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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1947

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

t ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ'
t ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ

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

ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
MIX. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΥΠΡΟΣ 

1994

1994-1996

Κύπρος Χρυσάνθης
Κώστας Χατζηστεφάνου 
Γεώργ. Κ. Ίωαννίδης 
Μαρούλα Βιολάρη Ίακωβίδου 
Ρούλα Ίωαννίδου Σταύρου 
Χρύσανθος Κυπριανού 
Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου

Πρόεδρος 
Αντιπρόεδρος 
Γεν. Γραμματέας 
Ταμίας
Βοηθός Γραμματέας 
Μέλη

Διευθυντής τής έκδοσης:
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Από 13 Μαρτίου 1992 - 7 ’Απριλίου 1994

Πραγματικά ύπήρξε μια ύφεση στις δραστηριότητες τοΰ «Ελληνικού Πνευ
ματικού Όμίλου Κύπρου», μέ όλο, πού συνεργάστηκε μερικές φορές μέ άλλες 
συγγενικές έταιρεΐες καί Ιδρύματα. Βέβαια, άπό τή γραμμή του δέν λοξοδρόμησε. 
ΟΙ νέες άνασυντάξεις έλπίζουμε νά δώσουν μια νέα ώθηση στή γενική παρουσία 
τοϋ Όμίλου στόν τόπο μας.

Σύμφωνα μέ τή συνήθεια, πού διακρίνει τόν απολογισμό μας σέ ενότητες, 
προχωρούμε στήν έκθεσή μας.

Α) ’Εκδόσεις:
1) «Φιλολογική Κύπρος»1993: Στόν τόμο αυτό συνεργάζονται οί έξης: Κύ

προς Χρυσάνθης, Άνδρέας Μιτσίδης, Γεώργιος Προδρόμου, Ι.Γ. Κουτσά
κος, Παν. Μαλλής, Γ. Κ. Ίωαννίδης, Χριστόφορος Χριστοφίδης, Πάτρο
κλος Σταύρου, Κ. Ε. Χατζηστεφάνου, Α. Παπαβασιλείου, Άνδρέας Δημη- 
τρίου, Άντρος Παυλίδης, Άνδρέας Κωνσταντινίδης, Φοίβος Σταυρίδης, 
Νίκος Παναγιώτου, Κώστας Μιχαηλίδης, Κ. Γιαγκουλλής, Άνδρέας Χατζη- 
θωμάς, Όδυσσέας Κ. Χατζηστεφάνου, Κ. Κοκκινόφτας, Michele lannelli, 
Γ. Χατζηκωστής.

2) Κύπρος Χρυσάνθης: «’Εθνομάρτυρας Κυπριανός». Είναι κινηματογραφικό 
σενάριο, πού γράφτηκε καθ’ ύπόδειξιν τής Α. Μ. τοΰ Αρχιεπισκόπου Κύ
πρου καί ’Εθνάρχη κ.κ. Χρυσοστόμου. Ή έκδοση ε’ιδικά χορηγήθηκε άπό τό 
Μιχαλάκη Κυθραιώτη γιά τή σειρά «Ελληνισμός τής Κύπρου».

3) Κύπρος Χρυσάνθης: «Μικρά ΠορτραΙτα Κυπρίων», (1993). Μνήμη Κώστα 
Χριστοδούλου, Ιδρυτή καί μεγάλου εύεργέτη τής Βιβλιοθήκης Φανερωμέ
νης. Προλογικά δημοσιεύεται άπόπασμα άπό μελέτημα τής Μαρούλας Βιο- 
λάρη Ίακωβίδου. Ή έκδοση περιλαμβάνει έπιφυλλίδες, πού δημοισιεύτηκαν 
στην έφημερίδα «Ή Σημερινή», γιά τούς έξής: Κώστα Χριστοδούλου, Κ. 
Σπυριδάκι, Γ. Παπαχαραλάμπους, Άνδρέα Θυμόπουλο, Ά. Περνάρη, Μα
ρία Π. ’Ιωάννου, Άνθιμο Πανάρετο, Γ. Καραγιάννη, Ξάνθο Λυσιώτη, Μίκη 
Κιτρομηλίδη, Περσεφόνη Παπαδοπούλου, Γ. Μαρκίδη, Θεόκλητο Σοφοκλε- 
όυς, Χριστάκη Παπανικολάου, Χρ. Παπαχρυσοστόμου, Κ. Μυριανθόπου- 
λο, Νέαρχο Κληρίδη, Λευτ. Μηλιώτη, Μελή Νικολαΐδη, Παν. ’Ιωάννου, 
Παύλο Κριναϊο Γιάννη Σταυρινό-Οίκονομίδη, Πυθ. Δρουσιώτη, Σίμο Με- 
νάρδο, Γεώργιο Φραγκούδη, Χρ. Γαλατόπουλο, Νεοκλή Κυριαζή, Θρ. Ρώ- 
πα, Άντ. Ίντιάνο, Λευτ. Γιαννίδη, Νίκο Άντωνιάδη, Δημ. Λιπέρτη, Φρ. 
Βράχα, Μιχ. Κυθραίωτη.

4) Κύπρος Χρυσάνθης: «’Οκτώ ιστορίες τοϋ ’Αγώνα», (1993). Τήν έκδοση χο
ρηγεί τό μέλος τοΰ Όμίλου Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης. Τετρακόσια βι
βλία έδόθηκαν στόν «Σύνδεσμο Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-1959» καί έβδο- 
μήντα στό Ελληνικό Τμήμα τοΰ Πανεπιστημίου Κύπρου.
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5) Ανδρέας Χατζηθωμας: Αφιερώματα Λογοτεχνικών Περιοδικών τής Κύ
πρου» (1993). Τά περιοδικά είναι «Πνευματική Κύπρος», «Φιλολογική Κύ
προς», «Κυπριακά Γράμματα», «Πάφος», «Κυπριακά Χρονικά», «’Ακτή», 
«Κύκλος», «Σημεΐον», «Καινούργιο», «Νέα ’Εποχή», «’Επιθεώρηση Λόγου 
καί Τέχνης», «Κυπριακός Λόγος». Τήν έκδοση χορηγεί μερικώς ό Μιχ. Κυ- 
θραιώτης στή σειρά «Ελληνισμός τής Κύπρου».

6) Alov. Σολωμοϋ «Ύμνος είς τήν Ελευθερία» (Η  έκδοση 1993). (Κατά λάθος 
δέν δημοσιεύθηκε στή σχετική σελίδα ό άριθμός τής έκδοσης αυτής καί θά 
διορθωθεί μέ τό τύπωμα τής θ' έκδοσης). Ή έκδοση τοΰ “Ύμνου πραγματο
ποιείται μέ τήν κατά τό έτος 1981 έθνική χειρονομία τοϋ ’Ελευθέριου 
Εύγενίου. Τό προϊόν άπό τήν πώλησή της στά Γυμνάσια κατατίθεται στό 
ταμείο τοΰ 'Ομίλου πρός ένίσχυση νέων έκδόσεων.

*

7) Κώστα Γεωργίου: «Κύπρος Χρυσάνθης καί τό Λογοτεχνικό του έργο» (πτυ
χιακή έργασία). ’Αναφορά στό έργο αυτό έως τό 1986, χρονολογία 
ύποβολής τής έργασίας αυτής στή Σχολή Βιβλιοθηκονομίας.

8) Κύπρος Χρυσάνθη, καί Μ. lannelli: «Τά τραγούδια γιά τόν έγγονό -1 canti 
del nonnon» (δίγλωσση έκδοση). Πρωτοδημοσιεύθηκε στήν «Πνευματική 
Κύπρο», Χρ. ΛΓ”, άρ. 372,1993, ώς προσάρτημα.

9) Κ. Χρυσάνθης: «Λόγος γιά τόν Πέτρο Χάρη». Περιλαμβάνει κριτικές, συνε
ντεύξεις και σχόλια γιά τόν Πέτρο Χάρη καί τό έργο του πού δημοσιεύθη- 
καν κατά καιρούς σέ περιοδικά καί έφημερίδες άπό τόν Κ. Χρυσάνθη.

Β) Συγκεντρώσεις:
1) ’Απονομή Βραβείων τοϋ Ε.Π.Ο.Κ. στό Πολιτιστικό Κέντρο τής Λαϊκής 

Τράπεζας (10 Μαρτίου 1993) μέ τό έξής πρόγραμμα:
α) ’Απολογισμός τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. άπό τόν Κύπρο Χρυσάνθη.
β) Χαιρετισμός άπό τόν Παναγιώτη Μαλλή
γ) ’Απονομή τοΰ «Βραβείου Γραμμάτων στόν δρα Κωνσταντίνο Για

γκουλλή». Σκεπτικό άπό τόν Κ. Χρυσάνθη.
δ) ’Απονομή τοΰ «Βραβείου Συγγραφής Παιδικού Βιβλίου» στόν ’Ιάκωβο 

Κυθρεώτη, γιά τή συλλογή του «Οί Άξερίζωτοι». Σκεπτικό άπό τήν 
κριτική έπιτροπή (Γιώργος Ίωαννίδης, Ρούλα Ίωαννίδου Σταύρου καί 
Όλγα Καραολίδου).

ε) Άνάγνωστη δυό συγχαρητηρίων έπιστολών πρός τούς τιμωμένους τής 
Ύπουργοΰ Παιδείας καί Πολιτισμού Κλαίρης Άγγελίδου.

στ) Παρουσίαση τής Φιλολογικής Κύπρου 1991-1992 άπό τόν Γεώργιο Κ. 
Ίωαννίδη.

2) Συγκέντρωση φοιτητών τής Φιλολογικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών πραγματοποιήθηκε στό «Παγκύπριο Γυμνάσιο». Ό πρόεδρος τοΰ 
'Ομίλου Κύπρος Χρυσάνθης μίλησε γιά τό «Παγκύπριο Γυμνάσιο» πού
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γιόρταζε τά εκατόν χρόνια άπό τήν άναγνώρισή του (1893-1993), γιά τόν 
«Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου» καί γιά άλλα σωματεία. Ό 
Άνδρέας Χατζηθωμας παρουσίασε τό έργο του «Βιβλιογράφηση καί παρου
σίαση τών έκδόσεων τής “Λυρικής Κύπρου”» (1958-1963) Λευκωσία 1991. 
Άπό μέρος τοΰ 'Ομίλου διενεμήθηκαν εκδόσεις του καί τεύχη τής 
«Πνευματικής Κύπρου». Σέ νέα συγκέντρωση νέων φοιτητών τής Φιλοσο
φικής Σχολής ’Αθηνών διενεμήθηκαν σ’ αύτούς τά «Μικρά Πορτραΐτα Κυ
πρίων» τοΰ Κύπρου Χρυσάνθη καί άνάτυπα έργασιών τοΰ Κώστα Χατζη- 
στεφάνου.

3) Σέ συγκέντρωση στίς 16 Νοεμβρίου 1993 σέ συνεργασία μέ τήν «Έθνική 
Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου» καί τήν «Εταιρεία Θεατρικών 
Συγγραφέων Κύπρου» διοργάνωσε διάλεξη τής έπ. καθηγήτριας τοΰ Πανε
πιστημίου ’Αθηνών Μαρίκας Θωμαδάκη μέ θέμα «Μύθοι καί ’Αρχέτυπα 
στόν Δραματικό Λόγο τοϋ Κύπρου Χρυσάνθη». Τήν όμιλήτρια παρουσίασε 
ή Νίκη Λαδάκη Φιλίππου.

4) Συγκέντρωση σέ συνεργασία μέ τό «Πολιτιστικό Ίδρυμα Άρχ. Μακαρίου 
Γ”» καί «’Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου» (18 Γεν. 
1994) γιά τούς «Άγγλους Φιλέλληνες Σιέλλεϋ καί Βύρωνα». 'Ομιλητής Κ. 
Χρυσάνθης, Βύρωνας Ράίζης καί Κ. Χατζηστεφάνου. Απαγγελίες τών τι
μωμένων άπό τις Νίκη Λαδάκη Φιλίππου καί Λούλλα Κ. Χρυσάνθη.

Γ. Ποικίλη ’Εργασία

1) Ό «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» άπένημε ειδικό βραβείο 
στόν ’Εκδοτικό Οίκο Χρ. Άνδρέου γιά τις εκδόσεις «Πεθαίνοντας γιά τήν 
Ελευθερία» μέ σκεπτικό άπό τόν Κύπρο Χρυσάνθη. Ή άπονομή έγινε κατά 
τήν τιμητική εκδήλωση, πού όργάνωσαν τά άδέλφια τών εννέα άπαγχονι- 
σθέντων μέ τήν εύκαιρία τής όλοκλήρωσης τοϋ έργου «Πεθαίνοντας γιά τήν 
Ελευθερία».

2) Κατά τόν έορτασμό τής 25ης Μαρτίου 1821 ό πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου άπό 
μέρους τών συνεργαζομένων σωματείων παρουσίασε σύντομα τόν όμιλητή 
καθηγητή Νικόλαο Λιβαδάρα.

3) Ό πρόεδρος άπηύθυνε χαιρετισμό κατά τόν έορτασμό τών 80 χρόνων τοΰ 
«Κάλβειου» Σπύρου Μυλωνά.

4) Κατά τήν κηδεία τής εύεργέτιδος τοΰ 'Ομίλου Καλλιόπης Καραγεώργη 
έξεφώνησε έπικήδειο τό μέλος τοΰ 'Ομίλου Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου, καί ό 
Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης, κατέθεσε στέφανο μέ σύντομο όμίλημα.

5) Συνεργάστηκε ό Όμιλος μέ άλλα σωματεία γιά τούς έορτασμούς, 25ης Μαρ
τίου 1821 καί 28ης ’Οκτωβρίου 1940 καί γιά τή μνήμη 29ης Μαΐου 1453 καί 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

6) Στίς 12 Μαρτίου 1993 ό πρόεδρος τοΰ 'Ομίλου χαιρέτισε στή εκδήλωση τών 
’Εκδόσεων Χρ. Άνδρέου γιά τόν Εύαγόρα Παλληκαρίδη.
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Ευχαριστίες όφείλουμε:
Στο Μέγα Ευεργέτη τοΰ Όμίλου Μιχ. Κυθραιώτη, στύ μέλος μας Μιχ. 

Τριανταφυλλίδη, στύ Υπουργείο Παιδείας καί Πολιτισμού (Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες), στό Πολιτιστικό Κέντρο τής Λαϊκής Τράπεζας καί στήν κριτική 
έπιτροπή γιά τό βραβείο Συγγραφής Παιδικού Βιβλίου, πού άποτελεΐτο άπό 
τόν Γ. Κ. Ίωαννίδη, Ρούλα Ίωαννίδου-Σταύρου καί Όλγα Καραολίδου.

Ευχαριστίες όφείλουμε καί σ’ έσάς πού μάς τιμήσατε μέ τήν παρουσία 
σας.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
Πρόεδρος

ΟΙ Κ. Χρυσάνθης καί Γ.Κ. Ίωαννίδης στή συγκέντρωση τοϋ ΕΠΟΚ (7 Απρ. 1994)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ό «Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου», 
διοργανώνει συγκέντρωση στις 25 Μαΐου 1994, 

ημέρα Τετάρτη καί ώρα 7.30 μ.μ. στό Πολιτιστικό Κέντρο 
της Λαϊκής Τράπεζας (όδός Μπουμπουλίνας) 

γιά την έκδοση από τή σειρά «'Ελληνισμός τής Κύπρου» 
ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ 

ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΤΟΤΕ...
τής Μαρούλας Βιολάρη-'Ιακωβίδη 

με τό έξης πρόγραμμα:
α. ΕΙσαγωγικά άπό τόν πρόεδρο τοΰ Όμίλου δρα Κύπρο Χρυσάνθη 
β. Χαιρετισμός άπό τό Γενικό ΕΙσαγγελέα Μιχ. Τριανταφυλλίδη 
γ. 'Ομιλία: «Ό 'Απελευθερωτικός μας Αγώνας μέσα άπό τις «Σελίδες...» 

τοϋ βιβλίου τής Μαρούλας Βιολάρη-’Ιακωβίδη» άπό τόν Υπουργό Υγείας 
Μανώλη Χριστοφίδη

δ. Αντιφώνηση άπό τή συγγραφέα.

ΟΙ Μιχ. Τριανταφυλλίδης, Μαν. Χριστοφίδης, Μαρούλα Βιολάρη-Ίακωβίδου καί κ. Χρυ
σάνθης στή συγκέντρωση τοϋ ΕΠΟΚ (25 Μαΐου 1994).
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Ο «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου», με τη σειρά εκδόσεών του 
«Ελληνισμός της Κύπρου», που χορηγείται από το μέγα ευεργέτη του κ. Μιχ. 
Κυθραιώτη, συμμετέχει και σε εκδόσεις καλύπτοντας μέρος της δαπάνης, αρκεί 
το περιεχόμενό τους να συμβαδίζει απόλυτα με τις ελληνικές θέσεις του στον 
εθνικό πολιτιστικό χώρο. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να εκδοθούν πραγμα
τείες πολυσέλιδες, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις οικονομικές δυνατότητες του 
Ομίλου.

Ο «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» τοποθετεί την εργασία της 
Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου «Σελίδες τον Απελευθερωτικού μας Αγώνα» 
στη σειρά εκδόσεών του «Ελληνισμός της Κύπρου», εκτιμώντας ιδιαιτέρως την 
τολμηρή δημοσιογραφική προσφορά της συγγραφέως κατά τη διάρκεια του 
Απελευθερωτικού Αγώνα της Κύπρου 1955-1959. Το υλικό, που εξασφάλιζε η 
συγγραφέας στις δύσκολες εκείνες ώρες μας, είχε μιαν ελκυστική γνησιότητα 
με ευνοϊκό για τον αγώνα μας αποτέλεσμα. Εξάλλου, τούτο το υλικό χρησιμέυ
σε και χρησιμεύει για χαρακτηρισμούς των χρόνων εκείνων. Επιπλέον, τα γρα
φόμενα αυτά είναι ένας τρόπος απότισης φόρου τιμής στους αγνούς αγωνιστές 
της ελευθερίας.

Εκτός όμως από τις πιο πάνω εκτιμήσεις μου τώρα βρίσκω την ευκαιρία 
για κάποιες αναμνήσεις. Η Μαρούλα Βιολάρη ήταν μαθήτριά μου στο Παρθε
ναγωγείο Φανερωμένης, τότε «Παγκύπριο Γυμνάσιο Τμήμα Θηλέων». Στο πε
ριοδικό «Times of Cyprus» («Καιροί της Κύπρου»), όπου συνεργαζόμουν μ’ 
ένα σωρό ψευδώνυμα, συχνά συζητούσαμε τα του Αγώνα. Στή Μορφωτική 
Υπηρεσία της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης, όπου δούλευαν τότε δη
μιουργικά ο Άντης Περνάρης και ο Ανδρέας Καραγιώργης, τή συναντούσα νά 
παιδεύεται πραγματικά μέ τό εκφραστικό όργανο του τμήματος υπό την άγρυ
πνη, ματιά του αγωνιστή Χριστόδουλου Παπαχρυσοστόμου. Στό Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου καί στούς πνευματικούς 'Ομίλους, πάντοτε συνεργαζόμαστε.

Και για να επανέλθω στο θέμα της σημερινής μας εεκδήλωσης τονίζω πως 
χρειαζόταν αρετή και τόλμη στα ανεπανάληπτα εκείνα χρόνια του Απελευθε
ρωτικού Αγώνα μας 1955-1959 για να μαζέψεις έστω και το λίγο υλικό και να 
του δώσεις τον πρέποντα χαρακτήρα κι ’ ας ήταν η όλη εργασία σου γρήγορα 
δημοσιογραφική. Βέβαια η αυθορμησία και ίσως η λίγη-πολύ απειρία της τρυ
φερής νεότητας να ωφελούσαν τα διαβήματά της συγγραφέας και να μη έδινε 
έτσι ένα απλό αλλά τολμηρό κείμενο. Πάντως η προσφορά δεν μετριέται με 
την του φιλολόγου των ήρεμων καιρών. Μετριέται με τον αν έχει αρετή και αρ
κετή τόλμη. Αυτά έχουν τα κείμενα της Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου αρετή 
και τόλμη χωρίς φτηνές φιλολογικές επειδείξεις.

Ωστόσο προτιμώ, αντί άλλης καταληκτικής κορύφωσης στό λόγο μου, να 
διαβάσω το «αντί προλόγου» ποίημα της τιμωμένης από το βιβλίο της:

Όταν ακούστηκαν οι εκρήξεις 
τα μεσάνυκτα 
οι πολλοί δεν ήξεραν.
Όταν εκείνη η προκήρυξη 
κυκλοφόρησε το πρωί 
από χέρι σε χέρι 
όλοι βρεθήκαμε 
ΕΤΟΙΜΟΙ.
Και κοινωνήσαμε 
από το Δισκοπότηρο της Ιστορίας. 
Και προχωρήσαμε 
«έκαστος εφ ’ ώ ετάχθη».

Πήρα το χώμα που ποτίστηκε από το αίμα σου 
πρωτομάρτυρα 
και το φύλαξα ανάμεσα στο στήθος μου 
για να ζεστάνω το γάλα 
που θα βύζαιναν τα παιδιά 
και τα εγγόνια μου.
Ύστερα έκαμα μουσική την κλαγγή 
του όπλου σου.
Έκαμα νανούρισμα 
το θρόισμα των θάμνων 
του κρησφυγέτου σου. 
Σε καμάρωσα στα βουνά 
και τους κάμπους μας, 
στα δρομάκια της πόλης, 
και του χωριού σου 
στο σχολείο 
και στο κρυφό σχολειό 
με την ποδιά 
και την αλατζιά μας.

Δεν είχε τότε πρόβλημα ισότητας. 
Ήσουν εσύ 
κι εσύ 
κι εγώ 
και όλοι μας. 
Ήταν το ένα 
το μόνο 
το μεγάλο που κυνηγούσαμε.
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Βρεθήκαμε έτοιμοί 
καί στο «εμείς». 
Βρεθήκαμε να πειθαρχούμε 
στον Ένα και 
στη μία φωνή 
των αιώνων.

Πήρα κλαδιά από τη δάφνη σου 
κι απ’ τα μερσίνια μου 
κι έφτιαξα το στεφάνι 
του θαυμασμού 
και του πένθους μου. 
Χαιρέτισα για σένα 
τη λευτεριά που ερχότανε. 
Έκλαψα που της έκοψαν το δρόμο. 
Είπα να κάμω σταθμό 
και να μαζέψω το θάρρος σου 
να ξεκινήσω και πάλι 
κάτω από το χρέος προς την αγχόνη σου, 
κάτω από τον ασήκωτο σταυρό του μαρτυρίου σου, 
κάτω από τη λάμψη της δόξας σου.
Οδήγησέ με και σήμερα 
για να βρω το δρόμο σου. 
Και να μπορώ να κοιτάζω 
χωρίς ντροπή 
το βιασμένο κορμί 
της Πατρίδας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Καμιά φορά, αγαπητοί φίλοι, ο χαιρετισμός έχει σκοπό να συμπληρώσει το 
κενό που μπορεί ν’ αφήσει ο ομιλητής αν δεν προβλέπεται ότι ο ομιλητής θα εί
ναι τόσον ενδιαφέρων. Και βάζουν ένα χαιρετισμό για να γεμίσει το πρόγραμμα.

Επειδή τα πράγματα εδώ είναι αντίστροφα, έχουμε ένα εξαίρετο ομιλητή 
τον κύριο Χριστοφίδη, θα προσπαθήσω ο χαιρετισμός να είναι όσο το δυνατό 
πιο σύντομος για να μην σας στερήσω ούτε ένα λεπτό, ούτε εγώ να στερηθώ, 
από την απόλαυση να τον ακούομαι.

Το τι είχα να πω για το βιβλίο της Μαρούλας Ιακωβίδου-Βιολάρη της φί
λης μου της Μαρούλας, και για το άτομό της, για την προσφορά της, το έγρα
ψα στον Πρόλογό μου.

Θα ήθελα απόψε να επαινέσω πρώτα το κοινωνικό σύνολο, που, επί τέ
λους, έστω κάπως αργοπορημένα, άρχισε να αποδίδει στην Μαρούλα την ανα

γνώριση την οποία της ώφειλε από πολλών ετών, ως της πρώτης γυναίκας δη
μοσιογράφου στην Κύπρο.

Είδαμε τελευταία μια εκδήλωση που οργάνωσε η σύζυγος του Δημάρχου 
για τον σκοπό αυτό, βλέπουμε απόψε αυτή την εκδήλωση, υπήρξαν και άλλες.

Και είναι προς τιμήν του κοινωνικού συνόλου, διότι δεν επιέσθη ούτε 
καθ’ οιονδήποτε τρόπον ανεμοχθεύθη αυτή η αναγνώριση.

Η Μαρούλα δεν έχει ούτε ισχυρούς κομματικούς φίλους, ούτε ανήκει σε 
κάποια ομάδα πίεσης, που να υποθέσει κανείς ότι κινήθηκαν για να εξασφαλί
σουν τιμή και αναγνώριση.

Η αναγνώριση επήλθε διότι η κοινωνία αντελήφθη ότι της το ώφειλε και 
πολύ ορθά την τιμά.

Και η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος είναι ότι η Μαρούλα ανέμενε την 
αναγνώριση με την αξιοπρέπεια και τη σεμνότητα που τη χαρακτηρίζει χωρίς 
ποτέ να παραπονεθεί, χωρίς ποτέ να διαμαρτυρηθεί τόσα χρόνια που την ξέρω, 
σε σημείο που κάποτε νόμιζες ότι ξέχανε και η ίδια την προσφορά της από το 
που απέφευγε να την αναφέρει για να μην παρεξηγηθεί ότι αυτοεπαινείται.

Γι’ αυτό είμαι πολύ ευτυχής απόψε που λέγω αυτά τα λίγα λόγια κι έχω 
την ευκαιρία να την επαινέσω και πάλι και να συγχαρώ και τον φίλτατον σύζυ
γόν της τον Γεώργιο Ιακωβίδη για την στωικότητα με την οποία δέχεται τις τι
μές που απονέμονται προς την σύζυγό του της οποίας υπήρξε συναγωνιστής 
και στην οποία παρεστάθη πάντοτε πιστότατα.

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΚ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

«ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ 
- ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΤΟΤΕ...»

Κυρίες και Κύριοι,
Ο αγαπητός κύριος Τριανταφυλλίδης πάντα, σε όσες θέσεις και αν υπηρέτη

σε, έθετε πάντα τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων, γι’ αυτό τον χαιρόμαστε.

Όταν ακούστηκαν οι εκρήξεις 
τα μεσάνυχτα 
οι πολλοί δεν ήξεραν.
Όταν εκείνη η προκήρυξη 
κυκλοφόρησε το πρωί 
από χέρι σε χέρι 
όλοι βρεθήκαμε 
ΕΤΟΙΜΟΙ.
Και κοινωνήσαμε 
από το Δισκοπότηρο της Ιστορίας. 
Και προχωρήσαμε 
«έκαστος εφ ’ ώ ετάχθη».
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Εκάστος εφ ω ετάχθη στο δρόμο της τιμής και της λεβεντιάς. Στο δρόμο 
του Έλληνα, τον πανάρχαιο εκείνο δρόμο που περπάτησαν πάππου προς πάπ- 
που οι πρόγονοί μας.

Και ο δυνάστης, μη μπορώντας άλλο από τούτο να πράξει, στήνει αγχόνες 
και αλυσοδένει τον ήλιο, η εξουσία του το σίδερο και η φωτιά. Η δύναμή του 
μόνη, η νύκτα κι ο θάνατος.

Διαβάζοντας το βιβλίο της Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου «Σελίδες του 
Απελευθερωτικού μας Αγώνας - όπως γράφτηκαν τότε», όλοι εμείς, η γενιά 
που τον ζήσαμε μεταφερόμαστε ξανά σ’ εκείνα τα χρόνια, τα μεγάλα και περή
φανα, τότε που μας έλαβε πόθος ελευθερίας.

Και η ζωή μας χωρούσε στο «πρέπει». Και κινήσαμε ν’ ανταμώσουμε το 
αίμα μας που κατά τον μεγάλο ποιητή μας τον Μόντη:

«ευτυχώς που δεν παίρνει 
οδηγίες απ’ το μυαλό, 
ευτυχώς που μονάχα με την καρδιά 
έχει να κάνει, 
που η καρδιά το κινεί.

Ασφαλώς το βιβλίο της Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου προκαλεί έντονη 
συγκινησιακή φόρτιση όχι μόνο σ’ εμάς αλλά και στις νεώτερες γενιές που δεν 
έζησαν τον υπέροχο αγώνα μας. Ιδιαίτερα, πιστεύω, σαγηνεύει τον αναγνώστη 
η γλαφυρότητα του ύφους, η γυναικεία ευαισθησία, η φυσικότητα, η παραστα
τικότητα, η γνησιότητα και η αμεσότητα της προσωπικής μαρτυρίας της συγ- 
γραφέως, που δεν στέκει στην απλή δημοσιογραφική παρουσίαση των γεγονό
των, αλλά προχωρεί σε μια ουσιαστική εμβάθυνση και ερμηνεία τους, αναλύει 
και αξιολογεί τις αξίες και αρετές του προσώπου.

Τα κείμενα αυτά, όπως γράφτηκαν τότε, ήταν οπωσδήποτε, αλλά και είναι 
πηγή τόνωσης του αγωνιστικού φρονήματος και έμπνευσης του λαού μας.

Μέσα από τις Σελίδες της Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου, ξεχειλίζει προ 
πάντων η πίστη στο Θεό και η αγάπη για την Ελλάδα.

Ξεπηδά μέσα από τις Σελίδες το πνεύμα της θυσίας και της παλληκαριάς 
που κήρυξε η ΕΟΚΑ, που ήταν πανταχού παρόν και ανέβασε τους αγωνιστές 
της ΕΟΚΑ σε ψηλομέτωπες κορφές που ανέμιζαν ηρωικούς σκοπούς.

Μέσα από τις Σελίδες αναπήδησαν οι αγωνιστές του 55 σαν φλογάτοι αε
τοί, μεγαλόκορμοι και μεγαλόκαρδοι, οι αγωνιστές που έκαμαν κήπο της Ιστο
ρίας ολόδροσο, κάθε γωνιά της Κυπριακής Γης.

Μέσα από τις Σελίδες αναδύεται το αιώνιο ελληνικό πνεύμα που ανάδειξε 
ηρωίδα την Ελληνίδα σε κάθε στιγμή της Ιστορίας μας, και την ανέβασε στο 
ύψος της αιώνιας ελληνικής Πατρίδας. Μητέρα, κόρη, αδελφή, γυναίκα Κυ- 
πριοπούλα, με σέβας κλίνω το κεφάλι μπροστά στο μεγαλείο σου.

Μέσα από τις Σελίδες μεγαλόπρεπο αναδύεται το πνεύμα της συνειδητής 
πορείας του αγωνιστή της ΕΟΚΑ προς τον θάνατο, συνθέτοντας την τραγική 

δόξα της Φυλής. Θυσία της ζωής, με την ευχή να ζήσει η Λευτεριά. Και από την 
άλλη η θλιβερή και απάνθρωπη ενορχηστρωμένη εκστρατεία του κατακτητή 
στην καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων του αγωνιστή μάρτυρα λαού 
και μαχητή.

Ευαίσθητες και καλαίσθητες οι «Σελίδες του Απελευθερωτικού μας Αγώνα 
- όπως γράφτηκαν τότε» από την πρώτη Κυπρία δημοσιογράφο, μ’ ένα τρόπο 
ελκυστικό και με άριστη χρήση της γλώσσας.

Η «Νεφέλη» του Αγώνα μας χάρισε με το νου, την καρδιά και τη γραφίδα 
το καθαρότερο νεφέλωμα, που είναι ο γαλαξίας των αρετών και των αξιών του 
λαού μας, στις ωραίες στιγμές της θεαματικής του ανάτασης, όταν

«βρεθήκαμε να πειθαρχούμε 
στη μια φωνή των αιώνων 
κι εσύ
κι εγώ 
και όλοι μας».

Οι Σελίδες της Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου ξεκινούν με την παρουσία
ση των τριών αδελφών Κοκκίνου στα κρατητήρια της Λούλας, της αξέχαστης 
Ουρανίας και της Μαρούλας.

Τρεις αδελφές στα κρατητήρια. Μια ολόκληρη τραγωδία. Οι αδελφές Κοκ
κίνου είναι απόγονες του καλόγηρου Ιωαννικίου από τον Άγιο Ηλία της Καρ- 
πασίας, που το 1833 εκτελέστηκε από τους Τούρκους.

Από τις αίθουσες της OXEN όπου τα κορίτσια είχαν δασκάλα την Ουρα
νία ξεκίνησε η στρατιά των γυναικών της ΕΟΚΑ, για την οποία δίκαιος υπήρξε 
έπαινος.

Στη συνέχεια μας δίνεται η ιστορία της πονεμένης Στέλλας Κωνσταντίνου, 
όταν της έδωσαν άδεια από τις φυλακές για να δει την άρρωστη μητέρα της.

Έφτασε στο σπίτι της και βρήκε την αγαπημένη της μανούλα νεκρή και τό
τε φώναξε σπαρακτικά: «Πέθανες μανούλα μου χωρίς να μας δεις».

Η Αλίκη Στρογγυλού, άλλη αγωνίστρια-κρατούμενη ζωγράφιζε πίνακες 
και οραματιζόταν μια λεύτερη πατρίδα.

Τον μεγάλο πόνο της οικογένειας Καραολή από το Παλαιχώρι, μας θυμί
ζει στη συνέχεια η συγγραφέας μας όταν η κόρη τους, η Μαρούλα Καραολή, 
απολύθηκε από τις Κεντρικές φυλακές.

«Μπαίνοντας στο μικρό αυτό σπίτι του Παλαιχωριού, δύο μέρες μετά την 
απόλυση της Μαρούλας, νοιώσαμε ένα δέος από την όλη ατμόσφαιρα που επι
κρατούσε εκεί.

Στη γωνιά ενός δωματίου, πάνω από ένα κρεβάτι βλέπει κάποιος ένα 
άσπρο χαρτόνι που λέει: «σ’ αυτό εδώ το μέρος ο Μιχαλάκης ονειρευόταν να 
δει μια Κύπρον ελευθέραν» και καταλήγει:

Το σπίτι των Καραολήδων, με μια μεγάλη φωτογραφία του Μιχαλάκη στε
φανωμένη με δάφνες και ένα έντονο εθνικό χρώμα σ’ όλα τα αντικείμενα, προ
καλεί ένα βαθύτατο δέος.
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Ο πατέρας, χαροκαμένος, νοσταλγεί τις παλιές μέρες που έφυγαν, παίρνο
ντας μαζί τους την ευτυχία.

Και η μητέρα κρατάει με λατρεία πότε το βιολί, πότε την κιθάρα και πότε 
το μαντολίνο του Μιχαλάκη.

Καημένη μητέρα, ποτέ δεν θα ξανακούσεις το βιολί να μιλά στην ψυχή σου 
κάτω από τα δάκτυλα του γιού σου.

Νοιώθουμε τον πόνο σου απόλυτα.
Ακολουθούν κεφάλαια που αναφέρονται στον εορτασμό της 28ης Οκτω

βρίου από τις εννιά γυναίκες κρατούμενες, στην ιστορία της αγωνίστριας Ελε- 
νίτσας Σεραφείμ που πέρασε τα Χριστούγεννα του 1956 στην Ομορφίτα, στη 
ζωή των «Ελεύθερων πολιορκημένων» γυναικών στις Φυλακές και τη συνάντη
σή τους με τον Κυβερνήτη Σερ Χίου Φουτ, στη Ρίτα Ανθούλη και σ’ άλλες αγω
νίστριες, ανάμεσα στις οποίες η Νίτσα Χατζηγεωργίου, η Δήμητρα Κουρσου- 
μπά και άλλες.

Ο τραυματισμός του αγωνιστή Ζένου Κυριακίδη στα Σπήλιά, δίνεται στη 
συνέχεια:

«Ένας νέος κατέβαινε απ’ την πλαγιά προς το ρυάκι. Πού βρέθηκε, αφού 
όλοι οι άνδρες είχαν συγκεντρωθεί από τον στρατό;

Στη δίκη που έγινε αργότερα οι μάρτυρες είπαν πως ο νέος αυτός είχε πη
δήσει από κάποιο σπίτι και πήγαινε τρέχοντας να κρυφτεί κάτω εκεί στο ποτά
μι που περνούσε από τους κήπους του χωριού.

Οι στρατιώτες που φύλαγαν απέναντι τον είδαν και άρχισε κάποιος να 
πυροβολεί. Ο νέος κυλίστηκε στο χώμα και κάπου σταμάτησε.

'Οταν πλησίαζαν να τον συλλάβουν του είπανε να υψώσει τα χέρια. Εκεί
νος σήκωσε μόνο το ένα. Το άλλο θα περνούσε πολύς καιρός για να το κινήσει. 
Η σφαίρα του τρύπησε τον ώμο. Το αίμα του πάνω στο κάτασπρο χιόνι δη
μιουργούσε μια έντονη αντίθεση. Λίγο πιο πέρα οι στρατιώτες βρήκαν το όπλο 
του. Μέσα στα ρούχα του ήτανες σφαίρες, η Αγία Γραφή και διάφορα έγγραφα.

Καί λίγο αργότερα οι άνδρες του μικρού χωριού αντίκρυζαν ένα μακά
βριο θέαμα. Ένας νέος, ματόβρεκτος, κειτόταν σ’ ένα τζιπ, σκεπασμένος με μια 
σκούρα κουβέρτα.

Καθένας με τη σειρά του περνούσε μπροστά του και στον καθένα έλεγε ο 
φρουρός:

- Ξέρεις ποιος είναι αυτός που βλέπεις; Να τι θα πάθει ο καθένας, αν δεν 
μας πείτε πού βρίσκεται η ΕΟΚΑ.

Κι έβλεπε ο κάθε Σπηλιώτης το αξύριστο πρόσωπο του νέου, τα τραβηγμέ
να από τον πόνο χαρακτηριστικά του κι απαντούσε πως τίποτε δεν ήξερε για 
την ΕΟΚΑ, ούτε και γνώριζε το πρόσωπο που έβλεπε.

Και περνούσε ο άλλος, κι ύστερα άλλος κι όλοι ελέγανε τα ίδια. Και ο νέ
ος βρισκόταν εκεί ξαπλωμένος με τα μάτια κλειστά από την εξάντληση ανίκα
νος να νοιώσει αυτά που γινόντουσαν γύρω του.»

Η συγγραφέας μας αφηγείται πιο κάτω την πρώτη μάχη στην ιστορική 
σπηλιά της ΕΟΚΑ στα Σπήλιά, στις 11 του Δεκέμβρη του 1955 και τον θάνατο 
τρία χρόνια αργότερα τεσσάρων παλληκαριών από έκρηξη στα Κούρδαλη, δί
πλα από τα Σπήλιά.

Οι νέοι ήταν ο Κώστας Αναξαγόρα, Ανδρέας Πατσαλίδης, Παναγιώτης 
Γεωργιάδης και Αλέκος Κωνσταντίνου.

Πέρα από τους λαϊκούς, στα κελιά των Φυλακών και στα κρατητήρια κλεί
στηκαν και κληρικοί, όπως ο ηγούμενος Μαχαιρά Ειρηναίος, ο Αρχιμανδρίτης 
Κωνσταντίνος Λευκωσιάτης, ο ηγούμενος Χρυσορροϊατίσσης Αλέξιος και άλ
λοι πολλοί.

Η Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου μας δίνει το δράμα του ιερωμένου Παπα- 
φώτη Καλογήρου, ιερέα στη Φανερωμένη, που βρισκόταν κι αυτός στις Φυλακές.

«Μα η Χρυστάλλα Παπαφωτίου ήταν πολύ ταραγμένη. Δεν ήταν δυνατό 
ν’ απαντήσει σε μια συγκεκριμένη ερώτηση.

- Θεέ μου, πότε θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο;
Μα δεν έχουν καρδιά αυτοί οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν το δράμα 

μιας άρρωστης μητέρας υποχρεωμένης να περιποιηθεί δυο μικρά παιδιά, δεν 
υπάρχει στον κόσμο δικαιοσύνη, δεν θα μας λυπηθεί κάποτε ο Θεός;

Μα ήταν κακούργος ο άντρας μου; Τι τους έκανε ένας παπάς; Γιατί τόση 
εκδίκηση στο σπίτι μας; Κι αν έφταιξε σε τίποτε, γιατί δεν τον παίρνουν στο δι
καστήριο;

Ο Παπαφώτης προσπαθεί να εμψυχώσει τη γυναίκα του και να της μετα
δώσει την ελπίδα που κυριαρχεί στην ψυχή του.

«Εν τω μεταξύ, με ειρήνη και γαλήνη ψυχής να γιορτάσετε τη γέννηση του 
Σωτήρα μας, όπως θα κάνουμε κι εμείς επιρρίπτοντας Αυτόν πάσαν την μέρι
μναν ημών, ότι αυτό μέλλει περί ημών. Μη σας απασχολεί η παράτασις της 
κρατήσεώς μας και μη παρακολουθείτε και αγωνιάτε καθημερινώς μήπως τυ
χόν θα είμαι και εγώ μεταξύ εκείνων που απολύονται.

Είναι φυσικόν να ενδιαφέρεσθε γι’ αυτό, όχι όμως τούτο και να σας διώ
χνει την ειρήνη και να σας τσακίζει τα νεύρα.

Θα το αφήσουμε και αυτό στο χέρι του Θεού, ο οποίος οικονομεί πάντα 
προς το του πλάσματος συμφέρον. Να μη σας λείψει τίποτε και να μην παρα
λείψετε τίποτε για να δημιουργήσετε τη χαρά που αξίζει στις μεγάλες γιορτές.

Θα έλθει κι η ώρα που θα είμαστε όλοι μαζί, ελεύθεροι και χαρούμενοι.
Διαβιβάσατε τους χαιρετισμούς και τις Χριστουγεννιάτικες ευχές μου 

στους ιερείς, επιτρόπους, γείτονες και φίλους.
Φιλάκια στον Στελλάκη και τη Αενίτσα μας.

Σας φιλώ με αγάπη 
Παπαφώτιος

Μεγάλο μέρος από τις «Σελίδες» της Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου καλύ
πτει την ηρωϊκή θυσία του Σταυραετού του Μαχαιρά, τη ζωή και τη δράση του.
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«Μα εκείνος γονατιστός πυροβολούσε. Μέσα από τους καπνούς και τη 
φωτιά πρόβαλλε κάποτε στο στόμιο της σπηλιάς κι έριχνε βόμβες.

Γυρίζοντας πίσω για να ανανεώσει τα εφόδιά του έστρεφε κι έλεγε σαν 
υπερκόσμιος στον Αυγουστή, το παλικάρι του:

Είναι ωραίο, αξίζει να πεθάνεις για τη Λευτεριά.
Η πρώτη απόπειρα των σκαπανέων απέτυχε.
Η σπηλιά δεν είχε ακόμα γκρεμιστεί. Μα ο θάνατος ήταν οπωσδήποτε κο

ντά. Η φωτιά είχε μπει σαν χείμαρρος στο κρησφύγετο και άρχισε να καίει το 
κορμί του Γρηγόρη.

Γύρισε τότε με δέος ο Αυγουστής και του είπε:
- Αρχηγέ, θα μας κάψουν.
- Μη φοβάσαι, απάντησε ο Γρηγόρης.
«Χρυσή αρετή, στων αρετών τη μέση», στιχουργεί στις «Μπαλάντες μιας 

ηρωικής εποχής» ο αγαπητός μας Κύπρος Χρυσάνθης «λεύτερος να διαλέγεις 
τον χαμό».

Και λεύτερος διάλεξε το ολοκαύτωμα γιατί
«δεν έχει χώρο η γη 
για να χωρέσει 
τον που το ξίφος 
δίνει στον εχθρό.
Τρανή τιμή για την τιμή 
όποιος πέσει, 
τον όρκο δενπροδώνω 
τον ιερό.»

Πολύ συγκινητική είναι η επίσκεψη στο σπίτι του αθάνατου Γρηγόρη από 
τους συναγωνιστές του.

«Προσκύνημα έχει γίνει και πάλι το σπίτι του ήρωα.
Ο Αυγουστής ανέβηκε στο ιδιαίτερο δωμάτιο του Γρηγόρη εκεί που κοιμάται 

η Βασιλού και η μικρή Γρηγορία, εκεί που ένα στεφάνι γράφει τούτα τα λόγια:
«Μάστρε, τούτα τα ίδια τα κλαδιά, που σε κρύψαν από τα μάτια του εχθρού, 

εκείνη τη βραδυά, για να σε στεφανώσουν σήμερα τρανό. Είναι μυρτιές απ’ τις 
μυρτιές σου, δάφνες από τις δικές σου. Τις γνώρισες, θυμάσαιι στην Πιτσιλιά.

Υπογραφή: τα τσιράκια σου».

Μπρος στην εικόνα του Αρχηγού του ο Αυγουστής στάθηκε σε έκσταση. 
Στα μάτια του λαμπύριζε κάποιο δάκρυ. Τον έβλεπα σα νάμουνα σε ιερό χώρο. 
Μήπως δεν ήταν έτσι;

Η περήφανη κόρη, η τιμημένη μνηστή του Γρηγόρη, δεν άντεξε. Κι όταν ο 
Αυγουστής την αγκάλιασε σαν αδελφή του ξέσπασε σ’ ένα λυγμό.

- Κουράγιο, της είπε αυτός πούδε τον καλό της να πεθαίνει. Όλα, και όλα, 
τα χρωστάμε σ’ εκείνον. Ό,τι είμαστε το χρωστάμε στον Γρηγόρη, που μας δί
δαξε πως το αληθινό μπόι του ανθρώπου μετριέται πάντα με το μέτρο της Λευ
τεριάς. Που μας δίδαξε πως η πιο μεγάλη πράξη της ζωής μας είναι η απόφαση 
του θανάτου μας όταν υπάρχει κάποια διέξοδος, όταν μπορείς και να τον απο- 
φύγεις κι εσύ τον διαλέγεις σαν τιμή και σαν χρέος για τους άλλους».

Επίσης άλλα κείμενα αναφέρονται στο μνημόσυνο του λεβεντονιού της 
Λύσης, το προσκύνημα τριάντα αγωνιστών στο κρησφύγετο του «Ζήδρου» και 
στον γάμο του Γρηγόρη με την Βασιλού.

Νοιώθουμε ρίγος και ιερή συγκίνηση διαβάζοντας για τη ζωή του Ιάκωβου 
Πατάτσου, αυτού του σεμνού νέου και πιστού Χριστιανού, που αφού έχασε 
τον πατέρα του και η αδελφή του παντρεύτηκε και πήγε στην Αγγλία, έμεινε μό
νος με τη μητέρα του Ροδού.

Κι αυτή η μητέρα ήπιε όλο το ποτήρι της πίκρας του απαγχονισμού του.
Την τελευταία μέρα της ζωής του είπε ο Ιάκωβος Πατάτσος στον δικηγόρο 

του: «δεν λυπάμαι γιατί πεθαίνω, σκέφτομαι μόνο τον πόνο της μητέρας μου. 
Της έχω αφήσει στην Τράπεζα Κύπρου ένα ποσό εβδομήντα λιρών, μα τι θα γί
νει χωρίς προστάτη; Εύχομαι ο Θεός να τη βοηθήσει ν’ αντέξει».

Είναι γνωστό ότι τις τελευταίες στιγμές της ζωής του έγραφε ο λεβέντης 
στη μάνα του:

«Αγαπημένη μου μητέρα,
Χαίρε, ευρίσκομαι μεταξύ αγγέλων. Τώρα απολαμβάνω τους κόπους μου. 

Το πνεύμα μου φτερουγίζει γύρω από τον Θρόνο του Κυρίου. Θέλω να χαίρεις 
όπως κι εγώ. Αν κλαίεις θα λυπούμαι.

Τ’ όνομά σου θα γραφεί στην ιστορία γιατί εδέχθης να θυσιαστεί το παιδί 
σου για την Πατρίδα. Είναι καιρός τώρα να καμαρώσεις το παιδί σου. Ευρί- 
σκεται εκεί ψηλά όπου ψάλλουν οι άγγελοι.

Μην κλαίεις, για ν’ ακούσεις την αγγελική φωνή που ψάλλει:
άγιος, άγιος Κύριος Σαββαώθ.
Ψάλλε κι εσύ μαζί μου.
Ψάλλε, προσεύχου σ’ όλη σου τη ζωή.»
Όλοι ασφαλώς θυμούνται την άτυχη μάνα του Πατάτσου, που ξεκινούσε 

κάθε πρωί με λουλούδια στο χέρι για να τα πάρει στο γιο της που δεν πίστευε 
ότι ήταν νεκρός.

Και σήμερα ακόμη έρχονται στιγμές που νομίζει ότι κάποιο θαύμα πρό
κειται να γίνει και πως θα ξανασφίξει στην πονεμένη καρδιά της τον Ιάκωβο.

Είναι γνωστό πως για ένα διάστημα η μάνα του Πατάτσου έχασε τα λογικά 
της.

Ο πόνος της είναι βαθύς και κανείς δεν μπορεί να τον γιατρέψει.»
Σε ένα παλικάρι του Παλαιχωριού, το Νίκο Γεωργίου, αναφέρεται το επό

μενο κείμενο της Μαρούλας Βιολάρρη-Ιακωβίδου που τον σκότωσααν οι Αγ
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γλοι κατά το διάστημα της κράτησής του και ο πατέρας του μη αντέχοντας τον 
καημό πέθανε ύστερα από τέσσερις μέρες.

Ο Χρίστος Τσιάρτας, ένας όμορφος νέος από τον Πολύστυπο, με μια νέα 
γυναίκα και δυο μικρά παιδιά βγήκε αντάρτης στα βουνά του Τροόδους.

«Μια μέρα, ένα δειλινό του Σαββάτου, ο άγγλος διοικητής των Πλατρών 
κτυπούσε την πόρτα της Ευγενίας, της γυναίκας του Τσιάρτα.

Η νέα γυναίκα άνοιξε με καρδιοκτύπι.
- Πάμε να δεις ένα πτώμα, της είπε, και να μας πεις αν είναι ο άντρας σου.
Μέσα στο στρατιωτικό τζιπ ο Χρίστος πρόβαλε νεκρός μπροστά στη γυ

ναίκα του.
- Δεν ξέρω τι ένοιωθα εκείνη την ώρα, αλλά αυτό που θυμάμαι είναι πως 

δεν τολμούσα να πιστέψω στα μάτια μου, λέει με πόνο η Ευγενία. Ο Άγγλος με 
κρατούσε από το μπράτσο να μην πέσω. Έσκυψα και φίλησα τον άντρα μου. Συ
γκέντρωσα όλες μου τις δυνάμεις και είπα μέσα μου: Χαλάλι, Χρίστο μου η θυ
σία στην Πατρίδα, Θεέ μου στείλε γρήγορα τη Λευτεριά μας. Θέλω να δω πού 
τον κτύπησε η σφαίρα των Άγγλων, είπα στον υπεύθυνο, και με άφησε.

Φίλησα την πληγή του και ευχήθηκα να τελειώσουν πια οι πληγές της Κύ
πρου μας.

Δεν έκλαψα μπροστά στους Άγγλους και τράβηξα για το σπίτι μου.
Πηγαίνοντας είδα τους συγγενείς του και τους είπα:
- «Κλάψτε τον Χρίστο μας, τον έφεραν νεκρό».
Αυτή η σκηνή και αυτά τα λόγια, ότι δεν έκλαψα μπροστά στους Άγγλους 

μου θυμίζουν μια χθεσινή συνάντησή μου με Κύπριο που λείπει από χρόνια 
στο εξωτερικό, εμπειρογνώμονα διεθνούς φήμης ο οποίος ήλθε στην Κύπρο ως 
εμπειρογνώμων για μιαν έρευνα και πήγε και στην Κατεχόμενη Κύπρο.

Είναι από την Αμμόχωστο. Τον ρώτησα αν είδε το σπίτι του και μου είπε: 
«φαίνεται ότι ο Θεός τα είχε όλα κανονισμένα, γιατί χωρίς να τους πω με πέ
ρασαν απ’ όλους τους τόπους που θα ήθελα να δω: το σπίτι μου, τους τόπους 
που έζησα. Και πρόσθεσε: δεν έκλαψα, δεν ήθελα να κλάψω μπροστά τους.

«Ούτε θυμάμαι πώς έφτασα. Ρίχτηκα τρέχοντας σε μια καρέκλα και ανα
λύθηκα σε λυγμούς. Τότε ο διοικητής Γουίλλιαμς, που με συνόδευε, είπε:

- Μην κλαις κοπέλα μου, ο άντρας σου σκοτώθηκε για την πατρίδα του.
Τούτα τα λόγια μου φάνηκαν πολύ παράξενα από το στόμα του και τον 

θαύμασα.
Όταν έφυγε, έστειλε κοντά μου πολλούς συγγενείς να με παρηγορήσουν.
Αργότερα πήραν τον Χρίστο στα καφενεία του χωριού και τον πέρασαν 

μπροστά σ’ όλους τους άνδρες 14-55 χρόνων, που ήταν συγκεντρωμένοι και υπό 
φρούρηση.

Ο πατέρας του Χρίστου δεν ήταν εκεί. Μόνο ο αδελφός του Νίκος είδε τον 
ήρωα νεκρό, με τη γαλήνη που χαρίζει η εκπλήρωση του καθήκοντος στο χλωμό 
του πρόσωπο.

Όταν κι αυτό είχε τελειώσει, ο νεκρός μεταφέρθηκε στη Λεμεσό για νεκρο
ψία. Από το νοσοκομείο τον παρέλαβε την άλλη μέρα ο πατέρας του και τον 
πήρε στο χωριό για την κηδεία.

Ο πατέρας του ήρωα αγκάλιασε με τρυφερή στοργή τα παιδιά του Χρί
στου και τους είπε με καμάρι:

- Δώσαμε τον πατέρα σας και γιο μου στην πατρίδα. Πρέπει να είμαστε 
περήφανοι γι’ αυτό.

Και η μάνα του ήρωα, η γρηά Πολυξένη είπε περήφανα:
- Τέτοιοι νεκροί δεν θέλουν κλάματα».
Ένας άλλος ιδεολόγος, έφηβος, που θυσιάστηκε για την Πατρίδα είναι ο 

Μιχαήλ Γιωργάλλας από τον Μαραθόβουνο, μέλος των Χριστιανικών Μαθητι
κών Ομάδων.

Συλλαμβάνεται, καταδικάζεται σε οκτάμηνη φυλάκιση και αργότερα τίθε
ται σε προσωποκράτηση.

Στα κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς συναντήθηκε με τους δυο κρατούμε
νους επίσης αδελφούς του. Όμως δραπετεύει στα βουνά μέχρι τη μέρα που τα 
αδέλφια του άκουσαν από το ραδιόφωνο για τον θάνατό του.

«Ο Μάκης το είχε όνειρο να εργασθεί για την Πατρίδα, κι αν πέθανε, χα
λάλι της Κύπρου το νεανικό αίμα του» λέει με περηφάνεια η μάνα του.

«Ο γιος μου δεν ήταν μόνο δικός μου, ήτανε παιδί της Κύπρου» λέει ο πα
τέρας του.

Τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου αναφέρονται στον ήρωα της Λύσης 
Πάτροκλο Κόκκινο, που έπεσε σε μάχη σε μια μάντρα του χωριού του, στο 
«Κρυφό Σχολειό» της Ακανθούς μια που η τότε αποικιακή κυβέρνηση έκλεισε 
το σχολείο τους, στην απονομή χάριτος από τον Κυβερνήτη Σερ Χίου Φουτ, 
επτά λεπτά πριν την εκτέλεση του Γιαννάκη Αθανασίου και του Κωστάκη Κων- 
σταντινίδη, στον θάνατο άλλων τριών παλικαριών της Λύσης του Σιάλου Καϊ- 
λή, του Καλλή Σακκά και του Δημήτρη Αναστάση, στη θυσία του Χρίστου Κέ- 
λη, του Μιλτιάδη Στυλιανού, του Αριστείδη Χαραλάμπους, του Παντελή Κατε- 
λάρη, τον Κώστα Λοΐζου και του Πετράκη Κυπριανού που πρόβαλε πανό τε
ράστιο μιαν αθάνατη αλήθεια, «μηδέ προγόνων θήκας αισχυνέμεν» κι έπεσε αι- 
μόφυρτος με διάτρητα τα ελληνικά του στήθεια.

Επίσης η συγγραφέας μας αναφέρει τη συνάντηση του Διγενή με 22 μέλη 
του ΕΔΜΑ (Ενιαίο Δημοκρατικό Μέτωπο Αναδημιουργίας) και τη συγκίνηση 
που ένοιωσαν όλοι στη συνάντησή τους μαζί με τον Αρχηγό τους και με τους 
εξόριστους αγωνιστές μας.

Για πρώτη φορά η Μαρούλα Βιολάρη δημοσίευσε στην εφημερίδα «Εθνι
κή» στις 15 Αυγούστου του ’59 τη συνάντηση του Μακαρίου-Διγενή στον Κύκ- 
κο, στις 28 του Γενάρη του 1956, για να συζητήσουν το σχέδιο Χάρντιγκ για το 
Κυπριακό.

Μια πρωτότυπη γιορτή, τέλος, μας αναφέρει η συγγραφέας μας, τη γιορτή 
της αλατζάς, που έγινε στην OXEN (Νεανίδων) Πάνω Ζώδιας με το σύνθημα 
«η αλατζά να γίνει της Λευτεριάς μας η πορφύρα».
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Της Λευτεριάς μας, που μετά από τέσσερα χρόνια αιματηρών αγώνων και 
θυσιών ήλθε επί τέλους στο νησί μας, αλλά κολοβομένη, νοθευμένη, με σπασμέ
νες φτερούγες.

Αγαπητή συναγωνίστρια Μαρούλα Βιολάρη, σε ευχαριστούμε για την προ
σφορά των «Σελίδων» σου στις Χρυσές Σελίδες της ΕΟΚΑ.

Οι Σελίδες σου θα μείνουν κτήμα εσαεί, πολύτιμη παρακαταθήκη για τα 
ελληνικά νειάτα της Κύπρου και του απανταχού Ελληνισμού για να τους δεί
χνουν το δρόμο της τιμής και του καθήκοντος, για να τηρήσουν τον όρκο_ τον 
μεγάλο, τον ελληνικό «την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω».

Μας πονά σήμερα 
πιο βαρειά η σκλαβιά από τότε. 
Αγώνα της Κύπρου 
και της γενειάς μου.

Οδήγησέ με και σήμερα 
για να βρω το δρόμο σου 
Και να μπορώ να κοιτάζω 
χωρίς ντροπή 
το βιασμένο κορμί 
της Πατρίδας.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Τετράγωνο έχει η αντρεία τον ώμο 
και αντιμάχεται χωρίς περίσκεψη, 
χωρίς φειδώ.
Η τόλμη ξεπερνά το μέτρο 
και δεν ξέρει ορόσημα 
και κίνδυνο.

Στίχοι του Κύπρου Χρυσάνθη από τον 
«Διθύραμβο του Κυριάκου Μάτση».

Στίχοι που αναζητούν το πνεύμα του Αγώνα μας, ενός αγώνα γεμάτου πά
θος για ένα λεύτερο ουρανό, ενός αγώνα που συνιστά την πιο καθοριστική πε
ρίοδο της Ιστορίας μας.

Κάθε φορά που αναλογίζομαι το ανυπέρβλητο μεγαλείο αυτού του αγώνα 
εδραιώνω ολοένα και περισσότερο την άποψή μου ότι τούτο οφείλεται στο γε
γονός ότι τότε η ζωή μας συνοψιζόταν στο «πρέπει» και στ’ αυτιά μας ηχούσε 
μόνο η μία φωνή των ελληνικών αιώνων.

Ολα, σ’ εκείνα τα τέσσερα χρόνια ήταν για μας αυτονόητα.

Μόνο αυτή την εξήγηση είναι δυνατό να δώσουμε όταν αναρωτιόμαστε:
- πώς ήταν δυνατό, για παράδειγμα, να ζωνόμαστε τη βόμβα για να τη με

ταφέρουμε και να την τοποθετήσουμε στο κρεβάτι του Κυβερνήτη,
- πώς ήταν δυνατό να πολεμούμε μια πάνοπλη αυτοκρατορία με κυνηγετι

κά και αυτοσχέδιες χειροβομβίδες και νάρκες,
- πώς ήταν δυνατό να αφήνουμε τις σπουδές μας και να επιστρέφουμε 

κρυφά στην Κύπρο για να σκοτωθούμε,
- πώς ήταν δυνατό να βαδίζουμε προς την αγχόνη τραγουδώντας,
- πώς ήταν δυνατό να πολεμούμε μόνος προς πάντας, στον Μαχαιρά, το 

Δίκωμο, τον Αχυρώνα και
- να γινόμαστε ολοκαύτωμα στα Κούρδαλη χωρίς δισταγμούς και υπολο

γισμούς, με μόνο όραμα την «πανώρηα κόρη» που τραγουδά ο Ευαγόρας Παλ- 
ληκαρίδης;

Είναι γιατί όσα ανέφερα, αλλά και οι κρατήσεις, οι φυλακίσεις, οι βασανι- 
σμοί και οι στερήσεις είχαν θεωρηθεί από όλους αυτονόητα, προκειμένου να 
κερδηθεί ο αγώνας.

Ελάχιστο μέρος όλων αυτών, όπως το έζησα και το κατέγραψα τότε μοι
ράζομαι, όπως ακούσατε ήδη, μαζί σας, μοιράζομαι με όλους στις «Σελίδες» 
μου, γιατί ακριβώς είναι σελίδες όλων και μέρος της πορείας όλων.

Ευχαριστώ θερμά όλους για όσα ειπώθηκαν γι’ αυτές τις Σελίδες απόψε. 
Και όλους όσοι συνέβαλαν σ’ αυτή την πολύ συγκλονιστική για μένα εκδήλω
ση. Χαιρετώ με ιδιαίτερη συγκίνηση συναγωνιστές και συγγενείς ηρώων του 
απελευθερωτικού μας αγώνα, των οποίων η παρουσία κοσμεί την εκδήλωση. 
Ευχαριστώ όλους που βρίσκεστε απόψε μαζί μας.

Με το βιβλίο μου προσπάθησα να βοηθήσω να κοινωνήσουμε από το Δι
σκοπότηρο της Ιστορίας.

Τούτη την κοινωνία έχουμε σήμερα ιδιαίτερα ανάγκη, γιατί οι σελίδες που 
έγραψε η γενειά του 55 δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι οι τελευταίες σελίδες 
ελληνικής αρετής και ανδρείας.

Είναι χρέος να γραφτούν και σήμερα σελίδες που δεν θα υστερούν.
Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε με καθαρό και περήφανο 

βλέμμα τους νεκρούς και τους αγέννητους.
Όταν σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από τον Πενταδάκτυλο, την Κερύνεια, τη 

Μόρφου, τον Ξερό, τη Λεύκα, την Κυθραία, την Αμμόχωστο, την Καρπασία 
και τον Απόστολο Ανδρέα.
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ΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ*

* Εισήγηση στο συνέδριο που οργάνωσε η Υπεπιτροπή Παιδείας της Εθνικής Επιτροπής 
Κύπρου για το διεθνές έτος οικογένειας, στις 19 Ιουνίου 1993 στην Αίθουσα τελετών Πα
νεπιστημίου Κύπρου με γενικό θέμα: «Εκπαίδευση στην Οικογενειακή ζωή μέσα από την 
τυπική και άτυπη εκπαίδευση».

Πίσω από κάθε εκπαιδευτική διαδικασία υπολανθάνει μια φιλοσοφία, που 
καθορίζει, μέσα από ένα συγκεκριμένο πρίσμα, τόσο τα θεωρητικά όσο και τα 
πρακτικά της πλαίσια. Τούτο συμβαίνει και με την εκπαίδευση στην οικογε
νειακή ζωή. Ποιοι είναι οι σκοποί της εκπαίδευσης στην οικογενειακή ζωή, 
ποια προβλήματα παρουσιάζει και πώς τα επί μέρους αυτά προβλήματα επι
λύονται, είναι θέματα που επιδέχονται διαφορετικές απαντήσεις, ανάλογα με 
το φιλοσοφικό πρίσμα μέσα από το οποίο τα αντικρύζομε.

Στη σύντομη αυτή εισήγηση θα εξετάσομε διάφορες φιλοσοφικές απόψεις 
σχετικά με τους σκοπούς και ορισμένα βασικά προβλήματα της εκπαίδευση 
στην οικογενειακή ζωή και θα επισημάνομε, κατ’ επέκταση, τις διαφορετικές 
εκπαιδευτικές διαδικασίες που συνεπάγεται η κάθε μια φιλοσοφική θεώρηση. 
Οι απόψεις που εκτίθενται στην εισήγηση αυτή αναφέρονται τόσο στην τυπική 
όσο και στην άτυπη εκπαίδευση. Και οι δυο αυτές μορφές της εκπαίδευσης πε
ριλαμβάνονται μέσα στα ευρύτερα πλαίσια που διαγράφει η φιλοσοφική θεώ
ρηση του θέματος.

Σαν εισαγωγική όμως παρατήρηση θα ’θελα να επισημάνω πως η εκπαί
δευση στην οικογενειακή ζωή επιτυγχάνεται πιο πολύ με την άτυπη παρά με 
την τυπική εκπαίδευση, επειδή το ενδιαφέρον για τα προβλήματα που έχει κα
νείς να αντιμετωπίσει στην οικογενειακή ζωή παρουσιάζονται συνήθως μετά 
τον γάμο. Προς επιβεβαίωση τούτου αναφέρω μια προσωπική μου εμπειρία. 
Πριν μερικά χρόνια έκανα μέσα στα πλαίσια του προγράμματος της Σχολής 
Γονέων δυο ομιλίες που απευθύνονταν στους φοιτητές της Παιδαγωγικής Ακα
δημίας. Θέμα της πρώτης ομιλίας ήταν; «Η επιλογή του/της συζύγου» και της 
δεύτερης «Προβλήματα της οικογενειακής ζωής». Κατά την πρώτη ομιλία γέμι
ζαν με όρθιους ακροατές και οι διάδρομοι της αίθουσας. Στη δεύτερη ομιλία 
πολλά καθίσματα έμεναν κενά. Αν η δεύτερη ομιλία γινόταν σε νεαρά ζευγά
ρια, είμαι βέβαιος πως το ενδιαφέρον θα ήταν πολύ μεγαλύτερο.

Μετά τις εισαγωγικές αυτές παρατηρήσεις έρχομαι κατ’ ευθείαν στη φιλο
σοφική θεώρηση των σκοπών και βασικών προβλημάτων της εκπαίδευσης στην 
οικογενειακή ζωή, τόσο την τυπική όσο και την άτυπη.

1. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ
Η οικογενειακή ζωή είναι ο πιο βασικός τομέας της ζωής του ανθρώπου. 

Είναι το πρώτο και πιο σημαντικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννιέται, δια

μορφώνεται και ολοκληρώνεται ο άνθρωπος ως πρόσωπο. Είναι το ορμητήριο 
για την κοινωνική του ζωή και συγχρόνως το καταφύγιό του για την ανανέωση 
των εσωτερικών του δυνάμεων.

Οι σκοποί της εκπαίδευσης στην οικογενειακή ζωή δεν μπορούν να είναι 
άλλοι από την υλοποίηση και τη βίωση από τον συνεχώς εξελισσόμενο άνθρω
πο των φυσικών σκοπών, που από την πρωτόγονη εποχή οδήγησαν τον άνθρω
πο να δημιουργήσει οικογένεια. Οι φυσικοί αυτοί σκοποί, όπως εμφαίνεται 
στον πίνακα 1 που ακολουθεί, μπορούν να συνοψιστούν στους ακόλουθους:
1. Το ξεπέρασμα της υπαρξιακής μοναξιάς του ατόμου με την αλληλοσυμπλή

ρωση των συζύγων. Η αλληλοσυμπλήρωση επιτυγχάνεται με
- την ψυχοσωματική τους επικοινωνία,
- την πνευματική συντροφικότητα, και
- την ανάπτυξη κοινής κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

2. Την τεκνοποίηση και τη συνδυασμένη δραστηριοποίηση των συζύγων για 
την ορθή ανατροφή των παιδιών.

Οι σκοποί αυτοί της οικογενειακής ζωής αναδύονται μέσα από την ίδια 
τη φύση του ανθρώπου, η οποία και υπαγορεύει στα μέλη της οικογένειας την 
ανάληψη διαφόρων ρόλων. Τους ρόλους αυτούς διευκρινίζει και ερμηνεύει σα
φέστερα η φιλοσοφία, η οποία προσπαθεί να δώσει απάντηση σε ερωτήματα 
όπως τα ακόλουθα:

- Τι σημαίνει αλληλοσυμπλήρωση των συζύγων;
- Τι σημαίνει ψυχοσωματική επικοινωνία και πνευματική συντροφικότητα;
- Τι σημαίνει συνδυασμένη δραστηριοποίηση των γονέων και πώς προσ

διορίζεται η κατάλληλη ανατροφή που καλούνται οι γονείς να δώσουν 
στα παιδιά;

- Επί πλέον, ποιος από τους δυο σκοπούς της οικογενειακής ζωής έχει 
τη μεγαλύτερη σημασία και επομένως θα έχει προτεραιότητα όσον αφο
ρά την ικανοποίησή τους;

Η φιλοσοφία εξετάζει το θέμα της εκπαίδευσης στην οικογενειακή ζωή με 
τον κριτικό λόγο του ανθρώπου. Ο κριτικός όμως λόγος είναι πολύδρομος, γι’ 
αυτό και διαφορετικές είναι οι απαντήσεις που δίδει στα πιο πάνω ερωτήματα. 
Απ’ αυτές ξεχωρίζομε ως βασικές την ιδεαλιστική και την πραγματιστική.

Όσοι δέχονται την ιδεαλιστική θεώρηση, υποστηρίζουν ότι η συμπεριφο
ρά του ατόμου, όπως υποκινείται από τις ενστικτώδεις του παρορμήσεις, δεν 
οδηγεί στην πραγμάτωση των σκοπών της οικογενειακής ζωής. Γι’ αυτό και οι 
ενστικτώδεις παρορμήσεις πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με ένα ιδεώδες πρό
τυπο οικογενειακής ζωής. Προχωρούν έτσι στη διατύπωση της ιδεώδους οικο
γένειας. Επιδιώκουν να καθορίσουν σαφέστερα τους φυσικούς σκοπούς της οι
κογενειακής ζωής και τον τρόπο της υλοποίησής τους.

Σύμφωνα με την ιδεαλιστική άποψη, οι στόχοι της εκπαίδευσης στην οικο
γενειακή ζωή είναι η πραγμάτωση της ιδεώδους οικογένειας. Τόσο οι γονείς όσο 
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και τα παιδιά πρέπει να ελέγχουν τις φυσικές τους παρορμήσεις, έτσι ώστε η συ
μπεριφορά τους να ανταποκρίνεται προς την ιδεώδη οικογένεια. Επειδή όμως 
υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για το ποια είναι η ιδεώδης οικογέ
νεια (μονογαμική, πολυγαμική, πατριαρχική, δημοκρατική, ευρύτερη, στενότερη 
κτλ.) γι’ αυτό και διαμορφώθηκαν ανάλογες εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Όσοι δέχονται την πραγματιστική θεώρηση, υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει 
να νοιαζόμαστε τόσο με τον καθορισμό της ιδεώδους οικογένειας όσο με την 
επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην οικογενειακή ζωή. Γι’ αυ
τό και στόχοι της εκπαίδευσης στην οικογενειακή ζωή είναι ο εντοπισμός και 
στη συνέχεια η επίλυση των προβλημάτων που δημιουργεί η συμβίωση των συ
ζύγων και η ανατροφή των παιδιών. Βασικό όμως πρόβλημα παραμένει η εξεύ
ρεση της καλύτερης λύσης και ο τρόπος της εφαρμογής της. Καλύτερη λύση ως 
προς ποιον: την οικογένεια ως ομάδα, τα ενδιαφέροντα των γονέων ή τις ανά
γκες των παιδιών; Επί πλέον, πώς λύονται τα προβλήματα; Μέ τήν επιβολή 
του ισχυροτέρου, με τον συμβιβασμό που απαιτεί η δημοκρατική διαδικασία 
και η δικαιοσύνη ή με τη θυσία που προϋποθέτει η αγάπη; Επειδή κατά τον 
πραγματισμό δεν υπάρχει ιδεώδης λύση, γι’ αυτό και θεωρείται ως καλύτερη 
εκείνη για την οποία συμφωνούν τα μέλη της οικογένειας, ή τουλάχιστον η 
πλειοψηφία των μελών και διαρκεί μακρότερο χρονικό διάστημα.

Εκτός από τη φιλοσοφία, που στηρίζεται στον κριτικό λόγο, το θέμα της 
οικογένειας και της εκπαίδευσης στην οικογενειακή ζωή απασχολεί άμεσα και 
τη θρησκεία, που στηρίζεται στον αποκαλυπτικό λόγο και την πίστη. Και η χρι
στιανική άποψη στηρίζεται σε μιαν ιδεώδη οικογένεια. Αλλ’ ένώ η ιδεώδης οι
κογένεια του ιδεαλισμού είναι δημιούργημα του κριτικού λόγου του ανθρώ
που, η ιδεώδης χριστιανική οικογένεια είναι αποτέλεσμα του αποκαλυπτικού 
λόγου του Θεού.

Ο χριστιανισμός αποδίδει στην οικογενειακή ζωή μεταφυσικές προεκτά
σεις. Ο γάμος είναι «μυστήριο μέγα» και συμβολίζει τη μυστική ένωση του Χρι
στού με την Εκκλησία. Η οικογενειακή ζωή είναι η ζωή της «κατ’ οίκον Εκκλη
σίας», οι σκοποί της οποίας έχουν καθορισθεί από τον Θεό. Τα δρώμενα μέσα 
στην οικογένεια ξεπερνούν τον χρόνο και αποτελούν τον προθάλαμο της αιω
νιότητας.

Παρά τις κατά καιρούς διαφορετικές ερμηνείες που έχουν δοθεί, ο βασικός 
σκοπός της οικογένειας είναι η υπαρξιακή συμπλήρωση του ανθρώπου και η 
επίτευξη της αυτοπραγμάτωσής του. Φράσεις της Βίβλου όπως «ου καλόν είναι 
τόν άνθρωπον μόνον επί τής γης» και «ôcà τοϋτο καταλήψει άνθρωπος τόν πα
τέρα αύτοϋ καί τήν μητέρα καί προσκολληθήσεται, τή Ιδία γυναικί», επιβεβαιώ
νουν ως βασικό σκοπό της οικογενειακής ζωής την υπαρξιακή αλληλοσυμπλή
ρωση των συζύγων. ΓΓ αυτό και η χριστιανική Εκκλησία ούτε την πολυγαμία 
επιτρέπει, αλλ’ ούτε θεωρεί τον γάμο ως διαλυμένο σε περίπτωση ατεκνίας.

Κατά τη χριστιανική άποψη οι στόχοι της εκπαίδευσης στην οικογενειακή 
ζωή αποβλέπουν τόσο στη ρύθμιση των σχέσεων των δυο συζύγων σύμφωνα με 
την «έν Χριστώ αγάπη», όσο και στην ανατροφή των παιδιών «έν παιδεία καί 

νουθεσία Κυρίου». Πώς ερμηνεύονται η «έν Χριστφ άγάπη», και η «έν παιδεία 
καί νουθεσία Κυρίου» ανατροφή είναι θέματα που καθορίζονται από την Εκ
κλησία.

2. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ

2.1 Η οργάνωση της οικογένειας
Ένα μείζον θέμα που επηρεάζει άμεσα την εκπαίδευση στην οικογενειακή 

ζωή είναι η μορφή οργάνωσης της οικογένειας. Ως προς το θέμα τούτο διακρί- 
νομε τρεις φιλοσοφίες, που οδηγούν σε τρεις διαφορετικούς τύπους οικογέ
νειας, την πατριαρχική, τη δημοκρατική ή συνεταιριστική και την πλαδαρή ή 
ελευθεριάζουσα, όπως εμφαίνεται στον πίνακα 2.

Η πατριαρχική οικογένεια θεμελιώνεται στην άποψη ότι ο άνδρας είναι ο 
αρχηγός της οικογένειας και αυτός έχει τον τελευταίο λόγο στην επίλυση των 
αναφυομένων προβλημάτων, τόσο στη διοίκηση της οικογένειας όσο και στην 
ανατροφή των παιδιών.

Η δημοκρατική ή συνεταιριστική οικογένεια στηρίζεται στην άποψη ότι 
άνδρας και γυναίκα έχουν ισότιμη θέση στην οικογένεια και τα αναφυόμενα 
προβλήματα πρέπει να επιλύονται με διάλογο μεταξύ τους. Ο διάλογος επε
κτείνεται για να περιλάβει σταδιακά και τα παιδιά, τα οποία έχουν λόγο στη 
λήψη των οικογενειακών αποφάσεων, ανάλογα με την ηλικία και την αντιλη
πτική τους ικανότητα.

Η ιστορία της δημοκρατικής οικογένειας είναι πολύ πρόσφατη. Αρχίζει 
βασικά με τις Διακηρύξεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα Δικαιώματα της 
Γυναίκας και τα Δικαιώματα του Παιδιού, παρόλο ότι ως εξαίρεση τη συνα
ντούμε και σε παλαιότερες εποχές. Η εμφάνιση της δημοκρατικής οικογένειας 
συνετέλεσε ώστε και η ερμηνεία που δίδει σήμερα η Εκκλησία σχετικά με τις σχέ
σεις των συζύγων να μετακινηθεί προς τη φιλοσοφία της δημοκρατικής οικογέ
νειας. Η έννοια του φόβου, για παράδειγμα, στη φράση «ή δέ γυνή ΐνα φοβήταί 
τόν άνδρα» ταυτίζεται με τον σεβασμό και όχι την αρχική σημασία του φόβου.

Λόγω της σύντομης ζωής που έχει η δημοκρατική οικογένεια, δεν έχουν 
ακόμη αποκρυσταλλωθεί οι πρακτικές προεκτάσεις των γενικών αρχών της 
ισότητας και του διαλόγου. ΓΓ αυτό και συχνά παρατηρούνται παρανοήσεις 
των αρχών αυτών με αποτέλεσμα τη δημιουργία της πλαδαρής ή ελευθεριάζου- 
σας οικογένειας, η οποία, στο όνομα μιας παρεξηγημένης δημοκρατίας, φθάνει 
τα όρια τής διάλυσης. Η συμβίωση υποβιβάζεται σε συστέγαση, υπερτονίζονται 
τα τομικά δικαιώματα των μελών χωρίς να δίδεται και η ανάλογη έμφαση στα 
αντίστοιχα καθήκοντα, ενώ ο δημοκρατικός διάλογος παραχωρεί τη θέση του 
σε μια ανεπίτρεπτη ανοχή.

Είναι αυτονόητο ότι οι στόχοι και κατ’ επέκταση τα μέσα της εκπαίδευσης 
στην οικογενειακή ζωή διαφοροποιούνται ανάλογα με την οργανωτική μορφή 
της οικογένειας προς την οποία αποβλέπομε.

29
28

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Αν ο στόχος είναι η πατριαρχική οικογένεια, η έμφαση θα δοθεί στην ανε
ξαρτησία, την πρωτοβουλία και στην αγάπη που πρέπει να έχει ο σύζυγος, από 
τη μια, ενώ θα υποβάλλονται, από την άλλη, στάσεις πειθαρχίας και υποταγής 
στα άλλα μέλη της οικογένειας.

Η εκπαίδευση που έχει στόχο τη δημοκρατική οικογένεια επιδιώκει την 
καλλιέργεια της προσωπικής αυτονομίας και της κριτικής σκέψης όλων των 
μελών, την ανάπτυξη της τεχνικής και της ουσίας του διαλόγου και την υπέρ
βαση του ατομοκεντρισμού χάρη του κοινού καλού ολόκληρης της οικογένειας.

Στην εκπαίδευση που έχει στόχο την πλαδαρή ή ελευθεριάζουσα οικογέ
νεια, η έμφαση δίδεται στην προσωπική ανεξαρτησία και τα δικαιώματα των 
μελών, ενώ παραμελούνται άλλες βασικές πτυχές της εκπαίδευσης στην οικογε
νειακή ζωή, όπως είναι η αλληλεξάρτηση των μελών και οι αμοιβαίες υποχρεώ
σεις του.

2.2 Η ατομικότητα των μελών και η οικογένεια ως ομάδα
Ένα άλλο θέμα με φιλοσοφικές προεκτάσεις που επηρεάζει την εκπαίδευ

ση στην οικογενειακή ζωή είναι οι μορφές αλληλεξάρτησης της οικογένειας ως 
ομάδας με τα μέλη της. Συχνά οι ατομικές επιδιώξεις των μελών συγκρούονται 
με τις γενικές αρχές που η οικογένεια ως ομάδα ζητεί από τα μέλη της. Το θέμα 
τούτο σχετίζεται άμεσα και με τις σχέσεις των μελών της οικογένειας προς την 
ευρύτερη κοινωνία.

Διατυπώθηκαν σχετικά τρεις φιλοσοφικές θέσεις όπως εμφαίνεται στον 
πίνακα 3, η οικογενειοκεντρική, η ατομοκεντρική και προσωποκεντρική.

Η οικογενειοκεντρική θέση υποστηρίζει ότι η οικογένεια ως ομάδα είναι 
ανώτερη από το κάθε της μέλος χωριστά. Το άτομο γεννιέται μέσα στην οικογέ
νεια, γι’ αυτό και η οικογένεια προηγείται του ατόμου. Η τήρηση, επομένως, 
των αρχών της οικογένειας πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των ατομικών 
επιθυμιών και επιδιώξεων των μελών της.

Η ίδια αρχή ρυθμίζει και τις σχέσεις του κάθε μέλους της οικογένειας 
προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Σε περίπτωση που οι οικογενειακές αρ
χές συγκρούονται με τα ιδεώδη των κοινωνικών ομάδων στις οποίες τα μέλη 
της οικογένειας μετέχουν, προτεραιότητα έχουν οι οικογενειακές αρχές.

Η ατομοκεντρική θέση δίδει προτεραιότητα στο άτομο έναντι της οικογέ
νειας. Η οικογένεια είναι δημιούργημα των ατόμων. Οι δυο σύζυγοι ως άτομα 
δημιουργούν την οικογένεια, έστω κι αν ωθούνται προς τούτο από ενστικτώδες 
δυνάμεις για να ικανοποιήσουν υπαρξιακές τους ανάγκες. Τα παιδιά, επίσης, 
που γεννιούνται δεν ανήκουν στους γονείς τους, αλλά έχουν δική τους ανεξάρ
τητη υπόσταση με αναφαίρετα προσωπικά δικαιώματα. Γι’αυτό και οι αρχές 
της οικογένειας δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στις προσωπικές επιδιώξεις 
των μελών της.

Η ίδια ελευθερία των μελών της οικογένειας παρατηρείται και στις σχέ
σεις τους προς την ευρύτερη κοινωνία. Το κάθε μέλος επιλέγει και αποφασίζει 
ελεύθερα για τις κοινωνικές του δραστηριότητες.

Η προσωποκεντρική θέση υποστηρίζει ότι η οικογένεια ως ομάδα και το 
κάθε της μέλος χωριστά έχουν την ίδια αξία. Ναι μεν η οικογένεια δημιουργή- 
θηκε από τους δυο συζύγους για την ικανοποίηση υπαρξιακών τους αναγκών, 
η ίδια όμως η φύση της συζυγίας και στη συνέχεια η οικογένεια ως ομάδα προ
ϋποθέτουν την υπέρβαση του ατομοκεντρισμού τόσο των συζύγων όσο και των 
παιδιών και την εκχώρηση μέρους των προσωπικών τους δικαιωμάτων στην 
οικογένεια. Η οικογένεια αποκτά έτσι αυτόνομη υπόσταση και διαμορφώνει 
αρχές που αφορούν όλα της τα μέλη.

Ανάμεσα στις αρχές αυτές της οικογένειας και στις ατομικές επιδιώξεις 
των μελών της πρέπει να διατηρείται μια ισορροπία, διαφορετικά ούτε η οικογέ
νεια θα επιτύχει τους στόχους της, ούτε τα μέλη της θα μπορέσουν να διατηρή
σουν την ανεξαρτησία τους ως ελεύθερα πρόσωπα. Η ίδια ισορροπία επιδιώκε
ται και στις σχέσεις του κάθε μέλους της οικογένειας με την ευρύτερη κοινωνία.

Η κάθε μια από τις τρεις μορφές αλληλεξάρτησης της οικογένειας με τα 
μέλη της οδηγεί στη διαμόρφωση διαφορετικών στόχων της εκπαίδευσης στην 
οικογενειακή ζωή.

Η εκπαίδευση που αποδέχεται την οικογενειοκεντρική μορφή αλληλεξάρ
τησης δίδει έμφαση στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, στο σεβασμό 
της οικογενειακής συμβίωσης και στην υπέρβαση των ατομικών επιθυμιών χά
ρη των αρχών της οικογένειας.

Όταν η εκπαίδευση αποβλέπει στην ατομοκεντρική μορφή αλληλεξάρτη
σης, η έμφαση δίδεται στην καλλιέργεια της προσωπικής αυτονομίας και πρω
τοβουλίας.

Όταν, τέλος, η προσωποκεντρική μορφή αλληλεξάρτησης είναι η φιλοσο
φική θέση που διέπει την εκπαίδευση στην οικογενειακή ζωή, η έμφαση δίδεται 
εξίσου τόσο στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος όσο και της προσωπι
κής αυτονομίας και πρωτοβουλίας των μελών. Ξεχωριστή έμφαση δίδεται επί
σης στην τεχνική και την ουσία του διαλόγου, που αποτελεί το απαραίτητο μέ
σο για την επίτευξη της ποθητής ισορροπίας.

* * *
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΙ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

— Το ξεπέρασμα της υπαρ
ξιακής μοναξιάς και η αλ
ληλοσυμπλήρωση των συ
ζύγων με:

α) Την ψυχοσωματική επι
κοινωνία.

β) Την πνευματική συντρο
φικότητα.

γ) Την κοινή κοινωνική 
ζωή.

— Η τεκνοποίηση και η συν
δυασμένη δραστηριοποίη- 
ση των συζύγων για την 
ορθή ανατροφή των τέ
κνων.

(Φυσικοί σκοποί)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1. Ιδεαλιστική άποψη

— Οι φυσικοί σκοποί της οι
κογενειακής ζωής χρειάζο
νται σαφέστερο προσδιο
ρισμό και διευκρίνηση.

— Καθορισμός της ιδεώδους 
οικογένειας και οικογε
νειακών σχέσεων.

2. Πραγματιστική άποψη

— Επίλυση των προβλημά
των που δημιουργούνται 
κατά την υλοποίηση των 
φυσικών σκοπών της οικο
γενειακής ζωής.

3. Χριστιανική άποψη

— Ο Γάμος είναι μυστήριο.

— Η οικογενειακή ζωή έχει 
μεταφυσικές προεκτάσεις.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ

— Η ιδεώδης οικογένεια.
— Επειδή υπάρχουν διαφορε

τικές απόψεις για την ιδε
ώδη οικογένεια ανάλογη 
θα είναι και η εκπαίδευση.

— Εντοπισμός των προβλη
μάτων που δημιουργεί η 
συμβίωση των συζύγων 
και η ανατροφή των παι
διών.

— Ανεύρεση της καλύτερης 
λύσης.

(Ποια είναι η καλύτερη λύ
ση; Πώς λύονται τα προ
βλήματα;).

— Ρύθμιση των διαπροσωπι
κών σχέσεων στην οικογέ
νεια σύμφωνα με την εν 
Χριστώ αγάπη.

— Ανατροφή των παιδιών εν 
παιδεία και νουθεσία, κυ
ρίου.

ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ

1. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ — 0 άνδρας είναι ο αρχηγός 
της οικογένειας.

— 0 άνδρας έχει τον τελευ
ταίο λόγο στην επίλυση 
των αναφυομένων προβλη
μάτων.

— Πρωτοβουλία και ανεξαρ
τησία του συζύγου.

— Υποταγή της συζύγου και 
των παιδιών στις αποφά
σεις του συζύγου.

— Αγάπη του συζύγου προς 
τη σύζυγο και τα παιδιά.

2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
Ή ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

— Ισοτιμία των συζύγων στη 
λήψη των αποφάσεων, τα 
δικαιώματα και τα καθή
κοντα.

— Τα αναφυόμενα προβλήμα
τα λύονται με τον διάλογο 
των συζύγων.

— 0 διάλογος επεκτείνεται 
σταδιακά για να περιλη- 
φθούν και τα παιδιά.

— Καλλιέργεια της προσωπι
κής αυτονομίας και της 
κριτικής σκέψης.

— Τεχνική και ουσία του δια
λόγου.

— Υπέρβαση του ατομοκε- 
ντρισμού.

3. ΠΛΑΔΑΡΗ
Ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΖΟΥΣΑ — Παρεξηγημένη έννοια της 

δημοκρατίας.

— Η συμβίωση υποβιβάζεται 
σε συστέγαση.

— Έμφαση στην προσωπική 
ανεξαρτησία.

— Υποτίμηση των προσωπι
κών υποχρεώσεων και ευ
θυνών προς την οικογέ
νεια ως ομάδα.

— Δικαιώματα χωρίς αντί
στοιχα καθήκοντα.

— Ανεπίτρεπτη ανοχή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Η ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΟΜΑΔΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ

—ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ — Η οικογένεια ως ομάδα εί
ναι ανώτερη από το κάθε 
της μέλος χωριστά.

— Οι αρχές της οικογένειας 
προηγούνται των ατομι
κών επιθυμιών και επιδιώ
ξεων των μελών της.

— Οι ίδιες αρχές ρυθμίζουν 
και τις σχέσεις του κάθε 
μέλους με το κοινωνικό 
σύνολο.

— Έμφαση στο ομαδικό 
πνεύμα

— Υπέρβαση των ατομικών 
επιθυμιών χάρη των αρ
χών της οικογένειας.

— Σεβασμός στην αρχή της 
οικογενειακής συμβίωσης.

—ΑΤΟΜΟΚ.ΕΝΤΡΙΚΗ — Προτεραιότητα έχει το 
άτομο.

— Οι αρχές της οικογένειας 
να μην παρεμβάλλονται ως 
εμπόδιο στις προσωπικές 
επιδιώξεις των μελών.

— Το κάθε μέλος αναπτύσσει 
ελεύθερα τις σχέσεις του 
με την κοινωνία.

— Έμφαση στην προσωπική 
αυτονομία και πρωτοβου
λία.

— ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ — Η οικογένεια ως ομάδα 
και το κάθε της μέλος χω
ριστά έχουν την ίδια αξία.

— Τα μέλη εκχωρούν μέρος 
των ατομικών τους δικαι
ωμάτων στην οικογένεια 
ως ομάδα.

— Διατήρηση ισορροπίας με
ταξύ των αρχών της οικο
γένειας και των επιθυμιών 
των μελών της.

— Η ίδια ισορροπία επιδιώ
κεται και στις σχέσεις του 
κάθε μέλους με την κοινω
νία.

— Ισόρροπη έμφαση στην 
καλλιέργεια του ομαδικού 
πνεύματος και της προσω
πικής αυτονομίας και 
πρωτοβουλίας.

— Έμφαση στην τεχνική και 
την ουσία του διαλόγου.

Επειδή ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, θα κλείσω τη σύντομη αυτή ει
σήγηση με ορισμένες επισημάνσεις.
1. Η ύπαρξη διαφόρων φιλοσοφικών θέσεων για τους σκοπούς και τα προβλή

ματα της εκπαίδευσης στην οικογενειακή ζωή δεν δίδουν συγκεκριμένη λύ
ση, αλλά, με τη σύγχυση που δημιουργούν, υποκινούν σε προβληματισμό 
και εγρήγορση για τις δυσκολίες του θέματος.

2. Από τις φιλοσοφικές θέσεις που δεχόμαστε επηρεάζονται άμεσα και έμμεσα 
πλείστες άλλες πτυχές της εκπαίδευσης στην οικογενειακή ζωή, όπως είναι:
— η ερμηνεία των ρόλων που επιτελούν τα μέλη της οικογένειας,
— οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών,
— το παιδαγωγικό κλίμα στην οικογένεια και η αγωγή των παιδιών,
— η μέριμνα για τα ηλικιωμένα μέλη,
— οι σχέσεις της οικογένειας προς την ευρύτερη κοινωνία, κ.ά.

3. Βέβαια, εκτός από τη φιλοσοφία που ακολουθούμε, όλες οι πιο πάνω πτυ
χές της εκπαίδευσης στην οικογενειακή ζωή επηρεάζονται και από άλλους 
παράγοντες, όπως είναι:
— η προσωπικότητα των συζύγων,
— το μέγεθος της οικογένειας,
— η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της οικογένειας, και
— διάφορες ευχάριστες ή δυσάρεστες συγκυρίες γεγονότων, όπως είναι οι 

ειρηνικοί ή πολεμικοί καιροί, οι καλοί ή κακοί γείτονες, η υγεία ή η 
ασθένεια, επιτυχίες ή αποτυχίες στο επάγγελμα, οι θεσμοί που επικρα
τούν στην κοινωνία, κλπ.

4. Ως κατακλείδα θα αποτολμούσα μια προσωπική παρατήρηση. Όλες οι φιλο
σοφικές θέσεις που διατυπώθηκαν ή διατυπώνονται για την εκπαίδευση 
στην οικογενειακή ζωή εκφράζουν τη στάση που παίρνει εκάστοτε ο άνθρω
πος στην αντιμετώπιση
— των εγωκεντρικών του παρορμήσεων, και
— της πολυγαμικής του φύσης.

Όλα τα προβλήματα στην οικογένεια ανάγονται, σε τελευταία ανάλυση, στις 
επιθυμίες που προκαλούν οι εγωκεντρικές και οι πολυγαμικές τάσεις του 
ανθρώπου, οι οποίες τείνουν να διασαλεύσουν τη συνοχή της οικογένειας. 
Η υπερνίκηση των ενστικτωδών αυτών παρορμήσεων, στοιχείο απαραίτητο 
για την αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου, αποτελεί το ισχυρότερο στήριγμα 
της οικογένειας και την καλύτερη αγωγή στην οικογενειακή ζωή.

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ
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ΠΛΑΤΩΝΟΣ

«ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
ή

Περί δικαίου, πολιτικός

Σύνοψη Περιεχομένου*

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
Όπως όλοι οί Πλατωνικοί διάλογοι, έτσι καί ή Πολιτεία άρχίζει με μιά 

φυσικότητα πού μάς συνδέει μέ τις περιστάσεις πού έδωσαν άφορμή νά γίνει ό 
διάλογος. Ό Σωκράτης είχε κατέβει τήν προηγούμενη μέρα στον Πειραιά, μαζί 
μέ τό Γλαύκωνα τοϋ Άρίστωνα, άδερφό τοϋ Πλάτωνα, γιά νά κάνει τήν προ
σευχή του σέ μιά θρακική θεότητα, πού γιά πρώτη φορά γιορταζόταν τότε, καί 
γιά νά παρακολουθήσει τίς γιορταστικές έκδηλώσεις πού θά γίνονταν γιά χάρη 
της. Άφοϋ παρακολούθησαν τίς δυό έντυπωσιακές πομπές πού έγιναν, μιά άπό 
τούς ντόπιους καί μιά άπό τούς Θράκες, ξεκίνησαν γιά νά έπιστρέψουν στήν 
’Αθήνα. Τούς άρπαξε όμως άπό μακριά τό μάτι τοϋ Πολέμαχου, τοΰ γιοϋ τοΰ 
Κέφαλου, πού έστειλε δίχως καθυστέρηση τό δούλο του νά πει στό Σωκράτη 
καί τό Γλαύκωνα νά περιμένουν. Σέ λίγο έφτασε κοντά τους κι ό Πολέμαρχος, 
πού έπέστρεφε κι αύτός άπό τήν πομπή μαζί μέ τόν Άδείμαντο, τόν άδερφό 
τοΰ Γλαύκωνα, τό Νικήρατο τό γιό τοΰ Νικία, κι άλλους. Μέ τήν έπιμονή του ό 
Πολέμαρχος έπεισε τό Σωκράτη ν’ άναβάλει τήν έπιστροφή του, προσκαλώ- 
ντας τον στό σπίτι του γιά δείπνο, γιά νά παρακολουθήσουν ύστερα τίς άλλες 
νυκτερινές έκδηλώσεις τής γιορτής πού θ’ άκολουθοΰσαν, τή θεαματική λαμπα
δηφορία άπό έφιππους καί τήν όλονύκτια δέηση, καί γιά νά συζητήσουν μέ τήν 
εύκαιρία αύτή μέ άλλους νέους πού θά βρίσκονταν έκεϊ. "Ετσι ό Σωκράτης κα- 
τάληξε μαζί μέ τούς άλλους στό σπίτι τοΰ πλούσιου Κέφαλου, πού έτυχε νά 
γιορτάζει έκείνη τήν ημέρα καί καθόταν άναπαυτικά πάνω σέ δίφρο φορώντας 
στό κεφάλι του στεφάνι, ύστερα άπό θυσία πού είχε κάνει στήν αύλή. ’Εκεί 
ήταν κι οί άδερφοί τοϋ Πολέμαρχου, ό Λυσίας κι ό Εύθύδημος, ό διάσημος 
Καλχηδόνιος σοφιστής Θρασύμαχος, ό Χαρμαντίδης ό Παιανιεύς καί ό Κλει- 
τοφών τοϋ Άριστωνύμου.

Καθώς άντίκρυσε τό Σωκράτη ό Κέφαλος, προχωρημένος τώρα πιά σέ βα
θιά γεράματα, τόν καλωσόρισε μ’ εγκαρδιότητα, έκφράζοντάς του κάποιο πα
ράπονο πού δέν έρχεται συχνά στό σπίτι του, μιά πού δέ μπορεί ό ίδιος νά πη
γαίνει στήν ’Αθήνα νά τόν βρίσκει. Τώρα πού γέρασε κι οί ηδονές τοϋ σώματος

1. Ή σύνοψη αύτή ετοιμάστηκε γιά τούς σκοπούς τών μαθημάτων πρός τούς μετεκπαιδευό
μενους καθηγητές στή Σχολή Έπιμορφώσεως Λειτουργών Μέσης Έκπαιδεύσεως 
(Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.) τοϋ Ηρακλείου Κρήτης, δπου δίδαξα τήν Πολιτεία τύ 1983-84. Χρησιμο
ποιήθηκε έπίσης άπό τούς φοιτητές μου τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών (1989-1994).
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άτόνισαν, βρίσκει πιό μεγάλη εύχαρίστηση στις συζητήσεις καί θάταν γιά τό 
σκοπό αύτό Ιδιαίτερα εύπρόσδεκτη ή παρουσία τοΰ Σωκράτη.

Αύτό δίνει τήν εύκαιρία στό Σωκράτη νά μπει μέ τρόπο φυσικό σ’ ένα διά
λογο μαζί του γιά τά γερατειά. Διαβεβαιώνοντάς τον πρώτα ότι κι αύτός τό 
βρίσκει πολύ εύχάριστο νά συζητά μέ γέρους πού διαθέτουν τήν πείρα τής 
μακράς ζωής πού πέρασαν, τόν ρωτά πώς τοΰ φαίνονται τά γερατειά, ένας 
δρόμος τής ζωής τραχύς καί δύσκολος ή εύκολος καί καλοδιάβατος.

Μέ τήν άπάντησή του ό Κέφαλος διαχωρίζει τή γνώμη του άπ’ αύτή τών 
άλλων ηλικιωμένων μέ τούς όποιους συναντιέται. Οί πιό πολλοί θρηνολογούν 
γιά τίς άπολαύσεις τής ζωής πού έχασαν, νοσταλγώντας τούς έρωτες, τά γλέ- 
ντια καί τίς άλλες άπολαύσεις τοϋ νέου, κι είναι καί μερικοί πού διεκτραγω
δούν τά κακά τών γερατειών άπό τήν κακομεταχείριση πού βρίσκουν άπό τούς 
δικούς τους. ’Αντίθετα ό Κέφαλος μέ άνακούφιση γλίτωσε άπό τήν τυραννία 
τών παθών τοϋ σώματος κι άπολαμβάνει τήν είρήνη πού τοΰ έξασφαλίζει αύτή 
ή ηλικία. Αύτοί πού παραπονιούνται γιά τά γερατειά, θάπρεπε ν’ άναζητήσουν 
τήν αιτία στό χαρακτήρα τοϋ άνθρώπου. Όποιος είναι μετρημένος καί καλόβο
λος δέν τά βρίσκει καί τόσο όδυνηρά, ένώ ό δύστροπος δύσκολα ύποφέρνει όχι 
μόνο τά γερατειά άλλά κι αύτά τά νιάτα.

Στήν παρατήρηση τοϋ Σωκράτη ότι μερικοί έχουν τή γνώμη ότι δέν είναι ό 
χαρακτήρας άλλά τά πλούτη πού βοηθούν τόν άνθρωπο νά ξεπεράσει τίς δυσκο
λίες αύτής τής ήλικίας, ό Κέφαλος δέ διαψεύδει τό Σωκράτη. Άντιπαρατηρεΐ 
ώστόσο ότι αύτό είναι σωστό ώς ένα μόνο σημείο κι δτι τά πλούτη δέν εϊναι ό 
άποφασιστικός παράγοντας: γιατί ό πλούσιος πού είναι δύσκολος στό χαρακτή
ρα μέ δυσφορία περνά τά γερατειά του, ένώ ό φτωχός πού είναι μετρημένος τά 
περνά μέ τή σχετική εύκολία πού τοϋ εξασφαλίζει ό καλόβολος χαρακτήρας του.

"Ύστερα άπό μιά, σάν μεταβατική έρώτηση, άν τήν περιουσία του ό Κέφα
λος τήν κληρονόμησε ή άν τήν άπόχτησε ό ίδιος (μιά πού δέ φαίνεται νά έχει 
τήν παθολογική άγάπη γιά τό χρήμα πού δείχνουν όσοι τό κερδίζουν οί ίδιοι μέ 
τό μόχθο τους), ό Σωκράτης προχωρά σέ μιά πιό ούσιαστική έρώτηση. Συγκε
κριμένα ζητεί νά μάθει άπό τόν Κέφαλο ποιο είναι τό πιό μεγάλο άγαθό πού 
έχει άπολαύσει έξαιτίας τής μεγάλης περιουσίας πού έχει. Ό Κέφαλος προσ
διορίζει αύτό τό άγαθό σάν τήν ψυχική γαλήνη πού νιώθει αύτός πού συναι
σθάνεται δτι έζησε μιά έντιμη ζωή, χωρίς νά άπατά καί νά ξεγελά τούς άλλους, 
χωρίς νά παραλείπει τίς ύποχρεώσεις του πρός τούς θεούς καί τίς χρηματικές 
όφειλές του στούς άνθρώπους. Σ’ αύτό κυρίως τόν βοήθησε τό χρήμα, νά έχει 
τώρα έτσι τή συνείδησή του ήσυχη χωρίς νά φοβάται δτι θά τιμωρηθεί στόν 
"Αδη γιά άδικίες πού έκανε όσο ήταν στή ζωή. Όταν, παίρνοντας άπ’ αύτό ό 
Σωκράτης άφορμή, ρωτά τόν Κέφαλο άν τό νά λέει ένας τήν άλήθεια καί νά δί
νει πίσω αύτό πού έχει λάβει άπ’ τόν άλλο είναι δίκιο σ’ δλες τίς περιπτώσεις, 
άκόμα κι δταν θά κάνει κακό σέ φίλο του πού τούδωσε όπλα γιά φύλαξη κι 
άργότερα, δταν τοϋ τά ζητά, τρελάθηκε, ό Κέφαλος συμφωνεί πώς δέ θάταν δί
κιο κάτι τέτοιο κάτω άπό τέτοιες περιστάσεις. Παρεμβαίνοντας, ώστόσο, ό Πο
λέμαρχος ύποστηρίζει δτι είναι πολύ όρθός ό όρισμός πού είχε δοθεί γιά τή δι
καιοσύνη - τό νά λέει ένας τήν άλήθεια καί νά έπιστρέφει αύτά πού πήρε - άν 
πρόκειται νά στηριχτεί κανείς στήν άξιοπιστία τοϋ Σιμωνίδη. Μ’ αύτό βρίσκει 

37

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



τήν ευκαιρία ό Κέφαλος ν’ άποχωρήσει άφήνοντας τόν Πολέμαρχο, σαν «κλη
ρονόμο τοΰ λόγου», νά συνεχίσει τή συζήτηση.

’Απ’ αυτό τό σημείο άρχίζει ουσιαστικά ό διάλογος μέ θέμα «τί είναι ή δι
καιοσύνη». Πρώτα συζητεΐται ό όρισμός τοΰ Σιμωνίδη, πού τόν υποστηρίζει ό 
Πολέμαρχος φέρνοντάς τον τώρα στό προσκήνιο, ότι δικαιοσύνη είναι νά δίνει 
κανείς πίσω στον καθένα αυτά πού τοΰ χρωστά: «τό τά όφειλόμενα έκάστφ 
άποδιδόναι δίκαιόν έστι» (331e 3-4). Άπό τή συζήτηση πού γίνεται, άποκαλύ- 
πτεται πρώτα ότι ό Πολέμαρχος δέν καταλαβαίνει τί άκριβώς έννοέΐ ό Σιμωνί
δης, κι ύστερα ότι καί αύτό πού καταλαβαίνει σταδιακά, στήν έξέλιξη τοΰ δια
λόγου, δέν μπορεί ούτε γιά τόν ίδιο νά θεωρηθεί ώς ένας Ικανοποιητικός καί 
άνεπιφύλακτα άποδεκτός όρισμός τής δικαιοσύνης.

"Ετσι στήν άρχή μέ τόν δρο «όφειλόμενα» ό Πολέμαρχος εννοεί αυτά πού 
χρωστά νά δώσει κανείς πίσω σέ κάποιον άλλο. Δέ δυσκολεύεται, ώστόσο, ό Σω
κράτης νά τόν πείσει δτι ό Σιμωνίδης δέν μπορεί νά έννοεΐ μιά τυπικά νομική 
υποχρέωση, όπως αυτή πού άπόκλεισαν νωρίτερα ό Σωκράτης καί ό Κέφαλος, 
μιά καί αυτό θά σήμαινε πώς θάταν δίκιο νά κάνει κάποιος κακό στό φίλο του 
κάτω άπό περιστάσεις Ιδιάζουσες κι άνεπιθύμητες. "Ετσι ό όρος «όφειλόμενα» 
άντικαθίσταται μέ τόν δρο «προσήκοντα», πού έξυπακούει δτι δικαιοσύνη είναι 
νά δίνει κανείς στον καθένα αυτό πού τοΰ ταιριάζει, «τό προσήκον έκάστφ 
άποδιδόναι» (332c 2), δηλ. νά κάνει καλό στούς φίλους του καί κακό στούς 
έχθρούς του.

Όταν ό Σωκράτης ζητεί άπό τόν Πολέμαρχο νά τοϋ εντοπίσει τό συγκεκρι
μένο τομέα στον όποιο ή δικαιοσύνη μπορεί νά διαδραματίσει αυτό τό ρόλο, μιά 
πού οί έπαγγελματίες στήν κάθε τέχνη είναι αύτοί οί ειδικοί καί Ικανοί νά κά
νουν ώφέλεια ή βλάβη, ό καθένας στό πεδίο τής τέχνης του (ό γιατρός γιά τις 
άρρώστειες, ό κυβερνήτης τοΰ πλοίου γιά τούς κινδύνους τής θάλασσας, κτλ.), ό 
τελευταίος έξειδικεύει τό ρόλο τής δικαιοσύνης στή βοήθεια πού προσφέρει ένας 
στό φίλο του στόν πόλεμο («έν τφ προσπολεμεϊν καί έν τφ συμμαχεϊν», 332e 5). 
’Επειδή όμως ή δικαιοσύνη δέν μπορεί νά είναι άχρηστη σέ καιρό ειρήνης, όπως 
παρατηρεί ό Σωκράτης καί γιά τις άλλες τέχνες, ό Πολέμαρχος βρίσκει πώς ή δι
καιοσύνη έχει τότε νά κάνει μέ τις συναλλαγές τών άνθρώπων. Καί γι’ αύτές, 
ώστόσο, θεωρεί ό Σωκράτης πιό Ικανούς τούς ειδικούς σέ κάθε τέχνη, κι έτσι ό 
Πολέμαρχος περιορίζει τό ρόλο τής δικαιοσύνης στήν άσφαλή φύλαξη τών χρη
μάτων πού εμπιστεύεται κάποιος στό φίλο του: «όταν (δέη) παρακαταθέσθαι 
καί σών είναι» (333c 7). Αύτό όμως, όπως υποδεικνύει ό Σωκράτης, όδηγεΐ στό 
άτοπο συμπέρασμα δτι ή δικαιοσύνη δέν είναι κάτι τό σπουδαίο, άφοΰ είναι 
άχρηστη γιά τή χρήση όποιουδήποτε πράγματος, καί χρήσιμη μόνο όταν αύτό 
πρόκειται νά άχρηστευτεΐ, νά παραμείνει δηλ. άχρησιμοποίητο. Προεκτείνοντας 
τις παρατηρήσεις του πάνω σέ αύτό τό θέμα, ό Σωκράτης ύποδεικνύει άκόμα δτι 
αύτός πού κατέχει κάποια γνώση είναι ό πιό Ικανός νά τή χρησιμοποιήσει γιά 
νά κάνει οχι μόνο τό καλό άλλά καί τό κακό, στό ειδικό θέμα τής τέχνης του, καί 
δτι ό Ικανός φύλακας είναι ταυτόχρονα κι ό πιό ικανός κλέπτης. Αυτό θά σή- 
μαινε δτι ή δικαιοσύνη μοιάζει νά είναι μιά τέχνη πού έχει νά κάνει μέ άπάτες 
καί κλοπές, «κλεπτική τις είναι, έπ’ ώφελίρ μέντοι τών φίλων καί έπί βλάβη τών 
έχθρών» (334b 4-5).

Στό σημείο αύτό ό Πολέμαρχος όμολογέϊ μέ έκδηλη άμηχανία δτι βρίσκεται 
πιά σέ άδιέξοδο κι δτι τό μόνο πού τοΰ φαίνεται άκόμα δτι εύσταθέϊ είναι δτι ή 
δικαιοσύνη ώφελεϊ τούς φίλους καί βλάπτει τούς έχθρούς. Σέ αυτό ό Σωκράτης 
άντιπαρατηρεΐ δτι κάποτε οί άνθρωποι κάνουν λάθος στήν έκτίμηση τών άλλων. 
Σέ τέτοια περίπτωση είναι δυνατό νά βλάψουν κάποιον πού τόν θεωρούν έχθρό, 
ενώ είναι φίλος τους, ή νά κάνουν καλό σέ κάποιον πού είναι στήν πραγματικό
τητα έχθρός τους, ένώ αύτοί τόν θεωροϋν φίλο. Καί άν άκόμα δέ συμβαίνει κάτι 
τέτοιο, δέν είναι δυνατό, κατά τό Σωκράτη, νά είναι δίκαιο νά κάνει κάποιος 
κακό σέ όποιονδήποτε, ούτε καί στόν έχθρό του. Γιατί αυτό θά σήμαινε δτι μέ τή 
δικαιοσύνη, πού είναι άρετή, τόν κάνει χειρότερο στήν άνθρώπινη άρετή, τήν 
ίδια τή δικαιοσύνη, πράγμα πού δέν μπορεί νά γίνει, όπως δέν μπορεί κανείς μέ 
τή μουσική νά κάνει άμουσους τούς άλλους, ή μέ τήν ιππική νά τούς κάνει 
άνίκανους νά Ιππεύουν. Έτσι ό Σωκράτης βγάζει τό συμπέρασμα δτι σέ καμμιά 
περίπτωση είναι δίκαιο νά βλάπτει κανείς τόν άλλο, κι δτι ό όρισμός τής δικαιο
σύνης άπ’ τό Σιμωνίδη είναι λανθασμένος - καί πρέπει νά τόν έπινόησε κάποιος 
πού έχει μεγάλη Ιδέα γιά τόν πλοΰτο καί τή δύναμή του. Μέ αυτό συμφωνεί 
άνεπιφύλακτα ό Πολέμαρχος, κι ό Σωκράτης είναι έτοιμος νά προχωρήσει στήν 
άναζήτηση κάποιου άλλου όρισμοΰ γιά τή δικαιοσύνη.

Τή στιγμή όμως αύτή παρεμβαίνει ό Θρασύμαχος πού δίνει μιά νέα τροπή 
στή συζήτηση. Μέ προπέτεια καί κατηγορηματικότητα χλευάζει τόν τρόπο πού 
υιοθετεί ό Σωκράτης στή συζήτηση - νά ρωτά χωρίς νά δίνει ό ίδιος άπάντηση, 
νά προχωρεί μέ άμοιβαΐες ύποχωρήσεις - καί μέ έπαρση ισχυρίζεται δτι είναι σέ 
θέση νά δώσει ένα αυθεντικό όρισμό γιά τή δικαιοσύνη πού θά έντυπωσιάσει καί 
θά άποσπάσει τόν έπαινο δλων τών παρευρισκομένων. "Ύστερα άπό παρακλή
σεις, δίνει αύτό τόν όρισμό, δτι δικαιοσύνη δέν είναι τίποτε άλλο παρά τό συμ
φέρον τοϋ ίσχυροτέρου, «τό τοϋ κρείττονος συμφέρον» (338c 1-2) καί άναμένει 
τόν έπαινο τοϋ Σωκράτη. Ό Σωκράτης ώστόσο ζητά πρώτα άπό τό Θρασύμαχο 
νά άποσαφηνίσει τήν έννοια τοΰ «ίσχυροτέρου» («κρείττονος») ύποδεικνύοντάς 
του δτι μέ τόν δρο αυτό δέν εννοεί προφανώς τόν «σωματικά ισχυρότερο». Ό 
Θρασύμαχος έξηγεί δτι μέ αύτό έννοεΐ «τό τής καθεστηκυίας άρχής συμφέρον» 
(339a 1-2), μέ τήν έννοια δτι ή άρχή πού έξουσιάζει στήν κάθε πόλη (είτε δημο
κρατικό, είτε τυραννικό, είτε άριστοκρατικό είναι τό πολίτευμά της) θεσπίζει 
νόμους πού άποσκοποΰν στήν έξυπηρέτηση τοΰ συμφέροντος τής άρχής πού 
τούς θεσπίζει.

Σέ αύτό ό Σωκράτης παρατηρεί δτι οί άρχοντες μπορεί κάποτε άπό λάθος νά 
νομοθετήσουν κάτι πού δέν είναι πρός τό συμφέρον τους, καί έτσι ή συμμόρφωση 
στούς νόμους, πού θεωρείται στοιχείο τής δικαιοσύνης, ταυτίζεται δχι μόνο μέ 
αύτό πού. συμφέρει άλλά καί μέ αύτό πού δέ συμφέρει στούς άρχοντες. Παρόλο 
δτι ό Θρασύμαρχος είχε συμφωνήσει νωρίτερα δτι οί άρχοντες είναι δυνατό νά 
κάνουν λάθη κι δτι οί πολίτες πρέπει πάντα νά συμμορφώνονται στούς νόμους, 
τώρα ύπεκφεύγοντας άπορρίπτει τή δυνατότητα οί άρχοντες, ώς ικανοί άρχοντες, 
νά κάνουν λάθη γιατί τότε δέ θάταν, ώς πρός τό λάθος πού έκαναν, άρχοντες 
πραγματικοί μέ τήν αύστηρή έννοια τοΰ όρου (δπως ό γιατρός, ό λογιστής, ό δά
σκαλος καί οί άλλοι έπαγγελματίες δέν πρέπει, αύστηρά, νά θεωρούνται δτι έχουν 
αύτή τήν ιδιότητα όσον άφορά τό λάθος πού έκαναν καί όταν τό έκαναν).
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Tò λόγο στρέφει τότε ό Σωκράτης στον καθορισμό τής έννοιας τής τέχνης. 
Ό κάτοχος τής κάθε τέχνης (γιατρός, λογιστής, κυβερνήτης πλοίου κτλ.), μέ τήν 
αυστηρή έννοια τοΰ όρου, δέν είναι «χρηματιστής» άλλά εκτελεστής τοϋ έργου 
τής τέχνης του. Καί κάθε τέχνη, ένώ ύπάρχει γιά νά έξυπηρετεϊ κάποια άνάγκη 
πού δέν άναφέρεται στον έαυτό της ή γιά νά θεραπεύσει κάποια άτέλεια πού πα
ρατηρείται στον τομέα τής δραστηριότητάς της, ή ίδια ώς τέχνη εΐναι αύτάρκης 
καί δέν έχει άλλο συμφέρον παρά νά φτάσει στό άνώτατο δυνατό σημείο τής τε
λειότητάς της. ’Από τήν άλλη μεριά, ή τέχνη, στή σχέση της μέ αύτό πού έξυπη
ρετεϊ καί πού γιά χάρη του ύπάρχει, εΐναι ή κυριαρχική, ή άνώτερη, ή «κρείτ- 
των», ένώ τό άλλο, ώς άτελές, εΐναι τό «ήττον», τό κατώτερο, τό άσθενέστερο 
καί άτελέστερο. Καί στήν πρακτική πλευρά δέν εΐναι τό συμφέρον τοΰ Ισχυρ- 
οτέρου (τοΰ έαυτοΰ της) πού έξυπηρετεϊ, άλλά τό συμφέρον τοΰ άσθενεστέρου, 
όπως ή Ιατρική αύτό τοΰ άρρώστου, ή ιππική τοΰ ίππου, ή κυβερνητική τό συμ
φέρον τών ναυτών, καί γενικά κάθε τεχνίτης έξυπηρετεϊ τό συμφέρον αύτών πού 
γιά χάρη τους άσκεϊ τήν τέχνη του.

Πριν άκόμα ό Σωκράτης προχωρήσει γιά νά βγάλει τό αύτονόητο πια συ
μπέρασμα δτι καί ή άρχή πού έξουσιάζει στις πόλεις έξυπηρετεϊ, άντίθετα μέ 
αύτό πού ύποστήριξε ό Θρασύμαχος, τό συμφέρον τοΰ άρχομένου, τοΰ πολίτη, 
καί δχι αύτό τοΰ άρχοντος, ό Θρασύμαχος καταφεύγει στά δεδομένα τής ζωής 
γιά νά παρουσιάσει τό Σωκράτη ώς άφελή, άν πιστεύει δτι δ βοσκός βόσκει καί 
παχαίνει τά κοπάδια του γιά τύ συμφέρον τών ζώων καί δχι τό δικό του ή τοΰ 
άφέντη του. Έτσι προσβλέπουν καί μεταχειρίζονται οί άρχοντες τούς άρχομέ- 
νους, όπως οί ποιμένες τά κοπάδια. ’Απαριθμεί τά μειονεκτήματα πού έχει ό 
δίκαιος στις προσωπικές συναλλαγές, στήν έκπλήρωση τών ύποχρεώσεών του 
πρός τήν πόλη καί τις άπολαβές του άπ’ αύτήν, κι άκόμα δτι παραμελεί τις δι
κές του ύποθέσεις, δέν καρποΰται τίποτε άπό τό δημόσιο καί γίνεται μισητός 
στούς φίλους καί δικούς του, γιά τό δτι δέν τούς έξυπηρετεϊ. Άντίθετα συμβαί
νει μέ τόν άδικο, δπως μπορεί νά δεϊ κανείς άπό τήν περίπτωση τών τυράννων, 
πού άσκοΰν τήν άδικία στήν πιό τέλεια μορφή της, έξασφαλίζοντας εύτυχία 
στον έαυτό τους καί άθλιότητα στούς ύποτελεϊς.

Ένώ ό Θρασύμαχος είναι έτοιμος νά άποχωρήσει προσπαθούν οί άλλοι 
νά τόν συγκρατήσουν, γιά νά δώσει έξηγήσεις γι’ αύτά πού είπε. ’Ιδιαίτερα τόν 
παρακαλεϊ ό Σωκράτης νά μή φύγει πριν τούς διδάξει ή πριν μάθει ό ίδιος ό 
Θρασύμαχος άν πράγματι έτσι έχουν τά πράγματα, μιά πού τό θέμα έχει μεγά
λη σημασία γιά τόν τρόπο, πού μ’ αύτόν πρέπει νά ζήσει ένας τή ζωή του πιό 
ώφέλιμα: «ή σμικρόν οΐει έπιχειρεΐν πράγμα διορίζεσθαι όλου βίου διαγωγήν, ή 
άν διαγόμενος έκαστος ημών λυσιτελεστάτην ζωήν ζφη;» (344e 1-3). Ό Σωκρά
της εκφράζει μέ τόν πιό κατηγορηματικό τρόπο τή διαφωνία του στό δτι ή 
άδικία συμφέρει πιό πολύ στον άνθρωπο άπό τή δικαιοσύνη καί καλεϊ τό Θρα- 
σύμαχο νά τούς πείσει γι’ αύτά πού είπε, έκθειάζοντας λίγο πριν τήν άδικία. 
Ύπενθυμίζοντάς του αυτά πού συμφώνησαν νωρίτερα τοΰ ύποδεικνύει δτι κά
θε τέχνη, άρχή ή έξουσία, είτε στον πολιτικό, τό δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό το
μέα, εΐναι τό συμφέρον τοΰ άρχομένου πού έξυπηρετεϊ, ώς άρχή, καί δχι τήν 
ίδια τήν τέχνη, τήν άρχή, ή τόν φορέα της, πού ταυτίζεται μ’ αύτή.

Έτσι συμβαίνει καί μέ τήν ποιμενική τέχνη καί μέ τήν άρχή πού έξουσιάζει: 
είναι στό καλό τοΰ ποιμνίου καί τοΰ άρχομένου πού άποσκοπεϊ, καί δχι στό δικό 
της ή τοΰ φορέα της. ’Απόδειξη, τό δτι αύτοί πού κυβερνούν δέν τό κάνουν άπό 
μόνοι τους, άλλά ζητούν μισθούς, προφανώς γιατί ξέρουν δτι εΐναι τούς άλλους 
πού έξυπηρετοΰν κι δχι τόν έαυτό τους. Κάθε τέχνη έχει διαφορετική δύναμη ή 
ικανότητα άπό τήν άλλη, καί ή ώφέλεια πού προσφέρει ή καθεμιά εΐναι αύτή πού 
προσιδιάζει σ’ αύτήν τήν ίδια καί διαφέρει άπ’ τήν ώφέλεια πού προσφέρει κά
ποια άλλη (π.χ. ή Ιατρική ύγεία, ή κυβερνητική σωτηρία). Ή οικονομική ώφέλεια 
γι’ αύτόν πού τήν άσκεϊ, καί πού είναι κοινή γιά όλες τις τέχνες, εΐναι κάτι τό συ
νακόλουθο, πού δέ διαφοροποιεί τή μιά τέχνη, ώς τέχνη, άπό τήν άλλη, όπως γί
νεται φανερό κι άπό τό δτι μιά τέχνη δέν παύει νά έχει τήν Ιδιοτυπία της καί νά 
προσφέρει τήν ώφέλεια πού τής άνήκει, άν τήν άσκεϊ κάποιος άμισθί: κάθε τέχνη 
«τό αυτής έκάστη εργον έργάζεται καί ώφελεΐ έκεινο έφ'ω τέτακται» (346d 5-6). 
Άν είναι τό συμφέρον τοΰ άρχοντος πού έξυπηρετοΰσε ή έξουσία δέ θά ζη
τούσαν μισθό αύτοί πού τήν άσκοΰν, κι οί ικανοί καί δίκαιοι πού δέν είναι φιλό
δοξοι καί φιλοχρήματοι δέ θά τήν άπόφευγαν καί δέ θά τή δέχονταν μόνο άπό 
άνάγκη, γιά νά μή τούς κυβερνούν οί χειρότεροί τους Σέ μιά πολιτεία δικαίων θ’ 
άπόφευγαν όλοι τήν έξουσία προτιμώντας νά τούς ώφελοΰν άλλοι παρά νά δια
θέτουν αύτοί τό χρόνο τους έξυπηρετώντας άλλους δοκιμάζοντας τις έγνοιες 
πού συνοδεύουν τ’ άξιώματα.

Στή συνέχεια ό Σωκράτης έλέγχει τόν άλλο ισχυρισμό τού Θρασύμαχου 
δτι ή άδικία εΐναι πιό συμφέρουσα άπό τή δικαιοσύνη. Γιά τό Σωκράτη ή δικαι
οσύνη εΐναι άρετή καί γνώση, κι ή άδικία κακία καί άμάθεια. Άντίθετα γιά τό 
Θρασύμαχο ή άδικία εΐναι άρετή καί «εύβουλία» ή «σοφία», ένώ ή δικαιοσύνη 
«γενναία εύήθεια», άφέλεια. Ό Σωκράτης έξασφαλίζει τή συμφωνία τοΰ Θρα
σύμαχου δτι ό δίκαιος δέ θέλει νά πλεονεκτεί άπέναντι στό δίκαιο άνθρωπο 
καί τή δίκαιη πράξη άλλά μόνο άπέναντι στόν άδικο, ένώ ό άδικος θέλει νά 
πλεονεκτεί κι άπέναντι στόν δίκαιο κι άπέναντι στόν άδικο. Ό Σωκράτης κα
ταφεύγει στήν άναλογία τών τεχνών: σ’ αύτές, ό έπιστήμων, πού εΐναι ό 
«σοφός» καί «άγαθός», δέ θέλει νά πλεονεκτήσει άπέναντι στόν έπιστήμονα 
άλλά στόν άνεπιστήμονα, ένώ ό άνεπιστήμων θέλει νά πλεονεκτήσει άπέναντι 
καί στούς δύο. Δεδομένου δτι ό έπιστήμων εΐναι «σοφός» καί «άγαθός», σημαί
νει δτι ό «σοφός» καί «άγαθός» δέ θέλει νά πλεονεκτήσει άπέναντι στόν όμοιο 
του άλλά στόν άνόμοιο. Μεταφέροντας αύτό στήν περίπτωση τοΰ δικαίου καί 
τοΰ άδικου, ό Σωκράτης κάνει τόν Θρασύμαχο νά όμολογήσει δτι ή δικαιοσύνη 
εΐναι άρετή καί σοφία, ένώ ή άδικία κακία καί άμαθία, άφοΰ ό μέν δίκαιος δέ 
θά θελήσει νά πλεονεκτήσει άπέναντι στόν δίκαιο άλλά τόν άδικο, ένώ ό 
άδικος άπέναντι καί στούς δυό.

Ό Σωκράτης προχωρεί τώρα γιά νά άνατρέψει τόν ισχυρισμό τοΰ Θρασύ
μαχου δτι ή άδικία εΐναι κάτι τό δυνατώτερο καί ισχυρότερο άπό τή δικαιοσύ
νη. Μιά καί έχει δειχθεϊ δτι ή δικαιοσύνη εΐναι σοφία καί άρετή, πρέπει νά 
εΐναι ισχυρότερη άπό τήν άδικία πού εΐναι άμάθεια. Μιά ισχυρότερη πόλη δέν 
μπορεί νά διατηρήσει τήν ηγεμονική της θέση πάνω σέ άλλες πού τις κατάκτη
σε, έστω μέ άδικία, κι ούτε άκόμα μιά κοινωνία ληστών, ελεύθερων ή δούλων 
μπορεί νά κατορθώσει κάτι άπό κοινοΰ χωρίς δικαιοσύνη. Γιατί ή άδικία γεννά 
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μίση καί διαμάχες, ένώ ή δικαιοσύνη όμόνοια καί φιλία. Τό ίδιο συμβαίνει καί 
στήν περίπτωση πού ή αδικία θά μπει μέσα καί σέ ένα μόνο άτομο: τό κάνει νά 
στασιάζει μέ τύν έαυτό του καί νά άδυνατεΐ νά ένεργήσει άποτελεσματικά.

Τό τελευταίο θέμα πού μένει στό Σωκράτη γιά έξέταση είναι άν οί δίκαιοι 
ζοΰν καλύτερα άπό τούς άδικους καί είναι ευτυχέστεροι, άντίθετα μέ αυτό πού 
υποστήριξε ό Θρασύμαχος. Τό άποδεικνύει μέ τό έξης. Γιά τό καθετί ύπάρχει 
ένα «έργον» (τό μάτι νά βλέπει, τό αύτί νά άκούει, τό ψαλίδι νά κλαδεύει), 
άλλά υπάρχει καί μιά «άρετή» γιά τό καθετί: γιά νά είναι σέ θέση τό καθετί νά 
έκτελέσει άριστα τύ έργο του πρέπει νά έχει τήν «άρετή» πού τοΰ άνήκει, δια
φορετικά μέ τήν κακία έκτελεΐ τύ έργο του κακά. Τό έργο πού προσιδιάζει στήν 
ψυχή είναι τό «έπιμελεΐσθαι» καί «άρχειν» καί «βουλεύεσθαι» καί τά όμοια, 
άλλά καί τό «ζην». ’Επειδή συμφωνήθηκε ότι άρετή τής ψυχής είναι ή δικαιοσύ
νη (καί κακία γι’ αυτήν ή άδικία), βγαίνει τό συμπέρασμα δτι μόνο μέ τή δικαι
οσύνη μπορεί ή ψυχή νά έκτελέσει άριστα τό έργο της, «ή μεν άρα δίκαια ψυχή 
καί ό δίκαιος άνήρ εύ βιώσεται, κακώς δε δ άδικος» (353e 10-11), δτι ό δίκαιος 
είναι ευτυχισμένος, καί ό άδικος δυστυχισμένος, καί δτι «ουδέποτε λυσιτελέ- 
στερον άδικία δικαιοσύνης» (354a 8-9).

Έτσι, ένώ ό Σωκράτης ξεκίνησε νά συζητήσει τό θέμα «τί είναι δικαιοσύ
νη», στήν πορεία τοΰ διαλόγου όδηγήθηκε στήν έξέταση τοΰ θέματος «άν ή δι
καιοσύνη είναι κακία καί άμαθία, ή σοφία καί άρετή» κι ΰστερα «άν ή άδικία 
είναι πιό ώφέλιμη άπό τή δικαιοσύνη». Μέ τό άρχικό όμως θέμα άναπάντητο, 
λέει ό Σωκράτης, είναι δύσκολο νά καταλάβει άν ή δικαιοσύνη είναι άρετή κι 
άν κάνει αυτόν πού τήν έχει ευτυχισμένο. Αυτό άνοίγει τό δρόμο γιά τό δεύτε
ρο βιβλίο.

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Τό δεύτερο βιβλίο άρχίζει μέ τή θαρραλέα δήλωση τοΰ Γλαύκωνα δτι δέν 

έχει πειστεί πραγματικά άπό τή συζήτηση πού έγινε ώς τώρα δτι είναι προτιμό
τερο νά είναι κανείς δίκαιος παρά άδικος καί έπαναφέρει τό θέμα τοΰ όρισμοΰ 
τής δικαιοσύνης. Διακρίνει τρία είδη τοΰ άγαθοΰ καί καλεί τό Σωκράτη νά πει 
σέ ποιο άπό αύτά κατατάσσει τή δικαιοσύνη. Τά τρία είδη είναι:
(α) αυτό πού τό έπιδιώκουμε δχι γιά τά άποτελέσματά του άλλά γιά χάρη του· 

«αύτό αυτού ένεκα άσπαζόμενοι» (357b 6).
(β) αύτό πού τό έκτιμοΰμε καί γιά χάρη του καί γιά τά άποτελέσματά του: «δ 

αύτό τε αύτοϋ τεχάρινάγαπώμενκαί τώνάπ’ αύτοΰ γιγνομένων» (357c 1-2).
(γ) αυτό πού δέν θά τό θέλαμε γιά χάρη του, άλλά γιά τά άποτελέσματά του: 

«αύτά μέν εαυτών ένεκα ούκ άν δεξαίμεθα έχειν, τών δε μισθών τε χάριν 
καί τών άλλων δσα γίγνεται άπ’ αύτών» (357c 8 - 357d 1-2).
Ό Σωκράτης τό κατατάσσει στό δεύτερο είδος, άλλά ό Γλαύκων τοΰ 

υποδεικνύει δτι ό πολύς κόσμος τό τοποθετεί στήν τρίτη κατηγορία καί προτεί
νει στό Σωκράτη νά περιγράψει τή δικαιοσύνη καθ’ έαυτήν, παραλείποντας τά 
άποτελέσματά της, άφοΰ πρώτα ό Γλαύκων κάνει τό ίδιο γιά τήν άδικία, γιά νά 
γνωρίσει έτσι «τί τ' έστιν έκάτερον καί τίνα έχει δύναμιν αύτό καθ' αύτό ένόν 

έν τή ψυχή» (358b 4-6). Στό λόγο του ό Γλαύκων θά καλύψει τρία ειδικότερα 
θέματα: πρώτα, τί πιστεύει ό κόσμος γιά τή φύση καί τή γένεση τής δικαιοσύ
νης*  έπειτα, δτι όσοι τήν άσκοΰν τό κάνουν παρά τή θέλησή τους, ώς κάτι τό 
άναγκαϊο κι δχι ώς κάτι καλό· καί τέλος, δτι όρθά ένεργοΰν έτσι, γιατί ό βίος 
τοΰ άδικου άνθρώπου είναι προτιμότερος άπ’ αυτόν τοΰ δίκαιου, όπως 
ισχυρίζονται.

Γιά τό πρώτο παρουσιάζει τήν άποψη πού έπικρατεΐ, δτι τό «άδικεΐν» είναι 
άγαθόν, ένώ τό «άδικεΐσθαι» κακόν, καί δτι τό «δίκαιον» βρίσκεται μεταξύ τών 
δύο, τοϋ άρίστου καί τοΰ κακίστου, ώς σύμβαση άπό άδυναμία νά διαπράττει 
κανείς τήν άδικία χωρίς νά τιμωρείται, ή νά άδικεϊται χωρίς νά μπορεί νά 
έκδικηθεϊ. Γιά τό δεύτερο έπιστρατεύει τό μύθο τοΰ Γύγη, καί υποστηρίζει δτι άν 
δινόταν, ύποθετικά, ή έλευθερία καί ή δυνατότητα καί στόν δίκαιο καί στόν 
άδικο νά κάνουν δ,τι θέλουν, ή συμπεριφορά τοΰ δίκαιου δέ θά διάφερε καθό
λου άπ’ αυτήν τοΰ άδικου, πράγμα πού άποδεικνύει δτι μόνο άναγκαστικά είναι 
κανείς δίκαιος, γιατί ή δικαιοσύνη δέν είναι ένα άγαθό πού έξυπηρετεϊ τά 
ιδιωτικά του συμφέροντα. Σχετικά μέ τό τρίτο, γιά νά άποδείξει δτι τόν δίκαιο, 
πού ώς κίνητρό του έχει μόνο τή δικαιοσύνη, τόν περιμένει μιά δυστυχισμένη 
ζωή καί τόν άδικο μιά ευτυχισμένη, σκιαγραφεί μέ τέτοιο τρόπο τούς δύο τύ
πους, ώστε ένώ είναι καί οί δύο τέλειοι, άσκώντας τήν άδικία ή τή δικαιοσύνη 
στόν ύπέρτατο βαθμό, ό μέν άδικος παρουσιάζεται ώς δίκαιος - καί έχει τά πλε
ονεκτήματα τοΰ δίκαιου - ό δέ δίκαιος θεωρείται ώς άδικος, καί τυγχάνει τής 
κακομεταχείρισης πού ταιριάζει στόν άδικο.

Στή συνέχεια ό Άδείμαντος, ό άδερφός τοΰ Γλαύκωνα, συμπληρώνει τήν 
εικόνα άναφέροντας τά άντίθετα έπιχειρήματα, αυτά πού προβάλλονται άπό 
όσους έπαινοΰν τή δικαιοσύνη καί ψέγουν τήν άδικία. Επειδή ό τέτοιος 
έπαινος καί ψόγος, άπό γονείς καί ποιητές, στηρίζεται πάνω στά ευεργετικά ή 
τά δυσάρεστα άποτελέσματά πού λέγεται δτι συνοδεύουν τό καλό ή τό κακό 
δνομα πού έχει ό δίκαιος ή ό άδικος - τόσο στή ζωή αυτή όσο καί μετά τό θά
νατο - άπό άνθρώπους καί θεούς, είναι φανερό δτι ή έπιδίωξη τής δικαιοσύνης 
ή ή άποφυγή τής άδικίας δέ γίνεται μέ βάση τήν ίδια τή φύση τους άλλά άπό 
άλλα κίνητρα, δχι ήθικά, δηλ. άπό τήν προσμονή κάποιας άνταμοιβής ή τόν φό
βο κάποιας τιμωρίας.

Πέρα άπ’ αυτό όλοι ένώ έξυμνοΰν τή σωφροσύνη καί τή δικαιοσύνη ώς κά
τι καλό, τό παρουσιάζουν ώς έπίπονο. ’Από τήν άλλη μεριά, διατείνονται δτι ή 
άκολασία καί ή άδικία είναι εύχάριστα καί εύκολο νά άποκτηθοΰν, καί δτι μόνο 
συμβατικά είναι αισχρά, ένώ ταυτόχρονα είναι πιό συμφέροντα, στήν ιδιωτική 
καί δημόσια ζωή, δεδομένου μάλιστα δτι οί άγύρτες καί οι μάντεις πείθουν τούς 
άδικους δτι μπορούν νά έξαγοράσουν τις άδικίες πού έκαναν μέ χρήματα, μέ 
καθαρμούς, ευχές καί θυσίες στούς θεούς. Μέ τέτοια δεδομένα, οί νέοι είναι φυ
σικό νά διαμορφώσουν τήν άντίληψη δτι είναι πιό συμφέρον νά είναι άδικοι καί 
νά έχουν άπλώς τή φήμη τοΰ δίκαιου άνθρώπου, παρά νά είναι δίκαιοι καί νά 
φαίνονται δτι είναι δίκαιοι - μέ μόνο τότε πλεονέκτημα νά άποφεύγουν τήν τι
μωρία. Ό άδικος άκόμα είναι έξασφαλισμένος άπέναντι στούς θεούς, έάν 
ύπάρχουν, μέ τή δυνατότητα έξαγοράς τών άδικημάτων πού τοΰ προσφέρεται 
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καί ύπεκφυγής στά δικαστήρια μέ τή βοήθεια τής πειθοϋς καί τών ρητόρων. Ό 
μόνος τρόπος νά μήν προτιμά κανείς τήν αδικία, είναι νά πεισθεΐ ότι αύτή κάνει 
κάτι κακό στήν ίδια τήν ψυχή, ένώ ή δικαιοσύνη κάνει καλό, όπότε οί νέοι θά 
ήταν οί ίδιοι οί καλύτεροι φύλακες τοΰ έαυτοϋ τους, αν ακόυαν τόν έπαινο τής 
δικαιοσύνης καί τόν ψόγο τής άδικίας μέ αύτή τή βάση. Ωστόσο κανένας ώς τώ
ρα δέν έχει άποδυθεΐ σέ αύτό τό έργο, νά έξηγήσει τή δύναμη καί τά άποτε- 
λέσματα τής δικαιοσύνης καί τής άδικίας καθ’ έαυτές στήν ψυχή τοΰ ανθρώπου: 
«αύτό δ ’ έκάτερον τή αυτού δυνάμει τί δρφ, τή τοϋ έχοντος 'ψυχή ένόν» (366e 5- 
6). Αύτό τό έργο ό Άδείμαντος άναμένει ότι θά τό άναλάβει ό Σωκράτης.

Ό Σωκράτης, άφοΰ εκφράζει τό θαυμασμό του καί γιά τό Γλαύκωνα καί 
γιά τόν Άδείμαντο, δέχεται νά τό κάνει γιά ύπεράσπιση τής δικαιοσύνης πού 
κακολογεΐται. Προτείνει νά άναζητήσουν πρώτα τήν έννοια τής δικαιοσύνης 
μέσα στό εύρύτερο πλαίσιο τής πόλης, πού είναι κάτι μεγαλύτερο, κι ύστερα νά 
τήν εξετάσουν στον κάθε ένα χωριστά «τήν τοϋ μείζονος ομοιότητα εν τή τοϋ 
έλάττονος ίδέμ έπισκοποϋντες» (369a 2-3). Ό καλύτερος τρόπος γι’ αύτό τό 
σκοπό είναι νά τήν παρακολουθήσουν άπό τήν πρώτη στιγμή πού γίνεται, μέ τή 
δημιουργία τής πόλεως, όπως τή συλλαμβάνει μέ τή φαντασία του. Έτσι ό Σω
κράτης προβαίνει σέ μιά λογική άνάλυση τών πιό άναγκαίων στοιχείων πού 
συνθέτουν μιά πόλη, χωρίς μέ αύτό νά έννοεϊ τήν Ιστορική προέλευση τής πό
λης ή νά έξυπακούει ότι ύπήρξε ποτέ τέτοια πόλη στήν πραγματικότητα.

Επειδή ό άνθρωπος έχει πολλές άνάγκες καί κανένας δέν είναι αύτάρκης, 
δημιουργήθηκαν οί κοινωνίες καί οί πόλεις γιά νά βοηθά ό ένας τόν άλλο μέ 
τόν καταμερισμό τής έργασίας, πού στηρίζεται πάνω στις φυσικές ικανότητες 
τοΰ καθενός. Έτσι έξασφαλίζονται πιό εύκολα γιά τόν καθένα όσα τοΰ χρειά
ζονται, «πλείω τε εκαστα γίγνεται καί κάλλιον καί ρμον, όταν εις εν κατά φύ- 
σιν καί έν καιρφ, σχολήν τών άλλων άγων, πράττη» (370c 3-5). Οί πιό βασικές 
άνάγκες είναι ή εξασφάλιση τής τροφής, τής κατοικίας, τοϋ ντυσίματος καί 
άλλων σχετικών. Κοντά σ’ αύτούς πού θ’ άσχολοΰνται γιά τήν έξασφάλιση τών 
πιό πάνω, χρειάζονται καί διάφοροι ειδικοί τεχνίτες, πού θ’ άσχολεϊται ό καθέ
νας μέ τήν τέχνη του, βοσκοί, έμποροι, διαμετακομιστές, πωλητές, μισθωτοί 
χειρώνακτες. Ή «άναγκαιοτάτη πόλις» (369d 11) άποτελέϊται άπό τέσσερα ή 
πέντε μέλη, άλλά γιά τήν άντιμετώπιση καί τών πιό στοιχειωδών άναγκών ή 
προσθήκη τών διαφόρων έπαγγελματιών καί τών άλλων πού άναφέραμε κά
νουν τήν πόλη πολυπληθέστερη.

Ό Άδείμαντος ρωτά ποΰ βρίσκεται ή δικαιοσύνη καί ή άδικία σέ αύτή τήν 
πόλη. Πριν δοθεί ή άπάντηση (433a), ό Γλαύκων δίνει άφορμή νά σκιαγραφηθεΐ 
ή «τρυφώσα πόλις» ή «φλεγμαίνουσα», πού δέν περιορίζεται μόνο στις 
άπαραίτητες βιοτικές άνάγκες άλλά φροντίζει καί γιά τήν έξασφάλιση άνέσεων. 
Οί τέτοιες άνέσεις - πιό «πολιτισμένη» ζωή μέ άνετότερη διαμονή καί σπίτια μέ 
καλλιτεχνικές παραστάσεις, μέ πλουσιότερη δίαιτα καί πολυτελέστερη άμφίεση 
καί κοσμήματα - άπαιτοΰν έπέκταση τών όρίων, μεγαλύτερο άριθμό έπαγ
γελματιών, άνάμεσα σ’ αύτούς καί γιατρών. Θά δημιουργήσει τήν άνάγκη γιά 
πολέμους μέ γειτονικές πόλεις, καί θά άπαιτήσει μιά τάξη άνθρώπων γιά τήν 
άμυνά της, τών φυλάκων, πού θά πρέπει κι αύτοί νά άσχολοΰνται άποκλειστικά 

μέ αύτό τό έργο, καί νά έχουν τήν κατάλληλη φύση γι’ αύτό τό έργο. Πρέπει νά 
έχουν ισχυρή σωματική διάπλαση καί ψυχική ρώμη, νά είναι «θυμοειδείς», 
άφοβοι καί άήττητοι. Νά έχουν φιλική διάθεση άπέναντι στούς δικούς καί τούς 
οικείους, καί εχθρική προς τούς ξένους: νά έχουν φιλομαθή καί «φιλόσοφον φύ- 
σιν», γιά νά ξεχωρίζουν, όπως τά σκυλιά, τούς δικούς άπό τούς ξένους. Έτσι ό 
φύλακας γιά νά είναι «καλός κάγαθός» πρέπει νά είναι «φιλόσοφος δή καί θυ
μοειδής καί ταχύς καί ισχυρός τήν φύσιν» (376c 4-5).

Ό Σωκράτης είσηγεϊται νά έξετάσουν τόν τρόπο μέ τόν όποιο θά 
άνατραφοϋν καί θά παιδευθοΰν οί φύλακες, ώς κάτι πού θά βοηθήσει νά κατα
λάβουν πώς γεννιέται ή δικαιοσύνη καί ή άδικία στήν πόλη. Ό Γλαύκων συμφω
νεί καί τό θέμα τώρα είναι: «τις ούν ή παιδεία»; (376e 2). Αύτή έχει δύο σκέλη, τή 
γυμναστική καί τή μουσική. ’Αρχίζει μέ τή «μουσική»: πρώτα τούς λόγους, κι 
άπ’ αύτούς τά παραμύθια. Θ’ άποκλεισθοΰν οί μύθοι πού δέν συντείνουν στή 
διαμόρφωση τοΰ ήθους πού πρέπει στούς φύλακες, γιατί ή διάπλαση τής ψυχής 
έχει μεγαλύτερη σημασία άπ’ αύτήν τοΰ σώματος. Τέτοιοι είναι οί μύθοι τοΰ 
Όμήρου καί τοΰ Ησιόδου γιά τούς θεούς (Κρόνος-Ούρανός, ότι δέν είναι κακό 
ή άδικία, δτι πολεμούν μεταξύ τους κ.ά.). Διαγράφει στή συνέχεια ό Σωκράτης 
τούς «τύπους» τών μύθων πού θά έπιτρέπεται νά λέγονται, τούς «τύπους περί 
θεολογίας» (379α 5-6). Αύτοί είναι: (α) ότι ό θεός είναι άγαθός καί δέν είναι 
αίτιος γιά όλα, άλλά μόνο γιά τά άγαθά, (β) δτι έχει μιά μορφή (είναι άπλοΰς») 
καί δέν άλλάζει όψη σάν μάγος, έξαπατώντας τούς άνθρώπους: «κάλλιστος καί 
άριστος ών εις τό δυνατόν έκαστος αύτών μένει άεί άπλώς έν τή αύτοϋ μορφή» 
(381c 8-9). Άφοΰ εξηγεί γιατί δέν είναι δυνατό ό θεός ν’ άλλάζει μορφή καί νά 
άπατα συνοψίζει τό δεύτερο τύπο: «Κομιδή άρα ό θεός άπλοϋν καί άληθές έν τε 
έργω καί λόγω, καί ούτε αύτός μεθίσταται ούτε άλλους έξαπατμ, ούτε κατά φα
ντασίας ούτε κατά λόγους ούτε κατά σημείων πομπός, οϋθ’ ϋπαρ ούδ’ δναρ» 
(382e 8-11).

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
Μέ τόν καθορισμό τοϋ τί πρέπει νά άκούουν καί τί όχι γιά τούς θεούς οί 

φύλακες, ό Σωκράτης άπέβλεπε στό νά κάνει τούς φύλακες νά έκτιμοϋν τούς 
θεούς καί τούς γονείς καί νά καλλιεργήσουν αίσθημα άμοιβαίας φιλίας.

Τώρα προχωρεί νά κάνει τό ίδιο μέ στόχο νά γίνουν «άνδρεϊοι». Αποκλείει 
πρώτα όσα τούς κάνουν νά φοβούνται τό θάνατο, παρουσιάζοντας τή ζωή τοΰ 
Άδη φοβερή καί άποκρουστική, πού όχι μόνο δέν είναι άληθινά άλλ’ ούτε καί 
«ώφέλιμα», μιά καί δέ δημιουργούν γενναίους καί έλεύθερους φύλακες, άλλά 
δειλούς καί μέ φρόνημα δούλου. Οί ιστορίες πού έπιτρέπεται νά λέγονται πρέ
πει νά είναι τοΰ «έναντίου τύπου»; θά άποκλεισθοΰν οι θρήνοι καί οί όδυρμοί, 
διασήμων άνδρών, ηρώων καί θεών, γιά νά καλλιεργηθεί ή καρτερία· θά πρέπει 
νά μή είναι «φιλογέλωτες» οί φύλακες, γιατί τό έκρηκτικό γέλιο δημιουργεί με
ταπτώσεις· θά πρέπει νά έκτιμοϋν τήν «άλήθειαν» (μόνο οί άρχοντες έπιτρέπε
ται νά άποκρύβουν τήν άλήθεια «έπ’ ώφελίμ τής πόλεως»): θά πρέπει νά άσκοϋν 
τήν «σωφροσύνην», τήν έγκράτεια, κυριαρχώντας πάνω στις ηδονές τοϋ σώμα
τος· νά μή δέχονται δώρα («δωροδόκοι») καί νά μή είναι «φιλοχρήματοι»· θά 
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άφαιρεθοϋν όσα δημιουργούν «άνελευθερίαν μετά φιλοχρηματίας καί αύ ύπερη- 
φανίαν θεών τε καί άνθρώπων» (391c 5-6), περιφρόνηση στούς θεούς καί στούς 
άνθρώπους. Για τό τί πρέπει νά άποκλειστεΐ άπ’ αύτά πού διηγούνται γιά τούς 
ανθρώπους οί ποιητές καί οί μυθοποιοί θά καθοριστεί άργότερα, όταν θά φανεί 
ότι ή δικαιοσύνη φύσει ώφελεϊ αύτόν πού τήν έχει, είτε φαίνεται είτε δέ φαίνεται 
ότι αύτός είναι δίκαιος.

Σχετικά μέ τόν τρόπο τής διήγησης («τό τής λέξεως») ό Σωκράτης δέχεται 
μόνο τήν άπλή διήγηση, άπ’ αύτόν πού παρουσιάζει τά παρελθόντα γεγονότα, 
τά παρόντα ή τά μέλλοντα, καί άπορρίπτει τή μίμηση είτε στή φωνή είτε στήν 
έμφάνιση, πού χρησιμοποιεί ό Όμηρος καί οί κάθε λογής ποιητές, στό σύνολο 
τής ποίησης (τραγωδία, κωμωδία) ή σέ μέρος της (Όμηρος), ή μέ τήν 
άπαγγελία (διθύραμβος κ.ά.). Επειδή οί φύλακες άσκοΰν μόνο ένα έπιτήδευμα, 
ή μίμηση άποκλείεται γιατί τότε δέ θά έκτελούν άριστα τή δουλειά τους καί θά 
παρουσιάζονται σάν κάτι άλλο άπό αύτό πού είναι. Επιτρέπεται μόνο νά μι
μούνται, άπό τόν καιρό πού είναι μικροί, αύτά πού ταιριάζουν στό έργο τους, 
άνθρώπους «άνδρείους, σώφρονας. όσιους, έλευθέρους, καί τά τοιαϋτα πάντα» 
(395c 4-5), γιατί «al μιμήσεις, έάν έκ νέων πόρρω διατελέσωσιν, εις ήθη τε καί 
φύσιν καθίστανται καί κατά σώμα καί φωνάς καί κατά τήν διάνοιαν» (395d 1- 
3). Γι’ αύτό μόνο τούς όμοιους καί τούς άγαθούς θά έπιτραπεΐ νά μιμούνται, 
καί άχι έκείνους πού είναι άντίθετοί τους, άποκλείεται δηλ. τό είδος τής μίμη
σης στό όποιο θά ήταν προσκολλημένος «ό έναντίως έκείνω φύς τε καί τρα
φείς» (396c 2-3). Ό Σωκράτης καί ό Άδείμαντος μένουν σύμφωνοι ότι μέσα 
στήν Πολιτεία τους θέση έχει μόνο ό ποιητής κι ό μυθολόγος πού θά μιμείται 
τόν τρόπο τού χρηστού άνθρώπου καί πού τό περιεχόμενο τών λόγων του θά 
είναι σύμφωνο μέ τούς «τύπους» πού καθόρισαν νωρίτερα.

Μετά τήν όλοκλήρωση τής συζήτησης γιά τό περιεχόμενο καί τή μορφή τών 
λόγων καί τών μύθων γιά τήν ορθή παιδεία τών φυλάκων, μπαίνουν στό άλλο 
θέμα τής «μουσικής», πού άναφέρεται στό είδος τοΰ άσματος καί τής μελωδίας, 
«τό περί φδής τρόπου καί μελών» (398c 1-2). Τό μέλος σύγκειται άπό τρία μέρη, 
τό λόγο, τήν άρμονία καί τό ρυθμό. Γιά τό λόγο ισχύουν δσα έλέχθησαν πιό 
μπροστά. Τά δύο άλλα πρέπει νά είναι σύμφωνα μέ τό λόγο, νά είναι προσαρμο
σμένα σ’ αύτόν. ’Αποκλείονται οί θρηνώδεις άρμονίες, οί μαλθακές καί οί συ- 
μποτικές καί γίνονται άποδεκτές μόνο δύο, ή δωρική καί ή φρυγική, πού μι
μούνται τούς φθόγγους τών γενναίων καί πού είναι κατάλληλες γιά τις πολε
μικές καί άλλες έπικίνδυνες έπιχειρήσεις καί γιά τις είρηνικές πράξεις, τών 
άνδρείων καί σωφρόνων άνθρώπων. Γιά τά μουσικά όργανα, άποκλείονται τά 
πολύχορδα καί τά πολυαρμόνια όπως καί ό αύλός, καί μένουν ή λύρα, ή κιθάρα 
καί τό σουραύλι. Υπενθυμίζεται ότι ή συζήτηση γίνεται γιά τήν κάθαρση τής 
«τρυφώσης πόλεως» καί τό έργο συνεχίζεται, «ΐθι δή καί τά λοιπά καθαίρωμεν» 
(399e 8), στό θέμα τών ρυθμών.

Μέ άποκλεισμό τής ποικιλίας τών ρυθμών καί τών βάσεων, θά άναζητη- 
θοΰν αύτοί οί ρυθμοί πού έκφράζουν τόν «κόσμιον καί άνδρειον βίον», τόν κό- 
σμιο καί άντρίκιο χαρακτήρα, κι αύτοί θά άκολουθοΰν τό λόγο καί όχι 
άντίστροφα. Ή εύρυθμία καί ή άρρυθμία άκολουθοΰν τό λόγο, άλλά καί ό λε

κτικός τρόπος καί ό ίδιος ό λόγος άκολουθοΰν τό ήθος τής ψυχής. Οί νέοι πρέ
πει παντού νά έπιδιώκουν τήν «εύλογίαν, εύαρμοστίαν, εύσχημοσύνην καί 
εύρυθμίαν» πού άκολουθοΰν τήν «εύήθειαν», τό καλό ήθος. Αύτά ύπάρχουν 
έπίσης στή ζωγραφική, στήν ύφαντική καί στις άλλες τέχνες, - όπως καί στήν 
ίδια τή φύση - γι’ αύτό χρειάζονται κι αύτές έπίβλεψη, μέ στόχο νά μήν 
άνατραφοΰν οί φύλακες σέ άκατάλληλο περιβάλλον μέ άποτέλεσμα νά φθείρουν 
τήν ψυχή τους δεχόμενοι τό κακό. Γιατί ή ψυχή τοϋ νέου εξοικειώνεται μέ αύτό 
πού βλέπει καί άκούει καί σέ κατοπινό στάδιο δέχεται μέ τό λόγο εύνοϊκά καί 
δυσμενώς - άγαπά, έπαινεΐ καί άντιπαθέϊ - αύτά μέσα στά όποια άνατράφηκε. 
Προέχει έπομένως ή γνώση τής σωφροσύνης, άνδρείας, έλευθεριότητας καί τών 
άλλων συγγενών άρετών, καί τών άντίθετων τους, όπουδήποτε καί σ’ 
όποιοδήποτε μέγεθος κι άν τά βρει κανείς, τάϊδια ή τις είκόνες τους, γιά νά μπο
ρεί κάποιος νά τά ξεχωρίζει: κι αύτό Ισχύει καί γιά τούς φύλακες. Ή συζήτηση 
γιά τή μουσική παιδεία τελειώνει μέ τήν έλξη καί τήν εύχαρίστηση πού νιώθει 
κανείς γιά τόν δμοιό του, μέ κατακλείδα τά «είς τά τοΰ καλού έρωτικά»: ή φύση 
τοΰ όρθού έρωτα είναι νά άγαπά κανείς τό κόσμιο καί τό ώραϊο μέ σωφροσύνη 
καί μέ τρόπο «μουσικό», καλλιεργημένο.

’Ακολουθεί ή γυμναστική παιδεία: «Μετά δή μουσικήν γυμναστική θρεπτέ- 
οι οί νεανίαι» (403c 9). Ή άρετή τής ψυχής κάνει καλύτερο τό σώμα. Μεταφέρει 
στή γυμναστική αύτά πού είπε γιά τή μουσική. Ότι ή άπλή γυμναστική συνοδεύ
εται άπό σωματική ύγεία. Ή έξάσκηση τών «πολεμικών άθλητών» διαφέρει άπ’ 
αύτήν τών συνηθισμένων άθλητών. Ή μέθη, ή πολυτελής δίαιτα καί οί έρωτικές 
άπολαύσεις πρέπει ν’ άποφεύγονται. Αύτά φέρνουν «άκολασίαν νόσων», μέ 
άποτέλεσμα νά πληθαίνουν οί γιατροί κι οί δικαστές, τεκμήριο μέγιστο «κακής 
τε καί αισχρός παιδείας» (405a 6) καί άπαιδευσίας. Κατακρίνει τή δικανική καί 
τήν Ιατρική πού άσχολεϊται μέ τή θεραπεία νόσων άπό πολυτελή δίαιτα καί όχι 
αύτών πού φέρνουν οί έποχές τοΰ έτους ή τά τραύματα τοϋ πολέμου. Ή θερα
πεία δέν πρέπει νά παρατείνεται σέ βαθμό πού νά καθιστά άχρηστο τόν πολίτη 
γιά τό έργο, πού γι’ αύτό προορίζεται. Όταν, ύστερα άπό τήν ένδεδειγμένη θε
ραπεία, καί μέ τή συνηθισμένη, τήν κανονική δίαιτα, πού θά πρέπει νά τήν 
άκολουθήσει, δέν αύτοθεραπευθεϊ ό άσθενής, ή φροντίδα γι’ αύτόν πρέπει νά 
έγκαταλείπεται (πολιτικός Ασκληπιός), γιά τό συμφέρον τής πόλης. Ό καλός 
γιατρός πρέπει άπό μικρός νά έχει πλούσιες έμπειρίες άπό άνθρώπους υγιείς 
καί άρρωστους κι άκόμα νά έχει καί ό ίδιος άρρωστήσει άπό διάφορες 
άρρώστειες. Ό δικαστής, άντίθετα, πρέπει νά είναι καί ό ίδιος καλός στό χαρα
κτήρα καί νά έχει ζήσει ώς μικρός σέ περιβάλλον δίκαιο, νά μή έχει όμως 
άσκήσει ό ίδιος τήν άδικία, γιατί θά έχει έξοικειωθεΐ μ’ αύτήν. Θά τήν γνωρίσει 
βλέποντάς την σ’ άλλους. Ό άγαθός δικαστής πρέπει νά είναι γέρος γιά νά έχει 
άκριβώς μακρόχρονη γνώση τής άδικίας μελετώντας την στις περιπτώσεις 
άλλων: «πονηριά μέν γάρ άρετήν τε καί αύτήν οϋποτ’ αν γνοίη, άρετή δέ φύσεως 
παιδευομένηςχρόνφ άμα αυτής τε καί πονηριάς επιστήμην λήψεται» (409d 7-9). 
Αύτοί πού είναι άθεράπευτοι στό σώμα θά πρέπει νά θανατώνονται, ή ν’ 
άφήνωνται νά πεθαίνουν, όπως κι αύτοί πού είναι «ψυχήν κακοφυεΐς καί 
ανίατοι», κι αύτό συμφέρει καί στούς ίδιους καί στήν πόλη. Σύμφωνα μέ δσα 
έλέχθησαν αύτοί οί νέοι πού άνατράφηκαν μέ «άπλήν μουσικήν» θ’ άποφύγουν 
τήν άνάγκη τής «δικαστικής», καί τής «ιατρικής», έκτος στήν απόλυτη άνάγκη.
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’Αποσαφηνίζεται στή συνέχεια ότι όχι μόνο ή «μουσική» άλλα καί ή γυ
μναστική άποσκοποϋν πιό πολύ στύ «θυμοειδές», στήν ψυχική εύστάθεια καί 
ρώμη, καί όχι στή σωματική Ισχύ. Ό συνδυασμός καί τών δύο, στό μέτρο πού 
πρέπει, άποφεύγει τήν άγριότητα καί τή μαλθακότητα, πού είναι τα άκρα τής 
ύπερβολικής γυμναστικής καί μουσικής παιδείας. Τό άγριον άνήκει στό θυμο
ειδές τής φύσεως, καί γίνεται άνδρεϊον μέ τήν όρθή παιδεία, ένώ τό ήμερον 
άνήκει στή «φιλόσοφον φύσιν», καί γίνεται μαλακώτερον τοϋ δέοντος, χωρίς 
τή σωστή άνατροφή.

Ή συζήτηση γιά τήν παιδεία τελειώνει μέ τή διαπίστωση ότι ό συγκε
ρασμός τής «μουσικής» μέ τή «γυμναστική» είναι άπαραίτητος, καί ότι είναι 
άνάγκη κάποιος νά έποπτεύει τήν παιδεία, ένας «επιστάτης», άν πρόκειται νά 
σωθεί ή πόλη. Γιά τούς χορούς, τά κυνήγια, τούς γυμνικούς καί τούς Ιππικούς 
άγώνες δέ γίνεται ειδική συζήτηση, γιατί γι’ αύτά έχουν εφαρμογή όσα 
ειπώθηκαν γιά τά άλλα, καί δέν είναι δύσκολο νά τά καταλάβει κανείς.

Τό επόμενο θέμα είναι νά καθοριστεί ποιοι θά είναι αύτοί πού θά κυβερ
νούν κι αύτοί πού θά κυβερνώνται: «οΐτινες άρξουσί τε καί άρξονται» (412b 9). 
ΟΙ άρχοντες πρέπει νά είναι πρεσβύτεροι, άπ’ αύτούς οί άριστοι, «φυλακικώ- 
τατοι» πόλεως. πού ένδιαφέρονται τά μέγιστα γι’ αύτό πού συμφέρει στήν πό
λη: γι’ αύτό πρέπει νά παρακολουθοϋνται άπό τή νεαρή ηλικία καί σ’ όλες τις 
κατοπινές ήλικίες άν είναι κατάλληλοι, άν συγκεντρώνουν τις Ιδιότητες πού 
άπαιτεΐ ή θέση τοΰ φύλακα, άν δέν εγκαταλείπουν τό συμφέρον τής πόλεως είτε 
θεληματικά είτε άθελά τους. Γιά τό σκοπό αύτό θά ύποστοΰν δοκιμασία σέ 
όλες τις ήλικίες καί γιά όλες τις άρετές πού άπαιτοΰνται. Θά άνατραφοϋν μέ 
τήν Ιδέα πού θά τούς βάλουμε μέ ένα «εύγενικύ ψέμα», ότι ξεπήδησαν άπό τή 
γή, πού θά τήν ύπερασπίζονται σά μάνα τους, θεωρώντας τούς άλλους 
άδερφούς τους. Ότι οί φύλακες είναι άπό χρυσάφι, οΐ έπίκουροι άπό άσήμι, οί 
άλλοι τεχνίτες άπό σίδερο καί χαλκό. Καί πώς είναι χρέος τών φυλάκων νά 
κληροδοτήσουν τήν ίδια φύση στά παιδιά τους. Θά έπιτρέπεται ώστόσο ή μετα- 
πήδηση άπό τή μιά σέ άλλη τάξη άν άποδειχθει ότι κάποιος γεννήθηκε μέ άλλο 
μίγμα άπ’ αύτό τών γονιών καί τής τάξης του.

ΟΙ γηγενείς φύλακες, «ηγουμένων τών άρχόντων», θά βρουν τόν πιό κα
τάλληλο τόπο γιά νά έγκαταστήσουν τό στρατόπεδό τους γιά υπεράσπιση τής 
πόλης άπό τούς έχθρούς κι άπ' αύτούς πού δέ συμμορφώνονται στούς νόμους. 
ΟΙ στρατιωτικές «ο’ικήσεις» τους δέ θά είναι σάν τών άλλων πολιτών καί θά 
ληφθεϊ πρόνοια νά μή δημιουργηθοϋν προϋποθέσεις πού θά τούς μετατρέψουν 
άπό φύλακες σέ λύκους. Δέ θά έχουν δικά τους σπίτια καί Ιδιωτική περιουσία, 
θά τρώνε σέ συσσίτια, θ’ άπέχουν μόνο αύτοί άπό καθετί πού είναι καμωμένο 
άπό χρυσάφι καί άσήμι. Μέ τέτοια άνατροφή θά μεγαλώσουν καί τέτοια ζωή θά 
ζοΰν οί φύλακες γιά νά μή διατρέχει κίνδυνο ή πόλη νά άφανιστεΐ.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ό Γλαύκων προκαλέΐ τό Σωκράτη ν’ απαντήσει στήν πιθανή κατηγορία 

ότι οί φύλακες είναι έτσι μιά τάξη δυστυχισμένη, «ώσπερ επίκουροι μισθωτοί» 
(419a 10), χωρίς μισθό καί δίχως τά άγαθά, τις άνέσεις καί τά πλεονεκτήματα 

πού άπολαμβάνουν οί άλλοι. Ό Σωκράτης άπαντά πώς είναι κι αύτοί έξίσου 
εύτυχισμένοι, πάντως όμως σκοπός τής πολιτείας είναι ή εύτυχία τοΰ συνόλου 
κι όχι μόνο μιας τάξης. Ή εύτυχία γιά τήν κάθε τάξη πηγάζει άπό τήν άριστη 
εκτέλεση τοϋ έργου πού τής άνήκει άπό τή φύση της, ένώ ή εκτροπή της άπό 
αύτό διαφθείρει τήν ίδια καί καταστρέφει τήν πόλη. Αύτή τή φθοροποιό 
επίδραση έχει ό «πλούτος» καί ή «πενία», γιά τούς «δημιουργούς» άλλά καί γιά 
τούς φύλακες, κάνοντάς τους χειρότερους: «τοϋ μεν τρυφήν καί αργίαν καί νε
ωτερισμόν έμποιοϋντος, τής δέ ανελευθερίαν καί κακοεργίαν πρός τφ νεωτε- 
ρισμφ» (422a 1-3).

Στήν έπόμενη έρώτηση, πώς θά μπορέσει ή πόλη χωρίς χρήματα ν’ άντεπε- 
ξέλθει μέ μιά πλούσια πόλη, ό Σωκράτης άπαντά ότι μιά πόλη μέ έξασκημένους, 
άφοσιωμένους καί όμονοοϋντες στρατιώτες, «άθλητάς πολέμου», εύκολα θά νι
κήσει μιάν άλλη πού είναι διχασμένη καί έχει φθαρεί άπό τόν πλούτο.

Ό όρος γιά τό μέγεθος τής πόλης, σέ άριθμό άνθρώπων, καί τήν εδαφική 
της έκταση είναι αύτός πού τής έξασφαλίζει τήν ενότητα καί τήν ικανότητά της: 
ούτε μικρή, ούτε μεγάλη, «ικανή καί μία». ΟΙ φύλακες θά φροντίσουν γι’ αύτό, 
όπως καί γιά τήν τήρηση τής άρχής ότι μόνο οί ικανοί γιά τήν κάθε τάξη θά μέ
νουν σ’ αύτή, ένώ οί άλλοι θά άποπέμπονται, γιά νά άσχολεΐται ό καθένας μέ 
μόνο ένα έργο, καί ή πόλη έτσι «μία φύηται άλλά μή πολλαί». Θά διαφυλάτ- 
τουν έπίσης τήν «παιδείαν» καί «τροφήν», πού προάγει τή φυσική ίκανότητα, 
μέ άποτέλεσμα νά μπορούν νά γεννούν καλύτερα παιδιά. "Ετσι οί έπιμεληταί 
τής πόλεως θά προσέχουν «τό μή νεωτερίζειν περί γυμναστικήν τε καί μου
σικήν παρά τήν τάξιν» (424b 5-6), γιατί οί τέτοιες μεταβολές φέρνουν μεταβολή 
καί τών νόμων: «ούδαμοΰ γάρ κινούνται μουσικής τρόποι άνευ πολιτικών νό
μων τών μεγίστων» (424c 5-6). Ή τέτοια παρανομία υπεισέρχεται χωρίς νά γί
νεται άντιληπτή, σάν νά είναι παιχνίδι, μπαίνει σιγά-σιγά στά «ήθη» καί τά 
«έπιτηδεύματα», προχωρεί στις συναλλαγές καί ύστερα στούς νόμους, καί στό 
τέλος άνατρέπει ολόκληρη τήν Ιδιωτική καί δημόσια ζωή.

Άπό τόν καιρό πού είναι μικρά τά παιδιά δέχονται στήν ψυχή τους τήν 
εύνομία καί τήν τάξη στό παιχνίδι τους μέ τή μουσική παιδεία πού φέρνει αύτή 
τήν τάξη. "Ετσι ρυθμίζουν άνάλογα τή συμπεριφορά τους άπέναντι στούς γο
νιούς, στόν τρόπο τοϋ ντυσίματός τους καί τήν έμφάνισή τους γενικότερα. Τό 
πρώτο ξεκίνημα μέ τήν παιδεία άκολουθεΐται στή συνέχεια άπό παρόμοια συ
μπεριφορά. Ποιά τάξη πρέπει νά έπικρατεϊ στις διάφορες δραστηριότητες τής 
ζωής δέν είναι άνάγκη νά νομοθετηθεί στις λεπτομέρειές του, γιατί θά βροϋν 
άπό μόνοι τους ποιό είναι τό σωστό, έφ’ όσον έχουν συνηθίσει νά τηρούν τό 
νόμο. Διαφορετικά δέν υπάρχει τρόπος νά μπούν στόν όρθό δρόμο, όπως δέν 
μπορούν νά θεραπευτούν μέ φάρμακα αύτοί πού δέν άλλάζουν τόν τρόπο τής 
ζωής έξαιτίας τοΰ όποιου έφθειραν τήν υγεία τους. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τις 
πόλεις μέ κακή διακυβέρνηση. Μέ τή συνεχή άλλαγή τών νόμων δέ θεραπεύο
νται οί άδικίες πού σημειώνονται σ' όλους τούς τομείς, μιά καί δέν παγιώνεται 
ό σεβασμός στούς βασικούς νόμους πού πρέπει νά διέπουν τήν πολιτική καί 
ιδιωτική ζωή. Γιά τούς θεούς, τις θυσίες, τούς ήρωες, τήν ταφή τών νεκρών κτό. 
θά γίνουν σεβαστοί οί νόμοι τοΰ «πατρίου έξηγητοϋ», πού βρίσκεται στόν 
όμφαλό τής γής.
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Έπαναφέρεται τώρα τύ άρχικό πρόβλημα: ποΰ βρίσκεται ή δικαιοσύνη καί 
ή άδικία μέσα σ’ αύτή τήν «καλώς φκισμένηνπόλιν», σέ τι διαφέρουν μιά δίκαιη 
καί μιά άδικη πόλη μεταξύ τους, καί ποια όδηγεϊ στήν ευτυχία. Ή «τελείως 
άγαθή» πόλις είναι «σοφή», «άνδρεία», «σώφρων» καί «δικαία». Σοφή είναι ή 
εύβουλος, καί ή εύβουλία είναι έπιστήμη. Ή έπιστήμη, όμως, δυνάμει τής 
όποιας μιά πόλη χαρακτηρίζεται ώς σοφή, δέν είναι αύτή πού άφορά στήν κάθε 
τέχνη χωριστά, άλλά στήν «φυλακική» πού άναφέρεται «υπέρ αυτής πόλεως 
όλης», καί στή σχέση της μέ τόν έαυτό της καί στή σχέση της μέ τις άλλες πόλεις. 
Συγκεκριμένα άφορά στούς άρχοντες, πού άν καί είναι τό πιό όλιγάριθμο μέρος 
έχει τό σπουδαιότερο έργο καί τή μεγαλύτερη εύθύνη γιά τήν κατά φύσιν 
όργάνωση καί λειτουργία τής πόλης. ’Από τήν άλλη μεριά, άνδρεία είναι ή πόλη 
κατά ένα άλλο μέρος της, τούς φύλακες πού ύπερασπίζουν τήν πόλη, καί πρέπει 
νά έχουν έπιλεγεϊ καί άνατραφεϊ μέ τά καθορισμένα κριτήρια, «διά τό τήν τε φύ- 
σιν καί τήν τροφήν έπιτηδείαν έσχηκέναι» (430a 4-5), καί τίποτε δέν μπορεί νά 
μετακινήσει τις Ιδιότητες πού τούς άρμόζουν, ούτε φόβος, ούτε λύπη, ούτε 
έπιθυμία, ούτε ότιδήποτε άλλο: «τήν δή τοιαύτην δύναμιν καί σωτηρίαν διά 
παντός δόξης όρθής τε καί νομίμου δεινών τε πέρι καί μή άνδρείαν έγωγε καλώ 
καί τίθεμαι» (430b 2-4). Ή άνδρεία είναι πολιτική άρετή. Ή σωφροσύνη, 
ώστόσο, δέν είναι ή άρετή μιας συγκεκριμένης τάξης, άλλά άρμονία μεταξύ 
όλων τών μερών τής πόλεως, «όμόνοια», όμοφροσύνη καί «συμφωνία» μεταξύ 
τους ποιό άπό τά μέρη θά άρχει στήν πόλη καί στόν καθένα χωριστά - δεδομέ
νου δτι στήν ψυχή ύπάρχουν, έκτος άπό τή φρόνηση, καί έπιθυμίες καί σωφρο
σύνη πρέπει νά χαρακτηρίζει καί τούς άρχοντες καί τούς άρχόμενους. Δικαιοσύ
νη, τέλος, καθορίζεται καί πάλιν ώς ή άρχή ότι «ëva έκαστον εν δέοι έπιτηδεύειν 
τών περί τήνπόλιν, εις δ αυτού ή φύσις έπιτηδειοτάτη πεφυκυΐα εϊη» (433a 4-6). 
Ή δύναμη τής δικαιοσύνης άμιλλάται αύτή τών άλλων τριών άρετών. Άδικία 
είναι πολυπραγμοσύνη, νά κάνει κανείς αύτό πού άνήκει σέ μιά άλλη τάξη, γιά 
τό όποιο δέν είναι Ικανός.

Στή συνέχεια ό Σωκράτης μεταφέρει τήν εικόνα τής δικαιοσύνης άπό τήν 
πόλη στό άτομο. ’Επειδή ή πόλη άποτελεϊται άπό άτομα, καί έπειδή τό ήθος τής 
πόλης εϊναι έκεϊνο τών μερών πού τήν άπαρτίζουν, είναι φανερό ότι στά τρία 
μέρη τής πόλης άντιστοιχοΰν τρία μέρη τής ψυχής τοΰ κάθε άτόμου: 
«μανθάνομεν μέν έτέρω, θυμούμεθα δέ άλλφ τών έν ήμϊν, έπιθυμοϋμεν δ ' αύ 
τρίτφ τινί» (436a 9-10). Ή ύπαρξη καί ή διαφορά τών τριών αύτών μερών κατα
δεικνύεται άπό τό δτι μέσα μας ύπάρχουν δυνάμεις πού μάς σπρώχνουν σέ δια
φορετικές κατευθύνσεις, π.χ. όταν έπιθυμοΰμε κάτι καί, άπό τήν άλλη, ό λόγος 
μάς συγκροτεί, μάς άπωθεΐ άπό τήν Ικανοποίηση τής έπιθυμίας («τό κελεΰον» 
καί τό «κωλΰον»): τό ίδιο πράγμα δέν μπορεί νά ένεργεϊ ή νά έπηρεάζεται μέ δυό 
άντίθετους τρόπους τήν ίδια ώρα: «ού γάρ δή, φαμέν, τό γε αυτό τφ αύτφ 
έαυτοΰ περί τό αυτό άμ ’ ά<ν> τάναντία πράττοι» (439b 5-6). Τά δύο αύτά μέρη ή 
είδη τής ψυχής είναι τό «λογιστικόν» καί τό «έπιθυμητικόν» καί ύπολείπεται νά 
έξεταστεϊ ό «θυμός» ή τό «θυμοειδές».

Τό «θυμοειδές» είναι «όμοφυές» προς τό λογιστικόν καί συμμαχεί μέ αύτό 
έναντίον τοΰ έπιθυμητικοΰ, έκτος άν διαφθαρεϊ άπό κακή άνατροφή. Έτσι στήν 
ψυχή ύπάρχουν ούσιαστικά δύο μόνο μέρη, τό λογιστικό καί τό έπιθυμητικό, 

εκτός άν άποδειχθεϊ δτι παρά τή συγγένεια τοΰ θυμοειδούς πρός τό λογιστικό, 
τό πρώτο διαφέρει άπό τό δεύτερο: «ή καθάπερ έν τή πόλει συνειχεν αυτήν τρία 
όντα γένη, χρηματικόν, έπικουρητικόν, βουλευτικόν, ούτως καί έν ψυχή τρίτον 
τοϋτό έστι τό θυμοειδές, έπίκουρον δν τφ λογιστικφ φύσει, έάν μή ύπό κακής 
τροφής διαφθαρή;» (440e 10 - 441a 1-3). Δικαιοσύνη γιά τήν ψυχή στόν καθένα 
εϊναι νά κάνει τό κάθε μέρος αύτό πού τοΰ ταιριάζει: στό λογιστικό νά άρχει, 
στό θυμοειδές νά ύπακούει καί νά συμμαχεί μαζί μέ τό λογιστικό. Θά τά κάνει 
νά προσεγγίσουν καί συμφωνήσουν «μουσικής καί γυμναστικής κράσις», πού 
θά έξημερώσει τό θυμοειδές, θά καλλιεργήσει τό λογιστικόν, καί τά δυό μαζί θά 
ύποτάξουν τό έπιθυμητικό πού εϊναι άχαλίνωτο στις όρέξεις του. Ή σοφία 
άνήκει στό λογιστικόν, ή άνδρεία στό θυμοειδές, καί ή δικαιοσύνη συνίσταται 
στό νά κάνει τό καθένα τό έργο του, σωφροσύνη δέ νά συμφωνήσουν καί τά τρία 
δτι θά άρχει τό ένα, τό λογιστικόν, όπως συμβαίνει καί στήν πόλη.

Μετά τόν καθορισμό τής έννοιας τής δικαιοσύνης, όρίζουν τήν άδικία ώς 
«στάσιν τινά τριών δντων τούτων δει αυτήν είναι καί πολυπραγμοσύνην καί 
άλλοτριοπραγμοσύνην καί έπανάστασιν μέρους τινός τφ δλφ τής ψυχής, ϊν’ 
άρχη έν αύτή ού προσήκον» (444b 1-4), τή στιγμή πού ή φύση του εϊναι νά 
ύπακούει, «δουλεύειν». Ή άδικία, ή άκολασία, ή δειλία, ή άμαθία, καί γενικά 
«πάσα κακία» εϊναι άποτέλεσμα αύτής τής «ταραχής» καί «πλάνης». Τά μέν 
άποτελοΰν ύγιεΐς καταστάσεις, τά δέ νοσηρές καί ή «άρετή ύγίειά τις άν εϊη καί 
κάλλος καί ευεξία ψυχής, κακία δέ νόσος τε καί αισχρός καί άσθένεια» (444d 
13-445e 1-2).

Τό τελευταίο θέμα γιά έξέταση εϊναι άν ή δικαιοσύνη ώφελεϊ καί ή άδικία 
βλάπτει. Ή άπάντηση εϊναι δτι κατά μείζονα λόγον βλάπτεται ή ψυχή άπό τήν 
άδικία, άφοΰ μέ διεφθαρμένο τό σώμα δέν μπορεί ό άνθρωπος νά ζήσει. Γιά νά 
μελετηθεί όμως καλύτερα τό θέμα, θά γίνει διάκριση τών πολλών ειδών τής κα
κίας, καί τών τεσσάρων πιό βασικών άπό αύτά - γιατί γιά τήν άρετή ύπάρχει 
ένα μόνο εϊδος. 'Υπάρχουν πέντε «τρόποι πολιτειών» καί, άντίστοιχα, πέντε 
«τρόποι ψυχής». Ό καλύτερος εϊναι αύτός πού περιέγραψαν, «βασιλεία», 
«άριστοκρατία», άνάλογα μέ τό άν κυβερνά ένας, ό άριστος, ή άν αύτοί πού κυ- 
βερνοΰν εϊναι πιό πολλοί καί οί άριστοι.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Τή στιγμή πού ό Σωκράτης εϊναι έτοιμος νά περιγράφει τά τέσσερα είδη 

τών «ημαρτημένων πολιτειών» διακόπτεται γιά νά έξηγήσει λεπτομερέστερα τό 
θέμα τής κοινότητας τών γυναικών καί τών παιδιών, καί τής άνατροφής τών τε
λευταίων άπό τή στιγμή τής γέννησης ώς τήν έναρξη τής συστηματικής παιδείας 
τους. Συνοπτικά ή θέση τοΰ Σωκράτη εϊναι ή έξής: ’Επειδή οί γυναίκες έχουν τήν 
ίδια φύση μέ τούς άντρες, θά έχουν κι αύτές τή δυνατότητα νά έπιλεγοΰν στήν 
τάξη τών φυλάκων, μέ τά ίδια κριτήρια πού Ισχύουν γιά τούς άντρες, τοΰ 
Ιδιαίτερου χαρακτήρα τής καθεμιάς, καί θά ίσχύσει καί γι’ αύτές τό ίδιο σύστη
μα παιδείας, μέ τό πρόγραμμα τής μουσικής καί τής γυμναστικής - όσο κι άν θά 
φανεί γελοίο γι’ αύτούς πού δέν κρίνουν μέ τό «λόγο» κάτι πού συγκρούεται μέ 
τά παραδεδομένα - «ούδέν έστιν έπιτήδευμα τών πόλιν διοικούντων γυναικός 
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διότι γυνή, ούδ’ άνδρός διότι άνήρ, άλλ’ όμοίως διεσπαρμένοι al φύσεις έν 
άμφοϊν τοϊς ζώοιν, καί πάντων μεν μετέχει γυνή έπιτηδευμάτων κατά φύσιν, πά
ντων δέ άνήρ, έπί πάσι δέ άσθενέστερον γυνή άνδρός» (455d 6-9 - 455e 1-2). 
Έτσι ύπάρχει καί γυνή «Ιατρική», «μουσική», «γυμναστική», «πολεμική», 
«θυμοειδής», «φυλακική». Τοΰ τελευταίου είδους θά έκλεγοΰν «συνοικεϊν τε καί 
συμφυλάττειν τοϊς τοιούτοις άνδράσιν», μόνο πού έπειδή είναι «άσθενεστέρα» 
άπό τή φύση τοϋ άνδρός θά τούς ανατεθούν έλαφρότερα καθήκοντα, «φυλακικά 
έργα».

Οί γυναίκες τών φυλάκων θά είναι κοινές για όλους «&τε οικίας τε καί συσ
σίτια κοινά έχοντες», χωρίς δικά τους σπίτια καί περιουσία. Θά συνέρχονται 
γιά τις έρωτικές άνάγκες σέ «γάμους Ιερούς» πού είναι οί «ώφελιμώτατοι», για
τί: (α) θά γεννούν καί μεγαλώνουν άριστα παιδιά άπό άριστους γονείς, μέ τήν 
ευγενική μέθοδο, όπως στά οικιακά ζώα καί πουλιά, (β) θά τούς άπαλλάξουν 
άπό τόν πειρασμό νά ένδιαφέρονται πιό πολύ γιά τή δική τους οικογένεια άπό 
τό συμφέρον τής πόλεως καί (γ) θά είναι ύπό έλεγχο τό μέγεθος τής πόλεως καί 
θά έξασφαλίζεται έτσι ή μεγαλύτερη δυνατή ένότητα καί συνοχή. Τό τελευταίο 
αύτό άλλά καί τό πρώτο θά ρυθμίζεται άπό τούς άρχοντες μέ μιά προαποφασι
σμένη έκλογή αύτών πού θά συνευρεθούν, χωρίς αύτό νά γίνεται γνωστό στούς 
άλλους, μέ τή χρήση κλήρων πού θά είναι στό δικό τους μυστικό έλεγχο.

Ή συχνότητα τών Ιερών γάμων θά άποφασίζεται άπό τούς άρχοντες, καί 
θά γίνεται σέ γιορτές πού θά νομοθετηθούν. Ή παιδοποιία άπό τούς άριστους 
μέ τις άριστες θά διασφαλιστεί καί τά παιδιά θά άνατρέφονται χωρίς νά ξέ
ρουν οί γονιοί ποιά είναι τά δικά τους - τ’ άνάπηρα θά κρύβονται σέ τόπο μυ
στικό. Ή παιδοποιία θά γίνεται στήν άκμή τής ηλικίας, σωματική καί διανοη
τική άπό τά είκοσι ώς τά σαράντα γιά τή γυναίκα, γιά τόν άντρα «έπειδάν τήν 
όξυτάτην δρόμου άκμήν παρή» ώς τά πενήντα πέντε. Θά επιτρέπεται ύστερα 
άπ’ αύτή τήν ηλικία έλεύθερα νά συνευρεθούν, πέρα άπό όρισμένο βαθμό συγ
γένειας, άλλά δέ θά πρέπει νά γεννηθούν παιδιά κι ή πόλη δέ θά επιβαρυνθεί μέ 
τήν άνατροφή τους. Επειδή γιά όλα τά παιδιά θά είναι κοινοί όλοι οί γονείς, ό 
σεβασμός θά είναι γενικός, καί οί χαρές καί οί λύπες τοΰ ένός θά είναι χαρές 
καί λύπες γιά όλους. Δέν θά υπάρχουν δίκες καί κατηγορίες γιατί δέ θά 
ύπάρχει άτομικό συμφέρον: «οθεν δή υπάρχει τούτο ις άστασιάστοις είναι, δσα 
γε διά χρημάτων ή παίδων καί συγγενών κτήσιν άνθρωποι στασιάζουσιν» 
(464d 9-e 1-2). Τό «δέος» καί ή «αιδώς» θά έπεκτείνονται σέ όλους, ώς γιούς, 
άδερφούς, πατέρες, καί θά πρυτανεύει ειρήνη μεταξύ τους. Θά έξαλειφθεϊ ή κο
λακεία καί άλλα κακά καί θά ζοΰν πιό εύτυχισμένη ζωή άπό τούς όλυμπιονίκες 
γιατί ή δική τους νίκη θά είναι ή σωτηρία όλης τής πόλης.

Στή συνέχεια έξετάζεται ή δυνατότητα εφαρμογής στήν πράξη όσων 
έλέχθησαν γιά τή ζωή τών επικούρων, άντρών καί γυναικών. Γιά τόν πόλεμο, 
θά έκστρατεύουν μαζί καί θά παίρνουν μαζί καί τά παιδιά γιά νά έξοικειωθοΰν 
μέ τις εμπειρίες τού πολέμου, νά προσφέρουν ύπηρεσίες σέ έπικουρικές δου
λειές, θά μάθουν νά ιππεύουν έχοντας έπιστάτες ικανούς ηγεμόνες καί παιδα
γωγούς. Οί φύλακες πού λιποτακτούν μεταπίπτουν στήν τάξη τών δημιουργών, 
αύτοί πού συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι άφήνονται στούς εχθρούς νά τούς με- 

ταχειριστοΰν όπως θέλουν. Οί άριστεύσαντες περιβάλλονται μέ τιμές. Αύτοί 
πού θά πεθάνουν στον πόλεμο θά τιμώνται ώς δαίμονες, ήμίθεοι, όπως κι 
αύτοί πού θά φτάσουν ώς τά γερατειά θά έχουν ξεχωριστές τιμές. Στούς πολέ
μους δέ θά έπιτρέπεται ό έξανδραποδισμός Ελλήνων ούτε ή λαφυραγώγηση 
τών νεκρών, «νεκροσυλίαι», έκτος άπό τά όπλα τους, καί ούτε καταστροφή 
τών δένδρων, έμπρησμοί οικιών, άλλά μόνο άφαίρεση τοΰ καρπού τής χρονιάς. 
Κι αύτό γιατί «φημί τό μεν Ελληνικόν γένος αυτό αύτω οίκεΐον είναι καί συγ
γενές. τφ δε βαρβαρικφ όθνεϊόν τε καί άλλότριον» «φύσει» (470c 1-3). Τόν πό
λεμο μεταξύ Ελλήνων όνομάζει «στάσιν» καί έκεΐνον πού γίνεται έναντίον 
τών ξένων τόν όνομάζει «πόλεμον», θεωρώντας ότι οί Έλληνες πού πολεμούν 
μεταξύ τους, θά πρέπει πάντα νά έχουν τήν προσμονή ότι θά συνδιαλλαγοΰν 
καί δέ θά πολεμούν παντοτινά. Σέ μιά «στάση» θά θεωρήσουν δτι εχθροί τους 
δέν είναι όλοι οί κάτοικοι τής άλλης πόλης, άλλά λίγοι οί υπεύθυνοι γιά τή δια
φορά, πού θά πρέπει νά τιμωρηθούν άπό τούς άλλους συμπολίτες τους. Ή πο
λιτεία πού όργανώνει ό Πλάτων, ή άγαθή πολιτεία, είναι Έλληνική.

Ό Σωκράτης καλείται τώρα νά άντιμετωπίσει τό τρίτο, όπως ό ίδιος τό χα
ρακτηρίζει μεταφορικά, κύμα τής τρικυμίας, «πή δυνατή γίγνεσθαι αϋτη ή πολι
τεία» (472b 1-2), καί ύπενθυμίζει δτι σκιαγραφούσαν μιά άγαθή πολιτεία, ξεκι
νώντας άπό τόν όρισμό τής δικαιοσύνης καί τής άδικίας, γιά νά προβληθεί ώς 
παράδειγμα ό τελείως δίκαιος καί άδικος κι οχι άναγκαστικά γιά νά εφαρμοστεί 
στήν πράξη, όπως ένας καλός ζωγράφος πού ζωγραφίζει ένα τέλειο άνθρωπο 
δέν άναμένει νά τόν βρει στήν πραγματικότητα: «παράδειγμα έποιοΰμεν λόγφ 
άγαθής πόλεως» (472d 9-e 1). Θά ήταν ώστόσο ικανοποιητικό άν εύρισκαν στήν 
πράξη κάτι πού είναι όργανωμένο πλησιέστατα πρός τό πρότυπο πού διαμόρ
φωσαν μέ τό λόγο τους. Γιά τό σκοπό αύτό θ’ άναζητήσει τά στοιχεία τής κακής 
όργάνωσης πού ύπάρχει τώρα στίς πόλεις καί θά είσηγηθεΐ μέ έλάχιστες μεταβο
λές - ένός, δύο ή όλιγίστων - νά πετύχει αύτό πού έπιδιώκουν. Έτσι έρχεται 
στή διατύπωση τής θεωρίας του γιά τούς φιλοσόφους βασιλείς ή άρχοντες: 
«Έάνμή, ήν δ' έγώ, ή οί φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν έν ταϊς πόλεσιν ή οίβασιλής 
τε νϋν λεγόμενοι καί δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καί ίκανώς, καί τούτο 
εις ταύτόν συμπέση, δύναμίς τε πολιτική καί φιλοσοφία, τών δέ νϋν πορευομέ- 
νων χωρίς έφ ’ έκάτερον αί πολλαί φύσεις έξ ανάγκης άποκλεισθώσιν, ούκ έστι 
κακών παϋλα, ώ φίλε Γλαύκων, ταϊς πόλεσι, δοκώ δέ ουδέ τφ άνθρωπίνφ γένει, 
ουδέ αϋτη ή πολιτεία μή ποτέ πρότερον φυή τε εις τό δυνατόν καί φώς ήλιου ΐδη, 
ήν νϋν λόγφ διεληλύθαμεν» (473c 11 - 473e 2).

Ό φιλόσοφος είναι έπιθυμητής όλης τής σοφίας καί φιλοθεάμων όλης τής 
άλήθειας, σέ άντίθεση μέ τούς φιλοθεάμονες τών χορών καί άλλων θεαμάτων, 
τούς φιληκόους, τούς φιλοτέχνους καί τούς πρακτικούς, πού δέν είναι σέ θέση 
νά γνωρίσουν τό ίδιο τό καλό άλλά τήν άντανάκλασή του στά πολλά: «αύτοϋ δε 
τοϋ καλοϋ άδύνατος αύτών ή διάνοια τήν φύσιν ίδεϊν τε καί άσπάσασθαι» (476b 
6-8). Ό φιλόσοφος, ώς «γιγνώσκων», έχει «γνώμην», όρθή γνώση, ενώ οί άλλοι 
«δόξαν, ώς δοξάζοντες». Υπάρχει «έπιστήμη» γιά τό «παντελώς δν» πού είναι 
«παντελώς γνωστόν», «άγνοια» ή «άγνωσία» γιά τό «μή δν» πού είναι «πάντη 
άγνωστον», καί «δόξα» γι’ αύτό πού βρίσκεται «μεταξύ άγνοιας καί έπιστήμης»: 
«έπ’ άλλφ τέτακται δόξα καί έπ’ άλλφ έπιστήμη, κατά τήν δύναμιν έκατέρα τήν 

52 53

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



αυτής (477b 7-8). Ή έπιστήμη «επί τφ δντι πέφυκε, γνώναι ώς εστι τό δν» (411b 
10-11). Tò ôv είναι γνωστόν άλλα όχι δοξαστόν, γιατί ή έπιστήμη καί ή δόξα 
είναι διαφορετικές δυνάμεις, καί ή δόξα ούτε τό δν δοξάζει ούτε τό μή δν, ούτε 
γνώσις άλλά ούτε καί άγνοια είναι, καί είναι «σκοτωδεστέρα» γνώσεως άλλά 
«φανότερον» άγνοιας. Ή δόξα δέν άναφέρεται σέ «αυτό τό καλόν» καί τήν 
«Ιδέαν αυτού τοΰ κάλλους», «κατά ταύτά ώσαύτως έχουσαν», άλλά στά «πολλά 
καλά». Αυτά τά τελευταία είναι ταυτόχρονα καί αισχρά, τά δίκαια είναι καί 
άδικα, τά όσια είναι καί άνόσια. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τή σχέση μεταξύ πολλών 
καί διπλάσιων, ήμίσεων καί διπλάσιων, μεγάλων καί μικρών, κούφων καί βαρέ
ων. Αυτοί πού έχουν «δόξαν» γιά τά πολλά καλά, δίκαια, κ.ά. θά όνομαστοϋν 
«φιλόδοξοι» γιατί τά άσπάζονται καί τά άγαποΰν, ένώ έκεΐνοι πού θεώνται 
«αυτά έκαστα καί άεί κατά ταύτά ώσαύτως έχοντα» θά δνομαστοΰν φιλόσοφοι, 
γιατί άγαποΰν τή γνώση πού άναφέρεται στήν ουσία αύτοΰ τούτου τοΰ δντος.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ
ΟΙ φιλόσοφοι είναι οί πιό κατάλληλοι νά μεριμνούν γιά νά είναι άμετάβλη- 

τοι οί «νόμοι καί τά έπιτηδεύματα» τών πόλεων. Θά τό πετύχουν έπειδή έχουν 
ώς πρότυπά τους τις Ιδέες πρός τις όποιες άποβλέπουν σταθερά. Οί Ιδιότητες 
πού τούς διακρίνουν είναι οί εξής: «ή φιλόσοφος φύσις» (α) άγαπά τή μάθηση 
γιά τις άναλλοίωτες Ιδέες, καί μάλιστα γιά τήν ούσία στό σύνολό της κι δχι ένός 
μέρους της μονάχα· (β) άποστρέφεται τό ψεύδος καί στέργει τήν άλήθεια 
(«έχοντας είναι μηδαμή προσδέχεσθαι τό ψεύδος άλλά μισεΐν»)' (γ) εΐναι 
«σώφρων», έγκρατής καί δχι «φιλοχρήματος»· (δ) δέν μετέχει «άνελευθερίας» 
καί «σμικρολογίας» άλλά είναι διάνοια μέ μεγαλοπρέπεια πού λαχταρά τά θεία 
καί τά άνθρώπινα στό σύνολό τους· (δ) δέ φοβάται τό θάνατο, δέν εΐναι δειλή· 
(στ) εΐναι δίκαιη καί ήμερη καί δχι «δυσκοινώνητος καί άγρια», δηλ. έχει κοινω
νικότητα· (ζ) εΐναι «ευμαθής», έχει γρήγορη άντίληψη· (η) είναι «μνημονική» καί 
δχι «έπιλήσμων»· (θ) δέν εΐναι «άμουσος» καί άφιλόκαλη, άλλά άγαπά τή συμμε
τρία καί τή χάρη («έμμετρος καί εύχαρις»). Συνοπτικά: «φύσει μνημών, ευμαθής, 
μεγαλοπρεπής, εύχαρις, φίλος τε καί συγγενής άληθείας, δικαιοσύνης, ανδρείας, 
σωφροσύνης» θά εΐναι αύτός, καί έτσι τό έπιτήδευμα πού θά άσκήσει θά εΐναι 
χωρίς ψεγάδι.

Ό Άδείμαντος παρατηρεί ότι οί φιλόσοφοι θεωρούνται «άλλόκοτοι» καί 
άχρηστοι γιά τις πόλεις, γι’ αύτό καί πολλοί τήν έγκαταλείπουν. Ό Σωκράτης 
ύπερασπίζοντας τή φιλοσοφία έπιρρίπτει τήν εύθύνη στις ίδιες τις πόλεις καί 
στό ήθος πού καλλιεργούν μέ τήν παραβολή τοΰ πλοίου καί τοΰ ικανού ναυ- 
κλήρου πού άχρηστεύεται άπό τούς ναύτες πού θέλουν νά πάρουν τή θέση του 
στασιάζοντας μεταξύ τους γιατί ό καθένας πιστεύει πώς εΐναι δ κατάλληλος νά 
χειρίζεται τό πηδάλιο - «τής μέντοι άχρηστίας τούς μή χρωμένους κέλευε 
αίτιάσθαι, άλλά μή τούς επιεικείς» (489b 4-5) - έκθέτοντας σέ κίνδυνο τό σκά
φος καί τή δική τους τύχη. Έτσι ή πιό μεγάλη συκοφαντία έναντίον τής φιλο
σοφίας προέρχεται άπό αύτούς πού ισχυρίζονται δτι εΐναι οί ίδιοι ικανοί φιλό
σοφοι, ικανοί πολιτικοί άρχοντες ένώ στήν πραγματικότητα εΐναι άνίδεοι γι’ 
αύτό τό έπιτήδευμα.

’Αλλά καί γιά τήν άθλιότητα αύτών πού συκοφαντούν τή φιλοσοφία δέν 
εΐναι ή ίδια ύπεύθυνη. Γιατί αύτοί στερούνται τις άρετές πού πρέπει νά έχει ό 
άληθινός φιλόσοφος. Καί εΐναι πιό έπικίνδυνοι όταν τις έχουν άπό τό φυσικό 
τους άλλά μέ τήν κακή διαπαιδαγώγηση τις έχουν έκτρέψει πρός τό κακό καί οί 
ψυχές τους γίνονται «διαφερόντως κακαί». Στή συνέχεια ό Σωκράτης διεκτρα
γωδεί τή φθοροποιό έπίδραση πού έχει τό γενικότερο κλίμα τής πόλης, τό διε
φθαρμένο ήθος της πού διαφθείρει τις φιλοσοφικές φύσεις. Τις έλάχιστες πού 
άντέχουν «άτιμίας τε καί χρήμασι καί θανάτοις κολάζουσι» (492d 7). Γιατί 
ούτε ύπήρξε, ούτε ύπάρχει, ούτε θά ύπάρξει άνθρωπος πού νά άποκτήσει ήθος 
άρετής διαφορετικό άπό αύτό πού διαμορφώνουν αύτοί πού κυριαρχούν στις 
πόλεις χωρίς νά είναι άξιοι-σοφιστές, πολιτικοί, δάσκαλοι κ.ά. Όλοι αύτοί κο
λακεύουν τό πλήθος, εΐναι δούλοι του καί ή προσπάθειά τους δέν εΐναι πώς νά 
τό καλυτερεύσουν, άλλά πώς νά Ικανοποιήσουν τις έπιθυμίες, τά ένστικτα καί 
τις όρέξεις του: «φιλόσοφον άρα πλήθος άδύνατον εΐναι» (494α 4). Ή φιλοσο
φία άπογυμνώνεται άπό τούς άξιους, ένώ άλλοι άνάξιοι «έπεισελθόντες 
ήσχυνάν τε καί δνείδη περιήψαν», σαν αύτά πού καταλογίζουν σέ βάρος της οί 
ίδιοι. Οί ικανοί, όσοι έλάχιστοι έχουν τό κουράγιο σ’ ένα άπρόσφορο καί 
έχθρικό περιβάλλον νά συνεχίσουν πιστά τή φιλοσοφική ένασχόληση, 
άποτραβιοΰνται άπό τήν πολιτική ζωή μέ τήν ικανοποίηση δτι θά ζήσουν μιά 
ζωή χωρίς άδικίες. Παρά ταΰτα ή φιλοσοφία είναι πιό άξια άπό όλες τις άλλες 
τέχνες κι έπαγγέλματα κι άν εύρισκε τήν κατάλληλη πολιτεία θ’ άποδείκνυε τή 
θεϊκή της φύση. Καμμιά όμως άπό τις πολιτείες πού ύπάρχουν δέν ταιριάζει 
στήν πραγματική φιλοσοφία.

Τό επόμενο έρώτημα εΐναι μέ ποιο τρόπο πρέπει νά μεταχειρίζεται ή πολι
τεία τή φιλοσοφία γιά νά μή καταστραφεί: «τίνα τρόπον μεταχειριζομένη πόλις 
φιλοσοφίαν ου διολεϊται» (497d 8-9). ’Αντίθετα μέ αύτό πού συμβαίνει σήμερα, 
στήν παιδική ηλικία θά πρέπει νά άσχολοΰνται τά παιδιά μέ μιά «μειρακιώδη 
παιδείαν καί φιλοσοφίαν» καί νά φροντίζουν πιό πολύ γιά τό σώμα μέ σκοπό 
νά ύπηρετήσει τή φιλοσοφία. Τά μαθήματά της θά ένταθοΰν προϊούσης τής 
ηλικίας όταν τελειοΰται ή ψυχή, κι όταν περάσει ή ηλικία τής ρώμης - καί δέν θά 
μπορούν ν’ άσχολοΰνται μέ τις έκστρατεΐες καί τά πολιτικά - θ’ άφήνονται 
έλεύθεροι νά ζήσουν εύτυχισμένοι κι έδώ καί στήν άλλη ζωή. Μιά πολιτεία στήν 
όποια μπορεί νά γίνει κανείς τέλειος μέ τούς φιλοσόφους άρχοντες ή μέ τούς βα
σιλιάδες φιλοσόφους ύπάρχει, κι εΐναι δυνατό νά έφαρμοστεΐ στήν πράξη. Ό 
φιλόσοφος άναστρέφεται μέ τις Ιδέες - εΐναι έκτος φθόνου καί τάσης γιά δια- 
βολή όπως αύτοί πού άσχολοΰνται καί βλέπουν «είς άνθρώπων πραγματείας» - 
καί προσπαθοΰν «ταΰτα μιμεΐσθαί τε καί δτι μάλιστα άφομοιοΰσθαι» (500c 5). 
Γίνεται ό ίδιος κόσμιος καί θείος καί θά θελήσει καί θά εΐναι σέ θέση νά μεταφέ
ρει στά ήθη τών άνθρώπων αύτά πού έκεΐ μελέτησε, γινόμενος έτσι δημιουργός 
«σωφροσύνης καί δικαιοσύνης καί συμπάσης τής δημοτικής άρετής».

Θά πρέπει νά παραλάβουν καθαρή τήν πόλη άπό άνθρώπινους νόμους καί 
νά δώσουν οί ίδιοι τό διάγραμμα τής δικής τους Ιδανικής πολιτείας διαμορφώ
νοντας, μέ βάση αύτά πού γνώρισαν - δηλ. τό «φύσει δίκαιον καί καλόν καί 
σώφρον καί πάντα τά τοιαϋτα» - τόν τύπο τοΰ άνθρώπου πού μοιάζει πιό 
πολύ μέ θεό. Οί πολλοί δέ θά έχουν λόγο νά έχθρεύονται τόν τέτοιο φιλόσοφο 
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οΰτε να δυσπιστοΰν για τις προθέσεις καί τις Ικανότητες του να Ιδρύσει μιά δί
καιη καί ευτυχισμένη πολιτεία. Τό συμπέρασμα είναι ότι ή νομοθεσία τών φι
λοσόφων είναι άριστη, δύσκολο να θεσπιστεί, όχι όμως άδύνατο.

Μπαίνουν τώρα στό θέμα τής παιδείας τών άρχόντων - φιλοσόφων: «τίνα 
τρόπον ήμϊν καί έκ τίνων μαθημάτων τε καί έπιτηδευμάτων οί σωτήρες 
ένέσονται τής πολιτείας, καί κατά ποίας ηλικίας έκαστοι έκάστων άπτόμενοι» 
(502b 10-d 1-2). Υπενθυμίζει ότι θά πρέπει να συγκεντρώνουν όλες τις Ιδιότητες 
κι ότι οί τέτοιες φύσεις είναι ελάχιστες. Μόνο αυτές θά τύχουν τής «άκριβεστά- 
της παιδείας» καί θά μετάσχουν «τιμής και άρχής». Θά δοκιμαστούν στούς πό
νους, φόβους καί ηδονές καί θά έκγυμναστοΰν σέ πολλά μαθήματα γιά νά διαπι
στωθεί άν θά είναι σέ θέση νά δεχτούν «τά μέγιστα μαθήματα». Ή παιδεία θά στη
ριχτεί στό χωρισμό τής ψυχής σέ τρία είδη ή μέρη μέ τις άντίστοιχες άρετές τής 
σωφροσύνης, ανδρείας καί σοφίας. Τό μέτρον είναι τό τέλειον στις άρετές καί 
«μηδενός άπολεΐπον» «άτελές γάρ ούδέν ούδενός μέτρον». Πάνω άπό όλες τις 
άρετές καί τις Ιδέες βρίσκεται ή ιδέα τού άγαθού πού άποτελεΐ καί τό σπουδαιότε
ρο μάθημα γιά τούς φιλοσόφους - άρχοντες: «ή τοΰ άγαθοΰ ιδέα μέγιστον μάθη
μα» (505α 2), πού μέ αύτή όλα τά άλλα άποβαίνουν χρήσιμα καί ώφέλιμα. Χωρίς 
τήν άκριβή γνώση της, δέν είναι πλήρης ή γνώση τών άλλων καί ή άξια τους.

"Αλλοι ταυτίζουν τόν άγαθό μέ τήν ηδονή καί άλλοι μέ τή φρόνηση: άλλά 
ύπάρχουν καί κακές ηδονές καί ή φρόνηση δέν προσδιορίζεται άπό αυτούς τί
νος φρόνηση είναι, γι’ αυτό καί περιπίπτουν σέ ταυτολογία. Ό Σωκράτης δέν 
θά όρίσει άπό τήν άρχή τί είναι αυτό τούτο τό άγαθό, άλλά αύτό πού τοΰ φαίνε
ται γέννημα τοΰ άγαθοΰ καί πού είναι όμοιότατο μ’ έκεΐνο. Τό κάνει μέ μιά πα
ρομοίωση, γιά τή σχέση τών αισθητών προς τά νοούμενα καί μάλιστα τών 
όρωμένων. Τά μάτια γιά νά δουν έχουν άνάγκη τοϋ φωτός: κι ένώ ούτε ή όραση 
ούτε τό μάτι είναι ήλιος, χωρίς αυτόν δέν μπορούν νά διακρίνουν χρώματα καί 
νά λειτουργήσουν: «ό ήλιος οψις μεν ούκ έστιν, αίτιος δ’ ών αυτής όράται ύπ’ 
αυτής ταύτης» (508b 9-10). Όταν πέφτει έπάνω τους τό φώς τοΰ ήλιου 
όλόλαμπρο τά μάτια βλέπουν τ’ άντικείμενα όλοκάθαρα καί φαίνεται πώς ή 
όραση υπάρχει σ’ αυτά τά ίδια τά μάτια. Ό ήλιος είναι ή πηγή τοΰ φωτός καί 
τής όρασης, άλλά ταυτόχρονα καί τής γέννησης, τής αύξησης καί τής τροφής - 
τής θνητής ύπαρξης - χωρίς νά είναι ό ίδιος ή γέννηση. Κατ’ άναλογία προς τόν 
ήλιο ή ιδέα τοΰ άγαθοΰ δίνει στά άντικείμενα τής νόησης τή δυνατότητα νά γνω
ρίζονται άλλά σ’ αυτό όφείλουν καί τήν ίδια τήν ύπόστασή τους, τό είναι καί 
τήν ουσία τους, άν καί τό ίδιο δέν είναι ούσία: «τούτο τοίνυν τό τήν άλήθειαν 
παρέχον τοϊς γιγνωσκομένοις καί τφ γιγνώσκοντι τήν άλήθειαν άποδιδόν τήν 
τοϋ άγαθοΰ ιδέαν φάθι είναι- αιτίαν δ ’ έπιστήμης οϋσαν καί άληθείας, ώς γιγνω- 
σκομένης μεν διανοοϋ, οϋτω δέ καλών άμφοτέρων δντων, γνώσεώς τε καί 
άληθείας, άλλο καί κάλλιον ετι τούτων ηγούμενος αυτό όρθώς ήγήση» (508e Ι
ό). Τό άγαθόν δέν είναι ούσία «άλλ ’ ετι έπέκεινα τής ουσίας πρεσβείμ καί δυνά
μει ύπερέχον» (509b 9-10).

Τή σχέση τοΰ ορατού πρός τόν νοητό κόσμο ό Σωκράτης παριστάνει μέ 
μιά εύθεϊα γραμμή διαιρεμένη σέ δύο άνισα τμήματα, τό καθένα άπό τά όποια 
υποδιαιρείται σέ δύο άλλα μέ τήν ίδια άναλογία. Τό τμήμα τής κύριας γραμμής 

πού άντιστοιχεΐ ή άντιπροσωπεύει τόν όρατό κόσμο είναι μικρότερο, γιά νά 
υποδηλωθεί συμβολικά ότι τό «όρώμενον γένος» είναι κατώτερο άπό τό 
«νοούμενον» στό βάθμό πού μετέχει τής άλήθειας, τής πραγματικότητας καί 
τής έπιστήμης: τά δυό κύρια μέρη τής γραμμής άντιστοιχοϋν στά δύο είδη τής 
γνώσης, πού διαφέρουν μεταξύ τους σέ σαφήνεια (καί άξιοπιστία). Στό κατώτε
ρο μέρος τής γραμμής τοΰ «όρατοΰ γένους» ύπάρχουν οί εικόνες τών 
άντικειμένων, στις όποιες άντιστοιχεΐ ή εικασία, ώς ή κατώτατη μορφή τής 
γνώσης καί πιό πάνω τά ίδια τά όρώμενα άντικείμενα («τά τε περί ημάς ζφα 
καί παν τό φυτευτόν καί τό σκευαστόν δλον γένος»), στά όποια άντιστοιχεΐ ή 
πίστις. ’Από μιά άποψη τό κατώτατο, πρώτο μέρος είναι τό «δοξαστόν», ένώ 
τό άλλο είναι τό «γνωστόν», τό «όμοιωθέν πρός τό ω ώμοιώθη». Τό νοητόν γέ
νος περιλαμβάνει «είδη» πού ή γνώση τους δέ συναρτάται μέ τήν ιδέα τοΰ 
άγαθοΰ (μαθηματικές έπιστήμες:- διαγράμματα, ύποθέσεις, άξιώματα: άπό τις 
ύποθέσεις πρός τά κάτω έπαγωγικά) καί σ’ αύτά άντιστοιχεΐ ή «διάνοια» καί 
τέλος τό άνώτατο τμήμα περιλαμβάνει τό άγαθόν καί τις ιδέες, πού τις γνωρί
ζουμε στήν έξάρτησή τους άπό τό άγαθό, καί πού σ’ αύτό άντιστοιχεΐ ή 
«νόησις» ή ή «έπιστήμη». Στό τέλος τοΰ βιβλίου ό Σωκράτης συνοψίζει ώς 
έξής: «καί μοι επί τοϊς τέτταρσι τμήμασι τέτταρα ταϋτα παθήματα έν τή ψυχή 
γιγνόμενα λαβέ, νόησιν μέν έπί τφ άνωτάτω, διάνοιαν δέ έπί τφ δευτέρω, τφ 
τρίτφ δέ πίστιν άπόδος καί τφ τελευταίφ εικασίαν, καί τάξον αυτά άνά λόγον, 
ώσπερ έφ' οϊς έστιν άληθείας μετέχει, οϋτω ταϋτα σαφηνείας ήγησάμενος μετέ- 
χειν» (511d 6-e 3).

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Μέ τήν εικόνα τοΰ σπηλαίου ό Σωκράτης μάς δίνει μιά περιγραφή μέ τρό

πο μεταφορικό ή άλληγορικό, τής «παιδείας» καί «άπαιδευσίας» πού χαρακτη
ρίζει τήν άνθρώπινη φύση. Αύτοί πού ώς δεσμώτες έβλεπαν μόνο τις σκιές τών 
άντικειμένων ή άκουαν τήν ήχώ τής όμιλίας, μέ τήν ξαφνική έξοδό τους δυσκο
λεύονται νά δοΰν τά πραγματικά άντικείμενα καί νά πεισθοΰν ότι είναι πιό 
άληθινά άπό τις σκιές τους πού έβλεπαν. Χρειάζεται έξοικείωσή τους πού 
περνά άπό διάφορα στάδια: άπό τις σκιές στά είδωλα («έν τοϊς ύδασι») καί 
ύστερα σέ αύτά τά ίδια τά άντικείμενα: «τά έν τφ ούρανφ» εύκολότερα τά βλέ
πει τό βράδυ, καί τελευταΐον «τόν ήλιον αυτόν καθ' αυτόν έν τή αύτοϋ χώρμ» 
(όχι τήν άντανάκλασή του στό νερό) δύναιτ’ άν κατιδεϊν καί θεάσασθαι οΐός 
έστιν» (516b 4-7). Άν έπέστρεφε πάλι στό σπήλαιο θά σκοτείνιαζαν τά μάτια 
του - μετά πού είχε συνηθίσει τό φώς - καί θά χλευάζονταν άπό τούς άλλους 
άν τούς έλεγε πώς αύτοί βλέπουν σκιές. Τό ίδιο θά συνέβαινε μέ τήν ψυχή, άν 
άπό τά φαινόμενα πορευόταν πρός τά νοητά - μέ τελευταία τήν ιδέα τοΰ 
άγαθοΰ, πού μόλις είναι όρατή, «πάντων αυτή ορθών τε καί καλών αιτία», πού 
μπορεί νά προσφέρει τήν άλήθεια καί τόν νοΰ. Αύτοί πού φθάνουν στήν ιδέα 
τοΰ άγαθοΰ θέλουν νά περνοΰν έκεΐ πάντα τόν καιρό τους οί ψυχές τους, μή 
έπιθυμώντας ν’ άσχοληθοΰν μέ τις ύποθέσεις τών άνθρώπων. Εκείνοι πού κα
τεβαίνουν στούς άνθρώπους φαίνονται στούς άλλους γελοίοι γιατί δέν είναι 
συνηθισμένοι στά είδωλα πού οί άνθρωποι οί άνίδεοι άπό τήν Ιδέα τοΰ άγαθοΰ 
έκλαμβάνουν ώς άλήθειες. Ή διατάραξη τής ψυχής πού φτάνει άπό τό φώς στό 
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σκοτάδι είναι περισσότερο καταγέλαστη απ’ αυτήν πού συνοδεύει τήν ψυχή 
πού άντίκρυσε τό φώς, ένώ πριν βρισκόταν στό σκοτάδι.

Ή παιδεία συνίσταται στό νά στρέψει κανείς τήν ψυχή προς τήν όρθή κα
τεύθυνση. Τή δύναμη πού ένυπάρχει στήν ψυχή, «τήν ένοϋσαν έκάστου δύναμιν 
έν τή ψυχή καί τό δργανον ω καταμανθάνει έκαστος,... συν δλη τή ψυχή έκ τοϋ 
γιγνομένου περιακτέον είναι, έως αν εις τό δν καί τοϋ οντος τό φανότατον δυ
νατή γένηται άνασχέσθαι θεωμένη- τοϋτο 0' είναι φαμεν τάγαθόν» (518c 4-10- 
518d 1). Ή τέχνη τής «περιαγωγής» άποσκοπεϊ «ού τοϋ έμποιήσαι αύτφ τό 
όράν, άλλ ’ ώς έχοντι μεν αυτό, ούκ όρθώς δε τετραμμένφ ούδε βλέποντι οΐ δει, 
τοϋτο διαμηχανήσασθαι» (518d 5-7). ΟΙ άλλες άρετές τής ψυχής είναι, με κάποιο 
τρόπο, έπίκτητες, «ούκ ένοϋσαι πρότερον έμποιοϋνται εθεσι καί άσκήσεσιν», 
ένώ ή φρόνηση ενυπάρχει στήν ψυχή καί δε χάνει ποτέ τή δύναμή της.

Έργο τών ο’ικιστών είναι νά άναγκάσουν τις άριστες φύσεις νά δουν τό 
άγαθόν καί ύστερα νά επιστρέφουν προς τούς «δεσμώτας», νά φροντίσουν γι’ 
αύτούς καί νά τούς περιφρουρήσουν. Θά τό πετύχουν οί φιλόσοφοι «συνεθιζό- 
μενοι» με τά είδωλα καί βλέποντας έτσι άκόμα πιο καθαρά τις Ιδέες. Γι’ αύτούς 
ό πολιτικός βίος δέν είναι Επιδίωξη, γιατί ή προτίμησή τους στρέφεται στήν 
«άγαθήν καί έμφρονα ζωήν», στή ζωή τής φιλοσοφίας.

Στή συνέχεια Εξετάζεται τό θέμα τής παιδείας τών άρχόντων-φιλοσόφων, 
πώς θά μπορέσει κανείς νά τούς οδηγήσει στό φώς. ποιά μαθήματα άποτελοϋν 
τήν «άληθή φιλοσοφίαν», «μάθημα ψυχής όλκόν άπό τοϋ γιγνομένου επί τό δν» 
(52Id 3-4). Τό μάθημα αύτό είναι κάτι άλλο άπό τή μουσική, τή γυμναστική καί 
τις τέχνες, είναι κοινό γιά όλες τις «τέχνες», τις «διάνοιες» καί τις «επιστή
μες», μάθημα «τών επί πάντα τεινόντων», χρήσιμο γιά όλα τά έργα γιά τά 
όποια προορίζονται οί νέοι. Τέτοιο είναι:

(α) αριθμός τε καί λογισμός (522c 6-7): ανήκει σ’ αύτά πού όδηγοϋν προς 
τή νόηση, «τών προς τήν νόησιν άγόντων φύσει», πού έλκουν προς τήν ούσια. 
Τό «έν» καί οί άλλοι αριθμοί άνήκουν σ’ αύτά πού δέν γνωρίζονται ικανοποιη
τικά μέ τήν όραση ή όποιαδήποτε άλλη αίσθηση γιατί ταυτόχρονα φαίνεται ένα 
καί πολλά, όπως καί τό μικρό-μεγάλο, μαλακό-σκληρό, έλαφρό-βαρύ κλπ. 
Χρειάζεται έπομένως ή παρέμβαση τής νόησης καί ή λογιστική είναι «τών 
άγωγών επί τήν τοϋ οντος θέαν». Τό μάθημα Επιδιώκεται «τοΰ γνωρίζειν ένεκα 
(δηλ. τήν ούσίαν τών αριθμών) αλλά μή τοΰ καπηλεύειν». Ή λογιστική οξύνει τή 
διάνοια, κι αύτών πού δέν είναι «φύσει λογιστικοί», μέ τήν άσκηση. Είναι χρησι
μότατο μάθημα, γι’ αύτό «οί άριστοι τάς φύσεις παιδευτέοι έναύτφ» (526c 6).

(β) γεωμετρία (526c 10). Όπως ή άριθμητική, είναι κι αύτή χρήσιμη «προς 
τά πολεμικά», άλλά άκόμα πιο σημαντική «προς τό ποιεΐν κατιδεϊν ρσον τήν 
τοΰ άγαθοΰ ιδέαν» (526e 1). Καί αύτή είναι «μάθημα γνώσεως ένεκα 
έπιτηδευόμενον» καί όχι γιά πρακτικούς σκοπούς: γνώσεως τής ούσίας καί τοΰ 
«άεί οντος» καί όχι τής «γενέσεως», τοΰ «γιγνομένου καί άπολλυμένου», τών 
αισθητών. Είναι μάθημα «ολκόν ψυχής προς αλήθειαν καί άπεργαστικόν φιλο
σόφου διανοίας προς τό άνω σχεΐν ά νϋν κάτω ού δέον έχομεν» (527b 9-11).

(γ) στερεομετρία: Ένώ ό Σωκράτης προτείνει ν’ άσχοληθοΰν μέ τήν άστρο- 
νομία, ύπαναχωρεϊ καί παρεμβάλλει τή στερεομετρία σάν ένα θέμα πού θά έπρε
πε νά πληρώσει τό κενό μεταξύ τής Επίπεδης γεωμετρίας καί τής μελέτης τών 

στερεών σωμάτων σέ κίνηση. Παρατηρεϊται ότι δέν βρίσκεται σέ προχωρημένο 
στάδιο γιατί δέν έκτιμάται στό βαθμό πού πρέπει, ούτε αύτοί πού άσχολοΰνται 
μέ τό θέμα αύτό θεωρείται ότι κάνουν κάτι χρήσιμο.

(δ) άστρονομία (527d 1). Χρήσιμη στή γεωργία, στή ναυτιλία, άλλά καί στή 
στρατηγική. Γιά τό Σωκράτη ή άστρονομία μελετά τις περιφορές τών ούρανίων 
σωμάτων καί τή σχέση τους όπως ρυθμίζονται «έν τφ άληθινφ άριθμφ». Αύτό γί
νεται μέ τή διάνοια καί όχι μέ τήν όραση, στήν όποια περιορίζονται όσοι φιλόσο
φοι άσχολοΰνται μ’ αύτά. Οί κινήσεις τών ούρανίων σωμάτων παρουσιάζουν 
άνωμαλίες καί τά ίδια άτέλειες. Γι’ αύτό ή μελέτη τους άποσκοπεϊ στήν άσκηση 
τοΰ νοΰ νά σκέφτεται άφηρημένα, καί όχι στήν προαγωγή τής φυσικής Επιστήμης: 
«Προβλήμασιν άρα χρώμενοι ώσπερ γεωμετρίαν οϋτω καί άστρονομίαν μέτιμεν, 
τά δ’ έν τφ ούρανφ έάσομεν, εί μέλλομεν όντως άστρονομίας μεταλαμβάνοντες 
χρήσιμον τό φύσει φρόνιμον έν τή ψυχή έξ αχρήστου ποιήσειν» (530b 6-8-c 1). Ό 
Πλάτωνας φαίνεται νά προσεγγίζει τήν άστρονομία ώς μιά καθαρή μαθηματική 
Επιστήμη γιά τήν κίνηση, πιό εύρύτερη άπό τήν «άστρονομία» («ώς νΰν 
άστρονομεϊται») καί μέ τήν ίδια άκρίβεια μέ τή Γεωμετρία.

(ε) άρμονία. Ό Σωκράτης κατακρίνει αύτούς πού άσχολοΰνται μέ τις σχέ
σεις καί τις άρμονίες τών ήχων, «ζητούν τούς άριθμούς πού Ενυπάρχουν μέσα 
στις άκουόμενες συμφωνίες καί δέν ύψώνονται σέ προβλήματα, γιά νά διερεύ- 
νήσουν ποιοι άριθμοί είναι άρμονικοί καί ποιοι όχι καί γιά ποιο λόγο παρου
σιάζεται αύτή ή διαφορά» (531c 1-4) (Κ.Δ. Γεωργούλη). Χαρακτηρίζει τό μάθη
μα «χρήσιμον προς τήν τοϋ καλοϋ τε καί άγαθοΰ ζήτησιν, άλλως δέ μεταδιωκό- 
μενον άχρηστον» (531c 6-7).

(στ) διαλεκτική. Όλα τά άλλα μαθήματα είναι ο’ικεϊα μεταξύ τους καί συγ
κλίνουν προς τόν ίδιο σκοπό, νά προπαρασκευάσουν γιά τό τελευταίο καί 
σπουδαιότατο μάθημα, τή διαλεκτική. Ήταν ώς «προοίμια αύτοϋ τοϋ νόμου δν 
δει μαθεΐν» μέ τόν όποϊο θά γίνουν ικανοί «δοϋναί τε καί άποδέξασθαι λόγον» 
(531e 4-5) ώσότου μπορέσει κανείς «αύτό δ εστιν άγαθόν αύτή νοήσει λάβη», μέ 
τή διαλεκτική πορεία. Μέ τό βέλτιστο μέρος τής ψυχής θά φθάσει στή θέα τοΰ 
άρίστου. Ή διαλεκτική είναι τό Επιστέγασμα «ώσπερ θριγκός τοΐς μαθήμασιν», 
πέρα άπό τό όποϊο δέν ύπάρχει άλλο. Όδηγεϊ «Επί τήν τοΰ άγαθοΰ ιδέαν».

Μέ τήν όλοκλήρωση τής παιδείας θέτει τώρα τό έρώτημα «τίσιν ταϋτα τά 
μαθήματα δώσομεν καί τίνα τρόπον». Αύτοί πού θά Επιλέγουν γιά τά μαθήμα
τα πρέπει νά είναι βεβαιότατοι, άνδρειότατοι, εύειδέστατοι κατά τό δυνατό, 
δριμεϊς (νά έχουν δριμύτητά), μνήμονες, άρρατοι, πάντη φιλόπονοι, παντάπα- 
σιν εύφυεΐς, νά συγκεντρώνουν όλες μαζί τις άρετές, τά τής άρετής μέρη, νά μι
σούν τό εκούσιον ψεύδος, νά είναι σώφρονες, μεγαλοπρεπείς, κτλ. Όσο γιά 
τόν τρόπο τής διδασκαλίας καί άσκησης, ή «προπαιδεία», «ήν τής διαλεκτικής 
δει προπαιδευθήναι» πρέπει νά προβάλλεται στούς πολίτες άπό τόν καιρό πού 
είναι παιδιά καί νά μή προσφέρεται μέ τή βία άλλά ύπό μορφήν παιχνιδιού: 
«ψυχή δέ βίαιον ούδέν εμμονον μάθημα» (536e 3-4).

Μετά τή γυμναστική, άπό τά 20 ώς τά 30 ετη οί προκριθέντες θά άσκηθοΰν 
στά προπαιδευτικά μαθήματα. Περαιτέρω έπιλογή τών Ικανών στά 30, όπότε θά 
έπιδοθοΰν ώς τά 35 στή διαλεκτική «επ’ αύτό τό δνμετ' αλήθειας Ιέναι». θά πρέ
πει νά φυλαχθούν άπό τήν κολακεία, καί νά διατηρήσουν σταθερά τό σεβασμό 
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στούς «γονείς» καί τήν πειθαρχία, να παραμείνουν νόμιμοι. Γι’ αυτό κι έκεΐνοι 
πού θά έχουν έπιλεγεϊ θά πρέπει νά είναι «κόσμιοι». Μετά τα 35 ώς τά 50 θά 
έξαναγκασθοΰν νά υπηρετήσουν ώς άρχοντες, «άρχειν τά τε περί τον πόλεμον 
καί δσαι νέων άρχαί» σέ δευτερεύουσες θέσεις. Μετά τά 50 θά επιτρέπεται σ’ 
αύτούς νά ζοΰν μέ τήν ψυχή στραμμένη πρύς τό φώς «τό μέν πολύ προς φιλοσο
φίαν διατρίβοντας, δταν δέ τό μέρος ήκη, προς πολιτικοϊς έπιταλαιπωροϋντας 
καί άρχοντας έκαστους τής πόλεως ένεκα, ούχ ώς καλόν τι άλλ ’ ώς άναγκαϊον 
πράττοντας, καί ούτως άλλους άεί παιδεύσαντας τοιούτους, άντικαταλιπόντας 
τής πόλεως φύλακας, εις μακάρων νήσους άπιόντας οίκεϊν μνημεία δ ’ αύτοϊς 
καί θυσίας τήν πόλιν δημοσίμ ποιεΐν, έάνκαί ή Πυθία συναναιρή, ώς δαίμοσιν, εί 
δε μή, ώς εύδαίμοσί τε καί θείοις» (540b 2-7-c 1-2). Τό ίδιο ισχύει καί γιά τις γυ
ναίκες πού θά ανήκουν στήν τάξη τών αρχόντων. Όλους όσοι είναι άνω τών δέ
κα ετών, θά τούς στείλουν στούς αγρούς, τά δέ παιδιά τους πού έχουν τά ίδια μ’ 
αύτούς ήθη, θά τά αναθρέψουν αύτοί «έν τοίς σφετέροις τρόποισι καί νόμοις, 
οϋσιν οΐοις διεληλύθαμεν τότε». Έτσι ή πόλη θά εύδαιμονήσει, θά μπορούσε δηλ. 
νά έφαρμοστεΐ στήν πράξη τό είδος τής πολιτείας πού περιγράφει ό Σωκράτης.

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ
Γιά νά φανεί άν ό βίος τού άγαθοΰ καί δίκαιου πολίτη όπως τόν περιέγρα

ψε στήν άριστη Πολιτεία του ό Σωκράτης, τήν άριστοκρατία, είναι καλύτερος 
άπό τόν βίον τοΰ άδικου άνθρώπου, περιγράφει τά τέσσερα είδη τών 
ημαρτημένων πολιτειών καί τόν τύπο τοϋ άδικου άνθρώπου, πού αντιστοιχεί 
στήν καθεμιά. Γιά νά τό κάνει έρευνα τούς λόγους πού όδηγοϋν στόν εκφυλισμό 
τής κάθε πολιτείας στό άμέσως κατώτερο είδος της. Ή γενική άρχή πού διέπει 
αύτή τήν πτώση είναι ή «στάσις» πού παρατηρείται στήν τάξη τών άρχόντων καί 
τών επικούρων, καί μεταξύ τους καί στήν ίδια τήν ψυχή τους, μέ τόν εαυτό τους.

(α) ή Κρητική καί Λακωνική πολιτεία, ή τιμοκρατία, ή τιμαρχία. Στό 
ερώτημα «τίνα τρόπον τιμοκρατία γένοιτ’ άν έξ άριστοκρατίας» (545c 8-9) πού 
θέτει ό Σωκράτης δίνει τήν άπάντηση ότι είναι φυσικός νόμος καθετί πού γεν
νιέται νά φθείρεται (στύ φυσικό καί τό ζωικό βασίλειο) κι ότι ή αίτια βρίσκεται 
στό ότι οί άρχοντες παρόλη τή σοφία τους, κάποτε πέφτουν έξω στό χρόνο πού 
έπρεπε νά επιτρέψουν τήν τεκνογονία (μή λαμβάνοντας υπόψη τις κανονικές πε
ριόδους γιά τήν εύγονία πού ισχύουν γιά τούς άνθρώπους) κι έτσι γεννιούνται 
παιδιά πού δέν είναι άπό τή φύση τους προικισμένα στό βαθμό πού είναι οί γο
νιοί τους. ’Από άναξιοσύνη άμελοϋν τή μουσική καί τή γυμναστική, οί άρχοντες 
γίνονται «ού πάνυ φυλακικοί», μέ τήν άνάμιξη τοΰ χρυσοΰ καί τοΰ άργυροΰ γέ
νους, τοΰ χαλκού καί τοΰ σιδηρού: τά πρώτα τείνουν προς τήν άρετή καί τήν 
άρχαία κατάσταση, τά άλλα στό χρηματισμό. Στό συμβιβασμό πού έγινε καί τήν 
κατανομή τής περιουσίας, πήραν οί πρώτοι τή φροντίδα τοΰ πολέμου κι 
υποδούλωσαν τούς άλλους μετατρέποντάς τους σέ «περίοικους καί ο’ικέτας». 
Ή τέτοια πολιτεία είναι άνάμικτη άπό καλά καί κακά χαρακτηριστικά: επειδή 
κυριαρχεί τό θυμοειδές, παρατηρούνται «φιλονικίαι» καί «φιλοτιμίαι», μέ τήν 
παραμέληση τής φιλοσοφίας καί τήν ιδιαίτερη έκτίμηση στή γυμναστική. Ό 
«κατά ταύτην τήν πολιτείαν άνήρ» είναι φίλαρχος καί φιλότιμος, επιθετικός καί 
πολεμικός, μετέχει τής φύσεως τοΰ φιλοχρημάτου καί δέν ένδιαφέρεται 
άποκλειστικά γιά τήν άρετή.

(β) ή όλιγαρχία (550c 8). Σ’ αύτήν άρχουν οί πλούσιοι (πλουτοκρατία) καί 
στεροΰνται τής έξουσίας οί φτωχοί. Ή μετάβαση γίνεται γιατί σιγά σιγά 
αύξάνει ή έπιθυμία τοΰ πλούτου καί μειώνεται άντίστοιχα τό ένδιαφέρον γιά 
τήν άρετή. Τό χρήμα γίνεται τώρα τό κριτήριο γιά τήν άπόκτηση καί άσκηση 
τής έξουσίας. Τά άμαρτήματα είναι (α) ότι ή έξουσία δέν άνατίθεται στούς 
άριστους καί τούς ικανούς, άφοΰ τό κριτήριο είναι μόνο ό πλοΰτος, (β) ή πόλη 
είναι διαιρεμένη σέ δυό «πόλεις», τήν τών «πενήτων» καί τήν τών «πλουσίων» 
πού ή μιά έπιβουλεύεται τήν άλλη, μέ άποτέλεσμα νά μή είναι σέ θέση νά διεξα
γάγουν ένα πόλεμο, (γ) έπιτρέπεται τό πολυπραγμονεΐν, (δ) έπιτρέπεται ή 
έκποίηση τής περιουσίας καί ή μετάπτωση σέ πλήρη φτώχια, (ε) ό πλούσιος 
είναι άπλώς «έτοιμων άναλωτής», «νόσημα πόλεως», ώς «κηφήν νόσημα σμή
νους». ’Εξηγεί πώς μεταπίπτει τό παιδί τοΰ τιμοκρατικοΰ σέ ολιγαρχικό, μέ 
τήν υπερίσχυση τοΰ έπιθυμητικοΰ πάνω στό θυμοειδές, γιά τήν άπόκτηση πλού
του καί έξουσίας. Ό τύπος τοΰ ύλιγαρχικοΰ είναι στραμμένος στόν πλοΰτο 
«δΓ άπαιδευσίαν», έχει «κακούργους έπιθυμίας», βρίσκεται σέ διάσταση μέ τόν 
εαυτό του γιατί όρισμένες έπιθυμίες θέλουν νά κυριαρχήσουν πάνω σέ άλλες.

(γ) δημοκρατία (555b 3). Ή μετάπτωση άπό τήν όλιγαρχία στή δημοκρατία 
γίνεται λόγω τής άπληστίας γιά τόν πλοΰτο πού άποκλείει τή σωφροσύνη. Οί 
στερημένοι τών πολιτικών τους δικαιωμάτων καί οί φτωχοί γίνονται φορείς νε
ωτερισμού. Ούτε οί φτωχοί ούτε οί πλούσιοι καί άρχοντες φροντίζουν γιά τήν 
άρετή. Γιά τόν τρόπο πού χαρακτηρίζει τή ζωή στή δημοκρατία: έπικρατεί 
άσυδοσία καί αύθαιρεσία, ό καθένας άκολουθεϊ τις δικές του προτιμήσεις, 
άποφυγή στρατιωτικών, δικαστικών καί άλλων δημόσιων καθηκόντων έφ’ όσον 
ή πολιτεία δέν τό έπιβάλλει, ή μή έπιβολή τών δικαστικών άποφάσεων σέ κατα
δίκες, ή κολακεία τοΰ πλήθους γιά τήν άνοδο στήν έξουσία παρά τήν άξια του. 
Ή δημοκρατία είναι «ήδεϊα πολιτεία καί άναρχος καί ποικίλη, ισότητά τινα 
όμοίως ΐσοις τε καί άνίσοις διανέμουσα» (558c 5-6). Τό σχετικό έρώτημα, ποιο 
είναι τό ήθος τοΰ δημοκρατικού άνθρώπου καί πώς διαμορφώνεται, άπαντάται 
άπό τό Σωκράτη μέ τή σειρά όπως πριν, πρώτα τό δεύτερο. Ό πολίτης δέν κάνει 
τήν άναγκαία διάκριση μεταξύ «άναγκαίων έπιθυμιών», πού είναι ώφέλιμες, καί 
«άναλωτικών έπιθυμιών» πού είναι βλαβερές, καί άφήνει τις δεύτερες νά κυ
ριαρχήσουν, ένδιαφερόμενος νά ικανοποιήσει τήν καθεμιά όπως τοΰ παρουσιά
ζεται ή εύκαιρία. Έτσι στήν ψυχή του ύπάρχει μιά πάλη, γιατί ό νέος πού νουθε
τείται νά μείνει στό πλαίσιο τών «άναγκαίων» άπό τόν πατέρα του, έχει ν’ 
άντιμετωπίσει τή χλεύη αύτών πού τόν παρασύρουν στήν ικανοποίηση τών 
άχαλίνωτων έπιθυμιών, πού τοΰ παρουσιάζονται μέ εύσχημα ονόματα, πού 
προδίνουν μιά σύγχιση τών ήθικών άξιών: αιδώς - ήλιθιότης, σωφροσύνη - 
άνανδρία, μετριότης καί κοσμία δαπάνη - άγροικία καί άνελευθερία: ύβρις - 
εύπαιδευσία, άναρχία - έλευθερία, άσωτία - μεγαλοπρέπεια, άναίδεια - άνδρεία. 
Ό «ίσονομικός άνήρ» «διαζή τό καθ’ ημέραν χαριζόμενος τή προσπιπτούση 
έπιθυμίμ» (561c 6-7), καί «ούτε τις τάξις ούτε άνάγκη έπεστιν αύτοΰ τφ βίω, 
άλλ’ ήδύν τε δή καί ελευθέριον καί μακάριον καλών τόν βίονποΰτον χρήται 
αύτφ διά παντός» (561d 5-7). Είναι γεμάτος άπό παντοδαπά ήθη, καί έχει ό 
ίδιος μέσα του πλεϊστα παραδείγματα πολιτειών καί τρόπων.
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(δ) τυραννίς (562a 5). Όπως άπό τήν όλιγαρχία γίνεται δημοκρατία, έτσι 
περίπου άπό τή δημοκρατία ή τυραννίς. Στήν πρώτη ή άπληστία τοΰ πλούτου, 
πού θεωρείται ώς τό άγαθό, στή δεύτερη ή άπληστία τής έλευθερίας καί ή 
άμέλεια τών άλλων προετοιμάζει τήν τυραννίδα. Ό λαός κατηγορεί καί τιμω
ρεί ώς όλιγαρχικούς τούς άρχοντες πού δέν άφήνουν άπεριόριστη τήν 
έλευθερία του. Κατηγορεί ώς έθελόδουλους τούς νομιμόφρονες στούς άρχοντες 
καί τιμά αύτούς πού κάνουν όλα τά θελήματά του. Ή τέτοια άναρχία εισδύει 
στήν οικογενειακή ζωή, καί καταλήγει άκόμα καί σ’ αυτά τά ζώα άκόμα. Τά 
παιδιά έξισώνονται μέ τούς γονείς - δέν έχουν τό αίσθημα τής ντροπής - κι. οί 
μέτοικοι μέ τούς άστούς, οί διδάσκαλοι φοβούνται τούς μαθητές καί 
άδιαφοροϋν γι’ αύτούς, εξομοιώνονται οί νέοι μέ τούς ηλικιωμένους, οί γέρο
ντες μέ τούς νέους, οί γυναίκες είναι έξίσου έλεύθερες: «τελευτώντες γάρ που 
οίσθ’ ότι ούδέ τών νόμων φροντίζουσιν γεγραμμένων ή άγράφων, ΐνα δη μη- 
δαμή μηδείς αύτοΐς π δεσπότης» (563d 7-8-e 1). Ή ύπερβολική έλευθερία όδηγεΐ 
στήν ύπερβολική δουλεία, τούς Ιδιώτες καί τις πόλεις. Στή δημοκρατία 
ύπάρχουν τρεις τάξεις, «γένη»: αύτοί πού άρχουν (οί έπικίνδυνοι κηφήνες, 
έκτος άπό τούς άβλαβεϊς) αύτοί πού πλουτοϋν καί ό δήμος, οί «αύτουργοί» καί 
«άπράγμονες», οί όποίοι είναι καί οί ισχυρότατοι όταν βρίσκονται συγκεντρω
μένοι: όταν οί άρχοντες έξερεθίσουν τά πλήθη έναντίον τών πλουσίων - πού 
τούς συκοφαντούν ώς όλιγαρχικούς καί έπιβουλευομένους τή δημοκρατία - 
φέρνουν άποτέλεσμα μέ τις ύποσχέσεις γιά δήμευση τών περιουσιών. Αύτός 
πού προβάλλεται άπό τό δήμο ώς ό κατ’ έξοχήν προστάτης του, μετατρέπεται 
άπό προστάτης σέ τύραννον, διώκτης τών πλουσίων καί τών πολιτικών του 
άντιπάλων μέ κάθε μέσο.

Περιγράφει στή συνέχεια τό χαρακτήρα καί τήν τακτική του: προσγελά 
πρώτα όλους, ώσότου νιώσει άσφαλής μέ τήν έξόντωση τών έχθρών του, δη
μιουργεί πολέμους γιά νά έχει ό λαός τήν άνάγκη άρχηγοΰ, νά άφαιμάσσει 
οικονομικά τούς πλούσιους, νά παραδίνει στούς έχθρούς τούς άντιπάλους του. 
Ή άντιπάθεια πού δημιουργεί πληθαίνει τούς έχθρούς του μέσα στούς όποιους 
είναι καί συνεργάτες του. Γίνεται καχύποπτος καί έκκαθαρίζει τήν πόλη άπό 
όλους τούς άνδρείους, μεγαλόφρονες, φρόνιμους καί πλούσιους. Μισημένος 
άπ’ όλους θά στηριχτεί πάνω σέ προσωπική φρουρά άπό κόλακες, δούλους 
πού θ’ άπελευθερώσει καί ξένους μισθοφόρους. Δέν δέχεται στήν Πολιτεία του 
ό Σωκράτης τούς ποιητές καί τραγικούς, ώς ύμνητές τής τυραννίδας καί τής 
δημοκρατίας. Στό τέλος ό τύραννος άφοΰ καρπωθεΐ τά χρήματα τών ιερών καί 
τών πλουσίων, θά έπιβαρύνει τόν ίδιο τό λαό, πού δέ θά μπορεί νά άντιδράσει, 
γιατί θά τοΰ έχει άφαιρέσει τά όπλα. Έτσι ό δήμος θά μεταπέσει στή δουλεία 
«άντί τής πολλής έκείνης καί άκαίρου έλευθερίας τήν χαλεπωτάτην τε καί πι- 
κροτάτην δούλων δουλείαν μεταμπισχόμενος» (506c 2-4).

ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΑΤΟ
Γιά τήν περιγραφή τοΰ τυραννικού άνδρός, πώς μεταπίπτει άπό τόν δημο

κρατικό, ποιας λογής είναι καί ποιά είναι ή ζωή του, άθλια ή εύτυχισμένη, 
είναι άπαραίτητο νά καθοριστούν πρώτα τά είδη τών έπιθυμιών. ’Από τις 
άναγκαΐες ηδονές μερικές είναι «παράνομοι», πού σέ μερικούς άνθρώπους 

μπαίνουν ύπό έλεγχο μέ τήν τιμωρία τοΰ νόμου ή μέ τό λόγο τών «βελτιόνων 
έπιθυμιών». Σέ άλλους παραμένουν έντονες καί πολλές: έκδηλώνονται στόν 
ύπνο δταν τό λογιστικό τους δέ βρίσκεται σέ έγρήγορση. Αύτοί πού κοιμούνται 
μέ ξύπνιο τό λογιστικό, στόν ύπνο τους δέν κυριαρχεί τό έπιθυμητικό, καί τό 
θυμοειδές καταπραΰνεται άπό τή φρόνηση. Οί έπιθυμίες ύποθάλπουν τή 
σφοδρή έφεση γιά τήν ικανοποίησή τους άποδιώχνοντας τις κατασταλτικές δυ
νάμεις καί προβάλλοντας ένα κατ’ έξοχήν κυριαρχικό πάθος (έρωτα) πού δε
σπόζει τοϋ σμήνους τών άλλων έπιθυμιών: "Ερως τύραννος ένδον οίκων δια- 
κυβερνρ. τά τής ψυχής άπαντα (573d 4-5), είναι ό μόνος άρχων «μόναρχος». 
Στήν πόλη οί πολίτες αύτοΰ τοϋ τύπου έπιδίδονται σέ κάθε είδους παρανομίες 
καί έγκλήματα γιά νά έξασφαλίσουν τά άναγκαϊα μέσα γιά τήν ικανοποίηση 
τών άκόρεστων ηδονών. Αύτός πού κυριαρχείται στό μεγαλύτερο βαθμό άπό 
τά πάθη του άναδεικνύεται άπό τούς άλλους ώς ηγέτης τους καί τυραννεΐ καί 
τήν πατρίδα του, συμμαχώντας στήν άνάγκη καί μέ ξένους, χωρίς νά έχει πραγ
ματικούς φίλους ή νά τιμά τήν έλευθερία: «έλευθερίας δέ καί φιλίας άληθοΰς 
τυραννική φύσις άεί άγευστος» (576α 5-6).

Όπως ή τυραννουμένη πόλις είναι ή πιό άθλια σέ σύγκριση μέ τή βασιλευο- 
μένη άπό τούς φιλοσόφους, έτσι καί ό τυραννικός άνθρωπος είναι ό άντίποδας 
τοϋ φιλοσόφου, δοσμένος όλότελα στήν άδικία καί στήν άθλιότητα. Τήν κρίση 
γιά τήν τέτοια σύγκριση θά πρέπει νά τήν κάνει ένας πού έχει γνωρίσει καί γευ
τεί τήν εύχαρίστηση πού προσιδιάζει στό καθένα άπό τά τρία μέρη τής ψυχής, 
στοΰ όποιου τήν ικανοποίηση είναι προσκολλημένος ό κάθε τύπος τοϋ 
άνθρώπου μέ τό άνάλογο ήθος, όλιγαρχικό, δημοκρατικό, τυραννικό. Όπως ή 
τυραννουμένη πόλις δέν είναι έλεύθερη, έτσι καί στό ένα άτομο ή ψυχή του δέν 
είναι έλεύθερη άλλά δεσπόζει τό χειρότερο μέρος της κι είναι ύποδουλωμένα σ’ 
αύτό τά δύο άλλα καί καλύτερα. Ή τέτοια ψυχή δέν μπορεί νά κάνει αύτό πού 
θέλει, ώς σύνολο κι όχι ώς ένα μόνο μέρος. Όπως ή τυραννική πόλη είναι φτω
χή, έτσι κι ή άντίστοιχη ψυχή είναι φτωχή καί άπληστη, καί στόν άνώτατο βαθμό 
αύτή τοΰ άρχοντος τυράννου. Ό τύραννος ζεί διαρκώς ύπό τό κράτος τοϋ φό
βου, είναι άναγκασμένος νά κολακεύει τούς περί αύτόν κόλακας καί ύποτελείς - 
όπως ό κύριος τούς δούλους του άν βρεθεί στήν άνάγκη νά στηριχτεί σ’ αύτούς 
- καί νά τούς ύπόσχεται πολλά, νά μήν άπομακρύνεται άπό τήν πόλη του, γίνε
ται «διά τήν άρχήν» φθονερός, άπιστος, άδικος, άφιλος, άνόσιος καί γεμάτος 
άπό κάθε άλλη κακία. Ό Γλαύκων συμφωνεί ότι ό εύδαιμονέστερος βίος είναι 
αύτός τοϋ βασιλικού άνδρός, καί οί άλλοι άκολουθοΰν κατά σειράν καί 
ιεραρχία, τοΰ τιμοκρατικοϋ, τοϋ όλιγαρχικοΰ, τοΰ δημοκρατικοΰ καί τελευταίος 
αύτός τοΰ τυραννικού, πού είναι ό κάκιστος καί άδικώτατος.

Σάν δεύτερη άπόδειξη ό Σωκράτης προβάλλει τήν πιό κάτω. Ύπάρχουν 
τρία μέρη τής ψυχής: τό έπιθυμητικόν πού είναι φιλοχρήματον καί φιλοκερδές, 
γιατί μέ αύτά τά μέσα μπορούν νά ικανοποιηθούν οί έπιθυμίες (περί έδωδήν, 
πόσιν, άφροδίσια, κ.τ.δ.)· τό θυμοειδές, φιλόνικον καί φιλότιμον, καί τό λογι
στικόν, πού ένδιαφέρεται νά γνωρίσει τήν άλήθεια, πού είναι φιλομαθές καί φι
λόσοφον. ’Αντίστοιχα ύπάρχουν τρία γένη άνθρώπων, τό φιλόσοφον, φιλόνι
κον και φιλοκερδές, καί τρία είδη ηδονών. Ό καθένας θεωρεί τήν ηδονή πού τού 
ταιριάζει άνώτερη, άλλά ή όρθή κρίση στηρίζεται στήν έμπειρία, τή φρόνηση καί
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τό λόγο, στα όποια ύπερέχει ό φιλόσοφος και άπό τούς δύο άλλους. Καί μέ τό 
κριτήριο τοΰ φιλοσόφου καί «φιλολόγου» ή ηδονή τοΰ ίδιου είναι άνώτερη άπό 
τών άλλων δυό: «Γριών άρ ’ ούσών τών ηδονών η τούτου τοΰ μέρους τής ψυχής 
φ μανθάνομεν ήδίστη άν εΐη, καί έν φ ημών τοΰτο άρχει, ό τούτου βίος ήδιστος» 
(583α 1-3). Στή συνέχεια ό Σωκράτης διαφοροποιεί τήν ηδονή καί τή λύπη πού 
είναι άλληλένδετες, μέ καταστάσεις δυσάρεστες ή εύχάριστες, άπό τις όποιες 
άπαλλάσσεται κανείς ή παύει νά τις δοκιμάζει (άσθένεια - λύπη ή όδύνη: ηδονή - 
άπαλλαγή άπό τήν άσθένεια, ύγεία)· ή μέση κατάσταση, ή «ησυχία» βρίσκεται με
ταξύ τών δυό, είναι μιά ούδέτερη κατάσταση πού μπορεί κάποτε νά ταυτίζεται 
μέ τό ενα (όταν παύει ή ηδονή είναι λύπη) ή κάποτε μέ τό άλλο (όταν παύει ή λύ
πη είναι χαρά, ευχαρίστηση, ηδονή). Αύτό τό είδος δέν είναι πραγματική ή κα
θαρή ηδονή ή λύπη, άλλά μόνον φαινομενική, γιατί έξαρτώνται άπό τις 
άντίθετές τους καταστάσεις. ’Αναφέρει ύστερα περιπτώσεις γιά νά δείξει ότι δέν 
πρέπει νά νομιστεϊ ότι πάντα «ηδονήν μεν παύλαν λύπης είναι, λύπην δέ 
ηδονής» (584b 2-3). Τέτοιες είναι οί ηδονές τής οσμής. Οί προηγούμενες είναι 
ηδονές τοΰ σώματος, «λυπών τινες άπαλλαγαί». Ή σταθερή καί καθαρή ηδονή 
είναι αύτή πού δοκιμάζει κανείς όταν γνωρίζει όσο καλύτερα μπορεί τά όντα 
καί τήν ούσίαν καί «πληροΰται» μέ αύτά ώς προσήκοντα στό μέρος τής ψυχής 
του πού δέν είναι φθαρτό, όπως τό σώμα. Οί σωματικές ηδονές είναι άπλά 
είδωλα καί βρίσκονται στήν πιό χαμηλή βαθμίδα, πάνω άπό τις όποιες στέκουν 
οί ηδονές τοΰ θυμοειδούς πού κι αύτές γιά νά είναι άξιες πρέπει νά κατευθύνο- 
νται άπό τό «φρόνιμον» καί νά έπδιώκονται μέ τήν «έπιστήμη» καί τόν «λόγο», 
μετά «λογισμοΰ» καί «νοΰ». Ό τύραννος άπό τις δύο «νόθες» ηδονές προ- 
σκολλάται σ’ αύτήν τοΰ έπιθυμητικοΰ (ή άλλη άναφέρεται στό θυμοειδές) καί 
«φυγών νόμον τε καί λόγον, δούλαις τισί δορυφόροις ήδοναΐς συνοικεί», άφοΰ 
ύπερβεΐ «εις τό επέκεινα τών νόθων» (587b 14-c 1-2), ζώντας βίο έφτακόσιες 
είκοσιεννιά φορές δυστυχέστερο άπό αύτόν τοΰ φιλόσοφου - βασιλιά, πού ζέί 
άνάλογα 729 φορές πιό εύχάριστη ζωή. Ό Σωκράτης παρομοιάζει τήν ψυχή μέ 
ένα σύνθετο ζώο, πού τό άποτελοΰν ένα πολύμορφο θηρίο, ένα λιοντάρι κι ένας 
άνθρωπος καί περιγράφει τή διάσταση πού θά παρατηρηθεί άν όποιοδήποτε 
άπό τά πρώτα δυό κυριαρχήσει καί κυβερνά καταλήγοντας ότι ό άνθρωπος θά 
πρέπει νά τιθασεύσει τό πολυκέφαλο θηρίο φέρνοντας ώς σύμμαχο τό θηρίο, 
καί συμφιλιώνοντάς τα μεταξύ τους καί μέ τόν ίδιο.

Καταλήγει στό συμπέρασμα, πού διαψεύδει τόν Θρασύμαχο, ότι είναι πρός 
τό συμφέρον τοΰ άνθρώπου νά άρχει τό θειον καί άμεινον καί φρόνιμον, όχι 
πρός βλάβην τοΰ δούλου, τοΰ άρχομένου, άλλά έπειδή αύτό είναι τό οίκεϊον στόν 
άνθρωπο καί «iva εις δύναμιν πάντες όμοιοι ώμεν καί φίλοι, τφ αύτφ κυβερνώ- 
μενοι» (590d 5-6). Καί ό νόμος έχει τόν ίδιο σκοπό, όντας σύμμαχος όλων μέσα 
στήν πόλη. Τά παιδιά δέ θά άφήνονται έλεύθερα παρά άφοΰ έγκαταστήσουμε μέ
σα τους μιά πολιτεία όπως στήν πόλη, φροντίσουμε τό βέλτιστο σ’ αύτά όπως σ’ 
έμάς καί τό στήσουμε φρουρό τους, «φύλακα όμοιον καί άρχοντα έν αύτφ, καί 
τότε δη έλεύθερον άφίεμεν» (591α 2-3). Είναι συμφορότερο αύτός πού άδικεΐ νά 
μή διαφεύγει τής προσοχής τών άλλων, γιά νά έχει τή δυνατότητα μέ τήν τιμωρία 
νά εξημερωθεί τό θηριώδες μέρος του καί ή όλη ψυχή του νά αποκτήσει τήν πιό 
πολύτιμη φύση, σωφροσύνη καί δικαιοσύνη μέ φρόνηση. Δέν θά έπιδιώξει σωμα

τικές άρετές ούτε καί γιά χάρη τής υγείας καθ’ έαυτήν, «άλλ ’ άεί τήν έν τφ σώμα- 
τι άρμονίαν τής έν τή ψυχή ένεκα συμφωνίας άρμοττόμενος φανεϊται» (591 d 1-3), 
ούτε θά δώσει σημασία στά πλούτη καί στις τιμές, καί «ούκ άρα τά γε πολιτικά 
έθελήσει πράττειν» (592a 5). ’Επαναλαμβάνει ότι ή πόλη πού κατοικίζουν δέν 
υπάρχει πουθενά, άλλά ώστόσο στέκει ψηλά στόν «ούρανό» ώς παράδειγμα, καί 
δέν έχει σημασία άν ύπάρχει ή άν θά ύπάρξει ποτέ πουθενά: «έν ούρανφ ίσως πα
ράδειγμα άνάκειται τφ βουλομένφ όράν καί όρώντι εαυτόν κατοικίζειν διαφέρει 
δέ ούδέν είτε που εστιν είτε έσται- τά γάρ ταύτης μόνης άνπράξειεν (δηλ. ό φιλό
σοφος) άλλης δέ ούδεμιάς» (592b 2-5).

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
’Επανεξετάζει τή θέση τής ποίησης μέσα στήν Πολιτεία πού έχει περιγρά

φει. ’Απορρίπτει κάθε μιμητική ποίηση ώς «λώβη τής τών άκουόντων διανοίας». 
Ό δημιουργός, ό τεχνίτης, κάνει τήν κλίνη ή τό τραπέζι «πρός τήν ιδέαν βλέ- 
πων». Ό άλλος δημιουργός, ό καλλιτέχνης ή ό ζωγράφος, άπεικονίζει τά έργα 
τών χειροτεχνών ή τής φύσης, σάν σέ κάτοπτρο. Ό πρώτος κάτι τό συγκεκριμέ
νο καί όχι τήν Ιδέα, τό όν, πού τήν δημιούργησε ό θεός «μίαν μόνην αύτήν 
έκείνην δ εστιν κλίνη», δ τεχνίτης τά φαινόμενα, ό τρίτος τήν εικόνα τών φαινο
μένων, πού είναι μίμηση ή άπεικόνιση «φαντάσματος ή άληθείας», είδωλο πού 
άπέχει τρεις φορές άπό τό πραγματικό. Ό Όμηρος καί οί τραγικοί δέν είναι 
άλήθεια δτι «πάσας μέν τέχνας έπίστανται, πάντα δέ τ' άνθρώπεια (δηλ. τήν 
άνθρώπινη γνώση) τά πρός άρετήν καί κακίαν, καί τά γε θεία» (598e 1-2), γιατί 
είναι άνάγκη ό άγαθός ποιητής νά έχει πραγματική γνώση αύτοΰ πού κάνει γιά 
νά τό κάνει σωστά.

’Αμφισβητεί ό Σωκράτης τήν πρακτική ώφέλεια τοΰ Όμήρου, καί άν είναι 
«δεύτερος μιμητής άπό τής άληθείας», καί στις τέχνες (στρατηγική, κυβερνητι
κή, πολεμική, διοργάνωση πόλεων), πολύ περισσότερο «άρετής πέρι», ώς μι
μητής πού είναι τοΰ άνθρώπινου βίου καί όχι γνώστης τής πραγματικής 
άλήθειας. Δέν είναι ικανός «παιδεύειν άνθρώπους καί βελτίους άπεργάζεσθαι 
"Ομηρος», άλλά αύτός καί οί άλλοι ποιητές είναι «μιμηταί ειδώλων άρετής», 
χωρίς νά έγγίζουν τήν άλήθεια.

Γιά τό καθετί ύπάρχουν τρεις τέχνες, «χρησομένην, ποιήσουσαν, μιμησομέ- 
νην»: τά χαλινάρια ό ιππικός, ό σκυτοτόμος καί χαλκεύς, ό ζωγράφος (καί ποιη
τής). Ή άρετή τοΰ κάθε άντικειμένου ή όργανισμοΰ ή πράξεως είναι συναρτημέ- 
νη μέ τή χρήση, γιά τήν όποία είναι προορισμένο άπό τή φύση του ή κατασκευά
στηκε: «ούκοϋν άρετή καί κάλλος καί όρθότης έκάστου σκεύους καί ζώου καί 
πράξεως ού πρός άλλο τι ή τήν χρείαν έστίν, πρός ήν άν έκαστον ή πεποιημένον 
ή πεφυκός» (601 d 4-6). Ό είδήμων ν’ άποφανθεΐ γιά κάτι άν είναι καλό καί χρή
σιμο είναι αύτός πού τό χρησιμοποιεί, κι έπειδή αύτός δέν ένεργεΐ ώς σύμβου
λος τοϋ ποιητή, ό τελευταίος «χαρίεις αν εΐη ό έν τή ποιήσει μιμητικός πρός σο
φίαν περί ών άν ποιή» (602α 11-12). Μεταφερόμενο στήν ψυχή αύτό σημαίνει 
ότι μόνο τό λογιστικό διαθέτει τήν άκρείβεια γιά νά έλέγξει τις δοξασίες πού 
προσφέρουν στόν άνθρωπο οί αισθήσεις (π.χ. μέ τή μέτρηση γι’ αύτά πού στά 
μάτια φαίνονται μεγάλα ή μικρά ή ίσα άπό διαφορετική άπόσταση ή όπτική γω
νία) ή ή άπεικόνιση τοϋ άνθρώπινου βίου άπό τούς ποιητές - στις περιπτώσεις 
πού ή ψυχή παρουσιάζεται π.χ. νά στασιάζει μέ τόν εαυτό της.
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Ή κριτική πού άσκεΐται άπό τό Σωκράτη γιά τήν ποίηση - έδώ τή δραμα
τική - στηρίζεται πάνω στήν άποψη δτι αυτή άπευθύνεται πρός τό συναίσθημα, 
τύ όποιο καί κυριαρχεί, καί δεν προβάλλει τό λογιστικό ώς Ισχυρότερο νά 
έπικρατήσει πάνω στό «άγανακτητικό», καί γιατί αύτό δέν έχει τήν ίδια 
άπήχηση στούς θεατές καί γιατί είναι πιό δύσκολο νά τό μιμηθεΐ, νά τό παρου
σιάσει ό ποιητής πού προτιμά καί είναι στραμμένος «πρός τό άγανακτητικόν 
τε καί ποικίλον ήθος διά τό εύμίμητον είναι» (605α 5-6). Ό ποιητής παραλληλί
ζεται πρός τό ζωγράφο: «τφ φαύλα ποιεΐν πρός άλήθειαν» καί «τφ όμιλεΐν μή 
πρός τό βέλτιστον ψυχής». Ό μιμητικός ποιητής «κακήν πολιτείαν Ιδίρ 
έκαστου τή ψυχή έμποιεΐν φήσομεν», γιατί έξεγείρει τά πάθη καί «άπόλλυσι τό 
λογιστικόν». Τό ότι ή ποίηση μπορεί νά βλάψει «καί τούς έπιεικεΐς», έκτος άπό 
πολύ λίγους, ό Σωκράτης θεωρεί ώς τό χειρότερο (άναφέρεται σέ 'Ομηρικούς 
καί τραγικούς ήρωες πού κλαίνε καί όδύρονται, όπως μίλησε νωρίτερα στό Γ' 
βιβλίο) καί άξιοκατάκριτο. Τό άκροατήριο καί οί θεατές ταυτίζονται μέ τούς 
ήρωες καί ή συναισθηματική άπήχηση καί έπίδραση τής τραγωδίας καί τής 
άλλης ποίησης είναι πολύ μεγάλη, ώστε τό πένθος καί τό «έλεεινόν» τού ηρώα 
δημιουργεί τά ίδια συναισθήματα μέσα μας, καί δέν τό θεωρούμε ντροπή μιά 
καί τά βλέπομε σέ δόκιμους ποιητές νά άπεικονίζονται καί νά έπαινοΰνται άπό 
τούς θεατές. Τό ίδιο Ισχύει καί γιά τήν κωμωδία, περί τοϋ « γελοίου»: χαλαρώ
νεται ό έλεγχος τοϋ λογιστικού, άπελευθερώνεται ή διάθεση γιά βωμολοχίες, 
κωμικά καί γελοία πράγματα. Ή έπίδραση έπεκτείνεται καί «περί Αφροδισίων 
δή καί θυμού καί περί πάντων τών επιθυμητικών τε καί λυπηρών καί ήδέων έν 
τή ψυχή (606d 1-2). Ό Όμηρος άπορρίπτεται καί γίνεται δεκτός μόνο γιά 
ύμνους θεών καί εγκώμια γιά τούς άγαθούς. Γενικά άποβάλλεται όλη ή ποίηση 
γιατί γιά νά γίνει δεκτή πρέπει νά είναι «ου μόνον ήδεΐα άλλα καί ώφελίμη 
πρός τάς πολιτείας καί τόν βίον τόν άνθρώπινον» (607e 8-9), καί συνοψίζεται 
ή θέση τού Σωκράτη μέ τά πιό κάτω: «ψσόμεθα δ ’οϋν ώς ού σπουδαστέον έπί 
τή τοιαύτη ποιήσει ώς άληθείας τε άπτομένη καί σπουδαίμ άλλ’ εύλαβητέον 
αυτήν δν τφ άκροωμένω, περί τής έν αύτφ πολιτείας δεδιότι, καί νομιστέα 
άπερ είρήκαμεν περί ποιήσεως» (608α 6-7 - b 1-2).

’Απομένει νά έξεταστεΐ τό θέμα τής έπιβράβευσης τής άρετής, «τά γε μέγι
στα έπίχειρα (άμοιβές) άρετής καί προκείμενα άθλα» (608c 1-2). Γιά τό σκοπό 
αύτό προβάλλει μιά απόδειξη γιά τήν άθανασία τής ψυχής, «δτι άθάνατος 
ημών ή ψυχή καί ουδέποτε άπόλλυται» (608d 3-4). Σέ κάθε τι ύπάρχει τό 
άγαθόν καί κάποιο σύμφυτο κακό άπό τό όποιο καταστρέφεται, «σχεδόν πάσι 
σύμφυτον έκάστω κακόν τε καί νόσημα» (609α 3-4), “σώματι νόσον, σηπεδόνα 
ξύλοις, χαλκφ καί σιδήρω ιόν,” κτλ. Τό σύμφυτο κακό μέ τήν ψυχή, ή «οίκεία 
κακία», είναι ή άδικία καί ή άλλη κακία (άκολασία, δειλία, άμαθία, κτλ.) καί 
άπό αύτά διαφθείρεται ή ψυχή, όχι όμως άπό όποιοδήποτε «άλλότριον κακόν, 
άνευ τής ιδίας πονηριάς», ούτε τού σώματος «έάν μή σώματος πονηριά ψυχή 
ψυχής πονηριάν έμποιή» (610α 5-6). Ούτε όμως φέρνει θάνατο στήν ψυχή ή 
άδικία, γιατί τότε θά ήταν απαλλαγή της άπό τά κακά: «Ούκοϋν όπότε μηδ ’ ύφ ' 
ένός άπόλλυται κακού, μήτε οικείου μήτε άλλοτρίου, δήλον δτι άνάγκη αυτό 
άεί δν είναι- εί δ’άεί δν, άθάνατον» (610e 10 - 611α 1-2). Ή άθανασία της 
ώστόσο δέ συμβιβάζεται μέ τή σύνθετη φύση της όπως έφάνη άπό τή σύζευξή 

της μέ τό σώμα. Ή άληθινή της φύση όμως γίνεται φανερή άν τήν δει κανείς, μέ 
τό λογισμό, άπαλλαγμένη άπό όλα τά κακά πού τή συνοδεύουν «υπό τε τής τοϋ 
σώματος κοινωνίας καί άλλων κακών».

’Αφού όλοκληρώθηκε ή συζήτηση μέ τή διαπίστωση ότι «αύτό δικαιοσύνην 
αυτή ψυχή άριστον ηϋρομεν» καί άποδείχτηκε ή άθανασία τής ψυχής 
άπαριθμοΰνται οί μισθοί πού πρέπει ν’ άποδοθοΰν στή δικαιοσύνη καί τήν άλλη 
άρετή, «όσους τε καί οΐους τή ψυχή παρέχει παρ ’ άνθρώπων τε καί θεών, ζώντός 
τε έτι τοϋ άνθρώπου καί έπειδάν τελευτήση» (612c 2-3). Είναι θεοφιλής καί 
άπολαμβάνει όσα προέρχονται άπό τούς θεούς «ώς οϊόν τε άριστα», έκτος άν θά 
δοκιμάσει κάτι κακό άπό προηγούμενη άμαρτία του, άλλά κι αύτό θά καταλήξει 
σέ καλό, «ώς τούτω ταϋτα εις άγαθόν τι τελευτήσει ζώντι ή καί άποθανόντι» 
(613α 6-7). Στον άδικο συμβαίνουν τά άντίθετα. Άπό τούς άνθρώπους στό τέ
λος οί δίκαιοι άναγνωρίζονται: «πρός τό τέλος έκάστης πράξεως καί όμιλίας 
καί τοϋ βίου εύδοκιμοϋσί τε καί τά άθλα παρά τών άνθρώπων φέρονται» (613c 
5-6). ’Ακόμα άναδεικνύονται σέ άξιώματα καί έχουν άλλες τιμές καί πλεονεκτή
ματα, άντίθετα μέ τό τί συμβαίνει στούς άδικους τελικά. Όμως πολύ μεγαλύτε
ρα καλά περιμένουν τόν δίκαιο μετά τό θάνατό του. Καί σ’ αύτό στρέφεται τώ
ρα ό Σωκράτης.

Ή Πολιτεία τελειώνει μέ τό μύθο τού Ήρός τού ’Αρμενίου πού περιγράφει 
τήν τύχη πού περιμένει τόν δίκαιο καί τόν άδικο μετά τό θάνατό τους. Οί δίκαι
οι ζούν στον ουρανό, οί άδικοι μέσα στή γή. Γιά τά άδικήματα πού διάπραξαν 
τιμωρούνται γιά τό καθένα δέκα φορές περισσότερο, μέ μιά ζωή γεμάτη πόνους 
ύπολογισμένη χρονικά μέ βάση τά εκατό χρόνια πού είναι ή άνθρώπινη ζωή. Μέ 
τήν ίδια άναλογία άμείβονται όσοι έζησαν δίκαιη ζωή. Γιά τήν άσέβεια πρός 
τούς θεούς καί τούς γονείς καί τό φόνο πού κάνει κάποιος μέ τό ιδιό του τό χέρι 
οί ποινές ήταν μεγαλύτερες (άντίστοιχα κι οί άμοιβές γιά τήν εύσέβεια). Τις με
γαλύτερες δοκιμασίες ύφίστανται αύτοί πού ήταν τύραννοι. Περιγράφει τό 
άδράχτι τής άνάγκης πού είναι στερεωμένο στήν άκρη τού δεσμού πού συνέχει 
τόν ούρανό. Μιλά γιά τις όκτώ Σειρήνες, καθισμένες μιά σέ καθένα άπό τούς 
όκτώ κύκλους τού άδραχτιοΰ καί άναδίνοντας μέ τή φωνή τους μιά άρμονική 
συμφωνία. Γύρω οί τρεις κόρες τής ’Ανάγκης, οί Μοίρες Λάχεσις, Κλωθώ καί 
Άτροπος. Ένας προφήτης καλεϊ τις ψυχές νά διαλέξουν τόν κλήρο καί τή ζωή 
πού θέλουν, μέ τά λόγια τής Λάχεσης. Ή σειρά τοϋ καθενός είναι αύτή πού 
άναγράφεται στον κλήρο πού πέφτει μπροστά του. Βάζει ύστερα μπροστά της 
στή γή τά παραδείγματα τών βίων - ζώων καί άνθρώπων - περισσότερα σέ 
άριθμό άπό αύτούς, γιά νά διαλέξουν. Οί βίοι ήταν άνάμικτοι, μέ άνακατωμένα 
στόν καθένα πλούτη καί φτώχια, άρρώστιες, ύγεία ή εχοντάς τα σέ μιά μέση κα
τάσταση. Γι αύτό καί χρειάζεται, έπαναλαμβάνει ό Σωκράτης, νά έχει κανείς δι
δαχτεί τό μάθημα πού θά τόν βοηθήσει νά διαλέξει τόν καλύτερο βίο πού ταιριά
ζει στήν ψυχή κάνοντάς την δικαιότερη κι έξασφαλίζοντας έτσι γι’ αύτόν τήν 
εύτυχία («τόν μέσον άεί τών τοιούτων βίων αίρεΐσθαι καί φεύγειν τά 
ύπερβάλλοντα έκατέρωσε», (619α 5-6). Καί ό τελευταίος καί ό πρώτος θά μπο
ρούν νά εκλέξουν «βίον άγαπητόν», άν διαλέξουν «σύν νφ». Πολλοί άπ’ αύτούς 
πού έρχονται άπό τόν ούρανό επειδή είναι άγύμναστοι στούς πόνους διαλέγουν 
άσκεφτα θεωρούμενους ώς εύχάριστους βίους (τυραννίες, κ.ά.) άντίθετα μέ 
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αυτούς πού βγαίνουν άπό τή γή, όπου ύπόφεραν. Ένας άλλος ρυθμιστικός πα
ράγοντας γιά τήν έκλογή πού κάνουν είναι ή ζωή πού είχαν συνηθίσει: «κατά συ
νήθειαν γάρ τοΰ προτέρου βίου τά πολλά αίρεΐσθαι» (620α 2-3) (Όρφέας - 
ψυχήν κύκνου, Θάμυρις - αηδονιού, Αίας - λιονταριού, ’Αγαμέμνων - αετού, 
’Αταλάντη - άθλητού άνδρός, Έπειός - φύσιν τεχνικής γυναικός, Θερσίτης - πι
θήκου, Όδυσσεύς - άνδρός Ιδιώτου άπράγμονος: ζώα σέ άνθρώπους ή άλλα 
ζώα, τά άδικα στά άγρια, τά δίκαια στά ήμερα). Μετά τήν έκλογή οί ψυχές πη
γαίνουν στή Λάχεση πού στέλνει μαζί μέ τόν καθένα tòv «δαίμονα» πού διάλεξε 
«φύλακα βίου καί άποπληρωτήν τών α'ιρεθέντων». Αύτός όδηγεΐ τήν ψυχή στήν 
Κλωθώ πού έπικυρώνει τήν έκλογή τής μοίρας, κι άπό κεϊ στήν Άτροπο, κάνο
ντας έτσι ό δαίμων «άμετάστροφα τά έπικλωσθέντα ποιοΰντα». Περνώντας κά
τω άπό τό θρόνο τής ’Ανάγκης πορεύονται στό «τής Λήθης πεδίον», κατασκηνώ
νουν τό βράδι κοντά στόν Άμέλητα ποταμόν, άπό τό νερό τού όποιου πίνουν τό 
«άναγκαΐον μέτρον» - όσοι πιούν πιό πολύ λησμονούν τά πάντα. Κοντά στά με- 
σάνυκτα γίνεται βροντή καί σεισμός κι οί ψυχές σάν διάττοντες άστέρες πετάγο
νται σέ διαφορετικές διευθύνσεις «άνω είς τήν γένεσιν».

Ό μύθος αύτός, καταλήγει ό Σωκράτης, θά μπορούσε νά σώσει κι έμάς άν 
δώσουμε πίστη σ’ αύτόν: «καί ημάς άν σώσειεν, αν πειθώμεθα αύτφ, καί τόν 
τής λήθης ποταμόν εύ διαβησόμεθα καί τήν ψυχήν ου μιανθησόμεθα. άλλ ’ άν 
έμοί πειθώμεθα, νομίζοντες άθάνατον ψυχήν καί δυνατήν πάντα μεν κακά 
άνέχεσθαι, πάντα δε άγαθά, τής άνω όδοΰ άεί έξόμεθα καί δικαιοσύνην μετά 
φρονήσεως παντί τρόπφ επιτηδεύσομεν, ΐνα καί ήμιν αύτοϊς φίλοι ώμεν καί 
τοΐς θεοϊς, αυτού τε μένοντες ενθάδε, καί επειδάν τά άθλα αυτής κομιζώμεθα, 
ώσπερ οί νικηφόροι περιαγειρόμενοι, καί ενθάδε καί εν τή χιλιέτει πορείμ, ήν 
διεληλύθαμεν, εύ πράττωμεν».
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ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ
Βίοι Παράλληλοι

Παρέμβαση στό Διήμερο ’Επιστημονικό Συνέδριο 
με γενικό θέμα: «Κυπριακός Έλληνισμός-Σημερινή 

Πραγματικότητα καί Μέλλον»
(Λευκωσία, 5-6 Μαρτίου 1994), τεκμηριωμένη.

(’Ολίγον πριν άρχίση τό έν λόγφ Συνέδριο, ήτοι την 5.3.94 καί ώραν 
08.30-09.45' π.μ.» ό κ. Παπαθεοδώρου έλαβε μέρος καί σε σχετική με τό Κυ
πριακό, τό Βορειοηπειρωτικύ καί άλλα Εθνικά θέματα εκπομπή στό Ρ.Ι.Κ. 
όπου μεταξύ τών άλλων, καί ώς έκπρόσωπος τοΰ Πανελληνίου Συνδέσμου Βο- 
ρειοηπειρωτικοΰ Άγώνος ύπό τήν Προεδρία τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί
του Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής καί Κονίτσης κκ. Σεβαστιανού, μαζί με τις 
εύχαριστίες του προς το φιλόξενο ΡΙΚ, «ευχαριστεί καί τό Συντονιστικό Κέ
ντρο Ελληνισμού για τήν τιμή προσκλήσεώς του στό Συνέδριο, συγχαίρει γιά 
τό τόσο σημαντικό θέμα καί εύχεται γιά τήν καλύτερη εύόδωσή του.

Θεωρεί τήν Έλληνικωτάτη Κύπρο έξ ϊσου με τή Βόρειο Ήπειρο δοκιμα- 
ζομένη καί άδικουμένη τόσο κατάφωρα έπίσης άπό τούς ισχυρούς τής Γης.

Ευχαριστεί Ιδιαιτέρως τούς άδελφούς καί όμοπαθεϊς Κυπρίους γιά τήν 
πολύτιμη συμβολή τους στούς Βορειοηπειρώτες καί γιά τήν άμέριστη συμπαρά
στασή τους στό Βορειοηπειρωτικόν ’Αγώνα γενικότερα.

Εϋχεται, τέλος, σύντομα τήν πλήρη καί δίκαιη Εθνική άποκατάσταση τό
σο στούς Κυπρίους όσο καί στούς Βορειοηπειρώτες).

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
Προς
τό Συντονιστικόν Κέντρον Ελληνισμού
ΑΘΗΝΑΣ

Με τήν εύκαιρίαν τοϋ διημέρου Συνεδρίου σας εις Λευκωσίαν καί μέ θέμα 
«Κυπριακός Έλληνισμός-Σημερινή πραγματικότητα καί μέλλον», εύχαριστοϋ- 
ντες διά τήν εύγενή σας πρόσκλησιν, άπευθύνομεν, συγχρόνως, θερμά καί όλό- 
ψυχα συγχαρητήρια.

Κύπρος καί Βόρειος Ήπειρος είναι οί δύο μαρτυρικές άδελφές, πού τόσο 
κατάφωρα άδικήθηκαν - καί άδικοΰνται, είσέτι - άπό τούς ισχυρούς τής γής. 
Καί άδικοΰνται, διότι οί Ισχυροί τής γής, άντί τής άληθείας καί τής δικαιοσύ
νης θέτουν τήν άμαρτωλήν σκοπιμότητα καί τό δίκαιον τοϋ ίσχυροτέρου ώς 
βάσιν τών ένεργειών τους, γεγονός πού συντελεί, άντί τής ειρήνης, εις τήν δια
μάχην τών λαών.

Συμπαριστάμεθα όλοψύχως εις τούς δικαίους άγώνας τής προσφιλούς 
μας καί μαρτυρικής Κύπρου. Καί παρακαλοΰμεν, όπως καί τύ Συνέδριόν σας 
ύψώση φωνήν διαμαρτυρίας καί διά τό συνεχιζόμενον δράμα τοϋ μαρτυρικοΰ

70 71

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



λαοΰ τής Βορείου ’Ηπείρου, έναντίον τοϋ όποιου τό άπάνθρωπον καί τυραν
νικόν καθεστώς τής ’Αλβανίας άπεργάζεται τό έγκλημα τής γενοκτονίας.

’Αδελφοί Κύπριοι,
Μόνον ή ένότης καί ή άγωνιστικότης σύμπαντος του Ελληνισμού θά συ

ντέλεση ε’ις τήν νίκην καί τόν θρίαμβον τών δικαίων μας.
Σας εύχομαι εύόδωσιν τών εργασιών τοϋ Συνεδρίου σας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής καί Κονίτσης Σεβαστιανός

Πρόεδρος «Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτικοΰ Άγώνος»

Ό Ελληνισμός σήμερα άντιμετωπίζει πολλά καί φλέγοντα Εθνικά Θέμα
τα1 2. ’Ιδιαίτερα όμως ή Μητροπολιτική Ελλάδα δεν πρέπει να παραμελή κανένα 
άπ’ αυτά, μέ κίνδυνο μάλιστα ν’ άπωλέση κάποια ευκαιρία καί όδηγήση σέ νέα 
«χαμένη πατρίδα».

1. Άπ. Παπαθεοδώρου: Ό Αύτονομιακός ’Αγώνας τής Βορείου Ηπείρου 1914, ’Αθήνα 1985 
σσ 19-20.

2. Άπ. Π. Παπαθεοδώρου: Τά ’Εθνικά Θέματα καί ό ’Εκπαιδευτικός. Περιοδ. 
«Ελληνοχριστιανική Αγωγή, τχ 361 (1989/3), σσ 80-84.

3. Στόν όρον αυτό διαλαμβάνεται, δχι μόνον ή γεωγραφική, άλλα καί ή πνευματική Κληρο
νομιά, δπως ή μακραίωνη 'Ιστορία, Πολιτισμός κλπ. Ή μεγάλη δε σημασία της κατέστη 
Οικουμενική.

4. Ήροδ. H’ 144. Τό πλήρες κείμενο έχει ώς εξής: «Αύτις δε τό Ελληνικόν, έόν όμαιμόν τε 
καί όμόγλωσσον καί θεών ιδρύματα κοινά καί θυσίαι ή θεά τε όμότροπα, τούς προδότας 
γενέσθαι Αθηναίους ου αν εύ έχοι».
Είναι δέ άπάντηση τών Αθηναίων πρύς τούς άπεσταλμένους τών Λακεδαιμονίων επί τή 
έπικειμένη νέα άπειλή τοΰ Μαρδονίου κατά τών Αθηνών καί τής λοιπής Ελλάδος (480 
π.Χ.).

5. Δήμητρας Ζούρα-Σταθολοπούλου: Ή Έλληνικότης τής Βορείου ’Ηπείρου, Άθ. 1955, σ. 36.
6. Όμήρ. Ίλ. Π. 233. - Σωτ. I. Δάκαρη: Δωδώνη, 1971, ’Ιωάννινα 1971 σσ29-42,47-48.

7. α) (Γιά τήν Κύπρο) πράξεις άποστ. δ' 36-37, ια' 19-20, ιγ' 1-12, ιε' 37-39, κα' 15-16, β) (Γιά 
τήν Ήπειρο) : Τίτ. γ' 12, Τιμ. δ' 10-11.

8. Φοίβου Πιομπίνου: Έλληνες Άγιογράφοι μέχρι τό 1821, Άθ. 1979 σ. 136, 238. Τίτου Γιο- 
χάλα-Λίζας Έβερτ: Στή γή τοΰ Πύρρου, Άθ. 1933, σσ 33 καί 81.

9. Σχετικό άντίγραφο έπισημάναμε καί στό Μετόχι Μονής Κύκκου στή Λευκωσία (6.3.94).

Όλα, άλλωστε, τά θέματα αυτά είναι συναφή· καί συνδέονται ώς άναπό- 
σπαστα μέλη τοϋ Εθνικού Κορμού, ένταγμένα στη Μεγάλη Εθνική Κληρονομιά3.

Αυτό άκριβώς συμβαίνει καί μέ τήν Κύπρο καί τή Βόρειο "Ηπειρο. ’Ασφα
λώς άπέχουν γεωγραφικώς καί κρατούν τις πιό άπομακρυσμένες καί σέ άντίθεση 
γεωγραφική φορά «Θερμοπύλες», καθώς καί ύπό διαφορετικές ένίοτε συνθήκες 
(άπειλών, επιδράσεων κλπ.). Όμως, τούς ακρίτες αυτούς άδελφούς μας συνδέει 
άρρηκτα, αδιαμφισβήτητα καί αδιάσπαστα χρονικώς ή πιό γνήσια Ελληνικό
τητα, κατά τό Ήροδότειο4 «δμαιμον, όμόγλωσσον, όμόθρησκον καί όμότροπον» 
έν γένει, άπό τούς πανάρχαιους χρόνους, πού χάνονται άκόμα καί σ’ αυτήν τή 
συμβολική Μυθολογία μας.

Ό Άφος λ.χ. ποταμός τής ’Ηπείρου, πού πηγάζει άπό τήν όροσειρά τής 
Πίνδου, έγγύς τού Μετσόβου, καί εκβάλλει περίπου στά φυσικά της όρια, προς 
Βορράν, παρά τόν Γενοϋσο (Σκούμπι) ποταμό, συνωνυμεΐ, ίσως όχι τυχαία, μέ 
τόν μυθικό βασιλιά τής Κύπρου, ’Αώο5. ’Επίσης ό Δωδωναϊος Ζεύς6 7 8, θεός 

«θεών τε άνθρώπων», έλατρεύετο ιδιαιτέρως καί στήν Κύπρο, πρό πάντων στή 
Σαλαμίνα της· καθώς καί ή Κύπρις Αφροδίτη, στή Δωδώνη, παρά τό ιερόν τού 
Διός, αλλά καί σ’ άλλες ’Ηπειρωτικές πόλεις.

’Από τούς πρώτους Χριστιανικούς χρόνους, (μέσα τοϋ A' αιώνα μ.Χ. περί
που) οί ευσεβείς Ήπειρώτες καί Κύπριοι έδέχθησαν τον Χριστιανισμό, καί μά
λιστα άπό τούς ίδιους τούς ’Αποστόλους, οί όποιοι ίδρυσαν έτσι Άποστολικές 
Εκκλησίες» (ήτοι οί Παύλος, ’Ανδρέας καί Βαρνάβας στήν Κύπρο, περί τό 45 
μ.Χ., καί ό Παύλος στήν Ήπειρο, όλίγο άργότερα. Τούτο μαρτυρέϊται καί στήν 
Καινή Διαθήκη1.

Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους καί μεταγενέστερα, Κύπριοι καί Ήπειρώ- 
τες είχαν καί κοινούς εισβολείς καί κατακτητές, άπό τή Δύση, όπως τούς Σταυρο
φόρους, καί άπό τήν ’Ανατολή, όπως τούς Τούρκους. Τούς άντέκρουαν όμως μέ 
όλες τους τις δυνάμεις, ώς Ακρίτες, στήν Κύπρο καί άρματωλοί καί Κλέφτες 
στήν Ήπειρο, τούς όποιους τόσο πολύ εξυμνούσαν, ιδίως μέ τήν λαϊκή άλλά καί 
τή δόκιμη ποίηση.

Κατά τήν μακρά Τουρκοκρατία, όπου «όλα» τ’άσκιαζε ή φοβέρα καί τά 
πλάκων’ ή σκλαβιά - πέρα άπό τις συχνές εξεγέρσεις κατά τοΰ κοινού Κατακτη- 
τοϋ - συναντάμε καί κάποιες κοινές επίσης καί άμοιβαϊες, ίσως όχι τυχαίες, 
άναλαμπές καί άλληλεπιδράσεις, ιδίως καλλιτεχνικές στόν άγιογραφικό τομέα. 
Τούτο άναφαίνεται πιό έντονο άπό τό τέλος τοΰ 16ου καί άρχές τοΰ Που 
αιώνα, ήτοι μετά τήν κατάληψη τής Κύπρου άπό τούς Τούρκους (1571), όπότε 
άσφαλώς καί πολλοί καλλιτέχνες καί άλλοι πνευματικοί Κύπριοι άναγκάσθη- 
καν νά καταφύγουν διά θαλάσσης στή Δύση. Τότε συντάμε Κυπρίους στή Χιμά- 
ρα καθώς καί στο λοιπό (Βόρειο) ήπειρωτικό χώρο.

Έτσι στή Μονή, Τσιατίστης Πωγωνίου Β. ’Ηπείρου τρεις φορητές εικόνες, 
ήτοι Ή Θεοτόκος Ελεούσα (1614), ό Χριστός καί ή Μεταμόρφωσις τοϋ Χρι
στού (1615) φέρουν τήν ύπογραφή τοϋ Όνουφρίου Κυπριώτοιέ. Ό ίδιος 
άξιόλογος άγιογράφος φιλοτέχνησε τις τοιχογραφίες τής Εκκλησίας στό χω
ριό Βλαχογορατζή Δρόπολης (1622). Ή δέ ζωγραφική του «ύποδεέστερη στή 
δραματικότητα, κερδίζει σέ ισορροπία καί εσωτερική ηρεμία».

Ό δέ Παναγ. Χριστόπουλος, δ.φ. γνωστός ερευνητής τοΰ χώρου αύτοΰ, σ’ 
ένα άπό τά ερευνητικά ταξίδια του εκεί, καί μάλιστα σέ δυσχειμέρους χρόνους 
τοΰ Κομμουνιστικού καθεστώτος στήν ’Αλβανία, έπεσήμανε καί μιά θαυμάσια 
φορητή εικόνα τής Παναγίας τού Κύκκου τής Κύπρου στό Μητροπολιτικό Ναό 
τής Παναγίας, πάνω στό Κάστρο τοΰ Βερατίου (Βελλεγράδων, Μπεράτι), που 
είχε μετατροπή σέ Μουσείο επί τοΰ τότε άθεϊστικοΰ Καθεστώτος τοΰ Ένβέρ 
Χότζα καί έτσι διατηρείται άκόμα καί σήμερα9.

72 73

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Ή ε’ικονα αυτή, κατ’ άπομίμηση προφανώς τής πραγματικής ε’ικόνας τής 
Μονής τοϋ Κύκκου Κύπρου, πού θεωρείται ώς μία άπό τις «διά χειρός» τοΰ 
’Αποστόλου Λουκά, φέρει καί τήν παρακάτω άποκαλυπτική επιγραφή, μέ μι- 
κρογράμματο γραφή:

«Ή παρούσα είκών ύπάρχει τοΰ Βελεγράδων Ίαάσαφ 
Έζωγραφήθη διά χειρός Τζε (η;) τάρη καί έσκαλίσθη 
... διά στεφάνου

Έν έτει, αωιά (1811) ’Ιουλίου ιά (21)»

Μεταγενέστεροί χρόνοι. Το Συνέδριο καί Συνθήκη τοϋ Βερολίνου (1- 
13.7.1878)10. Είναι σημαντικός καί όριακός σταθμός μέ νέα κοινή άφετηρία γιά 
τά δύο αυτά ’Εθνικά Θέματα καί μέ παράλληλη ιστορική πορεία τους. ΟΙ 
Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, ώς νέα 'Ιερά Συμμαχία, έπεμβαίνουν προκλητικώτατα 
καί ρυθμίζουν τις τύχες τών Βαλκανικών Ιδίως λαών άνάλογα μέ τά δικά τους 
- κακώς νοούμενα - συμφέροντα. Έτσι, μεταξύ άλλων α) ύπό τήν πίεση καί 
τών εξεγέρσεων στήν "Ηπειρο (καί Θεσσαλία), όπως στό Αυκούρσι 'Αγίων Σα
ράντα (Φεβρ. 1978), προβαίνουν στήν a' διχοτόμηση τής Ηπείρου: Τά 
Έλληνοτουρικικά σύνορα, άντί στον Καλαμά (Θύαμι) ποταμό, ήτοι βορείως 
τών Ίωαννίνων, όπου προεβλέποντο άρχικά (1878), τίθενται τελικά (1881) 
στον ποταμό Άραχθο Άρτης, ενώ τά «κατακαμένα» Γιάννινα θρηνούσαν:

10. Άπ. Π. Παπαθεοδώρου: Οί Συνθήκες 'Αγίου Στεφάνου καί Βερολίνου (19878) καί τά 
Εθνικά μας Θέματα. Περιοδ. «Ελληνικός ’Αστήρ», τχ. 24 (1988/ 8-10), σσ 261-64 καί 25 
(1988/11-12), σσ 339-43.

11. Άπ. Π. Παπαθεοδώρου: Ό Αύτονομιακός ’Αγώνας... έ.ά. (I), σσ. 15-17.
12. Άπ. Π. Παπαθεοδώρου: Οί Συνθήκες Αγίου Στεφάνου καί Βερολίνου... έ.ά. (10), σ. 264.
13. Γρηγ. Δαφνή: Συνοπτική ιστορία τής συγχρόνου Ελλάδος, Άθ. 1969, σ. 240.

14. Άπ. Π. Παπαθεοδώρου: Μνήμη τών Πρωτεργατών γιά τήν άλωση τών Ίωαννίνων, 
’Ιωάννινα 1983, σσ 190-92 καί 198.

15. Κλ. I. Μυριανθοπούλου: Δύο μεγάλαι μορφαί: Α. Θεμιστοκλέους, Χριστόδουλος Σώζος, 
Λεμεσός 1938, - Πέτρου Παπαπολυβίου: Μνήμη Χριστοδούλου Σώζου τοϋ Κυπρίου, πε- 
ριόδ. «Έλλοπία» τχ 15 (Φθιν. 1993), σσ 13-15.

16. Άπ. Π. Παπαθεοδώρου: Μνήμη τών Πρωτεργατών... έ.ά. (14), σ. 177.
17. Περιόδος «Ελλάς», τχ 434/12.4.1913, σ. 10. Τήν παροΰσα παραπομπή καί άλλα στοιχεία 

χρήσιμα γιά τόν Χριστόδουλο Σώζο ύφείλω στήν κα Μαίρη Κωστή, δρα φ. Αρχαιολόγο.

«Σ’ ολον τόν κόσμο ξαστεριά, σ’ δλον τόν κόσμο ήλιος 
καί στά καημένα Γιάννινα μαύρο βαρύ σκοτάδι...»

Δημιουργεΐται τοιουτρόπως τό Ηπειρωτικό Ζήτημα, τό όποιο στή συνέ
χεια εξελίσσεται σέ Βορειοηπειρωτικό11.

β) Ή Τουρκία, άφ’ ετέρου, πιεζόμενη επίσης άπό προηγούμενες εξεγέρσεις 
τών Κυπρίων ήδη άπό τό 1821, πού τούς κόστισαν πολύ φόρο αίματος, παραχω
ρεί τήν Κύπρο στήν άδηφάγο Μεγάλη Βρεταννία (’Αγγλία)12 μέ γενναία, όμως, 
άνταμοιβή καί άλλα «άντισταθμίσματα»: Οί Κύπριοι άποδέχονται τούτο, μέ τή 
φρούδη έλπίδα ότι «Ή Μ. Βρεττανία θά βοηθήση τήν Κύπρο, ώς επραξε καί 
περί τών Ίονίων Νήσων (1864), νά ένωθή μέ τήν μητέρα Ελλάδα, μέ τήν όποιαν 
φυσικώς συνδέεται», όπως έτόνιζε ό ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Σωφρόνιος13 
κατά τήν προσφώνησή του στόν A’ Άγγλο Αρμοστή τής Κύπρου (29.6).

Έκτοτε Κύπριοι καί Ήπειρώτες τίθενται συχνά καί έμπράκτως άλληλέγγυ- 
οι στούς άπελευθερωτικούς καί άμυντικούς άγώνες του· μέ περισσότερη μάλι
στα, κατά κανόνα, συμπαράσταση τών Κυπρίων έναντι τών (Βόρειό) ήπειρωτών, 
πού έδοκιμάζοντο πιο πολύ.

— 1912-1913. Α’ Βαλκανικός Πόλεμος. Ύστερα άπό σκληρούς άγώνες μέ 
έκατόμβες θυσιών άπελευθερώνεται καί όλόκληρη σχεδόν ή λοιπή "Ηπειρος. Άπό 
τήν Πρέβεζα, τά Γιάννινα, Χιμάρα, Κορυτσά, ’Αργυρόκαστρο, μέχρι τή γραμμή 
Άκροκεραύνια όρη - Τεπελένι-Κλεισούρα - εγγύς τοΰ Πόγραδετς. Θά προχω
ρούσαν καί βορειότερα (Αυλώνα, Βεράτι κλπ.) άν δέν έπενέβαιναν καί πάλι οί 
Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, καί μάλιστα ή Αυστροουγγαρία καί ’Ιταλία, μέ άπειλητικές 
Νότες μέχρι καί CASUS BELLI, δύο τουλάχιστον φορές ( 1912-1913)14.

Συμμετείχαν στόν πόλεμο αυτόν καί περίπου 1500 Κύπριοι15 εθελοντές, 
στή Μακεδονία-"Ηπειρο μέ 5 βουλευτές τους παρά τις άπαγορευτικές διαταγές 
τών «ούδετέρων» Άγγλων.

"Επεσαν μάλιστα νεκροί καί στά πεδία των περί τούς 46. Μεταξύ τους καί 
ό Χριστόδουλος Σώζος16 στό ύψωμα προφήτη Ήλία παρά τό Μπιζάνι 
(6.12.1912). Μαζί του τραυματίσθηκε βαρειά καί ό βουλευτής Λάρνακος- 
Άμμοχώστου Ευάγγελος Χατζηϊωάννου.

Ή γενναιότητα τοϋ Χρ. Σώζου πολλαπλώς άναγνωρίσθηκε καί έξυμνήθη- 
κε: «Ό θάνατός του συνέσφιξε τούς δεσμούς, τούς ένοΰντας τήν άλύτρωτον Πα
τρίδα του πρός τήν μητέρα Ελλάδα (Μητροπολίτης Κιτίου Μελέτιος Μεταξά- 
κης) καί μάλιστα τήν "Ηπειρο. Πολέμησε σάν λιοντάρι. Ήτο ό άγαπητότερος 
στρατιώτης τοΰ λόχου μας. Όλο καρδιά καί ευγένεια». (Ό Διοικητής του).

Καί ό συμπατριώτης του Πολ. Αχ. Κυπριανίδης17 τοΰ άφιερώνει τό ποίημα:

Στής Κύπρου τόν ηρώα ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΝ ΣΩΖΟΝ

Εις τής Πατρίδος τόν βωμό έπρόσφερες θυσία 
τά χρόνια σου τά ξακουστά, τά πλούτη σου, τήν τόση λεβεντιά, 
Γιά τοΰ Χριστοΰ τήν άχραντο, τήν πίστη τήν Αγία 
έσκόρπισες στό σπίτι σου τήν μαύρην όρφανιά!
Μέσ’ στής ’Ηπείρου τά ιερά καί ματωμένα έδάφη 
πού τόσα χρόνια πρόσμεναν νά δοΰν τή λευτεριά, 
ή λεβεντιά σου, Σώζε μου, σ’ ένα κιβούρι έτάφη 
στεφανωμένη μέ μυρτιάς άμάραντα κλαδιά.
Δέν άξιώθηκες νά δής τήν Κύπρο έλευθέρα, 
στήν άγκαλιά τής Μάνας της νά βρή παρηγοριά, 
μά καί μακριά δέ βρίσκεται ή άγιασμένη μέρα 
πού θά γιορτάσουμε κι έμεϊς μιά τέτοια λευτεριά!
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Οί δέ Λεμεσιώτες τόν τιμούν μέ προτομή σέ περίοπτη θέση παρά την 
είσοδο τοϋ κεντρικού "Αλσους καί μέ την «εύγλωττη» έπιγραφή:

«Χριστόδουλος Σώζος/Δήμαρχος Λεμεσοΰ-Δικηγόρος-Βουλευτής / Μέλος 
τοϋ ’Εκτελεστικού Συμβουλίου Κύπρου/ Πεσών ήρωϊκώς τήν 6.12.1912 εις τον 
λόφον Προφήτου Ήλία / προ των Ίωαννίνων.

Ό Δήμος καί ή πόλις τής Λεμεσού, μετά των άπανταχού φίλων τού ήρωος, 
εύγνωμονοΰντες άναθέτουσι κόσμον / μεν καί τιμήν τή πόλει, τοΐς δέ 
έπιγενομένοις / ΰψιστον φιλοπατρίας δίδαγμα»18.

18. Σέ πρόσφατη μετάβασή μας στήν Κύπρο, ώς Σύνεδροι τοϋ ’Επιστημονικού Συνεδρίου 
τοΰ Συντονιστικού Κέντρου Ελληνισμού (5-6.3), τή προτροπή τοΰ γράφοντος, 
έπισκεφθήκαμε καί τό έν λόγω "Αλσος τής Λεμεσού, άποτίσαμε τόν δέοντα φόρο τιμής 
πρό τής προτομής τοϋ Χρ. Σώζου.

19. «Ληνιαία Εικονογραφημένη Άτλαντίς Ν.Υ.», Μάρτιος 1913.
20. Περιοδ. «Έλλοπία», έ.ά. (15), σ. 14β. Άπόσπ. σχετικής επιστολής του πρός τή σύζυγό 

του Έρμιόνη.
21. Άπ. Π. Παπαθεοδώρου: Ό Αύτονομιακός ’Αγώνας, έ. ά. (I) σ. 60.
22. Γ. Δρίνου: Χρονικά τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ Άγώνος 1914, Άθ. 1966, σσ 84-85.

23. Κ. Σκενδέρη: Ό Βορειοηπειρωτικός ’Αγών (1914), Άθ. 1929, σσ 51-62.
24. Άπ. Π. Παπαθεοδώρου: «Αρχείο Άθαν. Τσεκούρα τής ’Επιμελητείας Ίωαννίνων τής 

Αυτονόμου ’Ηπείρου 1914, έκδ. ΙΒΕ άρ. 10, ’Ιωάννινα 1985, καί β) ό Αύτονομιακός 
Αγώνας τής Βορείου ’Ηπείρου 1914, έκδ. ΙΒΕ άρ. 10, ’Ιωάννινα 1985, καί β) Ό 
Αύτονομιακός Αγώνας τής Βορείου ’Ηπείρου 1914 - Πανελλήνιον εγερτήριο καί σημα- 
ντικώτερος σταθμός τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ Ζητήματος (Άνάτ.) Άθ. 1989. σσ 632 καί 
640 κ.'ε.

25. Άπ. Παπαθεοδώρου: Ό Αύτονομιακός Αγώνας..., έ.ά. (I), σσ 22-50.
26. Λάμπρου π. Σπύρου (Βουνιώτη): Ή Χειμάρρα, Άθ. 1966, σσ242-43.
27. Ή άποστολή τής έπιστολής αύτής. ένώ ϊσχυε ή Ανακωχή, μαρτυρεί ότι οί Πανέλληνες 

έτοιμάζοντο γιά κάθε ένδεχόμενο καί γιά συνέχιση τοΰ Αγώνα.

Ό ηρωικός αυτός θάνατός του συγκίνησε τόν Ελληνισμό καί πέραν τοΰ 
’Ατλαντικού: «... Τί σάς λέγει ό άλησμόνητος έκεΐνος Δήμαρχος καί βουλευτής 
Λεμησσοΰ, ό φλογερός πατριώτης Χριστόδουλος Σώζος, ό όδηγήσας εις τήν 
"Ηπειρον τούς Κυπρίους έθελοντάς καί συμβαλών εις τήν δόξαν τοΰ άγώνος 
μέ τόν ήρωϊκόν θάνατόν του»19.

’Αλλά ό Χρ. Σώζος, ώς άξιος ηγέτης, άφησε καί τήν παρακάτω έγγραφη 
υποθήκη του20 προφητική διά τόν ίδιο καί πολύτιμη για κάθε άξιον τής 
άποστολής του, ιδίως πολιτικόν ηγέτη»:

«Ημείς έχομεν καθήκοντα, τά όποια ούδεμία δύναμις, ούδέν φίλτρον πρέπει 
νά τά έμποδίση άπό τοϋ να ένασκώνται: "Αν εϊμεθα ήγέται τών λαών, όφείλομεν 
διά τοΰ παραδείγματός μας και τής θυσίας μας νά τούς παιδαγωγώμεν».

’Αλλά καί μέ πλούσια ιατρική περίθαλψη καί άνθρωπιστική έν γένει βοή
θεια ένίσχυαν οί Κύπριοι τόν άνωτέρω πόλεμο· διά τοϋ Κυπριακοΰ ’Ερυθρού 
Σταυρού κλπ. καί υπό τόν άνωτέρω Μητροπολίτη Κιτίου κ.ά.

- Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα (1913-14 κ.έ.) - Κυπριακού συνέχεια. Τότε 
όμως στό ’Ηπειρωτικό Μέτωπο καί πάλι οί Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, ύποκει- 
νούμενες άπό τήν Αυστροουγγαρία καί τήν Ιταλία, μηχανεύονται καί κατασκευ
άζουν γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τό κρατίδιο τής ’Αλβανίας· μέ ύπόσχεση μά
λιστα στους - άπροσανατόλιστους μέχρι τότε έθνικά - Τουρκαλβανούς, άκόμη 
καί Μεγάλη Αλβανία21, πού θά έφθανε πρός Νότον μέχρι καί τήν Πρέβεζα καί 
τόν Άμβρακικό Κόλπο. Αυτήν όνειρεύονται καί σήμερα οί ’Αλβανοί.

Μέ άφετηρία λοιπόν τό έπαίσχυντο Πρωτόκολλο τής Φλωρεντίας 
(17.12.1913)22, παραχωρούν στήν ’Αλβανία, ώς «α' δόση», δλως αύθαιρέτως καί 
άδίκως, τό βόρειο - ήδη έλεύθερο τότε μέρος τής ’Ηπείρου, άποκαλούμενο 
έκτοτε, «Βόρειος Ήπειρος». Αυτό άκριβώς προκάλεσε καί τό κυρίως Βορειοη- 
πειρωτικό Ζήτημα.

Οί κατάφωρα λοιπόν άδικούμενοι Βορειοηπειρώτες άντέστησαν μέ όλες 
τους τις δυνάμεις· άρχικά μάλιστα μόνοι, χωρίς τή συμπαράσταση καί αυτής τής 
Κυβερνήσεως τή μητέρας Πατρίδας. Διότι αυτή τελικά έφήρμοζε τις άσφυκτικές 
πιέσεις, πού έδέχετο άπό τις άνωτέρω Δυνάμεις, καί μάλιστα μέ ύπερβάλλοντα, 
άπό κάποια όργανά της σχολαστικό ζήλο23.

Στή συνέχεια όμως προστέθηκαν στον ’Αγώνα καί πολλοί εθελοντές2* άπό 
τόν άπανταχού Ελληνισμό- μεταξύ αύτών καί Κύπριοι μέ πολύπλευρη συμβο
λή, Ιδιαίτερα στό δάμηνον Αύτονομιακόν ’Αγώνα (Φεβρ. - Όκτ. 1914)25, παρά 
τά δικά τους προβλήματα. Ήδη άπό τις 27.12.1913 πληροφορούμεθα άπό επί
σημο έγγραφο (Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού)26, ότι «200 Κύπριοι γεγυμνα- 
σμένοι προσφέρονται όπως, δι’ έξόδων Κύπρου, λάβωσι μέρος εις ’Αγώνα Ή- 
πειρωτών».

’Ακολουθεί ή παρακάτω συγκινητική έπιστολή27 τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Κύ
πρου πρός τόνϊδιο τόν Γεώργιο Χριστάκη Ζωγράφο.

’Εντιμότατε κ. Γεώργ. Χριστ. Ζωγράφε, Πρόεδρε τής Προσωρινής Κυβερ
νήσεως τής Αυτονόμου Ηπείρου,

Ό Ιερός ’Αγών, δν διεξάγει ύπό τήν ηγεσίαν υμών, ό άδελφός Ηπειρωτικός 
λαός, δέν ήτο δυνατόν νά μη συγκινήση καί ημάς ένταΰθα. Όθεν καίτοι έχομεν 
ενώπιον ημών ήδη τό μέγα ζήτημα τών έράνων υπέρ τής «Ναυαρχίδας», 
ένόμισαμεν καλόν νά στείλωμεν καί ύμΐν μικρά τινα συνδρομήν ύπέρ τοϋ ίεροΰ 
άγώνος ύμών.

"Οθεν δι’ έσωκλείστου συναλλάγματος πρός τό έν Ίωαννίνοις Υποκατά
στημα τής Εθνικής Τραπέζης, στέλλομεν λίρας ’Αγγλίας 100 (έκατόν) καί παρα- 
καλοΰμεν νά δεχθήτε ταύτας άντί πολλών καί εύχόμεθα όπως ό Θεός τών πατέ
ρων ημών εύδοκήση νά στεφθώσιν οί άγώνες ύμών ύπό πλήρους έπιτυχίας.

Έν Λευκωσία Κύπρου τή α' Μαΐου 1914 
Ό Κύπρου ΚΥΡΙΛΛΟΣ' 
έν Χριστφ ευχέτης ύμών»

’Ακόμη καί δύο όδηγοί αύτοκινήτου, πού σπάνιζαν τότε καί αύτοί καί τά 
αύτοκίνητα, προσέφεραν τις ύπηρεσίες τους στον Αύτονομιακόν ’Αγώνα τών 
άδελφών Βορειοηπειρωτών. Πρόκειται γιά τούς έξαδέλφους μέ τό έπώνυμον 
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Παλόδιοι23, ή πιθανότερο, Παλλάντιοι. Καί όταν κατά τις αρχές τής ΙΟετίας 
τοΰ 30 οί Κύπριοι έξεγείροντο πυρπολώντας και τό Κυβερνείο τών Αγγλων 
στή Λευκωσία για τήν περιπόθητη ελευθερία τους (21.10.1931), τότε καί οί Βο
ρειοηπειρώτες ήγωνίζοντο νά διαφυλάξουν τήν Ελληνικότητα τών σχολείων 
τους στή Βόρειο Ήπειρο, φθάνοντας, μέχρι καί τήν Κ.Τ.Ε. καί τό Δ.Δ.Δ. τής 
Χάγης (όπου μάλιστα καί έδικαιώθησαν (6.4.1935). Ό ’Αγώνας αυτός έμεινε 
γνωστός ώς Σχολικός Αγώνας (1933-35)28 29 30.

28. Άπ. Παπαθεοδώρου: ’Αρχείο Άθαν. Τσεκούρα... έ.ά. (24α) σσ 137-38.
29. Άπ. Παπαθεοδώρου: «Θέλει άρετήν καί τόλμην...» Έκδ. ΣΦΕΒΑ, 1993, σσ25, 32,42-47.
30. Άπ. Παπαθεοδώρου: Ή παιδεία στή Βόρειο Ήπειρο μετά τό 21 (Άνατο.) Άθ. 988, σσ 

371-73.
31. (Άπ. Π. Παπαθεοδώρου): Ή συμβολή τών Βορειοηπειρωτών κατά τήν εποποιία 1940- 

41, Έφημ. «Βορειοηπειρωτικόν Βήμα», άρ. 32 (1993/9 - 10) σ. 2.
32. Ή συμβολή τοΰ Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος καί στό Κυπριακό είναι όντως πολύπλευ- 

ρη,με όργάνωση παλλαϊκών Συλλαλητηρίων, πίεση τών πολιτικών κλπ., άλλα καί 
οικονομική, ή όποια χρήζει περαιτέρω έρεύνης. Ήτο Πρόεδρος τών κινήσεων υπέρ τής 
Ένώσεως καί Αύτοδιαθέσεως τής Κύπρου. Βλ. Φ. Οικονόμου: Ή έν Ίωαννίνοις 
’Εκκλησία, Άθ. 1966, σ. 52.

33. Άθαν. Τσεκούρα: Άπό τοΰ 98ου Υψώματος - Αναμνήσεις ένός Ήπειρώτου 
Άγωνιστοΰ (’Επιμ. Απ. Π. Παπαθ.), ’’Εκδ. Ήπειρωτ. Εταιρείας Αθηνών, άρ. 50) Άθ. 
1979, σ. 372.

34. Μητροπολίτου Δρυϊινουπόλεως Σεβαστιανού: Ή ’Εσταυρωμένη Βόρειος Ήπειρος, 
Άθήναι 19896, σσ 43 κ.έ.

35. Μιχ. I. Μαραθεύτη: Ακτινοβολίες τοΰ ’55, Λευκωσία 1993.
36. Στούς τάφους τών πεσόντων κατά τήν έπάρατη εισβολή τών Τούρκων στήν Κύπρο τό 

1974 Ελλήνων έξ Ελλάδος καί άναγνωρισθέντων γιά τά περαιτέρ άναγράφεται - έκτος 
τοΰ όνοματεπωνύμου καί βαθμού - καί τό «έξ Ελλάδος» κατά κανόνα.

37. Υπολογίζεται δτι σήμερα περί τό 60% τών Βορειοηπειρωτών βρίσκονται έν πολλοϊς καί 
οίκογενειακώς, βρίσκονται ήδη στήν Ελλάδα, μέ προοπτική μάλιστα μονίμου έδώ 
έγκαταστάσεως.

’Επίσης καί κατά τόν Έλληνοιταλικόν Πόλεμο (1940-41) ήτο σημαντική ή 
συμβολή τών έθελοντών κλπ. Κυπρίων στή Βόρειο Ήπειρο, άλλ’ όχι έπαρκώς 
γνωστή - καθώς καί καθ’ όλόκληρο τόν B' Παγκόσμιο Πόλεμο (όπως στόν 
Ελληνικό Στρατό τής Μ. ’Ανατολής, στόν ’Αγγλικό Στρατό καί άλλαχοΰ, 
έλπίζοντες καί στή δική τους Ελευθερία31.

— Μεταπολεμική περίοδος (1945-σήμερα). Καί κατά τή δραματική έν πολ- 
λοΐς αύτή περίοδο στις δύο έν λόγω έθνικές έπάλξεις, Κύπρο καί Βόρειο 
Ήπειρο, συναντάμε πολλά κοινά καί παράλληλα στοιχεία, καθώς καί άμοιβαϊο 
ένδιαφέρον.

Διαπιστώνομε όμως μετά λύπης συχνά καί έντονο μονόπλευρο ένδοτικό 
πνεύμα άπό τήν Ελληνική πλευρά, μέ άπώλεια ευνοϊκών ευκαιριών κλπ. στήν 
άντιμετώπιση τών δύο αυτών εθνικών θεμάτων, Κυπριακού καί Βορειοηπειρω- 
τικοΰ, άλλά καί άλλων.

Κατά τή δεκαετία τοΰ '50 κυριαρχεί ιδίως τό Κυπριακό ύπό διάφορες 
μορφές, όπως τό Δημοψήφισμα γιά 'Ένωση (15.1.50, μέ 95 , 68% υπέρ), έναρξη 
προσφυγών στόν OHE, καί, πρό πάντων τόν υπέροχο άγώνα τής ΕΟΚΑ (1955- 
59), ύπό τόν Γ. Γρίβα-Διγενή, πού παρά τις ύπεράνθρωπες επιτυχίες καί 
ολοκαυτώματα, καί ύστερα άπό άπώλειες εύκαιριών, κατέληξε στήν άτυχή 
έπίσης Συνθήκη τής Ζυρίχης (1922· 1959) καί τή Συμφωνία τοΰ Λονδίνου.

Άπό Ηπειρωτικής πλευράς πολυσχιδή ηγετικό ρόλο στόν Έλλαδικό χώρο 
έπί τοΰ Κυπριακού - άκόμα άνεπαρκώς μελετημένον - έπαιξε ό μεγάλος 
Ήπειρώτης ’Αρχιεπίσκοπος τότε ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος Σπυρίδων Βλά
χος (1949-56)32, έμπειρος καί άπό τόν Αύτονομιακόν ’Αγώνα τής Βορείου 
’Ηπείρου (1914).

’Αλλά καί πολλοί άσημοι «άγνωστοι στρατιώτες» Ήπειρώτες προσέφεραν 
πολλαπλώς ύπηρεσίες καί στόν Κυπριακόν αύτόν Άγώνα. Υπενθυμίζω 
ενδεικτικά τόν έπίσης άγωνιστή τοΰ Αύτονομιακοΰ Άγώνα (1914), Αθανάσιο 
Τσεκούρα, ό όποιος καί ώς Πρόεδρος τοΰ Κυπριακοΰ Άγώνος στοΰ Ζωγρά
φου Αττικής «πολλαπλώς τόν ένίσχυσε οικονομικά, ήθικά στό μέτρο τών δυ
νατοτήτων του33.

Έν τφ μεταξύ στή Βόρειο Ήπειρο ή άπερίγραπτη Κομμουνιστική θηριωδία 
Ένβέρ Χότζα καί Άλία πού ένέσκυψε - γενικά στήν Αλβανία - είχε άπομονώσει 
άπόλυτα αύτήν άπό τήν Ελλάδα, άλλά καί τόν ύπόλοιπο - έλεύθερο - κόσμο, καί 
είχε έπιβάλει άκόμα καί τήν άθεΐα34.

—Περίοδος «Ανεξαρτησίας» τής Κύπρου (1959-σήμερα) καί «μεταπολι- 
τεύσεως στήν Αλβανία 1990) άν είναι δυνατόν νά λέγεται «Ανεξαρτησία» πλή
ρης Κράτους, όταν τό 40% περίπου τοΰ έδάφους του εύρίσκεται ύπό νέαν 
γνωστή έπιβληθείσα κατοχή (Αττίλα, I καί II 1974 κ.έ.), ύστερα μαλιστα άπό 
τόσου άγώνες καί θυσίες35. Καί σ’ αύτούς τούς νέους άγώνες τών Κυπρίων κά
ποια μερίδα έχουν άσφαλώς καί Ήπειρώτες στρατιώτες. Τό μαρτυρούν κά
ποιοι άπέριττοι τάφοι του Ιδίως στή θέση «Μακεδονίτισσα» Λευκωσίας, τής 
Ιερής καί φιλόξενης έθνικής γής τής Κύπρου μέ τό ένδεικτικό κατά κανόνα, 
μετά τό όνοματεπώνυμο, «έξ Έλλάος»36.

Δέν λείπουν, άλλωστε, καί άντίστοιχα «σήματα» Κυπρίων καί στήν 
Ήπειρο, όπως τοΰ προμνησθέντος Χριστοδούλου Σώζου.

— Οί Κύπριοι όμως άνταποδίδουν στό πολλαπλάσιο στούς άδεφλούς μας 
Βορειοηπειρώτες, κατ’ έξοχή, κατά τήν τελευταία αύτή περίοδο (1990 κ.έ.) όπου 
άνοιξαν «τά Έλληνοαλβανικά σύνορα, ύστερα άπό τή γνωστή πτώση καί έκεϊ τοΰ 
Κομμουνιστικού καθεστώτος. Τώρα δηλ. πού άποκαλύφθηκε πλέον σ’ όλο του 
τό «μεγαλείο» τό δράμα τών Βορειοηπειρωτών, οί όποιοι καταφεύγουν καί σ’ 
όλόκληρη τήν Ελλάδα καί σ’ αύτή τή μακρυνή «Κύπρο γιά τά στοιχειώδη προς 
τό ζήν, οί Κύπριοι τούς περιθάλπουν μέ κάθε τρόπο. ’Επιδιώκουν μάλιστα καί τή 
βελτίωσή τους γιά έπανεγκατάστασή τους στήν προαιώνια γενέτειρά τους, τή Βό
ρειο Ήπειρο. Διότι αύτό άποτελεϊ σήμερα καί τήν Αχίλλειο πτέρνα τοΰ Βορειο- 
ηπειρωτικοΰ Ζητήματος. Δηλ. ό ξερριζωμός τών Βορειοηπειρωτών καί ή 
έγκατάλειψη τής Βορείου ’Ηπείρου άπό τούς ίδιους τούς Βορειοηπειρώτες37.
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’Οφείλουμε μάλιστα νά όμολογήσουμε, ότι οί Κύπριοι, έμπειροι καί άπό τό 
δικό τους δράμα καί τήν προσφυγιά τους, έργάζονται καί στον τομέα αύτόν συ- 
στηματικώτερα καί άποτελεσματικώτερα άπό τή Μητέρα Ελλάδα (Ιδίως τόν 
Κρατικό μηχανισμό)37 38. Τό μαρτυρούν λ.χ. τά κατ’ έτος φιλοξενούμενα στήν Κύ
προ Βορειοηπειρωτόπουλα (σέ κατασκηνώσεις κλπ.). πού επιστρέφουν έπειτα 
στή Βόρειο Ήπειρο έκχριστιανισμένα, περισσότερο εξελληνισμένα καί γεμάτα 
«δώρα»· επίσης οί 100 εργαζόμενοι νεαροί Βορειοηπειρώτες πού εκπαιδεύονται 
άπό τόν ’Ιανουάριο γιά ένα έξάμηνο στή Λευκωσία επαγγελματικά καί στή συνέ
χεια θά έπιστρέψουν στή Βόρειο Ήπειρο ώς βασικά στελέχη έργαστηριακής 
άναβαθμίσεως39. ’Ακόμη καί δάσκαλοι Κύπριοι μεταβαίνουν τούς θερινούς ιδίως 
μήνες στή Β. Ήπειρο (στή Χιμάρα καί άλλαχού) όπου άνοίγουν σχετικά 
«Ελληνικά φροντιστήρια», καθώς καί μηχανήματα διάφορα (τρακτέρ κλπ) 
άποστέλλουν έκεϊ γιά βελτίωση τών έργασιακών άναγκών τών Βορειοηπειρωτών.

37. “Ηδη στίς παραμονές τών Χριστουγέννων διαβάζομε στις Κυπριακές έφημερίδες δτι 
«Τό Γενικό Συμβούλιο τής Παγκυπρίου Συνομοσπονδίας Δημοσίων 'Υπαλλήλων Κύ
πρου (ΠΑΣΥΔΥ) άποφάσισε, δπως άποκοπή ποσοστό 10% άπό τούς μισθούς τών Δημο
σίων 'Υπαλλήλων γιά τό μήνα Δεκέμβριο γιά βοήθεια πρός τούς Βορειοηπειρώτες» (βλ. 
περ. «Έλλοπία» έ.ά. (15), σ. 15).

39. Τοΰτο έπιτεύχθηκε μέ τή συνεργασία τοϋ Ιδρύματος Άποκαταστάσεως 'Ομογενών έξ 
’Αλβανίας» καί Βορειοηπειρωτικών Συλλόγων. Τό έν λόγω Ίδρυμα ατό όποιο μάλιστα 
προεδρεύει ό Κύπριος πρ. 'Υπουργός κ. ’Ιακώβου, πολλαπλώς συμπαρίσταται στούς 
Βορειοηπειρώτες, άλλα καί τόν λοιπό λαό τής ’Αλβανίας. Τούς 100 αύτούς νέους πού φι
λοξενούνται στο «Ξενοδοχειακόν Ίνστιτοϋτον» Λευκωσίας, συναντήσαμε εκεί καί 
είδαμε με ικανοποίηση τήν πρόοδό τους.

40. Τό γεγονός αυτό ή έφημ. «Ή Φωνή τής 'Ομόνοιας» στή Βόρειο “Ηπειρο άναγγέλλει σέ 
κύριο άρθρο μέ τόν τίτλο «Κυπριακό Μάθημα» (4.2.1994).

41. Πρακτικά B' Πανελληνίου ’Επιστημονικού Συνεδρίου μέ θέμα Βορειοηπειρωτικόν Ζήτη
μα (Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον), Κόνιτσα 23-26.8.1990», Άθ. 1992, σσ59-60.

42. Βλ. λχ. έπιστολές τών Κιτίου Χρυσοστόμου καί Κυρηνείας Γρηγορίου, έφημ. 
«Βορειοηπειωτικόν Βήμα» άρ. 16 (1991/1-2), σ. 6.

43. Ή έπιστολή-έγγραφο άποστέλλεται στόν Πρέσβυ τής Ελλάδος στήν Κύπρο γιά τά πε
ραιτέρω. Τό άποσταλέν ποσό άντιστοιχεΐ στό σεβαστό γιά μιά Κοινότητα ποσό τών 
έκατό χιλιάδων περίπου δραχμών.

44. Σ’ αυτή τήν άρτια Κρατική ’Οργάνωση καί τήν έμπιστοσύνη πρός αυτήν έκ μέρους τών Κυ
πρίων όφείλεται καί τό όντως Κυπριακό θαύμα, κατά τό όποιο ύστερα άπό δύο καταστρο
φικές υλικά συγκρούσεις, τού άπελευθερωτικοΰ ’Αγώνα τής ΕΟΚΑ (1955-59) καί τής 
εισβολής τών Τούρκων (1974), κατόρθωσαν αυτοί νά άνασυγκροτηθούν σέ έλάχιστο χρόνο.

45. ’Ενδεικτικά μόνον υπενθυμίζω α) γιά τό Βορειοηπειρωτικό τό Πρωτόκολλο τής Κέρκυ
ρας (5/17.5.1914), στό όποιο, πέρα άπό τά θετικά στοιχεία γιά τήν εύρ^ΐα Αυτοδιοίκηση, 

Λίαν συγκινητική είναι καί ή πρόσφατη εθελοντική προσφορά 14 Κυπρίων 
νέων άπό τήν Κοινότητα Κυπερούντας τής Κύπρου στήν Κοινότητα Βόδριστας 
Β. ’Ηπείρου, όπου σέ διάστημα ύλίγων ημερών μέ τή συμπαράσταση καί τών κα
τοίκων κατεσκεύασαν τό έπί πολλά έτη πολυπόθητο Κοινοτικό Υδραγωγείο40 41.

Ή δέ Έθναρχοϋσα Εκκλησία τής Κύπρου παρακολουθεί έπίσης καί συμ- 
παρίσταται στο άνωτέρω έργο, καθώς καί στο πολύπλευρο έθνικοθρησκευτικό 
έργο τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής καί Κο- 
νίτσης κ. Σεβαστιανού, όπως μαρτυρούν καί σχετικές έπιστολές, τού Μακαριω- 
τάτου ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου κκ Χρυσοστόμου - ένδεικτικό άπόσπασμα τής 
όποιας άπό 9.8.1990 άκολουθεΐ - καθώς καί άλλων Μητροπολιτών42 κλπ.

«Ό ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
Σεβασμιώτατε "Αγιε άδελφέ,
......Ή έθνική σημασία τού Επιστημονικού τούτου Συνεδρίου είναι προ

φανής. Θερμά συγχαίρουμε καί έπαινούμε... γιά τήν άνάληψη τής πρωτοβου
λίας καί τής ευθύνης τής διοργάνωσής του.

Ή Έθναρχοϋσα ’Εκκλησία τής Κύπρου, τής όποιας ή συμμετοχή σ’ όλους 
τούς έθνικούς άγώνες υπήρξε σημαντική καί ή συμβολή της στήν έπιβίωση τού 
Κυπριακού Ελληνισμού δεδομένη, έκτιμά τά μέγιστα τούς μακροχρόνιους 
άγώνες τής Ύμετέρας Σεβασμιότητος ύπέρ τών άλυτρώτων άδελφών μας τής 
Βορείου ’Ηπείρου...

Μετά τής έν Κυρίφ άγάπης
Ό Κύπρου Χρυσόστομος

’Ανάλογα αυθόρμητα αισθήματα καί συμπαράσταση έμπρακτη εκφράζει ό 
Κυπριακός λαός πρός τούς Βορειοηπειρώτες καί διά τών έκπροσώπων Αύτοδι- 
οικήσεως, όπως τού παρακάτω (όμωνύμου τού ηρώα τής Λάρνακος) άπό 
19.12.1991.

Έκ μέρους τής Χωριτικής ’Επιτροπής τής Κοινότητός μου, έσωκλείω 
πρός Υμάς τό ποσόν τών 200 λιρών, εισφοράν ημών ύπέρ τών Ελλήνων 
άδελφών τής Βορείου ’Ηπείρου.

Δράττομαι τής ευκαιρίας νά έκφράσω έκ μέρους τής Κοινότητός μου τήν 
άδελφικήν συμπαράστασιν πρός τούς καταπιεζομένους "Ελληνας τής Βορείου 
’Ηπείρου, άλλά καί τήν πεποίθησιν, ότι, παρά τάς πιέσεις, τά όποιας ύφίστανται 
ούτοι, θά διατηρήσουν άλώβητον τήν Ελληνικότητα τής Βορείου ’Ηπείρου.

Μετ’ έξαιρέτου τιμής 
Χριστόδουλος Σώζος 

Πρόεδρος Κοινότητός Τόχνης»43

Ή Κυπριακή αυτή έπιτυχία όμως όφείλεται καί στό γεγονός ότι ή Κύπρος 
δείχνει τό καλό παράδειγμα καί μέ τόν ίδιο τόν Κρατικό μηχανισμό της, τούς 
’Οργανισμούς, άκόμα καί τά Συνδικαλιστικά όργανα τών Δημοσίων Υπηρε
σιών, τών Τραπεζικών καί άλλων Υπαλλήλων κλπ44.

Άς διδαχθή άπ’ αυτά κάποτε καί ή Έλλαδική Κρατική μηχανή έν γένει, πού 
όντως, όπως πανθομολογεΐται, άσθενεϊ βαρέως καί ούδείς φαίνεται νά ένδιαφέ- 
ρεται έπαρκώς γιά τή θεραπεία της· καί μάλιστα στήν έγκαιρη καί σωστή άντι- 
μετώπιση τών Εθνικών Θεμάτων.

Διότι γενική είναι έπίσης ή διαπίστωση ότι, κατά κανόνα, ή διπλωματική 
Πολιτική μας σ’ αυτά τά Θέματα είναι σχεδόν προσωρινή, ευκαιριακή καί έρα- 
σιτεχνική καί όχι προγραμματισμένη, έμβριθώς μελετημένη, μακροπρόθεσμη 
καί σταθερή στίς Τράπεζες Ειρήνης45· καί υστέρα μάλιστα άπό περίφημες δάφ
νες καί θυσίες στά πεδία τών μαχών.
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Έτσι όδηγούμεθα, τελικά, στην πολιτική συνεχούς «εύγενούς» ένδοτικό- 
τητα^6 για άναζήτηση κάποιου συμβιβασμού, χωρίς τουλάχιστον, εξασφάλιση 
καί κάποιων άνταλλαγμάτων άπό τήν άλλη έκάστοτε πλευρά, ή όποια έμμένει 
άνένδοτη στις άρχικές θέσεις καί στόχους, έκμεταλλευομένη παράλληλα καί τις 
παραχωρήσεις μας46 47.

ελευθερία Παιδείας, γλώσσας, Θρησκείας κλπ. έπιβλήθηκε καί επικυριαρχία τής 
’Αλβανίας έπί τής Αύτονόμου (Βορείου) Ηπείρου, τής όποιας ή ’Αλβανία έκαμε στή συ
νέχεια ώμή κατάχρηση, με όλες τις περαιτέρω δυσμενείς γιά τό Βορειοηπειρωτικύ μέχρι 
καί σήμερα συνέπειες: β) ’Ανάλογη ήτο καί ή Συνθήκη Ζυρίχης-Λονδίνου (1959-60) γιά 
τό Κυπριακό, όπου έπεβάλλετο στήν Κύπρο καί τό V ΕΤΟ τοΰ έκπροσώπου τών Τουρ
κοκυπρίων (τοϋ 18%) έπί τών Ελληνοκυπρίων (τοΰ 82%) καί άλλα άρνητικά στοιχεία 
πού όδηγοϋσαν στήν άσφυκτική συγκυριαρχία τών Τούρκων είς βάρος τής συντριπτικής 
πλειοψηφίας τών Ελληνοκυπρίων, με όλες τις περαιτέρω έπίσης δυσμενέστατες συνέ
πειες καί μέ πρωτοφανή κατάχρηση τών άνωτέρω έκ μέρους τών Τούρκων είς βάρος τοΰ 
Κυπριακού εδάφους καί Ελληνισμού.

46. Τήν - έπί τό έπιεικέστερο - άνώφελη αύτή πολιτική τής ένδοτικότητας τής Ελληνικής δι
πλωματίας στο Κυπριακό - καθώς καί στο Βορειοηπειρωτικύ καί στ’ άλλα ’Εθνικά Θέ
ματα — επιβεβαίωσαν στο έν λόγω Συνέδριο τοϋ Σ.Κ.Ε. στήν Κύπρο όλοι οι Εισηγητές 
καί άλλοι πού κατά κάποιον τρόπο έλαβαν ένεργό μέρος σ’ αυτό.

47. ΟΙ άφελεΐς αυτές μονόπλευρες κατά καιρούς υποχωρήσεις τών Έλλην. Κυβερνήσεων άπό 
τις άρχικές θέσεις καί στόχους τών δύο τούλάχιστον αυτών έθνικών θεμάτων λχ. γιά τό 
Βορειοηπειρωτικό ή άρση τοΰ ’Εμπολέμου (1987) καί τό ότι «δέν διεκδικοΰμε τίποτε» 
άγνοώντας τήν έκκρεμότητά του καί έπί τοΰ έδαφικοΰ άπό τό 1946 στο Συμβούλιο 
'Υπουργών ’Εξωτερικών τών Μεγάλων Δυνάμεων, καί γιά τό Κυπριακό τά άρχικά ψηφί
σματα τοΰ OHE, περί άποχωρήσεως τών Τουρκικών Στρατευμάτων άπό τήν Κύπρο κλπ.). 
'Υπενθυμίζομε μόνον δειλά-δειλά στό Βορειοηπειρωτικύ γιά τά στοιχειώδη δικαιώματα 
μόνον μιας πολύ αυθαίρετα περιωρισμένης «Εθνικής 'Ελληνικής Μειονότητας» όπως 
άναγνωρίζεται έπίσημα άνιστόρητα άπό τήν ’Αλβανική Κυβέρνηση. Καί στό Κυπριακό 
συζητάμε γιά κάποιες προτάσεις τοΰ Γ.Γ. τοΰ OHE, ol όποιες κινδυνεύουν νά όδηγοϋν 
στήν άναγνώριση τής διχοτομήσεως τής Κύπρου μέ μιά χαλαρή καί λίαν έπικίνδυνη 
«Κυπριακή 'Ομοσπονδία».

48. Βλ. ένδεικτικά Άπ. Π. Παπαθεοδώρου: Τό Πρωτόκολλο τής Κέρκυρας - Σύντομη 
άξιολόγηση τοΰ περιεχομένου καί ή σημασία του στή έξέλιξη τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ 
(έφημ. «Βορειοηπειρωτικύν Βήμα» άρ. 3 καί 4 (1988/5 καί 9). Γιά δέ τό Κυπριακό 
άναφέρθησαν πολλά σχετικά στό έν λόγω Συνέδριο, τά όποια θά καταχωρισθοΰν στά 
Πρακτικά του.

49. Στή Βόρειο Ήπειρο γνωστή είναι λχ. ή μή άναγνώριση άπό τήν ’Αλβανική Κυβέρνηση 
τών τριών Μητροπολιτών (Άργυροκάστρου, Κορυτσάς, Βερατίου κλπ.) κανονικώς 
έψηφισμένων άπό τό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ή δίωξη καί 
άπέλαση τοϋ ’Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Άργυροκάστρου, τό κλείσιμο 6 Ελληνικών 
σχολείων τής «’Εθνικής 'Ελληνικής Μειονότητας» κ.ά,π. ’Ανάλογες διώξεις υπάρχουν 
καί στή Βόρεια (κατεχόμενη) Κύπρο, μέ πιό πρόσφατη έκείνη τής'Ελληνοκυπρίας 
ήρώΐδας δασκάλας στήν Καρπασία. 'Ελένης Φωκά.

50. Νικ. Άθ. Άντωνοπούλου: Ή προστασία τών ’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είς τήν Βό
ρειον Ήπειρο, έκδ. ΠΑ.ΣΥ. Β.Α. Άθ. 1992.

51. Δ. Σολωμοϋ "Ύμνος είς τήν ’Ελευθερίαν, στρ. 15.

Έχω ήδη καταγεγραμμένα πλεΐστα όσα σχετικά παραδείγματα καί γιά τό 
Βορειοηπειρωτικό καί τό Κυπριακό, τά όποια δεν δύναμαι εδώ νά αναπτύξω48.

Πολλά, άλλωστε, τά ζούμε ήδη καί σήμερα με πρόσφατα παραδείγματα 
άνάλογων προκλήσεων άπό τούς άντιπάλους τόσο στή Βόρειο "Ηπειρο, όσο καί 
στήν Κύπρο (άκόμη καί στήν Κωνσταντινούπολη, τήν Ίμβρο καί τήν Τένεδο, 
όπου σχεδόν έξουδετερώθηκε ή Ελληνοχριστιανική Παιδεία* 9. Καί όλα αυτά 
συμβαίνουν σχεδόν άνενόχλητα άπό τή Μητροπολιτική-Έλλαδική πλευρά.

— Κατακλείοντας όμως δέν μπορώ νά μήν ύπενθυμίσω μόνον γιά τά 
άνωτέρω δύο Εθνικά Θέματα ότι σ’ αύτή τήν όπωσδήποτε όχι επωφελή μονό
πλευρη ένδοτικότητά μας σχεδόν διαγράψαμε στις Διεθνείς Τράπεζες Ειρήνης 
- στις όποιες μάλιστα καί σπάνια καταφεύγουμε, μέ άπώλεια εύκαριών - καί 
αυτές άκόμη τις δυό βασικές άρχές, δηλ. τής Ένώσεως καί μάλιστα τής 
Αύτοδιαθέσεως, γιά τις όποιες έν τούτοις κατ’ έξοχήν άγωνίσθηκαν στούς προ- 
αναφερθέντες βασικούς μεγάλους άγώνες οί Βορειοηπειρώτες (1914) καί οί Κύ
πριοι (1955-59).

Καί όμως, οί άρχές αυτές είναι οί ύπ’ άρ. I κατωχυρωμένες άπό όλους 
τούς Διεθνείς ’Οργανισμούς ήδη άπό τόν Καταστατικό Χάρτη τοΰ OHE (1945) 
καί εξής ώς άναφαίρετα δικαιώματα γιά όλους τούς Λαούς τής Γής50.

Ώς Έθνος, λοιπόν, κατ’ έξοχήν Ιστορικό άπό άρχαιοτάτων χρόνων, πού 
πρώτο συνέλαβε, τύπωσε καί εφήρμοσε έν πολλοϊς τις άνωτέρω άρχές, άλλά 
καί ώς καθ’ όλα οργανωμένο Κράτος τοϋ λήγοντος 20ου αί., ας καταλήξωμε, 
τό συντομώτερο δυνατόν, σέ μιά ενιαία, δυναμικότερη, σταθερότερη καί πιό 
υπεύθυνη Πανεθνική Πολιτική μέ συνέχεια καί συνέπεια γιά ένα πιό ευοίωνο 
Μέλλον.

Δέν παραγνωρίζομε άσφαλώς καί τόν σημερινό δυσμενή καί διαταραγμέ- 
νον έξωτερικό περίγυρο τών δυό αυτών περιοχών: Τής Βορείου Ηπείρου (μέ 
τό πρ. Γιουγκοσλαβικό έν γένει) καί τής Κύπρου (μέ τό Μεσανατολικό καί τήν 
Τουρκία), καθώς καί τό ευρύτερο Διεθνές κλίμα. Ούτε άκόμη καί τό κατ’ αύτάς 
Ιδιαίτερα περίεργο έντεινόμενο ανθελληνικό πνεύμα καί τών πιό στενών άκόμα 
εταίρων μας, τό όποιο θέλομε νά έλπίζωμε ότι είναι παροδικό μέ άφορμή, κυ
ρίως, τό Σκοπιανό.

Όμως, οί Πανέλληνες άς γρηγορώμεν γιά τή δικαίωση τών δοκιμαζομέ- 
νων άδελφών μας, καί γιά τήν άσφαλή προστασία φυσικά, τής έδαφικής 
άκεραιότητάς μας. Καί ας άπαντοϋμε δεόντως σέ κάθε πρόκληση τών καιρών 
μας. Εύκταϊον πάντα ειρηνικά, διότι εϊμεθα κατ’ έξοχήν ειρηνικός Λαός.

Άς έχωμεν πάντως συνεχώς ύπ’ όψη καί τις σωτήριες σχετικές υποθήκες 
τοΰ Εθνικού μας ποιητοΰ:

«Ναι άλλά τώρα άντιπαλεύει 
κάθε τέκνο σου με ορμή, 
πού πάντα άκατάπαυστα γυρεύει 
ή τή νίκη ή τή θανή»51.
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Άς άποβάλωμε έν τφ μεταξύ καί μια έσφαλμένη νοοτροπία, ιδίως τά τε
λευταία χρόνια στον Έλλαδικό χώρο συγχέωμε δηλ. τό έπίσης Σολωμικό ότι 
«Τό Έθνος πρέπει να μάθη νά θεωρή Εθνικόν δ,τι είναι άληθές»52 με δ,τι τύ 
ξενόφερτο λεγόμενο «σωβινιστικό», πού παρέσυρε καί τό «έθνικιστικό». Διότι 
άλλως, τούτο όδηγεΐ καί στόν επάρατο Διχασμό. Μόνο έτσι όδηγούμεθα στη 
θεία καί σωτήρια άδελφωσύνη καί ΟΜΟΝΟΙΑ γιά την όποια συμπληρώνει ό 
ποιητής:

Πάντα ή νίκη, αν ένωθήτε 
πάντα εσάς θ’ άκολουθη»53.

ΑΠΟΣΤ. Π ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (16ος-18ος)

Jean Baptiste Tavernier (1651)
Ένας πολυταξιδεμένος περιηγητής

I. Ο περιηγητής καί το ταξίδι του
Ο Tavernier αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ανθρώπου που κατανά

λωσε τη ζωή του σε ταξίδια. Άρχισε τις περιπλανήσεις του, όταν ήταν ακόμη 
έφηβος και σε ηλικία μόλις 22 χρόνων είχε ήδη επισκεφθεί πολλές χώρες της 
Ευρώπης και μιλούσε καλά τις πιο απαραίτητες γλώσσες.

Αλλοτε με την ιδιότητα του εμπόρου, του τυχοδιώκτη ή του συλλέκτη αρ
χαιοτήτων και άλλοτε ως απεσταλμένος κυβερνήσεων περιηγήθηκε τον τότε 
γνωστό κόσμο της Ανατολής και πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στο γαλλικό 
εμπόριο. Αλλά πάνω απ’ όλα ήταν ένας ανήσυχος άνθρωπος που τον γοήτευε η 
περιπέτεια. Ο θάνατος που τον βρήκε ενώ ταξίδευε στις ρωσικές στέππες, σε 
ηλικία 84 χρόνων, δικαιώνει τον πολυπράγμονα και ανήσυχο χαρακτήρα του.

Ο Tavernier είναι ένας από τους σημαντικότερους περιηγητές του Που αι. 
και ο μελετητής μπορεί να αντλήσει πολύτιμες πληροφορίες από το έργο του1. 
Ωστόσο όμως δε λείπουν και οι επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία των ταξι
διωτικών εντυπώσεων του Tavernier που οφείλονται στον τρόπο συγγραφής 
και σύνθεσής του2.

Το χρονικό των περιηγήσεων του Tavernier, που είναι προϊόν ταξιδιωτι
κών εμπειριών 40 χρόνων, εκδόθηκε το 1675 με τον τίτλο: Jean Baptiste 
Tavernier, Les voyages de Jean Baptiste Tavernier, chevalier, baron d’Aubonne 
qu’il a fait en Turquie et en Perse et aux Indes pendant l’espace de quarante ans, 
A Paris 1675. Οι πληροφορίες που ακολουθούν προέρχονται από την έκδοση 
που έγινε στο Amsterdam το 1678 (A Amsterdam 1678) με τον ίδιο τίτλο.

Κύπρος pp. 216-224
II. Η Κύπρος

Ο Tavernier, όπως ο ίδιος μαρτυρεί3, επισκέφθηκε αρκετές φορές την Κύπρο 
χωρίς όμως να διευκρινίζει πότε. Η μόνη περίπτωση που προσδιορίζει το χρόνο 
επίσκεψής του στο νησί είναι αυτή που αναφέρουμε στην παρούσα εργασία.

52. Διον. Σολωμοΰ: ’Απάντηση σέ φίλο του γιά τό ποίημά του «Ό Πορφύρας».
53. Δ. Σολωμοΰ: “Ύμνος είς τήν ’Ελευθερίαν, στρ. 150, 3-4.

1. Εισαγωγή που προτάσσεται των περιηγήσεων του Tavernier pp 3 κ. εξής· Κ. Σιμόπουλου, 
Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, 333μ.Χ.-1700, τόμος Α, Αθήνα 1988, σσ. 573-74· N. Jorga, 
Les voyageurs François dans l’Orient Européen, Paris 1928, p. 65.

2. N. Jorga, (αυτόθι) Σχετικά με την αξιοπιστία των περιηγητών βλ. Θ. Ιωάννου, Αγνωστοι 
περιηγητές στην Κύπρο, Μέρος I, Αθήνα 1988, σελ. 5.

3. Βλ. παρακάτω σελ. 2.
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«Κατά το ταξίδι του από τη Μασσαλία στην Αλεξανδρέττα πέρασε και 
από την Κύπρο:

«Την 1η Οκτωβρίου (1651) γύρω στις 8 η ώρα το πρωί αγκυροβολήσαμε 
μπροστά στις Αλυκές (=Λάρνακα) που είναι ένα από τα λιμάνια της Κύπρου 
και ο τόπος διαμονής των προξένων μας.

»Στις 2 του ίδιου μήνα αποβιβαστήκαμε στη στεριά για να επισκεφτούμε 
το Γάλλο Πρόξενο που μας έκανε καλή υποδοχή.

Ζήτησα να πληροφορηθώ από αρκετούς Χριστιανούς του νησιού που συ
νάντησα εκεί πώς μπορούσαν να ζουν και να πληρώνουν το χαράτσι. Μου είπαν 
ότι αυτό γινόταν με πολύ κόπο, γιατί στο νησί υπήρχε πολύ μεγάλη έλλειψη χρη
μάτων και δεν μπορούσαν να κερδίσουν τίποτα. Αποτέλεσμα της κατάστασης 
αυτής ήταν να γίνουν μωαμεθανοί περισσότεροι από 400 χριστιανοί πριν τρεις 
ή τέσσερις μήνες, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν το χαράτσι4. Το 
χαράτσι είναι ο φόρος που ο Σουλτάνος εισπράττει από όλους τους χριστια
νούς της επικράτειάς του. Εισπράττει κάθε χρόνο από τους πιο φτωχούς 6 γρό- 
σια κατά κεφαλή, υπάρχουν όμως και άλλοι που πληρώνουν μέχρι 100 και 150 
γρόσια. Το φόρο αυτό τον πληρώνουν από την ηλικία των 16 χρόνων».

4. Για την καταπίεση που υφίσταται ο ελληνισμός της Κύπρου κατά την περίοδο αυτή καθώς 
και για τους τρόπους αντίδρασής του βλ. Θ. Ιωάννου, ό.π., σσ 12 σημ. 2, 20, όπου και 
εκτενής βιβλιογραφία.
Οι υπέρογκοι φόροι ήταν ένα από τα βασικά αίτια που ανάγκαζε τους Χριστιανούς να 
εξισλαμισθούν. Στην αρχή ο εξισλαμισμός αυτός ήταν εικονικός και όχι ουσιαστικός, 
αφού οι ασπαζόμενοι τη μουσουλμανική θρησκεία χριστιανοί εξακολουθούσαν κρυφά να 
πιστεύουν στο χριστιανισμό (κρυπτοχριστιανοί, λινοβάμβακοι). Ειδικότερα για το πρό
βλημα του εξισλαμισμού - κρυπτοχριστιανισμού όσον αφορά την Κύπρο βλ. Κ.Π. Κύρρη, 
Περί του εξισλαμισμού μέρους των εν Κύπρω, περιοδικό «Μόρφωσις», XXV-XXVI, 
1968-69, Λευκωσία 1969, όπου και σχετική βιβλιογραφία* C.P. Cyrris, L’importance sociale 
de la conversion à l’islam (voluntaire ou non) d’une section des glasses dirigeantes de Chypre 
pendant les premières siècles de l’occupation turque (1570 - fin du XVIIeme siècle), Actes du 
Premier congrès Internationale des Etudes Balkaniques et Sud-Est Européennes, III 
Histoire, Sofia 1969, Editions de l’Academie Bulgare des sciences, pp 437-462, Π. Σαμάρα, 
H ελληνική καταγωγή των Τουρκοκυπρίων, Αθήνα 1987, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, που αναφέρει ο Tavernier, φαίνεται ότι η δεινή οικονομική 
θέση των κατοίκων του νησιού, που επιτάθηκε από τη σιτοδεία του προηγούμενου έτους 
(1650) καθώς και την ενσκήψασα επιδημία κατά το 1651, τους εξανάγκασε να εξισλαμι
στούν. (Ζαχ. Ν. Τσιρπανλή, Ανέκδοτα έγγραφα εκ των Αρχείων του Βατικανού (1625- 
1667), Λευκωσία 1973, σσ. 146,237).

5. Η Παγιάς (ή Baiai) ήταν παραλιακή πόλη της Μικράς Ασίας με ομώνυμο λιμάνι και ανήκε 
διοικητικά στο σαντζάκιο Δζεμπέλ-ελ-Μπερεκέτ του Κιλικίας (Αδάνων) (Γ. Σκαλιέρη, Λα
οί και φυλαί της Μικράς Ασίας, Εν Αθήναις 1922, σελ. 53).

Στο σημείο αυτό ο Tavernier διακόπτει την αφήγησή του για να επισημάνει 
πως το γεγονός ότι υπάρχουν αναφορές στην Κύπρο και σε άλλα ταξιδιωτικά 
κείμενα δεν θα τον εμπόδιζε στο να παρουσιάσει και τις δικές του εντυπώσεις 
για την Κύπρο, που αποκόμισε από τις επισκέψεις του στο νησί.

Στη συνέχεια, αφού κάνει μια γεωγραφική παρουσίαση του νησιού, αναφέ
ρεται στις πόλεις και στα λιμάνια του νησιού: «Τα κυριότερα λιμάνια είναι: των 
Αλυκών ή της Λάρνακας, όπου διαμένουν οι Ευρωπαίοι πρόξενοι, και για την 
οποία έχω άλλωστε μιλήσει*  της Πάφου και της Κερύνειας. Το μικρό λιμάνι της 

Αμμοχώστου δεν είναι κατάλληλο για τα μεγάλα πλοία και μόνο τα μικρά μπο
ρούν να αγκυροβολήσουν εκεί. Οι Βενετοί είχαν κατασκευάσει άλλοτε ένα μικρό 
μώλο για μερικές γαλέρες, αλλά τώρα είναι τελείως κατεστραμμένος. Στο λιμά
νι της Κερύνειας αγκυροβολούν μπάρκα και γαλιότες που έρχονται από την 
Καραμανία και την Παγιάς5. Εκεί αποβιβάζονται οι πασάδες ή κυβερνήτες του 
νησιού, όταν έρχονται από την Κων/πολη για να αναλάβουν τη διοίκησή του.

Η Λευκωσία είναι ο συνήθης τόπος διαμονής τους. Η πόλης αυτή βρίσκεται 
σχεδόν στο κέντρο του νησιού, και στο παρελθόν ήταν αρκετά μεγάλη, όπως 
μαρτυρεί η περίμετρος των αρχαίων τειχών, ερείπια των οποίων μπορεί να δει 
κανείς ακόμη.

Ο Βενετοί την οχύρωσαν, αλλά οι Πύργοι δεν είναι ολοκληρωμένοι ούτε 
υψωμένοι, όσο θα έπρεπε, σύμφωνα με το σχέδιο. Τα νέα τείχη της πόλης είναι 
αρκετά επιχωματωμένα από μέσα και η κατάστασή τους είναι ικανή για άμυνα. 
Υπάρχουν τρεις πύλες*  η μία που βρίσκεται στα ανατολικά και ονομάζεται της 
Αμμοχώστου, η άλλη της Πάφου που βρίσκεται στα δυτικά και η τρίτη της Κερύ- 
νειας που βρίσκεται στα βόρεια. Η πόλη δεν είναι δυσάρεστη και οι Βενετοί 
έχουν χτίσει πάρα πολύ ωραία παλάτια*  αλλά οι Τούρκοι τα κατεδαφίζουν καθη
μερινά με την ελπίδα ότι θα βρουν κάποιο θησαυρό που είναι κρυμμένος εκεί και 
πωλούν τις πέτρες για την οικοδόμηση καινούργιων σπιτιών. Οι Τούρκοι έχουν 
καταλάβει τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας που είναι ένα ωραίο οικοδόμημα 
και το μετέτρεψαν στο κυριότερο τζαμί τους*  έχουν καταλάβει επίσης ακόμα μια 
άλλη εκκλησία που αποτελούσε άλλοτε το ναό του μοναστηριού του Αγίου Αυ
γουστίνου. Οι Έλληνες έχουν εδώ τέσσερις εκκλησίες και οι Ευρωπαίοι δύο, δη
λαδή μία οι καπουτσίνοι μισσιονάριοι Γάλλοι και μία οι σοκολάνοι μισσιονά- 
ριοι Ιταλοί. Η πρώτη είναι του Αγίου Ιακώβου και η δεύτερη της Santa Groce. Οι 
Αρμένιοι έχουν επίσης μία πολύ ωραία εκκλησία, η οποία κατά την περίοδο της 
Φραγκοκρατίας αποτελούσε το ναό του γυναικείου μοναστηριού που ονομαζό
ταν la Cartusiane. Αυτό το μαρτυρούν οι τάφοι που μπορεί κανείς να δει ακόμη 
στην αυλή της εκκλησίας, όπου υπάρχουν ανάγλυφες φιγούρες μοναχών (γυναι
κών) και ειδικότερα μιας ηγουμένης με ένα σταυρό στο χέρι. Η επιγραφή, που εί
ναι χαραγμένη γύρω από την πέτρα, είναι γραμμένη με γαλλικούς χαρακτήρες.

Η πόλη βρίσκεται περίπου στο μέσο της πεδιάδας του νησιού σε τοποθε
σία αρκετά ωραία και με καλό κλίμα. Είναι σε μια περιοχή αρκετά εύφορη, 
όπου υπάρχουν άφθονα νερά. Έχει μεγαλύτερο μήκος από πλάτος και η περί
μετρός της στην αρχαιότητα ήταν εννέα μίλια. Οι Βενετοί όμως θέλοντας να 
την οχυρώσουν την περιόρισαν στα τρία μίλια. Οι εργασίες ήταν τόσο καλές 
και οι διαστάσεις τόσο πολύ προσεγμένες σε όλα, ώστε οι πιο φημισμένοι μη
χανικοί την θεωρούσαν σαν το πιο ωραίο και καλύτερο φρούριο του κόσμου, 
όταν ο σουλτάνος Σελίμ ο B' έστειλε εναντίον του νησιού στρατό υπό την ηγε
σία του μεγάλου Βεζύρη Μουσταφά.
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»H Αμμόχωστος είναι μια ναυτική πόλη στην ανατολική πλευρά και το κυ- 
ριότερο οχυρό αυτού του νησιού. Είναι καλά διατηρημένη και το φρούριο που 
βρίσκεται μέσα έχει τη μορφή ακρόπολης. Οι Τούρκοι έχουν μετατρέψει τις χρι
στιανικές εκκλησίες σε τζαμιά. Δεν επιτρέπεται στους χριστιανούς η διαμονή 
στην πόλη. Μπορούν μόνο να έρχονται στην πόλη τη μέρα και να έχουν κατα
στήματα που τα κλείνουν το βράδυ και ύστερα αποσύρονται στα σπίτια τους 
που βρίσκονται στα γειτονικά χωριά6 7 8. Η πόλη διοικείται από ένα μπέη, ανεξάρ
τητο από του Κυβερνήτη του νησιού, και ο οποίος είναι υποχρεωμένος να συ
ντηρεί μια γαλέρα για τη φύλαξη των ακτών του νησιού.

6. Η απαγόρευση της παραμονής χριστιανών στην Αμμόχωστο το βράδυ οφείλεται, κυρίως 
σε στρατηγικούς λόγους. Η Αμμόχωστος αποτελούσε το μοναδικό άξιο λόγου φρούριο 
για την άμυνα της Κύπρου (βλ. Θ. Ιωάννου, ό.π., σελ. 12 σημ. 2).

7. Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώνεται και από άλλους περιηγητές, όπως ο Mariti (G. Mariti 
Viaggi per l’isola di Cipro e per la Socia e Palestino, I Lucca 1769, p. 256). O.F Beaujour, 
πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου αιώνα, αναφέρει σχετικά: 
«Διακρίνοντας τρία είδη ανατολίτικου βαμβακιού, το βαμβάκι της Κύπρου που είναι το 
ωραιότερο, το βαμβάκι της Σμύρνης και το βαμβάκι της Θεσσαλονίκης» (Φ. Μπωζούρ, Πί
νακας του εμπορίου της Ελλάδας στην Τουρκοκρατία (1787-1797) τόμος πρώτος, Παρίσι, 
έτος VIII, σσ. 58-59).

8. Το κυπριακό κρασί ήταν ξακουστό και περιζήτητο όχι μόνο στην Ανατολή, αλλά και στην 
Ευρώπη. Μεγάλες ποσότητες κυπριακού κρασιού εξάγονταν στις Ευρωπαϊκές χώρες, στη 
Βενετία, τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ολλανδία και αλλού. (Βλ. σχετικά Θ. Ιωάννου, ό.π., 
σελ. 16 σημ. 8).

9. Βλ. σχετικά Θ. Ιωάννου, ό.π., σελ. 16 σημ. 17.
10. Πρόκειται για τα γνωστά στην Κύπρο ως αμπελοπούλια. Τα πουλιά αυτά, αφού παρα

σκευάζονταν, όπως περιγράφεται παραπάνω, πωλούνταν στην εσωτερική αγορά, αλλά 
και εξάγονταν σε σημαντικές ποσότητες στις Ιταλικές πόλεις, κυρίως στη Βενετία, στην 
Αγγλία, Ολλανδία, Γαλλία και σε διάφορες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
(Αρχ. Κυπριανού, Ιστορία Χρονολογική της νήσου Κύπρου, εν Λευκωσία 1971, σελ. 
369· C.D. Cobham, Excerpta Cypria, Cambridge 1908, pp 166, 200, 240, 247· P Astrom, A 
Swedish description of Cyprus written in 1733, Κυπριακαί Σπουδαί, ΚΔ (1960), σελ. 47.

»H Κερύνεια είναι μια άλλη πόλη του νησιού αρκετά μικρή και χωρίς οχύ
ρωση. Το μεγαλύτερο μέρος των τειχών της είναι ερειπωμένο. Υπάρχει ένα 
φρούριο στην ακτή που είναι καλά χτισμένο και όπου διατηρείται φρουρά. 
Τρεις λεύγες μακριά από την πόλη υπάρχει ένα ωραίο μοναστήρι Ελλήνων μο
ναχών που είναι χτισμένο κατά κάποιον τρόπο με γαλλική τεχνοτροπία. Έχει 
μερικά κελιά στην άκρη της θάλασσας, όπου πιάνουν καλά ψάρια. Όλη η γειτο
νική περιοχή παράγει βαμβάκι που αποτελεί το κυριότερο έσοδο του μοναστη
ριού. Στη βόρεια πλευρά του νησιού υπάρχει μόνο το φρούριο της Κερύνειας. 
Αυτό οφείλεται στο ότι το νησί είναι λιγότερο ανοικτό βόρεια παρά από τα 
ανατολικά και τα νότια όπου υπάρχουν, εκτός από το φρούριο της Αμμοχώ- 
στου, τα φρούρια της Λάρνακας, της Λεμεσού και της Πάφου».

Συνεχίζοντας ο Tavernier την αφήγησή του δίνει πληροφορίες για τους κα
τοίκους, τα προϊόντα, το εμπόριο, τη διοίκηση και την Εκκλησία της Κύπρου.

«Η πλειονότητα των κατοίκων του νησιού είναι Έλληνες, κυρίως στα χω
ριά. Ντύνονται και οι άντρες και οι γυναίκες όπως οι Ιταλοί.

Οι άντρες φορούν το καπέλο όπως οι φράγκοι, διατηρώντας τα δικά τους 
έθιμα όσο τους είναι δυνατό.

»Το εμπόριο της Κύπρου συνίσταται από το βαμβάκι, που είναι το καλύ
τερο σε όλη την Ανατολή, και από το μετάξι που δεν είναι πολύ ωραίο ούτε σε 
μεγάλες ποσότητες.

Το νησί από τη φύση του είναι εύφορο, αλλά δεν υπάρχουν αρκετοί κάτοι
κοι για να το καλλιεργήσουν.

Τα τρόφιμα όπως το ψωμί, το κρασί, το κρέας, το τυρί και τα γαλακτοκο
μικά προϊόντα βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες με το οποίο εφοδιάζονται οι 
γειτονικές χώρες και το μεταφέρουν σε διάφορες περιοχές, κυρίως σε εμπορικά 
κέντρα. Το καλύτερο παράγεται στους πρόποδες του βουνού Ολύμπου, στα νό
τια και είναι πολύ ευχάριστο να το πίνει κανείς. Τους τρεις πρώτους μήνες με
τά τον τρύγο διατηρεί μια ευχάριστη γλυκύτητα, μετά όμως γίνεται δυνατό.

Ο κάμπος που βρίσκεται ανάμεσα στη Λευκωσία και την Αμμόχωστο πα
ράγει το περισσότερο βαμβάκι. Το προϊόν αυτό παράγεται επίσης στα περίχω
ρα της Πάφου και της Λεμεσού.

Το κυριότερο μέρος όπου καλλιεργείται το μετάξι είναι η Κυθραία. Είναι 
ένα μεγάλο χωριό που το διασχίζει ένα μικρό ποτάμι, το οποίο πηγάζει από 
την πηγή της Αφροδίτης και κινεί αρκετούς νερόμυλους. Οι νερόμυλοι αυτοί 
αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων του πασά της Κύπρου. Μετάξι παράγεται 
επίσης και σε άλλα χωριά ανάμεσα στη Λεμεσό και την Πάφο. Ένα απ’ αυτά 
ονομάζεται Επισκοπή, όπου υπάρχουν υδραγωγεία που μετέφεραν το νερό στα 
σπίτια και στα εργαστήρια όπου, άλλοτε, παρασκεύαζαν τη ζάχαρη9. Τώρα 
όμως όλα αυτά είναι ερειπωμένα. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν το νησί από 
τους Βενετούς, ένας πασάς που στάλθηκε εκεί ως διοικητής έκαψε όλες τις καλ
λιέργειες ζαχαροκάλαμου που βρίσκονταν σ’ ένα μεγάλο κάμπο. Ακολουθώ
ντας την παραλία προς τη Λεμεσό βλέπει κανείς έναν από τους ωραιότερους 
κήπους της Κύπρου που ονομάζεται Κίτι.

Είναι πολύ μεγάλος και περιλαμβάνει εκτός των άλλων μια μεγαλοπρεπή 
κατοικία και ένα ωραιότατο πορτοκαλεώνα. Ο κήπος αυτός είναι δημιούργημα 
ενός πλούσιου Βενετού που απολάμβανε την παραμονή του εκεί και που είχε 
αποκτήσει μεγάλες εκτάσεις γης, όπου ακόμα παράγεται βαμβάκι.

Το ακρωτήριο που βρίσκεται στα νοτιανατολικά του νησιού, όπου υπάρ
χει ένας μικρός πύργος κτισμένος για τη φύλαξη του νησιού, πήρε το όνομά 
του από αυτό το γειτονικό μέρος και ονομάζεται Κίτι.

»Συλλαμβάνουν στην Κύπρο μεγάλες ποσότητες μικρών πουλιών10, που 
μοιάζουν με τα ορτύκια, κυρίως προς την πλευρά του όρους Σταυροβούνι. Οι 
χωρικοί των γύρω χωριών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο φτιά
χνουν καλύβες στο ύπαιθρο εκεί, όπου γνωρίζουν ότι συνήθως τα πουλιά αυτά 
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πάνε για να φάνε τον καρπό ενός συγκεκριμένου θάμνου που φυτρώνει στο νη
σί. Όταν η ατμόσφαιρα είναι ξηρή, περιβάλλουν τις καλύβες με ξόβεργα και 
έτσι πιάνουν τα πουλιά· αυτό συμβαίνει, όταν φυσάει μαϊστράλι και ο αέρας 
είναι ψυχρός, γιατί όταν φυσάει νοτιάς, δεν πιάνουν τίποτα. Υπάρχουν χρο
νιές που πιάνουν πολλά και άλλες πολύ λίγα. Οι Βενετοί έχουν τα πουλιά αυ
τά για λιχουδιά και δεν γίνεται γλέντι κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού τους, 
αν δεν τα σερβίρουν σε ταψιά σε σχήμα πυραμίδας. Για το λόγο αυτό φροντί
ζουν να τα αγοράζουν κάθε χρόνο.

Για να διαθέσουν τα πουλιά αυτά στο εμπόριο τα παρασκευάζουν ως εξής: 
αφού αφαιρέσουν τα φτερά, τα αφήνουν να πάρουν δυο ή τρεις βράσεις. Στη 
συνέχεια τα βάζουν μέσα σε βαρέλια με αλάτι και ξύδι. Όταν θέλει κανείς να τα 
φάει τα βάζει ανάμεσα σε δύο πιάτα σ’ ένα καμινέτο και είναι τόσο λιπαρά, 
ώστε μόνα τους φτιάχνουν τη σάλτσα. Μερικές φορές εξάγονται από την Κύ
προ μέχρι χίλια βαρέλια11 και από το εμπόριο αυτό οι φτωχοί χριστιανοί του 
νησιού προσδοκούν κάποια χρήματα.

11. Οι ακρίδες αποτελούσαν πραγματική μάστιγα για το νησί. Εμφανίζονταν συνήθως το μή
να Μάρτιο και αργότερα σε μεγάλα σμήνη, σαν μαύρα σύννεφα και προκαλούσαν μεγά
λες καταστροφές στην αγροτική και κατ’ επέκταση στην κτηνοτροφική παραγωγή, αφού 
κατέτρωγαν όλους τους πράσινους βλαστούς στο πέρασμά τους. Οι κάτοικοι του νησιού 
προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, κυρίως όμως με 
την ανεύρεση και την καταστροφή των αυγών των ακρίδων, αφού με τα δεδομένα της 
εποχής εκείνης δεν ήταν δυνατή η άμεση εξόντωσή τους.
Συχνά η προσπάθεια των κατοίκων να εξοντώσουν τις ακρίδες συναντούσε και ένα πρό
σθετο εμπόδιο, τη θρησκοληψία των Τούρκων που θεωρούσαν την καταστροφική δράση 
των ακρίδων ως θεϊκή τιμωρία και επομένως αμαρτία να αντιταχθεί κανείς σ’ αυτήν. 
(Αρχ. Κυπριανού, ό.π. σσ. 308, 316, 317· CD. Cobham, ό.π., pp 177, 201, 24.1-2, 276, 293 
και αλλού· G. Mariti, ό.π.. ρρ 169-170).

»Πάνω σϊο όρος Σταυροβούνι υπάρχει μια ομώνυμη εκκλησία από την 
οποία πήρε το όνομά του το βουνό αυτό. Οι κάτοικοι του νησιού λένε ότι η 
Αγία Ελένη επιστρέφοντας από τα Ιεροσόλυμα άφησε στους Χριστιανούς του 
νησιού ένα τεμάχιο από τον Τίμιο Σταυρό, οι οποίοι έκτισαν την εκκλησία αυ
τή με δαπάνες της πριγκίπησσας αυτής. Αργότερα, ol κάτοικοι του χωριού 
Λεύκαρα αφαίρεσαν από το ναό του Σταυροβουνίου το τεμάχιο του Τιμίου 
Σταυρού και το τοποθέτησαν στη δική τους εκκλησία, όπου και το είδα. Το τε
μάχιο είναι μεγάλο στο μέγεθος παλάμης και φυλάγεται σ’ ένα μεγάλο σκαλι
στό σταυρό».

»Το βασίλειο της Κύπρου έχει έναν Αρχιεπίσκοπο και τρεις επισκόπους. 
Ο Αρχιεπίσκοπος έχει την έδρα του στη Λευκωσία και υπάγεται στη δικαιοδο
σία του η Αμμόχωστος και η περιοχή ανάμεσα στη Λευκωσία και την Αμμόχω
στο, που ονομάζεται ο Μοριάς, καθώς και η περιοχή της Λευκωσίας και όλα τα 
γύρω χωριά. Έχει την κατοικία του σε απόσταση μιας λεύγας από τη Λευκω
σία, όπου είναι η συνήθης διαμονή του και όπου έχει τα περισσότερα εισοδήμα- 
τά του.

Πριν από μερικά χρόνια ανακαίνισε την εκκλησία έχοντας βάψει και δια
κοσμήσει την Αγία Τράπεζα, της οποίας η κατασκευή είναι πολύ καλή.

Η δικαιοδοσία του Αρχιεπισκόπου, λοιπόν, εκτείνεται στο κεντρικό και 
ανατολικό τμήμα του νησιού.

Οι επίσκοποι είναι της Πάφου στα δυτικά του νησιού, της Κερύνειας στα 
βόρεια και της Λάρνακας προς τα νότια.

»Δε θα μιλούσα καθόλου ούτε εδώ ούτε αλλού για τη θρησκεία των Ελλή
νων, γιατί γνωρίζω ότι αρκετοί έχουν γράψει σχετικά και ότι είναι ένα θέμα 
αρκετά γνωστό. Θα σημειώσω μόνο ότι είναι αρκετά προσκολλημένοι στις συ
νήθειές τους και στις πατροπαράδοτες τελετές, στους ψαλμούς και στη μουσι
κή τους και ότι συνήθως έχουν μεγάλες λειτουργίες μακράς διάρκειας.

Σηκώνονται τις Κυριακές και τις γιορτές μεταξύ μίας και δύο μετά τα με- 
σάνυκτα για να ψάλλουν τον όρθρο. Για το σκοπό αυτό ένας κληρικός πηγαί
νει από πόρτα σε πόρτα κτυπώντας τις με κρόταλο για να ξυπνήσει τον κόσμο 
φωνάζοντας στη γλώσσα τους: χριστιανοί πηγαίνετε στην εκκλησία. Οι άντρες 
και οι ηλικιωμένες γυναίκες, που έχουν μεγαλύτερο ζήλο, δεν παραλείπουν να 
πάνε. Αλλά τα κορίτσια και οι νεαρές γυναίκες δε βγαίνουν καθόλου έξω από 
το σπίτι τους το βράδυ εξαιτίας των Τούρκων και δεν παρευρίσκονται παρά 
μόνο στην πρωινή προσευχή και στη λειτουργία που επακολουθεί.

»Υπάρχουν εφτά ή οκτώ χωριά, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι 
Μαρωνίτες που ήρθαν από το όρος Λίβανος. Μιλάνε την αραβική μεταξύ τους 
στα σπίτια τους και την ελληνική με τους ντόπιους κατοίκους του νησιού.

Ακολουθούν την Καθολική Εκκλησία και έχουν ελεύθερες εκκλησίες, όπου 
λειτουργούν στη χαλδαϊκή γλώσσα.

»O αέρας της Κύπρου δεν είναι αρκετά υγιεινός και το νησί υποφέρει τό
σο πολύ από τις ακρίδες, ώστε υπάρχουν χρονιές που τρώνε όλα τα χλωρά σι
τηρά και καταστρέφουν τους κήπους. Όταν ο καιρός είναι ζεστός σηκώνονται 
ψηλά στον αέρα και φαίνονται σαν ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο αλλά μόλις φυ- 
σήξει βοριάς τις παρασέρνει στη θάλασσα, όπου και καταστρέφονται.

»Υπάρχουν στην Κύπρο τρία είδη γης, δηλαδή γκριζόμαυρη, κόκκινη και 
κίτρινη. Οι Βενετοί εισάγουν ποσότητες απ’ αυτές για τη ζωγραφική. Συναντά 
κανείς ακόμη εδώ το ορυκτό που ονομάζεται αμίαντος. Πιστεύουν ότι κατά 
την αρχαιότητα κατείχαν το μυστικό να το μετατρέπουν σ’ ένα είδος βαμβα
κιού, που το έγνεθαν και το οποίο επεξεργάζονταν κατά τρόπο, ώστε να κατα
σκευάζουν ένα είδος υφάσματος που δεν καιγόταν στη φωτιά, αλλά αντίθετα 
γινόταν κατάλευκο. Οι Ινδοί άλλοτε τοποθετούσαν τα σώματα των νεκρών βα
σιλιάδων τους σε νεκρικά σεντόνια κατασκευασμένα απ’ αυτό το είδος του 
υφάσματος και ύστερα τους έριχναν στη φωτιά. Μετά έπαιρναν τη στάχτη που 
βρισκόταν μέσα σ’ αυτό το άκαυτο νεκρικό σεντόνι και την τοποθετούσαν στο 
μνημείο που είχε ετοιμαστεί γι’ αυτούς.

»Όταν ο πασάς της Κύπρου θέλει να επισκεφθεί το φρούριο της Αμμοχώ
στου ειδοποιεί σχετικά τον μπέη που είναι διοικητής εκεί. Εναπόκειται στη δι
καιοδοσία του μπέη, αν το κρίνει σκόπιμο, να του αρνηθεί την είσοδο στην πό
λη, πράγμα που συμβαίνει μερικές φορές.
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Ο πασάς Ali-Giorgi12, αρκετά γέρος ηλικίας εκατόν δύο χρόνων, ξεκίνησε 
από τη Λευκωσία μέσα στο φορείο του με τη συνοδεία διακοσίων εφίππων και, 
όταν έφτασε σε απόσταση μισής λεύγας από την Αμμόχωστο, ο διοικητής της 
πόλης έστειλε τον υπασπιστή του με εκατό έφιππους για να τον προϋπαντή
σουν και να τον οδηγήσουν στο φρούριο.

12. Ο αναφερόμενος εδώ πασάς της Κύπρου Ali Giorgi δεν είναι γνωστός από άλλη πηγή. Εί
ναι φανερό από το όνομά του ότι πρόκειται για εξισλαμισθέντα χριστιανό και πρέπει να 
συσχετισθεί με τον μνημονευόμενο ως αρνησίθρησκο Luigi di Giorgi σε έγγραφο του Βατι
κανού (Ζαχ. Ν. Τσιρπανλή, ό.π., σσ. 153,239).

13. Πρόκειται για το Βενετοτουρκικό πόλεμο (Κρητικό πόλεμο) 1645-1669. Όταν η Τουρκία 
βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση απαγορευόταν η προσόρμιση πλοίων στην Αμμόχω
στο για λόγους ασφαλείας, (βλ. παραπάνω σημ. 6).

Οι άντρες του πασά παραχώρησαν τη θέση τους στους ανθρώπους του 
μπέη οι οποίοι πήραν το φορείο με τον πασά. Από τους άντρες του Πασά δεν 
μπόρεσαν να παραμείνουν κοντά του παρά μόνο οκτώ ή δέκα από τους κυριό- 
τερους αξιωματούχους του.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην πόλη υπό τον ήχο κανονιοβολισμών και έγι
νε δεκτός από το διοικητή με μεγαλοπρέπεια. Παρόλα αυτά όμως ο πασάς δε 
διανυκτέρευσε εκεί και μόλις είδε το μέρος αποχώρησε συνοδευόμενος από 
τους ίδιους έφιππους μέχρι το σημείο από το οποίο τον παρέλαβαν το πρωί. Οι 
χαιρετιστήριοι κανονιοβολισμοί επαναλήφθηκαν. Καθώς ήταν αργά διανυκτέ- 
ρευσε σ’ ένα ελληνικό χωριό κοντά στην πόλη».

Στις 3 Οκτωβρίου γύρω στις τρεις η ώρα το πωρί αναχώρησαν από τη 
Λάρνακα για την Αλεξανδρέτα. Κατά το μεσημέρι διέκριναν από μακριά την 
Αμμόχωστο «στην οποία μας διαβεβαίωσαν στο νησί ότι δε θα μπορούσαμε να 
μπούμε εξαιτίας του πολέμου μεταξύ των Τούρκων και των Βενετών13. Από ότι 
μπόρεσα να δω από μακριά τα πλοία δεν μπορούν εύκολα να προσορμιστούν 
στο λιμάνι».

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ

Ό "Αγιος Κοσμάς ό Α’ιτωλός ύπήρξε ένας άπό τούς πιο σημαντικούς προα
σπιστές τής άξίας τών έλληνικών γραμμάτων καί τής έλληνικής παιδείας στά 
χρόνια τού Νέου Ελληνισμού: Άπό τό 1760 πού ξεκίνησε τις περιοδείες του μέ
χρι τό 1779 πού μαρτύρησε έκτισε περισσότερα άπό 200 σχολεία κατώτερης καί 
περισσότερα άπό 10 σχολεία μέσης εκπαίδευσης, καί συνέβαλε όσο κανένας 
άλλος στό φωτισμό τού υπόδουλου γένους. Σε γράμμα του προς τόν αδελφό του 
Χρύσανθο, σχολάρχη Νάξου, έγραφε: «έως τριάκοντα έπαρχίας περιήλθον δέκα 
σχολεία Ελληνικά έποίησα, διακόσια διά κοινά γράμματα...». Δεν είναι 
έπομένως τυχαίο τό γεγονός πώς συχνά στή Νεοελληνική βιβλιογραφία οί πε
ρισσότεροι συγγραφείς τόν άποκαλοΰν «Μέγα Διδάχο» καί «Δάσκαλο τού Γέ
νους». Ή κακοδιοίκηση τών Τούρκων κατακτητών καί οί διώξεις σέ βάρος τών 
Χριστιανών πού ξεσποΰσαν σέ τακτικά χρονικά διαστήματα, όπως μετά τά 
Όρλωφικά τού 1770-74, συνέτειναν ώστε στά περισσότερα χωριά νά μήν 
υπάρχουν σχολεία μέ άποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος τού λαού νά ζεΐ σέ κατα
στάσεις πνευματικού σκότους καί νά μήν έχει σαφείς άντιλήψεις γιά τις 
Ιδιαίτερες άξιες τού δικού του πολιτισμού. Γιά τό λόγο αυτό ο Πατροκοσμάς 
έπικέντρωσε τή διδασκαλία του, κατά τήν εικοσάχρονη σχεδόν περιοδεία του 
στήν έλληνική ύπαιθρο, στή σημασία τής ευεργετικής επίδρασης πού θά είχε ή 
ύπαρξη σχολείου γιά τή ζωή κάθε κοινότητας, Συμβούλευε δέ αύτούς πού 
άκουγαν τό κήρυγμά του νά άγκαλιάζουν μέ κάθε τρόπο τό σχολείο τους καί νά 
διορίζουν επιτρόπους πού θά έπέβλεπαν τή συντήρηση καί τή λειτουργία του. 
Ρωτά σέ κάποια άπό τις διδαχές του όταν μιλά γιά τήν άργία τής Κυριακής: 
«’Εδώ έχετε πρόβατα; Τό γάλα τής Κυριακής τί τό κάνετε; ’Ακούσε παιδί μου, 
νά τό σμίγεις δλο καί νά τό κάνεις επτά μερίδια. Καί τά έξι μερίδια κράτησέ τα 
γιά λόγου σου νά κυβερνηθείς καί τό άλλο μερίδιο άν θέλεις δώσε το έλεημοσύνη 
εις τούς φτωχούς, ή εις τήν έκκλησίαν, ή κατά τό παρόν έγώ σέ συμβουλεύω νά 
τό δώσεις εις τό σχολεϊον διά νά ευλογήσει ό Θεός τά πρόβατά σου».

Στις διδαχές του μιλά συνεχώς γιά ελληνικά σχολεία καί έλληνική γλώσ
σα. Δίνει μεγάλη σημασία στη γνώση και διατήρηση τής γλωσσάς καί καλεί 
τούς πιστούς νά μήν χρησιμοποιούν στις καθημερινές τους συναλλαγές τά βλά
χικα ή τά άρβανίτικα.

Όποιος χριστιανός άνδρας ή γυναίκα», τονίζει σέ κάποια άπό τις διδαχές 
του, «υπόσχεται μέσα εις τό σπίτι του νά μήν κουβεντιάζει άρβανίτικα ας ση
κωθεί άπάνω νά μού τό είπή καί έγώ νά πάρω όλα του τά άμαρτήματα εις τόν 
λαιμό μου...».

Στόχος του δέν ήταν άλλος παρά ό φωτισμός τού γένους πού πετυχαίνεται 
καί μέσω τής γνώσης τής έλληνικής γλώσσας. Η βαθμιαία υποχώρησή της 
έξαιτίας τών δύσκολων συνθηκών τής έποχής καί τής άνάμιξης φυλών καί 
έθνοτήτων καθιστούσε τόν ξενόγλωσσο Έλληνα εύκολη λεία στις πιέσεις γιά 
έξισλαμισμό καί υιοθέτηση τού τουρκικού πολιτισμικού προτύπου ζωής. Κι 
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αυτό έξαιτίας τοϋ γεγονότος ότι δεν μπορούσε νά παρακολουθήσει τή θεία λει
τουργία πού γινόταν στα ελληνικά καί νά κατανοήσει τό Ευαγγέλιο με 
άποτέλεσμα νά ζεϊ στήν αμάθεια καί τις δεισιδαιμονίες καί νά μήν μπορεί νά 
άντιληφθεϊ τις διαφορές τού Χριστιανισμού από τόν Μουσουλμανισμό καί τήν 
άξια τοϋ νά είναι κανείς ’Ορθόδοξος.

Ό Πατροκοσμάς επιδιώκει με τήν ίδρυση σχολείων νά όδηγήσει τύ λαό 
κοντά στό Θεό. Μιλά πάντοτε γιά παιδεία πού θά βοηθήσει στήν κατανόηση 
τών μυστηρίων τής Εκκλησίας καί θά δώσει τόν τύπο τού Χριστιανού 
άνθρώπου. Προβαλλόμενο πρότυπο ό 'Άγιος τόν όποιο καλεϊ όλους νά μιμη- 
θοΰν. Λέει κάπου:

«’Ακούετε άδελφοί μου τί χαρμόσυνα μυστήρια έχει ή άγια μας εκκλησία; 
Μά τά έχει κρυμμένα καί θέλουν ξεσκεπάσματα. Διά τούτο πρέπει νά μάθετε 
όλοι σας γράμματα διά νά καταλαμβαίνετε πώς περιπατεΐτε».

Ή κοσμική γνώση καί σοφία δεν χωρούν στά σχολεία πού Ιδρύει ό Πατρο
κοσμάς καί τά όποια επικεντρώνουν τή διδασκαλία τους στή βίωση κάθε γνή
σιου παραδοσιακού μορφωτικού στοιχείου πού θά συνέτεινε στήν καλλιέργεια 
τής άνθρώπινης ψυχής. «Νά μαζευτείτε όλοι», λέει στούς πιστούς πού τόν 
άκοΰνε, «νά κάμετε ένα σχολεϊον καλόν, νά βάλετε καί έπιτρόπους νά τό κυβερ
νούν, νά βάνουν διδάσκαλον νά μανθαίνουν όλα τά παιδιά γράμματα, πλούσια 
καί πτωχά. Διότι άπύ τό σχολεϊον μανθάνομεν τί είναι Θεός, τί είναι Αγία 
Τριάς, τί είναι Άγγελοι, δαίμονες, παράδεισος, κόλασις, άρετή, κακία, τί είναι 
ψυχή, σώμα κ.λ.π. Διότι χωρίς τό σχολεϊον περιπατοϋμεν εις τό σκότος, άπό τό 
σχολεϊον άνοίγει τύ μοναστήριον. Άν δέν ήτο τό σχολεϊον, πού ήθελα μάθη 
εγώ νά σάς διδάσκω;».

Ό Άγιος Κοσμάς ό Αίτωλύς καλεϊ τό λαό σέ όλα τά κηρύγματα νά συνδε
θεί με τήν πνευματική ζωή τής εκκλησίας καί μέσω τών ελληνικών γραμμάτων 
νά κατανοήσει τή διδασκαλία της. ’Επιδιώκει ώστε τό όρθόδοξο βίωμα πού 
άπορρέει άπό τήν εκκλησιαστική ζωή νά χαράσσει τήν πνευματική πορεία όλων 
καί νά συμβάλλει στήν άνάπτυξη κοινωνικής συνείδησης καί αισθημάτων 
άλληλοβοήθειας άνάμεσα στό λαό. Μεγάλη σημασία δίνει στό ρόλο τοΰ κλήρου 
ένοριακοΰ ή μοναστηριακού, πού τόν θέλει νά έχει τήν άνάλογη παιδεία ώστε 
νά διδάσκει καί νά καθοδηγεί τούς πιστούς:

«Λέγω μόνον ότι όστις θέλει νά γίνει ίερεύς πρέπει νά είναι καθαρός ώς 
άγγελος, νά ήξεύρει γράμματα νά εξηγεί τό άγιον εύαγγέλιον». Καλεϊ τούς 
ιερείς όπως καί τούς δασκάλους τών σχολείων πού Ιδρύει νά έχουν ένεργό συ- 
μετοχή στή ζωή τής κοινότητας, νά μελετούν συνεχώς καί νά διδάσκουν τύ 
λαό. Τούς δίνει δέ ώς παράδειγμα τούς άγιους πού στερέωσαν με τήν 
εύρυμάθειά τους τήν ορθόδοξη πίστη:

«Ή πίστις μας δέν έστερεώθη άπό άμαθεϊς άγιους άλλά άπό σοφούς καί 
πεπαιδευμένους άγιους, οιτινες καί τάς Αγίας Γραφάς άκριβώς μάς εξήγησαν, 
καί διά θεοπνεύστων λόγων άρκούντως μάς έφώτισαν».

Τόν δέ λαό τόν καλεϊ συνεχώς νά άγωνίζεται γιά τή μόρφωσή του άφού 
τήν θεωρεί προϋπόθεση γιά τήν κατανόηση τοΰ σωτηριώδους μηνύματος τής 
εκκλησίας:

«Σαράντα χρόνους έσπούδασεν ό προφήτης Μωϋσής νά μάθη τά γράμμα
τα διά νά καταλάβη πού περιπατεϊ. Νά σπουδάζετε καί σείς, άδελφοί μου, νά 
μανθαίνετε γράμματα όσον ήμπορεϊτε. Καί άν δέν έμάθετε οί πατέρες, νά σπου
δάζετε τά παιδιά σας νά μανθάνουν τά έλληνικά, διότι καί ή έκκλησία μας 
είναι είς τήν έλληνικήν. Καί άν δέν σπουδάσεις τά έλληνικά άδελφέ μου, δέν 
ήμπορεϊς νά καταλάβης όπου όμολογεϊ ή έκκλησία μας. Καλύτερον άδελφέ μου 
νά έχεις έλληνικόν σχολεϊον εις τήν χώραν σου, παρά νά έχεις βρύσες καί ποτά
μια. Καί ώσάν μάθεις τό παιδί σου γράμματα, τότε λέγεται άνθρωπος. Τό σχο- 
λεΐον άνοίγει τάς έκκλησίας. Τό σχολεϊον άνοίγει τά μοναστήρια».

Δέν παραβλέπει βέβαια και τήν παιδευτική έπίδραση πού άσκοΰν οί γονείς 
προς τά παιδιά γι’ αύτό καί τούς έπισημαίνει πώς ό καλύτερος τρόπος γιά νά 
διδάξουν είναι αύτός τοΰ προσωπικού παραδείγματος καί τοΰ τρόπου ζωής:

«Ένα δένδρο ώσάν τό κόψεις εύθύς ξηραίνονται τά κλαριά. Άμή ώσάν 
ποτίζεις τήν ρίζα, στέκονται δροσερά τά κλωνάρια... Είναι μιά μηλιά καί κάνει 
ξινά μήλα. Έμεϊς τώρα τί πρέπει νά κατηγορήσομε τή μηλιά ή τά μήλα; Τή μη
λιά»! Τούς καλεϊ παράλληλα νά μάθουν τά έλληνικά γράμματα στά παιδιά 
τους ώστε μέσω αύτών νά όδηγηθοΰν στήν έκκλησία: «Διά τούτο άδελφέ μου, 
έσύ όπου κάμνεις τά παιδιά, νά τά παιδεύεις καί νά τά μανθαίνεις γράμματα 
καί έξόχως έλληνικά, διότι ή έκκλησία μας είναι είς τήν έλληνικήν γλώσσα».

Ή μόρφωση γι’ αύτόν έχει νόημα μόνον όταν βοηθά τόν άνθρωπο νά κα
τανοήσει τή διδασκαλία τής έκκλησίας. Γιά τό λόγο αύτό, καί σέ πλήρη συμφω
νία μέ τις διδασκαλίες του, τοΰ άποδίδονται δύο προφητείες πού σχετίζονται 
μέ τήν παιδεία. Ή πρώτη λέει πώς: «τό κακό θά μάς έλθει άπό τούς διαβασμέ
νους» καί ή δεύτερη πώς: «θά βγοΰν πράγματα άπό τά σχολεία πού ό νοΰς δέν 
τά φαντάζεται». Προφητείες πού έπαληθεύονται καί στήν έποχή μας άν 
έξετάσομε τό περιεχόμενο τής παρεχόμενης έκπαίδευσης. Σήμερα πού ό ρυθμός 
ζωής έχει άλλάξει σέ μεγάλο βαθμό άπό ότι παλαιότερα καί τέθηκαν νέα πρό
τυπα καί άξιες μέ ταυτόχρονη περιθωριοποίηση τών παραδόσεων αιώνων, ή 
παιδεία τείνει νά δεϊ τόν άνθρωπο σάν κάποιο παραγωγικό στοιχείο πού θά συ
νεισφέρει στήν οίκονομική άνάπτυξη καί δέν τόν υπολογίζει σάν άνθρωπο πού 
είναι γεννήμενος γιά νά φθάσει στό «καθ’ όμοίωσιν». Ή σημερινή κοινωνία 
ώθεϊ πρός τόν φιλοτομαρισμό, τήν έπιδίωξη έγωϊστικών συμφερόντων καί τήν 
άτομική έπιτυχία. Κατά συνέπεια καί τό εκπαιδευτικό σύστημα προσανατολί
ζεται πρός τήν έπίδοση-άπόδοση μέ μιά όρθολογική όργάνωση τών πάντων. Οί 
δέ άπόφοιτοι τών διαφόρων σχολών είναι άριστα μορφωμένοι, σύμφωνα όμως 
μέ τά κοσμικά πρότυπα καί όχι μέ αυτά πού ήθελε ό Πατροκοσμάς.

Μιά άλλη παράδοση πού σχετίζεται μέ τις άντιλήψεις τοΰ Άγιου Κοσμά τοΰ 
ΑΙτωλοΰ γιά τήν παιδεία τόν θέλει νά καλεϊ τόν λαό «νά γκρεμίσει έκκλησίες καί 
νά κτίσει σχολεία». Πρόκειται γιά μιά ύβριστική γιά τόν Πατροκοσμά ιστορία ή 
όποια διαδόθηκε εύρύτατα στον Ελληνικό χώρο άπό τούς όπαδούς τοΰ Διαφω
τισμού πού όραματίζονται μιά έκκοσμικευμένη καί άποεκκλησιαστικοποιημένη 
παιδεία. Εκμεταλλεύτηκαν δέ τήν άγάπη τοΰ λαού πρός τόν Πατροκοσμά καί 
τοΰ άπέδωσαν τή φράση αύτή γιά νά πετύχουν τούς δικούς τους στόχους. Πρό
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κειται για παραποίηση τής Ιστορικής άλήθειας πού πρέπει νά έπισημανθεΐ καί να 
αιτιολογηθεί ή προέλευσή της. Ό "Αγιος Κοσμάς δεν χρειαζόταν να κτίσει 
έκκλησίες στα χωριά καί στις πολιτείες πού έπισκεπτόταν άφοΰ όλα είχαν όχι 
μια άλλα πολύ περισσσότερες. Γι’ αύτό καί δεν καλοΰσε τύν λαύ να άνεγείρει νέ
ους ναούς. ’Επικέντρωνε έτσι τά κηρύγματά του στη σημασία τής ίδρυσης σχο
λείων πού θά συνέβαλλαν ώστε οί Χριστιανοί να συμμετέχουν στήν πνευματική 
ζωή τής έκκλησίας καί νά κατανοούν τό Εύαγγέλιο καί τις Ιερές άκολουθίες. 
Πολλές φορές καλοΰσε τό λαό νά χρησιμοποιεί τις ίδιες έκκλησίες καί ως σχο
λεία άλλα ούδέποτε μίλησε για κατεδάφιση έκκλησιών. Ό ίδιος μελέτησε πολύ 
στα χρόνια τής μοναχικής του υποταγής, προσευχήθηκε πολύ καί άφοΰ συμβου
λεύτηκε τούς πνευματικούς του πατέρες, άνάλωσε τή ζωή του χάριν τοΰ λαού, 
τόν στήριξε πνευματικά καί φρόντισε ώστε νά έχει τή δυνατότητα νά διδαχθεί τά 
έλληνικά γράμματα καί νά ζήσει ’Ορθόδοξα.

ΚΩΣΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει βασικά στοιχεία 
και παράγοντες, που σχετίζονται με τη διδακτική της μουσικής 
και να καταγράψει τα προβλήματα και τις προϋποθέσεις που επη
ρεάζουν την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος της μουσικής, 
και να εισηγηθεί μια σειρά από προτάσεις που βοηθούν προς αυτή 
την κατεύθυνση.

Προβλήματα και προϋποθέσεις για την καλύτερη διεξαγωγή 
του μαθήματος της μουσικής

Κάθε εκπαιδευτικός θα έχει διερωτηθεί με ποιον τρόπο θα μπορούσε να 
βοηθήσει στη μουσική αγωγή1 των μαθητών του και να τους κάνει να εκτιμούν 
πραγματικά τη μουσική. Σίγουρα το πρώτο πρόβλημα στο στάδιο αυτό είναι η 
αναντιστοιχία μεταξύ της βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και της 
ετοιμότητάς τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σχολείου και της τάξης2. 
Έτσι και ο μουσικός, καλείται να μεταδόσει στα παιδιά, τη γνώση που απέκτη
σε στο Πανεπιστήμιο, με μεθόδους που να ταιριάζουν στη σύγχρονη αντίληψη 
για τη μουσική εκπαίδευση και τα Αναλυτικά Προγράμματα.

1. Με τον όρο «Μουσική αγωγή» η Maria Montessori αναφέρεται στην αντίληψη της μουσι
κότητας των ήχων, της μελωδίας και της αρμονίας τους, ενώ θέτει ως προϋπόθεση, για να 
αρχίσει η αγωγή αυτή στα παιδιά, τη συνειδητή εκτίμηση του ρυθμού. Βλ. Montessori Μ. 
(1950). De Γ Enfant a l’adolescent. (Μετάφρ. G. Bernard) Paris: σελ. 104-107.

2. Το πρόβλημα αυτό παρατηρείται και στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει η Π. Κυριαζοπούλου 
Βαληνάκη «Οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι στην Ελλάδα δεν είναι αρκετά προετοιμασμέ
νοι για να διδάξουν σωστά τη μουσική... συναντούμε μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις... με 
τέλεια μουσική κατάρτιση και αγάπη για το παιδί...» Βλ. Π. Κυριαζοπούλου Βαληνάκη, 
Νηπιαγωγική κατάρτιση: Μεθοδολογία Β', Τόμ 3. Αθήνα: σελ. 196. Για τη βασική εκπαί
δευση των μουσικών βλ. επίσης: Small Christopher (1983, Ελληνική μετάφραση: Μ. Γρηγο- 
ρίου) Μουσική. Κοινωνία. Εκπαίδευση. Νεφέλη, Αθήνα: σελ. 290-294. Το ίδιο ισχύει και 
για τους αποφοίτους των Ωδείων της Κύπρου και της Ελλάδας, που διδάσκουν κυρίως 
στη δημοτική εκπαίδευση. Για τη βασική εκπαίδευση εκπαίδευση των μουσικών Βλ. επί
σης: Small Christopher (1983 Ελληνική μετάφραση: Μ. Γρηγορίου), Μουσική. Κοινωνία, 
Εκπαίδευση. Αθήνα: Νεφέλη: σελ. 290-294. Το ίδιο ισχύει και για τους αποφοίτους των 
Ωδείων της Κύπρου και της Ελλάδας: που διδάσκουν κυρίως στη δημοτική εκπαίδευση.

3. Βλ. Αναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο (1992), Υπ. Παιδείας, 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ενδοτμηματική Επιτροπή Νηπιαγωγείων, Λευκωσία. Πα- 

Με βάση τα Αναλυτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας της Κύ
πρου για τη μουσική, ο εκπαιδευτικός καλείται να ανταποκριθεί στους σκοπούς 
που τίθενται ως εξής: Στο νηπιαγωγείο σκοπός της μουσικής αγωγής «...είναι η 
καλλιέργεια του μουσικού αισθητηρίου του παιδιού, με την κατανόηση και χρή
ση των ηχητικών συνόλων, στοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη των εσωτερι
κών του δυνάμεων και των φυσικών μουσικών του ικανοτήτων, ώστε απολαμ
βάνοντας και δημιουργώντας μουσική να συμβάλει στην ισόρροπη ψυχική και 
πνευματική του ανάπτυξη»3. Στο δημοτικό σχολείο ο σκοπός της μουσικής είναι 
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«... να βοηθήσει το παιδί να εισδύσει προοδευτικά στον κόσμο των ήχων, να 
καλλιεργήσει το μουσικό αισθητήριό του με την κατανόηση και χρήση των ηχητι
κών συνόλων, που είναι απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη των εσωτερι
κών του δυνάμεων και των φυσικών μουσικών ικανοτήτων, ώστε να απολαμβά
νει και δημιουργεί μουσική και να συμβάλλει στη δική του μουσική ανάπτυξη 
και εκείνη του κοινωνικού συνόλου*».  Παράλληλα με τους σκοπούς στο νηπια
γωγείο και το δημοτικό, που φαίνεται να διακατέχονται από την ίδια φιλοσο
φία, τα δύο αναλυτικά προγράμματα απαριθμούν και μια σειρά από στόχους 
της μουσικής αγωγής που μερικοί είναι οι ίδιοι: Π.χ. «... να αναπτύξει την ακου
στική ικανότητα του μαθητή,... η άσκηση του παιδιού ώστε να τραγουδά σωστά 
και με ευχαρίστηση,... η απόλαυση της μουσικής,.... η εκτίμηση και γνωριμία των 
παιδιών με τη μουσική κληρονομιά άλλων λαών,... να γνωρίσει την εθνική μας 
μουσική παράδοση στα παιδιά και να καλλιεργήσει το σεβασμό και την αγάπη 
προς αυτή...» καί πολλοί άλλοι στόχοι για το δημοτικό ή το νηπιαγωγείο4 5. Για 
τη Μέση Εκπαίδευση αναφέρεται ακόμα ότι σκοπός μας (των καθηγητών μουσι
κής) «...δεν είναι να δώσουμε στα παιδιά θεωρητική ύλη Ωδείου, αλλά οτιδήποτε 
τους δώσουμε να βγαίνει μέσα από την πράξη και με τέτοιο τρόπο ώστε να προ- 
σφέρεται ευχάριστα, να γίνεται εύκολα κτήμα των παιδιών και να βοηθά στην 
καλλιέργεια του ψυχικού τους κόσμου... να φέρει ισορροπία στη ψυχική και 
πνευματική ανάπτυξη του μαθητή». Ακόμα αναφέρεται πως ένα σύγχρονο ολο
κληρωμένο μάθημα μουσικής «... θα πρέπει να περιλαμβάνει το τρίπτυχο: τρα
γούδι, μουσική ακρόαση, δημιουργικές εργασίες-μουσικά όργανα τάξης... ολό- 
χρονα και σε όλες τις τάξεις6». Σχετικά με αυτό, ο Chr. Small, γράφοντας για ένα 
ριζικά επανεκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό, αναφέρει πως με τις νέες συν
θήκες διδασκαλίας οι μαθητές δεν θα είναι πλέον παθητικοί δέκτες της διδασκα
λίας αλλά ενεργητικοί συνεργάτες, που θα δρουν και θα ερευνούν. Έτσι ο ρόλος 
του δασκάλου θα αλλάξει και θα μοιάζει με εκείνο του «συντονιστή» του μαθή
ματος προωθώντας έτσι τις δημιουργικές ικανότητες των παιδιών7. Αυτός ο νέ
ος ρόλος του μουσικού στην εκπαίδευση φαίνεται να βοηθά πολύ στην προώθη
ση των σκοπών του Αναλυτικού Προγράμματος και κυρίως στις δημιουργικές 
εργασίες που προσφέρονται πολύ για το μάθημα της μουσικής.

ράγρ. 2. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η μουσική στο νηπιαγωγείο θεωρείται από τα βασικά 
στοιχεία και απαιτήσεις ενός σύγχρονου προγράμματος. Βλ. Κυριαζοπούλου Βαληνάκη 
Π. 91977) Νηπιαγωγική. Μεθοδολογία Α'. Τόμ. 2, Αθήνα: σελ. 161-175 και Νηπιαγωγική. 
Μεθοδολογία Β'. Τόμ. 3. Αθήνα: σελ. 181-196.

4. Βλ. Αναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής για τα Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου (1992), Υπ. 
Παιδείας, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ενδοτμηματική Επιτροπή Νηπιαγωγείων, Λευ
κωσία, σελ. 1.

5. Ibid, για το δημοτικό: σελ. 1-2 και για το νηπιαγωγείο: Παράγραφο 3.
6. Σημείωμα του τ. Επιθεωρητή μουσικής Χρ. Αχιλλεούδη, Μάρτιος 1981.
7. Βλ. Small Chr., Ibid: σελ. 318-320.

8. Βλ. Γεωργά Δ. (1992), «Πόσο αποτελεσματική είναι η μάθηση σε μικρές ομάδες;» Ψυχολο
γία 1.

9. Βλ. Bridges Κ.Μ.Β. (1932), “Emotional Development in Early Infancy”, Child Development 
3: pp. 324-341.

10. Βλ. Ματσαγγούρας Ηλ. (1982), Ψυχοπαιδαγωγικά Θέματα προδημοτικής και πρωτοδημο
τικής αγωγής, Αθήνα: Εκδ. Φελέκη: σελ. 193.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και τη μεγάλη σημασία που έχει η 
επάρκεια και σαφήνεια των στόχων καθώς και ο προγραμματισμός του μαθή
ματος, και της ετήσιας ύλης, μπορούμε να διατυπώσουμε μερικές βασικές προ- 

υποθέσεις για την καλύτερη διδασκαλία της μουσικής, που αναφέρονται στον 
ίδιο τον εκπαιδευτικό πρώτα.

Θα πρέπει ο εκπαιδευτικός, αν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις δημιουργι
κές εργασίες, να έχει υπόψη του πως η ομαδική εργασία, δεν εφαρμόζεται με 
την ίδια άνεση και μέθοδο σε όλες τις ηλικίες. Στι πολύ μικρές ηλικίες της προ- 
δημοτικής ή πρωτοδημοτικής εκπαίδευσης η δημιουργική εργασία είναι καλύτε
ρα να δίνει έμφαση κυρίως στην ομαδική εργασία όλης της τάξης, όπου ο κάθε 
μαθητής ενεργεί στο ίδιο επίπεδο συμμετοχής. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσο
νται μεταξύ άλλων ένα κλίμα συνεργασίας, τα θεμέλια της οποίας μπορούν και 
πρέπει να τεθούν στην προσχολική ηλικία και οι ιδιαίτερες μουσικές ικανότη
τες και δεξιότητες του παιδιού. Ιδιαίτερα στις πολύ μικρές ηλικίες του νηπια
γωγείου, (κι όχι μόνον) η διδασκαλία της μουσικής είναι καλό να περιλαμβάνει 
πολλή κίνηση από τα παιδιά και να δραστηριοποιεί όλη την τάξη στο σύνολό 
της. Αν όμως ο εκπαιδευτικός επιθυμεί δραστηριότητα σε ζεύγη ή σε μικρές 
ομάδες8, τότε πρέπει να το κάνει με μεγαλύτερη προσοχή, διότι η ομαδική και 
οργανωμένη δραστηριότητα προϋποθέτει συναισθηματικές και νοητικές ικανό
τητες που δεν έχει το παιδί σε νηπιακή ηλικία9.

Η συνεργασία για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, όπως αναφέρει ο 
Ηλίας Ματσαγγούρας10 «... προϋποθέτει την ικανότητα ταυτίσεως του ατόμου 
με την ομάδα ώστε να μην είναι αναγκαίο να λάβει κάθε μέλος προσωπική 
αμοιβή για την επιτυχία της ομάδας». Η συνεργασία προϋποθέτει ακόμα την 
ικανότητα συσχετίσεως της άμεσης ατομικής συμπεριφοράς με το απώτερο κοι
νό αποτέλεσμα, δύσκολη πράγματι προϋπόθεση για τις μικρές ηλικίες. Έτσι, 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, πως τα παιδιά της προσχολικής τουλάχιστον 
ηλικίας μπορούν να εργαστούν κατά ζεύγη ή ομάδες, μόνον όταν υπάρχει άμε
ση αμοιβή (έτσι την προτιμούν τα παιδιά του νηπιαγωγείου) για τον καθένα 
χωριστά. Αυτό ενισχύεται ακόμα από το γεγονός ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλι
κία δεν έχουν ούτε αυτή τη δυνατότητα αναμονής πιθανής αμοιβής, η οποία να 
μην είναι χρονικά άμεση.

Στη διδασκαλία βοηθά πολύ η σωστή επιλογή θέματος και κατάλληλης πο
ρείας που να ανταποκρίνεται στην τάξη και στην ηλικία ενώ, παράλληλα, ο εκ
παιδευτικός πρέπει να έχει πάντοτε συνεχή επανατροφοδότηση από την τάξη 
ώστε, όπου και όταν είναι αναγκαίο, να γίνονται αναπροσαρμογές στο προ
γραμματισμό, στην πορεία, στα μέσα διδασκαλίας κλπ. Γι’ αυτό πρέπει να έχει 
υπόψη του τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της γνωστικής ανάπτυξης της παιδι
κής και εφηβικής ηλικίας, όπως αυτά προκύπτουν από την έρευνα στο πεδίο 
της εξελικτικής και παιδαγωγικής ψυχολογίας. Θα έχει έτσι τη δυνατότητα να 
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προχωρά σε κατάλληλες προσαρμογές στο μάθημα μουσικής όπου αυτές χρειά
ζονται. Π.χ. στην προδημοτική και στις πρωτοδημοτικές τάξεις με κατάλληλες 
παραλλαγές του μαθήματος μπορεί να έχει ανταπόκριση στις ίδιες δημιουργι
κές εργασίες. Με τον ίδιο τρόπο, τα παιδιά των μεγαλυτέρων τάξεων του δημο
τικού είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στις ίδιες δημιουργικές εργασίες με αυ
τά των πρωτογυμνασιακών τάξεων11. Αυτό δημιουργεί άλλη μια ακόμα ιδιαιτε
ρότητα του μαθήματος της μουσικής, που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη 
κατά τον καταρτισμό του προγράμματος και της διδακτέας ύλης σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης.

11. Π.χ. «Δυναμική της μουσικής» μπορεί να διδακτεί στο δημοτικό με μουσική και κίνηση 
και με συνδυασμό «μουσικής κίνησης» και «μουσικής και γλώσσας» στο γυμνάσιο.

12. Βλ. Dottrens R. (1963), Η ατομικευμένη εργασία των μαθητών. Αθήναι: Σιδέρης.
13. Βλ. Johnson D.W. Maruyama G., J. Johnson R.T., Nelson D. and Scon L. (1981) “Effects of 

Cooperative, Competitive, and Individualistic Goal Structures on Achievments: a Meta
Analysis”, Psychological Bulletin 89 (1): pp, 47-62. Βλ. επίσης Ματσαγγούρας, Ibid: 194- 
195, όπου ο συγγραφέας αναφέρεται κυρίως σε έρευνες και μελέτες στο ίδιο θέμα, των 
Minuchin, Grotherg, W. Doise, Κρασανάκη, R.T. και D. W. Johnson.

14. Βλ. Carl E. Seashore (1967), Psychology of Music. New York: Dover Publications Inc.: σελ. 
312-320 (“Analysis of talent in music) και 331-329 (“The inheritance of musical talen”).

15. Βλ. Crickmore L. (1968), “An Approach to the Measurement of Music Appreciation”, 
Journal of Research in Music Education 16 (3 and 4): pp. 239-253,291-301.

16. Για τη σχέση μουσικού ταλέντου και ενδιαφέροντος Βλ. Storr Anthony (1992), Music, and 
the Mind. New York: The Free Press (Div, of Macmillan, Inc.): σελ. 38-39.

17. Βέβαια η μη υποχρεωτική χρήση συγκεκριμένου βιβλίου-βοηθήματος σε καμμία τάξη σε 
όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, δίνει στον εκπαιδευτικό ειδικά για τη μου
σική, ένα είδος ελευθερίας και ευελιξίας στην προσέγγιση της ύλης, που βέβαια δεν απο
τελεί κανόνα προς γενίκευση στην εκπαίδευση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος που ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί το 
συναγωνισμό και την ατομική εργασία12 13 στη μουσική. Πρέπει να είναι πολύ 
προσεκτικός διότι, παρά το γεγονός ότι η μουσική προσφέρεται για ανάπτυξη 
των ατομικών δεξιοτήτων των παιδιών, εντούτοις προκαλεί άγχος και ελαττώ
νει την αυτοπεποίθηση των παιδιών. Γι’ αυτό προτείνεται από πολλούς μια 
μορφή διδασκαλίας που να προωθεί ένα είδος συνδυασμού συνεργασίας και 
συναγωνισμού12.

Να πραγματευθούμε τώρα μερικά προβλήματα που αναφέρονται σε άλ
λους παράγοντες της τάξης και της διδασκαλίας της μουσικής.

Ένα βασικό πρόβλημα που παρατηρείται είναι η σύνθεση του μαθητικού 
πληθυσμού της τάξης και κατ’ επέκταση οι μουσικές τους γνώσεις. Αναφερό
μαστε στην ανομοιογενή, όσον αφορά τη μουσική προπαιδεία, προέλευση του 
μαθητικού πληθυσμού στα περισσότερα σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαί
δευσης, καθώς και στη διαφορά κοινωνικής και οικονομικής θέσης των οικογε
νειών τους. Η γνώση και η σχέση που έχει ένα άτομο με τη μουσική πάνε μαζί, 
ως ένα βαθμό, με την κοινωνική προέλευση του ατόμου.

Οι ικανότητες και οι δεξιότητες που έχουν ορισμένοι μόνον από τους μα
θητές επηρεάζουν το μάθημα της μουσικής. Τούτο μπορεί να αποδοθεί στο φυ
σικό ταλέντο14 ορισμένων παιδιών ή και στα διαφορετικά επίπεδα μουσικής 
γνώσης, που απόκτησαν τα παιδιά στα Ωδεία και σε άλλα ιδιωτικά μαθήματα 
μουσικής. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται συγκεκριμένα στρώματα της κυ
πριακής κοινωνίας κυρίως των αστικών περιοχών και λιγότερο της υπαίθρου. 
Το πρόβλημα που δημιουργείται στην τάξη είναι ότι παιδιά με μουσικές γνώ
σεις τείνουν να αδιαφορούν για το μάθημα μουσικής, που ανταποκρίνεται στις 

«περιορισμένες» γι’ αυτούς σχολικές γνώσεις της τάξης, πράγμα που περιορί
ζει και την εκτίμησή τους προς τη μουσική15. Αντίθετα, παιδιά με λίγες ή καθό
λου μουσικές γνώσεις δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μάθημα που ανταπο
κρίνεται στις μουσικές γνώσεις των πρώτων, άσχετα από το ένδιαφέρον που 
μπορεί να παρουσιάζουν16. Με άλλα λόγια δύο ξεχωριστές κατηγορίες μαθη
τών συνυπάρχουν στην ίδια τάξη και ο εκπαιδευτικός βρίσκεται μπροστά σε 
ένα σοβαρό δίλημμα για την πορεία που θα ακολουθήσει, καθώς και για την 
εξέλιξη της διδακτέας ύλης17.

Πιστεύουμε ακόμα πως για τη σωστή διεξαγωγή του μαθήματος της μουσι
κής χρειάζεται το κατάλληλο φυσικό όσο και ψυχολογικό περιβάλλον στην τά
ξη, η ύπαρξη ειδικής αίθουσας μουσικής, τα οπτικοακουστικά μέσα και τα άλ
λα υλικά, που χρειάζονται στο μάθημα, όπως π.χ. όργανα τάξης κλπ.

Μπροστά σε όλα αυτά τα προβλήματα και με τις προϋποθέσεις που θέσα
με για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος της μουσικής και στο δίλημμα 
για την ακολουθητέα πορεία, η σύγχρονη επιστήμη της μουσικοπαιδαγωγικής 
προτάσσει βελτιωμένες και νέες μεθόδους διδασκαλίας: Η διδασκαλία της μου
σικής πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργεί κίνητρα και στις 
δύο κατηγορίες μαθητών, αυτούς που έχουν γνώσεις μουσικής και τους άλλους 
με περιοσμένες γνώσεις και να τους προτρέπει ν’ ασχοληθούν με το μάθημα 
της μουσικής. Επίσης να προσελκύει το ενδιαφέρον όλων των παιδιών της τά
ξης ανεξάρτητα από τις μουσικές γνώσεις και δεξιότητες που έχουν. Με άλλα 
λόγια έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιασθεί στα παιδιά 
ένα θέμα που σε μερικούς είναι ήδη γνωστό, Αν η προσέγγιση του θέματος εί
ναι διαφορετική από αυτή διά της οποίας το έχουν ήδη διδαχτεί προηγουμέ
νως, κυρίως έξω από το σχολείο ή και στην τάξη, τότε τα παιδιά όχι μόνο θα 
παρακολουθήσουν τη νέα πορεία, αλλά θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν με την 
ενεργό συμμετοχή τους στο μάθημα. Γι’ αυτό πιστεύουμε πως η ενεργός συμμε
τοχή των παιδιών καθώς και η ανάπτυξη του μαθήματος με διαφορετική πο
ρεία από τον παραδοσιακό τρόπο της «μετωπικής διδασκαλίας», σίγουρα θα 
φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Θα φέρει κάτι νέο στο σχολείο και κυρίως θα 
τραβήξει το ενδιαφέρον των παιδιών.

Γι’ αυτό οι δημιουργικές εργασίες και η ομαδοποίηση, το τραγούδι και η 
εκτέλεση οργάνων, οι μουσικές ακροάσεις στην τάξη, βασικά συστατικά της δι
δασκαλίας που προτείνεται, χρησιμοποιήθηκαν πολύ στα δικά μας μαθήματα 
της μουσικής σε ένα σύνολο μαθητών που παρουσίαζαν σε μεγάλο βαθμό τα 
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προβλήματα που προαναφέραμε18 και αποδείχτηκαν ένα πρώτης τάξεως μέσο 
για τη διδασκαλία της μουσικής. Πρέπει να σημειωθεί πως παρατηρήθηκε ότι 
σε τμήματα όπου οι μαθητές και μαθήτριες έχουν ψηλές σχολικές επιδόσεις, η 
διεξαγωγή του μαθήματος της μουσικής είναι ευκολότερη ιδιαίτερα στην περί
πτωση που η διδασκαλία στηρίζεται στη δημιουργικότητα των μαθητών. Αντί
θετα σε τάξεις όπου λίγοι σχετικά μαθητές και μαθήτριες παρουσιάζουν υψη
λές σχολικές επιδόσεις, παρατηρήθηκε ότι στο μάθημα της μουσικής είναι δύ
σκολη η δημιουργική εργασία, επειδή ακριβώς προϋποθέτει μετακίνηση μαθη
τών, συζήτηση, παραγωγή ηχηρών κινήσεων κλπ.

18. Π.χ. Ο μαθητικός πληθυσμός στο Παγκύπριο Γυμνάσιο κατά το σχολικό έτος 1991-1992 
προέρχονταν κατά 12% περίπου από το Δήμο Λευκωσίας, 14% περίπου από τους περιφε
ρειακούς δήμους και 74% από κοινότητες στα νότια και νοτιοανατολικά της πρωτεύου
σας, ενώ η διαφορά μουσικών γνώσεων των παιδιών σε σχέση με την προέλευσή τους 
ήταν μεγάλη.

19. Στο κεφάλαιο αυτό είναι μεγάλη η βοήθεια και η συμβολή της Louise Gibbs και της Kate 
Buchanan που διδάσκουν στο Department of Advanced and Continuing Education του Πα
νεπιστημίου του Λονδίνου στο Goldsmiths’ College, τα μαθήματα της σειράς “Professional 
Development for Teachers in Music”, Music in the Classroom” και “Supplementary 
Programme in Music”.

20. O Dalcroze κάνοντας «Προτάσεις για την αναδιοργάνωση της διδασκαλίας της μουσικής 
στα σχολεία» σε ένα συνέδριο το 1905, είχε διαγνώσει πρώτος ότι για να γίνει πιο βαθιά 
η κατανόηση της μουσικής στα παιδιά έπρεπε να χρησιμοποιηθεί και το σιόμα, η κίνηση. 
Βλ. Compagnon G. και Μ. Thomet (1961) Education du sens Rythmique. Paris: Bourrelier: 
σελ. 9. Καθιέρωσε τη «Ρυθμική», που αναπτύσσει στο παιδί την ικανότητα να κινηθεί 
ελεύθερα και αβίαστα, πειθαρχώντας στη δόνηση που προξενούν οι ήχοι και η μουσική. 
Με αυτή την αρχή δημιουργήθηκε η «Μέθοδος Ρυθμικής Dalcroze» που σήμερα είναι πο
λύ διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο στην εκπαίδευση αλλά και στην άσκηση παιδιών με ει
δικές ανάγκες. Επιδίωξη της Μεθόδου αυτής είναι η συνειδητοποίηση των ικανοτήτων 
και δυνάμεων του παιδιού, και η ισορροπία της σωματικής και διανοητικής ανάπτυξης 
με την κίνηση και το μυαλό. Ουσιαστικά επιδιώκει ανάπτυξη ικανοτήτων και όχι εμπλου
τισμό γνώσεων. Βλ. Daicroze J. (1) Le Rythme, la Musique et ΓEducation, Jobin, Lausanne. 
(2) La Musique et nous, Perret-Gentil, Geneve. (3) Jeux et mouvements anec accessoires, 
l’Education physique (3 a 8 ans) Jobin, Lausanne. (4) Education du sens rythmique. (5).

Marches rythimiques, Jobin. Laussane. Επίσης βλ. Compagnon G. (1952) “Methode 
Dalcroze” στο περ. L’ecole maternelle Française τ. 7. και Compagnon G. και Μ. Thomet 
(1961) ο.π. Αναφερόμενοι στις διάφορες μεθόδους ρυθμικής και μουσικής παιδαγωγικής 
πρέπει να σημειώσουμε πως ανάμεσα στις πιο διαδεδομένες είναι και η «Μέθοδος Orff». 
Ενώ ο Dalcroze χρησιμοποιεί την κίνηση, το ρυθμό και τη μελωδία, ο Orff προσθέτει ένα 
νέο στοιχείο, το λόγο, δίνοντας περισσότερη σημασία στη μουσική παρά στην κίνηση. Το 
«Σύστημα Orff», όπως συχνότερα αποκαλείται, βασίζεται δηλ. στη συσχέτηση κίνησης, 
λόγου και μουσικής και κύρια επιδίωξη έχει τον αυτοσχεδιασμό, ενώ βασική προϋπόθεση 
εφαρμογής του είναι η χρήση οργάνων της «ορχήστας Orff». Βλ. Jahrbücher (Yearbook) 
1962 και 1963 του Ινστιτούτου Orff, που λειτουργεί στη Μουσική Ακαδημία Mozarteum 
στο Zalzburg. Επίσης βλ. Kreye Barbara (1972) Music und Bewegung, Bildbericht über mit 
dem Orff-Schulwerk, Munchen: Laokoon και Πολυξ. Ματέυ (1964) Orff-Schulwerk Ελληνι
κά παιδικά τραγούδια και χοροί (5 τεύχη) London. Paris. N.Y. Παρόμοιες προσπάθειες 
έχουν κάνει και άλλοι όπως π.χ. ο Kodaly. Περισσότερα Βλ. Kodaly Zoltan (1974), The 
Selected Writings ofZoldan Kodaly. London: Boosey and Hawkes.

21. Με το γραμματικό παραλληλισμό μεταξύ μουσικής και γλώσσας ασχολήθηκαν οι Ray 
Jackendoff και Fred Lerdahl και τα συμπεράσματά τους τα ανακοίνωσαν στο Συνέδριο, 
που έγινε στο Ossiach της Αυστραλίας τον Αύγουστο 1980. Βλ. έκδοση πρακτικών: 
Clynes Μ. (Ed. 1982) “Music, Mind, and Brain: The Neuropsychology of Music”, New York 
and London: Plenum Press.

22. Μουσικά όργανα όπως ταμπούρλο, ντέφι, ξυλόφωνα και μεταλλόφωνα, κ.α. είναι εύκο
λα στην κατασκευή. Βλ. Παπαϊωάννου-Δαχρή Ε. (1983), Ειδική Μεθοδολογία των απα
σχολήσεων τον Νηπιαγωγείον (B' Έκδ.) Αθήνα: σελ. 215.

Εντούτοις η δημιουργική εργασία παραμένει ένα μοναδικό και ισχυρό μέ
σο για τη σωστή, κατά την άποψή μας, προσέγγιση του μαθήματος της μουσι
κής. Η προσέγγιση στην οποία αναφερόμαστε μπορεί να επιτευχθεί σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης, αν ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να πραγματοποιή
σει τις ανάλογες παραλλαγές και προσαρμογές στις μεθόδους και εφαρμογές, 
που σχετίζονται με την ηλικία των παιδιών. Γι’ αυτό όπως θα δούμε αμέσως 
παρακάτω, ίδια διδακτικά αντικείμενα είναι δυνατόν να τα συναντήσει το παι
δί σε διάφορα στάδια της μαθητικής του ζωής δηλ. στην προδημοτική ή στις 
πρωτοδημοτικές τάξεις, στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού ή στις πρωτο- 
γυμνασιακές και τέλος στο λύκειο.

Διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος της μουσικής19
Μουσική και κίνηση20 *: Αναφέρεται στην ανταπόκριση των παιδιών στη 

μουσική και στους ήχους γενικότερα, μέσα από την κίνηση. Με τη μέθοδο αυτή 

δίνεται έμφαση κυρίως στο ρυθμό, στο χρόνο, στη μουσική φράση και τα μελω
δικά σχήματα και επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους όπως π.χ.: (α) 
«Τραγούδια δράσης»: Με τα τραγούδια αυτά ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να κά
νει τα παιδιά να πετύχουν να συνοδεύουν τα τραγούδια με εκφραστικές κινή
σεις και ήχους που παράγουν με το σώμα τους, ή με μουσικά όργανα. Επίσης 
με ανάλογες κινήσεις του σώματος, τα παιδιά θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε ήχους από κρουστά, (β) Κινήσεις των βραχιόνων ή και όλου του σώματος 
που να αντιστοιχούν στη διάρκεια μουσικών φράσεων. Ανάλογη με τη διάρ
κεια της μουσικής φράσης θα πρέπει να είναι και η κίνηση των βραχιόνων και 
το σώματος του παιδιού, (γ) Κινήσεις των βραχιόνων ή των χεριών ή του σώ
ματος που αντιστοιχούν σε μελωδικά σχήματα. Η κίνηση θα πρέπει να είναι 
ανάλογη με το περίγραμμα του μελωδικού σχήματος.

Με τον ίδιο τρόπο που τα παιδιά μαθαίνουν να ανταποκρίνονται σε 
ήχους της μουσικής με κίνηση, μπορούν να το κάνουν σε συνδυασμό με την 
ομιλία και το γράψιμο (Μουσική και Γλώσσα21), με αριθμούς (Μουσική και 
Αριθμοί), με τις εικαστικές τέχνες (Μουσική και Τέχνη). Ακόμα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω διαθεματικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με 
άλλα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο ή στο νηπιαγωγείο: (α) Μουσική 
και Πατριδογνωσία, (β) Μουσική και Ιστορία, (γ) Μουσική και Επιστήμη, και 
(ε) Μουσική και Σχεδιασμός και Τεχνολογία με τη πολύ διαδεδομένη δραστη
ριότητα στη μεταλλοτεχνία και ξυλουργική για τη δημιουργία μουσικών οργά
νων από τα παιδιά22.
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Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας τη φαντασία και την πείρα του μπορεί 
να βρει και άλλες μεθόδους που σχετίζονται με τη διαθεματική προσέγγιση του 
μαθήματος της μουσικής. Ειδικότερα η «Μουσική και Κίνηση» μπορεί και 
πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τά
ξεις του δημοτικού, αλλά και με κατάλληλες παραλλαγές και σε μεγαλύτερες 
ηλικίες23. Αυτό φαίνεται και στις παρακάτω μουσικές δραστηριότητες (μουσι- 
κοπαιδαγωγικές εφαρμογές).

23. Με κατάλληλες προσαρμογές η «μουσική και κίνηση» μπορεί να οδηγήσει στη διδασκαλία 
της όπερας, αναπτυξιακό πρόγραμμα που εφαρμόσαμε στη Γ' τάξη του Τσιρείου Γυμνα
σίου στη Λεμεσό κατά το σχολικό έτος 1990-91. Επίσης βλ. Ibid: 218-221, παρ. 6 (Τραγού
δι και κίνηση στην αυλή).

24. Είναι το ίδιο η «Μουσική και Ιστορία» που αναφέρεται στο μάθημα της Ιστορίας με την 
εφαρμογή «Μουσική και ιστορίες» που αναφέρεται σε παιδικές ιστορίες και παραμύθια.

25. Icon: Όρος που χρησιμοποιείται στη Φιλοσοφία και Ψυχολογία της Μουσικής (The 
Iconic of Music). Περιγράφει το συμβολισμό μερικών χαρακτηριστικών αυτού που υπο- 
δηλόί. Βλ. Λήμμα “Icon” Flew Antony (Ed. 1979) A Dictionary of Philosophy: London: 
Pan Books. Π.χ. Μουσική υπόκρουση με σιτάρ σε κινηματογραφική ταινία υποδηλεί τον 
χώρο εξέλιξης του έργου (Ινδία). Επίσης το παράδειγμα «... το παιδί που παίζει στο πιά
νο “Fur Elise" στο έργο «Θάνατος στη Βενετία του Visconti» Βλ. Rowell Lewis (1983), 
Thinking about Music, An Introduction to Philosophy of Music: Amherst: The University of 
Massachusetts Press: σελ. 15. Πρβ. επίσης με τον όρο Semeotic of Music στις σελ. 15, 
94.97, 147, και 191. Βλ. επίσης Hawkes, Τ. (1977), Structuralism and Semiotics. London: 
Methuen.

26. Zenatti Arlette (1985), “The Role of Perceptual - Descrimination Ability in Tests of 
Memory for Melody, Harmony, and Rhythm από το Music Perception, 2/1985, p. 397-404.

27. To παιγνίδι μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς ως μέσο 
μουσικής αγωγής διότι, μεταξύ άλλων έχει και τις εξής λειτουργίες σύμφωνα με τον 
Arnaud: (α) υπηρετεί βασικές ανθρώπινες ανάγκες, (β) σχετίζεται άμεσα με την αφηρημέ-

νη σκέψη, το συμβολισμό και τη δημιουργική νοητική σκέψη, (γ) συνενώνει νοητικά συ
ναισθηματικά και κοινωνικά στοιχεία στη σκέψη και συμπεριφορά του παιδιού, (δ) δίνει 
τη δυνατότητα στο παιδί να πειραματίζεται ιδιαίτερα στις πολύ μικρές ηλικίες του νη
πιαγωγείου, όπου η διδασκαλία τέτοιων μουσικών παιγνιδιών οδηγεί σε δραστηριοποίη- 
ση όλης της τάξης.

28. Υπάρχουν πολλά καταγραμμένα σε συλλογές ερευνητών. Βλ. πχ. Ιωαννίδης Κ.Δ. (1973) 
“Singing Games”, Κυπριακοί Σπουδαί Τομ. ΛΖ', σελ. 31-60.

29. Βλ. Blacking John (1987) A Common Sense view of all Music: Reflections on Percy 
Grainger’s Contribution to Ethnomusicology and Music Education. Cambridge University 
Press: pp. 138-149 (“World musics in schools). Πρβ. για τη φιλολογική άποψη: Κυριακί- 
δου-Νέστορος Άλκη και Τάνης Διονύσιος (1980) «Η Διδασκαλία του Δημοτικού Τραγου
διού στη Μέση Εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο», Φιλόλογος: 21, σελ. 111-133.

30. Είναι γενικά παραδεκτό πως τα παιδιά πιο εύκολα προσεγγίζουν το στόχο ενός μαθήμα
τος αν αυτός διδαχθεί μέσα από ένα κυπριακό δημοτικό τραγούδι παρά μέσα από ένα ξέ
νο τραγούδι και μάλιστα κλασικό.

Μουσική και ιστορίες24. Κατάλληλες ιστορίες και παραμύθια μπορούν εύ
κολα να οδηγήσουν τα παιδιά σε μουσική δραστηριότητα και κίνηση και ακόμα 
να βοηθήσουν το δάσκαλο να μιλήσει για μουσική αναπαράσταση ιστορίας. Τα 
παιδιά μπορούν εύκολα να αντιληφθούν τέτοιου είδους αναπαραστάσεις λόγω 
γου «συμβολικού» και του «εικονικού» χαρακτήρα της μουσικής (“The Iconic 
of Music”, Semeotics of Music25).

Με τις ιστορίες και τα παραμύθια μπορούν να αναπτυχθούν ιδιαίτερα η 
ακρόαση και η ικανότητα διάκρισης και αντίληψης26, που αποτελούν βασικά 
στοιχεία της μουσικής δραστηριότητας. Στο τελικό στάδιο, τα παιδιά προσπα
θούν να αναπαραστήσουν με μουσική (με μουσικά και αυτοσχέδια όργανα με 
ήχους του ανθρώπινου σώματος - παλάμες, βραχίονες, πόδια, φωνή κ.ά.) μια 
ιστορία που τους δίνει ο εκπαιδευτικός, (π.χ. Πού είναι τα άγρια θηρία;).

Μουσικά παιγνίδια: Υπάρχουν μουσικά παιγνίδια κατά την εξέλιξη των 
οποίων χρησιμοποιούνται μουσικά όργανα (π.χ. «Κάνε τον ήχο του οργάνου») 
και άλλα που δεν χρειάζονται μουσικά όργανα (π.χ. «Κάνε ότι κάνω με κίνηση» 
- ή το γνωστό αγγλικό παιγνίδι “pass the clap”) κλπ. Τα μουσικά παιγνίδια συ- 
νάδουν με τη φυσική τάση του παιδιού να μαθαίνει παίζοντας27 * και δίνουν έμ- 

φάση κυρίως στην ομαδική εργασία όλης της τάξης, όπου ο καθένας ενεργεί στο 
ίδιο επίπεδο συμμετοχής. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσονται, μεταξύ άλλων, το 
κλίμα συνεργασίας που είναι αναγκαίο στοιχείο της μουσικής δραστηριότητας 
αλλά και οι ιδιαίτερες μουσικές ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού, όπως 
προαναφέραμε. Σε κάποιο στάδιο τα παιδιά πρέπει να μπορούν να διαλέγουν 
ένα παιγνίδι και να το κάνουν με το δικό τους τρόπο, διασκευάζοντάς το ανάλο
γα με την ηλικία και τη δική τους δημιουργικότητα και φαντασία.

Τραγούδια και τραγουδιστά παιγνίδια: Είναι τραγούδια που εκτελούνται 
με μουσικά όργανα ή και χωρίς αυτά. Όσον αφορά τα τραγουδιστά παιγνίδια, 
η Κυπριακή παράδοση έχει αρκετά τραγούδια που προσφέρονται για την τάξη 
στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό καθώς και στις πρώτες τάξεις του γυμνα
σίου. Πολλά τραγούδια και τραγουδιστά παιγνίδια είναι γνωστά στα παιδιά 
(π.χ.«Περνά-περνά η μέλισσα», κλπ). Όσον αφορά το παιδικό τραγούδι και τα 
τραγουδιστά παιγνίδια γενικότερα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να μελετήσει ειδι
κές συλλογές με παιδικά τραγούδια αλλά κυρίως πρέπει να μελετήσει τα παρα
δοσιακά παιδικά τραγούδια και τραγουδιστά παιγνίδια28. Ακόμα, ένα πιο φιλό
δοξο εγχείρημα θα ήταν να προχωρήσει με μεθόδους της Εθνομουσικολογίας 
σε επιτόπια έρευνα για να ηχογραφήσει και να καταγράψει τα τραγούδια που 
σήμερα χρησιμοποιούν τα ίδια τα παιδιά στους χώρους που παίζουν στο σχο
λείο και έξω από αυτό. Στο Αγγλικό αλλά και άλλα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
συστήματα, τα παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια αποτελούν ένα από τα κυ- 
ριότερα μέσα για τη διδασκαλία της μουσικής στην τάξη, με τον ίδιο τρόπο που 
κατά τον 19ο αιώνα αποτέλεσαν την πηγή έπνευσης όλων των μεγάλων μου
σουργών και οδήγησαν στη δημιουργία των εθνικών σχολών. Εδώ, βέβαια, μπο
ρεί να εγερθεί και το θέμα της χρήσης της παραδοσιακής μουσικής της κάθε χώ
ρας ως μέσο διδασκαλίας γενικότερα, τόσο ως μάθημα περιεχομένου29 όσο και 
ως μέσου για τη διδασκαλία εννοιών της μουσικής30.

Δημιουργία μουσικής: Πριν προχωρήσουν τα παιδιά στη δημιουργία μου
σικής θα ήταν καλό να μπορούν να ανακαλύπτουν την ποιότητα και τη χροιά 
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του ήχου (timbre) και να εντάσσουν τα μουσικά όργανα σε κατηγορίες (αερόφω- 
να, χορδόφωνα, κρουστά), να αντιλαμβάνονται τις διαφορές δυναμικής (σιγά- 
δυνατά) και ρυθμικής αγωγής (γρήγορα-αργά). Τέλος μερικές ιδέες που μπο
ρούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον των παιδιών για δημιουργία μουσικής μπο
ρεί να είναι η διάθεση ενός παιδιού την ημέρα του μαθήματος, ένα ποιήμα ή πα
ραμύθι, μια εικόνα, ένα γεγονός κλπ.

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε δύο μουσικοπαιδαγωγικές εφαρμογές που 
συνδυάζουν πολλά θέματα όπως: Μουσική και κίνηση, Μουσική και Επιστήμη, 
Μουσική και Τέχνη, Μουσική και Γλώσσα, Μουσική και Θέατρο. Βασική αρχή 
που διέπει τις δύο εφαρμογές, που οδηγούν σε γραφική αναπαράσταση των κι
νήσεων η πρώτη και σε γραφική παρτιτούρα των «ηχητικών γεγονότων» μιας 
ηχοϊστορίας η δεύτερη, είναι η αρχή ότι «η μουσική είναι ενέργεια31 και ως εκ 
τούτου εμπεριέχει ένα είδος κίνηση». Με άλλα λόγια, τα ηχητικά κύματα διεγεί
ρουν το νευρικό σύστημα32 προκαλώντας κίνηση-αντίδραση του σώματος. Άλλο 
δεδομένο είναι ότι η κίνηση-αντίδραση μπορεί να απεικονιστεί με διάφορους 
τρόπους όπως με γραφική παράσταση ή με τεχνικές του θεάτρου και παντομίμα. 
Επίσης, το γεγονός ότι οι κινήσεις-αντιδράσεις υπακούουν σε φυσικούς νόμους 
οδηγεί στη δημιουργία κώδικα γραφικών συμβόλων για τις παραστάσεις και 
παρτιτούρες, που προκύπτει από τους συνεχείς πειραματισμούς των παιδιών.

31. “Energeia”. Βλ. Dahlhaus Carl (Translated by William W. Austin, 1982), Esthetics of Music 
Cambridge: Cambridge University Press, p.12.

32. Davies John B. (1978), The Psychology of Music. Stanford University Press, pp 25-45.

Η πορεία της πρώτης εφαρμογής, που οδηγεί σε γραφική αναπαράσταση 
των κινήσεων-αντιδράσεων στη μουσική και στους ήχους γενικότερα, είναι η 
παρακάτω:

α) Μουσικό ερέθισμα-Ήχος. Στις πολύ μικρές ηλικίες του νηπιαγωγείου 
αυτό που ακούγεται πρέπει να είναι απλό και σύντομο. Επίσης να αφορά μια 
ηχητική ιδιότητα (πχ. ένταση). Μεθοδολογικά πρέπει στην αρχή να παρουσιά
ζεται η κάθε ηχητική ιδιότητα ως μία αντίθεση (πχ ένταση: δυνατά-σιγά) και 
όχι ως βασικό συστατικό της μουσικής σύνθεσης. Αφού δουλευτούν όλες οι 
ιδιότητες τότε ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ασκήσεις με συνδυασμούς ηχητι
κών ιδιοτήτων (πχ. ήχος δυνατός-ένταση και διαρκής-διάρκεια).

β) Ταυτόχρονη αυθόρμητη κίνηση. Σημαντικό είναι να υπάρχει κατάλληλη 
ατμόσφαιρα και αρκετός χώρος. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να εξηγήσει στα παι
διά ότι το ηχητικό κύμα μεταφέρει τον ήχο και μπορεί να «προσκρούσει» επά
νω μας, μπορεί όμως και να το αποφύγουμε (Φυσικά και τεχνητά εμπόδια π.χ. 
κλείσιμο αυτιών, πόρτας κ.λ.π). Τέλος ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να υποδει
κνύει πιθανές κινήσεις που αντιστοιχούν στο μουσικό ερέθισμα).

γ) Παρατήρηση, σχολιασμός και σύγκριση των διαφόρων κινήσεων από τα 
ίδια τα παιδιά. Να δοθεί στα παιδιά όσος χρόνος χρειάζεται για να καταλή
ξουν σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις και σχόλια, που θα τα αναφέρουν και να 
τους δοθεί η ευκαιρία να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ τους με διάλογο.

δ) Απεικόνιση των διαφόρων κινήσεων από τα παιδιά. Χρησιμοποιώντας 
είτε τα μολύβια τους είτε τα πινέλα της Τέχνης προσπαθούν να παρουσιάσουν 
πάνω σε χαρτί μια δική τους εκδοχή των κινήσεων που παρουσιάστηκαν στην 
τάξη. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να δώσει στα παιδιά την ελευθερία που χρειάζο
νται για να μην έχουν την αίσθηση ότι γράφουν μια άσκηση στο πλαίσιο του 
μαθήματος αλλά ότι σχεδιάζουν, όπως στο μάθημα της Τέχνης.

ε) Παρατήρηση των κοινών χαρακτηριστικών των απεικονίσεων. Ανάρτη
ση των αποτελεσμάτων της σχεδιαστικής εργασίας των παιδιών. Τα παιδιά τώ
ρα χρειάζονται χρόνο για να παρατηρήσουν τα σχέδια και να εντοπίσουν κοι
νά χαρακτηριστικά. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να εξηγήσει στα παιδιά τι είναι το 
κοινό «χαρακτηριστικό» με απλά παραδείγματα στην αρχή (π.χ. ίδιο χρώμα, 
ίδια γραμμή) και σιγά σιγά να περάσει στην αντίληψη του όλου.

στ) Επιλογή των πιο απλών και κατανοητών σχεδίων. Για λόγους καθαρά 
πρακτικούς ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προχωρήσει στην επιλογή των πιο 
απλών γραφικών παραστάσεων που να μπορούν να γίνουν κατανοητές από 
όλα τα παιδιά διότι θα ακολουθήσει εκτέλεση. Επίσης θα λάβει υπόψη κατά την 
επιλογή ότι πρέπει τα σχέδια αυτά να παρουσιάζουν με έμφαση τα στοιχεία 
που επιδιώκει να διδάξει (π.χ. χαρακτηριστικές αντιθέσεις στα χρώματα και 
σχήματα, και διαφορές στα μήκη και πλάτη των γραμμών και επιπέδων, ένταση 
χρωμάτων κλπ). Θα ήταν καλό να υποσχεθεί πως και τα υπόλοιπα σχέδια και 
παραστάσεις θα επιλεχθούν για εκτέλεση στα επόμενα μαθήματα.

ζ) Απόδοση των παραστάσεων με μουσικά όργανα, ή με ήχους. Εδώ τα 
παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν ήχους του σώματος όπως φωνή, παλαμά
κια ή άλλες ηχηρές κινήσεις καθώς και όργανα της τάξης ή δικά τους όργανα 
που μπορούν να κατασκευάσουν με τη δική τους φαντασία, έτσι ώστε να απο
δώσουν με τον καλύτερο τρόπο τις γραφικές παραστάσεις που έχουν επιλεγεί. 
Θα ήταν καλό να ηχογραφηθούν τα αποτελέσματα της εκτέλεσης και να έχουν 
την ευκαιρία να τα ξαναακούσουν και να τα σχολιάσουν στη συνέχεια.

Η πορεία της δεύτερης εφαρμογής, που οδηγεί σε γραφική παρτιτούρα των 
«ηχητικών γεγονότων» μιας ηχοϊστορίας είναι η παρακάτω:

α) Αφήγηση. Σύντομη αφήγηση, σε απλή γλώσσα, που κινείται στο χώρο 
των εμπειριών των παιδιών. Είναι καλό να παρουσιάζονται λίγα πρόσωπα με 
έντονες αντιθέσεις σε χαρακτήρα και συναισθήματα. Για μεγαλύτερες σχετικά 
ηλικίες ενδείκνυνται ιστορίες που περιέχουν επαναλήψεις, ομοιότητες ή και 
παραλλαγές γεγονότων. Έτσι ο εκπαιδευτικός μπορεί να μιλήσει για τριμερή 
μορφή ΑΒΑ, και Rondo ΑΒΑΓΑ, καθώς και για «Θέμα με παραλλαγές» κλπ.

β) Επισήμανση ηχητικών γεγονότων. Τα παιδιά επισημαίνουν γεγονότα 
από την αφήγηση τα οποία μπορούν να αποδοθούν με ήχο και τα αποδίδουν με 
ηχηρές κινήσεις του σώματος.

γ) Χαρακτηρισμοί. Τα παιδιά προχωρούν στο χαρακτηρισμό των προσώ
πων που ακούγονται στην αφήγηση, καθώς και περιγραφή των συναισθημάτων 
των προσώπων αυτών, όπως προκύπτουν και πάλι από την αφήγηση.
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δ) Απόδοση της ιστορίας. Τα παιδιά αποδίδουν την ιστορία με βάση τους 
πιο πάνω χαρακτηρισμούς, τις περιγραφές και τα συμπερασμάτα χρησιμο
ποιώντας τεχνικές θεάτρου ή παντομίμα.

ε) Γραφική παρτιτούρα. Τα παιδιά στη συνέχεια ανακαλύπτουν γραφικά 
σύμβολα για τα ηχητικά γεγονότα που παρουσίασαν με παντομίμα. Αφού τα 
ανακαλύψουν και τα σχεδιάσουν, βάζουν τα σχέδια που δημιουργούνται με τη 
σειρά που αναφέρονται στην ιστορία και συνθέτουν έτσι ένα είδος γραφικής 
παρτιτούρας. Πρέπει βέβαια να εξηγηθεί στα παιδιά τι είναι και ποιός ο ρόλος 
της παρτιτούρας στη μουσική πράξη.

στ) Απόδοση της γραφικής παρτιτούρας. Επιλέγουν τα κατάλληλα μέσα 
(μουσικά όργανα και ηχηρές κινήσεις) για να αποδώσουν τη γραφική παρτιτού
ρα, όπως ακριβώς οι μουσικοί μιας ορχήστρας θα απέδιδαν μια παρτιτούρα 
ενός συνθέτη. Μικρές παρεμβάσεις και διακοπές είναι δυνατόν να γίνουν στο 
στάδιο αυτό, ώστε να φτάσουν τα παιδιά στο τελευταίο στάδιο της εφαρμογής.

ζ) Απόδοση της ιστορίας με ήχους. Τα παιδιά παίζουν την ιστορία με μου
σική, χωρίς αφήγηση. Η εκτέλεση θα είναι πετυχημένη, αν η αρχική αφήγηση, οι 
χαρακτήρες, τα συναισθήματα και η πλοκή δοθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να γί
νει κατανοητή η όλη ιστορία και σε άλλες τάξεις που θα κληθούν να παρακο
λουθήσουν την ηχοϊστορία. Μπορεί επίσης να γίνει ηχογράφησή της, για κατο
πινή άσκηση στα ακουστικά και να γίνει κριτική του αποτελέσματος.

Τέτοιου είδους δραστηριότητες, που συνδυάζουν πολλά θέματα του ανα
λυτικού προγράμματος, είναι καλό να συμπεριλαμβάνονται σε σχολικές εορτές 
ή να παρουσιάζονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Θέματα προτεινόμενα για μεγαλύτερες ηλικίες
Στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού αλλά και στη Μέση Εκπαίδευση το 

κλίμα συνεργασίας αναπτύσσεται πιο εύκολα και τα παιδιά που εντάσσονται 
στην ομάδα ικανοποιούνται με την επιτυχία της και δεν αναμένουν ατομική επι
βράβευση από αυτή. Παράλληλα το νοητικό επίπεδο αυτής της ηλικίας είναι 
υψηλό, ώστε να μπορεί ο κάθε μαθητής να αναπτύξει και τις ατομικές δεξιότη
τες χωρίς τους παιδαγωγικούς κινδύνους που αναφέραμε στην αρχή, δηλ. της 
πρόκλησης άγχους και της ελάττωσης της αυτοπεποίθησης των παιδιών. Γι’ αυ
τό τα παρακάτω προτεινόμενα θέματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις 
ανάλογες τάξεις. Εξάλλου, οι μουσικοπαιδαγωγικές εφαρμογές που παρουσιά- 
σθηκαν μέχρι τώρα, αναφέρονταν κυρίως στην προσχολική και σχολική ηλικία.

Μπορούμε λοιπόν να εισηγηθούμε πως μια πιο προχωρημένη σειρά μαθη
μάτων θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τα εξής θέματα33: (α) Μουσική από 
όλον τον κόσμο, προσπάθεια προσέγγισης άλλων πολιτισμών και κλιμάκων ή 
τρόπων, β) μουσική σημειογραφία, γ) μουσική ποπ και τζαζ, δ) Ελληνική μου

33. Είναι αυτονόητο, με όσα έχουμε αναφέρει πιο πριν, πως αρκετά από τα παρακάτω θέμα
τα θα μπορούσαν να προσεγγιστούν και σε μικρότερες ηλικίες, εφόσον χρησιμοποιηθεί 
μια πιο απλή πορεία, προσαρμοσμένη κατάλληλα στην ανάλογη ηλικία.

34. Βλ. επίσης Roese Caryl (Ed. 1989), Music for Topics and Projects. Alaw.
35. Γιωργούδης Π. (1992), «Η Διδασκαλία της Ατονικής Μουσικής και τηςΣειραϊκής Τεχνικής 

στο Λύκειο». Εργασία που υποβλήθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία.
36. Με τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε το έργο, (δημιουργική ανάλυση του Waltz No 5 Op. 

23 του Schoenberg), προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε πέρα από την κατανόηση και απο- 
σαφήνηση στοιχείων της μορφολογίας και ανάλυσης. Προχωρήσαμε στην εμπέδωση και 
αξιολόγηση των στοιχείων που προκύπτουν από την ανάλυση έργου, με τη δημιουργική 
τους χρήση σε ομαδικές εργασίες. Ταυτόχρονα προτείναμε και τρόπους αξιολόγησης στο 
τέλος του κάθε μαθήματος.

37. Για τα Σχέδια μαθήματος και την πορεία: Βλ. Γιωργούδης, Ibid: σελ. 27-41.
38. Τα κύρια στοιχεία της σύνθεσης κατά τον Κ. Swanwick είναι τέσσερα: (1) Τα υλικά της 

σύνθεσης: Αυτά χωρίζονται στο μουσικό υλικό της σύνθεσης και στα ακουστικά υλικά 
δηλ. τα μουσικά όργανα τάξης, τα άλλα μουσικά όργανα που ξέρουν τα παιδιά και η φω-

σική: Αρχαία, Βυζαντινή, δημοτική, έντεχνη και λαϊκή και ελαφρολαϊκή μουσι
κή, Εθνική Σχολή-με αναφορά βέβαια και στις αντίστοιχες της Κύπρου, ε) μου
σική ορθογραφία ύψους και ρυθμού και ακόμα ανάγνωση χωρίς προετοιμασία, 
στ) κανόνες,, ζ) λέξεις και συνθήματα, η) φόρμα και μορφή, θ) συγχορδίες, συ
νοδεία και κλίμακες, ι) οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στη μουσική, κ.ά.

Πολλά άλλα θέματα θα μπορούσε κανείς να προσθέσει στον κατάλογο αυ
τό34. Ας μη ξεχνάμε όμως ότι βασικές έννοιες της μουσικής αναμένεται να 
έχουν διδαχτεί σε μικρότερες ηλικίες και ότι στην πορεία του μαθήματος συνα
ντούμε και άλλα θέματα τα οποία θίγονται παράλληλα με τον κύριο στόχο του. 
Για παράδειγμα θα αναφέρουμε τα τέσσερα Σχέδια Μαθήματος που προτείνα- 
με για μεγαλύτερες ηλικίες σε παλιότερή μας εργασία35, όπου είχαμε χρησιμο
ποιήσει τη μέθοδο της δημιουργικής ανάλυσης, ως μέσο για την προσέγγιση 
ορισμένων μουσικών εννοιών κατά τη διδασκαλία36.

Τα τέσσερα προτεινόμενα Σχέδια Μαθήματος, που αντιστοιχούν σε σειρά 
μαθημάτων, είχαν τους εξής συγκεκριμένους στόχους37: Το Ιο Σχέδιο, την εισα
γωγή στην ατονική μουσική και στο δωδεκαφθογγικό σύστημα, το 2ο, τις παραλ
λαγές, το 3ο, τη δημιουργία μουσικής σύνθεσης, και το τελευταίο σχέδιο, τη μου
σική ακρόαση του ατονικού έργου Waltz No. 5 από το Opus 23 του Schoenberg.

Με τη συγκεκριμένη πορεία που εισηγούμαστε στα τέσσερα αυτά Σχέδια με 
τους τέσσερις συγκεκριμένους στόχους, επιτυγχάνονται και οι εξής στόχοι ως 
θέματα που αντιμετωπίζονται κατά την εξέλιξη της διδασκαλίας: α) Έννοια 
κλίμακας, β) εργασία στο πεντάγραμμο, γ) ακροάσεις με αποσπάσματα από έρ
γα παραδοσιακής αρμονίας, δ) μικρές συνθέσεις, ε) τραγούδι, στ) δημιουργική 
εργασία, ζ) τονικότητα και «τονικό κέντρο», η) όργανα τάξης, θ) δωδεκαφθογ- 
γική κλίμακα, Σειρά, ι) ανάγνωση παρτιτούρας, ια) αξίες, ρυθμός, και μέτρα, 
ιβ) μεγένθυνση και σμίκρυνση, ιγ) ποικίλματα και διαβατικοί φθόγγοι, ιδ) θέμα 
με παραλλαγές, ιε) διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος με τη ζωγραφική, 
τη λογοτεχνία, τις γραφικές τέχνες, το χορό και την κίνηση, ιστ) μορφολογική 
ανάλυση, ιζ) φόρμα Rondo ΑΒΑΓΑ, τριμερής ΑΒΑ, ιη) δυναμική, ιθ) Αριθμός 
καταλόγου έργου και τέλος, στην πορεία που εισηγούμαστε στα τέσσερα αυτά 
Σχέδια, αντιμετωπίζονται και τα κύρια στοιχεία της σύνθεσης σύμφωνα με τον 
Κ. Swanwick38.
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Συμπεράσματα
Αξιόλογα ήταν τα αποτελέσματα της συμμετοχής των παιδιών στο μάθημα 

της μουσικής στο σχολείο μας. Τα επιτεύγματα των παιδιών, τόσο ομαδικά όσο 
και ατομικά, παρουσιάστηκαν κυρίως υπό μορφή δημιουργικών εργασιών κα
τά τη διάρκεια του μαθήματος, πολλές από τις οποίες έχουν ηχογραφηθεί και 
μερικές μαγνητοσκοπηθεί. Επίσης παρουσιάστηκαν υπό μορφή μελετών που 
ήταν σύμφωνες και με το «στόχο του έτους» που έθεσε το Υπουργείο τα δύο 
τελευταία σχολικά έτη. Κυριότερο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν τα παιδιά 
ήταν το μικρό ερευνητικό πρόγραμμα για τη δημοτική μουσική και τα τραγού
δια που βασίζονταν σε ερωτηματολόγιο που ετοιμάσαμε και δώσαμε στα παι
διά, για να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους. Επίσης παρου
σίασαν μικρότερες μελέτες σε διάφορα θέματα της μουσικής και μερικά από 
αυτά αποτέλεσαν και αντικείμενο διδασκαλίας.

Ακόμα παρουσίασαν βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων στο τραγούδι 
όπου έγινε προσπάθεια να τραγουδούν σωστά και εκφραστικά, και στα όργανα 
με τη συχνή άσκηση στο μάθημα και την απόδοση των διαφόρων μικρών συνθέ
σεων ή παραλλαγών. Ακόμα και με τη συμμετοχή στα μουσικά σύνολα που την 
αντιμετώπιζαν ως μια ευχάριστη δραστηριότητα. Όσα παιδιά δεν έπαιζαν κά
ποιο όργανο απέκτησαν σχετική δεξιότητα στα κρουστά και ιδιόφωνα και τα 
χρησιμοποιούσαν με ευχαρίστηση. Μερικά μάλιστα συμμετείχαν και σε εκδηλώ
σεις παίζοντας τύμπανο. Βελτίωση παρουσίασαν στη μουσική ακρόαση κατά την 
οποία ανέπτυξαν σχετικά την ικανότητα διάκρισης και αντίληψης των ήχων και 
της ποιότητάς τους. Επίσης τα παιδιά βελτιώθηκαν στη συνολική αντίληψη και 
την ανάλυση έργων με τις μουσικές ακροάσεις, ενώ προσπαθούσαν πάντα να 
εξωτερικεύουν τα συναισθήματα που τους δημιουργούσε η κάθε μουσική. Ιδιαί
τερα με τις ακροάσεις παραδοσιακής μουσικής άλλων λαών και άλλων ειδών 
μουσικής τα παιδιά έμαθαν για τις αξίες και τη μοναδικότητα κάθε πολιτισμού 
και εποχής. Ασκήθηκαν επίσης στην κίνηση, στο χορό και στον αυτοσχεδιασμό. 
Βέβαια παράλληλη ήταν η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας 
των παιδιών και του κλίματος συνεργασίας. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
νέες μουσικές έννοιες, αλλά και να εμπεδώσουν έννοιες που διδάχτηκαν σε 
προηγούμενες τάξεις, ή ακόμα στα Ωδεία και σε ιδιωτικά μαθήματα. Εργασίες 
παιδιών παρουσιάστηκαν με διάφορους τρόπους στην τάξη αλλά και ως λύσεις 
μουσικών ασκήσεων σε πεντάγραμμο και απαντήσεων πάνω σε φύλλα εργασίας.

ΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ KAI ΑΛΛΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ

«ΟΝΕΙΡΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ»

Εισαγωγή
Η εξαίσια κωμωδία του Σαίξπηρ «Όνειρο Θερινής Νυχτός» εκτυλίσσεται 

εξ ολοκλήρου στην αρχαία Αθήνα, όταν βασίλευε ο Θησέας, που ήταν ο μεγαλύ
τερος θρυλικός ήρωας της αρχαίας Ελλάδας μετά από τον Ηρακλή. Στο έργο 
αυτό γίνονται εκτενείς αναφορές σε μυθολογικά πρόσωπα και στοιχεία της Ελ
ληνικής Μυθολογίας. Δυστυχώς στις πιο πολλές μεταφράσεις του έργου αυτού 
στραγγαλίστηκαν τα ελληνικά μυθολογικά στοιχεία κι ο αναγνώστης κι ο θεα
τής δεν έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν μέσα από το έργο αυτό του Σαίξ
πηρ το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Για παράδειγμα στο έργο που ανεβάστηκε 
από το Θεατρικό Όμιλο Κύπρου (Θ.Ο.Κ.) το 1991 τον «Λέανδρο» τον μετέ
φρασαν «Οδυσσέα», την «Ελένη» «Παρθενόπη», τον «Κέφαλο» «Πάρη», την 
«Πρόκρη» «Ελένη», τον «τύμβο του Νίνου» «της παλαββββ... στης απαντοχής 
το μνήμα...» κ.λπ., με αποτέλεσμα ο θεατής να μην μπορέσει να βιώσει και να 
απολαύσει τα μυθολογικά στοιχεία που συνθέτουν το έργο του Σαίξπηρ. Γι’ 
αυτό έκρινα σκόπιμο να συγκεντρώσω όλα τα ελληνικά και τ’ άλλα μυθολογι
κά στοιχεία του έργου «Όνειρο Θερινής Νυχτός» και να δώσω μια σύντομη πε
ριγραφή για κάθε μυθολογική αναφορά.

ΘΗΣΕΑΣ
[Πρ.1 -Πρ.5]

Ο Θησέας, ο σημαντικότερος ήρωας της ελληνικής μυθολογίας μετά από 
τον Ηρακλή, ήταν γιος του βασιλιά της Αθήνας Αιγέα και της Αίθρας, κόρης 
του Πιτθέα, βασιλιά της Τροιζήνας στην Αργολίδα. Ο Θησέας, μόλις ενηλικιώ- 
θηκε, άρχισε να επιτελεί σειρά ηρωικών άθλων, όπως για παράδειγμα την εξο- 
λόθρευση όλων των ληστών και κακούργων, του Περιφήτη (του Κορυνήτη), 
του Σίνη (του Πυτιοκάμπτη), της Φαιάς (της αγριογουρούνας της Κρομμυώ- 
νας), του Σκείρωνα (των Μεγάρων) και του Δαμάστη (του Προκρούστη), που 
εμφώλευαν στο δρόμο από την Τροιζήνα μέχρι την Αθήνα, όπου πήγε να συνα
ντήσει τον πατέρα του. Αργότερα, με τη βοήθεια της Αριάδνης, κόρης του βασι
λιά Μίνωα, σκότωσε το Μινώταυρο, αλλά κατά την επιστροφή του στην Αθήνα 
ο Θησέας και ο πλοίαρχος ξέχασαν να βγάλουν τα μαύρα πανιά από το ιστιο
φόρο, οπότε ο Αιγέας, νομίζοντας ότι ο Μινώταυρος καταβρόχθισε το γιο του, 
έπεσε στο πέλαγος και πνίγηκε. Το πέλαγος ονομάστηκε έκτοτε Αιγαίο, και ο 
Θησέας έγινε βασιλιάς της Αθήνας. Οι ιστορικοί (πρβλ. Πλούταρχο κ.λπ.), θεω
ρούν ότι ο Θησέας ήταν ημιθρυλικό πρόσωπο, που ίδρυσε το άστυ των Αθη
νών, ενώνοντας όλα τα κρατίδια της Αττικής, και ότι έθεσε τις βάσεις της νο
μοθετικής οργάνωσης του βασιλείου της Αθήνας. Ο Σαίξπηρ, με την αναφορά 
του στον ισχύοντα νόμο για την περίπτωση της ανυπακοής της Ερμίας προς 
τον πατέρα της προβάλλει τη νομοθετική διάρθρωση του Βασιϊείου της Αθή
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νη. (2) Ο χαρακτήρας της μουσικής σύνθεσης: Ποιος πρέπει να είναι ο χαρακτήρας της 
σύνθεσης και πώς πρέπει να εκτελεστεί ώστε να δοθούν στοιχεία όπως π.χ. η λύπη, το 
σκοτάδι, η χαρά, το φως. (3) Η μουσική φόρμα της σύνθεσης: Το έργο μπορεί να είναι σε 
μια από τις γνωστές και κύριες μορφές όπως το Rondo ΑΒΑΤΑ, η τριμερής ΑΒΑ, ή ακό
μα μπορεί να του δοθεί μια ιδιόμορφη φόρμα που θα επινοηθεί από την ομάδα. (4) Η αι
σθητική αξία: Η μουσική σύνθεση να έχει αισθητική αξία και περιεχόμενο που να μπορεί 
να εκτιμηθεί από την ομάδα, αλλά και από έναν ακροατή που μοιράζεται τις ίδιες μουσι
κές αξίες του πολιτισμού που ζούμε. Βλ. επίσης Swanwick Κ. (1973) “Musical cognition 
and aesthetic response” Builettinof the British Psychological Society, Vol. 26: pp. 285-289.
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νας και τη σωφροσύνη, που τον χαραχτήριζε στην εφαρμογή των νόμων. Ο Θη
σέας βοήθησε τον Ηρακλή στην εκστρατεία του εναντίον των Αμαζόνων, 
έθνους πολεμοχαρών γυναικών από τη Σκυθία, στον Εύξεινο Πόντο, και, όταν 
έγινε βασιλιάς της Αθήνας, απέκρουσε με επιτυχία την επίθεση των Αμαζόνων 
κατά της Αθήνας και παντρεύτηκε τη βασίλισσά τους την Ιππολύτη.

ΙΠΠΟΛΥΤΗ
[Πρ.1 -Πρ.5]

Η Ιππολύτη ήταν κόρη του θεού Άρη και ήταν η σημαντικότερη βασίλισσα 
των Αμαζόνων. Ο Σαίξπηρ ενσαρκώνει στο έργο του αυτό την εκδοχή ότι ο Θη
σέας, μετά που νίκησε τις Αμαζόνες, που εκστράτευσαν εναντίον της Αθήνας, 
παντρεύτηκε τη γενναία βασίλισσά τους, την Ιππολύτη. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι, σύμφωνα με μια εκδοχή του μύθου ο Ηρακλής κατάφερε και πήρε την πο
λυθρύλητη ζώνη της Ιππολύτης, που της χάρισε ο πατέρας της κι έτσι επιτέλεσε 
τον ένατό του άθλο. Η Ιππολύτη στην Πράξη 4, Σκηνή 1, στίχοι 118-124 ισχυρί
ζεται ότι πήγε κάποτε στην Κρήτη με τον Ηρακλή και τον Κάδμο: «Κάποτε», 
είπε «ήμουνα με τον Ηρακλή και τον Κάδμο, όταν αμόλησαν κυνηγετικά σκυ
λιά της Σπάρτης εναντίον μιας αρκούδας σ’ ένα δάσος στην Κρήτη ποτέ δεν 
άκουσα τέτοια γενναία γαυγίσματα κυνηγητού γιατί, εκτός από τα άλση, τον 
ουρανό, τις πηγές, κι όλες οι κοντινές περιοχές βούιζαν μαζί σαν μια κραυγή. 
Ποτέ δεν άκουσα τόσο ασυνάρτητες κραυγές να έχουν τόση μουσικότητα, τέ
τοια γλυκιά βροντή».

ΔΙΑΝΑ
[Πρ.1, Σκ.1, στ.89]

Η «Διάνα» ήταν η θεά του κυνηγίου και της παρθενικής αγνότητας των 
Ρωμαίων και ταυτίζεται πλήρως με την «Αρτέμιδα» του ελληνικού πανθέου. Η 
Άρτεμις ήταν κόρη του Δία και της Λητούς (του Jupiter και της Latona του 
Ρωμαϊκού Πανθέου).

ΔΙΔΩ
[Πρ.1, Σκ.1, στ. 173-174]

Εδώ ο Σαίξπηρ αναφέρεται στη Βασίλισσα της Καρχηδόνας, τη Διδώ, που αυ- 
τοκτόνησε, όπως περιγράφει ο Βιργίλιος στην Αινειάδα, μετά που την εγκατέλειψε 
ο Αινείας. Η Διδώ τον αγάπησε παράφορα, όταν μετά την άλωση της Τροίας ανα
γκάστηκε μετά από σφοδρή τρικυμία να προσαράξει στις ακτές της Καρχηδόνας.

ΦΟΙΒΗ
[Πρ.1, Σκ.1, στ.209]

Η θεά Άρτεμις (Άρτεμη) ταυτίζεται και με τη σελήνη, οπότε ονομάζεται 
«Φοίβη», και εικονίζεται να οδηγεί στον ουράνιο θόλο αργυρό άρμα, που συρόταν 
από άλογα ή ελάφια. Ως σελήνη η Άρτεμις αγάπησε τον Ενδυμίωνα, που ήταν κα
ταδικασμένος από το Δία να κοιμάται αιώνια στο όρος Λάτμο της Καρίας. Η 
Φοίβη κατέβαινε τη νύχτα και τον φιλούσε και έτσι κατάφερε να τον ξυπνήσει και 
να τον παντρευτεί. Από το γάμο τους αυτό γεννήθηκαν πενήντα θυγατέρες.

Ή Άρτεμις και η Διάνα

ΠΥΡΑΜΟΣ ΚΑΙ ΘΙΣΒΗ
[Πρ.1, Σκ.2, στ.12&13]

Το έργο εκτυλίσσεται στην αρχαία Βαβυλώνα. Ο Πύραμος και η Θίσβη 
ήταν δυο νέοι εραστές από τη Βαβυλώνα. Επειδή οι γονείς των εραστών αρνή- 
θηκαν να συγκατατεθούν στο γάμο τους, ο Πύραμος και η Θίσβη συμφώνησαν 
να συναντηθούν κρυφά στο μεγαλοπρεπή τύμβο του Νίνου, Βασιλιά της Ασσυ
ρίας, στο νεκροταφείο της πόλης τους Νινευί. Πρώτη έφθασε η Θίσβη, αλλά, 
επειδή αντελήφθηκε να παραμονεύει εκεί ένας λύκος, φοβήθηκε και απομα
κρύνθηκε, φεύγοντας όμως της πέφτει ο μανδύας της και ο λύκος τον ξεσχίζει. 
Φθάνοντας μετά από λίγο ο Πύραμος και βλέποντας τον ξεσχισμένο μανδύα 
της αγαπημένης του, σχηματίζει την εντύπωση ότι ο λύκος καταβρόχθισε τη Θί
σβη, γι’ αυτό αυτοκτονεί. Όταν μετά από λίγο επιστρέφει η Θίσβη, στο θέαμα 
του πτώματος του Πυράμου, αυτοκτονεί κι αυτή. Βλέπε επίσης σημ. Πρ. 5, Σκ. 
1, στ. 140.
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ΗΡΑΚΛΗΣ
[Πρ.1, Σκ.2, στ.31]

Ο Ηρακλής είναι ο μέγιστος των ηρώων της Ελληνικής Μυθολογίας. Βλέ
πε σημ. Πρ. 1, Σκ. 1 (στ. 1 & 7) και Πρ.2, Σκ.1 (στ. 70 & 80α).

ΦΟΙΒΟΣ
[Πρ.1, Σκ.2, στ.38]

Φοίβος ήταν προσωνυμία του Απόλλωνα, θεού του ήλιου. Ο Απόλλωνας 
εικονίζεται να οδηγεί στον ουράνιο θόλο χρυσό άρμα, που συρόταν από άλογα.

ΜΟΙΡΕΣ
[Πρ.1, Σκ.2, στ.41]

Οι Μοίρες ήταν τρεις, η Κλωθώ, η Λάχεσις και η Άτροπος, θυγατέρες κα
τά μια εκδοχή του Δία 
και της Θέμιδας. Αυτές - 
οι αδυσώπητες θεότητες 
προσδιόριζαν το μέλ
λον των ανθρώπων. Η 
Κλωθώ έφερε άτρακτο 
(αδράχτι) και έκλωθε το 
μίτο (το νήμα) της ζωής, 
η Λάχεσις σφαίρα και 
ραβδί, για να χαράσσει 
το ριζικό κάθε ανθρώ
που, και η Άτροπος 
-ψαλίδι, για να αποκό- 
πτει το νήμα της ζωής 
του ανθρώπου.

ΚΟΒΑΛΟΙ
[Πρ.2, Σκ.1, στ.33&39]

Κόβαλοι ήταν παιγνιδιάρικα. αλλά και δόλια και κακοποιά πνεύματα.

ΚΟΡΙΝ
[Πρ.2, Σκ.1, στ.66]

Ο Κόριν είναι συνηθισμένο όνομα για βοσκόπουλο στα αγγλικά βουκολι
κά ποιήματα.

ΦΥΛΛΙΛΑ
[Πρ.2, Σκ.1, στ.68]

Η Φυλλίδα είναι συνηθισμένο όνομα για βοσκοπούλα στα αγγλικά βουκο
λικά ποιήματα.

ΑΜΑΖΟΝΕΣ
[Πρ.2, Σκ.1, στ.70]

Οι Αμαζόνες ήταν έθνος πολεμόχαρων γυναικών από τη Σκυθία. Εναντίον 
τους εκστράτευσε και ο Ηρακλής, που σύμφωνα με μια εκδοχή, απήγαγε την 
Αντιόπη, την οποία αργότερα δώρισε στο Θησέα, που τον βοήθησε στην εκ
στρατεία αυτή. Οι Αμαζόνες αργότερα με επικεφαλής τη βασίλισσά τους την 
Ιππολύτη, επέδραμαν εναντίον της Αττικής, αλλά νικήθηκαν από το Θησέα, κι 
η Ιππολύτη παντρεύτηκε το Θησέα. Βλέπε επίσης σημ. Πρ. 1, Σκ. 1, στ. 80.

ΠΕΡΙΓΕΝΙΑ/ΠΕΡΙΓΟΥΝΗ
[Πρ.2, Σκ.1, στ.78]

Η Περιγένια, που είναι γνωστή στην Ελληνική Μυθολογία με το όνομα 
«Περιγούνη», ήταν κόρη του τρομερού ληστή Σίνη του Πυτιοκάμπτη, που παρα
μόνευε στον Ισθμό της Κορίνθου και σκότωνε τους διαβάτες. Ο Θησέας μετά που 
σκότωσε το Σίνη βίασε την κόρη του, την Περιγούνη, και την πήρε για ερωμένη 
του, αλλά ακολούθως την έδωσε ως γυναίκα στο Δηιονέα, γιο του Εύρυτου, βασι
λιά της Οιχαλίας. Από την Περιγούνη ο Θησέας απέκτησε ένα γιο, το Μελάνιππο.

ΑΙΓΑ
[Πρ.2, Σκ.1, στ.79]

Η Αίγλη ήταν κόρη του Πανοπέα Αιακίδη από τη Φωκίδα και αδελφή του 
περίφημου τεχνίτη Επειού που κατασκεύασε το Δούρειο ίππο κι ήταν τόσο 
ωραία, που την θεωρούσαν ότι εκπροσωπούσε τα γοητευτικά κάλλη της αυγής. 
Ο Σαίξπηρ υποστηρίζει ότι ο Θησέας για χατίρι της ωραίας Αίγλης εγκατέλει- 
ψε την Αριάδνη και την Αντιόπη. Επίσης κι ο Πλούταρχος (παρ. 20 και 29) 
υποστηρίζει ότι ο Θησέας εγκατέλειψε την Αριάδνη, γιατί ερωτεύτηκε την Αί
γλη, αναφέροντας χαραχτηριστικά (πρβλ. παρ. 20) τα εξής: «δεινός γαρ μιν 
έτειρεν έρως Πανοποι*ϊδος  Αίγλης», [δηλαδή, «γιατί τον βασάνιζε ο μεγάλος 
έρωτάς του προς την Αίγλη, την κόρη του Πανοπέα».]

ΑΡΙΑΔΝΗ
[Πρ.2, Σκ.1, στ.80]

Η Αριάδνη ήταν η κόρη του Μίνωα και της Πασιφάης, που αγάπησε παρά
φορα το Θησέα και του έδωσε ξίφος, με το οποίο σκότωσε το Μινώταυρο και 
μίτο, με τη βοήθεια του οποίου μπόρεσε και βγήκε από το λαβύρινθο. Ο Θησέας 
πήρε μαζί του την Αριάδνη με την υπόσχεση ότι θα την παντρευόταν, αλλά με
τά αγάπησε την Αίγλη και την απομάκρυνε από την Αθήνα, στέλλοντάς την με 
ναύτες στη Νάξο. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή ο Θησέας την εγκατέλειψε ο 
ίδιος στη Νάξο, ενώ εκοιμόταν. Εκεί τη βρήκε ο Διόνυσος και την παντρεύτηκε, 
αλλά μετά την κατήγγειλε για απιστία και τη σκότωσε η Άρτεμη.

ΑΝΤΙΟΠΗ
[Πρ.2, Σκ.1, στ.80]

Η Αντιόπη κατά μια εκδοχή ήταν μια ωραιότατη βασίλισσα των Αμαζό
νων που την απήγαγε ο Ηρακλής και τη δώρισε στο Θησέα. Σύμφωνα με μια 
άλλη εκδοχή η Αντιόπη ήταν μια ωραία Αμαζόνα που πρόδωσε τη χώρα της κι 
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έτσι ο Ηρακλής κι ο Θησέας κατάφεραν να τις νικήσουν. Ο Ηρακλής έδωσε την 
Αντιόπη στο Θησέα, που την πήρε στην Αθήνα. Για εκδίκηση, οι Αμαζόνες, 
όταν ο Θησέας έγινε Βασιλιάς, εκστράτευσαν εναντίον της Αθήνας. Βλέπε επί
σης σημ. Πρ. 2, Σκ. 1, στ. 70.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
[Πρ.2, Σκ.1, στ. 126]

Ο Ποσειδώνας ήταν ο Θεός της θάλασσας.

ΓΟΡΓΟΝΕΣ
[Πρ.2, Σκ.1, στ. 150]

Η γοργόνα ήταν μυθικό πλάσμα με κεφάλι και κορμό γυναίκας και από τη 
μέση και κάτω, με ουρά ψαριού.

ΕΡΩΣ/ΕΡΩΤΑΣ
[Πρ.2, Σκ.1, στ. 157]

Ο Έρως (Έρωτας) ήταν μυθολογική θεότητα, που προσωποποιούσε τον 
έρωτα. Ο Έρωτας παριστάνεται σαν ένα μικρό παιδί ή σαν ένας τυφλός ωραί
ος νέος με φτερά, που είναι οπλισμένος με τόξο και φέρει μια φαρέτρα γεμάτη 
από βέλη, με τα οποία έπληττε τις καρδιές και έμπνεε τον έρωτα.

ΛΕΒΙΑΘΑΝ
[Πρ.2, Σκ.1, στ. 172]

Ο Λεβιάθαν είναι ένα βιβλικό θαλάσσιο τέρας, ένας δράκοντας, που κατά 
την Αγία Γραφή, εξουσιάζει τη θάλασσα στο βασίλειο του Βεελζεβούλ.

ΓΡΥΨ
[Πρ.2, Σκ.1, στ.232]

Ο γρύπας (γρυψ) ήταν ένα μυθολογικό πτηνό με κεφάλι και φτερούγες αε
τού και σώμα λιονταριού. Στην Ελλάδα εθεωρείτο και ιερό ζώο του Απόλλωνα.

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗ
[Πρ.2, Σκ.1, στ.231]

Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία ο θεός Απόλλωνος αγάπησε παρά
φορα τη Δάφνη, που ήταν μια πάρα πολύ ωραία και αγνή νύμφη. Η Δάφνη θέ
λοντας να τον απ,ρφύγει, έτρεξε μακριά του, αλλά ο Απόλλωνας την ακολούθη
σε ξωπίσω. Τη στιγμή που την πρόλαβε ο Απόλλωνος, η θεά Γαία εισάκουσε τις 
παρακλήσεις της κόρης της Δάφνης και την έσωσε από το βιασμό, κλείνοντάς 
την μέσα στην αγκαλιά της και μετατρέποντάς την σε δάφνη.

ΝΥΜΦΕΣ
[Πρ.2, Σκ.1, στ.245]

Οι νύμφες-ήταν μυθολογικές ωραίες και όλο χάρη νεάνιδες, κόρες του 
Δία.

ΦΙΛΟΜΗΛΑ
[Πρ.2, Σκ.2, στ. 13]

Η Φιλομήλα είναι η αηδόνα των ποιητών. Σύμφωνα με την Ελληνική μυ
θολογία η Φιλομήλα βιάστηκε από τον άντρα της αδελφής της, τον Τηρέα, και 
οι Θεοί τη μεταμόρφωσαν σε αηδόνα.

ΚΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ
[Πρ.3, Σκ.1, στ. 139]

Στο λαό είναι ριζωμένες ορισμένες προλήψεις για το κελάδημα του κούκ- 
κου. Για παράδειγμα σε λαϊκά τραγούδια οι ληστές εξορκίζουν τον κούκκο 
«νύχτα να μη λαλήσει», γιατί το νυχτερινό λάλημα του κούκου θεωρείται ως 
κακός οιωνός και σημαίνει «θάνατο». Επίσης, επί απομονώσεως μιας ομάδας 
ανθρώπων, χρησιμοποιείται η φράση «τρεις κι ο κούκος».

ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ
[Πρ.3, Σκ.2, στ.55]

«Αντίποδες» ονόμαζαν οι Έλληνες κατά την αρχαιότητα τους κατοίκους, 
που ζούσαν στο αντίθετο σημείο τής υδρόγειας σφαίρας, δηλαδή στο σημείο, 
που βρίσκεται, αν φέρουμε μια νοητή ευθεία γραμμή, που να περνά από το κέ
ντρο της γης και να βγαίνει στο αντίθετο ημισφαίριο.

ΤΑΡΤΑΡΟΣ
[Πρ.3, Σκ.2, στ. 101]

Τάρταρος είναι η άβυσσος πέραν του Άδη, όπου ήταν περιορισμένοι οι Τι
τάνες, αλλά και μυθική θεότητα του σκοτεινού Άδη, γιος του Αιθέρα ή του Χά
ους και της Γαίας. Ο Όμηρος (πρβλ. Ιλιάδα, Θ13-16 και Θ478-481) περιγράφει 
ως εξής, αντίστοιχα, τον Τάρταρο. όταν ο Δίας προειδοποίησε ότι θα τιμωρού
σε όποιο Θεό τον παρήκουε: «... ή θα τον ρίξω μ’ αυτά μου τα χέρια στα σκότη 
του Τάρταρου, πολύ μακριά στα τρίσβαθα καταχθόνια του κόσμου, που έχει 
πύλες σιδερένιες και χάλκινο κατώφλι, κάτω από τον Άδη τόσο, όσο απέχει ο 
ουρανός από τη γη». «... κι αν πας στης γης και της θάλασσας τα πέρατα, όπου 
κατοικούν ο Ιαπετός και ο Κρόνος κι ούτε τους τέρπουν άνεμοι, ούτε το φως 
του ήλιου, και Τάρταρος παντού τους περιζώνει».

ΜΑΓΙΑΤΙΚΑ ΞΟΑΝ
[Πρ.3, Σκ.2, στ.296]

Ο Μαγιάτικος ιστός [maypole] ήταν ένας ιστός βαμμένος συνήθως με κόκ
κινα και λευκά χρώματα και στολισμένος με λουλούδια, που τον έστηναν και 
χόρευαν γύρω του την Πρωτομαγιά οι Εγγλέζοι.

ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΝΟΥΣ
[Πρ.3, Σκ.2, στ.329]

- Σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες των Άγγλων, όσα παιδιά τρώγανε άγρω
στη γίνονταν νάνοι.
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ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ
[Πρ.3, Σκ.2, στ.257]

Ο Αχέροντας είναι ένας καταχνιασμένος ποταμός του Άδη.

ΑΟΥΡΟΡΑ
[Πρ.3, Σκ.2, στ.380]

Η Αουρόρα [Aurora] ανήκει στις μικρότερες θεότητες του Ρωμαϊκού παν
θέου και αντιστοιχεί στην Ηώ, που αντιπροσωπεύει το γλυκοχάραμα, δηλαδή 
το διάχυτο φως της ροδοδάχτυλης αυγής, που προαγγέλλει την ανατολή του 
ήλιου.

ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΗΟΥΣ
[Πρ.3, Σκ.2, στ.389]

Ο εραστής της Αυγής, δηλαδή της Ηούς (βλ. σημ. 380), ήταν σύμφωνα με 
την Ελληνική Μυθολογία ο Κέφαλος. που ήταν ένας πολύ ωραίος νεαρός κυ
νηγός (βλ. Μεταμορφώσεις Οβιδίου, VII, 700).

ΚΑΔΜΟΣ
[Πρ.4, Σκ.1, στ. 118]

Παρόλο που δεν υπάρχει αναφορά στη μυθολογία, που να συνδέει τον 
Κάδμο με τον Ηρακλή και την Κρήτη, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κάδμος ήταν 
εθνικός ήρωας των Θηβαίων και ότι είναι αυτός που έφερε στην Ελλάδα τα 
«καδμεία» γράμματα, που πήραν οι Φοίνικες από την Κρήτη. Επίσης είναι αυ
τός, που κατάφερε και σκότωσε το δράκο της «Αρνιτιάδας κρήνης». Τα δόντια 
του τα έσπειρε και βλάστησαν οι χαλύβδινοι άντρες, που είναι γνωστοί στη μυ
θολογία με το όνομα «Σπαρτοί».

Η ΙΠΠΟΛΥΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
[Πρ.4, Σκ.1, στ. 118-124]

Ο Σαίξπηρ υπαινίσσεται σαφώς ότι η Ιππολύτη, πριν την πάρει ο Θησέας, 
ήταν μαζί με τον Ηρακλή.

ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΜΑΧΙΕΣ
[Πρ.5, Σκ.1, στ.44]

Οι Κένταυροι ήταν τερατόμορφα όντα, που από τη μέση κι απάνω ήταν 
άνθρωποι κι απο τη μέση και κάτω ήταν άλογα. Οι Κένταυροι ζούσαν στα όρη 
της Θεσσαλίας. Η Ελληνική Μυθολογία μνημονεύει δυο σημαντικές μάχες των 
Κενταύρων. Η πρώτη είναι η «Μάχη των Κενταύρων εναντίον του Ηρακλή» 
και η δεύτερη η «Κενταυρομαχία» με ήρωα το Θησέα. Η πρώτη συνέβηκε όταν 
ο Φόλος, που φύλαγε το κρασί των Κενταύρων μέσα σ' ένα πιθάρι στη σπηλιά 
του, επέτρεψε στον Ηρακλή να πιει από το κρασί τους. Οι Κένταυροι εξοργί
στηκαν τότε και τους επιτέθηκαν, εκσφενδονίζοντες εναντίον τους βράχους και 
κορμούς δένδρων. Ο Ηρακλής αντεπιτέθηκε και κατάφερε να τους απομακρύ- 
νει και να σκοτώσει δέκα απ’ αυτούς. Ατυχώς, ενώ ο Φόλος περιεργαζόταν το 

φαρμακερό βέλος του Ηρακλή, που θανάτωσε ένα Κένταυρο, έπεσε στο πόδι 
του και πέθανε. «Κενταυρομαχία» ονομάστηκε η μάχη των Κενταύρων με τους 
Ααπίθες, τους γενναίους πολεμιστές και ανταγωνιστές τους της Θεσσαλίας κα
τά τους γάμους του Πειρίθοου. Αφορμή για την Κενταυρομαχία ήταν το ότι, 
όταν οι Κένταυροι μέθυσαν, συμπεριεφέρθηκαν ανήθικα προς τη νεόνυμφη, 
την Ιπποδάμεια. Στη μάχη αυτή έλαβε μέρος και ο Θησέας και κατατρόπωσε 
τους Κενταύρους. Από τα λόγια του Θησέα φαίνεται ότι ο Σαίξπηρ αναφέρεται 
κυρίως στην πρώτη μάχη με ήρωα τον Ηρακλή εναντίον των Κενταύρων, χω
ρίς να αποκλείεται και η δεύτερη Κενταυρομαχία με ήρωα το Θησέα.

ΒΑΚΧΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΡΦΕΑΣ
[Πρ.5, Σκ.1, στ.48]

Οι Βακχίδες ήταν γυναίκες, που συνόδευαν το Διόνυσο ή το Βάκχο, αργό
τερα δε ιέρειες του Θεού Διόνυσου, που τον λάτρευαν με οργιαστικούς χορούς, 
μέχρι οιστρομανίας.

ΟΡΦΕΑΣ
[Πρ.5, Σκ.1, στ.49]

Ο «Θράκας τραγουδιστής»,που αναφέρει ο Σαίξπηρ, ήταν ο Ορφέας, ο 
προικισμένος μουσικός της Ελληνικής Μυθολογίας. Ο Ορφέας ήταν γιος του 
Απόλλωνα ή του Αίγαγρου και γεννήθηκε στην Πιερία της Θράκης. Ο Ορφέας 
επιμορφώθηκε στην Αίγυπτο και στην Κρήτη κι, όταν επέστρεψε ίδρυσε τις τε
λετές των Βακχικών οργίων προς τιμή του Διόνυσου. Επειδή πέθανε η γυναίκα 
του, ο Ορφέας καταλήφθηκε από μελαγχολία και αρνήθηκε να υποκύψει στις 
σεξουαλικές επιθυμίες των Βακχίδων. Τότε οι Βακχίδες καταλήφθηκαν από οι- 
στρομανία και, όντας μισομεθυσμένες, όρμησαν επάνω του με μανία και τον 
κατακρεούργησαν.

ΜΟΥΣΕΣ
[Πρ.5, Σκ.1, στ.52]

Οι εννιά Μούσες ήταν οι εξής:
Καλλιόπη, Κλειώ, Ευτέρπη, Θάλεια, Μελπομένη, Τερψιχόρη, Ερατώ, Πο

λύμνια και Ουρανία.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ»
[Πρ.5, Σκ.1, στ.53]

Αρχικά, σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία, οι Μούσες ήταν τρεις: η 
«Αοιδή», η «Μνήμη» και η «Μελέτη». Λίγο αργότερα προστέθηκε και η 
«Πολυμάθεια» και έγιναν τέσσερις. Αλλά, με την καθιέρωση τελικά των εννιά 
Μουσών καταργήθηκαν τόσο η «Μελέτη», όσο και η «Πολυμάθεια» και, όπως 
ευφυώς, λέει και Ο Σαίξπηρ. σκότωσαν τη «Μάθηση», γι' αυτό οι Μούσες έκτο- 
τε κλαίουν και οδύρονται.
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Κίτιώ. Εύτίρπη.

Θάλιια.

Ερατώ. Ουρανία.

ΟΙ ΜΟΥΣΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 
ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ

[Πρ.5, Σκ.1, στ.53β]
Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία, οι Μούσες έψαλλαν ύμνους τόσο 

μελωδικά, που οι κάτοικοι της γύρω περιοχής αμέλησαν τελείως τα αναγκαία 
για τη ζωή και πέθαναν από την πείνα. Αυτή τη δοξασία χρησιμοποιεί αλληγο- 
ρικά ο Σαίξπηρ για το θάνατο της «Μάθησης» μέσα στην «πενία».

ΝΙΝΟΣ
[Πρ.5, Σκ.1, στ. 140&206]

Ο Νίνος ήταν ο θεμελιωτής, περί το 2.000 π.Χ., της Ασσυρίας. Γι’ αυτό ο 
τύμβος του Νίνου ήταν μεγαλοπρεπής. Σύζυγος του βασιλιά Νίνου ήταν η θρυ
λική Σεμίραμις.

Ο ΔΙΑΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ
[Πρ.5, Σκ.1, στ. 180]

Ο Σαίξπηρ αναφέρεται εδώ στον «Τζόουβ» [Jove] του Ρωμαϊκού Πανθέου, 
που ταυτίζεται με το Δία.

Ο ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΗΡΩ
[Πρ.5, Σκ.1, στ.200]

Ο Λέανδρος σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία ήταν από την ’Αβυδο 
και διέσχιζε, κολυμπώντας, τον Ελλήσποντο, για να πηγαίνει κάθε νύχτα στην 
αγαπημένη του Ηρώ, που ήταν ιέρεια της Αφροδίτης στη Σηστό. Για το ερωτι
κό ειδύλλιο του Λέανδρου και της Ηρώς έγραψε και ωραίο ποίημα ο Μάρλοου.

Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ
[Πρ.5, Σκ.1, στ.201]

Η Θίσβη αναφέρεται στην "ωραία" Ελένη της Ελληνικής Μυθολογίας, που 
βέβαια, δεν ήταν πιστή σύζυγος, αλλά ήταν πιστή στον έρωτά της με τον Πάρη.

ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΗ
[Πρ.5, Σκ.1, στ.202&203]

Ο Κέφαλος και η Πρόκρη ήταν σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία ένα 
ζευγάρι ερωτευμένων με τραγικό τέλος. Ο Πύραμος και η Θίσβη, όντας αγράμ
ματοι, αποκαλούν τον Κέφαλο "Κεφάλα". Επειδή δε η Πρόκρη, για να ξανα
κερδίσει τον Κέφαλο, όταν της τον πήρε η θεά Ηώ, παρακάλεσε την Άρτεμη 
και την μεταμόρφωσε σε ένα ωραίο νέο, τον Πρόκρο, ο Πύραμος και η Θίσβη 
την αποκαλούν "Πρόκρο" και όχι "Πρόκρη".

ΕΡΙΝΥΕΣ
[Πρ.5, Σκ.1, στ.344]

Ο Πύραμος επικαλείται εδώ τις τρεις Ερινύες. Οι Ερινύες ήταν κόρες με 
φοβερά απαστράπτοντα μάτια, που έβγαζαν από την πνοή τους φωτιά και κρα-
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τούσαν στα χέρια τους μαστίγια από δηλητηριώδεις όφεις. Οι Ερινύες δη- 
μιουργήθηκαν από τις σταγόνες του αίματος, που χύθηκε στη γη, όταν ο Κρό
νος έκοψε τα γεννητικά όργανα του Ουρανού, γιατί κατάπινε τα παιδιά του. Οι 
Ερινύες καταδίωκαν τους φονιάδες, όπως π.χ. το μητροκτόνο Ορέστη.

ΠΕΡΓΑΜΟΣ
[Πρ.5,Σκ.1,στ.361&370]

Η Πέργαμος ήταν άρχαία πόλη και αργότερα Βασίλειο της Μικράς Ασίας, 
φιλικά συνδεδεμένη με την Αθήνα. Στην Πέργαμο ήκμασαν τα γράμματα και οι 
τέχνες.

ΕΚΑΤΗ
[Πρ.5, Σκ.2, στ.13]

Εκάτη ήταν η θεά του σεληνίου φωτός κι 
ήταν γνωστή με πολλά επίθετα, όπως για παρά
δειγμα: "Περσηίδα", "Χθονία", "Κυνόμορφος", 
"Τρίμορφος" κ.λπ. Η Εκάτη στη ζωφόρο του 
βωμού του Δία στην Πέργαμο απεικονίζεται 
"τρίμορφος", δηλαδή με τρία κεφάλια κι έξη χέ
ρια. Σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες, τόσο 
των Ελλήνων, όσο και των Δυτικοευρωπαίων, 
η Εκάτη εμφανιζόταν στις τριόδους και τα 
σταυροδρόμια, περιστοιχισμένη από διάφορα 
δαιμόνια και άλλες μυστηριώδεις μορφές των 
ψυχών των νεκρών που δεν τάφηκαν ή που πέ- 
θαναν πρόωρα (από αυτοκτονία κ.λπ.). Ο 
Σαίξπηρ με το έργο του αυτό θεωρεί ότι οι νε
ράιδες και τα ξωτικά ακολουθούν κι αυτά την 
Εκάτη.

ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΡΗΓΑΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΤΣΥΛΙΑ*

* Ανακοίνωση που έγινε στο A' Συμπόσιο Λαογραφίας της Πιτσυλιάς, στο Γυμνάσιο Αγρού 
κατά το 1993.

Αποτελεί τιμή για την Πιτσυλιά και ιδιαίτερα για τον Αγρό, που ο μεγά
λος δάσκαλος, ερευνητής και λαογράφος αείμνηστος Νέαρχος Κληρίδης κατά
γεται από εδώ. Στο έργο του βρήκε έκφραση η καρδιά της Πιτσυλιάς με τη 
γλώσσα της, τά έθιμά της, τις παραδόσεις της, την ιστορία της. Ο Νέαρχος 
Κληρίδης έσωσε για τις γενιές που θα ’ρθουν τη μεγάλη πολιτιστική παράδοση 
όχι μόνο της Πιτσυλιάς, αλλά ολόκληρης της Κύπρου. Το έργο που θεμελίωσε 
ο πρωτοπόρος δάσκαλος, συνεχίζεται με το Απεήτειο Γυμνάσιο, τους Πολιτι
στικούς Συλλόγους και Σωματεία και τις εκδόσεις των σημερινών Αγροτών 
και άλλων χωριών της Πιτσυλιάς, που αποτελούν παράδειγμα για όλους τους 
Κυπρίους. Το σημερινό B' Εκπαιδευτικό Συνέδριο που οργανώνει το Απεήτειο 
Γυμνάσιο Αγρού, συμβάλλει ασφαλώς στην τυπική μελέτη της περιοχής. Γι’ αυ
τό συγχαίρομε θερμά την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου καθώς και 
όσους γενικά συνέβαλαν στην πραγματοποίησή του. Όλως ιδιαιτέρως όμως 
συγχαίρομε το φίλο Γυμνασιάρχη του πιο πάνω Γυμνασίου, κ. Τάσο Νικολαΐ- 
δη, γνωστό λογοτέχνη και επιστήμονα της Κύπρου, που δεν εφείσθη κόπων για 
να είμαστε εδώ παρόντες στο σημερινό Συνέδριο.

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,
Οι παραδόσεις της Κύπρου αναφέρουν μια ξεχωριστή γυναίκα, μια Ρήγαινα 

ή βασιλοπούλα, που συνδέεται με τα βουνά της. Η Ρήγαινα της Κύπρου έχει κά
στρα, σπήλαια και θησαυρούς στην οροσειρά του Πενταδακτύλου και στην ορο
σειρά του Τροόδους. Οι χριστιανικές παραδόσεις για τη Ρήγαινα σχετίζονται με 
τα μοναστήρια των οροσειρών αυτών. Στον Πενταδάκτυλο μια βασιλοπούλα 
σχετίζεται με το μοναστήρι του Αγίου Χρυσοστόμου. Στο Τρόοδος το μοναστήρι 
της Παναγίας του Άρακα, της Παναγίας του Μαχαιρά και της Παναγίας του Με
γάλου Αγρού, στον Αγρό, έχουν τη Ρήγαινά τους.

Στον Αγρό λοιπόν υπήρχε ένα από τα σπουδαιότερα μοναστήρια (με σα
ράντα μοναχούς, όπως λέει η παράδοση) το μοναστήρι της Παναγίας του Με
γάλου Αγρού, που δυστυχώς κατεδαφίστηκε σε παλαιότερα χρόνια. Αποτελεί 
τιμή για τους σημερινούς Αγρότες που άρχισαν να το ξανακτίζουν, σύμφωνα 
με το παλιό σχέδιο, αν και τούτο ασφαλώς δεν είναι δυνατό να γίνει ακριβώς 
όπως το πρωτότυπο.

Ο Νέαρχος Κληρίδης σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις που επισημάναμε, 
καταγράφει την παράδοση για τη Ρήγαινα και το Μοναστήρι του Μεγάλου 
Αγρού. Η πιο παλιά δημοσιευμένη παράδοση (στο έργο του, Συμβολή στην 
ιστορία της Πιτσυλιάς, Λευκωσία, 1948) είναι το 1948. Η παράδοση αυτή έχει 
ως εξής:
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«Μια Ρήγαινα είχεν επισκεφτεί το Μοναστήρι. Μπαίνοντας στην εκκλη
σία, άκουσε από τους μοναχούς πως δεν επιτρέπεται σε γυναίκα να δρασκελί
σει το μεσαίο χώρο του ναού και να πλησιάσει στην εικόνα της Παναγίας. Η 
βασίλισσα σαν τ’ άκουσε αυτό θύμωσε πολύ, και προχώρησε στον απαγορευμέ
νο χώρο, περιφρονώντας την υπόδειξη των μοναχών. Μόλις όμως προχώρησε 
δυο βήματα, γλίστρησε και ξαπλώθηκε στο πάτωμα. Οι βασιλικοί υπηρέτες 
έτρεξαν και τη σήκωσαν, μα δε μπορούσε ούτ’ ένα βήμα να κάνει, γιατί στρα
μπούλισε το πόδι της. Κατάλαβε πως έκανε λάθος να περιφρονήσει τη σύσταση 
των μοναχών, κι άρχισε να παρακαλεί την Παναγία να την κάνει καλά. Παρα- 
κάλεσε και τους μοναχούς να της κάνουν μια παράκληση στην Παναγία. Κάθη- 
σε ακίνητη και λιγωμένη από τους πόνους σε μια καρέκλα, κι οι μοναχοί έκα
ναν την Παράκληση. Στο τέλος της πήραν συνάλοιμμα, το φίλησε, και μ’ αυτό 
της σταύρωσαν το πληγωμένο πόδι. Αμέσως έγινε καλά και μπορούσε να περ- 
πατεί χωρίς δυσκολία. Τόσο χάρηκε γι’ αυτό, ώστε ανακοίνωσε στους μονα
χούς πως χαρίζει στην Παναγία το μερίδιό της, που έχει στην Αλυκή της Λεμε
σού. Η παράδοση προσθέτει πως οι μοναχοί έπαιρναν το εισόδημα από το με
ρίδιο αυτό της Αλυκής για πολλά χρόνια, και πως το έχασαν οριστικά στα χρό
νια της Τουρκοκρατίας. Το επεισόδιο της Ρήγαινας αυτής είναι εντελώς όμοιο 
με το επεισόδιο μιας άλλης Ρήγαινας, της Αλισίας, η οποία είχεν επισκεφτεί το 
Μοναστήρι του Μαχαιρά στα 1340. Δε σεβάστηκε κι αυτή τη σύσταση των μο
ναχών, αλλά κρατήθηκε η γλώσσα της για τρία χρόνια».

Πρώτος κάμνει αναφορά της πιο πάνω παραδόσεως του Μαχαιρά ο γνω
στός Κύπριος χρονογράφος του 15ου αι. Λεόντιος Μαχαιράς:

«Η ρήγαινα η Αλίς η γυναίκα του ρε Ούνγκε, πηγαίνοντάς εις τον Μαχαι- 
ράν - και γυναίκες δεν έμπαιναν εις την Εκκλησίαν έσσω, και εκείνη εθέλησε να 
μπει. - Και όσον εμπήκεν, επγιάσθην η γλώσσα της απέ την Μαχαιριώτισσαν, 
και ήταν πιασμένη χρόνους τρεις. Το να δει το ξύλον του Σταυρού σωστόν και 
καλά, ως γοιόν το βάλασιν, έβαλεν φωνήν μεγάλην και εσύντυχε- και λαλεί τους: 
«Άπιστοι- εγώ πιστεύω, Κύριε, ότι τούτον το ξύλον είνε από το ξύλον του Σταυ
ρού που εκκρεμμάστην ο Χριστός ο Υιός του Θεού, οπού εσταυρώθην διά λλό- 
γου μας». Και λαλώντας τον λόγον, εκαθάρισεν η γλώσσα της, ω του θαύματος! 
Τότε ο ρήγας έκραξεν τον Μοναχόν Γαβριήλ και είπεν του: «Έπαρ ’ το ζωοποιόν 
Σταυρόν και άμε όπου θέλεις εις όλον μου το νησσίν, μόνον μεν τορμήσης να 
τον πάρης έξω της Κύπρου, και αν το πάρης θέλω σου δώσειν κακόν θάνατον. »

Προς τιμήν του Σταυρού εκείνου εκτίσθη ο μέγας Ναός και Ιερά Μονή εις 
την γην του Αγίου Δομετίου, και εκράκτην ο Σταυρός ο Φανερωμένος- και το 
ξύλον η ρήγαινα Αλίς, η γυναίκα του ρηγός του ρε Ούνγκε, εκόσμησέν το με το 
ασήμιν και χρυσίον και μαργαριτάριν και πέτρες πρετζιούδες (=πολύτιμες), 
και εβάλαν τον εις έναν σεντούκιν και εβάλαν το μέσα εις τον αυτό Ναόν». 
(ΛΕΟΝΤ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Γ 60-70, ΣΑΘΑΣ B' 85-90).

Ανάμνησην της τιμωρίας εκείνης της Βασιλίσσης της Κύπρου Αλίκης διε- 
τήρησε και ο Σολομός Ροδινός στο Θρήνον της Κύπρου, στίχοι 441-444, τον 
οποίον συνέθεσε μετά την κατάκτηση από τους Τούρκους της Μεγαλονήσου 
(1571):

Σ του Μαχαιρά την Εκκλησιάν ακούστε τι εγίνην! 
Μια ρήγαινα καυχίστηκεν πως έν κυρά και εκείνη- 
έσσω δοκίμασεν να μπη, και βρέθην ξεραμμένη- 
και κάμνοντας παράκλησες, έβγην ιατρεμένη.

Παρόμοια τιμωρία υπέστη επί Φραγκοκρατίας και άλλη Ρήγαινα κοντά 
στην Λάγιαν:

«Κοντά στηνΑάγιαν το λαλούν δι ’ άλλην Φανερωμένην: 
Ρήγαινα πήγεν για να μπη, διαί ήταν τιμημένη.
Είπαν της: «Έσσω μεν εμπής, βασίλισσα στεμμένη, 
ότι σε τούτον τον Ναόν γυναίκα δεν σεβαίννει.» 
Εκείνη δεν τους ήκουσεν μόνη της έσσω μπαίνει- 
Αλήθεια τότες έμεινεν μέσα τετυφλωμένη.
Τότες κάμνει παράκλησιν μ ’ υγείαν έξω βγαίνει- 
εχάρισέν Της το χωργόν, τα τρίτα του να παίρνη».

Όσον αφορά την παράδοση της Παναγίας του Άρακα που δημοσίευσε επί
σης ο Ν. Κληρίδης στο έργο του, Θρύλοι και Παραδόσεις της Κύπρου, Λευκω
σία, Κύπρου, 1954, σσ. 76-77, εμείς την έχομε καταγράψει από την Πολυξένη 
Κύπρου, από τα Λαγουδερά, 71 ετών, τελείως αγράμματη, σε άλλη παραλλαγή 
με μικρές διαφορές. (Την αποδίδουμε στη δημοτική).

«Μια Ρήγαινα είχε τα σπίτια της στη Μαδαρή. Μέχρι σήμερα λέγονται σπί
τια της Ρήαινας. Μια μέρα είδε ένα γεράκι να γυροφέρνη σε μια μπεμπερισιά 
(φραμός). Έστειλε τον υπηρέτη της να δει τι συμβαίνει και είδε μέσα στη μπεμπε- 
ρισιά μια εικόνα της Παναγίας. Το είπε στη Ρήγαινα και αυτή πήγε, έκτισε μια 
Μονή (τη σημερινή εκκλησία της Παναγίας του Αρακα) και τοποθέτησε μέσα την 
εικόνα. Ήταν όμως έθιμο να μη προσκυνούν οι γυναίκες την εικόνα της Πανα
γίας αυτής όταν βρισκόταν στο θρονί της (στο εικονοστάσι της), αλλά όταν την 
αφαιρούσαν απ’ εκεί, τη λιτάνευαν και την τοποθετούσαν σε μια ειδική καρέκλα 
(όποτε γιόρταζε, καθώς και από τις 8 του Σεπτέμβρη μέρα των Γενεθλίων της 
Παναγίας μέχρι τις 14 του Σεπτέμβρη μέρα του Τιμίου Σταυρού. Η ίδια η Πανα
γία είπε, Πουλλίν θηλυκόν εν θέλω να περνά που το θρονίν μου, πράγμα που εί
πε και ο ασκητής Άγιος Σάββας για την εκκλησία του στη Λευκωσία.

Η πιο πάνω Ρήγαινα λοιπόν ήθελε να παραβή το έθιμο (που επικρατεί σε 
μερικές γριές μέχρι σήμερα) και προχώρησε να προσκυνήση την εικόνα της Πα
ναγίας ενώ βρισκόταν πάνω στο θρονί της. Αμέσως τότε η Παναγία την γονάτι
σε και τις βούλιαξε και τα δυο γόνατά της πάνω στο μάρμαρο, έτσι ώστε δεν 
μπορούσε να σηκωθεί. Μέχρι σήμερα φαίνονται τα ίχνη των γονάτων της πάνω 
στο μάρμαρο. Τότε προσευχήθηκε θερμά στην Παναγία να την ελευθερώση και 
να βγη έξω στο διπλανό Τρουλλίν (λόφο) και όσα από τα κτήματά της αντικρύ- 
σει να τα δωρίσει στο Μοναστήρι, πράγμα που έγινε. Μέχρι σήμερα την Τρίτη 
της Λαμπρής γίνεται στο Τρουλλίν η λιτανεία της εικόνας της Παναγίας». Η 
παράδοση αυτή σχετίζεται με την εικόνα της Παναγίας του Άρακα στο χωριό 
Λαγουδερά και όχι στα Χανδριά, όπως δημοσίευσε ο Σίμος Μενάρδος.
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Ποια είναι τα κοινά μοτίβα των παραδόσεων αυτών.

1. Το πρώτο μοτίβο αφορά σε μια ξεχωριστή γυναίκα. Δεν πρόκειται περί 
συνηθισμένης. Κι αυτή η ξεχωριστή γυναίκα υπόκειται σε περιορισμούς έναντι 
του μεγαλείου της Παναγίας χάρη της οποίας είναι κτισμένα και τα τρία Μο
ναστήρια που αναφέραμε. Δεν μπορεί, επειδή είναι ξεχωριστή γυναίκα, είναι 
μια Ρήγαινα, να καταπατήση το άβατον γυναιξί, για το οποίο θα μιλήσομε πιο 
κάτω.

2. Το ξεχωριστό αυτό άτομο προσπαθεί να παραβεί τις απαγορεύσεις και 
τιμωρείται. Μπορεί να βουλιάξει στη γη και να μη μπορεί να φύγει. Ο Νέαρχος 
Κληρίδης αναφέρει στο έργο του Χωριά και Πολιτείες της Κύπρου, Λευκωσία- 
Κύπρου, 1961, για τη γενέτειρά του τον Αγρό ότι η Ρήγαινα μπαίνοντας στην 
εκκλησία, «γλίστηρε και στραμπούλισε το πόδι της», χωρίς να αναφέρει το λό
γο της τιμωρίας της. Στις άλλες δυο όμως περιγραφές που κάμνει της παραδό- 
σεως στά έργα της. Συμβολή στην ιστορία της Πιτσιλιάς, Λευκωσία, 1948 και 
Θρύλοι και Παραδόσεις της Κύπρου, Λευκωσία, 1954, που αποτελούν πιο πα
λιές δημοσιεύσεις και άρα, όπως συνήθως συμβαίνει, οι παραδόσεις είναι πλη
ρέστερες, λέγει το λόγο της τιμωρίας της ότι δηλ. η Ρήγαινα προσπάθησε να 
μπει σε συγκεκριμένο μέρος της εκκλησίας, στο κεντρικό κλίτος, πράγμα που 
απαγορευόταν, γι’ αυτό και τιμωρήθηκε. Ένα φυσικό γεγονός όπως είναι το 
γλίστριμα και το στραμπούλισμα του ποδιού, είναι άσχετο προς την παράδοση.

3. Μετά την τιμωρία η παραβάτης Ρήγαινα μετανοιώνει, υπόσχεται δωρε
ές, αποκαθίσταται και πραγματοποιεί τις δωρεές της. Το ίδιο , μια βασιλοπού
λα, μετά τη θεραπεία της από τη λέπρα κτίζει τη Μονή του Αγίου Χρυσοστό
μου, όπως ακριβώς στο άσμα του Αγίου Γεωργίου που ο πατέρας της βασιλο
πούλας, μετά τη λύτρωσή της από το Δράκο κτίζει για χάρη του εκκλησία που 
τη ζητά ο ίδιος ο Αγιος λέγοντας:

Μιαν εκκλησιάν να χτίσετε τ’ Αγίου Γεωργίου 
που έρκεται η χάρη του κοστρείς του Απριλλίου

(Είναι το ίδιο μοτίβο του αρχαίου μύθου του Περσέως και της Ανδρομέδας).
4. Στην Παναγία του Άρακα ένα πουλί, το γεράκι, της οικογένειας των αετών 
που όπως είναι γνωστό ήταν κατά την αρχαιότητα ιερό πουλί του αρχηγού των 
Θεών και των ανθρώπων, του Δία) γίνεται αφορμή να βρεθεί η εικόνα της Πα
ναγίας. Απ’ το γεράκι αυτό ο λαός ετυμολογεί, όχι βέβαια επιστημονικά, τη λέ
ξη Αρακας. (Ο άρακας είναι ο βίκος ο ποώδης, δηλ. το μαυράσερον που φύεται 
πλούσιο στην περιοχή). Το μοτίβο της καθορίσεως του κτίσματος ιερών τόπων 
ή πόλεων από ζώα υπήρχε και στην αρχαιότητα. Ένα βόδι π.χ. καθόρισε τον 
τόπο ιδρύσεως των αρχαίων Θηβών, όπως δυο βόδια ζεμένα καθόρισαν στο νε- 
ώτερο κόσμο, στην Κύπρο π.χ. το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Αυξεντίου 
στην Επτακώμη ή την εκκλησία της Παναγίας στο Γέρι. Ασφαλώς θυμόμαστε 
το ασμάτιο που λαλούσε ένα πουλί (γεράκι, αετός;)

Κύκκου Κύκκου το βουνί 
μοναστήρι θα γενή 
μια Κυρά χρυσή θα μπη 
και ποτέ της δεν θα βγη

καθορίζοντας έτσι (τον 12 αι. μ.Χ.) τον τόπο κτίσεως της Ιεράς Μονής της Πα
ναγίας του Κύκκου.

5. Το μοτίβο της ιάσεως, (σε μια περίπτωση με συνάλοιμμα) δηλ. με επά
λειψη της ελαίου της κανδήλας της Παναγίας, στο πάσχον μέρος, είναι πανελ
λήνιο. Δεν χρειάζεται ερμηνεία ο τρόπος της όλης στάσεως των Ρηγαινών ή βα
σιλόπουλων της Κύπρου. Στηρίζεται στη διεθνή εθνολογική αρχή του Do ut 
des, δίδω δηλ. στον Άγιο τάμα, για να λάβω σαν αντάλλαγμα τη θεραπεία μου.

6. Το μοτίβο όμως του βουλιάγματος στη γη από κάποια παράβαση είναι 
γενικότερο, έχει πολλά παραδείγματα και χρειάζεται ερμηνεία. Εδώ πρέπει να 
υπογραμμίσομε ότι η γη στην ελληνική παραδοσιακή ζωή ανοίγει απότομα σε 
δυο περιπτώσεις:
α) Για να καταπιεί κάποιο που έκαμε μια μεγάλη βέβηλη και ανίερη πράξη και 

έτσι καταπίνοντάς τον, θάβοντάς δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να τον εξαγνίση.
β) Για να σώσει κάποιο ιερό πρόσωπο, κυρίως κατά τους χριστιανικούς χρό

νους, που το κυνηγούν βάρβαροι ειδωλολάτρες.
Παραδείγματα τόσο από την πρώτη περίπτωση όσο και τη δεύτερη έχομε 

αρκετά. Θα περιοριστούμε όμως, λόγω ελλείψεως χρόνου, στα πιο ενδεικτικά: 
α) Στην πρώτη περίπτωση κατά την οποία ανοίγει η γη να καταπιεί κάποιο 

πρόσωπο που έκαμε κάποιο βδέλυγμα, έχομε από τους αρχαίους χρόνους 
το παράδειγμα του Οιδίποδος που στο άλσος των Ευμενιδών στον Κολωνό 
της Αττικής, ο τραγικός ήρωας χάνεται μέσα σε χάσμα της γης, ως κεκαθαρ- 
μένος από την ανόσιο γάμο του. Γι’ αυτό ετιμάτο και σαν ήρωας μετά το 
θάνατό του.

β) Το χωριό του Φιλήμωνος και της Βαυκίδος βούλιαξε στη γη, γιατί δεν φιλο
ξένησαν οι κάτοικοί του τους Θεούς Δία και Ερμή, που το επισκέφθησαν 
μεταμορφωμένοι.

γ) Στην Παλαιά Διαθήκη (Έξοδος ΙΣ, 15-31), είναι γνωστό ότι μετά την έξοδο 
των Εβραίων από την Αίγυπτο, η Ερυθρά Θάλασσα άνοιξε και κατάπιε 
τους διώκτες Αιγυπτίους.

δ) Την κόρη της Ηρωδιάδος, Σαλώμη την κατάπιε η γη. Ενώ περπατούσε σ’ 
ένα ποταμό παγωμένο σχίστηκε ο πάγος και την κατάπιε, αφού πρώτα ένα 
κομμάτι πάγου της απέκοψε το κεφάλι, όπως ακριβώς κόπηκε το κεφάλι 
τού Προδρόμου εξ αιτίας της.

ε) Στα νεώτερα χρόνια έχομε το χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραδόσεως 
για τον παπά από την Αλωνίσταινα της Αρκαδίας που δεν τήρησε σαν αρ
γία τη μέρα της Αγίας Μαρίνας (17 Ιουλίου) και έζεψε τα άλογά του και 
αλώνιζε. Αμέσως μετά άνοιξε η γη στο αλώνι και τον κατάπιε μαζί με τα 
άλογά του. Κάθε μέρα της Αγίας Μαρίνας ακούνε, οι περαστικοί, συνεχίζει 
η παράδοση, τον παπά να βογγά και να λέει: «Αχ Μαρίνα αχ»!
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Στην Κύπρο έχομε παραδόσεις κατά τις οποίες ανοίγουν τα βουνά που πε
ριέχουν μέσα χρυσάφι, κάθε επτά χρόνια ή αργότερα κάθε Λαμπρή (στον Καλό 
Λόγο). Κάποτε ανοίγει το ένα δωμάτιο από τα εκατόν ένα του κάστρου της Ρή- 
γαινας που κρύβει αμύθητους θησαυρούς, κατά τη νύχτα του Καλού Λόγου της 
Ανάστασης και εισέρχονται βόσκαινες ή βοσκοί για να πάρουν χρυσάφι. Κατό
πιν κλείουν τα βουνά ή το ένα δωμάτιο από τα εκατόν ένα των κάστρων και 
τους αφήνουν, είτε για πάντα εκεί τιμωρημένους, γιατί μπήκαν σε άβατα μέρη 
όπως η βόσσαινα του Πισκοποιού στη Χρυσοχού Πάφου, είτε μένουν εκεί τρε
φόμενοι με τους κόκκους ενός ροδιού (συμβόλου αφθονίας και γονιμότητος), 
μέχρι την επομένη Λαμπρή (Καλό Λόγο) οπότε εξέρχονται, αλλά αμέσως μετά 
εξαφανίζονται (Κάστρο του Βουφαβέντο, του Αγίου Ιλαρίωνος και της Καντά- 
ρας καθώς και το σπήλαιο που βρίσκεται στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας 
στη Σολιά).

ε) Σε κυπριακά και ελλαδικά παραμύθια έχομε επίσης το μοτίβο της κακής 
μητρυιάς ή κακής γυναίκας που ανοίγει η γη και την καταπίνει, πρώτα μέχρι τα 
γόνατα, ύστερα μέχρι τη μέση και κατόπιν μέχρι το λαιμό για να ομολογήσει 
την αλήθεια, αλλά στο τέλος την καταπίνει τελείως, γιατί επιμένει να λέει ψέ
ματα. Συναφής είναι η παροιμιώδης φράση, σιωπή να χάρης μεν ορκίζεσαι ψέ
ματα τζ’ εννά άνοιξη η γη να σε καταπιή, για όσους ορκίζονται ψέματα, πράγ
μα που θεωρείται από το λαό μεγάλο αμάρτημα.

Στις παραδόσεις της δευτέρας κατηγορίας που ανοίγει η γη για να προφυ- 
λάξει άλλα πρόσωπα από την καταδίωξη ανιέρων προσώπων ανήκει το συνα
ξάρι της Αγίας Βαρβάρας (4 Δεκ.), της Αγίας Θέκλας (24 Σεπ.) κ.ά. Αυτό ανα
φέρει μεταξύ άλλων ότι άνοιξε η πέτρα και τις έκρυψε για να μη τις σκοτώ
σουν οι διώκτες τους.

Στην Κύπρο έχομε επίσης την παράδοση της Αγίας Μαύρης (3 Μαΐου). 
Λεγόταν έτσι γιατί μπήκε σε πυρωμένο φούρνο, αφού σκούπισε τα κάρβουνα 
με τη σαγιά της (γυναικείο παραδοσιακό ένδυμα) και μεταβλήθηκε σε μαύρη 
επίτηδες, αφού παρακάλεσε το Θεό, επειδή ήταν πολύ όμορφη. Αυτό το έπραξε 
για να μη τη θέλει σε γάμο ο αρραβωνιαστικός της Τιμόθεος επειδή ήθελε ν’ 
αγιάσει. Παρά ταύτα λέγεται ότι ο Τιμόθεος με στρατό την κυνήγησε από το 
Πέρα Πεδί μέχρι την τοποθεσία Μαλλιάες που είναι μεταξύ του χωριού Μαλ
λιά και Κοιλάνι. Εκεί η Αγία κτύπησε τους αγκώνες της και το κεφάλι της, 
όπως λέει η παράδοση, σ’ ένα βράχο που άνοιξε υπόγεια σήραγγα και κρύφτη
κε. Κατόπιν βγήκε μέσα από μια τρύπα που βρίσκεται μέχρι σήμερα πάνω από 
το εκκλησάκι, που κτίστηκε χάρη της, λίγο έξω από το χωριό Κοιλάνι. Γι’ αυτό 
τόσο στην είσοδο, όσο και στην οροφή της σπηλιάς υπάρχουν ίχνη από τους 
αγκώνες και την κεφαλή της Αγίας Μαύρης. Μέσα από την εκκλησία πηγάζει 
και το αγίασμά της που μετά κυλά έξω από το ξωκλήσι της. Λέγεται ότι άμα 
πιάσει κανείς χώμα από την είσοδο της σπηλιάς της Αγίας Μαύρης και το φέ
ρει στο αγίασμά της και το κάμει πηλό, αυτός ο πηλός άμα αλοιφτή σε ασθενές 
μέρος του σώματος θεραπεύεται. Κατά την επέτειο της γιορτής της γινόταν 
από παλιά μέχρι σήμερα λαϊκό πανηγύρι, από το οποίο συνήθιζαν οι κάτοικοι 
της περιοχής ν’ αγοράζουν τα μικρά γουρουνάκια τα οποία ανέτρεφαν για να 
τα σφάξουν παραδοσιακά κατά τα Χριστούγεννα.

7. Όσον αφορά το θέμα των ιχνών των γονάτων της Ρήγαινας στον Άρακα 
και της Αγίας Μαύρης στην υπόγεια σήραγγα και σπηλιά της, είναι γνωστό ότι 
το μοτίβο αυτό είναι αρχαίο και πανελλήνιο. Έχομε στην αρχαιότητα ίχνη των 
ποδιών του Ηρακλέους και αργότερα ίχνη ποδιών Αγίων ή των πετάλων ή των 
ποδιών των ζώων Αγίων. Γι’ αυτό το θέμα έχει ασχοληθεί διεξοδικά, όπως 
γνωρίζετε, ο αείμνηστος λαογράφος Κων. Ρωμαίος στο έργο του «Αχνάρια πά
νω σε βράχους», Παραδόσεις του Ελληνικού λαού, Αθήνα, σσ. 204-2. Γι’ αυτό 
δεν υπάρχει λόγος να πούμε περισσότερα.

8. Αφήσαμε στο τέλος το μοτίβο του αβάτου γιατί αυτό αποτελεί το σπου
δαιότερο θέμα των παραδόσεών μας για τη Ρήγαινα. Το ερμηνεύομε λοιπόν πο
λύ σύντομα, λόγω ελλείψεως χρόνου, όπως συμβαίνει στα χρονικά όρα μιας 
ανακοινώσεως σε Συνέδρια. Το μοτίβο αυτό ανάγεται στους αρχαίους χρόνους 
και έχει την εξής λαογραφική ερμηνεία:

Το άβατο σημαίνει τόπο ιερό όπου δεν μπορεί κάποιος να πατήσει, είτε 
γιατί είναι κατάφορτος από μυστηριακή δύναμη, που οποιαδήποτε επαφή μ’ 
αυτή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, είτε γιατί είναι ο οίκος, ή η έδρα, το άγαλμα 
ή εικόνα του Θεού ή Αγίου που κάμνουν διαρκή την παρουσία του Θεού ή του 
Αγίου με τη δύναμη που τον περικλείει.

Ο λόγος της υπάρξεως των αβάτων είναι, είτε για να μη μολυνθεί ο τόπος 
από το πάτημα του ανθρώπου, είτε για να μην πάθει κακό ο ίδιος ο καταπατη
τής του ιερού χώρου, από την εκκένωση κατά κάποιο τρόπο της ιεράς δυνάμε- 
ως που θα τον βλάψει ή θα τον σκοτώσει. Τα άβατα απαγορεύονται ή για όλους 
γενικά ή για ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, όπως αμύητους άντρες, γυναί
κες, ξένους, δούλους και μιασμένους, ή ακόμα για όλους, εκτός από τον ιερέα ή 
ιέρεια.

α' Άβατο για όλους γενικά.
Κατά την Αρχαιότητα είχαμε το άβατο των Ευμενιδών στον Κολωνό, που 
έχομε αναφέρει, όπου ο τυφλός και ανήξερος Οιδίποδας μπαίνει και κατα- 
πίνεται από τη γη, για να εξαγνιστή.

β' Άβατο για όλους τους αμύητους.
Είναι γνωστό ότι κατά τα Ελευσίνια Μυστήρια οι αμύητοι δεν μπορούσαν 
να εισέλθουν στο ιερό. Εάν τολμούσε κανείς να εισέλθει αμύητος τον σκό
τωναν.

γ*  «Άβατο αντράσι»
Όπως ξέρομε κατά τα αρχαία Θεσμοφόρια και Αλώα δεν επιτρεπόταν να 
λάβει μέρος κανένας άντρας. Η κωμωδία του Αριστοφάνη 
«Θεσμοφοριάζουσαι» έχει αυτό το θέμα. Οι γιορτές αυτές ήταν εξ αρχής γυ
ναικείες και συνέχισαν τα δικαιώματά τους. Σήμερα στη Χίο και στη Μακε
δονία υπάρχουν γυναικεία μοναστήρια που είναι άβατα για τους άντρες.

δ' «Άβατο γυναιξί».
Κατά την Αρχαιότητα το ιερό της Αφροδίτης Ακραίας, στο ακρωτήριο Όλυ
μπος, στην Κύπρο (δηλ. της κορυφής του βουνού, που κατά τους αρχαίους 
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χρόνους ήταν μαζί με τη σπηλιά, σύμβολα της Μητέρας Θεάς, που αργότερα 
έγινε της Θεάς Αφροδίτης και ύστερα της Ρήγαινας, ήταν άβατον γυναιξί 
καί αόρατον, όπως αναφέρει ο Στράβων. Σύγχρονα μοναστήρια άβατα για 
τις γυναίκες είναι αυτά του Αγίου Όρους και τελευταία η ιερά Μονή της 
Παναγίας Σταυροβουνίου στην Κύπρο, που ακολουθεί το Τυπικό των Μο
νών του Αγίου Όρους. Επίσης παλαιότερα άβατη, κατά παράδοση, ήταν και 
η εκκλησία του Αγίου Σάββα στη Λευκωσία, εξ αιτίας σχετικής αιτιολογικής 
παραδόσεως. Οι λόγοι των αβάτων ιερών για τις γυναίκες είναι, είτε διότι 
τα ιερά τους είναι κατάλοιπα ανδρικών θιασικών λατρειών και ιερών, είτε 
διότι οι άντρες σφετερίστηκαν παλαιότερες γυναικείες λατρείες, που έφτα
σαν μέχρι τον αποκλεισμό των γυναικών. Ένας τρίτος λόγος είναι η ανά
πτυξη της ιδέας κάτω από την πίεση πατριαρχικών δοξασιών για τη μια
σματική κατάσταση της γυναίκας ιδιαίτερα λόγω του καταμηνίου αίματος 
τους. Μέχρι σήμερα, όπως ξέρετε, οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να εισέλθουν 
στα ιερά των εκκλησιών για το λόγο που αναφέραμε, αλλά και για τη λαϊκή 
πρόληψη που δημιουργήθηκε σε υστερότερους χρόνους ότι άμα μπουν στα 
ιερά των εκκλησιών θα γίνουν φαλακρές.

ε' Οι ξένοι.
Ξένοι, δεν μπορούσαν να εισέλθουν στα ιερά των Ελευσινίων ή Σαμοθρακι- 
κών μυστηρίων, αν και αργότερα στα τελευταία χρόνια επετράπη σ’ αυτούς 
να εισέρχονται. Στο άδυτο του ναού της Αθηνάς στην Ακρόπολη δεν μπο
ρούσε να μπει Δωριεύς και όταν ο Κλεομένης αποπειράθηκε να εισέλθει η 
ιέρεια σηκώθηκε από το θρόνο της για να του πει να φύγει και να μην πατή
σει στο ιερό: Ου γαρ θεμιτόν Δωρίεύσι παριέναι ενταύθα.

στ' Οί δούλοι
Στη γιορτή των Θεσμοφορίων που αναφέραμε δεν μπορούσαν να εισέλθουν 
δούλες γυναίκες. Ο Πλούταρχος αναφέρει πως στην επέτειο της γιορτής για 
τους πεσόντες στις Πλαταιές δεν μπορούσε κανένας δούλος να χρησιμο
ποιηθεί σε καμιά εργασία. Σε θυσία για την Ήρα στην Κω ούτε είσεισιν εις 
το ιερόν δούλος, ούτε γεύεται τι των παρασκευασμένων.
Ο λόγος του αποκλεισμού των δούλων από ορισμένα ιερά είναι κυρίως η 
ξενική καταγωγή τους.

ζ' Οι μιασμένοι
Οι μιασμένοι για λόγους ευνοήτους δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στα άβα
τα όπου είναι χώροι του αμιάντου θεού.

η' Άβατα εκτός από ορισμένες μέρες του χρόνου.
Γνωρίζομε ότι το ιερό του Διονύσου εν Λίμναις στην Αθήνα άνοιγε μόνο 
κατά τη δεύτερη μέρα των Ανθεστηρίων δηλ. κατά τους Χόες. Το ιερό της 
Περσεφόνης στη Μεγαλόπολη που ήταν πάντα ανοικτό για τις γυναίκες, για 
τους άντρες άνοιγε μια φορά το χρόνο.

θ' Άβατα για όλους εκτός από τους ιερείς και λειτουργούς.
Στο ναό της Παλλάδος Αθηνάς στην Τεγέα δεν έμπαινε παρά μια φορά το 
χρόνο ο ιερέας. Σοο ιερό της Ειλύθιας και του Σωσιπόλιδος στην Ολυμπία, 

που ήταν διπλός ναός (μπροστά της Θεάς και μέσα του θεού) έμπαινε μόνο 
η ιέρεια σκεπάζοντας το κεφάλι και το πρόσωπό της μ’ ένα ύφασμα άσπρο. 
Τέλος στα άβατα υπάγονται και τα άδυτα όπου είναι το μέρος του ιερού 
που μπαίνει μόνο ο ιερέας. Στον Όμηρο (Ιλιάδα, Έ, 416-512) γίνεται λόγος 
για το αρχαιότερο άδυτο του ιερού του Απόλλωνος.
Απ’ όσα έχομε πει έγινε φανερό πως ότι οι εικόνες της Παναγίας στις τρεις 
Μονές του Τροόδους (Μεγάλου Αγρού, Αρακα, Μαχαιρά) είναι κατά κά
ποιο τρόπο άβατες γυναιξί, δηλ. οι γυναίκες είτε απαγορεύεται να τις προ
σκυνήσουν πηγαίνοντας από το κεντρικό κλίτος του ναού, που αποτελεί το 
ιερότερο μέρος του, επειδή οδηγεί κατ’ ευθεία στο ιερό (άδυτο) του ναού 
(Αγρός), (έθιμο που διατηρείται μέχρι σήμερα σε μερικές γριές), είτε αυτές 
απαγορεύεται να τις προσκυνήσουν όταν βρίσκονται στη μεγαλύτερη δόξα 
τους, τοποθετημένες δηλ. πάνω στο Θρονί τους (Λαγουδερά). Και στις δυο 
περιπτώσεις πιστεύεται ότι οι εικόνες αυτές είναι φορτισμένες με εξαιρετι
κή δύναμη, η οποία εξακοντίζεται εναντίον αυτών που δεν πειθαρχούν, 
έστω κι αν είναι Ρήγαινες. Έτσι επέρχεται αυστηρή η τιμωρία, η οποία εξα
φανίζεται με την παροχή πλουσίων δωρεών, από μέρους τους.
Τα μοτίβα των παραδόσεων για τις Ρήγαινες στην Πιτσυλιά, αν και παρου
σιάζονται διαφοροποιημένα κατά τόπους, χρόνους και αιτίες, έχουν κοινό 
παρονομαστή το άβατο και το άνοιγμα της γης, για να τιμωρηθούν και κα- 
θαρθούν οι παραβάτες του. Με την ανάλυση των μοτίβων που κάμαμε στις 
πιο πάνω παραδόσεις αποδείξαμε τη συνέχεια και ενότητα του ελληνικού 
κυπριακού λαού, μέσα από τη μυθοπλαστική φαντασία του, ανά τους αιώ
νες. Έτσι η Κύπρος αποδεικνύεται ότι όχι μόνο με τη γλώσσα της, αλλά και 
με τη λαογραφία της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού εθνικού 
κορμού!

ΑΝΔΡΕΑΣ X. ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΗΣ
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ΜΝΗΜΗ

Ό Κωνσταντίνος Σπυριδάκις 
ώς πολιτιστικός παράγοντας

Ή εύρύτητα τοΰ πνεύματος δέ φαίνεται μόνο με τις άπλές συλλήψεις καί 
διαπιστώσεις. Χωρίς τήν ύλοποίηση τών συλλήψεων, ή εύρύτητα πνεύματος μένει 
στα θεωρητικά πεδία.

Ό Κωνσταντίνος Σπυριδάκις είχε τήν εύρύτητα πνεύματος, τήν εύκολία 
στις συλλήψεις, πού τις διατύπωνε καθαρά καί με λεπτομέρειες ώς τήν έκθεση 
για πρακτικό τρόπο έφαρμογής τους. Είχε όμως σε ϊσο βαθμό τήν επιμονή για 
τήν ύλοποίηση τών συλλήψεών του, άνευρίσκοντας καί τά κατάλληλα πρόσω
πα πού θά άναλαμβάνανε τό έργο. Καί στο σημείο αύτό πρέπει νά τονισθή τό 
Ιδιαίτερό του ταλέντο νά έπιλέγη τούς Ικανούς συνεργάτες.

Ό Κ. Σπυριδάκις δεν είχε άσχοληθή δημιουργικά με τή λογοτεχνία καί τήν 
τέχνη γενικά. Ήταν φιλόλογος μέ τήν καθαρή καί αυστηρή έννοια τοΰ όρου. 
Ένοιωθε όμως τή σημασία τής τέχνης, καί είδικώτερα τής λογοτεχνίας στή ζωή 
μας. Καί θέλησε - κι’ αύτό νομίζω πώς είναι μέσα στά καθήκοντα τού φωτισμέ
νου φιλολόγου - νά συμβάλη στή διάδοση τής λογοτεχνίας τόσο στό στενό κύ
κλο τών μαθητών όσο καί στό εύρύτερο κοινό.

Θά ήταν παράλειψη άπύ μέρους μας, όλων αυτών τών εραστών τής τέχνης 
(είτε αύτοί είναι εργάτες της είτε απλώς επαρκείς αποδέκτες της), νά μήν 
έπισημάνωμε αύτή τήν πλευρά τοΰ φωτισμένου δασκάλου μας. Δέ μπορεί π.χ. 
νά παρασιωπηθή δτι αυτός πρώτος δίδαξε τόν παλαμικό «Δωδεκάλογο τοΰ Γύ
φτου» στήν έκτη τάξη τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου, μέ πολύ συστηματικό τρό
πο, στά τελευταία χρόνια τοΰ μεσοπολέμου δίνοντας έτσι τό παράδειγμα στούς 
φιλολόγους νά ξεφύγουν πιά άπό τά... άποσπάσματα, άλλα νά δοκιμάσουν τις 
δυνάμεις τους σέ συνολικά έργα, πού άνήκουν στις ύψηλές δημιουργίες τοΰ νε
οελληνικού μας πολιτισμοΰ. Άλλα καί ή καθιέρωση μαθητικοΰ περιοδικού, 
όπου θά δημοσιεύονται τά καλύτερα λογοτεχνικά καί άλλα κείμενα τών μα
θητών τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου, ήταν μια ύπολογίσιμη χειρονομία, πού δη
μιουργούσε κίνητρα στούς ταλαντούχους μαθητές.

Θά μπορεί ένας νά θεωρήση τούς δύο αύτούς νεωτερισμούς σαν «εκπαιδευ
τικές ύποχρεώσεις», έστω κι’ αν ή εισαγωγή τους στά χρόνια εκείνα άποτελοΰ- 
σε τόλμημα. Άλλα ή φροντίδα τοΰ Σπυριδάκι νά προβάλλη ειδικά τό νεοελλη
νικό πολιτισμό στά εύρύτερα στρώματα καί όχι άπλώς στό σχολικό κύκλο, φαί
νεται καθαρά άπό τήν ίδρυση τοΰ «Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου» 
τό 1947. Ή ιδέα αύτή γιά συλλογική δράση στόν πνευματικό τομέα ύπήρξε δική 
του σύλληψη, πού τήν πραγματοποίησε μέ τό πάθος καί τό κύρος του. Ό "Ομι
λος στά χρόνια εκείνα τής Άγγλοκρατίας ύπήρξε ή μοναδική συλλογική φωνή, 
πού πρόβαλλε σ’ ευρύ πεδίο τά νεοελληνικά επιτεύγματα στόν τομέα τής τέχνης. 
Αλλά καί άργότερα στά χρόνια τής μεταπολίτευσης είχε ό Όμιλος ύπολογίσιμα 
συμβάλει στήν άνοδο τοΰ πνευματικού επιπέδου τοΰ τόπου μας.

Μερικές δραστηριότητες τοΰ Όμίλου πρέπει ν’ άπαριθμηστοΰν, άκριβώς, 
αύτές πού δείχνουν τις ύψηλές συλλήψεις τού Σπυριδάκι: α) μέ εισήγηση τοΰ 
Σπυριδάκι, ϊδρυσεν ό Όμιλος τήν πρώτη πινακοθήκη, Κυπρίων κυρίως, ζω
γράφων. β) μέ προσωπική φροντίδα τοΰ Σπυριδάκι (δέν είναι εύκολη ύπόθεση 
ή έξεύρεση οικονομικών πόρων γιά τέτοιου είδους συλλήψεις) ό Όμιλος κό
σμησε τή Λευκωσία μέ προτομές ποιητών (Διον. Σολωμός, Δημ. Λιπέρτης, 
Κωστής Παλαμάς) τόσο γιά νά τιμηθοΰν οί πνευματικοί αύτοί ηγέτες, όσο καί 
γιά νά ύπενθυμίζεται στό πολύ κοινό ή πνευματική κι’ έθνική άρετή τών 
ποιητών αύτών. ’Επιπλέον δινόταν ή εύκαιρία σέ δικούς μας γλύπτες νά πραγ
ματοποιήσουν μερικά όράματά τους, γ) μέ προσωπική πρωτοβουλία τοΰ Σπυ- 
ριδάκι, καί σέ ειδική συγκέντρωση τών ζωγράφων στά γραφεία τοΰ Όμίλου, 
πρότεινε τήν ίδρυση όμίλου ζωγράφων καί γλυπτών είτε ώς παράρτημα τοΰ 
«Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου» είτε ώς άνεξάρτητο σώμα. Οί ζω
γράφοι καί γλύπτες προτιμήσανε τήν αύτοτέλεια Ιδρύοντας τό ΕΚΑΤΕ. Καί δ) 
μέ τις προσπάθειες τοΰ Σπυριδάκι φιλοξενούνταν εκπρόσωποι τής πνευμα
τικής Ελλάδος στήν Κύπρο, μέ σκοπό τήν πιό στενή επαφή τοΰ πνευματικού 
κόσμου τής Κύπρου μέ τό πνευματικό μας κέντρο. Καί άλλα.

Όταν ό Σπυριδάκις άνέλαβε τήν προεδρία τής Ελληνικής Κοινοτικής Συ
νέλευσης Κύπρου κι’ άργότερα τό Υπουργείο Παιδείας καί είχε πιά στή διάθε
σή του πόρους συνέλαβε καί πολλά πραγματοποίησε ή έθεσε τις βάσεις γιά μελ
λοντική τους ύλοποίηση: α) ίδρυσε Μορφωτικό Τμήμα, στό όποιο άνάθεσε τήν 
πολιτιστική κίνηση προσαρτώντας σ’ αύτό καί τό Μουσείο Άγώνος πού έχει 
σκοπό τήν περισυλλογή εγγράφων κλπ. τοΰ Απελευθερωτικού Αγώνα μας 
(1955-1959), β) έκαμε σχέδια γιά μιά Κρατική ’Ορχήστρα καί γιά ένα Κρατικό 
Θέατρο, γ) καθιέρωσε τά λογοτεχνικά βραβεία καί τήν άγορά λογοτεχνικών βι
βλίων, δ) ίδρυσε τό ξενόγλωσσο περιοδικό τοΰ Υπουργείου Παιδείας “Cyprus 
Today”, μέ τό όποιο προβάλλεται στό έξωτερικό ή πολιτιστική κίνηση τής Κύ
πρου καί ε) προώθησε τό θεσμό τών Κοινοτικών Βιβλιοθηκών, πού εισηγήθηκε 
ό Χρ. Παπαχρυσοστόμου.

Τέλος στήν περιοχή τής τέχνης άνήκει καί τό «Μουσείο Λαϊκής Τέχνης» 
τής «Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών» πού κι’ αύτό άνήκει στις συλλήψεις καί 
πραγματοποιήσεις τοΰ Σπυριδάκι.

Πολιτιστική όμως κίνηση σ’ ένα τόπο δέν είναι μόνο ή διακίνηση στόν 
αισθητικό τομέα. Καί ή επιστήμη άμεσα συμβάλλει σήμερα στήν έντονη διακίνη
ση Ιδεών κι’ άς λέμε τεχνολογική τήν εποχή μας, άφαιρώντας της έτσι κάτι άπό 
τόν άνθρώπινο παλμό της. Ό Σπυριδάκις έξυπηρέτησε καί τήν έπιστήμη, καί 
Ιδιαίτερα τήν κυπρολογικήν έρευνα, μέ πολλούς τρόπους: α) μέ τό προσωπικό 
του επιστημονικό έργο, β) ίδρυσε κι’ εμψύχωσε τήν «Εταιρεία Κυπριακών 
Σπουδών». Ή Εταιρεία, εκτός άπό τό έτησίο δελτίο της καί τό «Μουσείο 
Λαϊκής Τέχνης», έχει πραγματοποιήσει καί «Διεθνή Κυπρολογικά Συνέδρια», γ) 
ίδρυσε τό «Κέντρον Επιστημονικών ’Ερευνών», πού πρέπει νά θεωρήται 
επίτευγμα μέ μεγάλη σημασία γιά τήν έρευνα στήν Κύπρο. Καί δ) ίδρυσε τόν 
Σύνδεσμον Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «Στασΐνος».
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Οί πνευματικοί ηγέτες θέτουν τις βάσεις καί άπέρχονται. Ωστόσο άνάμε- 
σα στούς έπιγόνους μένει η μνήμη τους όδηγητική σάν παράδειγμα καί σαν κί
νητρο προς νέους όρίζοντες. Καί τιμάται ή μνήμη τών ηγετών αυτών δχι μόνο 
με τις άναφορές σ’ αυτούς, άλλά, προπαντός, μέ τή συνέχιση τών πνευματικών 
άγώνων, πού έχουν πάντοτε μιαν ένθεη μέθη.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

«A' Γενική Συνέλευσις

Έν τφ Παγκυπρίω Γυμνασίφ τή 30 Μαρτίου 1947

Παρόντες: Κ. Σπυριδάκις, Θ. Σοφοκλέους, Χρ. Παπαχρυσοστόμου, Γ. Πα- 
παχαραλάμπους, Γ. Ζαμπάρτας, Α. Μερεμέτης, Κ. Προυσής, Ζ. Ζαννετίδης, Ξ. 
Λυσιώτης, Κ. Χρυσάνθης, Ίάκ. Παύλου, Γ. Καραγιάννης, Α. Διαμαντής, Τ. 
Κάνθος, Φρ. Πετρίδης, Θεοδ. Χρίστου, Κ. Γιαλλουρίδης, Μίκης Κιτρομηλίδης, 
Δ. Εύαγγελίδης, Άνδρ. Χατζιηωσήφ, Κ. Μυριανθεύς, I. Μυριανθόπουλος, Ν. 
Κληρίδης, Ά. Κοσμάς, ή κ. Αυγή Ίωαννίδου καί αί δ. Φ. Κωφού, Άγγ. Πασχα- 
λίδου καί Έλλη Πιτσιλλίδου. Τον κ. Ν. Κρανιδιώτην άντιπροσώπευσεν ό κ. Θ. 
Σοφοκλέους.

Ό προσωρινός Πρόεδρος κ. Κ. Σπυριδάκις τονίζει τήν άπό πολλοΰ κατα
φανή άνάγκην τής συνενώσεως τών έλληνικών πνευματικών δυνάμεων τής Κύ
πρου διά τήν καλλιέργειαν τών γραμμάτων καί τών τεχνών καί λέγει, ότι όμάς 
καθηγητών τού Παγκυπρίου Γυμνασίου άνέλαβε τήν πρωτοβουλίαν νά πραγμα- 
τοποιήση τήν συνένωσιν ταύτην. Ή όμάς αύτη συνέταξεν ήδη σχέδιον καταστα
τικού, τό όποιον παρουσιάζει πρός έγκρισιν...
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ΕΝΑΣ ΠΛΗΘΩΡΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Αντί προλόγου

Το έργο του Κύπρου Χρυσάνθη, τόσο στην ποιητική όσο και στην πολυ- 
κλαδισμένη πεζογραφική του διάσταση, χαρακτηρίζεται επάξια πληθωρικό. 
Και η πληθωρικότητα τούτη δε συνίσταται μόνο στον ποσοτικό του όγκο αλλά 
κυρίως και πρώτιστα στην ποιοτική του εμβέλεια. Γιατί ένας αληθινά πληθωρι
κός συγγραφέας δεν παράγει απλώς χάριν της λογοτεχνικής παραγωγής αλλά 
δημιουργεί με την πρόθεση και τη σφραγίδα της εμπνευσμένης και πολυδύνα
μης δημιουργίας. Η ποσότητα που συσσωρεύεται μέσα από τις γόνιμες γενετι
κές καταβολές είναι ο καρπός μιας πλούσιας ανθοφορίας και μιας αέναης ευ
φορίας. Η ποσοτική καρποφορία επομένως ενός τόσο αξιόλογου έργου δεν έρ
χεται ποτέ να επισκιάσει την ποιοτική γνησιότητα και αυθεντικότητα, ούτε να 
θυσιάσει τα υψηλά και επιλεκτικά κριτήρια του δημιουργού στο βωμό ενός λε- 
ξιθηρικού καταναλωτισμού. Αν το λογοτέχνη δεν αγγίζει η καβαφική εκλεκτή 
συγκίνηση, τότε μένει στο επίπεδο ενός στείρου και ανάξιου λογοτεχνικισμού 
και το έργο του έχει την ταυτόχρονη μοίρα του βιολογικού του αφανισμού ή το 
χειρότερο το πρόωρο γήρας του. Τούτο ασφαλώς δεν συμβαίνει με το έργο του 
Κύπρου Χρυσάνθη, που άντεξε και θα αντέξει στο χρόνο. Γιατί είναι ένα έργο 
που ξεπήδησε από τις βαθιές και αστείρευτες πηγές μιας σπάνιας λογοτεχνικής 
χάρης. Μιας δωρεάς που οι θεοί και οι μούσες της Τέχνης αφειδώλευτα προ
σπόρισαν στην ψυχή και το πνεύμα του και που ο ίδιος με επιμέλεια πολλή και 
αδάμαστη θέληση καλλιέργησε αξιοποιώντας και τις έσχατες δυνατότητές της.

Πάνω σ’ ένα τέτοιο ακριβώς σκεπτικό μελέτης και κρίσης εδράζεται η πολ
λαπλότητα και πληθωρικότητα του έργου του Χρυσάνθη.

Μια πρωτότυπη και συνεχώς ανανεωνόμενη πληθωρικότητα στις αυστη
ρές προδιαγραφές μιας λογοτεχνικής ποιότητας με διαρκώς αυξανόμενες απαι
τήσεις.

ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Κυπρογέννητε ποιητή 
σε χαιρετώ 
και μ’ απορία ψηλαφώ 
τους ασημόσκεπους κροτάφους. 
Πώς τόσο βιος δαπάνησες 
στης Τέχνης το ποτάμι. 
Πακτωλός τα έργα σου 
πολύτιμο μαγνάδι.
Ηλιακτίδες οι πνοές
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ανασεμιές και πεθυμιές 
σε περιβόλι θείων ερώτων. 
Κυπρογέννητε ποιητή 
σ’ ευγνωμονώ 
για το μελάνι που έβαψες γαλάζιο 
στ’ ακροδάχτυλα και την καρδιά 
ουράνιας Αφροδίτης. 
Το χαμόγελο άνοιξε κοχύλι 
κοντά σε τριαντάφυλλο 
Άνοιξης πανώριας 
στα κράσπεδα του κήπου. 
Tl κι αν η φοινικιά 
λυγίζει τα κλαδιά 
μπροστά στο σπίτι της φωλιάς σου. 
Το φύσημα του αγέρα το ξεχνάς 
κι η φοινικιά φουντώνει πάλι 
με του στίχου τ’ ανθοβόλημα 
που μυριωδιές σκορπά στην πλάση. 
Κυπρογέννητε Χρυσάνθη Κύπρο 
Ποιητή αστείρευτε 
σαν το νερό κρυστάλλινης πηγής 
που τραγουδάς.

Ο ΚΥΠΡΟΛΑΤΡΗΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

Η Κύπρος, η ιδιαίτερη πατρίδα του Κύπρου Χρυσάνθη, κατέχει μια σημα
ντική έκταση, ποσοτική και ποιοτική, στο έργο του. Κι όχι μονο στο ευρύ και με
γαλόπνοο ποιητικό του έργο, αλλά και στην άλλη την εξίσου σημαντική πεζο- 
γραφική του δημιουργία. Από τη στιγμή που η προσφορά του δεν περιορίζεται 
μόνο στο στίχο αλλά αφορά και άλλες πτυχές της πολιτισμικής έκφρασης του 
νησιού μας, δίκαια το έργο του στο σύνολό του πρέπει να χαρακτηριστεί σαν κυ- 
προκεντρικό. Η κριτική ανάλυση και παρουσίαση του έργου των λογοτεχνών 
μας, η εμφανής καθημερινή παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης και ιδίως τον 
κυπριακό τύπο, η προώθηση νέων ανθρώπων με πνευματικές και καλλιτεχνικές 
αναζητήσεις, η ίδρυση πνευματικών ομίλων του τόπου και άλλων λογοτεχνικών 
βημάτων, η έκδοση και διεύθυνση περιοδικών,όπως «η Πνευματική Κύπρος» με 
χρονική και ποιοτική διάρκεια και η έμπνευση σε διάφορα είδη του πεζού και 
ποιητικού λόγου από θέματα, προβλήματα και χώρους του τόπου του τον πολι
τογραφεί σαν ένα από τους πρώτους λογοτέχνες της Κύπρου με βαθιές ρίζες 
και ακατάλύτους διαχρονικούς δεσμούς. Τα έργα του προβάλλονται μέσα από 
ένα αυθεντικό σκηνικό και φωτίζονται όχι από το τεχνητό φως των προβολέων 
αλλά από το εκτυφλωτικό φως του κυπριακού ήλιου.

Όχι πως στη συνείδηση και την καρδιά του η Ελλάδα, η μητέρα πατρίδα, 
το εθνικό κέντρο και η μητρόπολη του απανταχού Ελληνισμού, κατέχει μικρό
τερη έκταση και θέση. Αντίθετα ο Χρυσάνθης είναι όχι απλώς ένας ευαισθητο
ποιημένος και αφυπνισμένος Έλληνας της Κύπρου με πανελλήνια συνείδηση, 
αλλά και ένας ενσυνείδητος ελληνολάτρης, που αγαπά την Ελλάδα με πάθος 
και εθνική σύνεση μαζί, όσο κι αν το δεύτερο αίσθημα φαίνεται να αποδυναμώ
νει κάπως το πρώτο. Ωστόσο η Ελληνολατρεία του Χρυσάνθη εκφράζεται με 
το μέτρο της αλήθειας και της γνησιότητας του πατριωτισμού του, έτσι ώστε η 
ανυποχώρηση αγάπη του για τον τόπο του να είναι συνώνυμη με το ανώτατο 
ιδεώδες της πατριδολατρείας. Η Κύπρος στη σκέψη και στη συνείδησή του δεν 
είναι παρά ένα αδιάσπαστο και αξεχώριστο κομμάτι της Ελλάδας στις ανατο
λικές εσχατιές της κι όχι απλώς ένα ελληνικό μέρος του ενιαίου αμυντικού 
δόγματος, όπως συνηθίζουμε να λέμε σήμερα με τη γλώσσα της σύγχρονης πο
λιτικής ορολογίας.

Όπου και να πάει, όπου και να ταξιδέψει, ό,τι κι αν σκέφτεται, ό,τι κι αν 
κάνει η Κύπρος τον «πληγώνει» για να θυμηθούμε με κάποιες διασκευές ένα 
στίχο του Σεφέρη. Και μεις εδώ με στίχους του Χρυσάνθη ποιητή θα δούμε την 
Κύπρο, όπως την τραγουδά λυρικά μα και στοχαστικά τη σκέφτεται και την 
ονειρεύεται μέσα από διαλεκτά του ποιήματα. Κι όχι μόνο την τραγουδά και τη 
σκέφτεται αλλά και θέλει να γνωστοποιήσει σ’ όλη την οικουμένη την ταπεινή 
αλλά και παντοδύναμη ύπαρξή της:

«Αν κάποτε θελήσει ο Ύψιστος των ποιητών 
να καταλάβω μια έδρα στο σχολείο των ουρανών 
την Κύπρο θα διδάξω 
σε γλώσσα πανανθρώπινη 
στα Ελληνικά».
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Ωστόσο την ελληνική ψυχή και υπόσταση της Κύπρου, της «παντοδότρας 
και αγιώτατης των νήσων», υπογραμμίζει στο ολιγόστιχο ποίημά του «Χαίρε 
Κύπρος», όπου την αποκαλεί διθυραμβικά επίσης «πορτοκαλίνθινη, χαλκοπε- 
ρίχυτη και θαλασσοκρατούσα».

Τούτη την Κύπρο όμως, που πέρασε χιλιόχρονα δεινά στα χέρια τόσων 
ποικιλώνυμων κατακτητών μέχρι που μοιράστηκε άναντρα στα δυο με την ει
σβολή και την κατοχή του Αττίλα, δεν μπορεί ο ποιητής ζώντας καθημερινά το 
μαρτύριό της να μην τραγουδήσει με πόνο δυσβάστακτο και οργισμένη διαμαρ
τυρία:

«Έξω απ’ τα δόντια Θα μιλήσω, θα παρεκτραπώ: 
αν θάναι σκλάβα η Κύπρος, τρώγοντας Ειρήνη, 
Κύριε της ποίησης, εγκαταλείπω κάθε ιδέα 
με πανανθρώπινες φτερούγες, που κοιμίζουν 
τους ανυπότακτους ρυθμούς».

Επίμονα και με μακρόσυρτη επαναλαμβανόμενη φωνή ζητά ο ποιητής τη 
λευτεριά της πατρίδας του, γιατί δεν μπορεί ν’ αντέξει να ζει σε μια «ελεύθερη 
πολιορκημένη νήσο, κατηφή, με προδομένο ορίζοντα».

Η λευτεριά της Κύπρου είναι μια αδήρητη κι αναπόφευκτη ανάγκη που τη 
ζητά ο ποιητής με αποφασιστικότητα, πίστη και αγωνιστική ορμητικότητα.

«Και ξαφνικά να σταματά η συνείδηση σ’ ένα τοπίο, 
στην κορυφή της επουράνιας λεύκας, 
να γίνεσαι έφηβος με απέριττη ματιά, 
του γένους αθλητής και των σοφών εθίμων, 
και να χυμάεις αρχάγγελος κραυγάζοντας 
τη λευτεριά, τη λευτεριά, τη λευτεριά».

Την Ελευθερία ψάλλει υμνητικά ακόμα σ’ ένα ομώνυμο ποίημά του εμ
πνευσμένο από μια ιδέα του Πωλ Ελουάρ, όπως το επιγράφει ο ίδιος. Και διε- 
τωτάται κανείς πώς ο ποιητής μπορεί να στερηθεί αυτό το θείο δώρο, το ανα
φαίρετο δικαίωμα του ανθρώπου, μα προπάντων το φυσικό στοιχείο της Κύ
πρου, που αναδύθηκε απ’ τη θάλασσα την ώρα που την έλουζε το θείο φως. Κι 
ο ίδιος ο ποιητής εξομολογείται πως «γεννήθηκα απ’ το φως της Κύπρου κι 
οδοιπορώ στο φως». Μόνο που τον πνίγει το παράπονο στα μισάνοικτά του 
χείλη κι απορεί και θλίβεται για το κατάντημα του τόπου του, που τον πρόδω- 
σαν ανεπανόρθωτα.

«Της Κύπρου Θεέ σ’ ευχαριστώ γιατί με αξίωσες 
σε μια εποχή γεμάτη προδοσία 
να γράφω στίχους».

Πήρε όμως αναπάντεχα το κουράγιο. Δεν ήταν δυνατό να σιωπήσει. Δεν 
μπορούν οι ποιητές να σιωπούν την ώρα του έσχατου κινδύνου και της ύψι- 
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στης δοκιμασίας. Το αντίθετο. Οι ποιητές πρέπει ν’ ανοίγουν τις φλέβες της 
ασίγαστης και ακαταμάχητης έμπνευσής τους και με το κατακόκκινο μελάνι 
του αίματός τους να φωνάζουν σ’ όλο τον κόσμο την ανθρωπιά, το δίκαιο και 
την αλήθεια. Αλλιώς ποια θα ήταν η αποστολή τους; Ποια θα ήταν η θέση τους 
στο πνευματικό στερέωμα του τόπου τους; Η αδιαφορία της σιωπής τους κι η 
υποχώρηση σε στεγανά χαρακώματα εφήμερης ασφάλειας θα τους καταδίκαζε 
σε αιώνιο θάνατο ντροπής και περιφρόνησης. Τιμωρίες που δεν ταιριάζουν ίσα 
ίσα στους ποιητές. Οι ποιητές γεννήθηκαν για να οδηγούν κρυφά αλλά σταθερά 
και σίγουρα τον κόσμο όχι μόνο για την απελευθέρωση του τόπου τους αλλά κι 
όλης της ανθρωπότητας. Για τούτο κι ο Χρυσάνθης με τη στεντόρεια φωνή της 
παρρησίας αλλά και τη συγκίνηση του ποιητή ομολογεί:

«Έγραψα ποίηση για την Κύπρο του Θεού».
«Νουμάς» ’Ιούνιος 1994
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Κ.ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ: Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΗΣ

Καλοκαιράκι
Παλιό καλοκαιράκι στην Αμμόχωστο 
μ ’ ελληνικά φωνήεντα στα ματάκια σου 
και λίγο Αιγαίο στη δεξιά κοτσίδα σου 
καλοκαιράκι μου χρυσό πλεγμένο με φεγγάρια 
και δυόσμο στο βελούδινο ομφαλό σου 
αρχαίο καλοκαιράκι μου τριανταφυλλένιο 
να χαίρεται η Τριανταφυλλένη 
μου στο μόσκο σου 
και στο λεμονανθό.

Καλοκαιράκι αμμουδερό γεμάτο 
κρίνους του άμμου 
πίσω απ' τις καλαμιές σου να 
ξεντύνεται η Τριανταφυλλένη.

Και να ευωδάει ο κόσμος και το κύμα 
να κατεβαίνει ο ουρανός χωρίς 
πουκάμισο 
αρρενωπός να τριγυρνάει ο άνεμος 
μες στις μασχάλες σου 
καλοκαιράκι της αγάπης με το 
ρόδινό σου αυτάκι 
να το εκπορθεί μελισσολόι το χάδι 
των ανυπόκριτων καιρών...

Η ποίηση κινείται μεταξύ δημιουργικού στοχασμού και γονιμοποιούσας 
φαντασίας. Αυτά καθεαυτά τα συστατικά εμπεριέχονται στην ποιητική συλλο
γή του Κύπρου Χρυσάνθη «Τα τραγούδια της Τριανταφυλλένης» και σφραγί
ζουν γι’ ακόμα μια φορά το ανεπίσημο ποιητικό του μανιφέστο. Τα ποιήματα 
της μικρής αυτής συλλογής συνιστούν μια ενότητα, γιατί συγκροτούνται στη 
βάση ενός πρωταρχικού ποιητικού συμβόλου, που όχι μόνο δίδει τον ειρμό και 
την έμπνευση, αλλά και κυοφορείται στους στίχους τους.

Ένας συνειδητός λάτρης της ενδογενούς ποιητικής μας παράδοσης, όπως ο 
Χρυσάνθης, όχι μόνο δε θ’ άφηνε ανεκμετάλλευτη την κυπριακή παραλογή της 
«Τριανταφυλλένης», αλλά και θα οικοδομούσε πάνω στους θεμελιακούς θεματι
κούς της άξονες το προσωπικό του όραμα. Ένα όραμα που διακλαδίζεται μέσα 
στον τρισδιάστατο βιωματικό του χρόνο, όπου με αφετηρία το παρόν επιχειρεί- 
ται η αμφίδρομη οδοιπορία στο νόστο του χτες και την ενόραση του αύριο.

Η Τριανταφυλλένη τόσο του δημοτικού τραγουδιού όσο και του Κύπρου 
Χρυσάνθη είναι το αιώνιο ερωτικό σύμβολο, που εξιδανικεύεται με την πιο 
αγνή και άδολη αγάπη μέσα στην καρδιά του ερωτευμένου νέου και τη ματιά 

του αγέραστου ποιητή. Ο έρωτας που συνυφαίνεται με το θάνατο σαν αναπό
σπαστη αρχή και απόληξή του, στο δημοτικό τραγούδι κινείται σε ακριβολογι- 
κό επίπεδο παρά τις υποθετικές του διαστάσεις: («Αν αρρωστήσω, μάνα μου, 
θέλω να σου μηνύσω/να ’ρτεις, Τριανταφυλλένη μου, να σε ποσιαιρετήσω), ενώ 
στα «τραγούδια της Τριανταφυλλένη» διαδραματίζεται περισσότερο σε αλλη- 
γορικό χώρο με έντονο το προσωποποιητικό στοιχείο: (Η πολιτεία πεθαίνει μέ
σα στην ακινησία / μ’ ένα στεγνό από γάλα στήθος, δίχως ομιλία / να κρέμεται 
απ’ τα δάχτυλα του χρόνου / σα μια άσκοπη νυχτερινή στιγμή). Και ενώ η 
«Τριανταφυλλένη» της δημοτικής μας μούσας εκτυλίσσεται μπροστά μας σαν 
μια πεισιθάνατη κραυγή απελπισμού και ματαίωσης, η «Τριανταφυλλένη» του 
Χρυσάνθη, παρά τις όποιες παροδικές απογοητεύσεις, προβάλλει μ’ ένα ολο
κάθαρο πρόσωπο αισιοδοξίας, που προκαλεί επίμονα την επιτέλεση του χρέ
ους: (Διώξε τη λύπη σου, μικρή Τριανταφυλλένη/. Οι επιστροφές σε περιμέ
νουν στα παλιά τοπία).

Ο ποιητής δεν αποχαιρετά την Τριανταφυλλένη «Αμμόχωστο μ’ ένα απο
καρδιωτικό νεύμα φυγής, όπως ο έντρομος ερωτευμένος νέος την αγαπημένη 
του, αλλά συνεχώς τη χαιρετά μέσα στις νοσταλγικές του αναπολήσεις και ενα
τενίσεις και θέλει να την ξαναζήσει στο ελπιδοφόρο μέλλον των βιωματικών 
του εμπειριών. Η διάθεσή του όσο κι αν ενδύεται κάποτε τους πένθιμους πέ
πλους της απώλειάς της δεν τον συνθλίβει οριστικά και ανεπανόρθωτα, αλλά 
απεναντίας τον ωθεί ν’ αντικρίσει ξανά τη μικρή Τριανταφυλλένη που «γυρίζει 
απ’ τ’ ακρωτήρια της καλής ελπίδας».

Η Αμμόχωστος αν και δεν είναι η γενέθλια γη του, πλημμυρίζει τον ποιητή 
μ’ όλα τα λαμπερά χρώματα και τις αποχρώσεις των τριαντάφυλλων και εν
σταλάζει μές στην καρδιά του τις ποικίλες ευωδίες των αρωμάτων του, έτσι 
ώστε να την ταυτίζει με τα ερωτικά τους ανθοπέταλα. Στο πρώτο ποίημα που 
το επιγράφει «η μπαλλάντα της Τριανταφυλλένη» μας κάνει τις πρώτες συστά
σεις μ’ ένα μοναδικό ύφος οικειότητας και μας μεταφέρει παραστατικά στην 
Αμμόχωστο του πριν και του μετά με οριακό σύνορο τον πόλεμο. Αδυνατεί ο 
ποιητής να τοποθετήσει την αγαπημένη πόλη μέσα στην καταλυτική ατμόσφαι
ρα του πολέμου και του μεταπολέμου, γιατί στην ίδια την Τριανταφυλλένη δεν 
ταιριάζουν οι καπνοί κι οι φωτιές που συνεπάγεται ένας τέτοιος χαλασμός. 
Για τούτο αξιώνει την μετατόπιση και την κατάλυση των επαίσχυντων συνό
ρων, που αλλοτριώνουν το πρόσωπο μια τέτοιας πόλης, που εκτείνεται «στα 
τοπία του φεγγαριού» και στην αιώνια εποχή μιας «πεισματάρας άνοιξης». Για 
τούτο «καρτερά τα σύνορα μια νύχτα να τον βρουν» φορτωμένος τις πληθωρι
κές μνήμες του παρελθόντος, που συνωθούνται μέσα σ’ ένα «σπασμένο βάζο, 
μια μικρούλα γλάστρα κι ένα μυροδοχείο» και που του φανερώνουν 
«διάφανη» την Τριανταφυλλένη του με την ίδια ακριβώς διαφάνεια ενός μι
κρού δημοτικού τραγουδιού.

Αλλά η Αμμόχωστος με τις «ελληνικές της φωνές» είναι αξεχώριστο μέλος 
του «υπέροχου αρχαιελληνικού σώματος της Κύπρου». Τη μεθυστική εκείνη ευ
ωδία από γιασεμί και τριαντάφυλλο, που γέννησε στην ψυχή του ποιητή τόσες 
θύμησες και τόσες αναμνήσεις, τη φέρνει ένας αέρας που πλημμυρίζει ολάκερο 
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το κορμί της δεινόπαθης πατρίδας και που τώρα «στα χαμηλά κελάρια κρύβει 
τους παλιούς του πόθους».

Καμιά μαρτυρία ιστορική δεν εμφαίνεται επιδεικτικά στους στίχους, 
ωστόσο πίσω από το κάθε ποίημα υποφώσκει η ιστορική μνήμη με τις τεκμη
ριώσεις και τα συμπεράσματά της. «Η Ελλήνισσα μικρή Αφροδίτη» της Αμμο- 
χώστου είναι ενδεικτική των διακριτικών αλλά τόσο εύγλωττων υπαινιγμών 
και νύξεων. Η Αμμοχωστιανή Τριανταφυλλένη συλλογάται το Αιγαίο, θέλει να 
συναθροίσει τις άπειρες ελληνικές της στιγμές, αυτές προφανώς που της χάρι
σε η βασιλεία του Τεύκρου και του Ευαγόρα κι αυτές που είδε να μεγαλουρ
γούν στη Σαλαμίνα του Απολλώνειου χρησμού και αργότερα στην Κωνσταντία 
της βυζαντινής συνέχειας. Αυτή θέλει ν’ αναστήσει ο ποιητής στην ακρογιαλιά 
στήνοντας το μεγάλο «πανηγύρι των θεών με υδρίες κρασί κι ελληνικά γεννή
ματα». Δεν επιζητά απλώς τη λευτεριά της αλλά και την αναγέννησή της μέσα 
στο αρχέγονο λίκνο της ελληνοπρέπειας και της προγονικής της καταγωγής. Ο 
άκρατος πόθος του ποιητή είναι να συντελεστεί τούτη η αναγέννηση με την 
αποφασιστική πράξη της λυτρωτικής κάθαρσης. Μέσα στην -ψυχή του ποιητή δε 
χωρεί ο συμβιβασμός και η υποχώρηση. Ο ποιητής είναι ο μεγάλος ασυμβίβα
στος που δε συγκατανεύει στα ημίμετρα, αλλά μέσα στα κατάβαθα της υπαρ
ξιακής του συνείδησης βαρεί μόνο το μέτρο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
της απόλυτης αλήθειας. Έτσι σφαλνά «τα παραθυρόφυλλα και τις πόρτες», 
ενόσω κυριαρχεί η θλίψη και το όνειδος στον τόπο του και ενόσω ο ουρανός 
του δε γεμίζει από γαλάζιο φως. Μέσα στη σπαρακτική του οδύνη επικρατεί ο 
ίμερος της πραγματικής λευτεριάς, αυτής που θα φέρει μονάχα «ένας έφηβος 
Θεός». Αυτό το μήνυμα αναμένει με λαχτάρα πρωτόγνωρη να του κομίσει ένας 
«άνεμος δυτικός» για να πάρει το δρόμο της επιστροφής.

Κι άλλοτε πάλι ταπεινός προσευχητής παρακαλεί «τον άγγελο των χαμέ
νων αστεριών» να μη σπαταλήσει άλλο «φεγγάρι στις ασημένιες νύχτες» και να 
«κάνει να ’ρθουν όμορφοι καιροί», που δεν είναι άλλοι από την ίδια την ειρή
νη. Δε συγχωρεί ο ποιητής εκεί που κάθεται συλλογισμένος «στη μοιρασμένη 
Λευκωσία» τη λήθη των προβλημάτων και των ερωτηματικών, γιατί θα ισοδυ- 
ναμούσε με έλλειψη ιστορίας, που θα καταδίκαζε την ελπίδα μιας σωστής 
«οδοιπορίας». Η βαθυστόχαστη έγνοια ταλανίζει τον ποιητή μέσα σε μια ανει
ρήνευτη πάλη αντιστάσεων και αναπόδραστων διαζευτικών: Θα αναγνωρίσουν 
τάχα «στους άλλους ουρανούς» όλους εκείνους που ζουν το όνειρο και τους 
μυστικούς κραδασμούς της Τριανταφυλλένης ή θα περάσουν απαρατήρητοι σε 
μια άλλη γειτονιά και θα χαθούν ενταφιάζοντας το ζωντανό όνειρο; Τα αλλε
πάλληλα ερωτηματικά συνοψίζουν τη διαπεραστική κραυγή του ποιητή, που 
διασχίζει «το γαλάζιο φως» των οριζόντων και απαιτεί μια επείγουσα απάντη
ση. Τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί στα γυρίσματα των χρόνων και τους δαιμο
νικούς κύκλους των ενιαυτών, γιατί ο ποιητής θέτει τον εαυτό του μπροστά 
στα μεταίχμια μιας ιστορικής αναγκαιότητας και στα προσκήνια των νέων 
δραματικών εξελίξεων. Οι διαπιστώσεις είναι ξεκάθαρες και δεν επισύρουν 
αμφισβητήσεις και ταλαντεύσεις: «Η πολιτεία πεθαίνει μέσα στην ακινησία». Η 
ίδια νηνεμία και άπνοια που πνίγει την Αμμόχωστο, πνίγει ταυτόχρονα και τη 

μαραζωμένη ψυχή του ποιητή. Χάνει τη μιλιά του - τι ωφελούν εξάλλου τα 
κούφια λόγια - όπως τη χάνει και η πόλη στο «στεγνό στήθος» του απογαλα
κτισμού και της αποστέρησης. Δε συμφύρεται η γλώσσα του ποιητή με «τις πε
τακτές συνομιλίες μες στις πλατείες», που δεν εξαρκούν για να προφέρουν «τα 
ελληνικά φωνήεντα στους γιαλούς της Σαλαμίνας». Ο «ανεύθυνος συχνασμέ- 
νος δρόμος» δεν κατανοεί και δεν ερμηνεύει τα νοήματα των μύθων» ούτε θυ
μάται τον ήχο της μιλιάς της Τριανταφυλλένης. Μόνο ο ποιητής, που είναι ο 
αληθινός προφήτης του παρελθόντος, καθώς αποκρυπτογραφεί τις διαισθητι
κές του προβλέψεις, μπορεί να ανασυνθέσει αυτά τα φωνήεντα «όταν χτυπά τις 
χαμένες πόρτες» και να ευχηθεί μέσα στην τελετουργική αυτή ανασυγκρότηση 
σαν άλλος μύστης ιεροφάντης τον ερχομό της λευτεριάς. Τότε μόνο θα γυρνού- 
σαν «κι οι παλιές εμπνεύσεις» για να τραγουδήσουν μελωδικά τη μικρή Τρια- 
νταφυλλένη, που θ’ απόδιωχνε μακρυά τη λύπη. Τότε μόνο θα λειτουργούσε το 
θαύμα, αν κατάφερνε ο ποιητής να ξαναφέρει πίσω τους παλιούς «ρυθμούς της 
μουσικής» και «το πνιγμένο μες στα κόκκινα σημάδια δειλινό», που δεν είναι 
άλλο απ’ την ίδια την Αμμόχωστο, που την εξισώνει με τον ευτυχισμένο παρά
δεισο. Σ’ αυτό τον παράδεισο των περβολιών και των τρικυμισμένων χρωμά
των συλλαμβάνει τον εαυτό του ο ποιητής να περπατά μικρό παιδί και να τρέ
χει έφηβος καλπάζοντας με «τα σαντάλια των τριανταφύλλων».

Οι θαλερές αυτές επιστροφές των αναμνήσεων και των νοερών ταξιδιών 
δεν ακινητοποιούνται στο χτες μέσα σ’ ένα ασφυκτικό κλοιό ρομαντικής μοι- 
ρολατρείας, αλλά αντίθετα ξεκινούν κάθε φορά με νέα εφόρμηση για την κατά- 
κτηση της πραγματικής επιστροφής στην πιο δυναμική της έκφραση.

Ο ποιητής με τις έντονες ψυχοκινητικές του μεταπτώσεις και τις ορμέμφυ
τες παλινδρομήσεις δεν μπορεί παρά να μη δοκιμάζεται από την απορία. Είναι 
τούτη η στερητική οδός των φιλοσόφων, η στενωπός ή καλύτερα η έλλειψη πα- 
ντοίου περάσματος, που τον αναγκάζει να αδημονεί και να ασθμαίνει. Πώς μπο
ρεί στ’ αλήθεια να ’ναι αντίθετα τα πράγματα, όταν ζει μέσα στο φάσμα μιας 
φοβερής αναδιψίας όχι μόνο της συνεχούς υπαρξιακής αναζήτησης, αλλά κατ’ 
εξοχήν των δίκαιων εθνικών διεκδικήσεων. Ο ποιητής συναισθάνεται άμεσα την 
τραγωδία του τόπου του και περίλυπος αναθυμάται όταν κάποτε «από το σπίτι 
του περνούσε ο δρόμος της αγάπης γεμάτος καλημέρα», ενώ τώρα με μια ανεί
πωτη μοναξιά κάθεται στην ξώπορτα να κουβεντιάζει μ’ ένα αγέρα πρόσφυγα». 
Υπάρχει μόνο η εξής ελπίδα, αυτή που διαφαίνεται μέσα απ’ «το πανέρι των φί
λων με τα εξαίσια βλέμματα»: Ότι τα βλέμματα αυτά των εξαιρετικών ανθρώ
πων θα στραφούν προς τα πίσω «την επόμενη πρωία» και θα φέρουν οπωσδή
ποτε κοντά τους την Τριανταφυλλένη. Κι ακόμα η παρήγορη ελπίδα περισσεύει 
στο χέρι του ποιητή, που έρχεται να «της κρεμάσει στον τρυφερό λαιμό ένα μι
κρούλη στίχο», και θα τολμούσα να πω με τη σειρά μου ένα λεπτό περιδέραιο, 
που φρόντισε ο ίδιος περίτεχνα να δέσει με τις ακριβές κλωστές των στίχων του. 
Αλλά ο ίδιος παραμένει ένας απλός και ταπεινός λάτρης της Τριανταφυλλένης 
Αμμοχώστου μ’ όλη την έξαρση της πατριδολατρείας του. Σαν εκείνους τους 
«απλούς Έλληνες», τους αληθινούς και ανιδιοτελείς, που πολεμούσαν τότε για 
τη λευτεριά «χωρίς αντωνυμίες και τίτλους». Είναι για τούτο που αγανακτεί 
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ίσως, γιατί τώρα χάσαμε το λεωφορείο που μας έβγαζε στο δρόμο τούτης της πε
ρήφανης απλότητας και πιάσαμε άλλους τρόπους κι άλλες συνήθειες της ποτα- 
πής ευτέλειας κι αδιαφορίας. Τί ωφελεί, στοχάζεται ο ποιητής στον ενδιάθετο 
ποιητικό του Λόγο ανακινώντας «τις σημαίες των υποσχέσεων», να επαναπαυό
μαστε στα μάτια μας εμπρός» και να βαυκαλιζόμαστε με τις «γιρλάντες της μυ
θολογίας και της παλιάς μας ιστορίας». Εκείνο που χρειάζεται, υποδηλώνει με 
πειστική υποβολή ο ποιητής, είναι η άμεση σωστική δράση. Τότε μόνο δικαιού
μαστε να υψώσουμε θριαμβευτικές σημαίες, όταν με εγρήγορση συστρατευτούμε 
στον αγώνα, πιστοί στις εντολές και τα παραγγέλματα του ποιητή. Αλλιώς είναι 
σαν να του «δολοφονούμε» τα πληγωμένα του όνειρα, έτσι που να μην μπορεί 
να ξαναθυμίσει σε κανένα «τις μικρές μας παναγίες των Κυπριώτικων ζεφύ- 
ρων». Ούτε και θα ξαναμπορέσει να ξυπνήσει την κοιμισμένη Αμμόχωστο που 
«περπατά μες στα όνειρα των παιδικών της κήπων». Και θέλει ο ποιητής επίμο
να να τη σηκώσει απ’ τον παιδικό της λήθαργο, για να ξαναζήσει τον ήλιο του 
καλοκαιριού πάνω στην άμμο με τα κρίνα, να τη δει «να ξεντύνεται ολόιδια 
Αφροδίτη πίσω απ’ τις καλαμιές και να κατεβαίνει αρρενωπός ο ουρανός να εκ
πορθεί μελισσολόι το χάδι». Ένα ταξίδι ασταμάτητο η σκέψη και η μνήμη του 
ποιητή να τον φέρνει πότε ανάμεσα από «κόσμους πικροδάφνης και παπαρού
νας, πότε μέσα από λυπημένες εποχές ανομβρίας» και πότε να τον αποβιβάζει 
αυθόρμητα «σ’ ελεύθερους καιρούς στης Σαλαμίνας τ’ ακρογιάλι», για ν’ ακού
σει «τους ήχους των θιάσων και των χορικών».

Ο ποιητής δεν παύει να παρηγορεί «με τα φτερά του νου» τη μικρή Τρια- 
νταφυλλένη και της υπόσχεται πως «θα της αγοράσει - το χαμένο χαρταετό 
του χθεσινού προσώπου της». Έτσι θέλει να την αποκαταστήσει μέσα του, για
τί δε θα σταματήσει ποτέ ν’ αναλογίζεται «τις ωραίες πανσέληνες και την πολι
τεία του ήλιου». Και τούτη η μνήμη που ξεχύνεται «απ’ τους άσπρους κροτά
φους» γίνεται λιγότερο επώδυνη, γιατί αναλύεται σε ελληνικό φως, που εξορ- 
μά από «την ωραία πηγή της Τριανταφυλλένης» και σέρνει μαζί του «ένα αρχι- 
πέλαγο νησιά του Αιγαίου».

Η επιβεβαίωση του ποιητή, που έρχεται σαν στερνή και οριστική κατάθεσή 
του, είναι πως «αυτός ο δύσκολος καιρός δε θα μπορέσει να ξεγράψει το φως 
της Κύπρου». Είναι σίγουρος όταν συνομιλεί με τον «άγγελο του ύπνου» πως 
«ο χρόνος θα γυρίσει το άλλο φύλλο του το χρυσάφι», ενώ «κρατά την κούκλα 
της παρηγοριάς απ’ το σπασμένο της ποδάρι». Γιατί εξάλλου κι η Τριανταφυλ- 
λένη του ποιητή όσο «κι αν αναζητά την ελπίδα μες στις φωτογραφίες της» εί
ναι άτρωτη και αναλλοίωτη, «απρόσβλητη απ’ το χρόνο». Έστω κι αν τώρα η 
Τριανταφυλλένη μοιάζει σαν αγνοούμενη και τριγυρνά στα κράσπεδα και στις 
καμπές του κόσμου σαν «ζητιάνα ελευθερίας».

Όσο κι αν ο ποιητής «επιθυμεί» στο τελευταίο ποίημα της συλλογής - κι 
είναι η επιθυμία του μια πολυθόρυβη επανάληψη ελληνικών φωνηέντων - να 
ήταν η Τριανταφυλλένη του «μια ωραία υπόθεση παραμυθιού», το παραμύθι 
έγινε, με τα όσα αράδιασε, ο πιο αληθινός μύθος και η πιο εύγλωττη ιστορία. 
Είναι η σημαδιακή Ιστορία της Τριανταφυλλένης Αμμοχώστου χωρίς γεγονότα 
μέσα σε τυπικά αρχεία, αλλά μονάχα με «τα κίτρινα συμβάντα των πορτοκα

λιών». Είναι η μνήμη που ξεχιλίζει απ’ την ποιητική καρδιά χωρίς πανηγυρικά 
μνημόσυνα σε ευκαιριακές επετείους και που αντίθετα γίνεται ένας καθημερι
νός πόνος, ενόσω «η Κύπρος ζει ακόμα θλιμμένη στους χάρτες». Είναι τελικά 
η πολυθρύλητη Ιστορία μιας αρχόντισσας, που δεν αριθμεί χρονολογίες με 
σκουριασμένους δείκτες, γιατί «τα καράβια» του ποιητή κουβαλούν ακόμα 
«τον έρωτα στην άμμο της».

Για τούτο, μην αγωνιάς και μη θλίβεσαι ποιητή της Τριανταφυλλένης. Κά
με τον πόνο σου ιστό υπομονής, γιατί η μικρή σου Αφροδίτη, που τη βάφτισες 
Αμμόχωστο και Κύπρο ολάκερη δε θ’ αργήσει να ξανατραγουδήσει και πάλι. 
Και θα ’ναι οπωσδήποτε το τραγούδι της περισσότερο ερωτικό παρά ποτέ, 
αφού θα απηχεί μιαν εναρμόνια μελωδία τόσων χαμένων χρόνων. Μην απελπί
ζεσαι ποιητή της Τριανταφυλλένης Αμμοχώστου. «Ο αρχάγγελος ήλιος με την 
ένδοξη κιθάρα του» θ’ ανοίξει τα πάλλευκα φτερά του και θα σκεπάσει τις γει
τονιές και τις συνοικίες της.

Η μικρή Αφροδίτη θα ξαναγεννηθεί πανώρια μες στους αφρούς της «μ’ 
ένα καινούργιο στήθος κι ένα αχείλι κερασένιο».

Έτσι θα πάψεις πια ποιητή «των τραγουδιών της Τριανταφυλλένης» να 
περιμένεις με εναγώνιο καρδιοχτύπι και θ’ αρχίσεις ν’ ανεβαίνεις με σταθερό 
ρυθμό τη σκάλα της Ανάστασης με τη βοήθεια της «εφταβηματούσας Παναγιάς 
της Κύπρου της ελευθερώτριας». Αυτή θα 'ναι η αληθινή καταξίωση κι η αντα
μοιβή για τα όσα πόνεσες και πρόσφερες με ελληνικά και μόνο φωνήεντα.

«Φιλελεύθερος» 26.8.1991
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ΜΙΚΡΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ» 
ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Η αναζήτηση ιστορικού πυρήνα και η συσχέτιση με συγκεκριμένο γραμματο- 
λοκικό σημείο αναφοράς ενός ομώνυμου σύγχρονου έργου καταντά φιλολογία 
αμφιλεγόμενης ως επί το πλείστον μορφής. Αν η άποψη πως η δημιουργία κά
ποιου δημοφιλούς δημοτικού τραγουδιού αφορμάται ή στηρίζεται σε χρονογρα- 
φικές διηγήσεις αποτελεί ριψοκίνδυνη αυθαιρεσία, πόσο μάλλον η σύνθεση ενός 
κατά πολύ νεότερου έργου, που απέχει αιώνες από την υποτιθέμενη πηγή. Αν ο 
Σακελλάριος για την Αροδαφνούσα αμφισβητεί την άποψη του Κ. Σάθα περί εξο- 
μοίωσης των προσώπων του δημοτικού τραγουδιού με τα πρόσωπα του βασιλι
κού σκανδάλου που διασώζει ο Μαχαιράς, πως εμείς έχομε το δικαίωμα της σύν
δεσης ενός νέου ποιητικού δημιουργήματος με ανεξακρίβωτα αρχέτυπα δημιουρ
γίας: Κατά προέκταση θα διατυπώναμε την άποψη πως η προσπάθεια σύγκρισης 
του νέου με το παλιό, όσο άμεσα συνδεδεμένο κι αν (ραίνεται, δε θα εξυπηρετούσε 
παρά λόγους εξειδικευμένης φιλολογικής μελέτης, απ’ όπου θ’ αναμένονταν κά
ποια συγκεκριμένα συμπεράσματα ή άλλα προσδιοριστικά ζητούμενα. Στο παρόν 
σημείωμα επομένως δε θα επιχειρήσουμε μια αναλυτική φιλολογική ανατομία της 
Αροδαφνούσας του Κ. Χρυσάνθη ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή και μάλι
στα σε συγκριτική αναφορά με το δημοτικό τραγούδι. Και τούτο, γιατί η Αροδαφ
νούσα του Χρυσάνθη καταφανώς παρουσιάζει μιαν αυτοτελή ιδιαιτερότητα παρά 
την εύλογα δικαιολογημένη ομοιογένειά της με την Αροδαφνούσα του καθαρά κυ
πριακού δημοτικού μας τραγουδιού. Από την άλλη η μακρόστιχη και πληθωρική 
τούτη μπαλλάντα είναι μια δημιουργική ανασύνθεση όχι μόνο της παραδοσιακής 
μας παραλογής, αλλά και ορισμένων στοιχείων άλλων παραλογών, όπως της 
«Λυγερής», του «Μωρόγιαννου», «Του Γεφυριού της Τρίχας» σε αντίστροφη 
απόδοση. Ο ποιητής εξάλλου είναι ενσυνείδητα επηρεασμένος και σκόπιμα προ
βάλλει το πνεύμα και το λόγο, το ύφος και το ήθος της δημοτικής μας Μούσας 
από το ακριτικό έπος, ως τα τραγούδια της αγάπης, από τα μοιρολόγια και τα να
νουρίσματα ως τα τραγούδια του γάμου.

Η επιθυμία του ποιητή μέσα από μια τέτοια σκληρή αναμέτρηση με τα δια
χρονικά και αψεγάδιαστα δημιουργήματα του λαού μας δεν είναι μόνο ασφαλώς 
το κορφολόγημα των πιο όμορφων βλαστών τους, ούτε η συμπερίληψη μερικών 
σημαδιακών από αυτά σε μια ενιαία σύνθεση εναρμονισμένων χρωμάτων, και 
αποχρώσεων. Βαθύτερος πόθος του ποιητή που εκπηγάζει από μια εσώτερη δη
μιουργική ανάγκη και που επιτυγχάνει το στόχο της είναι να αναστήσει τη δική 
του εξιδανικευμένη μορφή με τα χίλια πρωτεϊκά πρόσωπα. Είναι η μορφή που 
τον συγκινεί και που καταυγάζει μέσα του το φως και την ομορφιά όχι μόνο του 
παρελθόντος αλλά και του παρόντος και του μέλλοντος. Είναι η τραγική γυναι
κεία μορφή που εμπνέει ανά τους αιώνες τον έρωτα και σπείρει γύρω της το θάνα
το. Είναι ακόμα η ολοζώντανη παρουσία της γης του και της πατρίδας του ενσαρ
κωμένη σε Λυγερή, σε Αροδαφνούσα, σε Αφροδίτη που σκιρτά κι αναγαλιάζει 
από έρωτα και πλημμυρίζει από αγάπη, γιατί μέσα της ανασταίνεται η «Ψυχή της 
Κύπρου», «η Κυπραίισσα ψυχή».

Έτσι ο ποιητής πραγματώνει μιαν πολυδιάστατη διεύρυνση του ποιητικού 
συμβόλου της Αροδαφνούσας με τις αλλεπάλληλες ποιητικές ενσωματώσεις και 
τις δικές του επινοητικές αναπλάσεις, που ταυτίζονται ωστόσο με την αρχική του 
ουσία και τον αρχέγονο ψυχισμό της προσωποποιητικής του έκφρασης. Η Αρο
δαφνούσα του ρόδου, της ομορφιάς και του έρωτα καθώς και της δάφνης των έν
δοξων αγώνων είναι αναμφίβολα η βασανισμένη και φυλακισμένη κόρη στο κά
στρο της Κερύνειας. Πικρός αλλά ωστόσο αμετακίνητος ο παμπάλαιος συμβολι
σμός. Η σκλάβα όμως δεν παύει ούτε στιγμή να ζητά τη λευτεριά της με μηνύματα, 
εκκλήσεις, διαμαρτυρίες, αγώνα αδυσώπητο σωτηρίας και λευτεριάς, γιατί είναι 
μια ψυχή ανυπόταχτη κι ανυποχώρητη στο δίκιο της. Πικρές και πάλι οι αντιφά
σεις του ποιητικού συμβόλου τόσο στο δημοτικό τραγούδι όσο και στο ποίημα 
του Χρυσάνθη. Μια ψυχή καμωμένη από έρωτα που καθρεφτίζει τη θωριά και το 
κορμί της σαν άλλη Αφροδίτη στα ερωτικά ακρογιάλια και στα μοσχομύριστα 
περβόλια της γης της, να τυραγνιέται με τις απιστίες του Μωρόγιαννου που τις 
ταυτίζει ο ποιητής με τις αναίσχυντες πλεονεξίες και τις παράλογες επιδιώξεις 
του. Κι αυτές ασφαλώς κατ’ επέκταση με τις ακατάσχετες βουλιμίες των ποικιλώ
νυμων εχθρών της: «Μια Κυριακή τριαντάφυλλο σε χρυσάφι πανέρι, του Γιάν- 
νου, του Μωρόγιαννου, του μωροπλανεμένου χρυσά στεφάνια πλέκανε τριαντά
φυλλα παρθένες. Τον πλάνεψε τ’ αναλυτό βενέτικο λογάρι, τ’ αμπέλια με τους ξώ- 
μαχους, τα πράσινα ελιοφόρια και τα χωράφια τα παχυά με τους πολλούς ζευγά
δες κι αφήνει την αγάπη του κι άλλη γυναίκα παίρνει.»

«Κι η Λυγερή ψυχομαχά, βασιλικού κλωνάρια που το καταμεσήμερο με βια 
κορφολογήσαν». Αλλά δίκαια διερωτάται πιο κάτω ο ποιητής και δίκαια δίνει την 
απάντηση: «Ποια αγάπη δεν έχει καϋμούς και δάκρυα ποια αγάπη; Και ποια αγά
πη δε νικά τ’ ανθοκωνσταντινάτο;» Αποκαλύπτει ωστόσο στη συνέχεια πως μια 
τέτοια αγάπη είναι ικανή να βάζει στο Μωρόγιαννο όχι μόνο «δοκίμια, ερωτοδό- 
κιμα δαιμονοκαμωμένα» αλλά και «το στερνό δοκίμι της, δοκίμι του θανάτου» 
«στ’ απόμερο κι απόξενο της αρρωστιάς πηγάδι / να κατεβεί μεσήμερα το χρυσο- 
δακτυλίδι / το μυθικό και ξωτικό να βρει να της το φέρει. / Σκαλί-σκαλί κατέβηκε 
μα η Πνίχτρα τον αρπάζει / μες τα δαιμονοξώβεργα και μες τα ξωθιοβρόχια / και 
ο νιος καπνοσκορπίστηκε κι η Πνίχτρα χαχανίζει.»

Εύλογα ο ποιητής με το δικό του τρόπο αποφαίνεται και συμπεραίνει: Η 
αγάπη νικά το θάνατο, το δίκιο την απάτη, η ομορφιά την ασχήμια και την εξα
θλίωση. Μια ομορφιά που δεν περιγράφει μόνο στα επί μέρους ποιητικά είδη αλ
λά που αφήνει αυθόρμητα να ξεχειλίζει σ’ όλο το έργο από την αρχή ως το τέλος. 
Τέτοια ομορφιά που, όπως αφηγείται στην εισαγωγική ποιητική του ενότητα, 
«Ανθούς τα δέντρα βγάζανε στο γέννημά σου κι ανθούς τα χόρτα μας στο πρωτο- 
ξύπνημά σου / κι ανθούς οι στέρφες πέτρες στο μεγάλωμα σου. / Ανθοί θα βγουν 
στ’ Αντίπερα στο πάντρεμα σου.»

Η ομορφιά της Αροδαφνούσας - κόρης και της Αροδαφνούσας - Κύπρου δε 
λάμπει μόνο στο λαιμό και στα μαλλιά της, δε σημαδεύεται μόνο στο βάδισμα, στ’ 
ανάστημα και στο βλέμμα, αλλά αντανακλάται ως την άκρη της οικουμένης προ- 
καλώντας όχι μονάχα τους καρδιοκατακτητές, αλλά τους όπους γης κατακτητές. 
Φιλόξενη και πλούσια η γη της στ’ αλήθεια, όπως διαλαλεί ο ποιητής με τους στί
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χους του: «Η χύτρα αχνίζει φαγητό, ροδίζουν τα ποτήρια, τα βλέμματα μας λά- 
μπουνε, παιζογελά η καρδιά μας. Λοιπόν, γιατί στεκόμαστε; Το καθετί δικό σας: 
της γης μας τα γεννήματα, των δέντρων μας οι οπώρες, ό,τι τα χέρια πλάθουνε, 
της προκοπής σημάδια.» Ο Χρυσάνθης μέσα από την περίτεχνη λυρική του αφή
γηση αδράχνει την ευκαιρία να εγκιβωτίσει τα ποικίλα ποιητικά είδη της παραδο
σιακής μας Μούσας, όπως αριστουργηματικά αινίγματα, εξαίσια ερωτοαλφαβη- 
τάρια, λικνιστικά νανουρίσματα, γιορταστικά γαμήλια άσματα και περίφημα θρη
νητικά μοιρολόγια. Κι η παράθεση όλων τούτων των ειδών, που συγκροτούν μια 
μακρόπνοη, λυρική αφήγηση, δε διακόπτει τον ερμό της ενότητας κι ούτε αποβαί
νει σε βάρος της συνοχής της υπόθεσης και της πλοκής της μπαλλάντας. Αυτό βέ
βαια, πρέπει να επισημάνουμε εδώ, μαρτυρεί και επισφραγίζει τόσο την ωριμότη
τα της ποιητικής γραφής του δημιουργού όσο και την άνεση της τεχνικής του ως 
προς την αβίαστη και φυσική μετάβαση από το ένα είδος στο άλλο χωρίς κενά και 
χάσματα. Η τεχνική αυτή που αποτελεί ένα μέρος της δύναμης και της τελειότη
τας της τέχνης του δεν είναι ασφαλώς ένα επίκτητο εφόδιο τριβής και άσκησης 
κατ’ αποκλειστικότητα, αλλά κυοφορείται μέσα στον ποιητή σαν θεία δωρεά και 
εκβάλλει σαν έκφραση στην πολυκύμαντη θάλασσα του ποιητικού του ταξιδιού. 
Πιο απλά θα μπορούσαμε να πούμε πως μόνο η μεγάλη ποιητική χάρη που ελάχι
στοι διαθέτουν και που είναι κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση της θεϊκής, μπορεί να 
συνταιριάσει την ποικιλία και τη διαφορικότητα στην αρμονία της σύνθεσης και 
στην καίρια μετάβαση της εναλλαγής. Ας δώσουμε δείγματα αυτής της εναρμόνι
σης και της συνεκτικής σύνδεσης με κάποιους στίχους που απηχούν τα προανα- 
φερθέντα είδη:

«Kl αρχίσανε τα αινίγματα, το πρωτοπείραγμά της. 
Kl ακούστηκε η απάντηση, πρώτη ξανθούλα νίκη.»

«Σκασμένο ρόδι κόκκινο γερμένο στο κλωνάρι 
με τις σειρές μαργαριτάρι
κι οι χάντρες του να νεύουνε στο διψασμένο χώμα 
- τ’ ωραίο σου στόμα.»

«Ζαλίστηκε, αποχάθηκε μες τις αυλές ο ρήγας 
κι αρχίσαν μες το στόμα του τα ερωτοαλφαβητάρια, 
σαν το νεράκι απ’ την πηγή, να τρέχουν και να φεύγουν.

«Ξανθομμαλλού, οι πλεξούδες σου φωλιές είναι γιομάτες 
που παίζουν τα πουλιά
και δάση μ ’ αγριολούλουδα και χλοϊσμένες στράτες 
κι ανθοβουνοπλαγιά»

«Νυστάζει από τ' ακούσματα ηβιολέττα Αροδαφνούδα 
Χίλιες ψυχές τριγύρω της νανούρισμα αναπλέκουν:»

«Μάη, φαιδρέ, ανθομάη μου, πάρ ’ τη στα περιβόλια, 
στον ασημένιο ανθό
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δακτυλιδάκια πάρε της καί τ’ ασημιάβραχιόλια, 
και χάντρες στον λαιμό.»

«Και τ’ όνειρο ξεμύτισε κι ως είδε τέτοια κάλλη, 
απομεθά, τρελλαίνεται και στήνει πανηγύρια:»

«Ώρα καλή κι ώρα αγαθή κι ώρα μαργαριτάρι 
τον ήλιο σαν παντρεύουνε με τ’ ασημί φεγγάρι. 
Περνούν κλωστή, χρυσοκλωστή και δένουν τα φτερά του 
και δένουν τονχρυσαετό με την περιστερά του.»

«Κι η ρήγισσα η κακούργισσα το μυστικό μαθαίνει. 
Σπέρνει τον χάρο στα κλωνιά, κλωνί-κλωνί τα καίει, 
μες τις αυλές θανατικό σκορπά και τις ρημάζει.

«Δεν έκλαψαν για τις αυλές. Καινούργιες θα προβάλουν 
με λεμονόδεντρα πολλά κι ανθοβραγιές και φράχτες. 
Εκλάψανε την κορασιά που δεν θα ξαναειδούνε:»

«Δικέφαλος χρυσαετός τα σύγνεφα χαράζει 
με τ’ απλωτά φτερούγια του ίσκιο βαρύ σταλάζει.

Κομμένα νυχοπόδαρα πουλλάκια δεν σπαράζουν, 
ψαλιδισμένα τα φτερά κανένα δεν τρομάζουν.»

Θα μπορούσε ν’ αποκαλέσει κανείς την ενσωμάτωση των ειδών αυτών στο 
ποιητικό σώμα του έργου γυμνάσματα αναμέτρησης με τα ομώνυμα δημοτικά 
τραγούδια, αλλά θα μείωνε τη δύναμη και την αξία ολόκληρου του έργου, εφόσον 
αποτελούν τους αδιάσπαστους κρίκους μιας ανεκτίμητης αλυσίδας ή τις εξελικτι
κές αναβαθμίδες προς την κορύφωσή του. 'Οχι γυμνάσματα, αλλά αθλήματα με 
υψηλές επιδόσεις θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς τα μέρη αυτά που ανή
κουν σ’ ένα δόκιμο πρωταθλητή της ποίησης και που παρ’ όλη τη μοναδικότητα 
της αυτοτέλειάς τους, αναδεικνύουν σαν ποιητικές μονάδες υψηλών μετρήσεων 
την ολότητα του έργου. Η τελευταία ενότητα του έργου που παραπέμπει στην κα
θαυτό δημοτική μας παραλογή και δικαιώνει άμεσα τον τίτλο του ποιήματος του 
Χρυσάνθη αρχίζει με το εξής δίστιχο:

«Σε μούλα χρυσοκάπουλη τραγουδιστής περνούσε.
Στον δεκαπεντασύλλαβο μαστόρεψε τον μύθο:»

Και πράγματι, μαζί με τον τραγουδιστή που επικαλείται ο ίδιος ο ποιητής 
και που ξέρει να μαστορεύει τον πανάρχαιο δεκαπεντασύλλαβο, μπορούμε να 
τραγουδήσουμε κι εμείς, αφού πρόκειται για την ίδια γνωστή υπόθεση του δημοτι
κού μας τραγουδιού. Μόνο που πρέπει να την τραγουδήσουμε αυτή τη φορά με τα 
λόγια, τους τόνους και τους χρωματισμούς του ποιητή στην κλίμακα του δικού 
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του ποιητικού οράματος και μηνύματος. Γιατί πέρα απ’ τη συνύφανση και την πε
ριπλοκή του μύθου που κι ο ποιητής αναφέρει ταυτίζοντας την Αροδαφνούσα με 
την Αφροδίτη είναι καθαρή η προέκταση του συμβολισμού προς τα κει που θέλει 

να μας στρέψει τη σκέψη:
«Kl ήσουν θρησκεία ενός λαού καί μίας φυλής πατρίδα.

Τούτης της πατρίδας με τις φυλετικές ρίζες και καταβολές, τις ιδιότυπες πα
ραδόσεις και τις ιδιαιτερότητες τραγουδά στους στίχους:

«κί ολούθε γλυκανθίξανε λάμψες τουμαλαμάτου 
μεθύσια κοίλανίώτίκα, παφίτίκες αγάπες, 
παραλίμνίτίκοί σκοποί, λάμψες της ντόπιας Τέχνης».

Παρά την ταύτιση της Κυπραίισσας ψυχής με την ψυχή της Αροδαφνούσας, 
που συνεχώς επαναλαμβάνει μέσα σ’ ένα παραλήρημα ποιητικού οίστρου και 
ασυγκράτητης μέθης, δεν παραλείπει ωστόσο να υπομνηματίσει επιγραμματικά 

με την ομολογία:
«Απ’ την Φραγκιά το σόϊμου καί κατοίκίά μου η Κύπρος».

Οι υπομνήσεις αυτές ασφαλώς που θα μπορούσαν να θεωρηθούν και εμβόλι
μες και να εξοβελιστούν αν το ήθελε ο ποιητής, αφού ούτε παραποιούν ούτε απο
δυναμώνουν το κείμενο, δεν είναι υπομνήσεις ιστορικών γεγονότων, ούτε καν 
ιστορικών υπαινιγμών. Η ιστορία όχι στην αναδιήγηση και την απαρίθμησή της 
ενδιαφέρει τον ποιητή, αλλά σαν κομμάτι πολύτιμο της παράδοσης που είναι η 
ίδια η ψυχή της Αροδαφνούσας. Μια ψυχή που υπερεκχειλίζει από πάθος ερωτι
σμού και αγάπης για τα υψηλότερα ιδανικά. Η Αροδαφνούσα του Κύπρου Χρυ
σάνθη δεν είναι τίποτε άλλο παρά ό,τι ο τελευταίος της στίχος διευκρινίζει:

«Μύθε παλιέ, που ξύπνησες μες την καινούρια Κύπρο».
«Σημερινή» 29.11.1994

ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ποιητικό είδος του επιγράμματος είναι αρχαιότατο, καθώς ξέρουμε, κι 
ανάγει την καταγωγή του στην ώριμη αρχαϊκή λυρική περίοδο. Το επίγραμμα 
μαζί με το συμποτικό σχόλιο μοιάζουν πολύ με την ελεγεία, που ανθίζει την 
εποχή αυτή με κατ’ εξοχήν δημιουργό το Θέογνη.

Η ομοιότητά τους συνίσταται στη μορφή του πρώτου και στο περιεχόμενο 
του δεύτερου, αλλά δεν μπορούν να αναμετρηθούν με τη μεγαλόπνοη ποίηση 
των άλλων ειδών. Συναφώς ο μεγάλος ελληνιστής A Lesky στην «Ιστορία της 
αρχαίας ελληνικής Λογοτεχνίας» αντιπαραθέτει συμβολικά τα αρχαιότερα ελ
ληνικά επιγράμματα προς τη μεγάλη ποίηση, αποδίδοντας τους τη σχέση ζω
γραφισμένων κυλικών με τους πίνακες του Πολυγνώτου, για να ομολογήσει 
όμως ευσύνοπτα πιο κάτω τα εξής: «Είναι από τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του 
ελληνικού πολιτισμού το ότι, σ’ αυτόν, το καλλιτεχνικό χειροτέχνημα έχει πε
ρισσότερο μερίδιο στην μεγάλη τέχνη, κι αυτή πάλι έχει περισσότερο μερίδιο 
στο εργόχειρο από οπουδήποτε αλλού».

Τα επιγράμματα από την αρχαιότατη αυτή φάση της γραφής τους, είτε ως 
επιτύμβια είτε ως αναθηματικά εμφανίζονται, μέχρι τη νεότερη έκφραση της νε
οελληνικής ποίησης με τη ρομαντική πληθωρικότητα του Αριστοτέλη Βαλαωρί- 
τη και το σατιρικό προγραμματισμό του Αλέξανδρου Πάλλη, έχουν μια κοινή 
ποιητική συνισταμένη: την περιγραμμική συμπύκνωση γύρω από ένα θεματικό 
πυρήνα, που εξακτινώνει ως τα ακρότατα σημεία της περιφέρειάς τους μηνύ
ματα, ιδέες, συναισθήματα και σκέψεις με τη σφραγίδα πάντα της μοναδικότη
τας του κύκλου τους και του ποιητικού τους ειρμού. Έτσι ο συνεκτικός θεματι
κός άξονας του επιγράμματος λόγω της περιληπτικής του συντομίας καθίστα
ται η ευαίσθητη πυξίδα της ποιητικής πλοήγησης, χωρίς την ενδεχόμενη πρό
σκρουση στους υφάλους μιας μακρόστιχης δημιουργίας, ιδιαίτερα της σουρρε- 
αλιστικής... Το επίγραμμα είναι ένα ανεξίτηλο, ανάγλυφο κομψοτέχνημα, όταν 
είναι εμπνευσμένο από ένα υψηλό όραμα, όσο εφήμερο κι αν παρουσιάζεται, κι 
όταν είναι δουλεμένο με το μεράκι ενός ποιητή, που γνοιάζεται για τα πράγμα
τα της τέχνης του κι έχει ισοδύναμες αξιώσεις με τα άλλα είδη που υπηρετεί. Δε 
γίνεται ασφαλής αφορμή ένεκα της βραχύτητας της έκτασής του για βραχύπνοα 
θνησιγενή στιχουργήματα. Το καλό επίγραμμα είναι θα λέγαμε δυσκολότατο εί
δος και θα μπορούσε σήμερα ν’ ανασηκώσει το λιλλιπούτειο ανάστημά του και 
να τα βάλει αν όχι με τις γιγάντειες διαστάσεις της επικής ποίησης - θα ’ταν η 
πιο ανόητη υπερβολή - τουλάχιστον όμως με πολλά και εκλεκτά ποιήματα στις 
πρώτες γραμμές της ποίησής μας. Γιατί ένας τέτοιος σφραγιδόλιθος που ανή
κει σε πολύτιμο δακτυλίδι αποτυπώνεται έντονα στη μνήμη και χαράσσεται αυ
θόρμητα στην καρδιά. Γιατί είναι ένα αποκρυσταλλωμένο παράθεμα του νου 
και μια συμπυκνωμένη ουσία ποιητικού κραδασμού.

Μέσα από τέτοιες διαστάσεις θα μπορούσαν να ιδωθούν «τα Δεύτερα Επι
γράμματα» του Κύπρου Χρυσάνθη, που καλύπτουν τις σελίδες μιας πρόσφα
της ποιητικής του συλλογής, φιλοτεχνημένης με βυζαντινούς χαρακτήρες από
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τον εν ποιήσει συνάδελφό του Αντώνη Πιλλά. Τα επιγράμματα αυτά εξάλλου 
θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε ενιαίο χώρο, εμφόσον η πλειονότητά τους 
είναι εμπνευσμένη και χαρισμένη σε αξιόλογους φίλους, σε ποιητές και επιστή
μονες, καλλιτέχνες και λογοτέχνες, ήρωες του απελευθερωτικού μας αγώνα, ευ
εργέτες, πολιτικούς, αθλητές, τους εγκλωβισμέους της ηρωικής Καρπασίας και 
ανθρώπους του μόχθου και της καθημερινότητας.

Τα επιγράμματα του Χρυσάνθη ανατέλλουν σαν άλλοι ήλιοι στο πνευματι
κό στερέωμα της ποιητικής δημιουργίας, δίνοντας την αίσθηση του ακαριαίου 
και πηγαίου λόγου, αλλά συνάμα και το αίσθημα της καθολικής και διαχρονικής 
αλήθειας που φτάνει τα όρια της αιωνιότητας, όπως αναντικατάστατες και αιώ
νιες είναι οι ψυχές των ανθρώπων που υμνεί. Έτσι, από το φθαρτό και εφήμερο 
κόσμο της ύπαρξης και της δράσης τους, οι άνθρωποι αυτοί των επιγραμμάτων 
μεταρσιώνονται σε άλλους κόσμους, όπου «καμιά ρυτίδα ή τύψη» κι όπου επι
κρατεί μονάχα «το μένος της αθωότητας» κατά τον Ελύτη. Κι όχι μόνο οι τεθνε- 
ώτες αλλά και οι ζώντες υμνούμενοι κάτω απ’ την επτάχορδη λύρα ενός πάλλο- 
ντος διθυραμβικού εγκωμίου βρίσκουν τη δικαίωση και την ανιδιοτελή κατα
ξίωση μέσα από την τροχιά των επιγραμμάτων. Τα μικρά αυτά ποιητικά δη
μιουργήματα, τα περισσότερα μεγάλα σε μορφή και περιεχόμενο, βρίσκουν μέσα 
μας μια αβίαστη απήχηση, γιατί ακούγονται σαν εναρμόνιοι ήχοι μιας γλυκειάς 
μελωδίας, που συνεχώς αναμεταδίδεται σε άπειρους τόνους παραλλαγής από το 
ηχείο της ψυχής μας με τις τόσες προεκτάσεις που αφήνουν.

Μοιάζουν τελικά τα τριανταδύο αυτά επιγράμματα με δροσερά ανοιξιάτι
κα μπουμπούκια, που ανοίγουν σε μια υποσχόμενη πλάση, γεμάτη αισιοδοξία 
κι ελπίδα παρά τα κάποια μαρτυρικά σημάδια των καιρών. Διαβάζοντας και 
ξαναδιαβάζοντάς τα το νοιώθεις πως βιάζονται ν’ ανοίξουν και ν’ αφήσουν το 
λεπτό άρωμα σαν διαλεκτό μύρο στη γεμάτη αμφίβολες ταλαντεύσεις τυραγνι- 
σμένη καρδιά μας.

Η συλλογή κλείνει με σημειώσεις του ποιητή σχετικές με την προσωπικό
τητα, τις ασχολίες και το έργο των προσώπων, που σκιαγραφούνται ποιητικά.

Μέσα από το λιτό, πυκνό και συνθετικό αυτό είδος των επιγραμμάτων 
συλλαμβάνουμε την ανθρώπινη παρουσία σ’ όλη την πληθωρική μεγαλοπρέ
πειά της και αναλύουμε το μεγαλείο της.

Ας δούμε μερικά από τα επιγράμματα του Κύπρου Χρυσάνθη, που υπηρε
τούν τόσο τη βαθύτερη ουσία όσο και το σχηματικό περίβλημα του είδους. Τέ
τοια που κι αν δεν είναι σε επιτύμβιες στήλες χαραγμένα, σε μνημεία και έργα 
τέχνης, χαράσσουν ωστόσο την καρδιά μας ως τα τρίσβαθα:

Στον Κωστή Παλαμά
Αρχέλληνα και πρωτοκορυφαίε
στο λόγο τον λεβέντη

Στον Νικηφόρο Βρεττάκο
Των ευγενών γραμμάτων αθλητή 
σε χαιρετούν οι Κύπριοι.

Στον Παντελή Μηχανικό
Της όρθιας ποίησης αθλοφόρε 
ευδαιμονείς στη μνήμη των ποιητών.

Εις Εγγονόπουλον
Η κλειδοκυμβαλίστρια της Πάνω γειτονιάς 
εφτά καράβια εφόρεσε 
εγγονοπουλικά
κι εγώ κρατώ την πέννα της από την τραχηλιά 
κι εφτά Οδυσσείς καρφώνω 
κι ένα Παύλο Μελά.

Δημήτρης Λόγιος
Τη μουσική σου τέφρα υποδέχτηκε 
με μια γαλάζια παρρησία η θάλασσα 
τάφος ελληνικός στη Ζάκυνθο και Κύπρο 
τη μελωδία σου να ταξιδεύουνε τα κύματα 
του Απόλλωνα παγκόσμια παρουσία.

Στον Κυριάκο Χατζηιωάννου
Των εθνικών γραμμάτων λειτουργέ 
και της Γλυκείας χώρας Κύπρου 
κράτιστε λόγε 
σε μελετούν στις προσευχές τους 
οι λαξευτές της έρευνας.

Στον Μιχ. Κυθραιώτη
Χαίρε λιτέ Γαλουχητή των νέων 
και μέτοχε της αγοράς ορθόδοξε 
συμπαραστάτη στα κοινά της εκκλησάς 
και των γραμμάτων μυστικέ φιλάνθρωπε

Μαρία Π. Ιωάννου
Του λόγου και της Τέχνης πρωτελλήνισσα 
και πρωτεργάτισσα της παιδικής σκηνής 
Φιλάνθρωπη κι ευπρόσωπη 
κι υφάντρα των καλών τεχνών 
στις μνήμες ζεις της Αμμοχώστου 
πρωτόθρονη κι υψηλομέτωπη

Επίγραμμα
Πρωτέλληνες της Καρπασίας εγκλωβισμένοι 
υπάκουοι στ’ όνομα Πατρίδα
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μέσα στ’ ορθόδοξό μας φως
φυλάγετε το νόημα επάξια των προγόνων
ένα τεμάχιο γης πνευματικό
μια μαρτυρία μες στο μαρτύριό σας.
Τα επιγράμματα, μ’ ένα μετρημένο λόγο συναρμοσμένο με τα αγαθά σύνερ

γα του ποιητικού ειρμού και της ρυθμικής υποβολής, έρχονταισαν πύρινες λσγ- 
^α^Χουν μες στην ψυχή και να καταυγάσουν τα σκοτάδια της. Οταν 
αάλιστα επιχειρούν μια συνομιλία και πετυχαίνουν μια εις βάθος επικοινωνία 
±3. Δείναν άραγε το έσχατο τούτο αίτημα των «Δεύτερων Bu- 

γραμμάτων» του ποιητή μας Κύπρου Χρυσάνθη;
«Φιλελεύθερος» 2.6.1992

ΤΑ ΚΑΛΛΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Η ποίηση είναι τέχνη. Όταν η ποίηση όμως παριστάνεται γραφικά, γίνεται 
σωστή καλλιτεχνία. Ο ποιητής, όταν εκτός από δημιουργός του ρυθμικού λό
γου αναζητεί και πραγματοποιεί άλλους τρόπους αποτύπωσης ή παρουσίασης 
της έμπνευσής του, μεταμορφώνεται σε αληθινό τεχνουργό μιας άλλης δη
μιουργίας.

Ο Κύπρος Χρυσάνθης είναι ένας τέτοιος καλλιτέχνης δημιουργός με τα 
καλλιγράμματά του. Τα καλλιγράμματα αυτά, όπως τα αποκαλεί και τα τιτλο
φορεί ο ίδιος, είναι επιγράμματα μεστά νοημάτων και πνευματικά προϊόντα 
μιας λιτής, λακωνικής γραφής. Είναι, θα ’λεγε κανείς εκ πρώτης όψεως, κομ
ψές λιλλιπούτειες συνθέσεις ενός ώριμου ποιητικού στοχασμού, που με τη δύ
ναμη της αφαίρεσης έχουν αποβάλει το περιττό βάρος και τη μακροσκελή έκτα
ση μιας φλύαρης απεραντολογίας. Για τούτο, τα επιγράμματα από μόνα τους 
είναι ό,τι πιο ανάλαφρο και πιο λιτό, πιο σύντομο και πιο ανάγλυφο έχει να 
παρουσιάσει η ποίηση. Όταν μάλιστα εξωραΐζονται και διακοσμούνται εξωτε
ρικά με ιδιαίτερη φαντασία, γούστο και πάθος επιμέλειας εμπλουτίζουν και 
ενισχύουν την εσωτερικότητά τους προσδίδοντας κάποιες άλλες διαστάσεις 
στο περιεχόμενό τους.

Τα καλλιγράμματα του Κύπρου Χρυσάνθη μοιάζουν με αληθινά μοσχομύ- 
ριστα λουλούδια, που άλλοτε φαίνονται να φυτρώνουν μέσα απ’ το χώμα της 
αγαπημένης κυπριώτικης γης και να τρέφονται με το νερό και τον ήλιο της κι 
άλλοτε σαν περιποιημένες γλάστρες να στολίζουν τις καρδιές και τα σπίτια της.

Οι λέξεις των καλλιγραμμάτων αναλύονται σε εύηχες συλλαβές, σε γράμ
ματα και ξεχωριστούς φθόγγους κι οι φθόγγοι σε ήχους μεταλλικούς και κρυ
στάλλινους, που σκορπούν μελωδίες και γλυκούς σκοπούς στο ανάκρουσμά 
τους. Κι ύστερα πάλι οι σκόρπιοι τούτοι ρυθμοί, που αφήνουν μετέωρο στην 
ατμόσφαιρα τον αντίλαλό τους σμίγουν και ανασυγκροτούνται, για να δώσουν 
μια σύνθεση τέλεια και ολοκληρωμένη. Είναι όπως τα κατακερματισμένα μέλη 
ενός αρχιτεκτονικού συνόλου, που γυρεύουν τη σύνθεση της μορφής και τη δι
καίωσή τους. Τα λεκτικά και φραστικά στοιχεία των Καλλιγραμμάτων παίρ
νουν ζώσα πνοή και ψυχή από την ψυχή του δημιουργού τους, για να αναδυ- 
θούν και να υψωθούν στη λευκότητα του χαρτιού και μέσα από τον τρισδιά
στατο χώρο τους. Οι προεκτάσεις, οι διαστάσεις και οι προοπτικές τους είναι 
άπειρες, καθώς συνδυάζουν με το σχηματισμό τους το νοηματικό και το οπτικό 
σύμβολο. Έτσι η ανάγνωσή τους δε γίνεται αυθόρμητα μόνο αποφθεγματικό 
απόκτημα του καθενός εξαιτίας της εύληπτης σύλληψης του περιεχομένου 
τους, αλλά και απόλαυση σπάνιας αισθητικής συγκίνησης.

Αριστοτεχνικό το συνταίριασμα της μορφής και του περιεχομένου, αρμο
νικό το δέσιμο της εικόνας και της ιδέας. Έτσι το σχήμα παίρνει αυτόματα χί
λια χρώματα και άπειρες αποχρώσεις σ’ ένα συναρπαστικό παιγνίδισμα σκιών 
και φωτοσκιάσεων.
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Έτσι τα Καλλιγράμματα του Χρυσάνθη ιχνογραφούνται και ζωγραφίζο
νται με πολύ μεράκι δημιουργώντας σημαίες, αστέρια και ήλιους, σταυρούς, 
στεφάνια, μαυσωλεία κι αγχόνες, σύμβολα αιώνια της ελληνικής ψυχής και της 
πατρίδας. Οι σχηματισμοί επομένως της εμπνευσμένης επινόησης του ποιητή 
δεν είναι ξένοι με τους αντίστοιχους συμβολισμούς του βαθύτερου νοήματος. 
Ούτε δυσκολεύουν τον αναγνώστη οι σχηματισμοί τούτοι με πολύπλοκα και 
εξεζητημένα σχήματα. Απεναντίας είναι απλοί, λιτοί και ευανάγνωστοι, παρά 
το ασύνηθες της απεικόνισής τους.

Το επίγραμμα π.χ. στον Κυριάκο Μάτση «Ω ξένε, εδώ στο Δίκωμο την 
αρετήν εστεφάνωσε ο Κυριάκος Μάτσης» παριστά «καλλιγραμμικά» ο Χρυ
σάνθης ως εξής:

Ώ ξένε,
σ τ ò Δ ί

ώ κ
δ ω

έ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗΝ μ ο 
σ ε
τ σ

ε φ ά V ω

δ Κυριάκος Μάτσης

Δίνουμε ακόμα ένα άλλο επίγραμμά του που 
επιγράφεται «Αγχόνη», εμπνευσμένο από τους 
απαγχονισθέντες μάρτυρες - αγωνιστές του απε
λευθερωτικού μας αγώνα 1955-59. Ο σχηματι
σμός του επιγράμματος τούτου σε καλλίγραμμα 
είναι τόσο συμβολικά παραστατικός, που το αι
σθητικό σύμβολο, στέρεο και εμφαντικό υψώνε
ται επιτακτικά μπροστά μας, για να πάρει ωστό
σο κάποια στιγμή με τη μεταφυσική εξαΰλωση 
των ηρώων του πανανθρώπινες και οικουμενικές 
διαστάσεις. Οι ήρωες-Θεοί της αγχόνης κατά τον 
ποιητή δεν κλείνονται βουβοί και απομονωμένοι 
στην καταπακτή των φυλακισμένων μνημάτων, 
αλλά ανασταίνονται ευθείς για να συναντήσουν 
όλους τους απαγχονισθέντες-ήρωες του κόσμου 
στα κράσπεδα της αθανασίας.

Ιδού το καλλίγραμμα «Αγχόνη» σε ευθύ- 
γραμμη, οριζόντια γραφή κι ύστερα σε αποτύπω
ση σχήματος:

Τα καλλιγράμματα του Χρυσάνθη δεν περιο
ρίζονται στα εθνικά μας σύμβολα, αλλά επεκτεί-

Αγχόνη 
τους Θεούς γιατί γιατί 

τους κρεμάσαμε; τ/""Χ ύ ς Θεούς 
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νονται σε ποικιλία πολλών άλλων αναπαραστάσεων, που προκαλούν αναντί
λεκτα την περιέργεια και το ενδιαφέρον. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να κάμουμε 
στα ερωτικά του και στους αντίστοιχους σχηματισμούς τους: Σε σχήμα πεντα
γράμμου το «Σ’ αγαπώ» «Εαρινός έρωτας» σε κλιμακωτό σχήμα, «Τα φιλιά» 
στο σχήμα των χειλιών, «Τα μάτια σου» στο σχήμα των ματιών, «Στη Σαλαμί
να» σε αισθησιακούς θαλασσινούς κυματισμούς, «Άνοιξη» σε σχήμα βιολιού, 
«Στην αμμουδιά» σε σχήμα ψαριού, «Καλοκαιρινό» σε σχήμα κόλπων.

Μερικά σχήματα ωστόσο από αυτά δεν ερμηνεύονται μόνο με έναν τρόπο, 
αλλά μπορούν να προσλάβουν και άλλες ερμηνευτικές διαστάσεις ανάλογα με 
τη διάθεση και τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις του αναγνώστη, καθώς είναι 
πολυεπίπεδα και πολυφασματικά. Η αξιολόγηση και η καλλιτεχνική αποτίμηση 
των καλλιγραμμάτων του Κύπρου Χρυσάνθη αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφά
λαιο εξειδικευμένης μελέτης για τον πλούτο και την ποικιλία, την επιδεξιότητα 
και την τέχνη, την επινόηση, και τη φαντασία τους. Εφόσον συνυπάρχουν σ’ 
αυτά μάλιστα η ποίηση του λόγου και η ποίηση του καλλιτεχνικού ευρήματος 
που τον επενδύει και τον προβάλλει απεικονιστικά, θα πρέπει να γίνει η συλ
λογική, ει δυνατόν, παρουσίασή τους με τη βοήθεια οπτικών ή καλύτερα οπτι- 
κοακουστικών μέσων για την επιτυχέστερη απόδοση και απήχησή τους. Τα 
δείγματα που δίνονται σε μια κριτική παρουσίαση και ανεπαρκή αποδεικνύο- 
νται ως προς το ποσοτικό και ποιοτικό σύνολο και η επιλογή τους δε θα ικανο
ποιεί προφανώς τον ποιητή, που θα τα θεωρεί όλα ισάξια σαν παιδιά του.

Εντούτοις δίνουμε ακόμα μερικά στην τύχη σαν επίλογο του μικρού μας αυ
τού μελετήματος. Μερικά ακόμα ενδεικτικά ψήγματα της πρωτοτυπίας του έργου:
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Το Περιστέρι
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ»
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ποιοϋ πατώματος;

Η Γνώση
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Άνοιξη

Τήν άνοιξη
άνθίζουν
τα βιολιά

Τα ποιήματα της συλλογής είναι μια γενναιόδωρη προσφορά στον αθλητι
σμό και ειδικότερα στον ανά τους αιώνες κυπριακό αθλητισμό. Καθώς ο ποιη
τής εμπνέεται από τα ευγενή και αθάνατα αθλητικά ιδεώδη, έρχεται σαν άλλος 
ιεροφάντης να εναποθέσει τα μικρά ή μεγάλα αναθήματα της δωρεάς του στο 
θυσιαστήρι του ποιητικού του χρέους.

Ο «Λόγος» του και σε τούτο το δημιουργικό έργο δεν είναι απλώς μεστός 
νοημάτων και μηνυμάτων, που απηχούν τα αποθέματα της διάνοιας και του 
■ψυχισμού του, αλλά και μια ζωντανή κατάθεση της άφθαρτης ιστορικής του 
μνήμης. Τούτη τη φορά ο Χρυσάνθης δεν πορεύεται και δεν οδοιπορεί ανάμεσα 
στους γνώριμους ή σε άγνωστους τόπους με τη λύρα των κραδασμών στ’ ακρο- 
δάκτυλα ή την πολεμική σάλπιγγα της αφύπνισης και της εγρήγορσης. Τούτη τη 
φορά άλλοι ήχοι κι άλλοι ρυθμοί, πινδαρικοί στο ανάκρουσμα, συντονίζουν τα 
βήματά του, που τα κάνουν ξάφνου να φτερώνουν και να οιστρηλατούν με τον 
καλπασμό τους το κορμί και την καρδιά του.

Αθλητής ανάμεσα σε αθλητές και πρωταθλητές πανάρχαιους του τόπου 
του και της φυλής του, θέλει ν’ αναπέμψει ύμνους δοξαστικούς στο θεό που 
τον αξίωσε μιας τέτοιας μοίρας.

Κι είναι στ’ αλήθεια ένας αθλητής της ποιητικής τέχνης, έτσι πρέπει να αι
σθάνεται τον ευατό του, γιατί κατάφερε τόσα χρόνια να διανύει όχι μόνο τον 
ατέλειωτο δρόμο των σταδίων αλλά και τους ανεξάντλητους Μαραθωνίους 
των νικηφόρων επιδόσεων.

Δρομέας ορμητικός κι ακάθεκτος της Ποίησης και σκυταλοδρόμος πρόθυ
μος των μυστικών της κόσμων, δεν μπορούσε να μη θαυμάσει τραγουδώντας 
τους ακούραστους δρομείς του στίβου που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται μ’ 
ανιδιοτέλεια για τον κότινο μιας ευγενικής φιλοδοξίας και την τιμή της πατρί
δας. Κι είναι πολλοί οι αθλητές που παρελαύνουν μέσα απ’ τις σελίδες του βι
βλίου αυτού κι αξιοθαύμαστα τα επιτεύγματα των υψηλών τους στόχων, που 
λάμπρυναν την ιστορία του αθλητισμού της ιδιαίτερής τους πατρίδας.

Στέκεται ο ποιητής με δέος μπροστά στο ανάστημα της ρώμης και της αλ
κής προσπαθώντας με τους ταπεινούς του στίχους ν’ αποθανατίσει στιγμιότυ
πα παλικαριάς κι ανεπανάληπτες στιγμές αίγλης και μεγαλείου. Συνεπαρμένος 
από το απαράμιλλο αθλητικό τους σθένος και συγκινημένος από το αξεπέρα
στο αθλητικό τους ήθος ζωντανεύει τους αρχαίους τόσο, που να μην ξεχωρί
ζουν απ’ τους νεότερους και τους σύγχρονους συναθλητές. Ο ποιητής προβάλ
λοντας πρότυπα μοναδικής αθλητοπρέπειας επιτυγχάνει έτσι μια πλήρη και 
οριστική ταύτιση του αρχαίου και νέου Ολυμπιακού πνεύματος. Όπως δεν εί
ναι καθόλου ξένοι και απόμακροι οι αθλητές που απεικονίζονται σε μελανό
μορφο κυπριακό αγγείο του 5ου αι. π.Χ., έτσι κι οι συμπατριώτες του αθλητές 
που λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς και παγκύπριους αγώνες είναι καμωμένοι 
από την ίδια πανάρχαιη ουσία μιας ακατάλυτης αθλητικής κληρονομιάς. Έτσι 
για τον ποιητή, ο Νικοκλής από τη Σαλαμίνα κι ο Αρίστων Νίκωνος από την
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Καρπασία είναι ol γεννήτορες κι οι προπομποί των γνήσιων διαδόχων απογό
νων είτε του μαραθωνοδρόμου Περικλή Δημητρίου είτε του νικητή των κοινο- 
πολιτειακών αγώνων Μάριου Χατζηανδρέου. Όλους τους βλέπει ν’ αγωνίζο
νται και ν’ αγωνιούν στον ίδιο στίβο και κάτω απ’ τα ίδια χρώματα, που μέ
νουν και θα μένουν εσαεί ανεξίτηλα, γιατί ζωηρεύουν ολοένα μέσα απ’ τους 
κυματισμούς της ίδιας σημαίας. Αυτής που οραματίστηκαν κάποτε οι παλιοί 
πανέδοξοι αθλητές προφητεύοντας το μέλλον με δελφική λαλιά κι αυτής που 
αναβίωσε ο Πιέρ ντε Κουμπερντέν, για να κυματίζει αγέρωχη στα Ολυμπιακά 
στάδια της οικουμένης. Γι’ αυτό ο ποιητής τον τιμά και τον ανακηρύσσει 
«Έλληνα κι αδελφό μας».

Αλλά ποιοι είναι οι συνεκτικοί άξονες των επι μέρους ενοτήτων της συλ
λογής και ποιοι νοηματικοί πυρήνες δίνουν τον παλμό και το μέτρο της αυτο
τέλειας και της συνθετικής της συγκρότησης; Δεν είναι άλλοι ασφαλώς από ένα 
θερμό και πηγαίο αίσθημα ευγνωμοσύνης προς τους Έλληνες συναγωνιστές 
αθλητές όλων των καιρών και όλων των εποχών, ένας διαλογισμός υψηλών τό
νων προς ό,τι ωραίο έχουν επιδείξει και αφειδώλευτα προσφέρει και μια έμμε
ση πρόσκληση προτροπής και χρέους προς τους νεότερους. Είναι ακόμα το 
κοινό ήθος που διακρίνει τους πρωταγωνιστές αθλητές και μαζί εμπνευστές 
των ποιημάτων, καθώς και των άμεσα συναρτημένων μ’ αυτούς χώρων, θε
σμών, προσώπων και καταστάσεων.

Γλαφυρός, λυρικός, κι επικός όπως πάντα ο ποιητής και ταυτόχρονα Πιν- 
δαρικός υμνεί κι εξυμνεί, επαινεί και δοξάζει το μεγάλο, το ωραίο και το αλη
θινό αφήνοντας στην ψυχή μας να ρέουν ακατάπαυστα τα νάματα της κάθαρ
σης και του εξαιγνισμού. Γιατί ο ποιητής το ξέρει και το κατέχει πιο πάνω απ’ 
τον καθένα πως χρείαν έχομεν πολλήν μιας τέτοιας παρηγορήτρας κι ελπιδο- 
φόρας κάθαρσης, τώρα μάλιστα που η ύλη κι ο ευδαιμονισμός έχουν αλλοτριώ
σει μέχρι και τα απαραβίαστα ιδανικά του αθλητισμού. Σήμερα, όπως ένας νο
σηρός και μικροπρεπής ανταγωνισμός ποταπών συμφερόντων όπου πλήττει 
ανεπανόρθωτα το πνεύμα του αθλητισμού. Ωστόσο στο σημείο αυτό, θαρρώ, 
πως θα αντιδρούσε έντονα ο ποιητής απευθύνοντας προς όλους μας τη δική 
του ένσταση διαμαρτυρίας, που αποτελεί ταυτόχρονα το καλό μαντάτο της αι
σιοδοξίας και της αλλαγής: το αθλητικό πνεύμα, άτρωτο κι ανέγγικτο μέσα 
στους αιώνες, δεν μπορεί να πληγεί όσες επιβουλές και πειρασμούς κι αν δοκι
μάσει. Γιατί το συντηρούν κάποιοι άγρυπνοι θεοί αρχαιοελληνικοί και κάποιοι 
άλλοι αρχάγγελοι χριστιανικοί το προστατεύουν. Γιατί ακόμα τρέφεται και γα- 
λουχείται από την άμιλλα των ευγενέστερων ιδεωδών του ανθρωπισμού και οι- 
κουμενισμού. Ν’ αφήσουμε όμως εδώ τον ίδιο τον ποιητή ν’ απλώσει τη φωνή 
του ως τα τρίσβαθα του είναι μας, για ν’ αφουγκραστούμε τις πιο λεπτές απο
χρώσεις της και τις δονήσεις μιας πλούσιας ευαισθησίας. Το απάνθισμα των 
στίχων που ακολουθεί δεν είναι μόνο μια ενδεικτική επιλογή της γραφής και 
του περιεχομένου της συλλογής, αλλά και μια συμπύκνωση συμβολική των 
απαυγασμάτων του «Λόγου» του, που όχι μόνο «Αθλητικός» πρέπει να ονομα
στεί αλλά και ποιητικός μαζί. Γιατί τι άλλο είναι η άθληση παρά μια ποίηση 
ζωής και δημιουργίας και πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί ένας λόγος για

τον αληθινό αθλητισμό και μάλιστα όταν υπηρετεί τη βαθύτερη ουσία και την 
αποστολή της.

Άμιλλα ομόθρονη του Ολύμπου Δία, ω πολυσέβαστη, 
καλόπνευστος αγέρας σου κομίζει 
από την Κύπρο το επουράνιο χαίρε!

Από τα βάθη ο Πίνδαρος τον στίχο μαστορεύει,: 
Ισόθεος ο αθλητής φιλόσοφος.

Το ήθος μου πρόβαλα σε ξένη γη 
πιστός της άμιλλας πολίτης.

Στο τρέξιμο ξεγέλασε το νόμο. 
Έφηβος κέρινος ο Νικοκλής 
μπροστά στο τέρμα στάθηκε να δώσει 
στον δεύτερο την πρώτη θέση.

Κι ο νικητής μ ’ ένα σεμνό κεφάλι, 
όπως καρπός ελιάς ειρηνικής, 
με δυσκολία στρογγύλευε τις λέξεις 
που λέγαν τ’ όνομά του και την πόλη.

Κι είναι χαρά να υμνείς τ’ ωραίο κεφάλι 
και πράξεις αγαθές ή ωραίο κορμί.

Τι μέθη, κλείουν οι δοκιμές στοχάσου, Αγία 
και μείνε μες στη μέθη.

«Σημερινή», 29.10.1994
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ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΕΕΣ ΡΥΘΜΟΙ

Μια κομψή έκδοση του ποιητικού ψυχισμού του Κύπρου Χρυσάνθη είναι 
και τούτη. Το βιβλίο αφιερώνεται «στους εγκάρδιους φίλους Δώρα και Μιχαλά- 
κη Κυθραιώτη» και διαιρείται στις ενότητες Πρόσωπα, Ιδέες, Απλά Επεισόδια.

Στην πρώτη ενότητα παρελαύνουν πρόσωπα που δόνησαν τις ευαίσθητες 
χορδές της άγρυπνης συντρόφισσας μούσας του ποιητή. Πρόσωπα που όχι 
απλώς άγγιξαν και άφησαν το λεπτό άρωμα της ψυχής και της πράξης τους 
στην ψυχή του, αλλά κυριολεκτικά σημάδεψαν με το διάβα και τη συναναστρο
φή τους μαζί του τη σκέψη και την καρδιά του. Είναι πρόσωπα αγαπημένα που 
τον ενέπνευσαν κάτω από ορισμένες ιδιαίτερες στιγμές και κατά τη διάρκεια 
μιας γνωριμίας και μιας ανιδιοτελούς φιλίας. Είναι άνθρωποι με τους οποίους 
μπόρεσε να επικοινωνήσει ο ποιητής, ν’ ανοίξει τις πύλες της καρδιάς του και 
να τους χαρίσει ένα διαλεκτό της κομμάτι.

Στ’ αλήθεια δεν είναι μόνο τα αξιόλογα γεγονότα και περιστατικά, τα το
πία και οι χώροι, οι μνήμες και οι θύμησες που ξυπνούν το χρέος και τη θεία 
έμπνευση στους ποιητές. Είναι και κάποια πρόσωπα, ανώνυμα ή επώνυμα, 
γνωστά και άγνωστα, που για τον ποιητή διαδραματίζουν ένα αξιόλογο πρω
ταγωνιστικό ρόλο στη σκηνή των οραμάτων και των υψηλών του εξάρσεων. 
Και δε δηλώνει έτσι ο ποιητής τα στοιχεία της κοινωνικής τους ταυτότητας, δε 
φιλοδοξεί και δεν επιδιώκει καμιά χάρη και ανταμοιβή με τα ευτελή κίνητρα 
κάποιας συναλλαγής ανταλλαγμάτων. Είναι η αυθόρμητη φωνή ενός πλούσιου 
εσωτερικού κόσμου, πέρα για πέρα ανθρώπινου, που του υπαγορεύει την ανά
γκη. Να γράψει, ν’ αραδιάσει, να τραγουδήσει, κι αν χρειαστεί να επαινέσει και 
να εγκωμιάσει κάποια πρόσωπα, που όχι μόνο για τη ζωή του ποιητή δεν ήταν 
περιστασιακά και τυχαία, αλλά και για τη ζωή όσων άλλων τους γνώρισαν και 
τους θαύμασαν και για τη ζωή και την ύπαρξη της κοινωνίας ακόμα, μικρής ή 
μεγάλης, μέσα στην οποία έδρασαν αφήνοντας αξεθώριαστα τα χνάρια στους 
παντοτινούς της δρόμους. Θέλει ο ποιητής με τους ρυθμούς και τους αλάθευ
τους ήχους της εφτάχορδης λύρας του να τους ψιθυρίσει τραγούδι ανάλαφρο 
στ’ αυτί και να τους υμνήσει τα έργα και τις ημέρες με στέρεους πινδαρικούς 
απόηχους. Για τούτο τους αφιερώνει στίχους μοναδικούς, τέτοιους που ταιριά
ζουν μόνο στ’ όνομα της αληθινής φιλίας και της ευγνωμοσύνης.

Το πρώτο και το δεύτερο ποίημα που είναι χαρισμένα στο φίλο του ποιητή 
Μιχαλάκη Κυθραιώτη απ’ αυτό το πνεύμα ακριβώς συνέχονται και εκφράζουν 
την επιθυμία και τον ασίγαστο πόθο του ποιητή. Δείχνουν και ανταποδίδουν 
την αγάπη, που μόνο μέσα από την κραδαίνουσα ευαισθησία των στίχων μπο
ρεί να αποδοθεί. Μόνο οι λεπτοί χρωματικοί τόνοι μιας λυρικής κλίμακας 
μπορούν να εξωτερικεύσουν το μεγαλείο των ανθρώπων που δένονται με τα 
αραχνοΰφαντα νήματα της ψυχής.

Ένας τέτοιος φίλος λοιπόν για τον ποιητή είναι ο κ. Μιχαλάκης Κυθραιώ- 
της, ένας άνθρωπος με ξεχωριστή ανθρωπιά, αγνότητα και καλοσύνη. Και δεν 
είναι μόνο του ποιητή ο λόγος που το επιβεβαιώνει, αλλά και όσων είχαν την 
τύχη της αμεσότερης γνωριμίας και σχέσης μαζί του.

Στο φίλο λοιπόν «που έδωσε μια στάλα του αίματός του ν’ αναστηθεί το 
στάχυ» εκμυστηρεύεται ο ποιητής, καθώς και σ’ όλους τους φίλους που θα μοι
ράζονταν μαζί του τούτη την αθόρυβη προσφορά της καρδιάς:

«Η αθανασία του ανθρώπου ζει με την ψυχή του 
καί μες σης καθαρόαιμες πράξεις του».

«Με πράξη εκφράζεται το κάθε βήμα σου ορθόδοξα.
Kac το στεφάνι της φιλίας εναποθέτει 
το κύρος του στον άλκιμό σου στοχασμό. 
Μεγίστη η καλοσύνη της καρδιάς σου, 
κούρε της καλοσύνης, Χαίρε»!

Το τρίτο ποίημα αναφέρεται στο Νικηφόρο Βρεττάκο «το στρατευμένο κι 
οδοιπόρο των λέξεων και των ήχων και ιερέα των άγριων λουλουδιών ψηλά 
στον Ταΰγετο». Το «συνελλανόδικο» ποιητή Νικηφόρο συλλογίζεται και θυμά
ται ο Χρυσάνθης και σ’ αυτόν «ταχυδρομεί» την αγάπη του. Είναι πράγματι 
μεγάλης χαράς αξιοσύνη όταν επικοινωνούν και συναντώνται της ποιήσεως οι 
ομότεχνοι μέσα από στίχους που καίνε στη φλόγα του θυσιαστηρίου της παρα
δοχής και αναγνώρισης, της συναδέλφωσης και της αγάπης. Τέτοια και άλλα 
παρόμοια αισθήματα απηχούν οι επόμενοι στίχοι για τον Κωνσταντίνο Τσά- 
τσο «τον άγρυπνο εθνοφρουρό στα σύνορα της γλώσσας μας», τον επίσης συ
μπατριώτη ομότεχνο ποιητή Ξάνθο Λυσιώτη που αποκαλεί «αδελφό τραγουδι
στή», στις γυναίκες της επιστροφής που ζήτησαν τη λευτεριά «στου Αγίου Κασ- 
σιανού τα ηλιοστάσια», στο Μητροπολίτη Χρυσόστομο, στον Αρχιμανδρίτη Γ. 
Παπαχρυσοστόμου, στην Αλέκα Παπαναστασίου, στον Ελευθέριο Ευγενίου 
και σε μερικές άλλες ψυχές που ενέπνευσαν τον ποιητή είτε με τη ζωή είτε με το 
θάνατό τους.

Στα ποιήματα αυτής της πρώτης ενότητας, είν’ αλήθεια,ότι διερωτήθηκα 
γιατί να συγκαταλέγει ανάμεσα στα πρόσωπα και το ποίημα «Κερύνεια I - Κε- 
ρύνεια II». Ωστόσο, ύστερα από δεύτερη σκέψη, κάνοντας τον παραλληλισμό 
είδα ν’ αναπηδά από τα δυο άψυχα καράβια, το δεύτερο κατ’ απομίμηση του 
αρχαίου, έμψυχο και ολοζώντανο το σύμβολο. Τα δυο καράβια, το ένα στη 
σκλαβιά και τ’ άλλο ν’ αρμενίζει προσβευτής του νησιού του, ανασταίνουν την 
Κερύνεια, την κόρη της άμετρης ομορφιάς και τη μάνα του ξεριζωμού και της 
προσφυγιάς. Την Κερύνεια που μας φανερώνει το αληθινό πρόσωπο της κατε- 
χόμενης πατρίδας με τον πόθο της λευτεριάς στα ζαφειρένια μάτια.

«Καί τώρα κείται εδώ μες στην αναμονή 
για κάποιο αρμένίσμα συμβολικό 
ελευθερία χωρίς ελευθερία».

Στη δεύτερη ενότητα που επιγράφεται «Ιδέες» προβάλλουν αξίες και ορά
ματα που τα τεχνουργεί ο ποιητής με την επιδέξια σμίλη του. Εδώ γίνεται ο 
καλλίφωνος ψάλτης της ελευθερίας που συνοψίζεται στις ύψιστες έννοιες του 
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ελληνισμού και της ορθοδοξίας, γιατί μ’ αυτές ακριβώς τις ακατάλυτες δυνά
μεις οι Έλληνες αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την κατάκτησή της.

«Παίδες Ελλήνων Χρέος σας μόνο η Ελευθερία», θα βροντοφωνάξει μέσα 
από ένα του ποίημα σε αισχύλειους πατριωτικούς τόνους και «μ’ ελληνικές κι 
ορθόδοξες χειρονομίες».

Υμνεί ακόμα την ολυμπιακή πανάρχαια ιδέα και το ιδεώδες της ευγενικής 
άμιλλας και αθλητοπρέπειας με ρυθμούς και απόηχους Πινδαρικούς. Κι έτσι 
χαιρετίζει κάπου τους αγέρωχους κύπριους αθλητές:

«Χαίρετε ol Κύπριοι,, χαίρετε ol ολυμπιοτρόφοι 
και νάναι η κάθε πράξη σας της αρετής ανταύγεια 
και η ορμή σας αγωνιστική και πάντοτε καλόφημη».

Στέκεται ακόμα σε μια εύφορη στιγμή της ψυχής του κι αραδιάζει όμορφες 
σκέψεις για «το μοσκομύριστο βιβλίο», που το ταξινομεί στην «πρώτη αρετή». 
Όχι μόνο για το πώς γεννιέται ένα βιβλίο που μοιάζει «με παιδάκι κοραλλένιο 
στα μαλλιά της Παναγίας» αλλά και πώς εξελίσσεται σε «μικροπαντρεμένη 
Τριανταφυλλένη», από ποιες φάσεις περνά και ποιες διαθέσεις συνοδεύουν το 
δημιουργό του κατά τη συγγραφή του. Μεταφέρουμε εδώ κάποιους στίχους:

«Καμιά φορά σε αναστατώνει με ρομφαίες 
αν στερηθείς τη λεύτερη χειρονομία, 
ή προτιμά την ασημένια ελιά του δειλινού 
μ ’ ένα σκουφί από περιστέρι 
να σε φιλέψει με κουβέντες φιλικές 
μιας άλλης γειτονιάς».

Η τρίτη ενότητα αποτελείται από τα «Απλά επεισόδια». Επεισόδια απλά, 
καθημερινά, ζεστά και οικεία που αναπηδούν ολιγόστιχα μέσα από τη μνήμη 
του χτες, τη μοναδική στιγμή του τώρα και το αλλιώτικο όνειρο του αύριο. 
Επεισόδια που συντηρούν τον άνθρωπο - ποιητή «μ’ ένα στεφάνι νοσταλγίας» 
«κι απλούς ήχους σαν ανάσες βρέφους».

Η συλλογή τελειώνει με κάποιες απαραίτητες επεξηγηματικές σημειώσεις.
«Φιλελεύθερος», 30.5.1994

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΙ

Κυκλοφόρησε πρόσφατα μια επιμελημένη ποιητική συλλογή του Κύπρου 
Χρυσάνθη με τον τίτλο «Τέσσερις Διθύραμβοι». Καθώς ο ίδιος ο ποιητής εκμυ
στηρεύεται στον πρόλογό του, που τον επιγράφει πρωτότυπα «Λόγος Επεξηγη
ματικός», τα ποιήματα αυτά είναι γιορταστικές διθυραμβικές συνθέσεις.

Η καθεμιά από τις τέσσερις ποιητικές δημιουργίες περιλαμβάνει επί μέ
ρους ποιήματα, που περιστρέφονται γύρω από τον κύριο θεματικό ιστό και 
που υφαίνει μ’ έμπνευση κι επιμέλεια τον Ποιητικό Λόγο. Κι είναι στ’ αλήθεια 
ένας Λόγος βαθύς, στοχαστικός, στιβαρός, μα κι ευαίσθητος και τρυφερός μα
ζί, που αναβρύζει μέσα από βάθος ωριμότητας, ακτινοβολία σκέψης και μια 
αστείρευτη πηγή υπαρξιακού λυρισμού. Τραγουδά και ψάλλει ο ποιητής ανα
κρούοντας στην αυτοσχέδια λύρα του τους μυστικούς ήχους μιας ποιητικής 
πανδαισίας.

Έτσι μας μεταφέρει σε αρχαίους κόσμους αληθινούς, χωρίς να μας απα
γκιστρώνει απ’ τον πραγματικό περίγυρο του κόσμου μας. Αντίθετα θέλει να 
πετύχει την αρμονική σύζευξη του αρχαιοελληνικού ιδεώδους και του σύγχρο
νου πανελλήνιου και πανανθρώπινου αιτήματος. Έχει διαβλέψει από νωρίς ο 
ποιητής, καθώς και η σωρεία του πολύτομου ποιητικού του έργου μαρτυρεί, 
πως η οδοιπορία του Έλληνα, σ’ όποιο χώρο του Ελληνισμού κι αν συντελεί
ται, είναι μια επώδυνη πορεία, αλλά και μια θαυμαστή αναγωγή προς την αφε
τηρία της καταγωγής του. Οι εκδηλώσεις της ζωής του μπορεί να διαφορο
ποιούνται σε περιστασιακά συμβάντα και καθημερινές ή πρωτόφαντες δραστη
ριότητες, φέρουν ωστόσο τη σφραγίδα της αρχέγονης δημιουργικής τους 
πνοής. Δεν μπορεί έτσι οι διάφορες αθλητικές δραστηριότητες από τις απλές 
συναντήσεις ως τις οργανωμένες αναμετρήσεις σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο, να 
μην ανακαλούν στη μνήμη τους ένδοξους αρχαιοελληνικούς αγώνες. Ή ακόμα 
κάποια κυπριακά ανθεστήρια να μην ξυπνούν αναγκαστικά μέσα μας τα πα- 
νάρχαια Ανθεσφόρια, και η γιορτή της μάνας να μη στήνει ανάγλυφη μπροστά 
μας τη σεπτή μορφή της Παναγίας και της μάνας Ελλαδας.

Η επιστροφή του ποιητή επομένως δεν είναι οπισθοχωρητικός μονόδρο
μος, αλλά μια παλινδρόμηση και μια αμφίδρομη κίνηση από το αμετάθετο χτες 
στο ρευστό και ευμετάβολο σήμερα. Συναισθάνεται ο ποιητής πως χωρίς αυτή 
τη λειτουργική συσχέτιση και την αρραγή ιστορική ενότητα, δε θα μπορέσει ο 
Έλληνας να συνεχίσει τη ζωή του μέσα στις αμφίβολες ατραπούς και τις επι
σφαλείς λεωφόρους των σημερινών καιρών. Μονάχα ένας στερεός ομφάλιος 
λώρος θα μπορεί να συγκρατεί το σύγχρονο Νεοέλληνα κοντά στην παντοδύνα
μη τροφό και φύτρα της φυλής του. Αν παράτολμα τον αποκόψει, θα αιωρείται 
μετέωρος στο χάος χωρίς ταυτότητα και σημεία αναφοράς.

Σ’ αυτή τη συλλογή των «Τεσσάρων του Διθυράμβου», που ’ναι μια συ
νειρμική συστοιχία, αλλά και ταυτόχρονα ένας θεσπέσιος ύμνος προς την ίδια 
τη ζωή στην ανακύκλησή της μ' ελληνική τροχιά, ο ποιητής επιλέγει τα συγκε
κριμένα σημεία αναφοράς του.
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ελληνισμού και της ορθοδοξίας, γιατί μ’ αυτές ακριβώς τις ακατάλυτεσ δ 
μεις οι Έλληνες αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την κατάκτησή της ζ VV*‘

«Παίδες Ελλήνων Χρέος σας μόνο η Ελευθερία», θα βροντοφωνά&ι 
από ένα του ποίημα σε αισχύλειους πατριωτικούς τόνους και «μ’ ελληνικά ° 
ορθόδοξες χειρονομίες».

Υμνεί ακόμα την ολυμπιακή πανάρχαια ιδέα και το ιδεώδες της ευγεν Λ- 
άμιλλας και αθλητοπρέπειας με ρυθμούς και απόηχους Πινδαρικούς Κι ér 
χαιρετίζει κάπου τους αγέρωχους κύπριους αθλητές: σι

«Χαίρετε οι Κύπριοι, χαίρετε οι ολύμπιο τροφοί 
και νάναι η κάθε πράξη σας της αρετής ανταύγεια 
καί η ορμή σας αγωνιστική καί πάντοτε καλόφημη».

Στέκεται ακόμα σε μια εύφορη στιγμή της ψυχής του κι αραδιάζει όμορφες 
σκέψεις για «το μοσκομύριστο βιβλίο», που το ταξινομεί στην «πρώτη αρετή» 
'Οχι μόνο για το πώς γεννιέται ένα βιβλίο που μοιάζει «με παιδάκι κοραλλένιο 
στα μαλλιά της Παναγίας» αλλά και πώς εξελίσσεται σε «μικροπαντρεμένη 
Τριανταφυλλένη», από ποιες φάσεις περνά και ποιες διαθέσεις συνοδεύουν το 
δημιουργό του κατά τη συγγραφή του. Μεταφέρουμε εδώ κάποιους στίχους:

«Καμιά φορά σε αναστατώνει με ρομφαίες 
αν στερηθείς τη λεύτερη χειρονομία, 
ή προτιμά την ασημένια ελιά του δειλινού 
μ ’ ένα σκουφί από περιστέρι 
να σε φιλέψει με κουβέντες φιλικές 
μιας άλλης γειτονιάς».

Η τρίτη ενότητα αποτελείται από τα «Απλά επεισόδια». Επεισόδια απλά, 
καθημερινά, ζεστά και οικεία που αναπηδούν ολιγόστιχα μέσα από τη μνήμη 
του χτες, τη μοναδική στιγμή του τώρα και το αλλιώτικο όνειρο του αύριο. 
Επεισόδια που συντηρούν τον άνθρωπο - ποιητή «μ’ ένα στεφάνι νοσταλγίας» 
«κι απλούς ήχους σαν ανάσες βρέφους».

Η συλλογή τελειώνει με κάποιες απαραίτητες επεξηγηματικές σημειώσεις.
«Φιλελεύθερος», 30.5.1994

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΙ

Κυκλοφόρησε πρόσφατα μια επιμελημένη ποιηηνή ™·ιι Χρυσάνθη με τον τίτλο «Τέσσερις Διθύραμβοι». Καθώσ ο ™υ ΚύπΡου 
στηρεύεται στον πρόλογό του, που τον επιγράφει πρωτότυπα ? λ εκμυ’
ματικός», τα ποιήματα αυτά είναι γιορταστικές διθυραμβικές e&1Yn'

Η καθεμιά από τις τέσσερις ποιητικές δημιουργίες πεοιλα,,«/ , ρους ποιήματα, που περιστρέφονται γύρω από τον κύοι η ““ μέ’
που υφαίνει μ’ έμπνευση κι επιμέλεια τον Ποιητικό Λό™ “0 ιστό και 
ένας Λόγος βαθύς, στοχαστικός. στ<βαρός, μα κι evaioL·^1 ™ ^εια 
ζί. που αναβρύζει μέσα από βάθος ωριμότητας ακτινοβολώ™1 τρυφερός 
αστείρευτη πηγή υπαρξιακού λυρισμού. Τραγουδά κπ, , σκεψης και μια 
κρούοντας στην αυτοσχέδια λύρα του τους μυστικό,° πΟιΤ|τή5 “™- 
πανδαισίας. ^χους μιας ποιητικής

Έτσι μας μεταφέρει σε αρχαίους κόσμους αληθινούς, χωρίς να μας απα
γκιστρώνει απ’ τον πραγματικό περίγυρο του κόσμου μας. Αντίθετα θέλει να 
πετύχει την αρμονική σύζευξη του αρχαιοελληνικού ιδεώδους και του σύγχρο
νου πανελλήνιου και πανανθρώπινου αιτήματος. Έχει διαβλέψει από νωρίς ο 
ποιητής, καθώς και η σωρεία του πολύτομου ποιητικού του έργου μαρτυρεί, 
πως η οδοιπορία του Έλληνα, σ’ όποιο χώρο του Ελληνισμού κι αν συντελεί
ται, είναι μια επώδυνη πορεία, αλλά και μια θαυμαστή αναγωγή προς την αφε
τηρία της καταγωγής του. Οι εκδηλώσεις της ζωής του μπορεί να διαφορο
ποιούνται σε περιστασιακά συμβάντα και καθημερινές ή πρωτόφαντες δραστη
ριότητες, φέρουν ωστόσο τη σφραγίδα της αρχέγονης δημιουργικής τους 
πνοής. Δεν μπορεί έτσι οι διάφορες αθλητικές δραστηριότητες από τις απλές 
συναντήσεις ως τις οργανωμένες αναμετρήσεις σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο, να 
μην ανακαλούν στη μνήμη τους ένδοξους αρχαιοελληνικούς αγώνες. Ή ακόμα 
κάποια κυπριακά ανθεστήρια να μην ξυπνούν αναγκαστικά μέσα μας τα πα- 
νάρχαια Ανθεσφόρια, και η γιορτή της μάνας να μη στήνει ανάγλυφη μπροστά 
μας τη σεπτή μορφή της Παναγίας και της μάνας Ελλαδας.

Η επιστροφή του ποιητή επομένως δεν είναι οπισθοχωρητικός μονόδρο
μος, αλλά μια παλινδρόμηση και μια αμφίδρομη κίνηση από το αμετάθετο χτες 
στο ρευστό και ευμετάβολο σήμερα. Συναισθάνεται ο ποιητής πως χωρίς αυτή 
τη λειτουργική συσχέτιση και την αρραγή ιστορική ενότητα, δε θα μπορέσει ο 
Έλληνας να συνεχίσει τη ζωή του μέσα στις αμφίβολες ατραπούς και τις επι
σφαλείς λεωφόρους των σημερινών καιρών. Μονάχα ένας στερεός ομφάλιος 
λώρος θα μπορεί να συγκρατεί το σύγχρονο Νεοέλληνα κοντά στην παντοδύνα
μη τροφό και φύτρα της φυλής του. Αν παράτολμα τον αποκόψει, θα αιωρείται 
μετέωρος στο χάος χωρίς ταυτότητα και σημεία αναφοράς.

Σ’ αυτή τη συλλογή των «Τεσσάρων του Διθυράμβου», που ’ναι μια συ
νειρμική συστοιχία, αλλά και ταυτόχρονα ένας θεσπέσιος ύμνος προς την ίδια 
τη ζωή στην ανακύκλησή της μ’ ελληνική τροχιά, ο ποιητής επιλέγει τα συγκε
κριμένα σημεία αναφοράς του.
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Στην πρώτη συνθετική ενότητα, που γράφτηκε με αφορμή την τελετή της 
άφιξης της φλόγας στο Ναό του Απόλλωνα στο Κούριο κατά τους τρίτους 
αγώνες των Μικρών Ευρωπαϊκών Κρατών το 1989, αναπέμπει ύμνο λατρευτι
κό στον Απόλλωνα και στον «Κυπριώτικο ήλιο κόσμημα των καρπερών αγρών 
και τ’ αμπελιού». Οι αρχαίοι Κύπριοι Αθλητές στην προσευχή τους δέονται μ’ 
αληθινή κατάνυξη «η μνήμη πάντα ν’ άρχει / και να οδηγάει τα βήματα στη γης 
/ με κάθε ωραίο και μουσικό που υπάρχει».

Χωρίς μνήμη όχι μόνο επέρχεται η καταστροφική αλλοτρίωση αλλά και 
δεν επιτυγχάνονται κατά τον ποιητή, οι μεγάλοι οραματισμοί και οι πράξεις 
για «κάθε ωραίο», εγγενής ανάγκη του ανθρώπου και νομοτελειακός του στό
χος. Την ίδια αυτή σκέψη εσωκλείει ο ποιητής στο δεύτερο διθύραμβο που επι
γράφει «Κυπριακά Ανθεσφόρια».

«Την ομορφιά να υμνήσουμε 
πια πρέπει και την καλοκαρδιά».

Η ομορφιά στη βαθύτερη ουσία και αποστολή της εξανθρωπίζει τον άν
θρωπο, τον εξαγνίζει και τον ανυψώνει πέρα από τη βιολογική και ζωική του 
υπόσταση στο όραμα του «καλού καγαθού». Έννοιες που δεν είναι απόμακρες 
και ξένες προς τις αναζητήσεις του σημερινού Έλληνα που, όσο κι αν σκιάζο- 
νται η συσκοτίζονται από κάποιες παροδικές σκοπιμότητες, θα ’ναι πάντα 
αποδεκτές, γιατί απηχούν τόσο το φυλετικό αρχαιοελληνικό του κύτταρο όσο 
και το θρησκευτικό του χρίσμα. Η ανθρώπινη καλοσύνη και η αγάπη του συ
νανθρώπου πηγάζουν από τη θεϊκή ομορφιά, που καταξιώνει και επαληθεύει 
τη ζωή. Με μια λατρευτική πρόσρηση ο ποιητής τιμά και ένθερμα παρακαλεί τη 
θεά της ομορφιάς, για να δώσει τα αγαθά στους συντοπίτες απογόνους της. Ξέ
ρει πως μόνο η ομορφιά είναι δύναμη ζωοδότρα, συνεργός της προκοπής και 
αποτρεπτική του κακού.

«Τα σα εκ των σων προσφέρουμε 
σ' εσένα Ανθεία μας Αφροδίτη

Δώσε να θάλλει πάντοτε η ειρήνη 
στον κόσμο μας και στην ψυχή μας.

Απότρεψε από εμάς την προσφυγιά 
καί τη σκλαβιά κι υποταγή».

Ο νους του ποιητή είτε τυλίγεται στο υφάδι της σκέψης και της περισυλλο
γής είτε αφήνεται στους κραδασμούς της καρδιάς και στα λυρικά σκιρτήματα 
της έκστασης, γυροφέρνει πάντα ακοίμητος στη δική του γη. Τη γη τη γεννημένη 
Ελληνική στ’ όνομα της μακραίωνης και πολυδαίδαλης Ιστορίας. Και δε σταμα
τά διόλου ο ποιητής να εξιστορεί τους θρύλους και της ιστορικής μνήμης τα 
συμβάντα μέσα στον ειρμό και την ανέλιξη της δραματικής τους πορείας. Μόνο 
που τα συναρθρώνει μ’ ένα ιδιότυπο οίστρο δημιουργικής έμπνευσης.

Μέσα από τους κατάμεστους και εύχυμους στίχους του τρίτου Διθύραμ- 
βου της «Κύπρου» ζούμε τις μεγάλες και ανεπανάληπτες στιγμές της μικρής 
μας πατρίδας, καθώς και τα μελανά της σημάδια, που της αμαυρώνουν κατά 
καιρούς το πρόσωπο. Η σύνθεση ακολουθεί τους ρυθμούς και την ένταση μιας 
δραματικής εξελικτικής πλοκής, που συνάδει αριστοτεχνικά με την πολυκύμα
ντη ιστορία της και τον περιπετειώδη της βίο με την τραγική έννοια του όρου. 
Με έντεχνη πλαστικότητα και παραστατικότητα κινούνται οι μορφές στο χώ
ρο, αποτυπώνονται ανάγλυφες στην ψυχή μας και αναπλάθονται πιο ζωντανές 
και επίκαιρες. Με εικονοπλασία αβίαστη ο ποιητής εκτυλίσσει μπροστά στα έκ
θαμβα μάτια μας τη γέννηση, τη σταδιακή ανέλιξη, την ακμή, την παρακμή και 
την πτώση του νησιού του. Καταφέρνει έτσι να καταθέσει τη δική του προσω
πική μαρτυρία στα αλλεπάλληλα ιστορικά δρώμενα σαν να ήταν εξαρχής αυ
τούσιος και αδιάψευστος μάρτυρας. Γι’ αυτό πετυχαίνει να μας μεταφέρει 
στους αλλοτινούς καιρούς της αρχαιότητας, από την άφιξη των Αρκάδων στην 
«Αχαιών ακτή» ως τις ξένες ανά τους αιώνες επιβουλές και επιθέσεις των ποι
κιλώνυμων εχθρών. Μέσα από τη διαχρονική αναφορά σημαδιακών σταθμών 
και την παράθεση ζωτικών γεγονότων συναρμολογείται ποιητικά το ιστορικό 
πρόσωπο της Κύπρου. Ο ποιητής με εύληπτη επιγραμματικότητα και γλαφυρή 
πυκνότητα ραψωδεί την επική ιστορία της Κύπρου σε μια συγκροτημένη διαλε
κτική κίνηση, που επιτυγχάνεται με την άμεση εναλλαγή Κύπρου-Κόσμου- 
Πολιτών. Το ποιητικό σχήμα απηχεί τον αισθητικό σχηματισμό αρχαίου χορι
κού, όπου πρωταγωνιστεί κορυφαία η Κύπρος ανάμεσα στους πολίτες της και 
στον κόσμο ολόκληρο. Πολύ εύστοχα προσωποποιείται εδώ η μικρή μας πατρί
δα, που όχι μόνο ανασταίνεται έτσι από τα σκοτεινά βάθη των αιώνων και ζω
ντανεύει, αλλά και μεγαλώνει σε οντότητα ιστορική και μεγαλείο ανυπέρβλητο. 
Ο ποιητής πραγματώνει με τη σμίλη της λυρικής του ευαισθησίας όχι ριψοκίν
δυνες μεταφυσικές συλλήψεις ή ασύλληπτους ακραίους συμβολισμούς, αλλά 
μια ποιητική πραγματικότητα, που διαμορφώνεται μέσα στην αναγκαιότητα 
ενός ιστορικού γίγνεσθαι. Έτσι διαγράφει ενσυνείδητα την υπέρβαση των γεω
γραφικών της διαστάσεων καταργώντας τη μικρότητα του χώρου και οριοθε
τώντας μια πατρίδα μεγάλη σε ποιοτικές εμπειρίες, που φέρει το στίγμα της 
ανεπανάληπτης μοναδικότητας.

«Όμως δεν στάθηκα και ισόπεδη με τ’ άλλα μέρη της ακατάλυτης Ελλά
δας», μονολογεί κάπου η πατρίδα του ποιητή, που δεν μπορεί να ’ναι μονάχα 
ένα κρυφό παράπονο, αλλά και μια συνειδητή αυτεπίγνωση της μοιραίας ιδιαι- 
τερότητάς της. Παρά τις κάποιες πρόσκαιρες αναλαμπές ελευθερίας, η Κύπρος 
έζησε και ζει ακόμη στη σκλαβιά χωρίς ωστόσο να χάνει το ηθικό φρόνημα, την 
αντοχή και την αγωνιστικότητά της. Αυτή την ταυτότητα της αποδίδει ο ποιη
τής και μ’ αυτήν επισφραγίζει το φυσιογνωμικό της χαρακτήρα. Η Κύπρος 
διατηρεί άσβηστη στα σπλάχνα τη φλόγα της εγρήγορσης και της κινητοποίη
σης, γιατί ποτέ δεν έπαψε ν’ αναζητά το χαμένο εαυτό της.

«Όλο ετοιμάζω την ψυχή και μελετώ νυκτοήμερα με πόες κινήσεις 0’ απο
κτήσω τον παλιό χώρο». Στον τελευταίο διθύραμβο που είναι ένας διάπυρος 
«ύμνος στη Μάνα», ο ποιητής υψώνει τη μάνα όχι μόνο σε ιδεατό σύμβολο 
θρησκευτικής λατρείας στ’ όνομα των πολυώνυμων Παναγιών της Κύπρου και 
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σε σύμβολο ακατάπαυστης πάλης και εθνικών αγώνων. Πιο πολύ τη στήνει 
εμπρός μας μεγαλόπρεπη και λεβέντισσα Ελληνίδα «και πρωτοστάτισσα στις 
πυρωμένες εποχές με σίδηρο καί με φωτιά», που σαν «μάνα του ηρώα», που 
σαν «αγρότισσα μάνα» δε θηρεύει με ιδιοτέλεια την ανταπόδωση κάποιων τίτ
λων και επευφημήσεων. Είναι η μάνα που «γόνατά μ 'ένα πανέρι δυόσμο», για 
να υψωθεί ο γιος της, ο τόπος της κι η οικουμένη.

Τη μάνα ο ποιητής έρχεται στο τέλος να την ταυτίσει και πάλι με το μεγά
λο του όραμα, την απέραντή του αγάπη και το βαθύ δυσβάστακτο καϋμό του, 
που είναι η Κύπρος ολάκερη.

«Ω μάνα Κύπρος, ανδρών ηρώων κι ωραίων γεννητρα».
Η συλλογή αυτή του Κύπρου Χρυσάνθη «Τέσσερις διθύραμβοι» είναι μια 

επιμελημένη έκδοση μ’ ένα σχέδιο ανθοδεσίας στο εξώφυλλο, ευγενώς φιλοτε- 
χνημένο από τη γυναίκα του κ. Λούλα Χρυσάνθη. Στον πυρήνα του θεματικού 
τους κέντρου υψώνεται η πατριδολατρεία, που είναι στην ουσία μια γνήσια πα
τριδογνωσία. Τα ποιήματα της συλλογής υπακούουν σε μια ολοκληρωμένη ενό
τητα, χωρίς να χάνουν ωστόσο τη δυναμική τους αυτοτέλεια. Πέρα απ’ αυτό 
όμως, είναι μια ώριμη ποιητική δημιουργία που εκπέμπει μηνύματα, διαχέει 
συναισθήματα και ιχνηλατεί δρόμους περισυλλογής και ενδοσκόπησης. Μέσα 
από τη συντομία και την πύκνωση του Ποιητικού Λόγου παιδαγωγούνται οι 
ψυχές, χαλκεύεται ο νους και αίρονται ol συνειδήσεις στα «δύσβατα κρημνά 
της αρετής». Και ο Λόγος του Κύπρου Χρυσάνθη εμποτισμένος στα νάματα 
της ελληνορθόδοξης μυσταγωγίας, όχι μόνο μπορεί να παιδαγωγήσει, αλλά και 
να ποδηγετήσει στα ύψη του χρέους, εθνικού και πανανθρώπινου μαζί.

«Φιλελεύθερος» 21.4.1992

Ο ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

Ο Κύπρος Χρυσάνθης σ’ ένα βιβλίο του για το Μελή Νικολαΐδη επιχειρεί 
να παρουσιάσει κάποιες λησμονημένες ίσως στιγμές της ζωής του πολύπλευ
ρου συγγραφέα και κάποιες σημαντικές πτυχές του πληθωρικού και πολύκρο
του έργου του. Γιατί ζωή και έργο ενός συγγραφέα, αν είναι αληθινός και γνή
σιος, πάνε μαζί. Το ένα συμπληρώνει το άλλο και μας αποτυπώνουν τη σφαιρι
κή του εικόνα, την ολοκληρωμένη του πράξη, το συνοπτικό του όραμα.

Το βιβλίο που εκδόθηκε το 1986 από την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογο
τεχνών Κύπρου είναι αρκετά διαφωτιστικό σχετικά με πολλές εκφάνσεις και 
εκδηλώσεις της προσωπικότητας και της πολυσχιδούς δράσης του σημαντικού 
αυτού κύπριου λογοτέχνη. Ο Χρυσάνθης ρίχνει το φως του προβολέα εστιάζο
ντας την προσοχή μας σε μερικά καίρια σημεία που εξηγούν τον άνθρωπο, την 
ανθρώπινή του στάση απέναντι στην πνευματική κοινωνία και όλους τους συ
νανθρώπους του ευρύτερα και που αποτελεί τεκμηριωτικά τη συνισταμένη και 
την πεμπτουσία του έργου του.

Σ’ ένα ευσύνοπτο προλογικό του σημείωμα που επιγράφεται «Ομολογία 
και Εξήγηση» καταδεικνύει ακριβώς τη βοήθεια και την πνευματική συμπαρά
σταση που πρόσφερε με ανιδιοτέλεια και αίσθημα ευθύνης για το χρέος της 
διαδοχής προς τους νέους θηρευτές του πνεύματος και της Τέχνης. Μεταφέρω 
εδώ αυτούσια την πρώτη παράγραφο της εισαγωγής αυτής που είναι ενδεικτική 
της πιο πάνω διαπίστωσης: «Προσωπικά ιδιαίτερα συμπαθούσα τον Μελή Νι- 
κολαΐδη. Ίσως τούτο να οφείλεται στη γνωριμία στα αξέχαστα φοιτητικά μου 
χρόνια. Εκεί στο γραφείο του διάφοροι Κύπριοι φοιτητές εραστές του βιβλίου 
βρίσκαμε μια πατρική κατανόηση. Επίσης εκεί γνωρίσαμε με τη μεσολάβησή 
του διάφορους συγγραφείς, που είχαν κείνο τον καιρό κάποιο σημαίνον όνο
μα. Αυτό κι όλας ήταν ένα είδος εισαγωγής στον κύκλο των συγγραφέων κι 
οπωσδήποτε μας κολάκευε. Τέλος, ο καλός του λόγος για τα πρώτα μας γρα
πτά ήταν μια ενθάρρυνση, που δεν συναντούσαμε στην Αθήνα».

Αυτή ακριβώς την τυραννική έγνοια για την παράδοση της σκυτάλης στους 
νεότερους και την πηγαία ενθάρρυνσή τους για σωστή προπόνηση και ένταξη 
στον αθλητικό στίβο της λογοτεχνίας επισημαίνουν και οι ακόλουθες εμφανείς 
δηλώσεις: «Κι αργότερα προσωπικά πάλιν του χρωστούσα κάποιες ευχαριστίες 
τόσο γιατί φιλοξενούσε κείμενά μου στο περιοδικό του «Πνευματική Ζωή» όσο 
και για τον καλό του λόγο, με τον οποίο υποδεχόταν τα βιβλία μου».

Μήπως η προσφορά του αυτή προς τους νέους υποσχόμενους λογοτέχνες, 
διερωτάται κανείς, δεν ήταν προσφυές κι αναπόσπαστο μέρος του γενικότερου 
ανθρώπινου και πανανθρώπινού του χαρακτήρα; Ας μην ξεχνάμε πως τα προ
πολεμικά του έργα με θεματογραφία κοινωνική του έδωσαν επάξια τον τίτλο 
του πεζογράφου των φτωχών και ταπεινών, των τίμιων και καλών ανθρώπων, 
μιας και οι τόσο πειστικοί χαρακτήρες των έργων του ήταν απηχήσεις και προε
κτάσεις του δικού του ήθους. Ας μην ξεχνάμε ακόμα πως ο Μελής Νικολάΐδης 
ήξερε καλά τη νεανική ψυχή από τις πρώτες βαθμίδες της παιδικής ηλικίας και 
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γι’ αυτό συνεργάστηκε στην έκδοση βιβλίου Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων για 
τα σχολεία και πολλά σχολικά αναγνωσματάρια περιέλαβαν διηγήματά του. 
Πώς θα μπορούσε λοιπόν να απογοητεύσει ή να τραυματίσει ανεπανόρθωτα την 
πνευματική νεότητα, που τα πετάγματά της τα προετοίμαζε νωρίς στα απάνεμα 
ύψη της επιτυχίας.

Έτσι ο Χρυσάνθης εμφορούμενος από ένα ανεξόφλητο χρέος προς τον 
παλιό γνώριμο και συμπαραστάτη που τον στήριξε στις αρχές της δημιουργι
κής του δράσης θέλησε να παρουσιάσει «σε βιβλίο μια επιλογή δικών του κειμέ
νων, επιστολών και καταλοίπων του». Σοφή η σκέψη και στην υλοποίησή της 
μεστή προσφοράς και ενδιαφέροντος. Ωστόσο θα έχρηζε αρκετού μόχθου και 
χρόνου να βρεθούν από την οικογένειά του τα κατάλοιπα που δεν είχαν δει μέ
χρι τότε το φως της δημοσιότητας, να μελετηθούν, να ταξινομηθούν και να εκ- 
δοθούν. Είναι στις περιπτώσεις αυτές όμως που ο όποιος μόχθος ισοφαρίζεται 
ή και υπερκεράζεται με την προσδοκία του αντικρίσματος. Για τούτο το επιχεί
ρησε, ως φαίνεται χωρίς αναβολή και με προθυμία, γιατί στο κάτω κάτω ο αεί
μνηστος φίλος του Χρυσάνθη δε θάταν ο τυχαίος και άγνωστος λογοτέχνης.

Προσφορά λοιπόν το βιβλίο στη μνήμη του Μελή Νικολαΐδη, που ο Χρυ
σάνθης εκτός από την αξιολογική διαίρεση κατά ενότητες του περιεχομένου 
που επιχειρεί, σημειώνει τα εξής σημαδιακά στο τέλος του προλόγου: «Είναι 
ευτυχία να διασώζεις στο σχήμα βιβλίου μερικές πλευρές φίλων των παλιών 
σου ημερών, πολύ περισσότερο ατόμων, που είχαν γενικά καταναλωθεί για τα 
γράμματα και ειδικά για το κυπριακό μας πρόσωπο».

Άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία της πρώτης ενότητας παρουσιάζονται από 
τις μικρές μελέτες και τα αφιερώματα του Χρυσάνθη που δημοσιεύτηκαν κατά 
καιρούς στο περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» που διευθύνει ο ίδιος. Στην 
πρώτη μελέτη αναλύεται η συμβολή του Νικολαΐδη στην αρθρογραφία και στον 
προφορικό λόγο, εφόσον ο μεγάλος μας αυτός πεζογράφος δεν ήταν μόνο ένας 
από τους πρώτους σπουδαίους δημοσιογράφους (εξέδιδε για επτά χρόνια την 
εβδομαδιαία εφημερίδα «Ηχώ της Κύπρου» το λογοτεχνικό περιοδικό στην 
Αθήνα «Πνευματική Ζωή» και υπήρξε ανταποκριτής της κυπριακής εφημερί
δας «Ελευθερία» από το 1945 έως το 1963), αλλά και ένας έξοχος ομιλητής, 
που με τις φλογερά μαχητικές ομιλίες και διαλέξεις του καθήλωνε το συγκε
ντρωμένο πλήθος και του αναζωπύρωνε τα πατριωτικά αισθήματα με τους πύ
ρινους εθνικούς του λόγους. Τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της ομιλίας ο Χρυ
σάνθης «γιατί ο Μελής Νικολαΐδης τη χρησιμοποίησε μοναδικά στις επείγου
σες μάλιστα ώρες μας». Σωρείαν πατριωτικών ομιλιών και πολιτικών λόγων 
με αριστοτεχνικό ειρμό και μεστών περιεχομένου θα είχε εκφωνήσει ο Νικολαΐ- 
δης όχι μόνο σαν εθναρχικός σύμβουλος στην Αθήνα, αλλά και μετά το θάνατο 
του Αχιλλέως Κύρου σαν εκπρόσωπος των Κυπρίων στην «Πανελλήνια Επι
τροπή Αυτοδιαθέσεως Κύπρου». Όχι μόνο στα προπαρασκευαστικά στάδια 
αλλά και κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59 είχε επιτε- 
λέσει το ύψιστο χρέος προς την πατρίδα του με τις προσφερθείσες υπηρεσίες 
του, μέρος των οποίων υπήρξαν οι λόγοι της διαφώτισης και της πρόσκλησης 
σ’ ένα αγώνα συστράτευσης και πανεθνικής προσήλωσης και συσπείρωσης. Δεν 

ήταν απλώς πανηγυρικοί οι λόγοι του, καθώς υπομιμνήσκει ο Χρυσάνθης, θερ
μοί και παλμώδεις, αλλά υφαίνονταν πάνω στον ιστό των ηθικών αξιών και 
συγκροτούσαν τα αδιάβλητα ιδανικά της φυλής, «το έθνος, την πατρίδα σαν 
ιστορία, τη φύση, την παράδοση, το παρελθόν και το μέλλον». «Το Κυπριακό 
στέκεται σαν θέμα ζωής του συγγραφέα που το εξυπηρέτησε όχι μόνο σαν εθνι
κός αγωνιστής αλλά και σαν δημοσιογράφος, που διακρίθηκε όχι μόνο στο άρ
θρο και το σημείωμα αλλά και στο δοκίμιο και τη διάλεξη. Ο Χρυσάνθης μας 
πληροφορεί ότι συνέλεξε 36 μελέτες και ομιλίες πάνω σε γενικά θέματα δημο
σιευμένες σε περιοδικά και εφημερίδες ή ειπωμένες από το βήμα κάποιων συλ
λόγων και συνδέσμων. Ακόμα 24 ομιλίες για το Κυπριακό ζήτημα και τον Κυ
πριακό Αγώνα, που μερικές περιληφθήκανε σε βιβλία του.

Προς το τέλος της αναφοράς για τον ομιλητή και τον αρθρογράφο Νικο- 
λαΐδη ο Χρυσάνθης επισημαίνει τον πνευματικό άθλο και την ανάλωση της ψυ
χής του στο περιοδικό «Πνευματική Ζωή», που ήταν μια πραγματική συνει
σφορά στον περιοδικό τύπο της εποχής. Το περιοδικό, υπενθυμίζεται, ξεκίνησε 
σα βιβλιογραφικό δελτίο, εξελίχθηκε γρήγορα σε περιοδικό στον τύπο της εφη
μερίδας με τον ειδησεογραφικό του χαρακτήρα της απλής ενημερωτικής μορ
φής, που συμπληρωνόταν με λογοτεχνικά, γλωσσολογικά, μορφωτικά και 
γραμματολογικά στοιχεία. Το περιοδικό, που κυκλοφόρησε στην προπολεμική 
και μεταπολεμική περίοδο, αποτύπωνε στη δεύτερη το αγωνιστικό στίγμα του 
«με σελίδες αφιερωμένες στην Κύπρο και τις λογοτεχνικές εκδηλώσεις της, 
που δε λείπουν βέβαια, και στην πρώτη περίοδο. Ο Μελής Νικολαΐδης επιτε- 
λούσε ύψιστον έργο: την προβολή καθετί κυπριακού, εννοείται, με περίσκεψη, 
φειδώ, ειλικρίνεια. Νομίζω πως πολλά χρωστούμε στη δράση αυτή του συμπα
τριώτη μας, όταν άλλοι τον ίδιο καιρόν αποσιωπούσαν ή καταπολεμούσαν κά
θε κυπριακή εκδήλωση, ενώ είχαν στα χέρια τους τη δύναμη όχι της απαλητής 
προβολής αλλά της καθοδήγησης των πρωτοεμφανιζομένων συμπατριωτών 
τους». Επιλογικά ο Χρυσάνθης υπογραμμίζει «την έντιμη δραστηριότητά του 
για προβολή του τόπου του και των λογοτεχνικών δυνάμεων της πατρικής του 
γης». Πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μου, η υπογράμμιση, γιατί όπως ο ίδιος 
προτάσσει στον επίλογό του, τι θ’ απόμενε από το έργο του χωρίς την κεφαλαι
ώδους σημασίας αυτή ανθρωπιστική προσφορά. Όπως τονίσαμε και στην αρχή 
ο άνθρωπος συνυφαίνεται με το έργο του συμφωνώντας με περαμφερή άποψη 
του Χρυσάνθη. ΓΓ αυτό, πιστεύουμε ακράδαντα, ότι τόσο ο άνθρωπος της πα
τρικής καθοδήγησης και της στοργικής παραίνεσης και προβολής των νέων, 
όσο και το λογοτεχνικό του έργο θα καταλαμβάνουν πάντα στην καρδιά μας 
υπέρμετρο χώρο, γιατί τους αξίζει και μάλιστα πέρα από τους καιρούς και τις 
επερχόμενες εποχές.

Το δεύτερο κείμενο του Χρυσάνθη, που γράφτηκε ακριβώς μετά το θάνατό 
του το 1979 αντί νεκρολογίας, περιέχει στοιχεία της ζωής, της ψυχοσύνθεσης 
και του έργου του. Με τον τρόπο που τα παραθέτει εδώ ο Χρυσάνθης, και που 
είναι ο απλός και εγκάρδια οικείος τρόπος της παρουσίασης των λογοτεχνών 
μας και μάλιστα όταν αυτοί είναι αδελφικοί φίλοι όπως ο Μελής Νικολαΐδης, 
μπορούμε άνετα να διεισδύσουμε στην ψυχή και τη σκέψη του και να καταλά
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βουμε καλύτερα το έργο του. Είναι μια συνοπτική παρουσίαση ωστόσο αρκετά 
εμπεριστατωμένη και εύληπτη της πολυσχιδούς προσωπικότητας και του πολύ
πτυχου και πολυκύμαντου έργου του. Αγγίζει σχεδόν όλα τα σημεία της δράσης 
και της δημιουργίας του στο μέτρο που να αφήνει την πρόκληση και το κέντρι- 
σμα για περαιτέρω γνωριμία, μελέτη, εμβάθυνση και προέκταση του έργου του.

Παρενθέτοντας ένα επίλεκτο απόσπασμα από άρθρο του που δημοσίεψε 
το 1938 στην «Πνευματική Ζωή» με τίτλο «Νεοελληνικός Πολιτισμός» φανερώ
νει αυτούσια και αυταπόδεικτα το ήθος της μετριοπάθειας της αριστοτελικής 
μεσότητας του ανδρός, που απεικονίζεται σε πλείστες όσες ομιλίες, δοκίμια 
και στην πληρότητα του έργου του. Στο απόσπασμα ο Νικολαΐδης υπερθεματί
ζοντας τη «μέση χρυσή γραμμή» θεωρεί τα αναφομοίωτα ξένα πρότυπα εμβόλι
μα και παρείσακτα στην αναδημιουργία του σύγχρονου πολιτισμού μας. Ο Νι- 
κολαΐδης υποδεικνύει με ένθερμο ζήλο τη μελέτη πρώτιστα της πατρογονικής 
μας κληρονομιάς σ’ όλες τις εκδηλώσεις και τις εκφάνσεις της «κι έτσι προε
τοιμασμένοι, πατώντας στέρεα πάνω στη γη μας, να στρέψουμε έπειτα τα μάτια 
μας προς τα έξω, για να δούμε και να μελετήσουμε με την ίδια προσοχή και 
τους ξένους πολιτισμούς και να επωφεληθούμε από τα διδάγματα της πείρας 
και των κατακτήσεών τους».

Δε θα αναφέρουμε εδώ τις απαριθμήσεις των έργων του Νικολάΐδη που 
επιχειρεί ο Χρυσάνθης καθώς και τις κρίσεις και τα συμπεράσματα που εξάγει 
γύρω απ’ αυτά. Θα σταθούμε μόνο σε δυο επισημάνσεις γύρω από το διηγημα- 
τογραφικό του έργο: Τις παραδοξότητες που συναντάς από πρώτη ματιά στη 
συμπεριφορά των ηρώων του και που δικαιολογούνται στο βάθος και αίρονται 
με την κατακλείδα της τελευταίας τους πράξης, καθώς και την επιστροφή και 
προσκόλληση του διηγηματογράφου στη θρησκευτική ζωή, που ερμηνεύεται 
σαν λύτρωση από το μαρτύριο ενός «κόσμου που κοίταζε να λυτρωθεί από την 
αμαρτωλή ζωή».

Στο επόμενο κείμενο, αναδημοσιευμένο και πάλι από την «Πνευματική 
Κύπρο» του 1968 κρίνεται από το Χρυσάνθη αρκετά εύστοχα με τη γνωστή δε
ξιοσύνη της κριτικής του εμβέλειας το ιστορικό μυθιστόρημα του Μελή Νικο- 
λάΐδη «Συνέσιος ο Κυρηναίος». Επισημαίνεται το γενικό μυθοπλαστικό πλαί
σιο του έργου, ορισμένες χαρακτηριστικές του σκηνές, προβάλλονται οι αδρό
τεροι των χαρακτήρων, αξιολογείται η αρχιτεκτονική δομή και το εκφραστικό 
ύφος του λογοτέχνη. Αλλά πέρα από την υπόθεση, τη χαρακτηρολογία και την 
ιδιαιτερότητα της εκφραστικής του διατύπωσης ο Χρυσάνθης στέκεται στον 
ιδεολογικό κόσμο του μυθιστορήματος, τη βιοθεωρία του συγγραφέα που υπο
κρύπτεται και τις έκδηλες εμπειρίες ανδρωμένες μέσα από τα δύσκολα χρόνια 
της ζωής του. Αναμφίβολα, συμπεραίνει ο Χρυσάνθης, το ιδεώδες του Ελληνο- 
χριστιανού επενδύει παραδειγματικά το μυθιστόρημα του Μελή Νικολάΐδη 
«Συνέσιος ο Κυρηναίος». Το επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου είναι μια βιβλιο
γραφία του Χρυσάνθη για το περιοδικό «Πνευματική Ζωή», όπου εκτίθενται 
στοιχεία γενικής πληροφόρησης για τις δυο εκδοτικές περιόδους του περιοδι
κού, τα ονόματα των Κυπρίων Συνεργατών, προκηρύξεις λογοτεχνικών διαγω
νισμών του περιοδικού «Κυπριακά Γράμματα», λαογραφικές εκδηλώσεις και 

φιλολογικές γιορτές στις Πλάτρες και στην Αμμόχωστο, βιβλιογραφικό δελτίο 
για μηνιαία παρακολούθηση των ελληνικών εκδόσεων, κριτικές βιβλίων, ση
μειώματα, αφιερώματα και άλλα ποικίλα. Ενδιαφέρον από βιβλιογραφική άπο
ψη αποτελεί η συγκέντρωση των άρθρων και δοκιμίων του Μελή Νικολάΐδη 
από τα διάφορα τεύχη του περιοδικού, όπου μπορεί κάποιος να αποτιμήσει 
τον πλούτο και την ποικιλία των θεμάτων που απασχόλησαν το συγγραφέα και 
αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας και γραφής.

Η δεύτερη ενότητα του βιβλίου επιγράφεται «Πενήντα χρόνια στην πνευ
ματική ζωή» και περιλαμβάνει τα εξής κείμενα του συγγραφέα: Γιατί έγραψα 
αυτό το βιβλίο, όπου σε εκμυστηρευτικό τόνο εξηγεί την πρόθεση της συγγρα
φής της αυτοβιογραφίας του, Η αυτοσκιαγραφία μου, ένα είδος Απομνημονευ
μάτων, Δυο χρόνια δάσκαλος, όπου με γλαφυρότητα απαράμιλλη και πνευμα
τώδες χιούμορ γράφει τις αναμνήσεις του σαν δασκάλου στο χωριό Αλαμινός 
για δυο χρόνια. Στην ίδια ενότητα ο Χρυσάνθης παραθέτει ένα σημαντικό κα
τάλογο λογοτεχνικών και φιλολογικών κειμένων που δημοσιεύτηκαν στην εφη
μερίδα του Νικολάΐδη «Ηχώ της Κύπρου» κυπριακών, ελλαδικών και ξένων, 
γραμμένων ή μεταφρασμένων από ταχτικούς συνεργάτες του.

Η τρίτη ένοτητα είναι μια επιλογή επιστολών του Μελή Νικολάΐδη προς 
το Χρυσάνθη, η τέταρτη είναι μια άλλη σειρά επιστολών προς το Μελή Νικο- 
λάΐδη από ξεχωριστές προσωπικότητες των γραμμάτων μας και που ενσωμα
τώνονται εδώ χειρόγραφες και η πέμπτη ενότητα είναι πάλι μια δέσμη επιστο
λών με κριτικές παρατηρήσεις σε έργα του Νικολάΐδη από γνωστούς λογοτέ
χνες. Στο τέλος περιέχονται σαν επιστέγασμα δυο αφιερωματικά ποιήματα στο 
Μελή Νικολάΐδη από τους ποιητές Όμηρο Μπεκέ και Ξάνθο Λυσιώτη.

Όλες οι ενότητες παρουσιάζουν φιλολογικό και γραμματολογικό ενδιαφέ
ρον όχι μόνο για τον ίδιο το Νικολάΐδη, αλλά και για τον εκλεκτό περίγυρο 
των ομοτέχνων του. Οι επιστολές από και προς το Νικολάΐδη δίνουν αξιοπρό
σεκτες πληροφορίες για την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της πνευματικής ζωής 
της εποχής του Νικολάΐδη, ιδίως όταν υπογράφονται με τα ονόματα Κωστής 
Παλαμάς, Αλκής Θρύλος, Γ. Βαφόπουλος, Τ.Κ. Παπατσώνης, Μ. Αυγέρης, Αρ
χιεπίσκοπος Μακάριος Γ', Αγγ. Τερζάκης, Γ. Δέλιος, Ν. Κρανιδιώτης, Π. Σπαν- 
δωνίδης, Σ. Μαυροειδή-Παπαδάκη. Γ. Μαγκλής, Γ.Δ. Χουρμουζιάδης, Π. Βαλ- 
δασερίδης, Κ. Τσιρόπουλος, Κ. Μπόνης και Γ. Θέμελης.

Η καταχώριση σε βιβλίο τέτοιων σκόρπιων και ξεχασμένων στα συρτάρια 
σημειώσεων, σελίδων και επιστολών εκτός από το ότι προκαλεί τις ευχαριστίες 
μας, απαιτεί ταυτόχρονα την αξιοποίησή τους με την αμεσότερη γνωριμία της 
εποχής του συγγραφέα, την ανάγνωση των έργων του και τη συστηματικότερη 
εντρύφηση και μελέτη τους από τους πιο ειδικούς και ενδιαφερομένους.
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ΕΞΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις περιεκτικές σύντομες μελέτες για έξι Κύ
πριους εκλεκτούς ποιητές, που ο Χρυσάνθης είδε το έργο τους με τη ματιά του 
κριτικού. Η παρουσίαση των ομότεχνων Κύπριων ποιητών αποβλέπει σε μια 
άμεση γνωριμία της ποιητικής φυσιογνωμίας τους, όπως συγκροτείται μέσα 
από τα επί μέρους έργα τους, έτσι ώστε να δίνεται το δημιουργικό στίγμα του 
καθενός, που συμβάλλει στην πιο ολοκληρωμένη έκφραση της παράδοσης της 
κυπριακής ποίησης, μα και που είναι μια έκφανση της Πανελλήνιας νεότερης 
ποίησής μας.

Εάν τους δούμε και τους έξι μαζί, όπως τους αγκάλιασε συναδελφικά ο 
Χρυσάνθης, θα έχουμε μια ένδειξη αρκετά εύγλωττη από μια καλή δειγματολη
ψία για την πριν από το ’74 ποίησή μας. Η κρίση μας εδώ συμπίπτει με την ετυ
μηγορία του Γ.Π. Σαββίδη, όπως τη διατύπωσε σε μια ομιλία του που έγινε στην 
Αθήνα στο Γαλλικό Ινστιτούτο κατά την έναρξη της «Βραδιάς Κυπριακής Ποίη
σης» το 1992 και που οργάνωσε η Εταιρεία Συγγραφέων της Ελλάδας: Την κυ
πριακή ποίηση τη χαρακτηρίζει σαν «κεντρομόλο, σίγουρα μέχρι το 1974, με την 
έννοια πως η θεματική της ανάγεται - σιωπηρά είτε ρητώς, θετικά είτε αρνητικά 
- σε ένα ιδεατό, πολιτικό ή πολιτισμικό, εθνικό κέντρο». Κάποιες άλλες κρίσεις 
του ιδίου καταλήγουν ακόμα στα εξής: «Η νεότερη κυπριακή ποίηση αρδεύεται 
αδιαλείπτως από μιαν ιστορική διαδικασία, που ο μεν Καβάφης την ονόμασε 
ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών, ο δε Νίκος Σβορώνος αντιστα
σιακή. Τούτη η εμπειρία, και είναι, εν μέρει, κοινή με των Ελλαδιτών, διαφέρει 
σημαντικά τόσο σε χαρακτήρα και πυκνότητα, όσο και σε ροπή».

Μέσα σ’ ένα τέτοιο κλίμα και μια τέτοια ατμόσφαιρα όπου ο μοσχοβόλος 
κυπριακός αγέρας συνεχώς ανανεώνεται από κάποια ισχυρά Ελλαδικά ρεύμα
τα, μέστωσε κι ανδρώθηκε η ποίησή μας. Η ποίηση του Λευτέρη Γιαννίδη π.χ., 
σημειώνει ο Χρυσάνθης, ανήκει στη νεοελληνική σχολή του συμβολισμού με 
τους πρώτους διδάξαντες Ουράνη, Άγρα, Μαλακάση, Ααπαθιώτη κλπ. Ωστόσο 
αξίζει τον κόπο να μεταφέρουμε εδώ αυτούσιο το σχόλιο του Χρυσάνθη που 
ανευρίσκουμε στη μελέτη του για τον Πυθαγόρα Δρουσιώτη και που ερμηνεύει 
ακριβώς τα γενεσιουργό αίτια των αλλεπάλληλων αυτών επιδράσεων: «Το αι
σθητικό αυτό κίνημα, τον συμβολισμό, ιδιαίτερα είχαν συμπαθήσει οι πιο πολ
λοί παλιοί Κύπριοι ποιητές όσοι αδυνατούσαν να μιλήσουν μες στο παλαμικό 
κλίμα ή είχαν μέσα σ’ αυτό μιλήσει αρκετά και ζητούσαν μιαν απομάκρυνση 
γοητευμένοι από τις ποιητικές γραφές του Ουράνη, Μαλακάση και Καρυωτά- 
κη. Εξάλλου, ταίριαζε το κίνημα αυτό με το υποτονικό κοινωνικό και πολιτικό 
κλίμα της Κύπρου. Η αποτυχία, επιπλέον, του οκτωβριανού κινήματος του 
1931 και τα πιεστικά μέτρα της αγγλικής αποικιοκρατίας μας κατέπνιξαν τους 
μεγάλους πόθους και τα μεγάλα όνειρα που άρχισαν, όπως ήταν φυσικό, να εμ
φανίζονται στις νεότερες γενιές, σ’ αυτές που δεν γνώρισαν τον καημό του μι
κρασιατικού ξερριζώματος. Αλλά και σαν αντίδραση προς τη μεγαλοέπεια του 
Παλαμά θα μπορούσα να θεωρήσω την αποδοχή του συμβολισμού στην Κύπρο, 
που δεν ήρθε βέβαια από τη Γαλλία, αλλά από την Αθήνα. Εξάλλου, οι εκπρό

σωποί του, ιδίως οι πιο παλιοί, σπουδάζανε στην Αθήνα κι είχαν στενές επα
φές με τους συμβολιστές των χρόνων εκείνων».

Αλλά και την ποίηση του Ξάνθου Λυσιώτη που «περιδιάβασε σε διάφορες 
αισθητικές σχολές» επηρέασε, μας λέγει ο μελετητής του, ο συμβολισμός «που 
κυριαρχούσε κατά το μεσοπόλεμο στην Ελλάδα και σ’ εμάς εδώ μερικά χρόνια 
και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χωρίς να λείψουν από αυτή κάποιες 
σολωμικές απηχήσεις». Αλλά ο Ξάνθος Λυσιώτης, προσθέτει ο Χρυσάνθης, 
«ανδρώθηκε κυρίως με δασκάλους τον Παλαμά, το Σολωμό και το δημοτικό 
τραγούδι» που αποτελούσαν «τους δομικούς λίθους με τους οποίους έκτισε το 
δικό του ποιητικό λόγο κι έδωσε το προσωπικό του οικοδόμημα». Για το Λεω
νίδα πάλι Παυλίδη επισημαίνει πως «η επίδραση του Παλαμά και στα τελευ
ταία του Αγγέλου Σικελιανού κυριαρχεί, αλλά σε ό,τι επιφανειακό». Τέλος η 
αυτοβιογραφική ποίηση του Γιώργου Φάνου έχει καταφανή επίδραση από τους 
«απελπισμένους στίχους» του Καρυωτάκη, σημειώνει ο Χρυσάνθης.

Ανάμεσα στους «έξι ποιητές» συγκαταλέγεται και ο σατιρικός ποιητής Άν
θος Ρόδινης, για τον οποίο ο Χρυσάνθης όχι απλώς δεν αναφέρει αλλά ούτε 
και την παραμικρή νύξη κάνει ελλαδικής ή έστω ξένης επίδρασης στο έργο του. 
Ωστόσο πολλοί τον χαρακτηρίζουν σαν γνήσιο απόγονο ή σύγχρονο Σουρή της 
Κύπρου.

Ο κοινός άξονας που συνδέει τους πέντε απ’ τους έξι ποιητές ως προς τις 
επιδράσεις, τις πιο πολλές φορές ταυτογενείς, και τις οποίες ανιχνεύει η ερευ
νητική, διαισθαντική και διαπεραστική ματιά του Χρυσάνθη, διαφοροποιείται 
ως προς τη θεματική και υφολογική του ιδιαιτερότητα. Δεν αναφέρει ο κριτι
κός μελετητής στο βιβλίο του αυτό απλώς τα έργα τους, αλλά και τα αναλύει σε 
γενικές γραμμές με την προσήκουσα αντικειμενικότητα και αυστηρότητα, απα
ραίτητα στοιχεία του είδους. Εισδύει με επαρκή γνωσιολογική εμβρίθεια μέσα 
στους στίχους τους, τους σπουδάζει με προσοχή και τους αφουγκράζεται με τη 
λεπτή αλλά και εκλεκτική συγκίνηση του ποιητή, ώστε να τους αξιολογεί με το 
αίσθημα του ακριβοδίκαιου αποτιμητή του ποιητικού δημιουργήματος. Δε θα 
συμπληρώναμε επομένως την ελάχιστη αυτή παρουσίαση των «έξι Κύπριων 
ποιητών», αν δεν παραθέταμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της ιδιοσυγκρα
σίας και του ποιητικού τους κυττάρου, αποκόπτοντάς το από το κάθε κριτικό 
δοκίμιο:

«Η μοναδική ποιητική συλλογή του Γιαννίδη με τίτλο «Βήματα στην άμ
μο» κυκλοφόρησε το 1973 και σε δεύτερη έκδοση, συμπληρωμένη με εφτά νέα 
ποιήματα, το 1938. Από τότε ελάχιστα νέα ποιήματά του δημοσιευτήκανε στον 
περιοδικό τύπο, μ’ όλο που στα γράμματα εμφανιζόταν με κριτική βιβλίου, 
σχόλια και μεταφράσεις πεζού λόγου». Στην πιο πάνω παράγραφο αναφέρει 
και τα εξής σημαδιακά του περιεχομένου της ολιγόγραφης ποίησής του. «Η πε
ρίπτωση του φειδωλού λόγου πρέπει να εκτιμάται όταν τούτος προέρχεται από 
αυτοέλεγχο και πίστη του ποιητή πως ό,τι είχε να πει με ειλικρίνεια και πάθος 
το εξάντλησε και δεν δέχεται να εκβιάσει τη συνείδησή του και να πει πράγμα
τα που δεν συγκινούν στον αναγκαίο δημιουργικό βαθμό. Αυτή μου φαίνεται 
είναι και η περίπτωση του Λευτέρη Γαννίδη».
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Και του Πυθαγόρα Δρουσιώτη η λιγοστή σχετικά ποιητική παραγωγή του, 
όπως την κρίνει με το υπερπληθωρικό του έργο ο Χρυσάνθης συνοψίζεται στις 
ποιητικές του συλλογές «Εκλογή» και «Τοπάζια και Βηρύλλια». Τελειώνει επι
γραμματικά τον κριτικό του σχολιασμό για το Δρουσιώτη ο Χρυσάνθης: «Ποια 
όμως στοιχεία της ποίησης του Πυθαγόρα Δρουσιώτη κατασταλάζουν μες στην 
•ψυχή σου και αβίαστα στα χείλη σου έρχονται όταν θελήσεις να την χαρακτηρί
σεις; Για μας είναι τα εξής: η περιπάθεια, η απογοήτευση, η μελαγχολία εφηβι
κού τύπου, η τάση για φυγή, ένας λεπτός κοσμοπολιτισμός των εστέτ, προπα
ντός πολλή ωραιοπάθεια. Αυτά τα στοιχεία μέσα στα πλαίσια περιορισμένου 
αριθμού θεμάτων με ένα σπάνιο μουσικό ήχο, έστω και των ελασσόνων κλιμά
κων, χαρακτηρίζουν την πολύ μετρημένη ποιητική παραγωγή του Δρουσιώτη. 
Το ξεκίνημά του στον ποιητικό χώρο συνέπεσε με κείνο του Ανθία και του 
Παύλου Κριναίου. Δέχτηκε μαζί με αυτούς κοινές επιδράσεις, ανήκανε κάποτε 
κι οι τρεις στις ίδιες ποιητικές συντροφιές. Αλλά οι άλλοι δυο προχωρήσανε σε 
άλλους δρόμους, ενώ ο Δρουσιώτης έμεινε πιστός στο παλιό εκείνο μουσικό 
κλίμα. Παρόλη τη λίγη παραγωγή του - στο κάτω-κάτω κάλυψε την έκταση για 
την οποία νόμιζε πως προοριζόταν να μιλήσει - η ποίηση του Δρουσιώτη είναι 
ένα από τα πιο καλά δείγματα της νεοελληνικής συμβολικής σχολής στην Κύ
προ».

Για το έργο του άλλου συνοδοιπόρου στην ποίηση και εν μέρει στο διήγη
μα Ξάνθου Λυσιώτη, που παρουσιάστηκε στις συνολικές εκδόσεις με τίτλο 
«Συγκομιδή» και «Συγκομιδή Β'» εκθέτει τα ακόλουθα εύστοχα και συμπερα
σματικά: «Τα θέματα στην ποίηση του Ξάνθου Λυσιώτη, που είναι καθαρά λυ
ρικός ποιητής, απόλυτα δεμένος με το συναίσθημα και όχι με τις λογικές του 
εργαστηρίου, κινούνται ανάμεσα στα πολύ προσωπικά του ατυχήματα - κά
ποιος θάνατος δικών του - και στα παθήματα που πλήξανε σχεδόν αθεράπευτα 
το νησί μας. Η πατρίδα Κύπρος στις διάφορες φάσεις της ιστορίας της κρατά 
ένα μεγάλο μέρος της θεματογραφίας του, από το ιστορικό υπόβαθρο του νη
σιού ως τον έπαινο της παλικαριάς κατά την περίοδο 1955-1959 ως την πίκρα 
των χαμένων εδαφών και των σκοτωμένων κατά την ξένη εισβολή συμπατριω
τών μ ας με επίκεντρο την ελλήνισσα λευτεριά. Αλλά και εντυπώσεις από ταξί
δια και τοπία, με πολλή φυσική ομορφιά - και πότε λείπει η ομορφιά από τη 
φύση - ενδιαφέρουν τον ποιητή. Δεν αποφεύγει τον λίγο φιλοσοφικό στοχασμό 
σε μερικά θέματά του, που το απαιτούν κι όλας, σαν τις προσευχές του, ειδικά 
στην αναμονή των αγύριστών μας ταξιδιών. Προσωπικά θεωρώ κορύφωση 
στην ποίηση του Λυσιώτη τα νοσταλγικά ποιήματα της προχωρημένης ηλικίας 
με το βαθύ θρησκευτικό συναίσθημά τους, τα οποία γεμίζουν από αναμνήσεις 
των καλών ωρών της ζωής και της αγάπης».

Τα ποιήματα του Λεωνίδα Παυλίδη ο Χρυσάνθης τα απαριθμεί κυρίως σε 
100, όπως δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς σε εφημερίδα και περιοδικά κυρίως 
του κυπριακού χώρου και όπως μερικά απ’ αυτά περιλήφθηκαν στην 
«Ανθολογία Κυπρίων Ποιητών» του Ανδρέα Ιωάννου το 1951. Γενικά την 
ποίηση του Παυλίδη τη χαρακτηρίζει ηχηρή και λεξιθηρική, επιφανειακή, κραυ
γαλέα, τυμπανοκρουστική, χωρίς βαθύτερες επιδιώξεις: «Από την άποψη της 
γλώσσας, που τούτη κι όλας καθορίζει κυρίως το ύφος, ο Λεωνίδας Παυλίδης 

παρουσιάζει μιαν εκπληκτική μεγαλοστομία. Ο Κύπριος αυτός ποιητής κυνηγά 
την ηχηρή λέξη, την πολύ σπάνια και το διακοσμητικό σύνθετο επίθετο. Πολλές 
φορές στο στίχο του χρησιμοποιεί τόσα απανωτά σύνθετα επίθετα, που σου δί
νει την εντύπωση φιλολογικής επεξεργασίας παρά πηγαίας προέλευσης. Διαρ
κώς ο Παυλίδης ωραιολογεί, χωρίς αντίκρυσμα σε ουσία».

Το κριτικό σημείωμα για τον Άνθο Ροδίνη καταλήγει στα εξής αξιοπρόσε
κτα συμπεράσματα: «Η σατιρική ποίηση, όπως συμβαίνει παντού και πάντοτε, 
έχει πολύ το στοιχείο της επικαιρότητας. Το ίδιο ισχύει και για τη σατιρική 
ποίηση του Ροδίνη. Αλλά ακριβώς το στοιχείο αυτό της δίνει τη ζωντάνια και 
τη δύναμη να επιδράσει άμεσα πάνω στο σύγχρονο κοινό. Ίσως πολλά από τα 
ποιήματα αυτά μια μέρα να χάσουν τη σατιρική ζωντάνια τους, να μεταπηδή
σουν πια στη φιλολογία. Όμως λειτούργησαν κάποτε κι αυτό δεν είναι μικρό 
πράγμα. Η διάρκεια βέβαια είναι επιθυμητή και σαν υστεροφημία. Όμως δεν 
υστερεί σε σημασία η σωτήρια επίδραση στη δεδομένη στιγμή, ειδικά μάλιστα 
στο ευρύτερο κοινό. Ο Ρόδινης, ανεξάρτητα τι θα μείνει από το έργο του στα 
μελλοντικά χρόνια ή πώς θα το δει η φιλολογία του μέλλοντος, με το σατιρικό 
του στίχο πρόσφερε στον τόπο του, δημιούργησε κίνηση ιδεών, προβλημάτισε. 
Του το βεβαιώνουμε σαν ανεξάρτητοι παρατηρητές.

Η ποίηση του Γιώργου Φάνου, κι αυτή λιγοστή, ενσωματώνεται στη συλ
λογή του «Βορά στη μπόρα», εκτός από μερικά σκόρπια ποιήματα και διηγήμα
τα, και εκτός από τη μελέτη «Εισαγωγή στη σύγχρονη κυπριακή ποίηση» και 
μια άλλη για τους Καρυωτάκη-Πολυδούρη ψυχαναλυτικού χαρακτήρα.

Ο Χρυσάνθης φαίνεται ότι εκτιμά την ποίησή του για την ειλικρίνεια και 
την απλότητα των πηγαίων συναισθημάτων της, καθώς επιχειρεί να σκαγραφή- 
σει σε βάθος το πορτραίτο του ποιητή μοιράζοντάς το ανάμεσα στη ζωή και το 
έργο του, εφόσον μάλιστα το ένα επηρέασε αισθητά το άλλο. Ένα απόσπασμα 
από το «ομίλημα» του Κύπρου Χρυσάνθη για τον ομότεχνο και συλλειτουργό 
στη ποίηση και την ιατρική Γιώργο Φάνο σε συνεστίαση του «Ε.Π.Ο.Κ.» το 
Μάη του 1983 είναι κι ο επιτυχής του επίλογος: «Είναι πολύ φανερός ο αυτο- 
βιογραφικός χαρακτήρας όλων των ποιημάτων του Γιώργου Φάνου. Κι αν δεν 
γνωρίζει ο αναγνώστης το βίο και την πολιτεία του ποιητή αυτού οσφραίνεται 
την κρυμμένη πίσω από τους στίχους του τραγωδία. Αλλά τι είναι στο κάτω- 
κάτω η ποίηση; Κι όταν ακόμα ο ποιητής παίρνει θέμα με αντικειμενική διάθε
ση όπως γινόταν στα παρνασιακά σονέττα, τα προσωπικά του περιστατικά 
κρυφοκοιτάζουν πίσω από τους ήχους του στίχου του, λίγο-πολύ μετασχηματι
σμένα. Σημασία έχει από την αισθητική άποψη αν σου μίλησε ο στίχος, αν σου 
χάρισε την αισθητική γοητεία. Στην περίπτωση του Γιώργου Φάνου τα προσω
πικά του περιστατικά αξιοποιηθήκανε αισθητικά. Η αξιοποίηση αυτή γι’ αυτόν 
είναι μια παρηγοριά, για μας μια αισθητική συγκίνηση».

Η τελευταία αυτή μελέτη για το Γ. Φάνο διανθίζεται από εκλεκτά χαρακτη
ριστικά του ποιήματα καθώς και οι άλλες για το Λ. Γιαννίδη και το Λ. Παυλί
δη. Θα μπορούσε ασφαλώς να μας παραθέσει ένα μικρό απάνθισμα από τα έρ
γα και των άλλων ποιητών, γιατί το ίδιο το ποίημα μπορεί και από μόνο του 
να ιχνογραφήσει το ψυχικό τοπίο και το δημιουργικό αποτέλεσμα του ποιητή.
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Ωστόσο η όχι και τόσο σημαντική τούτη παράλειψη δεν αποδυναμώνει το με
στό κριτικό λόγο του Χρυσάνθη για τους τρεις ποιητές. Εξάλλου η τεκμηρίωση 
και η επιβεβαίωση των κριτικών του παρατηρήσεων γι’ αυτούς έχει γίνει επα
νειλημμένα από τον ίδιο σε άλλες μελέτες και παρουσιάσεις. Θέλησα να παρα
θέσω αυτούσια αποσπάσματα της κριτικής του Χρυσάνθη για τους «έξι Κύ
πριους ποιητές» χωρίς να παρεμβάλω αναλυτικά ή περιληπτικά τις προσωπι
κές μου κρίσεις και εκτιμήσεις για την αξιολόγηση του έργου τους, όπως την εί
δε ο μελετητής. Όχι γιατί θα προσέκρουα στον ανιαρό πλεονασμό της κριτικής 
επί της κριτικής, αλλά γιατί από την προσωπική επαφή έστω και ενός μέρους 
από το έργο τους, φαίνεται να συμφωνώ και να υπερθεματίζω με τα όσα ο 
Χρυσάνθης καταγράφει στο βιβλίο του αυτό δίνοντας έμφαση και προτεραιό
τητα σε καίρια σημεία της ποίησής τους. Η παρέμβασή μου, πιστεύω, θα απο
χρωμάτιζε, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, τις φωτεινές ανταύγειες που εκπέμπονται 
από την οξύτατη αστραφτερή ματιά του κριτικού, που κατά κύριο λόγο είναι 
ποιητής, άρα μπορεί με αυξημένη ευαισθησία να κοιτάζει πρώτιστα μέσα από 

τα αλάθευτα μάτια της ψυχής του.
«Φιλελεύθερος» 28.7.1994

Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Καθώς στον τόπο μας αφθονεί η ποιητική παραγωγή και η θεατρική σπα
νίζει, τα λιγοστά εκλεκτά της δείγματα δεν πρέπει να κατέχουν απλώς μια πε
ρίοπτη θέση στο πάνθεο της πνευματικής δημιουργίας, αλλά και να γίνονται 
αντικείμενο εμπεριστατωμένης μελέτης και πλατιάς προβολής.

Βέβαια η σπάνις του είδους δεν πρέπει να αποδίδεται μόνο στις αυξημένες 
και περίπλοκες απαιτήσεις του, την αναμέτρηση με καταξιωμένα και μεγάλα 
θεατρικά έργα, την έλλειψη συγγραφικής θεατρικής παράδοσης και την όψιμη 
καλλιέργεια θεατρικής συνείδησης και παιδείας σε μας. Η Κυπριακή θεατρο- 
γραφία ως γνωστό είχε περιοριστεί για χρόνια στο ελαφρό είδος της φαρσοκω
μωδίας, της ψυχαγωγικής επιθεώρησης και της ηθογραφίας, μιας και οι σκηνι
κές δυνατότητες ήταν περιορισμένες και οι θεατρικές μας δρατηριότητες κινού
νταν μέσα στους ρυθμούς του ευκαιριακού και του περιστασιακού.

Η ελλειπτικότητα αυτή από την άλλη μπορεί ακόμα να οφείλεται και σε 
μια κλειστή μέχρι χτες κοινωνία θεατρικής κουλτούρας με όλα τα συνεπακό- 
λουθα στοιχεία προκατάληψης, που οδηγούσαν αναπόφευκτα στην προαπόρρι- 
ψη και περιθωριοποίηση του Κύπριου συγγραφέα.

Θα μπορούσε τουλάχιστον να δημιουργηθεί ένα κλίμα κινήτρων και αν
θρωπιστικής ενθάρρυνσης και μια κατάσταση αφθονίας με την αρχαιοελληνική 
έννοια του όρου και θα ευνοούσε οπωσδήποτε όχι μόνο την αφθονία και την 
ευφορία του είδους, αλλά και την ανέλιξη και αναβάθμιση της ποιότητάς του.

Ol προδιαγραφές αυτές, οι στερητικές της προώθησης και της αναγωγής 
των θεατρικών μας πραγμάτων σε ένα υψηλότερο βαθμό αξιώσεων και προσ
δοκιών δεν αποτέλεσαν ευτυχώς εμπόδιο για μερικούς συγγραφείς, που θέλη
σαν πεισματικά και επίμονα να καταπιαστούν με το θεατρικό γράψιμο.

Ένας απ’ αυτούς που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και μοναδικός στα 
Κυπριακά δεδομένα για τη θεατρική τάση που αντιπροσωπεύει, είναι και ο 
πληθωρικός μας λογοτέχνης Κύπρος Χρυσάνθης, που έδωσε και μια άλλη με
γάλη ποκιλία στο γραπτό μας Λόγο τόσο αξιόλογη, όχι μόνο σαν ποσότητα αλ
λά και σαν ποιότητα.

Συνείδηση αποστολής
Ο Κύπρος Χρυσάνθης είναι από τους λίγους Κύπριους χειριστές του έντε

χνου Λόγου, που με βαθιά συνείδηση της αποστολής του για τα πνευματικά ζη
τήματα του τόπου του, συνειδητοποίησε και τούτο το σημαντικό και περισπού
δαστο: Ένας τόπος για να ευδοκιμήσει θεατρικά, για να δημιουργήσει μια συ
στηματική και αξιόλογη θεατρική παράδοση και να συμβάλλει έτσι στην ανάπτυ
ξη της ζωής και του πνεύματος των κατοίκων του, πρέπει να βασίζεται στη δική 
του θεατρική κληρονομιά. Μια κληρονομιά, που να προβάλλει τα βιώματά του, 
την ιστορία και την παράδοσή του, τα προβλήματα και τους προβληματισμούς 
του, τα οράματα και τους οραματισμούς του. Ποιος επομένως θα μπορούσε να 
δώσει καλύτερα όλον αυτό τον πλούτο ενός τόπου σε εμπειρίες και προοπτικές, 
σε αναδρομές ιστορικές και σκέψεις σύγχρονες με προσδοκίες και επιδιώξεις
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για το μέλλον εκτός από το συγγραφέα του τόπου; Και μιλούμε πάντα ασφαλώς 
για ένα συγγραφέα όχι μόνο με ταλέντο και πρωτότυπες εμπνεύσεις, αλλά και 
ένα σφαιρικά κατατοπισμένο και πνευματικά εξοπλισμένο άνθρωπο, που να 
έχει καταδυθεί πρώτα μέχρι τις ρίζες του και να έχει ανυψωθεί ύστερα μετου- 
σιώνοντας σε θεατρική πράξη τις γενετικές του καταβολές. Βαρύ και επώδυνο 
οπωσδήποτε το έργο του θεατρικού συγγραφέα και λειτουργική η αποστολή του, 
αφού στόχος του άμεσος είναι να παιδαγωγήσει ένα κοινό που παραπαίει περισ
σότερο από κάθε άλλη φορά σήμερα ανάμεσα στις συμπληγάδες με τα τόσα ερω
τηματικά και τα τόσα προβλήματα. Τούτο τουλάχιτο το τελευταίο βρίσκει την 
πλήρη απήχησή του στον τόπο μας, που δοκιμάζεται ανέκαθεν εθνικά και χρειά
ζεται ερείσματα, κατευθύνσεις, προσανατολισμούς, κίνητρα.

«Δραματικός λόγος»
Ο Κύπρος Χρυσάνθης με το «Δραματικό του λόγο» δε σφραγίζει μόνο το 

ποιητικό θέατρο της Κύπρου, αλλά με την έντονη παρουσία του χαρίζει στα θεα
τρικά μας πράγματα αξεπέραστα δείγματα της καλλιτεχνικής του διάνοιας και 
ιδιοσυγκρασίας και ανοίγει τις πύλες για μια ευρύτερη και αποδοτικότερη θεα
τρική συγκομιδή. Συνεπής με τις αναζητήσεις και τους προβληματισμούς του τό
που του δε μετουσιώνει απλώς σε ποιητικούς στίχους μέσα σε μια αρχαιοελληνι
κή δραματική δομή ιστορικές μαρτυρίες και γεγονότα του παρελθόντος, αλλά μέ
σα από αυτά ζητά να ερμηνεύσει τη ζωή και τη δράση ενός αλλοτινού κόσμου που 
τον εμπνέει. Το θεατρικό του κείμενο έτσι δε γίνεται ένα μνημείο στατικής αναφο
ράς και επιστροφής, αλλά ένα ορμητήριο πολλαπλών σκέψεων και προεκτάσεων 
μιας προβληματικής που επιβάλλει ο θεατρικός λόγος και ένας χώρος δυναμικός 
μηνυμάτων, που μεταδίδει στον καθένα ίσως διαφορετικούς παλμούς σύλληψης 
και ευαισθησίας. Τι άλλο είναι εξάλλου το σωστό θεατρικό έργο από ένα πνευμα
τικό μέσο, που με τις σκηνικές διεργασίες και τους δραματικούς του μηχανισμούς 
αλλά προπάντων με ένα ζωντανό διαλεκτικό λόγο στοχεύει στην κατανόηση του 
εξωτερικού και εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Ο θεατρικός λόγος δεν αποτε
λεί φυσικά αντανάκλαση της ίδιας της ζωής, μια φωτογραφική αποτύπωση σε άλ
λα πλάνα και σε άλλα επίπεδα, αλλά μια διερεύνηση και μια ερμηνεία της ανθρώ
πινης υπόστασης στο σύνολο των πτυχών και των μεταπτώσεών της.

Ο Θεατρικός Κύπρος Χρυσάνθης λοιπόν έχοντας υπόψη το πολυφασματι- 
κό φαινόμενο της θεατρικής πράξης, έγραψε έργα που αναζητούν τον άνθρωπο 
στη διαχρονικότητα και τη διϋποκειμενικότητά του, αναλύουν τη συμπεριφορά 
και τη στάση του, αιτιολογούν τη δράση και την αντίδρασή του και ερμηνεύουν 
την ύπαρξή του μέσα σ’ ένα χώρο, που δεν περιορίζεται στα ασφυκτικά τοπικά 
του πλαίσια, αλλά είναι ένα μέρος της οικουμενικής του ουσίας. Γιατί ό,τι συμ
βαίνει σε τόπο και χρόνο δεδομένο προεκτείνεται και συναντάται στον ευρύτε
ρο χώρο της παγκοσμιότητας και βρίσκει τη δικαίωσή του σε όλες τις εποχές 
παρά τις κάποιες ιδιαιτερότητες και ιδιοτυπίες του.

Ευρύς κύκλος
Ο συγκεντρωτικός τόμος του «Δραματικού Λόγου» του Κύπρου Χρυσάν

θη είναι ένα απαύγασμα της θεατρικής συγγραφικής του τέχνης, στην οποία για 
τόσα χρόνια επιδόθηκε με ζήλο και υπηρέτησε αφειδώλευτα.

Η θεματογραφία του εκτείνεται στον κύκλο της αρχαιοελληνικής μυθολο
γίας και ιστορίας και της ιστορίας της αρχαίας Κύπρου, αγκαλιάζοντας όμως 
και άλλες σημαδιακές στιγμές της Βυζαντινής μας Ιστορίας και Παλιγγενεσίας. 
Αναφέρουμε με τη σειρά τους τίτλους των έργων: Δημώνασσα, Ηλέκτρα, Αξιο- 
θέα, Θεομαχίες, τα Γενέθλια του Δία, Ιπποκράτης, Εύδημος ο Κύπριος, Δελφι
κές Αμφικτυονίες, Ελένη Παλαιολόγου, Αλέξιος A' και οι Σταυροφόροι, Η μά
χη στους Μύλους. Πρόκειται για μια αυστηρή και όχι τυχαία επιλογή θεμάτων, 
που εμπνέουν το συγγραφέα για τα νοήματα και μηνύματα που θέλει να εκπέμ- 
ψει, λόγω εκλεκτικής συγγένειας του συγγραφέα με τους ήρωες (ένας λειτουρ
γός του Ιπποκράτη δραματοποιεί τον Ιπποκράτη) και ακόμα λόγω της εμβά
θυνσης και της εμβρίθειάς του στα θέματα αυτά.

Τα έργα του Κύπρου Χρυσάνθη δε γράφτηκαν για να μείνουν ενταφιασμέ
να κειμήλια μέσα σε νεκρές σελίδες. Γιατί πρέπει να πούμε και τούτο. Υπάρ
χουν έργα δυστυχώς, που είναι προορισμένα να μη ξεφύγουν από το στατικό 
βιβλιακό τους ρόλο, γιατί δεν αντέχουν στη σκηνική παρουσίαση και γιατί οι 
δυνατότητες της δραματικής τους οικονομίας δεν ανταποκρίνονται στις απαι
τήσεις μιας ολοκληρωμένης παράστασης. Απεναντίας τα θεατρικά έργα του 
Χρυσάνθη έχουν ενσαρκωθεί δραματικά και τα περισσότερα έχουν μεταδοθεί 
από την Κυπριακή και Ελληνική τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Εδώ βέβαια δεν 
παραλείπουμε να τονίσουμε το μειωμένο ενδιαφέρον του θεατρικού μας οργα
νισμού καθώς και των άλλων θεατρικών μονάδων του τόπου μας, που θα μπο
ρούσαν να επιλέξουν ορισμένα τουλάχιστον και να τα ανεβάσουν επί σκηνής, 
όπως δίκαια το άξιζαν. Αυτή και μόνο η παράλειψη, θαρρώ, πως επιδέχεται 
κάποιο προβληματισμό όχι ασφαλώς για τα έργα αυτά καθ’ εαυτά του Χρυσάν
θη, αλλά για τα θεατρικά μας πράγματα. Κάποιες ερμηνείες πρέπει να δίδο
νται, αλλά ελπίζουμε να είναι αντικειμενικές και απρόσβλητες από προσχήμα
τα και αφελείς πλάνες. Γιατί όπως είπαμε ο Θεατρικός Λόγος του Κύπρου 
Χρυσάνθη και στο χρόνο αντέχει και στη σκηνή μπορεί να βρει την αληθινή κα
ταξίωσή του, φτάνει να βρεθεί ο ικανός σκηνοθέτης που να σηκώσει το ερμη
νευτικό βάρος ενός πλούσιου εσωτερικού λόγου και τις απαιτήσεις μιας δρα
ματικής δομής, που φτάνει τα όρια της αρχαίας τραγωδίας. Είναι πράγματι 
πυκνός ο λόγος του συγγραφέα, φορτισμένος με τον ποιητικό οίστρο μιας με- 
γαλεπήβολης έμπνευσης και έξαρσης χωρίς όμως να καθιστά δύσκαμπτα τα 
νοήματα και να δυσχεραίνει το περιεχόμενό τους. Ο λυρισμός που διαπνέεται 
από την πλούσια φαντασία ενός πλούσιου ψυχισμού δεν είναι απαλλαγμένος 
βέβαια από κάποιους ρητορικούς τόνους, αλλά αυτό δεν αποτελεί μειονέκτημα 
ούτε τρωτό συγγραφικό. Οι πολέμιοι του ρητορισμού αυτού του είδους πρέπει 
να πάσχουν από τη γενική προκατάληψή του, αφού δεν μπορούν να ανιχνεύ- 
σουν στα ποιητικά δρώμενα τους υψιπετείς λυρικούς φθόγγους μιας αισχύ- 
λειας ποιητικής. Γιατί αναντίλεκτα το θεατρικό ύφος του Χρυσάνθη είναι τέ
λεια εναρμονισμένο με τα θέματά του, που δεν είναι παρμένα από την πεζή κα
θημερινότητα, αλλά έχουν επένδυση μυθολογική και ιστορική.

Ο «Δραματικός Λόγος» του Κύπρου Χρυσάνθη, πιστεύουμε, ότι δε βρήκε 
ακόμα τους άξιους μελετητές του και τους ευρύστερνους και ευφάνταστους 
σκηνοθέτες του. Εκείνοι που θα εγκύψουν με ξεχωριστό ζήλο στα έργα αυτά,
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θα βρεθούν μέσα σε ένα ανεξάντλητο μεταλλείο πολύτιμων ευρημάτων με φιλο
σοφικό και αποφθεγματικό περιεχόμενο και θα ανασύρουν μέσα απ’ αυτό ένα 
πρόσφορο υλικό για μια σκηνική παρουσίαση και αναμέτρηση με τα μεγάλα έρ

γα του κλασικού μας ρεπερτορίου.
Μεταφέρουμε στο μικρό μας αυτό σημείωμα μερικά μικρά αποσπάσματα 

από τα έργα του, που ούτε καν ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε με 
το φόβο μήπως αδικήσουμε το έργο στο σύνολό του, γιατί ένα έργο αρχιτεκτο
νικής δομής όπως το θεατρικό δεν πρέπει να κρίνεται από επί μέρους κατα
σκευές και μεμονωμένα σχήματα. Το επιχειρούμε όμως για να δώσουμε έστω 
και ορισμένα δείγματα της θεατρικής του σμίλης.

Από τη Δημώνασσα-Χορός:
«...Γιατί οι λόγοι μονάχα 
ένα κήρυγμα δε θεμελιώνουν, 
αν η πράξη του κήρυκα 
δε γεννά το παράδειγμα. 
Θα μπορούσε, μια κι είχε τη δύναμη, 
ν’ αψηφήσει και νόμους 
και πολλές κατηγόριες 
κι όλα αυτά ν’ αποτρέψει 
που την δέρνουν αλύπητα. 
Μα προτίμησε σύμφωνα 
με τον νόμο να πράξει 
και την πόλη να σώσει, 
το δικό της το σπίτι ζημιώνοντας. 
Σε παινεύω, βασίλισσα, 
και τιμώ τη σεπτή κεφαλή σου.
Ο Καιρός, που ζυγιάζει τα πάντα 
και το στάρι χωρίζει απ’ τ’ άχερα, 
θα τιμήσει με φήμες ισόθεες 
τη θεάρεστη πράξη σου. 
Σα μια αρχόντισσα που άξια 
της κληρώσαν το σκήπτρο οι Ουράνιοι 
και δεν πρόδωσε το έργο της, 
θα σε ορθώσουν στους χρόνους, 
όπως βράχο πεντάλαμπρο 
μες στη μέση του πόντου, που πόδι 
μολυσμένο δεν άγγιξε 
την παρθένα κορφή του.
Τι έτσι πρέπει να φέρονται οι άρχοντες;
Τις δικές τους ωφέλειες να βάζουν 
σε κατώτερη μοίρα παρά 
τα κοινά του λαού τους».

Από την Ηλέκτρα:
Ορέστης: Ακόμα παίζεις μες στο ψέμα σου;
Κλυταίμν.:Έχω τους μάρτυρές μου ν’ αποδείξω 
πως ό,τι λέγω αλήθεια ’ναι σταράτη.
Οι δούλοι του μαζέψανε από χάμω.
Ηλέκτρα: Τον σκότωσες και κάλεσες τους δούλους. 
Κλυταιμν.: Αρνιέμαι. Μα όταν πέθανε ο κακόμοιρος 
τύψη βαριά μου τυραννάει τα στήθη.
Δεν εγκλημάτισα. Μα νοιώθω μια ενοχή, 
γιατ’ είχα ευχή γι’ αυτόν και πιθανό 
η σκέψη μου θανατερή να τον τραγούδησε, 
να του γονάτιζε τις ίνες του κορμιού, 
να του παράλυε φρόνηση και θέληση... 
Ύστερα τούτος φάσμα σκοτεινό 
τις νύχτες τριγυρνούσε στο παλάτι κι έλαμπαν 
όλο φωτιά τα μάτια του και μίσος, 
κινούσε με απειλή τα χέρια και μου τάραζε 
τον ύπνο τον ξεκουραστή!
Και τότε που ταράξανε τα φρένα μου.
Τον πέλεκυ άρπαζα και κυνηγούσα 
το μαύρο φάσμα του, τη σκιά του, 
το μαύρο του όραμα να εξαφανίσω. 
Εγκληματούσα κάθε νύχτα. Γύριζε 
η ένοχη σκέψη μες το νου μου πιο βαρειά. 
Τούτο ’ναι, γιε μου, όλο το κρίμα μου. 
Παράξενη του ανθρώπου ’ναι η ψυχή, 
μυστήριο, χάος απρόβλεπτο.
Για τούτο, γιε μου, μη κινήσεις φονικό 
στα μητρικά μου στήθη χέρι.
Δεν είναι μάρτυρες οι σκιές του Κάτω Κόσμου. 
Η τύψη πάντοτε δεν είναι μαρτύριά.
Σκέψου το στήθος που σε βύζαξε, 
τα νυχτοξημερώματά μου 
ώσπου να δω το χνούδι τ’ απαλό 
στο μάγουλό σου, γιε μου...».

Από την Αξιοθέα:
B' κορυφαία: Φουντώσαν οι φωτιές, πλημμύρισε ο τόπος 
λάμψη και καπνό
(μπαίνει η Αξιοθέα κρατώντας σπαθί).
Αξίοθέα: Τετέλεσται. Τα φύτρα μου αναχώρησαν 
μέσα στις λάμψεις τυλιγμένα 
ήλιοι στη γη μας διάπυροι, λεύτεροι.
Συρηνόη: Όχι!
Φαίδρα: Σειρά μας, Ευρυνόη.
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Συρυνόη: Την εξορία στα ξένα εδάφη την προτιμώ.
Τί κρατάς το ξίφος;
Αξιοθέα: Είναι ανοιχτοί του παλατιού οι πυλώνες.
Παραμονεύουνε οι εχτροί ν’ αρπάξουν 
χρυσάφι, ρουχικά, γυναίκες.
(φωτιές).
Άκου! στην πόλη πια άρχισε η λεηλασία.
(μπαίνει η Τροφός).
Τροφός: Απλώσανε καλά οι φωτιές, βασίλισσα.
Και τρώνε στύλους και δοκάρια.
Αξιοθέα: Μας εξαγνίζουνε οι φωτιές.
Με το δικό μας χέρι ας αποκόβουμε 
το νήμα της ζωής μας λεύτερες.
Μες τα καμένα τούτα δώματα 
στάχτη να γίνουμε.
Ο εχτρός, μήτε νεκρό ν’ αγγίζει 
το τιμημένο μας κορμί.
Όλες: Ακολουθάμε.
Αξιοθέα: Ας συγχωρέσουνε οι Θεοί την πράξη μας.
Είναι ντροπή φιλόζωες να φανούμε 
για της σκλαβιάς την ταπεινή ζωή, 
έστω κι αν δώσανε οι Θεοί 
την κάθε μια ζωή.
Όλες: Παιδιά μας...
(φωτιές, κρότοι, κλάματα).
Φωνή: Τετέλεσται.
(παύση).
Χορός: (έξοδος)
Για την τιμή όποιος χάνει τη ζωή 
με ξένο χέρι, τον τιμούμε.
Μα όταν τη χάνει απ’ το δικό του χέρι 
για την τιμή και το χρέος 
αναρωτιόμαστε μα τον τιμούμε».

Από τον Ιπποκράτη:
A' Ασκληπ.: & αρχίσουμε τ’ ωφέλιμο έργο.
ΒΆσκληπ.: Διπλά ’ναι ωφέλιμο: για τη σκολή και για τη γνώση μας.
Ιπποκράτης: Ευδόκιμε, η πολιτική μαχαίρι δίκοπο είναι. 
Η πονηριά της πότε υψώνει νικητή τον πονηρό, 
πότε ρίχνει κάτου νικημένο.
Ενώ για μένα το γιατρό μεγάλη αρχή ’ναι 
τον άλλο να ωφελώ, ποτέ να μην τον βλάφτω.

Ευδόκιμος: Μιλάς με πειστικότητα και μαλακή φωνή, 
με λόγια απλά που τα κατανοεί ο καθένας...
Ιπποκράτης: Γιατί με τέτοιο τρόπο πρέπει να μιλάς στον άρρωστο 
που κρέμεται απ’ τα χείλη σου.
Σεβόμαστε τους πάσχοντες και θέλουμε 
με τη γλυκύτητα της γλώσσας θάρρος να τους δίνουμε 
θάρρος που σώζει, 
κι υπομονή που σώζει, και σιγουριά που σώζει και μας σώζει...».

Από τη μάχη στους Μύλους:
Δεριγνύ: Ποιος είσαι, παλληκάρι μου;
Μακρυγιάννης: Πέρα απ’ την Κύπρο, ναύαρχέ μου. 
Ένα μικρό νησί στο χάρτη σου, 
μα έχει αρετή και πίστη.
Μιχάλης Κυπραίος: Δεκάδες χρόνια πνίγει το λαιμό μας, 
πότε των Φράγκων η θηλιά, 
τώρα του Τούρκου η φούχτα.
Μα δε βολεί να βγει η ψυχή μας.
Μήτε φραγκεύουμε κι ας στέλνουν 
φραγκοπαπάδες με κοντάρια 
μήτε τουρκεύουμε κι ας ξένει 
το γιαταγάνι το λαιμό μας.
Μακρυγιάννης: Πώς έχουν αρετή οι Κυπραίοι 
θα σου ξηγήσω, ναύαρχε μου.
Ετούτο τον Κυπραίο θελοντικά 
τον έστειλα να πάει κολυμπώντας 
το μήνυμα στην αγγλική φρεγάδα, 
τότε στο Νιόκαστρο που σβήναμε 
στη δίψα και την πείνα.
Δεξά-ζερβά τα βόλια τον ταράξανε 
σαν νάπεφτε χαλάζι στα σιτάρια. 
Το παλληκάρι πέρασε χωρίς να φοβηθεί. 
Τι τάξη κι επιστήμη και μιστά, 
ναύαρχε Δεριγνύ, μου κοπανάς; 
Υπάρχει εδώ η συνείδηση που λέει 
τίμια να τη δουλεύεις την πατρίδα. 
Μιστά και πλούτη και τιμές 
είναι μονάχα τούτο: να δουλεύεις 
τίμια και δίχως τύψεις την πατρίδα .
Δεριγνύ: Στιγμές ευτυχισμένες ο καθένας μας 
θα βρει στου βίου του την πορεία 
κι ανδραγαθήματα σωρό.
Η χρεία πολλές φορές ξυπνά 
παλληκαριές κι αντρειωσύνες.
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Μι,χάλης Κυπραίος: Απ’ το νησί μου μίσεψα 
να δω μια λεύτερη πατρίδα, ναύαρχέ μου. 
Είχα κοπάδια περισσά και δυο αυλοτόπια 
χωράφια μ’ άξιο μαυροθέρι και κριθάρι 
και μια κοπή πολύκαρπες ελιές.
Τι να το κάμω τέτοιο πλούτος;
Όντας δεν όριζα ετούτη την ψυχή
έτσι να τη θωρώ κατάματα τον άλλο να τηρά, 
τι να τα κάμω τέτοια πλούτη;
Μακρυγίάννης: Μονάχα η λεύτερη πατρίδα 
σου δίνει μάτια να τηράζεις 
κατάματα και ξένο και δικό».

Διδακτικός
Ο Δραματικός Λόγος του Κύπρου Χρυσάνθη πολλά έχει να μας πει και 

πολλά να μας διδάξει, χωρίς το επιτηδευμένο βέβαια κήρυγμα ενός φτηνού δι- 
δακτισμού.

Γιατί αναμφίβολα είναι ένα εθνικό έργο, που δεν εγγίζει απλώς τις χορδές 
της ευαισθησίας μας αλλά μας συνεπαίρνει με τη σκηνική του γοητεία και την 
ανώτερη δραματική του τέχνη. Είναι ένα μνημειώδες έργο που μας κεντρίζει 
τους πιο καίριους προβληματισμούς μας, ειδικά σήμερα στους χαλεπούς και
ρούς που διανύουμε στον τόπο μας. Το θεατρικό μας κοινό, που έγινε πια δέ
κτης εκλεκτικός εκλεκτικών μηνυμάτων δεν αρκείται σε απλά πια σχεδιάσματα 
πειραματικών κατασκευών, αλλά απαιτεί έργα μακρόπνοα, που να το γεμίζουν 
πεποίθηση και προσδοκία. Προπάντων όμως να το οδηγούν και να το κατευθύ
νουν στους σίγουρους δρόμους του αύριο. Καλούνται λοιπόν οι φορείς και οι 
αρμόδιοι παράγοντες της θεατρικής μας κουλτούρας, να αναβαφτιστούν στα 
υψηλά μηνύματα κάποιων άξιων θεατρικών έργων, βγαλμένων μέσα από την 
καρδιά και το νου των Κυπρίων δημιουργών. Χρειάζεται να ξαναμελετήσουν 
επομένως πιο προσεκτικά και απροκατάληπτα αυτά τα έργα μέσα στις σωστές 
διαστάσεις και προοπτικές της δίκαιης καταξίωσής τους. Κι ένα τέτοιο έργο εί
ναι ο «Δραματικός Λόγος» του μεγάλου μας λογοτέχνη Κύπρου Χρυσάνθη.

«Φιλελεύθερος», 22.1.1990

Ο ΔΙΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Το πολυφασματικό έργο του Κύπρου Χρυσάνθη δεν το συνιστά μόνο η 
ποσότητα, η πολλαπλότητα και η πληθωρικότητα της συνολικής του προσφο
ράς, αλλά και το υψηλό ποιοτικό του ήθος που αντανακλάται στα διάφορα λο
γοτεχνικά του είδη. Η ενασχόληση με τις κυριότερες όψεις της λογοτεχνίας και 
η μή αποκλειστική αφοσίωση σε ένα μεμονωμένο είδος είναι ευτυχές γεγονός 
όχι μόνο για τους αναγνώστες του, αλλά κυρίως για τον ίδιο το λογοτέχνη, 
όταν η πολυμέρεια της διάνοιας και του ταλέντου του δεν τον εγκλωβίζουν σε 
στεγανά, πίσω από τείχη εξειδίκευσης και λόγους εκλεκτικότητας.

Σε όλα τα επίπεδα
Kl αν πάλι συμβαίνει γνήσια και συνειδητά το τελευταίο, ο λογοτέχνης με 

την άνετη και πολύστροφη ευελιξία διακίνησης από είδος σε είδος δε μειώνεται 
από καμιά προκατάληψη ή εσκεμμένη πολεμική. Αντίθετα πρέπει να αξιολογεί
ται η λογοτεχνική του δύναμη που κατανέμεται εξ ίσου σε όλα τα είδη και τα 
επίπεδα της λογοτεχνικής του παραγωγής και να αξιοποιείται στη συνέχεια δη
μιουργικά το έργο του.

Κι αν η εμβέλεια σε πολλά λογοτεχνικά πεδία τείνει να χαρακτηριστεί από 
τους «επιτήδειους» της κριτικής σαν πνευματική πλεονεξία και αδηφαγία, πρέ
πει να καταρρίπτεται την ίδια στιγμή η άποψη αυτή με την αντικειμενική και 
δίκαιη θεώρηση του έργου του. Τα επιχειρήματα δε γεννούν αντεπιχειρήματα 
μέσα στο πνεύμα μιας εκδικητικής σοφιστικής, αλλά γίνονται πολλές φορές κα
λόπιστα ορμητήρια διαλεκτικών διαλογισμών και εποικοδομητικών ιδεών.

Οι μεγάλοι συγγραφείς και αληθινοί λογοτέχνες, κι αν ακόμα καλλιεργούν 
και αναπτύσσουν την τέχνη τους γύρω από ένα είδος, αποδεικνύονται όχι σπάνια 
επιδέξιοι χειριστές τόσο στον ποιητικό όσο και στον πεζό λόγο. Μέσα στο ίδιο το 
έργο τους λανθάνουν ή εκδηλώνονται στοιχεία μιας λογοτεχνικής πολυμορφίας, 
που διακόπτουν πολλές φορές τα κείμενά τους αποδίδοντάς τους ξεχωριστές 
σφραγίδες κατηγορηματικών προσδιορισμών. Η αφηγηματικότητα του Ομήρου 
δεν είναι απλώς ο επικός χαρακτήρας του μεγαλύτερου ποιητικού οικοδομήμα
τος των αιώνων, αλλά και τρόπος καταγραφής καθημερινών γεγονότων και έκτα
κτων περιστατικών, επιστημονικών παρατηρήσεων και ποικίλων προσεγγίσεων. 
Το επιτυχές συναπάντημα του ποιητικού και πεζού λόγου δεν είναι μόνο αρχαιο
ελληνικό φαινόμενο, αλλά και ευμενής συγκυρία των ανά τους αιώνες εκλεκτών 
σελίδων της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Η ενσωμάτωση των συμπλεκομένων αυ
τών στοιχείων σε μια ορισμένη ενιαία φόρμα, είτε πρόκειται για δράμα, μυθιστό
ρημα, δοκίμιο ή διήγημα, δεν αποκλείει ούτε την ανίχνευση αλλά ούτε και την 
απλή εντόπιση και τον προσδιορισμό τους. Πέραν τούτου δημιουργεί τη σκέψη 
πως οι ίδιοι συγγραφείς, αν οι συνθήκες της εποχής το ευνοούσαν, θα μπορούσαν 
να εξακτινώσουν το ταλέντο τους και σε άλλους συναφείς χώρους γραφής.

Η ποιότητα

Η παρένθεση αυτή δεν ήταν για να επιχειρηματολογήσει απλώς υπέρ της 
σφαρικής παρουσίας του λογοτέχνη μας Κύπρου Χρυσάνθη στο χώρο των
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γραμμάτων, αλλά και να τονίσει την ποιοτική ισοβάθμιση του έργου του στα 
διάφορα είδη που επιδίδεται, χωρίς να θεωρούνται όπως είπαμε και αμιγώς κε- 
χωρισμένα. Γιατί ο πεζός του λόγος δεν είναι αυτούσια μια αφαιμαγμένη και 
άνυδρη πεζολογία με τη χροιά της ξηρότητας και της μονοφωνίας, αλλά μια 
πλημμυρίδα λυρικής αφηγηματικότητας. Στο διήγημα ο Κύπρος Χρυσάνθης 
παρουσιάζεται με μια μοναδική αυτάρκεια, που προκαλεί το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη για πιο ενδελεχή και εμπεριστατωμένη μελέτη. Η μετάβασή του στο 
διηγηματικό χώρο δε γίνεται βέβαια χωρίς αποσκευές και εφόδια, αλλά με το 
δυναμικό εξοπλισμό της ποιητικής του ψυχοσύνθεσης, που τροφοδοτεί και ενι
σχύει την εσωτερική και εξωτερική οντότητα των διηγημάτων του. Εντός του ο 
λογοτέχνης κουβαλεί τις σωστές προδιαγραφές του λόγου, αλλά και τις προσω
πικές παρορμήσεις του ταλέντου του, που τις διοχετεύει μέσα στη ροή ενός 
πλούσιου αφηγηματικού λόγου. Για τη στέρεη συγκρότηση όμως του διηγήμα
τος η αφήγηση είναι μόνο το εξωτερικό περίβλημα και η μορφική επένδυση του 
θεματικού του πυρήνα. Ένας αριστοτεχνικός συνδυασμός μορφής και περιεχο
μένου μέσα σε μια έκταση που απαιτεί το διηγηματικό μέτρο μπορεί να αποδώ
σει τους προσδοκώμενους καρπούς της συγγραφικής ικανότητας του δημιουρ
γού του. Στην περίπτωση του Κύπρου Χρυσάνθη οι καρποί του διηγηματικού 
του δέντρου δεν είναι μόνο ώριμοι αλλά και μεστοί γλυκύτητας και απαράμιλ
λης γευστικής ποιότητας.

Τα διηγήματα
Όταν διαβάζει κανείς τα αμέτρητα διηγήματά του, είτε σε επιμελημένους τό

μους τα συναντά είτε διάσπαρτα σε περιοδικά και εφημερίδες τα επισημαίνει, 
έχει την αίσθηση πως ένα άλλο ποιητικό δαιμόνιο τον διαπερνά και τον ηλεκτρί
ζει σαν προέκταση εκείνου του ποιητικού μένους του ακραιφνούς ποιητικού του 
λόγου. Βέβαια όλα τα διηγήματα δεν μπορούν να έχουν την ίδια πλαστικότητα 
της μορφής ούτε και την ίση δυναμικότητα του περιεχομένου, έτσι που να αντα- 
ποκρίνονται στις επιταγές του εκάστοτε επιλεγμένου θέματος. Φαίνεται πως ο 
κάθε λογοτέχνης δεν μπορεί να αποδίδει το μέγιστο και το άριστο των δυνατοτή
των του και μάλιστα όταν διάγει μέσα σε ένα συγγραφικό οργασμό. Ο φόβος 
ωστόσο μήπως υποβαθμίσει τις προηγούμενές του δημιουργίες και προκαταλά- 
βει τις επόμενες δε στέκεται εμπόδιο για νέες συγγραφικές δραστηριότητες.

Όταν στο συγγραφέα δε δημιουργούνται συμπλέγματα υπολογισμένης συ
στολής, εκείνο που επιχειρεί και φέρνει στο φως, έστω κι αν παρουσιάζει κά
ποιες αποκλίσεις από την καθιερωμένη σφραγίδα της αξίας του, δεν μπορεί να 
εκληφθεί ούτε παρωδία της όλης του δημιουργίας ούτε και αφορμή κάποιας 
υστερόβουλης μομφής.

Όσα από τα διηγήματα του Χρυσάνθη φαίνονται ίσως γλίσχρα και μικρής 
πνοής δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα αμυδρό ταπεινό φως σε εναλλαγή με το 
δυνατό φως που εκπέμπουν οι άλλες φυσικές ηλιογόνες πηγές της έμπνευσής 
του. Μα κι αυτές, θαρρώ, οι τεχνητές γεννήτριες χαμηλής τάσης είναι απαραίτη
τες, για να συνεχίσει ο λογοτέχνης και να επανέλθει δριμύτερος, γιατί η διακοπή 
μπορεί πολλές φορές να στοιχίσει την ολέθρια κάμψη του, που μπορεί να οδηγή
σει στην ανεπανόρθωτη εκπνοή του. Έτσι ο διηγηματογράφος συνεχίζει να γρά

φει τα μικρά και τα μεγάλα διηγήματά του μέσα σ’ ένα καθολικό οίστρο καλπά- 
ζουσας δημιουργίας σκιαγραφώντας μεγάλα και μικρά επεισόδια και περιστατι
κά και αναλύοντας βαθιές και φευγαλέες συναισθηματικές καταστάσεις. Όλη 
όμως ετούτη την ανισοϋψή δέσμη των διηγημάτων συνέχει ένας λυρικός δεσμός 
και υποβαστάζει μια πάλλουσα ευαισθησία, χωρίς να χάνεται ποτέ το μέτρο 
ισορροπίας ούτε να διακινδυνεύεται η συμπαγής ενότητα της κατασκευής τους.

Έμπειρος-γνώστης
Ο Χρυσάνθης είναι ο εξαντλητικός γνώστης και ο έμπειρος σχεδιαστής της 

διηγηματικής κατασκευής, γιατί πρώτιστα χειραγωγείται από ένα μυστικό έν
στικτο αυτοέκφρασης και ένα αστείρευτο απόθεμα πνευματικής ενέργειας, που 
μαζί σφυρηλατούν και μεταπλάθουν τα υλικά της τέχνης για το επικείμενο έργο. 
Οι θεωρητικές αναζητήσεις και οι συστηματικές προσεγγίσεις σχολών και τε
χνοτροπιών με στόχο την τυπική ένταξη και υιοθέτηση του πνεύματος και της 
τεχνικής τους πολλές φορές συρρικνώνει τους ορίζοντες πρωτοτυπίας του λο
γοτέχνη και τον αποδυναμώνει από τα γονιμοποιό στοιχεία της έμπνευσης και 
της φαντασίας. Πιστεύω πως ο Χρυσάνθης αν και έχει υπόψη του όλες τις λογο
τεχνικές τάσεις και τα κατά καιρούς αναφυόμενα ρεύματα στο χώρο του διηγή
ματος, δεν έχει ούτε την πρόθεση αλλά ούτε και την ιδιοσυγκρασία να περικαχα- 
ρακώνεται μέσα σε προδιαγεγραμμένα σχήματα και προκαθορισμένα μανιφέ
στα. Τούτο βέβαια δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επιδράσεις και επιρροές σ’ όλη 
τη διαστρωμάτωση του έργου του, όπως εξάλλου και κάθε γνήσιου λογοτέχνη. 
Εφόσον οι επιδράσεις εξικνούνται μέχρι του σημείου της δημιουργικής τέχνης 
και οριοθετούν το προσωπικό ύφος, επιβάλλονται σαν προϋποθέσεις μιας ιδιό
τυπης δουλειάς που δικαιώνει το λογοτέχνη. Οι επιρροές και οι ενσωματώσεις 
στην τέχνη είναι ένα καθολικό φαινόμενο παγκόσμια αποδεκτό, που αποδει- 
κνύουν και το γνωσιολογικό εύρος και την αφομοιωτική δύναμη του λογοτέ
χνη. Γι’ αυτό μιλούμε για παράλληλη η επάλληλη δημιουργία, που απορρίπτει 
κάθε παρθενογένεση και αυτοφυή παρουσία και που ωστόσο μπορεί να εκβάλλει 
κάθε φορά πιο ορμητική και ατίθαση στον απύθμενο ωκεανό της λογοτεχνίας.

Ρεαλισμός
Στο διήγημα του Κύπρου Χρυσάνθη μπορεί να μην πνέουν άνεμοι μοναδι

κής πρωτοτυπίας αλλά αυτοί οι άνεμοι είναι τόσο ευνοϊκοί που δε ρίχνουν το 
πλεούμενο σε εγκαταλειμμένες ξέρες ούτε το αποπροσανατολίζουν για να το 
ξεμακρύνουν ανοικτά στο πέλαγος, εκεί όπου η ακτίνα όρασης χάνει κάθε επα
φή με την πραγματικότητα και τις προοπτικές της. Το διήγημα του Χρυσάνθη, 
θα λέγαμε, ότι είναι ρεαλιστικά προσγειωμένο, αποκρυσταλλωμένο στη δομή 
του, χωρίς εκζητήσεις και θεματικούς εντυπωσιασμούς. Τη ρεαλιστικότητα 
όμως των αφηγηματικών του μερών διανθίζει μια ποιητική, όπως αναφέραμε, 
ευαισθησία που απηχεί κάποιους ρομαντικούς τόνους βγαλμένους μέσα από 
εσωτερικές εξιδανικεύσεις και αναμνήσεις άλλων εποχών. Μήπως ο Χρυσάν
θης είναι ένας «ονειροπόλος ρεαλιστής», για να θυμηθούμε κάποια πεποίθηση 
του Γκυ ντε Μωπασσάν, ή είναι ένας συγκινησιακός διηγηματογράφος, που δη
μιουργεί την κατάλληλη ψυχική ατμόσφαιρα, για να κινηθούν ελεύθερα οι ήρω- 
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ές του και να προβάλουν τη δύναμη του χαρακτήρα τους, για να θυμηθούμε τις 
διηγηματικές τοποθετήσεις του Πόε.

Από μια πρώτη ανάγνωση ακόμα οσφραινόμαστε την έγνοια του συγγρα
φέα να συλλάβει την αμεσότητα του κόσμου που τον περιστοιχίζει και να τον 
αποδώσει στις πιο καίριές του στιγμές και στις πιο δραματικές του φάσεις.

Οι «κοφτές εικόνες», τα «εύληπτα σχήματα» των αντικειμένων, οι 
«ανάγλυφα διαγραφόμενες ανθρώπινες φιγούρες», η ταχύτητα της περιγραφής 
πολλών σκηνών και η μετάβαση από την περιφέρεια στο κέντρο χωρίς τους εξε
λικτικούς αναβαθμούς της συνέχειας στις ασήμαντες λεπτομέρειές της υπομνη
ματίζει κάποιες εμπρεσιονιστικές τάσεις, τεχνική που δε στερείται κατά τη 
γνώμη μου το διήγημα του Χρυσάνθη.

Η παραστατικότητα της απεικόνισης του Κύπρου Χρυσάνθη αποδίδει τα 
περγραφόμενα με την τέλεια απόδοση μιας σύγχρονης κινηματογραφικής μηχα
νής, που ρίχνει όμως περισσότερο φως σε κάποιες πτυχές ή λεπτομέρειες στις 
οποίες εμμένει πιότερο ο συγγραφέας. Το μήνυμα του διηγήματος έτσι δεν εί
ναι άλλο από εκείνο που κυοφορεί ο συγγραφέας και προσδοκά ο αναγνώστης.

Δε θα ήταν υπερβολή αν τονίζαμε στο σημείο αυτό πως ο Χρυσάνθης δεν 
ξεφεύγει από τις, εισηγητικές αρχές του Πόε. Γιατί όχι μόνο το μήνυμα που εί
ναι το τελικό αποτέλεσμα του διηγήματος αποκρυπτογραφείται χωρίς μυστι
κούς κώδικες και αμφιλεγόμενες ερμηνείες ολοκληρώνοντας έτσι το περιεχόμε
νό του, αλλά και η έκτασή του το καθιστά ευσύνοπτο, σαφές και ευχάριστα 
αναγνώσιμο.

Η γλώσσα των διηγημάτων του είναι μια γλώσσα πλούσια, συναισθηματι
κά πολλές φορές φορτισμένη, αλλά όχι φορτική και δύσκαμπτη. Ο συγγραφέας, 
όπως αποδεικνύεται και από τα άλλα είδη των έργων του δεν πέφτει θύμα λεξι- 
θηρίας, για να κερδίσει τη μάχη των γλωσσικών εντυπώσεων. Είναι μια γλώσ
σα πηγαία που αποπνέει τον κραδαινόμενο ψυχισμό του και ρέουσα στην εξω
τερίκευσή της, ώστε να αποδίδει τα πιο μύχια και τα πιο λανθάνοντα νοήματα. 
Είναι θα λέγαμε μια γλώσσα καθημερινής ομιλίας που δεν αποφεύγει, όταν 
χρειάζεται, να χρησιμοποιεί ιδιωματικούς τύπους της Κυπριακής διαλέκτου 
και της ντόπιας γλωσσικής συνήθειας. Είναι τελικά η γλώσσα που ζωγραφίζει 
και ιχνογραφεί το σκηνικό διάκοσμο των διηγηματικών του υποθέσεων. Έτσι 
πετυχαίνει στον έσχατο δυνατό βαθμό να μεταφέρει τον αναγνώστη σε τόπο 
και χρόνο δεδομένο και να τον οδηγήσει μέσα στην αναγκαία ατμόσφαιρα της 
πλοκής των έργων του. Στη μελετημένη αυτή ανθρωπογεωγραφία οι κυρίαρχες 
διαστάσεις και συντεταγμένες μιας ιδιαιτερότητας συνιστούν το Κυπριακό το
πίο σ’ όλες του τις εκφάνσεις. Εξάλλου ο χρόνος των κυριότερων Κυπριακών 
στιγμών δε διαφοροποιείται από τον προσωπικό χρόνο των ηρώων του σ’ όλες 
του τις διακυμάνσεις, έτσι που ο άνθρωπος να τοποθετείται σε χωροχρονικά 
πλαίσια δεδομένα και εκεί να πλέκει τη δική του ιστορία. Γιατί ένα άλλο συνα
φές και όχι λιγότερο ουσιαστικό πρόβλημα που απασχολεί το διηγηματογράφο 
είναι η διαγραφή της πλοκής για το άπλωμα του μύθου. Η πλοκή δεν είναι πε
ρίπλοκη ούτε κινείται σε πολλαπλά επίπεδα οπισθοχωρητικών συνειρμών με 
απότομες και ανερμάτιστες μετακινήσεις. Ούτε και μπορεί να θεωρηθεί εξάλ
λου μια επιπεδική στατική πλοκή που ασθματικά επιμηκύνει την ιστορία. Την 

πλοκή πολλών διηγημάτων του μπορεί να χαρακτηρίζει μια ελλειπτική τροχιά 
επιφανειακής δράσης κατά το Τσεχικό πρότυπο, αλλά εσωτερικά υποφώσκει 
μια εκτεταμένη δράση που κινείται διαρκώς σε ψυχολογικό πεδίο. Εκείνο που 
αξίζει να μελετηθεί στα διηγήματα του Χρυσάνθη είναι ο χαρακτήρας των ηρώ
ων του, που συνιστά από μόνος του ένα δεύτερο πλέγμα πλοκής.

Απλοί, ταπεινοί χαρακτήρες της καθημερινότητας του Κυπριακού χώρου, 
που λιγότερο ενδιαφέρουν οι πράξεις τους και περισσότερο οι αντιδράσεις 
τους. Σημασία δεν έχουν τόσο οι κουβέντες και οι ενέργειές τους, όσο τα αίτια 
και τα κίνητρα που τις υποκινούν και τις κατευθύνουν. Είναι οι ζωντανοί μάρ
τυρες που δε ζουν μονάχα τα παροδικά και επαναλαμβανόμενα γεγονότα, αλλά 
που τα βιώνουν συνειδησιακά έλκοντας και παροτρύνοντας στο διάβα τους 
τους αναγνώστες, που αυθόρμητα θέλουν να ξαναζήσουν και να μιμηθούν τις 
πράξεις και τις συγκινήσεις τους, τα οράματα και τους στοχασμούς τους. Πρό
σωπα όλων των ηλικιών και των κοινωνικών αποχρώσεων με ξεχωριστές ιδιο
συγκρασίες και νοοτροπίες παρελαύνουν αθόρυβα μέσα από τις εκατοντάδες σε
λίδες των διηγημάτων του. Είναι οι τύποι που στελεχώνουν τον κοινωνικό πε
ρίγυρο του αστικού και του αγροτικού χώρου όχι μόνο της εποχής μας αλλά και 
παλαιότερων ιστορικών εποχών του εθνικού μας γίγνεσθαι. Οι χαρακτήρες των 
ηρώων του, αντιπροσωπευτικοί τύποι της εποχής τους γίνονται έτσι άρρηκτα 
δεμένοι με τις υποθέσεις των διηγημάτων του, που απεικονίζουν στιγμιότυπα 
της καθημερινότητας αλλά και ανεπανάληπτα γεγονότα που ακινητοποιούν το 
χρόνο και απαθανατίζουν τις στιγμές. Εκείνο όμως που διαφοροποιεί τις υπο
θέσεις των διηγημάτων του και ξαφνιάζει με το τέλος τους είναι η ανυποψίαστη 
έκβαση των δρωμένων. Η απροσδόκητη κατάληξη των γεγονότων σφραγίζει ως 
επί το πλείστον την ιδιοτυπία και το δυναμισμό των διηγημάτων του Χρυσάνθη. 
Μήπως είναι μια απήχηση από το αστυνομικό διήγημα που μένει ερμητικά κλει
στό ως το τέλος εξάπτοντας την περιέργεια και ακονίζοντας το μυαλό του ανα
γνώστη, χωρίς βέβαια να σχετίζεται άμεσα με τον τύπο και την ουσία του.

Γοητεία
Εκείνο όμως που μπορούμε ανενδοίαστα να πούμε είναι ότι έτσι ενισχύε- 

ται η γοητεία των διηγημάτων του και επιδοκιμάζεται η άποψη για την έξυπνη 
πλοκή τους. Το επίτευγμα αυτό είναι μια δύσκολη στ’ αλήθεια υπόθεση, όταν 
μάλιστα ο συγγραφέας έχει στο ενεργητικό του απειρία διηγημάτων, που το κα
θένα αποτελεί ένα δείγμα αυτοτέλειας και ανεπανάληπτης ταυτότητας. Έτσι η 
θεματική του είναι μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης που δεν κινδυνεύει ούτε 
από δουλικές μιμήσεις ούτε και από αφελείς επαναλήψεις του εαυτού του. Ο 
Χρυσάνθης απ’ ό,τι φαίνεται αποστρέφεται την κουραστική και άχαρη αναμά- 
σηση και προσαρμόζεται κάθε φορά στο καινούργιο και το νεοφανές εύρημα 
της διάνοιας και της συναισθηματικής του ευφορίας. Γιατί φαίνεται ότι τα δη- 
μιουργήματά του τροφοδοτούνται όχι μόνο από τις ευαίσθητες χορδές μιας 
υπερεκχειλίζουσας ποιητικής ψυχής αλλά και από τις αυστηρές επιταγές μιας 
ορθολογιστικής κρίσης, που δεν επιτρέπει νεφελώδεις συλλήψεις και ακροβατι
κούς μετεωρισμούς. Υπάρχει μέσα του ένας κανόνας ώριμου αισθητηρίου, που 
ξέρει να μετρά και να υπολογίζει τα μεγέθη και μια στάθμη που ισοζυγίζει το 
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συναίσθημα με τη λογική, ώστε οι διηγηματικές υποθέσεις να έχουν ειρμό κέ
ντρο αναφοράς, ισόρροπους άξονες και τελική αξία.

Ο «Πεζός Αόγος»
Μετροφυλλώντας τις σελίδες των διηγημάτων του στεκόμαστε με δέος σε 

μερικές από αυτές, που περικλείονται στο έργο του «Πεζός Λόγος». Στις 
«Ιστορίες από την Κύπρο την αγέρινη», όπως αναλυτικότερα το επιγράφει, 
θαυμάζουμε τον ηρωικό χαρακτήρα των απλών Κύπριων της Τουρκοκρατίας 
που πολεμούν μονάχα με το όπλο της ψυχικής τους αντοχής και καρτερίας, αλ
λά και με τα ευφάνταστα σχέδια μιας πρωτόγνωρης εξυπνάδας. Αλλά και 
στους «ταπεινούς» και τις «εξομολογήσεις ενός νόθου κοριτσιού», τις άλλες 
δυο ενότητες της συλλογής προβάλλουν οι αθώοι και οι μικροί, οι ταπεινοί και 
οι καταφρονεμένοι - αθύρματα της μοίρας και λεία της βουλιμίας των ισχυ
ρών, για να δικαιωθούν στο τέλος μέσα από τις πράξεις τους, που τους υπαγο
ρεύει το μεγαλείο της ψυχικής τους ύπαρξης. Οι υποθέσεις από την ηρωική 
αντίσταση του έπους του ’55 δίνουν το έναυσμα στη διηγηματική αναδίπλωση 
της συγγραφικής δεινότητας του Χρυσάνθη.

Αλλά και στο «Κόκκινο Δωμάτιο» το νήμα των διηγημάτων του ξετυλίγε
ται με την ίδια ευχέρεια, για να μας δώσει ιστορίες απλές μα πέρα για πέρα γε
μάτες ανθρωπιά και σύγχρονο προβληματισμό.

Δε θα ήθελα επί του παρόντος να αναφερθώ σε καμιά υπόθεση από τη σω
ρεία των διηγημάτων του Χρυσάνθη είτε αυτά ανήκουν στις συλλογές του είτε 
αραδιάζονται στον τύπο σε πάμπολλες στήλες. Τη θεματική της πλούσιας διη- 
γηματικής του παρακαταθήκης ευελπιστώ πως θα φιλοξενήσουν κάποιες προ
σεχείς στήλες, για να δοθεί η δέουσα έμφαση σε μερικά τουλάχιστον αξιόλογα 
διηγήματα, που χρήζουν ιδιαίτερης μελέτης και προσοχής.

Μιλώντας γενικά κι όσο πιο περιεκτικά γίνεται, μόνο μερικές όψεις του 
διηγηματικού έργου του Κύπρου Χρυσάνθη θα μπορούσε κανείς να αγγίξει. Με 
το άγγιγμα όμως, έστω, αυτό θέλει να πιστεύει, πως ανοίγει κάποιο δρόμο για 
μια πιο εποικοδομητική επαφή με το έργο του. Γιατί σαν Κύπριοι δεν μπορούμε 
να μελετούμε μόνο τα έργα των ξένων και των Ελλαδιτών λογοτεχνών και να 
αφήνουμε πίσω τη δική μας δημιουργική παραγωγή. Είναι σαν να περιφρονού- 
με έτσι την πνευματική μας κληρονομιά στην εξέλιξή της. Ίσως θα’ πρεπε να ξε
κινούμε απ’ αυτή και να επιστρέφουμε πάλι σ’ αυτή, αν θέλουμε να έχουμε συ
νείδηση και της ζωής μας και της παράδοσης και της ιστορίας μας, για να χαλ
κεύσουμε τα βάθρα της πιο στέρεης θεώρησης του κόσμου και να αγναντεύουμε 
με πιο καθαρό βλέμμα την προοπτική της επιβίωσής μας. Η Κυπριακή λογοτε
χνία έχει πολλά να μας προσφέρει και σε πολλά να μας ωφελήσει. Το Κυπριακό 
διήγημα είναι ένας δρόμος που πρέπει σίγουρα να διατρέξουμε και με τη συντο
μία της έκτασής του δε θα ήταν καθόλου επώδυνο να επιχειρήσουμε τη διαδρομή 
του. Υπάρχουν αναντίλεκτα σπουδαίοι Κύπριοι συγγραφείς, που δεν τυγχά
νουν μόνο της πανελλήνιας αναγνώρισης, αλλά και γενικότερα της παγκόσμιας. 
Ένας απ’ αυτούς είναι ο πολύμορφος και πολυγραφότατος Κύπρος Χρυσάν
θης. Ο δικός μας Κύπρος Χρυσάνθης. Ας τον διαβάσουμε!

«Φιλελεύθερος» 11.7.1990

Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Ο Κύπρος Χρυσάνθης, ο ακαταπόνητα πληθωρικός Κύπριος λογοτέχνης 
έχει σπάσει πια το φράγμα του στενού χώρου του πνεύματος και έχει πολιτο- 
γραφηθεί επίσημα και επάξια όχι μόνο στον Ελληνικό Παρνασσό, αλλά από 
εκεί διεκδικεί με τις αρκετές μεταφράσεις των έργων του την παγκόσμια λογο
τεχνική αναγνώριση. Η μακροχρόνια θητεία του στη συγγραφική δράση έχει 
δώσει αξιόλογα δείγματα στην ποίηση και πεζογραφία, στο θέατρο και το δοκί
μιο, στην παιδική λογοτεχνία και δημοσιογραφία, αλλά και στην επιστημονική 
έρευνα και μελέτη με ιδιαίτερη βέβαια έμφαση σε ιατρικά θέματα, εφόσον έχει 
υπηρετήσει λόγω της ειδικότητάς του με τον ίδιο ζήλο το ιατρικό λειτούργημα 
από το οποίο και εμπνέεται και αφορμάται σε πολλά από τα έργα του.

Ο Κύπριος αυτός λογοτέχνης αγαπήθηκε πραγματική και καθιερώθηκε στη 
συνείδηση του ευρύτερου αναγνωστικού κοινού, όχι μόνο για την πολυμορφία 
και ποικιλία του έργου του αλλά και τον ανθρώπινο παλμό του, που με ξεχω
ριστή ευαισθησία και απλότητα γίνεται καλόδεκτο μήνυμα επικοινωνίας και 
συντροφικότητας στους χαλεπούς καιρούς των σημερινών αναζητήσεων. Δεν 
είναι τυχαίο επομένως, που το έργο αυτό μιας ολάκερης πολύμοχθης ζωής όχι 
μόνο διαβάστηκε και διαβάζεται συνεχώς, αλλά και με ακατάπαυστο ενδιαφέ
ρον γίνεται αντικείμενο εμπεριστατωμένης έρευνας και μελέτης, λογοτεχνικής 
κριτικής και φιλολογικής διατριβής. Οι γνώμες και οι απόψεις, οι προβληματι
σμοί και οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο έργο του Χρυσάνθη, που χρονολο
γούνται όσο κι αυτό, δεν προέρχονται μόνο από φίλους και ταπεινούς θαυμα
στές της τέχνης του, αλλά και από αντικειμενικούς παρατηρητές και ειδικούς 
σχολιαστές με επιστημονική γνώση, λογοτεχνική πείρα και κριτικό κύρος. Μέ
σα από την οπτική αυτή γωνία καταξιώνεται και αυτοπραγματώνεται έτσι η 
πολυκύμαντη προσφορά του λογοτέχνη και μελετητή και παίρνει τις διαστά
σεις μιας αυθεντικής δημιουργίας και μιας δόκιμης γραφής, για να επισφραγί
σει ένα μνημειώδες έργο τέχνης και διανόησης.

Μια εξίσου όμως αξιόλογη πτυχή της λογοτεχνικής προσφοράς του Κύ
πρου Χρυσάνθη, είναι και η λογοτεχνική του κριτική, που εκτείνεται από το 
απλό και απέριττο εισαγωγικό σημείωμα σε βιβλία άλλων λογοτεχνών, σε δη
μοσιογραφικά άρθρα κριτικής αξιοπρόσεκτων παντοειδών έργων, θεμάτων και 
θεαμάτων ακόμα, και προεκτείνεται ως την ενδελεχή ερμηνεία έργων κατ’ εξο
χήν της κυπριακής και ελλαδικής λογοτεχνίας. Είναι στ’ αλήθεια μια γόνιμη 
και απλόχερη χειρονομία αγάπης και ανθρωπιάς η ενασχόληση αυτή του Χρυ
σάνθη με την κριτική, γιατί δεν ελαύνεται μόνο από τον ζήλο της ερμηνευτικής 
μελέτης παλιότερων λογοτεχνών, αλλά και από την αγαθή πρόθεση να βοηθή
σει και να προωθήσει νεότερους λογοτέχνες και να συμβάλει γενικότερα στην 
ανύψωση του ελληνικού πνευματικού επιπέδου.

Ο παρθένος και ανεκμετάλλευτος αυτός σχετικά χώρος του έργου του 
Χρυσάνθη από τους μελετητές του είναι κατάμεστος από διαλεκτές και καλο- 
δουλεμένες σελίδες - απαυγάσματα της λογοτεχνικής του εμβέλειας αλλά και 
της οξυδερκούς κρίσης και του αλάθητου ενστίκτου του.
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Κρίνοντας ο χαλκέντερος αυτός μελετητής και λογοτέχνης έργα άλλων, δε 
διστάζει με ανιδιοτελή και αντικειμενικά κριτήρια να επαινέσει και να εξυψώ
σει, αλλά και καλόπιστα να συμβουλέψει και να υποδείξει, μιας και το δυσκο
λότατο έργο της κριτικής δεν είναι για να κολακεύει και να βαυκαλίζει, αλλά 
απεναντίας να καθοδηγεί και να βελτιώνει, να διορθώνει και να ωθεί για ορθό- 
τομες προοπτικές δημιουργίας.

Είναι γνωστό πως το έργο της κριτικής δεν είναι μια απλή και εύκολη υπό
θεση προορισμένη να ζήσει μέσα στις ολιγόζωα περιορισμένες στιγμές της καθη
μερινότητας. Αντίθετα η κριτική μέσα από την αυτοτέλεια της επιστημονικής 
της αποστολής θηρεύει την όσο το δυνατό διαιώνιση μιας έγκυρης και διαρκούς 
ταυτότητας, γι’ αυτό και αποτελεί άβατο και δύσκαμπτο έδαφος παρά τα δελεα
στικά ερεθίσματά της, αλλά και ένα καθρέφτη γελοιοποίησης στα χέρια μη ειδι
κών και επιδέξιων εξαιτίας της αμφιλεγόμενης φύσης της ίδιας της λογοτεχνίας 
και της εν γένει καλλιτεχνικής δημιουργίας. Έτσι η μονομερής και επιπόλαια 
εξέταση ενός έργου δεν αποβαίνει μόνο ένας αφελής ρομαντισμός και ένας πα
ρακινδυνευμένος αναχρονισμός με δογματικές διαστάσεις, αλλά και απειλεί κα
ταφρονητικά να ισοπεδώσει και να αχρηστεύσει το έργο της κριτικής. Αν η τέ
χνη όμως είναι δύσκολη και ανηφορική, άλλο τόσο εξακριβώνεται ότι είναι και 
η κριτική, γιατί η κριτική στη βαθύτερη έννοια της ουσίας και της αποστολής της 
είναι η δύναμη να διακρίνεις την αλήθεια από το ψέμα, το υποκειμενικό από το 
αντικειμενικό, το γνήσιο από το κίβδηλο, το πρωτότυπο από το στερεότυπο, το 
γόνιμο από το στείρο, το δογματικό από το διαλεκτικό και αιώνιο. Μέσα από 
τη διαλεκτική αυτή των επιλογών που οδηγεί στη διαδικασία των αποδοχών και 
των απορρίψεων, των αποκαλύψεων και τον υποδείξεων η κριτική δεν ερμηνεύ
ει απλώς το έργο αλλά και το ταξινομεί και του προσδίδει τις πραγματικές του 
διαστάσεις. Ο έλεγχος του βάρους, του ύψους, του μήκους και του βάθους του 
αποφασίζει την ποιότητα του έργου και την ικανότητα του κριτικού. Σε οποιον- 
δήποτε κύκλο της θεωρίας και της πράξης κι αν αγωνίζεται ο στρατευμένος και 
καθολικά καταρτισμένος κριτικός πάντα διατρέχει τον έσχατο κίνδυνο κά
ποιων ολισθημάτων και παλινδρομήσεων, γιατί όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο 
Παλαμάς «ποιος θα διέβλεπε ότι το σημερινόν αρχέτυπον δεν θα είναι αύριον 
αντιλεγόμενον σημείον, φάντασμα στη χώρα των σκιών. Γιατί η αλήθεια είναι 
εναλλασσόμενη και διασαλευόμενη από μέρα σε μέρα».

Η κριτική που σύμφωνα με το R. Fernandez είναι η ίδια μια ποίηση και 
σύμφωνα με το Δανό Γεώργιο Μπραντές η δεκάτη Μούσα, βοηθείται στο ανυ
πέρβλητα δύσκολο έργο της τόσο από τις θεωρητικές όσο και από τις θετικές 
επιστήμες, όπως την ψυχολογία, την αισθητική, την ιστορία, την κοινωνιολο- 
γία, τη βιολογία, την ψυχιατρική και την παθολογία.

Έτσι, για να γυρίσουμε πιο τεκμηριωμένα στον Κύπριο λογοτέχνη Κύπρο 
Χρυσάνθη, που δίκαια θα του ταίριαζε ο όρος «ιατροφιλόσοφος» και που μό
νο σε προγενέστερες εποχές ανταποκρίνεται, γιατί ανύπαρκτοι ή ελάχιστοι εί
ναι οι γιατροί που τον διεκδικούν σήμερα, η ενασχόληση με την κριτική στάθη
κε γι’ αυτόν όχι απλώς μια πρόκληση αλλά και μια δικαιολογημένη πράξη λό
γω του πολύπλευρου φάσματος των ενδιαφερόντων του. Σαν ποιητής πρώτα ο 

ίδιος και λογοτέχνης τα μέγιστα ωφελήθηκε από την εντρύφηση και την μακρο
χρόνια άσκηση της ιατρικής επιστήμης, για να προσφέρει στο χώρο της κριτι
κής ένα άρτιο και εμπεριστατωμένο έργο, που τον καθιέρωσε έμπρακτα και συ
νειδητά σαν άξιο λειτουργό και μελετητή του είδους.

Ανασκοπώντας μερικές από τις ενδεικτικές στήλες της δημοσιογραφικής 
του κριτικής δεν μπορούμε να μη σταθούμε στα κριτικά του σημειώματα γύρω 
από τις εκδόσεις πρόσφατων βιβλίων, όπως τη «Λαογραφική Κύπρο 1987», τη 
«Γνώση της σιωπής» (Λευκωσία 1987) της Κατίνας Γιαννάκη-Παπαστυλιανού, 
τις «Λαϊκές Βιβλιοθήκες» (Αθήνα 1986) της Πέπης Δαράκη, «Αγάπανθο» (Τρί
καλα 1987) του Ταξιάρχη Ζαγγανά, «Λαογραφικοί θησαυροί από την κοινότη
τα Μένοικου-1987» του Γυμνασίου Ακακίου, «Χωρίς προσανατολισμό» (Αθή
να 1987) της Αγγελικής Σμυρλή, «132 Γιαπωνέζικα Χαϊκάυ» μετάφραση του 
Ρούμπη Θεοφανόπουλου, «Τα παιδιά της γυναίκας της Πίνδου» (Αθήνα 1986) 
του Ιωάννη Γ. Θεοχάρη, «Κύπριοι ποιητές του Μεσοπολέμου» (Λευκωσία 
1987) του Κ.Γ. Γιαγκουλλή, «Απόπειρα» του Χρ. Χατζηγεωργίου, 
«Δροσοπηγή» (Λευκωσία 1986) του Αντρέα Κωνσταντινίδη, «Βιβλιογραφία 
Κυπριακών Σύμμεικτων Α'» (1905-1970) του Νίκου Παναγιώτου, «Ποιήματα 
1965-1985» (Αθήνα 1986) του Β.Κ. Μαργαρή, «Νέα Ποιήματα» του Γεώργιου 
Γεραλή, «Βιογραφία Πατρίδας» του Α. Παυλίδη, «Η ποίηση του Λευτέρη Γιαν- 
νίδη», Νέαρχος Κληρίδης, (Ο Λαογράφος της Κύπρου), Κ.Γ. Γιαγκουλλή «Με 
το χέρι του Παύλου Λιασίδη 1987», Μαρία Λουκοπούλου Παττίχη «Ιλισσός», 
Κώστας Γαρίδης «κάτι να μείνει», Πέτρου Στυλιανού. «Η σύληση της πολιτι
στικής κληρονομιάς στην κατεχόμενη Κύπρο» (Λευκωσία 1987), Γ. Μολέσκη 
«Η στέρνα των ερώτων», Αντώνη Δελώνη «Οι τρεις εποχές», Ανδρέα Χατζηθω- 
μά «Ευρετήριο περιοδικού: Θέματα Κριτικής» (1966-1967), Αρχιμανδρίτη Λεό- 
ντιου Χατζηκώστα «Προς Κύριον Ψαλμοί 119-133», Σαράντος I. Καργάκος 
«Ελληνική Ζωονομία» (Αθήνα 1987), δύο ανθολογίες των «Πρόσπερου» και 
«Δαυλού» (Αθήνα 1986), Θεόκλητος Σοφοκλέους ο δάσκαλος, Γεώργιος Αθά- 
νας και αλλεπάλληλες αναφορές στο Δημήτρη Θ. Λιπέρτη.

Από την πρόσφατη αυτή δειγματοληψία της δημοσιογραφικής κριτικής 
του Κύπρου Χρυσάνθη και από όση μπορέσαμε να έχουμε στη διάθεσή μας, 
παίρνουμε μια γεύση του άοκνου αγώνα του λογοτέχνη μας να παρουσιάσει 
και να κρίνει, να σχολιάσει και να κάμει εποικοδομητικές εισηγήσεις και να 
καταστήσει γενικά γνωστό στον Κύπριο αναγνώστη το συλλογικό όσο και το 
μεμονωμένο έργο πνευματικών ανθρώπων, εργασίες και μελέτες σε φιλολογικά 
και επιστημονικά περιοδικά, ευρετήρια και βιβλιοθήκες.

Υπεύθυνος και αντικειμενικός μελετητής των έργων αυτών δεν παραλείπει 
να σημειώσει ο ίδιος τα ανθρωπιστικά κίνητρα και τους ευγενικούς του στόχους 
σε κάποια δημοσιογραφική στήλη της κριτικής βιβλίου με την ευκαιρία της συ
μπλήρωσης πέραν των εκατόν κριτικών παρουσιάσεών του σε κυπριακή εφημε
ρίδα: «Η κριτική βιβλίου στην εφημερίδα, ασφαλώς είχε στόχο την παρουσίαση 
- περιεχόμενο, σχολή - αλλά και επισημάνσεις και κάποιες βαθμολογήσεις των 
ενοτήτων, που διέθετε το βιβλίο, ή διηγημάτων ή δοκιμίων. Δεν υπήρξαν στην 
κριτική αυτή εργασία προτιμήσεις σχολών ή ιδεολογιών. Πρωταρχική σημασία 
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είχε το λογοτέχνημα ως τέχνη του λόγου, που είχε σκοπό την αισθητική τέρψη 
κατά πρώτο λόγο. Αλλά δεν παραμερίστηκε και η φιλολογική αντίκρυση, όσο 
ήταν δυνατό στις διαθέσιμες από την εφημερίδα γραμμές... Το κοινό πρέπει να 
πληροφορείται για την κίνηση του βιβλίου, ιδίως σήμερα που το συναγωνίζεται 
με άνισα μέσα η τηλεόραση και τα βίντεο». Η ευρύνεια και η οξύνοια του ακέ- 
ραιού του χαρακτήρα, της λογοτεχνικής του αίσθησης και πείρας αλλά και της 
εν γένει πολυμάθειάς του, συμπυκνώνεται ενδεικτικά στα πιο κάτω παραδείγ
ματα κριτικής παρουσίασης έργων: «Και από την πρώτη ανάγνωση νιώθεις το 
μουσικό ονειρικό στοιχείο της ποίησης του Γεραλή. Η δεύτερη ανάγνωση σου 
αποκαλύπτει περισσότερα. Αλλά κι οι επόμενες αναγνώσεις κάτι προσθέτουν. 
Οι ελεύθεροι συνδυασμοί στις εικόνες, που πάντοτε εκπλήττουν, αυτή η ένωση 
του παρελθόντος χρόνου με το παρόν και αντίστροφα, μια σκηνή και τοπίο έξω 
από τα συνηθισμένα σε μαγνητίζουν πραγματικά. Συμπερασματικά είναι ωραία 
η ποίηση του Γεραλή κι ας ανήκεις σε διάφορο κλίμα και βλέπεις με άλλο τρόπο. 
Η συγκίνηση σε συνεπαίρνει και δέχεσαι το ποιητικό μήνυμα. Υπερισχύει βέ
βαια το σκοτεινό σημείο, μ’ όλο που ο ποιητής μιλά συχνά με φωτεινά χρώματα. 
Ίσως με τις αντιθέσεις να τονίζεται το τραγικό στοιχείο.

Για την ποίηση του Γ. Μολέσκη παρεμβάλλει τις ακόλουθες σκέψεις:
«Η αλήθεια είναι πως υπάρχει στα ερωτικά αυτά ποιήματα σε πολλές πε

ριπτώσεις εκείνη η ποιητική ερωτική αύρα, η οποία όμως αδυνατίζει με την τά
ση να ερμηνευθούν ή να σχολιαστούν τα θέματα δια της λογικής». Κρίνοντας 
την ποίηση της Κατίνας Γιαννάκη Παπαστυλιανού παρατηρεί:

«Η ποιητική συλλογή παρουσιάζει το μειονέκτημα της ανάμιξης των ποιη
μάτων χωρίς διαχωρισμούς σ’ ενότητες. Εκεί που μιλά για τους πεινασμένους 
του Σουδάν και τις διάφορες απαγορεύσεις για παροχή βοήθειας κι έχεις ακρι
βώς στα μάτια σου μπροστά και εικόνες ακόμα της τηλεόρασης, συνεχίζει μ’ 
ένα ήρεμο συμβολιστικού κλίματος ποίημα, χωρίς να υπάρχει ο στόχος της 
αντίθεσης. Επίσης η ανάμιξη ποιημάτων στον ελεύθερο στίχο, συχνά κάπως 
χαλαρό με τους ισοσύλλαβους ομοιοκατάληκτους, που ακούονται πολύ μουσι
κά. ζημιώνουν μερικά».

Παρουσιάζοντας σε μια άλλη δημοσιογραφική στήλη μερικούς από τους 
πιο αξιόλογους Κύπριους κριτικούς λογοτεχνικών βιβλίων από το 1920 ως την 
Ανεξαρτησία, όπως το Γιάννη Σταυρινό Οικονομίδη, το Χρίστο Χριστοδουλί- 
δη, τον Αντώνη Ιντιάνο. τον Κώστα Προυσή, τον Πάνο Ταλιαδώρο, το Νίκο 
Κρανιδιώτη και τον Αντη Περνάρη, συγκεφαλαιώνει ο Χρυσάνθης με επιγραμ
ματική σαφήνεια τις θεωρητικές του αρχές και τις φιλοσοφικές του απόψεις 
γύρω από το λειτουργικό έργο της κριτικής, επισημαίνοντας ταυτόχρονα το πε
ριεχόμενο και τους στόχους του κριτικού: «Η κριτική είναι λειτούργημα. Αυτή 
ανοίγει το διάλογο, ο οποίος χρησιμεύει για την κρίση, τοποθέτηση και αξιολό
γηση ενός λογοτεχνήματος. Ασφαλώς ο κριτικός έχει την εκ γενετής ικανότητα 
να παρατηρεί, να διεισδύει, να συγκρίνει και ν’ αποφαίνεται. Γεννιέται με άλ
λα λόγια με την κριτική όσφρηση. Όμως του χρειάζεται και άσκηση και μόρφω
ση και κίνητρα, όπως ακριβώς σε όλες τις εκδηλώσεις στον οποιοδήποτε τομέα 
της ζωής. Όσο κι αν η γέννηση του κριτικού θα μπορούσε να ’ναι για πολλούς 

αμφιλεγόμενο σημείο, όμως δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί διόλου σαν αφε
λής πίστη, γιατί αν ο σωστός κριτικός πρέπει πρώτα να ’ναι ο ίδιος και λογο
τέχνης και βαθύς μελετητής της λογοτεχνίας στα είδη, στις σχολές και τις τε
χνοτροπίες της όπως και ένας οξυδερκής παρατηρητής των εκάστοτε συγχρό
νων ρευμάτων της, για να κρίνει του άλλους, ποιος αμφισβητεί στ’ αλήθεια 
πως οι δεξιότητες αυτές δεν έχουν την αρχή τους σε κάποια θεϊκή σπίθα!

Δεν είναι μόνο η λογοτεχνία γέννημα και δώρο θεϊκής έμπνευσης μα και η 
κρίση και η κριτική γύρω απ’ αυτή, μια πράξη μυσταγωγίας και μια αποκάλυ
ψη τις περισσότερες φορές όχι απόλυτης γνώσης αλλά απόλυτης έκστασης.

Η όσφρηση του κριτικού, όπως πολύ ορθά τονίζει ο Χρυσάνθης, ολοένα 
και οξύνεται και γίνεται όργανο ανίχνευσης και αποκάλυψης με τη συνεχή πα
ρατήρηση, άσκηση και μόρφωση που ενσαρκώνονται στον κριτικό λόγο μιας 
αλλεπάλληλα ανανεωνόμενης διαλεκτικής. Η ύπαρξη δυναμικών και ζωογό
νων κινήτρων δε δίνουν μόνο το έναυσμα για την κριτική μελέτη των κειμένων 
και την αντικειμενική παρουσίασή τους, αλλά πυροδοτούν από την αρχή ως το 
τέλος τον κριτικό της λογοτεχνίας, για να επιτελεί το έργο του, με ενθουσιασμό 
και ευσυνειδησία, πλήρως αφοσιωμένος στο υψηλό χρέος της αποστολής του. 
Αν η τέχνη του λόγου απαιτεί στοργική και απερίσπαστη αφοσίωση, άλλη τόση 
αφοσίωση φορτισμένη με το δέος της ευθύνης και της προστασίας χρειάζεται 
και το έργο της κριτικής, της ευαίσθητης και δυσκολότατης αυτής τέχνης. Για 
τούτο ο κριτικός είναι ανάγκη, πάνοπλος και άρτια καταρτισμένος, ύστερα 
από πολλήν τριβή και προετοιμασία, να κατέρχεται στο πεδίο της μάχης της 
κριτικής. Γιατί αλλοίμονο, κάποια ανεπαρκής ή επισφαλής ή αντιφατική και 
αρνητική κριτική χωρίς ακριβοδίκαια και πειστικά κριτήρια, θα μπορούσε να 
αποβεί όχι μόνο ένα ολέθριο μπούμεραγκ για τον ίδιο, αλλά πολλά όπλα θανά
του μαζί στραμμένα εναντίον του, τόσο από τους ίδιους τους κρινόμενους όσο 
και από το ειδήμον αναγνωστικό κοινό, που μπορεί να δώσει με το αλάθητο αί
σθημά του, την πιο αξιόπιστη ετυμηγορία. Έτσι η κριτική δεν μπορεί να είναι 
ένα επιπόλαιο τόλμημα ή ένα ριψοκίνδυνο πείραμα στα χέρια αδέξιων ερασιτε
χνών, αλλά αντίθετα πρέπει να περνά στα έμπιστα χέρια των πιο επιδέξιων και 
έμπειρων, των προικισμένων με τις ένθεες δυνάμεις του πνεύματος, για να δώ
σει τους ώριμους καρπούς της συμπερασματικής τους κρίσης και της αποκρυ
σταλλωμένης τους σκέψης. Η κριτική δεν επιδέχεται ακροβατισμούς και βεβια
σμένες λογοκοπίες ούτε κολακείες και εσκεμμένους επαίνους. Σαν θεραπαινίδα 
του λόγου και της τέχνης είναι ταπεινή και λιτή, αλλά και σαν προάγγελός 
τους πορεύεται με διακριτικά και σταθερά βήματα, έτοιμη να ποδηγετήσει και 
να νουθετήσει αλλά και να υποβιβάσει και να απορρίψει αν χρειαστεί.

Η κριτική δέχεται το αξίωμα πως τόσο τα μεγάλα όσο και τα μικρά και τα 
ελάχιστα έργα έχουν λόγο ύπαρξης, για να ταυτιστεί ανεπιφύλακτα με τους νό
μους της φύσης και να καταξιωθεί μέσα από την αληθινή τέχνη, την αντανά
κλαση της θεϊκής δημιουργίας. Τα ασήμαντα και μικρόπνοα έργα υπάρχουν μέ
χρι να υποχωρήσουν κάτω από το βάρος της τελικής επικράτησης των μεγάλων 
και ισχυρών δημιουργημάτων.

Πιστεύω πως κάτω από αυτό το πνεύμα ο Κύπρος Χρυσάνθης, ο άγρυπνος 
Κύπριος λογοτέχνης και κριτικός, πέραν του δημοσιογραφικού κριτικού ση
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μειώματος καταπιάνεται σε συστηματικές μελέτες σοβαρών εκδόσεων με τους 
μεγάλους Κύπριους ποιητές και λογοτέχνες, για να αναλύσει εκτενέστερα και 
βαθύτερα το έργο τους και να φέρει στο φως σαν άλλος λεπτολόγος φυσιοδίφης 
τα μυστικά άδυτα του μεγαλείου της τέχνης τους. Εξετάζοντας και ερμηνεύο
ντας το έργο τους προβάλλει όχι μόνο τις γνωστές και αυτονόητες πτυχές του, 
αλλά και τις πιο άγνωστες και αόρατες με τρόπο ώστε μέσα από τα δημιουργή
ματα του δημιουργού να αναδύεται μια δεύτερη πρωτότυπη δημιουργία. Αυτή 
τάχα δεν είναι μια έμμεση, αλλά τόσο επιβεβλημένη επιταγή της κριτικής;

Μετροφυλλώντας το βιβλίο του για τον πατρικό του φίλο και λογοτέχνη 
Μελή Νικολαΐδη στεκόμαστε στην αρχή του, όπου ο Χρυσάνθης παρουσιάζει 
το Νικολαΐδη σαν ομιλητή και αρθρογράφο επισύροντας την προσοχή του σε 
κάποιες άλλες πτυχές της πολύπλευρης προσωπικότητάς του. «Πραγματικά 
τον Μελή Νικολαΐδη τον επισημαίνω πιο εύκολα σαν άνθρωπο και λογοτέχνη 
μέσα από το δοκίμιο, το άρθρο ή τη διάλεξη και το σημείωμα. Μάλιστα με γνώ
μονα αυτά μπορώ να εξηγήσω κάποια σημεία της άλλης, της κυρίως λογοτεχνι
κής του παραγωγής. Κι εδώ που τα λέμε δεν είναι μόνο το έργο ενός λογοτέχνη 
που ενδιαφέρει, αλλά και ο άνθρωπος, και με την αλληλοεξέταση των δύο αυ
τών πλευρών πλάθεις στο μυαλό σου την πλήρη εικόνα. Χαρακτηριστικά της 
αρθρογραφικής και σημειωματογραφικής πλευράς του Μελή Νικολαΐδη - σ’ 
αυτά βάζω και τις ομιλίες του - είναι τα εξής: 1) η συναισθηματική αντίκρυση 
προσώπων, πραγμάτων, ιδεών και κινήσεων, 2) ο ευγενικός τόνος κατα τον 
έπαινο, προπαντός κατά τη διαφωνία και την αντίθεση, 3) η λιτή και σαφής 
διατύπωση των διανοημάτων και 4) η προσεκτική προτίμηση για πρόσωπα και 
θέματα». Αλλά ο Κύπρος Χρυσάνθης με περισσή φροντίδα και φιλολογική επι
μέλεια παρουσιάζει παράλληλα σε άλλα βιβλία του τον ποιητή Γλαύκο Αλιθέρ- 
ση, που με τη δημοσίευση των 41 επιστολών του προς τον ίδιο ρίχνει άπλετο 
φως σε κάπως άγνωστες πτυχές της ιδιωτικής του ζωής, καθώς και της ξεχωρι
στής του ιδιοσυγκρασίας και του ιδεολογικού ποιητικού του κόσμου.

Στο ολιγοσέλιδο βιβλίο του «Ξάνθος Λυσιώτης και Μελής Νικολαΐδης τα 
δύο ξαδέλφια» ο Χρυσάνθης δημοσιεύει χειρόγραφες αμοιβαίες επιστολές των 
δύο λογοτεχνών αφήνοντας να φανεί αυτούσια και αυθόρμητα χωρίς κανένα 
επιπλέον σχόλιον η ιδιαίτερη προσωπικότητά τους, αλλά και η μεταθανάτια 
σχέση τους, όπως εξηγεί ο Χρυσάνθης στο προλογικό του σημείωμα. Η προσω
πική παρουσία και μαρτυρία καθίσταται πολλές φορές η πιο εύγλωττη κρίση 
και η πιο ανάγλυφη παρουσίαση. Την ίδια οδό ακολουθεί και σε ένα άλλο του 
βιβλίο με τον τίτλο: «Οκτώ ανέκδοτα γράμματα του Γρηγορίου Ξενοπούλου 
προς τον Αχιλλέα Αιμιλιανίδη». Πόσο παραστατικές και ανεκτίμητες είναι οι 
φιλικές αυτές χειρόγραφες πάλι επιστολές μπορεί να διαπιστώσει κανείς μόνο 
με την ανάγνωσή τους. Σ’ ένα άλλο βιβλίο του που τιτλοφορείται «Έξι Κύ
πριοι ποιητές» μας παρουσιάζει με τα ιδιαίτερα χαρίσματα της κριτικής του 
γραφής αξιόλογες σελίδες από το ποιητικό έργο του Λευτέρη Γιαννίδη, του Πυ
θαγόρα Ν. Δρουσιώτη, του Ξάνθου Λυσιώτη, του Λεωνίδα Παυλίδη, του Άνθου 
Ροδίνη και του Γιώργου Φάνου. Στη σκιαγράφηση του ποιητικού ειρμού των 
έξι ο Χρυσάνθης όσο αδρομερής κι αν φαίνεται καταφέρνει να μας δώσει μέσα 
από μια πρωτόφαντη απλότητα την ποιητική τους ουσία και το σημαδιακό κλί

μα μέσα στο οποίο κινούνται. Είναι πραγματικά τέχνη η επαγωγική μέθοδος 
και σ’ αυτή την ποίηση, που για να σταθεί σήμερα μέσα από τους άπειρους κιν
δύνους και τα απειλητικά εμπόδια που την παραμονεύουν πρέπει να προσφερ- 
θεί σωστά κάτω από τις σωστές προδιαγραφές μιας έμπειρης κατεύθυνσης, που 
μόνο η ευσυνείδητη και εύστροφη κριτική παρουσίαση μπορεί να της δώσει. 
Πώς θα μπορούσε εξάλλου να φτάσει σε «ώτα μη ακουόντων» μέσα από το 
απέραντο βάθος του πελάγους της τις περισσότερες φορές. Όχι γιατί η προ
σφορά αυτή πρέπει να γίνει απαραίτητα πρωθύστερα, αλλά σε κάποιο στάδιο 
αξίζει και είναι δίκαιο να γίνει.

Παραθέτουμε ακόμα μερικά δείγματα όχι απλώς της προσέγγισης, αλλά 
της έμπειρης κριτικής αναδίφησης στην ποίηση των έξι Κυπρίων ποιητών.

Λευτέρης Γιαννίδης: «Η περίπτωση του φειδωλού λόγου πρέπει να εκτιμά- 
ται, όταν τούτος προέρχεται από αυτοέλεγχο και πίστη του ποιητή πως ότι είχε 
να πει με ειλικρίνεια και πάθος το εξάντλησε και δεν δέχεται να εκβιάσει τη συ
νείδησή του και να πει πράγματα που δεν συγκινούν στον αναγκαίο δημιουργι
κό βαθμό.

Πυθαγόρας Δρουσιώτης: «Η περιπάθεια, η απογοήτευση, η μελαγχολία 
εφηβικού τύπου, η τάση για φυγή, ένας λεπτός κόσμοπολιτισμός των εστέτ, προ
παντός πολλή ωραιοπάθεια. Αυτά τα στοιχεία μέσα στα πλαίσια περιορισμένου 
αριθμού θεμάτων με ένα σπάνιο μουσικό ήχο έστω και των ελασσόνων κλιμά
κων, χαρακτηρίζουν την πολύ μετρημένη ποιητική παραγωγή του Δρουσιώτη».

Ξάνθος Λυσιώτης: «Τα θέματα στην ποίηση του Ξάνθου Λυσιώτη, που εί
ναι καθαρά λυρικός ποιητής, απόλυτα δεμένος με το συναίσθημα και όχι με τις 
λογικές του εργαστηρίου, κινούνται ανάμεσα στα πολύ προσωπικά του ατυχή
ματα - κάποιοι θάνατοι δικών του - και στα παθήματα που πλήξανε σχεδόν 
αθεράπευτα το νησί μας. Η πατρίδα Κύπρος στις διάφορες φάσεις της ιστο
ρίας της κρατά ένα μεγάλο μέρος της θεματογραφίας του... Προσωπικά θεωρώ 
κορύφωμα στην ποίηση του Λυσιώτη τα νοσταλγικά ποιήματα της προχωρημέ
νης ηλικίας με το βαθύ θρησκευτικό συναίσθημά τους, τα οποία γεμίζουν από 
αναμνήσεις των καλών ωρών της ζωής και της αγάπης.

Λεωνίδας Παυλίδης: «Ένας από τους οπαδούς της Παλαμικής ποίησης, 
που ακολούθησε ειδικά τη λεξιθηρία, παρά τον λυρισμό... Ο Κύπριος αυτός 
ποιητής κυνηγά την ηχηρή λέξη, την πολύ σπάνια και το διακοσμητικό σύνθετο 
επίθετο, που σου δίνει την εντύπωση φιλολογικής επεξεργασίας παρά πηγαίας 
προέλευσης».

Άνθος Ρόδινης: «Είναι ένας από τους δυο-τρεις σατιρικούς ποιητές της 
Κύπρου, ο πιο δυναμικός, κι έχει κατά κάποιο τρόπο σήμερα μια κάποια απο
κλειστικότητα, που μερικώς οφείλεται και στην μακρόχρονη θητεία του. Η σα
τιρική του ποίηση έχει στιχουργικά χαρίσματα που εντυπωσιάζουν τον ανα
γνώστη και του προκαλούν με τους ήχους και τα παιγνιδίσματα εξαιρετική έλ
ξη. Βέβαια είναι γνωστή η ευμενής επενέργεια των παρηχητικών σχημάτων πά
νω στον κοινό αναγνώστη. Αλλά οπωσδήποτε έχουν αυτά μεγαλύτερη γοητεία, 
όταν χρησιμοποιούνται με μέτρο και σε θέση που πρέπει».
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Γιώργος Φάνος: «Τα θέματα των ποιημάτων του, θέματα όχι ασφαλώς με- 
προκαταβολική απόφαση, έχουν πάντοτε ένα σαφές ερωτικό στοιχείο. Αυτό το 
ερωτικό στοιχείο, συχνά ντυμένο με μια εξωτερικότητα, μένει σ’ ένα απραγμα
τοποίητο σημείο και αναδίνει μέσα στους έντονους παλμούς του ένα δράμα πιο 
πέρα από την μη ικανοποίηση».

Ασφαλώς δεν θα μπορούσαν ούτε καν ονομαστικά να αναφερθούν οι 442 
βιβλιοκρισίες - Παρουσιάσεις του Κύπρου Χρυσάνθη, που περιλαμβάνονται 
στο αφιερωματικό βιβλίο του Νίκου Παναγιώτου «Κύπρος Χρυσάνθης: Βι
βλιογραφία (1932-1980)». Οι έντεχνες αυτές παρουσιάσεις που βρίσκονται 
εγκατασπαρμένες σε εφημερίδες και περιοδικά είναι μια ατέλειωτη περιδιάβα
ση και μια γνωριμία αγάπης με τους ανθρώπους του πνεύματος, που ο Χρυ
σάνθης όχι μόνο τους διάβασε, αλλά και έσκυψε με ξάστερη ματιά βαθειά μέσα 
τους, για να τους φέρει πιο κοντά στους άλλους ανθρώπους.

Μεγάλη και ανεκτίμητη η προσφορά του Χρυσάνθη στον τομέα αυτό της 
πνευματικής του δημιουργίας, που ολοκληρώνεται και κορυφώνεται με την τε
ράστια σε αριθμό πάλι κριτική παραστάσεων. Παραστάσεις από το τότε Βασι
λικό Θέατρο, στο Θέατρο Κοτοπούλη, στο Νέο Θέατρο, θεατρικά έργα ραδιο
φωνικών εκπομπών, σχολικές παραστάσεις, παραστάσεις της Νέας Σκηνής του 
Θεάτρου Τέχνης, του ΟΘΑΚ, του Αθηναϊκού Θιάσου αρχαίου δράματος, του 
ΘΟΚ και άλλων θεατρικών οργανισμών και θιάσων περνούν από τα φιλόμου- 
σα και διεισδυτικά μάτια του Κύπρου Χρυσάνθη, για να βυθιστούν ύστερα μέ
σα στην καθαρή κριτική διάνοια αλλά και τους συγκινησιακούς κραδασμούς 
της παιδιάστικης καρδιάς του. Γιατί καθώς είναι απέραντη και φιλόξενη μπό
ρεσε καλόδεκτα να χωρέσει όλο εκείνο το βιος των αναγνωσμάτων, των ακροα
μάτων και των θεαμάτων. Δεν είδε ούτε άκουσε τίποτε ο ακούραστος και ακοί
μητος λογοτέχνης της Κύπρου, που να μην το αδράξει και να μην το κάμει εσα- 
εί κτήμα του, κι ύστερα να το προσφέρει καθάριο και αληθινό στους φίλους 
και συνοδοιπόρους αναγνώστες του.

Για τούτο το έργο του Κύπρου Χρυσάνθη είτε ποίηση λέγεται είτε πεζο
γραφία διηγηματική ή μυθιστορηματική είτε θέατρο και δοκίμιο είτε παιδική 
λογοτεχνία και επιστημονική έρευνα είτε τέλος κριτική βιβλίου ή παράστασης 
φέρνει μαζί του τη σφραγίδα της συγγραφικής του ποιότητας.

Για τούτο του αξίζει ο μεγάλος και δίκαιος έπαινος!
«Φιλελεύθερος», 4 καί 5.12.1987

Ο ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Οι ταξιδιωτικές εντυπώσεις του Κύπρου Χρυσάνθη είναι μια άλλη πτυχή 
του έργου του, κάπως παραμελημένη από τη σκοπιά της κριτικής. Ωστόσο είναι 
κάποιες σελίδες αρκετά αξιόλογες και αξιοπρόσεκτες, που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο μελέτης κι αισθητικής απόλαυσης. Ο πο- 
λυγραφώτατος συγγραφέας, για να μην τον πούμε αποκλειστικά ποιητή, γιατί 
πιστεύω πολύ θα τον αδικούσαμε, καταπιάστηκε μ’ επιμέλεια και μ’ αυτό το εί
δος γραφής. Τα ταξίδια της ζωής του, εκτός από τη χαρά και την εμπειρία που 
του πρόσφεραν, του έδωσαν και την αφορμή να καταγράψει ό,τι ζωντανό και 
παραστατικό σημάδεψε τη μνήμη, συνάρπασε την καρδιά, πυροδότησε τη σκέψη 
και ομόρφηνε πιο πολύ τον πλούσιο ψυχισμό του. Κατάλαβε από νωρίς πως 
τα βιώματα του ανθρώπου ανατροφοδοτούνται κι εμπλουτίζονται με τις γνω
ριμίες καινούργιων τόπων, άλλων ανθρώπων και συνηθειών, διαφορετικών 
πολιτιστικών στοιχείων και μορφωμάτων. Και τούτες τις νέες ιδέες και τα ξέ
να αντικείμενα, που τα είδε όχι έξω απ’ τους φορείς και τους βιότοπούς τους 
θέλησε να τα παραδώσει στην ταξιδιωτική λογοτεχνία με τα σύνεργα πάντα της 
λαλίστατης Μούσας, που τον εμπνέει και τον καθοδηγεί στο κάθε του βήμα. Κι 
αυτό, για να μην αρπάξουν οι νεφέλες της λήθης και της σιωπής τα όσα είδε, 
άκουσε κι έζησε ταξιδεύοντας. Γιατί καλά το κατάλαβε, μιας κι είχε τις ικανό
τητες και μιας τέτοιας γραφής, πως το ν’ αραδιάσεις τις πρόσφατες αναμνή
σεις σου από ’να ταξίδι δεν είναι απλώς σαν να κρατάς ένα σημειωματάριο ή 
ένα ημερολόγιο με σκόρπιες σκέψεις. Αντίθετα, μια καλή ταξιδιωτική αφήγηση 
απαιτεί συγκροτημένη και γλαφυρή περιγραφή, άμεση έκφραση συναισθημάτων 
και φιλοσοφημένη ανάλυση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των πληθωρικών 
πρώτων εντυπώσεων.Ένα επιμελημένο ταξιδιωτικό κείμενο πρέπει απαραίτη
τα να υπερβαίνει το επίπεδο της απλής περιγραφής, να μην παρασύρεται από 
ορμέμφυτα κύματα συναισθηματικών εξάρσεων, αλλά με μέτρο να τιθασσεύει 
ό,τι το όνειρο και η μαγεία της στιγμής παίρνουν στα φτερά τους. Πρέπει ακό
μα να είναι αποτέλεσμα εσωτερικής διεργασίας και εμπεριστατωμένης επεξερ
γασίας, ώστε να παρουσιάζει οργανωμένη διάταξη του συλλεγέντος υλικού.

Αν έκανα αυτή την εισαγωγή δεν ήταν για να θυμίσω τις προϋποθέσεις και, 
τις αρετές ενός καλοδουλεμένου ταξιδιωτικού κειμένου, αλλά για να τονίσω 
ότι τα πιο πάνω χαρίσματα διαπνέουν και σφυρηλατούν τις ταξιδιωτικές σελί
δες ή τις ταξιδιωτικές δημοσιογραφικές στήλες του Κύπρου Χρυσάνθη, πράγ
μα που θα φανεί στην παράθεση πιο κάτω ενδεικτικών αποσπασμάτων.

Πήρε να ταξιδεύει λοιπόν με τις αλαφρές πάντα αποσκευές μιας καλοπρο
αίρετης διάθεσης και μιας φιλοπερίεργης εξερευνητικής πίστης. «Για φχαρίστη- 
ση δική του και για καλό της σοφίας», καθώς λέει ο Κόντογλου, παρόλο που το 
δεύτερο θα φαινόταν κάπως υπερβολικό, εφόσον δεν είναι και λίγοι εκείνοι 
που με τα γραψίματά τους γύρω από τα ταξίδια τους έχουν συσσωρεύσει τόση 
πολλή σοφία. Ωστόσο σε τούτη την «ταξιδιωτική σοφία» έρχεται να δωρίσει το 
μερτικό του ο Χρυσάνθης καταθέτοντας και τη δική του αυτοπρόσωπη μαρτυ
ρία από τους τόπους και τους χώρους της περιήγησής του. Η Ηροδότεια αρχή 
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της «θεωρίης ένεκεν» του πανάρχαιου ταξιδευτή τον ωθεί στη μέθη της περι
πλάνησης, του διανοίγει καινούργιους πρωτόγνωρους ορίζοντες και του κε
ντρίζει το ενδιαφέρον να δει και να γευτεί ό,τι απλόχερα αποκαλύπτεται μπρο
στά του. Και σα φτάνει στον πολυπόθητο τόπο του προορισμού του με συντρο
φιά «την Τίγρη τη συνταξιδιώτισσα» νιώθει σαν τον άλλο, το νεότερό μας τα- 
ξιδευτή, το Νίκο Καζαντζάκη, ν’ αρχίζει την «πνευματική του πειρατεία», «να 
βλέπει-να βλέπει και να μη χορταίνει - καινούργια χρώματα και θάλασσες κι 
ανθρώπους κι ιδέες, και να τα βλέπει όλα σα για πρώτη φορά, να τα βλέπει όλα 
σα για τελευταία φορά, με μακρόσερτη ματιά...».

Οι ταξιδιωτικές εντυπώσεις, γραμμένες από ένα συγγραφέα που είναι και 
ένας εξαίρετος ποιητής, δεν μπορούν παρά να έχουν υφή ποιητική, να ξεχειλί
ζουν από άφατο λυρισμό συνδυασμένο με μια πειστική περιγραφική δύναμη 
που αφυπνίζει τον αναγνώστη. Ένας πράγματι εκθαμβωτικός λυρικός τόνος 
συνέχει τα ταξίδια του Κύπρου Χρυσάνθη και δροσίζει μαζί τις σκέψεις που 
αναβλύζουν από τα έγκατα της ψυχής του σαν αντικρίζει μ’ αυθόρμητο βλέμμα 
το κάθε τι και το περιεργάζεται κατόπι συνειδητά. Οι μέρες του, οι ώρες του, 
οι στιγμές του, όταν βρίσκεται στις ευτυχισμένες διακοπές του ταξιδιού του, εί
ναι αφιερωμένες στις χώρες, τις πόλεις και τα χωριά που επισκέπτεται, στα 
αξιοθέατα και τα μνημεία που θαυμάζει, στα μουσεία και τα τοπία που εντρυ- 
φά, στα μονοπάτια, τους δρόμους και τις πλατείες που διατρέχει, στους καθη
μερινούς ανθρώπους που συναντά, στις πνευματικές μορφές μιας άλλης επο
χής που θυμάται, στις ξένες συνήθειες, αντιλήψεις και νοοτροπίες που ξεπρο
βάλλουν ανυποψίαστα μπροστά στην εξεταστική του κρίση.

Ο Κύπρος Χρυσάνθης είναι αναντίλεκτα ένας «περιπαθής οδοιπόρος» και 
ένας «περιπαθής προσκυνητής» με όλο το νοηματικό βάρος των λέξεων που 
φέρουν οι τίτλοι των δυο «οδοιπορικών» του. Το πρώτο, εκδομένο το 1977 στη 
σειρά εκδόσεων του περιοδικού «Πνευματική Κύπρος», περιλαμβάνει κείμενα, 
που τα πιο πολλά μεταδόθηκαν το 1965 και 1968 από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου. Δημοσιεύτηκαν αυτούσια ή λιγάκι αλλαγμένα, καθώς αναφέρει ο 
ίδιος, στα περιοδικά «Νέα Εστία», «Ιατρολογική Στέγη», «Δελφικά Τετράδια», 
«Κυπριακά Γράμματα», «Ελληνοβελγική Επιθεώρηση», «Πνευματική Κύ
προς», «Φιλολογική Κύπρος» και στην εφημερίδα «Κύπρος».

«Ο περιπαθής οδοιπόρος» περιλαμβάνει τις ταξιδιωτικές ενότητες που 
επιγράφονται: «Βήματα στην Αγγλία», «Λίγο πολύ λίγο Παρίσι», «Ιταλικές Πε- 
ριπάθειες», «Οι Ιστορίες δεν τελειώνουν στην Ελλάδα», «Ισπανικά ομιλήματα» 
και «Η Ελλάδα του ήλιου». Η τελευταία ενότητα αποδίδεται ποιητικά, πολλά 
από τα ποιήματα της οποίας περιλαμβάνονται στον «Περιπαθή προσκυνητή».

Στην Αγγλία ο Χρυσάνθης επισκέπτεται το «σπίτι του Κητς», τη «Γωνία 
των Ποιητών», τη «Χώρα του Σαίξπηρ», τον «Ουάϊλντ στο Ρέντιγκ και τον 
Σέλλεϋ στο Όξφορντ». Ποια μοίρα τον έσπρωξε άραγε κοντά στους μεγάλους 
αυτούς Αγγλους δημιουργούς; Ποια άλλη παρά η ποιητική, που ’ναι η δική του 
ευτυχισμένη μοίρα, και που του ετοίμασε σα θείο δώρο το σημαδιακό τούτο συ- 
ναπάντημα; Πιστεύω πως δεν είχε άλλη επιλογή από αυτή, γιατί οι δρόμοι των 
ποιητών όσο παράλληλοι κι αν είναι δεν έχουν παρά να συναντηθούν. Και η 

συνάντησή τους ξεκινά και καταλήγει πέρα και πάνω από το χρόνο και τον τό
πο. Δεν έχουν στ’ αλήθεια οι ποιητές μια ορισμένη πατρίδα που να τους απο
μονώνει και να τους εγκλωβίζει στα πάτρια κεκτημένα, γιατί ανήκουν δικαιω
ματικά σ’ ολάκερη την οικουμένη, γιατί θραύουν τα σύνορα και τα ξεπερνούν 
κι υψώνονται θεόρατοι ως την αιωνιότητα.

Δεν θα μπορούσε λοιπόν ένας «περιπαθής οδοιπόρος» να μην ενώσει τα 
βήματά του με κείνα των Άγγλων ποιητών, ν’ ακολουθήσει μερικά απ’ τα χνά
ρια τους, όσό κι αν τα ξεθώριασε ο χρόνος κι όσο κι αν άλλαξαν οι στράτες 
των εποχών τους. Λες και μια αόρατη ψυχική συγγένεια τέντωνε το νήμα για 
να μπορέσει να τ’ αρπάξει ο δικός μας ποιητής και να βρεθεί κοντά τους. Πόσα 
είχε να μάθει από τη συναναστροφή μαζί τους και πόσα απ’ τα διδάγματά τους 
θα εγκιβώτιζε στα μυστικά άδυτα της ψυχής του, για να τα μετουσιώσει σε δυ
ναμικό απόθεμα δημιουργικής έμπνευσης. Ένας άλλος έρωτας, θείος, Πλατω
νικός τον αξιώνει σε τούτη την υπέροχη μέθεξη με τους μεγάλους ποιητές και 
τον τόπο τους που καθαγίασαν με το καταξιωμένο τους έργο και ανάδειξαν με 
τους διθυραμβικούς ύμνους της λατρείας τους. Να, τι γράφει σχετικά: «Κι ο 
τόπος που υμνήθηκε από την ποίηση, που έδωσε το σκηνικό και τον παλμό 
στους ήχους κάποιου ποιητή, δίκαια μπαίνει στην αιωνιότητα και μετασχημα
τίζεται σε χώρο ιερό για τους ανθρώπους με γνώση κι αίσθηση».

«Στο σπίτι του Κητς» στο Χάμστεντ, που το περιγράφει με κάθε λεπτομέ
ρεια, θέλοντας να εισχωρήσει ως την πιο σκοτεινή γωνιά του, να τη διαπεράσει 
και να φτάσει ως τα μύχια του είναι του, θυμάται και κάποιους ειδυλλιακούς 
και πονεμένους μαζί στίχους του ποιητή: «Αντίο! αντίο! χάνονται όλοι οι 
θλιμμένοι σου ύμνοι / μες τα λειβάδια τα πλαϊνά κι απάνω από τη λίμνη / κι 
απάνω στις λοφοπλαγιές... Και τώρα να! εκεί πέρα / μέσα στο βάθος βάφτηκαν 
στον ξέσκεπο τον κάμπο».

Ξαναζωντανεύει τον ελληνολάτρη ποιητή, που πέθανε νέος μόλις 25 χρο- 
νών, βλέποντάς τον ν’ αναδύεται μέσα απ’ το εκθαμβωτικό του κάλλος και να 
σκορπά στίχους στην αγαπημένη πατρίδα, θυμίαμα δόξας κι ευγνωμοσύνης:

«Ευτυχισμένη η Αγγλία μου! Δεν θα ένοιωθα γλυκάδες άλλες να βλέπω 
χλωρασιές εξόν απ’ τις δικές της». Αλλά πέρα απ’ τις ωδές και τα σονέττα του 
Κητς που αναθυμάται πλημμυρισμένος με κατάνυξη και δέος, ελκύεται από τη 
μαγεία του «καθημερινού του δωματίου», του «υπνοδωματίου» του, του 
«Μουσείου και της Βιβλιοθήκης», που ιδρύθηκε στα 1931 εκεί που ήταν οι 
σταύλοι και τα εξωτερικά κτίσματα της κατοικίας. Ανάμεσα στα πολλά προσω
πικά του αντικείμενα εντυπωσιάζεται από τους πίνακες, τα κειμήλια, τις συλ
λογές, τα βιβλία, τις επιστολές του, όλα νοτισμένα από τις μυρωδιές του κήπου 
που περιβάλλει στοργικά το σπίτι. Ένα ρίγος παράξενο συγκλονίζει τον περα
στικό «οδοιπόρο» που υψώνει φωνή νοσταλγική μ’ ανάταση μέσα του και τρα- 
γουδεί: «Στίχος κι αχός το σπίτι σου δοξολογάει τη μέρα, / ανθέ των ποιητών. / 
Ένα διαμάντι πέρασες και γέμισε η εσπέρα / με φως των θαυμασμών./

Στη «Γωνιά των ποιητών» στο Ουέστμιστερ Άμπεϋ «μια σειρά ομότεχνοι 
στ’ αργαστήρι του Απόλλωνα, του Θεού του φωτός και της τέχνης, καραδοκού
σανε εκεί για φιλίες... Σαιξπήρος, Σπένσερ, Μπράουνιγκ». Και δε χάνει ούτε 
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και εδώ ο ομότεχνος ταξιδιώτης την αγαθή τύχη να τους μπλέξει εγκώμιο τον 
κισσό στα μέτωπα ξετυλίγοντας τον πάπυρο της καρδιάς του προς τιμή τους: 
«Προσκυνητής γονάτισα κι από τη ζεστασιά μου σας μάδησα ένα ανθό». Αλλά 
γιατί στο επόμενο κεφάλαιο «η χώρα του Σαίξπηρ»; Γιατί, καθώς μας εξηγεί, 
«η καρδιά της χώρας είναι το Στράτφορντ-ον-Έιβον». Και αλλού «το σπίτι του 
Σαίξπηρ είναι η καρδιά της πνευματικής Αγγλίας». Έχει απόλυτο δίκαιο να 
σμίγει το δημιουργό με την κοιτίδα του, να συνταυτίζει το μεγάλο υπηρέτη και 
ευεργέτη της Τέχνης με τη μήτρα της γενέτειράς του, να συνοψίζει την ενσάρ
κωση του πνεύματος με το δαιμόνιο του τόπου που τον έφερε στο φως και τον 
έθρεψε οιστρηλατώντας τον καλπασμό του στους ουρανούς της δόξας. «Ο 
Σαίξπηρ αποτελεί μια ολοκληρωμένη στιγμή της αγγλικής ζωής, που κρατά μες 
την άπιαστη ουσία της κάτι από το θεϊκό παλμό».

Αλλά ο Χρυσάνθης δεν κτίζει την ταξιδιωτική του εντύπωση μόνο με τα 
άυλα αστραφτερά ή νεφελώδη πετράδια του νου φιλοτεχνημένα στη σφαίρα της 
μεταφυσικής με υπεραισθητή αξία, απρόσιτα ίσως για τους πολλούς. Στην ευ- 
λυγισία της τέχνης του βρίσκεται και μια εύχρηστη ύλη καθημερινής λογοτεχνι
κής συναλλαγής, αυτή της περιγραφικής δεξιότητας: «... το Αναμνηστικό Θέα
τρο του Σαίξπηρ, κτισμένο από κόκκινο τούβλο στην όχτη του ποταμού Έιβον. 
Εκεί τα βήματά μας καταλήξανε πια. Στο στραφτερό νερό δυο κύκνοι κατάλευ- 
κοι καμαρώνανε τη δόξα της ανοιξιάτικης ώρας σχίζοντας τα πράσινα και 
κόκκινα είδωλα των καθρεφτισμών».

Στο Ρέντιγκ πάλι τον υποδέχεται η ακόλαστη ψυχή του Ιρλανδού ποιητή 
και δραματικού συγγραφέα Όσκαρ Ουάιλντ ένα φθινοπωρινό δειλινό και στο 
Όξφορντ, συναντά τον αθεϊστή ποιητή Σέλλεϋ. Καταγοητεύεται κυριολεκτικά 
από «Τη γοτθική δαντέλλα με πολύ στοχασμό και παράδοση», που «αναδίδει 
παντού παιδεία». Οι αναφορές του εδώ γίνονται επιλεκτικές και μεμονωμένες 
για ορισμένα φυτώρια του πνεύματος και για τις φωτισμένες εκείνες προσωπι
κότητες που τα ανάδειξαν. Έτσι ο συγγραφέας σε μια εκμυστηρευτική ενδοσκό
πηση μονολογεί προς το τέλος: «Δυσκολεύεσαι να φύγεις από την περιοχή του 
πνεύματος και να υποταχθείς στην ακριβόλογη περιγραφή του ό,τι γύρω σου 
συναντάς. Δράμοι στενοί και ήσυχοι, αριστοκρατικοί. Αλλά προς τι οι απαριθ
μήσεις; Εμένα με αρκεί το πνεύμα του Σέλλεϋ με καθετί που είναι για την Ελ
λάδα. Στο κάτω κάτω ο καθένας μας πάει σ’ ένα τόπο με τη μυστική πρόθεση 
του προσκυνήματος».

Στην περιδιάβασή του στο Παρίσι που «είναι ένα κράμα πολιτικής, τέχνης 
και γλεντιού» δε σκόρπισε μονάχα κάποιες ώρες στον Κήπο του Λουξεμβούρ
γου καθισμένος μαζί με τη γυναίκα του κοντά στη «Βρύση των Μεδίκων», ούτε 
χάζεψε μόνο τις γυναίκες και τους χλωμούς συλλογισμένους νέους μες στην 
καρδιά του Καρτιέ Λατέν, αλλά «πέζεψε τη ψυχή και το σώμα» στο «καφέ Βολ- 
ταίρ» κοντά στην «Πλατεία Ντ’ Οντεόν», για να συναντήσει τους συμβολιστές 
ποιητές Μαλλαρμέ και Βερλαίν. Έφτασε ακόμα κοντά στο Σηκουάνα σε άλλα 
καφενεία όπου σύχναζαν ο Μυσσέ κι η Γεωργία Σάνδη, στο «Καφενείο των 
Ποιητών» στο Βουλεβάρτο του Μομπαρνάς, όπου εκείνες τις μέρες λάμβανε 
χώρα συνέδριο και έκθεση, «ένα είδος πνευματικής κίνησης που το Παρίσι επι

νοεί και πετυχαίνει», όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει. Στο κοιμητήρι του Μο
μπαρνάς όμως αναζήτησε κάποιους ωραίους νεκρούς, όπως το μουσικό Σεζάρ 
Φρανκ, τον πεζογράφο Μωμπασσάν αλλά προ πάντων το δαιμονισμένο 
Μπωντλαίρ. Αν ωστόσο αισθάνθηκε «δέος μπροστά στη μεγαλοφυία, τη μόνη 
δύναμη που μπορεί να κατανικήσει το θάνατο», διαφορετικό ήταν το συναίσθη
μα που δοκίμασε στο σπίτι του Βίκτωρα Ουγκώ.

Αλλες νότες στ’ αλήθεια κυριαρχούν στις «Ιταλικές περιπάθειες», γλυκές, 
λικινιστικές, ονειρώδεις, σαν τα αλλοπαρμένα και νοσταλγικά τραγούδια των 
Ιταλών που καθρεφτίζονται μες στους τρελούς ιριδισμούς των νερών και των 
δρόμων των μαγευτικών πόλεων. Εξιστορεί, νοσταλγεί και παθιάζεται ο συγ
γραφέας τις λίγες μέρες του στο Κάπρι και στην έπαυλη του Σαν Μικέλε, αλλά 
εκστασιάζεται και αναβαφτίζεται μέσα στην οπτασία του Δάντη, που τυλίγει με 
τους ανάερους πέπλους της τη Φλωρεντία. Πρέπει να διαβάσει κανείς και τα 
δύο κείμενα «Μια περιδιάβαση για το Δάντη» και «Παραμονή στην ωραία 
Φλωρεντία» για να καταλάβει. Πληθωρικές και αλλεπάλληλες οι πληροφορίες 
που συνωθούνται εδώ και μοιάζουν σαν κατεβασμένος χείμαρρος. Την περι
γράφει τα βράδια αλλά και τη μέρα. «Σωστή τρέλλα», ξεφωνίζει κάπου. «Και 
την τρέλλα πώς θα την παρουσιάσεις, πώς θα την κρίνεις και πώς θα την περι
γράφεις όταν είναι ακαριαία έκρηξη καρδιάς, ένας ασταμάτητος θαυμασμός 
που κοιτάζει όπως τα απορημένα παιδιά τους φωτισμούς, τις σκιές και τα σχή
ματα»; Καλύτερα να σιωπάς σαν το θεατή τον καθισμένο στις κερκίδες και να 
παρακολουθείς τα δρώμενα που ξαναζεί ο συγγραφέας μέσα στη σκηνογραφία 
της εποχής του γύρω από τη θυμέλη της αιώνιας ομορφιάς. Γιατί στη Φλωρε
ντία, καθώς μας διαβεβαιώνει, το άνθος της Τοσκάνης, τα πάντα θυσιάζονται 
χάριν της ομορφιάς.

Στην Ελλάδα θα έκανε ασφαλώς πολλούς σταθμούς, αλλά στο βιβλίο αυτό 
μας αναγκάζει να καταλύσουμε υποχρεωτικά στο Μυστρά και στην Κέρκυρα. 
Την έρημη και νεκρή πολιτεία ζωντανεύει ο χρωστήρας του, ενώ την κοσμοπο
λίτικη και γραφική Κέρκυρα την κάνει η γραφίδα του ακόμα πιο ζωντανή σκια
γραφώντας λεπτομέρειες σαν φωτοσκιάσεις πάνω στον καμβά του νησιού των 
Φαιάκων.

Στην Ισπανία ο οδοιπόρος θέλει να γίνει αληθινά περιπαθής. Θέλει να κα
ταργήσει το πρόγραμμα των τουριστικών εξορμήσεων και των άλλων τόσων 
ξεναγήσεων. Εδώ πραγματικά θυμάται το Δον Κιχώτη του Θερβάντες, που 
άντεξε στο χρόνο και θ’ αντέχει αιώνια, γιατί στοίχειωσε τη ζωή σε θαύμα, την 
έκαμε ατέρμονη περιπέτεια, τη δάμασε με το άλογό του και την υποδούλωσε 
στην ακατανίκητη ορμή του. Στην Ισπανία θέλει ν’ ανακαλύψει το κάθετι, γιατί 
«η ανακάλυψη είναι πάντοτε μια κατάσταση ένθεη, που σε παρασύρει έξω από 
τα καθημερινά ανθρώπινα». Κι ανακαλύπτει, εκτός απ’ το Δον Κιχώτη, τις 
ποικιλώνυμες πλατείες της Μαδρίτης, το μυστικισμό της Κοιλάδας των Πεσό- 
ντων, το Τολέδο του Ελ Γκρέκο μέσα σε μια διαδρομή ανεπανάληπτη κι ωστό
σο ολόιδια με του ονειροπαρμένου ιππότη, που χάραξε αδρές πινελιές ανεξίτη
λες πάνω στο υποβλητικό πρόσωπο της Ισπανίας.

Στην ποιητική «Ελλάδα του Ήλιου», όχι πως τα κομμάτια των προηγού
μενων χωρών που περιγράφει είναι λιγότερο ποιητικά, αλλά σε τούτη συγκε
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κριμένα την «Ελλάδα» ο Χρυσάνθης αναπνέει βαθύτερα, αγναντεύει καθαρότε
ρα, γεύεται τη δροσιά και την κάψα του τόπου δραστικότερα, γιατί, ως (ραίνε
ται, η Μούσα του ανταποδίδει αφειδώλευτα τη λατρεία του.

Σ’ ένα θεάρεστο συγκινησιακό προσκύνημα στον ιερό βράχο της Ακρόπο
λης ξυπνούν οι μνήμες και οι θρύλοι. Μόνο με διθυραμβικά τραγούδια μπορεί 
να εξυμνηθεί το κάλλος του άπλετου φωτός. Είναι μια πανδαισία χρωμάτων 
τούτο το κάλλος που αναφαίνεται απ’ τις πέτρες και αποκαθιστά ακέραιες, 
αλώβητες τις μορφές στο πείσμα του καταλύτη χρόνου. Γεμίζει άπειρο φως η 
ψυχή του ποιητή-ταξιδευτή και περιπαθούς οδοιπόρου από την «απείραχτη 
λάμψη» των μαρμάρων που λαμπροφορούν τον ήλιο. Πέρα και «Γύρω από την 
Ακρόπολη» μνημονεύει την ψεύτικη Καρυάτιδα που κυοφορεί το «νόστο», 
«μελετά τις αττικές του μέρες» και τούτη η μελέτη δεν είναι από βιβλίο ούτε γί
νεται με μέτρο και διαβήτη, καθώς επεξηγεί ο ίδιος στην πρώτη μεγάλη στροφή. 
Η μελέτη είναι σπουδή στον ασημένιο κρόταφο που απαστράπτει το νου κι 
αντιφεγγίζει τις μαρμαρυγές της καρδιάς. Στην VII στροφή αποφαίνεται επι
γραμματικά: «Στον τόπο αυτό δεν έχει τάφους». Στο στίχο αυτό συμπυκνώνε
ται η ουσία της αποφθεγματικής του ρήσης από την εντύπωση.

Στα «Καλοκαιρινά δρομολόγια» συντροφεύει πάλι το φως της έκστασης 
και το γλαυκό της αιώνιας θάλασσας. Όσο και να μιλά με του γιαλού τα παρα
μύθια ρωτά με την προκαταβολική σιγουριά της απάντησης: «Ποιος πέθανε 
στο Αιγαίο; Ο Θάνατος». Δεν έρχεται περαστικός σ’ ένα βιαστικό, φευγαλέο 
περίπλουν αλλά στεριώνει τη σκέψη, ακινητοποιεί τους δείχτες της καρδιάς 
και σφηνώνει παρθένο το βλέμμα στο Πούρτζι, στο Σούνιο, στο Μεσολόγγι, 
στα Γιάννενα, στης Αρτας το Γεφύρι, στην Πρέβεζα, στο Pio κι Αντίρριο, στην 
Κέρκυρα, στη Χαλκίδα, στην Επίδαυρο, στην Τίρυνθα, στους Δελφούς, στην 
Αίγινα, στην Τήνο, σ’ όλο το Σαρωνικό, για να λουστεί ξανά με καινούργια 
ανασεμιά με φως απ’ το φεγγάρι της Ακρόπολης.

Στους «Δελφικούς Διαλόγους» συνομιλεί σε γλώσσα αρχαία ελληνική που 
σμιλεύει μαστορικά το νεοελληνικό του στίχο, για να τον σφυρίζει γλυκά στ’ 
αυτιά μας με την ατέλειωτη φωνή των Σειρήνων και των νεράιδων. Στους Δελ
φούς στήνει κουβέντα μακρόσυρτη με τη Σφίγγα, με τον Ηνίοχο, την Κασταλία 
Πηγή, με τον Αγία και στο δελφικό προφητικό τοπίο με τις Φαιδριάδες γύρω 
από το σοφό τρίποδα της μαντοσύνης και της πυθικής στιχουργίας.

«Στους Διαλογισμούς στην Ολυμπία» αναθυμάται και μνημονεύει τους 
αθλητές και πρωταθλητές που αντάμωσε με τις παλιές δόξες του αθλητικού 
ήθους. Φειδίας, Βύβων, Ελλανοδίκης Δευκαλίωνος και κάποιος Νικόμαχος 
που «υπέκυψε στον πειρασμό του χρήματος». Μεταξύ τους κι ο δικός μας Νι- 
κοκλής της Σαλαμίνας.

Αλλά και σε άλλα μέρη και νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου «εξαντλεί 
την αντοχή του», κυριαρχείται και συνεπαίρνεται απ’ τη μέθη τους, εστιάζει 
τα πάντα άγρυπνα μάτια της ψυχής του στην καθάρια και κρυστάλλινη έκταση 
τους, καταδύεται ως τα έγκατα του βάθους τους σε μια περιηγητική ευωχία του 
πνεύματος. Η όραση του ποιητή οδοιπόρου μακραίνει τους ορίζοντες και του 

στιγμιαίου ξαφνιάσματος και της προαιώνιας μνήμης τόσο στη Μύκονο και τη 
Δήλο, όσο στη Θεσσαλονίκη, την Ύδρα και την Ιθάκη. Δεν ξεχνά ωστόσο τον 
τύμβο του Μαραθώνα, το Δαφνί και τον Κεραμεικό, όπου ευλαβικά γονατίζει 
να προσκυνήσει και ν’ αποθέσει ανάθημα και θυμίαμα παντοτινό την υπόσχεση 
πως θα κλείσει στην καρδιά του την Ελλάδα. Γιατί από την εξαντλητική και 
επώδυνη πορεία του στα ελληνικά χώματα καταμαρτυρείται και τεκμηριώνεται 
ακόμα μια φορά ο Ελληνοκεντρισμός του ποιητή, αυτό το αστείρευτο πάθος 
για το γαλάζιο, που ντύνει τις πέτρες και τα μάρμαρα, τους βράχους και τα 
φύλλα της αγριελιάς και εναποθέτει στα μέτωπα και στις κεφαλές θεών και 
ηρώων κορόνα τον ήλιο. Γιατί αυτή η Ελλάδα, που αγαπά και θαυμάζει και 
γεύεται σταλιά-σταλιά με την ταπεινοσύνη και την αφέλεια της αθωότητας του 
σπουργιτιού «πλάστηκε για τον άνθρωπο».

Οι ρωμαλέοι αλλά και τόσο απέριττοι στίχοι με τη λιτότητα μιας αξεπέρα
στης μεγαλοσύνης συμπίπτουν με κείνους του «περιπαθούς προσκυνητή», εφό
σον ανατυπώνονται απαράλλαχτοι στο άλλο οδοιπορικό του 1986, για να με
ταφραστούν σε διάφορες γλώσσες από Έλληνες και ξένους λογοτέχνες μετα
φραστές. Στα αγγλικά, που μπόρεσα να καταλάβω καλύτερα, η μεταγλώττιση 
είναι αρκετά επιτυχής, στο μέτρο που μπορεί να μεταγλωττιστεί η ποίηση χω
ρίς να χάσει την αρχέγονη πρωτοτυπία της, την πρωτόφαντη λάμψη της στιλ- 
πνάδας της και τις λεπτεπίλεπτες αύρες των λεκτικών της αποχρώσεων.

Οδοιπορώντας τελικά μέσα από τα οδοιπορικά του Κύπρου Χρυσάνθη 
δεν κοινωνάς μόνο την κρουστή και λαγαρή γλώσσα του εκφραστικού του 
ήθους, αλλά και ενισχύεις αποφασιστικά τη σκέψη και τη γνώση από τη ψυχή 
και την εμπειρία του συγγραφέα, που παραμένει παντού και εσαεί λυρικός. Δεν 
μπορεί παρά οδοιπορώντας αξημέρωτα μαζί του να μην προσκυνάς περιπαθώς 
τα όσα ο ίδιος έζησε ταξιδεύοντας σ’ όλη τη διακλιμάκωση και την ένταση των 
συναισθημάτων του.

«Φιλελεύθερος», 17.8.1994
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