
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Hμερολόγιο
2010

Παντελής Πρεβελάκης
(1909-1986)

«... Κάθε συγγραφέας μπορεί να συναντήσει
την ανθρωπιά όταν έχει ξεχάσει τον εαυτό του:
η ανθρωπιά θα μπορούσε να οριστεί ως η ολική
αλληλεγγύη του ανθρώπου με τον πλησίον του.

Ιδού ένας όρος δημιουργίας που απαιτεί
την αληθινή αφιλοκέρδεια,

δηλαδή την αρχοντιά που διδάσκει το Ρέθεμνος...».

Π. Πρεβελάκη: «Το Ρέθυμνος ως ύφος ζωής»



ΟΠαντελής Πρεβελάκης «Στο Χρονικό μιας Πολιτείας» (1937) και στη
μυθιστορική τριλογία «Ο Κρητικός» [Το δέντρο (1948), Η πρώτη λευ-
τεριά (1949), Η πολιτεία (1950)] παρουσιάζει μια πιστή εικόνα της

κρητικής ζωής στις γραφικές της λεπτομέρειες και παράλληλα αναδεικνύει
την πληρέστερη έκφραση του πνεύματος της Κρήτης. Σάρκα από τη σάρκα
του Ρεθύμνου, ο Παντελής Πρεβελάκης έρχεται προσκυνητής στην «ιδανική
πολιτεία». Η νοσταλγία του αφενός θα αποκαλύψει την αδιάσπαστη ενότητα
φύσης, ανθρώπου και Θεού στην Κρήτη, στη «γη την καλοθεμέλιωτη» και
αφετέρου θα τον οδηγήσει μέσα από τον «Κρητικό» να παρουσιάσει όλες τις
δυνάμεις που πλάσανε την ψυχή της Κρήτης. «Το χρονικό μιας πολιτείας»
είναι «... ένα βιβλίο αγάπης... ένα παραμύθι απλό και σοφό...» όπου ο Πρε-
βελάκης, γράφει ο Γ. Μανουσάκης, «... πετυχαίνει τούτο θαυμαστό όσο και
σπάνιο: Να ζωντανέψει... μια ολόκληρη πολιτεία και μια εποχη, με το δικό
της χαρακτήρα, την αλήθεια και την ομορφιά της. Να την αναστήσει μέσ’
από την ανάμνηση και τη νοσταλγία του, πλάθος το πρόσωπό της με τα κι-
νήματα της δικής του ψυχής...».

Στην τριλογία του «Κρητικού» ο Πρεβελάκης, σημειώνει ο Γ. Μανουσάκης,
«... είν’ ο παθιασμένος γιος της γης του, είν’ ο εραστής που παινεύει τις ομορ-
φιές της καλής του. Συχνά ανεβαίνει σε κάποια κορφή μαζί με τους χωρικού
του κι αφήνει τη ματιά του να χαϊδέψει το «συγυρισμένο κήπο», την «ήμερη
πατρίδα» που απλώνεται στα πόδια του... Στον «Κρητικό» δανείζεται «τα
φτερά του χελιδονιού» να χαμοπετάξει από δύση ως ανατολή, να ρουφήξει της
«γης σα να ’ταν τριαντάφυλλο» ή τις φτερούγες του αετού ν’ ανεβεί πιο ψηλά
κι από «το καπετανόβουνο τον Ψηλορείτη» ν’ αγκαλιάσει ακέριο τ’ όραμα του
νησιού του...». Ο άνθρωπος στον «Κρητικό» ζει μέσα στη φύση. Υπάρχει σε
μια αδιάκοπη επαφή μαζί της. Και υπογραμμίζει ο Γ. Μανουσάκης «... η φύση
για τον άνθρωπο του «Κρητικού» είν’ η ανεξάντλητη πηγή απ’ όπου παίρνει
τ’ αναγκαία για τη ζωή του... η φύση είν’ η αγαθή μάνα. Ο Κρητικός είν’
απόλυτα αδερφωμένος μαζί της. Ζει μέσα σ’ αυτήν κι έχει μάθει να υποτάσ-

σεται αδιαμαρτύρητα στο ρυθμό της, που ’ναι και δικός του ρυθμός. Αιστάνεται τον εαυτό του σαν ένα παμπάλαιο δέντρο, «με ρίζες τε-
τράβαθες», γαντζωμένο στα σπλάχνα της γης του, με την κεφαλή ν’ αγγίζει τον ουρανό...». Η αρμονική σχέση ανθρώπου-φύσης εκφράζει
το θεμελιώδες τυπολογικό γνώρισμα της νεοελληνικής κουλτούρας «η φύση είναι η πηγή όλων των αξιών».

Η σχολική κοινότητα του Πειραματικού Λυκείου δημιούργησε το ημερολόγιο του 2010 με δυο στόχους: α) Να τιμήσει τον Παν-
τελή Πρεβελάκη και τα εκατό χρονια από τη γέννησή του, επισημαίνοντας την εικονοπλαστική δύναμη του δημιουργού σε σχέση με
«το φυσικό πρόσωπο της Κρήτης» ως απόδειξη της βαθιάς αγάπης του για την Κρήτη και β) με βάση τα αποσπάσματα, που ανθο-
λογούνται από τα συγκεκριμένα έργα του, να δώσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και τις καλύτερες ευχές της για το 2010, καθώς η φύση
συνιστά μια διαρκή πρόκληση στην αξία της ζωής ως πρώτιστου αγαθού.

Ο Π. Πρεβελάκης, φορητή νωπογραφία του Φ. Κόντογλου
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ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Ιανουάριος 2010

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Το Ρέθεμνος είναι μια μικρή πολιτεία μ’ εφτά ίσαμε οχτώ χιλιάδες ψυχές χτι-
σμένη γιαλό-γιαλό στη βορινή στεριά της Κρήτης, απάνω στο μεσοστράτι
από Χανιά σε Μεγαλόκαστρο. Λέγεται πως τον παλιό καιρό ακούστηκε

στον κόσμο για το εμπόριό της, πως πρόκοψε στη ναυτωσύνη, γέννησε κιόλας
δυο-τρεις καλούς ποιητάδες και ζωγράφους, πούναι πάντα χρειαστοί για να βα-
στιέται τόνομα ενός τόπου ακατάλυτο, όταν βουβαθούν τα παζάρια του κ’ οι
ταρσανάδες του ρημάξουν και τα καλήτερα παιδιά του κάμουν φύλλα φτερά.
Κοντά σ’ αυτά λέγεται ακόμα, πράμα που μπορείς να το βεβαιώσεις και σήμερα,
πως οι πολίτες του Ρεθέμνου είταν άνθρωποι αγαθοί, σεμνοί και συνάμα περή-
φανοι, διαβασμένοι και καλότροποι, κοντολογίς είδος ποθητό μέσα στο φιλοτά-
ραχο νησί.

Η πολιτεία προχώρησε από το ακροθαλάσσι στο μεσόγειο με μεγάλη προφύ-
λαξη, σα να φοβόταν η ίδια το περίσσιο το ξάπλωμα, κ’ έτσι, μέσα σε δέκα ή και
δώδεκα -μπορεί και περισσότερους- αιώνες, απόμεινε μικρή και συμμαζεμένη,
σαν αγαθό θεριό πούχει τα πόδια του στο νερό και δεν του κάνει καρδιά να τα
σύρει παραπέρα...»

«...Το Ρέθεμνος, μαθές, είναι χτισμένο πάνω στο σύνορο της ημεράδας και της
αγριάδας. Η αγριωπή μεριά σε καλεί, τον καιρό της χειμωνιάς, να θαμάζεσαι τον
πόλεμο που κάνει το πέλαγο με τους βράχους, που στέκουν εκεί σα δυναμάρια
να διαφεντεύουν την πολιτεία στον αιώνα. Ο ήμερος γιαλός σούχει στρωμένη, τις
ώρες της καλοκαιριάς, την αμμουδιά και το σγουρό το κοντοθάλασσο νάρχεσαι
να περιπατάς ανέγνοιαστος, σαν το δίκαιο στα λιβάδια του Παράδεισου...»

«Το Χρονικό μιας Πολιτείας»

Χιονίζει ο Θεός, μικροί μεγάλοι πυρώ-
νουνται στο παραγώνι, οι άντρες ζε-
σταίνουν το κρασί και το πίνουν.

Πρόβαλε κι ο τρανός ο μήνας, ο Κρυαρίτης, που
ανοίγει τον καινούριο χρόνο. Τη νύχτα πριν απ’ την
πρωτοχρονιά, τα ζωντανά κουβεντιάζουνε στους
στάβλους, οι χωριάτες τους φέρνουνε κουλούρια
και πίτες, ο Άι Βασίλης περνάει αυτοπρόσωπος να
τα ρωτήσει πώς πορεύουνται και να τα βλογήσει
μαζί με τα σύνεργα του ξωμάχου. Ο Κύριος βα-
φτίζεται στις εκκλησιές, οι πιστοί ραντίζουνε τ’ αμ-
πελοχώραφα με τον αγιασμό, γλυκαίνει ο καιρός.
Οι γέροι χαίρουναι τα λιοσταλάματα, η ελπίδα κεν-
τάει στο στήθος. Τα γλαρόνια ξεκλωσσίζουν στα
περιγιάλια. Μεγάλος ο Θεός, τους χάρισε τις μέρες
του πουλιού, αφήνει πάρι το χειμώνα να χολιάσει...

«Ο Κρητικός / Το δέντρο

« «...



Η οικογένεια του Γεωργίου Πρεβελάκη. Δεξιά ο Παντελής. (1925)

Ο Π. Πρεβελάκης με το Στ. Αγγελιδάκη



Πλάκωσε κι ο Κουτσός, ο μικρός ο μήνας, που ξεθυμαίνει το
χιονιά. Οι ξωμάχοι κλαδεύουνε και σκάφτουνε τ’αμπέλια, με-
ταφυτεύουν τα δέντρα, φυτεύουνε την πατάτα...»

«Ο Κρητικός / Το δέντρο»

ΟΦλεβάρης βρισκότανε στο τέλος του, τα δέντρα παίρναν να φου-
σκώνουν. Τα βουνοπλάγια πετούσαν από πάνω τους τάσπρα τους
φορέματα, κάναν αλλού να πρασινίζουν, αλλού να βάνουν τα

μουντά. Όλο το νησί, απ’ άκρη ως άκρη, είτανε να το λιμπίζεσαι, ξα-
πλωμένο ακθώς ανακλαδίζονταν μες στις αύρες του πελάγου. Οι δρομοι
του είταν καθαροί, πλυμένοι οι χαλικιάδες του, τα μονοπάτια κ’ οι γι-
δόστρατες ξεκόβανε στις ράχες δίχως να πνίγουνται από βλάστηση. Αν
κοίταζες τον τόπο από ψηλά, τον έβλεπες καμωμένο για τα έργα της ει-
ρήνης, χαραγμένο για τα πηγαινέλα των ανθρώπων. Από σπιτομάζωμα
σε σπιτομάζωμα, οι δρόμοι σμίγανε τους κοντογείτονες, τους φέρναν και
τους παίρναν, καθώς τ’ αυλάκια μοιράζουν τα ποτιστικά νερά. Κάτω
από τα μάτια σου είχες έναν συγυρισμένο κήπο, μιαν ήμερη πατρίδα, κ’
η όψη της σούδινε την όρεξη να πάρεις το ραβδί και το σακκούλι σου
να χυθείς στις στράτες.

Τις ύστερες μέρες του, ο κουτσος ο μήνας είχε ριξει ένα συγκρατηχτό
νερο, πούλιωσε κι άλλα χιόνια στα βουνά, φούσκωσε τους ξεριάδες, ξε-
χείλισε βρύσες και ποτίστρες. Ο τόπος έγινε πιο ποθητός, ήθελες νάσουν
χελιδόνι να χαμοπετάξεις από δύση ως ανατολή, να ρουφήξεις τη μυ-
ρουδιά της γης σα νάταν τριαντάφυλλο. Για ήθελες νάσαι ο γέρο ποτα-
μός, που πιάνεται από τα σπλάχνα του βουνού, αναβρυσίζει
κεφαλάρια-κεφαλάρια, ξεχύνεται σε ρυάκια, μονοιάζει πιο κάτω και μα-
ζώνει δύναμη, γίνεται ρέμα με όνομα και κοίτη, και γυρεύει ισιάδα ν’
απλωθεί. Κ’ ύστερα, παραπέρα, σαν ποτίσει και κάμει το καλό, κατρα-
κυλάει όπου πετύχει ρόβολο, κρεμάει λαλούμενα νερά, συντάζεται στο
αυλόχι να κουνήσει το νερόμυλο. Και πάλι ξεχειλάει στην ομαλιά, μοι-
ράζεται σε κλώνους, θρασεύει κήπους, συντρέχει τις νοικοκυράδες στα
χωριά, κι όλο κατεβαίνει ο γέρο ποταμός -με τις σαπουνάδες της μπου-
γάδας, με τα φύλλα, με τα λουλούδια της ροδοδάφνης και της λυγα-
ριάς,- κι όλο γνωρίζει με το χάδι του τη γυναίκα τη τη γης...

«Ο Κρητικός / Η πρώτη λευτεριά»
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ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Φεβρουάριος 2010

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

«...





Μύρισεν η άνοιξη, λάλησε ο κούκος στο πουρνάρι,
μπήκεν ο Μάρτης ο πεντάγνωμος, ο φουσκοδεντρί-
της. Τα κοράσια βγαίνουνε ταχιά-ταχιά να τον χαι-

ρετήσουνε, νίβουνται με τη δροσούλα που κάθεται στα φύλλα,
περικαλιούνται να τους ομορφήνει το πρόσωπο και να τους γί-
νουν τα μάγουλα δροσερά. Μπουμπούκιασε το κλαρί, άνοιξε το
ροδάμι, ψήλωσαν τα σπαρτά.

Ανήμερα του Βαγγελισμού, τα στάχυα σκύβουνε, φιλούνε τη
γης και της κραίνουν: Έχε γειά, μανούλα μας, και θα μας φαν
οι λύκοι (θένε να πούνε τους ανθρώπους). Κ’ η γης τ’ αποχαι-
ρετά και τους απηλογιέται: Εσάς οι λύκοι τρώγουν σας, μα εγώ
τρώγω τους λύκους... Λιώνουν τα χιόνια στα βουνά, κατεβαί-
νουν τα ποτάμια, να σου κι ο μήνα ο λουλουδάς! Βρέχει ο Θεός,
ρίχνει το μάλαμα, τυλίγει στο τριαντάφυλλο τους φράχτες. Ξα-
ναζωντάνεψε η Πλάση, -Χριστέ μου!- οι πόρτες ξεμανταλώθηκαν,
το σπίτι το θυμιάζουν οι ευωδιές. Το μεσημέρι, με τον ήλιο, το
χαμομήλι σούρνεται ταπεινά και μοσκοβολίζει το χαμώι του
φτωχού. Τη νύχτα, στη δροσούλα, το αγέρι σηκώνει από τους
κήπους τ’ αγιοκλήματα και τους λεμονανθούς. Τα πουλιά γυρί-
σαν από τα χειμαδιά, παντρεύουνται στα δέντρα και στις παλι-
ουριές, τραγουδούνε την αγάπη τους. Τ’ αηδόνια βρήκανε τις
παλιές φωλιές τους στο βάτο και στη λυγαριά, στρωθήκανε στο
κελάδι, τ’ άλλα πουλιά το παίρνουν από το ραμφί τους και το
πλέκουνε. Κιο-κιο-κιο ο κότσυφας απ’ το πλατάνι, τσιρ-τσιρρ ο
σπίνος από την κορφή του πεύκου, κιχοκίου η τσίχλα. Ακόμα κι
ο κόρακας κρακρακίζει όπως μπορεί, πηδαρίζει κοντά στην κο-
ρακίνα, την προσκαλεί να στήσουνε νοικοκυριό. Ουρανός καθα-
ρός, φυσάει ο νοτιάς, μεθούνε τα πετούμενα -το ταπεινό ψυχάρι
κ’ η χρυσόμυγα, η αγιομέλισσα και το γεράκι. Ανηφορίζουν από
τους κάμπους και τα πρόβατα, μ’ άκουρα τα βαθιά μαλλιά, με
κρεμαστά απ’ το γάλα τα μαστάρια, λαλούνε τα κουδούνια στις
πλαγιές, σουρίζουν οι πιστικοί. Συντάζεται κι ο ζευγάς, φορτώ-
νει στο μουλάρι τα ζυγάλετρα, βάνει μπροστά του τα καματερά
και πάει να ξεκλειδώσει τη γης...»

«Ο Κρητικός / Το δέντρο»
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ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Mάρτιος 2010

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Π. Πρεβελάκης
στο σπίτι του.

(1927)

«...



Ν. Καζαντάκης, Π. Πρεβελάκης στο σπίτι του Καζαντζάκη στο Cottesqab (Τσεχία), 1931.
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ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Απρίλιος 2010

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ηπολιτεία συνήθισε να μελετά το γραφτό της υπομονετικά και καρτε-
ρόψυχα. Αυτό που καταφέρνει ο σοφός στο τέλος της ζωής του, να
βλέπει το Χάρο μες στα μάτια και να του χαμογελά, τούτο το δύσκολο

κατόρθωμα, το αξιώθηκε η αρχοντοξεπεσμένη πολιτεία...
... Η πίκρα κ’ η άφωνη θλίψη ανοίξαν σιγά-σιγά το μεράκι στην καρδιά για

κάθε όμορφο, για κάθε απλό και ταπεινό διαβατάρικο στον κόσμο. Ο πολίτης του
Ρεθέμνου έμαθε να γνωρίζει και να τιμά τα πράματα, για να ’χει να τ’ αποχαι-
ρετήσει ένα-ένα με τ’ όνομά του όταν θα ερχόταν η πικραμένη ώρα. Περισσα-
γάπησε τους δικούς του, τα ζωντανά του σπιτιού του, τα δέντρα και τα λούλουδα.
Ό,τι ανάστησε, το ανάστησε με το χάδι, το ’καμε να ξεπεταχτεί για να το βρει
κοντά του την ώρα του μισεμού. Ακομα και την πόρτα του Κάτω Κόσμου τη θέ-
λησε ανθισμένη, κ’ η πομονή με την αγάπη του την τύλιξαν στα λούδουλα. Το κοι-
μητήρι του Ρεθέμνου είταν ο πιο χαριτωμένος ανθόκηπος που μπορούσε να δουν
τα μάτια σου την άνοιξη. Βραγιές-βραγιές έβλεπες την άσπρη μαργαρίτα, δρά-
νες περιπλεχτές το αγιόκλημα, χαμοστρωμένα το χαμομήλι και το μολοχάνθι στα
μονοπάτια και στα μεσοχάλικα. Και κοντά σε τούτα, τις τριανταφυλλιές, που
θρασεύαν πάνω στα στήθη των νεκρών, τους έρωτες, πούναι πιο κόκκινοι κι από
το αίμα, τις μπεγκόνιες, τα γαρούφαλα, τα δεντρολίβανα. Κ’ ένα γύρο, από τον
κάμπο που ξεχύνεται ίσαμε τα μνήματα, τα κίτρινα σπαρτολούλουδα, τα γαλά-
ζια τ’ αμάραντα, τις χιλιολογίτικες ανεμώνες... Πίσω από τους τάφους τρεμό-
φεγγε η στρωτή θάλασσα, κ’ οι άσπροι σταυροί γράφουνταν σε καθαρό ατλάζι
όπως τα κεφάλια των αγίων στο χρυσό τους αλώνι... Είχε εδώ κληματαριές, πε-
ριπλοκάδες, ροδοδάφνες, μερόκεδρα, μοσκοκυπάρισσα, λεμονόδεντρα, μυγδα-
λιές κι ό,τι άλλο βάλει ο νους σου. Καμιά προτίμηση δεν έδιωξε κανενα δέντρο
ή κανένα λουλούδι. Ακόμα και το φύτεμά τους είχε γενεί στην τύχη, έβλεπες να
πούμε την πασκαλιά στο πλάι της ελιάς ή της λεύκας, όλα είχαν αναστηθεί γι ν’
αναστηθούν, και τίποτ’ άλλο. Από τούτο ξεθαρρεύτηκαν τα πουλιά, πίστεψαν
πώς το περιβόλι φυτεύτηκε για χάρη τους...

... Άκουες το σπίνο να πιπινίζει, το φλώρο να τιρτιρίζει, την καρδερίνα να τσι-
πιργιουδίζει, το σκαθί να φισφιρίζει -που να τα πω ένα-ένα! Και, την ανοιξιά-
τικη νύχτα, τ’ αηδόνια. Τ’ αηδόνια! Χώθηκαν μες στ’ αγιοκλήματα, μπερδεύτηκαν
στα βάτα, και πήραν να το πλέκουν. Άκουες ό,τι ήθελες μες στο κελάδι τους. να
γίνουνται τραγούδι οι λαχτάρες σου, να το λεν οι χαρές και οι καημοί σου. Ό,τι
νάβανες πάνω στο κελάδι, αυτό το μεταμόρφωνε, το λάλημα παρηγορούσε την
ψυχή - φτάνει να βρισκόταν ψυχή να το ακούσει. Οι φτάχτες του Παράδεισου εί-
χανε ξάφνου γκρεμιστεί και ξεχύθηκαν οι ευωδιές και τα τραγούδια του. Οι νε-

κροί ξεχάστηκαν από τον ένα χρόνο στον άλλο, τα
κόκαλα γίνανε φύλλα κι ανθός κι ακροκλωνάρια, κι
απάνω κει πιάστηκαν τα πετούμενα και κάμαν λα-
λούμενα τα δέντρα. Νίκησε η ζωή το θάνατο, αση-
μοκάπνισε το φεγγάρι τη μαυρίλα της νύχτας,
γέμισαν κελαδισμό οι στράτες τ’ ουρανού...»

«Το Χρονικό μιας Πολιτείας»

«...



ΗΑρετή βγαίνει στην αυλή της, κάθε-
ται στο πεζούλι, θαμάζεται την ανά-
σταση του κόσμου. Βλάστησε το

γδυμνό ξεράδι, το πήρε η άνοιξη. Πρασίνισαν
τα μεσοχάλικα, ζεσταθήκαν οι πέτρες. Ο
σπουργίτης σκύφτει στη γούρνα του πηγαδιού,
ποτίζεται, σηκώνει το κεφάλι του και δοξάζει
τον Πλάστη. Τα χελιδόνια πηγαινόρχουνται στις
φωλιές τους και κουτσουλίζουν τα μάρμαρα. Η
μέλισσα τρυγάει τα χαμόδεντρα και τα βοτά-
νια. Ακόμα κ’ οι κάμπιες παρατήσανε τη χα-
μογής, πιάσανε τους τοίχους και λιτανεύουν
αραδίς πάνω στο χάλασμα. Μεγάλο το έλεος
του Θεού! Η άνοιξη έριξε την καλωσύνη της και
μέσα στο σπλάχνο του ανθρώπου. Τα φυλλο-
κάρδια του πεταρίσανε, το αίμα του τραγού-
δησε, τρέλα τον πιάνει ν’ ανέβει σε ψηλή κορφή
να τραγουδήσει τη χαρά του... Όμορφος κόσμος,
γητευτής, το χώμα μυρίζει, ο λαγαρός ουρανός
φέρνει κοντά της τα βουνά. Τα μικροκέλαδα
χαμοπετούνε μέσα στις μυρτιές, τα στρουθιά
μονοσκορπούν από τα ρείκια, οι πέρδικες πε-
τροκελαϊδούνε. Η γυναίκα καβάλησε την κορ-
φούλα, κατρακύλησε την πίσω μεριά. Ο ίσκιος
αποκρατούσε ακόμα μες στη ρεματιά, η δρο-
σούλα κρεμότανε στις μαραθιές. Τα πουλιά
είχαν στημένο πανηγύρι. Το αηδονολάλημα χυ-
νότανε δροσιστικό, γοργοκυλούσε σα φως μέσα
στις φυλλωσιές, πλήθαινε παραλοϊσμένο. Και
μονομιάς κομματιαζόταν και σκορπούσε, σαν
την ανάβρα που φτάνει στην κορφή της και χα-
λιέται. Θεϊκός συνεπαρμός!...»

«Ο Κρητικός / Το δέντρο»Ο Π. Πρεβελάκης, φορητή νωπογραφία του Φ. Κόντογλου

«...
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ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Μάϊος 2010

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Στα χωράφια τα στάχυα πήρανε να δένουν, τα κλήματα πρασίνισαν, στα
λιόφυτα η άνθηση έριξε μια σκέπη ασημένια. Όπου δεις μαλαματένιες
τις πλαγιές, εκεί θρασεύουνε τα σπαρτολούλουδα. Μια χρυσή πάχνη

έχει καθίσει και στις αφάνες και στις αλιφασκιές. Αριά και που, μέσα στο πρά-
σινο ή στο καστανο, λάμπουνε, φωτιές φουντωμένες, οι ανθισμένες κουτσουπιές.
Πίσω από τους τραφόγυρους, οι ροδακινιές σηκώνουν τα κεφάλια τους, νυφάδες
με τριανταφυλλένια πέπλα. Χάμω στη γης, τα φτωχολούλουδα στορίζουνε στην
πρασινάδα τον ουρανό με τ’ άστρα. Οι χορτολόισσες βγαίνουν και τον τρυγούνε,
σύντας μαζεύουν τις βρούβες για το βράσιμο, τα λάπαθα για τις πίτες, ή το βίκο
που θα ταΐσουν τα καματερά. Οι αγριομέλισσες βουβουνίζουν γύρω τους, θέ-
λουνε κι αυτές μοιράδι. Οι μαργαρίτες, οι παπαρούνες, οι μολόχες, ακόμα και τα
γαϊδουράγκαθα φορέσαν τα καλά τους και δοξάζουνε τον ήλιο. Η μυγδαλιά έδεσε
τα τσάγαλα, κ’ έχει συνερισιό με τη συκιά, που ’θρεψε σύκα μεγάλα κιόλας σα
φουντούκια, ποιά θα πρωτογουρμάσει τον καρπό της. Τα κυπαρίσσια, αυτά δεν
έχουν πάρε-δώσε με τις δουλεύτρες. Σειούνται, λυγίζουνται σαν ομορφονιοί και
μυρίζουν σαν προυκοκασέλες. Αν είν’ ο λόγος για ευωδιές, κοίτα που βάνεις το
ποδάρι σου, γιατί το θυμάρι πονά όπου το πατάς. Τάλλα βοτάνια τάχα δε μο-
σκοβολούν, αν τα πειράξεις; Η Άνοιξη μονάχα ξέρει να πετά και να μην τ’ αγγί-
ζει παρά με την άκρη από το γυροφούστανό της. Όπου περνά, τα ρούχα της
σέρνουν δροσιά και τα μαλλιά της μόσκο!...»

«...Το δέντρο έχει τη μοίρα του. η μηλιά θα κάμει το μήλο, το κλήμα θα κρε-
μάσει το σταφύλι. Ο άνθρωπος, δεν έχει αυτός μοίρα; Αν έχει! Μα πρέπει να τη
βρει. Πρέπει να γνωρισει το νόμο της φυλής του, να σηκωθεί από κει στο νόμο
του ανθρωπου. Και πατώντας, -τι λέω;- ριζώνοντας σα δέντρο στο αρχαίο χώμα,
να δώσει τον καρπό του. Αλλιώς, είναι κολασμένος, θα παρακυλάει ξυλάρμενος,
θα τόνε χτυπούν όλοι οι ανέμοι. Αν δεν έχει ρότα το καράβι του, πως θα πολε-
μήσει τον καιρό; Ακόμα κ’ η τύχη που σου χαμογελά μπορει να σου είναι
έχτρισσα. Πρέπει να ξέρεις μέσα σου βαθιά ποιός είναι ο σκοπός. Σαν το δέντρο
που δουλεύει τον ήλιο και το νερό, που βυζαίνει το χώμα και παίρνει τη δύναμή
του, έτσι κ’ εσύ! ετοιμάζοντας τον καρπό που σου ταιριάζει. Τότες την τύχη θα
την κάμεις ποταχτική στο ριζικό σου, θα την κάμεις θεληματάρισσα της μοίρας
σου...»

«Ο Κρητικός / Η πρώτη λευτεριά»

«...



Ο Π. Πρεβελάκης, η Άννα Σικελιανού στην Πηγή.



1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Ιούνιος 2010

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Φέρανε στο νου τους τις μέρες που η
βουρλισμένη νοτιά γκρεμίζει τα
δέντρα, παίρνει τα κεραμίδια, κ’

είναι θαρρείς ικανή να ξεκουρμουλώσει τ’
αμπέλια. Χτυπά τα παραθυρόφυλλα, τραν-
τάζει τις πόρτες, σκοτεινιάζει το πέλαγο.

Οι Ρεθεμνιώτες κλειδαμπαρώνουνται στα σπίτια τους, κον-
τανασαίνουν μέσα στη λάβρα, κ’ έχουν στο λογισμό τους τα καράβια που αρμενί-
ζουν στ’ ανοιχτά. Η νοτιά, από το μέρος της, μαζεύει ό,τι βρει μπροστά της, φύλλα,
σαρίδια, χαρτιά, και τα σκορπίζει πάνω στο νερό, που το ξουρίζει ανάτριχα, σπι-
λιάδα τη σπιλιάδα. Ξύνει τα σπίτια με τα νύχια της, ξεφλουδίζει τους ασβέστες,
θρύβει τις πέτρες, σαρακίζει τα ξύλα. Κι όλα τούτα τα πριονίδια, τις σκλήθρες, τις
καρβουνιστιές, τα φροκαλίδια, τα ξεχύνει πάνω στη θάλασσα σαν ασταμάτητη κα-
τεβασιά, και τα προγκάει κατά το μελανιασμένο ακροούρανο, στην τέλειωση του κό-
σμου. Κι ο Ρεθεμνιώτης που στέκει στην ακροπελαγιά μπορεί τότε να δει την
πολιτεία του να ρεύει, να σκορπίζεται και να λιχνίζεται στον άνεμο όπως όλες οι
πολιτείες, μεγάλες και μικρές, όσες γράφει κι όσες δε γράφει η Ιστορία...»

«Το Χρονικό μια Πολιτείας»

Mε το σήκωμα του ήλιου, ένα αγεράκι πήρε να φυσάει. Οι γυναίκες πε-
τρώσαν καταγής τις αγκαλιές τα στάχυα...

... Όσο ο ήλιος ανέβαινε ψηλότερα, τόσο ο κόσμος πυρωνόταν. Το βουνοκάμπι
μύριζε σα φούρνος στο ξεφούρνισμα. Οι καλές θερίστρες κόβαν συνεπαρμένες μες
στο γέννημα, σα να δούλευε μοναχό του το δρεπάνι και τις έσερνε από πίσω του.
Τα παληκάρια γαυριάζαν όσο νιώθαν τον ίδρο να κυλάει στα νεφρά τους. Ακόμα
κ’ οι γερόντοι, σα νάχουν φαγωμένο το γεροντοβότανο, νιώθαν να καρδαμώνουν κι
αυτοί και να τους έρχεται η παλιά τους όρεξη....

... Ο ήλιος ζυγιαζότανε πια κορφουρανίς, έλιωνε με τη λαύρα του την πλάση. Οι
θερίστρες πετάξαν κάτω τα δρεπάνια, τρέξανε να πιάσουν κάνα ίσκιο, να βάλουνε
τίποτα στο δόντι. Οι σταχολόγισσες ακλουθήσαν τον καλόγερο κάτω από ένα πουρ-
νάρι. Καθίσαν καταγής γυροβολιά και ξεχύσαν σε μια μαντήλα την κουμπάνια
τους. κρομύδια, ελιές και ξεροκόματα. Δυό γυναίκες που δε μιλιούνταν από τον πε-
ρασμένο χρόνο, φιλιωθήκαν πριν αγγίξουν το ψωμί...»

«Ο Κρητικός / Η Πολιτεία»

«...

«...

1966
Ο Π. Πρεβελάκης με την οικογένεια
του Σπύρου Μαϊνώλα, γιου της θείας Ρουσάκη στην Πηγή.



Π. Πρεβελάκης και Γ. Ρίτσος (7/4/1981)

Με τον Ν. Καζαντάκης στο Cottesqab (1932)
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ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Ιούλιος 2010

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΆι Λιάς είναι ο άγιος ο νεφοκράτης. Αυτός φουσατεύει τα τάγματα τα
σύννεφα, αυτός τα κυβερνά που θ’ αμολύσουν τα νερά τους. Οι βροχά-
δες που θα μαλακώσουν τη γης για το γυνί, και που θα φουσκώσουν το

σπόρο μες στο αυλάκι, και θα πρασινίσουν το χωράφι, είναι στον ορισμό του αγίου.
Οι καιροί είναι οι καπετάνιοι του. Ο Βοριάς κι ο Νοτιάς, ο Λεβάντης κι ο Γαρμ-
πής, ο Σιρόκος... Ο Βοριάς είναι που κάνει τους βαριούς χειμώνες, τις βροχάδες,
τα χιόνια και το κρύο. Ο Λεβάντες χύνει τ’ άγρια νερά, νερά με το βουβαλοτού-
λουμο. Ο Σιρόκος, και κείνος νεροφόρος. Αργεί να βρέξει, μα όταν το γυρίσει, κάνει
σύγκλυση και θεοποντή. Ο Νοτιάς φυσάει, ξεραίνει την πλάση. χωράφια, αμπέλια,
κηποπέρβολα. Μα όταν νοτά και βρέχει, χαρά στον κόσμο! Γιατί είναι όλο γλύκα,
σαν κατασταθεί βροχάρης, το νερό του ζεστό, και μεγαλώνει τα σπαρτά. Αρχές του
Μάρτη, στα στερνοχείμωνα, ο Νοτιάς παρακινάει τα κλαδιά να ροδαμίσουν, να
βοσκηθούνε τα ζωντανά. Στην καρδια του χειμώνα, πολεμάει το Βοριά το λύκο,
λιώνει τα χιόνια, ζεστοκοπάει τον κόσμο. Βολές-βολές, ξεγελάει τα δέντρα να σκά-
σουνε τους κόμπους, η γης πετάει το γρασιδάκι, ανθίζουν οι λεμονιές. Ο Γαρμπής
είναι ο καιρός ο κρύος. Νερό και χιόνι απόλιγο, μα περίσσιος ψόφος...

Στην ανακάτωση, οι καιροί μαλώνουν πιός να νικήσει τον άλλο, να φημιστεί ο
κερδισμένος. Καθένας τους κουβαλά όσα περσότερα σύννεφα μπορεί, αστράφτει
και βροντά, τρακάρουν τα φουσάτα. Ακούγεται τότες το αμάξι του Άι Λιά πάνω
από την κατασκέπαση, -θυμός και μπουμπουνητό,- και τινάζουνται οι φλόγες
που βγάνουν από τα ρουθούνια τ’ άλογά του. Οι Χριστιανοί αναβλέπουν τις κορ-
φάδες, γυρεύουν τα ρημοκλήσια του αγίου. Που ρημοκλήσια! Τα τύλιξε ο ουρα-
νός. Μεγάλο συνερισιό πιάνουν οι καιροί τις μέρες του Χριστού. Ο καιρός που
θα δουλευει τα Χριστούγεννα, αυτός θα πολεμήσει με τα όλα του να βαστάξει
ως του Αγιασμού να βαφτιστεί μαζί με το Σταυρό.

Ο καιρός που δουλεύει τ’ Άι Λιά, στις 20 του Αλωνιστή, ο ίδιος θα δουλεύει
όλο το χειμώνα. Τη μέρα της χάρης του, ο ξωμάχος θα σταθεί από νωρίς στο ξά-
γναντο, θα φέρει γύρο τα μάτια του στον ουρανό, θα μελετήσει τον καιρό να
μάθει τι χειμώνα θάχει. Αν βγει το σύννεφο από βοριά, χιονιές και βαροχειμω-
νιά. Αν βγει από την μπάντα το νοτιά, απάντεχε αλαφρό χειμώνα. Αν βγούνε
πολλά σύννεφα μαζί, να ξέρεις τον καιρό αναποδιάρη...

... Αυγή-αυγή, ξημέρωμα της γιορτής, ένας γεροβοσκός κατέβηκε ίσαμε τη βρυ-
σούλα, έκοψε μιαν αγκαλιά μυρτιές, κισσό και κληματσίδες και γιορτοστόλισε το
κλησιδάκι. Κρέμασε γύρω στο κόνισμα μιαν πλεχταριά νερολούλουδα, προσκύ-
νησε κα φωτολόγησε τον άγιο. Ξαναβγήκε στο ξάγναντο, κοίταξε τον καιρό, το
ίδιο καθώς κάναν οι ξωμάχοι. Μουρμούρισε συλλογισμένος:

- Ψόφος και βαροχειμωνιά εφέτος! Ο Θεός να λυπηθεί όσους πράσσουν στα βουνά...

... Ώσπου να πεις κίμινο, το βουνοκάμπι άναψε στα
σμπάρα. Πρώτοι-πρώτοι που φτάσαν είταν οι άντρες
από το χωριό την Μπισταγή. Ξανθοί, μεγαλόκορμοι,
στολισμένοι στ’ άρματα και στα παφίλια. Ακλουθή-
σαν οι Μοναστηρακιανοί. μαυρειδεροί, γελαζούμενοι,
φτωχοντυμένοι, θαρρείς ό,τι παρατήσαν την τσάπα.
Είταν οι καλήτεροι δουλευτάδες της επαρχίας, αργα-
τολόγοι σε δικά τους και σε ξένα, πετροκαταλυτά-
δες. Παραπίσω ανεβαίνουν οι Ψιγιανοί, ξωτάρηδες κι
αυτοί, κορμιά κακοτράχαλα, κομμένα στο τσελίκι.
Από κοντά κ’ οι άντρες από το Νεφς Αμάρι το κε-
φαλοχώρι. Ομορφανθρώποι, συσταζούμενοι, αρχοντο-
φορεμένοι. Ένα κοπάδι λαγωνικά έτρεχε στο χνώτο
τους, που τα ’θρεφαν να τα ’χουν στο κυνήγι. Ξοπίσω
φτάσαν οι Βυζαριανοί, βοσκάρηδες πάππου προς
πάππου, βεργολύγεροι, σφηκομεσάτοι. Και πλάι τους
οι Φουρφουριανοί, οι παληκαράδες. Ασημάρματοι,
περφανοπερπάτητοι, σαν άγριοι έλαφοι...»

«Ο Κρητικός / Η πρώτη λευτεριά»

«...



Ηφεγγαράδα τόνε χτυπούσε
κατακέφαλα. Τι ’τανε, Χρι-
στέ μου, κείνο το μάγεμα

στον κόσμο όταν κεντροβολούσε το
φεγγάρι! Τα λιόφυτα, οι κυπαρισσώνες,
οι αμυγδαλόκηποι μοιάζανε με θά-
λασσα που τα κύματά της κουβαλούν
το ασήμι. Που είναι, καλέ, οι φτάχτες;

Που οι δρόμοι και τα σταλίκια που
’βαλε ο άνθρωπος; Όλα τα ’χε παρμένα
το ασημένιο κύμα και τα κυλούσε στην
τέλειωση του κόσμου. Πάνω από το
πλάνο μάγεμα, ψιλοκοκόριζαν κάτι πε-
τεινάρια, οι γρύλοι πριονίζαν τη σιγα-
λιά με το τραγούδι τους, τα τζιτζίκια
λαλούσαν σα νάταν μεσημέρι. Ο Μανα-
σής γούρλωνε τα μάτια του, όμως δε
γνώριζε τον τόπο. Τα πόδια του κου-
φογονάτιζαν, το σπίρτο τόνε πατούσε
πισωκαύκαλα να προσκυνήσει ως τη
γης το θάμα. «Μωρέ τι ’ναι τουτη η
ομορφιά! Ο Θεός ελέησε τον κόσμο!»
Μια σπλαχνωσύνη του ανασάλευε τα
φυλλοκάρδια του, τα μάτια του τρέχαν
σαν τις βρύσες...»

«Ο Κρητικός / Η πρώτη λευτεριά»

Παρίσι, στην Αποικιακή Έκθεση (Ιούνιος 1931)

«...
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ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Αύγουστος 2010

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΚωσταντής είχε γνωρίσει την πατρίδα, στρατεύοντας,
αλωνίζοντας πάνω-κάτω το νησί. Τούτο το χώμα, κ’ οι
πέτρες, και τα δέντρα, και τα ζώα, και τα πετεινά, οι δι-

κολογίες κ’ οι φίλοι - είταν η πατρίδα. Μπορούσες να τη διαβείς
από τη μια μεριά στην άλλη, να την αγγίξεις με τα χέρια σου, να
τη μυριστείς, να πληθιάνεις ή να ξοδιάσεις τα υπάρχοντά της. Το
στήθος της το πατούσε ένας άρπαγος, ένας αλλόπιστος, κ’ είταν
χρέος του κάθε πατριώτη να δώσει ένα χέρι να τονε σηκώσουν σαν
τουλούμι να τον πετάξουνε στη θάλασσα. Το παραπέρα από τούτο
τόχε ποθήσει κάμποσες φορές ο Κωσταντής, ακούοντας στα παι-
δικάτα του τον παπα-Στελή και το δάσκαλο το Μιχελή, και πα-
ραΰστερα το Δεσπότη μες στη φυλακή, και τώρα στενά το Βενιζέλο.
Τι φως ειχε γενεί τότε στο μυαλό του! Από το λευτερωμό της Κρή-
της ανέβαινε στη λευτεριά του Γένους, κι από κει, πιο πάνω ψυ-
χανεμίζουνταν μιαν άλλη λευτεριά, που δεν ήξερε ακόμα τ’ όνομά
της. Κείνη η στερνή λευτεριά, το μάντευε από τώρα, θάτανε κέρ-
δος του δικού του αγώνα -μήδε να την πάρεις έτοιμη μπορούσες,
μήδε να τη δώσεις. Αμή η λευτεριά του Γένους είταν αγαθό που γί-
νεται να το κερδίσεις αντάμα με τους άλλους, να το χαρίσεις στους
ραγιάδες, να λυτρωθούν και κείνοι, να λυτρωθείς κ’ εσύ που δίνεις.

Από τότε που το κατάλαβε αυτό, η καρδιά του έγινε διπλή, τρά-
νεψε και γίνωσε. Ωστόσο, κείνος ο άγιος πόθος έπιανε κι άφηνε το
στήθος του, σα θάλασσα που μπαίνει και βγαίνει στο κοχύλι. Η
πατρίδα είταν ακόμα, μέσα στην ψυχή του, το νησί της Κρήτης.

Και να τώρα που του φανερώνεται μια άλλη, χωρίς χώμα, χωρίς
πέτρες, ένας τόπος άυλος σαν ουρανός. Τούτη η πατρίδα είναι πιο
πλατιά, πιο πλούσια, ακατάλυτη. Η σκλαβιά δεν την πατάει αυτήν
- το εναντίο! Όταν σκλαβώνεται η επίγεια πατρίδα, αυτή ξεδι-
πλώνει τις σημαίες της, βανει ψυχή στους σκλαβωμένους, τους ξε-
σηκώνει, φουσατεύει να λευτερώσει το χώμα και τις πέτρες. Η
απάνω πατρίδα που τον αξιώνει τώρα ο Θεός είναι η χριστιανική
πίστη που ’χουνε τ’ αδέρφια του, η μια γλώσσα, η μια ιστορία, ο
ένας τρόπος να νιώθεις και να στοχάζεσαι τον κόσμο. Να την αγ-
γίξεις τούτη την πατρίδα δεν μπορείς, μήδε να τη δεις στα μάτια
σου. Μ’ αν ίσως μπεις στην εκκλησιά, ή στο σκολειό, ή στο πανη-
γύρι του χωριού, αν πικραθεί η ψυχή σου μπρος στο θάνατο, αν
χτυπήσει η καρδιά σου απ’ αγάπη, αυτή η πατρίδα η ιερή, η αμα-
γάριστη από τύραννο, ξεσπάζει μέσα σου, κάνει τα φυλλοκάρδια
σου ν’ αναφτεριάζουν...»

«Ο Κρητικός / Η πρώτη λευτεριά»

«...



Ο Π. Πρεβελάκης στο βήμα ως επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών (25/3/1982)
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ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Σεπτέµβριος 2010

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

OΣετέβρης, με τον τρύγο, ξαραθύμισε μια στάλα το πυρω-
μένο αίμα. Μισοκοπίζοντας ο μήνας, τα χελιδόνια πήρανε
να φεύγουνε. Τα σταφύλια είχανε γλυκάνει για καλά, κ’

οι ρόγες ξεχωρίζαν από το τσαμπί δίχως ν’ αφήνουν ψίχα - σημάδι
πως είτανε καιρός να τρυγηθούνε. Ντόπιοι και ξενικοί ξαμολυθή-
κανε στ’ αμπέλια, και για οχτώ ως δέκα μέρες οι ράχες αντιλαλού-
σαν τα ξεφωνητά και τα τραγούδια τους. Μαζί με τους άντρες
μοχτήσαν κ’ οι γυναίκες, τούτες με το τρυγοκάλαθο στο χέρι, εκεί-
νες με τα μαγερέματα της αργατιάς. Ύστερα από τον τρύγο ακο-
λούθησε το πάτημα των σταφυλιών και το βαρέλιασμα του μούστου.
Το χωριό μοσκοβόλησε από μια σπιρτάδη μυρουδιά, κ’ είχε τα καλν-
τερίμια του μελανιασμένα από το αίμα του αμπελιού, ώσπου έριξε
ο Θεός ένα νερό, που φούσκωνε τ’ αυλάκια κ’ έπλυνε τις πέτρες...

«Ο Κρητικός / Το δέντρο»

Μα μού ’τυχε, να βρεθώ στην κορφή του Ψηλορείτη και
να ψηλαγναντέψω τον κόσμο σα Θεός. Αποπάνω μου
και στο μέρος που στεκόμουν είχε ξαστεριά. Κι απο-

κάτω μαλώνανε τα σύννεφα, αστράφταν και βροντούσαν και τινά-
ζανε τ’ αστροπελέκια. Το βουνοπλάγι είτανε γδυμνό, γδαρμένο
από τις μπόρες, και κόκκινο σαν κορμί ξεπετσωμένο. Κ’ εγώ, ένα
μικρό σκουλήκι εκεί πάνω, μια κλωστή σκουλήκι μπρος στην παν-
τοδυναμία Εκείνου που φουσάτευε τα σύννεφα. Μα μέσα μου δεν
ένιωθα το φόβο. Ήξερα την ανημποριά μου, μα δεν ένιωθα το φόβο.
Κείνη την ώρα το κατάλαβα καλά πως η αποστολή του ανθρώπου
στη γης απάνω είναι να νικήσει μέσα του το φόβο. Όλα τ’ άλλα έρ-
χουνται αποπίσω. Ό,τι προσκυνήσει από κει και μπρος και ό,τι κι
αν δοξάσει, το κάνει με τη λεύτερή του γνώμη...

«Ο Κρητικός / Η Πολιτεία»

«... «...



Ο Π. Πρεβελάκης μέλος
της Ακαδημίας Αθηνών (1977)
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ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Οκτώβριος 2010

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΟχτώβρης ζύγωνε στο τέλος του, μα η φουρτούνα δεν είχε σιγανέψει
ακόμα. Το καράβι η Επανάσταση σκόρπιζε πανιά-μαδέρια και γύρευε
κόρφο απάνεμο ν’ αράξει. Το χωριό είχε απολησμονηθεί ξανά με τις

ξωτάρικες δουλειές. Οι ζευγάδες είχανε χαζιρέψει τα ζυγάλετρα, ταΐσανε βασι-
λικά τα παληκάρια τους, ξεχωρίσανε το σπορικό που θα ρίχνανε στη γης. και με
τις πρώτες βροχάδες, που μαλακώσανε τα χώματα, τα σύμπλαγα σειστήκαν από
τις φωνές τους. Οι ξωμάχοι μοχτούσανε στ’ αμπέλια, που γυρεύαν να ξελακκι-
στούν γύρω από το κάθε κούρβουλο και να καθαριστούν από τους περίσσιους
κλάδους. Άλλοι φύτευαν δεντρικά -ελιές, μυγδαλιές, κερασιές και τα παρόμοια-
, που τα καλούσε η γης η ποτισμένη από τη βροχή. Μέσα στο χωριό καζανίζανε
τα τσίπουρα να βγάλουν τη ρακή, κ’ οι άντρες ξενυχτούσαν γύρω στα καζάνια,
ρουφώντας το ζεστό σπίρτο που ’σταζε ο λουλάς.

Ύστερα από λίγο είχανε και το λιομάζωμα. Οι ελιές είτανε χοντρές, από το νερό
που ’ριξε το καλοκαίρι, τα δέντρα στενάζαν απ’ το βάρος. Όταν άρχισε να πέφτει
ο καρπός, οι περισσότεροι αγωνιστές πήρανε τις στράτες να τρέξουν πίσω στα
χωριά τους. Ποιός Κρητικός δεν έχει ένα λιοφυτάκι που να του δίνει σκιας το λάδι
της χρονιάς; Το χωριό ησύχασε και λάρωσε, θαρρείς είχε ξοφλήσει ο πόλεμος...

«Ο Κρητικός / Η Πολιτεία»

Οι μαζώχτρες κ’ οι ραβδιστάδες είχανε ξεχυθεί στα λιόφυτα, οι κουβα-
λητάδες πηγαίναν και φορτώναν τις ελιές και τις φέρναν στο χωριό.
Όσοι αγωνιστές απομένανε στο Θέρισο ακόμα, πιάσανε δουλειά στα

λιοτριβιά. Η συντροφιά του Κωσταντή έκαμε κατοικηριό της ένα σπίτι που το πέ-
τυχε αδειανό, μα δεν παράτησε το μύλο του Λαθούρη. Ένας από τους δώδεκα
συντρόφους ιδροκοπούσε εκεί που πλύναν τις ελιές, ένας άλλος εκεί που τις άλε-
θαν. Οι αποδέλοιποι παλεύαν το ζυμάρι, δηλαδή το λιώμα τις ελιές, που το δι-
πλώναν στις σφυρίδες και το σφίγγανε στους στίφτες. Εκεί να δεις συνερισιό ποιός
να σφίξει καλήτερα το στάμα του, για να του βάλει και τη στερνή του στάλα!

Το πανηγύρι γινότανε σωστό όταν καθίζαν να φαγοπιοτήσουνε, το αφεντικό
κ’ οι μυλωνάδες. Το λάδι τους είχε μουσκεμένους από τα νύχια ως την κορφή,
τα πόδια τους βουλιάζανε στην αχνιστή πυρήνα ως τους αστραγάλους. Μέσα
από τα ρούχα τους κυλούσε ένας ζεστός ίδρος, που τονε νιώθαν να τους καίει
τις μασκάλες και τα σκέλια. Ο καπετάν Αναγνώστης έκοβε σε μια πήλινη γαβάθα
τις όψιμες ντομάτες, έριχνε με τη φούχτα τις χαμάδες και σειράδιαζε γύρω-γύρω
τις παστές σαρδέλες.

«Ο Κρητικός / Η Πολιτεία»

ΟΣποριάς μπήκε και βγήκε, έφερε τα νερά,
αναπαλιάσαν τα χώματα. το γυνί κόλλησε
στη γης, ο ξωμάχος τη γνώρισε καλή για

σποριά, της έριξε το στάρι, τα κριθάρια και τα κουκιά.
Ξεκούρασε τα καματερά του τ’ Άι Λουκά, που ’χουνε
κι αυτά τη γιορτή τους, τράνταξε με το χορό του το
αλώνι στο πανηγύρι του Άι Δημήτρη, ανέβηκε με τρα-
γούδια στα ψηλά βουνοπλάγια για τον απότρυγο.

«Ο Κρητικός / Το Δέντρο»

«...

«...

«...



Έφτασε κι ο Βροχάρης, ο βοριάς βάρεσε τα βουνά, μήνησε στε-
ριάς-πελάγου το χειμώνα. Η Πούλια φιλεί το πέλαγο, αρχίζει το
σαραντάμερο, ανοίγουνε τα κρασιά. Οι μαζώχτρες σαματεύουν

ακόμα στα λιόφυτα, ο κηπάρης καταβολεύει στον κήπο, ο αμπελουργός ξε-
λακκίζει τα κλήματα...»

«Ο Κρητικός / Το Δέντρο»

Η επίδοση του Αριστείου Γραμμάτων στον Π. Πρεβελάκη στην Ακαδημία Αθηνών (24/3/1977)

«...
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ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Nοέµβριος 2010

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Είτανε παραμονή των Εισοδίων, ένα ήσυχο απομεσήμερο, όταν ο Κω-
σταντής έφτασε στα μέρη του. Ο τόπος είχε τυλιχτεί στη γλύκα και
στη σιγαλιά να του κάμει τα δεξίμια. Το φως είτανε χρυσό και χλιό,

τα δέντρα κιτρινοφυλλιασμένα, οι πέτρες ροδισμένες σαν ψωμιά. Η καλωσυ-
νάδα κ’ η ξακλουθητική αναβροχιά είχανε την πλάση έτσι καλά τσουρουφλι-
σμένη, που ’λεγες πως τη βλέπεις μες από γυαλί γεμάτο μέλι. Όπου αγκάθι
πάνω στο διψασμένο χώμα, όπου αυλακιά απ’ όργωμα, κούτσουρο, βούρλο ή
ζώο στη βοσκή, το φως του χυνόπωρου το γάνωνε στο μάλαμα και τό ’κανε να
σου φαίνεται παντοτεινό.

Ο Κωσταντής αγνάνευε τον κόσμο πούχε αποκάτω του κ’ η ψυχή του πο-
θούσε να παραδοθεί, να δώσει την αγάπη της. Ύστερα από την αδερφαμάχη και
τον πόλεμο, λαχταρούσε τα έργα της ειρήνης, τη λάτρα της γης, τη συντροφιά
στο σπίτι. Εκεί μέσα έλπιζε να ξεχάσει το αίμα που τον παίδευε, να ξαναβρεί
τον ύπνο του αθώου. Ποιό αντιπλέρωμα προσμένει ο ζευγάς, όταν γυρίζει απ’
το χωράφι, μια μιας ημέρας κάματο;...

... Ο πόλεμος είχε κιόλας αμοληθεί απ’ τα ουράνια, η βροχή βαρούσε τη γης
μ’ αρίφνητες σαΐτες, που αντιγύριζαν απάνω και την κάνανε ν’ αχνίζει. Τα ζων-
τανά τριποδίζανε στη στράτα, κι από πίσω ο ζευγάς, που τα σαλαγούσε, σει-
ώντας τη βουκέντρα, να τα φέρει το γρηγορότερο σε απάγγειο. Το νερό τους
σκέπαζε ολούθε, πυκνό και συρμητό, που δεν βρίσκαν αέρα ν’ ανασάνουν. Τ’
αστραπόβροντα τους κυνηγούσαν, το ένα πίσω στο άλλο, σα νά ’χανε να κάμουν
με τον αδερφοχτόνο Κάιν κι όχι μ’ ένα φτωχό ζευγά και το ζευγάρι του. Ύστερα
από την κάθε κανονιά, το νερό δυνάμωνε περσότερο, γκρεμιζότανε δεμάτια-
δεμάτια κι αντιστοίβαζε στους βράχους. Ο τοίχος που έκανε, όπου να στρεφό-
σουν, δεν άφηνε να δεις δυο πήχες πέρα από τη μύτη σου...

... Όξω αγριομανούσε η κακωσύνη. Ο ουρανός κουτουλούσε τη γης και μουγ-
καλιόταν αποπάνω της, κι αυτή του αποκρινόταν, κάνοντας χωνί με το λαγ-
κάδι, όπου βροντοκυλούσαν οι κατεβασιές και οι ξεριάδες...

... Ένα δεύτερο αστροπελέκι ξανατσεκούρωσε το δέντρο, και πρέπει να το
μοίρασε κορφόριζα, γιατί γρικήθηκε ο βρόντος του που γκρεμιζόταν απ’ τα ύψη
όπου το ’χε ανεβασμένο η δύναμή του.

Το τρισαιώνιο δέντρο, το αγέραστο και θαλερόφυλλο χειμώνα-καλοκαίρι, που
’χε ψυχώσει τους ανθρώπους σαν άλλος Ψηλορείτης, γινόταν, τώρα που το πελέ-
κησε ο Πλάστης του, η εικόνα του θνητού που γαύριασε και ξέχασε τη μοίρα του.

Όταν ο Δικαιοκρίτης τέλειωσε το έργο του, τ’ αστραπόβροντά του τα πήγε
παρακάτω κ’ έδειξε πως μακροθύμησε. Τα μπουμπουνητά κουφαθήκανε σιγά-

σιγά, κ’ η βροχή αναστάλαζε ολοένα. Ο Κωσταντής
μπόρεσε να ξεχωρίσει, από το ρημοκλήσι που βρι-
σκόταν, το αστραποκαμένο σκέλεθρο. Τα μάτια του
γεμίσανε στα δάκρυα.

- Να τη η ζουγραφιά μου! μουρμούρισε, απλώ-
νοντας τα χέρια...

... Πάνω στο πλάτωμα, ο αέρας είταν ακόμα φλο-
μωμένος απ’ τη φωτιά του ουρανού. Ο καμένος δρης
έδειχνε τρανότερος παρά πρωτήτερα. Η φουντωτή
κορφή του είταν σωριασμένη μπρος στα πόδια του,
και το κορμί του τετρακλαδιασμένο από το πύρινο
πελέκι, μα το αποκαΐδι έμοιαζε με γίγαντα απρο-
σκύνητο. Τον έβλεπες, και σου ερχόταν να πέσεις στα
γόνατα μπροστά του...

«Ο Κρητικός / Η Πολιτεία»

«...



Ο Π. Πρεβελάκης στα εγκαίνια
του καλλιτεχνικού σταθμού Ρεθύμνου.

(30/10/1977)
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ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

∆εκέµβριος 2010

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Όπως ο λαός ποθεί την προκοπή του και την ηθική του μόρφωση, το
ίδιο καίγεται απ’ αγάπη. Η αγάπη του βλασταίνει μες στη φαμελιά,
φουντώνει κι αγκαλιάζει το χωριό, φαρδαίνει να περισκεπάσει την

πολιτεία και το έθνος. Αυτός που αγάπησε το έθνος του θα νιώσει και την
αγάπη του αλλόεθνου για τη δική του την πατρίδα και θάναι έτοιμος να γενεί
πολίτης όλου του κόσμου. Ο λαός αποζητά συνάμα να τον αγαπήσουν. Ο καλός
πολιτικός πηγαίνει στο λαό κινημένος απ’ αγάπη. Η ψυχή του, αν είναι γενναία
και πλατιά, σκεπάζει όχι ένα άτομο ή μια τάξη, παρά το σύνολο, και λαχταρί-
ζει να ξεχυθεί σε έργα -για να κυβερνηθεί και να ευτυχήσει ο τόπος. Έχετε δει
στα εικονίσματα το Θεό τον Πλάστη πως ανοίγει τους κόλπους του στους αγί-
ους και στους μάρτυρες, στους δίκαιους βασιλιάδες και στους ιεράρχηδες; Έτσι
ο καλός πολιτικός πρέπει ν’ αγκαλιάζει με την αγάπη του τους ξωμάχους και
τους αργαστηριάρηδες, τους καραβοκυρέους και τους πραματευτάδες κι όλα τα
επαγγέλματα και να ποθεί ολωνών την προκοπή. Τότε ο κάθε πολίτης, ξέρον-
τας την πολιτεία μάνα του, θα της γυρίζει την αγάπη της και θα υποτάζεται στο
θέλημά της. Και σαν το παιδί που, κι αν το παιδέψει η μάνα του, αυτό δε ση-
κώνει χέρι πάνω της, έτσι κι ο πολίτης θα το ανεχτεί να τιμωρηθεί, αν ίσως
σφάλει, χωρίς ποτέ να συλλογιστεί την ανταρσία...

... Το βουνό, λέει μια παροιμιά, δε σκύφτει να του κόψουνε τα λούλουδα. Η
Επανάσταση έχει ν’ ανεβεί έναν τραχή ανήφορο. Πως θα την ακολουθήσει ο
λαός, όπου κι αν τον σύρει, δεν έχει καμιάν έγνοια. Δε χωρίζεται κανείς θελη-
ματικώς απ’ την υγειά του για να πέσει στην αρρώστια. Πως θα κλάψουμε
πάλι συντρόφους στον αγώνα, αυτό δε θα μας σταματήσει. Χωρίς θυσία απ’
τους καλήτερους, πολιτεία δε θεμελιώνεται, όπως δε στεριώθη το γιοφύρι παρά
σα χτίσαν στο θεμέλιο την κυρά του πρωτομάστορα. Αυτή η απόφασή μας είναι
και το ταιριαστότερο μνημόσυνο για όσους ποτίσαν με το αίμα τους το δεντρί
της λευτεριάς και για το συναγωνιστή που μνονεύουμε στις σαράντα μέρες από
την ταφή του, τον καπετάν Γιώργη το Χναρά, που πέθανε κι αυτός για τη λευ-
τεριά και την πατρίδα, συμπαθημένος απ’ όλες τις αμαρτίες...»

«Ο Κρητικός / Η Πολιτεία»

Ήρθε στην ώρα του κι ο μήνας ο Χρι-
στουγεννιάτης, πού ’χει τα χιόνια στα
μαλλιά. Στα σπίτια ζυμώνουνε τα χρι-

στόψωμα, σφάζουνε τους χοίρους, φέρνουνε προ-
σφορές στους νεκρούς. Φτάνει η άγια νύχτα, ο
Χριστός παίρνει βόλτα τους στάβλους, αναρωτάει
τα βόδια πως τα περνούνε κι αν είναι καλά ταγι-
σμένα. Στο πρώτο κράξιμο του πετεινού, τους φέρ-
νει κι ο χωριάτης το βοϊδόψωμο να το γλείψουνε, να
θυμηθούνε τότε που γλείφανε το σπαργανούδι στο
παχνί και το αχνίζανε που τουρτούριζε από το
κρύο...»

«Ο Κρητικός / Το Δέντρο»

«... «...





Ρωτιέμαι συχνά ποιός έκαμε τη γης που μας σηκώνει, και τη θά-
λασσα που μας πηγαίνει και μας φέρνει, και το νυχτοπλουμισμένο
ουρανό, κι απόκριση δε βρήκα καμιά. Ο νους μου μαθές είναι λίγος

να χωρέσει την εικόνα του πανάγαθου και μεγαλοδύναμου θεριού που τά
’πλασε όλα τούτα από το τίποτα. Μα όταν ακρίζω το περιγιάλι σου, Κρήτη,
ο νους μου ο λίγος ψηλώνει, το αίμα μου πυρώνεται από την αγάπη που σου
’χω, κι όλα του απάνω κόσμου μου φαίνουνται καμωμένα από φιλόστοργο
χέρι. Δε με τρομάζει πια τίποτα, το Θεό τόνε λέω πατέρα, η πλάση και
λόγου μου είμαστε φιλιωμένοι καθώς το γεννηταρούδι με το σκαφίδι του...»

«Το Χρονικό μιας Πολιτείας»

«...
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