμίλου.

Εισφέρει δμως καί άλλοΰ: στήν «Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών», στή 
«Λαογραφική Κύπρο» γιά τό «Συμπόσιον Λαογραφίας», προσφέρει ύποτροφίες, 
βοηθήματα καί βραβεία, κάμνει δωρεές. Μιά άπό αύτές είναι δωρεά £1000 
μέ σκοπό άπό τούς τόκους της νά έμπλουτίζεται τό Κυπριακόν Τμήμα τής 
Βιβλιοθήκης Φανερωμένης μέ σπάνια καί πολύτιμα βιβλία.

Ή έφετεινή είσφορά του στόν Πνευματικόν "Ομιλον, άνέρχεται σέ £500, 
γιά έκδοση στή σειρά «Νεοελληνική Βιβλιοθήκη» μελέτης πού άφορά τήν 
9ην ’Ιουλίου 1821.

Γιά τό γενικόν ένδιαφέρον του καί τήν ιδιαίτερη προσφορά του δ ΕΠΟΚ 
τόν άνακηρύσσει σήμερα «’Επίτιμον Μέλος» του μέ τίς εύχές του γιά «Χρόνια 
πολλά, ύγεία καί εύημερία» ώστε νά μπορεί πάντοτε νά προσφέρει καί τήν 
πολύτιμη πείρα του καί τήν οικονομική βοήθειά του καί γιά δική του ικα
νοποίηση καί γιά τό γενικό καλό.

Στήν έρίτιμη σύζυγό του κα Δώρα καί τήν οίκογένειά του δ ΕΠΟΚ έκ- 
φράζει τά θερμά του συγχαρητήρια.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ
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ΛΕΓΤΕΡΠΣ ΕΓΓΕΝΙΟΓ

Είναι μέ ιδιαίτερη εύχαρίστηση πού αποδέχτηκα εισήγηση τοΰ Προέδρου 
του Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου για νά παρουσιάσω στήν αποψι
νή συγκέντρωση τον τιμώμενο φίλο Λευτέρη Εύγενίου. ’Όχι μόνο γιατί μάς 
συνδέουν δεσμοί φιλίας καί δεσμοί κοινών προσπαθειών για τήν ανέλιξη τής 
Ελληνικής Παιδείας στήν παροικία μας στή Μ. Βρεττανία, άλλα γιατί πι
στεύω πώς δ Λευτέρης Εύγενίου αποτελεί εξαίρετο δείγμα "Ελληνα μετανά
στη, πού τιμά τήν πατρίδα του στήν ξένη γή.

Σξτήν έπιθυμία του νά πλατύνει τούς δρίζοντές του καί νά γνωρίσει πολ
λών ανθρώπων άστεα καί νόον φεύγει άπό τδ χωριό του τόν Πύργο Λε
μεσού καί μεταναστεύει στό Λονδίνο. Παρακολουθεί έκεΐ Πολιτικές ’Επι
στήμες καί Διοίκηση ’Επιχειρήσεων καί αναπτύσσει πλούσια επιχειρηματική 
δραστηριότητα, πού στέφεται από έπιτυχία. Τδ πλούσιο πολιτιστικό περιβάλ
λον τής χώρας πού τόν φιλοξενεί κι’ οί λαμπρές εύκαιρίιες πού διανοίγονται 
μπροστά του δέν γοητεύουν καί δέν μαγεύουν τόν Λευτέρη. Μένει πιστός 
στήν ’Ιθάκη του, στις αρχές καί στα πιστεύω του. Ή οικογένεια καί τδ σπι
τικό πού στήνει στή ξενητειά λειτουργούν μέ βάση τα θέσμια τής Ελληνικής 
οικογένειας. Άξιοποιεΐ για τά παιδιά του τ'ις έκπαιδευτικές ευκαιρίες πού 
προσφέρει τό ’Αγγλικό έκπαιδευτικδ σύστημα αλλά φροντίζει νά τούς προσφέ
ρει μέσφ τοΰ Ελληνικού παροικιακοΰ σχολείου τά Ελληνοχριστιανικά ιδα
νικά.

Στόν εύρύτερο κοινωνικό τομέα δ Λευτέρης πρωτοστατεί σέ κάθε έκφανση 
ζωής τής παροικίας. Είναι ενεργό μέλος τής Ελληνικής Κυπριακής ’Αδελ
φότητας, διετέλεσε ’Οργανωτικός Γραμματέας τών Ελληνοκυπρίων Μ. Βρετ
τανίας για τή διοργάνωση έράνων για τήν Κύπρο, έγινε μέλος τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Άγγλοκυπριακού Συνδέσμου Φιλίας, στόν όποιο μετέχουν έξέ- 
χουσες προσωπικότητες τού πολιτικού καί πνευματικού κόσμου τής Μ. Βρετ
τανίας. Υπηρέτησε τήν Ελληνορθόδοξο κοινότητα τού Χέντον Β. Λονδίνου 
ώς ταμίας τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί ώς Πρόεδρος τής; Σχολικής ’Εφο
ρείας. 'Ως ταμίας τοΰ Κεντρικοΰ ’Εκπαιδευτικού Συμβουλίου τής Αρχιεπι
σκοπής Θυατείρων προσφέρει πολλά στήν καλή δργάνωση καί λειτουργία τών 
παροικιακών σχολείων πού αγωνίζονται γιά νά διασφαλίσουν τήν έθνική ταυ
τότητα τών αποδήμων καί νά εμποδίσουν τδ ξεθώριααμα τής έθνικής τους 
συνείδησης. Πρωτοστάτησε στή δημιουργία τοΰ Συνδέσμου Έλληνορθοδόξων 
Κοινοτήτων Μ. Βρεττανίας καί ύπηρετεΐ ώς αντιπρόεδρος τοΰ Διοικητικοΰ 
Συμβουλίου τοΰ Συνδέσμου αύτοΰ. "Οταν μετά τήν καταστροφή τοΰ 1974 ή 
παροικία δραστηριοποιείται στήν προσπάθεια νά βοηθήσει τήν Κύπρο δ Εύγε
νίου αναλαμβάνει ταμίας στήν ’Ερανική ’Επιτροπή τής ’Αρχιεπισκοπής Θυα
τείρων. Ή συμβολή του στήν έπιτυχία τοΰ έράνου άλλα καί ή προσωπική 
του συνεισφορά είναι σημαντικές. Ό πλοΰτος γιά τόν Λευτέρη είναι μέσον’ δέν 
είναι σκοπός. Τό γραφείο τοΰ Λευτέρη είναι ανοικτό γιά κάθε συμπατριώτη 
του. Ή καταδεκτικότητα καί ή θερμή ύποδοχή δημιουργοΰν εύκολα άτμό- 
σφαιρα φιλίας καί κατανόησης. ’Εκτός δμως άπό τήν παροικιακή καί έθνικο- 
θρησκευτική του δράση δ Εύγενίου άναμίχθηκε ένεργά καί στήν πνευματική 
ζωή τής παροικίας μας. Είναι μέλος τής Ελληνικής Εταιρείας Λονδίνου 
καί τοΰ Συνδέσμου 'Ελλήνων ’Επιστημόνων. Σέ άναγνώριση τών πολλαπλών 
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ύπηρεσιών του τό Οικουμενικό Πατριαρχείο τοΰ άπένειμε τδ Όφίκκιο τοΰ 
’Άρχοντος Νοταρίου τής Μεγάλης τοΰ Χρίστου ’Εκκλησίας.

'Όταν πριν λίγο καιρό δ ΕΠΟΚ διαπίστωσε τήν άνάγκη νά έκδοθεΐ καί 
νά κυκλοφορήσει δ ’Εθνικός μας "Γμνος άνάμεσα στή μαθητιώσα νεολαία καί 
ήταν άνάγκη νά βρεθεί χορηγός σκεφθήκαμε άμέσως τόν Λευτέρη πού άντα- 
ποκρίθηκε πρόθυμα στήν παράκλησή μας. Ή ιδέα ν’ άξιοποιηθεΐ ή προσφορά 
άπόδημου "Ελληνα γιά τήν έκδοση τοΰ Έθνικοΰ μας "Γμνου ήταν πολύ έπι- 
τυχής. Είναι γνωστή ή άγωνία καί τδ πάθος τοΰ κάθε ξενητεμένου γιά τήν 
'Ελλάδα. Οί άπόδημοι βιώνουν κάθε στιγμή μέ τις έπίπονες προσπάθειες γιά 
έπιβίωση τδ πνεύμα καί τδ γράμμα τών ιδανικών πού δ "Γμνος στήν Ελευ
θερία περικλείει. Μέ έρεισμα τις ρίζες κα'ι! τά Ιδεώδη τής φυλής καί μέ πυ
ξίδα τούς δραματισμούς τού γένους οίστρηλατημένοι άπό τδ έλληνικό φιλότιμο 
οί άπόδημοι "Ελληνες ύπήρξαν πολύτιμο τμήμα τοΰ έθνικοΰ συνόλου. ”Àv 
ύπολογίσουμε τήν έθνική, κοινωνική, πολιτιστική καί οικονομική συνεισφορά 
τών άποδήμων στήν άνελικτική πορεία τοΰ έθνους σ’ δλες τ'ις περιόδους τής 
ιστορίας του θά δεχτούμε ώς άπόλυτα σωστή τή θέση του άείμνηστου Γιάννη 
Θεοδωρακόπουλου πώς οί "Ελληνες άπόδημοι πλαταίνουν τά σύνορα τής Ελ
λάδας σάν ιδέας καί σάν πατρίδας καί ζυμώνουν μέ τόν έλληνικό τους μόχθο 
καί τό έλληνικό τους πνεΰμα τόν κόσμο γιά νά λαμπρύνουν τήν Ελλάδα καί 
τόν κόσμο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ

Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΓ κ. ΕΛΕΓΘΕΡΙΟΓ ΕΓΓΕΝΙΟΓ

Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ή συγκίνηση, άλλά καί ή ύπερηφάνεια 
πού αισθάνομαι προσφωνών τήν στιγμήν αύτήν τόν Πρόεδρο, τά Μέλη καί 
τούς φίλους τοΰ Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου τής Κύπρου. Συγκίνηση, 
γιατί ή τιμή πού μοΰ κάνετε μέ τήν έκλογή μου ώς ’Επιτίμου Μέλους τοΰ 
Πνευματικοΰ σας Όμίλου έχει ξεπεράσει δλες μου τις προσδοκίες. Υπερηφά
νεια, γιατί συνέβαλα καί έγώ, μέ τήν έλάχιστη έστω προσφορά μου, στήν έπι
τυχία τής έθνικής προσπάθειας δλων τών έθνικώς σκεπτομένων Ελλήνων, γιά 
περιφρούρηση τοΰ Έλληνικοΰ φρονήματος τών νεαρών βλαστών τοΰ Κυπριακού 
Έλληνισμοΰ.

Ό φίλος Άνδρέας ύπήρξε ύπερβαλλόντως δαψιλής στά έγκώμιά του. 
"Ο,τι προσέφερα τό προσέφερα ώς χρέος καί ώς δφειλή προς τήν Ελληνική 
πατρίδα. Ό ίδιος πρόσφερα καί σ’ ένα βασικό τομέα τής ζωής τής παροι
κίας, στήν παιδεία τών έλληνοπαίδων Μ. Βρεττανίας.

Στήν ’Αγγλία ζεΐ σήμερα τό ένα τρίτο σχεδόν τοΰ Κυπριακού Ελληνι
σμού, ή έκπαίδευση τοΰ δποίου, δπως καί δ έθνικός του φρονηματισμός δέν 
πρέπει νά άφεθεΐ στά χέρια έθελοντών ή άνθρώπων πού δέν έχουν τόν άπαι- 
τούμενον ζήλον καί ένθουσιασμόν.

Είμαι βέβαιος πώς ή μεγάλη τιμή πού μοΰ άποδίδεται σήμερα άντανακλά 
καί σέ δλους έκείνους τούς φίλους καί συνεργάτες μου στήν ’Αγγλία. "Ολων 
μας ή ψυχή καί τό πνεΰμα τρέφονται άπό τά διδάγματα τών προγόνων. 
Ένσυνειδήτως καί άόκνως έργαζόμεθα, τό Έλληνικό μας πιστεύω καί τήν
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Ελληνική μας παράδοση νά τά διαιωνίσουμε, μεταλαμπαδεύοντάς τα ώς Εερή 
έθνικοθρησκευτική σκυτάλη στά παιδιά μας.

Εύχαριστώ καί πάλιν τόν Πρόεδρον καί τά Μέλη τοΰ Ελληνικού Πνευ
ματικού Όμίλου Κύπρου και σάς διαβεβαιώ, δτι έμεϊς έκεΐ στήν ξενιτειά θά 
κρατήσουμε αναμμένη τή δάδα τοΰ Ελληνισμού, καί γιατί τό πιστεύουμε σάν 
πρωταρχικό μας καθήκον, άλλα καί γιατί πιστεύουμε σέ μιάν Ελλάδα άθάνα- 
τη, μέ παρελθόν ένδοξότατο καί μέ μέλλον λαμπρόι. Είναι χρέος γιά μας 
νά μή ύστερήσουμε σέ έργα πού είναι αντάξια τοΰ αξεπέραστου παρελθόντος 
τής φυλής καί τοΰ μεγαλείου τοΰ μέλλοντός της.

(Ό πρέσβυς κ. Χρ. Ζαχαράκις μίλησε έπίσης ευχαριστώντας τόν "Ομιλο. Ό 
κ. Μιχ. Κυθραιώτης απούσιαζε γιατί ήταν άρρωστος· παρευρέ·θηκε ή σύζυγός του).

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΓΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΡΟΓΣΙΑΣΗ ΤΗΣ «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΓΠΡΟΓ» 1980

Μέ τόν τόμο «Φιλολογική Κύπρος 1980» κλείουν είκοσι χρόνια άφότου 
ξεκίνησε ή ετήσια αύτή έκδοση τοΰ «Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύ
πρου». Στό διάστημα αύτό κυκλοφορήσανε 17 τόμοι, στούς δποίους ώς έτος 
1972 θεωρείται ή «’Ανθολογία Κυπριακής Πεζογραφίας».

Δέν τό θεωρώ άτοπο, ούτε φιλοδοξία (τί έχω στό κάτω-κάτω νά κερδί
σω;) άν μεταφέρω έδώ τά σχετικά για τή «Φιλολογική Κύπρο» άπό τά «Πρα
κτικά» τοΰ Όμίλου.

«Γενική Συνέλευση 3 ’Ιανουάριου 1960:-
...Ύπό τοΰ κ. Κ. Χρυσάνθη προτείνεται μια ετήσια έκδοση τοΰ Όμίλου 

τύπου Φιλολογικής Πρωτοχρονιάς στήν δποία νά περιλαμβάνεται καί τό Δελ- 
τίον μαζί μέ τήν λοιπήν καλλιτεχνικήν καί λογοτεχνικήν ύλην Κυπρίων. 
Υποστηρίζει δ κ. Πρόεδρος ώς καί άλλα μέλη. Τέλος δ πρόεδρος προτείνει 
τήν έντός 2 - 3 μηνών κυκλοφορία τής έκδόσεως 1960 διά νά γίνει πιά ή 
καλή άρχή».

Συνεδρία 4η 15 Ίανουαρίου 1960:-
...2) Κατ’ άρχήν δέχεται ώς δνομασία τής έτήσιας φιλολογικής έκδό

σεως τοΰ Όμίλου τήν δνομασία «Φιλολογική Κύπρος» τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. καί δρίζει 
έπιτροπή έκδόσεως τούς κ.κ. Κ. Σπυριδάκι, Θ. Σοφοκλέους καί Κ. Χρυσάνθη».

Έτσι αρχίσαμε τή «Φιλολογική Κύπρο», τήν δποία δεκάδες άνθρωποι 
τών Γραμμάτων καί τής Τέχνης τίμησαν μέ υπολογίσιμες άπό τήν αισθητική 
άποψη έργασίες τους. Ποικιλία θεμάτων καί τεχνοτροπιών, σχεδόν δλα τά 
είδη τοΰ λόγου, πίνακες καί άλλα είδη τέχνης, παρουσιάσεις βιβλίων, φιλο
λογικά καί βιβλιογραφίες καί άλλα περιλαμβάνονται στά είκοσι αύτά χρόνια 
καί δείχνουν τήν κίνηση ιδεών στόν τόπο μας κατά τήν περίοδο 1960 -1980.

Μοΰ είναι δύσκολο νά σας άπαριθμήσω τούς συνεργάτες. Τούς τιμά ένας 
άν διαβάσει τά κείμενά τους. Σχετικήν άποδελτίωση κειμένων καί συνεργα
τών έκαμε στήν είκοσιετηρίδα τοΰ Όμίλου δ Χρύσανθος Κυπριανού. Θά τή 
βρείτε στή «Φιλολογική Κύπρο» τοΰ 1967 -1968.

Νά μοΰ έπιτραπει, τέλος, νά έκφράσω τή χαρά μου κρατώντας αύτό τό 
τόμο μας τοΰ 1980, δείγμα πώς ακόμα, δέν μάς έλειψαν τά ποικίλα ένδιαφέ- 
ροντα 'στό πεδίο τοΰ πνεύματος. Είναι μεγάλη χαρά νά ύπηρετεϊς τά γράμ
ματα καί τήν τέχνη. *Αν  μάς λείψει τό πάθος τοΰ πνεύματος τί θά μείνει 
σ’ αύτό τό μικρό, κατατεμαχισμένο νησί πού παραδέρνει καί πού άλλοτε λεγό
ταν «γλυκεία χώρα» ;

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ

136 137

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ: «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΥΠΡΟΣ» 1980, σσ. 1-216, καί προσάρτημα: ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, 

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (1932-1980), I, 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1980, σσ. 1-100.

Τό νά συνεχίζει ένας πνευματικός όμιλος μέ συνέπεια την πνευματική καί 
πολιτιστική ζωή ένός τόπου είναι κατόρθωμα άληθινό καί άξιέπαινο, γιά 
πολλούς καί γιά πολλά*  καί όταν ύπηρετεϊ συνειδητά τή γόνιμη παράδοση μέσα 
άπό μύριες άντιξοότητες της σύγχρονης ζωής, χωρίς νά χάνει τή ζωντάνια 
καί τήν εύαισθησία του στά μηνύματα τών σύγχρονων καιρών, τότε είναι καί 
γίνεται «μάθημα μέγιστον». Ό Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου 
ήδη πλησιάζει τά τριάντα πέντε χρόνια γόνιμης πνευματικής παρουσίας στά 
έλληνικά γράμματα καί έχει κατορθώσει νά γίνει ούσιώδες στοιχείο τής ελλη
νικής πνευματικής παραδόσεως. Στό εξώφυλλο τοΰ τόμου, πού θά σας παρου
σιάσουμε, τοΰ 1980, φέρεται γιά πρώτη φορά μιά δίκαιη αναγνώριση τής 
προσφοράς του. Διαβάζουμε: «Βραβεϊον ’Ακαδημίας ’Αθηνών».

Ό τόμος χαρακτηρίζεται άπό ποικιλία θεματικής, ώς προς τό περιεχό
μενο τών δημοσιευομένων έργασιών. Ό Άνδρέας Ν. Μιτσίδης δημοσιεύει, 
μέ τήν εύκαιρία τής άνακηρύξεως τοΰ έτους 1979 ώς «Λιεθνοΰς ’Έτους Παι
διού», σε 36 σελίδες (σσ. 5-40), τήν ένδιαφέρουσα μελέτη «Ό Χριστός 
καί ό παιδικός κόσμο ς». Ό συγγραφεύς μέ άγάπη γιά τό θέμα του 
καί μέ θρησκευτική γνώση καί έπιστημοσύνη, άφοΰ δώσει στις πρώτες σελίδες, 
σ’ ένα σύντομο πρόλογο, τις απαραίτητες πληροφορίες, προχωρεί στό a μέρος 
τής εργασίας του, οπού πραγματεύεται, μέ άναφορά στήν ίδια τή ζωή τοΰ 
Χριστοΰ, καί σέ σύγκριση μέ τούς προχριστιανικούς χρόνους, τό τί πρόσφερε 
ό Θεάνθρωπος στόν παιδικό κόσμο. Στό β' μέρος τής έργασίας, πού διακρί- 
νεται σέ δύο ύποενότητες, έξετάζει πιό συστηματικά τήν άνταπόκριση τοΰ 
παιδικοΰ κόσμου στό κάλεσμα τοΰ Ίησοΰ. 'Η εργασία έχει τή θέση της γιά 
δλους μας, όχι μόνο γιά τά παιδιά. ’Απευθύνεται ό συγγραφέας προς τούς 
νέους: «Νεαροί οπαδοί τοΰ Ναζωραίου ’Ιησοΰ! Εϊσαστε απόγονοι ηρώων και 
μαρτύρων. Νά το αποδείχνετε καθημερινά και στα λόγια καί στά έργα σας. 
Τέτοιους δε ηρωισμούς χρειαζόμαστε πάντοτε καί ολως ’ιδιαιτέρως σήμερα. . .». 
Καλό θά ήταν ή έργασία νά διαβαζότανε άπό τά ίδια μας τά παιδιά*  τότε θά 
πληρούσε ούσιαστικά τόν στόχο γραφής της.

Τις άλλες έργασίες θά τις ομαδοποιούσα σέ δύο ενότητες: Σέ όσες εργα
σίες έχουν άμεση σχέση μέ τήν άρχαία ελληνική γραμματεία καί σέ δσες έχουν 
ώς θεματική τή νεοελληνική λογοτεχνική παραγωγή. Στήν πρώτη ομάδα συν
αντούμε τις έργασίες τοΰ Θεόδωρου Γ. Παπακωνσταντίνου «'Η Παράδο
ση ώς Παιδεία», τοΰ Ρογήρου Λοϊζίδη, «Ή στάση τών Άρ- 
χαιοελλήνων άπέναντι στήν καλή καί τήν κακή μ ο υ- 
σ ι κ ή», καί τοΰ Γεωργίου Προδρόμου, «Ά πέναντι στή γλώσσα 
μ α ς».

Ό Θεόδωρος Γ. Παπακωνσταντίνου είναι ένας άπό τούς πιό σεμνούς 
σοβαρούς επιστήμονες στόν πνευματικό χώρο τής Παιδαγωγικής. Μέ άφορμή 

πρόσφατο ταξίδι του στό νησί μας έπανέρχεται σ’ ένα προσφιλές του θέμα, τις 
σχέσεις άνάμεσα στήν παράδοση καί τήν παιδεία. Ό συγγραφεύς άφοΰ έπι- 
σημαίνει ώρισμένα γνωρίσματα άπό τήν ένταξη τοΰ παιδιοΰ στήν οικογένεια 
καί στο εύρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, προχωρεί στήν άναλυτική έξέταση 
τοΰ σχήματος Παράδοση-Έκσυγχρονισμός καί, χρησιμοποιώντας σύγχρονα 
δείγματα άποξενώσεως, τόσον ζωντανά δσον καί μέσα άπό εκθέσεις μαθητών, 
καταλήγει στήν εισήγηση γιά προτίμηση τής Παραδόσεως ώς κάτι «πού αξίζει 
νά τοΰ παραδοθοΰμε». Μέ άναδρομή σέ ούσιαστικές μορφές καί λειτουργικές 
έκφράσεις τής Παραδόσεως ό Παπακωνσταντίνου συγχρονίζει τήν ούσία τους 
μέ τή νεολαία καί τήν δοκιμάζει σέ σύγχρονες καταστάσεις. Ό λόγος του κυ
λάει άβίαστα μέ μιά παιδαγωγούσα πυκνότητα. Δείγμα γραφής: «. . . Λεν 
φαίνεται όμως νά υπάρχει τίποτ άλλο γιά τήν αντικατάσταση. Γιατί, πέρα 
άπό κάθε σωβινισμό, μέ τήν αίσθηση μάλιστα τής μεγάλης ευθύνης μας, και 
επικαλούμενοι, τή χριστιανική ταπείνωση, μπορούμε νά πούμε απλά ότι στον 
πνευματικό μας χώρο ζυμώθηκαν τά πιό δυνατά κρασιά, ό λόγος περί Θεού 
καί ό λόγος περί ανθρώπου. Καί τό προϊόν ( = αυτό πού βγήκε) εχει μοναδική 
παγκοσμιότητα, είναι δηλ. παιδεία γιά δλον τον κόσμον». Ό Παπακωνσταντί
νου τελειώνει μέ τήν εισήγηση τής άνάγκης τής μαθητεύσεως δασκάλων καί 
γονέων στήν Παράδοσή μας άλλά καί τοΰ σεβασμού τών ξένων άρετών άπό 
μέρους μας, έπισημαίνοντας τή δυσκολία αύτοΰ τοΰ συνδυασμού, πού χρειά- 
άζεται οπωσδήποτε πολλή διάκριση καί άγάπη άπό μάς.

Ό Ρογήρος Λοϊζίδης παρουσιάζει μιά εισήγησή του, πού είχε κάμει στή 
Φιλοσοφική 'Εταιρεία Κύπρου, τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά καί πού έχει ώς 
άντικείμενο σπουδής τή θέση τής Μουσικής στούς Άρχαιοέλληνες, σχετικά 
μέ τήν άγαθή καί έπιβλαβή επίδρασή της, καί προβαίνει καί σέ συγκρίσεις 
μέ τήν έποχή μας. Μέ βάση τις άρχαίες πηγές καί μέ άναφορά στήν ειδική 
σύγχρονη βιβλιογραφία ό συγγραφέας προβαίνει σέ δικές του έρμηνεϊες πάνω 
σέ πλήθος φαινομένων ή καταστάσεων, πού δέν περιορίζονται άποκλειστικά 
στό χώρο τής μουσικής. Στο τέλος, άφοΰ δίδει καί τις πρόσφατες σοβαρές 
κριτικές γιά τό θέμα του, καταλήγει στή διαπίστωη τού Βέλγου μουσικολόγου 
F. A. Gevaert: « 'Όταν εξαντλήσουμε τό πάθος, θά γυρίσουμε στούς 'Έλλη
νες καί στήν άπλότητά τους». Κάποιο λάθος στήν έκτύπωση χρειάστηκε νά 
διορθωθή μέ ειδική έπικόλληση σημειώσεως στή σελίδα 102. Τό θέμα πού 
θίγεται είναι τεράστιο καί χρειάζεται νά διαβασθή άπό όσους τούς ένδιαφέρει.

Ό Γεώργιος Προδρόμου έχει επανειλημμένα άσχοληθή μέ τήν προβλη
ματική τής γλώσσας μας καί έχει τό θάρρος, τήν παρρησία θάλεγα, νά γράφει 
αύτά πού γνωρίζει καί πιστεύει. Ό συγγραφέας έξετάζει τή γλώσσα ώς στοι
χείο πολιτισμού, ώς μέσο καί στόχο, ώς άξια καί φορέα άξιών*  βρίσκει τις 
σχέσεις της μέ τή νόηση καί τήν κατανόηση καί τονίζει τή μεγάλη σημασία 
της στις χρήσεις, όπως λ.χ. είναι ή ποίηση καί ή προπαγάνδα. Στήν προπα
γάνδα καί στή διαφήμιση φαίνεται καί ή δύναμή της*  άκόμα εξετάζει καί τήν 
ομιλία ώς μορφή επικοινωνίας. Τονίζεται ή σημασία τής μητρικής γλώσσας, 
εξετάζεται τό πρόβλημα τής καταργήσεως τών τόνων καί τής ορθογραφίας 
καί άναζητοΰνται τρόποι άντιμετωπίσεως τών γλωσσικών δυσκολιών. Θίγεται 
τό πρόβλημα τών ξένων γλωσσών, έπισημαίνεται ή κακή κατάσταση τών 
πραγμάτων καί γίνονται συγκεκριμένες εισηγήσεις γιά επίλυση ή διόρθωση 
γλωσσικών προβλημάτων. 'Η γνώμη τού Προδρόμου είναι ύπεύθυνη καί έχει 
δυό κυρίως καλά στοιχεία: Τήν πλούσια έκπαιδευτική έμπειρία καί τή ζωντά
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νια τού λόγου, πού συμβαδίζει μέ μια οργανική λειτουργικότητα.
’Άς πάμε τώρα στήν άλλη ομάδα πού έχει σχέση μέ τή Νεοελληνική 

λογοτεχνική παραγωγή:
Στις σσ. 64-75 ό Κώστας Χατζηστεφάνου έπιστρέφει σέ γνωστά του 

θέματα, πού έχει κι άλλοτε έπεξεργασθή καί προσπαθεί νά δώσει μέσα άπό 
γνωστά ποιήματα τοΰ Γιώργου Σεφέρη, χρησιμοποιώντας κατάλληλα καί 
βοηθητικές γραπτές καί προφορικές πηγές, τήν ποιητική του σύλληψη καί 
έκφραση. Κατορθώνει νά συνδέσει τά πραγματικά γεγονότα της έπισκέψεως 
τοΰ Σεφέρη, δυο φορές, στήν Κύπρο μέ τά θέματα των ποιητικών του συνθέ
σεων, τις έμπειρίες τοΰ ποιητή μέ τά γεγονότα στον κόσμο καί τήν Κύπρο καί, 
άναλύοντας τά προσεκτικά έπιλεγμένα ποιητικά άποσπάσματα ή καί ολόκληρα 
ποιήματα, προχωρεί στήν ποιητική τους ερμηνεία. Σκοπός τοΰ Χατζηστε
φάνου είναι, όπως καθορίζεται καί στον τίτλο της έργασίας του, νά μάς ερμη
νεύσει τύ «Πώς είδε ό Γιώργος Σεφέρης τή μοίρα τής 
Κύπρου στά ποιήματά του». Καταφέρνει ό συγγραφέας, μέ τύ 
γνωστό άναλυτικύ άνετο του τρόπο νά μάς μεταφέρει στο κλίμα τοΰ Σεφέρη 
καί τοΰ κόσμου του, περνώντας τον μέσα άπύ τις άντιθέσεις τοΰ 'Ομηρικού 
κόσμου τής Κύπρου καί τής σύγχρονης εποχής μας. Μέσα άπύ τόν ποιητικό 
λόγο τοΰ Σεφέρη ό Χατζηστεφάνου κατορθώνει νά μάς μεταφέρει κατευθείαν 
στις πηγές τής έμπνεύσεως τοΰ ποιητή καί στήν ούσία τής συλλήψεως τών 
ποιητικών του δημιουργημάτων. Καί καταλήγει άνελικτικά στή διαπίστωση: 
« 'H μοίρα της Κύπρον, καθώς την είδε ό Σεφέρης, είναι νά αντιστέκεται 
στούς εχθρούς της, νά μένει αδιάφθορη μέσα στη φθορά τον καταλύτη χρόνον 
και τών καταλντικών δννάμεων. Θά πρέπει καί τώρα νά άντισταθεΐ, όπως 
καί αντιστεκόμαστε αποφασιστικά μέ πανοπλία τις αξίες της καταγωγής καί 
τής παράδοσής μας, τις 'Ελληνικές και Χριστιανικές, πού έγιναν αξίες παναν
θρώπινες». Τήν εργασία συνοδεύει κατατοπιστική βιβλιογραφική τεκμηρίωση 
μέ τις άπαραίτητες πρόσθετες πληροφορίες καί πετυχημένα σχόλια.

'Ο Νίκος Όρφανίδης στις σσ. 89-94 κάμνει άναφορά στόν ομώνυμό του 
ποιητή Καββαδία, μέ πυρήνα άφορμήσεως τό ύπαρξιακό στοιχείο καί σέ συ
σχετισμό τή θάλασσα. ’Ανευρίσκει ό συγγραφέας μέσα άπό τήν ποίηση τοΰ 
ναυτικοΰ ποιητή τήν ύπαρξιακή άγωνία, συνειδητή ή ασυνείδητη, τοΰ σύγχρο
νου άνθρώπου, τή φυγή, τήν απόγνωση, τήν άμαρτωλότητα καί τό τελικό του 
ναυάγιο. 'Ο Όρφανίδης, κινούμενος μέσα καί άνάμεσα άπό βασικά στοιχεία 
τοΰ ύπαρξιακοΰ άδιεξόδου καί άντλώντας άπό τήν ποίηση τοΰ Καββαδία τις 
καίριες κατηγορίες του, κατορθώνει νά δίδει μιά δική του έρμηνεία, πού φαντά
ζει μέ άπαιτήσεις νά γίνει άποδεχτή σέ γενικότερα ερμηνευτικά πλαίσια. ’Έτσι 
έπισημαίνοντας τις κατηγορίες τοΰ ύπερβατικοΰ καί τής άμαρτωλότητας, καί 
άφοΰ τις συνδέσει μέ τή θάλασσα, τόν ερωτισμό καί τό θάνατο καταλήγει στό 
συναπάντημα μέ τή μοναξιά καί τήν άνία. Γράφει ό Όρφανίδης: «Αντές 
είναι οί βασικές υπαρξιακές σννισταμένες τής ποίησης τής θάλασσας τον Νίκον 
Καββαδία. ’Εκστατική αναζήτηση τής Ιδεατής ομορφιάς μέσα στο ονειρικό 
παιγνίδισμα τής σκοτεινής θάλασσας, ταξίδι καί περιπέτεια, έκπτωση και 
αμαρτία, φθορά καί θάνατος. Κι ύστερα τά οριστικά νανάγιο τών ψυχών, 
πον δέν μπορούν νά σνναντήσονν Ιδανικά και τά όνειρό τους». Τίτλος τής 
εργασίας'. «Τ ό ύπαρξιακό στοιχείο στήν ποίηση τής 
θάλασσας», ύπότιτλος: «Ά ναφορά στόν Νίκο Καββαδί α».

Ό Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου οργάνωσε στις 27 Φεβρου
άριου 1980, στή μεγάλη αίθουσα τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου, 
ειδική εκδήλωση «ΜΝΗΜΗ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ», ύπό τήν αιγίδα τοΰ 
Πρέσβεως τής Ελλάδος κ. Χρήστου Ζαχαράκι. Τό πρόγραμμα περιλάμβανε 
ομιλίες άπό τούς Κύπρο Χρυσάνθη, Γεώργιο Προδρόμου καί Λουλού Συμεω- 
νίδου. 'Η χορωδία τοΰ Έθνικοΰ ’Ωδείου Λευκωσίας, ύπό τή διεύθυνση τοΰ 
’Άντρου Νάταρ, είχεν έκτελέσει καί συνθέσεις Καλομοίρη σέ στίχους Κωστή 
Παλαμά. Στόν τόμο δημοσιεύεται ή κατατοπιστική ομιλία τοΰ Κύπρου Χρυ
σάνθη, «Ό Ε.Π.Ο.Κ. γιά τόν Κωστή Παλαμά», όπου καταγρά
φονται οί άξιόλογες εκδηλώσεις πού οργάνωσε ό 'Όμιλος γιά τον έθνικό ποιητή. 
'Όλα τά στοιχεία τής ομιλίας έχουν νά προσθέσουν τό δικό τους στή νεοελλη
νική λογοτεχνική άποτίμηση. Διαβάζω τή σκέψη τοΰ Χρυσάνθη: «. . . (ό 
Ε.Π.Ο.Κ.) τάν τίμησε γιατί πιστεύει πώς τούτος υπήρξε ό γενάρχης γιά 
πολλούς Κυπρίους ποιητές τής παλιάς γενιάς και γιατί στά έργο τον διακρίνει 
τή σννέχεια τού ελληνισμού άπά τ’ αρχαία χρόνια ως τά σημερινά, μιά παρα
δοχή αποδεκτή άπά δλονς. Σ’ εμάς μάλιστα εδώ στά πικραμένο νησί, τήν 
άλλοτε γλυκεία χώρα Κύπρο, ό Παλαμάς έμφύσησε στά άποικιοκρατικά χρό
νια πνοή ελπίδας και μάς βεβαίωνε μέ τούς λυρικούς τον ήχους τήν ελληνική 
μας διάρκεια. Τούτο κι δλας αποτελεί σοβαρή οφειλή γιά δλονς μας εδώ, πα
λιούς και νέους».

'Η ομιλία τοΰ Γιώργου Προδρόμου έχει δημοσιευθή μέ λίγες τροπο
ποιήσεις, «Ό Παλαμάς παιδ ί», στή Φιλολογική Κύπρο 
τοΰ 1979 (σσ. 119-127). 'Η Λουλού Συμεωνίδου καθήλωσε καί συγκίνησε τό 
πολυπληθές άκροατήριο μέ τήν έξαιρετική ομιλία της «Ό Παλαμάς καί 
ό Καλομοίρη ς», πού δημοσιεύεται στις σσ. 150-156. 'Η κυρία Συμεω
νίδου είχε τήν εύκαιρία νά γνωρίσει τόν Καλομοίρη άμεσα καί άνθρωπινά, σέ 
στιγμές, μέρες, μήνες καί χρόνια νά τόν θαυμάσει καί νά τόν λατρεύσει· άκόμα 
είχε τή μοναδική μουσική παιδεία καί εύαισθησία πού συνταίριασε αρμονικά 
μέ τά πλούσια λογοτεχνικά της ένδιαφέροντα, όταν γιά πολλά χρόνια ζοΰσε 
άπό κοντά όλες τις προσπάθειες τών μουσικών συνθέσεων τοΰ Καλομοίρη. 
Άνθρωπινή λατρεία καί μουσική έμπειρία καί εύαισθησία έκφράστηκαν μ’ ένα 
έξαιρετικό λογοτεχνικό τρόπο στήν ομιλία της τό βράδυ έκείνο, πού μάς συγ- 
κινεί άδιάκοπα. Οί σελίδες τής άγάπης της γιά τόν Καλομοίρη καί τής λατρείας 
τοΰ Καλομοίρη γιά τόν Παλαμά μέσα άπό τά δικά της λόγια, είναι άπό τά 
πιό ωραία κείμενα πού άκουσα καί διάβασα γιά τό θέμα.

Στόν τόμο δημοσιεύεται καί μιά ολόκληρη ποιητική σύνθεση, ή μονα
δική , πού είναι ή άφιερώμενη στή Norgard συλλογή τοΰ Κώστα Π. Μιχα- 
ηλίδη μέ τίτλο «Περιαγωγ ή». Παρουσιάζοντας στον προηγούμενο τόμο 
τής Φιλολογικής Κύπρου (1979) τήν «’Ά λ λ η Γ ή» τοΰ Μι- 
χαηλίδη, είχα γράψει: «Δέν θά έπεκταθώ άλλο· σίγουρο είναι πώς θά επιστρέ
φω μιά άλλη φορά». ’Επιστρέφω μέ χαρά καί σκύβω πάνω στή νέα ποιητική, 
άξιόλογα σπουδαία, συλλογή τοΰ φιλοσόφου—ποιητή. Τά όσα έχω γράψει πέ
ρυσι γιά τήν άλλη ποιητική συλλογή τοΰ Κώστα Π. Μιχαηλίδη εξακολου
θούν νά ισχύουν άκόμα θά τόνιζα πώς ή νέα ποιητική παραγωγή τοΰ Μιχαη
λίδη είναι μιά προέκταση ή έπέκταση τής προηγούμενης. Κινείται στά fôia 
πλαισιακά σχήματα μέ μιά άνεση γλωσσική χαρακτηριστική, όπου τό ύπό- 
στρωμα έχει σχεδόν κατασταλάξει σέ μιά ποιητική ωριμότητα, οπού ό στί
χος ένέχει έξωτερικό καί εσωτερικό ρυθμό, όπου τό ύφος «χαρακτηρίζεται 
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από εσωτερική υποβλητικότητα καί άδιακύμάντη μορφολογική συνοχή». 'Ο 
ίδιος άφορμάται άπδ τούς γνωστούς φιλοσοφικούς του χώρους καί φθάνει 
εξω άπδ τά μάτια καί τήν καρδιά μας ή ρίχνει το ποιητικό του βλέμμα 
στά σύγχρονα γύρω του καί άνάγεται σέ βάθη αύτογνωσίας ή ΰψη ύπερ- 
βάσεων. Συχνά ό στίχος του αποκτά μιά πυκνή φωτεινότητα, πού οδηγεί 
σέ έπιγραμματικότητα, σέ ποιητικό ένστάλαγμα σοφίας καί γαληνότητος. 
‘Υπάρχει μιά άγωνιώδης άνθρώπινη, δσο κι άν είναι παράξενο, ήρεμία, πού 
ξεπερνά τούς χρόνους καί τά πρόσωπα καί γίνεται ούσιαστικύς προβληματι
σμός. 'Όλα αύτά μέσα άπύ μιά εσωτερική δομημένη πλοκή κοσμοθεωρίας 
καί συνοδευμένα άπύ μιά ζωντανή συγχρονικότητα, δπου ή μουσικότητα του 
στίχου απαλύνει τήν άγωνία του άνθρώπου χωρίς νά έμποδίζει το μυαλό άπύ 
τή σοβαρή προβληματική του περιεχομένου.

Δείγμα γραφής:

ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ (σ. 54J

Κάθε πρωί 
μόλΐζ ξυπνήσουμε 
θά φορέσουμε αυτό που μάς ταιριάζει 
τά ένδυμα, πού μας κάνει 
να είμαστε κάτι.
Γιά νά βγούμε 
στη μεγάλη σκηνή μέ τά πολλά πρόσωπα 
τούς ήρωες καί τούς θεούς 
μ’ αυτό πού αγγίζουμε 
μ’ αυτά πού τόσο άνυποψίαστα μάς ξεφεύγει.

Τούς θεούς τούς γνωρίσαμε άπο καιρό 
αυτούς τούς άγνωστους 
πού ξαναγυρίζουν πάλι 
μέ τά σημάδια μιας παλιάς Ιστορία^, 
πάντα φορώντας ένα καινούργιο προσωπείο 
πάντα πλέκοντας γύρω μας τά ίδιο δίχτυ 
στήνοντας κανόνες 
σ’ ένα παιγνίδι πού δέν ξέρουμε 
σπρώχνοντας, όπως και τότε, 
στήν άπώτερη άκρη.

Μιλούμε τή γλώσσα τους, 
άκούμε τά αίνίγματά τους. 
Κι όταν δέν έχουν τίποτε νά πούν 
εμείς τούς παριστάνουμε 
φορώντας τά καθημερινό τους ένδυμα 
θαρρώντας πώς αυτά μάς σώζει.

Θάθελα νάλεγα πολλά, τόσες πολλές οί ιδιαίτερες συγκινήσεις άπύ τούς 
στίχους του Κ. Π. Μιχαηλίδη. 'Όμως ό χρόνος δέν στέκεται στούς χτύπους 
της καρδιάς.

Πολύ ένδιαφέρουσα καί κατατοπιστική ή έργασία του Κρίτωνα Τορνα- 
ρίτη, πού δόθηκε ώς εισήγηση σέ συνεστίαση του Ε.Π.Ο.Κ., α'Η πνευμα
τική ιδιοκτησία στήν Κύπρο» (σσ. 157-162).

Σέ μιά ξεχωριστή ενότητα δημοσιεύονται «Κριτικές Παρουσιάσεις Βι
βλίων», πού έγιναν σέ ειδικές συγκεντρώσεις του 'Ομίλου (σσ. 163-210). 
Ό Χρηστός I. Κολιός παρουσιάζει το έργο του Κυριάκου Χατζηϊωάννου, «Τά 
εν διασπορα Β'» τής δεκαετίας 1970-1979, Λευκωσία 1979, ό Κλείτος Ίωαν- 
νίδης τήν « ’Επετηρίδα IX, 1977-1979», Λευκωσία 1979 του Κέντρου Επι
στημονικών ’Ερευνών. Το έργο του άειμνήστου Γεωργίου Ί. Ίωαννίδηψ, 
«Σοφίας ’Απάνθισμα» A'. ιΗ Ποίησις, τόμος Α' ( ’Αβουλία- "Ηφαιστος), 
’Έκδοσις 'Ιεράς ’Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Λευκωσία 1972, σσ. μ' + 1-508. 
Πίνακες σσ. 457-464, παρουσίασε ό γράφων. Ό Γεώργιος Χατζηκωστής 
παρουσίασε τδ έργο του Γ. Βαλέτα, «Νεόφυτος Βοδινός», δ Γλαύκος Κα- 
σουλίδης το έργο τού δρος Κύπρου Χρυσάνθη, « ’Εκλογή από τις Σχολιατρικές 
’Εργασίες 1963-1976», Λευκωσία 1977. Τον Δ' τόμο τού μνημειώδους έργου 
τού κ. Κυριάκου Χατζηϊωάννου, Ή ’Αρχαία Κύπρος ε’ις τάς 'Ελληνικός 
πηγάς, έκδοση καί αύτύς τής 'Ιεράς ’Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Λευκωσία 1980 
(μέρος Λ' — Β') άνέλυσε παρουσιάζοντάς τον δ δμιλών, καί τά τεύχη 28-30 
τής «Λαογραφικής Κύπρου», πού έκδίδει γιά 10η χρονιά (Δεκ. 1980) δ άκού- 
ραστος Χρύσανθος Κυπριανού, παρουσίασε δ Κ. Γ. Γιαγκουλλής. Οί βιβλιο
κρισίες κλείνουν μέ τδ έργο τού Σάββα Ξυστούρη, ιΗ Κωμόπολη Δύσης, 
Λευκωσία 1980, πού παρουσιάζει δ Κύπρος Χρυσάνθης.

Χαρακτηριστικοί γιά τδ έπιτελούμενο σοβαρό καί πλούσιο έργο τού 
Ε.Π.Ο.Κ. είναι οί δυο ’Ετήσιοι ’Απολογισμοί στις Τακτικές Συνελεύσεις τού 
'Ομίλου (12.3.1980, καί 1.2.1981) άπδ τδν Πρόεδρό του Κύπρο Χρυσάνθη.

’Εξαιρετική ή σκέψη γιά έκδοση τού προσαρτήματος: Νίκου Παναγιώ- 
του, Κύπρος Χρυσάνθης’. Βιβλιογραφία (1932-1980), I, Λευκωσία 1980. 
Τδ δημοσίευμα είναι άποτέλεσμα συστηματικής καί κοπιώδους εργασίας, 
πού άρχισε δχι μόνον άπδ άγάπη καί φιλία γιά τδ πρόσωπο τού πολυγραφώ- 
τατου συγγραφέα άλλα καί άπδ εκτίμηση γιά τδ πολυσχιδές έργο του. Τέτοιες 
έργασίες είναι άπαραίτητες γιά τή δημιουργία τών άπαραιτήτων προϋποθέ
σεων γιά δημιουργική καί ορθή άποτίμηση. ’Επισημαίνουμε τήν πολυσημαντι- 
κότητα τής προσφοράς, πού χαρακτηρίζεται άπδ εύσυνειδησία, εργατικότητα 
καί ύπευθυνότητα. Ό Παναγιώτου άξίζει κάθε έπαίνου γιά τδ επίτευγμά του. 
Τέτοια έργα άπουσιάζουν άπδ τή βιβλιογραφία μας καί ή έλλειψή τους φαίνεται 
κάθε φορά πιδ πολύ δταν παρουσιάζονται έ'ργα δπως τού Παναγιώτου.

'Η έκτύπωση τού τόμου έγινε καί αύτή τή φορά στά γνωστά γιά τήν 
ύπευθυνότητα καί τήν ποιότητα τής εργασίας τους Τυπογραφεία Ζαβαλλή Λτδ.

Τελειώνοντας θάθελα νά εύχηθώ δλόψυχα στον Ε.Π.Ο.Κ. πάντα νέος 
καί πρωτοπόρος γιά νέα πνευματικά κατορθώματα γιά τδ καλό τού πικραμένου 
Ελληνισμού τής Κύπρου μας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΚΥΠΡΙ AKAI ΣΠΟΥΔΑΙ: ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΜΟΣ ΜΕ' (1981),

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1981, σσ. 1 - 364 + Plates 1 -10 + Πίνακες i - ix.

Μόλις πρόσφατα είδε τό φως τής δημοσιεύσεως δ ΜΕ' τόμος τοΰ βρα
βευμένου άπδ την ’Ακαδημία ’Αθηνών Δελτίου -τής Εταιρείας Κυπριακών 
Σπουδών «Κυπριακοί Σπουδαί». Ό τόμος συνεχίζει παράδοση χρόνων πολ
λών ύψηλής ποιοτικής έπιστημονικής παρουσιάσεως καί παρουσίας στδ έπι- 
στημονικδ πεδίο τής Κυπριολογίας. Τό Δ.Σ. τής Εταιρείας καί οί συνεργά
τες τοΰ δγκώδους τόμου δικαιολογημένα πρέπει νά σεμνύνονται για τό έπί- 
τευγμά τους.

Ό τόμος περιλαμβάνει ποικιλία εργασιών από τίς όποιες οί πιδ πολλές 
άνήκουν στδ χώρο τής Λαογραφίας. Θ’ άρχίσω άπδ τήν άρχή για νά δώσω 
περιληπτικά τίς έργασίες τοΰ τόμου.

Ό γνωστός βυζαντινολόγος François Halkin, άφοΰ δημοσιεύει (γαλλιστί), 
μέσα σε μια μόνο σελίδα, τά -σχετικά μέ τδ θέμα τοΰ συντεθέντος ύπδ τοΰ 
«Νικήτα 'Ρήτορος ’Εγκωμίου εις τον "Αγιον Ιερομάρτυρα Θεόδοτον», έκδίδει 
στή συνέχεια — σέ δεκατρείς σελίδες — τδ κείμενό του, προσθέτοντας δικούς 
του τίτλους (στα γαλλικά) στήν κάθε ένότητα. Ή έκδοση άκολουθει πισ|τά τά 
καθιερωμένα έπιστημονικά πρότυπα καί δεδομένα τής έκδοτικής τών κειμένων. 
Ό έκδότης προβαίνει στην έκδοση έχοντας ώς πηγές τδν Παρισινό κώδικα 
gr. 1179, fol. 193-198 (=Ρ) καί τδν Άθωνίτικο τής Μονής Διονυσίου 145 
κώδικα, fol. 147-155 (=D). Τδ κείμενο συνοδεύει τδ άπαραίτητο κριτικόν 
υπόμνημα (apparatus criticus), πού διακρίνεται σέ δυό στρώματα: τδ α' πε
ριλαμβάνει τήν ανεύρεση καί καταγραφή ή παραβολή τών παραπομπών στά 
Ιερά Βιβλία τών σχετικών άποσπασμάτων τοΰ κειμένου, καί στδ β' κατα
γράφονται οί άλλες γραφές καί δλα δσα πρέπει νά καταγράφονται στδ κριτι
κό ύπόμνημα. Μέ την έκδοση τοΰ ’Εγκωμίου έμπλουτίζονται οί γνώσεις μας 
γιά τδν "Αγιον Ιερομάρτυρα Θεόδοτον, «τον μαρτυρήσαντα επί Διοκλητιανοϋ 
Επίσκοπον Κυρηνίας».

Ή δεύτερη μελέτη (σσ. 15 - 28) είναι τοΰ ίστορικοΰ Michael D. Willis 
τοΰ ’Ινστιτούτου Τέχνης τοΰ Σικάγου, πού πραγματεύεται στά αγγλικά τδ 
θέμα The Larnaca tympanum. Στή μελέτη του δ Willis περιγράφει |τδ τύμπα- 
νον, πού χαρακτηρίζει ώς τδ πιδ σημαντικό κειμήλιο άνάγλυφης γλυπτικής 
γιά τούς τέσσερεις αιώνες λατινικής κατοχής τής Κύπρου καί τό πιδ καλά 
διατηρημένο μνημείο άνάγλυφης γλυπτικής σ’ δλόκληλη τήν ’Ανατολή κατά 
τήν ίδια περίοδο. Πιδ συγκεκριμένα άφοΰ περιγράφει τδ τύμπανον, στή συνέ
χεια δίνει τήν σχετική ιστοριογραφία, έρμηνεύει τήν τεχνοτροπία καί καθορί
ζει τήν ήμερομηνία κατασκευής του καί στδ τέλος κλείνει μέ τά συμπεράσμα- 
τά του πού άξίζει νά τά προσέξει κάποιος ιδιαίτερα.

Ή έργασία τοΰ δρος Λέανδρου Άντωνιάδη, πού δημοσιεύεται στις σσ. 
29-53, είναι καρπός τών μεταπτυχιακών του σπουδών στή Γαλλία πάνω στδ 
θεσμό τής βασιλείας στήν ’Αρχαία Κύπρο. Ή μελέτη δημοσιεύεται στά γαλ
λικά. Ό συγγραφεύς έξετάζει τδ πρόβλημα άπδ τής έποχής τοΰ έλληνικοΰ 
άποικισμοΰ μέχρι τής έποχής τής Πτολεμαίου τοΰ Λάγου. Ή έξέταση γί
νεται τόσον ώς γενική προβληματική δσον καί ώς ειδική. Ή έργασία είναι 
έξαι-ρετική, ή χρήση τών πηγών καί μαρτυριών γίνεται μέ τδν πιδ δρθδ 

Επιστημονικό τρόπο καί άποτελεΐ δπωσδήποτε μεγάλη συμβολή στήν ίστορία 
δχι μόνο τής Κύπρου άλλά καί πιδ γενικά τής Ελληνικής. Στδ τέλος τής 
έργασίας ύπάρχει πίνακας γιά τά βασίλεια τής Κύπρου καί τούς βασιλείς τοΰ 
καθενός, μέ παράλληλη παραπομπή -στις σωθεΐσες πηγές καί μαρτυρίες. Πιδ 
συγκεκριμένα θά λέγαμε πώς δ δρ Άντωνιάδης έχει δλες τίς δυνατότητες 
γιά νά προσφέρει στήν 'Ιστορία τής Κύπρου δσα δέν έχουν προσφέρει μέχρι 
στιγμής πολλοί άλλοι.

Ό κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλλος δημοσιεύει άπδ τδν κώδικα ύπ’ άρ. 63 
τής Μητροπόλεως Κιτίου τό πολύ άξιόλογο «ΤΑσμα τών Διερμηνέων»». '0 
κ. Παπαδόπουλλος είχεν έκδώσει στδ παρελθόν άπδ τδν ίδιο κώδικα τδν 
περίφημο «Θρήνο τής Κύπρου» (Κυπριακοί Σπουδαί, ΜΔ' (1980) 1 - 78) , 
δπου άναγράφει συνοπτικά καί τά περιεχόμενα τοΰ κώδικος καί τά σχετικά 
γιά τδν κάτοχό του Λεόντιο ιερέα Σκευοφύλακα. Τής έκδόσεως προηγείται 
Εμπεριστατωμένη έξέταση τοΰ χειρογράόφου καί δλων τών συναφών προβλη
μάτων, μέσα άπδ τήν δποία διαφαίνεται ή έπιστημονική κατάρτιση τοΰ άν- 
δρδς καί άποδεικνύεται ή μεγάλη άξία τοΰ δημοσιευομένου άσματος. Σέ δυό 
καί μισή σελίδες παρέχεται ή περίληψη τής διηγήσεως. Ή έκδοση τοΰ 
άσματος είναι έπιστημονικά άρτια καί τονίζουμε ιδιαίτερα τήν δρθή παράλ
ληλη έκτύπωσν] τοΰ κειμένου σέ διπλωματική έκδοση -μαζί μέ τήν κριτική, 
πράγμα άπαραίτητο γιά κείμενα πού παραδίδονται σέ μοναδικό χειρόγραφο. 
Στδ τέλος παρέχεται Γλωσσάριον πού έχει συντάξει δ κ. Μενέλαος Χριστο
δούλου. "Ολη ή έργασία καλύπτει τίς σσ. 55 -141.

Ή έργασία τοΰ δρος Βενέδικτου Έγγλεζάκη (σσ. 143 -160) δείχνει πό
σον έχει έπιδράσει στή σύγχρονη περί 'Ιστορίας άντίληψη ή δέσμη τών έπι- 
στημών πού καλοΰνται Κοινωνικές ’Επιστήμες. Ή έργασία έπιγράφεται 
«Μελονοδοχεΐον Κυπριανοΰ» καί δ συγγραφέας έξετάζει δλα τά σχετικά προ
βλήματα σέ τρία κεφάλαια: (α) Έξήγησις, (β) "Εκφρασις, καί (γ) Ερ
μηνεία. ’Εκκινώντας άπδ τδ Μελανοδοχεΐον τοΰ άρχιεπισκόπου Κυπριανοΰ δ 
συγραφέας έξετάζει καί συνυφαίνει δλα τά σχετικά μέ αύτό, μέ έπιστημονική 
άνεση καί δξυδέρκεια άσυνήθιστη. ’Έτσι κατορθώνει, μέ έπιστημονικά κρι
τήρια τεκμηριωμένες θέσεις, νά δημιουργήσει γύρω άπδ ένα μελανοδοχείο 
— έστω τοΰ Κυπριανοΰ — μιά δλοκληρωμένη παρουσίαση τοΰ άνδρδς καί τής 
έποχής του. Ή έργασία ύπερέχει, δέν συγκρίνεται πιδ δρθά, μέ τήν παλαιό- 
τερη παρουσίαση Ιτοΰ Ν. Εύαγγελίδη (Έκκλησιαστικός Φάρος Δ', 1912, σσ. 
58 - 61) , πού γνωρίζει δ κ. Β. Έγγλεζάκης. Τέτοιες έργασίες, τέτοιας ύφής 
καί περιχομένου, σπανίζουν στήν έλληνκή βιβλιογραφία.

Ό γνωστός Ερευνητής κ. ’Αριστείδης Κουδουνάρης δημοσιεύει σ’ ένα 
σύντομο καί περιεκτικό κείμενό του τά τής οικογένειας Μουρούζη (σσ. 161 - 
170) , άφιερώνοντάς το στδν άείμνηστο Χρίστο Ριζόπουλο. Τά δσα δημοσι
εύονται είναι άξιόλογα, τόσο γιά τδ δτι περιλαμβάνουν πολλά άγνωστα μέχρι 
σήμερα στοιχεία δσο καί γιά τδ γεγονδς τής σπουδαιότητος τών γόνων τής 
οικογένειας Μουρούζη, ιδιαίτερα τοΰ ίατροΰ Ιωάννη Καραγεωργιάδη. Τά 
κείμενα συνοδεύουν καί τρεις σπάνιες φωτογραφίες.

Ό λαογράφος καί Πρόεδρος τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών κ. Γε
ώργιος X. Παπαχαραλάμπους έξετάζει, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τίς άρ- 
χαΐες καί μεταγενέστερες πηγές καί μαρτυρίες, τά σχετικά μέ «’Ενδείξεις 
περί πίστεως εις τήν ύπαρξιν δνομόρφων δαιμόνων» (σσ. 171 - 174) . Στδ 
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τέλος της έργασίας άναφέρεται δ συγγραφέας σέ έπτά σχετικές λαϊκές παρα
δόσεις από τήν Κύπρο.

Ό έκπαιδευτικός καί λαογράφος κ. Παύλος Ξιούτας έξετάζει μέ ύπομονή 
στίς σσ. 175 - 199 τό θέμα «Ό Μάντζιπας» καί δ Χρ. Έξαδάκτυλος παρέχει 
(σσ. 201 - 275) τήν «Κυπριακή Λαογραφία των μηνών». Καί οί δυδ δημο
σιεύσεις είναι Αποτέλεσμα έργασίας πολλών χρόνων καί διακρίνονται τόσο 
γιά τήν ύπομονή τών συγγραφέων στή συλλογή τοΰ λαογραφικοΰ ύλικοΰ δσο 
καί γιά τήν αγάπη τους πρδς τδ λαϊκό πλούτο τοΰ νησιού μας.

Ή δημοσίευση στή συνέχεια τής ’Ακολουθίας τοΰ όσιου Πανηγυριού 
άπδ τδ Θεολόγο κ. Θεοχάρη Σχίζα αποτελεί ούσιαστική συμβολή στήν 'Ιστο
ρία τής ’Εκκλησίας Κύπρου καί στή Βυζαντινή Μουσική. Ό μελετητής προ
βαίνει στήν έξέταση δλων τών σχετικών θεμάτων προτοΰ προχωρήσει στήν 
έκδοση τής ’Ακολουθίας. ""Ας σημειωθή δτι δ δσιος Πανηγύριος είναι δ μο
ναδικός "Αγιος στήν ’Ορθοδοξία πού φέρει τδ δνομα τοΰτο καί τιμάται στδ 
χωρίο Μαλούντα ’Ορεινής τής Λευκωσίας. Στδ τέλος τής έργασίας (σσ. 
277 - 304) , τδ κείμενο συμπληρώνουν τέσσερεις σχετικοί πίνακες (σσ. 305 - 
308).

Ό δρ Κύπρος Χρυσάνθης δημοσιεύει τήν έργασία του «Ό Κωνσταντίνος 
Μυριανθόπουλος καί ή ’Ικαρία» (σσ. 309 - 333) , δπου συγκεντρώνει δλες τις 
γνωστές μέχρι σήμερα σχετικές έργασίες καί προβαίνει καί στή δημοσίευση 
Αγνώστων μέχρι σήμερα στοιχείων για τδν άνδρα, παρέχοντας μάλιστα καί 
φωτοτυπίες τών σχετικών έγγράφων. Έργασίες τέτοιας μορφής είναι άπα- 
ραίτητες γιά τήν πληρέστερη γνώση τόσο τών Ανθρώπων δσο καί τής έποχής 
των, πραγμάτων πού προσφέρουν στήν ιστορία τοΰ τόπου.

Δυδ σύντομες άλλα ούσιαστικές έργασίες δημοσιεύονται πρδς τδ τέλος 
τοΰ τόμου, πού έχουν γραφή άπδ τδν κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλλο. Ή μία 
είναι ή δμιλία πού είχε στή Βάσα Κοιλανίου (6 Σετπ. 1981) μέ θέμα: «Ή 
Κύπρος καί ή Βυζαντινή Μουσική Παράδοση» καί ή άλλη είναι ή Νεκρολο
γία γιά τδν άείμνηστο Κυριάκο Νικολάου. Στήν πρώτη δ δτρηρδς μελε
τητής κατορθώνει να δώσει, σέ μόλις έξη καί μισή σελίδες, μιά έξαιρετικά 
σημαντική έργασία πάνω στδ θέμα τής Βυζαντινής Μουσικής. Σ’ αύτδ τδν 
έχουν βοηθήσει τόσον οί σπουδές του αλλά περισσότερο ή θητεία του κοντά 
στδν άείμνηστο πατέρα του Χαράλαμπο Παπαδόπουλλο, δ δποϊος ήταν άπδ 
τούς λίγους γνώστες τής βυζαντινής μουσικής. Τήν δμιλία δ κ. Παπαδό- 
πουλλος συμπλήρωσε μέ συμπληρωματικές ούσιαστικές σημειώσεις. Ή νεκρο- 
λολογία έξάλλου γιά τδν Κ. Νικολάου, παρέχει μιά πιστή εικόνα τοΰ άνδρδς 
πού τόσο πρόωρα χάθηκε ένώ είχε τόσα πολλά νά προσφέρει στήν Κυπριακή 
’ Αρχαιολογία.

'Ο τόπος κλείει μέ τή Λογοδοσία τοΰ Προέδοου κ. Γ. X. Παπαχαρα- 
λάμπους, τά Πεπραγμένα τοΰ Μουσείου Λαϊκής Τέχνης κατά τδ 1980 άπδ 
τδ Διευθυντή του κ. ’Αδαμάντιο Διαμαντή, τδν οικονομικό άπολογισμδ γιά 
τδ έτος 1980, τδ Δ.Σ., τούς Επιτίμους Προέδρους καί Εταίρους καί τά 
Νέα Μέλη τής Εταιρείας καί στδ τέλοο δημοσιεύονται 10 plates καί 9 πίνακες 
γιά τΙς άντίστοιχες έργασίες τών Willis καί Έγγλεζάκη.

* * *
Γενικά δ τόμος άποτελεΐ ούσιαστική συμβολή στά έλληνικά γράμματα, 

είναι Αντάξιος τοΰ έπιστημονικοΰ κύρους καί τοΰ δνόματος τής Εταιρείας 
Κυπριακών Σπουδών καί άποτελεΐ καθρέπτη τοΰ έπιτελουμένου αθόρυβου άλ- 
λά ουσιαστικού έργου τής Εταιρείας. Ό έπιμελητής τοΰ τόμου κ. Θ. Παπα- 
δόπουλλος έχει νά παρουσιάσει στούς Συνέδρους τοΰ Β' Διεθνούς Κυπρολογικοΰ 
Συνεδρίου (20 - 25 ’Απριλίου 1981) ένα τόμο, πού θά είναι ή καλύτερη πα
ρουσία τής Εταιρείας. Τά τυπογραφεία Ζαβαλλή Λτδ., έχουν έπιτελέσει, δπως 
πάντα, στά άκέραιο τήν άνατεθεΐσα σ’ αύτά έργασία*  μέ τδν τόμο αύτδ θά 
άποδείξουμε σ’ δλους τούς ξένους έπιστήμονες δτι καί ή έπιστημονική έργα
σία στήν Κύπορ δέν φοβάται συγκρίσεις. Τδ Δ.Σ. τής Εταιρείας Κυπριακών 
Σπουδών έχει τδ δικαίωμα νά είναι ύπερήφανο γιά τήν έπιστημονική του 
παρουσία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΗΒΗΣ Ο. ΝΗΣΙΩΤΗ: 0 ΚΓΠΡΟΓ ΚΓΠΡΙΑΝΟΣ

Τδ βιβλίο τής 'Ήβης Νησιώτου 'δ Κύπρου Κυπριανός’ είναι ένα ιστο
ρικό μυθιστόρημα — δπως τδ χαρακτηρίζει κι’ ή ίδια. Έγώ θά τόνιζα τή 
λέξη Ιστορικό’ περισσότερο, γιατί έχει λιγότερη περιπέτεια και περισσότερο 
τά γεγονότα. ’Ίσως τδ θέμα τής έκτασης και τής πυκνότητας τοΰ ύφους δέν 
είναι άσχετο μ’ αύτό. Τδ βιβλίο έκδόθηκε τδ 1981 στή Λευκωσία στδ τυπο
γραφείο 'Θέοπρες’. Τελευταία πληροφορήθηκα δτι θά κυκλοφορήσει καί σέ 
δεύτερη έκδοση, γεγονός δχι και τόσο συνηθισμένο στδν τόπο μας καί πού 
μαρτυρά δτι τδ βιβλίο άρεσε, άγοράστηκε καί, πιστεύω, διαβάστηκε. Είναι 
Αφιερωμένο στή μνήμη τών γονιών τής συγγραφέως σάν μνήμη καί άγάπη. 
Άποτελεΐται άπδ 130 σελίδες καί 4 δλοσέλιδες ξεχωριστές φωτογραφίες μέ 
σχετικό περιεχόμενο. Ή συγγραφέας σάν φιλόλογος καί γιά τδ λόγο πού 
είπα πιδ πάνω παραθέτει καί βιβλιογραφία — ιστορικά πρόσωπα καί γεγο
νότα — πού είναι πολύ έξυπηρετική γιά δποιο θέλει περισσότερα στοιχεία· 
ίσως δέν έπρεπε νά δνομαστεΐ βιβλιογραφία.

Τδ βιβλίο άσχολεΐται μέ τήν Ιστορική Iερή μορφή »τοΰ έθνομάρτυρα, Αρχιε
πισκόπου Κύπρου Κυπριανού καί πολύ λιγότερο μέ άλλα πρόσωπα ή γεγονότα, 
τόσο δσο είναι άνάγκη νά διαφωτιστεί αύτή ή κεντρική μορφή. Είναι χωρι
σμένο σέ 13 κεφάλαια πού συνδέονται χρονολογικά, χωρίς διακοπές καί 
παρεμβολές. Ξεκινά άπδ τή μικρή του ήλικία στδ Μαχαιρά σάν δόκιμου καί 
περνά άπδ τις διάφορες περιόδους τής ζωής του, τίς άποστολές του στδ έξω- 
τερικό, τήν άνάρρυσή του στδ θρόνο τοΰ ’Αποστόλου Βαρνάβα, τή μύησή του 
στή Φιλική Εταιρεία καί τή θυσία του.

Ή κ. Νησιώτου είναι πολλά χρόνια φιλόλογος καθηγήτρια καί γιά άρ- 
κετά τώρα διευθύντρια τοΰ Γυμνασίου Φανεοωμένης. Τδ βιβλίο της αύτδ ήταν 
•uà εύχάοιστη έκπληξη γιατί δέν είχε δώσει ώς τώρα άλλα λογοτεχνικά 
έργα. "Ομως πρόκειται γιά κάθε άλλο παρά γιά τδ έργο ένδς πρωτάρη. 
’Εδειξε άπεναντίας δτι διαθέτει δλα τά προσόντα γιά νά δώσει καί άλλα 
σημαντικά έργα.

Προσωπικά μ’ έχει κερδίσει τδ βιβλίο — πού δμολογώ τώπαιρνα μέ 
κάποια έπιφύλαξη στήν άρχή — τόσο σάν έκλογή θέματος δσο καί σάν έκτέ- 
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λεση. Είναι σημαντικό, σέ μια έποχή σάν τή δική μας έδώ, νά έχουμε βι
βλία μέ παρόμοια θέματα. Σημαντικό γιατί μάς χρειάζεται ή έθνική αύτο- 
γνωσία καί ή δικαίωση των αγώνων καί των αγωνιστών, άφοΰ καλούμαστε 
σέ άγώνες, γιατί συνήθως περιφρονοΰνται αύτά τά θέματα. ’Άλλα τά έν- 
διαφέροντα σήμερα. Ποιός θά ένδιαφερθεΐ τώρα για ένα άρχιεπίσκοπο του 
18ου - 19ου αιώνα! Τό λογοτέχνη δμως, τό δημιουργό φαίνεται τόν ένδια- 
φέρουν ακόμα άλλα καί δέν συμμορφώνεται, πάει, νά καθοδηγήσει.

Έπιτυχηχένη, λοιπόν, έκλογή του θέματος, έπιτυχημένο δμως καί τό 
έργο καί σάν περιεχόμενο καί σαν συγγραφή. Πυκνό ρωμαλέο ύφος, κυριάρ
χηση των γεγονότων. Ή χρήση τοΰ διαλόγου ζωντανεύει καί πείθει. Καλή 
γνώση τής γλώσσας, πλούσια κι’ έκφραστική, άνάλογη μέ τό περιεχόμενο. 
Καθαρή, δυνατή διήγηση χωρίς περιττή πολυλογία, δίνει δ,τι είναι άναγκαΐο. 
Ούτε στιγμή δέν χάνεται τό ένδιαφέρον καί δέν παραμελεΐται τό θέμα. Ή 
συμπύκνωση δέν πιέζει καθόλου τήν εύχάριστη διήγηση, παρόλο που θά είχε 
τή δυνατότητα περισσότερης άνάλυσης. Ή διήγηση δείχνει μιά έσωτερική 
συμμετοχή στα γεγονότα πού περιγράφονται, μαρτυρά μιά άμεσότητα. Συγκι- 
νεΐται, μετέχει, τήν άφοροΰν δσα έκθέτει. Συγκινεΐ καί τόν άναγνώστη, δη
μιουργεί καί του μεταδίδει τήν άτμόσφαιρα. Τούς δύσκολους καιρούς μέσα 
στή φτώχεια καί τήν καταπίεση, τή σκληρή ζωή μέ τήν άντί στάση στόν κα- 
τακτητή, τούς κινδύνους πού Απειλούνται, τούς φόβους καί τα όνειρα*  τήν 
εύθύνη καί τις δυσκολίες τής ζωής των ιερωμένων, τήν κατάσταση τής έκ- 
κλησίας. Μιά άτμόσφαιρα πολύ σοβαρή πού έγκυμονεΐ κινδύνους, πού δμως 
είναι γεμάτη πίστη, εύλάβεια, ένα δέος γι’ αύτα πού γίνονται. Τή διαφορά 
στις χώρες του έξωτερικοΰ, τή συγκινητική συμπαράσταση τών άλλων Ελ
λήνων, κάτι καί γιά τήν έκπαίδευση τής έποχής. Τό άνώτερο έκεΐνο είδος 
πού ταιριάζει στό χριστιανό άνθρωπο. Στό ταίριασμα τής γνώσης μέ τήν 
πίστη καί στόν ισοζυγισμό τής φυσικής έπιστήμης μέ τή μεταφυσική καί τή 
λογοτεχνία.

Μέσα άπ’ αύτή τή σοβαρότητα καί τήν αύστηρότητα τή 'σχεδόν άσκητική, 
δέν λείπει καί ή χαρά, τό ρομαντικό στοιχείο σάν φύση ή σάν δνειρο πού τόσο 
τό κυνηγά μιά ψυχή συμπιεσμένη.

Παρακολουθούμε μέ σαφήνεια τήν έξέλιξη τού κεντρικού ήρωα, πώς άπό 
παιδί καλογερόπουλο άρχίζει νά ξεχωρίζει γιά τις ικανότητες, τή φιλομάθεια, 
τήν εύσέβεια, τό ένδιαφέρον γιά τά δεινά τού τόπου του. Πώς γίνεται μο
ναχός, ύπεύθυνος στό μετόχι, χειροτονείται, πάει στό έξωτερικό γιά οικονο
μική βοήθεια, κερδίζει συμπάθειες καί μορφώνεται έκεϊ, γίνεται σιγά - σιγά 
μορφή ήγετική, γίνεται πρωθιεράρχης, φορτώνεται εύθύνη.

Ή έκδοση είναι καλαίσθητη, φωτεινή καί τό έργο διαβάζεται άνετα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΗΡΑΚΛΗ ΑΓΓΕΛΙΔΗ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΟΙΗΤΩΝ, ΛΕΓΚΩΣΙΑ 1980

Γιά τις μεταφραστικές έργασίες Κυπρίων άπό τόν άρχαΐο μας ποιητικό 
λόγο έχουμε δημοσιεύσει σέ κυπριακά έντυπα («Στασΐνος» 1981, «Πνευμα
τική Κύπρος» 1974·, σελ. 342). "Ομως, προτού γίνει λόγος γιά τό βιβλίο 
τού Ηρακλή Άγγελίδη, πού έχει τίτλο «Μεταφράσεις ’Αρχαίων Ελλήνων 

Ποιητών ('Ομηρικοί 'Ύμνοι, ’Ησιόδου Θεογονία, ’Επιγράμματα, Θέογνις, ’Ανα
κρεόντεια) » πρέπει νά άναφερθούν οι τίτλοι μεταφράσεων Κυπρίων άπό τόν 
άρχαΐο μας ποιητικό λόγο, πού κυκλοφόρησαν σέ βιβλίο. ’Εξάλλου αύτές οί 
μεταφράσεις χρησιμεύουν γιά τις συγκρίσεις πού υπάρχει πρόθεση νά γίνουν 
γιά ν’ άξιολογηθεΐ ή μεταφραστική εργασία τού Άγγελίδη άπό τήν καθαρώς 
αισθητική γωνία καί όχι τήν αυστηρή φιλολογική. Αποφεύγεται κάθε σχό
λιο άπό τή φιλολογική γωνία.

Βιβλία μεταφράσεων Κυπρίων άπό τόν άρχαΐο μας ποιητικό λόγο κυκλο
φόρησαν τά έξής:

Σίμου Με νάρδου: Στέφανος τό 1924 καί σέ δεύτερη έκδοση τό 
1971, στήν οποία περιλαμβάνονται καί άλλες μεταφράσεις τοΰ βρήκε δ γιός 
του στά κατάλοιπά του.

Νίκου Θ. Άντωνιάδη: Σοφοκλή «Οίδίπους Τύραννος», Εύρι- 
πίδη «’Ιφιγένεια ή έν Ταύροις», ’Αριστοφάνη «Πλούτος», Εύριπίδη «Μήδεια» 
καί Σοφοκλή «’Αντιγόνη».

Χριστοδούλου Παπαχρυσοστόμου: Σοφοκλή «Αίας» σέ 
τρεις έκδόσεις.

Θεοδόση Πιερίδη: ’Αριστοφάνη «Ειρήνη» σέ δυό έκδόσεις.
Παύλου Ξιούτα: Σοφοκλή «Αντιγόνη».
Νίκου Παναγιώτου: 100 ’Ερωτικά ’Επιγράμματα άπό τή Πα- 

λατίνη ’Ανθολογία.
Κυριάκου Χατζηϊωάννου: «Ή άρχαία Κύπρος εις τάς Έλ- 

ληνικάς πηγάς» ατούς διάφορους τόμους.
Κώστα Μόντη: ’Αριστοφάνη «Λυσιστράτη».
Παύλου Βαλδασερίδη: «'Ομήρου Ίλιάδα».
Αύτές είναι οι μεταφράσεις Κυπρίων σέ βιβλίο, παρόλο πού πρέπει έδώ 

νά τονιστεί πώς μεταφραστικές έργασίες μέ σημασία καί άξια μπορείς νά 
βρεις στά διάφορα περιοδικά έντυπα καί atcòv ήμερήσιο άκόμα τύπο, π.χ. δλό- 
κληρες άρχαϊες τραγωδίες καί άλλα έργα, τόσο στήν καθαρεύουσα, δσο καί 
στή δημοτική, άκόμα καί στήν κυπριακή διάλεκτο.

Προχωρούμε τώρα στήν άξιολόγηση τοΰ βιβλίου τού Ηρακλή Άγγελίδη.
Άπό τήν άποψη τού περιεχομένου σύγκριση μπορεί νά γίνει μέ τις μετα

φραστικές έργασίες τών Μενάρδου, Χατζηϊωάννου, Βαλδασερίδη, καί Πανα
γιώτου. Ό Μενάρδος στόν «Στέφανο» του μεταφράζει δυό μόνο 'Ομηρικούς 
Ύμνους. Ό Άγγελίδης μεταφράζει έξι 'Ομηρικούς Ύμνους, είκοσιεφτά μι
κρούς 'Ομηρικούς Ύμνους καί ένα άπόσπασμα άπό τόν Ύμνο στόν Βάκχο. 
Ό Μενάρδος μεταφράζει τρία κομμάτια άπό τόν Ησίοδο, ένώ δ Άγγελίδης 
έννιά μεγάλα άποσπάσματα άπό τή Θεογονία. Κάπως περισσότερα Επιγράμ
ματα περιέχει δ «Στέφανος» καί είναι γνωστή ή ιδιαίτερη άγάπη τοΰ Μενάρ
δου γιά τό έπίγραμμα, άφοΰ καί δ ίδιος ασχολήθηκε μέ τή σύνθεσή του. Αλλά 
πιό έκλεκτικός στή μετάφραση έπιγραμμάτων είναι δ Άγγελίδης, πού έχει 
έπιπλέον μεταφράσει άποσπάσματα άπό τήν έλεγεία τοΰ Θέογνη, δπως καί 
άρκετά άνακρεόντεια. Μέ άλλα λόγια δ ’Άγγελίδης μάς γνωρίζει ένα νέο 
ποιητικό φάσμα μέ βαρύτητα άπό τόν άρχαΐο μας λυρισμό, πού δέν μάς τό 
γνώρισαν άλλοι προηγουμένως. Οί μεταφράσεις τοΰ Χατζηϊωάννου άπό διά
φορους ποιητές, συνήθως περιορίζονται στά μέρη πού σχετίζονται μέ τήν Κύ
προ, γιατί αύτός ήταν δ σκοπός του καί δχι ή απόδοση άρχαίου ποιητικοΰ 
λόγου γιά καθαρώς αισθητική απόλυση. Τά «’Ερωτικά έπιγράμματα» τοΰ Νί
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κου Παναγιώτου έκατόν τόν άριθμό ύπερτερούν αριθμητικά πολύ άπό έκεΐνα 
τοΰ Άγγελίδη, παρόλο πού περιορίζονται μόνο στόν έρωτικό κύκλο. Σύγκριση 
μέ τήν «Ίλιάδα» πού μετέφρασε δ Παύλος Βαλδασερίδης δέν μπορεί νά γίνει: 
διάφορο τδ είδος, δπως άκριβώς διάφορο είναι άπδ τό δραματικό λόγο τής 
τραγωδίας καί κωμωδίας. Άπδ την άποψη τής ποικιλίας, δηλαδή ποιητών 
καί θεμάτων, ύπρέχει δ «Στέφανος» τοΰ Μενάρδου, άλλα τδ έργο τοΰ Άγγε
λίδη μάς γνωρίζει καινούργιους ποιητικούς ήχους.

Τδ πρώτο αύτδ σχόλιο ίσως νάχει περισσότερο δευτερεύουσα σημασία 
για τδν απλό αναγνώστη, πού ζητά άπδ τδ βιβλίο τήν αισθητική άπόλαυση. 
Έπισημαίνεται τδ θέμα «αισθητική άπόλαυση», γιατί κι’ δ έπαρκής άκόμα 
άναγνώστης δέν έχει πρόθεση δταν διαβάζει μια μετάφραση νά βρει φιλο
λογική πιστότητα. Συνεπώς δ πρώτος λόγος άνήκει στήν ποιητική ύφή τοΰ 
μεταφράσματος, άν ύπάρχει δηλ. μέσα στούς στίχους εκείνη ή άσύλληπτη ποιη
τική ούσία πού προκαλεΐ τή συγκίνηση τοΰ άναγνώστη, τήν άνταπόκρισή του 
καί τήν άποδοχή του. Ή γλώσσα σαν λέξη καί τοποθέτησή της μέσα στή 
φράση, προπαντός έκείνη ή άδιόρατη σύνδεση λέξεων καί φράσεων μέ τή 
μελωδία τοΰ στίχου κατέχει τδν πρώτο λόγο στή διέγερση τοΰ ένδιαφέροντος 
τής συγκίνησης καί τής διάρκειας τής έντύπωσης μέ τδ διάβασμα. Σ’ αύτδ 
άκριβώς τδ σημείο ύπερέχει άπδ τις άλλες μεταφράσεις ή έργασία τοΰ Άγγε
λίδη. ’Ίσως ή ύπεροχή νά μήν είναι μεγάλη άπδ τήν άξια τών έπιγραμμά- 
των τοΰ Παναγιώτου, τα δποία δφείλουν πολύ τήν έλξη τους στδ στοιχείο τδ 
έρωτικό πού περιέχουν Ό Μενάρδος έχει κάποια σκληρότητα, άλλοΰ πα
ρουσιάζει κάποια κλίση πρός τήν καθαρεύουσα, άλλοΰ χρησιμοποιεί κυπριακά 
ιδιωματικά στοιχεία. Στις μεταφράσεις τοΰ Χατζηϊωάννου ύπάρχει σαφέ
στατα ή διάθεση τής πιστότητας γιά καθαρά φιλολογικούς λόγους — δέν μπο
ρούσε νά κάνει κι’ άλλοιώς — έστω κι’ άν σέ μερικές περιπτώσεις ικανοποιεί 
άπόλυτα καί τ'ις αισθητικές άπαιτήσεις. Οί μεταφράσεις τοΰ Παναγιώτου έ
χουν μουσικότητα άλλά δ περιορισμένος άριθμός στίχων τού έπιγράμματος καί 
αύτδ καθεαυτδ τδ θέμα, πού προσφέρεται γιά τδν καθένα, μέ λίγες μάλιστα 
έλευθερίες πού τις έπιτρέπει, εύκολύνει μιάν έλκυστική μετάφραση. Εξάλλου, 
ή σημασία τών μεταφράσεων τοΰ Άγγελίδη άκριβώς δέν βρίσκεται στά έπι- 
γράμματα πού μετάφρασε.

Συμπερασματικά ή προσφορά τοΰ Άγγελίδη στδν κυπριακό μεταφραστικό 
λόγο είναι διπλή: α) μάς γνώρισε καινούργια έργα άπδ τδν άρχαΐο μας
ποιητικό λόγο, ιδίως σ’ έμάς τούς μή ειδικούς φιλολόγους. Καί β) μάς έδωσε 
μεταφράσεις πού ήχοΰν ώς πρωτότυπα έργα, τά δποία δημιουργούν αισθητική 
άπόλαυση σ’ εύρύτερο κοινό.

Δίνεται ένα δείγμα άπό τούς μικρούς 'Ομηρικούς "Υμνους:
Την Κυπρογέννητη ϋεά ^ά ψάλλω που χαρίζει 
δώρα γλυκά καί ζηλευτά καί στ ωριο πρόσωπό της 
μελένιο ενα χαμόγελο πάντα γλυκοχαράζει 
κι η όμορφιά της γλυκανθός τδν πόϋο όλο γεννάει. 
Χαϊρε ϋεά, που κυβερνάς την πλούσια Σαλαμίνα 
κι’ όλη την Κύπρο’ καί σ’ έμύ χάριο’ όνα τραγούδι, 
πού νά γεννάη στις ψυχύς έπιϋυμιά ν*  άκοΰνε. 
Κι*  έχώ μ' άλλο τραγούδι μου καί πάλι oè υμνήσω.

ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δρα ΚΩΣΤΑ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΣΤΟ «ΣΤ' ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΙΚΑΡΙΑ

(ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ) ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980*

Είναι μέ ιδιαίτερη χαρά καί μεγάλη συγκίνηση πού πατώ σήμερα τά 
έλεύθερα χώματα τής άκριτικής ’Ικαρίας καί σάς μεταφέρω μέ τόν παλμό τής 
καρδιάς τδν εγκάρδιο άδερφικδ χαιρετισμό τής αδούλωτης Κύπρου. Αδερφοί! 
Γιορτάζετε σήμερα τήν έπέτειο τών Ελευθερίων σας μέ τιμή καί καμάρι. 
Χαρά στδ ιστορικό νησί τού ’Ικάρου πού γνώρισε φουρτούνες καί μπόρες, μά 
στέκει άλύγιστο μέσα στό χρόνο. Βράχος άσάλευτος, πού μέριασαν μπροστά 
του τά κύματα, γιά νά τό λούζουν τώρα θωπευτικά τά γαλανά νερά τοΰ Αι
γαίου. Ή θαλασσοφίλητη Κύπρος στή θαλασσοφίλητη ’Ικαρία εύχεται κάθε 
χαρά, προκοπή, εύτυχία, ειρήνη καί, πρδ παντός, κάθε άσφάλεια.

Μέ δεμένα τά χέρια σφιχτά τοΰ ένός μέ τοΰ άλλου καί δλων μαζί τών 
'Ελλήνων, έδώ ή άλλοΰ, δπου κι άν βρίσκονται — σέ δλο τδν κόσμο — θά 
δρθώσουμε άποφασιστικά ένα Πανελλήνιο Μέτωπο «τοΰ κάστρου πορτοφύλακα, 
φρουρό τής Ρωμιοσύνης» γιά τδ «δπου φυσά Ρωμαίικο, κι δπου παλαίβει Ελ
λάδα, κι δπου σταυρώνεται ή φυλή, σ’ αιώνες αιώνων, πάντα». Σ’ αύτή 
τήν πανελλήνια αλληλεγγύη, στήν αδερφική δμοψυχία, τήν εθνική έγρήγορση 
σ’ δλα τά καίρια προβλήματα τοΰ Ελληνισμού, στηρίζει σήμερα δ άγωνιζό- 
μενος λαός τής Κύπρου τις πιό βάσιμες έλπίδες του, έτοιμος κι αύτός νά θυ
σιαστεί έκεΐ ή έδώ, δπου τόν καλέσει ή φωνή τής πατρίδας γιά τό καλό καί 
τή σωτηρία τοΰ “Εθνους. ’Άν κρατιόμαστε άκόμα ώς σήμερα ύστερα άπό τήν 
τραγωδία έκείνη, πού φρικιά δ νοΰς μας νά σκέφτεται μά πού οέ θά πάψουμε 
ποτέ νά τήν πολεμούμε, τό δφείλουμε πρωτίστως στή συμπαράσταση δλου 
τοΰ Έλληνικοΰ λαού, τής ίδιας τής Κυβέρνησης πρώτα καί τοΰ οργανωμένου 
πολιτικοΰ κόσμου τής χώρας. Τό νιώθουμε πιά, ύστερα άπό τό έγκλημα τής 
άφρονος καί έπάρατης Χούντας, πώς τά άδέρφια ξαγρυπνοΰν τό ένα στόν πόνο 
τοΰ άλλου καί πώς ή μάνα δέν κάμνει στά παιδιά διακρίσεις. Ή βαθιά εύ- 
γνωμοσύνη πού νιώθουμε δέ ξεχωρίζει άπό τό ελληνικό μας φιλότιμο, νά φα
νούμε άντάξιοι κι άκόμα πιό μεγάλης βοήθειας καί άδερφικής συμπαράστασης 
στό θανάσιμο κίνδυνο πού περνά ή πατρίδα μας τώρα.

Κοινή είναι ή μοίρα, καί τό μέλλον δέ μπορεί νά τό ξέρει κανένας. 
Άν έπιζήσαμε ώς σήμερα τρισήμισυ χιλιάδες χρόνια, μέσα άπό Απερίγραπτες 
ιστορικές περιπέτειες, δέν άποτελεΐ αύτό κατ’ άνάγκη τεκμήριο δτι θά Επιβιώ
σουμε καί τώρα δπωσδήποτε κατά ιστορική νομοτέλεια, μέ τις άπάνθρωπες 
μεθόδους πού μετέρχεται σήμερα δ Τούρκος στήν Κύπρο. Μπορεί ναί, μπορεί 
δχι. Τό χρέος μας, πάντως, πρέπει νά τδ έκπληρώσουμε στό άκέραιο.

* Στό «Συμπόσιο» πήραν μέρος έπίσης καί οΐ Κύπρος Χρυσάνθης, Πρόεδρος τοΰ «’Ελ
ληνικού Πνευματικού ’Ομίλου Κύπρου» καί Κώστας Χατζηψάλτης, Πρόεδρος τής 
«Κυπριακής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών».
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Υπήρξαν καί άλλοι χώροι Ελληνικοί, πού είχαν έπιβιώσει ακραιφνείς 
καί ακμαίοι, μέσα άπδ δχι μικρότερες θύελλες, καί δμως δέν ύπάρχουν πιά 
παρά μονάχα ώς γεωγραφικοί χώροι, μέ άλλα όνόματα, άλλους άνθρώπους 
νά νέμονται τήν ώς τότε γή τών Ελλήνων, μέ άλλους θεούς νά πιστεύουν, μέ 
άλλες γλώσσες, σύμβολα, λάβαρα, καί δ,τι ξεχωρίζει τόν ένα λαό άπδ τδν 
άλλο. Δέ μιλώ για τδ παρελθόν. Μιλώ για τδ μέλλον. Καί δέν άναξέω 
πληγές πού τις «έκλεισαν» πιά, δσο τις κλείουν κάποιες συνθήκες. Μιλώ μόνο 
για πληγές πού είναι ανοικτές καί αίμάσσουσες, για τήν τραγωδία τής Κύ
πρου, τδν Ελληνικό της βορρά, πού έκτουρκίζεται τώρα μέ ρυθμδ πού καλπά
ζει, μέ διωγμένους άπδ τά σπίτια τους δλους τούς "Ελληνες καί μέ δεκάδες 
χιλιάδες Τούρκους έποίκους στις πατρογονικές μας έστίες, μέ κάθε μορφής 
άθέμιτα μέσα, γιά νά σβήσουν καί τδ τελευταίο ίχνος πού νά θυμίζει δτι 
στούς τόπους εκείνους εζησε ένας λαδς μέ παμπάλαιο Ελληνικό πολιτισμό 
καί μέ βαθιά χριστιανική παράδοση — γιά νά μή άναφερθώ τώρα στα έργα 
τής ντροπής καί ταπείνωσης πού δοκιμάσαμε σάν "Ελληνες, προσβολή γιά 
δλο τδ ’Έθνος.

Τί σχέση μπορούν νά έχουν αύτά μέ ένα Πνευματικό Συμπόσιο στό χώρο 
τού Αιγαίου ; Κύριοι σύνεδροι ! ’Άν τδ πνεύμα είναι ανίκανο νά βρει κάποιο 
ρόλο σέ τραγωδίες ανθρώπινες, φοβούμαι πολύ δτι τότε δέν έχει σοβαρό λόγο 
ύπάρξεως, γιά νά μή πώ δτι είναι άνάξιο τής υψηλής άποστολής του. «Ό 
καθείς καί τά δπλα του», λέει δ νεώτερος ποιητής τής Ελλάδας. ’Επάλξεις 
τού χρέους ύπάρχουν γιά δλους, Θερμοπύλες, Ίθάκες. ’Έχουμε σήμερα τδ 
μεγάλο προνόμιο, στδ φιλόξενο τούτο νησί, νά σκεφτούμε ξανά λίγες άπδ τις 
πολλές καί μεγάλες αλήθειες πού τίμησαν τήν ανθρώπινη σκέψη, ξεπηδώντας 
άπδ τούτο τδ γόνιμο χώρο μέσα άπδ τήν πράξη τής ζωής, άπδ τδν άνθρώπινο 
πόνο, άπδ πολέμους καί δράματα, τραγικές έμπειρίες. Κάθε νησί καί σοφία, 
άπδ κάποιου σοφού τδ μυαλό. Καί κάθε πόλη πού ζώνει τδ Αιγαίο τριγύρω, 
διαμάντι κι αύτή. Οί μεγάλες άξιες τής ζωής έδώ καταξιώθηκαν πρώτα, ή 
έλευθερία, ή δικαιοσύνη, ή δημοκρατία, δ αύτοσεβασμδς τού άνθρώπου, ή 
συμπόνοια γιά τδν άλλο, δ μυριοπληθής κόσμος τών άρετών πού πρέπει νά 
προικίζουν τδν άνθρωπο καί πού έξασφαλίζουν μια έντιμη ζωή στδ άτομο, τδν 
πολίτη, τδ κράτος, τδ έθνος. Τήν πίστη σ’ αύτές τις άξδες πρέπει νά έμπε- 
δώσουμε στδ σύγχρονο κόσμο, νά μπορέσει δ άνθρωπος νά βρει ένα έρεισμα, 
ν’ άντισταθεΐ σάν μαχητής άνυποχώρητος μπροστά στή βία, τήν άδικία, τήν 
καταδυνάστευση, στδ κάθε κακό. Οί άνθρωποι τού πνεύματος είναι μαχητές 
τής Ιδέας, έμψυχωτές στδν άγώνα, φλογισμένοι οί ίδιοι μέ τής δικαιοσύνης 
τδ πάθος, καταδικάζοντας άφοβα, στιγματίζοντας δίχως έλεος δπου τή βροΰν 
τήν κάθε λογής άδικία, τήν τυραννία, τήν πλεονεξία. Ή άδιαφορία καί ή 
άπάθεια μπροστά στδ δράμα τών άλλων είναι κι αύτή μια μορφή άδικίας, δχι 
άπδ τις πιδ μικρές καί άσήμαντες.

Παραβιάζονται σήμερα στήν Κύπρο δλα τά άνθρώπινα δικαιώματα άπδ 
τδν Τούρκικο ’Αττίλα, πού τορπιλλίζει μάλιστα συστηματικά κάθε προσπά
θεια τής Κυπριακής Κυβέρνησης γιά ειρηνική έπίλυση τού προβλήματος μέ 
διαπραγματεύσεις σύμφωνα μέ τις άποφάσεις τών Ηνωμένων ’Εθνών. ’Άν 
δ διεθνής νόμος καί ή τάξη άφεθεΐ νά περιφρονοΰνται άσύδοτα καί γίνεται 
τούτο άνεκτδ άδιαμαρτύρητα, οί βρέξεις τού παρανομοΰντος αύξάνονται καί ή 
βουλιμία του θά έπιζητήσει σύντομα τδ δεύτερο, πλησιέστερο θύμα. Μάρτυς 
θά είναι τδ μέλλον. Ή Κύπρος δέν είναι τδ τέρμα τών έπιδιώξεων τού 

Τούρκικου ’Αττίλα. Είναι ή άρχή πολύ πιδ μεγάλων. Άπδ μάς έξαρτάται 
νά βάλουμε φραγμό στις τέτοιες δρέξεις.

Γι’ αύτό, κύριε Υπουργέ,*  τδ θεωρώ εύτυχή συγκυρία πού βρίσκομαι σέ 
ένα διεθνές Συμπόσιο, πού δργανώνεται κάτω άπδ τήν προστασία τού Υπουρ
γείου Πολιτισμού καί Επιστημών τής Ελλάδας σέ ένα εύαίσθητο χώρο δπως 
είναι δλοι οί 'Ελληνικοί χώροι πού άριθμούν ζωή χιλιετηρίδων καί πού ξα
φνικά ξυπνούν τήν έθνική εύαισθησία τους κάποια σήματα κινδύνου είτε οί 
σιδερόφρακτες δρδές τού Τούρκου εισβολέα πού πατούν πεισματικά γιά έκτο 
σέ δυδ μέρες χρόνο τά ιερά χώματα τής μαρτυρικής πατρίδας μου, τής Κύ
πρου. Ή προστασία πού προσφέρει στδ πνεύμα ή αιγίδα τού κράτους καί 
τής Ελληνικής έπικράτειας έχει γιά μένα βαθιά συμβολικό χαρακτήρα, πέρα 
άπδ τήν τιμή καί τήν αίγλη πού δπωσδήποτε περιποιεΐ στδ Συμπόσιο καί σέ 
δλους έμάς. Τδ πνεύμα άσφαλώς έχει άνάγκη άπδ τήν αιγίδα τού κράτους, 
γιά νά καρποφορήσει έπάξια σέ συνθήκες άσφάλειας. Αλλά καί ή αιγίδα 
τού κράτους γίνεται ακόμα πιδ ισχυρή καί άτσάλινη άν τδ πνεύμα τή χαλ
κεύσει δυνατή καί μεγάλη νά καλύψει δλο τδ "Εθνος. Οί πνευματικοί άν
θρωποι στις έπάλξεις τού χρέους: μάς χρειάζονται τώρα οί πολύ δυνατές 
καί οί πραγματικές οί αιγίδες. Νά ένώσουμε πρέπει ψυχικά δλο τδ "Εθνος, 
μιά ψυχή, μιά καρδιά σέ μιά σταυροφορία Πανελλήνιας Ενότητας, σέ έθνικδ 
συναγερμό. Οί σειρήνες ηχούν. ’Εμείς τις άκοΰμε, τις ζούμε, τις βλέπουμε. 
Οί λόγχες τών έχθρών τραβηγμένες καί τά δπλα τών «συμμάχων» καί «φίλων 
τού άλλου πολέμου» στά χέρια αύτών πού τίποτε δέν έκαμαν γιά νά σώσουν 
τδν κόσμο άπδ τδν όλεθρο τού φασιστικού καί ναζιστικοΰ τέρατος στδ Β' Παγ
κόσμιο Πόλεμο. Καί οί άλλο Ισχυροί τής γής άπαθεΐς, μέ διακηρύξεις θεω
ρητικές, πού ώς τώρα δέν έχουν σχέση μέ έργα. Τδ μέλλον στά δικά μας 
πρώτα τά χέρια. Κι οί άλλοι θά ’ρθούν, θά βρεθούν. Οί σειρήνες ήχούν. 
Στδ προσκλητήριο τού "Εθνους νά άπαντήσουμε πρέπει δλοι «ΠΑΡΩΝ»: 
«στερρά γάρ άνάγκη»... Τώρα στήν Κύπρο... Αύριο κάπου άλλού, άν χρεια
στεί. Γιά νά μή χρειαστεί, πρέπει ή Κύπρος νά μή μείνει μόνη. Αλλιώς 
μπορεί καί νά είναι άργά. Ή Κύπρος άγωνίζεται σήμερα γιά δλο τδ "Εθνος, 
γιά τδν "Ανθρωπο, πού πιστεύει σέ άρχές καί άξίες.

Σάς εύχαριστώ, καί έκ μέρους τών άλλων Κυπρίων συνέδρων, πού μάς 
δώσατε τή χαρά τής συμμετοχής σ’ αύτό τδ Συμπόσιο. Είναι μεγάλη τιμή 
γιά μας νά βρισκόμαστε άνάμεσα σέ τόσους έκλεκτούς έπιστήμονες, άνθρώπους 
τού πνεύματος, άπδ δω, άπδ τδν άπόδημο Ελληνισμό τής ’Αμερικής καί άλ- 
λοΰ, άπδ τόσες άλλες χώρες τού κόσμου. Εύχομαι κάθε επιτυχία στδ Συνέ
δριο. Καί εύχομαι έπίσης νά μπορέσουμε σύντομα νά γιορτάσουμε τά Κυ
πριακά ’Ελευθέρια, νά όργανώσουμε στήν Κύπρο ένα τέτοιο Συμπόσιο, πού θά 
τιμά τή νίκη τού πνεύματος πάνω στις δυνάμεις τού σκότους καί τής βαρβα
ρότητας, τού καταναγκασμού καί τής βίας. Σάς εύχαριστώ.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΤ

* Τήν έναρξη τών έργασιών τοϋ «Συμποσίου» κήρυξε ό 'Τπουργός Πολιτισμού καί 
’Επιστημών τής Ελλάδος κ. ’Ανδριανόπουλος, που ήταν παρών.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ TOP Δρα ΚΩΣΤΑ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΪ 
ΣΤΟ «Z' ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΓΜΠΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ*

* Στο «Συμπόσιο» πήραν μέρος επίσης καί οί Κύπρος Χρυσάνθης, Πρόεδρος τοΰ «Ελ
ληνικού Πνευματικού ’Ομίλου Κύπρου» καί Κώστας Χατζηψάλτης, Πρόεδρος τής 
«Κυπριακής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών».

(Κώς, 27 - 31 Αύγουστου, 1981).

Προσκυνητής στούς ιερούς χώρους τών Άσκληπιαδών καί των άλλων ιε
ροφάντων τής Ελληνικής Αρχαιότητας, λάτρης του πνεύματος ένός Ιππο
κράτη καί μύστης τών μηνυμάτων του Γενάρχη 'Ομήρου, χαιρετώ μέ θαυμα
σμό καί εύλάβεια τό τιμημένο νησί τής Κώ καί τόν χώρο τού Αιγαίου πού 
τούς γέννησε, γιά τόν Ελληνισμό καί τόν κόσμο όλόκληρο.

Μέ δσα αγαθά καί Αν έχει προικίσει ή φύση τόν "Ελληνα, τίποτε δέν 
είναι τόσο πολύτιμο δσο τό πνεύμα. Μέ αύτό έξασφάλισε δ 'Ελληνισμός τήν 
έπιβλητική παρουσία του μέσα στόν κόσμο τών Αξιών καί τής έπιστήμης, μέ 
τό πνεύμα αναγνωρίστηκε ώς κατακτητής καί αύτών τών κατακτητών του, 
μέ τό ίδιο πνεύμα έδωσε πείσμονες μάχες γιά έθνική έπιβίωση, διέλυσε σκότη 
δουλείας καί κέρδισε τό ελεύθερο φώς καταξιώνοντας τό ιστορικό παρελθόν του. 
'Όλοι αύτοί πού αναγνωρίζουν τήν δφειλή τους στούς γίγαντες τής Ανθρώπι
νης σκέψης καταθέτουν μέ τιμή καί μέ δέος τήν εύγνωμοσύνη τους στήν 
κοιτίδα τού πολιτισμού καί τή μήτρα τού πνεύματος, τήν Ελληνική ’Ιωνία, στά 
νησιά τού Αιγαίου καί τις άλλες φωτεινές του έστίες.

’Οφειλέτες κι έμεΐς νιώθουμε τήν δφειλή μας Αλλιώς. 'Ως "Ελληνες Κύ
πριοι μετέχουμε σέ αύτό τό Συμπόσιο μέ ξεχωριστή περηφάνεια, μέ χαρά καί 
συγκίνηση, σάν νάναι δική μας τιμή καί χαρά. Γιατί είμαστε φύτρα τής 
ίδιας γενιάς, από τις ίδιες ρίζες βγαλμένοι, ίδια ή γλώσσα, ό νοΰς, ή καρδιά. 
"Ιδιες Ακόμα κι οί ιστορικές περιπέτειες, κοινοί οί Αγώνες, μέ τούς ίδιους δυ
νάστες από τά πανάρχαια ώς τά πιό πρόσφατα χρόνια. "Ιδια τά σύνορα, ίδιοι 
κι οί γείτονες, δμοια κλειστός καί δ χώρος μας καθώς τόν διαγράφει δ ξερι
ζωμένος ποιητής τού Αιγαίου: Συμπληγάδες, Σκύλλες καί Χάρυβδες, οί πλα- 
νεΰτρες Σειρήνες· κι δ μεγάλος δ Κύκλωπας μέ καρφωμένο τό μάτι, καθώς 
τό είχε στήν Κύπρο πριν Απλώσει τά άνομα χέρια του.

Κύριοι Σύνεδροι,
Δέ θά μεταφέρω τώρα έδώ τούς Απόηχους ένός Ανθρώπινου δράματος πού 

δλοι γνωρίζετε, τήν τραγωδία τής Κύπρου, μέ τουρκοπατημένο τόν 'Ελληνικό 
της βορρά, διωγμένους τούς "Ελληνες Από τις πατρογονικές τους έστίες, πού 
ήταν έκεΐ ριζωμένοι γιά τριάντα πέντε αίώνες, μέ γονιούς νά ζητούν τά 
σφαγμένα παιδιά τους, παιδιά τούς χαμένους γονιούς κι Αδερφούς τους, έμ- 
πρησμούς, χαλασμούς, βεβηλώσεις ναών κι Ατιμώσεις, τά φρικτά τά μαρτύρια, 

μέ τό αίμα Ακόμα ζεστό σάν τις σφαγές τών νησιών τοΰ Αιγαίου στά χρόνια 
έκεΐνα πού φρικιά δ νοΰς νά θυμάται.

"Οσοι από σάς έχετε μέσα σας τήν Αγάπη στόν άνθρωπο, νιώστε τόν 
πόνο του οπού κι Αν πάσχει. "Οσοι έχετε πίστη στό δίκιο, στό νόμο, στήν 
τάξη, δσοι τιμάτε τό πνεύμα, καί μαζί του τή σκέψη ένός 'Ιπποκράτη, ένός 
Θεσσαλού πού ήταν παιδί του, γίνετε κήρυκες τής Αλήθειας γιά πάντα κι άντι- 
σταθείτε μέ σθένος στή βία. Τό χρυσάφι μιας αύτοκρατορίας δλόκληρης δέ 
στάθηκε ικανό νά τού θολώσει τό νού, νά προδώσει δ 'Ιπποκράτης τόν δρκο 
του δτι θά ύπηρετούσε μονάχα τόν άνθρωπο. Καί δποιος συντρέχει ληιστές 
καί κακούργους είναι έχθρός τού Ανθρώπινου γένους. Αύτός πού Αρνήθηκε 
χωρίς δισταγμό νά εύεργετήσει εχθρούς τοΰ Ελληνισμού, πού είχαν ρημάξει 
τή χώρα του, αύτός πού ιεράρχησε τήν έλευθερία ψηλά, μαζί καί τή δημο
κρατία, γιά νά δώσει στήν Εύρώπη τή διακριτική της σφραγίδα, νά ξεχω
ρίζει τόν ελεύθερο άνθρωπο Από τό δούλο τής ’Ασιατικής δεσποτείας, κι έκεΐνος 
Ακόμα πού ήξερε νά διαφοροποιεί τήν αύτονομία τοΰ κράτους Από τήν ύπο- 
τέλεια τών συμμαχικών συμφερόντων, μάς έχουν Αφήσει κάποια μηνύματα, 
μαζί μέ άλλα πολλά τόσων άλλων, πού στεριώνουν τήν Αξιοπρέπεια τοΰ Αν
θρώπου, εύθύνη καί χρέος δικό μας.

Ή Κύπρος δέ θά προδώσει τις ρίζες της. Θά τιμήσει αύτούς πού έχουν 
χαράξει στό 'Ελληνικό μας στερέωμα κάποιες Αρχές καί Αξίες. Τις βλέπουμε 
καθαρά στόν δρίζοντα τοΰ Αιγαίου νά λάμπουν. Έδώ Αντιστάθηκε πεισμα
τικά γιά αίώνες γυμνή ή ψυχή, καί ή έλευθερία καί ή δημοκρατία κατατρό
πωσαν τις δυνάμεις τοΰ καταναγκασμού καί τής βίας τών τυραννικών καθεστώ
των. Τό αυτόνομο άτομο όρθωσε τήν έλεύθερη σκέψη καί βούληση στό 
δογματισμό καί τήν τυραννία τοΰ πνεύματος, δ νόμος έβαλε τάξη στόν «κόσμο» 
μέ ρυθμιστή καί φρουρό της τήν «αιδώ» καί τή «δίκη». Στις δέλτους τοΰ πο
λιτισμού έχουν κατακυρωθεί ώς Αξίες δσα ή σοφία τών στοχαστών τοΰ Αι
γαίου καί ή πράξη μαζί τής ζωής έχουν έπισφραγίσει ώς άξια γιά τό Ανθρώ
πινο γένος. Καί πάνω Απ’ δλα, ή Αγάπη στόν άνθρωπο, πού ξεκινά πρώτα - 
πρώτα Από τήν Αγάπη καί τόν σεβασμό τοΰ έγώ μας, από τήν Αγάπη τών δι
κών μας καί τήν αγάπη πρός τή γή πού μάς γέννησε.

"Αν λείψει αύτή ή Αγάπη, ή καρδιά τοΰ Ανθρώπου στεγνώνει Καί Αν 
ξεχνά πιά κανείς τούς δικούς του, μέ ποιά καρδιά θά μπορέσει νά νιώσει τούς 
άλλους; "Ηρθαμε έδώ, Αγαπητοί Αδερφοί, Από τήν Αγωνιζόμενη Κύπρο 
πού δίνει τώρα Αγώνα ζωής ή θανάτου, ήρθαμε μέ τό στίχο τοΰ ποιητή πού 
μακαρίζει αύτούς πού μπόρεσαν νά κάνουν «τό ταξίδι τοΰ Όδυσσέα». Μάς 
χρειάζεται σήμερα ή γεροδεμένη μορφή τοΰ συμβολικού Όδυσσέα, νά γεροδέ- 
σει τή ψυχή καί τό σώμα μας, τού καθενός χωριστά καί δλων μαζί τών Ελ
λήνων, νά καταπνίξουμε τά «παράξενα τέρατα — απέξω καί μέσα μας — 
Σκύλλες καί Χάρυβδες, Σειρήνες καί... τόν πελώριο Κύκλωπα», γιά τήν περι- 
φούρηση τών έθνικών μας δικαίων καί τής έθνικής μας τιμής, για τό γυρισμό 
στις Ίθάκες. "Ηρθαμε μέ τήν άδολη, Αδερφική Αγάπη, δυνατή σάν τόν πόνο 
τοΰ χωρισμού, σάν τό πόθο τοΰ γυρισμοΰ στις έστίες μας. Ή Αγάπη αύτή, 
σύμφυτη μέσα στό είναι μας κι «Ακατέλυτη μέσα στό χρόνο», καταγράφει τούς 
παλμούς τής καρδιάς τών νησιών τοΰ Αιγαίου, ρυθμισμένους στούς κτύπους τοΰ 
αίματος πού τρέχει στις φλέβες μας.

Ή Αδούλωτη Κύπρος χαιρετά τήν έλεύθερη Κώ καί καμαρώνει τήν Έλ-
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ληνική της σημαία νά κυματίζει περήφανη πάνω άπό τά γαλανά νερά τού 
Αιγαίου. Καί παίρνει κουράγιο. Μέ δρθή τήν Ελληνική της ψυχή θά 
αντιστέκεται στόν άνομο Κύκλωπα, κι άς τόν θωπεύουν οί ισχυροί της γής 
προσφέροντας στις αχαλίνωτες δρέξεις του τά παιδιά τής Ελλάδας θυσία στά 
δικά τους συμφέροντα. Θά παλεύουμε μέσα στις φουρτούνες για τό μεγάλο, 
ιερό μας σκοπό, για τόν καπνό τής ’Ιθάκης μας, τή ζεστασιά τού σπιτιού μας. 
Είναι δ μόνος σκοπός καί δ μόνος άγώνας πού μπορεί νά μάς χαρίσει τής 
ψυχής τή γαλήνη, «τήν άκύμαντη γαλάζια θάλασσα μέσα στήν καρδιά τού 
χειμώνα». Καί μόνο ένωμένοι οι "Ελληνες όλοι μαζί, καθώς τό μαρτυρεί ή 
φωνή τού Όμήρου καί τό ιστορικό παρελθόν μας, θά μπορέσουμε νά χαροΰμε 
αυτή τή χαρά, νά δικαιώσουμε αύτό τόν άγώνα, πού τόν πήραμε κληρονομιά 
άπό πατέρες, προγόνους, μέ τούς πνευματικούς ήγέτες τού έθνους δδηγούς στήν 
πορεία, μας νά μάς θυμίζουν πάντα τό χρέος γιά δμοψυχία, δμόνοια, σύμπνοια, 
έμψυχωτές στόν άγώνα. Καί αν ώς τώρα κρατιόμαστε, τό ξέρουμε πώς σέ 
έσας τό όφείλουμε πρώτα. Μέ τά «εύχαριστώ» τής καρδιάς μας εύγνωμο- 
νοΰμε τόν άδερφό Ελληνικό λαό καί τήν ήγεσία μαζί τής Ελλάδας.

Μέ αυτά τά αισθήματα, κύριε Πρόεδρε, έκφράζω σέ σάς εύχαριστίες θερ
μές γιά τήν τιμή που μάς κάνατε, τή χαρά πού μας δίνετε, μέ θαυμασμό καί 
έκτίμηση γιά τό πρωτοποριακό έργο πού έπιτελεΐτε ακούραστα, μέ ένθουσιασμό 
καί μέ πίστη. Εύχομαι κάθε έπιτυχία, καί στό φιλόξενο νησί τού Αιγαίου, 
τήν Κώ, προκοπή κι εύτυχία. Καί πάνω άπ’ δλα, είρήνη κι άσφάλεια. Τήν 
έγγυάται ή καρδιά των Ελλήνων, ή δμοψυχία τού ’'Εθνους.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΤ
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