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ΑΚΑΔΜΜΑΑ AGH Μ·^Ν

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΥΠΡΟΣ 

1983
ΤΥΧΗι ΑΓΑΘΗ,

ΕΔΟΞΕ ΤΗ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΡΑΒ€ΥΣ Al

ΕΦ ΟΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΕΡΓΟΙΣ ΕΠΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΤΗ 
ΕΟΝΟΠΡΕΠθΣ TE ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΔΡΩΝ

ΑΝΕΙΠΕΙΝ ΔΕ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΕΝ ΤΗ, ΠΑΝΗΓΥΡΕΙ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΑΤΗ, 
ΕΠΙ ΕΙΚΑΔΙ ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ 

ΚΑΙ ΕΝΑΚΟΣΙΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΥΠ ΡΟΥ

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΤΣΕΩΣ 1947

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

t ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ'

t ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ

Α.Μ. Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗΣ 
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1981 καί 1982

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 
ΔΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΙΔΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

πρόεδρος
άντ ιπρόεδρος 
γραμματεύς 
ταμίας

μέλη

Διεν&υντής τής έκδοσης:

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
17 Μαρτίου 1982 — 2 Μαρτίου 1983

Ό «Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» συνεχίζει τήν απολύτως 
έλληνική πορεία του. Κωφεύει στα διάφορα πολιτικο-κομματικά συνθήματα. 
Εξακολουθεί νά θεωρεί τήν ’Αθήνα έθνικό μας κέντρο, χωρίς νά ένδιαφέρε- 
ται για τις αμφίβολης άξίας σκοπιμότητες μερικών διακηρύξεων. Δέν έκτι- 
μά τα παιγνιδίσματα μέ τις ήχηρές λέξεις καί τήν δμοιοκατάληκτη συνθημα
τολογία. Δουλεύει λίγο-πολύ, δσο μπορεί, τέλος πάντων.

"Ας δούμε τις δραστηριότητές του στόν χρόνο πού πέρασε (17 Μαρτίου 
1982 — 2 Μαρτίου 1983)

Α) Εκδόσεις

α) «Φιλολογική Κύπρος 1981 - 1982». Στήν έκδοση αύτή ύπάρχουν 
σελίδες άφιερωμένες στό «Έτος Αγγέλου Σικελιανοΰ». Στις άφιερωματικές 
αύτές σελίδες συνεργαστήκανε οί έξης: Νίκος Κονομής, Υπουργός Παιδείας, 
Κύπρος Χρυσάνθης, Κώστας Χατζηστεφάνου, ’Άννα Άγγ. Σικελιανοΰ, Θεό
δωρος Ξύδης, Γιάννης Άναγνωστόπουλος, Πάτροκλος Σταύρου καί Νίκος Πα
ναγιώτου. Στις ύπόλοιπες σελίδες δημοσιεύονται κείμενα τών έξής:- Γλαύ
κου Άντωνιάδη, Κ. Χρυσάνθη, Σωτηρούλας Γ. Ίωαννίδου, Κίκας ’Ολυμπίου, 
Παναγιώτη Χάμπα, Γεώργιου Ξ. Ίωαννίδη, Νίκου Δημητρίου, ’Ελευθέριου 
Εύγενίου, ’Ιάκωβου Άριστείδου, Γ. Προδρόμου, Νίκου Σπανού, Καλλιόπης 
Καραγεώργη, Άνδρέα Καραγιώργη, Γιώργου Κ. Ίωαννίδη, Νίκου Παναγιώ
του καί Κ. Χατζηστεφάνου.

β) «Άλέκτορα δφείλομε στον ’Ασκληπιό» τού Κύπρου Χρυσάνθη. Τό 
βιβλίο άποτελεΐται άπό τέσσερα ραδιοφωνικά Ιατρικά μονόπρακτα σέ έμμετρη 
μορφή, τά έξής: Ιπποκράτης, Ήρόφιλος, Άέτιος Άμιδηνός, Ό Γαληνός 
στήν Κύπρο. Τήν έκδοση αύτή χρηματόδησε ή Τράπεζα Κύπρου.

Β) ’Εκδηλώσεις

α) Τελετή στή μνήμη Πάνου Ιωάννου, τ. Υπουργού Παιδείας. Ή 
τελετή έγινε στήν Αίθουσα Τελετών τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου. 
Κατά τήν τελετή μιλήσανε οί έξής:- εισαγωγικά δ διευθυντής τής ’Ακα
δημίας Μιχαλάκης Μαραθεύτης, δ Γ. Προδρόμου μέ θέμα «Πάνος Ίωάν- 
νου», δ Κύπρος Χρυσάνθης μέ θέμα «Τά τριάντα πέντε χρόνια τού Έλληνι- 

Τύποις «Ζ AB ΑΛΛΗ ΛΤΔ», Λευκωσία
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κοΰ Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου» καί ό Χρύσανθος Κυπριανού μέ θέμα: 
«Νικόλαος Πολίτης». Μέ τήν εύκαιρία αύτή δ "Ομιλος δώρησε στούς σπου
δαστές 472 τόμους διαφόρων έκδόσεών του.

β) Φιλολογικό τσάϊ μέ τήν εύκαιρία τών 150 χρόνων άπό τόν θάνατο 
του Γκαΐτε. Μίλησε δ Γ. Προδρόμου μέ θέμα «Λίγα γιά τή ζωή καί τδ 
έργο τοΰ Γκαΐτε». Μέ τήν εύκαιρία αύτή γιορτάστηκε καί ή Παγκόσμια 
Μέρα τής Ποίησης, ή δποία αναβλήθηκε για τεχνικούς λόγους. Διάβασε ή 
Λούλλα Κ. Χρυσάνθη μεταφρασμένα ποιήματα τοΰ Γκαΐτε.

Γ) Συνεστιάσεις

α) Στίς 3 Νοεμβρίου 1982 διοργανώθηκε συνεστίαση για τήν άπομονή 
τού «Βραβείου Γραμμάτων» στδν φιλόλογο Νΐκο Παναγιώτου για τδ βιβλιο
γραφικό του έργο. Ό Κ. Χρυσάνθης άναφέρθηκε σύντομα στίς βιβλιογρα
φικές έργασίες, πού δημοσίευσαν μέλη του Όμίλου στίς έκδόσεις του, δ 
Κων/τΐνος Μυλωνάς, άπδ τούς διευθυντές τής Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου, 
μίλησε άπδ μέρους τής Τράπεζας, πού χρηματοδοτεί τδ σχετικό βραβείο, δ 
Γ. Κ. Ίωαννίδης διάβασε τδ σκεπτικό τής άποφάσεως καί υστέρα άνάλυσε 
τίς βιβλιογραφικές έργασίες τοΰ βραβευμένου, δ Νίκος Παναγιώτου άντιφώ- 
νησε καί άργότερα ανέπτυξε τό θέμα «Βιβλιογραφία».

β) ΣτΙς 25 Φεβρουάριου 1983 διοργανώθηκε ή καθιερωμένη γιορτή 
Σολωμοΰ καί Παλαμά μέ τή μορφή συνεστιάσεως. Μιλήσανε δ Γ. Προδρό
μου μέ θέμα «Κωστής Παλαμάς, πραγματικότητα καί ποίηση», καί ή Άνδρεα- 
νή Ήλιοφώτου μέ θέμα «Φύση και μεταφυσική στή σολωμική ποίηση». Ή 
Λούλλα Κ. Χρυσάνθη άπάγγειλε δυό ποιήματα τοΰ Κωστή Παλαμά.

Δ) Κριτικές παρουσιάσεις βιβλίων

Στίς 15 Δεκεμβρίου 1982 σέ συγκέντρωση μελών τοΰ Όμίλου παρου
σιαστήκανε οί έξής έκδόσειςί

α) Κουγιάλη, Μαραθεύτη, Συκαλλίδη, «’Ανθολογία Κυπριακής Ποίη
σης» άπδ τδν Κύπρο Χρυσάνθη.

ß) Ν. Παναγιώτου «Βιβλιογραφία Άντη Περνάρη» άπδ τδν Φοίβο 
Σταυρίδη.

γ) «ΈπετηρΙς Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου» άπδ τδν Άνδρέα 
Καραγιώργη.

δ) «Άντης Περνάρης — Έπιλογή άπδ τδ έργο του» άπδ τδν Νΐκο 
Όρφανίδη.

Ε) Δωρεές βιβλίων

α) Στις δημοτικές βιβλιοθήκες Ελλάδος.
β) Στά Ελληνικά Πανεπιστήμια καί σέ μερικά ξένων χωρών πού έχουν 

έδρα νεοελληνικής φιλολογίας.
γ) Σέ διάφορα σχολεία Μέσης Παιδείας καί μερικά Ιδιωτικά.
δ) Στά Κέντρα Νεότητος τοΰ Τμήματος Εύημερίας.
ε) Στούς σπουδαστές τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου.

στ) Στούς συνέδρους τοΰ ΙΓ' Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου.
ζ) Στούς συνέδρους τοΰ Α' Παγκυπρίου Θεατρικοΰ Συνεδρίου.

Στ) Συμμετοχές

Ό "Ομιλος συνεργάστηκε στις έξής έκδηλώσεις:-
α) Στδ Β ' Διεθνές Κυπριολογικδ Συνέδριο (20 - 25 ’Απριλίου 1982), 

πού διοργανώθηκε άπδ τήν Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών.
β) Στδν έορτασμδ τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, πού διοργανώθηκε άπδ 

τά Συνεργαζόμενα Πνευματικά Σωματεία Λευκωσίας στίς 27 ’Οκτω
βρίου 1982.

γ) Στδν έορτασμδ τών Ελληνικών Γραμμάτων, πού διοργανώθηκε άπδ 
τήν Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών καί τδ "Ιδρυμα ’Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ' στίς 30 ’Ιανουάριου 1983.

Ζ) ’Άλλες έργασίες

α) Ό πρόεδρος τοΰ Όμίλου άπέστειλε έπιστολή πρός τδν πρόεδρο τοΰ 
Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας μέ παράκληση νά μετονομασθεΐ ή 
δδδς Αγίας Ελένης σέ δδδ Κωνσταντίνου Σπυριδάκι.

β) Ό πρόεδρος ύπενθύμισε μέ έπιστολή τδν πρόεδρο Κωνσταντίνο Τσά- 
τσο, άκαδημαϊκό, γιά τήν άνακήρυξή του παλαιότερα ώς έπίτιμου 
μέλους τοΰ Όμίλου. Ό τελευταίος άποδέχθηκε τηλεγραφικώς.

γ) Άπεστάλη συγχαρητήριο τηλεγράφημα στδν πρόεδρο κ. Σπύρο Κύ
πρια νοΰ μέ τήν εύκαιρία τής έκλογής του στδ προεδρικό άξίωμα.

Η) Δωρεές καί χορηγίες πρός τόν "Ομιλο

Σημειώνονται οί έξήςί

α) Τής αύτοΰ Μακαριότητος τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου.
β) Τοΰ Υπουργείου Παιδείας.
γ) Τοΰ Μιχαλάκη Κυθραιώτη.
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δ) Τής Τράπεζας Κύπρου.
ε) Τής Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου.

στ) Τοΰ ιατρού Γεώργιου Μαραγκού.
ζ) Τοΰ Άνδρέα Γαβριηλίδη.
η) Τών Τυπογραφείων «Θέοπρες» .
θ) Τών Άνδρέα ««ΙΦΛοΛρουΣπυ^ (στή μνήμη Κ. Σπυρ^«) 

τούς όποιους θερμά εύχαριστεί δ "Ομιλος.
Τέλος εόχαριστίες δφείλονται x«l στήν Έφορε!« Έλληναν Έκπαιδευ- 

τηΡίΜε“Με«η «θτή τίς νδμιμες

Όμίλου.

Εύναριστώ. _
ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Πρόεδρος τοϋ Όμίλου.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ TOT ΒΡΑΒΕΙΟΤ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΟΤ

ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ

Σέ συνεστίαση πού έγινε στή Λευκωσία (Κέντρο «Έκάλη», Τετάρτη 
3 Νοεμβρίου 1982) δ Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου άπένειμε τδ 
«Βραβείο Γραμμάτων» στό φιλόλογο κ. Νίκο Παναγιώτου γιά τις βιβλιογρα
φικές του έργασίες.

Ή έκδήλωση άρχισε μέ εισαγωγική δμιλία τοΰ Προέδρου τοΰ Όμίλου 
κ. Κύπρου Χρυσάνθη, πού περιλάμβανε σύντομη έκθεση τής προσφοράς τοΰ 
Ε.Π.Ο.Κ. στδν τομέα τής Βιβλιογραφίας, αναφορά στήν άπόφαση τοΰ Συμ
βουλίου γιά τήν άπονομή τοΰ Βραβείου καί ανάγνωση έγγράφου τής Λαϊ
κής Τράπεζας Κύπρου, μέ τήν δποία άνακοινωνόταν ή άπόφαση της νά 
προσφέρει τδ χρηματικό ποσό τών £250 στόν έκάστοτε τιμώμενο μέ τδ 
«Βραβείο Γραμμάτων». Μετά, δ εισηγητής κ. Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης διά
βασε τδ σκεπτικό τής βράβευσης κι δ μέν Πρόεδρος κ. Χρυσάνθης παράδωσε 
στδν βραβευθέντα τό σχετικό Δίπλωμα, δ δέ ’Ανώτερος Διευθυντής τής 
Λαϊκής Τράπεζας κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς, μέ σύντομη προσφώνηση, τήν 
έπιταγή.

’Ακολούθησε αντιφώνηση τοΰ βραβευθέντος καί στή συνέχεια δ κ. Γε
ώργιος Κ. Ίωαννίδης μίλησε μέ θέμα «Οί βιβλιογραφικές έργασίες τοΰ 
Νίκου Παναγιώτου». Μετά τό δείπνο δ κύριος δμιλητής τής βραδιάς βρα- 
βευθείς κ. Νίκος Παναγιώτου Ανάπτυξε τό θέμα «Ή Βιβλιογραφία» καί 
άπάντησε σέ σχετικές έρωτήσεις.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ TOT ΠΡΟΕΔΡΟΤ TOT Ε.Π.Ο.Κ. 
κ. Κ. ΧΡΤΣΑΝΘΗ

Ό «Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου» μές τίς δραστηριότητες 
του περιλαμβάνει καί τή βιβλιογραφία. Βέβαια δέν διατεινόμαστε πώς δ 
'Όμιλος κατέχει τά πρωτεία στόν τομέα αύτό. 'Όμως γιά τή βιβλιογράφηση 
τοΰ λογοτεχνικού περιοδικού δίκαια αύτοπερηφανεύεται πώς πρώτος τήν 
καθιέρωσε. Στή «Φιλολογική Κύπρο» 1965 δημοσιεύτηκε τό «Ε ύ ρ ε τ ή ρ ι ο 
τοΰ περιοδικού «Πάφος», άπό τό μέλος μας βιβλιοθηκάριο ’Ανδρέα 
Μ. Λοή, καί στή «Φιλολογική Κύπρο» 1967 δημοσιεύτηκε άπό τό ’ίδιο μέλος 
μας τό «Εύρετήριον «Κυπριακών Γραμμάτων» 1934-1956». 
Επιπλέον είχε άνατεθεΐ στόν Χρύσανθο Κυπριανού τό «Εύρετήριο 
τών πρώτων πέντε τόμων τοΰ περιοδικού «Πνευματική Κύπρος» (1969) πού
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κυκλοφόρησε καί σέ ξεχωριστή ατομική τοΰ συγγραφέα έκδοση. Τά τρία εύρε- 
τήρια κυκλοφορήσανε καί σέ ξεχωριστή έκδοση. Μέ τίς βιβλιογραφίες αύτές 
ο ’ Ομι?νθς καθιέρο^νε έπίσημα τή βιβλιογραφία τοΰ λογοτεχνικού έντυπου στον 
κυπριακό χώρο. 'Η έξυπηρέτηση τοΰ μελετητή μέ τίς εργασίες αύτές είναι 
αύταπόδεικτη.

Έκτος άπό τίς βιβλιογραφίες αύτές άναφέρουμε καί τίς έξής πού δημο
σιευτήκανε στή «Φιλολογική Κύπρο». 'Η κατάταξη γίνεται μέ βάση τόν 
συγγραφέα άλφαβητικά:-

Χρύσανθος Κυπριανού: Εύρετήριο Λαογραφίας τής «Μαθητικής 
Εστίας», «Φιλολογική Κύπρος» 1966.

Χρύσανθος Κυπριανού: ’Αναλυτική Βιβλιογραφία τών ’Εκδόσεων 
τοΰ Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου, «Φιλολογική Κύπρος» 
1967-68.

Χρύσανθος Κυπριανού: Οί έκδόσεις τοΰ «Έλληνικοΰ Πνευματικού 
Όμίλου Κύπρου», «Φιλολογική Κύπρος» 1978. ’

Χρύσανθος Κυπριανού: Βιβλιογράφηση Παιδικών Κυπριακών Δη
μοτικών Τραγουδιών, «Φιλολογική Κύπρος» 1979.

Νίκος Παναγιώτου: Κύπρος Χρυσάνθης: Βιβλιογραφία 1932-1980, 
I, «Φιλολογική Κύπρος» 1980.

Νίκος Παναγιώτου: Ό ’Άγγελος Σικελιανδς στά Κυπριακά περιο
δικά, «Φιλολογική Κύπρος» 1981-1982.

Κωνσταντία Α. Παπαϊωάννου: Τό 1821 στήν Κυπριακή Λογο
τεχνία καί Τέχνη (άναλυτική μελέτη), «Φιλολογική Κύπρος» 1971.

Κώστας Στεφάνου: Κυπριακή Βιβλιογραφία, Βιβλιογραφικό Δελτίο 
τοΰ έτους 1962, «Φιλολογική Κύπρος» 1963.

Κώστας Στεφάνου: Βιβλιογραφικό Δελτίο τοΰ έτους 1963, «Φιλολο
γική Κύπρος» 1964.

Κώστας Στεφάνου: Βιβλιογραφικό Δελτίο τοΰ έτους 1964, «Φιλολο
γική Κύπρος» 1965.

Κώστας Στεφάνου: Βιβλιογραφικό Δελτίο τοΰ έτους 1965, «Φιλολο
γική Κύπρος» 1966.

Κώστας Στεφάνου: Βιβλιογραφικό Δελτίο τοΰ έτους 1966, «Φιλολο
γική Κύπρος» 1967-68.

Μύρων Χριστοφίδης: (Βιβλιογραφία) Νεοκλής Γ. Κυριαζής, «Φιλο
λογική Κύπρος» 1962.

Κύπρος Χρυσάνθης: Δημοσιευμένα έργα τοΰ Μίκη Κιτρομηλίδη, 
«Φιλολογική Κύπρος» 1962.

Κύπρος Χρυσάνθης: Βιβλιογραφία Θεόκλητου Σοφοκλέους, «Φιλο- 
γική Κύπρος» 1967-68.

’Ανώνυμα: Δημοσιεύματα τοΰ Κ. Σπυριδάκι στίς εκδόσεις τοΰ Έλληνικοΰ 
Πνευματικού Όμίλου Κύπρου, «Φιλολογική Κύπρος» 1967-68.
Δεκαεννιά βιβλιογραφίες, άπό τίς όποιες ή μιά στή μορφή μελέτης καί 

όχι άπλής άναλύσεως, άποτελοΰν τή συμβολή τοΰ Όμίλου στίς βιβλιογραφικές 
ενασχολήσεις στήν Κύπρο. Είναι τοΰτα όλα μιά ικανοποιητική παρουσία στά 
γράμματά μας.

Ό "Ομιλος οχι απλώς έκτιμά τίς βιβλιογραφικές έργασίες, άλλά άπό τήν 
πιό πάνω έκθεση φαίνεται πώς τίς προωθεί. Γι’ αύτόν άκριβώς τόν λόγο τό 
Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ Όμίλου άποφάσισε ομόφωνα νά άπονείμει έφέτος 
τό «Βραβείο Γραμμάτων» στό μέλος μας φιλόλογο Νίκο Παναγιώτου γιά τίς 
βιβλιογραφικές του έργασίες, πού πλουτίζουν μέ τόν άριθμό τους καί τήν 
ποιότητά τους τόν φιλολογικό αύτό κλάδο στό νησί μας. ’Έχουν όλοι τή βε
βαιότητα πώς καί στό μέλλον δ Παναγιώτου θά πρωτοστατεί στό έργο αύτό 
ύποδομής τών γραμμάτων μας. Έπί πλέον, τό Διοικητικό Συμβούλιο άποφά- 
σισε τήν 'ίδρυση ξεχωριστού κλάδου βιβλιογραφίας καί άνάθεσε τή διεύθυνσή 
του στόν Νίκο Παναγιώτου μέ συμβούλους τούς Κύπρο Χρυσάνθη καί Χρύσαν
θο Κυπριανού.

Προτού τελειώσω σάς διαβάζω έπιστολή της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου:

Κύριον Κύπρο Χρυσάνθη,
Πρόεδρο τοΰ Έλληνικοΰ Πνευματικού Όμίλου Κύπρου,
Άνδροκλέους 2,
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

23η ’Οκτωβρίου, 1982

’Αξιότιμε Κύριε Χρυσάνθη,

'Η Τράπεζα μας, άναγνωρίζοντας τό ύψηλό πνευματικό έργο πού έπιτελεί δ 
Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου, άποφάσισε νά σάς προτείνει τή 
βράβευση άπό φέτος, πάνω σέ μόνιμη βάση, μέ τό χρηματικό ποσό τών £250, 
τοΰ άτόμου στό όποιο δ όμιλος σας άπονέμει κάθε δύο χρόνια τό Βραβείο Γραμ
μάτων.

Παρακαλοΰμε νά δεχθείτε τήν προσφορά μας, πού πιστεύουμε ότι θά προσφέρει 
μιά μικρή έπιπρόσθετη ικανοποίηση άναγνώρισης στούς άνθρώπους τών γραμ
μάτων.

Μεθ’ ύπολήψεως, 
Χαρ. Κωνσταντίνου 
Marketing Officer
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2. ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΒΡΑΒΕΤΣΕΩΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου 
(Ε.Π.Ο.Κ.) άποφάσισε ομόφωνα ν’ άπονείμει το Βραβείο Γραμμάτων στον 
κ. Νίκο Παναγιώτου γιά τή συστηματική ένασχόλησή του καί τή συμβολή του 
στον ειδικό κλάδο τής φιλολογικής έπιστήμης τής βιβλιογραφίας.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα το γεγονός οτι μέσα σέ διάστημα μικρότερο 
τών τριών έτών ό βραβευόμενος σήμερα έδωκε άξιόλογα δείγματα ύποδειγμα- 
ματικής έργασίας, πού άνέρχονται σέ οκτώ έκδόσεις, τίς εξής:

(α) «Αποδελτίωση ’Εργασιών γιά Νεοέλληνες Λογοτέχνες (της Κύπρον 
καί τον Ενρντερον Ελληνισμόν) πού δημοσιεύτηκαν στούς πρώτονς 
είκοσι τόμονς τον περιοδικού 'Πνενματική Κύπρος’ (1960-1980)». 
’Ανάτυπο άπό το τεύχος 239-240 (Αύγουστος-Σεπτέβρης 1980) τής 
«Πνευματικής Κύπρου», Λευκωσία 1980.

(β) « Αποδελτίωση τών Βιβλιοκρισιών πον δημοσιεύτηκαν στούς πρώτονς 
είκοσι τόμονς τον περιοδικού 'Πνενματική Κύπρος’ (1960-1980)». ’Ανά
τυπο άπό τό τεύχος 242-243 (Νιόβρης-Δεκέβρης 1980) τής «Πνευμα
τικής Κύπρου», Λευκωσία 1980.

(γ) «Κύπρος Χρνσάνθης: Βιβλιογραφία (1932-1980) Ζ», Λευκωσία 1980.
(δ) «Κύπρος Χρνσάνθης: Βιβλιογραφία II, ΟΙ Μεταφράσεις (1932-1980)», 

Λευκωσία 1981.
(ε) «Δημοσιεύματα ’Άντη Περνάρη και πληροφορίες γιά τον ίδιο στό πε

ριοδικά Πάφος’ (1935-1947). Άναλντική βιβλιογραφία». ’Ανάτυπο 
από το τεύχος 246-247 (Μάρτης—’Απρίλης 1981) τής «Πνευματικής 
Κύπρου», Λευκωσία 1981.

(στ) «Κύπρος Χρνσάνθης: Βιβλιογραφία III. Παιδική Λογοτεχνία (1949- 
1981 )», Λευκωσία 1982.

(ζ) « Ο ’Άγγελος Σικελιανός στά Κνπριακά περιοδικά». ’Ανάτυπο άπό 
τή «Φιλολογική Κύπρο» 1981-1982, Λευκωσία 1982.

(η) «Βιβλιογραφία ’Άντη Περνάρη (1922-1980)», Λευκωσία 1982.

Σ όλα τά πιο πάνω έργα διακρίνουμε ύψηλό αίσθημα εύθύνης, καταβολή 
τεράστιου επιστημονικού μόχθου, όρθή μεθοδολογική προσέγγιση τού άντι- 
κειμένου έ'ρευνας καί σπουδής μέ αποτελέσματα συνθέσεως, συγγραφής καί έκ- 
δόσεως εξαιρετικά. Ό βιβλιογράφος φιλόλογος έπέλεξε δύσκολο, άπό πολλές 
επόψεις, κλάδο τής φιλολογικής έπιστήμης, ό όποιος απαιτεί ισχυρή φιλολο
γική συγκρότηση, έφεση καί έπιμονή άσυνήθιστη στήν άνεύρεση, τήν καταγρα
φή, τήν ταξινόμηση-όργάνωση καί τή σύνθεση τού ύλικοΰ, διάθεση έπιστη- 
μονικοΰ άλτρουϊσμού καί κριτικό πνεύμα ύψηλοΰ βαθμού άποτελεσματικό- 
τητος.

Στις συνοπτικά έπιγραμματικές εισαγωγές τών έκδόσεων ό Παναγιώτου 
οχι μόνο δίδει τίς άπαραίτητες πληροφορίες γιά κατατόπιση τού άναγνώστη 
άλλά προβαίνει καί σέ ορθές άποτιμήσεις τών βιβλιογραφικών δεδομένων, έπι- 
σημαίνοντας συγχρόνως τόσο τίς θετικές μέχρι σήμερα άνάλογες προσπάθειες 
οσο καί τίς άρνητικές έλλείψεις. Οί εισαγωγές αύτές έχουν ώς ιδιαίτερο χαρα
κτηριστικό τή λιτή επιστημονική άξιοπρέπεια. Τήν ώραία εικόνα τών έκδό
σεων ολοκληρώνουν τά Εύρετήρια καί οί Πίνακες, άνάλογα μέ τήν έκδοση, 
πού έχουν συνταχθή κατά τόν ορθό έπιστημονικό τρόπο.

Γενικά τονίζεται ή συμβολή τού Νίκου Παναγιώτου στή θεμελίωση τών 
άπαραιτήτων προϋποθέσεων γιά τή σοβαρή μελέτη τής λογοτεχνίας μας μέσα 
στό στενό πνευματικό μας χώρο καί τόν εύρύτερο Ελληνισμό καί τήν έπιστη- 
μονική, άργότερα, συγγραφή τής ιστορίας της. Θεμελιώνει μέ τήν έργασία 
του καί θέτει τίς προϋποθέσεις γιά σοβαρή φιλολογική ένασχόληση, παρέχοντας 
συγχρόνως άπειρες προεκτάσεις συνειδητής έπιστημονικής προσφοράς άπό 
τούς άλλους έρευνητές. ‘H έργασία τού φιλολόγου βιβλιογράφου περιορίζει 
καί τό βαθμό άνευθυνότητας καί πνευματικών άκροβασιών καί πειραματι
σμών στό χώρο τής σπουδής τής λογοτεχνίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

3. ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ TOT κ. Κ. ΜΤΛΩΝΑ 
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΕΤΘΤΝΤΗ ΤΗΣ ΑΑ-ΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

'Ο κος Κ. Μυλωνάς, άνώτερος διευθυντής τής Λαϊκής Τράπεζας, παραδίνοντας 
τό χρηματικό βραβείο στόν βραβευθέντα άνέφερε:

«'Όπως γνωρίζετε ή Λαϊκή Τράπεζα, έκτος άπό τίς δραστηριότητες της 
στόν οικονομικό τομέα, βοηθεϊ πάντα τίς πολιτιστικές έκδηλώσεις καί τούς 
άνθρώπους τού πνεύματος τού τόπου μας. Γι’ αύτό άπεφάσισε νά ένισχύσει 
τό Βραβείο Γραμμάτων τού Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου καί μέ 
χρηματικό βραβείο £250.

Είμαι εύτυχής, πού παρευρίσκομαι άπόψε έδώ, σ’ αύτή τήν έκλεκτή συγκέν
τρωση, έκ μέρους τής Λαϊκής Τράπεζας, γιά νά παραδώσω τό Βραβείο στόν 
έπιλεγέντα καί χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί ό βραβευθείς είναι ό άγαπητός κ. 
Νίκος Παναγιώτου, πού έχει μέ τήν Τράπεζα μας «δεσμούς αίματος» — δυό 
άδέλφια του έργάζονται στήν Τράπεζα μας άπό τούς οποίους ό ένας συγκατα
λέγεται μεταξύ τού άνώτερου μας προσωπικού — άλλά είναι πάντα καί ό 
πρόθυμος συνεργάτης στις πολιτιστικές μας δραστηριότητες.

’Αγαπητέ Νίκο, σοΰ παραδίδω τό βραβείο μαζί μέ τά θερμά μου συγχαρητήρια 
καί τίς εύχές μου νά συνεχίσεις καί στό μέλλον μέ τήν ίδια έπιτυχία τήν πνευ
ματική σου έργασία».
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4. ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ

Σ’ ένα τόπο, όπου:
1. Από την ανεξαρτησία του κι εδώ δεν έχουν βρεθεί λειτουργήσιμοι μη

χανισμοί, που να του εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να καταγράφει και 
να δίνει, στατικά έστω και περιγραφικά, απολογισμό της έντυπης πνευ
ματικής του παραγωγής,

2. Οι βιβλιοθήκες παρουσιάζουν μεγάλα κενά στις συλλογές ντόπιων εφη
μερίδων και περιοδικών, αλλά και βιβλίων εντελώς πρόσφατων, χωρίς να 
υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων,

3. Το Κράτος σ’ επίσημες τελετές βραβεύει — και καλά κάμνει — έργα 
λογοτεχνικά, ενώ, παρά τις επανειλημμένες διακηρύξεις κι υποσχέσεις, 
αδρανεί απελπιστικά σ’ ότι αφορά την αναγνώριση έργων επιστημονικών, 

4. Το Κράτος πάλι, μέσω έπιστημονικού του Κέντρου, προχωρεί, όπως μας 
πληροφορούν σχετικές δηλώσεις, στην έκδοση επιστημονικής ιστορίας της 
λογοτεχνίας μας την ώρα που χάσκουν τρομαχτικά κενά στη γνώση μας 
γι’ αυτή.

Σ’ αυτό, λοιπόν, τον τόπο, όπου, κατά τη γνώμη μου, λείπουν βασικές 
υποδομές σχετικές με τη μελέτη της Γραμματείας μας κι όπου τυρβάζουμε 
περί τα στίλβοντα και θορυβώδη, έρχεται σήμερα ο Ελληνικός Πνευματικός 
Όμιλος Κύπρου να κατατάξει κι εμένα, τον ταπεινό φιλόλογο, πολύ ολίγον 
ποιητή, ολίγον μεταφραστή, όχι πολύ μελετητή και κάπως βιβλιογράφο, στη 
χορεία των τιμηθέντων με το Βραβείο Γραμμάτων, που από το 1974 καθιέρωσε, 
ακριβώς για την προσφορά μου στον παραμελημένο τομέα της Βιβλιογραφίας.

Ευχαριστώ θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου για την εξαι
ρετική τιμή, που μου κάμνει, καθώς και για τα τόσο επαινετικά λόγια που 
ο εισηγητής τεχνούργησε στο σκεπτικό. Ευχαριστίες οφείλω ακόμη και σ’ 
όλους εσάς που ομορφαίνετε την αποψινή τελετή με την παρουσία σας. Μια 
κι ο λόγος για ευχαριστίες, θα ’ταν παράλειψη σοβαρή, αν δε μνημόνευα την 
οφειλή μου στα άτομα και στους οργανισμούς, που έκαμαν δυνατή την εκτύπω
ση των βιβλιογραφιών μου με τη συμπερίληψή τους σε περιοδικές ή άλλες 
εκδόσεις που χρηματοδοτούν. Χωρίς την ενίσχυσή τους οι καταγραφές θα 
παρέμεναν με τη μορφή στοιβαγμένων δελτίων. Τέλος, ευχαριστίες αποτεί
νονται και στους τυπογράφους που έβαλαν μαστοριά, μα κι υπομονή, για να 
πάρουν οι βιβλιογραφικές μου εκδόσεις τη μορφή που έχουν.

Τί σημαίνει όμως για μένα αυτή η βράβευση; Ως ένας σταθμός σε 
μια πορεία υποδηλώνει ότι οι κόποι που κατέβαλα και τ’ αποτελέσματα που 
ακολούθησαν θεωρούνται ότι έχουν κάποια αξία. Ότι, με άλλα λόγια, σ’ 
αυτό τον τόπο κάποιοι — ίσως γιατί πάσχουν από την ίδια μ’ εμένα ασθένεια 
— εκτιμούν τις βιβλιογραφικές εργασίες, που μπορεί γι’ άλλους ν’ αποτελούν 

απασχόληση για μη δημιουργικά πνεύματα. Φανερώνει ακόμη ότι, παρά 
τις πολλές βιβλιογραφικές συμβολές που έχουν καταγραφεί κι εξακολουθούν 
να καταγράφονται στο σώμα της κυπριακής βιβλιογραφίας από διάφορους 
— που δεν είναι της ώρας ν’ αναφέρω ονομαστικά, μα που κρίνω σκόπιμο 
έστω και συλλήβδην να μνημονεύσω μ’ ευγνωμοσύνη — η ανάγκη για πνευ
ματικές ανασκαφές, όπως προσφυώς χαρακτηρίστηκαν οί βιβλιογραφίες, εξα
κολουθεί να ’ναι επείγουσα, θεωρώ, δηλαδή, απ’ αυτή την άποψη ότι η 
βράβευσή μου αντανακλά και στους πριν από εμένα βιβλιογράφους, αποτε
λώντας, ταυτόχρονα, πρόκληση κι ενθάρρυνση και γι’ άλλους.

Σε μένα προσωπικά νιώθω πως η βράβευση δημιουργεί πρόσθετες υπο
χρεώσεις να συνεχίσω την προσπάθειά μου με ακόμη μεγαλύτερο ενθουσια
σμό και πιό συγκροτημένη επιστημοσύνη. Η βιβλιογράφηση είναι σίγουρα 
έργο κουραστικό, ξεθεωτικό. Μπορεί πολλές φορές να φαίνεται και να ’ναι 
σχολαστικό κι άχαρο, αλλά και χαρές κρύβει και χάρες. Η ανεύρεση και 
ταξινόμηση του υλικού, με άλλα λόγια η προσπάθεια να νομοθετηθεί το χάος, 
κι η αίσθηση πως αλίσκεσαι τοις άλλοις, στήνοντας «οδοδείχτες της εθνικής 
μας ταυτότητας», είναι λίγη ικανοποίηση ψυχική; Και πού πάνε ακόμη οι 
εκπλήξεις, που δεν αναδύονται βέβαια τόσο συχνά, που είναι όμως για τούτο 
πιο λαχταριστές;

Η βράβευσή μου υπαινίσσεται, τέλος, κι ελπίζω εδώ να μην κάνω λάθος, 
πως βραβεύσαντες και βραβευθέντες έχουμε την πρόθεση να συναγείρουμε κι 
άλλους, για να ληφθούν στα κέντρα αποφάσεων τέτοια μέτρα, που θα κινή
σουν κάποιους αρμούς που τώρα αιμωδιούν ή αδρανούν. Έτσι, η βράβευση 
θα προκαλέσει, κι αυτό θα ’ναι το σπουδαιότερο κέρδος, αποτελέσματα μεγα
λύτερης εμβέλειας.

Σ’ αυτό το σημείο, τελειώνοντας, θα ’πρεπε ίσως να θυμηθώ κάποιο φίλο 
Ελλαδίτη, ποιητή και βιβλιογράφο, και να ρωτήσω μαζί του, κατά Καβάφην: 
«Τί κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;»

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ

5. ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ TOT ΝΙΚΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ

Ό Νίκος Παναγιώτου έχει δώσει σοβαρά δείγματα τής φιλολογικής 
συγκροτησεώς του—άπό το 1968 μέχρι σήμερα—τόσο σέ συγγραφή καί έκ
δοση δικών του βιβλίων καί έργασιών δσο καί σέ τηλεοπτικά προγράμματα— 
«Zìa τούς νέονς» (1969-1972) καί «Ορίζοντες» (1976-1980)—δπου παρου
σίαζε καί έκρινε τήν καλλιτεχνική ή λογοτεχνική έργασία άλλων. Κατά τά 
τελευταία δύο-τρία χρόνια στράφηκε σχεδόν αποκλειστικά στό φιλολογικό 
κλάδο τών ’Αποδελτιώσεων καί τής Βιβλιογραφίας καί μάς έδωκε άξιόλογα 
δείγματα ύποδειγματικής έπιστημονικής έργασίας.
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Μέσα σέ χρονικό διάστημα μικρότερο τών τριών ετών ό Νίκος Πανα
γιώτου μας έδωκε δύο ’Αποδελτιώσεις άπό τούς πρώτους είκοσι τόμους του 
περιοδικού «Πνευματική Κύπρος» (1960-1980), τρεις Βιβλιογραφίες γιά το 
έ'ργο τοΰ Κύπρου Χρυσάνθη (1932-1980), μία άναλυτική Βιβλιογραφία γιά 
δημοσιεύματα τοΰ ’Άντη Περνάρη στο περιοδικό «Πάφος» (1935-1947), 
τη Βιβλιογραφία τοΰ ’Άντη Περνάρη (1922-1980), καί μιά άποδελτίωση γιά 
τόν ’Άγγελο Σικελιανό στά Κυπριακά περιοδικά.

* * *
Πιό συγκεκριμένα ό Παναγιώτου δημοσίευσε στό τεΰχος 239-240 (Αύ- 

γούστου-Σεπτεμβρίου 1980) τοΰ περιοδικού «Πνευματική Κύπρος» στίς σσ. 
198-210—κυκλοφορήθηκε καί σέ άνάτυπο—έργασία πού φέρει τόν τίτλο:

«’Αποδελτίωση εργασιών γιά Νεοέλληνες λογοτέχνες (τής Κύπρου καί 
τοΰ ευρύτερου 'Ελληνισμού) πού δημοσιεύτηκαν στους πρώτους είκοσι τό
μους τοΰ περιοδικού 'Πνευματική Κύπρος* (1960-1980)».

Σέ δυό σελίδες μόνο, πού προτάσσει τής άποδελτιώσεως ό Παναγιώτου, 
άφοΰ κάμνει άναφορά σέ άνάλογες ή παρόμοιες βιβλιογραφήσεις τών Χρύ
σανθου Κυπριανού, Κύπρου Χρυσάνθη, Φοίβου Σταυρίδη καί Στέφανου Ζυ- 
μπουλάκη, προχωρεί σέ κατατόπιση τοΰ άναγνώστη πάνω στή δική του έργα
σία, άξιολογεΐ δειγματικά ώρισμένα άριθμητικά δεδομένα καί καταγράφει 
λιτά καί άπλά τό δικό του πιστεύω, κάνοντας μιά όρθή άποτίμηση στό μεγάλο 
θέμα τής βιβλιογραφήσεως τής κυπριακής λογοτεχνίας. Γράφει ό ’ίδιος:

«. . . ’Ανεξάρτητα άπό τό γεγονός δτι, δπως αναφέρω στήν άρχή τοΰ ση
μειώματος, τό ενδιαφέρον γιά τις έπι μέρους βιβλιογραφήσεις παρουσιά
ζει κάποια ένταση, είναι βέβαιο δτι στο θέμα τής κυπριακής βιβλιογρα
φίας γενικά υπάρχει τρομακτικό κενό. Κανένας δέν ξέρει μέ ακρίβεια 
πόσα και ποια βιβλία έκδίδονται κάθε χρόνο. Και το κακό συνεχίζεται. 
Αέν παραγνωρίζω παλαιότερες εργασίες ούτε, φυσικά, εκείνη τοΰ Κέν
τρου ’Επιστημονικών ’Ερευνών, πού συνεχίζεται, αλλά πιστεύω δτι 
χρειάζεται ή δλη βιβλιογραφική έργασία νά τεθεί πάνω σέ πιο οργανω
μένη καϊ συστηματική βάση.

Στον εΙδικό τομέα τής λογοτεχνίας (κυρίως τής κυπριακής), πού 
μάς αφορά εδώ, πιστεύω δτι πρέπει νά γίνουν εργασίες, παρόμοιες μ’ εκεί
νη τοΰ Ζυμπουλάκη κι αυτήν έδώ, γιά δλα τά περιοδικά. Μόνο έτσι θά 
βάλουμε μερικές άπό τις προϋποθέσεις πού είναι άπαραίτητες γιά τή 
σοβαρή μελέτη τής λογοτεχνίας μας καί τήν έπιστημονική, σέ κάποιο 
μεταγενέστερο στάδιο, συγγραφή τής ιστορίας της . . .»

Προσυπογράφουμε τίς θέσεις χωρίς κανένα ένδοιασμό. ’Ιδιαίτερα πρέπει 
νά προσεχθούν οί θέσεις τής τελευταίας παραγράφου γιά νά σταματήσουν οί 

άνεύθυνες ένέργειες γιά συγγραφή ιστορίας ή ιστοριών τής κυπριακής λογο
τεχνίας πού θά καταλήξουν σέ περιγράμματα χωρίς ούσιαστική καί ύπεύθυνη 
άντιμετώπιση τοΰ μεγάλου αύτοΰ θέματος. ’Έχουμε ήδη έμπειρίες τέτοιων 
άνησυχητικών φαινομένων καί—άκόμα πιο άνησυχητικό—πού οί φρόνιμοι 
καί οί ειδήμονες σιωποΰν!

* * *
Στην έργασία, πού μόλις έχουμε άναφέρει, ό Παναγιώτου προανήγγελλε 

μιά δεύτερη, ένα είδος συνέχειας τής πρώτης. 'Η δεύτερη αύτή έργασία δη- 
δημοσιεύθηκε στό τεΰχος 242-243 (Νιόβρη-Δεκέβρη 1980) τοΰ περιοδικού 
«Πνευματική Κύπρος» ώς Προσάρτημα—κυκλοφορήθηκε καί σέ άνάτυπο— 
καί φέρει τόν τίτλο:

«’Αποδελτίωση τών Βιβλιοκρισιών πού δημοσιεύτηκαν στούς πρώτους 
είκοσι τόμους τοΰ περιοδικού 'Πνευματική Κύπρος’ (1960-1980)».

Σέ μιά μόνο σελίδα ό Παναγιώτου δίνει έπιγραμματικά τούς λόγους πού 
πιστεύει στή χρησιμότητα αύτής τής άποδελτιώσεως, άναλύει τόν τρόπο 
έργασίας του καί προβαίνει σέ μιά χαρακτηριστικά εύγλωττη στατιστική 
άξιολόγηση τών άποτελεσμάτων τής άποδελτιώσεως. Ό ίδιος πιστεύει ότι:

«. . . ή χρησιμότητα τής άποδελτίωσης αύτής είναι πολλαπλή, υπογραμ
μίζω δμως δυο μόνο ωφέλειες πού μπορούν νά προκύφουν άπδ τή χρήση 
της. "Ως ένα βαθμό μπορεί νά βοηθήσει, έστω καί κατά τρόπο έμμεσο, 
στή βιβλιογράφηση μερικίϋν κυπριακών έκδόσεων τών έτών 1960-1980, 
γιατί μέ τις βιβλιοκρισίες μπορούν νά έντοπισθοΰν 812 κυπριακά βιβλία, 
πού κρίθηκαν. ’Εξάλλου, σέ συνδυασμό μέ τήν προηγούμενη άποδελτί- 
ωσή μου (τών έργασιών γιά τούς Κυπρίους καί "Ελλαδίτες λογοτέχνες, 
πού δημοσιεύτηκαν πάλι στήν «Πνευματική Κύπρο»), μπορεί νά προσφέ
ρει μιά σχεδόν πλήρη εΙκόνα γιά ό,τιδήποτε γράφτηκε στό περιοδικό 
γύρω άπό τήν ελληνική λογοτεχνία ...»

Ή παρεχόμενη σέ σχεδόν τριάντα πυκνοτυπωμένες δίστηλες σελίδες 
άποδελτίωση προσφέρει ένα πρώτης τάξεως ύλικό γιά άφόρμηση νέων έργα
σιών. ’Εάν θελήσει κάποιος νά έρευνήσει είτε κατά είδος λογοτεχνικού έργου 
είτε κατά θεματολογικά πλαίσια άναφορας είτε . . .—δέν έξαντλεϊται εύκολα, 
νομίζω, ό κατάλογος—θά έχει στά χέρια του μιά πρώτη άσφαλή φιλολογική 
βάση πάνω στήν οποία θά κτίσει. Αριθμούς άναφέρω μόνο δειγματικά χρη
σιμοποιώντας κι έγώ άποτιμήσεις τοΰ συγγραφέα.

«... Στά 20 χρόνια ζωής τού περιοδικού κρίθηκαν ή σχολιάστηκαν 796 
βιβλία, άπό τά όποια 342 ήταν κυπριακά, 447 έλλαδικά καί 7 ξένα . . .»

Ανάμεσα στούς βιβλιοπαρουσιαστές ή βιβλιοκριτικούς παρελαύνουν σέ 
πρώτο πλάνο τά ονόματα τών Κύπρου Χρυσάνθη, Γιώργου Χατζηκωστή, 
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’Άντη Περνάρη, Κίκας ’Ολυμπίου, Άνδρέα Χριστοφίδη, ’Ιάκωβου Κυθρεώ- 
τη, Νίκου Σπανού, Νίκου Παναγιώτου, Ειρήνης Τσουλλή καί άκολουθοΰν 
καί πολλά άλλα γνωστά ονόματα στο λογοτεχνικό κυπριακό χώρο.

* * *
Το Δεκέμβριο του 1980 ό Νίκος Παναγιώτου παρουσιάζεται μέ μιά 

τολμηρή έργασία, πού έκρυβε πίσω άπό τίς γραμμές τών κειμένων τεράστιο 
μόχθο άλλά καί άγάπη προς τόν βιβλιογραφούμενο συγγραφέα. Τίτλος τής 
έργασίας:

«Κύπρος Χρυσάνθης: Βιβλιογραφία ( 1932-1980) I», Λευκωσία 1980.
Ό τόμος άριθμεΐ 100 σελίδες. Ό ίδιος ό Παναγιώτου επισημαίνει, στη 

σύντομη ούσιαστική εισαγωγή του, τήν πληθωρικότητα καί συγγραφική ζωτι
κότητα τοΰ Κύπρου Χρυσάνθη, πού «ό όγκος και ή ποικιλία της προσφοράς 
του προκαλεϊ δέος πραγματικού. Έδώ χρειάζεται μία έξήγηση γιά τή χρήση 
τής λέξεως «τολμηρή». Πρέπει νά λεχθή πώς ό Κύπρος Χρυσάνθης είναι 
ένας άπό τούς πιο πολυγράφους λογοτέχνες σέ πανελλήνιο πλαίσιο άναφοράς. 
Γι’ αύτό καί χαρακτήρισα ώς «τολμηρή» τήν έργασία τοΰ Νίκου Παναγιώ
του, πού, παρ’ όλες τίς τεράστιες δυσχέρειες, κατώρθωσε νά μάς δώσει μιά 
θεμελιακή φιλολογική έργασία.

Στήν έκδοσή του αύτή ό Παναγιώτου βιβλιογραφεϊ δ,τι έχει γράψει «ό 
Χρυσάνθης στον τομέα της ποίησης, πεζογραφίας (διήγημα, νουβέλλα, μυ
θιστόρημα), μελέτης (μη Ιατρικού περιεχομένου) καί βιβλιοκρισίας, δ,τι 
γράφτηκε γιά τά βιβλία του ποίησης καί πεζογραφίας, καθώς καί τίς άνθολο- 
λογήσεις του σ' ελληνικές ανθολογίες ποίησης καί πεζογραφίας».

Ειδικά γι’ αύτό το έργο, πού είχε πρωτοεμφανισθή ώς Προσάρτημα τής 
«Φιλολογικής Κύπρου» 1980, είπα πρωτοπαρουσιάζοντάς το, τά πιο κάτω:

«... 'Εξαιρετική ή σκέψη γιά έκδοση τοΰ προσαρτήματος: Νίκου Πα
ναγιώτου, Κύπρος Χρυσάνθης: Βιβλιογραφία (1932-1980) I, Λευκωσία 
1980. Τά δημοσίευμα είναι αποτέλεσμα συστηματικής καί κοπιώδους 
έργασίας, πού άρχισε όχι μόνον άπό αγάπη καί φιλία γιά το πρόσωπο τοΰ 
πολυγραφώτατου συγγραφέα άλλά καί άπό εκτίμηση γιά τό πολυσχιδές 
έργο του. Τέτοιες εργασίες είναι απαραίτητες γιά τή δημιουργία τών 
απαραιτήτων προϋποθέσεων γιά δημιουργική καί ορθή αποτίμηση. 'Ε
πισημαίνουμε τήν πολυσημαντικότητα τής προσφοράς, πού χαρακτηρίζε
ται άπό ευσυνειδησία, εργατικότητα καί υπευθυνότητα. 'O Παναγιώτου 
αξίζει κάθε επαίνου γιά τά επίτευγμά του. Τέτοια έργα άπουσιάζουν άπό 
τή βιβλιογραφία μας καί ή έλλειψή τους φαίνεται κάθε φορά πιό πολύ 
όταν παρουσιάζονται έργα όπως τοΰ Παναγιώτου ...»

* * *

Το έργο τοΰ Κύπρου Χρυσάνθη γίνεται άντικείμενο συστηματικής σπου
δής καί φιλολογικής έρευνας γιά το Νίκο Παναγιώτου. ’Έτσι άκολουθοΰν 
στά δυο επόμενα χρόνια άλλες δυο σημαντικές έργασίες του, πού άποτελοΰν 
προέκταση τής άρχικής προσπάθειας.

Τύ 1981 έμφανίζεται, σέ 36 σελίδες, ή έκδοση:

«Κύπρος Χρυσάνθης: Βιβλιογραφία II. Οί Μεταφράσεις (1932-1980)».

Τύ 1982 έμφανίζεται, σέ 40 σελίδες, ή τρίτη έργασία τής σειράς:

«Κύπρος Χρυσάνθης: Βιβλιογραφία III. Παιδική Λογοτεχνία (1949- 
1981)».

Στίς «Μεταφράσεις» μένει ένας έκθαμβος μπροστά στο πλήθος τών ξέ
νων ποιητών, τών χωρών καί τών γλωσσών τους, χωρίς νά ύποτιμοΰμε τήν 
ποιοτική άπόδοση τοΰ λογοτέχνη. Μέσα άπό το έργο τοΰ Νίκου Παναγιώτου 
διαγράφεται μιά νέα οψη τοΰ Χρυσάνθη σέ παγκόσμια κλίμακα. Καί δέν 
μπορεί κανένας ν’ άγνοήσει κι αύτή τήν πτυχή τής προσφοράς του, πράγμα 
πού τονίζει ’ιδιαίτερα δ Παναγιώτου στήν Εισαγωγή του καί πού ύπενθυμίζει 
άκόμα «ότι μερικοί ποιητές έγιναν γνωστοί στόν ελληνικό χώρο χάρη στό 
Χρυσάνθη, τοΰ οποίου οί μεταφράσεις είναι καί οί μοναδικές πού υπάρχουν 
στά ελληνικά».

‘H σημαντική συμβολή καί παρουσία τοΰ Κύπρου Χρυσάνθη στήν παι
δική λογοτεχνική παραγωγή έχει έκτιμηθή άπό καιρό τόσο, πού ολόκληρη 
έποχή χαρακτηρίσθηκε ώς «έποχή Χρυσάνθη». 'Η έκδοση τοΰ Νίκου Πανα
γιώτου φανερώνει μέ συγκεκριμένα στοιχεία το μέγεθος τής προσφοράς. Μέ 
βάση άκριβώς αύτά τά στοιχεία ό Νίκος Παναγιώτου μιλά γιά συμβολή τοΰ 
Χρυσάνθη σ’ αύτό τον τομέα «σέ μεγάλο βαθμό στή θεμελίωση ενός κλάδου 
τής λογοτεχνίας».

Πολύ συνοπτικά μιλώντας καί γιά τά τρία έργα τοΰ Νίκου Παναγιώτου 
γιά τον Κύπρο Χρυσάνθη διαπιστώνουμε μιά έξαιρετικά πετυχημένη φιλολο
γική έργασία, πού γίνεται σύμφωνα μέ τίς δύσκολες άπαιτήσεις τής σύγχρονης 
έπιστημονικής βιβλιογραφικής έρευνας καί σπουδής. Καί στίς τρεις έργασίες 
ύπάρχει προλογικύ εισαγωγικό κατατοπιστικό σημείωμα, όμαδοποιοΰνται οί 
άποδελτιώσεις κατά πυρήνα άναφοράς, καταγράφονται δλα τά συμπληρωμα
τικά καί καταρτίζονται οί σχετικοί πίνακες καί τά άπαραίτητα εύρετήρια. 'Ο 
οποιοσδήποτε θελήσει ν’ άσχοληθή μέ τον Κύπρο Χρυσάνθη καί τύ έργο του 
θά πρέπει ν’ άρχίζει άπό τίς έργασίες τοΰ Νίκου Παναγιώτου γι’ αύτόν. Δέν 
θά μπορεί νά τίς άποφύγει.

* * *
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Παράλληλα μέ την ένασχόληση καί σέ άλλους τομείς τής πνευματικής 
ζωής του τόπου ό Νίκος Παναγιώτου στράφηκε μέ άγάπη καί εκτίμηση καί 
προς ένα άλλο μεγάλο τών έλληνικών γραμμάτων του νησιού μας· τον άεί- 
μνηστο ’Άντη Περνάρη. Φίλος καί γνωστός μέ τον ’ίδιο καί την οικογένεια 
ό Παναγιώτου έχει δημοσιεύσει δυο έργασίες, μέ άντικειμενο ερευνάς καί σπου
δής του το έργο τοϋ άείμνηστου πνευματικού άνδρα.

'Η πρώτη δημοσιεύτηκε στο άφιερωματικό τεύχος «Μνήμη ’Άντη Περ
νάρη» τής Πνευματικής Κύπρου (Μάρτης—Απρίλης 1981, άρ. 246-247) — 
κυκλοφορήθηκε καί σέ άνάτυπο—καί φέρει τον τίτλο:

«Δημοσιεύματα 'Άντη Περνάρη καί πληροφορίες γιά τόν ίδιο στό πε
ριοδικό 'Πάφος ( 1935-1947). Αναλυτική βιβλιογραφία», Λευκωσία 1981.

Τό περιοδικό σήμερα είναι δυσεύρετο καί ή προσφορά τού Περνάρη, 
όπως καί ή ’ίδια ή άνέλιξή του, περνά μέσα άπό τις σελίδες του τών χρόνων 
έκείνων. Άκόμα γιά νά ζωγραφίσουμε την πνευματική εικόνα τής έποχής 
έκείνης χρειάζονται όλοι οί δημιουργοί καί τά γραπτά τους. Πολύ περισσότερο 
χρειάζονται γιά τη διαμόρφωση τού πιο γενικού κλίματος τής έποχής, πού 
δέν περιορίζεται άναγκαστικά καί μόνο στά λογοτεχνικά ένδιαφέροντα. Γι’ 
αύτό καί ό Νίκος Παναγιώτου προεκτείνει την έργασία του παρέχοντας, έκτος 
άπύ τά καθαρά βιβλιογραφικά στοιχεία, καί «όλες τις πληροφορίες πού τδ 
περιοδικό μέ τον ένα η τον άλλο τρόπο δίνει γι' αυτόν».

'Η έργασία αύτη ώδήγησε τον Παναγιώτου σέ μία πιο συστηματική καί 
καθολική έργασία γιά τον ’Άντη Περνάρη. Ό τίτλος σεμνός καί δηλωτικός:

«Βιβλιογραφία 'Άντη Περνάρη (1922-1980)», Κευκωσια 1982.

'Ο ίδιος ό Παναγιώτου σημειώνει στήν Εισαγωγή πώς το έργο αύτύ έχει 
ένσωματωθή στο βιβλίο 'Άντης Περνάρης: 'Επιλογή άπό τό 'Έργο του. 
’Εμείς άναφερόμαστε στήν ξεχωριστή έκδοση τής Βιβλιογραφίας, πού κυκλο
φορήθηκε σέ 128 σελίδες τόμο.

'Η βιβλιογράφηση τού έργου τού Περνάρη άποτελεΐ ύπόδειγμα βιβλιο
γραφίας. Πίσω άπύ τις έξαιρετικά διαρθρωμένες καί τυπωμένες σελίδες τού 
έργου όχι μόνο διαισθανόμαστε άλλά καί διακριβώνουμε τήν τεράστια, έπί
μονη καί πολύμοχθη προσπάθεια τού έρευνητή φιλολόγου νά έπισημάνει, νά 
έντοπίσει, νά άνιχνεύσει, νά άναζητήσει, νά συγκεντρώσει, νά έλέγξει, άφοΰ 
διασταυρώσει, πληροφορίες καί μαρτυρίες, νά καθήσει γιά ώρες καί μέρες 
νά γράψει καί νά συνθέσει, νά σβήσει καί νά ξαναγράψει, νά διορθώσει καί νά 
προχωρήσει γιά έκτύπωση. Καί ν’ άρχίζει άπ’ έκεϊ ένας νέος κύκλος προσπά
θειας καί αύξημένης προσοχής. ‘Η έκδοση αύτή, όπως καί οί προηγούμενες, 
τιμά τή φιλολογική έπιστήμη τού τόπου. Στο βιβλιογράφο μένει μιά κρυφή 

ικανοποίηση, μιά πνευματική χαρά καί άγαλλίαση. «*Η δύσκολη και πολύ
μοχθη όμως ανίχνευση τοϋ υλικού», γράφει ό Παναγιώτου, «έκρυβε κι εξαιρε
τικό ενδιαφέρον, γιατί αποκάλυπτε κόσμους γοητευτικούς, μέ τ'ις ανησυχίες 
και πρώιμες εκδηλώσεις της πνευματικής ζωής της Κύπρου μέσα στις δεκαε
τίες τοϋ 1920 καί 1930».

* * *
Δυο λόγια τώρα γιά μιά, μικρής έκτάσεως, πρόσφατη έργασία τού Νίκου 

Παναγιώτου. Πρόκειται γιά μιά «βιβλιογραφική δοκιμή πού άποσκοπεΐ νά 
έντοπίοει ό,τιδήποτε γράφτηκε σέ κυπριακά περιοδικά γιά τόν 'Άγγελο Σι- 
κελιανό καί νά δώσει σέ συντομία τό περιεχόμενο τών κειμένων αυτών». 'Η 
έργασία δημοσιεύτηκε στον τελευταίο τόμο τής «Φιλολογικής Κύπρου 1981- 
1982», πού ήταν άφιερωμένη στο «έτος ’Αγγέλου Σικελιανοΰ» (σσ. 57-63), 
καί άνοίγει νέες προοπτικές, πού τις έπισημαίνει ό ’ίδιος ό Παναγιώτου. Ό 
βιβλιογράφος δέν περιορίζεται σέ αύστηρή βιβλιογραφική καταγραφή άλλά πα
ρέχει καί σύντομη κατατοπιστική περίληψη τού σχετικού κάθε φορά λήμματος.

Εύχής έργο θά ήταν έάν άκολουθοΰσαν άνάλογες έργασίες καί γιά άλλους 
κορυφαίους ποιητές (π.χ. Σολωμό, Παλαμά, Καβάφη κ.ά.), όπως τό εύχεται 
καί ό Ιΐαναγιώτου, «πού θά βοηθήσουν ώστε νά γίνουν κι ορισμένες συγκρίσεις, 
οί οποίες θά οδηγήσουν ενδεχομένως σέ κάποια συμπεράσματα γιά τό ποιοι 
καί γιατί απασχόλησαν περισσότερο τούς Κυπρίους μελετητές».

* * *

Ό Νίκος Παναγιώτου έκλειε τήν εισαγωγή του στή «Βιβλιογραφία τοϋ 
'Άντη Περνάρη», ώς έξής:

«Δέν χρειάζεται, νομίζω, νά υπογραμμίσω ξανά τή σημασία τών βιβλιο- 
γραφικώ)ν έργαοιέόν, πού άποτελοϋν, όπως είναι γνωστό, απαραίτητα 
εργαλεία στήν επιστημονική έρευνα. 'Ιδιαίτερα ή φιλολογική έπιστήμη 
τής Κύπρου χρειάζεται πολλές τέτοιες συμβολές, κι ελπίζω ότι κι άλλοι 
συνάδελφοι θά καταθέσουν τό δικό τους μόχθο σ' αυτό τόν τομέα, πού 
δέν επιφυλάσσει, βέβαια, συγγραφικές δάφνες ή Κρατικά Βραβεία, είναι 
όμως θεμελιακής σημασίας».

Κυρίες καί Κύριοι,

Ό Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου έχει κάνει τήν άποτίμησή 
του μέ συναίσθηση τής ύψηλής του εύθύνης άπέναντι στόν Ελληνισμό τού 
πικρού μας νησιού καί μέ άξιολογικά κριτήρια πού βαραίνουν τά τριανταπέντε 
χρόνια συνεχούς πνευματικής του προσφοράς στον τόπο. Πιστεύουμε πως 
πράξαμε όρθά. Ό χρόνος θά μιλήσει κάποτε γιά όσους πράξανε δίκαια καί 
όρθά. Σάς εύχαριστώ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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6. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πριν από λίγο καιρό ένας γνωστός μου υπόβαλε στο Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών αντίτυπο λεξικού, που είχε εκδώσει, και ζήτησε με συνοδευτική 
επιστολή ν’ αγοραστεί αριθμός αντιτύπων από το Γραφείο. Στην απάντησή 
του το εν λόγω Γραφείο πληροφορούσε τον αιτητή ότι θα αγόραζε ένα αντί
τυπο του βιβλίου υπό τον όρο ότι θά παραχωρούνταν σ’ αυτό δωρεάν τρία 
αντίτυπα, όπως ορίζει πρόνοια του Περί Τύπον Νόμον. Με βάση τον ίδιο 
νόμο, που, απ’ όσο ξέρω, ουδέποτε εφαρμόστηκε, αν ο εκδότης παραλείψει 
να καταθέσει τρία αντίτυπα από κάθε βιβλίο που εκδίδει, υπόκειται σε πλη
ρωμή προστίμου, που δεν υπερβαίνει τις £2. Αν ληφθεί υπόψη πως, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζουμε, κάθε αντίτυπο τιμάται £6, ο εκδό
της, αν συμμορφωθεί στις οδηγίες της επιστολής, θα εισπράξει £6 και θα 
χάσει £18, δηλαδή θά ζημιώσει £12, ενώ, αν παραλείψει να συμμορφωθεί, 
το πολύ - πολύ να πληρώσει £2 πρόστιμο.

Όταν ζήτησα πληροφορίες από γνωστό μου, που μετέχει στην Επιτρο
πή, γιατί αποφασίστηκε η αγορά ενός μόνο αντιτύπου, έμαθα πως τούτο κα
τορθώθηκε με δικό του αγώνα αφού δεν επρόκειτο να αγοραστεί κανένα αντί
τυπο, επειδή κάποιο άλλο μέλος της Επιτροπής υποστήριζε με πάθος ότι το 
βιβλίο είναι σωβινιστικό. Θα διερωτάσθε, βέβαια, τί βιβλίο ήταν. Πρόκειται 
για τρίγλωσσο λεξικό με 10,000 λέξεις ελληνικής ρίζας που απαντούν στα 
αγγλικά και γαλλικά.

Τα συμπεράσματα που αβίαστα εξάγονται από το περιστατικό αυτό είναι:

1. Μερικές επιτροπές στελεχώνονται καμιά φορά από αδαείς που πα
ριστάνουν τους πανεπιστήμονες.

2. Γπάρχει ένας απηρχαιωμένος νόμος που αναφέρεται στην υποχρέω
ση των εκδοτών να καταθέτουν τρία αντίτυπα κάθε βιβλίου που εκ
δίδουν στην αρμόδια αρχή, που ήταν ο Αποικιακός Γραμματέας επί 
Αγγλοκρατίας, ύστερα ο Γπουργός Εσωτερικών και τώρα ο Υπουρ
γός Προεδρίας. Ο νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται.

3. Οι εκδότες αποθαρρύνονται ή αν θέλετε δεν τους παραχωρούνται κί
νητρα ώστε να καταθέτουν τα αντίτυπα, όπως προνοεί ο νόμος.

Παρά τις κατά καιρούς εκκλήσεις, παλαιότερα με το Διεθνές Έτος Βι
βλίου και πρόσφατα με πρωτοβουλία του Συμβούλου του Προέδρου για Πολι
τιστικά Θέματα η ανταπόκριση βαίνει κατά κλίμακα κατιούσα.

Με τέτοια δεδομένα πώς είναι δυνατό να γραφτεί Κυπριακή Βιβλιογρα
φία είτε τρέχουσα είτε αναδρομική, που να συμπληρώσει εκείνη του Ν. Κυ- 
ριαζή;

Ας ξεχάσουμε γι’ απόψε τον αδαή πανεπιστήμονα της Επιτροπής κι ας 

συγκρατήσουμε τα δυο άλλα πορίσματά μας, γιατί θα επανέλθουμε σ’ αυτά 
πιο ύστερα.

Πρώτα όμως θα ’θελα να ξεκαθαρίσω κάποιες έννοιες και να διαγράψω 
σε μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή τις βιβλιογραφικές προσπάθειες στο 
εξωτερικό, στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Λέγοντας Βιβλιογραφία εννοούμε τη μεθοδική αναγραφή του εκδιδόμε- 
νου υλικού. Με άλλα λόγια η Βιβλιογραφία «ασχολείται με τη γνώση των 
βιβλίων, αναζητεί, δηλαδή, καταγράφει, περιγράφει και ταξινομεί τα διά
φορα έντυπα ή άλλα δημοσιεύματα για τον καταρτισμό καταλόγων που θα 
βοηθήσουν τους ερευνητές και τους επιστήμονες στο έργο τους». Η Βιβλιο
γραφία υφίσταται και πριν από την τυπογραφία, έπειτα όμως απ’ αυτή, λόγω 
της τρομαχτικής αύξησης του υλικού, γίνεται απαραίτητο εργαλείο για έρευ
να και μελέτη επιστημονική, αφού είναι πολλά τα παραγόμενα κι απλώνονται 
τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο.

Πρώτος βιβλιογράφος θεωρείται ο γιατρός Γαληνός του 2ου μ.Χ. αιώνα, 
που στο έργο του Περί των ιδίων βιβλίων κατατάσσει κατά κατηγορία 500 
περίπου έργα του. Ο όρος Βιβλιογραφία εμφανίζεται το 17ο αιώνα, το αντι
κείμενο όμως είναι γνωστό από το 15ο και χρησιμοποιούνται για να το υπο
δηλώσουν οι όροι bibliotheca, catalogus, repertorium, inventorium κλπ. Η 
πρώτη συστηματική βιβλιογραφία εκδόθηκε το 1494 στη Βασιλεία από τον 
Johann Tritheim κι είχε τίτλο Liber de Scriptoribus Ecclesiasticis. Πρό
κειται για ειδική βιβλιογραφία, αφού αναφέρεται σε εκκλησιαστικούς συγ
γραφείς, χρησιμοποιεί τη χρονολογική σειρά κι έχει αλφαβητικό πίνακα των 
συγγραφέων. Πενήντα χρόνια αργότερα, το 1545, ο Ελβετός Conrad Gesner 
καταγράφει και σχολιάζει 12,000 περίπου ελληνικά, λατινικά κι εβραϊκά 
βιβλία στο έργο του Bibliotheca Universalis. Τον ίδιο αιώνα έχουμε δείγμα
τα εθνικής βιβλιογραφίας (για έργα αγγλικά, ιταλικά, γερμανικά και γαλ
λικά) , αλλά και θεματικής βιβλιογραφίας. Έτσι εμφανίζονται νομικές βι
βλιογραφίες, ιατρικές, ^εολογικές και φιλολογικές.

Με την πάροδο του χρόνου, την αύξηση του έντυπου υλικού και κατά 
συνέπεια και των βιβλιογραφιών, παρίσταται ανάγκη για καταλόγους των 
βιβλιογραφιών πια, δηλαδή για βιβλιογραφίες βιβλιογραφιών, γενικές και ει
δικές (θεματικές) . Για να φανεί το μέγεθος της εργασίας που επιτελείται 
σ’ αυτό τον τομέα αναφέρουμε τη Βιβλιογραφία των Βιβλιογραφιών του 
Theodore Besterman A World Bibliography of Bibliographies, που αποτε
λείται από 5 ογκώδεις τόμους, φτάνει ως το 1956, έχει 117,000 λήμματα σε 
8,425 στήλες, και 16,000 θεματικές υποδιαιρέσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον 
ο καταρτισμός τόσης εκτάσεως έργων είναι αδύνατο να αναληφθεί από άτομα. 
Σήμερα πια εισέρχονται και σ’ αυτό τον τομέα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Στην Ελλάδα οι πρώτες ειδικές βιβλιογραφίες εκδίδονται αρχές του 
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αιώνα μας. Το 1900 τυπώθηκε η Ελληνική Δημοσιογραφία 1791-1836 
του Βίλπεργκ και το 1912 η Ελληνική Ιατρική Βιβλιογραφία από της 
πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι των κα& ημάς χρόνων (1453 - 
1903) του Αριστοτέλη Κούζη. Στον τομέα της εθνικής βιβλιογραφίας πρέπει ν’ 
αναφερθεί πρώτα το έργο του Α. Παπαδόπουλου - Βρετού Κατάλογος των 
από της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι του 1821 τυπωΰεντων 
βιβλίων παρ’ Ελλήνων εις την ομιλουμένην ή εις την ελληνικήν γλώσσαν 
(κυκλοφόρησε το 1845) . Σταθμό όμως αποτελεί η έκδοση τοΰ Émile Legrand 

Bibliographie Hellénique. Ο Legrand εργάστηκε πάνω από 20 χρόνια για 
να καταγράψει όσα βιβλία ανήκουν κατά τη γνώμη του στην Ελλάδα. Αυτός 
κι οι διάδοχοί του (L. Petit και Η. Pernot) δημοσίεψαν συνολικά 13 ογκώ
δεις τόμους για την ελληνική βιβλιογραφία. Πρέπει να σημειώσουμε ακόμη 
την Ελληνική Βιβλιογραφία του Ν. Γ. Πολίτη (σε τρεις τόμους' τον τρίτο 
εξέδωσε ο Στίλπων Κυριακίδης) και τις Βιβλιογραφίες Δ. Γκίνη και Βαλέ
ριου Μέξη για τα έργα 1800 - 1863 και Νικόλαου Μαυρή για το υπόλοιπο 
μέρος του 19ου αιώνα. Στον τομέα της βιβλιογραφίας των βιβλιογραφιών 
έχουμε τα έργα των Ε. Π. Φωτιάδη και Γ. Φουσάρα, 1936 και 1961 αντί
στοιχα. Την τρέχουσα βιβλιογραφία παρακολουθεί από το 1945, με πρωτο
βουλία του Οκτάβιου Μερλιέ, το Γαλλικό Ινστιτούτο, που εκδίδει κάθε χρόνο 
το Bulletin Analytique de Bibliographie Hellénique. Δεν πρέπει σ’ αυτό 
το σημείο να παραλειφθεί το τεράστιο έργο που επετέλεσε για τη βιβλιογρά- 
φηση Ελλήνων λογοτεχνών ο Γεώργιος Κατσίμπαλης. Τέλος, ιδιαίτερη 
μνεία χρειάζεται για το σημαντικό έργο που κάμνει το Ελληνικό Λογοτεχνικό 
και Ιστορικό Αρχείο του Μάνου Χαριτάτου.

Κι ερχόμαστε τώρα στα καθ’ ημάς. Στην Κύπρο η πρώτη βιβλιογραφι
κή προσπάθεια τοποθετείται το 1886 κι ανήκει στο διοικητή της Λάρνακας 
από τα πρώτα σχεδόν χρόνια της Αγγλοκρατίας Claude Cobham. Επιγρά
φεται An Attempt at a Bibliography of Cyprus, περιλάμβανε 152 λήμματα 
κι είχε πέντε εκδόσεις. Η τελευταία βγήκε το 1908 με 860 λήμματα ως 
παράρτημα του έργου του Excerpta Cypria. To 1929 δ G. Jeffery εξέδωσε 
το έργο του Cobham με δικές του συμπληρώσεις αλφαβητικά. Ενδιαφέρον 
για την κυπριακή βιβλιογραφία επέδειξε κι ο γνωστός βιβλιόφιλος Λουκής 
Πιερίδης που συνεργάστηκε μέ το Συκουτρή. Ο τελευταίος δημοσίευσε στα 
Κυπριακά Χρονικά λεπτομερείς οδηγίες για το πώς έπρεπε να σχηματιστούν 
τα σχετικά λήμματα. Μετά την αναχώρηση του Συκουτρή το έργο συμπλή
ρωσε ο Νεοκλής Κυριαζής που εξέδωσε το 1935 στη Λάρνακα τήν Κυπριακή 
Βιβλιογραφία με 5,049 λήμματα χωρισμένα θεματογραφικά. Παρά τις όποιες 
ελλείψεις κι αδυναμίες, το έργο του Κυριαζή αποτελεί ίσαμε σήμερα τη μο
ναδική πηγή για τα έργα πριν από το 1935.

Έκτοτε οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν δεν απλώνονται στη συγγρα

φή γενικής βιβλιογραφίας όπως εκείνης του Κυριαζή. Είναι θεματικές, ευρε
τήρια περιοδικών, τρέχουσες βιβλιογραφίες, εργογραφίες συγγραφέων.

Ο Κυριάκος Χατζηϊωάννου ήδη από το 1933 εξέδωσε Βιβλιογραφία 
της Κυπριακής Λαογραφίας και Γλωσσολογίας Μεσαιωνικής και Νέας 
Διαλέκτου, που συμπλήρωσε και κυκλοφόρησε σε δεύτερη έκδοση το 1968. 
Ο Κύπρος Χρυσάνθης δημοσίευσε Ευρετήρια περιοδικών (Κυπριακοί Σπουδαί 
και Υγεία) , εργογραφίες διαφόρων λογίων (Γ. Παπαχαραλάμπους, Μ. Κι- 
τρομηλίδη, Θ. Σοφοκλέους, Ν. Κληρίδη, Κ. Σπυριδάκι) και θεματικές βιβλιο- 
γραφήσεις περιοδικών (π.χ. Ο απελευθερωτικός αγώνας της Κύπρου στο πε
ριοδικό Καιροί της Κύπρου) . Ο Χρύσανθος Κυπριανού εξέδωσε Ευρετήρια 
περιοδικών (Πνευματική Κύπρος και Λαογραφική Κύπρος) , διαφόρους κα
ταλόγους βιβλίων (π.χ. βιβλία αποφοίτων του Παγκυπρίου Γυμνασίου, βιβλία 
της Σεβερείου βιβλιοθήκης που αναφέρονται στην Άλωση της Κωνσταντινου
πόλεως, στην Επανάσταση του 1821, κ.ά.) και θεματικές — κυρίως για τη 
λαογραφία — βιβλιογραφίες (Βιβλιογράφηση Παιδικών Κυπριακών Δη
μοτικών Τραγουδιών, Αθλήματα - Παιγνίδια - Χοροί του Λαού της Κύπρου 
κ.ά.) . Ο Ανδρέας Λοής δημοσίευσε Ευρετήρια των περιοδικών Κυπριακά 
Γράμματα και Πάφος, ενώ Ευρετήρια των περιοδικών Οικογένεια και Σχο
λείο, Κυπριακόν Νομικόν Βήμα και Δελτίον του Ομίλου Παιδαγωγικών 
Ερευνών έχουν περιληφθεί στα αντίστοιχα περιοδικά. Τέλος, στον τόμο 
Χαραλάμπους Παπαδοπούλλου, Εκπαιδευτική Πεντηκονταετηρίς ο εκδότης 
Θ. Παπαδόπουλλος δημοσίευσε Ευρετήριο του περ. Αγωγή. Βιβλιογραφία δημο
σιευόταν στό Δελτίον του Επιστημονικού και Φιλολογικού Συλλόγου Αμμοχώ- 
στου, εξακολουθεί δε να περιλαμβάνεται συστηματικά κατά το μάλλον ή ήττον 
στα: Report of the Department of Antiquities, Κυπριακοί Σπουδαί (εδώ 
ο Βάσος Καραγιώργης δημοσιεύει βιβλιογραφία Ιστορίας και Αρχαιολογίας) 
και Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (εδώ βιβλιογραφούν 
οι Κώστας Κύρρης και Μενέλαος Χριστοδούλου) .

Παρόλο που ο κατάλογος αυτός των βιβλιογραφικών προσπαθειών στην 
Κύπρο δε διατείνεται πως είναι εξαντλητικός, δεν μπορούν να παραλειφθούν 
απ’ αυτόν εργασίες, δπως η Κυπριακή Βιβλιογραφία του Κώστα Στεφάνου 
για τα χρόνια 1960- 1966 σ’ έξι τεύχη (1960- 1961, 1962, 1963, 1964, 
1965 και 1966) , του Μύρωνα Χριστοφίδη Ευρετήριον των διαφόρων Εγκυ
κλοπαιδειών και Εγκυκλοπαιδικών Λεξικών της Ελλάδας αναφερομένων 
επί κυπρολογικών δεμάτων, η Γεωγραφική Βιβλιογραφία των Γ. Καρούζη 
και Α. Σοφοκλέους, η Βιβλιογραφία για τον αγώνα 1955 - 59, πού δημοσίευσε 
ο Αλέκος Κωνσταντινίδης και λίγο αργότερα ο Μήτσος Μαραγκός, και η 
σειρά Κύπριοι Συγγραφείς που άρχισε να εκδίδει σε τεύχη το Πρακτορείο 
Βιβλίου Χρ. Ανδρέου.

Για να ολοκληρωθεί η αναφορά στην Κυπριακή Βιβλιογραφία πρέπει 
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να γίνει μνεία των συμβολών που έκαμαν νεότεροι κυρίως μελετητές στην 
εργογραφία και βιβλιογράφηση λογοτεχνών. Έτσι, ο Στέφανος Ζυμπουλά- 
κης δημοσίευσε Ανθολόγιο λογοτεχνικής κριτικής, η Αικατερίνη Αριστείδου 
βιβλιογράφησε τον Πέτρο Στυλιανού, ο Φοίβος Σταυρίδης τον Παντελή Μη
χανικό κι ο έχων την τιμή να σας μιλά τον Κύπρο Χρυσάνθη και τον 'Αντη 
Περνάρη.

Παρ’ όλες αυτές όμως τις αξιέπαινες ατομικές προσπάθειες λείπουν στην 
Κύπρο βασικά πράγματα στον τομέα της βιβλιογραφίας. Ούτε πλήρη τρέ
χουσα βιβλιογραφία έχουμε ούτε αναδρομική από το 1935 κι εδώ. Όσο πάει 
ο καιρός τα πράγματα χειροτερεύουν. Κι όμως δε φαίνεται ν’ ανησυχούμε 
όσο θα ’πρεπε. Χωρίς κυπρολογική βιβλιογραφία η έρευνα δεν μπορεί να 
προωθηθεί αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει αναμάσηση κι αρκετά 
πράγματα να επαναλαμβάνονται. Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Ν. Τω- 
μαδάκης «άνευ της γνώσεως των εγνωσμένων κινδυνεύομεν να είμεθα βασι- 
κώς ακατατόπιστοι και επί των επιτευγμάτων της εθνότητάς μας και επί των 
απασχολούντων ημάς θεμάτων».

Παρόλο που από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών η σύνταξη βιβλιο
γραφίας κρίθηκε αναπόσπαστο μέρος των επιστημονικών του δραστηριοτήτων 
και καταρτίστηκε πρόγραμμα προτεραιοτήτων, οι στόχοι του μερικώς μόνο 
καλύφθηκαν ως τώρα με την τρέχουσα βιβλιογραφία, που κι αυτή είναι ελλι
πής, ιδιαίτερα στον τομέα της λογοτεχνίας. Εκκρεμεί ακόμη η Αναδρομική 
Κυπρολογική Βιβλιογραφία μετά το 1935 κι η ανασύνταξη και συμπλήρωση 
της βιβλιογραφίας μέχρι το 1935. Σημαντικό ωστόσο είναι το σχήμα κα- 
τατάξεως που υιοθετήθηκε από το Κέντρο και που μπορεί να βοηθήσει στη 
σύνταξη της Κυπριακής Βιβλιογραφίας.

Τί δέον γενέσθαι;

Εδώ πρέπει να θυμηθούμε τα συμπεράσματα της αρχής της ομιλίας μου. 
Κυπριακή Βιβλιογραφία δεν είναι δυνατό να γίνει από ένα άτομο με τα μέσα 
που υπάρχουν σήμερα. Ο νόμος που υπάρχει είναι παλαιωμένος και 
δεν εφαρμόζεται. Δεν επιβάλλει κυρώσεις αλλά ούτε και προσφέρει 
κίνητρα. Η βιβλιογραφία είναι βασικό εργαλείο πληροφόρησης κι έρευνας 
και το Κράτος πρέπει να συλλάβει το μέγεθος της ευθύνης του. Όλα τα 
εκδιδόμενα βιβλία και έντυπα πρέπει να κατατίθενται σ’ ένα Κέντρο Ερευ
νών, όπου επιστήμονες θα καταρτίζουν και θα εκδίδουν την τρέχουσα βιβλιο
γραφία, ενώ παράλληλα θα καταβληθεί προσπάθεια να ερευνηθεί η συλλογή 
του Βρεττανικού Μουσείου για την περίοδο της Αγγλοκρατίας κι οι διάφορες 
βιβλιοθήκες και ιδιωτικές ακόμη συλλογές για την περίοδο εκείνη, αλλά και 
για τους χρόνους μετά την ανεξαρτησία. Νομίζω πως, αν οι συγγραφείς κι 

οι εκδότες αντιληφθούν πως τα έργα τους χρησιμοποιούνται καί προβάλλον
ται, θα είναι προθυμότεροι να καταθέσουν τα βιβλία τους. Διέρρευσε πο
λύτιμος χρόνος κι ίσως ανεπανόρθωτα χάσαμε βιβλία κι άλλο έντυπο υλικό. 
Τί περιμένουμε ακόμη;
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I ν τ ι ά ν ο ς (Αντ.) , «Ν. Γ. Κυριαζή, Κυπριακή Βιβλιογραφία, εν Λάρνακι 
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ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ
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Ό Πρόεδρος τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. κ. Κύπρος Χρυσάνθης μιλά κατά τήν τελετή τής απονομής 
τοΰ Βραβείου Γραμμάτων. Αριστερά του ό βραβευθείς κ. Νίκος Παναγιώτου καί 

δεξιά ό Άνόιτερος Διευθυντής τής Λαϊκής Τράπεζας κ. Κ. Μυλωνάς.

Ό ’Ανώτερος Διευθυντής τής Λαϊκής Τράπεζας κ. Κ. Μυλωνάς συγχαίρει τόν βρα- 
βευθέντα μέ το Βραβείο Γραμμάτων τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. κ. Νίκο Παναγιώτου. Στο μέσο 

ό κ. Κύπρος Χρυσάνθης, Πρόεδρος τοΰ Ε.Π.Ο.Κ.

ΤΥΧΗ. ΑΓΑΘΗ
ΕΔΟΞΕ ΤΩι ΕΛΛΗΝΙΚΩι ΙΙΝΕΎΜΑΤΙΚΩι ΟΜΙΛΩι ΚΎΙΙΡΟΤ

ΤΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΒΡΑΒΕΎΣΑΙ ΚΑΙ ΤΟ «ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΑΤΤΩι ΑΙΙΟΝΕΙΜΑΙ

ΑΕΤΤΕΡΟΤ

ΕΝ ΛΕΎΚΩΣΙΑι ΤΗΣ ΝΗΣΟΤ ΚΎΙΙΡΟΤ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ

ΔΙΑ ΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΝ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΙΙΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΝ ΟΥΣΙΩΔΗ ΑΎΤΟΎ ΣΥΜΒΟΛΗΝ

ΑΝΕΙΠΕΙΝ ΔΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΕΝ ΤΗι ΠΑΝΗΓΎΡΕΙ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ ΤΡΙΤΗι 

ΑΡΧΟΜΕΝΟΤ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΣΤΟΎ ΚΑΙ ΕΝΑΚΟΣΙΟΣΤΟΤ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΎ ΚΑΙ

%Ί· la,Vev
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2. ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΜΝΗΜΗ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δέν βλέπουμε σέ τί θά έβλαφτε ή άνάμειξη λίγης κοσμικότητας μέ θέματα 
πνεύματος καί γενικά πολιτισμού. "Αν τα δείπνα έργασίας στδν πολιτικό ή 
τόν έμπορικό τομέα συχνά αποδίδουν μέσα στή φιλική ατμόσφαιρα, πού δη
μιουργούν, γιατί καί τά... δειπνοσοφιστικά (για να χρησιμοποιήσω άρχαίο 
δρο) νά μήν άποδίδουν μέσα σέ μιά πιο οικεία άτμόσφαιρα καί σ’ ένα φιλικό 
διάλογο;

'Ακριβώς γι’ αύτόν τόν λόγο έφέτος θελήσαμε νά άλλάξουμε λίγο τό 
κλίμα τών δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιώντας τίς συνεστιάσεις για γιορ
τασμό γεγονότων καί προσώπων. Μέσα στή φιλική άτμόσφαιρα πιό άπλά 
λέγονται πολλά κι’ εύκολα ξεκινά δ λίγο άνέμελος διάλογος, πού δέν κουράζει, 
ούτε προσβάλλει, ούτε σ’ αφήνει νά έπιδειχτείς πιό πέρα άπό τό άνεκτό 
σημείο.

Τόν Κωστή Παλαμά άπό καιρό ή Λευκωσία τόν τιμά καί ξεχωριστά δ 
"Ομιλός μας. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τόν Σολωμό. Κι’ οί δυό είναι γενάρχες 
τής νεοελληνικής μας ποίησης. Έφέτος μάλιστα δ Παλαμάς έπίσημα καί 
δμαδικά γιορτάζεται στήν ’Αθήνα άπό πολλά σώματα. Δίκαια τιμούμε καί 
τούς δυό. ’Επιπλέον, οί καιροί μας έδώ άπαιτούν κάποιες έθνικές ύπενθυμί- 
σεις. Αύτές θά τίς βρούμε στούς δυό γενάρχες ποιητές μας. Τό έλληνικό 
έθνος, δ έλληνισμός τών αιώνων, άποτελούν τό έπίκεντρο τής δουλειάς τους. 
"Ας κοινωνήσουμε άπό τόν έλληνικό παλμό τους γιά νά κρατηθεί τό φρό
νημά μας.

Στή σημερινή συνεστίαση θά μιλήσουν δ Γ. Προδρόμου γιά τόν Παλαμά, 
ή Άνδρεανή Ήλιοφώτου γιά τόν Σολωμό, καί ή Λούλα Κ. Χρυσάνθη θά 
απαγγείλει ποιήματα τοΰ Παλαμά. Άπό μέρους δλων μας τούς εύχαρι- 
στούμε.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ

Το να μιλήσω για τον Παλαμά, ένα ποιητή μεγάλο και πολυγράφο 
μέσα σε 10 λεπτά ή έστω, κλέβοντας μερικά ακόμη, μέχρι το πολύ 15 δεν 
είναι εύκολο, όσο και αν φαίνεται έτσι. Κάτι πολύ ειδικό, η ανάλυση π.χ. 
ενός μικρότερου ποιήματος ή μια λεπτομερής πτυχή από το έργο του ίσως 
να μη ενδιάφερε. Έτσι σκέφτηκα μια και η ομιλία μου έχει την έννοια 
μιας γενικής αναφοράς για την απότιση φόρου τιμής, και για να μη είμαι 
ανιαρός σε όσους δεν μελέτησαν Παλαμά, να μιλήσω για κάτι γενικό, αλλά 
σημαντικό για τον τιμώμενο ποιητή, πώς δηλ. η πραγματικότητα, τα γεγο
νότα και οι καταστάσεις επηρέασαν το έργο του, μια που αυτό μπορεί 
να φανεί αρκετά καλά στην ποίησή του. Έτσι πλησιάζουμε μ’ ένα τρόπο 
ξανά το μεγάλο ποιητή και σχηματίζουμε μια εικόνα γι’ αυτόν.

Συχνά λέγεται ότι η τέχνη καθρεφτίζει τη σύγχρονή της πραγματικό
τητα, τη φύση, την ιστορία, το πνεύμα, τα γεγονότα και τις καταστάσεις 
και οσμίζεται εκείνα που εκκολάπτονται για το μέλλον. Όσο και αν αυτό 
αμφισβητείται, όσο και αν υπάρχουν περιπτώσεις που δεν το επιβεβαιώνουν, 
μένουν πάντα κάποιες περιπτώσεις. Το πολύ να προσθέσουμε ότι είναι και 
μια υπέρβαση της πραγματικότητας.

Ο Παλαμάς όταν γίνεται προφήτης, προφητεύει από το σημείο που ανα
φέρεται στο μέλλον, που τότε ήταν ήδη παρελθόν, προφητεύει δηλ. για τα 
γνωστά. Είναι πάντως ωραίο — και μας παρασύρει προς στιγμή — ν’ 
ακούμε τους αρχαίους να προβλέπουν φεύγοντας από την Πόλη τις τύχες τους 
και την προσφορά τους στη Δύση:

από την πατρίδα μας διωγμένοι
και σδηομένοι άπ την Ανατολή...
if ανατείλουμε στη Δύση.
Όπου πάμε ϋάβρουμε πατρίδες
^α φωλιάσουμε στη Βενετιά 
ûa ξαναρριζώσουμε στη Ρώμη 
^α μας αγκαλιάσει η Φλωρεντία... 
...ϋα σπείρουμε μιάν Ελλάδα και μιά νεότη

ή να προβλέπει ένας από το 15ο αιώνα τη συμφιλίωση εθνικών-Ελλήνων 
και χριστιανών.

Θάρϋει μέρα και #α δώσετε τα χέρια σας 
Εθνικοί και Γαλιλαίοι, ανοικτομάτες 
ποτισμένοι το βοτάνι της ζωής.
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Μάλιστα ο Παλαμάς ερμηνεύοντας την αποστολή του ποιητή σαν προφήτη 
την βλέπει όχι στο ότι προλέγει αλλά στο ότι βαδίζει προς το μέλλον ακρι
βώς μέσα από τα σύγχρονα και στο ότι τολμά να λέγει την αλήθεια χωρίς 
φόβο. Γράφει: «τό μεγαλείο του προφήτη δεν είναι πως προλέγει τα μέλ
λοντα. Είναι πως βροντοφωνεί μιαν αλήθεια κατάσταυρα και των πιο τα
πεινών και των πιο δυνατών».

Νοείται βέβαια ότι η πραγματικτόητα επιβάλλεται στον καλλιτέχνη και 
προβάλλεται διαμορφωμένη καλλιτεχνικά — μέσα από τη φαντασία και τις 
άλλες πνευματικές λειτουργίες του. Ίσως αυτό έκαμε τον Αριστοτέλη να 
πει ότι η ποίηση 'φιλοσοφώτερον της ιστορίας’. Γράφει δε και ο Χουρμούζιος: 
'περπατώ με περισσότερη άνεση στις περασμένες εποχές μ’ ένα βιβλίο στίχων 
παρά μ’ ένα ιστορικό εγχειρίδιο’. Τα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν αυτή 
τη θέση είναι πάρα πολλά, αποτελούν τον κανόνα. Σκεφτείτε, αν θέλετε, 
τους κλασσικούς δημιουργούς της αρχαίας Ελλάδας — μύθους, ιστορικά γε
γονότα — Όμηρο, τραγικούς κ.ά., πάρτε το Σολωμό, το Γκαίτε, το Σαίξπηρ 
και όποιο άλλο από τους μεγάλους θέλετε.

Στο κάτω-κάτω και η πλουσιότερη φαντασία από πού ξεκινά, από πού 
εμπνέεται, από πού συλλαμβάνει; Η πραγαμτικότητα είναι που συντηρεί τη 
φαντασία. Ίσως έχει δίκαιο ο Κάρλαϋλ όταν λέγει ότι «η Ιστορία στο 
κάτω-κάτω είναι η αληθινή ποίηση’ η πραγματικότητα, αν ορθά ερμηνευθεί, 
είναι μεγαλύτερη από τη φαντασία· θα μπορούσε, μάλιστα να πει κανείς 
πως η αγνή ποίηση συνίσταται στη σωστή ερμηνεία της πραγματικότητας 
και της ιστορίας». Ποια φαντασία θα μπαρούσε να συλλάβει όλη την πρα
γματικότητα! Σκεφτείτε ποιοί είναι οι μεγαλύτεροι ποιητές, και τα έργα 
τους, ποιά είναι τα σημαντικότερα έργα του Παλαμά — Δωδεκάλογος, Φλο
γέρα, Τάφος, Καημοί κ.ά.

Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πραγματικότητα είναι και τα προ
σωπικά βιώματα και περιστατικά του δημιουργού: ένας έρωτας, ένας θάνα
τος, ένα μειονέκτημα, η προσφυγιά (εδώ στην Κύπρο) η έντονη βίωση της 
περιρρέουσας ατμόσφαιρας κ.ά. Ο θάνατος του γιού του Παλαμά 'Αλκή 
οδήγησε στο ποίημα Ό Τάφος’ με τη γνωστή σε πολλούς αρχή του

μήτε με το σίδερο 
μήτε με το χρυσάφι 
μήτε με τα χρώματα 
που σπέρνουν οι ζωγράφοι...

Άς σκεφτούμε ακόμη και τον Καβάφη ή τα σατιρικά του Παλαμά: για την 
πολιτική, κοινωνική, θρησκευτική κατάσταση της εποχής του.

Έτσι εξηγιέται άλλωστε το ότι τις πνευματικές τάσεις, τους αγώνες, 
τα μικρότερα περιστατικά τα πληροφορούμαστε και διαμορφώνουμε γνώμη 

από την τέχνη, κυρίως εκείνη του λόγου. Δεν μπορεί ένας σήμερα να μη 
γράφει για τους πολέμους, τις αδικίες, τη βία, την ανελευθερία, τις πολυ
κατοικίες και τα καυσαέρια, για τις αγωνίες και τους φόβους, για τους 
πρόσφυγες, για το μέλλον του τόπου μας εδώ στην Κύπρο. Ο πόλεμος του 
1897 μπαίνει έντονα στο έργο του Παλαμά. Φυσικά εκείνο που είναι προ
σωπικό και διαφορετικό είναι ο τρόπος που αυτά αποδίδονται. Και, φυ
σικά, πάντα πρόκειται για γεγονότα, περιστατικά, καταστάσεις που ενδιαφέ
ρουν γενικότερα πολλούς, τουλάχιστο εκείνα που μένουν.

Αυτά τα πράγματα είναι και για τον Παλαμά σαφή. Διαβάζοντας 
χαρακτηριστικά έργα του δεν μπορεί να μη καταλάβουμε τι γινόταν γύρω 
του, στην εποχή του και μέσα του. Ακόμη, και πώς αντιμετώπιζε τα 
μεγάλα γεγονότα της φυλής μας. Όποιος αμφιβάλλει, ας διαβάσει τα Σα
τυρικά του, ακόμη τη Φλογέρα του Βασιλιά, τους Καημούς της λιμνοθά
λασσας, το Δωδεκάλογο και ας πάει μετά στ’ αντίστοιχα γεγονότα. Το ότι 
ο Παλαμάς, λένε οι μελετητές του, αγκάλιασε με το έργο του όλες τις πε
ριόδους της Ελληνικής ζωής, και μάλιστα προφητεύει, δεν σημαίνει πως 
ασχολείται με το παρελθόν. Όλα έχουν σχέση με την εποχή του, με το 
παρόν. Ή οργίζεται, ή νοσταλγεί ή συγκρίνει ή καταδικάζει, ή θέλει να 
εμπνεύσει ή να συμβουλεύσει. Βλέπει παλιά λάθη και ανησυχεί, στην πα
ρακμή της εποχής του βλέπει εκείνη τον Βυζαντίου:

Μας ταπείνωσαν όλες οι ταπείνωσες 
ρουφήξαμε όλους τους καημούς κι όλους τους τρόμους 

καί σαν παραπεταμένους είδε μια χουφτιά λεβέντες 
και ήταν οι Ακρίτες, και ήταν 
σκόρπιοι και παρατημένοι 
τρίψαλα κι9 απομεινάρια

και είδε το σκυλί που ξέρει 
να υποτάζεται, να γλείφει 
να λυσσάει και να σπαράζει.

Είδε ακόμα το Ρήγα... το βασιλέα

και τον είδε με τους μίμους, 
και τον είδε με τους νάνους 
με του τσίρκου τους παλιάτσους 
με του τσίρκου τις καρούχες... 
μεθοκόπος, χαροκόπος...

Οταν σε μιά εποχή υπάρχει παρακμή και κατάπαωση, όταν απειλούν 
κίνδυνοι, όταν η κοινωνία διαλύεται, είναι φυσικό — και ψυχολογικός νό
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μος — να θυμούμαστε άλλες ανάλογες ή να στρεφόμαστε στις αντίθετες για 
ν’ αντλήσουμε θάρρος και διδάγματα. Τούτο, η αναφορά άλλων εποχών, 
είναι και ένας τρόπος προστασίας του ποιητή από τους νόμους ή από τους 
φανατικούς και τους πληρωμένους των κομμάτων και των ισχυρών. Την επο
χή του σκιαγραφεί ο Παλαμάς, όταν με θλίψη και οργή περιγράφει τη διά
λυση στο βυζαντινό ιππόδρομο, όταν έρχεται μήνυμα εχθρικής επίθεσης και 
δ βασιλιάς αδιάφορος διασκεδάζει.

Μπήκε οχτρός και μας πατάει
Καρτερούμε προσταγή σου:

Κι απόκριση απόκοτα ο ρηγάρχης 
Λογοθέτη, λούφαξε, κιοτή, 
τίποτε δε δύνεται να κλείσει 
την ορμή μου, τη χαρά μου, τη γιορτή.

Η παρακμή μετά την εποχή του Βουλγαροκτόνου είναι σαν τη σύγχρονη του 
Παλαμά, παρακμή σαν κάθε μεγάλη παρακμή. Ο ποιητής όμως ξεκίνα από 
τα γύρω του

Σβησμένες όλες οι φωτιές οι πλάστρες μέσ’ τη χώρα 
Στήν εκκλησιά, στον κλίβανο, στο σπίτι σταργαστήρι 
παντού, στο κάστρο, στην καρδιά, ταποκαΐδια, οι στάχτες 
Πάει κι ο ψωμάς, πάει κι ο χαλκιάς, πάει κι η γυναίκα, 
πάνε τα παληκάρια, οι λειτουργοί, και του ρυθμού οι τεχνίτες 
του Λόγου κι οί προφήτες
Τα χέρια είναι παράλυτα και τα σφυριά παρμένα 
και δε σφυροκοπά κανείς τάρματα και ταλέτρια, 
κι’ η φούχτα κάποιου ζυμωτή λίγο σιτάρι αν κλείσει, 
δε βρίσκει την πυρή ψυχή ψωμί για να το κάμει. 
Κι’ από κατάκρυα χόβολη μεστή η γωνιά, κι ακόμα 
και πιο πολύ από τη γωνιά που του σπιτιού η καρδιά είναι 
κακοκατάντησε η καρδιά του ανθρώπου. Κρίμα, κρίμα 
Σκοτεινό ρέπιο κι9 η εκκλησιά και δίχως πολεμήστρες 
το κάστρο, και χορτάριασε κι έγινε βοσκοτόπι.

Πολύ περισσότερο όταν ένας αισθάνεται τον εαυτό του ηγέτη, με μια 
ξεχωριστή αποστολή, δεν μπορεί να μένει ξένος προς το περιβάλλον του. 
Ηγείται ένας για να συνεχίσει ένα λαμπρό κάτι, αν αυτό υπάρχει, ή για 
να το δημιουργήσει καταπολεμώντας το άρρωστο και το σαθρό και το μαρα- 
ζωμένο. Έτσι γίνεται χαλαστής, γκρεμιστής, αρνητής. Ο Παλαμάς από 
μια ορισμένη του ηλικία και μετά, σαν ώριμος ποιητής, πιστεύει τον εαυτό 
του ηγέτη, αφού πιστεύει στον ηγετικό ρόλο του ποιητή· «εγώ είμαι η γλώσ

σα της ωραίας αλήθειας, δεν με τρομάζει εκδίκηση λαοπλάνα». «Ο ποιητής 
δεν ακολουθεί, προηγείται. Δίδει το σύνθημα, είναι φλόγα που ανάβει τα 
ξερά φύλλα».

Επί πλέον ο Παλαμάς πιστεύει σαφώς στην κοινωνική αποστολή της 
τέχνης. Για ένα διάστημα είναι οπαδός του Γάλλου Η. Taine. Και επειδή 
η πραγματικότητα, το περιβάλλον σαν αλήθεια εξετάζεται από την επι
στήμη, δέχεται ο ποιητής μας μεγάλη σχέση μεταξύ τέχνης — προπαντός 
της τέχνης του λόγου — και επιστήμης. Στον πρόλογο του Δωδεκάλογου 
το 1906 έγραφε: «πιο πολύ κΓ από κάθε τεχνίτη στον ήχο, στο χρώμα, 
στην πέτρα, ο τεχνίτης του λόγου υψώνεται σε ηθικότερο επίπεδο, και με 
τα πνευματικά μέσα που διαθέτει, ο προορισμός του είναι αμεσότερα ηθο
πλαστικός και η λειτουργία του φανερότερα κοινωνική». Η επιστήμη είναι 
πηγή της τέχνης, θρέφει την τέχνη. Σε περίπτωση που το αίσθημα δεν θα 
σύμφωνά με το λόγο, με την επιστήμη, εκείνος που θα φταίει, μας λέγει, θα 
είναι το αίσθημα, «...τόσο το χειρότερο για το αίσθημα...». Στην ποιητική 
του γράφει γύρω στα 1904: «ο ποιητής βρίσκεται μπλεγμένος με την κοι
νωνία σε ανοικτό πόλεμο». Σαν ποιητής έχει υψηλή συνείδηση μιας αλή
θειας που δεν έφτασε ακόμη να φωτίσει τους άλλους γύρω του· μπορεί να 
περιφρονείται, αλλά γίνεται κήρυκας αυτής της αλήθειας. Και παρακάτω: 
«εκείνος μόνο αξίζει να λέγεται ποιητής που ξέρει να χωνεύει μέσα του 
τον εξωτερικό κόσμο».

Η σημασία της επιστήμης τού ήταν πάντα πολύ μεγάλη. Άλλωστε 
τότε ήταν η εποχή των μεγάλων υποσχέσεων της επιστημονικής γνώσης. 
Από την Ευρώπη έφταναν, έστω κάπως καθυστερημένα, οι απηχήσεις των 
πιο μεγάλων επιτευγμάτων, γοητευτικές εφευρέσεις και στέρεες — έτσι φάν
ταζαν στην αρχή — θεωρίες. Στο Δωδεκάλογο του Γύφτου, έργο συνθε
τικό, δυνατό, που εκφράζει κυρίως τις εθνικές, κοινωνικές αναζητήσεις του 
ποιητή, την επιστήμη θεωρεί βάση της προόδου, τη σύζευξη του νου και της 
θέλησης, που αντιπροσωπεύουν ή Αγέλαστη κΓ ο Αδάκρυτος.

Πού είν η Αλήθεια; Μην πλανάν εσέ 
βαϋιονόητα λόγια τάχα. Την πηγή της... 
^α τη βρεις παντού στο ταίριασμα 
— ώ αρραβώνας λυτρωτής! — 
της καρδιάς σου και του νου σου 
με τα πάντα της ζωής...
Η καρδιά το ΰάμα αν είναι, 
της καρδιάς το μάτι ο νούς.

Εδώ θα πρέπει να λογαριάσουμε και τις ιδέες του Νίτσε, για τον υπερ
άνθρωπο, που συγκλόνιζαν τότε την Ευρώπη, και το έργο του Γκαίτε, δυο 
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ποιητές που ο Παλαμάς πολύ θαύμαζε και παραδεχόταν. «Παίρνω την πρω- 
τοτυπότερη ιδέα του καιρού μας που σκορπίστηκε παντού όπου στοχαστικός 
και άστραψε και βρόντησε παντού όπου νόηση και καρδιά τώρα τελευταία. 
Την ιδέα της φιλοσοφίας του Νίτσε του παντοτεινού γυρισμού των πάντων».

Ο Γκαίτε γράφει κάπου: «Εκείνος μόνο αξίζει να λέγεται ποιητής που 
ξέρει να χωνεύει μέσα του τον εξωτερικό κόσμο». Το άτομο δηλ. πρέπει να 
αναχωνεύεται μέσα στον κόσμο και να επιστρέφει στον εαυτό του εμπλουτι
σμένο. Αυτό τονίζει και ο Παλαμάς, ότι βάση και ξεκίνημα είναι το εγώ 
δηλ. το άτομο. Όμως «η τέχνη εκείνη μέσα στη φιλολογία πιο πολύ αξίζει 
που το εγώ της δεν είναι απομονωμένο, μα μπορεί να αγκαλιάζει όλο τον 
εξωτερικό κόσμο σαν το φως». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Παλαμάς πίστευε 
έντονα στη σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος, της ηθικής ατμόσφαιρας 
για τη διαμόρφωση τέχνης. Επιβεβαιώνοντας αυτή του τη θέση σ’ ένα 
σχετικό άρθρο το Γενάρη 1901 θεωρεί πως πολύ καλά άρχισε το Ελληνικό 
γένος την ποίησή του μέ τον Κάλβο και το Σολωμό, δηλ. μέσα από τα ση
μαντικά γεγονότα της τότε εποχής του.

Εκείνο που πολύ σημαντικά επηρέασε τον Παλαμά, που το ένοιωσε και 
τον σκλάβωσε, είναι η ιστορική στιγμή που έζησε. Μπορεί βέβαια να ήταν 
και στο χαρακτήρα του ποιητή συνεχής η αναζήτηση, η σύγκορυση, ίσως η 
αντίφαση, ο αγώνας, οι μεταπτώσεις — πάντα φαίνεται προσπαθούσε να 
υπερνικήσει και να ξεπεράσει όσα η παιδική του ηλικία δυσάρεστα τού 
εμφύτεψε. Γι’ αυτά όλα τον είπαν πρωτεϊκό, ένας χαρακτηρισμός πολύ ται
ριαστός. Ο ίδιος στην Ποιητική του γράφει ερμηνεύοντας το εγώ του: «Έχω 
'τη συνείδηση πως ένας δεν είμαι. Είμαι όχι με το, αλλά με τα εγώ μου. 
Γιαυτό δεν πολυστέκομαι σε τίποτε. Φτάνω ίσαμε τη αντιπάθεια, ξαφνικά 
προσώπων που συμπαθούσα και ίσα με την άρνηση ιδεών που διαλαλούσα». 
Μάλιστα παραθέτει και μια γνώμη του Αμερικανού Έμερσον: «Αλλάξατε 
ιδέα; Μη φοβηθείτε να το μεγαλοφωνήσετε. Ποτέ να μη ντραπείτε να δη
λώσετε το καινούριο σας φρόνημα, μόλις σας κτυπήσει τη συνείδηση». Ενώ 
όμως αυτά λέγει για το εγώ για να δικαιολογήσει τις αντιθέσεις του, λίγο 
παρακάτω γράφει: «Με όλα αυτά το τραγούδι μου καθορισμένο. Το κυ
βερνούν ορισμένες ιδέες και το χαρακτηρίζουν αυτές. Το γεννούν τα περι
στατικά της ζωής. Από το ξεφύλλισμά τους θα μπορούσε κανείς κριτικά βλέ
ποντας να πάρει σημειώματα για τη σύνταξη τής βιογραφίας ενός ανθρώπου. 
Και η βιογραφία αυτή θα ήταν η ζωή μας αχώριστα πραγματικότης και 
ποίηση».

Ήταν λοιπόν το εγώ, ήταν και η εποχή. Η διαμόρφωση του εγώ βέ
βαια έγινε από κάποια περιστατικά, άρα πάλι καταλήγουμε στην πραγμα
τικότητα. Θα επανέλθουμε στο εγώ. Η εποχή λοιπόν είχε στο ρυθμό της, 
μια αστάθεια, αναζήτηση, ανησυχία, μεταβατικότητα, συνταρακτικά γεγο

νότα. Μια εποχή ανήσυχη, με πολλές πνευματικές αναζητήσεις, ρευστότητα, 
νέες ιδέες. Πρώτα η θέση του παρελθόντος: Στον πρόλογο του τόμου 
«Τα μάτια της ψυχής μου» έγραφε ο Παλαμάς: «Ό,τι οικοδομεί ο ποιη
τής, το στηρίζει επάνω εις αδιασπάστους βάσεις’ το στερεότερον υλικόν το 
ευρίσκει μέσα εις το ανεξάντλητον λατομείον του παρελθόντος’ το υλικόν 
τούτο είναι αι θρησκείαι, οι μύθοι, τα συναξάρια, αι δημοτικαί παραδόσεις, 
τα δημοτικά τραγούδια, αι ιστορίαι, αι κοσμογονίαι, αι φιλοσοφίαι, αι ιδέαι 
γενικά, τα μεγάλα σύμβολα, η αρχαιότης».

Για την εποχή του, την ιδιαιτερότητά της γράφουν μελετητές: Ο Ν. 
Λούβαρης: «Η εποχή του Παλαμά είναι μακρά, επαναστατική εν πολλοίς, 
πολυκύμαντος και εναλλάσσουσα, σημαντική από εθνικής απόψεως. Είναι 
ένας έντονος αγών περί το πνεύμα, μια σύγκρουσις του παλαιού προς το νέον, 
ένας πόλεμος περί το νόημα της ζωής και τον σκοπόν της υπάρξεως. Είναι 
η εποχή του ένας αγώνας κοσμοθεωριών, αναποφάσιστος αγών, εμβάλλων εις 
σύγχυσιν...». Ο δε Αιμίλιος Χουρμούζιος: «Ο Παλαμάς εκδηλώνεται στην 
κρισιμότερη στιγμή της πνευματικής σταδιοδρομίας του τόπου του. Είναι η 
στιγμή που πρόκειται να οικοδομηθεί ένα μέλλον».

Ο Παλαμάς λειτουργεί σαν καταλύτης, επηρεάζει κι’ επηρεάζεται, πα
ρουσιάζει τα προβλήματα, συμβάλλει στη συνειδητοποίησή τους. Γίνεται ο 
ίδιος ένα κομμάτι της εθνικής ιστορίας της εποχής του. Γράφει πάλι ο 
Χουρμούζιος: «Έχει κανείς την εντύπωση ότι ο Παλαμάς δεν βαδίζει μό
νος. Μαζί του βαδίζει η εποχή ολόκληρη. Ιστορία, παράδοση, θρύλος, αγώ
νες εσωτερικοί κι’ εξωτερικοί, πολιτισμός, αγωγή, συνείδηση εθνική, κάμψεις 
και φτερώματα, αμαρτήματα και αρετές, προσδοκίες και αγωνίες, άνθρωποι, 
λαός σαν ανώνυμο σύνολο και σαν άθροισμα μονάδων ξεχωριστών — ένα 
μάζεμα από ύλη και ψυχή, ό,τι φτιάχνει και συνθέτει ένα αιώνα σε ασταμά
τητη κίνηση και σε αδιάλειπτο μετασχηματισμό, — όλ’ αυτά μαζί βρίσκουν 
την έκφρασή τους στην πνευματική προσωπικότητα του Κωστή Παλαμά.

Γπήρξεν από τους ανθρώπους που κατορθώνουν να κλείσουν μέσα στην 
ψυχή τους το έθνος των και. τον καιρό τους, και η συνείδησή τους έχει τόσην 
ευρυχωρία, ώστε να υπάρχει άνετη θέση και για το ατομικό όραμα και για 
το συλλογικό... Τους τέτοιους ανθρώπους που κατορθώνουν ν’ άναχωνεύουν 
τα αιτήματα του καιρού τους και του γένους τους και να τ’ αναπλάθουν για 
να τα επιβάλουν ως συνθήματα ζωής, δεν μπορούμε πια να τους αποχωρί
σουμε από την εθνική ιστορία. Είναι οι ίδιοι, η εθνική ιστορία...». Ήταν 
δικός του ο αγώνας να τα ξεκαθαρίσει αυτά και να τα προσφέρει και να 
εξοικειώσει με τις νέες Ιδέες και επιδιώξεις την καινούργια γενιά.

Πιο συγκεκριμένα: Από την εποχή που ο Παλαμάς ωριμάζει και γίνε
ται κάπως γνωστός συμβαίνουν στην Ελλάδα συγκλονιστικά γεγονότα: το 
1896 η Κρητική επανάσταση, το 1897 ο ταπεινωτικός για την Ελλάδα Ελ
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ληνοτουρκικός πόλεμος, το 1909 η επανάσταση στο Γουδί, το 1912 οι βαλ
κανικοί πόλεμοι, το 1914 ο α' παγκόσμιος πόλεμος, το 1921 η μικρασιατική 
καταστροφή. Εκτός από αυτά το Ελληνικό κράτος μικρό και αδύνατο, ανε
ξάρτητο αλλά εξαρτημένο στενά από τις λεγόμενες 'μεγάλες δυνάμεις’, έχει 
πολλά εσωτερικά προβλήματα. Δεν θεμελιώθηκε η δημοκρατία, οι κυβερ
νήσεις αλλάζουν συχνά, επικρατεί δημαγωγία, η ζωή είναι πολυτάραχη 
— υπάρχουν ληστές, γίνονται παρανομίες, συνταγματικές παραβιάσεις — 
η εξουσία είναι σχεδόν κληρονομική, λείπει η εργατική νομοθεσία και ο 
συνδικαλισμός, γίνεται εκμετάλλευση από τους ποικίλους ισχυρούς, υπάρχει 
άνιση κατανομή του πλούτου, οι ιδέες είναι κούφιες, τα συνθήματα ρομαν
τικά, επικρατεί άγονη προγονολατρεία, μεγαλοστομία, πατριδοκαπηλεία κ.ά. 
δυσάρεστα. Όποιος ενδιαφέρεται, ας διαβάσει το Δωδεκάλογο και θα δι
καιολογήσει το στίχο:

«γιούχα και πάντα γιούχα των πατρίδων)).

Ο Παλαμάς, έστω και μικρός, ζούσε αυτά τα γεγονότα στο Μεσολόγγι 
που ήταν κέντρο πολιτικών ζυμώσεων και κολυμβήθρα εθνικής μνήμης και 
μεγαλείου. H συνείδηση της αφύπνισης, της αλλαγής σιγά-σιγά διαμορ
φώνεται και ο ίδιος αναλαμβάνει να γίνει διερμηνευτής της. Ως τότε όλες οι 
προσπάθειες απατύγχαναν, γιατί η σύνδεση με το παρελθόν δεν υπήρχε" το 
παρελθόν δεν ενέπνεε, έμενε νεκρό, έτσι που και το παρόν έμενε άγονο. Οι 

αρχαίοι
ζήοανε ζωή μέσ’ στα δεφτέρια 
ζήοανε ζωή μέσ’ στη σκλαβιά 
ζήοανε ζωή τυραγνισμένη 
και τους ηύρε μια λατρεία καταραμένη

...δεθήκαν κι3 αρρωστήσαν
και χτικιάοαν τ απολλώνια τα κορμιά 
και γινήκαν βρυκολάκοι και στοιχειά.

Ο Παλαμάς έκαμε τομή" αναζωογόνησε το παρελθόν καταδικάζοντας 
όχι το παρελθόν, όχι τους αρχαίους — θαύμαζε και τιμούσε τους αρχαίους — 
αλλά τον τρόπο που ως τότε και οι σύγχρονοί του αντιμετώπιζαν αυτό κι’ 
εκείνους. Λυπόταν, οργιζόταν και καταδίκαζε: αρχαίους, θρησκεία, νόμους, 
θεσμούς, γιατί τους ήθελε γνήσιους, πραγματικούς, στημένους ψηλά. Μέσα 
σ’ αυτά τα πλαίσια πρέπει να δούμε την αγανάκτηση, τις καταδίκες, το γκρέ
μισμα, την άρνηση, τους ιερόσυλους στίχους. Ο ίδιος που έγραψε τους 
στίχους:

γιούχα και πάντα γιούχα την πατρίδων 
είμ’ εγώ των ά^εων ο προφήτης

είμαι του Τίποτε πανελεύτερος ο κράκτης

έγραψε και τους στίχους:
δόξα, δόξα στις πατρίδες
να η μητέρα, να η Πατρίδα αναοταίνεται τρισέβαοτη 

και για τους θεούς:

σ’ εμάς φέρνουν όλ’ οι στοχασμοί κι’ όλ’ οι δρόμοι 
είμαστε όλα τ αγα^ά, τ αληθινά και τα ωραία.

Τα σατιρικά του ποιήματα γράφονται με αγανάκτηση από πόνο για τον 
ξεπεσμό με την ελπίδα μιας αλλαγής. Καταδικάζει το ρουσφέτι, τις εύνοιες, 
τις κολακείες, την τεμπελιά, τη δουλικότητα, τα «λόγια χοντρά και λόγια κού
φια», τη ζωή σα σκουλήκι, την παρακμή.

Σίδερο ο στίχος για να τον πυρώνεις
Σημάδεψε και τρύπησε και δείρε 
τα νύχια σου αϊτού νύχια’ σκούξε, γκιώνης 
Και πόμπεψε και μέο’ στη λάσπη σύρε...

Ο λόγος μου η ξεγύμνωτη είν’ αλήθεια 
κ η αλήθεια είναι σεισμός και πειρασμός

Ο κόλακας κι ο ψεύτης χαλασμοί σου 
της αμαρτίας πατρίδα, άμυαλη Μάνα, 
του κόσμου είσαι το σκύβαλο, απελπίσου! 
Σε λυώσανε τα χάδια τα λαοπλάνα 
στου κόλακα τα χέρια και οτου ψεύτη 
χτυπήστε τη νεκρώσιμη καμπάνα!

Και για μούντζα ο λαός και για λιβάνι 
Ο λαός είναι τίποτε και είν’ όλα 
είναι του εκδικητή το γιαταγάνι 
κ’ είν’ η μαϊμού η ξεδιάντροπη, η μαργιόλα.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια πρέπει να δούμε και τους αγώνες του για τη 
δημοτική γλώσσα. Ο Βαλαωρίτης, όπως γράφει ο Παλαμάς, του στάθηκε 
αποκάλυψη, του άνοιξε κόσμους άγνωστους, του συνειδητοποίησε έννοιες ως 
τότε ανυποψίαστες. «Δημοτική γλώσσα, εθνική παράδοση, ελληνική ιστορία 
πιάνονται από τα χέρια και περπατάν... Χρόνια περνούσα στο σκολειό, στο 
δημοτικό, στο ελληνικό, στο γυμνάσιο και τίποτε δεν υποψιαζόμουν από της 
ζωής ολόγυρά μου τα σημαντικά. Γλώσσα, πατρίδα, ιστορία, την αλήθεια 
τους κανείς δεν μου τη δασκάλεψε». Σε όσους τον ονόμαζαν μαλλιαρό 
απαντούσε: «Βλέποντας ποιοι σημαδευτήκαν και σημαδεύονται με την ετι- 
κέττα τούτη το θεωρώ έπαινό μου το λογαριάζω δόξα μου». Δεν μπορούσε 
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να δεχτεί την εξωπραγματικότητα και τη ζημιά των Φαναριωτών. Ουσιαστι
κά πολεμούσε για τη γλώσσα ο Παλαμάς σε μια εποχή που τέτοιος πόλεμος 
δεν ήταν καθόλου χωρίς κινδύνους. Αν μάλιστα σκεφτούμε και τη θέση 
του στο Πανεπιστήμιο και τί σήμαινε δημοτική και τί ποιητής για τους 
'μεγάλους’ ακαδημαϊκούς δασκάλους, τότε καταλαβαίνουμε καλύτερα. Χα
ρακτηριστικό για τη γλωσσική του προσπάθεια είναι το ποίημά του 
'η ξενητεμένη’.

Ένα από τα κυριότερα θετικά με τα οπαία πιστώνεται ο Παλαμάς είναι 
ότι αγκάλιασε με το έργο του όλη την ιστορία του Ελληνισμού, είδε τον Ελ
ληνισμό ποιητικά ενιαίο. Ήταν κι’ αυτό μια ανάγκη της περιρρέουσας ατμό
σφαιρας, ανάμεσα στην καταφρόνια και στις κατηγόριες για εκφυλισμό και 
νόθευση της φυλής, διακοπή της εθνικής συνέχειας κ.ά. Έτσι είδε τον 
Ελληνισμό ο Παπαρρηγόπουλος στην ιστορία, ο Πολίτης στη λαϊκή ζωή και 
δημιουργία, ο Χατζηδάκις στη γλώσσα. Οι σημαντικότεροι σταθμοί: κλασ
σική εποχή, βυζάντιο, τουρκοκρατία και εικοσιένα και σύγχρονη εποχή που 
συνδέουν και συγκρατούν μεταξύ τους το μεγάλο οικοδόμημα του Ελληνισμού 
κατέχουν μεγάλο μέρος στην ποίησή του. Όλα με το όραμα του ξαναγεννη- 
μού, της σύνθεσης του νέου από όλα τα γόνιμα στοιχεία, μέσα στις σύγχρονες 
πραγματικότητες, ακόμη και τα ξένα απομεινάρια. Μικρό αλλά χαρακτη
ριστικό το ποίημα 'Ύμνος των αιώνων’ εκφράζει το πνεύμα της ενότητας 
και αφοσίωσης.

Μητέρα μας πολύπαθη, ω αθάνατη, 
δεν είναι μόνο οου στολίδι οι Παρθενώνες' 
του ουντριμμού οου τα σπαθιά σ’ τα κάμανε 
φυλαχτά και στεφάνια οου οι αιώνες.

Και οι πέτρες που τις έστησε στο χώμα οου 
το νικηφόρο χέρι του Ρωμαίου, 
κι η σταυροθόλωτη εκκληοιά από το Βυζάντιο 
στον τόπο του πολύστυλου ναού του αρχαίου, 

κι αυτό το κάστρο που μουγκρίζει μέσα του 
της Βενετιάς ακόμη το λιοντάρι, 
κι ο μιναρές που στέκει της ολόμαυρης 
και της πικρότατης σκλαβιάς απομεινάρι, 

όλα ένα νύφης φόρεμα οου υφαίνουνε, 
κι είναι οα σπλάχνα απ το δικό οου το αίμα.

Ω διαβατάρικα, από οας πλά^ετ αιώνια, 
η νέα τρανή πατρίδα η παναρμόνια!

Ο Παλαμάς ήταν ένας άνθρωπος που πολύ το σημάδεψε η παιδική του 
ηλικία στα μετέπειτα και στο έργο του. Δυράρεστες εμπειρίες της πρώτης 
παιδικής του ηλικίας η ορφάνια, κατάθλιψη, αρρώστειες, πένθη και θάνατοι 
στο οικογενειακό του περιβάλλον, κάποια κακή συμπεριφορά συγγενών και 
δασκάλων, σκληρότητα των συνομιλήκων, αστοργία στο σπίτι της θείας του, 
δυσάρεστες εμπειρίες και μειονεξίες από το συναίσθημα της ασκήμιας του και 
της αδυναμίας του του δημιούργησαν μια δειλία και μειονεξία, ίσως όμως 
και αγωνιστικότητα και αίσθημα υπεροχής, έδωσαν θέματα σε ολόκληρα ποιή- 
ματά του ή σε πλήθος στίχους σκόρπιους στο έργο του. Αυτά είτε εκδηλώ
νονται αυτούσια είτε εξιδανικεύονται σε αγώνες και ηρωισμούς. Παραδέ
χεται πως τραγουδά ό,τι έχασε ή δεν είχε

μου γίνεται τραγούδι ό,τι ποθούσα 
να ήμουν ή νάειχα δίχως νάμαι ή νάχω.

Το μέτωπό μου δεν το μύρωσε φιλί μητέρας 
Ο θάνατος μας άρπαξε πατέρα και μητέρα 
κι’ έκλεισε το σπίτι... τίποτα δεν γνώρισ’ από κείνους.

Τα φουστανάκια που του φορούσαν σαν ήταν παιδάκι κι’ ένα σκουλαρίκι 
να μη τον πάρει ο χάρος τον απασχολούν, το σκουλαρίκι γίνεται δακτυλίδι, 
αρραβώνας ζωής κι’ ο φόβος του θανάτου τον βασανίζει, όταν το έχασε. Η 
ασκήμια και το μικρόσωμο τον βασανίζουν στους στίχους του ώσπου γέρασε 
κι’ άσπρισε- «μικροκαμωμένος, κακοφτιαγμένος, αδύνατος, οξυγένης και πολύ 
μεγαλοφρύδης» ήταν, λέγει ο Βέης, «σαν το καλάμι», «όσο κρατάει το πάτημα 
ενός περιστεριού», γράφει ο ίδιος.

Γιατί η ψυχή μου εκλείοθη σε κορμί 
μισό, σκυφτό, σ’ ένα άρρωστο κουφάρι 
κι έχασε την ακράτητην ορμή...
και σαν αητός που του έκοψαν κακοί 
οι άνθρωποι τα δυό πλατιά φτερά του.

γράφει αλλού. Ένας τρελλός ξάδελφος και μια τρελλή θεία τον κάνουν να 
φοβάται την τρέλλα.

Ένας τρελλός μού τα κυνήγησε τα χρόνια 
τα παιδικά, τα ολόγλυκα, τα ολανθιομένα... 
που μου πήρε ξεσπώντας βρυκολακιασμένη 
για πάντα της χαράς και της δροσιάς το στέμμα.

Οι θάνατοι και το πένθος στο σπίτι της θείας του του μαύρισαν την ψυχή 
— ποιήματα στην Ασάλευτη ζωή.
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Μέσα εδώ την ψυχή κάποιου νεκρού αναπνέω... 
κι’ ό πλούτος ο κατάμαυρος των φορεμάτων 
μπόρεσε κι9 άλλαξε, έγινε από σπίτι μνήμα.

Ένα άλλο κεφάλαιο που οπωσδήποτε επηρεάστηκε από την παιδική του 
ηλικία, που όμως εδώ δεν θα το θίξω γιατί είναι μεγάλο και πολύπλοκο, 
είναι η γυναίκα και το ερωτικό. Το πάθος του για τη ζωή μήπως δείχνει 
την αδυναμία του να ζήσει, ν’ αρπάξει, να χαρεί, εκείνο που του υποβάλλει 
το πνεύμα του;

Στο Μεσολόγγι ζει μακριά από την οικογένειά του μέσα στους θρυλους 
και τις ηρωικές παραδόσεις. Εδώ πνέει αέρας ρομαντικός και ηρωϊκός, το 
πέρασμα του Βύρωνα, η δόξα της εξόδου, μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενθυμησες 
και καυχήματα του 21. Εδώ είναι όλοι οι τόποι, οι ονομασίες, οι τάφοι, οι 
απόγονοι άμεσοι εκείνων των ηρώων. «Τα παραμύθια που ακουγα γύρω 
μου από τα στόματα και της γριάς και του παλληκαριού ήταν η έξοδος της 
ηρωϊκής φρουράς... Τα παθήματα των αγωνιστών που ακόμα ζούσαν πολ
λοί απ’ αυτούς τυλιγμένοι ακόμη στις ίδιες κάπες τις φωτοκαμένες από τ’ 
άναμα του λαγουμιού κι’ από του γιουρουσιού το ξέσπασμα, ριζώσανε στη 
σκέψη μου για να φουρτώσουν ύστερα στην ώρα τους με κλαδιά και με λου
λούδια», γινήκαν δηλ. ποιήματα.

Εκεί υπάρχει έντονη πολιτική ζωή (Δεληγιάννης, Τρικούπης) . Εκεί 
εκκολάπτονται τα ποιήματα: Καημοί της λιμνοθάλασσας, Τραγούδια της 
Πατρίδας, Φλογέρα του βασιλιά κ.ά.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο σ’ αυτό το θέμα αποτελούν τα συγκεκριμένα ιστο
ρικά γεγονότα και πρόσωπα: π.χ. οι αρχαίοι, η Αθήνα κι’ η Αθηνά, ο Δε- 
ξίλεω ο Αλέξανδρος, η Σπάρτη, η Ολυμπία κ.ά., το έπος του Διγενή Ακρί
τα και οι ακρίτες κ.ά. Κάτι άλλο είναι το αττικό κλίμα και η φύση, η ομορ
φιά, η δωρική λιτότητα, ο ουρανός, το φώς, η φυσική καλλονή, γενικά η 
φυσιολατρεία του ποιητή. Και το κεφαλαίο της φυσιολατρειας του Παλαμα 
ξεκινά από κάποια δεδομένα.

Περισσότερη ανάπτυξη χρειάζεται οπωσδήποτε το θέμα της αναπλήρω- 
σης και κείνο της απόκρυψης. Πολύ χαρακτηριστικοί οι στίχοι του:

Κανείς τι κρύβω μέσα στην καρδιά μου 
δεν είδε, αδέρφια, φίλοι, συγγενάδια, 
Μήτε η γυναίκα, μήτε τα παιδιά μου, 
Κανείς. Και αν έχω και καρδιά, σκοτάδια.

Κι ό,τι από μένα μείνει — μάδε το — ό,τι 
Σημάδι, λείψανο άγραφο, γραφτό, 
Δέ δα φωτίσει τα δικά μου σκότη,

Γιατί δε δα είμ* εγώ μέσα σ’ αυτό 
Γιατί χαρές, αφροντισιές, ελπίδες, 
Βάσανα, τρέλλες, έρωτες, ντροπές, 
Αυτά είναι της ψυχής μου οι προσωπίδες, 
Δεν είναι της ψυχής μου οι αστραπές.

Και άλλη δήλωση του ίδιου στα «Χρόνια και τα χαρτιά»: «Από τότε που 
θυμάμαι τον εαυτό μου, η αφέλεια και η ξεγνοιασιά ξένες χάρες για μένα. 
Πάντα γυρισμένος μέσα μου και συχνά πυκνά κυνηγώντας την εντύπωση».

Όλα τα έργα του ξεκινούν από μια πραγματικότητα που ίσως όλοι τη 
ζουν αλλά δεν τη βλέπουν, δεν την αισθάνονται. Ο ποιητής έχει κάτι που 
δεν το έχουν όλοι οι άλλοι. Μπορεί και γράφει ποιήματα, δημιουργεί κάλ
λος από μέσα του, γιατί εκείνο που υπάρχει εξωτερικά δεν είναι δικό 
του, είναι για όλους, τέχνη όμως κάνει μόνο αυτός, το πάθος. Όπως και 
αν εμείς κρίνουμε τον Παλαμά, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας τους στί
χους του για το πώς ο ίδιος ένοιωθε γράφοντας.

Για τίποτε δεν ντρέπομαι, τίποτε δεν σωπαίνω 
τίποτε δεν καταφρονώ κι9 όλα με νόημα ίδια 
και τ αξετίμητα του κόσμου και τ απορριμένα 
από το νόμο όλα βαλτά, γραμμένα από τη μοίρα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

3. ΔΙΟΝΓΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

ΦΓΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΓΣΙΚΗ ΣΤΗ ΣΟΛΩΜΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Ο Σολωμός είναι πνευματικό μέγεθος που ξεπερνά σε τέτοιο βαθμό τα 
κοινά μέτρα, ώστε να στέκεται κανένας μπροστά του με θαυμαστικό δέος. 
Αυτό το ιερό δέος διακατέχει και τον Πολυλά σαν καταπιάνεται να προλο
γίσει τα «Ευρισκόμενα» του ποιητή στην πρώτη τους έκδοση. Κι ωστόσο 
τούτ’ η κριτική παραμένει για το μελετητή του Σολωμικού έργου διαφω- 
τιστική και πολύτιμη και ,συνάμα αληθινή, πιστή στην πραγματικότητα. Πα
ρακολουθούμε εδώ τον ποιητή «ν’ άνεβαίνει με κόπους της Τέχνης τους 
δύσβατους τόπους» σαν ένας πραγματικός αγωνιστής του πνεύματος και της 
Ιδέας.

Η ποιητική του φύση, το πηγαίο ταλέντο του εκδηλώνεται νωρίς* νεαρό 
φοιτητή της νομικής στην Παβία ακόμη «τον είχεν αρπάξει όλον η ποίηση, 
προς την οποίαν μακρόθεν αισθάνθηκε σφοδρά τα πρώτα ορμήματα της ψυ
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χής του». Η ποιητική ευαισθησία όμως κι η πλούσια κι έμφυτη στον Έλληνα 
πλαστική φαντασία δεν είναι τα μόνα χαρίσματα του. Διαθέτει ταυτόχρονα 
ένα βαθύ κριτικό νου, ένα πνεύμα φιλέρευνο, διψασμένο, κι ανικανοποίητο, 
που τον ωθεί σε μια αδιάκοπη, κοπιαστική αναζήτηση με τελική απόληξη 
την είσοδό του στο άδυτο των μυστηρίων της μεγάλης Τέχνης. Έτσι ενω 
βρισκόταν ακόμη κάτω από το κράτος του νεανικού ενθουσιασμού που είχε 
ξεσπάσει χειμαρρώδης κι ακράτητος στον «Ύμνο στην Ελευθερία» και «Στο 
θάνατο του Λορδ Μπάϋρον» γράφει σε μια του σημείωση: «Η δυσκολία την 
οποίαν αισθάνεται ο συγγραφέας (ομιλώ για τον μεγάλο συγγραφέα) δεν 
στέκει εις το να δείξει φαντασία και πάθος, αλλά εις το να υποτάξει αυτα 
τα δύο πράγματα, με καιρό και με κόπο, εις το νόημα της τέχνης». Τούτα 
τα λόγια δείχνουν πως ο Σολωμός έχει κάνει την εκλογή του: «είσήλθε 
διά τής στενής πύλης», διάλεξε τη μεγάλη τέχνη με ουσιαστική επίγνωση 
της σημασίας της.

Γι’ αυτόν η ποίηση δεν είναι εκείνο που μας προσκομίζει η έμπνευση 
της στιγμής, αλλά είναι υπόθεση ζωής, ένας «δια βίου» αγώνας για να υπο
τάξει ο μεγάλος καλλιτέχνης «με καιρό και με κόπο» τη φαντασία και το 
πάθος στην υψηλή επιταγή του πνεύματος, ν’ ανυψώσει το φυσικό κόσμο στον 
ουρανό της ιδέας και να φωτίσει το αισθητό κάλλος με την αμάραντη λάμψη 
της αιωνιότητας.

Πώς όμως πέτυχε ο ποιητής μας το μεγάλο άθλημα; Πρώτα κάνοντας 
σωστή επιλογή των ποιητικών του συμβόλων σωστή με τη σησμασία πως 
αυτά ταίριαζαν στην ιδιοσυγκρασία του, στη φυσική του κλίση, πως ήταν 
τα ενδεδειγμένα για να ενσαρκώσουν το υψηλό νόημα που απαιτούσε απο 
την τέχνη. Σε τούτο είν’ αλήθεια πως τον βοήθησε κι η εποχή του. Τα 
σύμβολά του ξεπηγάζουν από το μεγάλο έργο της νεκρανάστασης του 
Έθνους. Είναι η Πατρίδα, η Πίστη, η σοφία της Φύσης, ο ηθικός αγώνας 
του ανθρώπου για την κατάκτηση της Ελευθερίας.

Μπροστά στο μεγάλο έργο της Επανάστασης, μπροστά «στη θεϊκιά κι 
όλη αίματα πατρίδα», μπροστά στις «μεγάλες ουσίες» που πραγματώνονται 
στην αντικρινή στεριά νιώθει το δικό του επιτακτικό χρέος: ν’ αφοσιωθεί 
ολοκληρωτικά κι απόλυτα όσες δυσκολίες κι αν είχε ν’ αντιμετωπίσει 
(άγνοια της ελληνικής, ανυπαρξία νεοελληνικού ποιητικού λόγου, λογιωτα- 

τισμός) σαν μεγάλος εθναπόστολος — καλλιτέχνης στην αποκάλυψη του 
ωραίου — του αγαθού και του αληθινού. Κλείνει λοιπόν, μέσα στην ψυχή 
του την Ιδέα - Ελλάδα και νιώθει να συγκλονίζεται συθέμελα η ύπαρξή του 
μπροστά στο δυσανάβατο ύψος του Ιδανικού. Δεύτερο, σαν γνήσια ποιη
τική ψυχή ο Σολωμός λατρεύει τη φύση’ σ’ όλα τα φυσικά πλάσματα και 
σ’ όλες τις στιγμές της ζωής, νιώθει τη θεία ιδέα, αισθάνεται το ενέκφραστο 
μυστήριο που τον περιτριγυρίζει' στο έργο του ο φυσικός κόσμος είναι αξε- 

χωριστός από τον πνευματικό. Τέλος οικοδομεί την ποίησή του στη μοναξιά 
και στη σιωπή «με λογισμό και μ’ όνειρο». Μελετά και στοχάζεται πάνω 
στα μεγάλα προβλήματα που αφορούν τον άνθρωπο, τον προορισμό του, τη θέση 
του μέσα στον κόσμο.

Η μελέτη κι ο στοχασμός τρέφουν συνεχώς την πνευματική του ανάταση 
και τον ανεβάζουν στο ύψος του ιδανικού* παντού κυριαρχεί ένας ιδανισμός 
δοσμένος με τα ποιητικά μέσα: η ιδέα - μορφή ζωντανεύει τα πάντα κι ανα
παύεται μέσα στην άτρεμη, αντικειμενική της αυτάρκεια. Η τελειοποίηση 
τούτη αρχίζει κατά τον Αποστολάκη μέ τη «Δόξα των Ψαρών» για να ξε
τυλιχτεί στην υπέροχη φεγγαροντυμένη μορφή του «Κρητικού». Με το ποίη
μα τούτο σημειώνεται στα 1833 ένας σημαντικός σταθμός στην ποιητική ανέ
λιξή του’ μπαίνει πια στο στάδιο της ωριμότητας: έχει αφομοιώσει με 
καιρό και με κόπο τον πλούτο της εθνικής παραδόσεως και ταυτόχρονα μπό
ρεσε να προβάλει από κει τη δική του ισχυρή προσωπικότητα, «να υψωθεί 
κατακόρυφα». Μαζί με τον «Κρητικό» ξαναπλάθει τώρα με τα καινούρια 
δεδομένα σε δεύτερο σχεδίασμα τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» (το πρώτο 
είναι του 1826) . Στην ΓΖ περίοδό του ανήκει το Γ' Σχεδίασμα των «Ελεύ
θερων Πολιορκημένων» και ο «Πόρφυρας».

Σύγκαιρα μελετά, βυθίζεται και κατακτά δημιουργικά την πνευματική 
κοσμογονία του Γερμανικού ιδεαλισμού. Μορφώνει έτσι τη δική του ποιη
τική φιλοσοφία, γιατί κατά το Νόβαλις «ο αφιλοσόφητος ποιητής δεν μπορεί 
να έχει τελειότητα. Ιδιαίτερα επηρεάζεται από τον Έλεγο και το Σίλλερ. 
Πολλοί καταδικάζουν τη στροφή του σ’ αυτές τις μεταφυσικές περιπλανήσεις 
της δυσνόητης γερμανικής σκέψης, ξεχνώντας πως αγκαλιάζει με τόση επι
μονή τη γερμανική μεταφυσική, επειδή αναγνωρίζει στις θεωρίες της τις 
δικές του κλίσεις και τα δικά του πιστεύω.

Ας δούμε λοιπόν σε γενικές γραμμές τις θεωρίες που μόρφωσαν την 
ποιητική φιλοσοφία του και του χάρισαν την τελειότητα και τη μοναδικό
τητα, καθώς την πραγματοποίησε στα έργα της ωριμότητας κι όπως ειδι
κότερα γίνεται φανερή στους στοχασμούς που έχει προτάξει στους «Ελεύθε
ρους Πολιορκημένους», το καθαυτό έργο της ζωής του.

Κατά τον ’Ελεγο η ιδέα είναι το απόλυτο' η αισθητή παράτασή της 
είναι το ιδανικό, το ωραίο. Η τέχνη μαζί με τη θρησκεία και τη φιλοσοφία 
ανήκουν στην απόλυτη σφαίρα του πνεύματος, εκεί δηλαδή όπου η ιδέα συλ
λαμβάνει την ενότητα της ουσίας της και της ύπαρξής της. Η τέχνη λοιπόν 
πρέπει να ξαναδημιουργεί τα αντικείμενα απαλλαγμένα από κάθε υλικό 
στοιχείο, γιατί η ανάγκη της καλλιτεχνικής ομορφιάς πηγάζει από την ατέ
λεια του πραγματικού κόσμου. Η ψυχή των φυσικών όντων είναι ανε
λεύθερη και περιορισμένη. Μονάχα στη ζωή του πνεύματος πρέπει να ζητη
θεί η άπειρη ελευθερία που είναι η πραγματική ύπαρξη του πνεύματος, η 
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αρχή της ύπαρξής του — κι η επιστροφή στον εαυτό του. Με την τέχνη 
το πνεύμα ζητεί και βρίσκει ικανοποίηση στο ιδανικό. Γι’ αυτό κι η τέχνη 
εξιδανικεύει τη φύση.

Στις ανώτερες βαθμίδες της τέχνης λέγει ο Έλεγος το εσωτερικό πε
ριεχόμενο του πνεύματος οφείλει να πετυχαίνει τη μορφή που του ταιριάζει. 
Εξυπακούεται λοιπόν στο σημείο τούτο ο αγώνας για την τελειότητα της 
μορφής που τόσο παίδεψε το Σολωμό.

Κέντρο εξάλλου των καλλιτεχνικών παραστάσεων είναι το θείο. Η ενό
τητα κι η παγκοσμιότητα είναι τα στοιχεία της θεϊκής αρχής’ ό,τι ανομά- 
ζουμε γενικά ευγενικό, έξοχο, τέλειο δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αληθινή 
ουσία της ηθικής και θεϊκής αρχής που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο.

Σε παρόμοια ψηλή θέση με τον Έλεγο έτασσε και ο Σίλλερ την ποίηση 
και τον καλλιτέχνη. Η θεωρία του είναι μια πρόσμειξη του ελληνικού αν
θρωπισμού με την καντιανή ιδεοκρατία.

Αποστολή της τέχνης είναι κατά το Σίλλερ η αποκάλυψη του ιδανικού 
κόσμου των ιδεών που δε βρίσκονται «επέκεινα» όπως δίδασκε ο Πλάτωνας, 
αλλά «έντός ήμών». Η ενασχόληση με τον ιδανικό αυτό κόσμο και η απο
κάλυψή του είναι για το Σίλλερ θρησκεία, ευσέβεια και αξιοπρέπεια που 
η φύλαξή της ανατέθηκε από το θεό στον καλλιτέχνη (αρχαία αντίληψη που 
θεωρούσε τον ποιητή σκεύος εκλογής του θεού)

Κοινό ουσιαστικό χαρακτηριστικό του ιδανισμού και του ανθρωπισμού 
είναι η ιδέα της ελευθερίας, διότι επιδιώκοντας ο ανθρωπισμός τη συγκρό
τηση του ατόμου σε προσωπικότητα με τη σύντονη κι ισορροπημένη ανάπτυ
ξη όίλων των ικανοτήτων του, του προσδίνει τη δυνατότητα, εφόσο πράττει 
αυτόνομα και σύμφωνα με την ιδιαίτερη φύση του να είναι ελεύθερος, πραγμα
τοποιώντας ταυτόχρονα τον ιδανικό κόσμο, τον κόσμο των αιωνίων αξιών.

Το ωραίο είναι η αρμονία μεταξύ του υλικού και του ηθικού κι η αισθη
τική καλλιέργεια ο δρόμος προς την ελευθερία, ενώ το υψηλόν αποτελεί έξαρ
ση του ηθικού ανθρώπου υπεράνω του υλικού. Με την καλλιτεχνική καλ
λιέργεια τα ορμέμφυτα ισορροπούν προς τη λογική μιας βούλησης και ο νόμος 
του καθήκοντος δεσπόζει χωρίς εξαναγκασμό. Έτσι συγκροτείται η «ωραία 
ψυχή», ο άνθρωπος που μέσα του καθήκον και φυσική κλίση συμπίπτουν τέ
λεια, ώστε να εξαφανίζεται ο μεταξύ τους ανταγωνισμός.

Μ’ αυτό τον τρόπο η τέχνη οδηγεί μέσ’ από την ομορφιά στο αγαθό κι 
εμφανίζοντας τον κόσμο σαν θείο καλλιτέχνημα στην αλήθεια, άρα και στην 
εκπλήρωση της ύψιστης αποστολής του ανθρώπου, με την ενσάρκωση και 
την πραγματοποίηση της ιδέας της πλήρους ανθρωπότητας, του τέλειου αν
θρώπου. Π’ αυτό την πιο ψηλή θέση στην ιεραρχία του κόσμου κατέχει ο 
ποιητής. «Ό ποιητής είναι ο μόνος αληθινός άνθρωπος κι ο πιο μεγάλος 
φιλόσοφος δεν είναι παρά γελοιογραφία σε σύγκριση μαζί του», γράφει ό

Σίλλερ σε μια επιστολή του στον Γκαίτε.
Αναφερθήκαμε στα δυό κορυφαία πρότυπα του Σολωμού για να μας 

γίνει συνείδηση μέσ’ από ποιους σκολιούς δρόμους ο ποιητής οδηγήθηκε 
στην τελειότητα κι επειδή πιστεύουμε πως είν’ αδύνατο να νοηθεί δ Σολωμός 
χωρίς μεταφυσική. Κατά τον έγκυρο λόγο του Τσάτσου «ο Σολωμός είναι 
ο μεταφυσικώτερος ποιητής μας’ δε φιλοσοφεί βέβαια, αλλά ο ετασμός του 
όζει μεταφυσικής. Απόηχα του γερμανικού ιδεαλισμού που τότε κυριαρχούσε 
στη Γερμανία είναι αισθητά όχι τόσον στα καθ’ έκαστον, όσο στο γενικό κλίμα 
του έργου του στον τρόπο που αντικρύζει τις ανώτατες αξίες της ζωής».

Τεράστια είναι η έκταση αυτής της ενασχόλησης και της μελέτης του 
γύρω από τη γερμανική φιλοσοφία και ποίηση. Ο Σιγούρος αναφέρει πως 
είδε στα κατάλοιπά του 14 χειρόγραφους τόμους σε ιταλική μετάφραση που 
ο καθένας αριθμούσε 350 - 400 σελάδες, με έργα των Σίλλερ, Μέντζελ, Σέλ- 
λιγκ, Φίχτε, Γκαίτε, Νοβάλις, Σλέγγελ κ.ά. Ένας απ’ αυτούς, είχε αριθμό 
σειράς 64 που σημαίνει πως υπήρχαν άλλοι 50 παρόμοιοι τόμοι. Είναι λοιπόν 
φανερό πόσο στέρεη πνευματική πανοπλία είχε περιβληθεί ο ποιητής μας 
και πόσο υπεράνθρωπο μόχθο απαίτησε η κατεργασία της. Στίχοι δπως:

Γιατί τα φύλλ* αν είν* πολλά σε κά&ε φύλλο πνεύμα.
Άνθιζε μέοα μου η ζωή μ* όλα τα πλούτια πώχει.
Νιός κόσμος όμορφος παντού χαράς και καλωούνης.
ή
Στη &ύρα την ολόχρυση της Παντοδυναμίας, 
πνεύματα μύρια παλαιά, πνεύματα μύρια νέα, 
σ’ ακατερούν για ναι σου πουν πως άργησες να φ&άσεις.

είναι φορτισμένοι με μια ιδεατή ουσία «κόσμων όμορφων, αγγελικά πλα
σμένων.

Στο Σολωμό, κατά τον Τσάτσο, η ιδέα, το μεταφυσικό στοιχείο — (και 
τούτο είναι, ίσως, η βαθύτερη πηγή του μεγαλείου του) — βρίσκεται πιο 
άμεσα δεμένο μ’ ένα στοιχείο αισθηματικό κι έτσι διεγείρει και το μεταφυ
σικό μια ανθρώπινα προσιτή συμπάθεια. Κάτι που δεν είναι επιταγή, που 
δεν είναι νόμος μονάχα, δένει στο Σολωμό μεταφυσική ουσία και άνθρωπο. 
Παρεμβάλλεται, όσο κι αν η ιδέα μένει κυρίαρχη ένα στοιχείο πόνου και 
έρωτα, που πλησιάζει και συμφιλιώνει τους δύο αυτούς κόσμους.

Το άνοιγμά του προς τη φιλοσοφία δεν τον μειώνει, ούτε ως ποιητή, 
ούτε ως Έλληνα, ούτε ως μεγάλο συγγραφέα, γιατί δε μιμήθηκε ούτε πήρε 
«έτοιμες ιδέες» όπως μερικοί θέλουν να τον κατηγορούν’ η μίμηση ταιριάζει 
σε στείρα πνεύματα. Κι ο Σολωμός όσο υπήρξε δεκτικός κι αφομοιωτικός 
άλλο τόσο υπήρξε μοναδικός και πρωτότυπος.

Μα το μεγάλο θαύμα μαζύ του είναι πως η αφηρημένη και θεωρητική 
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σκέψη δεν εμάρανε την ποιητική πνοή, το αίσθημα, τη συγκίνηση, τη ζωντάνιά 
και τη δροσιά της φαντασίας που μεταγγίζει στην ευαισθησία του ο φυσικός 
κόσμος. Πολύ διαφωτιστικές γι’ αυτό είναι οι πιο κάτω παρατηρήσεις του 
Πολυλά.

«Η φιλοσοφική μελέτη, η οποία εις αυτήν την εποχή τον ενασχόλησε 
ίσως πάρα πολύ, δεν εμάρανε όμως εις αυτόν την ζωηροτάτην αίσθηση του 
προς τη φύση, μ’ όλον ότι φαίνεται πως το σκεπτικό πνεύμα την απογυμνώ
νει από τη μαγεία οπού πνέουν τα κάλλη της ανερεύνητα. Από τές θεωρίες 
εις τες οπείες υψώνετο ο νους του από την σχεδόν μαθηματικήν ανάλυση 
των βαθυτέρων αρχών, τον έβλεπες πολλές φορές εύκολα να κατεβαίνει εις 
παιγνιδίσματα με άκακα παιδάκια, ή να προσηλώνει το βλέμμα γαλήνιο και 
ερωτεμένο εις την ωραία φύσι, οπού τον επερικύκλωνε. Μακριά όμως από 
την ασθενική αισθαντικότητα, η οποία φαίνεται εις πολλούς νέους ποιητάδες, 
τούτη η προς τη φύση συμπάθεια ήταν εις αυτόν τι μυστικό και μόλις ωμο- 
λογημένο. Και για να διευκρινίσει ο Πολυλάς αυτό «το μυστικό» και «μόλις 
ομολογημένο» υποσημειώνει μια εικόνα που βρήκε σε ιδιόγραφο του ποιη
τή: «η Τέχνη σιωπηλή λατρεύει τη Φύση, και τούτη, ως ανταμοιβή της 
μακρυνής αγάπης, εβάλθηκε γυμνή να χορεύει εμπροστά της. Εκείνες οι 
μορφές αντιχτύπησαν εις το νου της Τέχνης, και αυτή τες εχάρισε των 
ανθρώπων».

Ποια η σημασία αυτής της στοχαστικής εικόνας; Πηγή της τέχνης 
είναι; η λατρεία της Φύσης. «Ο στοχασμός του Σολωμού παρουσιάζει και την 
Τέχνη και τη Φύση στην υψηλότερη ενέργειά τους. Ή Τέχνη λατρεύει τη 
Φύση- η λατρεία είν’ είδος «θαυμασμού»’ δε γίνεται με τα μάτια και με 
τις αισθήσεις παρά είναι η ζωντανότερη ενέργεια του νου. Δεν είναι μερική 
διάθεση που μας την επιβάλλουν τα εξωτερικά πράγματα, παρά συνολική’ 
βγαίνει από το εσωτεριωκό μας καί πιάνει ολάκερο τον άνθρωπο. Γι’ αυτό 
η λατρεία, ο ενθουσιασμός, η έκσταση και γενικά κάθε διάθεση της ψυχής 
που βγαίνει από το θαυμασμό, λευτερώνει κι αναπαύει τον άνθρωπο. Η 
Φύση ανταποκρίνεται σ’ αυτή τη λατρεία της Τέχνης «χορεύοντας γυμνή 
μπροστά της, αποκαλύπτοντάς της τα μυστικά της σε υπέροχες ποιητικές 
μορφές:

κάτι κρυφό μυστήριο εοτένεγε τη φύση
κάίλε ομορφιά να στολιστεί και το ΰυμό ν’ αφήσει.

Πόσες φορές να βάλθηκε μπροστά του η Φύση, να χορέψει ανταμεί- 
βοντάς τον για τη σιωπηλή λατρεία του; Πόσες μορφές ν’ αντιχτύπησαν 
από το χορό της Φύσης στό νού του; Ο χορός είναι η ανταμοιβή μακρυνής 
αγάπης και λατρείας σιωπηλής. Μας μαθαίνει έτσι ο ποιητής πως η ψη
λότερη πνευματική ενέργεια του ανθρώπου η Τέχνη, φτασμένη στο ακρό- 

τατο σημείο, στη λατρεία, δε φεύγει παραπάνω από τη Φύση — η φύση 
είναι το τελικό της όριο. Δε θα ήταν αληθινός ποιητής ο Σολωμός αν έχανε 
ποτέ απ τα μάτια του τη Φύση. Χωρίς αυτή θα γινότανε ο βαρετός ρήτο
ρας της αρετής κι όλων των άλλων, ιδεών. Επειδή ίσα - ίσα είναι πάρα πολύ 
φυσικός, για κείνο είναι ιδανικός για κείνο είναι και ποιητής».

Θα τολμούσαμε να πούμε πως υπάρχει στη Σολωμική ποίηση μια ταυ
τότητα φυσικού, ηθικού και αισθητικού, μια τέλεια συνάρτησή τους. Η μετα
φυσική τελειότητα και η ηθική δύναμη — το απόλυτο του Έλεγου και το 
υψηλό του Σίλλερ» — μορφοποιούνται και ζωοποιούνται στην ποιητική 
Μορφή.

Θ’ αναφέρουμε σαν παράδειγμα την πιο εξαίσια μορφή της Σολωμικής 
ποίησης τη φεγγαροντυμένη του «Κρητικού» που ζωντανεύει και παρασταίνει 
την ομορφιά της Ζωής και της Φύσης που αντιχύπησε στο νου του πρωτα
γωνιστή:

Εσειόταν τ ολοστρόγγυλο και λαγαρό φεγγάρι 
και ξετυλίζει ογλήγορα κάτι που εκεί^ε βγαίνει 
κι ομπρός μου ιδού που βρέθηκε μια φεγγαροντυμένη 
'Ετρεμε το δροσάτο φως στη ΰεϊκιά ϋωριά της 
στα μάτια της τα ολόμαυρα και στα χρυσά μαλλιά της.

Εκοίταξε τ' αστέρια, κι εκείνα αναγαλλιάσαν, 
και την αχτινοβόλησαν και δεν την εσκεπάσαν· 
και από το πέλαο που πατεί χωρίς να το σουφρώνει, 
κυπαρισσένιο ανάερα τ' ανάστημα σηκώνει, 
κι ανεί το' αγκάλες μ' έρωτα και με ταπεινοσύνη, 
κι έδειξε πάσαν ομορφιά και πάσαν καλοσύνη, 
Τότε από φως μεσημερνό η νύχτα πλημμυρίζει, 
κι η χτίσις έγινε ναός που ολού^ε λαμπυρίζει.

Είναι πολλές οι ωραίες στιγμές που μας χαρίζει η γύση. Όλες τους 
όμως στο Σολωμό οδηγούν στο ίδιο τέρμα, προμηνούν την παρουσία της Μορ
φής. Μια αχτίδα του φεγγαριού πάνω στα κύματα, η δύση με τα χρώ
ματα «όπου δεν έχουν όνομα κι έχουν περίσσια κάλλη», η ευωδιά του κρίνου, 
τ’ άστρα που καθρεφτίζονται στα νερά, ο ήλιος που χρυσίζει το ξερό χορ
τάρι, το ρυάκι που κρένει με χίλια στόματα, το λουλούδι που ανοίγει καί 
λυγάει χαριτωμένα το κεφαλάκι του στο φως, είναι όλα αποκαλυπτικά μέσα 
της Μορφής.

Έτσι η ομορφιά του Σολωμού δεν είναι μια εντύπωση εκ των έξω, αλλά 
μια προβολή εκ των έσω. Γι’ αυτό κι η ωραιοπάθειά του δεν έχει τόνο 
αισθησιακό, αλλά εξαγνιστικό, εξαϋλωτικό θα μπαρούσαμε να πούμε των 
πάντων.
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Σ’ ένα από τους στοχασμούς που ο ποιητής προτάσσει στο μεγάλο έργο 
της ζωής του, τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», διαπιστώνουμε την ακραία, 
την απόκρημνη φιλοδοξία του: να γίνει η Μεταφυσική — Φυσική (ποίηση 
δηλαδή).

«Μελέτησε καλά τη φύση της ιδέας και το υπερφυσικό και γεννητικό 
βάθος της ας πετάξει έξω το φυσικό μέρος. [Να παράγει, να παρουσιάσει 
σύμφωνα με την υπερφυσική της φύση, τη φυσική της μορφή, την αισθητή 
της παράσταση, που είναι το ιδανικό, και το ωραίο. Αλλ’ όπως φθάσει τινάς 
εις τούτο ανάγκη να μελετήσει τον υποστατικόν ήσκιο (την καθάρια ιδέα) 
όπου θα βγάζει έξω τα σώματα (μορφές) , από τα οποία αυτός θα φανερωθεί 
μ’ εκείνα ενοποιημένος. Τοιουτοτρόπως η Μεταφυσική έγινε Φυσική (ποίη
ση δηλαδή).

Ο στοχασμός ως θεωρία παρουσιάζεται άμεμπτη, πλήρης, ιδανική. 
Αλλά πώς παίρνει σάρκα και οστά ως ποιητική δημιουργία στην πράξη; 
Εδώ, πιστεύουμε, βρίσκεται το μεγαλείο κι η αδυναμία του Σολωμού. Ανα
λίσκεται κυριολεκτικά να πετύχει τη μορφή που να μην αδικεί την ιδέα. 
Αθεράπευτος εραστής της τελειότητας αγωνίζεται απεγνωσμένα να την εκ- 
φράσει. Κι έχει βέβαια αρκετές ευτυχισμένες στιγμές, όπως μαρτυρούν τα 
σωζόμενα αποσπάσματα. Είναι όμως αδύνατο να ολοκληρώσει τις μεγαλε- 
πήβολες συλλήψεις του, όσο ο ίδιος θέλει τέλεια. Αυτή είναι η πραγματική 
αιτία της αποσπασματικότητάς του (δεν ολοκλήρωσε κανένα από τα μεγάλα 
έργα του) κι όχι όσα του καταμαρτυρούν μερικοί αχαρακτήριστοι κριτικοί, 
πως τάχα ήταν ένας αργόσχολος αριστοκράτης που βαριόταν να δουλέψει 
σκληρά για να περατώσει τα έργα του. Αυτά είναι τουλάχιστον ιεροσυλία. 
Μια μέρα ο Μάντζαρος βρήκε το Σολωμό σκυμμένο στα χαρτιά του: «Δυό 
ώρες, του είπε, βασανίζομαι προσπαθώντας να δώσω στη σκέψη μου τη μορφή 
που θέλω αλλά δεν μπορώ να καταφέρω εκείνο που πρέπει». Αυτός είναι 
ο αγώνας του μεγάλου καλλιτέχνη. Τη δημιουργική προσπάθεια της τελευ
ταίας ποιητικής περιόδου του Σολωμού φαίνεται να την χαρακτηρίζει στην 
εντέλεια η ακόλουθη σκέψη του Σέλλιγκ: «Μονάχα με την ολοκλήρωση της 
μορφής μπορεί να εκμηδενιστεί η μορφή και τούτο είναι το αληθινό χαρακτη
ριστικό, ο τελευταίος σκοπός της τέχνης». Αυτό εστάθη και το μεγάλο κα
τόρθωμα της τέχνης του Σολωμού: εδούλεψε με τόσην εντέλεια τη μορφή 
του στίχου ώστε να σβήσει την εντύπωση κάθε εκζήτησης, κάθε τεχνητής 
προσπάθειας και να την παρουσιάζει απλή και φυσική σαν τον προφορικό 
λόγο, σαν μια λαϊκή παροιμία. Όριο της τέχνης πάντα η φύση. Ακούστε 
δυό υπέροχα αποσπάσματα αγνώστων ποιημάτων :

Σαοτίζ' η γη κι η ΰάλασσα κι ο ουρανός το τέρας, 
το μέγα πολυκάντηλο μέσ3 στο ναό της φύσης,

κι αρμόζουν διάφορο το φως χίλιες χιλιάδες άστρα, 
χίλιες χιλιάδες άσματα μιλούν και κάνουν ένα.

Γιατ η ψνχή μου μώλεγε συχνά στο στήΰος μέσα· 
στον κόσμο την αγάπη σου πάρα πολύ μη βάνεις, 
και, τ άστρα μ3 όλο τους το φως κοιτούν μ3 ερωτεμένα 
και ρόδο μέσα μου πολύ, κρίνος πολύς ανθίζει.

«Χωρίς προγόνους, χωρίς επιγόνους, στέκει ο Σολωμός στο κατώφλι της 
νέας ελεύθερης ελληνικής ζωής, ποιητής που δεν υποτάχθηκε ούτε σε 
καθιερωμένα σχήματα, ούτε σε ποιητικούς συρμούς ή τρόπους, αλλά που πά
σχισε να πλάσει με κάθε του σχεδόν ποίημα, με κάθε του ποιητικό σχεδία- 
ασμα, ένα νέο είδος ποιητικού λόγου. Ο ατέρμονας αυτός μόχθος του προ- 
δίνουν τα σωζόμενα χειρόγραφά του, δεν αποτελεί ένα από τα πιο ασήμαντα 
στοιχεία του πνευματικού του μεγαλείου. Οι υψηλοί του οραματισμοί συνέ- 
βαινε συχνά να είναι μεγαλύτεροι από τη δυνατότητα ή και τη δύναμη της 
οποιασδήποτε πραγματοποίησης»’ παρατηρεί ο Τσάτσος.

Ψάλτης της ελευθερίας και της ιδανικής ομορφιάς, χωρίς ολοκληρω
μένο έργο, χωρίς εκδόσεις, χωρίς επαίνους, με μια καταπλήσσουσα σεμνότητα 
κι αυτογνωσία μας μεταδίδει ένα ύψιστο μάθημα: πως μεγαλοσύνη δεν είναι 
να επιδιώκεις το «ποσόν» και τη διάκριση καθώς κάνουμε όλοι εμείς οι μικροί 
άνθρωποι παραβιάζοντας και λεηλατώντας με την πλάνη μας το ιερό τέμενος 
της Τέχνης.

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΛΙΟΦΩΤΟΤ
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΚΑΙΤΕ
(1 Δεκ. 1982)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ό «Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου» άπό τότε πού ιδρύθηκε 
τό 1947 θεώρησε ύποχρέωσή του τόν εορτασμό διαφόρων έπετείων για να 
δοθεί εύκαιρία καί ύπενθυμίσεων καί άξιολογήσεων. Οί έπέτειοι ήταν έθνικές 
άλλα καί φιλολογικές· Π.χ. άνάμεσα στίς έθνικές έπετείους γιορτάζονταν, 
καί μερικές άκόμα γιορτάζονται, ή 25η Μαρτίου 1821, ή 9η ’Ιουλίου 1821, 
ή ’Έξοδος τού Μεσολογγίου, ή "Αλωση τής Πόλης, ή 28η ’Οκτωβρίου 1940. 
Αύτές κάθε χρονιά άντιμετωπίζονταν άπό διάφορη γωνία. Κοντά σ’ αύτές 
άξιοσημείωτη θέση είχαν καί οί... φιλολογικές έπέτειοι μέ τή μορφή φιλολο
γικών μνημοσύνων ή διαλέξεων ή έσωτερικών συγκεντρώσεων μέ συζήτηση. 
Π.χ. Σολωμική εορτή (μάλιστα στά 150 χρόνια άπό τή γέννηση τοΰ ποιητή) , 
’Έτος Κάλβου, 100 χρόνια άπό τή γέννηση τοΰ Καβάφη, Γιά τόν Σεφέρη, 

Γιά τόν Λιπέρτη καί άλλα.
Άνάμεσα στίς δραστηριότητες τοΰ Όμίλου στόν καθαρά φιλολογικό το

μέα ήταν καί ή διάλεξη τοΰ Γιώργου Προδρόμου μέ τίτλο «Ό Φάουστ τοΰ 
Γκαΐτε καί δ σύγχρονος άνθρωπος». Εφέτος γιορτάζονται τά 150 χρόνια άπό 
τόν θάνατο τοΰ μεγαλοφυούς αύτοΰ έκπροσώπου τών γερμανικών γραμμάτων. 
Ό «Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» θέλησε νά συνδυάσει τόν 
έορτασμό αύτής τής έπετείου μέ τήν Παγκόσμια Μέρα Ποίησης (15 ’Οκτω
βρίου) . ’Απρόβλεπτα έμπόδια μάς άναγκάσανε νά άναβάλουμε τήν έκ- 
δήλωση άπό τήν διεθνώς καθορισμένη μέρα της. Σήμερα, λοιπόν, παρου
σιάζουμε στά μέλη μας καί στούς φίλους κΓ έκτιμητές τοΰ Όμίλου ένα σύν
τομο δμίλημα τοΰ Γ. Προδρόμου, γραμματέα τοΰ Όμίλου, μέ τίτλο «Γενικά 
γιά τή ζωή και τό έργο τοΰ Γκαΐτε». Στή συνέχεια ή Λούλα Κ. Χρυσάνθη 
θά σάς διαβάσει μεταφρασμένα στά ελληνικά ποιήματα τοΰ τιμωμένου. Μετα
φραστές είναι: οί Κ. Μέρμηγκας, Κώστας Χατζόπουλος, Ί. Γρυπάρης, Λου
κάς Λιναράς, Αύρα Θέρου, Θεόφιλος Βορέας, Π. Ραΐσης, Π. Δήμας. Προτι
μήθηκε ή άνάγνωση ποιημάτων, άκριβώς γιά νά τιμηθεί μέ αύτά ή «Παγκό
σμια Μέρα Ποίησης», τήν δποία καθιέρωσεν άπό τό 1955 ή παράλυτη άμερι- 
κανίδα ποιήτρια Μαίρη Ο’Κόννορ, δ φιλιππινέζος Τολεντίνο καί δ Κύπρος 
Χρυσάνθης· Τή μέρα αύτή σήμερα γιορτάζουν πολλές χώρες, ή καθεμιά μέ 

τόν δικό της τρόπο καί τούς δικούς της στόχους.

Εύχαριστώ,
ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΦΚΑΓΚ ΓΚΑΙΤΕ, ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

Οι επέτειοι — γέννησης, θανάτου, μεγάλων πράξεων — των μεγάλων 
ανδρών — είναι κατάλληλες ευκαιρίες για να εκδηλώνεται η ευγνωμοσύνη 
και ο θαυμασμός μας για τη μεγάλη προσφορά τους και ν’ ασχολούμαστε κά
πως ή περισσότερο με το έργο τους, να μαθαίνουμε γι’ αυτό και για τους ίδιους, 
να τους κατανοούμε, να ωφελούμαστε, να συμβάλλουμε στην ευρύτερη διά
δοση και γνωριμία τους μέ τό κοινό. Να εκπληρώνουμε ένα καθήκον και 
ταυτόχρονα να χρησιμοποούμε την ευκαιρία για δικό μας κέρδος.

Φυσικά η αναστροφή μας με το έργο των μεγάλων του πνεύματος δεν 
πρέπει να περιορίζεται σ’ αυτές τις ευκαιρίες, αλλά να είναι διαρκής, γιατί 
αυτό είναι, σε τελευταία ανάλυση, ο πολιτισμός, αυτό η αγωγή, μια συνανα
στροφή — όσο και αν ηχεί μακάβρια — με τους νεκρούς. Είναι, πράγματι, 
μεγάλη ευκαιρία να μπορούμε να συναναστρεφόμαστε με το Σωκράτη και 
τον Όμηρο, με το Σαίξπηρ και τον Γκαίτε και το Δάντη και το Βολ- 
ταίρο, τον Κάντ και το Νίτσε και τόσους άλλους μεγάλους που, ασφαλώς, 
όσο αυτοί ζούσαν, πολλοί θα περηφανεύονταν, αν είχαν την τύχη να τους 
συναντήσουν και να ακούσουν τις ιδέες τους. Πολλοί περηφανεύονται για ένα 
αυτόγραφο, μια φωτογραφία ένός προσώπου οχι τόσο σημαντικού. Μάλιστα, 
στα έργα των μεγάλων είναι προσεγμένα κατασταλαγμένο, οργανωμένο, ανα
πτυγμένο το πνεύμα τους.

Συνήθως, όταν μιλούμε για κείνους που πέρασαν κΓ έφυγαν, υπερβάλ
λουμε, σκορπούμε επαίνους και γι’ αυτό πρέπει νάμαστε προσεκτικοί. Τους 
νεκρούς δεν τους φοβούμαστε πιά, δεν τους φθονούμε και λέγοντας μεγάλα 
λόγια είμαστε πάντα μέσα, γιατί μάλλον το αντίθετο μπορεί να δημιουργήσει 
προβλήματα. Μερικοί μιλούν υπερβολικά και για τους ζωντανούς, που κατέ
χουν πλούτη, κύρος ή μεγάλες θέσεις — για άλλους βέβαια λόγους εδώ — 
και τούτο επίσης πρέπει να μας κάμνει προσεκτικούς.

Αυτά όμως δεν πρέπει να μας εμποδίζουν να εκφραζόμαστε μ’ ενθουσια
σμό για τους αληθινά μεγάλους. Και νομίζω κανένας δεν πρέπει να διστά
ζει ή να φοβάται να μιλά με θαυμασμό για τον Γκαίτε. Γιατί ο Γκαίτε ήταν 
πραγματικά μια από τις ψηλότερες κορυφές του ανθρώπινου πνεύματος, από 
τις μεγαλύτερες πνευματικές φυσιογνωμίες του κόσμου όλων των εποχών. Εί
ναι μια πηγή από την οποία θ’ αντλεί ο άνθρωπος για πολλούς ίσως ακόμη 
αιώνες, θα βρίσκει παρηγοριά, θα γοητεύεται αισθητικά και θα παίρνει πρό
τυπα — όχι κατ’ ανάγκη για μίμηση — αλλά ψυχές δυνατές, πράξεις ρω
μαλέες, συγκρούσεις στα μεγάλα σταυροδρόμια της ζωής, όλοι, οι λεπτές ψυ
χές, οι ερωτευμένοι, οι ρομαντικοί, οι ανήσυχοι, οι ζητητές, οι σκλάβοι, οι 
σημαδεμένοι από τη μοίρα δαιμονικοί, οι ταπεινοί, οι φρόνιμοι.

Ο Γκαίτε ήταν άνθρωπος πολυμερής, δεν έμεινε σχεδόν τίποτε πνευμα
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τικό που να μη τον απασχόλησε. Μεγάλος ποιητής, πεζογράφος, επιστήμο
νας, δημόσιος υπάλληλος, άνθρωπος της δράσης. Τύπος προμηθεϊκός, φαου- 
στικός στις αναζητήσεις του, οικουμενικός, με απεριόριστα ενδιαφέροντα και 
δράση. Έγραψε λυρική ποίηση, έπος, θεατρικά έργα, μυθιστορήματα, φι
λοσοφία, αισθητική· είναι δημιουργός του εξελικτικού ή παιδαγωγικού μυ
θιστορήματος. Πήρε μαθήματα ζωγραφικής και ασχολήθηκε μ’ αυτήν. Με
λέτησε ξένες λογοτεχνίες* γνώριζε από μικρός Γαλλικά και αργότερα έμαθε 
Ιταλικά και Αγγλικά.

Ασχολήθηκε με χημικές έρευνες σε μικρό εργαστήριο που είχε. Προσπά
θησε να μεταφέρει ιδιότητες των στοιχείων στους ανθρώπους στο έργο του 
«κατ’ έκλογή συγγένειες». Έκαμε φυσιοδιφικές έρευνες, ασχολήθηκε με 
την ορυκτολογία, τη μεταλλειολογία, τη βοτανική, τη μετεωρολογία, την ια
τρική — ανατομία — ανακάλυψε ένα, ως τότε άγνωστο, οστό του κρανίου. 
Έκαμε σημαντικές έρευνες και διατύπωσε θεωρίες για τη σύνθεση του φω
τός και για τα χρώματα, για τη μεταμόρφωση των φυτών και για τη εξέλιξη 
των μορφών στη ζωή.

Διατέλεσε ανώτατος πολιτικός σύμβουλος στο Δούκα Κάρολο Αύγουστο 
της Βαϊμάρης, όπου ανάπτυξε πλούσια δράση κΓ έδειξε σπάνιες διοικητικές 
ικανότητες* αναζωογόνησε το θέατρο, οργάνωσε τη διοίκηση και την πο
λιτική ζωή. Έκαμε τη Βαϊμάρη σημαντικό πνευματικό κέντρο. Με το 
Δούκα το συνέδεε στενή φιλία.

Η ζωή του ήταν γεμάτη δράση, ανησυχία, αναζήτηση, έρευνες, αρκετά 
ταξίδια. Άς τον ονόμασαν γαλήνιο και ολύμπιο — για τη μορφή του ίσως — 
ο ίδιος ήξερε τι ηφαίστειο έκρυβε μέσα του. Ήταν αδιαμφισβήτητα πλού
σια προικισμένος από τη φύση, όμως και εργάστηκε ακούραστα. Ο ίδιος, όταν 
άκουγε να λένε πως το έργο του ήταν προϊόν φυσικής ιδιοφυίας, είπε κάποτε: 
«Π ζωή μου ήταν μόχθος και πόνος. Ήμουν ο Σίσυφος που διαρκώς ανέβαζα 
στη κορυφή το βράχο και διαρκώς έπεφτε. Ήμουν σε ακατάπαυστο αγώνα. 
Είναι ζήτημα, από τότε που άρχισα να γνωρίζω τον εαυτό μου, αν χάρηκα 
λίγες βδομάδες πραγματικής ευτυχίας». Και εντελώς προς το τέλος της ζωής 
του, ίσως υπερβάλλοντας: «Μπορώ άνετα νά πώ, ότι στα 75 μου χρόνια, μό
λις τέσσερις βδομάδες είχα πραγματική ξεκούραση. Ήταν το αιώνιο κύλι
σμα μιας πέτρας, που πάντα έπρεπε να ξανασηκωθεί από την αρχή». Πέρα
σε πολλές διακυμάνσεις μέχρι να καταλήξει σε μια ισορροπία.

Έζησε σε μια εποχή πολύ ενδιαφέρουσα· η ζωή του απλώνεται σε 
δύο αιώνες, τέλος του 18ου και αρχές του 19ου. Γεννήθηκε το 1749 στη 
Φραγκφούρτη και πέθανε το 1832 στη Βαϊμάρη. Στο 18ο αι. επικρατεί ο 
διαφωτισμός, ένα ξύπνημα του πνεύματος, ανάπτυξη της κριτικής και της 
έρευνας. Αναπτύσσονται τότε προοδευτικές δημοκρατικές ιδέες. Η Ευρω
παϊκή σκέψη χειραφετείεται από το Μεσαίωνα. Υποχωρεί το σχολαστικό 

θεολογικό πνεύμα και αναπτύσσεται η επιστημονική σκέψη. Σιγά-σιγά χει- 
ραγωγείεται το πνεύμα του ρομαντισμού, που στη Γερμανική λογοτεχνία και 
στο έργο του Γκαίτε είναι γνωστό σαν περίοδος της θύελλας και της ορμής 
(Sturm und Drang). Είναι μια περίοδος που κορυφώθηκε με τη Γαλλική 
Επανάσταση, στη Γερμανία όμως εκδηλώθηκε στην τέχνη και σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις.

Η Γερμανία γνωρίζει τώρα πραγματική πνευματική άνοδο. Εργάζεται 
για τη συγκρότηση ενιαίου κράτους για ένα ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη. 
Τώρα εμφανίζονται οι μέχρι σήμερα κορυφαίοι φιλόσοφοι, Κάντ, Φίχτε, Σιέλ- 
λιγκ, Έλεγος, οι ποιητές Γκαίτε, Σίλλερ, Χαίλντερλιν, οι μουσικοί Χάϋντ, 
Μότσαρτ, Μπετόβεν, ο ανθρωπιστής Χούμπολτ και πολλοί επιστήμονες.

Από αυτό το πνεύμα επηρεάστηκε κΓ ο ίδιος, όπως ομολογεί, κυρίως 
στα νεανικά του χρόνια, οπότε νεωτέριζε, είχε ριζοσπαστικές ιδέες. Στα 
22 του χρόνια έγραψε το θεατρικό έργο «Γκαίτς φον Μπέρλιχιγκεν με το 
σιδερένιο χέρι», ένα έργο επαναστατικό. Περίπου από τις ίδιες ιδέες εμπνέε
ται και το έργο του «Έκμοντ». Πολύ πιο επαναστατικό ήταν το έργο του 
Σίλλερ «Ληστές», που πραγματικά προκάλεσε πάταγο, και γι’ αυτό διώκτηκε 
από το δούκα της Βυττεμβέργης Κάρολο Ευγένιο. Ο Σίλλερ βέβαια έμεινε 
σ’ όλη του τη ζωή περίπου επαναστάτης.

Ενδιαφέρον και με πολλές προκλήσεις ήταν και το περιβάλλον όπου 
έζησε. Η Φραγκφούρτη ήταν τότε σημαντική πόλη σε κτίρια, σε δράση, σε 
εκθέσεις. Το οικογενειακό του περιβάλλον ήταν άνετο με καλλιτεχνικά εν
διαφέροντα, οι γονείς του από την 'ανώτερη’ τάξη (ο πατέρας του αυτοκρα- 
τορικός σύμβουλος, η μητέρα του κόρη του Δήμαρχου της Φραγκφούρτης) . 
Ήταν από μικρός φιλομαθής και έκαμε πλατιές σπουδές (νομικά, φιλοσοφία, 
ζωγραφική) . Γνώρισε νωρίς το Γαλλικό θέατρο από ένα αξιωματικό, έπεσαν 
στα χέρια του ενδιαφέροντα βιβλία. Σε καθηγητές της τέχνης γνώρισε το 
Λαοκόοντα του Lessing και το έργο του Winckelmann, έργα σημαντικά για 
τις αισθητικές αντιλήψεις της εποχής. Μια εποχή που αρρώστησε, επη
ρεάστηκε πολύ από τη Susanna von Klettenberg (την ανάστησε στο έργο 
«Τα χρόνια μαθητείας του Γουλιέλμου Μάιστερ») που τον έμαθε και πολλά 
για τη αλχημεία.

Στη Βαϊμάρη, βρέθηκε σ’ ένα φιλόμουσο περιβάλλον. Ό δούκας Κά
ρολος Αύγουστος ήταν ενδιαφέρων και φιλοπρόοδος. Εδώ γνώρισε και τη 
Charlotte von Stein. Στην αυλή ήταν ένα είδος πρωθυπουργού. Για ένα 
διάστημα ένοιωθε μια διάσταση και διάσπαση μεταθύ των επαγγελματικών 
του απασχολήσεων και των αισθητικών του αναζητήσεων. Πολύ σημαντικά, 
ανανεωτικά και ηρεμιστικά στάθηκαν τα ταξίδια του στη Ρώμη και άλλες 
πόλεις της Ιταλίας. Ήλθε σ’ επαφή με την κλασική τέχνη κΓ έπηρεάστη- 
κε στις αντιλήψεις του για την τέχνη. Παρ’ όλες τις επιδράσεις που δέχτηκε, 
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πάντα πρωτοτύπησε κι’ εκεί ακόμα που πήρε θέματα ήδη επερξεργασμένα 
(Φάουστ, Ιφιγένεια) .

Σημαντική για τις ιδέες και για το έργο του στάθηκε η γνωριμία του 
με το Schiller, που τους σύνδεσε έκτοτε μια φιλία μοναδική (1778 - 1805). 
Ο Schiller εντυπωσιασμένος τον θεωρούσε «ελληνικό πνεύμα ριγμένο στη βό
ρεια δημιουργία», ενώ ο Γκαίτε του έγραφε: «Μου έχετε δημιουργήσει μια 
δεύτερη νεότητα και με έχετε ξανακάμει ποιητή». Τότε έγραψε και μερικά 
από τα καλύτερά του ποιήματα, τις «Ξενίες» και τις «Μπαλάντες».

Περισσότερο όμως τον διαμόρφωσε η γνωριμία του με ένα άλλο μεγάλο 
της Γερμανικής λογοτεχνίας, το Herder. Αυτός ήταν πολύ μορφωμένος, πλα
τύ πνεύμα, με σημαντικές γνωριμίες, και, όπως έλεγε ο Γκαίτε, «του πλά
τυνε το πνεύμα, του ανύψωσε τον πολιτισμό». Αυτός τον βοήθησε να γνω
ρίσει τ’ αρχαία κείμενα και την κλασσική τέχνη* του κίνησε το ενδιαφέρον 
για τα Εβραϊκά και τη Βίβλο, τη λογοτεχνία των αρχαίων Ινδών, ινδική 
ποίηση και φιλοσοφία* επίσης την Ιταλική λογοτεχνία και κυρίως το Δάντη, 
τα ποιήματα του Όσσιαν, ένα πρότυπο ρομαντικής ποίησης. Τον μύησε στο 
Σαίξπηρ, μέσα από τον οποίο ανακάλυψε τον κόσμο, είδε μια τιτανική δύ
ναμη, ένα πνεύμα οικουμενικό. Ο ίδιος γράφει για την πρώτη του γνωριμία 
με το Σαίξπηρ: «η πρώτη σελίδα του Σαίξπηρ που διάβασα μ’ έκαμε δικό 
του για όλη μου τη ζωή. Και όταν τέλειωσα ένα από τα βιβλία του, έμοια
ζα μ’ εκ γενετής τυφλό που ένα δυνατό χέρι του δίνει ακαριαία φώς. Είδα, 
αισθάνθηκα με τον πιό ζωηρό τρόπο πως η ύπαρξή μου είχε άπειρα φαρ
δύνει».

Ο Herder τον γνώρισε ακόμη με τις ιδέες των εγκυκλοπαιδιστών. Είχε 
σχέσεις με το Ντιντερό και το θαύμαζε, μετάφρασε και έργα του. Στους 
εγκυκλοπαιδιστές χρωστά πολλά από την ελευθερία της σκέφης του και την 
ανεξαρτησία του πνεύματός του. Όσο και αν ο Γκαίτε δεν δεχόταν τις ιδέες 
των άλλων, έλεγε πως «το κύριο αποτέλεσμα της επικοινωνίας των πνευμά
των είναι να διεγείρει το ένα το άλλο».

Ένα άλλο κεφάλαιο σημαντικό για τη ζωή και το έργο του Γκαίτε είναι 
η γνωριμία και οι σχέσχεις του με διάφορες γυναίκες. Ερωτευμένος βρέθηκε 
πολλές φορές ο ποιητής από τα πολύ νεανικά ως τα πολύ γεροντικά του χρό
νια και αυτό το αίσθημα τον ανέβαζε, έστω και αν τον συντάραζε, και είχε 
σαν αποτέλεσμα κάποια ποιητική δημιουργία ή ενσωμάτωση της αγαπημένης 
σ’ ένα από τα πρόσωπα ενός έργου. Γενικά η γυναίκα έπαιξε στο έργο του 
Γκαίτε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Είχε μια ψηλή ιδέα γΓ αυτές, τις έβλεπε 
ιδανικές, τους έδινε γαρακτήρα ιδεώδη. Γράφει ο Eckermann στις «Συνομι
λίες με τον Γκαίτε», το 1828. «Η ιδέα που έχω για τις γυναίκες δεν είναι 
αποτέλεσμα των παρατηρήσεών μας από την πραγματικτόητα* η ιδέα αυτή 
ήταν έμφυτη μέσα μου ή μου ήρθε, ο Θεός ξέρει πώς. ΓΓ αυτό και οι χαρα

κτήρες των γυναικών που παράστησα πέτυχαν όλοι* είναι όλοι ανώτεροι από 
τους χαρακτήρες που μπορεί κανείς να συναντήσει στην πραγματική ζωή».

Σχεδόν παιδί, λοιπόν, 16 χρόνων στη Λειψία, όπου πήγε για σπουδές, 
γνώρισε στο εργαστήριο του ζωγράφου Oeser, στον οποίο παρακολουθούσε 
μαθήματα ζωγραφικής, την Käthchen Schönkopf για την οποία έγραψε τα 
πρώτα του λυρικά ποιήματα και δυό μικρές κωμωδίες. Λίγο αργότερα, 19 
χρόνων αρρώστησε σοβαρά, γύρισε στο σπίτι του κΓ εκεί τον περιποιόταν η 
Sussana von Klettenberg, τον έμαθε πολλά για την αλχημεία που τα χρη
σιμοποίησε αργότερα στο Φάουστ. Εκτενή αναφορά, κάμνει σ’ αυτή την 
«ώραία ψυχή» στο έργο «Τα χρόνια της περιπλάνησης του Γουλιέλμου Μάι- 
στερ». Στο Στρασβούργο με τη γνωριμία του Χέρντερ τού ανοίγεται ένας 
νέος κόσμος — Βίβλος, Όμηρος,Όσσιαν, Σαίξπηρ, δημοτικό τραγούδι — και 
ο έρωτας προς την παπαδοπούλα Φρειδερίκη Μπριόν τού ένέπνευσαν μερικά 
από τα ωραιότερα λυρικά του Willkommen und Abschied, Mailied, Mit 
einem gemalten Band.

Εκείνο όμως που πραγματικά το συντάραξε ήταν ο έρωτάς του προς τη 
Charlotte Buff, αραβωνιαστικιά ενός φίλου του. Ήταν ένας οδυνηρός έρωτας 
που είχε σαν αποτέλεσμα το έργο «Τα πάθη του νεαρού Βέρθερου». Ήταν 
ένα ρομαντικό μυθιστόρημα σε μορφή επιστολών, του οποίου ο ήρωας αρρω- 
στημένα ρομαντικός και ερωτευμένος, ένα έρωτα αδιέξοδο σαν του ποιητή, 
στο τέλος αυτοκτονεί. Το έργο που έκαμε πια πολύ γνωστό τον ποιητή 
αποτελεί το αποκορύφωμα του ρομαντισμού. Ο ποιητής διοχέτευσε σ’ αυτό 
όλο του το πάθος και με τη λογοτεχνική αυτοκτονία του ήρωά του λυτρώ
θηκε ο ίδιος από το πάθος του που τόσο τον συγκλόνισε. Άλλωστε, όπως 
γράφει στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του «Ποίηση και Αλήθεια», «δλα τα έργα 
μου δεν είναι παρά αποσπάσματα μιάς μακράς εξομολόγησης».

Το έργο αυτό άσκησε τεράστια επίδραση όχι μόνο στη λογοτεχνία αλλά 
και στη ζωή της εποχής. Ο Βέρθερος έγινε πρότυπο μίμησης σε όλα του 
ακόμα και στην αυτοκτονία του. Αυτός ο υπερβολικός, ο αρρωστημένος συν
αισθηματισμός δεν ήταν μόνο του Γκαίτε ιδιότητα, ήταν η αρρώστια της επο
χής. Εκφράζεται η απελπισία του ανθρώπου σ’ ένα κόσμο που δημιουργεί 
ο ίδιος, μια ζωή που η ουσία της είναι η αυταπάτη, γιατί, αποφεύγει ν’ αντι
μετωπίσει την πραγματικότητα. Παρόμοιο έργο, όπου τονίζεται η ανεδαφι- 
κότητα της ζωής που πλάθει μόνος του ο άνθρωπος και η σύγκρουση της ιδα
νικής ζωής με την πραγματική είναι το θεατρικό «Τορκοάτο Τάσσο». Τέ
τοιους τύπους παρήγαγε πολλούς η λογοτεχνία της εποχής εκείνης (Χάρολτ, 
Ιάκωβος, Όρτις).

Λίγο αργότερα (1872) επηρεασμένος και από όλη αυτή την κατάσταση 
και μέσα σε έντονες κοινωνικές εκδηλώσεις αρραβωνιάστηκε τήν Elisabeth 
(Lili) Schönemann, γρήγορα όμως διάλυσε αυτό τον αρραβώνα.
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Περισσότερο απ’ όλες τον επηρέασε η Charlotte von Stein, γνωστή σαν 
κυρία φον Στάιν. Τη γνώρισε στη Βαϊμάρη, όπου όλοι, ζητούσαν να κερδί
σουν την εύνοια και γνωριμία του. Αυτή ήταν 7 χρόνια μεγαλύτερή του, 
παντρεμένη με 7 παιδιά. Ήταν ώριμη γυναίκα, ανώτερη, μορφωμένη και 
τον κατανοούσε περισσότερο απ’ όλους γύρω του. Η σχέση αυτή, αφού ξεπέ- 
ρασε το πάθος, αναπτύχθηκε σε μια στενή ψυχική προσέγγιση. Αυτή είναι 
η περίοδος της μεγάλης δημιουργίας του ποιητή. (Ιφιγένεια, Τάσσο, Γ. 
Μάιστερ, λυρικά ποιήματα, μπαλάντες) .

Η κούραση απ’ αυτές τις περιπέτειες και μιά διάσταση μεταξύ του επαγ
γέλματος και της ποιητικής δημιουργίας τον οδηγούν σε ταξίδι στην Ιταλία. 
Εδώ ανανεώνεται και του ανοίγονται καινούριες προοπτικές, ύστερα από την 
επαφή του με την κλασσική τέχνη.

Το 1788 γνωρίζεται και συνδέεται με την Χριστιάνα Βούλπιους, που 
τελικά την παντρεύτηκε ύστερα από 18 ολόκληρα χρόνια. Αυτή δεν του 
ήταν τίποτε το ιδιαίτερο., δεν τον καταλάβαινε και δεν τον ενέπνευσε, όμως 
έζησε κοντά του ήσυχα οικογενειακά, κερδίζοντας την εκτίμησή του, μέχρι 
το 1816 που πέθανε.

Ένας άλλος έρωτας προς τη Minna Herzlieb, όταν ο ποιητής βρίσκε
ται στα πρόθυρα των γερατιών, ο οποίος όμως υποχωρεί μπροστά στο κα
θήκον προς τη σύζυγό του, μπροστά στο αδιάλυτο του γάμου, του δίνει θέμα 
για το μυθιστόρημα οι «Κατ’ εκλογήν συγγένειες». Ένα έργο ώριμο, συγ
κροτημένο, με λίγα πρόσωπα, στο οποίο γίνεται κάποια μεταφορά, στους αν
θρώπους, της συγγένειας που έχουν τα φυσικά στοιχεία. Η προσβολή του ηθι
κού νόμου (δυο φιλικά αντρόγυνα ερωτεύονται σταυρωτά μεταξύ τους) πλη
ρώνεται με δυο θανάτους (η μια γυναίκα και το παιδί του άλλου ζευγαριού) . 
Γίνεται κι’ εδώ φανερό πως ο άνθρωπος πρέπει ν’ αυτοπεριορίζεται, ν’ απαρ- 
νιέται χαρές για τους άλλους, για τους ηθικούς νόμους. Ναί μεν υπάρχει 
φυσική έλξη και συγγένεια μεταξύ των ανθρώπων, όταν όμως αυτή συγκρούε
ται με την ηθική τάξη, πρέπει να υποχωρεί, διαφορετικά αυτή η διατάραξη 
πληρώνεται ακριβά. Ο ίδιος ο Γκαίτε είπε γι’ αυτό του το έργο: «Κανένας 
δεν παραγνωρίζει σ’ αυτό το μυθιστόρημα ένα βαθύ τραύμα από πάθος, που, 
αν και γιατρεύτηκε, φοβάται να κλείσει».

Γέροντας πια 74 χρόνων ερωτεύεται μια νεαρή 18 χρόνων, την Ulrike 
von Levetzow, αντιμετώπισε όμως πάλι την κατάσταση με αυτοκυριαρχία 
και άρνηση, άλλωστε και κείνη φαίνεται κατάλαβε πως της ταίριαζε κάτι 
καλύτερο. Όλο και περισσότερο διαπιστώνει ότι το να κάμνει εκείνο που 
πρέπει είναι σκληρό, όμως μόνο αυτό αξίζει. Γράφει το 1781. «Το πρέπει 
είναι σκληρό, όμως μόνο μ’ αυτό το πρέπει μπορεί να δείξει ο άνθρωπος την 
εσωτερική του στάση απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Το να ζει κανείς 
στη τύχη, αυτό είναι εύκολο για τον καθένα». Από αυτή τη νέα ψυχική 

περιπέτεια, ξεπήδησε το ωραιότερο ποίημα «Ελεγεία του Μάριενμπάτ», που 
μαζί με δυο άλλα αποτέλεσε την «Τριλογία του πάθους».

Ο Γκαίτε στα έργα του, που όλα σύμφωνα με ένα κριτικό του είναι 
«κομμάτια της εσωτερικής του ζωής» κατορθώνει να μεταβάλλει το στιγμιαίο 
και προσωπικό σε γενικό και αιώνιο. Αυτό άλλωστε είναι το κύριο κατόρθω
μα του μεγάλου συγγραφέα. Να μπορέσει αυτά που έζησε, που ένοιωσε, που 
το συγκίνησαν να τα μεταδώσει και στους άλους με τρόπο που να μη τους 
είναι ξένα. Αυτός είναι, πιστεύω, ένας απλός αλλά σωστός ορισμός του 
κλασσικού.

Όλες αυτές οι γυναίκες από τις οποίες απομακρύνθηκε, γιατί ήξερε 
να ζει σύμφωνα με το πνεύμα του, όσο και αν διαφέρουν μεταξύ τους, επίδρα- 
σαν πάνω του λυτρωτικά. Ενσαρκώνονται όλες στη Μαργαρίτα του Φάουστ, 
που είναι κάτι σαν τη Βεατρίκη του Δάντη. Εκείνη οδήγησε τον ποιητή με 
κάποιες περιπέτειες αλλά σίγουρα και χωρίς θυσίες ως το θρόνο του Θεού, 
αυτή έσωσε το Φάουστ, που διακυνδύνευε τα έσχατα, τον κράτησε στον 
ξεπεσμό του και μεσολάβησε με τους ουράνιους χαρούς για τη σωτηρία του. 
Η Μαργαρίτα εργάζεται μέσα από ένα μαρτύριο που της δημιούργησε η αγά
πη και η αυτοθυσία, χαρακτηριστικά της ουσιαστικότερης ουσίας της «αιώ
νιας γυναίκας που μας ανυψώνει».

Μια άλλη γυναικεία μορφή που ενσαρκώνει μεγάλο μέρος από κείνο που 
είναι ο Γκαίτε ή που δεν είναι αλλά επιθυμούσε να είναι, είναι η Ιφιγένεια, 
μια — όχι πια Ελληνίδα — ευγενική, ισορροπημένη χριστιανή Γερμανίδα 
που δεν θέλει ούτε στο κακό ν’ ανταποδώσει κακό, αλλά να πετύχει το κάθε τι 
με πειθώ, με ευγένεια, ακόμα και να εξημερώσει το σκληρό βάρβαρο βασι
λιά Θόα. Ενσωματώνει ένα ιδεώδη άνθρωπο, σύμβολο ενός νέου ανθρωπι
σμού. Καθαρή καρδιά είναι το ανώτερο που μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος. 
Αυτή η καθαρή καρδιά μπορεί να πετύχει θαύματα, να εξιλεώσει και εξαγνί
σει κάθε ανθρώπινο πταίσμα.

Μ’ αυτά δεν πρέπει να νομίσουμε πως ο Γκαίτε αρνιέται τη ζωή ή τις 
χαρές της. Κάθε άλλο. Η κλασσική του εποχή χαρακτηρίζεται από επι
στροφή στη φύση και θέληση για ζωή. Ο έρωτας έχει δικαιώματα, η ομορ
φιά υπολογίζεται, όμως και το πνεύμα είναι σεβαστό. Ο Γκαίτε αντιμετω
πίζει τις χαρές, αλλά δεν τούς παραδίνεται. Η ευλάβεια, το δέος, ο σεβασμός 
είναι ιδιότητες πολύ ανθρώπινες. «Μόνο εκείνος που νοιώθει δέος είναι ένας 
ολοκληρωμένος άνθρωπος», γράφει στο Γ. Μάιστερ. «Είναι άξιος για ελευ
θερία και ζωή εκείνος που τις κατακτά καθημερινά».

Πρώτος και τελευταίος προορισμός του ανθρώπου είναι η δράση, η ερ
γασία, η δημιουργία. Αυτή είναι η σοφία του Γ. Μάιστερ ύστερα από τόσες 
περιπέτειες. Αυτή είναι και η ικανοποίηση του γέρου πια Φάουστ, αφού δο
κίμασε στις περιπλανήσεις του με το Σατανά τα πάντα. Ο άνθρωπος πρέπει 
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να μορφώνεται όχι σαν άτομο, αλλά οι άνθρωποι σαν μέλη μιας κοινωνίας 
μέσα σε μια παιδαγωγική επαρχία. Ιδεώδη αυτής της κοινωνίας ας είναι 
η δημιουργικότητα, η αγάπη, ο σεβασμός, η εγκράτεια. Ένας ιερός φόβος 
για κείνο που είναι υπεράνω μας, για κείνο που είναι από κάτω μας και για 
κείνο που μας μοιάζει’ απ’ αυτά βγαίνει ο σεβασμός του εαυτού μας, δηλ. 
του θείου μέσα μας. Αυτές οι πυκνές σε περιεχόμενο σκέψεις για μια μελ
λοντική κοινωνία μπορούν ν’ αναλυθούν και να εκταθούν σε πολλά.

Ο Γκαίτε παρ’ όλο που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας συνεπής 
ή ζηλωτής χριστιανός, όμως χαρακτηρίζεται από πολλή ευλάβεια προς το 
θείο και από αυστηρή ηθική. Από τον άνθρωπο απαιτά ανωτερότητα, κα- 
λωσύνη και συναίσθηση της εξάρτησής του από το θείο. Πιστεύει σε μιά αιω
νιότητα και αθανασία σαν αίτημα της ατέλειας αυτής της ζωής.

Τέλος, φαίνεται ότι ο Γκαίτε, παρ’ όλο που επιδιώκει σε πολλά το κλασ
σικό ιδεώδες, την καλωσύνη, την αρμονία, εν τούτοις σαν μεγαλοφυΐα βασα
νιζόταν από το περίσσευμα της ευφυΐας, της δύναμης, της δράσης. Τόσο 
στα έργα της ρομαντικής περιόδου, όσο και σε μεταγενέστερα — Γ. Μάιστερ, 
Φάουστ — τον τραβά δυνατά μιά ορμή να βγει από τον εαυτό του, να 
ικανοποιήσει ορμές έξω από τις ανθρώπινες δυνατότητες. Ίσως θεωρητικά 
ξέρει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να μετριέται με τους θεούς, όμως στην 
πράξη συμμαχεί με το μεφιστοφελή για να ξεπεράσει την ανθρώπινη φύση, 
ασχολείεται με μαγείες.

Ο Φάουστ ακόμα και ο Γ. Μάιστερ είναι ο ίδιος ο Γκαίτε. Είναι κι’ οι 
δυό άνδρες με δυναμική τάση για το άπειρο. Ύστερα από πολλές κι’ επι
κίνδυνες περιπέτειες καταλήγουν σε πολλή σοφία. Ότι στόχος είναι η 
αγωγή' ότι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται μέσα από την προσπάθεια* ότι 
προορισμός του ανθρώπου είναι η πράξη, η δράση. Ότι ο άνθρωπος ο δυ
νατός πρέπει να περιορίζει την ορμή του με υπηρεσίες προς την ανθρωπό
τητα. Ότι ο άνθρωπος δεν γίνεται ευτυχισμένος παρά μόνο, όταν στην ακα
θόριστη ορμή του βάζει ο ίδιος κάποια όρια.

Στους δύσκολους δρόμους της ζωής ο άνθρωπος δεν είναι μόνος. Του 
παραστέκεται η θεία χάρη. Το θείο δεν αφήνει να χαθεί η ευγενική δη
μιουργία, έστω και άν πέφτει, αγωνιζόμενος. Στο τέλος του Φάουστ ακούε
ται ουράνια φωνή: «όποιον σφάλλει αγωνιζόμενος, αυτόν μπορούμε να τον 
σώσουμε». Πίσω από τις εξωτερικές περιπέτειες και πτώσεις ωριμάζει η 
εσωτερική τελειότητα. Για να επέλθει ηρεμία πρέπει να συντελεστεί αγώνας, 
να συγκρουστούν οι δυό ψυχές μέσα στα ίδια σπλάχνα, μια προς τα πάνω και 
η άλλη προς τα κάτω.

η μια με σφοδρή ερωτική ηδονή 
πιάνεται από τον κόσμο με ολόσφικτα όργανα. 
Η άλλη υψώνεται με βία από την καταχνιά 
προς τους λειμώνες υψηλών προγόνων.

Σ’ όλες του τις περιπέτειες όμως ο άνθρωπος έχει συνείδηση της απο
στολής του, γι’ αυτό επιτρέπει ο Θεός στο Σατανά να δοκιμάσει το Φάουστ, 
βέβαιος ότι:

ένας καλός άνθρωπος μέσα στη σκοτεινή του τάση 
συναισθάνεται καλά τον αληθινό του προορισμό.

Τελική σοφία του γέροντα πια Φάουστ, αφού δοκίμασε τα πάντα κινημέ
νος από ασίγαστη εσωτερική ορμή, είναι πως αξίζει μόνο η πράξη, η δράση 
απλωμένη σε άπειρη διάρκεια όχι σε μια στιγμή :

Μόνο εκείνος αξίζει την ελευθερία, όπως την ζωή 
όποιος είναι υποχρεωμένος καθημερινά να την κατακτά 
και περνά περιβλημένος από κινδύνους 
παιδική, ανδρική και γεροντική ηλικία.

Όση δύναμη όμως και να νοιώθει ο άνθρωπος, δεν πρέπει να ξεχνά 
ότι είναι απλώς ο εαυτός του’ αγωνίζεται, δοκιμάζει, κινδυνεύει, δμως συν
τρίβεται μόλις γίνεται υβριστής, μόλις ξεπεράσει τα μέτρα του. Ο άνθρωπος 
έχει το δικό του άπειρο, δεν φτάνει το άπειρο του κόσμου. Προειδοποιά ο 
ποιητής αιώνια στο ωραίο ποίημα Grenzen der Menschheit

Γιατί δεν πρέπει ποτέ ο άνθρωπος 
με τους Θεούς ν' αντί μετριέται 
Αν σηκωθεί ψηλά κι' αγκίοει 
με το κεφάλι τ' άστρα 
αστήρικτα τα πόδια του θα μείνουν 
Σύννεφα κι' αέρας θα τον σέρνουν.

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ

Δυό ψυχές κατοικούν, άχ, οτο στήθος μου μέοα, 
η μια θέλει από την άλλη να χωριστεί.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

<< Ανθολογία Κυπριακής Ποίησης» τών Θ. Κουγιάλη, Μιχ. Μαρα^εύτη, 
Στ. Συκαλλίόη, Λευκωσία 1980.

'Ο Άνδρέας Παπαδούρης κυκλοφόρησε μετά τήν ’Απελευθέρωση τής 
Κύπρου μιά «Σχολική ’Ανθολογία», πού, δπως δηλώνει, τήν προορίζει ώς 
εισαγωγή στή Νεοελληνική Ποίηση. ‘Η άνθολογία αύτή περιορίζεται σέ κεί
μενα τών κλασσικών κυρίως Νεοελλήνων ποιητών καί στο δημοτικό τραγούδι’ 
σέ δεύτερο μέρος σέ κυπρίους ώς έξής: (α) άπό τή γενική ποίηση μας στούς 
Δημήτρη Λιπέρτη, Βασίλη Μιχαηλίδη, Κύπρο Χρυσάνθη καί Εύγενία Παλαιο- 
λόγου-Πετρώνδα. Καί (β) σέ μερικούς πού γράψανε γιά τύν ’Απελευθερωτικό 
μας ’Αγώνα 1955-1959 κοντά σέ μερικά ποιήματα άγνώστων ποιητών, συγκε
κριμένα στούς Ά. Περνάρη, Χρ. Παπαχρυσοστόμου, Άχιλλέα Πυλιώτη καί 
Κ. Χρυσάνθη. 'Η άνθολογία αύτή ικανοποιούσε, τότε πού πρωτοκυκλοφόρησε, 
παρόλα τά φοβερά καί σέ άριθμό τυπογραφικά λάθη, τά όποια άλλοιώνανε καί 
καί τίς έννοιες.

Βέβαια κατά καιρούς κυκλοφορήσανε άνθολογίες κυπριακής ποίησης (τών 
’Άδωνη Βερνάλη, Άνδρέα Ίωάννου καί Κ. Μόντη — Α. Χριστοφίδη γιά νά 
περιοριστούμε σ’ αύτές μέ τή μορφή ξεχωριστού βιβλίου), άλλά αύτές δέν 
είχαν στόχο νά χρησιμοποιηθούν στά σχολεία, έστω κι’ άν μερικά ποιήματα 
μπορούσαν νά κατανοηθοΰν πλήρως άπύ τά μεγαλύτερα παιδιά καί τούς εφή
βους. Τύ 'Υπουργείο Παιδείας πάλιν έφτιαξε δυο κυπριακά άνθολογία γιά 
παιδιά τοΰ δημοτικού σχολείου μέρος Α' καί μέρος Β'. 'Όμως αύτά έχουν 
μικτό χαρακτήρα (ποίηση, πεζό, θέατρο, λαογραφία, ιστορία) καί πολλά κείμενα 
είναι άποσπάσματα μέ σαφή στόχο νά έπιδεικτοΰν ονόματα τοΰ κυπριακοΰ 
χώρου.

Ή «’Ανθολογία Κυπριακής Ποίησης» (Λευκωσία 1980) τών Θεοκλή 
Κουγιάλη, Μιχαλάκη Μαραθεύτη καί Στέλιου Συκαλλίδη ειδικά προορισμένη 
γιά σχολική χρήση πρέπει νά θεωρείται ή πρώτη στο είδος της γιά τον κυπριακό 
χώρο. Στον πρόλογό τους οί άνθολόγοι ορίζουν ώς άπαραίτητες προϋποθέσεις 
γιά τήν αισθητική άγωγή τοΰ παιδιοΰ τίς έξής: (α) ή ποίηση πρέπει νά είναι 
άληθινή ποίηση και οχι άπλή στιχουργία. Καί (β) πρέπει τύ παιδί πρώτα νά 
γνωρίσει τή δική του ποίηση καί ν’ άγαπήσει τούς δικούς του πνευματικούς 
πατέρες, τή δική του γλώσσα, τή δική του πατρίδα.

Συμφωνούμε άπολύτως μέ τίς δυο αύτές προϋποθέσεις μέ τίς όποιες οί 

άνθολόγοι συνέθεσαν τύ έργο τους. Μέ βάση μάλιστα αύτές τίς δηλώσεις θά 
κοιτάξουμε τήν άνθολογία τους.

Καί πρώτα οί συμφωνίες:-

(α) Πολύ ορθά άνθολόγησαν οί άνθολόγοι άπύ τύ συνολικό έργο τοΰ καθενός, 
γιατί πολλά ποιήματα, πού άπύ πρώτη ματιά προορίζονται γιά τούς ενή
λικες είναι άπολύτως κατάλληλα καί γιά τά μεγαλύτερα παιδιά, πολύ 
περισσότερο γιά τούς έφήβους. Δέν έχει σημασία άν μερικοί έχουν γράψει 
ποιήματα είδικώς γιά τά παιδιά. Μπορεί αύτά νά είναι στιχουργήματα, 
καί πολύ ορθά τ’ άγνοήσανε οί άνθολόγοι.

(β) Τό άπλό, πληροφοριακό βιοβλιογραφικύ σημείωμα πού προτάσσεται τοΰ 
άνθολογημένου ύλικοΰ, είναι σύντομο καί εύπρεπές, χωρίς άστοχες δια
κρίσεις τοΰ έπαινετικοΰ τύπου.

(γ) 'Η ποικιλία τοΰ ύλικοΰ ικανοποιεί μεγάλο φάσμα τών εκπαιδευτικών άναγ- 
κών τοΰ παιδιοΰ. Οί άνθολόγοι μέ τύν «Πίνακα καί Θέματα» άποδεικνύουν 
αύτή τήν ποικιλία καί βοηθοΰν αύτύν πού θά χρησιμοποιήσει τήν άνθο
λογία.

(δ) 'Η κατάταξη καί έκτύπωση είναι πολύ καλαίσθητη, παρόλο πού τά ψηφία 
είναι λιγάκι μικρότερα άπύ τύ κανονικό γιά τίς ήλικίες τών παιδιών μέ
γεθος.

Καί τώρα οί διαφωνίες, πολύ άσήμαντης σημασίας, έκτος άπύ τή τρίτη: -

(α) Μερικά ποιήματα, εύτυχώς πολύ λίγα, είναι απλά καί λανθασμένα στι
χουργήματα. 'Ολοφάνερα άνθολογηθήκανε γιά νά μή λείψει τύ όνομα. 
"Ομως σημασία έχει τύ ποίημα καί όχι ό ποιητής, γιατί συνέθεσαν οί 
άνθολόγοι «’Ανθολογία Κυπριακής Ποίησης» καί οχι «Κύπριοι Ποιητές». 
’Έχει μιά διαφορά τύ πράγμα. Πιθανό νά γινόταν δεκτό, μέ πολλή πάλιν 
έπιφύλαξη, άν ένα ποίημα μέτριο, ήταν τύ μοναδικό μεγάλου ποιητή καί 
άνθολογήθηκε τιμητικά.

(β) Ένα-δυύ ποιήματα έχουν τήν ένδειξη «άνέκδοτα». ’Άν ζητήθηκε άπύ 
όλους άνέκδοτη έργασία δέν θά ύπήρχε ένσταση, παρόλο πού άνθολογία 
κατά παράδοση σημαίνει άπό δημοσιευμένο ύλικό. Δέν ζητήθηκε όμως 
άνέκδοτη έργασία κι αύτύ σημαίνει άνιση μεταχείριση, ειδικά γιά μερικούς 
πού ή ποίησή τους δέν είναι κατάλληλη γιά παιδιά τών ήλικιών στίς όποιες 
άποτείνεται ή άνθολογία καί θά μπορούσαν νά δώσουν ένα καλό καί κατάλ
ληλο ύλικό.

(γ) Χωρίς νά θεωρείται κούφιος πατριωτισμός ή παρατήρησή μου, θά ήταν 
άπόλυτα δεκτή ή προϋπόθεση πώς πρέπει ν’ άγαπήσει τό παιδί τούς δικούς 
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του πνευματικούς πατέρες, τη δική του γλώσσα, τη δική του πατρίδα, αν 
παράλληλα στο σχολείο καί τουλάχιστον σέ ίσο βαθμό προσφέρεται καί ή 
εύρύτερη νεοελληνική ποίηση. Βέβαια αν ύπάρχει παράλειψη στη συνολική 
διδαχή τής νεοελληνικής ποίησης δέν εύθύνονται οί άνθολόγοι. 'Όμως θά 
συνιστοΰσα κάπου νά δηλωθεί στον πρόλογό τους πώς ή ποίησή μας είναι 
κομμάτι τής νεοελληνικής καί κατά κάποιο τρόπο ή άνθολογία τους συμ
πληρώνει εκείνη μέ τίς τοπικές μας δυνάμεις.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Η Επετηρίδα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου, Τόμος εικοστός τρίτος 
(1981 - 82).

Η Επετηρίδα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου για τη σχολική 
χρονιά 1981-82 αποτελεί τον 23ον τόμο στη σειρά των επετηρίδων της σχολής 
από την ίδρυσή της. Ετοιμάσθηκε με εκδοτική επιμέλεια του Διευθυντή της 
ΠΑΚ κ. Μιχαλάκη Μαραθεύτη και του καθηγητή Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
της σχολής κ. Γιώργου Καμιναρίδη. Η επετηρίδα, ένας αρκετά μεγάλος τόμος 
από 183 σελίδες, είναι χωρισμένη σε δυό τμήματα. Το πρώτο μέρος, που είναι 
και το μεγαλύτερο (132 σελίδες) περιλαμβάνει επιστημονικές εργασίες γραμ
μένες από το προσωπικό της σχολής και το δεύτερο μέρος αναφέρεται στη 
λειτουργία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, στις διάφορες εκδηλώσεις της 
σχολής, στην έκθεση πεπραγμένων και σε διάφορα στοιχεία που δίνουν την 
εικόνα της λειτουργίας της σχολής κατά την περίοδο 1981-82. Αξίζει να ση
μειωθεί πως και στο δεύτερο μέρος της επετηρίδας περιλαμβάνεται ύλη που 
δικαιωματικά καί άνετα θα μπορούσε να ενταχθεί στο τμήμα που περιλαμβάνει 
τις επιστημονικές εργασίες. Μια τέτοια ύλη είναι η ομιλία του Διευθυντή της 
ΠΑΚ με την ευκαιρία της 25ης Μαρτίου—1ης Απριλίου με θέμα «Ο Ελληνι
σμός στο σύγχρονο κόσμο», και το σεμινάριο καθηγητών-σπουδαστών της ΠΑΚ 
με θέμα «Η δημοκρατική αγωγή στο δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο»».

Μετά τη σύντομη αυτή αναφορά στη δομή και στο περιεχόμενο της επε
τηρίδας της ΠΑΚ για το 1981-82 θα ενδιατρίψουμε στις επιστημονικές εργα
σίες του πρώτου μέρους και θα δώσουμε μια σύντομη έκθεση για τις διάφορες 
μελέτες και μερικές σκέψεις για το περιεχόμενο, τις θέσεις και τα προβλήματα 
που οι μελέτες αυτές εγείρουν. Η πρώτη μελέτη για την «διαλογοκεντρική 
αρχή στην παιδεία, μια σύγχρονη λύση στη σχέση ατόμου και κοινωνίας», που 
είναι κατά τη γνώμη μου και η ουσιαστικότερη προσφορά της επετηρίδας στους 
εκπαιδευτικούς, είναι γραμμένη από τον διευθυντή της ΠΑΚ κ. Μ. Μαραθεύτη. 
Θίγει ένα από τα πιο παλιά αλλά και τα πιο ουσιαστικά και πάντα επίκαιρα 
προβλήματα της παιδείας, το πρόβλημα σχέσης ατόμου και κοινωνίας. Τόσο 

η κοινωνιοκεντρική αρχή, που αποτελεί την πρακτική μορφή στην εκπαίδευση 
του παιδευτικού κοινωνισμού όσο και η παιδοκεντρική αρχή, που αποτελεί την 
πρακτική μορφή του παιδευτικού ατομισμού δίνουν μονομερή σημασία είτε 
στην κοινωνία είτε στο άτομο. Ως αντίδραση προς την απολυτοποίηση είτε 
της κοινωνίας είτε του ατόμου διαμορφώθηκε η φιλοσοφία του Προσωπισμού 
με τη διαλογοκεντρική της αρχή, σύμφωνα με την οποία άτομο και κοινωνία 
έχουν ίση αξία και η παιδεία είναι συνάρτηση και αποτέλεσμα των σχέσεων 
Εγώ-Σύ. Ο συγγραφέας της μελέτης κάμνει γρήγορη αναφορά στις διάφορες 
σχολές που υπεστήριξαν το άτομο και την αξία της ατομικότητας από τον 
Πρωταγόρα (πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος), τους σοφιστές, τους επι
κούρειους, τους στωϊκούς τον Ρουσσώ και τον Νίτσε. Γίνεται στη συνέχεια 
αναφορά στις διάφορες φιλοσοφικές θεωρίες που θεμελίωσαν τον παιδευτικό 
κοινωνισμό. Ο Σωκράτης στον Κρίτωνα εξαρτά τη ζωή του ατόμου από την 
πόλη και τονίζει τη μέχρι θανάτου υπακοή στους νόμους της, ο Αριστοτέλης 
υποστηρίζει ότι «η πόλις φύσει εστί και πρότερον ή έκαστος», ο Μάρξ ότι το 
άτομο ολοκληρώνεται όταν υπηρετεί το σύνολο. Γίνεται ακολούθως αναφορά 
στις εκπαιδευτικές σχολές που προώθησαν ανάλογα με το φιλοσοφικό τους 
υπόβαθρο το άτομο (παιδοκεντρική σχολή) και την κοινωνία (κοινωνιοκεντρική 
σχολή). Η μελέτη παρουσιάζει τέλος τη φιλοσοφία του προσωπισμού, πάνω 
στά διδάγματα της οποίας θεμελιώθηκε η διαλογοκεντρική αρχή. Σύμφωνα 
με τη φιλοσοφία του προσωπισμού ο άνθρωπος πραγματώνεται όταν από την 
ψυχικήν απομόνωση του ατόμου εξελιχθεί σε πρόσωπο και αποκτήσει αμοιβαίες 
σχέσεις με το Συ, αποδεχτεί τους συνανθρώπους του έχοντας πλήρη επίγνωση 
του Εγώ του και εγκαθιδρύσει ισομερή και ισότιμο διάλογο με το περιβάλλον 
του. Με βάση τη διαλογοκεντρική αρχή άτομο και κοινωνία αποτελούν δυο 
ισότιμες αξίες και η παιδεία αρχίζει ουσιαστικά από την στιγμή κατά την 
οποία δυο άτομα βρίσκονται σε αμοιβαία μεταξύ τους σχέση. Η μελέτη αυτή 
του κ. Μαραθεύτη είναι, μπορεί να πει κανένας το απαύγασμα και το αποτέ
λεσμα ενός εικοσάχρονου προβληματισμού του γύρω από τη σχέση ατόμου και 
κοινωνίας. Ως γνωστόν βιβλίο του κ. Μαραθεύτη για τη φιλοσοφία του προ- 
σωπισμού δημοσιεύθηκε το 1967. Η όλη μελέτη είναι δοσμένη σε γλώσσα 
εύληπτη και κατανοητή και μπορεί να διαβαστεί με άνεση και ενδιαφέρον και 
από μη εκπαιδευτικούς.

Η δεύτερη μελέτη στην επετηρίδα είναι μια μετάφραση διασκευή από τον 
κ. Δώρο Θεοδούλου, Βοηθό Διευθυντή της ΠΑΚ για το περιεχόμενο της κοινω- 
νιολογίας της Παιδείας κατά την Αγγλίδα καθηγήτρια της Κοινωνιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ Olive Banks. Είναι γνωστό πως το βασικό 
πρόβλημα της Κοινωνιολογίας της Παιδείας είναι η δυσκολία σαφούς καθορι
σμού του περιεχομένου της επιστήμης αυτής. Κύριες αιτίες γι’ αυτό είναι η 
τεράστια συσσώρευση υλικού ύστερα από πληθώρα ερευνών, ιδιαίτερα μετά το 
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Β' Παγκόσμιο πόλεμο και οι διαφορετικές κατευθύνσεις που ακολουθούν στον 
τομέα της κοινωνιολογίας οι προηγμένες εκπαιδευτικά χώρες. Η Olive Banks 
με το βιβλίο της "The Sociology of Education” που γνώρισε επανειλημμένες 
ανατυπώσεις και με το πιο πρόσφατο έργο της "The Sociology of Education, 
a bibliography” πρόσφερε σημαντική βοήθεια στην οργάνωση και ταξινόμηση 
της ύλης της κοινωνιολογίας. Ο κ. Θεοδούλου δίνει σέ μετάφραση-διασκευή 
την ταξινόμηση και τα σύντομα κείμενα που η Banks προτάσσει σε κάθε 
κεφάλαιο της βιβλιογραφίας της. Γίνεται αναφορά στα εξής κεφάλαια: Εκπαί
δευση και οικονομία, Επιλογή της Εκπαίδευσης και κοινωνική διαστρωμάτωση, 
Μέτρηση και κατανομή της εκπαιδευτικής ανισότητας, Κοινωνική τάξη και 
σχολικά επιτεύγματα, Κοινωνικοποίηση—οικογένεια και εκπαίδευση, Οικο
γένεια—κοινότητα και σχολείο, Η πολιτική της εκπαίδευσης, Η κοινωνιολο- 
γία της εκπαιδευτικής γνώσης, Η διδασκαλία ως επάγγελμα, Το σχολείο ως 
οργανισμός, Η οργάνωση της μάθησης, Η κοινωνιολογία της τάξης.

‘Ο καθηγητής της Ψυχολογίας της ΠΑΚ κ. Χριστόδουλος Τομασίδης 
στη μονογραφία του «Θεωρίες για την αλλαγή στάσεων» αναλύει εμπεριστα
τωμένα και σε ψηλό επίπεδο—δεν ξέρω πόσο ο μέσος σπουδαστής θα μπορούσε 
να επικοινωνήσει με τον πυκνό λόγο του συγγραφέα—τις βασικές αρχές των 
σπουδαιοτέρων θεωριών της κοινωνικής ψυχολογίας για το θέμα των στάσεων. 
Κάθε μια από τις θεωρίες παρουσιάζεται πραγματικά όσο και κριτικά. Η 
μελέτη ολοκληρώνεται με μια γενική κριτική αξιόλογη. Σ’ αυτή ο συγγραφέας 
τοποθετείται προσωπικά στο θέμα της αλλαγής στάσεων και αναφέρει πως, όπου 
η στάση δεν είναι ριζωμένη, μια κατά μέτωπο αντιμετώπιση θα μπορούσε να 
είναι αρκετή για να προκαλέσει αλλαγή, όπου όμως η στάση είναι καλά εδραιω
μένη η αλλαγή είναι δύσκολη γιατί, σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να θεωρη
θεί ως αλλαγή της ίδιας της προσωπικότητας, της οποίας η στάση έχει κα
ταστεί οργανικό μέρος.

Ένα άλλο θέμα του τμήματος επιστημονικών μελετών της επετηρίδας 
είναι τα αναγνώσματα που ο ιστορικός-γεωγράφος, πρώην καθηγητής της 
ΠΑΚ, κ. Φρ. Μαραθεύτης συνέλεξε από τις πηγές του Βυζαντινού Μεσαίωνα 
στην Κύπρο με σκοπό να προσφέρει στο δάσκαλο και στον καθηγητή χρήσιμα 
αναγνώσματα για τη διδασκαλία της Κυπριακής ιστορίας. Τα αναγνώσματα, 
προσεκτικά επιλεγμένα και δοσμένα σε καλή μετάφραση αναφέρονται σε 
βασικές περιόδους της ιστορίας μας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την πρώτη 
επιστολή του Υπάρχου της Αντιόχειας Φλαβίου Διονυσίου προς το Διοικητή 
της Κύπρου Θεόδωρο σχετικά με το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας μας, τον 8ο 
Κανόνα της Συνόδου στην Έφεσο για το ίδιο θέμα και την περιγραφή του Αγίου 
Νεοφύτου για τη σταδιοδρομία του Ισαάκιου Κομνηνού και τη διοίκηση που 
ο αποστάτης αυτός άσκησε στην Κύπρο.

Τό πρόβλημα της αναγνωστικής ετοιμότητας αναλύεται από το Διευθυντή 

Δημοτικών σχολείων που υπηρετεί στην ΠΑΚ ως καθηγητής της ειδικής 
διδακτικής κ. Ανδρ. Πολυδώρου. Γίνεται αναφορά στους φισιολογικούς, περι
βαλλοντικούς, συναισθηματικούς και πνευματικούς παράγοντες που επηρεάζουν 
την ανάπτυξη της αναγνωστικής ετοιμότητας. Ο συγγραφέας δίνει κριτήρια 
για αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας του μαθητή και αναφέρει δειγμα- 
τικά ορισμένες δραστηριότητες με τις οποίες είναι δυνατό να επιταχυνθεί η 
αναγνωστική ετοιμότητα.

Ο καθηγητής των Θρησκευτικών στην ΠΑΚ κ. Αντώνιος Καλογήρου 
στη μελέτη του για την παιδαγωγική σημασία της ερώτησης του μαθητή 
παρουσιάζει διάφορες θέσεις με τις οποίες υποστηρίζεται πως η ερώτηση στο 
σημερινό σχολείο αποτελεί βασικό μέσο για σωστή διδακτική πράξη. Γίνεται 
ακολούθως αναφορά στην χρήση της ερώτησης στην Αγία Γραφή και υπογραμ
μίζεται το καθήκον των εκπαιδευτικών θεολόγων για την επισήμανση των 
θρησκευτικών αμφιβολιών των μαθητών και για τη σωστή αντίκρυσή τους.

Οι εκπαιδευτικές πτυχές από την ίδρυση πανεπιστημίου στην Κύπρο 
αναλύονται από τον Διευθυντή της ΠΑΚ και μέλος της Διυπουργικής Επιτρο
πής Μελέτης για Ίδρυση Πανεπιστημίου κ. Μ. Μαραθεύτη, ο οποίος αναφέρει 
πως είναι αναπόφευκτο πως θα υπάρξει μια δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης 
του πανεπιστημίου με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης καθώς επίσης και 
με τα κέντρα επιστημονικής έρευνας του τόπου.

Τέλος το επιστημονικό τμήμα της επετηρίδος περιλαμβάνει δυο μελέτες 
στήν Αγγλική. Η πρώτη ανήκει στον κ. Αντώνη Σιακαλλή και έχει τίτλο 
"Indoctrination-A conceptual Approach”. Αναλύονται σ’ αυτή οι σχετικές 
με το θέμα έννοιες και γίνεται αναφορά στους παράγοντες που είναι ενδεχόμενο 
να επηρεάσουν στην δημιουργία δογματισμού και φανατισμού όπως είναι η 
μέθοδος διδασκαλίας, το περιεχόμενο της διδασκαλίας, οι προθέσεις του δασκά
λου κ.ά. Γίνεται τέλος αντιδιαστολή του δογματισμού από τη διδασκαλία και 
την παιδεία. Συμπερασματικά αναφέρεται πως ο εκπαιδευτικός βρίσκεται 
πάντοτε μπροστά σε δίλημμα: Να διδάξει και να μεταδώσει στη νέα γενιά 
πολιτιστική παράδοση, αξίες ζωής και κοινωνικά πιστεύω και να σεβασθεί 
ταυτόχρονα το αυτόνομο, την ιδιαιτερότητα και την ατομικότητα του νέου 
ανθρώπου. Η μελέτη στηρίζεται εν πολλοίς στις φιλοσοφικές θέσεις του καθη
γητή του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου F R 
Dearden. Μια αναφορά στις θέσεις του καθηγητή του ίδιου πανεπιστημίου 
R. S. Peters, που θεωρείται αυθεντία σε θέματα φιλοσοφίας της παιδείας θα 
διεύρυνε την αντίκρυσή του θέματος.

Η μελέτη του Αγγλοδιδασκάλου κ. Ανδρέα Παπανδρέου "Factors In
fluencing change in higher education” αποτελεί τμήμα διατριβής του που 
υποβλήθηκε σε πανεπιστήμιο και αναφέρεται στους παράγοντες που επηρεάζουν 
την αλλαγή στην ανώτερη παιδεία. Ο συγγραφέας αναφέρεται στις θέσεις 
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διαφόρων θεωρητικών της παιδείας πάνω στο θέμα και η ό>η μελέτη είναι 
κατάφορτη από παραπομπές. Καμιά προσπάθεια δεν γίνεται γιά σύνδεση του 
θέματος με το δικό μας χώρο και η όλη μελέτη έχει το χαρακτήρα μιας καθαρά 
ακαδημαϊκής άσκησης.

Πιστεύω πως μια επετηρίδα ενός ιδρύματος της φύσεως της Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας πρέπει να επιδιώκει στόχους όπως οι πιο κάτω:

— Να κωδικοποιεί την επιστημονική εργασία και τις ευρύτερες επιστη
μονικές αναζητήσεις του ιδρύματος

— Να συνεχίζει την παιδευτική προσπάθεια μέσω της ενδουπηρεσιακης 
επιμόρφωσης των αποφοίτων του ιδρύματος, με τους οποίους η επε
τηρίδα θα πρέπει να είναι ένας συνδετικός κρίκος και ένας τρόπος 
πνευματικής επαφής και επικοινο^νίας.

— Να ανοίγει νέους ορίζοντες στον εκπαιδευτικό τομέα και να συνδυάζει 
τη θεωρία με την πράξη και την έρευνα.

Η Επετηρίδα της ΠΑΚ για το 1981-82 περιέχει αρκετές αξιόλογες 
μελέτες, μια από τις οποίες, εκείνη για τη διαλογοκεντρική αρχή στην παιδεία, 
πραγματικά ξεχωρίζει τόσο για την ολοκληρωμένη μορφή της οσο και για τη 
δομή και τις θέσεις της. Πιθανό μια τέτοια μελέτη να ήταν δυνατόν να αποτελέ- 
σει το θεωρητικό υπόβαθρο μιας σειράς άλλων παρεμφερών μελετών που θα 
εξέταζαν την εφαρμογή στην καθημερινή διδακτική και στην ευρυτερη σχολική 
πράξη των θέσεων που η αρχική μελέτη παίρνει πάνω στο θέμα ατόμου και 
κοινωνίας. Η διαλογοκεντρική αρχή θα μπορούσε λ.χ. να επηρεάσει την οργά
νωση της μαθητικής κοινότητας, θα μπορούσε να διαμορφώσει ένα νέο ρόλο 
δασκάλου και μεθόδων εργασίας στα διάφορα θέματα του αναλυτικού προγράμ
ματος, ιδιαίτερα, σε περίοδο που η Δημοτική Εκπαίδευση βρίσκεται σε τόσες 
αναζητήσεις, στον τομέα αυτό. Μια επετηρίδα ακόμη θα μπορούσε να εξετάζει 
κάθε χρόνο σε βάθος και εύρος ένα ή μερικά από τα καυτά προβλήματα θεωρίας 
και πράξης της Δημοτικής παιδείας, έτσι που να συμβάλλει στην ανάπτυξη 
της παιδείας του τόπου. Η παρουσία επίσης της ερευνάς σε μια τέτοια επετηρίδα 
θα καθιστούσε τις θέσεις του ιδρύματος, που την εκδίδει πειστικότερες. Τέλος 
το γεγονός πως το ίδρυμα που εκδίδει την επετηρίδα λειτουργεί σ’ ένα συγκε
κριμένο χώρο με συγκεκριμένα προβλήματα, συγκεκριμένες κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές δομές και τάσεις δεν πρέπει να ξεχνιέται. Όλα αυτά πρέπει να 
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τα θέματα που μια τέτοια επετηρίδα 
θα εξετάζει.

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ

Φοίβος Σταυρίδης: Νίκου Παναγιώτου: Βιβλιογραφία Άντη 
Περνάρη (1922-1980), Λευκωσία 1982, σελ. 127.

Αυτός που κρατά στα χέρια ένα τυπωμένο βιβλίο δεν είναι πάντα ο 
καλύτερος που γνωρίζει — εκτός αν κι ο ίδιος είναι δημιουργός ή έχει προ
σωπικές εμπειρίες — πόσο ξόδεμα ψυχής και πόσος μόχθος χρειάζεται για 
να ολοκληρωθεί ένα πνευματικό έργο. (Ενώ από την άλλη μπορεί να πι
στεύει πως έχει κάθε δικαίωμα να κρίνει, και συχνά να επικρίνει ανελέητα, 
και τη μικρότερη αδυναμία που εντοπίζει στο έργο) .

Ο συγγραφέας βέβαια δεν είναι ένας κοινός χειροτέχνης που θα κτυπή- 
σει την κάρτα-του και ύστερα θα εργαστεί περιμένοντας να κυλήσει ο χρόνος 
της απασχόλησής-του. Εδώ ο χρόνος δεν λογαριάζει κι ούτε η ανταμοιβή 
μετριέται ανάλογη. Και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να είχαμε, στο σημείο 
αυτό ακριβή στοιχεία του χρόνου που χρειάστηκε ο Νίκος Παναγιώτου να 
ετοιμάσει τη «Βιβλιογραφία Άντη Περνάρη (1922 - 1980) », έργο αγάπης 
αλλά και μόχθου, που — όπως ο ίδιος σημειώνει στην εισαγωγή του βιβλίου — 
«δεν επιφυλάσσει, βέβαια, συγγραφικές δάφνες ή Κρατικά Βραβεία, είναι 
όμως θεμελιακής σημασίας». Ο συγγραφέας, λοιπόν, μας δίνει κάτι περισ
σότερο από χρόνο και δημιουργικότητα: μας προσφέρει την ίδια-του ζωή. 
Και, σίγουρα, η ελπίδα στη μακροβιότητα της Τέχνης δεν φέρνει αρκετή 
ανακούφιση όταν πλάι υψώνεται αμείλικτη η επίγνωση του σύντομου της 
ζωής.

Η βιβλιογραφική έρευνα στην Κύπρο έχει ν’ αντιμετωπίσει, εκτός από 
τη γενική, και την επίσημη αδιαφορία. Τυπικό παράδειγμα, πως το επί
σημο Κράτος δεν θεωρεί τη βιβλιογραφική έρευνα έργο τέτοιας σημασίας ώστε 
να το αμείβει ισότιμα με τα άλλα πνευματικά δημιουργήματα. Αλλά και 
πέρα από το κλίμα παγερής αδιαφορίας που θ’ αντιμετωπίσει ο βιβλιογρά- 
φος, αυτός που επιλέγει τον αχάριστο δρόμο της βιβλιογραφικής ενασχόλη
σης ξέρει πως, από εδώ και εμπρός, θα στηρίζεται αποκλειστικά στις δικές-του 
δυνάμεις, τη διαίσθηση και την αγάπη-του για το αντικείμενο της έρευνάς-του. 
Τα βήματά-του θ’ ανοίγουν δρόμους παρθένους, σπάνια διασταυρώνοντας την 
πορεία-τους με βήματα προηγούμενων ερευνητών· Χωρίς εθνική βιβλιογρα
φία, χωρίς άλλες βιβλιογραφικές εργασίες στις οποίες να στηριχτεί ή από 
τις οποίες ν’ αντλήσει, χωρίς οργανωμένες βιβλιοθήκες (τόσο από άποψη πλη
ρότητας όσο και παροχής υπηρεσιών) , ο Κύπριος βιβλιογράφος τολμά να ψη
λαφήσει το έργο του. Είναι για τούτο που το οποιοδήποτε αποτέλεσμα αξίζει 
τον ανεπιφύλακτο έπαινο όσων γνοιάζονται.

Ο Νίκος Παναγιώτου μόλις τα τελευταία τρία χρόνια ασχολήθηκε — σχε
δόν αποκλειστικά — με τη βιβλιογραφία. Και είναι γεγονός πως η στέρεη 
φιλολογική συγκρότησή-του, το πάθος της έρευνας συνδυασμένο με ήθος και 
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συνέπεια, καθώς και η αδιαμφισβήτητη ικανότητά-του να παρακολουθεί τις 
σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα, τον κατατάσσουν αμέσως ανάμεσα στους ση
μαντικότερους εκπροσώπους του είδους, σε πανελλήνια κλίμακα. Στα τρία 
αυτά χρόνια ο Νίκος Παναγιώτου μας έδωσε τις ακόλουθες βιβλιογραφικές 
εργασίες:

1. Αποδελτίωση εργασιών για Νεοέλληνες λογοτέχνες (της Κύπρου 
και του ευρύτερου ελληνισμού) που δημοσιεύτηκαν στους πρώτους είκοσι τό
μους του περιοδικού «Πνευματική Κύπρος» (1960 - 1980). Πνευματική 
Κύπρος, τ. 239 - 240, Αύγουστος - Σεπτέμβρης 1980, σελ. 198 - 215. Και 
ανάτυπο.

2. Αποδελτίωση των βιβλιοκρισιών που δημοσιεύτηκαν στους πρώτους 
είκοσι τόμους του περιοδικού «Πνευματική Κύπρος» (1960 - 1980) . Πνευμα
τική Κύπρος, τ· 242 - 243, Νιόβρης - Δεκέβρης 1980, προσάρτημά, σελ. 29. 
Και ανάτυπο.

3. Κύπρος Χρυσάνθης: Βιβλιογραφία (1932*-1980) , I, Λευκωσία, 
1980, σελ. 99.
II: Οι μεταφράσεις (1932- 1980), Λευκωσία, 1981, σελ. 36.

III: Παιδική λογοτεχνία (1949-1981), Λευκωσία, 1982, σελ. 40.
(Τα τρία τεύχη της βιβλιογραφίας Κύπρου Χρυσάνθη που εκδόθηκαν ώς 

τώρα, συνολικής έκτασης 175 σελίδων καλύπτουν την λογοτεχνική, κυρίως, 
δημιουργία του βιβλιογραφούμενου συγγραφέα, με εξαίρεση τα θεατρικά-του) .

4. Δημοσιεύματα Άντη Περνάρη και πληροφορίες για τον ίδιο στο 
περιοδικό «Πάφος» (1935 - 1947). Αναλυτική βιβλιογραφία· Πνευματική 
Κύπρος, τ. 246 - 247, Μάρτης - Απρίλης 1981, σελ. 132 - 142. Και ανάτυπο.

5. Ο Άγγελος Σικελιανός στα κυπριακά περιοδικά. Φιλολογική Κύ
προς 1981 -1982, σελ. 57 - 63.

6. Βιβλιογραφία 'Αντη Περνάρη (1922 -1980), Λευκωσία 1982, σελ. 
127. (Η εργασία βρίσκεται ενσωματωμένη και στο βιβλίο «Άντης Περνά- 
ρης: Επιλογή από το Έργο-του».

Και μόνη η απλή απαρίθμηση των βιβλιογραφικών εργασιών του Νίκου 
Παναγιώτου κατά την τριετία που πέρασε αποδεικνύει τη γόνιμη παρουσία-του 
ανάμεσα-μας. Όμως, πρέπει να σταθούμε κάπως περισσότερο στη «Βιβλιο
γραφία Άντη Περνάρη», όπου συγκεντρώνονται όλες οι αρετές κι όλη η 
μαζεμένη, ώς σήμερα, πείρα του βιβλιογράφου.

Ο Άντης Περνάρης (1903 -1980) στα εξήντα τόσα χρόνια της δη
μιουργικής παρουσίας-του στον κυπριακό πνευματικό χώρο, επώνυμα ή ψευδώ
νυμα, ασχολήθηκε με όλα τα είδη του λόγου (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο, 
μελέτη, μετάφραση, παιδικό/σχολικό κείμενο, κριτική (θεάτρου, βιβλίου), 
πνευματική επιθεώρηση, άρθρο, σημείωμα, χρονογράφημα, επιστολή, συνέντευ
ξη, συνομιλία) . Το έργο-του, εκτός από εκείνο που εκδόθηκε σε βιβλίο, βρί

σκεται διάσπαρτο σε περιοδικά και εφημερδες, πολλές φορές δυσεύρετες σή
μερα. Το γεγονός τούτο και μόνο θα μπορούσε ν’ αποτελέσει καίριο ανασταλ
τικό παράγοντα για ένα λιγότερο επίμονο, λιγότερο έμπειρο ερευνητή. Κι 
ακόμα, αξίζει να θυμόμαστε πως η βιβλιογράφηση — αναδρομική — γίνε
ται χωρίς τη βοήθεια του ίδιου του συγγραφέα, που έχει ήδη πεθάνει. Οι 
δυσκολίες αυτές επισημαίνονται από τον Παναγιώτου στην Εισαγωγή, όπου 
γίνεται και η ακόλουθη εξομολόγηση:

«Η δύσκολη και πολύμοχθη όμως ανίχνευση του υλικού έκρυβε και εξαι
ρετικό ενδιαφέρον, γιατί αποκάλυπτε κόσμους γοητευτικούς, με τις ανη
συχίες και πρώιμες εκδηλώσεις της πνευματικής ζωής της Κύπρου μέσα 
στις δεκαετίες του 1920 και 1930».

Η διαπίστωση εκφράζει το «πιστεύω» κάθε γνήσιου βιβλιογράφου. Είναι 
η βεβαίωση πίστης σε μια ενασχόληση που μπορεί νά’ναι — κατά κάποιο 
τρόπο — «αχάριστη», δεν είναι όμως κι άχαρη.

Η «Βιβλιογραφία Άντη Περνάρη» καλύπτει, όπως υποδηλώνεται, τα 
χρόνια 1922 ώς 1980 (χρονιά θανάτου του Περνάρη) και διαιρείται σε δε
καεννιά μέρη. Όλοι οι τομείς συγγραφικής δραστηριότητάς-του εξαντλούν
ται ξεχωριστά και σε κάθε είδος λόγου γίνεται διαχωρισμός των δημοσιευ
μένων σε βιβλίο από εκείνα που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά έντυπα. Στο 
τελευταίο μέρος (ΙΘ) μαζεύονται γενικές πληροφορίες, δημοσιευμένες, για 
τον Περνάρη, που κατ’ άλλο τρόπο δεν ήταν δυνατό να ενταχθούν στα μέρη 
που προηγήθηκαν.

Το έργο εκτείνεται συνολικά σε 127 σελίδες και περιλαμβάνει 2234 
κύρια λήμματα. Σ’ αυτά πρέπει να προσθέσουμε 107 βιβλιοκρισίες για 
έργα του Περνάρη που εμπεριέχονται σε κύρια λήμματα καθώς και ένα πλή
θος δευτερεύουσες, διασταυρούμενες αναφορές που περιλαμβάνονται στα λήμμα
τα· Η μεθοδικότητα και η ευσυνειδησία του βιβλιογράφου είναι και εδώ 
εμφανείς. Με εξαίρεση δυό μόνο λήμματα, η καταγραφή γίνεται αποκλει
στικά από αυτοψία.

Ο Παναγιιότου προτάσσει στή «Βιβλιογραφία Άντη Περνάρη» μια χρη
στικότατη εισαγωγή — στοιχείο που χρησιμοποιεί και σε όλες τις άλλες 
βιλιογραφικές εργασίες-του — όπου με σαφήνεια δίδονται τεχνικά στοιχεία 
για τη δομή του έργου και τον τρόπο που εργάστηκε ο βιβλιογράφος. Το 
έργο συμπληρώνεται με δυό εκτενή ευρετήρια: «Ευρετήριο Εφημερίδων και 
Περιοδικών» και «Ευρετήριο κυρίων Ονομάτων» που απαντώνται στα λήμματα 
τής «Βιλιογραφίας».

Στην κάπως σχολαστική — ελπίζω όμως χρήσιμη — καταγραφή των 
στοιχείων μιας σύγχρονης Βιβλιογραφίας Συγγραφέα, όπως αυτή που 
μας έδωσε ο Νίκος Παναγιώτου με τη «Βιβλιογραφία Άντη Περνάρη» σκό
πιμα άφησα τελευταία την αναφορά σ’ ένα στοιχείο σημαντικό για οποια
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δήποτε έκδοση, στοιχείο πού εδώ στην Κύπρο συνήθως παραμελείται επιδει
κτικά: Την τυπογραφική εμφάνιση. Συχνά βλέπουμε ένα, κατά τα άλλα, 
άρτιο πνευματικό δημιούργημα να σακατεύεται από αδυναμίες εκδοτικές ή 
εκτυπωτικές και να χάνει το μεγαλύτερο μέρος της προβολής και της χρη- 
σιμότητάς-του. Η «Βιβλιογραφία Άντη Περνάρη» του Παναγιώτου, με τη 
σωστή επιλογή και διαφοροποίηση τυπογραφικών στοιχείων, την αρμονική 
διάταξη και την ορθολογιστική ταξινόμηση του υλικού-της, με την άψογη 
— τέλος —( εκτυπωτική-της εμφάνιση επιτυγχάνει και στον τομέα αυτό τους 
υψηλούς συνολικούς στόχους-της. Γίνεται μια βιβλιογραφία που διαβά
ζεται.

Είναι καλό να θυμόμαστε πως η βιβλιογραφική έρευνα δεν είναι αυτο
σκοπός ούτε είναι δυνατό να παραμένει περιθωριακή απασχόληση. Η βιβλιο
γραφική εργασία, κατά τον Κ. Θ· Δημαρά «αποτελεί μια σημαντική και βα
σική, θεμελιακή, επιστήμη που μπορεί με καλό χειρισμό και ορθή μεθόδευση, 
να φωτίσει τον χώρο της μελέτης-μας με την ίδια δύναμη με την οποία μπο
ρούν να μας διδάξουν οι πιο περίτεχνες ιστορικές και φιλολογικές διερευνή- 
σεις και η πιο προηγμένη τεχνική-τους»’.

Εργασίες όπως η «Βιβλιογραφία Άντη Περνάρη» του Νίκου Παναγιώ
του θέτουν ένα μέτρο και δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις. Σε κάποιο στά
διο το Κράτος πρέπει ν’ αναλάβει τις ευθύνες-του: Για τη βιβλιογράφηση 
και την απογραφή του συνολικού κυπριακού πνευματικού χώρου έτσι ώστε η 
μελέτη της κυπριακής λογοτεχνίας και των συγγραφέων-της ν’ αποκτήσει 
νόημα. Δεν ξέρω πόση διαχρονική σημασία έχει μια κρατική βράβευση, 
όμως μια ολοκληρωμένη βιβλιογραφία του Άντη Περνάρη, του Κύπρου Χρυ
σάνθη, του Κώστα Μόντη — ίσως αύριο —, των παλαιότερων και των νεό
τερων δημιουργών, αποτελεί το καλύτερο μνημείο που μπορεί — και έχει 
υποχρέωση να στήσει ο τόπος στους δημιουργούς-του.

15 Δεκ. 1982

1. Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών Εΰνικού Ιδρύματος, Ερευνών: Έκθεση Εικο
σαετίας 1960 - 1980, Αθήνα 1980, σελ. 47 (αναφορά).

”Αντ η ς Περνάρη ς, Επιλογή άπό τό %ργο του καί βιβλιογραφία του, 
Λευκωσία 1982.

Ξεκινώντας νά δώσουμε μιά επιλογή άπό τό έργο τοΰ ’Άντη Περνάρη 
βρεθήκαμε μπροστά σ’ ένα τεράστιο σέ ποικιλία καί έκταση έργο, πού μας 
γέμισε έκπληξη, συγκίνηση κι άμηχανία. Έπρεπε νά δώσουμε ένα άντιπρο- 
σωπευτικό σύνολο άπδ μιά τεράστια δουλειά, πού απλωνόταν άπδ τήν ποίη
ση στδ χρονογράφημα, τήν κριτική, τδ θέαταρο, τή μελέτη, τήν πνευματική 

έπιθεώρηση. Γιά νά μπορέσουμε νά προχωρήσουμε βάλαμε κάτω κάποιες άρ- 
χές, έχοντας σάν στόχο νά δώσουμε καί τήν ποικιλία καί τήν έκταση καί 
τήν πορεία καί τήν έξέλιξη μιας δουλειάς πού κάλυπτε 50 σχεδόν χρόνια 
δημιουργικής παρουσίας στδν πνευματικό χώρο τής Κύπρου.

Τό βιβλίο πού φτάνει περίπου τΙς 400 σελίδες μπορεί νά χωριστεί σέ 
τρεις ένότητες.

α) Εισαγωγική παρουσίαση τού έργου τοΰ ’Άντη Περνάρη 
άπδ τδν Νίκο Παναγιώτου.

β) Τδ άνθολογούμενο έργο (248 σελ.)
γ) Βιβλιοκρισία γραμμένη άπδ τδ Νίκο Παναγιώτου (126 σελ.)
Τδ έργο πού άνθολογεΐται περιλαμβάνει τις πιδ κάτω επί μέρους κατη

γορίες: Ποίηση, Θέατρο, Μελέτη, Κριτική θεάτρου, Πνευματική έπιθεώ
ρηση, Άρθρογραφία, Χρονογράφημα. Δίνεται άκόμα φωτογραφικό ύλικδ καί 
χειρόγραφα ποιήματα.

Στήν ενότητα Ποίηση συγκεντρώνονται ποιήματα άπό τις ποιητικές συλ
λογές «Διπλό ξεφάντωμα» (Λευκ. 1931) , «Τά τραγούδια τής θάλασσας» 
(’Αθήνα 1935) , «Ρυθμοί τής ζωής» (Κύπρος 1938) , «Έλεγοι καί παιάνες» 
(Κύπρος 1959) , «Περιτελλομέναις ώραις» (Λευκ. 1969) , «Τά πάθη τά σε

πτά» (Λευκ. 1974), «Ίπποκρήνη» (Λευκ. 1977), «Προσφυγικοί ψαλμοί» 
(Λευκ. 1979) καί «’Επιδόρπια» (Κύπρος 1981) . Κι άκόμα δίνονται ποιή
ματα δημοσιευμένα σέ περιοδικά κι ένα άπόσπασμα άπδ τή μετάφραση τοΰ 
«’Άσματος άσμάτων τοΰ Σολομώντα».

’Εδώ άξιοσημείωτη είναι ή ποιητική πορεία τοΰ Περνάρη, πού ξεκινών
τας άπδ τδ παραδοσιακό κλίμα τοΰ μεσοπολέμου φτάνει σέ νεώτερους τρό
πους γραφής καί έκφρασης.

Άπδ τά θεατρικά έργα τοΰ Περνάρη δίνεται τδ έργο «Τής τρίχας τδ 
γεφύρι», πού άναφέρεται στή ζωή καί στδ θάνατο τοΰ έθνομάρτυρα ’Αρχιεπι
σκόπου Κυπριανού. Είναι ένα δράμα σέ τρεις πράξεις καί πρωτοδημοσιεύ- 
τηκε στή «Φιλολογική Κύπρο» τοΰ 1967 - 68.

Ένα μεγάλο μέρος τοΰ έργου τοΰ Περνάρη καλύπτουν οί μελέτες του 
πού άναφέρονται σέ πνευματικές μορφές τοΰ έλληνισμοΰ τής Κύπρου ή τοΰ 
ύπόλοιπου έλληνισμοΰ. Προτιμήσαμε έδώ νά δώσουμε χαρακτηριστικές προσ
εγγίσεις πάνω σέ μορφές τοΰ έλληνισμοΰ τής Κύπρου, πού έχουν μοναδικό
τητα καί μάς δίνουν στοιχεία πού δέν συναντοΰμε άλλοΰ. Έδώ έχουμε τις 
μελέτες: «Γιάννης Περδίος, τδ ’Αριστοφάνειο πνεΰμα τής Κύπρου», «Τδ 
Κυπριακό χρονογράφημα», «Δ. Λιπέρτης, ό ποιητής τής Κυπριακής ψυχής», 
«Λουκής ’Ακρίτας, δ λογοτέχνης άγωνιστής» καί «Γ. Α. Μαρκίδης δ λόγιος».

Στήν κριτική θεάτρου γίνεται μιά άντιπροσωπευτική συγκέντρωση κριτι
κών πού γράφτηκαν άπδ τδ 1938 ώς τδ 1960. “Ενας θεατρικός κόσμος μιας 
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δλόκληρης έποχής περνά μέσα άπό τις άναφορές του Περνάρη, καθώς κι ένα 
πλήθος από άξιόλογα έργα Ελλήνων ή ξένων θεατρικών συγγραφέων.

Στήν κριτική βιβλίου βρεθήκαμε μπροστά σ’ ένα τεράστιο δγκο. "Ενα 
πλήθος άπό άξιόλογα βιβλία έλλαδικής ή ελληνοκυπριακής διανόησης πα
ρουσιάζονται μέ σοβαρότητα καί άγάπη άπό τόν "Αντη Περνάρη. Δώσαμε 
έδώ μιά σειρά άπό κριτικές πού καλύπτουν τά χρόνια 1935 ώς 1979, σέ μιά 
προσπάθεια νά φανεί ή ποικιλία άλλα καί ή εύρύτητα τής κριτικής προσέγγι
σης του βιβλίου άπό τόν "Αντη Περνάρη.

Στήν πνευματική έπιθεώρηση πού αποτελεί τήν Στ' ένότητα τού άνθο- 
λογούμενου έργου θαυμάζει κανείς τήν εύρύτητα καί τό πλήθος τών γνώσεων 
τού Περνάρη πάνω στά πνευματικά θέματα τών καιρών του αλλά καί τή συ
στηματική ένημέρωση του σ’ αύτά. ’Εδώ δίνονται αντιπροσωπευτικά έργα 
άπό τή στήλη τής έφημερίδας «Έλευθερία» άπό τό 1952 ώς τό 1954.

Ή Ζ' ένότητα καλύπτει διάφορα άρθρα άπό τό 1935 ώς τό 1962.
Τήν τελευταία ένότητα καλύπτει τό Χρονογράφημα. Θέματα τής καθη

μερινής ζωής, κοινωνικά, έθνικά, πνευματικά, θρησκευτικά περνούν μέσα άπό 
ένα τεράστιο σέ έκταση χρονογραφικό έργο, πού καλύπτει μιά σημαντική 
περίοδο τής ζωής μας. Έδώ συγκεντρώνονται ένδεικτικά γύρω στά 40 
χρονογραφήματα, άπό τό 1932 ώς το 1964. Είναι δπωσδήποτε ένα έλάχιστο 
δείγμα άπδ μιά τεράστια δουλειά στό χρονοργάφημα.

Σέ προσάρτημα στό βιβλίο συναντούμε μιά σημαντική συμβολή στό έργο 
τού Περνάρη. Τή Βιβλιογραφία ’'Αντη Περνάρη, πού έγινε άπό τδ Νίκο 
Παναγιώτου. Σ’ αύτήν δ Ν. Παναγιώτου περιλαμβάνει καί καταγράφει ποιή
ματα, διηγήματα, θεατρικά έργα, μεταφράσεις, μελέτες, παιδικά, κριτική 
θεάτρου καί κριτική βιβλίου, άρθρογραφία, χρονογραφήματα κ.λ.π. Ή βι
βλιογραφία τού Νίκου Παναγιώτου χαρακτηρίζεται άπδ μιά αύστηρή μεθο- 
δικότητα, έπιστημονικότητα, σοβαρότητα καί πληρότητα καί άποτελεΐ μιά 
σημαντική συμβολή τόσο στή μελέτη τού έργου τού ’Άντη Περνάρη δσο καί 
στή διάσωση τής πνευματικής παρουσίας καί μαρτυρίας τού έλληνισμοΰ τής 
Κύπρου στδν αιώνα μας.

Θά πρέπει ολοκληρώνοντας τήν πολύ συνοπτική τούτη παρουσίαση νά 
άναφέρω τήν καλλιτεχνική ποιότητα τού έξωφύλλου πού έτοίμασε δ ζωγρά
φος κ. Ά. Λαδόμματος καί τήν έκτυπωτική άρτιότητα πού δφείλεται άπο- 
κλειστικά στά Τυπογραφεία Ζαβαλλή καί στδν έπιμελητή τής έκδόσεως.

Ακόμη θά πρέπει νά τονίσω τήν άγάπη μέ τήν δποία περιέβαλε τδ έργο 
ή Λαϊκή Τράπεζα, πού χωρίς τή γενναία χορηγία της δέν θά ’ταν δυνατό 
νά έκδοθεί. Χρήσιμη καί πολύτιμη ύπήρξε γιά μάς άκόμη ή βοήθεια τής 
άδελφής τού άείμνηστου Άντη Περνάρη Δήμητρας Παυλίδου, πού εύχαρι- 
στούμε.

ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ TOT ΤΕΩΣ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 13 Οκτωβρίου 1982 έγινε στην Παιδαγωγική Ακαδημία ειδική τε
λετή στη μνήμη του τέως Υπουργού Παιδείας μ. Πάνου Ιωάννου.

Σε εισαγωγική του προσφώνηση ο Διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακα
δημίας κ. Μιχαλάκης I. Μαραθεύτης ανέφερε τα ακόλουθα:

Η σεμνή αυτή τελετή γίνεται στη μνήμη του τέως Υπουργού Παιδείας 
μ. Πάνου Ιωάννου. Ο αδόκητος θάνατός του υπήρξε μεγάλη απώλεια για 
την Κύπρο και ιδιαίτερα για την ελληνική μας παιδεία.

Κατά την ολιγόμηνη παραμονή του στη θέση του Υπουργού Παιδείας, 
ο Πάνος Ιωάννου πέτυχε με τα προσωπικά του χαρίσματα και το ανιδιοτελές 
ενδιαφέρον του για την παιδεία και τους εκπαιδευτικούς, να δημιουργήσει 
ένα κλίμα συνεργασίας σ’ όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Κατόρθωσε να 
μεταδώσει σ’ όλους τους εκπαιδευτικούς αισθήματα αισιοδοξίας για μια εποι
κοδομητική επίλυση των ποικίλων εκπαιδευτικών προβλημάτων.

Ο θάνατός του επήλθε ακριβώς σε μια περίοδο που ο τέως Υπουργός 
είχε αρχίσει να υλοποιεί σημαντικές μεταβολές και να προωθεί αξιόλογες 
καινοτομίες. ΓΓ αυτό και η απώλειά του προκάλεσε αισθήματα βαθύτατης 
λύπης. Οι εκπαιδευτικοί έχασαν ένα φίλο και η παιδεία έναν ικανό ηγέτη.

Από μέρους της Παιδαγωγικής Ακαδημίας ευχαριστώ θερμά τον Ελλη
νικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου για τη συμμετοχή του στην οργάνωση της 
σημερινής τελετής και για την προσφορά στους σπουδαστές 472 τόμων από 
διάφορες εκδόσεις του στη μνήμη του τέως Υπουργού Πάνου Ιωάννου.

2. ΤΙΜΗ

‘Όλη ή Κύπρος λυπήθηκε πραγματικά γιά τον άπροσδόκητο καί τραγικό 
θάνατο του ‘Υπουργού Παιδείας άείμνηστου Πάνου ’Ιωάννου, δμως ιδιαίτερα 
συντάραξε αύτή του ή μοίρα δλους δσοι τόν γνώριζαν άπό κοντά σάν άνθρωπο, 
έμάς τούς εκπαιδευτικούς καί τούς πνευματικούς άνθρώπους τού τόπου μας.

Επειδή τόν έκτιμοϋμε κάνουμε καί μεϊς αύτή τή σημερινή εκδήλωση 
στή μνήμη του καί μ’ αύτή τήν εύκαιρία ξαναθυμούμαστέ τήν προσωπικότητά 
του καί τόν ξαναφέρνουμε άνάμεσά μας, έτσι δπως τόν γνωρίσαμε.

Ό άείμνηστος Πάνος ’Ιωάννου γεννήθηκε στις 3 Μαΐου 1927 στήν ’Αμ
μόχωστο. ’Αποφοίτησε άπό τό Γυμνάσιο της ίδιας πόλης καί φοίτησε μετά 
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στήν ’Αμερικανική ’Ακαδημία Λάρνακας. Μετά πήγε στήν ’Αγγλία, δπου 
σπούδασε κλασσική καί άγγλική φιλολογία καί απόκτησε τον τίτλο Β.Α. μέ 
διάκριση- στήν Κύπρο έπανήλθε τό 1948.

’Εργάστηκε σάν καθηγητής στήν ’Αγγλική Σχολή μέχρι το 1960, ένώ 
παράλληλα ύπηρέτησε σέ διάφορες έπιτροπές τοΰ τότε Γραφείου Παιδείας. 
’Από τό Σεπτέμβριο τοΰ 1960 μέχρι το 1965 έργάστηκε σάν έκπαιδευτικος 
σέ βρεττανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, άπό τό 1965 ώς το 1973 έργάστηκε 
στις εξωτερικές ύπηρεσίες τής βρεττανικής ραδιοφωνίας. Το 1973 έπανήλθε 
στήν ’Αγγλική Σχολή Λευκωσίας δπου έργάστηκε μέχρι το 1981, οπότε δι
ορίστηκε κυβερνητικός έκπρόσωπος. Τό 1982 διορίστηκε 'Υπουργός Παιδείας 
καί ήταν στενός συνεργάτης τοΰ Προέδρου Κυπριανού.

Πληροφορούμαι δτι έγραφε ό 'ίδιος ποιήματα κι έκαμνε λογοτεχνικές 
μεταφράσεις, αν καί δέν δημοσίευσε τίποτε. Ήταν ένας πνευματικός άνθρω
πος όχι μέ τήν τυπική, άλλά τήν ούσιαστική έννοια τοΰ όρου. Ένδιαφερόταν 
γιά τά άνθρώπινα, άγαποΰσε καί έξυπηρετοΰσε τούς άνθρώπους καί συνέβαλλε 
μέ τήν στάση του στήν κατανόηση καί τήν ηρεμία. Κέρδιζε τή συμπάθεια καί 
δημιουργούσε ένα κλίμα συνεργασίας μέ τό μειλίχιο καί μέ τήν πραότητά του 
συνέβαλλε στήν ένότητα. Ήταν ένας άπό κείνους πού χρειάζεται πολλούς ή 
Κύπρος σήμερα.

Μέ τήν παρουσία του στό 'Υπουργείο Παιδείας καί μέ τίς πρώτες πρά
ξεις του έκαμε νά αισθάνονται οί έκπαιδευτικοί μιά έμπιστοσύνη καί άσφάλεια. 
Στήριζαν πάνω του έλπίδες, κυκλοφόρησε μεταξύ τους μιά καλή φήμη. ’Εξέ
φραζε παντού τίς άγαθές του προθέσεις, πού γίνονταν πιστευτές, παρά τήν 
κάποια δυσπιστία πού ύπήρχε ήδη. Βέβαια τά πράγματα δέν άλλάζουν άμέ- 
σως, όμως πιστέψαμε οί έκπαιδευτικοί δτι έκεϊ ήταν ένας άνθρωπος τίμιος, 
δίκαιος, ειλικρινής, γενικά άνθρώπινος.

Σάν έκπαιδευτικος κέρδισε τήν άγάπη καί τήν έμπιστοσύνη τών μαθη
τών καί τών συναδέλφων του. Ήταν έπιτυχημένος, περισσότερο έδινε παρά 
έπαιρνε. Δημιουργούσε, μπορούμε νά πούμε, ένα άληθινύ κλίμα προσφοράς 
καί δεξίματος, πράγμα τόσο απαραίτητο στήν έκπαιδευτική πράξη.

Αύτή φαίνεται νά ήταν ή στάση του καί ένας τρόπος ζωής καθημερινός. 
'Όσοι τόν γνώρισαν μιλούσαν χωρίς έπιφυλάξεις γιά τήν καλοσύνη του. Στά 
μηνύματά του προς τούς μαθητές ήταν απλός, προσγειωμένος, μέ συναίσθηση 
δμως της ύψηλής άποστολής τής παιδείας, πειστικός. ’Έστω καί αν είχε 
τίς κομματικές του πεποιθήσεις, δέν ήταν αύτό πού τόν χαρακτήριζε, δέν 
ήταν αύτό τό διακριτικό του, όταν άπασχολοΰσε τίς συζητήσεις τών άνθρώ- 
πων στόν τόπο μας. Δέν είναι μικρό πράγμα νά διατηρεί ένας τήν ψυχραιμία 
καί τή νηφαλιότητά του άνάμεσα στούς φανατισμούς καί στά πάθη, μάλιστα 
άπό μιά τόσο ύπεύθυνη θέση. 'Ένα τέτοιο σωστό άνθρωπο το σέβονται καί 

οί πολιτικοί του άντίπαλοι.
’Έτσι θυμούμαστε τόν Πάνο Ίωάννου αύτή τή στιγμή πού τόν τιμούμε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ

* * *

3. ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

Τριάντα πέντε χρόνια ζωή σ’ ένα έπαρχιακό χώρο, κάποτε ύπόδουλο σέ 
προοδευτική μόνο γιά τόν έαυτό της χώρα καί οχι γιά τίς άποικίες της, τήν 
’Αγγλία, είναι ένα χρονικό διάστημα ύπολογίσιμο άπό κάθε άποψη. Σπάνια 
μπορεί νά έπιζήσει ένας πνευματικός οργανισμός αν δέν έχει τήν κρατική 
ύποστήριξη ή ένα οικονομικό γερό κληροδότημα. Καί είναι ύπολογίσιμο τό 
διάστημα αύτό μέ τά σημερινά δεδομένα γιατί τό καθετί μέ ίλιγγιώδη ταχύ
τητα άλλάζει ή άντικαθίσταται γιά νά άλλάξει κι αύτό μέσα στόν τρελλό 
μεταμορφισμό πού μάς επιβάλλει ή τεχνολογία.

'Ο Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου 'ιδρύθηκε πριν 35 χρόνια 
τό 1977. Τό καταστατικό του βάζει ξεκάθαρο σκοπό του, τότε τό 1947 πού 
δλοι άντιδρούσαμε στά καταπιεστικά μέτρα τής άγγλικής άποικιοκρατίας, τά 
έξής:

«(α) ή στενωτέρα έπικοινωνία καί πνευματική έπαφή τών μελών του·
(β) συζητήσεις καί έρευναι έπί έπιστημονικών καί γενικώτερον πνευματι

κών θεμάτων άναφερομένων πρωτίστως εις τά ελληνικά γράμματα καί 
τέχνας καθ’ δλην τήν συνεχή έξέλιξίν των άπό τής άρχαιότητος μέχρι 
σήμερον, καί έπί σχετικών θεμάτων τών άλλων πολιτισμένων χωρών, 
κυρίως τών σχετιζομένων μέ τήν άνάπτυξιν καί καλλιέργειαν τοΰ ελλη
νικού πολιτισμού·

(γ) ή δσον τό δυνατόν εύρυτέρα έπίδρασις καί άκτινοβολία τοΰ 'Ομίλου πρός 
καλυτέραν κατανόησιν τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού καί ή δι’ αύτοΰ άνά- 
πτυξις τής πνευματικής ζωής τής Κύπρου’

(δ) ή σύσφιγξις τών πνευματικών δεσμών τής Κύπρου μετά τής λοιπής 
Ελλάδος καί ή πνευματική έπικοινωνία αύτής μετά τών άλλων πολιτι
σμένων χωρών».

Μέ άλλα λόγια τό έθνικό αίτημα μάς ύποχρέωνε γιά μιά ομαδική κινη
τοποίηση μέ σκοπό τή συνεχή προβολή καθετί τοΰ έλληνικοΰ γιά νά έξουδε- 
τερώνεται ή άντιθετη κίνηση τής άγγλοκρατίας. ’Άν τοΰτο κάτω άπό άλλες 
τώρα περιστάσεις έπιβάλλεται νά συνεχιστεί γιά νά μή λησμονηθεί τό έλλη
νικό μας παρελθόν καί νά μήν άδυνατίσουν οί δεσμοί μέ τόν ύπόλοιπο έλληνισμό 

76 77

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



είναι ένα θέμα πού πρέπει νά άντιμετωπιστεϊ μέ σύνεση.
'Ο ‘Όμιλος είχε ώς το 1978 έγγράψει στούς καταλόγους του 329 μέλη, 

επιστήμονες όλων τών κλάδων καί πνευματικούς άνθρώπους. Βέβαια τά κατά 
καιρούς τακτικά καί ενεργά μέλη είναι πολύ λιγώτερα, πάντως σέ ικανοποιη
τικό άριθμό μέ βάση τά κυπριακά δεδομένα.

'Η πρώτη εκδήλωση του 'Ομίλου, πού σφράγισε μεμιάς τόν χαρακτήρα 
του, ήταν οί μέ πνευματικό περιεχόμενο έορτασμοί τής ένωσμάτωσης τής 
Δωδεκανήσου στόν έλληνικύ πολιτειακό κορμό. Οί σχετικές κατατοπιστικές 
ομιλίες είχανε περιληφθεϊ σέ ειδικό βιβλίο πού είχε διανεμηθεί εύρύτατα.

Οί άλλες εκδηλώσεις τοΰ 'Ομίλου σέ σύντομη άναφορά είναι οί εξής:

1. Οί έπίσημες διαμαρτυρίες γιά τό έθνικό θέμα τής Κύπρου καί γιά τά 
έκπαιδευτικά θέματα, τόσον πριν νά ξεκινήσει ό ’Απελευθερωτικός ’Α
γώνας τοΰ 1955-1959, όσον καί κατά τη διάρκεια τοΰ ’Αγώνα, ήταν 
ένα παρόν τοΰ 'Ομίλου.

2. 'Η ματαίωση μιας έκθεσης στην ’Αθήνα πού προγραμμάτιζε ή Βρεταννι- 
κή Πρεσβεία τής ’Αθήνας. 'Η έκθεση αύτή είχε σκοπό νά έπιδείξει τη 
συμβολή τής ’Αγγλίας στον ’Εθνικό ’Αγώνα μας τοΰ 1821, άσφαλώς 
μειώνοντας τήν άξια του.

3. Γιά καλύτερη συνεργασία, κυρίως σέ έθνικά θέματα, ό 'Όμιλος πήρε 
πρωτοβουλία καί κατόρθωσε νά συμπήξει μέ τήν ένωση τών άλλων 
πνευματικών ομίλων καί σωματείων ένα κεντρικό σώμα, τό όποιο μπο
ρούσε πιά νά διαθέτει ύπολογίσιμη φωνή. Τό σώμα αύτό δέν ύπάρχει 
σήμερα.

4. Ό ‘Όμιλος ίδρυσε πρώτος Πινακοθήκη μέ Κυπρίους, κυρίως, ζωγρά
φους καί έτσι έδωσε τήν πρώτη ώθηση γιά δημιουργία πινακοθηκών. 
Σήμερα ή πινακοθήκη μας περιλαμβάνει 49 πίνακες.

5. Ό 'Όμιλος έκαμε «’Έκθεση Κυπριακού Βιβλίου», πού τήν πλαισίωσε 
μέ τρεις σχετικές διαλέξεις. ’Έτσι πρώτος στά νεώτερα χρόνια, τά 
είδικώς δραστήρια, έπέδειξε οχι μόνο την άξια τοΰ βιβλίου άλλά την 
προσπάθεια τών Κυπρίων στον έκδοτικό τομέα.

6. Ό 'Όμιλος εγκαινίασε τη «Νεοελληνική Βιβλιοθήκη», μικρές δηλαδή 
έκδόσεις άπανθισμάτων άπό τόν νεολληνικό λόγο μέ σύντομη κατατο
πιστική εισαγωγή. Μέ τίς εκδόσεις αύτές φιλοδοξούσε ν’ άναβιώσει τό 
ενδιαφέρον τών Κυπρίων γιά τή νεοελληνική διανόηση τών πιό παλιών 
γενιών. Φτάσαμε τώρα στήν ύπ* άρ. 7 έκδοση καί έτοιμάζουμε άλλες 
τρεις.

7. Ό 'Όμιλος πρώτος μέ έγγραφό του πρός τό Δημοτικό Συμβούλιο Λευ
κωσίας ύποδείκνυε τήν άνάγκη νά 'ιδρυθεί Δημοτικό Θέατρο.

8. Ό 'Όμιλος διοργάνωσε διαλέξεις γιά τό κοινό, σέ άριθμό πού πλησιάζει 
τή μία εκατοντάδα, μέ θέματα άποκλειστικά άπό τόν διαιώνιο βίο καί 
τήν πολιτεία τοΰ Ελληνισμού.

9 Ό 'Όμιλος τίμησε μέ φιλολογικά μνημόσυνα έθνικές καί πνευματικές 
προσωπικότητες τοΰ έλληνικοΰ μας χώρου.

10. Ό 'Όμιλος γιόρταζε ή έπεσήμαινε μερικές έθνικές έπετείους, μέ σκοπό 
νά μή λησμονούμε καί άπό τά γεγονότα εκείνα ν’ άντλοΰμε παραδείγμα
τα. Οί έπέτειοι αύτοί ήταν ή 25η Μαρτίου, ή 9η ’Ιουλίου, ή 29η Μαιου, 
ή ’Έξοδος τοΰ Μεσολογγίου, ή 28η ’Οκτωβρίου καί ή 1η ’Απριλίου.

11. Ό 'Όμιλος διοργάνωσε ειδικές συγκεντρώσεις, γιορταστικού χαρακτήρα, 
γιά νά τιμήσει ορισμένα γεγονότα καί πρόσωπα πού είχαν τοπική ή 
πανελλήνια σημασία όπως π.χ. 'Η ένσωμάτωση τής Δωδεκανήσου στό 
Ελληνικό Κράτος, 'Η 30ή έπέτειος τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, Τά 50 
χρόνια μουσικής δράσης τοΰ Μανώλη Καλομοίρη, Τό έτος Κάλβου κλπ.

12. Σημασία γιά τήν άνάπτυξη καί πνευματική τέρψη τών μελών είχαν οί 
εσωτερικές συγκεντρώσεις τοΰ 'Ομίλου, πού ύπερβαίνουν τίς 50. Στίς 
συγκεντρώσεις αύτές, πού συχνά είχαν καί κοινωνικό χαρακτήρα, άνα- 
λύονταν καί συζητοΰνταν ποικίλα θέματα. ’Αναφέρουμε ένδεικτικά με
ρικά θέματα τών συζητήσεων: Τά πνευματικά ένδιαφέροντα τών Κυ
πρίων, 'Η κλασσική άγωγή καί ή έποχή μας, 'Η ποίηση στή σημερινή 
έποχή, Οί έπιστήμονες καί ή μόρφωση τοΰ λαού, Ό ρόλος τής θείας 
προνοίας εις τήν έλληνικήν 'ιστορίαν. Προβολή φωτεινών εικόνων άπό 
τήν Ελλάδα, Πνευματική ζωή καί άλλα.

13. 'Η κριτική παρουσίαση βιβλίων Κυπρίων συγγραφέων θεωρήθηκε άπό 
τόν 'Όμιλο έπιβεβλημένη, κυρίως γιά τά έπιστημονικά, γιατί αύτά σπά
νια κρίνονται μέ πραγματικά έπιστημονικά κριτήρια, άλλά παρουσιά
ζονται απλώς δημοσιογραφικά.

14. Ό 'Όμιλος οργάνωσε ή υιοθέτησε ή βοήθησε καίρια 15 έκθέσεις ζωγρα
φικής, βιβλίου φωτογραφίας, κειμηλίων.

15. Ό 'Όμιλος οργάνωσε 11 άκροάσεις καί ρεσιτάλ.

16. Ό 'Όμιλος μέ ομιλητές του (Άλεξανδράκη, Σπυριδάκι, Περνάρη, Χρυ
σάνθη κλπ.) έδωσε διάφορες διαλέξεις στήν Παιδαγωγική ’Ακαδημία 
Κύπρου καί σέ Γυμνάσια τής Λευκωσίας.

17. Ό 'Όμιλος τό 1960, διοργάνωσε μεταξύ τών καλλιτεχνών Λευκωσίας 
φιλολογικές άπογευματινές, στίς όποιες διαβάζονταν θεατρικά έργα, ά- 
παγγέλονταν στίχοι, έκτίθενταν ζωγραφικοί πίνακες καί γίνονταν σχόλια 
καί συζητήσεις πάνω σέ όλα αύτά.

18. Ό 'Όμιλος πραγματοποίησε σειρά λαϊκών μαθημάτων πάνω σέ νεοελ

78 79

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ληνικά θέματα μέ σχετικά καλήν έπιτυχία. ’Επιπλέον, διοργάνωσε 9 
άνωτέρου έπιπέδου μαθήματα πάνω στούς προσωκρατικούς φιλόσοφους 
μέ τον Μερεμέτη.

19. Μέ τίς έπίσημες δεξιώσεις καί τά δείπνα ή μέ ομαδική συμμετοχή του 
σέ δεξιώσεις καί δείπνα ό 'Όμιλος τίμησε άνθρώπους τών γραμμάτων, 
τής επιστήμης καί τής τέχνης ή ομάδες καί συγκροτήματα όπως π.χ. 
τούς Καλομοίρη, Βενέζη, Χωρέμη, Κακριδή, Θεοδωρακόπουλο, Παπα- 
νοΰτσο, Νοταρά, Γεώργιο Σπυριδάκη καί άλλους ή τύ ’Εθνικό Θέατρο, 
τύ Πειραϊκύ Θέατρο κλπ.

20. Δραστηριότητα τοΰ Όμίλου βοηθητική γιά τήν πνευματική κίνηση καί 
δημιουργία ύπήρξαν οί διαγωνισμοί τοΰ διηγήματος καί μιά φορά ποιη
τικής σύνθεσης. Στούς διαγωνισμούς αύτούς είχαν δοθεί 14 πρώτα 
βραβεία καί 16 έπαινοι. Στήν δραστηριότητα αύτή πρέπει νά περιληφθεΐ 
καί τύ «Βραβείο Γραμμάτων» πού καθιερώθηκε γιά βιβλίο, μή λογο
τεχνικό, Κυπρίου. Τοΰτο έχει άπονεμηθεϊ στον δρα Κυριάκο Χατζη- 
ιωάννου, στύ Νίκο Σπανό καί εφέτος στύ Νίκο Παναγιώτου.

21. Ό 'Όμιλος έχει κοσμήσει τή Λευκωσία μέ τά έξής: Μαρμάρινη προτο
μή τοΰ Διονύσιου Σολωμοΰ, χάλκινη προτομή τοΰ ιδιωματικού μας ποιη
τή Δημητρίου Λιπέρτη, χάλκινο άνδριάντα τοΰ Κωστή Παλαμά. ’Επίσης 
ένετοίχισε άναμνηστική πλάκα τής φιλοξενίας Φιλικών άπύ τύν ’Εθνο
μάρτυρα Κυπριανό στά ύπόγεια τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου καί άνηγειρε 
στύ προαύλιο τοΰ ’ίδιου σχολείου μνημείο τών άδελφών Γεωργιάδη καί 
τής ’Εθνικής ’Αντίστασης.

22. Σημαντική προσφορά τοΰ Όμίλου στήν πνευματική ζωή τοΰ τόπου, άκό
μα καί στήν προβολή τής Κυπριακής διανόησης στύν εύρύτερο ελληνικό 
χώρο, ύπήρξαν οί γύρω στίς 50 ως τά σήμερα έκδόσεις του.

23. ’Εκείνο πού αύξάνει τή σημασία τοΰ Έλληνικοΰ Πνευματικού Όμίλου 
είναι οί δωρεές τών έκδόσεών του, στή νεολαία. ’Άν γιά δποιονδήποτε 
λόγο ύποτιμηθοΰν οί άλλες δραστηριότητες τοΰ Όμίλου, ή χειρονομία του 
όμως αύτή νά δώσει πνευματική τροφή καί ώθηση στά νιάτα, δέ μπορεί 
μέ κανένα τρόπο νά μή λογαριαστεί μέ έπαινετικύ λόγο.

Γενικά ύπολογίζω ότι γύρω στίς 20 χιλιάδες βιβλία διέθεσε δωρεάν μέχρι 
φέτος δ 'Όμιλος γιά προώθηση τών ελληνικών γραμμάτων καί ιδεών, καί έπι- 
πλέον μερικές δεκάδες μέ μεγάλη έκπτωση γιά νά διευκολύνει τήν κυκλοφορία 
τους.

Άπύ οσα έχουν ως τώρα έκτεθεϊ είναι ολοφάνερο πώς μέ συνέπεια δ 
'Όμιλος πρόβαλε κάθε έλλαδικύ στον δικό μας έπίσης έλληνικύ τόπο καί 
ύπενθύμιζε τήν έλληνική μας ταυτότητα σέ καιρούς ελληνικά άντίξοους. Καί 
εξακολουθεί τή δραστηριότητά του αύτή κι ας είναι πιύ ελεύθεροι οί καιροί.

Προτοΰ τελειώσω οφείλω νά μνημονεύσω: α) τύν άείμνηστο Αρχιεπί
σκοπο καί ’Εθνάρχη Μακάριο Γ', μέγα εύεργέτη καί ’Επίτιμο Πρόεδρο τοΰ 
Όμίλου, πού ή ήθική καί οικονομική του παρουσία πραγματικά κρατοΰσε στή 
ζωή τύν 'Όμιλο, καί τύν σημερινύ Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσόστομο, πού ώς 
’Επίτιμος Πρόεδρος μας πάντοτε μάς βοηθά ήθικά καί ύλικά, β) Τύν άείμνη
στο ιδρυτή τοΰ Όμίλου καί επί τριάντα χρόνια πρόεδρό του Κωνσταντίνο 
Σπυριδάκι, δ όποιος πρωτοστατούσε σέ όλες τίς έθνικές καί πνευματικές του 
έκδηλώσεις. Έπίσης οφείλουμε εύχαριστίες στο 'Υπουργείο Παιδείας Κύπρου, 
στήν Έλληνική Πρεσβεία, στήν Αρχιεπισκοπή Κύπρου, στον 'Ιερύ Ναύ Φα
νερωμένης, στά κατά καιρούς μέλη τής Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρί
ων Λευκωσίας στήν Τράπεζα Κύπρου, στον κ. Εύγενίου καί στον κ. Μιχα- 
λάκη Κυθραιώτη (Μεγάλους εύεργέτες τοΰ Όμίλου μας) καί σέ πολλές Εται
ρείες καί διαφόρους Συλλόγους γιά κάθε βοήθεια πού έδωσαν στύν 'Όμιλο.

Δηλώνω τέλος πώς επιβράβευση τών μόχθων τοΰ Δ.Σ. καί τών μελών 
τοΰ Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου θεωρώ τήν αίσθησή μας πώς 
έκάμαμε σάν τίμιοι 'Έλληνες τής Κύπρου τύ έθνικύ καί πνευματικό μας 
καθήκον.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 
Πρόεδρος τοΰ 'Ομίλου.

* ★ *

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ
1852 —1921

Αγαπητοί σπουδαστές και σπουδάστριες,
Ο πρώτος τόμος της σειράς «Νεοελληνική Βιβλιοθήκη» του Ελληνικού 

Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, που δωρίζεται σήμερα στους σπουδαστές και τις 
σπουδάστριες της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου μαζί με άλλες εκδόσεις 
του Ομίλου, παρέχει ικανόν δείγμα της επιστημονικής σκέψης, της σοβαρής 
εργασίας και των οραματισμών του Νικόλαου Πολίτη. Η επιλογή των εργα
σιών του Πολίτη έγινε με πολλή φροντίδα και υπευθυνότητα από τον Πρόεδρο 
του Ομίλου δρα Κύπρο Χρυσάνθη. Περιέχονται: Λόγος στο μνημόσυνο του 
αυτοκρατορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, χαιρετισμός στους νέους φοιτητές 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κι’ οί μελέτες «Έλληνες ή Ρωμιοί», «Γνωστοί 
ποιηται δημοτικών ασμάτων», «Λαογραφία», «Το σκουφίν του βαρυπνά» (μια 
κυπριακή δοξασία). Τέτοιες εργασίες του Πολίτη βρίσκουμε διάσπαρτες σε 
περιοδικά, που μαζί με τις μνημειώδεις εκδόσεις του και την πολύπλευρη 
προσφορά του στο Έθνος, απο διάφορες θέσεις, τον αναδεικνύουν μια μοναδική 
φυσιογνωμία των Ελληνικών Γραμμάτων.
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Ο Πολίτης αποκαλείται «πατέρας της Λαογραφίας» στην Ελλάδα. Ένας 
δίκαιος τίτλος, καρπός πάθους καί προσφοράς στη μελέτη των λαϊκών μας 
πραγμάτων γιατί πραγματικά υπήρξεν ο δημιουργός, ο ιδρυτής κι ο θεμελιω
τής της ελληνικής λαογραφίας. Εμείς εδώ θα δώσουμε, πολύ αδρά, στοιχεία 
από τη ζωή του και τη σοβαρή επιστημονική εργασία του, που τον ανέδειξε 
ένα από τους κράτιστους λαογράφους του κόσμου.

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1852 και πέθανε στην Αθήνα το 1921. 
Απεφοίτησε από τη Φιλοσοφική και μετά από τη Νομική Σχολή του Πανε
πιστημίου Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στο Μόναχο για τέσσερα χρόνια. Το 
1882 έγινε υφηγητής της Ελληνικής Μυθολογίας και το 1890 εξελέγη καθηγη
τής της Μυθολογίας και Ελληνικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Παράλληλα με τις αρχαιολογικές επιστημονικές εργασίες του έδωσε και λαο- 
γραφικές εργασίες μνημειώδεις όπως τους τέσσερις τόμους των «Παροιμιών» 
καί τους δύο των «Παραδόσεων» (με επίτιτλο και στις δυο σειρές: «Μελέται περί 
του βίου και της γλώσσης του Ελληνικού λαού) όπου διαπιστώνεται μια τερά
στια συλλεκτική και αξιοσημείωτη ερμηνευτική δουλειά.

Πιο ειδικά οι τέσσερις τόμοι των «Παροιμιών» του (τόμος A 1899, 
τόμος Β 1900, τόμος Γ 1901, Τόμος Δ 1902) ανήκουν στη σειρά των εκδόσεων 
της «Βιβλιοθήκης Μαρασλή», έχουν συνολική έκταση 2750 σελίδων και κα
λύπτουν μονάχα λήμματα από το A μέχρι μέρους του Ε (λήμμα «αβανια» ως 
το λήμμα «ελεώ»), που ταξινομούνται με εξαίρετη τάξη. Γίνεται σύγκριση 
της κάθε παροιμίας με ανάλογες άλλων λαών, παρουσιάζονται και κρίνονται 
άλλες συλλογές, δικές μας και ξένες, και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις βυζαντι
νές παροιμίες. Καταπλήσσει εδώ, όπως και σ’ όλες του τις εργασίες, η ενημε
ρότητα του σε παγκόσμια κλίμακα, και το κριτικό του όμμα.

Όσο για τις «Π α ρ α δ ό σ ε ι ς» (τόμος Α' 1904 σσ. 1-634, τόμος Β' 1904 
σσ. 635-1348), ανήκουν κι αυτές στη σειρά των εκδόσεων της «Βιβλιοθήκης 
Μαρασλή». Στον Α' τόμο δημοσιεύονται παραδόσεις σε πανελλήνια έκταση 
και κατατάσσονται σε 39 κατηγορίες. Δειγματικά σημειώνω μερικές: Α 
«Παλαιαίς ιστορίαις», Β' «Η Πό7η κ’ η αγιά Σόφιά», Γ' «Χώραις και τόποι», 
Δ' «Βουλιαγμένοι τόποι καί πολιτείαις», Ε' «Βασιλιάδες και ρηγάδες και βασι
λόπουλα», Στ' «Έλληνες ανδρειωμένοι γίγαντες», Ζ' «Αρχαία κτίρια και μάρ
μαρα», Η' «Αρχαίοι θεοί και ήρωες», Θ' «Ο Χριστός και τα πάθη Του», Γ 
«Άγιοι» .... Ο Β' τόμος περιέχει αναλυτικές σημειώσεις πάνω στις παρα
δόσεις του Α' τόμου.

Αξιόλογη εργασία, με ποικιλία θεμάτων με τα οποία είχε καταπιαστεί, 
είναι τα «ΛαογραφικάΣύμμεικτ α», σε τρεις τόμους (Ά τόμος 1920, 
σσ. 304— Β' τόμος 1921, σσ. 375— Γ' τόμος 1931, σσ. 393). Κι οι τρεις 
τόμοι ανήκουν στα δημοσιεύματα του «Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας 
Αθηνών»· οι δυο τελευταίοι κυκλοφόρησαν μετά το θάνατο του. Επιλέγουμε 

πληροφοριακά από τη σωρεία των εργασιών των «Λαογραφικών Σύμμεικτων»:

«Λαογραφία»
«Γνωστοί ποιηταί δημοτικών ασμάτων»
«Περί του εθνικού έπους των νεωτέρων Ελλήνων»
«Ιστορία και εξήγησις των δεισιδαιμονιών»

Όλα από τον Α' τόμο. Από το Β':

«Παρατηρήσεις περί τινων δημοσιευμάτων αναφερομένων εις ελληνικάς 
παραδόσεις.»

«Ο ήλιος κατά τους δημώδεις μύθους» — «Η σελήνη κατά τους μύθους 
και τας δοξασίας του Ελληνικού λαού» — «Οι περί αστέρων και 
αστερισμών μύθοι.»

«Δημώδεις κοσμογονικοί μύθοι.»
«Γαμήλια σύμβολα.»

Κι’ από τον τελευταίο:

«Μετεωρολογικοί μύθοι»
«Αι ασθένειαι κατά τους μύθους του Ελληνικού λαού»
«Μαγικαί τελεταί προς πρόκλησιν μαντικών ονείρων περί γάμου»
«Ο γάμος παρά τοις νεωτέροις Έλλησιν»

Πολύ γνωστό βιβλίο του είναι το «Εκλογαί από τα τρα
γούδια του Ελληνικού λαού», όπου συγκεντρώνει παραλλαγές 
δημοτικών τραγουδιών, κατατάσσει και σχολιάζει κι επισημαίνει τη σημασία 
της έκδοσης παρόμοιων συλλογών «εκλεκτών μνημείων της δημώδους λογοτε
χνίας, τα οποία να καταστώσι κοινόν ανάγνωσμα, συντελούντα ούτως εις την 
συντήρηοιν των καλλίστων κληροδοτημάτων της πατρίου κληρονομιάς, απο- 
καλυπτοντα τροπον τινα εις τον λαόν τους παρ’ αυτώ εγκρυπτομένους θησαυ
ρούς και μεταδιδοντα αυτούς εις όλον το έθνος». Και πιο ειδικά επισημαίνει 
την αξία των τραγουδιών και των παραδόσεων, γιατί τονίζει πως: (α) Οι παρα
δόσεις, που συναπτονται με πατρίους τόπους και οικείες μορφές εμφανίζουν 
πλαστικά τα εθνικά ιδεώδη και αποδεικνύουν ότι η μυθοπλαστική δύναμη του 
λαού διατηρείται αμείωτη, και (β) Τα τραγούδια εξωραΐζουν με τον ποιητικό 
τους διάκοσμο και αναζωπυρούν τις αναμνήσεις των εθνικών περιπετειών κα
θρεφτίζοντας πιστά το βίο και τα ήθη, τα συναισθήματα και τη διανόηση του 
λαού.

Δεν θα πρέπει επίσης να λησμονήσουμε τη σπουδαία υπηρεσία που 
προσέφερε με τη συγγραφή της σημαντικής πραγματικά «Ελληνικής Βι
βλιογραφίας» του, που κυκλοφόρησε σε δύο τόμους (τόμ. Α' 1909, 
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τομ. Β' 1911, συνολικής έκτασης 620 σελίδων. Είδε το φως σε δύο εκδόσεις 
της «Επιστημονικής Επετηρίδος» του Πανεπιστημίου Αθηνών (τόμ. Γ' και 
τόμ. Στ'). Πρόκειται γιά γενική βιβλιογραφία, όπου ταξινομούνται βιβλία 
που είτε εκδόθηκαν στην Ελλάδα είτε γράφτηκαν από Έλληνες και τυπώθηκαν 
αλλού από το 1907 και εξής. Και στους δυο τόμους υπάρχει ξεχωριστό κεφά
λαιο «Λαογραφία». Σημειώνουμε πως μέχρι το τέλος της ζωής του συγκέντρω
νε ο Πολίτης στοιχεία για τη συνέχιση του έργου. Συμπληρωματικά αναφέ
ρουμε ότι μέρος από αυτά τα κατάλοιπα με τίτλο «Βιβλιογραφία της Ελληνι- 
νικής Λαογραφίας των ετών 1910-1920» δημοσιεύτηκε το 1929, μετά το θά
νατο του Πολίτη, με επιμέλεια του μεγάλου λαογράφου-καθηγητή Στίλπωνα 
Π. Κυριακίδη, στο περιοδικό «Λαογραφία» (τόμ. Γ, Αθήναι 1929, σελ. 
209-256).

Το 1883 μετέσχε στην ίδρυση της Ιστορικής και Εθνολογικής Εται
ρείας, που το «Δελτίον» της έδωσε πολύτιμες υπηρεσίες στην Ιστορία και τη 
Λαογραφία. Με εισήγηση του ιδρύθηκε το «Λαογραφικά Αρχείο» με σκοπό 
την περισυλλογή και δημοσίευση των λαογραφικών μνημείων που θεωρούνται 
σαν κειμήλια της εθνικής ψυχής· ο Πολίτης διετέλεσε πρόεδρος της εφορευ
τικής επιτροπής του Αρχείου στα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Το 1908 ίδρυσε την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία και έλαβε πρωτα
γωνιστικό μέρος στη διεύθυνση του εκφραστικού οργάνου της Εταιρείας, του 
περιοδικού «Λ αογραφία». Τα δώδεκα τελευταία χρόνια της ζωής του η έκ
δοση του περιοδικού «Λαογραφία» υπήρξε το κυριότερο έργο του· ο Πολίτης 
ήταν η ψυχή του περιοδικού παρακολουθώντας τη διεθνή επιστημονική λαογρα
φική κίνηση, δίνοντας τις κατευθυντήριες γραμμές, κυριαρχώντας με την πα
ρουσία του, ενθαρρύνοντας (με αξιόλογη ανταπόκριση) σε έρευνα, και προβαι- 
νοντας σε σημαντικές παρατηρήσεις. Η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία και το 
περιοδικό της που εξακολουθεί να εκδίδεται συνέβαλε στην ανάπτυξη των λαο
γραφικών σπουδών στην Ελλάδα, έδωσε περιεχόμενο στη Λαογραφία σαν 
επιστήμη και μόρφωσε γενιές Ελλήνων λαογράφων. Ενημερωτικά αναφέρω 
ότι ο 1ος τόμος του περιοδικού «Λαογραφία» εξεδόθη το 1909. Ο 7ος (1923) 
είναι αφιερωμένος στο Νικόλαο Πολίτη. Επίσης σημειώνω ότι έχει ήδη εκ- 
δοθεί ο 32ος (ΛΒ') τόμος των ετών 1979-1981, Αθήναι 1982, σσ 626, με 
εργασίες, όπως πάντα, υψηλού επιπέδου και ποικιλία ύλης ώστε να μπορεί να 
αντέξει στη σύγκριση με τα καλύτερα λαογραφικά περιοδικά των ξένων χω
ρών. Ε,δώ θα πρέπει να δοθεί δίκαιος έπαινος στις τρεις μορφές των πανεπι
στημιακών καθηγητών - διευθυντών του περιοδικού που το ανέδειξαν" αυτοί 
υπήρξαν κατά σειρά οι Νικόλαος Γ. Πολίτης, Στίλπων Π. Κυριακίδης και 
Γεώργιος Α. Μέγας. Κοντά σ’ αυτούς ο καθηγητής Δημήτριος Σ. Λουκάτος, 
πρόεδρος της «Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας», διευθυντής σήμερα του 
περιοδικού «Λαογραφία» που το λαμπρύνει με τη φωτεινή προσωπικότητά του 

και τη σοβαρότητα της εργασίας του.
Από το 1907 πρόσθεσε στην πανεπιστημιακή διδασκαλία του λαογραφικά 

μαθήματα· εξέταζε την έννοια της επιστήμης, συζητούσε τις μεθόδους, παρό
τρυνε σε περισυλλογή και μελέτη του λαογραφικού υλικού κι έκρινε τις εργα
σίες που του υπεβάλλοντο. Κι’ έδινε πνοή για σοβαρή επιστημονική κατάρτι
ση και δημιουργία.

Έτσι δημιούργησε μια κίνηση αξιόλογη στις αρχές του 20ου αιώνα, 
ενώ ήδη στις ευρωπαϊκές χώρες βρίσκουμε δείγματα ενδιαφέροντος για τη 
ζωή του λαού από το 17ο αιώνα με άνθηση των λαογραφικών σπουδών το 
19ο αιώνα. Είχε προηγηθεί η Ευρώπη γιατί κατανοήθηκε η αξία της στροφής 
προς το λαό, προς την ανώνυμη μάζα σαν την αρχική πηγή κάθε πολιτιστικής 
εξέλιξης. Είχαν ερευνηθεί τα στοιχεία που καθορίζουν το λαό κι οι δυνάμεις 
που συντελούν στη διαμόρφωση του. Είχαν διατυπωθεί θεωρίες ποικίλες για 
τον τελικό σκοπό της Λαογραφίας. Είχεν αποσαφηνιστεί η έννοια λαός κι 
είχαν γίνει πολλές απόπειρες διερεύνησης των δημιουργικών του τάσεων. 
Είχαν διαγράφει τα στάδια της λαογραφικής εργασίας κι οι μέθοδοι της έρευ
νας. Κι είχε διασταλεί το υποκείμενο της έρευνας της Λαογραφίας από τα 
υποκείμενα άλλων επιστημών προς τις οποίες έχει «εν μέρει ή εν όλω» κοινά τα 
θέματα και τις μεθόδους, όπως είναι η Φιλολογία, η Φιλοσοφία, η Ιστορία, η 
Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία. Προηγήθηκαν λοιπόν εργασίες μελετητών όπως 
ο Herder, ο Riehl, οι αδελφοί Grimm, ο Bastian, ο Κ. Weinhold, ο Krayer, 
ο Tylor, ο Albrecht Dietrich, ο Adolf Spamer, ο Meier κ.ά., κι ο Πολίτης 
ήταν γνώστης αυτών κι επηρεάστηκε απ’ αυτές. Κι άλλων σύγχρονων του 
όπως του Ε. Mogk, του Hans Naumann και του Ελβετού Edward Hoffmann 
παρακολουθούσε με προσοχή τις απόψεις.

Δίνει ο Πολίτης με πολλή περίσκεψη τον ορισμό για το περιεχόμενο 
της Λαογραφίας βασισμένος στις ανθρωπολογικές θεωρίες του Tylor (που 
μιλά για επιβιώματα) και στις φιλολογικές γνώμες του Dietrich (που δέχεται 
ολόκληρο στρώμα θρησκευτικών παραστάσεων, δημιούργημα της προϊστορικής 
περιόδου) αλλά προχωρεί καινοτομώντας γιατί αναγνωρίζει σύγχρονη δη
μιουργία που τα προϊόντα της αφομοιώνονται ή συνάπτονται στενά με την 
παράδοση, εφ όσον οι πνευματικές δυνάμεις του λαού ουδέποτε παύουν να ενερ
γούν. Κατά τον Πολίτη «έργο της Λαογραφίας είναι η εξέταση των εκδηλώ
σεων του ψυχικού, πνευματικού και κοινωνικού βίου του λαού, όσες προέρ
χονται από την παράδοση και εκφράζονται με λόγια ή με έργα».

Ο Πολίτης δίδει διάγραμμα των λαογραφικών θεμάτων και υποστηρί
ζει το ψυχολογικό και χαρακτηρολογικό σκοπό των λαογραφικών σπουδών 
Κατατάσσει σαν κύριους χαρακτήρες των λαογραφικών φαινομένων:

α) Το ομαδικόν
β) Το αυθόρμητον
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γ) Την εκδήλωση κατά παράδοση
δ) Την επανάληψη και αναδημιουργία
ε) Τον διεθνή και συγχρόνως τον τοπικό χαρακτήρα

στ) Τον ενεργό χαρακτήρα
και ζ) Το αμετάβλητο, πολλές φορές, ως προς τη μορφή και τη μεταβολή 

ως προς το περιεχόμενο.

Διαιρεί τις εκδηλώσεις του λαού: (α) Όσων η πρώτη αρχή είναι άγνωστη ή 
δυσεξερεύνητη και (β) Σ’ εκείνες τις εκδηλώσεις που η πρώτη αρχή τους είναι 
γνωστή. Τη δεύτερη κατηγορία τη χωρίζει (α) σ’ εκδηλώσεις που είναι συνέ
χεια ή διαδοχή μιας κοινωνικής κατάστασης που προηγήθηκε (επιβιώματα του 
Tylor: χρησιμοποίηση για παράδειγμα του δαχτυλιδιού — που ήταν σύμβολο 
δουλείας — με διαφορετική σημασία, σαν σύμβολο του γάμου), (β) σ’ εκδηλώ
σεις που είναι μεταβολή ή παραφθορά άλογος εκδηλώσεων έλλογων του βίου 
του παρελθόντος (π.χ. αποφεύγονται οι γάμοι το Μάιο· τούτο είναι σήμερα 
άλογο, όμως υπήρξε σε κάποια εποχή έλλογο, γιατί κατά τον μήνα αυτό ετε- 
λούντο τα Λεμούρια, δηλαδή οι γιορτές των νεκρών) και (γ) σε εκδηλώσεις 
που δεν προέρχονται από την παράδοση αλλά αφομοιώνονται ή συνάπτονται 
στενά με τις κατά παράδοση εκδηλώσεις (δηλαδή καινοτομεί και δέχεται εκ
δηλώσεις που δημιουργούνται σήμερα, όπως έχω πει προηγουμένως).

Τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι λόγιοι στράφηκαν στα μνημεία της γλώσσας 
και του βίου του λαού μας, για να αναζητήσουν λείψανα του αρχαίου ελληνικού 
κόσμου και νά αποδείξουν την αδιάσπαστη συνέχεια του ελληνισμού από την 
αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή. Γιατί πίστευαν πως η ελληνική ψυχή, που 
καθρέφτης της είναι οι εκδηλώσεις του ψυχικού και κοινωνικού βίου του λαού 
μας, μπορεί να διαπλάστηκε δια μέσου των αιώνων με τρόπο πολύμορφο αλλα 
δεν έχασε την αρχική της ενότητα.

Αλλά ο Πολίτης δεν μένει ως εδώ. Προχωρεί στη συνέχεια η λαογραφι- 
κή επιστήμη του. Όπως την ορίζει και την αναλύει, παρουσιάζεται εξελιγμέ
νη σε συγκριτική επιστήμη που έχει σκοπό να ερμηνεύσει τις εκδηλώσεις 
εκείνες του βίου των πολιτισμένων λαών, όσες δεν προήλθαν από επίδραση 
γνωστών ιστορικών προσώπων, αλλά είναι συνέχεια, ή διαδοχή, ή μεταβολή, η 
παραφθορά εκδηλώσεων του κοινωνικού βίου του παρελθόντος.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τα διαχωριστικά δρια τοΰ δοκιμίου άπό άλλα είδη (π.χ. από τό άπλό 
μελέτημα, το άρθρο, τό σχόλιο, τή διάλεξη) δέν είναι σαφή. Φαίνεται πώς 
τό ύφος, η πυκνότητα τοΰ λόγου καί δ πολύ προσωπικός χαρακτήρας καθορί
ζουν περισσότερο τό λογοτεχνικό αύτό είδος. ’Επίσης δυσκολία ύπάρχει στή 
διαίρεση του σέ κατηγορίες. Μήπως στή μιά κατηγορία, π.χ. τοΰ λογοτεχνι
κού δοκιμίου, δέν συνυπάρχουν συχνά πολιτικοκοινωνικά καί φιλοσοφικά στοι
χεία; "Η άπό ένα λογοτέχνημα ξεκινώντας δέν έκφράζεις πέρα γιά πέρα 
φιλοσοφικές στάσεις σέ ύπερισχύοντα βαθμό, ώστε άπδ κάθε μεριά νά χαρα
κτηρίζεται τδ κείμενο φιλοσοφικό δοκίμιο;

Ή άλήθεια είναι πώς τδ δοκίμιο, ή πολύ προσωπική αύτή έκφραση, συ- 
ζητεΐται πολύ. Κινείται τόσο άνετα σέ διάφορους τομείς: ζήτημα έποχής, 
άπαιτήσεων, προσωπικών προτιμήσεων, αισθητικών σχολών· Έτσι αύτδ άπό- 
κτησε εύρύτερο μέρος μέσα στδν λογοτεχνικό χώρο. ’Ίσως καί ή άδυναμία 
μερικών νά μιλήσουν μέ τή μελέτη τούς δδηγεΐ πρός τή δοκιμιακή διατύπωση 
τών άπόψεών τους, πού έχουν μέ τή διαίσθηση σχηματίσει γιά κάποιο θέμα. 
’Εξάλλου, ή έφημερίδα, μέ τήν επιφυλλίδα της, καί τό ραδιόφωνο, βοήθησαν 
πολύ καί τή συγγραφή καί τή διάδοση τοΰ λογοτεχνικού αύτού είδους. Τούλά- 
χιστον στδν έλληνικδ χώρο πολλά δοκίμια πέρασαν πρώτα άπδ τίς στήλες τών 
έφημερίδων κι’ άργότερα κωδικοποιηθήκανε, μέ μερικές τροποποιήσεις, σ’ 
έκδοση μέ τδν χαρακτηρισμό δοκίμιο ή δοκιμή.

Δέν μπορώ νά ύποστηρίξω πώς τδ δοκίμιο στήν Κύπρο κατέχει πρωτεύ
ουσα θέση στήν κυπριακή πεζογραφία. "Ομως έχει ύπολογίσιμη θέση, ίδίως 
στά πολύ τελευταία χρόνια. ’Ασφαλώς δ Αίμ. Χουρμούζιος ύπήρξε μιά ξε
χωριστή μορφή στδ δοκίμιο καί στήν κριτική γιά πενήντα τόσα χρόνια, άλλά 
ή δράση του άνήκει στδν εύρύτερο έλλαδικό χώρο. ’Εξάλλου, μέ μιά μορφή, 
έστω καί σημαντικά ξεχωριστή, δέν μπορείς νά ζητήσεις πρωτεύουσες θέσεις, 
θά μπορούσα νά πώ πώς δσοι άσχοληθήκανε μέ τά γράμματα έχουν λίγο - πολύ 
έκφραστει καί μέ τδν τύπο τοΰ δοκιμίου, ειδικά αύτοί τών τελευταίων χρόνων 
πού διαθέτουν καί ειδική μόρφωση άνώτερου επιπέδου.

* Τό κείμενο αύτό, μέ μερικές συντομεύσεις, μεταφράστηκε γιά τό βιβλίο 
‘‘Five Short Essays on Cypriot Literature”, έκδοση Cyprus Pen, Nicosia 1981).
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Μια άδρομερής καταγραφή κατηγοριών του δοκιμίου, πού ύπηρετοΰν οί 
Κύπριοι είναι ή εξής ί

α) Φιλοσοφικό δοκίμιο (ηθική, αισθητική, παιδεία κλπ.) 
(Κώστας Μιχαηλίδης, Γιάννης Κουτσάκος, Κυρ. Πλησής, Ρογ. Λοϊζίδης, 
Κλεϊτος Ίωαννίδης, Μιχ. Μαραθεύτης καί άλλοι) .

β) Λογοτεχνικό δοκίμιο (Άνδρ. Χριστοφίδης, Νίκος Όρ- 
φανίδης, Μαρία Παττίχη, Μαίρη Π. Σταύρου, Γιάννης Κατσούρης, Κ. Χρυ
σάνθης, Γ. Λυσιώτης, Κυρ. Χαραλαμπίδης, Γ. Φιλ. Πιερίδης, Μιχ. Πα- 
σιαρδής, Κ. Βασιλείου, Άντ. Ίντιάνος, Ν. Παναγιώτου καί άλλοι) ·

γ) Κοινωνικοπολιτικό δοκίμιο (Αίμ. Χουρμούζιος, Νί
κος Σπανός, Ίάκ. Ρωσσίδης, 'Ήβη Μελεάγρου, Α. Κωνσταντινίδης καί άλλοι) .

δ) Φιλολογικό δοκίμιο (Κώστας Χατζηστεφάνου, Θεόκλ. Σο- 
φοκλέους, Άνδρεανή Ήλιοφώτου, Γ. Προδρόμου καί άλλοι) ·

ε) Ταξειδιωτικό δοκίμιο (Κύπρος Χρυσάνθης, Άνδρ. Χρι- 
στοφίδης, Μαρία Παττίχη, Μάχη καί Γ. Καρούζης, Άντρος Παυλίδης καί 
άλλοι) .

’Ασφαλώς αθέλητα άδικώ άρκετά όνόματα. Γιατί θεωρώ τά κείμενά 
τους μελετήματα καί σχόλιο, ή άρθρα καί διαλέξεις, πού τροποποιηθήκανε 
λίγο, ή εισηγήσεις καί ανακοινώσεις για νά ξεκινήσει κάποια συζήτηση. 
’Εξάλλου, μερικοί συγγραφείς τους τα χαρακτηρίζουν διάλεξη, δμιλία, άρθρο.

Τό Υπουργείο Παιδείας κάθε χρόνο άπονέμει βραβείο καί έπαίνους γιά 
δοκίμιο. Βέβαια γιά τή βράβευση δέν ύποβάλλεται κάθε σχετικό βιβλίο στήν 
κριτική (συμβουλευτικού χαρακτήρα) έπιτροπή τής Μορφωτικής Υπηρεσίας. 
'Ωστόσο, μέ τή βράβευσή του αύτή τό βιβλίο έπισημαίνεται. Συνεπώς πρέπει 
να άναφερθοΰν τά βραβευμένα, τά έξής:

Άνδρ. Χριοτοφίδη 

Άνδρ. Χριοτοφίδη 

Κυρ. Πληοη 

νΑκη Μικρομμάτη

Γ. Φιλ. Πιερίδη 
Άνδρ. Φυλακτού

Ίακ. Ρωσοίδη

Γεωργ. Λυοιώτη

: Θέματα καί ’Απόψεις II (Λευκωσία, 1969).

; Θέματα καί ’Απόψεις III (Λευκωσία, 1973) .

: Προβληματισμοί (Κύπρος, 1971) ·

«Ή Φόνισσα» ’Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Δρα
ματολογική ερμηνεία (Λευκωσία, 1973).

.· Τέσερα Θέματα Λόγου (Κύπρος, 1973). 
Σολωμικοί ’Απόηχοι στό «’Αξιόν έστι» τού Όδυσ- 
σέα Έλύτη (Λευκωσία, 1974).
’Αναφορά στήν Παγκόσμια ’Αντιπολεμική Λο
γοτεχνία (Λευκωσία, 1978).
Μιά πνευματική τομή τής Σύγχρονης Ελληνι
κής Ποίησης (Κύπρος, 1970) .

Άπό αύτά προσωπικά θεωρώ δοκίμια τά δυό βιβλία τού Άνδρέα Χριστο- 
φίδη «Θέματα καί ’Απόψεις» τόμ. II (Λευκωσία, 1969) καί τόμ. III (Λευ
κωσία, 1983) καί τό βιβλίο τού Κυρ. Πλησή «Προβληματισμοί» (Κύπρος, 
1971). Τό βιβλίο τού Γ. Λυσιώτη «Μιά Πνευματική Τομή τής Σύγχρονης 
Ελληνικής Ποίησης» (Κύπρος 1970), πού τ’ όνομάζει «Δοκίμιο», τό νοιώθω 
περισσότερο κριτική μέ θαυμάσιους χαρακτηρισμούς, πού μέ παράθεση δει
γμάτων θάπαιρνε τή μορφή μελέτης πάνω στή λογοτεχνία μας. Τό «Σολω
μικοί ’Απόηχοι στό «’Αξιόν έστι» τού Όδυσσέα Έλύτη (Λευκωσία, 1976) 
τού Άνδρ· Φυλακτού είναι κανονική μελέτη. Τό βιβλίο τού Ίακ. Ρωσσίδη 
«Αναφορά στήν Παγκόσμια Αντιπολεμική λογοτεχνία» (Λευκωσία, 1978) 
είναι κωδικοποίηση μικρών δοκιμίων, κριτικών καί σχολίων. Τό βιβλίο τού 
Γεώργιου Φιλ. Πιερίδη «Τέσσερα θέματα λόγου» (Κύπρος, 1973) πλησιάζει 
περισότερο πρός τήν δμιλία ή άρθρο. Καί τό βιβλίο τού Άκη Μικρομμάτη 
«Ή Φόνισσα» τού Παπαδιαμάντη, δραματολογική έρμηνεία (Λευκωσία, 
1973) είναι κριτική καί ερμηνευτική τών διαφόρων μερών τής «Φόνισσας», 
περισσότερο φιλολογική άνάλυση παρά δοκίμιο.

’Εκτός άπό τά πιό πάνω βιβλία, πού έχουν βραβευθεΐ, σημειώνω ένδια- 
φέρουσες έκδόσεις δοκιμίων τις έξής (χωρίς σειρά άξιολόγησης) :

Άνδρεανή 'Ηλιοφώτου

Άνδρ. Χριστοφίδης 
» »

Μαρία Π. Παττίχη
» »

Κύπρος Χρυσάνθης

» »
Γεώργιος Λυσιώτης:

Γιάννης Κουτσάκος

Νίκος 'Ορφανίδης
Γ. Φιλ. Πιερίδη

Α. Περνάρη

Μορφές καί θέματα (μελέτη - δοκίμιο - ταξιδιω
τικό) (Λευκωσία, 1978) .
Τό Μαύρο καί τό ’Άσπρο (Λευκωσία, 1965) .
Θέματα καί Απόψεις I (Λευκωσία, 1966).
Φωτεινή Πορεία (Λευκωσία, 1971) .
Μέτρον ’Ισορροπίας (Λευκωσία, 1972).
Δώδεκα σελίδες έμμετρα δοκίμια (Λευκωσία, 
1966).
Πέρ’ άπ’ τήν Ελλάδα δ ήλιος (Λευκωσία, 
1977) .
Ό Περιπαθής 'Οδοιπόρος (Λευκωσία, 1977) .
'Ο φιλοσοφικός στοχασμός στήν ποίηση τού Κα- 
βάφη (Λευκωσία, 1956) .
«Ή άποξένωση στήν Εύρωπαϊκή σκέψη» (Λευ
κωσία, 1980) .
Ό Νεοελληνικός Περίγυρος (Λευκωσία, 1977). 
Δυό παράλληλα θέματα λόγου (Λευκωσία, 
1980).
Αναδρομές (πρόσωπα καί άπόψεις) (Λευκωσία, 
1980).
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Γεωργίου Α. Μαρκίδη : Στοχασμοί καί Σημειώματα, τόμοι Α' (Λευκω
σία, 1939), Β' (Λευκωσία, 1940).

’Από τά πιο πάνω έπισημαίνω τά βιβλία «Στοχασμοί καί Σημειώματα» 
(τόμ. Α' καί Β') του Γεώργιου Α· Μαρκίδη, πού είναι στήν πραγματικότητα 
τά πρώτα βιβλία δοκιμίου, σέ μια έποχή μάλιστα κατά τήν όποια γενικά στόν 
έλληνικό χώρο δέν εύδοκιμουσε τό είδος αύτό. Τα δυό αύτά βιλία είχαν 
τότε κριθεΐ εύνοϊκά καί από τήν έλλαδική κριτική. Ξεχωριστή ύπήρξε ή 
απήχησή τους στα κυπριακά γράμματα τών καταπιεσμένων πολιτικά καί πνευ
ματικά έκείνων χρόνων. Ειδικά δ δεύτερος τόμος άσχολεΐται έξαντλητικά 
μέ τό «Κράτος τής σιωπής».

Δέν δίνω ξεχωριστό βάρος μέ ειδικές αναφορές στά δοκίμια (καί στις 
κριτικές) τοΰ Αίμ. Χουρμούζιου («Ή περιπέτεια μιας γενεάς», «Στράτευση 
κι’ ’Ελευθερία» καί άλλα, έκδ. «Οί έκδόσεις τών φίλων») γιατί τά κείμενα 
αύτά Ανήκουν στόν εύρύτερο έλλαδικό χώρο μέ λίγη γνωριμία στό στενό 
κυπριακό, προπαντός δταν πρωτογράφονταν πριν χρόνια πολλά. ’Εξάλλου, 
από τό 1925 - 26 καί ύστερα ό Αίμ. Χουρμούζιος στήν πραγματικότητα δέν 
έδειξε ένδιαφέρον γιά τόν κυπριακό λόγο καί δέν συνεργάστηκε μέ τά κυ
πριακά περιοδικά έντυπα.

Τά ταξιδιωτικά έντυπα τών Μαρίας Π. Παττίχη, Κ. Χρυσάνθη, Άνδρ· 
Χριστοφίδη καί άλλων διατηρούν μιά θέση στήν πεζογραφία, γιατί αποφεύ
γουν, σχεδόν συστηματικά τήν πολλή πληροφορία. Περισσότερο κοιτάνε οί 
συγγραφείς τους νά πουν μέ λυρικό λόγο τήν έντύπωση, έκεϊνο τό γρήγορο 
πού συνέλαβε τό μάτι τους κι’ ας τούς τό συμπλήρωνε ή προηγούμενη γνώση.

Έχω τήν έντύπωση πώς τό φιλοσοφικό δοκίμιο κατέχει τήν πρωτοπορία 
στό είδος τοΰ δοκιμίου έδώ στήν Κύπρο. Είναι τούτο, φυσικό, γιατί δ φιλο
σοφικός στοχασμός δίπλα στή συγκινημένη έκφραση είναι αύτή ή ίδια ή 
ψυχή κι’ ή ούσία τοΰ δοκιμίου. ’Ίσως ν’ αδικώ τό λογοτεχνικό δοκίμιο δη
λώνοντας πώς συχνά τοΰτο πλησιάζει τή διάλεξη ή τό μελέτημα, έκτός στις 
περιπτώσεις πού τό λογοτέχνημα άποτελεϊ έναυσμα γιά νά διατυπωθοΰν Από
ψεις από τό φιλοσοφικό ή κοινωνικό χώρο, πράγμα δχι τόσο συχνό ή κεν
τρικό.

* * *

Ή κριτική τοΰ βιβλίου στήν Κύπρο, δπως συμβαίνει καί στό έλληνικό 
κέντρο άλλοτε καί τώρα, διακυμαίνεται Ανάμεσα στήν απλή παρουσίαση (τί
τλος, περιεχόμενο, μέ κάποιες πληροφορίες γιά τον συγγραφέα κι’ ένα χα
ρακτηρισμό μέ έπίθετο συνήθως) ως τήν ανατομή τοΰ περιεχόμενου καί τή 
διατύπωση θέσεων, έγκριτικά ή έπικριτικά. Μέσα στή διακύμανση αύτή 
συναντάς καί τόν «κίτρινο» τύπο κριτικής. Σ’ αύτόν τόν τύπο «κριτικής» δ 
«κριτικός» διαστρεβλώνει ή προσθέτει Ανύπαρκτα στοιχεία, σκόπιμα, γιά νά 

στηρίξει έμπαθή έπίθεση καί διακωμώδηση. Δέν έννοώ, βέβαια, μέ τόν χα
ρακτηρισμό αύτό τίς κριτικές πραγματικών κριτικών πού χρησιμοποιούν, έστω 
καί Από σκληρότητα χαρακτήρα, τόν δηκτικό λόγο κατά τήν έκθεση τών 
αρνητικών, κατά τή γνώμη τους, στοιχείων.

Σ’ ενα λαό πολύ δημοκρατικό σάν τόν δικό μας, στόν δποΐο δέν ύπάρχει 
έλεγχος Από Ανώτερα πνευματικά σώματα, είναι φυσικό νά παρουσιάζεται 
μεγάλος Αριθμός Ατόμων, πού θέλουν νά έκφράσουν τή γνώμη τους σέ πολλά 
θέματα, καί γιά τό βιβλίο Ακόμα. Γι’ αύτό Ακριβώς συναντάς στόν κυπριακό 
τύπο (περιοδικόν καί ήμερήσιο) διάφορα όνόματα, πού γράφουν γιά κάποιο 
ή κάποια βιβλία· Οί κριτικοί δέν πληρώνονται. Συνεπώς δέν γίνεται αύ- 
στηρή επιλογή τους Από τούς ύπεύθυνους τών έντύπων. ’Από τήν άλλη τά 
έντυπα παραχωρούν εύχαρίστως στήλη γιά μιά κριτική, αρκεί αύτή νάχει 
κάποιο ύποφερτό έπίπεδο. ’Από δεκαετηρίδες ή έφημερίδα χρησιμοποιεί στή
λη πνευματικής κίνησης. Μέσα σ’ αύτή έχει θέση καί μιά σύντομη ή πιο 
έκτεταμένη κριτική βιβλίου, ή δποία πρέπει νά έκτιμηθεΐ, (έστω κΓ Αν Ανήκει 
στόν δημοσιογραφικό τομέα) γιατί ένημερώνει.

Ή ύπαρξη πολλών Ατόμων, πού έχουν διατυπώσει κρίσεις πάνω σέ διά
φορα βιβλία καί σέ πολύ μικρή χρονική περίοδο, αποτελεί δυσκολία στήν 
Αξιολόγηση, κατάταξη καί καθορισμό στάσεων. 'Ωστόσον, ύπάρχουν μερικά 
όνόματα πού κρατήσανε στον ώμο τους γιά χρόνια τή βιβλιοκρισία. Διακυ
μάνσεις στήν Αξία τών κειμένων τους δέν λείπουν. Φυσικό είναι. "Ομως 
αύτοί δώσανε κατευθύνσεις στό αναγνωστικό κοινό. Ό Κώστας Προυσής, δ 
Α. Περνάρης, γιά ν’ αναφέρω τούς πιό πολυγράφους κριτικούς, καλύψανε 
έποχή·

’Από τήν άλλη, δ μεγάλος Αριθμός βιβλίων, πού κατακλύζουν περιοδι
κά κΓ εφημερίδες, προκαλεϊ πραγματικά σύγχυση στόν κριτικό. Οί πολλές 
μετριότητες δέν τοΰ δίνουν ύλικό, πού νά διεγείρει, κατά κάποιο τρόπο, τήν 
κρίση του. Άλλά καί οί γνωριμίες, πού όφείλονται στό στενό περιβάλλον 
τοΰ μικροΰ μας χώρου, καί τά μέσα μαζικής έπικοινωνίας, πού σέ φέρνουν σέ 
στενή έπαφή μέ τούς συγγραφείς (πολλοί Από αύτούς κατέχουν καίριες θέ
σεις σ’ αύτά) είναι ανασταλτικοί παράγοντες. Αύτά τά δεδομένα έπηρεάζουν 
σήμερα πολύ τόν κριτικό λόγο, καί τόν δδηγοΰν σέ μιά απλή παρουσίαση τοΰ 
βιβλίου μέ κάποιες βέβαια, παρατηρήσεις. Ένώ στά πιό παλιά χρόνια, μέ 
τά δέκα - δεκαπέντε βιβλία τόν χρόνο, χωρίς Ανασχετικούς παράγοντες, είχε 
δ κριτικός καί τόν Αναγκαίο καιρό καί τή διάθεση νά γνωρίσει σέ βάθος τά 
κείμενα καί νά μιλήσει γι’ αύτά μέ περισσότερη άνεση κι ασφάλεια. Τοΰτο 
κΓ δλας φαίνεται σέ κριτικούς μέ Αρχές, οί δποΐοι στό παρελθόν είχαν περισ
σότερο κριτικό πνεύμα καί λογικήν αύστηρότητα, ένώ στά τωρινά χρόνια 
δείχνουν κάποια φανερή έλαστικότητα. Επιπρόσθετη δυσκολία παρουσιάστη
κε στά πολύ πρόσφατα χρόνια ή πολιτικοποίηση καί τής κριτικής (μέ τήν 
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έννοια τής ενσυνείδητης στράτευσης) .
Μετά τίς γενικές αύτές παρατηρήσεις προχωρώ στήν απαρίθμηση κριτι

κών καί τάσεων.
Ή κριτική τοΰ βιβλίου έκαμε τήν έμφάνισή της στα έντυπα τής Κύπρου 

άρκετά ένωρίς. Σέ έφημερίδες τοΰ περασμένου αιώνα μάλλον άπλές αγγελίες 
για βιβλία συναντούμε. ’Εξάλλου, τό βιβλίο τότε σπάνια έρχόταν στήν Κύ
προ καί σπανιότατα έκδιδόταν έπιτόπια· 'Όμως σ’ ένα άπό τά παλιά πε
ριοδικά τή «Νέα Έποχή» (’Αμμόχωστος, 1921 -1922) δ Γιάννης Σταυρινδς 
Οίκονομίδης (μέ τ’ άρχικά του) δημοσίευσε κριτικές βιβλίου μέ θέσεις καί 
απόψεις. Ή έντονη παρουσία τής κριτικής βιβλίου αναμφισβήτητα βρίσκεται 
στό περιοδικό «Άβγή» (τοΰ Μίλιου — έτσι τόθελε νά λέγεται τότε — Χουρ- 
μούζιου) (Λεμεσός, 1924 - 1925) . Στό περιοδικό αυτό έμφανίζονται οί 
Χριστ. Χριστοδουλίδης, δ Άντώνης Ίντιάνος καί δ Μίλιος Χουρμούζιος. Οί 
κριτικές αύτές δέν ήταν άπλές παρουσιάσεις μέ κάποιους χαρακτηρισμούς, 
αλλά άναλύσεις μέ θέσεις καί αρχές. ’Αργότερα έμφανιστήκανε τά λογο
τεχνικά περιοδικά «Κυπριακά Γράμματα» (Λευκωσία, 1934-1956) καί «Φι
λολογική Πάφος» (Πάφος, 1935 - 1947) , πού ιδιαίτερα καί ύπεύθυνα εξυπη
ρετήσανε τόν κριτικό λόγο. Παράλληλα οί έφημερίδες, κυρίως μέ τή στήλη 
«Πνευματική Επιθεώρηση» (μέ διάφορους τίτλους σάν «Ζωή καί Τέχνη» καί 
άλλα) έδιναν συστηματικά σύντομη κριτική βιβλίου άνάμεσα στίς άλλες φιλο
λογικές - λογοτεχνικές ειδήσεις.

Γιά τήν περίοδο ώς τδ 1960, πού άποτελεΐ τήν άπαρχή μιας νέας έπο- 
χής (έστω κι’ αν στά 5-6 τελευταία χρόνια διαμορφωνόταν ή άλλαγή), 
έχουμε τούς εξής κυρίως κριτικούς:

«Νέα Έ π ο χ ή» (’Αμμόχωστος) : Γιάννης Σταυρινός Οίκονομίδης.
«’Α β γ ή» (Λεμεσός) : Χριστ. Χριστοδουλίδης, Άντώνης Ίντιάνος, 

Μιλ. (Αίμ.) Χουρμούζιος·
«Κυπριακά Γράμματα» (Λευκωσία) : Κώστας Προυσής, Άν

τώνης Ίντιάνος, Νίκος Κρανιδιώτης, Πάνος Ταλιαδώρος, Κύπρος Χρυσάνθης, 
Κ. Σπυριδάκις Θεόκλ. Σοφοκλέους, Κυρ. Χατζηϊωάννου, Κώστας Χατζηστε- 
φάνου, καί άλλοι.

«Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ή Πάφος» (Πάφος) : Α. Περνάρης, Λεφτέρης Γιαν- 
νίδης, Λοίζος Φιλίππου, Γεώργιος Μαρκίδης, Κώστας Λαβίθης.

«Καιροί τής Κύπρου» καί «Κυπριακοί Καιροί» 
(Λευκωσία 1957 - 1963) : Α. Περνάρης, Λεωνίδας Μαλένης.

«Νέα Έ π οχ ή» (Λευκωσία) ή μέ ποικίλη υλη μορφή της, (1959 - 
1971) : Μίνως Περδίος, Άχιλλέας Πυλιώτης.

Μετά τήν άπελευθέρωση τής Κύπρου καί τόν σχηματισμό ένός νέου 
κράτους παρατηρήθηκε κάποια άλλαγή. Ό παλιός ρυθμός πήρε τώρα ένα 
νέο νεΰρο, κΓ άς είχε δ τόπος άναστατωθεΐ κατά τήν τετραετία 1955 -1959 

μέ τόν Απελευθερωτικό Αγώνα· Τώρα άντιμετώπιζε δ κόσμος τής Κύπρου 
μιά νέα κατάσταση, πού μήτε κάν πέρασε άπ’ τό μυαλό του. Δέν είχε στόχο 
νά δημιουργήσει ένα συνεταιρικό κράτος. Οί διεθνείς έπιδράσεις έρχονταν 
μαζεμένες, χωρίς νά παρέχεται καιρός γιά προσαρμογή. Βέβαια ή λογοτε
χνία δέν άπομακρύνθηκε πολύ άπό την γραμμή πού άκολουθοΰσε ήρεμα τόσα 
χρόνια. 'Όμως στήν εικοσαετία ξεπεταχτήκανε καινούργιες φωνές, γιατί 
ή εικοσαετία, μετά τά πρώτα τρία χρόνια, άρχισε νά παρουσιάζει έκτροπές, 
νέες καταστάσεις καί νέα ρεύματα. Ή λογοτεχνία σιγά - σιγά τά δεχόταν 
λίγο - πολύ άφομοιωμένα. Ή κριτική ώφειλε ν’ άκολουθεΐ. Καί έγινε κάποιο 
ξεχώρισμα πιό φανερό γιά τίς άρχές πού άκολουθοΰσε. Ή κριτική τών άρι- 
στερών έντύπων, περισσότερο πολιτικοποιημένη, ύποστήριζε τίς άρχές τοΰ σο
σιαλιστικού ρεαλισμού. Μιά άλλη δμάδα κριτικών συνέχιζε τήν παράδοση 
μέ κάποιες έλευθερίες. Καί μιά τρίτη δμάδα, πολιτικοποιήθηκε πρός τά 
δεξιά· Όμως οί διακυμάνσεις άνάμεσα στίς δμάδες δέν έλειψαν. Τοΰτο 
δημιούργησε ποικιλία στήν κριτική.

Γιά τή νέα περίοδο 1960-1981 έχουμε τούς έξής κυρίως κριτικούς:

«Πνευματική Κύπρος» (Λευκωσία, 1960—) : Κύπρος Χρυσάν
θης, Α. Περνάρης, Άνδρ. Χριστοφίδης, Γ. Χατζηκωστής, Ίακ. Κυθρεώτης, 
Σοφ. Λαζάρου, Κίκα ’Ολυμπίου, Νίκος Σπανός, Νίκος Παναγιώτου, Κ. Πρου
σής, Ειρήνη Τσουλλή καί άλλοι.

«Κυπριακά Χρονικά» (Λευκωσία, 1960-1971): Ντίνα Πα- 
γιάση, Άλ. Κωνσταντινίδης, Άνδρ. Παστελλάς, ’Άνθος Λυκαύγης, Κυρ. Χα- 
ραλαμπίδης, Τ. Στεφανίδης.

«θέματα Κριτικής» (Λευκωσία, 1966 - 1967) : Κ· Χρυσάνθης, 
Α. Περνάρης, Νίκος Σπανός.

«Νέα Έποχή» (μέ καθαρά λογοτεχνική ύλη, Λευκωσία, 1971—) : 
Παν. Παιονίδης, Άνδρ. Παννάτος, Νέαρχος Γεωργιάδης, Π. Σόφας, Μίνως 
Περδίος.

Επιθεώρηση Λόγου καί Τέχνης (Λευκωσία, 1970 
- 1974) : Άνδρ. Πατσελλάς, Πίτσα Γαλάζη, Σοφ. Λαζάρου, Ζ. Ζαννέτος, 
Μαρία Παττίχη, Νίκος Παναγιώτου, Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου.

«Κυπριακός Λόγος» (Λευκωσία, 1969 -) : Γ. Λυσιώτης, Κ· Κύρ- 
ρης, Ελένη Κύρρη.

«Ό Κύκλο ς» (Λάρνακα, 1980 -) (μέ τ’ άρχικά τους) Στ. Ζυμπου- 
λάκης, Χρ. Παπαχρυσοστόμου, Λούης Περεντός καί άλλοι άνωνύμως.

Εκτός άπό τά περιοδικά αύτά, ετήσιες έκδόσεις ή επετηρίδες, ή ειδι
κευμένα περιοδικά, περιλαμβάνουν καί κριτική βιβλίων τοΰ κλάδου πού έξυ- 
πηρετοΰν. Ή «Φιλολογική Κύπρος», έτήσιο δργανο τοΰ «Έλληνι- 
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κοΰ Πνευματικού Όμίλου Κύπρου», περιλαμβάνει τίς παρουσιάσεις βιβλίων, 
πού δργανώνει δ 'Όμιλος, μέ τά μέλη του Μιχ. Μαραθεύτη, Γεώργιο Κ. Ίω- 
αννίδη, Χρ· Κολιό, Κ. Γιαγκουλλή, Κλ. Ίωαννίδη, Κ. Χρυσάνθη, Γ. Χα- 
τζηκωστή, Ν. Όρφανίδη, Ν. Παναγιώτου, Κυρ. Χατζηϊωάννου, Ν. Σπανό κ.άλ. 
Στό «Δελτίον ’Επιστημονικού καί Φιλολογικού 
Συλλόγου Άμμοχώστου» δημοσίευσαν σύντομες ή πιό έκτεταμένες 
βιβλιοκρισίες οί έξης: Κυριάκος Χατζηϊωάννου, Κυρ. Πλησής, Δημ. Λε
βέντης, Χρ. Πετάσης, Ζ. Ζαννέτος, Ξ. Χατζησωτηρίου, Κυρ· Νικολάου, Χρ. 
Σοφιανός, Ίορδ. Χριστοδουλίδης, Κυρ. Χαραλαμπίδης, Άντ. Καλογήρου, Σ. 
Κοντού, Θ. Νικολάου, Μιχ. Διαμαντίδης, Γ. Σταυρινός καί άλλοι. Στό 
«Δελτίον Κυπριακών Σπουδών» συνήθως βιβλιογραφεΐ έπι- 
στημονικά έργα δ Κ. Σπυριδάκις. Στη «Λ α ο γ ρ α φ ι κ ή Κύπρο» κρί- 
νονται κυρίως βιβλία μέ λαογραφικό περιεχόμενο. Σ’ αύτή γράψανε οί Κ. 
Χρυσάνθης, Χρ. Κολιός, Χρύσ. Κυπριανού, Νίκος Παναγιώτου, Γ. Χατζηκω- 
στής, Γ. Λυσιώτης, Κ. Γιαγκουλλής, Γ· Δράκος, Κυρ. Χατζηϊωάννου, Χρ. 
Κλεόπας, Ν. Σπανός, καί άλλοι. Στό «Δελτίο τής Φιλοσοφικής 
Εταιρείας Κύπρου "Ζήνω ν”» (1980) κρίνονται φιλοσοφικές 
έκδόσεις άπό τούς Γ. Κ. Ίωαννίδη, Κλ. Ίωαννίδη, Κ· Μιχαηλίδη, Ν. Όρφα- 
νίδη, Ν. Σπανό.

’Αλλά καί σέ περιοδικά ποικίλης ύλης «Καιροί τής Κύπρου», 
«Νέα Έ π ο χ ή» — τής πρώτης περιόδου κλπ.) ή άλλου τόπου, μη λογο
τεχνικού, έχουν βιβλιοκρισία ύπολογίσιμη. Π.χ. στό περιοδικό «Μ ό ρ φ ω σ η» 
βιβλιοκρίνει κυρίως δ Στ. Ζυμπουλάκης.

Τό θέμα τής κριτικής έχει απασχολήσει δυό ειδικά συμπόσια καί ένα 
ειδικό περιοδικό τό «Θ έ μ α τ α Κ ρ ι τι κ ή ς ». Καί τών δύο συμποσίων οί 
εισηγήσεις έχουν δημοσιευθεϊ, τοΰ ένός στό περιοδικό «Θέματα Κριτικής» 
(1967 άρ. 2, σελ· 42 - 54) και τοΰ δεύτερου σέ ειδικήν έκδοση μέ τίτλο 

«Συμπόσιο Ποίησης καί Κριτικής».
Τό «Σ υ μ π ό σ ι ο Κ ρ ι τι κ ή ς» διοργανώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1966 

άπό τό περιοδικό «Θέματα Κριτικής». Σ’ αύτό συζητηθήκανε τά έξής: Ή 
κριτική στόν κλάδο τών θετικών έπιστημών (Κύπρος Χρυσάνθης), Δημοσιο
γραφική κριτική (Α. Περνάρης) , Κριτική καί ούσία τής μουσικής (Ρογήρος 
Λοϊζίδης), Ή κριτική τής φιλολογίας (I. Γ. Κουτσάκος) , Τεχνοκριτική (Άν- 
δρέας Χρυσοχός), ή θεατρική κριτική (Α. Χριστοφίδης) , Κριτική τοΰ λογο
τεχνικού έργου (Νίκος Σπανός) .

Τό δεύτερο συμπόσιο διοργανώθηκε άπό τήν «’Εθνική Εταιρεία Ελλήνων 
Λογοτεχνών Κύπρου» μέ τίτλο «Συμπόσιο Ποίησης καί Κριτικής» στις 19 και 
20 Φεβρουαρίου 1980. Τά κείμενα έχουν δημοσιευτεί σέ ξεχωριστό βιβλίο 
μέ τόν ίδιο τίτλο (Λευκωσία, 1980) ·

Σ’ αύτό έκαμαν εισηγήσεις γιά κριτική έκτός άπό τούς Έλλαδίτες (Α.

Καραντώνη, Πέτρο καί Διαλεκτή Γλέζου, Ν. Μάτσα) δ Άνδρέας Παστελλάς, 
Γ. Λυσιώτης, Κ. Μόντης, Μιχ. Πασιαρδής καί άλλοι.

Τό περιοδικό «Θέματα Κριτικής» (διευθυντής Κύπρος Χρυσάν
θης) κυκλοφόρησε ώς τρίμηνη έκδοση τού περιοδικού «Πνευματική Κύπρος» 
μόνο σέ 4 τεύχη (1966’- 1967) άπό πνευματική δμάδα. Στίς σελίδες του 
φιλοξενήθηκε ποικίλη ύλη άπό τόν κριτικό λόγο (επιτόπιο κι’ έλλαδικό) . Βι
βλιοκρισίες δημοσίευσαν οί Α. Περνάρης, Νίκος Σπανός καί Κύπρος Χρυ
σάνθης.

Ή κυπριακή έφημερίδα φιλοξένησε άρκετές κριτικές βιβλίου, δπως καί 
άλλες πού σχετίζονται μέ έργα τέχνης, ξεχωριστά άπό τίς άναφορές ή τις 
γρήγορες κρίσεις στήν στήλη τής πνευματικής έπιθεώρησης. Θ’ άναφέρω 
εδώ δνόματα πού συστηματικά άσχολήθηκαν μέ τήν κριτική βιβλίου στόν ήμε- 
ρήσιο τύπο, τούς έξής:

Ό Α. Περνάρης, μέ τό όνομά του ή μέ ψευδώνυμο, γιά μιά πεντηκοντα
ετία γράφει κριτική βιβλίου, πιό αύστηρή στά πρώτα χρόνια, λίγο έλαστική 
άργότερα, πρόβαλε ταλέντα, συζήτησε κινήσεις. Ό Δημ. Χαμπουλίδης χρη
σιμοποίησε τόν επαινετικό τύπο κριτικής άπό μεγάλη άγάπη γιά τό βιβλίο. 
Ό Γ. Λυσιώτης, συνήθως περιορίζεται σέ ούσιαστικούς χαρακτηρισμούς τοΰ 
περιεχομένου καί τών τάσεων τών λογοτεχνικών βιβλίων. Ή Νάγια Ρούσου, 
δ Θ. Κουγιάλης, κι’ δ ’Άνθος Λυκαύγης, έπίσης άσχοληθήκανε μέ κριτική 
τοΰ βιβλίου — παρουσίαση καί παρατηρήσεις. Οί Μίνως Περδίος, Α. Παν- 
νάτος, Π. Σόφας, Ίάκ. Ρωσσίδης καί Π· Παιονίδης μέ αρχές τίς άριστερές 
πολιτικές άρχές καί τίς κατευθύνσεις τοΰ σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Άκόμα 
σέ διάφορες έφημερίδες συναντάς κριτικές τού Τάσου Στεφανίδη, μέ τό δηκτικό 
ύφος του κι’ έλευθερίες στις θέσεις του, τοΰ Κ. Γιαγκουλλή, τοΰ Φρ. Βράχα, 
τοΰ Κ. Χρυσάνθη, τοΰ Λ. Μαλένη, τοΰ Σπ. Παπαγεωργίου, τοΰ Γ. Νικολάου, 
τοΰ Λάμπρου Κεφαλληνοΰ, τοΰ Γ. Κ. Ίωαννίδη καί άλλων, πού δέν είχαν 
συστηματική στήλη κλπ. Τέλος δ Μελής Νικολαΐδης άπό τήν ’Αθήνα έστελλε 
κριτικές καί σέ έφημερίδα τής Κύπρου, κοντά στις όσες δημοσίευε στόν άθη- 
ναϊκό τύπου.

Ένας κατάλογος, πού άσφαλώς δέν μπορεί νά είναι πλήρης, κριτικών 
γιά άπόλυτα καθορισμένους κλάδους άξίζει νά δοθεί:

Βιβλιοκρισία έπιστημονικών έργων:

Οί Κ. Σπυριδάκις (φιλολογικά, ιστορικά) , Κυριάκος Χατζηϊωάννου 
(ιστορικά, λαογραφικά, καθαρώς φιλολογικά) , Κυριάκος Νικολάου (άρχαιο- 
λογικά) , Κ. Κύρρης (ποικίλα) , Κ. Γιαγκουλλής (λαογραφικά κυρίως) , Κ. 
Χρυσάνθης (ιατρικά, λαογραφικά) , Κ. Χατζηστεφάνου (κυρίως φιλολογικά) , 
Γ. Χατζηκωστής (φιλολογικά) , θ. Σοφοκλέους (φιλολογικά) , Ν. Κονομής 
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(φιλολογικά, λαογραφικά) , Χρύσ. Κυπριανού (λαογραφικά) , Χρ. Κολιός (φι
λολογικά) , Άνδρ. Μιτσίδης (θρησκευτικά, έκκλησιαστικά) , Νίκος Σπανός 
(Ιστορικά), Γ. Κ. Ίωαννίδης (ποικίλα), Γιάννης Κουτσάκος (φιλολογικά) , 

’Αγγελική Πιερίδου (λαϊκή τέχνη), Β. Βαραγιώργης (άρχαιολογικά), Aot- 
ζος Φιλίππου (ποικίλα) , Πορφ. Δίκαιος (άρχαιολογικά), Νίκος Παναγιώτου 
(λαογραφικά, φιλολογικά) .

Κριτική θεάτρου (βιβλίου καί παραστάσεων):

Κ. Χρυσάνθης, Χρ. Γεωργίου, Άλ. Κωνσταντινίδης (γιά βιβλίο) , Εύάγ- 
γελος (Λοϊζίδης) , "Ηβη Μελεάγρου, Γιάννης Κατσούρης, Άνδρέας Χριστο- 
φίδης, Α. Περνάρης, Ζ. Ζαννέτος, Μίνως Περδίος, Ά. Πυλιώτης.

ΟΙ ύπόλοιποι κριτικοί βιβλίου άσχολήθηκαν κυρίως μέ τό λογοτεχνικό 
βιβλίο (κυπριακό κι’ έλλαδικό) χωρίς ειδικεύσεις.

* * ·

Είν’ αλήθεια πώς δ κριτικός λόγος στήν Κύπρο λειτούργησε ύπεύθυνα 
μέ βάση διάφορες άρχές καί μέ τΙς ύποχρεωτικές διακυμάνσεις στδν τομέα 
τής ποιότητας. ’Ασφαλώς δέν ύποστηρίζω πώς δ κριτικός λόγος έδώ στό νησί 
μας έφτασε σέ ζηλευτό σημείο. Μήτε τό έπιτόπιο ύλικό, μήτε οί γύρω πε
ριστάσεις θά βοηθούσανε για ένα τέτοιο ύψηλό άνέβασμα. "Ομως ύποστη
ρίζω πώς έδωσε τό παρόν του, κατεύθυνε, δημιούργησε κίνηση στόν τομέα τού 
πνεύματος, ίσως νά μίλησε περισσότερο από τήν παραγωγή σέ άλλους κλά
δους τής λογοτεχνίας· Βέβαια, οί ειδικεύσεις ήταν λίγες, ύποχρεωτικά. Αύτό 
συμβαίνει στούς τόπους μέ τό λίγο έξειδικευμένο άνθρώπινο ύλικό καί τή λίγη, 
τή μετρημένη, ισέ ποσόν καί ποιόν έπιτόπια παραγωγή.

1981
ΚΤΠΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ

ΗΒΗΣ Ο. ΝΗΣΙΩΤΟΤ

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
(Διήγημα)

Έλαμψε στήν άπεραντοσύνη τού διαστήματος τό λαμπερό ποτάμι πού 
ξεχύθηκε άπό τά έκατομμύρια τών άστεριών. Λύθηκαν οί πένθιμοι δγκοι του 
έρέβους, πέπλο τής ανυπαρξίας, καθώς τ’ άστέρια βύθιζαν τό φώς τους στό 
σκοτάδι τους φλογίζοντας τήν πλάση μέ τό φέγγος τής ύπαρξής τους.

"Απλωσαν στό ανάλαφρο γαλάζιο τοΰ αιθέρα τ’ άστέρια, για νά ύφά- 
νουνε τή ζωή τους, μοναξιασμένες παρουσίες στό δικό τους φώς, συντροφευμέ- 
νες δμορφιές στα κυκλικά καί τετραγωνισμένα τους συμπλέγματα κι δμαδικές 
τροχιές στ’ άχνό νεφέλωμα τοΰ γαλαξία.

Κι άνάμεσα στ’ άρμονικά γυρίσματα στόν ούράνιο θόλο τό άστρο τής 
άγάπης ύφαίνει σιωπηλά μέσα στό καμίνι τοΰ χρόνου τό πολύχρωμο μαγνάδι 
τής ύπομονής.

Εύλογημένο άπό τήν κλήση τοΰ Πλάστη του για τή μεγάλη ώρα τής 
άγάπης, διαπλέει ταιριασμένο μέ τόν προορισμό τοΰ άνθρώπου, ρίχνει τ'ις μα
τιές του, άχτίνες διερευνητικές στό μικρό γήινο άστέρι, έρωτική άναζήτηση 
τοΰ θαύματος πού θά άνανεώσει πνευματικά τόν κόσμο.

* * *
Αιώνες τό ταξίδι... Διαχέουν τό πύρινο κορμί τους οί άχτίνες, καθρε

φτίζουν στούς άμετρους ιριδισμούς τους τήν άναζήτηση, άπογυμνώνουν τό 
κορμί τοΰ άστεριοΰ τους, σαν άγκαλιάζουν άπ’ άκρη σ’ άκρη τό άστέρι τοΰ 
προορισμού τους. Συντροφευμένες πύρινες δέσμες στή μυστική μουσική τους, 
διαισθητικές ματιές στα έργα τών άνθρώπων, άνιχνεύουν τα βάθη τών γήινων 
ψυχών.

Τυλιγμένο στό πέπλο τής μοναξιάς τό ταξίδι... Σιωπηλές οί χρυσές δέ
σμες τρέμουν στίς άναλαμπές τους στά βάθη τής πυραμίδας ζητώντας τό μυ
στήριο.. Γλείφουν τό κορμί τής πελώριας γρανιτένιας κόρης, γιά νά γευτούν 
τή ζωή της... Περιχέουν τό γιγαντιαΐο σινικό τείχος, τούς κολοσσιαίους πυ
λώνες καί τά άδυτα τών ύπόστυλων ναών, γιά νά διεισδύσουν στή λατρεία τής 
ύπαρξης... Μοναδική φωτοχυσία στό πέτρινο βιβλίο τού Σινά...

’Ατελέσφορο τό ταξίδι... Στό μαβί μεταχρωματισμό τους οί άχτίνες θρη
νούν για τήν πλανεμένη πίστη τών άνθρώπων στή φωτιά, στό νερό, στόν άέρα, 
στόν ήλιο, στήν ύλική ματαιότητα. Θλίβονται, γιατί λάτρεψαν τό νεκρό 
κορμί τους.
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Διαθλώνται σέ μυριάδες πύρινα δάκρυα κι έπιστρέφουν στό άστερι τους, 
ν’ άνανεωθουν στό φως τής ύπαρξής τους...

* * *
’Αστραφτερή φωτοχυσία τό άλλο ταξίδι. Στοχεύουν έπιθετικές οί άστρι- 

κές δέσμες τήν δμορφη πόλη, φωτοβολούν τόν παρθενικό ναό στό βράχο της, 
χαίρονται τήν δμορφιά κι έρευνούν τήν καρδιά καί τό πνεύμα τών ανθρώπων.

Στήνουν χορό έρωτικό στις δωρικές αύλακωτές κολόνες, παιχνιδίζουν στ' 
άετώματα καί τά γείσα, λευκαίνουν τά μάρμαρα στούς θριγκούς καί τά κρη
πιδώματα κι έκτοξεύουν τό φως τους στό άδυτο τού ιερού τής ανθρωπόμορφης 
θεάς...

Παύει δ τρελλός χορός... Ή άλήθεια ήτανε μόνο στήν όμορφιά. Ή 
καρδιά κι ή ψυχή τών άνθρώπων διψασμένη ψαύει γιά τόν έναν καί μόνο Θεό.

’Οπισθοδρομούν οί αχτίνες, συσσωρεύονται στά προπύλαια καί χύνονται 
στό δεσμωτήριο τού δασκάλου. Ψαχουλεύουν τό ποτήρι τού κώνειου κι ένα- 
ποθέτουν στά χείλη του τή θλίψη τους... Φόνος στό φόνο, δούλοι καί κύριοι, 
λαγνεία καί σάρκα, μονάδες ή άγάπη, ή άλήθεια άνθρώπινη.

Θραύει τό ποτήρι τού θανάτου ή πυρωμένη οδύνη τών άχτίνων. Κατα
κλύζουν τόν αιθέρα, διασπείρονται στό διάστημα κι αίωροΰνται μετρητές τού 
χρόνου. Παύει ή άναζήτηση... απομένει ή άναμονή...

★ * ♦
Ή μεγάλη κλήση τού Θεού διαλύει τή διασπορά. ’Επιστρέφουν οί αχτί

νες στό άστέρι τους. Γαληνεύει τό φώς τους ή άρμονική μουσική τού ούρα- 
νού, ήμερεύει τή γαλάζια τους ανταύγεια ή θεϊκή συγκατάβαση. ’Αλλοιώ
νονται στό εργαστήρι τής ούράνιας διεργασίας, μεταπλάθονται σέ ύπερύλη, 
ύπέρλαμπρη συνοδό τού Θεού στή μεγάλη του αμεσότητα μέ τή γή του...

Παιδί ή αμεσότητα, πνεύμα τό φώς τών άχτίνων. Τό τρομερό άνοιγμα 
τ’ ουρανού, τό μεγάλο δόσιμο τού Θεού, κλείνεται σέ μιά παιδική άνοιχτή καρ
διά κι δ ούρανός ένώνεται μέ τή γή του σέ μιά άγαλλίαση άνεξίκακης παι
δικής άγάπης κι εύτυχίας. Ή παιδική άδολη καρδιά γίνεται ή άλήθεια τού 
Θεού καί τ’ απαλά παιδικά χεράκια, άνοιχτά σέ κάθε άγκάλιασμα, είναι τό 
χέρι τής άγάπης, πού σφραγίζει τήν άδελφική συμπαράσταση.

Οί άχτίνες, ύπερούσιο φώς τού Βρέφους, άέναο φώς τής άλήθειας, φω
τίζουν τις άνθρώπινες καρδιές στή λάμψη τής άγνότητάς Του, στό μεγαλείο 
τής χάρης Του... Λάμπουν στό ξανάνιωμα τού κόσμου... Φωτοβολούν τή σω
τηρία καί τή θέωση... Καταυγάζουν τήν αιωνιότητα...

Τό θαύμα έγινε... Ζωή τους ή άθανασία τής άγάπης.
Σ’ αύτό τό θαύμα δέν ύπάρχει έπιστροφή. Ή άγάπη δέν κρατά τίποτε 

γιά κείνη...
ΗΒΗ Ο. ΝΗΣΙΩΤΟΤ

ΓΛΑΤΚΟΤ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

ΜΝΗΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ

Από τα μικράτα-μου πίστευα, χωρίς να έχω πλήρη συνείδηση του πράγ
ματος, στον Δημοτικισμό. Είχα κι’ εγώ, όπως όλοι σχεδόν οι μαθητές της 
εποχής εκείνης, ταλαιπωρηθεί πολύ με την καθαρεύουσα και την άγονη προσπά
θεια να την γράψω σωστά. (Μόνο να την γράψω γιατί κανείς όσο καθαρευου
σιάνος και νάτανε δεν θα σκεφτόταν να τη μιλήσει στην καθημερινή του ομι
λία. Τόξερε πως θα γινότανε γελοίος. ’Έτσι, αλλιώς μιλούσαμε και αλλοιώς 
γράφαμε. Τραγελαφικό.) Αφού, όπως είναι γνωστό, αυτά που διαβάζαμε στα 
σχολικά βιβλία δεν τα καταλαβαίναμε καλά-καλά και προσπαθούσαμε να τα 
παπαγαλίσουμε, για να βγούμε ασπροπρόσωποι στο δάσκαλο ή τον καθηγητή, 
που με τις σημερινές μου εμπειρίες, καταλαβαίνω πως και κείνοι, οι περισσό
τεροι τουλάχιστον, πρέπει νά παπαγάλιζαν. Με την ευκαιρία αυτή θυμάμαι κα
θηγητές μου ή και αργότερα συναδέλφους που επέμεναν να ακούσουν απο τους 
μαθητές το μάθημα, όπως ακριβώς τόγραφε το βιβλίο. (Η καθαρεύουσα βλέ
πετε).

Θυμάμαι πόση δυσκολία αντιμετωπίζαμε στην προσπάθεια μας να 
μάθουμε όλη εκείνη τη γραμματική και το συντακτικό των αρχαίων. Τι 
τεράστια προσπάθεια κάναμε για να μάθουμε τα λατινικά και τη γραμματική 
τους, ή τη σύνταξη της αρχαίας. Από εκείνα τα Λατινικά, μας έχουν μείνει 
μόνο το "Regina rosas amat” και πιθανό δυο-τρεις άλλες φράσεις. Από τα 
Αρχαία μας έμειναν περίπου τα ίδια πράγματα. Το σύστοιχο αντικείμενο, ο 
αόριστος δεύτερος και μερικές άλλες ονομασίες βαλμένες στα κατάβαθα του 
υποσυνείδητού μας, χωρίς καμμιά έννοια. Θυμάμαι πως κάναμε στην Στ' τάξη 
την Ηλέκτρα του Σοφοκλή και πως χρειαστήκαμε 6 μήνες για να καλύψουμε 
το μισό κείμενο (γραμματική και συντακτικό βλέπετε). Από πραγματολογικά 
λίγα κάναμε και λιγώτερα μας έμειναν γιατί πνίγηκαν στο πέλαγος της τεχνο
λογίας. Αυτά δε συνέβαιναν με καθηγητή έναν από τους άριστούς της εποχής. 
Φαντασθείτε τι γινότανε με τους άλλους. Χρειάστηκε να δω την Ηλέκτρα στο 
Ηρώδειο και να την συζητήσω με άλλους φοιτητές της εποχής μου για να κατα
λάβω περί τίνος επρόκειτο και να αντιληφθώ γιατί τόσο θαυμάζονται οι αρχαίοι 
τραγικοί. Αυτά όσον αφορά τα αρχαία. Αν τώρα δούμε τι γινότανε με τα άλλα 
μαθήματα θα διαπιστώσουμε πως η κατάσταση ήταν σχεδόν τραγική. Μαθαί
ναμε φράσεις και λέξεις που δεν καταλαβαίναμε, και έπρεπε να τις επαναλαμ
βάνουμε αργότερα κατά την εξέταση. Κι’ όμως το σύστημα απαιτούσε να 
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σκάσουμε να τα μάθουμε. Από νέα Ελληνικά. Μαύρα μεσάνυχτα. Όλο κεί
μενα κατάξερα γραμμένα σε βαθειά καθαρεύουσα. Έτσι και μεις καταφεύγαμε 
σε φτηνά περιοδικά και στα απαγορευμένα, αν μπορούσαμε κάπου να τα βρού
με. Όταν δε λέω απαγορευμένα, ας μη πηγαίνει ο νους σας σε κάτι που να έχει 
και την πιο μικρή σχέση με τα φτηνά πορνογραφικά περιοδικά που κυκλο
φορούν ελεύθερα σήμερα. Για μας τα πάντα ήταν απαγορευμένα. Το πιο σόκιν 
που μπορούσαμε να βρούμε ήταν ο Ξενόπουλος. Και αυτόν με φόβο και τρόμο.

Συγκρίνοντας τη σημερινή κατάσταση στα σχολεία, με την εποχή μας, της 
δεκαετίας 40-50, βρίσκω πως, σήμερα η εκπαίδευση είναι πολύ πιο προοδευτι
κή, πολύ πιο δημοκρατική. Όταν όμως συγκρίνω τα σημερινά με τα πριν 70 ή 
80 χρόνια, τότε βρίσκω πως η πρόοδος που έχει επιτελεσθεί είναι αφάνταστα 
μεγάλη. Η διαφορά είναι απο τη γη στον ουρανό. Βρίσκω δε πως η διαφορά 
είναι τόσο μεγάλη γιατί έχω μελετήσει πολύ την κατάσταση στην εκπαίδευση 
μεταξύ των 1900-20 καθώς και όλες εκείνες τις προσπάθειες φωτισμένων εκπαι
δευτικών για αλλαγή. Φανταστείτε πως η διδασκαλία της καθαρεύουσας άρχι
ζε από την πρώτη τάξη του δημοτικού. Μόλις δηλαδή πήγαιναν τα μικρά 
παιδιά των έξη χρόνων στο σχολείο έπρεπε να ξεχάσουν τη γλώσσα που μι
λούσαν με τη μάνα και τον πατέρα τους, τη γλώσσα των παιγνιδιών και των 
σκανταλιών τους και να αρχίσουν να γράφουν και να μιλούν λέξεις χωρίς κανένα 
νόημα γι’ αυτά, όπως, ή κλείς, ο γύψ, η αίξ, ο λύγξ, ο σκώληξ και άλλα πολλά 
κορακίστικα. (Λέω και να μιλούν γιατί μόλις το παιδί έλεγε κάποια λέξη που 
χρησιμοποιούσε στο σπίτι του, άκουε αμέσως τον δάσκαλο να του λέει «πέστο 
καλύτερα») Φυσικό επακόλουθο ήταν να γενιέται μια τρομερή αποστροφή στις 
τρυφερές ψυχές των παιδιών αυτών για το σχολείο. Η δε αποστροφή αυτή 
μεγάλωνε με την πάροδο του χρόνου γιατί και το βάσανο των παιδιών συνεχιζό
ταν και μεγάλωνε αφού εκτός από τις άγνωστες λέξεις έπρεπε να μαθαίνουν και 
τους κανόνες της γραμματικής μιας γλώσσας που την αγνοούσαν εντελώς. 
Έτσι επέπλεαν μόνο οι πολύ καλοί ή οι μεγάλοι παπαγάλοι. Τελικά όσα από 
τα παιδιά αυτά είχαν το κουράγιο να συνεχίσουν σε κάποιο ξένο πανεπιστήμιο 
διαπίστωναν, με έκπληξη και οργή συγχρόνως, πως τα εφόδια τους ήταν της 
τάξεως του τίποτε και πώς έπρεπε να μάθουν να σκέφτονται από την αρχή. 
Ακόμη έπρεπε να μάθουν πράγματα εντελώς στοιχειώδη που οι συνάδελφοι 
τους των ξένων χωρών ήξεραν ήδη και που αυτοί τα έχασαν όταν μάθαιναν τις 
λέξεις και όχι τα πράγματα.

Μ’ αυτά τα λίγα θέλησα να δείξω σε ποια κατάσταση βρισκόταν η εκπαί
δευση την εποχή εκείνη. Θάπρεπε ακόμη να τονίσω πώς το σύνολο του πλη- 
πληθυσμού με πολύ ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις πίστευε πως αυτή ήταν η 
σωστή εκπαίδευση και όχι οποιαδήποτε άλλη.

Για τούτες τις φωτεινές εξαιρέσεις και για κανένα άλλο λόγο έχει γραφτεί 
η σημερινή μικρή μου μελέτη. Σκοπός μου να θυμίσω σε όλους μας τα ονόματα, 

των πρωταγωνιστών, τουλάχιστο, της αλλαγής. Και τούτο γιατί πιστεύω πως 
λαοί χωρίς μνήμη τελικά χάνονται με το πέρασμα των χρόνων. Γιατί είναι η 
μνήμη και οι παραδόσεις που διατηρούν άσβεστη τη φλόγα της διατήρησης 
των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ενός λαού μέσα από τη δίνη είτε των κατα
χτήσεων μετά από πόλεμο είτε των καταχτήσεων με τα μέσα μαζικής εποικοι- 
νωνίας.

Αν, λοιπόν, πρόκειται, εμείς οι Έλληνες, να συνεχίσουμε να υπάρχουμε 
σαν έθνος και να συμβάλλουμε στην πολιτιστική ανάπτυξη του έθνους μας με 
τα δικά μας επιτεύγματα και όχι με ξενόφερτα συστήματα πρέπει να στρέψου
με την προσοχή μας στα πιο παλιά και να θυμηθούμε εκείνους που, στο πείσμα 
κάθε άντίδρασης, έδοσαν τον καλίτερο εαυτό τους στην προσπάθεια για καλι- 
τέρευση της ζωής μας σαν έθνους και σαν λαού. Και δεν είναι μόνο οι μεγάλοι 
ήρωες πολέμαρχοι αλλά και οι ήρωες των γραμμάτων και των τεχνών. Τέτοιοι 
ήρωες είναι οι Ψυχάρης, Πάλλης, Εφταλιώτης για τη συμβολή τους στην 
καθιέρωση της δημοτικής στη λογοτεχνία. Ακόμη η τριανδρία Γληνός, Δελ- 
μούζος, Τριανταφυλλίδης πρέπει να μνημονεύεται για τη τεράστια προσφορά 
των μελών της στον εκπαιδευτικό δημοτικισμό. Και τέλος, άλλος ένας, εξίσου 
μεγάλος, ο Ελισσαίος Γιαννίδης, για τους αγώνες του για σωστή δημοτική. Οι 
τρεις πρώτοι είναι περισσότερο γνωστοί τόσο στους ειδήμονες όσο και στο πιο 
πλατύ κοινό. Δυστυχώς οι άλλοι τέσσερεις, είναι ελάχιστα γνωστοί στους 
ειδήμονες και καθόλου γνωστοί στο πλατύ κοινό. Ή στην καλίτερη περίπτωση 
μπορεί να είναι γνωστά τα ονόματα μόνο ενός ή δύο απ αυτούς.

Για όλα τα πιο πάνω αποφάσισα να ασχοληθώ με τον Αλέκο Δελμούζο και 
το σχολείο του Βόλου.

Όπως ανάφερα και πιο πριν οι πλειονότητα του κόσμου πίστευε πως πολύ 
καλά μάθαιναν οι μαθητές την καθαρεύουσα και την γραμματική της αρχαίας. 
Από αυτή λοιπόν την πίστη ξεκίνησαν και έγιναν τα περίφημα Ευαγγέλικά, 
τα Ορεστειακά και μετά λίγα χρόνια τα Αθεϊκά του Βόλου.
(Ευαγγελικά: Διαδηλώσεις και ταραχές, συγκρούσεις φοιτητών με τη χωρο
φυλακή, γιατί η βασίλισσα Όλγα έδοσε εντολή να μεταφραστεί στη δημοτική 
το Ευαγγέλιο. Έδοσε αυτή την εντολή η βασίλισσα γιατί, όταν μετά τον άτυχο 
πόλεμο του 97 πήγε να επισκεφθεί τραυματίες και τους έδοσε το Ευαγγέλιο, 
για να διαβάζουν και να παίρνουν θάρρος και πίστη, διαπίστωσε πως δεν το 
καταλάβαιναν. Έτσι αποφάσισε πως, έπρεπε να μεταφραστεί το Ευαγγέλιο, 
για το καλό της ορθοδοξίας. Την ίδια ακριβώς εποχή δημοσίευε και η «Ακρό- 
πολις» του Βλάση Γαβριηλίδη μετάφραση του Ευαγγελίου του Αλέξαντρου 
Πάλλη. Ώστε οι διαδηλώσεις και οι ταραχές είχαν για στόχο δύο μεταφράσεις, 
εκείνη του Πάλλη και εκείνη της βασίλισσας Όλγας. (Δεν εννοούμε βέβαια πως 
έκανε τήν μετάφραση η βασίλισσα, που καλά-καλά δεν ήξαιρε ελληνικά η ίδια, 
παρά τη μετάφραση που έγινε με εισήγησή της. Για την ιστορία σημειώνουμε 
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πως τη μετάφραση έκανε η Ιουλία Σωμάκη και διόρθωσε ο καθηγητής στη 
Ριζάρειο Φιλ. Παπαδόπουλος).
(Ορεστειακά: Πάλι διαδηλώσεις κλπ. Αφορμή η παράσταση στο βασιλικό 
θέατρο της Ορέστειας του Αισχύλου σε μετάφραση του Γ. Σωτηριάδη. Αρχηγός 
όλης αυτής της αντίδρασης ο καθηγητής Μιστριώτης. Πρωτοπορία στή φασα
ρία και την αντίδραση οι φοιτητές της Φιλοσοφικής και της Θεολογικής!)

Τέτοιο περίπου ήταν το κλίμα της εποχής. Πίστευαν οι νεοέλληνες, ή 
τους έκαναν να πιστέψουν, πως θα μεγαλουργήσουν αν καταφέρουν να μιλήσουν 
«καθαρά». Έτσι κάθε ένας που έγραφε στη δημοτική εθεωρείτο προδότης. 
Ακόμη χειρότερα όποιος σκεφτόταν πως τα παιδιά στα σχολεία, έστω και τα 
δημοτικά, έπρεπε να μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν στη δημοτική 
ήταν ένοχος εσχάτης προδοσίας. Υπήρχαν, βέβαια, και οι φωτεινές εξαιρέσεις, 
γιατροί, δικαστές, δικηγόροι, δάσκαλοι και φυσικά οι λογοτέχνες, που έγραφαν 
στη δημοτική. Ένας από τους πιο μεγάλους δασκάλους του γένους και εννοούμε 
πραγματικός δάσκαλος, ήταν και ο Αλέκος Δελμούζος, που ανάλαβε το 1908 
διευθυντής στο Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου.

Στην προσπάθειά του να δώσει στις μαθήτριες γνώσεις και γνώση κτυ- 
πήθηκε άγρια από την οπισθοδρομική αντίδραση του Βόλου. Το σχολείο μπό
ρεσε να λειτουργήσει μόνο 2| χρόνια και έκλεισε. Αποτέλεσμα της καταδίωξης 
των πρωτεγρατών του Α.Δ.Π. Βόλου ήταν η δίκη στο Ναύπλιο για τα Αθεικα, 
όπως έμεινε στην ιστορία της λογοτεχνίας μας, και η πανηγυρική αθώωση των 
κατηγορουμένων.

Μπορεί οι σκοταδιστές της εποχής εκείνης να κατάφεραν να κλείσουν το 
Α.Δ.Π., όμως ο σπόρος που έσπειρε με το σχολείο αυτό ο Δελμούζος βλάστησε 
και έδοσε καρπούς στα επόμενα 10 χρόνια. Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός 
χρωστά όχι λίγα στο Δελμούζο και στο «Κρυφό σκολειό» όπως ονόμασε ο 
ίδιος αργότερα την προσπάθεια του στον Βόλο.

Όμως, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Στήν πόλη του Βόλου, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα μικρή μόνο φρον

τίδα δίνεται για την εκπαίδευση των θηλέων μετά το εξάχρονο δημοτικό σχο
λείο. Μια προσπάθεια του δήμου Παγασών για λειτουργία δυο ανωτέρων τά
ξεων, 6ης και 7ης, στα πλαίσια του α δημοτικού σχολείου δεν βρήκε ανταπό
κριση και σταμάτησε. Όσοι γονείς ήθελαν να προσφέρουν μέση μόρφωση στις 
κόρες τους, έπρεπε ή να καταφύγουν στα ξενόγλωσσα και αλλόθρησκα σχολεία 
της πόλης, ή να πάρουν δασκάλες στο σπίτι για τις κόρες τους. Υπήρχε λοιπόν 
διαπιστωμένη ανάγκη για τη δημιουργία σχολείου μέσης εκπαίδευσης για 
κορίτσια στο Βόλο. Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία τέτοιου σχολείου 
πήρε ο Δήμος Παγασών, όπως λεγότανε τότε ο δήμος Βόλου, με κύριο μοχλό 
κίνησης, τον πολύ γνωστό για τις προοδευτικές του ιδέες, γιατρό Δημήτρη 
Σαράτση. Οραματίστηκε λοιπόν ο Σαράτσης την ελεύθερη και πρακτική παι

δεία για τα νεαρά κορίτσια. Μελέτησε ελληνικά και ξένα προγράμματα συμ
βουλεύτηκε τους άριστους έλληνες παιδαγωγούς και επεξεργάστηκε μια σειρά 
ιδεών που θα έπαιρναν σάρκα και οστά με την ίδρυση του Α.Δ.Π. Βόλου, το 
οποίο έπρεπε «αφ’ ενός να τείνει εις μόρφωσιν του πνεύματος και δημιουργίαν 
χαρακτήρος και αφ’ ετέρου να χορηγήσει όλας εκείνας τας πρακτικάς γνώσεις 
δια των οποίων αι σημεριναί μαθήτριαι θα καταστούν εν τω μέλλοντι πρότυπον 
συζύγου μητρός και νοικοκυράς».

Η διεύθυνση του Α.Δ.Π. προσφέρεται στον Αλέξανδρο Δελμούζο νεαρό 
παιδαγωγό με λαμπρές σπουδές, που εντυπώσιασε το Σαράτση με δυο μελέτες 
του, από τις οποίες η δεύτερη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ακρόπολις» την 
εποχή εκείνη. Τούτη η δημοσίευση αποτέλεσε την αφορμή γνωριμίας και αλλη- 
λοεκτίμησης Σαράτση-Δελμούζου.

Είναι βέβαιο πως, αν ήθελε ο Δελμούζος, θα μπορούσε εύκολα να καταλά
βει μια έδρα καθηγητή στο πανεπιστήμιο. Όμως ο νεαρός τότε εκπαιδευτικός 
ήθελε να βάλει σε πράξη τις θεωρίες του, του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, 
που αν τις προσέξουμε θα δούμε πως και σήμερα αποτελούν το ιδανικό στη λει
τουργία των σχολείων:

(α) Όλα τα μαθήματα έπρεπε να τείνουν στην ανάπτυξη της αυτενέργειας 
των μαθητριών, καθιστώντας ταυτόχρονα το δάσκαλο συνεργάτη κι όχι 
εξουσιαστή της τάξης.

(β) Η διδασκαλία των ιστορικοφιλολογικών μαθημάτων θα περιοριζόταν τόσο, 
ώστε να διδάσκονται ανετότερα τα φυσιογνωστικά, τα τεχνικά και τα πρα
κτικά μαθήματα, και μάλιστα με τη χρήση εποπτικών οργάνων και με 
το πλησίασμα προς τη Φύση (περίπατοι, κηπευτική, σωστή σωματική 
αγωγή).

(γ) Αναμόρφωση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, γραμματείας και 
ιστορίας. Τρεις επάλληλοι κύκλοι (στις τρεις τάξεις) θα είχαν αντίστοιχα 
θεματικά κέντρα το νέο ελληνισμό, τον αρχαίο και το μεσαιωνικό. Σ’ αυτό 
θα βοηθούσαν το ευρύτερο πνεύμα του προγράμματος και η επί μέρους 
διδακτέα ύλη από τη θρησκευτική αγωγή, την τέχνη, τη λογοτεχνία και 
τα τραγούδια, με κέντρο τη νεοελληνική ζωή. Η γλωσσική διδασκαλία, 
χωρίς να αποκόβει από τις ρίζες της αρχαιοελληνικής γραμματείας, θα 
είχε ως βάση τη νεοελληνική γλώσσα (δημοτική), παράλληλα με τη γνώση 
των κλασσικών θησαυρών μεταφρασμένων στη νεοελληνική στην οποία θα 
μάθαιναν οι μαθήτριες να συντάσσουν τις σκέψεις τους, κυρίως στο γραπτό 
λόγο.

(δ) Για πολλούς λόγους η ευρύτερη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας ήταν 
απαραίτητο στοιχείο του προγράμματος.
Αναλαμβάνει λοιπόν ο Δελμούζος τη διεύθυνση του Α.Δ.Π. Βόλου, έχον
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τας σαν γνώμονά του τις αρχές που δύσαμε μόλις πιο πριν. Πιστεύει πως έχει 
κάθε ελευθερία να εφαρμόσει τις αρχές αυτές, του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. 
Και πράγματι έχει την ελευθερία να εφαρμόσει τις αρχές του από τους υπεύθυ
νους του δήμου Παγασών, όχι όμως και από τους γλωσσαμύντορες της εποχής 
εκείνης, που παρακολουθούν άγρυπνοι κάθε του κίνηση και ενέργεια. Μαζί τους 
διάφορα άλλα συμφέροντα (ξένες σχολές, ιδιωτικοί δάσκαλοι, διευθύντριες που 
έχασαν την τιμή να έχουν 7η και 8η τάξη, σκοταδιστής Δεσπότης, που είχε 
καταδικασθεί για λίβελλο όταν υπηρετούσε στο Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας), 
προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαβάλουν το Α.Δ.Π. Βόλου και τον διευθυντή 
του. Όλοι τούτοι «από κοινού συμφέροντος ορμώμενοι» αρχίζουν σιγά-σιγά να 
τα βάζουν με το σχολείο ξερνώντας όλη τη βρώμα και τη χολή που έκρυβαν 
μέσα τους, και καταφέρνουν τελικά να κλείσουν το σχολείο μετά από λίβελλους, 
διαδηλώσεις και λιθοβολισμούς.

Η δουλειά του σχολείου γίνεται φανερή από το βιβλίο του Δελμούζου 
«Το κρυφό σχολειό», ένα βιβλίο που ο Γ. Παπανδρέου είχε βάλει σαν, σχεδόν, 
υποχρεωτικό για τους φιλόλογους όταν άρχισε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
του 1964.

Στο βιβλίο αυτό φαίνεται σε ποια κατάσταση πήρε ο Δελμούζος τις 
μαθήτριες της πρώτης τάξης, μια κατάσταση κυριολεχτικά απερίγραπτη, και 
πως μπόρεσε να τις κάνει να υπερπηδήσουν, όλες σχεδόν, τις δυσκολίες που 
υπήρχαν και να μπορέσουν να εκφράζονται σαν άνθρωποι. Φοβούνται τον 
δάσκαλο. Πίσω του δείχνουν όλο το φόβο και το μίσος που του έχουν. Μίσος 
όχι για τον Α ή Β εκπαιδευτικό αλλά γενικά για όλο το γένος των δασκάλων. 
Γιατί συνδέουν το δάσκαλο με το αναλυτικό πρόγραμμα, με τα κόραξ, ϊα, ωά 
και με όλες εκείνες τις βλακείες που πρέπει να απομνημονεύσουν, να παπαγα
λίσουν.

Αυτά για το ήθος των παιδιών. Αν τώρα ζητήσουμε να δούμε τι ήξεραν, 
τότε είναι που θα ανακαλύψουμε το κενό. Τίποτε απολύτως. Μόνο να παπα
γαλίζουν μερικές φράσεις που τις πετούσαν εδώ και εκεί, που νόμιζαν πως 
ταίριαζαν. Τις έλεγαν απλά και μόνο γιατί αυτές ερχόντουσαν στήν άκρη της 
γλώσσας τους ή τις έγραφαν γιατί πάλι τούτες έφταναν στην άκρη της πέννας 
τους, χωρίς καμμιά απολύτως μεσολάβηση του μυαλού τους. Τούτο που λέω 
θα γίνει φανερό σε όλους με τα παραδείγματα εκθέσεων που θα αντιγράψω για 
χάρη σας από το «Κρυφό σχολειό» του Δελμούζου.

Ο γνωστός μύθος του Αισώπου για το κοράκι και την αλεπού γράφτηκε 
όπως πιό κάτω.

«Μίαν φοράν εις κόραξ άρπάξας κρέας, άνέβη έπί τίνος δένδρου. Άλώπηξ 
δέ διελθούσα εκεί, καί ίδούσα αύτύν θέλων δέ νά άρπάξη τό κρέας, εΐπεν δτι 
είναι το καλύτερον έκ τών πτηνών καί κατά την μορφήν καί κατά του χρώμα
τος τών πτερών, καί αν εΐχεν καί φωνήν έπρεπε νά έκλεχθή βασιλεύς τών πτη

νών, ό δέ κόραξ κολακεφθεις έκ τών λόγων της άλώπεκος καί θέλων νά δείξη 
οτι έχει φωνήν ανοίξας τύ στόμα αύτοΰ καί φωνάξας τρίς κρά-κρά-κρά, έπε- 
σεν τό κρέας ή δέ άλώπηξ το ήρπασεν καί έφυγε».

Οι ίδιες μαθήτριες θα μάθουν, γιατί έχουν μυαλό και γιατί βρέθηκε κάποιος 
να τις πείσει να το χρησιμοποιήσουν, να μιλούν και να γράφουν, άλλες καλά 
και άλλες πολύ καλά.

Ωρίστε ένα παράδειγμα από το τέλος του δευτέρου τριμήνου . . . «’Εκεί 
ε’ίδαμε μιά γυναίκα, τήν παρακαλέσαμε νά μάς δώση νερό, άλλ’ έκείνη μάς 
είπε νά πάμε κάτω στο μαγγανοπήγαδο γιά νά μάς βγάλη φρέσκο- πήγαμε καί 
είδαμε τύ μαγγανοπήγαδο, χρειαζότανε γιά νά βγάλη νερό γιά τύν κήπο πού 
ήταν εκεί κοντά- ’Αφού μάς έδωσε νερό κατεβήκαμε άπύ ένα δρόμο καί βγή
καμε στή γραμμή του σιδηροδρόμου.» . . .

Κάθε σχόλιο περιττεύει.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης αλλάζει ο τρόπος 

προσφοράς της ύλης και ζητά ο δάσκαλος να αναπτύξει την πρωτοβουλία του 
μαθητή, ζητά την ενεργητική συμμετοχή του στο μάθημα, επιδιώκει την άμεση 
επαφή του με την φύση και ζητά να κατισχύσει το πρακτικό πνεύμα απέναντι 
στο σχολαστικισμό. Ζητά ακόμη να φτάσει το πνεύμα των προγόνων στη 
ψυχή του παιδιού όχι σαν στεγνός βερμπαλισμός και ψιλοδουλεμένη γραμμα
τική ανάλυση, αλλά σαν άντληση ηθικών και πολιτιστικών διδαγμάτων, προσαρ
μοσμένων στην πραγματική ζωή, στο νεοελληνικό πολιτισμό, που στην ουσία 
ήταν μέχρι τότε άγνωστη η αξία και η σημασία του.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι μαθητές δεν είναι όντα παθητικά μα 
ενεργητικοί δέκτες της διδασκαλίας, οι μαθητές δεν παπαγαλίζουν το μάθημα 
που «παραδίδει» ο δάσκαλος αλλά σαν ζωντανοί άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα 
να συζητήσουν, να πάρουν πρωτοβουλίες, να έχουν αντιρρήσεις, να εκφράσουν 
νέες σκέψεις και ιδέες, για πρώτη φορά, τέλος πάντων, τους συμπεριφέρονται 
ως προς ανθρώπινα πνευματικά όντα και όχι σαν σε μηχανές παπαγαλισμού.

Για πρώτη φορά οι μαθητές είναι άτομα με δική τους προσωπικότητα, 
που το σχολείο όχι μόνο δεν θέλει να την καταπιέσει αλλά ζητά τρόπους να 
τη μεγαλώσει με σωστές διαδικασίες.

Για πρώτη φορά δόθηκε νέα πνοή στα εκπαιδευτικά πράγματα, άλλαξε ο 
τρόπος προσφοράς της ύλης, αναπτύχθηκε η πρωτοβουλία και η ενεργητική 
συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα και επιδιώχθηκε η άμεση επαφή με την 
φύση έτσι ώστε, να εμπεδόνονται τα φυσιογνωστικά μαθήματα με την παρα
τήρηση και το πείραμα.

Για πρώτη φορά στο Α.Δ.Π. Βόλου δόθηκαν στους μαθητές κείμενα στη 
δημοτική μας γλώσσα. Τα δημοτικά τραγούδια από τη συλλογή του Φωριέλ 
αποτέλεσαν το κύριο θέμα των νέων ελληνικών. Μέσα δε από αυτά γινόταν φα
νερό πως ο νέος Ελληνισμός δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η ζωντανή συνέχεια
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του αρχαίου και του βυζαντινού ελληνισμού. Ακόμη στα νέα Ελληνικά δίνονται 
ποιήματα του Σολωμοΰ, του Κάλβου, του Παλαμά, του Βαλαωρίτη, του Τυπάλ- 
δου, του Ρήγα, του Κρυστάλλη, του Εφταλιώτη. Δόθηκαν ακόμη στις μαθήτριες 
κείμενα της Πηνελόπης Δέλτα, που στη δίκη του Ναυπλίου χαραχτηρίστηκαν 
από τους γλωσσαμύντορες σαν αντεθνικά και αισχρά. Ποια; Τα κείμενα της 
Πηνελόπης Δέλτα που είναι γεμάτα από πατριωτισμό και ευγένεια και που σή
μερα φτάσαμε στο άλλο άκρο. Να χαραχτηρίζονται από μερικούς σαν σωβινι- 
στικά!

Η ίδια πρόοδος που σημειώθηκε στα νέα έγινε και στα άλλα μαθήματα.
Όμως τα συμφέροντα και οι σκοταδιστές αγρυπνούσαν. Κατάφεραν να 

μην αφήσουν το σχολείο να συμπληρώσει τον τρίτο του χρόνο και να περάσουν 
τους πρωταγωνιστές του από δίκη με την κατηγορία του άθεου!

Σήμερα όλοι όσοι σκέφτονται σωστά για την εκπαίδευση αναγνωρίζουν 
και παραδέχονται την τεράστια προσφορά των Σαράτση και Δελμούζουν στην 
εκπαίδευση.

Ας είναι το κείμενο αυτό ένα ελάχιστο μνημόσυνο στη μνήμη των μεγάλων 
πρωτοπόρων.

ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΤ ΟΡΦΑΝΙΔΗ

Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΓ ΠΝΕΓΜΑΤΟΣ ΚΙ Η ΝΕΟΕΛΛΙΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

1. Εισαγωγικό

Μέσα σέ μια έποχή πού τήν παρακολουθεί ένας στείρος καί λογοκρα- 
τούμενος εύδαιμονισμός, μέ τόν άνθρωπο να μηδενίζει τήν έσωτερική του πε
ριουσία καί τήν ύπαρξιακή του κληρονομιά, μέ τό πλήθος τών ανθρώπων 
ύπαρξιακά άνέστιο, τό πρόβλημα τής παιδείας προβάλλει μέ μιά ιδιαίτερη 
ένταση, ως ένα καίριο πρόβλημα μιας θρυμματισμένης έποχής. Ή έποχή 
μας πού μηδενίζει τό πρόσωπο κι άναδεικνύει τό άτομο, μέ τίς έγωϊστικές του 
ορμές καί τήν κενή του αύτοκατάφαση, φαίνεται να οδηγείται σ’ ένα θλιβερό 
αδιέξοδο. Μέ τήν απογύμνωση τής ζωής μας από κάθε μεταφυσική προοπτι
κή, μέ τήν ίσοπέδωση τών άξιών καί τό μηδενισμό τοΰ ανθρώπου φαίνεται 
πώς τα πράγματα οδηγούνται σέ μιαν οριστική συντριβή καί μια τελική μα
ταίωση. Ή άποτυχία τοΰ πολιτισμού μας πού τήν δρίζει ή κενότητα καί δ 
μηδενισμός, δ βαρβαρισμός τοΰ στοιβαγμένου άστεως μέ τόν ισοπεδωμένο πο
λίτη τής μεγαλούπολης καί τέλος ή δλοένα αύξανόμενη παγίδευση τής έλευ- 
θερίας στά σχήματα ένός καλπάζοντας δλοκληρωτισμοΰ τοΰ πνεύματος, δέν 
αφήνει άλλα περιθώρια έφησυχασμοΰ.

’Ιδιαίτερα στό δικό μας νεοελληνικό περίγυρο, μέ τό συρρικνωμένο Νεο
έλληνα, μέ τήν άλλοτριωμένη ζωή μας τοΰ νεοφανούς εύδαιμονισμοΰ, μέ τίς 
ισοπεδωμένες άξιες μας καί τή θρυμματισμένη παράδοση δέν χωρούν πια 
λόγοι έπιδερμικής έπιτήδευσης. Πιστεύω πώς είναι πια καιρός νά κάνουμε 
μιά τομή στήν παιδεία μας καί μιά τομή στή ζωή μας, αν θέλουμε νά βρούμε 
ένα δρόμο μέσα στό αδιέξοδο πού μάς έπιφέρει ή δοκιμασία τοΰ πνεύματος 
πού παρακολουθεί τήν έποχή μας.

2. Οι νεοελληνικές άξιες

Θά ’θελα ν’ άρχίσω μέ τήν ίσοπέδωση καί τό θρυμματισμό τών άξιών 
πού παρακολουθεί τήν έποχή μας· Τοΰτο δέν είναι φαινόμενο μονάχα νεο
ελληνικό. ’Ακολουθεί τή φυσιογνωμία τής έποχής μας, τής τεχνολογικής 
πληρότητας, μέ τό μονοδιάστατο άνθρωπο πού παραπαίει χωρίς έσωτερικό 
περιεχόμενο καί έσωτερική περιουσία.

Στό δικό μας νεοελληνικό χώρο, πέρα άπό τόν είσαγόμενο μηδενισμό τοΰ
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νεοφανούς εύδαιμονισμοΰ, δ νέος ελληνισμός βρίσκεται σέ μια πρωτοφανή 
στήν ιστορία του ίσοπέδωσεη τών άξιων του, ώς άποτέλεσμα μιας φοβερής καί 
χωρίς δρια καπηλείας. Στον αίώνα μας ή φθορά καί ή συντριβή πού έχουν 
ύποστεΐ οί νεοελληνικές άξιες έξαιτίας τοΰ οδοστρωτήρα μιας άσύδωτης δη
μαγωγίας είναι άπερίγραπτη. Οί λέξεις καί οί έννοιες έχουν χάσει τό 
βάρος τους, οδηγώντας μας σέ μια πρωτοφανή στήν ιστορία μας πνευματική 
σύγχυση.

'Όλες εκείνες οί άξιες πού διασώθηκαν για αιώνες μέσα σέ συνθήκες 
έθνικής δοκιμασίας, δουλείας, καταναγκασμού καί δδύνης φαίνονται νά ’χουν 
τώρα ισοπεδωθεί καί διαγράφει μέσα σέ μια έπιπάλαιη καπηλεία καί άρνη
ση. Καί φτάσαμε να άφανίσουμε τά πιό πολλά άπό τα πνευματικά μας 
ερείσματα, είτε ξεκινώντας άπό μιά τυφλή μίμηση είτε άντιδρώντας σέ μια 
δημαγωγική καπηλεία.

Οί νεοελληνικές άξιες πού άποτελοΰν τά νήματα τής σύζευξης τής έλλη- 
νικής ταυτότητας μέ τό χριστιανικό ήθος, παρόλες τίς διαλεκτικές άντιθέσεις 
τους, λειτούργησαν στή συνείδηση τοΰ έθνους ώς στοιχεία ύποδομής ενός πο
λιτισμού, τοΰ νεοελληνικού. Κι δλες τούτες οί άξιες δοκιμάστηκαν στή συνεί
δηση τού νέου έλληνισμοΰ γιά αιώνες, έγιναν βίωμα καί πράξη ζωής στό 
χώρο τών έλληνικών κοινοτήτων, διασώζοντας καί διαγράφοντας τό ήθος 
καί τή φυσιογνωμία μας.

Πιστεύω πώς προβάλλει ώς πρωταρχικό χρέος ή διαφύλαξη τούτων τών 
νεοελληνικών άξιών, πού θά πρέπει νά λειτουργούν στή ζωή μας δχι ώς άπο- 
λιθωμένος λόγος ούτε ώς στείρα καί άγονη άρχαιοπληξία. Έδώ πια είναι 
ή παιδεία έκείνη πού θά έλθει νά διασώσει αύτές τίς άξιες καί νά τίς κάμει 
αύθεντικές στάσεις ζωής. Γιατί οί άξιες, είτε ώς τυπολατρικοί λόγοι είτε 
ώς σύνθημα τοΰ συρμού δδηγοΰνται στό κενό. Μόνο ώς πράξη ζωής οί 
άξιες ύποστασιάζονται καί άποκτοΰν ένα ούσιαστικό βάρος καί περιεχόμενο. 
Έδώ πιστεύω πώς ο ρόλος τής παιδείας είναι βασικός· Μέ τήν άφύπνιση 
τού πνεύματος, μέ τήν εσωτερική άγωνία πού θ’ άκολουθήσει δλους έκείνους 
πού προβληματίζονται για τήν ύπαρξιακή τους παρουσία μέσα στόν κόσμο, 
θά οδηγηθεί δ Νεοέλληνας τής εύδαιμονιστικής παρακμής στή βίωση κά
ποιων ούσιαστικών στάσεων ζωής. Γιατί ή έλληνική έπιλογή άνάμεσα στό 
«είναι» καί στό «μηδέν» ήταν πάντα έπιλογή τοΰ «είναι». Κι δ Νεοέλληνας, 
πού μέ σπουδή ισοπεδώνει τήν περιουσία του καί μηδενίζει τήν κληρονομιά 
του, είναι καταδικασμένος στόν άφανισμό. ΓΓ αύτό πέρα άπό νεοφανή 
συνθήματα καί πέρα άπό έπιδερμικές ιδεολογικές τυπολατρεΐες θά πρέπει νά 
διανοίξουμε ένα δρόμο σωστής καί ούσιαστικής βίωσης τής πνευματικής 
μας ύποδομής. Γιατί δπωσδήποτε δέν είναι πρόοδος ή ίσοπέδωση τοΰ πνευ
ματικού μας είναι. Κι ούτε είναι πρόοδος ή στείρα προγονοπληξία. Κι οί 
νεοελληνικές άξίες έγιναν πράξη ζωής δχι μόνον ενός ξεχασμένου παρελθόν

τος άλλα καί ένός πρόσφατου παρόντος. Σέ μάς τώρα έναπόκειται αν θά 
μπορέσουμε να διασώσουμε τήν κληρονομιά μας καί νά βιώσουμε σωστά τίς 
ρίζες μας. Διαφορετικά ή ζωή μας θά δδηγεΐται ολοένα καί περισσότερο 
στήν κενότητα καί στήν πνευματική έρημιά.

3. Ή διάσωση καί ανάδειξη του προσώπου

Τό έλληνικό πνεΰμα διασώζει πρωταρχικά τό πρόσωπο. Ό άνρωπος 
πού είναι ύπεύθυνος τής μοίρας του μέσα στόν κόσμο, πού άναμετριέται μέ 
τίς δυνάμεις πού τόν ξεπερνούν, πού άγωνίζεται ώς έσωτερική παρουσία, 
είναι τό πρότυπο πού μάς παραδίδει δ έλληνισμός αιώνες τώρα. Στήν έποχή 
μας τό πρόσωπο διέρχεται μιά φοβερή δοκιμασία. Καί καθώς έχει δδηγη- 
θεΐ μέσα στδν κυκεώνα μιας καταναλωτικής κοινωνίας καί στό στοιβαγμένο 
πλήθος τοΰ άστεως έχει καταντήσει ένα μοναξιασμένο άτομο μέ τις έγωϊ- 
στικές του δρμές·

’Ίσως θά πρέπει νά έπιμείνει κανείς σ’ αύτή τή διάκριση άτόμου καί 
προσώπου. Τό άτομο καθηλώνεται μέσα σέ μιά κενή αύτοκατάφαση. Παγι
δεύεται μέσα στίς έγωϊστικές του δρμές καί διάγει έρήμην τοΰ κόσμου. Ό 
κόσμος γιά τό άτομο είναι στήν πραγματικότητα ένας έρημος χώρος. ’Αντί
θετα τό πρόσωπο βρίσκεται σέ μιάν άναμέτρηση μέ τόν κόσμο καθώς συνυπάρ
χει καί διαλέγεται μαζί του. Τό πρόσωπο έχει μιά ταυτότητα, διάγει μέσα 
στό χώρο τής εσωτερικότητας μέσα σ’ ένα κόσμο πού τόν άναδεικνύει ώς 
μιά ούσιαστική παρουσία.

’Εκείνο πού πιστεύω πώς έχει χρέος νά διασώσει ή παιδεία είναι άκρι- 
βώς αύτή ή διάσταση τοΰ προσώπου πού μάς παρέδωσε ή ιστορία. Νά δια
μορφώσει συνειδητούς άνθρώπους, πού νά είναι ίκανοί νά ύπερβαίνουν τήν 
εγωιστική τους αύτοκατάφαση καί νά δδηγοΰνται σέ μιά κοινωνία κι ένα 
Βιάλογο μέ τόν κόσμο πού τούς περιβάλλει. Ή έλληνική παράδοση καί τό 
νεοελληνικό πνεΰμα έχουν νά δώσουν ένα μήνυμα στό σύγχρονο άνθρωπο τής 
άποξένωσης καί τοΰ άδιεξόδου. Είναι άκριβώς αύτή ή διάσωση τοΰ προσώ
που. Στό νεοελληνικό χώρο δ άνθρωπος ώς πρόσωπο διασώζεται σέ κάποιους 
πυρήνες νεοελληνικής ζωής, πού τούς έκφράζει πρωταρχικά ή δομή τής οικο
γένειας καί δ χώρος τών κοινοτήτων. Διαφυλάσσοντας καί δίνοντας ούσια
στικό περιεχόμενο στούς δύο αύτούς θεσμούς, τήν οικογένεια καί τήν κοινό
τητα, σέ συνάρτηση μέ μιά ούσιαστική παιδεία, θά μπορέσουμε νά ύπερβοΰμε 
τήν κρίση τοΰ πολιτισμού πού ή έποχή μας διέρχεται·

4. Διάλογος καί έλευθερία

Σέ συνάρτηση μέ τή διαμόρφωση άνθρώπων ύπευθύνων καί συνειδητών 
καί τήν άνάδειξη τοΰ προσώπου, βρίσκεται καί ή άνάδειξη έλευθέρων άν- 

109
108

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



θρώπων. Ή παιδεία θα έλθει νά διαμορφώσει ανθρώπους πού να είναι Ικανοί 
νά διαλέγονται. Θα δώσει τίς εσωτερικές αντιστάσεις στή βία καί στόν κα
ταναγκασμό. Θά άναδείξει ύπεύθυνα πρόσωπα, πού νά είναι ικανά νά προ
ασπίσουν μέ τόν έσωτερικό τους δυναμισμό τή δημοκρατία.

Θά ’θελα νά έπισημάνω έδώ τή δραστική λειτουργία τού διαλόγου σέ 
αντίθεση μέ τό μονόλογο καί τό δογματισμό τού σκοταδισμού. Ή παιδεία 
άναδεικνύοντας τό πρόσωπο, άναδεικνύει καί τή δυνατότητα τού ανθρώπου νά 
άνθίσταται στή παντοδυναμία τού μονολόγου, θέτοντας τίς διαλεκτικές του αντι
στάσεις. Έδώ προβάλλει ένα άλλο χρέος τής παιδείας: Ή διαμόρφωση 
ανθρώπων πού νά ’ναι άχι απόλυτοι, μονομερείς καί δογματικοί, εύκολα θύ
ματα κάθε μορφής φανατισμού. ’Ανθρώπων έσωτερικά έλεύθερων πού νά ’ναι 
'ικανοί νά άντιμετωπίζουν μέ τίς πνευματικές τους αντιστάσεις κάθε μορφή 
εσωτερικού ή έξωτερικοΰ καταναγκασμού.

’Έρχεται έτσι ή παιδεία νά άποβεΐ ώς ένας από τούς ισχυρότερους φο
ρείς έλευθερίας στό σύγχρονο κόσμο, πού τόν βασανίζει ή τυραννία τού μο
νολόγου, δ δογματισμός κι ή άνελέητη προπαγάνδα.

5. Επίλογος

'Ολοκληρώνοντας τίς συνοπτικές τούτες άπόψεις θά ’θελα νά δώσω τό 
μήνυμα πού φέρει ή έλληνική παιδεία καί ή ελληνική πνευματική παράδοση 
στό σύγχρονο κόσμο τής ίσοπέδωσης καί τής πνευματικήβ έξέγερσης. Είναι 
ακριβώς ή διαφύλαξη τού ανθρωπίνου προσώπου πού ύπάρχει κοινωνώντας ή 
διαλεγόμενο μέ τόν κόσμο, έχοντας μια ύποδομή δοκιμασμένων ηθικών άξιών, 
καί πού πορεύεται προς μια έσωτερική έλευθερία, μέσα άπό τις έσωτερικές 
του πνευματικές αντιστάσεις στή σύγχρονη ίσοπέδωση.

Στόν δλοένα αύξανόμενο ύλικό εύδαιμονισμό οί άντιστάσεις τού πνεύμα
τος πού κομίζει ή έλληνική παράδοση καί ή έλληνική παιδεία είναι μιά 
έλπίδα γιά νά διασωθεί δ άνθρωπος, ώς μιά δλοκληρωμένη πνευματική πα
ρουσία μέσα στόν κόσμο.

Λευκωσία 25 - 28 Ίανουαρίου 198S.
ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Η ΕΤΤΤΧΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΤΑΡΣΙΕΣ

ΕΛΑΤΕ...

Λεηλασίες της νιότης, άνεβήτε άτι τό πηγάδι τών παλιών καιρών, 
χελιδονάτες, 

ανεπανάληπτες βιογραφίες του έρωτα, 
ελάτε στην καχύποπτη μας πολιτεία, στά πεθαμένα καλοκαίρια μας 
νά μάς μιλήσετε για τις χρυσές μας νερατζιές, του φεγγαριού

τά παραμύθια, 
γιά τό βιολί τής νύχτας το ξαδέρφι μου τό γρύλλο, 
για κάτι οδοιπορίες στά νησιά τών μυγδαλιών, 
γιά φιλικά τραπέζια μες τού γιασεμιού τήν αγκαλιά, 
επιστροφές στ ωραίο κρασί τών είκοσι μας χρόνων, 
ελάτε δίχατς ερωτήσεις καί προβλήματα, 
γυμνές σάν κυριακάτικο πρωί.

ΣΤΙΣ ΠΟΝΗΡΕΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ

Στις πονηρές ακρογιαλιές 
πόσοι μηροί βλαστήσαν απ’ το κύμα, 
τί εξαίσια νιάτα μέ πολύ θεό, 
τί καθαρά φωνήεντα!

Αχ! νάμουν νέος καί στήν ποδιά οου νά σφαγώ, 
Μαρία τών θερινών μας ημερομηνιών.

ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΗ ΠΕΡΝΑΡΗ 
ΦΙΛΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ

'Ωραίες οί σκέψεις γιά τά γράμματα
όταν ανθίζουν οί φιλίες οτδ κουρασμένο άπόγευμα.
Μετράς ονόματα χωρίς κακία τής αγοράς καί τών συναλλαγών 
καί καταγράφεις μέ χαμόγελο τόν έπαινο 
σάν χάδι στό κεφάλι πρωτογιού.
Κάλλιο το λά^ος τής χαράς καί τής φιλίας.
'Η κρίση ας μένει στό Θεό καί στά ταχυδρομεία τών άλλων.
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Η ΟΜΟΡΦΗ ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ

N à τρέχεις στους διαδρόμους μέ κομένη αναπνοή 
καί τ ασανσέρ νά φεύγει παίρνοντας την όμορφη κυρία 
κάπου την είδες στά όνειρα της νιότης τώρα τη συνάντησες 
μακρυά σάν όραμα τού αγέρα καί της λάμψης πέταγμα φτερούγας 
σέ συνεπηρε ο έρωτας τών είκοσι χρόνων καί τρέχεις στούς διαδρόμους 
την πήρε ή τύχη κι9 έφυγε χωρίς μιά τόση δά ματιά 
σάν όραμα τού αγέρα καί της λάμψης καί τών πό^ων 
τών είκοσι χρονών τών αξεπέραστων.

ΜΙΚΡΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ

Τ9 ωραίο πουλί κυνηγημένο πέρασε καί πήδησε στό δέντρο σάν τήν ποίηση 
τήν ώρα τής αγάπης κι9 είπε 

νά συνταράξει τήν αυγή μέ νότες φωτεινές.
Φούντωναν πέρα τής ροδιάς μας οί παρεκτροπές σάν τή μικρή μας αδερφή 

πού πήρε τόν κατήφορο.
Θαρρώ πώς ακόυσα τή βρύση νά μιλά γιά τό φεγγάρι 
τήν ώρα πού πετά τά ρούχα καί βουτά στά στή&η κοριτσιού. 
"Ενα ξαν^δ κεφάλι διασχίζει τόν αγέρα σάν τούς χαρταετούς τών δώδεκά 

μας χρόνων.

Λοιπόν, στούς άριΰμούς δέν δίνω τή ζωή. Τήν παίρνω άπό τό πέττο καί 
τραβάμε 

εκεί π9 άνδίζουν τά χαμόγελα κι9 οί συλλογές τών καθαρών άν&ρώπων.

ΑΗΔΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ

'Απλές γραμματικές τής ήσυχης κουβέντας πέρα στή γωνία τής συνοικίας, 
Ελάτε νά εκτιμήσουμε τούς χαρταετούς καί τις μικρές αγάπες τών παλιών 

μας παραθύρων
"Οταν στούς τοίχους κλάδωνε ωραίες οδοιπορίες ή πρώτη μας κουμπάρα

τδ φεγγάρι
Ελάτε, βρέ παλιόπαιδα τών είκοσι χρονών μας τών αχτένιστων, ελάτε.

Καλό ταξίδι, αρχάγγελε τών ήσυχων καιρών, 
τής αργυρής ελιάς 
καί τού χωριάτικου ψωμιού, 
καλδ ταξίδι, αρχάγγελε 
αγάπη μου!

ΤΙ ΔΙΑΒΟΛΟ...

Φυλλομετρώ τή λύπη στή γραμμαμτική τής νύχτας: 
τί μένει άπ9 τδ χρυσάφι τής ζωής στή μνήμη;
Γέμισαν τά τετράδια σημειώσεις καί σημειώσεις, 
δέν έχει χώρο πιά τδ περιθώριο.
"Ομως μάς λείπουν τά οργισμένα μας φοίνήεντα 
αυτά πού δένανε τά χέρια ατά συλλαλητήρια 
μέ τά σκουφιά τής νιότης τ9 ατημέλητα.
Τί διάβολο, μέ τυραννεί ή σοφία 
μέ τις γυμναστικές τών συμβουλών, 
μέ τή στεγνή της γλώσσα, διάβολε! 
"Ελα πρωία άπ9 τδ παράθυρο νά πούμε 
τής γειτονιάς μιάν αλαφρόμυαλη κουβέντα.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ

Τήν Κυριακή τδ μεθυσμένο βλέφαρο ευωδιάζει ιδρώτα κοριτσίστικο στις 
ώρες ανταρσίας 

ûà πάω στή γειτονιά τής θάλασσας πού τή δαμάζει ό ουρανός σ’ έρωτικές 
γεωγραφίες 

κι9 εκεί νά μελετήσω ολόγυμνος τή γαλανή μυθολογία τών κυμάτων καί
τις ιστορίες τού ήλιου 

νά υποδεχτώ τούς πειρατές τού άγέρα νά χτυπούν στά σταυροδρόμια τού
κορμιού μου 

ώ! τί θαυμάσιος ο μηρός τών δεκαοκτώ της χρόνων μέσα στή σταυροφορία
τού κόκκινου καλοκαριού 

γκρεμίστε τά φυλάκια τής άμυνας καί τ9 αυστηρά σας τελωνεία τά καλοτυπω- 
μένα λεξιλόγιά σας 

οί μύωπες τής χαράς καί τής ζωής 
γκρεμίστε τα!
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ΔΥΣΗ ΕΣΎ

Κάθομαι στδ παγκάκι του παλιού καιρού, 
τδ δρομολόγιο τελείωσε, δεν έχω πια επαφές, 
οτά πεταχτά κοιτάζω τδ ρολόϊ, 
δεν περιμένω πιά επισκέπτη, 
τό ηλιοβασίλεμα στιλπνό χτυπά την πόρτα 
καί μέ αποκεφαλίζει.

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ

Πολύ τό ζήσαμε τ' αηδόνι 
στη συνοικία του φεγγαριού. 
Τη σκάλα τ' ουρανού ανεβήκαμε 
σάν τδν κορυδαλό.
'0 ήλιος μας πλήρωσε μέ κόκκινες δραχμές 
μές τήν αυθάδεια τής πρωίας.
Ψ ιλοκουβέντες είχαμε 
μέ τούς άρχάγγελους στδ περιγιάλι. 
Τήν ήπιαμε τήν άνοιξη 
σέ κυκλαδίτικο ποτήρι.
Σφογγίσαμε τδ μέτωπο 
τής Ιδρωμένης Κυριακής μας...

Καί τώρα ή χάρη σου, Θεέ μου, νά χαρτογραφήσουμε 
τίς τελευταίες μας νύχτες.

ΠΟΣΟΣ ΘΕΟΣ

Ή κουρασμένη διήγηση τής μέρας 
τούς ήχους εξαντλεί, 
φέρνει τδν ύπνο μέ υάκινθους 
καί τή σιωπή.

Πόση θωπεία μές τά μαλλιά σου 
καί πόσος ήλιος, 
καί πόσο αηδόνι μές τίς λέξεις σου, 
πού βρέχουν τή ζωή μέ παπαρούνες, 
πόσος Θεός, πόσος Θεός...!

Κι' εγώ νά σού μιλώ γιά τις πορείες τού ήλιου 
μικρός ποιητής άπδ τήν Κύπρο

'Ήλιος οτά μάτια κι ήλιος οτά μαλλιά
ήλιος στδ δρόμο ήλιος στδ κύμα ήλιος στήν άμμο
ήλιος στήν καρδιά
ήλιος εσύ
νά σ' αγαπώ.

ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ

'Απ' τδ παράθυρο τού κόσμου 
μιλώ μέ τδν Θεό
γιά τίς νομοθεσίες τών αστεριών 
τά δρομολόγια τών ανέμων 
τίς ιστορίες τού μέσα κόσμου 
καί τά προβλήματα τών αρχαγγέλων. 
Τούς αριθμούς φοβάμαι τά διπλότυπα 
καί τά τηλεγραφήματα.
Λοιπόν, ώ αξιαγάπητε Θεέ μου, 
πότε θά βρέξει πότε θάν πανσέληνος 
πότε θαρθούν τά χελιδόνια;

ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ

Τδν άγουρο συλλογισμό τών παιδικών ματιών, πού στδ κατώφλι 
τού ήλιου τραγουδούν τά κάλαντα «καλή σας μέρα άρχοντες...» 
καί τήν κοτσίδα τής μικρούλας αδελφής τού φεγγαριού καθώς 
χοροπηδά στδ πεζοδρόμιο παίζοντας μέ τού Θεού τήν ευλογία, 
ακόμα τδν δεκαπεντάχρονο πού άτίθασσα υπογράφει 
επιστολές ερωτικές σάν τδ βιολί στδ γάμο τού χωριού μας 
τις ώρες πού ετοιμάζουν τδ γαμπρό γιά τδ ταξίδι 
τού έρωτα κι' έχουν καιρό άργυρό τριγύρω τά καράβια, 
τών δυό μου γιών τδν εθνικό ύμνο τής ζωής 
πού πρωτολάλησαν στδ στήθος τού σπιτιού μας...
'Επικαλούμαι!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ
ΤΟ ΜΕΤΡΗΜΑ

Χαριτωμένες ομιλίες τών Κυριακών κοντά στον φράχτη 
με τις γειτόνισσες τών άλλων μας καιρών, 
καινούργιο φόρεμα φορεϊ ή Ταοούλα 
καί φαίνεται πολύ τό σχήμα, τών στηθιών της, 
παρατηρήσεις νοιώθω άπ3 τη γιαγιά 
τδν πρόεδρο της προσεκτικής γραμμής, 
χαμογελάμε, ξέκοψε απ’ τό χρόνο τρία τετράγωνα πιο κάτω, 
κι3 εγώ κοιτάζω πώς τό χνούδι μαύρισε στο πρόσα^πό μου 
κι’ οί ομιλίες δέν έχουν σχήμα τέτοιαν ώρα 
κι έχουν τά μάτια κι3 οί καρδιές τά νόστιμα παιχνίδια τους...

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

Στδν *1. Βασιλείου

‘Ωραίο νά καρτεράς τδ θάνατο μ3 δλάνοιχτο πουκάμισο, 
νά πίνεις τδν καφέ σου ξέγνοιαστος γιατί πιστεύεις ο3 ένα κάτι, 
τους τίτλους μόνο νά διαβάζεις της εφημερίδας, 
νά χαίρεσαι την «καλήμέρα» τού περαστικού, 
κομμιά φορά νά παίρνεις ένα υπνάκο που σέ πάει 
οάν τδ χαρταετό στδν ουρανό, 
καί νάρχεται τδ βράδυ νά οού στροόνει 
σεντόνια εαρινά καί μαξιλάρια φιλικά 
ώσπου νά φέξει ή έπόμενη πρωία 
λίγο ζεστούτοικη, χωρίς ανησυχίες...

Στδν Ισκιο τών προχωρημένων Δεκεμβρίων 
ό Γιάννης, ό λοχίας στην έρημο, κι ό Κώστας, 
πολεμιστής στην Κρήτη, κι ό Αύξέντης, 
σακατεμένος στδ ξεσήκωμα τής Κύπρου, 
μιλούσαμε γιά τις γραμματικές τών εύθυμων θρανίων, 
τ αλφαβητάρια τής αγάπης, τις χαμένες ευκαιρίες, 
γιά τις πεζοπορίες τών θυμωμένων έβδομάδων, 
τις άλλες μέ τά χελιδόνια, 
τά Ιχνογραφήματα τής σπιτικής φωλιάς 
(Θεέ μου, τί ωραίο τδ τζάκι τδ χειμώνα 
μέ τά παλιόπαιδα τ3 άγγόνια σου), 
τούς δυδ πολέμους πού περάοαν άπ3 τδν κρόταφό μας, 
χαλνώντας κόκκαλα κ3 Ιδέες, 
τις ανομβρίες στά γεραομένα πρόσωπα τών κάμπων, 
τδν πληγωμένο ορίζοντα τών χαλασμένων μας ματιών, 
μά τί ιστορίες, τί μύθοι, 
τί ζωγραφιές τού φίλου μας τού φεγγαριού, 
τής δύσης τί δολοφονίες, 
τού ήλιου τί κόκκινες δραχμές 
στήν καθαρή πρωία...
πόσα καί πόσα πού τ3 άριθμητήριο δέν μετρά 
(κλείσε τήν πόρτα καί φυσά τδ βοριαδάκι!) 
πόσα καί πόσα...
βρέ παλικάρια γεροντάκια, τόσους ζήσαμε καιρούς 
κ3 έχουμε ακόμα τά ποδάρια;

ΠΕΡΙΜΕΝΩ

Οί γνωριμίες γεμίζουν τά κενά τών καθημερινών μας δρόμων. 
01 έπιοτολές τών φίλων κάποτε χτυπούν τη χάλκινη μας πόρτα 
κι3 ανοίγει τδ παράθυρο τών εύκρατων καιρών.
‘Όμως εγώ θά περιμένω στδ χαμένο σκαλοπάτι 
έσένα αγάπη τών παλιών μου χρονολογιών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ ΜΑΝΑΣ

Χρονολογίες παλιές ή μάνα συλλογιέται, 
τις πειρατείες τών μόχθων καί τών ευθυνών. 
Πώς πέρασε ή πεζοπορία ο3 αυτή τή γή 
οάν ένας μύθος!
Σά νά διαβάζει μές στδ κλάμα τού παιδιού 
τήν κάθε γεο>μετρία τής ζωής .
νΑχ! νά ξανάρχιζε τδν θηλασμό 
μέ μιά θερμή χειρονομία!
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ΣΟΥΝΙΟ

ΓΑΛΑΖΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΩΣΠΟΥ

...“Ωσπου νά δώ νά χαίρονται οί χαμένες μας πατρίδες 
μέοα στον έλληνα ήλιο
άπ τδν "Απρίλη δολοφονημένες
νά κυματίζει ό έρωτας στδ νυμφικό τους σώμα 
μ" ένα Διονύσιο Σολωμδ
κι ένα ύμνο όργιάζοντα αναστάσιμο 
στην έμπιστη λαλιά τών πανελλήνων.

ΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΗ

‘Απλές χειρονομίες τής ηλικίας 
γεμάτες εύλογη ομορφιά 
καλύπτουνε τδ δέρμα αυτού τού κοριτσιού 
καθώς οδεύει μέσα στήν πρωτεύουσα τού θέρους.

Πόσος πολύς Θεός μες στήν απλή γραμμή!

ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Περγαμηνή μενεξεδένια ό ουρανός 
τήν υπογράφει τδ φεγγάρι τ" ασυλλόγιστο 
τών είκοσι μας χρόνων.
Τότε ή χωριάτιοσα έποχή θυμόταν τά λυχνάρια 
μοσκοβολούσε ό δεϊπνος κάτω άπ τήν κληματαριά 
πέφταν τά βλέφαρα στά χέρια τών παιδιών 
κι ένα κρεβάτι μέ νομοθεσίες τού έρωτα 
κα'ι δρομολόγια χρυοαφιά ώς τά ξημερώματα 
μέ τούς κορυδαλούς 
ετοίμαζε τδ βάθος τής ζωής.
"Ελάτε δίπλα μας χαμένες ευκαιρίες.

Μυθολογία τών ήχων 
όταν προσεύχεσαι στά γράμματα 
νά ενδυναμώνουνε τδ στίχο 
μέ ρωμαλέες πνοές φωνηέντων 
τδ άντίκρυομά σου, Σούνιο, 
κιθάρα τών ανέμων

ΚΥΚΑΑΔΙΤΙΚΟ

Τής νιότης οί νομοθεσίες στις παρειές σας 
εκφράζουν άρχαγγελικά φωνήεντα 
αποστηθίζουν αριθμούς αγάπης σάν τις παπαρούνες 
μές στδ βιβλίο τού απριλιάτικου καιρού 
λένε τί νόημα καί τί γενναιοδωρίες φλογίζουν τή ζωή 
νησιά μου κυκλαδίτικα 
μισή ιστορία τού κόσμου.

ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ

‘ Οταν ή νύχτα θά μιλά μέ τδ Θεό 
εσείς οί τελευταίοι ιππότες τών γραμμάτων 
στούς στίχους θά κρατάτε τδν παράδεισο 
τήν περιπέτεια στήν πανσέληνο 
ή θά χαράζετε μέ τόλμη 
στά φύλλα τής φωνής σας 
λέξη σκληρή
«Ελευθερία» ;
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Π ΚΥΠΡΟΣ

Ή Κύπρος είναι μιά σταγόνα αγάπης
νά μένει στη Μεσόγειο μέ τά έκπληκτά της μάτια 
τά έλληνικά φωνήεντα νά μετρά 
στών ουρανών τ αλφαβητάρι.

ΤΗΣ ΚΤΠΡΟΤ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Κύριε Θεέ, της οποίας πίστης, σέ άντικρύζω 
μέ μάτι που μυρίζει Κύπρο 
κι άνϋό πορτοκαλιάς.
'Η χάρη σου άν θελήσει 
παρακαλώ, μη μου στερήσεις 
την άδεια νά συν&έτω στίχους 
άπό χαλκό κι àv&ò της Κύπρου.

ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

'Η ρωμιοσύνη πολιορκεί τίς γεωμετρίες τών όροσειρών μας, 
έχει στους κάμπους τη φιλοσοφία της παροιμίας, 
χειραφετεί τις παραλίες μέ ομηρικές διηγήσεις, 
ρυθμίζει τά φωνήεντα στην αμετάβλητη λαλιά μας.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

'Ώσπου μιά μέρα τώπαν τά παιδιά μέ τά παιγνίδια τους 
ic&à πολεμήσουμε».
Πήρα τούς χάρτες τής 'Ελλάδας καί σημείωσα στό Αιγαίο 
τή λυπημένη Κύπρο.

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ

Δέν περισσεύει χώρος γιά τον ίσκιο μας.
Χωρίς ταχυδρομείο πώς ΰά μιλήσω;
'Η εφημερίδα διαπομπεύει τά συμβάντα.
Το χτεσινό πουκάμισό μου αδιαφορεί.
Χΰές βράδυ τ άστρο κουβαλούσε μιά ψυχρή ματιά. 
’Άγγισα τήν καρέκλα’ δέν μου απάντησε.
Δέν δείχνει υποδοχή τό λίγο μου κρεβάτι.

«Όπου κι* άν πάς ή Κύπρος σέ πληγώνει».

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Τό καλοκαίρι περιστρέφεται στόν ώμο μου, 
περιπολεϊ στ αγροτικά μαλλιά μου, 
φυτεύει λεμονιές στον τράχηλό μου, 
όρκίζεται στά δεκαοκτώ μου χρόνια, 
τό καλοκαίρι, το καλοκαιράκι μου!

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΕΣ

Πόσες Ελλάδες στά χειρόγραφα, 
πόσες 'Ελλάδες μές τούς χάρτες, 
κάϋε εποχή μέ μιά φωτογραφία 'Ελλάδας, 
κά^ε λαός μ* ένα δικό του πίνακα, 
αντίγραφα χιλιάδες τών 'Ελλάδων, 
φωνήεντα στά κύματα τού Αιγαίου...

'Όμως έγώ τής Κύπρου τις 'Ελλάδες τραγουδώ.
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ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ή Σαλαμίνα περπατεϊ στίς λέξεις μου, 
στδ πρώτο καλημέρα μου’ 
στον ίδρωτά μου κολυμπά τδ μεσημέρι, 
αναστενάζει στό Ικανοποιημένο μου άπογευματάκι- 
τον ήλιο χαιρετά στη δύση.
"Ομως σάν έρϋει η βραδυνή επαφή μέ τδ Θεό 
η Σαλαμίνα κλαίει μές την αγάπη μου 
άνάμεσα στις περιπτύξεις μου η 
στις προσευχές μου τών γραμμάτων.

ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Για τις χαμένες λέω πατρίδες μας 
στδ μέτωπο της Κυπρου.
Στα λεξικά κοιτάζω την μορφή τους 
χωρίς φωνήεντα στις συλλαβές τους· 
μέ κάτι αόριστα μαλλιά 
σάν κακοτυπωμένοι χάρτες 
μάς ακρωτηριάζουν 
παράδοξες περιγραφές στά περιθώρια 
χωρίς σφραγίδες ήλιου έλληνικού... 
Γλυκειές πατρίδες μας...

ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ

ΑΝΤΙΘΕΣΗ

Στδ πρώτο σκαλοπάτι εγκαταλείπω 
τή μέριμνα τής αγοράς 
καί τή γραμματική της.
Ή θαλπωρή τών γνώριμων επίπλων 
— σά νάναι άπό τδ δέρμα μου — 
κι οί σπιτικές φυσιογνο,ίμίες 
μ’ ευδαιμονούν.

Τ’ άλλο πρωί ΰ’ άφήσω έδώ τδ πρόσωπό μου, 
ύά κατεβώ τδ σκαλοπάτι μου μέ ξένα βήματα 
Dà μπώ στά δρομολόγια τών τόσων δρόμων, 
χωρίς τδ δέρμα μου 
μέ τήν δρ&ή γραμματική καί τδ συντακτικό 
τής δίκαιης πολιτείας.

ΣΤΙΧΟΥΣ, ΣΤΙΧΟΥΣ

Στδ ημερολόγιο τής αυγής διαβάζω στίχους 
στά χείλη τού μεσημεριού μέ λεηλατούν οί στίχοι 
καί στίς τοιχογραφίες τού δειλινού συνϋέτω στίχους 
κι3 όταν φορεϊ τή σκούφια της μέ μάτσο αστέρια ή νύχτα 
ή ξενυχτώ στή συνοικία τού φεγγαριού 
από χειρόγραφα διαβάζω στίχους στδν Θεό.

Κι όταν ύαρ'&εϊ τδ μήνυμα τών ουρανών μέ στίχους άποχαιρετήοω 
τήν ευτυχία τής γής.

ΝΥΧΤΑ

’Εκλιπαρώ μιά φούχτα νύχτα ολόγυμνη, 
απέριττη σάν σκέψη τών παιδιών, 
τή νύχτα τών αγροτικών αστέρων καί 
τού γρύλλου, πού τδ βιβλικό τεμάχιζε ψωμί μας.
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ΕΓΚΑ ΤΑΛΕΙΠ0ΜΑ1...
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΟΎ

Το άνδρώπινο τοπίο πολύ πιά μέ κουράζει 
μέ τις φαρδειές παλάμες του γεμάτες άριδμούς. 
Κι άφού δέν έχουν οί ουρανοί μια λέξη νά παρηγορεϊ 
καί μέ κοιτούν où νάμαι χαλασμένο σπίτι του παλιού καιρού, 
νά λησμονήσω δέν μπορώ κι’ έγκαταλείπομαι, 
σάν πέτρα στον κατήφορο, οτδ φροντιστήριο 
τών αξιαγάπητων μου στίχων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

Είπα άπ’ τήν ποίηση ν’ απαλλαγώ' συχνά τό σκέφτηκα.
Πολύ μέ τυραννά' πολύ τήν τυραννώ.

’Έλα που φτάνει δίχως νά χτυπήσει τό κουδούνι 
σάν επισκέπτης που γνωρίζει κάδε κατατόπι!

Καί μένω αναποφάσιστος· καί μένω επιρρεπής 
σάν τήν πλαγιά του βράχου πρδς τή δάλασσα...

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ

Εμείς οί ελάχιστοι, μέ δίσεκτα στους ώμους χρόνια, 
ερευνητές τών αποικιών καί τών χαμένων κόσμων, 
καδήσαμε στήν άποβάδρα μέ τον κάματο τής σιδερένιας μέρας, 
μείναμε χάντρες τοϋ ίσκιου, Ιδαγενεϊς μιας επαρχίας μακρυνής 
τών χειρογράφων, 
δέν έχουμε πιά μύδο.
Παρακαλώ, αγνοείστε μας.

ΗΡΕΜΟ

Στήν επαρχία δέν έχουνε τά σπίτια υπεροψία, 
οί αυλές μυρίζουν απασχόληση καί δηλυκά μαλλιά, 
ô δρόμος έξακολουδεί νά πίνει τόν καφέ του 
κι ό ουρανός νά γράφει παραμύδια .

Τά τελευταία σου γράμματα απροστάτευτο μέ βρήκαν 
σάν κάτοικο άλλης συνοικίας.
Περάσαμε τήν έποχ^ή τού κόκκινου κρασιού 
καί τής οδοιπορίας.
Τότε πιστεύαμε στά μάτια τών άνδρώπων, 
άνδίζαν οί σφυγμοί σάν κόκκινες γραφές, 
δέν είχαν τελειωμό οί ορίζοντες' 
κι’ είχαμε προπαντός ολόγυμνη ψυχή. 
Τώρα μας κατατρώγουν οί χαμένοι κόποι 
έχουν ομίχλες τά πρωινά μας 
έχουν μικρούς χαιρετισμούς οί μέρες μας. 
’Ίσως γι’ αυτό κι’ ό γραφικός σου χαρακτήρας είναι δυσανάγνωστος, 
κι εμένα σκονισμένη ή δράσή μου.

ΛΙΓΟΣΤΕΨΕ

Καί νά κοιτάς άνήμπορος τή δάλασσα, 
τήν τελευταία οου δάλασσα, 
καί τούς Μαιους τών λουσμένων 
σάν τά ματάκια νά σού νεύουνε τά γαλανά, 
νάρχεται εξαίσιο τό κύμα σάν τό μήνυμα 
τής νίκης άπ’ τόν Μαραδώνα, 
κι’ εσύ στά δάκτυλά οου νά μετράς 
τού παρελδόντος σου τίς ημερομηνίες, 
νά μή μπορείς νά εξευμενίσεις τον καιρό 
μ’ ευχές πρωτοχρονιάτικες...

Λιγόστεψε, καημένη μέρα μου, λιγόστεψε 
τον ανελέητο καλπασμό σου!

ΚΑΠΟΙΟΣ...

’Αλλάζοντας πατρίδες σάν πουκάμισα μές τό δερμδ πρωί 
οπατάλησε άριδμούς σέ σκοτεινούς διαδρόμους, 
συλλάβισε πολλές δοσοληψίες, 
ώσπου μιά μέρα άσπρισα τά μαλλιά του καί λιγόστεψε τό φώς του. Τότε 
πήρε τών όμματιών του κι’ ήρδε εδώ οτδ πάτριο χώμα ν’ άποδέοει 
τά ύπολείμματά του.
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KAI TA ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

Και περιμένω τά παιδιά νά πλημμυρίσουν τη γωνία 
μ' ένα σωρό φεγγάρια κΓ ένα λεωφορείο Θεούς 
που φτάνουν στο νησί γιά δερινές διακοπές 
κρατάν χεράκια τους μικρούς Χριστούς 
μιλάνε για δροσιές καί χαρταετούς 
νά κατακτήσουν τ’ ακροατήρια τής ζωής 
καί τά χαμένα σκαλοπάτια του καιρού 
νά σώσουν τή ζωή καί τή ζωή μας.

ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

Ν ικήσαν τόν ορίζοντα τά περιστέρια, 
χωδήκανε στά μάτια μας σάν άσπρη μέρα.
Κι3 άπδ τά στάχυα ξεπετάχδηκε δ Θεός τών άγαδών άνδρώπων κι3 είπε: 
«ειρήνη καί ψωμί».

ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

Στό τέλος βρήκαμε πώς τά δωμάτια τών οπιτιών μας 
έχουν πολύ παράδεισο.
Λοιπόν, γιατί νά πάρω τά στενά νά ζητιανέψω 
βλέμματα αδιάφορα, πατήματα περαστικά καί γλώσσες 
πού μοναχά άριδμούς μετράνε;

Η ΣΤΙΓΜΗ

Μέ διάβρωσε ή στιγμή
μέ τήν εφημερίδα της
μ3 ένηλικίωοε ή στιγμή
που ξέφευγε απ’ τά δάκτυλά μου
τό έλάχιοτο τεμάχιο που δεν έχει μιά ιστορία 
καί δέν μπορείς νά τό πρωτοκολλήσεις 
μιά χημική ένωση χωρίς εξήγηση ή στιγμή 
γεύση φδοράς
ανεπανάληπτη στό χώρο
επέτειος καί δάνατος μαζί
καί γέννηση
μέ διάβρωσε ή στιγμή
ή κάδε μου στιγμή...

Στό πρώτο κοίταγμα μιλούσε 
ήλιος πολύς·
στο δεύτερο μου φάνηκε γνωστό άκρωτήρι· 
στό τρίτο δέν μπορούσα ν3 άνεχδώ 
τήν τυπική γεωμετρία.

ΣΑΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ

Δέν έμεινε μιά μαύρη ανταύγεια στά μαλλιά μου.
Τό βλέμμα μου κοιμάται στήν ομίχλη τόσων χρόνων.
Θεέ μου, γιατί μου γέμισες μέ τόση μνήμη τούς κροτάφους ;

'Ωστόσο στήν καρέκλα μου δέν δ3 άφεδώ:
δά πάρω μέ χειρονομίες μενεξεδένιες τά στενά τών είκοσι μου χρόνων 
κΓ άνδολογίες φιλιών μέ υπογραφές πρωτοχρονιάτικες
σέ κόσμους καταδεκτικούς δ3 αφιερώνω.

ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΨΥΧΗΣ

Τό ύφος τό αρχαίο επικρατεί 
κΓ ή κόμωση κεφάλι οπλίτη αρχαίου 
πού πάει στή μάχη 
γιά τής έοτίας του τήν τιμή.
Καινούργια τέχνη σέ κανούργιους χρόνους. 
ΚΓ όμως ή ρίζα δρέφει!

ΠΙΝΑΚΑΣ

Παλιό κονιάκ μές τό μπουκάλι — 
δ έρμη καί μνήμη.
Ποτήρι — κΓ ό,τι πιω χολή. 
3Εφημερίδα — το πεζό σπαδί 
τής κάδε μέρας πού μέ σκίζει.
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ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΕΝΤΕ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΛΑΖΙΟ ΑΔΕΛΦΟ

Ή πλέξη της καρέκλας 
σάν τό χταπόδι άδράχνει 
τά ξύλα άτόρνευτα.
Θ’ άναπαυΰεϊ η ψυχή;

ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

Στό καφενείο μας πήρανε τά σπίτια. 
Φτερά πουλιών, φτερά χαράς.
Στών πονηριών τους κύκλους χαίρεται 
τό σχήμα καί τό πνεύμα τής κιθάρας. 
Μες το μπουκάλι αιχμαλωτίσαμε 
λαό πουλιά μέ τό κρασί.
Ή έγνοια τού βίου ας κοιμηθεί 
άπ τήν κρεμάστρα πίσω.

Σ’ ΑΓΑΠΩ

Οί τοίχοι γύρω μου είναι ξένοι.
Τό καοτανί τραπέζι δανεικό.
Τήν ξέχασε στήν τρέλλα του ο φίλος 
τήν μαρμαρένια εκεί μορφή 
φίλης τών είκοσι χρονών μας.
Τά ρούχα μου σιδερωμένα 
στο ευανάγνωστο κατάστιχο 
είναι μέ χρέος.
’Αλλά σέ τούτο τό πεντάγραμμο 
μέ τής ψυχής τό χέρι έούνϋεοα 
τδ «σ’ αγαπώ».

I

Δέν έχει πρόσωπο γιά τούς καθρέφτες ή ’Αρετή' 
δέν διαφημίζεται μές τις προθήκες.
’Ασκείται ή ’Αρετή
χωρίς νομίσματα 
χωρίς ταχυδρομεία 
ή μεγαλόσταυρο παράσημα.

II

"Οταν χτυπώ τήν πόρτα νοιώθω 
ν’ ανοίγει τδ δωμάτιο σάν τδ ρόδο: 
τδ φώς υπάρχει στον πυρήνα 
τού κα^ενός.

III

Δέ βλέπω βέβηλους’ μά αφώτιστους.

IV

Τί άνάβετε τις κέρινες λαμπάδες;
Τις μέσα μας ανάψετε λαμπάδες.
Τδ ρόδο άνϋίζει τού φωτός 
οτδ μεσημέρι τής ζωής.

V

Τούς ρόζους τών χεριών νά μή φοβάσαι: 
δείχνουν τή μάχη σου.
Τούς ρόζους τής ψυχής νά τρέμεις: 
μετρούνε τ’ άμαρτήματά οου.

128 129

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΛΥΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ MOT

Α'

Στό πιο ψηλό κατάρτι τον μεσημεριού
κοιτάζω, Αμμόχωστος, τον μυγδαλί σου χάρτη,
τις ημερομηνίες σου καταγράφω οτών άνεμων τις μασχάλες
μήπως σε λησμονήσει ό χρόνος νά τις πάνε
στά σκαλοπάτια των ανθρώπων, στά λιμάνια μακρινών επαρχιών, 
στά γραμματοκιβώτια ξένων οάν ευχές πρωτοχρονιάτικες:
Νά μην ξεχνάτε τους αρχάγγελους τής Κύπρου
καί τις έλληνικές περγαμηνές της.

Β'

Στις γεωγραφίες τών ουρανών ανακαλύπτω τ’ όνομά σου 
οάν χαρταετό πανσέληνο τής νιότης.
Σηκώνω πέτρα απ’ τούς αμαξιτούς του χρόνου κι9 άντικρύζω 
τό αρχάγγελό σου βήμα.
Στά ημερολόγια τών θαλασσών μέ έλληνικές τριήρεις 
διαβάζω τ όνομά σου.
Στή σκάλα τ’ ουρανού οάν ανεβαίνει ό ήλιος 
τό περιδέραιο βλέμμα σου κοιτάζω.
Στά δρομολόγια τών καθημερινών συμβάντων 
μυρίζομαι τήν παρουσία σου.
Στού κουρασμένου κρεβατιού τό μαξιλάρι 
τό έργόχειρό σου βλέπω.
’Αμμόχωστος, ’Αμμόχωστος, ’Αμμόχωστός μου.

Γ'

Καράβι τών θεών ή ’Αμμόχωστος, 
ήμερονύχτιο θαλάσσιο φώς, 
ανακοπή στά δρομολόγια τών αιώνων 
μέσα στ’ ανώνυμα τριαντάφυλλα

τού μεσογειακού ήλιου 
καί μές τις πειρατείες τών γαλανών ανέμων, 
πού μεταφέρουνε γραφές απ’ τά χαρτιά τών ’Αρχαγγέλων 
μ’ ελληνικά φωνήεντα, 
θητεύει μόνο στ’ όνομα:
«’Ελευθερία».

Δ'

Κι ό ήλιος πορτοκάλι μέσα στό μαντήλι τ’ ουρανού 
νά πασπατεύει τούς μηρούς τών καλοκαιρινών ωρών, 
θάλασσα θηλυκιά τής Άμμοχώστου, 
μέ τά είκοοιένα σου χρόνια τ’ άθηναϊα σου, 
μικρέ Σαρωνικέ κι’ αγάπη μου, 
μηνύματα σού στέλλω καί ματιές άπ’ τά παράθυρα 
τών κυκλαδίτικων νησιών, 
σέ νοσταλγώ οτίς ώρες τής όρτάνσιας 
όταν σπουδάζει ό άνεμος οτίς καλαμιές σου τέχνες μουσικές 
στήν ηλικία τού ’Απρίλη, τού τρελλόπαιδου, 
Άμμόχα>στος, αγάπη, αγάπη μου...
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ευδηλος

‘Υπόγραφα στδν Ενδηλο
τη γρήγορη στιγμή μον 

όσο κρατά ή μελέτη ένδς φιλιού. 
Τδ λιμανάκι τον άντηχεί σάν ιστορία 
χειρόγραφον γιά πειρατές.
Μές τή θερμή τον νποδοχή 
σάμπως νά γύρισα άπδ τά ξένα 
παλιός τής γλύκας τον εραστής.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

ΙΚΑΡΙΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

Οί πειρατείες τον άνεμον στά θαλάσσια στήθη σον 
έκθέτονν τά θελήματα θεών ερωτικών, 
άνεμόεσσα, σκληροτράχηλη καί πολύαθλη ’Ικαρία. 
‘0 μύθος,μ’ ενηχα φωνήεντα, θά σταματά 
τίς εντνχίες τον, γιά νά σον λέει τδ «χαίρε». 
Κι εμείς, με αναφορές σέ γλώσσες χρνοαφιές 
καί πορφνρές γραφές σάν τά παλιά χειρόγραφα, 
τά δρομολόγιά σον στο χρόνο θά έπαινον με: 
Έλενθερία τό παν, τών ’Ικαρίων νήσος, «χαίρε».

ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Τνπώνονν οτίχονς καλοκαιρινούς 
στής ’Ικαρίας τις Ράχες τά τζιτζίκια 
κάτω άπδ τδν παντοκράτορα ούρανό, 
ένώ τά δρομολόγια τον ό άνεμος 
στά πεύκα καταγράφει .

Κι’ ή θειά μας ή ονκιά στδν Ίσκιο της 
άναπολεί παλιές θητείες στδν έρωτα.

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΟ

Στον "Αγιο Κηρνκο τά σπίτια οκαρφαλώνονν 
σάν τά κατσίκια μεσοπέλαγα τον Απρίλη, 
κοιτάζονν τδ προχωρημένο πέλαγος, 
ήγεμονίδες τον καλοκαιρών 
μέ τά έκμαγεία τον παρελθόντος ταξιδενονν 
την τόλμη τών άτίθασσων μεοημεριών, 
κοιτάζονν τδ παράσημο πον μνημονεύει 
τδν Μαλαχία, τδν Πονλιανδ καί τδν Παμφίλη... 
Χαίρετε οί εραστές της λεντεριάς.
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ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΣΤΗΝ ΚΤΠΡΟ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΘΑΤΜΑ»

ΑΝΟΙΞΗ

Ή Κύπρος ταξιδεύει οτά λιμάνια τών έθνών, 
αποδημεί σέ παροικίες ‘Ελλήνων, 
τή μνημονεύουν στον εσπερινό οί ’Αρχάγγελοι στον ουρανό 
κι’ ας είναι ή ’Άνοιξη, με πράσινο σκουφί, στδ στήθος της 
καί γαλανά πουκάμισα στήν κάθε ακτή της, 
με χείλη κόκκινα οτά κλώνια, 
μέ τδ θαυμάσιο μύθο οτά μαλλιά της.

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Τδ καλοκαίρι μοσκομύρισε Θεό, 
φορεϊ στδ στήθος του τδν ήλιο, 
πετάει τά ρούχα καί τούς αριθμούς τής αγοράς 
καί πάει καί πάει στδν περιδέραιο ουρανό 
καί πάει στις αποικίες τών καραβιών 
καί πάει μ’ ένα ποτήρι δροσερό νερό, 
ένα φιλάνθρωπο ’ίσκιο άποζητώντας 
νά γράφει στίχους στ’ ακρογιάλια 
μ’ έλληνικά φωνήεντα.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Νυστάζει ό χρόνος στα πεσμένα φύλλα 
τής χρυσαφένιας εποχής 
καί νέφη στ’ ουρανού τδ στήθος έτοιμάζουν 
τδ πάθος τής βροχής.
‘Όμως τδ Μάη κρατάν τά δεκαπέντε χρόνια 
καί προχωρούν ανάμεσα στή γύμνια μας 
εμάς τών ώριμων ιδεών
— αχ νά τίς έριχνα στδ κύμα νά γλυτώσω, 
τών άλλων ημερών νά γίνω αγόρι...!

Γυμνδ πλατάνι ό Σπύρος τής Μικρός ’Ασίας 
λοχίας μέ οκτώ παράσημα, 
χλωμά ποδάρια δίχως δάκτυλα ό Κωστής 
λοχίας στήν Πίνδο, 
δυδ πληγωμένοι τού ’55, ’59 στήν Κύπρο 
κι εγώ παλαίμαχος τών χειρογράφων, 
άσπρα μαλλιά καί φρύδια, 
τδ χρόνο νά κοιτούμε απ’ τδ παράθυρο 
τδ χιόνι καί τήν κίτρινη κουβέρτα τών πεσμένων φύλλων, 
καί ξαφνικά νά παίρνει ό τόπος νόημα κι’ έλπίδα: 
ή άγάπη τδ παιδάκι τρέχει καί μαζί του ό φίλος τδ σκυλί 
ν’ άνακαλύψουν τδν τρελλδ λαγό 
καί τδν κρυμένο θησαυρό τδ μέλλον.

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ

Μιά σαστισμένη κοίταξε συνομιλία 
σέ κείνο εκεί τδ φεγγαρίοιο άνθό. 
Άπ’ τή ρωγμή στήν άλλη του πλευρά θαρρώ 
ξεμύτηοε ό Θεός.
Σ’ ένα λουλούδι 
νά υπάρχει 
τόσος Θεός!

ΤΟ ΓΕΦΥΡΑΚΙ

‘Υπάρχει τδ τοπίο καί τδ γεφυράκι, 
ή βλάστηση μέ τούς παλιούς ρυθμούς, 
οί στίχοι άπ’ τδ φιδίοιο αυλάκι 
καί τ’ αγριολούλουδο πού μελετά τδ φύσημα τού άγέρα, 
κάποιο πουλί μέ μάτια παιδικά, 
κι αν κλαϊνε τραγουδάνε τή ζωή, 
ή μέλισσα πού μέθυσε
κι ό σφήγκας τ’ αμπελιού τδ παλικάρι 
καί τδ χαμένο ε’ιδύλλιο 
κι* ή λευτεριά
κι* έγώ κι* εσύ νά τά κοιτάμε...
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Η ΠΑΛΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η ΛΕΤΚΩΣΙΑ...

H ΚΥΡΙΑΚΗ MOY

Ή Κυριακή μου ξεπετάχτηκε απ’ τά παράθυρα 
άγουροξύπνητη, μέ καθαρή ποδιά, 
πήρε τους δρόμους με τδ πράσινο καπέλο της, 
άντάλλαξε χαιρετισμούς πρωτοχρονιάτικους ή Κυριακή μου, 
χαΐδεψε τά μαλλιά τοΰ γιασεμιού, 
καί στίς χαρούμενες προθήκες χαμογέλασε ή Κυριακή μου, 
θυμήθηκε τίς φιλαρμονικές παλιών καιρών, 
τούς εύθυμους περίπατους...
κι* έφτασε εκεί πού ξεχωρίζουνε οί έχθροί — 
στή Λήδρα όλου τού κόσμου
κι ας είναι ή Λήδρα οδός τής Λευκωσίας — 
κι* άπ τά σακκιά τής άμμου, πού τά στόλιζε χορτάρι 
καί μιά μικρούλα παπαρούνα, 
ψήλωσε τδ κεφάλι ή Κυριακή μου κC είπε 
στούς άλλους, μέ τήν άλλη γλώσσα 
καί τ’ άλλο πρόσωπο, 
τούς είπε: «καλήμέρα».

Ή Λευκωσίας μας αποδημεί στούς χάρτες 
σέ άταχυδρόμητες φωτογραφίες 
απ' τις ψηλές ταράτσες τήν κοιτάμε 
νά ταξιδεύει στήν ποδιά τοΰ Πενταδάκτυλου. 
Μά ή άλλη Λευκωσία φυλλορροεϊ στά στήθη μας 
στά βραδυνά μας βλέφαρα 
ή Λευκωσία μας ή παλιά 
ή Λευκωσία μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Λοιπόν, τίς παιδικές μου μέρες καλημέριζα στή Λευκωσία, 
δέν είναι πιδ θαυμάσιος τόπος άπ’ τδ δειλινό παιγνίδι στά τειχιά

τής Λευκωσίας, 
μέ τή σειρά τους ήρθαν σάν τδν λόχο εθνοφρουράς
ό στίχος ό λεβέντης μέ τά ύακίνθινα μαλλιά
κι ό γάμος σάν τήν χτένα στά μαλλιά νά ουγκρατεϊ τδ πάθος
κι άνοιξαν τά τριαντάφυλλα νά βγουν οί γιοι στδν κυριακάτικο περίπατο 
τί νά θυμόμαστε στις ώρες τών γραμμάτων καί τών προσευχών 
χαμένες χειραψίες,
τά χαλασμένα μας Χριστούγεννα τών χτεοινών μας ημερομηνιών! 
Νά μείνουμε λοιπόν στήν αυτοκρατορία τών παλιών ματιών 
νά μάς κρατά τδ χέρι ή Λευκωσία.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ή Λευκωσία μου περπατά μές τδ αίμα μου 
απαριθμεί πράξεις μου στ άριΰμητήριό της 
ομολογεί μές τά τετράδιά της τίς παλιές κινήσεις μου 
είναι συνένοχή μου σέ δλα, αυτή μου δίδαξε τήν ποίηση 
μου δρομολόγησε τίς ευκαιρίες 
μέ χώνεψε στούς ίσκιους της 
μέ ζύμωσε μέ φώς 
μέ γέμισε Θεό!

ΤΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΩΝ

’Απολαμβάνω τίς ημέρες τών χαμένων αποικιών μου 
σ’ αυτό τδ ξερονήσι τών έξήντα μου χρονών.
Τί θαύμα οί πειρατείες τών παλιών μου θαλασσών...! 
θαυμάσια παραμύθια τής θερμής μας έποχής...
Κι* ή Λευκωσία νά περπατά στά πόδια μου 
μ’ ένα φεγγάρι στδ καλάθι της.
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ΚΥΙΙΑΡ1ΣΣΙ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Tò κυπαρίσσι, όξύ φωνήεν, ψιθύριζε
τις τελευταίες χειρονομίες τών σπουργιτιών γιά τα συμβάντα της 

ημέρας, 
θυμόταν τον καφέ τών ικανοποιημένων δειλινών, 
τής γειτονιάς τις κουβεντοϋλες μέ τήν καθαρή ποδιά τους, 
τις υποψίες κατάγραφε τών ίσκιων τα μεσάνυχτα 
καί μέ δυο μάτια παιδικά τόν ήλιο καλωσόριζε 
στής Λευκωσίας μας τόν λαιμό.

ΜΙΧΑΛΑΚΗ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ

ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Περίοκεπτα τής Λευκωσίας τά τείχη 
τους μόνιμους κατοίκους παρακολουθούν 
φιλοξενούν περαστικούς
τή νύχτα περιποιούνται τά φαντάσματα τών άλλων ημερών 
ναρκώνονται στον ποιητικόν αγέρα τής πρωίας 
σεμνά επαναλαμβάνουν 
μέ τόν έπόμενο ήλιο τή ζωή.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Η ΕΓΘΓΝΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
ΣΕ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

I

Συγγραφείς είναι οι άνθρωποι που αναζητούν την «αλήθεια» και 
προσπαθούν με τα βιβλία τους νά μεταφέρουν στους αναγνώστες τα αποτε
λέσματα των αναζητήσεών τους. Είναι οι σκαπανείς που ανοίγουν το δρόμο 
και κατευθύνουν την πορεία του πλήθους που ακολουθεί. Ένας συγγρα
φέας που προβληματίζεται κι αναζητεί πίσω από τα εφήμερα γεγονότα της 
εποχής του τους σταθερούς νόμους που τα ρυθμίζουν, γίνεται ο οδηγός που 
κατευθύνει τους άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν βαθύτερα τον εαυτό τους 
και τον κόσμο.

Με ένα τέτοιο βάρος στους ώμους του ο συγγραφέας φέρει τεράστια ευ
θύνη για τη διαμόρφωση των προσωπικών στάσεων των αναγνωστών και, 
κατεπέκταση, για την ανέλιξη της κοινωνίας. Μια ορθή τομή των γεγονό
των ενδέχεται να βοηθήσει εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους να διαμορ
φώσουν ορθές απόψεις, ενώ ένα του λάθος ενδέχεται να τους παραπλανήσει.

Η ευθύνη αυτή υπάρχει και στο συγγραφέα λογοτεχνικών έργων, έστω 
κι αν ο ίδιος δεν την αποδέχεται και ισχυρίζεται πως γράφει από εσωτε
ρική ανάγκη και μόνο, πως γράφει για να εκφράσει τον εσωτερικό του 
κόσμο ή, όπως παραστατικά θα ’λεγε ο λαός στις περιπτώσεις αυτές, «γράφει 
για να εκφράσει τα απωθημένα του».

Από τη στιγμή που ένας λογοτέχνης αφήνει το βιβλίο του να κυκλοφο
ρήσει, από την ίδια εκείνη στιγμή αναλαμβάνει μια μεγάλη ευθύνη απέναντι 
στους αναγνώστες του, αυτούς που θα τον διαβάσουν τώρα κι εκείνους που 
θα τον διαβάσουν στο μέλλον. Την ευθύνη αυτή του την επιβάλλει το 
γεγονός ότι το βιβλίο είναι μια μεγάλη κοινωνική δύναμη. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση ή για το ξεθεμέλιωμα μιας κοινω
νίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους αναγνώστες να προ
βληματιστούν ορθά σ’ ένα πρόβλημα ή για να τους κάνει «πλύση εγκεφάλου».

Τα βιβλία που διαβάζουμε μας επηρεάζουν όπως ακριβώς και τα πρό
σωπα που συναναστρεφόμαστε. Μας μεταδίδουν τον τρόπο της σκέψης και 
της συμπεριφοράς των ηρώων τους, πίσω άπό τους οποίους κρύβονται, φυ
σικά, οι σκοποί και οι προθέσεις του ίδιου του συγγραφέα.
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Η ευθύνη του συγγραφέα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, όταν τό έργο του 
απευθύνεται σε παιδιά. Επειδή το παιδί δεν έχει ούτε την κριτική ικα
νότητα ούτε τις εμπειρίες των μεγάλων, γΓ αυτό και επηρεάζεται πολύ πε
ρισσότερο, από ό,τι διαβάζει, παρά οι ένήλικες.

II

Ο συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας είναι συγχρόνως και παιδα
γωγός. Έχει ευθύνη να βοηθήσει με τα κατάλληλα λογοτεχνικά μέσα 
το παιδί να γνωρίσει τα ποικίλα προβλήματα της ζωής, ευχάριστα και δυσά
ρεστα, και να διαμορφώσει ορθές στάσεις γι’ αυτά. Έχει ευθύνη να πα
ρουσιάσει στο παιδί την πραγματικότητα, όσο πικρή κι αν είναι αυτή κά
ποτε, και να του υποβάλει τρόπους για την αντιμετώπιση των ποικίλων προ
βλημάτων της ζωής. Έχει συγχρόνως την ευθύνη να εμπνεύσει στο παιδί 
την αγάπη για το συνάνθρωπό του και να του καλλιεργήσει την επιθυμία 
να εργαστεί για να επικρατήσουν στον κόσμο οι πανανθρώπινες αξίες της 
ειρήνης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.

Μια τέτοια αποστολή καθιστά το συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας 
σημαντικό παράγοντα στην αγωγή του παιδιού. Ο συγγραφέας όχι μόνο 
μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερα παιδιά από ένα εκπαιδευτικό, δεδο
μένου ότι το έργο του θα διαβαστεί από χιλιάδες παιδιά, αλλά έχει, ως λογο
τέχνης, και την ελευθερία να καταπιαστεί με οποιοδήποτε θέμα και να 
υποστηρίξει οποιεσδήποτε θέσεις.

Την ελευθερία αυτή τη στερείται ο εκπαιδευτικός, που είναι υποχρεωμέ
νος να περιορίσει τη διδασκαλία του μέσα στα πλαίσια που του καθορίζουν 
το αναλυτικό πρόγραμμα και οι οδηγίες της «προϊσταμένης αρχής». Ο εκ
παιδευτικός, ως εντολοδόχος της κοινωνίας, εργάζεται για την εδραίωση του 
status quo. Αντίθετα, ο λογοτέχνης μπορεί να εργαστεί, τουλάχιστο στα 
δημοκρατικά πολιτεύματα, για τη μεταβολή του status quo και για την προ
βολή νέων ιδεών.

Η ελευθερία αυτή του συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας του παρέχει τη 
δυνατότητα να διαδραματίσει έναν πρωτοπορειακό ρόλο στην εξέλιξη της δη
μοκρατικής κοινωνίας. Του παρέχει τη δυνατότητα να «σπείρει» στο πνεύμα 
των παιδιών με τα λογοτεχνικά μέσα που διαθέτει τις δημοκρατικές και 
ανθρωπιστικές αρχές. Κι ένα μέρος από το σπόρο αυτό οπωσδήποτε κάποτε 
θα βλαστήσει και θα αποδώσει τον καρπό του.

III

Αυτή όμως ή δυνατότητα επιβάλλει στο συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας 
και την υποχρέωση για μια όσο το δυνατό πιο αντικειμενική παρουσίαση της 

αλήθειας, χωρίς οποιαδήποτε προπαγανδιστική σκοπιμότητα. Είναι αυτή 
ακριβώς η έρευνα για την αλήθεια που δικαιολογεί την ελευθε
ρία του λογοτέχνη και τον καθιστά ηγετικό παράγοντα στη διαδικασία της 
κοινωνικής εξέλιξης.

Η ελευθερία του συγγραφέα αποτελεί μια μορφή «ακαδημαϊκής ελευ
θερίας». Και η ακαδημαϊκή ελευθερία συνδέεται, ως γνωστό, με την αντι
κειμενική έρευνα για την εύρεση της αλήθειας. Αν η ελευθερία του συγ
γραφέα παιδικής λογοτεχνίας αποδεσμευθεί από αυτή την αντικειμενική έρευ
να και παρουσίαση της αλήθειας, τότε εύκολα μετατρέπεται σε ανευθυνότητα, 
σε ασυδοσία, ή προπαγάνδα.

Για να ανταποκριθεί ο συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας στην αποστο
λή του αυτή πρέπει να μη είναι στρατευμένος σε κανένα πολιτικό κόμμα ή 
σε άλλη ιδεολογική ομάδα που απαιτεί από τα μέλη της την υποστήριξη και 
προβολή καθορισμένων θέσεων και απόψεων. Μόνο σε μια ιδέα επιτρέπεται 
και συγχρόνως επιβάλλεται να είναι στρατευμένος: Στην αντικει
μενική έρευνα για την αλήθεια.

Ο συγγραφέας που είναι στρατευμένος σε ορισμένο κόμμα ή ιδεολογία 
στερεί από τον εαυτό του την ελευθερία της αντικειμενικής έρευνας. Τόσο 
ο ίδιος όσο κι οι αναγνώστες του γνωρίζουν από πριν τις απόψεις που θα 
υποστηρίξει. Το επιχείρημα πως κατέληξε στις απόψεις αυτές, που συμ
βαίνει να υποστηρίζει και ένα ορισμένο κόμμα ή ιδεολογία, υστέρα από ελεύ
θερη έρευνα και πάλι δεν αποτελεί δικαιολογία για να είναι στρατευμένο 
μέλος ορισμένου κόμματος.

Η στράτευση σ’ ένα συγκεκριμένο κόμμα περιορίζει τη μελλοντική ελευ
θερία του συγγραφέα να ερευνά για την αλήθεια. Αν ο συγγραφέας θέλει 
να διατηρήσει την ελευθερία του αυτή δεν μπορεί να δεσμευθεί από την 
ιδεολογία ενός οποιουδήποτε κόμματος. Το κόμμα είναι πάντα ένα κομ
μάτι, ένα μέρος της κοινωνίας, κι οι απόψεις του αντιπροσωπεύουν ένα μέρος 
της καθολικής αλήθειας, ενώ ο συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας ανήκει 
σ’ ολόκληρη την κοινωνία, ανήκει σ’ ολόκληρη την αλήθεια, ανήκει σε όλα 
τα παιδιά.

IV

Ένα σοβαρό εμπόδιο που περιορίζει τη συμβολή των συγγραφέων παι
δικής λογοτεχνίας στην αγωγή του παιδιού και στην εξέλιξη της κοινωνίας 
είναι η ασυμφωνία πού ενδέχεται να υπάρχει μεταξύ τους. Ο κάθε συγγρα
φέας είναι ελεύθερος στην έρευνά του για την αναζήτηση της αλήθειας να 
ακολουθήσει τη δική του μέθοδο και να καταλήξει στα δικά του συμπερά
σματα. Και όσοι υποστηρίζουν την αντικειμενικότητα της αλήθειας δεν αρ- 
νούνται πως η ερμηνεία της αλήθειας είναι πάντα υποκειμενική.
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Ο καθένας αντιλαμβάνεται την αντικειμενική αλήθεια μέσα από το πρίσμα 
των δικών του υποκειμενικών εμπειρικών και προσωπικών βιωμάτων.

Είναι, επομένως, δυνατό δυο συγγραφείς να καταλήξουν, με μόνη τη 
δική τους ελεύθερη έρευνα, σε δυο διαφορετικές και ενδεχομένως αντίθετες 
θέσεις σχετικά με το ίδιο θέμα. Σε μια τέτοια περίπτωση η επίδραση του 
ενός συγγραφέα τείνει να εξουδετερωθεί από την επίδραση του άλλου.

Αυτή η «σύγκρουση», που συχνά παρατηρείται μεταξύ των θέσεων που 
υποστηρίζουν διάφοροι συγγραφείς, παρόλο που προκαλεί μια κάποια όχλη
ση, αποτελεί, εντούτοις, και ένα πολύ θετικό στοιχείο για την ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης και για τη δημοκρατική αγωγή των νέων. Η δημο
κρατία είναι δυνατή μόνο σ’ ένα πολυκομματικό κοινωνικό σύστημα, που επιτρέ
πει την ελεύθερη διατύπωση της γνώμης ατόμων και ομάδων. Αν όλα τα 
άτομα και οι κοινωνικές ομάδες υποχρεώνονταν να ακολουθήσουν την ίδια 
ιδεολογική γραμμή που θα τους επέβαλλε μια υπερκοινωνική 
«δύναμη», τότε δημοκρατία δε θα υπήρχε. Η ιδεολογική 
ομοιομορφία είναι γνώρισμα του ολοκληρωτι
σμού.

Ας μη αποθαρρύνουν, επομένως, τους συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας 
οι τυχόν διαφωνίες μεταξύ τους κι οι διαφορετικές θέσεις που υποστηρίζουν, 
ή οι διαφορετικές λύσεις που δίνουν με τους ήρωές τους στα ποικίλα προ
βλήματα της ζωής. Αρκεί οι απόψεις που υποστηρίζουν να είναι η ελεύθερη 
έκφραση του εαυτού τους κι όχι μια καμουφλαρισμένη προπαγάνδα. Ο 
προπαγανδιστής είναι πάντα όργανο κάποιας ιδεολογικής ομάδας. Δεν εκ
φράζει ποτέ την ελευθερία της σκέψης. Γι’ αυτό και δεν έχει θέση στην 
παιδική λογοτεχνία.

V

Ως ερευνητής για την αλήθεια, ο συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας δεν 
έχει κανένα περιορισμό, πέρα από του να είναι ανιδιοτελής και αντικειμε
νικός στην έρευνά του. Ο συγγραφέας όμως παιδικής λογοτεχνίας είναι 
συγχρόνως και παιδαγωγός. Και ως παιδαγωγός έχει υποχρεώσεις και περιο
ρισμούς που του επιβάλλει η έννοια της αγωγής. Γιατί αγωγή είναι η εσκεμ- 
μένη καθοδήγηση του παιδιού προς ένα σκοπό. Κι ο σκοπός αυτός σε μια 
δημοκρατική κοινωνία έχει δυο αξεχώριστα σκέλη :

(α) Την παροχή βοήθειας στο παιδί ώστε να επιτύχει με την αυτο- 
αγωγή τη μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη και καλλιέργεια των 
προσωπικών του ικανοτήτων, και

(β) την καθοδήγηση του παιδιού ώστε να μάθει να ξεπερνά τον ατο- 
μοκεντρισμό του και να χρησιμοποιεί τις προσωπικές του ικανό
τητες σε μια κοινή με τους άλλους προσπάθεια για την επίτευξη 
του κοινού καλού της κοινωνίας.

Ως παιδαγωγός, ο συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας πρέπει να βοηθεί 
τα παιδιά που θα διαβάζουν το έργο του να επιτύχουν τους πιο πάνω σκοπούς. 
Να αναπτύξουν κριτική σκέψη, προσωπική ανεξαρτησία και έφεση για συνερ
γασία με τους άλλους για την επίτευξη του κοινού καλού. Για να επιτύχει 
όμως στην αποστολή του αυτή πρέπει ο ίδιος ο συγγραφέας να διέπεται από 
τα γνήσια δημοκρατικά ιδεώδη, από απεριόριστο σεβασμό προς τον άνθρωπο 
και από συνειδητή προσήλωση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Κι αυτά τα 
ιδεώδη, που θα προβάλλει μέσα από τα έργα του, πρέπει να αποτελέσουν το 
περιεχόμενο μιας σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ των συγγραφέων 
παιδικής λογοτεχνίας, αν οι συγγραφείς θέλουν πραγματικά να αποτελούν ένα 
παράγοντα αγωγής σε μια δημοκρατική κοινωνία.

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕ.ΤΤΗΣ
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ΚΛΕΙΤΟΤ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

01 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΤΟΓ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Τό νά γράψει ή νά μιλήσει κανείς γιά τό πρόβλημα τών αναστολών τοΰ 
συγγραφέα, προϋποθέτει τό στοχασμό πάνω στο σύνολο τής προβληματικής 
άναφορικά μέ τή λογοτεχνική δημιουργία. Τό θέμα παρουσιάζεται πάντοτε 
επίκαιρο γιατί από τούς αρχαίους καιρούς δ δημουργός δέν ήταν καθόλου τό 
αιθέριο έκεΐνο πλάσμα, πού δπως τήν Πυθία καθισμένη στον ιερό τρίποδά 
της, δέχεται τά μυστικά μηνύματα, τά σημεία καί τίς άποκαλύψεις κάποιου 
άλλου κόσμου πού βρίσκεται πέρα καί πάνω από τό δικό μας.

Ό συγραφέας, οποίος καί νάταν δ χώρος τής δημιουργίας του, ύποχρεώ- 
θηκε νά άντιμετωπίσει έξωτερικές δυσκολίες πού οφείλονταν συχνά στό οικο
γενειακό, τό κοινωνικό, τό οικονομικό, τό πολιτικό, τό θρησκευτικό, τό δια
νοητικό, τό έθνικό, τό φυλετικό του περιβάλλο. "Υποχρεώθηκε έπισης ν 
αντιμετωπίσει δυσκολίες, πού προέρχονταν από τίς σχέσεις άλληλεξάρτησης 
άνάμεσα στήν προσωπική του θέση καί τίς κοινωνικές, ιδεολογικές καί πο
λιτιστικές δομές τής χώρας του. Ό δραστικός χώρος καί τό βεληνεκές ένός 
δημιουργού ήταν πάντοτε συνδεδεμένα, έκτος έλαχίστων έξαιρέσεων, με πα
ράγοντες άλλους άπό έκείνους πού απαιτεί ή έλεύθερη καί αύθόρμητη δη
μιουργία. Τούτο δέ σημαίνει πώς τό πρόβλημα τών έμποδίων κάθε μορφής 
(έξωτερική λογοκρισία, αύτολογοκρισία, άκόμα καί έσωτερικές αναστολές τοΰ 
συγγραφέα) δέν μπορεί νά άποσυνδεθεΐ άπό τήν ίδια τήν ύφή τής δημιουρ
γίας. Διατηρώντας στό κέντρο τής γραφής τό πρόβλημα τών έμποδίων, μπο
ρούμε εύκολα νά διακρίνουμε πόσο συχνά παίρνει τό χρώμα καί τό χαρακτήρα 
τής πρόκλησης, στήν όποια δ συγγραφέας καλείται ν’ άπαντήσει ή νά 
ξεπεράσει άκόμη, πολλές φορές, νά συνάψει μέ τήν ίδια του τήν άγωνία ή 
τό μόχθο τής δημιουργίας.

Ό δημιουργικός άνθρωπος, χωρίς ποτέ νά παραμένει μόνος ή μοναχικός 
άφοΰ είναι συνδεδεμένος μέ τή ζωή τού συνόλου (μόνος Θεός ή θηριον, ο 
άνθρωπος ζώον έστί πολιτικόν, γιά νά θυμηθούμε τόν ’Αριστοτέλη) , δ δημιουρ
γός λοιπόν, εύαίσθητος στό κόσμο πού τόν περιβάλλει, πότε συνειδητά καί 
άπευθείας καί πότε άσυνείδητα καί έμμεσα, έκφράζει, δραματοποιεΐ, καταγ
γέλλει, γελοιοποιεί, διαμαρτύρεται ένάντια, μεταμορφώνει, άμφισβητεΐ, άπορ- 
ρίπτει ή άποδέχεται τόν περιβάλλοντα κόσμο του. Καί πολύ συχνά δ δη
μιουργός προτείνει ένα άλλο κόσμο, μιά άλλη ζωντανή πολιτεία, σύμφωνα 
μέ τό όραμά του, τή δημιουργική του φαντασία, τήν Ιδεολογία του, τούς 
έρωτες ή τούς φόβους του, μέ συντομία τά πρότυπά του. Στή διαλεκτική 
αύτή τής δημιουργίας, μπορούμε νά τοποθετήσουμε τήν προβληματική τών 

άναστολών, τους περιορισμούς καί τίς έλευθερίες, τούς άκροβατισμούς καί γε
νικά τις συμπεριφορές τού συγγραφέα, σέ συνάρτηση μέ τούς καιρούς καί 
τούς τόπους μέσα στούς όποιους κινείται δ δημιουργός.

Συχνά διερωτήθηκα τί ήθελε νά πει δ μεγάλος ’Άγγλος ποιητής τοΰ 
αιώνα μας Τ.Σ. ’Έλιοτ, δταν έλεγε πώς τό μεγαλύτερο μέρος άπό τή δουλειά 
ένός συγγραφέα είναι άφιερωμένο στήν κριτική! Τί άραγε ήθελε νά ύπο- 
δηλώσει δ ’Έλιοτ καί διερωτώμαι αν τοΰτο έχει κάποια σχέση μέ τό θέμα 
πού μάς άπασχολεί.

Οπωσδήποτε ύπάρχει μεγάλος βαθμός κριτικής κατά τή διάρκεια τής 
συγγραφής, γιατί δ δημιουργός έχει ν’ άντιμετωπίσει προβλήματα, άναστο- 
λές, εμπόδια. Υπάρχει κριτική κατά τή συγγραφή γιατί οί άπαιτήσεις κά
ποιας αισθητικής ή μιας άκολουθητέας γραμμής ή ένός μηνύματος πού πρέ
πει νά περάσει, είναι καταστάσεις ύπαρκτές, παρούσες καί κατά κανόνα, 
πιεστικές. Τέλος, ύπάρχει κριτική, κατά τή διάρκεια τής δημιουργίας, γιατί 
δ συγργαφέας δντας φορέας μιας έλλαμψης ή κάποιου δμοιογενοΰς φωτός, 
ύποχρεώνεται νά κατεβάσει τά φωτεινά του σήματα μέσα σ’ ένα κόσμο πολ
λαπλότητας, άνομοιογένειας, διαφοροποίησης, σ’ ένα κόσμο, πού βρίσκεται σέ 
διαρκή άλλαγή κΓ είναι άπό τή φύση του κομματιασμένος, θρυμματισμένος, 
συχνά ιεραρχημένος καί άτακτος.

Τό πρωτογενές φώς τοΰ συγγραφέα θά πρέπει νά βρει τή θέση του, σέ 
μιά κοινωνία άντιθέσεων, διαφορών, πολέμου.

'Όμως τί συμβαίνει μέ τις έσωτερικές άναστολές τοΰ συγγραφέα; Υ
πάρχουν πάντοτε ή άποτελοΰν κΓ αύτές μέρος τής ίδιας τής δημιουργικής 
διαδικασίας καί δργάνωσης τής λογοτεχνικής μορφής ή φόρμας μέ δλο τό 
ιδεολογικό ή άνθρώπινο περιεχόμενο, πού θέλει νά έκφράσει; Κατά τή δική 
μου άποψη οί έσωτερικές άναστολές τοΰ συγγραφέα τότε μόνο είναι πραγμα
τικές καί ύπαρκτές δταν ύπάρχουν έξωτερικές καταπιέσεις κάθε είδους καί 
κάθε μορφής. Κατά κανόνα, οι άναστολές είναι συνδεδεμένες μέ τήν έξωτε- 
ρικότητα, μέ τή σύγκρουση, μέ τό κοινωνικοπολιτικό σύστημα. Κάθε άλλου 
είδους άναστολή ή άγωνία, είναι άμεσα συνδεδεμένη, άποτελεϊ μέρος, τής 
ίδιας τής δημιουργίας, δταν τελειποποιεΐ καί δλοκληρώνει ένα έργο. Θά 
ήταν σφάλμα άν συγχύζαμε τίς καταπιέσεις καί τίς άναστολές ένός συγγρα
φέα μέ τίς βαθειές άπαιτήσεις, τίς άνάγκες ή τήν πειθαρχία τής δλοκλήρω- 
σης ένός λογοτεχνικοΰ έργου. "Αν ένας συγγραφέας βρίσκεται άντιμέτωπος 
μέ έσωτερικές άναστολές καί σκέφτομαι αύτή τή στιγμή τόν Γκαΐτε καί τό 
Λεονάρδο ντά Βίντσι, πού διέθεταν τόσα καί τόσα χρόνια γιά νά άποτελειώ- 
σουν τά άριστουργήματά τους (Φάουστ καί Τζοκόντα) αύτό τό είδος άνα
στολών έχει θετική ύφή, είναι αύτούσια ή δημιουργία. Κάθε άλλη άναστο
λή, έξω άπό τή δημιουργική διαδικασία, προσλαμβάνει τό χαρακτήρα τυραν
νίας, άρνησης, καταπίεσης καί γίνεται έπιβεβλημθένη αισθητική, πού φυσικά 
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δδηγεΐ στην πνευματική καταστροφή.
Μονάχα ή δεοντολογία τής τελείωσης καί ή άξιολογία τής δλοκλήρωσης 

ένδς έργου μπορούν νά δικαιώσουν καί νά νομιμοποιήσουν τις έσωτερικές 
αναστολές τής γραφής καί συγγραφής. Κάθε άλλη δεοντολογία πού προ
έρχεται άπδ τόν δποιονδήποτε καθορισμένο κώδικα ή άπό κριτήρια καί κα
νόνες πού βρίσκονται έξω άπδ τή φύση τής γραφής δδηγοΰν στήν καταστροφή 
του έσωτερικοΰ ή καί τού έξωτερικοΰ διαλόγου, τδν δποΐο, τόσο πολύ χρειά
ζεται δ δημιουργός στή σύνταξη τού έργου του. Τδ έργο τού άληθινοΰ δη
μιουργού φέρει πάντοτε τή σφραγίδα τής αύτονομίας καί τής άνεξαρτησίας.

Στή σύνταξη, τή γραμματική καί τή νομοθεσία ένδς έργου δ μόνος 
έγγυητής τής διαδικασίας τής αύτονομίας είναι έκεΐνος πού βρίσκεται στήν 
έλευθερία τής δργάνωσης τών μορφών καί τών ιδεών.

Μια τέτοια στάση αναφορικά μέ τή λογοτεχνική γραμμή απαιτεί τήν 
αποδοχή τών διαφορών, πού σημαίνει ταυτόχρονα αποδοχή τής δημοκρατίας 
καί τού πλουραλισμού τών μορφών καί τών ιδεών, τήν άνώτερη πηγή τής 
δμορφιάς καί τής δημιουργικότητας.

Ό δημιουργός, όντας συχνά φορέας τών «καινών δαιμόνιων» χρειάζεται 
νά έχει τδ πεδίο πρόσφορο καί έλεύθερο, τδ έδαφος άγαθό, ώστε νά μπορέσει 
χωρίς καταπιέσεις καί άναστολές, νά καταγράφει τις δημιουργικές του ένορά- 
σεις. Ή θέληση ή ή δύναμη τής άποδοχής καί τής άφομοίωσης τών έκάστο- 
τε νέων σχέσεων σέ άναφορά μέ τά ίδια τά πράγματα, τδ βαθύ νόημα τής 
τέχνης, προϋποθέτει τδ θρησκευτικό σεβασμό, μέ θρησκευτικό ζήλο, τής αύ- 
τόνομης λειουργίας, τής ιερής ύπόθεσης τής δημιουργίας. ΟΙ καινούργιες 
ιδέες ή μορφές, οί μόνες ικανές ν’ άνανεώσουν τδν κόσμο, ποτέ δέ θά μπορού
σαν νά ανθίσουν καί νά καρποφορήσουν θετικά, άν άσφυκτιούσαν σέ μιά κοι
νωνία αύστηρής κωδικοποίησης καί στατικότητας. Λέγοντας αύτό, καθόλου 
δέ διανοούμαστε πώς ή δημιουργία είναι προσιτή στδν πρώτο τυχόντα. Έχει 
τή δική της νομοτέλεια καί νομοθεσία, έκείνη φυσικά τής αύτόνομης καί 
ελεύθερης γραφής.

Στήν κάθε στιγμή, δ συγγραφέας έχει τή δυνατότητα ν’ άντικρύσει τδν 
κόσμο καινούργιο καί παρθένο. Οί μορφές του, μπορούν ν’ άναδυθούν άπδ 
τδ άλμυρδ νερό, δπως τά νησιά πού ξεπηδούν κάθε πρωί άπδ τά νερά τής 
θάλασσας. Τις ιδέες μου, «ένησιώτισα», γράφει δ Έλύτης καί συνεχίζει, πώς 
«έστιψε λεμόνι», στις ιδέες του, δ ίδιος ποιητής. Τέτοιες άντιλήψεις περί 
τέχνης ύποδηλώνουν έλευθερία δημιουργίας καί άνανέωση τού κόσμου μέ τή 
δημιουργική φαντασία καί τήν πνευματική δύναμη τού συγγραφέα.

’Ασφαλώς τδ άλφάβητο τής γραφής μαθαίνεται μέσα στήν δδύνη τής 
μοναξιάς καί τού σκληρού έσωτερικοΰ μονολόγου. Ό συγγραφέας, συχνά βρί
σκεται μετέωρος άνάμεσα στδν ούρανδ καί τή γή. Μιά τέτοια κατάσταση 
ή στάση πνεύματος, έπιτρέπει στδ δημιουργό τήν άποφυγή κάθε έξομοίωσης 

ή ύποδούλωσης στήν δποιαδήποτε δεοντολογία, πού έκπορεύεται άπδ μιά 
καθορισμένη αισθητική. Ή πολλαπλότητα τών μορφών καί τών ιδεών, πα
ραμένει γιά πάντα δ άκρογωνιαΐος λίθος τής λογοτεχνικής καί κάθε άλλης 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Σ’ αύτή τή διαλεκτική τής έλευθερίας, δ συγ
γραφέας γίνεται δ άθεράπευτος έραστής τής διαφοράς καί τού άγνώστου. Τδ 
καθιερωμένο, τδ δεδομένο, τό κεκτημένο, τδ σύνηθες, δέν ελκύουν τδ δημι
ουργικό, τδν άνανεωτή συγγραφέα. Ό τελευταίος διψά γιά τδ άπεριόριστο. 
Τδ παιγνίδι του παίζεται μεταξύ πέρατος καί άπειρου, γιά νά θυμηθούμε 
τδν Πλατωνικό Φίληβο, μεταξύ τού καθορισμένου καί τού άκαθόριστου. Ό 
συγγραφέας παραμένει άνικανοποίητος καί άχόρταγος μέχρις δτου συναν
τήσει έκεΐνο τδ άλλο, τδ άπροσδιόριστο, τδ μυστηριακό. Στή δημιουργική 
αύτή πορεία δ δημιουργός στέκεται μεταξύ δύο κόσμων, έκεΐνο τής δμορ
φιάς καί τής ύπερβατικής, τής λυτρωτικής έκστασης καί έκεΐνο τού ψέματος, 
τδν κίβδηλο, τδν άπατηλδ κόσμο τών ψευδαισθήσεων καί τής πλάνης.

’Έχω τήν αίσθηση πώς δέν μπορούμε νά έγγυηθοΰμε τήν ύπαρξη δημι
ουργίας, χωρίς τή δυνατότητα άνοίγματος πρδς τδ άγνωστο, γιά νά βρούμε 
δπως έλεγε, δ Μπωντελαίρ, τδ καινούργιο. Ή τέχνη, ή στραμμένη στδ 
βάθος τού άπειρου, στδ βάθος τού άγνώστου, δέν μπορεί παρά νά είναι πολυ
διάστατη κι’ άνοικτή σέ κάθε καινούργιο καλλιτεχνικό ρεύμα. '0 μονοδιά
στατος κόσμος είναι άπδ τή φύση του κόσμος κλειστός, μηχανοποιημένος, 
στατικός. Στδ μονοδιάστατο κόσμο ή τέχνη καταδικάζεται στήν άσφυξία, 
στδ πνίξιμο, στδ άδιέξοδο. Οί πηγές τής έμπνευσης σ’ αύτδ τδν κόσμο άπο- 
ξηραίνονται.

Στήν πολιτεία τών τεχνών, τδ χώρο έκεΐνο τής έγρήγορσης καί τής έλεύ- 
θερης άποδοχής τής πολλαπλότητας, τού μεικτού καί τής διαφοράς, στήν πο
λιτεία τού διαλόγου καί τής άγάπης τού άλλου, νοιώθει τήν άναστολή μο
νάχα έκεΐνος πού άπαιτεΐ ν’ άκούει καθημερινά τή «Μασσαλιώτιδα» του, κα
ταδικάζοντας τδν έαυτό του στήν πνευματική αύτοκτονία, στδ θάνατο κάθε 
δημιουργικής πνοής. Στδ χώρο τών τεχνών δέ μπορεί νά ύψώνεται ή μιά 
καί μοναδική σημαία. Οί σημαίες τής Τέχνης είναι πολλές καί ποικίλες καί 
προπαντός πολύχρωμες.

Γιά νά μή ύπογράψουμε τδ θάνατο καί τήν καταστροφή τής καλλιτεχνι
κής καί λογοτεχνικής δημιουργίας μας χρειάζεται «διά πλούτον άπειρον» νά 
παραμείνουμε «πένητες», δπως θάλεγε δ μεγάλος Βυζαντινός μυστικός Συ
μεών δ νέος Θεολόγος. Στή διαλεκτική τής «πτωχείας τφ πνεύματι», κάθε 
είδους άναστολή έκμηδενίζεται καί τδ Πνεύμα έχει τή δύναμη, άφοΰ τού 
προσφέρεται ή εύκαιρία καί ή δυνατότητα, ν’ άπαντήσει θετικά καί ένερ- 
γητικά στις άγωνιώδεις κραυγές καί έπικλήσεις μας, ποτίζοντας μέ «ύδωρ 
ζών» τή σύγχρονή μας έρημο.

ΚΛΕΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΝ. ΧΑΜΠΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΓΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΓ Δ. ΣΟΛΩΜΟΓ

Είναι σ’ όλους γνωστός ο Δ. Σολωμός. Γι’ αυτό θα παρακάμψω τα βιο- 
γραφικά και τα γραμματολογικά. Από το πλούσιο έργο του εθνικού μας 
ποιητή θα σχολιάσω στίχους του σχετικούς με τη χριστιανική μας πίστη. 
Δε θα σας προκαταλάβω. Διαβάστε και κρίνετε.

Α. «’Αγάπα γιά νά ζήσης
Ζήσε για ν’ άγαπας».1

Πρόκειται για ένα θαυμάσιο λόγο. Φαίνεται καθαρά πως περιεχόμενο 
και ουσία της ζωής δεν είναι τίποτε άλλο από την αγάπη. «Πας δ άγα- 
πών έκ του Θεού γεγέννηται».2 Χαρακτηριστικό γνώρισμα του θεογέννη- 
του είναι η αγάπη. Στοιχείο απαραίτητο για τη συνέχιση και διατήρηση 
της ζωής. Η ζωή αποκτά νόημα κι αξία μόνο, όταν εμποτίζεται από την 
αγάπη. Αφετηρία και τέρμα είναι η αγάπη. Συνδετικός κρίκος τους η ζωή. 
«Ό μή άγαπών μένει έν τφ θανάτφ».3 Όποιος δεν αγαπά, στην πραγματι
κότητα, δε ζει. Είναι ζωντανός νεκρός. Και συνεχίζει να ’ναι. Παράλ
ληλα «δ μή άγαπών ούκ Ιγνω τδν Θεόν».4 Πα να γνωρίσεις το Θεό, πρέ
πει να σε διακρίνει η αγάπη. Αν δεν ξέρεις από αγάπη, αν δεν αντιλαμβά
νεσαι τι είναι η αγάπη, το Θεό, όσο και ν’ αγωνιστείς, όσο και ν’ αγωνιάς, 
δε θα το γνωρίσεις, δε θα τδ μάθεις.

Β. α) «Πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα, τά μάτια τής ψυχής μου».5
β) «Σέ βυθδ πέφτει άπδ βυθδ ως πού δέν ήταν άλλος’ έκεΐθ’ έβγήκε 

άνίκητος...».6
γ) «Ή δύναμή σου πέλαγο κι ή θέλησή μου βράχος».7

Τρία αποσπάσματα δηλωτικά της αντίστασης ενάντια στους ποικίλους 
πειρασμούς. Η διαρκής πνευματική αγρύπνια είναι όπλο σημαντικό για τις 
δυσκολίες της ζωής. Μπορεί νά ’ναι η δύναμη του κακού μεγάλη, αλλά 

κι η θέληση του ποιητή είναι γρανιτένια’ είναι βραχώδης. Κι ο βράχος 
αντιστέκεται, κρατά, μ’ όλη τη φθορά που του προξενεί συνέχεια το κύμα. 
Εξ άλλου «πιστός — δ Θεός — ποιήσει σύν τφ πειρασμφ καί τήν Ικβασιν 
του δύνασθαι ύπενεγκεΐν».8 Να, μια εξαιρετική υπόσχεση για όσους πνί
γονται από τη βιασύνη και την αγωνία της ώρας του πειρασμού. Έχομε 
και τη βεβαιότητα πως με τον πειρασμό, θά ’χομε και τη δυνατότητα να τον 
ξεπεράσομε.

Γ. «Μεγάλο πράμα ή ύπομονή!...
’Άχ! μάς τήν έπεμψε δ Θεός’ κλεΐ θησαυρούς κι έκείνη».9

Ποιός μπορεί ν’ αμφισβητήσει την αξία της υπομονής; Μ’ αυτή όλα 
είναι κατορθωτά. «Ό δέ ύπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται».10 Προϋπό
θεση της σωτηρίας είναι η υπομονή μέχρι το τέλος’ τότε μόνο. Με την υπο
μονή νικιέται ο πόνος. Νικούνται οι δυσκολίες, τα πάντα. «ΔΓ ύπομονής 
τρέχωμεν τδν προκείμενον άγώνα»." Ο αγώνας του Χριστιανού είναι σί
γουρο πως είναι δύσκολος κι ανηφορικός. Χωρίς υπομονή, αγώνας πνευμα
τικός δε διεξάγεται. Με την υπομονή αυτός ο ανήφορος γίνεται πιο εύκολος. 
Με την υπομονή το τέρμα φαίνεται πιο καθαρά. Με την υπομονή ο άνθρω
πος φτερώνεται για ψηλά πετάγματα κι ανάλογες νικηφόρες στιγμές.

Δ. «Θύρες άνοΐξτ’ δλόχρυσες για τήν γλυκιάν έλπίδα».12

Ποιά άλλη ιδιότητα από ’κείνη της γλυκύτητας θα ήταν πιο ταιριαστή 
δίπλα στην ελπίδα; Η ελπίδα είναι αδελφή της πίστης και της αγάπης. 
Μετουσιώνει την ανθρώπινη αγωνία για το σήμερα και για το αύριο σε δη
μιουργικό παρόν και προγραμματισμένο μέλλον. Η ελπίδα δίνει αισιοδοξία 
και προσφέρει χαρούμενη αντίκρυση της ζωής. Και τα δυό, πολύ χρήσιμα 
για τον αγώνα που κάμνει ο άνθρωπος κι ιδιαίτερα εκείνος που αθλεί σε 
πνευματικό στάδιο. «'Ώστε τήν πίστιν ήμών καί έλπίδα είναι είς Θεόν».’3 
Πίστη κι ελπίδα στο Θεό. Να, δυό χρήσιμες άγκυρες για το ταξείδι κάθε 
Χριστιανού. Μ’ αυτά τα δυό πολύτιμα εφόδια ο αγώνας του καθενός ενι- 
σχύεται σημαντικά και σίγουρα.

Ε. α) Ωραία καί μεγάλη είναι ή ψυχή τού άνθρώπου».14
β) «Χαρές καί πλούτη νά χαθούν, και τά βασίλεια, κΓ δλα, 

τίποτε δέν είναι, αν στητή μέν’ ή ψυχή κΓ δλόρθη».15

1. ’Επίγραμμα.
2. Α' Ίω. δ', 8.
3. Α' Ίω. γ', 14.
4. Α' Ίω. δ', 19.

5. Έλ. Πολ. Β', 36.
6. Έλ. Πολ. Β', 43.
7. Έλ. Πολ. Β', 51.

8. Α' Κορ., ι', 13.
9. Έλ. Πολ. Β', 7.

10. Ματ#., ι', 22.
11. Έ6ρ., ιβ', 1.

12. Έλ. Πολ. Β', 6.
13. Α' Πέτρ., α', 21.
14. Ελληνικό Καράβι.
15. Έλληνίδα Μητέρα.
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Η ψυχή. Το στοιχείο που μεταποιεί τον άνθρωπο σ’ αθάνατο. Το στοι
χείο που νοηματίζει την ανθρώπινη ζωή. Όμως, με μια προϋπόθεση: να ’ναι 
στητή κι ολόρθη. Γονατισμένες κι υποδουλωμένες ψυχές δεν είναι δυνατό 
να ονομάζονται ψυχές, γιατί είναι άψυχες. Η όρθια ψυχή αξίζει. Η όρθια 
ψυχή δίνει ελπίδες. Η όρθια ψυχή εμπνέει. «Τί δώσει άνθρωπος άντάλλαγμα 
τής ψυχής αύτοΰ;»'6 Είναι αδύνατο να υπάρξει ποτέ αντιστάθμισμα της ψυ
χής. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερος θησαυρός απ’ αυτή. Καθώς είναι αναν
τικατάστατη, χρειάζεται φροντίδα και συνεχή μέριμνα, για να διατηρείται 
αμόλυντη και ακέραιη.

Στ. α) «Σ’ έλέγχ’ ή πέτρα πού κρατείς καί κλεΐ φωνή κι αύτήνη.»17

Πόρφυρας.
Ίω. 11.
Έλ. Πολ. Β', 44.
Ώδή για πρώτη λειτουργία.

β) «’Άστραψε φώς κΓ έγνώρισεν δ νιος τόν έαυτό του».'8

Η Συνείδηση. Σπουδαίο δώρο του Θεού. Μιλούμε για γρηγορούσα συνεί
δηση που τη χαρακτηρίζει η αγαθότητα. Αυτή, μπορεί και να παιδαγωγή
σει και να ελέγξει. Αυτή, μπορεί να επαναφέρει τον άνθρωπο στην πορεία 
που του πρέπει. Αυτή, μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να ξαναβρεί τον 
εαυτό του. Αυτή, έχει τη σωστική δύναμη να θεραπεύσει και να δώσει την 
ώθηση που χρειάζεται για την απόφαση και το δρόμο της μετάνοιας.

Ζ. α) «Συχνά τά στήθια έκούρασα ποτέ την καλοσύνη»19

β) «Νιδς κόσμος μέ τριγύρισε χαράς καί καλοσύνης».20

Καλοσύνη και χαρά. Δυο καταστάσεις που, όταν συνοδεύουν τη ζωή του 
ανθρώπου, την καταξιώνουν. Αν είσαι καλός και χαρούμενος, σκορπάς γύ
ρω σου μοσχοβολήματα. Εμπνέεις και τους άλλους να γίνουν το ίδιο μ’ 
εσένα. Αξίζει να ενδιαφέρεται ο άνθρωπος γι’ αυτά τα δυο στοιχεία. Για 
να γίνουν μόνιμα εντός του. Για να στηρίζεται και να στηρίζει. Αλλά κι η 
υπόσχεση «ίνα ή χαρά ή έμή έν ύμΐν ή καί ή χαρά ύμών πληρωθή»2' είναι 
μεγάλη. Άλλο να ’χεις μέσα σου τη θεϊκιά χαρά, κι έτσι η χαρά σου να ’ναι 
πλέρια, κι άλλο να ’χεις στιγμιαίες χαρές. Η μόνιμη χαρά είναι θεοδώ
ρητη και σίγουρη. Η πρόσκαιρη χαρά δεν έχει διάρκεια.

Η. α) «Φώς που πατεΐ χαρούμενο τδν Άδη καί τό Χάρο».22

β) «Στου στίχου τά δλόχρυσα φτερά

Αύτδν θά ύμνολογοΰν περιζωσμένον φώς»23

16.
17.
18.
19.

Ματ^., Γ, 26. 
Έλ. Πολ. Β', 44. 
Πόρφυρας, 8.
Έλ. Πολ. Β', 18.

20.
21.
22.
23.

γ) «...— δ Θεός βλέπει — μές στήν άβυσσο καί στήν καρδιά τ’
άνθρώπου»24

δ) «Έκειδς (δ Θεός) πού ακούει καί τή δροσιά πού στάει».25

Φως ο Χριστός, νικητής του θανάτου και θριαμβευτής της Ανάστασης. 
«’Εγώ είμί τδ φώς τοΰ κόσμου· δ άκολουθών μοι έξει τό φώς τής ζωής».26 
«’Εγώ είμί ή άνάστασις καί ή ζωή».27 Φως ο Χριστός, οδηγεί τον άνθρωπο 
στο φως της ζωής. Του δίνει την ανάσταση και τη ζωή. Τι άλλο μπορεί 
,να θέλει;; Και, καθώς είναι Φως ο Χριστός είναι δυνατό να μην τ’ αξίζει 
αιώνιο υμνολόγημα; Ο Θεός παντεπόπτης, από την άβυσσο ως την ανθρώ
πινη καρδιά, εφορεύει κι ακούει και τη μικρή σταλαγματιά που πέφτει σι
γαλά στο χώμα!

θ. α) «'Όλο τδ αίμα δπού χυθή 
γιά θρησκεία καί γιά πατρίδα 
δμοιαν έχει τήν τιμή».28

β) «Γιά πατρίδα, γιά θρησκεία 
Σάς δρκίζω, άγκαλιασθήτε, 
σάν άδέρφια γκαρδιακά».29

Ilio τιμημένος θάνατος, για τη θρησκεία και την πατρίδα, δεν μπορεί να 
υπάρξει, γιατί δεν υπάρχουν ιερότερα πράγματα σ’ όλο τον κόσμο απ’ αυτά 
τα δυό. Πατρίδα και θρησκεία: δυο αξίες, ιδιαίτερα αγαπημένες στους 
Έλληνες. Γι’ αυτές θυσιάστηκε ολόκληρη στρατιά ανά τους αιώνες. Ο τέ
τοιος θάνατος δε λογιέται θάνατος. Είναι αθανασία και αιωνιότητα.

I. «'Όλα μιλοΰν γιά τδ Θεό* μιλάει τδ πρόσχαρο φανέρωμα τών άστρων 
καί τοΰ φεγγαριοΰ, τδ δυνατό μούγκρισμα τής άνεμοζάλης, μιλάει τής 
θάλασσας τδ βαθύ τδ βοητό.
'Όταν ξυπνάει δλον τδν κόσμο δ ήλιος, οί αμέτρητες μιλοΰν φωτοβολές 
του καί γιά τδ Θεό διηγούνται πράγματα τόσο ώραΐα, δσα δέ λέει άν
θρώπου λάλο χεΐλο.
Πορεύεται τδ δρόμο του καί γεννά τή μέρα, τίς λαμπρές άχτίδες του 
σ’ δλη τήν οικουμένη δλόγυρα ρίχνει, εικόνα τής αιώνιας ’Ιδέας.
"Ολη ή Πλάση άνυμνεΐ τδ Θεό καί τδν αισθάνεται, άπδ τοΰ χορταριού 
τδ φύλλο ώς τδ ζαφείρι τ’ ούρανοΰ. Μόνο τοΰ άνθρώπου άλαλος θά μένη 
δ νοΰς;»30

24. Κρητικός, 21. 28. "Τμνος ε’ις τήν Ελευθερίαν, 148.
25. Λάμπρος, 1. 29. "Τμνος είς τήν Ελευθερίαν, 149.
26. Ίω. η', 12. 30. Ψαλμός.
27. Ίω. ια', 29.
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Νέος Δαβίδ, εδώ ο Σολωμός υμνεί το Θεό. Άστρα, φεγγάρι, ανεμοζάλη, 
θάλασσα, ήλιος, όλα υμνούν το Δημιουργό τους και Τον μαρτυρούν. Ο άν
θρωπος είναι δυνατό να μη μετάσχει σ’ αυτή την «πανταχόθεν» υμνολογία;

Σας παρουσιάσαμε μικρό μόνο δείγμα της θρησκευτικής σολωμικής ερ
γασίας. Είναι εκπληκτικό πώς γίνεται, κατά πολύ μικρότεροι, μπροστά στο 
Γίγαντα-Σολωμό, να τολμούν ν’ αγνοούν το Θεό στην ποίησή τους ή, και το 
χειρότερο, να Τον πολεμούν. Ας θυμούνται το Σολωμό και το «σκληρόν σοι 
πρός κέντρα λακτίζειν».31

ΠΑΝ. ΧΑΜΠΑΣ

ΝΙΚΗΣ ΛΑΔΑΚΗ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ

31. Πραξ', κβΖ, 14.

ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΦΥΓΕ

Πρέπει νά μείνουμε 
μακριά από τον πατέρα 
με το γλυκό χαμόγελο 
πρέπει να μείνουμε μακριά 
από τον πατέρα που μοιάζει με το χιόνι.

Ν’ αποφεύγουμε τό ρόδισμα της αυγής 
πούναι η καλημέρα του πατέρα.

Προσέξετε τον πατέρα 
δυό μέτρα κάτω από τη γη.

Τα όσα μας φύλαξε νάματα 
όσα μας τα τραγούδησε στα νανουρίοματά του

ΰέλει να μας τα πει.
Ο πατέρας στον τάφο του 
μας δίνει ότι ποτέ ζητήσαμε.

Ντύνεται τον καιρό 
το μνήμα του μαλακό 
αλλάζει εποχές 
γίνεται η ίδια η ζωή 
που ξαναγεννιέται μέσα από την 
τέφρα της και ϋυμίζει.

Τα μάτια του καστανά, 
όχι κλειστά, 
το μέτωπό του γαλήνιο, 
όχι κρύο, 
τα μαλλιά του άσπρα 
όχι κοιμισμένα στο φέρετρό του
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Πατέρα,
Ψυχή μου, 
καρδιά μου ψυχούλα μου.

Τα χέρια οου
το λίκνο της νειότης μου 
και τα κλειστά σου βλέφαρα 
τα τείχη που φυλάκισαν τον έξω κόσμο.

Πατέρα, το τραγούδι της ζωής 
στις χορδές του μανδολίνου σου 
ηχεί ακόμη στα νεανικά μας μάγουλα 
Πατέρα, μια ολόκληρη ζωή η αγάπη οου 
ένα αγκάλιασμα χαράς το βλέμμα σου 
μια σιγουριά η παρουσία οου.

Βοήΰηοέ μας ναι 
να βρούμε το δρόμο 
στα στενά μονοπάτια της ϋλίψης.

Τα τρυφερά οου μάγουλα 
ψευδαίσθηση και κάλεσμα 
για το αύριο.

Na μείνω μακριά 
ή να τραγουδήσω 
τόσο μαλακό και τραβηγμένο 
τόσο υπόγειο το μνήμα σου.
Κηδείες εν όψει. Όχι δικές μας 

όχι

κι εγώ ο φτωχός ήχος 
ο γενναίος στρατοκόπος 
στο μονοπάτι που οδηγεί 
στην τελευταία σου κατοικία.

Πατέρα
πόσοι νεκροί 
πόσοι ζωντανοί 
στο δρόμο του μισεμού οου.

Παρακαλώ σε 
δώσε μου σημάδι 
να σε πλέξω 
στο στεφάνι της θλίψης μου 
τώρα κατάλαβα τι θα πει 
θάνατος.
Όχι να λείπεις, πατερούλη, 
για ακόμη μερικές μέρες 
μα νάοαι στην κρύα γη 
χωρίς στοργή 
μ’ ένα χρώμα μενεξεδί 
και μια σωρό από 
άσπρα γαρύφαλλα 
στο στήθος· 
τα μισώ τ άσπρα γαρύφαλλα.

* * *
Μην πατάτε τους νεκρούς 
το κεφάλι τους 
κυπαρίσσι π ολόρθο 
αγγίζει τον ουρανό 
κι η σάρκα τους 
ρευστή στην αιωνιότητα 
τ όνομά τους χαραγμένο 
στις πλάκες των τάφων 
βέλονίζει το παρόν 
και μνημονεύει το χθες

αχ πόσο πονώ 
σαν τα βήματά μου 
οδηγούν 
στις υπόγειες στοές 
του ησυχαστήριου

«.Μακάριοι οι νεκροί»

Όχι πατέρα, 
το σώμα του στα «εξ ων ουνετέθη» 
η ανάσα σου 
πάντα δίπλα μου 
μέχρι την αιωνιότητα.
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Δόσμου το χέρι σου 
να διαβώ τον ανήφορο 
μια ζωή περπατήσαμε μαζί 
παρακαλώ σε.

Αύριο θα χαράζει μια άλλη αυγή 
χωρίς εσένα 
πρέπει να μάθω 
να ζω χωρίς εσένα.

Πατέρα, 
το σπίτι μας 
σηκωμένη ρίζα 
στα φτερά του ανέμου, 
ανοιγμένη πληγή 
που αιμορροεί 
κι η πολυθρόνα σου 
άδεια 
στη θέση της 
να θυμίζει 
το πέρασμά οου.

Το τζάκι βουβό 
τούτο το Δεκέμβρη 
όταν τα βήματα το)ν φίλων 
σταματημένα στο κεφαλόσκαλο 
fia θυμίσουν 
τις ώρες τις γιορτινές. 
Τούτο το Δεκέμβρη θα 
θυμηθούν οι φίλοι, 
να μνημονεύσουν τ όνομά σου 
μ’ ένα κερί 
στον τάφο σου 
«που μες τον μπότη θάψουν».

Πατέρα, το σπίτι μας 
θα θρέψει τη σηκοψένη 
ρίζα του, 
θα βοηθήσει 
η λεβεντοούνη οου

να ξανανθίσουν τα 
γιασεμιά του κήπου μας 
κι οι μηλιές που τα αγαπημένα οου 
χέρια φύτεψαν
πότισαν και μπόλιασαν

θα καρπωθούν
για τα παιδιά σου
για τ αγγόνια σου 
παππού
συ της παλιάς της φαμελιάς 
ο τελευταίος!

Αναζητώ ένα θαύμα 
το δάκρυ πυκνώνει 
το δάκρυ ακριβαίνει 
είναι μόνο για τους απαρηγόρητους

όμως τα κόκκαλα 
στηλώνουν τ ανάστημα 
το στηρίζουν σαν κολώνα 
ελεημοσύνη για τους 
άπορους νεκρούς
για τ ανάργυρα περιστέρια

αλιώς μετράς τα πράγματα 
στη μοναξιά
και τη θλίψη

λες την αγάπη 
το χαμό 
το γαρύφαλλο 
το θάνατο

— βάσανο
— κρίση σωμάτων
— θάνατο
— μέρος ζωής

κι ανάσταση νεκρών
όνειρο σιμωτινό
με σώμα νεκρό
με δανεικό πουκάμισο
να το καταπίνει η σιωπή
να το διαδέχεται με μια όψη αγνώριστη 
η απελπισία.

157
156

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



♦ * *

Η ψυχή κρυμμένη
σε πολλές νύχτες αξημέρωτες 
σε πονεμένους ήλιους 
που πια δεν ανατείλουν

σεριανίζει σε οίκους 
θεμελιωμένους, 
καταπίνει τη σιωπή 
πάνω στη κόψη της αυγής 
κι αποκοιμιέται.

μάρτυς μου τα χέρια σου πατέρα, 
κι η συνείδησή μου 
συνείδηση φωτός 
για να οδηγεί 
εκεί που οι πατρικές φωνές 
προστάζουν
μέσα στην κοίτη τ αληθινού!

Η καμπάνα δε χτύπησε 
για σένα πατέρα!

Δε χτύπησε ακόμα η καμπάνα!

ορθό θάμνο 
της μνήμης 
του θρήνου 
του άλλου ήλιου 
σε φρουρώ 
στο φρούριο 
της πελώριας αγκάλης.

Μεγαλωμένα τα χέρια μου 
από την προσμονή 
μετράν τη μοναξιά 
με τα μακριά τους δάχτυλα.

αντίπερα
οι άγγελοι της αλήθειας

οι φωνές της γης 
που σε σκεπάζει 
ο σταυρός με τ άσπρα 
γαρύφαλλα

Το φορτωμένο καράβι 
της ορφάνιας 
δε βρίσκει λιμάνι 
επιστροφής

σα με βρίσκει 
απόβραδο της Παρασκευής 
να θρηνώ το χαμό σου.

* * *
Για πάντα ξεκουράσου, πατέρα, 
στο γένος μας η μοίρα 
μόνο το θάνατο έδωσε 
στην άπειρή τους ματαιότητα 
σέρνονται τα πράγματα

Πατέρα,
Είναι μεγάλος μου 
ο καϋμός 
σαν τη σιωπή σου.

Ξεύρω η ζωή είναι δένδρο 
ξεύρω πως θα τη ζήσω 
χωρισμένη από το πιο ψηλό κλαδί του 
έτσι χωρίς παράπονο 
δ ιαπεραομένη απά σε, πατέρα, 
σαν από τον ήλιο.

Πατέρα, 
είναι μεγάλος μου 
ο καϋμός 
σαν τη σιωπή σου!

Πατέρα, 
φτάνει ένας θάνατος
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για να βαραίνει 
την καρδιά 
ένας σβώλος.

Για πάντα ξεκουράσου, πατέρα, 
καρδιά κουρασμένη.

Τίποτα δεν υπάρχει 
που να σου μοιάζει 
που να 'θυμίζει 
τό γλυκό σου πρόσωπο.

Περπατώ μονάχη 
άνθρωπος μόνος 
κόλαση μονάχη.

Κανείς δεν μπορεί 
νάχει την απελπισία μου 
στην καρδιά του μέσα.

* * *
Ποιος κλαίει σήμερα, πατέρα! 
ποιός μαστιγώνει τ άλογα 
στον άγριο άνεμο.

Στην αντίπερα όχθη 
το γέλοιο σου 
κι η ευχή σου 
ως την ακονιότητα.

Ποιός κλαίει απόψε, πατέρα, 
όχι εγώ, πίστεψέ με 
το μέτωπό μου 
σημαία χαμένη στ3 απομεσήμερο 
κι η αγάπη μου βαρύς σταυρός 
στην άδεια σου κάμαρη.

Η σκέψη μου 
πλεγμένη από τη ζωή 
και το θάνατο 
στοιβαγμένη στα σκαλοπάτια 
του πατρικού σπιτιού!

Σώπασε λύπη μου!
άσε με να ανασυγκροτήσω τις σκέψεις μου 
να συγκεντρώνω τις δυνάμεις μου 
που μ3 εγκαταλείπουν 
πρέπει να ζήσω στις τάξεις των ζωντανών 
γιατί οι νεκροί δεν έχουν μνήμη!

Η πατρική τρυφεράδα 
κτυπά την καρδιά μονομιάς 
και με καλεί 
γλυκό κάλεσμα π3 ορφάνεψε.

μα εγώ σε βλέπω, πατέρα, 
μέσα από το δάσος 
σε ξεδιαλύνω να περνάς 
πάνω στ3 άσπρο σου άλογο 
μακρινό φιλί 
τι θέλεις να μου πεις 
αγέρι μου τι θέλεις να 
μηνύσεις;

i t t

Στη γη σε δώσαμε 
ένα φρικτό πρωινό 
του Ιούνη 
το καθαρό σου πρόσωπο 
το ράναμε με δάκρυα 
τον ύπνο τον αληθινό 
ποιός ζήτησε, πατέρα;

Μην σταματάς θλιμμένη 
σκέψη 
που από τη γη στα 
ύιψη μ3 ανεβάζεις 
εικόνα του θανάτου που τελειώνει 
κάθε αρρώστια και τον πόνο 
θάβεις
στον τάφο του το 
νιόσκαφτο σταθείτε 
ταφείτε με του μύρου του 
τη σκόνη.

t * t
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Το ακίνητο βλέμμα σου 
κρατώ οαν πληγή στην ψυχή μου 
πατέρα

είναι η θλίψη δυνατή κι* επίμονη 
σαν τα νεκρικά σου χέρια 
τ άδειο πιέζουν στην καρδιά μου 
φτάνει ένας θάνατος 
για να βαραίνει την καρδιά 
ένα μαύρο σύγνεφο 
μια καταιγίδα χειμωνιάτικη 
ένας σωρός φύλλα 
κιτρινισμένα του φθινοπώρου.

Αφήστε με να κλαίω 
σ’ αυτό τον κάμπο.

Σήμερα όλα κι όλοι 
μου ζητάνε δάκρυα 
για να κλάψουν

πόση θλίψη έχουν 
τα δέντρα του κήπου μας 
κι ο κήπος ολόκληρος μεταφράζεται 
σε μια νύχτα άναστρη

νεκρέ διάφανε, νεκρέ καθάριε, 
νεκρέ αθάνατε, 
πολυαγαπημένε μου πατέρα!

καθάριο ποτάμι
που χύνεται στην αιωνιότητα 
οκτώ σκαλοπάτια της αιωνιότητας 
την ώρα την όγδοη την πρωινή.

Πατέρα αγαπημένε, 
ψυχή μου, 
ψυχή, ψυχούλα μου 
χνουδάκι ευγενικό 
καθισμένο στο δέρμα μου 
κοιμήσου!!!

ΝΙΚΗ ΛΑΔΑΚΗ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΣΑΒΒΑ ΠΑΥΛΟΥ ΤΖΙΟΝΗ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ

Τα αφιερώματα περιοδικών σε λογοτέχνες αποτελούν, στις καλύτερες 
περιπτώσεις, ένα σημαντικό βοήθημα (μαζί με τις βιβλιογραφίες, τις βιογρα
φίες και τις μονογραφίες) για τη μελέτη ενός λογοτέχνη ειδικά και της 
λογοτεχνίας γενικά.

Όπως έγραψε (το 1938) και ο Γ. Πράτσικας: Είναι παρήγορο για 
τη λογοτεχνία μας και για το έργο των συγγραφέων μας, ζωντανών και πε- 
θαμμένων, το γεγονός, ότι τον τελευταίο αυτόν καιρό, τα περισσότερα από 
τα πιο αντιπροσωπευτικά περιοδικά μας, άρχισαν να αφιερώνουν ειδικά τεύχη, 
πολύτιμα από πάσης απόψεως, που θα βοηθήσουν εξαιρετικά όλους εκείνους 
που θα σκύψουν αργότερα με στοργή, αλλά και με περιέργεια, στους παλιούς 
που ολοκληρώσανε το έργο τους. Η συμβολή των περιοδικών αυτών, με την 
εξαίρετη σύνθεσή τους, με τις μελέτες τις τόσο διαφωτιστικές, με τις κρίσεις 
παληών και νέων λογοτεχνών, με τη βιβλιογραφία τους, με όλα τα ντοκου
μέντα μιας εποχής, είναι πραγματικά τεράστια και θα ωφελήσει, ώστε η 
μελέτη του έργου των λογοτεχνών μας ν’ αποβεί «κοινό κτήμα», τόσο σ’ εκεί
νους που γράφουν, όσο και στο αναγνωστικό κοινό, που συχνά αγνοεί ή είναι 
κακά πληροφορημένο για πρόσωπα και πράγματα. Έτσι, κατά τη γνώμη 
μου, το γεγονός της εκδόσεως των ειδικών τευχών είναι όχι μόνο χαρμόσυνο 
αλλά και «σημείο ικανοποιητικό» του καιρού μας».'

Σήμερα είναι πολύ συνηθισμένο τα περιοδικά να αφιερώνουν ειδικά τεύχη 
για την μελέτη και την προβολή ενός θέματος, και μπορούμε να πούμε ότι 
για μερικά θέματα έχει εκδοθεί ένας σημαντικός αριθμός αφιερωμάτων. Ταυ
τόχρονα στην Ελλάδα σημειώνεται μια στροφή της φιλολογικής έρευνας για 
τα αφιερώματα των περιοδικών και το ενδιαφέρον γι’ αυτά αυξάνει συνεχώς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε το βιβλίο της Μάρθας Καρπόζηλου «Αφιερώματα 
περιοδικών»2, τη μελέτη της ίδιας για τα αφιερώματα περιοδικών στον Παπα- 
διαμάντη3, τις επανεκδόσεις παλιών τευχών - αφιερωμάτων από το Ελληνικό 
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, και τις επανεκδόσεις παλιών αφιερωμα- 
τικών τευχών στον Καβάφη με την ευκαιρία των 50 χρόνων από το θάνατό 
του.

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να καταγράψει και να παρουσιάσει ανα
λυτικά το περιεχόμενο των Κυπριακών περιοδικών που είναι αφιερωμένα
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στο Σεφέρη. Να δώσει ακόμα τα περιεχόμενα και των άλλων περιοδικών 
που είναι αφιερωμένα στον Σεφέρη για να βοηθήσει στη σύγκριση και τη 
φιλολογική έρευνα γενικά.

Ο Γ. Σεφέρης δέθηκε με την Κύπρο. Τα ταξίδια του στο 
νησί μας, τα κυπριακής έμπνευσης ποιήματα του, οι πρώτες δη
μοσιεύσεις κειμένων του σε κυπριακά περιοδικά, οι εκδόσεις ανατύπων του 
στην Κύπρο, η αλληλογραφία και η επαφή γενικότερα που κρατούσε για 
χρόνια με Έλληνες δημιουργούς της Κύπρου είναι μερικά από τα σημεία που 
αποδείχνουν το, σε μεγάλο βαθμό, δέσιμο του ποιητή με την Κύπρο. Ο Σε
φέρης ύστερα από την έκδοση, ειδικά, της συλλογής του «Κύπρον ου μ’ εθέ- 
σπισεν» και την βράβευσή του με το Νόμπελ υποκατέστησε τον Κ. Παλαμά 
στην ποιητική πρωτοκαθεδρία της Κύπρου και λειτούργησε στο νησί μας, λίγο 
ή πολύ, ως «εθνικός ποιητής» (όπως ο Παλαμάς προηγουμένως) .

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που τα κυπριακά περιοδικά αφιέρωσαν πέντε
από τα τεύχη τους στο Σεφέρη.4

Όλα τα αφιερώματα ελληνικών περιοδικών5 στο Σεφέρη ανέρχονται σε 
12 (από το 1963 ως το 1982) 6 τα πιο κάτω.7

1. Πνευματική Κύπρος, Λευκωσία, Μάρτης 1963, αρ. 30.
2. Εποχές, Αθήνα, Δεκέμβριος 1963, αρ. 8.
3. ΙΙνευματική Κύπρος, Λευκωσία, Δεκέμβριος 1963, αρ. 39.
4. Αιολικά Γράμματα, Αθήνα, Σεπτ. - Οκτ. 1971, αρ. 5.
5. Επιθεώρηση Λόγου και Τέχνης, Σεπτ. - Οκτ. 1971, αρ. 21 - 22.
6. Δημιουργίες, Αθήνα, Νοέμβριος 1971, αρ. 1 (13) .
7. Κυπριακά Χρονικά, Λευκωσία, Δεκέμβριος 1971, αρ. 70.
8. Διαπίστωση, Αθήνα, Ιανουάριος 1972, αρ. 3.
9. Ο Σπουδαστής, Φεβρουάριος 1972, αρ. 5.

10. Νέα Εστία, Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 1972, αρ. 1087.
11. Αντί, Αθήνα, 5 Φλεβάρη 1977, αρ. 64.
12. Αιολικά Γράμματα, Αθήνα, Ιούλης - Αύγουστος 1981, αρ. 64.

Βλέπουμε λοιπόν ότι τα τέσσερα τεύχη των Κυπριακών περιοδικών 
(Πνευματική Κύπρος αρ. 30 και αρ. 39, Επιθεώρηση Λόγου και Τέχνης 
αρ. 21-22, Κυπριακά Χρονικά αρ. 70 και «Ο Σποι^δαστής» αρ. 5) σε σύγ
κριση με τον συνολικό αριθμό των 12 αφιερωμάτων, αποτελούν σημαντικό 

ποσοστό. , ,
Στον Παλαμά αφιερώθηκαν τέσσερα τεύχη Κυπριακών περιοδικών, τα 

πιο κάτω:
1. Πάφος, 1936, αρ. 8.
2. Κυπριακά Γράμαμτα, 1936, αρ. 5-6.
3. Πνευματική Κύπρος, 1973, αρ. 152 -153.
4. Φιλολογική Κύπρος, 1973 -1974.

Το πέντε είναι ο ανώτερος βαθμός αφιερωμάτων σε λογοτέχνη στην 
Κύπρο. Όλοι οι άλλοι λογοτέχνες, Κύπριοι και Ελλαδίτες, τιμήθηκαν με 
λιγώτερα από 4 αφιερώματα. Κι αυτό ενισχύει τα προηγούμενα: Ότι ο Πα
λαμάς και ο Σεφέρης είναι δύο λογοτέχνες που στην Κύπρο εκτιμήθηκαν (και 
τιμήθηκαν) περισσότερον.

Εξετάζοντας τα 5 αφιερώματα των Κυπριακών περιοδικών στον Σεφέρη 
βλέπουμε ότι είναι όλα μερικά και όχι ολικά αφιερώματα, (δηλ. καταλαμβά
νουν ένα μέρος του περιοδικού κι όχι από εξώφυλλο σε εξώφυλλο) .

Τα 4 πρώτα δηλώνουν το αφιερωματικό τεύχος που ακολουθεί στο εξώφυλ
λό τους: «Τεύχος για το Γιώργο Σεφέρη» γράφουν τα αφιερώματα της «Πνευ
ματικής Κύπρου», «Σελίδες αφιερωμένες στον Γιώργο Σεφέρη» γράφει η «Επι
θεώρηση Λόγου και Τέχνης», «αφιέρωμα στον Σεφέρη» τα «Κυπριακά Χρο
νικά».

Τα τέσσερα από τα αφιερώματα εκδίδονται με κάποια αφορμή, όπως τα πε
ρισσότερα αφιερώματα των άλλων περιοδικών που συνδέονται με μια επέτειο 
(γέννηση, θάνατο, βράβευση κλπ. ενός συγγραφέως) .

Η «Πνευματική Κύπρος» αρ. 39 εκδίδεται για να τιμήσει τη βρά
βευση του πρώτου Έλληνα ποιητή με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η «Επιθεώ
ρηση Λόγου και Τέχνης» αρ. 21-22, τα «Κυπριακά Χρονικά» αρ. 70, και 
«Ο Σπουδαστή» αρ. 5, εκδίδονται με αφορμή το θάνατο του ποιητή.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η «Πνευματική Κύπρος» που αφιερώνει το 
τεύχος στο Σεφέρη από το ωρίμασμα της εκτίμησής της για το έργο του ποιη
τή, έξω από αφορμές και επετείους. Το πιο ξεχωριστό όμως με το τεύχος 
της «Πνευματικής Κύπρου» είναι ότι είναι το πρώτο τεύχος πανελλήνια που 
αφιερώνεται στον Γιώργο Σεφέρη. Από την ακριτική Κύπρο προβάλλεται 
και τιμάται για πρώτη φορά σ’ όλο τον ελληνισμό, μ’ αυτό τον τρόπο, ένας 
Έλληνας ποιητής του κέντρου. Με τον τρόπο αυτό η Κύπρος συμμετέχει στη 
διακίνηση ιδεών σε πανελλήνια κλίμακα, όπως και στην κριτική ζύμωση και 
στην αξιολόγηση της πανελλήνιας λογοτεχνικής ζωής. Ας το θυμούμαστε 
αυτό τώρα που ο επαρχιώτικος απομονωτισμός και η ομφαλοσκόπηση κέρδι
σαν έδαφος στην Κύπρο.*

* Με παρόμοιο τρόπο βλέπει το θέμα ο Κύπρος Χρυσάνθης στο άρθρο του 
«Η πρώτη παρεπιδημία στην Κύπρο του Γ. Σεφέρη», περ. «Πνευματική Κύπρος» 
αρ. 30 (1963) σελ. 210, όταν αναφέρεται στις εκδηλώσεις της Κύπρου με αφορμή 
την επίσκεψη του Σεφ!έρη στο νησί το 1953. «Η Κύπρος ύστερα από μια παρά
δοξη σιωπή της Αθήνας, ξανάφερνε με τρόπο απλό δημοσιογραφικό ως είδηση, αλλά 
και φιλολογικό (διαλέξεις και δημοσιεύσεις) στο προσκήνιο τη μορφή και την ποίη
ση του Σεφέρη. Ερχόταν δηλ. μια υπόδουλη επαρχία να προβάλη ό,τι θάπρεπε να 
προβάλλη το κέντρο μας».

Δυστυχώς, σήμερα, από λογοτεχνικού; κύκλους και πολιτιστικά σωματεία προβάλ-
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Στο πρώτο, λοιπόν, αφιερωματικό τεύχος στο Σεφέρη, ο Ε. Π. Λαγάκος 
(σύμβουλος τότε της Ελληνικής Πρεσβείας στην Κύπρο) στο άρθρο του «Ο Σε

φέρης και η σύγχρονη αισθητική», μιλά γενικά για τις μοντέρνες τεχνοτρο
πίες και τη νέα αισθητική, μ’ ένα «παιδαγωγικό» τρόπο πού λειτουργεί ως 
εισαγωγή στο έργο του Σεφέρη, σε μια Κύπρο που ακόμα, γενικά, ήταν 
«παλαμική».

Σημαντικό είναι το άρθρο του Κύπρου Χρυσάνθη «Η πρώτη παρεπιδη
μία στην Κύπρο του Γ. Σεφέρη» για τις πληροφορίες που δίνει σχετικά με 
τον ενθουσιασμό και τις άλλες αντιδράσεις που προκάλεσε η επίσκεψη του 
Σεφέρη (παραμονές του αγώνα για την Ένωση).

Ακολουθεί ένας στίχος του Γ. Σεφέρη σε λεύκωμα (Λευκωσία 8.12.53) 
και τα ποιήματα «Ελένη» και «Σαλαμίνα της Κύπρος». Τα δυο τελευταία 
ποιήματα αναλύει ο Κ. Ε. Χατζηστεφάνου σε σχετικό άρθρο.

Ο Α. Χριστοφίδης στο «Σεφέρης - Έλιοτ» συνεξετάζει την πορεία των 
δυο ποιητών. Πληροφορίες για εκδηλώσεις σχετικές με τον Σεφέρη στις σε
λίδες 240, 243 - 244.

Εφτά μήνες ύστερα από το πρώτο αφιέρωμα ο Σεφέρης παίρνει το 
Νόμπελ λογοτεχνίας. Το περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» νιώθει ότι χρειά
ζεται δεύτερο αφιέρωμα, για να τιμηθεί το γεγονός. Το δεύτερο αφιέρωμα 
(αρ. 39, Δεκέβρης 1963) εκδίδεται 9 μήνες ύστερα από το πρώτο. Στο προ
ηγούμενο τεύχος (Νιόβρης 1963, αρ. 38) πανηγυρίζεται η απονομή του βρα
βείου στον Έλληνα ποιητή (με φωτογραφία του Σεφέρη, «επίγραμμα στο 
Γ. Σεφέρη» του Κ. Χρυσάνθη (σελ. 29) και σχόλιο του ίδιου για το θέμα της 
βράβευσης (σελ. 48 - 49), με αναφορές (σελ. 48 - 49) τηλεγραφημάτων προς 
τον βραβευθέντα) και προαναγγέλλεται το νέο γιορταστικό τεύχος για τον 
Νομπελούχο πια Σεφέρη (σελ. 49) .

Οι συνεργασίες που απαρτίζουν το δεύτερο αφιέρωμα διαβάστηκαν σε 
συνεστίαση προς τιμή του ποιητή που διοργάνωσε η «Πνευματική Κύπρος» 
(βλ. σελ. 92) . Ο I. Κουτσάκος δίνει την υπαρξιακή διάσταση της ποίησης 

του Σεφέρη και οι φιλόλογοι Ν. Σ. Σπανός και Μαρία Παττίχη ιχνηλατούν 

λονται, με ένα στενσόωρο συντεχνιακό τρόπο, Έλληνες συγγραφείς της Κύπρου 
και αποφεύγεται η κριτική και η προβολή του έργου Ελλαδιτών συγγραφέων.

Η Αλεξανδρινή παροικία, με λιγότερο πληθυσμό από την Κύπρο συμμετείχε στην 
πανελλήνια λογοτεχνική ζωή και κριτική ζύμωση (εκδόσεις βιβλίων στην Αλεξάν
δρεια (Βάρναλης κλπ.), αλεξανδρινά περιοδικά με συνεργασίες των καλύτερων 
Ελλήνων δημιουργών, πρώτο αφιέρωμα στον Παπαδιαμάντη κλπ.). Και στην Κύπρο, 
παλιά, συνέβαινε το ίδιο. Σήμερα όμως που ο απομονωτισμός κέρδισε έδαφος πι
στεύω ότι πρέπει να ξανατονιστεί πως η κυπριακή λογοτεχνία θα αναπτυχθεί με την 
άμεση επαφή της με την ευρύτερη ελληνική λογοτεχνία. Ο απομονωτισμός αποδει- 
κνύεται κάθε μέρα πιο καταστροφικός.

τις επιδράσεις της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας στον Γ. Σεφέρη, (η Μαρία 
Παττίχη σε σύγκριση με τον Ν. Καζαντζάκη κλπ.) .

Ο Κ. Χρυσάνθης ανιχνεύει τα συναισθήματα και τις επιδράσεις του 
Σεφέρη από την Κύπρο όπως εκδηλώνονται μέσα από τα ποιήματά του. 
Στο τέλος μας δίνει και την πληροφορία: Εξάλλου απ’ ό,τι λέγεται ο 
ποιητής ετοιμάζει κι ένα Ταξειδιωτικό για την Κύπρο (και συνήθως ο Σε
φέρης «δοκιμιογράφει») που πολλά θα συμπληρώση ή θα δώση κλειδιά ερ
μηνειών και του ποιητικού του για την Κύπρο έργου».

Αξιόλογες πληροφορίες, για τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις που 
προκάλεσε η βράβευση του ποιητή, δίνουν και τα διάφορα μικρά σημειώματα 
στο τέλος του περιοδικού.

Τα επόμενα τρία περιοδικά που είναι αφιερωμένα στον Σεφέρη εκδίδονται 
ύστερα από 9 χρόνια (1971) με αφορμή το θάνατο του ποιητή. Το πρώτο, 
η «Επιθεώρηση Λόγου και Τέχνης», τονίζει σε μερικά άρθρα το εθνικό στοι
χείο της Σεφερικής ποίησης, το δεύτερο, τα «Κυπριακά Χρονικά» τονίζουν 
σε μερικά σημεία τη δημοκρατική στάση του ποιητή. Ο θάνατος του ποιητή 
δίνει την αφορμή να εμφανιστεί κι εδώ ο κυπριακός διχασμός (αποτέλεσμα 
των ιστορικών (κυρίως) και κοινωνικών εξελίξεων που χαρακτηρίζουν την 
κυπριακή ζωή τα τελευταία 30 χρόνια) .

Στην «Επιθεώρηση Λόγου και Τέχνης» ο Ζήνων Ζανέτος στα δύο του 
άρθρα μιλά για τον πατριωτισμό και την Ελλάδα του Σεφέρη, ο οποίος 
«επανεθνίκευσε» το κυπριακό πρόβλημα.

Στο ανώνυμο κείμενο «Ο μεγάλος δρυς και οι μικροί ξυλοκόποι» ο αρθρο- 
γράφος χτυπά τον επαρχιωτισμό πολλών που γράφουν για την επαφή τους με 
τον ποιητή, που μπορεί να περιοριζόταν στο επίπεδο κοσμικών συναντήσεων 
και συναναστροφών και δεν στηριζόταν σε μια βαθύτερη επικοινωνία, και κα
τηγορεί άλλους ότι προσπαθούν να «συλήσουν» το νεκρό Σεφέρη. Γράφει: 
Αφήνουμε την άλλη μερίδα των οψίμων θαυμαστών και θρηνωδών του ποιητή, 
που ενώ μια σειρά μελετών των πιο εκλεκτών «θεωρητικών» της, όχι του μα
κρινού παρελθόντος, τον κατακεραύνωνε για την «αστική» ιδεολογία του (τα 
γραπτά υπάρχουν για όσους θέλουν να εντρυφήσουν σ’ αυτά) σήμερα καίουν 
θυμιάματα θαυμασμού».

Στα επόμενα άρθρα ο Κ. Βασιλείου αναλύει τα ταξειδιωτικά του Σε
φέρη, ο Γ. Μοράρης περιγράφει τα της κηδείας του ποιητή και η Μαρία 
Παττίχη γράφει για το θέμα της διδασκαλίας της Σεφερικής ποίησης και 
της κατανόησής της από τους μαθητές.

(Όλα τα κείμενα που απαρτίζουν το αφιέρωμα της «Επιθεώρησης Λόγου 
καί Τέχνης» στο Σεφέρη, εκτός του αποσπάσματος από το βιβλίο «Ο κολοσ
σός του Μαρουσιού» του Μίλλερ, αναδημοσιεύονται στο βιβλίο «Στήλη 20.9.71, 
ο θάνατος του Γιώργου Σεφέρη στον Ελληνικό Τύπο», (Β, έξι μήνες) εκδ.
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Ερμής, Αθήνα 1972) .
Το αφιέρωμα στον Σεφέρη των «Κυπριακών Χρονικών» αναγγέλλεται 

από το προηγούμενο τεύχος αρ. 69. Όπως γράφει μια σημείωση του περιο
δικού «το άγγελμα του θανάτου του Ποιητή, βρήκε το τεύχος υπό εκτύπωση. 
Τα «Κυπριακά Χρονικά» οργάνωσαν σχεδόν ευθύς (25 Σεπτεμβρίου) τι
μητική εκδήλωση στη μνήμη του και θα αφιερώσουν το ερχόμενο τεύχος τους 
στον Σεφέρη».

(Στο άρθρο της κ. Ήβης Μελεάγρου «Γιώργος Σεφέρης» σελ. 3 «Κυ
πριακά Χρονικά», τόμος Η', τεύχος 69) .

Το αφιέρωμα (αρ. τεύχους 70) περιλαμβάνει 5 ποιήματα της Ιωάννας 
Τσάτσου, αδελφής του Γιώργου Σεφέρη, με γενικό τίτλο «Του Γιώργου από 
την Ιωάννα». Ακολουθεί μια μελέτη του Ανδρέα Χριστοφίδη που αναλύει 
την πορεία του Σεφέρη, από την εποχή των πρώτων βημάτων του στο χώρο 
της ποιητικής δημιουργίας και που συνεξετάζει την τότε Ελληνική και Ευρω
παϊκή πνευματική πραγματικότητα.

Η Νίκη Μαραγκού προσδιορίζει στην εισαγωγή του άρθρου της μερικά 
κοινά σημεία στην ποίηση των Νερούντα, Ελύτη, Σεφέρη.

Η Ήβη Μελεάγρου αναφέρεται στη συνεργασία του ποιητή με τα «Κυ
πριακά Χρονικά» και την επαφή που είχε μαζί του. Στο άρθρο της αναφέ
ρονται απόψεις και κρίσεις του ποιητή για το Κυπριακό και τονίζεται η αντι- 
χουντική του στάση. Δυστυχώς τα κείμενα του αφιερώματος δεν αναδημο
σιεύτηκαν στο βιβλίο «Στήλη, 20.9.71, ο θάνατος του Γιώργου Σεφέρη στον 
Ελληνικό Τύπο», ενώ, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αναδημοσιεύτηκαν τα 
κείμενα του αφιερώματος της «Επιθεώρησης Λόγου και Τέχνης» (καθώς και 
άλλων περιοδικών).

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε και το τελευταίο αφιέρωμα κυπριακού πε
ριοδικού στο Γ. Σεφέρη που είναι το πέμπτο στη σειρά. Το αφιέρωμα 
είναι του περιοδικού «Σπουδαστής» εκφραστικού οργάνου των σπουδαστών 
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου (τεύχος αρ. 5, Φεβρουάριος 1972) .

Και αυτό το αφιέρωμα, όπως και τα δύο προηγούμενα, βγήκε λίγο καιρό 
ύστερα από το θάνατο του ποιητή.

Τα κείμενα που απαρτίζουν το αφιέρωμα διαβάστηκαν στο φιλολογικό 
μνημόσυνο του Γ. Σεφέρη που οργάνωσαν στις 9 Νοεμβρίου 1971 ο Φιλο
λογικός Λογοτεχνικός Όμιλος και ο Όμιλος Απαγγελίας της Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας Κύπρου (δες σελ. 54) .

Ύστερα από την εισαγωγή στο αφιέρωμα (σελ. 28) και την κατατο
πιστική χρονολογική πορεία του ποιητή (σελ. 29 - 31) , ακολουθεί το άρθρο 
της Κ. Ανδρέου για τις σχέσεις του Σεφέρη με την Ελληνική παράδοση και 
της Μ. Μάρκου για τις επιδράσεις, τις αναζητήσεις και τους σταθμούς 
της ποιητικής πορείας του Σεφέρη. Η Α. Παλέττα εξετάζει τις σχέσεις 

του ποιητή με την Κύπρο και ο X. Χριστόφορου αναλύει το ποίημα «Ερωτικός 
λόγος».

Το αφιέρωμα αυτό στο Σεφέρη είναι μια φιλότιμη προσπάθεια νεαρών 
σπουδαστών με αξιόλογα κάποτε σημεία σε μερικά άρθρα.

Κλείοντας τη μικρή αυτή μελέτη, εύχομαι, σύντομα, με την ευκαιρία 
των 30 χρόνων από την πρώτη επίσκεψη του Σεφέρη στην Κύπρο, (1953 - 
1983) να αφιερώσει ένα τουλάχιστο κυπριακό περιοδικό ένα τεύχος του στον 
Σεφέρη, στο οποίο οι διάφοροι μελετητές να εξετάσουν, όχι μόνο τις σχέσεις 
του Σεφέρη με την Κύπρο, αλλά και τη θέση του γενικά μέσα στη νεοελλη
νική λογοτεχνία.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ — ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Γ. Πράτσικας «Τα ειδικά τεύχη των περιοδικών μας» περ. «Πνευμα
τική Ζωή», Αθήνα, αρ. 26, 1938, σελ. 171.

2. Μάρθα Καρπόζηλου «Αφιερώματα περιοδικών, Συμβολή στην κατα
γραφή τους (1880 -1980) , εκδ. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρ
χείο, Αθήνα 1982.

3. Διαφόρων «Φώτα Ολόφωτα, ένα αφιέρωμα στον Παπαδιαμάντη και 
τον κόσμο του», επιμέλεια: Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, εκδ. Ελληνικό Λογο
τεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 1981. Το άρθρο της Μάρθας Καρπό
ζηλου «Τα αφιερώματα περιοδικών στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη» στις 
σελίδες 445-462.

4. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος στο βιβλίο του «Εργογραφία Σεφέρη 
(1931 - 1979) , βιβλιογραφική δοκιμή» εκδ. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστο
ρικό Αρχείο, Αθήνα 1979, στον πίνακα αρ. 5 σελ. 282, «αφιερώματα πε
ριοδικών και εφημερίδων για τον Σεφέρη», αναφέρει μόνο ένα κυπριακό πε
ριοδικό αφιερωμένο στο Σεφέρη, το υπ’ αρ. 21 - 22 (Σεπτ. - Οκτ. 1971) της 
«Επιθεώρησης Λόγου και Τέχνης». Η Μάρθα Καρπόζηλου στο βιβλίο της 
«Αφιερώματα περιοδικών» (ό.π. σελ. 55) αναφέρει ακόμα δυο: Τα τεύχη- 
αφιερώματα της «Πνευματικής Κύπρου» αρ. 30 και 39 (1963) . Όπως γρά
φουμε πιο πάνω, ο κατάλογος πρέπει να συμπληρωθεί με το αφιέρωμα των 
«Κυπριακών Χρονικών» αρ. 70 (1971) και του «Σπουδαστή» αρ. 5 (1972) .

5. Υπάρχουν και δύο ξενόγλωσσα περιοδικά αφιερωμένα στο Σεφέρη, 
τα εξής:

α) L’ AUTRE GRECE, Παρίσι, αρ. 4-5, Φεβράρης 1972.
ß) ALIF, Τύνιδα, αρ. 2, ’Ιούνιος 1972.
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Τα περιεχόμενά τους:
L’ AUTRE GRECE.*
Περιέχει μεταφράσεις ποιημάτων του Σεφέρη στα Γαλλικά, αποσπάσμα
τα κριτικών, το κείμενο του Σεφέρη “Deux aspects du Commerce 
Spirituel de la France et de la Grece” (=Δύο φάσεις της πνευματικής 
συναλλαγής Γαλλίας και Ελλάδας) το οποίον διαβάστηκε σε διάλεξη που 
έδωσε ο Σεφέρης στο Κάϊρο και την Αλεξάνδρεια το 1944 και εκδόθηκε 
τον ίδιο χρόνο στο Κάιρο, και απόσπασμα απο το άρθρο της Νόρας 
Αναγνωστάκη «Ο Σεφέρης της μνήμης και της λησμονιάς στο Ημερο
λόγιο καταστρώματος, α' » που δημοσιεύτηκε στον τόμο «Για τον Σεφέ
ρη». (1961).
ALIF
στο εξώφυλλο: GEORGES SEFERIS
περιέχει άρθρα (χωρίς τίτλο) των Lorand Gaspar σελ. 91 - 95

Lawrence Durrel σελ. 135
Cunnar Hagglot σελ. 136
Robert Levesque σελ. 137 -140

(souvenirs d’ un traducteur) 
γαλλικές μεταφράσεις έργων του Σεφέρη (από το Ημερολόγιο 1945 - 51 

σελ. 96 -106 
από τα Τρία κρυφά ποιήματα σελ. 107 - 112 

και Μακρυγιάννης σελ. 113 -134 
απόσπασμα συνέντευξης του ποιητή με την Ανν Φιλίπ σελ. 141 - 146 
Βιοβιβλιογραφικά στοιχεία σελ. 147 - 148 και ακολουθούν 9 σελίδες με 
ποιήματα του Σεφέρη μεταφρασμένα στα αραβικά (εισαγωγή του Sami 
al Joundi στα αραβικά σελ. 1 - 2).

6. α) Δεν συνυπολογίζουμε τα πιο κάτω περιοδικά, γιατί δεν πληρούν 
τους όρους του αφιερώματος. (Είναι ολιγοσέλιδα αφιερώματα, ή γραμμένα 
από ένα δυο συνεργάτες, ή αναδημοσιεύουν απλώς) .
(1) Καινούρια Εποχή (παγκόσμια επιθεώρηση πνευματικής καλλιέργειας) 

χρόνος όγδοος, Φθινόπωρο - Χειμώνας 1963, εκδόσεις Δίφρος, Αθήνα, 
με τα περιεχόμενα:
Γιώργος Σεφέρης (Σχέδιο Κ. Γιαννακό) σελ. 2.
Γνώμες της Εληνικής Κριτικής για το έργο του Γ. Σεφέρη σελ. 3 -19.
Ο Σεφέρης (Σχέδιο Β. Βλασίδη) σελ. 20.
Σχόλια για την απονομή του βραβείου σελ. 21 - 27.

« Χωρίς αυτοψία. Οι πληροφορίες από το βιβλίο του Δ. Δασκαλόπουλου «Εργο- 
γραφία Σεφέρη (1931 - 1979) Βιβλιογραφική Δοκιμή» Ελληνικό Λογοτεχνικό και 
Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 1979. Το ίδιο και για το περιοδικό «Τετράδια 72».

(2) Ταχυδρόμος 2.11.1963, Αθήνα 
με τα περιεχόμενα.
σελ. 18 = φωτογραφία του ποιητή και χειρόγραφό του (έξι ρίμες για 

δώδεκα μαχαίρια).
σελ. 19 = φωτογραφία του ποιητή.

= σημείωση του περιοδικού.
= Στροφή 1963, μαγνητοφωνημένη συνομιλία του ποιητή που 

αποτέλεσε δεκάλεπτη ραδιοφωνική εκπομπή του γαλλικού 
δικτύου.

σελ. 20 = 2 φωτογραφίες του ποιητή.
= Ποίημα τού Ντάρρελ μεταφρασμένο από τον Σεφέρη.

σελ. 21 = Τραγούδι του παλιού καιρού (Για τον Γιώργο Σεφέρη) του 
Νίκου Γκάτσου.

= Φωτογραφία του ποιητή με την Μαρώ.
= Χειρόγραφη αφιέρωση του «Ημερολογίου καταστρώμα

τος, β'».
= Η Γραφολόγος (σημείωμα της γραφολόγου του περιοδικού, 

δημοσιευμένο και στις 28 Σεπτεμβρίου 1963, αναφερόμενο σε 
ένα χειρόγραφο του ποιητή, στα γαλικά, και υπογραμμένο με 
το όνομα Georges).

(3) ΚΟΓΡΟΣ, έκδοση τέχνης, Γενάρης - Ιούνης 1972, αρ. 9, Αθήνα, 
(χωρίς αρίθμηση σελίδων).

με τα περιεχόμενα:
Μιχ. Κατσαρός: Δίπτυχον για τον Γεώργιο Σεφέρη (1 σελίδα)
Λεωνίδας Χριστάκης: (άτιτλη εισαγωγή) (1 σελίδα) 
αποσπάσματα από το «Χειρόγραφο Σεπ. 41» του Γ. Σεφέρη (2 σελίδες) 
απόσπασμα από το βιβλίο «Η Ελλάς εις τον πόλεμον» τού Σπύρου Π. 
Σέλληνα (Αθήνα 1946 εκδ. «Αετός») που αναφέρεται στη δράση του 
Σεφέρη στη Μέση Ανατολή (5 σελίδες) .

(4) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, κριτική επιθεώρηση λόγου και τέχνης, 
Αθήνα, Δεκέμβριος 1978, αρ. 26.
(στο εξώφυλλο: Σελίδες για τον Γ. Σεφέρη και τον Γερ. Γρηγόρη) 
με τα περιεχόμενα.
Γ. Δανιήλ: Ο Σωκράτης στην «Κίχλη» του Γ. Σεφέρη σελ. 1 -4. 
Χάρης Σακελλαρίου: «Ο Βασιλιάς της Ασίνης» του Γ. Σεφέρη, μια νοη
ματική προσέγγιση σελ. 5-10.

6. β) Δεν συνυπολογίζουμε το αφιέρωμα στον Γ. Σεφέρη που είναι πα
ράρτημα στο τεύχος αρ. 22 του περιοδικού «Τετράδια ’72» (Σεπτέβρης 1972) 
σελ. 4-33.
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Το αφιέρωμα αυτό είναι εντελώς ιδιότυπη περίπτωση. Είναι χειρόγρα
φη έκδοση, των πολιτικών κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού, σε ένα 
και μοναδικό αντίγραφο, με αφορμή την πρώτη επέτειο του θανάτου του Σε- 
φέρη. Κείμενα από το αφιέρωμα αυτό αναδημοσιεύονται στο αφιέρωμα του 
περιοδικού «Αντί» στον Σεφέρη, αρ. 64 (5.2.1977) .

Τα περιεχόμενα του αφιερώματος:
Τ.: Με στίχους του Γ. Σεφέρη, (συρραφή σεφερικών στίχων σε συνεχές 
πεζό κείμενο) σελ. 4-5.
Χρόνια του Γ. Σεφέρη. Η ζωή του, σελ. 6 - 8.
ο άνθρωπος... ο ποιητής, σελ. 9-12.
Γ. Σεφέρης: «Επί ασπαλάθων...», σελ. 13.
Γ. Σεφέρης: Ελένη, σελ. 14 - 16.
Ν.Γ.: Συνειρμοί, σελ. 17 - 20.
Ή δήλωση Σεφέρη κατά δικτατορίας, σελ. 21.
Γ. Κα[ούνης]: Λίγα σχόλια στη δήλωση του ποιητή, σελ. 22-23.
Τί είναι για μένα ο Γ. Σεφέρης (είκοσι απαντήσεις), σελ. 30-33.

7. Δίνουμε τα περιεχόμενα των τευχών αφιερωμάτων:
(1) ΕΠΟΧΕΣ μηνιαία έκδοση πνευματικού προβληματισμού και γενικής 

παιδείας, αρ. 8, Δεκέμβριος 1963, Αθήνα
στο εξώφυλλο: φωτογραφία του ποιητή.
Γ. Σεφέρη: Τέσσερα ποιήματα (Γραμμένο με μολύβι, “L’ Angolo 
Franciscano”, Ταξίδεψα, Ωστόσο), σελ. 3 - 4.
Κ. Θ. Δημαρά: Μια προβολή στα περασμένα, σελ. 5-9.
Παν. Μουλλά: Σημειώσεις πάνω στον Σεφέρη, σελ. 10-14.
Γ. Π. Σαββίδη: Σχεδίασμα Χρονολογίας του Γιώργου Σεφέρη, 
σελ. 15 - 20.

(2) ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, δίμηνη επιθεώρηση της Λεσβιακής τέχνης, 
Αθήνα, Χρόνος 1, 1971, Σεπτ. - Οκτ. 1971 αρ. 5.
Γ. Σεφέρης: «Επί ασπαλάθων», σελ. 385.
Γ. Βαλ[έτας] : Σχόλιον, σελ. 386.
Γ. Βαλέτας: Ό Σεφέρης στα Τούρκικα, σελ. 398.
Α. Πανσέληνου: Δυό πρόχειρα λόγια για τον Γιώργο Σεφέρη, 
σελ. 399 - 400.
Μήτσου Ν. Τσιάμη: Γιώργος Σεφέρης (σκιαγράφημα μιας πορείας), 
σελ. 403 - 404.
Το εξώφυλλο της τουρκικής μετάφρασης του Σεφέρη, σελ. 454.
Δημ. Ψαθά: Το «παρών» των νέων (αναδημοσίευση από την εφημερίδα 
«Τα Νέα», Αθήνα, 24 Σεπτ. 1971, σελ. 468-469.
Ανώνυμου: Γιώργος Σεφέρης (στη στήλη λογοτεχνικά πένθη), σελ. 480.

(3) ΔΗΜΙΟΓΡΓΙΕΣ, επιθεώρηση τέχνης και πνευματικού προσανατολισμού, 
Χρόνος Β', αρ. τεύχους 1 (13), Νοέμβριος 1971, Αθήνα.
στο εξώφυλλο: Γιώργος Σεφέρης αθάνατος, η τελευταία συνέντευξη του 
ποιητή.
ανώνυμου: Γιώργος Σεφέρης αθάνατος, σελ. 2.
ολοσέλιδη φωτογραφία του ποιητή, σελ. 3.
Ανν Φιλίπ: Γιώργος Σεφέρης η τελευταία του συνέντευξη, σελ. 11-13.
Είπαν για τον Σεφέρη, σελ. 14 -15.
Φωτογραφία του ποιητή, σελ. 15.
Γ. Σεφέρης: Η τελευταία μέρα, σελ. 16.

(4) ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ, έκδοση πνευματικού προσανατολισμού, Αθήνα, τεύχος 
αρ. 3, Ιανουάριος 1972.
στο εξώφυλλο: φωτογραφία του ποιητή.
τίτλος: Η νέα γενιά για τον Σεφέρη, ένα αφιέρωμα, (απόσπασμα από το 
ποίημα «Σαλαμίνα τής Κύπρος»).
Γ. Σεφέρη: «Επί ασπαλάθων...», σελ. 71.
Γ. Σεφέρη: Επί σκηνής (χειρόγραφο του ποιητή) , σελ. 72.
Θανάσης Θ. Νιάρχος: Σεφέρης: ο πνευματικός ηγέτης, σελ. 73.
Αντώνης Θ. Παπαδόπουλος: Νύξεις για το έργο του Γ. Σεφέρη, 
σελ. 76-79.
Από τις Δοκιμές: Δελφοί, σελ. 79.
Μπέτυ Νικολόπουλου : Γυρίσαμε πάλι στο φθινόπωρο (γραμμές από ένα 
ημερολόγιο) , σελ. 80 καί 82.
Γιώργος Α. Κουτρούλης: Σημειώσεις για ένα πλησίασμα της ποιητικής 
του Σεφέρη, σελ. 81 - 82.
Στέφανος Κ. Μπεκατώρος: 0 δικός μας Σεφέρης, σελ. 83-84.
Από τις Δοκιμές: Ένας Έλληνας — Ο Μακρυγιάννης. σελ. 84.
Λάκης Κουρετζής: Σχόλια στο Σεφέρη, σελ. 85-86.
Πάνος Κουτρουλάρης: Το χρονικό του θανάτου, σελ. 87 - 88.
Πρόλογος και επίλογος σε μια ποιητική εβδομάδα, σελ. 88 - 90.
Από τις Δοκιμές: Κάλβος, σελ. 90.

(5) ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, Αθήναι, 15 Οκτωβρίου 1972, τεύχος 1087.
στο εξώφυλλο: Αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη 
(φωτογραφία του ποιητή).

Πέτρος Χάρης: Ο Σεφέρης (ο ποιητής κι ο δοκιμιογράφος) , σελ. 1405. 
Ανέκδοτοι στίχοι [Μπαλλάδα, Στάλσιμο] (του Γ. Σεφέρη) : ανακοίνωση 
Γ. Κ. Κατσίμπαλη, σελ. 1406.
Octave Merlier: Ο Γιώργος Σεφέρης και ο Ελληνισμός, σελ. 1407 -1419. 
Μηνάς Δημάκης: Μια αντιπροσωπευτική φωνή των χρόνων μας. Η 
ποίηση του Σεφέρη, σελ. 1420 -1449.
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Πέτρος Χάρης: Η πεζογραφία του Σεφέρη, σελ. 1450- 1467. 
Ανδρέας Καραντώνης: Ο Σεφέρης μεταφραστής, σελ. 1468-1476. 
Θεόδωρος Ξύδης: Ο Σεφέρης μεταφραστής ιερών κειμένων, 
σελ. 1477 -1486.
Λιλή Ιακωβίδη: Γιώργος Σεφέρης: Μέγιστο κέρδος η κατάκτηση των 
συνειδήσεων των νέων, σελ. 1487 - 1488.
ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ: Η πρώτη βράβευση του Σεφέρη, σελ. 1489.
Κριτική Επιτροπή Επάθλου Κωστή Παλαμά (1947) : Πρακτικόν, 
σελ. 1489 -1490.
Εκλογή από το έργο του Γιώργου Σεφέρη (ποιήματα, μεταφράσεις και 
ο «Μονόλογος πάνω στην ποίηση») , σελ. 1491 - 1531.
Ανδρέας Καραντώνης: Ένα γράμμα στον Σεφέρη για την «Κίχλη», 
σελ. 1532 -1538.
Δημήτρης Γιάκος: Η Κύπρος στην ποίηση του Σεφέρη, σελ. 1539 -1542. 
Ανδρέας Καραντώνης: Στοχασμοί την ώρα του θανάτου, σελ. 1543 -1545. 
Θανάσης Παπαθανασόπουλος: Τα «τρία κρυφά ποιήματα». Μια περι
διάβαση, σελ. 1546 -1548.
Α. Κ[αραντώνης] : Γιώργος Σεφέρης (από τη ζωή και το έργο του), 
σελ. 1549 -1551.
Πως είδε η κριτική το πρώτο φανέρωμα του Σεφέρη, σελ. 1552-1568. 
Φωτογραφίες του Γ. Σεφέρη, σελ. 1404, 1413, 1437, 1449, 1486, 1488. 
αυτόγραφο Σεφέρη, σελ. 1459.

(6) ΑΝΤΙ, δεκαπενθήμερη πολιτική επιθεώρηση, 
περίοδος Β', Τεύχος 64, 5 Φλεβάρη 1977, Αθήνα 
στο εξώφυλλο: Γ. Σεφέρης αφιέρωμα (φωτογραφία του ποιητή) . 
Κώστας Γ. Παπαγεωργίου: αφιέρωμα στο Σεφέρη, σελ. 17.
Φωτογραφία του Σεφέρη (στη Σκάλα τής Σμύρνης περίπου 7 χρονών) , 
σελ. 17.
Φωτογραφίες του ποιητή και στις σελίδες 19, 20, 23, 25, 26, 30.
Ο Γιώργος Σεφέρης και η εποχή του, σελ. 18.
Ανέκδοτες σελίδες από ημερολογιακές σημειώσεις του Γ. Σεφέρη, σελ. 19. 
Lucia Marcheselli Lucas: Η γνωριμία μου με τον Σεφέρη, σελ. 20-21. 
Κώστα Ταχτσή: Οι δισταγμοί του Σεφέρη, σελ. 22-23.
Παύλου Ζάννα: Η θέση μιας άρνησης (ένα άγνωστο γράμμα του Σεφέρη) , 
σελ. 24 - 25.
Δ. Ν. Μαρωνίτης: Μεταγραφικές δοκιμές του Σεφέρη, σελ. 26-27. 
Χειρόγραφο του Σεφέρη (μεταγραφή από τον «Αγαμέμνονα» του Αισχύ
λου) , σελ. 27.
θ. Δ. Φραγκόπουλου : Σχόλιο πάνω στην αυτολογοκρισία του ποιητή, 
«Τετράδιο Γυμνασμάτων Β'», σελ. 28-29.

Ξ. Α. Κοκόλη: Το έργο του Σεφέρη και η αριστερή κριτική (1931 - 50), 
επιλογή κειμένων και ένας πρώτος σχολιασμός, σελ. 30-33.
αυτόγραφη σελίδα του Σεφέρη από το στάδιο επεξεργασίας της «Στέρ
νας», σελ. 33.
Οι νέοι μιλάνε για το Σεφέρη (επιμέλεια: Κ. Γ. Παπαγεωργίου) , 
σελ. 34 - 36.
Οι πολιτικοί κρατούμενοι για το Σεφέρη, (αναδημοσίευση απο το χειρό
γραφο περιοδικό των πολιτικών κρατουμένων «Τετράδια ’72», Σεπτέβρης 
1972) . Δημοσιεύονται οι απαντήσεις είκοσι πολιτικών κρατουμένων στο 
ερώτημα: «Τί είναι για σένα ο Σεφέρης;», σελ. 37 -39.
Ένα σημείωμα του πολιτικού κρατούμενου Γιάννη Καούνη — «λίγα 
σχόλια πάνω στη δήλωση του ποιητή, σελ. 40.
Η δήλωση του ποιητή, σελ. 40.
Φωτοτυπική ανατύπωση από τις σελίδες του περιοδικού «Τετράδια», 
σελ. 37, 38, 39, 40.
[άτιτλο] (μια έμμεση συνεργασία του ποιητή με την εφημερίδα
του Π.Α.Μ. «Νέα Ελλάδα»), σελ. 40.

(7) ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, δίμηνη επιθεώρηση της Λεσβιακής 
Τέχνης, Αθήνα, Χρόνος ΙΑ', Ιούλης - Αύγουστος 1981, Τεύχος 64,

στο εξώφυλλο: Αφιέρωμα στο Σεφέρη, δέκα χρόνια από το θάνατό του, 
1971 -1981, άγνωστα κείμενα και συνεντεύξεις.
Σκιάθος, άγνωστο σχεδίασμα του Γιώργου Σεφέρη, σελ. 259.
Ολοσέλιδη φωτογραφία του ποιητή, σελ. 260.
Νυχτιάτικο, άγνωστος θρήνος της Μικρασιατικής καταστροφής με σχόλιο 
του Γ. Βαλέτα, σελ. 261 - 262.
Το αντιδιχτατορικό Σεφερικό μανιφέστο — Δήλωση (28 Μάρτη 1969) , 
σελ. 263.
Επί ασπαλάθων, σελ. 264.
Οι συνεντεύξεις του Σεφέρη (εισαγωγή συγκέντρωση Γ. Βαλέτα, 
σελ. 265 - 266.
Σεφέρης: Συνέντευξη με τον Ε. Κήλυ, σελ. 266 - 284.
Σεφέρης: Συνέντευξη με την Ανν Φιλίπ, σελ. 285 - 289.
Σεφέρης: Σκέψεις για την Τέχνη, σελ. 290.
Σεφέρης: Είναι τάχα ασήμαντη η σημερινή Ελλάδα, σελ. 291.
Σεφέρης: Για τον Έλιοτ και την εποχή, σελ. 292 - 294.
Σεφέρης: Κρίσεις και στοχασμοί, σελ. 295.
Σεφέρης: Οι επιδράσεις, σελ. 295 - 296.
Γ. Βαλέτας: Οι μαθητικές εκθέσεις του Σεφέρη, σελ. 296 - 298.
Γ. Σεφέρης: Το μέλλον μου (μαθητική έκθεση), σελ. 298 - 299.
Γ. Βαλέτας: «Ο ποιητής και ο χορευτής» του Ν. Βαγενά, σελ. 299.
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Γ. Βαλέτας: Ο Σεφέρης για την Κύπρο, σελ. 300.
Σεφέρης: Σατιρικό, σελ. 300.
Γ. Βαλέτας: Ο Σεφέρης στη Σκιάθο, σελ. 301 - 304
Γ. Βαλέτας: Η κληρονομιά του Σεφέρη, σελ. 305 - 313.
Γ. Σεφέρης: Ανάμεσα στα κόκκαλα εδώ, σελ. 313.
Γ. Μολυβιάτης: Μια μελέτη για το Σεφέρη, σελ. 314 - 316.

ΤΑ ΚΓΠΡΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ — ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΕΦΕΡΗ

1. ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΗ ΚΓΠΡΟΣ
μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό
Πνευματική ομάδα: Φρ. Βράχας, Κ. Μόντης, Τ. Φυλακτού, Α. Χριστο- 
φίδης, Κ. Χρυσάνθης.
Γπεύθυνος Εκδότης - Γραμματέας: Κ. Χρυσάνθης.
Χρονιά Γ', Μάρτης 1963, αρ. 30
Λευκωσία.
Περιεχόμενα:
(Στο εξώφυλλο: Τεύχος για τον Γιώργο Σεφέρη)

Ε. Π. Λαγάκος: Ο Σεφέρης και η σύγχρονη αισθητική, σελ. 207 - 209.
Κ. Χρυσάνθης: Η πρώτη παρεπιδημία στην Κύπρο του Γ. Σεφέρη, 
σελ. 210-213.
Ένας στίχος του Γ. Σεφέρη σε λεύκωμα, σελ. 213.
(Γ. Σεφέρη) Ελένη, σελ. 214 - 215.
(Γ. Σεφέρη) Σαλαμίνα της Κύπρος, σελ. 216 - 217.

Γ. Ε. Χατζηστεφάνου: Δύο ποιήματα του Γιώργου Σεφέρη, 
σελ. 218 - 222.
Ανδρέας Χριστοφίδης: Σεφέρης - Έλιοτ, σελ. 223 - 224.
Επίσης στη στήλη «Σχόλια και Σκέψεις»:
Κ. Χρυσάνθης: Συγκέντρωση για τον Γ. Σεφέρη, σελ. 240.
και στη στήλη «Ειδήσεις»:
[ανώνυμου] : αναφορά σε εκδήλωση για τον Γ. Σεφέρη, σελ. 243 - 244 
(η ίδια που περιγράφεται απο τον Κ. Χρυσάνθη στη σελ. 240) .

2. ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΗ ΚΓΠΡΟΣ
μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό
Πνευματική ομάδα: Φρ. Βράχας, Κ. Μόντης, Τ. Φυλακτού, Α. Χριστο- 
φίδης, Κ. Χρυσάνθης.
Γπεύθυνος Εκδότης - Γραμματέας: Κ. Χρυσάνθης.
Χρονιά Δ', Δεκέμβρης 1963, αρ. 39
Λευκωσία.

Περιεχόμενα :
(Στο εξώφυλλο: Τεύχος για το Γ. Σεφέρη)
I. Γ. Κουτσάκος: Το κενόν εις την ποίησιν του Σεφέρη, σελ. 61 - 64.
Ν. Σ. Σπανός: Στοιχεία από τις ραψωδίες κ, λ, μ της Οδύσσειας 
στην ποίηση του Γ. Σεφέρη, σελ. 65 - 69.
Κ. Χρυσάνθης: Παρατηρήσεις πάνω στα «Κυπριακά» του Γ. Σεφέρη, 
σελ. 70 - 72.
Μαρία Παττίχη : Η ιδέα της Ελένης στους Αρχαίους
Καζαντζάκη και Σεφέρη, σελ. 74- 75.
Στη Στήλη «Πνεύμα και ζωή»:
Άντης Περνάρης: Γιώργος Σεφέρης, σελ. 85 - 86.
Στη Στήλη «Σχόλια και σκέψεις»:
Κ. Χρυσάνθης: Σεφέρης και αποικιοκράτες, σελ. 86 - 87.
Δώρος Χριστής - Ιγερινός: Μερικές διαπιστώσεις γύρω από την απονομή 
του βραβείου Νόμπελ στον Σεφέρη, σελ. 87.
Στη Στήλη: Επικαιρότητες.
Φρ. Π. Βράχας: Με τον Γιώργο Σεφέρη, σελ. 91 - 92.
[Ανώνυμου] : Εκδηλώσεις για τον Γ. Σεφέρη, σελ. 92.

3. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΟΓΟΓ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
Μηνιαίο περιοδικό
Την εκδοτική ομάδα του περιοδικού αποτελούν οι:
Ζήνων Ζαννέτος, Σοφοκλής Λαζάρου, Ανδρέας Παστελλάς, Μαρία Πατ
τίχη, Ίκαρος Τυπογράφος, Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου.
Γπεύθυνος εκδόσεως: Μαρ. Φασουλιώτης.
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1971
Τεύχος αρ. 21 - 22
Λευκωσία.
Περιεχόμενα:
(Στο εξώφυλλο: Σελίδες αφιερωμένες στον Γιώργο Σεφέρη. Φωτογρα

φία του Γ. Σεφέρη) .
Ζήνων Ζαννέτος: Σεφέρης και Κύπρος, σελ. 345-346.
Στήλη «Στόχοι του μηνός»:
[Ανώνυμου] : Ο Μεγάλος Δρυς κΓ οι μικροί ξυλοκόποι, σελ. 347.
Κώστας Βασιλείου: Ο κ. Στράτης Θαλασινός, σελ. 349 - 353.
(στη σελίδα 352 ολοσέλιδη φωτογραφία του ποιητή) .

Ζήνων Ζαννέτος: Η «πολιτική» ποίηση του Γ. Σεφέρη, σελ. 353 - 359.
Γιώργος Μοράρης: Η κοίμηση του Γιώργου Σεφέρη, σελ. 354 - 355.
Μαρία Παττίχη: Ο Σεφέρης και οι νέοι, σελ. 355 - 356.
— Ο Χένρυ Μίλλερ για το Σεφέρη (από το βιβλίο 
«Ο κολοσσός του Μαρουσιού»), σελ. 357 - 358.
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4. ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Διμηνιαίο πνευματικό περιοδικό.
Διεύθυνση: Ήβη Μελεάγρου και Χριστάκης Γεωργίου.
Επιμέλεια εκδόσεως: Κώστας Κορέλης.
Εξώφυλλο: Άντη Ιωαννίδη.
Περίοδος Γ', 1971 — Χρόνος Ιδρύσεως 1960 — Τόμος Η', Τεύχος 70,
Δεκέμβρης 1971
Λευκωσία.
Περιεχόμενα:
(Στο εξώφυλλο: αφιέρωμα στον Σεφέρη) .
Ιωάννα Τσάτσου : Του Γιώργου από την Ιωάννα (5 ποιήματα), 
σελ. 81 - 82.
Ανδρέα Χριστοφίδη: Σύνοψη της πορείας του ποιητή Γιώργου Σεφέρη, 
σελ. 83 - 89.
Ήβη Μελεάγρου: «Ο φίλος που έφυγε για τ’ ανοιχτά», σελ. 90 - 96.
Νίκης Μαραγκού: Ο Νερούντα, ο Ελύτης κι ο Σεφέρης, σελ. 111 -116.

5. Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
εκφραστικόν όργανον των σπουδαστών της Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Κύπρου
έτος Γ', Φεβρουάριος 1972, αρ. 5.
αφιέρωμα στο Γιώργο Σεφέρη σελ. 28-45.
[ανώνυμου] : Αφιέρωμα στο Γιώργο Σεφέρη σελ. 28.
Ελένη Παπακώστα: Χρονολογική ποιητική πορεία του Γιώργου Σεφέρη, 
σελ. 29 - 31.
Κωνσταντίνα Ανδρέου: Ο Σεφέρης και η Ελληνική παράδοση, 
σελ. 32 - 34.
Μυρούλα Μάρκου: Εσωτερική ποιητική πορεία του Γ. Σεφέρη, 
σελ. 35 - 38.
Γ. Σεφέρης: [στίχοι], σελ. 39.
Ανδρούλλα Παλέττα: Ο Σεφέρης και η Κύπρος, σελ. 40-42.
Χριστόφορος Χριστοφόρου: «Ερωτικός Λόγος», σελ. 43 - 45.
Ειδήσεις για εκδηλώσεις ομίλων της Παιδαγωγικής Ακαδημίας προς τι
μήν του Σεφέρη, σελ. 49, 52, 53, 54.
στη σελ. 28: φωτογραφία του Σεφέρη.
στη σελ. 38: φωτογραφία από την έκθεση του Λογοτεχνικού Ομίλου στην 
εκδήλωσή του για τον Γ. Σεφέρη.

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΛΟΤ ΤΖΙΟΝΗΣ

ΕΚΑΤΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ 
TOT ΝΙΚΟΤ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

1. Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ*

ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ό Νίκος Καζαντζάκης είδε τήν Κύπρο σαν μια έπί μέρους έλληνική 
πατρίδα, άλλά καί σάν ένα οικουμενικό σύμβολο. Τήν είδε σάν ένα νησί 
που άγωνιζόταν για τή λευτεριά του, άλλά στήν έκβαση του αγώνα τούτου 
καταξίωνε καί τήν ήθική τής άνθρωπότητος. Ή θέαση τής Κύπρου από 
τόν Καζαντζάκη ένεΐχε κάτι τό βαθύ καί τό μεγαλόπρεπο, σαν τή θέαση τής 
Κρητης, δπου βυθίζονταν οί ρίζες του. «Ή Κύπρος έγινε μια καινούρια, 
έξίσου ήρωϊκή, έξίσου μαρτυρική Κρήτη. Μεγάλωσε τό ήθικό κεφάλαιο 
τής Ελλάδας’ άς είναι καλά ή Κύπρος — μάς ανανέωσε τήν έμπιστοσύνη 
μας στον άνθρωπο», γράφει ό Καζαντζάκης στόν Γλαύκο Άλιθέρση, καί πε
ριλαμβάνεται τούτο στό βιβλίο τού Άλιθέρση «Προσμαρτυρία» (’Αλεξάνδρεια 
1948, Λευκωσία 1964).

«Στή γιορτή τούτη τής ειρήνης τό πρόσωπο τής Κύπρου δρθώνεται μπρο
στά μου αίματοστάλαχτο. Τούτη τή στιγμή οί δυνάμεις τού σκότους πολε
μούν έκεΐ πέρα μέ λύσσα τή λευτεριά», είπε δ Καζαντζάκης τόν ’Ιούνιο τού 
1956 στή Βιέννη κατά τήν τελετή τής άπονομής σ’ αύτόν τού Βραβείου τής 
Ειρήνης. Ή δμιλία του είναι γενικά άγνωστη, δέν περιλαμβάνεται στά 
έργα του πού κυκλοφορούν.

Δυό χρόνια νωρίτερα γράφει δ Καζαντζάκης στή «Νέα Εστία» τών 
Αθηνών (τεύχος 653, 15 Σεπτεμβρίου 1964) τή ρωμαλέα συνηγορία του 

γιά τήν Κύπρο μέ τόν τίτλο «Ή τύχη κ’ ή τιμή μιας Αύτοκρατορίας — Οί 
Άγγελοι τής Κύπρου», πού περιλήφθηκε υστέρα ώς παράρτημα στό γνωστό 
ταξιδιωτικό του βιβλίο «’Αγγλία» καί άποσπάσματα στόν Πρόλογο τού «Κα- 
πετάν Μιχάλη». Λέγει δ Καζαντζάκης: «Ή Κύπρος δέν είναι τώρα πια 
μια λεπτομέρεια, ένα νησί στήν άκρα τής Μεσόγειος θάλασσας’ γιά μια στι
γμή γίνεται τό μοιρόγραφτο κέντρο δπου παίζεται ή ήθική αξία τού σημε-

* ’Ανακοίνωση στό Β' Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο στή Λευκωσία, στίς 
23 ’Απριλίου 1982. Δημοσιεύεται δπως διαβάστηκε στό Συνέδριο, μέσα στα καθορι
σμένα χρονικά πλαίσια γιά δλες τίς ανακοινώσεις.
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ρινοΰ άνθρώπου». Στόν «Καπετάν Μιχάλη» δ Πρόλογος του είναι κραυγή 
άλληλεγγύης καί θαυμασμού για τήν Κύπρο, τήν όποια πάντα σκεφτόταν στορ
γικά καί νοσταλγικά.

'Όμως θέμα μας είναι τά άγνωστα στοιχεία του δεσμού τού Καζαντζάκη 
μέ τήν Κύπρο. Αύτά πού είναι έγκατεσπαρμένα σέ διάφορα παλαιά καί 
πρόσφατα έντυπα καί δέν έχουν συγκεντρωθή σέ βιβλίο ή δποιαδήποτε έκ
δοση, καί αύτά πού είναι εντελώς άγνωστα καί ανέκδοτα, γιατί είναι άποτυ- 
πωμένα στά χειρόγραφα κατάλοιπά του καί δέν έχουν δει ώς τώρα το φως 
τής δημοσιότητος. Είναι άκόμα καί δσα προφορικά καί προσωπικά διασώ
ζει ή χήρα του Ελένη Ν. Καζαντζάκη. Νά άναφερθούν δλα, δέν έπιτρέπει 
δ χρόνος. Μιά σταχυολόγηση είναι δυνατή καί ένδεικτική.

Στήν έφημερίδα «Τά Νέα» τών ’Αθηνών στις 15 ’Ιουνίου 1955 δημοσι
εύεται συνέντευξη τού συγγραφέα πρός τόν Γεώργιο Μπουκουβάλα. Αέει σ 
αύτήν δ Καζαντζάκης: «Ό αγώνας θά κερδηθεΐ στήν Κύπρο. Άν δμως 
δέν πέσουν παλληκάρια, λευτεριά δέ στεριώνει. Αύτός είναι δ κανόνας. Κα
μιά πολιτική δέν αντικαθιστά τό αίμα καί είναι δώρο Θεού γιά τή συντή
ρηση τού αγώνα ή βαρβαρότητα κι οί βιαιότητες τών ’Άγγλων. Είναι δί
καιο νά τούς πολεμούμε καί μέσα μας νά τούς εύγνωμονοΰμε γιά τή στάση 
τους...».

Τό νόημα τών τελευταίων φράσεων τού Καζαντζάκη είναι αύτό πού 
λέμε καί έπαναλαμβάνουμε στις δύσκολες μέρες τού άγώνα, δτι στόν άκμονα 
τών δοκιμασιών σφυρηλατεΐται ισχυρότερο τό άγωνιστικό πνεύμα. Ό Κα
ζαντζάκης προχωρεί πιό πέρα καί προσθέτει πώς χρωστούμε ύποχρέωση στόν 
’Άγγλο δυνάστη γι’ αύτή τήν ακούσιά του ένδυνάμωση καί άναρρίπηση τού 
δικού μας αγωνιστικού φρονήματος. 'Οπωσδήποτε, ή θυσία τών παλληκα- 
ριών είναι τό άπαραίτητο τίμημα τής έλευθερίας. Μάς θυμίζει ή θεωρία αύτή 
τό συγκλονιστικό γεγονός πού άναφέρει στήν «Αναφορά στόν Γκρέκο». ΤΗ
ταν πολύ μικρός, δταν έγινε ή Μεγάλη Σφαγή στό τουρκοκρατούμενο Ηρά
κλειο. Καί δ κύρης του, δ καπετάν Μιχάλης, τόν πήρε στήν Πλατεία καί 
τόν πρόσταξε καί φίλησε τά πόδια τών κρεμασμένων. Τούς σκότωσε η Λευ
τεριά, τού είπε.

Αύτή ή πίστη τού Νίκου Καζαντζάκη στήν άπαραβίαστη ιερότητα τής 
έθνικής έλευθερίας, άπό τήν δποία μεταγενέστερα θά άνακύψη κάθε άλλη 
μορφή έλευθερίας, καθώς καί δ συνειδητός αποτροπιασμός του πρός τό δυνά
στη - στραγγαλιστή της, έπιμαρτυρεΐται άπό μιά άχρονολόγητη χειρόγραφη, 
μέ μολύβι, σημείωσή του στή σελ. 5 τού ταξιδιωτικού του βιβλίου «Αγγλία», 
(έκδοση «Πυρσού» Α.Ε., Αθήνα 1941) , πάνω άπό τήν άφιέρωση τού βι

βλίου στόν Sir Sydney Waterloo: «Τό βιβλίο τούτο γράφτηκε πριν άπό τά 
Δεκεμβριανά καί πριν άπό τήν Κύπρο. Δέν ξέραμε τότε, τώρα ξερουμε* 
τό γαλάζιο πουλί τής έλευτερίας δέν κυκλοφορεί έξω άπό τά σύνορα τής 

Αγγλίας. ’Έξω άπό τά σύνορα τής Αγγλίας κυκλοφορεί ένα άλλο έγγλέ- 
ζικο πουλί μαύρο, μέ κόκκινο ραμφί καί κόκκινα νύχια αίματωμένα».

Ή άποφθεγματική τούτη γραφή τού Καζαντζάκη πρώτη φορά σήμερα 
παρουσιάζεται. Τήν 1η Απριλίου 1955 άρχισε δ δυναμικός άπελευθερω- 
τικός άγώνας τής Κύπρου έναντίον τής Αγγλικής κατοχής, πού συγκλόνισε 
τους τίμιους άνθρώπους τού κόσμου. Ό Καζαντζάκης ζούσε τότε στήν παρα
θαλάσσια Antibes τής νότιας Γαλλίας, πού τού θύμιζε τήν Κρήτη του, καί 
άπό έκεΐ άνταποκρινόταν στις κλήσεις γιά τήν Κύπρο. Έστειλε τότε μά
λιστα καί μήνυμά του στή Β' Προδιάσκεψη τού Διεθνούς Άντιαποικιακοΰ 
Συνεδρίου Αθηνών τόν Απρίλιο τού 1957. Ή δλη άποστροφή του στό κεί
μενο τούτο ύπονοεΐ, κατά τή γνώμη μου, εκούσιο φόνο καί θανατώσεις καί 
θεωρώ πώς μάλλον πρέπει νά γράφτηκε μετά τούς άπαγχονισμούς τών παλ- 
ληκαριών μας τό 1956 ή τό 1957 άπό τούς ’Άγγλους καί τις άλλες θυσίες 
τών άγωνιστών μας.

Δέν ήταν άγνωστη στόν Καζαντζάκη ή Κύπρος. Ή γενέτειρά του 
Κρήτη καί ή Κύπρος θεωρούνται αύτάδελφα ελληνικά νησιά. Καί στό τε
λευταίο, πού κυκλοφόρησε, μυθιστόρημά του «Στά Παλάτια τής Κνωσού», 
ύπάρχουν πολλές άναφορές στήν Κύπρο. Τήν έπισκέφθηκε δ ίδιος τό 1926 
μαζί μέ τήν Ελένη, τήν πιστή καί πολύτιμη έκτοτε σύντροφό του. Γιά 
πρώτη φορά σήμερα δίδεται στή δημοσιότητα τό δδοιπορικό τής έπισκέψεως 
τού Καζαντζάκη άπό τό προσωπικό του Ημερολόγιο:

18. (Μαίου 1926) Φεύγουμε γιά Κύπρο. Νύχτα, κατάστρωμα (...) τε
ράστιο άστρο Αφροδίτης.
19. Φαμαγούστα. Θεία ή Cathédrale, rose. Ροδιές, φοινικές, άμούδα.
20. Πάλι Cathédrale (...)
20. (...) Φτάνουμε στή Λευκωσία.
21. Εύκάλυπτοι, μετόχι Κύκκου, χινοπωριάτικος ούρανός, άνεμος. (...) 
Αστραπές (...)
22. Μουσείο. Νύχτα, κήπος (...) Εύκάλυπτοι.
23. Μόνος, Cathédrale παζάρι. Σπίτι Δημάρχου.
24. Μουσείο. ’Εκκλησίες (...) Βασιλιάς Χεζάζης.
25. Λάρνακα. Λένοτσκα κι’ έγώ (...)
26. Μόνος. Περίπατος σ’ άκρογιαλιά (...)
27. Φεύγω μόνος γιά Λεμεσό. Χαρουπιές.
28. Πάφος. Μονή Νεοφύτου. Κοιμήθηκα στήν Πάφο.
29. Πρωί, Πάφο.

Βράδυ στή Λεμεσό. Άργάτες, μιλώ γιά Ρουσία (...)
Γαρούφαλα κόκκινα (...)
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30. Πλάτρες, αύτοκίνητο, άνεβαίνουμε στό Τρόοδος. Στενοχώρια Λέ- 
νοτσκας στ’ αύτοκίνητο. Χαρά, γέλια της, εύθυμία σά φτάσαμε κι’ άνε- 
βήκαμε άπό ξενοδοχείο «Ελβετία» πεζοί στό βουνό. Νύχτα (...) φεγ
γάρι, δέντρα.
31. ’Ανεβήκαμε στό Τρόοδος. Γυρίζω βλέπω Παπαϊωάννου. Χαρά. 
Φεύγουμε μέ ιταλικό βαπόρι Giamicolo γιά Πειραιά.

Δυό, συνεπώς, έβδομάδες ή παραμονή τοΰ Νίκου Καζαντζάκη, ως δημο
σιογράφου, καί τής Ελένη στην Κύπρο, μέ τις άδελφές Καίτη καί Μαρίκα 
Παπαϊωάννου, οί όποιες έδωσαν τότε ρεσιτάλ πιάνου στό νησί για νά καλύ- 
ψουν τά έξοδά τους. Καί δ Καζαντζάκης βοήθησε στην δργάνωση των ρεσι
τάλ. Είδε την ’Αμμόχωστο καί έντυπωσιάσθηκε άπό τό φράγκικο Καθεδρι
κό ναό τοΰ 'Αγίου Νικολάου πού τδν χαρακτηρίζει καί ώς «θάμα» σέ άλλη 
άναγραφή στό Ημερολόγιό του. Στή Λευκωσία συναντήθηκε μέ τό Δήμαρχο 
Γεώργιο Α. Μαρκίδη. Είδε άκόμη τδν Καθεδρικό ναό τής 'Αγίας Σοφίας. 
Έπήρε καί συνέντευξη άπδ τδν τέως τότε βασιλιά τής Χεζάζης, πού τή δημο
σίευσε στην άθηναϊκή έφημερίδα «’Ελεύθερος Τύπος» στις 22 ’Ιουνίου 1926. 
Πήγε στή Λάρνακα καί στή Λεμεσό καί, έπιστρέφοντας άπδ τήν Πάφο, μί
λησε σέ έργατική συγκέντρωση στή Λεμεσό για τή Ρωσία. Σχετική δημοσί
ευση ύπάρχει στδν «Νέον ’Άνθρωπο» τής Λεμεσού τής 1ης ’Ιουνίου 1926. 
Οί ειδήσεις για τήν άφιξή του στή Λεμεσό καί τήν άναχώρησή του δημο
σιεύτηκαν στή Λεμεσιανή έφημερίδα «Χρόνος» στις 28 Μαίου καί στις 6 
’Ιουνίου 1926. Στή Μονή Αγίου Νεοφύτου στήν Πάφο ύπάρχει ή ύπογρα- 
φή του στό Βιβλίο ’Επισκεπτών. Άπό τήν έπίσκεψη στις Πλάτρες έχουμε 
φωτογραφία του μέ τδν Εύγένιο Ζήνωνα, δπως φωτογραφία του έχουμε μπρο
στά στδν Καθεδρικό ναό τοΰ Αγίου Νικολάου στήν ’Αμμόχωστο. Τό εύχά- 
ριστο άνέβασμα στό Τρόοδος έπεσφράγισε τό ταξίδι του στήν Κύπρο καί τήν 
1η ’Ιουνίου, καθώς τό βαπόρι, πού τδν έπαιρνε στδν Πειραιά, έπλεε άκόμα 
στα νερά τοΰ νησιοΰ, έμφανίσθηκε ένα δελφίνι, πού έδωσε χαρά στή Λένοτσκα, 
τήν Ελένη, δπως συμπληρώνει στδ άνέκδοτο Ημερολόγιό του. ’Αργότερα, 
στις 11 Αύγούστου 1954, σέ συνέντευξή του πρδς τδν Μανόλη Γιαλλουράκη 
θά πει γιά τήν ’Αμμόχωστο πώς είναι άπ’ τά ώραιότερα μέρη τής γής. «Δέν 
θέλω νά πεθάνω πριν ξαναπάω στήν ’Αμμόχωστο», πρόσθεσε. Είναι γνω
στό, βέβαια, τδ κεφάλαιό του γιά τήν Κύπρο, καρπός τής μοναδικής αύτής 
έπισκέψεώς του στό νησί, πού ύπάρχει στό ταξιδιωτικό βιβλίο του «’Ιταλία - 
Αίγυπτος - Σινά - Ιερουσαλήμ - Κύπρος - Ό Μοριάς».

Στδ άνέκδοτο Ημερολόγιο τοΰ Νίκου Καζαντζάκη βρίσκουμε καί άλλες 
άναφορές στήν Κύπρο. Τδ 1939 καί τδ 1946 έπισκέφθηκε τήν ’Αγγλία ώς 
καλεσμένος τοΰ Βρεταννικοΰ Συμβουλίου. Στδ 'Ημερολόγιό του άναγράφει 
δτι στις 26 ’Ιουνίου 1946 τοΰ έδειξαν μιά πολύ ζωντανή ταινία τοΰ Lawrie 
Lee γιά τήν Κύπρο, μέ τραγούδια έλληνικά. Άλλ’ έδειχνε ή ταινία κΓ ένα 

«βοσκό πού έβανε φωτιά στό δάσο». Στις 21 ’Ιουλίου 1946 μίλησε στό «Κυ
πριώτικο B.B.C.» καί στις 26 ’Ιουλίου «ήρθε μιά χαριτωμένη Κυπριώτισσα», 
ή δ. Κληρίδη, καί τδν πήγε στδ B.B.C. δπου μίλησε γιά τήν πνευματική 
Ελλάδα.

Είναι γνωστό πώς άπό τδ πρώτο ταξίδι του βγήκε τδ ταξιδιωτικό του 
«’Αγγλία». Στά χρόνια τοΰ άπελευθερωτικοΰ αγώνα τής Κύπρου, σύμφωνα 
μέ άξιόπιστη πληροφορία μου, τδ B.B.C. ζήτησε άπδ τδν Καζαντζάκη τήν 
άδεια νά κάνει ραδιοφωνικές έκπομπές άπδ τδ βιβλίο τοΰτο. Ό Καζαντζά
κης άρνήθηκε νά δώση τήν άδεια, σέ ένδειξη διαμαρτυρίας γιά τήν άγγλική 
πολιτική στδ έθνικδ ζήτημα τής Κύπρου. Καί ήταν τούτο πολύ φυσικό γιά 
έναν άνθρωπο πού έχει γράψει αύτά τά λόγια: «Τέτοια περιφέρεται τώρα, 
άπδ βουνό σέ βουνό, άπό χωριό σέ χωριό, άπδ πολιτεία σέ πολιτεία, δλο αί
ματα, κΓ άνένδοτη, ή Έλευτερία στδ ήρωϊκδ άρχοντονήσι, τήν Κύπρο. Τέ
τοια περιφέρεται αιώνες σαρανταπληγιασμένη κΓ άθάνατη, μέσα στήν ιστορία 
μας’ καί πάει μπροστά ή Ελλάδα, μέ κίντυνο τής ζωής της, καί τής άνοίγει 
δρόμο».

’Αλλά δέν είναι μόνο οί πολλές άναφορές τής Κύπρου στή γραφή ή 
στις συνδιαλέξεις τού Καζαντζάκη πού είναι ένδεικτικές τοΰ δεσμοΰ του μέ τδ 
νησί. Είναι, βασικά, ή άποτίμησή του γιά τήν Κύπρο.

Είναι γνωστό τδ πολυδιάστατο, τεράστιο καί συγκλονιστικό έργο τοΰ Κα
ζαντζάκη. Κοντά στά δσα δημοσιεύτηκαν έσχεδίαζε πλήθος άλλα έργα νά 
γράψη, δπως μαρτυρεΐται στά Ημερολόγιά του. Καί δ χρόνος δέν τδν έπαιρνε. 
’Έγραψε στήν «’Αναφορά στδν Γκρέκο»: «Γιά μένα πιά τδ άνώτατο άγαθδ 
είναι δ καιρός. "Οταν βλέπω τούς άνθρώπους νά κάνουν περίπατο καί νά 
χαζεύουν ή νά σπαταλοΰν τδν καιρό σέ μάταιες κουβέντες, μου ’ρχεται νά κα- 
τέβω στό σταυροδρόμι καί ν’ απλώσω τό χέρι μου σά ζητιάνος: «Κάμετε 
έλεημοσύνη, χριστιανοί», θά παρακαλοΰσα, «έλεήστε με λίγο άπό τόν καιρό πού 
χάνετε, μιά ώρα, δυό ώρες, δ,τι προαιρείστε...».

Άπό δλα τά έργα του δ Καζαντζάκης ώς τό έργο του έθεωροΰσε 
τήν «Όδύσεια» μέ τούς 33,333 στίχους. Παράλληλα ή στή συνέχεια τής 
«Όδύσειας» έσκόπευε νά γράψη ένα άλλο έπικο ποίημα, μέ 33,333 έφτασύλ- 
λαβους στίχους, τό έπος τοΰ νεώτερου καί τοΰ σύγχρονου άνθρώπου. θά άρ
χιζε άπό τήν πτώση τής Κωνσταντινουπόλεως, θά έφτανε ώς σήμερα καί θά 
βυθιζόταν στό ένοραματιζόμενο μέλλον. Τό δνομα τοΰ σχεδιαζόμενου νέου 
έργου του καί τοΰ πρωταγωνιστή ήρωά του: «Ακρίτας». Στά «400 Γράμματα 
τοΰ Καζαντζάκη στόν Πρεβελάκη» δημοσιεύεται περιληπτικό σχεδιάγραμμα 
τοΰ «Ακρίτα», παρμένο άπό τό Ημερολόγιο του Καζαντζάκη. Αλλά τό σχε
διάγραμμα είναι έκτενέστερο καί λεπτομερέστερο στό Ημερολόγιο, είναι ένας 
πλήρης δδηγός διαγραφής καί συγγραφής τοΰ νέου έργου, πού τό ήθελε νά 
τελειώση ώς τό 1953. Καί φανερώνονται σ’ αύτό τό σχεδιάγραμμα τά αίσθή-
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ματα άναγνωρίσεως καί τιμής του Καζαντζάκη πρός τήν Κύπρο. Στο σχε
διαζόμενο νέο έργο δ Καζαντζάκης παίρνει άπό τον άκριτικό κύκλο τών δη
μοτικών τραγουδιών τής Κύπρου τόν ήρωά του: «’Έπος ’Ακρίτα: Κύπρος», 
σημειώνει δ οικουμενικός συγγραφέας, πού παίρνει επίσης πρότυπα καί περι
στατικά από τον «Έρωτόκριτο», τούς «’Ελευθέρους Πολιορκημενους» και τα 
γεγονότα καί τούς θρύλους τής 'Αλώσεως. Καί παραπέμπει, τον εαυτό του 
βέβαια, για μελέτη στδ δίτομο έργο του ’Αθανασίου Σακκελαρίου «Τα Κυ
πριακά», πού περιέχει τραγούδια του Άκριτικοΰ κύκλου. ’Εκτός από τόν 
’Ακρίτα, καί τή συχνή συνδετική άναφορά του στό Κυπριακό τραγούδι του, 
άρκετές φορές άναφέρεται καί ή Ροδαφνοΰσα τής Κύπροι> στον δλο εξελικτικό 
σχεδιασμό τοΰ «’Ακρίτα». Καί ένα άλλο αξιοσημείωτο: Ό Καζαντζακης 
παρουσιάζει τόν ’Ακρίτα ύπό διάφορες μορφές: Πολέμαρχο και επί κεφαλής 
τών 40 Κρητών στα τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως, άκόμα ποιητάρη, συνε
χιστή δηλαδή μιας δμηρικής παραδόσεως πού έπιβιώνει στην Κύπρο. Και 
ύποδηλώνει τούτο γνώση γιά τήν ιστορική ζωή τοΰ νησιού. Ό ποιητάρης 
καί πραματευτής ’Ακρίτας 'περιέρχεται Κύπρο, Κρήτη, ’Αθήνα, Γιάννενα, 
Κωνσταντινούπολη, Βλαχία καί ’Οδησσό, ώς τήν αύλή τοΰ Αλή Πασά.

’Αργότερα τόν άνάγει στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας στήν Κύπρο. Γρά- 
φες στή σελ. 30 καί 31 τοΰ τετραδίου του μέ τό σχεδιάγραμμα τοΰ ’Ακρίτα: 
«Κύπρος. Τούρκοι... τήν πήραν στα 1571. Γλύκα νησιοΰ, Άμόχωστος... 
Πύργος Όθέλου. Σαίξπηρ τριγυρνάει στδν πύργο. Τή βραδιά πού έφτασε 
’Ακρίτας στήν ’Αμμόχωστο (23 ’Απριλίου 1614) δ Σαίξπηρ πέθανε; Συναν
τάει Σαίξπηρ... Ροδαφνοΰσα». Τό έρωτηματικό άπέβλεπε σέ αύτοΰπόμνηση 
γιά διακρίβωση. Στή συνέχεια δ ποιητάρης πραματευτής ’Ακρίτας «άπό πόρ
τα σέ πόρτα... Τραγουδάει... Λέει κρυφά θρύλους Κωνσταντινούπολης σάν 
έθνικά μυστικά, πού έχει γεννήσει. Τούς πιστεύει κι δ ίδιος, οί α' λαχτά
ρες έλευθερίας, νά μη μιλάει άκόμα γιά έξέγερση... νά μη λέει άκόμα στήν 
Κύπρο θρύλους... τόν διώχνουν οί Τοΰρκοι, φεύγει, πάει υστέρα στήν Κρήτη. 
Ό Καζαντζάκης σχεδιάζει επίσης τόν ’Ακρίτα νά τραγουδά στήν αύλή τοΰ 
Φράγκου βασιλιά, καί είναι τοΰτο μιά έπιπρόσθετη μαρτυρία τών ιστορικών 
γνώσεών του γιά τήν Κύπρο.

Στή συνέχεια επανέρχεται ή μνεία τής Κύπρου άνάμεσα στίς άλλες έλ- 
ληνικές πολιτείες γιά τήν προετοιμασία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τοΰ 
1821.

Τό σχεδιάγραμμα τοΰ ’Ακρίτα περιέχεται σ’ ένα τετράδιο διαστάσεων 
13X20 έκμ. καί ύποδιαιρεΐται σέ χρονολογίες καί 24 ραψωδίες. Διαδρα
ματίζεται άνάμεσα στό 1453 καί τό 1953 καί άγγίζει δλα τά έθνικά, διεθνή 
καί κοσμογονικά γεγονότα τών πέντε τούτων αιώνων. Πολλές σκηνές του άνα- 
δίνουν βιβλικό μεγαλείο, φέρνουν στδ νοΰ τήν ’Αποκάλυψη τοΰ Ίωάννου. Ή 
ήλικία τοΰ πολύπλαγκτου ’Ακρίτα είναι 20 - 33 έτών καί αύτά τά χρόνια παίρ- 
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νει επτά γυναίκες, άνάμεσά τους καί μιά Κυπρία, τή Ραλλοΰ. Ό ’Ακρίτας, 
γιδς Αδάμ καί σύγχρονος άνθρωπος, ξεκινά άπό τό έθνικό πνεΰμα τής Ελ
λάδος, αίρεται στδ πανανθρώπινο πνεΰμα τής έλευθερίας καί κορυφώνεται σέ 
μεταφυσική έννοια, γίνεται δ «Άνεβαίνων». ’Ενυπάρχει στδ σχέδιο άρχικά ή 
εχθρική διάσταση αναμεσα Καλοΰ καί Κακοΰ, ή συνεργασία τους σέ δεύτερο 
στάδιο καί σέ τρίτο στάδιο ή συνένωση τους στδ "Ενα. «Καί τό "Ενα αύτό 
δέν ύπάρχει».

Ό ’Ακρίτας φτάνει στο μηχανικό πολιτισμό καί έχει πλήθος περιπέ
τειες καί δοκιμασίες, πεθαίνει καί άνασταίνεται, συμφιλιώνει καί συμπυκνώνει 
σε ενα τδ. καλό καί τό κακό καί τό κάνει δρατό σ’ ένα άπόκοσμο μαγικό 
νησί. Εκεί, ένα άρσενικδ παγόνι άνοίγει τά φτερά του, τά κουνάει καί δλα 
άφανίζονται.

Στδ τετράδιό του έσημείωσε καί κατέλιπε δ Καζαντζάκης καί τήν αισθη
τική ούσία τής γραφής τοΰ έπους του: «Στδν ’Ακρίτα: Ν’ άλαφρύνει ή 
λέξη, ή ιστορία νά γίνει παραμύθι, ή φιλοσοφία δνειρο, οί άνθρωποι δροσου- 
λίτες».

Σ’ ένα άλλο άνέκδοτο κείμενό του, ύπδ ήμερολογιακή μορφή, γράφει δ 
Καζαντζάκης τήν 1η ’Ιανουάριου 1918: «Ξυπνήσαμε· τής μίλησα γιά τόν 
’Ακρίτα: νά βροΰμε ένα μύθο τόσο πλατύ πού νά χωρά δλη τή σύγχρονη ψυχή».

Σ’ αύτό τόν πλατύ μύθο πού χωράει τή σύγχρονη ψυχή, δ Νίκος Καζαν
τζάκης άναζήτησε καί πήρε τόν ήρωά του άπό τήν Κύπρο. Καί άποτελεί 
τό ώς τώρα άγνωστο τοΰτο στοιχείο μιά περήφανη καταξίωση τοΰ μικροΰ 
νησιοΰ μας στη λαμπρή σφαίρα τοΰ Ελληνικού πνεύματος, μέ τίς φωτεινές 
οικουμενικές διαστάσεις πού τής έδωσε δ άθάνατος Νίκος Καζαντζάκης.

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΤΑΤΡΟΤ
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2. ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ TOT ΝΙΚΟΤ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

Όταν ακούει κανείς σήμερα για ταξιδιωτικά, έρχονται στο νου του εντυ
πώσεις σύγχρονων τουριστών που ταξιδεύουν από τη μια χώρα στην άλλη με 
αεροπλάνα και πούλμαν για να επισκεφτούν μέσα σε λίγες μέρες τα αξιοθέα
τα μιας χώρας, τα χτίρια, τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, να 
βγάλουν μερικές φωτογραφίες ή ταινίες και ύστερα να φύγουν βιαστικοί για 
άλλη πόλη ή χώρα και ύστερα για άλλη.

Λυτού του είδους ο τουρισμός ωστόσο δεν έχει καμιά σχέση με τα τα
ξίδια που ενέπνευσαν την ταξιδιωτική λογοτεχνία. Ο σημερινός τουρίστας, 
θύμα κι αυτός της βιομηχανικής εποχής, δεν έχει ούτε το χρόνο ούτε τη 
διάθεση να πλησιάσει τους ανθρώπους μιας χώρας και να τους γνωρίσει. 
Όταν ξεκινά, δεν ξέρει για τη χώρα που θα επισκεφτεί παρά μόνο το όνομά 
της και το όνομα μερικών πόλεών της, κι ακόμα κάτι για το κλίμα της για 
να εξοπλιστεί με τον κατάλληλο ρουχισμό.

Για τον Καζαντζάκη όλα ήταν διαφορετικά. Δεν ταξίδευε παρά σε 
χώρες που ήξερε πως θα του χάριζαν ξεχωριστές συγκινήσεις και πρωτόγνω
ρες εμπειρίες. Επιπλέον, πριν ξεκινήσει, προπαρασκευαζόταν ψυχικά και 
πνευματικά για να γίνει άξιος γιαυτή την επίσκεψη, περίπου όπως νηστεύει 
και προπαρασκευάζεται κανείς ψυχικά για να δεχτεί το σώμα και το αίμα 
του Κυρίου. Διάβαζε την Ιστορία, τη Γεωγραφία, τη λογοτεχνία, τους μύ
θους και τις παραδόσεις της χώρας και μελετούσε την τέχνη της. Με τον 
τρόπο αυτό από τη μια ήξερε πού να πάει και τι να δει, κι από την άλλη 
ενίσχυε την ευαισθησία και την ικανότητά του να παρατηρεί, να επιλέγει 
και να ερμηνεύει σωστά, να αποκρυπτογραφεί τα μυστικά της χώρας. Αυτό 
ακόμα τον καθιστούσε ικανό να επικοινωνεί καλύτερα με τους ανθρώπους της 
χώρας, ιδιαίτερα τους πνευματικούς, να έχει συζήτηση μαζί τους, να τους 
ρωτά και να καταλαβαίνει τις απαντήσεις τους. Πολύ συχνά αυτά που ακούει 
από τους συνομιλητές του τα νιώθει σαν οικεία:

«Μιλούσα με τον ηγούμενο για τα εβδομήκοντα στελέχη των φοινίκων 
που αναφέρει η Γραφή πως βρήκαν στο χωριό τούτο, τη Ραϋθώ, οι Οβραίοι 
όταν πέρασαν την Ερυθρά. Ύστερα ρώτησα για τας δώδεκα πηγάς 
των υδάτων. Σαν να ρωτούσα για συγγενείς, γυρίζοντας ύστερα από 
χρόνια στην πατρίδα. Τόσο ταίριαζαν όλα τούτα τα βιβλικά ρωτήματα με 
όλη την έρημο γύρα μας... Κι όταν έμαθα πως ζει ακόμα ο φοινικώνας 
και τρέχουν ακόμα οι πηγές, χάρηκα». (Σινά, 90) .

Αλλά και από πλευράς χρόνου οι επισκέψεις του Καζαντζάκη ήταν πολύ 
διαφορετικές από τις σημερινές. Έμενε στις χώρες χρόνο πολύ, όχι μόνο 
για να μπορεί να επισκεφτεί περισσότερες πόλεις και χωριά αλλά προπαντός
για να έχει τήν άνεση να δει τους ανθρώπους να δρουν σ’ όλες τους τις
στιγμές, λύπης, χαράς, πόνου και μεγαλείου, στις γιορτές και στα πανηγύρια, 
στις δουλειές και στα εργοστάσια, στα χωράφια και στα σπίτια τους. Αυτό
που πάει να επισκεφτεί δεν είναι εκεί έτοιμο να το δει και να φύγει· δια
δραματίζεται κάθε στιγμή, γίνεται' και πρέπει ο επισκέπτης να είναι εκεί 
για να το δει και να το καταλάβει, να χαρεί ή να λυπηθεί. Νιώθει ακόμα 
πως και ο ρυθμός της περιδιάβασής του πρέπει να συνταιριαστεί προς το 
ρυθμό της χώρας και την ιδιοσυγκρασία του λαού:

«Αφήνω λοιπόν να σεριανίζουν ήσυχα, χωρίς ανυπομονησία, τις πέντε 
αίστησες απάνω στο τρυφερό χορτάρι, στα βαριά μουντζαλωμένα χτίρια, τις 
δαντελωτές εκκλησιές και στις ξανθές πλεξούδες της Αγγλίας... Αφήνομαι 
να |χε διαπερνά αθόρυβα, σιγά, κάθε μέρα, χωρίς λογικό πρόγραμμα κι ερω
τική βάση, η Αγγλία.

Από την πρώτη στιγμή ένιωσα πως στη χώρα τούτη αυτός είναι ο δρό
μος. Σε άλλους τόπους ορμούσα αρπαχτικά, κούρσευα ό,τι μπορούσα γρή
γορα γρήγορα κι έφευγα.' εδώ μια τέτοια πειρατική μέθοδο θά ’ταν επιπό- 
λαιη κι άγονη. Εδώ πρέπει να μείνεις ήσυχος, αμίλητος, υπομονετικός, να 
δώσεις καιρό στον εγγλέζικο ρυθμό — κλίμα, θάλασσα, πρααιώνια χλόη, κοι
νωνική ζωή, παλιά πανεπιστήμια, τένις, γκόλφ, λιμάνια, φάμπρικες, επαφή 
και κουβέντες με ανθρώπους — να ρυθμίσει τό αίμα σου». (Αγγλία 23) .

2. ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Ο Καζαντζάκης ομολογεί πως τα δυο πράγματα που επηρέασαν περισ
σότερο άπ’ όλα το συγγραφικό του έργο είναι «τα όνειρα και τα ταξίδια». (Ια
πωνία - Κίνα 240) . Τα ταξίδια του Καζαντζάκη δεν είναι ταξίδια αναψυχής 
ή ξεκούρασης αλλά προσωπικές περιπέτειες, δράματα προσωπικά, αφορμές 
για μεγάλες ψυχικές μεταπτώσεις. Τίποτε απ’ αυτά που βλέπει ή ακούει ή 
νιώθει δεν τον αφήνει ασυγκίνητο. Χαίρεται, λυπάται, οργίζεται, περιπίπτει 
σε έκσταση, μαγεύεται, του έρχεται να αλαλάξει, συγκλονίζεται. Όταν 
συναπαντιέται με την ανθρώπινη μοίρα, παθιάζεται, όταν ψαύει τον ανθρώ
πινο πόνο, αγωνιά και πονά, όταν ανακαλύπτει τις αρετές και το ψυχικό με
γαλείο του ανθρώπου, ενθουσιάζεται. Η ψυχή του τεντώνεται, σφίγγεται, 
σκοτεινιάζει και φωτίζεται ανάλογα με τις εμπειρίες, δίνει αίμα για να ξα
ναζωντανέψει μπροστά της τα παλιά, όπως ο Οδυσσέας ζωντάνεψε στον 
Άδη τις ψυχές ποτίζοντάς τες με αίμα:
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«Όταν βγήκα από τον περίφημο τάφο του Τουταγχαμών, είχε πια βρα- 
διάσει. Μπροστά μου, μέσα στους βράχους, τα στόματα των βασιλικών τά
φων, έχασκαν γαλάζια και το σταχτί βουνό είχε, για μια στιγμή, ροδίσει.

Ήμουν κουρασμένος. Είχα δώσει πολύ αίμα από την καρδιά μου για 
να ξαναζωντανέψω τις πεθαμένες σκιές και να χαρώ λίγο ξοδεύοντας σε μιαν 
ανέλπιδη προσπάθεια τη δύναμή μου». (Αίγυπτο, 59) .

Ο Καζαντζάκης ο ίδιος ήταν ένας Οδυσσέας, ένας ταξιδευτής αιώνιος. 
Μόνο που ο Καζαντζάκης δεν ταξιδεύει μόνο σωματικά σε χώρες άγνωστες. 
Ταξιδεύει και πνευματικά μέσα στα βιβλία που διαβάζει, μέσα στις διη
γήσεις των ανθρώπων και μέσα στα σκοτεινά μονοπάτια του πνεύματος. Ο 
Ο. Μερλιέ στον πρόλογό του στην «Ασκητική» γράφει πως ή «Ασκη
τική» «είναι το μεγαλύτερο μεταφυσικό ταξίδι».

Η ομοιότητα όμως του Καζαντζάκη με τον Οδυσσέα δεν είναι μόνο στην 
αγάπη του για τη φυγή και την ανανέωση μέσω των ταξιδιών. Είναι και 
στο ανικανοποίητο της ψυχής του, στο πάθος του να τα δοκιμάσει όλα, να 
τα χαρεί όλα και να τα απορρίψει όλα. Σχεδόν σε κάθε χώρα που επισκέ
πτεται παίζεται ένα δράμα στην ψυχή του συγγραφέα. Στην αρχή μαγεύε
ται απά το τοπίο και τα καλλιτεχνικά έργα και παραδίνεται στην ευχαρί
στηση και τη χαρά της στιγμής. Ύστερα κάτι βλέπει που του δημιουργεί 
τα αντίθετα συναισθήματα. Όλα τότε τα προηγούμενα συναισθήματα δια
λύονται σαν αντικαθρεφτισμός της ερήμου. Νιώθει να ντρέπεται γιατί παρα
δόθηκε στην ηδονή της στιγμής. Ακολουθεί ύστερα η δράση. Με το βάρος 
του καινούριου συναισθήματος φεύγει για να κάνει κάτι, να επικεφτεί ένα 
ιστορικό χτίριο ή ένα ντόπιο πρόσωπο και να προβληματιστεί. (Αίγυπτος, 
42 - 44).

3. ΓΙΑΤΙ ΤΑΞΙΔΕΤΕΙ

Ο συγκλονισμός αυτός και το πάθος δικαιολογούνται όταν λάβει κανείς 
υπόψη τους λόγους που τον έσπρωχναν να κάνει τα ταξίδια.

«Κάθε ταξίδι μου», γράφει, «σημάδευε — πότε αιτία ,πότε αποτέλεσμα — 
μιαν εσωτερική μου, γιομάτη πλάνταγμα και μεσολογγίτικη έξοδο, κρίση». 
(Ισπανία, πρόλογος) .

Ο Καζαντζάκης ήταν μια ανικανοποίητη, διαρκώς διψασμένη ψυχή. Κά
θε τι το στάσιμο, το κοινό, τον έκανε να πλαντάζει. Αλλά κι οι απαντήσεις 
που κατά καιρούς έδινε στα μεγάλα και βασανιστικά ερωτήματα της ζωής 
και του θανάτου, του ρόλου και του χρέους του| ανθρώπου πάνω στη γη, της δι
καιοσύνης και της επιτυχίας, γρήγορα έπαυαν να τον ικανοποιούν. Ένιωθε 
να πνίγεται, να υποφέρει. Ξεκινούσε τότε για άλλες χώρες για να ακούσει 

τις ιδέες των σοφών ανθρώπων άλλων χωρών, να περπατήσει τους δρόμους 
που ακολούθησαν και να αναζητήσει τις λύσεις που πρότειναν στα θεμελιώδη 
προβλήματα του ανθρώπου άλλοι λαοί που έζησαν και δημιούργησαν κάτω 
από διαφορετικές προϋποθέσεις από τον ελληνικό λαό, όπως αυτές προσφέ- 
ρονταν από άλλες γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες και διαφορετικές 
ιστορικές συγκυρίες.

«Κάθε καινούργια χώρα που πατούμε μπορεί και πρέπει να γί
νει αφορμή να πλατύνει η ψυχή μας. Έχει κι η ψυχή τις ιμπε
ριαλιστικές της λαχτάρες, δεν μπορεί ούτε και πρέπει να ζει χωρίς να 
καταχτά, αδερφή κι αυτή των μεγάλων conquistadores. Βλέπει τη στεριά 
και τη θάλασσα σαν πατρογονική κληρονομιά της και θέλει να κάμει κα
τοχή σε όλη την επιφάνεια, ορατή κι αόρατη, του κόσμου». (Αγγλία, 45) .

Τα ταξίδια ήταν για τον Καζαντζάκη μια έξοδος από τη μοναξιά, μια 
απελπισμένη προσπάθεια να αγκαλιάσει όλη την ανθρωπότητα σε μια ενιαία 
σύλληψη. Π γνωριμία άλλων ανθρώπων μέσω των ταξιδιών είναι ένας τρό
πος να γεφυρώσεις «τήν άβυσσο που χωρίζει τον άνθρωπο από τον άνθρωπο». 
Παντού όπου ταξιδεύει βλέπει τους ανθρώπους να ζουν τα ίδια προβλήματα, 
να πονούν και να χαίρονται με τον ίδιο τρόπο, και νιώθει να ταυτίζεται μαζί 
τους. Η διαπίστωσή του είναι πως με τα ταξίδια μπορείς όχι μονάχα «να 
γνωρίσεις τον εαυτό σου, παρά, πολύ σπουδαιότερο, να ξεπεράσεις το ζουρλο- 
περήφανο το εγώ σου, βυθίζοντάς το, αρμονίζοντάς το μέσα στο αγωνιζό- 
μενο και περιπλανώμενο στράτεμα του ανθρώπου».

Ενώ όμως ξεκινούσε το ταξίδι διενεργώντας μια «μεσολογγίτικη έξοδο» 
από το πρόβλημά του, το ταξίδι δεν παρέμενε ως το τέλος μια απλή αναζή
τηση. Γπήρχαν στιγμές που έβρισκε σ’ αυτό, όπως ήδη ελέχθη, «μια αντάξια 
του ανθρώπου ηδονή».

«Να γυρίζεις τη γης, να βλέπεις — να βλέπεις και να μη χορταίνεις — 
καινούρια χώματα και θάλασσες κι ανθρώπους κι ιδέες, και να τα βλέπεις 
όλα σα για πρώτη φορά, να να βλέπεις όλα σα για τελευταία φορά, σε μα- 
κρόσερτη ματιά, κι έπειτα να σφαλνάς τα βλέφαρα και να νιώθεις τα πλούτη 
να κατασταλάζουν μέσα σου ήσυχα, τρικυμιστά, όπως θέλουν, ωσότου να τα 
περάσει από την ψιλή κρισάρα του ο καιρός, να κατασταλάξει το ξαθέρι απ’ 
όλες τις χαρές και τις πίκρες σου — τούτη η αλχημεία της καρδιάς είναι, 
θαρρώ, μια μεγάλη αντάξια του ανθρώπου ηδονή». (Ισπανία, πρόλογος) .

Τα ίδια νιώθει σε κάθε χώρα που επισκέπτεται. Στον πρόλογο της 
Ιαπωνίας-Κίνας γράφει :

«Όταν σφαλνώ τα μάτια για να δώ, ν’ ακούσω, να μυριστώ και ν’ αγγί
ξω μια χώρα που γνώρισα, νιώθω να ταράζεται και ν’ αναγαλλιάει το 
κορμί μου, σα νά ’ρχεται κοντά μου πρόσωπο αγαπημένο... Όταν κλείσω 
τα μάτια για να ξαναχαρώ μια χώρα, χιμούν και μου τα φέρνουν κι οι πέντε
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μου αίστησες, οι πέντε γιομάτοι στόματα απλοκαμοί του κορμιού μου. Χρώ
ματα, φρούτα, γυναίκες. Μυρωδιές από περβόλια, από βρωμερά στενοσό
κακα, από μασκάλες». (Ιαπωνία - Κίνα, 7) .

Η διπλή αυτή αντίδραση του Καζαντζάκη, πού εκδηλώνεται από τη 
μιά σαν αναζήτηση του αιώνιου κι αναλλοίωτου κι από τον άλλη σαν υπαρ
ξιακή απόλαυση των ευχαριστήσεων που προσφέρουν οι αισθήσεις, είναι η 
καλύτερη έκφραση της αντιφατικής ψυχής του Καζαντζάκη. Πολύ αποκα
λυπτικό είναι ένα όνειρό του:

«Μα μια νύχτα είδα ένα όνειρο. Μέσα μου δούλευε κρυφά μια πείνα, 
μια δίψα, μια ράτσα βάρβαρη, που δεν είχε ακόμα μπουχτίσει τον κόσμο. 
Ο νους μου καμώνουνταν τον μπουχτισμένο, θαρρείς και τά ’ξερε όλα, τα χόρ
τασε όλα και χαμογελούσε με ειρωνεία γρικώντας τις κραυγές της χωριάτισ- 
σας καρδιάς μου. Μα τα σωθικά μου — δοξάζω το Θεό! — ήταν γιομάτα 
αίμα καί λάσπη και λαχτάρα. Και μια νύχτα είδα ένα όνειρο. Είδα δυο 
χείλια, δίχως πρόσωπο. Μεγάλα χείλια σπαθωτά, γυναικίσια. Κουνήθηκαν. 
Κι άκουσα μιά φωνή: «Ποιός είναι ο Θεός σου;» Κι εγώ αδίσταχτα απο- 
κρίθηκα: «Ο Βούδας». Μα τα χείλια κουνήθηκαν πάλι: «'Οχι! ο Έπα- 
φος».

Τινάχτηκα από τον ύπνο. Μεγάλη ξαφνική χαρά και σιγουράδα είχε 
πλημμυρίσει την καρδιά μου. Ό,τι μέσα στον πολυθόρυβο, γεμάτο πειρασμούς, 
παράταιρο ξύπνο δεν μπορούσα νά βρω, το βρήκα μέσα στην αρχέγονη μητρική 
αγκάλη της νύχτας. Από τη νύχτα κείνη πια δεν παραστράτησα. Ακολου
θώ το δρόμο τον εδικό μου. Προσπαθώ να κερδίσω τα χρόνια της νιότης, 
που τα έχασα λατρεύοντας άσαρκους, ξένους από μένα κι από τη ράτσα μου 
θεούς. Μετουσιώνω πια τις αφηρημένες έννοιες και τις κάνω σάρκα και θρέ- 
φουμαι. Ένιωσα πως ο Έπαφος, ο θεός της αφής, είναι ο θεός μου». 
(Ιαπωνία - Κίνα, 8 - 9).

Ο διχασμός αυτός μέσα στην ψυχή του σχετικά με το κέρδος από τα 
ταξίδια έχει σχέση με τη βαθιά πίστη του πως η ζωή κι η φύση έχουν δυό 
όψεις, τη φαινομενική και τη βαθύτερη, την επιφάνεια και την ουσία. 
Χαίρεται τον πέπλο που σκεπάζει τα πράγματα, μα σε λίγο σκίζει τον πέπλο 
«ας είναι κι ωραίος» για να δει την «πραγματικότητα που κρύβεται πίσω» 
και να της ζητήσει «το λόγο». (Μοριάς, 324) .

Πρώτα η χαρά της επιφάνειας:
«Γυρίζω καί δε χορταίνω να βλέπω το πολύχρωμο, πολύσπερμο τούτο 

χάος — τη Μόσχα. Πριν να μοχτήσω να βρω τι κρύβεται πίσω από τη γοη
τευτική τούτη επιφάνεια, ας αφήσω τα μάτια μου μ’ αφέλεια κι αναγάλλιαση 
παιδιού να χαρούν το αναπάντεχο όραμα». (Ρουσία, 32) .

Κι ύστερα η ουσία:
«Ο πόλεμος είναι μια τεράστια ερωτική στιγμή. Δε σμίγουν πια εδώ 

δυό άτομα για να γεννήσουν ένα παιδί. Σμίγουν δυό μεγάλοι στρατοί. Ο 
ένας σφηνώνεται στον άλλο μέσα στα αίματα και τις κραυγές. Πάντα ο ένας 
είναι ο άντρας που κρατάει το νέο σπέρμα* ο άλλος είναι η γυναίκα που 
δέχεται κλαίγοντας, υποταγμένη, και θρέφει με το αίμα της το σπέρμα του 
νικητή». (Μοριάς, 274) .

* * *

4. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόμενο των ταξιδιωτικών του βιβλίων έχει βασικά σχέση με τα 
εξής πέντε θέματα: α) τους ανθρώπους των χωρών που επισκέπτεται, β) τις 
ιστορικές τους περιπέτειες, γ) τα καλλιτεχνικά τους δημιουργήματα, δ) τα 
τοπία καί ε) την καθημερινή ζωή.

Οι άνθρωποι τον ενδιαφέρουν κατά πρώτιστο λόγο, γιατί αυτοί είναι οι 
κύριοι εκφραστές του πνεύματος μιας χώρας, αφού από τη μια κουβαλούν τις 
βιολογικές καταβολές της ράτσας κι από την άλλη διαμορφώνονται από το 
ιστορικό παρελθόν, την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον 
της χώρας. Στην πραγματικότητα μελετώντας κανείς τους ανθρώπους μιας 
χώρας είναι σα να μελετά ταυτόχρονα όλους τους καθοριστικούς παράγοντες 
του εθνικού χαρακτήρα· το κλίμα, τα επαγγέλματα, την ιστορία και τον 
πολιτισμό της χώρας. Ιδιαίτερα η φύση έχει πολλή επίδραση πάνω στη 
νοοτροπία των κατοίκων.

«Αν ανοίξεις την καρδιά του Εγγλέζου, θα βρεις ακριβώς στη μέση, ένα 
καρρέ από παμπάλαιη χλόη... Ο Εγγλέζος εργάτης, αστός, τζέντλεμαν, ευτύς 
ως μπορέσει, πάει και καθίζει δίπλα στο προγονικό τοτέμ του, στο δέντρο, ή 
ξαπλώνεται στο χορτάρι ή περπατάει ήσυχα, αμίλητος, κάτω από τις πράσι
νες φυλλωσιές». (Αγγλία, 58).

Εκείνοι βέβαια πού εκφράζουν καλύτερα τη ράτσα και τη χώρα δεν 
είναι οι πολλοί, οι απλοί άνθρωποι, αλλά τα ξεχωριστά άτομα κάθε φυλής, 
οι εθνικοί της ήρωες, οι εθνικοί της λογοτέχνες κι οι σοφοί της, καθώς επί
σης κι οι εθνικοί ήρωες που έχουν αποθανατιστεί στην εθνική λογοτεχνία. 
Γράφοντας το βιβλίο του Αγγλία, για παράδειγμα, δίνει ξεχωριστή έμ
φαση στο Σαίξπηρ και κατά δεύτερο λόγο στον Κίπλιγκ, το Ρόμπιν Χούντ 
και τόν Ερρίκο Η'. Στο βιβλίο του Ισπανία στέκεται στην Αγία Θηρε
σία, το Δον Κιχώτη και στο Μιγκέλ Ουναμούνο, στην Ιταλία στον 'Αγιο 
Φραγκίσκο και στην Ιαπωνία στο Βούδα καί τον εθνικό της ήρωα 
Χιντεγιόχη. Να πώς δικαιολογεί αυτή την έμφαση:

«Οι ήρωες μονάχα είναι οι γιοι της (ράτσας). Γιατί; Όταν θέλουμε 
να κρίνουμε ποιές είναι οι πιο βαθιές φιλοδοξίες κι οι πιο προχωρημένες 
ικανότητες ενός έθνους, μονάχα κοιτάζοντας τους ήρωές του θα μπορέσουμε 
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άβγαλτα να τις δούμε’ ο ήρωας είναι ο πιστός και καθαρός καθρέφτης όπου 
η ράτσα κοιτάζει το πρόσωπό της». (Αγγλία, 279 - 280) .

Η μελέτη της ζωής και των πράξεων των μεγάλων αντρών ισοδυναμεί 
με το σκαρφάλωμα στις πιο ψηλές κορφές της ράτσας. Από εκεί μπορεί 
κανείς, σύμφο^να με το συγγραφέα, «να ξαγναντέψει την πορεία του έθνους». 
(Αγγλία, 230) .

Αλλά και οι μεγάλοι άνθρωποι του πνεύματος, οι σοφοί μιας χώρας, 
εκφράζουν καθαρά το εθνικό ήθος. Ο Μιγκέλ Ουναμούνο, για παράδειγμα, 
εκφράζει τον Ισπανικό εγωκεντρισμό:

«Γιό! Γιό! Εγώ! Εγώ! Να η ακαταμάχητη βραχνή φωνή που βγαίνει 
από τα σπλάχνα της Ισπανίας. Εγώ! Εγώ! φωνάζει ο αρτιότερός της ση
μερινός αντιπρόσωπος, δ Δον Μιγκέλ Ουναμούνο. Εγώ, κανένας άλλος! Κι 
όχι μονάχα στη ζωή τούτη, παρά και στην άλλη! Δε θέλω την αφηρημένη, 
υπερπρόσωπη αθανασία των Ευρωπαίων. Θέλω την αληθινή, τη μόνη αθα
νασία που ταιριάζει στην ισπανική μου ψυχή. Θα επιζήσω εγώ, εγώ ο 
ίδιος ο Ουναμούνο, ο Δον Μιγκέλ Ουναμούνο, με το κρέας μου τούτο με τα 
είκοσι νύχια μου, με το μικρό νευρικό γενάκι». (Ισπανία, 26) .

Οι ιστορικές περιπέτειες της χώρας δίνουν επίσης ανάγλυφα το χαρα
κτήρα του έθνους. Μέσα από τις ιστορικές περιπέτειες φαίνονται οι δρόμοι 
που ένα έθνος ακολούθησε στον καθημερινό αγώνα για ελευθερία και αξιο
πρέπεια και οι τρόποι με τους οποίους εκτέλεσε το χρέος του πάνω σ’ αυτή 
τη γη:

«Κάθε μεγάλος λαός έχει και το γαλάζιο πουλί του' το μυστικό ανώ
τατο ιδανικό όπου συγκλίνουν όλες οι λαχτάρες. Η αρχαία Ελλάδα την 
ο μ ο ρ φ ι ά, η Ρώμη το κράτος, οι Οβραίοι τη θεότητα, οι Ινδοί 
τη Νιρβάνα, ο χριστιανισμός την αιώνια βασιλεί α... Το γαλά
ζιο πουλί που κυνηγάει μέσα στους αιώνες η Μεγάλη Βρεττανία... είναι το 
αγαπημένο, αιματωμένο, αθάνατο γαλάζιο πουλί, που έχτισε πρώτη φορά 
στον πλανήτη τούτο τη φωλιά του στην Ελλάδα: η Ελευτεριά». 
(Αγγλία, 280) .

Ανάλογα μ’ αυτό το ανώτατο ιδανικό είναι τα ιδρύματα, οι θεσμοί και 
ο ιδανικός άνθρωπος μιας χώρας. Αυτά όλα αποτελούν επίσης αγαπητό 
υλικό για τον Καζαντζάκη. Έτσι στην Αγγλία μας μιλά για το 
Ήτον, την Οξφόρδη και το Καίμπριτζ και για τον τζέντλεμαν, που αποτελεί 
το σύμβολο υψηλού τρόπου ζωής στη χώρα.

«Όταν δρασκέλισα την αψηλή, μαστορικά σκαλισμένη πόρτα του πρώ
του Κολλέγιου που έλαχα στην Οξφόρδη καί μπήκα καί στάθηκα στην τε
τράγωνη μεσαιωνική αυλή με την παμπάλαιη τρυφερή χλόη, ένιωσα τόση 
απόκοσμη ευδαιμονία, τόση γλύκα και νοσταλγία για τα πεπρωμένα, τόση 
λαχτάρα για τα μελλούμενα, που τα μάτια μου θάμπωσαν.

Νιώθεις ξαφνικά πως η ζωή τούτη έχει νόημα βαθύ, θέλει μονάχα 
ρυθμό, αυτός της λείπει, για να ριζωθεί στο χώμα σαν το δέντρο μ’ εμπιστο
σύνη και με τον καιρό ν’ ανθίσει να καρπίσει». (Αγγλία, 148) .

Στην Ιαπωνία του ο χαρακτηριστικός θεσμός για τον οποίο μας μι
λά είναι το γιαπωνέζικο θέατρο και το ανθρώπινο ιδανικό είναι οι Σαμουράι. 
Να τι μας λέει γιαυτούς:

«Είναι το πνέμα του Γιοριτόμο που κάθεται ακόμα εδώ, απάνω στα 
σκαλοπάτια μέσα στα δέντρα που φύτεψε, και δουλεύει στο νού του το φοβερό 
τάγμα των σαμουράι που θα σώσει την πατρίδα. Γιατί ο σκληρός αυτός 
αγέλαστος άρχοντας στάθηκε ένα από τα πιο υψηλά πρότυπα του σαμουράι: 
ζούσε απλή, σπαρτιάτικη ζωή και πίστευε φανατικά στο Σιντοϊσμό και στο 
Βουδισμό και στον αυτοκράτορα...

Έτσι ξεκίνησαν από το ναό τούτον του θεού του πολέμου οι περιπλανώ- 
μενοι μεσαιωνικοί ιππότες της Ιαπωνίας, οι σαμουράι, και δημιούργησαν, με 
την αντρεία, την αυστηρότητα και τη δικαιοσύνη, έργα μεγάλα. Ασκητές 
συνάμα και πολεμιστές, πίστευαν πως με την αυστηρότητα της ζωής μονάχα 
και με την αυταπάρνηση μπορείς να σωθείς: «Κοίταξε βαθιά μέσα σου και 
θα βρεις το Βούδα». Να πειθαρχείς το σώμα και την ψυχή σου, ν’ ασκείς 
τη θέληση σου, να θέτεις ως ανώτατο αγαθό όχι τη ζωή παρά την τιμή και 
το χρέος. Τίποτα δεν αξίζει ο κόσμος μπροστά στην ψυχή του ανθρώπου!» 
(Ιαπωνία, 117) .

H βαρύτητα που ο Καζαντζάκης δίνει στο ιστορικό στοιχείο φαίνεται 
περισσότερο στο ταξιδιωτικό για την Αίγυπτο. Από τα έξι κεφάλαια του 
ταξιδιωτικού αυτού τα τέσσερα αναφέρονται στην ιστορία της χώρας.

Τα κύρια λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα ενός λαού ερμηνεύουν 
επίσης την ψυχή του, γιατί εκφράζουν την ευαισθησία του, τις επιδιώξεις 
του, τον τρόπο που είδε τον άνθρωπο και το θεό, επομένως και τη βιοθεω- 
ρία και κοσμοθεωρία του. Τον εγγλέζικο χαρακτήρα τον βλέπει να εκφρά
ζεται καλύτερα από τον Κίπλιγκ.

«Για τον Κίπλιγκ, τον ποιητή της ράτσας, χρέος έχει ο άνθρωπος — 
και πριν απ’ όλους ο Εγγλέζος — να πηγαίνει ενάντια στο ρέμα που κατε
βαίνει, να στέκεται άγρυπνος φρουρός της ψυχής του και του κόσμου, να 
συγκεντρώνει τη δύναμή του και να μην αφήσει ποτέ να τον κυριέψει πανι
κός. Η ψυχή του αληθινού ανθρώπου πρέπει να συμμαχήσει με την παγ- 
κόσμιαν ορμή που ανεβαίνει. Να συμμαχήσει με τον Κύριο των Δυνάμεων, 
να μην καθίσει παθητικά κι άνεργα στα πόδια του σαν τη Μαρία και να 
τον λατρεύει με την έκσταση παρά να σταθεί δίπλα του σαν τη Μάρθα και 
να πολεμάει μαζί της το φόβο, την τεμπελιά, την αδράνεια.

...Το ανώτατο αγαθό του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας. Η στέρεη θέ
ληση, η οργανωμένη, πειθαρχημένη δύναμη που λέει ένα σίγουρο μονοκόμ
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ματο ΝΑΙ στο φως και ένα σίγουρο μονοκόμματο ΟΧΙ στο σκοτάδι». (Αγγλία 
53 - 54).

Ο εκφραστής της Ισπανικής ψυχής είναι ο Δον Κιχώτης. Ο συγγρα
φέας τον νιώθει παντού όταν βρίσκεται στην Ισπανία:

«Κοιτάζω τις πέτρες, αναπνέω τον Καστιλιάνικο αγέρα, λαχταρίζω ν’ 
αγναντέψω μακριάθε κανένα γκρεμισμένο ανεμόμυλο. Νιώθω, μπήκαμε πια 
στο παράφορο, ρημαγμένο φέουδο του μεγάλου άρχοντα Δον Κιχώτη. Μέσα 
στην προφητική τούτη στέπα αυτός είναι ο μεγάλος φεουδάρχης. Ο ιππό
της του ιδανικού, δηλαδή της ερημιάς, νίκησε για να λευτερώσει τους σκλά
βους, να δώσει το δίκιο στους αδικημένους, να προστατέψει τα ορφανά και 
τις χήρες, να πληρώσει τα χρέη, να πολεμήσει τα ταπεινά πάθη του κόσμου...

Συλλογιστείτε τους Ισπανούς πώς αντίκρυσαν κατά το 1600, την κω
μική αυτή μάσκα της τραγικής ψυχής τους. Έβλεπαν διάφανα, πίσω από 
τη μάσκα αυτή, την Ισπανία. Όπως ο φλογόμιαλος ήρωας της Μάντσας, 
όμοια κι η Ισπανία είχε ξεκινήσει φτώχιά, εξαντλημένη, γιομάτη φαντασία, 
για μια μεγάλη ιδέα’ να σώσει, χριστιανίζοντας, τον κόσμο. Είχε κυριευτεί 
από την ιερή παραφροσύνη του Δον Κιχώτη: δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τ’ 
όνειρο από την αλήθεια». (Ισπανία, 34 - 35) .

Στα ελληνικά καλλιτεχνικά έργα βλέπει την τέλεια εναρμόνιση καλλι
τέχνη, υλικού και τοπίου, το κλασσικό ιδανικό που εκφράζει τον Έλληνα:

«Ποτέ δεν έσμιξε τόσο οργανικά η χάρη κι η δύναμη όσο εδώ, στην 
αυστηρή και πρόσχαρη Ελλάδα. Για να νιώσεις την αρχαία Ελλάδα, τη 
σκέψη της, την τέχνη της, τους θεούς της, μονάχα μια αφετηρία υπάρχει: 
το χώμα, η πέτρα, το νερό, ο αέρας της Ελλάδας. Από δω πρέπει ν’ αρ
χίσεις. Κι η πιο αυστηρή συγκίνηση, κι η πιο τολμηρή φαντασία για να 
ζήσει — ή καλύτερα για να γεννηθεί καν — έχει ανάγκη από σώμα. Κι 
ο δημιουργός, το σώμα της το βρίσκει μονάχα κοιτάζοντας γύρα του το φως 
πώς παίζει και τα βουνά πώς ακινητούν. Όλα τα υλικά ο καλλιτέχνης 
γύρα του τα ζητάει. Αν ο τόπος του έχει μάρμαρο ή γρανίτη ή μονάχα λά
σπη, η τέχνη του παίρνει και διαφορετικό δρόμο. Η ποιότητα κι η αντί
σταση της ύλης ρυθμίζει όχι μονάχα τα σύνεργά του παρά και την καρδιά 
του. Ανάμεσα καλλιτέχνη και τοπίου δεν υπάρχει κλειστός, αδιαπέραστος 
μεσότοιχος. Το τοπίο μπαίνει μέσα στο κορμί του καλλιτέχνη κι από τις 
πέντε πόρτες του και πλάθει τις αισθήσεις του’ και πλάθοντάς τες, πλάθεται 
συνάμα κατ’ εικόνα τους κι ομοίωση». (Ο Μοριάς, 200) .

Κάτι ανάλογο ένιωσε και στην Ισπανία. Έργα τέχνης και χαραχτήρας 
των ανθρώπων καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη γύρω φύση.

«Μικρό εκκλησάκι σε μιαν κορφή τινάζεται με αψηλές σηκωμένες τις 
δυό άκρες της στέγης, σα μνημούρι μουσουλμανικό ή σαν κνωσαϊκό κέρατο 
θυσίας. Ένας τράγος, λιγνός, γκρίζος κι αυτός, ξεπροβαίνει από ένα σκιστό 

βράχο και στέκεται ακίνητος. Γέρος χωριάτης ανεβαίνει τη στεγνή κοίτη 
του ποταμού, τετράγωνος, απότομα σκαλισμένος, φαγωμένος από τις βροχές 
και τους ήλιους, με ξουρισμένο μουστάκι, μ’ ένα τεράστιο σαγόνι. Ποτέ 
δεν ένιωσα τόσο βαθιά πόσο όλα — βουνά, δέντρα, ζώα, ανθρώποι, ιδέες — 
είμαστε στον κάθε τόπο καμωμένοι από το γύρα μας υλικό». (Ισπανία, 34) .

Το τοπίο έχει σημασία γιατί, όπως ελέχθη, επηρεάζει την ψυχή του 
ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο γιατί η Καινή Διαθήκη εκφράζει τη Γαλιλαία 
και η Παλαιά Διαθήκη την περιοχή του Σινά:

«Η Γαλιλαία είναι ένα σχόλιο απλό και φωτεινό κάτω από το κείμενο 
της Καινής Διαθήκης. Ο Θεός φαντάζει εδώ ειρηνικός, ολιγαρκής, χαρού
μενος, σαν καλός άνθρωπος.

Μα η Παλαιά Διαθήκη με ανατάραζε πάντα κι αρμολογούνταν πολύ 
πιο βαθιά με την ψυχή μου. Όταν διάβαζα την ωμή τούτη όλο γδίκηση κι 
αστροπελέκι Βίβλο, που σαν το βουνό όπου κατέβηκε ο Θεός την αγγίζεις 
και καπνίζει, τινάζουμουν από τη λαχτάρα να πάω νά δω με τα μάτια 
μου τ’ αποτρόπαια βουνά όπου γεννήθηκε και να τ’ αγγίξω». (Σινά, 87) .

Τέλος για τον Καζαντζάκη το τοπίο νοηματίζεται από την ιστορία και 
την παράδοση:

«Μεσημέρι. Το φως πέφτει κάθετο, είναι τούτη η πιο ελληνική ώρα. 
Η τέλεια κλασική. Λίγο αργότερα το σούρουπο θα φέρει ρομαντικούς 
ίσκιους και θα τυλίξει την αγνή αυστηρή γύμνια της ελληνικής γης με 
φωτοσκιασμένα παιγνιδίσματα και θα σπάσει τις σίγουρες, γεμάτες βεβαιό
τητα γραμμές. Ο κατακόρυφος αυτός ήλιος είναι ο αληθινός, ο μεγάλος αρ
χαίος Έλληνας. Το σούρουπο, η νύχτα, το φεγγάρι ανήκουν στις μάγισσες 
της Θεσαλίας και της Θράκης και στους ρομαντικούς υπερβόρειους». (Ο Μο- 
ριάς, 194).

Ένα πέμπτο βασικό θέμα των ταξιδιωτικών, εκτός από τις εξέχουσες 
φυσιογνωμίες, τις ιστορικές περιπέτειες, τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα και 
το τοπίο που έχουμε δει ως τώρα, είναι η καθημερινή ζωή. Το υλικό αυτό 
ωστόσο δεν μπαίνει για την παρουσίαση ατομικών περιπτώσεων αλλά εξυπη
ρετεί και αυτό την κατανόηση του γενικού πνεύματος της χώρας ή ακόμα 
και του νοήματος του ανθρώπινου γένους ολόκληρου. Ακούστε μια περιγρα
φή από την Ισπανία :

«Μια μητέρα κουράστηκε. Καθίζει στο πατάρι του σταθμού, ανοίγει 
το στήθος της, βυζαίνει το γιο της. Ανοίγει και το καλάθι της, βγάζει 
ψωμί, λίγο τυρί, μια μεγάλη φέτα πεπόνι. Τρώει με απληστία. Γιομώνει 
πάλι τις φλέβες της, θρέφει πάλι το στήθος της που αδειάζει, μετουσιώνει 
αμίλητη, βιαστική το ψωμί, το τυρί, το πεπόνι, σε γάλα». (Ισπανία, 13) .

Ο Καζαντζάκης βλέπει συνήθως ομάδες, κοινωνικές τάξεις, έθνη, παρά 
άτομα. Τον ενδιαφέρουν τα εθνικά χαρακτριστικά γιατί αυτά εκφράζουν τη 
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χώρα που επισκέπεται, το σύνολο. Και προσπαθεί να ερμηνεύσει τα χαρα
κτηριστικά αυτά ιστορικά και κοινωνιολογικά. Έτσι, όταν βλέπει τις Αγ- 
γλίδες αριστοκράτισσες με τις γούνες τους να δρασκελούν με οικειότητα και 
εμπιστοσύνη τα σαπημένα πορτοκάλια στο Κόβεντ Γκάρντεν καθώς προχω
ρούν προς την όπερα, εξηγεί την οικειότητα αυτή με τον ιστορικό λόγο της 
επιβολής των εμπόρων του Σίτυ ως ισοτίμων προς τους αρχόντους χάρη στην 
εργατικότητα και τη δραστηριότητά τους. (Αγγλία, 74 - 76) . ’Επίσης στην 
Αγγλία, όταν βλέπει ένα νεαρό να αγαπά τη θάλασσα, του υποβάλλει πως 
πρέπει να είναι απόγονος των Βίκιγκ, του ενός από τους πέντε κατακτητες 
της Αγγλίας. (Αγγλία, 49).

Η αγάπη του για τις γενικεύσεις φαίνεται περισσότερο όταν, πολύ συχνά, 
ξεπερνά το κοινωνιολογικό και ιστορικό επίπεδο και δίνει ερμηνεία αυτών 
που παρατηρεί στο ανθρωπολογικό επίπεδο. Σχεδόν παντού όπου πάει βρί
σκει σύμβολα που εκφράζουν όχι απλώς ένα λαό ή μια φυλή αλλά ολόκληρη 
την ανθρωπότητα.

«Η χαρά να πρωτοβλέπεις ένα χωριό, ένα βουνό, μια πέτρα! Η συγκί
νηση να συναντάς σε όλο το πρόσωπο της γης την πεισματερή ακατάλυτη 
προσπάθεια του ανθρώπου να μερώσει ένα δέντρο, να χτίσει ένα καλύβι, 
να πάρει μια γυναίκα και να γιομώσει το καλύβι παιδιά». (Ισπανία, 13) .

Όπως πάντα, ο Καζαντζάκης δεν μένει στην εξωτερική περιγραφή. 
Τη συμπληρώνει με τη σκέψη του και το συναίσθημά του βαθαίνει στα 
πράγματα και βρίσκει το μυστικό, συμβολικό τους νόημα. Όταν κατά τη 
διάρκεια του ισπανικού εμφύλιου πολέμου θέλει να εξηγήσει την ψυχολογία 
των ανθρώπων, γράφει:

«Προσπαθώ να βρω τον κεντρικό, ισχυρότερο από τον άνθρωπο ρυθμό 
που έθεσε σε τόσο σφοδρή κίνηση τα προαιώνια πάθη. Ξέρω πως όλοι τούτοι 
οι άνθρωποι που σκοτώνουν με τόση ηδονή, έχασαν — όπως γίνεται παντα 
στις έντονες ιστορικές στιγμές — την ατομικότητά τους. Το πρόσωπό τους 
αφομοιώθηκε με το δαιμόνιο της εποχής μας, όλοι φόρεσαν μάσκες, άλλοι 
κόκκινες, άλλοι μαύρες, και χύθηκαν στην παλαίστρα. Έβαλαν τις μάσκες, 
μέθυσαν. Άλλαξαν φύση. Όπως οι άγριοι, όταν βάλουν τη μάσκα του 
πολέμου, θέλουν να σκοτώσουν' όταν βάλουν τη μάσκα του χορού, τα πόδια 
τους κάνουν φτερά και χορεύουν.* κι όταν βάλουν τη μασκα του θανατου, 
κλαίνε. Όμοια και σήμερα, αλλόχρωμες μάσκες φρενιάζουν τους λαούς' 
και κανένας δε διακρίνει πίσω από την εχτρική μάσκα το πρόσωπο του 
αδερφού». (Ισπανία, 195).

Η περιγραφή των ανθρώπων που φόρεσαν τη μάσκα του πολέμου γίνε
ται με ένα ζωντανό τρόπο σε άλλο σημείο του βιβλίου του.

«Στρέφουμαι, κοιτάζω τους συναδέλφους. Όλοι, με τα κιάλια καρ
φωμένα στα μάτια, παρακολουθούν το πικρότατο θέαμα. Διακρίνω το πηγού- 

vi τους, τα χείλια, τα μάγουλα. Τρόμαξα. Μήτε μια παραμικρή ανθρώπινη 
θλίψη στα μούτρα. Άλλα χείλια χαμογελούσαν με σαρκασμό, αλλωνών τα 
δόντια πρόβαιναν άγρια σα σκύλου έτοιμου να δαγκάσει, κι άλλοι έμεναν 
αδιάφοροι, κρύοι, χωρίς θλίψη. Ο βιομηχανικός αυτός απάνθρωπος πολι
τισμός μάς έχει αγριέψει το νου, έχει ξεράνει την καρδιά, έκαμε επιστη
μονικούς βαρβάρους τους ανθρώπους». (Ισπανία, 198) .

* * *

5. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Η ερμηνεία αυτή στο ιστορικό, κοινωνικό και ανθρωπολογικό επίπεδο 
φαίνεται καθαρά από τη διπλή σειρά που ακολουθεί στην περιγραφή των 
ταξιδιωτικών του εντυπώσεων. Την εξωτερική σειρά, που ακολουθεί τον 
οδοιπορικό χάρτη του Καζαντζάκη, και την εσωτερική, που αποτελεί το ξε- 
τύλιγμα της ιδέας όπως αυτή γεννιέται μέσα στο νου του συγγραφέα.

Το εσωτερικό αυτό ξετύλιγμα είναι συνήθως το ίδιο σ’ όλα τα κεφάλαια 
και γίνεται σέ τρία επίπεδα, σε τρία πατώματα, όπως θάλεγε ο ίδιος. Το 
πάτωμα της πόλης που επισκέπτεται, το πάτωμα της χώρας και το πάτωμα 
του ανθρώπου. Όπως δεν περιορίζεται μόνο στα άτομα, έτσι δεν περιορί
ζεται ούτε στην πόλη χωριστά. Οι πόλεις είναι μόνο τα στοιχεία που εκ
φράζουν τη χώρα, όπως είναι και η ιστορία και τα καλλιτεχνικά έργα της 
χώρας. Η ζωή όμως, η ιστορία και τα έργα των λαών αποτελούν και έκφρα
ση του ανθρώπινου γένους. Συνεπώς μόνο έκφραση και στα τρία επίπεδα 
μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη. Αυτό εξηγεί γιατί στο τέλος κάθε ενό
τητας κάνει μια γενίκευση με την οποία σημασιολογεί αυτά που είδε τοπο
θετώντας τας μέσα στην προοπτική της ιστορίας της χώρας και της πορείας 
της ανθρωπότητας. Για όποια χώρα κι αν μιλά, ξεκινά από τα τοπικά 
κι απ’ αυτά ανάγεται με φιλοσοφική διάθεση στα πανανθρώπινα προβλήματα:

«Ο μέγας σύγχρονος άθλος που πρέπει να τελέψει όχι μονάχα η Ιαπω
νία παρά κι όλη η ανθρωπότητα, αν θέλει να σωθεί, είναι τούτος. Να δώσει 
στο νέο, γιγαντωμένο από τις υλικές κατακτήσεις σώμα της, ανάλογη γι
γαντωμένη ψυχή». (Ιαπωνία, 49).

Η φιλοσόφηση πάνω στα διάφορα προβλήματα γίνεται με τη μορφή σύν
τομων ή μακρών δοκιμίων, φιλοσοφικών, κοινωνικοοικονομικών, ψυχολογι
κών και αισθητικών, που παρεμβάλλονται μέσα στα ταξιδιωτικά. Ενώ όμως 
τα δοκίμια αυτά ανέμενε κανείς να είναι σύντομες παρενθέσεις, στην πραγμα
τικότητα καταλαμβάνουν τα τρία πέμπτα περίπου των ταξιδιωτικών του και 
ουσιαστικά αποτελούν το κύριο μέρος τόσο από απόψεως εκτάσεως όσο και 
από απόψεως εμφάσεως. Αυτά αποτελούν και την κύρια διαφορά των τα
ξιδιωτικών του Καζαντζάκη από τα ταξιδιωτικά άλλων ελλήνων συγγρα
φέων.
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Τα δοκίμια αυτά πολύ σπάνια προτάσσονται της περιγραφής (Ο Μοριάς, 
205) . Κατά κανόνα έπονται της περιγραφής και αποτελούν ένα είδος προ
σωπικού σσχολείου γιαυτό που παρατήρησε και περιέγραψε. Το σχόλιο αυτό 
μπορεί να είναι επεξηγηματικό ή συγκριτικό ή γενικευτικό. Αφορμή για 
το σχόλιο δίνει η απλή παρουσία ενός πράγματος ή μια πράξη. Στο ίδιο 
κεφάλαιο είναι δυνατό να υπάρχουν δυό ή περισσότερα δοκίμια με την 
παρεμβολή περιγραφής ή διήγησης.

Η αντίληψη του Καζαντζάκη ότι υπάρχουν πολλά πατώματα στην ανα
ζήτηση της αλήθειας έχει το ανάλογό της στη δομή των κεφαλαίων. Το 
ζωντάνεμα ενός τόπου ποτέ δεν γίνεται κατά τρόπο απλό, μονόκλωνο. Πολύ 
συχνά διακρίνουμε στη δομή των κεφαλαίων μέχρι και έξι διαφορετικά πα
τώματα.

Το πρώτο πάτωμα είναι μια απ’ ευθείας περιγραφή ενός τόπου ή 
δήλωση ενός γεγονότος που παρατηρεί. Ύστερα ακολουθεί η ιστορική επι
βεβαίωση ή εξήγηση αυτού που παρατηρεί. Το τρίτο πάτωμα είναι μια 
απεικονιστική επιβεβαίωση με την περιγραφή ενός σύγχρονου περιστατικού. 
Ύστερα ακολουθεί το προσωπικό σχόλιο του Καζαντζάκη σε μορφή δοκι
μίου. Ωστόσο είναι δυνατό πριν από το δοκίμιο να παρεμβληθούν δυο άλλα 
πατώματα, ένα με τη μορφή λογοτεχνικού αποσπάσματος η μιας παλιας θύ
μησης που σχετίζεται με το θέμα και ένα άλλο με τη μορφή συζητησης με 
εξέχοντα πρόσωπα της χώρας. Το μοτίβο παραμένει το ίδιο σ όλο το κε
φάλαιο, όπως και σε μια μουσική σύνθεση, αλλάζει όμως ο τρόπος και ο 
τόνος διατύπωσης. 'Οσο προχωρούμε, τα όργανα της ορχήστρας πληθαί
νουν ώσπου στο τέλος παίζουν όλα μαζί σε ένα είδος κρεσιέντο. Είναι η 
στιγμή που ξαφνικά παρουσιάζεται μπροστά του το μυστικό που ερμηνεύει 
το πρόβλημα που τον απασχολεί σ’ όλο το κεφάλαιο.

Το ότι πράγματι η ερμηνεία των πραγμάτων γίνεται σε διαφορετικά 
επίπεδα φαίνεται από το πιο κάτω απόσπασμα, στο οποίο ο συγγραφέας πε
ριγράφει το τρίτο επίπεδο συγκίνησης που του προκαλεί η Αλάμπρα:

«Η τρίτη συγκίνηση που γεννά η Αλάμπρα είναι η ερωτική υποβολή. 
Αυτή έρχεται βέβαια στόν επιπόλαιο προσκυνητή της Αλάμπρας πρώτη και 
μόνη. Η συγκίνηση στους πιότερους σούρνεται σ’ ένα χαμηλό επίπεδο έρω
τα και τραγωδίας και τροφοδοτείται από ρομαντικές έξαψες ή από πρόχειρες 
ιστορικές σοφίες. Όμως βαθύτερα, η ερωτικιά τούτη υποβολή ανεβαίνει από 
επίπεδο σε επίπεδο και μετατοπίζεται ήρεμα σαν πλατωνική θεωρία του έρω
τα, από τα σώματα στις ψυχές, κι από τις ψυχές στις φοβερές, αρσενικές και 
θηλυκές πρωτόγονες δυνάμες που δημιουργούν τον ορατό και αόρατο κόσμο.

Παρακολουθείς επίμονα όλα τ’ αρχιτεκτονικά και μουσικά παιχνίδια, κι 
έξαφνα ξεσκεπάζεται μπροστά σου το μυστικό: όλα τούτα τα θέματα είναι 
μονάχα δυο γραμμές που κυνηγιούνται. Φεύγουν, γλιστρούν, η θηλικιά γραμ

μή παίζει και κρύβεται, η άλλη η αρσενικιά, τρέχει ξοπίσω, παρακατσεύουν- 
ται, συμπλέκονται, σμίγουν, ολοκληρώνονται σε κύκλο, αναπαύονται μια 
στιγμή, θρονιάζουν σε πολύγωνα, χαίρονται αλληλοσυμπληρωμένες, κι άξαφνα 
η μιά γραμμή ξεφεύγει, κι αρχίζει πάλι το αιώνιο γιομάτο αγωνία, ηδονή 
και στρόβιλο κυνηγητό». (Ισπανία, 122) .

Ενα κεφάλαιο στο οποίο φαίνονται αρκετά καθαρά τα διαφορετικά επί
πεδα έκφρασης είναι το κεφάλαιο Σ ε β ί λ ι α στο βιβλίο του I σ π α ν ί α (107 - 
117) . Το μοτίβο εδώ είναι η δύναμη του έρωτα να κάνει τους ανθρώπους 
ν αγαπούν τη ζωη και τον κόσμο. Το κεφάλαιο αρχίζει με ένα απόσπασμα 
από ένα ποίημα ενός Ισπανού ποιητή:

«Βλογημένες νά’ναι οι κλείδωσες των χεριών μου — που δεν είναι όλο 
κόκαλο σαν των αλόγων — και μπορούν να σε χαδέψουν — Βλογημένη κι 
η διάφανη επιδερμίδα των χειλιών μου — γιατί έτσι το αίμα μου βρίσκεται — 
πιο κοντά στο δικό σου — όταν σε φιλώ! — Βλογημένα καί τα μακριά μαλ
λιά σου — γιατί όταν τα σηκώνω σα φτέρουγα — ο σβέρκος σου νιώθει πιο 
απαλά την ανάσα μου — και πιο γλυκά αναπαύεται στο μπράτσο μου — 
στις μακριές μας ξεκούρασες». (Ισπανία, 107) .

Ο Καζαντζάκης απαγγέλλει τα λόγια αυτά καθώς μπαίνει στη Σεβίλια 
κι η καρδιά του είναι πλημμυρισμένη από την αγάπη της ζωής. Σκέφτεται 
πόσο μεγάλη ευτυχία είναι να ζείς:

«...Δε θυμούμαι από την πρώτη επαφή μου με τη Σεβίλια παρά μυρω
διές και χρώματα. Και χάρηκα που έλαχε να γεννηθώ σ’ ένα τόσο φαντα- 
χτερό και μωρωδάτο κόσμο... Συχνά, όταν γυρίζω σε ξένες πολιτείες, με 
δυσκολία κρατιούμαι να μη φωνάξω. Τι νά ’ναι ετούτη η τύχη, τι ’ναι 
το θάμα ετούτο να ζεις ,νά ’σαι γερός, να διψάς, να πίνεις νερό και να δρο- 
σερεύεις ως τή φτέρνα, να πεινάς, να τρως ένα κομμάτι ψωμί και να νιώθεις 
τα κόκαλά σου να τρίζουν από αναγάλλια; Και πώς έλαχε νά ’ναι τόσο 
σφιχτοπλεμένη, τόσο σοφιλιασμένη η ηδονή με την ανάγκη». (Ισπανία, 
108).

Στη συνέχεια μάς παρουσιάζει τον εαυτό του να κάθεται έξω από το 
παλάτι του Αλκάθαρ αναμένοντας να ανοίξει για τουλς επισκέπτες. Είναι 
πρωί, η πόλη ξυπνά κι ο ήλιος την λούζει με το χρυσάφι του. Στη σκέψη 
του έρχονται οι στοχασμοί του Σπινόζα ότι «ο ελεύτερος άνθρωπος δε συλ- 
λογάται ποτέ το θάνατο* σοφία γιαυτόν είναι να μελετάει όχι το θάνατο παρά 
τη ζωή». Ο φύλακας που έρχεται να ανοίξει το παλάτι τού φαίνεται σαν 
να είναι ο Άγιος Πέτρος που κρατά τα κλειδιά του Παραδείσου. Έτσι 
φαντάζεται τον Αγιο Πέτρο, πρόσχαρο, καλόκαρδο, μ’ ένα γιασεμί στ’ αυτί 
του, ν’ απλώνει το χέρι, να του δίνεις ένα μικρό μπαξίσι και να σου ανοίγει 
την πόρτα.

Ακολουθεί η περιγραφή του παλατιού με ιδιαίτερη έμφαση στη διακό- 
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σμηση που του φαίνεται σαν ένα τραγούδι «μονότονο, ερωτικό, με πάντα το 
ίδιο τσάκισμα, σα νανούρισμα. Κι είναι το τραγούδι τούτο τόσο ηδονικό και 
τρυφερό, τόσο προαιώνια γνώριμο στην ανθρώπινη καρδιά μας, που νιώθεις 
είναι η ίδια φωνή — γιομάτη γλύκα και φοβερά ψυχανεμίσματα — της Γης». 
Ύστερα περιγράφει τη Μητρόπολη της πόλης με ιδιαίτερη έμφαση στις ζω
γραφιές. Στη συνέχεια θυμάται το Χριστόφορο Κολόμβο, τον Δον Κιχώτη 
της θάλασσας.

Την Κυριακή βράδυ κάθεται στο μόλο του λιμανιού της Σεβίλιας και 
παρακολουθεί το ερωτικό παιγνίδι τριών κοριτσιών με το νερό. Θυμάται 
τότε τον άλλο εθνικό ήρωα της Ισπανίας, τον Δον Χουάν, και κάνει μερικές 
σκέψεις για το είδος του έρωτα που εκφράζει ο Δον Χουάν, τον έρωτα που 
είναι η σφοδρή χαρά της στιγμής και η φυγή μετά τη νίκη. Και συνεχίζει:

«Μήπως κι ο ίδιος ο θεός, για να σωθεί από τη γλύκα της σάρκας, δεν 
ακολουθάει την ίδια μέθοδο; Πηδάει από σώμα σε σώμα, σταματάει μια 
στιγμή, χαίρεται, και πάλι, καβάλα στον Πήγασό του τον έρωτα, σώζεται 
φεύγοντας και χύνεται σε άλλο κορμί. II απιστία, η κατάχτηση κι η φυγή 
είναι οι τρεις μεγάλοι σταθμοί της πορείας του ανάμεσα στις σάρκες. Είναι 
ο μέγας Δον Χουάν της ύλης, άπιαστος και φιλήδονος, όλο πάθος και λεύ
τερος. Η γυναίκα η ύλη τον κρατάει και με τα δυό της χέρια και με τα 
δυό της πόδια να μη φύγει. Μα ο Δόν Χουάν, το πνέμα, η ανύπνωτη περι- 
πλανώμενη φλόγα, πηδάει και ξεφεύγει.

Ο Δον Κιχώτης και ο Δον Χουάν, οι δυό τούτοι μεγάλοι Ισπανοί, είναι δυό 
από τις πιο βαθιές και σίγουρες μάσκες του θεού. ΓΓ αυτό και τόσο χαί- 
ρουμαι απόψε στο λιμάνι της Σεβίλιας το νέον αυτό με το μενεξελί γιλέκο 
και την αψηλή ώς τα γόνατα κόκκινη κάλτσα. Τώρα έχει καθίσει απέναντι 
στις κοπέλες και τραγουδάει μια πεταχτή ερωτική καντσονέτα.

Οι γυναίκες σηκώθηκαν' βράδιασε πιά. Το άστρο της Αφροδίτης μπερ
δεύτηκε στα μαλλιά της. Κι ως περνούσαν μπροστά από το νέο που τις μά
τιαζε περιγελαχτά, η πιο μικρή, που φορούσε τον κίτρινο μποξά με τα μαύρα 
κρόσσια, κοντοστάθηκε- κι έπειτα έβγαλε κρυφά, να μην τη δουν οι φιλενά
δες της, και του πέταξε, κατακόκκινη, το τριαντάφυλλο από τα μαλλιά της». 
(Ισπανία, 116 -117).

• * *

6. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η θαυμαστή οικονομία των ταξιδιωτικών φαίνεται από τον τρόπο που 
μας εισάγει στο θέμα της χώρας που θα επισκεφτεί, από τον τρόπο που αρχί
ζει τα κεφάλαια, από την επιλογή του μέρους για την παρεμβολή του γενι- 
κευτικού δοκιμίου και από τον τρόπο εισαγωγής του. Συνήθως τα δυό πρώτα 
κεφάλαια του ταξιδιωτικού βιβλίου είναι εισαγωγικά. Το πρώτο είναι μερι- 
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κές σκόρπιες εντυπώσεις που αποκομίζει είτε καθ’ οδόν προς τη χώρα είτε 
μόλις πατήσει το πόδι του σ’ αυτή και που αποτελούν μια πρώτη γεύση του 
ήθους και του πολιτισμού της χώρας και της νοοτροπίας των κατοίκων. Το 
δεύτερο κεφάλαιο συνήθως είναι μια σύντομη λυρική ιστορία της χώρας. 
(Αγγλία) .

Στα πρώτα δυό κεφάλαια στο βιβλίο του Ιαπωνία ο Καζαντζάκης 
δίνει τις εμπειρίες που έχει ταξιδεύοντας μ’ ένα γιαπωνέζικο πλοίο για την 
Ιαπωνία. Παρουσιάζοντας τρεις γιαπωνέζους μάγειρους του πλοίου να μετρούν 
με ευλάβεια σκυμμένοι τα ανθάκια ενός ανθισμένου ροδόδεντρου σε μια γλά
στρα και παραθέτοντας μια συνομιλία του με ένα γέρο γιαπωνέζο σχετικά 
με το φουντόσιν, την ψυχική δύναμη που αποκτούν οι Γιαπωνέζοι με την 
άσκηση να κρατούν ασάλευτη την καρδιά τους μπροστά στην ευτυχία και 
τη δυστυχία, μας εισάγει στο γιαπωνέζικο εθνικό ήθος και μας επιτρέπει 
να αρχίσουμε να αναπνέουμε από την πρώτη στιγμή μέσα στην ατμόσφαιρα 
της χώρας.

Εξάλλου στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου Αγγλία που το επιγράφει 
χαρακτηριστικά Αγγλία περιγράφει τρεις διαφορετικές σκηνές από τη 
ζωή στην Αγγλία: μια ειρηνική ειδυλλιακή σκηνή από την αγροτική ζωή 
με τις αγελάδες να βόσκουν ήσυχες στο λιβάδι, μια άλλη στο σιδηροδρομικό 
σταθμό όταν ο Άγγλος βασιλιάς φτάνει και ο λαός του τον υποδέχεται με 
ενθουσιασμό και μια τρίτη με τους υπαίθριους ρήτορες στο Χάιντ Πάρκ. 
Στο τέλος κάθε μιας απ’ αυτές τις εμπειρίες ο συγγραφέας φώναζε μέσα του 
ξαφνιασμένος: «Τούτη είναι η Αγγλία; Τούτη είναι η Αγγλία;» Νιώθει 
πως οι τρείς αυτές σκηνές είναι «απλές, παράταιρες ψηφίδες». Ταυτόχρονα 
όμως καταλαβαίνει πως είναι χαρακτηριστικές του ήθους της χώρας.

Την ίδια προσπάθεια να μας εισαγάγει από την πρώτη στιγμή στην ατμό
σφαιρα της πόλης ή του χωριού που επισκέπτεται βλέπουμε στην αρχή των 
κεφαλαίων του. Οι τρόποι που χρησιμοποιεί διαφέρουν κάθε φορά, το απο
τέλεσμα όμως είναι πάντα το ίδιο. Νιώθεις να αναπνέεις την ατμόσφαιρα 
της πόλης, να ζεις και να κινείσαι μέσα σ’ αυτή. Μερικές φορές αρχίζει 
με ένα ανέκδοτο ή ιστορικές πληροφορίες ή με στίχους ενός ντόπιου ποιητή 
που δίνουν σύντομα ιδιαίτερα γνωρίσματα της πόλης. Τις περισσότερες φο
ρές η εισαγωγή γίνεται με μια πρώτη παράγραφο που δίνει με πολλή τέχνη 
όλες τις λέξεις - κλειδιά, ονομασίες, επίθετα καί χαρακτηρισμούς που με τη 
ψυχολογική φόρτισή τους μάς προπαρασκευάζουν ψυχικά για το νοερό τα
ξίδι.

Η πρώτη παράγραφος, για παράδειγμα, του ταξιδιωτικού Αίγυπτος 
περιλαμβάνει τις τέσσερις λέξεις Νείλος, Μεγάλη Πράσινη, 
ιερογλυφικά και Φαραώ.

«Όταν ζυγώναμε πια στις πλατιές εκβολές του Νείλου κι άρχισεν η θά
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λασσα, η Μεγάλη Πράσινη, όπως την ονομάζουν τα ιερογλυφικά, να πρασινί
ζει — ένα παλιό τραγούδι, που μας σώθηκε σα μια κραυγή, από την εποχή 
του Φαραώ, κυρίεψε την καρδιά μου».

Η πρώτη παράγραφος για τη Σπάρτη περιέχει τα ονόματα της Ελένης 
και του Ευρώτα και μιλά για δοδοδάφνες και λεμονιές.

«Είναι άραγε η πεδιάδα τούτη της Σπάρτης τόσο φιλήδονη και τρυ
φερή, τόσο μεθυστικά μυρίζουν οι ροδοδάφνες της κι οι λεμονιές της ή 
μήπως όλη τούτη η γοητεία αναβρύζει από το πολυφίλητο, πολυπλάνητο 
σώμα της Ελένης.. Σίγουρα ο Ευρώτας δε θα είχε τη σημερινή αποπλανη- 
τική του χάρη, αν δεν έσμιγε, παραπόταμος της Ελένης, με τον αθάνατο 
μύθο" χώματα, θάλασσες, ποτάμια σμίγουν με αγαπημένα μεγάλα ονόματα 
και χύνουνται αχώριστα πια, μέσ’ στην καρδιά μας. Όπου πέρασε το πλά
σμα της λαχτάρας ενός μεγάλου ποιητή — η Ελένη, ο Προμηθέας, η Δισδε- 
μόνα — εκεί η όχθη ανθίζει αιώνια, η πέτρα φωνάζει αιώνια, η ιτιά γέρνει 
και πνίγεται μέσα στον ποταμό αιώνια». (Ο Μοριάς, 263) .

Η θαυμαστή οικονομία των ταξιδιωτικών φαίνται επίσης από τον τρόπο 
που εντάσσονται οργανικά μέσα στο έργο οι ιστορικές πληροφορίες, τα δο
κίμια, οι διάλογοι και τα αποσπάσματα από τα ποιητικά έργα ντόπιων ποιη
τών, καθώς επίσης και από το φυσικό τρόπο με τον οποίο δένεται το τώρα 
με το πριν και επανέρχεται η αφήγηση ή η περιγραφή μετά από μια παρέν
θεση. Μερικές φορές οι ιστορικές πληροφορίες και τα δοκίμια παρουσιά
ζονται σαν σκέψεις που κάνει ο συγγραφέας την ώρα που διαπιστώνει κάτι 
και προσπαθεί να το ερμηνεύσει. Άλλες φορές το δοκίμιο έρχεται αμέσως 
ύστερα από την παρουσίαση δυο προσώπων να αρχίζουν να κάνουν ή να λεν 
κάτι, και φαίνεται σαν να παρεμβάλλονται οι σκέψεις του δοκιμίου για να 
μπορέσουμε να απασχοληθούμε μέχρις ότου τελειώσουν τα πρόσωπα την κου
βέντα ή το έργο τους. (Σινά, 100) .

Η τέχνη του συγγραφέα να διαρθρώνει με επιτυχία τις ιδέες του φαί
νεται τέλος και από τη διαφορετική έμφαση καί μοτίβο που κατορθώνει να 
δίνει σχεδόν σε κάθε κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο Σ ε β ί λ ι α είδαμε πως το 
μοτίβο ήταν το ερωτικό στοιχείο. Στο κεφάλαιο Σαλαμάνκα η έμφαση 
είναι στο ιστορικό στοιχείο γιατί η πόλη είναι πράγματι φορτωμένη με το 
ιστορικό παρελθόν της. Στο κεφάλαιο Αίγυπτος κυριαρχεί η ομορφιά 
και η υποβολή των αρχαιοτήτων. Όταν περιγράφει το Σινά, το κυριαρχικό 
μοτίβο είναι η σκληρότητα και το αφιλόξενο του τοπίου. Στο κεφάλαιο Κύ
προς τέλος όλα τα πράγματα, από τις κουβέντες του ταξιτζή με την ξενο
δόχα μέχρι τις κινήσεις των εντόμων, υποβάλλουν τη δύναμη της Κύπριδας. 
Ακούστε ένα απόσπασμα από την Κύπρο :

«Ο σοφέρ μπροστά σε μια ταβέρνα στο δρόμο σταμάτησε και φώναξε:
—Κυρία Καλλιόπη.

Η μικρή πόρτα άνοιξε βιαστικά και πρόβαλε στο κατώφλι και στάθηκε 
μια στιγμή η ταβερνιάρισσα.

Ποτέ δε θα τη ξεχάσω. Αψηλή, παχιά, ως τριάντα χρόνων, στεατό- 
πυγη, καμωματού, γιόμιζε όλη τη θύρα και χαμογελούσε η λαϊκή τούτη, όλο 
γοητεία Αφροδίτη. Ο σοφέρ την κοίταξε, αναστέναξε σιγά, κι έστριψε το 
νεαρό μουστάκι του. Ύστερα της κάνει:

—Σίμωσε ντε, φοβάσαι;
Αυτή γέλασε, χαχάρισε και κατέβηκε στο κατώφλι. Εγώ ανυπόμονα 

έστησα το αυτί μου ν’ ακούσω το διάλογο. Ο σοφέρ είπε:
—Αύριο να μου ετοιμάσεις δυο οκάδες λουκούμια, από τα καλά.
Αυτή σοβαρεύτηκε κι είπε:
—Είκοσι τέσσερα γρόσια, όχι παρακάτω.
—Δεκαοχτώ.
—Είκοσι τέσσερα.
Ο άντρας την κοίταξε λίγο- αναστέναξε πάλι κι είπε:
—Ας είναι. Είκοσι τέσσερα; Είκοσι τέσσερα!
Η συμφωνία έκλεισε. Όλο το τοπίο πήρε απροσδόκητη γλύκα. Η μικρή 

τούτη ασήμαντη στιχομυθία είχε ταράξει την καρδιά μου. Δεν μπόρεσε να 
με συγκινήσει ο μέγας ναός, όλη η υποβολή του ξακουστού τοπίου, οι ανα
μνήσεις, οι ιστορικές σοφίες' κι η μικρή τούτη ανθρώπινη στιγμή ανάστησε 
μέσα μου, μονομιάς, όλη την Αφροδίτη». (Κύπρος, 186) .

* * *

7. Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

Η θαυμαστή δομή των κεφαλαίων καθώς επίσης και η ερμηνεία σε 
διαφορετικά επίπεδα δίνουν ενδιαφέρον και γοητεία στα ταξιδιωτικά του. 
Εξίσου μεγάλη γοητεία δίνουν σ’ αυτά και εφτά άλλα στοιχεία: ο συμβο
λισμός, οι εξαίσιες περιγραφές, οι ζωντανές εικόνες, τα ανέκδοτα, η ειρωνεία, 
η δραματικότητα και το πάθος που πυρπολεί την ψυχή του συγγραφέα. Στη 
συνέχεια της μελέτης αυτής θα ασχοληθούμε κατά σειρά με τα εφτά αυτά 
στοιχεία που μαζί με την οικονομία και την ερμηνεία συνθέτουν την τέχνη 
των ταξιδιωτικών.

Τα σύμβολα είναι πραγματικό πάθος για τον Καζαντζάκη. Τα ανα
ζητά παντού, στη φύση, στον κόσμο της τέχνης, στην ιστορία, στη μυθολογία, 
στην καθημερινή ζωή. Έχει την ικανότητα να βλέπει σύμβολα εκεί που οι 
συνηθισμένοι άνθρωποι δεν βλέπουν παρά ένα φτωχό αντικείμενο ή μια κοι
νότυπη φράση ή κίνηση. Ακούστε μια σκηνή από την Κόρινθο:
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«Η παχουλή γυναίκα, τη στιγμή εκείνη, ξέσπασε σ’ ένα νευρικό γέλιο. 
Ο Βελλεροφόντης σκόρπισε στον αγέρα, κύλησε ο Πήγασος στο νερό και χά
θηκε. Στράφηκα* η γυναίκα είχε πεταχτεί απάνω, είχε σηκώσει το γυμνό 
μπράτσο της, έβγαλε απότομα τη χτένα που συγκρατούσε τα μαλλιά της, 
αναποδογύρισε λίγο καί τίναξε το κεφάλι, και τα μαλλιά πήδησαν στις πλά
τες της, τρικυμιστά, σαν κατάμπλαβα νερά. Κράτησε με τα δόντια της τη 
χτένα, και με τα δυό της χέρια μάζεψε πάλι τα μαλλιά, τα ανάδεσε και 
ξανακάρφωσε απάνω τους τη χτένα. Ύστερα πάλι κάθησε δίπλα στο στρα
τιώτη.

Ποτέ δε θα ξεχάσω την κίνηση αυτή, τόσο πρωτόγονη και τόσο προκλη
τική. Το στρατιωτιτάκι χλώμιασε, η Κόρινθος ξάφνου ξαναπήρε νόημα». 
(Ο Μοριάς, 198).

Μέσα στις βιομηχανινές πόλεις της Αγγλίας βλέπει το σύμβολο της επο
χής μας:

«Είναι καινούριες πολιτείες όλες, πεζές, άσκημες. Όμως τώρα που τέ
λεψα τον κύκλο τους και σφαλνώ τα μάτια μου και τις θυμούμαι, νιώθω πως 
σίγουρα θά ’χουν το μεγαλείο αυτό πολύ βαθύτερα από τις ρομαντικές λιγού
ρες που μας δίνουν οι παλιές, πολυλατρεμένες, πολυξακουσμένες πολιτείες. 
Συλλογίζουμαι τη φάμπρικα που είδα, την αιθαλωμένη μαυρίλα που είχαν οι 
τοίχοι, οι δρόμοι, τα πρόσωπα των ανθρώπων, τη βουή και τη λίγδα του 
αγέρα, και παράξενη συγκίνηση, απροσδόκητη τρυφεράδα ταράζουν την 
καρδιά μου.

Τούτη είναι η σύγχρονη όψη της αγάπης, η μάνα μας. Αυτό είναι 
το πρόσωπό της, πικραμένο, μουντζαλωμένο, όλο ζάρες. Και μια τέτοια 
Μάνα μπαίνει πολύ πιο βαθιά στην καρδιά μας από μιαν καλοντυμένη, καλο
ζωισμένη αρχόντισσα». (Αγγλία, 86) .

Σ’ άλλες περιπτώσεις το σύμβολο αντλείται από τους μύθους, τις παρα
δόσεις και τις διηγήσεις των ανθρώπων. Σύμβολο και διήγηση γίνονται τότε 
ένα αξεχώριστο, δραματικό σύμβολο.

Τα σύμβολα είναι μηνύματα για το τώρα και το μέλλον* γιαυτό του 
προκαλούν χαρά ή θλίψη:

«Άξαφνα σταμάτησα. Τέτοια χαρά δεν την περίμενα ποτέ στην ατσα
λένια καρδιά του Μάντσεστερ. Ένα εξαίσιο παλιό κινέζικο άγαλμα από 
ξύλο: η Κινέζικη Κανόν, η θεά του ελέους. Κάθεται διπλοπόδι, χαριτωμέ
νη, απάνω σε λιοντάρι που το τραβά από χαλινάρι ένας δούλος. Χαμο
γελά ήσυχη, όλο γλύκα και συμπόνια, σα να ξέρει καλά σε ποιάν πολιτεία 
έχει ξοριστεί και πόσο εδώ την έχουν ανάγκη.

Χωμένη, γαληνή και μεγαλόχαρη, μέσα στα καπνισμένα σπλάχνα του 
Μάντσιεστερ, περιμένει καβάλα απάνω στο μερωμένο λιοντάρι, νά ’ρθει η 
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σειρά της. Περιμένει, σαν το σπόρο μέσα στις κοπριές και στις λάσπες, νά 
’ρθει η σίγουρη στιγμή ν’ ανθίσει.

Και μονομιάς όλη μου η αγωνία στο Μάντσιεστερ γλύκανε, σαν να ήταν 
τούτη η μικρούλα Θεά η ψυχή μας και καβαλούσε το δαμασμένο πια λιοντάρι». 
(Αγγλία, 111) .

Τα πιο δυνατά του σύμβολα είναι αυτά που ερμηνεύουν τα μεγάλα 
μεταφυσικά προβλήματα της ζωής και του θανάτου. Το σύμβολο του μετα
ξοσκώληκα, για παράδειγμα, επανέρχεται πολλές φορές σαν το σύμβολο της 
μεταμόρφωσης, της δημιουργίας της ζωής αλλά και της καλλιτεχνικής δη
μιουργίας.

«Στην πράξη βλέπουμε πολλά πρόσωπα, μάζες πυκνές, ομαδικό, συχνά 
ανώνυμο σπρώξιμο, πλούσια, πολύπλοκη συνεργασία. Στην Τέχνη, ένας άν
θρωπος κάθεται μ’ ένα κοντύλι, μ’ ένα σφυρί, με λίγες μπογιές, σκυμμένος, 
συμμαζεμένος, ολομόναχος. Κι όπως ο μεταξοσκώληκας βγάνει από το σπλά
χνο του το μετάξι — ή, ακόμα σωστότερα, βγάνει το σπλάχνο του που τό ’κάμε 
μετάξι — κι υφαίνει το θάμα του κουκουλιού — όμοια ο τεχνίτης μετουσιώ- 
νει το χώμα του σε θεϊκιά πολύτιμη ουσία». (Αγγλία, 62) .

Ανάλογα είναι και τα σύμβολα των μορφών της τέχνης και των ανθισμέ
νων δέντρων. Μια ανθισμένη κερασιά και μια Μητρόπολη μετουσιώνουν κι 
οι δυό «όλη τη γύρα τους φτώχεια σε αμύθητο πλούτος, κι όλη τη σκο
τεινιά του ανθρώπου και του αγέρα, σε φώς». (Ιαπωνία, 74) .

Τα σύμβολα όμως δεν βοηθούν το συγγραφέα μόνο στην παραστατική 
έκφραση της ουσίας των όντων. Τον βοηθούν επίσης να περιγράψει και να 
αφηγείται ζωντανά. Με τη χρήση των συμβόλων οι ιστορικές πληροφορίες 
που παρεμβάλλει στα ταξιδιωτικά του δεν αποβάλλουν μόνο τις άχρηστες κι 
ανιαρές λεπτομέρειες αλλά παίρνουν κάποτε τη μορφή απλών φυσικών νό
μων που ρυθμίζουν την ανθρώπινη μοίρα:

«Οι λαοί όταν αρχίζουν να ξεπέφτουν, βγάζουν μια μυστηριώδη μυρω
διά ψοφιμιού που διαπερνάει στεριές και πέλαγα, κι οι πεινασμένοι αρπαχτικοί 
λαοί την οσμίζονται από πολύ μακριά και χιμούν». (Αγγλία, 30) .

Αλλού πάλι γράφει :
«Ο καιρός εχτελεί κι εδώ ανήλεος κι υπομονετικός τη μυστηριώδη απο

στολή του* βοηθάει το σπόρο — είτε άνθρωπος είναι είτε θεός, είτε πολιτι
σμός μεγάλος — να φυτρώσει, ν’ ανθίσει, να δέσει καρπό και τέλος να σα
πίσει. Και γίνεται η σαπίλα γόνιμη κοπριά, κι ο καιρός ο μεγάλος κη
πουρός* φυτεύει ένα καινούργιο σπόρο και ξαναμπαίνει σε κίνηση ο τροχός 
της Μοίρας. (Αγγλία, 42) .

Μερικές φορές πάλι η ιστορία ερμηνεύεται με τις κινήσεις της ψυχής 
των ανθρώπων:

«Μάχουνταν λοιπόν οι φανατικοί πουριτάνοι. Μεγάλωνε η πίστη τους, 
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μεγάλωνε κι η Αγγλία. Πέρασαν χρόνια' όχι πολλά. Η ψυχή και του 
υπερβόρειου ανθρώπου δεν μπορεί να βαστάξει πολύν καιρό σε τόσο παγω
μένες κορυφές...

Μην έχοντας πια κανένα θρησκευτικό ή μεταφυσικό φόβο ο άνθρωπος, 
ένοιωσε μέσα του να ξυπνάει το αληθινό του τοτέμ — ο χοίρος — και κυλί
στηκε, γκουίζοντας από ηδονή, στη λάσπη». (Αγγλία, 137 - 138) .

Με τον τρόπο αυτό η ιστορία γίνεται ζωντανή και λαγαρή σαν παρα
μύθι και οι περιγραφές παραστατικές και δυνατές.

8. ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Η δύναμη της περιγραφής του Καζαντζάκη είναι γνωστή απ’ όλα του 
τα έργα και περισσότερο τα μυθιστορήματα. Στα ταξιδιωτικά η δύναμη της 
περιγραφής είναι ακόμα μεγαλύτερη γιατί σ’ αυτά εκτός από το φυσικό και 
ανθρώπινο τοπίο συνθέτει και το ιστορικό και καλλιτεχνικό και μαζί δίνει 
και το τοπίο της δικής του ψυχής, καταγράφοντας τους κραδασμούς της 
καθώς αντικρύζει τα εξωτερικά τοπία. Έτσι στις περιγραφές του πότε υπερ
τερεί το εξωτερικό και πότε το εσωτερικό στοιχείο. Ωστόσο, και όταν ακόμα 
υπηρετεί το εξωτερικό στοιχείο, ενυπάρχει πάντοτε το εσωτερικό υπό τη μορ
φή προσχηματισμένων εικόνων και συμβολισμών.

Στις περισσότερες περιγραφές κυριαρχεί το αίσθημα. Ιδιαίτερα συμ
βαίνει τούτο όταν περιγράφει έργα τέχνης. Να πώς περιγράφει τα αισθή- 
ματά του όταν αντικρύζει το άγαλμα του Βούδα :

«Ότι μονάχα ο χορός, η μουσική κι ο έναστρος ουρανός μπορούν να 
δώσουν, το δίνει η πολύτιμη τούτη ασάλευτη φλούδα της ύλης. Το πρώτο 
κύμα που σε κυριεύει αντικρύζοντας το Βούδα τούτον είναι η χαρά που νιώθει 
ο κολυμπητής όταν σμίγει απλωτά τα χέρια, τεντώνει τ’ αντικνήμια, ζυγιά
ζεται μιαν αστραπή στ’ ακροδάχτυλα και ρίχνεται μέσα στή θάλασσα. Έτσι 
χιμάς και συ μέσα στον αλάβαστρο τούτον και χάνεσαι». (Κίνα, 234) .

Η περιγραφή των ζωγραφικών πινάκων του Γκρέκο γίνεται με δύναμη 
ανάλογη με εκείνη που βλέπεις να ξεπηδά από τα έργα του Γκρέκο:

«Κάποτε η αγάπη της γης αναβρύζει σφοδρή από τα σώματα του Γκρέκο. 
Οι άγγελοί του έχουν στέρεα αθλητικά κορμιά' είναι μελαχρινοί, με αλα
φρό μαύρο χνούδι στα μάγουλα και στο απάνω χείλι κι η μύτη τους είναι 
ανασκωμένη, όλο χάρη. Και στην εκκλησιά του Άϊ-Βιθέντε στο Τολέδο ένας 
άγγελος σπρώχνει με τα ρωμαλέα μπράτσα του με τόση δύναμη την Παναγία 
στον ουρανό, που καθώς τον κοιτάζεις η ορμή του σε συνεπαίρνει τόσο που 
τα μπράτσα σου και τα στήθια πονούν, σα να σπρώχνουν όλη τη γης ψηλά 
κατά τον ουρανό.

Τα πορτρέτα του Γρκέκο έχουν τόση ένταση που ανατριχιάζεις, σα 
να βλέπεις μέσα από το μαύρο φόντο νά ρχεται συμπύκνωση φασματική του 
αιθέρα, ο παλιός ιππότης ή καρδινάλιος». (Ισπανία 90 - 91) .

Οι περιγραφές αυτές φανερώνουν μια πολύ λεπτή ευαισθησία και μια 
ικανότητα απόδοσης όλων των τόνων κι όλων των λεπτών αποχρώσεων του 
απροσδιόριστου μυστικού κόσμου των συναισθημάτων με την ίδια φυσικότητα 
και δύναμη που τα αποδίδει ένας μουσικός συνθέτης. Στην πραγματικότητα 
οι περιγραφές του Καζαντζάκη μοιάζουν πολύ με μουσικές συνθέσεις όχι 
μόνο γιατί σ’ αυτές κυριαρχεί το δικό του συναίσθημα αλλά και γιατί είναι 
έντονο το συμβολικό στοιχείο:

«Ώρες πολλές περπατούσα στο Σιέφιλντ σκουντουφλώντας με χαρά 
συνάμα και τρόμο από σύμβολο σε σύμβολο. Οι εργάτες, οι καμινάδες, οι 
γυναίκες, τα πολυτελή αυτοκίνητα, τα λιγνά ατροφικά ποδάρια, οι εκκλησιές, 
οι ταβέρνες, τα ραδιόφωνα, έτσι που ήταν τυλιγμένα στην ομίχλη, θαρρούσες 
πως έβγαιναν την ώρα εκείνη από μια χοχλακιστή υπεράνθρωπη φαντασία 
που δουλεύει. Και χαίρεσαι να νιώθεις πως είσαι ένα κομμάτι και συ πάχνη, 
λίγο πιο πυκνός από την πάχνη και κυκλοφορείς μέσα στην άγρια φαντασία». 
(Αγγλία, 113).

Παρ’ όλο το συμβολικό στοιχείο, οι περιγραφές αυτές δεν έχουν τίποτε 
το δυσνόητο ή το σκοτεινό. Αντίθετα έχουν απλότητα και φυσικότητα και 
συγχρόνως δροσιά και ζωντάνια μοναδική, ιδιαίτερα όταν δένονται με ένα 
ανέκδοτο ή μια αναφορά σε ένα γεγονός:

«Σ’ ένα μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Πόλη υπάρχει ο τάφος ενός 
δερβίση' στη μέση η μαρμαρένια ταφόπετρα έχει μια στρογγυλή τρύπα κι 
αποκεί ξεπετιέται, ριζωμένη στην καρδιά του δερβίση, μια ωραιότατη απολ- 
λώνεια δάφνη' φύτρωσε, άνθισε, κάρπισε τρώγοντας τ’ ανθρώπινα σπλάχνα. 
Ομοια θρέφεται κι ο «σπερματικός λόγος» μέσα από τα προδρομικά στήθια». 
(Αγγλία, 154).

Πολύ συχνά δουλεύει με την αντίθεση. Όπως στην έκφραση των ιδεών 
ποτέ δεν μένει σε μια αλλά συχνά πηγαίνει από τη μια ιδέα στην αίντίθετή 
της αναζητώντας μέσα στη σύνθεση των αντιθέτων να βρει την αλήθεια 
και την ομορφιά, έτσι και στις περιγραφές κτίζει με αντίθετες εικόνες:

«Αψηλές πεδιάδες της Καστίλιας και της Εστρεμαδούρας, χωρίς νερά, 
χωρίς δεντρά, όλο πέτρα' γελαστές, ζεστές κοιλάδες της Ανταλουσίας και 
της Βαλένθιας, γιομάτες πορτοκαλιές, λεμονιές και μπανάνες». (Ισπανία 11) .

Όταν περιγράφει την εμφάνιση των Άγγλων πουριτάνων που βγαίνουν 
από την εκκλησιά τους, ο νους του πηγαίνει στην αντίθετη όψη των Μου
σουλμάνων πιστών:

«Ποτέ δε θα ξεχάσω τ’ ανήλεα κρύα μάτια τους, τα σφιγμένα χείλη, 
τη στεγνή ασάλευτη έξαψη που είχαν τα πρόσωπά τους. Σα νά ’βγαιναν από 
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ένα φοβερό θέαμα, σα νά ’χαν πάρει βαριές απόφασες μέσα τους κι ο κόσμος 
χοχλάκιζε μπροστά τους σα σατανικό όνειρο. Και το πατούσαν με αηδία. 
Καμιά γλύκα ούτε συγκατάβαση ούτε χριστιανική αγάπη.

Σ’ ένα μικρό τζαμί, στη Χεβρών, πέρα από την Ιερουσαλήμ, είχα δει 
κάποτε, τους Μουσουλμάνους να βγαίνουν από την προσευχή τους. Όμοια 
κι εκείνων τα πρόσωπα, ήταν συνεπαρμένα, έκαιγαν ακόμα από την προσευ
χή, τα μάτια τους είχαν τυφλωθεί από τη φλόγα του Θεού τους — μα τα 
χείλια τους κρέμουνταν φλογερά και φιλήδονα». (Αγγλία, 131) .

Πολύ εντυπωσιακός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι περιγραφές κατα
γράφουν τις κινήσεις της ψυχής του συγγραφέα όχι μόνο ανάλογα με το τι 
βλέπει αλλά και ανάλογα με το πώς ταξιδεύει και ανάλογα με το πόσο κοντά 
στον προορισμό του βρίσκεται. Ο ρυθμός του λόγου του, για παράδειγμα, 
όταν περιγράφει την καμηλοπορεία στο Σινά είναι αργός, μακρόσυρτος, κυ
ματιστός, όπως η κίνηση του κορμιού πάνω στην καμήλα. Προσέξτε τη χρή
ση μεγάλων λέξεων και μεγάλων περιόδων με αλλεπάλληλα κόμματα:

«Ο ρυθμός της καμήλας κυματιστός και υπομονετικός, συνεπαίρνει το 
σώμα σου, και το αίμα ρυθμίζεται σύμφωνα με την κίνηση αυτή, και μαζί 
με το αίμα κι η ψυχή του ανθρώπου... Εδώ, με το σκαμπανέβασμα του 
πλοίου της ερήμου, ο καιρός ξαναβρίσκει τον αρχέγονο ρυθμό του, γίνεται 
μια ουσία ρεούμενη κι αδιαίρετη, ένας αλαφρός μυστικός ίλιγγος που μετου- 
σιώνει τη σκέψη σε ονειροπόλημα και μουσική». (Σινά, 91) .

Αντίθετα στην περιγραφή της θέας από το τραίνο ο ρυθμός είναι πιο 
ζωηρός και όσο πλησιάζει προς το τέρμα του ταξιδιού, ανεβαίνει ο πυρετός 
της περιγραφής μαζί με τον πυρετό της ψυχής:

Πρώτα στο τραίνο προς την Κόρδοβα:
«Γυμνές, ξανθές, ακατοίκητες οι λοφοσειρές μετά από το Τολέδο. Χάρη 

αττική κι αραβίτικη ερημιά. Κάποτε ένα μεσαιωνικό καστέλι λάμπει στην 
κορφή του αψηλότερου λόφου, με τα μεσογκρεμισμένα μουράγια, με τις ανοι
χτές χάρβαλες καστρόπορτες, με τον πεινασμένο κισσό — τον τελευταίο εχτρό 
που ανεβαίνει. Μια εκκλησούλα με το άσπρο λιγνό καμπαναριό, μπροστά 
άπό το χωριό, φαντάζει μακριάθε σαν πάπια με όρθιο λαιμό, που κατηφορίζει 
στη βουνοπλαγιά και πίσω τα χαμηλά άσπρα σπιτάκια την ακολουθούν. Κι 
έτσι, ως τρέχει το τρένο, όλο τούτο το κοπάδι, ζωντανεύει και τρέχει με 
αντίθετη φόρα». (Ισπανία, 95) .

Κι ύστερα την ώρα που πλησιάζει προς το τέρμα. Προσέξτε τις μικρές 
προτάσεις και τα ασύνδετα:

«Οι πρώτες χουρμαδιές φάνηκαν. Λιγνά, περήφανα ξόμπλια απάνω 
στον καταγάλανο ουρανό. Τα φρούτα πλήθυναν, τα περβόλια μύρισαν, 
έλαμπαν οι πικροδάφνες. Οι ώρες γίνουνται πιο αργές, ατέλειωτες απ’ τη 
λαχτάρα. Πότε να φτάσουμε στην Κόρδοβα!» (Ισπανία, 97) .

Τα ασύνδετα σχήματα και η συσσώρευση είναι πολύ συνηθισμένα όταν 
θέλει να υποβάλει την πλήμμυρα των εντυπώσεων που γεννά η πρώτη επί
σκεψη σε μια ξένη χώρα. Το μυαλό του κι η ψυχή του είναι γεμάτα, πλαν
τάζουν από τις εντυπώσεις και τα βιώματα, κι ο συγγραφέας τα ρίχνει στο 
χαρτί σαν σε χείμαρρο για να τα πει και να αλαφρώσει την καρδιά του.

«Πουκενβίλιες ανοιγμένες ακατονόμαστες βρώμες, φωνές λαρυγγιστές, 
καβγάδες, κίτρινες αναλαμπές ματιών, καίκια που μυρίζουν κατράμι, ψάρι και 
σαπημένα φρούτα, αδιάντροπες κοπελλούδες με πρόωρα φουσκωμένα στήθη, 
αγόρια και γέροι που σε παίρνουν ξοπίσω και σου υπόσχονται ανέκδοτες ηδο
νές, και πάνω απ’ όλα άγια δριμιά μυρωδιά ανθρώπινου ιδρώτα». (Ιαπω
νία, 21).

Με τον ίδιο τρόπο δίνονται οι απανωτές εντυπώσεις στην Ιταλία:
«Περιποιημένοι καλόγεροι, φρεσκοβαμμένες γυναίκες, ξερές, χωρίς στή

θος Εγγλέζες, πιθηκόμορφοι Αμερικάνοι, καρδινάλιοι με τα μωβ μεταξωτά, 
καραμπινιέροι με τα φτερά του πετεινού, με αλάκερους πετεινούς αντίς για 
κεφάλι, μικρές επαρχιώτισσες γυναίκες δημόσιες, αδέξιες ακόμη, γιατί έγιναν 
μόλις τελευταία, τώρα με την ευκαιρία της γιορτής του αγίου». (Ιταλία, 16) .

Μερικές φορές η περιγραφή με τη συσσώρευση κερδίζει μεγάλη ένταση 
καθώς η περιγραφόμενη εικόνα παίρνει διάρκεια με τη χρήση απανωτών 
ρημάτων στον παρατατικό ή καί τόν αόριστο. Οι περιγραφές αυτές θυμί
ζουν έντονα περιγραφές του Καβάφη, όπως, για παράδειγμα, εκείνη στο 
ποίημά του Αλεξανδρινοί Βασιλείς.

«Οι γυναικούλες γύριζαν από την ξακουστή αραβίτικη πλατεία θερκον- 
τοβέρ, με τα καλάθια τους γιομάτα λαχανικά και κόκκινες πιπεριές, οι βα
ριές καμπάνες της Μητρόπολης χτυπούσαν με βαθιά κουρασμένη φωνή, τα 
σπίτια ήταν ανοιχτά, όλο φως, και στις δροσάτες μεσαυλές οι μικρές κοπέλες 
πότιζαν τις ξομπλιασμένες γλάστρες». (Ισπανία, 83) .

Ανάλογη είναι και η παρακάτω περιγραφή μιας στιγμής στη ζωή του 
Πεκίνου:

«Είχε πια αρχίσει να σκοτεινιάζει, άναψαν τα πολύχρωμα φαναράκια 
στο κουβέρτι, κρεμάστηκαν στα σκοινιά όλες οι σημαίες του κόσμου, το κα
ράβι έλαμπε χαρούμενο, γιορταστικό, κι οι πρώτες ρουκέτες τινάχτηκαν σφυ
ρίζοντας στο σκοτεινιασμένο ουρανό». (Κίνα, 194) .

Ο Καζαντζάκης πιστεύει πολύ στην περιγραφή και γενικότερα στη 
φόρμα. Η φόρμα δεν γοητεύει απλώς, ταυτόχρονα συγκινεί, συναρπάζει και 
πείθει:

«Άκουγα τη θαυμαστή γυναίκα», γράφει για μια μορφωμένη Αγγλίδα 
που του μιλούσε, «έχοντας κι εγώ μακριά το νου μου, και χαιρόμουν τα ειδυλ
λιακά τούτα παραμύθια που με τόση ανατολίτικη χάρη διατυπώνουν δύσκολες 
αφηρημένες θεωρίες. Και συλλογιζόμουν πόσο μια άρτια ζωντανή διατύ
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πωση μπορεί να ξεγελάσει και τον πιο άγρυπνο νου και να μετατρέψει μια 
ωραία εικόνα σε μια νοητική ή ηθική βεβαιότητα. Η φόρμα κάποτε, όταν 
είναι τέλεια, μπορεί να δημιουργήσει την ουσία». (Αγγλία 253 - 254) .

* * *

9. ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

Για να κάνει άρτιες και ζωντανές τις περιγραφές του χρησιμοποιεί με 
μεγάλη επιτυχία εικόνες. Η ενάργεια, η πρωτοτυπία κι ο πλούτος των εικό
νων του είναι συχνά κάτι το μοναδικό. Παραθέτω εδω μερικες:

«Όλη η έρημο αναχάραζε σαν καμήλα». (Σινά, 92) .
«Εδώ όλο και λιγνεύει το πράσινο θηκάρι του Νείλου». (Αίγυπτος, 54) .
«Ο Καβάρης είναι απ’ τα τελευταία άνθη ενός πολιτισμού. Με διπλά, 

ξεθωριασμένα φύλλα, με μακρό ασθενικό κοτσάνι, δίχως σπόρο». (Αίγυπτος 

79).
«Ρίχνεις μια πέτρα στο νερό, κι οι κύκλοι, οσο πλαταίνουν, γαληνεύουν 

το Πήτερμπορω ζει στον πλατύτερο κύκλο». (Αγγλία, 121) .
«Η Αγγλία είναι θεμελιωμένη απάνω σε γερά πλατιά θεμελια θαρρείς 

πως όλο της το κοινωνικό και πολιτικό σύστημα είναι πρόσχωση του καιρού». 
(Αγγλία, 214).

«Αυτός (ο Άι-Γιώργης που είναι αποτυπωμένος πάνω στις Αγγλικές 
χρυσές λίρες) ξεκίνησε απάνω στις χρυσές στερλίνες και λευτέρωσε την 
εγγλέζικη ψυχή από το Τέρας. Από τη σκλαβιά». (Αγγλία, 77) .

«Μέσα στον παμπάλαιο αυτό αέρα της σκλαβιάς, μου εφανηκε πως ο 
μικρός αυτός διάλογος φώτισε όλη την Ιστορία της Αιγύπτου σα σχόλιο 
ιερογλυφικό, από γεράκια, λαγούς και κομμένα χέρια, χαραγμένο πάνου στην 
πυραμίδα». (Αίγυπτος, 49) .

Όπως και στο Σοφοκλή και τον Αισχύλο, η πλειονότητα των εικόνων 
του σε κάθε κεφάλαιο έχουν σχέση με το κυρίαρχο μοτίβο του κάθε κεφα
λαίου. Στο κεφάλαιο Σ ε β ί λ ι α, γιά παράδειγμα, οι περισσότερες εικόνες 
έχουν σχέση με την ερωτική ζωή, στο κεφάλαιο Σαλαμάνκα με την 
ιστορική μνήμη, στο κεφάλαιο The day, the Giant Day στην Αγγλία με 
την κόλαση και το πουργατόριο. Ο παγκόσμιος πόλεμος που άρχιζε τη μέρα 
αυτή ήταν η κόλαση για τους πολίτες της Αγγλίας .

Οι εικόνες του είναι εμπνευσμένες από παντού, από τον υλικό και 
πνευματικό κόσμο, από την ελληνική και ξένη μυθολογία, από την ιστορία 
από τη λατρευτική ζωή, από τη μεταφυσική, από όλες τις εκδηλώσεις των 
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών.

«Η καρδιά της Μαδρίτης είναι ένας αμερικάνικος ουρανοξύστης. Μια 
γύρα από τις μεγάλες αρτηρίες διακλαδίζονται τα μικρά φτωχικά, τριχοειδή 

αγγεία, σοκάκια ήσυχα». (Ισπανία, 67) .
Και αλλού:
« Αν απλώσεις το χέρι, θα φουχτώσεις τη στιγμή, γιομάτη, δροσερή, 

καταστρόγγυλη σα ρόιδι». (Αγγλία, 256) .
Και αλλού:
«Η Ισπανίδα είναι ο στερεός απλός κοινός νους που δεν παραφέρεται, 

που κρατάει τα κλειδιά της καθημερινής ζωής και κλειδώνει και ξεκλειδώνει 
την καθημερινή πραγματικότητα' είναι η πολύτιμη σαβούρα στο οικογενεια
κό κι εθνικό τρικυμιζόμενο αερόστατο». (Ισπανία, 69) .

Και αλλού:
(Ο Σαίξπηρ) έπεσε σε όλες τις παγίδες που μας στήνει η πολυμήχανη, 

παιγνιδόχαρη ζωή — τυλίχτηκε τυφλά κι ηδονικά, μπερδεύτηκε μέσα στο 
πυκνό, σατανικά μπλεγμένο δίχτυ — στα φαινόμενα. Έκαμε καλά το χρέος 
276)ανθΡώπ°υ Τ^£Ψε του θητεία στην κόλαση». (Αγγλία,

Πάρα πολύ συχνά, ακριβώς όπως και στα μυθιστορήματά του, οι εικόνες 
του είναι παρμένες από την ερωτική ζωή.

«Η πόλη (Μαδρίτη) είναι γυμνή γυναίκα ξαπλωμένη στον ήλιο και 
στα πόδια της ο ποταμός είναι εραστής της». (Ισπανία, 66) .

«Το απροσδόκητο τούτο χαμόγελο της εγγλέζικης γής γοήτεψε, αιώνες, 
απανωτούς αχόρταγους εραστές. Μέσα από την αγριάδα του πελάγου, κόρ
φος γλυκός, μαστοί χαριτωμένοι, ζέστα που έρχεται από τη θερμήν αγκάλη 
του Μεξικού». (Αγγλία, 25) .

Ακόμα και την αερομαχία τη βλέπει σαν ένα τρελλό ερωτικό παιγνίδι:
«Τα εννέα αεροπλάνα είχαν σχηματίσει κύκλο, ένα χορό παλλόμενο. 

Τα εφτά καταδιωχτικά, πιο ευκίνητα, ανέβαιναν, κατέβαιναν με χαριτωμέ
νες αστραφτερές καμπύλες, χιμούσαν κατακόρυφα σα γεράκια. Νόμιζες, πως 
έπαιζαν, πως ήταν ένας χορός ανοιξιάτικος κι ήταν οι θηλυκές στη μέση, και 
γύρα τους οι γαμπροί, έξαλλοι παράβγαιναν σε δύναμη και σε χάρη». (Ισπα
νία, 189).

Η τελευταία εικόνα είναι χαρακτηριστική του δυναμισμού και της τόλ
μης των εικόνων που χρησιμοποιεί κάποτε και του τρόπου που τις εισάγει. 
Στην πιο πάνω εικόνα η εισαγωγή έγινε με τη χρήση του ρήματος νόμιζες.
Αλλοτε χρησιμοποιεί τη φράση λες και ή το σαν να.

«Δεν μπορούν οι ζωντανοί, από σάρκα και κόκαλα, άνθρωποι να φτά
σουν ίσαμε την άκρα του καλού και του κακού· δεν τολμούν να ζήσουν 
όλη τους τη μοίρα. Φοβούνται να κάμουν αλάκερο το κακό, φοβούνται να 
κάμουν αλάκερο το καλό' στέκουνται στη μέση. Σα να μην κουρδίστηκε κα
λά, ως το τέλος, το ελατήριο που έβαλε ο καραγκιοζοπλάστης στα σωθικά 
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τους». (Αγγλία, 240) .
'Αλλοτε πάλι χρησιμοποιεί μια υποθετική διατύπωση:
«Αν είχε σπίτι ο καιρός, αν ήταν ντελικάτος άρχοντας κι αυτός, ν’ αγα

πάει τις όμορφες περασμένες στιγμές του, σίγουρα το Βρεττανικό Μουσείο 
θά ’ταν το σπίτι του». (Αγγλία, 62) .

«Αν ήταν να ζητούσε απολογισμό ο Θεός από τους λαούς του, καθένας 
να δώσει λόγο τι έκανε το ένα, τα δυό, τα πέντε τάλαντα που του μπιστεύ- 
τηκε, οι Έλληνες με την αθλητική γύμνια τους, με τα νιόλουστα μαλλιά 
τους, με τα στέρεα γόνατα, θα σηκώνουνταν και με λεύτερη αντρίκια φωνή, 
μήτε ικετεύοντας μήτε βλαστημώντας, θα μιλούσαν:

«Πριν από μας φώναζαν με στριγγές φωνές, σαν όρνια, και παραμιλού
σαν οι λαχτάρες του ανθρώπου και δεν μπορούσαν ν’ αρθρώσουν ένα νηφάλιο 
λόγο.

Εμείς κυνηγήσαμε απάνω από το χάος τη λέξη, της κόψαμε τα φτερά 
και τη στελιώσαμε απάνω στ’ αϊτώματα του νου, αφτέρουγη Νίκη», (Αγ- 
γλία, 67).

«Αν γίνουνταν ξαφνικά μεγάλη καταστροφή, συλλογίζουμαι περιδιαβά- 
ζοντας το απέραντο τούτο θησαυροφυλάκιο του ανθρώπου, σεισμός, πυρκαγιά, 
κάθοδος των βαρβάρων, και μπορούσα, ποιό θά ’σωζα απ’ όλα τούτα τ’ ανα
ρίθμητα αγαθά;» (Αγγλία, 63) .

* * *

10. Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι τελευταίες δυο εικόνες δεν είναι απλώς πετυχεμένες σαν σύλληψη. 

Είναι επιτυχείς ακόμα και γιατί δημιουργούν ενδιαφέρον και ένταση, γιατί 
ζωντανεύουν την περιγραφή δημιουργώντας μια έντονη δραματικότητα.

Διαβάζοντας τις περιγραφές αυτές βλέπουμε τα γεγονότα να διαδρα
ματίζονται μπροστά μας, όπως στον κινηματογράφο:

«Το μάτι μόλις διακρίνει το καθημερινό ανέβασμα του νερού. Κήρυκες 
διατρέχουν τα χωριά κι αναγγέλλουν πόσους πόντους υψώθηκε. Οι φράχτες 
οι χωματένιοι αρχίζουν να συντρίβουνται, τα μαμούδια ζωντανεύουν, τα γένη 
των ανθρώπων αλαλάζουν σα γερανοί, τα ψάρια γιαλίζουν και παίζουν στο 
λαμπερό κύμα, τα πουλιά πετούν πάνω από τα πηχτά νερά κοπάδια». (Αί
γυπτος, 38).

Η δημιουργία έντασης με την επιβράδυνση είναι επίσης στοιχείο δραμα- 
τικότητας. Πολύ συχνά σταματά την περιγραφή σ’ ένα κρίσιμο σημείο για 
να ανοίξει μια πρένθεση για τα προσωπικά του αισθήματα. Αλλά και η 
ίδια αυτή η παρένθεση είναι συχνά γεμάτη ένταση, καθώς ζωντανεύει ένα 
δίλημμα, μια αμφιταλάντευση:

«Ο ουρανός ήταν σκεπασμένος, έβρεχε, το άγιο βουνό κρυβόταν πίσω 
από πυκνές τουλούπες σύννεφα. Και τώρα, αν στραφώ κι εγώ δεξιά, αν 
κουνήσω λίγο το κεφάλι μου, τα μάτια μου θα γιομώσουν ευτυχία.

Έμεινα λίγα δευτερόλεπτα ακίνητος. Δεν ξέρω ποιά είναι η μεγαλύ
τερη ευδαιμονία: Να στέκεσαι στο κατώφλι της χαράς και να λες: «Αν 
θέλω μπαίνω, αν θέλω δεν μπαίνω· είμαι λεύτερος ή χωρίς να χάσεις στιγμή, 
να δρασκελίσεις το κατώφλι και να μπαίνεις. Θαρρώ, το τρέμουλο απάνω 
στο κατώφλι είναι η ανώτατη ευτυχία. Κάμποσα δευτερόλεπτα χαλίνωσα 
τη λαχτάρα μου να στραφώ να κοιτάξω. Μάντευα πως τούτο είναι το τελικό, 
το αληθινό, χωρίς μάσκες πρόσωπο της Ιαπωνίας. Κι αυτό θα μού ’δίνε την 
ευχαρίστηση σε όλα μου τα ρωτήματα.

Στράφηκα...». (Ιαπωνία, 156 -157) .
Σε άλλες περιπτώσεις η ένταση δημιουργείται με συνεχή κλιμάκωση του 

ενδιαφέροντος και κορύφωσή του στη στιγμή που διαδραματίζεται ένα ση
μαντικό γεγονός:

«Ο Πατριάρχης έσκυψε και μπήκε μοναχός στο ιερό κουβούκλι του Αγίου 
Τάφου. Όλο το πλήθος σώπασε τρέμοντας. Οι μάνες σήκωσαν στους 
ώμους τα μωρά τους για να δούν, οι φελάχοι ξεχάσκισαν με χείλια κρεμά- 
μενα, οι Ευρωπαίοι ανασηκώθηκαν στις μύτες των ποδιών τους, με περιέρ
γεια. Τα δευτερόλεφτα πέφταν πηχτά απάνω στις κεφαλές' ο αγέρας τεν
τώθηκε, έτριξε σα δερμάτι τούμπανου. Κι ολομεμιάς μια λάμψη πήδηξε 
από τη χαμηλή θύρα του Αγίου Τάφου* ο Παταριάρχης πρόβαλε κρατώντας 
μεγάλο μάτσο άσπρα κεριά αναμένα». (Ιερουσαλήμ, 156) .

Δραματικότητα επιτυγχάνεται με την ένταξη διαλόγων μέσα στο έργο, 
διαλόγων μεταξύ του ιδίου και προσωπικοτήτων ή απλοϊκών ανθρώπων που 
ζωντανεύει με τη φαντασία, διαλόγου μεταξύ του εγώ και μιας εσωτερικής 
φωνής μέσα του. Ακόμα και δοκίμια φιλοσοφικά, κοινωνικά και άλλα δί
νονται σε μορφή διαλόγου ή και συζήτησης για να επιτευχθεί μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον.

Η ψυχική συμμετοχή του συγγραφέα στα διαδραματιζόμενα επιτείνει 
επίσης τη δραματικότητα. Στις περιγραφές που υπάρχει αυτή η συμμετοχή 
είναι σαν να γίνεται τριπλή δράση, γιατί εκτός από την εξωτερική δράση 
που εξιστορείται, παριστάνεται και η εσωτερική δράση στην ψυχή του ήρωα 
και η εσωτερική δράση στη συμμετέχουσα ψυχή του συγγραφέα.

«Έφυγα μακριά από το Σταυρωμένο. Λυπήθηκα το τζαμί, σα νά ’ταν 
κόκκινο μήλο και ξαφνικά βλέπουμε στο αφράτο σπλάχνο του ένα σκουλήκι 
να το τρώει. 'Ακόυσα βιαστικά βήματα. Στράφηκα. Μια κοπέλα με τη 
μαντίλια της, με την κόκκινη βεντάλια, έτρεχε ανήσυχη από κολόνα σε κο
λόνα, γονάτιζε σε κάθε κόνισμα, έκανε πως προσευχόταν — μα το μάτι της 
έπαιζε λοξά, ανήσυχα* κάποιον περίμενε. Έκανε νευρικά αγέρα με τη 
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βεντάλια, διόρθωσε το γιασεμί δεξιά στα μαλλιά της κι έφευγε στη διπλανή 
κολόνα.

Μεμιάς όλη η εκκλησία γιόμωσε με την αγωνία της. Το θείο τζαμί ξε
χείλισε ανθρώπινο πόνο. Αγωνιούσα κι εγώ, έπασχα μαζί με την κοπέλα, 
περίμενα. Και να, φάνηκε, πέρα, ανάμεσα στις κολόνες, ο φίλος. Με το 
σομπρέρο στο χέρι, με την αφέλεια ως τα φρύδια, με αγκιστρωτό μικρό κα- 
τάμαυρο μουστάκι. Κι ως τον είδε η κοπέλα, παράτησε το Θεό — τι να τον 
κάνει πια; — κι έτρεξε.

Τινάχτηκε χαρούμενος. Τα τζαμί πια είχε πάρει νόημα. Ο αληθινός 
εφήμερος Θεός, η καρδιά του ανθρώπου, που αγαπάει τη γης, είναι ακόμα 
Θεός του». (Ισπανία, 106 -107).

Μια μορφή δραματικότητας είναι και η τραγική ειρωνεία που παρου
σιάζει να χαρακτηρίζει πολλές φορές τα ανθρώπινα: το ανέβασμα και τη 
συνεχή πτώση, τη ματαίωση της προσπάθειας και των ελπίδων σχεδόν κάθε 
στιγμή. Όταν περιέρχεται την Ισπανία κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πο
λέμου, έχει πολλές ευκαιρίες να επισημάνει την τραγική ειρωνεία μέσα 
στα καθέκαστα της ζωής. Τέτοια περίπτωση είναι, για παράδειγμα, όταν 
πέφτει στα χέρια του ένα γράμμα που είχε στο γυλιό του ένας σκοτωμένος 
στρατιώτης. Το γράμμα ήταν από τη γυναίκα του που του έγραφε πόσο 
αγωνιούσε που δεν έπαιρνε γράμμα του και πόσο χάρηκε όταν πήρε το τε
λευταίο του γράμμα και έβλεπε πως ήταν καλά και οι φόβοι της δεν ήταν 
δικαιολογημένοι. Δυό άλλα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα είναι η παρου
σίαση ενός καμένου σπιτιού απέξω από το οποίο ήταν στημένη ακόμα ή επι
γραφή «Ασφαλισμένο από πυρκαγιά» και ενός διαγουμισμένου καταστήματος 
που, όπως έδειχνε η ταμπέλα του, «πουλούσε μόνο τοις μετρητοίς». (Ισπα
νία, 187).

Όμως η δραματικότητα στα ταξιδιωτικά του Καζαντζάκη δεν εξυπη
ρετεί μόνο καθαρά λογοτεχνικούς σκοπούς. Συχνά αποβλέπει στο ζωντάνεμα 
των ιδεών που αντιπροσωπεύουν οί χώρες και τα έθνη. Η στιγμή κατά την 
οποία διαδραματίστηκε ένα ιστορικό γεγονός που άλλαξε τη μορφή του κό
σμου είναι ίερή, όπως είναι ένα καλλιτεχνικό μνημείο που εκφράζει το πνεύμα 
της χώρας. Η διαφορά είναι ότι το μνημείο υπάρχει εκεί και το βλέπουμε 
ενώ η στιγμή που δημιούργησε το ιστορικό γεγονός δεν είναι αισθητή στους 
αμύητους και μόνο ένας μυημένος συγγραφέας μπορεί να τη στήσει μπροστά 
μας για να μπορέσουμε να νιώσουμε τη σημασία της. Να, πως δίνει την 
απόφαση της Δυτικής Εκκλησίας για τον εκχριστιανισμό των Άγγλων:

«Μα μια μέρα ο Πάπας, περιδιαβάζοντας στα σκλαβοπάζαρα της Ρώμης, 
βλέπει .εξαίσιους νέους με χιονάτο δέρμα και μακριά ξανθά μαλλιά.

—Από πού είναι οι νέοι τούτοι; ρωτάει. Τι ράτσα;
—Άγγλοι, του αποκρίνονται.

—Όχι Άγγλοι, Άγγελοι, διορθώνει ο Πάπας κοιτάζοντάς τους με 
θαυμασμό. Είναι μεγάλο κρίμα τέτοια λαμπρά κορμιά να καίγονται στην 
κόλαση. Θα στείλω στη χώρα τους ιεραπόστολους να τους κάμουν χριστια
νούς, συντρόφους των αγγέλων». (Αγγλία, 33).

Η στιγμή που αποφασίζεται η απόβαση των Νορμανδών στην Αγγλία 
αποδίδεται ως εξής:

«Και μια μέρα ο τολμηρός και φιλόδοξος Γουλιέλμος, δούκας της Νορ- 
μανδίας, κάλεσε τους βαρόνους του.

Ο γέρο βασιλιάς της Αγγλίας, ο Εδουάρδος, τους είπε, πέθανε, ο αδερ
φός της γυναίκας του, ο Αρόλδος, ανακηρύχτηκε βασιλιάς. Μα τον είχα εδώ 
αιχμάλωτο μια φορά και τον έβαλα κι ορκίστηκε απάνω στην Αγία Τράπεζα 
να μένει ολοζωής υποταχτικός μου και με τη συμφωνία αυτή τόνε λευτέρωσα. 
Τώρα πάτησε τον όρκο του, τόλμησε κι ανέβηκε, χωρίς την άδειά μου, σε 
θρόνο». (Αγγλία,38).

Για τη δραματική απεικόνιση της στιγμής δεν χρησιμοποιεί μόνο το 
διάλογο. Συχνά περιγράφει με λεπτομέρεια τι κάνουν τη στιγμή εκείνη, τι 
φορούν, ποιά είναι η έκφρασή τους. Η ακριβής μέρα και ώρα επίσης ανα
φέρονται :

«Μια μέρα — θά ’ταν απάνω κάτω στα 1522 — ένας καβαλάρης μπαί
νει στην Άβιλα, μισογελώντας και μισοθυμωμένος, κι ένα αγόρι ως δέκα χρό
νων κάθεται στα καπούλια του αλόγου και κλαίει». (Ισπανία, 50 - 51) .

Όταν θέλει να τονίσει ένα εθνικό χαρακτηριστικό, δραματοποιεί ένα 
σημαντικό ιστορικό γεγονός κατά το οποίο εκδηλώθηκε πιο έντονα το χαρα
κτηριστικό αυτό. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, για να αποδώσει λογο
τεχνικά το εθνικό χαρακτηριστικό των Άγγλων να μη ακολουθούν ένα προ
γραμματισμένο σχέδιο δράσης, δραματοποίησε την αντίδραση των Λονδρέζων 
στο σχέδιο του αρχιτέκτονα Σερ Χρίστοφερ Βρεν για ανοικοδόμηση του Σίτυ 
πάνω σε λεπτομερές πολεοδομικό σχέδιο.

Η προτίμησή του για τις δραματικές περιγραφές φαίνεται και όταν πα
ρεμβάλλει δραματικές περιγραφές ιστορικών γεγονότων από σύγχρονους. Κάτι 
τέτοιο έκανε, για παράδειγμα, όταν παρενέβαλε απόσπασμα από το κυνικό 
ημερολόγιο του ανώτερου υπαλλήλου του Ναυαρχείου Πήπς για τη μεγάλη 
πυρκαγιά του Σίτυ στο 1666. (Αγγλία, 69 - 72).

Μια μορφή δραματικότητας πολύ χαρακτηριστική στα ταξιδιωτικά του 
Καζαντζάκη είναι το ζωντάνεμα νεκρών προσώπων για να μας τα παρουσιά
σει να εκθέτουν τα ίδια τις ιδέες και τα πάθη τους. Καθώς τριγυρίζει ξανά 
και ξανά στα μέρη που έζησαν οι μεγάλοι άντρες της ιστορίας, πατά στα χώ
ματα που εκείνοι πάτησαν ή κάθεται στα παγκάκια που εκείνοι κάθησαν και 
συγκεντρώνεται για να ζήσει τις στιγμές που εκείνοι έζησαν και να νιώσει 
όπως εκείνοι ένιωσαν, φαντάζεται πως τα νεκρά πρόσωπα έρχονται και κά
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θονται δίπλα του και συνομιλούν μαζί του. Μια τέτοια μορφή ήταν ο Άγ
γλος θεολόγος Θωμάς Ουίκλιφ:

«Ήρθε λιγνός, αρρωστιάρης, όπως ήταν όταν ζούσε, φαγωμένος από 
την προσευχή και τη νηστεία. Μα τα μάτια του έλαμπαν από ιερή φλόγα 
κι ανίερη αλαζονεία... Κι άκουσα τη σουριστική και γιομάτη σαρκασμό 
φωνή του:

—Δεν έχουμε ανάγκη από μεσίτες και δραγουμένους για να επικοινω
νήσουμε με το Θεό...

Άκουγα τη φωνή του σκυμμένος και χαρούμενος, γιατί ήταν μια φωνή 
που μου άρεσε». (Αγγλία, 155) .

Το ζωντάνεμα του Σαίξπηρ στον «Κήπο του Ποιητή» πίσω από το σπίτι 
του είναι ακόμα πιο συγκινητικό :

«Σαν απόκοσμος γίνεται ο κόσμος μέσα σ’ έναν τέτοιο κήπο, σε μια τέ
τοια ηλιόλουστη μέρα κι ο αγέρας γιομώνει υψηλές παρουσίες. Κι αν ανοί
ξεις λίγο τα μάτια σου, θα δεις να κάθεται δίπλα σου, στο παγκάκι, ο νοικο
κύρης του κήπου, με το πυργωτό μέτωπο, τη γιαλιστή φαλάκρα, τα θλιμμένα 
μάτια και τα χοντρά φιλήδονα χείλια.

Κρατά ένα μεγάλο κατάστιχο, το ανοίγει. Ξεφυλλίζει. Κι αν σκύψεις 
δε θα δεις, όπως ελπίζεις με αφέλεια, τραγικούς στίχους ή ερωτικά σονέτα 
παρά λογαριασμούς και νούμερα, τόσες λίρες, τόσα σελίνια, τόσες πένες, ο 
τάδε, την τάδε ημερομηνία... Μια στιγμή, επιθυμία σού ’ρχεται να πιάσεις 
κουβέντα, γυρνάς, κάνεις ν’ ανοίξεις το στόμα, μα ο Σαίξπηρ χλωμός, κου
ρασμένος, πενήντα τριών χρονών, Μάρτης μήνας, πρώτες λιακάδες, απο
κοιμήθηκε στο παγκάκι». (Αγγλία, 256 - 257) .

* * *

11. ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Σε δραματοποιημένη μορφή δίνονται και τα ανέκδοτα, ένα άλλο στοιχείο 
που δίνει ζωντάνια αλλά και χάρη στα ταξιδιωτικά του. Τα ανέκδοτα τα 
συναντούμε παντού, στην αρχή του κεφαλαίου, στη μέση ή στο τέλος, έντεχνα 
μπλεγμένα με μια περιγραφή ή μια αφήγηση, μια σκέψη ή ένα αφορισμό. 
Έρχονται σχεδόν πάντα ξαφνικά, χωρίς καμιά εισαγωγή, αλλά δεν ξαφνιά
ζουν:

«Λιγνές άσπρες κολόνες, ψιλοσκαλισμένα δαντελωμένα μάρμαρα, ρητά 
χρυσά από το κοράνι, ξόμπλια μαρμαρένια που κρέμουνται σα σταλαχτίτες, 
δροσερά συντριβάνια... Ήρθε μια μέρα το κέφι στην αγαπημένη σουλτάνα 
του χαλίφη Μουταμίνη να μιμηθεί κι αυτή τη ζωή που κάνουν οι γυναικούλες 
του λαού: μια μέρα, από τα χρυσά καφάσια της τις είδε να πατούν ξυπό
λητες στη λάσπη του δρόμου. Κι ο χαλίφης Μουταμίνη πρόσταξε να στρώ- 

σουν την αυλή με κοπανισμένη κανέλα, γαρούφαλα και μοσκοκάρυδα και να 
τα καταβρέξουν με ανθόνερο, να κάνουν λάσπη. Κι έτσι η αγαπημένη γυναί
κα μπόρεσε, με γυμνά τα ποδαράκια της, να περπατήσει κι αυτή απάνω στη 
λάσπη». (Ισπανία, 110) .

Ο ρόλος του ανέκδοτου είναι ποικίλος. Συχνά είναι ένας ευχάριστος 
τρόπος για να αρχίσει ένα κεφάλαιο. Να, πώς αρχίζει το κεφάλαιο Τζέν
τλεμαν στην Αγγλία:

«Ο Ιντός ήρωας Γιουντιστέρα πολέμησε και νίκησε όλους τους ανθρώ
πους, πέθανε κι ανέβηκε στον ουρανό. Όλοι του οι φίλοι τον είχαν παρα
τήσει, ένας μονάχα σύντροφος τού είχε απομείνει πιστός: ο σκύλος του. Πι
στός κι ως πέρα από το θάνατο.

Άνοιξαν οι πόρτες τ’ ουρανού, πρόβαλε ο Θεός:
—Έμπα, Γιουντιστέρα, του είπε· εδώ είναι το σπίτι σου.
—Δε μπαίνω χωρίς το σκύλο μου, δήλωσε ο Γιουντιστέρα.
—Σκύλοι δεν μπαίνουν στον ουρανό! έκαμε ο Θεός και μάζεψε τα φρύ

δια του.
—Τότε φεύγω! είπε ο Γιουντιστέρα και γύρισε τις πλάτες στον ουρανό.
Ο Γιουντιστέρια αυτός μπορούσε νά 'ταν και Γιαπωνέζος σαμουράι ή Εγ

γλέζος τζέντλεμαν. Ηρωισμός και τρυφερότητα, όλο ευγένεια φανέρωμα της 
δύναμης. «Ο καλός πολεμιστής, έλεγαν οι παλιοί σαμουράι, δεν μπορεί νά 
’ναι βάναυσος». Πίστη, παλικαριά, καλοσύνη. Να μην καταδέχεσαι, και για 
την αιώνια βασιλεία, να προδώσεις το φίλο σου, ας είναι και σκύλο». (Αγ
γλία, 168).

Ο κύριος ρόλος του ανέκδοτου ωστόσο είναι να συγκεκριμενοποιήσει μια 
αφηρημένη σκέψη ή να επιβεβαιώσει μια ιδέα με θετικό ή αρνητικό τρόπο. 
Το ανέκδοτο με τον Ινδό Γιουντιστέρα είναι μια επιβεβαίωση με το θετικό 
τρόπο. Ακούστε τώρα ένα που επιβεβαιώνει μια ιδέα με αρννητικό τρόπο. 
Το χρησιμοποίησε στην αρχή του κεφαλαίου ΗΤράπεζα της Αγ
γλίας.

«Μια μέρα, κάποιος πραχτικός φίλος είπε στον Πελοπίδα πως όλα καλά, 
μα ξεχνάει να κάμει το σπουδαιότερο, να μαζεύει χρήματα. Ο μεγάλος 
ήρωας χαμογέλασε. Έδειξε ένα ανάπηρο κι είπε: «’Αναγκαία τα χρήμα
τα, νη Δία, τούτφ τφ Νικομήδει».

Περήφανη μα κοντόφθαλμη απάντηση. Ο ανάπηρος, και χρήματα νά 
’χει, προκοπή μεγάλη δε θα δει. Τα χρήματα — δηλαδή οι συμβατικές 
αξίες όπου είναι συγκεντρωμένες μεγάλες δυνάμες — σ’ έναν περισσότερο 
απ’ όλους χρειάζουνται : στο δυνατό. Αυτός μονάχα, μπορεί, χρησιμοποιώντας 
την υλική αυτή συμπύκνωση, να κατορθώσει έργα μεγάλα». (Αγγλία, 77) .

Τα ανέκδοτά του δεν είναι όλα από την ιστορία. Μερικά είναι από τη 
δική του προσωπική ζωή:
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«Κι εγώ συλλογίζουμουν μια φορά στην Κρήτη που μιλούσα στον πατέρα 
μου, που δεν ήξερε τι θα πει κομμουνισμός κι ήθελε να του εξηγήσω. Κι 
αφού του μίλησα πολλή ώρα και με άκουσε με μεγάλη υπομονή, κούνησε 
το κεφάλι του κι είπε: «Καλά αυτά που λες, καλά κι άγια, μα αν γίνουν;»

Δηλαδή: «Λέγε, λέγε σα δε βασιέσαι! Λέγε, κοκορόμυαλε, να ξεθυ- 
μάνεις. Δεν έχω καμιάν αντίρρηση. Μα ως ένα σημείο: όσο μένουν λόγια 
και «παρλαπίπες» (παρλαπίπες έλεγε τις ιδεολογίες) . Μαν αν τολμήσεις 
να τα βάλεις σε πράξη, αλίμονο σου! Τότε θα σου δείξου εγώ h

Τα ίδια λέει κι η Αγγλία». (Αγγλία, 21 - 22) .
Μερικές φορές τα ανέκδοτα που χρησιμοποιεί έχουν κάτι το αλαφρό, 

και τα χρησιμοποιεί για να μεταβαίνει από ένα σοβαρό θέμα σε κάτι το 
αστείο, από υψηλές φιλοσοφικές σκέψεις σε κάτι πεζό και καθημερινό. Με 
τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η πολλή σοβαροφάνεια και η κόπωση και διατη
ρείται επαφή με την πραγματικότητα. Τέτοιο είναι, για παράδειγμα, το 
ανέκδοτο με το γέρο Νορμανδό ποιητή που συνάντησε στα ερείπια της Σπάρ
της. Ύστερα από μια σοβαρή συζήτηση για τον πόλεμο που την παραθέτει 
ολόκληρη συνεχίζει ως εξής:

«Έτσι μιλούσα στο γέρο ποιητή, που έπινε σιγά σιγά τον καφέ του και 
δοκίμαζε για πρώτη φορά λουκούμι. Είχε μπερδευτεί το λουκούμι στα δόντια 
του, πλάνταζε, γέμισαν ζάχαρη τα γκρίζα γενάκια του:

—Πώς το τρων το λουκούμι; ρώτησε βήχοντας. Εγώ πλάνταξα.
—Το βουτούν πρώτα στο νερό, είπα και κοίταξα δίχως έλεος, με απροσδό

κητη χαιρεκακία, την περασμένη γενεά να πνίγεται δίπλα μου μέσα στο λου
κούμι». (Μοριάς, 274 - 275).

12. ΤΌ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Σύμβολα, περιγραφές, εικόνες, δραματικότητα, τραγική ειρωνεία και 
ανέκδοτα μαζί κάνουν τα ταξιδιωτικά πολύ ενδιαφέροντα και ζωντανά και 
προσδίδουν σ’ αυτά μια μεγάλη γοητεία. Εκείνο όμως που ζωντανεύει ακόμα 
περισσότερο και μετατρέπει τα έργα αυτά από ταξιδιωτικές εντυπώσεις σε 
αφήγηση προσωπικών περιπετειών είναι το πάθος το οποίο διαπνέει την πε
ριγραφή. Δυνατά συναισθήματα που κυμαίνονται από την έκσταση ως την 
οργή, από τον έλεο μέχρι το φόβο κι από την ένοχη ηδονή μέχρι τον αυτο- 
βασανισμό συγκλονίζουν την ψυχή του καθώς ο πνευματικός άνθρωπος Κα- 
ζαντζάκης δοκιμάζει διαρκώς νέες εμπειρίες.

Αλλά ας δούμε από πιό κοντά αυτό το πάθος.
Το θέαμα στο Πεκίνο είναι τόσο παράξενα γοητευτικό και μαζί αηδιαστι

κό που νιώθει τις αισθήσεις του να επαναστατούν. Αυτός όμως επιμένει* θέ

λει να δει, να αντέξει. Γράφει σχετικά:
«Κι εγώ γύμναζα τις αίστησές μου ν’ αντέχουν. Μυστηριώδης γοητεία, 

επικίντυνη, χωρίς ντροπή περιέργεια, λαχτάρα σκοτεινή ν’ αγγίξω το ύποπτο 
σώμα της γής». (Κίνα, 208) .

Μερικές φορές βλέπει τις εμπειρίες του σαν μια αληθινή δοκιμασία της 
ψυχικής του αντοχής.

«Συλλογιέμαι: Νά, η στιγμή να δοκιμάσω την αντοχή μου. Να δω αν 
μπορώ να νικήσω τη φρίκη. Να μείνω στο αποτρόπαιο τούτο κινέζικο χω
ριό ένα χρόνο, δυό χρόνια». (Κίνα, 227) .

Τα όνειρά του επίσης φανερώνουν τη συναισθηματική του συμμετοχή και 
το πάθος που του προκαλούν οι εμπειρίες του :

«Τη νύχτα κοιμήθηκα εκεί κοντά σ’ ένα μικρό ξενοδοχείο. Τα ξημερώ
ματα είδα όνειρο. Κρατούσα στην απαλάμη μου ένα μαύρο,κατάμαυρο ρόδο. 
Κι ως το κρατούσα, ένιωθα σιγά, λιμασμένα, αθόρυβα να μου τρώει το χέρι». 
(Κύπρος, 188).

Η ψυχική επικοινωνία του με τα πράγματα και τα πρόσωπα που πάει να 
επισκεφτεί είναι πάντοτε δυνατή και συγκλονιστική:

«Και σήμερα το πρωί που αντίκρυσα την Πετραία Αραβία και πέρα τα 
όρθια βουνά που αχνίζουν μέσα στον ήλιο, σπάραξα από χαρά και φόβο. 
Έμπαινα μέσα στη σπηλιά του λιονταριού».

Οι ιδέες και τα έργα τέχνης τον συγκινούν βαθύτατα. Όπως και με 
τα σύμβολα, χαίρεται ή λυπάται όταν τα σκέφτεται:

«Ώρα πολλή χαιρόμουν το πρόσωπο τούτο του «Θεού», το γελαστό, που 
αγαπάει τους ανθρώπους, το καμωμένο από χώμα, νερό κι ανθρώπινο ιδρώτα.

Τρεις μέρες τώρα αντίκρυζα το άλλο, φοβερό, ανάνθιστο, όλο γρανίτη 
πρόσωπό του. Έλεγα: Αυτός είναι ο αληθινός Θεός, η φωτιά που καίει, 
ο γρανίτης που δε χαράζεται από ανθρώπινες πεθυμιές. Και τώρα, σκύβοντας 
από το φράχτη στ’ ολάνθιστο τούτο περβόλι, ζω τα λόγια του ασκητή: 
«Θεός εστι σκιρτημός και ήπιον δάκρυ»... (Σινά, 103) .

Μερικές φορές νιώθει σαν μαγική δύναμη να τον έλκει στα μεγάλα 
έργα τέχνης :

«Εδώ στην Κόρδοβα ο ύπνος είναι βαρύς, πηχτός από ονείρατα στοι- 
χειωμένα. Ανοιξαν οι καταπαχτές του νου, βρουκολάκιασαν και χύθηκαν απά
νω μου παμπάλαιες πεθυμιές, και το πρωί που ξύπνησα δε θυμόμουν τίποτα* 
μονάχα το στόμα μου ήταν πικρότατο. Ο πρώτος λογισμός μου πήγε στη 
δροσερή μυστική Μ ε θ κ ί τ α που με περίμενε. Λούστηκα, δροσέρεψα, πή
ρα τα στενά δρομάκια κι η καρδιά μου χτυπούσε. Δε ρωτούσα κανένα, πή
γαινα σίγουρα, σα να γύριζα στο πατρικό μου το σπίτι». (Ισπανία, 102 - 
103).

Όταν επισκέπτεται το μέρος στο οποίο διαδραματίστηκε ένα γεγονός 
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που άλλαξε την ιστορία μιας χώρας, η ψυχή του αναγαλλιάζει, χαίρεται σαν 
παιδί :

«Κι εγώ χαρούμενος πήγαινα κι ερχόμουν, σαν νά ’θελα να βρώ εδώ 
τη σπιθαμούλα της γης όπου πρωτοπάτησε το γυμνό της ποδάρι και χόρεψε 
η αντάρτισσα Ο-Κούνι. Γιατί τίποτα στη ζωή δε μου δίνει μεγαλύτερη 
χαρά από τις μικρές απαρχές μιας μεγάλης δύναμης». (Ιαπωνία, 132) .

Όταν σκέφτεται το δεκάλογο του Κίπλιγκ και τη μεγάλη ψυχική δύ
ναμη που πρέπει να έχουν οι Άγγλοι για να δέχονται τέτοια ιδανικά, ση
μειώνει:

«Κούνησα το κεφάλι με αγανάκτηση και θλίψη. Συλλογίστηκα εκεί 
κάτω πλήθος νέους της ρωμαίικης ράτσας, πόσο βαρύς θά ’ταν γιαυτούς ένας 
τέτοιος δεκάλογος. Δύναμη και πειθαρχία, πάθος και σιωπή. Να καίγεσαι 
όλος και να μη βγάνεις καπνό». (Αγγλία, 54) .

Η συμπεριφορά των Ελλήνων τον εξαγριώνει όταν βρίσκεται στο Άργος:
«Οι Νεοέλληνες. Σκυθρωπά μούτρα, βουλιαγμένα μάγουλα, μάτια γα

ρίδα. Σε κοιτάζουν σα να είσαι κριάρι και θέλουν να σε αγοράσουν. Σε 
ψάχνουν με το μάτι, ερευνούν τα παπούτσια σου, τα ρούχα, τα καπέλα. Ζυ
γιάζουν. Τους τρώει το σαράκι — ποιος είσαι; τι καπνό φουμάρεις, τί ήρ
θες στον τόπο τους να πουλήσεις ή ν’ αγοράσεις». (Ο Μοριάς, 319) .

Νιώθει απελισμένος. Όταν όμως καταφεύγει στο αρχαίο θέατρο και 
βλέπει απ’ εκεί τη θάλασσα να γυαλίζει μαυλίστρα και το βράχο του Ναυ
πλίου να σηκώνεται ψηλά, τότε η διάθεσή του αλλάζει προς το καλύτερο:

«Κι έτσι συμφιλιωμένος πήρα πάλι το δρόμο της ζωντανής πολιτείας, 
κάθισα κι εγώ στο καφενείο, στον ίσκιο της Μητρόπολης, και διέταξα μαζί 
με τους Νεοέλληνες καφέ και δυό νερά και τέσσερεις καρέκλες. Μα έκαιγαν 
τα χείλια μου οι στίχοι του Αισχύλου». (Ο Μοριάς, 320) .

Το πάθος με το οποίο γράφει φαίνεται από τη συχνή χρήση των λέξεων, 
ποτέ, κανένα, τίποτα και του υπερθετικού βαθμού. Αυτός ο 
αντςδογματικός βλέπει συχνά το συναίσθημα της στιγμής μοναδικό.

«Σε κανένα μέρος της Γης δεν ένιωσα τόσο βίαιη και φιλήδονη την επα
φή της ζωής με το θάνατο. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι απέθεταν καταμεσίς στα 
συμπόσιά τους μια μούμια — για να θεωρούν το θάνατο και να χαίρουνται 
δριμύτερα τη μικρή αστραπή της ζωής τους». (Αίγυπτος, 47) .

Και αλλού:
«Ποτέ μου δεν είδα μιαν τόση ζωντάνια, μιαν τόση απληστία να δει και 

ν’ ακούσει, μιαν τέτοιαν επιτυχία του ανθρώπου να νικήσει τον καιρό». (Αγ
γλία, 249).

Και αλλού:
«Πουθενά δε συναντάς γυναίκες με τόσο πάθος στην έκφραση, με τόσο 

κυματισμό στα λαγόνια, με τόσο αγνή και συνάμα ζωώδικη θηλυκότητα». 
(Ισπανία, 68) .

Και αλλού:
«Ποτέ δεν είδα πιο χαρούμενο, πιο ενανθρωπισμένο ναό». (Ισπανία, 104) . 
Για να εκφραστεί το πάθος διαλέγονται δυνατές και πρωτότυπες λέξεις. 

Ο συγγραφέας εν τούτοις νιώθει πως όσο και να προσπαθήσει, ποτέ δεν θα 
κατορθώσει να βρει τις λέξεις ή τις φράσεις που θα γεννήσουν στην ψυχή 
του αναγνώστη την έκρηξη αισθημάτων που νιώθει ο ίδιος. Γιαυτό ζητά από 
τους αναγνώστες του να αφήνουν τις λέξεις να κάνουν έκρηξη μέσα τους για 
να νιώσουν έτσι καλύτερα τη δύναμη που περικλείουν:

«Γιαυτό, αναγνώστη, δεν αποτείνουμαι μονάχα στο λογικό σου' αποτεί- 
νουμαι προπάντων στην κίνηση που υπάρχει μέσα στα σπλάχνα σου και θέλει 
να νικήσει τον κόσμο σύμφωνα με την ορμή της. Την κίνηση τούτη του 
σπλάχνου μου θά ’θελα κι εγώ να σου μεταδώσω, για να μπορέσω να συνεν- 
νοηθώ «μαζί σου. Επειδή όμως για νά ’ρθω σ’ επαφή μαζί σου, είμαι αναγ
κασμένος να στριμώξω την κίνηση σε λόγια, να τη μετατρέψω δηλαδή σε 
ακινησία, γιαυτό από ανάγκη, πρι ν’ αρχίσεις να διαβάζεις, νά ’χεις στο 
νου σου τούτο: Τις λέξεις που μεταχειρίζουμαι να τις δέχεσαι σαν ύλη 
— δηλαδή σκληρό κουκούτσι που κλείνει μέσα του εκρηκτικές δυνάμες. Την 
κάθε λέξη, για να βρεις τι θέλω να πω, πρέπει να την αφήνεις να κάνει 
έκρηξη μέσα σου και να λευτερώνει έτσι την ψυχή που φυλακίζει. Αλλιώς, 
συνεννόηση δεν υπάρχει». (Ρουσία, 10 -11) .

Για τον ίδιο λόγο αφήνει τις εντυπώσεις του όπως τις καταγράφει από 
την αρχή, συνεπαρμένος από το πάθος της στιγμής. Μια εκ των υστέρων 
«εν ψυχρφ» αλλαγή πιστεύει πως θα πρόδινε τη γνησιότητα και τη δύναμη 
των εμπειριών και των συναισθημάτων που έζησε:

«Συγκεντρώνοντας σήμερα στο βιβλίο ετούτο τα όσα είδα, τα όσα στο
χάστηκα κι ένιωσα στην απέραντη χώρα, δε θέλησα να τ’ αλλάξω. Μια 
νέα, εκ των υστέρων σκηνοθέτηση θα τους έδινε βέβαια μια πιο λογική 
συνάρτηση, κι εύκολη, από τα πράματα αληθεμένη πρόβλεψη, μα θα τους 
αφαιρούσε, θαρρώ, κάποιο αυθόρμητο ψυχικό συνέπαρμα που έχουν ,κι όλο 
το χνούδι της πρώτης παρθενικής επαφής — αρετές που θεωρώ, σε τέτοιας 
λογής έργα, ανώτερες από τη νηφάλια λογική ανάλυση κι από τη μάταιη 
καλοπροαίρετη προσπάθεια να κατασκευάσουμε τη ρούσικη φλόγα». (Ρου
σία, 7).

* * *

13. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το πάθος από τις προσωπικές εμπειρίες που αποδίδεται στα ταξιδιωτικά 
του Καζαντζάκη είναι τόσο δυνατό και διαποτίζει σχεδόν κάθε σελίδα τους, 
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ώστε θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει τα ταξιδιωτικά του χωρίς μεγάλη 
δόση υπερβολής, ως δράματα στα οποία το κύριο πρόσωπο είναι ο ίδιος ο 
συγγραφέας. Ο Καζαντζάκης οργίζεται, πονά, υποφέρει, φοβαται καθώς 
συναπαντιέται με τα δημιουργήματα, τις σκέψεις και τα προβλήματα των 
ανθρώπων, καθώς βλέπει μέσα στην ψυχή τους και καθώς εμβαθύνει ξανά και 
ξανά στην τραγική ανθρώπινη μοίρα.

Βέβαια η δραματική υφή των ταξιδιωτικών του φαίνεται και από άλλα 
στοιχεία, από τη χρήση του διαλόγου, των μονολόγων και της ειρωνείας, από 
την εξέλιξη των περιγραφομένων κατά τρόπο που να θυμίζει συχνά ανα
γνώριση και περιπέτεια και από τη δομή των κεφαλαίων με τέτοιο τρόπο 
ώστε το πρώτο μέρος να παρουσιάζει το σκηνικό μέσα στο οποίο διαδραμα
τίζονται τα γεγονότα του δεύτερου μέρους. Τίποτε δμως δεν δίνει τόσο δυ
νατά την εντύπωση του δράματος όσο η εσωτερική κίνηση της ψυχής του 
συγγραφέα, η εσωτερική πάλη που είτε κορυφώνεται σε ένα είδος κάθαρσης 
με τη διατύπωση υψηλών σκέψεων και συλλογισμών είτε αποκλιμακώνεται με 
ένα είδος συμβιβασμού με τα καθημερινά.

Από όσα είπαμε, είναι φανερό πως ο Καζαντζάκης στα ταξιδιωτικά του 
δεν! περιγράφει αλλά ερμηνεύει, δεν αναφέρει τί βλέπει και ακούει αλλά πε
ρισσότερο τι νιώθει, δεν θέλει να εντυπωσιάσει με τον πλούτο των πληροφο
ριών και λεπτομερειών αλλά επιδιώκει να υποβάλει με τα σύμβολα που εκ
φράζουν τη βαθύτερη ουσία της χώρας, δεν θέλει να γοητεύσει με νατουρα- 
λιστική περιγραφή ωραίων τοπίων και ειδυλλιακών σκηνών αλλά να συγκλο
νίσει με συλλογισμούς και ιδέες που του γέννησαν οι καινούριες του εμπειρίες 
και να βοηθήσει «κι άλλες ψυχές που κίνησαν κατά τον ίδιο ,δρόμο, με αδερ
φικό μαζί του ρυθμό, να συντομέψουν των αγωνία τους». (Ισπανία, Πρόλογος) .

«Φτάνει μέχρι του σημείου να πει πως με τα ταξιδιωτικά του δεν θέλει 
να κάνει τέχνη αλλά μια εξομολόγηση.

«Η εξομολόγηση τούτη μακάρι νά ’χει την αξία μιας καλής πράξης* 
τίποτα μεγαλύτερο δεν πεθυμάει. Γιατί δεν κάνω τέχνη αφήνω την καρδιά 
μου να φωνάζει».. (Ισπανία, Πρόλογος) .

Επειδή βέβαια ήταν μεγάλος λογοτέχνης, μαζί με τα μηνύματα που 
ήθελε να δώσει έκανε και μεγάλη τέχνη. Αν εξαιρέσει κανείς το δεύτερο 
μέρος του βιβλίου του Ισπανία και ολόκληρο το βιβλίο Ρ ο υ σ ι α, που 
αποτελούν ταξιδιωτικό ρεπορτάζ παρά ταξιδιωτική λογοτεχνία, όλα τα υπό
λοιπα ταξιδιωτικά έργα του Καζαντζάκη είναι πραγματικά αριστουργήματα 
που γοητεύουν, συγκινούν, συναρπάζουν και εντυπωσιάζουν. Ο Καζαντζάκης 
είναι προικισμένος με θαυμαστή ευαισθησία και με καταπληκτική ικανότητα 
να μετουσιώνει τα αισθήματά του σε τέχνη. Μοιάζει με μουσικό συνθέτη 
που δεν γράφει απλώς σε πεντάγραμμο αλλά σε εκατόγραμμο, σε όλους τους 
τόνους και τις φωνές, μονωδίες και χορωδιακά, με μια θαυμαστή ποικιλία και 

τελειότητα. Μέσα στα έργα του οι χώρες που περιγράφονται παίρνουν μια 
μορφή κλασσική, όπως τη μορφή που πήρε ο Ερμής με το άγαλμα που έπλα
σε ο Πραξιτέλης ή ο Μωυσής με το πλαστικό έργο του Μιχαήλ 'Αγγέλου. Τα 
ταξιδιωτικά έργα δεν είναι ούτε η ιστορία ούτε η γεωγραφία των χωρών 
αλλά ούτε και η λογοτεχνική περιγραφή των τοπίων, της ζωής και των 
καλλιτεχνικών έργων. Αποτελούν το καταστάλαγμα των συγκινήσεων και 
εμπειριών ενός μεγάλου πνεύματος καθώς τούτο «κυριεύει μια χώρα βρίσκον
τας το νόημά της», όπως γράφει ο ίδιος. «Κάθε άρτιος ταξιδευτής δημι
ουργεί πάντα τη χώρα όπου ταξιδεύει». Και τα ταξιδιωτικά του Καζαντζά
κη αποτελούν μια πρωτότυπη καλλιτεχνική αναδημιουργία.

Αν θέλαμε να δώσουμε ένα κύριο χαρακτηρισμό στα ταξιδιωτικά του 
έργα, θα λέγαμε πως ο χαρακτηρισμός ρωμαλέα που ταιριάζει και στα 
μυθιστορήματα και στα θεατρικά του έργα ταιριάζει εξίσου και στα ταξιδιω
τικά του. Τα θέματά του, οι προσωπικές του αναζητήσεις, οι εικόνες και το 
ύφος του δίνουν μαζί το ρωμαλέο χαρακτήρα. Τα θέματά του είναι πάν
τοτε σοβαρά και υψηλά. Οι προσωπικές του αναζητήσεις είναι δραματικές 
και βασανιστικές, ένας συνεχής αγώνας για ανάβαση. Όταν μερικές στι
γμές συλλαμβάνει την ψυχή του να κουράζεται και να ξεχνιέται στις ομορ
φιές αυτής της ζωής, ντρέπεται γιατί προς στιγμή ξέχασε τον ανθρώπινο πό
νο και μόχθο και ξαναρχίζει με καινούρια δύναμη την ανηφορική πορεία. Οι 
εικόνες και το ύφος του τέλος ποτέ δεν γίνονται γλυκερές, όπως στα συνη
θισμένα ταξιδιωτικά. Διατηρούν πάντα μια δύναμη και σοβαρότητα, μια ρω- 
μαλεότητα, όπως ακριβώς τα θέματα και οι ιδέες του.

Αυτά όλα δείχνουν πόσο μεγάλος και συγχρόνως πόσο ενιαίος ήταν ο 
Καζαντζάκης οτιδήποτε και να έγραφε και οσοδήποτε κι αν φαίνεται, μερικές 
φορές διαφορετικός. Ισχύει γι’ αυτόν εκείνο που ο ίδιος έγραψε για την Αγ
γλία :

«Όπως από ένα νύχι μπορείς να ανασυνθέσεις αλάκερο λιοντάρι, όμοια 
ένα γυμνασμένο μάτι μπορεί ίσως ν ’ανακαλύψει πού οι απλές τούτες σπο
ραδικές ψηφίδες, σε ποιά σπόρπια μέλη απάνω στο σύνολο είναι τοποθετη
μένες, κι έτσι να μαντέψει αλάκερο το λιοντάρι της Μεγάλης Βρεττανίας». 
(Αγγλία, 22).

Όμοια θα μπορούσαμε να πούμε και για τον Καζαντζάκη: Από κάθε 
έργο του, από κάθε σελίδα του μπορούμε να συμπεράνουμε πόσο μεγάλος λο
γοτέχνης είναι.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΕΡΣΙΑΝΗΣ
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ΚΩΣΤΑ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΤ

ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΙΔΕΩΔΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΩΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ

('Ιστορική αναδρομή κα'ι σύγχρονες προεκτάσεις)

Μέσα στούς σημερινούς χρόνους της κρίσεως τών ηθικών άξιών, σέ ένα 
κόσμο σύγχισης καί ποικίλων αντινομιών, ωφελιμισμού και σκοπιμοτήτων, 
ή αναβίωση τής ’Ολυμπιακής ιδέας κα'ι ή εξάπλωση του Ολυμπισμού αποτελεί 
μιά εύγενική έπιδίωξη άνεξάρτητα άπύ τό βαθμό στον όποιο είναι δυνατή η 
πραγματοποίησή της. 'Η τιμή ανήκει σε αυτόν που πρωτονιωσε την αναγκη, 
συνέλαβε πρώτος τήν ιδέα και προχώρησε στην έμπρακτη εφαρμογή της. 
«άπαν δ’ εύρόντος έργον».

’Άν ύπάρχουν ακόμη ανθρώπινες καρδιές που δονουνται απο τις ιοεχες 
τού ένθουσιώδους πλήθους τής άρχαίας ’Ολυμπίας, άν ύπάρχουν ψυχές πού νιώ
θουν βαθιά μέσα τους το ρίγος τής συγκίνησης, τήν περηφάνια, τή χαρά καί 
τήν άγαλλίαση ενός νικητή πού τον στεφάνωνε ή δόξα μέ το άπέριττο στεφάνι, 
είναι γιατί ή θεία σπίθα πού καίει μέσα μας ύπάρχει άκόμα γιά άνάταση, γιά 
θαυμασμό, γιά έξαρση μπροστά στο μεγαλείο τής άνθρώπινης κατάκτησης.

Δέν πρόκειται γιά σχηματικές έκφρασεις και ούτε είναι τώρα καιρός για 
συναισθηματικές έξάρσεις. Πρόκειται για τον στεγνωμα τής ψυχής μας απο 
τήν καθημερινή τριβή κα'ι τήν πεζότητα, απο το μίσος και την ιδιοτέλεια, απο 
τίς πράξεις τής άδικίας καί τού καταναγκασμού, τήν εξαγρίωση τού σύγχρονου 
άνθρώπου. «Καί μέγαν όρκον όμόσας τούτο σαφέως μαρτυρήσω»: γι’ αύτά 
πρόκειται κα'ι τά παρόμοια, όσα εκβαρβαρώνουν τόν άνθρωπο, τον κάνουν ενα 
ψυχρό ύπο?\,ογιστή κα'ι άψυχο, χωρίς καρδια και αίσθημα. Το μαρτυρούν με 
πόνο ψυχής διάσημοι Όλυμπιστές, τό έπιβεβαιώνουν τό άγχος τής έποχής μας 
καί ή άγωνία.

'Όμως δ άνθρωπος δέν είναι πλασμένος γιά τά ταπεινά, νά ζεϊ μιά πεζή 
ζωή, δοσμένος άποκλειστικά στο σήμερα κα'ι τδ αύριο τής αφανειας και τής 
άνωνυμίας. Τον φλογίζει ή δίψα τής γνώσης, τον κεντρίζει ή δόξα, τόν σπρώχνει 
ή ανάγκη τής δημιουργίας, νά δοκιμάζει μοχθους και να δεχεται κίνδυνους, να 
χύνει ίδρωτα καί αιμα γιά τήν κατάκτηση τής άρετής, δπως τή νιώθει δ καθέ
νας καί τήν προβάλλει δδηγό του. Ό άνθρωπος είναι γεννημένος να μενει 

έκθαμβος μπροστά στά ωραία έργα, τά μεγάλα καί τά άληθινά, νά τά έπικροτεΐ 
στους άλλους όταν ο ίδιος δέν είναι σέ θέση νά τά φτάσει. Κα'ι δ ταπεινός 
θνητός άκόμα, πού έχει όμως εύγένεια ψυχής, τού είναι αρκετό νά ταυτιστεί 
μέ τό είδωλό του, νά τό παινέσει, νά τό χειροκροτήσει, νά τδ εκθειάσει. Ό 
'Ηρακλής μέ τά στιβαρά του χέρια καί τούς άθλους του, δ Δαίδαλος καί δ 
’Ίκαρος μέ τήν τόλμη καί τδ φτέρωμα τού νοΰ τους, δ Θησέας μέ τό Μινώταυρο, 
δ πελώριος Αίαντας, δ «πύργος τών Αχαιών», κι δ ταχύπους Άχιλλέας, είναι 
λίγα μονάχα θαυμαστά πρότυπα γιά πολλούς, όπως είναι κι ό Θεμιστοκλής, δ 
Μεγαλέξαντρος, δ Διγενής ’Ακρίτας, οί ξεχωριστοί ήρωες τών έθνικών άγώ- 
νων, οί μύστες τής θυσίας κι οί πιστοί τής άρετής πού πήραν διαστάσεις ύπε- 
ράνθρωπες στοΰ λαού μας τή συνείδηση. Τά άγάλματα καί τά μνημεία στολί
ζουν πλατείες και ναούς, χώρους ιστορικούς, δημόσια κτίρια κα'ι κοιμητήρια, 
γιά νά δίνουν παράδειγμα σέ αύτούς πού τιμούν τήν άρετή. «'Εμέ Δεξίλεο μέ 
λενε», αποκαλύπτει την ταυτότητα του ένας νικητής ζωντανεμένος μέ τδ 
στόμα του Παλαμα στην πέτρα του Κεραμεικου, κι άλλες 'θαυμαστές ψυχές 
αντρικιες που παλαισαν για το αγριλι του 'Ηρακλέα’, θά μπορούσαν κι αύτές 
να μιλήσουν σήμερα σε μας και στα παιδια μας μέ ικανοποίηση γιά μιά κάποια 
νίκη τους έπίμοχθη, πού τήν άπαθανάτισε ή λύρα τού Πινδάρου, ή πού τήν 
έσβησε ο πανδαματωρ χρονος αν οι συγκυρίες τής ζωής δέν τήν έφεραν ώς τά 
δικά μας χρόνια. Μά άν έσβησαν τά άτομα, έχει μείνει τδ πνεύμα τής ’Ολυ
μπίας νά έμπνέει, νά καθοδηγεί καί νά φρονηματίζει. Γιατί οί Όλυμπιονίκες 
είναι έκφραστές ένδς πνεύματος άνεπανάληπτου, πού δέν έχει νά κάνει μέ 
πλέγματα άνωτερότητας καί συναισθήματα κατωτερότητας τής πλεγματικής 
μας εποχής η τών πλεγματικών ανθρώπων. Είναι μιά μορφή άποδοχής καί 
επιβράβευσης της αξίας τού ατομου πού άναδεικνύεται ξεχωριστός άπό τούς 
άλλους με έντιμα μέσα στον στίβο του αγώνα άπό άδέκαστους κριτές μπροστά 
στά μάτια ένδς πλήθους πού έπευφημεΐ.

Τδ ’Ολυμπιακό πνεύμα χωρίς τδ στοιχείο τής διάκρισης δέν είναι νοητό. 
Καί ή διάκριση χωρίς έπίμονη άσκηση καί έπίμονη προσπάθεια είναι άνέφικτη. 
Το άκρο άωτο τού «πονου» και τής «δαπάνας», τού μόχθου καί τής προσωπικής 
θυσίας, είναι ή νίκη, έπιστέγασμα καί έπιβράβευσή της τδ στεφάνι καί οί 
ύμνοι που την ακολουθούν. Το ιδεώδες πρδς τδ όποιο τείνει δ άθλητής είναι 
πρώτα η τελείωση του σέ σχέση μέ τόν εαυτό του καί υστέρα ή ύπεροχή του, 
σε σχέση με τους άλλους. Το γνωστό Ομηρικό λόγιο μέ τά δύο σκέλη του 
«αΐέν αριστεύειν καί υπείροχον έμμεναι άλλων» καλύπτει πλήρως τήν περί
πτωση ενός αθλητή που δεν εξαντλεί τήν προσπάθειά του στό νά φτάσει στό 
πώ ψηλό σημείο τής άπόδοσής του άλλά καί στό νά ύπερβάλει τούς άλλους 
συναθλητές του στό ίδιο άγώνισμα.

I ια τους αρχαίους Ελληνες δεν ύπάρχει τίποτε τδ έπιλήψιμο νά προσπα
θεί ο άνθρωπος με αγώνα, μόχθο καί θυσία, νά κερδίσει μιά ζηλευτή θέση μέσα 
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στήν πόλη του, ένα καλό όνομα στον εύρύτερο Ελληνικό χώρο. ’Αντίθετα 
μάλιστα. Έθεωρεΐτο πολύ προσβλητικό καί άνάξιο γιά τόν άνθρωπο νά ύπο- 
λειφθεΐ των φυσικών του δυνατοτήτων καί νά μη άνταποκριθεΐ στις άπαιτήσεις 
τής κοινωνίας του καί του καιρού του. 'Η ηθική τών άρχαίων Ελλήνων δέν 
γνωρίζει περιθώρια καί περιορισμούς πού νά καταστέλλουν τις έμφυτες παρορ- 
μήσεις τού άτόμου όποιασδήποτε δυναμικότητας πολύ δέ λιγότερο τού προι
κισμένου, έτσι πού νά τό άφίνουν στά χαμηλότερα έπίπεδα τού λιγότερο προι
κισμένου καί τού άπράγμονα, γιά νά άποφευχθοΰν τάχα συναισθήματα άνωτε- 
ρότητας καί κατωτερότητας τής σημερινής δημοκρατικοφανοΰς παιδαγωγικής 
τής χρυσής κατά κανόνα μετριότητας, αν υπάρχει λάμψη χρυσαφιού στίς μετριό
τητες. Γνωρίζω περιόδους τής άρχαίας Ελληνικής ιστορίας πού κτύπησαν μέ 
σοβαρότητα, κάποτε μέ σαρκασμό καί δηκτικότητα, την άριστοκρατία τού 
αίματος, τού χρήματος καί τής κοινωνικής τάξεως, άλλά ποτέ την άριστοκρατία 
τού πνεύματος ή τής όποιασδήποτε άλλης προσωπικής άξίας, πού διαφορο
ποιεί τούς ανθρώπους μέ βάση τη λογική ή τό παράλογο τής φυσικής προδιά
θεσης καί τής περαιτέρω προσωπικής τους προσπάθειας. Αύτής πού προκαλεΐ 
τούς άνθρώπους σέ μιά εύγενική άναμέτρηση, άνεξάρτητα άπό όποιεσδήποτε 
άλλες συμπτωματικές διακρίσεις έξωτερικών κριτηρίων παροδικής φύσεως 
καί άμφίβολης άξίας.

Μέσα σέ τέτοια δεδομένα, μία νίκη γιά τούς άρχαίους 'Έλληνες δέν ήταν 
ποτέ ένα τυχαίο γεγονός πού άποδιδόταν σέ συμπτωματικούς παράγοντες. 
Ήταν φαινόμενο μέ ήθικές διαστάσεις πού προκαλοΰσε δέος καί δημιουργούσε 
βαθύτερους προβληματισμούς. Καί σάν προσωπικό έπίτευγμα δέν ήταν δυνατό 
νά έρμηνευθεΐ άποκλειστικά σάν άπότοκος «πόνον καί δαπάνας», γιατί δέν 
μπορούν όλοι οί άνθρωποι νά φέρουν τό ίδιο άποτέλεσμα μέ τήν ίδια συνεχή 
άσκηση καί έντατική προσπάθεια. Γι αύτό πρέπει νά άναζητηθεϊ ή ειδοποιός 
διαφορά στή φυσική καταβολή καί προδιάθεση. ’Έτσι τό περιβόητο πρόβλημα 
κατά πόσο ή άρετή είναι έμφυτη ή έπίκτητη, φυσική ή διδακτή, ύπεισέρχεται 
καί στήν περίπτωση αύτή. Ή άπάντηση δίνει τήν προτεραιότητα στό φυσικό 
τού άνθρώπου, χωρίς όμως καθόλου νά παραγνωρίζει τή σημασία τής άσκησης 
καί τήν έπίδραση τού περιβάλλοντος.

'Ο Πίνδαρος ύπογραμμίζει συχνά τή σημασία τής καταβολής πού εκ
φράζεται σέ άτομικές διαφορές. Τά έμφυτα χαρακτηριστικά άντιδιαστέλ- 
λονται πρός τά έπίκτητα, ή γνήσια άρετή είναι γι’ αύτόν ή σύμφυτη, τό συγγενές 
ή εγγενές -ήθος, ή «ξύγγονος ατρεμία», ή «τέχνα έμφυτος», ό «πότμος συγγενής» 
καί άλλοι παρόμοιοι όροι καί έκφράσεις ύποδηλοΰν οτι τά έμφυτα χαρακτηρι
στικά ενός άθλητή άξιολογοΰνται πολύ ύψηλά ώς ιδιότητες σταθερές καί μόνιμες 
σάν ριζωμένες μέσα στό σώμα καί τήν ψυχή τού άνθρώπου, πού βρίσκουν τήν 
έξωτερική τους έκφραση στό λαμπρό παράστημα, τίς ένέργειες τής ψυχής, τή 
δεξιοτεχνία τών χεριών καί τών ποδιών, στή σταθερότητα τού βλέμματος, στίς 

εκδηλώσεις, τίς κινήσεις καί τούς τρόπους του. Έτσι έξηγεΐται γιατί δέ μπο
ρούν όλοι οί άνθρωποι νά φτάσουν στό άκρότατο σημείο τής έπιτυχίας καί 
τής δόξας, άλλά μονάχα οί προικισμένοι άπό τή φύση, κι ας διψούν γιά δόξα 
ολοι οί θνητοί.

Οί προικισμένοι όμως άπό τή φύση, άπό πού άντλοΰν αύτό τους τό προνό
μιο; «άρα οί τεκόντες διαφέρουσι;» ’Απόλυτες λύσεις δέν ύπάρχουν οχι μόνο 
γιά τίς βιολογικές θεωρίες τής τότε έποχής πού δέν ήταν σέ θέση νά έξηγήσουν 
όλες τίς εμπειρικές παρατηρήσεις τής ζωής, άλλά ούτε καί γιά τήν πολύ πιό 
έπιστημονικά προοδευμένη έποχή μας. Γιατί ή κληρονομικότητα δέν δουλεύει 
στήν πράξη πρός τήν ίδια κατεύθυνση γιά όλους τούς γόνους τής ίδιας γενιάς. 
Έτσι ύπεισέρχονται άστάθμητοι παράγοντες πού άνάγονται σέ δυνάμεις έξω 
άπό τόν έλεγχο τού άνθρώπου καί μόνο σάν εύνοια θεού μπορούν νά έρμηνευθοΰν. 
Ή άρετή είναι, έπομένως, σέ τελευταία άνάλυση δώρο τού θεού, έστω κι αν 
έχει κάποτε βάση βιολογική, έστω κι αν έρχεται σέ άλλες περιπτώσεις μέ τή 
γέννηση τού άνθρώπου άνεξάρτητα άπό κληρονομικότητα, έστω κι αν άπαι- 
τοΰνται, σέ κάθε περίπτωσει, όχι μικρές προσπάθειες γιά νά καρποφορήσει ή 
έμφυτη άρετή στό άγωνιστικό στάδιο. Γι’ αύτό καί ό Πίνδαρος όταν άνιχνεύει 
τό γενεαλογικό δένδρο ενός Όλυμπιονίκη ή νικητή σέ άλλους άγώνες, φτάνει 
μέ τής ποιητικής φαντασίας του τό άρμα ώς κάποιο πολύ μακρινό μά φημισμένο 
πρόγονο άκόμα καί ώς τή θεϊκή ρίζα μιας γενιάς, πού έξηγεϊ τήν άρετή τού 
έκγόνου σάν κληρονομική, άφήνει όμως περιθώρια γιά τήν εύνοια τού θεού 
καί γι’ αύτές τίς περιπτώσεις καί γιά άλλες πού δέν καλύπτονται άπό τό οικο
γενειακό παρελθόν ενός νικητή.

Ή άντίληψη ότι δέν γεννιούνται οί άνθρωποι ικανοί γιά όλα, άλλά άλλος 
γιά τό ένα καί άλλος γιά τό άλλο άνάλογα μέ τό πώς κατανέμει ό θεός τίς 
άρετές, είναι πολύ παλιά κι έχει πολύ σοβαρές συνέπειες, ήθικές καί παιδα
γωγικές, άκόμα καί γιά τήν έποχή μας: «εκ θεών γάρ μαχαναί πάσαι βροτέαις 
άρεταΐς, / και σοφοί καί χερσι βιαταί περίγλωσσοί τ έφυν», διατείνεται ό 
Πίνδαρος άποδίδοντας στούς θεούς τή σοφία, τή δύναμη καί τήν εύφράδεια 
καθώς καί όλες τίς άλλες άρετές πού στολίζουν τούς άνθρώπους {Πυθ. I, 42). 
Καί ό ίδιος στέκει έκθαμβος μπροστά στό μυστήριο τής εύτυχίας πού δέ μπορεί 
κανείς νά τήν πετύχει μόνιμα καί στήν ολότητά της, γιατί τόν καθένα ή φύση 
προικίζει μέ άρετές άλλες άπό τόν άλλο:

φυα ό’ έκαστος διαφέρομεν βιοτάν λαχόντες, 
ό μέν τά, τά <5’ άλλοι' τυχεϊν <5’ εν αδύνατον 
ευδαιμονίαν άπασαν άνελόμενον ούκ έχω 
είπεϊν, τίνι τοΰτο Μοίρα τέλος έμπεδον 
ώρεξε.

{Νεμ. Ζ', 54-55)
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'Η συναίσθηση της θείας προέλευσης τής άρετής ύποβάλλει στον άνθρωπο 
την ύποχρέωση νά κρατηθεί αύστηρά στά μέτρα τής θνητής του φύσης. Το 
γνωστό Δελφικό ρητό «γνώθι σαντόν» είναι μιά κλήση στον άνθρωπο να ανα
γνωρίσει τό πεπερασμένο των δυνατοτήτων του καί νά μη φιλοδοξήσει ποτέ 
νά φτάσει το θεό ούτε νά καυχηθεΐ πώς έχει αύτάρκεια πού τού έγγυάται την 
άσφάλεια. Ό νικητής, καί στεφανωμένος άκόμα μέ τό στεφάνι τής άνθρώπινης 
δόξας, παραμένει κι αύτός ένας θνητός και ούτε θεός, ούτε ημίθεος λογίζεται, 
ούτε μπορούν νά τού αποδοθούν τιμές πού προσιδιάζουν στους αθανατους, έστω 
κι αν δικαιωματικά τον εύφραίνουν οί ύμνοι καί οί έπαινοι των φίλων και των 
συγγενών, έστω κι αν τον συνοδεύουν προνόμια καί διακρίσεις μέσα στην ’ίδια 
του την πόλη, στά όποια καί μόνο πρέπει να αρκεστεϊ χωρίς έπαρση και περι
φρόνηση προς τό θεό.

‘Η "Υβρίς καί ό Κόρος άποτελοΰν εύδιάκριτα σήματα κινδύνου, ό Φθόνος 
καί ή Νέμεαις έπικρέμανται άπειλητικά πάνω άπό τούς ανθρώπους, γιατί η 
σωφροσύνη οριοθετεί τον άμετακίνητο κώδικα τής άρχαίας Ελλάδας, στον 
όποιο ύπόκειται καί ό κάθε άθλητής καί νικητής πού πρέπει άπαρεγκλιτα και 
νά τόν σεβαστεί. Γι’ αύτό καί ό Πίνδαρος συχνά ύποδεικνύει στο νικητή πώς 
πρέπει νά χαρεί ώς άνθρωπος μέ άσφάλεια τή νίκη καί τή δόξα μαζί μέ τά άλλα 
άγαθά του, γιά τά πιο πέρα όμως νά μή φιλοδοξήσει, γιατί αύτά άνήκουν στούς 
θεούς, πού τόν εύνόησαν. Μέ αύτά τά δεδομένα έξηγεϊται δ βαθιά θρησκευτικός 
καί ηθικός χαρακτήρας των άρχαίων άγώνων, σαν μια εκδήλωσή που μπαίνει 
κάτω άπό τήν προστασία των θεών, ταυτόχρονα όμως και κάτω απο τον αυ
στηρό τους έλεγχο.

'Η «σωφροσύνη» είναι τό σταθερό χαρακτηριστικό πού πρέπει νά διακρί
νει τόν κάθε Όλυμπιονίκη ή άλλο νικητή, σάν σεμνότητα, σάν μετριοφροσύνη 
καί σάν λελογισμένη συμπεριφορά στό κάθε τί. ' Η περίπτωση τού ευφάντα
στου νέου τής ’Αθήνας, του γνωστού ’Αλκιβιάδη, με τις υπερβολές που τού 
άποδίδει ό πολιτικός του άντίπαλος Νικίας, τήν επιδειξιομανια, την ακατά
σχετη καυχησιολογία, τήν ύπερβολική λαμπρότητα καί τήν ύπέρμετρη δαπάνη, 
τις πομπώδεις, θεαματικές καί δημαγωγικές έκδηλώσεις που με αυτές περιε- 
βαλε τή συμμετοχή του στούς ’Ολυμπιακούς άγώνες και τις πρώτες, δεύτερες 
καί τέταρτες νίκες του στήν ’Ολυμπία μέ τα επτά του αρματα, πρεπει να ήταν 
άποκρουστική οχι μόνο στό συνετό καί συντηρητικό ήλικιωμένο Νικία, άλλα 
καί στόν κάθε ’Αθηναίο πού είχε μεγαλώσει μέσα στόν πατροπαράδοτο κώδικα 
τής παλιάς άριστοκρατίας τής ’Αθήνας πού είχε σάν κανόνα ζωής τή σωφρο
σύνη καί καταδίκαζε τήν ύβρη σάν έπικίνδυνη ψυχική στάση καί έκδήλωση.

"Οταν οί ’Ολυμπιακοί άγώνες γινόντουσαν μέσα έπίδειξης πλούτου και 
δυνάμεως ή εύκαιρία προσωπικής προβολής, έχαναν τήν ήθική τους άξια σάν 
αύτοσκοπός, γιατί τότε χρησιμοποιούνταν γιά σκοπιμότητες ασυμβίβαστες με 
τό ’Ολυμπιακό πνεύμα, τήν άνοδο στήν εξουσία, τήν πολιτική επικράτηση η 
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άλλες ίδιοτελείς έπιδιώξεις. Κάθε άρετή τού άνθρώπου πού έπιστρατεύεται γιά 
νά ύπηρετήσει άθέμιτους σκοπούς άποδεικνύεται ολέθρια γιά τόν ίδιο καί γιά 
τήν πόλη του. Γι’ αύτό, όμως, δέ μπορεί νά θεωρηθεί ύπαίτιος ένας εύγενής 
θεσμός, όπως οί άγώνες, ούτε καί ή άρχή τής άναγνώρισης τής άξίας καί τής 
άρετής σάν τέτοιας. 'Η αιτία πρέπει νά άναζητηθεϊ πιό πολύ στις σύμφυτες 
άδυναμίες τού άτόμου, αύτές πού νοθεύουν τήν άρετή, τήν κάνουν άχρηστη 
καί έπικίνδυνη, μεταποιώντας την κάποτε σέ μεγαλύτερη κακία καί έλάττωμα, 
όταν δέν είναι σέ θέση ό άνθρωπος νά συλλάβει τό πραγματικό νόημα μιας 
ήθικής νίκης καί νά τό τιμήσει. Άλκιβιάδες άλλοπρόσαλλοι καί άνώριμοι 
οίηματίες μπορεί νά ύπάρχουν, άλλά δέν είναι αύτοί οί γνήσιοι έκπρόσωποι τού 
’Ολυμπιακού πνεύματος καί τού άθλητικοΰ ιδεώδους. Είναι οί διαφθορείς του, 
όπως είναι καί καταστροφεϊς τών πόλεων πού τούς έκτρέφουν, τού περιβάλλον
τος πού τούς δημιουργεί καί τούς άνέχεται. Είναι άμφίβολο αν ή σοφιστική 
’Αθήνα τής ταραγμένης έποχής τού Πελοποννησιακοΰ πολέμου, τής οχλοκρα
τίας καί τών δημαγωγών, ήταν τό προσφορότερο περιβάλλον γιά νά κρατηθεί 
άνόθευτο τό ιδεώδες τού άθλητισμού.

Τό πολιτικό κλίμα μέσα στό όποιο μπορεί νά εύδοκιμήσει τό ’Ολυμπιακό 
πνεύμα είναι ένα κλίμα ειρήνης καί δικαιοσύνης, εύνομίας καί τάξεως. Αύτά, 
έκτός άπό τό οτι άποτελοΰν προϋπόθεση γιά νά έπιδοθεϊ κανείς άνετα στήν 
εύγενική προσπάθεια τής προσωπικής του άσκησης, δημιουργούν άνάλογη 
στάση καί ψυχική διάθεση σέ αύτόν πού έξασκείται. ‘Η Κόρινθος πού άνάδειξε 
τό ϋενοφώντα νικητή στό πένταθλο καί τό δρόμο είναι μιά εύτυχισμένη, «όλβία» 
πόλη, «γιατί σέ αύτήν βασιλεύει» ή Εύνομία καί οί άδελφές της, τά άσάλευτα 
βάθρα τών πόλεων, ή Δίκη καί ή όμότροφος Ειρήνη, τά χρυσά παιδιά τής 
εύβούλου Θέμιδος». Αύτές έχουν τή δύναμη νά κρατούν μακριά τήν «"Υβρι, πού 
γεννά τόν Κόρο» μέ τις άπληστες, άχαλίνωτες ορέξεις του (Όλμπ. ΙΓ', 5-10). 
Οί έννοιες αύτές είναι ταυτόχρονα ήθικές καί πολιτικές, άφοροΰν τά άτομα καί 
τις πόλεις. Καί οί συνέπειες είναι βαριές. Γιατί τόν ύβριστή τόν εμπλέκει στά 
δίκτυά της ή ’Άτη, πού φέρνει τή θεία τιμωρία. Άναμενόταν άπό τά άτομα 
καί τις πόλεις νά έχουν ρυθμιστή τών λόγων καί τών πράξεών τους τή σωφρο
σύνη, πού ύπαγορεύεται — καθώς είδαμε — άπό τήν άναγνώριση τής άνθρώ
πινης άδυναμίας καί άτέλειας, τήν άβεβαιότητα τών άγαθών τής ζωής καί τήν 
άστάθεια τής τύχης. 'Όσο πιό μεγάλη ήταν ή δόξα άπό μιά νίκη, οσο πιό 
εύνοϊκές οί άλλες συγκυρίες τής ζωής πού αΰξαιναν μέ τά πλούτη, τή δύναμη, 
τήν έξουσία ή άλλα άγαθά τήν εύτυχία ενός νικητή, τόσο πιό πολύ προσεκτικός 
έπρεπε νά είναι γιά νά μή δοκιμάσει τις ολέθριες συνέπειες άπό τήν τυχόν 
άσύνετη συμπεριφορά του.

Είναι φανερό, καί άπό δσα έχουμε πει ώς τώρα, δτι ό «πρωταθλητισμός» 
δέν είναι άμοιρος κινδύνων καί ό πιό μεγάλος άπό αύτούς είναι ή καλλιέργεια 
πνεύματος ύπεροψίας. Οί άρχαίοι κατόρθωναν νά εξουδετερώνουν τόν κίνδυνο
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αυτό καί νά θέτουν την ύπεροψία ύπύ έλεγχο. Οί εξαιρέσεις δέν τούς οδήγησαν 
στην άρνηση. Το πρόβλημα δμως γίνεται πολύ πιο σοβαρό καί ή τύχη των 
άγώνων καί των άθλητών ύφίσταται δοκιμασία, δταν την άξια των αγώνων καί 
τις άρετές του άθλητή ζητεί κάποιος νά τά μετρήσει μέ γνώμονα την πρακτική 
ωφέλεια πού έχουν γιά την εξυπηρέτηση της πόλης. Θά περίμενε κανείς δτι 
ό Ξενοφάνης θά κατέφερε καίριο πλήγμα κατά του θεσμού. Αύτός, λέγει, που 
κερδίζει στην ’Ολυμπία νίκες μέ τη γρηγοράδα των ποδιών του, στο πένταθλο, 
στο πάλαιμα, στην πυγμαχία, άκόμα καί στο παγκράτιο καί σ’ άρματοδρομίες 
άδικα τιμάται μέσα στην πόλη γιατί δεν είναι πιότερο άξιος άπύ τον ’ίδιο τύ 
Ξενοφάνη καί τούς σοφούς: «ρώμης γαρ άμείνων / άνδρών ήδ’ ίππων ήμετέρη 
σοφίη». Μέ των ποδιών τη γρηγοράδα, συνεχίζει, μέ την ‘ικανότητα στην 
πάλη καί τίς άλλες άρετές του σώματος πού ξεχωρίζουν τούς άνθρώπους στούς 
άγώνες, δέν έξασφαλίζεται μεγαλύτερη «ευνομία» γιά την πόλη, ούτε μπορεί 
μέ αύτά νά γίνει πιο πλούσια κι εύτυχισμένη:

άλλ' εΐ μεν ταχυτήτι ποδών νίκην τις αροιτο
η πενταθλευων, ένθα Διος τέμενος

παρ Πίσαο ροή σ’ εν 'Ολυμπίη, είτε παλαιών 
η και πυκτοσννην άλγινόεσσαν εχων, 

είτε τι δεινόν αεθλον δ παγκράτιον καλέουσιν, 
άστοϊσίν κ εΐη κυδρότερος προσοράν 

καί κε προεδρίην φανερήν εν άγώσιν αροιτο 
καί κεν σΐτ εΐη δημοσίων κτεάνων 

εκ πόλεως καί δώρον δ οι κειμήλιον εΐη' 
είτε καί ΐπποισιν, ταΰτά κε πάντα λάχοι— 

ουκ έών άξιος ώσπερ εγώ. ρώμης γαρ άμείνων 
άνδρών ήδ' ίππων ήμετέρη σοφίη 

άλλ' εϊκή μάλα τούτο νομίζεται, ουδέ δίκαιον 
προκρίνειν ρώμην τής αγαθής σοφίης.

ούτε γαρ εΐ πύκτης αγαθός λαοισι μετείη 
οντ εΐ πενταθλεϊν οντε παλαισμοσύνην, 

ουδέ μέν εΐ ταχντήτι ποδών, τόπερ έστί πρότιμον 
ρώμης δσσ’ άνδρών εργ’ εν άγώνι πέλει, 

τουνεκεν αν δη μάλλον εν ευνομίη πόλις εΐη.
σμικρόν δ' αν τι πόλει χάρμα γένοιτ επί τώ, 

εις τις άεθλεύων νικφ Πίσαο παρ δχθας'
ου γαρ πιαίνει ταϋτα μυχούς πόλεως.

(W. Kranz, Vorsokratische Denker 
Berlin 1949, p. 62)

Θά ήταν διαφωτιστικύ νά παρακολουθήσομε την 'ιστορική εξέλιξη της 
έννοιας τού ιδεώδους τύπου τού άνθρώπου στις διάφορες περιόδους της άρχαίας 
Ελλάδας άπύ τον καιρό τού 'Ομήρου καί ΰστερα. Θά μάς έπέτρεπε νά διαπι
στώσουμε δτι οί ιδιότητες τών άνθρώπων πού προβάλλονται σάν πρότυπα στίς 
διάφορες έποχές είχαν πράγματι λειτουργική άξια στήν πολιτική καί κοινω
νική ζωή τών άτόμων. Άπύ τήν άλλη, δμως, άντικρύζονταν πολλές φορές καί 
καθ’ έαυτές σάν αύταξίες, τά δέ άτομα πού ήταν οί φορείς τους σάν αύτόνομες 
προσωπικότητες.

Είναι μέσα σέ αύτύ τύ πλαίσιο πού μπόρεσε, πιστεύω, νά διαμορφωθεί 
καί νά συντηρηθεί τύ πνεύμα τού άθλητισμού, σάν άσκηση καί τελείωση τού 
άτόμου καί σάν άνάδειξή του ΰστερα άνάμεσα στούς άλλους, έστω κι αν οί 
άρετές τού σώματος, τύ ωραίο παράστημα, ή ύγιής σωματική διάπλαση, ή 
ρώμη κι οί ψυχικές άρετές πού ήταν συμφυείς μέ τις σωματικές, ή σταθερότητα, 
τύ θάρρος, ή εύθύτητα κ.ά. δέν έπαψαν νά έκτιμώνται σέ άναφορά μέ τήν 
πρακτική τους άξια, τή χρησιμότητά τους γιά τά άτομα καί τις πόλεις. Τύ 
ένα άπύ τά δύο σκέλη τού 'Ομηρικού ιδεώδους πού εκφράζεται μέ τύ γνωστό 
«ρητήρά τε εμμεναι λόγων πρηκτήρά τε έργων» θά ήταν άδύνατο νά κατακτηθεί 
καί νά διαλάμψει στις πολεμικές επιχειρήσεις χωρίς τή σταθερή καί έπίμονη 
σωματική άσκηση καί τήν καλλιέργεια τών δεξιοτήτων έκείνων πού εξασφά
λιζαν τή νίκη σέ ένα 'Ομηρικύ άθλητή πού συναγωνιζόταν στούς άγώνες. Άπύ 
τήν άλλη, ό τύπος τού «άγαθοϋ άνδρός», πού ήταν τόσο δύσκολο νά ύπάρξει γιά 
τύ Σιμωνίδη, περιγραφέται μέ ορολογία πού δέ μπορεί νά άγνοήσει τίς άρετές 
τού χεριού καί τού ποδιού, παρόλο πού μέ τήν άλλαγή τών συνθηκών έρχονται 
στύ προσκήνιο άλλες άρετές, διανοητικές καί ήθικές, πού συμπληρώνουν τήν 
έννοια τού άγαθοΰ άνδρός: «άνδρ' αγαθόν άλαθέως γενέσθαι χαλεπόν, χερσίν τε 
καί ποσι και νόω τετράγωνον ανευ ψόγου τετυγμένον». Ό Ξενοφάνης, δπως 
είδαμε πιύ πάνω, είσάγοντας μιά νέα άξια, τή σοφία, άποκλείει τή σωματική 
ρώμη, μά ώσότου φθάσουμε στύν Πλάτωνα μέ τύ γνωστύ τετράπτυχο της 
άρετής, στήν οποία περιλαμβάνεται καί ή άνδρεία, ή διαμάχη ήταν πολύ έντονη 
άνάμεσα στίς άρετές τού σώματος καί τού νοΰ, τή ρώμη καί τή σοφία.

Πόσο πεισματικά άντιστάθηκαν, αύτοί πού πίστευαν στήν άξια τών 
άρετών τού σώματος, στήν πολεμική πού φαίνεται νά άσκήθηκε σέ βάρος τών 
άξιών αύτών άπύ πολιτικούς, σοφιστές καί φιλοσόφους — ή καί άντίστροφα, 
ύποδηλοΰται, μεταξύ άλλων, καί στύ γνωστύ χωρίο τού ’Επιταφίου τού Περι
κλή στύ Θουκυδίδη, δπου ό Περικλής έπισημαίνοντας τήν ύπεροχή τής Αθήνας 
έναντι τής Σπάρτης ή ύπεραμυνόμενος τής πολιτικής του διατείνεται δτι 
«φιλοσοφούμεν ανευ μαλακίας». 'Η μαλθακότητα ή ή έκθήλυνση ήταν τύ 
τίμημα τής θεωρητικής φιλοσοφικής ενασχόλησης πού καταλόγιζαν, ίσως, σέ 
βάρος του τουλάχιστο οί πολιτικοί του άντίπαλοι. Αύτοί είχαν σάν πρότυπο 
τά γεροδεμένα κορμιά και τή σύμφυτη ψυχική ρώμη τών Μαραθωνομάχων 
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και των Περσομάχων γενικότερα μέ την παλιά παιδεία πού τούς έξέθρεψε, και 
έβλεπαν μέ μεγάλη άνησυχία τις νέες τάσεις τής σοφιστικής παιδείας, του 
θεωρητικού βίου πού μέ τις «ηδονές Μουσών» άπεργάζονταν τύν έκφυλισμδ 
των ’Αθηναίων. Δέν άποκλείεται δ Περικλής στο πιο πάνω χωρίο νά άντι- 
κρούει τίς κατηγορίες των έπικριτών του ύποστηρίζοντας δτι ή τέτοια φιλο
σοφική τάση δέν έφθανε ως τά άκρα, σέ βαθμό δηλαδή πού νά επηρεάσει τύν 
άνδρισμύ των ’Αθηναίων.

Δέ θά άσχοληθοΰμε τώρα μέ τή θεωρητική θεμελίωση τού έκπαιδευτικοΰ 
συστήματος τής ’Αθήνας στά χρόνια τού Περικλή πού, σέ άντίθεση μέ αύτδ 
τής Σπάρτης, άποσκοποΰσε, δπως δ ’ίδιος διατείνεται, στήν ισόρροπη καλλιέρ
γεια τού πνεύματος καί τού σώματος. Ούτε θά έξετάσουμε τή θέση τής σωμα
τικής άγωγής στδ Πλατωνικό σύστημα και τή θεωρία τής παιδείας του, δπως 
διαγράφεται στήν «Πολιτεία» καί τούς «Νόμους». Μας ενδιαφέρει νά σημειώ
σουμε μόνο δτι στήν πράξη ούδέποτε έπαψε ή άσκηση τού σώματος νά άποτελεϊ 
στοιχείο άγωγής (μάρτυρας καί οί συχνές αναφορές σέ γυμναστήρια, παλαΐστρες, 
παιδοτρίβες κ.τ.δ.) καί δτι παράλληλα καί πέρα άπδ αύτή τή γενική γιά δλους 
άσκηση έξακολουθοΰσαν νά ύπάρχουν σάν θεσμός οί άγώνες, τοπικοί και 
Πανελλήνιοι. Δέν είναι λίγες οί άπηχήσεις στήν άρχαία λογοτεχνία, καί τδ 
δράμα ιδιαίτερα, τής σύγκρουσης τής πατροπαράδοτης παιδείας μέ τή νεωτερί- 
ζουσα, τού πρακτικού βίου μέ τδ θεωρητικό, των δύο τύπων τού ηγέτη πού 
είναι προικισμένοι δ ένας μέ ρώμη καί δ άλλος μέ σοφία. Ό ’Αριστοφάνης 
στρούς «Βατράχους», δ Σοφοκλής στδν «Αϊαντα» κι δ Εύριπίδης στήν «'Αντιό
πη» προσφέρουν σχετικά δείγματα τής μιας ή τής άλλης όψης τού προβλήματος. 
Πρδς τήν κατεύθυνση πού μάς ένδιαφέρει θά μπορούσαμε νά παραθέσουμε άπδ 
τίς «'Ικέτιδες» τού Εύριπίδη τήν περίπτωση τού 'Ιππομέδοντα, ενός άπδ τούς 
επτά στρατηγούς πού έπεσαν στή Θήβα, τού όποιου ή ξεχωριστή εύψυχία 
άποδίδεται στήν τόλμη του νά φυλαχθεί άπδ μικρός άπδ τίς ήδονές των Μουσών, 
καί νά καλλιεργήσει φρόνημα γενναίο σέ γερό κορμί μέ τή σκληραγωγία και 
τή συνεχή άσκηση σάν άθλητής τού σώματος καί τής ψυχής:

ό δ' αύ τρίτος τώνδ' 'Ιππομέδων τοιόσδ’ εφυ’ 
παϊς ών ετόλμησ' ευθύς ου προς ηδονάς 
Μουσών τραπέσθαι προς τδ μαλθακόν βίου, 
αγρούς δε ναίων, σκληρά τη φύσει διδούς, 
εχαιρε προς τάνδρεΐον, ες τ' άγρας Ιών 
ΐπποις τε χαίρων τόξα τ' εντείνων χεροϊν, 
πόλει παρασχεϊν σώμα χρήσιμον θέλων.

(Εύρ. 'Ικετ. 881-7)

Μέ τήν περίπτωση τού ‘Ιππομέδοντα θά μπορούσε κανείς νά άντιπαραβά- 
λει τδ χαρακτήρα τού Άμφίονα άπδ τήν «Αντιόπη» τού Εύριπίδη, μιά τραγω

δία πού δίνει —πιστεύω— τή λύση στδ πρόβλημα πού έθεσε δ Ξενοφάνης: 
σωματική ρώμη ή σοφία; 'Η προτίμηση δέ μπορεί νά δοθεί άποκλειστικά στδ 
ένα άπδ τά δύο, γιά αύτούς τουλάχιστο πού ή φύση τους καί τδ προσωπικό 
ένδιαφέρον τούς σπρώχνει πρός τδ άλλο. Στδ έργο αύτδ τού Εύριπίδη, οί δύο 
άδελφοί, δ Ζήθος καί δ ’Αμφίων, μέμφονται δ ένας τδν άλλο γιά τδν τρόπο 
τής ζωής του. ‘Ο Ζήθος ξεκινώντας άπδ τήν άποψη δτι ένα γερό κορμί κάνει 
τδν άνθρωπο χρήσιμο στδν εαυτό του καί στήν πόλη, έπικρίνει τδν άδελφό του 
γιά τδ δτι διάφθειρε τδ σώμα του μέ άσχολίες πού δέν ταιριάζουν σ’ ένα άντρα. 
Μέ τή μουσική καί τίς εύχάριστες ένασχολήσεις παραμέλησε τή στρατιωτική 
εξάσκηση καί τίς χρήσιμες χειρωνακτικές άσχολίες καί μεταβλήθηκε σέ ένα 
θηλυπρεπή άνθρωπο, άχρηστο στδν έαυτό του καί στδ σύνολο τών πολιτών. 
’Αντίθετα δ ’Αμφίων ύποστηρίζει δτι έντρυφά σέ άσχολίες πού είναι σύμφωνες 
μέ τίς φυσικές του κλίσεις άλλά καί χρήσιμες στήν πόλη γιατί ύπάρχουν περι
πτώσεις πού μιά σοφή γνώμη μπορεί νά άποβεϊ παράγοντας μεγάλης νίκης σέ 
ώρα μάχης καί κινδύνου. Στδ τέλος τού έργου δικαιώνεται δ ’Αμφίων γιατί ή 
συμβολή του γιά τή σωτηρία τού ’ίδιου καί τού άδερφοΰ του πού κινδύνευσαν 
άπδ τδ βασιλιά Λύκο ύπήρξε άποφασιστική καί οχι μικρότερη άπδ αύτή τού 
Ζήθου. ’Έτσι καί οί δύο άδερφοί άποδείχτηκε δτι διέθεταν ικανότητες χρήσιμες 
γιά τδν έαυτό τους καί γιά τήν πόλη τους. Ό Εύριπίδης ύποστηρίζει ούσια- 
στικά δτι δ κάθε πολίτης άποβαίνει χρήσιμος στδν έαυτό του καί τήν πόλη 
καλλιεργώντας τδ ταλέντο πού μέ αύτδ τδν προίκισε ή φύση. ’Επιτυγχάνεται 
έτσι ή συμφιλίωση τών διϊστάμενων άπόψεων γύρω άπδ τδ θέμα αν οί σωμα
τικές άρετές είναι πιδ χρήσιμες άπδ τή σοφία καί τήν άσκηση του νοΰ. ‘Η λύση 
δέ βρίσκεται μόνο στή σύζευξη τών δύο ιδεωδών στδ ’ίδιο άτομο μέ τήν ισόρρο
πη καλλιέργεια του σώματος καί του νοΰ του, άλλά καί στή συνύπαρξη τών 
δύο τύπων άνθρώπου μέ διαφορετική δ καθένας προδιάθεση, στήν ίδια πόλη. 
Αύτδ άποτελεϊ τδ άναγκαϊο συμπλήρωμα μιας έκπαιδευτικής προσπάθειας 
καί πολιτικής ή όποια ένώ δίνει στδν κάθε πολίτη μιά ισορροπημένη καλλιέργεια 
του σώματος καί του πνεύματος, άπδ τήν άλλη δέν παραβλέπει τίς άτομικές 
διαφορές άλλά τίς ικανοποιεί στδν άνώτατο δυνατό βαθμό καί γιά τήν προσω
πική ικανοποίηση του πολίτη ως άτόμου καί γιά τδ καλό τής πόλης.

Είναι άξιο θαυμασμού τδ δτι μέσα στίς τότε συνθήκες οί άρχαϊοι 'Έλληνες, 
πέρα άπδ τή γενική βάση τής κανονικής παιδείας πού περιελάμβανε καί τή 
σωματική άσκηση, πρόσφεραν εύρύ πεδίο διάκρισης σέ αύτούς πού είχαν τήν 
προδιάθεση, τδ ένδιαφέρον καί τή θέληση νά ξεχωρίσουν άπδ τούς άλλους καί 
νά διακριθοϋν. 'Η ήθική βάση γι’ αύτή τή διάκριση μπορεί νά άναζητηθεϊ στήν 
έμφυτη δρμή τού άνθρώπου νά χρησιμοποιεί τίς δυνάμεις πού τού έδωσε ή 
φύση καί νά προχωρεί άπδ μιά προσωπική κατάκτηση σέ μιά άλλη μεγαλύτερη. 
Κάθε ψηλότερο σκαλοπάτι τδν γιομίζει μέ ικανοποίηση. Και ή γοητεία φτάνει 
στδ άποκορύφωμά της όταν άπαιτοΰνται μόχθοι καί θυσίες κι ό άθλητής τού 
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στίβου και της ζωής βγαίνει νικητής μέσα από κινδύνους. Οί άνθρωποι, λέει 
ό Πίνδαρος, κρατούν στη θύμηση τους αύτύ πού κερδίζεται μέ πόνο, μά κι 
άπύ τίς άρετές τη μεγαλύτερη άξία έχουν αύτές πού συνοδεύονται άπύ κινδύ
νους: «ακίνδυνοι δ’ άρεταί / ούτε παρ’ άνδράσιν ουτ εν ναυσί κοίλαις / τίμιαΓ 
πολλοί δε μέμνανται καλόν εΐ τι ποναθή» ('Ολυμπ. Στ', 9-11). Το στεφάνι 
της νίκης είναι μιά καταξίωση τής άνθρώπινης προσπάθειας, ή άποδοχή της 
άπύ τούς άλλους, καί μαζί μέ τούς ύμνους, τίς τιμές καί τούς έπαίνους, είναι 
κίνητρο γι’ άκόμα μεγαλύτερη προσπάθεια γι’ αύτύν καί γιά τούς άλλους. 'Η 
παιδευτική της άξία είναι τεράστια. Γιατί την ένθάρρυνση καί την άναγνώ- 
ριση δλοι την περιμένουμε, μικροί καί μεγάλοι, άσημοι καί διάσημοι, καί δέν 
συγκρούεται αύτύ καθόλου μέ τίς δημοκρατικές μας πεποιθήσεις καί μέ τίς 
πραγματικά δημοκρατικές άξιες. Είναι στούς πολίτες τής δημοκρατικής ’Αθή
νας πού έλέχθη δτι «άθλα γάρ οίς κεϊται αρετής μέγιστα, τοΐς ôè καί άνδρες 
άριστοι πολιτεύουσι» (Θουκ. Β. 46). Γιά μάς τούς 'Έλληνες τουλάχιστο το 
’Ολυμπιακό πνεύμα θά ήταν δύσκολο νά άποχωριστεΐ άπύ τύ στοιχείο τής 
εύγενικής άμιλλας, άπύ τη νίκη καί την επιβράβευσή της. Είναι θέμα όρθής 
άγωγής καί στάσεως έναντι των άξιων πού έκπροσωπεϊ ό συνάνθρωπός μας. 
Γιατί δέν ύπάρχει άνθρωπος χωρίς μιά κάποια άξία πού πρέπει νά συνηθίσουμε 
νά τού την άναγνωρίζουμε, άν προ παντός περιμένουμε κι έμεΐς άναγνώριση 
άπύ τούς άλλους. 'Ο ύγιής συναγωνισμός καί ή εύγενική άμιλλα είναι θεμιτά. 
Τό «καλώς άγωνίζεσθαι» περικλείει καί τύ «εύγενώς συναγωνίζεσθαι ».

'Ο άθλητικός στίβος καί οί άθλητικές επιδόσεις μπορούν καί πρέπει νά 
δώσουν τό παράδειγμα γιά άλλες έπιδόσεις στό στίβο τού πνεύματος, τής 
έπιστήμης, τού πολιτισμού, τού άνθρωπισμοΰ, τής άγάπης, τής ειρήνης καί 
τής συναδέλφωσης. ’Άν καί εδώ ό ένας ξεπεράσει τόν άλλο καί τιμηθεί άπύ 
αύτούς πού άναγνωρίζουν τέτοιες άξιες, θά πρέπει μήπως καί εδώ άκόμα ή 
έπιβράβευση τής άρετής νά σιγήσει γιά νά μη ξεχωρίσουν αύτοί πού μισούν 
άπό αύτούς πού άγαποΰν, αύτοί πού άγαποΰν την ειρήνη άπό αύτούς πού άνά- 
βουν τον πόλεμο, αύτοί πού χρησιμοποιούν τή γνώση γιά τό καλό τού άνθρώ- 
που άπύ αύτούς πού την έπιστρατεύουν «πολιτών έπί πημοσύνη καί επ' άδικους 
πράξεις Ιόντες»; Δέ μιλώ γιά συνάφεια μεταξύ άγωνιστικών άρετών καί 
ήθικών άξιών. Μιλώ γιά παράδειγμα. Καί δέν εννοώ πώς τά πρότυπα δλων 
τών άνθρώπων καί δλου τού κόσμου πρέπει ή μπορούν νά είναι οί πρωταθλητές. 
"Ηρωες, πρότυπα καί παραδείγματα άναδεικνύει ό κάθε λαός τούς δικούς του 
πού ταιριάζουν στά δικά του τά μέτρα, κι ας συναντηθούν οί λαοί καί σέ πρό
τυπα άλλα πού νά τά νιώθουν μέ την ίδια καρδιά. Τά βραβεία ειρήνης χρειά
ζονται σέ ένα κόσμο πού τόν τρομάζει τού πολέμου ή φρίκη καί τού ολέθρου 
τό φάσμα. Καί άλλοι τιμούν τή δουλειά μέ παράσημα, άλλοι άλλες κοινωνικές 
άρετές κατά πώς τούς χρειάζονται.

Ποιές άραγε άρετές θά μπορούσε νά έμπνεύσει στόν "Ελληνα σήμερα αύτή 

ή ωραία ιδέα τής νέας ’Ολυμπίας στό χώρο τής άρχαίας; Νά ενώσει τούς 
"Ελληνες μέ γνήσια άδελφική άγάπη, δλους τούς "Ελληνες σέ δποιο μέρος 
τής γής καί αν βρίσκονται. Νά τούς φέρει κοντά ψυχικά, σάν μιά οικογένεια, 
μέ μέσα καί τρόπους πού νά τούς κάνει νά λησμονούν διαμάχες, νά άψηφούν 
άποστάσεις, νά θυσιάζουν τά πάντα καί νά τρέχουν στην κλήση τών καιρών 
γιά τό πάλαιμα μέ τό «δπου φυσά Ρωμαίϊκο κι δπου παλαίβει 'Ελλάδα, / κι 
δπου σταυρώνεται ή φυλή κι δπου είν ή ορμή στο Γένος», γώ. τό άπέριττο 
στεφάνι τής Νίκης, γιά την τιμή καί τή γνώριμη δόξα. Σάς εύχαριστώ, άγα- 
πητοί άδελφοί, πού μοΰ δώσατε αύτή τή μεγάλη χαρά τής συναδέλφωσης.

Στήν Κύπρο γιά πάντα τιμούσαμε καί τιμούμε άκόμα άπύ τά πανάρχαια 
χρόνια τό ’Ολυμπιακό ιδεώδες. Τύ καύχημα καί άν είναι οί νίκες, μάς άρκεί 
πού σάν "Ελληνες δέν ύστερήσαμε —καθώς τύ πιστεύουμε— στύ «καλώς άγω
νίζεσθαι» άπύ τότε ως τώρα. Πέρα άπύ τίς νίκες στύ στίβο, ή μεγαλύτερη νίκη 
γιά μάς ύπήρξε κάτω άπύ τήν άδυσώπητη μοίρα ή πίστη στις ρίζες μας, ή 
γλώσσα, ή θρησκεία, τά ήθη, τά έθιμα, ή ελληνική μας παράδοση πού μάς 
έφερνε ώς στήν ’Ολυμπία καί στά άλλα χώματα τής Ελλάδας σάν σέ τόπους 
δικούς μας, όπως έφερνε καί φέρνει άκόμα στήν Κύπρο εσάς καί άλλους "Ελλη
νες άπύ άλλα μέρη τού κόσμου. Μέ τήν άθλητική μας παράδοση καί τούς κάθε 
λογής άγώνες, τοπικούς, περιφερειακούς, Παγκύπριους καί Πανελλήνιους, 
μέ τύν άθλητισμύ στά Ελληνικά μας σχολεία, άντισταθήκαμε, μαζί μέ άλλα 
μέσα, μέ πείσμα καί άποτελεσματικά στά άφελληνιστικά σχέδια τού κυριάρχου 
στά χρόνια τής Άγγλοκρατίας καί οί άθλητικές έκδηλώσεις πού διοργανώνον- 
ταν τότε έπαιρναν τύν πανηγυρικύ χαρακτήρα καί τή μορφή πραγματικών 
εορτών. 'Η Κυπριακή λογοτεχνία έχει τιμήσει αύτύ τύ πνεύμα μέ δείγματα 
έμπνευσμένης ποιήσεως, όπως καί ό έθνικύς βάρδος Κωστής Παλαμάς ύμνησε 
τύ άγωνιστικύ πνεύμα τής Κύπρου στά πρόσωπα τών άθλητών της μέ τύ φιλο- 
σοφικύ στοχασμό, τήν άγάπη, τύν πόνο, τήν έξαρση, τήν ελπίδα, τύ θαυμασμύ 
καί τήν έθνική αύτοβεβαίωση πώς «στο ωραίο πολύπαθο κορμί ή αγνή ψυχή 
δεν έσβησε» . . . καί ζεϊ, και ζεϊ καί ζεϊ... Στά Ελληνικά μας έκπαιδευτήρια 
οί άθλητικοί χώροι ήταν πάντα καί είναι καί σήμερα τύ άναγκαίο συμπλήρωμα 
γιά μιά παιδευτική προσπάθεια πού μέ τή σωματική άγωγή, τίς άθλοπαιδιές, τύ 
παιγνίδι, τούς άγώνες δέν άποβλέπει μονάχα νά βγάλει ύγιή καί γεροδεμένα 
κορμιά άλλά νά δώσει ταυτόχρονα εύκαιρία σέ δσους μπορούν καί τύ θέλουν 
νά περάσουν τούς άλλους — γιατί δχι; — ό ένας στύ ένα, ό άλλος στύ άλλο, 
γιά νά κατεβοΰν ύστερα άδερφωμένοι στύ στίβο γιά νά δώσουν τύν δρκο τής 
εύγενικής άμιλλας, μέσα στύ πνεύμα πού προσπαθούν νά έμπνεύσουν σέ αύτούς 
οί δασκάλοι, οί καθηγητές, οί προπονητές τους. Αύτή τήν παράδοση μέ συναί
σθηση χρέους θά τή διατηρήσουμε άγνή καί άμόλυντη σάν έθνική κληρονομιά 
μέσα στις τραγικά δύσκολες συνθήκες πού δοκιμάζει σήμερα ή Κύπρος άπύ 
τή βαρβαρότητα τού Τούρκικου ’Αττίλα, άπύ τούς ύποπτους άνέμους πού 
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φυσούν άπό κάθε κατεύθυνση γιά νά κλονίσουν τό δέντρο συθέμελα, να υπο
νομεύσουν τις ώς τώρα άσάλευτες ρίζες μας. Θά άντισταθοΰμε καί τώρα. Στη 
βία των οπλών, στη σύγχιση των ιδεών, στις άντινομίες των καιρών μας. Το 
’Ολυμπιακό πνεύμα είναι καθαρό σάν κρύσταλλο, άθάνατο μέσα στο χρόνο, 
«πατέρας αγνός τον ώραίον, τον μεγάλον και τον αληθινόν».

Ποια είναι, δμιος, ή άλήθεια γιά την έποχή μας; Αύτή πού όλοι δοκιμάζου
με καί μάς πικραίνει. Αύτη πού τή βλέπουμε καί μάς άνησυχεΐ. Αύτη πού τη 
διαισθανόμαστε πολύ πιο τραγική, μά την άποδιώχνουμε δειλά μέ την έλπίδα. 
Οί καιροί μας είναι άπιστοι και ταραγμένοι. 'Ένας άπύ τούς στυλοβάτες τού 
’Ολυμπισμού, ό Avery Brundage άποδίδει την κακοδαιμονία τού σύγχρονου 
κόσμου στην έξαφάνιση τών εύγενών ιδεωδών πού έπρεπε νά έμπνέουν τούς 
άνθρώπους, την έξαφάνιση τού τιμίως άγωνίζεσθαι, τού αισθήματος τής άλ- 
ληλοεκτίμησης καί τού άλληλοσεβασμού πού έπρεπε νά χαρακτηρίζουν τίς 
άνθρώπινες σχέσεις σέ δλα τά έπίπεδα. 'Ο κόσμος, γιά τον μύστη αύτύ τής 
’Ολυμπιακής ιδέας, περιστρέφεται τώρα σέ μιά δίνη, δοκιμάζει μιά κρίση 
άξιών, έχει ύποστεΐ την εξαγρίωση μιάς σύγχισης άπύ την πληθώρα τών 
δογμάτων, τών παράλογων θεωριών καί τών πολύ περίεργων φιλοσοφικών 
ιδεών πού κατακλύζουν τούς καιρούς μας. Δεν πρέπει νά έχει άδικο. 'Ωστόσο 
μέσα σέ τέτοια άνησυχητικά δεδομένα ή νέα ’Ολυμπιακή κίνηση μπορεί νά 
προβάλει τά άνώτερα ιδεώδη τού ’Ολυμπισμού σάν ένα ύψηλό παράδειγμα προς 
μίμηση, γιά νά άπαλλάξει τον άνθρωπο άπύ τη σύγχιση, νά τού δώσει βάθρα 
έμπιστοσύνης, κανόνα έξευγενισμένης ζωής, σέ πεδία εύγενικής άμιλλας και 
ηθικής νίκης, γιά την προσωπική τελείωσή του, γιά τήν κατ’ άξια κοινωνική 
άποδοχή του, γιά τήν ειρηνική συμβίωσή του μέ τούς άλλους, τή συναδέλφωσή 
του μέ δλους τούς άλλους λαούς τής γής.

’Άς έλπίσουμε και ας εύχηθοΰμε πώς αύτύ κάποτε μπορεί νά γίνει, δπως 
τό οραματίστηκε και ό Avery Brundage και ό Pierre de Goubertin και άλλοι 
ίδεολόγοι. "Ομως αύτύ πού προέχει γιά μάς τούς "Ελληνες καί "Ελληνες 
έκπαιδευτικούς είναι ή άξιοποίηση τού ’Ολυμπιακού ιδεώδους γιά λογαριασμό 
τού ’Έθνους. Δέν τό θεωρώ σωβινισμό. Πιστεύω πώς είναι έθνικό καθήκον, 
θέμα αύτοσεβασμοΰ προς μιά παράδοση πού μπορεί νά φέρει ξανά τό έθνος 
κοντά, νά νιώθει ό ένας πιο άμεσα τούς παλμούς τής καρδιάς τού άλλου, σέ 
περιόδους εκεχειρίας πού επιτρέπουν στούς άθλητές νά δείξουν τήν άρετή τους 
γιά νά τή χρησιμοποιήσουν μόλις ή μικρή κλεψύδρα σημάνει τό τέλος τής 
μετρημένης ειρήνης καί στά σύνορα θά στέκουν οί φρουροί άγρυπνοι. ’Ασφαλώς 
δέν είναι στή δικαιοδοσία ένός Άρκάδα ή άλλης καταγωγής "Ελληνα άπό τήν 
Κύπρο νά σημάνει πνευματικό «συναγερμό». Ούτε είναι αύτή ή πρόθεσή μου. 
'Π έκεχειρία προχωρεί μέ τά «τετελεσμένα τής Κύπρου» πού δέν προσυπο
γράφουμε κι ούτε μάς εμποδίζουν νά μετέχουμε σέ πανελλήνιες συνόδους δπως 
αύτή. Σάς είμαι ιδιαίτερα εύγνώμων. Γιατί άποτελεΐ πεποίθησή μου δτι τό 

’Ολυμπιακό ιδεώδες σέ έθνικό επίπεδο μπορεί νά προαγάγει μιά μορφή πανελ
λήνιας ενότητας και άδερφικής άλληλεγγύης πού τόσο χρειάζεται στούς χρόνους 
μας.

Σάς συγχαίρω πού συλλάβατε αύτήν τήν ώραία ιδέα, τή θέσατε σέ έφαρμο- 
γή καί τήν προωθείτε γιά τό καλό τού Ελληνισμού και τού κόσμου. Γιατί ή 
πνευματική παρουσία τής Ελλάδας στό σύγχρονο κόσμο μπορεί και πάλι νά 
άποβεϊ ήγετική, σέ μιά έποχή πού ή έξάπλωση τής ’Ολυμπιακής ιδεολογίας 
έχει προσλάβει τό χαρακτήρα μιάς διεθνούς ειρηνικής σταυροφορίας μέ στόχους 
ύψηλούς πού συνδέονται μέ τήν άνάγκη γιά άναμόρφωση τής κοινωνίας, γιά 
τή σωτηρία τού κόσμου. 'Η προσπάθεια άξίζει νά γίνει καί γίνεται ήδη. Ή 
άξια δέ βρίσκεται πάντα στή νίκη. Θά τήν άναζητήσουμε πρώτα στό «καλώς 
άγωνίζεσθαι», πού φέρνει τή νίκη.*

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΤ

(

I

I

)

* 'Ομιλία πού έγινε στην 9η Σύνοδο ‘Ελλήνων ’Εκπαιδευτικών Λειτουργών, στις 
εγκαταστάσεις της Διεθνούς ’Ολυμπιακής ’Ακαδημίας στήν ’Αρχαία ’Ολυμπία, άπύ 5-11 
Αύγούστου, 1979.
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