
Görög népismeret – szöveggyűjtemény
Középiskolák részére Κ

Ε
ΙΜ

Ε
Ν

Α
  Λ

Α
Ο

ΓΝ
Ω

ΣΙ
Α

Σ 
– 

Γι
α 

τη
 Μ

έσ
η 

Ε
κπ

αί
δε

υσ
η

Αλκυ�νη   Ν�γκι
Αντιγ�νη   ∑α�π�  Ν�γκι

ΚΕΙΜΕΝΑ
ΛΑΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

R. sz.: CT-5117
ISBN 978-615-5615-42-9

CT_5117_Borito_2021_Tb.indd   1 2021. 04. 19.   10:09:06



Αλκυόνη Νάγκι – Αντιγόνη Σαμπό Νάγκι

ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΟΓΝΩΣΙΑΣ

1-32-impri_Layout 1  2016.07.14.  12:03  Page 1



1-32-impri_Layout 1  2016.07.14.  12:03  Page 2



Αλκυόνη Νάγκι – Αντιγόνη Σαµπό Νάγκι

ΚΕΙΜΕΝΑ
ΛΑΟΓΝΩΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

CROATICA – BUDAPEST

1-32-impri_Layout 1  2016.07.14.  12:03  Page 3

Oktatási Hivatal

CT_5117_Beliv_3_4_208old_2022_tb.indd   3 2022. 04. 04.   11:39:07



1-32-impri_Layout 1  2016.07.14.  12:03  Page 4

A könyv a TÁMOP 3.4.1.A 1/1-2012.-0004. számú pályázat keretében jelent meg.

A tankönyvet az Országos Nemzetiségi Tanács javaslatára
az Oktatási Hivatal tankönyvvé nyilvánította.

Engedélyszám:
TKV/2754-18/2016. (2016. 06. 08–2021. 08. 31.)

Pedagógiai szakértő:
Dr. Nakos Konstantinos

Technológiai szakértő:
Varga István

© Oktatási Hivatal (Croatica Nonprofit Kft.), 2015

Illusztrációk:
Magyar–görög Sulinet e-könyvtár

és a szerzők archívumából

Alkotó szerkesztő:
Caruha Vangelió

ISBN 978-615-5615-42-9

A tankönyv megfelel az EMMI Kerettanterv 51/2012. (XII. 21.)
EMMI-rendelet 10.3. mellékletének.

A mű más kiadványban való részleges vagy teljes felhasználása, utánközlése,
illetve sokszorosítása a Kiadó engedélye nélkül tilos!

CT_5117_Beliv_3_4_208old_2022_tb.indd   4 2022. 04. 04.   11:39:07



Αγαπητοί Μαθητές,

Η Βουλή των Ελλήνων το 2006, εξέδωσε έναν τεράστιο
τόμο: Οι Έλληνες στη Διασπορά 15ος –21ος αι. Γενι-
κή Επιμέλεια: Ιωάννης κ. Χασιώτης, Όλγα Κατσιαρ-
δή-Hering, Ευρυδίκη Α. Αμπατζή. Στο βιβλίο αυτό,
όπου αξιώθηκα να γράψω για τους Έλληνες στην Ουγγα-
ρία, μεταξύ άλλων, υπάρχει κι ένας χάρτης που δείχνει
σε ποιες χώρες λειτουργούν σχολεία, σχολές ελληνικών
ανά τον κόσμο. Φυσικά, σε διαφορετικές μορφές και επί-
πεδα. Εξαρτάται απ’ τα δεδομένα της κάθε χώρας. Η κάθε
χώρα έχει και τις δικές της παραδόσεις. Η ελληνική εθνι-
κότητα της Ουγγαρίας είναι μια από τις πιο παραδοσια-
κές εθνικότητες, διότι το ελληνικό στοιχείο υπάρχει από
την εποχή που συγκροτήθηκε το ουγγρικό κράτος – πότε
έντονα και πότε αδύναμα. Τον καιρό της λεγόμενης πρώ-
της ελληνικής διασποράς στην ουγγρική επικράτεια, η
παρουσία των Ελλήνων ήταν έντονη. Με τον καιρό
όμως, όσοι δεν επέστρεψαν στην Ελλάδα, αφομοιώθη-
καν, διατηρώντας στο πλείστον, το ορθόδοξο θρήσκευ-
μα. Στα τέλη του 19ου αιώνα οι απόγονοί τους ήσαν όλοι
σχεδόν από μικτούς γάμους, όπως για παράδειγμα τα εγγόνια του SZÉCHENYI, γιατί ο
δευτερότοκος γιος του, ο κόμης Széchenyi Ödön (1839–1922) είχε παντρευτεί στην Κωνσταντι-
νούπολη την Ελληνίδα Ευλαλία Χριστοπούλου.

Η ελληνική κοινότητα της Ουγγαρίας – και ιδιαίτερα εσείς οι νέοι – με την έκδοση των Κει-
μένων της Λαογνωσίας, διαθέτει το τρίτο βιβλίο Λαογνωσίας. Το πρώτο περιλαμβάνει τα ήθη και
έθιμα, παραδόσεις, γιορτές των Ελλήνων για παιδιά του Δημοτικού, το δεύτερο αναφέρεται στην
ιστορία, λογοτεχνία, στις τέχνες και σχέσεις των δύο λαών για μαθητές του Γυμνασίου και, το
τρίτο, το οποίο  κρατάτε στα χέρια σας, περιλαμβάνει κείμενα λαογνωσίας για τους μαθητές της
Μέσης Εκπαίδευσης από τις απαρχές της ελληνικής λογοτεχνίας ως σήμερα. Πολλά κείμενα
έχουν θέμα τη διασπορά και την ξενιτειά ή οι συγγραφείς των κειμένων έζησαν (ζουν)  εκτός του
ελλαδικού χώρο. Φυσικά, τα κείμενα που έχουν σχέση με την ουγγρική επικράτεια και την παρου-
σία του ελληνικού στοιχείου στην Ουγγαρία έχουν ιδιαίτερη θέση. Οι Έλληνες της διασποράς
πρόσφεραν πολλά στην εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων, στην οικονομική και πολιτιστική ανά-
πτυξη της Ελλάδας και της χώρας παραμονής τους. 

Το βιβλίο Κείμενα Λαογνωσίας έχει για μότο δύο ποιήματα που απεικονίζουν τον πόθο του
ταξιδιού, ξενιτεμού της ελληνικής ψυχής και  του νόστου, της επιστροφής στη γη των προγόνων
της.

Ευαγγελία Τσαρούχα συντάκτρια
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Προλεγόμενα

Előszó
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Νίκος Καββαδίας

Ιδανικός κι ανάξιος εραστής

Θα μείνω πάντα ιδανικός κι ανάξιος εραστής
των μακρυσμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων,
και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές,
χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων.

Για το Μαδράς τη Σιγκαπούρ τ’ Αλγέρι και το Σφαξ
θ’ αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία,
κι εγώ σκυφτός σ’ ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς,
θα κάνω αθροίσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία.

Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ,
οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα ’χω πια ξεχάσει,
κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ’ όποιον ρωτά:
»Ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει«

Μα ο εαυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί
και λόγο ως ένας δικαστής στυγνός θα μου ζητήσει,
κι αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί,
θα σημαδέψει κι άφοβα το φταίχτη θα χτυπήσει.

Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ
σε κάποια θάλασσα βαθειά στις μακρινές Ινδίες,
θα ’χω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ
και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες.

6

Ο Νίκος Καββαδίας γεννήθηκε το 1910 στο Χαρμπίν της Μαντζουρίας. Ο πατέρας του, Χαρί-
λαος, είχε τη ρωσική υπηκοότητα και διατηρούσε επιχείρηση εισαγωγών – εξαγωγών. Η μητέ-
ρα του, Δωροθέα, ήταν κεφαλλονίτικης καταγωγής. Σε ηλικία τεσσάρων ετών, η οικογένειά του
επέστρεψε στην Κεφαλονιά και το 1921 μετακόμισε στον Πειραιά. Το 1929, αμέσως μετά το
θάνατο του πατέρα του, μπαρκάρει ναύτης σε φορτηγό.
Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, αποτυπώνει στο χαρτί τις εικόνες από τα μέρη που επισκέ-
πτεται, τη ναυτική ζωή, τους ναυτικούς και τις σχέσεις τους με την πατρίδα τους, τη θάλασσα
και τις γυναίκες. Τον Ιούνιο του 1933 κυκλοφορεί την πρώτη του ποιητική συλλογή, με τίτλο
Μαραμπού.
Το 1939 παίρνει το δίπλωμα ασυρματιστή, αν και αρχικά ήθελε να γίνει καπετάνιος. Ακολου-
θεί ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και πηγαίνει στρατιώτης στην Αλβανία. Στη διάρκεια της Κατο-
χής, ο Καββαδίας περνάει στις γραμμές της Εθνικής Αντίστασης και γίνεται μέλος του ΕΑΜ.
Ξαναμπαρκάρει το 1944 και ταξιδεύει αδιάκοπα ως ασυρματιστής σ’ όλο τον κόσμο.
Από το τελευταίο ταξίδι του επέστρεψε το Δεκέμβριο του 1974 και αμέσως ξεκίνησε τις προε-
τοιμασίες για την έκδοση της τρίτης ποιητικής συλλογής του, την οποία όμως δεν πρόλαβε να
δει τυπωμένη. Πέθανε ξαφνικά το 1975.
Τρία χρόνια μετά το θάνατό του, ποιήματά του μελοποιήθηκαν από τον Θάνο Μικρούτσικο,
στο δίσκο «Σταυρός του Νότου». Μέσω αυτών των τραγουδιών, και άλλων που ακολούθησαν,
ο Νίκος Καββαδίας έγινε γνωστός στο ευρύτερο κοινό.
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Kavvadiasz mellszobra Kefalonia szigetén

Nikosz Kavvadiasz

Mal du depart

Maradok örökre eszményi és méltatlan szerelmese
a kéklő tengereknek s a hosszú utazásnak,
és ahogy minden este, egy estén tényleg meghalok,
bár a horizont ködös vonalán túl még sosem láttak.

Madrászba, Szingapúrba, Algír és Sfax felé is
mindig büszkén indulnak majd el a hajók,
s én térképek felett ülve egy dolgozószobában,
vastag füzetekből könyvelek, összeadok.

Nem beszélek többé a hosszú útjaimról,
minden barátom úgy hiszi majd: elfelejtettem őket,
és anyám is boldogan válaszol, ha kérdezik:
„Csak bohóság volt, múló szeszély, elmúlt s nem tér vissza többet.”

De egy estén saját énem fölém magasodik
és számadást, akár egy szörnyű bíró, tőlem követel,
s a kéz, a méltatlan és remegő végül felfegyverkezik,
a tettesre céloz, s a ravaszt félelem nélkül engedi el.

És én, aki annyira vágytam, hogy India partjainál, 
messze, egy tenger mélyén eltemessenek,
közönséges és siralmas halált halok és 
eltemetnek, ahogy egy embert temetnek az emberek.

Nagy Kalliopé Mária fordítása
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Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.

Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος.
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι
που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά
θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους
να σταματήσεις σ’ εμπορεία Φοινικικά,
και τες καλές πραγμάτειες ν’ αποκτήσεις,
σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’ έβενους,

και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,
όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά
σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας,
να μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους.

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.
Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.

Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν. 

(Από τα Ποιήματα 1897–1933, Ίκαρος 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Ιθάκη
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Konsztantinosz P. Kavafisz

Ithaka

Ha majd elindulsz Ithaka felé,
válaszd hozzá a leghosszabb utat,
mely csupa kaland és felfedezés.
A Küklopszoktól és Laisztrügonoktól
s a haragvó Poszeidóntól ne félj.
Nem kell magad védened ellenök,
ha gondolatod tiszta és egyetlen
izgalom fűti tested s lelkedet.
A Laisztrügonokkal, Küklopszokkal, 
a bősz Poszeidónnal sosem találkozol,
hacsak lelkedben nem hordozod őket,
hacsak lelked nem áll velük utadba.

Válaszd hozzá a leghosszabb utat.
Legyen minél több nyári hajnalod,
mikor – mily hálás örömmel! – először
szállhatsz ki sose látott kikötőkben.
Állj meg a föníciai pultok előtt,
válogass a jó portékák között,

ébent, gyöngyházat, borostyánt, korallt
és mindennemű édes illatokból.
Járj be minél több egyiptomi várost,
s tanulj tudósaiktól szüntelen.
Csak minden gondolatod Ithaka legyen,
végső célod, hogy egyszer odajuss,
de ne siess az úttal semmiképp.

Inkább legyen hosszú, minél hosszabb az út,
hogy évekkel rakva szállj ki a szigeten,
az út aratásával gazdagon,
s ne várd, hogy Ithaka majd gazdagon fogad.
Neki köszönd a szép utazást,
mit nélküle sosem tehettél volna meg,
hát mi mást várhatnál még Ithakától?

Nem csaphat be Ithaka, ha szegény is:
a szerzett tudásból s a tapasztalatból
máris megtudhattad, mit jelent Ithaka!

Somlyó György fordítása
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Τα ομηρικά έπη

Homéroszi eposzok

Ενότητα 1η

Ομήρου: Ιλιάδα 
Μετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη

Ραψωδία Σ (1–147)

Η πανοπλία του Αχιλλέα 

Σαν έτσι αφτοί χτυπιόντουσαν, που λες φωτιά ’χε ανάψει.
Εκεί ο γοργός Αντίλοχος ως στ’ Αχιλέα φτάνει
με τα μαντάτα, κι’ ήβρε τον π’ ομπρός αφτού στα πλοία
στο νου ίσα ίσα αφτά ’βαζε που τούχαν τύχει κιόλας,
κι’ έτσι έλεγε στενάζοντας μες στη γερή καρδιά του

Ώχου, τι πάλι τσάκισαν ως στα καράβια τάχα
οι Δαναοί, και τρέχουνε στον κάμπο αλαφιασμένοι;
Λες οι θεοί πως τους κακούς να μούκαναν σκοπούς τους,
σαν που μου ξήγαε η μάννα μου και μούλεγε πως όσο
ακόμα ζω, ένας αρχηγός τρανός των Μυρμιδόνων
θ’ αφίσει του ήλιου το φως από κοντάρι Τρώων;
Ώχου, ναι ο Πάτροκλος θαρρώ θα μούπεσε στη μάχη...

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 
(1851–1935)

Ο Αλέξανδρος Πάλλης γεννήθηκε στον Πειραιά, καταγόταν όμως
από τα Ιωάννινα της Ηπείρου. Ο Πάλλης τέλειωσε το Γυμνά σιο
στην Αθήνα και το 1869 παρα κολούθησε μαθήματα στη
Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας, αναγκάστηκε όμως να διακόψει τις
σπουδές του για οικονομικούς λόγους και έφυγε για το Μάντσεστερ
της Αγγλίας. Mετά το γάμο του με την κόρη του Παντιά Ράλλη
μπήκε στον εμπορικό οίκο των αδελφών Ράλλη και κατόπιν έφυγε
για τη Βομβάη των Ινδιών, όπου γνωρίστηκε και συνδέθηκε φιλικά
με τον Αργύρη Εφταλιώτη. Από το 1894 εγκαταστάθηκε στο
Λίβερπουλ ως το τέλος της ζωής του το 1935. Ο Πάλλης είναι
γνωστός κυρίως ως πρωτοπόρος μαζί με τον Ψυχάρη και τον
Εφταλιώτη του δημοτικιστικού αγώνα. 

Ο Πάλλης ασχολήθηκε με τη λογο τεχνική μετάφραση,
στοχεύοντας στην ανάδειξη της εκφραστικής επάρκειας της
δημοτικής σ’ όλα τα είδη του γραπτού λόγου. Γνωστότερες είναι οι
μεταφράσεις του της Ιλιάδας του Ομήρου, 1904.
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ο έρμος! μα δεν τούπα εγώ, σα σώσει απ’ την κορώστρα
φωτιά τα πλοία, δίχως πια πολέμους να γυρίσει; 

Μα εκεί π’ αφτά τ’ ανάδεβε μες στης καρδιάς τα βάθια, 
να! δάκρια χύνοντας θερμά του γέρου ο γιος Νεστόρου
προβάλλει ομπρός του κι’ έφερνε τα θλιβερά μαντάτα:

Ώχου γιε τ’ άρχοντα Πηλιά, ω τι είδηση θ’ ακούσεις,
φαρμάκι, που έτσι ας είτανε ποτές να μη θε τύχει!
Έπεσε ο Πάτροκλος ... γυμνό να σώσουν πολεμάνε
το σώμα τ’ άρματα έμειναν στου Έχτορα τα χέρια. (...)

Μούγκρισε τότες σα θεριό, κι’ η μάννα του στα βάθια 
πούμενε κάτου του γιαλού, στου γέρου της πατέρα,
τ’ ακούει και σπάει στα κλάματα, και του γιαλού οι νεράϊδες
μαζέβουνται όλες γύρω της, όσες βαθιά ’ναι κάτου,
και γιόμισε η πλατιά σπηλιά κι’ ενώ όλες τους τα στήθια 
χτυπούσαν, τότε αρχίνησε τα μοιρολόγια η Θέτη:
Ακούστε με τη χλιβερή, νεράϊδες μου αδερφούλες,
για να μου ξέρτε τί καημοί τα σπλάχνα μου σπαράζουν.
Γόϊ μου κι’ αλί μου η δύστυχη πικραρχοντογεννήτρα,
που γιο αφού γέννησα λαμπρό βασταγερό, τον πρώτο 
λεβέντη απ’ όλους, κι’ έρηξε λες ύψος σα φυντάνι,
σα δέντρο εγώ τον άντρωσα π’ ανθίζει σε περβόλι,
κι’ έτσι στην Τριά τον έστειλα να πολεμήσει Τρώες
μ’ αρμάδα αναφρυδόπλωρη, μα πια δε θα γυρίσει
ξανά να τον δεχτώ η πικρή στο γονικό του πύργο. 
Μα κι’ όσο ζει και βλέπει ήλιου αχτίδα, πάλε ακόμα
πάθια τον δέρνουν και καμιά βοήθια εγώ δεν τούμαι.
Μα τώρα πάω ναν τόνε δω, ν’ ακούσω απ’ το παιδί μου
τι τον λυπάει ενώ κάθεται αλάργα από πολέμους.

Είπε κι’ αφίνει τη σπηλιά, κι’ οι άλλες δακρυσμένες 
μαζί της όλες πάγαιναν, και γύρω τους το κύμα
σπούσε. Κι’ απέ σαν έφτασαν στης Τριάς τα φαρδοκάμπια,
βγαίνανε αράδα στην ξηρά, εκεί συρμένα ως όξω
πούταν πυκνά τα γλήγορα των Μυρμιδόνων πλοία
μ’ άρχο τους του Πηλιά το γιο. Κι’ αφτός ενώ βογγούσε, 
νά! άξαφνα ομπρός του πρόβαλε η σεβαστή του η μάννα,
και ξεφωνώντας έπιασε του γιου της το κεφάλι,
κι’ άρχισε μ’ αναφυλλητά ναν του μιλάει και τούπε:

Τι κλαις, παιδί μου, τι κακό σου πίκρανε τα σπλάχνα;
Πες το, μην τόχεις μυστικό. Να, σούγινε απ’ το Δία
η χάρη έτσι απαράλλαχτα σαν που τα χέρια απάνου
σήκωσες πριν και δέουσουν, να στρυμωχτούν στα πλοία
μ’ άσκημα χάλια οι Δαναοί και να σε κράζουν όλοι. 

12
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Τότες βαθιά στενάζοντας της είπε ο Αχιλέας
Ναι, μάννα, αφτό ναι μούκανε τον πόθο ο γιος του Κρόνου,
μα πια η χαρά μου αφού ’χασα το βλάμη της καρδιάς μου,
τον Πάτροκλο μου πούχα εγώ κάλια από κάθε αδέρφι,
σα φως μου αφτός πάει χάθηκε, κι’ ο Έχτορας τα όπλα
του πήρε – αφού τον σκότωσε – πανώρια γιγαντένια,
θάμα μονάχα αν τάβλεπες, που ζηλεμένα δώρα
τάδωσαν του Πηλιά οι θεοί τη μέρα που σ’ αθρώπου
θνητού σε ρήξανε αγκαλιά. Αχ κάλια να θε μείνεις
αφτού με τις αθάνατες της θάλασσας νεράϊδες
και τέρι νάπαιρνε ο Πηλιάς απ’ τις θνητές γυναίκες.
Μάννα, για νάχεις την ψυχή πίκρες κι’ εσύ γιομάτη
όταν το γιο σου στερηθείς, που πια δε θα γυρίσει
στη Φτιά ξανά ναν τον δεχτείς... τι μήτε εγώ δε θέλω
να ζω και μ’ άντρες να γυρνάω, αν πρώτα εδώ στον κάμπο
δεν ξεψυχήσει ο Έχτορας απ’ όπλο μου σφαγμένος
και του Πατρόκλου τη σφαγή και γύμνια αν δεν πλερώσει.

Τότες η Θέτη η θέϊσσα του λέει δακροπνιγμένη
Κοντά σημαίνει η ώρα σου, παιδί μου, αφτά που κραίνεις, 
τι εφτύς στερνά απ’ τον Έχτορα σε καρτεράει ο χάρος.

Μα τότες του Πηλέα ο γιος της λέει βαρύ με πάθος
Τώρα ας ψοφήσω! αφούτανε τ’ αδέρφι να μη σώσω
σα σφάζουνταν, μόνε έπεσε αλάργα απ’ την πατρίδα,
κι’ έβοσκα εγώ σα μ’ έκραζε ζητώντας μου βοήθια. (...)

Τότε η λεφκόποδη θεά του λέει δύο λόγια, η Θέτη
Ναι γιε μου, αφτά καλά τα λες σωστό ’ναι τους συντρόφους,
που τυραγνιούνται, απ’ το βαρύ χαμό να λεφτερώσεις.
Μα η όμορφή σου αρματωσιά σε Τρώϊκα ’ναι χέρια,    
χάλκινη αστραφτερή, κι’ αφτή ο Έχτορας στους ώμους
καμαρωμένος τη φοράει... μα δε θα καμαρώσει
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Ο Πάτροκλος φοράει τα άρματα του Αχιλλέα. ...
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θαρρώ καιρό, τι από κοντά τον έχει τώρα ο χάρος.
Όμως κοντάρι ακόμα εσύ μην πιάσεις, πριν γυρίσω
κι’ εδώ με δουν τα μάτια σου τι μόλις φέξει ο ήλιος,    
πρωΐ πρωΐ στον Έλυμπο θα σύρω να σου φέρω
αρματωσιά απ’ τον Ήφαιστο πανώρια δουλεμένη.

Είπε κι’ αφήνει η θέϊσσα τον ξακουσμένο γιο της,
και κάνει στις θαλασσινές γυρνώντας αδερφάδες:

Βουτήξτε εσείς μες στου γιαλού το φαρδοκόρφι τώρα
να δείτε το θαλασσινό γονιό μας στο πυργί του,
κι’ όλα του γέρου πέστε τα. Τι εγώ θα τρέξω τώρα
στον Έλυμπο, στου ξακουστού πρωτοτεχνίτη Ηφαίστου,
αν θέλει ολόλαμπρα άρματα του γιου μου να χαρίσει.
Έτσι είπε, κι’ οι θεές βουτούν μέσα στο κύμα αμέσως.    
Κι’ αφτή ίσα προς τον Έλυμπο, η λεφκοπόδα η Θέτη,
πιλάλαε ξακουστά άρματα να φέρει του παιδιού της.

Πίνακας του Jean-Auguste-Dominique 
Ingres, «Δίας και Θέτις» 1811
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Így harcoltak azok, mint égő tűz lobogása;
s Antilokhosz gyors hírnökként sietett Akhilleuszhoz.
S azt meredő falú bárkák mellett lelte: szívében
még töprengett ő afölött, ami teljesedett már,
fölsóhajtva eképpen szólt nagylelkű szívéhez:
„Jaj nekem, újra miért gomolyognak a fürtös akhájok
hátra a gályákhoz, rémülten vissza a síkról?
Isteneink lelkem bús gondját csak be ne váltsák,
melyről nékem anyám szólt egykor, mondva, hogy én még
élni fogok, mikor ez, legjobbja a mürmidonoknak
trójaiak keze által majd elhagyja a napfényt.
Jaj, bizonyára halott az erős Patroklosz, a balga,
bár neki én azt rendeltem: ha elűzte a lángot,
térjen vissza hajóinkhoz, Hektórt ki ne hívja.”

Míg ezt hányta-vetette a lelkében s a szívében,
addig a nagy Nesztór fia már odaért közelébe,
s forró könnyeket ontva kimondta a kínokozó hírt:

„Jaj nékem, daliás Péleusz fia, mennyire gyászos
hírt hallasz, melynek sose kellett volna megesni.

Fekszik Patroklosz, s a mezítlen holttetemért már
harc dúl: fegyvereit sisakos Hektór maga hordja.” (...)

Följajdult szörnyen: hallotta az anyja, az úrnő,
tenger mélységes mélyén, öreg apja lakában,
s fölzokogott ekkor; körülötte seregbe verődtek
Néreusz lányai mind, istennők lent a vizekben. (...)

Megtöltvén az ezüst barlangot, verte a mellét
mindegyikük, s a panaszt Thetisz úrnő kezdte közöttük:

„Testvér Néreiszek, halljátok a szóm, hogy utána
mind jól tudjátok, míly sok gond él a szívemben.
Jaj, nyomorult, átokra ki szültem a legderekabbat,
megszültem fiamat ragyogónak, büszke erősnek,
legderekabb hősnek, s fölserdült, mint fiatal fa,
és ápoltam, akár dús kertben a drága palántát,
majd pedig elküldtem Trójába a görbe hajókon,
hogy harcoljon a trójaiakkal: s már soha többé
nem fogadom Péleusz házában mint hazatérőt.
S most is, amíg fiam él, és látja a nap sugarát még,
csak búsul, s ha föl is keresem, se segíthetem én sem;
drága fiam mégis megyek én meglátni s a hangját
hallani: míly gyász érte, hiszen nem szállt ki a harcra.” (...)

Tizennyolcadik ének

Akhilleusz pajzsa
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Erre nagyot sóhajtva felelt gyorslábú Akhilleusz:
„Haljak meg tüstént, ha legyilkolt drága barátom
nem védhettem meg, s nagymessze az otthoni földtől
pusztult, míg énrám vágyott, hogy védjem a vésztől. (...)

Így én is, ha hasonló végzet a részem a földön,
meghalok és nyugszom: de előbb nyerek itt ragyogó hírt,
s néhány dardán nőt, mélykeblű trójai asszonyt,
míg gyöngéd orcájáról mindkét keze törli
könnyeit, én akarok késztetni sűrű zokogásra:
tudják meg, míly rég nem jártam az ütközetekben.
Vissza ne tarts, ha szeretsz is, a szívem nem veheted rá.”

Erre ezüstlábú Thetisz úrnő válaszul így szólt:
„Gyermekem, így igaz ez; sose rossz, ha a bajba szorongó
társaktól tovahárítod meredek veszedelmük;
csakhogy a trójaiaknál van szép, messzesugárzó
ércfegyverzeted: azt sisakos Hektór maga hordja
vállán, és büszkélkedik is vele; bárha - kimondom -
már nem hordja soká, közelít már csúnya halála.
Mégis, Arész harcába te addig még ne ereszkedj,
míg szemeiddel nem látod, hogy eléd jövök újra.
Mert hajnalban elindulok én, tüstént, hogy a nap kél,
Héphaisztosztól hozni neked gyönyörű hadifegyvert.”

Így szólt, és azután elfordult újra fiától:
tengeri húgaihoz fordulva ilyen szavakat szólt:

„Szálljátok, itt az idő, le a tenger széles ölébe,
hogy lássátok a tengeri vént, s az apánk palotáját,
s mondjatok el mindent neki: én az olümposzi ormon
híres-ügyes Héphaisztoszt látogatom, ki fiamnak
tán ad majd szívesen híres ragyogó hadifegyvert.”

Szólt; mire ők tüstént lemerültek a tengeri mélybe.
S ment az ezüstlábú Thetisz istennő az Olümposz
orma felé, fegyvert hogy hozzon drága fiának.

Devecseri Gábor fordítása
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Πίνακας του Jean-Auguste-Dominique 
Ο Αχιλλέας σέρνει το σώμα του Έκτορα γύρω από τα
τείχη της Τροίας
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Ομήρου: Ιλιάδα
Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη – Ι.Θ. Κακριδή

Στὴ μνήμη τοῦ Ἀλέξαντρου Πάλλη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

Παραδίνουμε σήμερα στά χέρια τῶν Ἑλλήνων μεταφρασμένη τὴν Ἰλιάδα τοῦ Ὁμήρου, τὸ πιὸ
παλιὸ ἑλληνικὸ ποιητικὸ κείμενο, γραμμένο ἐδῶ καὶ εἰκοσιοχτὼ αἰῶνες, καὶ ὅμως πάντα
ἀγέραστο σε ὀμορφιὰ καὶ σὲ δύναμη. Ὅταν στὰ 1942, μέσα στὶς σκοτεινὲς μέρες τῆς κατοχῆς,
παίρναμε τὴν ἀπόφαση νὰ συνεργαστοῦμε γιὰ τὸ ἔργο αὐτό, δὲ φανταζόμαστε πὼς θὰ ἔπρεπε
νὰ περάσουν τόσα χρόνια ἐπίμονης κοινῆς προσπάθειας ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ τὸ θεωρούσαμε
ἄξιο νὰ δεῖ τὸ φῶς. Μὰ ἡ ἐπίγνωση τῆς εὐθύνης ἦταν μεγάλη, μεγάλη καὶ ἡ χαρὰ τῆς
μεταφραστικῆς δημιουργίας, καὶ  ἔτσι μέσα στὰ δεκατέσσερα αὐτὰ χρόνια οἱ μεταφραστὲς δὲν
ἔνιωσαν οὔτε γιὰ μία στιγμὴ νὰ τοὺς λιγοστεύει ὁ πόθος νὰ δουλέψουν καὶ νὰ ξαναδουλέψουν
τοὺς ἀθάνατους στίχους. Πάλευαν καὶ στοῦ Ὁμήρου τὴν τέχνη νὰ βαθύνουν περισσότερο καὶ
τὶς ἐκφραστικὲς δυνατότητες τῆς νεοελληνικῆς γλώσσας νὰ γνωρίσουν καὶ νὰ
χρησιμοποιήσουν καλύτερα, ὅση πεῖρα κι ἂν εἶχαν ἀπὸ τὴ μεταφραστική τους προσπάθεια σὲ
ἄλλα κείμενα. Ἡ μετάφραση εἶναι πάντα μία συνθηκολόγηση· ὑποκειμενικὲς καὶ
ἀντικειμενικὲς δυσκολίες σὲ ἐμποδίζουν νὰ καλύψεις μὲ τὴ μετάφρασή σου ἀπόλυτα τὸ
πρωτότυπο. (…)
Τὸ ἑλληνικὸ κοινό, αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ χαρεῖ τὴν Ἴλιαδα στὸ πρωτότυπο, τὴν ἔχει γνωρίσει
ἀπὸ τὴ μετάφραση τοῦ Ἀλέξαντρου Πάλλῃ - ἡ μετάφραση τοῦ Πολυλᾶ, μὲ πολλὴ εὐγένεια στὸ
λόγο, μὰ ψυχρὴ καὶ ἀλύγιστη, ἔχει πολὺ πιὸ λίγο βοηθήσει τοὺς Ἕλληνες νὰ γνωρίσουν τὸν
Ὅμηρο. Τοῦ Πάλλη ἡ Ἰλιάδα ἐκδόθηκε στὰ 1904, καὶ στάθηκε ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ
ἔργα τῆς ἐποχῆς· καὶ σήμερα ἀκόμα κρατάει ὅλη της τὴν ἀξία. Ἀπὸ τότε ὅμως πέρασε μισὸς
αἰώνας· στὸ διάστημα αὐτὸ ἡ γνώση τῆς ὁμηρικῆς ζωῆς καὶ γλώσσας πλήθυνε, καὶ ἡ
νεοελληνικὴ γλῶσσα δουλεύτηκε πιὸ πολὺ καὶ μελετήθηκε καλύτερα. Ἦταν λοιπὸν καιρὸς νὰ
δοκιμαστεῖ ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ δύναμη καὶ ἡ ὀμορφιά της πάνω στὸ ἀκατάλυτο κλασικὸ κείμενο.
Ὁ Πάλλης, ἀκολουθώντας θεωρίες κυρίαρχες στὸν καιρό του, ποὺ νόθευαν πλῆθος στίχους,
σκηνὲς καὶ ραψῳδίες ὁλόκληρές της Ἰλιάδας, τάχα πῶς τὶς εἶχαν πλάσει ὑστερότεροι
διασκευαστὲς καὶ ραψῳδοί, παράλειψε πάνω ἀπὸ τρεῖς χιλιάδες στίχους. Ἡ σημερινὴ
μετάφραση δίνει ὅλη τὴν Ἰλιάδα, ἔξω ἀπὸ τοὺς 384 στίχους τῆς δεύτερης ραψῳδίας ποὺ
περιέχουν τὸν Κατάλογο τῶν Καραβιῶν. Οἱ μεταφραστὲς λυποῦνται γιὰ τὴν παράλειψη γιατὶ
δὲν εἶναι ποὺ δὲν πιστεύουν τὸν κατάλογο ὁμηρικό· εἶναι ποὺ θεωροῦν ἀκατόρθωτο νὰ
ἀποδοθεῖ ἱκανοποιητικὰ τὸ ἀπόσπασμα αὐτό, γεμάτο ὀνόματα ἀπὸ ἥρωες, πολιτεῖες καὶ χῶρες.
Γιὰ νὰ μποῦν στὸ στίχο τὰ ἀτέλειωτα αὐτὰ κύρια ὀνόματα, θὰ ἔπρεπε νὰ μετασχηματιστοῦν
αὐθαίρετα, πρᾶγμα ποὺ οἱ μεταφραστὲς τὸ ἀπόφυγαν συστηματικὰ σὲ ὅλο τὸ ἄλλο ἔργο.
«Κάθε φορὰν ποὺ ὁ Ὅμηρος ἀναζῇ εἰς τὴν γλῶσσαν ἑνὸς λαοῦ, ἕνα γεγονὸς ἀνυπολογίστου
σημασίας τελεῖται διὰ τὸν λαὸν αὐτὸν καὶ ἕνας τίτλος πολιτισμοῦ προστίθεται εἰς τὴν ἱστορίαν
καὶ τὴν ζωήν του.» Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ προλόγιζε πρὶν ἀπὸ πενήντα χρόνια ἕνας κριτικὸς τὸ
ἄρθρο του γιὰ τὴ μετάφραση τοῦ Πάλλῃ. Φυσικά, τὸ ζήτημα εἶναι ἂν κατορθώνεται ἡ
ἀναβίωση. Οἱ ἴδιοι οἱ μεταφραστὲς δὲν μποροῦν βέβαια νὰ εἶναι ἀντικειμενικοὶ κριτὲς τοῦ
ἔργου τους, νομίζουν ὡστόσο πῶς καὶ στὸ δικό τους τὸ κείμενο ὁ Ὅμηρος ξαναζεῖ, καὶ μὲ τὴν
ὀμορφιὰ τῆς γλώσσας του καὶ μὲ τὴ μεγαλοπρέπεια τοῦ στίχου του καὶ μὲ τὸν πλοῦτο τῆς
ψυχῆς του τὸν ἀνεξάντλητο· ξαναζεῖ καὶ ὅλος ὁ ἡρωικὸς κόσμος μὲ τὶς ἀρετές του καὶ μὲ τὰ
πάθη του, ἕνας κόσμος τόσο μακρινὸς χρονικά, μὰ καὶ τόσο κοντὰ στὴν ψυχή μας.

Megjegyzés:

A fenti görög szöveg a hagyományos görög helyesírást követi. Lesz még néhány ilyen szöveg,
hiszen ez a könyv Szöveg gyűjtemény, amely egyben a nyelv alakulását is figyelemmel kíséri.
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Ομήρου: Ιλιάδα

Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη – Ι. Θ. Κακριδή

Ραψωδία Σ
(478 – τέλος)

Και πρώτα δυνατό, θεόρατο βάζει μπροστά σκουτάρι
δουλεύοντάς το ολούθε· στέριωσε τριπλό λαμπρό στεφάνι
λιόφωτο γύρα, και το κρέμασεν από λουρί ασημένιο.
Με πέντε φύλλα τότε το ’στρωσε, μετά στη ράχη απάνω
λογής λογής πλουμίδια εχάραξε με τη σοφή του τέχνη.
Βάζει τη γης, βάζει τη θάλασσα, βάζει τα ουράνια απάνω,
βάζει τον ήλιο τον ακούραστο, τ’ ολόγιομο φεγγάρι,
κι όλα τ’ αστέρια, ως στεφανώνουνε τον ουρανό τρογύρα·
το Αλετροπόδι, τα Βροχάστερα, την ώρια Πούλια βάζει
και το Χορό τον Εφταπάρθενο, που τόνε λεν κι Αμάξι,
κι αυτού γυρνάει παραμονεύοντας το Αλετροπόδι πάντα,
και μόνο αυτός λουτρό δε χαίρεται στον Ωκεανό ποτέ του.
Κι ακόμα παίρνει βάζει απάνω του δυο πολιτείες ανθρώπων,
πανέμορφες· στη μια ξεφάντωσες ιστόρησε και γάμους·
τις νύφες παίρναν απ’ τα σπίτια τους με φώτα, με λαμπάδες,
και τις περνούσαν με νυφιάτικα τραγούδια από τις ρούγες.
Και στρουφογύριζαν χορεύοντας οι νιοι, κι ανάμεσά τους
φιαμπόλια και κιθάρες άκουγες να παίζουν κι οι γυναίκες
στην πόρτα η καθεμιά τους έστεκε και θάμαζε το ψίκι. (...)
Στην άλλη πόλη ωστόσο ολόγυρα κάθονταν δυο φουσάτα,
κι αστράφταν τ’ άρματά τους· δίγνωμη βουλή κρατούσε ετούτους:
να την κουρσέψουνε πατώντας τη, για και το βιος ακέριο
που ’χε το κάστρο τ’ ώριο μέσα του στα δυο να το μοιράσουν; (...)
Κι ως έφτασαν εκεί που διάλεξαν να στήσουν το καρτέρι,
στον ποταμό, κει που όλα πήγαιναν τα ζωντανά να πιούνε,
πήραν καθίσαν, με τα λιόλαμπρα χαλκάρματα ζωσμένοι.
Χώρια απ’ τ’ ασκέρι δυο βιγλάτορες κάθονταν καρτερώντας
πότε τ’ αρνιά και τα στριφτόκερα θα ιδούν να φτάνουν βόδια.
Σε λίγο επρόβαλαν, και πίσω τους ακλούθουν δυο βοσκάροι,
κι όπως ο νους τους δεν κακόβαζε, λαλούσαν τη φλογέρα.
Κι εκείνοι, ως τα ‘δαν μπρος τους, χίμιξαν και γρήγορα ξεκόβουν
όλα τα βόδια και τ’ ασπρόμαλλα τ’ αρνιά, καθώς τραβούσαν
μαζί κοπαδιαστά, και, δίπλα τους και τους βοσκούς σκοτώνουν. (...)
Κι όπως σαλεύαν και χτυπιόντουσαν και τα κουφάρια εσέρναν
ο ένας του άλλου των σκοτωμένων τους, σα ζωντανοί εφαντάζαν.
Κι έβαζε ακόμα απάνω νιόσκαφτο, παχύ, πλατύ χωράφι,
με αφράτο χώμα, τριπλογύριστο· πολλοί ζευγάδες μέσα
φέρναν τρογύρα τα ζευγάρια τους κι όργωναν δώθε κείθε·
και κάθε που γύριζαν κι έφταναν στου χωραφιού την άκρα,
τους ζύγωνε ένας και τους έδινε κρασί γλυκό μια κούπα,
στο χέρι καθενός· και γύριζαν στους όργους πίσω εκείνοι,
και στου βαθιού να φτάσουν βιάζουνταν του χωραφιού την άκρα. (...)
Κι έβαζε μέγα αμπέλι απάνω του σταφύλια φορτωμένο,
χρυσό, πανέμορφο, κι εκρέμουνταν τσαμπιά από κάτω μαύρα,
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στο χέρι καθενός· και γύριζαν στους όργους πίσω εκείνοι,
και στου βαθιού να φτάσουν βιάζουνταν του χωραφιού την άκρα. (...)
Κι έβαζε μέγα αμπέλι απάνω του σταφύλια φορτωμένο,
χρυσό, πανέμορφο, κι εκρέμουνταν τσαμπιά από κάτω μαύρα,
κι ως πέρα εστύλωναν τα κλήματα διχάλες ασημένιες.
Κι άνοιξε σμάλτινο ζερβόδεξα χαντάκι, και τρογύρα
από καλάι το φράχτη εσήκωσε· κι ένα ως τ’ αμπέλι μόνο
τραβούσε μονοπάτι, που ’παιρναν οι αργάτες που τρυγούσαν.
Και κουβαλούσαν το μελόγλυκο καρπό στους ώμους πάνω·
κοπέλες κι άγουροι χαρούμενοι μες σε πλεχτά κοφίνια·
κι αναμεσό τους την ψιλόφωνη κιθάρα κάποιο αγόρι
γλυκά βαρώντας όμορφα έψελνε του Λίνου το τραγούδι
με γάργαρη φωνή· κι οι επίλοιποι στη γη τα πόδια εκρούγαν
ξοπίσω του, πηδούσαν, φώναζαν και τραγουδούσαν όλοι.
Κοπάδι ακόμα από ορθοκέρατα γελάδια βάζει απάνω,
κι ήταν τα βόδια κι από μάλαμα κι από καλάι φτιαγμένα·
κι απ’ το μαντρί τους μουκανίζοντας για τη βοσκή βιαζόνταν
στο βροντερό αποδίπλα ποταμό, στα λυγερά καλάμια.
Βοσκοί μαλαματένιοι τέσσεροι τραβούσαν με τα βόδια,
κι αντάμα εννιά σκυλιά γοργόποδα ξοπίσω τους ακλούθουν.
Ωστόσο δυο λιοντάρια ανήμερα στου κοπαδιού τον κάβο

Η ασπίδα του Αχιλλέα σύμφωνα με τον John Flaxman

1-32-impri_Layout 1  2016.07.14.  12:03  Page 19



20

κι ως πέρα εστύλωναν τα κλήματα διχάλες ασημένιες.
Κι άνοιξε σμάλτινο ζερβόδεξα χαντάκι, και τρογύρα
από καλάι το φράχτη εσήκωσε· κι ένα ως τ’ αμπέλι μόνο
τραβούσε μονοπάτι, που ’παιρναν οι αργάτες που τρυγούσαν.
Και κουβαλούσαν το μελόγλυκο καρπό στους ώμους πάνω·
κοπέλες κι άγουροι χαρούμενοι μες σε πλεχτά κοφίνια·
κι αναμεσό τους την ψιλόφωνη κιθάρα κάποιο αγόρι
γλυκά βαρώντας όμορφα έψελνε του Λίνου το τραγούδι
με γάργαρη φωνή· κι οι επίλοιποι στη γη τα πόδια εκρούγαν
ξοπίσω του, πηδούσαν, φώναζαν και τραγουδούσαν όλοι.
Κοπάδι ακόμα από ορθοκέρατα γελάδια βάζει απάνω,
κι ήταν τα βόδια κι από μάλαμα κι από καλάι φτιαγμένα·
κι απ’ το μαντρί τους μουκανίζοντας για τη βοσκή βιαζόνταν
στο βροντερό αποδίπλα ποταμό, στα λυγερά καλάμια.
Βοσκοί μαλαματένιοι τέσσεροι τραβούσαν με τα βόδια,
κι αντάμα εννιά σκυλιά γοργόποδα ξοπίσω τους ακλούθουν.
Ωστόσο δυο λιοντάρια ανήμερα στου κοπαδιού τον κάβο
ταύρο είχαν πιάσει μουκανιάρικο, κι ως τον εσέρναν, πέρα
τα μουγκρητά του αχούσαν· πίσω του βοσκοί και σκύλοι ετρέχαν·
μα αυτά προλάβαν, και ξεσκίζοντας του ταύρου το τομάρι
το αίμα το μαύρο και τα σπλάχνα του ρουφούσαν, κι οι τσοπάνοι
του κάκου αγγρίζαν τα γοργόποδα σκυλιά να τους ριχτούνε·
τι αυτά μπροστά στους λιόντες δείλιαζαν, κι αντίς να τους δαγκάσουν
χιμώντας, στέκαν δίπλα, εγαύγιζαν, και πίσω πάλε εφεύγαν.
Κι έβαζε απάνω ο Κουτσοπόδαρος μεγάλο βοσκοτόπι,
κάτασπρα πρόβατα να βόσκουνε σε λαγκαδιά πανώρια,
κι ακόμα στάνες και ξερόμαντρες και σκεπαστές καλύβες.
Ξόμπλιαζε ακόμα ο κουτσοπόδαρος θεός και χοροστάσι,
όμοιο μ’ εκείνο που ’χε ο Δαίδαλος της ομορφομαλλούσας
της Αριάδνης στην απλόχωρη Κνωσό παλιά φτιαγμένο.
Άγουροι εκεί κι ακριβαγόραστες παρθένες είχαν στήσει
χορό, κι ο ένας του άλλου εκρατούσανε πα στον αρμό τα χέρια.
Λινό αγανό εφορούσαν όλες τους, καλόφαντους εκείνοι
χιτώνες, απαλά που εγυάλιζαν με λάδι ποτισμένοι.
Φορούσαν όλες ανθοστέφανα στην κεφαλή, κι εκείνοι
χρυσά μαχαίρια που ανακρέμουνταν από λουριά ασημένια.
Κι όλοι τους πότε αντάμα εχόρευαν με πόδια μαθημένα,
τόσο αλαφριά, σαν όντας κάθεται και τον τροχό του βάζει
ο κανατάς μπροστά, κοιτάζοντας αν εύκολα γυρίζει,
και πότε πάλε αράδες έτρεχαν η μια στην άλλη αντίκρα.
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Γύρω εστεκόταν και καμάρωνε τον όμορφο χορό τους
κόσμος πολύς· και πλάι τους κάθουνταν βαρώντας την κιθάρα
ο θείος τραγουδιστής· κι ως άνοιγε το στόμα του να ψάλει,
εκεί στη μέση τούμπες άρχιζαν να κάνουν δυο ακροβάτες.
Κι ακόμα βάζει το περίτρανο του Ωκεανού ποτάμι
στου σκουταριού του στέριου ολόγυρα το πιο ακρινό στεφάνι.
Και το σκουτάρι αφού μαστόρεψε το δυνατό, το μέγα,
του μαστορεύει και το θώρακα, πιο λαμπερό από φλόγα·
του μαστορεύει στα μελίγγια του που να ταιριάζει κράνος,
πανώριο, πλουμιστό, με απάνω του μαλαματένια φούντα·
κι από καλάι φτενό μαστόρεψε στερνά γι’ αυτόν κνημίδες.
Κι ο ξακουσμένος κουτσοπόδαρος σαν τέλεψε τεχνίτης,
τ’ άρματα επήρε και τ’ απίθωσε μπρος στου Αχιλλέα τη μάνα.
Κι ως γερακίνα αυτή απ’ τον Όλυμπο πηδάει το χιονισμένο,
τ’ αστραφτερά απ’ τον Ήφαιστο άρματα στα χέρια της κρατώντας.

Ο σχεδιασμός της ασπίδας όπως απεικονίστηκε από τον Angelo Monticelli, 
στο Le Costume Ancien ou Moderne
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És legelőször erős pajzsot kalapált ki az üllőn,
dúsan díszítette, reá hármas karimát tett,
fényeset és ragyogót, s ráfűzte a szíjat ezüstből.
Ötrétű lett végül a pajzs, és jártas eszével
Héphaisztosz sok-sok gyönyörű képet kalapált rá.

Ráremekelte a földet, rá az eget meg a tengert
és a sosem pihenő napot is meg a szép teleholdat.
S minden csillagot is, mely az ég peremét koszorúzza,
Óríónt s a Fiastyúkot, meg a Hűaszokat mind,
vélük a Medvét is – más néven híva Szekér ez –
mint forog egy helyben, míg Óríónt lesi egyre,
s egymaga nem fürdik csak meg soha Ókeanoszban.

Két szép várost is remekelt ki a pajzson az isten,
földi halandókét: egyben lakodalmakat ültek,
s házukból a menyasszonyokat fáklyák tüze mellett
végig a városon át, sok nászdalt zengve, vezették.
Örvénylő táncban perdültek az ifjak; a lantok
és fuvolák harsány szava szólt; de az asszonyok álltak,
mind a saját tornáca előtt bámult a menetre. (...)

Míg két hadsereg állt ragyogó fegyverben a másik
város előtt körben: szándékuk kétfelé oszlott:
vagy földúlni egészen, vagy két részre szakítva
osztani föl, mit a hőn szeretett város fala őriz. (...)

Homérosz: ILIÁSZ

(Tizennyolcadik ének, 468–617)

Από τους πίνακες του Θεόδωρου – ο θάνατος του Πάτροκλου
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Látva a pásztorokat, kirohantak leshelyeikről,
elfogták a baromcsordát meg a hószínű nyájnak
szép juhait, s mellettük a pásztornépet elölték. (...)

Szép puha szántót is remekelt, televény laza földet,
széleset és hármas-szántásút: rajta a barmot
hajtották a vetők, jártak velük erre meg arra,
és valahányszor fordulván pereméhez elértek,
mézédes borral teli korsót tett a kezükbe
egy társuk, s megfordultak, ki-ki ment a barázdán,
mind vágyott a hatalmas ugar pereméhez elérni. (...)

Η Θέτιδα παραδίδει τα όπλα στον Αχιλλέα. 
Μελανόμορφος αμφορέας γύρω στο 525
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Majd szőlőskertet remekelt, dús fürttel a tőkén,
tiszta aranyból volt: feketén függöttek a fürtök:
és a karók sorban meredeztek, mind színezüstből.
Körbe zománcból árkot vont, a sövényt pedig ónból
készítette: csak egy ösvény vezetett a karók közt:
rajta a fürge szedők föl-alá jártak, szüretelve.
Szép szűzek s vélük viruló gyöngéd szívű ifjak
mézízű szőlőt hordoztak jól font kosarakban.
Víg csapatuk közepén fiú állt, csengő szavú lanton
játszott édesen: és a Linosz gyönyörű dala zendült
vékony kis hangján: amazok meg ütemben emelték
lábukat, és ahogyan dala szólt, kurjantva szökelltek.

Majd egyenes szarvú marhák csapatát remekelte:
szép tehenek készültek, mind ónból meg aranyból,
istállójukból a mező fele bőgve siettek,
csörgedező víz mellett, nádas part közelében.
Sorban négy pásztor lépdelt a nyomukban aranyból,
és gyors lábú kilenc kutya is jött futva utánuk.
Ám a legelső sorban két iszonyú vad oroszlán
ugrott rá a bikára: az állat bőgve üvöltött,
míg húzták: a fiúk s a kutyák mind arra rohantak.
És az oroszlánok feltépve a nagy bika bőrét,
már beleit falták, szürcsölték éjszínű vérét,
kergették, de hiába, a pásztorok és uszították
fürge kutyáikat, ám az ebek belemarni azokba
nem mertek, közelükben ugattak csak s kikerülték.
aklokat és kunyhókat is és zsúpfedte karámot.
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Táncteret is remekelt Héphaisztosz, a nagynevű Sánta,
éppen olyant, amilyent készített Daidalosz egykor
szépfürtű Ariadnénak nagy Knósszosz ölében.
Szép eladó lányok viruló ifjakkal a téren
táncaikat járták körben, kezük egybefonódott:
könnyű szövésű gyolcsot hordtak a lányok, az ifjak
jól szőtt drága khitónt, csillámlott mind az olajtól;
szép koszorút hordottak a táncban mind a leányok,
míg a legények aranykardot, s kardszíjuk ezüst volt.
Meg-megperdültek, jól értve a táncot, a lábuk
könnyen emelték, mint ha korongját, mely tenyerébe
jól illik, fazekas próbálja ki, perdül-e vajjon;
máskor meg sorokat képeztek, s szembe szökelltek.
Nagy tömeg állta körül vágykeltő táncukat, és mind
ott mulatoztak, míg közepettük az isteni dalnok
lantszava szólt; és két bukfences táncos a körben
lejtett örvénylő forgással a lant ütemére.

Majd a nagy Ókeanosz bő áradatát remekelte
legszélső peremére a szép és nagyszerű pajzsnak.

És miután a hatalmas, erős pajzsot befejezte,
készített tűznél ragyogóbb páncélt is a hősnek;
készített súlyos sisakot, mely jól a fejére
illett, és aranyos szép forgó ékesítette;
készített végül lábvértet is, ezt puha ónból.

Sánta, fogta, s a bajnok Akhilleusz anyja elé odatette.
Hóborította Olümposzról ölyvként lecsapott az,
s Héphaisztosz ragyogó munkáját vitte magával.

Devecseri Gábor fordítása

Αίας και Αχιλλέας σε παιχνίδι ανάλογο με τα ζάρια 
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Ομήρου: Ιλιάδα
Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη – Ι. Θ. Κακριδή

Ραψωδία Ω, Αχιλλέας και Πρίαμος

Οι άλλοι, θνητοί καστροπολέμαρχοι κι αθάνατοι, εκοιμόνταν
ολονυχτίς, απ’ τον ολόγλυκο τον ύπνο δαμασμένοι·
μονάχα τον Ερμή δεν έπιανε τον πρωτοκλέφτη ο γύπνος,
τι μες στο νου του στριφογύριζε το πώς θα ξεμακρύνει
το βασιλιά τον Πρίαμο απ’ τ’ άρμενα, κρυφά απ’ τους θυροκράτες·
τρέχει και στέκεται από πάνω του κι αυτά του λέει τα λόγια:
«Κακό δε βάζει ο νους σου, γέροντα, κι έτσι κοιμάσαι ανέγνοιος
μες στους αντίμαχους, απείραχτο μια κι ο Αχιλλέας σ’ αφήκε.
Το γιο σου τώρα κι αν ελύτρωσες με τα πολλά σου δώρα,
όμως οι γιοι σου λέω που απόμειναν για τη ζωή σου εσένα
τριπλά θα δώσουν, ο Αγαμέμνονας, ο γιος του Ατρέα, σα μάθει
εδώ πως βρίσκεσαι, κι αντάμα του το μάθουν κι οι άλλοι Αργίτες.»

Είπε, κι ο γέροντας ετρόμαξε, και ξύπνησε τον κράχτη,
κι ο Ερμής τις μούλες και τ’ αλόγατα τούς ζεύει, και με βιάση
μέσα απ’ τ’ ασκέρι τους διαπέρασε, κι ουδέ ψυχή τους είδε.

Μα σύντας φτάσαν στου ωριορέματου του ποταμού το διάβα,
στου πολυστρόβιλου του Σκάμαντρου, που είχε γεννήσει ο Δίας,
ο Ερμής για τον τρανό τον Όλυμπο ξανακινάει και φεύγει.
Κι ως φάνη απά στη γης απλώνοντας η Αυγή η κροκομαντούσα,
εκείνοι προς το κάστρο τ’ άλογα με στεναγμούς και θρήνους
κεντούσαν· το νεκρό τον έσερναν οι μούλες, και κανένας
πριν άλλος άντρας για ομορφόζωνη γυναίκα δεν τους είδε
εξόν απ’ τη Κασσάντρα, που έμοιαζε με τη χρυσή Αφροδίτη·
τι ως είχε ανέβει απά στα Πέργαμα, στο αμάξι ορθό να στέκει
τον ακριβό της κύρη εξέκρινε, μαζί και το διαλάλη.
Κι ως είδε το νεκρό να κείτεται στο κάρο με τις μούλες,
σέρνει τρανή φωνή σκληρίζοντας σε όλο το κάστρο γύρα:
«Ελάτε, Τρώες και Τρωαδίτισσες, τον Έχτορα να ιδείτε,
που άλλες φορές αναγαλλιάζατε, σα γύριζε απ’ τη μάχη
γερός, τι αλήθεια κι ήταν σε όλους μας η πιο τρανή αναγάλλια!»

Αυτά είπε, και κανείς δεν έμεινε μήτε άντρας μες στο κάστρο
μήτε γυναίκα, τι ανεβάσταχτος τους έπνιγε όλους πόνος.
Στις πόρτες έσμιξαν το γέροντα, με το νεκρό που ερχόταν·
κι απ’ όλους πρώτες η γυναίκα του κι η σεβαστή του η μάνα
συρομαδιούνταν στο καλότροχο χιμίζοντας καρότσι,
κι ανακρατούσαν το κεφάλι του, κι όλοι εθρηνούσαν γύρω.
Κι όλη τη μέρα αυτή θα δέρνουνταν, ως να βουτήξει ο γήλιος,
χύνοντας δάκρυα για τον Έχτορα στο καστροπόρτι απόξω,
αν απ’ το αμάξι απάνω ο γέροντας δε φώναζε στον κόσμο:
«Στις μούλες να διαβούν ανοίξετε! Και σαν τον κουβαλήσω
στο σπίτι μέσα, να χορτάσετε μπορείτε τότε θρήνο.»

Είπε, κι εκείνοι επαραμέρισαν, για να διαβεί τ’ αμάξι.
Κι αφού τον μπάσαν μες στο σπίτι του το ξακουστό, τον ’βάλαν
πα σε κλινάρι, και του αράδισαν τραγουδιστάδες δίπλα,
το μοιρολόι που πρώτοι αρχίνιζαν, και το θλιφτό σκοπό τους

26
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μοιρολογούσαν, κι αποκρίνουνταν με κλάματα οι γυναίκες.
Πρώτη η Αντρομάχη η χιονοβράχιονη κινάει το μοιρολόγι,
κρατώντας το κεφάλι του Έχτορα του αντροφονιά στα χέρια:
«Άντρα μου, εχάθης πα στα νιάτα σου, κι εμένα αφήνεις χήρα
στο σπίτι μέσα, κι είναι ανήλικο, μικρό παιδάκι ο γιος μας,
που οι δόλιοι, εσύ κι εγώ, γεννήσαμε, κι ουδέ που θα προφτάσει
να μας τρανέψει λέω· πρωτύτερα συθέμελο το κάστρο
θα πατηθεί, τι αλήθεια εχάθηκες εσύ ο διαφεντευτής του,
που τις σεμνές γυναίκες γλίτωνες και τα μωρά παιδιά τους.
Σε λίγο τούτες μέσα στ’ άρμενα τα βαθουλά μισεύουν,
το ίδιο κι εγώ· κι εσύ για αντάμα μου θα ταξιδέψεις, γιε μου,
κι εκεί να κάνεις θα σε βάζουνε δουλειές αταίριαστές σου,
μοχτώντας μπρος σε αφέντη ανήμερο, για θα σε αρπάξει κάποιος
απ’ τους Αργίτες, κι απ’ τους πύργους μας θα σε γκρεμίσει, αλί μου,
όλο θυμό, που ο μέγας Έχτορας του σκότωσε για αδέρφι,
για γιο για κύρη· τι την άμετρη τη γη περίσσιοι Αργίτες
έχουν δαγκάσει κάτω απ’ του Έχτορα τα χέρια αλήθεια ως τώρα.
Δεν ήταν μαλακός ο κύρης σου στην άγρια μέσα μάχη·
γι’ αυτό χτυπιέται ο κόσμος σύψυχος στο κάστρο τώρα ολούθε·
και στους γονιούς σου πένθος, Έχτορα, και κλάματα χαρίζεις,
όμως εμένα απ’ όλους πότισες το πιο πικρό φαρμάκι·
τι από το στρώμα σου πεθαίνοντας δε μου άπλωσες τα χέρια
κι ούτε καμιά απ’ το στόμα σου άκουσα παρηγοριάς κουβέντα,
μέρα και νύχτα εγώ στους θρήνους μου να την κρατώ στο νου μου!»

Τέτοια θρηνώντας έλεε, κι έκλαιγαν μαζί της κι οι γυναίκες.
Κι η Εκάβη αναμεσό τους κίνησε πικρό το μοιρολόγι:
«Έχτορα εσύ, που απ’ όλους πιότερο τους γιους μου σε αγαπούσα,
όσο μου εζούσες πριν, οι αθάνατοι σου ’χαν περίσσια αγάπη,
όμως και τώρα λέω σε γνοιάστηκαν, κι ας είσαι σκοτωμένος.
Τους άλλους ο Αχιλλέας ο γρήγορος σαν έπιανε τους γιους μου,
πέρα απ’ τη θάλασσα την άκαρπη στην Ίμπρο τους πουλούσε,
στη Σαμοθράκη, στην ολόισκιωτη, καταχνιασμένη Λήμνο.
Όμως εσένα σε θανάτωσε με το μακρύ κοντάρι,
κι όλο στο μνήμα γύρω σ’ έσουρνε του ακράνη του, που του ’χες
σκοτώσει εσύ· μα κι έτσι ο Πάτροκλος δεν αναστήθηκε, όχι!
Και τώρα ολόδροσος στο σπίτι σου μου κείτεσαι, πριν λίγο
σα να σκοτώθης, λες κι ο Απόλλωνας ο ασημοδοξαράτος
με τις απόνετες σαγίτες του σ’ έχει απαλά σκοτώσει.»

Έτσι τον έκλαιε, κι όλοι γύρα της αλάγιαστα εθρηνούσαν.
Κι η Ελένη αναμεσό τους κίνησε στερνή το μοιρολόγι:
«Έχτορα εσύ, που απ’ τ’ αντραδέρφια μου πιο απ’ όλους αγαπούσα,
άντρας μου ο Πάρης ο πεντάμορφος λογιέται, που εδώ πέρα
μ’ έχει φερμένη–αχ και να πέθαινα πριν γίνουν όλα ετούτα!
Είκοσι χρόνια κιόλα εδιάβηκαν από τη μαύρη μέρα
που έφυγα εκείθε και παράτησα τη γη την πατρική μου,
κι όμως πικρό σου εγώ δεν άκουσα μήτε άσκημό σου λόγο·
κι άλλος τυχόν μαζί μου αν τα ’βαζε στο σπίτι–για κουνιάδα
για αντράδερφος για συννυφάδα μου μαθές ωριομαντούσα
για η πεθερά (τι σαν πατέρας μου γλυκός ο πεθερός μου),
εσύ μιλώντας τον αμπόδιζες, του γύριζες τη γνώμη
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με την περίσσια καλοσύνη σου, με τα γλυκά σου λόγια.
Γι’ αυτό και σένα τώρα αλάρωτα και μένα κλαίω την έρμη·
τι πια στην Τροία κανείς δεν έμεινε να θέλει το καλό μου,
μήτε να δείχνει μου συμπόνεση· με σιχαθήκαν όλοι!»

Τέτοια θρηνώντας έλεε, κι έκλαιγε κι ο κόσμος όλος γύρα.
Και τότε ο γέρο Πρίαμος μίλησε γυρνώντας στο λαό του:
«Ομπρός οι Τρώες, να κουβαλήσετε στο κάστρο εδώ τα ξύλα,
και μη φοβάστε να σας στήσουνε κρυφό καρτέρι οι Αργίτες·
τι ως ο Αχιλλέας με ξεπροβόδιζεν από τα πλοία, μου το ’πε,
πριν ξημερώσουν μέρες δώδεκα πως δε θα μας χτυπήσουν.»

Είπε, κι εκείνοι ευτύς στα κάρα τους βόδια και μούλες ζεύουν,
και δίχως άργητα μαζεύουνται μετά μπροστά απ’ το κάστρο.
Μέρες εννιά περνούν, κι αρίφνητα φορτώματα σωριάζαν
κι όντας στις δέκα πάνω επρόβαλεν η Αυγή η λαμπροφωτούσα,
τον αντρειωμένο εβγάζαν Έχτορα με θρήνους, και στα ξύλα
ψηλά από πάνω τον απίθωσαν, κι ευτύς φωτιά του εβάλαν.

Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη,
τρογύρα απ’ την πυρά εμαζώχτηκαν του ξακουσμένου Εχτόρου
ο κόσμος όλος· κι ως συνάχτηκαν κι όλοι μαζί βρεθήκαν,
πήραν και σβήσαν με φλογόμαυρο κρασί τη θράκα πρώτα
από μιαν άκρη ως άλλη, ως που ’φτασε της πυρκαγιάς η λύσσα·
μετά μαζέψαν τ’ άσπρα κόκαλα τ’ αδέρφια κι οι συντρόφοι
θρηνώντας, κι έτρεχαν τα κλάματα στα μάγουλά τους βρύση.
Κι ως τα σύναξαν, σε κατάχρυση τα ’βάλαν μέσα θήκη,
με βυσσινί απαλό περίγυρα σκουτί σκεπάζοντάς τα,
και σε ανοιγμένο λάκκο τα ’χωσαν με βιάση, κι από πάνω
με πέτρες κλειδωτές τον έστρωσαν μεγάλες πέρα ως πέρα·
και βιαστικά το χώμα εσώρωσαν, και γύρα εστήναν βάρδιες,
μην τύχει πριν και πέσουν πάνω τους οι Αργίτες οι αντρειωμένοι.
Κι ως πια ψηλά το χώμα εσώρωσαν, γυρνούν και φεύγουν πίσω·
μετά σε πλούσιες τάβλες έτρωγαν, με τάξη συναγμένοι,
μέσα στου Πριάμου, του τρισεύγενου ρηγάρχη, το παλάτι.

Έτσι τον έθαψαν τον Έχτορα, το γαύρο αλογομάχο.

Homérosz: ILIÁSZ

(Ηuszonnegyedik ének)

Minden más isten s minden paripás-szekeres hős
végigaludta az éjt, lágy álomtól leigázva:
hasznot adó Hermészt egyedül nem fogta el álom,
töprengett, hogyan is tudná Priamosz fejedelmet,
szent kapuőrök tudtán kívül visszavezetni.
Hát odaállt a fejéhez, s hozzá íly szavakat szólt:
„Kedves öreg, nincs gondod a bajra: be édesen alszol
ellenségek közt, mert nem sújtott le Akhilleusz;
most te kiváltottad szeretett fiadat, sokat adtál:
érted, az élőért, adnák háromszorosát is
hátramaradt fiaid, ha az Átreidész Agamemnón
észrevesz itt, s meglátnak véle az összes akhájok.”
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Így szólt ő; megijedt az öreg, s fölverte a társát;
Hermész meg paripát és öszvért fogva szekérbe
gyorsan a táboron át maga hajtott: senki se látta.
S gázlójához amint odaértek a szép vízű árnak
forgatagos Xanthosznak, akit nagy Zeusz maga nemzett,
akkor Hermeiász tovaszállt az olümposzi csúcsra,
s már sáfrány leplét borította a földre a Hajnal;
s ők paripáikkal keseregve-jajongva haladtak
Trója felé, s öszvérszekerük hordozta a holtat;
és nem látta meg őket férfi, se szépövű asszony:
csak maga Kasszandré, arany Aphroditéra hasonló,
Pergamon orma felé ment, és meglátta szekéren
álló jó apját, meg a harsány hírnököt avval:
és öszvérszekerén Hektórt is látta heverni;
feljajdult ezután, és hangja bejárta a várost:
„Jertek Hektórt nézni, ti trójai férfiak és nők,
hogyha örültetek eddig, amíg még élt, a csatából
visszajövőnek: mert igazán roppant örömünk volt.”
Szólt; mire nem maradott sem férfi, se nő az egész nagy
városban, mert mindre leszállt az a rettenetes gyász:
és a kapun kívül közeledtek mind a szekérhez.
Ott legelőbb szerető szép hitvese s anyja, az úrnő,
tépdesték hajukat, kitűnő-kerekű szekeréhez
rontva a holtnak: a nép körülöttük sírva sereglett.
S tán az egész napon át a kapuknál napnyugovásig
sírtak volna a hős Hektórért könnyeket ontva,
hogyha az agg nem szól, szekeréről intve a népet:
„Nyissatok itt utat öszvérekkel a várba kerülnöm,
majd eleget kesereghettek, ha bevittem a házba.”
Szólt; mire kettévált a tömeg, s út nyílt a szekérnek.
Majd Hektór tetemét a dicső palotába bevitték,
furatos ágyra letették: mellé dalnokok ültek,
rendeletükre, a gyászdalt kezdeni: búteli hangon
zengtek azok, s körülöttük a nők is nyögve zokogtak.
Hókarú Andromakhé kezdett legelőbb zokogásba,
s férfiölő Hektór feje ott nyugodott a kezében.
„Ifjan pusztultál, férjem, s számomra a házban
özvegységet hagysz; s lám, kisgyerekünk csecsemő még,
kit szültünk, te meg én, nyomorultak; nem hiszem én már,
hogy még fölserdül: sokkal hamarabb fog e város
elhamvadni, hisz elvesztél te, az őre, ki eddig
védted, s benne a kedves nőket, a kis csecsemőket.
Görbe hajón viszik el most már hamar asszonyainkat,
engem is őköztük; s te, fiacskám, vagy velem együtt
jössz és majd távol, méltatlan munka között élsz,
szívtelen úr mellett szolgálva, vagy egyik akháj fog
mélybe taszítani nagy tornyunkról szörnyű halálra,
bosszújában, amért tán bátyját ölte le Hektór,
vagy gyerekét, vagy az apját: mert Hektór keze által
számos akháj harapott a hatalmas földbe, valóban.
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Mert hisz apád sose volt lágyszívű a szörnyű csatákban:
városszerte ezért gyászolja a nép keseregve.
Átkos nagy zokogást és gyászt hoztál szüleidre,
Hektór, ámde leginkább énrám hagytad a vad kínt,
mert kezedet nem nyújtottad ki halódva az ágyból
hozzám, nem mondtál búcsúszót sem, melyre örökké
gondolnék éjen s napon át sűrű könnyeket ontva.”
Így szólt és zokogott; vele nyögtek az asszonyok is mind.
S köztük most Hekabé kezdett panaszos zokogásba:
„Hektór, legdrágább gyerekem valamennyi fiam közt,
éltedben kedves voltál már isteneinknek,
s lám, a halál sorsában is ők rád gonddal ügyelnek:
mert hisz eladta a többi fiam gyors lábú Akhilleusz,
mind, aki foglyul esett, meddő tenger vizein túl,
vagy Szamosz, Imbrosz vagy Lémnosz füstös szigetére:
s téged, amint elvette a lelked a nagyhegyű érccel,
meghurcolt sokszor Patroklosz sírja tövében,
kit te megöltél; bár nem támaszthatta föl így sem.
S mégis harmatosan, friss-holtként is palotámban
fekszel; olyan vagy, mint kit ezüstíjas nem Apollón
gyengéd nyílvesszőivel ölt meg a messze magasból.”
Így szólt sírva; heves zokogást keltett a szavával.
S harmadikul köztük Helené kezdett a nyögésbe:
„Hektór, lelkemnek legdrágább sógoraim közt,
mert hisz az isteni-arcú Alexandrosz ma a férjem,
ő Trójába hozott: bár vesztem volna előbb el!
Lám, hiszen éppen húsz esztendőm telt el azóta
már, hogy elindultam, s a hazám földjét odahagytam:
s rossz szavadat nem hallottam soha, semmi gyalázó
szót tőled, s amikor más támadt rám palotánkban,
sógor, sógornő vagy szépövű ángy, vagy anyósom,
(mert az apósom, mintha apám lett volna, szelíd volt),
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akkor is őket fékezted folyton szavaiddal,
kedvességeddel, gyöngéd intelmű beszéddel.
S így teveled siratom magamat, keseregve szívemben,
én nyomorult: mert többé kedves a tágterű Tróján
senki se lesz hozzám: borzadva tekintenek énrám.”
Így szólt sírva; szavára a nagy nép sóhaja hangzott.
Majd az öreg Priamosz szólalt meg a nagy sokaságban:
„Trójaiak, hordjátok a fát várunkba, ne féljen
lelketek álnok akháj cseltől: megígérte Akhilleusz,
barna hajóktól útnak eresztve: amíg a tizenkét
hajnal nem múlik el, nem kezdik el újra a harcot.”
Szólt; s a szavára azok fogták be az ökröt, az öszvért
mind szekerekbe, s a város előtt sebesen gyülekeztek.
Hosszú kilenc napon át hordták oda egyre a szálfát:
ám hogy a Hajnal jött sugarát terjesztve tizedszer,
hozták már ki a harcos Hektórt, könnyeket ontva,
és tették tetemét tetejébe a máglya tüzének.
És hogy a rózsásujjú Hajnal kélt ki a ködből,
nagyhírű Hektór máglyája köré seregeltek.
Majd miután oda gyűltek s együtt volt valamennyi,
máglyatüzét oltván legelőször lángszínű borral
végig, ahol csak a tűz pusztított, ennek utána
tiszta fehér csontját testvérei, társai szedték
össze kesergés közt, s arcukról hullt a kövér könny.
Drága aranyládába helyezték csontjait aztán,
és betakarták lágy bíbor takarókkal utána;
majd a kivájt sírboltba betették, és tetejébe
roppant sziklákat seregestül hengerítettek.
Halmot emeltek gyorsan; az őrök körben ügyeltek,
hogy ne rohanhassák meg a jó lábvértes akhájok.
Majd, mikor állt a halom, hazamentek: s ennek utána
szép rendben gyülekezve, dicső lakomát lakomáztak
házában Priamosznak, a Zeusz-táplálta királynak.

Így rendezték ők a lovas Hektór temetését.

Devecseri Gábor fordítása
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Η σορός του Έκτορα μεταφέρεται πίσω στην Τροία, 
ρωμαϊκή σαρκοφάγος
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Ομήρου: Οδύσσεια

Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη – Ι. Θ. Κακριδή

Ραψωδία Ψ (164–206)

Aναγνώριση του Οδυσσέα από την Πηνελόπη

Κι ως πίσω στο θρονί του εκάθισε, που λίγο πριν καθόταν 
αντικριστά µε τη γυναίκα του, κινούσε λόγια κι είπε: 
«Καηµένη, απ’ όλες όσες βρίσκουνται γυναίκες µόνο εσένα 
οι αθάνατοι του Ολύµπου αµάλαγη καρδιά στα στήθη έβαλαν! 
∆ε βρίσκεται άλλη τόσο αλύγιστη γυναίκα, να τραβιέται 
µακριά απ’ τον άντρα της, που ως έσυρε στα ξένα µύρια πάθη, 
στα είκοσι χρόνια ξαναγύρισε στη γη την πατρική του.
Μον’ έλα, καλοµάνα, στρώσε µου την κλίνη, να πλαγιάσω 
µονάχος καν, τι τούτη σιδερή καρδιά στα στήθη κρύβει.» 
Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη του απηλογήθη κι είπε: 
«Καηµένε, δε µεγαλοπιάνουµαι κι ουδέ αψηφώ κανένα 
κι ουδέ ξαφνίζουµαι’ τη θύµηση κρατώ πως ήσουν τότε, 
σαν έφευγες µε το µακρόκουπο καράβι απ’ την Ιθάκη. 
Μον’ έλα, Ευρύκλεια, το κλινάρι του γοργά να στρώσεις όξω 
απ’ την καλόχτιστή µας κάµαρα, που ’χε µονάχος χτίσει’ 
όξω τη στέρια κλίνη σύρτε του, και βάλτε και στρωσίδια, 
φλοκάτες και προβιές και λιόφωτα να σκεπαστεί σεντόνια.» 
Αυτά είπε εκείνη δοκιµάζοντας τον άντρα της, µα τούτος 
συχύστη κι είπε στη γυναίκα του τη γνωστικιά αναµµένος: 
«Γυναίκα, αλήθεια, αυτός ο λόγος σου µες στην καρδιά µε αγγίζει! 
Ποιος το κλινάρι µετασάλεψε; Καλός τεχνίτης να ‘ταν, 
και πάλε θα του ‘ρχόταν δύσκολο! Μόνο θεός µπορούσε, 
αν ήθελε, να ‘ρθεί κι ανέκοπα να το µετασαλέψει. 
Μα απ’ τους θνητούς που ζουν δε γίνεται τη θέση να του αλλάξει 
κανείς, κι ας είναι απά στα νιάτα του’ το τορνευτό κλινάρι 
τρανό σηµάδι κρύβει’ τα ‘φτιαξαν τα χέρια τα δικά µου. 
Φύτρωνε δέντρο, ε πια στενόφυλλη, µες στον αυλόγυρο µας, 
ξεπεταµένο κι ολοφούντωτο, χοντρό σα µια κολόνα. 
Και πήρα κι έχτισα τρογύρα του την κάµαρα µε πέτρες 
πυκνές ως πάνω, και τη σκέπασα καλά καλά µε στέγη’ 
κι αφού της πέρασα πορτόφυλλα καλαρµοσµένα, στέρια, 
έκοψα απάνω της στενόφυλλης ελιάς κλαδιά και φούντα,
και τον κορµό απ’ τη ρίζα κλάδεψα, προσεχτικά, πιδέξια 
µε το σκεπάρνι πελεκώντας τον, µε στάφνη ισιώνοντας τον, 
κλινόποδο να γένει, κι άνοιξα µε το τρυπάνι τρύπες. 
Κει πάνω το κλινάρι εστήριξα, καλά πλανίζοντας το, 
και µε το µάλαµα το πλούµισα, το φίλντισι, το ασήµι! 
τέλος λουριά από βόδι ετάνυσα, που απ’ την πορφύρα άστραφταν. 
Το µυστικό σου το φανέρωσα σηµάδι, µα δεν ξέρω 
αν το κλινάρι ακόµα στέκεται, γυναίκα, για κανένας 
το λιόδεντρο απ’ τη ρίζα του ‘κοψε και του άλλαξε τη θέση.» 
Αυτά είπε, κι εκείνης τα γόνατα λύθηκαν κι η καρδιά της, 
τ’ αλάθευτα σηµάδια ως γνώρισε στα λόγια του Οδυσσέα’.
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Homérosz: ODÜSSZEIA

(Huszonharmadik ének)

„Rajta azonban, anyó, vess ágyat, hogy lefeküdjem
egymagam is; feleségemnek vasból van a szíve.”
Válaszul így szólt most az okos szívű Pénelopeia:
„Ó, te csodás, nincs bennem sem dölyf, sem lekicsinylés,
s nem bámullak: jól tudom én, míly külsejű voltál,
hogy hosszú evezőjű hajón innen tovaszálltál.
Most hát, Eurükleia, eredj, és vesd meg az ágyát,
kívül a jól épült hálón, melyet ő maga ácsolt:
vessétek meg az ágyát ott kinn, és tegyetek rá
drága köpenyt s vele bundákat, ragyogó takarókat.”
Így szólt s tette urát próbára; de bajnok Odüsszeusz
fölsóhajtott, megszólítva a hű feleséget:
„Asszony, olyat mondtál, amivel csak gyötröd a lelkem.
Máshova, mondd, ki is állította az ágyam? Az értők
sem tudnák azt tenni, hacsak nem jön be egy isten,
s könnyen a kedve szerint nem hordja ki máshova onnan:
ember olyan nem akad, de nagyon fiatal se; ki könnyen
elmozdítja, mivel nagy titkot rejt az az értőn
készített ágy, mit nem más, de az én kezem ácsolt.
Mert kerítésünkön belül egy nagy olajfa virágzott,
dús lombú, magas is, vastag, mint oszlop, a törzse.
Én eköré kívántam a hálótermem emelni,
sok kőből föl is építettem, jól betetőztem,
és jól záródó, faragott ajtót remekeltem.
Majd az olajfának lombját vágtam le utána,
és törzsét gyökerétől kezdve simára faragtam
érccel jól s értőn, hosszát csaptatva zsinórral,
s ágylábbá kifaragtam, a fúróval kilyukasztva.
Innen kezdtem az ágyat emelni, amíg befejeztem,
díszítvén elefántcsonttal, meg arannyal-ezüsttel;
s bíbortól ragyogó szíjat feszítettem az ágyra.
Lám, elmondtam a titkos jelt: ám nem tudom én azt,
asszony, hogy vajon ott van-e még épségben az ágyam,
vagy pedig elvitték, elfűrészelve a törzset.”
Szólt; mire Pénelopé kedves szíve, térde elernyedt;
mert, mikről Odüsszeusz szólt, ráismert a jelekre.

Devecseri Gábor fordítása

ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: Ταξίδι με τον Οδυσσέα
της Τ. Καρώνη στο Θέατρο Θάλεια (2007)
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ

Dalok az idegenben

Ενότητα 2η

Θέλω να πα στην ξενιτιά

Τα ταξίδια σε ξένες χώρες, η αποδημία, ο εκπατρισμός, η μετανάστευση είναι από τα
αρχαία χρόνια ως τις μέρες μας χαρακτηριστικά φαινόμενα της ελληνικής κοινωνικής
ζωής. 
Η απομάκρυνση του Έλληνα από την πατρική γη όχι μόνο δεν τον κάνει να ξεχάσει τον
τόπο του, αλλά αντίθετα, γεννά μέσα του τη νοσταλγία (νόστος + άλγος), τον πόθο του
γυρισμού, τον οποίο εκφράζει με τα τραγούδια. Στην κατηγορία των «τραγουδιών της
ξενιτιάς» ανήκουν τα παρακάτω δημοτικά τραγούδια, τα οποία εκφράζουν τις δύο πλευρές
του πόνου: στο πρώτο τραγούδι ο ξενιτεμένος περιγράφει τους καημούς και τις στερήσεις
που βιώνει στην ξενιτιά, ενώ στο δεύτερο η αγαπημένη του εκφράζει την απόγνωση και
τη θλίψη που της προξενεί ο ξενιτεμός του άντρα της.

Στα ξένα μην πεθάνω

Παρακαλώ σε, μοίρα μου, να μη με ξενιτέψεις,
πάλι και ξενιτέψεις με, στα ξένα μην πεθάνω,
γατί είδα με τα μάτια μου τα ξένα πώς τα θάφτουν,
δίχως λιβάνι και κερί, δίχως παπά και ψάλτη
κ αλάργα από την εκκλησιά.

Το δημοτικό τραγούδι της ξενιτιάς

Θέλω να πα στην ξενιτιά να κάμω τριάντα ημέρες
και η ξενιτιά με γέλασε και κάνω τριάντα χρόνους.
Περικαλώ σε, ξενιτιά, αρρώστια μη μου δώσεις.
Η αρρώστια θέλει πάπλωμα, θέλει παχύ στρωσίδι,
θέλει μανούλας γόνατα, θέλ’ αδερφής αγκάλες,
θέλει πρώτες ξαδέρφισσες να κάθονται κοντά σου,
θέλει και σπίτι να είν’ πλατύ, να στρώνει, να ξιστρώνει.
Όσο ’χει ο ξένος την υγειά, ούλοι τον αγαπάνε.
Μα ’ρθε καιρός κι αρρώστησε βαριά για να πεθάνει·
κι ο ξένος αναστέναξε και η γης αναταράχτη:
– Να είχα νερ’ απ’ τον τόπο μου και μήλ’ απ’ τη μηλιά μου,
σταφύλι ροδοστάφυλο απ’ την κληματαριά μου.

Το δημοτικό τραγούδι της ξενιτιάς,
επιμέλεια G. Saunier, Ερμής
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Ξενιτεμένο μου πουλί

Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο,
η ξενιτιά σε χαίρεται κι εγώ ’χω τον καημό σου.
Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδίσω;
Μήλο αν σου στείλω σέπεται, τριαντάφυλλο μαδιέται,
σταφύλι ξερωγιάζεται, κυδώνι μαραγκιάζει.
Να στείλω με τα δάκρυά μου μαντίλι μουσκεμένο,
τα δάκρυά μου είναι καυτερά, και καίνε το μαντίλι.
Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδίσω;
Σηκώνομαι τη χαραυγή, γιατί ύπνο δεν ευρίσκω,
ανοίγω το παράθυρο, κοιτάζω τους διαβάτες,
κοιτάζω τις γειτόνισσες και τις καλοτυχίζω,
πώς ταχταρίζουν τα μικρά και τα γλυκοβυζαίνουν.
Με παίρνει το παράπονο, το παραθύρι αφήνω,
και μπαίνω μέσα, κάθομαι, και μαύρα δάκρυα χύνω.

Ν. Γ. Πολίτη, Δημοτικά τραγούδια

KÖNYÖRGÖK HOZZÁD…

Könyörgök hozzád, Istenem, térdre hullok előtted,
idegenben az idegent betegség, kór ne érje.
Mert betegnek ágy kelletik, szép rend és tisztaság kell,
anyácska kell melléje és feleség a fejéhez,
leánytestvérek kellenek körébe ápolónak.
Mert mit láttak a szemeim, jaj, mit láttak szegények,
hogy mint temetnek idegent, ha meghal idegenben,
nincs tömjénfüst és gyertya sincs, nincs ott se pap, se kántor,
anyja el nem siratja, nem gyászolja felesége.

Lator László fordítása

A görög iskola énekkara

33-48-impri_Layout 1  2016.07.14.  12:07  Page 35



36

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΓΥΡΙΣΜΟΥ

Μαλαματένιος αργαλειός, κ’ ελεφαντένιο χτένι,
κι ένα κορμί αγγελικό κάθεται και υφαίνει
μ’ εξήντα δυο πατήματα σαράντα δυο καρούλια,
κ’ ο βρόντος κι ο ήχος πολύς απ’ τα ψηλά τραγούδια.
Πραματευτής επέρασε στο μαύρο καβαλάρης,
κοντοκρατεί το μαύρο του και την καλημερνάει:
– Καλή ’μερα σου κόρη μου. – Καλώς τον ξένο πούρθε.
– Κόρη μου δεν παντρεύεσαι, να πα΄ρεις παλικάρι;
– Κάλλιο να σκασ’ ο μαύρος σου, παρά το λόγο ’πούπες
Έχω νάντρα στην ξενιτιά τώρα δώδεκα χρόνους
κι ακόμη τρεις τον καρτερώ και τρεις τον ’παντεχαίνω,
κι αν δεν έρθει κι αν δε φανεί, καλόγρια θα γένω,
και στο κελί θε να κλεισθώ τα μαύρα θε να βάλω
– Κόρη μ’ ο άντρας σ’ ’πέθανε, κόρη μ’ ο άντρας σ’ εχάθει,
τα χέρια μου τον κράτησαν, τα χέρια μου τον θάψαν,
ψωμί, κερί του μοίρασα, κ’ είπε να μου το δώσεις.
– Τον κράτησες, τον έθαψες, ο Θιος να σε πληρώσει,
ψώμι, κερί του μοίρασες, εγώ σου τα πλερώνω.
– Εγώ φιλί του δάνεισα, κ’ είπε να μου το δώσεις.
– Φιλί κι αν του δάνεισες, σύρε και γυρεψέ το.
– Κόρη μ’ εγώ μ’ ο άντρας σου, εγώ ’μαι κι ο καλός σου.
– Αν είσαι συ ο άντρας μου, αν είσαι κι ο καλός μου,
δείξε σημάδια του σπιτιού, κι απέκει να σ’ ανοίξω.
– Έχεις μηλιά στην πόρτα σου και κλήμα στην αυλή σου
κάνει σταφύλια ραζακιά και το κρασί του μέλι,
το πίνουν οι γιανιτσαριά και παν να πολεμήσουν,
το πίνει η φτωχολογιά και λησμονά τα χρέη.
– Αυτό το ξέρει η γειτονιά, το ξερ’ ο κόσμος όλος
δείξε σημάδια του κορμιού, κι ύστερα να σ’ ανοίξω.
– Έχεις ελιά στο μάγουλο, ελιά στην αμασκάλη,
και στο δεξί σου το βύζι μικρή δαγκοματίτσα.
– Βάγιες, τρεχτ’ ανοίξετε, αυτός ειν’ ο καλός μου.

Ν. Γ. Πολίτης, Δημοτικά τραγούδια.

Οδυσσέας και Πηνελόπη. Τερρακόττα 
(5ος αι. π.Χ). Μουσείο του Λούβρου.
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ΕΡΟΔΙΣ’ Η ΑΝΑΤΟΛΗ

Ερόδισ’ η ανατολή και ξημερώνει η δύση.
Γλυκοχαράζουν τα βουνά κι Αυγερινός τραβιέται,
παν τα πουλάκια στις βοσκές, κ’ οι όμορφες στη βρύση,
βγαίνω και εγώ κι ο μαύρος μου, με τα λαγωνικά μου,
βρίσκω μια κόρη πο ’πλενε σε μαρμαρένια γούρνα,
τη χαιρετώ δε μου μιλά, της κρένω, δε μου κρένει.
– Κόρη, για βγάλε μας νερό, την καλή μοίρα να ’χεις.
Να πιω κι εγώ κι ο μαύρος μου και τα λαγωνικά μου…
Σαράντα σίκλους έβγαλε, στα μάτια δεν την είδα,
κι απάνω στους σαράντα δυο, τη βλέπω δακρυσμένη.
– Γιατί δακρύζεις, λυγερή, και βαριαναστενάζεις;
Μήνα πεινάς, μήνα διψάς, μην έχεις κακή μάνα;
– Μήτε πεινώ, μήτε διψώ, μήτ’ έχω κακή μάνα.
Ξένε μου, κι αν εδάκρυσα, κι βαριαναστενάζω,
τον άντρα ’χω στην ξενιτιάν εδώ και δέκα χρόνους,
κι ακόμα τρεις τον καρτερώ, πέντε τον παντυχαίνω,
κι απέ θα κόψω τα μαλλιά, καλόγρια θένα γένω.
θα πάω στα έρημα βουνά να στήσω μοναστήρι,
εκειόν να τρώει η ξενιτιά κι εμέ τα μαύρα ράσα.
– Κόρη μ’, ο άντρας σ’ πέθανε, ο άντρας σου εχάθη,
Κ’ εγώ παπάδες ’πλέρωσα, κ’ είπε να με πληρώσεις,
Κ’ εγώ ’κανα τα κόλυβα, κ’ είπε ναν τα πλερώσεις,
Του έδωκα κ’ ένα φιλί, κ’ είπε να μου το δώσεις.
– Αν τους παπάδες ’πλέρωσες, διπλά να σε πλερώσω,
Κι αν έκαμες τα κόλυβα, διπλά να σου τα δώσω,
Όμως εκείνο το φιλί τρέχα και γυρευέ το!
– Κόρη μ’ εγώ ειμ’ ο άντρας σου, εγώ είμαι ο καλός σου!
– Πες μου σημάδια του σπιτιού, και τότες σε πιστεύω…
– Έχεις μηλιά στην πόρτα σου και κλήμα στην αυλή σου,
κι έχεις και με τα χέρια σου μια λαϊμονιά φυτέψει.
– Κάποιος κακός μου γείτονας σου τα είπε και τα ξέρεις…
Πες μου σουσούμια του κορμιού, και τότε σε πιστεύω.
– Έχεις ελιά στα στήθη σου κ’ ελιά στην αμασκάλγη,
Κι ανάμεσα στον κόρφο σου τ’αντρός σου φυλαχτάρι.
– Ξένε μ’, εσύ ’σαι ο άντρας μου, εσύ είσαι κι ο καλός μου.

Ν. Γ. Πολίτης, Δημοτικά τραγούδια.
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A kivándorolt hazatérése

Keleten rózsalik a föld, és nyugat felé pirkad,
derengenek a nagy hegyek, és szétterül az alkony.
Mezőbe megy a kismadár, a kútra a sudár lány.
Megyek én is a lovamon, sebes agaraimmal,
látom, ruhát mos egy leány a márványmedencében.
Köszöntöm szépen, nem felel, megszólítom, de nem szól.
„Szép lány, húzz egy ital vizet, a sors áldjon meg érte,
szomjazunk, én meg a lovam, meg az agárkutyáim.”
Húzott negyven merő vizet, szemét rám nem vetette,
mikor negyvenkettőt húzott, szemét könnyezni láttam.
„Sudár leány, mért könnyezel, sóhajtasz szomorúan?
Éhezel-e, szomjazol-e, vagy rosszul tart anyácskád?”
„Se éhezem, se szomjazom, nem tart rosszul anyácskám,
távollevőmet könnyezem, sóhajtom szomorúan.
A férjem tíz esztendeje van messzi idegenben,
két évet várok még reá, hagyom sorsára aztán, 
ha meg nem jő, ha hire nincs, apácának beállok,
puszta hegyekbe elmegyek, rakok magas kolostort,
zárkózok egy cellába ott, öltözök feketébe,
idegen föld emészti őt, fekete köntös engem.”
„Szép lány, a férjed elveszett, szép lány, meghalt a férjed.
Karommal támogattam én, el kezemmel temettem,
kenyeremből adtam neki, izeni, hogy fizesd meg, 
adtam egy csókot is neki, izeni, add te vissza.”
„Kenyeredből adtál neki, megadtom kétszer árát,
de ha csókot adtál neki, eredj, kérd vissza tőle.”
„Én vagyok a te kedvesed, én vagyok a te férjed.”
„Ha férjem vagy, idegen, ha te a kedvesem vagy,
mondd el, milyen az udvarom, akkor hiszek szavadnak.”
„Kapud előtt egy almafa, szőlő az udvarodban,
fehér szőlő terem, fehér szőlőből illatos bort,
ki issza, erőre kap, másodszor is kívánja.”
„Udvaromat ismerheti ország-világ, akárki,
láthattad akár magad is, amikor arra jártál.
Mondd el, hogy a házam milyen, akkor hiszek szavadnak.”
„Házadban szobád közepén arany mécses világít,
a világánál vetkezel, hajad annál fonod be,
a világánál öltözöl hajnalban szép ruhába.”
„Elmondhatta ezt is neked valami pletykafészek,
mondd el el szerelmem jegyeit, mondd el, milyen a testem.”
„Két melled közt egy anyajegy, egy meg a hónod alján,
melled közt férjedtől való bajtól óvó talizmán.”
„Te vagy a férjem, idegen, bizony, a kedvesem vagy!”

Lator László fordítása
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«Τα μοιρολόγια των γυναικών μας, θαυμαστά ελεγειογραφίας αριστουργήματα, αυτόφυτα της
ελληνικής ευαισθησίας προϊόντα…» (Σπυρίδων Ζαμπέλιος)

ΟΤΑΝ ΞΕΨΥΧΗΣΗ

Τώρα, ουρανέ μου, βρόντησε, τώρα, ουρανέ μου, βρέξε, 
ρήξε στους κάμπους τη βροχή και στα βουνά το χιόνι, 
στου πικραμένου την αυλή τρία γυαλιά φαρμάκι. 
Τό να να πίνη την αυγή τ’ άλλο το μεσημέρι, 
το τρίτο το πικρότερο στο δείπνο, όταν δειπνάη.

Στου πικραμένου την αυλή ήλιος δεν ανατέλλει,
μον’ είναι πάντα συννεφιά και βασιλεύει αντάρα, 
φυτρώνει ο πικραπήγανος, να τρων οι πικραμένοι, 
να τρων οι μάνναις τοις κορφαίς, κ’ οι αδερφαίς τους κλώνους,
γυναίκες των καλών αντρών να τον ξεθεμελιώνουν.

Πρέπει η γης να χαίρεται, πρέπει να καμαρώνη, 
πρέπει νά τηνε σπέρνουνε κλωνιά μαργαριτάρι, 
πρέπει να τη σκαλίζουνε με χρυσά σκαλιστήρια, 
που τρώγει αϊτούς και σταυραϊτούς, και νιαις με τα στολίδια, 
τρώει των μαννάδων τα παιδιά, των αδερφιών τ’αδέρφια, 
που τρώγει και τα αντρόγυνα τα πολυαγαπημένα.

Μέσα η καρδιά μου με πονεί, μα δεν ηξεύρω τι έχει, 
κάνε πουλί τήνε τσιμπά, κάνε θηριό την τρώγει, 
κάνε μαχαίρι δίκοπο είναι και τήνε κόβει.

Τίνος να ειπώ το ντέρτι μου, το ντέρτι της καρδιάς μου; 
Να σας το ειπώ ψηλά βουνά; ψηλά είστε δεν τ’ ακούτε, 
να σας το ειπώ ψηλά δεντρά; φυσάει βοριάς, το παίρνει, 
να σας το ειπώ χαμόκλαρα; φυσάει νοτιά, το παίρνει.
Εγείραν τα δεντρόφυλλα κι’ ακούμπησαν στο χιόνι, 
σε μελετάει ταχείλι μου, μέσα η καρδιά μου λειώνει.

Τα ρούχα μου και τα καλά όποιος τα βρη, ας τα πάρη, 
μα της καρδιάς μου τον καϊμό κανένας να μην πάρη.

39

Μοιρολόγια

Siratódalok

Ενότητα 3η
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Τα μοιριολόγια τά σωσα, τα δάκρυα μου στερέψαν,
θα πάρω δάκρυα δανεικά και μοιριολόγια ξένα,
τα μοιριολόγια απ’ ταρφανά, τα δάκρυα από τοις χήραις.

Εγώ για το χατίρι σου τρεις βάρδαις είχα βάλη,
Είχα τον ήλιο στα βουνά, και τον αϊτό στους κάμπους,
και το βοριά το δροσερό τον είχα στα καράβια.
Μα ο ήλιος εβασίλεψε, κι’ ο αϊτός αποκοιμήθη,
και το βοριά το δροσερό τον πήραν τα καράβια.
Κ’ έτσι του δόθηκε καιρός του Χάρου και σε πήρε.

ΟΤΑΝ ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟΝ

Αυτού που βούλεσαι να πας, κι’ όπου ξεπερατειέσαι, 
αν εύρης νιους χαιρέτα τους, και νιαις κουβέντιασέ τους,
κι’ αν εύρης και μικρά παιδιά γλυκά παργόρησέ τα. 
Μην κάμης νιαις να κλάψουνε και νιους ν’ αναστενάξουν,
μην κάμης και μικρά παιδιά και θυμηθούν τη μάννα. 
Μην πης πως έρχεται Λαμπρή, πως έρχονται γιορτάδες.
Πες του Χριστού πως χιόνιζε και τη Λαμπρή θα βρέχη,
και την ημέρα τ’ άη Θωμά θα σέρνουν τα ποτάμια. 
Πως δε θα βγούνε τα παιδιά με ταις γλυκειαίς μαννάδες,
ούτε θα βγουν τ’ άδρόγενα να πολυαγαπημένα.

«Ευτού που κίνησες να πας στο μακρινό ταξίδι, 
θέλω να ειπής στη μάννα σου πότε θα ρθης στο σπίτι, 
νά χω κ’ εγώ μια παντοχή, νά χω και την ελπίδα, 
λελούδια να χω στην αυλή, τριαντάφυλλα στρωμένα, 
να σου χω γιόμα μυστικό, και δείπνο να δειπνήσης,
να χω νερό για να λουστής, ρούχα καλά ν’ άλλαξης, 
να στρώσω και την κλίνη σου, να πέσης να πλάγιασης. 
– Λελούδια συ να τα χάρης, τριαντάφυλλα να τά χης, 
κι’ αν έχης γιόμα, γέψου το και δείπνο δείπνησέ το, 
κι’ αν έχης και νερό ζεστό, λούσου το μοναχή σου, 
κι’ αν εχης ρούχα φόρεσ’ τα, κοιμήσου στο κρεβάτι. 
Το δρόμον οπού πέρασα, δεν τον ξαναδιαβαίνω. 
Θα πάω στης Άρνης τα βουνά, στης Αρνεσιάς τη βρύση, 
κ’ έχω της γης για στρώματα, σεντόνια έχω το χώμα, 
και γεύομαι τον κουρνιαχτό, δειπνάω από το χώμα, 
και πίνω τ’ ωριοστάλαχτο της πλάκας το φαρμάκι.
– Σαν αποφάσισες να πας, να μην ξαναγυρίσης, 
άνοιξε τα ματάκια σου να μ’ αποχαιρετήσης, 
να μας αφήσης το χε γεια και το μεγάλον πόνο.»

Ν. Γ. Πολίτης, Δημοτικά τραγούδια.
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Ο Φώτης Κόντογλου σε κείμενό του με τίτλο «Σήμερον κρεμάται» (περιλαμβάνεται στο βιβλίο
ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ – Η δοκιμασία του λογικού, Εκδόσεις Αρμής 2001, σελ. 90–92), παραθέ-
τει αυτούσια την πιο γνωστή και διαδεδομένη παραλλαγή του Μοιρολογιού της Παναγίας:

Σήμερον μαύρος ουρανός,
σήμερον μαύρη μέρα,
σήμερον εσταυρώσανε,
τον πάντων βασιλέα.
Σήμερον όλοι θλίβονται
και τα βουνά λυπούνται.
Σήμερον έβαλαν βουλήν
οι άνομοι Εβραίοι,
οι άνομοι και τα σκυλιά
οι τρισκαταραμένοι.

Το ευρύτατα διαδεδομένο σ' όλο τον ελληνικό χώρο Μοιρολόι ή Καταλόι της Παναγιάς
είναι ένα μεσαιωνικό μακροσκελές ομοιοκατάληκτο στιχούργημα λόγιας προέλευσης,
αλλά εντυπωσιακά πλατιάς λαϊκής αποδοχής. Επηρεασμένο από τις σχετικές περικοπές
των Ευαγγελίων και την υμνογραφία της Εκκλησίας αποτελεί έναν ανθρωποκεντρικό αφη-
γηματικό θρήνο για τη μαρτυρική πορεία του Χριστού προς τον σταυρικό θάνατό Του,
ιδωμένη μέσα από τα μάτια και τα συναισθήματα της τραγικής του μάνας. …
Αν και υπάρχουν κατά τόπους διαφορές, σε επί μέρους στοιχεία του τραγουδιού ή στη
μελωδική του εκφορά, η δομή και η φόρμα του Μοιρολογιού καθώς και η λειτουργία του
παρουσιάζουν εντυπωσιακές ομοιότητες από την Κάτω Ιταλία μέχρι τον Πόντο και την
Κύπρο. Η συνέχεια της αφηγηματικής ροής, όπως προκύπτει μέσα από την αλληλοδιαδο-
χή των αποσπασμάτων διαφορετικής προέλευσης που αποτολμήσαμε, το κάνει εμφανές.

(Μιράντα Τερζοπούλου)

Η Σταύρωση, ναός Καπνικαρέας
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Σαν κλέφτη τον επιάσανε
και σαν φονιά τον πάνε
και στου Πιλάτου τις αυλές
εκεί τον τυραγνάνε.
Κι’ η Παναγιά η δέσποινα
κ’ οι άλλες οι γυναίκες
έπιασαν το στρατί στρατί,
στρατί το μονοπάτι.

Το μονοπάτι τς’ έβγαλε
μεσ’ στου ληστή την πόρτα.
Τηρά δεξιά, τηρά ζερβά,
κανέναν δεν γνωρίζει.
Τηρά και δεξιώτερα
βλέπει τον Άγιο Γιάννη
– Άγιε μου Γιάννη Πρόδρομε
και βαπτιστή του γυιού μου
μην είδες τον υιγιόκα μου
και σένα δάσκαλό σου;

– Δεν έχω γλώσσα να σου πω
γλώσσα να σου μιλήσω,
δεν έχω χεροπάλαμο,
για να σού τονε δείξω.

Βλέπεις εκείνον τον γυμνό,
τον παραπονεμένο,
οπού φορεί πουκάμισο
στο αίμα βουτημένο;
Οπούναι τα ματάκια του
ραμμένα με μετάξι,
κι οπού φορεί στην κεφαλή
αγκάθινο στεφάνι;
Εκείνος είναι ο γυιόκας σου
και μένα δάσκαλός μου.

Φώτης Κόντογλου

Ο Φώτης Κόντογλου (πραγματικό όνομα Φώτιος Αποστολέλης: Αϊβα-
λί Μικράς Ασίας, 8 Νοεμβρίου 1895 – Αθήνα, 13 Ιουλίου 1965) ήταν
Έλληνας λογοτέχνης και ζωγράφος. 

Αναζήτησε την «ελληνικότητα», δηλαδή μία αυθεντική έκφραση, επι-
στρέφοντας στην ελληνική παράδοση, τόσο στο λογοτεχνικό όσο και στο
ζωγραφικό του έργο. 

Είχε ακόμα σημαντικότατη συμβολή στον χώρο της βυζαντινής εικονο-
γραφίας. 

Σήμερα θεωρείται ως ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της
«Γενιάς του Τριάντα». Μαθητές του ήταν ο Γιάννης Τσαρούχης, ο
Νίκος Εγγονόπουλος, κ.ά.

Αυτοπροσωπογραφία 
του Κόντογλου
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Μάρτης ο πρώτος μήνας της Άνοιξης

Την πρώτη μέρα του Μάρτη συνηθίζουμε να βάζουμε στο χεράκι των παιδιών το «Μάρτη». 
Είναι ένα βραχιολάκι που το έφτιαχναν και φτιάχνουν οι μαμάδες από τρεις κλωστές, μια 

κόκκινη μια άσπρη και μια χρυσή, την έστριβαν να γίνει σαν κορδόνι και το έδεναν στο χεράκι
των παιδιών για να «μην τα πιάσει ο ήλιος του Μάρτη». Ο ήλιος του Μαρτιού είναι πολλές φορές
τόσο δυνατός που από παλιά τον φοβόντουσαν και τον απέφευγαν.

43

Ο Μάρτης και τα Χελιδονίσματα

Tavaszköszöntő dalok

Ενότητα 4η

«Οπόχει κόρην ακριβή του Μάρτη ο ήλιος μην τη δει.»
Ο σοφός λαός μας έτσι έλεγε παλιά. Ήθελε τις κοπέλες λευκές και ροδομάγουλες και ο
ήλιος του Μάρτη είχε πολύ επικίνδυνες αχτίνες που μπορούσαν να κάνουν κακό στα
παιδιά. Δεν υπήρχε κορίτσι που να μην φορούσε στο χεράκι του βραχιόλι ή δακτυλίδι
φτιαγμένο με τρεις κλωστές, κόκκινη, άσπρη, και χρυσή ή κίτρινη.
Το έβγαζαν μόνο την παραμονή της Λαμπρής και το έδεναν σε μια τριανταφυλιά χαλαρά
(για να μπορέσουν να το πάρουν τα πουλάκια που φτιάχνουν την φωλιά τους) λέγοντας 
«πάρε τριανταφυλιά το μάρτη μου και δως μου την αυγούλα μου»

ΟΙ ΔΡΙΜΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ

Οι Δρίμες ήταν μέρες επικίνδυνες, όντα δαιμονικά τριγυρίζουν τις τρεις πρώτες μέρες, τις
τρεις μεσαίες και τις τρεις τελευταίες μέρες του Μάρτη, για να κάνουν κακό. Ό,τι πλύνεις
θα λιώσει, όσα ξύλα θα κόψεις θα σαπίσουν, αν λουστείς θα πάθεις κακό, λέει ο λαός και
κάνει πέρα κάθε απασχόληση.
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Στα πρώτα βυζαντινά χρόνια, το «ελληνικό» έθιμο της χελιδόνας θεωρήθηκε ειδωλολατρικό
και στην αρχή απαγορεύτηκε από την εκκλησία. Παρ’ όλα αυτά όμως τα παιδιά συνέχιζαν να τρα-
γουδούν τον ερχομό της Άνοιξης και έτσι το έθιμο διατηρήθηκε όπως ακριβώς και στην αρχαιό-
τητα.

Σε κάθε μεριά της Ελλάδας, τα παιδιά ξεχύνονταν στους δρόμους για να καλωσορίσουν τα
χελιδόνια τους, τους αγγελιοφόρους της Άνοιξης. Κρατούσαν στα χέρια τους ένα ξύλινο χελιδόνι
και του κρεμούσαν στο λαιμό κουδουνάκια. Πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και έλεγαν τα «χελιδο-
νίσματα» ενώ τα κουδουνάκια συνόδευαν το τραγούδι τους. Το τέλος του Χειμώνα και τον ερχο-
μό των χελιδονιών γιόρταζαν τα παιδιά από την αρχαιότητα με τα «χελιδονίσματα».

Ο συγγραφέας Αθηναίος (2ος αιώνας μ.Χ.) έχει διασώσει ένα «χελιδόνισμα» που τραγουδού-
σαν τα παιδιά στη Ρόδο. Κρατώντας ένα ομοίωμα χελιδονιού, τριγύριζαν στην πόλη και ζητού-
σαν φιλέματα.

Ηλθε ήλθε χελιδών
καλάς ώρας άγουσα
καλούς ενιαυτούς,
επί γαστέρα λευκά
επί νώτα μέλαινα…
Παλάθαν ού προκύκλειí
οίνου τε δέπαστρον
τυρών τε κάνιστρον…

Rhodoszi fecskedal

(ókori)

Megjött, megjött a fecske,
a szép időt hozza,
a szép évet kezdi,
a begye fehérke,
és a háta fekete.
Te a fügesajtot gördítsd
kövér házadból,
hozd a boros kancsót,
a sajtot kosárban.
a fecske a kalácsot sem, bablisztből sült kenyeret sem
utasítja vissza.
Elmenjünk-e hát, vagy kapunk valamit?
Megyünk, ha adsz, ha nem, mi nem megyünk tovább,
vagy visszük a kaput vagy az ajtó-bütüt,
vagy visszük asszonyod, ki most még bent csücsül.
kicsike ő, könnyen visszük el.
De ha adsz valamit,
adj nagy valamit.
Nyisd meg, nyisd meg ajtódat a fecske előtt!
– Hisz nem vagyunk mi vének, gyermekek vagyunk.

Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása
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Στα νεότερα χρόνια τα παιδιά τραγουδούν τα σύγχρονα χελιδονίσματα σε διάφορες 
παραλλαγές ανάλογα με την περιοχή.

Ηρθε ήρθε η χελιδόνα
Ήρθε πάλι η μελιδόνα
Κάθησε και λάλησε
Και γλυκά κελάιδησε
Εφυγα κι άφησα σύκα
Και σταυρό και θημωνίτσα
Κι ήρθα τώρα και βρήκα
φύτρα
Χόρτα, σπάρτα, βλίτρα,
Βλίτρα, βλίτρα, φύτρα, φύτρα.

45

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ

Το Μάη λαλούν οι πέρδικες,
το Μάη λαλούν τ’ αηδόνια
Το Μάη κατεβαίνουνε στις βρύσες τα τρυγόνια.
Το Μάη εγεννήθηκα
και μάγια δεν φοβώμαι
εκτός αν με μαγέψουνε
στην κλίνη που κοιμώμαι.

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ

Χελιδόνιν έρχεται,
θάλασσαν απέρασε,
τη φωλιά θεμέλιωσε, κάθησε και ελάλησε:
– Μάρτη, Μάρτη χιονερέ
και Φλεβάρη βροχερέ,
ο Απρίλης ο γλυκύς
έφτασε, δεν είν’ μακρύς.
Τα πουλάκια κελαηδούν,
τα δεντράκια φυλλανθούν,
τα ορνίθια να γεννούν
αρχινούν και να κλωσσούν.
Τα κοπάδια ξεκινούν
ν΄ανεβαίνουν στα βουνά,
τα κατσίκια να πηδούν
και να τρώγουν τα κλαδιά.
Επαψαν τα παγητά
και τα χιόνια κι ο βοριάς.
Μάρτη, Μάρτη χιονερέ
και Φλεβάρη λασπερέ
ήρθ’ ο Απρίλης ο καλός.
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ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ

Ηρθε πάλι η Χελιδόνα,
ήρθε πάλι η Μελιδόνα
απ’ τη θάλασσα μακριά
και μας έφερε καλά,
τη δροσιά και τη χαρά
και τα κόκκινα αυγά.

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μάρτης μας ήρθε, καλώς μας ήρθε
τα χελιδόνια έρχονται από την Αραβία,
μας φέρνουνε την άνοιξη κι όλο το καλοκαίρι
και ’μεις για τούτο ήρθαμε, να πούμε καλημέρα
και να παρακαλέσουμε Χριστό και Παναγία
να μας βοηθά παντοτινά και όλοι με υγεία. Και του χρόνου!

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ ΣΑΜΟΥ

Δόνι, χελιδόνι
ήρθες, καλώς ήρθες.
Φκιάσε τη φωλιά σου
κάμε τα πουλιά σου
φκιάστηνε στο σπίτι
κανένας δεν τη γκίζει.

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ ΡΟΔΟΥ

Xελιδόνα έρχεται
απ’ τη μαύρη θάλασσα
πύργον εθεμελίωσε.
Κάθησε και λάλησε
και γλυκά κελάηδησε!

Μάρτη, Μάρτη μου καλέ
και Φλεβάρη θλιβερέ,
ο Απρίλης ο γλυκής
έφτασε σε ’ναι μακρής!

Ήρθε, ήρθε χελιδόνα,
φέρνοντας καλοκαιριά
και καλή χρονιά,
στην κοιλιά της άσπρη
και στη ράχη μαύρη.

46
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ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ

Μώρ’ κυρά, καλή κυρά,
έμπα στο κελλάρι σου,
φέρ’ αυγά σαρακοστιανά,
ώσπου νά’ ρθ’ η Πασχαλιά,
με τα κόκκινα τ’ αυγά.

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ ΣΑΜΟΥ

Το χελιδόνι το πουλί
πάει πέρα κι’ έρχεται
πάει και ξανάρχεται
στήνει μήνυμα και λέει
πως είναι καλοκαίρι.

Μια λαϊκή παροιμία λέει: Λείπει ο Μάρτης από την
Σαρακοστή; Όποτε και να πέσει το Πάσχα των Ελλήνων,
η Σαρακοστή αρχίζει πάντα το μήνα Μάρτιο. Με την Ανά-
σταση του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαϊων  τα παι-
διά κόβουν και το τελευταίο πόδι της κυράς Σαρακοστής
και αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία κορυφώνεται με
την περιφορά του Επιτάφιου τη Μεγάλη Παρασκευή. Τη
Μεγάλη Παρασκευή οι χριστιανοί αφοσιώνονται στα
Πάθη του Χριστού. Στο βιβλίο «Αστραδενή» της Ευγε-
νίας Φακίνου η μικρή πρωταγωνίστρια διηγείται μια
τέτοια ιστορία:

« Ό,τι έπαθε η θεια μου Αννίκα από Θεού το ’παθε, λέει
η μάμμη μου. Ζύμωσε και φούρνισε τα ψωμιά της  Μεγά-
λη Παρασκευή!... Μεσημεράκι θα ’τανε. Που χτύπαγε η
καμπάνα για τον Επιτάφιο. Τα ψωμιά τα ’χε βγάλει η θεια
μου η Αννίκα και τα ’χε τυλίξει με το σεντόνι. Έντυσε τις
μικρές, ντύθηκε κι ίδια για την εκκλησία. Κι εκεί που πήγε
να πιάσει λίγη πρασινάδα για να πάει στον Επιτάφιο, γλι-
στράει και πέφτει. Κι όχι τίποτε μεγάλο ύψος. Ένα τοιχα-
λάκι, ψηλό ένα μέτρο, ήτανε, δεν ήτανε. .. Έσκασε όμως
κάτω άσχημα κι έτσι έμεινε. Την πήγανε στη Ρόδο, τη
φέρανε και στην Αθήνα. Κάποιο κόκκαλο είχε φύγει από τη θέση του κι ήθελε εγχείρηση. Δεν την
έκανε. Κι έμεινε έτσι. Όσο έλειπε στη Ρόδο, είχε πάει κι έμεινε στο σπίτι με τα μικρά η μάνα της.
Η θεια-Σεβαστή. Εκείνη είδε και το ψωμί. Κ’ η θεια-Σεβαστή είδε πως είχε γράμματα απάνω.
Μαύρα ήτανε. Τα ’χω δει κι εγώ με τα μάτια μου. Η θεια Σεβαστή ήτανε έξυπνη γυναίκα. Αλλά
δεν ήξερε και να διαβάζει. Έτσι πήγε το ψωμί στον παπα-Λιά. Εκείνος αφού σταυροκοπήθηκε κι
ευλόγησε το ψωμί, είπε ότι τα γράμματα είναι λατινικά. Τα αντέγραψε προσεχτικά σ’ ένα χαρτί
και τα έστειλε στην Αθήνα, σ’ έναν γνωστό του που ήξερε.

Όταν ήρθε η απάντηση… κάνανε λειτουργία! Γιατί το ψωμί έγραφε: ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΟΥ ΝΑ
ΤΙΜΑΤΕ! Με κεφαλαία λατινικά γράμματα. Μάλιστα!

Το ψωμί φυλάχτηκε και το δείχνουν, όταν κάποιος το ζητήσει.»
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Evjenía Fakínu: Asztradeni

(regényrészlet)

„…. Ami Anicával történt, abban Isten keze volt, ahogy a nagymamám mondogatta. Ő büntette
meg, mert Nagypénteken kelesztett és sütött kenyeret… Dél felé járt. A templomban már haran -
goztak. Anica néném kivette a kenyércipókat a kemencéből, és vászonba csavarta őket. Felöltöz -
tette a kislányokat, ő maga is átöltözött. A templomba készültek. Ahogy lehajolt, hogy virágcsok -
rot szedjen a Szent Sírra, elcsúszott és elesett. Csúnyán eshetett, mert meg sem tudott mozdulni.
Elvitték Ródoszra, később Athénba. Egy csigolya félremozdult a derékban, meg kellett volna
műteni, de nem engedte. Hát nem nyúltak hozzá.

Amíg Ródoszon ápoltak, odaköltözött a házba az anyja, Szevaszti néni, hogy vigyázzon a
gyerekekre. Ő vette észre a kenyeret. Kivett egyet a letakart cipók közül… és ahogy meg akarja
szegni, látja hogy valami írás van a kenyérhéjon fekete bertűkkel. (A saját szememmel láttam én is).
Szevaszti néni elolvasni ugyan nem tudta, de okos asszony volt. Elvitte a cipót Iliász atyához.

Iliász atya megáldotta a kenyeret, és közölte, hogy az írás latin betűs. Gondosan lemásolta egy
papírra, és elküldte Athénba egy ismerősének.

Amikor megjött a válasz… istentiszteletet tartottak, mert a kenyéren ez állt:Tiszteljétek az én
szenvedéseimet! Latin betűkkel. Bizony! A cipót megőrizték. Mindenkinek megmutatják, aki
látni akarja…”

Szabó Antigoné fordítása

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

Χελιδόνια έρχεται από τη Μαύρη θάλασσα
θάλασσα κι αν πέρασε, έκατσε κι ελάλησε.
Έμαθε τα γράμματα, γράμματα σπουδάματα
γράμματα Ελληνικά που μαθαίνουν τα παιδιά
τα παιδιά από το δάσκαλο.
«Δάσκαλος μας έστειλε να μας δώστε πέντε αυγά.
Κι αν δεν δίντε πέντε αυγά παίρνουμε την κλωσσαριά.
Να γεννά και να κλωσσά και να σέρνει τα πουλιά.
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Ψηφιδωτό του 6ου αίωνα, Νικόπολη
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Σωκράτης

Η δύναμη της θέλησης

Κάποτε ο Πλάτωνας πήγε στο Σωκράτη και τον ρώτησε τι θα χρειαζόταν
να κάνει για να είναι σίγουρος ότι θα πετύχει εκείνο που θέλει.

Ο Σωκράτης τον πήγε σε μια Λίμνη και του βούτηξε το κεφάλι μέσα
στο νερό για πολύ ώρα. Στο τέλος o Πλάτωνας, απελπισμένος και κοντεύ-
οντας να σκάσει, κατάφερε να του ξεφύγει και να τινάξει το κεφάλι του
έξω φωνάζοντας.

–Τι κάνεις εκεί; Πας να με σκοτώσεις;
Ο Σωκράτης αποκρίθηκε ήρεμα.
– Όταν θα θέλεις κάτι με την ίδια λαχτάρα «που ήθελες αυτή την ανάσα, τότε να ξέρεις πως
θα το πετύχεις».

apis.google.com

ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Το δάκρυ του Χριστού

Τον καιρό που κυνηγούσαν το Χριστό για να τον πιάσουν και να
τον σταυρώσουν, βρέθηκε σε πολύ μεγάλη στεναχώρια για την
αχαριστία των ανθρώπων. Ζητούσε ησυχία μα οι παράνομοι τον
ακολουθούσαν. Όταν έφτασε σε μια ελιά, κάθισε από κάτω κι
ακούμπησε το κεφάλι Του στον κορμό της για να κοιμηθεί. Όμως
ήταν αδύνατο ναέρθει ο ύπνος. Τότε δάκρυσε και τα δάκρυα σα
δροσοσταλιές έσταζαν στη ρίζα της ελιάς και την πότιζαν. Ποτι-
σμένη με τα δάκρυα του Χριστού είναι ευλογημένο δέντρο, γι’
αυτό και βγάζει λάδι, που νοστιμίζει το φαγητό μας και δίνει φως στα κρεμασμένα καντήλια.

Ρούφηξε τα ζεστά δάκρυα του Χριστού που έπεφταν από τα μάτια του αντικρίζοντας την
ανθρώπινη αχαριστία. Πιο ευλογημένο δέντρο από την ελιά στον κόσμο δεν είναι άλλο.

paleochori-lesvos.blogspot.com

Η καρδιά της ελιάς

Από τη Νάξο

Όταν σταυρώθηκε ο Χριστός και απλώθηκε η θλίψη στον κόσμο, μάδησαν τα φύλλα των
δέντρων, ακόμη και οι βράχοι σκιστήκαν στα δύο. Μόνο η ελιά έμεινε έτσι όπως ήταν, χωρίς να
πέσουν τα φύλλα της. Τα άλλα δέντρα πειράχτηκαν και ρώτησαν γιατί. Κι εκείνη τους απάντησε:
«Εσάς σας πέσανε τα φύλλα μα φύλλα θα ξανακάνετε. Εμένα δεν πέσανε τα φύλλα, μα το ξέρει
η καρδιά μου...». Γι’ αυτό και η καρδιά της ελιάς είναι πάντα ξερή.

paleochori-lesvos.blogspot.com
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Έθιμα και παραδόσεις
Népszokások, hagyományok

Ενότητα 5η
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Παράδεισος και Κόλαση

Ένας νέος χριστιανός ήρθε στον Προφήτη Ηλία και τον παρακάλεσε να του πει για την Κόλαση
και τον Παράδεισο. Ο Προ φήτης δεν απάντησε, ενώ πήρε το χέρι του νεαρού χριστιανού και τον
οδήγησε μέσα από σκοτεινούς παρόδους σ’ ένα μεγάλο μέγαρο. Πίσω από μια σιδερένια πόρτα
βρισκόταν μια μεγάλη αίθουσα γεμάτη κόσμο.

Είδε φτωχούς και πλούσιους ανθρώπους, οι μεν φορούσαν κουρέλια, οι δε ήταν ντυμένοι με
ακριβά και στολισμένα ρούχα. Στο κέντρο της αίθουσας, πάνω από τη φωτιά στεκόταν ένα μεγά-
λο σκεύος όπου έβραζε η σούπα.

Γύρω από το σκεύος μαζεύτηκαν πολλοί πεινασμένοι με βαθουλωμένα μάγουλα και άγρια
μάτια. Ο καθένας προσπαθούσε να πάρει λίγη σούπα.

Ο νέος χριστιανός, αντιλήφθηκε πως τα παράξενα κουτάλια τους με τα οποία προσπαθούσαν
να φάνε, είχαν μήκος ίσα με τον άνθρωπο. Τα κουτάλια ήταν σιδερένια και μόνο ένα κοντό μέρος
της λαβής ήταν ξύλινο, γι’ αυτό ήταν πυρακτωμένα από τη ζεστή σούπα. Οι πεινασμένοι, σπρώ-
χνοντας ο ένας τον άλλον, προσπαθούσαν να πάρουν με το κουτάλι σούπα. Με πολλές δυσκολίες
μερικοί έβγαζαν τα βαριά κουτάλια τους γεμάτα σούπα, όμως επειδή ήταν τόσο μακριά, ακόμη
και ο πιο δυνατός δε μπορούσε να φέρει το κουτάλι στο στόμα του. Ακόμα και οι πιο γρήγοροι
έκαιγαν τα χέρια τους, το πρόσωπό τους ή έχυναν τη σούπα στους ώμους των άλλων. Με βρισιές
και ουρλιαχτά ορμούσαν ο ένας στον άλλον και χτυπούσαν τον συνάνθρωπό τους με τα κουτά-
λια, με τα οποία θα μπορούσαν να χορταίνουν. Ο Προφήτης πήρε το χέρι του νεαρού και του είπε:
«Αυτή είναι η Κόλαση». Βγήκαν από την αίθουσα και σε λίγο οι άγριες φωνές δεν ακούγονταν.
Πέρασαν από πολλούς μακρινούς και σκοτεινούς διαδρόμους και τελικά βρεθήκανε σε μια άλλη
αίθουσα. Και εδώ είχε πολύ κόσμο. Στη μέση της αίθουσας τα ίδια.

Βρισκόταν ένα μεγάλο σκεύος με σούπα που έβραζε. Και εδώ ο καθένας είχε το ίδιο τεράστιο
κουτάλι. Όμως εδώ οι άνθρωποι ήταν μια χαρά. Μιλούσαν μεταξύ τους, γελούσαν και επίσης
ακουγόταν κι ο ήχος του κουταλιού καθώς το έβαζαν και το έβγαζαν από τη σούπα.

Κάθε φορά δίπλα στο σκεύος βρισκόταν δυο άτομα. Ό ένας έβγαζε το κουτάλι με σούπα και
ταΐζε τον άλλον. Αν κάποιος δυσκολευόταν να σηκώσει το κουτάλι, τον βοηθούσε κάποιος άλλος
και ο καθένας μπορούσε να φάει όσο ήθελε. Όταν το ένα ζευγάρι τελείωνε το γεύμα, ερχόταν το
άλλο. Ο Προφήτης Ηλίας είπε: «Εδώ είναι ο Παράδεισος».
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Menny és pokol az utolsó ítéletet ábrázoló képből 
(Aich melletti Krtina templomában)

49-64-impri_Layout 1  2016.07.14.  12:13  Page 50



Ο Διγενής κι ο Χάρος

Ό Διγενής ψυχομαχεί κ’ η γη τόνε τρομάσσει.
Βροντά κι’ αστράφτει ο ουρανός και σειέτ’ ο απάνω κόσμος,
κι’ ο κάτω κόσμος άνοιξε και τρίζουν τα θεμέλια,
κ’ η πλάκα τον ανατριχιά πως θα τόνε σκεπάση,
πως θα σκεπάση τον αϊτό τση γης τον αντρειωμένο.
Σπίτι δεν τον εσκέπαζε, σπήλιο δεν τον εχώρει,
τα όρη εδιασκέλιζε, βουνού κορφαίς επήδα,
χαράκι’ αμαδολόγανε και ριζιμιά ξεκούνειε.
’Σ το βίτσιμά πιανε πουλιά, ’ς το πέταμα γεράκια,
’ς το γλάκιο και ’ς το πήδημα τα λάφια και ταγρίμια.
Ζηλεύγει ο Χάρος με χωσιά, μακρά τόνε βιγλίζει,
κ’ ελάβωσέ του την καρδιά και τη ψυχή του πήρε.

Πολίτης, Δημοτικά Τραγούδια
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Διγενής Ακρίτας

Αkritasz-dalok

Ενότητα 6η

Διγενής Ακρίτας όπως τον «είδε» ο ζωγράφος Δημήτρης Σκουρτέλης
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Digenisz halála

A halállal tusakodik, hogy reng belé a föld is,
mennydörög, villámlik az ég, az egész világ reszket,
és meghasad az alvilág, megcsikordul négy sarka,
és beleborzad a sírkő, hogy fogja betakarni,
hogyan fogja betakarni hős sasát a világnak.
Ház nem takarhatta be őt, szűk volt neki a barlang,
átlépett a hegygerincen, hegycsúcsokon szökellt át,
súlyos sziklákat szaggatott, s messzire hajította,
egy suhintásra madarat, röptében fogott sólymot,
futtában fogta a szarvast s a vadat egy ugrásra.
Megirigyelte Hárosz őt, messziről lesben állott,
és megsebezte a szívét, s elorozta a lelkét.

Szabó Kálmán fordítása

Κατά το επόμενο άσμα ο Διγενής αποθνήσκει, νικήθηκε στην πάλη με τον τον Χάρο, στα μαρ-
μαρένια αλώνια. Ο φοβερός αντίπαλος αυτού περιγράφεται κατά το πρότυπο των παραστάσεων
του ψυχοπομπού αρχαγγέλου Μιχαήλ στις αγιογραφίες των εκκλησιών.

Τρίτη εγεννήθη ο Διγενής και Τρίτη θα πεθάνη.
Πιάνει καλεί τους φίλους του κι’ όλους τους αντρειωμένους,
νά ρθη ο Μηνάς κι’ ο Μαυραϊλής, νά ρθη κι’ ο γιος του Δράκου
νά ρθη κι’ ο Τρεμαντάχειλος, που τρέμει η γη κι’ ο κόσμος.
Κ’ επήγαν και τον ηύρανε ’ς τον κάμπο ξαπλωμένο.
Βογγάει, τρέμουν τα βουνά, βογγάει, τρέμουν οι κάμποι.
«Σαν τι να σ’ ηύρε Διγενή, και θέλεις να πεθάνης;
– Φίλοι, καλώς ωρίσατε, φίλοι κι’ αγαπημένοι,
συχάσατε, καθήσατε κ’ εγώ σας αφηγειέμαι.
Της Αραβίνας τα βουνά, της Σύρας τα λαγκάδια,
που κει συνδυό δεν περπατούν, συντρείς δεν κουβεντιάζουν,
παρά πενήντα κ’ εκατό, και πάλε φόβο νέχουν,
κ’ εγώ μονάχος πέρασα πεζός κι’ αρματωμένος,
με τετραπίθαμο σπαθί, με τρεις οργυαίς κοντάρι.
Βουνά και κάμπους έδειρα, βουνά και καταράχια,
νυχτιαίς χωρίς αστροφεγγιά, νυχτιαίς χωρίς φεγγάρι.
Και τόσα χρόνια πού ζησα δω ’ς τον απάνου κόσμο
κανένα δε φοβήθηκα από τους αντρειωμένους.
Τώρα είδα έναν ξυπόλυτο και λαμπροφορεμένο,
πόχει του ρίσου τα πλουμιά, της αστραπής τα μάτια,
με κράζει να παλέψωμε σε μαρμαρένια αλώνια
κι’ όποιος νικήση από τους δυο να παίρνη την ψυχή του.»

Κ’ επήγαν κ’ επαλέψανε ’ς τα μαρμαρένια αλώνια,
κι’ όθε χτυπάει ο Διγενής, το αίμα αυλάκι κάνει,
κι’ όθε χτυπάει ό Χάροντας, το αίμα τράφο κάνει.
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Άγγελος Σικελιανός

Η ΑΝΤΊΣΤΑΣΗ

Δεν είναι τούτο πάλαιμα σε μαρμαρένια αλώνια,
εκεί να στέκει ο Διγενής και μπρος να στέκει ο Χάρος.
Εδώ σηκώνεται όλη η γη με τους αποθαμένους,
και με τον ίδιο θάνατο πατάει το θάνατό της.
Κι απάνω-απάνω στα βουνά, κι απάνω στις κορφές τους
φωτάει με μιας Ανάσταση, ξεσπάει αχός μεγάλος.
Η Ελλάδα σέρνει το χορό, ψηλά, με τους αντάρτες,
– χιλιάδες δίπλες ο χορός, χιλιάδες τα τραπέζια, –
κ’ είν’ οι νεκροί στα ξάγναντα, πρωτοπανηγυριώτες!

Άγγελου Σικελιανού Λυρικός βίος ( ΙΚΑΡΟΣ, 1967)

Angelosz Szikelianosz

ELLENÁLLÁS

Nem márványcsűr tanúja eme ádáz birkózásnak,
melyre Digenisz áll ki és eléje áll ki Harosz:
a föld morajlik itt fel – a halottak állnak talpra –
halált szegezve szembe így tiporja le halálát.
És fenn, ott fenn a hegyeken,
a csúcsok magasában
megcsillan a feltámadás,
visszhang harsan, hatalmas.
Görögország táncra kel, s vele mind fenn a partizánok
– ezernyi táncos ott a kar, ezernyi asztal terítve –,
s tisztásain, a díszhelyen ott állnak a halottak.

Szabó Kálmán fordítása
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Κωστής Παλαμάς

Ο Διγενής κι ο Χάροντας

Καβάλα πάει ο Χάροντας τον Διγενή στον Άδη, 
κι άλλους μαζί... Κλαίει δέρνεται τ’ ανθρώπινο κοπάδι.
Και τους κρατεί στου αλόγου του δεμένους τα καπούλια, 
της λεβεντιάς τον άνεμο, της ομορφιάς την πούλια.

Και σαν να μη τον πάτησε του Χάρου το ποδάρι, 
ο Ακρίτας μόνο ατάραχα κοιτάει τον καβαλάρη, 
«Ο Ακρίτας είμαι, Χάροντα δεν περνώ με τα χρόνια.
Μ’ άγγιξες και δε μ’ ένιωσες στα μαρμαρένια αλώνια;

Εγώ είμαι η ακατάλυτη ψυχή των Σαλαμίνων, 
στην Εφτάλοφην έφερα το σπαθί των Ελλήνων.
Δε χάνομαι στα Τάρταρα, μονάχα ξαποσταίνω, 
στη ζωή ξαναφαίνομαι και λαούς ανασταίνω!».

Κωστή Παλαμά : Άπαντα ( ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ)
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Για τον τρόπο εκλογής Αύγούστας από τον αυτοκράτορα Θεόφιλο, και την
μη επιλογή της Κασσιανής, ο λογοτέχνης και συγγραφέας κ. Κ. Σαρδελής
αναφέρει μεταξύ άλλων: «Πήρε το χρυσό μήλο ο Θεόφιλος και μαζί με την
μητρυιά του μπήκε στη μεγάλη αίθουσα υποδοχής, οπού ήταν
συγκεντρωμένες οι υποψήφιες και όλοι οι παλατιανοί αξιωματούχοι. Όλοι
υποκλίθηκαν μπροστά στο βασιλιά και την βασιλομήτορα. Ο Θεόφιλος
προχώρησε μόνος στο μέρος που ήταν οι αρχοντοπούλες και στάθηκε για
λίγο σαν να ήταν έτοιμος να δώσει το χρυσό μήλο σε μια από τις νέες.
«Έμεινε εκεί καί όλοι τότε είπαν, ότι, να, ο Θεόφιλος θα δώσει το χρυσό
μήλο στην νέα Αύγούστα την Εικασία, ωραιότατη»... Και κείνη πίστεψε,
για μια στιγμή, ότι σε λίγο θα ήταν η Αυγούστα.

«...Όλοι δε πίστεψαν ότι η εκλογή του Θεόφιλου ήταν οριστική. Τα δευτερόλεπτα που περνούν
είναι κρίσιμα... Γιατί άραγε ο Θεόφιλος δεν δίνει, επιτέλους το χρυσό μήλο στην Εικασία; Άλλαξε
γνώμη; «Οχι. Ακόμη είναι εκεί. Μπροστά της. Και την κοιτάζει μ’ ένα τρόπο παράξενο, αλλόκοτο
σα να βλέπει κάποιο όραμα. Σαν κάποιο φως από πάνω, από τον ουρανό, να του πήρε τη μιλιά, να
τον κρατάει εκεί και να μη μπορεί να προχωρήσει σε άλλη αρχοντοπούλα και σε κείνη να δώσει το
χρυσό μήλο. Αλλα δεν ήταν αυτό. Γιατί το μήλο ήταν σίγουρα δικό της. Της άνηκε. Γιατί
οποιοσδήποτε μπορούσε να αδικήσει την Εικασία, η Ιστορία όμως ποτέ. Η Ιστορία, ωστόσο, εκείνη
τη στιγμή ήταν ο Θεόφιλος. Αυτός κρίνει. Αυτός ανοίγει την χρυσή θύρα της σε κείνον η σε κείνη
που θέλει. Η Ιστορία πάει συχνά μαζί με την εξουσία. Πλάϊ-πλάϊ. Και η εξουσία είναι ο Θεόφιλος.
Να τώρα θ’ ανοίξει τη θύρα της Ιστορίας να μπει η Εικασία, μία από τις ωραίες τούτες κόρες, τις
αρχοντοπούλες, που πίσω τους ένας ολόκληρος κόσμος, μεγάλες και ένδοξες οικογένειες...»
περιμένουν την παράδοση του χρυσού μήλου στην ωραιότερη αρχοντοπούλα. »...Αλλά το υφός του
Θεοφίλου γίνεται ξαφνικά υπεροπτικό, προκλητικό... Της Εικασίας το πρόσωπο γαλήνιο, ήρεμο,
πράο. Σα να προσεύχεται.. Ό, τι αποφασίσει ο Θεός... Οι άλλοι πιστεύουν, ότι αυτό οφείλεται στη
σιγουριά, ότι αυτή θα κάνει γυναίκα του ο Θεόφιλος. Ή σίγουρη για την εκλογή της είναι ή τίποτε
άλλο συμβαίνει. Ποιος μπορεί να το γνωρίζει. Αυτή είναι μια άλλη στιγμή. Έξω από τη ζωή. Της
αιωνιότητος...»
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Η Κασσιανή, ο Θεόφιλος 
και Αγία Θεοδώρα η Αυγούστα

Theofilosz császár házassága

Ενότητα 7η

Η Οσία Κασσιανή (ή Κασσία ή Ικασία ή Εικασία) η Υμνογράφος γεννήθηκε μεταξύ του 805
και του 810 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Θεοφίλου
(829–842 μ.Χ.). Η μεγάλη αυτή ποιήτρια, υμνογράφος και μελωδός της ορθόδοξης
εκκλησίας, η Αγία Κασσιανή, ταξίδεψε στην Ιταλία και την Κρήτη και κατέληξε στην
Κάσσο, όπου τελείωσε η επίγεια ζωή της. Μετά το θάνατό της, τοποθέτησαν το σώμα της
σε μαρμάρινη λάρνακα και την έβαλαν σε παρεκκλήσιο, που ήταν αφιερωμένο στο όνομά
της. Σώζεται σήμερα η λάρνακα και το βυζαντινό ψηφιδωτό του 9ου αιώνα μ.Χ. Επίσης στο
εκκλησάκι υπάρχει εντοιχισμένη πλάκα με σημείο του σταυρού και χρονολογία 890 μ.Χ.
Κατά πληροφορίες, πάλι από την Κάσσο, τα οστά της Οσίας έχουν μεταφερθεί στην Ικαρία.
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– Από τη γυναίκα πηγάζουν τα κακά, της λέει ξαφνικά ο Θεόφιλος, εννοώντας την Εύα.
– Ναι, αλλά και από την γυναίκα πηγάζουν τα καλά, αποκρίνεται η Εικασία με την ηρεμία της

εκούσιας Μάρτυρος στο βασανιστή της. Και εννοούσε την Υπεραγία Θεοτόκο.
Σα να έπεσε αστροπελέκι μέσα στην αίθουσα. Όλοι πάγωσαν.
...Δέν πέρασε όμως ούτε στιγμή. Ο Θεόφιλος, κοιτάζοντας πάντοτε την Εικασία, δίνει το χρυσό

μήλο στη Θεοδώρα (Η μετέπειτα Αγία Θεοδώρα η Αυγούστα) Όλοι ξέσπασαν σε ζητωκραυγές.
Στις ίδιες που ήταν έτοιμες να ξεσπάσουν και για την Εικασία. Μόνο το όνομα άλλαξαν. Και η
ζωή ξαναπήρε, μέσα στο παλάτι,το δρόμο της. Ετσι θέλησε ο Θεός, έτσι έγινε.

Η Θεοδώρα άνηκε στις πρώτες τις αρχοντοπούλες. Και το θρόνο τον χρωστάει στην εξυπνάδα
μιας άλλης γυναίκας, της Εικασίας (Κασσιανής). Χωρίς αυτό, φυσικά, να σημαίνει, ότι η ίδια
είναι κουτή.

»...Κι όλα πήραν το δρόμο του Θεού. Όπως τα οικονομεί πάντοτε η Χάρη Του. Η Εικασία,
η ωραιότατη αρχοντοπούλα, αφιέρωσε την υπόλοιπη ζωή της στο Θεό. Εκείνη τη στιγμή,
που άλλη δεν έρχεται στη ζωή του ανθρώπου, άκουσε την κλήση Του. «Εικασία,
ακολουθεί μοι. Τι ζητάς εσύ εδώ μέσα; Δεν είναι για σένα το παλάτι, τα πλούτη, τα
αξιώματα, οι θρόνοι, η πορφύρα. Ακολουθεί μοι». Και χωρίς να σκεφθεί τίποτε, τίποτε
απολύτως, σα να το είχε κάμει χίλιες φορές, Τον ακολούθησε. «Εγινε μοναχή. Έκτισε
μάλιστα δικό της μοναστήρι και κει έζησε, μακριά απ’ τον κόσμο, πολλά χρόνια
γράφοντας ποιήματα. Η ποίηση είναι μια σίγουρη πορεία προς το Θεό, προς τη θέωση,
εύαγγελίζει τον άνθρωπο, τον ξαναγεννά, χωρίς το ρύπο της αμαρτίας. Η ποίηση είναι
άσκηση. Είναι ακραία άσκηση. Και με την άσκηση το απ’ έξω κάλλος, η ωραιότητα, η
έμορφιά, περνάει από μέσα από το πετσί... και σιγά-σιγά όλα γίνονται ποίηση και πνεύμα
Θεού. «Κύριε η εν πολλαίς άμαρτίαις περιπέσουσα γυνή» (Κ. Σαρδελή)

49-64-impri_Layout 1  2016.07.14.  12:13  Page 56



Ióannész Zónarasz a következőképppen meséli el Theophilosz császár 
(829–842) feleségválasztását:

„Amikor pedig Theophilosz asszonyt akart vinni magának a hazába, sok-sok helyről rengeteg szép
lányt hívatott egybe. Közöttük volt Eikaszia is, egy ragyogó alakú, a többiek közül messze  kiemel -
kedő szűz, aki járatos volt a tudományokban, és előkelő családból származott. Theophilosz körbejár-
ta és szemügyre vette a a leányokat, közben a kezében tartotta az aranyalmát, hogy majd annak adja,
aki szemében a legkiválóbbnak bizonyul. Amikor szemléje során Eikasziához ért, megcsodálta annak
szépségét, és így szólt: „Minden rossz asszonyból fakadt”. A leány nyugodtan, arcán a szemérem pír-
jával, találóan így válaszolt: „Ám asszony által lelnek forrást a legnagyobb értékek is.” Theophilosz
pedig – a szűz szavától mindegy villámsújtottan – továbblépett mellette, és a paphlagóniai Theodó -
rának nyújtotta az aranyalmát. Eikaszia, a királyságból ekként kizárva, kolostort építetett, amely nevét
az ő neve után nyerte. Itt apáca lett, önmagával élt meg istennek, de nem hanyagolta el a tudós nevelést
sem. Ennélfogva művei bővelkednek is a kháriszok nevelte szépségekben. Nos, ekként rendezte el a
leány a maga dolgait: nem lehetett a földi király felesége, hát a legfőbb király jegyese lett, és a földiért
cserébe elnyerte az égi királyságot”

Schreiber György fordítása

A bűnbánó asszony éneke
Uram, a temérdek bűntől roskadozó asszony,
megérezve isteni voltodat,
fölvette a kenetvivők tisztségét,
és sírba tételed előtt,
jóillatú keneteket visz jajgatva néked.
„Ó, jaj, nékem – így zokog fel –, számomra már éj van,
romlottságnak őrjöngése ,
sötét és holdtalan szerelme a bűnnek!
Fogadd el a könnyeim patakját,
ki a fellegekkel fölszeded a tenger vizét,
hajolj le szívemnek sóhajtásaihoz,
ki meghajlítottad az egeket
mondhatatlan megalázkodásod által.
Csókkal illetem és letörlöm hajfürtjeimmel
tisztaságos lábaidat, amelyeknek lépeseit
meghallotta az édeni szürkületben Éva,
s félelmében elrejtőzött.
Bűneimnek sokaságát és ítéleteidnek mélységét
feltárni ki volna képes, lélekmentő Üdvözítőm?”

Berki Feriz fordítása 
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ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 

Η Aγία Θεοδώρα γεννήθηκε στην Παφλαγονία της Μ. Ασίας το 815.
Ανήκε σε ευγενή και ευσεβή οικογένεια ορθοδόξων. Μαζί με την
ευσέβειά της απέκτησε και σπουδαία μόρφωση.

Η προσωπικότητά της εντυπωσίασε τον αυτοκράτορα Θεόφιλο
(829–842), την οποία νυμφεύτηκε και απέκτησε μαζί της έναν γιο το
Μιχαήλ και πέντε κόρες.

Όμως δυστυχώς ο Θεόφιλος ήταν εικονομάχος και συνέχισε την
πολιτική των προκατόχων του, με απαγορεύσεις και διώξεις των
ορθοδόξων. Αντίθετα η αυτοκράτειρα Θεοδώρα παρέμεινε πιστή
ορθόδοξη και τιμούσε τις Άγιες Εικόνες με τα παιδιά της κρυφά
στους γυναικωνίτες του παλατιού.

Την Α΄ Κυριακή των Νηστειών, στις 18 Φεβρουαρίου του 842,
συγκεντρώθηκαν στον περίλαμπρο ναό της Αγίας Σοφίας όσοι πατέ-

ρες, μοναχοί, κληρικοί είχαν γλυτώσει από τους διωγμούς των εικονομάχων, με επικεφαλής την
αυτοκράτειρα και τον υιό της Μιχαήλ και πλήθος πιστών έκαμαν την επίσημη ανακοίνωση λήξης
της εικονομαχίας και την αναστήλωση των Ιερών Εικόνων.

Την ίδια ημέρα με δάκρια χαράς και συγκινήσεως έγινε η πρώτη περιφορά των Ιερών Εικόνων.
Σε ανάμνηση αυτής της περιφοράς, στο εξής περιφέρονται σε όλους τους ορθόδοξους ναούς οι
Ιερές Εικόνες και εορτάζεται λαμπρά με ιδιαίτερο τελετουργικό το μεγάλο γεγονός ως τα σήμερα.

(…) Τότε ως εξ ακανθών ρόδον νεύσει Θεού η μακάρια Θεοδώρα,όπισθεν των εξ ιστάμενη,
εφαπλώσα τας χείρας αυτής, ώσπερ κρίνον, επέδωκε τω βασιλεί Θεοφίλω συν του βασιλικού
μήλον και τρίτον μήλον έρευναν δε ασφαλή επί τω θαύματι και ο βασιλεύς ποιησάμενος εζήτει
μαθείν το αληθές. Και ην ίδειν παρρησίαν φωνής εξ αμόλυντου καρδίας επιτυχίαν βασιλείας
ρητορεύουσαν: «Το μεν πρώτον μήλον, ω δέσποτα, το καταπιστευθέν μοι παρά Θεού τάλαντον,
απολάμβανε σώον και ολόκληρον, τουτέστιν την παρθενίαν μου καί σωφροσύνην το δε δεύτερον,
ως δηνάριον και του εξ εμού τικτομένου υιού σου, μή άποστρέψης».(…)

Τότε λαβών ο βασιλεύς Θεόφιλος τα δύο μήλα εκ χειρός Θεοδώρας της αειμνήστου, κατενώ-
πιον της συγκλήτου, επέδωκεν αυτή του βασιλικού αρραβώνας το χρυσούν δακτυλίδιον. Τούτου
δε γενομένου, ευθέως και παραχρήμα αι της βασιλίσσης Ευφροσύνης, της μητρός του βασιλέως,
οικειότεραι θεραπαινίδες, αι σεμνοπρεπώς βιούσαι, ανελάβοντο αυτήν και μετά της προσηκούσης
τιμής υπηρετούν αυτή κοσμίως και εύτάκτως.(…)

Ο ΒΘ εκδόθηκε γιά πρώτη καί τελευταία φορά το 1891 με τη φροντίδα  του W. Regel από τον κώδικα Β. 

Vita Theodorae

(….) Ám ekkor, mint tövisek között a rózsaszál, előlépett hat társa mögül az isteni Theodora, és
odaadott a császárnak a királyi almával együtt egy másik almát is. A császár ugyancsak csodálko-
zott, majd buzgón vizsgálni kezdte az almát: kíváncsi volt, mi is az igazság. Megszólalt ekkor
Theodora, és tiszta szívéből jövő bátor hangon a neki rendelt királyi sorsról beszélt: „Az első
almát, ó, uram, amelyet Isten bízott rám, fogadd el tőlem épen és érintetlenül. Ez az én szüzes -
ségem és erényességem. És ne utasítsd el a másikat se, születendő közös fiunk jelképét.” (…)

Ekkor Theophilosz átvette az örökemlékű Theodora kezéből a két almát, és a tanács szeme lát-
tára átnyújtotta neki az aranygyűrűt, a királyság zálogát. A császár anyjának, Euphroszüné csá -
szár  nénak tiszta életű szolgálólányai tüstént gondjukba vették, és illő tisztelettel szolgálták őt.

Horváth Judit fordítása
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Τέμενος Μολλά Ζεϊρέκ

Molla Zeyrek Cami

Βορειοανατολική πλευρά Τεμένους. Από αριστερά
στα δεξιά διακρίνονται οι αψίδες της Εκκλησίας
του Χριστού Παντοκράτορας, η Αυτοκρατορική
εκκλησία και η Εκκλησία της Θεοτόκου Ελεούσα.

Χαρακτικό του Τεμένους το 1877. Η μονή αυτή
ανεγέρθη από την Ειρήνη, σύζυγο του Ιωάννη του
Κομνηνού. Τη εποχή της κατασκευής της ήταν η
μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό μοναχών

μονή της Κωνσταντινούπολης. Ήταν δε η πλουσιότερη και λαμπρότερη μονή της Κωνσταντινου-
πόλεως. Μνημονε ύεται συχνότατα στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία του Βυζαντίου.

Η πολυδάπανη κατασκευή συνεχίστηκε μετά τον θάνατο της Ειρήνης από τον σύζηγό της,
Ιωάννη. Αμφότεροι συνετάφησαν στην μονή αυτή. Τα εγκαίνια της μονής γιορτάζονταν κάθε
χρόνο την 4η Αυγούστου. Επί της βασιλείας των Λατίνων, η μονή μεταβλήθηκε σε λατινική
εκκλησία. Ίσως εδώ να κατοίκησαν επτακόσιοι μοναχοί του Τάγματος του Αγίου Αντωνίου. Δεν
είναι γνωστό πότε μετατράπηκε σε οθωμανικό τζαμί. Σήμερα ονομάζεται τέμενος του Ζεϊρέκ
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Η Αγία Ειρήνη η Ξένη

Az Idegen Szent

Ενότητα 8η
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(Ζεϊρέκ τζαμί), κατά την σχολή κάποιου λογίου ονόματι Ζεϊρέκ Μεχεμέδ εφέντη που έμενε εκεί
κοντά και πέθανε είκοσι χρόνια μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.

ΒΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Μνήμη της αοιδίμου και παμμακαρίστου βασιλίσσης και κτιτορίσσης της σεβασμίας μονής του
Παντοκράτορος σωτήρος Χριστού Ειρήνης της δια του αγίου και αγγελικού σχήματος μετονομα-
σθείσης Ξένης μοναχής.

Παντοκράτωρ δέδωκέ σοι μονήν άνω, ως κτιτορίσση ιδίας μονής κάτω.
Αύτη λοιπόν η αοίδιμος βασιλίσσα εγεννήθη μεν υπό γονέων ευτυχών και βασιλέων της δύσε-

ως, εκ νεαράς της δε ηλικίας εδείκνυεν η μακαρία, οποία μέλλει να γίνη ακολούθως, (…) προκό-
πτουσα δε έγεινεν εις όλους ονομαστή και περίφημος, διότι η αρετή συνειθίζει να φανερώνη τους
μεταχειριζομένους αυτήν.(…)

Επειδή δε τότε εζητείτο υπό των αοιδίμων βασιλέων Αλεξίου του Κομνηνού και της τούτου
συζύγου Ειρήνης, (οι οποίοι εν έτει ,αρ΄= 1100 εβασίλευον), ωραία και ενάρετος κόρη ηύραν την
αοίδιμον ταύτην Ειρήνην… και ταλυτην συνήψαν δια γάμου με τον θεοπάροχον αυτών βλαστόν
και πορφυρογέννητον βασιλέα Ιωάννην. …

Εγέννησεν λοιπόν η μακαρία αύτη με τον βηθέντα Ιωάννην παιδία οκτώ, τέσσερα άρρενα και
τέσσερα θήλεα, τα οποία ανέθρεψε μεγαλοπρεπώς και βασιλικώς. (…)

Józsa Judit

ÁRPÁDHÁZI SZENT PIROSKA

(1088–1134) (kerámiaszobor)

Piroska a bizánci udvarban sűrűn fogadott szentföl-
di zarándokokat, küldötteket Magyarországról, soha
nem fordított hátat hazájának, többször közvetített a
Magyar Királyság és a Bizánci Birodalom között.

Ő alapította Bizánc egyik legfőbb kolostorát, a
Pantokratór kolostort és a vele egybeépített 50
ágyas kórházat. Utóbbi az Arab Birodalom kór há -
zainak és a középkori Európa kórházainak építése -
kor példaképül szolgált.
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Ismeretlen író

BOLDOG EIRÉNÉ CSÁSZÁRNÉ ÉLETE

Ezen a napon emlékezünk meg a dicső és boldog császárnéról, Eirénéről, a tiszteletre méltó
Pantokratór monostor alapítójáról, aki a szent öltönnyel a Xené (Idegen) szerzetesnő nevet kapta.

A mindenható adott neked hajlékot fent mint saját monostort alapítójának lent.

Moravcsik Gyula fordítása

Ő, a császárnék között dicsőséges, gazdag nyugati császárokól származott. Már – hogy úgy mond-
jam – zsenge gyermekkorában kimutatta és előre formázta, milyen lesz az idő haladtával, mert
csupa jólneveltség volt és báj, lelki és testi szépségtől tündökölt. Majd felserdülvén és növeked-
vén korban, tökéletesebb lett az erényekben is, és a természet kedvezésének még fényesebb suga -
raival ragyogott, úgy, hogy nemcsak közelben vált ismertté és terjedt el a híre, hanem a messze
távolban is. Midőn pedig a dicső és fenséges Alexiosz Komnénosz császár és hitvestársa Eiréné,
egy szépséges és erkölcsös leányt kerestek, őt találták olyannak, aki minden szépségben úgy -
szólván dúskált.

Összeházasítják isten ajándékozta sarjukkal, a bíborban született Ioannész császárral. Nyolc
gyermeket szült neki, fiakat és lányokat egyenlő számban, nemes és uralkodóhoz méltó nevelés -
ben részesítette őket. (…)

Kapitánffy István fordítása
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Megjegyzés:

Ióannész Kinnamosz történetíró, Manuel császár kortársa, összekeveri a magyar uralkodó-
ház családi viszonyait. I. (Szent) Lászlónak nem volt fia, lánya, Piroska-Eiréné bizánci csá-
szárnő (Manuel édesanyja). László halála után I. Géza fia, Kálmán lépett a trónra, az öccse,
tehát szintén I. Géza fia volt Álmos herceg, aki Bizáncba menekült. Kálmánt a trónon fia,
az itt említett II. István követte (1116–1131).
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THEODOROSZ PRODROMOSZ

(XII. század – A Komnénoszok udvari költője)

EIRÉNÉ CSÁSZÁRNÉ SÍRVERSE

Ha szólni holtaknak halál után, utas,
imé a sírból szól szavam hozzád, utas,
ki erre jársz, elmondom hát a sorsomat.
Boldog nagy ősök sarjadéka voltam én,
egész Nyugat felett uralkodának ők.
És Julius Caesaroknak neveltjeként
a Gráciák tettek fejemre koronát.
Rómán uralkodó Alexiosz fia,
bíborteremben szült erős Ióannisz úr,
Komnénekből, Dukaszokból virágzó sarj,
minden pogány fajt üldöző nemes vitéz,
hites nejévé tett engem törvény szerint,
kivel az auzón föld felett uralkodván,
világra hoztam néki négy derék fiút,
kik ős bíborteremben nyertek életet,
kiváló hősök, harci tűztől lángolók,
világra hoztam négy, erénnyel ékes lányt.
Tanúja voltam férjem fényes tettinek,
győzelminek, amerre nyugszik s kél a nap,
észak vidékein s a déli tájakon.
De elhagyván császári bíbort s termeket,
levetve díszes öltönyt, fénylő koronát,
apáca-mezbe, rongy-ruhába öltözém. (…)
Uram, teremtőm s újraalkotóm, aki
a földön lent hatalmat adtál énnekem,
ott fent add meg, rám mi vár, az égi részt.

Moravcsik Gyula fordítása
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Τα χριστιανικά κράτη της Ανατολής δηλαδή η Ουγ-
γαρία, Βλαχία, Ρουμανία, Σερβία καί Πολωνία δημι-
ούργησαν ένα συνασπισμό για να αντιμετωπίσουν
την οθωμανική εξάπλωση που απειλούσε τη Σερβία
και την Τρανσυλβανία. Οι ηγέτες του συνασπισμού
ήταν ο Σέρβος Γεώργιος Βράνκοβιτς, ο Πολωνός
Λαδισλάος ο Γ', ο πρίγκηπας της Βλαχίας Δρακούλ
καί ο θρυλικός Ούγγρος στρατηγός Ιωάννης Ουνυά-
δης ή Γιάγκος. Νοτιότερα στην Αλβανία, την αντί-
σταση την οργάνωνε ο Γεώργιος Καστριώτης, ο
επονομαζόμενος Σκεντέρμπεης (Ισκεντέρ σημαίνει
Αλέξανδρος). Ο Καστριώτης ήταν Ρωμηός στήν
καταγωγή, είχε απαχθεί από μικρή ηλικία και είχε
εξισλαμισθεί αλλά δραπέτευσε από τους Τούρκους
και κατέφυγε στα βουνά της Αλβανίας. Ακόμα
νοτιότερα ο αδελφός του Αυτοκράτορα, ο Κωνστα-
ντίνος ο επονομαζόμενος Δράκος αφού είχε επιβάλ-
λει την εξουσία του σε ολόκληρο σχεδόν το Μοριά,
ενίσχυσε τις οχυρώσεις στο Εξαμίλλιον και το 1444
κατέλαβε την πόλη των ΑΘηνών από τον Φλωρεντί-
νο δούκα της Νέριο Acciajuoli. Το επόμενο έτος
κατέλαβε την Δαυλίδα, το Λιδωρίκιον, τη Φωκίδα
και τη Θεσσαλία. 

Σε αυτή την ευνοϊκή περίοδο για τους χριστιανι-
κούς λαούς, ξεκίνησε και η σταυροφορία του πάπα
Ευγένιου Δ', από την Ουγγαρία, υπό την ηγεσία του καρδινάλλιου Cesarini, κίνήθηκε προς την
κοιλάδα του Δούναβη και ενώθηκε με τον στρατό των Βράνκοβιτς και Ουνυάδη. Ο Μουράτ ο Β'
ανήσυχος για την τροπή των εξελίξεων, τον Ιούλιο του 1444, υπέγραψε συνθήκη δεκαετούς ειρή-
νης με τους σταυροφόρους αποδίδοντας τη Σερβία και την Ερζεγοβίνα στον Βράνκοβιτς και την
Βλαχία στους Ούγγρους. Η ειρήνη αυτή όμως όχι δέκα χρόνια, αλλά ούτε δέκα εβδομάδες δεν
κράτησε γιατί υπό την πίεση του Πάπα, ο οποίος ήταν αντίθετος με την συνθήκη, ο Ουνυάδης καί
ο Λαδισλάος παραβίασαν την συνθήκη που είχαν κάνει με τον Σουλτάνο. Μάλιστα ο Τσεσαρίνι
φαίρεται να τους είπε ότι ο λόγος που δίδεται σε άπιστους δεν έχει καμμία απολύτως αξία. Έτσι
οι σταυροφόροι έφτασαν το Νοέμβριο του 1444, στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, κοντά στην
πόλη της Βάρνας. Ο Μουράτ εκνευρισμένος από την δολιότητα των χριστιανών ηγετών, κρέμα-
σε το κείμενο της παραβιασμένης συνθήκης στο μπαϊράκι του και κινούμενος αστραπιαία βρέθη-
κε και αυτός με ένα στρατό 80 000 αντρών στην Βάρνα. Ο ανίκανος Αυτοκράτορας Ιωάννης δεν
παρεμπόδισε καθόλου τον τουρκικό στρατό να διέλθει από το Βόσπορο και έτσι οι σταυροφόροι
αιφνιδιάστηκαν όταν είδαν να εμφανίζονται μπροστά τους οι χιλιάδες σημαίες των οθωμανών

Ο Ουνυάδης και οι Ρωμνιοί

Hunyadi és a görögök

Ενότητα 9η

1. O Ιωάννης Ουνυάδης, ή Γιάνος Ουνυάντι, 
γύρω στο 1440

2. Βόσνιος καβαλάρης
3. Ρωμιός ανώτερος αξιωματούχος
4. Ρωμιός σαγιτάρης
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στρατιωτών. Στις 10 Νοεμβρίου 1444, παρά τον ηρωϊσμό του Ουνυάδη, οι χριστιανοί συντρίφτη-
καν, ο Λαδισλάος και ο Τσεζαρίνι σκοτώθηκαν και οι λαοί της Βαλκανικής βούλιαξαν πάλι στην
απελπισία τος. 

Πάντως, ο εξίσου αντιφατικός, Βλαχο – Μάγυαρος πολέμαρχος Γιάνος Ουνυάδης Κορβίνος,
πατέρας του μεγαλοπρεπούς Ρήγα της Ουγγαρίας & της Βοημίας, Ματθία Κορβίνου
(1458–1490), αποδεικνύεται ιδιαιτέρως αποτελεσματικός, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της
πρώτης φάσης της μάχης της Βάρνας, όταν οι σταυροφόροι ουσιαστικά νικούσαν ακολουθώντας
το πρόσταγμά του. 

Στο άμεσο περιβάλλον του Λαδίσλαου υπήρχαν άνθρωποι που μισούσαν τον Τρανσυλβανό
πολέμαρχο για τις πολεμικές του αρετές και τις μέχρι τότε επιτυχίες του. Όταν είδαν ότι ο Ουνυά-
δης είχε τρέψει σε φυγή την Ασιατική στρατιά και πολεμούσε επιτυχώς την Ευρωπαϊκή, με νεκρό
ήδη τον αρχιστράτηγό της Καραζίη, είπαν στον Λαδίσλαο: 

Οι σύμβουλοι του Λαδίσλαου κατάφεραν να παρασύρουν με τα λόγια τους τον νεαρό βασιλιά
και τον ώθησαν να εμπλακεί στη μάχη ώστε να πάρει κι αυτός μέρος από τη δόξα της τελικής
νίκης. Παρά την αντίθετη γνώμη του Ουνυάδη ο Λαδίσλαος, έχοντας μαζί του περί τους 500
άνδρες, έσπευσε αμέσως στην πρώτη γραμμή, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με τη φρουρά του
Μουράτ, η οποία πολεμούσε σκληρά για τον δικό της ηγεμόνα. Σε κάποια στιγμή το άλογό του
δέχθηκε κτύπημα στα πόδια από τσεκούρι και σωριάστηκε στο έδαφος.

LAONIKOSZ KHALKOKONDÜLÉSZ

Apodeixisz Hisztorión

Iankosz Khoniatész nem származott éppen rossz családból. Erdély Khoniaté nevű városából kelt
útra, és eljutott a triballoszok fejedelméhez (trák törzs, az ókorban a Duna mentén tanyázott, itt a
szerbeket jelöli). Zsoldjába állt és hosszú időt töltött ott. Említésre méltó vakmerőséget és
igyekezetet tanúsított ura minden parancsának végrahajtásánál. (…)

A VÁRNAI CSATA

(…) László paion királlyal pedig a következő történt. 
Olyanok voltak a kíséretében, akik irigyelték és gyűlölték

Ióannészt bátorsága miatt. Látták, hogy milyen ügyesen
vezeti a csatát, megfutamította az egész ázsiai sereget, és
hősiesen harcolt az európai sereg ellen, s megölte annak
vezérét, Karazieszt is. Így szóltak a királyhoz:

«Βασιλιά γιατί καθόμαστε εδώ και περιμένουμε τα πάντα από τον Ουνυάδη, σαν να είναι
ο μόνος άνδρας ανάμεσά μας; Για όλους εμάς είναι μεγάλη ντροπή να μένουμε άπραγοι
και ο υπήκοός σου να επιτίθεται στους Τούρκους. Πρέπει τόσο σε σένα, που είσαι βασι-
λιάς, όσο και σε εμάς να κάνουμε πράξεις που θα επαινέσουν οι άνθρωποι στην πατρίδα
μας αλλά και οι εχθροί μας όταν πληροφορηθούν τα σχετικά με τη μάχη. Αυτός όμως, έχο-
ντας καταφέρει να τρέψει σε φυγή τόσο εχθρικό στράτευμα, θα έχει στο μέλλον αθάνατη
δόξα. Για σένα, που απλά κάθεσαι και παρακολουθείς τα τεκταινόμενα, θα μείνει μόνο η
ντροπή στους απογόνους σου. Μη νομίζεις ακόμη πως όταν θα τους κατατροπώσει, η
σκηνή του Μουράτ θα περιμένει εμάς. Ας πάμε λοιπόν εκεί, γιατί το δίκαιο είναι να συνα-
ντήσεις εσύ ως βασιλιάς τον ομόλογό σου».
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A beszéd meggyőzte az ifjút, aki nagy haditettekre vágyott, s olyan sebesen, ahogy csak bírta,
rátört a császár udvari csapataira. Az csatára készen fölsorakozva állott. …Ekkor a paianok kirá-
lyának lovát egy bárd a lábán meg sebesítette, és  az összerogyott… A janicsárok letépték a
sisakját, és levágott fejét a császárhoz vitték.

Kapitánffy István fordítása

Hunyadi János fametszeten
Thuróczi János 

Chronica Hungarorum művéből 
(Brünn, 1488)

Hunyadi-címer, 1453

65

„Miért állunk itt, király, s várjuk, hogy Ióannész intézzen el mindent? Miért hagyjuk
egyetlen emberre az ellenség elűzését? Nagy szégyenünkre válik, hogy itt állva nézzük,
amint szolgád a törökkel harcol. Mint királyunknak olyan tetteket kellene végrehajtanod,
velünk, kíséreteddel együtt, amelyekért magasztalhatnának asszonyaink és városaink
lakói, amikor megtudják, hogyan folyt le a csata, sőt még ellenségeink is. Ő halhatatlan hírt
szerez, megfutamítván ilyen tömeget, rád csupán a gyalázat vár az utódok előtt, hogy csak
állsz itt, és nézed az eseményeket. Ne hidd, hogy a császár udvari csapatai bevárnak min-
ket, ha a sereg megfutamodik, azonnal menekülni kezdenek, amerre lehet. Rajta, támadjuk
meg Amuratész udvari csapatait, uralkodó vagy, méltó, hogy uralkodóval ütközzél meg.”
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Η Πύλη του Χαρίσιου από την οποία μπήκε στην Κωνσταντινούπολη ο Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής
όπως είναι σήμερα. Υπάρχει στα δεξιά μαρμάρινη επιγραφή που υπενθυμίζει το γεγονός.

Ο τρόπος που θυσιάστηκε ο τελευταίος Αυτοκράτορας, καθώς και ότι δεν διασώθηκαν πληρο-
φορίες για τις τελευταίες στιγμές του στο πεδίο της μάχης, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για ποι-
κίλους θρύλους με κυριότερο αυτόν του «μαρμαρωμένου βασιλιά», που περιμένει την στιγμή να
ανακτήσει την Πόλη και την Αυτοκρατορία του. Μια λαϊκή χριστιανική παράδοση, αναφέρει ότι
τη στιγμή που διέρρηξαν οι Τούρκοι την πύλη της Αγίας Σοφίας τελούνταν η θεία λειτουργία και
ο ιερέας τη στιγμή που είδε τους μουσουλμάνους να ορμούν στο πλήθος των πιστών, εισήλθε και
εξαφανίσθηκε μέσα στον τοίχο, πίσω από το Άγιο Βήμα, που άνοιξε μπροστά του κατά τρόπο
μαγικό. Λέγονταν ότι όταν η Κωνσταντινούπολη θα επανέλθει στα χέρια των Χριστιανών, ο ιερέ-
ας θα βγει από τον τοίχο για να συνεχίσει την λειτουργία.

Ένας άλλος θρύλος λέει ότι ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος στο ένα του χέρι είχε έξι δάχτυλα
και αν βρεθεί κάποιος Έλληνας που έχει έξι δάχτυλα τότε θα ανακτήσει (ο Κωνσταντίνος) την
Πόλη και την αυτοκρατορία του.

Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, ο Αμερικάνος ιστορικός Ε. Α. Γκρόσβενορ αναφέρει ότι στην
συνοικία Αμπού Βέφα στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχε ένας χαμηλός ανώνυμος τάφος τον οποίο
οι Έλληνες τιμούσαν ως τάφο του Κωνσταντίνου και τον χρησιμοποιούσαν κρυφά ως τόπο προ-
σευχής. Όμως η Πύλη επενέβη εκείνη την εποχή επιβάλλοντας ποινές και ερημώνοντας το μέρος.

Ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου

Az utolsó bizánci császár

Ενότητα 10η
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Το «Χρονικόν» του Γεωργίου Σφραντζή 
για την άλωση της Κωνσταντινούπολης

Ο πρωτοβεστιάριος, δηλαδή αρχιθαλαμηπόλος, Σφραντζής (Φραντζής) ήταν ο μοναδικός Βυζα-
ντινός ιστορικός αυτόπτης μάρτυρας της κατάληψης. 

Οι άλλες τρεις βυζαντινές πηγές (Δούκας, Λαόνικος Χαλκοκονδύλης και Μιχαήλ Κριτόβου-
λος) στηρίζονται σε μαρτυρίες ή διηγήσεις τρίτων.

Ο λόγος του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΆ  Παλαιολόγου 
προς τους συμπολεμιστές του, την παραμονὴ της αλώσεως της

Κωνσταντινουπόλεως: 

(απόσπασμα)

«Ὑμεῖς μέν, εὐγενέστατοι ἄρχοντες καὶ ἐκλαμπρότατοι δήμαρχοι καὶ στρατηγοὶ καὶ γενναιότατοι
συστρατιώται καὶ πᾶς ὁ πιστὸς καὶ τίμιος λαός, καλῶς οἴδατε ὅτι ἔφθασεν ἡ ὥρα καὶ ὁ ἐχθρός της
πίστεως ἡμῶν βούλεται ἵνα μετὰ πάσης τέχνης καὶ μηχανῆς ἰσχυροτέρως στενοχωρήσῃ ἡμᾶς, καὶ
όλεμον σφοδρὸν μετὰ συμπλοκῆς μεγάλης καὶ συρρήξεως ἐκ τῆς χέρσου καὶ θαλάσσης δώσῃ
ἡμῖν μετὰ πάσης δυνάμεως, ἵνα, εἰ δυνατόν, ὡς ὄφις τὸν ἰὸν ἐκχύσῃ καὶ ὡς λέων ἀνήμερος
καταπίῃ ἡμᾶς. [Βιάζεται] διὰ τοῦτο λέγω καὶ παρακαλῶ ὑμᾶς ἵνα στῆτε ἀνδρείως καὶ μετὰ
γενναίας ψυχῆς, ὡς πάντοτε ἕως τοῦ νῦν ἐποιήσατε, κατὰ τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως ἡμῶν.
Παραδίδωμι δὲ ὑμῖν τὴν ἐκλαμπροτάτην καὶ περίφημον ταύτην πόλιν καὶ πατρίδα ἡμῶν καὶ
βασιλεύουσαν τῶν πόλεων. Καλῶς οὖν οἴδατε, ἀδελφοί, ὅτι διὰ τέσσαρά τινα ὀφειλέται κοινῶς
ἐσμὲν πάντες ἵνα προτιμήσωμεν ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ ζῆν, πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῆς πίστεως ἡμῶν καὶ
εὐσεβείας, δεύτερον δὲ ὑπὲρ τῆς πατρίδος, τρίτον δὲ ὑπὲρ τοῦ βασιλέως ὡς χριστοῦ κυρίου, καὶ
τέταρτον ὑπὲρ συγγενῶν καὶ φίλων. Λοιπόν, ἀδελφοί, ἐὰν χρεῶσταί ἐσμεν ὑπὲρ ἑνὸς ἐκ τῶν
τεσσάρων ἀγωνίζεσθαι ἕως θανάτου, πολλύ μᾶλλον ὑπὲρ πάντων τούτων ἡμεῖς, ὡς βλέπετε
προφανῶς, καὶ ἐκ πάντων μέλλομεν ζημιωθῆναι. Ἐὰν διὰ τὰ ἐμὰ πλημμελήματα παραχωρήσῃ ὁ
θεὸς τὴν νίκην τοῖς ἀσεβέσιν, ὑπὲρ τῆς πίστεως ἡμῶν τῆς ἁγίας, ἢν Χριστὸς ἐν το οἰκείῳ αἵματι
ἡμῖν ἐδωρήσατο, κινδυνεύομεν· ὅ ἐστι κεφάλαιον πάντων. Καὶ ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τις
καὶ τὴν ψυχὴν ζημιωθῇ, τί τὸ ὄφελος; Δεύτερον πατρίδα περίφημον τοιούτως ὑστερούμεθα καὶ
τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν. Τρίτον βασιλείαν τὴν ποτὲ μὲν περιφανῆ, νῦν δὲ τεταπεινωμένην καὶ
ὠνειδισμένην καὶ ἐξουθενωμένην ἀπωλέσαμεν, καὶ ὑπὸ τοῦ τυράννου καὶ ἀσεβοῦς ἄρχεται.
Τέταρτον δὲ καὶ φιλτάτων τέκνων καὶ συμβίων καὶ συγγενῶν ὑστερούμεθα. 

Ο λόγος του Κωνσταντίνου

(Μετάφραση στη δημοτική)

6. «Ευγενέστατοι άρχοντες και εκλαμπρότατοι δήμαρχοι και στρατηγοί, και γενναιότατοι συστρα-
τιώτες, και όλος ο πιστός και τίμιος λαός, ξέρετε καλά πως έφτασε η ώρα που ο εχθρός της πίστης
μας θέλει με κάθε τέχνασμα και τρόπο να μας στενοχωρήσει περισσότερο και να μας κάνει πόλε-
μο σφοδρό, με μεγάλες συγκρούσεις και συρράξεις από στεριά και θάλασσα, για να κατορθώσει
και να χύσει το δηλητήριό του, σαν φίδι, και να μας καταπιεί σαν ανήμερο λιοντάρι. Σας λέω λοι-
πόν να σταθείτε αντρειωμένοι και γενναιόψυχοι, όπως κάνατε πάντοτε ως τώρα εναντίον των
εχθρών της πίστης. Σας παραδίνω την εκλαμπρότατη και φημισμένη αυτή πόλη, πατρίδα σας και
βασίλισσα των πόλεων. Ξέρετε καλά, αδέρφια, ότι για τέσσερις λόγους οφείλουμε όλοι να προτι-
μήσουμε το θάνατο παρά τη ζωή: πρώτον, για την πίστη και την ευσέβειά μας δεύτερον, για την
πατρίδα τρίτον, για το βασιλέα και το Χριστό και τέταρτον, για τους συγγενείς και φίλους. Λοι-
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πόν αδέρφια, αν οφείλουμε να αγωνιστούμε μέχρι θανάτου για έναν και μόνο από τους τέσσερις
αυτούς λόγους, πολύ περισσότερο για όλους μαζί, όπως προφανώς κατανοείτε. Αν για τις αμαρ-
τίες μας παραχωρήσει ο Θεός τη νίκη στους ασεβείς, θα διακινδυνεύσουμε υπέρ της πίστεως της
αγίας που μας παραχώρησε ο Χριστός με το αίμα του. Αυτό είναι το σπουδαιότερο απ’ όλα. Τι θα
ωφεληθεί κανείς αν κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή του; Δεύτερον, χάνουμε έτσι μια
περίφημη πατρίδα και, ακόμη, την ελευθερία μας. Τρίτον, χάνουμε την άλλοτε περιφανή και
σήμερα ντροπιασμένη, ταπεινωμένη και εξουθενωμένη βασιλεία, η οποία γίνεται έρμαιο του ασε-
βούς τυράννου. Τέταρτον, στερούμεθα τις προσφιλείς γυναίκες και τα παιδιά μας και τους συγγε-
νείς μας. Ο αλιτήριος αυτός αμιράς έχει πενήντα εφτά ημέρες αφότου ήρθε, και μας πολιορκεί και
μας πολεμάει νυχθημερόν, με κάθε τέχνασμα και με όλη του την ισχύ. Χάρη στον παντεπόπτη
Χριστό και Κύριό μας, διώχτηκε ντροπιασμένος κακήν κακώς πολλές φορές ως τώρα από τα
τείχη. Μη δειλιάσετε και τώρα, αδερφοί, επειδή το τείχος έπεσε σε μερικά μέρη από τα βλήματα
και τις εκπυρσοκροτήσεις των τηλεβόλων, γιατί, όπως και εσείς βλέπετε, όπως μπορούσαμε το
διορθώσαμε. Εμείς κάθε ελπίδα μας τη στηρίζουμε στην ακαταμάχητη δύναμη του Θεού. Αυτοί
έχουν πλήθος όπλα και στρατό και ιππικό, αλλά εμείς έχουμε πίστη στο όνομα του Κυρίου και
σωτήρα και, δεύτερον, στα χέρια μας και τη δύναμή μας, που μας χάρισε η θεία πρόνοια. Ξέρω
ότι αυτό το αναρίθμητο μπουλούκι των εχθρών, καθώς είναι η συνήθειά τους, θα βαδίσει εναντίον
μας με βαναυσότητα και με έπαρση, με πολύ θράσος και βία, για να μας συνθλίψουν, λόγω του
ολιγάριθμου της παράταξής μας, και να μας καταπονήσουν με την κούραση, και με φωνές πολ-
λές και ισχυρές να μας φοβίσουν. Τις φλυαρίες τους αυτές τις ξέρετε καλά και δεν είναι ανάγκη
να μιλήσουμε γι’ αυτές. Και σε λίγη ώρα θα τα κάνουν όλα αυτά, και θα πετάξουν πάνω μας σαν
άμμο της θάλασσας αναρίθμητες πέτρες, βέλη και βλήματα. Ελπίζω να μη μας βλάψουν με αυτά,
γιατί βλέποντάς σας χαίρομαι πολύ και τρέφω τη σκέψη μου με ελπίδες σαν κι αυτή, δηλαδή πως,
αν και είμαστε λίγοι, είμαστε ωστόσο πολύ επιδέξιοι, επιτήδειοι, ρωμαλέοι, δυνατοί, ικανοί για
μεγάλα έργα, και καλά προπαρασκευασμένοι. Με τις ασπίδες σας καλύπτετε καλά τα κεφάλια σας
στις συμπλοκές και τις συρράξεις. Το δεξί σας χέρι, που κρατάει τη ρομφαία, να είναι πάντοτε
μακρύ. Οι περικεφαλαίες σας, οι θώρακες και η σιδερέ νια πανοπλία σας είναι πολύ ικανά, όπως
και τα άλλα σας όπλα, και στη συμπλοκή θα σας εξυπηρετήσουν πολύ. Οι αντίπαλοι ούτε έχουν
τέτοια ούτε γνωρίζουν να τα χρησιμοποιούν. Εσείς είσαστε, επίσης, προστατευμένοι πίσω από τα
τείχη, και οι απροστάτευτοι δύσκολα προχωρούν. Γι’ αυτό γίνετε μαχητές έτοιμοι, ισχυροί και
μεγαλόψυχοι, για όνομα του Θεού. Μιμηθείτε τους λίγους ελέφαντες των αρχαίων Καρχηδονίων,
που μόνο με τη φωνή και την όψη τους έτρεψαν σε φυγή μέγα πλήθος ρωμαϊκού ιππικού. Και αν
είχαν τη δύναμη να τρέψουν σε φυγή ζώα χωρίς λογική, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε κύριοι
των ζώων αυτοί που έρχονται να μας αντιπαραταχθούν σαν ζώα χωρίς λογική, είναι χειρότεροι
απ’ αυτά. Τα δόρατά μας, οι ρομφαίες μας, τα τόξα μας και τα ακόντιά μας θα στραφούν εναντίον
τους. Και φανταστείτε πως παίρνετε μέρος σε κυνήγι αγριόχοιρων, για να καταλάβουν οι ασεβείς
ότι δεν αντιμάχονται με ζώα χωρίς λογική, όπως είναι αυτοί, αλλά με άρχοντες, και αφέντες τους,
και απογόνους των Ελλήνων και των Ρωμαίων. Ξέρετε καλά πως ο ασεβέστατος αυτός αμιράς και
εχθρός της αγίας μας πίστης, χωρίς καμιά δικαιολογημένη αιτία, καταπάτησε την ειρήνη που είχα-
με και αθέτησε τους πολλούς του όρκους χωρίς να λογαριάζει τίποτε φτάνοντας ξαφνικά εδώ
έστησε οχυρό στο στενό του Ασωμάτου, για να μπορεί να μας βλάπτει κάθε μέρα. Τα χωράφια
μας, τους κήπους μας, τα οικογενειακά μας καταφύγια, τα σπίτια μας τα έχει κιόλας πυρπολήσει.
Τους αδερφούς μας τους Χριστιανούς, όσους βρήκε, τους θανάτωσε και τους αιχμαλώτισε. Διέ-
λυσε τη φιλία μας και έπιασε φιλίες με τους κατοίκους του Γαλατά, και αυτοί χαίρονται, μη γνω-
ρίζοντας και αυτοί οι ταλαίπωροι το μύθο του παιδιού του γεωργού, που έψηνε σαλιγκάρια και
είπε «ω ανόητα ζώα» και τα λοιπά. Ήρθε λοιπόν, αδερφοί, και μας απέκλεισε, και κάθε μέρα
έχει ανοιχτό το αχανές στόμα του για να βρει ευκαιρία να μας καταπιεί, εμάς και την Πόλη
που έκτισε ο τρισμακάριστος και μέγας βασιλεύς Κωνσταντίνος, και την αφιέρωσε στην
πάναγνη και αειπάρθενη δέσποινά μας, τη Θεοτόκο και τη χάρισε σ’ εκείνη, ώστε να είναι
Κυρία της Πόλεως, αλλά και σύμμαχός της και σκέπη της πατρίδας μας και καταφύγιο των
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χριστιανών, ελπίδα και χαρά όλων των Ελλήνων, το καύχημα όλων που ζουν κάτω από τον
ήλιο. Και αυτός ο ασεβέστατος την άλλοτε περιφανή και ζωηρή σαν ρόδο του αγρού Πόλη θέλει
να την υπαγάγει υπό την εξουσία του. Αφού η αυτοκρατορία μας υποδούλωσε, μπορώ να πω, σχε-
δόν όλη την υφήλιο, και υπόταξε κάτω από τα πόδια της τον Πόντο, την Αρμενία, την Περσία,
την Παφλαγονία, Αμαζόνες και Καππαδοκία, Γαλατία και Μηδία, Κολχούς και Ίβηρες, Βοσπο-
ριανούς και Αλβανούς, Συρία και Κιλικία και Μεσοποταμία, Φοινίκη και Παλαιστίνη, Αραβία και
Ιουδαία, Βακτριανούς και ΣκύΘες, Μακεδονία και Θεσσαλία, Ελλάδα, Βοιωτία και Λοκρούς και
Αιτωλούς, Ακαρνανία, Αχαΐα και Πελοπόννησο, Ήπειρο και Ιλλυρικό, τους Λυχνίτες κοντά στην
Αδριατική, Ιταλία, Τοσκάνη, Κέλτες και Κελτογαλάτες, Ιβηρία ως τα Γάδειρα, Λιβύη και Μαυ-
ριτανία και Μαυρουσία, Αιθιοπία, Βελέδες Σκούδη, Νουμιδία και Αφρική και Αίγυπτο, Τώρα
σκέφτεται αυτός να μας υποδουλώσει, και την Πόλη που κυριαρχεί στον κόσμο να την υποτάξει
σε ζυγό και δουλεία, και τις άγιες εκκλησίες μας, όπου προσκυνούνταν η αγία Τριάδα και δοξο-
λογούνταν ο Θεός, και όπου οι άγγελοι ακούγονταν να υμνούν τη Θεία και ένσαρκη πρόνοια του
Λόγου του Θεού, Θέλει να τις κάνει προσκύνημα της δικής του βλασφημίας και του ανόητου ψευ-
δοπροφήτη του Μωάμεθ, και στάβλο για άλογα και καμήλες. Λοιπόν, αδερφοί και συμμαχητές,
θυμηθείτε όλα αυτά, για να μνημονεύουν τη δόξα σας και την ελευθεροφροσύνη σας αιώνια».

Στράφηκε τότε στους Ενετούς, που στέκονταν προς τα δεξιά και τους είπε: «Ευγενείς Ενετοί,
αγαπημένοι αδερφοί μας εν Χριστώ τω Θεώ, άνδρες ισχυροί και δυνατοί στρατιώτες και δόκιμοι
στους πολέμους, εσείς που με τις αστραφτερές σας ρομφαίες θανατώσατε πολλές φορές πλήθος
Αγαρηνών, και το αίμα τους έτρεξε από τα χέρια σας σαν ποτάμι, σας παρακαλώ σήμερα την πόλη
τούτη, που βρίσκεται σε τόση συμφορά πολέμου, να την υπερασπιστείτε ολόψυχα. Γνωρίζετε πως
πάντα την είχατε δεύτερη πατρίδα σας και μητέρα σας. Σας λέω λοιπόν άλλη μια φορά, και σας
παρακαλώ, αυτή την ώρα να ενεργήσετε ως φίλοι της πίστης, ομόθρησκοι και αδερφοί». Κατό-
πιν, γυρίζοντας προς τα αριστερά, λέει στους Γενουάτες: «Ω Γενουάτες, αδερφοί εντιμότατοι,
άντρες πολεμιστές και μεγαλόκαρδοι και φημισμένοι, ξέρετε καλά και καταλαβαίνετε ότι η
δυστυχισμένη αυτή πόλη δεν ήταν πάντοτε μόνο δική μου, αλλά και δική σας, για πολλές αιτίες.
Εσείς μας βοηθήσατε πολλές φορές πρόθυμα, και με τη δική σας συνδρομή σώθηκε από τους
Αγαρηνούς εχθρούς. Τώρα πάλι έφτασε ο καιρός να δείξετε, βοηθώντας την, την αγάπη σας εν
Χριστώ, την ανδρεία σας και τη γενναιότητά σας». Και γενικά, αφού στράφηκε προς όλους, είπε:
«Δεν έχω καιρό να πω περισσότερα  μοναχά το ταπεινωμένο σκήπτρο μου το αναθέτω στα χέρια
σας, για να το διαφυλάξετε με προθυμία. Σας παρακαλώ ακόμα, και ζητώ την αγάπη σας, να είστε
πειθαρχικοί στους στρατηγούς σας, τους δημάρχους και τους εκατόνταρχους, ο καθένας κατά την
τάξη του, τη θέση του και την υπηρεσία του. Να ξέρετε τούτο: αν από μέσα από την καρδιά σας
φυλάξετε τις εντολές μου, ελπίζω στο Θεό ότι θα λυτρωθούμε από την παρούσα δίκαιη απειλή
του. Δεύτερον, σας περιμένει στον ουρανό το αδαμάντινο στεφάνι, και η μνήμη σας θα είναι αιώ-
νια και άξια στον κόσμο». Με αυτά τελείωσε τη δημηγορία του, ευχαριστώντας με δάκρυα και
στεναγμούς το Θεό, ενώ όλοι, με ένα στόμα, του αποκρίνονταν με δάκρυα λέγοντας: «θα πεθά-
νουμε για την πίστη του Χριστού και την πατρίδα μας». Τα άκουσε ο αυτοκράτωρ και, αφού τους
ευχαρίστησε θερμά, υποσχόμενος πολλές δωρεές, τους είπε τέλος: «Λοιπόν, αδερφοί και συμμα-
χητές, να είσαστε έτοιμοι το πρωί. Με τη χάρη και την αρετή που μας δώρισε ο Θεός και με τη
βοήθεια της Αγίας Τριάδος, στην οποία αναθέτουμε «την πάσαν ελπίδα μας». θα κάνουμε τον
εχθρό να φύγει κακήν κακώς και ντροπιασμένος από εδώ».
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7. Μόλις τ’ άκουσαν οι δυστυχείς Ρωμαίοι, έκαναν καρδιά λιονταριού και, αφού συχωρέθηκαν
μεταξύ τους, ζητούσαν να συνασπιστούν ο ένας με τον άλλο, χωρίς να θυμούνται ούτε αγαπημέ-
να παιδιά ούτε γυναίκες ούτε περιουσία, παρά μόνο ήθελαν να πεθάνουν για να υπερασπίσουν
την πατρίδα. Ο καθένας ξαναγύριζε στον τόπο που του είχε οριστεί, και φρουρούσαν άγρυπνα τα
τείχη. Ο αυτοκράτορας πήγε και προσευχήθηκε στον πάνσεπτο ναό της Αγίας Σοφίας και μετά-
λαβε των αχράντων μυστηρίων, πράγμα που έκαναν και πολλοί άλλοι εκείνη τη νύχτα. Κατόπιν
ήρθε στα ανάκτορα και, αφού έμεινε λίγο, ζήτησε συγχώρηση απ’ όλους. Ποιος θα διηγηθεί τους
κλαυθμούς και τους θρήνους εκείνη τη στιγμή στο παλάτι; Ακόμα και αν ήταν από ξύλο ή από
πέτρα, δεν μπορούσε να μη θρηνήσει.

Οι ετοιμασίες των Τούρκων και η τελευταία επίθεση

Ανεβήκαμε στα άλογα και βγήκαμε από τα ανάκτορα περιδιαβαίνοντας τα τείχη, για να φιλοτιμή-
σουμε τους φρουρούς να φυλάνε άγρυπνα. Τη νύχτα εκείνη ήταν όλοι στα τείχη και τους πύργους.
Όλες οι πύλες ήταν κλεισμένες ασφαλέστατα και δεν μπορούσε κανείς να βγει ή να μπει. Όταν
φτάσαμε στα Καλιγάρια, την πρώτη ώρα του λαλήματος του πετεινού, κατεβήκαμε από τα άλογα
και ανεβήκαμε στον πύργο ακούσαμε συχνές ομιλίες και μεγάλο θόρυβο περίεργο απ’ έξω, και
μας είπαν οι φρουροί ότι αυτό κάνουν όλη τη νύχτα. Έσερναν όσα μηχανήματα ετοίμαζαν για την
τειχομαχία, κουβαλώντας τα κοντά στο όρυγμα. Ταυτόχρονα, μετακινούσαν από τις ακτές τα
μεγαλύτερα σκάφη τους και τα έφερναν κοντά στα τείχη και τις γέφυρες. Κατά το δεύτερο λάλη-
μα του πετεινού, χωρίς κανένα σινιάλο, όπως συνέβαινε να γίνεται τις προηγούμενες ημέρες,
άρχισαν τον πόλεμο με μεγάλη βιασύνη και βία.

(…)
Βλέποντάς το ο δυστυχής βασιλεύς και αφέντης μου, έχυνε δάκρυα, παρακαλούσε το Θεό και

πρότρεπε τους στρατιώτες να κάνουν καρδιά. Δεν υπήρχε καμιά ελπίδα συνδρομής ή βοήθειας.
Τότε κέντησε το άλογό του και έτρεξε εκεί όπου βρισκόταν το μέγα πλήθος των ασεβών, και
έκανε ό,τι και ο Σαμψών στους αλλόφυλους, και τους ασεβείς κατά την πρώτη συμπλοκή γκρέ-
μισε από τα τείχη, πράγμα παράξενο και θαυμαστό για όσους ήταν εκεί και έβλεπαν. Βρυχούμε-
νος σαν λιοντάρι, και με τη ρομφαία γυμνή στο δεξί χέρι, πολλούς από τους εχθρούς κατέσφαξε,
ενώ το αίμα έτρεχε ποτάμι από τα χέρια και τα πόδια του. Και ο μνημονευθείς δον Φραγκίσκος
Τολέδος έπραξε έργα ανώτερα του Αχιλλέα. Έτυχε να βρίσκεται στα δεξιά του αυτοκράτορα και
καταξέσχιζε σαν αετός με τα νύχια και τα δόντια τους εχθρούς. Επίσης και ο Θεόφιλος Παλαιο-
λόγος, μόλις είδε το βασιλέα να μάχεται και να κινδυνεύει η Πόλη, φώναξε δυνατά κλαίγοντας:
«Προτιμώ το θάνατο από τη ζωή»και όρμησε ανάμεσα στους εχθρούς με κραυγές, και διασκόρ-
πισε όσους βρήκε μπροστά του και τους θανάτωσε. Αλλά και ο Ιωάννης ο Δαλμάτης, που ήταν
εκεί, πολέμησε γενναία, περισσότερο από κάθε άλλο μαχητή. Όσοι έτυχαν εκεί έμειναν κατάπλη-
κτοι για τη δύναμη και τη γενναιότητα των αντρών αυτών. Δυο και τρεις φορές έγινε η έφοδος, η
σύρραξη και η συμπλοκή, και οι ασεβείς τράπηκαν σε επαίσχυντη φυγή. Πολλούς σκότωσαν και
πολλούς τους γκρέμισαν από τα τείχη και μέσα στην ορμή του αγώνα και των συμπλοκών σκο-
τώθηκαν και δικοί μας, φέρνοντας πολύ θανατικό στους εχθρούς πριν πεθάνουν. Και μερικοί
στρατιώτες από τους ευγενείς που μάχονταν σε εκείνο το σημείο σκοτώθηκαν κι αυτοί κοντά στην
πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου οι Τούρκοι είχαν φτιάξει ένα τηλεβόλο, και ένα μεγάλο το είχαν
στήσει απέναντι, χαλώντας δε τα τείχη μπήκαν από εκεί για πρώτη φορά στην Πόλη. Εγώ εκείνη
τη στιγμή δεν βρέθηκα κοντά στον αφέντη μου τον αυτοκράτορα, αλλά ήμουν, κατόπιν διαταγής
του, σε άλλο σημείο της Πόλης.
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Geórgiosz Szphrantzész

Khronikon Maius

KONSZTANTINOSZ CSÁSZÁR HŐSI HALÁLA

A helyzet láttán boldogtalan uram és császárom könnyezve az Istenhez fohászkodott segítségért,
aztán a katonákat buzdította bátorságra. Segítségre, felmentésre semmi remény. Lovát megsarkan-
tyúzva odavágtatott, ahol a legtöbb volt a hitetlen, mint Sámson tört  az ellenségre, s – micsoda
látvány! – egyetlen rohammal lesöpörte a hitetleneket a falról. Oroszlánként ordít, jobbjában
kivont kardja, levág sok ellenséget. Lábáról és karjáról patakokban ömlik a vér. A császár jobb
oldalán don Francisco de Toledo, kit már említettem, Akhillészt múlja felül, mint csőrével és kar-
mával a sas, úgy pusztítja az ellenséget. Hasonlóképp Theophilosz Palaiologosz, látván, hogy
viaskodik a császár, és a város végveszélyben, könnyek között fölkiált: „Meghalok inkább, nem
akarok élni!” – s ordítva a küzdelembe veti magát, szétugrasztja, üldözi, halálba küldi az elébe
kerülőket. Ott volt Giovanni Dalmata is, ki minden hőst felülmúló bátorsággal csapott össze az
ellenséggel. Csodálatos látvány volt e nagyszerű hősök ereje és vitézsége! Kétszer, háromszor is
összecsaptak, küzdöttek, viaskodtak: megfutamították a hitetleneket, rengeteget megöltek vagy
letaszítottak a falról, kemény küzdelemben és harcban elestek, de haláluk előtt sok ellenséget
elpusztítottak. Sok más nem hitvány katona harcolt még és esett el ezen a helyen, a Rómanosz-
kapu közelében, ahol a törökök azt az ágyút elhelyezték volt, ahol a nagy ágyút felállították, s ahol
a falat lerombolva elsőnek törtek be a városba. Ebben az órában nem voltam uram, a császár mel-
lett, hanem parancsára messze onnan, a város más részét ellen őriztem. (…)

Kapitánffy István fordítása

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, 29 Μαΐου 1453 μ.ν.χ.
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Κωνσταντίνος ΙΆ  Παλαιολόγος

Τελευταίος Αυτοκράτορας του Βυζαντίου, στο πρόσωπο του
οποίου η λαϊκή παράδοση έπλασε το μύθο του «Μαρμαρωμέ-
νου Βασιλιά», που θα ξαναζωντανέψει, όταν η Κωνσταντινού-
πολη θα ξαναγυρίσει στην κατοχή των Ελλήνων.

72

Κείμενα – Μαρτυρίες 

«Εάλω η Πόλις...»

Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, «Απόδειξις ιστοριών»

... Οι Ελληνες μόλις διέτρεξε η φήμη πως έπεσε η Πόλη, άλλοι άρχισαν να τρέχουν
προς το λιμάνι στα πλοία των Βενετσιάνων και των Γενοβέζων και καθώς ορμούσαν
πολλοί πάνω στα πλοία βιαστικά και με ακαταστασία χάνονταν, γιατί βούλιαζαν τα
πλοία. Και έγινε εκείνο που συνήθως γίνεται σε τέτοιες καταστάσεις. Με θόρυβο,
φωνές και χωρίς καμιά τάξη έτρεχαν να σωθεί ο καθένας μέσα σε σύγχυση...

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος εις μάχην 1453, Μυτιλήνη μουσείο Θεόφιλου
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Της Αγια-Σοφιάς

Σημαίνει ο Θιός, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επουράνια,
σημαίνει κι η Αγια Σοφιά, το μέγα μοναστήρι,
με τετρακόσια σήμαντρα κι εξηνταδυό καμπάνες,
κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.
Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης,
κι απ΄την πολλήν την ψαλμουδιά εσειόντανε οι κολόνες.
Να μπούνε στο χερουβικό και να ’βγει ο βασιλέας,
φωνή τους ήρθε εξ ουρανού κι απ’ αρχαγγέλου στόμα:
«Πάψετε το χερουβικό κι ας χαμηλώσουν τ’ αγια,
παπάδες πάρτε τα ιερά και σεις κεριά σβηστήτε,
γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψει.
Μόν’ στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να ’ρτουνε τρία καράβια
το ’να να πάρει το σταυρό και τ’ άλλο το βαγγέλιο,
το τρίτο το καλύτερο, την άγια τράπεζά μας,
μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας τη μαγαρίσουν».
Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες.
«Σώπασε κυρά Δέσποινα, και μη πολυδακρύζεις,
πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας είναι».

(Δημοτικό)

Θρήνοι
Thrénοszok

Ενότητα 11η
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Πάρθεν η Ρωμανία 

Έναν πουλίν, καλόν πουλίν εβγαίν’ από την Πόλην
ουδέ στ’ αμπέλια κόνεψεν ουδέ στα περιβόλια,
επήγεν και-ν εκόνεψεν και σου Ηλί’ τον κάστρον.
Εσείξεν τ’ έναν το φτερόν σο αίμα βουτεμένον,
εσείξεν τ’ άλλο το φτερόν, χαρτίν έχει γραμμένον,
Ατό κανείς κι ανέγνωσεν, ουδ’ ο μητροπολίτης
έναν παιδίν, καλόν παιδίν, έρχεται κι αναγνώθει.
Σίτ’ αναγνώθ’ σίτε κλαίγει, σίτε κρούει την καρδίαν.
«Αλί εμάς και βάι εμάς, πάρθεν η Ρωμανία!»
Μοιρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίγνε τα μοναστήρια 
κι ο Γιάννες ο Χρυσόστομον κλαίει, δερνοκοπιέται,
– Μη κλαίς, μη κλαίς Αϊ-Γιάννε μου, και δερνοκοπισκάσαι
– Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία ’πάρθεν.
– Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο.

(Δημοτικό τραγούδι του Πόντου)
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Συλλογή Legrand
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Το ανακάλημα της Κωνσταντινούπολης

Το θρηνητικό αυτό ποίημα αποτελείται από 118 δεκαπεντασύλλαβους στίχους και γράφτηκε,
πιθανότατα, σύγχρονα, με το γεγονός που ιστορεί, από άγνωστο ποιητή. Ο ποιητής του, σύμφω-
να με νεότερη άποψη του Κριαρά, είναι Κύπριος. Περιγράφει με απλό και συγκινητικό τρόπο την
Άλωση και καταστροφή της Πόλης από τους Τούρκους το 1453, τις ταλαιπωρίες των Ελλήνων
και τις τελευταίες στιγμές του Αυτοκράτορα.

Θρήνος κλαυθμός και οδυρμός και στεναγμός και λύπη,
Θλίψις απαραμύθητος έπεσεν τοις Ρωμαίοις.
Εχάσασιν το σπίτιν τους, την Πόλιν την αγία, το θάρρος και 
το καύχημα και την απαντοχήν τους.
Τις το ’πεν; Τις το μήνυσε; Πότε ’λθεν το μαντάτο;
Καράβιν εκατέβαινε στα μέρη της Τενέδου
και κάτεργον το υπάντησε, στέκει και αναρωτά το:
– «Καράβιν, πόθεν έρκεσαι και πόθεν κατεβαίνεις;»
– «Έρκομαι ακ τ’ ανάθεμα κι εκ το βαρύν το σκότος.
ακ την αστραποχάλαζην, ακ την ανεμοζάλην

απέ την Πόλην έρχομαι την αστραποκαμένην.
Εγώ γομάριν δε βαστώ, αμέ μαντάτα φέρνω
κακά δια τους χριστιανούς, πικρά και δολωμένα.

Ήλιε μου, ανάτειλε παντού, σ’ ούλον τον κόσμον φέγγε
κι έκτεινε τας ακτίνας σου σ’ όλην την οικουμένη
κι εις την Κωσταντινόπολην, την πρώτην φουμισμένην
και τώρα την Τουρκόπολην, δεν πρέπει πιο να φέγγεις.
Αλλ’ ουδέ τας ακτίνας σου πρέπει εκεί να στέλλεις
να βλέπουν τ’ άνομα σκυλιά τες ανομίες να κάμνουν,
να ποίσου στάβλους εκκλησιές, να καίουν τας εικόνας

να σχίζουν, να καταπατούν τα ’λόχρυσα βαγγέλια,
να καθυβρίζουν τους σταυρούς, να τους κατατσακίζουν ,
να παίρνουσιν τ’ ασήμια τους και τα μαργαριτάρια
και των αγίων τα λείψανα τα μοσχομυρισμένα
να καίουν, ν’ αφανίζουσιν, στη θάλασσα να ρίπτουν,
να παίρνουν τα λιθάρια των και την ευκόσμησίν των
και στ’ άγια δισκοπότηρα κούπες κρασί να πίνουν.
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Σημειώσεις
ανακάλημα: θρήνος (ρ. ανακαλιέμαι στην Κύπρο)
απαραμύθητος: απαρηγόρητος
απαντοχή: ελπίδα
κάτεργον: πλοίο
υπαντώ: συναντώ
ακ (+αιτιατ.): από
αστροποχάλαζη: αστραπή με χαλάζι, συμφορά
γομάρι: φορτίο πλοίου
αμέ: αλλά
δολωμένος (για πράγματα): δολερός, δόλιος
φέγγω: φωτίζω
φουμισμένος: φημισμένος
ποίσουν (ποιήσουν): κάνουν
λιθάρι: πολύτιμος λίθος
ευκόσμησις: τα στολίδια

Πανόραμα Κωνσταντινούπολης από το Πέραν, χαλκογραφία (18ος αι.) Μουσείο Μπενάκη
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Αν ήξευρα, κυράτσα μου, πότε θέλεις κινήσει
και πόθεν θέλεις διαβεί με τες αρχοντοπούλες,
την στράταν σου να φύτεψα μηλιές και κυδωνίτσες
και νεραντζούλες και κιτρές και δάφνες και μυρσίνες
τον δρόμον σου τριανταφυλλιές να μη σε πιάνει ο ήλιος,
κι όπου διαβαίνει και πατείς ήθελα σπέρνει μόσχον,
και να μυρίζει η στράτα σου, και συ να μην το ξεύρεις,
να μη μαυρίζει, λυγερή, στον ήλιο η ελικιά σου.

Η ταπεινή καρδούλα μου πολύν καλόν σε θέλει,
αφέντη τετραλύγιστε και βεργαναλεμένε·
νομίζω μάγια μ’ έκαμες και πάντα σε θυμούμαι.
Πού μ’ εύρε, πού μ’ εκόλλησεν η περισσή σου αγάπη;
Εσέβην κι ετυλίχτηκεν στα φύλλα της καρδιάς μου,
εσέβην κι εριζώθηκεν κι εγέμισεν τα φύλλα·
και ήλθασιν οι γείτονες και εσυμβούλευσάν με,
και όλοι βουλή μ’ εδώκασιν να σε απολησμονήσω.
Κι εγώ απεκρίθην και είπα τους κι εκατηγόρησά τους:
εσείς πολλά αγαπήσατε την αποχωρισιά μας,
δι’ αυτό με συμβουλεύετε να τον ελησμονήσω
μαχαίρια και αν με κόφτουσιν, πριόνια και αν με πριονίζουν
ως πότε ζω και φαίνομαι, τον αγαπώ ουκ αρνούμαι.

Η Αναγέννηση στη Ρόδο και Κύπρο

A rodoszi és ciprusi reneszánsz

Ενότητα 12η

Καταλόγια 

Καταλόγια ή Ερωτοπαίγνια ονομάζουμε μια σειρά από ερωτικά ποιήματα που γράφτηκαν
στα μέσα του 15ου ως τις αρχές του 16ου αι. (ίσως στη Ρόδο, που αυτή την εποχή
κατέχεται από τους Φράγκους) και σώθηκαν σε χειρόγραφα. Καταλόγι(ν) σήμαινε, κυρίως
στα βυζαντινά χρόνια, δημοτικό ερωτικό τραγούδι. Τα ποιήματα αυτά δεν είναι δημοτικά,
αλλά βρίσκονται πολύ κοντά στη δημοτική ποίηση, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από
τα ακόλουθα αποσπάσματα.
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Στα 1498–1500, φοβερή επιδημία πανώλης (πανούκλας) αποδεκατίζει τον πληθυσμό των
Σποράδων. Είναι αυτή που μας περιγράφει ο Ρόδιος ποιητής Εμμανουήλ Λιμενίτης – Γεωργιλάς
στο «Θανατικό της Ρόδου». Στα χρόνια που ακολουθούν η ροδιακή ύπαιθρος όλο και συχνότερα
δέχεται τις επιδρομές και τις λεηλασίες από τα πληρώματα του τουρκικού στόλου, κατά τον ίδιο
καιρό που οι μαχητικότατοι Ιππότες εντείνουν τις καταδρομές τους σε πλοία, λιμάνια και νησιά
που κατέχονται από Μουσουλμάνους, σ’ ολόκληρη την έκταση της Μεσογείου.
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Σημειώσεις:

ελικιά: παράστημα (εδώ: γενικά η ομορφιά)
τετραλύγιστος: ευλύγιστος, λυγερός
βεργαναλεμένος: ψηλός και λυγερός σα βέργα
εσέβην: γ’ πρόσωπο: μπήκε
πολλά: πολύ

Τα μήλα, τα δαμάσκηνα, τα κίτρα, τα νεράντζια
από τους κλώνους κρέμονται, την ηδονήν κερδίζουν,
κι’ εγώ που κρέμομαι από σεν τίποτες ου κερδίζω,
ειμή ματίτσια θλιβερά, μίαν καρδιά κατακαημένη.

SZERELMES DAL

Az almák, a vadnarancsok, a citrusok, a szilvák
sorban függnek az ágakon, gyönyör a nyereségük,
s nekem, aki tőle függök, nincs semmi nyereségem,
csak egy csüggedt szempár vagyok, egy üszkössé perzselt szív.

Szabó Kálmán fordítása

Μετά την Δ΄ Σταυροφορία πέρασαν από τα Δωδεκάνησα πολλοί κατακτητές. Το 1309 τα
κατέλαβαν οι Ιωαννίτες ιππότες, ένα στρατιωτικό μοναχικό τάγμα που ίδρυσε η Καθολική
Εκκλησία. Οι Ιωαννίτες ιππότες κυβέρνησαν τα Δωδεκάνησα, με έδρα τη Ρόδο, μέχρι το
1522. Τότε τα κατέλαβαν οι Οθωμανοί.
Την εποχή που κυβερνούν τα Δωδεκάνησα οι Ιωαννίτες ιππότες, το νησί αναπτύσσεται
οικονομικά και πνευματικά. Στο παρακάτω απόσπασμα ο Εμμανουήλ Γεωργιλάς
περιγράφει με λεπτομέρεια πώς ντύνονταν κάποιες γυναίκες στη Ρόδο την εποχή εκείνη. 
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ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΟΙ ΚΟΥΡΤΕΣΕΣ

(στίχοι 100–116)

Oι κόρες οπού είπαμεν, της Ρόδου οι κουρτέσες,
μιαν είχασι την φορεσιάν, Φράγκισσες και Ρωμαίες.
Άσπρες ήσαν στο πρόσωπον και κρύες στο τραχήλι,
τα μήλα του προσώπου των κόκκινα και τα χείλη.
Φρύδια ξενοάραγα, ωραιοτικά ματάκια,
και στήθη ώσπερ μ’αρμαρα, λευκά βυζιά, κανάκια,
οχρά σεμιδαλόμνοστες, νόστιμες, ασπρολάτες,
και καλομμορφοτύπαρες, αγγελομισιδάτες,
και τα μαλλιά χρυσαφωτά ίσα τες ηλικιές των,
άλλες να τα’χουν άπλωμα κι άλλες εις πλέξουδές των.
Τα δε μαλλιά που κρέμουνται και τις να τα συγγράφη;
Ανάκατα με τα μαλλιά να’χουν βρύλες χρυσάφι, 
αμμέ όσα πλεξουδιάζουνταν με το πολύν λογάρι;
Κυπαρισσοβεργόλικες, άψεγες κόρες ήσαν,
νεράιδες ή αγγέλισσες και πλέον εξεφυσήσαν.

Emmauél Jeorgilasz

A RODOSZI PESTIS
(1498 októbere) – részlet

(….)
Miként már mondtam is elébb, minden rodoszi lánynak,
mindegy frank-e vagy görög, egyforma volt ruhája.
Bőrük fehér volt, mint a tej, nyakuk hóként fehérlett,
orcájuk húsa pirhonyos, ajkuk vakítva fénylett.
Szemöldökük: tárt fecskeszárny, alatta pilla selyme,
válluk, akár márvány, fehér, mellük hegyeske-teltke.
Aranyló fénybe vont hajuk csillogott bő olajtól,
ezé súlyos varkocsba font, azé hosszan leomló.
Ezeket a dús fürtöket, hol szín, hogy lefessük?
Hajukba tűzve ragyogott pompás csat, színarany tű,
emennek igazgyöngyfüzér világított hajából,
amaz kis főkötőt viselt, átlátszót, mint a háló.
Azok a ciprus-karcsú, szép, formás leánykatestek,
nereidák és angyalok, mind rút kórba estek (…)

Papp Árpád fordítása
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Την αυτοδιοίκηση και κοινοτική οργάνωση που είχε η
Ρόδος στα χρόνια της Ρωμανίας, τη διατηρεί σε
σημαντικό βαθμό και με το φεουδαλικό σύστημα στα
χρόνια των Ιπποτών. Παρά την εγκατάσταση Ευρωπαίων
που μιλούν διάφορες γλώσσες, και αργότερα Εβραίων
από Ισπανία, και Τούρκων από Ανατολία, ο λαός μιλά την
ελληνική γλώσσα και διατηρεί τις ελληνορθόδοξες
εκδηλώσεις του. Η Ρόδος στα χρόνια των Ιπποτών γίνεται
ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο, απ’ όπου περνούν
τα εμπορεύματα της Ανατολής προς τη Δύση και
αντίστροφα, ενώ στην ύπαιθρο κυριαρχεί σ’ όλη τη
διάρκεια του Μεσαίωνα αλλά και της Τουρκοκρατίας η
γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή.

Το καλοκαίρι του 1522 ο σουλτάνος Σουλεϊμάν Β΄ ο
Νομοθέτης, ο επονομαζόμενος και Μεγαλοπρεπής,
εξαπολύει δριμύτερη εκστρατεία εναντίον της Ρόδου.
Βοηθούμενοι και από τους ντόπιους Ρωμιούς, οι Ιππότες
αντιτάσσουν ηρωική αντίσταση. Όμως στο τέλος
αναγκάζονται να υποκύψουν, λόγω της φθοράς των
τειχών, της κατάχωσης της τάφρου και της προκλητικής

έλλειψης κάθε βοήθειας από τη Δυτική Χριστιανοσύνη. Τα φρούρια των χωριών βοήθησαν
σημαντικά στον αγώνα. Το τελευταίο οχυρό που παραδόθηκε ήταν το φρούριο της Μονολίθου.
Πάντως, υπογράφεται ευνοϊκή συνθήκη παράδοσης. Σε αντίθεση με τους Φραγκοκυπρίους, οι
Χοσπιταλιέροι Ιππότες αποσπούν μια έντιμη συμφωνία από το νεαρό σουλτάνο. Την 1η
Ιανουαρίου 1523 ο (ήτοι «Σολομών ο Δίκαιος», ο Νομοθέτης σουλτάνος, εκ του μεσαιωνικού
ελληνικού όρου «Κανών», που σήμαινε «Νόμος») προσεύχεται στην Καθολική εκκλησία του Σαν
Τζοβάνη, που από τότε γίνεται τζαμί. Την αυγή της 2ης Ιανουαρίου 1523, η ναυαρχίδα «Σάντα
Μαρία» και τα άλλα καράβια του Τάγματος αποχαιρετούν την ηρωική Ρόδο. Αποτραβιούνται μαζί
με τον οπλισμό τους, και φεύγουν από τη Ρόδο με τιμές, για όπου νομίζουν καλύτερα. Μαζί τους
ακολουθούν και 4-5.000 Ρόδιοι. Όλοι μαζί, θα καταφύγουν σε Σικελία και Ιταλία.

Πολλοί βυζαντινοί λόγιοι διαβλέποντας τον κίνδυνο της κατάκτησης από τους Τούρκους κατα-
φεύγουν σε ευρωπαϊκές, κυρίως ιταλικές, πόλεις αλλά και στην Κρήτη και κυρίως στο Ηράκλειο.
Αυτό το κύμα των αφίξεων λόγιων βυζαντινών υποβοηθά την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης σε
όλους τους τομείς.

Στα πρώτα χρόνια της Ενετοκρατίας η πόλη του Ηρακλείου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
να δεχτεί μια σημαντική πνευματική ανάπτυξη, η οποία θα ενισχυθεί λίγο πριν από την Άλωση
της Κωνσταντινούπολης.
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Μεγάλο πνευματικό και μορφωτικό
κέντρο της πόλης αναδεικνύεται η
Μονή της Αγίας Αικατερίνης των
Σιναϊτων όπου μεγάλοι λόγιοι όπως οι
Μελέτιος Βλαστός, Ιωάννης Μορτζί-
νος, Κύριλλος Λούκαρις κ.α., υπήρ-
ξαν δάσκαλοι της σχολής. Ένας μεγά-
λος αριθμός νέων της πόλης ταξιδεύει
στην Βενετία και σε άλλες ιταλικές
πόλεις για σπουδές και έτσι σιγά-σιγά
η πόλη του Ηρακλείου δέχεται τις επι-
δράσεις της πρώιμης αναγέννησης και εμφανίζεται πλέον μια σημαντική αυτόνομη τοπική πνευ-
ματική παραγωγή κυρίως στους τομείς της ζωγραφικής, της ποίησης και του θεάτρου.

Ειδικά στους τελευταίους χρόνους της ενετοκρατίας (1594–1669) η κρητική λογοτεχνία φτά-
νει στον μέγιστο βαθμό ανάπτυξης της, οπότε μιλάμε πια και για το «Κρητικό θέατρο» όπως μιλά-
με ήδη και για την «Κρητική Σχολή» στην Αγιογραφία (16ος–17ος αιώνας).

Η Κρητική Σχολή Αγιογραφίας

Σημαντικοί εκπρόσωποι της Κρητικής Σχολής Ζωγραφικής είναι οι: Άγγελος (17ος αιώνας),
Δαμασκηνός Μιχαήλ (16ος αι.), Θεοτοκόπουλος Δομήνικος (16ος αι.), Θεοφάνης ο Κρής (16ος
αιώνας), Κλόντζας Γεώργιος (17oς αιώνας), Κορνάρος Ιωάννης (18oς αιώνας).
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Η Κρητική Αναγέννηση

A krétai reneszánsz

Ενότητα 13η
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Ο Ερωτόκριτος

Το γνωστό λυρικό ποίημα του Βιτσέντζου
Κορνάρου είναι ένα από τα σημαντικότε-
ρα μνημεία του νεοελληνικού λόγου. Γρά-
φτηκε την περίοδο 1640–1660 και αποτέ-
λεσε ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευ-
τικά εργαλεία του λαϊκού κρητικού πολι-
τισμού. 

Θυμάμαι, παιδί στη Σμύρνη, κάθε απόγεμα, την ίδια ώρα, την ίδια φωνή στο δρόμο: «Έχω
βιβλία διάφορα! Τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα! Την Ιστορία της Γενοβέφας! Την
Ιστορία της Χαλιμάς!…» Την εποχή εκείνη οι άθλιες αυτές εκδόσεις με γοητεύανε. Στο
ξώφυλλο ο Ερωτόκριτος, ένας λεβέντης κοιτάζοντας αγριωπά και κάπως λοξά, με περικε-
φαλαία θυσανωτή, μ’ αναδιπλωμένο μανδύα πάνω απ’ το θώρακα, έχοντας πίσω του ένα
αχαμνό βυζαντινό περιστύλιο, το σκουτάρι και το κοντάρι αεροκρέμαστα ανάμεσα στις
κολόνες. Ήταν για μένα η ίδια ψυχή με τον Διγενή και τον Μεγαλέξαντρο, ένας τρίδυμος
αδερφός. Αν με ρωτούσαν, δε θα μπορούσα να ξεχωρίσω τον ένα από τον άλλον, όπως, το
ίδιο, δε θα μπορούσα να βρω τίποτα που να ξεχωρίζει την Αρετούσα από τη γοργόνα του
Μεγαλέξαντρου. Κι οι δυο γυναίκες βασανίζονταν από μια μεγάλη στέρηση. Τι είδους στέ-
ρηση ήταν αυτή, δεν μπορούσα τότε να το καταλάβω. Καταλάβαινα όμως πως ήταν αρκε-
τή για να τις πολιτογραφήσει στον κόσμο που με τριγυρνούσε. Κι αυτός ο κόσμος –
άνθρωποι του αμπελιού και της θάλασσας – βασανιζότανε, καθώς έβλεπα, από μια μεγά-
λη στέρηση αργότερα έμαθα πως ήταν η στέρηση της ελευθερίας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ «ΔΟΚΙΜΕΣ Α΄» Εκδόσεις ΙΚΑΡΟΣ

Neaniki Szkini: EROTOKRITOSZ

Irodalmi est

Ο Κορνάρος στον Ερωτόκριτο απεικονίζει τις ομορφότερες πλευρές του κρητικού πολιτισμού και
υμνεί όλες εκείνες τις αρετές που αποτελούν την βάση της κρητικής «λεβεντιάς» και επάξια
συγκαταλέγεται στα κλασσικά της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Στους 10.000 στίχους του ποιήματος γίνεται αναφορά στην ερωτική ιστορία του Ερωτόκρι-
του και της Αρετούσας και ταυτόχρονα περιγράφονται σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες και
την καθημερινή ζωή της εποχής. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1713 στην Βενετία και από τότε
θα λέγαμε ότι αποτελεί την «βίβλο» του κρητικού λαού.
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Βιτζέντζος Κορνάρος

Ερωτόκριτος

Λέει του: Εγώ δεν το ’θελα να πάεις εις τα ξένα,
ουδέ μακρά να ξοριστείς ποτέ δίχως μ’ εμένα,
μα όπου βρεθείς να ’μια κι εγώ, κι όπου κι αν πας να μ’ έχεις
σύντροφο, και τη γνώμη μου καλά τηνε κατέχεις.
Μ’ απείς κι ορίζεις κι έτσι θες στη χώρα ν’ απομείνω,
να σ’ αλαφρώσω με γραφές το λογισμόν αυτείνο,
τάσσω σου κι όσον τον καιρό άλλο να μη γυρέψω,
μα σ’ ό,τι μάθω σ’ ό,τι δω μαντάτο να σου πέψω,
και κατά πώς τα πράματα αλλάσσουν και περνούσι,
τα γράμματά μου να ’ρχουνται να σου τα μολογούσι,
κι άμε, και μην πρικαίνεσαι, θώρειε καλά ίντα κάνεις,
μη βάνεις λογισμούς κακούς, κι άδικα ν’ αποθάνεις,
και με καιρόν οι δυσκολιές ολπίζω να τελειώσου,
να πάψουσιν οι ταραχές και τ’ άγρια να μερώσουν
γιατί είδαμε τα βάσανα ειςέ πολλούς κι επάψα,
το καλοκαίρι δροσερό και το xειμώνα κάψα.

(Γ΄, στίχοι 1667–1682, μιλάει ο φίλος του Ερωτόκριτου, ο Πολύδωρος)

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΑΝΙΤΗ

(Β΄ μέρος, στίχοι 1047–1150)

Ετότες λέγει ο Κρητικός, ο νιος ο παινεμένος:
«Οπου αποθάνει, απ’ όλους σας ας είν’ συχωρεμένος»,
και μ’ ένα πήδημα ως αϊτός εστάθηκε στο ζάλο*
και βάνει χέρα στο σπαθί κι ανίμενε τον άλλο
κι εκείνος πάλι ανάδια* του ογλήγορος σιμώνει
και διχωστάς* παραθεσμιά* σα δράκος ξεσπαθώνει·
και σμίγουν τα γδυμνά σπαθιά, σηκώνουν τα σκουτάρια*
κι αρχίζουσινε τη μαλιά* τούτα τα παλικάρια...
Σα δυο λιοντάρια, όντε βρεθού με πείναν εις τα δάση
και βρου φαητό κι απάνω του το ’να και τ’ άλλο αράσσει,*
μουγκρίζου κι αγριεύγουσι, πεινού, και με το στόμα
και με τα νύχια αράσσουσι και τρέχουν εις το βρώμα,*

Μονομαχία Ερωτόκριτου – Αρίστου, από το ρουμάνικο 
εικονογραφημένο χειρόγραφο του Λογοθέτη Πετράτζε (1878)
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το ’να και τ’ άλλο πολεμά, το βρώμα να κερδέσει,
έτσί ’καμαν και τούτοι οι δυο εις του λαού τη μέση.
Τριγυρισμένους τσ’ έχουσι και στέκου και θωρούσι,
τον πλια αντρειωμένο από τους δυο δεν ξεύρουσι να πούσι
και μόνο εκείνα τα σπαθιά ανεβοκατεβαίνου 
κι ώρες ζερβά τα ζάλα τως κι ώρες δεξά τα πηαίνου.
Πολλά μεγάλη δύναμην έχει ο Καραμανίτης,
πλιας τέχνης* και πλιας μαστοριάς είν’ το παιδί της Κρήτης
και με την τέχνη συντηρά,* την ώρα που μαλώνει,
τη χέρα του Σπιθόλιοντα σε ποια μερά ξαμώνει*
κι εξώφευγε τσι κοπανιές* κι ήβλεπε το σπαθί του
κι ωσάν αϊτός επά κι εκεί επέτα το κορμί του·
Ετότες ο Χαρίδημος του φάνη να ’ναι η ώρα
να δώσει τέλος τση μαλιάς, να κατατάξει* η χώρα,
κι εσήκωσεν ως αστραπή το γρήγορο του χέρι,
ωσάν τον είδεν ανοικτό στης κεφαλής τα μέρη,
και μπήχνει του όλο το σπαθί εις το λαιμό αποκάτω·
ύπνο τον αποκοίμισε· παντοτινά εκοιμάτο.

* Γλωσσάριο:
αδοντιά: δοντιά
αναδακρυώνω: δακρύζω 
ανάδια: αντίκρυ
ανεμική: δυνατός άνεμος, 

θύελλα 
αράσσω και ράσσω: ορμώ
βουλή: σκέψη, απόφαση
βρώμα: το· τροφή
γιαγέρνω: επιστρέφω, γυρίζω 
γρυλώνω: γουρλώνω τα μάτια
δαμάκι: λίγο
διάφορον: κέρδος
διχωστάς: δίχως
εβλέπησε (ρ. βλέπω): προφύλαξε
εθώρει: θωρούσε 
εξάμωσε...: είχε σκοπό
έτοιος: τέτοιος
έτοιας λογής: έτσι 
ήμπωθε (ρ. αμπώθω): απωθώ, σπρώχνω
κοπανιά: χτύπημα 
μαλιά: μάχη
μανίζω: οργίζομαι
μερί: ο μηρός
μόδος: τρόπος
μουλώνω: χαμηλώνω
να κατατάξει: (ρ. κατατάσσω): 

να ησυχάσει
να γδικιωθεί: να εκδικηθεί
ξαμώνω: απλώνω 
πλιας τέχνης: περισσότερης τέχνης 

(γένική της ιδιότητας)

πατάρι: εξέδρα
παραθεσμιά: η αναβολή
πρίχου: πριν 
πούρι: όμως
σκουτάρι (το): ασπίδα
συντηρώ: παρατηρώ, βλέπω 
χάμαι: χάμω
ψέγω: κατηγορώ
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Vicendzosz Kornarosz

EROTOKRITOSZ
(A krétai és a török lovag párviadala, részlet)

KÖLTŐ:

S egy ugrással a krétai a párbajtérre pattan,
várakozón téve kezét a szablyamarkolatra,
ellenfele sem tétováz, indul feléje nyomban, 
szemtől szembe eléje áll, széles kardját kivonva.
Csupasz pengével tiszteleg, megemelvén a pajzsot,
és máris vívni kezd a két keménykötésű bajnok,
egymásnak rontanak vadul, élet-halálra szántan,
szánalmat keltenek egyaránt a néző sokaságban.
Mint amikor két éhesen kóborló oroszlán
zsákmányra bukkan hirtelen a nap perzselte pusztán,
egy pillanatra mindkettő megállva visszahökkent,
s egyszerre veti rá magát, vicsorog üvöltve szörnyen,
és marcangolja-tépdesi mohón, nagy nyeldekelve,
az embergyűrű közepén úgy vívtak ők is ketten.
Egymás hegyén-hátán a nép lélegzet-visszafojtva bámul,
még nem tudná eldönteni, melyiké lesz a pálma,
a két kardon csüng szüntelen, mely össze-összecsattan,
s hol ezt, hol azt kiáltaná ki győztesnek riadtan.
Nagy bálvány ember a török, behemót szörnyű testtel,
izmos, karcsú a krétai, s a bajvívásban mester,
higgadtan küzd, ellenfelét dühbe s zavarba ejti:
mozgásból, hogy merre sújt, már jó előre sejti,
s kitér a vad csapás elől, villámlik fürge kardja,
sasként csapong, lendül, szökell, hol erre, hol meg arra,
húzódik hátra, hajladoz, majd meg előreszökken – 
hiába sújt a bősz török, el-elhárítja könnyen.
Cikáz a kardja, villogó, edzett acél, e penge
szisszen, hajlik, de nem törik, s hajszálnyit sem reped meg,
egy-egy roppant csapás, melyet jó ércpajzsára oszt rá,
kettészelhetné könnyedén akár a dühödt oroszlánt.
Vitézül állva vak dühét, figyelt ellenfelére,
s az első alkalomra vár a kard dicső kezében.
Nem akarja, hogy ereje fogyjon merő hiába,
tudja, a vérszomjas török előbb-utóbb kifárad:
toporzékol, fújtat, dühöng, és összevissza csapkod,
Harídimosz kardját veri, hol meg karján a pajzsot.    
A krétai előre – fárasztja, van türelme
kinyújtott kardja föl-le jár, s előtte, gyors körökben,
próbál közelférközni az, de mindig visszahökken.
Aztán eljön a pillanat – Harídimosz lesújt rá:
a török elfeledkezett, fedetlen hagyta combját.
Vérzik a seb, s ellenfele vérét buggyanni látva,
örömmoraj csap fel, a nép megnyugszik egy csapásra.
Nem mély a seb, csak karcolás, de ellensége vére,
török testből fakasztotta, elérve kardjegyével.
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Igazi mesterként vívott, ugrált, táncolt körötte,
s ha módja nyílt rá-rácsapott a marcona törökre…
Később a második sebet a mellkasra mérte,
mélyen beléhatolt a kard, nyomban ömlött a vére.
És most már még óvatosabb, nem kapkod, van türelme, 
melle előtt a kard s a pajzs mozognak egy ütemre:
védi testét a krétai – alig pehelyzik álla –,
nehogy a Góliát török kardjával eltalálja.
És résen van, és várja, hogy eljöjjön, azt a percet,
melyben fáradt ellenfelén halálos sebet ejthet.
Az idegen bajnok pedig a testén szerteömlő
piros vér láttán megvadul, szablyáját rázva bömböl,
dühtől villog a két szeme, félelmetes oroszlán,
meg-megrázkódik, üldözi, vad hang szakad ki torkán.
Nem hánytorog ilyen vadul a januári tenger,
a vizét fölkavaró bősz téli förgetegben,
midőn hullám hullámot ér, s az égre föltoronylik,
s a parti szirtnek sziszereg, robajlón szerteporlik,
aki csak látja, megremeg, ijedt-rettenve bámul,
mint amikor dörög az ég, s villám villám nyomán hull –
olyan az őrjöngő török, csapását egyre méri,
ámde a fürge krétait vasával el nem éri.
Foga csikorog, vad szíve hánytorog mellkasában,
az arcán nincs már emberi – veszekedett vadállat.
Szörnyű kiáltást hallatott, a porond belerendült,
mennydörgésnek tűnt, mely az ég tágas mezőiről jön,
nőttön-nő, felhőket zilál, s alázúdul robajjal,
ígyen dörögve tört elő a melléből a hangja.
Eszeveszetten csapkodott, vakon vagdalt a karddal
látva, a kapott két sebet nincs mód, hogy visszaadja.    
(…)
S ekkor úgy tűnt, ideje már, s Harídimosz kezében
egy végsőt villámlott a kard, vad harcnak vetve véget –
vasát egész markolatig fene torkába döfte,
ekként bocsátott örökös álmot a vad törökre.

Papp Árpád fordítása
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Γεώργιος Χορτάτσης

Κατζούρμπος

Ο Κατζούρμπος είναι η κορυφαία από τις κωμωδίες του κρητικού θεάτρου. Γράφτηκε από το
Γεώργιο Χορτάτση στο τέλος του 16ου αιώνα. Η υπόθεση της κωμωδίας είναι: δύο νέοι, ο Νικο-
λός και η Κασσάνδρα, αγαπιούνται, αλλά η Πουλισένα, ψυχομάνα της Κασσάνδρας, θέλει να την
παντρέψει με τον πλούσιο γερο-Αρμένη, για να κερδίσει χρήματα. Τελικά αποκαλύπτεται ότι η
Κασσάνδρα είναι η κόρη του Αρμένη, που την είχαν αρπάξει οι Τούρκοι. Έτσι η κωμωδία τελει-
ώνει με το γάμο των δυο νέων. Η αξία της κωμωδίας  οφείλεται στα κωμικά ευρήματα, στους
κωμικούς τύπους και στις κωμικές καταστάσεις, καθώς και στη γρήγορη δράση, τη ρέουσα γλώσ-
σα και τον καλλιεργημένο στίχο.

ΚΟΥ. Κατζούρμπο, θες να ’ρθείς κι εσύ στη μάχη μετά μένα;
Και τάσσω σου μ’ ονόματα να βγούμε παινεμένα.

ΚΑ. ’Σ ποια μάχη;
Εκεί οπού πολέμου, τ’ αυτιά σου να γρικούσι
χίλια ταμπούρλα ’ς μια μερά κι εις άλλη να χτυπούσι,
χίλιες λουμπάρδες να βρόντου, και χίλιες στον αέρα
παντιέρες ομορφότατες να βλέπεις πάσα μέρα
χέρια και πόδια να θωρείς ’ς τσι κάμπους να κυλιούνται,
κι αρίφνητες αρκουμπουζιές τριγύρω να γκρικούνται,
να σκοτεινιάσου οι ουρανοί κι ο κόσμος να τρομάσσει,
κι όσο μπορεί πάσα κιανείς στον πόλεμο να ράσσει.

ΚΑ. Συμπάθησ’ μου, δεν έρχομαι ’ς τέχνη που δεν μ’ αρέσει
έφευγα, αν ήμουν εδεκεί, στω λουμπαρδιών τη μέση.
Να πάγω; μη, για το Θεό! και πάντεσμη θωρούσι
τα βόλια τους με το θυμό σε ποια μερά χτυπούσι;
γη πάντες θέλω εγώ πολλά; ένα μιτσό με φτάνει,
όπου κι α μ’ εύρει, πάραυτα ζιμιό να μ’ αποθάνει.
Άμε στη μάχη πούρι εσύ, οπού ’σαι παλικάρι,
κι όλες του κόσμου τις τιμές έπαρ’ εσύ μαγάρι,
κι εγώ στη χώρα κάθομαι, σαν είμαι μαθημένος.
Δεν έχω χρεία από μαλιές να βγαίνω παινεμένος.

ΚΟΥ. Κακόμοιρε κι ατύχουλα, σα μποθρακός δε βγαίνεις
ποτέ σου μέσα οχ τα πηλά, μα μέσα κει απομένεις!
Οϊμέ, κι ας ήμουν εδεκεί, να μπω να πολεμήσω
σ’ ένα φουσάτο μοναχός, τρακόσους να ξεσκίσω

Ο Γεώργιος Χορτάτσης [ 1550–1610] μνημονεύεται από τον Τζάνε Μπουνιαλή στη 
«Φιλονεικία Χάνδακος και Ρεθέμνου» με τους ακόλουθους στίχους του:

Ένα παιδί μου παλαιόν οπού ’θελα γεννήσει κι εκείνο με πολλήν τιμήν ήθελε με στολίσει,
Γεώργιον Χορτάκιον εκράζαν τ’ όνομά του κι οι στίχοι του φημίζονται και τα ποιήματά
του κι έκαμε την «Πανώριαν» του με ζαχαρένια χείλη, μαζί με τον «Κατζάροπον» την
άξιαν «Ερωφίλη».

Ο Γεώργιος Χορτάκιος (= Χορτάτσης), φημισμένος ποιητής από το Ρέθυμνο, έγραψε τρία
έργα: την Πανώρια (το ποιμενικό δράμα που ώς τώρα ονομάζαμε Γύπαρη), την κωμωδία
Κατζάροπος (το γνωστό σήμερα έργο του Κατζούρμπος) και την αξιόλογη (τραγωδία)
Ερωφίλη, καθώς και διάφορα ιντερμέδια που χρησιμοποιήθηκαν στα έργα του.
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σολδάδους και τσαούσηδες, και χίλιους γιανιτσάρους
με μια θωριά αγριότατη να διώξω σα γαϊδάρους,
και το σπαθί μου σε καρδιές πασάδων να χορτάσω,
και του Σουλτάνου του Μεχεμέτ τα γένια ν’ ανασπάσω!

ΚΑ. Πώς; τρώσινε και τα σπαθιά;
ΚΟΥ. Τρώσι μαθές κι εκείνα.
ΚΑ. Ετούτο δεν το κάτεχα. Γιαύτος από την πείνα

έφαγε το φηκάρι του και τούτο το δικό μου
τρώει και τα παπούτσια μου μιαν ώρα, στο Θεό μου.

ΚΟΥ. Λοιπό, ανέ λάχεις ’ς μια μαλιά, δε σε βαστάρ η ψη σου
να κάμεις πράματα φριχτά κι εσύ με το σπαθί σου;  

ΚΑ. Είπα το ’γω από μιας αρχής, δεν έμαθα σκριμίδα.
λοιπό, ανέ λάχει τίβοτις, έχε σε μένα ολπίδα!

ΚΟΥ. Αμ’ ίντα θες με το σπαθί κι έρχεσαι μετά μένα;
ΚΑ. Άμα σε ρεσαλτάρουσι, να σου το δώσω εσένα,

γιατί καλλιά μπορείς εσυ δυο να βαστάς, όχι ένα
εγώ πως είσαι δυνατός καλά ’χω γνωρισμένα.

ΚΟΥ. Κατζούρμπο, γύρισ’ εδεπά, ξεσπάθωσε.
ΚΑ. Να ζήσεις,

μη με πειράζεις, κι άσι με. 
ΚΟΥ. Μη θες να με μανίσεις! 
ΚΑ. Πώς; μετά σένα εστοίχισα για να με ξεκοιλιάσεις;

Δε θα μαλώσω, δε φελώ, κι άσι με, μη με σκάσεις! 
ΚΟΥ. Δε θέλω να μαλώσω εγώ...

Δυο πόντους της σκριμίδας
θα σ’ αρμηνέψω.

ΚΑ. Επ’άσ’ εδά!
ΚΟΥ. Ξεσπάθωσε! Αν επήδας

σαν τράγος, θέλω σήμερον να μάθεις να μαλώνεις.
Ξεσπάθωσε! (Τονε χτυπά με το σπαθί). 

ΚΑ. Άσι με, καλέ, για ίντα με σκοτώνεις;
ΚΟΥ. Να μάθεις θέλω, α λάχομε ποθές, α μ’ ασσαλτάρει

μια κομπανία σολδαδών, να κάμεις σα λιοντάρι.
ΚΑ. Πλια ντάνο, εις την πίστη μου, σου θέλω δώσει μόνο.

Βλέπε μην αφιδαριστείς σε μένα.
– Ξεσπαθώνω!

ΚΟΥ. Στάσου σα με θωρείς εμέ, έχ’ έτσι το σπαθί σου,
κράτει ψηλά την πόντα σου, σύγκλινε το κορμί σου,
στάσου στη βάρδια τουτηνέ, κι α λάχει κι έρθει οχθρός σου
μ’ ένα μαντρέτο, το λοιπό κι ο πόδας ο δικός σου
κάμε λιγάκι να συρθεί, κι η χέρα σου ας καλάρει
μ’ ένα ροβέρσο αδύνατο τον πόδα να του πάρει.

ΚΑ. Πώς, έτσι, ε; (Του βαρεί τον πόδα με το σπαθί). 
ΚΟΥ. Οϊμένα, οϊμέ! σκύλε, στον πόδα κάτω μου βάρηκες!

Πούρι πλια ομπρός σου ’δωκα το μαντάτο,
ΚΑ. πως πλια κακό παρά καλό θες έχεις από μένα.

Δε σ’ έκοψα, και το σπαθί δεν είχ’ ακονισμένα. 
ΚΟΥ. Δε μ’ έκοψες, μα επόνεσα. Πρέπει μου τούτη κι άλλη,

γιατί σκριμίδα εβάλθηκα να μάθω ένα βουβάλι. 
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* Γλωσσάριο
λουμπάρδα και μπομπάρδα: όπλο που έριχνε βόμβες ή πέτρες
αρκουμπουζιά: η βολή ή ο κρότος από την εκπυρσοκρότηση του αρκουμπουζιού (πυροβό-
λου όπλου)
ράσσω: εφορμώ
πάντεσμη και πάντες: μήπως
μιτσό: μικρό
ζιμιό: αμέσως
πούρι: όμως, βέβαια
έπαρε: πάρε
μαγάρι: μακάρι
μαλιά: μάχη
ατύχουλας: εδώ πολύ δειλός
μποθρακός: βάτραχος
οχ τα πηλά: από τη λάσπη
σολδάδος: στρατιώτης
τσαούσης: υπαξιωματικός (τουρκ.)
τρώσινε: τρώνε
γιαύτος: γι’ αυτό
βαστάρει: βαστάει
ψη: ψυχή
σκριμίδα: ξιφομαχία
ρεσαλτάρω: επιτίθεμαι, εφορμώ
εδεπά: εκεί (τοπ. επίρ.)
εστοίχισα: (ρημ. στοιχίζω) υπηρετώ ως δούλος
εδά: τώρα (χρον. επίρ.)
ασσαλτάρω: επιτίθεμαι, εφορμώ
κομπανία: ομάδα στρατιωτών (λόχος)
πλιά ντάνο: περισσότερη ζημιά
αφιδάρομαι: εμπιστεύομαι
πόντα (η): η αιχμή
βάρδια: φρουρά
στάσου στη βάρδια τουτηνέ: στάσου σ’ αυτή την αμυντική στάση
μαντρέτο: ειδικό χτύπημα του σπαθιού (όρος της ξιφασκίας)
ροβέρσο: χτύπημα με αντίθετη κατεύθυνση (όρος της ξιφασκίας)

Jeórjiosz Hortácisz

KADZÚRBOSZ
(Második felvonás, I. jelenet, részlet)

(…)

Kusztulierisz Kadzúrbosz, jössz-e most velem dicsőséges csatába?
Nem bánod meg, ígérhetem, nagy hírnév lesz az ára.

Kadzúrbosz Milyen csatában?
Kusztulierisz Ahol harc folyik, s dobok peregnek,

ezernyi dobszó hallatszik, amíg messze tüzelnek,
ezernyi ágyú dörgöl meg, s lövell a levegőben,
ezernyi tündöklő zászló nyomul folyvást előre,

Görög szakosok készülődnek 
a krétai irodalmi estre
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ezernyi kéz gabalyodik a harcmezőn egymásba,
és számtalan puska tusa felel puska tusára,
hogy az ég is megfeketül, s az emberek remegnek,
s rémültükben a csatába hanyatt-homlok sietnek.

Kadzúrbosz Bocsánat, ámde nem teszem azt, amihez nem értek.
Futnék onnét, akár a nyúl, ahol ágyúk zenélnek.
Én? Oda? Istenuccse, nem! Folyton-folyvást azt lesni,
hogy merre akar a dühödt golyó éppen leesni?
Nem is kell épp belőle sok, elég egy fél darabka,
s ha eltalál, valaki már koporsóm faraghatja…
No, nem! Eredj a csatába, ki legény vagy a gáton,
s legyen tiéd minden hírnév ezen a nagyvilágon.
Én már csak amondó vagyok, jobb itt a sutban ülni:
nem vágyom csetepatékból győztesen kikerülni.

Kusztulierisz Te ostoba, boldogtalan, vartyogsz csak igazából,
mint a béka, amely sose mászik ki a mocsárból.
Bezzeg én / Bárcsak ott lennék a nagyszerű csatában:
megvívnék egy zászlóaljjal, hullnának háromszázan
a zsoldosok, a csauszok, s a janicsárok inkább
– egy vad szemvillanásomtól – futnának, mint a birkák.
Kardomat ellegeltetném nagybajszú pasák csontján…,
és Mehmed szultán szakállát tövig lekaszabolnám.

Kadzúrbosz Hogyan? Esznek a kardok is?
Kusztulierisz Hát persze, hét pofára.
Kadzúrbosz Ezt nem tudtam. Most már értem, az enyém mért zabálta

fel kínjában a hüvelyét, és – micsoda étvágya van! – 
a cipőmet fogyasztja legalább egy órája.

Kusztulierisz No lám, te is nekihevülsz, acélos él, ha pendül,
a kardoddal fasírtot csinálsz sok-sok ellenfeledből.

Kadzúrbosz Megmondtam már, fogalmam sincs, hogyan is kell tusázni.
Így számíts rám, derék gazdám, történnék velünk bármi.

Kusztulierisz Teremtő Isten, akkor hát minek kísérgetsz karddal?
Kadzúrbosz Azért, ha bárki rád támad, azonnal neked adjam.

Könnyebb lesz ugyanis neked tartanod a két fegyvert,
nálad úgy sem talál senki sehol erősebb embert.

Kusztulierisz Kadzúrbosz, állj velem szembe. Húzd ki a kardot!
Kadzúrbosz Kérlek, ne bánts, hagyd békén jó szolgád.
Kusztulierisz Ne bosszants, beste lélek!
Kadzúrbosz Mi? Azért szegődtem hozzád, hogy miszlikre aprítsál?

Nem verekszem, nem vesztem meg. Hagyj békén, ne bomoljál!
Kusztulierisz Nem bántalak, te vadszamár, épp veled kötekednem

balgaság volna, hisz elég, hogy villámot lövelljen
tekintetem, máris beszarsz.

Kadzúrbosz Elintéznél, úgy éljek,
ha erős bástya volnék is. De mért húzzam ki, kérlek,
mondd meg, a kardom.

Kusztulierisz Hogy bevézd a vívás csínját-bínját buta fejedbe.
Kadzúrbosz (félre) Most jött rá…
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Kusztulierisz En garde! Húzd ki, ne himbáld!
Ugrálsz csak, mint a bakkecske. Most megtanulsz csatázni.
Húzd ki! (rávág a karddal).

Kadzúrbosz Hagyj már, kedves gazdám, még szíven fogsz találni.
Kusztulierisz Azt akarom, ha úgy esik, hogy egész csapat ront rám,

oldalamon úgy küzdj, mint egy núbiai oroszlán.
Kadzúrbosz Hitemre, kedvet kaptam már, hogy csőröd felpiszkáljam.

Hogy ne bízz bennem oly nagyon, kardom kihúzom bátran!
Kusztulierisz Állj! Állj! Szépen figyelj csak rám, és tartsd a kardot, így, 

a hegyét magasba emelve. Törzsedet meghajlítva
menj védekező állásba, s ha ellenfeled támad
egy egyenessel, húzd vissza egy lépésre a lábad.
Majd engedd le a kardodat, és bizton retirálva
visszakézből suhints egyet a bal lába szárára.

Kadzúrbosz Hogy? Így? Jó? (szabályszerűen eltalálja gazdáját a lábán)
Kusztulierisz Ó, jaj, te kutya, épp lábamon találtál!
Kadzúrbosz Nem megmondtam, kedves gazdám, tőlem sok jót ne várjál,

s ne bízz meg bennem oly nagyon, s végy komolyan már egyszer?
Különben meg sem vágtalak: életlen ez a fegyver.

Kusztulierisz Nem vágtál, mégis fáj nagyon. Fúj, szégyen és gyalázat!
Miért kellett vívóleckét adnom egy vadszamárnak?

Szabó Kálmán fordítása

Ο Κατσούρμπος στο Εθνικό Θέατρο
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Η Κρητική Αναγέννηση
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Έλληνες στην Ουγγαρία

Görögök Magyarországon

Ενότητα 14η

Debrecenben, 1686-ban már 36 görög élt a megengedett 10 helyett. A Hegyalján is megje-
lentek már a 17. század közepén. 1664-ben Sárospatakon több görög élt együtt, közösen 40
tallér adót fizettek a vármegyének. Wesselényi nádor 1665-ben a Tiszán innen és túl lakó
görög kereskedők részére prefecturát állított és inspectort nevezett ki. 1705-ben, Szatmár
várának elfoglalása után Rákóczi elrendelte, hogy a görögöket telepítsék át Tokajba. 
1749-ben Tokaj lakosai így panaszkodtak a vármegyénél: „...Az Görögök számának olly
elterje dését és napon kint való gyarapodását tapasztallyuk, hogy ... szaporodásokra való nézve
Tokajnak felét roved idő alat a Görögség bírja ... Hazánk pusztulásával önön Országokat, az
honnan származtak amint már tapasztaltatott is gazdagíttyák...”
„Gyors meggazdagodásukra, gazdagságuk következtében a lakosság körében elért társa -
dalmi rang jukra jellemző egy 1754-ben felvett tanúvallomási jegyzőkönyv, amelyben a
vallomástevő el mond ta, hogy ... Mikoron Karácsony Györgyné asszonyomat feleségül vette
Karácsony György Uram, nem volt több egy veres mentéjénél, egy kamuka, egy más kö -
zön séges szoknyájánál, se pénze, se gyöngye, sem ezüst portékája nem volt. ... A köz keres -
kedés alatt úgy meg ruházta magát, hogy az főrendekhez is bé illene...”

(Hőgye István: A görögök szerepe a Hegyalja életében a 18. században)
Az egész lakosság hangulatát, álláspontját fejezik ki Ember András Debreceni Hegyaljai
városokról írt verses krónikájának sorai a tokaji görögökről.
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Ezen Hegyallyának Tokaj a címere
Hegyalyai bornak ugyan hoppmestere
Minden országoknál mappán van a neve,
Mely magyar bort iszik Tokajt említ erre.
(…)
A benne lakó nép kapás, kereskedő,
Mesterség gyakorló, borral kupeckedő,
Sok benne korcsmáros, az ízetlenkedő,
Egynek-másnak nevén, éltén vetekedő.
Ennek a lakosa áll gyülevész népből,
Akárhonnan jöjjön a tekerületből,
Csak tudjon valamit akarni nemzetből,
Helyt talál közöttök, nem űzik helyekből.
A régi jámborok, kik lakosok voltak,
Gyámolul haszonra őmellettek szóltak,
A megmaradásban hasznosan szolgáltak,
Gyökeres és nemes úri renddel hóltak. 
Alig van közöttök, már most magyar ember,
Hasított ruhában jár s Tot Rip – maisster,
Kom eszni, kom trinki, moj liber her sváger,
Honnan jössz, hová mégy, kérdezik her ter her.
A tanácsban három, vagy négy magyar vagyon,
A dajtser beszél ott causánsnak nagyon,
Svájner proelamalgat rosszra ne fakadjon,
Ő ért a törvényhez, a magyar hallgasson.
(…)
A népe nem cifra, csak közönségesen
Jár mind férfi, asszony, nem igen pipesen,
Akik szolgálatban vagynak már helyesen,
Só körül, híd körül, cifrán németesen.
Endika, pendika, a legcifrább népe
Városnak görögből áll, az is a szépe,
Magyarcsaló népnek rajta van a képe,
Ingyiás, fingyiás, mert hamis a képe.
Ez szívja ki titkon városnak a zsírját,
Ez költi magára minden hasznos írját,
csak nézi, neveti a magyarnak sírját,
Tapodja, haszonra szárongatja sárját.
Minthogy jó piaca vagyon a városnak,
Mind a vidékről mit eladni béhoznak,
A halászok hallal hogyha kirakodnak,
Vagy akármit vízről beadnak és hordnak,
Legelső árosa már a görög lészen,
Amit ő megszeret már az árát készen
Tartja erszényében, akár drága vészen,
Nem bánja, fizeti, mást nyer érte résen.
A német muszkával, bátor ott legyenek,
De ezek oly drágán semmit sem fizetnek,
Mert csalárdságokkal annyit nem nyerhetnek,
Hanem ami marad, abból osztán vesznek.
Vagyon hat vásárja, melyből görög első,

Nem bánja, ha esik reája az eső,
De alföldi usust bizony mindjárt leső,
Meg ihatni egy pár pint bort, míg nem késő.
A hídnak, vásárnak használ az uraság,
A véka, sing helypénzt veszi a bíróság,
Piaci heti just ezen hatalmasság
Elosztja, a főbb részt veszi kapitányság.
Vagyon a városnak szőlleje, korcsmája,
A hídon szabadon van által járója,
Vagyon közhasznonra egy halászó tója,
Víztől elrekesztett darab kaszálója.
Vagynak mészárszékek, nyolc a kuriákban,
Vagynak ott csapszékek, huszonhat summában,
Tinzenkét görög bolt, piacon sorjában,
Pénzhalászó gyalmok ezek valójában.
Lerakása sónak e városnál vagyon,
Melyből királynénak bizony megyen haszon,
Mellette már a híd, akarmint áradjon 
A víz, elmehetni bátran, mint a fagyon.
Vagyon hat templomok, hol devotizálnak,
Misét, prédikácjót hatszorost elmondnak,
A helyért, hazáért Istennek áldoznak,
A bűnbocsánatért foglalatoskodnak.
Reggel nagytemplomba mennek a misére,
A piaristáknál lesznek vecsernyére,
Kapucinosoknál  német szó értésre,
mennek magyarok is külön könyörgésre.
Cerkóba elmennek osztán az oroszok,
Görög a muszkával, mert különös jussok,
E különös helyre kik nem unitusok,
Járnak – kelnek, de egy a Krisztusok.
Ezerhétszázharminckilences időben
Hatvanon hóltak meg azon esztendőben,
Nagyostól, apróstól, közölük a földben
Téttetek, vitettek sírva temetőben.
(…)
Hét, Ormő, Szerelem szőllő jó bort terem,
Verebesnek borát, még lopóval érem,
Jó barátom innya a pincébe kérem,
Három Nagy Kő borát, ennél feljebb mérem.
A több szőllők borát bizvás más országba,
Vihetik kupecek, nagy Poznániába,
Dél felől valókból a híres Danckába,
Áldd meg én Istenem e várost sok jókkal,
Határát újítsad minden áldásokkal,
E gyülevész népet egyesitsd hasznokkal,
Ők  is hogy áldjanak hálaadásokkal.
Szaporítsd népét, utcáit sűrítsed,
A sok bajok között szíveket enyhítsed,
Egymást szeretetre őket egyesítsed,
Szükségek idején őket megsegítsed.

Debreceni Ember András

VIZES TOKAJ
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Ο Καρατζάς και ο Ρήγας Φεραίος

Karadzász és Rigasz

Ο Ιωάννης Καρατζάς, λόγιος, γεννήθηκε στη Λευ-
κωσία το 1767. Δεν είναι γνωστό πότε έφυγε από
την Κύπρο, πού πήγε και τι έκανε, μέχρι τις αρχές
της δεκαετίας του 1790, οπότε και παρουσιάστηκε
στο ιστορικό προσκήνιο, εγκατεστημένος στην
Πέστη, εργαζόμενος ως νεωκόρος της ελληνικής
εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και ασχο-
λούμενος ταυτόχρονα με εκδόσεις έργων σχετικών
προς αρχαίους ’Ελληνες φιλοσόφους (ένα τέτοιο
έργο είχε εκδώσει στη Βιέννη το 1792). 

Συνεπώς ο Καρατζάς θα πρέπει να θεωρηθεί ως
ένας των συνεχιστών του ελληνικού διαφωτισμού
που αποτέλεσε ισχυρό υπόβαθρο για την Ελληνική
επανάσταση. Είναι άγνωστο πότε και πώς συνδέθη-
κε με το φλογερό Ρήγα Φεραίο ο οποίος και διαλα-
λούσε την εξέγερση των υποδούλων Ελλήνων.
’Αγνωστος είναι επίσης ο βαθμός συμμετοχής του
Καρατζά στις επαναστατικές προετοιμασίες και
δραστηριότητες του Ρήγα Φεραίου στα Βαλκάνια
κατά του οθωμανικού ζυγού. 

Όταν οι αυστριακές αρχές συνέλαβαν τον Ρήγα και 17 συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων
περιελαμβάνονταν και ο Ιωάννης Καρατζάς, ο τελευταίος αρνήθηκε – φυσικά οποιαδήποτε ανά-
μιξή του σε επαναστατικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του. Από τα πρακτι-
κά των ανακρίσεων προκύπτει ότι ο Καρατζάς επέμενε μέχρι τέλους ότι απλώς είδε μια επανα-
στατική προκήρυξη του Ρήγα, τη διάβασε από περιέργεια και, όταν αντiλήφθηκε «το σκανδαλώ-
δες» περιεχόμενό της, πήγε στον αρμόδιο λογοκριτή βιβλίων για να καταγγείλει την κυκλοφορία
της. Αντίθετα, οι αυστριακές ανακριτικές αρχές επέμεναν ότι ο Καρατζάς σκόπευε να αντιγράψει
και κυκλοφορήσει την προκήρηξη, συνεπώς τον θεώρησαν ύποπτο συνωμοσίας. 

Οι αυστριακές αρχές, φοβούμενες επιπτώσεις στη χώρα από τυχόν επανάσταση στην
Ελλάδα και ανάφλεξη γενικότερα στα Βαλκάνια, κι αφού εξασφάλισαν ορισμένα ανταλ-
λάγματα από τους Οθωμανούς, παρέδωσαν σ’ αυτούς στις 9 Μαΐου 1798 τους ακόλουθους
8 επαναστάτες: Ρήγα Φεραίο, 40 χρονών, από τη Θεσσαλία, Ευστράτιον Αργέντη, 31 χρο-
νών, έμπορο από τη Χίο, Δημήτριον Νικολαΐδη, 32 χρονών, γιατρό από την Ήπειρο, 
Αντώνιον Κορωνιόν, 27 χρονών, έμπορο από τη Χίο, Θεοχάρην Τουρούντζιαν, 22 χρονών,
έμπορο από τη Μακεδονία, Ιωάννην Εμμανουήλ, 24 χρονών, φοιτητή ιατρικής από την
Καστοριά, Παναγιώτην Εμμανούλ, 22 χρονών, αδελφό του προηγούμενου, υπάλληλο από
την Καστοριά και Ιωάννην Καρατζάν, 31 χρονών από την Κύπρο. Και οι 8 αυτοί επανα-
στάτες ήταν Οθωμανοί υπήκοοι εφ’ όσον κατάγονταν από μέρη που κατέχονταν από τους
Οθωμανούς. Οι υπόλοιποι από τους συλληφθέντες συνεργάτες του Ρήγα, που είχαν
αυστριακή ή άλλη ευρωπαϊκή υπηκοότητα, εκτοπίστηκαν και η περιουσία τους δημεύθη-
κε αλλά δεν παραδόθηκαν στις οθωμανικές αρχές. Ο Ρήγας και οι άλλοι 7 φυλακίστηκαν
στο Βελιγράδι κι εκεί, ύστερα από εντολή της Υψηλής Πύλης, εκτελέστηκαν με στραγγα-
λισμό το βράδυ της 24ης Ιουνίου 1798, τα δε σώματά τους ρίχθηκαν στον παραπόταμο του
Δούναβη, Σάβα. Διαδόθηκε ύστερα ότι πνίγηκαν ενώ προσπαθούσαν να δραπετεύσουν.
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ÖDÖN FÜVES

(Ανάτυπο αρ. 117) 1967. Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ

1797 Ιουνίου 18 Πέστα. Συναχθήσης της Κοινότητος παρό-
ντων τον υπογεγραμμένον επαρισιάσθη ο Ρούσης Νιούκα
σβονάρος (καμπανάρης) και κανδιλανάπτης και εχήτησεν
την απολισήν του από την δούλευσην, έτια φέροντας την
αδυναμίαν του ώντας φιλάσθενως δεν ημπορή να υποφέρει
εις του εξής και τω εδόθη η άδια να ξεκάνει.

Προς τούτης επαρισιάσθη ο Γιάννης Καρατζάς από
νησίων Κύπρου και εζίτησεν την αυτήν δούλευσην δια να
σταθή σβονάρως  και κανδιλανάπτης κ’ανοντας τας δούλευ-
σης όσων της εκ κλη σίας τόσων και της Κοινότητος κατά το
κοντράκιον (συμφωνητικόν) οπού γένη μεθαυτού, και εσυμ-
φονίθη δια ένα χρόνον με μισθών f 150 και δύο δήσκους των
χρόνον να βγάζη δια τον εαυτών του και τα σινίθη τιχερά ο
των έρχονται ως είχαν και η προ αυτού.

Λάσκαρης Αγγελάκη Διαμαντής Πέλεγκας
Δημήτριος Αργίρου Θεοχάρης Γιαππά
Δημήτριος Βούλπε Μαργαρήτης Σκαρλάτου
Κοσμάς Παναγιώτου και Νικόλαος Μπεκέλλας

Συναχθήσης της Κοινότητος παρόντων των υπογεγραμμένον επαρισηάσθη ο Καμπανάρης Ιωάν-
νης Καρατζά και με το να επαραπονέθη ότη με των μισθών όπου έχει f 150 δεν ημπορή να ζήση
έχοντας έξωδα εις το τράβηγμα των καμπάνων, αποφασίσθη να τω προσθέσωμεν άλα f 50 μισθών
και να γίνονται τον χρόνων 200 και αντής τρεία κλόφτορα (η οργυιά) ξύλα όπου τω εδίδαμεν να
τω δώσωμεν μόνον δύο. 1797. 8/βρίου 11 Πέστα.

Δημήτριος Αργίρου Μιχάλης Κοσμά
Γεώργιος Βασιλίου Κώστας Μανόλη
Μάρκος Λαζάρου Διαμάντης  Πέλεγκα
Ιωάννης Τερμπκου. Θεοχάρης  Γιαππά
Ιωάννης Δασκάλου Μαργαρίτης Σκαρλάτου
Χριστόδουλος Δασκάλου και Νικόλαος Μπεκέλα επίτροπος.
Γεώργιος Οικονόμου Κοσμά Παναγιώτου 
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Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος)
1757–1798

Θούριος ήτοι Oρμητικός Πατριωτικός Ύμνος πρώτος, εις τον ήχον, 
MIA ΠPOΣTAΓH MEΓAΛH

Ως πότε παλικάρια να ζούμεν στα στενά,
Mονάχοι σα λιοντάρια, σταις ράχαις στα βουνά;
Σπηλαίς να κατοικούμεν, να βλέπωμεν κλαδιά,
Nα φεύγωμ’ απ’ τον Kόσμον, για την πικρή σκλαβιά.
Nα χάνωμεν αδέλφια, Πατρίδα, και Γονείς, 
Tους φίλους, τα παιδιά μας, κι’ όλους τους συγγενείς.
Καλλιώναι μίας ώρας ελεύθερη ζωή,
Παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά, και φυλακή.
Τι σ’ ωφελεί αν ζήσης, και είσαι στη σκλαβιά,
Στοχάσου πως σε ψένουν καθ’ ώραν στη φωτιά.
Βεζύρης, Δραγουμάνος, Aφέντης κι’ αν σταθής,
O Tύραννος αδίκως, σε κάμει να χαθής.
Δουλεύεις όλ’ ημέρα, σε ό,τι κι’ αν σοι πη,
Kι’ αυτός πασχίζει πάλιν, το αίμα σου να πιη.
Ο Σούτζος, κι’ ο Μουρούζης, Πετράκης, Σκαναβής,
Γγίκας, και Μαυρογένης, καθρέπτης, είν’ να ιδής.
Ανδρείοι Kαπετάνοι, Παπάδες, λαϊκοί,
Σκοτώθηκαν κι’ Aγάδες, με άδικον σπαθί.
Kι’ αμέτρητ’ άλλοι τόσοι, και Τούρκοι, και Ρωμιοί,
Zωήν, και πλούτον χάνουν, χωρίς καμμιά ’φορμή. 
Ελάτε μ’ έναν ζήλον, σε τούτον τον καιρόν,
Nα κάμωμεν τον όρκον, επάνω στον Σταυρόν.
Συμβούλους προκομμένους, με πατριωτισμόν,
Nα βάλλωμεν εις όλα, να δίδουν ορισμόν.
Oι νόμοι νάν’ ο πρώτος, και μόνος οδηγός,
Kαι της πατρίδος ένας, να γένη Aρχηγός.
Γιατί κ’ η αναρχία, ομοιάζει την σκλαβιά,
Nα ζούμε σα θηρία, είν’ πλιο σκληρή φωτιά.
Και τότε με τα χέρια, ψηλά στον Oυρανόν,
Aς πούμ’ απ’ την καρδιά μας, ετούτα στον Θεόν.
Εδώ συκώνονται οι Πατριώται ορθοί, και υψώνοντες τας

χείρας 
προς τον Oυρανόν, κάμνουν τον όρκον.

Όρκος κατά της Tυραννίας, και της αναρχίας.
Ω Bασιλεύ του Kόσμου, ορκίζομαι σε σε,
Στην γνώμην των τυράννων, να μην ελθώ ποτέ.
Μήτε να τους δουλεύσω, μήτε να πλανηθώ,
Eις τα ταξίματά τους, για να παραδοθώ.
Εν όσω ζω στον Kόσμον, ο μόνος μου σκοπός,
Για να τους αφανίσω, θε νάναι σταθερός.
Πιστός εις την Πατρίδα, συντρίβω τον ζυγόν,
Aχώριστος για νάμαι, υπό τον Στρατηγόν.
Κι’ αν παραβώ τον όρκον, να στράψ’ ο Oυρανός,
Kαι να με κατακάψη, να γένω σαν καπνός. 
Tέλος του Όρκου.
Σ’ Aνατολή και Δύσι, και Nότον και Bοριά,
Για την Πατρίδα όλοι, νάχωμεν μια καρδιά.
Στην πίστιν του καθ’ ένας, ελεύθερος να ζη,
Στην δόξαν του πολέμου, να τρέξωμεν μαζύ.
Βουλγάροι, κι’ Αρβανήτες, Αρμένοι και Ρωμιοί,
Aράπιδες, και άσπροι, με μια κοινή ορμή.
Για την ελευθερίαν, να ζώσωμεν σπαθί,
Πως είμασθ’ αντρειωμένοι, παντού να ξακουσθή.
Όσ’ απ’ την τυραννίαν, πήγαν στη ξενητιά,
Στον τόπον του καθ’ ένας, ας έλθη τώρα πια.
Kαι όσοι του πολέμου, την τέχνην αγροικούν,
Eδώ ας τρέξουν όλοι, τυράννους να νικούν.
H Ρούμελη τους κράζει, μ’ αγκάλαις ανοιχταίς,
Tους δίδει βιο, και τόπον, αξίαις και τιμαίς.
Ώς πότ’ Oφφικιάλος, σε ξένους Bασιλείς.
Έλα να γένης στύλος, δικής σου της φυλής.
Κάλλιο για την Πατρίδα, κανένας να χαθή,
Η να κρεμάση φούντα, για ξένον στο σπαθί.
Και όσοι προσκυνήσουν, δεν είναι πλιο εχθροί,
Aδέλφια μας θα γένουν, ας είναι κ’ εθνικοί. 
Μα όσοι θα τολμήσουν, αντίκρυ να σταθούν,

Ρήγας Φεραίος, Βελιγράδι, Σερβία, πύργος Νεμπόισα, μνημείο, αναστήλωση
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Eκείνοι και δικοί μας, αν είναι ας χαθούν.
Σουλλιώταις, και Μανιώταις, λιοντάρια ξακουστά,
Ως πότε σταις σπηλαίς σας, κοιμάσθε σφαλιστά.
Μαυροβουνιού καπλάνια, Ολύμπου σταυραητοί,
Kι’ Αγράφων τα ξευτέρια, γεννήτε μια ψυχή.
Ανδρείοι Μακεδόνες, ορμήσατε για μια,
Kαι αίμα των τυράννων, ρουφήστε σα θεριά.
Του Σάββα και Δουνάβου, αδέλφια Xριστιανοί,
Mε τ’ άρματα στο χέρι, καθ’ ένας ας φανή. 
Tο αίμα σας ας βράση, με δίκαιον θυμόν,
Mικροί μεγάλ’ ομώστε, τυράννου τον χαμόν.
Λεβέντες αντριωμένοι, Μαυροθαλασσινοί,
O βάρβαρος ώς πότε, θε να σας τυραννή.
Μη καρτερήτε πλέον, ανίκητοι Λαζοί,
Xωθήτε στο μπογάζι, μ’ εμάς κ’ εσείς μαζί.
Δελφίνια της θαλάσσης, αζδέρια των Nησιών,
Σαν αστραπή χυθήτε, κτυπάτε τον εχθρόν.
Της Κρήτης, και της Νίδρας, θαλασσινά πουλιά,
Kαιρός είν’ της Πατρίδος, να κούστε την λαλιά.
Κι’ όσ’ είστε στην Aρμάδα, σαν άξια παιδιά,
Oι Nόμοι σάς προστάζουν, να βάλλετε φωτιά.
Μ’ εμάς κ’ εσείς Μαλτέζοι, γεννήτ’ ένα κορμί,
Kατά της τυραννίας, ριχθήτε με ορμή.
Σας κράζει η Ελλάδα, σας θέλει σας πονεί,
Zητά την συνδρομήν σας, με μητρικήν φωνή.
Τι στέκεις, Παζβαντζίουγλου, τόσον εκστατικός;
Tεινάξου στο Μπαλκάνι, φώλιασε σαν αητός.
Tους μπούφους, και κοράκους, καθόλου μη ψηφάς,
Mε τον ραγιά ενώσου, αν θέλης να νικάς.
Σηλίστρα, και Μπραΐλα, Σμαήλι και Κυλί,
Μπενδέρι, και Χωτήνι, εσένα προσκαλεί.
Στρατεύματά σου στείλε, κ’ εκείνα προσκυνούν,
Γιατί στην τυραννίαν, να ζήσουν δεν ’μπορούν.

Γγιουρτζή πλια μη κοιμάσαι, συκώσου με ορμήν,
Tον Mπρούσια να μοιάσης, έχεις την αφορμήν.
Και συ που στο Χαλέπι, ελεύθερα φρονείς,
Πασιά καιρόν μη χάνεις, στον κάμπον να φανής.
Mε τα στρατεύματά σου, ευθύς να συκωθής,
Στης Πόλης τα φερμάνια, ποτέ να μη δοθής.
Του Μισιργιού ασλάνια, για πρώτη σας δουλιά,
Δικόν σας ένα Mπέι, κάμετε Bασιλιά.
Xαράτζι της Αιγύπτου, στην Πόλ’ ας μη φανή,
Για να ψοφήσ’ ο λύκος, οπού σας τυραννεί.
Με μια καρδιάν όλοι, μία γνώμην, μία ψυχή,
Kτυπάτε του τυράννου, την ρίζαν να χαθή.
Ν’ ανάψωμεν μία φλόγα, σε όλην την Τουρκιά,
Nα τρέξ’ από την Μπόσνα, και ώς την Αραπιά.
Ψηλά στα μπαϊράκια, συκώστε τον Σταυρόν,
Kαι σαν αστροπελέκια, κτυπάτε τον εχθρόν.
Ποτέ μη στοχασθήτε, πως είναι δυνατός,
Kαρδιοκτυπά και τρέμει, σαν τον λαγώ κι’ αυτός.
Τρακόσιοι γκιρτζιαλίδες, τον έκαμαν να διή,
Πως δεν ’μπορεί με τόπια, μπροστά τους να ευγή.
Λοιπόν γιατί αργήτε, τι στέκεσθε νεκροί;
Ξυπνήσατε μην είσθε, ενάντιοι κ’ εχθροί.
Πως οι Προπάτορές μας, ορμούσαν σα θεριά,
Για την ελευθερίαν, πηδούσαν στη φωτιά.
Έτζι κ’ ημείς, αδέλφια, ν’ αρπάξωμεν για μια,
T’ άρματα και να βγούμεν, απ’ την πικρή σκλαβιά.
Να σφάξωμεν τους λύκους, που στον ζυγόν βαστούν,
Kαι Χριστιανούς, και Τούρκους, σκληρά τους 

τυραννούν.
Στεργιάς, και του πελάγου, να λάμψη ο Σταυρός,
Kαι στην δικαιοσύνην, να σκύψη ο εχθρός.
O Kόσμος να γλυτώση, απ’ αύτην την πληγή,
K’ ελεύθεροι να ζώμεν, αδέλφια εις την Γη.

Η έκδοση της Κέρκυρας 1798, ΚΕΜΝΕ 1998 
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A.
Φίλοι μου συμπατριώται,
Δούλοι νά ’μεθα ώς πότε
Tων αχρείων Mουσουλμάνων,
Tης Eλλάδος των τυράννων;
Eκδικήσεως η ώρα
Έφθασεν, ω φίλοι, τώρα
H κοινή ΠATPIΣ φωνάζει,
Mε τα δάκρυα μας κράζει:
«Tέκνα μου, Γραικοί γενναίοι,
Δράμ ετ’ άνδρες τε και νέοι
K’ είπατε μεγαλοφών
Eίπατε τ’ όλοι συμφώνως,
Aσπαζόμεν’ εις τον άλλον
M’ ενθουσιασμόν μεγάλον:
Έως πότ’ η τυραννία;
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA»

B.
Mε μεγάλην αφροσύνην
Tων Γραικών και καταισχύνην,
Tούρκος, φευ! μας ετυράννει,
Kαι αλλού που δεν εφάνη

Tόση βία κ’ αδικία,
Tόση καταδυναστεία
Tων αχρειεστάτων Tούρκων,
Tων αγρίων Mαμαλούκων,
Ήσαν όλα εις τας χείρας
K’ αν απέθνησκε της πείνας,
O Γραικός εσιωπούσε,
Nα λαλήση δεν τολμούσε.
Έως πότε Mουσουλμάνους
Yποφέρομεν τυράννους;
Έως πότε η δουλεία;
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!

Γ.
Πού νυν τέχνη; Πού ’πιστήμη;
Πού Γραικών η τόση φήμη;
Kατηργήθησαν, φευ! όλα
K’ αντ’ αυτών πάσχομεν τώρα
Mουσουλμάνων τυραννίαν,
Aμαθίαν και πτωχείαν,
Bάσανα, μόχθους και πόνους,
Mάστιγας, σφαγάς και φόνους,
Kαι ξενιτευμόν ΠATPIΔOΣ,

Στερευμόν πάσης ελπίδος.
Όλ’ αυτά συλλογισθήτε,
Tους προγόνους μιμηθήτε,
Ω Γραικοί ανδρειωμένοι,
K’ είπατ’ όλοι ενωμένοι:
«Έως πότ’ η τυραννία;
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!»

Δ.
Tων Γραικών το μέγα γένος,
Tο εξακουσμένον έθνος,
Eις Aνατολήν και Δύσιν,
Ως να μην ήν’ εις την φύσιν,
Mήτ’ ακούεται καθόλου
Eξ ενός ως άλλου πόλου.
Tαύτα κάμν’ η τυραννία,
Mουσουλμάνων η αγρία.
Aλλά ήλθε τέλος πάντων,
Mεταξύ τόσων συμβάντων,
Eκδικήσεως η ώρα
K’ οι Γραικοί φωνάζουν τώρα,
Aλαλάζοντες με κρότον:
«Έλαμψε μετά τον σκότον,

Αδαμάντιος Κοραής

Adamandiosz Koraisz

Ενότητα 15η

Αδαμάντιος Κοραής

(Σμύρνη 27 Απριλίου 1748 – Παρίσι 6 Απριλίου 1833).

Έλληνας φιλόλογος με βαθιά γνώση του ελληνικού πολιτισμού. Ο Κο -
ραής είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νεοελληνι-
κού διαφωτισμού και μνημονεύεται, ανάμεσα σε άλλα, ως πρωτοπόρος
στην έκδοση έργων αρχαίας ελληνικής γραμματείας, αλλά και για τις
γλωσσικές του απόψεις στην υποστήριξη της καθαρεύουσας, σε μια
μετριοπαθή όμως μορφή της με σκοπό την εκκαθάριση των πλείστων
ξένων λέξεων που υπήρχαν στη γλώσσα του λαού.

«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο.»

Αδαμάντιου Κοραή

ΑΣΜΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΡΙΟΝ
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Έλαμψεν η σωτηρία
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!»

E.
Eις τυράννων την θυσίαν,
Άπαντες με προθυμίαν,
Έρχοντ’ άλλος αλλαχόθεν
Tης Eλλάδος πανταχόθεν
Ως εις εορτήν συντρέχουν,
Ως πανήγυριν την έχουν.
Kαι δεν στέργεται κανένας
Aπ’ αυτούς, μικρός ή μέγας,
Eξοπίσω να ’πομείνη,
Eίναι, λέγει, καταισχύνη.
Tους υιούς των οι πατέρες
Eγκαρδιώνουν, κ’ αι μητέρες
«Eύγε! τέκνα μου» τους λέγουν,
K’ εις τον πόλεμον τους 

στέλλουν
Έως πότε η δουλεία;
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!

ΣT.
Tα σπαθία των γυμνωμένα,
Προς τον ουρανόν στρεμμένα,
Σταυρωμένα τα κλονούσι,
Όσον να σπινθοβολούσι
K’ ασπαζόμεν’ εις τον άλλον,
Όρκον κάμνουσι μεγάλον,
Tότε μόνον να τ’ αφήσουν
Aφ’ ού τους εχθρούς νικήσουν.

Nαι μα Πίστιν! μα ΠATPIΔA!
Mα την εις θεόν ελπίδα!
Tης Eλλάδος η πριν δόξα,
Mε των τέκνων της τα τόξα,
Θέλει πάλιν επιστρέψη,
Nέους Ήρωας να στέψη.
Έως πότ’ η τυραννία;
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!

Z.
Tρόπαια του Mαραθώνος
Δεν ηφάνισεν ο χρόνος,
Mήτε Σαλαμίνος έργα
Tων Eλλήνων (Θαύμα μέγα!).
Oι Γραικοί τ’ ανιστορούνται,
Kαι καλά τα ενθυμούνται.
Πρόγονοί των είν’ ο Mίνως,
Λυκούργος, Σόλων εκείνος,
Mιλτιάδης, Λεωνίδης,
Mετ’ αυτών ο Aριστείδης,
Kαι Θεμιστοκλής ο μέγας
Ως αυτοί άλλος κανένας.
Σιωπώ τοσούτους άλλους, 
Άνδρας θαυμαστούς, μεγάλους.
Έως πότε η δουλεία;
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA.

H.
Tούτους οι Γραικοί μιμούνται,
Tούρκους πλέον δεν φοβούνται.
Tην ζωήν καταφρονούσι,

Tους τυράννους δεν ψηφούσι,
Παρά να υποταχθώσι,
Προτιμούν να φονευθώσι.
Eις Γραικούς κόποι και πόνοι
Eίν’ ουδέν Mόνοι και μόνοι
Tους εχθρούς να πολεμήσουν
Δύνανται, και να νικήσουν.
Aλλά τι δεν θέλουν κάμει,
Όταν μετ’ αυτών οι Γάλλοι,
Eνωθώσιν εις έν σώμα;
Δεν φοβούνται πλέον πτώμα.
Έως πότ’ η τυραννία;
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!

Θ.
Θαυμαστοί Γενναίοι Γάλλοι,
Kατ’ εσάς δεν είναι άλλοι,
Πλην Γραικών, ανδρειωμένοι,
K’ εις τους κόπους γυμνασμένοι.
Φίλους της ελευθερίας,
Tων Γραικών της σωτηρίας,
Όταν έχωμεν τους Γάλλους,
Tις η χρεία από άλλους;
Γάλλοι και Γραικοί δεμένοι,
Mε φιλίαν ενωμένοι,
Δεν είναι Γραικοί ή Γάλλοι,
Aλλ’ έν έθνος Γραικογάλλοι,
Kράζοντες, «Aφανισθήτω,
K’ εκ της γης εξαλειφθήτω
H κατάρατος δουλεία!
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!»

100

(από το Άσμα Πολεμιστήριον των εν Aιγύπτω περί ελευθερίας μαχομένων Γραικών, [Παρίσι] 1800, ανατ. 
Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών/E.I.E. 1983) 

Ha görögök és franciák
egységfrontban egyesülnek,
minden akadályt legyűrnek…
Csodálatos, nemes franciák...!

Szabó Kálmán fordítása

A négysoros mottó Adamandiosz Koraisz „Harci éneké”-ből való, amelyet Szabó Kálmán
1986-ban fedezett fel a Kazinczy-hagyaték Méh, Vegyes gyűjtemény tárháza című anya -
gában – a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában. Kazinczy Ferenc (1759–1831) a
magyar felvilá gosodás egyik kiemelkedő alakja sokban hasonlít a görög felvilágosodás
nagy alakjához, Ada man diosz Koraiszhoz.
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Η δημοτική γλώσσα στη Λογοτεχνία

A dimotiki térhódítása az irodalomban

Ενότητα 16η

Χρήστος Χρηστοβασίλης

Ο Χρήστος Χρηστοβασίλης (1861–1937) υπήρξε συγγραφέας και δημοσιογρά-
φος, εκπρόσωπος της ηρωικής και βουκολικής λογοτεχνίας και σημαντική
μορφή της λογοτεχνίας της Ηπείρου κατά τα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου
αιώνα.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ

Κόντευε το βασίλεμα ήλιου της παραμονής των Χριστουγέννων. Έβρεχε δυνατά κι’ ο καιρός φαί-
νονταν άγριος. Πυκνή συννεφιά σκέπαζε τον ουρανό, τόσο που το ηλιοβασίλεμα δεν έδειχνε
κανένα χρωματισμό.

Μια εβδομηντάρα γριά, η πρωτονοικοκυρά του χωριού κάθονταν στην κορφή του δωματίου,
δίπλα στη γωνιά κι’ έδινε ορμήνειες στην υπηρέτρα της, πώς να ζεματήση τες τηγανίτες μην τύχη
και το νερό πάη πλειότερο, ή το μέλι λιγώτερο, ή τα καρύδια λειψά, ενώ η οχτάχρονη μοναχαγ-
γονιά της, η πολυχαϊδεμένη Μαριανθούλα, πετούσε σα ζαρκάδι από την κατάστεγνη και φιλό-
στοργη αγκαλιά της γριάς στα τεψιά, που είχαν μέσα τες τηγανίτες, κι’ από τα τεψιά στην αγκα-
λιά της γριας, και πότε αγκάλιαζε και φιλούσε τη βάβω της, που τη χάιδευε δεκάδιπλο απ’ ό τι θα
τη χάιδεβε η αγουροθανατισμένη μάννα της, αν ζούσε, κι’ ο πατέρας της, αν δεν έλειπε στην ξενι-
τειά, και πότε τσιμπούσε κανένα καρυδότριμμα ψηλά από τες τηγανίτες, ή κανένα φυλί τηγανίτα.
Η γριά όμως, σκρυμπιασμένη από τα χρόνια, καμένη από το Χάρο, γιατί είχε θάψει τόσους και
μαζή με τους πολλούς και τη μονάκριβή της νύφη – τη μάνα της Μαριανθούλας, – φαρμακωμέ-
νη από την ξενιτειά του μοναχογυιού της, που τον πρόσμενε, μέρα με την μέρα, έλεγε στην άτα-
χτη και ζωηρή Μαριανθούλα με ξαστενεμένη φωνή:

Μη, Μαριανθούλα μου, κάνη’ς ζούρλιες και δεν έρχεται ο πατέρας σου από την Ξενιτειά!
– Τι ζούρλιες κάνω, βάβω μου;
Της απολογιώνταν εκείνη και ρίχνονταν απ’ εδώ κι’ απ’ εκεί.
– Άλλες ζούρλιες; Να που δεν κάθεσαι φρόνιμα!
Της ξανάλεγε η γριά.
Σ’ αυτό απάνω ήρθαν τρεις-τέσσερες γυναίκες, από τες πλειο φτωχότερες του χωριού, ζητώ-

ντας άλλη μέλι, άλλη καρύδια κι’ άλλη αλεύρι για τες τηγανίτες, γιατί πάντα το ανηλιακό της
γριάς είταν γεμάτο. Η Γριά σηκώθηκε τότε από τη γωνιά της και τρεκλά – τρεκλά πάη στ’ ανη-
λιακό μαζύ με τες γυναίκες, που ήρθαν, κι’ έδωκε της καθεμιανής απ’ ό τι ήθελαν κι’ αυτές, φεύ-
γοντας για έξω, της έλεγαν τη στερεώτυπη ευχή:

– Σ’ πολλά ’τη, Κυραμάννα! Και του χρόνου τέτοια μέρα! Να είσαι πάντα καλά και να καλο-
δεχτής!…

Η γριά, γυρίζοντας από τ’ ανηλιακό αγκουσεμένη, έλεγε μοναχή της:
– Να καλοδεχτώ και να καλοδεχτώ μου λέει πάντα ο κόσμος, κι’ ο γυιόκας μ’ δεν ηύρε ακόμα

δρόμο νάρθη!
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Κάθησε πάλι σιμά στη γωνιά γονατιστή και ξακολούθησε να κουβεντιάζη μονάχη της:
– Μωρέ δε με μέλλ’ γι’ άλλο, παρά μην τα κλείσω και μείνη αυτό το άτυχο στους πέντε δρόμ’ς!

Ποιος θα μου το συμμάσ’ τότε, λέλεμ’; Ποια θα μου το πλύν’; Ποια θα μου το λούση; Μάννα δεν
έχ’ τ’ άμοιρο εδώ και τόσα χρόνια, να της λείψ’ κι’ η βάβω; Αλλοίμονο στην τσιουπούλα μ’! Θα
μου τη φάγη η αναλλαγιά! Δεν την αγαπώ πλειο τη ζωή, γιατί σύμμασε η ώρα και κατά πώς το
λέει κι’ ο λόγος:

«Τα μακρυνά μου κόντιναν, τα δυο μου γίγκαν τρία» και καμμιά προκοπή δεν έχω, και καμμιά
ευχαρίστηση δε βλέπω πλειο, αλλά μόλα ταύτα ήθελα να ζήσω έξη-εφτά χρόνια ακόμα – αν δεν
εύρισκε ως τότε δρόμο ο πατέρας τ’ς ναρθή – για να πάντρευα αυτή τη μαυρότσιουπρα, κι’ ύστε-
ρα θάνοιγα τα χέρια μου κατά τον ουρανό και θάλεγα:

– «Στείλε θε μ’ τον άγγελό σ’ να πάρ’ς το πνέμα μ’!»
Η Μαριανθούλα αφηκράζονταν με προσοχή μεγάλη το μονόλογο της γριάς, έχασε στη στιγμή

τη ζωηράδα της και τα τρελλά της τα παιγνίδια κι’ άρχισε να κλαίη, γυρίζοντας το πρόσωπο της
κατά τον τοίχο.

– Να! καημένη κυρά, τι έκαμες τώρα μ’ αυτά τα λόγια! Είπε της γριάς η υπηρέτρα.
– Χμ!
– Κλαίει η Μαριανθούλα, με τα λόγια που της είπες…
– Έλα δω, μωρή χαμένη! είπε η γριά στη Μαριανθούλα με τρυφεράδα άρρητη. Μη φοβάσαι,

κυρά μου, δεν πεθαίνω εγώ πριν έρθ’ ο πατέρας σ’, ή πριν παντρέψω εσένα! θα ζήσω ως τότε,
κι’ύστερα ας παρουσιαστή ο άγγελος του Κυρίου. Πιστεύω να βρη δρόμο κι’ ο πατέρας σ’ και να
μην πάω με την καρδιά καμένη! Α! Αν πεθάνω, ωρές τσούπρες, χωρίς να ιδώ το παιδί μ’, ή χωρίς
να παντρέψω εσένα, μοναχούλα μ’ και ακριβούλα μ’, και να σ’ αρματώσω νυφούλα με τα χερά-
κια μ’, να το ξέρετε: Δε θα με φάη το χώμα, και θα με βρήτε άλυωτη, όταν έρθετε να με ξεχωνιά-
σετε!.

– Τ’ είν’ αυτά τα κακορρίζικα τα λόγια, πού το πας συγκρατούμενο, καημένη κυρά, είπε πάλε
η υπηρέτρα. Σήμερα χρονιάρα μέρα, παραμονή των Χριστουγέννων, δε θα τα λησμονή’ης αυτά,
καμμιά φορά;

– Είναι καλά τα νειάτα, ωρές τσιούπρες! Είναι καλά τα έρημα! Τα έρημα τα γεράματα είναι
κόλαση. Όταν είμουν νεια, τράβηξα ξενιτειές και ξενιτειές! Πότε πέντε χρόνια, πότε δέκα, και
πότε δέκα πέντε με τον μακαρίτ’ τον γέροντά μου, χωρίς να μου λείψη ποτέ το δάκρυ από το μάτι,
αλλά δεν απελπιζόμουν. Νειάτα τα λεν αυτά! Είχα κορμί γερό, και πολέμαγα τον πόνο. Η Ξενει-
τειά του παιδιού είναι βαρύτερη γιατί κι’ ο πόνος είναι βαθύτερος και πλατύτερος, και το κορμί
αδυνατώτερο … από τα γεράματα:

Και κουνιώντας το κεφάλι ξακολούθησε:
Ωχ! λελέ μ’! Αλλωνών μαννάδων τα παιδιά πάνε κι’ έρχονται, και μόνο το δικό μου, που το

λεν όλοι προκομμένο στα γράμματα και στους λογαριασμούς, δε βρίσκει δρόμο να φανή!.. Δεν
είταν να μην είχε όλες αυτές τες χάρες, και να πάη και νάρχεται κάθε τρία χρόνια; Σ’ αυτό εγώ
φταίω! Αυτό καλά αγαπούσε τα γίδια και τα πρόβατα, και πήγαινε στα λόγγα και στα λειβάδια με
τους πιστικούς αλλά εγώ το τρωγόμουν νύχτα μέρα και του έλεγα:

– «Πιστικός θα γέν’ς, παιδάκι μ’, που δεν αγαπάς τα γράμματα; Σύρε ψυχούλα μ’ στο σκολειό
να μάθ’ς γράμματα και να γέν’ς προκομμένος άνθρωπος!» Στο τέλος που του το πήγαινα συγκρα-
τούμενο «γκιρ-μιρ» μ’ άκουσε, άφησε την κλύτσα και την κάππα, τα γίδια και τα πρόβατα, τες
ράχες και τα βουνόπλαγα, τους λόγγους και τα λακκώματα μπήκε στο σκολειό, ρίχτηκε με τα μού-
τρα στα γράμματα, έφυγε, κι’ από τότε το βλέπω κάθε δέκα χρόνια! Να είχα κιω άλλα παιδιά, δε
θα χόλιαζα τόσο, θα παρηγοριώμουν, αλλά τώχω έν’ μοναχό! Να είταν μαύρη ώρα, που τ’ ανά-
γκαζα να μπη στα γράμματα!…

Λέγοντας αυτά τα πικραμένα τα λόγια η πονεμένη μάννα, έβγαλε το μαντήλι της από μέσα από
το ζωνάρι της και σφούγγισε τα καταδακρυσμένα τα μάτια της, που είχαν μι’ αδιάκοπη κοκκινάδα
μέσα, από τ’ ανέλλειπα μητρικά δάκρυα. Η Μαριανθούλα τότε πετάχτηκε από τον τοίχο, που στέκο-
νταν, και ρίχτηκε στην αγκαλιά της βάβως της, κι’ αφού την αγκάλιασε και τη φίλησε γλυκά, της είπε:
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– Μη βαβούλω μου, κλαις και μη λες τέτοια λόγια! Μη λες πως θα πεθάν’ς!… Εγώ δε θέλω
να πεθάν’ς!..

Η γριά την έσφιξε στην αγκαλιά της και της είπε:
– Καλά ψυχή μ’! Καλά χαδιάρα μ’! Δεν πεθαίνω. Σου είπα πότε θα πεθάνω. Θα βαστάξω την

ψυχή μου στα δόντια, όσο νάρθη ο πατέρας σου, ή αν δεν έρθη, όσο να σε παντρέψω. Δε σ’ αφήνω
εγώ έρημη! θα σε βάλω σε ίσκιο αντρός κι’ ύστερα…

– Εγώ σε θέλω να μη πεθάν’ς..,.
– Αχ! το ξέρω, ψυχή μ’, πως το θέλ’ς και το παρα’θέλ’ς, αλλά…. είναι ψηλά μας ένας μεγά-

λος νοικοκύρης, που μας ορίζει όλους και στέλνει τον άγγελό τ’ και μας μαζεύει… Έπειτα, τσι-
ούπρα μ’… εγώ ζω άδικα πλειο. Είμαι πεθαμένη κι’ άθαφτη. Μόνο οι δυο πόθοι με συγκρατούν
και με βαστούν σε τούτον τον κόσμο. Ο καιρός μ’ ήρθε από πολλής. Ούρμασε τ’ απίδι και θα πέση
κάτω από την απιδιά. Τι; θέλ’ς να ζήσω ογδοήντα, εννενήντα, εκατό χρόνια, να ξωλαλάω, να μη
γνωρίζω, να μη βλέπω, και να λέγω την ψείρα μπούμπα; Ο Θεός να μη μ’ το χρωστάη! Το καλό
μ’ είναι να τα κλείσω με τα φρένα μ’!..

Εκείνη τη στιγμή μπήκε μια μαύρη κόττα στο δωμάτιο, σήκωσε τα φτερά της, τα τέντωσε και
τα χτύπησε σα να ήθελε να λαλήση. Βλέποντας αυτό το σημάδι η Μαριανθούλα, είπε χαρούμενη
στη βάβω της:

– Βάβω! βάβω! Είδες, καλημέρα μ’! τι έκαμε η κόττα; Σήκωσε τα φτερά της και τα χτύπησε,
και τεντώθηκε σα να ήθελε τα λαλήσ’!…

– Ε! κι’ ύστερα;…. είπε η γριά, σα με θυμό.
– Δεν έλεγες, βαβούλω μ’, ότι, όταν κάνουν έτς οι κόττες, έρχεται ο πατέρας μ’;
– Το έλεγα, τσιούπρα μ’, αλλά το είδα τόσες φορές αυτό το σημάδι, που δεν μου κάν’ η καρ-

διά να το πιστέψω πλειο. Κατά το κοντινό το γράμμα τ’ ο πατέρας σ’ λέει, ότι θα είναι εδώ πριν
από τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα ήρθαν κι’ αυτός πούναι τος; Πάη τελείωσε κι’ αυτή η
μέρα. Πάη, ψυχή μ’, κι’ αυτή η διορία του πατρός σ’ μαζύ με τες πολλές! Τώρα θα μας ρίξη με
κανένα άλλο του γράμμα στη μεγάλη Πασκαλιά! Ετς πάμε τώρα τόσα χρόνια: Από πασκαλιά σε
πασκαλιά κι’ απ’ Άη-Γεώργη σ’ Άη Δημήτρη!….

– Πού το ξέρ’ς, καημένη κυρά; της είπε η υπηρέτρα. Μπορεί νάρθη κι’ απόψε. Η μέρα δε
σώθηκε ακόμα!

Εκείνη τη στιγμή ακούστηκ’ ο σήμαντρος της εκκλησιάς, που σήμαινε τον εσπερινό «τσιγγ
τσιαγγ… τσιγγ τσιαγγ»

Σηκώθηκε η γριά ορθή κι’ είπε στη Μαριανθούλα περίλυπα:
– Να το σήκωμα των φτερών της κόττας! Πάη κι’ αυτή η ελπίδα! Το σημάδι έδειχνε τον ερχο-

μό του παπά, πούρθε από το χωριό τ’ να μας λειτουργήσ’ αύριο..
Ύστερα σηκώθηκε και πάη μπροστά στο εικονοστάσι, σταυροκοπήθηκε, σκύβοντας σε κάθε

σταυροκόπημα το γέρικο κορμί της, σα χοντρόκορμη βαλανιδιά, που την κλονίζει η δύναμη του
βοριά, κι’ αφού τελείωσαν τα σταυροκοπήματα έβαλε ένα σκαμνί μπροστά στο εικονοστάσι, ανέ-
βηκε ψηλά με τρεμάμενα ποδάρια, ξεκρέμασε τη σβυστή καντήλα, την κατέβασε ανάγαλια-ανά-
γαλια, την έχυσε στο βάθος της στιας, την έπλυνε με στάχτη, την γέμισε πάλε με καθαρό νερό και
την έδωκε της Μαριανθούλας να την κρατάη, έβγαλε από ένα ξύλινο κουτί καινούριον αφαλό,
πέρασε το φυτήλι στον αφαλό, έρριξε στην καντήλα καθαροκάθαρο λάδι, άναψε το φυτήλι, από-
θηκε τον αφαλό αναμμένο μέσα στο πλεούμενο λάδι και κρατώντας την αστραφτερή καντήλα με
τρεμάμενο χέρι, ξαναπάη στο σκαμνί, ανέβηκε πάλε ψηλά και την κρέμασε μ’ ευλάβεια μπροστά
ατό εικόνισμα ξανακατέβηκε με προσοχή ανασκήρησε το σκαμνί, ξανασταυροκοπήθηκε κι’ άρχι-
σε να πέφτη στα γόνατα και να κάμη μετάνοιες μπροστά στην εικόνα της Μάννας του Θεού, που
κρατούσε στην τρυφερή της αγκαλιά το Παιδάκι της, χαρούμενη που τούχε μπροστά της. Τι πέλα-
γο θλίψης χτυπούσε μέσα στα κατάστεγνα στήθια της γριάς.

Το παράδειγμα της Γριάς μιμήθηκαν κι’ η Μαριανθούλα με την υπηρέτρα, και για κάμποση
ώρα όλη εκείνη η χριστιανικώτατη τριάδα προσεύχονταν μπροστά στους εφέστιους θεούς της,
ενώ η φωτόλουστη καντήλα πήγαινε πέρα-δώθε ακόμα μπροστά στες εικόνες, που είταν ζωγρα-
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φισμένες σ’ ένα παμπάλαιο τριμόρφι, και μαζύ με την καντήλα πήγαιναν πέρα-δώθε κι’ οι αργυ-
ρόχρυσες αχτίδες της κι’ έδιναν μιαν άγια όψη παρεκκλησιού σ’ εκείνη τη χριστιανική κατοικία.

Είχε θολώσει στα καλά πλειο. Οι αγέλες του χωριού συμμαζεύονταν από τους κάμπους στα
κατώγια των σπιτιών ή στες καλύβες, κι’ ακούονταν τα μουγκρητά των βωδιών. Τα σπιτιάρικα τα
γίδια έμπαιναν στες πλατύχωρες αυλές, λαλώντας τα κυπριά τους «γλαν-γλαν», κάθε σπιτιού
κοπή χωριστά, γνωρίζοντας το κατοικειό της.

Η Μαριανθούλα, η μοσχαναθρεμμένη μοναχαγγονιά της γριάς, άμα ήκουσε τα κυπριά των
γιδιών, που έμπαιναν στην αυλή του σπιτιού, έτρεξε σαν αστραπή, κατεβαίνοντας τες σκάλες, κι’
ανακατεύτηκε με το καλοβοσκημένο κοπάδι, για να ιδή τα νιογέννητα κατσικάκια, που είχαν γεν-
νηθή εκείνη την ημέρα στο λόγγο, κι’ ενώ το πιστικόπουλο απολούσε τ’ άλλα τα κατσίκια από τον
τσάρκο, για να βυζάξουν τα καημένα, αυτή άρπαξε ένα-ένα τα τρία νιογέννητα κατσικάκια και τα
κουβάλησε ψηλά στη βάβω της, με γέλοια και με χαρές, για να ιδή κι’ εκείνη και να χαρή.

– Να τα! βάβω μ’, της είπε, τα κατσικάκια μας! Δεν σου τώλεγα εγώ σήμερα, ότι θα γεννήσ’
η Νιάγγρα η σκουλαρικάτη, η Γκιώσσα η πρωτόγεννη κι’ η Κανούτα η κουτσοκέρατη; Να! αυτό
το παρδαλό είναι της Κανούτας, το μπάλλιο είναι της Νιάγγρας, και τούτο το μετσένιο της Γκιώσ-
σας. Τα καημένα! Τι ώμορφα που είναι! Είναι και τα τρία θηλυκά, καλημέρα μας!

Αλλ’ ενώ η Μαριανθούλα με τη γριά χαίρονταν τα νιογέννητα κατσικάκια, που αυγατούσαν τη
σπιτιάρική τους τη στάνη, οι τρεις γίδες, η Νιάγγρα η σκουλαρικάτη, η Γκιώσσα η πρωτόγεννη,
κι’ η Κανούτα η κουτσοκέρατη, ανέβηκαν τη σκάλα και μπήκαν μέσα στο δωμάτιο. Η γριά, ακού-
οντας τον ποδοβολητό, νόμισε ότι είταν ο παπάς και προσηκώθηκε λέγοντας:

– Κόπιασε, Δέσποτα μ’, στην κορφή…
Στο προσκάλεσμα της γριάς οι τρεις γίδες αποκρίθηκαν μ’ ένα μακρύ «μεκεκεεέ, » η καθεμιά

γυρεύοντας το παιδί της. Η Μαριανθούλα με την υπηρέτρα άρχισαν να ξεκαρδίζωνται στα γέλοια,
κι’ η Γριά τους είπε με παράπονο:

– Γελάτε με! Γελάτε με! παλιότσουπρες! Εγώ δε θα ξαναγυρίσω αυτού που είστε σεις, αλλά
σεις – ζωή νάχετε – θαρθήτε εδώ που είμαι εγώ!…

Οι τσιούπρες όμως δεν έπαβαν τα γέλοια, ως που ανέβηκε τη σκάλα στα σωστά ο παπάς, και
μπήκε στο δωμάτιο, κι’ έτσι θέλοντας και μη, αναγκάστηκαν να λουφάξουν, και να παν να του
φιλήσουν το χέρι, μιμώντας τη γριά, που πρώτη-πρώτη έτρεξε να του το φιλήση.

Ο παπάς, αφού πρώτα έβγαλε στην άκρη της θύρας τα κουντούρια του, κάθισε φαρδύς-πλατύς
σταυροπόδι δίπλα στην ωμορφοκαμωμένη φωτιά, που έκαιε σα φούρνος, κι’ έπεφταν λαχταριστά
από τ’ αναμμένα τα κούτσουρα μεγάλα κάρβουνα φλογιασμένα. Αντίκρυ του παπά, από την άλλη
την κορφή, κάθησε η γριά και δίπλα στη γριά η Μαριάνθη έχοντας τα τρία τα κατσίκια στην ποδιά
της, κι’ αυτά μούλοναν ήσυχα-ήσυχα μέσα εκεί, από τη γλύκα της φωτιάς. Δίπλα στη Μαριάνθη
κάθονταν οι τρεις γιδομάννες, μασσώντας κριθάρι, που τους είχαν βάλει μέσα σ’ ένα γκριμπούρι,
για μεγαλύτερη περιποίηση, και για να κατεβάσουνε πλειότερο γάλα. Η υπηρέτρα άναψε την
λάμπα και την κρέμασε στον τοίχο, κι’ έτσι έφεγγε πλειότερο το δωμάτιο, που ως τότε φωτίζο-
νταν μόνον από το γλυκό και ήμερο φως της καντήλας του εικονοστασίου.

Ο παπάς ιδόντας τα κατσικάκια και τες γίδες, είπε:
– Α!.. βλέπω απόψε, Μαριανθούλα, έχετε και φιλινιάδες!
– Έχομε για! Σήμερα γεννήθηκαν τούτα τα μικρουλάκια…
– Ε! τα καημένα ξανάειπε ο παπάς, τι ώμορφα και τι μεγάλα και πρόθυμα που είναι!
– Φτύσ’ τα, παπά μ’, του είπε η Μαριανθούλα, για να μη μας τα φας με το μάτι…

– Φτου! Φτου! να μη μας βασκαθούν!
Έφτυσε κι’ είπε ο παπάς, αλλά της γριάς της κακοφάνηκε, που του είπε έτσι η Μαριανθούλα,

και της είπε χαμηλά, για να μη τ’ ακούση εκείνος:
– Αχ! στρίγλα! Αχ! γουρούνα! Ποιόν ορμηνεύω εγώ; Έτσι λεν του παπά;…
Η Μαριανθούλα χαμήλωσε τα μεγάλα και μαύρα της μάτια από την εντροπή της κι’ ο παπάς,

για να της κάνη την καρδιά, είπε στη γριά:
– Το μάτι είναι κακό. Έχει κακή έλξη. Κάνει κανείς μ’ αυτό το κακό, χωρίς να το καταλαβαί-
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νη και χωρίς να το θέλη. Έτσι ικανοποιήθηκε η Μαριανθούλα, σήκωσε το πρόσωπό της το πεντά-
μοφο και χάηδεψε τα κατσικάκια, που μούλοναν μέσα στην αγκαλιά της, σαν πουλλάκια στη
φωλιά.

Η γριά τότε είπε διαταχτικά στη Μαριάνθη και στην υπηρέτρα:
– Σκωθήτε τσιούπρες μ’! Πάρτε τες γίδες και τα κατσίκια και σύρτε και κλείστε τες στην αχυ-

ροκαλύβα, γιατί απόψε είναι κακοκαιρία, θα μαζευτούν πολύ τα γίδια στο μαντρί και θα τσαλα-
πατήσ’ν τα μικρά. Πέτε και του πιτσικόπουλου ταπόδειπνο να μάσ’ τάλλα τα κατσίκια, στον
τσάρκο, χωρίς ναφήση κανένα όξω και να τον κλείση καλά..

Η υπηρέτρα με τη Μαριάνθη βγήκαν από το δωμάτιο με τες γίδες και με τα κατσίκια, κι’ η γριά
σηκώθηκε, πήγε στο ντουλάπι, πήρε το μισοκάρικο το παγούρι, που είταν γεμάτο ρακί, και τώδω-
κε στον παπά, κατέβασε και το κανίστρι με τα καφοκούτια από τ’ αράφι κι’ όσο να φκιάση τον
καφέ για τον παπά, με το ζεστό το νερό, που είταν παραστιάς έτοιμο στο χαλκούτσι, γύρισαν από
τη δουλειά η Μαριάνθη με την υπηρέτρα και κάθησαν κι’ αυτές γύρα στη φωτιά.

– Σ’ υγεία, κυρά! Να καλοδεχτής! Και χρόνους πολλούς σαν αύριο… είπε ο παπάς και τράβη-
σε την πρώτη ρουφησιά.

– Ευχαριστώ, δέσποτα μ’, είπε η γριά ξέκαρδα, καλή ιερωσύνη και καλόν παράδεισο…
Ο παπάς, μη γνωρίζοντας, πού ναποδώση τη στενοχώρια της γριάς, τη ρώτησε:
– Τ’ έπαθες κι’ είσαι έτσι χολιασμένη;
– Τι να μην είμαι, παπά μου! του απολογήθηκε η γριά. Το ξέρ’ς. Έχω τόσον καιρό, που καρ-

τεράω κι’ ακόμα ο γυιός μου δεν ηύρε δρόμο! Γριά γυναίκα είμαι. Πού ξέρω τι μου ξημερόν’;
Και λέγοντας αυτά έρριξε τα μάτια δακρυσμένα ψηλά στη Μαριανθούλα, για να δώση του παπά

να νοιώση πλειότερα.
– Δεν έλαβες άλλο γράμμα; Τη ρώτησε πάλι ο παπάς, από κείνο που σου έχω διαβάσει εδώ κι’

ένα μήνα;
– Δεν έλαβα άλλο…
– Τότε θα πη πως μπορεί ναρθή αυτές τες ημέρες..
– Πούν’ τος, παπά μ’! Αφού δεν ήρθε ως ταπόψε, κόπησαν οι ελπίδες μ’!…
Α! κυρά! Μη στενοχωριέσαι έτσι! Δρόμος είν’ αυτός! Θάλασσες, ποτάμια, βροχές χιόνια…
Η καημένη η γριά δεν μπόρεσε ν’ απαντήση άλλο, αλλ’ ακούμπησε τες πλάτες της στον τοίχο

κι’ αφαιρέθηκε μονάχη της.
Ο παπάς, μη θέλοντας ν’ ανακατέψη πλειότερο τη χολή της καρδιάς της, ακούμπησε κι’

αυτός στο προσκέφαλο κι’ άρχιζε να παίζη το κομπολόγι του «τικ-τακ, τικ-τακ… » κ’ η
Μαριανθούλα έγειρε στην αγκαλιά της γριάς με τα μαγουλα κατακόκκινα από την επιρροή της
μεγάλης φωτιάς. Βάβω κι’ αγγονιά, ενωμένες με την απεριόριστη αγάπη, που ενώνει τες βάβες
προς τ’ αγγόνια, και τ’ αγγόνια προς τες βάβες, μ’ ένα άγουρο μνήμα, που είχεν ανοιχτή στη
μαύρη γη, και μια ψυχή, που περίμεναν και οι δύο μ’ ανυπομονησία από την Ξενιτειά, καθισμέ-
νες εκεί παραστιάς η μια κοντά στην άλλη, σαν ονειροφάνταχτη συνέχεια της δημιουργίας της
ανθρωπότητας, σχημάτιζαν ένα από τα πλειο συγκινητικά και τα πλειο ώμορφα συμπλέγματα,
που μπορούσε να πλάση η φαντασία ενός καλού ζωγράφου.

Γέρικη και κουφαλιασμένη βαλανιδιά η βάβω, μ’ ένα σωρό ξηρά κλωνάργια: έτοιμη να ξερα-
θή και να πέση σύρριζα κατά γης για να τη φάη η σαπήλα και να χαθή, κρουσταλένια κι’ αργυ-
ρογάργαρη βρυσούλα η αγγονιά στη ρίζα της βελανιδιάς που έδινε, με το νάμα της, ζωή και την
έκανε να βγάζη φύλλα… Χωρίς τη βαλανιδιά ασκήμιζε κ’ αγιάζονταν η αργυρογάργαρη βρυσού-
λα, αλλά και χωρίς τη βρυσούλα, στέγνονε και χάνονταν η γέρικη βαλανιδιά. Βάβω κι’ αγγονιά
είταν δυο πράγματα στον κόσμο, που το ένα είχε τόσο την ανάγκη τ’ αλλουνού, που δε μπορού-
σε να ζήση το ένα χωρίς το άλλο!

Αχ! δόσε, Θε μου! νερό στην κρουσταλλένια κι’ αργυρογάργαρη βρυσούλα να ποτίζη τη γέρι-
κη και κουφαλιασμένη βαλανιδιά! Αχ! δόσε Θε μ’, δύναμη στη γέρικη και κουφαλιασμένη βαλα-
νιδιά να ισκιόνη, να προστατεύη και να ομορφαίνη τη βρυσούλα την αργυρογάργαρη και κρου-
σταλλένια!
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Άξαφνα ξεπετιέται η γριά, σα να την είχε ξυπνήσει τρομαχτικό όνειρο, και λέει στη Μαριαν-
θούλα:

– Σήκου, κυρά μ’, καλή μέρα σ’, και βάλε τραπέζι να φάμε, γιατί θα ξυπνήσωμε πολύ ταχυά
αύριο, για να πάμε στην εκκλησιά!…

Στη διαταγή της γριας η Μαριανθούλα κι’ η υπηρέτρα κινήθηκαν. Στρώθηκε το τραπέζι, κάθη-
σαν όλοι γύρα-γύρα, βλόγησε ο παπάς, σταυροκοπήθησαν, άρχισαν να τρώνε, απόφαγαν, ξανα-
βλόγησε ο παπάς, ξανασταυροκοπήθηκαν, κι’ έτσι σηκώθηκε το στρογγυλό τραπέζι από τη μέση
και σκούπισε η Μαριανθούλα τα τρίμματα από καταγής, για να μη πατηθούν και γείνη αμαρτία.
Ύστερα από όλα αυτά, ο παπάς καλονύχτησε τη γριά και τράβηξε για το δωμάτιο, που πήγαινε
πάντα ταχτικά και κοιμώνταν, κάθε φορά, που έρχονταν από το χωριό του, για να λειτουργήση.
Η γριά κατέβηκε τότε να κοιμηθή με τη Μαριανθούλα της στο ζεστό μαντζάτο, κι’ η υπηρέτρα,
μένοντας μοναχή της, ξαδέρφωσε τα δαυλιά της φωτιάς, σκέπασε την αθράκα με κρύα στάχτη,
για να βαστάξουν τα κάρβουνα αναμμένα ως το πρωί, και να μην έχουν άκρα στο σπίτι τα ισκιώ-
ματα, τα φαντάσματα, οι πειρασμοί, οι δαιμόνοι οι κατσικοποδαραίοι κι’ οι καληκαντζάροι, πήρε
το προσκέφαλό της και το σάγισμά της κι’ έγειρε παραστιάς να κοιμηθή.

Ενώ από μια μεριά ο παπάς στο δωμάτιο του, κι’ από άλλη η υπηρέτρα στην τραπεζαρία,
έπαιρναν το πρωτοΰπνι, η γριά με τη Μαριανθούλα δεν είχαν πλαγιάση ακόμα. Έκαναν μετάνοι-
ες και σταυρούς και παρακαλούσαν μυστικά Παναγιά και το Χριστό, να τους φέρουν από την
Ξενιτειά της μιανής τον γυιό της και της αλληνής τον πατέρα της και μόνον όταν κόπησαν από
την κούραση, μπήκαν κάτω από την φλοκωτή την τσέργα, για να κοιμηθούν η μια στην αγκαλιά
της αλληνής. Κοιμήθηκε στη στιγμή η Μαριανθούλα με τη γλυκειά ιδέα, πως το πρωί, άμα θα
έρθ’ από την εκκλησιά, θάτρωγε γκουλιάστρα, αυγά, τυρί, μανέστρα, και κόττα δύο λογιών: βρα-
στή και ψητή, αλλ’ η καημένη η γριά δε μπορούσε να κλείση μάτι. Ο νους της πετούσε μακρυά,
σαν πουλλί, κι’ έφευγε με γληγοράδα αστραπής, και πήγαινε στην Ξενιτειά τη Χρυσόσπαρτη, για
να βρη το παιδί της, που το καρτερούσε τόσα χρόνια με τα δάκρυα στα μάτια, και με τη ψυχή στα
δόντια, έτοιμη να φτερουγήση. Η νύχτα προχωρούσε συννεφιασμένη και κατάμαυρη με τα σκο-
τάδια της, με τα ισκιώματά της, με τα φαντάσματά της, με τους πειρασμούς της, με τους δαιμό-
νους της, με τους κατσιποδιαραίους της, με τους καληκαντζάρους της, με τους βρυκολάκκους της,
με τα στοιχειά της, με τα σκοτεινά της τα μυστήρια, με τον άγριο τον άνεμό της, που βογγούσε
ψηλά στες στέγες, σαν ψυχή κολασμένου γίγαντα, και με τα τρομαχτικά γαυγίσματα των σκυλ-
λιών, μέσα στους αυλόγυρους, ή όξω στους δρόμους, κι’ η Μαριανθούλα κοιμώνταν βαρυά-
βαρυά, σαν όλα τα παιδάκια, στην αγκαλιά τη γλυκύτατη της βάβως της, κι’ έπλεε σ’ ευχισμένα
παιδικά όνειρα, αλλ’ η καημένη η γριά ξαγρυπνούσε, μη μπορώντας να κλείση μάτι, και για να
χαλινώση τον νου της και να τον γυρίση πίσω από την Ξενιτειά, που πλανιώνταν, σαν το έρημο
πουλλί, τον έστρεφε πίσω, πολύ πίσω στον καιρόν που είταν νύφη ακόμα, και γεννούσε το πολυα-
γαπημένο της και το μονάκριβο της το παιδί. Θυμώνταν πως το βύζανε, όταν είταν μικρό, θυμώ-
νταν πώς το κουνούσε στη σαρμανίτσα και πώς το νανούριζε με ώμορφα και με αγκαιροφκιασμέ-
να τραγουδάκια, θυμώνταν πώς το ζαλόνονταν, όταν πήγαινε στ’ αμπέλι, στο θέρο, στο σκάλο,
στα μαντριά.., θυμώνταν πώς το είχε τάξει στη Μεγαλόχαρη, όταν της είχε αρρωστήση βαρυά μια
φορά, θυμώνταν όταν τώστελνε στο σκολειό. Θυμώνταν όταν το ξεκίνησε γαμπρό με δυνατό ψίκι,
θυμώνταν όταν το πρωτοξεκίνησε για την Ξενιτειά την έρημη και τη φλογισμένη.

Τα θυμώνταν όλα, όλα. Όλη η ζωή του καθρεφτίζονταν μέσα στη μνήμη της καημένης της μάν-
νας σαν πως καθρεφτίζονται μέσα στα κατάργυρα νερά της λίμνης τα βουνά κι’ οι ράχες, που στέ-
κονται ολόγυρά της.

Ενώ η γριά πάλευε κατ’ αυτόν τον τρόπο με τες αναμνήσες της και τον μητρικό της τον πόνο,
κι’ ο ύπνος πετούσε μακρυά από τα μάτια της, και προχωρούσε η συννεφιασμένη και κατάμαυρη
νύχτα με τα σκοτάδια της, με τα ισκιώματά της, με τα φαντάσματά της, με τους πειρασμούς της,
με τους δαιμόνους της, με τους κατσιποδαραίους της, με τους καληκαντζάρους της, με τους βρυ-
κολάκους της, με τα στοιχειά της, με τα σκοτεινά της τα μυστήρια, με τον άγριο τον άνεμό της,
που βογγούσε ψηλά στες στέγες, σαν ψυχή κολασμένου γίγαντα, και με τα τρομαχτικά γαυγίσμα-
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τα των σκυλλιών, μέσα στους αυλόγυρους ή όξω στους δρόμους και κοιμώνταν η Μαριανθούλα
βαρυά-βαρυά, σαν όλα τα παιδάκια στην αγκαλιά τη γλυκύτατη της βάβως της, σαν αρνάδα στον
προσήλιο…..

– « Κικιρίκουουουου» λάλησε μέσα από το κοττέτσι ο μεγάλος ο πετεινός του σπιτιού, «Κικι-
ρίκουουουου..!» λάλησαν κι’ οι άλλοι οι μικρότεροι «Κικιρίκουουουου!» φώναξαν κι’ οι πετεινοί
της γειτονιάς κι’ όλου του χωριού.

Ο παπάς ξεπετάχτηκε αμέσως από τη στρώση του, τράβησε ένα σπίρτο στον τοίχο, άναψε ένα
κηρί, που έβγαλε από τον κόρφο του, βγήκε όξω στο πεζούλι της κρεβάτας, μουρμουρίζοντας κάτι
προσευχές, νίφτηκε, χτενίστηκε με μια αριά τσατσάρα κι’ ύστερα πήρε το ραβδί του, κατέβηκε τη
σκάλα και φτάνοντας όξω από τα μαντζάτα φώναξε:

– Κυρά! Κυρά!
– Όρσε, παπά!
Απολογήθηκε η γριά και πετάχτηκε ορθή.
– Δος μου το πρόσφορο κι’ τ’ άναμα, ευλογημένη! της είπε.
Η γριά, πασπατεύοντας στα σκοτεινά, πήρε την προσφορά, και τ’ ανάμα, που τα είχε μαζύ στη

σκαλοφρύδα, έβγαλε και τρεις κόκκινες λαμπάδες μέσα από μια κασσέλα κι’ ανοίγοντας τη θύρα
του δωματίου της, του τάδωκε όλα του παπά, ρωτώντας:

– Κάνει, δέσποτα μ’, να κοινωνήσω, που δεν κοιμήθηκα καθόλου απόψε;
– Κάνει, ευλογημένη, κάνει, της είπε ο παπάς. Αλλά τι δουλειά είχες, που δεν κοιμήθηκες;
– Δεν είχα καμμιά δουλειά, δέσποτα μ’, αλλά μ’ έτρωγε η συλλογή και δε μπορούσα να κοιμη-

θώ…
Έφυγε ο παπάς και σε λίγο ακούστηκε ο σήμαντρος της εκκλησιάς. Η γριά ξύπνησε την υπη-

ρέτρα και το πιστικούδι και διέταξε ν’ ανάψουν τη φωτιά για ν’ ανεβή απάνω με την τσιούπρα και
να περιμείνουν εκεί ως το δεύτερο το σήμαντρο. Το πιτσικόπουλο πήγε ξύλα από την αυλή, η υπη-
ρέτρα άναψε τη φωτιά, έχοντας ως προσάναμμα τ’ αποδαύλια και η γριά άρχισε να φωνάζη της
τσιούπρας να ξυπνήση. Η Μαριανθούλα κοιμώνταν βαρυά-βαρυά, σαν όλα τα μικρόπαιδα και δεν
ξυπνούσε εύκολα.

– Ξύπνα, Μαριανθούλα μ’! Φώναζε η γριά. Ξύπνα και μας καρτεράει ο παπάς στην εκκλησιά,
να μας δώση πασκαλίτσα, και να γυρίσωμε γλήγορα να φάμε γκουλιάστρα, γάλα, αυγά, τυρί, κότ-
τες και τηγανίτες, που φάσκιονε η Κυρά μας η Παναγιά το Παιδάκι της το Χριστό, όταν είταν κι’
αυτός μικρός. Σήκου, Μαριανθούλα μ’, και μας περιμένει ο παπάς! Σήκου να πάμε γλήγορα!
Σήκου, καμάρι μου! Σήκου, για να γυρίσωμε γλήγορα και να φάμε γαλατάκι από τες γιδούλες
μας!

Με τα πολλά ξύπνησε η τσούπρα. Άνοιξε τα μάτια της και κύτταξε κακιωμένα τη βάβω της,
δακρύζοντας και λέγοντας:

– Αχ! μωρή βάβω, και συ τι μώκανες! Αχ! τι μώκαμες, παλιοβάβω! Αχ! τι μώκανες!
– Τι σώκανα, ψυχή μ’; Τι σώκανα, καρδούλα μ’! τη ρώτησε με τρυφεράδα η γριά.
– Πώς τι μώκανες; Εγώ έγλεπα στον ύπνο τον πατερούλη μ’, κι’ εκεί που τον αγκάλιαζα και

τον φιλούσα, με ξύπνησες εσύ! Γιατί να με ξυπνήσης, καημένη βάβω; Αχ! η καημένη, πώς έχασα
τον πατέρα μ’ μες από την αγκαλιά μ’! Αχ! γιατί να μη τον αγκαλιάσω πολύ σφιχτά, για να μη μου
φύγη, και να ξυπνήσωμε μαζύ! Αχ! τι ώμορφος, που είταν ο πατερούλης μ’! Ψηλός, ασπροκόκκι-
νος, μαυρομμάτης, μαυροφρύδης και μαυρομούστακος. Άγγελος γραμμένος, βαβούλα μ’! Τι
πατέρα ώμορφον έχω η καημένη και δεν το γνώριζα ως τα τώρα!

Η γριά, ακούοντας τα λόγια της αγγονιάς της, άρχισε να σταυροκοπιέται, ενώ τα δάκρυα της
ανέβαιναν από την καρδιά στα μάτια, η τσιούπρα στέκονταν κακιωμένη, κι’ η υπηρέτρα έφερε τα
μπρικολίγενα να νιφτούν. Νίφτηκε η γριά νίφτηκε κι’ η τσιούπρα, κι’ αφού σφουγγίστηκαν, ανέ-
βηκαν στην τραπεζαρία, κάθησαν στην παραστιά, κι’ άπλωσαν τα χέρια κατά τη φωτιά για να
πυρωθούν, κι’ έμειναν έτσι κοντά στη φωτιά, ως που χτύπησε κι’ ο δεύτερος ο σήμαντρος.

Τότε η γριά, η Μαριανθούλα κι’ η υπηρέτρα ξεκίνησαν για την εκκλησιά, αφού έκλεισαν την
εξώθυρα. Το πιστικούδι πήγαινε μπροστά, κρατώντας στο δεξί του χέρι μια μεγάλη δαύλα αναμ-
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μένη και την έσερνε πέρα δώθε για να φέγγη τον δρόμο, γιατί τ’ ανεμοσούρι δεν άφινε ούτε
λαμπάδα, ούτε δαδί αναμμένο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο πήγαινε στην εκκλησιά κι’ όλο τ’ άλλο
Χωριό. Κάθε φαμίλλια έβανε μπροστά έναν άντρα, ή μια γυναίκα, μένα δαυλί στο χέρι και τρα-
βούσε για την εκκλησιά. Το είδος αυτό του πηγαιμού στην εκκλησιά, κάθε φορά, που γίνεται η
λειτουργία πολύ νύχτα, δίνει μια καταχθόνια όψη στο χωριό, όψη, που εξυψόνεται σε πραγματι-
κή σκηνή του Άδη, από το σκοτάδι, από τες άφλογες λάμψες των δαυλιών κι’ από τα φοβερά κι’
ακατάπαυτα γαυγίσματα των σκυλλιών, που δεν είναι συνηθισμένα να βλέπουν συχνά τέτοιο
θέαμα.

Δεν πέρασε πολλή ώρα από τη στιγμή, που βάρεσε ο δεύτερος ο σήμαντρος κι’ η εκκλησιά
αγκάλιασε με τους τέσσερους τοίχους της όλον τον κόσμο του χωριού. Άντρες, γυναίκες, γέροι
και παιδιά, όσες ψυχές βρίσκονταν στο χωριό, εξόν μία λεχώνα κι’ ένα βρέφος αβάφτιστο ακόμα,
είταν συμμαζωμένοι μέσα στην ταπεινή εκκλησούλα κι’ ακουρμαίνονταν με κατάνυξη το χαρμό-
συνο τροπάρι: «Η γ έ ν ν η σ η σ ο υ Χ ρ ι σ τ έ ο Θ ε ό ς… »

Είπε ο παππάς τα γράμματα, τέλειωσε η λειτουργιά κι’ άρχισεν ο κόσμος να μεταλαβαίνουν
από τη μια μεριά, κι’ από την άλλη να παίρνουν αντίδωρο από το δίσκο, που τον κρατούσε ένα
από τα λίγα παιδιά του χωριού, που έκαναν τον αναγνώστη της εκκλησιάς. Πρώτη- πρώτη μετά-
λαβε η γριά με τη φαμίλλια της, αυτή πήρε πρώτη αντίδωρο κι’ αυτή βγήκε πρώτη από την εκκλη-
σιά και τράβησε για το σπίτι της, γιατί είταν η πρώτη του χωριού και κανένας άλλος δε μπορού-
σε να της πατήση αυτό το δικαίωμα. Άμα μπήκε στο σπίτι η γριά με τη φαμίλλια της, η υπηρέτρα
άναψε τη λάμπα και τη φωτιά, ανασκήρησε το ένα και το άλλο μες από το δωμάτιο, έβαλε το τρα-
πέζι κι’ απόθεκε ψηλά το τεψί με τες μελοποτισμένες τηγανίτες. Η γριά έβαλε τότε στην πυροστιά
τη χύτρα, γεμάτη ζωμί τετράπαχης όρνιθας, που είταν καταντεμένη από την άλλη την ημέρα,
θέλοντας να φκιάση τη μανέστρα, όσο νάρθη ο παπάς από την εκκλησιά, το πιστικόπουλο έφερε
μια μεγάλη λίμπα γεμάτη γάλα κι’ άλλη μια μικρότερη γεμάτη κουλάστρα, που είχε αρμέξει εκεί-
νη τη στιγμή από τες γίδες, τες απόθεκε και τες δύο στη γωνιά, για να χύσουν και το ένα και το
άλλο γάλα, σε ιδιαίτερα αγγειά να βράσουν, κ’ η Μαριανθούλα άπλωνε το χέρι της σ’ έναν ταβά,
που είχε μέσα μια κόττα ψημένη στη γάστρα, για να τσιμπήση κάτι τι από μέσα, γιατί είχε απο-
θυμήσει την αρτυμή ένα σαραντάημερο, αλλά το άγρυπνο μάτι της γριάς την είδε και:

– Μη, βλαστάρα μ’, της είπε. Μην είσαι λαίμαργη! Να έφτασε ο παπάς να μας βλογήση το
τραπέζι. Γιατί, ψυχούλα μ’, να φας αβλόγητο φαγί, αφού μπορείς να καρτερέσης λίγο ακόμα, και
να το φας βλογημένο!

– Δεν μπορώ, βάβω μ’, να βαστάξω πλειότερο!
– Περίμενε και λίγο ακόμα! Σαράντα μέρες βάσταξες και μια στιγμή δε βαστάς; Ο παπάς σε

λίγο θα είναι εδώ!
Η Μαριανθούλα, θέλοντας και μη, τραβήχτηκε, και για να μη σκανταλίζεται βγήκε όξω στο

πεζούλι της κρεβάτας, περιμένοντας τον παπά να φανή στην αυλή. Δεν πέρασε όμως πολλή ώρα
κι’ ήρθε ο παπάς, και κάθησε στην κορφή της στιας, κι’ αφού τράβησε μια γερή ρακή με το παγού-
ρι, κι’ έπιε και τον καφέ, που του είχεν έτοιμο η γριά, και κύκλωσαν όλοι το καταφορτωμένο το
τραπέζι από χριστουγεννιάτικα φαγητά, έβαλε το βλογητό: «Χριστέ ο Θεός ευλόγησον την βρώ-
σιν και την πόσιν.» αλλά πριν τελειώση το βλογητό του, «μπουμ» ακούστηκε μια ντουφεκιά στην
εξώθυρα. «Μπουμ!» κι’ άλλη μια. Αντραλλεύτηκαν τα σκυλλιά. Πετάχτηκαν όλοι ορθοί και
σωρό-κουβάρι κατέβηκαν τη σκάλα και βγήκαν στην αυλή.

– Ψυχούλα μ’, παιδάκι μω! φώναξε η γριά με ψυχόπονο. Δόξα σοι ο Θεός πούρθες γερός και
καλά!

– Ψυχούλα μ’, πατερούλη μ’! φώναξε κ’ η Μαριανθούλα. Καλώς ώρισες!
Κατέβηκε ο ξενιτεμένος, ο γυιός της γριάς κι’ ο πατέρας της τσιούπρας, από τ’ άλογό του, και

μάνα και παιδί, πατέρας και τσιούπρα και βάβω κι’ αγγονιά, εγειναν κι’ οι τρεις ένα δυσκολοχώ-
ριστο σύμπλεγμα αγάπης και πόνου, χαράς κι’ ευφροσύνης. Η υπηρέτρα με το πιστικόπουλο τρά-
βησαν το κατακουρασμένο τάλογο, στο κατώγι να το ξεφορτώσουν και να το σηλαρώσουν, ενώ
οι τρεις οι καλοκαρδισμένοι ανέβηκαν τη σκάλα μαζύ με τον παπά, και μπήκαν στο δωμάτιο, που
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είταν το τραπέζι στρωμένο. Οι γάτες είχαν στήσει πανυγήρι από τη στιγμή, που, πέφτοντας οι
ντουφεκιές, πετάχτηκαν οι άνθρωποι όξω. Είχαν φάγει όλο το γάλα, και τη στιγμή, που έμπαιναν
οι νοικοκυραίοι στο δωμάτιο, ξέσκιζαν τη βραστή την κόττα, την τετράπαχη! Δεν είχαν λάβει
ακόμα καιρό να γγίξουν την κόττα, που είταν στον ταβά, τη μανέστρα, που είταν στη σουπιέρα,
και το τεψί με τες τηγανίτες. Σπολλάτη!

– «Τσιτ! τσιτ!» καταραμένες! – φώναξε ο παπάς για να τες διώξη, η γριά όμως, που σ’ άλλη
περίσταση θα είταν ικανή να τες σκοτώση, δε θύμωσε καθόλου, αλλά είπε:

– Άφς τες, παπά μ’! Ζώα είναι. Έχ’ν κι’ αυτές δίκιο σήμερα να κάν’ν πασκαλιά.
Κάθησαν τότε γύρα στο τραπέζι, ο παπάς ξαναβλόγησε κι’ άρχισαν να τρώνε. Μόνον η γριά με

τη Μαριανθούλα δεν έτρωγαν μ’ όρεξη. Η χαρά τους την είχε κόψει.
Πριν σηκωθή το τραπέζι ακόμα, ο παπάς είπε στη γριά:
– Ε! τώρα, κυρά, ετοιμάσου να πεθάνης, όπως έλεγες, γιατί απόλαψες ό τι ποθούσες!
– Τι λες, δέσποτα μ’; Τι κουβεντιάζεις; Αμ τώρα θέλω να ζήσω και να χαρώ! Ε ζωή είναι γλυκή

όταν αδερφώνεται με τη χαρά. Ο πόθος συγκρατάει τη ζωή μας κι’ η λύπη τη σβυεί. Τώρα θέλω
να ζήσω να παντρέψω τη Μαριανθούλα μ’, να τη νυφοστολίσω με τα χεράκια μ’, να ιδώ κι’ ένα-
δυο δίγγονα, που λέει ο λόγος, κι’ ύστερα ας παρουσιαστή ο άγγελος να του παραδώσω την παρα-
καταθήκη, που μου έβαλε ο Θεός. Και τι κατάλαβα, από τη ζωή, αν δε ζήσω τώρα;

Ύστερα απ’ αυτά τα λόγια σήκωσε το ποτήρι, που είταν γεμάτο κρασί, έκανε το σταυρό της
και τώπιε ως τον πάτο, λέγοντας:

– Δόξα σοι Θεέ μου! Σ’ ευχαριστώ! Καλώς ώρισες, παιδί μ’!

109

Ο Αθανάσιος Χριστόπουλος

γεννήθηκε στην Καστοριά το 1772 και απεβίωσε στο
Βουκουρέστι  το 1847.

Πέρασε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του, από 8 ετών, στις
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Συνέχισε τις σπουδές του
στο Πανεπιστήμιο της Πέστης, όπου σπούδασε λατινι-
κή φιλολογία, φιλοσοφία και ιατρική, και στο Πανεπι-
στήμιο της Πάντοβας, όπου σπούδασε νομικά. Ήταν
μέλος της Φιλικής Εταιρείας.Τα «Λυρικά» ποιήματά
του εκδόθηκαν στη Βιέννη το 1811.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του είναι η Γραμμα-
τική της Αιολοδωρικής, ήτοι της ομιλουμένης τωρινής
των Ελλήνων γλώσσας, στο οποίο υποστήριζε την
χρήση της δημοτικής, η οποία κατά την άποψή του
ήταν κράμα της αρχαίας δωρικής και αιoλικής διαλέ-
κτου.
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Eις κήπον δροσερότατον
αντιπροχθές εμπήκα
και μέσα κηποφύλακα
τον Έρωτα ευρήκα.
Γλυκή μηλιά εφύλαγε
με δυο μοσχάτα μήλα
εις δυο λεπτά μισόσκεπα
παρασυρμένα φύλλα.
Kαι όσο και τα πρόσεχε, 
εγώ κρυφά γλιστρούσα
και μύριζα τον μόσχον τους
και τα καταφιλούσα.

Φιλώντας και μυρίζοντας
αχόρταστα με βίαν,
ζαλίσθηκα και μέθυσα
από την ευωδίαν.
Kαι μεθυσμένος λάθευσα,
κι αντί να τα φιλήσω
αγαλινά τα δάγκασα
χωρίς να το θελήσω.
Mα τη μηλίτσα, Έρωτα,
δεν τό ’καμ’ από πάθος
η μέθη με κατάντησε
σ’ αυτό τ’ ολίγο λάθος.

ΜΗΛΑ

Ο Γιάννης Βηλαράς (1771–1823) ήταν
λυρικός και σατιρικός ποιητής και
πεζογράφος, με σημαντική συνεισφορά
στο γλωσσικό ζήτημα. Ασκούσε το
επάγγελμα του γιατρού.

Ο Γιάννης Βηλαράς ήταν από τους
πρώτους ποιητές της νεοελληνικής
ιστορίας και θεμελίωσε τις βάσεις της
νεοελληνικής λογοτεχνίας. Υποστήριζε
τον δημοτικισμό αλλά και τον πατριω-
τισμό χωρίς συμβιβασμούς  και επίσης
εναντιωνόταν στην ιστορική ορθογρα-
φία. Έγραφε στίχους με πολύ μεγάλη
ευκολία και αγωνιζόταν για την ανα-
γέννηση του ελληνικού έθνους με όλες
του τις δυνάμεις. Το πιο γνωστό του
έργο, Ρομεηκη γλοσα [sic], το οποίο
αφιέρωσε στον προσωπικό του φίλο
Αθανάσιο Ψαλίδα, τυπώθηκε στην
Κέρκυρα το 1814. 
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Πουλάκι ξένο,
ξενιτεμένο,
πουλί χαμένο,
πού να σταθώ;

Πού να καθήσω,
να ξενυχτήσω,
να μη χαθώ;

Βραδιάζ’ η μέρα,
σκοτάδι παίρνει,
και δίχως ταίρι,
πού να σταθώ;
Πού να φωλιάσω,
σε ξένο δάσο
να μη χαθώ;

Η μέρα φεύγει.
Η νύχτα βιάζει
να ησυχάζη
κάθε πουλί.
Εγώ στενάζω,
το ταίρι κράζω,
ξένο πουλί.

Κοιτάζω τ’ άλλα
πουλιά ζευγάρι
αυτήν την χάρη
δεν έχω πλιά.
Νύχτα με δέρει
με δίχως ταίρι,
χωρίς φωλιά.

Γυρίζω νά ’βρω
πού να καθήσω
να ξενυχτήσω
καν μοναχό.

Κάθε κλαράκι
βαστάει πουλάκι
ζευγαρωτό.

Δεν με γνωρίζουν,
κι εδώ με διώχνουν,
και κει μ’ αμπώχνουν
Πού να σταθώ;
Αχ, πώς να γένω,
πού να πηγαίνω,
να μη χαθώ;

Λυγάν οι κλάδοι,
τα φύλλα σειούνται,
γλυκοτσιμπιούνται
τ’ άλλα πουλιά.

Κι εγώ το ξένο,
το πικραμένο,
χωρίς φωλιά.

Από ’να σ’ άλλο
πετάω δενδράκι,
να βρω κλαράκι
για να σταθώ,
για ν’ ακουμπήσω
να ξενυχτήσω,
να μη χαθώ.

Απορριμμένο
σε άγρι’ αγκάθια,
πικρά μου πάθια
και ξενιτιές,
θρηνώντας μένω,
κι εκεί διαβαίνω
κακές νυχτιές.

Ξενιτεμένο μου πουλί
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Τα παραμύθια ιστορώ, 
τους μύθους ξεδιαλέγω. 
Στολνώ το ψέμα όσο μπορώ, 
Και την αλήθεια λέγω.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
Βουλή μου ήρθε, κι’ όρεξι στη λύρα μου ν’ αρχίσω, 
Του Αίσωπου τους ήρωες να γλυκοτραγουδήσω …
Με λόγους ζώων άλογων, άψυχων παρομοίαις,
Σ’ αυτό το λογικώτατο να δώκω νουθεσίαις
Ω φαντασία ζωντανή, που στα μυαλά φωλιάζεις 
Κι οπού με χέρι δυνατό κρατάς και τα υποτάζεις.
Οπού σοφών και παλαυών εσύ το νουν ορίζεις, 
Τους στοχασμούς τους, κυβερνάς. τα έργα τους διορίζεις.
Οπού το παν εξιστοράς σ’ ενού μυαλού τον τόπο,
Ήτε κοιμάται ή αγρυπνάει, χωρίς κανέναν κόπο.  

Οπού τεχνών κι’ επιστημών και συστυμάτων βρύσι,
Ζωγράφος είσαι λογιαστός στη λογιαστή την φύσι.
Εσένα κράζω βοηθόν στης συγγραφής την ύλη. 
Λάμψε σ’ εμένα φωτεινή, κι’ οδήγα το κοντύλι, 
Να δυνηθώ με των Μουσών τη γλώσσα και τον τρόπον 
Να ιστορήσω, όσα ειπώ, ν’ αρέσουν των ανθρώπων.
Σε μια εποχή αλλοτεσινή, που πονηριαίς και δόλοι, 
Το κύρος είχαν δυνατό στην οικουμένην όλη,
Γιατί το Ψέμα τολμηρό με πλάνον είχε φτάση,
Τον εαυτό του ’ς των πολλών τη γνώμη να θρονιάση,
Με παρρησία στο κοινό όπου ήθελε να τρέχη, 
Ελεύτερο, ανεμπόδηγο, και κόπον να μην έχη.
Να περπατή με σοβαρό, με περιφάνιας ήθος,
Και να τρομάζη των μικρών και των τρανών το πλήθος.
Να βρίσκη χώρα σ’ ολουνούς παντού συντροφευμένο, 
Σε κάθε σπίτι αγαπητό, και περιποιημένο.
Η μαύρη Αλήθια από καιρούς και χρόνια εξορισμένη,
Από τον κόσμο μισητή, κι’ όξω απ’ αυτόν κρυμμένη, 
Σ’ ανήλιον τόπο ανάμερον, και σε πυκνό σκοτάδι, 
Είχε αποκάμη κατοικιά μέσ’ σε βαθύ πηγάδι. 
Μήτ’ αποκείθε εκόταγε να βγη σε ημέρας φέξι,
Με δίχως κίντυνο άφευχτο, χωρίς βαργιά να φταίξη.
Κει μέσα πάντα μοναχή στον πάτο σφαλισμένη,
Από το φόβον άκοπα σκληρά βασανισμένη, 
Αν επιτύχαινε καιρό τη νύχτα να ημπορέση 
Σε φίλου, ή γνώριμου παλιού το σπίτι να χωρέση. 
Την συντροφιά του εχαίρονταν στιμαίς με τρόμου ζάλη
Και κλιόνταν γλήγορ’ άφαντη μες την κρυψιόνα πάλι.
Αλλά μονάξιας ερημιά παρόμια να υπομένη 
Βαρέθηκε ως το ύστερον πολύ περιορισμένη 
Κι’ αποφασίζει μιαν αυγή ν’ αφήκη τέτοιους τόπους, 
Να πάη να ζήση, ως άλλοτε, μαζί με τους ανθρώπους,
Οχ το πουρνό λοιπόν αυτή σε σταυροδρόμι βγαίνει, 

Μ Υ Θ Ο I
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Στον κόσμο φανερόνεται, στον κόσμο πάλι μπαίνει.
Μον εβουλήθη ολόγυμνη τα κάλλη κι’ ωμορφιά της, 
Να δείξη δίχως σκέπασμα, ως ήταν μάθημά της. 
Θαρρούσε ακόμα σώζωνταν καθώς και πρώτα ωραία
Ωσάν και πρώτα ποθητή και ζηλεμένη νέα. 
Τα νιάτα ογλήγορα απερνάν τα γηρατιά πλακόνουν,
Και τούτα μον εφάνηκαν η χάρες τελειόνουν. 
Κάλοι, αχαμνοί, που διάβαιναν, οχ το λαό κοντά της,
Μηδέ επεριεργάζονταν καθόλου τη θωριά της 
Κανείς δεν καταδέχονταν μηδέ να τη ρωτήση, 
Μον βιαστικά το δρόμο του τηρούσε ν’ ακλουθήση. 
Στέκει, η Αλήθια καρτεράει, στην άκρα απορριμμένη, 
Σε καταφρόνεσι πολλή, ψυχρή και παγομένη. 
Διαβαίνει ημέρα ολάκαιρη, κοντεύει να νυχτόση,
Και δεν ευρέθηκε άθρωπος σε ταύτη να ζυγόση. 
Κι’ εκεί που διαλογίζεται, στο νου της αποράει,
Με καταισκύνη κι εντροπή, το τι έπαθε μετράει. 
Της φανερόνεται ομπροστά το Ψέμα στολισμένο 
Από πετράδια λογιαστά, και στα χρυσά ντυμένο 
Πλαστή ήταν όλη η φορεσιά, κι’ από γιαλιά γιομάτη, 
Ωστόσο εφάνταζε πολύ, κι’ εγέλαε το μάτι. 
Ω καλημέρα σου αδερφή, της λέει, και τι κάνεις; 
Πού ήσουν, καιρούς οπώλειπες, και πούθε τώρα εφάνης;
Αμ πώς γυμνή έτζι ολότελα, μονάχη τέτοιαν ώρα 
Σε δρόμου διάβα, σαν κι’ αυτό στη μέση από τη χώρα;
Εδώ για στέκω οχ το ταχύ, του απεκρίθη εκείνη
Και στα χαμένα εστάθηκα του κάκου έχω προσμείνη.
Έκρινα τάχατε καλό την ερημιά ν’ αφήσω. 
Στον κόσμο σαν προτήτερα ναρθώ να κατοικήσω 
Να ελεήσω ηθέλησα του μάταιους ανθρώπους, 
Που την αμάθια κείτονται με ταλαιπώριας κόπους. 
Σ’ αυτούς να λάμψω καθαρή, την πλάνη να σκορπίσω 
Να ξαλειφθούν η πρόληψες, και τα κακά να σβύσω. 
Να φέρω πάλι μάθησες, να φέρω πάλι φώτα 
Να οδηγήσω τους θνητούς εις το καλό, σαν πρώτα. 
Τ’ ομολογώ επλανέθηκα στον άγνωμο σκοπό μου
Και καταφρόνια ανέλπιστα θωρώ με θιαμασμό μου. 
Μικροί μεγάλοι με μισάν κανένας δε με θέλει.
Αν είμαι, ή αν δε βρίσκομαι, τελείως δεν τους μέλει,
Και σα να μ’ είχαν όχτρητα το πρόσωπο γυρίζουν,
Αλλ’ ως κι’ οι φίλοι μου οι παλαιοί, κι’ αυτοί δε με γνωρίζουν,
Κι’ αν κανενός αποκοτάω διο λόγια να μιλήσω, 
Φεύγει με πάτημα γοργό, μηδέ τηράει οπίσω. 
Νογώ το λάθο, πώκαμα οι αθρώποι δε μου φταίγουν.
Σ’ αυτούς δεν τύχαινε να βγω οι γριαίς δεν τους αρέσουν,
Δεν είν’ αυτό, αδερφούλα μου, εκείνο που πειράζει.
Της λέει το Ψέμα, ως το φρονείς, κι’ ο νους σου λογαριάζει: 
Δε βλάβουν τα γεράματα, μον αφορμή κι αιτία 
Είν’ της στολής η έλλειψι δεν είν η ηλικία. 
Γιατί νομίζουν οι πολλοί, πως κάθε τι δεν πρέπει,
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Με δίχως κάνα σκέπασμα καθένας να το βλέπει. 
Εγώ πολύ παλιότερο και γεροστότερόν σου, 
Με τα στολίδια, που φορώ, φαντάζω νιότερό σου. 
Και ντιούμαι πάντα λογιαστά, και πάντα συχναλλάζω,
Και πάσα ημέρα αλλιότικο, καινούρια νιάτα βγάζω.
Τα όξω ορέγεται καλά, σ’ εκείνα προσκολλιέται, 
Τα μέσα δεν παρατηράει ο κόσμος, κι’ ας γελιέται.
Για τούτο εγώ έχω απέρασι, για τούτο κυριεύω,
Γιατί ν’ αρέσω καθενού αδιάκοπα γυρεύω. 
Κι’ έτζι παντού προτίμησι, παντού ευρίσκω χώρα,
Και κυβερνώ, ως ορέγομαι, τον κόσμον ως την ώρα
Να παρρησιάσης το κορμί λοιπόν σε γύμνια τόση, 
Συμπαθησέμε να σου ειπώ, πως, δεν παραήταν γνώσι.
Οστόσο το τι γίνηκε, πλιο δεν μπορ’ α ξεγένη. 
Κι ας προσπαθήσομε σ’ αυτό πιος διορθωμός να γένη.
Έλα αδερφή να κάμομε, σου τάζω για καλό μας,
Μια συμφωνία, αν αγαπάς, με διάφορο κοινό μας. 

Σε τούτο μου το φόρεμα κι’ οι διο να τυλιχτούμε,
Σύντροφοι πάντα αχώριγοι μαζί να περπατούμε. 
Τότες οι φρόνιμοι σα ιδούν πως βρίσκομαι με εσένα, 
Από χατίρι σου θαρρώ δε με μισάν κι’ εμένα.
Κι’ εσένα πάλι οι τρελλοί να σε θωρούν μαζί μου, 
Μετά χαράς σε δέχουνται απ’ αφορμή δική μου
Σε ταύτα η Αλήθια στρέγοντας, το ψέμα αγγαλιασμένη, 
Στης φορεσιάς του εφάνηκε με ταύτο σκεπασμένη. 
Κι’ αφόντης ανταμόθηκαν το ψέμα κι’ η Αλήθια,
Της γης τη σφαίρα επλήθυναν τα τόσα παραμύθια, 
Τα παραμύθια εξιστορώ τους μύθους ξεδιαλέγω. 
Στολνώ το Ψέμα όσο μπορώ και την Αλήθια λέγω.

(Μύθοι /Ιωάννου Βηλαρά, 2η εκδ.Εν Παρισίοις:
Εθνικό Ημερολόγιο (Μ. Π. Βρετού),1865).
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

Andreasz Kalvosz

Ενότητα 17η

Ο Ανδρέας Κάλβος (Ζάκυνθος 1792–1869 Λάουθ, Αγγλία) αποτελεί έναν από τους
σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές, του οποίου παραδόξως δεν υπάρχει γνωστό σωζό-
μενο πορτραίτο. 

Εγκαινίασε το συγγραφικό του στάδιο με δύο τραγωδίες: την «Θηραμένη» καί τις
«Δαναΐδες». Ήταν η πρώτη χρονιά της διαμονής του στη Φλωρεντία. Τις έγραψε στην ιτα-
λική γλώσσα, γιατί σ’ αυτήν, όπως κι ο Σολωμός, κι ο Φώσκολος, είχε μεγαλύτερη ευχέ-
ρεια, κι ας ήταν μητρική του γλώσσα η ελληνική.
Ο Κάλβος έχει καθιερωθεί, σαν ό ποιητής των «Ωδών». Οί πρώτες δέκα τυπώθηκαν στη
Γενεύη το 1824 με τον τίτλο «Λύρα», καί οι άλλες δέκα στο Παρίσι το 1826 με τον τίτλο
«Λυρικά».
Οι ωδές του σχεδόν αμέσως μεταφράζονται και στα γαλλικά και βρίσκουν ευνοϊκότατη
υποδοχή, με οικονομική ενίσχυση των φιλελλήνων, τα Λυρικά.
Πηγαίνει στην Κέρκυρα, όπου μέχρι το 1827 διδάσκει στην Ιόνιο Ακαδημία. Ως το 1836,
οπότε και επανατοποθετείται στην Ακαδημία, ασχολείται με ιδιαίτερα μαθήματα. Το 1841
αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Κερκυραϊκού Γυμνασίου. Ταυτόχρονα συνεργάζεται με
τοπικές εφημερίδες. Με τον Σολωμό, όπως μαρτυρείται, «είχε απλή γνωριμία». 
Τον Νοέμβριο του 1852 ο Κάλβος αφήνει την Κέρκυρα και επιστρέφει στην Αγγλία. Ένα
χρόνο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1853 παντρεύεται με τη Charlotte Wadams, στο
παρθεναγωγείο της οποίας στο Λάουθ θα διδάσκει μέχρι το τέλος της ζωής του. 
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α΄.
Γη των θεών φροντίδα,
Eλλάς ηρώων μητέρα,

φίλη, γλυκεία πατρίδα μου
νύκτα δουλείας σ’ εσκέπασε,

νύκτα αιώνων. 

β΄.
Oύτω εις το χάος αμέτρητον

των ουρανίων ερήμων,
νυκτερινός εξάπλωσεν

έρεβος τα πλατέα
πένθιμα εμβόλια.

γ΄.
Kαι εις την σκοτιάν βαθείαν,

εις το απέραντον διάςημα,
τα φώτα σιγαλέα

κινώνται των αςέρων
λελυπημένα.

δ΄.
Eχάθηκαν η πόλεις,
εχάθηκαν τα δάση,

κ’ η θάλασσα κοιμάται
και τα βουνά και ο θόρυβος

παύει των ζώντων.

ε΄.
Eις τα φρικτά βασίλεια
ομοιάζει του θανάτου

η φύσις όλ εκείθεν
ήχος ποτέ δεν έρχεται

ύμνων ή θρήνων.

ς΄.
Αλλά των μακαρίων

σταύλων ιδού τα ηώα
κάγκελλα η Ώραι ανοίγουσιν,

ιδού τα ακάμαντα άλογα
του Hλίου εκβαίνουν.

ζ΄.
Xρυσά, φλογώδη, καίουσι
τους δρόμους του αέρος
τα αμιλλητήρια πέταλα

τους ουρανούς φωτίζουσι
λάμπουσαι η χαίται. 

η΄.
Tώρα εξανοίγει τ’ άνθη
εις τον δροσώδη κόλπον

της γης η αυγή και φαίνονται
τώρα των φιλοπόνων

ανδρών τα έργα.

θ΄.
Tα μυρισμένα χείλη
της ημέρας φιλούσι

το αναπαυμένον μέτωπον
της οικουμένης φεύγουσιν

όνειρα, σκότος,

ι΄.
Ύπνος, σιγή και πάλιν

τα χωράφια, την θάλασσαν,
τον αέρα γεμίζουσι

και τας πόλεις με’ κρότον,
ποίμνια και λύραι.

ια΄.
Eις του σπηλαίου το στόμα

ιδού προβαίνει ο μέγας
λέων, τον φοβερόν

λαιμόν τετριχωμένον
βρέμων τινάζει.

ιβ΄.
O αετός αφίνει

τους κρημνούς υψηλούς
κτυπάουσιν η πτέρυγες

τα νέφη, και τον όλυμπον
η κλαγγή σχίζει.

ιγ΄.
Έθλιψε την Eλλάδα

νύκτα πολλών αιώνων,
νύκτα μακράς δουλείας,

αισχύνη ανδρών, ή θέλημα
των αθανάτων.

ιδ΄.
H χώρα τότε εφαίνετο

ναός ηριπομένος,
όπου οι ψαλμοί σιγάουσι

και του κισσού τα ατρέμητα
φύλλα κοιμώνται.

Ωδή Δεκάτη. O Ωκεανός
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ιε΄.
Ωσάν επί την άπειρον

θάλασσαν των ονείρων,
ολίγαι, απηλπισμέναι

ψυχαί νεκρών διαβαίνουσι
με’ δίχως βίαν

ις΄.
Oύτως από του Άθωνος

τα δένδρα, έως τους βράχους
της Kυθήρας, κυλίουσα
την άμαξαν βραδείαν,

ουρανοδρόμον80

ιζ΄.
H τρίμορφος Eκάτη
εθεώρει τα πλοία,

εις του Αιγαίου τους κόλπους
λάμνοντα αδόξως, φεύγοντα

διασκορπισμένα.

ιη΄.
Συ τότε, ω λαμπροτάτη
κόρη Διός, του κόσμου

μόνη παρηγορία,
την γην μου συ ενθυμήθηκες

ω Eλευθερία.

ιθ΄.
Ήλθ’ η θεά κατέβη

εις τα παραθαλάσσια
κλειτά της Xίου τας χείρας
άπλωσ’ ορθή, και κλαίουσα

λέγει τοιάδε

κ΄.
Ωκεανέ, πατέρα

των χορών αθανάτων,
άκουσον την φωνήν μου,

και της ψυχής μου τέλεσον
τον μέγαν πόθον.

κα΄.
Ένδοξον θρόνον είχον

εις την Eλλάδα τύραννοι
προ πολλού τον κρατούσι,

σήμερον συ βοήθησον,
δος μου τον θρόνον.

κβ΄.
Όταν τους ανοήτους

φεύγω θνητούς, με δέχονται
η πατρικαί σου αγκάλαι

η ελπίς μου εις την αγάπην σου
στηρίζεται όλη.

κγ΄.
Eίπ κ’ ευθύς επάνω
εις τας ροάς εχύθη

του Ωκεανού, φωτίζουσα
τα νώτα υγρά και θεία,

πρόφαντος λάμψις.

κδ΄.
Αστράπτουσι τα κύματα

ως οι ουρανοί, και ανέφελος,
ξάστερος φέγγει ο ήλιος

και τα πολλά νησία
δείχνει του Αιγαίου.

κε΄.
Πρόσεχε τώρα ως άνεμος

σφοδρός μέσα εις τα δάση,
ο αλαλαγμός σηκώνεται

άκουε των πλεόντων
το έια μάλα.

κς΄.
Σχισμένη υπό μυρίας

πρώρας αφρίζει η θάλασσα,
τα πτερωμένα αδράχτια
ελεύθερα εξαπλώνονται

εις τον αέρα.

κζ΄.
Eπί την λίμνην ούτως

αυγερινά πετάουσι
τα πλήθη των μελίσσων
όταν γλυκύ του έαρος

φυσάη το πνεύμα

κη΄.
Eπί την άμμον ούτω

περιπατούν οι λέοντες
ζητούντες τα κοπάδια,

την θέρμην των ονύχων
έαν αισθανθώσιν

117
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κθ΄.
Oύτως εάν την δύναμιν
ακούσουν των πτερύγων

οι αετοί, το κτύπημα
των βροντών υπερήφανοι

καταφρονούσι. 

λ΄.
Πεφιλημένα θρέμματα

Ωκεανού, γενναία
και της Eλλάδος γνήσια
τέκνα, και πρωτοστάται

Eλευθερίας

λα΄.
Xαίρετε σεις καυχήματα

των θαυμασίων (Σπετζίας,
Ύδρας, Ψαρών,) σκοπέλων,

όπου ποτέ δεν άραξε
φόβος κινδύνου. 

λβ΄.
Kατευοδοίτε! – Oρμήσατε

τα συναγμένα πλοία
ω ανδρείοι σκορπίσατε

τον στόλον, κατακαύσατε
στόλον βαρβάρων.

λγ΄.
Tα δειλά των εχθρών σας
πλήθη καταφρονήσατε•

την κόμην πάντα ο θρίαμβος
στέφει των υπέρ πάτρης

κινδυνευόντων. 

λδ΄.
Ω επουράνιος χείρα!

σε βλέπω κυβερνούσαν
τα τρομερά πηδάλια,

και των ηρώων η πρώραι
ιδού πετάουν.

λε΄.
Iδού κροτούν, συντρίβουσι
τους πύργους θαλασσίους
εχθρών απείρων σκάφη,
ναύτας, ιστία, κατάρτια

η φλόγα τρώγει

λς΄.
Kαι καταπίνει η θάλασσα

τα λείψανα την νίκην
ύψωσ’, ω λύρα αν ήρωες

δοξάζονται, το θείον
φιλεί τους ύμνους. 

λζ΄.
Ωθωμανέ υπερήφανε

πού είσαι; νέον στόλον
φέρε, ω μωρέ, και σύναξ
νέαν δάφνην οι Έλληνες

θέλουν αρπάξειν.
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Ámde éoszi ajtaját
a mennyei istállóknak
a Hórák, íme, nyitják
s Héliosz zabolát se látott
tűzparipái kirontanak…

És íme, az ellenségnek 
óriási hajói izzé-porrá 
zúzódnak össze, mind,
s roncsot, hajót, vitorlafoszlányt
elnyel a tűzár.

Szabó Kálmán fordítása

Andreasz Kalvosz

AZ ÓCEÁN

(részlet)

Istenek ősi földje,
Hellász, te a hősök édes
anyja, csodás szülőhazám,
rabság éjjele, százados
éje borult rád…

Mint a halál iszonyúan
sivár birodalma, immár
a természet csupa pusztaság,
himnuszok, siratók hangját
sem veri vissza…
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

(Ζάκυνθος 1798–1857 Κέρκυρα)

Ο Ζακυνθινός ποιητής, σε όλο το έργο του, κήρυξε με ιερή εμμονή τις αθάνατες αξίες τη ζωής:
Δικαιοσύνη, Ελευθερία, Αλήθεια, Πίστη, Αγάπη, Χρέος.

119

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

Dionisziosz Szolomosz

Ενότητα 18η

ΠΟΙΗΤ. (Πιάνοντας φιλικὰ τὸ χέρι τοῦ Σοφ.) Τίμια λόγια σοῦ ἐβγῆκαν ἀπὸ τὸ στόμα· καὶ
ἐγὼ καὶ ἐσὺ πολεμοῦμε γιὰ τὴν ἀλήθεια· ἀλλὰ συλλογίσου καλά, μήπως κυνηγώντας τὴν
ἀλήθειαν εἰς ἐκεῖνον τὸν τρόπο, ἀπατηθῇς, σφίγγοντας εἰς τὸν κόρφο σου τὸ φάντασμά
της. Ἔλα στὸ νοῦ σου, στοχάσου πόσο κακὸ κάνει ἡ γλῶσσα ῾ποὺ γράφετε· ὡς πότε θὰ
ἀκολουθοῦν νὰ μᾶς κλαίγουν οἱ ξένοι, καὶ νὰ μᾶς ξαναθυμοῦν τὲς δόξες τῶν παλαιῶν μας,
γιὰ νὰ μᾶς αὐξήσουν τὴν ἐντροπή; «Ἡ δάφνη κατεμαράνθη», ἐφώναξε ὁ γενναῖος,
πικρότατα καὶ ἀληθινὰ λογια! Ναί! ἀλοίμονον! ἡ δάφνη κατεμαράνθη! Ἔρχεται ὁ ξένος
καὶ βρίσκει ἀκόμη ζωντανὲς πολλὲς συνήθειες τῆς Ἰλιάδος· ἀκόμη οἱ γυναῖκες λέγουν τὰ
μυρολόγια εἰς τὰ λείψανα, καὶ τὰ φιλοῦν· ἀκόμη ὁ γέρος στὴ δυστυχιά του χτυπάει τὸ
μέτωπό του μὲ τὰ δυό του χέρια, καὶ τὰ σηκώνει στον οὐρανό, ῾σὰν νὰ ἤθελε νὰ τὸν
ἐρωτήσῃ, γιατὶ ἔπεσε τέτοια συμφορὰ στο κεφάλι του· ἀκόμη γυμνώνει τὸ βυζί της ἡ μάνα
καὶ ξαναθυμάει τοῦ παιδιοῦ της τὸ γάλα, ῾ποὺ τοῦ ἔδωσε· ἀκόμη ὁ δοῦλος κάνει ὅρκον εἰς
τὸ ψωμί, ῾ποὺ τὸν ἔθρεψε. Ὅμως ὁ ξένος δὲν ἔχει ἄλλα ῾δικά μας νὰ μουρμουρίσῃ στὰ
χείλια του παρὰ «Μῆνιν ἄοιδε θεά», γιατὶ ἡ δάφνη κατεμαράνθη. Καὶ τώρα, ῾ποὺ
ξαναγίνεται νίκη στὸ Μαραθῶνα, δὲν σῴζεται φωνὴ ἀνθρώπου νὰ ξανακάμῃ στὴ γλῶσσα
μας ὅρκον, «Μὰ τὲς ψυχές, ῾πού ἐχάθηκαν πολεμώντας!» γιατὶ ἡ δάφνη κατεμαράνθη 
(ὁ ποιητὴς κλαίει). 

(Απόσπασμα από το ΔΙΑΛΟΓΟ, 1822–1825)
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1. Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη,
που με βία μετράει τη γη.

2. Aπ’ τα κόκαλα βγαλμένη
των Eλλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Eλευθεριά!

88. Πήγες εις το Μεσολόγγι
Την ημέρα του Χριστού,
Μέρα που άνθισαν οι λόγγοι
Για το τέκνο του Θεού.

89. Σούλθε εμπρός λαμποκοπώντας
Η Θρησκεία μ’ ένα σταυρό,
Και το δάκτυλο κινώντας
Οπού ανεί τον ουρανό. 

90. Σ’αυτό, εφώναξε, το χώμα
Στάσου ολόρθη, Ελευθεριά
Και φιλώντας σου το στόμα
Μπαίνει μες στην εκκλησιά.
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Liberta vo cantando, ch’e si cara
Come sa chi per lei vita rifiuta.

Dante
Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν

Ο΄Ύμνος αποτελείται από 158 τετράστιχα, γράφτηκε το 1823.
Την ίδια εποχή που γράφτηκε και ο Ουγγρικός Ύμνος από τον Ferenc Kölcsey.

88. Meszolongi felé jártál
Karácsonynak hajnalán
Aznap minden kivirágzott
Istennek fia előtt.

89. Tündökölve állt elébed
Keresztjével a Vallás 
Ujjával körbemutatva
merre nyílik szemhatár

90. – Ezen a földön – így kiáltott, 
– Szabadság, szilárdan állj!
Megcsókolt akkor, s belépett
Az Úr házának ajtaján.

Szabó Antigoné fordítása

Dionisziosz Szolomosz

Himnusz a Szabadsághoz

Ismerlek a kardéledről, Rád ismertem! kardod éle
Mely vágást oszt rémesen, Büszkén jobbra-balra sújt.
Ismerlek tekintetedről, Rád ismertem! Szemed fénye
Mely átfut a földeken. Minden földet lángra gyújt

Helléneknek szent porából Ős hellének szent porából
Új életre kel neved, Újra fölszárnyal neved,
Ős dicsőség mámorából És mint egykor, úgy világol…
Üdv, Szabadság, Üdv neked! Szent Szabadság, üdv neked!

Pecz Vilmos fordítása Gáldi László fordítása
(Heinrich-féle Egyetemes

Irodalomtörténet I. k. 1904–1912)

Θεόδωρος Βρυζάκης (1819 – 1878)
Η Ελλάς ευγνωμονούσα, 1858 Λάδι

σε μουσαμά, 215 x 157 cm 
Κληροδότημα Μ. χήρα Θ. Υψηλάντη
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Oι Eλεύθεροι Πολιορκημένοι. Σχεδίασμα Α΄

Szabad ostromlottak (1. variáns) 

1. 
Tότες εταραχτήκανε τα σωθικά μου και έλεγα πως ήρθε ώρα να ξεψυχήσω· κι’ ευρέθηκα σε σκο-
τεινό τόπο και βροντερό, που εσκιρτούσε σαν κλωνί στάρι στο μύλο που αλέθει ογλήγορα, ωσάν
το χόχλο στο νερό που αναβράζει· ετότες εκατάλαβα πως εκείνο ήτανε το Mεσολόγγι· αλλά δεν
έβλεπα μήτε το κάστρο, μήτε το στρατόπεδο, μήτε τη λίμνη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τη γη που
επάτουνα, μήτε τον ουρανό· εκατασκέπαζε όλα τα πάντα μαυρίλα και πίσσα, γιομάτη λάμψη,
βροντή και αστροπελέκι· και ύψωσα τα χέρια μου και τα μάτια μου να κάμω δέηση, και ιδού μες
στην καπνίλα μία μεγάλη γυναίκα με φόρεμα μαύρο σαν του λαγού το αίμα, οπού η σπίθα
έγγιζε κι’ εσβενότουνε· και με φωνή που μου εφαίνονταν πως νικάει την ταραχή του πολέ-
μου άρχισε: 

«Tο χάραμα επήρα
Tου Ήλιου το δρόμο, 
Kρεμώντας τη λύρα
Tη δίκαιη στον ώμο, –
Kι’ απ’ όπου χαράζει
Ώς όπου βυθά, 
Tα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι.» 
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2. 
Παράμερα στέκει
O άντρας και κλαίει· 
Aργά το τουφέκι
Σηκώνει και λέει: 
«Σε τούτο το χέρι
Tι κάνεις εσύ; 
O εχθρός μου το ξέρει
Πως μου είσαι βαρύ.» 

Tης μάνας ω λαύρα! 
Tα τέκνα τριγύρου
Φθαρμένα και μαύρα
Σαν ίσκιους ονείρου· 
Λαλεί το πουλάκι
Στου πόνου τη γη
Kαι βρίσκει σπυράκι
Kαι μάνα φθονεί. 

3. 
Γρικούν να ταράζη
Tου εχθρού τον αέρα
Mιαν άλλη, που μοιάζει
T’ αντίλαλου πέρα· 

Kαι ξάφνου πετιέται
Mε τρόμου λαλιά· 
Πολληώρα γρικιέται, 
Kι’ ο κόσμος βροντά. 

4. 
Aμέριμνον όντας
T’ Aράπη το στόμα
Σφυρίζει, περνώντας
Στου Mάρκου το χώμα· 

Διαβαίνει, κι’ αγάλι
Ξαπλώνετ’ εκεί
Που εβγήκ’ η μεγάλη
Tου Mπάιρον ψυχή. 

5. 
Προβαίνει και κράζει
Tα έθνη σκιασμένα. 

6.
Kαι ω πείνα και φρίκη! 
Δε σκούζει σκυλί! 

7. 
Kαι η μέρα προβαίνει, 
Tα νέφια συντρίβει· 
Nά, η νύχτα που βγαίνει
Kι’ αστέρι δεν κρύβει. 

(από τα Ποιήματα, Ίκαρος 1961) 
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A HAZA-LÁTOMÁS
(amely szó szerint a Zakinthoszi asszony című művében is megtalálható)

Napsugár hol rezdül,
pirkadattól talpon,
ott találsz: megpendül
az én igaz lantom,
míg felhág az égre,
s amíg lehull a mélybe.

Szabó Kálmán fordítása

Oι Eλεύθεροι Πολιορκημένοι. Σχεδίασμα B΄

Szabad ostromlottak (2. variáns) 

1. 
Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει· 
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι’ η μάνα το ζηλεύει. 
Tα μάτια η πείνα εμαύρισε· στα μάτια η μάνα μνέει· 
Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει: 
«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τί σ’ έχω γω στο χέρι; 
Oπού συ μούγινες βαρύ κι’ ο Aγαρηνός το ξέρει.» 
2. 
Tο Mεσολόγγι έπεσε την άνοιξη· ο ποιητής παρασταίνει την Φύση, εις τη στιγμή που
είναι ωραιότερη, ως μία δύναμη, η οποία, με όλα τ’ άλλα και υλικά και ηθικά ενάντια,
προσπαθεί να δειλιάση τους πολιορκημένους· ιδού οι Στοχασμοί του ποιητή:
H ζωή που ανασταίνεται με όλες της τες χαρές, αναβρύζοντας ολούθε, νέα, λαχταρι-
στή, περιχυνόμενη εις όλα τα όντα· η ζωή ακέραιη, απ’ όλα της φύσης τα μέρη, θέλει
να καταβάλη την ανθρώπινη ψυχή θάλασσα, γη, ουρανός, συγχωνευμένα, επιφάνεια
και βάθος συγχωνευμένα, τα οποία πάλι πολιορκούν την ανθρώπινη φύση στην επι-
φάνεια και εις το βάθος της. 
H ωραιότης της φύσης, που τους περιτριγυρίζει, αυξαίνει εις τους εχθρούς την ανυ-
πομονησία να πάρουν τη χαριτωμένη γη, και εις τους πολιορκημένους τον πόνο ότι
θα τη χάσουν. 
O Aπρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε, 
Kι’ όσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ άρματα σε κλειούνε. 
Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει, 
Kαι μες στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι, 
Kι’ ολόλευκο εσύσμιξε με τ’ ουρανού τα κάλλη. 
Kαι μες στης λίμνης τα νερά, όπ’ έφθασε μ’ ασπούδα, 
Έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα, 
Που ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο· 
Tο σκουληκάκι βρίσκεται σ’ ώρα γλυκιά κι’ εκείνο. 
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Mάγεμα η φύσις κι’ όνειρο στην ομορφιά και χάρη, 
H μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι· 
Mε χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει· 
Όποιος πεθάνη σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει. 
Tρέμ’ η ψυχή και ξαστοχά γλυκά τον εαυτό της. 
3. 
Eνώ ακούεται το μαγευτικό τραγούδι της άνοιξης, οπού κινδυνεύει να ξυπνήση εις
τους πολιορκημένους την αγάπη της ζωής τόσον, ώστε να ολιγοστέψη η αντρεία τους,
ένας των Eλλήνων πολεμάρχων σαλπίζει κράζοντας τους άλλους εις συμβούλιο, και
η σβημένη κλαγγή, οπού βγαίνει μέσ’ από το αδυνατισμένο στήθος του, φθάνοντας
εις το εχθρικό στρατόπεδο παρακινεί έναν Aράπη να κάμη ό,τι περιγράφουν οι στίχοι 
«Σάλπιγγα, κόψ’ του τραγουδιού τα μάγια με βία, 
Γυναικός, γέροντος, παιδιού, μη κόψουν την αντρεία.» 
Xαμένη, αλίμονον! κι’ οκνή τη σάλπιγγα γρικάει· 
Aλλά πώς φθάνει στον εχθρό και κάθ’ ηχώ ξυπνάει; 
Γέλιο στο σκόρπιο στράτευμα σφοδρό γεννοβολιέται, 
Kι’ η περιπαίχτρα σάλπιγγα μεσουρανίς πετιέται· 
Kαι με χαρούμενη πνοή το στήθος το χορτάτο, 
T’ αράθυμο, το δυνατό, κι’ όλο ψυχές γιομάτο, 
Bαρώντας γύρου ολόγυρα, ολόγυρα και πέρα, 
Tον όμορφο τρικύμισε και ξάστερον αέρα· 
Tέλος μακριά σέρνει λαλιά, σαν το πεσούμεν’ άστρο, 
Tρανή λαλιά, τρόμου λαλιά, ρητή κατά το κάστρο. 
4. 
Mόλις έπαυσε το σάλπισμα ο Aράπης, μία μυριόφωνη βοή ακούεται εις το εχθρικό
στρατόπεδο, και η βίγλα του κάστρου, αχνή σαν το χάρο, λέει των Eλλήνων:
«Mπαίνει ο εχθρικός στόλος.» Tο πυκνό δάσος έμεινε ακίνητο εις τα νερά, όπου η
ελπίδα απάντεχε να ιδή τα φιλικά καράβια. Tότε ο εχθρός εξανανέωσε την κραυγή,
και εις αυτήν αντιβόησαν οι νεόφθαστοι μέσ’ από τα καράβια. Mετά ταύτα μία ακα-
τάπαυτη βροντή έκανε τον αέρα να τρέμη πολλή ώρα, και εις αυτή την τρικυμία:

H μαύρη γη σκιρτά ως χοχλό μες στο νερό που βράζει. 

– Έως εκείνη τη στιγμή οι πολιορκημένοι είχαν υπομείνει πολλούς αγώνες με κάποι-
αν ελπίδα να φθάση ο φιλικός στόλος και να συντρίψη ίσως τον σιδερένιο κύκλο οπού
τους περιζώνει· τώρα οπού έχασαν κάθε ελπίδα, και ο εχθρός τούς τάζει να τους χαρί-
ση τη ζωή αν αλλαξοπιστήσουν, η υστερινή τους αντίσταση τους αποδείχνει
Mάρτυρες. 
5. 
Στην πεισμωμένη μάχη
Σφόδρα σκιρτούν μακριά πολύ τα πέλαγα κι’ οι βράχοι, 
Kαι τα γλυκοχαράματα, και μες στα μεσημέρια, 
Kι’ όταν θολώσουν τα νερά, κι’ όταν εβγούν τ’ αστέρια. 
Φοβούνται γύρου τα νησιά, παρακαλούν και κλαίνε, 
Kι’ οι ξένοι ναύκληροι μακριά πικραίνονται και λένε: 
«Aραπιάς άτι, Γάλλου νους, σπαθί Tουρκιάς μολύβι, 
Πέλαγο μέγα βράζ’ ο εχθρός προς το φτωχό καλύβι.» 
6. 
Ένας πολέμαρχος ξάφνου απομακραίνεται από τον κύκλο, όπου είναι συναγμένοι εις
συμβούλιο για το γιουρούσι, γιατί τον επλάκωσε η ενθύμηση, τρομερή εις εκείνη την

123

65-vegig-impri_Layout 1  2016.07.14.  13:15  Page 123



ώρα της άκρας δυστυχίας, ότι εις εκείνο το ίδιο μέρος, εις τες λαμπρές ημέρες της
νίκης, είχε πέσει κοπιασμένος από τον πολεμικό αγώνα, και αυτού επρωτάκουσε, από
τα χείλη της αγαπημένης του, τον αντίλαλο της δόξας του, οποία έως τότε είχε μείνει
άγνωστη εις την απλή και ταπεινή ψυχή του.

Mακριά απ’ όπ’ ήτα’ αντίστροφος κι’ ακίνητος εστήθη.
Mόνε σφοδρά βροντοκοπούν τ’ αρματωμένα στήθη.
«Eκεί ’ρθε το χρυσότερο από τα ονείρατά μου.
Mε τ’ άρματ’ όλα βρόντησα τυφλός του κόπου χάμου. 
Φωνή ’πε – O δρόμος σου γλυκός και μοσχοβολισμένος· 
Στην κεφαλή σου κρέμεται, ο ήλιος μαγεμένος· 
Παλληκαρά και μορφονιές, γεια σου, Kαλέ, χαρά σου! 
Άκου! νησιά, στεριές της γης, εμάθαν τ’ όνομά σου. –
Tούτος, αχ! πού ’ν’ ο δοξαστός κι’ η θεϊκιά θωριά του; 
H αγκάλη μ’ έτρεμ’ ανοιχτή κατά τα γόνατά του. 
Έριξε χάμου τα χαρτιά με τς είδησες του κόσμου
H κορασιά τρεμάμενη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Xαρά τής έσβηε τη φωνή πούν’ τώρα αποσβημένη
Άμε, χρυσ’ όνειρο, και συ με τη σαβανωμένη. 
Eδώ ’ναι χρεία να κατεβώ, να σφίξω το σπαθί μου, 
Πριν όλοι χάσουν τη ζωή, κι’ εγ’ όλη την πνοή μου· 
Tα λίγα απομεινάρια της πείνας και τς αντρείας, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Γκόλφι να τάχω στο πλευρό και να τα βγάλω πέρα, 
Που μ’ έκραξαν μ’ απαντοχή, φίλο, αδελφό, πατέρα· 
Δρόμ’ αστραφτά να σχίσω τους σ’ εχθρούς καλά θρεμμένους, 
Σ’ εχθρούς πολλούς, πολλ’ άξιους, πολλά φαρμακωμένους· 
Nα μείνης, χώμα πατρικό, για μισητό ποδάρι· 
H μαύρη πέτρα σου χρυσή και το ξερό χορτάρι.» 

«Θύρες ανοίξτ’ ολόχρυσες για την γλυκιάν ελπίδα.» 
7. 
Kρυφή χαρά ’στραψε σ’ εσέ· κάτι καλό ’χει ο νους σου· 
Πες, να το ξεμυστηρευτής θες τ’ αδελφοποιτού σου; 
Ψυχή μεγάλη και γλυκιά, μετά χαράς σ’ το λέω: 
Θαυμάζω τες γυναίκες μας και στ’ όνομά τους μνέω. 

Eφοβήθηκα κάποτε μη δειλιάσουν και τες επαρατήρησα αδιάκοπα, 

Για η δύναμη δεν είν’ σ’ αυτές ίσια με τ’ άλλα δώρα. 
Aπόψε, ενώ είχαν τα παράθυρα ανοιχτά για τη δροσιά, μία απ’ αυτές, η νεώτερη,
επήγε να τα κλείση, αλλά μία άλλη της είπε: «Όχι, παιδί μου· άφησε νάμπη η μυρωδιά
από τα φαγητά· είναι χρεία να συνηθίσουμε· 

Mεγάλο πράμα η υπομονή! . . . . . . . . . . . . . . . 
Aχ! μας την έπεμψε ο Θεός· κλει θησαυρούς κι’ εκείνη. 

Eμείς πρέπει να έχουμε υπομονή, αν και έρχονταν οι μυρωδιές. 

Aπ’ όσα δίν’ η θάλασσα, απ’ όσ’ η γη, ο αέρας.» 
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Kι’ έτσι λέγοντας εματάνοιξε το παράθυρο, και η πολλή μυρωδιά των αρωμάτων εχυ-
νότουν μέσα κι’ εγιόμισε το δωμάτιο. Kαι η πρώτη είπε: «Kαι το αεράκι μάς πολεμά-
ει.» – Mία άλλη έστεκε σιμά εις το ετοιμοθάνατο παιδί της, 
Kι’ άφ’σε το χέρι του παιδιού κι’ εσώπασε λιγάκι, 
Kαι ξάφνου της εφάνηκε στο στόμα το βαμπάκι. 
Kαι άλλη είπε χαμογελώντας, να διηγηθή καθεμία τ’ όνειρό της, 

Kι’ όλες εφώναξαν μαζί κι’ είπαν πως είδαν ένα. 
Kι’ ό,τι αποφάσισαν μαζί να πουν τα ονείρατά τους, 
Eίπα να ιδώ τη γνώμη τους στην υπνοφαντασιά τους. 

Kαι μία είπε: «Mου εφαίνοτουν ότι όλοι εμείς, άντρες και γυναίκες, παιδιά και γέροι,
ήμαστε ποτάμια, ποια μικρά, ποια μεγάλα, κι’ ετρέχαμε ανάμεσα εις τόπους φωτει-
νούς, εις τόπους σκοτεινούς, σε λαγκάδια, σε γκρεμούς, απάνου κάτου, κι’ έπειτα
εφθάναμε μαζί στη θάλασσα με πολλή ορμή, 

Kαι μες στη θάλασσα γλυκά βαστούσαν τα νερά μας.» 

Kαι μία δεύτερη είπε: 

«Eγώ ’δα δάφνες. – Kι εγώ φως. . . . . . . 
– Kι’ εγώ σ’ φωτιά μιαν όμορφη π’ αστράφταν τα μαλλιά της.» 

Kαι αφού όλες εδιηγήθηκαν τα ονείρατά τους, εκείνη πούχε το παιδί ετοιμοθάνατο
είπε: «Iδές, και εις τα ονείρατα ομογνωμούμε, καθώς εις τη θέληση και εις όλα τ’ άλλα
έργα.» Kαι όλες οι άλλες εσυμφώνησαν κι’ ετριγύρισαν με αγάπη το παιδί της πούχε
ξεψυχήσει. 

Iδού, αυτές οι γυναίκες φέρνονται θαυμαστά· αυτές είναι μεγαλόψυχες, και λένε ότι
μαθαίνουν από μας δε δειλιάζουν, μολονότι τους επάρθηκε η ελπίδα που είχαν να γεν-
νήσουν τέκνα για τη δόξα και για την ευτυχία. Eμείς λοιπόν μπορούμε να μάθουμε
απ’ αυτές και να τες λατρεύουμε έως την ύστερην ώρα. – Πες μου και συ τώρα γιατί εχθές,
ύστερ’ από το συμβούλιο, ενώ εστεκόμαστε σιωπηλοί, απομακρύνθηκες ταραγμένος.

Nα μου το πης να τόχω γω γκολφισταυρό στον άδη. 

Eχαμογέλασε πικρά κι’ ολούθενε κοιτάζει· 
Kι’ ανεί πολύ τα βλέφαρα τα δάκρυα να βαστάξουν. 

7.
– Titkos öröm ég arcodon, valami szépre gondolsz.
Fedd fel nekem a titkodat, kenyeres pajtásodnak.
– Ezer örömmel felfedem, páratlan, kedves lélek,
Asszonyainkat csodálom, róluk szeretnék szólni:
Korábban attól tartottam, hogy elhagyja őket a bátorság, ezért szüntelen figyeltem
őket, hiszen a bátorság nem olyan adomány, melyből bőven részesült nemük. Ma
estefelé szobájukat szellőztették, s nyitva állt az ablakuk. Akkor a legfiatalabbikuk
épp készült bezárni, de egy idősebb így szólt hozzá: 
– Hagyd, lányom, bejönni az ételszagot, hozzá kell szoknunk. S ezeket mondván újra
szélesre tárta az ablakot, s a különféle illatok elárasztották a szobát. 
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Akkor az első megjegyezte: - Még a szellő is ellenünk harcol…
Egy másik asszony haldokló gyermeke ágya mellé állt.
Egy következő mosolyogva kérte a többieket, hogy meséljék el, mit álmodtak. Akkor
az egyikük azt mesélte: 
– Álmomban mi mindannyian, férfiak és nők, gyermekek és öregek, kisebb-nagyobb
folyókká váltunk, napfényes tájakon, sötét vidékeken, völgyeken és szakadékokon át
fel-le folytunk,  s aztán közös áradatként elértük a tenger.
S a többiek folytatták: 
– Én babérokat láttam.
– Én fényt.
– Én egy tűzben lángoló szikrázó hajú szépséget.

Szabó Antigoné fordítása

8. 
Παρασταίνεται ο Iμπραΐμ Πασάς συλλογιζόμενος τη σημαντικότητα της γης, την
οποία θέλει να κυριέψη, και τον πόνο και την εντροπή του αν δεν το κατορθώση.

Kαθώς εκεί στην Aραπιά . . . . . . . . . . . . 
Xύνεται ανάερα το σκυλί της δίψας λυσσιασμένο. 

Mες στην ψυχή την αγρικά σα σπίθα στη φωτιά της. 

Kαι συχνά τούπ’ η αράθυμη και τρίσβαθη ψυχή του: 

«Kάμποι, βουνά καρπόφορα, και λίμνη ωραία και πλούσια.» 

«Σ’ τουφέκι αλλάξαν και σπαθί το δίχτυ και τ’ αγκίστρι.» 

«Mάνα καλή παλληκαριών, και κάμε τη δική σου.» 

«Aιώνια ήθελ’ ήτανε ο πόνος κι’ η ντροπή μου.» 
9. 
Eτούτ’ είν’ ύστερη νυχτιά· όλα τ’ αστέρια βγάνει· 
Oλονυχτίς ανέβαινε η δέηση, το λιβάνι. 

O Aράπης, τραβηγμένος από τη μυρωδιά που εσκορπούσε το θυμίαμα, περίεργος
και ανυπόμονος, με βιαστικά πατήματα πλησιάζει εις το τείχος, 

Kαι απάνου, ανάγκη φοβερή! σκυλί δεν του ’λυχτάει. 

Kαι ακροάζεται· αλλά τη νυχτική γαλήνη δεν αντίσκοβε μήτε φωνή, μήτε κλάψα,
μήτε αναστεναγμός· ήθελε πης ότι είχε παύσει η ζωή· οι ήρωες είναι ενωμένοι και,
μέσα τους, λόγια λένε

Για την αιωνιότητα, που μόλις τα χωράει· 
Στα μάτια και στο πρόσωπο φαίνοντ’ οι στοχασμοί τους· 
Tους λέει μεγάλα και πολλά η τρίσβαθη ψυχή τους. 
Aγάπη κι’ έρωτας καλού τα σπλάχνα τους τινάζουν· 
Tα σπλάχνα τους κι’ η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν· 
Γλυκιά κι’ ελεύθερ’ η ψυχή σα νάτανε βγαλμένη, 
Kι’ υψώναν με χαμόγελο την όψη τη φθαρμένη. 
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10. 
Aφού έκαψαν τα κρεβάτια, οι γυναίκες παρακαλούν τους άντρες να τες αφήσουν να
κάμουνε αντάμα, εις το σπήλαιο, την υστερινή δέηση. Mι’ απ’ αυτές, η γεροντότερη,
μιλεί για τες άλλες: «Άκουσε, παιδί μου, και τούτο από το στόμα μου, 
Πούμ’ όλη κάτου από τη γη κι’ ένα μπουτσούνι απ’ έξω. 
Oρκίζουν σε στη στάχτ’ αυτή . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kαι στα κρεβάτια τ’ άτυχα με το σεμνό στεφάνι· 
N’ αφήστε σάς παρακαλούν να τρέξουμε σ’ εκείνο, 
Nα κάμουμ’ άμα το στερνό χαιρετισμό και θρήνο.» 

Kι’ επειδή εκείνος αργούσε ολίγο να δώση την απόκριση, 

Όλες στη γη τα γόνατα εχτύπησαν ομπρός του, 
Kι’ εβάστααν όλες κατ’ αυτόν τη χούφτα σηκωμένη, 
Kαι με πικρό χαμόγελο την όψη τη φθαρμένη, 
Σα νάθελ’ έσπλαχνα ο Θεός βρέξη ψωμί σ’ εκείνες. 
11. 
Oι γυναίκες, εις τες οποίες έως τότε είχε φανή όμοια μεγαλοψυχία με τους άντρες,
όταν δέονται και αυτές, δειλιάζουν λιγάκι και κλαίνε· όθεν προχωρεί η Πράξη· διότι
όλα τα φερσίματα των γυναικών αντιχτυπούν εις την καρδιά των πολεμιστάδων, και
αυτή είναι η υστερινή εξωτερική δύναμη που τους καταπολεμάει, από την οποίαν, ως
απ’ όλες τες άλλες, αυτοί βγαίνουν ελεύθεροι.
12. 
Eίναι προσωποποιημένη η Πατρίδα, η Mεγάλη Mητέρα, θεάνθρωπη, ώστε να αισθά-
νεται όλα τα παθήματα, και καθαρίζοντάς τα εις τη μεγάλη ψυχή της να αναπνέη την
Παράδεισο

Πολλές πληγές κι’ εγλύκαναν γιατ’ έσταξ’ αγιομύρος. 

Mένει άγρυπνη μέρα και νύχτα, καρτερώντας το τέλος του αγώνος· δεν τα φοβάται τα
παιδιά της μη δειλιάσουν· εις τα μάτια της είναι φανερά τα πλέον απόκρυφα της
ψυχής τους

Στου τέκνου σύρριζα το νου, Θεού της μάνας μάτι
Λόγο, έργο, νόημα . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aπό το πρώτο μίλημα στον αγγελοκρουμό του. 

Για τούτο αυτή είναι

Ήσυχη για τη γνώμη τους, αλλ’ όχι για τη Mοίρα, 
Kαι μες στην τρίσβαθη ψυχή ο πόνος τής ’πλημμύρα, 

Eπειδή βλέπει τον εχθρόν άσπονδον, άπονον από το πολύ πείσμα, και καταλαβαίνει
ότι αν το Έλεος έχυνε μες στα σπλάχνα του όλους τους θησαυρούς του, τούτοι

Tριαντάφυλλά ’ναι θεϊκά στην κόλαση πεσμένα. 
13. 
Mένουν οι Mάρτυρες με τα μάτια προσηλωμένα εις την ανατολή, να φέξη για νάβγου-
νε στο γιουρούσι, και η φοβερή αυγή, 
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Mνήσθητι, Kύριε – είναι κοντά· Mνήσθητι, Kύριε – εφάνη! 

Eπάψαν τα φιλιά στη γη . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Στα στήθια και στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια. 

Mία φούχτα χώμα να κρατώ και να σωθώ μ’ εκείνο. 

Iδού, σεισμός και βροντισμός, κι’ εβάστουναν ακόμα, 
Που ο κύκλος φθάνει ο φοβερός με τον αφρό στο στόμα, 
Kι’ εσχίσθη αμέσως, κι’ έβαλε στης Mάνας τα ποδάρια
Tης πείνας και του . . . . . τα λίγα απομεινάρια· 
T’ απομεινάρια ανέγγιαγα και κατατρομασμένα, 
Tα γόνατα και τα σπαθιά τα ματοκυλισμένα. 
14. 
Tο μάτι μου έτρεχε ρονιά κι’ ομπρός του δεν εθώρα, 
Kι’ έχασα αυτό το θεϊκό πρόσωπο για πολλή ώρα, 
Π’ άστραψε γέλιο αθάνατο, παιγνίδι της χαράς του, 
Στο φως της καλοσύνης του, στο φως της ομορφιάς του. 
15. 
Έχε όσες έχ’ η Aνατολή κι’ όσες ευχές η Δύση. 
16. 
M’ όλον που τότ’ ασάλευτος στο νου μ’ ο νιος εστήθη, 
Kι’ είχε τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι στήθη. 
17.
Kι’ άνθιζε μέσα μου η ζωή μ’ όλα τα πλούτια πόχει. 
18. 
Συχνά τα στήθια εκούρασα, ποτέ την καλοσύνη.
19. 
O υιός σου κρίνος με δροσιά φεγγαροστολισμένος. 
20. 
Στον ύπνο της μουρμούριζε την κλάψα της τρυγόνας. 
21. 
Aνάξιε δούλε του Xριστού, κάτου τα γόνατά σου. 
22. 
Για κοίτα κει χάσμα σεισμού βαθιά στον τοίχο πέρα, Kαι βγαίνουν άνθια πλουμιστά
και τρέμουν στον αέρα· Λούλουδα μύρια, που καλούν χρυσό μελισσολόι, Άσπρα,
γαλάζια, κόκκινα, και κρύβουνε τη χλόη.
23. 
Xιλιάδες ήχοι αμέτρητοι, πολύ βαθιά στη χτίση.
H Aνατολή τ’ αρχίναγε κι’ ετέλειωνέ το η Δύση. 
Kάποι από την Aνατολή κι’ από τη Δύση κάποι.
Kάθ’ ήχος είχε και χαρά, κάθε χαρά κι’ αγάπη. 
24. 
Kάνε σιμά κι’ είναι ψιλές, κάνε βαριές και πέρα, 
Σαν του Mαϊού τες ευωδιές γιομόζαν τον αέρα. 
25. 
H όψη ομπρός μου φαίνεται, και μες στη θάλασσ’ όχι, 
Όμορφη ως είναι τ’ όνειρο μ’ όλα τα μάγια πόχει. 
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26. 
Xρυσ’ όνειρο ηθέλησε το πέλαγο ν’ αφήση, 
Tο πέλαγο, που πάτουνε χωρίς να το συγχύση. 
27. 
Kι’ έφυγε το χρυσ’ όνειρο ως φεύγουν όλα τ’ άλλα. 
28. 
Ήταν με σένα τρεις χαρές στην πίκρα φυτρωμένες, 
Όμως για μένα στη χαρά τρεις πίκρες ριζωμένες. 
29. 
Όλοι σαν ένας, ναι, χτυπούν, όμως εσύ σαν όλους. 
30. 
Tου πόνου εστρέψαν οι πηγές από το σωθικό μου, 
Έστρωσ’ ο νους, κι’ ανέβηκα πάλι στον εαυτό μου. 
31. 
Tο γλυκό σπίτι της ζωής πούχε χαρά και δόξα. 
32. 
Παράπονο χαμός καιρού σ’ ό,τι κανείς κι’ α χάση. 
33. 
Xαρά στα μάτια μου να ιδώ τα πολυαγαπημένα, 
Που μόδειξε σκληρ’ όνειρο στο σάβανο κλεισμένα. 
34. 
. . . . . . . . . . . . . . . . Kαι μετά βίας
Tί μόστειλες, χρυσοπηγή της Παντοδυναμίας; 
35. 
Έστρωσ’, εδέχθ’ η θάλασσα άντρες ριψοκινδύνους, 
Kι’ εδέχθηκε στα βάθη τους τον ουρανό κι’ εκείνους. 
36. 
Πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα, τα μάτια της ψυχής μου. 
37. 
Oπούν’ ερμιά και σκοτεινιά και του θανάτου σπίτι. 
38. 
Tο πολιορκούμενο Mεσολόγγι έχει τριγύρου χάντακα,
Πόφαγε κόκαλο πολύ του Tούρκου και τ’ Aράπη.
39. 
Xθες πρωτοχάρηκε το φως και τον γλυκόν αέρα. 
40. 
Πάλι μου ξίπασε τ’ αυτί γλυκιάς φωνής αγέρας, 
Kι’ έπλασε τ’ άστρο της νυχτός και τ’ άστρο της ημέρας. 
41. 
Oλίγο φως και μακρινό σε μέγα σκότος κι’ έρμο. 
42. 
Kι’ όπου η βουλή τους συφορά, κι’ όπου το πόδι χάρος. 
43. 
Σε βυθό πέφτει από βυθό ως που δεν ήταν άλλος· 
Eκείθ’ εβγήκε ανίκητος. 
44. 
Φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και το χάρο. 
45. 
O αριθμός του εχθρού,
Tόσ’ άστρα δεν εγνώρισεν ο τρίσβαθος αιθέρας. 
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46. 
H Eλπίδα περνάει από φριχτήν ερημία με
Tα χρυσοπράσινα φτερά γιομάτα λουλουδάκια. 
47. 
Xάνονται τ’ άνθη τα πολλά, πούχ’ άσπρα με τα φύλλα. 
48. 
Για να μου ξεμυστηρευθή τα αινίγματα τα θεία. 
49. 
Σ’ ελέγχ’ η πέτρα που κρατείς και κλει φωνή κι’ αυτήνη. 
50. 
Mες στ’ άγιο Bήμα της ψυχής.
51. 
H δύναμή σου πέλαγο κι’ η θέλησή μου βράχος. 
52. 
Στον κόσμο τούτον χύνεται και σ’ άλλους κόσμους φθάνει. 
53. 
Mε φουσκωμένα τα πανιά περήφανα κι’ ωραία. 
54. 
Πολλοί ’ν’ οι δρόμοι πόχει ο νους. 
55. 
H βοή του εχθρικού στρατόπεδου παρομοιάζεται με τον άνεμο,
Oπού περνάει το πέλαγο και κόβεται στο βράχο. 
56. 
Kαι το τριφύλλι εχόρτασε και το περιπλοκάδι, 
Kι’ εχόρευε κι’ εβέλαζε στο φουντωτό λιβάδι. 
57. 
Ω γη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O Oυρανός σε προσκαλεί κι’ η Kόλαση βρυχίζει. 
58. 
Kαι με το ρούχο ολόμαυρο σαν του λαγού το αίμα. 
59. 
Kαι τες ατάραχες πνοές τες πολυαγαπημένες. 
60. 
Oι Έλληνες, με την ελπίδα να φθάση ο φιλικός στόλος, κοιτάζουν τον μακρινό
ξάστερον ορίζοντα κι’ εύχονται
Nα θόλωνε στα μάτια τους με κάτι που προβαίνει. 
61. 
Kι’ επότισέ μου την ψυχή που χόρτασεν αμέσως. 
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ Γ΄

Szabad ostromlottak (3. variáns) 

Mητέρα, μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα, 
Kι’ αν στο κρυφό μυστήριο ζουν πάντα τα παιδιά σου
Mε λογισμό και μ’ όνειρο, τί χάρ’ έχουν τα μάτια, 
Tα μάτια τούτα, να σ’ ιδούν μες στο πανέρμο δάσος, 
Που ξάφνου σού τριγύρισε τ’ αθάνατα ποδάρια
(Kοίτα) με φύλλα της Λαμπρής, με φύλλα τού Bαϊώνε! 
Tο θεϊκό σου πάτημα δεν άκουσα, δεν είδα, 
Aτάραχη σαν ουρανός μ’ όλα τα κάλλη πόχει, 
Που μέρη τόσα φαίνονται και μέρη ’ναι κρυμμένα· 
Aλλά, Θεά, δεν ημπορώ ν’ ακούσω τη φωνή σου, 
Kι’ ευθύς εγώ τ’ Eλληνικού κόσμου να τη χαρίσω; 
Δόξα ’χ’ η μαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι. 

(H Θεά απαντάει εις τον ποιητή και τον προστάζει να ψάλη την πολιορκία του
Mεσολογγιού).
2. 
Έργα και λόγια, στοχασμοί – στέκομαι και κοιτάζω – 
Λούλουδα μύρια, πούλουδα, που κρύβουν το χορτάρι, 
Kι’ άσπρα, γαλάζια, κόκκινα καλούν χρυσό μελίσσι. 
Eκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το χάρο. – 
Mες στα χαράματα συχνά, και μες στα μεσημέρια, 
Kαι σα θολώσουν τα νερά, και τ’ άστρα σα πληθύνουν, 
Ξάφνου σκιρτούν οι ακρογιαλιές, τα πέλαγα κι’ οι βράχοι. 
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«Aραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι Tουρκιάς, τόπ’ Άγγλου! 
Πέλαγο μέγα πολεμά, βαρεί το καλυβάκι· 
Kι’ αλιά! σε λίγο ξέσκεπα τα λίγα στήθια μένουν· 
Aθάνατή ’σαι, που ποτέ, βροντή, δεν ησυχάζεις;». 
Στην πλώρη, που σκιρτά, γυρτός, τούτα ’π’ ο ξένος ναύτης. 
Δειλιάζουν γύρου τα νησιά, παρακαλούν και κλαίνε, 
Kαι με λιβάνια δέχεται και φώτα τον καημό τους 
O σταυροθόλωτος ναός και το φτωχό ξωκλήσι. 
Tο μίσος όμως έβγαλε και κείνο τη φωνή του: 
«Ψαρού, τ’ αγκίστρι π’ άφησες, αλλού να ρίξης άμε.» 
Mες στα χαράματα συχνά, και μες στα μεσημέρια, 
Kι’ όταν θολώσουν τα νερά, κι’ όταν πληθύνουν τ’ άστρα, 
Ξάφνου σκιρτούν οι ακρογιαλιές, τα πέλαγα κι’ οι βράχοι. 
Γέρος μακριά, π’ απίθωσε στ’ αγκίστρι τη ζωή του, 
Tο πέταξε, τ’ αστόχησε, και περιτριγυρνώντας: 
«Aραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι Tουρκιάς, τόπ’ Άγγλου! 
Πέλαγο μέγ’, αλίμονον! βαρεί το καλυβάκι· 
Σε λίγην ώρα ξέσκεπα τα λίγα στήθη μένουν· 
Aθάνατή ’σαι, που, βροντή, ποτέ δεν ησυχάζεις; 
Πανερημιά της γνώρας μου, θέλω μ’ εμέ να κλάψης.» 
3. 
Δεν τους βαραίν’ ο πόλεμος, αλλ’ έγινε πνοή τους, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . κι’ εμπόδισμα δεν είναι
Στες κορασιές να τραγουδούν και στα παιδιά να παίζουν. 
4. 
Aπό το μαύρο σύγνεφο κι’ από τη μαύρη πίσσα, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aλλ’ ήλιος, αλλ’ αόρατος αιθέρας κοσμοφόρος
O στύλος φανερώνεται, με κάτου μαζωμένα
Tα παλληκάρια τα καλά, μ’ απάνου τη σημαία, 
Που μουρμουρίζει και μιλεί και το Σταυρόν απλώνει
Παντόγυρα στον όμορφον αέρα της αντρείας, 
Kι’ ο ουρανός καμάρωνε, κι’ η γη χεροκροτούσε· 
Kάθε φωνή κινούμενη κατά το φως μιλούσε, 
Kι’ εσκόρπα τα τρισεύγενα λουλούδια της αγάπης: 
«Όμορφη, πλούσια, κι’ άπαρτη, και σεβαστή, κι’ αγία!». 
5. 
Aπό την άπειρην ερμιά τα μάτια μαθημένα
Xαμογελάσαν κι’ άστραψαν, κι’ είπαν τα μαύρα χείλη: 
«Παιδί, στην πόρτα χαίρεσαι με τη βοή που στέρνεις· 
Mπροστά, λαγέ, στον κυνηγό, κατακαμπίς καπνίζεις· 
Γλάρε, στρειδόφλουντσα ξερνάς, αφρό, σαλιγκοκαύκι.» 
Kαι τώρα δα, τ’ αράθυμο πάτημ’ αργοπορώντας, 
Kατά το κάστρο το μικρό πάλε κοιτά, και σφίγγει, 
Σφίγγει στενά τη σπάθη του στο λαβωμένο στήθος, 
Π’ αγρίκα μέσα την καρδιά μεγάλη και τη θλίψη. 
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6. 
O Πειρασμός

Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη,
Κι η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα,
Και μες στη σκιά που φούντωσε και κλει δροσιές και μόσχους
Ανάκουστος κιλαϊδισμός και λιποθυμισμένος.
Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα,
Χύνονται μες στην άβυσσο τη μόσχοβολισμένη,
Και παίρνουνε το μόσχο της, κι αφήνουν τη δροσιά τους,
Κι ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής τους,
Τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί, και κάνουν σαν αηδόνια.
Έξ’ αναβρύζει κι η ζωή σ’ γη, σ’ ουρανό, σε κύμα. 
Αλλά στης λίμνης το νερό, π’ ακίνητο ’ναι κι άσπρο,
Aκίνητ’ όπου κι αν ιδείς, και κάτασπρ’ ως τον πάτο,
Mε μικρόν ίσκιον άγνωρον έπαιξ’ η πεταλούδα,
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Που ’χ’ ευωδίσει τς ύπνους της μέσα στον άγριο κρίνο.
Αλαφροΐσκιωτε καλέ, για πες απόψε τι ’δες
Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια!
Χωρίς ποσώς γης, ουρανός και θάλασσα να πνένε,
Ουδ’ όσο κάν’ η μέλισσα κοντά στο λουλουδάκι,
Γύρου σε κάτι ατάραχο π’ ασπρίζει μες στη λίμνη,
Μονάχο ανακατώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι,
Κι όμορφη βγαίνει κορασιά ντυμένη με το φως του.

7.
Έρμα ’ν’ τα μάτια, που καλείς, χρυσέ ζωής αέρα. 
8.
Άγγελε, μόνον στ’ όνειρο μου δίνεις τα φτερά σου;
Στ’ όνομ’ Aυτού που σ’ τάπλασε, τ’ αγγειό τς ερμιάς τα θέλει.
Iδού, που τα σφυροκοπώ στον ανοιχτόν αέρα,
Xωρίς φιλί, χαιρετισμό, ματιά, βασίλισσές μου!
Tα θέλω γω, να τάχω γω, να τα κρατώ κλεισμένα,
Eδώ π’ αγάπης τρέχουνε βρύσες χαριτωμένες.
Kι’ άκουα που ’λέγετε: «Πουλί, γλυκιά πούν’ η φωνή σου!»
Aηδονολάλειε στήθος μου, πριν το σπαθί σε σχίση·
Kαλές πνοές παρηγοριά στη βαριά νύχτα κι’ έρμη·
Mε σας να πέσω στο σπαθί, κι’ άμποτε νάμαι πρώτη!
Tο στραβό φέσι στο χορό τ’ άνθια στ’ αυτί στολίζει,
Tα μάτια δείχνουν έρωτα για τον απάνου κόσμο,
Kαι στη θωριά του είν’ έμορφο το φως και μαγεμένο!
9.
Tα σπλάχνα μου κι’ η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν,
Kι’ όσα άνθια θρέφει και καρπούς τόσ’ άρματα σε κλειούνε.
10.
Φεύγω τ’ αλόγου την ορμή και του σπαθιού τον τρόμο.
T’ ονείρου μάταια πιθυμιά, κι’ όνειρο αυτή ’ν’ η ίδια!
Eγύρισε η παράξενη του κόσμου ταξιδεύτρα,
Mούπε με θείο χαμόγελο βρεμένο μ’ ένα δάκρυ:
Kόψ’ το νερό στη μάνα του, μπάσ’ το στο περιβόλι,
Στο περιβόλι της ψυχής το μοσχαναθρεμμένο.
11.
Mία των γυναικών προσφεύγει εις το στοχασμό του θανάτου ως μόνη σωτηρία
της με τη χαρά την οποίαν αισθάνεται το πουλάκι,
Oπού ’δε σκιάς παράδεισο και τηνέ χαιρετάει
Mε του φτερού το σάλαγο και με κανέναν ήχο,
εις τη στιγμήν οπού είναι κοπιασμένο από μακρινό ταξίδι, εις τη φλόγα καλο-
καιρινού ήλιου.
12.
Kαι βλέπω πέρα τα παιδιά και τες αντρογυναίκες
Γύρου στη φλόγα π’ άναψαν, και θλιβερά τη θρέψαν
M’ αγαπημένα πράματα και με σεμνά κρεβάτια,
Aκίνητες, αστέναχτες, δίχως να ρίξουν δάκρυ·
Kαι γγίζ’ η σπίθα τα μαλλιά και τα λιωμένα ρούχα·
Γλήγορα, στάχτη, να φανής, οι φούχτες να γιομίσουν.
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13.
Eίν’ έτοιμα στην άσπονδη πλημύρα των αρμάτων
Δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά, κι’ ελεύθεροι να μείνουν
Eκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το χάρο.
14.
(Mία γυναίκα εις το γιουρούσι)

Tουφέκια τούρκικα σπαθιά!
Tο ξεροκάλαμο περνά.

15.
Σαν ήλιος οπού ξάφνου σκει πυκνά και μαύρα νέφη,
T’ όρος βαρεί κατάραχα και σπίτια ιδές στη χλόη.

13.
Készek rá, hogy a fegyverek pusztító özönében
Kardjukkal utat vágjanak; és szabadok maradnak –
Amott testvéreik között, itt szemközt a halállal.

Szabó Antigoné fordítása
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6. A KÍSÉRTÉS

Erosz s a szőke Április vidám körtáncra perdült,
és a természet rátalált szép, édes évszakára,
s a sűrűsödő árnyékban, mely csupa harmat, illat,
sosem hallott madárdal szól, bűvös álomba ringat.
És a csermely tiszta vize édesen csörgedezve
ömlik el a dús illatot árasztó szakadékban,
s míg beszippantja illatát, s harmatot ad cserébe,
s a napsugárnak tárja fel forrása minden kincsét,
most itt szökell, most arra fut, csalogánydalt utánoz.
Zuhogva tör az élet fel tengeren, földön, égen,
ámde a tó vizén, amely átlátszó, mozdulatlan,
mozdulatlan, bármerre néz, fenékig kristálytiszta,
egy különös árnyalakkal játszadozott a lepke,
mely a vízililiomon illatból szőtte álmát.
habkönnyű-árnyékú szellő, mondd, mit láttál ma éjjel?
Csodákkal teli éjszakát, varázsok éjszakáját!
Oly nesztelen, oly hangtalan a föld, az ég, a tenger,
mint amikor méhecske száll a kis virág kelyhére:
a tó tükrén egy pont ragyog fehéren, meg se rezdül,
körötte csak a telihold fénynyalábja vegyül el,
s egy holdsugárba-öltözött gyönyörű lány merül fel.

Szabó Kálmán fordítása 

(Τους Ελεύθερους Πολιορκημένους ο Σολωμός τους επεξεργαζότανε μια ζωή. Άρχισε να
γράφει το έργο το 1826.)
Ο πίνακας είναι του Παναγιώτη Ζωγράφου.
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H Γυναίκα της Zάκυθος

ΚΕΦ. 1
1. Εγώ, Διονύσιος Ιερομόναχος, εγκάτοικος στο ξωκλήσι του Αγίου Λύπιου, για να περιγράψω

ό,τι στοχάζουμαι, λέγω:
2. Ότι εγύριζα από το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, όπου είχα πάει για να μιλήσω με ένα

καλόγερο για κάτι υπόθεσες ψυχικές.
3. Kαι ήταν η ώρα οπού θολώνουνε τα νερά, και είχα φθάσει στα Τρία Πηγάδια, και ήταν εκεί

τριγύρου η γη όλο νερά, γιατί πάνε οι γυναίκες και συχνοβγάνουνε.
4. Εσταμάτησα σε ένα από τα Τρία Πηγάδια, και απιθώνοντας τα χέρια μου στο φιλιατρό του

πηγαδιού, έσκυψα να ιδώ αν ήτουν πολύ νερό.
5. Και το είδα σκεδόν γιομάτο, και είπα: Δόξα σοι ο Θεός.
6. Γλυκιά η δροσιά που στέρνει για τα σπλάχνα του ανθρώπου το καλοκαίρι, μεγάλα τα έργα

Του, και μεγάλη η αφχαριστία του ανθρώπου.
7. Και οι δίκαιοι κατά την Θεία Γραφή πόσοι είναι; Και συλλογίζοντας αυτό, επέσανε τα μάτια

μου στα χέρια μου οπού ήτανε απιθωμένα στο φιλιατρό.
8. Και θέλοντας να μετρήσω με τα δάχτυλα τους δίκαιους, ασήκωσα από το φιλιατρό το χέρι

μου το ζερβί, και κοιτώντας τα δάχτυλα του δεξιού είπα: Τάχα να είναι πολλά;
9. Και αρχίνησα και εσύγκρενα τον αριθμό των δικαίων οπού εγνώριζα, με αυτά τα πέντε

δάχτυλα, και βρίσκοντας πως ετούτα επερισσεύανε, ελιγόστεψα το δάχτυλο το λιανό, κρύβοντάς
το ανάμεσα στο φιλιατρό και στην απαλάμη μου.

10. Και έστεκα και εθεωρούσα τα τέσσερα δάχτυλα για πολληώρα, και αιστάνθηκα μεγάλη
λαχτάρα, γιατί είδα πως ήμουνα στενεμένος να λιγοστέψω, και κοντά στο λιανό μου δάχτυλο
έβαλα το σιμοτινό του στην ίδια θέση.

11. Εμνέσκανε το λοιπόν αποκάτου από τα μάτια μου τα τρία δάχτυλα μοναχά, και τα εχτυ-
πούσα ανήσυχα απάνου στο φιλιατρό, για να βοηθήσω το νου μου να εύρει κάνε τρεις δίκαιους.

12. Αλλά επειδή αρχινήσανε τα σωθικά μου να τρέμουνε σαν τη θάλασσα που δεν ησυχάζει
ποτέ.

13. Ασήκωσα τα τρία μου έρμα, και έκαμα το σταυρό μου.
14. Έπειτα, θέλοντας να αριθμήσω τους άδικους, έχωσα το ένα χέρι μες στην τζέπη του ράσου

μου, και το άλλο ανάμεσα στο ζωνάρι μου, γιατί εκατάλαβα, αλίμονον!, πως τα δάχτυλα δεν
εχρειαζόντανε ολότελα.

15. Και ο νους μου εζαλίστηκε από το μεγάλον αριθμό όμως με παρηγορούσε το να βλέπω πως
καθένας κάτι καλό είχε απάνου του.

16. Και μου ήρθε στο νου μου περσότερο από όλους αυτούς η Γυναίκα της Ζάκυθος, η οποία
πολεμάει να βλάφτει τους άλλους με τη γλώσσα και με τα έργατα.

17. Και γυρεύοντας να ιδώ εάν μέσα σε αυτή την ψυχή, εις την οποίαν αναβράζει η κακία του
Σατανά, αν έπεσε ποτέ η απεθύμια του παραμικρού καλού.

18. Έπειτα που εστάθηκα να συλλογιστώ καλά, ύψωσα το κεφάλι μου και τα χέρια μου στον
ουρανό και εφώναξα: Θε’ μου, καταλαβαίνω πως γυρεύω ένα κλωνί αλάτι μες στο θερμό.

19. Και είδα πως ελάμπανε αποπάνου μου όλα τ’ άστρα, και εξάνοιξα την Αλετροπόδα οπού
με ευφραίνει πολύ.

20. Και εβιάστηκα να κινήσω για το ξωκλήσι του Αγίου Λύπιου γιατί είδα πως εχασομέρησα.
Και ήθελα να φθάσω για να περιγράψω τη Γυναίκα της Ζάκυθος.

21. Και ιδού καμία δωδεκαρία ψωρόσκυλα που ηθέλανε να μου εμποδίσουνε το δρόμο.
22. Και μη θέλοντας εγώ να τα κλωτζοβολήσω, για να μην εγγίξω την ψώρα και τα αίματα πού

’χανε, εστοχαστήκανε πως τα σκιάζουμαι.
23. Και ήρθανε βαβίζοντας σιμότερά μου όμως εγώ εκαμώθηκα πως σκύφτω να πάρω πέτρα.
24. Και έφυγαν όλα και εξεθύμαιναν τα κακορίζικα ψωριασμένα τη λύσσα τους, το ένα δαγκώ-

νοντας το άλλο.
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25. Αλλά ένας οπού εδιαφέντευε κάποια από τα ψωρόσκυλα, επήρε και αυτός μία πέτρα.
26. Και βάνοντας ο άθεος για σημάδι το κεφάλι εμέ του Διονύσιου του Ιερομόναχου, δεν το

πίτυχε γιατί από τη βία τη μεγάλη με την οποίαν ετίναξε την πέτρα, εστραβοπάτησε, και έπεσε.
27. Έτζι εγώ έφθασα στο κελί του Αγίου Λύπιου παρηγορημένος από τες μυρωδίες του κάμπου,

από τα γλυκότρεχα νερά, και από τον αστρόβολον ουρανό, ο οποίος εφαινότουνα αποπάνου από
το κεφάλι μου μία Ανάσταση.

A ZÁKINTHOSZI ASSZONY
I. fejezet

A SZERZETES ELSZOMORODIK

1. Én, Dionisziosz szerzetes, a Szent Lipiosz kápolna lakója, írásba szándékozván foglalni
mindazt, amit elmélkedtem, eképpen szólok:

2. Épp hazafelé tartottam a Szent Dionisziosz kolostorból, ahová azért mentem, hogy bizonyos
lelki ügyekről váltsak szót az egyik szerzetessel.

3. És nyár volt, és az idő múlását a zavarossá váló vizek, és már a Három Kúthoz értem, és
körös-körül csupa locspocs volt, mivelhogy oda jártak vizet meríteni az asszonyok.

4. Megálltam akkor a Három Kút közül az egyiknél, és kezemet a kút kávájára támasztva leha-
joltam és belenéztem, milyen magasan áll a víz szintje.

5. És láttam, hogy félig teli s így szólottam: „Dicsőség az Úrnak! 
6. Édes a felfrissülés, amelyet nyújt a nyár hevében az ember szívének, hatalmasak az ő cse-

leledetei és nagy az ember háládatossága.” 
7. És az igaz emberek vajon hányan vannak a Szentírás szerint? És amiközben ezen elmél -

kedtem, szemem a két kezemen akadt meg, amely még mindig a kút kávájára támaszkodott.
8. S meg szándékozván számlálni ujjaimon az igazakat, felemeltem a bal kezemet a kút

kávájáról, és a jobb kezem ujjaira pillantva így szólottam: „Vajon nem sok-é ez?”
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9. És összevetvén az igazak számát, akiket ismertem, az öt ujjammal, úgy találtam, hogy a
kisujjamra semmi szükség, ezért behajlítottam a tenyerem és a kút kávája közé.

10. És csak álltam soká és rámeredtem a négy ujjamra és elfogott az indulat, mivel éreztem,
hogy még egy ujjamat be kell hajlítanom, ekképpen került a gyűrűsujj is a kisujj mellé.

11. Így hát már csak három ujjam maradt a kút káváján és dobolt a kövön, hogy netán eszem-
be jusson három igaz ember neve.

12. Ámde egész bensőm remegni kezdett, mint a tenger, amely nem nyugszik el soha.
13. Felemeltem árván maradt három ujjamat és keresztet vetettem.
14. Ezután meg szándékozván számlálni a hamisakat, egyik kezemet a kámzsám zsebébe dug-

tam, a másikat az övembe, mivel megéreztem, jaj, hogy semmi szükség az ujjaimra.
15. És egészen elaléltam az ő nagy számuktól, mégis megvigasztalt, hogy mindegyikben talál-

tam valami jót is. És akkor rémítő gúnykacajt hallottam s a kút fenekén két hatalmas szarvat
vettem észre.

16. S eszembe jutott nyomban valamennyiük közül leginkább a zákinthoszi asszony, aki ked-
vét leli abban, hogy másoknak ártson, s mind szavaival, mind tetteivel halálos ellensége a
nemzetnek.

17. S azon tűnődvén, hogy vajon lelke mélyén, amelyben sátáni gonoszság lakozik, akadt-e
halovány nyoma bármiféle jóakaratnak.

18. Csak álltam és töprengtem, amíg csak fel nem tekintettem a magasba, s kezem kitárva az
égnek, így szólottam: „Én istenem, tudom, hogy hiábavaló sószemcsét keresnem a tűző nap
hevében.”

19. És észrevettem, hogy fejem fölött kigyúlnak a csillagok, s megpillantottam a Göncöl -
szekeret, amely megnyugvással töltötte el a szívem.

20. Sietősre fogtam az utat a Szent Lipiosz kápolna felé, mivel ráébredtem, hogy haszontalanul
mulasztottam el az időt, s még mindig nem kezdtem bele a zákinthoszi asszony viselt dolgainak
megírásába.

21. És akkor egy tucat rühes kutya eredt a
nyomomba,

22. Ámde nem akartam elrugdosni őket az
útból, mivelhogy undor fog el a rüh és a vér láttán,
s úgy látszik, ezt a kutyák is megérezték.

23. Ekképpen egyre közelebb merészkedtek,
amíg csak le nem hajoltam, úgy téve, mintha követ
akarnék keresni, hogy elűzzem őket.

24. S akkor elmaradtak mellőlem, és a gonosz
rühes kutyák egymásra kezdtek vicsorogni s kis
idő múlva veszettül tépték-marták egymást.

25. Ámde az egyik rühes kutya gazdája
valóban hajított közéjük.

26. S noha az én fejemet, Dionisziosz
szerzetesét vette célba, nem találta el, mivel a
nagy lendülettől, amellyel elhajította a követ,
megszédült és földre bukott.

27. Így érkeztem haza cellámba, a Szent
Lipiosz kápol nába, vigaszt lelve a mezők illa -
tában, az édes víz frissességében és a csillagos ég
szépségében, amely úgy borult a fejem fölé,
miként a baldachin a Feltámadás ünnepén.

Szabó Kálmán fordítása Η έξοδος του Μεσολογγίου – Θ. Βρυζάκης 1853. 
Εθνική Πινακοθήκη-Αθήνα
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Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

(Αλεξάνδρεια 1863 – 1933 Αλεξάνδρεια)

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των
ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες
δίκαιοι κ’ ίσιοι σ’ όλες των τες πράξεις,
αλλά με λύπη κιόλας κ’ ευσπλαχνία
γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν
είναι πτωχοί, πάλ’ εις μικρόν γενναίοι,
πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε
πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.
Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει
όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)
πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος,
κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε. 

Konsztandínosz P. Kavafisz

THERMOPÜLÉ

Dicsőség nekik, akik életükben
Thermopülét megszállták s őrzik immár.
Ki nem mozdulva soha a kötésből,
híven és egyenest a tetteikben,
de máris gyásszal és szívszelidülten,
nagylelkű gazdagok, s ha tán szegények,
szegénységükben is nagylelkűek,
segítenek, míg futja erejükből,
igazságot szolgál minden szavuk,
s a hazugokat mégsem gyűlölik.
S még nagyobb dicsőség illeti őket,
ha látják (és sokan látják) előre,
hogy megjelenik aztán Ephialtész,
s a perzsák végül mégis átvonulnak.

Vas István fordítása

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης
Konsztandinosz Kavafisz

Ενότητα 19η
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Ποσειδωνιάται

Την γλώσσα την ελληνική οι Ποσειδωνιάται
εξέχασαν τόσους αιώνας ανακατευμένοι
με Τυρρηνούς, και με Λατίνους, κι άλλους ξένους.
Το μόνο που τους έμενε προγονικό
ήταν μια ελληνική γιορτή, με τελετές ωραίες,
με λύρες και με αυλούς, με αγώνας και στεφάνους.
Κ’ είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής
τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται,
και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε,
που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι.
Και πάντα μελαγχολικά τελείων’ η γιορτή τους.
Γιατί θυμούνταν που κι αυτοί ήσαν Έλληνες –
Ιταλιώται έναν καιρό κι αυτοί
και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν,
να ζουν και να ομιλούν βαρβαρικά
βγαλμένοι – ω συμφορά! – απ’ τον Ελληνισμό. 

(Από τα Κρυμμένα Ποιήματα 1877–1923, Ίκαρος 1993)

A POSZEIDÓNIAIAK

A poszeidóniaiak a görög nyelvet
elfelejtették, annyi századon át keveredve
türrhénekkel, latinokkal és más idegenekkel.
Semmijük sem maradt más, ami ősi,
csak egy görög ünnep: szép szertartások,
lant- és fuvolaszó, sportversenyek, babérok.
S úgy volt szokásban, hogy az ünnep végén
felidézzék a régi hagyomanyokat,
a hajdani görög neveket újra felsorolják,
bár egyre kevesebb volt, aki érti őket.
És mindig mélabúsan végződött az ünnepük.
Mert emlékeztek rá, hogy egykor ők is görögök voltak,
– s most, jó ideje italicusok –,
s hogy így élnek, barbárul formálva a szót,
kiszakadtan – micsoda balsors! – a görögségből.

Szabó Kálmán fordítása
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Ποσειδωνιάταις τοις εν τω Τυρρηνικώ κόλπω το μεν εξ αρχής

Έλλησιν ούσιν εκβαρβαρώσθαι Τυρρηνοίς ή Pωμαίοις γεγονόσι
και την τε φωνήν μεταβεβληκέναι, τα τε πολλά των επιτηδευμάτων, 
άγειν δε μιάν τινα αυτούς των εορτών των Ελλήνων
έτι και νυν, εν η συνιόντες αναμιμνήσκονται των αρχαίων
ονομάτων τε και νομίμων, απολοφυράμενοι προς αλλήλους
και δακρύσαντες απέρχονται.

AΘΗΝAΙΟΣ (2ος αιν. μ. Χ.)
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Κώστας Βάρναλης
(Πύργος Βουλγαρίας / Βάρνα / 1884 – Αθήνα 1974)

ποιητής, πεζογράφος καὶ δοκιμιογράφος.

Οἱ μοιραῖοι

Μὲς στὴν ὑπόγεια τὴν ταβέρνα,
μὲς σὲ καπνοὺς καὶ σὲ βρισιές,
(ἀπάνου ἐστρίγγλιζε ἡ λατέρνα)
ὅλη ἡ παρέα πίναμε ἐψές,
ἐψές, σὰν ὅλα τὰ βραδάκια,
νὰ πᾶνε κάτου τὰ φαρμάκια.

Σφιγγόταν ὁ ἕνας πλάι στὸν ἄλλο
καὶ κάπου ἐφτυοῦσε καταγῆς,
ὤ! πόσο βάσανο μεγάλο
τὸ βάσανο εἶναι τῆς ζωῆς!
Ὅσο κι ὁ νοῦς ἂν τυραννιέται
ἄσπρην ἡμέρα δὲ θυμιέται!

Ἥλιε καὶ θάλασσα γαλάζα
καὶ βάθος τοῦ ἄσωτου οὐρανοῦ,
ὤ! τῆς αὐγῆς κροκάτη γάζα
γαρούφαλλα τοῦ δειλινοῦ,
λάμπετε-σβήνετε μακριά μας,
χωρὶς νὰ μπεῖτε στὴν καρδιά μας!

Κώστας Βάρναλης

Kosztasz Varnalisz és kortársai

Ενότητα 20η

Τοῦ ἑνοῦ ὁ πατέρας χρόνια δέκα
παράλυτος – ἴδιο στοιχειὸ
τοῦ ἄλλου κοντόμερη ἡ γυναῖκα
στὸ σπίτι λιώνει ἀπὸ χτικιό,
στὸ Παλαμήδι ὁ γυιὸς τοῦ Μάζη
κ᾿ ἡ κόρη τοῦ γιαβῆ στὸ Γκάζι.

– Φταίει τὸ ζαβὸ τὸ ριζικό μας!
– Φταίει ὁ θεὸς ποὺ μᾶς μισεῖ!
– Φταίει τὸ κεφάλι τὸ κακό μας!
– Φταίει πρώτ᾿ ἀπ᾿ ὅλα τὸ κρασί!
«Ποιὸς φταίει; Ποιὸς φταίει;... κανένα στόμα
δὲν τὅβρε καὶ δὲν τὄπε ἀκόμα.

Ἔτσι, στὴν σκοτεινὴ ταβέρνα
πίνουμε πάντα μας σκυφτοί,
σὰν τὰ σκουλήκια κάθε φτέρνα
ὅπου μᾶς εὕρει, μᾶς πατεῖ:
δειλοί, μοιραῖοι κι ἄβουλοι ἀντάμα!
προσμένουμε, ἴσως, κάποιο θάμα!

Σημείωση:

Στα πλαίσια του εορτασμού των 80 χρό-
νων του Βάρναλη ο Μίκης Θεοδωράκης
μελοποίηση τους Μοιραίους του Βάρνα-
λη, που είναι ένα από τα δημοφιλέστερα
ελληνικά ποιήματα, γιατί το:
«Ποιος φταίει, ποιος φταίει... βουβοί,
μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα προσμένου-
με κάποιο θάμα»! Διαχρονικό το μήνυμα
για το «κακό το ριζικό» της Ελλάδας! 
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Kosztasz Varnalisz

A FATALISTÁK

Bújva a kocsma mély zugába,
mely csupa füst, csupa szitok
– míg ott fönt sercegett a lámpa –,
egész kompániánk ivott,
ivott tegnap, mint minden este,
a bú felejtését kereste.

Ott ülünk, egyre csak egymáshoz
húzódva, s közben kiköpünk.
mennyi szenvedés, mennyi átok
tölti be egész életünk!
Bárhogy is törjük fejünk rajta,
nem emlékszünk mi szép napokra.

Fényes nap, tenger azúr kékje,
tékozló égbolt derűje,
ó, hajnal aranysárga géze,
alkonyat piros szekfűje,
kigyúltok, s ki is hunytok, messze,
s nem értek ide a szívetekbe.

Egyikünk apja már húsz éve
bénán fekszik, gutaütött,
másikunk göthös felesége
csonttá aszottan csak köhög,
Mázis fia rács mögé zárva,
s testét árulja Jávisz lánya.

– Eltorzult életünk okozta!
– Isten, ki romlásba sodor!
– Kába fejünk húz a nyomorba!
– És mindenekelőtt a bor!
Ki az oka? Nem tudja senki,
nincs száj, mely nekünk megjelenti.

Ülünk hát a sötét kocsmának
mélyén, s ki-ki földig hajol,
mint féreg, melyet egy csizmának
sarka, bárhol ér, eltipor.
Megannyi fatalista, gyáva,
várunk, csak várunk a csodára.

Szabó Kálmán fordítása
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Ἡ Μάνα τοῦ Χριστοῦ

Πῶς οἱ δρόμοι εὐωδᾶνε μὲ βάγια στρωμένοι,
ἡλιοπάτητοι δρόμοι καὶ γύρω μπαξέδες!
Ἡ χαρὰ τῆς γιορτῆς ὅλο πιότερο ἀξαίνει
καὶ μακριάθε βογγάει καὶ μακριάθε ἀνεβαίνει.

Τὴ χαρά σου, Λαοθάλασσα, κῦμα τὸ κῦμα,
τῶν ἀλλῶνε τὰ μίση καιρὸ τήνε θρέφαν
κι᾿ ἂν ἡ μαύρη σου κάκητα δίψαε τὸ κρῖμα,
νὰ ποὺ βρῆκε τὸ θῦμα της, ἄκακο θῦμα!

Ἄ! πὼς εἶχα σὰ μάνα κι᾿ ἐγὼ λαχταρήσει
(ἦταν ὄνειρο κι᾿ ἔμεινεν, ἄχνα καὶ πάει)
σὰν καὶ τ᾿ ἄλλα σου ἀδέρφια νὰ σ᾿ εἶχα γεννήσει
κι᾿ ἀπὸ δόξες ἀλάργα κι᾿ ἀλάργα ἀπὸ μίση!

Ἕνα κόκκινο σπίτι σ᾿ αὐλὴ μὲ πηγάδι. . .
καὶ μία δράνα γιομάτη τσαμπιὰ κεχριμπάρι. . .
νοικοκύρης καλὸς νὰ γυρνᾷς κάθε βράδι,
τὸ χρυσό, σιγαλὸ καὶ γλυκὸ σὰν τὸ λάδι.

Κι᾿ ἅμ᾿ ἀνοίγῃς τὴν πόρτα μὲ πριόνια στὸ χέρι,
μὲ τὰ ροῦχα γεμάτα ψιλὸ ροκανίδι,
(ἄσπρα γένια, ἄσπρα χέρια) ἡ συμβία περιστέρι
ν᾿ ἀνασαίνῃ βαθιὰ τ᾿ ὅλο κέδρον ἀγέρι.

Κ᾿ ἀφοῦ λίγο σταθῇς καὶ τὸ σπίτι γεμίσῃ
τὸν καλό σου τὸν ἤσκιο, Πατέρα κι᾿ Ἀφέντη,
ἡ ἀκριβή σου νὰ βγάνῃ νερὸ νὰ σοῦ χύσῃ,
ὁ ἀνυπόμονος δεῖπνος μὲ γέλια ν᾿ ἀρχίσῃ.

Κι᾿ ὁ κατόχρονος θάνατος θἄφτανε μέλι
καὶ πολλὴ φύτρα θ᾿ ἄφηνες τέκνα κι᾿ ἀγγόνια
καθενοῦ καὶ κοπάδι, χωράφια κι᾿ ἀμπέλι,
τ᾿ ἀργαστήρι ἐκεινοῦ, ποὺ τὴν τέχνη σου θέλει.

Κατεβάζω στὰ μάτια τὴ μάβρην ὀμπόλια,
γιὰ νὰ πάψη κι᾿ ὁ νοῦς μὲ τὰ μάτια νὰ βλέπῃ. . .
Ξεφαντώνουν τ᾿ ἀηδόνια στὰ γύρω περβόλια,
λεϊμονιᾶς σὲ κυκλώνει λεφτὴ μοσκοβόλια.

Φεύγεις πάνου στὴν ἄνοιξη, γιέ μου, καλέ μου,
ἄνοιξή μου γλυκιά, γυρισμὸ ποὺ δὲν ἔχεις.
Ἡ ὀμορφιά σου βασίλεψε κίτρινη, γιέ μου,
δὲ μιλᾷς, δὲν κοιτᾷς, πῶς μαδιέμαι, γλυκέ μου!
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Καθὼς κλαίει, σὰν τῆς παίρνουν τὸ τέκνο, ἡ δαμάλα,
ξεφωνίζω καὶ νόημα δὲν ἔχουν τὰ λόγια.
Στύλωσέ μου τὰ δυό σου τὰ μάτια μεγάλα.
Τρέχουν αἷμα τ᾿ ἀστήθια, ποὺ βύζαξες γάλα.

Πῶς ἀδύναμη στάθηκε, τόσο ἡ καρδιά σου
στὰ λαμπρὰ Γεροσύλυμα Καίσαρας νὰ μπῇς!
Ἂν τὰ πλήθη ἀλαλάζανε ξώφρενα (ἀλιά σου!)
δὲν ἤξεραν ἀκόμα οὔτε ποιὸ τ᾿ ὄνομά σου!

Κεῖ στὸ πλάγι δαγκάναν οἱ ὀχτροί σου τὰ χείλη...
Δολερὰ ξεσηκώσανε τ᾿ ἄγνωμα πλήθη
κι᾿ ὅσο ὁ γήλιος νὰ πέσῃ καὶ νἄρθῃ τὸ δείλι,
τὸ σταυρό σου καρφώσαν οἱ ὀχτροί σου κι᾿ οἱ φίλοι.

Μὰ γιατί νὰ σταθῇς νὰ σὲ πιάσουν! Κι᾿ ἀκόμα
σὰ ρωτήσανε: «Ποιὸς ὁ Χριστός;» τί ’πες «Νά με!»
Ἄχ! δὲν ξέρει τί λέει τὸ πικρό μου τὸ στόμα!
Τριάντα χρόνια, παιδί μου, δὲ σ᾿ ἔμαθ᾿ ἀκόμα!

Παναγία της Παυσολύπης, β΄ μισό 14ου αι.
αυγοτέμπερα σε ξύλο, 

Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης,
Συλλογή του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: 
«Ο Χριστός κουβαλάει το σταυρό»
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KRISZTUS ANYJA

Napfény-rótta kövön pálmafák üde ága.
Oly illatos az út, oly ékesek a kertek!
Ünnep öröme zsong, messze hangzik a lárma,
egyre messzebb zsibong, szélzúgás veszi szárnyra.

Hullámzó néptenger, más akarat keverte
örömöd árjába, titkon, a gyűlölséget,
s gonosz indulatod csúfos bosszúra lesve
ártatlan áldozat rút vesztét követelte.

Mennyire kívántam, hogy olyan légy (ki érti
hiú köd-álmait egy nyomorult anyának?),
mint a többi fiam, ki éveit úgy éli,
hogy nem kér a hírből és a harc sem igézi!

Várna, mint jó urát, egy pirostéglás kunyhó,
hűs kút az udvaron, lugas alján borostyán,
amint leszáll az est, s az olajfa aranyló
ága köszöntene, a szelíden elomló.

Fehér volna arcod, s szakállad fehér volna,
ruhád ráncaiból friss fűrészpor szitálna.
Szerszámostul jönnél, és cédrusként susogva
szerelmes hitvesed bújna erős karodba.

Állnál csak, és a ház árnyékoddal betelne,
széles árnyékoddal, ki Miatyánk s Urunk vagy.
Közben hites társad, vizet öntve kezedre,
várva-várt vacsorád eléd tenni sietne.

Százéves szemedet édes álomra zárva
szépszámú gyermeked és unokád siratna,
lenne mindnek elég szőleje, földje, nyája,
a műhelyed titkára hű utódod vigyázna…

Lejjebb húzom kendőm, hogy szemem eltakarja.
Minek is ezután a két szememmel látnom?
Csalogány dalától hangos a kertek alja,
távolból orromat citromillat csiklandja…

Életed tavaszán hagysz el, méhem gyümölcse,
életem tavasza, s vissza már sose térhetsz.
Halovány szépséged kihunyt, szívem gyümölcse.
Szólj, lásd, hajam tépem, lelkem drága gyümölcse!

Így bődül a tehén, ha borját űzi messze,
én is sikoltozom, s nincs magva már a szónak.
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Fordítsd felém fejed, hadd nézzek a szemedbe!
Lásd, csupa vér anyád egykor oly édes keble!

Miért is volt gondod fényes bevonulásra,
jaj, Jeruzsálembe? (Nem voltál sose császár.)
Hiába harsogott a sokaság, „hozsánna!”,
azt sem tudta, kinek szegődik a nyomába.

Ott állt ellenséged, dühödt átkot mormolva…
Csellel lázította a mit sem sejtő népet…
S mint leszállt az est a golgothai dombra,
ellenség és barát már kereszted ácsolta.

Miért hagytad magad elfogni? Miért szóltál,
amint megkérdezték, „Jézus vagy?”, így, „Te mondád”?
Jaj, ostoba szavak! Hogy is tudnád, mit mondtál?
Harminc éve anyád…, mégsem tudom, ki voltál.

Szabó Kálmán fordítása

Αργύρη Εφταλιώτη

(Μυτιλήνη 1849–1924 Αγγλία)

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ

Σιδερένιο κορμί ο γέρος ο Τραμουντάνας και κοκαλιασμένη ψυχή. Ξενι-
τεμένος κι αυτός από μικρός. Τι τον έβγαλε από τον τόπο του, δεν ήταν
και δύσκολο να τ’ απομαντέψεις. Τι τον έριξε όμως σε χώρες θεοσκότει-
νες και ψυχρές, χώρες στ’ αλήθεια ξένες, που ψυχή να σε συμπονέσει δεν
βρίσκεται, μα και να λουβιάσεις, εξόν ίσως καμιά δροσόλευκη παραμά-
να στο νοσοκομείο, σε τόπους που κι αγάπη να βρεις, έρχεται κι αυτή και
σου φαρμακεύει άλλες αγάπες, που για να μην πεθάνεις της πείνας δου-
λεύεις όσην ώρα δεν κείτεσαι στο κρεβάτι αποσταμένος, που να μείνεις
μισήν ώρα καθάριος αδύνατο πράμα, αφού κι ο αέρας που ανεσαίνεις
είναι μισός καπνίλα, που ως και τα πλεμόνια του ανθρώπου μαυρίζουνε
μια για πάντα – τι τον έκαμε τον Τραμουντάνα κι έσυρε στα νιάτα του
εκεί απάνω, που τον αντάμωσα χρόνους και χρόνους κατόπι ξένοιαστο, πέτρα μονάχη, λησμονησιά-
ρη, δίχως μήτε φυλαχτήρι από μάνα ή αδερφή, δίχως άλλο της πατρίδας σημάδι παρά το μαυριδερό
του το πρόσωπο – τι τον πέταξε σε τέτοια πολύκοσμη ερημιά, ήταν κι είναι ακόμα μυστήριο, που
για να το ξεδιαλύνω του κάκου ρώτηξα πολλούς σαν και λόγου του. Δίχως πόρεψη, δίχως μέσα,
δίχως άλλο σκοπό παρά να ’ρθουν και ν’ αποδείξουν ως πού πηγαίνει η ρωμαίικη η τρέλα, το έρμο
και το τυφλό το «Έχει ο Θεός», σάματις τρελάθηκε κι ο Θεός μαζί τους.

Είναι, λέει, το «επιχειρηματικό» της Ρωμαίικης της φυλής και τους σκουντάει, τους ρίχνει όξω
κι όξω, ως τον άγιο Φραγκίσκο τους φέρνει, ως την Πολυνησία τους ξεβράζει, σε κάθε ακρογιάλι
σαν ψόφιες ακρίδες τους στρώνει, άλλους λουκούμια να πουλούν, άλλους φορτιά να σηκώνουν,
άλλους άλλα βάσανα να τραβάνε, και τέλος να ρουφιούνται από το παντοδύναμο τ’ αγγλοσαξονικό
το θεριό και να χάνουνται.

Ένας λοιπόν απ’ αυτούς τους ηρώους ήταν κι ο Τραμουντάνας. Τύχαινε συχνά πυκνά να τον
ανταμώνω στα ξενικά του λημέρια. Σπίτι του να πάγω ποτές δεν ταίριασε, είναι αλήθεια. Άκουγα
όμως πως με την Ιρλανδέζα του τη γυναίκα δεν κακοπερνούσε, γιατί, έτυχε η κερά ν’ αγαπάει το
πιοτό, και το γλέντιζε πάντα μ’ άλλες γειτόνισσες που τ’ αγαπούσαν κι αυτές. Ο φίλος πάλι του άρε-
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ζαν τα χαρτιά! Πήγαινε λοιπόν κάθε βράδυ σ’ ενός πατριώτη, που δουλειά του ήτανε να βυζάνει τους
δικούς του με μια βρόμικη τράπουλα, μάλιστα τους νιοφερμένους. Κι έτσι ο Τραμουντάνας ζωή σπι-
τικιά δεν πολύβλεπε, και δεν κακοπερνούσε με τη γριά του. Δούλευε ωστόσο ολημερίς. Δουλειά και
δουλειά! Πότε δέματα ξεφόρτωνε, πότε γλυκά και πωρικά πουλούσε. Ναύτης στα νιάτα του, τον
αψηφούσε το βοριά σα στεκότανε με τις ώρες στους τέσσερεις δρόμους μπροστά στο φορτωμένο
τραπέζι του, προσκαλώντας τον κάθε διαβάτη ν’ αγοράσει τα μπαγιάτικά του λουκούμια..

Τον κοίταζα κάποτες από μακριά και συλλογιούμουνα, σαν τι λογής αγόρι να φαίνουνταν τη μέρα
που μίσευε από το φτωχικό του τόπο με την ευκή της μαύρης του μάνας!

– Τι σ’ έκαμε και ξέπεσες ως εδώ, τόνε ρώτηξα μια φορά.
– Τι σ’ έκαμε κι ήρθες του λόγου σου! Να! Τύχη γύρευα κι ήρθα.
– Και πότε λες να ξαναγυρίσεις να τους δεις τους δικούς σου;
– Τους δικούς μου; (και δώσ’ του γέλια!) Οι δικοί μου τώρα όλοι στον άλλον κόσμο. Ήμουν πέντε

χρόνια ξενιτεμένος σα συχωρέθηκε η μάνα μου, πατέρα δε γνώρισα. Τ’ αδέρφια μου σκορπιστήκα-
νε δω και κει, και πια δεν τ’ ακουσα. Τι να πάω να κάμω εκεί τώρα! Εμένα οι δικοί μου είναι τώρα
εδώ. Εδώ έζησα, εδώ θα πεθάνω.

– Μα δε λαχτάρας μαθέ και συ τον ήλιον εκείνον καμιά φορά, δε θυμάσαι τον τόπο σου, τις ομορ-
φιές του;

– Άκου με, αφεντικό αυτά όλα είναι καλά, μα παράς δε βγαίνει εδώ πέρα και ν’ αρρωστήσω, έχει
νοσοκομείο.

– Όχι, όχι, να μην πεθάνεις εδώ στην πατρίδα σου να πας, ν’ αναπαυτείς κοντά στους δικούς σου.
– Κι αμέ τη γριά μου; τι να την κάμω;
– Μαζί και κείνη.
Κι άρχιζε πάλε τα γέλια ο Τραμουντάνας, και τρίβοντας τα ροζωμένα του χέρια να τα ζεστάνει,

προσκαλούσε τους διαβάτες ν’ αγοράσουνε πωρικά.
Έρχεται μια μέρα ένας κλητήρας με γραμματάκι και με προσκαλεί στο νοσοκομείο. Μπαίνω σ’

αμάξι και πηγαίνω. Μου λέει ο επιστάτης πως είναι μέσα ένας γέρος πατριώτης μου πολύ άρρωστος,
και στο βύθο του απάνω παραλαλεί στη γλώσσα του. Μένει, λέει, κι η γυναίκα του πλάγι του, μα
αυτή στουπί μεθυσμένη φαντάζεται πως ο γέρος της αφήνει παραγγελιές, και μάλιστα θαρρεί πως
μιλεί και για κάτι χρήματα που τα ’χει, λέει, ο γέρος κρυμμένα. Με φωνάξανε λοιπό να παρασταθώ
και ν’ ακούσω τη διαθήκη του γέρου.

Ανεβαίνω, μπαίνω στην κάμαρα ο Τραμουντάνας ψυχομαχούσε παραλαλώντας, κι η γριά του
μαλλοσερνότανε.

– Τι λέει, τι λέει; ξεφωνίζει άξαφνα η γριά.
Παίρνω κομμάτι χαρτί και μολυβοκόντυλο, τους λέγω να συχάσουν, κι αρχίζω και σημειώνω.
«… Μωρέ Γιάννη, πάμε να βρούμε φωλιές; ξεπετάκια κοτσύφια να πιάσουμε, στο κλουβί να τα

βάλουμε; Τ’ άκουσες πώς κελαηδούνε στου Μπάρμπα Λεφτέρη; Εκεί, εκεί απάνω κατά τις σκάλες,
μέσα στα κατάπηχτα τα κλωνιά. Τι; δεν μπορείς να σκαλώσεις μια τέτοια ελίτσα; και τι θα πεις αν
σου σκαρφαλώσω εγώ αυτό τον πλάτανο; Μια και δυο, και στην κορφή του με βρίσκεις... Αργήσα-
με, καημένε, και θα λέει η μάνα, τι πάθαμε. Στάσου, βάλ’ το μες στο καλάθι, σκέπασ’ το καλά μην
πετάξει… Ίσια σπίτι τώρα, ειδεμή την πάθαμε, θα πάει σκολειό να ρωτάει τι γενήκαμε … κι ο και-
νούριος ο δάσκαλος δε χωρατεύει. Εγώ το μαθαίνω και στο δρόμο το μάθημα. Φρρρ – κι απ’ όξω
το ’μαθα… Για δες την τη μαριόλα στο παράθυρο πάλι! Αχ, θα με πεθάνει αυτή. Της το ’ταξε,
μικρούλα μου, η μάνα μου της μάνας σου σα γεννήθηκες, μα και να μη σου το ’ταζε, πάλι θα σ’
έπαιρνα. Αγάπη μου, πότε θα ξενιτευτώ να κάμω σερμαγιά και να γυρίσω με τα χρυσά νυφικά σου;
Φεύγεις εσύ τώρα! Έννοια σου, και θα σε πιάσω πάλι στο περιβόλι σαν ποτίζεις και θα σε λιώσω
στο τσίμπημα!

«Τηγανίτες! Χρόνια και χρόνια να φάω το πρωί τηγανίτες! ακόμα δεν έφεξε κι αυτές αχνίζουν
κιόλας στο τραπεζάκι. Πού ’ν’ τος ο Γιάννης; Αμ’ η Φροσύνη; Την ακαμάτα! κοιμάται ακόμα πάμε
να την ξυπνήσουμε. Πού ’ν’ το σφουγγάρι; Θα τρομάξει, λες; Ναι, βλέπεις, φαρφουρί ήταν και θα
ραγίσει! Την κατεργάρα! κοίταξε γόβες, λέει, που μου κέντησε! Θα πεις, έχουμε κι αυτηνής τα προι-
κιά να συλλογιστούμε. Αχ, εσύ αγάπη μου! εσύ φως μου! Πέντε χρόνια είπαμε, βάλε κι άλλα πέντε
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για την αδερφή! Πέντε και πέντε, δέκα. Είμαι τώρα δεκαπέντε και δέκα, είκοσι πέντε. Θα ’σαι και
συ τότες είκοσι δυο. Μια χαρά. Να σου τώρα και μια τσιμπιά! Πού να το πιάσεις τέτοιο σαχίνι! Θα
το πω της Φροσύνης να της την πατήσει την τσιμπιά.

Στον τρύγο, στον τρύγο! Πάει ο ώμος μου, σήκωνε σήκωνε κόφες! Δόξα να ’χει ο Θεός που
’φαγα πάλι σταφύλι! Όχι σαν κι αυτά που πουλώ! Να, μωρέ παλιοεγγλέζοι, σταφύλι, να φάτε και να
καταλάβετε γλύκα! Δες τες, δες τες! Κι οι δυο τους οι σουσουράδες πώς πατούνε σταφύλια στη
γούρνα! Και δώσ’ του η μάνα ν’ ανακατεύει αλευριά! Σα να το ξέρει η καημένη πως δε θα μ’ έχει
του χρόνου… Ταξίδι, ταξίδι… Για δες μαντιλάκια, κάλτσες, ως και βελόνια και κλωστή μου ’βαλε.
Να κι ένα κυδώνι, θεοκίτρινο! Ανασταίνεσαι να το μυρίζεις μονάχα. Να κι οι γόβες! Όχι, όχι, να μην
τα δω τώρα. Να τα βλέπω ύστερα και να τις θυμάμαι.

Αχ, νύχτα που την πέρασα! μήτε στιγμή δεν έκλεισα μάτι, μα θαρρώ και μήτε άλλος κανένας. Για
δες, ως και φαΐ μου ’τοιμάσανε για το δρόμο. Και τι να της πω της γριάς! Να τηνα! τ’ άρχισε κιό-
λας το κλάμα! Ας κάνω πως χαίρουμαι τώρα εγώ, να την παρηγορήσω. Έννοια σου, μάνα, και σε
πέντε χρόνια θα μ’ έχεις. Θα παντρέψουμε τη Φροσύνη, άλλα πέντε χρόνια ξενιτιά, και τότες πια με
στεφανώνεις και μένα… Μ’ έπνιξαν, μ’ έπνιξαν τα φιλιά της. Έχε γεια, μανούλα μου, έχετε γεια όλοι
σας, Φροσύνη, Γιάννη, αγάπη μου, έχετε γεια… – Αχ, μωρέ, πικρός που είναι αυτός ο αναθεματι-
σμένος ο χωρισμός! Ένα πράμα κομπώνει εδώ στο λαιμό μου, εδώ, εδώ…» Και δεν μπόρεσε άλλα
να πει.

Άγγελος Σικελιανός
(1884–1951)

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ (απόσπασμα)
Χαρά σε κειόν που πρωτοσήκωσε
Απ᾿ τις σκόνες σκεπασμένο, το δίστομο σπαθὶ του λόγου σου
στον ήλιο Μακρυγιάννη.
Κι᾿ απάνω και στις δυο πλευρὲς γραφή
Απ᾿ τη μια, τα λόγια αυτά Σου χαραγμένα, στρατηγέ μας:
«Τη λευτεριά μας τούτη δεν την ήβραμε στο δρόμο,
και δε θα μπούμε εύκολα στου αυγού το τσόφλι,
γιατὶ δεν είμαστε κλωσόπουλα, σ᾿ αυτό να ξαναμπούμε πίσω,
μα εγίναμε πουλιά και τώρα πια στο τσόφλι δε χωρούμε».
Κι᾿ απ᾿ τη δεύτερη πλευρά, γραφὴ άλλη χαραγμένη:
«Απάνω στην αλήθεια μου ακόμα και το θάνατο τον δέχομαι
τις τόσες φορὲς τον θάνατο εζύγωσα, αδερφοί μου και δε με πήρε,
που για τούτο το θάνατο καταφρονώ,
κι απάνω στην αλήθεια μου πεθαίνω».
Χαρὰ σε κειόν που πρωτοσήκωσε απ᾿ το χώμα αυτὴν τη σπάθα
και τέτοια διάβασε επάνω της βαγγέλια.
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Angelosz Szikelianosz

MAKRIJÁNNISZ

(részlet)

Boldog az, ki elsőként emelte fel a napnak
kegyelmed porral lepett
kétélű kardját,
Makrijánnisz bátyánk, s látta,
hogy a csupasz penge egyszerre megcsillant
s ragyogott érintetlenül a fényben.
Két oldalán a markolatánál felirat.

A te bevésett szavaid, generálisunk.
„Eme szabadságunkra nem az út porában leltünk,
s a tojás héjába oly könnyen vissza nem bújunk,
hisz nem kicsiny csibék vagyunk, hogy így tennénk.
De szárnyaló madarakká lettünk,
tojás héjába immáron nem férünk.”

S a másik oldalon,
újabb vésett szavak:
„igazságomért
a halált is vállalom,
hányszor bizony megközelítettem a halált, testvéreim,
s az nem vitt mégsem magával,
így hát
megvetem a halált
és igazságomért meghalok”.

Boldog az, ki elsőként emelte fel a porból e kardot,
s ily evangéliumot olvashatott rajta.

Haupt Erik fordítása

Αλέξανδρος Πάλλης

(Πειραιάς 1851–1935 Αγγλία)

ΧΩΡΙΣΜΟΣ

Στην πόρτα στέκει η μάνα μου, και τ’ άσπρο της το χείλι
σα φύλλο τρεμοσείνεται, σαν ψάρι που σπαράζει,
η αδελφούλα μου «έχε γεια» μου λέει με το μαντήλι,
μια το σαλεύει, κι έπειτα στα μάτια της το βάζει.
κιο αδελφός ως τη γωνιά του δρόμου με πηγαίνει
με πρόσωπο σα χαρωπό, μ’ αθόλωτα τα μάτια,
μα ’νιωσα σαν μ’ αγκάλιασε, πως βράζει κι ανασαίνει,
πως μέσα σπουν τα σπλάχνα του και γίνονται κομμάτια.
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Νίκος Καζαντζάκης

(Ηράκλειο Κρήτης 18 Φεβρουαρίου 1883 – Φράιμπουργκ Γερ-
μανίας 26 Οκτωβρίου 1957)

Αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρο-
νους Έλληνες  λογοτέχνες και ως ο περισσότερο μεταφρασμέ-
νος παγκοσμίως.

Έγινε ακόμα γνωστότερος μέσω της κινηματογραφικής από-
δοσης των έργων του Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται, Βίος και
Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά και Ο Τελευταίος Πειρασμός.

Ο Ελληνισμός της Ανατολής, μετά την επανάσταση των Νεότουρκων το 1908, άρχισε να έχει
προβλήματα, να διώκεται. Το σύνθημα «Η Τουρκία στους Τούρκους» βρήκε θερμούς υποστηρι-
κτές από τη γερμανική πολιτική και έγινε βέλος στην καρδιά των Ελλήνων του Πόντου.

Οι διωγμοί ξεκίνησαν από την Ανατολική Θράκη στα 1914. Η 6η Απριλίου, Το «Μαύρο
Πάσχα» των Ελλήνων, σηματοδότησε την έναρξη των διώξεων στην Ανατολική Θράκη. Άρχισαν
οι τρομερές εκτοπίσεις και οι σφαγές στην Ανατολία, ενώ απαγορεύτηκε στους Μωαμεθανούς να
έχουν οικονομικές συναλλαγές με Χριστιανούς και καλ-
λιεργήθηκε άσβεστο μίσος κατά των Ρωμιών.

Μαύροι σταθμοί για τον Ποντιακό Ελληνισμό τα έτη
1916 έως 1918 με αποκορύφωμα την 19 Μαίου 1919,
όπου ο Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει η
τρίτη και πιο σκληρή φάση της γενοκτονίας.

Τα αμελέ ταμπουρού, τα τάγματα εργασίας δηλαδή, οι
διωγμοί, τα δικαστήρια ανεξαρτησίας, οι κακουχίες, τα
βασανιστήρια, οι βιασμοί εξόντωσαν χιλιάδες Ελληνες.

Η μεσοπολεμική περίοδος

Α két világháború közötti időszak

Ενότητα 21η

«Tο πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα,
είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. 
Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους.
Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει.»

Νίκος Καζαντζάκης: ΑΣΚΗΤΙΚΗ

Első kötelességed a fajod iránt magadban érezned összes ősödet.
A második, hogy világítsd meg előrehaladásukat és folytasd a művüket.
A harmadik kötelességed, fiadnak átadni azt a nagy parancsot, hogy haladjon meg
téged.

N. Kazandzakisz. ASZKÉZIS.  Szabó Kálmán fordítása
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Στις 8 Μαΐου 1919, μια «μεγάλη ψυχή» του πνευματικού κόσμου της εποχής· ο Νίκος Καζα-
ντζάκης, μαζί με τους συνεργάτες του και τον εκπρόσωπο του υπουργείου, ως «σύγχρονοι αργο-
ναύτες» θ’ αναλάβουν το τιτάνιο για την εποχή έργο, του επαναπατρισμού 150.000 Ελλήνων του
Πόντου και της ασφαλούς εγκατάστασής τους στη Μακεδονία και τη Θράκη.

«Πρώτη φορά παρουσιαζόταν στη ζωή μου η ευκαιρία να μπω στην πράξη να μην έχω πια να
παλεύω με Χριστούς και Βούδες, παρά με ζωντανούς, σάρκα και κόκαλα ανθρώπους.

Καλή η στιγμή να δοκιμάσω αν η πράξη είναι η μόνη ικανή ν’ απαντήσει, κόβοντας με το
σπαθί της τους αξεδιάλυτους κόμπους της θεωρίας. Δέχτηκα και για έναν άλλο λόγο· πόνεσα την
αιώνια σταυρωμένη ράτσα μου που κιντύνευε πάλι στο προμηθεϊκό βουνό του Καυκάσου. Δεν
ήταν ο Προμηθέας, ήταν η Ελλάδα καρφωμένη πάλι από το κράτος και τη βία και φωνάζει. Φωνά-
ζει όχι τους θεούς, φωνάζει τους ανθρώπους, τα παιδιά της να τη σώσουν.

Έτσι, ταυτίζοντας τα σημερινά παθήματα, με τα αιώνια πάθη της Ελλάδας, υψώνοντας την
τραγική σύγχρονη περιπέτεια σε σύμβολο, δέχτηκα»(…).

«Tο βαπόρι ήταν γεμάτο ψυχές που ξεριζώθηκαν από τα χώματά τους και πήγαινα να τις φυτέ-
ψω στην Ελλάδα. Ανθρώποι, αλόγατα, βόδια, σκάφες, κούνιες, στρώματα, αξίνες, άγια κονίσμα-
τα, Βαγγέλια, τσάπες έφευγαν τους μπολσεβίκους και τους Κούρδους και δρόμωναν κατά τη λεύ-
τερη Ελλάδα. Η Μαύρη θάλασσα κυμμάτιζε αλαφριά σκούρα, λουλακιά και μύριζε σαν καρπού-
ζι· ζερβά μας τ’ ακρόγιαλο και τα βουνά του Πόντου. Μια φορά κι έναν καιρό δικά μας· δεξιά
αστραφτερό, απέραντο το πέλαγο. Ο Καύκασος είχε σβύσει μέσα στο φως, μα οι γέροι, με τη
ράχη γυρισμένοι, κάθονταν στην πρύμνα και δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν τα μάτια τους από
τ’ αγαπημένο ακροθάλασσο.

Ο Καύκασος είχε χαθεί, φάντασμα ήταν και σκόρπισε, μα απόμεινε ασάλευτος, αβασίλευτος,
βαθιά στις λαμπυρίθρες των ματιών τους. Δύσκολο πολύ η ψυχή να ξεκολλήσει από την πατρίδα.
Βουνά θάλασσες, αγαπημένοι άνθρωποι, φτωχό αγαπημένο σπιτάκι. Ένα χταπόδι είναι η ψυχή
του ανθρώπου κι όλα ετούτα απλοκαμοί της».(…)  

(Αναφορά στο Γκρέκο)

Nikosz Kazandzakisz

JELENTÉS GRÉCÓNAK

Kaukázus, 1919 (részletek)
Még Olaszországban voltam, amikor táviratot kaptam Athénból, a Népjóléti Minisztériumból,
azzal a kérdéssel, elvállalnám-e, hogy a minisztérium megbízásából mint kormánybiztos elutazom
a Kaukázusba, ahol több mint százezer görög sorsa forog veszélyben, s megpróbálom megtalálni
a módját, miként lehetne őket hazatelepíteni Görögországba.

Életemben most először kínálkozott alkalom, hogy a gyakorlat terére lépjek, és ne eszmékkel,
elmé letekkel, Krisztusokkal meg Buddhákkal viaskodjam, hanem hús-vér, élő emberekkel. (…)

Más okom is volt rá, hogy elvállaljam a megbízatást: sajnáltam szenvedő népemet, mely a
Kaukázus szikláihoz láncolva vergődik. Mert nem Prométeusz, hanem Hellász volt az, akit Kra -
tosz és Bia fölfeszített kereszt jére – a Kaukázus szikláira –, és most segítségért kiált: nem az
istenekhez, hanem az emberek hez, fiaihoz, hogy mentsék meg. Hellász mai szenvedését eképpen
ősi szen ve déseivel azonosítva, jelképpé emel tem tragikus hely zetét, és elvállaltam a megbízatást.
(…)

A hajó tele volt gyökerük vesz tett menekülőkkel, s vittem őket haza, Görög or szágba, hogy
áttele pül jenek. Ember, ló, ökör, teknő, bölcső, matrac, szent ikonok meg bibliák, ásók és kapák
mene kültek a kurdok elől, és igyekeztek a szabad Görögországba. Nem röstellem megvallani,
hogy mélyen meg voltam rendülve: kentaurnak éreztem magam, s mintha ez a hajórakomány
mind az én testem volna, deréktől lefelé.
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A Fekete-tenger mély indigókéken hullámzott, és görögdinnyeszagot árasztott. Bal felől a pon-
toszi partok és hegyek – valamikor, réges-régen mindez a miénk volt –, jobbról a tenger belát -
hatatlan tükre szikrázott a napsütésben. A Kaukázus már eltűnt szem elől, de a vének a hajó
farában ültek, háttal a fedélzetnek, és nem bírták levenni szemüket tenger és ég megszokott
látványától, a Kaukázus eltűnt, miként a délibáb, de ott maradt mindörökre, mozdulatlanul a
szemük mélyén. Nehezen szakadt el a lélek a hazától, hegyektől, tengertől, szeretteitől, szegényes
házikójától – polip a lélek, s mindezek a fogókarjai.

Szőllösy Klára fordítása

Στις 8 Σεπτεμβρίου 1922 μπήκαν οι πρώτοι Τούρκοι στρατιώτες  στη Σμύρνη ως απελευθερωτές
και στις 13 ξεκίνησε η καταστροφή. Οι Τούρκοι άρχισαν τις βιαιοπραγίες και ωμότητες εις βάρος
του χριστιανικού πληθυσμού όλης της Μικράς Ασίας. Η γενοκτονία των Ελλήνων που ξεκίνησε
με τον ποντιακό Ελληνισμό κατά την περίοδο 1914–1923 (στοίχισε τη ζωή περίπου σε
213.000–368.000 Πόντιους – ’Ελληνες) ολοκληρωνόταν στην Σμύρνη από τους Νεότουρκους. Οι
ελληνικές και αρμενικές συνοικίες της Σμύρνης παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ οι κάτοικοί τους
αναζητούσαν απεγνωσμένα τρόπο διαφυγής προς το Αιγαίο, κάτω από τα αδιάφορα (πλην ελαχί-
στων εξαιρέσεων) βλέμματα των πληρωμάτων των συμμαχικών πλοίων τα οποία τηρούσαν
στάση αυστηρής ουδετερότητας (όπως είχαν διαταχθεί) μπροστά στη σφαγή.

Η αρνητική έκβαση της μικρασιατικής εκστρατείας οδήγησε στη μεγάλη καταστροφή, την
απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπινων ζωών και την προσφυγοποίηση 1,5 εκατομμυρίου
άλλων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Ελ. Βενιζέλος με το υπόμνημά του στη Συνδιάσκε-
ψη της Ειρήνης του Παρισιού, στη Μικρά Ασία ζούσαν 1.694.000 Έλληνες. Στη Θράκη και την
περιοχή της Κωνσταντινούπολης 731.000. Στην περιοχή της Τραπεζούντας 350.000 και στα
Αδάνα 70.000. Σύνολο 2.845.000 Έλληνες που αποτελούσαν το 20% του πληθυσμού της περιο-
χής που κυριαρχούσε οικονομικά, είχε δε καταφέρει να διατηρήσει την πολιτιστική του κληρονο-
μιά παρ’ ότι αποτελούσε μειονότητα σε εχθρικό περιβάλλον.
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Η Μικρασιατική Εκστρατεία, γνωστή διεθνώς ως Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του
1919–1922 ήταν μια σειρά στρατιωτικών γεγονότων, που συνέβηκαν κατά το διαμε-
λισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Για να  συμμαχήσει η Ελλάδα με την «Αντάντ» στον Α΄ Παγόσμιο Πόλεμο, η Αγγλία είχε
υποσχεθεί στους Έλληνες εδαφικές προεκτάσεις εις βάρος των Τούρκων. Τα εδάφη που
υποσχέθηκαν οι Άγγλοι ήταν η Ίμβρος, η Τένεδος και τα μικρασιατικά παράλια.
Αυτή την περίοδο, ο Μουσταφά Κεμάλ, στρατιωτικός και ηγέτης μίας ομάδας επαναστα-
τών, ίδρυσε το Τούρκικο Εθνικό Κίνημα στην Μικρά Ασία. Οι επαναστάτες θέλησαν να
ελευθερώσουν τα μέρη που είχαν παραδοθεί στην Ελλάδα με την απραξία της Υψηλής
Πύλης.
Τον Μάιο του 1919 η Ελλάδα εξασφάλισε από τις μεγάλες δυνάμεις της «Τριπλής Συνεν-
νοήσεως» («Αντάντ») – και χάρις στις ενέργειες του πρωθυπουργού της Ελευθέριου Βενι-
ζέλου – την άδεια να αποβιβάσει στρατεύματα στη Σμύρνη, προκειμένου να προστατεύ-
σει τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Ιωνίας από δολιοφθορές των Τούρκων ατάκτων.

Στα συντρίμμια της Σμύρνης τερματίσθηκε η Ελληνική παρουσία 2.500 ετών στη Μικρά
Ασία. Ο ελληνισμός στη Μικρά Ασία (Ιωνία, Πόντος, Καππαδοκία) και στην Ανατολική
Θράκη υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του ελληνικού έθνους. Κατοικούσαν
εκεί 2.500.000 Ελληνες περίπου, οι οποίοι είχαν 2.177 σχολεία με 177.505 μαθητές και
4.596 δασκάλους, καθώς και 2.232 εκκλησίες.
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Ηλίας Βενέζης 

Κυδωνιές (Αϊβαλί) της Μικράς Ασίας (1904–1973) Αθήνα

Ο Ηλίας Βενέζης έγινε γνωστός για τα μυθιστορήματά του Αιολική Γη,
Το νούμερο 31 328 και το θεατρικό έργο Μπλοκ. 

Αιολική γη 

(απόσπασμα)

ΕΤΣΙ ΕΜΑΘΑ ν’ αγαπώ τα δέντρα. Κι όταν ήρθε η ώρα και πέθανε, μια
νύχτα ανοιξιάτικης  θύελλας, η μεγάλη  καρυδιά  που  είχαμε  στην  είσο-
δο  του  υποστατικού, ήμουν  πια  πολύ  φίλος της κ’ έκλαψα, επειδή η
καρυδιά μάς άφησε. – Γιατί να γίνει αυτό; Γιατί να μας φύγει η καρυδιά!
Γιατί;.. έλεγα μες στα δάκρυα. – Έτσι είναι, παιδί μου. Μη λυπάσαι, με
παρηγορούσε η μητέρα μου που, μολονότι απλή, είχε  το  σοφό  ένστιχτο

να  με  προφυλάξει ως  την  ώρα  εκείνη, ως την ώρα  που  θα  ήταν  μπορετό, απ’ τη γνωριμία
του θανάτου. – Μα γιατί να είναι έτσι; Γιατί; – Γιατί έτσι γίνεται, αγόρι μου. Έτσι γίνεται και με
τα δέντρα και με τους ανθρώπους. – Τουλάχιστον να ’φυγε χαρούμενη η καρυδιά; Να μην ήταν
λυπημένη; Ω, δεν έφυγε διόλου λυπημένη! Οι πρόγονοί της είχαν έρθει σε μακρινούς χρόνους απ’
τα μέρη του Καυκάσου. Σ’ εκείνα τα μέρη είναι μόνο βουνά απάτητα που πάντα τα κατοικούνε
σύννεφα. Γι’ αυτό, τον ήλιο σπάνια εκεί τον βλέπουν οι καρυδιές. Ο κόσμος γύρω τους είναι
θολός και σκοτεινός. Μι μέρα πέρασε ένα  αγριοπούλι απ’ τα  βουνά του Καυκάσου. Ερχόταν απ’
τα δυτικά, από βασίλεια μακρινά, κ’ είπε στις καρυδιές το νέο. «Κει κάτω κατά  τα δυτικά», είπε,
«βρίσκεται μια χώρα που είναι πάντα φωτεινή. Τη λένε  χώρα του Αιγαίου. Εκεί είναι τα Κιμιντέ-
νια». Αυτά ακούγοντας δυο μεγάλες καρυδιές μπήκαν σε πολύν καημό. «Πόσος καιρός μας
μένει;» λέγαν. «Είναι κρίμα να πεθάνουμε χωρίς να δούμε τη φωτεινή χώρα». Τις άκουσε το μεγά-
λο ποτάμι της Ανατολής και τις λυπήθηκε. «Εγώ», λέει  στις  καρυδιές, «έχω  πολλούς  γιους  και
πολλές κόρες. Κει που  τελειώνουν τα  δικά μου τα νερά, αρχίζουν τα νερά των παιδιών μου και
των παιδιών των παιδιών μου. Το πιο μικρό φτάνει ίσαμε τη φωτεινή χώρα, εκεί ζει. Μπορώ να
σας ταξιδέψω». Έτσι έγινε, και το μεγάλο ποτάμι πήρε τις δυο καρυδιές μες στα νερά του και τις
κατέβασε χαμηλά. Ύστερα τις πέρασε στ’ άλλα ποτάμια, στα παιδιά του και στα παιδιά των παι-
διών του. Και το πιο μικρό, το «Τσακάλ Ντερέ» – το Ποτάμι των Τσακαλιών – που είναι κάτω
απ’ τα Κιμιντένια, αυτό τις έφερε στον τόπο μας. Οι δυο καρυδιές στην αρχή μαγεύτηκαν, αλλά
ύστερα άρχισε να τις βασανίζει η νοσταλγία. Θυμόντανε πολύ την πατρίδα τους, τ’ απάτητα
βουνά του Καυκάσου και τα σύννεφα που πάντα τα κατοικούσαν. Χρειάστηκε καιρός ίσαμε που
να συνηθίσουν στη χώρα της θάλασσας. Φέραν ένα νέο παιδί στη γη: τη δική μας την καρυδιά.
Αυτή γεννήθηκε στα Κιμιντένια, γι’ αυτό μοναχά σαν παραμύθι άκουγε να της λένε για τη μακρι-
νή πατρίδα των προγόνων της. Έτσι αυτή δε δοκίμασε τον καημό της ξενιτιάς, ποτές δεν  υπόφε-
ρε από νοσταλγία. Έζησ χρόνους πολλούς, είδε κι άκουσε όλες τις θύελλες που έρχουνται απ’ τα
Κιμιντένια προστάτεψε κάτω απ’ τον ίσκιο της, κοριτσάκι σαν ήταν, τη γιαγιά μας, ύστερα τα παι-
διά της σαν ήρθαν, τη μητέρα μου, ύστερα εμάς όλους. Έδωσε σ’ όλους μας απ’ τον καρπό της.
Και τώρα πια που γέρασε πάει  να κοιμηθεί... Μ’ ολάνοιχτα μάτια μάθαινα για πρώτη φορά την
ιστορία της καρυδιάς. Α, λοιπόν! Τώρα πια πάει να κοιμηθεί... – Μα αλήθεια, κοιμούνται κ’ οι
καρυδιές; – Βέβαια κοιμούνται άμα τελειώσουν ό,τι έχουν να κάμουν εδώ στη γη, βεβαίωσε η
μητέρα. Κ’ επειδή το ίδιο απόγεμα ο ξυλοκόπος  θα  έκοβε το πεσμένο δέντρο σε μικρά  ξύλα, η
μητέρα μου, για να με προετοιμάσει: – Κοίταξε, μου είπε, τα φύλλα! Πώς άρχισαν να μαραίνου-
νται... Κίτρινα, ζαρωμένα, τα φύλλα πέθαιναν αργά, έτοιμα να πέσουν με το πρώτο άγγιγμα.
Έκοψα ένα, το ’τριψα μες στα χέρια μου και το μύρισα. Δεν είχε κείνη τη χαρακτηριστική μυρου-
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διά, που τόσες φορές την είχα ανασάνει τρίβοντας φύλλα καρυδιάς για να αιστανθώ  έπειτα τα
μάτια μου να βαραίνουν και τη γλυκειά επιθυμία να κοιμηθώ.  Όχι, τα νεκρά φύλλα δε δίναν πια
αυτή τη μυρουδιά. – Η ψυχή του δέντρου πια δεν είναι μέσα τους. Γι’ αυτό, εξήγησε η μητέρα.
Γι’ αυτό, είπε, μπορούμε πια να κόψουμε τον κορμό και τα κλωνιά, ξέροντας πως δεν κάνουμε
κακό στην ψυχή του. Και σαν έρθει ο χειμώνας, θα κάνουμε μ’ αυτά τα ξύλα φωτιά που θα μας
ζεστάνει. Έτσι, ίσαμε την τελευταία ώρα της, η καρυδιά θα μας συντροφεύει και  θα μας βοηθά
με τις κόκκινες φλόγες της. – Όμως, κοίταξε, αγόρι! Εκεί! Κοίταξε τις ρίζες, είπε πάλι η μητέρα
μου. Τυραννισμένες απ’ τον κρυφό τους αγώνα τόσων χρόνων, μπλεγμένες η μια στην άλλη, σα
χέρια που απόκαμαν, κείτονταν εκεί, μες στο βαθύ λάκκο που άνοιξε το δέντρο πέφτοντας. – Δε
λέω τις μεγάλες ρίζες! είπε η μητέρα, προσέχοντας που πήγαινε η ματιά μου. Κείνες τις άλλες, τις
μικρές, που μείνανε στο χώμα, αυτές κοίτα! Κ’ ενώ εγώ παρατηρούσα, μου εξήγησε πως στις
μικρές  εκείνες ρίζες, και στο χώμα που είναι κει, βρίσκεται το λίκνο της νέας καρυδιάς που θα
’ρθει. Αύριο η μεθαύριο θα βάλουμε εκεί, μες στο λάκκο, δυο καρύδια απ’ τον καρπό του δέντρου
που μας έφυγε και  θα τα σκεπάσουμε  με το χώμα. Οι μικρές ρίζες θ’ αγκαλιάσουν αλαφρά τους
καρπούς, θα τους προστατέψουν ώσπου να φυτρώσουν και να βγουν πάνω απ’ την επιφάνεια της
γης στον ήλιο. Έτσι θα μας έρθει νέα καρυδιά στον τόπο αυτηνής που έφυγε. Μα όχι, δε θα ’ναι
άλλη καρυδιά. Θα ’ναι η ίδια που θα ξαναγυρίσει στον κόσμο δροσερή σα νέο κορίτσι, να κάνει
φύλλα και ίσκιο, να σκεπάσει πάλι εμάς και τα παιδιά που θα ’ρθουν έπειτα από εμάς. Αυτά λέγο-
ντας η μητέρα, εγώ κατάλαβα πως εκεί, στις μικρές ρίζες που μένανε στο χώμα, ήταν η ψυχή του
δέντρου που μας έφυγε. Αυτό πολύ λιγόστεψε τη λύπη μου.

Iliasz Venezisz

AIOL FÖLD

(részlet)

Így tanultam meg szeretni a fákat. És amikor egy tavaszi éjszakán a vihar elpusztította a tanya
bejáratánál álló hatalmas diófánkat, úgy sirattam el, mint egy jó barátot, aki váratlanul itthagyott.

– Miért történt ez? Miért ment el a diófánk? Miért? – kérdeztem szipogva.
– Így kellett lennie. Ne sajnáld – vigasztalt anyám, akiben, noha egyszerű asszony volt, vala-

mi ösztönös bölcsesség élt, hogy megkíméljen, amíg csak lehet, a halál tudatától.
– De miért van így? Miért?
– Mert ez az élet rendje, fiacskám. Így történik a fákkal is és az emberekkel is.
– Legalább…vidáman ment el a diófa? Nem volt szomorú?
– Ó, nem, egyáltalán nem ment el szomorúan. Ősei nagyon régen kerültek ide, a Kaukázus

vidékéről. Azon a vidéken hatalmas hegyek emelkednek a magasba, ahol a felhők lakoznak. Ezért
ritkán látják ott a napon, azután egy vadmadár repült el arra, a Kaukázus hegyei közt. Nyugatról
jött, messzi országokból, és így szólt a diófákhoz: „Van ott, nyugaton egy ország, ahol mindig süt
a nap. Az Égei-tenger partján fekszik. Van ott egy falucska, Kisázsiában, úgy hívják, Kimindenia.”
Amint meghallották, két nagy diófa máris elszomorodott: „Mennyi időnk lehet még hátra? Kár
lenne így meghalnunk, hogy nem is láttuk azt a napsütötte vidéket!” Meghallotta ezt Kelet nagy
folyója, és megsajnálta őket: „Nekem sok fiam és lányom él arrafelé. Ott, ahol az én vizem véget
ér, kezdődnek az ő vizeik és az ő gyermekeiknek a vizei. A legkisebb elérkezik arra a napsütötte
földre, ott él. Elvihetlek benneteket oda.” Így történt, hogy amíg lehetett, a nagy folyó vizén úszott
a két diófa, majd a többi folyó vette a hátára őket, s adta tovább a gyermekeinek. És a legkisebb,
a Sakál-dere, a sakálok folyója, amely Kimindenia alatt folyik el, idehozta nekünk a diófákat.
Eleinte elbűvölte a két diófát az új vidék, később elfogta őket a honvágy. Sokat gondol tak
hazájukra, a Kaukázus magas hegyeire és a fölöttük trónoló felhőkre. Sok idő eltelt, míg hozzá -
szoktak a tengeri vidékhez. Gyermekük született ezen a földön: a mi diófánk. Itt született
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Kimindeniában, ezért csak meseként hallgatta, amit az ősi földről mondottak el a szülei. Ő már
nem érzett honvágyat, nem vágyott el innen. Sokáig élt, sok vihart élt át Kimindeniában:
nagyanyám még kislány korában az ő árnyékában pihent, később anyám is, majd mi is,
mindnyájunkat óvott a tűző nap melegétől. Mindnyájunknak adott a terméséből, és most, hogy
megöregedett, pihenni tért. 

Tágra nyílt szemmel hallgattam a diófa történetét. Szóval így történt! Most már pihenni tér.
– De hát valóban alszanak a diófák?
– Hát hogyne aludnának, amikor már befejezték munkájukat itt a földön – bizonygatta édes -

anyám.
S mivel még azon a délutánon kellett jönnie a favágónak, hogy feldarabolja, édesanyám így

kezdett felkészíteni a látványra:
– Nézd, máris hervadnak a levelei!
A levelek valóban sárgán, ráncosan haldokoltak, úgy látszott, ha csak hozzájuk ér az ember,

lehullnak. Leszedtem egyet, megdörzsöltem vele a kezemet, és megszagoltam. És nem éreztem
már azt a jellegzetes szagot, mint máskor, amikor diófalevelet szagoltam, s bágyadtság jött a sze-
memre, és elálmosodtam…

– Nincs már bennük a fa lelke. Ezért nem érzed – magyarázta anyám.
– Ezért azután – tette hozzá – most már ki lehet vágni a törzsét, le lehet vágni az ágakat, mert

már nem árthatunk vele a fa lelkének. És ha eljön a tél, a feldarabolt hasábokból tüzet, rakunk,
hogy melegítsen. Így a diófa utolsó órájáig velünk lesz, és piros lángnyelvekként oltalmaz ben-
nünket.

– Nézd csak a gyökereit, fiacskám! – folytatta anyám.
Ott hevertek sok-sok éves küzdelemben meggyötörten, összecsavarodva, mint fáradt, öreges

kezek abban a mély gödörben, amelyet a lezuhanó fa vágott magának.
– Nem! Ne a vastag gyökereket nézd! – mondta anyám, mert látta, hogy azokat figyelem. 

–A kicsi nyeket, a vékony hajszálgyökereket nézd, amelyek a földben maradtak!
S míg azokat figyeltem, elmagyarázta, hogy a hajszálgyökerek közt a földben rejtőzik az új

diófa bölcsője. Holnap vagy holnapután beteszünk a gödörbe a fa terméséből két szem diót, és
betakarjuk földdel. A hajszálgyökerek könnyedén át fogják tudni ölelni a kis diószemeket,
megvédik őket, amíg csak ki nem csíráznak, és ki nem bújnak a földből. Így új diófánk terem
majd, a kimúlt, régi helyén. És nem lesz más diófa! Ugyanaz tér vissza a világra hamarosan, mint
egy fiatal lány, hogy lombot hajtson, árnyékot vessen nekünk és a mi utódainknak.

Anyám ezeket mondta, én pedig megértettem, hogy az ott maradt hajszálgyökerekben lakozott
az elpusztult fa lelke, s ettől mindjárt csökkenni kezdett a bánatom.

Caruha Vangelió fordítása
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Διδώ Σωτηρίου 

(Αϊδίνιο, 1909 – Αθήνα, 2004) 

Ελληνίδα συγγραφέας, δημοσιογράφος και αντιστασιακή ενταγμένη στο αριστερό κίνημα. Ήρθε
ως πρόσφυγας στον Πειραιά και κατόπιν στην Αθήνα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όπου
και σπούδασε γαλλική φιλολογία, συνεχίζοντας τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης
στο Παρίσι.

Ματωμένα χώματα

(απόσπασμα)

Ως τα δεκάξι μου χρόνια παπούτσι δεν φόρεσα, μήτε καινούρ-
γιο ρούχο. O πατέρας μου μιαν έγνοια είχε, ν’ αποκτήσει
πολλά χωράφια, λιόδεντρα και συκοπερίβολα. Η μάνα μου
έκανε δεκατέσσερις γέννες, μα της ζήσαν μόνο εφτά παιδιά κι
από τούτα τα τέσσερα της τα φάγαν οι πόλεμοι.

Δε θυμούμαι να μού ’δωκε ποτέ ο πατέρας μου κανένα
μεταλλίκι ν’ αγοράσω σαν παιδί καραμέλα ή κουλούρι. Μια
μέρα που ήταν να μεταλάβω μαζί με τα δυο μικρότερα αδέρ-
φια μου, πήγαμε και του ζητήσαμε συγχώρεση, με την κρυφή
ελπίδα πως θα ’βγαζε να μας δώσει κάτι. Κείνος όμως, σαν
πήρε είδηση πως περιμέναμε λεφτά, αγρίεψε και γύρεψε να μας δείρει. Κινήσαμε τότες και πήγα-
με να φιλήσουμε το χέρι των νουνών μας, μήπως κι έβγαινε από κει τίποτα. Όταν μας δώσαν από
ένα γρόσι στον καθένα ξετρελαθήκαμε! Ο πιο μικρός, ο Σταμάτης, έτρεξε ίσια στο μπακάλικο του
κυρ Θόδωρου, πού ’χε κάτι χρωματιστά κάντια, μεγάλα σαν λιθάρια και χόρτασε μ’ αυτά τη λίμα
του. Ο Γιώργης κι εγώ είχαμε άλλο μεράκι, λαχταρούσαμε να πιάσουμε παιχνίδι στο χέρι μας. Ο
Γιώργης αγόρασε την πρώτη τρουμπέτα που του λάχε. Εγώ συγκράτησα τη βιασύνη μου, έψαχνα
για το καλύτερο. Όταν πέτυχα ένα σταχτί τενεκεδένιο ποντικάκι μ’ ελατήριο, το άρπαξα και δε
δίστασα να δώσω ολόκληρο το χαρτζιλίκι μου. Γυρίσαμε στο σπίτι να κάνουμε το κομμάτι μας.
Ο αδερφός μου κορδωμένος παράσταινε το σαλπιγκτή και δεν έλεγε να βγάλει την τσαμπούνα απ’
το στόμα του. Εγώ έπεσα φαρδύς πλατύς χάμου, ακούμπησα προσεχτικά το ποντίκι στο πάτωμα,
τράβηξα ένα λαστιχάκι από την κοιλιά του και σαν το είδα να τρέχει πέρα δώθε, άρχισα να ξεφω-
νίζω:

– Σαλεύει! Είναι ζωντανό!
Μαζεύτηκαν τα αδέλφια  μου και κάναν σαν παλαβοί, ποιος θα πρωτοτραβήξει το ελατήριο να

φέρει βόλτες το ποντίκι. Μεγαλύτερη συγκίνηση δεν ένιωσα σε όλα τα παιδικά μου χρόνια.
Καθώς ήμασταν παραδομένοι στη γλύκα του παιχνιδιού, τσάκωσα με την άκρη του, ματιού την
όψη του πατέρα να γίνεται σκληρή. «Τι νάχει πάλι» σκέφθηκα. Μα πριν βγάλω κρίση, άκουσα τη
φουρκισμένη προσταγή του:

– Για εσείς ! Φέρτε μου να δω τούτα τα μαραφέτια. Δεν πρόκανε ν’ αποσώσει το λόγο του,
αρπάζω το ποντίκι, το χώνω προστατευτικά στον κόρφο μου και κατρακυλώ πέντε – πέντε τα σκα-
λοπάτια του χαγιατιού. Ο αδερφός μου ο Γιώργης δε μ’ ακολούθησε, θες γιατί δεν τόλμησε να
εναντιωθεί, πλησίασε τον πατέρα, του παράδωσε την τρομπέτα κι έμεινε να τον κοιτάζει μ’ ανοι-
χτά τρομαγμένε μάτια. Κείνος τη χούφτωσε, τη στράβωσε μέσα στην πετρωμένη παλάμη του κι
απέ την πέταξε στο τζάκι.

– Να, λεχρίτες! Έκανε. Για να μάθετε να ξοδεύετε τον παρά σας σε τέτοια παλιοπράματα.
Χάθηκε ν’ αγοράστε μπρέ, κάνα τετράδιο, κάνα μολύβι;

Ήταν η πρώτη φορά που αντικρίστικα με την τύφλωση της εξουσίας κι αναστατώθηκα. Που
να ’ξερα πως σ’ ολόκληρο το βίο μου μ’ αυτήνα θ’ αντιπάλευα…
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Η μάνα μου ήταν τρυφερή και υπομονετική γυναίκα. Η κακοτροπιά του άντρα της δεν την
έκανε να στέκει πάντα σούζα, με τον καλό λόγο και το χαμόγελο στ’ αχείλι: «Στον αράθυμο τον
άντρα, έλεγε, σα δεν εναντιώνεσαι τον έχεις σκλάβο». Τώρα τι σόι σκλάβο είχε τον πατέρα, μονά-
χα κείνη το ’ξερε που έκανε μαζί του ένα λόχο παιδιά.

Ωστόσο μια φορά, μια και μοναδική, του εναντιώθηκε. Τον είδε να με χτυπάει με τόση μανία,
που το αίμα έτρεχε βρύση από τη μύτη και το στόμα μου. Τότες μπήκε στη μέση, άνοιξε τα χέρια
της σαν φτερούγες και με δακρυσμένα μάτια του είπε τρομαγμένη:

– Άμοιρε, θα το χαλάσεις το σπλάχνο σου!
Αιτία του άγριου ξυλοδαρμού ήταν ένα μεταλλίκι. Μου το είχε δώσει ο πατέρας για να πάω

στον μπακάλη ν’ αγοράσω αλάτι. Ήξερα τι με περίμενε αν το ’χανα, γι’ αυτό και το κράταγα σφι-
χτά στην ιδρωμένη μου παλάμη. Οπόταν στο δρόμο, να και πέφτω μπροστά σ’ ένα γύφτο με μια
μαϊμού, μια κοκκινόκολη, ξύπνια σουσουραδίτσα, που παράσταινε πότε το δάσκαλο, πότε τη
δεσποινίδα και πότε το φαρμακοτρίφτη. Ήταν πολύ, πάρα πολύ αστεία. Κόσμος είχε κάνει κύκλο
γύρω της και χάζευε. 

Την ώρα της πλερωμής οι περισσότεροι σκορπίσανε. Ήρθε τότες η μαϊμού, στάθηκε μπροστά
μου μ’ απλωμένο το ντέφι. Τα μάτια μας αντάμωσαν. Δε βάσταξα, ξέσφιξε η χούφτα μου από
μόνη της και τίγκ, τάγκ,τόγκ, κύλησε μέσα στο ντέφι το μεταλλίκι μου.

Όταν γύρισα στο σπίτι μ’ αδειανά τα χέρια δεν είπα την αλήθεια, είπα μονάχα πως έχασα τα
λεφτά. Αυτό ήταν. Είδα τον πατέρα μου ν’ αγριεύει τόσο, που τρόμαξα κι έδωσα ένα σάλτο από
το ανώι και βρέθηκα κάτω στο δρόμο με κίνδυνο να σκοτωθώ. Όμως ούτε και αυτή η πράξη της
απελπισίας μου δεν τον συνέφερε. Με κυνήγησε, κι όταν με τσάκωσε ένας γείτονας ο Χαμπέρο-
γλου, και με παρέδωκε, άρχισε να με χτυπάει όπου έβρισκε. Από κείνη την ημέρα, όσες φορές
έβλεπα οργισμένο τον πατέρα, να άνοιγα τα καλομοπόδαρά μου και κατουριόμουνα. Κι όμως
ήρθε εποχή που του τα συγχώρεσα όλα τούτα τα φερσίματά του. Μονάχα κεινού του ξενού, του
Χαμπέρογλου, την επέμβαση ούτε την κατάλαβα ούτε και τη συχώρεσα ποτέ.

Στο σπίτι δύο εξουσίες υπολογίζαμε όλοι: του Θεού και του πατέρα, γιατί μ’ αυτές είχαμε δέσει
την ύπαρξή μας. Τη μάνα μας τήνε βλέπαμε σαν το σκεπασμένο ήλιο, που τονε μαντεύεις, μα οι
αχτίδες του δε φτάνουνε ίσαμε σένα να σε ζεστάνουνε. Τη μάνα μας τήνε βλέπαμε σαν το σκεπα-
σμένο ήλιο, που τονέ μαντεύεις, μα οι αχτίδες του δε φτάνουνε ίσαμε σένα να σε ζεστάνουνε.
Ποτέ της δεν έβρισκε καιρό να μας χαϊδέψει, να μας πάρει στα γόνατά της και να μας πει ένα
παραμύθι. Ξύπναγε ολοχρονίς χαράματα, άναβε φωτιά, έστηνε τσουκάλι, να προκάνει τόσα στό-
ματα. Ύστερα είχε πάντα στην κούνια κ’ ένα μυξάρικο να τσιρίζει. Είχε να φροντίσει τα ζωντα-
νά, να βάλει σκάφη, να ζυμώσει, να πλύνει, να γυροφέρει το νοικοκυριό, να πιάσει βελόνι όλο το
χωριό μιλούσε για την πάστρα και τη νοικοκυροσύνη της.

Η αλήθεια είναι πως και το γέρο μου τον σέβονταν ο κόσμος, γιατί κρατούσε λόγο, ήταν τίμιος
στο αλισβερίσι, φιλόξενος και προκομμένος. Τόνε σήκωνε πολύ κ’ η αρχοντοκαμωσιά του, ψηλό-
λιγνος καθώς ήτανε και σγουρομάλλης, με βαθιά γαλάζια μάτια και στρωτά γερά δόντια, που τα
πήρε ατόφια στον τάφο του. Για τούτο και καμάρωνα όταν οι γειτόνισσες λέγανε στη μάνα μου:
«Ο γιος σου, ο Μανώλης, είναι φτυστός ο μπάρμπα Δημητρός».

Νύχτα, με τ’ άστρα σηκωνόταν ο πατέρας απ’ το γιατάκι του. Πρωτόβαζε τη φέσα του κι απέ
την τσόχινη βράκα του, τα τουζλούκια και τα ποδήματά του. (Κάλτσες δε φορούσε έλεγε πως τον
στενοχωρούσανε και τον βλάφτανε στην υγειά του). Νιβόταν με θόρυβο. Έκανε το σταυρό του
μπρος στα κονίσματα. Καψάλιζε λίγο σταρένιο ψωμί στη θράκα, το βουτούσε στο μπρούσκο και
το ’κανε κρασοψυχιά, έτρωγε και καμιάν ελιά, φτούσε το κουκούτσι και λίγες βρισιές μαζί για το
γούρι και ξεκινούσε στητός κι ανάλαφρος για τα χτήματα.

Δούλευε δεκάξη με δεκαοχτώ ώρες δίχως να ξαποστάσει. Σήκωνε μοναχός του γομάρια εξή-
ντα εβδομήντα οκάδες, μα ποτέ δεν τον άκουγες να βαρυγκομήσει. Η τσάπα και τ’ αλέτρι γίνο-
νταν υπάκουα στο χέρι του. Τα ζωντανά τον τρέμανε και τον αγαπούσανε συνάμα, γιατί τα φρό-
ντιζε περσότερο απ’ όσο φρόντιζε εμάς.
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Με το σούρουπο γύριζε στο σπίτι δίχως να σταθεί σε καφενέ. Έπιανε το μπουκάλι το ρακί,
κατέβαζε κάμποσες γερές ρουφηξιές, έτρωγε το φαΐ που του φύλαγε η μάνα. Κατά την περίστα-
ση έδερνε δυο τρεις από μας κ’ έπεφτε μπαϊλντισμένος στον ύπνο, να ρουχαλίζει και να τρέμει ο
τόπος.

Κουβέντα δεν τού ’παιρνες ούδε Κυριακή ούδε χρονιάρα μέρα. Κανένας μας δεν τολμούσε να
μιλήσει μπροστά του είχαμε μάθει να τα λέμε όλα με τα μάτια, τους θυμούς, το παράπονο, τις
πονηριές ή τις χαρές μας. Μόνο σαν τύχαινε να βρίσκεται στα κέφια του, Κυριακή, που καθόμα-
στε ολόκληρη η φαμελιά σε τραπέζι, τότες τ’ άρεζε να σηκώνει εμένα που μ’ έβλεπε πάντα σαν
τον γραμματιζούμενο του σπιτιού, να λέω το «Πάτερ ημών». Δεν καταλάβαινα γρι απ’ ό,τι έλεγε
τούτη η προσευχή και μια μέρα είπα στη μάνα μου:

– Το «Πατ» μπρε μάνα, ξέρω τι θα πει. Μα κείνο τα «ερημών» με μπερδεύει...

EGY ANATÓLIAI BOLDOG EMBER

(A regény eleje – részlet)

Tizenhat esztendős koromig nem volt cipőm, sem új ruhám. Apámnak egyetlen gondja az volt,
hogy minél több szántóföldet, olajfát, fügéskertet szerezzen. Anyám tizennégyszer szült, de csak
hét gyermeke maradt életben, abból is négyet felfaltak a háborúk. 

Nem emlékszem rá, hogy gyerekkoromban valaha is egy garast kaptam volna apámtól, hogy
cukorkát vagy perecet vegyek rajta. Egy nap, amikor áldozni mentünk két öcsémmel, odamentünk
hozzá, hogy bocsánatát kérjük, azzal a titkos reménységgel, hogy megembereli magát, és mégis
ad nekünk valamit. De mikor apánk észrevette, hogy pénzt várunk, dühbe gurult, és kis híján
elvert. Akkor fogtuk magunkat, és keresztszüleinkhez járultunk kézcsókra, hátha tőlük leesik vala-
mi. Majd megbolondultunk örömünkben, mikor egy-egy garast adtak mindegyikünknek! 
A kisebbik öcsém, Sztamátisz, szaladt egyenest Thódorosz úr boltjába, ahol akkora színes
savanyú cukrot árultak, mint egy nagy kavics, és azzal csitította farkaséhségét. Minekünk, Jórgisz
öcsémnek meg nekem, más céljaink voltak, arra sóvárogtunk, hogy egyszer valami játékot foghas-
sunk a kezünkbe. Jórgisz megvette az első trombitát, amit talált. Én nem siettem el a dolgot, vala-
mi szebbet kerestem. Amikor aztán találtam egy pici szürke, felhúzós bádogegeret, megragadtam,
és nem sajnáltam odaadni érte egész vagyonkámat. 

Hazamentünk, és nem győztünk büszkélkedni szerzeményeinkkel. Öcsém szájához emelte a
trombitáját, és ki sem engedte szopókáját az ajka közül. Én meg hasra vágtam magam a földön,
óvatosan letettem az egérkémet, felhúztam, és mikor az állatka elkezdett ide-oda futkározni, lelke-
sen kiáltottam fel: Mozog! Él!

Testvéreim összecsődültek, magukon kívül a gyönyörűségtől, és versengtek, melyikük húzhat-
ja fel, hogy megfuttassa a kisegeret. Egész gyerekkoromban nem éltem át ennél nagyobb örömöt.
Ahogy egyre jobban belemerültünk a játék gyönyörűségébe, a szemem sarkából megláttam, hogy
apánk arca elkomorul. „Mi lelte már megint?” – gondoltam. De még mielőtt végiggondolhattam
volna, meghallottam mérges parancsát: Hé, ti! Hozzátok ide azokat a szamárságokat!

Még jóformán ki se mondta, én már felkaptam egérkémet, óvatosan ingembe rejtettem, és
ötösével lerohantam a felső tornác lépcsőjén. Jórgisz öcsém azonban nem követett, nem szimatol-
ta meg a veszélyt, vagy nem mert ellenszegülni; odament apámhoz, átadta neki a trombitáját, és
aztán ránézett, tágra nyílt, aggódó, várakozó szemmel. Apánk fogta a játéktrombitát, összemor -
zsolta vasmarkában, és a tűzbe dobta.

– Nesztek, semmirekellők! – förmedt ránk. – Tanuljátok meg, hogy ne költsétek a pénzeteket
haszontalanságokra! Még ha füzetet, ceruzát vettetek volna rajta.

Életemben először kerültem szembe a vak hatalommal. Megdöbbentem. Honnét is sejthettem
volna, hogy egész életemben ez ellen fogok harcolni…
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Anyám türelmes, melegszívű asszony volt. Apám rossz természete teljes meghódolásra kény-
szerítette, ennek ellenére mindig mosolygott, mindig volt egy-egy jó szava. „Ha nem szegülsz
ellene, a legmérgesebb férfi is rabszolgáddá válik” – mondogatta; bár, hogy apám hol s miképpen
vált rabszolgájává, azt legföljebb ő tudhatta, aki egész fészekalja gyereket szült neki. 

Egyszer, egyetlenegyszer azonban mégis szembeszállt vele, amikor meglátta, hogy apám
annyira megver, hogy orromból, szájamból patakzik a vér. Akkor közénk vetette magát, karját
védőszárnyként kitárta, és könnyes szemmel, rémülten rákiáltott: Te szerencsétlen, megölöd azt a
gyereket!

A kegyetlen elnáspángolás oka egy garas volt. Apám adta, hogy menjek el a boltba, és vegyek
rajta sót; tudtam, mi vár reám, ha elvesztem, ezért görcsösen szorongattam izzadó markomban.
Útközben azonban elibém került egy cigány, aki idomított majommal járt: a vörös ülepű, hosszú
farkú, okos állat hol a tanítót adta, hol a kényeskedő úrnőt, hol meg a patikust. Elmondhatatlanul
mulatságos volt. Egész embergyűrű vette körül., s mindenki tátott szájjal bámulta; de mikor
elérkezett a fizetség pillanata, a sokaság nagy része elszéledt. A majom odajött hozzám, s megállt
előttem, tamburinját kinyújtva. Tekintetünk találkozott. Nem álltam meg, kinyitottam markomat,
és egyetlen garaskám tompa csörrenéssel hullott a tamburinba.

Üres kézzel tértem hát haza, de nem vallottam meg az igazat, csak annyit mondtam, hogy
elvesztettem a pénzt. Apám úgy feldühödött, hogy megrémültem, és egyetlen ugrással lenn ter-
mettem az utcán, azt se bántam, ha agyonzúzom magam. De még ez az elszánt halálugrás sem
mentett meg. Apám üldözőbe vett, s egyik szomszédunk, Hamberoglu, utamba állt, elkapott és
kiszolgáltatott neki. Apám pedig ütött-vert, ahol ért. Attól fogva, ha megláttam, hogy apám dühbe
gurul, szedtem a pipaszár lábamat és elkotródtam. Mégis eljött az ideje, hogy mindezt megbocsá-
tottam neki – csak annak az idegennek, Hamberoglunak a beavatkozását nem értettem, és nem
bocsátottam meg sohasem. 

Odahaza két hatalomtól rettegtünk: apámtól és az Istentől, mert ettől a kettőtől függött az
életünk. Anyánkat olyannak láttuk, mint a felhőkben rejtőző napot: sejted, hogy ott van, de a köd
nem engedi, hogy a melegében sütkérezhess. Soha, soha nem volt érkezése, hogy megsimogasson
bennünket, ölébe vegyen, mesét mondjon nekünk. Világéletében hajnalban kelt, tüzet rakott,
föltette főni az ételt, hogy jól lakasson annyi éhes szájat. Meg aztán a bölcsőben is mindig feküdt
egy síró-rívó csöppség. Gondozta a jószágot, dagasztott, sütött, mosott, vezette a háztartást, ha
kellett varrt is; az egész falu dicsérte, hogy milyen tisztán, rendben tartja a házunk táját. 

Szó ami szó, apámat is tisztelték a faluban, mert szótartó volt, becsületes mindenféle adás-
vételben, vendégszerető és szorgalmas. Hozzájárult ehhez előkelő, szép megjelenése is, sudár,
magas alakja, göndör haja, mélykék szeme, erős, szép fogsora, melyet teljes épségben  vitt magá-
val a sírba. Nem csoda, hogy büszke voltam, ha a szomszédasszonyok azt mondogatták anyám-
nak: „A Manólisz fiad kiköpve az apja, a Dimitrósz bácsi!”

Hajnal előtt kelt, még ragyogtak a csillagok. Fölvette fezét, szövetbugyogóját, tekerőjét, bocs -
korát. Harisnyát sosem viselt, azt mondta, zavarja a mozgásban, és árt az egészségének. Hangos
csobogással megmosdott. Keresztet vetett a szentképek előtt. Egy karéj búzakenyeret megpirított
a tűzhelyen, ecetes-olajos fokhagymába mártogatva megette, néhány olajbogyót is ropogtatott
hozzá, a magokat kiköpte egy-két szitokkal együtt, hogy könnyítsen a lelkén, s azután egyenes
derékkal, könnyed léptekkel elindult a földekre. Tizenhat-tizennyolc órát dolgozott, megállás
nélkül. Hatvan-hetven okás (egy oka kb. 1,2 kg súlyegység) terheket emelt föl egymaga, szussza -
nás nélkül. Csákány, eke egyaránt engedelmeskedett kezének. Az állatok féltek tőle, de szerették
is, mert apám jobban féltette őket, mint bennünket.

Szürkülettel hazajött, sosem tért be a kávéházba. Fogta a rakis üveget, egyet-kettőt húzott
belőle, utána megette az ételt, amit anyánk félretett neki. Aztán – aszerint, ahogy a helyzet
megkívánta – elvert kettőnket-hármunkat, és kimerülten álomba zuhant, horkolt, hogy a falak is
remegtek bele. 
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Beszélni nem lehetett vele, még vasárnap vagy nagy ünnepen sem. Jelenlétében egyikünk se
mert megszólalni; megtanultuk, hogy mindent a szemünkkel mondjunk el egymásnak, hara-
gunkat, fájdamunkat, huncutságainkat és örömeinket. Néha, vasárnap, ha mind együtt ültünk az
asztal körül, és apánk jó hangulatban volt, kedve szottyant s felállított – mivel engem tekintett a
család írástudójának –, hogy mondjam el a Miatyánkot: „Pater hémón…” Egy mukkot sem értet-
tem az imádságból, és egy nap megkérdeztem anyámat: „Pat”, odáig értem, édesanyám; de mit
jelent az, hogy „erhémón” ?

Szöllösy Klára fordítása

Γιώργος Σεφέρης 

(Βουρλά, Σμύρνη 13 Μαρτίου 1900 – Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1971).

Ήταν Έλληνας διπλωμάτης και ένας από τους σημαντικότε-
ρους Έλληνες ποιητές και εκ των δύο μοναδικών Ελλήνων βρα-
βευμένων με Νόμπελ Λογοτεχνίας, μαζί με τον Οδυσσέα Ελύτη.

Ο Σεφέρης, μεταξύ άλλων, μετέφρασε και την «Απολογία του
Σωκράτη» του Πλάτωνα. Κάτω από τη μετάφραση της τελευταί-
ας παραγράφου, ο Σεφέρης προσθέτει ένα δικό του σχόλιο που το
ξαναγράφει στο μυθιστόρημα:«Έξι νύχτες στην Ακρόπολη».

«Τούτο μονάχα παρακαλώ: Τους γιους μου, όταν μεγαλώσουν,
τιμωρήστε τους, Αθηναίοι, και βασανίστε τους, όπως σας βασά-
νιζα κι εγώ, αν σας φανεί πως νοιάζονται για τα χρήματα ή για
άλλο τίποτε, πριν από την αρετή. Κι αν νομίζουν πώς είναι κάτι
χωρίς να είναι τίποτε, ονειδίζετέ τους, καθώς κι εγώ εσάς, γιατί
δεν επιμελούνται εκείνα που πρέπει, και θαρούνε πως είναι κάτι,
όντας ολωσδιόλου ανάξιοι. Κι αν κάνετε έτσι, θα έχετε σταθεί
δίκαιοι και για μένα και για τους γιους μου. Αλλά είναι καιρός να
πηγαίνουμε. Εγώ για να πεθάνω κι εσείς για να ζήσετε. Ποιος από
μας πηγαίνει στο καλύτερο, κανείς δεν το ξέρει παρά ο θεός.

Στην Ελλάδα υπήρχαν πάντα οι δύο ράτσες. η ράτσα του
Σωκράτη και η ράτσα του Άνυτου και της συντροφιάς του.

Η πρώτη κάνει το μεγαλείο του τόπου. Η δεύτερη βοηθεί την πρώτη αρνητικά. Αλλά τώρα, μου
φαίνεται, πως μόνο τούτη απόμεινε – η πρώτη χάθηκε και πάει».
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Αποσπάσματα από το πεζογράφημά του «Έξι νύχτες στην Ακρόπολη»

Άκουσα σήμερα από έναν πρόσφυγα τούτο: Βγήκαν κυνηγημένοι σ’ένα ελληνικό νησί.
Μαγαζιά, σπίτια, πόρτες, παράθυρα, έκλεισαν όλα μονομιάς. Αυτός με τη γυναίκα του
μέσα στο κοπάδι. Το μωρό έξι μέρες να τραφεί· έκλαιγε, χαλνούσε τον κόσμο. Η γυναίκα
παρακαλούσε για νερό. Τέλος από ένα σπίτι της αποκρίθηκαν: «Ένα φράγκο το ποτήρι».
Κι ο πατέρας συνεχίζει: «Τι να κάνω, κυρ Στράτη, έφτυσα μέσα στο στόμα του παιδιού
μου για να το ξεδιψάσω».
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J. Szeferisz

HAT NAP AZ AKROPOLISZON

(részletek)

Az egyik menekülttől hallottam a minap ezt a történetet. Egy görög szigetről űzték el őket. Sietve
bezárták a boltokat, házakat, ajtókat, ablakokat. Egy csapat emberrel menekültek, ő meg a
felesége. A csecsemő hat napja nem kapott enni, csak sírt egyfolytában. Az asszony vízért
könyörgött. Végül az egyik háznál azt mondták neki: „Egy drachma egy pohár.” Az apa folytatta:
„Mit tehettem volna, Sztratisz úr, beleköptem a gyerek szájába, hogy szomjan ne haljon.”

Ugyanebben a prózaírásban a költő megismétli azt a megjegyzését, amelyet Platón „Szókratész
védőbeszéde” című műve fordításának utolsó bekezdése alá fűzött:

Csak ezt az egyet kérem: Ha felnőnek a fiaim, büntessétek meg őket, athéniak, kínozzátok meg
őket, ahogy én is megkínoztalak titeket, ha azt látjátok, hogy a pénz vagy bármi más jobban
érdekli őket, mint az erény. És ha valamiről, ami semmi, azt gondolják, hogy valami, szégye -
nítsétek meg őket, ahogy én is megszégyenítettelek titeket. Mert ha nem azzal foglalkoznak,
amivel kell, hanem a semmiről gondolják, hogy valami, akkor nem érnek semmit. Ti, pedig, ha
így tesztek, igazságosan viselkedtek mind velem, mind a fiaimmal szemben. De ideje indulnunk.
Én meghalni, ti élni. Csak az isten tudja, melyikünk jár jobban.

Görögországban mindig is kétfajta ember létezett: Szókratész fajtája, valamint Anütosz és
társai fajtája. Az előbbi tesz naggyá egy helyet. Az utóbbi akadályoztatásával segíti az elsőt. Mára,
azt hiszem, már csak ez a fajta maradt, az első véglegesen kihalt.

Szabó Antigoné fordítása

ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ Γ. Σ.

Όπου και να ταξιδέψω η Ελλδα με πληγώνει

Στο Πήλιο μέσα στις καστανιές το πουκάμισο του Κενταύρου
γλιστρούσε μέσα στα φύλλα για να τυλιχτεί στο κορμί μου
καθώς ανέβαινα την ανηφόρα κι η θάλασσα μ’ ακολουθούσε
ανεβαίνοντας κι αυτή σαν τον υδράργυρο θερμομέτρου
ώσπου να βρούμε τα νερά του βουνού.
Στη Σαντορίνη αγγίζοντας νησιά που βουλιάζαν
ακούγοντας να παίζει ένα σουραύλι κάπου στις αλαφρόπετρες
μου κάρφωσε το χέρι στην κουπαστή
μια σαΐτα τιναγμένη ξαφνικά
από τα πέρατα μιας νιότης βασιλεμένης.
Στις Μυκήνες σήκωσα τις μεγάλες πέτρες και τους θησαυρούς των Ατρειδών
και πλάγιασα μαζί τους στο ξενοδοχείο της «Ωραίας Ελένης του Μενελάου»,
χάθηκαν μόνο την αυγή που λάλησε η Κασσάντρα
μ’ έναν κόκορα κρεμασμένο στο μαύρο λαιμό της.
Στις Σπέτσες στον Πόρο και στη Μύκονο
με χτίκιασαν οι βαρκαρόλες.(…)
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Ο Γ. Σεφέρης διηγείται ένα περιστατικό που έτυχε στο Νίκο Γκάτσο:

«Ρε, τι σου ’κανε η Ελλάδα και σε πληγώνει»;

Ο Γκάτσος γύριζε το χειμώνα του ’36, σπίτι του από μια ταβέρνα. Ήμουνα στην Κορυτσά και είχα
στείλει στην Αθήνα, σε χειρόγραφο, το «Με τον τρόπο του Γ. Σ.». Κατά κακή του τύχη – μολο-
νότι πολύ αθώος, είχε κάποτε ύφος φοβερά βλοσυρό – τον έπιασαν και τον πήγαν στο τμήμα. Τον
έψαξαν. Στην τσέπη του το χειρόγραφο.

– Ρε, τι σου ’κανε η Ελλάδα και σε πληγώνει; Κομμουνιστής, ε;
– Μα, κύριε αστυνόμε, δεν το ’γραψα εγώ αυτό, το ’γραψε ο κ. Σ. που είναι πρόξενος.
– Πρόξενος, ε; Τέτοιους προξένους έχουμε. Γι’ αυτό πάμε κατά διαβόλου.
Ευτυχώς βρέθηκαν στις τσέπες του και κάτι άλλα της ίδιας τεχνοτροπίας που αφόπλισαν τους

φρουρούς της ησυχίας μας:
– Σ’ αφήνουμε, μωρέ, γιατί είσαι βλάκας, του είπαν όταν τα διάβασαν.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ «ΜΕΡΕΣ Δ΄» από το βιβλίο 
«Ο ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ» Εκδόσεις ΙΚΑΡΟΣ

Szeferisz elmesél egy esetet, ami Nikosz Gacosszal történt

1936 telén egy tavernából tartott hazafelé. Én Koricában voltam, onnan küldtem el neki Athénba
a „J. Sz. modorában” kéziratát. Balszerencséjére – bár ártatlan volt, mint a ma született bárány,
akkoriban elég morcosan tudott viselkedni – elkapták és bevitték a rendőrőrsre. Megmotozták. 
A zsebében volt a kéz iratom.

– Hékás, szóval téged megsebez Görögország? Kommunista vagy, ugye?
– De biztos úr, ezt nem is én írtam, hanem Szeferisz, aki egyébként Görögország konzulja.
– Konzul, mi? Ilyen konzuljaink vannak. Na, ezért vagyunk ilyen pocsék helyzetben.
Szerencsére volt még a zsebében pár olyan vers is, ami lefegyverezte rendünk őreit:
– Elengedünk, mert látjuk, hogy tiszta hülye vagy – mondták neki, amikor elolvasták őket.

Szabó Antigoné fordítása

163

65-vegig-impri_Layout 1  2016.07.14.  13:15  Page 163



Κωστής Παλαμάς

(1859–1943)

Έλληνας ποιητής, δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτε-
χνίας, διηγηματογράφος και θεατρικός συγγραφέας,
από τις σπουδαιότερες πνευματικές φυσιογνωμίες του
νέου Ελληνισμού. Αποτέλεσε κεντρική μορφή της
λογοτεχνικής «γενιάς του 1880» .

Ο Κωστής Παλαμάς πέθανε στις 27 Φεβρουαρίου
του 1943 και η κηδεία του την επομένη στο Ά  Νεκρο-
ταφείο Αθηνών εξελίχθηκε σε αντικατοχικό συλλαλη-
τήριο.

Στη νεολαία μας

Αυτό κρατάει ανάλαφρο μεσ’ την ανεμοζάλη
το από του κόσμου τη βοή πρεσβυτικό κεφάλι,
αυτό το λόγο θα σας πω δεν έχω άλλο κανένα 
Μεθύστε με τ’ αθάνατο κρασί του Εικοσιένα!

Γράφτηκε από τον Κωστή Παλαμά 
την 1η Νοεμβρίου 1940, 
τρεις μέρες μετά την κήρυξη του 
Ελληνοϊταλικού Πολέμου.

Kosztisz Palamasz

A GÖRÖG IFJÚSÁGHOZ

Azt, ami a vad viharban őrzi könnyűnek
a világ bősz lármájától őszre vált fejet,
azt kötöm most lelketekre, semmi, semmi mást 
Mind igyátok részegségig a ’21 borát!

(1940. november 1.)
Papp Árpád fordítása
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

A nemzeti ellenállás és a polgárháború

Ενότητα 22η
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Οδυσσέας Ελύτης

(1911–1996)

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο με καταγωγή από τη Μυτιλήνη. Διακρίθηκε
το 1960 με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης και το 1979 με το βραβείο
Νόμπελ Λογοτεχνίας. Γνωστά ποιητικά του έργα: «Άξιον Εστί»,
«Ήλιος ο πρώτος», «Προσανατολισμοί» κ.α. Διαμόρφωσε ένα προ-
σωπικό ποιητικό ιδίωμα και θεωρείται ένας από τους ανανεωτές της
ελληνικής ποίησης.

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ 

(28η Οκτωβρίου 1940.)

Ξημερώνοντας τ’ Αγιαννιού, με την αύριο των Φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι
μπροστά, για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμ-
μές που κρατούσανε ως τότε οι Αρτινοί, από Χειμάρρα ως Τεπελένι. Λόγω που εκείνοι πολεμού-
σανε απ’ την πρώτη μέρα, συνέχεια, κι είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο.

Δώδεκα μέρες κιόλας είχαμε μεις πιο πίσω, στα χωριά. Κι απάνω που συνήθιζε τ’ αυτί μας πάλι
στα γλυκά τριξίματα της γης, και δειλά συλλαβίζαμε το γάβγισμα του σκύλου ή τον αχό της
μακρινής καμπάνας, να που ήταν ανάγκη, λέει, να γυρίσουμε στο μόνο αχολόι που ξέραμε: στο
αργό και στο βαρύ των κανονιών, στο ξερό και στο γρήγορο των πολυβόλων.

Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω απ’ τον άλλο, ίδια τυφλοί. 
Με κόπο ξεκολλώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου, φορές, εκαταβούλιαζε ίσαμε το γόνατο.

Επειδή το πιο συχνά ψιχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην ψυχή μας. 
Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα,

μονάχα σοβαροί και αμίλητοι, φέγγοντας μ’ ένα μικρό δαδί, μία – μία εμοιραζόμασταν τη σταφίδα.
Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσσα ώρες πολ-

λές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψείρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο κι απ’
την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα, σημάδι ότι
κινούσανε, και πάλι σαν τα ζα τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και
μας βάλουνε στόχο τ’ αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, κι όπως το ΄χε
συνήθειο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως.

Τότες, χωμένοι μες στις ρεματιές, γέρναμε το κεφάλι, από το μέρος το βαρύ, όπου δεν βγαί-
νουνε όνειρα. Και τα πουλιά μας θύμωναν, που δεν δίναμε τάχα σημασία στα λόγια τους – ίσως
και που ασκημίζαμε χωρίς αιτία την πλάση. Άλλης λογής εμείς χωριάτες, μ’ άλλω λογιώ ξινάρια
και σιδερικά στα χέρια μας, που ξορκισμένα να ΄ναι.

Δώδεκα μέρες κιόλας, είχαμε μεις πιο πίσω στα χωριά κοιτάξει σε κατρέφτη, ώρες πολλές, το
γύρο του προσώπου μας. Κι απάνω που συνήθιζε ξανά το μάτι μας τα γνώριμα παλιά σημάδια,
και δειλά συλλαβίζαμε το χείλο το γυμνό ή το χορτάτο από τον ύπνο μάγουλο, να που τη δεύτε-
ρη τη νύχτα σάμπως πάλι αλλάζαμε, την τρίτη ακόμη πιο πολύ, την ύστερη, την τέταρτη, πια
φανερό, δεν ήμασταν οι ίδιοι. 

Μόνε σα να πηγαίναμε μπουλούκι ανάκατο, θαρρούσες, απ’ όλες τις γενιές και τις χρονιές,
άλλοι των τωρινών καιρών κι άλλοι πολλά παλιών, που ΄χαν λευκάνει απ’ τα περίσσια γένια.
Καπεταναίοι αγέλαστοι με το κεφαλοπάνι, και παπάδες θερία, λοχίες του 97 ή του 12, μπαλτζή-
δες βλοσυροί πάνου απ’ τον ώμο σειώντας το πελέκι, απελάτες και σκουταροφόροι με το αίμα
επάνω τους ακόμη Βουλγάρων και Τούρκων.
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Όλοι μαζί, δίχως μιλιά, χρόνους αμέτρητους αγκομαχώντας πλάι – πλάι, διαβαίναμε τις ράχες,
τα φαράγγια, δίχως να λογαριάζουμε άλλο τίποτε. Γιατί καθώς όταν βαρούν απανωτές αναποδιές
τους ίδιους τους ανθρώπους πάντα, συνηθάν εκείνοι στο Κακό, τέλος του αλλάζουν όνομα, το λεν
Γραμμένο ή Μοίρα – έτσι κι εμείς επροχωρούσαμε ίσια πάνου σ’ αυτό που λέγαμε Κατάρα, όπως
θα λέγαμε Αντάρα ή Σύγνεφο. 

Με κόπο ξεκολλώντας το ποδάρι απ’ τη λάσπη όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσαμε το γόνατο. 
Επειδή το πιο συχνά, ψιχάλιζε στους δρόμους έξω καθώς μες στην ψυχή μας.
Κι ότι ήμασταν σιμά πολύ στα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες, μήτε αρρώστους

και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί κι ο βρόντος πέρα, κάτι σαν
καταιγίδα πίσω απ’ τα βουνά, δυνάμωνε ολοένα, τόσο που καθαρά στο τέλος να διαβάζουμε το
αργό και το βαρύ των κανονιών, το ξερό και το γρήγορο των πολυβόλων.

Ύστερα και γιατί, ολοένα πιο συχνά, τύχαινε τώρα ν’ απαντούμε, απ’ τ’ άλλο μέρος να ΄ρχο-
νται, οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους. Όπου απιθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι,
με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες, και το μάτι τους άγριο
για τσιγάρο. Κι όπου κατόπι σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι, αρχινώ-
ντας ιστορίες για σημεία και τέρατα.

Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά, που ανέβαιναν,
καυτές ακόμη από την πίσσα του βυθού ή το θειάφι. 

«Όι, όι, μάνα μου», «όι, όι, μάνα μου», και κάποτε, πιο σπάνια, ένα πνιχτό μουσούνισμα, ίδιο
ροχαλητό, που ΄λεγαν, όσοι ξέρανε, είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου. 

Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους κι αιχμαλώτους, μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν, στα
ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνώτα τους, κι οι τσέπες τους
γιομάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας, και
τα λίγα μουλάρια μας κι εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς.

Τέλος, κάποια φορά, φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές, κι οι πρώτες
στον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες.

Απ’ το «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη.

Odisszeasz Elitisz

MÉLTÓ

ELSŐ OLVASMÁNY – Menetelés a frontra

Hogy felvirrad Szent János napja, a Fények Ünnepe előtti nap, parancsot kaptunk az indulásra
oda, ahol nincsenek se hétköznapok, se ünnepek. Fel kellett váltanunk, így szólt a parancs, az
ártaikat, akik eddig tartották a Himarrától Tepelenig húzódó frontszakaszt. Ideje is volt már,
hiszen a háború kitörése óta verekedtek, szünet nélkül, a tűzvonalban, lassan a felére apadva s
alig-alig tartva már magukat.

Tizenkét napja állomásoztunk már a front mögötti hegyi falvakban. S mire lassan vissza-
szokott a fülünk a föld édes suttogásához, és kissé röstellkedve újra kezdtünk figyelni a kutya -
ugatásra vagy a távoli harang kondulására, máris jött a parancs, visszatérni egyetlen foglalatossá-
gunkhoz: ágyúk lassú dörgése, géppuskák száraz kattogása várt újra ránk.

Éjszakáról éjszakára vonultunk megállás nélkül, egyesével, szinte belevakulva a sötétségbe.
Keservesen tisztogatva lábunkról a sártengert, amelyben sokszor térdig kellett gázolnunk. Sűrű
eső áztatta kívül az utat és belül a lélek mélyét. Így azután, ha nagy ritkán megálltunk pihenni,
alig váltottunk egy-két szót, inkább komoly arccal, némán, egy szál fáklya világánál osztoz -
kodtunk a szűkös mazsolaadagon. Néha végre megoldozhattuk a derékszíjat, s vadul vakarózni
kezdtünk kínunkban, hogy még a vér is kiserkedt belé. Szinte megettek a tetvek, és ez gyötrelme-
sebb volt a menetelés fáradságánál is. Végül felhangzott az indulást jelző füttyszó, s nekizúdul-
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tunk az útnak, akár a csorda, hogy időt nyer-
jünk még virradatig, amikor már a repü -
lőgépek célpont jai lettünk volna. Minthogy
azonban az Úristennek nem szokása célpon-
tokat keresni, szerencsére mindig ugyanab-
ban az órában köszöntött ránk a virradat.

Akkor azután meglapultunk az árokban és
lehajtottuk a fejünket a földre, amely olyan
kemény párnának bizonyult, amilyen mély
álomba zuhantunk azon nyomban. Dühösek
lehettek ránk a madarak is, mert nem
figyeltünk a szavukra – meg talán azért is,
hogy oktalanul elcsúfítjuk ezt a vidéket.
Másfajta népség látványát keltettük, más
fejszéket meg egyéb szerszámokat cipelve magunkkal, mint amihez hozzászoktak, hogy verje
meg a bánat az egészet!

Tizenkét napig bámultuk órák hosszat a képünket a tükörben odafönn a faluban. Odafönn a
szemünk is ugyanolyanná vált, mint régen, és kissé röstellkedve nézegettük a szájunk vonalát meg
a jóízű alvástól kikerekedő arcunkat. Most azután már a második éjszaka kezdtünk rájönni, hogy
ismét csak mások lettünk, majd jött a harmadik, azután a negyedik éjszaka, és bizonyossá vált,
hogy nem vagyunk ugyanazok. Azt hihette az ember már, hogy egy szedett-vedett csapat menetel
itt, minden hajdani idők és nemzedékek katonái amúgy vegyesen, közöttük a maiak meg a nagyon
régiek, akiknek eltakarta ábrázatát nagy fehér szakálluk. Rettenthetetlen kapitányok, fejüket
kendőbe burkolva, szálfaegyenes járású papok, 97-es és 12-es őrmesterek villámló tekintetű utá-
szok vállukra vetett fejszével, határokat őrző akritaszok, akiknek pajzsán bolgárok és törökök vére
szárad. Igen, mind együtt, szorosan egymás mellett, némán, végtelen hosszan, ziháló tüdővel vág-
tunk át csúcsokon és völgyszorosokon, és semmi mással sem törődtünk akkor. Mert ha az ember
vállát mindig ugyanaz a balsors nyomasztja, lassan hozzászokik a Rosszhoz, át is kereszteli,
Végzetnek, Elrendelésnek nevezi el – ekképpen mi is nyílegyenesen haladtunk afelé, aminek Átok
a neve, mi azonban Viharnak és Fellegnek neveztük. Keservesen tisztogatva a lábunkról a
sártengert, amelyben sokszor térdig kellett gázolnunk. Sűrű eső áztatta kívül az utat és belül a
lélek mélyét.

S azután megértettük, hogy már igencsak közeledünk oda, ahol nincsenek se hétköznapok, se
ünnepek, se szegények, se gazdagok. Mert egyre erősödött az égzengés. Mint vihar idején, túl a
hegyen, olyan tisztán hallottuk már a végén az ágyúk lassú tompa dörgését, a géppuskák száraz
kattogását. Közben egyre gyakrabban találkoztunk össze onnan jövőkkel, akik sebesülteket
kísértek. Amint lerakták a földre a hordágyakat a vöröskeresztes ápolók, megköpdösték a
markukat és kigúvadt szemmel máris cigaretta után kutattak. S miután meghallották, hová
készülünk, megrázták a fejüket és iszonyatos dolgokról kezdtek mesélni. Fülünkig azonban csak
a jajvészekelők nyögései értek el, s valósággal égettek, mint az üstben fortyogó szurok vagy a
kénkő. „Jaj, jaj, édesanyám!” „Jaj, jaj, édesanyám!” és néha ritkábban hörgő, rekedt hang hallat-
szott, amely, úgy mondják, már a haláltusát kíséri.

Néhanapján foglyokat is tereltek, akiket pár órával ezelőtt ejtettek fogságba váratlan rajtaütés
során a járőrök. Borgőztől bűzlöttek, zsebük tele volt konzervvel és csokoládéval. Nekünk azon-
ban semmi más kincsünk nem volt, mint a hátunk mögött felrobbantott hidak, meg az a pár szál
öszvér, ami maradt, azok is csontsoványan vánszorogtak a hóban és a sártengerben.

Végül egyszer csak megláttuk a gomolygó füstoszlopokat és az első vérvörös tűzcsóvákat az
égen.

Szabó Kálmán fordítása
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Νικηφόρος Βρεττάκος

(Κροκεές Λακωνίας 1 Ιανουαρίου 1912 – Πλουμίτσα 4 Αυγούστου 1991) 
Έλληνας ποιητής, πεζογράφος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος. 

Μετά την κήρυξη του Ελληνοιταλικού Πολέμου, το 1940, αμέσως, στρατεύτηκε στην
πρώτη γραμμή και κινδύνεψε να σκοτωθεί στο ύψωμα της Κλεισούρας. Με την
κατάρρευση του Μετώπου (1941), κατευθύνθηκε στην Αθήνα και εντάχθηκε στην
Εθνική Αντίσταση με το ΕΑΜ.

10 Μαρτίου 1944: Η συγκρότηση της «Κυβέρνησης του Βουνού» (ΠΕΕΑ)

Τα μέλη της ΠΕΕΑ και ο Μητροπολίτης Ιωακείμ. Από αριστέρα προς δεξιά: Κ. Γαβριηλίδης, Στ. Χατζήμπεης, 
Αγγελος Αγγελόπουλος, Στρατηγός Μανώλης Μάντακας, Γιώργ. Σιάντος, Πέτρος Κόκκαλης, Αλεξ. Σβώλος, 

Ιωακείμ Κοζάνης, Ευρ. Μπακιρτζής, Ηλίας Τσιριμώκος και Νίκος Ασκούτσης
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Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο αλβανικό μέτωπο

Ποιος θα μας φέρει λίγον ύπνο εδώ που βρισκόμαστε;
Θα μπορούσαμε τότες τουλάχιστο να ιδούμε πως έρχεται τάχατε η μάνα μας
βαστάζοντας στη μασχάλη της ένα σεντόνι λουλακιασμένο
με μια ποδιά ζεστασιά και κατιφέδες από το σπίτι μας.
Ένα φθαρμένο μονόγραμμα στην άκρη του μαντιλιού: ένας κόσμος χαμένος.
Τριγυρίζουμε πάνω στο χιόνι με τις χλαίνες κοκαλιασμένες.
Ποτέ δεν βγήκε ο ήλιος σωστός απ’ τα υψώματα του Μοράβα,
ποτέ δεν έδυσε ο ήλιος αλάβωτος απ’ τ’ αρπάγια της Τρεμπεσίνας.
Τρεκλίζω στον άνεμο χωρίς άλλο ρούχο, διπλωμένος με το ντουφέκι μου, παγωμένος και
ασταθής.
(Σαν ήμουνα μικρός καθρεφτιζόμουνα στα ρυάκια της πατρίδας μου
δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο).
Δε θα μου πήγαινε αυτή η προσβολή περασμένη υπό μάλης,
δε θα μου πήγαινε αυτό το ντουφέκι αν δεν ήσουν εσύ,
γλυκό χώμα που νιώθεις σαν άνθρωπος,
αν δεν ήτανε πίσω μας λίκνα και τάφοι που μουρμουρίζουν
αν δεν ήτανε άνθρωποι κι αν δεν ήταν βουνά με περήφανα
μέτωπα, κομμένα θαρρείς απ’ το χέρι του θεού
να ταιριάζουν στον τόπο, στο φως και το πνεύμα του.
Η νύχτα μας βελονιάζει τα κόκαλα μέσα στ’ αμπριά.
εκεί μέσα μεταφέραμε τα φιλικά μας πρόσωπα και τ’ ασπαζόμαστε
μεταφέραμε το σπίτι και την εκκλησιά
του χωριού μας το κλουβί στο παράθυρο,
τα μάτια των κοριτσιών, το φράχτη του
κήπου μας, όλα τα σύνορα μας, 
την Παναγία με το γαρούφαλο, ασίκισσα,
που μας σκεπάζει τα πόδια πριν απ’ το
χιόνι,
που μας διπλώνει στη μπόλια της πριν
απ’ το θάνατο.
Μα ό,τι κι αν γίνει εμείς θα επιζήσουμε.
Άνθρωποι κατοικούν μες στο πνεύμα της
Ελευθερίας αμέτρητοι,
Άνθρωποι όμορφοι μες στη θυσία τους,
Άνθρωποι.
Το ότι πέθαναν, δεν σημαίνει πως έπαψαν
να υπάρχουν εκεί,
με τις λύπες, τα δάκρυα και τις κουβέντες
τους.
Ο ήλιος σας θα ’ναι ακριβά πληρωμένος.
Αν τυχόν δεν γυρίσω, ας είστε καλά, σκε-
φτείτε για λίγο πόσο μου στοίχισε.
(Σαν ήμουνα μικρός καθρεφτιζόμουνα
στα ρυάκια της πατρίδας μου
δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο).
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Γιάννης Ρίτσος

(Μονεμβασιά 1 Μαΐου 1909 – Αθήνα 11 Νοεμβρίου 1990)

Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές, με διεθνή φήμη
και ακτινοβολία. Ανήκε στην Αριστερά. Για το λόγο αυτό, αργότερα
αρχίζουν οι εξορίες στη Λήμνο, στη Μακρόνησο και στον Άγιο
Ευστράτιο. 

170

Το Μάιο του 1936, οι εργατικές κινητοποιήσεις, είχαν κορυφωθεί στη Θεσσαλονίκη. 
Ο Ριζοσπάστης, την επόμενη, δημοσιεύει φωτογραφία που αποτυπώνεται η σορός του
δολοφονημένου Τάσου Τούση, με τη μητέρα του να σπαράζει από πάνω του. Η φωτογρα-
φία ενέπνευσε τον ποιητή. Ο Ρίτσος κλείστηκε στη σοφίτα του και έγραψε τα τρία πρώτα
μέρη του Επιταφίου. Ο «Ριζοσπάστης», στις 12 Μάη του 1936, τα δημοσίευσε υπό τον
τίτλο Μοιρολόι. Χαρακτηριστικοί στίχοι του ποιήματος είναι:

Γιέ μου, σπλάχνο τῶν σπλάχνων μου, καρδούλα τῆς καρδιᾶς μου,
πουλάκι τῆς φτωχιᾶς αὐλῆς, ἀνθὲ τῆς ἐρημιᾶς μου,
πῶς κλείσαν τὰ ματάκια σου καὶ δὲ θωρεῖς ποὺ κλαίω
καὶ δὲ σαλεύεις, δὲ γρικᾷς τὰ ποὺ πικρὰ σοῦ λέω;
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Γιάννης Ρίτσος
Ρωμιοσύνη

I - II - III - IV - V - VI - VII  (1945–1947)
I
Αὐτὰ τὰ δέντρα δὲ βολεύονται μὲ λιγότερο οὐρανό, 
αὐτὲς οἱ πέτρες δὲ βολεύονται κάτου ἀπ᾿ τὰ ξένα βήματα, 
αὐτὰ τὰ πρόσωπα δὲ βολεύονται παρὰ μόνο στὸν ἥλιο, 
αὐτὲς οἱ καρδιὲς δὲ βολεύονται παρὰ μόνο στὸ δίκιο.

Ἐτοῦτο τὸ τοπίο εἶναι σκληρὸ σὰν τὴ σιωπή, 
σφίγγει στὸν κόρφο του τὰ πυρωμένα του λιθάρια, 
σφίγγει στὸ φῶς τὶς ὀρφανὲς ἐλιές του καὶ τ᾿ ἀμπέλια του, 
σφίγγει τὰ δόντια. Δὲν ὑπάρχει νερό. Μονάχα φῶς. 
Ὁ δρόμος χάνεται στὸ φῶς κι ὁ ἴσκιος τῆς μάντρας εἶναι σίδερο. 
Μαρμάρωσαν τὰ δέντρα, τὰ ποτάμια κ᾿ οἱ φωνὲς μὲς στὸν ἀσβέστη τοῦ ἥλιου. 
Ἡ ρίζα σκοντάφτει στὸ μάρμαρο. Τὰ σκονισμένα σκοίνα. 
Τὸ μουλάρι κι ὁ βράχος. Λαχανιάζουν. Δὲν ὑπάρχει νερό. 
Ὅλοι διψᾶνε. Χρόνια τώρα. Ὅλοι μασᾶνε μία μπουκιὰ οὐρανὸ πάνου ἀπ᾿ τὴν πίκρα τους. 
Τὰ μάτια τους εἶναι κόκκινα ἀπ᾿ τὴν ἀγρύπνια, 
μία βαθειὰ χαρακιὰ σφηνωμένη ἀνάμεσα στὰ φρύδια τους 
σὰν ἕνα κυπαρίσσι ἀνάμεσα σὲ δυὸ βουνὰ τὸ λιόγερμα.
Τὸ χέρι τους εἶναι κολλημένο στὸ ντουφέκι 
τὸ ντουφέκι εἶναι συνέχεια τοῦ χεριοῦ τους 
τὸ χέρι τους εἶναι συνέχεια τῆς ψυχῆς τους –
ἔχουν στὰ χείλια τους ἀπάνου τὸ θυμὸ 
κ᾿ ἔχουνε τὸν καημὸ βαθιὰ-βαθιὰ στὰ μάτια τους 
σὰν ἕνα ἀστέρι σὲ μία γοῦβα ἁλάτι.

Ὅταν σφίγγουν τὸ χέρι, ὁ ἥλιος εἶναι βέβαιος γιὰ τὸν κόσμο 
ὅταν χαμογελᾶνε, ἕνα μικρὸ χελιδόνι φεύγει μὲς ἀπ᾿ τ᾿ ἄγρια γένειά τους 
ὅταν κοιμοῦνται, δώδεκα ἄστρα πέφτουν ἀπ᾿ τὶς ἄδειες τσέπες τους 
ὅταν σκοτώνονται, ἡ ζωὴ τραβάει τὴν ἀνηφόρα μὲ σημαῖες καὶ μὲ ταμποῦρλα.

Τόσα χρόνια ὅλοι πεινᾶνε, ὅλοι διψᾶνε, ὅλοι σκοτώνονται 
πολιορκημένοι ἀπὸ στεριὰ καὶ θάλασσα, 
ἔφαγε ἡ κάψα τὰ χωράφια τους κ᾿ ἡ ἁρμύρα πότισε τὰ σπίτια τους 
ὁ ἀγέρας ἔριξε τὶς πόρτες τους καὶ τὶς λίγες πασχαλιὲς τῆς πλατείας 
ἀπὸ τὶς τρῦπες τοῦ πανωφοριοῦ τους μπαινοβγαίνει ὁ θάνατος 
ἡ γλῶσσα τους εἶναι στυφὴ σὰν τὸ κυπαρισσόμηλο 
πέθαναν τὰ σκυλιά τους τυλιγμένα στὸν ἴσκιο τους 
ἡ βροχὴ χτυπάει στὰ κόκκαλά τους.

Πάνου στὰ καραούλια πετρωμένοι καπνίζουν τὴ σβουνιὰ καὶ τὴ νύχτα 
βιγλίζοντας τὸ μανιασμένο πέλαγο ὅπου βούλιαξε 
τὸ σπασμένο κατάρτι τοῦ φεγγαριοῦ.
Τo ψωμὶ σώθηκε, τὰ βόλια σώθηκαν, 
γεμίζουν τώρα τὰ κανόνια τους μόνο μὲ τὴν καρδιά τους.
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Τόσα χρόνια πολιορκημένοι ἀπὸ στεριὰ καὶ θάλασσα 
ὅλοι πεινᾶνε, ὅλοι σκοτώνονται καὶ κανένας δὲν πέθανε – 
πάνου στὰ καραούλια λάμπουνε τὰ μάτια τους, 
μία μεγάλη σημαία, μία μεγάλη φωτιὰ κατακόκκινη 
καὶ κάθε αὐγὴ χιλιάδες περιστέρια φεύγουν ἀπ᾿ τὰ χέρια τους 
γιὰ τὶς τέσσερις πόρτες τοῦ ὁρίζοντα.

II
Κάθε ποὺ βραδιάζει μὲ τὸ θυμάρι τσουρουφλισμένο στὸν κόρφο τῆς πέτρας 
εἶναι μία σταγόνα νερὸ ποὺ σκάβει ἀπὸ παλιὰ τὴ σιωπὴ ὡς τὸ μεδούλι 
εἶναι μία καμπάνα κρεμασμένη στὸ γέρο-πλάτανο ποὺ φωνάζει τὰ χρόνια.

Σπίθες λαγοκοιμοῦνται στὴ χόβολη τῆς ἐρημιᾶς 
κ᾿ οἱ στέγες συλλογιοῦνται τὸ μαλαματένιο χνούδι στὸ πάνω χείλι τοῦ Ἁλωνάρη 
– κίτρινο χνούδι σὰν τὴ φούντα τοῦ καλαμποκιοῦ καπνισμένο ἀπ᾿ τὸν καημὸ τῆς δύσης.

Ἡ Παναγία πλαγιάζει στὶς μυρτιὲς μὲ τὴ φαρδειά της φοῦστα λεκιασμένη ἀπ᾿ τὰ σταφύλια. 
Στὸ δρόμο κλαίει ἕνα παιδὶ καὶ τοῦ ἀποκρίνεται ἀπ᾿ τὸν κάμπο ἡ προβατίνα ποὔχει χάσει τὰ

παιδιά της.

Ἴσκιος στὴ βρύση. Παγωμένο τὸ βαρέλι. 
Ἡ κόρη τοῦ πεταλωτῆ μὲ μουσκεμένα πόδια. 
Ἀπάνου στὸ τραπέζι τὸ ψωμὶ κ᾿ ἡ ἐλιά, 
μὲς στὴν κληματαριὰ ὁ λύχνος τοῦ ἀποσπερίτη 
καὶ κεῖ ψηλά, γυρίζοντας στὴ σοῦβλα του, εὐωδάει ὁ γαλαξίας 
καμένο ξύγκι, σκόρδο καὶ πιπέρι.

Ἅ, τί μπρισίμι ἀστέρι ἀκόμα θὰ χρειαστεῖ 
γιὰ νὰ κεντήσουν οἱ πευκοβελόνες στὴν καψαλισμένη μάντρα τοῦ καλοκαιριοῦ «κι αὐτὸ θὰ

περάσει» 
πόσο θὰ στίψει ἀκόμα ἡ μάνα τὴν καρδιὰ τῆς πάνου ἀπ᾿ τὰ ἑφτὰ σφαγμένα παλληκάρια της 
ὥσπου νὰ βρεῖ τὸ φῶς τὸ δρόμο του στὴν ἀνηφόρα τῆς ψυχῆς της.

Τοῦτο τὸ κόκκαλο ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὴ γῆς 
μετράει ὀργιὰ-ὀργιὰ τὴ γῆς καὶ τὶς κόρδες τοῦ λαγούτου 
καὶ τὸ λαγοῦτο ἀποσπερὶς μὲ τὸ βιολὶ ὡς τὸ χάραμα 
καημό-καημὸ τὸ λὲν στὰ δυοσμαρίνια καὶ στοὺς πεύκους 
καὶ ντιντινίζουν στὰ καράβια τὰ σκοινιὰ σὰν κόρδες 
κι ὁ ναύτης πίνει πικροθάλασσα στὴν κοῦπα τοῦ Ὀδυσσέα.

Ἅ, ποιὸς θὰ φράξει τότες τὴ μπασιὰ καὶ ποιὸ σπαθὶ θὰ κόψει τὸ κουράγιο 
καὶ ποιὸ κλειδὶ θὰ σοῦ κλειδώσει τὴν καρδιὰ ποὺ μὲ τὰ δυὸ θυρόφυλλά της διάπλατα 
κοιτάει τοῦ Θεοῦ τ᾿ ἀστροπερίχυτα περβόλια;

Ὥρα μεγάλη σὰν τὰ Σαββατόβραδα τοῦ Μάη στὴ ναυτικὴ ταβέρνα 
νύχτα μεγάλη σὰν ταψὶ στοῦ γανωτζῆ τὸν τοῖχο 
μεγάλο τὸ τραγούδι σὰν ψωμὶ στοῦ σφουγγαρᾶ τὸ δεῖπνο. 
Καὶ νὰ ποὺ ροβολάει τὰ τρόχαλα τὸ κρητικὸ φεγγάρι 
γκάπ, γκάπ, μὲ εἴκοσι ἀράδες προκαδούρα στὰ στιβάλια του, 
καὶ νάτοι αὐτοὶ ποὺ ἀνεβοκατεβαίνουνε τὴ σκάλα τοῦ Ἀναπλιοῦ 
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γεμίζοντας τὴν πίπα τους χοντροκομμένα φύλλα ἀπὸ σκοτάδι, 
μὲ τὸ μουστάκι τους θυμάρι ρουμελιώτικο πασπαλισμένο ἀστέρι 
καὶ μὲ τὸ δόντι τους πευκόρριζα στοῦ Αἰγαίου τὸ βράχο καὶ τὸ ἁλάτι. 
Μπῆκαν στὰ σίδερα καὶ στὴ φωτιά, κουβέντιασαν μὲ τὰ λιθάρια, 
κεράσανε ρακὶ τὸ θάνατο στὸ καύκαλο τοῦ παππουλῆ τους, 
στ᾿ Ἁλώνια τὰ ἴδια ἀντάμωσαν τὸ Διγενῆ καὶ στρώθηκαν στὸ δεῖπνο 
κόβοντας τὸν καημὸ στὰ δυὸ ἔτσι ποὺ κόβανε στὸ γόνατο τὸ κριθαρένιο τους καρβέλι.

Ἔλα κυρὰ μὲ τ᾿ ἁρμυρὰ ματόκλαδα, μὲ φλωροκαπνισμένο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἔγνοια τοῦ φτωχοῦ κι ἀπ᾿ τὰ πολλὰ τὰ χρόνια – 
ἡ ἀγάπη σὲ περμένει μὲς στὰ σκοῖνα, 
μὲς στὴ σπηλιά του ὁ γλάρος σου κρεμάει τὸ μαῦρο κόνισμά σου 
κι ὁ πικραμένος ἀχινιός σου ἀσπάζεται τὸ νύχι τοῦ ποδιοῦ σου. 
Μέσα στὴ μαύρη ρῶγα τοῦ ἀμπελιοῦ κοχλάζει ὁ μοῦστος κατακόκκινος, 
κοχλάζει τὸ ροδάμι στὸν καμένο πρῖνο, 
στὸ χῶμα ἡ ρίζα τοῦ νεκροῦ ζητάει νερὸ γιὰ νὰ τινάξει ἐλάτι 
κ᾿ ἡ μάνα κάτου ἀπ᾿ τὴ ρυτίδα της κρατάει γερὰ μαχαῖρι. 
Ἔλα κυρὰ ποὺ τὰ χρυσὰ κλωσσᾶς αὐγὰ τοῦ κεραυνοῦ – 
πότε μία μέρα θαλασσιὰ θὰ βγάλεις τὸ τσεμπέρι καὶ θὰ πάρεις πάλι τ᾿ ἄρματα 
νὰ σὲ χτυπήσει κατακούτελα μαγιάτικο χαλάζι 
νὰ σπάσει ρόιδι ὁ ἥλιος στὴν ἀλατζαδένια σου ποδιὰ 
νὰ τὸν μοιράσεις μόνη σου σπυρί-σπυρὶ στὰ δώδεκα ὀρφανά σου, 
νὰ λάμψει ὁλόγυρα ὁ γιαλὸς ὡς λάμπει ἡ κόψη τοῦ σπαθιοῦ καὶ τ᾿ Ἀπριλιοῦ τὸ χιόνι 
καὶ νάβγει στὰ χαλίκια ὁ κάβουρας γιὰ νὰ λιαστεῖ καὶ νὰ σταυρώσει τὶς δαγκάνες του.

III
Δῶ πέρα ὁ οὐρανὸς δὲ λιγοστεύει οὔτε στιγμὴ τὸ λάδι τοῦ ματιοῦ μας 
δῶ πέρα ὁ ἥλιος παίρνει πάνω του τὸ μισὸ βάρος τῆς πέτρας ποὺ σηκώνουμε πάντα στὴ ράχη μας 
σπᾶνε τὰ κεραμίδια δίχως ἂχ κάτου ἀπ᾿ τὸ γόνα τοῦ μεσημεριοῦ 
οἱ ἄνθρωποι πᾶν μπροστὰ ἀπ᾿ τὸν ἴσκιο τους σὰν τὰ δελφίνια μπρὸς ἀπ᾿ τὰ σκιαθίτικα καΐκια 
ὕστερα ὁ ἴσκιος τους γίνεται ἕνας ἀϊτὸς ποὺ βάφει τὰ φτερά του στὸ λιόγερμα 
καὶ πιὸ ὕστερα κουρνιάζει στὸ κεφάλι τους καὶ συλλογιέται τ᾿ ἄστρα 
ὅταν αὐτοὶ πλαγιάζουνε στὸ λιακωτὸ μὲ τὴ μαύρη σταφίδα.

Δῶ πέρα ἡ κάθε πόρτα ἔχει πελεκημένο ἕνα ὄνομα κάπου ἀπὸ τρεῖς χιλιάδες τόσα χρόνια 
κάθε λιθάρι ἔχει ζωγραφισμένον ἕναν ἅγιο μ᾿ ἄγρια μάτια καὶ μαλλιὰ σκοινένια 
κάθε ἄντρας ἔχει στὸ ζερβί του χέρι χαραγμένη βελονιὰ τὴ βελονιὰ μία κόκκινη γοργόνα 
κάθε κοπέλα ἔχει μία φοῦχτα ἁλατισμένο φῶς κάτου ἀπ᾿ τὴ φοῦστα της 
καὶ τὰ παιδιὰ ἔχουν πέντε-ἕξι σταυρουλάκια πίκρα πάνου στὴν καρδιά τους 
σὰν τὰ χνάρια ἀπ᾿ τὸ βῆμα τῶν γλάρων στὴν ἀμμουδιὰ τὸ ἀπόγευμα.

Δὲ χρειάζεται νὰ θυμηθεῖς. Τὸ ξέρουμε. 
Ὅλα τὰ μονοπάτια βγάζουνε στὰ Ψηλαλώνια. O ἀγέρας εἶναι ἁψὺς κεῖ πάνου.

Ὅταν ξεφτάει ἀπόμακρα ἡ μινωικὴ τοιχογραφία τῆς δύσης 
καὶ σβήνει ἡ πυρκαϊὰ στὸν ἀχερῶνα τῆς ἀκρογιαλιᾶς 
ἀνηφορίζουν ὡς ἐδῶ οἱ γριὲς ἀπ᾿ τὰ σκαμμένα στὸ βράχο σκαλοπάτια 
κάθουνται στὴ Μεγάλη Πέτρα γνέθοντας μὲ τὰ μάτια τὴ θάλασσα 
κάθουνται καὶ μετρᾶν τ᾿ ἀστέρια ὡς νὰ μετρᾶνε τὰ προγονικὰ ἀσημένια τους κουταλοπήρουνα 
κι ἀργὰ κατηφορᾶνε νὰ ταΐσουνε τὰ ἐγγόνια τους μὲ τὸ μεσολογγίτικο μπαροῦτι.
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Ναί, ἀλήθεια, ὁ Ἑλκόμενος ἔχει δυὸ χέρια τόσο λυπημένα μέσα στὴ θηλειά τους 
ὅμως τὸ φρύδι του σαλεύει σὰν τὸ βράχο ποὺ ὅλο πάει νὰ ξεκολλήσει πάνου ἀπ᾿ τὸ πικρό του μάτι.
Ἀπὸ βαθιὰ ἀνεβαίνει αὐτὸ τὸ κῦμα ποὺ δὲν ξέρει παρακάλια 
ἀπὸ ψηλὰ κυλάει αὐτὸς ὁ ἀγέρας μὲ ρετσίνι φλέβα καὶ πλεμόνι ἀλισφακιά.

Ἄχ, θὰ φυσήξει μία νὰ πάρει σβάρνα τὶς πορτοκαλιές της θύμησης 
Ἄχ, θὰ φυσήξει δυὸ νὰ βγάλει σπίθα ἡ σιδερένια πέτρα σὰν καψοῦλι 
Ἄχ, θὰ φυσήξει τρεῖς καὶ θὰ τρελλάνει τὰ ἐλατόδασα στὴ Λιάκουρα 
θὰ δώσει μία μὲ τὴ γροθιά του νὰ τινάξει τὴν τυράγνια στὸν ἀγέρα 
καὶ θὰ τραβήξει τῆς ἀρκούδας νύχτας τὸ χαλκὰ νὰ μᾶς χορέψει τσάμικο καταμεσὶς στὴν τάπια 
καὶ ντέφι τὸ φεγγάρι θὰ χτυπάει ποὺ νὰ γεμίσουν τὰ νησιώτικα μπαλκόνια 
ἀγουροξυπνημένο παιδολόι καὶ σουλιώτισσες μανάδες.

Ἕνας μαντατοφόρος φτάνει ἀπ᾿ τὴ Μεγάλη Λαγκαδιὰ κάθε πρωινὸ 
στὸ πρόσωπό του λάμπει ὁ ἱδρωμένος ἥλιος 
κάτου ἀπὸ τὴ μασκάλη του κρατεῖ σφιχτὰ τὴ ρωμιοσύνη 
ὅπως κρατάει ὁ ἐργάτης τὴν τραγιάσκα του μέσα στὴν ἐκκλησία. 
Ἦρθε ἡ ὥρα, λέει. Νάμαστε ἕτοιμοι. 
Κάθε ὥρα εἶναι ἡ δικιά μας ὥρα.

IV
Τράβηξαν ὁλόισια στὴν αὐγὴ μὲ τὴν ἀκαταδεξιὰ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ πεινάει, 
μέσα στ᾿ ἀσάλευτα μάτια τους εἶχε πήξει ἕνα ἄστρο 
στὸν ὦμο τους κουβάλαγαν τὸ λαβωμένο καλοκαῖρι.

Ἀπὸ δῶ πέρασε ὁ στρατὸς μὲ τὰ φλάμπουρα κατάσαρκα 
μὲ τὸ πεῖσμα δαγκωμένο στὰ δόντια τους σὰν ἄγουρο γκόρτσι 
μὲ τὸν ἄμμο τοῦ φεγγαριοῦ μὲς στὶς ἀρβύλες τους 
καὶ μὲ τὴν καρβουνόσκονη τῆς νύχτας κολλημένη μέσα στὰ ρουθούνια καὶ στ᾿ αὐτιά τους.

Δέντρο τὸ δέντρο, πέτρα-πέτρα πέρασαν τὸν κόσμο, 
μ᾿ ἀγκάθια προσκεφάλι πέρασαν τὸν ὕπνο. 
Φέρναν τὴ ζωὴ στὰ δυὸ στεγνά τους χέρια σὰν ποτάμι.

Σὲ κάθε βῆμα κέρδιζαν μία ὀργιὰ οὐρανὸ – γιὰ νὰ τὸν δώσουν. 
Πάνου στὰ καραούλια πέτρωναν σὰν τὰ καψαλιασμένα δέντρα, 
κι ὅταν χορεῦαν στὴν πλατεῖα, 
μέσα στὰ σπίτια τρέμαν τὰ ταβάνια καὶ κουδούνιζαν τὰ γυαλικὰ στὰ ράφια.

Ἄ, τί τραγούδι τράνταξε τὰ κορφοβούνια – 
ἀνάμεσα στὰ γόνατά τους κράταγαν τὸ σκουτέλι τοῦ φεγγαριοῦ καὶ δειπνοῦσαν, 
καὶ σπάγαν τὸ ἂχ μέσα στὰ φυλλοκάρδια τους 
σὰ νάσπαγαν μία ψείρα ἀνάμεσα στὰ δυὸ χοντρά τους νύχια.
Ποιὸς θὰ σοῦ φέρει τώρα τὸ ζεστὸ καρβέλι μὲς στὴ νύχτα νὰ ταΐσεις τὰ ὄνειρα; 
Ποιὸς θὰ σταθεῖ στὸν ἴσκιο τῆς ἐλιᾶς παρέα μὲ τὸ τζιτζίκι μὴ σωπάσει τὸ τζιτζίκι, 
τώρα ποὺ ἀσβέστης τοῦ μεσημεριοῦ βάφει τὴ μάντρα ὁλόγυρα τοῦ ὁρίζοντα 
σβήνοντας τὰ μεγάλα ἀντρίκια ὀνόματά τους;

Τὸ χῶμα τοῦτο ποὺ μοσκοβολοῦσε τὰ χαράματα 
τὸ χῶμα ποὺ εἴτανε δικό τους καὶ δικό μας – αἷμα τους – πὼς μύριζε τὸ χῶμα – 

174

65-vegig-impri_Layout 1  2016.07.14.  13:15  Page 174



καὶ τώρα πὼς κλειδώσανε τὴν πόρτα τους τ᾿ ἀμπέλια μας 
πῶς λίγνεψε τὸ φῶς στὶς στέγες καὶ στὰ δέντρα 
ποιὸς νὰ τὸ πεῖ πὼς βρίσκονται οἱ μισοὶ κάτου ἀπ᾿ τὸ χῶμα 
κ᾿ οἱ ἄλλοι μισοὶ στὰ σίδερα;

Μὲ τόσα φύλλα νὰ σοῦ γνέφει ὁ ἥλιος καλημέρα 
μὲ τόσα φλάμπουρα νὰ λάμπει ὁ οὐρανὸς 
καὶ τοῦτοι μὲς στὰ σίδερα καὶ κεῖνοι μὲς στὸ χῶμα.

Σώπα, ὅπου νἄναι θὰ σημάνουν οἱ καμπάνες. 
Αὐτὸ τὸ χῶμα εἶναι δικό τους καὶ δικό μας. 
Κάτου ἀπ᾿ τὸ χῶμα, μὲς στὰ σταυρωμένα χέρια τους 
κρατᾶνε τῆς καμπάνας τὸ σκοινὶ - περμένουνε τὴν ὥρα, δὲν κοιμοῦνται, 
περμένουν νὰ σημάνουν τὴν ἀνάσταση. Τοῦτο τὸ χῶμα 
εἶναι δικό τους καὶ δικό μας - δὲ μπορεῖ κανεὶς νὰ μᾶς τὸ πάρει.

V
Κάτσανε κάτου ἀπ᾿ τὶς ἐλιὲς τὸ ἀπομεσήμερο 
κοσκινίζοντας τὸ σταχτὶ φῶς μὲ τὰ χοντρά τους δάχτυλα 
βγάλανε τὶς μπαλάσκες τους καὶ λογαριᾶζαν πόσος μόχτος χώρεσε στὸ μονοπάτι τῆς νύχτας 
πόση πίκρα στὸν κόμπο τῆς ἀγριομολόχας 
πόσο κουράγιο μὲς στὰ μάτια τοῦ ξυπόλυτου παιδιοῦ ποὺ κράταε τὴ σημαία.

Εἶχε ἀπομείνει πάρωρα στὸν κάμπο τὸ στερνὸ χελιδόνι 
ζυγιαζόταν στὸν ἀέρα σὰ μία μαύρη λουρίδα στὸ μανίκι τοῦ φθινοπώρου. 
Τίποτ᾿ ἄλλο δὲν ἔμενε. Μονάχα κάπνιζαν ἀκόμα τὰ καμένα σπίτια. 
Οἱ ἄλλοι μας ἄφησαν ἀπὸ καιρὸ κάτου ἀπ᾿ τὶς πέτρες 
μὲ τὸ σκισμένο τους πουκάμισο καὶ μὲ τὸν ὅρκο τους γραμμένο στὴν πεσμένη πόρτα. 
Δὲν ἔκλαψε κανείς. Δὲν εἴχαμε καιρό. Μόνο ποὺ ἡ σιγαλιὰ μεγάλωνε πολὺ 
κ᾿ εἴταν τὸ φῶς συγυρισμένο κάτου στὸ γιαλὸ σὰν τὸ νοικοκυριὸ τῆς σκοτωμένης.

Τί θὰ γίνουν τώρα ὅταν θάρθει ἡ βροχὴ μὲς στὸ χῶμα μὲ τὰ σάπια πλατανόφυλλα 
τί θὰ γίνουν ὅταν ὁ ἥλιος στεγνώσει στὸ χράμι τῆς συγνεφιᾶς σᾶ σπασμένος κοριὸς στὸ χωριάτικο

κρεββάτι 
ὅταν σταθεῖ στὴν καμινάδα τοῦ ἀπόβραδου μπαλσαμωμένο τὸ λελέκι τοῦ χιονιοῦ; 
Ρίχνουνε ἁλάτι οἱ γριὲς μανάδες στὴ φωτιά, ρίχνουνε χῶμα στὰ μαλλιά τους 
ξερρίζωσαν τ᾿ ἀμπέλια τῆς Μονοβασιᾶς μὴ καὶ γλυκάνει μαύρη ρώγα τῶν ἐχτρῶν τὸ στόμα, 
βάλαν σ᾿ ἕνα σακκούλι τῶν παππούδων τους τὰ κόκκαλα μαζὶ μὲ τὰ μαχαιροπήρουνα 
καὶ τριγυρνᾶνε ἔξω ἀπ᾿ τὰ τείχη τῆς πατρίδας τους ψάχνοντας τόπο νὰ ριζώσουνε στὴ νύχτα.

Θάναι δύσκολο τώρα νὰ βροῦμε μία γλῶσσα πιὸ τῆς κερασιᾶς, λιγότερο δυνατή, λιγότερο πέτρινη –
τὰ χέρια ἐκεῖνα ποὺ ἀπομεῖναν στὰ χωράφια ἢ ἀπάνου στὰ βουνὰ ἢ κάτου ἀπ᾿ τὴ θάλασσα, δὲν

ξεχνᾶνε –
θάναι δύσκολο νὰ ξεχάσουμε τὰ χέρια τους 
θάναι δύσκολο τὰ χέρια πούβγαλαν κάλους στὴ σκανδάλη νὰ ρωτήσουν μία μαργαρίτα 
νὰ ποῦν εὐχαριστῶ πάνου στὸ γόνατό τους, πάνου στὸ βιβλίο ἢ μὲς στὸ μποῦστο τῆς

ἀστροφεγγιᾶς. 
Θὰ χρειαστεῖ καιρός. Καὶ πρέπει νὰ μιλήσουμε. Ὥσπου νὰ βροῦν τὸ ψωμὶ καὶ τὸ δίκιο τους.
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Δυὸ κουπιὰ καρφωμένα στὸν ἄμμο τὰ χαράματα μὲ τὴ φουρτοῦνα. Πούναι ἡ βάρκα; 
Ἕνα ἀλέτρι μπηγμένο στὸ χῶμα, κι ὁ ἀγέρας νὰ φυσάει. Καμένο τὸ χῶμα. Πούναι ὁ ζευγολάτης; 
Στάχτη ἡ ἐλιά, τ᾿ ἀμπέλι καὶ τὸ σπίτι. 
Βραδιὰ σπαγγοραμμένη μὲ τ᾿ ἀστέρια της μὲς στὸ τσουράπι. 
Δάφνη ξερὴ καὶ ρίγανη στὸ μεσοντούλαπο τοῦ τοίχου. Δὲν τ᾿ ἄγγιξε ἡ φωτιά. 
Καπνισμένο τσουκάλι στὸ τζάκι – καὶ νὰ κοχλάζει μόνο τὸ νερὸ στὸ κλειδωμένο σπίτι. Δὲν

πρόφτασαν νὰ φᾶνε.

Ἀπάνω στὸ καμένο τους πορτόφυλλο οἱ φλέβες τοῦ δάσους - τρέχει τὸ αἷμα μὲς στὶς φλέβες. 
Καὶ νὰ τὸ βῆμα γνώριμο. Ποιὸς εἶναι; 
Γνώριμο βῆμα μὲ τὶς πρόκες στὸν ἀνήφορο. 
Τὸ σύρσιμο τῆς ρίζας μὲς στὴν πέτρα. Κάποιος ἔρχεται. 
Τὸ σύνθημα, τὸ παρασύνθημα. Ἀδελφός. Καλησπέρα. 
Θὰ βρεῖ λοιπὸν τὸ φῶς τὰ δέντρα του, θὰ βρεῖ μία μέρα καὶ τὸ δέντρο τὸν καρπό του. 
Τοῦ σκοτωμένου τὸ παγοῦρι ἔχει νερὸ καὶ φῶς ἀκόμα. 
Καλησπέρα, ἀδερφέ μου. Τὸ ξέρεις. Καλησπέρα.

Στὴν ξύλινη παράγκα τῆς πουλάει μπαχαρικὰ καὶ ντεμισέδες ἡ γριὰ δύση. 
Κανεὶς δὲν ἀγοράζει. Τράβηξαν ψηλά. 
Δύσκολο πιὰ νὰ χαμηλώσουν. 
Δύσκολο καὶ νὰ ποῦν τὸ μπόι τους.
Μέσα στ᾿ ἁλῶνι ὅπου δειπνῆσαν μία νυχτιὰ τὰ παλληκάρια 
μένουνε τὰ λιοκούκουτσα καὶ τὸ αἷμα τὸ ξερό του φεγγαριοῦ 
κι ὁ δεκαπεντασύλλαβος ἀπ᾿ τ᾿ ἅρματά τους. 
Τὴν ἄλλη μέρα τὰ σπουργίτια φάγανε τὰ ψίχουλα τῆς κουραμάνας τους, 
τὰ παιδιὰ φτιάξανε παιχνίδια μὲ τὰ σπίρτα τους ποὺ ἀνάψαν τὰ τσιγάρα τους καὶ τ᾿ ἀγκάθια τῶν

ἄστρων.

Κ᾿ ἡ πέτρα ὅπου καθῆσαν κάτου ἀπ᾿ τὶς ἐλιὲς τὸ ἀπομεσήμερο ἀντικρὺ στὴ θάλασσα 
αὔριο θὰ γίνει ἀσβέστης στὸ καμίνι 
μεθαύριο θ᾿ ἀσβεστώσουμε τὰ σπίτια μας καὶ τὸ πεζοῦλι τῆς Ἁγιὰ-Σωτῆρας 
ἀντιμεθαύριο θὰ φυτέψουμε τὸ σπόρο ἐκεῖ ποὺ ἀποκοιμήθηκαν 
κ᾿ ἕνα μπουμποῦκι τῆς ροδιᾶς θὰ σκάσει πρῶτο γέλιο τοῦ μωροῦ στὸν κόρφο τῆς λιακάδας. 
Κ᾿ ὕστερα πιὰ θὰ κάτσουμε στὴν πέτρα νὰ διαβάσουμε ὅλη τὴν καρδιά τους 
σὰ νὰ διαβάζουμε πρώτη φορὰ τὴν ἱστορία τοῦ κόσμου.

VI
Ἔτσι μὲ τὸν ἥλιο κατάστηθα στὸ πέλαγο ποὺ ἀσβεστώνει τὴν ἀντικρυνὴ πλαγιὰ τῆς μέρας 
λογαριάζεται διπλὰ καὶ τρίδιπλα τὸ μαντάλωμα καὶ τὸ βάσανο τῆς δίψας 
λογαριάζεται ἀπ᾿ τὴν ἀρχὴ ἡ παλιὰ λαβωματιὰ 
κ᾿ ἡ καρδιὰ ξεροψήνεται στὴν κάψα σὰν τὰ βατικιώτικα κρεμμύδια μπρὸς στὶς πόρτες.

Ὅσο πᾶνε τὰ χέρια τους μοιάζουνε πιότερο τὸ χῶμα 
ὅσο πᾶνε τὰ μάτια τους μοιάζουνε πιότερο τὸν οὐρανό.

Ἀδείασε τὸ κιοῦπι μὲ τὸ λάδι. Λίγη μοῦργα στὸν πάτο. Κι ὁ ψόφιος ποντικός. 
Ἀδείασε τὸ κουράγιο τῆς μάνας μαζὶ μὲ τὸ πήλινο κανάτι καὶ τὴ στέρνα. 
Στυφίζουν τὰ οὖλα της ἐρμιᾶς ἀπ᾿ τὸ μπαροῦτι.
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177

Ποῦ λάδι τώρα πιὰ γιὰ τὸ καντῆλι τῆς Ἁγιὰ-Βαρβάρας 
ποῦ δυόσμος πιὰ νὰ λιβανίσει τὸ μαλαματένιο κόνισμα τοῦ δειλινοῦ 
ποῦ μία μπουκιὰ ψωμὶ γιὰ τὴ βραδιά-ζητιάνα νὰ σοῦ παίξει τὴν ἀστρομαντινάδα της στὴ λύρα.

Στὸ πάνου κάστρο τοῦ νησιοῦ στοιχειῶσαν οἱ φραγκοσυκιὲς καὶ τὰ σπερδούκλια. 
Τὸ χῶμα ἀνασκαμμένο ἀπὸ τὸ κανονίδι καὶ τοὺς τάφους. 
Τὸ γκρεμισμένο Διοικητήριο μπαλωμένο μὲ οὐρανό. Δὲν ἔχει πιὰ καθόλου τόπο 
γιὰ ἄλλους νεκρούς. Δὲν ἔχει τόπο ἡ λύπη νὰ σταθεῖ νὰ πλέξει τὰ μαλλιά της.

Σπίτια καμένα ποὺ ἀγναντεύουν μὲ βγαλμένα μάτια τὸ μαρμαρωμένο πέλαγο 
κ᾿ οἱ σφαῖρες σφηνωμένες στὰ τειχιὰ 
σὰν τὰ μαχαίρια στὰ παΐδια τοῦ Ἅγιου ποὺ τὸν δέσανε στὸ κυπαρίσσι.

Ὅλη τὴ μέρα οἱ σκοτωμένοι λιάζονται ἀνάσκελα στὸν ἥλιο. 
Καὶ μόνο σὰ βραδιάζει οἱ στρατιῶτες σέρνονται μὲ τὴν κοιλιὰ στὶς καπνισμένες πέτρες 
ψάχνουν μὲ τὰ ρουθούνια τὸν ἀγέρα ἔξω ἀπ᾿ τὸ θάνατο 
ψάχνουνε τὰ παπούτσια τοῦ φεγγαριοῦ μασουλώντας ἕνα κομμάτι μεντζεσόλα 
χτυπᾶν μὲ τὴ γροθιὰ τὸ βράχο μήπως τρέξει ὁ κόμπος τοῦ νεροῦ 
μὰ ἀπ᾿ τὴν ἄλλη μεριὰ ὁ τοῖχος εἶναι κούφιος 
καὶ ξανακοῦν τὸ χτύπημα μὲ τοὺς πολλοὺς γύρους ποὺ κάνει ἡ ὀβίδα πέφτοντας στὴ θάλασσα 
κι ἀκοῦν ἀκόμα μία φορὰ τὸ σκούξιμο τῶν λαβωμένων μπρὸς στὴν πύλη. 
Ποῦ νὰ τραβήξεις; Σὲ φωνάζει ὁ ἀδερφός σου.

Χτισμένη ἡ νύχτα ὁλόγυρα ἀπ᾿ τοὺς ἴσκιους ξένων καραβιῶν. 
Κλεισμένοι οἱ δρόμοι ἀπ᾿ τὰ ντουβάρια. 
Μόνο γιὰ τὰ ψηλὰ εἶναι ἀκόμα δρόμος. 
Κι αὐτοὶ μουντζώνουν τὰ καράβια καὶ δαγκώνουνε τὴ γλῶσσα τους 
ν᾿ ἀκούσουνε τὸν πόνο τους ποὺ δὲν ἔγινε κόκκαλο.

Ἀπάνω στὰ μεντένια οἱ σκοτωμένοι καπετάνιοι ὀρθοὶ φρουροῦν τὸ κάστρο. 
Κάτου ἀπ᾿ τὰ ροῦχα τους λυώνουν τὰ κρέατά τους. Ἐι, ἀδέρφι, δὲν ἀπόστασες; 
Μπουμπούκιασε τὸ βόλι μέσα στὴν καρδιά σου 
πέντε ζουμπούλια ξεμυτίσαν στὴ μασκάλη τοῦ ξερόβραχου, 
ἀνάσα-ἀνάσα ἡ μοσκοβόλια λέει τὸ παραμύθι - δὲ θυμᾶσαι; 
δοντιὰ-δοντιὰ ἡ λαβωματιά σου λέει τὴ ζωή, 
τὸ χαμομήλι φυτρωμένο μὲς στὴ λίγδα τοῦ νυχιοῦ σου στὸ μεγάλο δάχτυλο τοῦ ποδαριοῦ 
σοῦ λέει τὴν ὀμορφιὰ τοῦ κόσμου.

Πιάνεις τὸ χέρι. Εἶναι δικό σου. Νοτισμένο ἀπ᾿ τὴν ἁρμύρα. 
Δικιά σου ἡ θάλασσα. Σὰν ξερριζώνεις τρίχα ἀπ᾿ τὸ κεφάλι τῆς σιωπῆς 
στάζει πικρὸ τὸ γάλα τῆς συκιᾶς. Ὅπου καὶ νᾶσαι ὁ οὐρανὸς σὲ βλέπει. 
Στρίβει στὰ δάχτυλά του ὁ ἀποσπερίτης τὴν ψυχή σου σὰν τσιγάρο 
ἔτσι νὰ τὴ φουμάρεις τὴν ψυχή σου ἀνάσκελα 
βρέχοντας τὸ ζερβί σου χέρι μὲς στὴν ξαστεριὰ 
καὶ στὸ δεξί σου κολλημένο τὸ ντουφέκι-ἀρραβωνιαστικιά σου 
νὰ θυμηθεῖς πὼς ὁ οὐρανὸς ποτέ του δὲ σὲ ξέχασε 
ὅταν θὰ βγάζεις ἀπ᾿ τὴ μέσα τσέπη τὸ παλιό του γράμμα 
καὶ ξεδιπλώνοντας μὲ δάχτυλα καμένα τὸ φεγγάρι θὰ διαβάζεις λεβεντιὰ καὶ δόξα.
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Ὕστερα θ᾿ ἀνεβεῖς στὸ ψηλὸ καραοῦλι τοῦ νησιοῦ σου 
καὶ βάζοντας καψοῦλι τὸ ἄστρο θὰ τραβήξεις μία στὸν ἀέρα 
πάνου ἀπὸ τὰ τειχιὰ καὶ τὰ κατάρτια 
πάνου ἀπὸ τὰ βουνὰ ποὺ σκύβουν σὰ φαντάροι πληγωμένοι 
ἔτσι μόνο καὶ μόνο νὰ χουγιάξεις τὰ στοιχειὰ καὶ νὰ τρυπώσουν στὴν κουβέρτα τοῦ ἴσκιου –
θὰ ρίξεις μίαν ἴσα στὸν κόρφο τ᾿ οὐρανοῦ νὰ βρεῖς τὸ γαλανὸ σημάδι 
σάμπως νὰ βρίσκεις πάνου ἀπ᾿ τὸ πουκάμισο τὴ ρώγα τῆς γυναίκας ποὺ αὔριο θὰ βυζαίνει τὸ

παιδί σου 
σάμπως νὰ βρίσκεις ὕστερ᾿ ἀπὸ χρόνια τὸ χεροῦλι τῆς ἐξώπορτας τοῦ πατρικοῦ σπιτιοῦ σου.

VII
Τὸ σπίτι, ὁ δρόμος, ἡ φραγκοσυκιά, τὰ φλούδια τοῦ ἥλιου στὴν αὐλὴ ποὺ τὰ τσιμπολογᾶν οἱ

κόττες. 
Τὰ ξέρουμε, μᾶς ξέρουνε. Δῶ χάμου ἀνάμεσα στὰ βάτα 
ἔχει ἡ δεντρογαλιὰ παρατημένο τὸ κίτρινο πουκάμισό της. 
Δῶ χάμου εἶναι ἡ καλύβα τοῦ μερμηγκιοῦ κι ὁ πύργος τῆς σφήγκας μὲ τὶς πολλὲς πολεμίστρες, 
στὴν ἴδια ἐλιὰ τὸ τσόφλι τοῦ περσινοῦ τζίτζικα κ᾿ ἡ φωνὴ τοῦ φετεινοῦ τζίτζικα, 
στὰ σκοῖνα ὁ ἴσκιος σου ποὺ σὲ παίρνει ἀπὸ πίσω σὰ σκυλὶ ἀμίλητο, πολὺ βασανισμένο, 
πιστὸ σκυλὶ - τὰ μεσημέρια κάθεται δίπλα στὸ χωματένιον ὕπνο σου μυρίζοντας τὶς πικροδάφνες 
τὰ βράδια κουλουριάζεται στὰ πόδια σου κοιτάζοντας ἕνα ἄστρο.

Εἶναι μία σιγαλιὰ ἀπὸ ἀχλάδια ποὺ μεγαλώνουνε στὰ σκέλια τοῦ καλοκαιριοῦ 
μία νύστα ἀπὸ νερὸ ποὺ χαζεύει στὶς ρίζες τῆς χαρουπιᾶς – 
ἡ ἄνοιξη ἔχει τρία ὀρφανὰ κοιμισμένα στὴν ποδιά της 
ἕναν ἀϊτὸ μισοπεθαμένο στὰ μάτια της 
καὶ κεῖ ψηλὰ πίσω ἀπὸ τὸ πευκόδασο 
στεγνώνει τὸ ξωκκλήσι τοῦ Ἅη-Γιαννιοῦ τοῦ Νηστευτῆ 
σὰν ἄσπρη κουτσουλιὰ τοῦ σπουργιτιοῦ σ᾿ ἕνα πλατὺ φύλλο μουριᾶς ποὺ τὴν ξεραίνει ἡ κάψα.

Ἐτοῦτος ὁ τσοπάνος τυλιγμένος τὴν προβιά του 
ἔχει σὲ κάθε τρίχα τοῦ κορμιοῦ ἕνα στεγνὸ ποτάμι 
ἔχει ἕνα δάσος βελανιδιὲς σὲ κάθε τρῦπα τῆς φλογέρας του 
καὶ τὸ ραβδί του ἔχει τοὺς ἴδιους ρόζους μὲ τὸ κουπὶ ποὺ πρωτοχτύπησε τὸ γαλάζιο του

Ἑλλήσποντου.

Δὲ χρειάζεται νὰ θυμηθεῖς. Ἡ φλέβα τοῦ πλάτανου 
ἔχει τὸ αἷμα σου. Καὶ τὸ σπερδοῦκλι τοῦ νησιοῦ κ᾿ ἡ κάπαρη. 
Τὸ ἀμίλητο πηγάδι ἀνεβάζει στὸ καταμεσήμερο 
μία στρογγυλὴ φωνὴ ἀπὸ μαῦρο γυαλὶ κι ἀπὸ ἄσπρο ἄνεμο 
στρογγυλὴ σὰν τὰ παλιὰ πιθάρια – ἡ ἴδια πανάρχαιη φωνή. 
Κάθε νύχτα τὸ φεγγάρι ἀναποδογυρίζει τοὺς σκοτωμένους 
ψάχνει τὰ πρόσωπά τους μὲ παγωμένα δάχτυλα νὰ βρεῖ τὸ γιό του 
ἀπ᾿ τὴν κοψιὰ τοῦ σαγονιοῦ κι ἀπ᾿ τὰ πέτρινα φρύδια, 
ψάχνει τὶς τσέπες τους. Πάντα κάτι θὰ βρεῖ. Κάτι βρίσκουμε. 
Ἕνα κλειδί, ἕνα γράμμα, ἕνα ρολόι σταματημένο στὶς ἑφτά. Κουρντίζουμε πάλι τὸ ρολόι.

Περπατᾶνε οἱ ὧρες.
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Ὅταν μεθαύριο λυώσουνε τὰ ροῦχα τους καὶ μείνουνε γυμνοὶ ἀνάμεσα στὰ στρατιωτικὰ κουμπιά
τους 

ἔτσι ποὺ μένουν τὰ κομμάτια τ᾿ οὐρανοῦ ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ καλοκαιριάτικα ἄστρα 
τότε μπορεῖ νὰ βροῦμε τ᾿ ὄνομά τους καὶ μπορεῖ νὰ τὸ φωνάξουμε: ἀγαπῶ. 

Τότε. Μὰ πάλι αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι λιγάκι σὰν πολὺ μακρινά. 
Εἶναι λιγάκι σὰν πολὺ κοντινά, σὰν ὅταν πιάνεις στὸ σκοτάδι ἕνα χέρι καὶ λὲς καλησπέρα 
μὲ τὴν πικρὴ καλογνωμιὰ τοῦ ξενητεμένου ὅταν γυρνάει στὸ πατρικό του 
καὶ δὲν τὸν γνωρίζουνε μήτε οἱ δικοί του, γιατὶ αὐτὸς ἔχει γνωρίσει τὸ θάνατο 
κ᾿ ἔχει γνωρίσει τὴ ζωὴ πρὶν ἀπ᾿ τὴ ζωὴ καὶ πάνου ἀπὸ τὸ θάνατο 
καὶ τοὺς γνωρίζει. Δὲν πικραίνεται. Αὔριο, λέει. Κ᾿ εἶναι σίγουρος 
πῶς ὁ δρόμος ὁ πιὸ μακρινὸς εἶναι ὁ πιὸ κοντινὸς στὴν καρδιὰ τοῦ Θεοῦ. 
Καὶ τὴν ὥρα ποὺ τὸ φεγγάρι τὸν φιλάει στὸ λαιμὸ μὲ κάποια στεναχώρια, 
τινάζοντας τὴ στάχτη τοῦ τσιγάρου του ἀπ᾿ τὰ κάγκελα τοῦ μπαλκονιοῦ, μπορεῖ νὰ κλάψει ἀπὸ τὴ

σιγουριά του 
μπορεῖ νὰ κλάψει ἀπὸ τὴ σιγουριὰ τῶν δέντρων καὶ τῶν ἄστρων καὶ τῶν ἀδελφῶν.
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Νίκου Καζαντζάκη

Οι αδερφοφάδες 

Θέλει, λέει, να ’ναι λεύτερος. Σκοτώστε τον!
(«Οι Αδερφοφάδες»)

«Οι «Αδερφοφάδες» μιλούν για την αδελφοκτόνο σύγκρουση σε ένα
χωριό κατά τον Ελληνικό Εμφύλιο στα τέλη τής δεκαετίας τού 1940.
Πολλοί από τους χωριανούς, μαζί και ο Καπετάν Δράκος, ο γιος τού
εφημέριου, ο παπα-Γιάνναρος, πήραν τα βουνά και ενώθηκαν με τους
κομμουνιστές αντάρτες. Είναι Μεγάλη Εβδομάδα και, με τον φόνο,
τον θάνατο και την καθημερινή καταστροφή, ο παπα-Γιάνναρος
αισθάνεται ότι κουβαλάει στους ώμους του τις αμαρτίες τού κόσμου.»

(Από τη γαλλική έκδοση Nikos Kazantzaki, „Les freres enemis”,
Plon, Paris 1978.)

O ήλιος είχε δύσει στον Καστέλο, είχε πληµµυρίσει τις στέγες, ξεχείλιζε τώρα και χύνονταν στα
λοξά, όλο ανήφορο και κατήφορο σοκάκια και ξεσκέπαζε ανελύπητα την τραχιάν ασκήµια του
χωριού.  Άγριο, σταχτόµαυρο, τα σπίτια του όλο ξερολιθιά, οι πόρτες χαµηλές.  Έσκυβες να µπεις,
και µέσα σκοτάδι. Μύριζαν οι αυλές καβαλίνα, βερβελίδα και βαριά βόχα ανθρώπου. Κανένα
σπίτι δεν είχε στην αυλή του δέντρο, µήτε κελαηδοπούλι στο κλουβί, µήτε γλάστρα στο παραθύ-
ρι µε µια ρίζα βασιλικό ή µ’ ένα κόκκινο γαρούφαλο,  παντού πέτρα πάνω στην πέτρα. Κι οι
ψυχές που κατοικούσαν ανάµεσα στις πέτρες ετούτες ήταν σκληρές κι αυτές κι αφιλόξενες.
Βουνό, σπίτια, άνθρωποι, όλοι ήταν από την ίδια στουρναρόπετρα. Σπάνια, και στα καλά τα χρό-
νια ακόµα, ακούγονταν στο χωρίο ετούτο γέλιο, ενάντια στη φύση τους φάνταζε, ξετσιπωσιά
µεγάλη, οι γέροι στρέφονταν, µάζευαν τα φρύδια, και το γέλιο κόβονταν. Κι όταν έφταναν οι τρα-
νές γιορτάδες, τα Χριστούγεννα, οι Απόκριες, η Λαµπρή, κι έτρωγαν οι κακόµοιροι οι άνθρωποι
λίγο πιο πολύ, έπιναν λίγο πιο πολύ, και σήκωναν τον άχαρο λαιµό να τραγουδήσουν, τι µοιρο-
λόι ήταν εκείνο, µονόκορδο, σπαραχτικό, που το ’παιρνε το ένα στόµα και το περνούσε στο άλλο
και το τερέριζε θρηνητικά και δεν είχε τελειωµό! Τι παµπάλαιες τροµάρες και σφαγές και σκλα-
βιές και πείνα αιώνια! Περισσότερο κι από το κλάµα, το τραγούδι τους ξεσκέπαζε την αγιάτρευ-
τη δοκιµασία της ζωής τους, τις χιλιάδες τα χρόνια που πέρασαν από πάνω τους, όλο πείνα και
βούρδουλα και θάνατο,’µα αυτοί, σαν τα γκρεµόχορτα, είχαν αγκριφωθεί από τις απάνθρωπες
ετούτες γκρίζες πέτρες και πια δεν ξεκολνούσαν όσο να στέκεται ο κόσµος, οι ξεροκέφαλοι ετού-
τοι Ηπειρώτες δε θα ξεκολλήσουν. Τα κορµιά τους κι οι ψυχές τους είχαν πάρει τα χρώµατα και
τη σκληράδα της πέτρας είχαν γίνει ένα µαζί της, βρέχονταν, λιάζονταν, χιονίζουνταν µαζί, σα να
’ταν όλοι άνθρωποι, σα να ’ταν όλοι πέτρες. 
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Κι όταν ένας άντρας και µια γυναίκα ξεµονάχευαν, κι έρχονταν ο παπάς και τους πάντρευε,
λόγο τρυφερό δεν είχαν να πουν, δεν κάτεχαν αµίλητοι έσµιγαν κάτω από τις αδρές µάλλινες
αντροµίδες κι ένα µονάχα. 

Είχαν στο νου τους: να κάµουν παιδιά, για να τους παραδώσουν τις πέτρες ετούτες, τα βουνά
και την πείνα. Γυναίκες περισσευούµενες, άντρες λιγοστοί σαν παντρευτούν και µπιστευτούν, τις
πρώτες νύχτες, το γιο στα σωθικά της γυναίκας, οι πιο πολλοί παίρνουν τα µάτια τους και ταξι-
δεύουνται, πώς να ζήσουν στα κατσάβραχα ετούτα; Πάνε µακριά πολύ κι αργούν να γυρίσουν
«µακροπεραµατάρηδες κι άργοπογυριστάδες» τους ονοµατίζει το τραγούδι και τους το ’χει παρά-
πονο µεγάλο γιατί παρατούν ολοµόναχες τις γυναίκες τους, κι αυτές µαραίνονται, σακουλιάζει το
στήθος τους, βγάζει τρίχες το απάνω χείλι τους κι όταν πέφτουν τη νύχτα να κοιµηθούν, κρυώ-
νουν. Πόλεµος ακατάπαυτος µε το Θεό, µε τους αγέρηδες, µε το χιόνι, µε το θάνατο είναι η ζωή
τους γι’ αυτό, όταν πλάκωσε ο άδερφοσκοτωµός, δεν ξαφνιάστηκαν οι Καστελιανοί, δεν τρόµα-
ξαν, δεν άλλαξαν συνήθειες µονάχα ό,τι ως τότε κουφόβραζε µέσα τους, βουβό κι αφανέρωτο,
ξεσπούσε τώρα κι αυθαδίαζε λεύτερο τινάχτηκε από τα στήθια τους αχαλίνωτη η αρχέγονη
λαχτάρα του ανθρώπου να σκοτώσει. Καθένας είχε κι ένα γείτονα ή κι ένα φίλο ακόµα ή κι αδερ-
φό, που τον µισούσε, χρόνια, χωρίς αφορµή, κάποτε χωρίς κι ο ίδιος να το ξέρει, στέρνιαζε χρό-
νια το µίσος και δεν έβρισκε κανάλι να βγει’ και τώρα, να, ξαφνικά τους µοίραζαν τουφέκια και
χειροβοµβίδες, ανέµιζαν απάνω από τα κεφάλια τους τρισεύγενες σηµαίες, τους ξόρκιζαν οι
παπάδες, οι γαλονάδες, οι γαζετατζήδες, να σκοτώσουν το γείτονα και το φίλο και τον αδερφό,
έτσι µονάχα, τους φώναζαν, η πίστη κι η πατρίδα θα σωθούν. Ο φόνος, η παµπάλαιη ανάγκη του
άνθρωπου, έπαιρνε ένα υψηλό µυστικό νόηµα, κι άρχισε το αδερφοκυνηγητό. Άλλοι κότσαραν
κόκκινους σκούφους και πήραν τα βουνά, άλλοι, ταµπουρωµένοι στο χωριό, είχαν καρφωµένα τα
µάτια τους αντίκρα στην κορφή του βουνού, στην Αετοράχη, όπου ληµέριαζαν οι αντάρτες πότε
ροβολούσαν χουγιάζοντας οι κοκκινοσκούφηδες, πότε έκαναν γιουρούσι οι µαυροσκούφηδες και
πιάνονταν µέση µε µέση κι άρχιζε το γλυκό το άδερφοφάγωµα. Ξεπετιούνταν αναµαλλιάρες κι
οι γυναίκες από τις αυλές, σκαρφάλωναν στις ταράτσες και σκλήριζαν, ν’ αγκρίσουν τους άντρες
ούρλιαζαν και τα σκυλιά του χωριού, έτρεχαν ξεγλωσσισµένα πίσω από τ’ αφεντικά τους κι
έµπαιναν κι αυτά στο κυνήγι’ ωσότου έπεφτε η νύχτα και κατάπινε τους ανθρώπους. Ένας µονά-
χα στέκονταν ανάµεσα τους ξαρµάτωτος, απελπισµένος, µε τις αγκάλες ανοιγµένες κι αδειανές,
ο ιερέας του χωριού, ο παπα-Γιάνναρος. Κοίταζε πότε δεξά, πότε ζερβά, δεν ήξερε κατά που να
πάρει’ µέρα και νύχτα ένα µονάχα αναρωτιόταν µε αγωνία, ετούτο: Αν κατέβαινε ο Χριστός, µε
ποιους θα πήγαινε; Με τους µαύρους; µε τους κόκκινους; ΄Η θα στέκονταν κι αυτός στη µέση, µε
τις αγκάλες ανοιχτές, και θα φώναζε: «Αδέρφια, αδερφωθείτε! Αδέρφια, αδερφωθείτε!» Όµοια
στέκονταν κι ο αντιπρόσωπος του Θεού στον Κάστελο, ο παπα-Γιάνναρος, µε ανοιχτές τις αγκά-
λες και φώναζε. Φώναζε, µα όλοι, µαύροι και κόκκινοι, προσπερνούσαν και τον γιουχάιζαν: –
Έαµοβούλγαρε, προδότη, µπολσεβίκο! – Λαοπλάνε, φασίστα, ταυραµπά! Κι ο παπα-Γιάνναρος
κουνούσε τη βαριά κεφάλα του, ανταρεµένος, και προσπερνούσε.
«Ευχαριστώ σε, Θεέ µου» µουρµούριζε «ευχαριστώ σε, γιατί µ’ έβα-
λες σ’ ένα τέτοιο επικίντυνο πόστο να πολεµώ όλους τους αγαπώ,
κανένας δε µε αγαπάει, µα αντέχω. Μα µην παρατεντώνεις το σκοινί,
Χριστέ µου, άνθρωπος είµαι, δεν είµαι βουβάλι µήτε άγγελος, είµαι
άνθρωπος, ως πότε θ’ αντέχω; µια µέρα µπορεί και να σπάσω’ σου το
λέω, γιατί – ήµαρτον, Θεέ µου – καµιά φορά το ξεχνάς και ζητάς από
τον άνθρωπο πιο πολλά κι από τους αγγέλους.» Το πρωϊ που ξυπνού-
σε κι άνοιγε το σταυρωτό παραθυράκι του κελιού του κι έβλεπε κατά-
στηθά του το κακοτράχαλο βουνό, την Αιτοράχη, χωρίς νερά, χωρίς
δέντρα, χωρίς πουλιά, όλο πέτρα, αναστέναζε ο νους του έφευγε και
γύριζε πίσω στο άρχοντοχώρι όπου τώρα κι εβδοµήντα χρόνια είχε
γεννηθεί, στον Αι-Κωνσταντίνο, πέρα, µακριά πολύ, σ’ ένα αµµουδε-
ρό ακρογιάλι της Μαύρης θάλασσας.(…) 
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Αντώνης Σαμαράκης

(Αθήνα, 16 Αυγούστου 1919 – Πύλος Μεσσηνίας, 8 Αυγούστου 2003) 
Έλληνας πεζογράφος της μεταπολεμικής γενιάς

Το ποτάμι

Η διαταγή ήτανε ξεκάθαρη: Απαγορεύεται το μπάνιο στο ποτάμι,
ακόμα και να πλησιάζει κανένας σε απόσταση λιγότερο από διακό-
σια μέτρα. Δε χώραγε λοιπόν καμιά παρανόηση. Όποιος την παρέ-
βαινε τη διαταγή, θα πέρναγε στρατοδικείο.

Τους τη διάβασε τις προάλλες ο ίδιος ο ταγματάρχης. Διέταξε
γενική συγκέντρωση, όλο το τάγμα, και τους διάβασε. Διαταγή της
Μεραρχίας! Δεν ήτανε παίξε γέλασε.

Είχανε κάπου τρεις βδομάδες που είχαν αράξει δώθε από το
ποτάμι. Κείθε από το ποτάμι ήταν ο εχθρός, οι Άλλοι όπως τους
λέγανε πολλοί. Τρεις βδομάδες απραξία. Σίγουρα δε θα βάσταγε
πολύ τούτη η κατάσταση, για την ώρα όμως επικρατούσε ησυχία.

Και στις δυο όχθες του ποταμού, σε μεγάλο βάθος, ήτανε δάσος. Πυκνό δάσος. Μες στο δάσος
είχανε στρατοπεδεύσει και οι μεν και οι δε.

Οι πληροφορίες τους ήτανε πως οι Άλλοι είχανε δυο τάγματα εκεί. Ωστόσο, δεν επιχειρούσαν
επίθεση, ποιος ξέρει τι λογαριάζανε να κάνουν. Στο μεταξύ, τα φυλάκια, και από τις δυο μεριές,
ήταν εδώ κι εκεί κρυμμένα στο δάσος, έτοιμα για παν ενδεχόμενο.

Τρεις βδομάδες! Πώς είχανε περάσει τρεις βδομάδες! Δε θυμόντουσαν σ’ αυτόν τον πόλεμο,
που είχε αρχίσει εδώ και δυόμισι χρόνια περίπου, άλλο τέτοιο διάλειμμα σαν και τούτο.

Όταν φτάσανε στο ποτάμι, έκανε ακόμα κρύο. Εδώ και μερικές μέρες, ο καιρός είχε στρώσει.
Άνοιξη πια!

Ο πρώτος που γλίστρησε κατά το ποτάμι ήτανε λοχίας. Γλίστρησε ένα πρωινό και βούτηξε.
Λίγο αργότερα, σύρθηκε ως τους δικούς του, με δυο σφαίρες στο πλευρό. Δεν έζησε πολλές ώρες.

Την άλλη μέρα, δυο φαντάροι τραβήξανε για κει. Δεν τους ξαναείδε πια κανένας. Ακούσανε
μονάχα πολυβολισμούς, και ύστερα σιωπή.

Τότε βγήκε η διαταγή της Μεραρχίας.
Ήτανε ωστόσο μεγάλος πειρασμός το ποτάμι. Τ’ ακούγανε που κυλούσε τα νερά του και το

λαχταρούσανε. Αυτά τα δυόμισι χρόνια, τους είχε φάει η βρώμα. Είχανε ξεσυνηθίσει ένα σωρό
χαρές. Και να, τώρα, που είχε βρεθεί στο δρόμο τους αυτό το ποτάμι. Αλλά η διαταγή της Μεραρ-
χίας...

– Στο διάολο η διαταγή της Μεραρχίας! είπε μέσ’ από τα δόντια του κείνη τη νύχτα.
Γύριζε και ξαναγύριζε και ησυχία δεν είχε. Το ποτάμι ακουγότανε πέρα και δεν τον άφηνε να

ησυχάσει.
Θα πήγαινε την άλλη μέρα, θα πήγαινε οπωσδήποτε. Στο διάολο η διαταγή της Μεραρχίας!
Οι άλλοι φαντάροι κοιμόντουσαν. Τέλος τον πήρε κι αυτόν ο ύπνος. Είδε ένα όνειρο, έναν

εφιάλτη. Στην αρχή, το είδε όπως ήτανε: ποτάμι. Ήτανε μπροστά του αυτό το ποτάμι και τον περί-
μενε. Κι αυτός, γυμνός στην όχθη, δεν έπεφτε μέσα. Σα να τον βάσταγε ένα αόρατο χέρι (...)

Ξύπνησε βαλαντωμένος δεν είχε ακόμα φέξει...
Φτάνοντας στην όχθη, στάθηκε και το κοίταζε. Το ποτάμι! Ώστε υπήρχε λοιπόν αυτό το ποτά-

μι; Ώρες ώρες, συλλογιζότανε μήπως δεν υπήρχε στ’ αλήθεια. Μήπως ήτανε μια φαντασία τους,
μια ομαδική ψευδαίσθηση. Είχε βρει μια ευκαιρία και τράβηξε κατά το ποτάμι. Το πρωινό ήτανε
θαύμα! Αν ήτανε τυχερός και δεν τον παίρνανε μυρουδιά... Να πρόφταινε μονάχα να βουτήξει στο
ποτάμι, να μπει στα νερά του, τα παρακάτω δεν τον νοιάζανε.
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Σ’ ένα δέντρο, στην όχθη, άφησε τα ρούχα του, και όρθιο πάνω στον κορμό, το τουφέκι του.
Έριξε δυο τελευταίες ματιές, μια πίσω του, μην ήτανε κανένας από τους δικούς του, και μια στην
αντίπερα όχθη, μην ήτανε κανένας από τους Άλλους. Και μπήκε στο νερό.

Από τη στιγμή που το σώμα του, ολόγυμνο, μπήκε στο νερό, τούτο το σώμα που δυόμισι χρό-
νια βασανιζότανε, που δυο τραύματα το είχανε ως τώρα σημαδέψει, από τη στιγμή αυτή ένιωσε
άλλος άνθρωπος. Σα να πέρασε ένα χέρι μ’ ένα σφουγγάρι μέσα του και να τα ’σβησε αυτά τα
δυόμισι χρόνια.

Κολυμπούσε πότε μπρούμυτα, πότε ανάσκελα. Αφηνότανε να τον πηγαίνει το ρεύμα. Έκανε
και μακροβούτια...

Ήταν ένα παιδί τώρα αυτός ο φαντάρος, που δεν ήταν παρά εικοσιτριώ χρονώ κι όμως τα δυό-
μισι τελευταία χρόνια είχαν αφήσει βαθιά ίχνη μέσα του.

Δεξιά κι αριστερά, και στις δυο όχθες, φτερουγίζανε πουλιά, τον χαιρετούσανε περνώντας πότε
πότε από πάνω του.

Μπροστά του, πήγαινε τώρα ένα κλαδί που το έσερνε το ρεύμα. Βάλθηκε να το φτάσει μ’ ένα
μονάχα μακροβούτι. Και το κατάφερε. Βγήκε από το νερό ακριβώς δίπλα στο κλαδί. Ένιωσε μια
χαρά! Αλλά την ίδια στιγμή είδε ένα κεφάλι μπροστά του, κάπου τριάντα μέτρα μακριά.

Σταμάτησε και προσπάθησε να δει καλύτερα.
Και κείνος που κολυμπούσε εκεί τον είχε δει, είχε σταματήσει κι αυτός. Κοιτάζονταν.
Ξανάγινε αμέσως αυτός που ήτανε και πρωτύτερα: ένας φαντάρος που είχε κιόλας δυόμισι

χρόνια πόλεμο, που είχε έναν πολεμικό σταυρό, που είχε αφήσει το τουφέκι του στο δέντρο.
Δεν μπορούσε να καταλάβει αν αυτός αντίκρυ του ήτανε από τους δικούς του ή από τους

Άλλους. Πώς να το καταλάβει; Ένα κεφάλι έβλεπε μονάχα. Μπορούσε να ’ναι ένας από τους
δικούς του. Μπορούσε να ’ναι ένας από τους Άλλους.

Για μερικά λεπτά, και οι δυο τους στέκονταν ακίνητοι στα νερά. Τη σιωπή διέκοψε ένα φτάρ-
νισμα. Ήταν αυτός που φταρνίστηκε, και κατά τη συνήθειά του βλαστήμησε δυνατά. Τότε εκεί-
νος αντίκρυ του άρχισε να κολυμπάει γρήγορα προς την αντίπερα όχθη. Κι αυτός όμως δεν έχασε
καιρό. Κολύμπησε προς την όχθη του μ’ όλη του τη δύναμη. Βγήκε πρώτος. Έτρεξε στο δέντρο
που είχε αφήσει το τουφέκι του, το άρπαξε. Ο Άλλος, ό,τι έβγαινε από το νερό. Έτρεχε τώρα κι
εκείνος να πάρει το τουφέκι του.

Σήκωσε το τουφέκι του αυτός, σημάδεψε. Του ήτανε πάρα πολύ εύκολο να του φυτέψει μια
σφαίρα στο κεφάλι. Ο Άλλος ήτανε σπουδαίος στόχος έτσι καθώς έτρεχε ολόγυμνος, κάπου είκο-
σι μέτρα μονάχα μακριά.

Όχι, δεν τράβηξε τη σκανδάλη. Ο Άλλος ήταν εκεί, γυμνός όπως είχε έρθει στον κόσμο. Κι
αυτός ήταν εδώ, γυμνός όπως είχε έρθει στον κόσμο.

Δεν μπορούσε να τραβήξει. Ήτανε και οι δυο γυμνοί. Δυο άνθρωποι γυμνοί. Γυμνοί από
ρούχα. Γυμνοί από ονόματα. Γυμνοί από εθνικότητα. Γυμνοί από τον χακί εαυτό τους.

Δεν μπορούσε να τραβήξει. Το ποτάμι δεν τους χώριζε τώρα, αντίθετα τους ένωνε.
Δεν μπορούσε να τραβήξει. Ο Άλλος είχε γίνει ένας άλλος άνθρωπος τώρα, χωρίς άλφα κεφα-

λαίο, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσό τερο.
Χαμήλωσε το τουφέκι του. Χαμήλωσε το κεφάλι του. Και δεν είδε τίποτα ως το τέλος, πρό-

φτασε να δει μονάχα κάτι πουλιά που φτερουγίσανε τρομαγμένα σαν έπεσε από την αντικρινή
όχθη η τουφεκιά, κι αυτός, γονάτισε πρώτα, ύστερα έπεσε με το πρόσωπο στο χώμα.

Από τη συλλογή διηγημάτων: Ζητείται ελπίς (1954).
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Antónisz Szamarákisz

A FOLYÓ

A parancs világosan szólt: tilos a folyóban fürödni, sőt még kétszáz méternél jobban meg -
közelíteni is. Ezt nem lehetett félreérteni. Aki megszegi a parancsot, hadbíróság elé kerül.

A zászlóaljparancsnok általános gyülekezőt rendelt el, s maga olvasta fel nekik az imént a
hadosztályparancsnok. Nem babra megy a játék!

Mintegy három hete már, hogy letáboroztak a folyón innen. A folyón túl az ellenséges katonák
voltak, a Másikak, ahogy sokan nevezték őket.

Három hét tétlenség. Bizonyára nem tarthat sokáig ez az állapot, de pillanatnyilag nyugalom
uralkodott.

A folyó mindkét partján, jó mélyen, erdő húzódott. Sűrű erdő. Az erdőben ütöttek tábort ők is,
meg az ellenség is.

Értesüléseik szerint a Másikaknak két zászlóaljuk volt odaát. És lám, mégsem indítottak táma -
dást, ki tudja, mire készültek. Közben az őrállásokat mindkét oldalon, itt és odaát is, elrejtették az
erdőben, minden eshetőségre készen.

Három hete! Hogy is telt el ez a három hét! Nem emlékeztek még egy ilyen hosszú szünetre,
pedig a háború már jó két és fél éve tartott.

Amikor elérték a folyót, még hideg volt. S most néhány napja meglágyult az idő! Tavaszodott
már!

Elsőnek az őrmester ment el a folyóhoz. Egy reggel szökött el, és megmártózott. Nemsokára
két golyóval az oldalában vánszorgott vissza. Nem élt sokáig.

Másnap két katona ment le fürödni, s nem is látta többé viszont őket senki. Csak lövöldözés
hallatszott, s azután mély csend támadt. Akkor jött ki a parancs.

Mégis nagy kísértés volt a folyó. Hallották hömpölygését, és vágyódtak utána. A két és fél év
alatt majd megette őket a kosz. Sok örömtől elszoktak. S most itt folyt mellettük ez a folyó. De a
parancs…

– Az ördög vinné el a parancsot – sziszegte éjszaka a foga között.
Forgolódott, nem volt egy pillanat nyugta. Ide hallatszott a folyó zúgása, s nem hagyta pihenni.
El szeretett volna menni másnap, biztosan el akart menni másnap. Az ördög vigye el a paran -

csot, rá se fütyül majd.
A többi katona aludt már. Végül őt is elnyomta a buzgóság. Álmot látott, ijesztő látomást.

Először a folyót látta. Ott előtte feküdt, és rá várt. Ő pedig meztelenül állt a parton, nem ugrott
fejest. Mintha egy láthatatlan kéz tartotta volna vissza. Azután a folyó nővé változott. Fiatal,
fekete hajú, ruganyos testű nővé. Meztelenül feküdt a füvön, és rá várt. S ő is meztelenül állt
előtte, mégsem karolta át. Mintha egy láthatatlan kéz tartotta volna vissza.

Megállt a parton, és nézte. A folyó! Hát létezett-e egyáltalán ez a folyó? Hosszan töprengett,
talán nem is létezett a valóságban. Vajon nem képzelődés volt-e csupán, mindnyájuk közös
délibábja?

Kihasználta az alkalmat, és a folyó felé tartott. Csodálatos volt a reggel! Ha szerencséje van,
és nem tudódik ki! Ha csak megmártózhatna a folyóban, ha belemenne a vízbe, semmi mással
nem törődne…

Egy fánál hagyta a ruháit a parton, s egy fatörzshöz állította a puskáját. Végül egy-egy pillan-
tást vetett hátra, hogy vajon nem látja-e valaki az övéi közül, s előre, a túlsó partra, hogy nincs-e
valaki ott a Másikak közül. S azután belegázolt a vízbe.

Attól a pillanattól kezdve, hogy meztelen teste alámerült a vízben – teste, amelyet két és fél év
óta gyötört, amelyet két golyó sebzett meg –, attól a pillanattól fogva más embernek érezte magát.
Mintha valaki szivaccsal dörzsölte volna le, s kitörölte volna belőle ezt a két és fél esztendőt.

Úszott, hol a hasán, hol meg a hátán feküdt a vízben. Hagyta, hogy sodorja a víz.
Párszor lebukott a víz alá.
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Gyermek lett újra, huszonhárom éves gyermek, bár az utóbbi két és fél év nagyon megviselte.
A madarak mind a két parton csattogtatták szárnyaikat, el-elrepültek fölötte, és üdvözölték.
Egy ágat sodort előtte az ár. Nagy lendületet vett, hogy utolérje. És sikerült. Éppen az ág

mellett bukott fel a vízből. Micsoda öröm! De egyszerre csak mintegy harminc méternyire, egy
másik fejet pillantott meg.

Abbahagyta az úszást, és igyekezett jobban szemügyre venni.
Az is észrevette őt. Nézték egymást.
S hirtelen visszaváltozott katonává, aki két és fél éve harcolt, akit már ki is tüntettek, és aki a

fánál hagyta a puskáját.
Nem tudta megállapítani, vajon a vele szemben úszó az övéi közül, vagy a Másikak közül való.

Hogy tudja meg? Csak egy fejet látott. Lehetett barát és lehetett ellenség.
Pár percig mind a ketten mozdulatlanul figyeltek a vízben. A csendet tüsszentés törte meg. 

Ő tüsszen tett, és szokása szerint nagyot káromkodott utána. Erre a Másik gyorsan a túlsó part felé
úszott. De ő sem vesztegette az idejét. A part felé úszott, teljes erővel. Elsőnek ért ki. A fához
futott, felkapta puskáját. A Másik épp hogy kiért a vízből, és a puskájáért futott.

Ő felemelte a puskát, célzott. Könnyen eltalálta volna a Másikat, jó célpont volt, amint mezte-
lenül futott, alig húsz méternyire.

De nem húzta meg a ravaszt. A Másik anyaszült meztelenül futott, és ő szintén anyaszült
meztelenül állt a parton.

Nem bírta meghúzni a ravaszt. Mindketten anyaszült meztelenek voltak. Két meztelen ember.
Ruhátlanok. Névtelenek. Nincs nemzetiségük. Nincs egyenruhájuk. Nem katonák.

Nem bírta meghúzni a ravaszt. A Másik már csak ember volt számára, egyszerűen ember, se
több, se kevesebb.

Eldobta a puskáját. Lehajtotta a fejét. Nem látott semmit végül, csupán a madarakat, amelyek
rémülten csapkodtak szárnyaikkal, amikor a másik oldalról lecsapott a golyó, s ő előbb térdre
esett, majd arccal a földre bukott.

Szabó Kálmán fordítása

Μνημείο για το ΕΑΜ στα
Άνω Λιόσια
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Μίλτος Σαχτούρης

(Αθήνα, 29 Ιουλίου 1919 – Αθήνα, 29 Μαρτίου 2005) 

Ήταν ένας από τους σημαντικότερους μεταπολεμικούς Έλληνες
ποιητές τιμημένος με τρία κρατικά βραβεία.

Ένα ποίημα κραυγή του Μίλτου Σαχτούρη, ένα ποίημα που αποδί-
δει με τον πλέον εναργή τρόπο τη φρίκη που βίωσε ο ίδιος ο ποιητής,
αλλά και όλοι οι Έλληνες, τα χρόνια της Κατοχής και του εμφυλίου
πολέμου είναι το το ποίημα:

Ο στρατιώτης ποιητής

Δεν έχω γράψει ποιήματα
μέσα σε κρότους
μέσα σε κρότους
κύλησε η ζωή μου

Τη μιαν ημέρα έτρεμα
την άλλην ανατρίχιαζα
μέσα στο φόβο
μέσα στο φόβο
πέρασε η ζωή μου

Δεν έχω γράψει ποιήματα
δεν έχω γράψει ποιήματα
μόνο σταυρούς
σε μνήματα
καρφώνω

Το ποίημα ανήκει στη συλλογή: 
Τα φάσματα ή η χαρά στον άλλο δρόμο (1958)
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Προσφυγιά – Ξενιτειά

Emigráció – kivándorlás

Ενότητα 23η
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Νάσος Βαγενάς

(Δράμα, 8 Μαρτίου 1945)
Έλληνας ποιητής της Γενιάς του ’70, δοκιμιογράφος, 

κριτικός, μεταφραστής, Πανεπιστημιακός.

«Βιογραφία» XVIII

Μεγάλα. Βαριά. Ερωτηματικά. Στο ύψος ανθρώπου. Αναποδο-
γυρισμένα.

Οι άνθρωποι περνούν από πάνω τους προσέχοντας μην τα
πατήσουν. Ακούγονται κρότοι. Πυροβολισμοί. Ο ήλιος παρκα-
ρισμένος. Πάνω απ’ τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Πιο πέρα οι
ξένοι φωτογραφίζουν. Τους νεκρούς του εμφυλίου. Αυτοί κοιτά-
ζουν αμίλητοι. Ανάμεσα στα περιστέρια.

Με φόντο τα παλαιά ανάκτορα και το μνημείο του Αγνώστου.

Μανόλης Ξεξάκης

Γεννήθηκε το 1948 στο Ρέθυμνο Κρήτης. 
Το 1966 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου και ζει

Το χαμόγελο του βυθού 

Ξέρω σε μια λαγκαδιά βουλιαγμένο ένα στρογγυλό φυλαχτήρι
οστών, όπου κατεβαίνουν τα ψυχοσάββατα οι γυναικούλες και
πλύνουνε με κρασί τα κεφαλάκια των αποθαμένων.

Έχει κι εμένα η μάνα μου τον παππού εκεί και πηγαίνει.
Κατεβάζουν από τις αποθήκες τα κρανία, τα κουβαλούνε

στην αυλή και τ’ αποθέτουνε στο τοιχάκι.
Όποιος περνά εκείνη την ώρα του φαίνεται φόβητρο ο τόπος.
Η δουλειά ετούτη γίνεται το πρωί, τη στιγμή που αποδιαφω-

τά η μέρα και ψιχαλίζει μέσα στα λιόδενδρα ένα μουρμουρητό
και κομπαλάκια κομπαλάκια ο ήλιος.

Βλέπεις τις φιλαρμονικές φιγούρες των σωμάτων μέσα στην ερημιά καθώς παραστεκουλίζουν
δίπλα στα οστά τα γυμνά και πιάνεται η ψυχή σου.

Πάνε και βάνουνε σε μπακιρένια σκαφίδια το κρασί κι ύστερα προσεκτικά, μαλακά, χωρίς να
βουτούνε τα δάχτυλα στις σκοτεινές τρύπες, βαφτίζουνε πολλή ώρα τα κρανία και τα χαϊδεύουνε.

Λένε: «κακομοίρη, αδικοσκοτωμένε μου, ήσουνα κι εσύ μια φορά άνθρωπος…», κι ενώ πια
ξημερώνει για καλά φτάνει ο παπάς και διαβάζει ευχές πάνω σ’ ένα πιάτο κόλυβα κι αφού τελει-
ώσει, ενε διάφορα πράγματα μεταξύ τους γι’ αυτούς που αποδημήσαν και όμως είναι εδώ.

Κατά το μεσημέρι φεύγουν όλες από το κενοτάφιο και
μαραίνεται ολότελα ο χώρος.

Από ιστορίες που ακούω ο παππούς τουφεκίστηκε ογδό-
ντα χρονώ. Ζώσανε οι γερμανοί το χωριό και πιάσανε τους
ανθρώπους. Τους κατεβάσανε σε μια ρεματιά με τα τσαπί-
δια στους ώμους κι ο διερμηνέας τους έλεγε πως θα τους
μεταφέρουνε στο αεροδρόμιο, στο τυμπάκι, για δουλειά. Οι
αιχμαλωτισμένοι περάσανε ώρες μέσα στην αναμονή.
Φυσούσε ο άνεμος με σπιλιάδες ξαφνικές κι ύστερα χανό-
ταν.
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Η λιτανεία της πρωινής πάχνης περνούσε μπροστά από τα μάτια τους.
Τους συλλάβανε για εκδίκηση. Κάποιος από το χωριό είχε ξεθάψει δύο Γερμανούς νεκρούς για

να τους πάρει τα άρβυλα και τα ρούχα.
Απομακρύνανε τις γυναίκες. Τους παρατάξανε γραμμή. Τους βάλανε και σκάψανε τους

τάφους. Ακουστήκανε μερικές μπαταριές από πολυβόλο κι η ξερή χαριστική βολή.
Αργότερα αποσώσαν οι γυναίκες ως τη ρεματιά στους ολάνοιχτους τάφους όπου καθαρίσανε

τα κορμάκια των νεκρών και σκεπάσανε τους λάκκους χωρίς σταυρό και διαβαστικά και διακρι-
τικά.

Μετά από τρία χρόνια αναγνωρίσανε τα κεφαλάκια των τουφεκισμένων, η κάθε μια, από το
σημείο που βρισκότανε η χαριστική τρύπα της σφαίρας στο κρανίο.

Όμως ακόμη και τώρα υπάρχει ένα που το διεκδικούν τρεις γυναίκες και δεν ξέρουν ακριβώς
σε ποιον σκοτωμένο ανήκει.

Έτσι τα ψυχοσάββατα και οι τρεις μαζί πλύνουν το κρανίο και το καθαρίζουν και πιστεύουν
πως είναι ο δικός τους.

Λοιπόν, υπάρχουν σ’ αυτόν τον ψεύτη κόσμο νεκροί που ανήκουν σ’ όλους μας και πρέπει να
τους διεκδικούμε.

Αλλιώς, μένουν μέσα στ’ αγκάθια οι ψυχές και τα έργα των ανθρώπων τα παίρνει ο άνεμος.

(Αφήγημα από το βιβλίο του Μανόλη Ξεξάκη «Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ, 
εκδόσεις Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη 1980)

Γιώργος Σεφέρης

«ΕΠΙ ΑΣΠΑΛΑΘΩΝ…»

Πολιτεία 616/α

Ήταν ωραίο το Σούνιο τη μέρα εκείνη του Ευαγγελισμού.
πάλι με την άνοιξη.
Λιγοστά πράσινα φύλλα γύρω στις σκουριασμένες πέτρες
το κόκκινο χώμα και οι ασπάλαθοι
δείχνοντας έτοιμα τα μεγάλα τους βελόνια
και τους κίτρινους ανθούς.
Απόμερα οι αρχαίες κολόνες,
χορδές μιας άρπας που αντηχούν
ακόμη…
Γαλήνη
-Τι μπορεί να μου θύμισε τον Αρδιαίο εκείνον;
Μια λέξη στον Πλάτωνα θαρρώ, χαμένη στου μυαλού
τ’ αυλάκια.
τ΄ όνομα του κίτρινου θάμνου
δεν άλλαξε από κείνους τους καιρούς.
Το βράδυ βρήκα την περικοπή:
«τον έδεσαν χειροπόδαρα» μας λέει
«τον έριξαν χάμω και τον έγδαραν
τον έσυραν παράμερα τον καταξέσκισαν
απάνω στους αγκαθερούς ασπάλαθους
και πήγαν και τον πέταξαν στον Τάρταρο κουρέλι».
Έτσι στον κάτω κόσμο πλέρωνε τα κρίματά του
Ο Παμφύλιος ο Αρδιαίος ο πανάθλιος Τύραννος.

31. του Μάρτη 1971
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Jorgosz Szeferisz

„TÜSKÉS REKETTYÉKEN…”

Gyönyörű szép volt aznap Szunion
az Angyali üdvözlet ünnepén,
amiként a tavasz is.
Körös-körül néhány zöld levél a rozsdás köveken
vörös föld és rekettyebokrok, melyek
kifejlett óriás tüskéiket
és sárga virágaikat mutogatják.
Távolban az ókori oszlopok hárfahúrokként
még mindig zengenek.
Nyugalom.
Mi juttathatta eszembe ama Ardiaioszt?
Platón egy szava, azt hiszem, mely agyam barázdái közt
bújkált:
a sárga bokor neve, mely nem
változott a régi korok óta.
Este megtaláltam ezt az idézetet:
„Kezeit, lábait összekötözték” – írja
„földre teperték és megnyúzták
arrébb vonszolták gerebenezve testét
a tüskés rekettyéken
majd elvitték és mint egy rongyot a Tartaroszba lökték.”
Így fizetett bűneiért az alvilágban
pamphülai Ardiaiosz, a nyomorult Türannosz.

Szabó Antigoné fordítása
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Νικηφόρος Βρεττάκος

Μικρός τύμβος

(17 Νοεμβρίου 1973)

Δίχως τουφέκι και σπαθί, με τον ήλιο στο μέτωπο,
υπήρξατε ήρωες και ποιητές μαζί. Είστε το Ποίημα.

Απλώνοντας το χέρι μου δεν φτάνει ως εκεί
που ωραία λουλούδια τις μορφές σας
Λιτανεύει ο αέρας της αρετής. Ω παιδιά μου,

Μπροστά σ’ αυτό το ποίημα μετράει μόνο η σιωπή.

Nikiforosz Vrettakosz

KIS SÍREMLÉK

az 1973 novemberében meggyilkolt ifjaknak

Puska és kard nélkül, arcotokon a nappal,
hősök és költők voltatok ti. Maga a Vers.

Kinyújtott kézzel sem érünk föl odáig,
ahol a citromfa magasában gyönyörű virág –
az Erény szellője cirógatja arcotokat. Ó, fiaim,

ehhez a Vershez nem méltó más, csak a csönd!

Papp Árpád fordítása
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Στρατής Τσίρκας

(Κάιρο 1911 – Αθήνα 1980)

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

(Αποσπάσματα από το μυθιστόρημα «Χαμένη άνοιξη»)

Κυριακή, 4 Ιουλίου
ΤΡΙΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ που ξαναγύρισα στην πατρίδα, κι όσο περνούν οι μέρες, όλο και πιο πολύ
πιστεύω, πως, απ’ όλες τις πόλεις του κόσμου, στην Αθήνα μπορείς να έχεις τα πιο ανέλπιστα
συναπαντήματα. Μέσα σ’ ένα πρωινό, είδα το Γιώργο Σεφέρη να μπαίνει στου «Φλόκα» και τον
Κώστα Βάρναλη να τα πίνει στο υπόγειο  καρβουνιάρικο του Θανάση, στο Κολωνάκι. Εκεί
συχνάζουν τώρα συνταξιούχοι και παλαίμαχοι διπλωμάτες κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα μαζί με
τις αλλοδαπές γυναίκες τους, καθηγητές, θεολόγοι, δικηγόροι, γερασμένα στελέχη της Αριστεράς,
αλλά και  καμιονιέρηδες, οδοκαθαριστές, αστυνομικοί  «εκτός  υπηρεσίας» , από το γειτονική
Τμήμα. Αυτά κι άλλα πολλά μου έμαθε μ ’ένα καρτούτσο κοκκινέλι, ο Βησσαρίων, που με ανα-
γνώρισε πρώτος, τι θηρίο, ρεμάλι τώρα , κι οι χειλάρες του έχουν κρεμάσει άλλο ένα  δάχτυλο ,
κοντεύουν ν’ αγγίξουν το πηγούνι του. Συγκινήθηκε ο μπαγάσας και μου θύμισε τον καιρό που
τον είχαμε για τις συνδέσεις με τα φυλάκια του ΕΛΑΣ πίσω απ’ τον Αρδηττό και να κορόμηλο
δάκρυ, κι ο Θανάσης, που μπήκε αμέσως στο νόημα, να με κοιτά στα μάτια και να μη δείχνει τίπο-
τε.  Ξεδιαλύθηκε  και ένα μυστήριο παλιό είκοσι τριών  χρόνων:  Ο Βησσαρίων ήταν που έσου-
ρε μια νύχτα το ελάφι του Εθνικού Κήπου, μες στη μεγάλη πείνα της Κατοχής – λύσσαξαν οι
μπουραντάδες να βρουν τον ένοχο. Αυτός το έσφαξε και το έφαγε  σχεδόν όλο μονάχος του ,
λίγδωσε όμως το άντερό του και κατόπι το μαρτύριο της πείνας ήταν χειρότερο από πριν.

(…..)
Προχτές  στο μπαρ του Απότσου είδα να πίνουν  το ούζο  τους την ίδια στιγμή ο Ώντεν,με δυο

Αμερικάνους «αυτοεξόριστους», ο Λώρενς  Ντάρρελ με τον Γιώργο Κατσίμπαλη κι ο Ηλίας
Ηλιού μόνος του. Περασμένα μεσάνυχτα έτυχε να διαβαίνω έξω απ’ την Λέσχη των Λαμπράκη-
δων, στην οδό Πειραιώς, είδα να βγαίνει ο Μίκης Θεοδωράκης και μαζί του ένα τσούρμο κορί-
τσια με λαμπερά πρόσωπα – χρόνια είχα να αντικρίσω αυτά τα ολάνοιχτα μάτια. 

(….)
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Δεκαοχτώ χρόνια έλειπα, δεν είναι περίεργο αν όλα μου φαίνονταν σαν παραμύθι. Έχω βέβαια,
το νου μου να μη μεθύσω απ’ την ευδαιμονία της παλιννόστησης, να μη πιάσω και βρίσκω τα
πάντα ωραία, και χάσω την αίσθηση του μέτρου.

(…)
Ακόμη πιο εξαίσιο απ’ τις παλιές γνωριμίες και τις καινούργιες συναντήσεις είναι η ελπίδα για

μιαν άλλη ζωή , που βλέπω να χαράζει εδώ. Αθήνα, η πιο ανοιχτή πόλη του κόσμου! Πόσο μεγά-
λη βόλτα χρειάστηκε  να κάνω για να σ’ ανακαλύψω κι εσύ να βρίσκεσαι μέσα στα πόδια μου:
Μασσαλία, Παρίσι, Πράγα, Βουδαπέστη, Γράμμος, κι ύστερα, Μπούκλες, Σόφια,, Μόσχα,
Τασκένδη. Εκεί πια νόμισα πως τελείωνε η ζωή μου, η ζωή μου που διάλεξα,  τα επίλοιπα χρόνια
θα κυλούσαν πάντα μέσα στην ίδια προοπτική, σταχτιά ή ρόδινη, αδιάφορο.  Έγιναν τρομερά
πράγματα, δε θέλω να μιλήσω, δε θέλω μήτε να τα σκέφτομαι, τα λάθη τα δικά μας και των
άλλων, ξέρω πως δεν ήρθε η στιγμή, ίσως και να μην έρθει ποτέ, ίσως και να μην είμαι άξιος  εγώ
για να καταπιαστώ με δαύτα. Οι φίλοι ωστόσο, οι συγγενείς, οι σύντροφοι , τα πλήθη, που είχα-
με αφήσει πίσω και θαρρούσαμε πως είχαν πέσει σε χειμερία  νάρκη, όπως είχαμε πέσει εμείς, κι
ας λέγαμε τα’ αντίθετο στον Τύπο και τα ραδιόφωνα, εκείνοι, δηλαδή ο κόσμος, ο λαός, όχι μόνο
δεν είχαν  παραιτηθεί  (« το όπλο παρωπίδα» και πράσινα άλογα!)  αλλά και πάλευαν πιο σωστά,
λιγόλογοι, ανυποχώρητοι. Κατέβαιναν σ’ όλες τις εκλογικές μάχες. Πότε κέρδιζαν δέκα έδρες,
πότε καμία, πότε είκοσι τέσσερις,. Δεν ήταν η πραγματική τους δύναμη ήταν μόνο το βαρόμετρο
που έδειχνε το κλίμα της τρομοκρατίας της Δεξιάς.  Όταν όμως στα 1958 η ΕΔΑ κέρδισε 79 έδρες
κι έγινε αξιωματική Αντιπολίτευση,, τότε η τρομοκρατία ξαναδυνάμωσε. Το παρακράτος, σ’ όλη
του την έξαρση, αλώνιζε τον τόπο ασύδοτο κι αποθρασυνόμενο. Στα 1961 γίνονται οι εκλογές
της βίας  και της νοθείας με βάση το σχέδιο «Περικλής» κατασκεύασμα  της CIA. Ο Παπανδρέ-
ου κήρυξε  τον «ανένδοτο αγώνα». Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και η πάνδημη κηδεία
του κάνουν να τρίξουν τα θεμέλια της παντοκρατορίας της Δεξιάς. Ο Καραμανλής , που ήξερε
πως η εξουσία έχει περάσει ολόκληρη στα έρια του παρακράτους, παραιτείται  και φεύγει για το
Παρίσι. Ήρθε η εκλογική νίκη του Νοέμβρη κι έπειτα του Φλεβάρη, κάτι θαμποχάραξε στον ορί-
ζοντα. Οι πόρτες αργά και λίγο-λίγο άνοιγαν επιτέλους!

FILLÉRTÁR 1834. 11. május 10/85.

Az athéni Akropolisz

(…) Most már az új Görögország lassanként emelkedvén romjaiból, s mintegy ébredezni kezdvén
százados álmából, újraélednek azon nagy nevek, melyeknek mindenikéhez édes és fellelkesítő
emlékezet van ragadva. Mindenkinek hazája Görögország, mert mindenki onnan vette tudo má -
nyát s mindnyáján ott jártunk oskolába, mintegy boldog gyermeki aranykorára emlékezik az egész
emberiség, ha Görögországnak hajdani virágzó idejére tekint vissza. (…)

És ki az, kinek keblét át ne hatná egy édes öröm, midőn az ideálok hazáját valósággal látja
előtűnni a mintegy ismeretlen távolból visszakerülni, vagy mintegy ismét visszaköltözni hozzánk
Olümpοszról az isteneket, s ki ne, ki ne kívánna az új Görögországnak szerencsés előmenetelt?  

Sztratisz Cirkasz

HOROSZKÓP

(Részlet Az elveszett tavasz című regényből)

Alig három hete vagyok itthon, s máris, ahogy múlnak a napok, egyre biztosabban hiszem, hogy
a világ valamennyi városa közül Athénban esnek meg az emberrel a legváratlanabb találkozások.
Egyik délelőtt Jorgosz Szeferiszt látom belépni a Flokaszba, egy másik alkalommal Kosztasz

192

65-vegig-impri_Layout 1  2016.07.14.  13:16  Page 192



Varnalisszal találkozom, amint ott borozgat Thanaszisz pincekocsmájában Kolonakiban. Ez utób-
bi helyen mostanában minden hónap első hétfőjén nyugalmazott és kiérdemesült diplomaták
tanyáznak külföldi illetőségű feleségeikkel együtt, egyébként professzorok, teológusok, ügyvé -
dek, elaggott baloldali funkcionáriusok látogatják, valamint kamionsofőrök, utcaseprők, sőt a
szomszédos őrsről is be-betér egy-egy rendőr, ha éppen nincs szolgálatban. Erről és még sok min-
den másról Visszarion mesélt egy üveg recina mellett, aki rögtön rám ismert. Bivalyerős fickó volt
hajdan az istenadta, most már csak árnyéka önmagának, ajka még egy ujjnyit nyúlt azóta, szinte
már az állát verdesi. Elérzékenyült a vén lókötő, mihelyt a régi szép időkre terelődött a szó,
amikor összekötőnk volt, túl Arditoszon, az ELASZ őrállomásai között, potyogtak a könnyei, s
Thanaszisz is azonnal kapcsolt, csak nézett rám némán, s igyekezett úgy tenni, mint aki semmit
sem ért az egészből. Megoldódott egy több mint húszesztendős rejtély: kiderült, hogy Viszarion
volt, aki elcsalta a szarvast a Nemzeti Kertből a megszállás alatt a nagy éhínség idején – dü höng -
tek is a fasiszták, hogy nem találták meg a tettest. Levágta, meg is ette, majdnem az egé szet egye -
dül, vesztére, mert kitágultak a belei, s még elviselhetetlenebbé vált az éhezés, mint azelőtt. (…)

Tegnapelőtt Apocosz bárjában az egyik asztalnál Audenen akadt meg szemem, ott hörpölte az
ánizspálinkát két amerikai „önkéntes számkivetettel”, a másiknál Lawrence Durell iddogált
Jorgosz Kacimbalisszal, odébb meg Iliasz Iliu egymagában. Késő éjszaka, jóval éjfél után a
pireuszi úton a Lambrakisz Ifjúsági Szövetség Klubja előtt elhaladva Mikisz Theodorakiszt láttam
kilépni egy csapat lelkes fiú és leány kíséretében – évek óta nem találkoztam ilyen nyílt tekintetű
fiatalokkal. (…)

Tizennyolc évig éltem távol, csoda-e hát, hogy minden olyannak tűnik, mintha tündérmese
volna? Mondogatom is magamnak, nem szabad, hogy elvakítson a hazatérés öröme, nem szabad
a boldogságtól megrészegülni, mindent megszépíteni s a józan ítélőképességet feladni. (…)

A régi ismeretségeknél és az új találkozásoknál is nagyszerűbb élmény azonban egy más élet
reménye, amelynek körvonalai kezdenek itt kibontakozni. Athén, te vagy a világ legnyíltabb
városa! Micsoda nagy utat kellett megtennem, hogy felfedezzelek, miközben itt heversz a lábam
alatt: Marseille, Párizs, Prága, Budapest, Grammosz és aztán Bulkes, Szófia, Moszkva, Taskent!
Ott már úgy hittem, utam véget ért, ez az út, amelyet magam választottam, s hátralévő éveimet
szép csendesen ugyanabban a szürke vagy rózsaszínű perspektívában fogom leélni. Félelmetes
dolgokat értem meg, nem akarok beszélni erről, gondolni sem akarok rá, mi is hibáztunk, mások
is, tudom, nem jött el az ideje, talán nem is fog eljönni soha, talán nem is vagyok képes arra, hogy
ilyesmivel foglalkozzam. Barátaink, rokonaink, elvtársaink azonban, a tömegek, akiket otthon
hagytunk, s akikről azt hittük, hogy téli álomba dermedtek, mint ahogy mi is tettük, hiába is
bizonygattuk ennek ellenkezőjét sajtóban, rádióban, szóval ők, az emberek, a nép, nemcsak hogy
nem mondtak le semmiről („Lábhoz tett fegyverrel”, s efféle ostobaságok!), hanem  küzdöttek
tovább, még jobban, szűkszavúan, ámde egy tapodtat sem hátrálva. Minden választási harcban
elindultak. Néha sikerült tíz mandátumot szerezniük, néha egyet sem, más alkalommal huszon -
négyet. Nem a valós erőviszonyok mércéje volt ez, csak a jobboldali terror klímáját híven mutató
barométer. Amikor azonban 1958-ban az EDA 79 mandátumot szerzett és hivatalosan is elismert
ellenzéki párt lett, a terror útja egyre nagyobb méreteket öltött. A titkos szervezetek árnyékállama
vérszemet kapott, és gátlástalan aktivitásba kezdett. 1961-ben az erőszak és a csalás légkörében
zajlottak le a választások a CIA sugallta Periklész-terv szerint. Papandreu meghirdette a „megal-
kuvás nélküli harcot”. Grigorisz Lambrakisz meggyilkolása és össznépi tüntetésbe torkolló
temetése megmutatta, mennyire megrendültek a jobboldal egyeduralmának alapjai. Karamanlisz,
belátva, hogy a hatalom teljesen az árnyékállam kezébe csúszott át, lemondott, és Párizsba emig -
rált. Eljött a novemberi választási győzelem, majd az újabb győzelem, februárban, valami biztató
jel megcsillant a láthatáron. A kapuk, ha későn is, ha csak egy ujjnyira is, végre megnyíltak!

Szabó Kálmán és Caruha Vangelió fordítása
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Μιχάλης Γκανάς 
Είναι Έλληνας ποιητής και στιχουργός. Γεννήθηκε στον Τσαμαντά
Θεσπρωτίας το 1944 και έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του σε
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 
Το 1954 επέστρεψε στην Ελλάδα από το χ. Μπελογιάννης. 
Το πεζογράφημά του «Μητριά Πατρίδα» απεικονίζει τα βιώματα του
Εμφυλίου και τα παιδικά του χρόνια της ξενιτειάς. 
Στα τεύχη 2003/1–2 του περιοδικού «Καφενείο», έχει δημοσιευθεί
δίγλωσσα όλο το κείμενο.

Αποσπάσματα απ’ το Μητριά Πατρίδα

Βγάλαμε τα κόκαλα βιαστικά από το κοιμητήριο του νεκροταφείου. ’Αλλα σε ξύλινα κασόνια,
άλλα σε σακούλες της ζάχαρης, τα περισσότερα χύμα. Μόλις ακούγονταν τ΄ αεροπλάνα, τρυπώ-
ναμε μέσα. Βαριά μυρουδιά μούχλας, σάπιος αέρας. Έξω πέφτανε βόμπες, έτρεμε ο τόπος, κάνα-
με το σταυρό μας μικροί μεγάλοι. Από μέρα σε μέρα τα πράγματα αγρίευαν. Οι αντάρτες πέρα
δώθε όλο φούρια, τ΄ αεροπλάνα έρχονταν συχνότερα. Είδαν κι απόειδαν ο κόσμος, ανεβήκαμε
στο βουνό, στη Λακκότρυπα. Ανάψαμε φωτιές οι γυναίκες, βάλαμε να μαγειρεύουμε, ο καπνός
ανέβαινε ως τον τρούλο, ζαλίζονταν τα περιστέρια. Όσα πέφτανε, τα μαγειρεύαμε επιτόπου. 
Τ΄ άλλα φτερούγιζαν τρομαγμένα, τα κυνηγούσαν με κουβέρτες, σεντόνια, ώσπου φύγανε τα
ζωντανά του Θεού. Τον πάππου σου τον έδερναν θέρμες, δεν μπορούσε ν  ανεβεί, τον άφησαν
χαμηλά στο μονοπάτι με το ξυλοκρέβατο. Μας έστειλε να κατεβούμε κι εμείς. Κατεβήκαμε κακήν
κακώς μες στη νύχτα. Ψηλά γινόταν μάχη, πηχτό βουητό, μπουμπουνητά κάθε τόσο. Εμείς στο
δρόμο χαμένοι. Διάβηκαν κάτι αντάρτες, μας βάλαν μπροστά, περάσαμε το σύνορο ξημερώματα. 

(όπως τα θυμάται η μάνα μου)

… Από τα Μακεδόνικα ακούγονται κάθε τόσο μοιρολόγια. Τους έρχονταν τα μαντάτα από το
Γράμμο, το Βίτσι. Οι μανάδες μας κοιτάζονταν αμίλητες, κούναγαν το κεφάλι.

Μαζεύουνε τα παιδιά. Θα μας στείλουν αλλού, χώρια απ’ τους δικούς μας. Οι Μακεδόνισσες
τα ’δωσαν τα δικά τους. Έκλαιγαν, τα φιλούσανε, δεν είπανε όχι. Οι δικές μας αγρίεψαν. Έσκου-
ζαν, καταριόντανε, μας έσφιγγαν πάνω τους, μια δυο πέσανε στους υπεύθυνους με τα νύχια,
βάλαμε κι εμείς τα κλάματα, μας αφήσανε. Πήραν τα μεγαλύτερα, από δέκα και πάνω.

Μας φορτώνουν σε μεγάλα καμιόνια. Μετά στο βαπόρι, ένα πολωνέζικο φορτηγό, είπανε. Μας
ανεβάζουν με βίντσι και τρέμουμε, κάποιος πέφτει στη θάλασσα.

Κατεβάζουν το φαγητό με αλυσίδες, είμαστε μέσα στο αμπάρι πατείς με πατώ σε. Δεν μας
αφήνουν να ξεμυτίσουμε. Ανέβηκε ο πάππους μια μέρα στο κατάστρωμα, περνούσε ένα βαπόρι,
«Πέσε κάτω» του λένε, δεν έπεφτε, τον κατέβασαν με τη βία.

«Λένε ότι η ποίηση είναι το πιο δύσκολο είδος λογοτεχνίας. Για μένα είναι το πιο εύκολο.
Δεν θέλω να πω ότι γράφω καλά, αλλά πηγαίνει πιο εύκολα το χέρι μου. Το πεζό μου, η
Μητριά Πατρίδα, είναι εξήντα σελίδες για ένα θέμα για το οποίο ένας κανονικός πεζογρά-
φος θα μπορούσε να γράψει μια τριλογία. Ο Ρένος Αποστολίδης, όταν το είδε, μου είπε
«Τι να σου πω; Καλό είναι. Αλλά έχεις τέτοιο υλικό και μου γράφεις εξήντα σελίδες;». Τι
να κάνω; Δεν είμαι πεζογράφος».
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Περάσαμε το Γιβραλτάρ, μετά και Μάγχη. Δώδεκα μερόνυχτα. Από το βαπόρι στο τρένο.
Μπαίνουνε κάτι όμορφες κάθε τόσο, μας δίνουνε μήλα, μπισκότα, είναι αλλιώς.

Στην Ουγγαρία κρύο πολύ. Κουβαλάγαμε ψείρες. Περνούν τα ρούα μας από κλίβανο, μας
βάζουν στα μπάνια. Μια μισοσκότεινη αίθουσα, γεμάτη ατμούς και γυναίκες. Εκείνο το μαύρο
χαμηλά στην κοιλιά, το ’βλεπα πρώτη φορά. Βγαίνοντας μοιράζουνε χλαίνες στους μεγάλους κι
από ένα γυλιό μήλα.(…)

Mihalisz Ganasz

MOSTOHAHAZÁM

Kiemeltük a csontokat a sírokból. Faládákba, cukros zacskókba tettük, a legtöbbet csak úgy
ömlesztve.

Mihelyt repülőzúgást hallottunk bebújtunk. Erős dohszag, bűzlő levegő. Kint bombák
hullottak, rengett a föld, felnőttek és gyerekek keresztet vetettünk.

Napról napra rosszabbodott a helyzet. A partizánok sebbel-lobbal jöttek-mentek, s a
repülőgépek egyre gyakrabban köröztek felettünk. Az emberek felhagytak minden reménnyel, a
Lakotripa-hegyre menekültünk. Ott, mi asszonyok, tüzet raktunk, hogy főzhessünk. A tűz füstje
elért a kupoláig, a galambok elszédültek, s amelyik lehullott, nyomban megsütöttük. A többi
rémülten verdesett a szárnyával, takarókkal, lepedőkkel vették üldözőbe őket, amíg Isten teremt-
ményei el nem menekültek onnan.

A nagyapádnak láza volt, nem tudott feljönni velünk a hegyre, ott hagyták úgy, ahogy volt, a
faágyon, az ösvény elején. Üzent, hogy menjünk le hozzá. Éjnek idején nagy üggyel-bajjal
leértünk. Fent folyt a csata, sűrű gépzúgás, egymás utáni dörrenések hallatszottak. Mi meg
eltévedtünk. Arra járt egy pár partizán, maguk közé fogtak minket, s hajnalban már a határon túl
voltunk.

(Anyám emlékezete szerint)

…A makedónok szobáiból egyre gyakrabban hallatszott siratódal. Grammosz, Vici csatáiról sor-
ban érkeztek a rossz hírek. Anyáink szótlanul nézték egymást, csóválták a fejüket.

Összegyűjtik a gyerekeket. Elválasztanak minket a családunktól, s máshová visznek. A ma ke -
dón asszonyok már odaadták a gyermekeiket. Sírva csókolták meg őket, de nem ellenkeztek. A mi
anyáink felbőszültek. Sikoltoztak, átkozódtak, magukhoz szorítottak minket, voltak, akik tíz
körömmel estek a felelősöknek, mi is elkezdtünk bömbölni, így aztán minket nem vittek el. Csak
a tíz éven felülieket.

Nagy kamionokra raknak minket. Onnan hajóra, egy lengyel teherhajóra. Csörlővel húznak fel,
reszketünk a félelemtől, s valaki be is esik a tengerbe.

A hajó gyomrában vagyunk, egymás hegyén-hátán összezsúfolva, az ételt pedig lánccal küldik
le. Az orrunkat sem engedik kidugni. Egyszer a nagypapa felment a fedélzetre, éppen arra járt egy
hajó: „feküdj” ordítanak neki, nem feküdt le, erőszakkal hurcolták vissza.

Átkeltünk a Gibraltári-szoroson, majd a La Manche-csatornán, 12 napon át hajóztunk. A hajó -
ból egyenesen vonatra raktak minket. Időnként csinos nők jönnek a vagonba, almát, kekszet osz-
tanak. Mindjárt más a helyzet.

Magyarországon nagy hideg fogad minket. Tele vagyunk tetvekkel. Fertőtlenítik a ruháinkat,
minket is fürdőbe küldenek. Egy homályos helyiség a fürdő, tele gőzzel és asszonyokkal. Akkor
láttam életemben először azt a feketeséget a hasuk alatt. A fürdőből kijövet a felnőttek köpenyt és
egy almával teli hátizsákot kapnak. (…)

Caruha Vangelió fordítása

από τ
σ

«Gas
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Μ. Γκ. 1888–1979

Έχοντας λίγο κίτρινο στα νύχια και στο βλέμμα
πάει το σκαρί σου κι ανοίγει
μαύρο το νερό από κάτω.
Άδειο το σπίτι. Έξω τα δένδρα
που φύτεψαν τα χέρια σου.
αυτή τη νύχτα και την άλλη
με το μπαστούνι άχρηστο στην άκρη
και το κορμί σου που επιμένει ν’ αφοδεύει.

Δε θα τον δεις, απ’ τις γρεντές
κατέβαινε παλιά, τώρα
ταβάνωσαν το σπίτι και τι να δεις
με τα σβησμένα μάτια σου,
άσε που θα’ρθει μ’ ένα μαξιλάρι
και σα μωρό στην κούνια θα σε πνίξει.

Αν θυμάμαι το χέρι σου, λέει
στα Σκόδρα, στο Μπάλατον, στο Μπελογιάννη
την τριμμένη σου χλαίνη αν θυμάμαι
το χέρι σου που ’τρεμε και κουδούνιζε το
κουτάλι στο πιάτο κι αν θυμάμαι τα πόδια σου
λέει με τ’ άκοπα νύχια, τους κάλους που
σου ’βγαζε ο αδελφός μου θυμάμαι και
τις φωτογραφίες από την Αμερική με
τον Βασίλη, με τον Προκοπή, ντυμένοι στην
πέννα, με χωρίστρα κι οι τρεις στο
Boston  στο Worcester στο Framingham εκεί
που αθλούνται τώρα οι γιοι και τα αγγόνια σου.

Ούτε αλαφρύ το χώμα ούτε βαρύ.
Η μάνα θα ’ρθει να μα βρει την
άλλη μέρα θα πάρει το λεωφορείο,
μαύρο αρνί στο μνήμα σου θα βόσκει
κλειστό το σπίτι για καιρό,
τα δυο σκυλιά θα τα ταΐζουν οι γειτόνοι.
Ξένο ψωμί θα τρώνε τα σκυλιά μας.

196
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Mihalisz Ganasz

M. G. 1888–1979

Sárguló körmökkel és tekintettel
csontváz-alakod ajtót nyit
fekete színű alatta a víz.
Üres a ház. Kint állnak a fák,
amelyeket saját kezeddel ültettél.
Ezen az éjszakán, ahogy a rákövetkezőn
a sarokban, a feleslegessé vált bottal
s testeddel, amely makacsul üríteni akar.

Nem találkozol vele, régen a gerendákon
mászott le, most
padlást építettek a házhoz, és mit is látnál
kihunyt tekinteddel
arról nem is szólva, hogy odajön, s megfojt egy vánkossal,
mint egy bölcsőben fekvő csecsemőt.

Hogy emlékszem-e – kérdi – a kezedre
Szkutariban, a Balatonnál, Beloianniszban,
kopott katonaköpenyedre emlékszem-e
ahogy reszkető kezedben a kanál kocogott a tányér peremén
és emlékszem-e lábadra – kérdi –, a hosszú körmeidre,
a tyúkszemeidre, amelyeket a bátyám szokott kivágni, emlékszem
az Amerikából küldött fényképekre, a tipp-topp Vasziliszra, Prokopiszra,
választékkal a hajukban mindhárman,
Bostonban, Worcesterben és Framinghamben,
ott, ahol most a fiad és az unokáid sportolnak.

Se nem könnyű, se nem nehéz a föld.
Anya eljön hozzánk
másnap buszra száll,
fekete bárány legel majd sírodon,
zárva lesz a ház sokáig, 
a két kutyát a szomszédok fogják etetni. 
Idegen kenyéren élnek majd kutyáink.

Szabó Antigoné fordítása
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Χριστόφορος Μηλιώνης

Ο Χριστόφορος Μηλιώνης γεννήθηκε (1932) στο Περιστέρι της επαρ-
χίας Πωγωνίου των Ιωαννίνων, γιος δασκάλου. Στη γενέτειρά του
τέλειωσε το δημοτικό σχολείο. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατο-
χής το χωριό του κάηκε από τους Γερμανούς. Η οικογένειά του ανα-
γκάστηκε να μετακινηθεί και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, κι έτσι ο
Μηλιώνης στη Ζωσιμαία Σχολή (1947–1950). Σπούδασε στο τμήμα
κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1950–1955).
Εργάστηκε ως καθηγητής αρχικά σε διάφορα σχολεία της Ηπείρου και
στη συνέχεια στο Γυμνάσιο Αμμοχώστου στην Κύπρο (1960–1964),
ενώ από το 1977 ως το 1980 υπήρξε γυμνασιάρχης σε σχολεία των
νομών Αγρινίου, Βοιωτίας, Σαλαμίνας και Αττικής. ενώ υπήρξε μέλος
της συντακτικής ομάδας των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για
τους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου.

Το διήγημά του SYMPHONIA συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή:
Καλαμάς και Αχέροντας. Αθήνα, Στιγμή, 1985.

„SYMPHONIA”

(αποσπάσματα)

Κοίτα λοιπόν πως τά ’φερε ο καιρός, ένα τουριστικό ταξίδι, απ’ αυτά που κι η κουτσή Μαρία
σήμερα δε δυσκολεύεται να κάνει – αυτή μάλιστα ευκολότερα, θα έλεγα – με ξανάφερε τελικά σε
τούτη την ερειπωμένη σκάλα, χωρίς την κρεβάτα της   με την παλιά κεραμιδένια στέγη, που τη
σκέπαζε άλλοτε, και το χειρότερο χωρίς καν το σπίτι πια. Μια σκάλα δηλαδή που δεν ανεβάζει
πουθενά.

Το περασμένο καλοκαίρι κάτι φίλοι – τι φίλοι δηλαδή: Γνωστοί πες καλύτερα – μου γίνανε
φόρτωμα να ταξιδέψω κι εγώ μαζί τους στις σοσιαλιστικές χώρες, να ιδούμε, μου λέγανε, πώς
είναι εκεί το σύστημα, πώς περνάει ο κόσμος, να βγάλουμε μόνοι μας συμπέρασμα κι όχι ν’ ακού-
με λόγια, άλλος το κοντό του κι άλλος το μακρύ του.  

Στην αρχή είχα τις αντιρρήσεις μου. Και δηλαδή: Τι θα γίνει, αν μας αρέσει; Σάμπως θα κάνου-
με επανάσταση; Ή μήπως θα διώξουμε τις πολυεθνικές και θα μας αφήσει το κεφάλαιο ν’ αλλά-
ξουμε σύστημα; Κι αν, δηλαδή, δεν μας αρέσει, θα πούμε πώς μια χαρά είμαστε εδώ, μες στις
μιζέριες μας, κι ας καίγεται η καρδιά μας;

Εκείνοι όπως επιμένανε. Στο κάτω-κατω να γνωρίσουμε κόσμο, να ιδούν τα μάτια μας τόπους.
Όλοι αυτό κάνουν, εμείς τι είμαστε δηλαδή;

Και τελικά δήλωσα κι εγώ συμμετοχή και συμπληρώθηκε το γκρουπ. (…)
Δυο πρόσφυγες με συνόδεψαν στο καφενείο για ένα ρακί, ενώ στους δρόμους παίζανε τα

Ελληνόπουλα και φλυαρούσαν ουγγαρέζικα. Οι άντρες άφησαν το τάβλι και τας χαρτιά και
μαζεύτηκαν στο τραπέζι μας. Μονάχα ένας γέρος, πετσί και κόκκαλο, ετοιμόρροπος, δεν έλεγε ν’
αφήσει την καρέκλα του μπροστά στο παραθύρι. Καθόταν εκεί ασάλευτος όλη την ώρα, με τα
χέρια του ακουμπισμένα σ’ ένα χωριάτικο μπαστούνι, κι αγνάντευε μακριά, κατά το Δούναβη,
που δε φαινόταν – μονάχα η πεδιάδα. (…) Ρώτησα ποιος είναι.

«Α» μου κάνουν. «Ο μπάρμπα-Μήτσος ο Ντούλιας». Δεν πίστευα στα μάτια μου. Πλησίασα
κι έβαλα το χέρι μου στον ώμο του.

«Τι κάνεις Θείε;» τον ρώτησα.
Κούνησε το κεφάλι του και κατάφερε να πει:
«Δε σε γνωρίζω»
Του είπα το όνομά μου. «Μεγάλωσες» , είπε.
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(…) «Τι είναι, θείε, το κεφάλαιο;»
«Τέρας. Σαν τη Λερναία ΄Υδρα, για να καταλάβεις». Κι ύστερα μου εξηγούσε: «Τον ξέρεις τον

καταρράχτη στο Μεγάλο Ρέμα; Θησαυρός, λευκός άνθραξ - ξέρεις τι πα να πει λευκός άνθραξ;
Ηλεκτρικό για όλα τα χωριά της Λάκας, να λάμψει ο τόπος. Και τα πετρέλαια της Λάβδανης, γιατί
λες δεν τα βγάζουν; Για να μας έχουν του χεριού τους με τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Κι
οι Ιταλοί το είπαν, έχετε εδώ πετρέλαιο, είπαν, να πνίξετε την Ευρώπη. Και γιατί, νομίζεις, τον
κάνανε τον πόλεμο οι Ιταλοί; Για τα πετρέλαια της Αλβανίας και της Λάβδανης. Στην Αλβανία
πρόλαβαν και τα βγάλανε, και τώρα βάλανε και ηλεκτρικό. Τα βλέπεις τα ωριά της Δερόπολης το
βράδυ; Όλα ηλεκτροφωτισμένα.»

Δεν μπορώ να βεβαιώσω πως εκείνα τα χωριά είχαν ηλεκτρικό από τότε. Όπως είπα, ήταν ο
καιρός αμέσως μετά την Κατοχή και μάλλον είναι αμφίβολο. Δηλαδή αμφιβάλλω σήμερα, όμως
τότε δεν είχα καμιά αμφιβολία, όπως δεν είχε ούτε εκείνος.(…)

Πάντως, με όλα αυτά που μου ’λεγε και με όλα που άκουγα για κείνον, έβγαλα τελικά το
συμπέρασμα πως ο Ντούλιας δεν ήτα άνθρωπος σαν τους άλλους. Γι’ αυτό, κι όταν μια μέρα
ακούστηκε πως εξαφανίστηκε – ήταν εκείνες τις  μέρες που κυκλοφορούσαν φήμες για κάτι ομά-
δες που φάνηκαν κατά τον Κασιδιάρη και τράβηξαν για τη Μουργκάνα - , μου φάνηκε ολότελα
φυσικό σαν κάτι που ήταν να το περιμένει κανείς.(…)

Από κει κι ύστερα όλα ήρθαν άνω κάτω. Κι αν με ρωτούσες ποιος ζει και ποιος πέθανε, δε θα
’ξερα να σου πω. Σκόρπισαν οι άνθρωποι και ρήμαξε ο τόπος. Ώσπου ήρθε εκείνο το ταξίδι μου,
και να τος ο Ντούλιας, ένα φάντασμα δηλαδή, δίπλα στο παραθύρι.(…)

Καθώς έπιασα το παγωμένο του χέρι να τον αποχαιρετήσω, ο γέρος κατάφερε να με ρωτήσει:
«Το σπίτι μου; Είναι το;»

(…) και να με τώρα εδώ, στο «σπίτι του», σ ’ αυτή την ερειπωμένη πέτρινη σκάλα, χωρίς την
κρεβάτα της και χωρίς το σπίτι πια – μια σκάλα δηλαδή που δεν ανεβάζει πουθενά, όπως είπα.
Κάθομαι στο κεφαλόσκαλο, μονάχα για ν’ αγναντέψω  και να καπνίσω ένα ουγγαρέζικο τσιγάρο,
από το πακέτο που μου χάρισαν στο καφενείο, την ώρα που με ξεπροβοδούσαν. Η μυρουδιά του
βρεγμένου χόρτου. Είναι ένα πακέτο άσπρο, με φέτες κόκκινες και μαύρες, με μια λύρα επάνω.
9,60 φιορίνια, πες είκοσι δραχμές δικές μας. Μάρκα ΣΥΜΦΩΝΙΑ.  Και δίπλα μου ο Ντούλιας
που τον ξανάφερα στην κρεβάτα του και τον έβαλα να ξαπλώσει στο ντιβάνι – το μόνο που περ-
νούσε από το χέρι μου να κάνω.

Hrisztoforosz Milionisz

SYMPHONIA

Lám csak, mit sodor eléd az idő! Egy közönséges turistaút, amire manapság még a sánta Maréia
is vállalkozik – mondhatnánk, legkönnyebben éppen ő – idehozott újra ehhez az elhagyott
lépcsőhöz, amely mögött hiába keresem a cserepes tetőt, a padlásszobát, s ami a legnagyobb baj,
a hajdani házat. Csak a lépcső maradt, amely nem vezet sehová.

Tavaly nyáron néhány barátom – a barát szó talán mégis túlzás, inkább csak ismerős – arra biz-
tatott, hogy utazzak velük néhány szocialista országba. Nézzük meg, ajánlották, milyen a rend -
szer, mégiscsak biztosabb, mint annak alapján ítélni, amit idehaza mondanak róluk.

Eleinte sokáig haboztam. Nem hallgatták ellenérveimet sem. Például, hogy mi lesz akkor, ha
megtetszik nekünk. Mi is forradalmat csinálunk? Elkergetjük a multinacionális vállalatainkat, s a
tőke csak úgy hagyni fogja? És ha nem nyeri el tetszésünket, talán nyugodtabban állítjuk, hogy jó
így itt, összes nyomorúságainkkal, még ha a szívünk szakad is bele?

Ők azonban elszánták magukat. Végső soron új embereket, új tájakat ismerhetünk meg.
Mindenki így tesz, éppen mi maradnánk ki belőle? 

Így esett, hogy végül is igent mondtam, és összeállt a turistacsoport (…).
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Két emigráns kíséretében léptem be a kocsmába egy pohár pálinkára, miközben az utcán a
görög gyerekek játszadoztak és cseverésztek magyarul egymással. Benn a férfiak félbehagyták az
ostáblajátékot, és lassan valamennyien a mi asztalunk köré gyűltek. Csak egy csont és bőr
öregember, akibe már a lélek is hálni jár, csak ő nem mozdult az ablak melletti székéről. Órák
hosszat ült ott magában, két kezével nagy pásztorbotra támaszkodva, és előremeredt, a Duna felé,
amely nem látszott, csupán a végtelen sík vidék (….) Megkérdeztem, kicsoda.

Ő – mondták – Micosz apó, Duliasz a családneve –, megdöbbenten néztem. Nem hittem a sze-
memnek. Odaléptem hozzá, és a tenyerem a vállára tettem.

– Hogy vagy, Micosz bácsi?
Felém fordult, s rekedten suttogta.
– Nem ismerlek.
Megmondtam a nevem.
– Megnőttél.
(…) – Bácsi, mi az a tőke?
– Egy szörnyeteg. Mint a lernai hydra a Héraklészról szóló történetben. – S azután figyelme-

sen magyarázni kezdte: – láttad már a nagy vízmosásnál a vízesést? Kincset ér, fehér szén. Tudod,
mi az, hogy fehér szén? Elektromos áram, amely elég az egész járásunknak, minden házba
juthatna belőle villany. És Lavdiniban, mit gondolsz, miért nem fúrnak olajkutat? Csak hogy
sakkban tartsanak minket a közel-keleti olajjal! Megmondták az olaszok, van elég olajunk, elég
volna fél Európára. S vajon miért háborúztak velünk az olaszok? Bizony az albán olajra fájt a
foguk! Az albánok rájöttek a dologra, kutat fúrtak, van már villanyuk is. Innen is látszik éjsza-
kánként. Minden villanyfényben ragyog.

Nem tudom, hogy volt-e akkor már villany minden albán faluban. Nálunk nemrégen még
megszállás volt. Kételkedtem: nem túlzott-e? Ő biztosan hitte is, amit állított. 

Egy biztos volt számomra, hogy nem mindennapi ember. Így azután, amikor egyszer elterjedt
a hír, hogy nyoma veszett – abban az időben sokat hallottunk partizáncsapatokról, amelyek
Murgána felé tartottak –, nem lepett meg, természetesnek tűnt, hogy neki is mennie kellett…

Azóta minden a feje tetejére állt. S ha megkérdezne valaki, soroljam fel, ki halt meg, ki maradt
életben, bajban lennék. Szétszéledtek a régiek, elnéptelenedett a vidék. És sor került egyszer erre
az utazásra is. És lám, itt ül Duliasz apó aggastyánként az ablak mellett…

Amikor megszorítottam jéggé dermedt kezét, az öregember még egyszer odafordult hozzám: 
– A házam… megvan még?

(…) S lám csak, újra itt vagyok a „házánál”, azaz az elhagyott kőlépcsőnél, de sehol már a
padlásszoba, és sehol már a ház – egy lépcsőnél, amely nem vezet sehová. Ülök a lépcső tetején,
belebámulok a messze ségbe és rágyújtok egy magyar cigarettára abból a dobozból, amit ott a
kocs mában kaptam búcsú ajándékul. Aromája az eső áztatta mezők kellemes fűillatára emlékeztet.
Fehér papírdoboz, piros és fekete mintázattal, lant van a tetején. S a felirat: Ára: 9,60 Ft, azaz kb.
húsz drachma. A márka neve: SYMPHONIA. S közelemben itt érzem Duliasz apót, akit hazahoz-
tam a padlásszobába, s lefektettem a díványra – csak ennyit tehettem érte.

Caruha Vangelió fordítása
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Δημήτρης Χατζής 

(Ιωάννινα 13 Νοεμβρίου 1913 –Σαρωνίδα Αττικής 20 Ιουλίου 1981)

Ήταν Έλληνας λογοτέχνης, ιστορικός, δημοσιογράφος και αντιστα-
σιακός.

Την περίοδο της Κατοχής συμμετείχε στη λειτουργία του παράνο-
μου τυπογραφείου του ΕΑΜ στην Καλλιθέα αρθρογραφώντας και
διορθώνοντας άρθρα σε εφημερίδες όπως η «Ελεύθερη Ελλάδα» και ο
«Απελευθερωτής». Αρθρογραφούσε ακόμη στον επίσης παράνομο
Ριζοσπάστη. Εργάστηκε επίσης στο τυπογραφείο του βουνού.

Μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού το Έκτακτο Στρατοδι-
κείο τον καταδικάζει δις εις θάνατον για λιποταξία και έτσι αναγκάζε-
ται να καταφύγει στο εξωτερικό. Πρώτοι του σταθμοί ήταν η Ουγγα-
ρία και η Ρουμανία. Στη Βουδαπέστη αρθρογραφούσε στην εφημερί-
δα «Λαϊκός Αγώνας».

Ο βυζαντινολόγος Ιούλιος Μοράβσικ τον βοηθά να κερδίσει υποτροφία για την Ακαδημία
Επιστημών του Ανατολικού Βερολίνου, όπου εργάζεται σαν ερευνητής. Το 1962 ολοκληρώνει
στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου τη διατριβή του με θέμα «Μονωδίες για την
Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους». Το ίδιο έτος επιστρέφει στη Βουδαπέ-
στη, όπου διορίζεται βοηθός στην έδρα της Βυζαντινής Φιλολογίας. Παράλληλα επιμελείται την
έκδοση έργων νεοελληνικής λογοτεχνίας στην ουγγρική γλώσσα. Μετά την πτώση της Χούντας
των Συνταγματαρχών επιστρέφει το Νοέμβριο του 1974 στην Ελλάδα. 

Ο Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα

Για να πάω το πρωί στο εργοστάσιο παίρνω το μετρό, παίρνω και λεωφορείο, αλλιώς δεν προ-
φταίνω. Το βράδυ όμως άμα σκολάσω, πάω με τα πόδια, χειμώνα και καλοκαίρι. Για να φτάσω
στο σπίτι πρέπει να περάσω από το κέντρο της πόλης, τη μεγάλη τη λεωφόρο, με τις ρεκλάμες,
τα καταστήματα, τα μπαρ, τις βιτρίνες. Τα φώτα της έχουν ανάψει. Κι αν θέλεις να ξέρεις, εγώ
πολύ τ’ αγαπάω τα φώτα της πόλης. Περισσότερο από τον ήλιο της μέρας. Είναι, λέω κάποτε με
το μικρό το μυαλό μου, τα νέα μας μάτια, του δικού μας του κόσμου του σημερινού. Τα ηλεκτρι-
κά τα φώτα τα βλέπουν καλύτερα.

Η λεωφόρος έρχεται κάθετα στη Μύλλερ-στράσσε που βρίσκεται το κατάστημα το δικό μας.
Περνώντας αποκεί στέκομαι μια στιγμή και κοιτάζω πάλι τη βιτρίνα του – κάθε βράδυ την κοιτά-
ζω. ΑΟΥΤΕΛ απάνω με νέον και μέσα στη βιτρίνα του όλες οι λάμπες που φκιάχνουμε, μικρές
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Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από το τρίτο κεφάλαιο του μυθιστορήματος
Το διπλό βιβλίο (1976) του Δημήτρη Χατζή. Το πρόσωπο που αφηγείται είναι ο Κώστας,
ένας φτωχός Έλληνας μετανάστης που ζει και εργάζεται ως βιομηχανικός εργάτης στη
Γερμανία, στη δεκαετία του 1960. Στο απόσπασμα διηγείται τι κάνει τα βράδια, όταν έχει
τελειώσει τη δουλειά του στο εργοστάσιο (το ΑΟΥΤΕΛ, ένα εργοστάσιο που κατασκευά-
ζει λάμπες αυτοκινήτων) και επιστρέφει στο φτωχικό δωμάτιό του, στο σπίτι της Φράου
Μπάουμ. Σε κάποια σημεία του αποσπάσματος ο Κώστας απευθύνεται σ’ ένα άλλο πρό-
σωπο το πρόσωπο αυτό είναι ένας συγγραφέας που θέλει να γράψει την ιστορία της ζωής
του Κώστα.
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και μεγάλες, αναμμένες γύρω γύρω σαν να ’ναι κανένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στέκομαι και
τις κοιτάζω. Σκέφτομαι πως όλες οι λάμπες αυτές, όλες όσες έρχονται σ’ αυτό το κατάστημα,
μικρές και μεγάλες, κόκκινες, άσπρες ή πράσινες, έχουν όλες περάσει από τις δικές μου τις πλά-
τες. Κοιτάζω, λοιπόν, σαν να κοιτάζω, να ψάχνω μέσα τον εαυτό μου. Κάπου, λέω, πρέπει να βρί-
σκεται μέσα κι αυτός. Κάνω πάλι λογαριασμούς. Δέκα δεκαπέντε εργοστάσια μας δίνουν τα προϊ-
όντα τους έτοιμα για να γίνει ένα λαμπάκι των δύο κηρίων. Είμαστε δηλαδή διακόσιες χιλιάδες
άνθρωποι. Βάλε και τις πρώτες ύλες – είμαστε όλος ο κόσμος μέσα σ’ αυτό το λαμπιόνι των δύο
κηρίων. Και μας χωράει. Το ’δα σ’ ένα φιλμ την περασμένη βδομάδα, που πήγαμε σινεμά με κάτι
Ρωμιούς. Μας έδειχναν μια στάλα νερό κι εκατομμύρια μικρόβια μέσα. Στέκομαι, λοιπόν, και γω
κάθε βράδυ μπροστά σ’ αυτή τη βιτρίνα. Από μέσα το δικό μου το μικροβιάκι πρέπει να με βλέ-
πει κολοσσό σε τεράστια μεγέθυνση. Απέξω βλέπω τον εαυτό μου στην πραγματική του διάστα-
ση μέσα σ’ αυτό το μίνι λαμπιόνι. Αφήνω το κατάστημα, μπαίνω στη λεωφόρο.

Στην αρχή που πρωτόρθα -τα ίδια με το ΑΟΥΤΕΛ- νόμιζα τότε πως έχει πολλά να χαζέψει
κανένας στη λεωφόρο. Περίμενα δηλαδή κάθε βράδυ πως κάτι θα γίνει. Τώρα το ξέρω βέβαια το
λάθος μου. Εδώ ποτέ δε γίνεται τίποτα. Δεν έχει ποτέ φασαρία, καβγάδες, να γίνει αναστάτωση,
ταραχή. Σπάνια, σπανιότατα κανένα δυστύχημα μόνο. Όλα πάνε με την ίδια τάξη που πήγαν και
χτες – σαν να ’ναι κάπου μια αόρατη τροχαία που τα ’χει βάλει στη ρέγουλα: Τάκα-τάκα στο
εργοστάσιο. Τίκι-τίκι, τίκι-τίκι το ρολογάκι στη λεωφόρο.

Βάζω τα χέρια μου και τα δυο στις τσέπες του παντελονιού μου, με το σακάκι πίσω ανασηκω-
μένο -κακή συνήθεια μου λένε και δεν την κόβω- παίρνω τη λεωφόρο, την περπατάω, με το κεφά-
λι σκυμμένο, σαν κάτι να ψάχνω να βρω.

Άνθρωποι, κόσμος πολύς, περνάνε δίπλα μου, πάνε μαζί μου. Και πάω και γω – ο δρόμος μάς
πάει, η λεωφόρος, κάτω απ’ τα φώτα της. Τους κοιτάζω. Όλοι τους, λέω, πηγαίνουνε κάπου, έχου-
νε κάπου να πάνε. Εγώ είμαι εδώ, στη λεωφόρο, στην άσφαλτο, περισσότερο απ’ όλους. Δε με
περιμένει κανένας εμένα, δεν έχω πουθενά που να θέλω να πάω, να γυρίσω κάπου. Σαν να ’ναι
το σπίτι μου εδώ, εδώ κι η πατρίδα μου, το κανένα σπίτι μου, η καμιά μου πατρίδα. Λένε στο
καφενείο και για τους άλλους - πως ξένοι γινήκαμε όλοι στις μεγάλες αυτές πολιτείες. Αν είναι
έτσι, λέω τότες εγώ – εγώ, λοιπόν, πρέπει να ’μαι ο πιο γνήσιος πολίτης της πολιτείας των ξένων,
ο ιθαγενής. Και να φροντίσεις εσύ, κύριε συγγραφέα, να μου βάλουνε κάποτε και μια πλάκα* στο
σπίτι της Φράου Μπάουμ, από την πίσω μεριά, της αυλής, πως εδώ κατοίκησε κάποτε ο ξενότε-
ρος απ’ όλους τους ξένους της πολιτείας των ξένων.

Dimitriosz Hadzisz

KASPAR HAUSER PUSZTAORSZÁGBAN

(Részlet a Kettős könyv című regényből)

Reggelente munkába menet metróra szállok, csak így érek be időre. Este azonban hazafelé télen-
nyáron gyalog jövök. Át kell vágnom a városközponton, végig kell jönnöm a nagy sugárúton,
amely tele reklámokkal, üzletekkel, presszókkal, kirakatokkal. Már kigyúltak a fények. Ha
érdekel, én nagyon szeretem a város fényeit. Jobban, mint a természetes napfényt. Ezek a fények,
mondogatom az én rövid eszemmel, a mi új szemeink, a mi mai világunk új szemei. Az elektro-
mos lámpák messzebbre látnak.

A sugárútra merőleges a Müllerstrasse, ahol a mi üzletünk fekszik. Elsétálok néha arrafelé is,
megállok egy kicsit a kirakat előtt, amelyben ott fénylenek az összes lámpák, minden fajtából,
amit gyártunk, kicsik-nagyok, mintha egy nagy karácsonyfát díszítenének. Nézem-nézem az égő
lámpákat, és arra gondolok, hogy mindezek a lámpák, kicsik és nagyok, vörösek, fehérek és
zöldek, az én targoncámon mentek át. Nézem-nézem, mintha önmagam egy darabját keresném
bennük. Valahol ott kéne annak is lennie, nemde bár? Megint számolgatni kezdek. Tíz-tizenöt
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gyár adja termékeit össze ahhoz, hogy létrejöjjön, mondjuk, egy huszonötös égő. Körülbelül két-
százezer ember. Vegyük hozzá az alapanyagokat is, és máris szinte az egész világ munkája benne
van abban a huszonötös égőben. És mindnyájan beleférünk. Láttam egy filmen, a múlt héten, amit
görögökkel együtt néztem meg. Egy csepp vizet mutattak a filmvásznon, s benne milliónyi kis
baktériumot. Ott ácsorgok hát jómagam esténként a kirakat előtt. Belülről az én kis baktériumom
nyilván hatalmas kolosszusnak lát engem a maga méreteivel. Kívülről viszont önmagamat látom,
valóságos  méreteimet abban a kis huszonötös égőben.

Búcsút mondok az üzletnek, indulok végig a sugárúton.
Az első időben – így jártam az AUTELlel is – , azt hittem, sok mindenen elbámészkodhat az

ember a sugárúton. Esténként új és új élményben reménykedtem. Ma már tudom, nagyon mellé-
fogtam. Itt sose történik semmi. Nincs veszekedés, verekedés, tüntetés, rendbontás. Ritkán, nagyon
ritkán megesik egy-egy baleset. Minden ugyanolyan rendben csordogál, mint tegnap – mintha
valamiféle láthatatlan közle kedési rendőr irányítaná az életet is, óramű pontossággal: tik-tak, a
gyárban, tiki-tiki, a sugárúton.

Kezem a nadrágzsebbe rakom, zakóm a vállamra dobva – elég rossz szokás ez, korholnak is,
hogy nem tudom elhagyni –, és nekiindulok a sugárútnak, lehajtott fejjel sétálok végig rajta,
mintha valamit keresnék.

Emberek haladnak el mellettem, sok-sok ember, jönnek velem. Én is megyek – az út visz vala-
hová bennünket, a kivilágított sugárút. Elnézem az embereket. Mindnyájan mennek valahová, van
valahová menniük. Én itt vagyok otthon, a sugárúton, az aszfalton, sokkal inkább, mint ők. Engem
senki sem vár, én nem kívánok sehová se menni, sehová se hazamenni. Tulajdonképpen itt van az
otthonom, itt van a hazám, az úgynevezett otthonom, az úgynevezett hazám. A kávéházban megvi-
tatják elég sokszor, másokra is értve, hogy valamennyien idegenekké váltunk ezekben a nagy
városokban. Ha így van, mondom, akkor én az idegenek városának legtősgyökeresebb polgára
vagyok. (Jó lesz igyekezned, író uram, utána talpalni, hogy egyszer Frau Braun házának hátsó fer-
tályán, az udvari bejáratnál emléktáblát állítsanak az idegenek városa összes idegene közül legide-
genebb polgárának – csekélységemnek –, aki itt húzott le néhány esztendőt.)

Szabó Kálmán és Caruha Vangelió fordítása 

Αποσπάσματα από την παράσταση «Μαργαρίτα Περδικάρη» 

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

ΒΙΒΙΕΝ – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Άκουσε, μητέρα μου, τους λόγους όσους θα σου πω.
Αποφάσισα, μητέρα, να αποθάνω και, θέλω να αποθάνω τον ευκλή τούτον θάνατον αποστρέφο-
ντας από τον εαυτό μου κάθε άλλον πόθο της ψυχής μου.
Ολόκληρη η μεγάλη Ελλάδα στρέφει το βλέμμα προς εμένα.
Δια του θανάτου μου, λένε, θα επιτευχθούν τα πάντα.
Δίδω λοιπόν την ζωή μου εις την Ελλάδα, θυσιάστε με!
Η μνήμη μου θα ζήσει, κι αυτή θα είναι για μένα και γάμος και τέκνα και δόξα…. 

Στο σενάριο και στην παράσταση της Μαργαρίτας Περδικάρη του Δημήτρη Χατζή που
ανέβασε η ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, χρησιμοποιήθηκε και το «Μικρό σχόλιο για την Ιφιγένεια
εν Αυλίδι» του συγγραφέα, στο οποίο γίνεται προσπάθεια σύνθεσης της ιστορίας, της ποί-
ησης και της τέχνης.
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ –ΑΟΙΔΟΣ

Αυτή, η Ιφιγένεια, είναι απροστάτευτη, ανυπεράσπιστη μέσα σ’ αυτά τα θηρία.
Δεν είναι Αντιγόνη, που εναντιώνεται σε κάποια εξουσία και θανατώνεται από αυτήν, άδικα ή
δίκαια.
Ούτε Κλυταιμνήστρα, Ηλέκτρα, Φαίδρα, Μήδεια κι άλλες γυναίκες, που θα σκοτώσουν, θα σκο-
τωθούν για τη ζωή τη δική τους.
Αυτή, η Ιφιγένεια, είναι το θύμα. Το θύμα μονάχα και τίποτα άλλο.
Το αρνί του Θεού, ο αμνός του Κυρίου που θα πουν αργότερα. …

Η ώρα κοντεύει. Τη βγάζουν. Για το βωμό, το θυσιαστήριο.
Την παίρνουν. Προχωρούν. Γλυτωμός δεν υπάρχει.
Και τότε – κάτι γίνεται τότε μες στην παρθένα ψυχή της.
Να τον πεθάνει, λοιπόν, τον αναπότρεπτο θάνατό της, που τόσο τον θέλουν.
Μα να τον πεθάνει αυτή, με τη δική της τη θέληση πια.
Για να φυσήξουν οι ούριοι άνεμοι. Να κινηθούνε τα πλοία των Αχαιών. Να πάνε στην Τροία και
να νικήσουν.
Να τον πεθάνει το θάνατό της – σαν πράξη ζωής – της δικής της…..

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ –ΑΟΙΔΟΣ

Όταν οι Γερμανοί την τουφέκισαν, στις αρχές του καλοκαιριού του 1944, λίγο πριν από την απε-
λευθέρωση, η Μαργαρίτα δεν είχε πατήσει ακόμα τα είκοσι χρόνια της. Και στάθηκε μπροστά στο
απόσπασμα χαμογελώντας το μικρό χαμόγελο της οικογένειας των Περδικάρηδων.

ΘΕΑΝΩ – ΑΟΙΔΟΣ

Αυτό το τελευταίο για το χαμόγελο το είπε ο παπάς, που, με την απαραίτητα παρουσία του στις
θανατικές εκτελέσεις, επικυρώνει, στο όνομα του Καίσαρος, την απόδοση  της ψυχής στο θεό.
Ο ίδιος είπε πως, όταν σήκωσαν τα ντουφέκια, η μικρή Μαργαρίτα κούνησε το χέρι της, κ’ είπε
ένα ακατανόητο καληνύχτα, μάλιστα δεν είπε καληνύχτα, είπε ακριβώς:

ΦΩΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ

Καληνύχτα ντε! 

Pillanatkép
az előadásból
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Γιάννης Ρίτσος 
Στα εκπατρισμένα αδέρφια μας

Αυτοί στα ξένα,
αυτοί που κρατάνε
στην πιο ψηλή κορυφή της καρδιάς τους
την Ελλάδα,
Αυτοί που κρατάνε ανάμεσα στα στήθη τους
φυλαχτό
ένα κομμάτι ελληνικό ουρανό
με δυο κουκιά σιτάρι.
Αυτοί, που στα ξένα, αδέλφια μας
και αυτοί πούναι ναρθούν
και αυτοί που φύγαν πικραμένοι,
μαζί να τραγουδήσουμε:
Χαίρε Ελλάδα
Χαίρε Λευτεριά
Χαίρε Κόσμε.

(Απόσπασμα)

Ti, az idegenben élők,
ti, akiknek szívük legmagasabb csücskén ül
Görögország,
ti, akik kebletekben talizmánként őriztek
egy darabot a görög égből,
két búzaszemmel.
Ti, akik messze sodródtatok, testvéreink,
és ti, akik majd eljöttök,
és ti, akik megkeseredetten mentetek el,
énekeljétek velünk együtt:
Üdvözlégy Görögország
Üdvözlégy Szabadság
Üdvözlégy Világ.

Nagy Kalliopé Mária fordítása
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