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Μέσα άπ' του χρόνου τον συλλογισμό, ξεπρό
βαλλες 'Ιούνιε, βασιλιά μας. 

Ξεπρόβαλλες σαν πορφυρένια πνοή, σαν λά
βα νοσταλγική, γεμάτη θύμηση και εϋχυμα όνειρα. 

Που να τρέξουμε γ ια να σε βρούμε, άφοΰ π α ν 
τ ο ύ αύγάζει ή παρουσία σου; 

Στο καμμένο άπ' τη φλόγα σου χώμα, άχνάρια 
γλάρων πού σπρωγμένοι απ' του μελτεμιοϋ τα τό
ξα, πετάξανε στου πελάγους τό γοργό ταξίδι. 

Χρυσαφένιοι οι καταρράχτες πού φτιάχνουν τα 
στάχυα στους αγρούς σου* χαίτες από χίλιες και 
δυο ελπίδες γ ια μεστή καρποφορία. 

ΟΙ γοργόνες σου, γοργόνες μαγικές, διώχνουν 
τις χίμαιρες, ξαπλώνουν στα βότσαλα καΐ τραγου
δούν τ' ατέλειωτο ύφαντούργη,μα της παρουσίας 
σου. 

Και τό νησί μας, έφτάχρωμη πινελλιά του 'Ιό
νιου, δέχτηκε με παράφορα τήν προσθαλάσσωση 
σου. Στον κόλπο, μακρυά, αρμενίζουν οι ψαρόβαρ
κες. Ό κύρ Θανάσης κάθε γλυκοχάραμα φέρνει γε
μάτα τα δίχτυα του. Οι γυναίκες ακονίζουν τα μα
χαίρια γ ια τον θερισμό. Καί τα παιδιά παίζουν με 
τα κοχύλια της άμμου, με τα φύκια, με τα όνειρα, 

θειο νησί του Κέφαλου! 'Ιούνιε, καρδιά του 
χρόνου! πέστε μου: που φθάνει ή αιωνιότητα; που 
υπάρχουν τα πιο όμορφα άλμυρίχια; καί ποιοί καρ
ποί θέ να μπορέσουν να δροσίσουν του οδοιπόρου 
τή φλογισμένη ψυχή; 

Είναι πανέμορφη ή συνύπαρξη σας καί παρα
γωγική. Κάθε πρωϊνό βρίσκω στις αχτίδες τοϋ ή
λιου περασμένους τους κρίκους πού όλο τό βράδυ 
φτιάχνατε στην σπηλιά τοϋ Κέφαλου. 

"Ισως κάποιο μεσημέρι — αποθέωση φλογισμέ
νων στιγμών τοϋ ήλιου — νάβρω τα φτερά των ά
στρων, τήν άμφιλύκη με τό περιεχόμενο της ζωής, 
τό κοχύλι με τον απόηχο τής αλήθειας, τή σίγουρη 
φωτιά τής χαράς... 

Να μείνω ήσυχη, 'lgúvLE^3smQ<\Ü^ia^ 
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ΊΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ 

Μερό, Κόγχη. Ό "Αγιος 'Αθανάσιος 

(λεπτομέρεια) 

ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΦΩ 

ΤΟΓΡΑΦΙΕΣ TOT κ. Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ 

Στην ΕΊκοσιμία υπήρχε κάποτε Ινα 
χωριό" τα Τσιφάτα. Δεν πρέπει να ήταν 
μεγάλο, ούτε και πλούσιο. Σήμερα το χω-
ριο δεν υπάρχει. 'Ανάμεσα στα λιόδεντρα 
της πλαγιάς στέκουν μονάχα τά λείψανα 
της εκκλησιάς του, της 'Αγίας Παρασκευ
ής. Δυό τοίχοι, δλοι κι' δλοι, δ βορεινος 
κι' δ ανατολικός με την αψίδα, και το 
χτιστό τέμπλο. "Ολα τα άλλα, θρυμμα
τισμένα από τό σεισμό, έχουν στρώσει τη 
γη* χώμα και πέτρες και σιδεριές. Μα 
δ,τι απομένει ακόμα ορθό είναι αρκετό 
για ν' άνταμείψη τον οδοιπόρο. Κατάγρα-
φοι οΐ τοίχοι άπδ \ιορψες ιερές. Χρώματα 

¡Ü έντονα, σχέδια δυνατά. Μεταβυζαντινή 
αυστηρότητα και χολέρες φυσιοκρατικές 
συλλήψεις. Στο βορεινδ xolyo διακρίνον
ται τρεις ζώνες" ψηλά σκηνές άπδ τή 
Γραφή, στη μεσαία μετάλλια με προτομές 
προ^τών και αγίων, κάτω ολόσωμοι ά
γιοι. Στο τέμπλο διακρίνεται ή Παναγία 
— Ή Π ά ν τ ω ν Έ λ π ί ς —κι' 
άλλες ςαχνισμένες άπδ τδν καιρό εικό
νες. Στδ ίερδ δεσπόζει ή Πλατυτέρα της 
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Ι ε ρ ό , Μέτωπο τόξου αψίδας. 

Ό Προφήτης 'Ιερεμίας. 

κόγχης. Στο κάτω μέρος της κόγχης τέσ-
σερεις πατέρες της εκκλησίας, στέκουν δε
ξιά κι° αριστερά από μια τράπεζα, δπου 
είναι ξαπλωμένο το θείο Βρέφος, ενώ από 
πάνω σκύβει πετώντας το "Αγιο Πνεύμα. 
Στις παραστάδες της αψίδας δ Ευαγγελι
σμός. Στο μέτωπο του τόξου προτομές προ
φητών. Στη μικρή κόγχη της προθέσεως 
ή "Α κ ρ α Τ α π ε ί ν ω σ ι ς—Ό λογ-
χισμένος και νεκρός Χριστός μέ τα σύμ-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑ 

Ι ε ρ ό , Πρόθεση· Ή "Ακρα Ταττείνωσις. 

βολα του Πάθους. Σε άλλη δμοια κόγχη ó 
Δίκαιος Μελχισεδέκ. 

Οι τοιχογραφίες της "Αγίας Παρασκευ
ής στα Τσιφάτα αποτελούν ένα ανεκτίμη
το μεταβυζαντινό •μνηηεϊο. Είναι τόσο λί
γα τα δείγματα άπό τοιχογραφίες πού 
έχουν διασωθή στην Κεφαλονιά, ώστε δ,τι 
απομένει να παίρνη διαστάσεις μοναδικού. 
'Ανάλογες διαστάσεις παίρνει και ή απέ
ναντι σ* αυτά αδιαφορία. Είκοσι χρόνια 
τώρα από τους μεγάλους σεισμούς τοΰ '53 
πού τα πολύτιμα ερείπια αργοπεθαίνουν 
σταθερά κάτω από τα ανελέητα χτυπήμα
τα τών στοιχείων τής φύσεως. Ραγισμέ
νοι από τους σεισμούς, γδαρμένοι από τις 
βροχές, φρυγμένοι από τον ήλιο, πόσο 
μπορεί νά κρατήσουν ακόμα οί τοίχοι τής 
ερειπωμένης εκκλησιάς; Είναι άμεση α
νάγκη νά ληφθούν μέτρα για τή διάσωση 
τών τοιχογραφιών' αναστήλωση τής εκ
κλησιάς ή υπεύθυνη άποτοίχιση. Και στις 
δυο τ·--Ήπτώσεις χρειάζεται νά γίνη απο
κατάσταση τών τοιχογραφιών. 'Όμως, ώ
σπου νά άποφασισθή τι θα γίνη, ας γίνη 
κάτι απλό" ένα προσωρινό, άλλα φροντι
σμένο στέγασμα, πού νά προφύλαξη στο 
άμεσο μέλλον το πολύτιμο ερείπιο. 
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