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1. Κυπριακά ερωτικά ποιήµατα 

Αν έν’ πικρός ο πόθος, γοιον λαλούσιν, 

πώς έν’ γλυκιά τα πάθη τα δικά του; 

κι αν έν’ γλυκύς πώς έν’ σκλερή η καρδιά του; 

κι αν έν’ σκλερός, πώς όλοι τον ποθούσιν; 

 

Αδ δεν έν’ εµπιστός γοιον τον θωρούσιν, 

για τίντα να µετέχουνται µιτά του; 

αν έν’ κι είναι φτηνός εις τα καλά του 

γιατί παραπονούνται όσοι αγαπούσι; 

 

Ανίσως και τον κάθαναν πληγώννει, 

πώς δεν είναι µιτά του κακιωµένοι, 

αµµ’ όλοι τ’ ακλουθούν όσους κορπώννει; 

 

Έννοια γλυκιά µε την πικριά σµιµένη 

τούς αγαπούν εις τούτον αποσώννει 

και δεν νιώθουν πως ζουν αποθαµµένοι. 

 

2. Της βασίλισσας και της Αροδαφνούς 

Κάτω στους πέντε ποταµούς κάτω στες πέντε βρύσες 

έσει τρεις κόρες όµορφες τρεις καµαροφρυδούσες. 

Την µιαν λαλούν την Αδορούν, την άλλην Αδορούσαν 

την τρίτην την καλλύττερην λαλούν την Ροδαφνούσαν.  

Τον µήναν που ’γεννήθηκεν ούλλα τα δέντρ’ αθθούσαν 

εππέφταν τ’ άθθη πάνω της τζ’ εµυρωθκιοκοπούσαν. 

Ροδόσταµµαν η Αδορού, γλυκόν η Αδορούσα 

µα το φιλίν του βασιλιά εν για την Ροδαφνούσαν. 

«Κάπου ’ν που ’στράφτει τζαι βροντά, κάπου χαλάζιν ρίφκει 

κάπου ο Θεός εθέλησεν µιαν χώραν ν’ αναείρει». 

«Μήδ’ εν που ’στράφτει µε βροντά, µηδέ χαλάζιν ρίφκει  



η ρήαινα τες σκλάβες της ξαννοίει να της πούσιν». 

Χαπάρκα τζαι µηνύµατα της Ροδαφνούς να πάει. 

«Άνου να πάµεν Ροδαφνού τζ’ η ρήαινα σε θέλει.» 

« Ίντα µε θέλ’ η ρήαινα τζ’ ίνταν το µήνυµάν της; 

Αν ένι για το ζύµωµαν να πάρω τες σανίδες  

τζ’ αν εν για το µαείρεµαν να πάρω τες κουτάλες 

ειδέ τζ’ αν ένι για χορόν, να πκιάσω τα µαντήλια». 

«Άνου να πάµεν Ροδαφνού τζ’ ότι τζ’ αν θέλεις πκιάε». 

Έµπην έσσω τζ’ εφόρησεν ρούχα της φορεσιάς της 

µήτε κοντά µήτε µακρυά, όσον της ελιτζιάς της. 

Αππέσσω βάλλει πλουµιστά, αππέξω γρουσαφένα 

τέλεια που πάνω έβαλεν τα µαρκαριταρένα 

’ποδά κοµµάτιν λασµαρίν να µεν την πιάσ’ ο ήλιος 

’πο τζει µήλον στο σέριν της τζαι παίζει το τζαι πάει. 

Πκιάννει το τζείνον το στρατίν, τζείνον το µονοπάτιν 

το µονοπάτιν βκάλλει την στης ρήαινας τον πύρκον. 

Στέκεται δκιαλοΐζεται: Πώς να την σαιρετίσει; 

«Τζαι να της πω µουσκοκαρκιά... µουσκοκαρκιά ’σιει κόγγλους. 

Τζαι να της πω τρανταφυλιά... τρανταφυλιά ’σιει αγκάθκια. 

Άτ’ ας την σαιρετίσουµεν, σαν πρέπει, σαν αξίζει». 

Εξέβην το ’ναν το σκαλίν τζ’ εσούστην τζ’ ελυΐστην 

εξέβην τ’ άλλον το σκαλίν τζ’ εψιντροκανατζίστην.  

«Ώρα καλή βασίλισσα τζαι ρή(γ)α θυ(γ)ατέρα 

που λάµπεις πα’ στον θρόνον σου σαν άσπρη περιστέρα.» 

Τζαι πολοάτ’ η ρήαινα µ’ ένα στόµαν γεµάτον: 

«Είδα σε τζ’ εσπαγιάστηκα τζ’ εκούµπησα στον τοίχον 

τζ’ έχασα τζαι τα λόγια µου που ’σεν να σου συντύχω.  

Εγιώ ’δα σ’ εσπαγιάστηκα τζ’ ο ρήας πώς να µείνει! 

Έλα να πάµεν Ροδαφνού τζ’ αφταίννει το καµίνιν». 

«∆ώσ’ µου δκυό ώρες ’ποµονήν τζαι δκυό καρτεροσύνην 

να βάλω µιαν φωνήν µιτσιάν τζαι µιαν φωνήν µιάλην  



πέρκι µ’ ακούσ’ ο βασιλιάς τζ’ έρτει να µε ποσπάσει». 

« Τζαι βάλε µιάν τζαι βάλε δκυό τζαι βάλε όσες θέλεις 

ο βασιλιάς εν µακριά νά ’ρτει να σε ποσπάσει».  

Πάνω στο φαν πάνω στο πκιείν, ο βασιλιάς ακούει. 

«Μουλλώστε ούλλα τα βκιολιά τζαι ούλλα τα λαούτα 

τούτ’ η φωνή που ’ξέβηκεν, εν της Αροδαφνούσας. 

Σκλάβοι φέρτε τον µαύρον µου τον πετροκαταλύτην  

που καταλυεί τα σίερα τζαι πίννει τον Αφρίτην». 

Τζ’ ώσπου να πεί «έσετε γειάν» έκοψεν σίλια µίλια 

τζ’ ώσπου να πούσιν «στο καλόν», έκοψεν άλλα σίλια 

τζαι µε τα νέφη παρπατά τζαι µε τον ήλιον τρέσει 

στην τρίτην την φτερνιστηρκάν στον πύρκον κατεβαίννει. 

«Ελ’ άννοιξε µου ρήαινα τζ’ έχω µιάλην βίαν». 

«Έπαρ’ µου λλίην ’ποµονήν, όσον πολλύν µιαν ώραν».  

Κλωτσιάν της πόρτας έδωκεν µπαίνν’ έσσω καβαλλάρης. 

Τζαι βρίσκει την Αροδαφνούν στο γαίµαν τυλιµένην 

τζαι βλέπει τζαι την ρήαιναν στα πεύτζια καθισµένην. 

Αρπάσσει την Αροδαφνούν στα πεύτζια την καθίσκει  

τζ’ αρπάσσει τζαι την ρήαιναν στο γαίµαν την τυλίει.  

Την Ροδαφνούν εθάψαν την παπάδες τζαι ’γουµένοι 

την ρήαιναν εφάαν την δκυό σσύλλοι πεινασµένοι. 

 

Ανάλυση 

Το ποίηµα είναι γραµµένο σε ιαµβικό δεκαπεντασύλλαβο. Το µέτρο τούτο προσδίδει στο 

ποίηµα µιαν ιδιαίτερη χάρη τόσο στην ευφωνία όσο και στη µελοποίηση. Ακόµη η 

οµοιοκαταληξία που χρησιµοποιεί ο λαϊκός ποιητής, συνταιριασµένη µε τις σωστές στην 

κάθε περίπτωση λέξεις της κυπριακής διαλέκτου, κάνει το ποίηµα ιδιαίτερα ελκυστικό. 

 

Γλωσσάριο: 

• ξαννοίει = (µεταφ.) βολιδοσκοπεί  

• ρήαινα = Ρήγαινα (γυναίκα του βασιλιά - ρήγα)  



• δκιαλοΐζεται = συλλογίζεται  

• κόγκλους = κόµβους  

• εψιντροκανακίστην = ψιλοχαϊδεύτηκε  

• πολοάται = αποκρίνεται  

• εσπαγιάστηκα = αποθαυµάστηκα  

• συντύχω = µιλήσω  

• Αφρίτης = Ευφράτης ποταµός  

• µουλλώστε = σιωπάτε  

• αρκωµένον = αγριεµένο  

• φτερνιστιρκά = σπιρουνιά 

 

3. Αρχιµανδρίτης Κυπριανός, Ιστορία χρονολογική της Κύπρου 

Εἰ̋ ὅλην τὴν νῆσον εὑρίσκοντο χωρία µικρά καὶ µεγάλα, ἐξοῦ πολλὰ ἐφθάρησαν, 

ὀκτακόσια πεντήκοντα τὰ πλέον µεγάλα ἦσαν αὐτά, ὁποὺ µήτε εἰ̋ τὴν Ἰταλίαν 

εὐρίσκοντο τόσον πολυάνθρωπα. Λάπιθο̋, Σίγουρη, Ἅγιο̋ Ἰωάννη̋ Καρπασιοῦ, 

Λεύκαρα, Ἅγιο̋ Κωνσταντῖνο̋, Λιµνάτι, Συλίκου, Πελέντρια, Κοιλάνι, Κολόσσι, 

Ἐπισκοπή, Κούκλια, Κτῆµα, Ὀµοδο̋, Χρυσοχοῦ, Μόρφου, Λεύκα. 

 

Τὸν µακαρίτην Χριστοφάκην ἐσκότωσαν οἱ Ὀσµάνοι τὴν Ἁγίαν Κυριακήν 

παγαίνοντα̋ εἰ̋ τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν διὰ να ἀκούσῃ τὸν καλὸν λόγον. 

Μισοδροµί̋ τοῦ ἀκτύπησαν καὶ ἐπόθανεν. 

 

Παρόντων πάντων τῶν ρετόρων καὶ ἀρχόντων καὶ ἀρχηγῶν τῶν στρατιωτῶν καὶ 

τοῦ λαοῦ ὁ ἕνα̋ ἐγκαρδίωνε τὸν ἄλλον. Ἐδιεµοιράζοντο τὰ στήµατα καὶ οἱ τόποι 

εἰ̋ τὸν καθένα καὶ συνερίζοντο καθένα̋ να διαφεντεύσῃ τὴν πατρίδα του. Τότε 

ἠνάγκασαν οἱ ρέτοροι να φέρουν εἰ̋ τὰ καστέλια τὰ ἀναγκαία τῆ̋ τροφῆ̋. 

Ἐπορεύθησαν οἱ ἴδιοι εἰ̋ Ἄσκιαν, προσµένοντε̋ τὸν τοποτηρητὴν τῆ̋ 

Ἀµµοχώστου διά να δωρίσουν τὰ σιτάρια, τὰ πρόβατα καὶ τὰ ἄλλα χρειαζόµενα 

καὶ δεν ἔκαναν ἄλλο παρὰ να ἀρπάξουσι του καθενὸ̋ τὰ κριθάρια καὶ τὰ 

σιτάρια. 

 



Καὶ οὐδαµώ̋ ἡ γῆ ἐν τισὶ τόποι̋ ἐκ τῶν νεκρῶν διεφαίνετο, θέαµα ξένον καὶ 

θρῆνοι πολλοὶ καὶ ποικίλοι καὶ ἀµέτρητοι ἀνδραποδισµοί, τῶν εὐγενῶν ἀρχουσῶν 

και τῶν ἀφιερωµένων τῷ Θεῷ συροµένων ὑπὸ τῶν Τούρκων διά τῶν κοµῶν καὶ 

πλοκάµων τῆ̋ κεφαλῆ̋ ἔξωθεν τῶν ἐκκλησιῶν µετὰ ὀδυρµών ἀνηλεῶ̋. Τὴν βοὴν 

καὶ τὸν κλαυθµὸν τῶν παίδων, τοὺ̋ ἱεροὺ̋ καὶ ἁγίου̋ οἴκου̋ λεηλατισµένου̋, τὸ 

φρικῶδε̋ καὶ ἀκουόµενον τὶ̋ διηγήσεται; 

 

Ἐχαλάσθησαν καὶ δύο µοναστήρια τῶν Ρωµαίων, ἕνα που ἐκτισεν ἡ βασίλισσα, τὸ 

λεγόµενον Μάγκανα, καὶ ἄλλο τῶν µοναζουσῶν γυναικῶν λεγόµενον 

Παλλουριότησσα. 

 

4. Έρωτος αποτελέσµατα 

Μέσα λοιπόν ει̋ ένα µπαχτζέ αυτή̋ τη̋ επταλόφου, των Ψοµαθιών καλούµενον, 

εσεργιάνιζεν ένα̋ νέο̋ ευγενή̋, ο οποίο̋ ήτον εστολισµένο̋ µε όλα τα 

προτερήµατα τη̋ φύσεω̋, ήγουν και µε ψυχικά, και µε σωµατικά, και µε 

εξωτερικά, ήτον δηλαδή ωραίο̋ καθ'υπερβολήν, οξυνούστατο̋, και πλουσιώτατο̋· 

είχε δε προ̋ τούτοι̋ και το σκήπτρον τη̋ Αφροδίτη̋, περικυκλωµένον µε τα̋ 

χάριτα̋ αυτή̋, ωσάν µε δορυφόρου̋· εκεί λέγω οπού εσολατσάριζεν άνω κάτω 

αναγινώσκωντα̋ έναν φραντζέζικον βιβλίον περί έρωτο̋ (επειδή οι ευγενεί̋ τη̋ 

Κωνσταντινουπόλεω̋ συνηθίζουν ω̋ επί το πλείστον την γαλλικών γλώσσαν να 

µανθάνουν καλήτερα από την ελληνικήν, δια να ηδύνωνται µε τα διάφορα 

ρωµάντζα οπού έχει) και ήτον σχεδόν επάνω ει̋ µίαν περιγραφήν ενό̋ 

υποκειµένου τόσον ωραίου, οπού του επροξενούσε µεγάλην ηδονήν, ωσάν να το 

έβλεπε ζωντανόν, όθεν και την ανεγίνωσκε πολλάκι̋. Εκεί λοιπόν πού την 

ανεγίνωσκε, να, και εµβαίνει ένα παρόµοιον πρόσωπον µε εκείνην την 

περιγραφήν, και σχεδόν και ανώτερον αυτή̋· ρίπτωντα̋ λοιπόν αυτό̋ τα µάτια 

του επάνω ει̋ τα εδικά τη̋, και κατά τύχην και εκείνη, ελαβώθη τόσον δυνατά 

από εκείνα τα σπινθηροβολούντα τη̋ ερωτικά οµµάτια, ώστε οπού σφαλλώντα̋ το 

βιβλίον του, ετραβίχθη ει̋ ένα µέρο̋ διά να ηµπορέση να περιεργασθή και την 

συντροφίαν τη̋, να µάθη προ̋ τούτοι̋ και πώ̋ καλείται εκείνη η φαµηλία, 

ωασαύτω̋ και το όνοµα εκείνη̋ τη̋ επιγείου Αφροδίτη̋. 



5. Σαπφώ Λεοντιάς, "Ο πόθος του ταξιδεύειν" 

Τω όντι είν'ο άνθρωπος υπό Θεού πλασµένος 

να ήνε ο κυριάρχος επί του κόσµου όλου. 

Και εις την γην που κατοικεί είνε προωρισµένος 

να κατοική εκ του ενός µέχρι του άλλου πόλου. 

 

Κ'εις όλα της τα κλίµατα κ'εις όλας της τα ζώνας 

παντού ευρίσκει την ζωήν ευάρεστον, γλυκείαν, 

και επί όρη δύσβατα κ'εις µαλακούς λειµώνας 

και εις ξηράν κ'εις ύδατα πηγνύει την οικείαν. 

 

Κ'εις του ηλίου την δεινήν θερµότητα αντέχει 

και υποφέρει τους σκληρούς και φρικαλέους πάγους. 

Της ατµοσφαίρας προσβολάς ευτόλµως διατρέχει 

και τους συχνάκις φοβερούς κινδύνους του πελάγους. 

 

Και δια τούτο µέσα του είν'έµφυτος ο πόθος 

του κατά γην και θάλασσαν απαύστου ταξειδίου. 

∆εν τον τροµάζει καταιγίς, του κύµατος ο ρόθος 

ουδέ τον έλκει ουρανού η καλλονή ευδίου. 

 

Θέρος, χειµώνα, άνοιξιν ποθεί να ταξιδεύη. 

Εις τον αυτόν βαρύνεται να διαµένη τόπον. 

Και όσον αναπτύσσεται τόσον τον κυριεύει 

Επιθυµία όψεως αγνώστων χωρών, τόπων. 

 

6. Επαµεινώνδας Φραγκούδης, Θέρσανδρος 

Ἐν µέσῳ γλαυκοχρόου πολυφλοίσβου θαλάσση̋, ὑπὸ γαλανὸν καὶ αἴθριον 

οὐρανὸν ἀνυψοῦται πελώριο̋ καὶ νεφοστεφὴ̋ βράχο̋… ἡ νῆσο̋ Κύπρο̋. 

Ὁ ∆εκέµβριο̋ µὴν περὶ τὰ τέλη. 



Εἶναι νύξ καὶ καταιγὶ̋ εἰ̋ τὴν πρὸ̋ δυσµὰ̋ τοῦ Λάρνακο̋ µεγάλην πεδιάδα 

ἐπαπειλεῖται. 

Ὁ οὐρανὸ̋ κατάµαυρο̋, παριστάνει κάλλιστα τὴν φρικαλέαν τοῦ χάου̋ εἰκόνα· 

οὐδεὶ̋ ἀστὴρ λάµπει… νέφη ἐπὶ νεφῶν βραδέω̋, βραδέω̋ συσσωρεύονται καὶ κατά 

καιροὺ̋ ἀστραπαί. 

Ἡ πεδιὰ̋, γυµνὴ, ἀπὸ γυµνοὺ̋ καταξήρου̋ λοφίσκου̋ περικυκλουµένη, ἔχει τι 

ἀπαίσιον, καί τινε̋ κορµοὶ ξηρανθέντων δρυῶν ἐν τῷ µέσῳ τοῦ σκότου̋ φέρουν 

φρίκην, ὁµοιάζουν σκιὰ̋ πενθηφόρου̋… Ἡ ἐρηµία ἐπικρατεῖ πανταχόθεν… 

ἀκούεται αἴφνη̋ φωνὴ πένθηµο̋ γλαυκὸ̋ - καὶ πάλιν σιγή. 

Ἐπὶ κορυφῆ̋ γυµνοῦ τινο̋ καὶ καταξήρου λοφίσκου, ἐκ τῶν περικυκλούντων τὴν 

ἀχανὴ ἔρηµον πεδιάδα, ὑπὸ τὸ ἀµυδρώτατον φῶ̋ τῶν συχνῶν ἀστραπῶν φαίνεται 

µικρό̋ τι̋ κατερειποµένο̋ θόλο̋ παλαιοῦ ἀγροτικοῦ ναΐσκου ἴχνο̋… Μ' ὅλον ὅτι 

πρὸ πολλοῦ ὑπὸ τὰ̋ στοά̋ του δὲν ἠκούσθη φωνὴ ἐρηµίτου, χεῖρ εὐλαβὴ̋ ὅµω̋ δὲν 

ἔλειψε νὰ δίδῃ τροφὴν εἰ̋ µικρόν τινα φανὸν κρεµάµενον ἐνώπιον παλαιοῦ 

εἰκονίσµατο̋… καὶ κατὰ τὴν νύκτα ταύτην, καὶ κατὰ τὴν τροµερὰν ταύτην νύκτα 

ἡ φλόξ του εἶναι λαµπρά· τοῦ ναΐσκου τὰ µάρµαρα, πλήρη κόνεω̋ καὶ µικρῶν 

κλαδίσκων, φέρουσιν ἴχνη διαβάτου τελευτῶντα ἐνώπιον τοῦ εἰκονίσµατο̋… οἱ 

κατερειπόµενοι τοίχοι εἶναι πλήρη̋ ἀραχνῶν κυµαινοµένων εἰ̋ τὴν σιγαλέαν τοῦ 

νυκτερινοῦ ἀνέµου πνοήν. Πέριξ τοῦ ναοῦ ἀνθόχλωµο̋ µαλάχη ἔρπει καὶ θάµνο̋ 

καὶ ἀσπάλαθο̋ µεταξὺ τῶν σωρευµένων ἐρειπίων. 

Αἴφνη̋ πνεῦµα λυσσῶντο̋ ἀνέµου, καὶ ταραχὴ, καὶ βρονταὶ, καὶ ἀστραπαί. 

Ὤ!.. νέφη κατάµαυρα κονιορτοῦ ἐπέρχονται καὶ συρισµοὶ ἄγριοι βρηχοµένων 

ἀνέµων. 

Οἱ λόφοι σείωνται ἐκ θεµελίων καὶ τοῦ κατεδαφισµένου ναΐσκου ὁ θόλο̋ ἄνισον 

παλέει πάλιν µὲ τῆ̋ θυέλλη̋ τὴν λύσσαν. 

Τὰ νέφη µαῦρα καὶ λυσσῶντα τρέχουν… καὶ τρέχουν ἀτάκτω̋, καὶ φεύγουν, καὶ 

αἴφνη̋ ἄλλα, καὶ πάλιν ἄλλα. 

Αἱ ἀστραπαὶ ἀκαταπαύστω̋ διαδέχονται ἡ µία τὴν ἄλλην· ὑπὸ τὸ ἀµυδρὸν φῶ̋ 

των αἱ σκελεθρωµέναι κορυφαὶ τῶν ὀρέων ἐµφαίνουσι τί ἄγριον… ὁµοιάζουσι τοὺ̋ 

γίγαντα̋ ἐκείνου̋ τοὺ̋ κατὰ τῶν θεῶν συνωµόσαντα̋, καὶ οἵτινε̋ µ' ὅλον ὅτι 

ἀπηυδισµένοι ἀπὸ τὰ̋ τροµερὰ̋ τῶν κεραυνῶν µαστιγώσει̋ "ΕΡΧΩΜΕΘΑ" καὶ 

πάλιν "ΕΡΧΩΜΕΘΑ" κράζουσι. 

Αἴφνη̋ ἐν µέσῳ τοῦ σκότου̋ φάσµα πελώριον ἀνίσταται. 



Καὶ πρὸ̋ τοὺ̋ οὐρανοὺ̋ τείνον τὴν δεξιὰν βαδίζει πάντοτε πρὸ̋ τὰ πρόσω. 

Καὶ βαδίζει, πρὸ̋ τὸν κατεδαφισµένον ναὸν τὸ βῆµα τρέπον. 

- "ΑΝΑΒΗΘΙ… ΑΝΑΒΗΘΙ" - 

Σιγὴ διαδέχεται τὴν βροντώδη ταύτην φωνήν του· τῆ̋ τρικυµία̋ µόνον ἡ µανία 

λυσσᾷ. 

Καὶ πάλιν - "ΑΝΑΒΗΘΙ"- 

Καὶ εἰ̋ τοῦ ναΐσκου τὰ πρόθυρα φθάνει -ἐπὶ κατεδαφισµένου µνήµατο̋ ἵσταται- 

καὶ πρὸ̋ δυσµὰ̋ στρέφει τὸ βλέµµα, καὶ ἀπὸ τοῦ ναΐσκου τὰ βάθη ταυτοχρόνω̋ 

ἕτερον φάσµα λευκοστόλιστον. 

Ῥαγδαία ἐπιπίπτει τότε βροχὴ καὶ σκότο̋ βαθὺ, βαθύτατον περικαλύπτει τὸ πᾶν. 

Ἐπὶ δύο ὅλα̋ ὥρα̋ ἀκούει̋ τῶν ἀνέµων καὶ τῆ̋ βροχῆ̋ τὰ̋ οἰµωγὰ̋, ἀκούει̋ 

µυκηθµοὺ̋ ἐντὸ̋ τῆ̋ πεδιάδο̋, καὶ ταραχὴν καὶ συρισµὸν ὑδάτων, καὶ κοπετὸν, 

καὶ σάλον. 

Ἤδη ἡ καταιγὶ̋ κατευνάζεται καὶ ἡ ἐρηµία βαθµιδὸν διαδέχεται τὴν ταραχήν. 

Καὶ τότε ὑπὸ τὸν κλονούµενον τοῦ ναΐσκου φανὸν, ἐνώπιον τοῦ εἰκονίσµατο̋, αἱ 

δύο σκιαὶ φαίνονται ἐναγκαλισµέναι καὶ σιγῶσαι. 

Ἡ µία ὠχροµέτωπο̋ µὲ σπαραγµένα στήθη, Ἑλληνικὸν ἱµατισµὸν φέρουσα, 

ἀνοίγει ἀγκάλα̋ καθῃµαγµένα̋. 

Ἡ ἄλλη, τὴν ξανθοπλόκαµον κεφαλήν τη̋ στηρίζουσα εἰ̋ τῆ̋ συντρόφου τὰ̋ 

ἀγκάλα̋ καὶ λευκὴν λεπτοτάτην φέρουσα ἐσθῆτα, ἐγείρει χεῖρα κρινοδάκτυλον 

καὶ µὲ τοῦ φιλτάτου τη̋ τὴν κόµην παίζει καὶ τὰ θερµὰ δάκρυά τη̋ µὲ τὸ αἷµα του 

συµµιγνύει. 

Ὥρα̋ ὁλοκλήρου̋ µένουσι σιωπηλοὶ πλειότερον διὰ τῆ̋ σιωπῆ̋ τῆ̋ ψυχῆ̋ των 

ἐκφράζοντε̋ τὰ αἰσθήµατα… καὶ ὕστερον… µὲ τοῦ ἡλίου τὴν ἀνατολὴν ἄφαντοι 

γίνονται. 

……………………………………………………….. 

Τί̋ ἐκεῖνο̋; 

Τί̋ αὕτη; 

- Ἄνθη µαρανθέντα ἀκαίρω̋… καὶ εἰ̋ γονεῖ̋ σκληροὺ̋ ἵνα µὴ ἀπειθήσωσι, µόνα 

των τὸν τάφον των ἔσκαψαν. 

Ἀθήνησιν 1847. Κατὰ Μά̓ον. 

[…] 



Ἡ µονὴ τοῦ Ἁγίου - Γεωργίου (ὅπου νὰ ἀποδηµήσῃ ἡ Ἑλένη ἔµελλεν), ὥραν 

ὁλόκληρον ἀπέχουσα τοῦ Λάρνακο̋, κεῖται ἐπὶ κορυφῆ̋ γυµνοῦ τινο̋ καὶ 

καταξήρου λοφίσκου, τὸν ὁποῖον ἄνεµοι λυσσῶντε̋ καταδέρνουσιν· ὁ λοφίσκο̋ 

οὗτο̋, ἐν µέσῳ ἐκτεταµένη̋ πεδιάδο̋ κείµενο̋, ἔχει ἀπότοµον καὶ ἀνωφορικὴν 

ἀτραπὸν, τελευτῶσαν εἰ̋ τῆ̋ µονῆ̋ τὴν εἴσοδον. 

Εἰ̋ τὴν ἀτραπὸν ταύτην περὶ τὸ µεσονύκτιον τῆ̋ 17 Αὐγούστου 1823, ἐκάθητο 

στηριζόµενο̋ εἰ̋ τὸν κορµὸν γηραιᾶ̋ κυπαρίσσου γεραρό̋ τι̋ µοναχὸ̋, τῆ̋ µονῆ̋ 

ὁ ἱερεύ̋. 

Ὁ µικρόσωµο̋ οὗτο̋ γέρων ἐφόρει ῥάσον ἐφ' οὗ τοῦ χρόνου αἱ φοραὶ εἶχον 

καταλείψει ἴχνη, καὶ ἴχνη αἰώνια· ἦτο λευκογένειο̋, καὶ ὁ µακρὺ̋ πώγων του ἐπὶ 

τοῦ στήθου̋ του πίπτων ἐκάλυπτε τὸν ἀπὸ τοῦ ἡλιοκαυµένου τραχήλου του 

ἐξηρτηµένον µικρὸν ξύλινον σταυρόν· τὸ ὀξυδερκὲ̋ γαλανὸν ὄµµα του, 

πολυπειρίαν ἑβδοµηκονταετοῦ̋ ἀνδρὸ̋ ἐγηράσαντο̋ εἰ̋ πάθη ἐµφαῖνον, ἠτένιζεν 

εἰ̋ τὸν ἀκτινοβόλον οὐρανὸν, ἡ δὲ δασύτριχο̋ χείρ του, µεγάλην κρατοῦσα 

ῥάβδον, ὡµοίαζε τοῦ χρόνου τὴν νευρώδη ἐκείνην φέρουσαν τὸ δρέπανον τοῦ 

θανάτου. 

Μετὰ µίαν ὥραν περίπου σιγῆ̋ ὁ γέρων, καταβὰ̋ ἀπὸ τοῦ λοφίσκου, ἐπορεύθη, 

βαδίζων βραδέω̋, πρὸ̋ τὰ βάθη τῆ̋ πεδιάδο̋· ἡ ἑσπέρα ἦτο γαληναῖα, καὶ ἡ 

σελήνη φωτίζουσα τὰ ὄρη ἔπαιζε µὲ τὰ κοιµώµενα νερὰ µικρᾶ̋ τινο̋ λίµνη̋. 

Ἐν ᾧ ὁ γέρων ἐπροχώρει χωρὶ̋ νὰ διακόψῃ τὴν πορείαν του, κρότο̋ θύρα̋ 

σιδηρᾶ̋ ἀνοιγοµένη̋ τὸν ἐτάραξεν. Ἤνοιξε καταρχὰ̋ ὄµµατα περίφοβα καὶ τὸ 

βῆµά του σταµατήσα̋, ἔῤῥιψεν εἰ̋ τὰ πέριξ βλέµµα περίεργον… - µάτην- οὔτε εἶδε, 

οὔτε ἤκουσε πλέον τίποτε. Μὴ δειλιάσα̋ οὐδόλω̋ καὶ προχωρήσα̋ ὀλίγα βήµατα 

ἐκάθησε τείνων προσεκτικὸ̋ τὸ οὗ̋. Ἡ σελήνη, πρὸ ὀλίγου µὲ κατάµαυρα 

καλυφθεῖσα νέφη, ἤρχιζε πάλιν νὰ ῥίπτῃ ἀργυρᾶ̋ ἀκτῖνα̋, ὅτε εἰ̋ τὸ τρέµον φῶ̋ 

τη̋ ὁ γέρων στιγµιαίω̋ εἶδε µακρόθεν ἄνδρα τινὰ νεάνιδα εἰ̋ τὰ̋ ἀγκάλα̋ του 

φέροντα διὰ λευκῆ̋ κεκαλυµµένην σινδόνη̋. 

Ἡ ἀλλόκοτο̋ αὕτη σκηνὴ διήγειρε πολλὰ̋ παραδόξου̋ εἰ̋ τοῦ γέροντο̋ τὴν 

ψυχὴν ἐπιθυµία̋· πολλάκι̋ ἀπεφάσισε νὰ φύγῃ· µυριάκι̋ ἀπεφάσισε νὰ πλησιάσῃ 

τὸν λίθον ὅπου ὁ ἄγνωστο̋ πατήσα̋ ἔγεινεν ἄφαντο̋, καὶ µυριάκι̋ ἄγνωστό̋ τι̋ 

χεὶρ τὸν ἐµπόδισε. 

Ἐν τούτοι̋ τέταρτον ὥρα παρῆλθε καὶ ἡ σιγὴ ἐπεκράτει παντοχόθεν. Ἐν τέλει ὁ 

γέρων ἀπεφάσισε νὰ ἀνιχνεύσῃ τὸ µυστήριον· καὶ ἤδη ἐτέλει τὸν σκοπόν του, ὅτε 



ὁ αὐτὸ̋ κρότο̋ τῆ̋ θύρα̋ ἀνοιγοµένη̋ ἠκούσθη καὶ βήµατα κατὰ µικρὸν 

πλησιάζοντα. 

Νέο̋ τι̋ ὑψηλοῦ ἀναστήµατο̋ ἐφάνη αἴφνη̋ -παρατηρήσα̋ τὰ πέριξ ἔκυψε καὶ 

πάλιν ἔγεινεν ἄφαντο̋. 

Ὁ γέρων, ὄπισθεν µεγάλου θάµνου κρυφθεὶ̋, ἦτο καλὸ̋ θεατὴ̋ τῆ̋ σκηνῆ̋ ταύτη̋· 

µ' ὅλην δὲ τὴν ταχύτητα µὲ τὴν ὁποίαν ἐτελέσθη, δὲν διέφυγε τοῦ ὀξυδερκοῦ̋ 

ὄµµατό̋ του ὅτι ὁ µυστηριώδη̋ ἐκεῖνο̋ ἀνὴρ ἦτο νέο̋ εἰκοσιπενταετῆ̋ µόλι̋, 

ξανθόκοµο̋, ὑψηλοῦ ἀναστήµατο̋, τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀγῶνο̋ τὸν ἱµατισµὸν φέρων. 

Ὅλο̋ ἔκδοτο̋ ἤδη εἰ̋ µυρίου̋ διαλογισµοὺ̋, ἀπεφάσισε ν' ἀνακαλύψῃ τὸ µέγα 

τοῦτο µυστήριον, ὅτε τοῦ σηµάντρου ἡ θρηνητικὴ φωνὴ τὸν ἐκάλεσεν εἰ̋ τὸν ναόν. 

Ἀναλαβὼν τὴν ῥάβδον του, ἐτράπη πρὸ̋ τὴν µονὴν, ἀπόφασιν ἔχων σταθερὰν τὴν 

ἐπαύριον ν' ἀνιχνεύσῃ τὸ πᾶν. - 

Τὴν ἀκόλουθον ἡµέραν περὶ νύκτα̋ µέσα̋ ὁ µοναχὸ̋ ἐκάθητο ὅπισθεν 

ὑψηκαρίνου δρυὸ̋ ὀλίγον ἀπεχούση̋ τοῦ γνωστοῦ λίθου. 

Μάτην ἐκαρτέρει ὁ ἄθλιο̋! 

Κρότο̋ ἄλλο̋ δὲν ἠκούετο εἰµὴ ὁ γλυκὺ̋ ψιθυρισµὸ̋ τῶν Ζεφύρων καὶ τῆ̋ 

γλαυκὸ̋ οἱ θρῆνοι. 

∆εκάκι̋ ἐπανῆλθεν ὁ καλὸ̋ µοναχὸ̋ περιµένων µέχρι ἀνατολῶν ἡλίου, καὶ 

δεκάκι̋ ἐµαταιώθησαν αἱ ἐλπίδε̋ του. 

Τέλο̋ κατὰ τὴν 28 Αὐγούστου 1823 -ἀφοῦ ἀρκετὴν προσεκαρτέρησεν ὥραν χωρὶ̋ 

ν' ἀκούσῃ κρότον οὐδένα καὶ ἤρχιζε πλέον νὰ διστάζῃ, πιστεύων σχεδὸν ὅτι 

ἠπατήθη- τὸν ἐφάνη ὅτι ὁ αὐτὸ̋ κρότο̋ ἐπαναλήφθη· τότε µὲ τριπλασίαν 

προσοχὴν ἔτεινε τὸ ὄµµα· µετ' ὀλίγον ἤκουσε βήµατα· καὶ ὕστερον ὁ αὐτὸ̋ ἐκεῖνο̋ 

µυστηριώδη̋ νέο̋ ἐφάνη εἰ̋ τὰ ὄµµατά του ὡ̋ φάσµα καταλεῖψαν τοῦ τάφου τὴν 

σινδόνην -ἔστρεψε πρὸ̋ τοὺ̋ οὐρανοὺ̋, πρὸ̋ τὰ ὄρη, πρὸ̋ τὰ δάση τὸ βλέµµα, ἓν 

δάκρυ ἤστραψε εἰ̋ τὰ̋ παρειά̋ του, δύο λόγοι ἔφυγον τῶν χειλέων του, ἔγεινεν 

ἄφαντο̋- καὶ οὐδὲν πλέον. 

Προχωρεῖ ὁ γέρων τότε, κρατῶν γυµνὸν ξίφο̋ καὶ κατὰ καιροὺ̋ σταµατῶν τὸ 

βῆµα· καὶ στρέφων περιέργω̋ τὰ ὄµµατα ἀριστερόθεν, δεξιόθεν, ἔµπροσθεν, 

ὅπισθεν, εὑρίσκει τέλο̋ µικράν τινα θύραν ἀνεῳγµένην καὶ κλίµακα εἰ̋ βαθὺ 

ὑπόγειον φέρουσαν. 

Κατ' ἀρχὰ̋ διστάζει νὰ καταβῇ. 



Ἀλλ' ἐν τέλει «θάῤῥο̋» κράζει καὶ ὑπὸ ἀµυδροῦ φωτὸ̋, κάτωθεν φέγγοντο̋, 

ὁδηγούµενο̋ καταβαίνει… καὶ καταβαίνει πατῶν βαθµίδα̋ καθύγρου̋, καὶ 

καταβαίνει πατῶν βαθµίδα̋ ἀκατεργάστου̋. 

Τὸ ὑπόγειον ὡµοίαζεν ἄντρον βαθὺ, τοῦ ὁποίου οἱ πελώριοι ἀκατέργαστοι λίθοι 

φέρουν φρίκην. 

Καταβὰ̋ ὁ γέρων, ἐσταµάτησε πρὸ̋ ὀλίγον τὸ βῆµα, κατ' ἀρχὰ̋ δὲν ἤκουσε τίποτε· 

µετ' ὀλίγον ὅµω̋ βαρὺ̋ λιγµὸ̋ εἰ̋ τὰ βάθη τοῦ ὑπογείου ἀντήχησε. 

Εἰ̋ τὸν λιγµὸν τοῦτον ὁ γέρων ἔσπευσε πρὸ̋ τὰ πρόσω ὅτε καὶ δεύτερο̋ 

προσέλαβε τὰ ὦτά του· ἡ καρδία του σφοδρῶ̋ ἔπαλλε· οἱ πόδε̋ του ἔτρεµον καὶ 

ἄκοντό̋ του. 

Φθάσα̋ τελευταῖον εἰ̋ τὸ ἐνδότερον τοῦ ὑπογείου εἶδε… ὤ!… τὸν ἄγνωστον ἐκεῖνον 

τὸν ὁποῖον πρὸ ὀλίγου ἐξέλαβε φάσµα, καθῃµαγµένον κείµενον παρὰ πόδα̋ 

µεγάλου λίθου, ἐφ' οὗ µικρὸν λυχνίον, ἀµυδρῶ̋ φωτίζον τὸ ὑπόγειον, ἵστατο, καὶ 

ἔχοντα πλησίον του νεκρὰ τὴν νεάνιδα ἐκείνην τὴν ὁποίαν ἄλλοτε εἴδοµεν εἰ̋ τὰ̋ 

ἀγκάλα̋ του· τὰ στήθη του σπαραγµένα ἐκράτουν εἰσέτι τὸν σίδηρον ὅστι̋ τὰ 

κατέσχισε· ἡ µεγάλη ξανθὴ κόµη του, συµπλεκοµένη µὲ τοὺ̋ ὡραίου̋ τῆ̋ 

δυσµοίρου νεάνιδο̋ χρυσοῦ̋ πλοκάµου̋ ἔπιπτεν ἀτηµέλιτο̋ εἰ̋ τοὺ̋ ὥµου̋ του· αἱ 

χεῖρέ̋ του τρέµουσαι ἔψαυον εἰσέτι τῆ̋ νεκρᾶ̋ τὰ̋ παρειά̋· - τὰ χείλη του, τὰ 

ὠχρὰ καὶ µαραµένα χείλη του ἐπὶ τοῦ στόµατό̋ τη̋ προσάπτων. 

«Ὤ, ἔλεγε, εἰ̋ τὸ στόµα σου τὴν ἐσχάτην µου ν' ἀφήσω πνοὴν, εἰ̋ τὸ στόµα σου 

καὶ εἰ̋ σὲ τὴν ζωήν µου νὰ µεταδώσω, ὦ Ἑλένη! - Φιλτάτη Ἑλένη, ζῆσε, ζῆσε, 

ἀνάστηθι τοῦ πιστοῦ σου ἐραστοῦ τὰ ὄµµατα νὰ κλείσῃ̋»- 

Ὁ γέρων ἐκπλαγεὶ̋ ἀφῆκε φωνὴν ἀγρίαν. 

Ὁ δὲ ψυχοῤῥαγῶν ταραχθεὶ̋ καὶ εἰ̋ τὸν µοναχὸν ἀτενίσα̋ τὸ δύον ὄµµα «ὦ 

γέρων, ἀνέκραξε µὲ τὸν ὀδυνηρώτερον τῆ̋ ἀγωνία̋ τοῦ θανάτου τόνον, ὦ γέρων, 

δὸ̋ πέρα̋ εἰ̋ τὰ̋ συµφορά̋ µου· ἐλθὲ καὶ µὲ τὴν γηραλέαν χεῖρά σου κλεῖσε τὰ 

βλέφαρά µου· εἰ̋ τὰ πρόθυρα τοῦ ναΐσκου σου σκάψε βαθὺν λάκκον καὶ ὁµοῦ µὲ 

τὴν φιλτάτην µου θάψε µε· σὲ ὁρκίζω εἰ̋ ὅ,τι ἔχει̋ ἱερὸν καὶ θεῖον, εἰ̋ αὐτὸν τὸν 

Πλάστην, µὴ µ' ἀρνηθῇ̋ χάριν τὴν ὁποίαν θνήσκων σὲ ζητῶ… ὤ! οὐρανόθεν ὁ Θεὸ̋ 

θέλει σ' ἀνταµείψει τὴν ἀγαθοεργίαν… φέρε τὴν χεῖρά σου ν' ἀσπασθῷ πάτερ… 

Ἰδοὺ ὁ θάνατο̋ ἦλθεν… Ἑλένη! εἰ̋ τοὺ̋ οὐρανοὺ̋ σ' εὑρίσκω…» 

Καὶ εἰ̋ τῆ̋ νεκρᾶ̋ τὰ στήθη στηρίξα̋ τὴν κεφαλὴν ἐξέπνευσε. 

……………………………………………………….. 



Τὴν ἐπαύριον περὶ δυσµὰ̋ ἡλίου ψαλµῳδίαι ἠκούσθησαν ἐντὸ̋ τῆ̋ πεδιάδο̋, καὶ 

εἰ̋ τὸ ἀµυδρούµενον φῶ̋ τῆ̋ ἡµέρα̋ ἐφάνη ὁ γέρων µοναχὸ̋ παρακολουθούµενο̋ 

ἀπὸ τέσσαρα̋ νεανίσκου̋, φέροντα̋ ἐπὶ τῶν ὤµων των ξυλοκρέββατον, ἐφ' οὗ 

ἔκειντο µὲ τὴν ψυχρὰν τοῦ τάφου σινδόνην κεκαλυµµένα δύο πτώµατα· οὐδεὶ̋ 

παρηκολούθει τὴν κηδείαν· ὁ γέρων δακρύων ἔψαλλε τὸ ἐπικήδειον ᾆσµα. 

Φθάσαντε̋ εἰ̋ τὴν µονὴν κατέθεσαν τοὺ̋ νεκροὺ̋ ἐντὸ̋ νεοκτίστου τάφου… 

µαῦρον χῶµα ἐκάλυψεν ἀµφοτέρου̋ καὶ ὡ̋ µαυσολεῖόν των µάρµαρον 

κατάλευκον ἐτέθη ἐπ' αὐτῶν. 

Μετὰ καιρὸν ὁ διαβάτη̋ βλέπων τὸν λευκογένειον µοναχὸν κλαίοντα εἰ̋ τοῦ 

ναΐσκου τὰ πρόθυρα καὶ τὴν λακωνικοτάτην τοῦ τάφου ἀναγινώσκων ἐπιγραφήν 

ΘΕΡΣΑΝ∆ΡΟΣ ΕΛΕΝΗ, 

ἠρώτα περίεργο̋ νὰ µάθῃ. 

Εἰ̋ ἀπάντησιν ὁ ἔνδακρυ̋ ἱερεὺ̋ ἀνεγίνωσκεν αὐτῷ τὸ ἀκόλουθον ἡµερολόγιον. 

 

Βασίλης Μιχαηλίδης, Η 9η Ιουλίου 1821 (απόσπασµα) 

Αντάν αρτζιέψαν οι κρυφοί ανέµοι τζι' εφυσούσαν 

τζι' αρκίνησεν εις την Τουρτζιάν να κρυφοσυνεφκιάζη 

τζιαι που τες τέσσερεις µερκές τα νέφη εκουβαλούσαν, 

ώστι να κάµουν τον τζιαιρόν ν' αρτζιεύκη να στοιβάζη, 

είσιεν σγιαν είχαν ούλοι τους τζι' η Τζιύπρου το κρυφόν της 

µεσ' στους ανέµους τους κρυφούς είσιεν το µερτικόν της. 

Τζι' αντάν εφάνην η στραπή εις του Μοριά τα µέρη 

τζι' εξάπλωσεν τζι' ακούστηκεν παντού η πουµπουρκά της, 

τζι' ούλα ξηλαµπρατζιήσασιν τζιαι θάλασσα τζιαι ξέρη 

είσιεν σγιαν είχαν ούλοι τους τζι' η Τζιύπρου τα κακά της. 

 

Μιαν νύχταν, νύχταν σιανήν, τζιαιρόν ∆ευτερογιούνην, 

νύχταν Παρασιευκόνυχταν, που τ' άστρα µιλιούνια 

ελάµπασιν που πανωθκιόν τζι' εν έυρισκες ρουθούνιν 

µέσα στης Χώρας τα στενά, στης Χώρας τα καντούνια, 

σιανεµιά, εν άκουες δεντρούδιν να ταράξη 

µήτε του σιύλλου λάξιµον, µε πετεινόν να κράξη. 



Ητουν µια νύχτα µουλλωτή, µια νύχτα µουρρωµένη, 

που θάρειες πως χώνεται που του Θεού την κρίσην. 

Σε τέθκοιαν νύχταν σιανήν οι Τούρτζιοι βαδωµένοι 

µεσ' στο Σαράγιον είχασιν µιάλον µετζιηλίσιν. 

 

∆ηµήτρης Λιπέρτης, Καρτερούµεν µέραν νύχταν 

Καρτερούµεν µέραν νύχταν, να φυσήσει ένας αέρας  

σ' τούντον τόπον πόν' καµένος τζι εν θωρεί ποττέ δροσιάν,  

για να φέξει καρτερούµεν το φως τζείνης της µέρας,  

πον' να φέρει στον καθέναν τζαι δροσιάν τζαι ποσπασιάν.  

Την Μανούλλαν µας για πάντα µιτσιοί µιάλοι καρτερούµεν  

για να µας σφιχταγγαλιάσει τζαι να νεκραναστηθούµεν.  

 

Η ζωή µας εν για τζείνην τζαι ζωή µας τζείνη ένι  

τζαι πως τρώµεν δίχα τζείνης τζι είµαστιν βασταεροί  

εν γιατί µε τ' όνοµάν της είµαστιν ποσκολισµένοι  

πον' το βκάλλουν που τον νουν µας µήτε χρόνια µε τζαιροί  

ξυπνητοί τζαι τζοιµισµένοι εν για τζείνην η καρτκιά µας  

που διπλοφακκά για να ρτει τζαι να µείνει δα κοντά µας.  

 

Τα λαµπρά µας ούλλον τζι άφτουν τζι οι καµοί µας εν σιούσιν,  

εν' συµπούρκισµαν φουρτούνας των τζυµάτων του γιαλού  

ετσ' οι λας εν' που παθθαίνουν όντας ξένοι τζυβερνούνσιν  

έχουν µέσα τους φουρτούναν τζι αν τους έχουν προς καλού  

τζι όσον τούτοι τζι αν καρδκιούνται που την Μάναν χωρισένοι  

η αγάπη τους περίτου γίνεται δρακοντεµένη.  

 

Πκοιος αντίκοψεν ποττέ του, τον αέρα για το τζύµµαν  

τζι έκαµεν το για να αλλάξει φυσικόν τζαι να σταθεί;  

Οµπροστά στον Πλάστην ούλλοι εν είµαστιν παρά φτύµµαν,  

εν' αβόλετον ο νόµος ο δικός Του να χαθεί  



τζαι για τούτον µιτσιοί µιάλοι για την Μάναν λαχταρούσιν  

εν' η γέννα, εν' το γάλαν, εν' τα χνώτα που τραβούσιν.  

 

Είντα γάλαν ήταν τότες τζείντο γάλαν που βυζάσαν  

ας αµπλέψουν να το δούσιν, είµαστιν ούλλοι εµείς.  

Αν περνούσιν µαύρα χρόνια σγοιαν τζαι τζείνα που περάσαν  

'Πο µας ένας έντζε βκαίνει που την στράταν της τιµής  

Μητ' επλάστρηκεν ποττέ του, τζι αν πλαστεί τζι ανοίξει στόµαν  

νεκρόν εν να τον ξεράσει τζαι του τάφου του το χώµαν. 

 

* Την Μανούλλαν µας: (εν.) την Ελλάδα 
* βασταερός: γερός, ανθεκτικός, υγιής 
* λαµπρόν, το: φωτιά, ισχυρός πόθος 
* σι(γ)ούσιν: ησυχάζουν 
* συµπούρκασµα/συµπούρκισµα, το: υποδαύλιση, 
υπόθαλψη 
* αντικόβκω: προβάλλω αντίσταση, αναχαιτίζω 
* φυσικόν: φυσική κατάσταση ή ιδιότητα 
* αβούλετος/αβόλετος: αδύνατος 

 

Παύλος Λιασίδης, Είµαστιν γέννηµα του φου 

Εν την ι-ξέρουµεν εµείς την νύχταν µάναν µας, 

µε που το ψέµαν καρτερούµεν σωτηρίαν, 

είµαστιν γέννηµαν του φου τζαι της Ανάστασης 

τζαι για να γράψουµεν τζινούρκαν ιστορίαν! 

 

Εις την θεάν την τύχην τσίττος εν πιστεύκουµεν 

τζι ας έσει ’κόµα που φιλούν το πρόσωπόν της. 

Ένε των πούτρων οµορκιά, πογιών κοτσίνισµαν, 

λείπει το χάρισµαν, νάν’ κάλλος φυσικόν της! 

 

Ένι τζι η κόρη της Αλήθκειας που γεννήσιος της, 

’µµά ’ν’ αντζελόµορφη!... τζι αγέραστη στα γρόνια! 

θέµα χαρίζει φως τζαι ζήσην εις τους φίλους της 



τζι όι στραβάραν, φτώσειαν, πείναν τζαι κανόνια... 

 

τσίτος=καθόλου 

θέµα=και µάλιστα 

 

Γλάυκος Αλιθέρσης, Φασούρι 

Όταν κατάκοπος θα µπαίνεις στο βαθύ ελαιώνα, 

θ’ αναστενάξεις λυτρωµένος από το λιοπύρι· 

θ’ ακούεις πώς κλαίει ερωτικά η περίπαθη τρυγόνα, 

και θα χαρείς στων τζιτζικιών το εύθυµο πανηγύρι 

 

Η ταπεινή κυρά θα σε δεχτεί µε καλοσύνη, 

κι οι αγρότες θα ’ρτουν τον απλό να πουν χαιρετισµό τους, 

και θα µιλήσουν για της γης την ευφορία, µε ειρήνη 

και τυφλή πίστη στον Θεό, βάνοντας το σταυρό τους. 

 

Κι άµα στη ρίζα µιας πυκνής ελιάς στρωθεί τραπέζι, 

απ’ το πηγάδι κρύο νερό θα σύρει η θυγατέρα, 

κι ένας βοσκός περαστικός θ’ αρχίσει να µας παίζει 

µε τα κουδούνια των αρνιών που τρέµουν στον αέρα. 

 

Και στρέφοντας το βλέµµα σου στ’ αγροτικό το σπίτι, 

(πέρασε η ώρα γρήγορα!) θα το ’βρεις φωτισµένο 

απ’ το γλυκύτερο το φως, του ίδιου αποσπερίτη, 

µπρος στο παραθυράκι του ανάερα* ζυγισµένο! 

 

Κι όταν θα φεύγουµε, θα ιδείς, την ώρα που βραδιάζει, 

απ’ τη φωλιά της κι η σοφή γλαύκα να βγαίνει, 

και στ’ ακροδρόµι ασάλευτη, πολλή ώρα να κοιτάζει 

το φως που σβει, ροµαντικά συλλογισµένη… 

 



περιπαθής: που διακατέχεται από έντονο πάθος 
ανάερα: που στέκεται στον αέρα, δίνοντας την εντύπωση του αιθέριου, του άυλου 
γλαύκα, η: κουκουβάγια 

 

Μάνος Κράλης, Νύχτες 

Εκύλησε µαζί µας, στο χρυσό το χόρτο 

σαν καρπός εξαίσιος, το φεγγάρι. 

 

Κι απ’ τα χείλη της αγάπης φτάνουν 

των έρηµων παρθένων θαλασσών τα µύρα. 

 

Κάτω από την αίθρια σιωπή των θεών 

φθείρονται οι ψυχές αντικριστές και λιώνουν. 

 

Κάθε φιλί µας µόνο σα στερνό 

κάθε αγκάλιασµά µας σαν το τελευταίο! 

 

Με µιαν υπερένταση απέλπιδων φτερών 

στα µαραµένα βλέφαρά µας πέρασαν οι ώρες. 

 

Κι όταν τα δάκρυά µας ξεραθούνε µες στο χώµα 

κι ο ίσκιος των βηµάτων µας θα λείψει µες στον ήλιο, 

 

τούτες οι νύχτες που ευώδιασεν η αγάπη µας 

ανάµεσα στο γαλαξία θα γυρνούν και στ’ άστρα. 

 

Νίκος Βραχίµης, Βαρυθυµία επηρεασµένη 

Τι να τον κάνεις τον ρυθµό, 

τη µουσική, τη ρίµα… 

διάλεξε να κρεµαστείς από το νήµα 

το λεπτό που να δονεί µε το σφυγµό 

της κουρασµένης της καρδιάς σου. 



Ένας µικρούτσικος παλµός, 

το ξέρεις, µυστικός ψαλµός, 

λησµονηµένος και παλιός, 

ηχεί µόλις εντός σου. 

Η νύχτα στέκεται µουγγή. 

 

Κάποιος εκφυλισµένος θα βρεθεί 

τραγούδι να την κάνει αφού σκεφθεί. 

Κι όµως θα σου ’λεγα παντοτινά να κοιµηθείς 

να ξεχαστείς και να ξεχάσεις. 

 

Οι άνθρωποι θα πουν µε λογικό 

πως µοιάζεις κάποιον άνθρωπο 

τρελό, ή, ένα παιδί που µαγικό 

ντύµα την ποίηση δέχτει και πω! πω! 

επηρεασµένος έπαιξε τον τραγικό 

µεσ’ τα βαθιά να κοιµηθεί δήθεν ερέβη. 

 

ρίµα, η: οµοιοκαταληξία 

έρεβος, το: βαθύ και απόλυτο σκοτάδι 

 

Νίκος Νικολαΐδης, Ο Σκέλεθρας (Απόσπασµα) 

[Ο συγγραφέας φέρνει στο προσκήνιο έναν ήρωα του περιθωρίου, ο οποίος για να 

επιβιώσει πουλά τον ίδιο τον σκελετό του (γι’ αυτό και του αποδίδεται το συγκεκριµένο 

παρωνύµιο) σε κάποιο ιατρικό ερευνητικό ινστιτούτο της Ευρώπης. Με τα χρήµατα που 

εξασφαλίζει από την ιδιότυπη αυτή (προ)πώληση, κατορθώνει να πετύχει την οικονοµική 

του αναβάθ- µιση, ασκώντας ουσιαστικά το επάγγελµα του τοκογλύφου. Μέσω της 

περίπτωσης αυτής, δίνεται στο συγγραφέα η δυνατότητα να προβεί µε οξύ, κριτικό και 

συχνά βαθύτατα ειρωνικό βλέµµα σε µια θεώρηση των κοινωνικών συνθηκών που 

εκτρέφουν και διαιωνίζουν την αδικία και την ανθρώπινη εκµετάλλευση. Παράλληλα 

όµως, αναδεικνύεται και η µαται- ότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, που καταδυναστεύεται 



από το φάσµα του θανάτου. Το απόσπασµα που παρατίθεται εδώ είναι από την αρχή του 

διηγήµατος.]. 

 

Ο Παύλος ο σαράφης, ο Σκέλεθρας, απαράτησε την εφηµερίδα. 

– Σκοτούρα! καλέ σκοτούρα που θα την έχει σήµερις καµπόσος κόσµος! σκέφτηκε και τα 

χείλη του τραβήχτηκαν σ’ ένα χαµόγελο ξερό. Κάτω από µιαν επικεφαλίδα νεκρώσιµη –

σύµπλεγµα κρανίου, βραχιονίου και µηριαίου οστού– είχε διαβάσει µια δήλωση της 

επιτροπής του νεκροταφείου: 

«Ειδοποιούνται και αύθις οι βουλόµενοι να κάµουν ανακοµιδήν* των κεκοιµηµένων των, 

να σπεύσωσι, διότι εκπνεούσης της προθεσµίας θα ενεργηθή αύτη υπό της υπηρεσίας του 

κοιµητηρίου άνευ ειδοποιήσεως, τα δε οστά θα ρίπτωνται εν τω κοινώ χωνευτηρίω* ...» 

Ξαναπήρε την εφηµερίδα κι έριξε µια µάτια σ’ άλλη στήλη. Πάλι ειδοποίηση! 

«...Ειδοποιούνται οι χρεωφειλέται του αποβιώσαντος Τ... να προσέλθωσιν εντός 

δεκαπέντε ηµερών εις το γραφείον του διαχειριστού του κ. ∆... ίνα δηλώσωσι τας 

απαιτήσεις των...» 

Άφησε πάλι την εφηµερίδα να γλιστρήσει στη γης. Έσκυψε στον «πάγκο» του και 

χτυπούσε ταµπούρλο µε τα δάχτυλά του στο τζάµι. Τ’ ανίψι του, ο Τιριλλής, καθότανε 

χαµηλά σ’ ένα σκαµνί και διάβαζε µουρµουριστά ανθρωπολογία. Είχε το βιβλίο ανοιχτό 

στα γόνατά του και µουρµουρούσε: «...το κρανιακόν οστούν... το  µετωπικόν οστούν... τα 

δύο κροταφικά, τα δύο βρεγµατικά* ...» κι άγγιζε τα δάχτυλά του στο µέρος της κεφαλής 

που ονόµαζε. Άκουσε τον µπάρµπα του που χτυπούσε µε τα δάχτυλά του στο τζάµι του 

πάγκου του και σήκωσε το κεφάλι. 

– Τα τάλαρα δεν είναι αρκούδια για να χορέψουν που τους παίζει ταµπούρλο!... 

Συλλογίστηκε, γελώντας το τσιριστό γέλιο του, που του ’φερν’ ένα πόνο στη ρίζα της 

ζερβιάς του µασέλας. Ο Παύλος ο σαράφης, ο Σκέλεθρας, χτυπούσε πολλήν ώρα τα 

δάχτυλά του στο τζάµι, και τα περασµένα του, σ’ όλες τους τις λεπτοµέρειες, αρχίσανε 

να περνούν από τη σκέψη του αραδιαστά-αραδιαστά, σαν ένας στρατός υπάκουος στον 

ήχο του ταµπούρλου. 

Προ δέκα χρόνια ο Παύλος έκλεισε τις χαραµάδες της κάµαράς του κι άναψε ένα 

µαγκάλι κάρβουνα για να δώσει τέλος στη ζωή του... την αβίωτη, καθώς έγραψε σ’ ένα 

χαρτί. Η µυρωδιά των κάρβουνων, που ’βγαινε από µιαν ανοιχτή χαραµάδα, τόνε 



πρόδωσε και τόνε βρήκαν µισοζώντανο στο πάτωµα. Όταν άρχισε να συνεφέρνει, µε τις 

περιποιήσεις δυο γιατρών που προστρέξανε, άκουσε το νοικοκύρη του που διηγότανε 

πως: είχε ανέβει να του ζητήσει «απέναντι καθυστερουµένων ενοικίων» και του χτύπησε 

στα ρουθούνια η µυρωδιά του κάρβουνου, και µουρµούρισε: 

– Κερατά!... σαν ερχόσουνα κάθε στιγµή στενοχωρώντας µε... δεν σου χτυπούσε η 

µυρωδιά της πείνας µου!... 

Ένας από τους γιατρούς, αντεπιστέλλον µέλος ενός φυσιολογικού ινστιτούτου της 

Ευρώπης, του είπε, λιγωµένα, καθώς λέγουνται τα κοµπλιµέντα στις αληθινά ωραίες 

κυρίες, πως είχε ένα σκελετό... «θαύµα!» 

– Θα µπορούσε η εταιρεία µας να σου µετρήσει ένα σηµαντικό ποσό αν... 

– Πάψε, γιατρέ, του είπε ο άλλος γελώντας, που θέλεις να κάνεις το σωµατέµπορο 

τώρα!... 

– ...Αν διαθέσεις το σκελετό σου στην εταιρεία µας, θα σου µετρούσα... Ξακολούθησε 

ψάχνοντας τις σπάλες και τα γόνατά του... Θα σου µετρούσα... 

Κι ο Παύλος, που θα πουλούσε όσα-όσα και την ψυχή του, γυµνώθη για να διατιµήσει ο 

γιατρός το σκέλεθρό του. Χρειάστη ένα µέτρο και κατέβη πρόθυµα ο νοικοκύρης του και 

ζήτησε από τη γειτόνισσα µοδίστρα την κορδέλα της. Τον αναποδογύριζε, ο γιατρός, απ’ 

όλες τις µεριές, τονέ δίπλωνε, τον άνοιγε, πάλι τον ξαναδίπλωνε... και ψάχνοντας τις 

αχαµνισµένες από την πείνα σάρκες του, εύρισκε τα οστά και τα µετρούσε 

προσεχτικά από αρµό σε αρµό. 
– ...Οκτώ έως δέκα χιλιάδας φράγκα! 

Έγραψε στην Ευρώπη κι έλαβε εντολή να µετρήσει το ποσό εις τον κάτοχο του 

θαυµάσιου σκελετού... «αντί συµβολαίου εξασφαλίζοντος τον σκελετόν εις το 

Ινστιτούτον µας...» Ο Παύλος, αγόρασε τον πάγκο ενού σαράφη που είχε φάγει στα 

γλέντια τα κεφάλαια της δουλειάς του κι έγινε σαράφης- τοκογλύφος, έχοντας κεφάλαια 

την τιµή του σκέλεθρού του. 

Σαν άνθρωπος που γνώρισε στον καιρό της πείνας την αξία του παρά, ήταν ευσεβέστατος 

παραδόπιστος. Μόνο που ήτανε το λάδι ακριβό, ειδεµή θ’ άναβε µέσα στην κάσα του* , 

ακοίµητο καντήλι προς δόξαν του Μαµωνά* , που του ’στελλε πλούσια τα ελέη του! Όλοι 

ξέρανε την ιστορία του και του ’µεινε τ’ όνοµα «Σκέλεθρας». Ο ίδιος σε κάθε περίσταση 

διηγότανε, γελώντας µε µιαν ασυνειδησία τροµερή, τα καθέκαστα της πούλησης του 

σκέλεθρού του, τελειώνοντας πάντα έτσι: 



– Οι κουτοί! δεν µ’ αφήνανε να ψοφήσω από την πείνα και παραχώνοντάς µε σε µια 

γωνιά να µαζέψουν τα κόκαλά µου!... 

Χε! χε! χε!... θέλοντας οι κουτόφραγκοι* το σκέλεθρό µου, µου ’δωσαν τα µέσα που 

στερούµουνα να ζήσω! 

Κάθε φορά που συναντούσε στο δρόµο το γιατρό που µεσίτεψε για την παράξενη αυτή 

συναλλαγή, τεντώνονταν και τόνε κοίταζε κατάµατα κοροϊδευτικά, καθώς µια 

µοδιστρούλα, που ’φτασε να γίνει µεγαλοκοκότα, κοιτάει τον προαγωγό της. Το σκελετό 

του τόνε λογάριαζε σαν ένα πράµα που το ’χε πουλήσει σε καλή τιµή «τοις µετρητοίς» κι 

ο αγοραστής τ’ άφησ’ εκεί σε µια γωνιά για να το πάρει αργότερα! Μάλωνε µια φορά µ’ 

ένα γείτονά του και τον απείλησε πως θαν του σπάσει τα πλευρά· κι ο Παύλος είπε: 

– ...Πουληµένα είναι!... θα ζηµιώσεις την Ευρώπη!... 

Προ λίγες µέρες τον είχε πονέσει ένα δόντι κούφιο και πήγε να το βγάλει. 

– ∆εν έχει παρά µόνο µια τρύπα... κι είναι γερό δόντι, είπε ο δοντογιατρός,... καλύτερα 

να το σφραγίσουµε µε χρυσάφι. 

Ο Σκέλεθρας που δεν ανεγνώριζε την υποχρέωση να κάνει κι επιδιορθώσεις στα 

πουληµένα κόκαλά του, και µάλιστα να γιοµίσει ένα δόντι µε χρυσάφι: 

– Βγάλ’ το..., είπε... 

– Είναι γερό... αµαρτία είναι... είσαι τόσω χρονών άντρας και διατηρείς όλα σου τα 

δόντια, αυτό είναι κατιτίς! Γιατί να βγάλεις ένα γερό δόντι...;! 

 

* σαράφης, ο: ενεχυροδανειστής 
* ανακοµιδή, η: εκταφή και µεταφορά των οστών νεκρού σε οστεοφυλάκιο, µνηµείο, 
τάφο κ.λπ. 
* χωνευτήριο, ο: χώρος του νεκροταφείου, στον οποίο φυλάσσονται τα οστά των νεκρών 

* βρεγµατικό οστό: καθένα από τα οστά που σχηµατίζουν το πλάγιο και επάνω τµήµα 
του κρανίου 
* αντεπιστέλλον µέλος (Ακαδηµίας ή άλλου επιστηµονικού ιδρύµατος): µέλος που δεν 
έχει ως µόνιµη 
κατοικία του τη χώρα, όπου είναι το ίδρυµα που τον τιµά µε τη διάκριση αυτή 

* σπάλα, η: το οστό της ωµοπλάτης 
* κάσα, η: σιδερένιο χρηµατοκιβώτιο, ταµείο 
* Μαµωνάς, ο: θεός του πλούτου 
* κουτόφραγκος, ο: υποτιµητικός χαρακτηρισµός για τους Ευρωπαίους, ότι τάχα 
υστερούν σε εξυπνάδα και µπορούν εύκολα να ξεγελαστούν 
* µεγαλοκοκότα, η: πόρνη πολυτελείας 



* προαγωγός, ο: µαστροπός, αυτός που εξωθεί στην πορνεία 

 

Λουκής Ακρίτας, Ο κάµπος (Απόσπασµα) 

[Στο µυθιστόρηµα Ο κάµπος (1936), εµπνευσµένο από τις προσωπικές εµπειρίες του 

συγγραφέα στην πεδιάδα της Μεσαορίας, προβάλλεται ρεαλιστικά η αγροτική ζωή στην 

Κύπρο κατά την πρώιµη Αγγλοκρατία. Οι δύκολες οικονοµικές συνθήκες που αυξάνουν 

την ανασφάλεια των ανθρώπων, η αγωνία τους κυρίως για την παραγωγή λόγω και των 

ιδιαίτερων καιρικών φαινοµένων που επικρατούν στο νησί (όπως, για παράδειγµα, η 

παρατεταµένη ξηρασία) συνθέτουν µια πειστική εικόνα του κοινωνικού περίγυρου στην 

ύπαιθρο.] 

[…] Χερσάδες, αγριµιές* , µολυβοχώµατα* που ξερνάνε φίδια. Οι σβώλοι µολυβένιοι και 

σκιστός ο φρυγµένος κάµπος που απλώνεται πλατύς κι ανάλλαχτος. Κι είναι µια 

µουγκαµάρα παντού. Γιατί δυο χρόνια απανωτά η αναβροχιά στέρεψε το νησί. Οι 

χωριάτες νηστικοί και φοβισµένοι τού δέουνται µέσα στο σκοτάδι να τους λυπηθεί: 

– Κι αν εµείς οι µεγάλοι είµαστε κακοί, λυπήσου τα µωρά και τα ζωντανά!... 

Τις πιο πολλές φορές θυµώνουνε µε τους δικούς τους και πάνε στο καφενείο να 

γελάσουνε όλοι µαζί. Γιατί φοβάται ο καθένας χωριστά την οργή του κάµπου. Την 

περασµένη χρονιά αν τύχαινε κάποτες να ταξιδέψουνε απ’ το χωριό τους τα σύγνεφα, 

ήτανε πάντα αλαφρά σαν το φτερό κι ολόασπρα, χωρίς µπόρα. Στεκόντουσαν απάνω στα 

χωράφια, χωριζόντανε σε φιγούρες, ένα κυνηγητό άρχιζε µε τον αγέρα, σκέπαζαν τ’ 

ακροούρανα. Ο αγέρας, όµως, έδιωχνε πέρα µακριά τα σύγνεφα, τα έστηνε µέσα στη 

θάλασσα που µαύριζε ώρες. Κι ο ουρανός ολοκάθαρος, φρέσκος σαν τώρα δα να είχε 

αποτελειώσει* . Αλήθεια, τι κακό ήτανε τούτο που έπεσε στο νησί… 

Τα πρόβατα ψόφησαν απ’ την πρώτη χρονιά. Σταθήκανε τυχεροί, όσοι πρόφτασαν να τα 

ξεπουλήσουν. Οι άλλοι βλέπανε καθηµερινά το κοπάδι να λιγοστεύει. Οι προβατίνες και 

τα κριάρια έπεφταν στον κάµπο αγκοµαχώντας κι έµεναν εκεί, άσπρα σηµάδια, που 

φώναζαν στους γύπες και τους κοράκους. Τα γέρικα βόδια ψόφησαν και τα δαµάλια 

ξεπουλήθηκαν φτηνά στους χασάπηδες. Το χωριό απόµεινε χωρίς ζωντανά. Μονάχα ο 

Βασίλης είχε στο στάβλο του βόδια κι άλογα, γιατί οι αποθήκες του µπορούσαν να 

βαστάξουνε και µια χρονιά ακόµα, αν γινότανε –ο Θεός να µη δώσει– να κρατήσει η 

κατάρα που δέρνει τον κάµπο. 



Οι ξεκληρισµένοι ξενιτεύτηκαν στα µεταλλεία και στις πολιτείες. ∆ούλευαν εκεί µε 

φτηνό µεροκάµατο, τόσο που στο µήνα µέσα να µη µπορούνε να εξοικονοµήσουνε πέντε 

σελίνια για το σπιτικό τους. Κι αν τύχαινε κάποτες να γυρίσει ένας χωριάτης µε µισή 

λίρα στην τσέπη του, η φαµελιά του έπαιρνε µεγάλο αγέρα στο χωριό. Τα παιδιά, ακόµα 

κι οι γυναίκες, τρώγανε το ψωµί µέσα στις στράτες, για να το µάθουνε έτσι όλοι –πράµα 

που γινότανε βούκινο απ’ την πρώτη στιγµή. Το συνηθισµένο ήτανε να γυρίζουν οι 

χωριάτες απ’ την πολιτεία µε το µούτρο φαγωµένο και παραλλαγµένη τη θωριά. Κι ήτανε 

όλοι τους γερασµένοι σα γυρνούσανε για να πεινάνε αντάµα µε τους δικούς τους. Γιατί, 

λένε, η πείνα χρειάζεται συντροφιά. 

Το γουστόζικο ήτανε, µόλις ερχότανε κανείς απ’ τα µεταλλεία. Σκούρο το µούτρο του 

και το σβέρκο σαν ένα ξένο µαυρισµένο πετσί, που πήγαινε να τόνε πνίξει. Γιατί η σκόνη 

της µίνιας µπαίνει στο πετσί µέσα και µαυρίζει τον άνθρωπο ως το κόκαλο. Οι άλλοι 

χωριάτες ρωτούσανε χίλιες δυο λεπτοµέρειες. Κι έµειναν απορηµένοι µαθαίνοντας πως 

οι µίνιες πάνε µέσα στη γης µιαν ώρα, πολλές φορές και δυο ώρες. 

– Έτσι κάτω στη γης; 

– Ναι! 

– Κι είναι σκοτάδι, αυτού µέσα; 

– Με τα φαναράκια δουλεύουνε οι εργάτες! 

– Έτσι ε; Κι αν είναι µέρα το ίδιο; 

– Χειρότερα. Γιατί θυµάσαι όξω το φως!... 

Σταµάταγαν τις ερωτήσεις, κοίταγαν κατά τον ουρανό, το κορµί τους γιόµιζε απ’ το 

γαλάζιο φως. 

– Κι είναι κάτου στη γης σίδερο; 

– Ό,τι φανταστεί ο άνθρωπος, ξηγούσε ο νιοφερµένος χωριάτης. Ακόµα ασήµι και 

µάλαµα!... 

– Μάλαµα; 

– Ναι! Μάλαµα! 

Έβγαζε απ’ τον κόρφο του ένα κοµµάτι µετάλλευµα. Η πέτρα χρύσιζε, όπως οι 

πολυέλαιοι τις ολονυχτίες, που γονάτιζαν να εξιλεώσουνε τον Θεό. Ο καθένας το άγγιζε 

σφιχτά, ένιωθε τη σκληράδα να του τρυπάει τις ακροδαχτυλιές και το έδινε στον διπλανό 

του. 



– Κι έχει χρυσάφι, τούτη εδώ η µαυρόπτερα; 

– Ό, τι φανταστείς!... 

Τους ξηγούσε πώς πάει το «πράµα» στην Αµέρικα, ξεφορτώνουνε τις πέτρες στους 

µεγάλους µύλους και γίνουνται εκεί σκόνη· χωρίζουν ύστερα τα συντέφια* απ’ τα 

σίδερα, χώρια το χρυσάφι. Η κουβέντα έπεφτε στα µεροκάµατα. Ήτανε βέβαια 

ασήµαντα, όµως µπορούσε ένας εργάτης κάθε µήνα να γλεντήσει καλά, ξοδεύοντας ένα 

σελίνι. 

– Ένα σελίνι; 

– Ναι! ολάκερο! 

Στεκόντουσαν απορηµένοι. Αυτήν την εποχή, µ’ ένα σελίνι αγόραζε τρεις οκάδες ψωµί 

σταρένιο και τέσσερις κριθαρένιο. Και µε το κρεµµύδι και το νερό χορταίνουνε τα 

φτωχόσπιτα κάπου δυο µέρες. Με την οικονοµία της νοικοκυράς µπορεί και τρεις. 

– Ένα σελίνι είναι µισό κιλό στάρι, έκανε ένας χωριάτης σιγά. 

– Βέβαια µισό κιλό στάρι! συµφώνησαν. 

Ωστόσο σήµερα ήρθε στο χωριό ένα µήνυµα, που δεν το περίµεναν. Το διάβασε η 

δασκάλα στην εφηµερίδα και µαθεύτηκε σε λίγην ώρα. Ο αδερφός της Αναστασίας ο 

Χαραλάµπης, που έφυγε απ’ το χωριό εδώ κι ένα χρόνο, σκοτώθηκε στο µεταλλείο. Εκεί 

που δούλευε στις µίνιες, µε πέντε άλλους εργάτες, έπεσε η σκεπή. Οι δυο σώθηκαν µε 

σπασµένα τα παΐδια, γιατί στάθηκαν τυχεροί. Ο τρίτος βρίσκεται στο νοσοκοµείο µε 

στραµπουλισµένα τα στήθια. Οι άλλοι σκοτώθηκαν στη στιγµή. Ένας από δαύτους ήτανε 

ο Χαράλαµπος Νικολάου. Το ’γραφε καθαρά η εφηµερίδα. Ακόµα και το χωριό. Και 

παρακάτου πως θ’ αποζηµιώσουνε τους δικούς τους, κάπου είκοσι λίρες. Όσο αξίζει ένα 

µουλάρι. 

– Κάθε µέρα σέρνουνε πολλούς σκοτωµένους! ξήγησε κάποιος που δούλεψε στις µίνιες. 

Το πώς γλίτωσε ο ίδιος ήτανε τόσο παράξενο. Κουβαλούσε µε το αµαξάκι µετάλλευµα 

για να το ρίξει στην τρύπα, που κάτωθέ της στέκεται το βαγόνι. Η τύχη του ν’ ακούσει τα 

δοκάρια που τρίξανε. Το λοιπόν, φώναξε στους συντρόφους του, που µόλις πρόφτασαν 

να φύγουν. ∆υο λεπτά ύστερα, κλείστηκε η µίνια, γιατί το βουνό έσκασε, λες από µια 

µπόµπα. 

– Θα ’παιρναν ωστόσο λεφτά οι δικοί σου! παρατήρησε σοβαρά ο καφετζής. 

Ο άλλος τον κοίταξε παράξενα κι αποκρίθηκε: 



– Βέβαια κάπου είκοσι λίρες! 

 

* αγριµιά, η: χέρσο, ακαλλιέργητο χωράφι 
* µολυβοχώµατα: χώµατα συµπαγή, βαριά και µε σκούρο χρώµα, λόγω της ξηρασίας 
* αποτελειώνω: (εδώ για τον ουρανό) µετά από βροχή, καθαρίζω, ανοίγω 

* ξεκληρισµένος: που έχει καταστραφεί οικονοµικά (εδώ είτε γιατί δεν κατέχει γη ή 
επειδή κάθε γεωργική ασχολία έχει ανασταλεί, λόγω της ξηρασίας) 
* µίνια, η: σήραγγα ορυχείου 

* συντέφι, το: πολύτιµος λίθος, ορυκτό µαργαριτάρι 

 

Μέλης Νικολαΐδης, ∆ύο άσπρα γυµνά χέρια 

[Το παρακάτω διήγηµα προέρχεται από τη συλλογή ∆υο άσπρα γυµνά χέρια κι άλλα 

διηγήµατα (1929). Στα πρώιµα αυτά κείµενα του συγγραφέα προβάλλονται βασικά ο 

µικροαστικός κόσµος και τα προβλήµατα της καθηµερινής ζωής σε µια ατµόσφαιρα 

υποβλητικής απροσδιοριστίας. Οι ήρωές του ψυχογραφούνται µε αδρές γραµµές, καθώς 

συνθλίβονται από τον κοινωνικό κλοιό, ο οποίος τους περιβάλλει ασφυκτικά, 

προδιαγράφοντας, ανάµεσα σ’ άλλα, και το έρωτικό τους αδιέξοδο.] 

Με ξύπνησε ο θόρυβος ενός κάρου, που ανέβαινε το µικρό ύψωµα. Από το αργό και 

βαρύ κύλισµα των τροχών του, που τράνταζε το πάτωµα, το κρεβάτι µου και το σπίτι 

ολόκληρο, καταλάβαινε κανείς πως το κάρο ήταν βαρυφορτωµένο και πως ανέβαινε µε 

δυσκολία τον ανώµαλο κι ανηφορικό δρόµο. 

Ο θόρυβος δυνάµωνε ολοένα πιο πολύ, και µέσα στην ησυχία και τη σιωπή του ζεστού 

µεσηµεριού, άκουα ζωηρά το τρίξιµο των ξύλων του κάρου. Σε λίγο, σα να ξέσπασε 

δυνατή βροντή µέσα στην κάµαρά µου, γέµισε ολόκληρη από άγριο κρότο και 

χοροπήδησε απότοµα. Και την ίδια στιγµή, πίσω από τις κλειστές γρίλιες του παράθυρου, 

πέρασε η σκιά του κάρου, µια σκιά πλατιά και πολυσύνθετη, καµωµένη από ένα 

ανθρώπινο κεφάλι, τ’ αυτιά ενός αλόγου, µια γραµµή από κάγκελα κάρου, το απάνω 

µέρος κάποιου έπιπλου, τα πόδια ενός τραπεζιού, καρέκλες αναποδογυρισµένες, 

µποξάδες ρούχων. 

Έξαφνα το µπουµπούνισµα σταµάτησε κι άκουσα το άνοιγµα µιας πόρτας, µερικούς 

ανθρώπους που κουβέντιαζαν, µια λεπτή γυναικεία φωνή, το τρίξιµο ή τον υπόκωφο 

κρότο πραγµάτων που µετακινούνταν ή αφήνουνταν στο δρόµο. ∆εν ήταν πια δυνατό να 



ξανακοιµηθώ. Σηκώθηκα από το κρεβά- τι και µισάνοιξα τις γρίλιες. Τέσσερις άνθρωποι 

κουβαλούσαν ένα πιάνο στο διπλανό σπίτι. Οι δυο µπροστινοί έµπαιναν στην πόρτα κι οι 

δυο άλλοι ήταν στο δρόµο. Και µέσα από την ανοιχτή πόρτα πρόβαλλαν δυο άσπρα 

γυµνά χέρια, που κρατούσαν ελαφριά την µπροστινή άκρη του πιάνου, δυο χέρια 

γυναικεία, µε κοµψά µπρά- τσα γυµνά ως τον ώµο, µε λεπτά δάχτυλα ανοιγµένα απάνω 

στο µαύρο ξύλο του πιάνου. Η γυναίκα δεν φαινότανε. Οι µύτες µονάχα των παπουτσιών 

της ξεπετιούνταν λιγάκι πίσω από τη µαρµαρένια κολόνα και µια πτυχή του φουστανιού 

της κυµάτισε για µια στιγµή έξω από την πόρτα. Τα χέρια όµως πρόβαλλαν ολόκληρα. 

Ήταν φανερό πως δεν κρατούσαν σηµαντικό βάρος. Τι βάρος µπορούσαν να κρατήσουν 

τα λεπτά εκείνα χεράκια; Κι όµως ετεντώνουνταν µε φανερή ένταση, και κάπου-κάπου 

ένα ελαφρό τρέµουλο τα περνούσε από πάνω ως κάτω κι έκανε τις παλάµες να 

µετακινούνται απάνω στο πιάνο σα να ’θελαν να το χαϊδέψουν. 

Αν και δεν έβλεπα το πρόσωπό της, ήµουν βέβαιος πως τα µάτια της παρακολουθούσαν 

το πιάνο µε λαχτάρα και στοργή κι ο ανεπαίσθητος εκείνος κυµατισµός των χεριών της 

δεν ήταν τίποτε άλλο, παρά ο παλµός µιας αγάπης και µιας ανησυχίας. Σε λίγο, τα δυο 

χέρια αποτραβήχτηκαν, το πιάνο µπήκε µέσα, τ’ άλλα πράγµατα µεταφέρθηκαν, οι 

άνθρωποι και το κάρο έφυγαν από τον άλλο δρόµο κι όλη η θορυβώδικη όµορφη εικόνα 

έσβησε µέσα στην άσπρη σιωπή του ζεστού µεσηµεριού. 

Έµεινα όµως ακόµα πίσω από τις µισάνοιχτες γρίλιες και κοίταζα προς τη διπλανή 

πόρτα, απ’ όπου χάθηκαν τα δυο χέρια. ∆εν την είχα ιδεί τη γυναίκα εκείνη. Μα ένιωθα 

πως κάτι γνώρισα απ’ αυτήν. Μέσα στ’ άσπρα γυµνά χέρια της ήµουν βέβαιος πως κάτι 

βαθύτερο δικό της είχα δει, και στο λεπτό και στοργικό εκείνο χάι- δεµα του πιάνου είχα 

αντικρίσει µια ζωντανή εκδήλωση του εσωτε- ρικού της κόσµου. 

Όταν, το δειλινό, βγήκα από το σπίτι, έριξα µια µατιά στα διπλα- νά παράθυρα και στην 

πόρτα. Μα δεν ήταν κανείς. Και τη νύχτα, όταν γύρισα αργά, µερικοί γειτόνοι κάθουνταν 

ακόµα, όπως πάντα, έξω από τις πόρτες των σπιτιών τους, κουβεντιάζοντας κι απολα- 

βαίνοντας τη νυχτερινή δροσιά. Μα η διπλανή πόρτα ήταν κλειστή και σιωπηλή. 

Ένιωθα την επιθυµία να ιδώ τη νέα µας γειτόνισσα. Ένα είδος περιέργειας είχε γεννηθεί 

µέσα µου, κι αναθυµούµενος το µικρό εκείνο κοµµατάκι που είχα µονάχα προλάβει ν’ 

αρπάξω από την αθώρητη σιλουέτα της, ήθελα να τη συµπληρώσω και να την ιδώ 

ολόκληρη. 



Μα ούτε την άλλη µέρα µπόρεσα να την ιδώ. Το διπλανό σπίτι ήταν πάντα κλειστό, κι 

όταν πέρασα από µπροστά του, φρουροί ψηλοί και βλοσυροί φύλαγαν την πόρτα, οι δυο 

µαρµαρένιες του κολόνες, που πίσω απ’ αυτές µόλις τόλµησαν να προβάλουν την πρώτη 

µέρα οι µύτες των παπουτσιών της, η πτυχή του φουστα- νιού της και τ’ άσπρά της γυµνά 

χέρια. 

Στάθηκα για µια στιγµή. Απάνω στο δρόµο διακρίνουνταν ακόµα τ’ αποτυπώµατα των 

τροχών του κάρου, και το πέτρινο κατώφλι ήταν φρεσκογδαρµένο από το πέρασµα των 

πραγµάτων. Είδα µε κάποια ευχαρίστηση τ’ ασήµαντα αυτά σηµάδια κι η περιέργειά µου 

για την άγνωστη εκείνη γυναίκα µεγάλωνε πιο πολύ… 

Το άλλο µεσηµέρι, όταν βρέθηκα στο δωµάτιό µου, µισάνοιξα τις γρίλιες και στάθηκα 

κοιτάζοντας τον έρηµο και σιωπηλό δρόµο. Πόσο άδειος και πληκτικός µου φάνηκε! Η 

απόλυτη ακινησία και σιωπή, που σκέπαζαν τα πάντα, µου έδιναν την εντύπωση πως τα 

σπίτια κοίταζαν µελαγχολικά και πως ο δρόµος είχε ξαπλωθεί απάνω στη γη λυπηµένος. 

Τι να τους έλειπε τάχα; Τι να νο- σταλγούσαν; Κι η σκέψη µου γέµιζε από το θόρυβο του 

κάρου κι η ψυχή µου έβλεπε να διαγράφουνται στο σιωπηλό κενόν τα δυο άσπρα γυµνά 

χέρια. 

Ποια να ’ταν τάχα η γυναίκα εκείνη; Έπαιρνα µέσα στη φα- ντασία µου τις άκρες των 

δυο παπουτσιών που είχαν προβάλει πίσω από τη µαρµαρένια κολόνα, και τις 

συµπλήρωνα. Έπαιρνα την πτυχή του φουστανιού που είχε κυµατίσει έξω από την πόρ- 

τα, και την ολοκλήρωνα. Έπαιρνα τα δυο προτεταµένα χέρια, και προεκτείνοντάς τα 

κάτω κι απάνω, εσχηµάτιζα τον κορµό, το λαι- µό, το κεφάλι. Πόσο όµως θαµπά, πόσο 

ακαθόριστα κι άπιαστα ήταν όλα! Όσο κι αν προσπαθούσα να πλάσω µέσα µου τη 

φανταστική της εικόνα, σκοτείνιαζε κι έσβηνε αυτή ολοένα. Κι όταν, µεταδίνοντας τον 

κρυφό παλµό των χεριών της στο κορµί της ολόκληρο, δοκίµα- ζα να του δώσω ζωή και 

κίνηση, το κορµί της µου ξέφευγε και χα- νόταν, σα να µην ήταν ένα πλάσµα 

πραγµατικό, παρά κάτι άυλο, αόρατο κι ασύλληπτο. 

Πέρασαν έτσι µερικές ηµέρες, χωρίς να την ιδώ. Έµαθα πως ήταν δασκάλα του πιάνου κι 

έδινε µαθήµατα στα σπίτια. Γι’ αυτό κι έλειπε έξω πολλές ώρες. Ζούσε µε τη µητέρα της, 

µια γριά µαυ- ροφορεµένη, που δεν έβγαινε ποτέ από το σπίτι. Και το σπίτι ήταν πάντα 

κλειστό και σιωπηλό. 



Τίποτε άλλο δεν µπόρεσα να µάθω. Κι όµως πόσο ήθελα να την ιδώ, πόσο ήθελα να τη 

γνωρίσω! 

Άλλαξα το δρόµο µου. ∆εν ανεβοκατέβαινα πια το σύντοµο ανώµαλο µονοπάτι. 

Προτιµούσα τον ίσιο δρόµο, που περνούσε από το διπλανό σπίτι. Μα η πόρτα και τα 

παράθυρα ήταν πάντα κλειστά. Περπατούσα σιγά-σιγά, έβρισκα κάποιαν αφορµή να 

κοντο- σταθώ έξω από το σπίτι. Καµιά φωνή, καµιά κίνηση. Και το βράδι, όταν γύριζα 

νωρίς και καθόµουν στο δρόµο, του κάκου εκαρτερούσα ν’ ανοίξει η διπλανή πόρτα. Κι 

αν ήταν ανοιχτά τα παράθυρα, ήταν όµως τόσο σκοτεινά και τόσο βουβά! Κάπου-κάπου 

µονάχα ένα φως άναβε πίσω από κάποιο παράθυρο κι έριχνε µια ζωηρή αντανάκλαση 

στο δρόµο. Κοίταζα µε συγκίνηση την αντανάκλαση αυτή και καρτερούσα να ιδώ απάνω 

στο δρόµο να σχηµατίζεται η σκιά της. Μα το φως έσβηνε γρήγορα, και το σκοτάδι 

γέµιζε ξανά το δρόµο… 

Ένα βράδι άκουσα επιτέλους τη φωνή της. Όχι τη φωνή της τη φυσική, όχι τη φωνή του 

λάρυγγά της. Άκουσα τη φωνή των χεριών της, άκουσα τη φωνή της ψυχής της –τη φωνή 

του πιάνου της. Ήταν αργά. Η ζωή, αποκαµωµένη από την ηµερήσια υπερκόπωση, 

ζητούσε να κρυφτεί και να ναρκωθεί, να ξεχάσει και να ξεχαστεί µέσα στην ακινησία και 

τη σιωπή. Κι έξαφνα η νύχτα γέµισε από αρµονία. 

Άνοιξα τα παντζούρια και στάθηκα ακούοντας. Επιτέλους! Να, που γνώριζα τη γυναίκα 

αυτή! Τι µ’ ένοιαζε για το πρόσωπο και το κορµί της; Να, που ένιωθα την ψυχή της! Και 

τι µ’ ενδιέ- φεραν οι λεπτοµέρειες της ζωής της; Μου αρκούσε η στιγµή αυτή, µια 

µονάχα στιγµή, που κλείνει µέσα της ολόκληρη ύπαρξη κι ολό- κληρη ζωή! 

Έκλεισα τα µάτια µου. Και ξανάειδα τα χέρια της, τα ίδια λε- πτά, κοµψά χέρια της, 

όπως τα είδα την πρώτη φορά, µε τον ίδιο παλµό και το ίδιο ανατρίχιασµα, να κυλούν, να 

ψαύουν, να χαϊ- δεύουν το πιάνο, κι ένιωσα ξανά, όπως τότε, να εκδηλώνεται µε τα χέρια 

εκείνα, µέσα στη γλυκιάν εκείνη αρµονία, η ίδια αγάπη, η ίδια λαχτάρα, η ίδια λεπτή κι 

ευγενική ψυχή. 

Μα έξαφνα η αρµονία σταµάτησε κι η νύχτα, αφού ξέσπασε σ’ έναν βαθύ στεναγµό που 

αντήχησε γύρω κι έσβησε µακριά, σκέ- πασε ξανά µε ακινησία και σιωπή την 

κουρασµένη ζωή, που ξανα- δόθηκε πιο αναπαυτικά στη νάρκη και στο αποξέχασµά 

της… 



Η αδηµονία µου µεγάλωνε µέρα µε την ηµέρα. ∆εν ήταν πια µια απλή περιέργεια. Ήταν 

ένα αληθινό ενδιαφέρον, ένα βαθύ και θερµό ενδιαφέρον. Κι η επιθυµία που ένιωθα στην 

αρχή, για να την ιδώ και να τη γνωρίσω, µου είχε πια γίνει δυνατή κι 

ακαταγώνιστηψυχική ανάγκη. 

Γιατί τάχα να µη φαίνεται καθόλου στα παράθυρα; Γιατί να µην κάθεται τα βράδια στην 

πόρτα; Γιατί να µην κάµει σχέσεις µε τους γειτόνους; Γιατί το σπίτι πάντα κλειστό και 

σιωπηλό; Γιατί να µη δέχεται κανένα; Γιατί να µην παίζει πιάνο ταχτικά; Τι να σήµαιναν 

όλ’ αυτά; Τι να κρυβόταν σ’ όλα αυτά; Ποια θλίψη, ποια απελπισία, ποιο κακό να ’ταν 

αυτό, που την κρατούσε σε τέτοιαν αποµόνωση, σε τέτοια φυλάκιση; 

Κι η ψυχή µου φλογιζόταν από τον πόθο να την πλησιάσω, να τη γνωρίσω, να 

επικοινωνήσω µαζί της, να µπω µέσα στην ψυχή της, να την παρηγορήσω, να της 

προσφέρω τις υπηρεσίες µου, τη βοήθειά µου, το κάθε τι που θα µου ζητούσε… Μα πώς; 

Μα πώς, που οι µέρες περνούσαν χωρίς καθόλου να την ιδώ; 

Ένα βράδι, αργά, ενώ έγραφα στο δωµάτιό µου, άκουσα στον διπλανό τοίχο κάποια 

χτυπήµατα. Στην αρχή δυο-τρία, ελαφριά, αραιά, υπόκωφα. Έπειτα, αφού σταµάτησαν 

για µια στιγµή, εξακολούθησαν πιο ζωηρά και πιο πυκνά. Κάτι κάρφωναν στον τοίχο από 

πίσω. 

Σηκώθηκα µε ζωηρό καρδιοχτύπι. Άκουα, ένιωθα τα χτυπήµατα του τοίχου ν’ αντηχούν 

δυνατά µέσα µου. Ήµουν βέβαιος πως ήταν Εκείνη. Πίσω από τον τοίχο διαισθανόµουν, 

καταλάβαινα, έβλεπα σχεδόν τα χέρια της –τα γνώριµα, αγαπηµένα χέρια– κι άκουα τόσο 

κοντά µου, τόσο βαθιά µου τα χτυπήµατά τους, που τα ’παιρνα κι αυτά σαν παλµούς 

καρδιάς και τα ’σµιγα µε τους δικούς µου σε µια νοερή επικοινωνία δυο καρδιών 

ανάµεσα από τον τοίχο. 

Τον πλησίασα και, πασπατεύοντας µε τα χέρια, αναζήτησα να βρω, ακολουθώντας τον 

ήχο των χτυπηµάτων, το µέρος που άγγι- ζαν τα χέρια της. Το βρήκα. Έβαλα εκεί απαλά-

απαλά τις παλά- µες µου κι εχάιδεψα τον τοίχο γλυκά και τρυφερά… 

Όλο το βράδι δεν έκλεισα µάτι. Είχα πάρει την απόφαση να πάω την άλλη µέρα στο σπίτι 

της και να ζητήσω τη γνωριµία της. ∆εν µπορούσε να γίνει αλλιώτικα. Καµιά εθιµοτυπία 

δεν µπο- ρούσε να µ’ εµποδίσει. Η ψυχή µου µ’ έσπρωχνε ασυγκράτητα, ορµητικά, 

ακαταγώνιστα. Ήταν ανάγκη να πάω. Κι επέρασα τη νύχτα συλλογιζόµενος την 

επίσκεψή µου, νιώθοντας τη χαρά και την ευτυχία που θα µου ’δινε… 



Το πρωί, µισοναρκωµένος, µισοκοιµισµένος, άκουσα τον θό- ρυβο ενός κάρου που 

περνούσε απ’ έξω αργά και βαριά. Ο θόρυ- βος γέµιζε σαν δυνατό µπουµπούνισµα το 

δωµάτιό µου κι άκουα καθαρά το τρίξιµο των ξύλων του κάρου. Έξαφνα το κρεβάτι και 

το δωµάτιό µου τράνταξε και χοροπήδησε ολόκληρο, και µεµιάς, πίσω από τις κλειστές 

γρίλιες του παράθυρου, πέρασε η πλατιά και πολυσύνθετη σκιά του κάρου – το 

ανθρώπινο κεφάλι, τ’ αυτιά του αλόγου, η γραµµή των κάγκελων, το απάνω µέρος του 

πιάνου, τα πόδια του τραπεζιού, οι αναποδογυρισµένες καρέκλες, οι µποξάδες των 

ρούχων. 

Χαµογέλασα. Ήµουν βέβαιος πως ήταν όνειρο ή παραίσθηση. Ήταν τόσο δυνατή µέσα 

µου η ανάµνηση από το πρώτο εκείνο πέρασµα του κάρου, που η µνήµη µου το 

ζωντάνευε και το αναπαριστούσε ζωηρά ύστερα από τόσες µέρες. 

Ανατινάχτηκα, για ν’ αποτινάξω τ’ όνειρο ή την παραίσθηση, και µισοκάθισα στο 

κρεβάτι. Μα το αργό κύλισµα του κάρου εξακολουθούσε, κι άκουα τον βαρύ του θόρυβο 

να κατεβαίνει το µικρό ύψωµα. 

Πετάχτηκα από το κρεβάτι κι άνοιξα το παράθυρο. Τ’ αποτυ- πώµατα των τροχών του 

κάρου ήταν ζωηρά και φρέσκα απάνω στον δρόµο. Κι οι αντικρινοί γειτόνοι 

κουβέντιαζαν για τις κατα- στροφές που φέρνουν τα συχνά κουβαλήµατα. 

– Μα τι τρέχει; Κουβαλήθηκε κανείς; 

– Ναι· οι διπλανές σου γειτόνισσες. Μας έφυγαν έτσι έξαφνα και βιαστικά, όπως µας 

ήρθαν. Περίεργα πλάσµατα! 

– Και πού πάνε; 

– Ποιος ξέρει; Μήπως µιλούσαν σε κανένα; 

Έκλεισα το παράθυρο, έτρεξα στο κρεβάτι κι έπεσα βαρύς, σφίγγοντας το κεφάλι µου 

µέσα στα χέρια. Πόσο πονούσα, Θεέ µου, πόσο πονούσα! 

 

µποξάς, ο: δέµα ρούχων που έχει τυλιχτεί µ’ ένα κοµµάτι ύφασµα, µπόγος 
ψαύω: αγγίζω κάτι ελαφρά, το περιεργάζοµαι µε τις άκρες των δακτύλων 
ακαταγώνιστος: ακαταµάχητος, ανίκητος 
εθιµοτυπία, η: σύνολο κανόνων κοινωνικής συµπεριφοράς που ισχύουν σε εκδηλώσεις 
της κοινωνικής ζωής 



Λίνα Σολοµωνίδου, Ενθάδε κείται (Aπόσπασµα) 
[Στο µυθιστόρηµα αυτό, η συγγραφέας αντλεί το θεµατικό της υλικό από τις πρόσφατες 

ιστορικές εµπειρίες της Κύπρου µε επίκεντρο τον Απελευθερωτικό Αγώνα 1955-59. Το 

απόσπασµα αντανακλά την ατµόσφαιρα που επικράτησε στο νησί µετά την κατάρρευση 

των συνοµιλιών Μακαρίου-Χάρντιγκ και τη συνακόλουθη εξορία του Αρχιεπισκόπου 

στις Σεϋχέλλες (Μάρτιος 1956): ένα ιδιότυπο µείγµα αβεβαιότητας και απογοήτευσης, 

συνάµα όµως και αποφασιστικότητας για αντίσταση και αγώνα.] 

– Ο κ. διοικητής θα σας δει την Πέµπτη το πρωί στις δέκα. 

Τέσσερις µέρες! Σε τέσσερις µέρες πολλά µπορεί να γίνουν. Ο δεσπότης* άρχισε 

συνοµιλίες µε την κυβέρνηση. Ο σπήκερ µεταδίδει πως έγινε µεγάλη πρόοδος, µονάχα 

µερικά σηµεία µένουν, και θα επέλθει η συµφωνία. Το ραδιόφωνο έγινε το κέντρο της 

ζωής του, όλα τα δελτία, από στιγµή σε στιγµή περιµένει ν’ ακούσει τα ευχάριστα νέα, 

αν δεν είναι απόψε, σίγουρα θα ’ναι αύριο. Όσο κρατάνε οι συνοµιλίες, υπάρχει 

εκεχειρία. Ούτε εκρήξεις, ούτε διαδηλώσεις. Η αισιοδοξία του ξαναγεννιέται, 

ξαναβρίσκει τον ύπνο του. Σε µερικές ώρες, ίσως σε µια-δυο µέρες το πολύ, όλα θα 

τελειώσουν. Ο δεσπότης είναι διαλλακτικός, δεν µπορεί όµως να δώσει την εντύπωση 

πως υποχωρεί χωρίς µάχη. Η τελευταία µέρα των συνοµιλιών. Να, τώρα στις εφτά θ’ 

αναγγείλει ο σπήκερ την ποθητή συµφωνία. Κοιτάζει το ρολόι του, πέντε λεπτά ακόµα. 

Απλώνει το χέρι του, γυρνά το κουµπί, διαφηµίσεις. Σηκώνεται, πλησιάζει το µπαρ, 

παίρνει ένα ποτήρι, το γιοµίζει κονιάκ. Κάθεται ξανά πλάι στο ραδιόφωνο. Πρέπει να 

ονειρεύεται. Όχι, δεν είναι δυνατόν! Γλιστρά το ποτήρι από το χέρι του, πέφτει στο 

πάτωµα, γίνεται κοµµάτια. Εκρήξεις! Όλη η πόλη τραντάζεται στις εκρήξεις. Τα 

στρατιωτικά αυτοκίνητα διασχίζουν τους δρόµους δαιµονισµένα. Το χωνί, κέρφιου! 

Σταµατάει το µυαλό του. Γιατί, πώς γίνεται ν’ αλλάξει έτσι απότοµα η κατάσταση; Ο 

σπήκερ αναγγέλλει την αποτυχία των συνοµιλιών. Έτσι ξερά, χωρίς καµιά εξήγηση, 

χωρίς κανένα σχόλιο. Εφιάλτης! Ο αέρας γίνεται πηχτός, µε δυσκολία παίρνει ανάσα. Η 

αβεβαιότητα. Τι έρχεται ύστερα; Ο ρυθµικός κρότος από τις γραφοµηχανές, τα σκυµµένα 

κεφάλια στο γραφείο, ο ψίθυρος που προηγείται και που κόβεται αµέσως µόλις 

πλησιάσουν τα βήµατά του. Πίσω από το τζαµένιο χώρισµα, όλοι τούτοι οι άνθρωποι 

ζουν και κινούνται µε τον ρυθµό που θα θελήσει αυτός. Τα άψυχα πιόνια στα χέρια του 

σκακιστή. Μια παρατήρηση, µια καλή κουβέντα, µια υπόσχεση, κι αµέσως η υπόστασή 



τους. Το ψωµί τους. Αυτός κανονίζει το ψωµί τους και γι’ αυτό και τη ζωή τους. 

Προχωρεί στον διάδροµο, ένα τζάµι τον χωρίζει απ’ αυτούς κι όµως είναι τόσο µακριά! 

Σήµερα το τζάµι δεν φαίνεται να κρατά τις αποστάσεις. Κάποιος αόρατος δεσµός έχει 

αναπτυχθεί ανάµεσά τους, κάποια αβεβαιότητα, ένα είδος αγωνίας. Στο βάθος του 

διαδρόµου είναι το γραφείο του, γυρνά το πόµολο. Στο βασίλειό του! Πλησιάζει τη 

γυριστή πολυθρόνα, παίρνει τον χαρτοκόπτη κι αρχίζει ν’ ανοίγει τα γράµµατα που είναι 

στοιβαγµένα µπροστά του. Το τηλέφωνο κουδουνίζει, η γραµµατικός του µε το µπλοκ 

περιµένει να της υπαγορεύσει. Όλος ο µηχανισµός της επιχείρησης σε στάση προσοχής, 

περιµένει τις οδηγίες του, τις αποφάσεις του. Όλα από δω ξεκινούν και τελειώνουν, το 

στέρεο έδαφος που τον βεβαιώνει για τη δύναµή του. Όσο προχωρεί η µέρα, βυθίζεται 

περισσότερο στη δουλειά του, οι φόβοι του ναρκώνονται, η σιγουριά τον γιοµίζει. Τα 

λεφτά δεν έχουν πατρίδα. Όπου είναι τα συµφέροντά του εκεί είναι και η πατρίδα του. 

Άλλοι είναι οι νόµοι γι’ αυτούς που έχουν, κι άλλοι γι’ αυτούς που δεν έχουν. Νιώθει το 

παράστηµά του να µεγαλώνει, ν’ απλώνεται, να µη χωράει στους τέσσερις τοίχους. Το 

τζαµένιο χώρισµα γίνεται τοίχος, θάλασσα, ωκεανός. Οι άνθρωποι πίσω απ’ αυτό 

ζαρώνουν, γίνονται µερµήγκια, µια άµορφη µάζα από µαύρα στίγµατα. Οι αποστάσεις 

έχουν αποκατασταθεί. Ο καθένας στη θέση του. Ο κόσµος βρίσκει ξανά την αρµονία του. 

Χλαλοή και καµπάνες. Καµπάνες που αντηχούνε πένθιµα. Αφουγκράζεται στην αρχή 

αφηρηµένα. Η φράση του µένει ατέλειωτη, παρατηρά το ρολόι του, έξι το απόγευµα. Το 

βλέµµα του σταµατά στα χέρια της γραµµατικού. Το µολύβι κινείται νευρικά πάνω στο 

µπλοκ. Περιµένει. Προσπαθεί να συνδέσει τη φράση του. Η χλαλοή µεγαλώνει, οι 

καµπάνες χτυπάνε συνέχεια, οι καµπάνες απ’ όλες τις εκκλησιές. Έξι το απόγευµα, 

απίθανη ώρα για κηδεία, για µνηµόσυνο. Κι έπειτα, γιατί όλες οι καµπάνες,τόσο επίµονα, 

άγρια! Σηκώνεται, πλησιάζει το παράθυρο. Ο κόσµος βγήκε στις πόρτες, στα παράθυρα. 

Από µακριά ακούγονται φωνές, όχλος που πλησιάζει. Χτυπάει το τηλέφωνο. 

– Ναι, ποιος τον ζητεί, παρακαλώ; Είναι απησχοληµένος. Τ’ όνοµά σας, παρακαλώ; Μα 

αφού είναι απησχοληµένος, σας λέω! Καλά, περιµένετε ένα λεπτό. 

Η γραµµατικός τον πλησιάζει. 

– Σας θέλουν προσωπικώς. 

Σηκώνει το ακουστικό, στην αρχή δεν καταλαβαίνει. Η φωνή που φτάνει στ’ αυτιά του 

είναι ξερή, κατηγορηµατική. Κάνει να ρωτήσει, έχουνε διακόψει. Αποµένει µε το 



ακουστικό µετέωρο, έκπληκτος. ∆ιαταγές! Το αίµα έχει ανέβει στο κεφάλι του, γυρνάει, 

η γραµµατικός κατεβάζει τα µάτια της ντροπιασµένη που την τσάκωσε να τον παρατηρά 

µε περιέργεια. Η πόρτα ανοίγει, ο λογιστής κάνει δυο βήµατα αβέβαια. 

– Με συγχωρείτε... 

Κοµπιάζει, κάτι θέλει να πει και οι λέξεις σταµατάνε στον λαιµό του. 

– Ναι, τι θέλεις; 

Στριφογυρίζει το στυλό νευρικά στα δάχτυλά του. Η φωνή του βγαίνει δισταχτική. 

– Πήραµε ένα τηλεφώνηµα... 

∆εν τον αφήνει να τελειώσει. 

– Ναι, ξέρω. Εκ µέρους της οργανώσεως, γενική απεργία. Η γραµµατικός ανοίγει το 

στόµα της έκπληκτη, τα µάτια της πηγαίνουν από τον ένα στον άλλο. Τι είναι πάλι τούτο; 

Ο λογιστής, στη µέση του δωµατίου, περιµένει. Η χλαλοή κάτω στον δρόµο πλησιάζει, 

ακούγονται φωνές. 

– Οι Εγγλέζοι εξόρισαν τον δεσπότη! 

Η φωνή του είναι ξερή, άχρωµη. Ρίχνει µια µατιά στο ρολόι του. 

– Εξάλλου είναι ώρα να κλείσουµε. 

Σηκώνεται, πλησιάζει το παράθυρο, τα βλέµµατά τους τα νιώθει να του τρυπάνε την 

πλάτη. 

– Αύριο, θα ’ρθούµε για δουλειά; 

Η φωνή του λογιστή είναι πιο σταθερή. Ανασηκώνει τους ώµους του αδιάφορα. 

– Μπορείτε να πηγαίνετε. 

Γρήγορα βήµατα, ανοιγοκλείνει η πόρτα. Μόνος. Γυρνάει από το παράθυρο, πλησιάζει 

στο γραφείο, µαζεύει τα χαρτιά του, ξεχωρίζει µερικά γράµµατα, τα χώνει στον 

χαρτοφύλακα. Αβεβαιότητα, αταξία. Να παίρνεις διαταγές από µια φωνή άγνωστη, να 

µην µπορείς να συζητήσεις. Η δουλειά σου, οι κινήσεις σου, η ζωή σου να µην εξαρτάται 

από τη θέλησή σου. Μονάδα ασήµαντη. Η οργάνωση. Ποιοι είναι που αποτελούν την 

οργάνωση; Βρίσκεται παντού και πουθενά. Μπορεί και στο ίδιο το γραφείο σου, 

σπιούνοι που παρακολουθούν την κάθε σου κίνηση, κι όµως να µην ξέρεις σε ποιον να 

πεις τις δικές σου απόψεις. Αφού σε τραβάνε στη µια παράταξη, τουλάχιστον να µπορείς 

κι εσύ να πεις ένα λόγο, µια γνώµη. Τίποτε. 



Ανοίγει την πόρτα, προχωρεί στον διάδροµο, τα γραφεία πίσω από το τζάµι είναι άδεια, 

φεύγει τελευταίος. Κατεβαίνει στον δρόµο. Ο θόρυβος από τα ρολά που κατεβάζουν 

µπροστά στα µαγαζιά, µαθητές πάνω στα ποδήλατα διασχίζουν τον δρόµο βιαστικοί, 

κάποιος βάζει το χέρι στον κόρφο του και τραβάει ένα µάτσο φυλλάδια. Γιοµίζει o 

δρόµος άσπρες προκηρύξεις. Σκύβουν, κοιτάζουν γύρω τους µε υποψία, χώνουν το 

φυλλάδιο στην τσέπη τους. Η φωνή της οργάνωσης. Άλλοι δεν τολµούν να σηκώσουν 

την παράνοµη προκήρυξη, σκύβουν και τη διαβάζουν, έτσι όπως βρίσκεται στη µέση του 

δρόµου. Κοντοστέκεται, αρχίζει να διαβάζει. Αγώνας µέχρι θανάτου! Εντολή στον 

κόσµο να κλείνεται νωρίς στα σπίτια του, γιατί η οργάνωση θ’ απαντήσει µε σκληρά 

αντίποινα στον καταχτητή που εξόρισε τον δεσπότη, δεν έχει πια συνοµιλίες, φωτιά! 

Η χλαλοή µεγαλώνει. Στην αρχή του δρόµου µαυρίζει η µάζα του όχλου. Ανοίγει το 

βήµα του να µην τον προφτάσει η διαδήλωση, δεν τα καταφέρνει. Άλλη διαδήλωση από 

την αντίθετη πλευρά τού κόβει το δρόµο. Πανό, συνθήµατα, σηµαίες! Έπηξε η 

ανθρώπινη µάζα. Τον παρασύρει το ρεύµα, δεν έχει πια καµιά πρωτοβουλία. Σφίγγει τον 

χαρτοφύλακα κάτω από τη µασχάλη του, ο ιδρώτας κυλάει στο µέτωπό του, τον 

σπρώχνουν απ’ όλες τις µεριές, άγριες φωνές σφυροκοπούν τα µηλίγγια του. Ξαφνικά 

µια φωνή διαπεραστική, και σταµατά η ανθρωποθάλασσα. Οι στρατιώτες! Μαζεύεται η 

µάζα. Το χωνί, η διαταγή να διαλυθούν. Γιουχαΐσµατα, φωνές, κάτι σφυρίζει στον αέρα, 

γιοµίζουν τα µάτια του δάκρυα, πνίγεται, όλοι γύρω του βήχουν. ∆ακρυγόνα! 

Φουσκώνουν οι φλέβες του λαιµού του, τραβά τη γραβάτα του, δεν παίρνει ανάσα. 

Αρχίζει να σπρώχνει µε τους αγκώνες, µε το κεφάλι του. Τίποτε. Κορµιά που του 

φράζουνε τον δρόµο, που τον ακουµπάνε, που τον πιέζουν. Χάθηκε ο αέρας, λαχανιάζει, 

κουράστηκε, στέγνωσε το σάλιο του. Κλείνει τα µάτια του, σπρώχνει χωρίς να βλέπει, 

έτσι στα τυφλά. Τ’ αυτιά του βουίζουν, τρεκλίζει, σκουντουφλάει, αν πέσει θα γίνει 

λιώµα κάτω απ’ τα πόδια τους. Τα πόδια τους που ολοένα σαλεύουν, χωρίς να 

προχωρούν, χωρίς ν’ αλλάζουν θέση. Το κεφάλι του άδειασε, δεν ορίζει το κορµί του, 

δεν έχει κορµί, µια ανάσα λαχανιασµένη, χίλιες ανάσες, ποια είναι η δική του; Μια 

δυνατή σπρωξιά, κόλλησε στον τοίχο, βρίσκει ξανά τα πόδια του, χώνεται σε µια πάροδο, 

τα χέρια του σφίγγουν σπασµωδικά τον χαρτοφύλακα πάνω στο στήθος του, το µανίκι 

του κρέµεται ξηλωµένο. Τα γόνατά του λυγίζουν, κάθεται στο πεζοδρόµιο, βγάζει το 

µαντήλι του και σκουπίζει τα µάτια του. Τα σπίτια στριφογυρίζουν µέσα σε καταχνιά. Η 



καρδιά του χτυπά ακανόνιστα, τρελά. Ό δρόµος γίνηκε ποτάµι γκρίζο που κυλά. Απλώνει 

τα χέρια του, σηκώνεται. Στο σπίτι του! Αν περπατήσει εκατό µέτρα θα φτάσει στο σπίτι 

του! Αρχίζει να τρέχει, µεθυσµένος. Τα δάχτυλά του πασπατεύουν την κλειδαριά, τρέµει 

το χέρι του, δεν καταφέρνει να γυρίσει το κλειδί. ∆όξα τω Θεώ, σπίτι του! Κλείνει την 

πόρτα του στο πλήθος, στους Εγγλέζους, στον αγώνα, στον θάνατο. Η ασφάλεια! Μα 

υπάρχει ασφάλεια; 

 

Φοίβος Σταυρίδης, Graffiti 

Για να ’σαι αληθινός µες στον καιρό σου 

ρίξε την ποίηση στα σκυλιά 

Από τις λέξεις κράτησε µονάχα 

όσες φωτίζουν ώς την άκρη της οργής 

Κι αν πούνε πως την ποίηση πρόδωσες 

µη φοβηθείς όσο θα λες αλήθεια. 

Αυτός που πνίγεται δεν τραγουδά· 

Ουρλιάζει. 

 

Κώστας Μόντης, Θέµα για διήγηµα 

Τέσσερα ξιπόλητα παιδιά 

ήρθαν να δουν τη µητέρα τους στο Νοσοκοµείο. 

Είναι γύρω απ’ το κρεβάτι της. 

Και δεν µιλούν. 

Τι να πουν; ∆εν ξέρουν τι να πουν. 

Μιλά εκείνη. Μιλά διαρκώς εκείνη. 

Και τα ρωτά και τα ρωτά 

χωρίς να περιµένει απάντηση 

και τους πασπατεύει τα κεφάλια. 

Έπειτα τους δίνει τέσσερις καραµέλες 

που της τις πρόσφερε χτες µια άλλη άρρωστη 

και τις φύλαξε 

(Της είχε πει: «Μπορώ να πάρω τέσσερις;»). 



Όταν χτύπησε το κουδούνι τα παιδιά έφυγαν, 

τα δυο µεγάλα έσερναν τα δυο µικρά κι έφυγαν. 

Ξιπόλητα καθώς ήταν, σιωπηλά καθώς ήταν, 

έφυγαν σα γατάκια. 

Μα δεν έφυγαν αµέσως απ’ το Νοσοκοµείο, 

έµειναν πολλή ώρα ακόµα στην αυλή. 

Κι η µητέρα όλο και ρωτά τις νοσοκόµες 

αν τα βλέπουν απ’ το µπαλκόνι, 

όλο και ρωτά. 

 

Κώστας Μόντης, Ένα παλιό αυτοκίνητο (Απόσπασµα) 

[Το διήγηµα που παρατίθεται στη συνέχεια αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό κείµενο από 

τη συλλογή µε τον εύγλωττο τίτλο Ταπεινή ζωή (1944). Σε αυτή ο συγγραφέας 

επικεντρώνεται σε ασήµαντες υπάρξεις, τις οποίες σκιαγραφεί µε ευαισθησία και 

συγκρατηµένη συγκίνηση. Αναδεικνύονται, έτσι, έµψυχα και άψυχα πλάσµατα, 

αντικείµενα που κανονικά περ- νούν απαρατήρητα στην καθηµερινότητά µας και δεν 

τους αποδίδεται κάποια ιδιαίτερη αξία, είτε γιατί ανήκουν σε ένα κόσµο παρωχηµένο, 

είτε γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα (ή και τη βούληση) να επιβληθούν µε την παρουσία 

τους. Στη συλλογή αυτή, επίσης, ο συγγαρφέας εισάγει για πρώτη φορά την τεχνική της 

παρένθεσης, η οποία του δίνει τη δυνα- τότητα να εµβολιάζει το κύριο σώµα της 

αφήγησης µε διάφορα σχόλια, ερωτήµατα ή «φωνές». Με τον τρόπο αυτό, διευρύνεται η 

οπτική του και µέσα από ποικίλες σκοπιές υποµονεύονται η «µονολογικότητα» και η 

«αυθεντία» του αφηγητή.] 

Ήταν ένα παλιό, σακατεµένο αυτοκίνητο. Η µια του ρόδα διπλωµένη, σπασµένα τα 

πλευρά του, τρύπιο τ’ αδιάβροχό του. Βροχές πολλές κι ατέλειωτος καλοκαιριάτικος 

ήλιος θα το χτύπησαν ανυπεράσπιστο και του πήραν το γαλάζιο του χρώµα και το 

γέµισαν ασπροκίτρινες ρυτίδες. Τα φανάρια του έχασκαν άδεια. Κάποιος τούς είχε 

ξεριζώσει τις µικρές λαµπίτσες, ίσως ο ίδιος που τα ’πλενε πριν κάθε µέρα και τα 

σκούπιζε απαλά σα να τα χάιδευε. Με το χάδι του στην καρδιά προσπαθούσαν κι αυτά 

οληνύχτα να του δείχνουν τα χαντάκια, τις πέτρες, τα στριψίµατα, τον κίνδυνο. 



Ακούραστα (κουράζεσαι όταν αγαπάς;) ψηλαφούσαν το σκοτάδι να ξεδιαλύ- σουν το 

καλό απ’ το κακό χωρίς ο ύπνος να µπορεί να τα κλείσει (κοιµάσαι όταν αγαπάς;) 

Και δεν ήταν µονάχα τις λαµπίτσες, ήταν και τα στολίδια τ’ αρα- διασµένα τόσο σοφά 

µπροστά στο τιµόνι που είχαν ξεριζώσει: τους κόκκινους δείχτες, τ’ άσπρα χερούλια, το 

µιλίµετρο που καθώς έδει- χνε µε το δαχτυλάκι του τα πενήντα, τα εξήντα µίλια σάστιζε 

πλάι του το ρολόι και σταµατούσε στην τρελή, απέραντη στιγµή τού µεθυσιού του τον 

χρόνο. 

Ήταν αραγµένο, πεταµένο, κοντά στο παράθυρό µου. Παραπέ- ρα, µισό βηµατάκι 

παραπέρα, γκρεµνιζόταν σχεδόν κατακόρυφη η χαράδρα. Και τ’ αυτοκίνητο ακουµπούσε 

στο χαµηλό πετρόχτιστο τοίχο που οροθετούσε το χάος της. 

∆εν είχα ρωτήξει ποιου ήταν, πώς βρέθηκε εκεί. Το παραδέχτηκα χωρίς ιστορία. Τι να 

την κάνεις τώρα την ιστορία; Ωστόσο σκεφτόµουνα το στερνό του κύληµα πόσο φοβερό 

θα ’ταν. 

– Σπρώχτε, σπρώχτε ν’ ακουµπήσει στον τοίχο. 

Έπρεπε ν’ ακουµπήσει στον τοίχο για να νιώθει καλύτερα πως άγγιξε το σκληρό πέτρινο 

τέρµα, πως δεν είχε πια ούτε τόσο δα κοµµατάκι δρόµου µπροστά του. Έκανε το 

τελευταίο αυτό ανήµπορο βήµα άθελά του, χωρίς ψυχή, χωρίς φωτιά. Στο µηδενικό οι 

κόκκινοι δείχτες, όλοι οι κόκκινοι δείχτες στο µηδενικό. Κι ήταν βέβαια, πολύ 

παραξενεµένο και τροµαγµένο µα δεν νοµίζω να είχε φανταστεί πως το ’χωναν αυτού 

ώσπου να λιώσουν τα σίδερά του. Θα ’ταν δύσκολο να το φανταστεί. Ποιος ξέρει πόσο 

καιρό ήταν έτσι ακουµπηµένο στον τοίχο. Απο- κάτω είχαν µαζευτεί ένας σωρός 

σκουπίδια. Και τ’ αυτοκίνητο τους επέτρεψε και τα προστάτεψε. 

– Εντάξει, µείνετε, κανείς δεν θα σας πειράξει. 

Μικρή υπηρέτρια, ε µικρή υπηρέτρια, δεν µπορείς να σκουπίσεις κάτω από ένα 

αυτοκίνητο που χιλιάδες άνθρωποι µέριασαν για να περάσει (να που χρειάζεται κι η 

ιστορία, να τη φοβάσαι την ιστο- ρία). Αν αποπειραθείς µια τέτοια ανοησία, µα τον Θεό 

η φωτιά του θ’ ανάψει ξανά, τα σβησµένα µάτια του θα πετάξουν σπίθες, τα σκου- 

ριασµένα σίδερα θα τρίξουν, το τρύπιο του αδιάβροχο θ’ ανεµίσει οργισµένο, οι πόρτες 

του θα κλείσουν (τρακ!) και θα ορµήσει στον γκρεµνό σέρνοντάς σε µαζί του, 

ασυλλόγιστο κοριτσάκι. 



Θυµάµαι ένα ένα τα σκουπίδια που ήταν στοιβαγµένα κάτω απ’ τη φύλαξή του: Μερικά 

κουτιά τσιγάρων, ένα κοµµάτι ξεθωριασµένο µεταξωτό ρούχο, µια ξεσκισµένη κάλτσα, 

µισός σπασµένος καθρέ- φτης, σκουριασµένα καρφιά, τσαλακωµένα χαρτιά, ένα 

παπούτσι (δεν σκηνοθετώ. Έτσι ήταν). Μια φορά είχαν ζήσει, βέβαια, κι αυτά ώσπου 

ήρθε ξαφνικά ο χαµός κι έτρεξαν βιαστικά να κρυφτούν. Αλή- θεια, πού να κρυφτούν; 

Πίσω απ’ το κοτέτσι, απ’ τη µεγάλη άσπρη πέτρα, απ’ τον σωρό τα ξύλα; Όχι. Κάτω απ’ 

τ’ αυτοκίνητο. Αυτό δεν ήταν όµοιό τους, δεν ήταν σκουπίδι, δεν µπορεί να γίνει 

σκουπίδι ένα αυτοκίνητο. 

Ήταν το νούµερο 5540. Του άφησαν τον αριθµό, δεν τον χρειαζό- ντουσαν και τον 

άφησαν να πεθάνει κι αυτός τον αργό, τον ατέλειω- τα αργό θάνατο (ώσπου να λιώσουν 

τα σίδερα). Τ’ αλλοπρόσαλλο* ήταν που οι πόρτες ήταν κι οι τέσσερις ανοι- χτές σα να 

περίµεναν τους επιβάτες, ολάνοιχτες σαν αγκαλιές και σα φτερούγες. Κι ούτε που 

σκεφτόταν κανείς να τις κλείσει. 

 

Μιχάλης Πασιαρδής, Ωδή στον Ερνέστο Γκουεβάρα 

Ήσουνα αναµµένο πέταλο 

Ερνέστο 

η πατηµασιά σου φλόγιζε τη γης, 

εδώ θ’ ανθίζαν αύριο 

τα δάκρυα 

και τα βίβα 

θα κάρπιζε ψωµί. 

Ήσουνα από ψηλά, απ’ το φεγγάρι 

Ερνέστο 

τα βράδια σέλωνες σα νιούτσικο άλογο 

το µέλλον 

ταράζοντας τον αιώνιο ύπνο 

του Μπολιβάρ. 

Το βλέµµα σου κρατούσε απ’ την αυγή 

Ερνέστο 

ξηµέρωνε στο πλάι σου ο ορίζοντας 



σ’ ένα ανοιχτό παράθυρο χτενίζονταν 

η Ελευθερία. 

Έφυγες στ’ άλογο 

Ερνέστο 

οι µαύρες Συµπληγάδες δεν σε κλειούν. 

Θα ’ρθεις ξανά, 

µ’ άλλους µαζί. 

 

Θεοκλής Κουγιάλης, Το ταξίδι 

Έβαλε στο µπαούλο του είδη πρώτης ανάγκης µόνο 

εκείνα που θα του χρειάζονταν 

που πίστευε πως θα του ήταν απαραίτητα 

γι’ αυτό το µακρινό και άγνωστης διάρκειας ταξίδι. 

Έβαλε ρούχα, µερικά βιβλία, σηµειώσεις του, 

τα όνειρα, τις έµµονες ιδέες και τα βάσανά του. 

Έβαλε ακόµη µια φωτογραφία πρόσφατη 

µήπως και το ταξίδι τον αλλάξει τόσο δραστικά 

που δεν θ’ αναγνωρίζει πια τον εαυτό του, 

τον εαυτό του που εγκατέλειπε 

για ένα τόσο µακρινό και άγνωστης διάρκειας ταξίδι. 


