Μ- Ζ- Κοπιδάκης
Ἁλκαῖος καὶ Ὁράτιος στὸν Ψηλορείτη
Πρώτη ἔκδοση+ Ἁθήνα 1/01
Παραγωγή9
Τυπογραφικὸ ἐργαστήρι «∆όµος»

Κύκλος ὁµιλιῶν «Ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ ∆ύση»
Πρόγραµµα LDF@QNM OKTR
Συµπαραγωγή9 Ε-Μ-Ε-ΙΣ-+ Κ-Ι-Κ-Π-Ε-+ Ὀργανισµὸς Μεγάρου Μουσικῆς
Ἁθηνῶν

Μ- Ζ- Κοπιδάκης

Ἁλκαῖος καὶ Ὁράτιος στὸν Ψηλορείτη

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ % ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΗ ΝΥΧΤΑ τῆς 15ης Ἁπριλίου τοῦ 0833 ὁ ταγµατάρχης O`sqhbj
Kdhfg Edqlnq καὶ ὁ λοχαγὸς Vhkkh`l Rs`mkdx Lnrr ἐπικε,
φαλῆς µιᾶς ὁµάδας ἀπὸ ψυχωµένους Κρῆτες πολεµιστὲς ἀπή,
γαγαν τὸν ὑποστράτηγο Gdhmqhbg Jqdhod ἀπὸ τὴ βίλα Ἁριάδνη
ὅπου διέµενε- Μετὰ ἀπὸ περιπετειώδη περιπλάνηση στὸν Ψη,
λορείτη καὶ µόνο χάρη στὴ βοήθεια ποὺ προσέφεραν στὴν
ὁµάδα τῶν ἀπαγωγέων δεκάδες πατριωτῶν καὶ χωριὰ ὁλό,
κληρα+ ἡ ἐπιχείρηση ὁλοκληρώθηκε ἐπιτυχῶς- Ὁ Κράϊπε φυ,
γαδεύτηκε τὴν 03η Μαΐου στὴ Μέση Ἁνατολή- Ὁ Λὴ Φέρµορ+
γνωστὸς στοὺς ἀντιστασιακοὺς κύκλους ὡς Καπετὰν Μιχά,
λης+ ἂν καὶ µετὰ τὸν πόλεµο ἐξελίχθηκε σὲ διάσηµο συγγρα,
φέα+ δὲν θέλησε ἀπὸ µετριοφροσύνη νὰ συγγράψει ἕνα βιβλίο
γιὰ αὺτὴν τὴν ἀνδραγαθία- Τὸ 0858 ὡστόσο+ κατὰ παρά,
κληση τοῦ Αὐτοκρατορικοῦ Πολεµικοῦ Μουσείου+ κατέθεσε
µία προσωπικὴ ἀφήγηση µὲ τὸν τίτλο «Ἁπαγάγοντας ἕνα
στρατηγό» '«@actbshmf ` Fdmdq`k»(- Ἁποσπάσµατα τῆς συ,
ναρπαστικῆς αὐτῆς ἀφήγησης µετέφρασε ὁ Στέφανος Χελι,
δόνης καὶ δηµοσίευσε στὴν ἐφηµερίδα Ἡ Καθηµερινή '15 Ιου,
νίου 1/00( ἕνα ἀπόσπασµα9
∆ύο µέρες ἀργότερα+ καθὼς δὲν ὑπῆρχαν ἀρκετὰ καλύµµατα+
ὁ Μπίλλυ+ ὁ στρατηγὸς κι ἐγὼ καταλήξαµε+ ὄχι γιὰ τελευταία
φορά+ νὰ κοιµόµαστε καὶ οἱ τρεῖς µας κάτω ἀπὸ τὴν ἴδια κου,
βέρτα+ µὲ τὸν Μανώλη στὴ µία πλευρὰ καὶ τὸν Γιώργη στὴν
ἄλλη+ νὰ περιποιοῦνται τὰ L`qkhm τους καὶ νὰ κοιµοῦνται µὲ
βάρδιες- Ξυπνήσαµε στὰ βράχια+ ἀκριβῶς τὴ στιγµὴ ποὺ µιὰ
ἐκτυφλωτικὴ αὐγὴ ξηµέρωνε πάνω ἀπὸ τὴν κορυφογραµµὴ τοῦ

5

Ὄρους Ἴδη+ τὸ ὁποῖο ἐπὶ δύο µέρες πασχίζαµε νὰ διασχίσουµεΚαὶ οἱ τρεῖς µας καπνίζαµε ξαπλωµένοι χωρὶς νὰ µιλᾶµε+ ὅταν
ὁ στρατηγός+ µιλώντας πιὸ πολὺ στὸν ἑαυτό του+ εἶπε ἀργά9
Uhcdr ts `ks` rsds mhud b`mchctl
Rnq`bsd…
Ἤµουν τυχερός- Εἶναι ἡ πρώτη γραµµὴ µιᾶς ἀπὸ τὶς λίγες
ὠδὲς τοῦ Ὁρατίου ποὺ ξέρω ἀπέξω '@c Sg`kh`qbgtl(- Ἄρχισα νὰ
ἀπαγγέλλω ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ εἶχε σταµατήσει9
… Mdb h`l rtrshmd`ms nmtr
Rhku`d k`anq`msdr+ fdktptd
Ektlhm` bnmrshsdqhms `btsnΚαὶ συνέχισα+ µὲ τὶς πέντε στροφὲς ποὺ εἶχαν ἀποµείνει+ µέ,
χρι τὸ τέλοςΤὰ γαλάζια µάτια τοῦ στρατηγοῦ σταµάτησαν νὰ κοιτοῦν τὴ
βουνοκορφὴ καὶ στράφηκαν στὰ δικά µου –καὶ ὅταν τελείωσα+
µετὰ ἀπὸ µιὰ µακρὰ σιωπή+ εἶπε9 «@bg rn+ Gdqq L`inq »- Ἦταν
πολὺ παράξενο- «I`+ Gdqq Fdmdq`k»- Λὲς καί+ γιὰ µιὰ παρατετα,
µένη στιγµή+ ὁ πόλεµος εἶχε πάψει νὰ ὑπάρχει- Εἴχαµε πιεῖ καὶ
οἱ δύο ἀπὸ τὶς ἴδιες πηγὲς πρὶν ἀπὸ πολὺ καιρό· καὶ τὰ πράγµατα
µεταξύ µας θὰ ἦταν διαφορετικὰ γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τοῦ χρόνου µας
µαζί-

Ἂς ἀφήσουµε τὸν ἄγγλο ταγµατάρχη καὶ τὸν γερµανὸ στρα,
τηγὸ νὰ σχολιάζουν τὴν ὠδὴ κι ἂς µεταφερθοῦµε στὴν ἀρχαία
Ἑλλάδα ἀναζητώντας τὴν πηγὴ ἀπὸ ὅπου ἄντλησε τὴν
ἔµπνευσή του ὁ Ὁράτιος- Τὸν 6ο αἰώνα π-Χ- ἡ Λέσβος σπα,
ρασσόταν ἀπὸ ἐµφύλιες διαµάχες ἀνάµεσα στοὺς παλαιοὺς
ἀριστοκράτες καὶ τοὺς τυράννους ποὺ ἦταν καὶ αὐτοὶ ἀριστο,
κράτες ἀλλὰ ἔχοντας κερδίσει τὴν εὔνοια τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ
εἶχαν σφετερισθεῖ τὴν ἐξουσία- Ὁ λυρικὸς ποιητὴς Ἁλκαῖος+
λίγο νεότερος ἀπὸ τὴ Σαπφώ+ δὲν ἦταν ἀσφαλῶς ὁ τύπος τοῦ
ἀτρόµητου πολεµιστῆ+ ἀλλὰ µὲ τὰ δηµεγερτικὰ ποιήµατά του+
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τὰ στασιαστικά+ ὑπεραναπλήρωνε τὴν ἔλλειψη πολεµικῆς
ἀρετῆς- ∆ική του ἐπίνοια ἦταν ἡ ἀλληγορία τοῦ «πλοίου τῆς πο,
λιτείας» ποὺ ἐπιβίωσε ὣς τὶς ἡµέρες µας στὴ λογοτεχνία+ στὴν
πολιτικὴ φιλοσοφία καὶ στὶς γελοιογραφίες- Ἡ ἐδαφικὴ ἐπι,
κράτεια συµπτύσσεται στὴν εἰκόνα ἑνὸς πλοίου ποὺ κλυδωνί,
ζεται πάνω στὴν τρικυµισµένη θάλασσα- Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ κρά,
τους ἐµφανίζεται ὡς κυβερνήτης+ οἱ ἀξιωµατοῦχοι ὡς πε,
λαγωµένοι ναῦτες+ ὁ λαὸς ὡς περίφοβοι ἐπιβάτες- Οἱ ἄνεµοι
ποὺ κανεὶς δὲν ἀντιλαµβάνεται ἀπὸ ποῦ φυσοῦν εἶναι βέβαια
κατὰ περίπτωση οἱ ἐσωτερικὲς ἔριδες+ οἱ προαιώνιοι τοῦ ἔθνους
ἐχθροὶ ἢ οἱ διεθνεῖς ἀγορές- Ὁ ἐπικρεµάµενος κίνδυνος φαίνε,
ται κοινὸς γιὰ ὅλους+ πλούσιους καὶ πτωχούς+ νέους καὶ γέ,
ροντες+ ἀθώους καὶ ἐνόχους«Μακριὰ ἀπὸ τοὺς ἑταίρους εἶναι σὰν νὰ µὴν ζῶ»+ ὁµολο,
γεῖ σὲ ἕνα του στίχο ὁ Ἁλκαῖος- Οἱ ἑταῖροι ἦταν οἱ ὁµόφρονες+
οἱ ὁµοϊδεάτες+ οἱ πολιτικοί του σύντροφοι+ ποὺ συγκεντρώνον,
ταν γιὰ νὰ συνωµοτήσουν+ νὰ ἀναλύσουν τὴν κατάσταση καὶ
νὰ πιοῦν κρασί- Ἡ οἰνοποσία+ τὴν ὁποία εἶχε ἀπαγορεύσει διὰ
νόµου ὁ αἰσυµνήτης Πιττακὸς στὴ Λέσβο+ ἐθεωρεῖτο ἀντι,
στασιακὴ πράξηἘκτὸς ἀπὸ τὰ στασιαστικὰ ποιήµατα ὅπου ἐξυµνοῦσε
ἁρµατωσιές+ πολέµου ταραχὲς καὶ ἀνδραγαθήµατα+ ὁ Ἁλ,
καῖος συνέθεσε καὶ συµποτικά+ ὅπου ἐγκωµίαζε τὸ δῶρο τοῦ
∆ιονύσου+ ποὺ φέρνει γλυκιὰ ζάλη καὶ πνίγει τοὺς καϋµοὺς στὰ
ρεύµατα τῆς λήθης- Καµιὰ φορὰ καὶ τὰ δύο εἴδη ἀσµάτων συν,
δυάζονται+ ὅπως στὸ περιλάλητο9 «Βάλτε νὰ πιοῦµε Πέθανε ὁ
τύραννος Μύρσιλος »- Σὲ ἕνα συµποτικό του τραγούδι ζωγρα,
φίζει τὴν ἀπόλυτη εὐδαιµονία9
Ὅταν πετιέτα ὁ ἀνθὸς τοῦ γαϊδουράγκαθου καὶ τὸ ὀξύφωνο
τζιτζίκι σοῦ παίρνει τὰ αὐτιά+ νά+ ἦρθε τὸ καλοκαιράκι ἀπὸ τὶς
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τέσσερεις ἡ πιὸ ἐξουθενωτικὴ ἐποχή- Τετράπαχες οἱ αἶγες+ στὴν
πιὸ γλυκιά του ὥρα τὸ κρασί- Φλογίζονται ἀπὸ τοὺς πόθους οἱ γυ,
ναῖκες+ οἱ ἄντρες ὅµως εἶναι ἀνήµποροι γιατὶ ὁ σκύλος τοῦ οὐρα,
νοῦ+ τὸ ἄστρο Σείριος µὲ τὰ σκυλόδοντά του στὰ γόνατα καὶ στὸ
κεφάλι τοὺς χτυπᾶ- Ἔ+ τότε πιὰ πήγαινε κάθισε στὴ σκιὰ ἑνὸς
βράχου καὶ νά χεις δίπλα σου κρασί+ ξυνόχοντρο καὶ κρέας ἀπὸ
ἐρίφιο ἢ θηλυκὸ µοσχάρι- Νὰ κάθεσαι λοιπὸν στὴν παχιὰ σκιὰ καὶ
νὰ φυσᾶ τὸ πρόσωπό σου ὁ Ζέφυρος δροσερός-

Σὲ ὁρισµένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ποιήµατα τῆς τάβλας καὶ τοῦ
κρασιοῦ ὁ Ἁλκαῖος γνωµολογεῖ γιὰ τὸν ἔρωτα+ τὴ ζωή+ τὴν ἀν,
θρώπινη µοίρα+ καὶ βέβαια γιὰ τὸ κρασί+ ἐπὶ παραδείγµατι9 «Ὁ
µεθυσµένος λέει πάντα τὴν ἀλήθεια»+ «Τὸ κρασὶ εἶναι ὁ κα,
θρέπτης τῆς ψυχῆς»+ «Πιὲς νὰ ξεχάσεις+ µὲ στεναχώριες δὲν
θὰ δεῖς προκοπή»Σὲ ὅλες λοιπὸν τὶς ἐποχὲς τὸ κρασὶ κάνει καλό+ ἀλλὰ τὸ
χειµώνα ἰδίως εἶναι ἀπαραίτητο- Λέει λοιπὸν ὁ ποιητὴς 'ἀπ046 K-F-R-(9
Βρέχει ὁ θεός- Σταµνιὰ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ χύνονται τὰ νερά+ πά,
γωσαν καὶ τὰ ποτάµια… Νίκησε τὸ χειµώνα ἀνάβοντας µὲ κού,
τσουρα φωτιὰ πάνω στὴν παραστιά- Ἁπλόχερα ρίχνε στὸν κρα,
τήρα γλυκόπιοτο κρασί+ καὶ κάτω ἀπὸ τὸ κεφάλι σου βάλε ἕνα
µαξιλάρι µαλακό-

Τὸ ποίηµα γιὰ τὸν χειµώνα µᾶς παραδόθηκε µὲ χάσµατα+
λείπουν τουλάχιστο τρεῖς στροφές- Ἔστω ὅµως καὶ κολοβὸ δη,
µιουργεῖ µιὰν ἀτµόσφαιρα µὲ τὴν ἀντίθεση τοῦ ἔξω+ ὅπου λυσ,
σοµανοῦν τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως+ καὶ τοῦ ἔσω+ ὅπου βασιλεύει
ἡ θαλπωρή- Ἔξω λοιπὸν ἡ βροχὴ καὶ ἡ παγωνιά+ µέσα ἡ φω,
τιά+ τὸ κρασὶ καὶ τὸ µαλακὸ µαξιλάρι- Οἱ προϋποθέσεις τῆς
ἡδυπάθειας ὑπάρχουν- Ὀφείλει ὅµως καὶ ὁ τυχερὸς νὰ δραστη,
ριοποιηθεῖ- Οἱ προσταγὲς δίνουν ἕνα τόνο κινητικότητας- Τὰ
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ἐφόδια βρίσκονται ἐδῶ+ κάνε ὅµως κάτι καὶ σὺ γιὰ νὰ ἀντιµε,
τωπίσεις τὸν χειµώνα+ παρακινεῖ ὁ ποιητής- Θὰ ἔλεγε µάλιστα
κανεὶς ὅτι οἱ διαταγὲς καὶ οἱ ὅροι παραπέµπουν σὲ σκηνὲς ἀπὸ
τὸ πεδίο τῆς µάχης καὶ τὸν κόσµο τῆς παλαίστρας- Ὁ χειµώ,
νας εἶναι πόλεµος καὶ πρέπει νὰ κατανικηθεῖὉ σηµαντικότερος λατίνος ποιητής+ ὁ Ὁράτιος+ δὲν ἔτρεφε
αὐταπάτες γιὰ τὴν πρωτοτυπία τοῦ ρωµαϊκοῦ πολιτισµοῦὉµολογοῦσε ὅτι ἡ κατακτηµένη Ἑλλάδα τελικὰ ὑπέταξε τὸν
βάναυσο κατακτητὴ καὶ εἰσήγαγε τὶς καλὲς τέχνες στὸ
ἀγροῖκο Λάτιο- Συµβούλευε λοιπὸν τοὺς συµπατριῶτες του νὰ
ἔχουν στὰ χέρια τους µέρα καὶ νύχτα τὰ ἑλληνικὰ λογοτεχνικὰ
ὑποδείγµατα καὶ νὰ τὰ µιµοῦνται- Αὐτὸ ἄλλωστε ἔπραττε
καὶ ὁ ἴδιος µιµούµενος τὸν Πίνδαρο+ τὴ Σαπφὼ καὶ τὸν ἉλκαῖοὙπέρτατη φιλοδοξία του ἦταν νὰ συγκαταριθµηθεῖ κάποτε
καὶ αὐτὸς ἀνάµεσα στοὺς µεγάλους Ἕλληνες δασκάλους
του- Τὸ ποίηµα τοῦ Ἁλκαίου+ ποὺ µόλις προαναφέραµε+ ἀλλὰ
ἀκέραιο ὅµως+ φαίνεται πὼς ἦταν τὸ πρότυπο γιὰ τὴν ἀκό,
λουθη ὠδὴ τοῦ Ὁρατίου+ τὴν ὁποία εἶχαν ἀποστηθίσει καὶ ὁ
στρατηγὸς Κράιπε καὶ ὁ Λὴ ΦέρµορἊς ἀκούσουµε πρῶτα τὸ ποίηµα σὲ µία ἐλεύθερη ἀπόδοση
'B`qlhm` H+8(9
Βλέπεις τὸ βουνὸ Σώρακτο ποὺ στέκει κάτασπρο ἀπὸ τὸ
στοιβαγµένο χιόνι- Κουράστηκαν ἀπὸ τὸ βάρος τὰ δάση καὶ δὲν
ἀντέχουν πιά- Νά+ πάγωσαν καὶ οἱ νεροσυρµές- Θαλίαρχε+ καλέ
µου φίλε+ µαλάκωσε τὸ κρύο στοιβάζοντας ξύλα πάνω στὴ φω,
τιά- Ἄφθονο τώρα ἀπὸ κανάτι πλουµιστὸ κέρνα τὸ τετράχρονο
κρασί σου- Ἄφησε τὰ ἄλλα στοὺς θεούς- Νά+ σιγανέψαν κιόλας
τοὺς καιροὺς ποὺ πάλευαν στὸ µανιασµένο πέλαγος- Ἠρέµησαν
τὰ κυπαρίσσια καὶ οἱ γέρικες µελιές- Αὔριο τί θὰ γίνει µὴ ρωτᾶςΚέρδος σου ὅποια καὶ νὰ σοῦ δώσει ἡ Τύχη ἡµέρα- Σὰν νιὸς ποὺ
εἶσαι γλυκιὲς ἀγάπες καὶ χοροὺς κυνήγα+ τώρα ποὺ στέκουν µα,
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κριὰ ἀπὸ τὴν ἀνθισµένη νιότη σου τὰ δύστροπα γηρατειά- Ξέτρεχε
τώρα+ ὅπου βρεθεῖς τὸ δειλινό+ τοὺς σιγανοὺς ψιθυρισµούς- Ἁπὸ
τὸν κρυψώνα ψάχνε τὸ γέλιο+ τὸν πρόσχαρο προδότη τῆς κρυµ,
µένης κοπελιᾶς- Κλέψε της τὸ βραχιόλι νὰ τὴ θυµᾶσαι- Ἅρπαξε
τὸ χρυσαφικὸ ἀπὸ τὸ δάχτυλο ποὺ κάνει 'καὶ καλὰ( πεισµατικά

Ἁπὸ τὸ συµποτικὸ ποίηµα τοῦ Ἁλκαίου ὁ Ὁράτιος δανεί,
ζεται τὸ µέτρο καὶ τὴ στροφή+ τὶς καιρικὲς συνθῆκες+ τὸ
ἄναµµα τῆς φωτιᾶς καὶ τὴ γενναία οἰνοποσία- Ἴσως καὶ ἀπὸ
τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα τοῦ ποιήµατος ὁρισµένα τουλάχιστον νὰ
ὑπῆρχαν στὶς στροφὲς ποὺ ἔχει παραλείψει ἀπὸ τὴν παράθεση
τοῦ ποιήµατος ὁ Ἁθήναιος στοὺς ∆ειπνοσοφιστές 'Χ 32/ Α,
Β(- Οἱ προτροπὲς γιὰ τὸν ἡδονοθηρικὸ βίο καὶ τὴν ξεγνοιασιὰ
τοῦ χαροκόπου εἶναι κοινὸς τόπος στὴ λυρικὴ ποίηση καὶ σὲ
διάφορες φιλοσοφικὲς σχολὲς τῆς ἑλληνιστικῆς καὶ τῆς ρω,
µαϊκῆς ἐποχῆς- Καὶ σὲ ἄλλες ὠδὲς του ὁ Ὁράτιος διακηρύσ,
σει τὸ εὐδαιµονικό του πιστεύω9 «∆ρέψε τὴ µέρα- ∆ῶσε ὅσο
µπορεῖς πιὸ λίγη πίστη στὸ αὔριο »- Ὁ στίχος αὐτὸς ἔµεινε πα,
ροιµιώδηςΠῶς συνέβη ἀλήθεια καὶ ἀνέσυρε ἐκείνη τὴ δύσκολη
στιγµὴ ὁ Γερµανὸς στρατηγὸς ἀπὸ τὰ κατάβαθα τῆς ἐφηβικῆς
του µνήµης τὸ ποίηµα τοῦ Ὁράτιου: Στὴν ἀνάδυση αὐτὴ φαί,
νεται νὰ συνετέλεσαν πολλοὶ παράγοντες- Πρῶτα ἀπὸ ὅλα ἡ
ἐντύπωση τοῦ χιονισµένου τοπίου+ µετὰ ἡ ἐνστικτώδης ἀνα,
ζήτηση τοῦ ποτοῦ καὶ τῆς ζεστασιᾶς+ καὶ βέβαια ἡ ἀβεβαι,
ότητα γιὰ τὸ µέλλον- «Αὔριο τί θὰ γίνει µὴ ρωτᾶς- Κέρδος σου
ὅποια καὶ νὰ σοῦ δώσει ἡ τύχη ἡµέρα» συµβουλεύει+ σὰν νὰ
ἦταν βαλτός+ ὁ Ὁράτιος- Καὶ πράγµατι ὅλα ἦταν δυνατὸ νὰ
συµβοῦν τὴν ἡµέρα ἐκείνη πάνω στὸν ΨηλορείτηἉπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ παρεµβολὴ τοῦ Λὴ Φέρµορ+ ποὺ
ἁρπάζει ἀπὸ τὸ στόµα τοῦ Γερµανοῦ τὸ λατινικὸ ποίηµα καὶ
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ὁλοκληρώνει τὴν ἀπαγγελία+ συνιστᾶ µιὰ «ἐπιφάνεια»+ µιὰ
στιγµὴ αὐτογνωσίας καὶ τῶν δύο ἀντιπάλων+ σὲ τελευταία
ἀνάλυση τὸν θρίαµβο τοῦ ἑνιαίου εὐρωπαϊκοῦ πνεύµατος- Καὶ
οἱ δυό τους εἶχαν διδαχθεῖ κάποτε τὰ κλασικὰ γράµµατα+ ὁ
Γερµανὸς στὸ περιώνυµο Fxlm`rhtl+ ὁ Ἄγγλος στὸ ἀριστο,
κρατικό του κολλέγιο- Ὁ ἴδιος ὁ Φέρµορ ἐκµυστηρεύτηκε πώς+
ὅταν σὲ ἡλικία 06 ἐτῶν ἔφυγε γιὰ τὸ πρῶτο του ταξίδι στὴν
Εὐρώπη+ πῆρε µαζί του µόνο δύο βιβλία+ µιὰ Ἁνθολογία
ἀγγλικῆς ποίησης καὶ τὶς Ὠδὲς τοῦ Ὁράτιου- Καὶ οἱ δύο λοιπὸν
ἀναγνωρίζουν ὅτι κατ’ οὐσίαν ἀνήκουν στὸν ἴδιο πολιτισµικὸ
κύκλο+ ὅτι ἔχουν τὴν πατροπαράδοτη ἀνθρωπιστικὴ παιδεία+ ὅτι
οἱ πνευµατικές τους καταβολὲς ἀνάγονται στὴν ἀρχαία Ἑλ,
λάδα καὶ στὴ Ρώµη- Γι’ αὐτὸν τὸ λόγο+ ὅπως µᾶς διαβεβαι,
ώνει ὁ Λὴ Φέρµορ+ ὁ Κράϊπε ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἀποκαλυπτικὴ
στιγµὴ συνεργάζεται µὲ τοὺς ἀπαγωγεῖς τουΚαὶ οἱ Κρητικοὶ ἀντάρτες ποὺ παρευρίσκονταν στὴ σκηνὴ
τῆς καταλλαγῆς: Ἦταν πρόσωπα βουβά+ ἁπλὰ παραχορη,
γήµατα: Πολὺ πιθανὸ οἱ περισσότεροι νὰ ἦταν ὀλιγογράµµα,
τοι ἢ καὶ ἀγράµµατοι παντελῶς- ∆ύσκολο νὰ ὑποθέσει κανεὶς
ὅτι εἶχαν διαβάσει κλασικούς+ ὅτι εἶχαν ἀκούσει κἂν τὰ ὀνό,
µατα Ὁράτιος καὶ Ἁλκαῖος- Ὅµως διέθεταν τὸ µέγα πλεονέ,
κτηµα ὅτι ἡ δική τους παιδεία ἦταν βιωµατική- Αὐτοὶ ἀντι,
προσώπευαν διὰ µέσου τῆς γλώσσας ποὺ µιλοῦσαν καὶ διὰ
µέσου τοῦ πνευµατικοῦ πολιτισµοῦ τους+ δηλαδὴ τῆς ἱεράρχη,
σης τῶν ἀξιῶν καὶ τῶν φτωχικῶν ὑλικῶν προϋποθέσεων τῆς
ζωῆς τους+ µὲ τὸν πιὸ αὐθεντικὸ τρόπο αὐτὸ τὸ θαῦµα ποὺ ὀνο,
µάζεται ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα- Κάποιος σὰν κι αὐτούς+ κάπως
παλαιότερός τους+ ἔβλεπε τὴ χειµωνιάτικη φύση καὶ αἰσθανό,
ταν σὰν τὸν Ἁλκαῖο- Αὐτὸς λοιπὸν ὁ ἀνώνυµος «εἷς ἐκ τῶν
πολλῶν» εἶχε συνθέσει τὸ ἀκόλουθο ριζίτικο 'Στ- Α- Ἁποστο,
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λάκης+ Ριζίτικα+ ἀρ- 4/4( ποὺ τραγουδοῦσαν στὶς ξεφάντωσές
τους9

Σιγὰ σιγά βρεχεν ὁ Θεὸς καὶ σιγανὰ χιονίζει
κι ἔχει τὸ κρύγιος στὰ βουνά+ τὸ χιόνι στσὶ Μαδάρες
κι ἀπού χει σπίθια ροδωτὰ καὶ σπίθια ροδωµένα
κι ἔχει καρποὺς στ’ ἀµπάρια του καὶ λάδι στὰ πιθάρια
καὶ στὰ βαρέλια του κρασὶ καὶ ξύλα στὴν αὐλή του
κι ἔχει καὶ κόρη καὶ φιλεῖ καὶ στὴ φωτιὰ καθίζει
δὲν τόνε νοιάζει ὁ βοριὰς ἂν βρέχει+ ἂν χιονίζειΤὸ ριζίτικο ποὺ παραδίδεται σὲ διάφορες παραλλαγὲς
'Πάγκαλος+ Περὶ τοῦ γλωσσικοῦ ἰδιώµατος+ UHH 113+ Παπα,
δάκης,Τσικαλάκης+ 6/// Κρητικὲς παροιµίες+ 065( συνδυά,
ζει τὸ ἀλκαϊκὸ θέµα τῆς ἀντίθεσης «ἔξω ἡ παγωνιά+ µέσα ἡ
θαλπωρὴ καὶ τὸ κρασί»+ ποὺ προσιδιάζει στὸν ἀριστοκράτη χα,
ροκόπο+ µὲ τὸ θέµα τοῦ προβλεπτικοῦ νοικοκύρη ποὺ χαίρεται
τὰ ἀγαθά του+ ἄψυχα καὶ ἔµψυχα- Μιὰ παρατήρηση ἀκόµη γιὰ
τὴ λεγόµενη «µακρὰ διάρκεια»- Τὸ ποίηµα τοῦ Ἁλκαίου ἀνα,
παράγει+ ὅπως ἔχει ὑποστηριχθεῖ+ τὴ σκηνὴ ἀπὸ τὴν Ἰλιάδα+
ὅπου ὁ Ἁχιλλέας ὑποδεχόµενος στὴ σκηνή του τὸν Αἴαντα καὶ
τὸν Ὀδυσσέα 'Ἰλιάς+ Ι+ 088,111( προστάζει τὸν Πάτροκλο νὰ
ἑτοιµάσει µεγαλύτερο κρατήρα καὶ δυνατότερο κρασί- Ὅσο γιὰ
τὸ φαγητὸ δὲν ἀπαιτεῖται ἰδιαίτερη ὑπενθύµιση9 ἡ φωτιὰ ἀνά,
βει+ καὶ πάνω της τοποθετοῦνται κρέατα τριῶν εἰδῶν- Ἔτσι
«ὁµηρικῷ τῷ τρόπῳ» ὑποδέχονται ἀκόµη καὶ σήµερα στὴν
Κρήτη τὸν καλόσειρο στρατολάτη οἱ ἀορίτες εἴτε βρέχει εἴτε
χιονίζει εἴτε ψήνει ὁ ἥλιος στὴν πέτρα τὸ αὐγό-
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Idmmx Rsq`trr Bk`x+ «Ncd 0-8- Gnq`bd’r Rdosdladq Rnmf»+ Bk`rrhb`k
Vnqkc 72+ 0878+ 0/1 κ-ἑVhkkh`l I- @udqx+ «Gnldqhb gnrohs`khsx hm @kb`dtr `mc Gnq`bd»+
Bk`rrhb`k Oghknknfx+ 48+ 0853+ 0/6,0/8Dcv`qc L`qrg+ Sgd Ncdr ne Gnq`bd+ Knmcnm 0836Cdmxr O`fd+ R`oogn `mc @kb`dtr+ Nwenqc 0844Κ- Γρύλλιος+ Ὀράτιος+ Οἱ Ὠδές+ Ἁθήνα 0875Γ- Ἐµµ- Πάγκαλος+ Περὶ τοῦ γλωσσικοῦ ἰδιώµατος τῆς Κρήτης+ UHH
'Τὰ λαογραφικά(+ Ἁθῆναι 0872Σταµάτης Α- Ἁποστολάκης+ Ριζίτικα+ τὰ δηµοτικὰ τραγούδια τῆς
Κρήτης+ φιλ- ἐπιµ- ∆- Παπακώστας+ Ἁθήνα 0882C- K- O`fd+ Kxqhb` Fq`db` Rdkdbs` 'K-F-R-(+ Nwenqc 0857C`uhc @- B`loadkk+ Fqddj Kxqhb Ondsqx+ Aqhrsnk Bk`rrhb`k Oqdrr+
088/Μ- Παπαδάκης , Ε- Τσικαλάκης+ 6/// Κρητικὲς παροιµίες+ Ἡρά,
κλειο 1/00V- Rs`mkdx Lnrr `mc O`sqhbj Kdhfg Edqlnq+ Hkk Lds ax Lnnmkhfgs+
Knmcnm 084/-
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Κείµενα
!Υει µὲν ὀ Ζεῦc, ἐκ δ’ ὀράνω µέγαc
χείµων, πεπάγαιcιν δ’ ὐδάτων ῤόαι
〈
ἔνθεν
〉
κάββαλλε τὸν χείµων’, ἐπὶ µὲν τίθειc
πῦρ, ἐν δὲ κέρναιc οἶνον ἀφειδέωc
µέλιχρον, αὐτὰρ ἀµφὶ κόρcαι
µόλθακον ἀµφι〈 〉 γνόφαλλον
Ἁθήναιος+ Χ 32/ `,a 'κατὰ πᾶσαν ὥραν πίνων εὑρίσκεται
Ἁλκαῖος(· χειµῶνος µὲν ἐν τούτοις· ὔει κτλ-
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Uhcdr ts `ks` rsds mhud b`mchctl
Rnq`bsd mdb h`l rtrshmd`ms nmtr
rhku`d k`anq`msdr fdktptd
ektlhm` bnmrsdqhms `btsnchrrnkud eqhftr khfm` rtodq enbn
k`qfd qdonmdmr `sptd admhfmhtr
cdoqnld pt`cqhltl R`ahm`+
n Sg`kh`qbgd+ ldqtl chns`odqlhssd chuhr bdsdq`+ pth rhltk
rsq`udqd udmsnr `dptnqd edquhcn
cdoqndkh`mshr+ mdb btoqdrrh
mdb udsdqdr `fhs`mstq nqmhpthc rhs etstqtl bq`r+ etfd pt`dqdqd+ ds
ptdl Enqr chdqtl btlptd c`ahs+ ktbqn
`conmd+ mdb ctkbhr `lnqdr
rodqmd otdq mdptd st bgnqd`r+
cnmdb uhqdmsh b`mhshdr `adrs
lnqnr`- mtmb ds b`lotr ds `qd`d
kdmdrptd rta mnbsdl rtrtqqh
bnmonrhs` qdods`mstq gnq`+
mtmb ds k`sdmshr oqnchsnq hmstln
fq`str otdkk`d qhrtr `a `mftkn
ohfmtrptd cdqdostl k`bdqshr
`ts chfhsn l`kd odqshm`bhGnq`shtr+ B`qlhm` H+ 8-
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ % ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Λεωφ- Ἁµαλίας 3+ 0/4 46 Ἁθήνα
d,l`hk9 `kh`jnt?jhjod-fq

