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ΚΑΘΕ BAOWAA ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛ0_

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΠΣ

ΛΚΚΛ ΧΡΟΝΙΑ IJO TO ΘχάΑ^Ο^ΟΥ 

(ΚυΡ ιάκου χαραλαμπίδη)

*Η ζωή μας κυλά κανονικά κάθε μέρα* χαιρόμαστε, άγω·- 

νιούμε, έλπίζουμε καί πεθαίνουμε- ή-ζωή μας - μέ δλ«τς- νί ς μικρο^- 

γ^ψ^ε<-κα4 '

ταλαν,ταΆ
Εμείς καί οί άλλοι-θαυμασια δημιουργήματα όλοι- τσακω

νόμαστε κάποτε, ζηλεύουμε δ ένας τον άλλο, είμαστε κάρφος 

στούς οφθαλμούς των εχθρών μας, ή αποθέωση των φίλων μας, ot 

τύραννοι τού σπιτιού μας. 'η ωραία ζωή μας συνοδεύεται άπο 

ψευδαισθήσεις και μάταιες έπιδιάξεις.

“Ωσπου μιά μέρα συμβαίνει κάτι στόν κόσμο, πού άπειλει 

νά ταράςη τήν τάξη πού δώσαμε. Γΐά λίγες στιγμές, για μέρες, 

γιά μήνες ή καί γιά χρόνια πυργώνεται μέσα μας τό όραμα ενός 

άλλου, έξαίσιου κόσμου. ^^^μΑνΑ-^παντοθ^τό^μεταψυσ ι κδ στοί-χεIο 

απλώνεται οτή ζωή -μας.

*Η "έποχή—αύτή γίνεται—τότε-ή άγνοτερη τής ιστορίας μας 

βλέπουμε θολά καί ταραγμένα τόν κόσμο, το φως είναι απλό 

κβτί—καθαρό. ^’ό τέντωμα τής ψυχής, ή έξαρση τής ζωής, τό 

μεθύσι τού ήρωνσμοΰ καί ή αυταπάρνηση μάς άποκαλύπτουν τίς 

θαυμάσιες δυνατότητες μας: ότι μπορούμε τόν κόσμον αύτό νά \ 

τόν ζήοουμε σωστά, σωστά καί τίμια, μέ έξαρση και με πάθος 

μέ γαλήνη καί ύπομονή.

Καί βεΗαια ό ΚυΡ^κος Μάτσης, πούζεΐ καί κινείται 

ανάμεσά μας, δέκα χρόνια τώρα ύστερα απο το θαν<ατο του, 

έρχεται μέ τό πνεύμα του νά τό υπογράμμιση.
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*Αν σ τήν πραγματικότητα ύπάρχει ©εός σάν ποιος τάχα 

νΛναι αυτός καί σάν τί νά έκπροσωπεί; Μη μο$ πητε πώς μιλώ 

μέ άσέβεια. κάθε άλλο, Π^υμα δ ®εός. Κι’αύτό τό πνεΰμα 

δεν μπορεΓ νά ε^ναι τίποτ’άλλο άπό τό πνεΰμα τυΰ καλοΰ, 

τό πνεΰμα τοΰ δικαίου, τοΰ άληθινοΰ πού γεννά τά έργα τά 

μεγάλα, τούςστοχασμούς τούς ξεχωριστούς, τίς Ουσίες γιά το 

σύνολο

Σ& ενα άλλο γράμμα του ό ΚυΡ'-άκος ^ατσης λέει: ”Δ^ν 

ξέρω άν θά μέ χαρακτηρίσετε ύπερβολικά εύαισθητο... "όμως 

ν’ αγωνιστή πρέπει δ καθένας. Ν& πλάση δ ίδιος κάτι καφ μέ 

τό κορμί, μέ τήν καρδιά, μέ τό πνεΰμα, μέ τ'ο γέλιο νά τό 

χαίρεται.....”

ψά λόγια του, λόγίΐα πού γεννούν ·, ίσιοδοξια και χαμό

γελό ομορφιάς καί ύγείας, δέν είναι λόγια* έγιναν έργα, έγιναν 

δέντ<ΏΧ> πού φύτεψε καί πότισε μέ τό αιμα του αύτος ο γεωπόνος.

•'Τίποτε δέν μ’έδεσε πιό πολύ από τ ΰτο τόέεσμό. κι*'όταν 

λειτουργός σέ κάποιοήδημιούργημα ρίζωνα τά δέντρα πάνω σέ 

μιά γή πού ποτέ δέν τήν πίστεψα με κανένα τρόπο δίκη μοο, 

πάντα ρίζωνε μέσα μου κι’ή πίστη πώς πλάν στή δημιουργία έκμμνα 

κι’ένα ανοσιούργημα, ’Ε®αναστατημένο στεκόταν τό πτώμα. /*ν^- 

Θικη μοΰ φαινόταν Δημιουργία, βραχνάς μοΰ στεκόταν τό φού^- 

τωμα τοΦυπράσινου πάνω στήν κατά^ερη γή, Ναί, πάντα δνειρευόμο; 

ένα φούντωμα, μά όχι τέτοιο....”.

φι φοΰντωμα ήταν αύτό πού δνειρεΰθηκε δ Κυριάκος Μάτσης; 

Κα,ί μέ ποΓο τρόπο κατάφερε νά ταιρίάση σφιχτά τ’όνειρο του 

μέ τή ζωή, τό παραμύθι μέ τήν πραγματικότητα; Καί νά τό ζήηη 

δλάκερος μέ τό κορμί, μέ τήν καρδιά, μέ τό πνεΰμα καί μέ τό 

γέλιο” καί νά τό χιρή σάν αναπόσπαστο μόριο τής ύπαρξής του;

"Τάπαμε πολλές φορές αυτά. Δέν ξέρω όμως άν μέ 

ενοιφσατε» ©α συμπληρώσω τίς σκέψεις μου. Δέν μέ νοιάζει 

itν αυτός πού θά χαρή τήν αγαλλίαση τοΰ συνδέσμου τής ύλης 

Γής μέ τό πνεύμα ρή τθά σ^αθή μόνο στά ώφέλη πού 

ή ύλική πλευρά, η έχει τήν δύναμή νά νοιώση πέρα γιά πέρα κάί 
τή χαρά της έξαρσης πού χαρίζει ή πνευματική.
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‘Απλοΰστατα δ 'ένας ζή πιο πλατεία, πιδ θενκά (άν το 

δέχεσαι) μιά κατάσταση τής οποίας δ άλλος άδράχνει μόνο 

ελάχιστες πτυχές. ''Ομως ζοΰν κι’οί δυο. Ζοΰν άληθινά, 

ζωντανά, σκληρά καί χαίρονται δ καθένας μέ τον δικό του 

τρόπο, πά γιατί δέν νοιάζουμαι άν την γην αύτη την ζοΰν 

ψοΰρκοι γιά <Ζίΐλληνες, 'Εβραίοι· γιά Εποιοι ΛαΛοι .... ^κεΐνο 

ποΰ έχει άξια είναι νά τη ζοΰν αυτοί πού την ποτίζουν μέ τόν 

ίδρωτα τους καί νά περπατούν έλεύθεροι πάνω της διαφεντευτες 

της κυρίαρχοί της. Ν& άναπνεόυν περήφανοι τόν άέρα της που 

ναναι άέρας δροσιάς, δμορφιάς, λεβεντοσύνης. ’Όχι πνιχτής...." 

'jf μικρόψυχη ζωή μας τινάζει άπο πάνω της το βάρος τδΰ 

πεθαμοϋ,. της άνασταίνεται ή σκέψη καί βαδίζει παραλληλα με 

τίς βαρειές δρασκελιές τοΰ Μάτση, καθώς ανα-^έει "τόν δμορφον 

αγέρα τής αντρείας" πού λέει δ Σολωμός, Αισθάνεσαι σάν κάτι 

στιβαρό νά σέ παίρνει στά γεν αία του χέρια καί να σ’ανεβάζη 

Γυρνάς αιφνίδια νά τόν κοι.άξης. Καί είσαι μόνος μέ τά γραφτά 

<υου μπροστά σου, εσύ, εσύ, κι’εσυ, Ελος ο κοσμος, κι’αυτος 

αντικρύ νά μάς κοιτά, άπό την άλλην όΧθΌ Θανατου.

Να γιατί άξιζει ή ζωή μας αυτή τή στιγμή. "πρέπει νά 

άγωνιστή δ καδένας" νά φυτέψη Ενα δέντρο πού Οά φούντωσή μέσα 

του καύ Οά τόν κάνη νάχαρή καί νά χαμογελάση. Νά κοιτάξη τή 

γή σάν κομμάτι άπ’ τό σπλάχνο του. Νά δή τή ζωή ποΰ κινείται 

τοΰς στροβιλισμούς τών άνέμων καί τά ξεκινήματα των δραμάτων 

όχι πολύ μακρυά άπό τδ χέρι του, ή πιο ψηλά άπό τδ κεφάλι του. 

’Αρκεί νά προχωρή στητός καί περήφανος άρκε®ι νά λέη καθώς 

δ Μάτσης:

"ψό μεγάλο τιμόνι, τό κρατάει ή άλΰγιστη μάζα τό σύνολο \ 

δ κόσμος. Είναι γι’αυτό πού ε£μαι αισιόδοξος. Λύτός δ με

γάλος άγνωστος, αυτός δ ταπεινός πού δέν ύπολογίζεται, αύτός 

στ'αάήθεια ε^ναι εκείνος πού δέν συνθηκολογεί, πού δέν δεσμεύ

εται πού δέ λυγίζει, πίσω του πανίσχυρος σύμμαχος στέκεται 

τό πνεΰμα τοΰ@εοΰ... βτ’άν προχωρήσουμε πιό Θαρρετά Οά πρέπη 

νά μή διαμφισβητήοουμε 7<ώς κάθε άνθρωπος πού έχει μέσα του 

τίς αρχές αυτοΰ τοΰ πνεύματος καί δίνεται γι’αυτές, έχει μέσα 

του καί κάτι θεσκό, είναι Ενας απόστολος αύ^οΰ τοΰ Οεοΰ, εϊωαι 

ένας μικρός θεός.
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‘Η διαύγεια, τής σκέψης φωτίζει τό δρόμο του πρδς τήν 
Αλήθεια. -<*υτή γιά τήν οποία γεννήθηκε, αυτή γιά τήν όποια 

ό Μάτοης ανήκει σέ μάς καί σέ όλο τόν κόσμο.
"ρίζωνα τά δέντρα πάνω σέ μιά γη πού ποτέ δέν τήν 

πίστεψα μέ κανένα τροπο δική μου",
Σημάδι τής οίκουμενικδτητας του ή γή πού δέν ε ίναι 

-------------
δική του, τό φοΰντωμα τού δέντρου πού ένώ ριζώνει σ’ένα τόπο 

απλώνει τά κλαριά του στά πέρατα τού κόσμου. Τά λόγια του 

μάς θυμίζουν τά λόγια τού χριστού: "ούκ ένι "Ελλην, ούδέ 

’Ιουδαίος.... ". Καμμιά διαφορά μεταξύ των Ανθρώπων. ‘η 

Αγάπη έλα τά διαλ&μβάνει, ή πραγματική αγιότητα "ένωνει τά 

διεστώτα". 'Ένας ’ινδός ποιητής μάλιστα έγραψε: ®ά κάνω 

κακό στη χώρα μου Αν Οελήσω νά τη λατρέψω σά θεό". 0 αν— | 
Ορωπος ε[ναι ό @εός. 2’αυτού τό πρόσωπο λάμπει ή εικόνα τού 

θεού. Αυτός κυριεύει τή ηή καί τόν ουρανό καί ζή "πίδ πλατειά, 

πιδ θει-κά τή χαρά τής έξαρσης" πού χαρίζει τό πνεύμα.
'Η κληρονομιά τού Κυριάκου Μ^τση είναι αυτή. αποθέωση 

τού πνεύματος κι’αποκάλυψη τής αλήβειας μέσα από τό κανάλι 

τής χεροδύναμης πράξηςί "Αλλοι καταφεύγουν στον Αποκρυφισμό 

καί σέ περίπλοκους φιλοσοφικούς συλλογισμούς γιά νά πετύχουν 

αύτό τό Αποτέλεσμα. 'ο Μάτοης όμως τετραγώνισε τόν κύκλο κι’ 

έκανε σάρκα τό λ®Υ° γιά νά τόνσνείλη πάλι πίσω στήν πηγή του 

μέ τή θυσία του. *γπήρξε φυσικός μέ τόν έαυτό του. Δέν πβό- 
■ι~

δώσε τή Οει·κή καταγωγή του,. ’Αγάπη πρός τή φύση καί πίστη στον 

έαυτό του είναι δυό άπδ τά στοιχεία του.

Στό έφηβικδ του ήμερολδγιο συναντούμε:

""Αν άνθρωπε ένοιωθες πράγματι τή φύση θά βασίλευες 

σέ ύψηλότερα έπόπεδα ήθ·'ικής καί Ανωτερότητας".
ντό k/slo ήμερολ.όγ-Lo πάλι , βρίσκουμε μέ πολλές παραλλαγές 

τδ ’ίδιο μοτίβο, γραμμένο μάλιστα μέ κεφαλαία.

''ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΤΕΑΕΙΟΠΟΙΗΣΙΣ”
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"*Ερωτ® τον έαυτό μου: Στάθηκα στο ύψος μου , 

""Λζ, κρίνομε μονοί μας τούς ^αυτούς μας

"’\ις τούς κρίνουμε αυστηρά.

2τήν αντιφώνηση πού έκανε σαν τελειόφοιτος εί,πε.

»»Ας σταθούμε στό ύψος της ιστορίας μας: περήφανοι καί 

άξιοπρεπείς.

Η.Χ
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Στά 1%·6 πήρε μιά Υποτροφία, της Κυπριακής ’Αγροτικής 

'Εταιρίας γιά νά σπουδάση Γεωπόνος. Τότε σημείωσε στό ημερολό

γιό του :
ΗΤά έμπόδια δεν είναι τίποτε άλλο παρά στάδια τελείοπρΧη^£ ζ 

γιά κείνους πού γνωρίζουν τούς νόμους της ζωής".
Καί κατάληξε στό συμπέρασμα πού κυριολεχτικά τόν δονούσε : 

"Πιστεύω στόν εαυτό μου κι έλπίζω νά νικήσω στή ζωή"» 
Αύτό τό "έλπίζω" ήταν ίσης πυκνότητας μέ τό "είμαι βέβαιος" 

θέλω καί είμαι βέβαιος, θ’Αδράξω τίς στιγμές πού μοΰ προσφέρον- 

ται, κι άν δέν ύπάρχουν θά τίς δημιουργήσω.
’Ακολουθώντας τό δρόμο τής φύσης, δ Ματ^ης Κυριάκος άνά- 

τελλε. ©Ακολουθούσε τή φυσική του κλίση, τή διορισμένη τροχέιά 
του γιά νά Αντάμωση τόν δαυτό του έκεΐ πού βασιλεύει δ ήλιος. 

Προχωρούσε πτρέα μέ τό θάνατο, Λ-βάνχατος ήτ,α^-η-έ-κλογή του.

Πρωτοετής φοιτητής στή Θεσσαλονίκη έγραφε ;
"Στάθου κατάντικρυ στίς φουρτούνες Απτόητος (...)χωρίς 

νά νοιάζεσαι γιά τ’Αποτελέσματα. ’Αργά ή γρήγορα θά πεθάνης...".

Καί Αργότερα πάλι £
"Πιστεύω στήν Ανθρώπινη δύναμη, πού μοΰ δίδει θάρρος κι 

έλπίδα’καί πεποίθηση. Πιστεύω στόν έαυτό μου, πού σάν νίκα τά 
δικά του ένστικτα οπλίζεται μέ αυτοπεποίθηση στόν Αγ^να γιά τούς 

άλλους^καί τόν έαυτό του. Πιστεύω στήν πίστη μου γιά τήν έπι- 

τυχία".
Ύα’οΐ έχουνε δη τόν ούρανό τ’Απογεύματα μέ τίς φλέβες 

τού ήλιου Ανοιγμένες κι όλα νά είναι στιγμή κι αίωνιότητα, θά 

καταλάβουνε κάτι Από τήν πίστη τού Μάτση. Κι’Αμέσως ύστερα θά 

πυκνωθούν Από τό ρίγος έκείνου τού άντρα, πού έπειδή πίστευε 

τόσο πολύ στόν έαυτό του δπλίστηκε μέ αύτοποποίθηση στόν Αγώνα 

του γιά τούς άλλους.
"Θά ριχτώ στόν Αγώνα. Θά πολεμήσω τίμια καί παλληκαρίσια. 

©’Αγωνιστώ γιά τό λαό¥ Τόν βλέπω Αμόρφωτο καί θέλω νά τόν μορφώ

σω, τόν βλέπω Αδικημένο κά’ι θέλω νά τόν δικαιώσω."

Τί λόγια ώραϊα, τί τόλμη, νά προκαλής έτσι 
yx

νά έπικαλ'εΓσαι τό θ άνατο,^Οραματίζεσαι τή θυσία 

προετοιμάζης τόν έαυτό σου. Καί τί σεβασμός προς 

τή μοίρα σου, 

του, νά 
τόν άνθρωπο,

π^ς τή μεγάλη μάζα των Ανθρώπων πού δ Κυριάκος Μάτσης Αγάπησε 

καί μέ λόγια καί μέ πράξεις Αληθινού ηγέτη θέλησε νά φωτίση 

καί νά τόν σώση Από τήν Αδικία,,
·/«
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* Η λευτεριά ήταν ή λαχτάρα του. Kt Αγωνιζότανε νά σώση- 

τότ—έαυτό—του για νά σώση μαζί του—καί—τούς_άλλους·. Νά καταχτη— 

ση μάσα του τήν λευτεριά, γιά νά τήν προσφέρη στούς άλλους 
κερδισμένη "'Οπλίζεται - λέει τ μ’αύτοπεποίθηση στόν Αγώνα γιά 

τούς άλλους και' τόν έαυτό του"β Προτάσσει "τούς άλλους” καί 
βάζει δεύτερο τόν έαυτό του. ’Αλλά ε^ναι νόμος της φύσης νά γνω- 
ρίσης πρώτα έσύ τήν Αλήθεια, γιά νά μπορέσης σάν έλεύθερος 

άνθρωπος νά έλευθερώσης τούς άλλους.
Καταλαβαίνετε ποιό είναι τό είδος τής λευτεριάς αυτής : 

'Η ύλη Γη μετατρέπεται τώρα σέ πνεύμα Γή, πατας αύτό τό χώμα, 

καί τό χώμα είναι ή φλόγα τής καρδιάς σου, είναι ή Ανταύγεια 

τού φωτός πού Αναδίνεις. ^Άπό τήν, έλευθερία της ι5λης καί του 

σώματος φτάνουμε σέ έπίπεδα Ανώτερα, στήν έλευθερία τού πνεύ

ματος, στήν Αποδέσμευση τού πνεύματος Από τίς στενές προλήψεις, 

τά μίση τά κατώτερα ενστιχτα γιά ν’Αναπνέη τόν Αέρα τής δμορφίας 

καί τής λεβεντοσύνής.
”Δέν ξέρω άν μέ ένοϊώσατε”, θάλεγε b Μάτσης. "Θά συνοψίσω 

τίς σκέψεις μου Κυριάκο. Είναι βράδυ καί βρίσκομαι μόνος μπροστό 
στά τίμια γραφτά σου. ’Επειδή είσαι αύτός πού είσα, τά λόγια 

μου μετατρέπονται σ’αύτό πού είναι. "Εχουν περάσει κιόλας δέκα 

δλόχρονοι θάνατοί σου, "ένιαυτώ δεκάτω” θά έλεγαν οί Αρχαίοι, 

κάθομαι καί σοΰ γράφω :

01 ήλιοι πού ξέρω μετριούνται 

στά δέκα σου δάχτυλα.

Κοίτα ένα γύρω καί γράψε μου.
Σκέψου ποιός είσαι καί Απάντησε. 

Θά πεθάνης άν ζ'ήσουμε λίγο Ακόμα 
στή φθορά καί τό έχει μας τό Απεριποίητο; 

"Ακου λοιπόν, μιά καί πέρασες Από δω. 

Εύχομαι ή τίμια λεπίδα τού καιρού 

ν’Αφανίση τούς έννιά σου μόνο ήλιους, 

μήτε δέ νά πλεχτή αύτό τό φώς 

στά χέρια Ανόμων καί δούλων.

Εύχομαι νά τ’Ακούσης, όπως Αξίζει, 

πρίν ο άνεμος Λλλοιώση τό κήρυγμα 

καί τήν εύχή παρασύρη ώς τό ποτάμι.

ΜΟΥΣΙΚΗ
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©d σταθούμε Ακόμα λίγο απάνω στή σύνδεση ύλης καί πνεύ

ματος όπως τό αίσθά.νθηκε δ Μάτσηζ ϊ
"Δέν είναι Αντίπαλοι τό κορμί καί τό πνεύμα, κι Αν τό 

όνειρο μιας ήσυχης ζωής μπορεί νά μας κάμη νά πιστέψουμε. Τό 

πνεύμα στέκει παντού καί πάντοτε κυρίαρχο^ καί γιά τοΰ^σ^ιθ££^ 

τής ζωής καί γιά τούς ξέχωρου.^,,.
ν0σο κι Αν οί πρώτοι λίγο νοιώθουν τούς δεύτερους, αυτούς 

πού κεντρισμένοι Από τήν ΙΔ§Α τραβούν μπροστά, όμως κάποτε Αχτί
να πέρνα τά σκοτάδια'τής ψυχής τους καί τή σαπίλα.^Κάπόια Ανα

λαμπή θά φωτίση κι αύτονών τό μυαλό, κάποιοι στεναγμοί θά κρυ- 
φανθίσουν στά στήθη τους, κάποια φουρτούν^ίτούς ταράξη. ’Ίσως 

νά μήν έχη τή δύναμη νά τούς συνεπάρτμ^έρα γιά πέρα, όμως άναμφ' 
σβήτητα θά τούς σπρώξη σέ μιΑ παρόμοια.^

Μακαρ’σμένοι αύτοί πού δρόμους πρωτανοίγουν.Ευλογημένοι 
αύτοί πού τούς Ακολουθούν/©ά μπορούσαμε νά &ρ^ούμ&-/ύν Μάτση 

σάν ρομαντικό καί σάν πολύ ίδεολόγο. Φοβαμαι/πώς θά τόν είχαμε 

παρεξηγήσε«. "Εγραφα βέβαια ποιήματα, όμως αυτό δέν είναι πρός 

θάνατον. Πίστευε μέ θέρμη στόν άνθρωπο, όμως αυτό δέν είναι 
Ανήθικό. ’Αγαπούσε μέ πάθος τή λευτεριά, Αλλά αύτό δέν είναι 

Ανεπίκαιρο. Πήγε καί τόν βρήκε δ θάνατος μέ δυο χειροβομβίδες 
στίς τσέπες του4 μιά μέρα τού Νιόβρη στό Δίκωμο : αύτό μάλιστα., 

είναι πρωτότυπο.
’’"Οχι, πάντα χρειάζεται τό σώριασμα στή χιονισμένη 

στράτα. Χωρίς αύτό δέν θά μπορέσυ ν’Ανθίση τό φεγγοβόλημα τού 
ρόδου. "Αν δέν κυλιστής στό βούρκο μιας λάσπης πώς θά χρειαστή 

νά λουστής στά καθάρια νερά τού ρυακιού; Χωρίς τό χειμώνα τής 

ζωής δέ θάχε καμιά Αξία ή Ανοιξή της.
Χρειάζεται πάντα τό κατέβασμα γιά τ’ανέβασμα Αφού γιά τήν 

πραγματοποίησή του κι αύτόν Ακόμη τό θάνατο τό φαντάστηκε ή 

Ανθρώπινη Αδυναμία σάν κάτι τό βασικά Απαραίτητο γιά τή λύτρω

ση, γιά τ’Ανέβασμα τής ψυχής.
’Έπρεπε νά πεθάνη δ Λυτρωτής γιά ν^Ανέβη οχι. μονάχα,σάν 

ψυχή μά καί σάν σάρκα στά ψηλά., Δέν ξέρω πο.ά Ανάγκη μας υπο

χρεώνει νά σκεφτόμαστε έτσι. Ξέρω όμως πώς πάντα ,,ή Ανθρ.ώπι,ντ], 

συνείδηση ζήτα μιά δι παιολοχία
γιά νά στηοίξη ΗΘΙΚΑ κάθε της πόαξη ή κατάστασή Καί δέν ησυχά

ζει Αν δέν τή βρή. "Εστω καί στή συμβατικότητα, έστω καί στήν 

Αδυναμία. - -
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"Αρα λοιπόν έκεΐνο πού ύπερτερεΐ είναι fl δύναμη ^ou,Ji®IKOX 

’Εκεϊ ναναι τ’Ανέβασμα ω ψυχή παραδαρμένη, έκεΐ η λύτρωση»

^νΟμοΐα ναί πάντα, καί γιά πάντα όμοια θΑναι η Ανθρώπινη 

φύση. ‘Όπου ένα χαμήλωμα θά πλανιέται ως μιάν κορφή. ^Απαράλ

λαχτα όπως ή στάθμη του ‘Υδράργυρου σ’ένα θερμόμετρο, μέρα καί 

νύχτα, χειμώνες καί καλοκαίρια, χρόνια καί αίωνες. Γιά νά μέτρα 

τήν Ανθρώπινη προσήλωση σέ κάποια είδωλα πού γκρεμίστηκαν στον 
πυρετό μιας νέας Αρρώστειας ή νά προσδιορίζη τή μανία τής εμμο
νής πού έφερε ή υποθερμία μιας Υπνωτικής Αποχαύνωσης στή θρήσκεC 

αύτών πού πίστεψαν ότι ταιριάστηκαν μέ τά (Ιδανικά της.
Δέν θά Απέδιδε τό θυμίαμα των ύμνων ή γλώσσα τού ψαλμωδου 

Αν δέν κολλούσε ή ψυχή του στήν Αμαρτία. Είναι γι’αύτό που άδι
κά Αλεεινολυγεΐ τόν εαυτό του καί μακαρίζει τον Ανδρα ”δς ούκ 

έπορεύθη έν βουλή Αδεβών καί έν όδώ Αμαρτωλών ούκ έστη καί έν 

οδώ Ανόμων ούκ έκάθισε",,
Τά λόγια τού Εύαγγελίου είναι ή φυσική κατάληξη τών δικών 

του σκέψεων? γιατί τά γραφτά.του είναι πλέον μιά καινούργια Δια

θήκη, ένα Αληθινό Εύαγγέλίο.J

Αυτός πού ''κε ντρίσμένος Από τήν ΙΔΕΑ δρόμους πρωτανοιγει 
Ακολουθεί τή μοίρα πού έχει διαλέξει και* μέ τή ζωή του ορίζει 
τή λευτεριά. Τίς σκέψεις του σκόρπισε γενναιόδωρα πίσω Από τά 

φυλλάδια πού μουτζούρωνε κι Αχρήστευε ο πολυγράφος? Τά πιό 
πολλά βρεθήκανε τυχαία στή γωνιά ένός σπιτιού πού τό έγκατέλε. 

ψε γιά νά μήν τόν συλλάβουν οί ’Άγγλοι στρατιώτες.
’Αλλά καί γράμματα αφθονα έστειλε δ Μάτσης παντού. Αλ

ληλογραφούσε μέ τούς συγγενείς το-υ, μέ τούς φίλους, μέ τούς 

συντρόφους, μέ τούς παλιούς του δασκάλους - π-ίστενε- πολύ στόν 
μ&γάλο-προορίσμό τού δασκάλα·υ-«—Αλλα έγραψε γράμματα πού 

δέν έστειλε ποτέ σέ κανόναν, ίσως γιατί καταλάβαινε πως δεν 

έφτασε Ακόμα ή ώρα τής παραλαβής.
{ Σάν^τπτνχόν σύνδεσμο^τής^θργανώσεως ^-Αργότερα σάν 

τομεάρχης στά χωρ ιά τού Γιε νταδαχτύλου κυνηγούσε τΥΓΆεττεριά,] 

έσκυβε στά μεγάλα προβλήματα τής Ανθρώπινης φύσης, συζητούσε 

μέ τόν έαυτό του κι άπλωνε τίς βαθύτερες σκέψεις του στό χαρτί 

πού ύστερα τό έριχνε στή φωτιά γιά νά μή τό συλλάβουν Απάνω του 

Σ*ένα τέτοιο Απομεινάρι πού έστειλε σ’ενα σύντροφό του,

διαβάζουμε :
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"Πολύ θάθελα ναγραφα τόσεζ καί τόσες Απόψεις καί σκέψεις 

καί ίδύες καί Απορίες σ’ένα Ημερολόγιο. Δέν ξέρω όμως τί νά 

τό κάνω, πού νά τό κρύβω, που νά τό Αφίνω.

Κι’έτσι τίς Αφίνω Ανάκατες στό μυαλόβ,
"Αν τ Άρχιζα σήμερα Θά μπορούσα να ζητήσω τήν Απάντηση 

σ’ένα σωρό "ΓΙΑΤΙ;"
Τό "ΓΙΑΤΙ" Ελληνικό, τόν συνόδευε στές "π&ρτπετειώδεις 

Απο-δράσετ-ς—του μέσα- Από _θα,νά_ο_ΐμι,α_-Αρε-ίπ-ια"ξ' γύρευε τήν Απάντηση 
σ’ένα σωρό Απορίες πού θόλωναν τον οΰρανό καί στενεύανε τόν \ 
δρίζοντα. Αύτός λοιπόν δ "κε ντρισμένος^ Από τήν ΙΔΕΑ" κυνηγούσε | 

τό όραμα μιας πλατύτερης Ελευθερίας,^τό κορμί του ήταν εδώ καί 

πατούσε τά χώματά μας, Αγωνιζότανε στό συγίίεκριμένο τόπο καί 

στή συγκεκριμένη ιστορία νά γνωρίση τόν Ανθρωπο, νά έντάξη τό 
γεγονός στή γενική προοπτική τού κψσμου., /

Συμβαίνει στήν ιστορία των λαών νά γεννηθη κάποιος Αχρονος,. 

Σκίζει τόν ούρανό σά μετέωρο, κατεβαίνει στή γη, Αναλαμβάνει 

τήν Αποστολή του πού Εκδηλώνεται σέ ωρισμένο τόπο καί χρόνο. 

Αυτός είναι τό πολύτιμο μύρο πού κάνει τήν ιστορία να ευωδιάζω ■

Κοντά του αίσθάνεδαι τήν ύπαρξή σου νά γίνεται_καλύτερη. 

Ξεκίνησες γιά μιά εκπομπή καί συνάντησες ένα άνθρωπο. Συλλογιέ

σαι τή διάρκεια καί τόν τύπο τής Εκπομπής καί ξαφνικά έχεις 

μπροστά σου αύτόν πού νίκησε τό χρόνο καί γΐ αυτό δέ φοβήθηκε 
τό Θάνατο. Τί είναι λοιπόν ένας θάνατος, τί είναι μιά ιστορία;

Περπατούμε σ’αύτή τή γή, τή διαφεντεύουμε, κοιτάζουμε τ’ 

Αστέρια, τόν ήλιο, τά δέντρα, τίς ράχες των βουνών μας, τίς πο

λιτείες - ή θάλασσα σφηνώνεται στά πλευρά μας.
Τ2ρες δλάκερες στεκόταν δ Μάτσης στό Κάρμι, καταζητούμενος, 

τότε, καί κοιτούσε στό βάθος τού ορίζοντα. Μιά γυναίκα λέει πώς 

τόν είδε νά στέκεται αύγή πλάι* σέ τρία κυπαρίσσια καί δέ σάλεψε 

Απ’Ακει ίσαμε πού τόν βρήκε τό βράδυ.

Β?ναι φορές πού ή σκέψη μου 

γοργές φτερούγες παίρνει 

καί ξεπερνά τά διάσελα 

καί πιό κοντά μέ φέρνει 

στ’όμορφα καί τ’Αγγελικά.

οΐ στίχοι του μας θυμίζουν τά δημοτικά μας τραγούδια. 

Μέ τό στόμα τού Μάτση μιλά ή ψυχή τού λαού μας. Πού πλάθει τά 

τραγούδια του μέ τόν ίδιο τρόπο πού δ ©εός δημιουργεί τά λουλού

δια. ·/·
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*Έ·ξω στή φύση, οχόν ήλιο, στά βουνά, Εκεί που τά πουλιά κου

βεντιάζουνε μέ τούαάν^ρώπους καί πού ο άνθρωπος νοιώθει τό 
θαύμα τής ζωής, καί δέ φοβάται πιά τό θάνατο, Εκεί ζυμώθηκε δ 

Μάτσης, αύτός πού τραγουδάμε σήμερα.
Τώρα πού δ δείχτης τού χρόνου πέρνα Από τό σημείο του 

θανάτου, Αφήνουμε τό νού μας ν αγκαλιάση τό πρόσωπο του Μάτση 
πού έφυγε γιατί μιά μοίρα καλή τρΰ έταξε νά γίνη δ ’Έλευσόμενος" 

αύτός πού συνεχώς θά Επανέρχεται. 'Όπως ο ήλιος, πού δ Κυριάκος 
Μάτσης έβγαινε στό βουνό τ’Απογεύματα, μέ κίνδυνο τής ζωής του, 

γιά νά τόν άγναντεύη δακρύζοντας.
"*Ένας ώραΐος θάνατος είναι ή καλύτερη πράξη τής ζωής 

σου".
Καί τούτο είναι τό ύπέροχο. Νά κρατάς τό όπλο καί νά τού 

μεταδίνης τό'» Εξαγνισμό τού σκοπού σου. Γιά τόν Μάτση ή ζυή 

δέν ύπήρξε περίπλοκη ήταν Απλός, μέ Αρετήν και μέ τόλμην, κά

τοχος δηλαδή των συστατικών τής Ελευθερίας.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, χαραγμένη στόν τοίχο τού κελλιοΰ του στήν 

’Ομορφίτα. Καλεί τόν Ανακριτή, Εξαντλημένος Απ’τήν πολύρρη 

Ανάκριση καί τού λέει :
”Μέ ρωτάς συνεχώς γιατί δέν προβαίνω σέ Αποκαλύψεις, για

τί δέ δέχομαι τίς Αμοιβές πού μού προτείνετε. Νά ή Απάντηση, 

γραμμένη στόν τοίχο. Δέν είναι υπέροχο;”
Τήν ώρα εκείνη, Αναφέρουν ot χρονικογράφοι του, έμπαινε 

δ ήλιος καί φώτιζε τή λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. ”Μιά δέσμη Αχτίδες”, κι’ 

αύτή ένα λουλούδι.
Τήν δνειρεύτηκε τέλεια, τήν Αντίκρυσε πέρα Από τή γή’ίνη 

δψη της, είδε τή σάρκα καί τό πνεύμα ενωμένα σέ μιαν άλλη Ανώ

τερη κατάσταση.
”*0 Ανθρωπος δέν είναι ελεύθερος. ' Η Λέξη Ελευθαρία είνα·ι 

μμ ά-λόξη 'πού' σήμε ρα δέ-ν π ρέ πε ι νά- χρησ ι μοποιήται. Κάθε άνθρωπος 

είναι δούλος τών παθών του καί των περιστάσεων. Κι’όταν Ακόμη 

Επικρατήση τών παθών του καί πάλιν, είναι δούλος των καλών του 
Επιθυμιών. Ελευθερία δέν ύπάρχει. Ιδανικά άραγε υπάρχουν;” 
Θαυμάζω τήν τόλμη σου Κυριάκο, τό δυσανάβατο υ^/ος μιας πορείας 

πού ξεκινά χωρίς Αποσκευές, ”έπου Από ένα χαμήλωμα πλανιέται 
ώς μιάν κορφή”, έτοιμη πάντοτε νά τινάξη τό βάρος τής γνώσεως 

καί τής κερδισμένης Αρετής. Γό βάρος των_ ίδεών που φοβηοηκες 
μήν ήταν πλάνη. Των ιδανικών πού σκλαβώνουν τό πνεύμα, πού εί

ναι Από φυσικού του Ελεύθερο καί πέρα Απο όλα αυτα, πέρα Απο 

τού κόσμου τίς αντιθέσεις. ·/·
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Τί δύναμη, Κυριάκο, χρειάζεται :
7 "Όλοι πίστε'υουμε πώς εχουμε δίκαιο. Είτε γιατί βλέπουμε

πολύ κοντά σάν άτομα καί δλοί μαζί σάν οίκογένεια, σάν ομάδα, 

σάν λαός, συνειδητά η Ασυνείδητα. Κι’αν δέν εχουμε θά προσπαθή

σουμε νά βρουβ,ε γιά νά τό ταιριάζουμε υστέρα με μιά φωνή που 

πλανιέται μάσα μας καί πού τό λέγουμε συνείδηση, καί νά δώσου

με στήν τελευταία μιά Νιρβάνα μακαριότητας.
"Αν είναι Αληθινή γιά ψεύτικη δέν νοιαζόμαστε. Φτάνει πού 

πιστέψαμε...πώς εχουμε δίκαιο.
Πιό πάρα όμως άπ’αύτό μιά Αμφιβολία ταράζει τό Ανθρώπινο 

μυαλό. Τί είναι αυτό πού μας κάνει νά πιστεύουμε πώς εχουμε δί

κιο; "Αραγε ή πίστις σέ μιάν ήθική τελειότητα; Κΐ’άραγε έκεϊ 

δδηγούμαστε σιγά μά σταθερά;"
(φθινόπωρο, 1958)

* Η συνέπεια τόν Ακολουθεί σταθερά. "Ας ξαναθυμηθούμε : 

"’-^κεΐνο πού ύπερτερεΐ είναι ή δύναμη τού ήθικοΰ" έκεϊ 

ν&ναι τ’Ανέ'βασμα".
’Αθάνατος καί χειροπιαστός. Τόν παρακολουθούμε ν’Ανεβαίνη: 

""Επρεπε νά πεθάνη δ.Λυτρωτής γιά ν’Ανέβη όχι μονάχα σάν 

ψυχή μά καί σάν σάρκα ψηλά......"
φτάσει σ’ενα σημείο πού δ θάνατος ήταν ή πιό φυσιο- / 

λογική του έξέλιξη. 'Η θυσία θά έφτανε σάν ενα συμπλήρωμα, ένα 

έπιστέγασμα. ’Η φωτιά πού τού δκαιε τά σπλάχνα Από τά μαθητικά 
του κιόλας χρόνια, έπαιρνε σάρκα καί σστά μά τόν Αγώνα, εβρισκε 

τήν κατάλληλη Ατμόσφαιρα γιά νά τόν δδηγήση ’Εκεί : Στή θυσία.

""Επρεπε νά πεθάνη δ Λυτρωτής.,..."
_Τά παλληκάρια μου νά μήν τά βασανίσετε. Τώρα είμαι μόνος, 

έλατερ Καλυφθήτε, θά βγω πυροβολώντας. "Εφτασε καί μάνα ο καιρός. 

’Ονομάζομαι Κυριάκος Μάτσης, Ε?μαι 33 χρόνων.

(ΗΧΟΣ ΕΚΡΗΞΕ2Σ)

Στή γλώσσα τήν έλληνική είναι μιά λέξη πού σέ κανόνα ξένο 

λεξικό δέν τή βρίσκομε. 'Η λέξη "λεβέντης".

Κατέβηκε δ λεβέντης σ’ένα λάκο, τό κρησφύγετο βάραινε 

Απάνω του, κΐ’αΰτός Από τήν τρύπα έκεΐνη θ^ρουσε τό φως τής 

’Ανάστασης, εβλεπε τόν δαυτό του νά σηκώνεται ψηλά στόν ουρανό

καταπατούσε τό θάνατο.
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ΕΪναι γΐ’αύτό ποΰ μας παίρνει τώρα τό παράπονο· Γιατί 
δεχτήκαμε τήν εύλογία του Θαύματος, καί καθίσαμε ύστερα' καί 
είπαμε. "Αύτό μέ κάνει καρτά<ρρά νά συλλογιέμαι δτί τά μεγαλΰ^ 
τέρα θαύματα δέν μπορούνε ν’άλλάξουν τήν Ανθρώπινη μικρότητα".

’Αλίμονο Μάτση, Αλίμονο, Αλίμονο.
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